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Διά τά ανυπόγραφα άρβραί 
ΐεΰθύνεται ή συντάχτις αυτών?1 
(Κυρί* ΚΑΛΛ ΙΡΡΟ Η  ΠΑΡΡΕΝ^

Τά πεμπόμενα ήμΤν χειρό* 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δεν Ιπιστρέφονται. —  Ά νυ-[ 
πόγραφα χαι μή δηλοΰντα? 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ϊ; 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ( 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις Λ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύβυν-ι 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιι! 
γραμματόσημον 50 λεπτών! 
πρδςίχτύπωσιν νέας ταινία;.|

Σώ μ α τα  πλήρη τοΰ οΓ, γ ’ , δ ' ,  κ α ις·’ ετοος εορισχονται 
π α ρ’ ήμϊν καί παρ απασι τοϊς άντιπροσώποις ήμώ ν. 7 Γ Κ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Καθημερινά! εντυπώσεις. Ή  πενθερά.—  Ή  δρασις τδν Έ λληνίδω ν. 
Εις τους γάμους των (ποίημα' ΰπί> Ζ . Παπαντωνίου).—  Ε ις άναζή- 
τησιν γαμβρού (ΰπδ δος Ειρήνης Νιχολαίδου). —  Ή  ανεμώνη (ποίημα 

ΰπδ κ. Κροσταλλίας Χρυσοβέργη Δασχαλοπούλου). —  Λουίζα Κ υ
ριακή Μινέλη. —  Γυναικείος κόσμος. —  Υ π έ ρ  τών παλινοστούντων 
©εσσαλών.— Βιβλία και περιοδικά.— Θέατρον.—  Έπιφ υλλίς.

ΚΑθΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

κρύπτεται πάντοτε λαμπρός, θαλπερός, ζωογόνος ό ήλιος, 
διότι ό προορισμός των είναι νά διαλύωνται, έστω και μετά 
μικράν βροχήν, εστω και μετά θυελλώδη καταιγίδα.

'Ως δέ καταλαμβανω τό νέφος αυτό παρίσταται είς τόν 
οικογενειακόν σου ορίζοντα υπό τήν αύστηράν καί ρυτιδωμέ- 
νην καί άκαμπτον, ώς λέγεις, μορφήν της πενθεράς σου.

Τό έπερίμενα καί θά έξεπληττόμην, πολύ, εάν δέν σου 
συνέβαινε τοιοΰτό τ ι .“Ό π ω ς μορφώνεται,φίλη μου, τόσους αι
ώνας τώρα τό φϋλόν μας, ευθύς ώς παύση νά λάμπη καί νά 
στολίζη καί-νά άρωματίζη ώς άνθος τόν κόσμον μέ τό άρωμα 
τής νεότητος καί τοΰ κάλλους, αρχίζει ώς όλα τά άνθη, τά 

ΦΙ.Ιη ¡ιον,  ευκόλως άποσυντιθέμενα νά γίνεται κάτι τι σκοτεινόν, 3γριφώ-

Λοιπόν δέν ήπατήθην. Τό νέφος έστω καί λευκόν, έστω δες, όχι πολύ ευχάριστον, Οχι πλέον παροχον χαρας και ευ-
καί αερώδες έσκίασε τόν ώραιον της χοςρόός σου ουρανόν. Καί τυχίας. Δεν ομιλώ δι ολας τας γυναίκας, διότι υπαρχουν
ή φαντασία σου ή ευέξαπτος έξέλαβε τό άσήμαντον αύτό * α'1 πολύτιμοι καί ανεκτίμητοι θησαυροί μητέρων καί πενθε-
τοΟ άτμοΰ σώμα ώς προάγγελο» τρομερών καταιγίδων καί ρών και παρηλικων εν γενει γυναικών, αλλα η πλειονοτης,
κατέχεσαι, ώς λέγεις, υπό φόβου, ύπό αγωνίας, διότι τόσον μεγαλητέρα μερις αναγεται εις την κατηγορίαν ταυτην.
ολίγον διήρκεσεν ή ευτυχία, τήν οποίαν τόσα έτη ώνειροπό- Γυναίκες τών όποιων η ζωη διερρευσεν αχρωμάτιστος, σκο-
λεις. Καί παρακαλεις, ώς λέγεις, τόν θεόν, νά άποθάνης, τεινή, βασανισμένη, πικραμένη, ώς ή της μητρός του άνδρός
διά νά μή ιδης καταρρέον τό ύπέρλαμπρον οικοδόμημα, τό σου, φυσικόν είναι νά μή αγαπούν πολύ τήν χαράν τών άλ-
όποιον σύ καί εκείνος οικοδομήσατε επί τών θεμελίων τής λωνι νά αίσθάνωνται μέσα εις τήν ιδικήν των ψυχήν, χωρίς
μεγάλης, τής άδολου καί τής απείρου αγάπης σας. ίσως να το θέλουν, μιαν μεγαλην πικοιαν, μιαν μεγαλην ζη-

Είσαι παιδί, φίλη μου, εάν ύποθέτης ότι ή ζωή ήμπορεΐ λείαν, η οποία τείνει είς το να θαμβών/], εις το να σκιαζη 
νά διαρρεύση ολη όμαλά, κανονικά, χωρίς νέφη είς τόν ούρα- τήν ευδαιμονίαν καί αυτών τών παιδιών των ακόμη,

νόν, χωρίς τρικυμίας καί καταιγίδας είς τήν γήν. 'Η  «ενθερά
Τοιαύτη ζωή θά ήτο μονότονος, τοιαυτη ευτυχία κουρά- Λοιπόν ή πενθερά σου διεκδικεΐ τά δικαιώματά σου.Διεκ- 

στικη. ’Εάν δέ χάση τις πρΓ.ς στιγμήν τα ωραία του ουρα- δικεΐ καί τήν αγάπην σου αύτήν Πολύ φυσικόν, άφου ώς χθές 
νοΰ χρώματα, παύιι τοΰ νά θαυμαζη καί άπολαμβανη τα ι ¿κόμη είχε συνειθίσει νά θεωρη τόν υιόν της ώς άποκλειστι- 
κάλλη των. ’Εάν είς τον κόσμον δέν ύπήρχον καί άσχημα | κόν κτήμά της, ώς ον επί του οποίου αυτή καί μόνη είχεν 
*αί δυσάρεστα πράγματα, αμφιβάλλω εάν θά ήδύνατό τις ιερά καί απαραβίαστα δικαιώματα· άφοϋ είς έαυτήν καί
να προσεχή είς τά εύ’μορφα, είς τά ευχάριστα.

Μή σε τρομάζουν λοιπόν τά νέφη, διότι όπισθεν αύτών

μόνην άνεγνώριζε τό προνόμιον νά διευθύνη τάς πράξεις καί 
τάς σκέψεις του, μέ τά λευκά της ρ.αλλιά καί τό διηυλα-
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κωμένον άπό τήν πάροδον των χρόνων μέτωπόν τ η ; ,  το στέμ
μα καί το διάδημα τοΰτο, τό όποιον μόνον η γνώσις καί 
πείρα θέτουν έπ'ι των ανθρωπίνων κεφαλών.

Μέ όλα δέ τα ωραία λόγια, τα οποία η θρησκεία μας θέ
τει εις τό στόμα τοΰ ίερέως μας κατά την ώραν τοΰ γάμου, 
μέ ολον τό «κα ί έγχχταΛε'ηβτει άνθρωποί; τόν  π α τ έ ρ α  αύτοΰ  
χαϊ την μ η τέρα  αύτοΰ  χαΐ έ'σ ίνται οί δύο εις οά ρ χ α  μ ία ν ν ,μ ζ  
0λον τό ρητόν αυτό διάταγμα τής χωρισμένης ζωής των νέων 
συζύγων άπό των πατέρων καί των μητέρων των, έν τούτοις 
καί οί γονείς καί τα τέκνα, άπερισκέπτως φερόμενοι, δημι
ουργούν διά τής συμβιώσεως αύτής την. ύπερτάτην δυστυχίαν, 
καταστρέφουν ευθύς όπ ’ άρχής την αρμονίαν, η οποία έποεπε 
νά βασιλεύ·/] καί εις τόν οίκον των νεονύμφων καί εις τάς 
μετά των γονέων των σχέσεις των.

Δεν είξεύρω διατί ή θρησκεία καί οί πολιτικοί νόμοι, οί 
όποιοι οφείλουν νά προστατεύουν τά συμφέροντα ίδιοι των 
άσθενεστέρων, διατί μεταξύ των άλλων διαταγμάτων, τά 
όποια κανονίζουν τόν έ'γγαμον βίον, δεν ώρισαν ρητώς καί την 
συμ,βίωσιν την αποκλειστικήν των νέων συζύγων. Ούτε γο
νείς, ούτε συγγενείς, ούτε θεϊαι, ούτε έξάδελφοι. Προ τού 
γάμου, ό όποιος άλλως τε  κατά τά εννέα δέκατα γίνεται ως 
δλαι αί έμπορικαί πράξεις, άς κανονίζωνται καί τά μέσα τής 
συντηρήσεως των γονέων, εάν ouTot είναι άποροι, άς τίθε
ται ό απαραβίαστος δρος της μη συμβιώσεως αυτών, εάν μά
λιστα υπάρχουν τά μέσα.

Τό ιδεώδες ιδία τνίς ευτυχίας θά ητο, εάν κατά τόν πρώ
τον καιρόν οί νεόνυμφοι έζων εις άλλον, εί δυνατόν, τόπον. 
Διά τοϋτο τό άνόητον έθιμον τής άναχωρήσεως εις ταξείδι 
τών νεονύμφων εύθύς μετά τόν γάμον, αύτή μόνον ή αιτία 
δικαιολογεί. Νά άποφύγουν τάς πενθεράς καί τούς πενθε ■ 
ρούς καί τούς συγγενείς καί τάς φίλας καί τούς φίλους. Νά 
αρχίσουν μόνοι των, κρατούμενοι άπό τά χέρια, την εέσοδόν 
των εις τόν νέον κόσμον, ό όποιος τοΐς ανοίγεται ανεκμετάλ
λευτος άκόμη καί εις τόν όποιον ό είς μέ την φυσικήν του 
ρώμην, ό άλλος μέ την ηθικήν του δύναμιν καί την άβράν 
λεπτότητα θά οικοδομήσουν την φωλεάν των, συλλέγοντες 
κόκκον πρός κόκκον την οίκοδομησιμον τνίς ευτυχίας ύλην καί 
καιροσκοποϋντες, δπως ευρουν τό άσφαλές μέρος, την θέσιν 
ητις θά προσβάλλγ όλιγώτερον την τόσον ποθητήν ευδαιμο
νίαν των.

