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> Δια τά ανυπόγραφα άοθρ 
ευΟυνεται ή συντάχτις αύτώ,,
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Έν τφ Έξωτερικφ δέ παρ’ δπαδι τοϊς 
άντιπροδώποας Λμών.

X X
Σ ώ ματα  π λήρη  παρελθόντω ν έτώ ν εύρ ίσχοντα ι παρ ’ ήμΓν 

κα ι παρ απασι το ις  αντιπρόσω πόις ήμώ ν.

j Τά πεμπόμενα ήμΤν Υειρό. 
ξ γραφα δημοσιευόμενα ή ρή 
) δέν Ιπιστρέφονται. —  Ά νυπ ό -  
) γραφα χαι μή δηλοϋντα τήΥ 
, διαμονήν της άποστελλούσης ! 
) δεν είναι δεχτά. — Πάσα άγ- ¡ 
I γελία άφορώσα εις τά? Κυρίας 
■ γίνεται δεχτή. ι

Α ι μεταβαλλουσαι διευθυν— ί 
σιν οφείλουσε ν' άποστέλλωσι > 
γραμματόσημον 50 λεπτών ί 
προς Ιχτόπωσιν νέας ταινίας. <

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ο λιγκα  Χ ρυσοσπάθη. Α ί ζωγράφο, μ α ς . - Ό  άδ,χος χάρος (ύπό 

δος ; Ε ,ρηνης Ν ,κολοιδου).— Ή  Μ ά γ ισ σ α .-Β α σ ιλ ικ ο ί γάμο ι (ύπό χ.
λενης I εωργ,αδου). ΓυναιχεΓοι σ τολισμ οί (ύπό ΙΙαρισσινη). — Ή  

οψιπλουτος (ύπό δος Μαόίας Π ιν έ λ λ η ) . -Σ ν ν τ α γ α ί.-Ε ιδ ο π ο ιή σ ε ις  —  
επειτα  j Έ π ιφ υλλ ίς  (ύπό χ . Ε λ έ ν η ς  Π ολιτάχη).

ΟΛΙΓΚΛ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ
’Ολίγαι γυναίκες έχουν ιστορίαν. Μεταξύ των ¿λίγων 

τούτων δσοα γεννωνται παρ* τούς χρυ, ο0ς Ορονους, -ή δσαι 
ζουν και θνήσκουν ύπό την στέγην μεγάλων πολιτικών άν - 
ύρών έχουν καί αύταί το μερίδιόν των είς τήν πολιτικήν καί 
κοινωνικήν δράσιν εκείνων.

Διότι βσον καί, άν οί νόμοι άπέκλεισαν τάς γυναίκας από
* εΧΙ,^ ° ν έν τ '0 ™>^εία θέσιν, αί κοινωνικαί συνθηκαι 
ομως τας έταξαν κοινωνούς καί συχνά συνεργάτιδας πολυ
τίμους και παράγοντας ισχυρούς είς την πηδαλιούχησιν των 
κρατών καί είς τάς τύχας τών λαών.
I Πάντοτε παρά τό πλευρόν ενός άνδρός, δσον υψηλά καί , 
«ν ανελθη ουτος, δσον κράτος καί δύναμιν καί άν έξασκή, 
Νκρχει επιφανής ή άφανής μία γυναικεία μορφή, ή όποίά 
ίασσει τό στήθο'ς της παρά τό ίδικόν του είς πάσαν καται- 
Υόα και̂  γίνεται δ άγρυπνος φρουρός τής ψυχικής του γαλή
ν^ και ο ακάματος καί πλέον άφωσιωμένος σύντροφος καί
* ς *** συνεργάτης τής ευτυχίας του.

Εις τους κίνδυνους καί είς τάς κρίσιμους στιγμάς πρώτη, *
Ννει τελευταία είς τάς ήμέρας τής χαράς, λησμονούσα έ-
*υτην πάντοτε, χάριν εκείνων υπέρ τής ευτυχίας τών ό-
*ιων αφιερώνει τούς θησαυρούς του πνεύματος “καί τής ψυ- 
ή? της. Τ

Μιαν τοιαυτην γυναίκα χάνει ύ άρχαιδτατος σήμερο 
πολίτικος οικος τών ’Αθηνών, μίαν τοιαύτην κόρην καί I -  
οελφην ενταυτώ άγαπητήν θρηνεί ύ επιφανής πολιτευτής 
κ. Βεοόωρος Δηλιγιάννης, μίαν τοιαύτην συγγενή καί φίλην 
και επίκουρον έν πάσι συνεργάτιδα κλαίουν οί συγγενείς 
και οι οικογενειακοί καί πολιτικοί φίλοι του.
, π χ τ &  * « 1 μΊτρός ή "Ολιγκα Χρυσοσπάθη,
εγενετο άπό τής μικράς της ήλικίας τό θετόν τέ- 
κνον του συγγενικού οίκου Δηλιγιάννη. Άνετράφη 
υπο την στοργικήν στέγην έκείνου, μυηθεϊσα νεωτάτη είς 
την όυσκολον αποστολήν της, όχι ώ; κόρης αγαπητής 
και αμέριμνου, προωρισμένης μόνον 5 ιά τάς άπολαύ- 
σεις τής ξωής, άλλ’ ώς γυναικός, ή ¿ποία θά ένεθάο- 

' Γ ε Γ“ 1 θά^Ρ·Ίρ'?ει καί θά συνέτρεχε τόν πολιτικόν άν- 
ρ* εις τας δυσκολίας τής ζωή,, ήν ήσπάσθη καί θά έλεί- 

αινε το περί αυτόν έ'ύαφος, τό όποιον ή πολιτική καθιστά 
τοσον ουσβατον καί κοπιώδες.

Μέ, Τ'ίν εύΤίνεικν αβρότητα τών αισθημάτων
και την απλοϊκήν καλωσύνην τών γυναικών, αί όποΐαι γεν
νιέται προωρισμέναι νά κάμουν τήν ευτυχίαν τών άλλων 
και να αδιαφορούν δι εαυτάς, μέ τήν μεγάλην άγάπην καί 
ευγνωμοσύνην, ήν έτρεφε πρός τόν λατρευτόν θειον της, ή 
Ολιγκα Χρυσοσπάθη κατώρθωσεν, ίνα έλαττών/) τά βάρη 

I και τας μέριμνας έκείνου, νά καταστγ όχι μόνον ή Έστιάς 
νΐ τηρούσα πάντοτε θαλπερόν τό πυρ. του οικογενειακού I  
συλου, αλλα και ή ισχυρά γυνή τής καρδιάς καί του πνεύ- 
£«τος, ή διευθύνουσα διά τής μετριοπάθειας καί τής συμ
βιβαστικότητας της τήν χειρα καί τήν καρδίαν έκείνου είς 
την απονομήν τήν δικαίαν καί άμερόληπτον του καλοΰ, είς 
την παροχήν τής συγγνώμης, ε,]? τήν προστασίαν τών άδυ- 
νατων, είς τήν περίθαλψιν τών αδικημένων καί έγκατα- 
λελεΐ{/.{Αενων.



Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Τ Ρ Ι ω Ν

Δι’ αύτήν κόμμα πολιτικόν δεν ήσαν μονον οι διδοντες 
ψήφους καί ζητούντες εύνοιας καί χάριτας. Κόμμα πολιτι
κόν ίδικόν της ήσαν δλοι οί πτωχοί κ α ί   ̂δυστυχείς καί οί 
παρίαι του λαού, εις την υπηρεσίαν των οποίων έθετε ^πάν
τοτε την μεγάλην καρδίαν της καί ύπέρ του δικαίου των ο
ποίων ήγωνίζετο εις την πρωτην γραμ.μην.

Άλλα καί διά τούς άλλους, δι’ εκείνους οί όποιοι άπει- 
λητικοί συχνά επιπίπτουν κατά των άρχηγών των, ζητοΰν- 
τες ανταλλάγματα άφόρητα, καί δι’ αύτούς άκόμη ήντλει 
δπλα ύπερασπίσεως άπό την μακράν πείράν της καί άπο το 
φιλοσοφικόν πνεύμα της. Εις τάς πρώτας τοιαύτας καταιγι- 
δας έτασσεν εμπρός πάντοτε τό ίδικόν της στήθος,  ̂το ο
ποίον αέ τόσας έποτίσθη πικρίας καί αχαριστίας και̂  απο
γοητεύσεις, χάριν ¿κείνου, τόν όποιον έλάτρευεν ώς θεόν και 
υπηρετεί ώς αρχηγόν και πατέρα.

