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Έ πιφυλις (Οπό Δος Μαρίας Ζερβουδάχη).

ΤΟ N E O N  ΚΑΙ  ΤΟ Π Α Λ Α Ι Ο Ν
Τό Néov Έ τος έκαμε την έμφάνισίν του μέ την σννήθη 

συνοδείαν των δώρων και των άνθεων, με τήν συνηθη προπομ- 
πήν του προκατόχου του εις γιουχαϊτμούς καί συρίγματα, με 
τάς συνήθεις εύχάς καί ελπίδας διά τήν αιτίαν έκβασιν των 
τριακοσίων εξήκοντα πέντε ήμερων του.

Τό παρελθόν έκλεισε·/, άριθμητικώς τουλάχιστον,τον αίωνα 
ύπό τούς αυτούς όρους κ α ίίτά ς  αύτάς συνθήκας, καθ’ άς ήνοι- 
ξεν αύτόν τό 1800. Μικροί λαοί άγωνίζονται καί σήμερον,ώς 
κα ί τότε, ά λ λ ’ είς άλλο ήμισφαίριον ή τό ίδικόν μας,ύπερ της 
έλευθερίας τω ν, μέ τήν σημαίαν τής οποίας έχαιρετισθη ή α 
νατολή του XIX αίώνος, καί έν ω καθ’ βλην.τήν διάρκειαν 
των ένενήντα έννέα διαρρευσάντων ετών, ή θεά ελευθερία,το- 
νίζουσα από άκρου ε’ις άκρον του κόσμου τό ενθουσιώδες έμ- 
βατήριόν τη ς , ποτίζε ι έν ταύτώ  με αίμα κα ί σπείρει μέ κόκ- 
καλα  μαρτύρων τήν γην, επ ί τής οποίας ιδρύει έκάστοτε τους

νέους θρόνους της.
Τό έτος, τό όποιον άπεχαιρετίσαμεν προχθές, μίαν έχει να 

έπιδείζγι διά τήν ιστορίαν τής άνθρωπότητος ώραίαν σελίδα, 
μίαν νά άνακηρύξ·/] εύγενή πρωτοβουλίαν, μιαν να εξυμνησγ] 
γενναίαν πραξιν ένός τώ ν μεγαλητέρων αρχόντων τής γής, 
του αύτοκράτορος τής Ρωσσιας Νικολάου του Β .

Ή  χριστιανική ψυχή του συνέλαβε τον ευγενή ποθον, καί 
ή βασιλική διάνοια του έκυοφόρησε τό ώραΐον δ ν ε ι ο ο ν ,  νά ίοτρ 
τήν ανθρωπότητα ζώσαν αδελφικώς, ώς επιτάσσει ή θρη
σκεία κα ί διεπομένην ύπό τοΟ πνεύματος τής αλληλεγγύης,

ώς επιτάσσει ή δικαιοσύνη. Νά παύσν) πλέον το ανθρώπινον 
αίμα αύλακόνον τά πεδία τών μαχών καί ό άναλελυμενος 
μόλυβδος σβύνων τάς φλόγας του είς ανθρωπίνους σάρκας καί 
ανθρώπινα οστά. Ή  Ιλευθερία νά ύψων/| το λάβαρον της, 
όχι επί πτωμάτων νεκρών, άλλ’ Ιπί τοΰ βωμοϋ τής άναστα- 
σεως τής δικαιοσύνης, ή οποία νά κανονίζν) έν τώ μέλλον π  
τήν θέσιν τών λαών ύπό τήν μεγάλην αιγίδα του Δημιουργού.

Τό μέγα καί ώραιον τούτο όνειρον ένός Αύτοκράτορος και 
μυριάδων αναρίθμητων μητέρων, εαν εμεινε μόνον ονειρον δια 
τό άπελθόν έτος, έδωκεν όμως θάρρος είς τά  έξοχα πνεύματα 
καί τάς μεγάλας καρδίας τής έποχής μας, είς τούς αποστό
λους τών μεγάλων ιδεωδών καί τών μεγάλων μεταρρυθμίσεων 
νά έργασθοϋν, όπως προλειάνουν τήν όδόν τής κοινωνικής αύ- 
τής καί πολιτικής μετατροπής τών πραγμάτων του κοσμου.

Διά τούτο τό άπελθόν έτος και εαν εκλεισε την σελίδα 
τοΰ απολογισμού του, κηλιδομένην μέ αίμα δύο λαών εύγε- 
νών, είναι έτος ευεργετικόν καί έτος ηυλογημένον διά τάς 
χρυσάς δέλτους του του συνεδρίου τής είρηνης.

Ά λ λ ’ άν από τών γενικών έλθωμεν είς τά μερικώτερα, έάν 
έξετάσωμεν έν σχέσει πρός τό φύλόν μας τόν απολογισμόν του 
λήξαντος έτους, δέν δυνάμεθα παρά νά πλέξωμεν αληθή σ τ έ 
φανον δάφνης είς τιμήν του.

Αί γυναίκες τοΟ κόσμου όλου έδωκαν καί πάλιν νέα δείγ
ματα τής ευεργετικής δράσεώς των καί τής αδελφικής καί 
άπό κοινού ένεργείας των ύπέρ τής αγάπης, τής αλληλεγγύης 
καί τής δικαιοσύνης διά του μεγάλου διεθνούς συνέδριου, το 
όποιον διωργάνωσαν είς Λονδϊνον καί τό όποιον τοιοΰτον 
ήρατο θρίαμβον είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ μεγίστου τής Εύρώ- 
πης κράτους, ου τάς τύχας επί ή'μισυν ήόη αιώνα διευθύνει 
μία γυνή.

Ό  θρίαμβος ούτος ακολουθείται ύπό άλλων μερικωτέρων, 
ώς τής έπιψηφίσεως παρά διαφόρων κρατών νομοσχεδίων άνα-
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φερομένων εις βελτίωσιν τής θέσεως της γυναικός υπό κοινω
νιολογικήν, ηθικήν καί πολιτικήν Ιποψιν.

Ή μεΐς έδώ, εις τόν στενόν κύκλον μας,βλέπομεν συνεχιζο- 
μένην τήν ευεργετικήν τής γυναίκας δράσιν και εις τήν φιλαν
θρωπίαν καί εις τήν πρόοδον έν γένει. Βλέπαμεν τάς γυναίκας 
έπεκτεινούσας όλονέν τόν κύκλον των εις εύρυτέρου; ορίζοντας 
ύπό τήν υψηλήν πάντοτε αιγίδα τής Βασιλίσσης μας καί τής 
ήγεμονίδος Σοφίας.

Ουτω ή εύγενής πρόνοια τής Α. Μεγαλειότητος πρός ΐδρυ- 
σιν λουτήρων και άπολυμαντικών διαιτημάτων των εις άνάρ- 
ρωσιν στρατιωτών,πρός ίδρυσιν γυναικείων φυλακών, καί προς 
συμπλήρωσιν ναών, έπεκτείνει τόν κύκλον των γυναικείων 
βλέψεων είς τήν προληπτικήν φιλανθρωπίαν, ή οποία υπό κοι
νωνιολογικήν καί εθνικήν Ιποψιν είναι έξόχως εύεργετική. 
’Αλλά καί ή τή εΐσηγήσει τής Α. Μεγαλειότητος φιλόπονη- 
θεϊσα έκ του ’Αγγλικού μετάφρασις καί ύπό τής Διαπλάσεως 
των Παίδων γενομένη έκδοσις πολυτελής του (¡.'Αγγέλου τής  
’Α γάπης»ωραίου, καί έπικοδομητικοΰ άναγνώσματος τής πα ι
δικής ήλικίας, άποδεικνύει τήν ύψ/,λήν Αύτής πρόνοιαν ύπέρ 
τής παιδικής ηλικίας, καί προοιωνίζεται πολλά τά καλά 
διά τήν άνάπτυξιν υγιούς οικογενειακής φιλολογίας. Ά φ ’ετε- 
ρου ή σύστασις τής Φιλοδασικής 'Εταιρίας παρά τής πριγκη 
πίσσης Σοφίας καί ύπό τήν Υ . Προεδρείαν Αύτής αποτελεί 
νέαν καί μεγάλην αφετηρίαν δράσεως εκπολιτιστικής, δρά- 
σεως προόδου καί εύημερίας, ής τόσον δεξιώς πρωτοστατεί ή 
μέλλουσα τής Ελλάδος βασίλισσα.

Ευτυχείς, διότι είς ήριάς Ιλαχεν ο εύγενής κλήρος νά συν- 
τάσσωμεν κατ’ ετος τόν άπολογισμόν τής γυναικείας δράσεως 
εύτυχέστεραι δ’ άκόμη,διότι συντελέσαμεν είς τό παρά του φύ
λου μας έπιτευχθέν καλόν, ενα έκφράζωμεν πόθον καί μίαν 
επί τω  ,Νεω.Έτει ευχήν, όπως ή Έλληνίς δώσν) καί έν τώ 
μέλλοντι είς καλόν καί είς μέγα ο,τι ή πατρ:ς καί ή άνθρω- 
πότης δικαιούται νά προσδοκά παρ’ αύτής.
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Κατά τά πρώτα ετη τής Γαλλικής έπαναστάσεως,αί συνο- 
ρεύουσαι πρός τά  σύνορα έπαρχίαι έξηγείροντο άφ’ εαυτών 
πρός ύπεράσπισιν τής πατρίδος. 'Η Γαλλία  παρίστα τότε 
£ν μέγα στρατόπεδον, του οποίου έμπροσθοφυλακαί έθεωροΰντο 
αυται. Πλήν των άνδρών του στρατού, ούς άπέστελλον κατά 
τά ύπό τών διευθυνόντων τάς τύχας τής Γαλλίας κανονιζό- 
μενα, άνδρες ώριμοι, οίκογενειάρχαι, γέροντες, νεανίσκοι, 
χωρίς άλλον νόμον ή τόν τής κοινής ασφαλείας, χωρίς άλλον 
οργανισμόν ή τόν πατριωτισμόν των, χωρίς άλλους στρατη
γούς ή τούς γενναιότερους έξήρχοντο τών μικρών πόλεων τών 
χωρίων, έπετίθεντο κατά τών εχθρικών αποσπασμάτων καί 
άπώθ,ουν τάς έπιθέσεις τών εμπροσθοφυλακών τών εχθρών. 
Καί γυναίκες ακόμη συνώδευον τούς άνδρας των είς τάς αύ- 
τοσχεδίους αύτάς εκστρατείας, θυγατέρες τούς πατέρας των, 
τόσον όλαι αί ήλικίαι καί όλα τά φύλα έπόθουν νά άποτί- 
σουν τόν φόρον τοΰ ενθουσιασμού των καί του αίματός των 
είς τήν πατρίδα καί είς τήν ελευθερίαν. Αί στοργικώτεραι 
καί αί μάλλον άφωσιωμέναι τών ήρωιδων τούτων υπήρξαν αί 
δύο άδελφαί Θεοφίλη καί Φελισιτέ Φέρνιγ.

