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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τό Άοεταίειον Χειρουργείον.— Ή Χειραφετημένη (υπό Μ άΐας).— "Εν 

βήμα πρός τά εμπρός. — Παιδία καί ζωα. — Πολύμνια Π αναγιωτίδτυ.— 
Ποίημα πρός τήν Πολύμνιαν Παναγιωτίδου (6πό κ. Φλωρεντίας Φουντου- 
κλη).— Εξειάεεις τής ’ Επαγγελματικής Σχολής. — Μαθήματα Νοσηλείας καί 
‘ Τγιεινής.— ’Αλληλογραφία. — Ειδοποιήσεις.— Καλοκαιριναι ήμέραι André 
Thouriet. Κατά μετάορασιν δος Είρ. Νικολαίδου).

Είς τήν σειράν τών καλλιμαρμάρων φιλανθρωπικών ιδρυμά
των, τά οποία στεγάζουν τούς πο'νους καί τάς όδύνας τών 
αποκλήρων τής υγείας, ποοσετέθη άπό τίνος νέον τοιοΰτο, 
όφειλόμενον είς τήν γενναιοδωρίαν επιφανούς τής Ελλάδος 
έπιστήμονος, τοϋ αοιδίμου χειρουργού ’Αρεταίου.

Φυσικόν ήτο εκείνος, οστις αφιέρωσε τήν ζωήν του όλην 
είς τήν επιστήμην τήν θετικήν τής χειρουργικής, εκείνος, 
οστις ζών έχάριζε τήν ζωήν είς τού; πάσχοντας, καί μετά 
θάνατον έτι νά συντελή, όπως τό εργον τόυ συνεχίζεται, 
όπως ή επιστήμη,ήτις υπήρξε τό ώραΐον δνειρον τής ζωής του, 
εξακολούθηση εύεργετοΰσα καί προαγομένη καί παρακολου
θούσα πάσαν νέαν έφεύρεσιν καί άνακάλυψιν ύπό στέγην εύ- 
πρεπή ίδικήν του καί διά χρηματικών παροχών τής ιδίας 
περιουσίας του.

Εκτελεστής του πόθου του τούτου επίλεκτος, συνεχίζων 
τό εύεργετικόν εκείνου έ'ργον είναι ό διαπρεπής καθηγητής έν 
τώ πανεπιστήμιο) κ. Σπ. Μαγγίνας, ό δ.ευθυντής τοϋ « ’Αρε- 
ταιείου Νοσοκομείου», ό υίοθετήσας τό έ'ργον τοϋ μεγάλου 
προκατόχου του καί καταβάλλων άτρύτους κόπους, οπως έν- 
τελέστερον άνταποκριθή είς τόν σκοπόν τοϋ έπιφανοϋς ίδρυτοΰ 
καί χορηγοΰ.

Ή  πρώτη έντύπωσις έκ τής έπισκέψεως τοϋ καταστήαα- 
τος τούτου είναι έκείνη, ήν προξενεί είς τήν ψυχήν ό πολύς 
ήλιος, τό άπλετον φώς, ό καθαρός αήρ καί ή έν πάσι βασι-

λευουσα καθαριότης. Είσοδοι, διάδρομοι, αί'θουσαι,- κοιτώνες 
ασθενών, εστιατόρια, ίματιοθήκαι, μαγειρεία,άποθήκαι,παν
τού ήλιος, παντοϋ φώς, παντοϋ καθαριότης. Έάν αί χει- 
ρουργικαί παθήσεις έ.θεραπεύοντο ώς πολλά! παθολογικαί 
μέ τόν καθαρόν αέρα καί τόν ήλιον, βεβαίως, οί, ιατροί, θά 
ησαν περιττοί έδώ.- Δυστυχώς αί -ίδιοτροπίαι ,.τ.ής αλης, ,έξ 
η; το σώμα μας επλασθη, αί παντοΐαι άσχημίαι καί ύπερ- 
σαρκώσεις καί παραφυάδες και παράσιτοι δγκοι, οί χωρίς 
καμμίαν ανάγκην παραμορφοϋντες τάς ωραίας καμπύλας καί 
στρεβλοΰντες τάς ωραίας γραμμάς καί έξοίδαίνοντες τά μέλη 
καί σήποντες τάς σάρκας, πρέπει νά τέμνωνται καί νά έκρι- 
ζοϋνται και να εκβάλλωνται καί νά καυτηριάζωνται’πρέπει 
νά ύποβάλλωνται έν μια λέξει είς τήν σμίλην καί τάς.ψα- 
λίδας καί τούς όστεοθραύστας καί είς τήν λοιπήν ομοταξίαν 
τών χαλύβδινων έργαλείων,τά οποία αποτελούν τήν πλουσίαν 
πανοπλίαν τοϋ χειρουργού ίατροϋ. .

Τ' , , , .  , , .  , , >1>ΌΑΓ.ις το « Αρεταιειον Λειρουργείον* υπάρχει «τλουσιωτχτη 
συλλογή ολων τών νεωτέρων εφευρέσεων, τών χειρουργικών ερ
γαλείων, τών κλιβάνων καί τών απολυμαντικών μέσωνγ δι’ 
ών πάσα έγχείρησις απλοποιείται καί δχέι έκ τών προτέρων 
έξησφαλισμένην τήν έπιτυχίαν. Έάν είς τόν πλούτον1 τοϋ 
Χειρουργείου προστεθή ή έπιστημονική υπεροχή καί ή μακρά 
χειρουργική πείρα τοϋ διευθυντοΰ κ. Μαγγίνα, ώς καί ή άνε- 
γνωρισμένη πλέον ΐκανότης τού έπιμελητοϋ κ..Μπ αλάνου, ό 
οποίος, δν καί νέος, τόσας ήδη έπιτυχίας άριθμεϊ ε'ίς τάη χει
ρουργικάς έργασίας του, καί τόσον δικαίως τάσσεται μεταξύ 
τών καλλιτέρων χειρουργών μας, τότε έννοείται διατί άπό τό 
Αρεταιειον φαίνεται ώς άποδιωγμένη ή πνοή, ή παγερά τοϋ 
θανατου και διατι ακόμη τόσον ολίγον ό πόνος ζωγραφίζεται 
είς τά πρόσωπα τών ασθενών.

Συνέπεσε νά εύρεθώμεν έκεϊ κατά τήν ώραν τοΰ προγεύ
ματος. Οι άποροι ασθενείς έν ολω είκοσι δύο, έπρογευμάτιζαν
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μέ πολλήν όρεξιν, άλλοι επί των κλινών των, οί μ ή δυνάμενοι ί 
να περιπατούν, και άλλοι εις εν ωράΐον ύελόκλειστον εστία- I 
το'ριον, κύκλω τραπέζης άπαστρχπτούσης από καθαριότητα, I 
με μεριύας κρέατος και μακαρονιων άφθονους, μέ ποτήρια I 

. μαύρου οίνου, μέ άρτον φρεσκότατον πρώτης ποιότητος.Άλ - I 
λως τε η τροφή είναι κοινή μεταξύ των άπορων και των επί 
πληρωμή, μέ μονήν την διαφοράν, δτι ουτοι έχουν επί πλέον I 
οπωρικον καθ εκαστην καί όίς της έβδομάδος γλύκισμα.

Εν ολω οι ασθενείς, άνδρες καί γυναίκες, είναι τριάνταέξ, I 
οχι βεβαίως πολυ μεγας άριθμο'ς, άλλα διά τά χρηματικά | 
μέσα και το νεοσυστατον τού νοσοκομείου πλέον η άρκετός.

Α λ λ α  κ α ί 3 ν δ ιπ λασ ιασθή1 κα ί δν τρ ιπ λ α σ ια σ θ γ  ό άριθμός 

υπάρχει χώρος κα ι α ίθουσα ι μ εγ ά λ α ι κα ί ολόφωτοι κα ί υπάρχει 
ήλιος κα ί καθαρός άήρ κ α ί υπάρχουν ίδ ια  καί κ α τ ’εξοχήν με · 
γ α λ α ι κα ι ευγενεΕς γ υ ν α ικ ε ΐα ι καρδία ι, όπως γλυκα ίνουν π άν- | 
τ α  πονον κ α ί μετρ ιάζουν π άσ αν όδύνην κ α ί χεΐρες σ το ρ γ ικα ί 
οπως στεγνώνουν τα  δακρυα κα ί έπουλό.ουν τά ς  π λ η γά ς .

Διότι η μεριμνά του Συμβουλίου, οπως άναθέσγι την έπο- 
πτειαν της ταξεως και τής καθαριότητος καί της έν γένε1 ! 
έσωτερικής υπηρεσίας εις τάς κ. κ. Μαρίαν Ιναραπάνου,Ελέ
νην Νεγρεπόντη καί Ζωήν Βαλτινοϋ, άποτελεϊ μίαν άπό τάς 
μεγαλειτερας επιτυχίας τής διοργαιωσεως αύτού. Δι’ ένα I 
άσθενή δεν άρκεΤ πάντοτε ύ καλός ιατρός καί ή καλή νοτη- I 
λεία. Έχει άιάγκην καί κατ’ έξοχήν καί ποιας τίνος ένι- I 
σχύσεως καί ήθίκής παρηγοριάς καί συμπάθειας εις τόν πονον I 
τ*υ· Καί εις την άνάγκην ταύτήν μόνον ή γυναικεία καρδία I 
δύναται νά άνταποκριθγ. Άλλως τε καί εις την εκλογήν τού I 
προσωπικού τής έσωτερικίίς υπηρεσίας η επιτροπή έπέτυχεν, I 
έάν κρίνγι τις έκ τής διευθυνούσης κ. Ζούνη, ^υναικός ριέ | 
μεγάλην διοικητικήν ικανότητα καί δραστηριότητα καί νοη- I 
μοσύνην, γνωστές δέ καί έκ τίίς πολυετούς υπηρεσίας της I 
ως οικονόμου έν τώ Παρθεναγωγεία) Χίλλ, τού οποίου τά I 
έξοδα περίωρισεν έπαισθητώς καί ε:ς την οικονομικήν ευεξίαν I 
τού οποίου συνετέλεσε μεγάλως κατά τά έτη τίίς έκει ύπη- I 
ρεσίας της.

Εις τό Άρεταίειον,διαμένουσι πάντοτε δύο βοηθοί, νεα- I 
ροί αξιόλογοι έπιστημονες οί κ. κ. Σπ. Μχγγανάρης καί 1. I 
Σοφής, οίτινες κανονίζουν τά τίίς υπηρεσίας των νοσοκόμων, I 
τά τίίς καθημερινής τροφής των άσθενών καί συνεργάζονται I 
μετά τε του διευθυντου καί του έπιμελητοΰ. Άμφότεοοι 
φαίνονται άγαπώντες τό έργον των καί ενδιαφερόμενοι μεγά- I 
λως διά τούς ασθενείς των.