Διά τούς εχθρούς τούς πλέον φανατικούς είχε  ̂πάντοτε 
μίαν μέθοδον ιδιαιτέρας καλοσύνης, ή όποια τούς άφώπλι,ε 
καί σιγά, σιγά τούς μετέβαλλεν εις πιστούς οπαδούς και 
φίλους. Ή παρουσία της,τό γλυκύ μειδίαμά της,ό καλός λογος 
της, η αφελής καί φυσική συμπεριφορά της έσκορπιζαν γυρω 
της μίαν γαλήνην καί μίαν τοιαύτην ηρεμίαν ψυχής, ώστε 
αύτή, ή άδαής βεβαίως ™σης πολίτικης έπιστήμης, νά κα- 
ταστ? τό κέντρον της πολιτικής κινησεως των φίλων του 
θείου της, μικς πολιτικής, την όποίαν ή άγάπη πρός την 
αλήθειαν καί την δικαιοσύνην ένέπνεε καί η ειλικρινής εκτι- 
μησις καί στοργή επεσφραγιζε.

Ό θάνατος τοιαύτης γυναικός. τοιούτου πολυτίμου τε- j 
κνου έρημόνει τόν πολιτευτην άπό £ν ίσχυρότατον πολιτικόν 
θεαέλιον, άλλ’ έρημόνει καί τόν άνθρωπον, τόν πατέρα και 
τόν άδελφόν μαζή άπό μίαν δασιν ψυχικήν καί άπο μιαν α- 
γάπην, την όποίαν μόνον μετά παρέλευσιν καιρού θα ανα- 
πληρώση ή τρυφερά στοργή άδ.λφής καί νεωτέρων τέκνων, 
τά όποια την ήγάπησαν καί την θρηνούν σήμερον ως μητέρα.

ΑΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΜΑΣ
Τ ρ* ·Εη·«»ί8ε-.. Κ*1 «  τρϊΐς νεάνιδες I

άκόαη, άλλ’ άληθεΐς του ώραίου ίέρειαι, άφιερωσασαι την 
ζωτ'ν των εις σοβαράν τής Τέχνης μελέτην. Οταν τας ειδα 
νά είσέρχωνται εις τό γραφεΐόν μου καί αί τρεις μαζη, μου 
έφάνη ώς νά έπνευσεν αίφνης γύρω μου ή ζωογόνος και ευ- 
γενής τής Τέχνης πνοή, ώς νά έσκορπίσθη άπο τ« βλέμ
ματά των μία φωτεινή άκτινοβολία, ή όποια με απεσπασεν 
άπό τάς πεζάς σκέψεις μου καί μου έθέρμανε την ψυχήν. | 

ΕΟαι τόσον ώραΐον καί τόσον εύγενες πραγμα ή Τέχνη, 
ώστε αού φαίνεται, βτι ό καλλιτέχνης ό άληθινός βπου καί 
αν σταθγ., δ,τι καί άν θωπεύση με τό βλέμμα ή εγγισνι με 
τό χέοι/ το εξευγενίζει, τό κάμνει ώραιότερον καί καλλι- 
τεχνικώτερον άπό δ,τι είναι πραγματικως.

Διά τοϋτο τό γραφεΐόν μου καί ή μικρά μου αίθουσα καί 
τά ©υτά, τά όποια τήν στολίζουν, άπό την ημέραν εκείνην
μ ο υ  φ α ί ν ο ν τ α ι  ώραιότερα, διότι ίσως άκόμη τα περιβάλλει
4  θεοιχή ι/,ατιά μέ τη ν  όποίαν τ ά  έθώ πευσαν α ί τρεις ζω γρ α -

' ' r~ , .,ο,) ¿δ,~\ Υϊ) τήν Εύοώπην έτίμησαν τόφοι, αι οποιοα και εοω κχΐ εις wj* ^  ̂ ι
Ελληνικόν ϊνθ[Λα.  ̂ ,

Ζωγράφοι Έλληνίδες, όχι έρασιτέχνιδες, όχι σκοτωνου-
σαι τάς ώρας τής άνίας των μέ τά πινέλα καί μέ τά χρώ
ματα, άλλά ζωγράφοι σοβαραί, ζητοϋσαι νά έμβαθυνουν εις 
όλα τά άδυτα τής Τέχνης, ζητοΟσαι νά άποσπάσουν απο 
τό χρώμ.α τό μυστικόν τής ζωής, και έξερχόμεναι νικη 
τριαι μετά προσπάθειας ολίγων ετών, νεώταται άκόμη, 
αύτό άποτελεΐ ένα εύοίωνον φαινόμενον διά τό φύλον μας, 
τό όποιον έν γένει κατά τά τελευταία έτη έχει κάμει με
γάλα πρός τήν πρόοδον αλματα.  ̂ χ

Ή κάθε μία άπό τάς τρεις είναι καί μία ειδικότης, και 
ίσως πολύ γρήγορα θα είναι μια έζοχότ/ις δια τό εί ος ε , 
τό όποιον έπεδόθη. Ή δις Φλώρα είς τό portrait έχει̂  να I έπιδείξν) έργα, προ των όποιων σοβαροί καλλιτέχναι απο
καλύπτονται. Τά πρόσωπά της άποπνέουν κάτι μυστηριώ
δες, κάτι, τό όποιον διερμηνεύει αύτό τό αίσθημα, αυτήν 
τήν ψυχήν τής καλλιτέχνιδος. Είς τήν μικράν έκθεσιν, 
τήν όποίαν είχε διοργανώσει είς τά γραφεία τών Παναθη- 
ναίων έξέθεσεν έργα, τά όποια άνοίγουν είς αύτήν ευρυτα- 
τον τόν δρόμον πρός τήν μεγάλην Τέχνην, ήτις εόοξασε 
τόν Γύζην, καί ή όποια πολύ γρήγορα θάδοξάσιρ και αυτήν.

Είς τό Μόναχον, δπου πρό έξαετίας περίπου σπουδάζει 
καί εργάζεται ή δις Φλώρα δέν ένεπνεύσθη μόνον από με- 
γάλους διδασκάλους, άλλά καί άσυνειδήτως ίσως ή καλλι
τεχνική ψυχή της ποτισμένη τήν ανίαν τής νοσταλγίας της 

ί ώραίας πατρίδος της, έξεδηλώθη είς δλα τα έργα της 
αέ ένα ιδιαίτερον τόνον μελαγχολίας, με μ-'·αν σφραγ. α 
βαράς σκέψεως, ή όποία σπανίως άπαντά είς γυναίκας ζω-

* γραφους. ^ t
‘ ΓΙαρά τή ν  δα Φλωρά, ώς προσωπογράφον επ α ινετο ύ  παρόν

τος κ α ί ώραίου μέλλοντος ά λ λ η  κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή  προσω πικοτης  
έαΦ ανίζεται δ ιά  πρώ την φοράν σήμερον είς το  ελληνικόν  

κοινόν. Ε ίνα ι ή δις Κ λεονίκη  Ά σ π ρ ιω το υ , η οποία επ ι ε , 
ήδη έ τη  μ ε τά  μακοάς κ α λ λ ιτε χ ν ικ ά ς  σπουδάς εις Ι ερμανιαν, 
ά π ο κ α τεσ τά θη  είς Π αρισίους, δπου έχ ε ι τ ο  εργαστηριον τ η , .

Τ ά έογα τη ς  έγε ιναν άμέσως δεκτά  είς x o b a lo n  τω ν Παρι- , 
σίων,1 δπου εκθέτε ι κ α ί φέτος προσωπογραφίας κυρίων. ^

Ή δις Ά σ π ρ ιω το υ , πρό δεκ αετία ς  περίπου, εις τη ν  ποω- 
τ ην γυνα ικ ε ία ν  κ α λ λ ιτεχ ν ικ ή ν  έκθεσιν, τή ν  όποιαν ε ιχα^ δ ι-  

ω ργανώσει είς τ ά  γρ αφ ε ία  τή ς  «Έφημ. τω ν Κ υρ ίω ν» , ειχε 

εκθέσει δοκίμ ιά  τ ιν α  τή ς  τέχ νη ς τ η ς , τ α  οποία απο τοτ
I προεαήνυαν ίσχυράν κ α λ λ ιτεχ ν ικ ή ν  π ρ ω το τυπ ία ν  κ α ι πρ 

Ι ν  όποιων είχε σ τα μ α τή σ ε ι μέ προσοχήν ο Λ ύτρας κ α ι ο, 
Βολονάκης κα ί δλοι οί καλο ί κ α λ λ ιτέ χ ν α ι μας. ,

Έ κ τ ο τ ε  ή δις Ά σ π ρ ιώ το υ  ¿βάδισε πολυ κ α ι εβαδισε μ*
δύναμ ιν κ α ί α ύτο π επ ο ίθη σ ιν , κ α ί  κατώ ρθω σε να  τη ς  δ ια-