Ά λ λ ’ είναι νέοι, είναι άπειροι, είναι άδαεϊς, διισχυρί- 
ζονται οί πολύ έ'μπειροι καί πολύ τρυφεροί γονείς. Ή  κύρη 
μου δ έν  γνω ρίζει τόν κ έ σ ιω ν  ό νίός μου ε ίν α ι 'ςάν μ ικρό  
π α ιδ ί ,  ψάλλουν ώς έν συναυλία αί τρυφεραί συμπενθέραι.Τό
σον τό χειρότερον διά την εγωιστικήν στοργήν σας, η όποία 
αποτελεί τό πρώτον δείγμα της άσκοπου καί μωράς ανατρο
φής, ην έδώκατε καί δίδετε εις τά παιδιά σας, την εντελή 
απειρίαν σας εις την διεξαγωγήν του μεγάλου άγώνος τνίς 
ζωής, την τυφλήν υποταγήν σας εις τά συνθηματικά ψεύδη, 
τά όποια η κοινωνία επιβάλλει καί επί τών οποίων δεν ημ- 
πορεϊ ποτε νά έδραιωθ'ή η αληθής ευτυχία.

’Αλλά μεθ’ δλα ταύτα ας άφίνουν, φίλη μου, εις την α
πειρίαν των καί την αδαημοσύνην των τούς νέους. Ό  άν
θρωπος δεν είναι ασθενέστερος άπό τόσα μικρά πουλιά καί 
μικροσκοπικά έντομα, τά όποια εύθύς ώς έλθν] ή στιγμή νά

συντροφεύσουν, κτίζουν μέ τόσην τέχνην καί κομψότητα τήν 
φωλεάν των καί προβλέπουν μέ τόσην δύναμή βλας τάς κα

ταιγίδας, τάς όποιας επιφυλάσσει τό μέλλον καί λαμβάνουν 
τόσην πρόνοιαν δπως προφυλαχθοΰν άπό αύτάς.

Καί τώρα μέ ολην αυτήν τήν φλυαρίαν μου θά έπέσυοα 
άναμφιβόλως έπί τής κεφαλής μου δλην τήν όργήν τών πεν- 
θερών *αί τών διαφόρων συγγενών τών άρεσκομένων νά πα- 
ρουσιάζωνται ώς άπό μηχανής θεοί.Καί νά νομίζουν δτι ώς άλ
λοι Προμηθείς κατέχουν εις τάς ρικνάς χεΤράς των τό πυρ 
τής ευτυχίας, τό όποιον όμως διά νά σκορπίσουν εις τούς 
οίκους - τών τέκνων των, τόσον μαρτυρούν καί βασανί
ζονται.

Λοιπόν, αυτή είναι ή έλαφρυντική περίστασις τής πενθε- 
ράς σου* νομίζει δτι τό μυστικόν τής ευδαιμονίας σας τό 
κρατεί αυτή εις τά τρέμοντα υπό τής ηλικίας χέρια της καί 
αγανακτεί, διότι άμβλυωπείτε καί δεν βλέπετε καί δεν τήν 
ευγνωμονείτε άρκετά δι’ αύτό. Έάν μάλιστα λάβγις ύπ’ όψει 
τήν διαφοράν τής ζωής, τήν όποιαν εκείνη έζησεν εις τό 
βραχώδες νησί τη ; καθ’ δλην τήν νεότητά της μέ τόν ναύ
την άνδρα τη ; ,  τόν άξεστον καί τραχύν καί ήλιοκαμμένον, 
τόν συνοψίζοντα τήν ευτυχίαν εις τόν άριθμόν τών ταλήρων 
καί χρυσών νομισμάτων, τά όποια έφερεν άπό κάθε του τ α 
ξείδι καί άγνοουντα εντελώς τήν μουσικήν γλώσσαν τών 
σημερινών ερώτων καί τρυφεροτήτων* έάν λάβγς ύπ’ δψιν δλα 
αυτά, θά δικαιολόγησες καί τήν κατάπληξίν της καί τήν 
άγανάκτησίν της, ώς τήν ονομάζεις,, διά τάς περιποιήσεις τάς 
άβράς καί τάς θωπείας, ών είσαι τό άντικείμενον.

Βλέπεις δτι δλα αυτά είναι πράγματα φυσικά, δέν προέρ
χονται άπό κακήν διάθεσιν έναντίον σου, άλλ’ ούτε εύθύνουν 
τόν άνδρα σου δι’ ούδένα άλλον λόγον, είμή διότι έκαμε τήν 
άνοησίαν νά συγκατοικήσω μέ τήν μητέρα του.

Ή  εδώ ?>ρα<ίις τών γυναικών μας.
Βλέπεις πόσον άπασχολεΐ καί εμέ άκόμη ή ευτυχία σου, 

έόστε νά διατρέχω τόν κίνδυνον νά τελειώσω καί αυτό τό 
γράμμα μου, χωρίς νά σου γράψω τίποτε ίδικόν μας νέον, 
χωρίς έστω καί εις γενικάς γραμμάς νά σέ καταστήσω ένή- 
μερον τού τί γίνεται έδώ.

Καί πρώτον έχω νά σου άναγγείλω ένα γυναικεΐον θρίαμ
βον. Ή  άριστοϋχος ιατρός μας ’Αλεξάνδρα Παναγιωτάτου 
διωρίσθη δημοτικός ιατρός έν Άλεξανδρείρ:, άφαϋ διηγωνίσθη 
μετά μιας Άγγλίδος, μιας Ρωσσίδος καί μιας Έλβετίδος. 
Ή  Έ λβ ετίς  άπεσύρθη εύθύς έξ άρχής, ή Ρωσσίς έλαβε μίαν 
ψήφον, ή Ά γ γλ ίς  τέσσαρας — σημείωσε δτι τά τρία τέταρτα 
τών έξεταζόντων ιατρών ήσαν ’Άγγλοι— καί ή Έλληνίς 
δέκα τεσσαρας. Τή άνετέθη νά διαγνώσγι τάς νόσους είκοσι 
περίπου γυναικών του πολίτικου νοσοκομείου καί ή διάγνωσίς 
της ύπήρζεν άλάνθαστος καί ή έκθεσίς της έπί τών διαφό
ρων νόσων τών γυναικών αυτών τελεία.

Ό  θρίαμβός της υπήρξε μέγας καί ή λεπτοφυής αύτή καί 
άβρά κόρη έχυσε καί πάλιν όλίγον ένθουσιασμόν εις τά άπο- 
ψυχθεντα στήθη τών εκεί Ελλήνων ένεκα τών τελευταίων 
μας εθνικών άτυχημάτων, καί αί τρυφεραί χεϊρές της εξύ
ψωσαν καί πάλιν τό γόητρον του Ελληνισμού, ό όποιος 
τοσα έσχάτως, οπού καί αν εύρίσκεται, ύφίσταται ηθικά ρα
πίσματα.
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Ή  νεαρά δόκτωο άνέλαβεν άπό μηνός ήδη τά καθήκοντά 
της, ήτοι τήν έπίσκεψιν τών γυναικών, αίτινες έπιστρέφουν 

άπό τό προσκύνημα τής Μέκκας καί τήν άπομόνωσιν εκεί
νων, αιτινες πάσχουν άπό μεταδοτικά νοσήματα.

Καί άλλην εύχάριστον εί'δησιν έχω νά σοϋ άναγγείλω.
Μία Έλληνίς κόρη, ή δεσποινίς Ευγενία Ζωγράφου, ή 

γνωστή έκ τινων δημοσιευθέντων μέχρι τοϋδε διηγημάτων 
της, διωρίσθη ρέπορτερ τής συναδέλφου «Άκροπόλεως» .Ούτω 
ή προοδευτική «Άκρόπολις» τάσσεται ήδη άναφανδόν υπέρ 
τής εις πάντας τούς κλάδους εργασίας τής γυναικός, υπέρ 
τής όποιας άλλως τε  έσυνηγόρησε πάντοτε καί έγκαινιάζει 
διά τοϋ γυναικείου αύτοΰ ρεπορτάζ νέον στάδιον εις τό φΰ- 
λόν μας, τό όποιον τόσην άνάγκην καί τόσην διάθεσιν έχει 
νά έργασθή, χωρίς, φευ ! καί άνάλογον νά ευρίσκω έργα- 
σίαν.

Καί άκριβώς διά νά δυνηθή ή ίχουσα άνάγκην νά έργα- 
σθή Έλληνίς καί ή χωρική καί ή τών έπαρχιακών πόλεων 
καί ή τού έλευθέρου καί ή του δούλου Ελληνισμού εις τάς 
τέχνας τάς είδικάς, τάς έγχωρίους, εις ας ήσκήθη μέχρι 
τοϋδε, άνετέθη εις τάς απανταχού τών χωρίων καί έπαρ- 
χιών καταρτισθείσας άντεπιστελλούσας ομάδας τής®«Ένώ- 
σεως» νά συλλέγουν τήν κα τ’ οίκον τελουμένην χειροτεχνικήν 
έργασίαν τών γυναικών μάς, διατιμημένην καί νά τήν άπο- 
στέλλουν εις τήν έδώ καταρτισθεΐσαν εφορείαν τής«Ένώσεως» 
ύπό έφορον τήν κ. Φανήν Πάλλη καί συμβούλους πολλάς κυ
ρίας καί δεσποινίδας έκ τών τά πρώτα φερουσών ο’κογενειών 
μας, αί όποίαι πάλιν θά άποστέλλουν αύτήν εις τάς έκά- 
στοτε έν Εύρώπ·/) καί ’Αμερική καταρτιζομένας διαρκείς έκθέ- 
σεις παρά τών εκεί άνιεπιστελλουσών ομάδων τής « Έ ν ώ - 
σεω»ς.