Ό  κ. de Φέρνιγ αρχαίος άξιωυ,ατικός, εζη μετά τής 
πολυμελούς οικογένειας του είς τό άπώτατον σημεϊον τών 
συνόρων τών βορείων επαρχιών. Οί υιοί του ύπηρέτουν ό είς 
είς τόν στρατόν τών Πυρρηναίων, ό άλλος είς τόν τού Ρήνου. 
Αί τέσσαρες θυγατέρες του, όρφαναί μητρός, εζων πλησίον 
του. Αί δύο έξ αυτών ήσαν ακόμη παιδιά , αί άλλαι δύο 
ήσαν μόλις έφηβοι. Ό  πατήρ των, όστις διφκει τήν εθνο
φρουράν τής Mortague ένθουσιάζων διά τού πολεμικού ζήλου 
του τούς χωρικούς τής επαρχίας του, είχε μεταβάλει τήν 
χωράν του είς αληθές στρατόπεδον. "Ησκει τούς περί αύτόν 
εις τον πόλεμον δι’ άψιμαχιών κατά τών εχθρικών ούσάρων, 
οίτινες διεβαινον συχνά τά  σύνορα, ίνα κλέπτουν, ληστεύουν 
καί λεηλατούν τήν χώραν. Κάθε νύκτα σχεδόν ήναγκάζετο 
αυτοπροσώπως νά οδηγή τάς νυκτοφρουράς του είς άμυναν 
τής χωράς. Αί θυγατέρες του ετρεραν διά τήν ζωήν του. Αί 
δύο μεγαλητεοαι ή ΘεοφΑη καί ή Φελισιτέ άπεφάσισαν έν 
αγνοιγ του νά μεταμφ.εσθώσι,νά όπλισθώσι καί ευθύς ώς ά- 
νεχωρει ό πατήρ των μετά τών ίδικών του διά τάς νυκτερι- 
νας επιθεσεις,νά εζερχωνται τού οί'κου καί νά άναμιγνύωνται 
με τούς ύπ- αύτόν άνδρας. Τούτο έπανελαμβάνετο έκάστην 
έσπεραν καί αί δυο νεάνισες πυροβολούσαι συνεχώς κατά τών 
αυστριακών εισβολέων, έσυνείθισαν είς τάς πεζοπορίας, έξοι- 
κειωθησαν ρ.έ τήν ιδέαν τού θανάτου καί ηλέκτριζαν διά τοΰ 
παραδείγματος των τούς καλούς χωρικούς τής περιοχής των, 
οι οποίοι έγνωριζαν καί έφύλαττον εύλαβώς τό μυστικόν των. 
Ο κ. de Φέρνιγ όταν διηγείτο είς τό πρόγευμα είς τάς θυ

γατέρας του τά  επεισόδια τής νυκτός δεν ύπώπτευε κάν οτι 
αύταί αί ί'διαι ήσαν είς τήν εμπροσθοφυλακήν τών άνδρών 
του καί πολλάκις ύπερήσπιζαν τήν ζωήν του, διακινδυνεύου- 
σαι τήν ίδικήν των.

Ό Beurnonville έν τούτοις όστις ήτο διοικητής τού στρα
τοπέδου τοΰ Saint Amand, τής περιφερείας τής Mortague, 
είχεν ακούσει νά γ ίνετα ι πολύς λόγος περί τού ήρωΕκοΰ άπο- 
σπάσματος τοΰ Φέρνιγ. “Ότε δέ οί έχθροί έγίνοντο πρός τό 
μέρος εκείνο έπιθετικώτερόι, έτέθη έπί κεφαλής μιάς ίλης 
ιππικού καί διηυθύνθη διά τής Mortague κατά τού έχθροΰ. 
Μόλις έξημερωνεν, όταν εζωθεν τού χωρίου τούτου συνήντησε 
τόν Φέρνιγ μέ τό άπόσπασμά του, έπιστρέφοντας από νυκ
τερινής μάχη.', καθ’ ήν αύτός ó de Φέρνιγ, είχε συλληφθή 
παρά τών εχθρικών αποσπασμάτων καί μετά κινδύνου είχεν 
έλευθιρωθή παρά τών ιδίων θυγατέρων του. Τό μικρόν άπό- 
σπασμα έν τούτοις άν καί έξηντλημένον καί φέρον έκ τών 
ίδικών του πεντε τραυματίας, αλλά καί πέντε αιχμαλώτους 
αύστριακούς, έπέστρεφεν είς τό χωρίον, ψάλλον τήν Μασσα 
λιώτιδα ύπό τήν βραγχνήν συνοδείαν τού μόνου καί διατρή - 
του ύπό σφαιρών τυμπάνου του. Ό  στρατηγός έσταμάτησε 
τόν κ. de Φέρνιγ, τόν ηύχαοίστησεν έν όνόματι τής Γαλλίας 
καί διά νά τιμήσγι τόν ηρωισμόν τών χωρικών, ήθέλησε νά 
έπιθεωρήσγ τό μικρόν άπόσπασμα με όλους τούς τύπους καί 
τάς τιμάς τού πολέμου. Είχεν αρχίσει νά έξήμεοώνη). Οί 
γενναίοι χωρικοί έτέθησαν είς γραμμήν, φέροντες όπλα καί 
ύπερήφανοι, διότι ό Γάλλος στρατηγός τούς έτίμα ώς καί 
τούς στρατιώτας τής πατρίδος. Έν τγ  έπιθεωρήσει όμως ό 
στρατηγός άντελήφθη ότι δύο έκ τών νεωτέρων άνδρών, αρυ- 
πτόμενοι σχεδόν δ'πισ^εν τών άλλων άπέφευγον τά βλέμματά
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του. Μή έννοών τόν λόγον τής δειλίας αυτής παο ανδρών, I 
φερόντων τά όπλα ύπέρ τής πατρίδος,παρεκάλεσε τόν κ. de I 
Fernig νά καλέσϊ] έκτός τής γραμμής τους δυο γενναίους. |
Αί δύο νεάνιδες ήναγκάσθησαν τότε νά εςελθουν τοΰ στίχου | 
τών άνδρών, άλλά τά  άνδρικά ενδύματα των, τα  υπο τής I 
πυρίτιδος μαυρισμένα πρόσωπά των Ικαμναν, ωστε ουτε απο I 
τόν ίδιον τόν πατέρα των νά μή άναγνωρίζωνται. ’Επειδή I 
όμως ούτος δέν έγνώριζε μεταξύ τών συγχωρικών του τούς 
δύο νέους καί ύπωπτεύθη έχθρικήν κατασκοπείαν, αύστηοός 
καί μ.έ φωνήν τραχεΐαν τούς ηρωτησε : ΙΙοΐοι είσθε , πώς | 
ονομάζεσθε ;

Γενικός ψιθυρισμός καί μειδιάματα συμπάθειας και αγα- 
πης τών χωρικών άπεκάλυψαν τό μυστικόν τών δυω νεανι- 
δων, αί οποί κι επεσαν είς τά γόνατα τοΰ πατρός των και 
έζήτουν τήν συγγνώμην του, ôιότι επι τοσον καιρόν τον /¡πά
των. Ό  κ de Φέρνιγ τάς ένηγκαλίσθη κλαιων και ο στρα
τηγός δάκνων τόν μύστακά του διά νά κράτηση) ενα λυγμόν, 
οστις τόν επνιγε, περιέγραψεν ολην αύτήν τήν συγκινητικήν 
σκηνήν είς τό πρός τήν Έθ.οσυνέλευσιν τηλεγράφημά του
τής ημέρας έκείνης.

*Η Έθνοσυνέλευσις άνέφερε τήν πράξιν καί τα ονοματα 
τών δύο ήρωιδων είς τήν Γαλλίαν όλην καί άπεστειλε πρός 
αύτάς ίππους καί όπλα έν όνόματι τής πατρίδος. Ό  Τάσσος 
δέν έπενόησεν είς τήν Κλορίνδαν του περισσότερον ηρωισμόν 
καί περισσοτέραν άγάπην τών δύω τούτων ήρωιδων έν τή 
οίϊκή μεταμφιέσει των καί εις τά  ύπέρ τής πατρίδος και I 
τής έλευθερίας άθλά των.

♦
* *

Έ κτοτε αί δύω άδελφαί λαμβάνουν ένεργότερον μέρος είς I 
τόν στρατόν. Είς τάς πρώτας ήττας τής Γαλλίας ή οικία των I 
πυρπολεϊται παρά τών Αυστριακών καί πατρίς των πλέον γ ι-  I 
νεται ό στρατός τής Γαλλίας. Ό στρατηγός Dumouriez 
παρέλαβε τόν πατέρα, τόν υιόν καί τάς δύω θυγατε- 
.ρας είς τήν έκστρατείαν τής Argonne- Έφερον πάντοτε 
στολάς άξιωματικών καί έτ^έλουν ύπηρεσιαν τακτικήν πλη
σίον τοΰ πατρός καί τού άδελφοΰ των. Έλαβον μέρος εις 
τήν μάχην τοΰ Βαλμύ ώς καί είτ τήν τού Jemmapes, Ό  
Dumouriez ¿δείκνυε τάς δύω κύτάς. θαυμασίας ήρωίδας είς 
τού; στρατιώτας του ώς παράδειγμα πατριωτισμού καί ως 
ο'ωνούς νίκης. Τό κάλλος καί ή νεότης των ώτΛνέφερον ε̂ ίς 
τόν στρατόν τήν άνάμνησιν τής ύπερφυσικής έμφανισεως των 
προστατευτικών μαγισσών τών λαών κατά τας ημέρας των 
μαχών.'Ως ή θρησκεία, καί ή έλευθερία ήτο άξία νά έπιδει-
κνύη καί επ ιτελγ θαύματα.