νοιχθοΟν δ ιά π λ α το ι α ί θύραι του Παρισινού baton, τας  
1 ποίας πολλο ί Έ λ λ η νες  έως τώ ρα έκρουσαν, α λ λ  εις ολ -

γους άνοίχθησαν. ,
1 Σήμερον, μέ τή ν  έκθεσιν τού Π αρνασσού, καμνε ι κ α ι ε ^
τή ν έπ ίσημον έμφάνισ ίν τη ς  ή δίς Ά σ π ρ ιω το υ , κ α ι θ .  γ ν -
οισθή μέ τήν π α τρ ίδ α  τ η ς ,τή ν  τ ιμ ω μ ένη ν  άπο το ονομα τ  j
τό όποιον ίσοβαρεΐ πρός ένα τίτλον εύγενειας κληρονομική

I *0 γενείας παλαιάς, ήν οί αιώνες μετέδωκαν εις τους ολίγο

| προνομ,οιουχους έλληνας καλλιτέχνας τών ήμ,ερών μας.
Η δις Σοφία Λασκαρίδου κλείει τό σύμπλεγμα τών τριών 

καλλιτεχνιδων, Αθηναία αύτή γνησία. κρύπτουσα είς τήν 
μαγικήν παλετταν της δλην τήν ποίησιν καί τό κάλλος καί 
την αρμονίαν τής φύσεως τών ’Αθηνών. Άνατολαί καί δύ
σεις ήλιων όργιάζουσαι είς πανηγύρεις χρωμ.άτων, ούρανοί 
και θαλασσαι, αί όποΐαι διερμ-ηνεύουν ολην τήν γαλήνην 
και ολον τό μεγαλεΐον τής ηρεμίας καί τής άπλότητος τής 
ελληνικής φυσεως, τοπία ώραΐα καί δάση καί κοιλάδες καί 
βουνά σκεπασμένα άπό πορφύρας θεών, κομ,μάτια φύσεοις νε- 
κράς μ.εταφερμ,ενα ¿πάνω είς ένα κομ.μάτι κηρωτόν πανί καί 
σκορπίζοντα φωτοβολίας ζωής καί ψυχής άνοιγμένης είς τήν 
χαραν καί είς τήν μέθην, ήν σκορπίζει παντού ό ελληνικός 
ήλιος,ιδού ή τέχνη τής δεσποινίδος Λασκαρίδου.

Αύτή ή ιδία μέ τήν ώραίαν καί λεπτοφυή κατατομήν 
της,με την άγνήν καί άσπιλον ώς Παναγίας Τεντορίτου επι
δερμίδα της, μ.έ τό βλέμμα τό φωτεινόν καί ζωογόνον, μέ 
τό ανάστημα τό όλύμ,πειον, ώς νύμφη τής άρχαιότητος, μέ 
τά χέρια τά εκφραστικά τά όποια σκορπίζουν δλας τάς φω- 
τεινας τής καλλιτεχνικής ψυχής της άκτΐνας, αύτή ή ίδια 
ενσαρκώνει τήν τέχνην της τήν ήρέμ,ως ζωντανήν καί άρι- 
στοκρατικώς πλουσίαν είς νεότητα καί ζωήν καί άρρητον 
κάλλος.

Αύταί εινε αί τρεις καλλιτέχνιδες, αί όποΐαι σήμερον 
είς την ’Έκθεσιν τού Παρνασσού θά άντιπροσωπεύουν τήν 
γυναικείαν έμ.πνευσιν καί τήν γυναικείαν δύναμιν είς τήν 
λατρείαν τού καλού και είς τήν θρησκείαν τού ώραίου. Αύταί 
είναι, αί όποΐαι ¿σκόρπισαν, είς μίαν αίφνιδίαν έμφάνισίν 
των έμ,πρός μ.ου, τήν φωτοβολίαν τής καλλιτεχνικής ψυχής 
των καί άφήκαν όπίσω των ώς μ.ίαν άκτΐνα καί έν άρωμα 
εύγενειας, το οποίον μέ άποσπγ άπό τάς πεζάς σκέψεις 
μου καί μού θερμαίνει τήν ψυχήν.

: _________   Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ

0  Α Δ Ι Κ Ο Σ  Χ Α Ρ Ο Σ
Τό σπίτι έρημο, τά πορτοπαράθυρα κλεισμένα, χάθηκε ό 

νειός πού τό στόλιζε, χάθηκε τό καμάρι τής άμοιρης γργάς 
καί τού δύστυχου πατέρα.

ΙΙαίξ ετε άρπες χρυσές, κλάψτε πανώριες λευκές παρθένες· 
κλάψτε τούς γονιούς πού χάσανε τό στερνό βλαστάρι τους, 
τό μοναδικό τους καμάρι.

Απόψε έχει χαρά ή μάννα τού Χάρου ή Χαρόντισσα καί 
έχει τραπέζι στρωμ.ένο γιατί ό γυιός της θά μεθυστή μέ τό 
μ.υρωδάτο αίμα τού παληκαριοΰ πού πήρε μ.έσα άπό τήν 
άγκαλιά τής μάννας του· καί τά δάκρυα καί οί στεναγμ.οί 
¿κείνης που -κλαίει καί μοίοεται γιά τό παιδάκι της, χαρές 
καί γελοία άντηχάνε στά παλάτια τού Χάρου.

Κλάψτε σύγνεφα καί σείς πού έτσι ¿γραία σάς έψαλλεν ό 
άθάνατος νεκρός, κλάψτε γιά νά ποτίσετε τό χώμα πού τόν 
σκεπάζει καί νά βλαστήσγ έκεΐ μιά άπριλιάτικη τριαντα
φυλλιά γιά νά τήν έχν] συντροφιά του μέσα στο μ,αΰρο 
μνήμά του.

Άκου πώς μουγκρίζουνε τά δέντρα καί πώς τά φύλλα 
κλαΐνε τριγύρω στό τάφο του καί πώς τά κλαδιά τους άγ- 
καλιασμένα πάνου του τόν σκεπάζουνε, καί πώς τά πουλιά

κρυμμένα μέσα στά μισομαραμμ.ένα φύλλα του στέλνουνε τά 
τραγούδια πού άλλοτε έψελνε στήν ώμορφη καί άγρια φύση !

Κλαΐνε τά μαδημένα λούλουδα πάνω στό νεοσκαμμένο 
χώμα, κλαΐνε τά ολόδροσα χορτάρια πού τριγυρίζουνε τόν 
τάφο του, κλαΐνε οί διαβάτες πού περνούνε άπ’ έκεΐ καί ό 
Χάρος πού άκόμα στέκει έκεΐ κοντά καί παραφυλάει μήπως 
ό πόνος δώσει δύναμ.η στή μάννα καί τόν πάρει πίσω τό γυιό 
της, κλαίει καί αύτός γιά τό μ.εγάλο άδικο πού έκανε.

Παίξετε άρπες χρυσές, κλάψτε πεντάμορφες λευκές παρ
θένες τό νειό πού χάθηκε καί τούς άμ.οιρους γονιούς πού τόν 
στερήθηκαν.

Ε ιρ ή νη  \ ικ ο λ α ΐ3 ο υ
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Η Μ Α Γ ΙΣ Σ Α
Δύο ολοκλήρους ¿ίρας έμειναν είς τήν έκστασιν αύτήν τής 

άναγεννωμ,ένης είς τήν έλπίδα ζωής των,ό εις είς τήν άγκά- 
λην τού άλλου, ώς δύο ναυαγοί, τούς όποιους είχε χωρίσει 
σκληρόν ναυάγιον καί οί όποιοι μετά τόσων χρόνων χωρισ
μόν έπανευρίσκοντο πάλιν είς μ.ίαν άγαπημένην καί ή'ρεμον 
άκτην, κατοικημένην άπό τόσας ώραίας καί εύτυχεΐς άνα- 
μνήσεις.

