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ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΙΥΘ ΥΝ ΣΕύΣ

27 Όδος Πανεπιστημίου 27

Γραφεΐον άνοιχτάν χαβ’ 
έχάστην άπό 1 0 — 1 2  π.μ.

Π ϊσβ παρατήρησις 5itl xîjç 
αποστολή; τοΟ φύλλο« γίνε
τα ι δεχτή μ. ον ον Ιντός οκτο  
ήμερων.

ΑΙ ΕΥΘΥΝ Τ ΡΙ ί

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Σ υνδρορηταί έγγράφονται ε ίς  τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τή ς

Έ φ η μ · ρ £ 5 ο ς  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν
χ α ΐ  κ α ρ ά  τοΤφ Β ιβ λ ιο π ω λ ε ίο » «  Β ίλ μ κ ε ρ γ  χ α ΐ  » Ε σ τ ία ς »

Δια τα άνυχ ίγρ α φ«  άρβρ ι 
εδθύνεται ή συντάχτις αύτων <
Κ υρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ. '

Έ ν τφ  Έ ξω τερ ικφ  δέ παρ ’ Δπαΰι το ΐς 
ά ντιπρούώ πο ις ΛμΦν.

Σώματα πλήρη παριλθύντων ετών ιύρίσχονται παρ’ ήμΓν 
καί παρ’ άπασι τοΓς αντιπρόσωποι; ήμών.

ΤΑ χεμχύμινα ήμΤν χεφά- ; 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή | 
δέν Ιχ ιστρ ϊφοντίι. —  Ά νυ χ ό - | 
γραφα χαί μή δηλοδντα τήν ' 
διαμονήν t lj;  άχοστελλούσης ; 
δέν είναι δεχτά. —  Πάσα άγ- ( 
γελία άφορωσα είς τά ; Κυρία; ' 
γίνεται δεχτή. ν

Α ί μεταδάλλουσαι διεύδυν- 1 
σιν όφείλουσι ν ’ άχοστέλλωσι J 
γραμματύσημον 50 λεπτών | 

Λ χρό; Ιχτύπωσιν νέα; ταινίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ι θά έχουν δ ιπλάσιάν ακόμη δύναμιν, προκειμένου νά άγω νι-
Ή  χειραφέτησις τών παιδιών. Τα δύω όνειρα (ύπό δος Ειρήνης I σθούν κα ί νά νικήσουν διά τήν ευτυχ ίαν των πα ιδ ιών τω ν,

Νικολαίδου). -  Ή  Μάγισσα (ύπό Μάϊας); - 'Η  Ραναβάλο (ύπό κ. .- ¿ ποία J val φοράς ^ ικ ή  των ευτυχ ία ;
Marie Laeour). — Αί γυναίκες καί ό άλκολισμός. — Ή  έκδρο I ‘ , <, ττ ι ττ ι . ,  , J  I Ημείς α ι Ελλήνισες, αι οποιαι πολΦ^ολιγα, σνετικω ςμή εις το Πικεραι — Η φιλία (υπό 0ος Μαρίας Πινελλη). — Συν I ( , ( ,γ
ταγή. Ειδοποιήσεις. Έπιφυλλίς : Τό Δένδρον τών Χριστουγέννων Ρ* **τωρθωσαμεν ύπερ ημών, ημπορουμεν, νομίζω,
(ύπό Dosio'ievski . |· νά άρχίσωμεν τόν καλόν αγώνα άπό τήν έλευθέρωσιν, άπό

τήν χειραφέτησιν τώ ν πα ιδ ιών μας. Οί πατέρες οί σημερινοίΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ TÛN Π Α ΙΔ ΙίΜ  I ε ίνα ι κατά  κανόνα σχεδόν καλλίτεροι καί ήμερώτεροι άπό
A . # I τους πατέρας τών παλα ιώ ν χρόνων, πάντως δέ τρυφερώτεροι

Κάποιος μεγάλος φιλόσοφος καί μεγάλος συγχρόνως πο ιη- I ¿ π 0 τονΚ σημερινούς συζυγους άκόμη.
τής είχε τιτλοφορήσει τόν λήξαντα  α ιώ να , ώς αιώνα τής I Λοιπόν εις τόν αγώνα υπέρ τής χειραφετήσεως τώ ν πα ι-
γυναικός. Καί ό αιών ¿δικαίωσε τόν τ ίτλο ν , δ ιότι βεβαίως I διών, είς τόν αγώνα μας ύπερ τής έλευθερίας τω ν, ύπέρ τής
εάν αί γυναίκες δέν απέκτησαν δΓ έαυτάς ακριβώς ο ,τ ι I ευτυχ ίας τω ν , θά τους έχωμεν άναντιρρήτως μέ τό μέρος
ζητούν, ούχ ήττον παρεσκεύασαν τόν δρόμον καί ή δράσίς I μκζ· Εάν υπαρξουν μεταζυ τών πολλών οί δυστροπούντες,
των υπήρξε τόσον ευεργετική καί τόσον μ εγάλη , ώστε I σ ιγα , σ ιγα , θα τους προσηλυτίσωμεν καί αύτους. Ά λ λ ω ς  τε
πάντα τά  έπ ιχειρήματα τώ ν άντιπάλω ν των νά κ α τα π ί-  I τ ι  χρειάζετα ι και είς τ ι ώ φελεΐ ή άνάπτυξις κα ί ή μόρφω- 
πτουν άφ ’ έαυτών απέναντι τής πραγματικότητος. I Λ ί τ ή ί σημερινής μητρος, εαν δεν δυναται να εςασκίί επ ι

Είς τόν αιώνα αύτόν δέν έδόθη άκόμη κανείς τ ίτλο ς . 1 τού άνδρός κάποιον γόητρον κα ί κάποιαν έπιρροήν, οχι μό- 
Έ πειδή  εύρίσκεται μόλις είς τά  χαράγματα τής ανατολής I νον ω ί  φύλον, α'/_\ μόνον ως θήΛεια, άλλα  καί ως μητέρα; 
του, έκτός τού φυσικού τ ίτλου  ν έ ο ς ,  ακόμη ούτε οί πο ιη τα ί, I Τ ί την ώφελεΐ η ανώτερα μορφωσις καί τά  έτη , τά  οποία
ουτε οί ψυχολόγο ι ,  ούτε οί φιλόσοφοι δέν έδωκαν τόν ορι
σμόν * του.

Φυσικόν ομως θά ήτο τόν αιώνα τής γυναικός νά δια- 
ό α ιών τών πα ιδ ιώ ν . Δούλοι τών ίσχυοοτέρων αύτά

¿ξοδεύει δΓ αυτήν, έάν δέν έχη τόσην δύναμιν λόγου, ώστε 
νά πείθη καί τούς μδλλον άκαταπείστους επ ί ζητήματος 
τόσον υψηλού, τόσον εύγενοΰς τόσον ωραίου, όποιον είναι 
τό π α ι δ ι κ ό ν  ζ ή τ η μ α ;

Τ ί»  π α ι δ ι κ ό ν  ζ ή τ η μ α

Ιδού εν ζήτημα νέον, κα ί όμως τόσον παλαιόν δσον καί

ώς κα ί έκεΐνα ι, φυσικόν είναι νά έλπ ίζω μεν οτι άφοΰ α ύτα ί 
κατώρθωσαν νά σπάσουν τά  σίδηρα τής δουλείας καί νά 
καταρρίψουν τά  τε ίχη  τών προλήψεων, πρώτη των καί με- 
γαλητέρα φοοντίς θά είνα ι νά έλευθερώσουν καί τά  πα ιδ ιά  I ό κόσμος καί τόσον βαρυσήμαντον, αφού εγκλε ίε ι μέσα του 
των άπό κάθε είδους σκλαβιάν καί άπό κάθε είδους μαρ- I βλον τό μέλλον τών κοινωνιών, δλας τάς έλπ ίδας τής «ύριον 
τύριον. I τής ανθρωπότητας ολοκλήρου.

Καί έάν είχαν τήν δύναμιν νά κατορθώσουν τό μέγα I Ά πό  τόν ’Αβραάμ, ό όποιος φέρει τόν υιόν του είς σφαγήν 
. (¿αΟιχα τή ς σχετικής βελτίωσε««»; τής ίδικής των τύχης, δέν | έπ ι τό θυσιαστήριον, αφού τον φορτώνει πρ«*»τητερα τά  ξυλά.
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επάνω  εις τά  όποια θά τόν καύση, και από τούς άγριους οI 
όποιοι θάπτουν τά  πα ιδ ιά  των ζω ντανά , έως τον σημερινόν 
πολιτισμόν μας ό όποιος έφεΰρε εύγενεστέρους τρόπους μαρτυ- 
ρίων ηθικών καί πνευματικών διά τήν πα ιδ ικήν η λ ικ ία ν , τά  
πα ιδ ιά  μας είνα ι δυστυχή, τά  πα ιδ ιά  μας είναι θύματα καί 
φερέπονα τω ν μεγάλων.

Μωρά, μωρά, βρέφη άκόμη, είναι θύματα των τροφών 
καί των νταντάδω ν, δταν δέν είνα ι θύματα αγαθών καί 
άνοήτων γονέων. Ν ήπια καί πα ιδ ιά  καί έφηβοι έπ ε ιτα  είναι 
θύματα του σχολείου και θύματα του σπιτιού κ&ί θύματα 
προαιώνιων προλήψεων καί θύματα των διαφόρων μ εγαλω - 
νύμων καί μικρών ύμων σοφών.

Έ νω  η φύσις είνα ι ό καλλίτερος καί σοφώτερος διδάσκα
λος διά την άνάπτυξιν  δλων τών πλασμάτων τη ς, η άνθρω- 
πότης η σχολαστική έπενόησε καί εφεΰρε κάθε τρόπον ά ντ ι-  
στρατευόμενον πρός τούς φυσικούς νόμους διά την άνάπτυξιν 
τών πα ιδ ιώ ν. Καί άναμφιβόλως τά  τρία τέταρτα  τών ψευ- 
στών, τών κλεπτώ ν , τών βλακών, τών ηλιθ ίων, τών μοχθη
ρών κα ί τώ ν ακαταλόγ ισ τω ν, είνα ι θύματα του σχολείου, 
ε ίνα ι θύματα τώ ν προλήψεων, α ί όποΐαι πιέζουν τάς π α ι-  
δ ικάς ψυχάς κα ί στρεβλώνουν τάς πα ιδικάς διανοίας καί 
καταστρέφουν τούς χαρακτήρας καί γεννούν τό μίσος καί 
την κακ ίαν, δπου η φύσις μόνον καλωσύνην καί άγαθότητα 
καί απλότητα  έδώρησε κα ί δωρεΐ.

Τό νά όνειρευθή κανείς ριζικήν μεταβολήν του εκπα ιδευ
τικού καθεστώτος, πρέπει νά όνειρευθή συγχρόνως ριζικήν 
μεταβολήν καί της άντίλήψεως καί της μορφώσεως εκείνων, 
αί όποιοι ρυθμίζουν καί κανονίζουν την σχολικήν ζωήν. Καί 
αύτό δέν ήμπορεΐ δυστυχώς νά γε ίνγ  ούτε άπό την μίαν 
ημέραν εις την άλλην, ούτε καί εντός ολίγων άκόμη ετών. 
Ό  Φρέβελ, ό όποιος ¿μελέτησε πολύ την παιδικήν ψυχήν, 
είργάσθη οσον ήδυνήθη διά νά έπιτύχτ) όλίγην ελευθερίαν 
καί όλίγην χαράν ζωής δια τά  μικρά πα ιδ ιά - ’Α λλά καί 
αύτός άκόμη, επηρεασμένος άπό τό βαρύ παρελθόν, πολλά- 
κις εις την έπιδιωκομένην πο ικ ιλίαν της εργασίας καί την 
εναλλαγήν αύτής με τά  π α ίγ ν ια , δεσμεύει τήν ελευθερίαν 
τήν παιδικήν καί μ εταβάλλει τό παίγνιον εις καθήκον ¿βρι
σμένων σ τιγμώ ν, όπόταν παύνι πλέον νά είναι άπόλαυσις.