Η έν γένει έντυπωσις έκ της έπισκέψεως ταύτης είναι I 
άρίστη, κυριώτατον δέ μέλημα διευθυνόντων καί υπηρετούν- 
των (ραίνεται yj ολονεν τελείτο ιτΐ'τις του νοσοκομείου, το I 
όποιον δύναται νά συγκριθίί με τά καλλίτερα του είδους τού
του ευρωπαϊκά, καί ή στοργική.περίθαλψις των άσθενών, οί 
όποιοι μον,χν εύχάς καί έκφράσεις ευγνωμοσύνης άπονέμουσι 
καί εις την μνήμην του άοιδίμο,υ ίδρυτοΟ καί εις τό διευθυ- 
νον καί έποπτεΰον προσωπικόν.
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Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
(Σ υνέχεια)

Παρ' ολίγον μάλιστα ή συζήτ ησις εις την οικίαν τής κ. | 
Φακιδου νά λάβγι τραγικόν χαρακτήρα. Ή χ. Φακίδου ήτο \

όψιπλουτος Ίαταουλιανη, ή όποία είχε ζήσει άρκετά έτη 
εις την Αίγυπτον, οπου ο άνδρας της είχε πλουτήσει εις τό 
εμποριον τών κουκιών καί των ρυζιών καί όπόθεν εϊχεν έπι- 
στρέψει αγνώριστος. Έζη μεγαλοπρεπώς, έφερε τά φορέματα 
της απο το Παρίσι, είχε μαυρον υπηρέτην καί αίθούσας στο- 
λισμενας κατά ρυθμόν Αιγυπτιακόν καί Μαυριτανικόν. Τό 
μόνον πράγμα, τό όποιον έσκίαζε την ευτυχίαν της, ήτο ή 
μανία τής κοκκώνα Κατίγκως νά όμιλή διά τούς προγόνου; 
της, ως νά ήθελε νά τής ύπενθυμίζν) την άσημότητα καί 
προστυχιάν τής ίδικής της καταγωγής.

Δλλ η κ. Φακιδου τάς τελευταίας αύτάς ημέρας είχε 
κζμει μιαν ανακαλυψιν. Κάποιος νέος λόγιος άπό την μικράν 
Άσίαν, πνέων μένεα κατά του Μεμιδώφ, είχε γράψει έν βι. 
βλιάριον,διά τοΟ όποιου άπεδείκνυεν ότι κάθε άλλο παρά λό- 
γους είχε ό κ. Μεμιδώφ νά ύπερηφανεύεται διά την κατα
γωγήν του. Έκαμνε μάλιστα την έτυμβλογίαν τού ονόμα
τος του απο το Μηδάς, που είχεν όνομασθή ό προπάππος 
του, ύιότι έπωλοΟσε μήδια εις ένα μπέην, ό όποιος έπειτα 

| εγεινε Βεζυρης. ”Όλην αυτήν την ιστορίαν διηγήθη ή 
κ. Φακιόου εις τας επισκεπτριας της τής ημέρας εκείνης, ¿ς 
συκοφαντίαν δήθεν, άλλά μέ άρκετήν χαιρεκακίαν, ή όποια 
ηοχισε νά πειράζν) την φαναριώτισσαν, ή τις την είχεν έπι- 
σκεφθή, ϊνα διαψεύσ·/] τόν γάμον του Κώστα, καί ή όποία έν 
τή παραφορά της ώμίλησε διά την προστυχίάν τών Ταταου- 
λιανών.

Η κ. Φακιδου εξηγριώθη καί άν κατά την στιγμήν έκεί- 
νην δεν εισηρχετο ο καθολικός Monsignore εις έπίσκεψ.ν τής 
κ. Φακιόου και αι δυο γυναίκες όεν ήναγκάζοντο νά σιωπή· 
σουν, τό πράγμα ήτο ένδεχόμενον νά λάβγ) διαστάσεις πολύ 
σοβαοωτέοας.

ο ι - , -  *

Π Μαρία εν τουτοις και ο Κώστας οταν ευρεθησχν εις τόν 
δρόμον άνέπνευσαν έλευθέρως, ως νά άπηλλάγησαν μεγάλης 
στενοχώριας. Ό Κώστας όρμητικώτερος πάντοτε εις τάς έκ- 
φρασεις του καί άνεπιφύλακτος εις τάς σκέψεις του ήρχισε 
να καταφερεται κατά τών αδελφών του ! Πρίπει νά φύγωμεν 
αμέσως καί νά κανονισθή ή θέσις μας, διότι άλλως ή στε
νοκέφαλες αυτές...........

Σε παρακαλώ, φιλε μου,έσο ησυχωτερος, έπανέλαβεν ή 
νέα γυνή. Καί πρό παντός μή θυμώνγς μέ τάς άδελφάς σου 
δι’ εμέ. Είναι έλεύθεραι νά έχουν τάς ιδέας των, όπως εί'- 
μεθα έλεύθεροι νά έχωμεν τάς ίδικάς μας.Μήπως μόνον αύταί 
σκέπτονται οότω; Ίόε όλα αύτά τά βλέμματα,όπου μάς πο
λιορκούν αυτήν την στιγμήν—καί έστράφη πρός τά παράθυρα
καί τού; θολωτούς έξώστας τών δύο πλευρών τής οδού. _
Ο Θιος ηςευρει τι μού ψάλλει ολος αύτος ό γυναικόκοσμος καί 

τί θά μού ψάλγ ακόμη όταν μάθγι τόν γάμον μας.Δεν υπάρχει 
μεγαλήτερο; έχθρός διά την γυναίκα άπό αυτήν τήν γυναίκα...

Όμιλούντες ουτω είχαν στρέψει τήν πρός την οδόν Μαρ
γαρίτας γωνίαν καί διηυθύνοντο πρός τήν οικίαν τής Μαρίας.

Διατι έπήεαμεν αυτόν τόν δρόμον,ήρώτησεν ό Κώστας, 
αφού δεν θέλεις νά έλθω εί; τό σπίτι σου; Πρέπει χωρίς 
άλλο νά περάσωμεν τήν ημέραν μας μαζώ. Δέν έχω καμ 
μιαν διάθεσιν νά έπιστρέψω εις τό σπίτι καί νά συνεχίσω 
κωμωδίαν, η οποία ήμπορεΐ νά εχγι δυσάρεστον τέλος..........
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ί’ Άλλ’ ή ύπόσχεσις, τήν οποίαν έδωκα εις τήν μητέρα 
βου. . · είπεν ή νέα γυνή, ή όποία έφαίνετο έπιθυμοΰσα επί
σης πολύ νά περάσί) τήν ημέραν της μέ τόν άνδρα της. ’Έχω 
μίαν ιδέαν, προσέθηκεν. Έάν έπηγαίναμεν νά έπισκεφθώμεν 
μαζή τήν Αγίαν Σοφίαν, τήν οποίαν δέν έχεις ποτέ σου 
έπισκεφθή. Δεν είχαμεν αποφασίσει τό προσκύνημα αυτό ; 
Καί δέν θά ησυχάσουν αί ψυχαί μας καί δέν θά κατα· 
πραϋνθούν τά πολύ τεταμένα νεύρά μας υπό τόν ιερόν 
εκείνον θόλον τών μεγάλων άναμνήσεων Πηγαίνω νά ά- 
φίσω τόν σάκκον μου καί νά πάρω μαζή μου θερμότερον 
επανωφόρι. Έν τώ μεταξύ θά πάρνίς άμαξαν καί θά μέ πε 
ριμένγς εις τήν γωνίαν τού ίσιου δρόμου, κοντά ’ς τού Βα- 
λάωρη. Φρόντισε ή άμαξα νά είναι κλειστή.·καί νά έχγ, μ.περ- 
ντεδάκια. θά μάς έκλάβουν ώς χαρέμι καί δέν θά δώσωμεν 
πάλιν νέαν λαβήν σήμερον εις γλωσσοφαγιάν.

— ’Αξιόλογα, είπεν ό Κώστα:. Καταβαίνοντας εις τού 
Γαλατά σοΰ επιφυλάσσω καί εγώ μίαν έκπληξιν.

— Αιι ΓθνοΐΓ, είπεν ή Μαρία, άπομακρυνομένη.
Καί ό Κώστας ώς μονολογών: «Δέν πιστεύω νά εύρίσκων- 

ται συχνά άνθρωποι είς τήν θέσιν μου. Νά έίμαΐ-ύπανδρευ* 
μένος καί νά μην έχω τό δικαίωμα νά πάρω τήν γυναίκα 
μου καί νά ύπάγω όπου θέλω καί οπου μού αρέσει. Νά μην 
ήμπορώ κάν νά πάω εις τό σπίτι της, παρά νά κρυπτώμεθα. 
καί εγώ καί εκείνη, ώς νά είμεθα έγκληματίαι ! Καί τούτο 
διότι ό πατέρας μου,—ό όποιος, έν παρενθέσει, είναι ένας 
μεγάλος έγωϊστής καί δέν δίδει πεντάρα διά τήν ευτυχίαν 
μου — θά θυμώσνι καί ό κόσμος θά μέ μεμφθή». Καί μέ τάς 
σκέψεις αύτάς σχεδόν έλάμβανε τήν άπόφχσιν νά άκολουθήσν) 
αμέσως τήν γυναϊκά του, καί άντί του προσκυνήματος τής 
Αγίας Σοφίας νά αναχωρήσουν άμέτως τήν ίδιαν εσπέραν δι’ 
όπου δήποτε, όπόθεν θά έτηλεγράφει τόν γάμον του εις τόν 
πατέρα του.

Άλλά πάλιν ή'λλαξεν άπόφχσιν. "Ας περιμείνω νά ύπο 
βάλω τήν σκέψιν μου εις τήν έγκρισίν της. Είναι ψυχροτέρα 
μου και κρίνει ίσως ορθότεψον, διενοήθη. Καί διηυθύνθη πρό; 
τόν μεγάλον δρόμον, οπου εύρεν άμαξαν, έν ή) έπερίμενε τήν 
Μαρίαν εις τό όρισθέν μέρος.

Δέν παρήλθον δέκα λεπτά καί τό ταχύ καί αποφασιστικόν 
βάδισμα τής νέας γυναικός ήκούσθη εις τό πεζοδρόμιον. Ή 
θυρίς τής άμάξης ήνοίχθη άυέσως καί ή Μαρία έρρίφθη εις 
αυτήν ανυπόμονος τώρα καί νευρική καί αυτή.

— Ού'φ ! αύταί αί προφυλάξεις, αύτά τά ψεύδη, αυτή ή 
«γωνία μέ εκνευρίζει, είπεν ό Κώστας. Άντί νά πάμε εις 
τήν Αγίαν Σοφίαν, άς πάρωμεν τό πρώτον βαπόρι πού φεύ
γει απόψε είτε διά Σμύρνην είτε διά Πειραιά, είτε διά Σύρον 
Χαί ας γείνγ δ,τι γείνγ.

— Όφείλομεν νά έχωμεν όλίγην υπομονήν, φίλε μου, καί 
νά τηρούμεν τά; υποσχέσεις μας. Ή μητέρα σου έφέρθη ώς 
-χαλή μητέρα καί γυναίκα μέ καρδίαν εις τήν περίστασιν αυ
τήν. Αέν πρέπει νά βιάσωμεν τά πράγματα καί νά τήν θέ- 
τωμεν εις δυσάρεστον θέσιν.