Έ κ ε ϊ  τά έργα ταυτα θά πωλώνται, τό άντίτιμον δέ χυ
τών θα άποστέλλεται εις τάς κατά τόπους έργαζομένας, 
τών όποιων ή εργασία θά κυκλοφορήσν] απανταχού τοϋ κό
σμου καί θά τιμηθή βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον.

Μέχρι τοϋδε παρόμοιόν τι γίνεται πρό έτών παρά τε  τοϋ 
« ’Εργαστηρίου τών ’Απόρων Γυναικών» ως καί τής γνωστής 
άν* τόν κόσμον ολον άριστοτέχνιδος ύφαντριας κ. Σ π άρτη ς  
Κ αριασταμ άτΐ]  διά τά εΐ'όη τής υφαντικής, τά οποία,χάρις εις 
τά δύο ταύτα έργοσ τάσια, εις τοιαύτην προηχθηταν τελειό
τητα καί τόσον είσήχθησαν παντού καί τόσων έτυχαν βρα
βείων, καί τόσων πριγκιπισσών καί ήγεμονιδων περιέβαλαν 
τά άβρά μέλη, ώστε υπάρχει ελπίς, έάν κατορθωθή η 
εύθηνοτέρα αύτών κατασκευή, νά υποσκελίσουν και αυτα 

άκόμη τά μεταξωτά τής Λυών.
Καί άλλην άκόμη εύχάριστον εί'δησιν. Το Αγρινιον διορ- 

γανόνει τ/]ν πέρυσιν άναβληθεΐσαν έκθεσιν του και την προσ
εχή άνοιξιν αί Άγρινιώτιδες /.υρίαι θά άποδειξουν οτι και 
αί γυναίκες τών έπαρχιών καί δοάσιν ικανήν έχουν και πρω
τοβουλίαν, καί δύνανται νά άναπτύξουν τήν έγχωριον βιο
μηχανίαν ή μάλλον τήν τοπικήν εις βαθμόν πολύ εύχάριστον 

ύπό πάσας τάς έπόψεις.
"Ολα αύτά, φίλη μου, άποδεικνύουν δτι αί Έλληνίδες είρ- 

γάζοντο καί έργάζονται καί θά έργάζωνται πάντοτε διά τήν 
τελειοποίησίν των, δτι αί δυνάμεναι προσπαθοΰν πασν) δυνά
μει νά εύκολύνουν εις τόν αγώνα τής ζωής τας αναγκαζο-

μένας νά κατέλθουν εις αύτόν, καί δτι τό έργον των στέφε
ται ύπό έπιτυχίας, οπουδήποτε καί όπόθεν καί άν έπιλαμβά- 

νωνται αύτού.
Εί'τε εις τάς έπιστήμας, εΐ'τε εις τάς τέχνας, εΐ'τε εις τήν 

βιομηχανίαν, εΐ'τε εις τά οικιακά έργα, αί Έλληνίδες δια- 
κρίνονται, προώρισται δε νά διακριθοΰν άκόμη περισσότερον, 
έφ’ δσον ή πρόοδος λύν] τάς χεΐράς των καί ή μάθησις καί ό 
πολιτισμός καταρρίπτν) τούς φραγμούς, οΰς αί προλήψεις 
παρενέβαλλον μέχρι πρό τίνος εις τόν δρόμον των.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΤΟΝ
¿41π·1α σ τ α  ν ε ιά τ α  που ά ρ ρ ω σ τα  χα ϊ μοΛυβοχαμμένα 
τώ ρα ζαπΛώθηχιιν ώ χ ρ ά  χΤ ή ώμμορφιά των σβύνει 
σ τ ίχ ε ι ή έΛ πίδα της ζωήο, ή ευσπ .Ιαχ ν ιχ ή  π α ρ θ έν α , 
ποΰ  απ’ την ώτυχή, απ ' τά  μ ά τ ια  της, τό γ ια τρ ικ ό  τους δ ίν ε ι.

« θ ά  ζήσης υ .Γεν τ ά  χεΙΛη της, τ ά  μ ά τ ια  .1 i V «θά ζή ση ς» 
χαϊ τον αρρώ στου  ή θω ριά ποΰ τή θαμπώ νει ή δύσις  
τής ά ν δ  ρειοστ  έφανης ζωήσ, ¿πήρε τώ ρα χ ρώ μ α  
χαι ν έα  π.Ιηγή τόνε κ ρ α τ ά  ήδονιχά σ τό  στρώ μ α.

Τό παΛ.Ιηχά ρι ά ν ά ζη σ ε . Β αρν  χσρμϊ σηκώνει 
χα ϊ εικόνα πόθου μ υστικόν  τά  μ ά τ ια  προσηκώ νει 
πρός τήν παρ.ήγορη ώμμορφιά, στη .Ιάμώ ι τοΰ ω ρα ίου .

«Σήχων τοΰ .Ιέει, χι' άν θ όρ ρα ι τον  ή ώμμορφή τό ν  πα ίρ  νει 
κι' απ ' το χρεββάτι τό π ικρό μ ε νέα  ζωή τόν φέρνει 
ίμ π ρός  εις  τόν  Λ ευκότατο βω μό τον υμεναίου !

Ζ * χ .  Παπαντω νίου

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΓΑΜΠΡΟΤ
—  Καί γιατί δέν θά παντρεφτής \
— Δέν έχω προίκα.
Μέ μεγάλη περιφρόνησή ή κυρία Λαμιέ είπεν.
— Δέν έχεις προίκα! Τολμάς ν’ άποκριθής έτσι στήν μ.η- 

τέρα σου ! . . Καί κουνώντας τήν τσιμπίδα ποΰ είχε πάρει 
γιά νά σκαλίσ·/] τή φωτιά, έξηκολούθησε ;

— Καί τά μάτια σου ποΰ είνε θαυμάσια καί ή τόση χάρι 
σου, δέν είνε αύτά προίκα · Καί τό λαχούρι ποΰ σοΰ άφησε 
κληρονομιά ή γιαγιά σου, καί τά τρία ασημένια μαχαιρο- 
πήρουνα τοΰ θείου σου Εύγένιου, καί τά δέκα μέτρα μετα 
ξωτό ποΰ είνε μέσα στό ντουλάπι., δέν είνε προίκα αύτά ; ’Ή  
μήπως νομίζεις πώς πρέπει νά έχγς εκατό χιλιάδες δραχμές 

εισόδημα ;
Ή  κόρη ποΰ μέ πικρό χαμόγελο άκουσε τά  τόσα προικιά 

της, είπε : « Ε κ α τ ό  χιλιάδες δραχμές εισόδημα» ! . . . Τότε 
βέβαια δέ θά έλειπαν οί γαμπροί.

— Πρέπει νά ξέρης κόρη μου, τής είπε μέ πολύ ύπερηφά- 
νεια ή κ. Λαμιέ, πώς ’κείνος ποΰ θά ερχότανε νά σέ ζη- 
τήση τότε, θά τοΰ έδειχνα τήν πόρτα, γιατί βέβαια θά ζη'- 
λευε τήν προϊκά σου καί ό'χι σένα.

— Πάντα ή ίδια ιστορία γιά τό γάμο. "Αν ή κόρη είνε 
φτωχή, ό άντρας φοβάται νά τήν πάρ·/]· άν πάλι είνε πλού
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σια, φοβάται ’κείνη πώς ζητάν) τά χρήματά της καί όχι 
’κείνη·βλέπεις λοιπδν, αγαπητή μαμμά, πώς είνε καλλίτερα 
να μείνω ανύπαντρη ·

Τότε ή κυρία Λαμιέ σηκώθηκε θυμωμένη, γιατί αύτή ή 
ιδέα την έκανε άνω κάτου καί μί φωνήν τρεμουλιαστή είπεν : 
— Ό λ ε ς  η νγές στην οικογένεια μου παντρεύτηκαν, βέβαια σύ 
δεν θά μείνγς πρώτη γεροντοκόρη. Θά παντρευτείς, Βελεν- 
τίνη, σέ βεβακο καί άν έπρεπε νά πάω στην ’Αμερική γιά 

νά ζητήσω τον άντρα σου.
Ήσυχα-ήσυχα ή κόρη πήγε κοντά στη μητέρα της καί 

με πολλή αγάπη σκύβοντας τώμορφο μαυρόμαλλο κεφαλάκι 
της μέ τά μεγάλα καί χαϊδευτικά μάτια, κοντά στο μαραμ- 

μένο πρόσωπο τής μητέρας της που τά χρόνια τής είχανε 
στολίσει το κεφάλι μέ κάτασπρο στεφάνι, τη φίλησε. Μην
ανήσυχας άγαπητη μαμμά ! ............... είμαι τόσο ευτυχισμένη
κοντά σου, που δεν έχω διόλου ορεζη νά φύγω γιά ν’ ακο

λουθήσω ένα άγνωστο.
—  « Έ ν α  άγνωστο», μουρμούρισε η γργ)ά, γιά τον όποιο 

πρέπει δλα νά τά θυσιάσγις άμα γείνη άντρας σου.
—  ”Αν τύχη καί παντρευτώ βέβαια δεν θά ξεχάσω πώς 

είσαι η καλλίτερη μητέρα.
— Αύτο θά τό ’δούμε, γιατί έχω κάποιο σχέδιο ! . Έ 

πειτα άπό λίγους μήνες, είπε μέ κάποια βεβαιότητα θά 
είσαι παντρεμμε'νη !

Χωρίς νά σιγκινηθή,—  τόσο συχνά άκουε τη μητέρα της 
νά παίονν) τέτοιες αποφάσεις,— ή Βαλεντίνα είπε γελώντας.