Ά λ λ ω ς  τε  κα ί αυτός έπολεμήθη καί ά ντί τό σύστημά 
του νά άπλοποιηθή έν τή  εφαρμογή, ή τηρείτα ι δουλικώ- 
τα τα  ή καταπολεμ είτα ι άμ είλ ικτα .

Ό ,τ ι  έν τούταις δέν έκαμαν οί σοφοί καί επιστήμονες 
πα ιδαγω γο ί, ήμποροϋν νά κατορθώσουν νά τά κάμουν α ί μη
τέρες. Ή  μητρική καρδιά είναι συχνά ό καλλίτερος διδά
σκαλος καί ζταν α ί μητέρες θελήσουν νά ένθυμηθοΰν τ ί 
ύπέφεραν μικρά πα ιδ ιά  άπό τάς σοφίας τών σχολείων καί 
άπό τάς σοφίας τών γονέων τω ν , δέν υπάρχει άμφιβαλία, 
οτι τό μητρικόν ένστικτον θά τάς όδηγήσγ νά εφεύρουν αύ- 
τ α ί τόν άπλούστερον καί άποτελεσματικώτερον τρόπον τής 
πα ιδικής μορφώσεως.

Καί διά νά γείνν] μία καλή άρχή, άς ένωθώμεν αλαι αί 
γυνα ίκες, μητερες καί μάμμαι καί άδελφαί, διά νά καταρ- 
ρίψωμεν ένα μωρόν θεσμόν, ό όποιος άποτελε ΐ τό μ εγα λή τε- 
ρον μαρτύριαν τής πα ιδ ικής ηλικ ίας. Τό σύνθημα τώ ν Έ λ λ η - 
νίδων μητέρων άς είναι : <ίΚάτ<ύ ι) τνξαγ> Ι α τ ω ν  ¿ ζ ι τ ά σ ι ω η ) .

Ή  προύτη επαναστατική  σημαία κατά  του καθεστώτος άς, 
φέργι τό ώραΐον έμβλημα « ¿ ια  τα. .ταιΛά μας»·

Κανείς δέν θά μάς άρνηθή τό δικαίωμα καί κανείς δέν 
θά μάς έμπαίξη  κα ί κανείς δέν θά τολμήσγ Γσως νά μάς 
πολεμήσγ εις τήν ειρηνικήν αύτήν εκστρατείαν μας υπέρ 
τών πα ιδ ιών μας. "Αλλως τε δεχόμεθα τόν πόλεμον μέ τήν 
βεβαιότητα , οτι θά νικήσωμεν, διότι έχομεν τό δίκαιον μέ 
τό μέρος μας.

ΑΤΟ ΟΝΕΙΡΑ
Σέ περασμένα χρόνια τόν ύπνο μου στολίζανε καθάρια 

όνειρα δπου καθρεφτίζονταν τό αρμονικό μουρμούρισμα τής 
θάλασσας, δπου ό' ή'λιος μ ’ ολόχρυσες άκτΐδες φώ τιζε τής 
θαυμαστές καί ά τελε ίω τες πεδιάδες ποΰ τ ις  στολίζει τό λυ
γερό. καί καταπράσινο χορτάρι. Καί σύ ερχόσουνα άνά- 
μεσα στή δροσίά μέ βραδιές ποΰ άντηχούσανε άπό τραγού
δια καί φωτίζονταν πάντα  άπό τά  ίδ ια  καί άθάνατα χρώ
μ ατα  τής δύσης. Ό τ α ν  πάντα  δμοια τά  άθάνατα ήλιοβα- 
σ ιλέμματα , καί σύ πάντα  ή'σουνα ό ίδιος σ’ δλα μου τά  όνειρα. 
Μυστηριώδης καί άκτινοβόλος νικητής ερχόσουνα χωρίς νά 
κ υττά ζγς τά  ολόχρυσα σπάρτα ποΰ άνατριχ ιάζανε χωρίς 
ν ’ άκοΰς τή  φωνή τών μύλων, τά  λόγια ποΰ κρυφολέει ή 
αύρα στά  μισοκλεισμένα λούλουδα καί ποΰ κάνουνε τις 
δμορφες βραδιές ποιό μακριές καί ποιό ταραγμένες. ’Ερ
χόσουνα άπό μακριά άνάμεσα στά νεόσπαρτα χορτάρια.

Μά τώρα ονειρεύομαι στό ταραγμένο ύπνο μου, πριν άκόμη 
ή αυγή ξυπνήση τά  τρ ιαντάφυλλα , πώς στέκουμαι καί 
βλέπω νά κοιμάται ένας άνθρωπος πεθαμμένος. Τά κλαδιά 
τής λεύκας ποΰ ό άγέοας στριφογυρίζει κ τυπάνε μανιασμένα 
σάν χέρια άνθρώπινα τό παράθυρό μου, καί εκεί κάτω  τρε- 
χ ει τό ποτάμ ι. Δέν τό γνωρίζω διόλου κα ί δμως αίσθάνου- 
μαι πώς έχασα ά γά π η , ποΰ διόλου δέν τήν γνώρισα.

Καί τοΰ λέω  : «"Αφησε τήν α ίω νιό τητά  σου γ ιά  νά μοΰ 
δώσγς μ ιά  ώρα άγάπης πριν νά γε ίνγς στάχτη  1 »

Μά ό πεθαμμένος δέν άνοίγει τά  μ άτια  του καί τόν κα τα 
φιλώ  στό μέτω πο  καί πέφτω  στά γόνατα καί τοΰ λεω : 
« ’Α γάπη μου λυπήσου με ! Άλλοίμονον τ ί θά τόν κάμγις τόν 
σκληρόν θάνατο, ό όποιος προσφέρει τό μεγάλο καί άδιανό 
ποτήρι του δπου τόσος κόσμος π ίνε ι τήν σ ιωπή Μά ό πε- 
θαμμένος δέν θέλει κα ί ό φοβερός άγέρας σάν πνεΰμα νυχτε
ρινό, χ τυπ ά ε ι τό παράθυρό μου κα ί τό ποτάμ ι.

Τότε αίσθάνουμαι πώς είμαι μόνη- τότε αίσθάιουμαι πώς 
είμαι έρημη. Καί αν ό έρως ερχότανε γοργός στό ξύπνημα 
μου θά έλεγα  : « Ά π ό  ποΰ έρχεται αύτός ό ξένος ; »  Και
άδιάκοπα φωνάζω : «Σ ήκω  γ ιά  τό χατήρι μου !»  Ά λ λ ’ ο
ήλιος φα ίνετα ι χαρωπός, καί ή ώρα περνάει. Καί δταν πάλι 
βραδιάσηδιαφιλονεικώ πάντα  άπό τόν τάφον του τον πεθαμ- 
μένον αυτόν.

( Ά π ό  τ ή ν  A m e  S e r e i n e  τ ή ς  H é l è n e  V a c a r e s c o

ΜΑΓΙΣΣΑ
(Συνέχεια)

Μετά τό γεΰμα ό Ιίαλβίδης άπεσύρθη εις τό γραφεΐόν του 
άφήσας τόν Κώσταν καί τήν γυνα ίκα  του μόνους. Ε ίχε καλέ-
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σει τήν ιδίαν ήμέ'ραν ενα διδάσκαλον τής γυμναστικής καί 
ένα άρχιτέκτανα καί κατά  τήν ώραν αύτήν κρυφά άπό όλους 
θά συνενοεΐτο καί μέ τούς δύο διά τήν οικοδομήν ενός περι
πτέρου εις τό βάθος τοΰ κήπου, έφωδιασμένου μέ δλα τά  
κατάλληλα όργανα διά γυμναστικήν. Ό τ ο  μία έκπληξις , 
τήν όποιαν ή'θελε νά κάμιρ πρός τήν γυνα ίκα  του, έν ταύτώ  
δέ καί έν δώρον, διά τήν ονομαστικήν, εορτήν τοΰ μικροΰ 
υίοΰ του.

Ό  Ιίαλβίδης είχε πάθει τάς ημέρας αύτάς τήν ψύχωσιν 
τής γυμναστικής, τήν όποιαν είχαν πάθει δλοι οί ’Αθηναίοι, 
άπό τά  μικρά πα ιδάκια  τών δύω χρόνων μέχρι τών γερόν
των τής ηλικ ίας τοΰ Παλβίδου. Κάθε αύλή σπιτιοΰ καί κάθε 
γωνία δρόμου καί κάθε αί'θουσα είχαν μεταβληθή εις γυμνα
στήρια, βπου τά  άλματα  διεδέχετο τό τρέξιμον καί τό τρέ— 
ξιμον τήν πάλην. Ό το  άδύνατον νά κάμγ κανείς δύο βή
ματα εις τούς δρόμους ιδία τών πτω χογειτονιώ ν, χωρίς νά 
σκοντάψν] ή νά σπρωχθή άπό ένα μ-ικρούτσικον μαραθωνο
δρόμον, ό όποιος μέ τούς άγκώνας κολλημένους ύπό τήν μο- 
σχάλην καί μέ τά  χέρια πρός τά  έμ.πρός, καί έπάνω  
έτρεχε άκολουθούμε/ος κατά  πόδας παρά δύω ή τριών μικρο- 
σκοπικών δρομέων, οί όποιοι ήγωνίζοντο νά τόν φθάσουν.

Καί όχι μόνον αί Ά θή να ι, ά λ λ ’ ολόκληρος ή Ε λλά ς είχε 
μεταβληθή εις έν μεγάλο γυμναστήοιον. Δέν ύπήρχεν έπαρ- 

; χιακή πόλις, δπως δήποτε φιλοδοξούσα ν ’ άκολουθή τήν 
πρωτεύουσαν κατά  τήν πρόοδον ή όποία άπό τή ς  μιας ημέ
ρας εις τήν άλλην δέν ήρίθμει τουλάχιστον τρεις γυμνα
στικούς συλλόγους καί δέν διεφήμιζε τήν ΐδρυσίν των καί 
διά τοΰ έπαρχιακοΰ και διά τοΰ άθηναϊκοΰ τύπου. Ό λοι 
αύτοί οί σύλλογοι ίδρύοντο ύπό αισίους οιωνούς κατά  τήν 
στερεότυπον πλέον φράσιν τών χρονογράφων, τόσον περισ
σότερον αίσιωτερους καθ’ όσον συνετέλουν εις τό νά γραφοΰν 
ολόγραφα εις τάς έφημερίδας άγνωστα τέως ονόματα προ
έδρων καί άντιπροέδρων καί ταμ ιώ ν.

Ό  Ιίαλβίδης συνέδεε κα τά  τάς συζητήσεις του τήν γ υ 
μναστικήν μέ τήν μεγάΰην ιδέαν. Καί ένω πριν εις τήν άνα- 
τροφήν τοΰ υίοΰ του έθεώρει ως κεφάλαιον πολύτιμον τά  
γράμματα κα ί μόνον τά  γράμματα, διά μιας ήλλαξε γνώμην 
καί εις τάς πρωτας μ,άλιστα τοΰ ένθουσιασμοΰ του στιγμάς 
έμοίρασε τάς ώρας τών γραμμάτων άκριβώς εις τό μέσον μέ 
τάς σωματικάς άσκήσεις.

Κλεισμένος τώρα εις τό γραφεΐόν του έφυλλομέτρα διάφορα 
αθλητικά περιοδικά, τά  όποια είχε* δανεισθή άπό τό ξενοδο- 
χεΐον τής «Μ εγάλης Β ρεττανίας» καί συνεζήτει μ ετά  τοΰ 
άρχιτεκτονος καί τοΰ γυμναστοΰ περί τών οργάνων τοΰ τελειο - 
τέρου συστήαατος καί τού καταλληλοτέρου σχεδίου τής μ ι- 
κρας οικοδομής, τήν οποίαν ή'θελε καί καθ ’ όλους τούς 
αθλητικούς νόμους, άλλά  συγχρόνως καί πολύ κομψήν καί 
πλουσίαν, διά νά συμφωνή μέ τόν δλον πλοΰτον τοΰ μ εγά 
ρου του.