Είς τήν μάχην του Jemmapes ή νεωτέρατών άδελφων Θεο
φίλη έπ ιτελεί άληθές θαΰμα, ώς άγγελος τοΰ πολέμου, καθ 
ήν στιγμήν ό στρατάρχης δούξ τής Chartres διευθύνων τήν 
μάχην έπί τής πρώτης γραμμής βλέπει τούς ύπ ’ αύτον άν
δρας καταλαμβανομένους ύπό πανικού καί τρεπόμενους εις 
φυγήν. Ή  Θεοφίλη Φέρνιγ, ύπασπιστής τοΰ στρατάρχου, 
αρπάζει τόν χαλινόν του ίππου της διά τών όδόντων καί με 
τάς δύω χεϊρας ώπλισμένας μέ τά πιστόλιά της πυροβολεί 
κατά τ ώ ν ' λιποτακτών. Είς την r p * w ¥  φωνάζει καί τ ί
θεται ποό τών άνδρών, οί όποιοι άπολέσαντες τό θάρρος θε

λουν νά φύγουν. Ο ηρωισμός και η αυταπαρνησις τή , δ-καε
ξαέτιδος κόρης, ή οποία τ ο ύ ς  έξορκίζει νά μείνουν πιστοί^είς 
τό καθήκον, συγκρατεί τό άποσυντιθέμενον σώμα και ή νικη 
έξασφαλίζεται. Τήν προηγουμένην ημέραν ή αύτή ήρωΐς Ης 
μάχην τής ετέρας πτέρυγος τής υπο τον Terrand, καθ ην 
εις μόνον ουγγρικός λόχος άπησχόλει ετι τους ύπό tgv ΤβΓ-- 
rand άνδρας, όρμα μετά τών οπλιτών τοΰ λοχου τη , κατα 
τοΰ έχθροΰ, τόν άναγκαζει νά υποχώρηση] καί έν τή άτακτω  
φυγή, φονεύει διά τοΰ όπλου της τους δυω υπασπιστας τοΰ 

I διευθύνοντος τήν μάχην, δν συλλαμβάνει καί φέρει άοπλον πρός 

τόν Terrand-
Ά λλά  καί τής μεγαλειτέρας έκ τών δύο άδελφών ό ήρωΐσμος 

I καταδεικνύεται είς το άκολουθον συμβάν. Ο υπο  ̂τον Du 
I mouriez στρατός είχε προχωρήσει μέχρι τών Β ρ υ ξ ε λ λ ώ ν ,0τε 
I κατά τήν τελευταίαν μάχην, ήν έπηκολούθησεν ή καταληυις 
I τής Βελγικής πρωτευούσης, ή Φελισιτε Φέρνιγ, /¡τις εφ-ρε τα ,
I διαταγάς τού στρατηγού πρός τούς διαφόρους ύποστρατήγους,
I παρασυρθεΐσα έκ τοΰ ζήλου της περιεκυκλωθη μ.ε ολι {W, αν 
I δρας ύπό έχθρικοΰ άποσπάσματος Ούλάνων. Διασχισασα 
I μετά κόπου τά έχθρικά ξίφη, τά οποία τήν περιεστοίχιζον,1 έπέστρεφεν εις τάς τάξεις τού στρατού της, οταν ;υλ„πτ) νεον 
I εθελοντήν,Βέλγον αξιωματικόν έκ τών ίδικών των,άνεστραμ- 

μένον έπί τοΰ ίππου του δι’ εχθρικής σφαίρας καί παλαίοντα 
I κατά τών Ούλάνων, οί όποιοι έζήτουν νά τόν άποτελειωσουν.
I Ά ν  καί ό άξιωματικός αύτός τής ήτο άγνωστος, ούχ’ ήττον 

ή Φελισιτέ Ιδραμεν είς βοήθειάν του. Διά δύο πυροβολισμών 
έφόνευσε τούς δύο έκ τών κατ’ αύτοΰ έπιτιθεμένων, ε”τρεψε 
τούς άλλους δύο είς φυγήν, κατήλθε τοΰ ίππου, άνήγειρε
τόν θνήσκοντα, τόν ένεκαρδίωσε, τόν ένεπιστευθη  ̂είς τους
ούσσάρους της, τόν συνώδευσεν ή ιδία μέχρι τοΰ πρώτου φο
ρητού νοσοκομείου, τό οποίον συνήντησε καί έπανήλθεν εις 
συνάντησιν τοΰ στρατηγού της. Ο νεος Βέλγος ωνομα,ετ 
Vanderwalen καί έθεραπευθη μεν από τας πληγας του, έν 
ήδυνήθη όμως νά λησμονήσγι τό πρόσωπον εκείνο τής γυναι- 
κός, ή οποία ύπό τά  ένδύματα συντρόφου τών όπλων έρρί- 
φθη ένώπιόν του, καθ’ ην στιγμήν ένόμιζεν ότι ^εϊχεν ε,ο- 
φ ΐήσει πάντα λ)σμόν μετά τής ζωής, τόν ήλευθερωσεν απο 
τάς έχθρικάς χεΐρας καί τόν μετέφερε μόνη είς τό νοσοκο-
μ.εΐον, χαρίζουσα είς αυτόν την ζωην.

"Οταν δ’ ó Dumouriez έξόριστος καί ό στρατός του άπο- 
συντεθειμένος είχεν άπούέσει τά ίχνη τών δύο ήρωίδων, ό 
Yarderwalen άφήκε τόν στρατόν καί έταξείδευεν έν Γερμα-- 

I νία άναζητών τήν άπελευθερώτριάν του, ήν έπί τέλους ανε- 
κάλυψεν εις Δα-,ίαν. Ή  ευγνωμοσύνη του μετεβληθη είς 

I έρωτα πρός τήν κόρην, ή οποία είχεν έπαναλασει τα ενδυ- 
I ματά της, τήν χάριν, τήν σεμνότητα καί τήν μετριοφροσυ- 
I νην του φύλου της. Τήν έ.υμφεύθη καί τήν εφερεν εις Βρυ- 

ξέλλας μετά τής άδελφήςτης,η όποια άπέθανε νέα καί άγα
μος, καί ή όποια ήτο καλλιτέχνη , άσχολόυμένη έπιτυχώς 

I είς τήν μουσικήν καί είς τήν ποίησιν. Τά περισωθέντα ποιή- 
ματάτης φέρουν τήν σφραγίδα άρρενωποϋ ήρωϊσμοΰ κα ίεύα ι- 
σθησίας ένταύτώ γυναικείας και είναι αξια να συνοδεύουν τυ
όνομά της είς τήν άθανασίαν. _ ;

Αί αχώριστοι αύταί άδελφαί είς τήν ζωήν καί είς τόν θ ά 
νατον αναπαύονται ύπό τήν αύτήν κυπάρισσον είς ξένην γήν_
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Πού είναι τά όνόματά των επί των μαρμάρινων σελίδων των 
θριαμβευτικών τόξων μα ; ; Που είναι αί εικόνες των εις Βερ- 
σαλιας ; Που είναι τά  αγάλματα των είς τά σύνορά μας, τά 
όποια ¿πότισαν μέ το αίμά των ;

(Κ α τά  τον ΛαμαρτΓνον) 'Ε λένη  Γεωργιίδου

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
(Συνέχεια)

ί  Ο γάμος μου εγεινε προ τεσσάρων ημερών, ενώπιον του 
Θεού μόνον, διότι δέν παρευρέθη εις αύτόν, είμή είς ίερεύς. 
Τώρα θά άνυπομονής βεβαίως νά μάθγς ποιος είναι ό σύζυ
γός μου, κάί ποίον το νέον όνομά μου. Μα^ία  Μ ε μ ,ς δ ώ ψ . 
Ξενόηχον ή μάλλον σλαυόηχον ολίγον. "Αλλως τε το δνομα 
αύτό δέν σοΟ λέγει τίποτε, διότι σοΰ είναι εντελώς άγνω
στον. Θάήσυχάσγς άρα δν σου είπω, οτι εκείνος,ό όποιος το 
φέρει είναι ό μόνος άνθρωπος, μεταξύ τόσων, ους έγνώρισα, 
άφότου έξενητεύθην, τον όποιον ήδυνήθην νά εκτιμήσω' καί 
νά αγαπήσω. Ή  φωτογραφία του, την όποιαν σου έσωκλείω, 
θα σου έξηγήστ] ίσως κατά το ήμισυ την προτίμησίν μου αύ 
την. "Οταν τον γνώρισες καί προσωπικώς— μετά δέκα πέντε 
ημέρας θά εύρισκώμεθα είς ’Αθήνας _  θά έννοήσγς καλλίτερα 
καί καθ’ ολοκληρίαν την εκλογήν μου.

’Αλλά θά θέλης νά είξεύρνις καί άλλο τ ι ακόμη. ’Εάν ό 
άνδρας μου είναι πλούσιος, εάν είναι καλής οικογένειας ; 
Πλούσιος δέν είναι αυτός, δν καί ή οίκογένειά του είναι ευ 
πορος καί θεωρείται άπό τάς πρώτας του τόπου. Προορίζεται 
διά τό διπλωματικόν στάδιον, δν καί ό γάμος μας πιθανόν 
να γίν») πρόσκομμα εις τον άμεσον διορισμόν του.

Βλέπεις ότι δέν είμαι απολύτως αισιόδοξος, άλλ ’ οδτε 
βλέπω τα πραγματα ρόδινα υπό τό πρίσμα τής σημερινής 
μου ευτυχίας. Δ ιότι, μητέρα μου, σήμερον είμαι βεβαίως 
πολύ, πολύ ευτυχισμένη. Καί νομίζω, δτι δσον καί δν άπο- 
δοκιμάζγις την αυθαίρετον ολίγον άπόφασιν του γάμου μου, 
δεν θά έδισταζες νά την συγχώρησές, εάν είξευρες πόσας 
στιγμάς απολύτου ευτυχίας έχω αίσθανθη κατά τάς όλίγας 
αύτάς ημέρας τής εγγάμου ζωής μου.

Τώρα, ότε όπως δήποτε ¿σχημάτισες μίαν ιδέαν τής νέας 
καταστάσεως μου, καί οτε, άφοϋ σκεφθής ώρίμιως, θά μέ 
εννόησες καί θά μέ δικαιολογήσεις,διότι μέ άγαπάς,τώρα μία 
απασχολεί καί σέ ώς καί εμέ μέριμνα : πώς νά άναγγείλης
είς τόν πατέρα μου τόν γάμον μου ; πώς νά αντ ιμ ετώ π ισε; 
τηνπρώτην καταιγίδα της οργής του,πώς νά τόν προετοιμά-

ε ί« τ *1ν νε* ν «ύτην εΓδησιν, είς τό μέγα αυτό ’ διά την 
|χαταιωσιν τόσων σχεδίων γεγονός !

Η ιδέα αυτή με βασανίζει από την πρώτην νύκτα του 
γάμου μου. Ό  πατέρας, δν καί άγαθώτατος άνθρωπος, 
υπηρξεν όμως δι’ όλα του τά παιδιά πατέρας ολίγον παρά
δοξος, πατέρας άλλων χρόνων, πατέρας τυραννικός. Βεβαίως 
δεν έπεθυμει το κακόν μας, ά λλ ’ ούτε έφάνη αμελής είς τά 
καθηκοντά του. Μεθ’ δλας τάς δυστυχίας καί τάς ύλικάς 
καταστροφάς,άς ύπέστη, έπραξεν δ ,τι ήτο άνθρωπίνως δυνα
τόν, διά νά μη μας στέρησή καί άνατροφής καί μορφώσεως ̂ ϊ V Λ\ . (V , , Γ ΓΓοι ης θα εξησφαλιζετο τό μέλλον μας.