Ή Μαρία ήτο ακράτητος άπό χαράν. Ή εύτυχία ή 
τόσον άπρόοπτος, τήν ειχε μεθύσει. Εύρισκε τόν Κώσταν 
τωρα πολύ ώραιότερον, πολύ θελκτικώτερον άπό τότε. Ό 
ώραΐος νέος είχε γίνει ώραΐος άνδρας καί αί στενοχωρίαι καί 
ή μετάνοια καί αί τύψεις τής συνειδήσεως καί ό μ.εγάλος 
έρως του τών τελευταίων ημερών είχαν άποτυπώσει είς τό 
πρόσωπόν του καί είς τήν έκφρασιν τού βλέμματός του τήν 
εύγενή σφραγίδα κάθε πολύ δοκιμ.ασθείσης καί πολλά παθού- 
σης ψυχής. Δέν ήτο πλέον ό έλαφρός,ό έπιπόλαιος, ό ώραΐος 
θριαμβευτής τής ζωής. ΤΗτο ό ήττημένος, ό πληγωμένος, ό 
με σπαραγμ,ένα σπλάγχνα καί πονοΰσαν καρδιάν και κου- 
ρασμ.ένον πνεΰμ.α άνθρωπος, ό όποιος άν δέν ήμποοούσε πλέον 
νά αίσθανθγ ο,τι ειχεν άλλοτε αίσθανθή διά τήν γυναίκα 
¿κείνην, τήν έβλεπεν δμως ώς τήν μόνην παρηγοριάν καί 
τήν μόνην έλπίδα, ή όποία τού ειχε μ.είνει.

’Εκείνη δμ.ως, ώ ¿κείνη, ήτο ή έρωτευμ,ένη τής πρώτης 
ήμέρας καί ή έρωτευμένη δλων τών ημερών, αί όποΐαι έπί 
είκοσι μακρά καί συνεχή έτη διεδέχ θησαν ή μία τήν άλλην 
μέ τήν έλπίδα καί τό δνειρον τής εύτυχίας τής στιγμής 
αύτής. Ή καρδιά ¿κείνης ειχε μείνει, κλειστή, άγνή, παρ
θένος είς κάθε άλλην άγάπην. μ.όλις εϊχεν ανοίξει μ.ίαν θέ- 
σιν είς τό μ.ητρικόν αίσθημ.α, άν καί αύτό άκόμη πλέον ή 
άπαξ συνεχέετο καί συνεταυτίζετο μ.έ τήν μεγάλην άγάπην 
της πρός τόν άνδρα εκείνον τόν όποιον τής έφαίνετο, ότι 
αύτή ειχε ξαναγεννήσει εις τό πρόσωπον τού υιού της καί 
αύτή ¿μεγάλωνε καί αύτής ήτο εργον καί πλάσμ.α καί δη
μιούργημα. Νομίζω δτι πολλές φορές υπήρξα μητέρα έγωί- 
στρια καί μ.ητέρα ιερόσυλος, διηγείτο τώρα εις τόν άνδρα 
της. Τό παιδί μου τό ήγάπησα μέ τρέλλαν ό'χι μ.όνον μ.άν- 
νας άλλά καί γυναικός, διότι μ.οΰ έφαίνετο δτι ήσο σύ, διότι 
ήτο άπό τήν σάρκά σου, άπό τό αΐμά σου, άπό τήν ψυ
χήν σου. Καί δσον ¿μεγάλωνε καί σού ώμοίαζε περισσότε
ρον, τόσον ή λατρεία μου πρός αύτό έγίνετο πλέον μεγάλη
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τόσον έπροσπαθοΰσα νά έμβαθύνω  εις τ ά  μ υστή ρ ια  τη ς  δη
μ ιουργίας κ α ί τη ς  κληρονομικότητος κα ί νά έννοήσω εάν μ ία  
μ εγά λη  μ ητρ ική  α γ ά π η  δέν ήμπορεΐ νά  άφομοιω θή κ α ί νά  
έξισω θ-?) μέ ένα μεγάλον κ α ί παντοδύναμον έρω τα . Κ α ί ό
τα ν  εννόησα τελ ευ τα ίω ς  ό τ ι ό υιός μου μοΰ ¿μ ο ίραζε τη ν  

α γ ά π η ν  του, δ ιό τ ι η γ ά π α  κ α ί ά γ α π γ  [Λίαν κόρην, [Λεσα εις 
τ ά  βάθη τή ς  ψυχής [».ου ήσθάνθην ενα νυγμόν ζ η λ ο τυ π ία ς ,  
ό όποιος άν δεν μέ έπ λήγω σεν κ α ί δεν ¡χέ έδ η λη τη ρ ία σ εν , 
όπως η ά λλ η  εκείνη π λ η γ ή , που μας έχώρισεν, δρχως μοϋ 
τη ν  άνέξεσε κα ί ¡χέ έ'καμε νά ¿ντραπώ  κα ί νά σκεφθώ πόσον 

έγω ΐσ τρ ια  ή'μουν δ ιά  τό π α ιδ ί [χου ■
—Καλή ¡χου Μαρία,της έ'λεγεν εκείνος καί ¿φίλει τά ωραία 

χέριά της [χέ περιπάθειαν καί εύγνωμοσύνην. Ωραία καί 
εύγενής ψυχή ! πόσον άνάξιος είμαι της λατρείας σου αυ
τής. ΙΊόσον τά λόγιά σου αύτά ¡χέ κάμνουν εύτυχή καί 
ύπερήφανον. Πόσον η αγάπη σου ¡χου δίδει την δύναμιν νά 
ζήσω καί νά ελπίζω,οτι θά γίνω καλλίτερος από ο,τι ή'μουν 
εως τώρα! ”Ω ! ναί ! Κανείς δέν ¡χέ ήγάπησεν οπως συ. καί 
κανείς δέν ¡χέ έ'καιχε νά αισθανθώ ο,τι αΐσθάνωριαι την στιγ- 
μ.ήν αύτην.

Καί έ'κρυψε τό πρόσωπόν του ¡χεσα εις την άγκάλην της, 
διότι η συγκίνησις τόν έ'πνιγεν. Ά λλ’ ενώ εκείνη τόν ¿φι
λούσε καί ¿θώπευε τό ¡χέτωπον καί τά ¡χαλλιά του ως έ'- 
καμνεν άλλοτε ¡χέ τόν υιόν της,τρυφερά, στοργικά ήρεμα ¿- 
κεΐνος χωρίς νά τό θέλγ έπανηρχετο εις την φράσιν της αγά
πης του υίοϋ του περί ης είχεν ομιλήσει η Μαρία καί η 
μορφή τής ’Άννας του έπαρουσιάζετο εις την φαντασίαν 
καί ένθυμεΐτο ολας τάς ίδικάς του συγκινήσεις καί δ- 
λην την ιστορίαν του ¡χεγάλου καί τρελλοϋ έ'ρωτός του διά 
την κόρην εκείνην. Μέ κρυρ/.ρχένον τό πρόσωπόν του ¿πάνω 
εις τό στήθος τής γυναικός του, ρχέ την συναίσθησιν καί την 
βεβαιότητα δτι η ψυχη του καί την στιγρ».ήν άκόρχη αύτην 
την έπρόδιδεν, ¿ντρυφοΰσεν εις την άνάρχνησίν ¿κείνην, καί 
συνέκρινε την πρός αυτόν αγάπην της Μαρίας την τρελλην, 
την ρχεγάλην, την αγάπην των θυσιών και της αύταπαρνη- 
σεως ρχέ τόν ίδικόν του πρός την Άνναν άπηλπισρχένον έ'- 
ρωτα. ’Από την έ'νοχον όνειροπώλησίν του τόν άπέσπασεν 
ένας στεναγμός της Μαρίας, στεναγρ».ός ό όποιος συνωδεύθη 
από ενα λυγρχόν οδύνης. Καί δταν έπετάχθη περίφοβος από 
την άγκάλην της, ¿τρόμαξε διά τό χλωρχόν πρόσωπόν της 
καί διά τό βλέρχρ/.ά της τό έ'ξαλλον.

— Τί έ'χεις; τί συνέβη ¡χηπως σέ ¿λύπησα, χωρίς νά τό 
θέλω ; Λέγε, Μαρία ρχου.

—”Ω ! φίλε ρχου, είπεν ¿κείνη. Τίποτε- δεν έχω τίποτε.
Τό βέβαιον είναι δτι η Μαρία ¿κείνην την στιγμήν είχε 

ρίψει τό βλέρχ[χα της τυχαίως εις τό βάθος του δωρχατίου, 
δπου ενας καθρέπτης απέδιδε πιστότατα τό σύρχπλεγρχα 
των δύο των. Τό θεαρχα τών άσπρων της μαλλιών ¿παρου
σίαζε τοιαύτην παρατονίαν εις την δλην εικόνα της αγάπης 
καί τών ωραίων ονείρων της, ώστε ως νά ¿¡χάντευσεν ή 
ψυχη της δτι ητο αδύνατον πλέον νά άγαπηθή ρχέ δσην 
τρελλαν καί πάθος ηγάπα αύτη, ήσθάνθη ως νά κατηδα- 
φίζετο εις ¡χίαν στιγμήν τό ρχαγικόν παλάτι της ευτυχίας, 
τό όποιον ό έ'ρως της είχεν οικοδομήσει. Καί ό στεναγρχός 
καί ό λυγμός της ¿κείνος, τόν όποιον έ'πνιξεν ¡χέσα εις δά

κρυα, τά όποια δέν άφησε νά τρέξουν από τά μάτια της 
ήτο ό τελευταίος άποχαιρετισρχός της πρός εν ό'ν’ειρον ευτυ
χίας, την όποιαν τόσα έ'τη ώνειροπώλει καί η όποία δέν θ<* 
¿πραγματοποιείτο ποτέ.