Εύθύς ώς τά  βήματα τοΰ ΙΙαλβίδου ήκούσθη^άν πέραν 
τής αιθούσης τοΰ σφαιριστηρίου καί ή θύρα αύτοΰ έκλείσθη 
ή Marie έστράφη πρός τόν μικρόν υιόν τη ς, τόν ένηγκαλί- 
σθη, τόν έφ ίλη  σε καί δύο δάκρυα, τά  όποια δέν ήμ,πόρεσε 
νά κρατήση, έπετάχθησαν τρέμοντα εις τά  ματόκλαδά της. 

Μέ τό άκρον τοΰ δακτύλου της ήγγισε κα ί τ ά  δύο ’μ άτια

της κα ί έπ ε ιτα  μέ άνεκφράστου στοργής κινησιν εθωπευσε 
τό μέτωπον τοΰ μικροΰ. Μέ τόν τρόπον δπου έσήκωνε πρός 
τά  έπάνω τά  μπουκλωτά μαλλιά  του καί μέ τό έναγωνιον 
βλέμμα μέ τό όποιον κά τ ι έζή τε ι εις τό πρόσωπον έκεΐνον 
τό χλωμόν, τό γλυκυ και εις το βλέμμα το ολίγον πυρετ- 
τώδες έφαίνετο ώς νά ήθελε να πεισθή οτι δεν ε ιχε το 
πα ιδ ί αύτό καμμίαν .συγγένειαν μέ τόν άνδρα τόν άκαρδον, 
τόν σκληοόν, ό όποιος δέν έδίστασεν αύτός πρώτος νά έπ ιρ- 
ρίψη τήν μομφήν τής ενοχής του κα ι το σ τ ίγμ α  τής α τ ι
μίας εις τό άθώον κα ί άνεύθυνον αύτό π λ ά σ μ α .

Καί διά πρώτην φοράν ή γυνα ίκα έκείνη , ή όποία είχε ζή - 
σει δλην της τήν ζωήν εύτυχισμένη, διότι ήγάπα  καί ή γαπ α - 
το , άμέριμνος ααί άδιάφορος διά τό κοινωνικόν καθεστώς, τοΰ 
όποιου τοός νόμους παρεβίαζε, υπερήφανος διότι τήν άγάπη ν 
της τήν μεγάλην είχε σφραγίσει ή γέννησις τοΰ παιδιού έ -  
κείνου, διά πρώτην φοράν ένόησε πόσον ένοχος υπήρξε κ α ί 
πόσον έγκληματικός ήτο ό έρως της κα ί πόσον άδικος ό κόσ
μος καί πόσον σκληροί οί κοινώνικοί νόμοι, οί όποιοι τιμωρούν 
τούς άθωους κα ί συγχωρούν τούς κακούς.

Καί άφοΰ πάλ ιν  έθώπευσε τό παιδ ί της κα ί μέ έ'να βλέμ
μα πόνου έπείσθη δτι άμφιβολία καμμία δέν έχώρει καί βτι 
ό πατέρας πρώτος έρριψε τήν κατάραν τής ά τιμ ίας εις τον 
υιόν του, έστειλε τόν μικρόν νά άνεύριρ τάς έξαδέλφας του·

Ό  Κοκός πριν ν ’ άπομακρυνθή έπ ήγε νά έπαιτήσν) μίαν 
άκόμη θω πείαν, κατά  τή ν  συνήθειάν του, άπό τόν θειον Κώ
σταν. Ά λ λ ’ ή Marie άπώθησε τό πα ιδ ί μέ όρμήν καί ήμ- 
πόδισε τά  βλάσφημα χ ε ίλη  νά μολύνουν διά μίαν άκόμη φο
ράν τό άγνόν κα ί άθώον τοΰ μικροΰ θύματος μέτω πον.

Ό  Κοκός ώς νά είχε μαντεύσει μέ τήν προώρως άνα- 
πτυχθεΐσαν άντίληψ ίν του δτι κά τ ι τρομερόν είχε συμβή κ α ι 
δτι ή μητέρα του ύπέφρρε πολύ, δέν έπέμεινεν. Έ στράφη 
μόνον όπίσω καί έφίλησε μέ θερμά έπανειλημμένα φ ιλ ιά  τά  
πυρέσσοντα χείλη  τής μητέρας του καί άμέσως έπ ε ιτα  έφυγε 
πολύ μελκγχ ολικός καί πολύ σκεπτικός.

Ό ’ Κ ώστας, δταν εύρέθη μόνος μέ τήν Marie, έδοκίμασε 
νά τής ζητήσν) συγγνώμην, αν καί άπό τήν πρώτην λέξιν  
ένόησεν, δτι έκεΐνο τό όποιον έσχάτως τόσον έπόθει, νά 
άπα λλα γή  δηλαδή άπό τούς δεσμούς, οί όποιοι τόν συνέ
δεαν μέ τήν γυνα ίκα  αύτήν, είχεν άμ ετακλήτω ς έπ ιτευχθή .

Χωρίς νά παραφερθή, δπως θά συνέβαινεν εις κάθε άλλην 
περίστασιν, ή Marie μέ άξιοπρεπή άποφασιστικότητα  τοΰ 
ε ίπ ε : Προ ολίγου μοΰ είπ ες δτι έχεις υ ιό ν  .τώρα σοΰ λέγω  
καί έγώ  οτι είμαι μητέρα. Καί δτι δέν είνα ι δυνατόν νά 
λησμονήσω ποτέ, δτι ό άνθρωπος ό όποιος ύβρισε κατεφρόνησε 
καί ήτίμασε τό πα ιδ ί μου είσαι σύ. Δέν ήξεύρω βέβαια έγώ  
πολλά πράγματα καί δ ι’ αύτό ίσως δέν ε ίχα  σκεφθή ώς 
τώρα, ÔTt ή ίδική μου χαρά καί εύτυχ ία  έπλεκε τριγύρω εις 
τήν ζωήν τοΰ παιδιοΰ μου ένα δ ίκτυ άτιμ ίας. καί καταφρο- · 
νήσεως. Σύ μοΰ άνοιξες τά  μ ά τια , σύ μοΰ άπεκάλυψες τήν 
φρικτήν αύτήν άλήθειαν, ύβρίζων καί άναθεματίζων εις τό 
πα ιδ ί μίαν ολόκληρον ζωήν άγάπης.

Καί μέ τήν τελευτα ία ν  αύτήν λέξ ιν , έξηντλημένη, χωρίς 
νά θέλγι νά τοΰ δώσγ καιρόν νά όμιλήστ), έτρεξε πρός τήν 
θύραν τοΰ βάθους καί διά μιας γυριστής σιδηράς κλίμακος 
άνήλθεν εις τό δωμάτιόν τη ς.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

Ολον της τό σώμα έτρεμε καί ήσθάνετο, ότι κά τ ι τρο
μερόν και τελειω τικόν είχεν έπ ιτελεσθή τήν στιγμήν εκεί
νην. Η μητέρα είχεν άναστηθή, ά λ λ ’ η γυνα ίκα είχεν άπο- 
θανει. Ο ερως, ο οποίος εω ςτωρα ήτο τό μόνον αίσθημα καί 
ο μονος της ζωής σκοπος, ο έρως περί τον οποίον ώς περί 
αξονα είχαν στραφή ολαι α ί ήμεραι της ύπάρξεώς της καί 
όλη η ευτυχ ία  τη ς , ο ε'ρως της άπεθνησκε δηλητηριασμέ- 
νος, και ο θάνατος του ήτο θάνατος άσχημ.ος, απαίσιος, μ.έ 
πονους και α γω νίαν, την οποίαν ποτε της δέν ε ΐγ εν  ύπο 
πτευθή εως αυτήν την στιγμ,ήν.

Έ κ λε ισ ε  την θύραν του δωμ,ατίου της μέ δ ιπλήν στρο
φήν του κλειδιού κα ί επειδή  ήσθάνετο δτι έπ ν ίγετο , δτι τής 
ελειπεν αέρας, ήνοιξε τά  παράθυρα της καί έπ ε ιτα  έροίφθη 
εις το κρεββάτι της. Ή σθάνετο ένα μεγάλο κενόν γύρω της, 
’σαν νά ε ίχε διά μιάς χαθή δλοι ή άνθρωπότης καί σαν να 
είχε ριείνει αυτή  μ-όνη έρημος εις τόν κόσμον αυτόν. Δάκρυα 
δεν είχε: Ά λ λ α  τής ήρχετο νά φωνάζγ πολύ δυνατά , νά 
μουγκρίζν], νά βρυχάται ώς βρυχώνται δλοι όσοι παλαίουν μέ 
τόν θάνατον, ύστερον οπού έχάρησαν πολύ τήν ζωήν. Καί 
διά νά μή φωνάζγ] κα ί διά νά μήν άκουσθή από κάτω , έδάγ- 
κανε τό μαξηλάρι της καί έξέσχιζε τά  σεντόνιά της καί έ- 
πλήγω νε τά  ωραία καί άπαλά  χέρια της εις τά  χρυσά κ ά γ - 
γελα  του κρεββατιοϋ τη ς, άπό τά  όποια έκρεμάτο καί τά  
όποια έσφ ιγγε μέχρι συντριβής τω ν κοκκάλων της, μέχρι ξε - 
σχίσματος των σαρκών τη ς. Ή θ ελ ε  νά πονέσγ τό σώμά της, 
νά τό πληγώ ση νά αίσθανθγ τό αΐριά τη ; νά τρέχγ διά νά 
φέργι μέ τούς πόνους αυτούς της σαοκός κάποιον ά ντιπερ ισπα - 
ριόν εις τόν μεγάλον πόνον τ ίίς ψυχής της.

Μετά άγωνίαν δίωρον καί μ ετά  τήν ^ ξά ντλη σ ιν , εις τήν 
οποίαν τήν είχεν αφήσει ή πρωινή λιποθυμία της έπηλθε 
{/.ία νάρκωσις, κά τ ι τό όποιον ώριοίαζεν ώς ύπνος, αλλά  δεν 
ήτο ύπνος. Ό π ω ς δήποτε είχεν ησυχάσει, δταν ό Παλβί- 
δης άφοΰ έτελείω σε τάς συριφωνίας του μέ τόν άρχιτέκτονα 
άνέβη νά τήν ζητήσγ εις τό δωριάτιόν της. Τό εύρε κλε ι
στόν φυσικά κα ί ήρχισε νά κ τυ π $  ριέ κάποιαν άνυπομο- 
νησίαν.

Ή  ΜαΓίθ δεν ε ίχε δυναμιν νά σηκωθή, καί ριόνον ριετά 
προσπάθειας ύπερανθρώπους, κρεριασριένη άπό τά  κάγκελα  
του κρεββατιοϋ της, άνοιξεν. Ά λ λ ’ άριέσως αί δι·νάριεις της 
τήν άφήκαν, κα ί έπεσε κάτω  αναίσθητος.

Ό  Παλβίδης τά  έχασε. Τ ί συνέβαινε λοιπόν ; Τ ί έπα- 
θεν ή γυνα ΐκά του κα ί πως τήνεύρισκεν είς τήν κατάστασιν 
αυτήν. Έ φώναξε τήν καμαριέραν, τούς ύπηρέτας, τήν Ό λ γ ί-  
ναν, ή όποία μόλις είχεν έπ ιστρέψει άπό εν γεύμα εις τό 
όποιον είχε προσκληθή οίκογενειακώς, ά λλά  κανείς δεν 
ήξευρε τ ί ε ίχ ε συμβή. Τήν έσήκωσαν καί τήν έβαλαν εις 
τό κρεββάτι της, πάντοτε άναίσθητον, μέ τό πρόσωπον κα- 
ταμέλανον, μέ -τά δόντια συνεσφιγμένα, μέ τά  άκρα π α γω 
μένα καί οί ύπηρέται έσκορπίσθησαν άμέσως εις διαφόρους 
διευθύνσεις ιατρών, ενώ ό Παλβίδης καί ή Ό λγ ίνα  προσε- 
πάθουν μέ άλατα  κα ί ξείδ ια καί εντριβάς νά τήν επαναφέ
ρουν εις τήν ζωήν.