Ά λλά  μάς έστέρησεν ενός πράγματος πολυτίμου διά την

] παιδικήν ευτυχίαν, διά τήν χαράν τών πρώτων χρόνων τνίς 
ζωης . Η τρυφερότης, τό φίλτρον, ή στοργή, ή ά'γάπη υπήρ
ξαν πράγματα άγνωστα δ ι’ ημάς. Καί έπειδή μάς έλειψαν 
ο.\α αύτα, μάς έλειψε καί ή σχετική ελευθερία, ό μέγας καί 
μοναδικός παράγων τής παιδικής ώς καί τής ανθρώπινης ευ
τυχίας.

Τώρα δεν θα σοΰ έλεγα δλα αύτά , τά  όποία ί'σως δέν έχουν 
τήν  ̂ θέσιν των είς τό γράμμα μου αύτό, έάν δέν ένόμιζα δτι 
όφείλω νά ύπερασπισθώ έμαυτήν άπό τήν μεγάλην οργήν του 
και νά προφυλάξω καί σέ άπό τάς άδικους αιτιάσεις του.

Έάν δέν αισθάνεσαι τό θάρρος νά του άναγγείλνις τόν γ ά 
μον μου, δός του νά άναγνώσν) τό γράμμα μου αύτό. Είς 
τάς  ̂κραυγάς του, είς τάς παραφοράς του, είς τήν όργήν του 
νομτ,ω οτι τα  γραφόμενά μου θά είναι ή πειστικωτέρα άπάν- 
τησις. Διότι επι τέλους αί κα τ ’ έμοϋ κατηγορίαι του θά 
περιστρέφωνται ; α .)  δτ ι εχαμα  τον χεφαΛιοΰ μου ,  κατά 
τήν συνήθη του έκφρασιν. 6') οτ ι  ό ϊ τ  τό ν  ¿Λογάριασα ώς 
πα τέρα ,  άφοϋ δ εν  ¿ζήτησα  τή ν  ε ν . ίο γ ία ν  του.

Είς τό πρώτον θά απαντήσω : Ό τ ι δέν ανήκω είς τήν
κατηγορίαν τών κοριτσιών, τά  όποια είς κάθε βήμά των 

^εσυνειθίσαν νά οδηγούνται άπό τήν μητέρα καί τόν πατέρα 
των. Από μικρόν παιδί έδέησε νά άποδυθώ είς τόν άγώνα 
τής ζωής καί νά παλαίω  άπό τά  παιδικά μου έτη είς τήν 
παλαιστραν τής αυθυπαρξίας. Ό  καϋμένος ό πατέρας καί 
συ, μητέρα μου, έάν ήθέλατε νά μέ όδηγήσητε είς τήν πά 
λην αύτήν, είσθε εντελώς άκατάλληλοι. Ά λ λ α ι αί συνθήκαι 
τής ζωής τών ιδικών σας παιδικών χρόνων καί άλλαι τών 
ιδικών μου. Αλλος ό προορισμός τών κοριτσιών, κατά τόν 
τύπον τών οποίων θά ήθέλατε νά μέ μορφώσετε καί άλλο 
τό σταδιον τό όποιον ήνοιγεν εμπρός μου ή ιδιοφυία μου καί 
αι φυσικαι κλίσεις μου. Ά λ λ α  τά  μέσα,τά όποία διεθετετε, 
καί άλλα ι αί απαιτήσεις τής ζωής, δ ι’ ήν προηλειφόμην. 
Ά λλω ς τε ούτε παραπονοΟμαι διά τούτο, ούτε σάς α ι
τιώμαι. Είμαι ευτυχής, διότι δ ,τι είμαι τό όφείλω είς 
εμέ καί μόνην, καί είμαι ευτυχής ιδία διότι έν τή πάλτ) τής 
ζωής έξωκειώθην είς τήν εργασίαν, δ ι’ ής καί μόνης καί 

αι γυναΐχ,ες γινοιιεθα άνθρωποι |λε ιδίαν άτοίλΐκοττ)τα, 
ίδιαν συνείδησιν, ιδίαν οντότητα. Ε?μαι ευτυχής τέλος διότι 
κπεκτησα τήν βεβαιότητα, δτι- δύναμαι νά φέρω πάσαν την 
ευθύνην τών πράξεών μου, άλλά καί νά έχω άνάλογα επί 
του εαυτού μου δικαιώματα. Έ άν δέν είχον τήν συναίσθησιν 
αύτήν δεν θα απεφασιζα βεβαίως τόν γάμον μου χωρίς νά 
συμβουλευθώ ούτε σέ άκόμη, καλή μου μητέρα. Διότι μόνον 
ή αγάπη σου θά ήδύνατο νά σέ όδηγήσν), δπως μέ συμβου- 
λεύσγις διά τήν εύτυχίαν μου. Ό  πατέρας μου θά ήτο εντε
λώς άναρμάδιος είς τούτο. Ενθυμείσαι δ τ ι παρ’ όλιγον νά 
καταστρέψϊΐ τό μέλλον μου, όταν άκόμη μικράν κορασίδα 
ήθελε νά μέ άποκαταστήσγ), ώς έλεγε μετά στόμφου— , ό 
Θεός είξεύρει ποία άποκατάστασις μέ άνέμενε— , έάν έκτοτε 
δεν άνελάμβανα νά υπερασπίσω έαυτήν άπό τά  σχέδιά του.

 ̂ Εις τήν δευτέραν α ίτίασιν του πατέρα μου, ιδού τ ί έχω 
να απαντήσω. Ό τ ι όχι άπό ελλειψιν σεβασμού, ά λλ ’ υπό 
φόβου συνεχόμενη άπέφυγα νά ζητήσω τήν εύλογίαν του. Ό  
πατέρα,, ο οποίος άλλως τε σκέπτεται δπως οί περισσότεροι 
άνδρες, έχει τήν πεποίθησιν δτι διά νά όπανδρευθή ή κόρη
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του, ό γαμβρός του είναι άνάγκη νά άρέσκγι ιδίως καί κα τ ’
εξοχήν είς αύτόν. Καί πρώτον συστατικόν του γαμβρού διά 
τάς διαθέσεις τών πατέρων είναι ό πλούτος καί ή ύλική έν 
γένει έξασφάλισις. "Εχω τάς έπιστολάς του, είς δς μου συνί- 
στα θερμώς νά ύπανδρευθώ τόν πλουσιώτατον γέροντα, ό ό
ποιος πρό έτους μου έκαμε τήν τιμήν νά ζητήση τήν χεΐρά 
μου. ‘Ομολογώ οτι μέ πόνον ψυχής καί πολλήν μου άπαγοή- 
τευσιν άνέγνωσα καί ¿φύλαξα τό γράμμα εκείνο, τό ζω ντα 
νόν μαρτύριον του πατρικού εγωισμού, τό γράμμα εκείνο, είς 
τό όποιον κατεστρώνοντο τά  σχέδια τής έκ τών εισοδημάτων 
του γηραιού μελονύμφου μου προικίσεως τής άδελφής μου χολ 
έκπαιδεύσεως τών άρρένων αδελφών μου καί έξασφαλίσεως 
τών γηρατειών τών γονέων μου. Καί ενθυμούμαι άκόμη μέ 
πόσην όργήν καί μέ πόσην άγανάκτησιν έμαθε τήν άρνησίν 
μου. Δέν άμφιβάλλω δέ δτι καί σήμερον άκόμη έχει τήν βε
βαιότητα, δτι είμαι ένοχος,διότι ήρνήθην νά νυμφευθώ τόν γ έ 
ροντα πλούσιον, δτι είμαι άνόητος καί μωρά, διότι ¿ζήτησα 
άπό τόν γάμον κάτι περισσότερον άπό καλοπέρασιν καί πλού · 
τον καί ώραία φορέματα καί ώραΐα κοσμήματα.

Ά λ λ ’ ό πατέρας μου δέν εύθύνεται βεβαίως διά τάς στρε
βλάς ιδέας, τάς οποίας τό σκοτεινόν παρελθόν τών προλή
ψεων τού μετέδωκεν ώς κληρονομιάν. Ό  πατέρας άνετράφη 
καί ¿μεγάλωσε καί ήνδρώθη είς κύκλον άνθρώπων καί ηθών 
καί έθίμων ¿ντελώς μεσαιωνικών. Είναι λοιπόν άδύνατον είς 
αύτόν νά έννοήστι,δτι ό γάμος δέν σκοπεί μόνον νά συνδυάσφ 
τά  οικονομικά συμφέροντα δύω οικογενειών, νά ίκανοποιήσγι 
τήν φιλοδοξίαν ή τάς φιλανθρωπικά; διαθέσεις τής μιάς ή τής 
άλλης τών οικογενειών τούτων, ή νά αύξήσν) τήν άνθρωπό· 
τητα κατά πέντε ή δέκα άτομα.

Έ άν έξηρτώμην παρ’ αύτού, έάν ήτο είς κατάστασιν νά 
μέ προικίσγ διά νά μέ άποκαταστήσνι, εάν δέν είχον γίνει 
β ,τι είμαι διά τής έργασίας μου, θά ύπετασσόμην ί’σως καί 
έγώ είς τόν άνήθικον αύτόν συνδυασμόν τής άνθρωπεμπορίας, 
τήν όποιαν γονείς,λεγόμενοι φιλόστοργοι καί τίμιοι καί καλοί, 
έξασκοΰν πρό τών όμμάτων· τού κόσμου είς βάρος τών παι
διών των, χωρίς διά τούτο ούτε τήν τιμήν των νά χάνουν, 
ούτε τήν συνείδησιν των νά αίσθάνωνται βαρεΐαν.

Εύτυχώς οτι δέν υπάγομαι είς τήν κατηγορίαν αύτήν, καί 
δέν θά συντελέσω, δπως ό πατέρας μου διαπράξν) τοιοΰτον 
έγκλημα. Εύτυχώς δτι σήμερον, όποιον δήποτε καί α< είναι 
τό μέλλον μου, θά δύναμαι νά τό άντιμετωπίσω μέ θάρρος 
καί νά άντιτάξω είς αύτό σθένος καί θέλησιν,δι’ ών τά πάντα 
νικά τ ις  εν τή ζωή. Νομίζω έν τούτοι; δτι ή έκλογή μου εί
ναι καλή καί δτι δέν θά έχω νά μετανοήσω δι’ο ,τι έποαξα. 
Ά λλά  καί εάν έπρόκειτο νά υποφέρω, καί έάν τό μέλλον μοί 
έπιφυλάσσνι πίκρας άπογοητεύσεις, βεβαίως θά είμαι εύτυχε- 
στερα άπό δλας δσαι πωλοΰν τήν νεότητα καί τό κάλλος 
των,διότι τά  συμφέροντα καί ή ματαιοδοξία τών ιδικών των 
ταΐς τό επιβάλλει.