— ’Έχεις πάντοτε δίκαιον σύ, καλή μου Μαρία, είπεν ό 
Κώστας, έναγκαλιζόμενος μετά στοργής τήν γυναΐκά του. 
Καί τώρα ιδού τό πρόγραμμά μου : Πεινώ πολύ. Θά κατα- 
6ώμεν εις τόν Γαλατάν εις τό μεγάλο μπουγατσατσίδικο

τής γωνίας, οπου θά κάμωμεν εντελώς τούρκικον πρόγευμα. 
Δηλαδή ζεστή μπουγάτσα καί άφράτα μπουρέκια, θά πιούμε 
καί άπό τό θαυμάτιον, ,τσιρ τσιρ σαυγιοΰ καί έπειτα θά περα ·
σωμεν εις την IfoXtiV; Χ νω)νσ^58α»ί| js>: jot

Καλά, άλλά τό, μ.πουγχτσ,ατσίδικο αυτό είνορι, νομίζω, έν 
είδος κέντρου εις τό όποΐρν έχ̂ ει είσοδον έλευθέραν ό κα
θείς. Δέν φοβείσαι καμμίαν δυσάρεστον συνάντησιν έκεϊ

— Οί έπισκέπται του συνήθως είναι Τούρκο; καί ξένο;. 
“Αλλ,ως μήπως καί εις τήν Αγίαν Σοφίαν δέν θά έκτεθώμεν 
οπως δήποτε είς .τά βλέμματα τών άδιακρίτων ; Πρέπε; νά 
τό πάρνίς άπόφασιν, Μαρία μου. θά σέ κακολογήσουν οί πο- 
λϊτα;, διότ; θά υποθέσουν βέβαια ότι κάτι συμβαίνει μεταξύ 
μας. Άλλά τί σε μέλλει, αφού τό κάτι αυτό είναι, νόμιμον ;

•— Δέν φροντίζω δΓ εμέ δ;όλουΛΗ άφοΰ είμα;., κμρία , νά 
διαθέτω τόν εαυτόν μου, όπως θέλω. Διά τόν πατέρα σου 
καί τούς ίδικρύς, σου φοβούμαι.... ¡ χχ vov«>r

Έν τφ μεταξύ ή άμαξα είχε φθάσει είς.τύν Γαλατάν καί 
κατά διαταγήν τού Κώστα έσταμάτήσεν είς τό πρό τής Γε- 
φύρας μπουγατσατσίδικο. Ή συνάθροισις τού κόσμου, ό θό
ρυβος, αί φωνχί, οί ερχόμενοι άπό τήν Γέφυραν χαμάληδες, 
οί φορτωμένοι ώς ζώα φορτηγά, τά σφυρίγματα τών άτμοτ 
πλοίων, τό κατρακύλισμα τών κάρρων επάνω είς τά καλδερί- 
μ;α, ή λάσπη, τήν όποιαν τόσαι χιλιάδες πόδια έζύμ.ωναν 
καί είς τήν όποιαν τόσοι ρυπαροί, ώς ψωραλέοι,. σκύλλοι έκυ- 
λίοντο, οί καπνοί τών άτμοπλοίων, τά άλογά τών τραμ-, ό 
υπόγειος μηκυθμός τού tunnel, όλα αύτά άπετέλουν άλη- 
θινόν πανδαιμόνιον, τό όποιον δέν έξωρά'ίζε τώρα ό ωραίος 
ήλιος, καί δέν άφινε μάλιστα νά διακρίνεται καλά ή ομίχλη, 
ή όποία ώς ρυπαρόν σκέπασμα είχεν άπλωθή είς τά πέριξ. 
Ό Γαλατάς δέν έχει τίποτε τό ώραϊον εν γενει, τήν στιγ
μήν όμως αύτήν ήτο άπαίσιος. Ή Μαρία ήιθάνθη ώς νά 
έπίεζε τήν ψυχήν της δλον εκείνο τό ρυπαρόν περιβάλλον καί 
έάν δέν έφοβεΐτο μή δυσαρεστήσγι τόν Κώσταν, θά τόν παρεκά- 
λει νά μή σταματήιουν έκεΐ, άλλά νά περάσουν άμέσως είς 
τό Σταμπούλ. .;.γΤ

Έναγκάσθη έν τούτοις νά τόν άκολουθήσνι είς εν είδος 
τουρκικού καφενείου, είς τό όποιον, έπωλεΐτο ή περίφημος 
μπουγάτσα, τό έθνικόν τούτο ζυμαρικόν τών Τούρκων. Ό 
μπουγατσατσής άρειμάνίός Τούρκος μέ μεγάλα μαύρα μου
στάκια, μέ λευάόν, πάλλευκον σκουφάκι, άπό τό όποϊον έξέ- 
φευγαν μαύρα πυκνότατα σγουρά'μαλλιά, καί με τά μανί
κια τού υποκαμίσου ανεστραμμένα μέχρι τών άγκώνων έκο- 
πτε μέ μαχαίρι σχήμα το; παραδόξου τάς μερίδας, άπό μίαν 
μεγάλην πήτταν, ροδοκόκκινην, σχήματισμένην άπό φύλλα 
καί πάχος,ή όποία άχνιζεν έπάνω είς τό'τεζάκι καί έμύριζεν 
όρεκτικώτατα. Μετά τό κόψιμον άλλος £?χε ζυγισμένον έτοι
μον πιατάτι, έρριπτε τήν μπουγάτσαν μέ τό πλατύ μέρος 
τού μαχαιριού είς τό πιάτο, τήν έζύγιζε, τήν έπίτϊζε μέ ψι
λήν ζάχαριν, έστρωνεν 1 / καθ.-ρόν μάκτρον είς εν τραπεζάκι 
καί ό πελάτης έκάθητο καί έτρωγε τήν μερίδα του. Είχε 
μπουγάτσα στεγνή, είς στρογγυλές μικρές πήττες, χωρίς πά
χος, καί μπουγάτσα μέ χορταρικά καί μπουγάτσα μέ πάχος 
καί μπουγάτσα μέ τυρί. Καί έδιδε κρύο νερό, άπό τό περί- 
φημον τσύρ τσύρ·σουγιού, τό φημισμένον είς δλην τήν ’Ανα
τολήν, τό παγωμένον ώ; κρύσταλλον καί διαυγές ώ; άδά-
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μας. Καί οί πελάται είσήρχοντο καί έξήρχοντο, 'Αρμένιοι καί 
Τούρκοι, σκεπτικοί καί σιωπηλοί, ολοι μέ υψηλά άναστή- 
ματα καί κόκκινα φέσια· άλλοι καθ’ αύτό Άνατολΐται μέ 
ένδύματα ζωηρών χρωματισμών καί άλλοι φραγκοφορεμένοι 
με ρεδιγκοτας, αι οττοιαι εκουμβωναν εις τον λαιμόν.

Την στιγμήν, καθ’ ην είσηλθον οι δύω νέοι, τα τρία τέσ- 
σαρα τραπέζια είχαν καταληφθή άπό πελάτας,οί όποιοι έτρω - 
γαν τάς μερίδας των σιγά, σ,γά, χωρίς νά ακούεται ουτε καν 
των μαχαιροπηρούνων ή σύγκρουσις, διά τόν άπλούστατον λό
γον, βτι ολοι έτρωγαν μέ τά πέντε δάκτυλα.Δύο γέροντες λευ- 
κοπώγωνες, μέ φυσιογνωμίας, άς μόνον εις εικόνας της Πα- 
λαιάς Διαθήκη; άπαντιγ τις, μέ σαρίκια λευκά, μέ δέρμα καί 
χρώμα ώς από πολυκαιρισμένον ελεφαντόδοντα, μέ αντεριά 
κυανα και με μικρά εγχειρίδια επί τής πολυχρώμου ζώνης, 
είχαν τελειώσει την μπουγάτσαν των καί καθήμενοι εις μικρά 
σκαμνάκια έφούμαραν τούς ναργιλέδες των,οί όποιοι ήστραπτον 
μέ τούς κεχριμπαρένιους λουλάδες καί τά χρυσά στολίσματά 
των.Εις κάθε ρόφημα τό εντός τών ύαλίνων δοχείων νερό έκό- 
χλαζεν ως τρικυμία ολη, εκφευγουσα μέ την πνοήν τών γερόν
των εκείνων άπο τά στήθη των, νά τό συνετάρασσεν. Ή τρι
κυμία ομως έκόπαζεν αμέσως καί τό επί του λουλά κάρβουνον 
μετά μικράν αναλαμπήν έφαίνετο ώς νά έσβυνε, ώς νά άπην- 
θρακώνετο.

Η Mapta άν και εθορυβηθη τήν πρώτην στιγμήν, καθ’ 
ήν είσήλθεν έκεϊ μέσα, τά μάτια τη; ομως έλαμψαν άπό χα
ράν, ευθύς ώς άντελήφθη τήν εικόνα τοϋ εσωτερικού τοϋ 
τουρκικοϋ μαγαζείου, τήν οποίαν διά πρώτην φοράν τώρα 
έβλεπε. Ιδίως το σύμπλεγμα τών δύο γερόντων, οί όποιοι 
ήσαν ώραΐοι έν τ^μαρμαρώδει ακινησία των καί μέ τήν προσ- 
ήλωσιν των ώς εις ό'νειρα άλλου κόσμου, τό σύμπλεγμα αυτό 
τήν έγοήτευσί.

Ουδεις εφανη εκπλαγείς δια την παρουσίαν έκεϊ τής νέας 
γυιαικος, ουδεις ουτε απο τους νεωτέρου; ακόμη έστρεψε τό 
βλέμμα έκ περιεργείας κάν πρός τό μέρος της. Ή γυναϊκα 
διά τούς Τούρκους τής Κωνσταντινουπόλεως δέν είναι πλέον 
το μυστηριώδες πρόσωπον, τό όποιον μαντεύουν μόνον καί 
ποθοΰν και βλέπουν ως ασύλληπταν ό’νειρον, καί τό όποιον 
ουδαμοδ αλλοΰ αντικρυζουν έκτος του ίδίου χαρεμιού των.Αί 
γυναίκες δλων τών εθνικοτήτων, Γμή έξαιρουμένων καί τών 
Όθωμανίδων, τόσον τρέχουν άπό τό πρωί έως τό βράδυ εις 
τούς δρομους, εις τα εμπορικά, είς τό τσαρσί, εις τήν Γέφυ
ραν, εις τά τράμ, είς τό tunnel, είς τά βαποράκια, είς τά 
καΐκια, είς τους περιπάτους, είς τά νεκροταφεία, τέλος πάν
τω ν ό'που υπάρχει κόσμος καί πλήθος καί συγκέντρωσις,ωστε 
έχουν άπολέσει καί δι’ αυτούς .τούς ’Οθωμανούς άκόμη δλην 
τήν ποιητικήν γοητείαν, μεθ’ ής περιβάλλλει τήν γυναίκα ή 
ζωή τοδ χαρεμιοδ, δλον τό μυστήριον, τό όποιον προσέδιδεν 
είς παλαιοτέρους καί αύστηροτέρους χρόνους τό καφάσι, τό 
άπόρθηΐον αύτό του γυναικωνίτου κιγκλίδωμα. Ή τόσον 
φημισμένη δουλεία τής Όθωμανίδος δέν είναι είς τήν Κων- 
σταντινούπολιν σήμερον παρά είς τύπος θρησκευτικός, ό οποίος 
τηρείται μεθ όσης αύστηρότητος τηροϋμεν καί ημείς τήν νη
στείαν τής Τετάρτης καί Παρασκευής.