—  Είμαστε σύμφωνοι! Μά αύτό δέν πρέπει νά μέ κά- 
μη ν’ αργήσω στο μάθημά μου τού πιάνου. Καί γλη- 
γωρα, γλήγωρα, προστά στο καθρέφτη, φόρεσε τό καπελλάκι 
της, πήρε τής μουσικές της, μέ ένα φίλημα άποχαιρέτησε 
τη μητέρα της καί έφυγε βάλοντας τά γάντια της. "Αμα 
έμεινε μονάχη ή κυρία Λαμιέ, κάθισε στενοχωρημένη στη 
μεγάλη πολυθρόνα της μέ τά πουπουλένια μαξιλάρια που 
ήταν κοντά στη φωτιά. Νά παντρέψη την κόρη της ! Ή ταν 
γιά αύτήν, άνάγκη, καθήκον, καθώς ήταν καί νά την άνα- 
θρέψη καί νά την άγαπγ. Μά στη ταπεινή ζωή της, τής χή
ρας, καταλάβαινε πώς έφθασε στο πειό δύσκολο μητρικό της 
καθήκον. Τά μάτια της άκολούθαγαν άθελα τό συλλογισμό 
της· γλήγωρα, γλήγωρα κύτταγε τά λίγα πράματα που εί
χανε μέσα στη τραπεζαρία τους, τό στενό μπουφέ, τό μικρό 
τραπέζι, τής έξη καγκελωτές καρέκλες καί τό κρεμαστό 
ρολόϊ, που δέν ήταν διόλου πλούσια, καί έλεγε μονάχη της :

—  Είνε πολύ φτωχά, καλά μονάχα γιά φτωχό γαμπρό. 
Μά αμέσως άλλαζε γνώμη.

—  Μπά ! δέν θά βλέπη παρά μονάχα τη  κόρη μου που 
είνε τόσο ώμμορφη καί τόσο γλυκειά.

Καί αμέσως άρχισε νά ετοιμάζεται γιά νά πάη νά βρή 
γαμπρό. Καθώς τό είπε καί στη Βαλεντίνα ή κυρία Λαμιέ 
είχε μεγάλες ελπίδες σέ μία ιδέα που είχε βάλει στο δρόμο 
εδώ καί δυό ημέρες. Δέν πήγαινε πειά στους μεσίτες, γιατί 
αύτοί δεν είχαν γαμπρούς παρά γιά πολύ πλούσιες νύφες, 
δέν ξανάρχιζε τής παλγ,ές γνωριμίες, που είχε, γιατί πάντα 
της έλεγαν πώς έχουν κάποιο γαμπρό, μά ποτέ δέν τον έβλε
πε' τό σχέδιό της ήτον πολύ πειό άπλό.

Σέ δσα σπίτια μέ καλό εξωτερικό έβλεπε καί είχαν την

επιγραφήν «Νοικιάζονται κάμαρες γιά κυρίους» έκεΐ έμπαινε 
καί μέ τήν πρόφασι πώς ήθελε νά νοικιάση μιά κάμαρα γι* 

ένα ανεψιό της άπό τήν επαρχία, ρωτούσε τήν πορτιέραιν* 
με τρόπο γιά δσους κάθουνταν μέσα, σήμαινε σ’ δλο τό 
σπίτι καί ήθελε νά καταλάβη τι είδος άνθρωποι ήταν αύ
τοί, που έμενον έκεΐ άπό τον τρόπο που ζούσανε.

"Αμα έβγαινε έξω, σημείωνε μέ πολύ προσοχή τής πλη
ροφορίες που πήρε, μέ τή σκέψι άμα κάμγ  ενα κατάλογο 
άπό γαμπρούς, νά βρή τρόπο νά δούνε τ ή ν  κόρη της καί 
ήτανε βέβαια πώς άμέσως θά τήν άγαπούσανε. Δέν ήταν 
άκόμη δμως διόλου εύχαριστημένη άπό τής διάφορες βίζιτες 
της, χωρίς νά λογαριάση ’κείνους που ήταν καταχρεωμένοι 
καί ποτέ τους δέν πλήρωναν νοίκι· στοΰ ένός τό σπίτι τά 
πράμματα δλα ήσαν κατασκονισμένα, τά σεοτάρια άνοιχτά 
καί έβλεπε μέσα μεγάλη άκαταστασία, πάνου στής καρέ
κλες έβλεπε κάλτσες καί τή  λεκάνη γεμ.άτη μέ σαπουνό
νερα, καί άν καί ήταν γραμματέας υπουργού σημείωνε : 
¿Ιόν ά ζ ί ζ ε ι  τ ί π ο τ α ,  ρ ε γ ά Λ η  α κ α τ α σ τ α σ ί α .

Στή κάμαρα άλλου ηυρε ξεχασμένο πάνου σέ μιά καρέ
κλα ένα κορσέ άπό τριανταφυλλί μεταξωτό, που δσο καί άν 
ήθελε νά τόν πάρη γιά τον κορσέ τής γυναίκας που συγύ
ριζε, δέν μπορούσε, γιατί ήτον τόσο· ωμμορφος καί τόσο φρέ
σκος· χωρίς νά ζητήση άλλη πληροφορία σημείωνε : ΚαΜ\

θέσ ις ,  π α ι δ ί  π ο ν  ε χ ε ι  ρ ό Ι Λ ο ν  δ ι α γ ω γ ή  π ο .Ιν  κακή .

"Αλλος περιτριγύριζε τό καθρέφτη του μέ μπιλιέτα άπό 
ιπποδρόμια καί πάνου στο τραπέζι του είδε δλα τά σημά
δια χαρτοπαίχτου, έφυγε άμέσως καί σημείωσε : Τόν
α γ α π ά ε ι  ποΛν ή ν ο ιχ ο χ ο ιρ ά , γιά είχε χ α ρ τ ο π α ί γ τ η ς .

Χωρίς διόλου ν’ άπελπισθή άπ’ δλα αυτά, βέβαια πώς 
σ τ ο  τέλος μ ’ αύτό τό τρόπο θά ’βρίσκε τό γαμπρό που 
ήθελε γιά τήν άγαπητή της κόρη, άπεφάσισε νά πάη τήν 
ημέρα ’κείνη άπό τό μέρος του Λουξεμβ'-ύργου καί άρχισε 
άπό τό πρώτο δρόμο έκεΐ που ήταν μεγάλη ησυχία, κυττά- 
ζοντας δλες τή ;  πόρτες ώς που νά βρή τήν επιθυμητή επι
γραφή Σπίτι γιά κύριο, νοικιάζεται άπό τώρα, πληροφο- 
ρίας.

Τέλος προστά στό Λουξεμβούργο είδε δτι ζητούσε ’στή 
πόρτα ένός σπιτιού, χτισμένου άπό σταχτερά μάρμαρα καί 
στολισμένου μέ Καρυάτιδας καί μέ κεντημένα^μπαλκόνια. 
Μέ δυνατό χτυπόκαρδο, ή μητέρα τής Βαλεντίνας, μπήκε 
μέσα σέ μία λαμπροστολισμένη κάμαρα καί ρώτησε τή πορ- 
τιέραινα, τετράπαχη γυναίκα πού κάθονταν καί διάβαζε."Ε
χετε  σπίτι γιά κύριο, γιά νοίκιασμ-α ;

—  Ναί, τό πρώτο μέσα στήν αύλή.
—  Πόσο νοικιάζεται, σέ παρακαλώ ;
— · ’Οχτακόσιες δραχμές . . .  είκοσιπέντε γιά νερό καί πε

νήντα γιά τά χαλιά.

— Μπορώ νά τό δώ ;
Ή  χοντρή γυναίκα έκλεισε τό βιβλίο της μέ στεναγμό καί 

τής είπε :
—  Πάμε νά τό δής. Καί μέ δυσκολία άρχισε νά περιπατή, 

καί ρώτησε τήν χήρ*. Βέβαια δέν τό θέλεις γιά σένα, γιατί 
δέν τό νοικιάζω παρά σέ μοναχό αύριο, πού θέλω καί νά τον 
πε ριποιούμαι.

— Μή φοβήσαι, τό θέλω γιά τόν άνιψιό μου, τής άπο-
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κρίθηκε ή κ Λαμιε, ένα πολύ καλό παιδί, πλούσιο, καί γεν
ναιόδωρο. Καί άμ.α είδε πώς ή όψι της άλλαξε, καθώς πή
γαιναν μέσα στήν αύλή τήν ρώτησε. Αύτός πού φεύγει είνε 

καλός ;
— Ό  κύριος Τονιλόν ! τής άποκρίθηκεν ή πορτιεραινα,εί

μαι απελπισμένη πού φεύγει. Παιδί ήσυχο, ταχτικό, ποτέ
δέν άργοΰσε νά πληρώση τό νοίκι του  καί τόσο εύγενής
πού ποτέ δέν έφευγε χωρίς νά μέ ρωτήση τί κάνω.

—  Για τί  φεύγει λοιπόν ;
— Ή  δουλειά του είνε στήν άλλη άκρη τού Παρισιού, 

διωρίστηκε πρώτος γραμματεύς τής δημαρχίας τής Βατυνιό
λης στήν άλ")η άκρη τού Παρισιού μέ πέντε χιλιάδες δραχ
μές καί τόσα άλλα.

Ή  μητέρα τής Βαλεντίνας αίσθάνθηκε άνατριχίλα άπό 
τήν εύχαρίστησι· αύτός τέλος φαίνονταν πώς θά ήτανε κα
τάλληλος γιά νά γείνιν) γαμβρός της. Μάχωρΐς τίποτα άκόμη 
ν’ άποφασίσν), έ'πρεπε πρώτα νά δή τό σπίτι του, γιατί 
πάντα έλεγε ;

«Πές μου πώς κάθεσαι, καί θά σοΰ πώ τί είσαι».
Μέσα στό γραφείο, στή κρεβατοκάμαρα καί σ’ δλο τ ’ 

άλλο σπίτι ήτον τάξι μοναδική, μά καί αύτό τάραξε γιά 
μιά στιγμή τήν κυρία Λαμιέ' έσκέφτηκε ένας άνθρωπος 
τόσο ταχτικός βέβαια δέν θά είνε πολύ νέος, καί μέ τρόπο 
καί μεγάλη άδιαφορία ρώτησε τήν πορτιέραινα :

— Ό  νοικάρης σου θά έχη βέβαια τήν ηλικία του ;
—  Μόλις τριάντα χρόνων.
Ή  χήρα τόσο χαρά αίσθάνθηκε πού τής ήρθε νά καταφι ■ 

λήσγ τήν καλή γυναίκα, μά κρατήθηκε καί έφυγε κατευχα- 
οιστημένη καί σημείωσε μονάχα Κ ύριος Τ αννΛ όν, 8 0 ,  

όδός 'Ασάς\ ύ γ α ρ π ρ ό ς  πον γ ύ ρευα .
Χωρίς νά ζητήσγ άλλοΰ πουθενά γύρισε στό σπίτι της. 