Μά τ ί  έγεινεν ; ήρώτα ή Ό λγ ίνα . Τήν είχες άφήσει μόνην;
Έ φάγαμεν καλά καί επειδή είχα  δουλειά τήν άφησα μέ 

τόν Κώστα είν τήν τραπεζαρίαν, άπήντησεν ό δυστυχής.

Η Ολγίνα άντηλλαξε μέ τόν άνδρα της βλέμμα χαιρέ
κακου συνεννοησεως. Χωρίς άλλο θά είχεν έπέλθη ή ρήξις 
και ίσως, έσκεπτοντο, θά έπήρχετο καί ό θάνατος, δ ιότι ή 
παρατασις της αναισθησίας έδιδε φόβους περί συγκοπής.

Η Ολγινα άνεπνεεν. θ ά  έχαίρετο αυτή τά  καλά του 
Παλβιδου, διότι βέβαια δέν θά ξαναϋπανδρεύετο ό γέρων 
και βέβαια αύτή ώς ό&ενωτέρα συγγενής του θά έμενε νοικο
κυρά και θ άνελάμβανε τήν φροντίδα του μικροΰ. Φυσικά 
τά  κορίτσια της θά έπροίκιζεν ό Παλβίδης, καί δν ήτο δά 
χ ναγκη να τον δελεασν) καί δ ι’ άλλου τρόπου θά τό έκαμ.νεν.

Ο άνδρας της ό όποιος ήτο ό καλλίτερος της μαθητής 
και ο οποίος είχε συνειθίσει να σ κ έπ τη τα ι άπαράλλακτα  ώς 
αυτη , εκαμε περίπου τας ίδιας σκεψεις. Καί μέ τήν φαντα
σίαν ήδη διευθετεί τά  χωρίσματα τοϋ άνω π α τώ μ ατο ς, τό 
οποίον θά τούς παρεχώρει φυσικά ό Π αλβίδης, περιοριζόμε- 
νος αύτος μέ τόν υιόν του εις τό κάτω  π ά τω μ α .

Τα σχέδια τώ ν δυω συζύγων διέκοψεν ή άφιξις τοϋ ία - 
χροΰ ο οποίος, αφοϋ έξητασε τόν σφιγμόν μέ μίαν του καί 
μονήν λεζίν διελυσεν άποτόμ.ως όλα τά  χρυσά τω ν όνειρα.
Ητο υστερική άναισθησία, ή όποία όσον καί δν παρετεί- 

νετο δέν ήτο επικίνδυνος.

Ρ Α Ν Α Β Α Λ Ω
Η έκπτωτος βασίλισσα τής Ταναρίβης καί εξόρι

στος άπό τήν πατρίδα της Ραναβάλω άπησχόλησε κ α τ ’ 
αύτάς, άρκετά τούς γυναικείους κύκλους τών ΙΙαρισίων. 
Μετ επίμονους αιτήσεις της προς τήν Γαλλικήν Κυβέρνη- 
σιν τής επετράπη τέλος να έπισκεφθή δν όχι τήν Παρι
σινήν Εκθεσιν, άλλά  τούλάχιστον νά διαμ.είνν) τώρα επ ί 
τινα  χρόνον εις Παρισίους, τήν πόλιν αυτήν τών προτι- 
μήσεών της.

Το Ρ α ,  ή πρώτη συλλαβή τοϋ ονόματος τη ς, σημαίνει 
κυρίαν ή κύριον καί προτάσσεται οίουδήποτε όνόαατος. Τό 
όνομ.ά της έν τώ  συνόλω του σημαίνει : a K v g i a  ή ό μ ο ιά -  
ζο νσα  θ η σ α/ po y» . φα ίνετα ι δ ’ ότι είνα ι όνομα διδόμενον εις 
τας βασίλισσας, διότι ε ίνα ι ή τρ ίτη , ή φέρουσα αύτό, ενώ 
το προ τής ενθρονισεως της ονομά της ήτο : ή μιχφοψ&.Ιι · 
δοϋα α .

Είναι πολύ κοντή, ά λλά  κατα  τούς νόμους τοϋ κάλλους 
τοϋ τόπου της κλασσικώς ώραία. Έ ν  είδος χάλκινης Τανα- 
γραιας κόρης υπό τόν διάσημον μαλδαχικόν χ ιτώ να , ό όποιος 
πτυχοϋτα ι εις τό σώμα ώς ό άρχαΐος Ε λληνικός. Συχνά 
έν τούτοις μ εταβάλλετα ι εις κομψήν παρισινήν, άλλα  πά ν- 
τότε έχει έζωτερικόν μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον. Μέ τό 
ένδυμά της τοϋ θρόνου, τό άπό βελοϋδον έρυθροΰν καί όλο- 
κέντητον μέ χρυσοϋς στάχεις, φέρουσα καί τό βασιλικόν 
διάδημά το στολισμενον με τα  συμβολικά πτερά άετοϋ 
τής πατρίδας της, με διαφόρους τα ιν ία ς μεγαλοσταύρων καί 
παρασημ.α και πολύτιμα άπό μαργαριτάρια περιδέραια, δν 
και μικρούλα φα ίνετα ι μεγαλοπρεπής, κάτι όμοιαζον μ.έ 
ειδωλον Ίνδικοϋ ναοϋ.

Φύσει απλή  και δειλή δέν τής ήρεσε διόλου τό βασιλικόν 
αςιωμα. Εις το π α λα τ ι της εζη ως απλή άστη , περιτρ ιγυ
ρισμένη απο τας στενας συγγενείς της, περνώ-α τόν καιρόν 
της μ εταςυ του πιάνου της και τών κεντηυ.ατων της κ α ί 
αδιάφορος εντελώς δια τήν πολιτικήν.

Τοσον φοεΐται τον τύπον δ ι’ όλας τάς άνοησίας τάς 
οποίας άλλοτε είχαν δημοσιεύσει εις λογαριασμόν της, ώστε 
ευθυς ως δημοσιογράφος εστω  καί κυρία ζητήσγ νά τήν. ί’δη 
εις την απεριττον τώρα παρισινήν διαμονήν της άπαντίκ '.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

,„ά τί τούς μ έλλει επ ί τέλους δ ι’ ο ,τ ι κάανω . Τοώνω καί 
Ενίυομαι οπως ολος ο κοσμος.
(Ε ίν α ι  τοσον καλη και γλυκε ία , ώστε αν καί δταν έβασί- 
λει/εν =.ίχε δικαίωμα ζωής καί θανάτου επ ί τών υπηκόων 
της ούδεποτε εζητησε τόν θάνατον κανενός, μή εξαιρούμε- 
νο)ν κχ ί  των ττρο^ωττί'Λών εγθρων ττκ .
Β ι λ  »γ  , * ,  « ,
ν  υ  συ^υγος της γέρων υπουργός του κράτους την έςηγαγε 
νεωτατην^ τής αφανειας τη ς, μ,ετα τόν θάνατον τής βασι- 
λισσ/]ς θο.ιας της και συζυγου του δια τήν άνακηρύξγ βασί
λισσαν και να την νυμφευθή .Ό  γάμος αύτός δέν τήν ένεθου- 
σιασε. Δια τοϋτο έζη μελαγχολική , μέχρι τής πρό π εντα ε- 
τειας γαλλική ς κατοχής, όπόταν έπ ίστευσε κατα  τούς 
ορου;̂  τής υπογραφής τής ειρήνης, ότι ή θέσις της θα ήτο 
εχεδον καλλίτερα άπο τό παρελθόν, άφοϋ ουτε τό τε , ού'τε 
ίπειτα θα ανεμ ιγνυετο εις τήν πολ ιτικήν. Αί σχέσεις μέ 
την οικογένειαν τοϋ Γάλλου διοικητοϋ καί τοϋ επ ιτελείου 
του υπήρςαν εγκάρδιοι καί άλησμόνητοι έμειναν δια τούς 
ξένους̂  α ι θαυμάσιαιέξοχικαί ύποδοχαίτης «gaι'den-parfcies» 
εις τους μυθωδώς ώραίους κήπους της τούς έξω τής Τανα*- 
Βης.
Εί Ρκναβαλω , ή όποία δέν ώμ ίλει τότε γα λ λ ικ α , ένόει 
Κ .δεχηται κατα  τα  γα λλ ικα  έθ ιμα- Καί τό κατώρθωνεν 
ενίοτε αν και η αύλη της δέν τήν έβοήθει πολύ. Δια τοϋτο 
εδλεπε τις στερεοτυπως εις τήν βασιλικήν τράπεζαν έν άρ- 
γυροΟν δοχειον εις τό όποιον έρριπτεν ή βασίλισσα τα  απο- 
ι^ζγια της. Επίσης τά  πορτοκάλια της έσυνείθιζε πολύ να 
ερτυγ με π ιπέρ ι, καί τόν καπνόν έμάσει ώς ολαι αί κυρίαι 
εής αυλής της, πτυουσα συνεχώς μέσα εις μικρά πήλ ινα  
Ιοχεΐα.
I Οταν τέλος έλήφθη ή άπόφασις τής εξορίας της, ή Ρ α - 
**βαλο ηκουσε την εί'δησιν μέ άρκετήν ψυχραιμίαν, π ισ τεύ - 
ίασα άλλως τε  οτι τόπος τής εξορίας της είχεν όρισθγ τό 
Βαρισι, περι, τοϋ ο-ποιου είχεν ακούσει τόσα θαυμ,άσια πράγ- 
ρ τ * . Τέλος πάντω ν, έλεγεν εις τήν άπό άξ.ωματικούς συν- 
Μειαν της. β α  γνωρίσω καί εγώ  τήν ελευθερίαν κα ί θά είμ.αι 
ρνχΐκα οπως δλαι α ί ά λλα ι.
^ Ε ις  την επαυλιν τοϋ Μουσταφά, έν Ά λ γερ ίγ , όπου τήν 
^κατέστησαν με μεγαλην μετριότητα διά τό βασιλικόν της 
Ινωμα, ζή υσυχος, εντελώς ως άπλή άστή, άρκετά πάντοτε 
Ρτη, αρκετα πάντοτε εςω τ ικη . Μερικαί γυναίκες τής οίκο- 
ίΒειας της την περιστοιχίζουν ακόμη, μεταξύ τών όποιων ή 

της α Κνφια, τύ)Ρ ΑνΙ(ύν [Ιξογ0Ί(ύχτ> είναι ή πλέον, ή λ ι- 
»«νμένη.^ ’Α γαπά  νά έξέρχεται εις περιπάτους έφ ’ άμάξης, 

και εις τα  εμπορικά διά διαφόρους άγοράς, καί μ εταβα ί- 
πάντοτε έπισήμως εις τας προσκλήσεις τής Γενικής Δ ιοι- 

^ίσεως.
Και ίσως ύπό τόν Ά λγεριανόν ουρανόν, μεταξύ τώ ν μ ελα - 

?δν εκεί πληθυσμών, οπου το λευκόν ένδυμα βασιλεύει, ώς 
!'·ί τήν Ταναρίβην δέν έχει τήν νοσταλγίαν τής ώραίας κα ί 
»οκκινωπής γής^τής πατρίδος της α τη ς  χώρας μ ε  τους χ ό χ .  
^ ο ν ς  άρό/ίοι/ς»οπως τήν ψάλλουν οί εύθυμοι πο ιη τα ί τών 
Ά αντζάνων.

Γ----------------------— ■  _ _

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ 0 ΑΑΚΟΛΙΣΜΟΣ
Γ ’ .