Ή Μαρία λοιπόν, χωρίς νά φοβήται πλέον, διότι εύαέθη 
αίφνιδίως μεταξύ τόσων άνδρών καί ΌΙωμανών μάλιστα,χω-

ρις να άνησυχ·̂  διά τήν ασφάλειαν καί τών δύο των, έκάθη- 
σεν είς τό τραπεζάκι καί περιειογάζετο μέ πολλήν προσοχήν.

Δεν έχουν λοιπόν νά είποϋν τίποτε μεταξύ των οί άν
θρωποι α ύ το ; ήρώτησε τόν Κώσταν. Διατί είναι τόσον άπα- 
θεϊς καί αδιάφοροι καί σιωπηλοί ;

( Δι°τι τρώγουν, είπεν ό Κώστας καί δέν θά κάμγς άσχημα 
να τους μιμηθγς, πριν νά παγώσγ ή μπουγάτσα σου, ή οποία 
δέν θά τρώγεται υστέρα.

Το πρόγευμα τών δύο νέων δέν διήοκεσε πολύ, διότι πλήν 
τής μπουγάτσας,ή όποία δέν ένθουσίαζέ ποτε τήν Μαρίαν,δέν 
ηυραν έκεΐ τίποτε άλλο, τό οποίον νά τούς ήρεσε Ήπιαν 
δύο μεγάλα ποτήρι« διαυγές νερό, έπλήρωσαν καί έφυγαν.

 ̂Έπέρασαν τήν Γέφυραν μέ αρκετήν δυσκολίαν, ένεκα τής 
λάσπης καί τής όλονέν αύξανούσης ομίχλης, ήτις μετέβαλε 
τους πέριξ λοφους μέ τά ώραϊα καί γραφικά σχήματα είς όγ
κους σκοτεινούς, άμορφους, άπό τούς όποιους έξεΐχον οί μινα- 
ρεδες ώς σκελετοί τεραστίων ζώων άλλων γεωλογικών έπο- 
χών. Ή θάλασσα, άπό τό έν καί τό άλλο μέρος, στακτερά 
τωρα καί αυτή ώς ό ουρανός, θαμβή «πό τήν ομίχλην, ή 
όποία τήν έσκίαζεν, άνήσυχος καί τρικυμιώδης όλίγον μέ 
τους̂  πολυπληθείς ξυλίνους καί σιδηρούς κολοσσούς, οί όποϊοι 
έστάθμευαν έκεϊ καί πότε έταλαντεύοντο ήσυχα καί άλλοτ; 
ήπείλουν συγκρούσεις είς τά ταραγμένα κύματα, ή θάλασσα 
ένεϊχεν Ιν ιδιαίτερον μεγαλείον, άπετέλει μίαν έπιβάλλουσαν 
εικόνα,έντελώς πρωτότυπον καί άσυνήθη διά τά μέρη έκεϊνα.
 ̂ Ή Μαρία δέν είχεν άντιληφθή τό σύνολον τής είκόνος, 

διότι ό Κώστας έτρεχε, καί μόνον, καθ’ ήν στιγμήν ό λαμ- 
βανων τα διόδια του άπό Γαλατά είς Σταμπούλ περάματος 
τόν έσταμάτησε, έστράφη καί αύτή καθ’ βλας τάς διευθύν
σεις καί άντελήφθη τό ώραίον θέαμα. « ’Ή! τήν Κωνσταντι
νούπολή, υπό τήν μορφήν αυτήν δέν τήν είχα ακόμη ίδεϊ, 
είπεν ^  Μαρία πρός τόν Κώσταν. Ίδέ, φίλε μου· βταν σου 
λεγω, οτι η Πόλις είναι μυριομορφος. Ιδέ την πλέουσαν μέσα 
είς τήν λάσπην τής γης καί είς τήν ομίχλην του ούρανου. 
Κατορθόνει καί πάλιν νά είναι γοητευτική. Ίδέ την είς τό 
ήμιφως αύτό πόσον ομοιάζει μέ τάς μυθολογουμένας χώρας, 
τας οποίας φυλάττουν δράκοντες»,

Δέν άγαπώ τήν Πόλιν καί δέν αγαπώ τής λάσπες καί τήν 
συννεφιάν και ολα αυτά τά μαΟρα καί άσχημα προίγμ ατα,είς 
τά όποία ή γόνιμος φαντασία σου ευρίσκει νέα κάλλη- Νο
μίζω μάλιστα βτι κακήν ημέραν έδιαλέξαμεν διά νά έπισκε- 
φθώμεν τήν ‘Αγίαν Σοφίαν.

Ή Μαρία έσιώπησε καί ή*ολούθ/,σε τόν δρόμον της. Έφ’ 
όσον έπλησίαζαν πρός τό τέρμα τής Γεφύρχς καί' ήτθάνετο δτι 
θά είχε και πάλιν να θχυμάσν) τόν γιγάντειον ναόν, ό όποϊος 
εκλειεν υπό τούς έκ πολυτίμων μωσαϊκών θολούς του τόσας 
αναμνήσεις παρελθούσης δόξης καί μεγαλείου, καί είς τόν ό- 
ποϊον,όσάκις μετέβαινε,τής έφαίνετο ώ; νά ή*ουε τούς στεναγ
μούς εκατόν χιλιάδων χριστιανών γυναικοπαιδών, τών όποιων 
αι κεφαλαί έχωρίζοντο άπό τών κορμών καί τά σώματα διε- 
μελιζοντο, καί οί οφθαλμοί έξωρύσσοντο καί τά άκρα ή*ίω- 
τηριάζοντο,καί «ί καρδίαι πάλλουσαι έτι έξεβάλλοντο άπό'τά 
στήθη υπό τό πλατάγισμα χιλιάδων γιχταγχνίων καί τούς 
σπαθισμούς ξιφών καί τούς σουβλισμούς λογχών του κατά τήν 
ημέραν τής άλώσεως, είσβαλόντο; έκεϊ έχθρικοΰ στρατού.
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Πόσον Εερά ήτο ή συγκίιησις, ύφ’ ή; πάντοτε καί άνά πά
σαν έκεΐ έπίσκεψίν της έκυριεύετο ή ψυχή της. Πώς άνέζη 
όλον τό παρελθόν έμπρός της,καί τό τρομερόν τής καταπτώ- 
σεως καί τό μεγα καί ένδοξον του Ιουστινιανού, οτε έξ τή 
διαταγή του μετφέροντο άπό ολα τά σημεία του πολιτι
σμένου τότε κόσμου, τά περισωθέντα πολύτιμα μάρμαρα τών 
κατεδαφισθέντων ναών τών θεών τής έλληνικής άρχαιότη - 
τος, άπό τούς περιφημοτέρους τών ’Αθηνών καί τής Ρώμης 
μέχρι τών τής Ρόδου καί τής ’Εφέσου. Καί δταν κατά τήν 
οικοδομήν τήν υπό τών μεγαλητέρων τότε ’Αθηναίων αρχι
τεκτόνων διευθυνομένην οί ιερείς έψαλλαν υμνους καί ό ό'χλος 
προσηύχετο. Καί όταν μετά τήν άποπεράτωσιν ό ’Ιουστι
νιανός είς τό ζενίθ του θριάμβου του έδοξολόγει τόν Θεόν, 
ό όποιος τόν ήξίωσε νά φέρΥ) είς πέρας τό μέγα τοϋτο έργον, 
άνακράξας τό περίφημον έκεΐνο ; νενίκηκά σε Σολομών !

"Όλαι αύταί αί εικόνες διεδέχοντο ή μία τήν άλλην είς 
τό πνεύμα καί τήν φαντασίαν τής καλλιτέχνιδος, ή όποία 
μετά καταπλήξεως, ένεχούσης πολλήν πικρίαν καί άπογοή- 
τευσιν, είχεν άκούσει άπό τόν σύζυγόν της, όλίγας ημέρας 
πριν,δτι ουδέποτε ούτος είχεν έπισκεφθή τήν ‘Αγίαν Σοφίαν.

Καί ναι μέν ήξευρεν δτι καί εις τάς ’Αθήνας ύπήρχον ’Αθη
ναίοι καί άνεπτυγμένοι μάλιστα άνθρωποι, οί όποιοι δέν εί· 
χον πατήσει ποτέ είς τόν Παρθενώνα, δέν ήδύκαΚΡ δμως 
νά καταλάβγ πώς νέος τής άναπτύξεως του Κώστα, γέννημα 
καί θρέμμα τής Κ)πόλεως, ήτο δυνατόν νά μην έχϊ) είς τήν 
ηλικίαν αυτήν έπισκεφθή τήν ‘Αγίαν Σοφίαν. Μάια

ΕΝ Β ΗΜΑ  ΠΡΟΣ  ΤΑ Ε Μ Π Ρ Ο Σ
’Αρχίζει τέλος νά φαίνεται πραγματοποιούμενον τό δ νεα

ρόν τής βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον διαπλάσεως τής ψυχής 
καί άναπτύξεως του πνεύματος του Ελληνικού λαοϋ διά τής 
διαδόσεως άνά πάσας τάς τάξεις βιβλίων εύθηνών καί κατα
ληπτών. Τούς Όνειροκ^ίτας καί τήν Χαλιμάν,καί τάς διαφό
ρους φυλλάδας, αί όπ’οΐαι είς πάν άλλο συνετέλουν ή είς 
μόρφωσιν του λαοϋ, θά άντικαταστήσν) σήμερον τό βιβλίον, 
του όποιου καί ή τής υλης εκλογή καί ή καλλιτεχνική έκτύ- 
πωσις θά άνταποκρίνεται πληρέστατα είς τόν μορφωτικόν 
σκοπόν καί τήν καλήν έξιν τής άνχγνώσεως.

Ό άπό έτους περίπου ίδρυθείς Σύλλογος πρός τόν σκοπόν 
τούτον υπό τήν προεδρείχν τοϋ κ. Δ. Βικέλα έδωκε προχθές 
λόγον τών προκαταρκτικών εργασιών του, αί ύποΐκι έξησφά- 
λισαν καθ’ ολοκληρίαν τήν έτιτυχίαν του. Τά πρώτα άπα- 
ραίτητα κεφάλαια πρός έκδοσιν τών πρώτων βιβλίων κατε- 
βλήθη^αν παρά γενναίων δωρητών, ώστε χρηματικώς, ούτως 
είπεΐν, ή έκδοσις τής πρώτης σειράς τών βιβλίων έξησφα- 
λίσθη-

Τό πρώτον έκδοθν,σόμενον κατ’ αύτάς βιβλιάριον είναι Ό  
Ουρανός τοϋ κ. Αίγινήτου, ήτοι άστρονομικαί γνώσεις τερ- 
πναί καί προσιταί είς τάς τάξεις καί τήν άνάπτυξιν τοϋ 
κοινού, διά τό όποιον προορίζεται τό βιβλίον. Τοϋτο θά δια- 
δεχθοΰν : Ή  Έ χκ.Ιησία μας, ή Γη τον Πνρός, ό ’Ά νθρωπος 
και τό σώμά τον, τά ώφεΛιμώτερα πτηνά  τ ν ς  πατρίδας μας, 
τ ι κατορθόνει ή θέ,Ιησις, ολα συγγραφέων γνωστών επιστη
μόνων, τών όποιων μόνον τά ονόματα είναι τίτλοι έπιτυχίας.