Καί άμέσως χωρίς νά χάση καιρό, άπό φόβο μήπως χάση τό 
γαμπρό, έγραψε πάνου σ’ ένα σταχτερό χαρτί περιτριγυρι
σμένο μέ μιά λεπτή μαύρη γραμμίτσα :

«.Κύριε,
«Μιά άγνωστη πού σάς έκτιμγ καί ένδιαφέρεται γιά σάς, 

δπως άξίζετε, θά ήταν πολύ ευτυχισμένη, άν μπορούσε νά 

κάμη κάτι γίά τήν εύτυχία σας
« Ό  άνθρωπος δέν είνε κανωμένος γιά νά ζή^μονάχος-^έχει 

άνάγκη άπό μιά γυναίκα γιά νά φωτίζγι τή ζωή του μέ τή 

χάρι της καί τό χαμόγελό της.
»Βέβαια θά στενοχωριέστε μονάχος καί άφοΰ είστε νέος 

τόσο σοβαρός καί καλός θά συλλογίζεστε νά παντρευθήτε 
» ’Ε λάτε τήν Κυριακή εις τάς δύο στό περιβόλι τού Λου

ξεμβούργου κοντά στό άγαλμα τής βασίλισσας Βερτας, θα 
δήτε στό πλάι τής μητέρας της μιά θαυμασία κόρη (χαρα 
κτηριστικά ! ρ ε .Ια γ χ ρ ο ιν ή , ρεγά-όα  ρ ά τ ι α ,  ωρρορφη ρντη ,

I ρ ίχ ρό  σ τ ό ρ α )  θά σάς αρέση είμαι βέβαια». Καί υπόγραψε. 
«Μιά άγνωσιη φίλη εύτυχισμένη νά κά γ τήν εύτυχία 

ένός καλού νέου».
Ή  τοεΐς μέρες πού έπρεπε νά περιμένη ή κυρία Λαμιέ 

I ώς τήν Κυριακή τής φάνηκαν σαν νά ήτανε αιώνες καί ποτε 
; μυστικό,— γιατί δέν είπε τίποτε στήν κόρην της άπό φόβο 

μήπως τήν συγκινήση,— δέν κρατήθηκε με περισσότερο κοπο 
Ό λ η  τήν ημέρα είχε πυρετό καί τήν νύχτα παραμίλαγε. Τ έ 

λος ήρθε ή έπιθυμη-.ή ημέρα, τό άπόγεμα τής Κυριακής και 
άιοού στάθηκε μέ πολύ μ.εγάλη προσοχή στή τουαλεττα τής 
κόρης της,ή μητέρα της τήν έφερε στό τόπο τού συναπαντη-

ματος.
"Ηταν έξοχο μέ τήν ώμμορφη ’κείνη μέρα τού Όχτώβρι 

τό βασιλικό περβόλι. Καθισμένη κατου άπ τ  αγαλμα τής 
βασίλισσας Βέρτας ή Βαλεντίνα χωρίς διόλου να μιλαγ,θαύ
μαζε τή χρυσή βροχή πού κάνανε άναμ-εσα στα φύλλα γ ωχρές 
άχτΐνες τού ήλιου καί τά ήσυχα νερά τής μικρούλας λίμνης 
πού μέσα παίζανε μέ εύχαρίστησι οί κύκνοι καί σηκόνανέ σε 
κάθε βουτιά τους βροχή άπό διαμάντια καί μαργαριτάρια 
μέσ’ άπό τά ήσυχα νερά της, καί τά μάτια της καί τό 
στόμα της γελούσαν καί ’βρίσκε καλή τή ζωή άνάμεσα σέ 

τέτοια φύσι.
Ή  μέλλουσα πεθερά καί ’κείνη δέν έλεγε τίποτα, μονάχα 

κύτταζε ολόγυρά της, γιά νά μαντέψη μέσα στό κόσμο πού 
πηγαινοήρχουνταν τό γαμπρό πού προσμενε. ώαφνου χωρίς 
νά μπορέση νά κρατήση τή συγκίνησί της άρπαξε τή κόρη 

της άπό τό χέρι.
- —  Νά τον !

Ή  Βαλεντίνα που ταξείδευε σ’ άλλους κόσμους ξαφνιά

στηκε.
—  Ποιόν;
— Κείνον πού θά παντρευτής, έκεΐ. . .δεξιά, κείνος ό νέος 

πού μάς κυττάζει με προσοχή.
—  ΤΑ ! μαμμά μου ¡ . . . .μ α μ μ ά  μου! Καί ή νέα κόρη άρ

χισε νά γελάη μ’ δλη της τή καρδιά, καί τά γελοία της 

άκούγονταν κρυστάλλινα καί άληθινά.
Τό πειό παράξενο είνε πώς ή κυρία Λαμιέ είπε τήν άλή- 

θεια.
Τρεις μήνες πέρασαν καί ό Μάρκελος Τονυλον, κατεν- 

θουσιασμένος άπό τής χάρες τής Βαλεντίνης,τήν έπαιρνε γυ
ναίκα του. Καί οί πειό φρόνιμοι δμως άνθρωποι έχουνε την 
ματαιότητά τους έτσι καί ό ευτυχισμένος γαμπρό« άκόμ.η 
ζητάει τ ’ ό’νομα τής καλής του φιλενάδας πού ήξερε νά εκ

τίμηση τόσο καλά τήν άξια του.
(Κατά τό Γαλλικόν) Ε ΐρήνη  Νικολαϊδου

Η ΑΝΕΜΩΝΗ
Έ χ ε ι  σ τ ό  .όόψο τ ό ν  ά ν τ  ιχρννό,

Σ τ ό  χ ι ο ν ισ ρ έ ν ο  τό  γ υ ρ ν ά  τ ό  β ρ ά χ ο ,  
Μ ε σ ’ σ τ ό  χ ε ι ρ ώ ν α  ει'δα τ α π ε ι ν ό  

Μ ιχ ρό  .Ιου2 ονδ ι π ’ ά ν θ ιζ ε  ρ ο ν ά χ ο .

Σ α ν  π ε τ α Λ ο ϋ δ α  ρ ’ α ν ο ι χ τ ά  ψ τερ ά ,  

Σ&ν ώ ρ ρ ο ρ ψ υ  π α ρ ή γ ο ρ ’ άγ γ εΛ ο ύ δ ι  

Μ έ σ α  σ τ η  ΘΜψι έ χ υ ν ε  χ α ρ ά  

Κ ’ έστόΛ ιζ ε  τ ό  β ρ ά χ ο  τ ό  ΛονΛούδι.

Τ ά  χά.Μ,η το υ  τ ’ ά γ ν ά  τ'  ά γ γ εΛ ικ ά  

’ ΕζήΛειβα χ α ϊ  σ τ ό  . Ιο ιΆ ο ν δ ’ άπ -ίώ νω
¿Ιόν τ ώ χ ο φ α .  . . .  τό  ψί.Ιησα γ.Ιυχά. 

Κ α ί τ ο ύ π α  ρ ό  σ υ γ χ ίν η σ ι  ρ ΐ  π ό ν ο  :
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« Γ ιά  π ές  μ ου , άνεμώ νη μ ου  χρυσή , 
Σ το  κρύο πώς cufíete, x a l ΛουΛουδΙζεις ;

Σ τ 6 γερω  τό χ ε ιμ ώ ν α  πώς ¿συ 
Τ α  r e ta r a  ν.αι τ α  κάΛΛη σου χ α ρ ίζ ε ις  ;

Ό σ ο  χι αυτή  ή χ ιο ν ά τη  'μυγδαΛ ιά  
Μ ε τό Λευκό, τό δροσερό  της χ ρ ώ μ α ,

Π' άνο ίγ ε ι στου  Γ εν ά ρ η  τα  φιΛιά, 
Ό σ ο  χι αυτή  δεν  άνθησεν άχ όμ α .

K a i  σύ , μ ιχρό ΛουΛούδι τρυφ ερό,
Π ώς άψηφας του Γ εν α ρ ιο ϋ  τη φόρα ;

Π ώ ς έρ χ εσ α ι αμ έρ ιμ νο  φ αιδρό  
Την ά ν ο ιζ ι νά μ ά ς  'θυμίσης τώ ρα ;

“0 1 η  τη γη ζηραίν' ή π α γ ω ν ιά ,
Ο άνεμ ος  τρ ομ α κ τ ικ ά  σφυρίζει,

Πώς άψηφας τη β α ρ υ χ ε ιμ ω ν ιά  \
Τ ό κρύο τον β ό ρ ε ια  δ ε  σ ε  φοβίζει ;

Γ ι ά  νά  στοΛ ίσης τ ά  γυμνά β ου ν ά ,  
Τ ους κάμ π ους τους γ εμ άτους  ά π ό  χ ιό ν ι,

Τους β ρ ά χ ο υ ς  τους ζηρούς π α ν το τ ε ιν ά  
Π οιός σ  εσ τει.Ιε  γ  Λύκειά μου άνεμώ νη ;

Π ές  μου, μη κάτω  νεύεις ν τροπ αλ ή ν . 
Τ ότε θαρρώ πώς τ' άνθος έκινήθη,

Π ώς σήκωσε f t / J a  την χεφ,αΛή 
H ai μ ε  γ.Ιυχειά φωνή πώ ς μ ' άπ εχρ ίθη  :

« Ο ταν σ τεν άζ '  ή φύσι κ α ϊ πονή  
Σ ε σ άβ αν ο  Λευκό σαβανω μ ένη ,

"Ο ταν π ικρά  ό ουρανός θρηνή 
Ηι 6 ηΛιος μ α ς  β α θ ε ιά  κρυμμένος μένη,

'Ό ταν  ορμή μεγάΛ η του β ό ρ ε ια  
Κ α ι π α γ ου ν ιά  κάθε κ .Ιαδ ι "ζηραίνη  

Ν α ι τ ο τ ε , γ ια  μ ικρή  π α ρη γ ορ ιά ,
Ό  " Γ ψ ιστός  στή  γή κ ’ ¿μένα στέΛ νει,

Μ ε στέΛ νει σ τό  χ ε ιμ ώ να  τόν  ψ υχρό  
Χ αμ όγεΛ ο φ αιδρό γ ιά  ι ά  χαρίσω

Κα2 μ' έν α  μου ΛουΛούδι δροσερό  
Τη φύσι τή ΘΛιμμένη ν ά  στοΛΙσω.