** *
Είχαν παρέλθει μόλις εί'κοσιν ηρχέραι άφότου είχεν άπο- 

θάνει η κ. Παλβίδου καί ό άνδρας της ήσυχος, ήρεμος, άπο- 
φεύγων τό σπίτι του, τό όποιον του ένθύρχιζε πολύ την γυ
ναίκα του, είχεν όριστικώς εγκατασταθη εις τό Εενοδοχείον 
της ’Αγγλίας, εις έντελώς άλλα δωρ».άτια, πολύ άπομεμα- 
κρυσρχένα άπό ¿κείνα, εις τά όποια είχε μείνει μετά της 
γυναικός του προ του θανάτου της. Καί έπειδή τά διαρχέοι- 
σρχα της Άννας καί της ρχίςς Chaow εύρίσκετο ακριβώς εις 
την αντίθετον πλευράν καί ό ρχικρός Κοκκός έ'ρ.ε̂ ε πάντοτε 
πλησίον της νεάνιδος, ό ΙΙαλβίδης είχε καί αύτός κατοική
σει εις την πλευράν ¿κείνην καί ¿ζητησεν ώς χάριν νά λαμ- 
βάνγι ¡χέρος εις τό τέϊον καί τό πρωινόν των πρόγευρχα.

Ά λλ’ αί δύο νέαι γυναίκες δέν ησαν πλέον ρχόναι. Ό 
πατέρας τής Άννας είχε φθάσει καί αύτός έ'ξαφνα ενα πρωί, 
χωρίς κανείς νά τόν περιμένει.

Εύθύς ώς έ'λαβε τό γράρ/.ρχα της κόρης του, εις τό όποιον 
του άνήγγελε την γνωριρχίαν της ¡χέ τόν Μερχιδώφ καί τά 
αισθήματα τά όποία ό άνθρωπος αύτός είχεν αφυπνίσει εις 
την ψυχήν της, άπεφάσισε νά φύγν). Δέν εΐ'ξευρε καί ό ί'διος 
διατί έδυσπίστει πάντοτε, προκειρχένου περί τών αισθημά
των τών άνδρών πρός τάς γυναίκας εις την Ελλάδα καί 
διατί ¿φοβείτο νά την είξεύργ μόνην εις τάς ’Αθήνας άφοϋ 
μάλιστα έ'μαθε καί την άναχώρησιν την αίφνιδίαν της κ. 
Μύρτου.

Άπεφάσισε λοιπόν αμέσως νά φύγν) καί μετά πέντε ημε
ρών ταξεΐδι του Ώκεανοϋ καί άλλων πέντε σιδηοοδρομικώς 
άπό Σούθαμπτον εις ’Αθήνας έ'φθασεν ενα πρωί, ζωηρός, 
φαιδρός, εύτυχης, διότι η κόρη του ητο καλά καί έφαίνετο 
έντελώς άπηλλαγμενη άπό την νοσηράν πνευματικήν καί 
ψυχικήν κατάστασιν, την όποιαν είχε διαγνώσει εις τό τε- 
λευταΐον γράμμα της.

Έπαραξενεύθη ολίγον, δταν εύρεν εις τό δωμάτιόν της 
έγκατεστημένον τό μικρόν ορφανόν, άλλ’ εύθύς ώς έμαθε την 
τραγικήν ιστορίαν του, συνεχάρη την Άνναν διά την ώραίαν 
άπόφασίν της καί έπεδοκίμ.ασε πληρέστατα την πραξίν της.

*Η Άννα πριν άκόμη ό πατέρας της την έρωτησν) διά 
τό έπεισόδιόν της μέ τόν Κώστα, τοϋ διηγηθη λεπτομερώς 
τί είχε συμβη, τί είχεν αίσθανθη αύτη διά τόν άνδρα ¿κεί
νον, καί τί ήσθάνετο άκόμη. Καί δταν άρκετά ταραγμένη 
προσέθηκεν: είναι ό πατέρας τού Νίκοι/, ό καλός Αμερι
κανός άνεπηδησεν άπό την θέσιν του καί έμεινεν άναυδος : 
είναι ό άνδρας της κ. Μύρτου ! ”Ω ! την δυστυχή γυ
ναίκα ! ”Ω ! τό κκϋμένο τό παιδί ! Καί τώρα τί θά γείνγ^ 
τί θά κάμγς ;

— Θά κάμω δ,τι πρέπτ), πατέρα μ.ου,
— Δηλαδή, τί πρέπει, τί νομίζεις οτι πρέπει ; ηρώτησε 

μέ άγωνίαν ό πατέρας της.
— Τί πρέπει ; άπηντησεν η κόρη. Αί ! δέν είναι εύκολον 

νά τό εΐξεύρω άπό τώρα. Ό καιρός θά μέ όδηγήσ-/). ΤΙ 
μίςς 01ΐαθ\ν λέγει οτι πρέπει πρώτον νά παύσω άπό τοϋ

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Γ Ρ Ι Ω Ν 5

ν’ άγαπώ τόν κ. Μεμιδώφ καί έπειτα νά σκεφθώ διά τό 
μέλλον.

— Πώς! Γόν άγαπ^ς λοιπόν ακόμη- ηρώτησεν ό πατέρας.
— Ναί. Τόν άγαπώ. Αύτόν άγαπώ καί μόνον μέ τόν άν

θρωπον αύτόν αισθάνομαι δτι η ζωή θά είχε θέλγητρα καί 
χαράν, την οποίαν τίποτε, μά τίποτε δέν ήμπορεΐ νά άντι- 
καταστήσνι. Άλλά δέν ήμπορώ, δέν μου έπιτρέπεται νά 
άπολαύσω την χαράν αύτην.

— Πτωχό μου παιδί ! Έχεις δίκαιον.
— Λοιπόν, είπεν ή Άννα ωχρά. Τώρα παρηγοροϋμαι,πε

ριποιούμενη τό μικρόν ορφανόν, τό όποιον μέ λατρεύει. ¿Καί 
τό όποιον, είπε μετά μικράν σιγήν, τοϋ ομοιάζει τόσον καί 
τον άγαπκ τόσον. Νομ,ίζω, δτι ¡χέσα εις την ψυχήν μου, τό 
παιδί αύτό άφυπνίζει σιγά, σιγά τό ένστικτον τής μητοό- 
τητος. Η μίςς Μαίη λέγει, δτι αύτη ή άγάπη θά μέ θερα- 
πευσγ άπο την άλλην. Ήρχισα νά τό πιστεύω καί νά τό 
ελπίζω. Διότι κάθε ημέραν προσκολλώμαι περισσότερον εις 
τό παιδί αύτό.

— Ναί! Άλλά τό παιδί είναι ξένον καί δταν χρειασθή νά 
φύγωμεν . . . .

— Νά φύγωμεν ! Ά  ! ό'χι. Δέν θά φύγωμεν έτσι δά άμέ· 
σως, είπεν ή κορη. Δέν άφίνει κανείς . . .

Ό πατέρας της συνωφρυώθη. Ά λλ’ άμέσως την στιγ- 
μιαίαν κατήφειάν του διεδέχθη μία έκφρασις βαθυτάτου πό
νου καί μεγάλης ένταυτώ στοργής. Εύτυχώς, οτι δέν ¿τε
λείωσε την φράσιν της, είπε μέσα του. Εύτυχώς, δτι δέν 
ήκουσα άπό τό στόμα της την τελειωτικήν καταδίκην μου: 
Δεν άψίνει κάνεις δ,τι άγαπά, αύτό ή'θελε νά εϊπή,άλλά 
εις τό τέλος μ.έ έσυλλογίσθη.

'Η Άννα ερρίφθη εις τήν άγκάλην τοϋ πατέρα της καί 
ή'ρχισε νά κλαίγ. Σέ ¿λύπησα μεγάλε μου φίλε. Καλέ μου 
φίλε. Άλλά τάς ημέρας αύτάς είμαι τόσον δυστυχής. Έχω 
ύποστη τόσας συγκινήσεις . . . .  Αισθάνομαι τόσον άλλοιώ- 
τικα, τόσον διαφορετικά παρά δπως ήσθανόμουν πρίν. Ό 
ούρανός αύτός έδώ, ό ήλιος αύτός, ή φυσις, όλα έδώ, μ.ετα- 
βάλλουν τόν άνθρωπον.