Άλλα διά τήν έπίτευξιν τοϋ σκοποϋ, ώς πολύ σοφώς εί
πεν ό κ. Βικέλας, δέν άρκεϊ μόνον ή έκδοσις καλών βιβλίων, 
άλλά καί ή όσον τό δυνατόν γενικωτέρα διάδοσις αυτών. 
Είς τοϋτο δλαι καί όλοι έχομεν καθήκον καί ύποχρέωσιν νά 
συντελέσωμιν, ίδίωσ δέ καί κατ’ εξοχήν αί μητέρες καί αί 
διδάσκαλοι.

Διά τάς μητέρας ό σκοπός τοϋ Συλλόγου είναι ευεργετι
κός. "Εως τώρα πλήν τής «Διαπλάσεως τών Παίδων» καί 
τών έκδόσεων παιδικών βιβλιαρίων τοϋ καλοΰ τούτου περιο- 
δικοϋ δέν ύπήοχον άλλα βιβλία κα άλληλα διά τήν παιδι
κήν ηλικίαν. Τώρα μέ τά εΰθηνά βιβλία καί τά προσιτά είς 
πάσαν άντίληψιν καί πάσαν άνάπτυξιν λύεται καί τό ζήτημα 
τής Παιδικής Βιβλιοθήκης- Κάθε μητέρα, όσον πτωχή καί 
δν είναι, ήμτιορει βεβαίως νά διαθέσγ άπό 30—50 λεπτά 
διά νά άγοράσ») έν τερπνόν κάί ώραίον βιβλίον διά τό μικρόν 
της, τό όποιον ουτω θά συνειθίσνι νά άρ νεται είς την άνά- 
γνωσιν, τή,ν μεγάλην αυτήν διδάσκαλον πάσης ηλικίας καί 
τήν μορφώτριαν ισχυρών καί εύγενών χαρχκτήροιν.

Ό κ. Βικέλας, ό συνεχίζων, είς ιδίαν δράσιν τάς προσπά
θειας σοφών τοϋ έθνους άνδρών, καί άληθών αριστοκρατών 
τής ψυχής καί τοϋ πνεύματος, οΐοι υπήρξαν ό Κοραής, ό 
Λέων Μελάς, ό ’Αλέξανδρος ’Ραγκαβής, ό κ. Βικέλας, δέν 
υπήρχε καμμία άμφιβολία, οτι θά κατώρθωνε νά πραγματο- 
ποιήσγ τό ονειρον αύτό τής ι̂ά καλών βιβλίων άναμορφώσεως 
τοϋ λαοϋ. Ώς δέν υπάρχει άμφιβολία Ί'τι είς τό έργον τοϋ 
Συλλόγου, οδ προεδρεύει}-'θά έχνι άρωγοίις καί άντιλήπτορας 
πάσας κάί πάντας,· οΐτινες' συναισθάνον ται τάς. πρός τήν οι
κογενειών και νήν πατψίδασύποχρεώ-σεις των. ■ .

• ·
Απιυυδ οτ

Η Α ΓΑΠ Η  1ΙΡΟΣ Τ Α  ΖΩΑ
Η παιδική ηλικία- έχαρακτηρίσθη πάντοτε όις σκληρά, 

ώς άκαρδος, ώς έγωϊστική. Είναι καί αύτό μία πλάνη έπ 
πλέον, τήν οποίαν ώς τόσας άλλας έδ/ιμιούργησεν έ/ παρελ
θόν άμαθείας καί προλήψεων, Ή παιδική ήλικίκ είναι ο,τι 
τήν κάμνγ καί ο,τι τήν διέπλασσεν ό οίκος. ’Εάν οί γονείς 
είναι σκληροί πρός τά παιδιά των κ :ί κακομεταχειρίζον
ται κάί τά κακοπόιοΰν, τά παιδιά γίνονται σκληρά πρός 
τούς άσθενεστέρους των, εέτε παιδία άλλα μικρότερα, εί'τε 
ζώα. Έαν οί γονείς είναι τρυφεροί καί στοργικοί πρός τά 
παιδιά των καί προβάλλουν εαυτούς παράδειγμα καλόν, τά 
παιδιά γίνονται τρυφερά καί ευαίσθητα και γενναία.

’Αδικείται λοιπόν ή παιδική ηλικία κατά τοϋτο, ώ; αδι
κείται καί ώ; πάσχει πολλάκις καί φυσικώς καί ηθικώς 
ένεκα τής άμαθείας τών γονέων καί τής μή άκοιβοΰς κατα- 
νοήσεως τών καθηκόντων αυτών.

Διά τοϋτο β,τι ό οίκος άμελεΐ ν\ άδυνατεϊ νά πράξγι είναι α
νάγκη νά γίνεται άπό τό σχαλεΐον,το όποιον έπισ τημονικώτε- 
ρον έγκύπτει είς τήν ψυχήν τών παιδιών καί κατκλληλότερον 
είναι νά έμπνέγ τήν αγάπην πρός τό καλόν καί πρός τό δίκαιον.

Ίδίμ τήν πρός τόν πλησίον άγάσ.ην, τήν αγάπην πρός 
πάντα τά δημιουργήματα του Θεοΰ οφείλει νά έμπνέη τό 
σχολεΐον πρός τά παιδιά. Καί εύ συχώς άπό τίνος-τό σχολείον 
έβελτιώθη έπαισθητώς καί ή διάπλασις τής ψυχής βαίνει έκ 
παραλλήλου έν τώ σχολείω μέ τήν μόρφωσιν το’ πνεύματος.
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Εις μιαν έορτην σχολικήν, εις εορτήν αγάπης, παρευρέθη- 
μεν κατ’ αύτάς, είς μίαν συνέλευσιν μικρών παιδιών, τά 
όποια θά άποτελέσουν κλάδον τ$ς από.διετίας ενταύθα ίδρυ- 
θείσης εταιρίας τών ζωοφίλων. Τά παιδιά του σχολείου αύ- 
τοΰ, του Η . δημοτικοΟ,γινονται ζωόφιλοι. ' Υπεσχέθησαν οί 
μικροί μαθηταί δτι δεν θά πειράζουν ποτέ τά ζώα, δτι δεν 
θά κακοποιούν τούς κυνας και τάς γαλάς, δτι δέν θά βασα
νίζουν ουτε το έλαχιστον των εντόμων. Καί ύπεσχέθησαν 
ακόμη οτι θά εμποδίζουν μέ καλοσύνην καί άδελφικάς συμ- 
βουλ.ας και τα αλλα παιδάκια άπό του νά βλάπτουν τά ζωα.

Τής εορτής αυτής των μικρών προΐστατο ό IΙροεδρος τής 
Εταιρίας των Ζωόφιλων κ. Εύγ. Ραγκαβής, ό όποιος μετά 

τοσου εργάζεται ζήλου προς εΰόδωσιν του έργου τής έταιρίας 
και τοσας καταβάλλει φροντίδας, δπως κατορθωθή καί παρ’ 
ημίν ο,τι εις ολους τους. πολιτισμένους λαούς έγένετο μέχρι 
σήμερον. Να παυσν) δηλαδή ή σκληρότης καί ή απονιά προς 
τά ζωα, τά όποια πολλαχώς μας ευεργετούν. Νά παύσΥ) η 
θηριώδης συμπεριφορά του ανθρώπου προς τά άκακα οντα, τά 
οποία επειδή δεν έχουν μέσα ύπερασπίσεως, βασανίζονται 
πολλάκις μέχρι θανάτου.

Απανταχού αι τοιαϋται εταιρίαι έθεωρήθησαν πολύτιμοι 
και εκπολιτιστικαι εν γενει, άπανταχοΰ έτυχον ύποστηοίξεως 
παρα των εννοούν των τον υψηλόν καί εκπολιτιστικόν αύτων 
σκοπον. Απανταχού συνεργάτης πολύτιμος υπήρξε το σχο- 
λεΐον, το οποίον μορφώνει την γενεάν τού μέλλοντος, ως 
πολύ προσφυώ; είπεν ό κ. Ραγκαβής προ; τούς μικρούς μαθη- 
τας .· εισθε οί άνδρες της αίγνοκ,έν τίί ωραίιιι προσφωνήσει του.

Τον κ. Ραγκαβήν διεδεχθη ό επιθεωρητής των δημοτικών 
σχολείων κ. Μιχαλοπουλος, ό όποιος εξήγησε καταλλήλως 
προς τους μικρούς μαθητάς την χρησιμότητα καί ευεργετικό
τητα των ζωων και των πτηνών διά τον άνθοωπον καί τήν 
υποχοεωσιν τοϋ ανθρώπου νά αγαπά καί νά προστατεύγ τά 
ευεργετικά ζώα. Οί μικροί μαθηταί καταλλήλως ήδη κατηρ- 
τισμ.ενοι εκ τής καθημερινής διδασκαλίας δχι μόνον ενήμεροι 
ήσαν τών καθηκόντων καί τής συμπαθεί ας, ήν οφείλουν προς 
τα ζώα, άλλά και ασμ,ατα ωραία σχετικά μέ το θέμ.α εψα- 
λ,αν και ποιήματα άναλογα άπήγγειλ,αν, άσκηθεντες επιτυ
χέστατα παρά του καθηγητοΟ τής απαγγελίας κ.’ Σιγάλα.

Ο επιθεωρητής τών σχολείων κ. Μιχαλοπουλος σκοπεί νά 
εργασθή μετα τής χαρακτηριζούσης αυτόν δραστηριότητος, 
οπως εις παντα τά σχολεία του νομοΰ οί μικροί μαθηταί 
μυηθώσιν εις τον σκοπον τής έταιρίας καί υίοθετήσωτιν αυτόν. 
Το παραδειγμα του κ. Μιχαλοπούλου έλπίζομεν δτι θά μι- 
μηθοΰν όλοι οί έπιθεωρηταί τοϋ Κράτους καί οί διδάσκαλοι 
τών δυο φυλών θά έργασθώσιν, δπως γενικευθγ παρ’ ήμϊν ή 
ιδέα τοϋ σεβασμού προς τά δημιουργήματα τοϋ Θεοΰ, τά 
τόσον εύεργετικά διά τήν ανθρωπότητα.

ΙΙΟΛΤΜΝΙΑ ΙΙΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΤ
Μέ εν πτερύγισμα θανάτου δέν έσβέσθη μόνον τό φως μιά; 

παρθενικής ζωής, άλλ’ έξελιπεν,έπί τινα τουλάχιστον καιρόν, 
μία νέα ελπίς καί άπωλέσθη εν γενναϊον καί τολμηρόν βήαα 
προς τήν πρόοδον τοΰ φύλου μας.

Γυναίκες έργαζόμεναι έν Έλλάδι είναι βεβαίως πολλαί·

αλλα γυναίκες επιστήμονες μέ χαρακτήρα καί ιδιοφυίαν καί 
αρετας, οία ή Πολύμ,νια Πκναγιωτί.δου, άριθμοϋνται μόνον 
εις τα όακτυλα. Νεάνιδες άβραί καί τρυφεραί, πρός άς ό 
θάνατος, εκλεκτικός καί αυτός, φέρεται ακράτητος, δέν ά- 
ριθμοϋνται πλέον τόσον είναι πολλαί. Άλλ’ ό θάνατος τής 
Πολύμνιας Παναγιωτιδου δέν άφνίρεσε μόνον εν ώραΐον άνθος, 
εν μειδίαμα, μιαν ακτίνα φωτεινήν ευτυχίας καί ονείρων άπό 
τόν οικόν της, άλλ’ έσβυτεν έν φώς, έκλεισεν ένα δρόμον, 
τόν οποίον θά ηκολούθουν πολλαί άλλαι ώς αυτή εις τόν ά- 
γώνα τής ζωής.