Ε; Τ’̂ ν Η πειρωτικήν Εύρωπην α ί γυναίκες δέν ύστέ-
ίΊσαν τοϋ κατά  τοϋ άλκολισμοϋ πολέμου. Μ εταξύ τών 
•¡Αλόγων, οίτινες ίδρύθησαν κατά  τάς τελευτα ία ς δεκαετη- 
^  7 °° λ '^ χντο’  *ίώνος, τήν πρώτην θέσιν κατέχει έν
» δ ε τ ία  ό Διεθνής Σύνδεσμος τοϋ Κυανοϋ Σταυροϋ. Ό  Σύν- 
**9μος ούτος ίδρύθη τόν Σ)βριον τοϋ 18 7 7 , άπο τελε ϊτα ι δέ 

367 τοπικούς συνδέσμους, περιλαμβάνοντας 13 ,011

εταίρους, εκ τών οποίων 7 ,5 9 9  είνα ι άνδρες καί 5 ,4 1 2  γυ~ 
ναΐκες. Οι τοπικοί σύνδεσμοι τοϋ Κυανοϋ Σταυροϋ ε ίνα 1 

διεσκορπισμενοι εις την Ε λβετίαν, τήν Γερμανίαν, τήν Γ αλ
λίαν καί τό Βέλγιον.

Κύριος σκοπος του είνα ι νά έλα ττω νγ  διά παντός τοόπου 
τόν άριθμόν τώ ν θυμάτων τοϋ άλκολισμοϋ, όπως ό προορι- 
σμος τοϋ Ερυθροΰ Σταυροϋ είναι νά έλα ττώ νγ  τόν άριθμόν 
τών θυμάτων τοϋ πολέμου. Καί ο σκοπός της έπ έτυχ ε , άφοΰ 
κατωρθωσε να προσελκυσγ ώ ; μελη τη ς , άπέχοντα παντός 
ποτοϋ, υπερ τας 5 ,0 0 0  άπο τούς πλέον άκρατήτους οίνο- 
πότας.

Μεγας επίσης άριθμός γυναικών έργάζετα ι εις 'Ο λλανδίαν 
κατα  τοϋ άλκολισμοϋ. Εις όλους τούς άντιαλκολικούς συλλό
γους αι γυναίκες λαμβάνουν ισχυρότχτον μέρος καί έφεραν 
μέχρι σήμερον θαυμ,άσια άποτελέσματα . Εις μίαν 'Ο λλανδι
κήν πολιν την Τρίζαν,ό άντιαλκολικός σύνδεσμος ά π ο τελε ϊτα ι 
μόνον άπό γυναίκας καί κορίτσια. Εις ένα έκ τών μ εγα λε ι-  
τερων αντιαλκολικών συνδέσμων τής Χάγης άπαρτιζόμενον ά 
πο 4 ,1 5 0  έταιρους, πρόεδρος καί γραμματεύς είναι γυνα ίκες. 
Εις την Αυστρίαν δέν ίδρύθησαν άκόμη ειδικοί Σύλλογοι Γ υ
ναικών αντιαλκολικώ ν, έκτός ό τήρ πόλεως Bükuire ά πα ο - 
τιζομενος από γυναίκας Σλαύας, α^όποΐα ι εις τά πρόγραμμα 
των περιλαμβάνουν καί τόν κατα  τοϋ άλκολισμοϋ πόλεμον. 
Εις την Γαλλίαν επ ίσης πολύ ολίγον μ-έρος λαμ-βάνουν αί 
γυναίκες εις την άλκολικήν κ ίνησιν. Καί δια πρώτην φοράν 
μονον κατα  το 1894 , ό ιδρυτής τοϋ Συνδέσμου τής Ε γκ ρ ά 
τειας Επίσκοπος τοϋ Saint Bi“ian  έπ ικ χ λ ε ΐτχ ι .τήν συν- 
όρομην τών γυνα ικών εις τό άντιαλκολικόν έργον του. ’Ε π ί
σης καί εις τόν ύπό τοϋ ίατροϋ Legrain ίδρυθέντχ Σύνδε
σμον, αι γυνα ίκες έλαβον μέρος όπως δήποτε ένεργόν. Ά λ λ ’ 
οπου ο αλκολισμος επολεμηθη λυσσωδώς άπό τάς γυναίκας 
είνα ι αί Σκανδιναυϊκαί χώραι. Ά λ λ ω ς  τε  εις κανέν άλλο 
μ,ερος τοϋ κόσμου ο άλκολισμός δέν έπέφερε τόσας κατχστρο- 
φάς, όσον έκεΐ.

Ιο  1830 υπήρχαν εν Σουηδίγ 1 7 0 ,0 0 0  ιδ ιω τ ικά  έργοστά- 
σια οινοπνευματοποιίας. Ή  Σουηδική Έ νω σις τής ’Εγκρά
τειας ιδρυθη το 1837 καί κατωρθωσε μετά  εικοσαετείς 
ολους αγώνας το κλείσιμον όλων αυτών τώ ν οίνοπνευαατο- 
ποιειων κατα  το 1855 . Τό 1865 τή  ένεργείγ τών Ά ντ ια λ -  
κολικών Συνδέσμων τό Μονοπώλιον τών οινοπνευμάτων έδό- 
οθη εις φι-λανθρωπικάς εταιρείας, αί όποΐαι ύποχρεοϋνται 
να διαθέτουν τά  έξ αύτοϋ κέρδη εις ιδρύματα προστατευτικά 
κατά  τοϋ άλκολισμοϋ.

Εις τα  πολυπληθή άντιαλκολικά  σωματεία είνα ι έ γ γ ε -  
γραμένοι ώς εταίροι καί μέλη ένεργά ύπέρ τάς 1 1 1 ,9 6 0  
γυναίκες, αι οποΐαι διδάσκουν, κηρύττουν, κα ί γράφουν, δ ιε- 
ξαγουσαι λυσσώδη πόλεμον κατά  τοϋ άλκολισμ.οϋ. Διά τώ ν 
ενεργειών των παρ ίσταντα ι σήμερον εις τό Σουηδικόν κοινο- 
βουλιον έςηκοντα βουλευταί άντιαλκολικο ί.

η i r a  in τι u n
Ό τα ν  όμιλώμεν διά τό άγονον έδαφος τής Α τ τ ικ ή ς , άναν- 

τιρρητως ολοι μας αγνοοϋμεν ποιος πλοΰτος φυτείας όργιδί 
ολίγα βήματα μακραν τών Αθηνών. Καί τό άγνοοϋμεν διότι 
πλήν τοϋ Φαλήρου καί τής Κηφισσιάς τών δύο αυτών θε
ρινών προαστειων, δέν έχομεν καμμίαν ιδέαν τών ώραίων 
τοπ ίων τα  οποία πλαισιοΰν άπο κάθε μ,ερος τήν πόλιν μας.

Ο Ομιλος τών Εκδρομών, ολίγοι δηλαδή έξυπνοι νέοι, οί 
όποιοι ένόησαν τήν άνάγκην κα ί τάς ώφελείας τών έκδρο- 
μών καί οί όποϊοι είργάσθησαν έως τώρα θαυμάσια, ά νέλα- 
βον νά μάς γνωρίσωσιν μέ τά  κάλλη τοϋ τόπου μας, να μάς
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κήλουν νοέ άπολκύσαψ,εν χωρίς [Αεγάλκ έξοδα—/άρις εις τον 
συνεταιρισμόν— μίαν άττο τάς ώραιοτέρας απολαύσεις, αί 
όποΐαι ξεκουράζουν το πνεύμα καί ζωογονούν το σώμα καί 
διαθέτουν ευχαρίστως τήν ψυχήν.

Αί έκδρομαί, τάς οποίας ο καλός αυτός ομιλος διωργά- 
νωσεν έ'ως τώρα, είνα ι μία σε'ρά επ ιτυχ ιώ ν . Ή  τελευτα ία  τής 
παρελθουσης Κυριακής εις τό Πικερμι ήτο μία μοναδικ-/) 
απόλαυσες. Πρώτον διότι ήτο ολίγων ωρών μόνον καί κανείς 
δεν έπρόφθασε νά κουρασθγ. Έ π ε ιτ α  διότι ό καθείς η το μέ 
ϊδικόν του κύκλον, μέ ίδικούς του γνωστούς καί δεν ύπαρχε 
ή ανία εκείνη της ετ ικ έτας μεταξύ ξένων κα ί άγνω στω ν. Ό  
αμαξιτός δρόμος α π ’ ’Αθηνών εις Πικέρμι είνα ι μία ωραία 
λευκή τα ιν ία  μέσα εις τά  δργια τών πρασίνων άλσυλίων, 
τα ιν ία  αρωματισμένη ως την κλείουν ά π ’ εδώ καί α π ’ έκεΐ 
τά  μεθυστικά τών πεύκων καί τών θυμαριών αρώματα. Ό  
δροσερός καιρός, ή σελήνη, πλησεφαής εντελώ ς, τό ενδιαφέρον 
τών παλαιοντολογικών άνασκαφών, η αφελής καί έπ ισ τη - 
μονικωτάτη έν αύτώ  ομιλία του συμπαθούς παλαιοντολόγου 
κ. Σκούφου καί γεϋμα εις τό ύπαιθρον έν ά δ ια π τώ π ω  ευ
θυμία, ιδού η εκδρομή της Κυριακής ή άλησμόνητος δ ι’ δσους 
έ'λαβον μέρος εις α υτήν.

Ο πρόεδρος κ. Μαθιόπουλος, πανταχοΰ παρών, διανέμων 
σήματα του καλού σωματείου του, προσελκύων εταίρους μέ 
τούς καλούς καί άπερ ίττους τρόπους του, άφωσιωμένος εις 
επ ιτυχ ία ν  τών εκδρομών του, τό όποιον θά ε ίπή  εις την 
άπόλαυσιν όλων τών λαβόντων μέρος εις αύτάς.

Καί δέν υπάρχει αμφιβολία οτι ό ομιλος αυτός θά εύδο- 
κιμησγ κα ί θά προαχθγ καί θά σκορπίζν) όσημέραι όλίγην 
ζωήν καί όλίγην ψυχαγω γίαν εις την μονοτονίαν, εις την 
οποίαν έξαιοετικώς έντρυφώμεν’οί ’Αθηναίοι καί α ί Ά θη να ΐα ι, 
δέν ηξεύρω δ ια τ ί.

Η Φ ΙΛΙΑ
I '

Ή  φιλάρεσκος είνε φίλη επικίνδυνος. Χ ρειάζεται με
γάλη  προσοχή δ ι’ αύτην. Μη κάμνγς δμως σύγχυσιν μεταξύ 
φιλοκάλου καί φιλαρέσκου- υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
τών δύο. Ή  πρώτη έχει α ισθήματα εύγενή , η δευτέρα έν
σ τ ικ τα  χαμερπή. Ή  πρώτη θαυμάζει δ ,τ ι καλόν, έξαίοει 
την χάριν του κα ί τό ύποβοηθει εις τό νά φανγ καλλίτερον, 
η δευ τέρα δέν υπάρχει φόβος νά θαυμάσνι τό Καλόν καί 
’Αγαθόν, δ ιότι οΰτε κάτοχος τούτων είνε, ούτε αξίαν καί 
κρίσιν έχ ε ι, δπως κρίνγ περί αυτώ ν. Π λησιάζει έν μέρει την 
έγω ίσ τρ ια ν  ά λ λ ’ ή έγω ίστρ ια  άρκεΐται εις τό νά βλέπγι τό 
έγώ  της δοξαζόμενον, άνευφημούμενον μάλλον, ένώ η φ ιλά 
ρεσκος προβαίνει πολύ περαιτέρω. "Αν δέν τύχγ  υγιώ ν αρ
χών, καλών έκ τών τρυφερών της χρόνων παραδειγμάτων, 
στιβαρόές χειρός, κυβερνώσης τό πηδάλιον του ψυχικού της 
σκάφους, δ ιότι ή ιδ ία δέν έχει την άπαιτουμένην δεξιότητα 
νά κυβερνησγι αύτό, αποβαίνει πολύ έπιζημιος εις την φ ι
λ ία ν . Γ ίνετα ι πρόζενος διχονιών, υπονομεύει την θεμελιώδη 
ησυχίαν τών φίλων καί δχι σπανίως γ ίνετα ι καταστροφεύς 
τής ατομικής του ανθρώπου ευτυχ ία ς. Αυτή ώς κα ί έκείνη 

δέν υποφέρει ν ’ άκούγ άλλην έπα ινο υμ ένη ν ά λ λ ’ έκείνη έχει

και τ ι καλόν διότι ένδιαφέρεται καί διά την μάθησιν καί δεή 
την τέχνην, καί καθ δλα τά  άλλα· είνε συνήθως καλή φύ- 
σις, ενφ  αυτής χαρακτηριστικόν είνε τό μάταιον καί έπιπό- 
λαιον, δεν έχει ούδεμίαν σχέσιν μέ ό',τι εύγενές καί υψηλόν, 
πανούργος ώς ή άλώ πηξ κα ί έπ ίπλαστος έν γένει 
επ ιπλαστον άρέσκεται καί την όψιν της νά βλέπη, 
περιωρισμενος ό νούς της εις την κουφότητα κα ί ματαιοφρο
σύνην,καί επιρρεπής εις τό σκότος.Θρασεία ή μη, μοχθηρά ο
λίγον ή πολυ, άδιάφορον, άνηκει άκριβώς εις τά  τάγματα 
εκείνα τά  μη ΰποφέροντα τό λάμπαν κάτοπτρου, ώς προδί- 
δον τό ποιόν καί χρώμα τω ν , περί τού οποίου σοί ώμίλησα 
ήδη.