Εις τό σημείον αύτό άκριβώς της όμ,ιλίας των εύρίσκοντο, 
δταν έφθασε τό ταχυδρομεΐον. Ή Άννα διέκρινε'» δύο ογ
κώδεις φακέλλους, οί όποιοι έφεραν τό ί'διον γραμματόση- 
μον. Τούς ήνοιξε. ΤΗσαν έπιστολαί τοϋ Νίκου καί τής μη
τέρας του άπό τήν Κωνσταντινούπολιν.

Β Α Σ ΙΛ ΙΚ Ο Ι Γ Α Μ Ο Ι
Καί άλλη μ.εγαλειότης, γόνος μεγάλου καί ένδάξου οίκου 

ή όποία άπαρνείται τά αύτοκρατορυκά στέμμ.ατα διά νά έ 
νώσγ τήν τύχην της μέ τόν έκλεκτόν τής γυναικείας ψυ
χής της.

Ή έγγονή τοϋ αύτοκράτορος Φραγκίσκου τής Αύστρίας, 
ή μόνη κόρη τοϋ άρχιδουκός Ροδόλφου, ό όποιος ¿θυσίασε 
καί θρόνον καί ζωήν εις τόν βωμόν τοϋ έρωτος, καί τής 
άρχιδουκίσσης Στεφανίας, ή νεαρά πριγκήπισσα Έλισσάβετ 
έμνηστεύθη μέ τόν πρίγκηπα ”Οθωνα \Vindisch-Greieit, 
άνθυπολοχαγόν τοϋ Αύστριακοΰ τάγματος τών Ούλάνων, 
νέον καλής εύγενοΰς οικογένειας καί εις τάς φλέβας τοϋ όποιου

δμως δέν ρέει ού'τε ή έλαχίστη σταγών αύτοκρατορικοϋ αί™ * 
υ.ατος.

Αληθινός ρομαντικός γάμος, εις τόν όποιον ή νεαρά άρ- 
χιδούκισσα δέν άπήντησε καί πολλάς δυσκολίας. Ό πάππος 
καί κηδεμών της Φραγκίσκος ’Ιωσήφ, ό όποιος τόσας πικρίας 
έποτίσθη εις τήν ζωήν, συνήνεσεν άνευ άντιστάσεως εις τόν 
γάμον τοϋτον, έπιθυμών καί αύτός εις τό τέλος τούλάχι- 
στον τής ζωής του νά βλέπγ γύρω του εύτυχεΐς όσους ά ■ 
γαπ^ . C i  αύτοί λόγοι τόν ήνάγκασαν βεβαίως νά έπιτρεψνι 
εις τήν νύμφην του τήν μητέρα τής κόρης, τήν πολυπαθή 
Στεφανίαν, \ά άφίσγ τό πένθος, τό όποιον έφερεν άπό τής 
αύτοκτονίας τοϋ συζύγου της καί νά νυμφευθή μέ τόν κό- 
χητα Lonyai, ένθαρρύνασα ίσως μέ τόν γάμον της αύτόν 
καί τήν κόρην της νά τήν μιμηθγ,

Άλλά δέν είναι μόνον οί δύο γάμ.οι αύτοί, οί όποιοι άνα- 
τρέπουν τό αύστηρόν καθεστώς τών άριστοκρκτικών άρχών 
εις τήν αύλήν τής Βιέννης καί οί όποιοι πιστοποιοϋν, οτι 
οσον ύψηλά καί άν είναι κανείς ήμπορεΐ νά θυσιάζγ εις τά 
αισθήματά ,του καί θρόνους καί μεγαλεία καί τίτλους. *0  
άρχιδούξ Φραγκίσκος Φερδινάνδος, άνεψιός τοϋ αύτοκράτο
ρος καί διάδοχος τοϋ στέμματος άπό τοϋ θανάτου τοϋ 'Ρο
δόλφου ένυμφεύθη τήν κόμησσαν Σοφίαν de Chotek, κυρίαν 
τής τιμής τής άρχιδουκίσσης Φρειδερίκου τής Αύστρίας. Τήν 
συνήντησε διά πρώτην φοράν έίς ένα αύτοκρατορικόν κυνήγι, 
τήν έρωτεύθη μέ τρέλλαν καί άπεφάσισε μέ κάθε θυσίαν νά 
τήν νυμφευθή. Ά λλ’ εις τόν γάμ.ον αύτόν ό αύτοκράτωρ εί
χεν άντιτάξει έπίμονον άρνησιν, άλλ’ έπί τέλους έπείσθη 
ύπό τόν όρον, οτι θά ώρκίζετο ένώπιον τοϋ Συμβουλίου τοϋ 
Κράτους καί τοϋ αύτοκράτορος, δτι ¿άν άνήρχετο εις τόν θρό
νον τής Αύστρίας δέν θά άνεβίβαζε ποτέ τήν γυναίκα του εις 
τό άξίωμα τής αύτοκρατείρας καί βασιλίσσης, καί οτι τά 
εκ τοϋ γάμου τούτου τέκνα του δέν θά έλάμβαναν ποτέ τήν 
θέσιν αύτοκρατορικών πριγκήπων. Ό ορκος αύτός έδόθη τήν. * 
28ην ’Ιουνίου τοϋ 1900 εις Hoffurg καί τήν 1 ’Ιουλίου 
ό άρχιδούξ ένυμ.φεύετο εις τό Reichstag ¿κείνην ήν ήγάπα 
τόσον πρό πολλοΰ καί εις τήν όποιαν όλίγας μετά τόν γά
μον ημέρας άπενεμήθη παρά τοϋ αύτοκράτορος ό τίτλος τής 
πριγκηπίσσης τοϋ Hohenberg.

'Ε λ ί ν /j Γ εω ρ γ ιχ δ ο υ .

   » Ρ  - -------J — ------------------------------------

ΓΤΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ
Μεγάλος λόγος γίνεται κατ’ αύτάς εις τό Παρίσι δι’ έν 

άδαμάντινον μπολερω, τό όποιον έστοίχισεν έν έκατομμυ- 
ριον φρ. χρ. καί τοϋ όποιου εύτυχής κάτοχος είναι μία διά
σημος χορεύτρια τοϋ μεγαλητέρου μπαλέτου τών Παρισίων.

Βεβαίως δέν θά ύπάρξ-/) γυναίκα λογική καί τιμία, ή 
όποία θά φιλοδοξήσγ] νά φέρν) ¿πάνω της εις πολυτίμους λί
θους έν έκατομμύριον χρ. φρ. Μόνον αί Λαίδες τής Αρχαίας 
Κορίνθου καί αί χορεύτριαι τών Παρισίων ήμποροΰν νά έπι- 
τρέπουν εις έαυτάς τοιούτου είδους ματαιότητας. ’Επειδή 
δμως ώς εργον τέχνης, άποτελεΐ τό κόσμημα τοΰτο έν άοι- 
στούργημα ιδού κκί η περιγραφή του:

Έυ-πρδς εχει ηιχιανοιχ,του ¡¿πολεοώ, είδους γελε
κιού φουττανελοφο'ρου, πλάτους άπδ τούς ώ^ους ώς ¡/.ιας π α -
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λα[Λϊ)ς κοα οιτον κατέρχεται πρός τ-ην ριέσην το πλάτος έκά- 
οτης πλευράς ^ιπλατια^εται. Είναι πλεγριενο ώς πολύ πλατύ 
παορ.αντερι απο χρυσά κα'ι αργυρά σύραατα επάνω εις τά 
όποια είναι τοποθεττιαενοι ρ.ε πολλην τέχνην κρίνοι 
άπό ρι,εγάλους ά^άυ.αντας και σαπ-ρείρους. Τά φύλλα 
τα στολίζοντα τούς κλώνους των άνθέων αυτών είναι άπύ 
ωραία σρ/.αραγ̂ ια. Τά δύο έρ,πρύς συνδέονται ριέ δύο χον- 
δρας άλυσεις άπό ¡ν.εγάλα διααάντια σχήματος φουντουκιού. 
Σχηματίζουν εις τό σημεΐον της συναντησεώς των μίαν 
πόρπην άπό άδαμάντινον κρίνον καί κρέμανται έπειτα αί 
δυο άκραι τνίς άλυσεω·: εμπρός άπό δέκα πέντε μεγάλα δια
μάντια η κάθε μία. Δύο διαμαντένιαι σφζίραι διπλάσιου 
μεγέθους των άλλων κρέμαν ται εις τά άκρα των.