Ητο η πρώτη, ήτις, μετά σπουδάς σοβαράς εις τήν Φαρ
μακευτικήν επιστήμην,ελάχιστα βεβαίως ποιητικήν καί πολύ 
ολίγον φιλοδοξον, ποοέβη εις ίδρυσιν φαρμακείου, τό όποιον 
μόλις ενα μήνα έπρόφθασε νά διευθυνvj. Έκαινοτόμησεν ουτω 
πρώτη αυτη εις τόν κλάδον αυτόν καί τό φαρμακεΐόν της 
εγενετο εν κεντρον τών Έλληνίδων ιατρών, ώς θά έγίνετο 
η απαρχή καί τό παράδειγμα καί άλλων επιστημόνων, έπι- 
διδομενών εις τόν κλάδον τοϋτον.

Απλή, εύγενής, άβρά, έφερεν υψηλά τήν σημαίαν τής 
επιστημονος γυναικός. Δέν θά λησμονηθή δέ βεβαίως τό θάρ— 
ρος της και κατά τήν διάρκειαν τών σπουδών της καί κατά 
τάς διπλωματικές εξετάσεις της,, ώς άποτελοΰν ώραίαν σε
λίδα τής ζωής της* καί αί δύο ήμέράι, καθ’ άς έμεινεν εις 
τόν Εύαγγε’λίσμόν ώς εσωτερική φαρμακοποιό; αύτον. "Οταν, 
κληθεΐσα παρά τοϋ Συμβουλίου έμαθεν, δτι θά έπληρώνετο 
δρ. εκατόν, άντί τών εκατόν πενήντα, άς έλάμβανεν ό προ- 
κατοχός της άνήρ, διότι -ήτο άνήρ, ή Πολύμνια άπεθεσε τήν 
φαρμακευτικήν έμπροσθέλλαν της επί τής τραπέζης τοϋ συμ
βουλίου καί άνεχώρησε. «Προκειμένου περί επιστήμης»,είπε, 
«άνδρες καί γυναίκες είναι ίσοι,»

Μόνον αύτή ή πρχξίς της θά ήρκει, ίνα χαρακτηρίστι καί 
τήν κόρην καί τήν επιστήμονα. Μόνον αυτό άρκεΐ, ίνα πι- 
στοποιήσ·/),δτι ήτο έκ τών σθεναρωτέρων σκαπανέων τών νέων 
ιδεών, οτι είζευρε νά φερν) υψηλή καί μέ χεϊρα στιβαράν τήν 
σημαίαν τής άξιοπρεπείας τοϋ φύλου της καί οτι, εάν έ'ζη 
πολλά ήδύνατο νά έπιτελέσν) ύπέρ αύτοΰ.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΑΥΣΤΟΝ

Π Ο Λ Υ Μ Ν Ι Α Ν  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Ι Δ Ο Υ
"Αχ στίχους π ια  δέν φ ε . Ι ι  νά  γράψω γ ια  νεκρό. 
Ηθελα πάντα  τι) ζωή τά ψ ά λλω  χαί τη νειότη,
Τρα γούδι π ια  δεν ήθελα νά ιραγονδώ  πιχρό,
Την παιδική μου τη χαρά ε ίχ α  σχεφθή την πρώτη.

Κ ι’ ¿γύριζα τά μάτια  μου στά δένδρα, στά  λουλούδια 
"Εβλεπα γύρω μου δροσιά, παρηγοριά χ ι' ελπ ίδα , 
Γλυχά ζυπνοϋσα τήν αύγή μέ χαρωπά τραγούδια,
Μ άντίχρνζε ολόχρυση τον ήλιου ή α χ τ ίδ α .

Πέν χύτταζα τή συννεφ ιά , τ ' ολόμαυρο σκοτάδι 
Τό χύμα μόνον έβλεπα, τόν ζάστερο ουρανό,
Τραγούδι π ια  δέν ήθελα νά  γράψω γ ια  τόν αδη, 
"Ηθελα π ιά  νά τραγουδώ χαί o j t  νά πονώ.
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ΤΙ! Νά πονώ δέν ήθε.Ια !  Νά χ.ίαίω  δέν ποθούσα ! 
*Ηθελα μόνον νά  γελώ  έγοι τής γης δ ιαβάτις !  
Έ χ ε ι που ήμουν ήσυχη xt άμέρίμνη χνττονσα, 
Βαρυ μ ’ έχτύπησ' άκουσμα , ή μαύρη συμφορά της.

Μ πουμπούκι πόν δ ,τ ι άνο ιζε , δλο ευωδιά χαί χάρ ι 
Πον ήταν στολίδ ι ζηλευτό στην ώμορφή μας πό λ ι, 
Ό  Χάρος πήγε κηπουρός μαζή τον νά  τό πάρη,
Τό άρπαζε κ ι' έρήμαζε τό μανρο περιβόλι.

Κοίμοϋ παρθένα μας γλυκερά, παρθένα ζηλεμένη  
Σ ' έθρήνησε ή μ άννα  σου, οί σ υγγενε ίς  καί ζένο ι. 
Κ αί ή φτωχή πατρίδα σου σ ' έθρήνησε χ ι’ εκείνη, 
Γ λυχ ειά , φ ιλτάτη  μας ψ υχ ή , κοιμήσου έν ειρήνη. 

ΆΟήναι 2 2 ] 1 1900Í ω  **  Φλ Φ ο υ ντο υ χ λ ή .

ν,'Τ

Κ ι' έγώ  πού είπα  γ ιά  νεκρό τραγούδι δέν θά ψ ά λ ω !
"Α χ  ζέσπασε,φτωχή χαρδνά, τραγούδησε τόν πόνο 
Καί τήν παρθένα θρήνησε. Μ ' αυτό τό θρήνο μόνο 
Τό βάρος που σέ πλάκω σε θά φνγη τό μ εγάλο .

Μ· νόιΑ». νοοίς/χ νότ 
Γ λ νχ ε ιά , μέ χάρ ι, μέ δροσιά, μέ περισσή ώμορφάδα 
Στό διάβα της ¿σκόρπιζε τό γέλοιο , τή γα λή νη .
Μέ προκοπή χαί μέ σπουδή, μέ σπάνια  έζυπνάδα ,
Μά μ ές ' σ τά  τόσα της χαλά τό πρώτο ή καλοσύνη. 

έθ ότ >ωί·*5εέ; εό !νθ(ί.·ι'Λ,τ«Ι. χθ νεΔ  . . .  ν .χ . ν···

Έ χάθηκε \ή δύστυχη , ή άγαπητή παρθένα  
Κ ι’ έγώ μέ δάκρυ φλογερό, μέ στήθη πον εμένα  
Τραγούδι ψ ά λλω  πένθιμο καί δσο κα ί νά  ζήσω  
Τόν θάνατό της τόν σκληρό δέν θά τόν λησμονήσω.

θ »το ,νεθχΑ̂ 'έ—αο»Χυο3Α)υ2 Οοτ *ρ»π χτΪ3θρτ 
Τής άδελφής μου ποθητή, τής άόελφής μου φ ίλη  
Κ ενέν τής άφησες πολύ. Μέ κάτασπρα τά χ ε ίλ η ,
Μέ τήν ζανθή της τή μορφή ώχρά καί λυπημένη  
Γ ιά  τό χαμό σου κ λα ίε ι πικρά, Π ολύμνια χανμένη.

—ΐί-'τ" <.,· '».·

x6h
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ΔΙΠΑίΙΜΑΤΙΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ; ΣΧΟΛΗΣ
Αΰριον Δευτέραν, ·3Ιην Ίανουκρ ου καί ώραν 2 *|2 μ. μ., 

τελούνται εις τήν ’Επαγγελματικήν καί Οίκοκυρική» Σχολήν 
τής Ενώσεως τών Έλληνίδων αί έπί πτυχίω εξετάσεις 
τής Κοπτικής καί Ραπτικής τριών έκ τών μαθητριών αυτής. 
Έπί τή ευκαιρία ταύτν) θέλουσιν έκτεθή έργα πάντων τών 
μαθημάτων τών διδασκομένων έν τή Σχολή.

Ε Π  I Φ Τ Λ Λ Ι  Σ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑΙ  Η ΜΕΡ Α Ι

'Η άνάμνηβις εξωραΐζει τά άντιχείριενα. Επεισόδιά τ ιν ι  παλαιά, φω τι
σμένα τώρα άπό τήν μαγικήν λυχνίαν τής μνήμης, μοδ παρουσιάζονται μέ 
τά θέλγητρα τών ώραίων πρωινών ήμερων του Ιουλίου, τών ήλιολουσμένων 
καί φωτεινών,όταν 6 ουρανός είναι καθαρός,ό αέρας Ιλαφρός και γεμάτος άπό 
τάς ευωδίας τών πρώτων άνθέων τοϋ άγροδ.

Ό ταν ήμην είχοαιέξ έτών,χατοίκοδσα είς}τήν Touraine καί είχα χωρίσει 
εις δόο μέρη τήν ζωήν μου· εις τά νά κάμνω ποιήματα και νά περιπατώ 
ε’ις τούς άγρούς.

Μίαν ημέραν,κατά τά τέλη τοΰ Μκίου,έπήγα εις τήν οικίαν του φίλου μου 
La GuyonniAre, όπου συχνά ήκουά ώραίαν μουσικήν, και 6 όποιος, έχτός 
τοδ μουσιχοδ ταλάντου του, είχε καί εϋθυμον χαρακτήρα και πολύ σύμφωνον 
μέ τόν ϊίικόν μου.

— ’Αγαπητέ μου, τοδ είπα, δ φίλο; μας Tristan μου γράφει, ott άπόψε 
θά ύπάγη ι ’ις ένα γάμον εξοχικόν καί μέ προσχαλεΐ νά ύπάγω νά χορέψω 
μαζή του. Φυσικά θά πάρω κρ5 σέ, χαί τόν ίππον σου, καί τό αμαξάκι σου... 
Έ άν πηγαίνωμεν άρκετά γρήγορα, θά φθάσωμεν άχριόώ; εϊς τόν πρώτον 
τετράχορον. __

— Ά λ λ ά . . . .  δέν είμαι προσκεκλημένος.
— Μήτε έγώ .... Αύτό δίν είναι τίποτέ, δ Tristan θά μας παρουσίαση.... 

Οί φίλοι τοϋ φίλου μας είναι φίλοι μας..,. "Επειτα πάρε μαζή σου καί τό , 
βιολίον σου- θά περάσης ώς μουσικός ό όποιο; ταξειδεύει, καί οι χαλλιτέχναι 
«Ιναι παντοδ δεκτοί μέ μεγάλην εύχαρίστησιν.

'Ο La Guyonni0re έθέλχθη άπό τούς λόγους μου.Άγαποδσε, καθώς έγώ, 1 

τάς περιπετείας καί έπομένως δ αίσ/ίδιος αύτάς χορός τοδ ήρεσε πολύ.