Τωρα ε'χομεν την περίεργον. Εις αυτήν συνέβη δ ,τ ι καί 
εις την ψευτριαν. Εις τά  «ηθικά  αμ αρτήματα» τών ψυχολό
γων διδασκάλων της οφείλει καί α υτή  τήν πνευματικήν της 
καταστασιν κατά  μέρος. Έ διδάχθη τήν περιέργειαν καί 
προδοσίαν εις τούς πα ιδικούς της χρόνους, δέν έψεύσθη δμως 
ποτε, δέν είχεν ΐ'σως λάβει δόσιν ψεύδους ύπό τής φύσεως δ
πως άναπυχθή, άλλά  μέ τήν περιέργειαν έξοικειώθει τόσον, 
ώστε δέν θεωρεί καν αυτήν άπρεπές. Ή  δ ιδασκαλία  βεβαί
ως δεν έγίνετο  έπ ί τώ  σκοπώ τούτω , ά λ λ ’ ή έξις της τήν 
κατέστησε δευτεραν φύσιν. Έ ξητάσθη παιδίον ούσα καί έ- 
βληθη ώς φύλαζ, δπως μεταφέργ ειδήσεις, καί έξεπλήρωνε 
π ιστώ ς την ταχυδρομικήν της άποστολήν ή ταλαίπωρος μι
κρά. ’Α λλά τώρα είνε πλέον νέα, έχει φροντίδας, ΰπρχρεώ- 
σεις εις την κοινωνίαν, είνε ό σπουδαιότερος τροχός τού μη
χανισμού τού οίκου της, δέν τής μένει καιρός πρός θυσίαν 
τής άποκτηθείσης έξεως, κα ί δμως δλα αυτά  δέν ισχύουν νά 
τήν υπερνικήσουν. Βαρόμετρον τού' βίου της εινε α ί φίλο«,*/ 
οί γνωστοί αυτής. Τό βαρόμετρον τούτο ρυθμίζει καί κανο
νίζει τά  βήματά τη ς. Τό βαρόμετρον τούτο έγεινεν α ιτ ία  νά 
προσβληθγ καί στενοχωρηθγ πολλάκις, ά λ λ ά  δέν βλάπτει, 
συνείθησε νά τρέχγ μ ετ ’ αύτοΰ τόν δρόμον τής ζωής της, 
καί θά τόν έξακολουθήσγ. δέν βλάπτει άν έχγ έργασίαν, ή-· 
τ ις  έπ ε ίγ ε ι, τό πνεύμά της απασχολεί ή κίνησις τού βαρομέ
τρου. Τ ί έκαμεν αυτή , τ ί ε ίπεν έκείνη , τ ί έφόρεσεν ή τάδε, 
πού θά ύπ ά γγ , δείνα, τ ί  σημαίνει τούτο, τ ί θά εέπγ τό άλλο.. 
Πρεπει νά τά  μάθη έστω  καί άν πρόκειται νά λάβγ τόν κό
πον νά ύπάγν) νά έρωτήσγ, δπως καί ή πολύ τολμηρά, ερευ
νά καί αυτή  καί τά  μάλλον άπόκρυφα τής καρδίας δχι δμως 
μέ τολμηρίαν έκείνης, άλλά  π λαγ ίω ς, κα ί δμως ένίοτε είνε 
φορτική εις τήν φ ιλ ίαν, άν μή οχληρά καί μ ισητή , διότι φέρει 
τήν φίλην εις δύσκολον θέσιν ώς μή θέλουσα νά τ γ  είπφ 
ότι έρωτα καί μή θέλουσα να τ γ  εεπη ένταύτώ '. δεν 
θέλω νά σού “τό ε ίπ ω . Καί πλέον τούτου τήν έζημίωσε 
τό ελά ττω μ ά  τη ς , διότι έδαπάνησε τόν καιρόν της εις 
άχρηστα, ά τινα  τήν κατέστησαν στενοκέφαλου κα ί μ ι
κροπρεπή καί φλύαρον, καί κατά  πολλά βήματα όπίσω των 
φ ίλω ν, τών οποίων ή πρόοδος συγχύζει καί αυτήν πολύ, ά λλ ’ 
ήτο άπειρον τού κόσμου τό πνεύμα τη ς , δταν τό ένεκολπώθτ 
πολύ τρυφερά, καί διεπλάσθη καί άνεπτύχθη μ ε τ ’ αυτού, 
δέν ήμπορεΐ νά τό παρα ιτήσγ, έστω  καί άν έγεινεν αίτιον 
τ ώ ν  δακρύων της τοσάκις. Αλλά πού έφαντάζετο ή ταιλαι- 
πωρος μικρά, δτι θά είχε τό άποτέλεσμα τούτο τό έργον, τ° 

όποιον έξεπλήρωνε τότε μέ τόσην χαράν καί τ α χ ύ τη τα  δεϊ

ΕΦΒΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΩΡίΩΝ
■r“
ρ  όποιαν τα χ ύ τη τα  τής εϊχον δοόσει τά  κολακευτικά έ 
κθετα: (πουλάκι, άστραπή .)

Ή κακώς συμπεριφερομένη μέ τάς φίλας είνε τύπος δ ιά 
φορος τή ςά νω τεκ ω . Δέν χάνει τόν καιρόν της νά περιεργα- 
(ητ«ι την φίλην ού'τε π λαγ ίω ς να τήν έξεταζη  ολίγον φρον-

Ε Π 1Φ Γ Α Λ Ι Σ

10 ΑΕΝ4Ρ0Ν TÜN ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΝ TOT ΠΤΑΧΟΐ ΜΙΚΡΟΤ
•Ενχ |»txpö αγόρι σχεδόν δέκα χρόνων, ή χαί όλιγώτερυν, Εξύπνησεν ένα 

Wt μέσα εις έ'νχ είδος ύπογείου ΐιγροΰ χχϊ κρύου. Ντυμένο με Εν« λεπτό 
«Ιρίμ* Εερεμι χαί ή άναπιοή του έγίνετο δίσχολο; αϊτό τό κρύο. Καθισμένο 
άένω εις μίαν χασέλ«, Εστενοχω ριΐτο στή γωνιά το« και διεσχέδαζε νά βλέπη 
|1ι άσπρο ατμό ποΟ έγίνετο άπό τήν αναπνοήν του μέσα στον πχγωμίνον 
ip«, άλλά πεινούσε πολύ· πολλές φορές είχε πλησιάσει στό ξύλινο χρεββάτ1 

οκω άνεπαύετο ή άρρωστη μητΕρχ το«, επάνω σένα πολύ λεπτό στρώμα μέ 
ό κεφάλι άχουμπισμένο σ' Ενα σωρό άπό κουρέλια αντί για μαξιλάρι.

Πώς εύρίσχετο Ixet; Είχε βέβαια Ελθει μέ το παιδί της από άλλην πό- 
έινχαι Επεσε Εξαφνα άρρωστη. Οι χάτοιχοι το« δωματίου, τοϋ όποίου χάθε 
[ρινιά είχε χαι τόν ένοιχιαστήν της είχαν σιορπισθή- ήτο ήμέρα Εορτής, Ενα 
Iιέιον Εμεινε μεθυσμένος φοβερά άπό τήν προηγουμένην ημέραν εύρίσχων οτι 

ίορτή ήρχετο πολύ αργά.
Μια γρηα ογδόντα χρόνων βογγούσε «Γ μ ιά  άλλη γωνιά της κάμαρας. "Αλ ■ 

λοτε ήτανε νταντά χα'ι τώρα πέθαινε μόνη, μο«ρμο«ρίζουσα χαί γογγύζουσα 
«εντίον το« παιδιού, τό όποιον φοβότανε νά πλησιάση στή γωνιά της.

Είχε εϋρει νά πή χάτι άλλά δέν είχε τίποτε γιά νά φάη χαΐ γιά δεχάτη 
ρορά ή'ρχετο χοντά στή μητέρα του, τήν όποία προσπαθοϋσε νά ξυπνήση. Τέ- 
Ιεςήρχισε νά φοβάται μέσα σ’ αυτό τό σχοτάδι.Πρά πολλής ώρας δέν εφεγχε 
τλέον χαί δέν είχαν άχόμη ανάψει φώς. ’Αφού Εχάίδεψε τό πρόσωπο τής μη- 
ίτέρας του, έμεινε Εχπληχτο πού τήν αΐσθάνετο δλως διόλου άχίνητη χαίχρύ- 
Βντόν τοίχο.

— Κ άνει πολύ κρύο εδώ, Εσχέφθη.
Έμεινε άχόμη λιγάχι χοντά στή μητέρα το«, μέ τό μιχρό το« χεράχι 

άουμπισμένο Επάνω στόν ώμον τής πεθαμένης, φυσούσε τά δάχτ«λά του για 
* τά ζεστάνη, τέλος πήρε τό χαπέλλο του χαί βγήκε ψάχνοντας, Εξω άπό 
ύ υπόγειο. Θά είχε φύγει γρηγορώτερα αν δέν_φοβότανε τόν σχύλλον που ού'λ- 
Αεζε όλη τήν ήμέρα άπ’ Εξω άπό τήν πόρτα τοϋ γείτο α, άλλά ό σχύλλος δέν 
ιενε πλέον έχει χαί έτσι βγήχε Εξω βιαστικά.

Θεέ μου ! Τί πόλις ! Ιίοτέ του δέν είχε δει όμοια. Έχει χάτω άπό τόν 
»50 ου ήρχετο, δέν βλέπει κανείς τήν νύχτα oute ουρανό ού'τε γή Ενα μο- 
*άχα φανάριφωτίζει όλο τό δρόμο, τα παράθυρα τών μικρών σπιτιών είνε όλα 
ίειστά, στούς δρόμους δέν φαίνεται κανείς μόλις νυχτώσει, όλος ό κόσμος 
άείνεται στά σπίτια, τίποτα άλλο. πλέον, παρα πλήθος σκύλλων, οί όποιο1 
άρλιάζουν χαί γαυγίζουν όλη τήν νύχτα. Ά λ λ ά  Εκανε ζέστη Εχει χάτω, τοϋ 
Sva-e α τρώη, Ενώ Εδώ, τ ί θόρυβος, τ ί χόσμος, τί άλογα, τ ί αμάξια χαι 
«ρό πάντων τό χρύο. Ώ χ τ ί  κρύο ! Καί γιά νά αυξήσουν τά ¡ίχσανά του, ά ρ χ ι. 
·* νά τοϋ πονοδν τά δάχτυλά του.