 ̂ Οπισω μέ τό ί'διον σχέδιον τό μπολερώ καταλαμβάνει τό 
μέσον τνίς πλάτης, πλατύ εις τάς ώμοπλάτας ώς δύο παλά- 
μας, στενεϋον έφ’ οσον κατέρχεται εις την μέσην. Γύρψ γύρω 
πρός τά κάτω έχει κρόσι άπό άραιάς κλωστάς άργυράς, ή 
κάθε μία δέ έξ αυτών έχει κρεμασμένον εις τό άκρον άπό έν 
διαμάντι είκοσι καρατιών.

ε π ι φ γ α α ι ς :

Κ Α Ι  ΕΠΕΙΤΑί
I

τ0 τ 5 ; ή(»ίρ«ς, όταν τά φώ; ο λ ί γ ο ν  κατ’ ¿λίνον ίπρό-
* Ι λ  :  V τ7  0δρ·«»* ,**ψχ4 εν* μετά το Ά λ λ ο  τα άστρα ΙξεψυχοΟσαν, χαί

(1ια °'ΐγ· * βροχη ίις τ'Χ! ατίγΛ! Χα1 τί ™?°δρ<5μ·«ήαΜ. μέενα οπολεοχο χαι ιώοε; χρώμα, ?ξϋπνοθ3Ε Καί-τήν στιγμν πυΟ
4ΡΤ° Γ  “ .τϊί? πόλεως διέχοπταν τό ονειραν

£ Τ Λ ^ Α .  ξ ■ ™ τρ!  ΟΦυρίγματα χαλοϋντα εί; μχχράν έπίπονον ϊρ -  
3 ' υεΤ ?^α^α,ς χχ* ίΡΧι£εν ολόκληρος στροτός βιοπαλαιστών να ξε-
χ  αι εις τους ορόμου; χαί εί; τό πεζοδρόμων άντηχοΟσεν ό βχρύς χτύ- 

’  0Τ \^ηϊ„Ρ ' 6πο?Ί1χ" ων Των, Ιξυπνών τούς προνομιούχους τί); τύ- 
τά-’ χλίναΓ 1 1 μ ε ° Χ  ε1ς Τα, ί*εΥάλ«  σπίτια του δρόμου εύρίσχοντο άχόμη εί;
τω ϋ ττιε χ ί ^  ? * '  ^  θύρ"  «Β  μιχρο» *«1 πτωχ,χοΟ σπι-

ί  Υ  ον?0Ρ' ^ ν 1? τ°. *ΡΤ««ίΡ«ί* της. Έπήγαινεν έμπρός όλο. ίσια
πεινά τόσον ^ Νπου0ιν* τι)ν χεφχλήν, μέ βήμα ταπεινόν, και τόσον τα-
Χ ν ε  χανε / πε °“σ ΐ Τ0° ώστε ούτε κάν Ιπρό-φΗανε χάνει; να την προσέςη.
ηίυ τ° έργαστήριον Ιχάθητο ήσύχω; εί; τήν θέσιν τη;, Ιφοροϋ-

Γ μ?άΧψ π0δΐάν τ”; έστΓρνοΟτεε τα άσπρα-ασπρα? μ*νι-
νουν έ^ει ενν ° ,(17  Χα3 Τ>««4 «λημίρα εί; όσα; Ιτύγγανε ναέ-

τ '^ ^ 17*5 ρ̂γατ°ιας (αν χαι Ψ·° σχεδόν πάντοτε ή πλέον πρωινή)

Λ ρί" 5' ϊ " ρ11 ο1ί"  *  « 5 ^

θ̂ στα-τιΓ I ί1 , άσθενή χαί διαφανή ωχρότητα ήτο Ιν τούτοι; συμπα- 
!άτω ά π ό 1 ΐ ν επτ7  Χΐΐ « V  «ώ  τ ί  μαΟρ» βελούδινα μάτια
0άς άνταυγεία- 'τδ  σ ' ω,π0ν’ Ρ  ΟποΤον «στεφάνωναν μαύρα μαλλιά μέ ξαν- 
νάηίυ / σώμα της ητο τόσον εύκαμπτον και κομψόν ώστε εόιδε
οχίου δ., ρ1 Ρ/ 7 0ν ε.1? το ΤΙπεινόν χαι πτωχόν φορεματάχι τη;. Εί; τό ώ- 
Γωσιτ ’ -ως»α '  πΡ°σωπον, ει; τό εύκαμπτον νεανικόν σώμα, πρόωρο; χό- 

. 1 < ‘^ ^ “μ1ένη. Δεν ώμοίαζεν αύτή τά; άλλα; νία; χα! Φαιδρά; |ρ-
Ι^ννΓλύ,“1 07\°Ι“’ ευ?13“ ν τ4 νά Ιργάζωνται χαί νά είνε εύθυμοι
Τ.,Ι Μ ,ω<ίαι> α'υνθιαλεγόμεναι, άστιΐζόμεναι, άναχινοΰσαι τά μιχοά
Αότ·Γη,,,1ΧΙ·ί’ τ£Ι ,  ̂ νρ τη ; χαί ή ζωή έ'ψκλλεν εί; τήν χαρδίαν των.
ν ν , ’',11 θ ΧΙι>σννου; ειργάζετο, είργάζέτο διαρχώς χαί ε’φαίνετο ότι I-
7 ”  εΐ^  ; ΡγΧαΐϊν τ7!;, τί1ν *»ρδί«ν τη; χαί τήν ζωήν τη;, μή λογαριά- 
ϊ ί ί  τ· Τ|Ρ νεότητα τη; τήν όποιαν χαπιο; χρύφιο; πόνο; χατότρωγεν. Καί 
χαοτΓο,’τ ί *γ*’° ’Χ* ' ΧΧ} οχοτειν“ μάτια, εί; τά όποια έμειδία μία άχτι; 
,,ί,δ' £'5 ΤΧ ϊ  ειστχ τη; χείλη, εί; τά όποια σπχνίω; ήνθιζεν έ'ν
μ ιαμα νεότητο;; η ανταύγεια μακρινή; άνοίξεω;, Ιδιάβιζε χανεϊ; μίαν 
μαχραν ιστορίαν θλίψεων χαί απογοητεύσεων.

'*ν 71 ϊ “Ρί® ®ΐΕυθύντρια είσήρχετο εί; τό Ιργαστήριον κρατούσα χά- 
τ η , εΡΤασι*ν Ουσχολον έλεγε πάντοτε. Αύτό Σοφία εινε γιά  σένα. Εινε 

νά,. *π . υ .εια ' ^ρεώζεται Ιμιτηδειότη; χαί προσοχή. Μέ ενα «θά 
μω ο,τι^ειμπορεσω χαλλιτεοον χυρία» έπερνε προθύμω; τό φόρεμα, τό ό-

1'χίι°νιύ τ'ε° ' ί* ν Χ?' )ίχ χ μ Ι τ°5 ΧΙ' ττ?οσεχτιχή νά βάπτη. ’Επειδή τήν
Ά  ΙχΐΤηβεΐ? ΐε ?Ιν Ρϊάτριχν διά δυ,χόλου; χαί λεπτά; Ιργασίχ; 1 

τή ; έδιδαν πάντοτε τα νυμφικά φορέματα. |

Κζτεσκευκσθη πκρά του άδαριαντοπώλου Paul HameliD, 
του οποίου αί βιτριναι είλκυσκν τάς ηριέρας αύτάς ολον τόν 
επίλεκτο t κοσρ/.ον τών πλουσίων καί ωραίων γυναικών τ·ής 
Γαλλικής πρωτευούσης.

Οτι τό ρ,πολερω αύτό ¿σκανδάλισε πολλάς ί'σω; καί πολ
λούς δεν υπκρχει άαφιβολία, τό περιεογο'τερον δε είναι, ότι 
(Λεταςυ τών πολλών άνδρών δεν λείπουν και οί κληρικοί, οί 
οποίοι άπό τούς πκλαιοτάτους χρόνους έδειξαν άκράτητον 
επιθυμίαν εις τού; διά πολυτίμων λίθων στολισμούς. Μετά 
τους μεγιστάνας και βασιλείς βεβαίως οί κατά κκιρούς πά- 
παι άπεκτησαν τούς ώραιοτέρους του κόσμου πολυτίμους 
λίθους και οι δακτύλιοι άρρκβώνες τής μνηστεία; τών πζ- 
πών, καρδιναλίων και επ.σκοπών με τόν ταπεινόν υιόν τής 
Μαρίας, είναι αναντιρρητω; κοσμήματα τά όποία αί πολυ- 
τελεστεραι τών αιωνων Λοείδες ήδύναντο νά φθονήσουν.