Τώρα μού μένει νά καθησυχάσω τόν πατέρα μου ώς πρός 
τό οικονομικόν ζήτημα τής οίκογενείας μας. Ά ν  καί έγγαμος 
θά εξακολουθήσω βεβαίως νά έργάζωμαι, διότι φρονώ ότι ή 
εργασία, πλήν τού δτ\ έξευγενίζει τόν εργαζόμενον,είναι καί 
έν είδος ύποχρεώσεως, ή'τις μού επιβάλλεται πρός τήρησιν τής 
ήθικής ανεξαρτησίας μου. Έ κ τού εισοδήματος μου θά θέτω

πάντοτε είς τήν διάθεσίν σας τό έν τρίτον έάν δέ έίτιστή 
άνάγκη, θά πράξω δ ,τ ι δυνηθώ, ΐνα μή καί πρός στιγμήν, 
έστω, στενοχωρηθήτε.

Σήμερον σάς στέλλω συναλλαγματικήν δύο χιλ. φράγκων. 
Ενοικιάσατε αμέσως οικίαν εύρύχωρον καί ετοιμάσατε δύο ή 
τρία δωμάτια δι’ ημάς. Άέν είναι ανάγκη νά είναι πολυτε - 
λή , άλλ’ δς μή λειψή-τίποτε άπό δ„τι απα ιτε ίτα ι διά τήν 
άνάπαυσιν άνθρώπων, οί όποιοι έσυνείθίσαν νά ζοΰν ι/.έ κά
ποιαν εύμάοειαν καί άνεσιν.

Ό  πατέρας’ δς άναγνώσγ, δς μελετήσγι καλά τό γράμμα 
μου. Ε λπ ίζω  δτι θά τό έννοήσν) καί οτι θά φερθή διά μίαν 
τούλάχιστον φοράν είς τήν ζωήν του μέ στοργήν καί τρυφε
ρότητα, αξίαν τού πατρικού του τίτλου. Σύ, μητέρα μου, βε
βαίως καί μέ έννοείς καί δέν μέ μέμφεσαι. ,Θά άγαπήσγις ώς 
παιδί σου τόν άνδρα μου, ό οποίος έχει μεγάλην καρδιάν και 
ώραία αισθήματα. Τηλεγραφικώς θά σοΰ άναγγείλω τήν ορι
στικήν ημέραν τής άφίξεώς μας. θ ά  άναμείνω δμως μετ’εύ- 
νοήτου άνυπομονησίας άπάντησιν- είς τά  γραφόμενα μου, Μή 
κοινοποιήσγς τόν γάμον μου πρό τής επανόδου μου.

Σάς φιλώ δλους. ·-·· vojijp? ότ άτκν ΐω τί Cop χ
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Άνέγνωσε καί πάλιν τήν επιστολήν της αύτήν άπ’ άρχής 

μέχρι τέλους, τήν έθεσεν εντός φακέλλου, τόν όποιον ¿σφρά
γισε καί έσήμανε τόν κώδωνα. ίΧΧΑ'

Ή  "Αννα έφθασεν εντός* ολίγων λεπτών καί ελαβε τήν 
διαταγήν νά φέρνι άύτή τήν επ στολήν είς τό γαλλικόν τα - 
χυδοομεϊον, νά την συστήσνι καί νά φέρή άμέ'σώς τήν σχετι
κήν άπόδειξιν.

Μ ατμαζέλ, ειπεν ή υπηρέτρια,^νομίζω δτι ή Madama μ.ου 
έλαβεν ένα γραμματάκι άπό τήν κ. Μεμιδώφ είς Τό δνομά 
σας, άλλά θέλει νά σάς τό δώσή μονάχη της. Τό έφερεν ό 
ίδιος ό μοσιού Μεμιδώφ σήμερα.

Ή  Μαρία άνεσκίρτησε πάλιν δλη μέ άγώνίαν. Καί πού 
είναι αύτό τό γράμμα ήρώτησέ, καί έσκέΤτετο πάλιν :- ποϊός 
Μ εμιδώφ; δχι βέβαια ό Κώστας, ό όάοΐος τής είχε γράψει 
πρό ολίγου. Εκτός έάν ή πενθερά'Τή< Γ|έϊχεν*άά0ψασίσεί;'νά 
κοινοποιήσιρ τήν είδησιν τού γάμου της είς τδν''σύζΰγον τη ς ...

Ή  Ά ννα  είχε κατέλθεί καί ή Μαρία δλη 1άνή£ύχος ¿βα
σάνιζε τόν νουν της, δτε αίφνης έφάνη πρό τής Θύρας τής ή 
Mme Marie.

Νά μέ συγχωρεΐτε, μάΐστρίνα μςυ, Τής είπε, πού δέν σάς 
εδωκα άμέσως τό γραμματάκι τής κοκκώνα Κατίγκως· καί 
τής έτεινε έπισκεπτήριον έντός μικρού φακέλλου. Μά ¿νόμιζα 
πού ησυχάζετε άκόμη. Καί επειτάξέρω , πού δέν έ'χετε καιρό 
τώρα νά άρχίσητε τό πορτρέτο τής πεθερά; της. Κατά "πού 
μού είπεν ό σιόρ Γιωργάκης, ή κοκκώνα Κατίγκω σάς γράφει 
νά κοπιάσετε είς τό σπίτι γ ιά  νά μιλήσητε μαζή γτ’αύτή τή 
δουλειά καί νά ϊδήτε καί τήν γερόντισσα. Καλέ;ιρΐά ττώς .θά 
τήν ζωγραφίσητε τήν καϋμένη τήν νενέ, πού έννάί 'το πρό
σωπό της σουφρωμένο'σάν μούσμουλο. «.υυθεπε ν.ν

Ή  Μαρία έν τω  μεταξύ ήνοιξε τον φάκελλον καί άνέγνω- 
σεν έπί τού έπισκεπτηρίου περίπου δσα τής έλεγεν ή'Μ "16 
Marie. Άνεμένετο π . μ. διά νά ομιλήσουν διά τήν εικόνα 
τής γ ιαγιάς. Ά ν  μάλιστα ήτο δυνατόν νά άρχιση άμέσως 
. . . .  κ τλ .
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Η Μαρικ ηννόη'τεν οτι ό Κώστας Ανάγκασε την μητέρα 
του να καταφυγ·/) εις το τέχνασμα αυτό, διά να την φέρν] εις 
το σπίτι. Ωστε ή κωμωδία θά ηρχιζεν αμέσως, ενώπιον 
των αδελφών καί τνίς μάμμης. Ά λλά  δεν αδύνατο και νά 
αρνηθΐί, άφοΰ η πενθερά της διέτασσε.

Π Mme Marie μέ ύφος έμπιστευτικον έξηκολούθν)σε’ Γ Μά 
καλα που βγ·ήκεν κύτη η ιστορία του πορτρέτου ’στην μέση 
y j i  νά γνωρισθήτε μέ την φαμίλια του ΜΓ Κώστα. Είναι 
καλοί άνθρωποι και θά σας αγαπήσουν, οπως σας άξίζν). 
Επειτα γ ια τ ί νά μη σάς αγαπήσουν; μήπως μέσα ς’όλη την 

Πο'λι μας ύπάρχϊ] μι* άλλη χρυσοχέρα σδν καί σάς ;
Η Μαρία εολεπε την οικοκυράν της μέ περίεργον βλέμμα. 

Ησθανετο οτι είχεν εννοήσει το μυστικο’ν της καί οτι θά ει- 
χεν ολην την διαθεσιν νά τνίς φανη χρήσιμος. Εις άλλην πε- 
ριστασιν δεν θα ε^ιδεν ί'σως ούτε άπάντησιν εις τά  λεγο'μενά 
της, αλλά τώρα εν παιδάκι τ·ης γειτονιάς άν τ·ής ώμίλει
ίια τους Μεμιό'ώφ 0ά τό ηκουεν ευχαρίστως.

Ωστε είναι καλοί άνθρωποι ; ήρώτησεν, η κ. Με- 
μιδώφ ; « ■ .,-:.·..·.

—  A ! η κοκκωνα Κατιγκω, μοναδική εις τό Σταυρο
δρόμι ! Καλε τ ι λετε ! μοναδική ! Καί 3)ταν αύτη εις τά 
re ià ra  της ·ή ωραιότερη κοπέλλα τοϋ φαναριού ! Γ ιατί ξέ
ρετε, ματμαζέλ, καί εκείνη καί ό τσελεπη Γεωργάκης είναι 
φαναριωτες. Ά ν  δά καί οί ’δικοί μας τους κακογλωσσιάξουν 
όλους τούς φανα^Ώ^ς'-^'ά την φαντασία των καί γιά  τνίς 
ιδέες των.

Ή  Μαρία δέν ένδιεφέρετο διά τη/ γνώμην, την οποίαν 
είχαν οί καθολικοί διά τούς Φαναριώτας. Ά λ λ ’ η Mme Marie 
έξηκολούθησε ;

Αύτό εΓν’ τό κακό τους. Νομίζουν πως γ ια τ ί $σαν ’στην 
δούλεψι τοϋ Σουλτάνου, γεν^καν όλοι τους μπέηδες. Νά 
ακουσγς, ματμαζελ, την κοκκώνα Κατίγκω νά σου μιλνί γιά 
την νομπιλτά τοΟ σοϊοϋ της, μόνον που δέν βγαίνει πρίγκη- 
ποπούλα. Καί ποΟ νάξεοες τ ί τ^ς λένε ;

Η Μαρία εόλεπεν οτι η οικοκυρά της έξετρέπετο εις κα 
κογλωσσιά καί δι* αυτό την διέκοψε.

Γ,ΓΚΧ «,0? V30tCC}3T
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Εις τό βάθος τού πάρκου, άχουμβισμένη εις πέτρινον έρεισμα μέ οφθαλμούς 
βυθισμένους εις τήν μεγάλην σκυθρωπήν φάραγγα Ισχέπτετο. "Ανωθεν αυτής 
οί κλάδοι ιώ ν φηγών Ιθρηνώδουν ασμα θλιψεως, ή δέ πανσέληνος περιορισθεΤσα 
εντός μικροί συνεφώδους δίσκου, απέλυε λάμψεις πυρράς κχιά τήν διάβασιν 
των νεφών. Έξαίφνης όξΰς βορράς έσηχώθη· τά άσθενι-.ά φύλλα των δένδρων 
έφρισσαν, μερικά δε εξ αυτών μεκεωρισθέντα, Ιφαίνοντο ώς περιπλανώμενα, 
τεθλιμμένα πτηνά πέριξ καταστραφείσης φωλεας.