Νά Ενας άλλος δρόμος. ’Ώ  ! πόσον είνε πλατύς ! Είνε φόβος νά χατα- 
•λεχωθή κανείς σέ χάθε βήμα I Τί θόρυβος, τ ί χόσμος καί τ ί φώτα, τί φώτα I 
Ειί αυτό τί είνε ; Ά  ! ι ΐ  άπέραντο γ ια λ ί! Φαίνεται μέσα άπ’ αύτό μιά ώ · 
i*i« ¡χαρά χαι μιέσα §χ.Τ ενχ δέντρο που φ:άνει ώς το τχβχνι. Εΐνχι ενα 
Κντρο τών Χριστουγέννων, στολισμένο μέ χιλιάδες φώτχ χαί μέ χρυσά 

χ'ι φορτωμένο μέ μηλα, μέ χοΟχλες,μέ άλογάχιχ.’ΕχεΤ πχιδιά χαθχρά 
ί  στολισμένα διασκεδάζουν, παίζουν χαι γσλουν, τρώγουν χαι πίνουν. Νά 

ωμένο χοριτσάχι πού χορεύει μ ’ Ενα αγόρι· τί ώμορφο χοριτσάχι ! Ή 
ρενσιχή άχοόγεται χαί άπ' Εξω άπό τό γυαλί άχόμη.

Τό φτωχό χυττάζει χαί γελάει, άν χαί τοϋ πονούν τά χέρια του χαί τά 
**όια του,— τά δάχτυλά του παγωμένα, τώραχαταχόχχινα, χαί άχίνητα πλέον 
¡50 ν πόνο.

Θυμάται ξαφνιχά τόν πόνο του, άρχίζει τά χλάμματα χαί πάει μαχρύτερα.
. Νά άχόμη Ενα γυαλί χαί μιά άλλη χάμαρα, βλέπει Ενα άλλο δέντρο χαί Ενα 

>«πίζι γεμάτο με όλων τών είδιδν χαι τών χρωμάτων γλυκά, τέσσαρες πλοιί- 
,ιιί κυρίες τά μοιράζουν εις Εχείνους όπου Ερχονται άπό Εξω, άπό τήν πόρτα 

Ανοίγει κάθε στιγμή χαί άφήνιι νά ερχεχαι μέσα πολύς χόσμος. Τό μιχρόν 
ρθίον πλησιάζει χρυφά. σπρώχνει βιαστικά τήν πόρτα χαί μπαίνει χαί αύτό 
ί̂ 5«· Ά  ! ποία φωνή, ποία άγαναχτησις ! Μία κυρία πλησιάζει βιαστικά του 
Κ ι ι  Ενα νόμισμα στό χέρι χαί τοϋ ανοίγει άιχέσως τήν πόρτα γιά νά φύγη. 
#0, φοβάται τό δυστυχισμένο ! Τό νόμισμα Επεσε άπό τά παγωμένα χεράκια 
ρ  χα'ι χτύπησε πάνω οτήν σχόλα, γιατί δέν μπόρεσε να χλείση τά χόχχινα 
,'χτυλάχια του γιά νά τό χρατήαη.

τ ίζ ε ι $Γ «ύ τή ν , ά λ λ ’ άπότοριοι καί οί λόγοι καί αί κινήσει? 
της καί δλη έν γένει ή συμπεριφορά της παράδοξος. Ά ν  ή 
φιλη ¿¡«λ-?) τήν δ ιακόπτει χωρίς να ζητήσν) κάν συγγνώμην 
δια τούτο- α ντ ιλ έγε ι Λαραφόροις. ’Ε π ιμ ένε ι εις τήν γνώμην 
της με φωνήν στεντορίαν καί πείσμα κτηνώδες, ταπ εινώ νε ι

Αμα βρέθηκε στό δρόμο άρχισε νά τεέχη πολό γλήγορα χωρίς να ξέρη 
ποϋ πηγαίνει, Εχει διάθεσιν νά χλάψη άχόμη, άλλά φοβάται χαί Ετρεχε πάν
τοτε' είναι πολύ λυπημένο γιατί αισθάνεται πώς είναι μόνο χαί Εγχαταλελει- 
μένον. Καί Εξαφνα, ώ ουρανέ ! άλλά τί είναι άχόμη I Πλήθος στέκεται μπρός 
σ’ Ενα γυαλί χαί θαυμάζει χάτι· πίσω άπό τά γυαλί τρεις μικρές χοϋχλες ντυ
μένες μέ πράσινα καί χόχχινα φορέματα, οαν ζωντανές ! Ενας γέρος φαίνετα, 
πώς παίζει σ ’ Ενα μεγάλο βιολί, δυο άκλοι είναι χοντά του χαί παίζουν μ ι
κρότερα όργανα, χινοϋνε τά κεφάλια τους μέ τόν χρόνον καί χυττάζουν ό Ενας 
τόν άλλον , τά χείλια τους κινούνται· συνομιλούν βέβαια, άλλά δυστυχώς δέν 
άχούγονται άπό τό γυαλί.

Τό παιδάκι ένόμισε στήν άρχή πώς ήτον ζωντανός, άλλ ’ Εννόησε αμέσως 
πώς δέν ή’ταν* τίποτε άλλο άπό κούκλες, χαί άρχισε τά γέλοια. Λέν εί/α  
ποτέ δή τέτοιες και ούτε ήξευρε πώς υπάρχουν. Είχε πάλι διάθεσιν νά χλάψη 
άλλά ταυιοχρόνως ή κούκλες τού φαίνονταν τόσον άστεΐες !

Ξαφνιχα αίστχνθηχε πώς κάποιος τόν Επιασε άπό πίσω, Ενα μεγάλο χαχό 
παιδί ή'τανε χοντά του, τοϋ Εδωχε, ό Θεός ξέρει γ ιατί, μία φοβερή γροθιά 
στό κεφάλι, του Εβγαλε τά χαπέλλο του χαί τό Ερρ.ψε χάμου.Τό δυστυχισμένο 
ηχούσε ολόγυρά του φωνές. Κατατρομαγμένο, σηκώθηκε χαί Ετρεξε χωρίς νά 
ξερη πού...Βρέθηκε αίφνης μέσα οέ μιά αύλή χαί έχρύφτηχε πίσω άπό τά ξύλα 
τής φωτιάς.

Έδώ δέν θά μ" εύρουν, Ισυλλογίζονταν, χαί Επειτα είναι σχοτάδι.
Έμαζεύτηχε Εχε!· ό τρόμος τό Επιεζε, άνέπνεε μέ χόπο, άλλ’ Επειτα άπό 

λίγο αίστάν θηχε πώς ήταν» τόσο χαλά, τά χεράχιά το« χαί τά ποδαράχια το« 
δέν το« πονοΰσαν πλέον, χαί δέν Ιχρύωνε, ένόμιζε πώς είχε πλαγιάσει Επάνω 
εις μιά θερμάστρα. Αιφνίδια όλο το« τν σώμα άναερίχιασε, Επλησίαζε νά χοι- 
μηθή. Τί ώραια πού θά είναι νά πάρη κανείς Ενα ύπνο έδώ . . .

—  θ ’ «ναπαυθώ λίγο και Επειτα θά πάω νά ξαναδώ τίς χοϋχλες, έσχέ-
φθηχε, χαί Εχαμογέλασε μ ’ αυτήν τήν σχέψιν, ακριβώς όπως οί ζωντανοί άν
θρωποι I

—  ΑΕφνης άχούει τήν μητέρα του νά τραγουδή χοντά του.
—  Μαμμά, κοιμούμαι, ώχ ! τ ί ώραια πού είναι νά κοιμάται κανείς Εδώ.
—  Έ λα να δής τό Χριστουγεννιάτικο δέντρο μου, μικρό μου, τού Εμουρ- 

μούρισε στό αύτί μιά γλυχειά φωνή.
Νομίζει στήν άρχή πώς είναι πάντα ή μητέρα του, άλλ’ όχι δέν είνα 

αύτη'. ΙΙοιός λοιπόν το φωνάζει Ετσι ; Αέν βλέπει; άλλα χάποιος σκύβει Επάνω 
του χαί τό φιλεΤ μέσα στό σχοτάδι, Ενώ αΰ:0 απλώνει ιό χέρι και αμέσως, 
ά ! τί φώς ! Τί δέντρο τών Χριστουγέννων I ποτέ του£δέν είχε δή όμοιον- 
Ποϋ βρίσκεται λοιπόν ; Τί λαμπρότης ! ποία λάμψις ! καί πόσες χοϋχλες ολό
γυρα Ι.,.άλλά αναγνωρίζει άμέαω; πώς είναι άληθινά άγοράχια χαί άληθινά 
κοριτσάκια, άν χαι τό πρόσωπό τους τοϋ φαίνεται υπερφυσικά ατάραχο* Γυ
ρίζουν xat πετοϋν ολόγυρά του, τό άγχαλιάζουν, τό φιλούν, τό πέρνουν μαζή 
τους χαί αυτό Επίσης, πετα χαθώ; τά άλλα χαι βλέπει τήν μητέρα του, ,ή 
όποία τό χυττάζει μέ χαρά και χαμογέλα πού τό βλέπει νά πετα.

Μαμμά, μαμμά, τί ώραια ποϋ είναι Εδώ, τής φωνάζει Εχεϊ πού φιλεΐ 
τά παιδιά.

Και μιλεΤ γιά τίς ώραίες χοϋχλες πού είδα άπέΡμέσα άπό τό γυαλί.
— Ποια είοαστε αγαπητά παιδάχια, τά ρωτάει χαμογελόντας.

Είναι τό δέντρο τών Χριστουγέννων τού ’ Ιησού, του άποχρίνονται,Ό  
Χριοτος έχει πάντα ενα δέντρο τών Χριστουγέννων αυτή τήν ήμέρα, γιά τά 
μικρά παιδιά πού δέν Εχουν Εχει χάτω · .  .

Μαθαίνει τότε ότι όλα αυτά τά αγόρια, όλα αυτά τά κορίτσια „ είναι παιδιά 
χαθως αυτο, άλλα άφησμένα άπό τίς μητέρές τους, πεθαμμένα άπό τό χρύο 
μέσα σ :ίς κούνιές τους, πεταμένα στις σκάλες, στις πόρτες τών πλουσίων τής 
ΓΙετρουπόλεως, άλλα πεθαμμένα στις παραμάνες τής Εξοχής δπουτά Εμπιστεύε
ται τό βρεφοχομιίον,αύτά πεθαμμένα άπό πίνα, ΕχεΤνα άπό ασφυξία μέσα στά 
βαγχόνια τής τρίτης θέσεως. Είναι δλα Εδώ τώρα, τά παιδιά αυτά όμοια μέ 
τούς αγγέλους, περιτριγύριζπν τόν Χριστό. Νά αότός ό ί’διος απλώνει τά χέ
ρια του χαί τά ευλογεί, καθώς χαί τίς μητέρες τους. Αύτές στέκουν παράμερ» 
xat χλαΐν«, χάθε μία άπό αύτάς αναγνωρίζει τό γυιό της ή τήν κόρη της, π ι - 
τούν πρός τίς μητέρες τους, τάς φιλούν, σκουπίζουν τά δαχρυά τους μέ τά χε
ράκια τους καί τάς παραχαλοϋν νά μήν χλαΐν* άφοΰ είναι τόσο χαλά Εδώ....

Τήν άλλην ημέραν ό θυρωρός βρήκε πίσω άπό τά ξύλα τής φωτιάς τό μ ι
κρόν παγωμένο πτώμα του γαμένο« παιδιού.

Dostoievsky



8 εφ η μ ερις  ϊ ω ν  ΚΥΡΙΩΝ

τήν φ ίλην ενώπιον άλλων μέ ύφος άγέρωχον μή σχετιζόμε- 
νον με την φ ιλ ίαν φθανουσα [¿εχρι του σημείσυ νά τή  ε ιπη  : 
¿εν εινε αληθές τοϋτο ώς να της έλεγε : είσαι ψευτρια, η 
δεν εινε ορθή η κρίσις σου ώ ; νά της έλεγε : είσαι ¡χωρά,καί 
«διάφορον αν έννόησεν ότι η φίλη προσεβλήθη εξακολουθεί 
το αυτό υφος διότι δεν εννοεί δ ια τί προσβάλλεται.