Μ ε Τη μικρή μοο χ ά ρ ι  κ ι ώμμορφιά 
Ί ο ν  ι/Λιου μ ο ιάζ '  οΛόφωτη α χ τ ίδ α ,

/7οΟ σ χ ίζ ε ι  την πυκνή τή συννεφ ιά  
Κ α ί  φ έρνει τή χ α ρ ά  κα ί την έΛ π ίδα .

Μ οιάζω  χ ρ υ σ ό  δοκ άρ ι τ' ουρανού,
Π ού  β γ α ίν ε ι  στής β ροχ ή ς  τήν παραζάΛ η  

Κ α ί φέρνει 'μιά ν π ό σ χ εσ ι σ τό  νυν 
N a l, τον  θ ε ο ύ  ν π όσχ εσ ι μεγάΛ η.

Μ' άγ άπ η ς  Λέζι μ ο ιάζω  μ αγ ική  
Π ού τ ’ΐ,ς ψ υχής τόν  πόνο β αΛ σαμ ώ νει,

Μ' έΛ πίδα μ ο ιάζ ' άκόμ α  σπΛ αγχνική  
Π οο τήν κ α ρ δ ιά  τ' άνθρώπ' άναφ τερώ νει.

Κ ρ υ σ τ α λ λ ί *  Α α σ κ α λ ο π ο ύ λ ο υ

ΑΟΤΙΖΑ ΚΤΡΙΑΚΗ ΜΙΝΕΛΛΗ
Την πινακοθήκην των Κερκυρκίων γυναικών στολίζει ετι 

μία εϊκών ωραία, έν ονομα λησμονηθέν, άγνωστον ΐ'σως καί 
εις αυτήν την πο'λιν, ήν το'σον έτίμησεν ό οικος Κυριακή, ό 
άπό τριών όλων αιώνων επιφανή) καταλαβών θέσιν και εις 
Ιταλίαν καί εις Κέρκυραν,δπου είς κλάδος αύτοΟ διά λο'γους 

κληρονομικούς μετωνομάσθη Βοσσολϊνος.
Ή  Ιταλία συμμερίζεται καί πάλιν μετά της Ελλάδος 

την τιμήν τής καταγωγής τής σοφής ταύτης γυναικο'ς, διότι 
είς Ιταλίαν έγεννήθη καί έδρασε φιλολογικώς καί ή μήτηο 
της ’Ελισάβετ Κυριάκη ήτο Ίταλίς  έκ τών μάλλον διακε
κριμένων γυναικών τής Φλωρεντίας.

Ποιήτρια δόκιμος ή Ε λισ ά β ετ  Κυριάκη έξέδωκεν έν Φλω
ρεντία περί τάς άρχάς του αίώνος τούτου πλουσίαν συλλο
γήν ποιήσεών της, ως καί ώραίαν έκ του γαλλικού είς τό 
’Ιταλικόν μιτάφρασιν τοΟ Φενελώνος «περί  άνατροφ ής των 
κ ορασ ίω ν», έκδοθεΐσαν έν Παδούη τό 1 8 22 .

*0  πατήρ τής Λουίζης ’Ιωάννης Κυριάκης, υιός του Σπυ
ρίδωνος Κυριάκη καί τής Αικατερίνης ΠαλατιανοΟ, έξεπα- 
τρίσθη νεώτατος, μεταβάς είς ’Ιταλίαν προς αποπεράτωσή 
τών σπουδών του καί άποκατασταθείς έκεΐ. ΤΗτο έπίσης 
άνήρ εύρυτάτης μαθήσεως καί συγγραφεύς δεινός, ως κατα
φαίνεται |έκ του σοφού συγγράμματος του, «Instituzione 
Catechistiche ».

Κόρη τοιούτων γονέων ή Λουίζα Κυριάκη επόμενον ήτο καί 
έκπαιδεύσεως άρτιας νά τύχη καί φυσικώς νά ήναι προικι
σμένη μέ έφόδια ύπεοτάτης νοημοσύνης καί άντιλήψεως, πα
ράγοντας άπαραιτήτους διά τήν μετέπειτα έν τώ ένεργω 
βίω δράσίν της.

Μόνη μεταξύ ολων τών έπιφανών Κερκυραίων γυναικών ή 
Λουίζα Κυριάκη έπεδόθη είς τήν μελέτην τής ζωγραφικής, 
καί.διεκρίθη ως ζωγράφος, ίσως διότι έγεννήθη είς τήν πόλιν, 
τής οποίας πας λίθος έχει καί καλλιτεχνικήν ιστορίαν καί 
τής οποίας καί ό άήρ αύτός φαίνεται άνπλαλών τό άτελείω- 
τον άσμα τών μουσών.

Φυσις καλλιτεχνική προνομιούχος έπεδόθη είδικώς είς τήν 
θεραπείαν τών μουσών, έναλλάσσουσα τόν χρωστήρα μέ τόν 
κάλαμον καί ψάλλουσα τά κάλλη τής δημιουργίας καί τάς 
σκηνάς του καθ’ έκάστην βίου, μεθ’ όσης ευκολίας καί χάρι- 
τος έζωγράφεζεν αύτά.

Νεωτάτη έγένετο σύζυγος άνδρός διακεκριμένου,του ’Ιτα
λοί) Μινελλη, μετά τοΟ οποίου συνειργάσθη είς τήν ίδρυσή 
τοΐί γνωστού ένΡοβίγω τής’Ιταλίας τυπολιθογραφικοΰ καί εκ
δοτικού καταστήματος Μινελλη, του προαχθέντος είς θαυμα
στήν τελειότητα, χάρις είς τό ένεργόν μέρος, τό όποιον έλα- 
βεν είς τήν διεύθυνσιν αύτοΟ ή νεαρά του Μινέλλη σύζυγος·

Είναι ή μόνη μεταξύ τών συμπολιτίδων της,ήτις κατήλθε 
καί είς τόν πραγματικόν άγώνα τής ζωής, ήτις μεθ’ ολην
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τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν μόρφωσίν της δεν άπη- 
ξίωσε νά τεθή καί έπί κεφαλής έμπορικής καθαρώς έπιχει 
ρήσεως, παρά τό πλευρόν άνδρός, οστις έξετίμησε τόν διοι
κητικόν νουν της καί έπωφελήθη του πρακτικού της πνεύ

ματος.
Δέν άνήκει αυτή,ως ή ’Ισαβέλλα Θεοτόκη καί ή Άλβάνα 

Μηνιάτη, είς προνομιοϋχον του πλούτου οίκον,καί διά τούτο 
ούτε είς φιλολογικάς αίθούσας βασιλεύει, ού'τε υπό θαυμα
στών περιβάλλεται.
L Ώ ς  ή μήτηρ της ήναγκάσθη ευθύς μετά τόν θάνατον του 
συζύγου της, τόν συμβάντα έν Τρεβίζω τό 1812 , νά άνα- 
λάβη, τήν ύπό τού Ναπολέοντος του τότε βασιλεύοντος έν 
Ίτα λίς ,  ίδρυση) προτύπου Παρθεναγωγείου έν Μονσελίτσε. 
Ουτω καί αυτή ευθύς μετά τόν γάμον της άνέλαβε νά έρ- 
γασθή μετά του συζύγου της καί συντελέσν) είς τήν έδραίω- 
σιν τοΟ όνομαστοΰ καταστάντος βραδύτερον τυπολιθογρα- 

φειου του.
Τοίίτο δέν τήν ήμπόδισε νά εξακολούθησή γράφουσα καί 

δηικοσιεύουσα ωραίας ποιήσεις, έκ τών όποιων διακρίνονται 
αί άκόλουθοι : La felicita congiugle, ωδή σαπφική, έκδο-
θεΐσα ένΡοβίγω τό 1 8 3 3 .—  Sciolti ή σκ ρόπ ια  φύλλα, έκ- 
δοθέντα τό 1 8 3 1 . — Per le nozze Michielazzi-Scara- 
muzza, ωδή, έκδοθεϊσα τό 1836 . Σαπφική ωδή 1836. 
L’aube matinale du Mariage (Romance) έξεδόθη τό 1838. 
Rime varie.
) ’Αλλά καί είς συλλογάς καί άνθολογίας εύρίσκονται δη- 
μοσιευμέναι διάφοροι αυτής ποιήσεις καί είς τήν έν Ιΐαδούγ 
δέ έκδοθεΐσαν τό* 1835  συλλογήν ύπό τόν τίτλον «Raccolta 
in morte d i Antonietta Trevisan Gabaldi» υπάρχει ωραία 
ωδή τής Λουίζης Κυριάκη Μινελλη, ήτις πολύ έπιρνέθη ευ
θύς ώς έξεδόθη έν τή έν λόγω συλλογή.
έ Ή  Λουίζα Κυριάκη δέν υπήρξε μόνον καλλιτέχνις όνομα-

στή καί καλή σύζυγος, άλλά καί καλή καί στοργική μήτηρ, 
έπιδοθεισα μ ετ ’ άφοσιώσεως είς τήν έκπαίδευσιν καί άνατρο- 
φήν του μονογενούς υιοΰ της Γουσταυου Μινελλη, οστις ανε- 
δείχθη άντάξιος τοιαύτης μητρος και κατελαβε διακε- 
κριμένην θέσιν είς τήν ιταλικήν φιλολογίαν και δημοσιο
γραφίαν. Είναι ό συγγραφεύς του μυθιστορήματος La Signora 
del Goceano, ύπήρξεν έκ τών πολυτιμότερων συνεργατών τής 
παγκοσμίου ιστορίας του ΚαντοΟ ως και πολλών ιταλικών 
εφημερίδων καί άπεβίωσεν είς τάς Άντιλλας το 1886, ακρι
βώς εί'κοσιν έτη μετά τόν θάνατον τής μητρός του.
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Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
( Άνταπόχρισις έκ Παρισίων)

Ή  αληθώς φιλόκαλος γυνή διακρίνεται όχι. από τα φορέματα, 

άτινα φέρει ένώπιον τών ξένων καί είς τάς επισήμους παραστάσεις, 
ά λ λ ’ έκ τής έν τδ  οϊκω ένδυμασίας της καί ίδια εκ τών ασπρορρού- 

χων τη ς. Περιττόν να είπωμεν ότι τα ασπρόρρουχα πρεπει να είναι 
άρίστης ποιότητος καί ότι ή χαθαριότης είναι ό υπέρτατος καί από

λυτός τούτων στολισμός.
Κ α τ’ αύτός ειχε παρατηρηθή τάσις τις χρωματιστών εσωρρού- 

χω ν, ή δπο.'α είχε προελθεί άπό τήν συνήθειαν τών χρωματιστών 
έσωφορείων. Ευτυχώς ή τάσις αΰτη κατηργήθη, μετ αυτής δε και 
οί συρμοί τών έσωρρούχων μέ τά έξωγκωμένα μανίκια και οι παρα- 

φουσκωμένοι ποδόγυροι καί όλαι αί αηδείς έξογκώσεις τών φορεμά
των, τά όποια άπό τίνος εισέρχονται είς φάσιν κάπως λογικωτεραν.