’Από τώραίέκραξεν αύθορμήτως ή νέα κόρη.
Ν ά ί! από τώραΤ.-τ:νφτλ:τφν . ίτ , , ϊ , , -
Η το τα φθινόπωρό/, αι κατηφειαι του καί τα μελαγχολικά προμηνύματά

του. Συγκεκινημένη, βιγούσα ολίγον άπδ τά πρώτα δη'γματα τοϋ ψύχους, μέ
ψυχήν πεπιεσμένην, ή χαρίεσσα καί λεπτή νέα κόρη Ιγκατέλειψεν άδημονοϋσα
τά μεγάλα δένδρα, τό σύνηθες καταφύγιου τών ρεμβασμών της, και έλαβε
βραδέως τήν πρός την οικίαν αγουσαν.

Ιό παν ήτο εκεί φαιδρόν, χλιαρόν, καλοδεκτικόν, τό παν μειόιών, τά
παν Ιγκάρδιο/ καθώς Η δεν ήτο παρά δέκα εννέα μόνον ετών καί κατ’

Μ Μ 3Γ16, είπε. Πεινώ ολίγον. Είναι δυνατόν νά μοΟ 
στείλετε ενα αύγόν, εως οτου έτοιμασθώ. Διότι άπεφάσισα 
να υπάγω εις τνίς κ. Μεμιδώφ, άφοΟ, ώς λέγεις, είναι τό
σον καλη. Επειτα θελω νά ζωγραφίσω την εύμορφη εκείνη 
γρηά .. ; .

Αμέσως θα εχετε τό αυγό σας. Νά σάς στείλω  μά
λιστα και δυω μπριζολάκια καί λ ίγη κομπόστα. Χθές βράδυ 
κοιμηθήκατε νηστικη καί τώρα κοντεύει μεσημέρι.

Μάΐα

ΤΟ Κ Α Ν Α Ρ Ι Ν Ι  M O T
Πώς τό άγαποΰσα τό καναμίνι μου !
Τό άσπιλον κίτρινον χρώμά του, τό απαλόν, τό διαφανές, 

το λεΐον, ώς στίλδουσα επιφάνεια ήλεκτρου, έφ’ ου ηδέως 
άνερταύετο εν έπιμόνφ προσηλώσει ο οφθαλμός μου, κατά σάς 
μακρας ωοας τής ρέμβης μου καί τών όνειροπωλησεών μου, 
μου ανεπολει εν φαντασμαγορία: τον ουρανόν του αιωνίου φω
τός καί του αιωνίου κάλλους, τόν ουρανόν τόν διαφανή, τόν 
διαυγή,τόν αιωνίως γελώνταύπό τούςποικίλους καίάρρητου θέλ
γητρου συνδυασμούς τών χρωμάτων καί τάς μυθικής φανταστι
κής συλληψεως γοητευτικάς συγκρούσεις τήςίριδος,άπό τών ρό
δινων στεφάνων, οϊτινες στέφουσ» τήν γεννωμένην Ή ώ, μέ
χρι τών φυλλορροούν των ίων, ά .ινα προπέμπουσι τήν λιποψυ- 
χοΰσαν καί σβεννομένην ήμέραν. ΜοΟ ύπενθύμιζεν άκόμη τάς 
νύκτας τάς μαγευτικάς καί θαμβούσας υπό τούς φωτοβόλους 
και εκπαγλους αστερισμούς τοΟ Νοτίου Ημισφαιρίου, μέ τάς 
μεθυστικάς αύρας καί τάς βαλσαμικάς άποπνοίας καί τάς 
αρωματωδεις πνοάς τών ώραίων φυτών τών τροπικών καί τών 
αορών ανθυλλίων καί τών μυρωμένων βοτάνων καί τών φύλ
λων τών αειθαλών τής ώραίας καί πάντοτε θαλερά; καί 
παρθένου πατρίδος του.

Καί ή φαντασία μου οίστρηλατουμένη άπό τό γλυκύ $σμά 
του, μεθίστατο είς κόσμους ονείρων καί πόθων, έφ’ ών έξητμί- 
ζετο πρός στιγμήν πάσα τής καρδίας μου όξβϊα όδύνή καί 
έπνίγετο πάς μύχιος τής ψυχής μου πόνος. ,\ h.x ςυνωε;

αυτήν τήν ηλικίαν αί εντυπώσεις αποτιιπουντχι Ιπΐ τής ψυχής ώς πτε- 
ρύγισαα πτηνοϋ Ιπΐ τω ν  άογυρών όδάτών λιανής, ή νέα κόρη; Ιλησμόνησεν 
¿μ&ω£ Άλίγαι-'ίί'τιγμϊίνδέν ΐ ίχ υ ν  «αρέλθει',' §% 6μοΟ μετά τών φίλων, ο ϊ- 
τινες τήν' ύπέρήγάπων, Τών’ γονέων Λ ιν β ς  τήν/ίλάτμεοον, τοϋ πάππου καί 
μάμμης" τών δπόίων ήτο ιό  ειδωλον, ή νΑ ίνά  έγέλα μ ’ ολην της τήν καρδίαν 
καί τήν νεανικήν φαιδρότητα, σπείρουσα πέριξ της τήν ζωήν, τήν χαράν, τήν 
ευθυμίαν.

Κ αι ουτω, διέρρευσεν ολίγος καιρός.. ’,Ηλθεν ύ χειμών, ο χχτηφής χεε- 
μών, ό τραχύς, ό δύστροπος, ό θανάσιμος. ΑΙ μεγ4λ*ι ί'χον. σκορπίφει
τά στίλδοντα στολίδεα των επί τής χιόνος, θ ί δέ μαύροι κλάδοι των τρί* 
ζοντες Οπό τό βάρος τής πάχνης, έκαμνον πρός τόν ήλιον ματαίας έπιχλμξσειςς 
Τά πτηνά ισχνά, ριγηλά, ναρκωμένα, συνωθοΰντο τά έν πρός τό άλλο νά 
θερμανθούν, και δέν υπήρχον πλέον αί πυρραί ά.ντανακλάσεις αί ύπό τής σε
λήνης εις τά σύννεφα απολμόμεναι, άλλά χρώματα πελιδνά καί παγωμένα' 
τό παν άνέμενε σιωπηλόν, δειλόν, ή δέ ψυχή περιέμενε περιπαθώς τήν άνα- 
νέωσιν τών πραγμιάτων.

II

’ Ανήγγειλαν είς τήν Λίναν γάμον ικανοποιητικόν.
«Τά πάντα ήσαν έτοιμα» ώς λέγουν είς τούς συμβολαιογράφους· δ δέ 

τρόπος,δι οΰ ανηγγέλθη ή επίσημο; είδησις ύπεδείκνυεν άρχετά ότι άντίρρησις 
δεν ώφειλε νά ύπάρχη. Κ αί ήσαν οί γονείς, ό πάππος ή ριάμμη, οί στενοί 
φίλοι, οΓτινες πλήρεις στοργής προς τήν κόρην, δέν ήννόοον νά τήν άφήσουν
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ΔΓ αύτό, κοετά τάς ωρχς τών σπαρκγμών κχι τών βασά
νων μου, κατά τάς μαύρας ώρας τής πικρίας, καθ’ ας ο στε-

Ά λ λ ’οί φθόγγοι του άντί νά μέ τέρπουν καί μέ συγκινοϋν, 
μοί προκαλουν τά  δάκρυα. Καί κλαίω άπαρηγόρητα τόν ήδύ -

ναγμός καί τό δάκρυ ήδυνάτουν νά ανακουφίσουν του στη- I λάλον φίλον μου, τόν πιστόν σύντροφον τών ζοφερών ήμερώ
θους μου τό υτερχειλίζον άλγος καί νά άρτάσουν την εν τί) 
καρδίγ μου Ιξεγειρομένην θύελλαν, μόνην παρηγοριάν και ανα- 
κούφισιν ευρΐσκον εις τήν συντροφιάν τοϋ πτερωτού μου φίλου, 
τοΟ ήδυλάλου κελαδητοϋ, δστις τόσον καλώς καί τόσον αρμο
νικούς έγνώριζε νά Τονίζϊ) τό εύθυμον άσμα τής χάρ^ς καί τής 
ευτυχίας.

Καί όμως τό λάλον εκείνο πτηνόν, ύ κ α λ ό ; άγγελος τής 
παρηγοριάς,έγνώριζε. νά κλαίγ καί νά μελαγχολγ καί να μα
ραίνεται έκ του άλγους καί έκτης οδύνης.Καί ή μικροσκοπ κη 
του καρδούλα ήτο άβρά καί 'τρυφερά καί εύαίσίητος ώς ολί
γων έκ των άνθρωπίνων πλασμάτων.

Μίαν ήμέραν, καθ’ ήν μέ είχε τέρψει καί με είχεν ανχκου 
φίσει μέ τό άσμά του, ήθέλησα καί εγώ, ήτις την στιγμήν 
εκείνην κατενόουν ενεκα προσφάτου χωρισμού τήν πικρίαν και 
τόν σπαραγμόν τής μονώσεως,νά του. δωρησω σύντροφον εν τή 
μονοτονίγ καί έρημίιγ τοϋ συρματίνου οί,κίοκου του. Προς 
τούτον τάς, αύτάς έπεδαψίλευσα θωπείας ίσως και κατα τί 
πλείονας, ύπείκουσα εις τόν ιερόν τής φιλοξενίας νόμον,.

Ά πό τής στιγμής εκείνης τό αγαπημένο μου καναρίνι, ο 
παλαιός πτερωτός μου φίλος,, ό εύθυμος τραγουδιστής τών 
μελαγχολικών ημερών μου., έμελαγχόλει, έμαραινετο και 
έ'φθινε χωρίς νά γνωρίζω την α ιτίαν. Καί μίαν ήμέραν με ενα 
πένθιμον κελάδημα, ουτινος τήν τρυφερότητα, τήν περιπά- 
θειαν καί τόν παραπονετικόν τόνον, δεν θά λησμονήσω πο :ε , 
μέ μίαν στοναχήν, ήτις ώ ; κύκνειον άσμα, ώς κλαυθμηρός 
λυγμός, έξήρχετο έκ τών .εγκάτων τοϋ θραυομένου του στή
θους, μέ ενα πλχταγισμόν τρομώδη τών πτερύγων, έπιπτε 
χαμαί άναίσθητον.

"Εν έπί πλέον ατυχές θϋμα ζηλοτυπίας εύγενοϋς, ήν τότε 
μόνον ήννόουν καί ή ; έγώ ήμην ή άκούσιος Ινοχος.