Και τ ι βΧαπτει πως ομιλεΓ κατ αυτόν τρόπον ζ φθάνει 
οτι δεν ζημιώνει κανένα. Συνήθως όμιλει χειρονομοϋσα καί 
μορφαζουσα, των οποίων χειρονομιών χρήσιν κάμνει καί 
εις τας φ ιλ ικας της εκδηλώσεις' παραδείγματος χάριν 
δίδει έν καλόν σπρωξιμον με τον αγκώνα ή μέ την παλαμην 
εις τη ν  φ ίλην, συνομιλούσα μ ε τ ’ αυτής εις σηυιεΐον οτι είνα ι 
αστεϊον ο ,τ ι λεγει· αλλα  τοϋτο ηθελεν είσθαι μηδέν, άν μη 
ε ίχ ε  το προσβητικον υφος, δια του οποίοτ ταπεινόνει επ ί π α - 
ρουσίρρ οίουδηποτε. Δεν αξίζε ι δε καί τόν κόπον νά πληρώ- 
νη τα ι με το αυτο νόμισμα, διότι δεν της καιχνει ούδεμ.ίαν χ ΐ-  
σθησιν το θεωρεί φυσικωτατον, λαμ.βάνουσα έαυτήν ώς π α 
ράδειγμα, ενδεχόμενον νά κατακρίνν) την φ ίλην, ή την βλάψη 
διά τών λόγων τη ς, όχι όμως από πραγματικήν κακίαν αύτη 
α λ λ  απο ελλειψ ιν πάντοτε καλής ανατροφές* άν της γίνουν 
πα  ράπονα διά τοϋτο ,άπαντα  με την συνήθη της λ επ τό τη τα : 
α έγώ  δεν τό ή'ξευρα πώς θά θυμώσγ,ς, καί τ ί πειράζει πώς 
τό ε ίπα  ; »  απορεί διά τάς πλησίον φ ίλας, διότι δεν την 
σχετίζοντα ι πολύ καί θαυμάζει διά τάς μακράν, διότι δεν 
τής γράφουν. Καί χαριν άν καμη καί χάριν ζητούσα δεν 
γνωρ ίζει ευγένειαν, ψυχρά φίλη κάμνει τας χάριτας μέ άχα- 
ριν τρόπον η βαρβαρος μέ εξευτελιστικόν.

Μ αρ ία  Π ιν ίλ λ η .

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Α ύ γ *  ό ρ ε χ τ ικ ί .  Τ ρίψετε εις τό γουδί 2 -3  σκελίδες σκόρδου 2 

κοίλες σαρδέλες καθαρισμένες, μ ίαν κουταλίαν κάπαριν τουρσί, ολίγον 
μ α ϊν τα ν ό , λάδ ι, ξόδι, α λ ά τ ι, π ιπέρ ι. "Οταν έχουν ένωθή κ αλά  προσ
θέτετε 2 κρόκους πηκτούς αύγοϋ. Έ π ε ιτα  βράζετε αύγα  μ ά τ ια  μέσα  
εις νερό κ α ί όταν πήξουν κ α ί σκεπασθοϋν εντελώς μέ τό άσπρο τω ν  
τά  σερβίρετε εις π ια τέλα ν  κ α ί τα  σκεπάζετε μέ τη ν  σ άλτσαν σας. 
Γ αρνίρετε τη ν  π ια τέλα ν  σας μέ διάφορα τουρσιά ή μέ μαρουλάκ^α ή  
μέ ά  γκουράκια  κομμένα εις εύμορφα σχ ή μ α τα .

Α ύ γ *  π α ρ α γ έ μ ισ α * . Τ ρίψετε ό λ ίγη ν ψ ίχ α  ψ ω μ ί μέσα εις γάλα  
εις φρέσκο βούτυρο, μ α ϊντανό , ολίγο σκόρδο κ α ί α λ ά τ ι. Τρυπάτε από 
πάνω  κάθε αύγό χω ρ ιστά  κ α ί άφα ιρεϊτε  τό άσπρο. Εις τη ν  θέσιν 
του χύνετε όλίγον από τό  άνω  μ ίγμ α ' τά  τοποθετείτε εις καραβάνα  
όρθά, εις τρόπον ά σ τε ·  νά  μ ή  γέρνουν. Τά βάζετε εις πολύ έλαφρόν 
φούρνον κ α ί όταν ψηθούν τά  σερβίρετε εις κοκοτιέρες.

ΜΕΓΑ ΥΠ Ο ΔΗ Μ ΑΤΟ Π Ο ΙΕΙΩ Ν  
I. Δ  Τ Σ Α Μ Η

Μέ βελούδινα κα ί μ ετα ξω τά , εις διαφόρους χρωματισ
μούς, πρωτοφανή δέρματα κατασκευάζει τό άριστον ύπο- 
δηματοποιεΐον Τ α ά μ .·η  τά  καλλ ιτεχν ικά  υποδήματα τών 
π ελατώ ν αυτοϋ, τα  όποια κα ίτο ι πρώτην φοράν παρουσια- 
σθέντα ε ις  τά ς τελευτα ία ς εκθέσεις, τό πρώτον έν τούτοις 
μ ετα ξύ  τώ ν Ελληνικών ελαβον Βραβεΐον, άναγνωρισθείσης 
τ ή ς  υπεροχής τω ν.

ΡΥΘΜΙΚΑ ΠΑ1ΓΝΙΑ
'Υ πό  Α ,εχ σετ. Λ α ο κ α μ έ δ ο υ

Ιίλουοία συλλογή παιγνίων και ασμάτων εις τέσσαρα τεύχη μετά μουσι
κής πλήρους μελωδίας δηλ. και αρμονίας, καί λεπτομερών καί σαφών σχη

μάτων καί οδηγιών πρός έχτέλεσιν όλων τών παιγνίων τών Φροεβελιανώ* 
άωρων και της Φροεδελιανης Γυμναστικής, της μόνης δυναμένης νάνρν- 
σιμεύσ)) δ,α νήπια καί παιδία ά'ρρενα καί θήλεα 3 -10  Ιτών. Ή συλλογΐ 
«υτη είναι προσέτι πολύτιμον βοήθημα διά τε τάς Μητέρας καί τάς παιδα- 
γωγους καί αύτούς ακόμη τούς δημοδιδασκάλους, ώς περιέχουαα άφθονον 2.

ην και όδηγιας^ πραγματογνωσίας, όθιν καί είδικώς χρησιμιύεε εις τήν δμ 
τών παιγνίων καί άσμάτων τούτων ένίσχυσιν καί διάδοσιν τής Ελληνικής 
γλωσσης τών άπανταχοϋ Έλληνοπαίδων.

Τ ιμή τών τριών πρώτων τευχών Δρ. 5. Ένταΰθα.
1 ?” ” » » 7,50 Ιν τώ Έξωτερικώ
Εν Αθηναις εν τώ Βιβλιοπωλείο) τής «Ε στίας»  όδός Σταδίου Ά ρ .4 1

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
ΠΑΤΣΙΦΑ ΚΑΙ ΥΙΟΥ

Επι τή εύκαιρία τής έπεχτάσεως τοδ καταστήματος «Σ . Πατσιφάχ, 
Υιού» προσετέθη Ιν αυτφ Ειδικόν Τμήμα εύθηνών καί ωραιότατων υφασμά
των ών λεπτομερής κατάλογος ίπεται·

Ζεφήρια καί τσήτια άπό Λ επτ. 55  καί άνω.
Βατίσται νεώταται και ώραιόταται πάσης ποιότητος.
‘ Υφάσματα μαλλοβάμβακα 6 πήχ. άπό 1 ,30 .
‘ Υφάσματα βλομάλινα ό πήχ. άπό 2 ,75  καί άνω.
Ταφτά χρωματιστά 1κ χαθαράς μετάξης ό πήχ. 3,90.
Φουλάρια σκε'τα παντός χρώματος (Pougé) ό πήχ. 2,25.
Μεταξωτά κχαδωτά διά φορέματα νυμφικά ό πήχ. άπό δραχ. 5,
Κορδε'λλαι μεταξωταί double face No 12  ό πήχ. δρ. 0,90.
Χειρόκτια δερμάτινα (τοΟ grenoble) ήγγυημένα τό ζεϋγος 6 ,50.
Βέλα πασης ποιότητος καί χρώματος άπό δρ. 1 καί άνω έκαστον.
Μανδαπολάμια ’ Αλσατίας άρίστης ποιότητος.
’ Αρώματα τών Ιξοχωτέρων έν Παριοίοις κατασκευαστών.
Eau de colagne ευρωπαϊκή άπό 1 ,4 5  κατά φιάλην. *
ψ ά θα ι «αί Ικλεκτά άνθη διά γυναικείους πίλους.
Διά τάς μοδίστας έξαιρετιχαί τιμαί.

Π Λ ρ α χ Λ λ ο ΰ ν χ α ΐ  θερμώς αί κ. κ. συνδ'ρομή- 
τριαι μας, αί καθυστεροΰσαι τάς αυνδρομάς των μέγρι 
σήμερον νά σηευσουν εις έξόφλησιν τών καθυστερου; 
μένων. Τήν αυτήν παράκλησιν άπευθύνομεν καί προ- 
τάς κ .κ . άνταποκριτρίας καί άνταποκριτάς μας.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
Εις πάσαν κυρίαν, ή τις θά ήθελε νά τοποθέτηση άσφαλώ( 

καί έπικερδώς χρήματα , ή νά προβή εις αγοράν ή πώληϊΐ» 
τ ίτλ ω ν , ή 1 ϊ ;  πάσαν άλλην χρηματισπκήν ή εμπορική* 
πράξιν συνιστώμεν θερμώς τήν Τράπεζαν Έ μπεδοκλέους, ίί 
τό πρόγραμμα δημοσιεύομεν ένταΰθα ;

ΤΜ Η Μ Α  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ
Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Α  : Έ κδ οσ ις  επ ιτα γ ώ ν  επ ί του ’Ε ξωτερικού.^  

γοραπω λησία ι: σ υνα λλα γ μ α τ ικ ώ ν , επ ιτα γώ ν, χρυσού, ξένω ν τραπέζι· 
κών Γ ρ α μ μ α τ ίω ν  κα ί τ ίτ λ ω ν .

ΕΙΣΠ ΡΑΞΕΙΣ : Σ υνα λλ α γμ α τ ικ ώ ν , τ ίτ λ ω ν  χαΐ τοκομεριδίων ι** 
ταΰθα  καί έν τώ  έξω τερικώ .

ΔΑΝ ΕΙΑ : Π ροχαταβολαί επ ί τ ίτ λ ω ν .— Λ ογαρ ιασμο ί τρενούιχέΊΐΊ
ΚΑΤΑΘ Ε ΣΕ ΙΣ 1

 ̂ '/σ %  ετησ ίω ς, άπόδοσις ε ις π ρώ τη ν ά να ζή τη σ ιν  
4 » » » μ ετά  Ινα μ ή να
4 V* * * · » τρεΓς μ ήνας
5 * · « * εξ μ ήνας
5 '/ ί » ” » » έν ετος κα ί πλέον,

ΤΜΗΜΑ ΑΠ Ο ΤΑΜ ΙΕΥΣΕΩ Σ : Π ώλησις πάσης λαχειοφόρου δμ®' 
λογίας εις μ η ν ια ία ς  δόσεις, μέ τή ν  τύχ η ν  ύπέρ τού αγοραστού 
τή ς  κ αταβολής τή ς  πρώ της δόσεως.

ΤΜΗΜΑ Χ ΡΗ Μ ΑΤΙΣ Τ Η ΡΙΟ Υ : Ά γ ο ρ α π ω λη σ ία ι τ ίτ λ ω ν  έντιύ* 
καί έν τώ  έξω τερικώ  έπ ί ά π λή  μ εσ ιτε ία .

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : Π ληροφορία» ίμ π ο ρ ικ α ΐ .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ παντός είδους εμπορευμάτω ν, μ η χ α νώ ν κλπ* 

συμφέροντας όρους, μ ε τ ρ η τ ο ύ ς  καί έπ ί π  ο ο θ ε σ α  ί  «.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΟΙΚΩΝ