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  Ν Ο Σ Η Λ Ε Ι Α Σ  Κ Α Ι  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ
Η πρόεδρος τοΰ Τμήματος Νοσηλείας καί Ύιεινής κ. Μ. 

Καλαποθάκη έπαναλαμβάνει τάς περί νοσηλείας διαλέξει, 
της, διακοπείσας τήν παρελθοϋσαν εβδομάδα ενεκεν αδιαθε
σίας, θά 'γίνωνται δε τοΰ λοιποΰ έκάστην Τρίτην, ώραν 2 —4 
μ. μ. έν τω Έκπαΐδεντικώ Τμήματι τής Ένώσεω;, 8  οδός 
Λυκαβητοΰ. 1  * „

V  ,  ~  Λ  ^  \  κΧαριν τών μαθητριών τοΰ διδασκαλείου τής Ένώσεως τό 
ήμισυ τοϋ δίωρου ααθήματος θά άφ.ερνΰται εις τήν ’Υγιει
νήν, τό δέ άλλο εις τήν κοϊθαρώς Νοσηλείαν.

Η προσεχής διάλεξις περί Υγιεινής θά είναι έξακολού · 
θησις τοΰ περί τροφής θέματος τής προπαρελθούσης έβδομά- 
δος, ή λεπτομερέστερα δηλαδή έξέτασις τών ειδών τής τρο
φής, συμφωνως πρός τήν χημικήν των ταξινόμησιν. Τής δέ 
Νοσηλείας θέμα θά ει.αι περί τών παθήσεων τοΰ στομάχου, 
καί έν γένει περί' τής αλλοιωμένης λειτουργίας τοϋ οργάνου 
τούτου κατά τήν διάρκειαν τών όξέων νοσημάτων.

ΈδειπνήσαμΕν ’σιό πόδι καί αμέσως έτοιμάσαμεν τό αμαξάκι καί έπήρα,μ^ν 
τόν δρόμον τοϋ Pressiguy.

Ό  ήλιος είχε δύσει καί ή νυκτερινή αύ'ρα μά; εμέθυε μέ χά άρώμαχα 
χών ακακιών, αί όκοΐσι ήσαν είς τά δύο πλάγια χής δδοδ. Είμεθα πολύ εύ'- 
θυμοι καί έγελούσαμεν άπό τώρα μέ χήν έκπληξιν χοϋ Tristan, όχαν θά 
μά; εβλεπε δύο άνχί Ινος. Τέλος,μόλις ήρχιζε νά άναχέλη ή σελήνη.Έ φθάσχ- 
μεν είς χό Pressiguy χαί Ισταμαχήσαμεν πρό χής οίκίχς τοδ Tristan γε- 
λώντες μέ μεγάλην διάθεσιν.

Ό  φίλος μου,άφοϋ δέν μέ είδε νά έ'λθω χήν ώραν χοδ δείπνου,δέν'μέ έπε- 
ρίμενε πλέον, Ε ίς χήν -θέαμ χοϋ La Guyoniliero έ'μεινε μέ ανοικτόν τό σχόμα 
δ δυστυχής T ristan ,καί μάς έβλεπε χωρίς νά έννοή

— Πώς; δέν είσαι έτοιμος, τοδ έφώναξα ! . . - .  ΓΙοί 
δ χορός V

— Ό  χορός ; Ιπανέλαδε χασμώμενος.... Μά τήν άλήθειαν δέν τόν Ισκε- 
πτόμην πλέον· άφοδ δέν ήλθες ένωρίχερα, ένόμιζα δτι δέν θά ήρχεσο καί 
έτοιμαζόμην νά ύπάγω νά κοιμηθώ.

— ’Αστειεύεσαι I 'Ετοιμάσου γρήγορα καί θά φθάσωμεν άργά.
—  Ά λ λ ά . .. Ό  La Guyonniere.
— Ό  La Guyonniere θά έλθη μ α ζ ί μας, θά τόν παρουσίασης ώς καλλι

τέχνην,ό όποιος ταξειδεύει.
Ό  καλάς Tristan έδέχθη τάς προτάσεις μου καί μάς ώδήγησε διά μέσου 

τοδ χωρίου, δπου μόνον ή οικία τών νεόνυμφων Ισαίνετο χχχαφώτιστος, είς
χδ μέσον χών σκοτεινών δδών. t . K t V ’  A r  |

Ό  συμβολαιογράφος τόΰ διάμερίσμαΧος εκείνου ύπανδρεύε 'χήν θυγατέρα 
του χαί οί προσκεκλημένοι ήσαν χό. άνθος -τών. συμπολιτών του, Α ί, δύο με- 
γαλείχεραι αί'θουσαι χοδ πρώτου πατώματος ήσαν προωρισμένάι διά χδν χο
ρόν καί στολισμένα! μέ πρασινάδες καί μέ άνθη.

Ό  Tristan μάς1 παρουσίασε μέ μεγάλην ¿δεξιότητα.'Ημείς όμως Ιχαιρε- 
τίσαμεν μέ πολύ θάρρος καί ευγένειαν. Τήν φ ιιγμήν τή ς . άφίξεώς- μας ό χε- 
τράχορος έχελείωνε καί οί προσκεκλημένοι ολοι έδλεπον μέ περιέργειαν τούς 
δύο νεοελθόνχας, τούς όποιους κάνεις δέ εγ»ώριζε. 'Ο Tristan, δ:ά νά δι-

ή τίποτε.
. Ποιαν ώραν λοιπόν άρχίζέι
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Δα Π. Λ . Κόμην. Τά ημερολόγια είχον σταλή εύθύς Ιξ άρχής τής Ιχδό- 
σεώς των. Φαίνεται οτι ε’χρατήθησαν, τίς οίδε ποΰ, |πως συνέβη χαί δι’ άλ 
λας άποστολάς μας. Στέλλονται χαί πάλιν. Κον Μ. Ζ. Τόνιδα. Εσταλη- 
0αν,ώς χαί Ζήή (Ενός Έ τους ψ ρ . χ ρ .  23  έλήφθησάν.Βύ*αριστίας.— Κον Κ . 
Κ . Κ]πολίύ. Ζ ήτη ίΙ«ά  έσΐάλησαν. ’Ονόματα συνδρομητών δεν είναι δυνατόν 
νά δημοσιευθοΰν.— Καν Μ. ψ,Κ χλάμας- ’Επιστολή σας μετά δρ. 15  Ιλήφθη. 
Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. 1|ίμ«|>ολόγια άπεστάλησαν. Εόγνωμονοΰμεν διΓ 
ευγενες πάντοτε ένδιαφέρον.— Κον Ν· Δ. Ν· Βώλον, Καλη Ιπιστολή σας 
μετά δρ. 84 χαι 55 έλή»θη. Ευγνωμονώ δι’ εδγενή πάντοτε φρόντισα χαι 
λυπούμαι δε.’, είχρνιζομένην χατάστασιν. Θά/βπα«τή«ω, Ιν. Ιχτάσει εις Την 
επιστολήν σας. Και. πάλιν άπειρον ευγνωμοσύνην.—Δα Μ. Θ. Κέαν. Έ λή -  
φθησαν. δρ. 2 5 . ’ Ημερολόγια άπεστάλησαν. Μυρίας ευχαριστίας.ΔίΔα Ε· Ν· 
Τρ. Πύργον. Σας άπεστάλησαν 30. Εύαρεστήθητε νά μο’ι γνωρίσητε άπο- 
τέλεσβα ενεργειών σας.— Καν X. Κ . Τύρναβον. ’Έχετε δίχαιον. Είχε συρβή
■\ ΓΛ Λ̂τίΙ·ΠΑΑ iS.AA.Ay? __ί. ' II   ’ΑλΧΑλάθος. Ί*α ήμεροί^/ΐά εσίάλήσαν. Ή σας διεβιβάσθη. Ά λ λ α ,  

χαθώς μοί είπαν, δεν παρρυσιάσθη ή Ιν λϊγίό χυ'ρία Ιξ ονόματος δμών.
Κον Γ. Π.·..Οί. Κυδωνιάς. Χρήματα ελήφθησαν χατά 9)6ριον. Έχτοτε 

Ιγράψαμεν. Δεν Ιλάβετε Ιπιστολήν μ α ς; Φύλλα στέλλονται ταχτιχώς. Μ ή
πως Ικ'ράτήδησαν είς τά ταχυδρ. Σμύρνης. 'Ημερολόγια άπεστάλησαν. 
Καν 11. Ζ. Όλτενιτζαν. βι/χαρ.στίας διά καλήνδκχθβσιν- Ημερολόγια 
έστάλήσαν.—h  Κόν Σπ. Δ. Τεργέστην. 2 δΓ όμάς. Δι’ όπολειπόμενα γρά· 
φομεν. — Δα Κ Δ - Λ αμίαν. Τά ζητούμενα δεν Ιλήφ'θηβάν, διότι ή '?*8ί4· 
σις ήρνισε τήν Ϊ2ην, Ά ντίτιμμν Ημερολογίων χαι Έιρημ. Ιλήφθη. Εόχα-

 ̂ / f 7 / S I X —/ .ριστίαι...— Καν, Τ., Τσ. Μεσολόγγιον. Ποσον σας ευχαριςτω οι ευγενή πάν
τοτε φροντίδα. Χρήματα έλήφθησάν. Γράφω, ί’να συγχαρώ δί’ έύτυχέξ γ ί-  
γανός.—Κον Χ ρ ίΈ . Κάϊρδν. Καλή Ιπιστολή σας μετά φρ. χρ. 18  έλήφδη. 
©ερμοτάτας ευχαριστίας δι’ εόγενή φροντίδα. Συμμορφούμεθα έδηγίαις σας. 
Κον Μ. Κ. Κωνστάντζαν. Τά άποσταλέν τοκομερίδιον τής Γης Ίαν· 1900  
τιματα ι μονον 0. φρ. χαι οχι 8 χατα την νέαν συμοασιν τής ΒΒν. Ιραπεςης. 
’ ΛποσΤε'ίλατε iiirtiXotTiOv.—-Κον: Δ. Κ· Κ]πόλ;ίν. Πόσον έλυπήθην διά τήν έν 
αγνοί? μοό. βραδύτητα τής αποστολής,, ήν θά σας Ιξηγήσω δΓ επιστολής 
μρο, ’Ήδη τά φύλλα άπεστάλησαν. — Καν ¡VI. ,ΓΙλ. ’Οφείλετε χαί τό 98 Καν 
Ζ. X. Ο- Λεβαδίαν. Ένεγράφης, Τό φύλ· 25 Δ]βριου δεν Ιξεδοθη ώς πάν
τοτε ε'νεχα Τών ΐό ’ρτώνΈδχ'αρίσΤιας'θίίβμά;.— Κάς- χ.Έ ίι- Ο. Μ. Ά νδρον. 
Λ» Σ . Καρδίτσαν· Ε. Δ. Αθήνας, Φ. Κ.> Κορώνην, Π· Κ . Τρίπολιν, 55.Ζ. 
Ληξούριον, Β . Κ. Ά γο ιά ,Κ . Γ. Σέριφον, Φ. Μπ. char, Ευ. Π. Τρίχχαλα. 
Ε. Λ . Ναύπαχτον, Α ί. Ε. Πάτρας. Χρήαατα έλήιρθησαν. Ευχαριστούμε».______________
χαιολογήδή-δΕ αϋτήν Τηδ έλίυδερίαό-Τυυ;'ήρχτσί σιγά, σιγά νά λέγή διά τό 
έκτακτον τάλαντο» τοΰ :La Guy onniere—ένας έξοχος καλλιτέχνης δ ό φ ιο ς  
ταξειδεύει.—’ Εγώ ue ολην μου τήν ησυχίαν ήρχισα νά παρατηρώ τάς χο
ρεύτριας χαι τά μάτια μου ε’σταμάτησχν εις μίαν νέαν, ή όποία εχάδητο 
πλησίον είς τήν ορχήστραν. ’

Ή το  δεκαεπτά έως δεκαοχτώ Ιΐώ ν χαί ήτο θελχτιχωτάτη. Τά χασξανά 
χαι πλούσια μαλλιά  της έστιφάνωνον τό ώραϊον πρόσωπό·/ της μέ τά μεγάλα 
χαι μυστηριώδη καστανά μάτια. Μέ ιό  λευχό φόρεμά της χαι μ ! τά 
ώραΐα λευχά χρίνα τοΰ νεροϋ άνάμεσα στά μαλλιά της έφαίνετο ώς νεράιδα- 
Μόλις Τήν ειδά, καθώς ό ποιμήν του Βιργιλίοΰ, τήν /ήγάπησα κάΐ Ιπήγα 
άμέσως νά: τήν«ροαχαλέσω διά τόν προσεχή τετράχορον έδέχθη τήν πρόσ- 
χλησίν μοο χωρίς πολλάς παρακλήσεις. Παραδόξω; ήτο πολό ομιλητική χαι 
χατά τάς ώρας,χατά τάς όποιας δ=ν Ιχορεόομεν, συνωμιλούσαμεν με μεγάλην 
οικειότητα. ’Έμαθον οτι ήτο άπό τόν Τδιον τόπον, άπό τόν όποιον και ή χυ- 
ρία Sand χαί οτι; χαθώς χαί ή ένδοξος συμπατριώτίς της, ώνομάζετο Γεωρ. 
νία. Τήν εύρον ώραιοτάτην,' τό Ιννόησε χαί δίν.έφάνη νά δυσηρεστήθη, άπε. 
ναντίας δέ έφαίνετο πολύ χολακευομένη καί με προτιμούσε πάντοτε.

Είς τό μέσον τής Ισπέρας εγιινε μικρά άνάπαυσις.
Τότε 6 La Guyonni&o Ιδωσε δείγματα τοΰ μεγάλου ταλάντου του χαί 

αυτή ή ιδ,'α νεόνυμφος τόν συνώδευσε .είς τό πιάνο· έπαιξαν με μεγάλην έπι- 
τοχίαν τό «.Ανθ. Marian τοΰ Gounod.

Κ αθ’ ολον τό διάστημα τοΰτο παρετήρμυν τήν Γεωργίαν, ή όποία έχάθητο 
απέναντι μου μέ τούς αγκώνας εις τά γόνατα καί τό πρόσωπον στηριζόμενον 
μ ετα ξύτώ ν ' χετρτΐϊν. ΜοΰΊφαίνετο ώς μοΰσα χαί δΗ ή δύναμην νά πχύσω 
άπό τοΰ νά τήν βλέπω χαί χαμμγά φορά'χά μάτςα μας συνηντώντο. Τότε τά 
βλέματά μας χωμένα τό Ινα μέσα ’στό άλλο . άχολουθουσαν τήν μελωδίαν 
χαί έπλεαν μαζή είς μαγεομένην λίμνην φωτός. Ή μουσική μας Ιχρησίμευε 
διά νά λέγη δ,τι δέν έλεγε ή σιωπηλή συγιίνησίς μας.

Ο La Guyonniere Ιτελείωσε έν τώ  μέσω θορυβωδών χειροκροτημάτων 
καί ό χρρός έπαν^ή,ήφδ^.μέ.μεγαήειτέραν ζωηρότητα, ιδίως μετά τό δειπνον
τό οποίον κροηγηθη του χοτιλλόν. Ή αόγή μάς εΰοε τήν Γεωργίαν χαί εμέ' 1 , , *c. : V361 ί.·0.'.>»>* sol 1 “Ss

Π ρ ό ς  τάς κ . κ. συνδρομητρίας μ.ας.

Ποερακοελοΰντκι «ι κ. κ. συν̂ ρο|χ·ήτρια; τής Έ φνιρ ί.. των 
Κυριών, ώς καί αί κ. κ. αντατοκρίτριαι καί άνταποκριταί, 
οί καθυστερουντες έξο'φλτ,ιτιν τών λ]σικών τοΟ λήξαντος Ιτους, 
νλ σπεύσωσι νά άποστείλωτι τά καθυστερούμενα, ίνα καί ·ή 
ι̂αχείρνιτις τής Έφημερίδος δυνηθ  ̂ νά κλείσν) πάντα ανοι

κτόν λ]σμόν καί προβγ είς τακτοποίνισιν τών βιβλίων της.
Παρακαλοϋνται επίσης αί λαβουσαι ήμερολο'για νά εύαρε- 

στηθώσε νά άποστείλωσι τό άντίτιμον.

ΑΝΘΗ Κ Α Ι ΦΥΤΑ
Αί Άθήναι εξευρωπαΐζονται όλονέν. Τά άνθοπωλεϊά των 

δύνανται νά αποτελόσουν ενα γνώμονα άλάνθαστον τής φι
λοκαλίας τών Αθηναίων. °Όπου τά άνθη θεωρονται ό'χι 
πολυτέλεια, άλλ’ ανάγκη, ό πολιτισμός έχει κάμει ή&η τήν 
οριστικήν έμφάνισίν του.

Ό συναγωνισμός τελειοποιεί τά άνθοπωλεϊά μας μεγά- 
λως, άλλά πάντοτε τό τοΰ κ. Κανδώρου τό επί τής όδοΟ 
Σταδίου κατέχει τά σκήπτρα, δύναται δέ άφο'βως νά συγκρι- 
θή μέ τά ώραιότερα καί πλουσιώτερα Παρισινά ανθοπωλεία. 
Φυτά αιθουσών, άνθη, άνθοδέσμαι, στέφανοι, ολα μέ κα
λαισθησίαν καί μέ εντέλειαν. Διακοσμήσεις αιθουσών δι’ ώ-

■) ■ ~ Ά, - , , > -Γ , , , ,· „ - .ραίων φυτών των 1  ροπικων, και επι πλέον αυτο το ανυοπωλειον 
εινε αληθινός παράδεισος, είς τόν όποιον ένω δίδομεν τάς πα
ραγγελίας μας, ή έχλέγομεν τό εύνοούμενον άνθος άπολαμβά- 
νομεν αληθή καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν. Τώρα μάλιστα οτι 
•τά «τεχνητά άνθη κατηργήθησαν άπό τάς αιθούύσα; καί τά 
φυσικά σκορπίζουν ζωήν δρόσου είς τόν ξηρόν αέρα τών θερ
μαστρών τώρα υπέρ ποτε τά άνθη ώς δώρα είναι επίκαιρα> · κ /και πολύτιμα.

Έ ναοκεάζεταε είς θεσιν κεντρικήν ολόκληρον πάτωμα 
οικίας άποτελούμενον έκ Τριών μεγάλων εύηλίων καί εύαέ- 
ρων δωματίων άντί 80 μόνον δραχμών. Πληροφορίαι παρ’

ίυΛ ιΙ) ί ϋ ί  ΙΙι^Α ΙϋΙΙΙΛ  11ή μ ϊ ν

«χοόμβισμένους είς έν* ανοιχτό παράθυρο·/ πρός τό μέρος τοΰ χήποο. Ή  
νεάνις μοΰ «εριέγραφε τήν πχτριχήν της οίχίαν, εν είδος πύργου χωμένου ά
νάμεσα είς τάς χαστανέας, είς τάς δνθχ; τοΰ Greuse χαί τής έδιδα ΰπόσγεσιν 
να υπαρω να τήν ίόω.

«Θά τήν γνωρίσετε τήν χατοιχίάν μου μέ μεγάλην ευκολίαν,μοΰ έλεγί, μέ 
τούς δύο μικρούς πύργους της τούς σταχτερού; χαί μέ τήν παλαιάν γλυσίνα 
ή όποία φθάνει έως είς τά πρώτο πάτωμα. Τό πρό; τά δεξιά παράθυρον τό 
όποιον χάνεται σχεδόν πίσω άπό τά άνθη, είναι τό παράθυρον τοΰ δωμάτιο u 
μου·..» "Ηχοοα μέ εύχαρίστησιν τήν άφελή φλυαρίαν της Χαί έμέθοον μέ τό 
μειδίαμά τί);, τό όποιον έφώτιζε πότε τά χείλη της και πότε τά μάτια της. 
Ένόμιζα ότι έβλεπα ήδη τόν ποταμόν, . οπου καταπρίζο.νται αί χατοιχίαι χαί 
τόν μιχρόν πύργον ιόν σχεπασμένον μέ τάς πλούσιας γλυσίνας. Ή αύγή Ιφώ- 
τιζε τόν ουρανόν τόΰ Μαΐου άπό τό μέρος τής ανατολής χαί ή ψυχή μου Ιφω- 
τίζετο επίσης μέ θειον φως κοντά είς. τήν Γεωργίαν. Έ ψιθύρισα λόγια άγά- 
πης· εκείνη δσω τά ήχουε τόσον Ιχοχχίνιζε, χαθώ; ό ουρανός άπό τό μέρος 
τής άνατολής.....

νΩ ! ήμέραι τή; πρώτης νεότητος, ήμέραι χρυσαι, χατά τάς όποιας τό παν 
μειδιά χαί μάς προσκαλεΐ είς έορτά; φωτός χαί άνθέων !θ .. ‘ Ο La Guyon- 
nière χαί εγώ άφήσαμεν τά Preisiguy τήν έπομένην χαί έχτοτε δέν έπανεΐ- 
δον τήν νέαν χόρην μέ τά καστανά μαλλιά , τά στολισμένα μέ λευκούς κρί
νους. Δέν Ιπήγα ποτέ νά Ιπισχεφθώ τήν οίχίαν μέ τούς πύργους τούς σκεπα
σμένους άπό τάς γλυσίνας. Τό άχόλουθον φβινόπωρον έγχατέλιπον τήν Tou
raine καί ή ίστορία τής άγάπης έτελείωσεν έως εδώ. Πάν ο,τι έμαθα είναι 
ότι ή Γεωργία ΰπανδρεύθη μέ ένα εύγενή γείτονα χαί ότι άπέχτησε πολλά 
τέχνα.

Μόνη ή άνάμνησις έμεινε. Ή  άνάμνησι; ή Ιξωραΐζουσα τά πάντα, εκείνη 
ή όποία έχει αίθερίαν λεπτότητα τών άντικατοπτριζομένων δένδρων μέσα είς 
τόν ποταμο’ν. Τό νερό. φεύγει χαί άνανεοδται άδιαχόπως, άλλά ή άντανάχλα- 
σις μένει πάντοτε, ασύλληπτος χαί πάντοτε άπαλή.

(André Theuriet)
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