Τώρα 6 ευτυχής του αντίζηλος κελαδεϊ, ό π ω ς  πάντοτε 
χαρμοσύνως, τονίζων τό περιπαθές καί τρυφερόν άσμα τοϋ 
έρωτος καί τής χαράς. *

μου. Πώς τό άγαποΰσα τό καναρίνι μου ! *0*Χ3'ό»

Μαριίττα

Σ Χ Ν Τ Α Γ Α Ι
Ζ ο υ μ ί τ ή ς  σ τ ιγ μ ή ς .—Καμμιά φορά είναι ανάγκη νά έ'χη κάνει; ζουμί 

αμέσως δόναται νά τό έ'χη κατά τόν εξής τρόπον: Κοπανίζομε/ ολίγον κρέα ς 
βωδινό. προσθέτουμεν ένα καρότο, δλίγο σέλινο, ένα χρεμυδάκι,ολα αύιά κομ
μένα είς μικρά τεμάχια- τά άνακατεύομεν μέ τά χοπα/υμίνο κρέας καί τά 
βάζομεν είς μίαν κατσαρόλαν μέ τά ανάλογο νερό νά βράσουν Ιω ; 1)2 ώραν 
καί κατόπιν τά περνοΰμεν άπό πολύ λεπτό τρυπητό καί τό ζουμί μας εινε 
έτοιμον.

Π π ιφ τε κ ια .— Κόπτομεν τό φιλέτο τό βωδινό σέ φέτες πάχους σχεδόν ένός 
δακτύλου, έπειτα το κτυποΰμεν ολίγον διά νά άνοιξη· τό άλατ/ζομεν καί τά 
ψήνομεν εις τήν σκάρα, ή τό τηγανίζομεν με φρέσκο βούτυρο καί σέ δυνατή 
φωτιά διά νά μήν ξεραθή· ήξεύρομεν δέ ότι εΐνε έτοιμον όταν, καθώς τό γυ- 
ρίσωμεν διά νά ψηθή άπό τό άλλο μέρος,δοϋμ:ν τά αίμα νά φανή είς μερικά 
σημεία άπό τά επάνω μέρος. ¡ ¿ Α χ *  Ϊ»ν13 3Τ®Ω ·—

Δ α μ ά σ κ η να  ε ίς  ο ιν ό π ν ε υ μ α . ’Αφού καθαρίσετε καλά τά δαμάσκηνά 
σας καί τ*  καρφώσετε μέ καρφίτσαν, τά ρίπτετε μέσα είς ζεματιστό τσά ι, 
όπου τά αφήνετε 6 — 8 λεπτά. Τά βγάζετε καί τά βάζετε εις φιάλην μέ ανοι
κτόν στόμιον, γεμάτην οινόπνευμα καί τά σφραγίζετε καλά.Μ ΐτά 15 ήμέρας 
προσθέτετε σηρόπι άπό ζάχαριν δεμένον κατ’ αναλογίαν 50 0)0 Ιπι τοϋ οινο
πνεύματος. Τά άφίνετε σφραγισμένα 1 μήνα καί έπειτα τά προσφέρετε.1 ~ ' ■- . I -1 ’Τ-. , . .

Π Δ Π Δ Δ Ο Π Ο Υ Δ Ο ΐ
,;3τωίί)τι/χ..

Ά π θί> ι& ακά-έδώ δ& ιι.ίΧ  κ α ί  π ο τ ά .  τ  ¿3
Τ , , , , , V , V *Είναι Ι'ν εκ τών γνωστοϊέρων εν Α 6»{ναΐζ καί σοβαρωτ^οων εις το είδος 

του καταστημάτων.
*Επ\ μακράν σειράν ετών κατείχε τήν έπι τής διασταυρώσεολς τών όδών 

Έρμου καί Βουλής γωνίαν, συγκεντραυν άσιρυκτικώς κόσμος ν 1κλείιτ0!ν καί 
έφοδίαζον τά πλουσιώτερα αθηναϊκά οψοφυλάκια.

Τήν πολυάριθμον καί εκλεκίήν πελατείαν του οφε^ει είς τήν αρίστην εκλο
γήν τών ειδών του, είς τήν μετριότητα τών τιμών καί εις τήν άκραν-ευσυ
νειδησίαν καί προθυμίαν μεθ’ ής Ικτελεΐ τάς διδομένας αδτφ παραγγελίας. 

"Ηδη μεταοερθέν ολίγα βήματα υψηλότέρον επί τής αυτής οδου Βουλής 
ριθ. 14, εντός ευρυτάτου καταστήματος, πμο^βη. είς τήν προμήθειαν μεγά

λων ποσοτήτων εμπορευμάτων του κύκλου του, ήτοι βουτύρου, Ιλαίου, καφ- 
φέδων, ζακχάρεως, ορυζίων, οσπρίων διαφόρων, κονσερβών -(£0ίΐ&Θϊ**β8) σ ά -  
πωνος, τυρίων, ίλαιών, χαβιαριού καί άλλων εδωδίμων καί ποτών εκλεκτών, 
απάντων άρίστης ποιότητος καί πώλουμένων είς τιμάς λ ία ν  εύ& ν̂άς1· τό κερ-
δος είς τήν κατανάλωσιν* JXX Χ3Τ̂ ν(ύΧγΐ

νά χανονίση τόν βίον της κατά τάς ιδέας ττ̂ ς, κατά τά όνειρα της, κατά τάς 
χίμαιρας της* έπεθύμουν πολυ νά τήν περιποιώνται, νά τήν χαϊδεύουν, νά 
την θερμαίνουν ώς τό πολύτιμον καί προσφιλές των άνθος που ήτο, αλλ 
ήσαν ά/θρωποι πρακτικοί καί είς τήν στιγμήν όπου τής ανέφεραν τόν γάμον» 
άμέσως προσέθεσαν : Μικρά μου!., είναι γάμος συμφέρων.·. θά τόν νυμφευθης» 
ή θά ειπης διατί ;

Ά π ό  τώρα ! Ισκέφθη ή κόρη* καί εδέχθη διόει δεν είχεν ουδένα σοβαρον 
λόγον διά ν1 άντιτείνη, έκτος άν είχε παρθενικάς τινας επιθυμίας, ρομαντικά5 
τινας ιδέας, διά τάς δποίας βεβαίως θά τήν εγέλων, εάν ετολμα νά τά 
Ικμυστηρευθή. *0  ήρως τών ονείρων της, είναι άραγε αυτός περι του οποίου 

δμιλόυν' σήμερον
Κ αί Ιγεινεν ό γάμος του συμφέροντος.
ΤΗτο έίς πολύ τίμιος άνθρωπος, έΐς άρχων καθώς είναι καί τόσοι άλλοι, 

αλλά..! φαινομένιχως ώς έπί τό πλεΤστον'ώ; πρός τήν μορφά,ν δέ, έν I» 
των αδιαφορών εκείνων προσώπων, τά δποία δόνανται νά διατρέχουν άπό τό 
πρωϊέως τό βράδυ τούς Παρισίους,χωρίς κανείς νά τά προσέξη.Τά όνειρά τη ;(
τά- έυπνεύσεις της, τάς Ιπιθυμίας της f] Λ ίνα τάς άπέδαλεν μίαν προς μίαν. , , , · , ·  ; , . ,· , , - ,  ,  λ*„- — ττας εμπνεύσεις ” , , , , , .  . , , ,  I  Εσκέφθή όλα τά καλα, τα οποία παρέχει η ζωή, και τά όποια της είχε’

"Εκλεισε τήν καρδίαν της καί ήμπόδισε τήν ψυχήν της απο του να παλλη. ,1 «ψάσμέν«  ο/ειρά-τη; κάτωθεν Αών μεγάλων φηγών, τό 1
Προσέλαβεν ήθος καί διαθέσεις συμφώνους ’, μέ τήν νέαν της κατάστασιν τό J  άνχμένόμενον ήρι/αν τήν μικράνιτης^ποτητικήν όασιννήτις τοσοΰτον τής
y p„A u  ποόσωπόν της Εν'ρωματίσθη μέ ΘΜψινθανάσιμον κα ί τήν κηρί/ην,έκείνην I  ?,το αναγκαία.καί εή/ οποίαν κανείς ποτε οεν της εοωχε.^  ... ,
χροίαν, ‘ήτις τόσον ήρμοζεν είς τήν ώραιότητά της· «πογοητευθεΐσα έ/τελωί, J  ^ , * « 9’ 11» ‘ ** ^  ¡06 '
ί-,,/υΐτο έν τοίτοις ϊώ ό ίς  νά  τό γνωρίζη, ¿>ς πρότυπον συζύγου εύτυχους. 1 . .  ίτφαίνετο εν τουτοις χω. ι / ,ο . 1« Ai.e.«nW>. I (Ma^deleine André Μαρία. Β. Ζερβουδίχη.

Α ί θέρινάι άμιέραι παοήογοντο, κατόπιν α ι φθινοπωριναι, οι θλιβεροί χ ε ι-  | η  ι

μώνες, «αί αί άχτινοβόλοι ανοίξεις· οτε μ ίαν,γρω ΐκν έμπροσθεν του χαθρέ- 
πτου της οπου έσχέπτετο, παρεΐήρησε μίαν λευκήν τρίχα.

Ά π ό  τώ ρ α ! είπε.
Ά λ λ ’ ή Λ ίνα Ιξηκολοόθει θαροαλέως τόν βίον της. ’¡Εδέχετο τά καθήκοντα 

ώς καθήκοντα, καί τάς σπανίας ευχαριστήσεις ά'νευ ίέρψεως· άμερπτος ύπήρξεν 
έξ αρχής καί τοιαύτη Ινέμεινε μέχρι τέλους μεριμνώσα περί τής οικίας της, 
ιιειδιώσα είς ολους, έγκωμιάζουσα τήν άνεςάντλητον αγροικίαν του ανθρώπου 
μεθ’ ού τήν συνέζευξαν καί χρύπτουσα είς τά βάθη τής χαρδίας της, τάς π ι
κρίας, τάς θλίψεις καί τάς απογοητεύσεις. , rirúJ τ ,"Λ

■ III ·.: ··;..* ;'ί
-TsOr.iao -επ σονσλέτΊ·«- :' r ,ςωεψίΧ/ vooÓtó/poOá νέδ/ίϊ® νώτ joocÁv .

Κ αι τέλος ήλθε τά γήρα;' τό ύπεδέχθη μειδιώσα. Τό γήρας δέν,είναι τά 
τέλος, δεν είναι ή ανάπαυσε; καί άπελευθέρωσις; .. , . ι, ι , -,. 4

Τώρα κατά Ικατοντάδα; Ιφαίνοντο αί λευχαί τρίχες· ΙνΤος’ όλίγόυ όλαι θά 
ήσαν τοεαϋται· τάς παρετήρέι μετ’ εδαρεσκείας, ιος̂  Χαί άάξχρθίίδας·;~ά?Τινες 
je  1 * 1  τοϋ λεπτοϋ ποοσώπου τκς καί τόν ίσ ννό ιιιϊα ι ,·&τιςσταρεά.όα-έξηπλοϋντο Ιπΐ τοϋ λεπτού προσώπου της και τήν. ίσχνόϊητας .ήτις-παρεμόρ- 
φωσε τάς άλλοτε τελεία; χειρας.της, . . Ακ ιι'Λ ηχϋκςώτ οπΑ’

Ά λ λ ’ οΐε ήλθεν ή ήμερα τοϋ τελευταίου αποχαιρετισμού τήν γήινων 
πραγμάτων, ή καρτερική θλίψίς της έσχε μίαν τελευταίαν άναστάτωσιν.
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Γ. II Η Τ Τ A
'Οδός Σ τα δ ίο υ  άρ .  4. ( s t a r t ι ΒονΛής)

Και αύτδς προνομοιοΰχος, άφοΰ εις τούς ,προνομοιούχονς τοΰ 
πλούτου προμηθεύει τά  ώραΐα εδώδιμα καί ποτά, από το 
τέϊον, τό κα τ ’ εξοχήν ποτόν τοΰ συρμοΰ, τδ τέϊον των Ι ν 
διών και τής Κίνας, τδ τόσον γενικευθέν καί τδ όποιον έχει 
εις πολλάς καί έκλεκτάς ποιότητας. Αύτδ ακολουθούν τά  
ώραΐα λικέρ, τά  Ρούμια τής Ζαμάΐκας, τά  κονιάκ, αί σαμ
πάνιες του Reim es καί Epernay καί τά κρασιά. "Όλα ευρω
παϊκά μέ σφραγίδας φημισμένων εργοστασίων.

Μόνος αύτδς φέρει κα τ’ εύθεΐαν έκ Σικάγου τά παγκοσμίου 
φήμης χοιρομέρια Nelson Morres, ού είναι καί αντιπρόσω
πος. Τυριά καί βούτυρα γαλλικά καί αγγλικά , τά όποια 
φρέσκα λαμβάνει κάθε εβδομάδα. Πάστες νεαπολιτανικές. 
"Όλα τά  αποικιακά, δίπυρα, τε'ί'ον, γαλλικά καί αγγλικά. 
Κονσέρβες ολων των είδών. Ά πδ την ’Ιταλίαν καί την Ρώσ
ο ίαν ολους τούς άλάντας τής χειμερινής περιόδου. Μπανάνες 
δέ δχι έξ Αίγύπτου, αλλά κατ’ εύθεΐαν έξ Αμερικής, πολύ 
γευστικάς καί ώραΐον έπιδόρπιον διά παν γεύμα.

"Ο κ. Πήττας, άκολουθών τδ έν Εύρώπγι σύστημά διά τά 
πρωτοχρονιάτικα δώρα, έπρομηθεύθη επίτηδες τοιαΰτα έκ 
τοΰ έί'δους τής άρίστης ποιότητος καί καταλληλότατα διά 
δώρα.

ΜΕΓΑ ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
. .. . . ■ ύ.λΛΛ 0.7tX , X ;·
Γ. ΠΟΜΟΝΗ Προμηθευτοΰ τής Α.Μ. τον ΒασιΛίωε,

47— Όδόο Έ ρμοϋ— 47

Είς τδ επί τής αύτής όδοΰ έν τ·γ νεοδμήττρ οικία τοΰ κ. 
Τριανταφυλλίδου μετακομισθέν μεγαλοπρεπέστατον καί δλως 
Παρισινδν κατάστημα, εκομίσθησαν έξ Ευρώπης

Π λ ο υ ο ιω τ ά τ » !  Χ υΧ Χ ογή
ΙχΛεχτών ποΛυτίμων κοσμημάτων Π αρισ ινών σχ εδ ίω ν
Αφθονία χρυσών καί αργυρών καλλιτεχνικών κοσμημάτων.
"Ωρολόγια εκτάκτως ώραΐα ανδρικά καί γυναικεία , πάσης 

τιμής.
Μυρία οσα μικρά διά Δώρα κομψά λεπτοκοσμήματα.
’Αργυρά σκεύη καί κομψοτεχνήματα Παρισινά διά στολι

σμόν πάσης αιθούσης.
’Επιτραπέζια σκεύη Christoflö δίσκοι, κηροστάται, ανθο

δοχεία services τείου καί παν δ, τ ι χρήσιμον διά προίκας.
ΤΕΑΕΙΟΤΑΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

Έκτέλεσις έργασίας ταχεία  καί λίαν έπιμεμελημένη.
Τ ιμ .α έ  ε κ τ ό ς  σ\>ναγωνι<5μ .ο ΰ .

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΩΝ ΦΩΣΤΗΡΑ
'Οδός Σ ταδ ίου .

"Έν από τά  αρχαιότερα υποδηματοποιεία τής πρωτευού- 
σης, τδ ύποδηματοποιεΐον Φωστήρα, είδικδν δέ καί αύτδ διά 
τά  γυναικεία υποδήματα, άφοΟ άλλοτε έφερε τδν τίτλον 
« Ί ’ π β δ η μ α τ ο π β ΐ ί ΐο ν  Κ ν ρ ι ώ ι » .

Τδν συνιστώμεν λοιπόν καί αύτόν πρδς τάς κ. κ. άναγ- 
νωστρίας μ α ι. ’Εργάζεται πάντοτε μέ δέρματα άρίστης ποιό
τητος, μέ τεχνήτας πρώτης τάξεως, μέ ακρίβειαν περί την 
άπόδοσιν τώ παραγγελιών, ζηλευτών καί μέ τιμάς πολύ λο- 
γικάς. Δέχεται παραγγελίας έκ των έπαρχιών, άρκεΐ νά στα- 
λώσι τά  μέτια  καί νά προκαταβάλλεται τδ άντίτιμον. ’Ανα
λαμβάνει δέ καί την αποστολήν αύτών, δαπάναις τών αγο
ραστών.

Υ Φ Α Ν Τ Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν

S H A P T H S  Κ Α Ρ Α Ϊ Τ Α Μ Α Τ Η
Τδ πρώτον καί μοναδικόν άτμοκίνητον έν Έ λλάδι Ύ φαν- 

τουργεΐον τής κυρίας Σπάρτης Καρασταμάτη παρέχει τά  μο . 
ναύικα μεταξωτα δια τήν στερεότητα τοΰ υφάσματος καί 
τών χρωμάτων.

Πλην τά  γνωστά άέρινα, τά  διά χορούς καί έσπερίδας 
κατασκευάζει υφασματα διά φορέματα, δι’ έπ ιπλα , δ ι’ όμ- 
πρέλλας, θαυμασίων σχεδίων, έκλεκτής καί αγνής 'Ε λληνι
κής μεταξης, χρωματισμών, ών τδ μυστήριον μόνον ή κόρη 
τής κυρίας Καρασταμάτη κατέχει.

Πλήν τούτων είς τδ κατάστημα τής κ.Καρασταμάτη άπέ- 
ναντι τήςΒουλής,ευρίσκει τις θαυμασίαν συλλογήν υφασμάτων 
δια φορέματα έπισκέψεων, υποδοχών, εσπερίδων, γάμ ω ν.Ό - 
μπρελλαςτής βροχής καίόμπρέλλας πολυτελείας.Μ ανδύλια με
ταξω τά  ανδρικά καί γυνα ικε ία .’Εσάρπες φρυσοΰφαντες.'Υφά
σματα Mâtinés καί Saul-de lit καί τέλος ο ,τ ι δύναταίτις νά 
φαντασθΐ) τέλειον είς ύφασμα έκ μετάξης.

’Ήδη το έργοστάσιον τοΰτο κατεσκεύασε νέον είδος μετα
ξωτών, τά  όποια ένθυμίζουν τάς πολυτίμους τής Βαγδάτης 
στόφας, με σχέδια καί χρώματα, τά  όποια είκονίζουν τδ ά- 
φριζον κΰμα τής θαλάσσης, όταν σύρεται μεγαλοπρεπώς έπ ί 
τής κυανής, ή τής φαιοΰς, ή τής χρυσιζούσης έπιφανείας 
της. “Εν κορσάζ, ή εν φόρεμα άπδ τδ μεταξωτόν αύτδ ως 
δώρον,είναι πολυτιμότερον καί άπδ τά  ωραιότερα κοσμήματα.

AI ΝΕΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΥ ΤΣΑΜΗ

'Υ π οδημα τοπ ο ιού  τής  ΑνΛής
'Ο Τσάμης καί πάλιν έφερε νέας φόρμας Παρισίων διά 

ύποδήμάτια τών χορών καί τών θεάτρων καί τών έπισήμων 
παρουσιάσεων κυρίων καί κυριών. Τά δέρματα δέ διά τήν 
νεαν αύτήν περίοδον είναι λεπτά άπιστεύτως· ως άπδ μετάξι 
κατεσκευχσμενα. ’Έφερε καί άτλάζια  διαφόρων χρωμάτων, 
ως καί λευκά δι’ υποδήματα νυμφικά καί χορού. Καί τά 
πλέον άχαρα καί άσχημα πόδια είναι κομψά καί άγνώριστα 
ύπδ τήν καλλιτεχνικήν αύτήν καί κομψήν ύπόδησιν.

ΖΑΧΑΡΟ ΠΛΑΣΤΕΙΟΝ ΖΑΒΟΡΙΤΟΥ

Γωνία όδοΰ Έρμοΰ καί Πλατείας Συντάγματος. Αί τοΰρ- 
τα ι, τά ώραΐα γλυκίσματα, ή μπομπονιέρες διά δώρα, ολος 
ό ποικίλος κόσμος τών γλυκών καί κρεμών καί σιροπίων 
έφθασαν είς σημεΐον μοναδικής τελειότητος είς τδ ζαχαροπλα
στείων Ζαβορίτου, τδ όποιον ύπερέβη πάντα τά  λοιπά είς π α 
ραγγελίας αύτών τών ημερών.

Τόσον πλέον ώστε τήν ημέραν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου ήρνεΐτο 
νέας παραγγελίας. Τώρα διά τάς έορτάς άκόμη αί όποΐαι 
μάς μένουν και διά τάς έσπερίδας καί τούς χορούς ό κ. Ζαβο- 
ρίτης δέχεται παραγγελίας, άλλά μίαν ημέραν πρωτήτερα.

Κ Ο Λ Ω Ν Ι Α
Έ κ γνησίων άνθέων έφάμιλλος τής Maria-Farina είναι ή 

Κολώνια Συράκου.