“Ολα τά έξογκώματα κατέπεσαν, όλα μετεβλήθησαν, έγειναν 

ομαλά καί φυσικά. Τά μεσοφόρια μας μόνον φροφρουρίζουν ακόμη, 
διότι δύσκολα θά άπομάθωμεν τήν μελωδικήν αυτήν μουσικήν τής 
μετάξης, ή όποια μέ τόσην μας περιβάλλει χάριν, άλλα και αυτα 

πίπτουν καί αύτά ΐ’σως θά σιωπήσουν. Τά μανίκια μας εστενευσαν 

τόσον, ώστε δέν διαφέρουν διόλου από τά στενά και κολλητα μανι- 
χία, τά όποια πρό έτών πολλών ’έφεραν αί μητέρες μας. Τα υφα- 
σματα του συρμοϋ συμβαδίζουν μέ τόν συρμόν. Είναι έξόχως μαλακα 
καί λεπτά ώς πέπλοι άρχαίων θεών. Είνε ό θρίαμβος τών υφασμά
των τής άπωτάτης ’Ανατολής, είναι τό κατ’ έξοχην βασιλειον τών

Ε  Π  Ι Φ Ϊ Λ Λ Ι Σ

ΕΝ ΘΎΜΑ

Είς τήν Ρωσσίαν μάλιστα, όπου ό χριστιανικός φανατισμός διατη
ρεί τά πνεύματα είς μείζονα ή άλλαχοΰ έξαψιν καί τό έμπορικόν καί 
τοκογλυφικόν πνεύμα τών Εβραίω ν έγέννησε σπουδαίον συναγωνι
σμόν καί έδημιούργησε χρηματιστικήν υπεροχήν τού λαού τουτου 
επί τών συναγωνιζομένων ιθαγενών καί ξένων, αί κατα τών Εβραίων 
προφάσεις πρός έξέγερσιν καί διωγμούς έπιζητοϋνται μετα μ εγα λη - 

ίρας ή αλλαχού σπουδής.
| Δίκαια λοιπόν ήτο ή άνησυχία τών άτυχων αύτών άνθρώπων μέ 

τάς άσκητικάς έκ τής οικονομικής διαίτης όψεις των. καί με τας ρυ
παρός στολάς τω ν. Έφαίνοντο σκεπτόμενοι, έάν ώφειλον να εξακο- 
λουθήσωσι τήν έργάσιμον ήμέραν των ή νά άνταλλάξωσιν αυτήν μέ 
την έπομένην Παρασκευήν, χλείοντες τά εργαστήρια και αποσυρόμε- 

νόι είς τάς οικίας των, χάριν μειζονος άσφαλείας.
’Ενώ έφαίνοντο διαστάζοντες έτι περί τού ληπτέου μέτρου, έλκη- 

βρον οικογενειακόν, συρόμενον ύπό ώραίου καί μεγαλοπρεπούς ίππου 
**ί όδηγούμενον ύπό ήνιόχου, φέροντος οίκοστολήν, έφάνη κάμπτον 

τήν γωνίαν τής όδοΰ Βιοΐιείίβα, διέσχισε τό τετράγωνον τής Α γία ς  
ίϊριάδος, άπό ρητήρος έλαύνον τήν όδόν Αικατερίνης. Ή  διάβασις 
τής άμάξης ταύτης έφάνη ώς ήλεκτρίσασα τάς διαφόρους τών συσκεπτο-

μένων όμάδας, διότι παρευθύς ολοι διέχοψαν τάς συνομιλίας των καί 
έστρεψαν τό βλέμμα πρός τό σημεΓον τής έν καλπασμώ βαινίύσης 

άμάξης· Μετά πάροδον δευτερολέπτων τινών ή αμαξα έστη πρό ενός 
έκ τών πυκνοτέρων όμίλων. Παρευθύς δύο έκ τδν προϊστάμενων, 
ούτως είπεΐν, τής συγκεντρώσεως, ώσεί ύπεικοντες εις αόρατόν σ η - 
μείον τού έν τή  άμάξη, άπεσπάσθησαν τών συντρόφων των καί έδρα- 

μον έκαστος πρός αύτήν.
Με τόν ένα πόδα έπί τού χιονοσκεπούς εδάφους και τόν ετερον εν 

τώ έλκήθρω έφάνη τότε, περιβεβλημένος είς παχεϊαν γούναν, κύριός 
τις μεσήλιξ, άμέυπτου εξωτερικού, άριστοκράτης κατά τό φαινέμε- 
νον οστις ήρχισε νά όμιλή μετά σπουδής καί ζωηρότητος πρός τούς 
δύο άνδρας οϊτινες είχον πλησιάσει. ‘ Η  φυσιογνωμία καί αύτοΰ, ευθυς 
ώς έξησκημένος οφθαλμός κατώρθου νά τόν άπογυμνώση τής πλούσιας 
καί άριστοτεχνικής ένδυμασίαςψτου καί τού ψιμμυθίου τών έπ ιμ ελη - 

μένων τρόπων, έφερε τόν αύτόν τύπον τής μεγάλης έκεϊ εβραϊκής 

οικογένειας.'Π γλώσσα, ήν έλάλει καί τό όργανον έτι τής φωνής, ήτο 
τό αύτό, με μόνην τήν διαφοράν τοΰ^ξενικοΰ τόνου, οστις έχρωμά- 
τιζε τήν ίδικήν του ομιλίαν, ώς άνθρώπου γεννηθέντος καί άνατρα- 
φέντος έν Γαλλία καί έξωκειωμένου μάλλον πρός τόν ιδιαίτερον το 

νισμόν τής Γαλλικής γλώσσης.
Έ π ί  τού άνθρώπου τούτου, έπί τδν έλαχίστων αύτοΰ κινήσεων, 

είχον ήδη καρφωθή τά βλέμματα όλων τών πλησίον ίσταμένων 'Ε 
βραίων, ο'ίτινες έν τή  έκστατιχή προσηλώσει τών γαλανοφαίων καί 
σπινθηροβολούντων πονηρών οφθαλμών* των, έν τή πεποιθήσει, ήν 
έφαίνοντο τρέφοντες πρός αύτόν, έν τή  προσδοκία καλής τίνος είδή- 

σεως, άπετέλουν αληθή εικόνα τών πατέρων των, ευρισκομένων πρό
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άραχνοειδδν υφασμάτων τής άμιμήτου χ. Σπάρτης Ιίαρασταμάτη, τα 

όποια είσάγονται ήδη χαί εδώ εις τάς εσπερίδας, φερόμενα έπ'ί χρω

ματιστών μεσοφορίων διαφόρου χρώματος.
Τοιουτοτρόπως τδ χρώμα του αραχνοειδούς μεταξωτού τονίζεται 

έκ του χρώματος τοΟ ύ π ’ αϋτδ κατά παράδοξον Ιντελώς τρόπον.Οότω  

ερυθρόν φόρεμα φέρεται έπί μεσωφορίου έχ λευχής μετάξης, ρόδινον 

έπί μεσωφορίου. ώχροΰ και κυανοΰν έπί ίοχρόου. * 0  συνδυασμδς αυτός 

των χρωμάτων καί υφασμάτων θα συνεχισθή χαί κατά την θερινήν 
περίοδον, δταν τα φορέματα ταύτα θα φέρωνται χαί τήν ημέραν.

Τά τρίχαπτα χαί τα κεντήματα παίζουν πάντοτε μέγαν ρόλον, 
στολισμένα άπδ πούλιες χαί χάνδρες καί μεταλλικούς λίθους. Καί 
οΰδ'εν ώραιότερον τών φορεμάτων των χορών, έπι τών δποίων λα μ 
ποκοπούν ώς άληθινά άστρα, όλα αΰτα στρογγυλά κέρματα, τα 

δποΓα ένίοτε μιμούνται χαί τούς άδάμαντας αυτούς άχόμη χαί όλων 

τών χρωμάτων τούς πολυτίμους λίθους.
Ώ ς  μανθάνω έχετε εις μεγάλην μόδαν τας ώραίας μεταξωτάς 

ομπρέλας τής κ. Σπάρτης Ιίαρασταμάτη. "Ε χ ε τ ε  δίκαιον και πρέπει 

δλαι αί Έλληνίδες νά έφοδιασθήτε μέ τας όμπρέλλας αύτάς, διότι 
έδώ τά εργοστάσια, τά έργαζόμενα διά τδ έξαγωγιχδν έμπόριον, έψεύ- 
τισαν τόσον τά μεταξωτά ύφάσματά τω ν, ιόστε τά περισσότερα είναι 

άπδ χόρτον.
’ Επειτα αί όμπρέλλαι αύταί, άν κρίνω άπδ αυτήν όπου μοΰ έστεί- 

λατε, έχουν κομψότητα εντελώς Παρισινήν, πράγμα τδ δποϊον δέν 

κατορθώνουν βέβαια τά έν Ά θήναις καί Πειραιεΐ έργοστάσια τών 
δμπρελλών, τά δπο’ία εφοδιάζουν δλην τήν αγοράν σας.

Παρισινή

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

Ά ξ ι ώ τ ο υ  δ ι η γ ή μ α τ α .  Ύ π δ  τδν τίτλον τούτον έξεδόθη εις ώραίον 

τόμον συλλογή πρωτοτύπων διηγηματίων τού γνωστού π α ρ’ ήμϊν 
λογογράφου καί μεταφραστού τού Δαίμονας τού Λερμοντώφ κ. Π . 
Ά ξιώ του . Τά διηγημάτια τού κ. Ά ξιώ του εύμορφα, τρυφερά, ψυ

χολογημένα, μέ ήρωας καί ήρωίδας έχλεχτάς, μέ πολλήν ζωήν καί 
άλήθειαν μέσα των, άποτελούν έν ώραΓον βιβλιον, με τδ οποίον η μ -  

πορεί κανείς νά διέλθη ώρας πολύ ευχάριστους.
Ξ τυ οχρατία  χ α ι Β α σ ι.Ιε ία .  Ύ π δ  τδν τίτλον τούτον έξεδόθη παρά

τού Μωϋτέως καί άκροωμένων τών άποχαλυπτιχών λόγων του.

Ή  δμιλία του δέν διήρκεσεν έν τούτοις πολύ. Μετά ταχείαν κίνη- 

σιν τής χειρδς πρδς τδν πίλόν του, δν μόλις έθιξεν, δ μεσήλιξ κύριος 
άνέσυρε τδν πόδα του πρδς τήν άμαξαν, δ κορμδς τού σώματόςξτου 

ήκολούθησε τήν αυτήν διεύθυνσιν, τδ έξ έρυθροΰ βελούδου περικά
λυμμα τοΰ ελκήθρου έσχέπασεν αΰτδν μέχρι τού λαιμού χαί ή άμαξα 

έχυλίσθη έπί τοΰ πάγου, άχολουθούσα ήδη τήν άντίθετον διεύθυνσιν, 

μεθ ’ όσης ταχύτητος είχε φθασει προ ολίγου.
Οί δύο άνθρωποι έστράφησαν άμέσως πρδς τούς συντρόφους των 

χαί διά δυο λέξεων των, μεταδοθεισών άστραπιαίως άπδ δμίλου πρδς 
όμιλον, έπέφερον τήν άμεσον όλων τών χαθ δλον τδ μήκος τής  

δδοΰ Αικατερίνης συνηθροισμένων διάλυσιν. "Εν τέταρτον τής ώρας 

δέν είχε παρέλθει καί ή πρό τίνος τόσον θορυβώδης όδδς ήτο έντε- 
λώ ; έρημος. Πάντα τά καταστήματα, άπδ τών μεγάλων καί πολυ
τελώ ν τοιούτων, μέχρι τών έν ειδει τρωγλών παραπηγμάτων καί 
τών ειδεχθών ώς τάφων υπογείων είχον κλεισθή, χωρίς ούτε σκιά 
άνδρδς ή γυναικδς έκ τών πρδ ολίγου έχεί συνοστιζομένων νά πα- 

ρατηρήται που. Ή  διαταγή είχε δοθή έκ τών άνω. Οί ΈβραΓοι

διέτρεχον κίνδυνον.
“**■ ** *

“Οσοι δέν έζησαν εις τδ ρωσσιχδν κράτος, δέν δύνανται νά σχη - 

ματίιωσιν ιδέαν τής έπισημότητος, μεθ ’ ής περιβάλλονται έχει οί 
άνθρωποι τής διοιχήσεως, οί κατέχοντες οίονδήποτε ίεραρχιχδν άξί- 
ωμα. ’Ιδίως οί έφαρμοσταί τού νέμου καί αί στρατιωτιχαί άρχαί θεω
ρούνται ώς άληθεΐς άντιπρόσωποι τοΰ όπερτάτου αρχοντος, πρδ αυ
τών 8έ τρέμων χαί έν συγχη/ήσει άρρήτω παρίσταται δ λαός, άδια-

τοΟ βουλευτοΰ Θεσσαλίας κ. I. Φιλαρέτου μελέτη πολιτική, δ ι’ ής 

αναζητούνται αί α’ιτίαι τής έθνικής ήμών καταπτώσεως καί ίδια τών 
χατά τδν τελευταϊον πόλεμον διαδραματισθέντων.

Φι,ΙοΑογιχη Ζωη.  Τοιούτον φέρει τίτλον νέον είχονογραφημένον 
περιοδικόν έχδιδόμενον άνά δεκαπενθήμερον. Δέν εΐνε τούτο τδ ά γ- 

γελθέν χατά τδ παρελθδν έτος ύπδ τών κ. κ. Παλαμά καί Ξενοπού

λου, υπόσχεται όμως εργασίαν φιλολογικήν εΰσυνείδητον. Εις τήν 
νεαν συνάδελφον εΰχόμεθα πάσαν πρόοδον.

’Αττική 'ίρις ,  Καί έτερον είχονογραφημένον περιοδικόν ύπδ τδν 

άνω τίτλον έξεδόθη έπίσης, μέ συνεργάτιδας κυρίας καί δεσποινίδας, 
τδ όποιον αποδειχνύει ότι όριστιχώς. πλέον ή φιλολογία άνοιξεν ευ- 
ρείας τάς θύρας της εις τδ φύλον μας.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Τδ Γαλλικόν Θέατρον, έδωχε τήν σειράν τών άγγελθεισών παρα

στάσεων του μέ συρροήν πολλού χαί έκλεχτοΰ κόσμου, δστις τόσον 

διασκεδάζει, χαί τόσον τδ υποστηρίζει, ώστε νά άποφασίση παρα- 

τείνη διά τινας έτι ημέρας τήν έδώ διαμονήν του. Σήμερον μετά μ ε 

σημβρίαν δίδεται οικογενειακή παράστασις, εις τήν όποιαν ήμπορούν 
νά παρευρεθοΰν καί νεάνιδες.

ΓΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΟΣΤΟΓΝΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ
Ή  κ. Έ ρ κτώ  Δαμία δρ. 5 .  Αί έν Γιουργέβω Έλληνίδες 

τή πρωτοβουλίο: τής κ. Β .  Μέξη καί Π. Φουρναροέκη φρ. χρ. 
6 2 0  καί 3 0 % ,  αί έκ Κορώνης κ. κ. Βεργογιαννοπούλου δρ. 
8 , Δαδινάκη δρ. 5 καί άνώνυμος δρ. 2.

Καί αί μέν έκ Κορώνης καί Γιουργέβου άπεστάλησαν πρό 
μηνός προς τήν Πρόεδρον τής έν Βάλω Ένώσεως των « Έ λ -  
ληνίδων» ,τής συστοιθείσης υπέρ των παλινοστουντων Θεσσα- 
λών, ή δέ έκ 5 δρ. τής κ. Δαμία ώς καί 12 φρ. χρ. άπο- 
σταλέντων παρά του έν Κ|πόλει κ. Θ. Ίορδανίδου προς τήν 
ενταύθα έφορον τής «Έ νώ σεω ς» υπέρ τών παλινοστούντων 
Θεσσαλών δα Σοφίαν Βαλτατζή.

κρίτως τής κοινωνικής έκάστου θέσεως.

Πρδ μεγάλης τινδς χαί εύπρεπεστάτης οικοδομής ΐστατο ήδη τδ 
έλκηθρον, τδ όποιον πρδ μιας μόλις ώρας διέσχιζε τήν όδδν Αικατε
ρίνης καί μετά σπουδής κατήρχετο αύτοΰ ό έν αύτω μεσήλιξ καί 

καλώς ένδεδυμένος κύριος. Περί τδ μέγαρον τούτο παρατηρεϊται μ ε
γάλη κίνησις, καί ώσεί συνωστισμός περιέργων. Κ λητήρες, φρουροί, 
άστυφύλακες άπομακρύνουσι τδν συρφετόν, ευθύς ώς έπεφάνη εις τήν 
γωνίαν τής όδού έφιππος φρουρά, συνοδεύουσα φορεΐον μέλαν κλει

στόν, μέ μικροσκοπικήν μόνον θυρίδα έπί τήςήέτέρας τών πλευρών. 

Τδ φορεΐον τούτο έστη πρδ τοΰ αυτού μεγάρου, πρδ τού όποίου ειχο- 
μεν ϊδει πρδ ολίγου σταθμεύουσαν τήν ιδιωτικήν άμαξαν. Οί ιππείς 

παρετάχθησαν εκατέρωθεν αύτοΰ, μέ τήν λόγχην έφ ’ όπλου, ένώ 
έτεροι πεζοί στρατιώται, έπίσης ώπλισμένοι, παρετάχθησαν εκατέρω
θεν τής μεγαλοπρεπούς κλίμακος, τής άγούσης εις τδ μέγαρον.

Τδ φορεΐον τούτο ήνοίχθη αίφνης παρά τίνος τδν έκεί φρουρών τή 

διαταγή τοΰ άξιωματικοΰ. Δύο στρατιώται ώπλισμένοι έξήλθον αυ
τού, όπισθεν δέ τούτων νέος ανήρ μόλις είχοσιπενταέτης, φέρων π ε- 

δας εις τάς χεΐραί. ίσως δέ καί εις τούς πόδας, διότι μόλις κατώρ- 
θου νά σύρηται. Ούτος περικυκλωθείς ύπδ φρουρών άνήλθε μετά κό

που τήν κλίμακα.
Παρακολουθοΰμεν τήν συνοδίαν ταύτην έντδς μεγάλης, άλλ’ αύ- 

στηρδς διεσκευασμένης αιθούσης, έν ή ήδη πλήθος πολύ έχει συν- 
αθροισθή, καταλαβδν τά καθίσματα, άτινα ήσαν παρατεταγμένα άνά 

συστοιχίας κ α τ’ άμφοτέρας τάς πλευράς.

( Α κ ο λ ο υ θ ε ί )