Φαίνεται άλλως τε, οτι καί οί ίδικοί μ.ας κληρικοί τής 
Βυζαντινής μ.αλιστα περιοδου δεν υπήοζαν ούτε όλιγώτερον 
πολυτελείς, ούτε όλιγώτερον πλούσιοι τών καθολικών, οί 
διάκοσμοι δε τών ναών των καί τών μ,εγάρ ων των, καί τών

I [
Μιαν ήμέραν τό χχτάστημα παρέλαβε νά ε'τοιμάση μίαν πλουσίαν χαί 

πολυτελεστάτην προΐχα. Φυσιχά τό νυμφικόν φόρεμα τό έδοσαν εί; αότήν.
Ε! τότε^πλέον δεν Ιχρατήθησαν αί άλλαι έργάτριαι, αί όποΐαι άπό χαιροϋ 

δυσηρεστοΰντο ένδομύχως χαί Ιξανίσταντο διατί αύτή νά διαφέρη τόσον άπό 
αύτα; χαι συνεπώ;  ̂ νά προτιμαται εί; τά χχτάστημα, χαί ήρχισχν νά δια- 
{χχρτυρωνται χαι νά μουρμουρίζουν.
, “7  ^ ’Τι δουλειά έσυ τήν πέρν,εις. Τά^χ δεν εΓχεθχ χα: *μεΤς άξια:

να χάμωμεν ο,τι κάν=ις ;Ά λ λ ά  δεν» εϊμεθα ύηοχρίτριαι χαι δεν μάς νομίζουν 
Παναγίες ! Λεν̂  μου λέτε γιατί τής αρέσει τόσον νά ράβη πάντα τά νυμφικά* 
ΚέοαΩχ γιατί τίποτε άλλο δεν ε^βι στό νοΰ της παρά τήν παντρειά. Μά ξέ
ρεις δεν φέρνε̂ ι γοΟρι νά ράβη χαμμιά νυμφικά φορέματα. ΆργοπορεΤ πολύ 
τον γάμον Ικεινης ποΟ τα ράβει. Αυτή νά όπανδρευθή ! Αύτή ή φαντασμένη 
η υπερήφανη ! Καί ποιόν θά βρή νά πάρη ποΰ θά σου £χη μεγάλες ίδέες 
μο του; τροπους της τρόπους μεγάλης κυρίας ! "Εννοια σου χαι θά τά κχ- 
ταφέρη να ευρη κανένα κ»λόν. 0 χ  εχ̂ η κομπόδεμα α ύτή .·.. Αέ τήν βλέ- 
πετ«. τι φυλάργυρος ποΰ̂  είνε! Τόσα γρόνια δεν Ιχει άλλάξει φόρεμχ’όέν ε^ει 

βι κορδέλλα* δέν άγόρασε,σάν νέα, ουτε 5νχ κουρελάκι. Δεν εΒατε 
πώς ουτε τα μπάνια της ^καμε τό καλοκαίρι άν και τής τά διέταξεν ό 
γιατρός δια την ύγείαν της. Μαζεύει γιά νά ’πανδρευθή!

, νυγμός^ πικρό; £σφιγξε τήν καρδιάν της, Ενας λυγμός άνέβηκε άπό
το στήθο. της και ήθέλησε νά διαμαρτηρηθή εις τάς σπαοακτικάς αύτάς ύ -  
οροίς μέ μιαν εξομολόγησιν. Ναι Ισκέώθη άφρων μίαν στιγμήν νά άποκα- 
λυψη πιό κομπόδεμα ΐγέμιζαν οί κόποι της, νά δμολογήση, ποΐος, διά νά 
ενΟυθή αύτός,δέν τής έπέτρεπε νά κάμη φόρεμα, καί ποιοι διά νά καλαφά · 
γουν και καλοζήσουν δ ά  τήν 'δικήν των ύγείαν, δέν τήν άφιναν νά κάμη 
τα λουτρά τών οποίων ει/ε μεγάλην ανάγκην ή μαραινομένη εις τήν εργα
σίαν νεοτης της. Αλλ' ήτο όπερήφανος. Ει^αν δίκαιον αί άλλαι. Μέ όλον 
τον ςεσ^ιζοντα πόνον κατέπιε τά δάκρυά της* έκράτησε τό μυστικόν της 
και μ= τήν συνειθισμένην άςιοπρέπειάν της καί τήν ύπομονήν της Ιστράφη 
εις την Ιργασίαν της.

, Ερραπτε, ε ρ ράπτε πυρετωδώς ! τόσον πολύ δέ άπερροφήθη άπό τήν Ιρ- 
γασ.αν της,οιστε σχεδόν Ιξέχασε τούς λυπηρούς λόγους ποΟ τήν έπλήγωσαν 
προ ολίγου. Και Ιν ω τά μικρά της χέρια σαν δύο άσπρα περιστέρια Ιφτε- 
ρουγιζαν μέσα εις̂  τας πτυχάς τοΟ μεταξωτοΟ ύφάσματος, τό όποιον Ικυμά- 
τιζεν Ιπάνω εις το τραπέζι σάν άφρός τού κύματος καί τά κομψά της δά
κτυλα εγλυστροΟσαν σαν μέσα σε δίκτυα εις τες θηλειές τής πολυτίμου 
όαντέλλας^ καυτόν σωρόν τής μουσελίνας, ή όποία άνέμιζε σάν χιονισμένο 
σύννεφο κάτω απο την βελόνην, μαγευθεισα μιά στιγμή άπό τόν ξεΐιπλυύμε- 
νον γυρω της πλούτον παρηκολούθει τήν εύτυχισμένην κόρην,ή όποία θά I- 
γινετο νύμφη.

Ύ Ι  ω :α ια  που θα είναι ή νύμφη μέσα εις τό άρχχνένιο αύτό φόρεμα, 
Ισκεπτετο, καί Ιλησμόνησε μ ΐ χ  στιγμή νά τραβήξη τήν βελόνην. Ό  νους της 
είχε φύγει μακράν. Παρηκολούθει τήν τελετήν τοϋ γάμου. "Εβλεπε τώρα 
τόν γαμβρόν συμπαθή ξανθοννέον νά όδηγή τήν νύμφην άθώχν καί ώραίαν κό* 
ρην·λάμπουσαν με μιαν ύπερκόσμιον λάμψιν εύτυχίας μέσα εις τήν κατάλου- 
στον απο τά μύρια χρυσά φώεα τών κηρίων εκκλησίαν γεμάτην άπό τά 
θωπευτικά μύρα τών άνθέων μέ τούς μεθυστικούς καί άπαλοός ήχους τής 
ουρανίας μουσικής,με τούς συγγενείς τού; κεκλημένους όλα αύτά μέσα εις 
μίαν μέθην καί Βιγκον εύτυχίας καί χαράς. Καί πόσον ήτο ώραίχ ή είχών 
την οποίαν Εβλεπε, τόσον ή:ο μαγευτικόν τό όνειρον ποΟ πχρηκολ·ύθει,ποΰ 
μια στιγμή μεθυσθεισχ ή φαντασία της, τήν Εσυρε εις ενα άλλο τρελλόν 
ονειροπωλημα. Τόσδν ήτο γλυκύ, τόσον τρυφερόν που Εκλεισε τά μάτια  
καί λησμονούσα τόν κόσμον γύρω της άφήκε τήν ψυχήν της νά ταξειδεύη 
εις τό περιπαθές άρωμα. Έφχντάσθη τόν έαυτόν της μέσα εις τό φόρεμα
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χρησιμεύουν σήμερον ακριβώς ώς προ'τυπα πρός αντιγραφήν
τών νέων συρμών, δι’ ους αί ώραΐαι του κο’σμου δαπανούν
τόσον αφειδώς τά χρημ-ατά των καί μέ την ακτινοβολίαν
χαί αί'γλην τών οποίων στολίζουν τόσον πομπωδώς τά
χάλλη των.

Διότι είναι όριστικώς άποδεδειγμένον τώρα πλέον, δτι καί 
τά υφάσματα άκόμ.η σήμερον απομιμούνται τά Βυζαντινά 
σχέδια, ώς άπομιμ.οϋντα τά χρυσά καί τά άσημ.ια καί τούς 
πολυτίμους λίθους της πολύ πομ,πώδους καί ολίγον σκανδα
λώδους Βυζαντινής έποχ·ης.

Η ΟΨΙΙΙΛΟΤΤΟΣ
Είνε αξιοσημείωτος ο τύπος της όψιπλούτου. Αύτη κα

θίσταται κωμική. Ή μεταλλαγή της θέσεώς της την κά- 
μνει νά παρεκτρέπεται προσπαθούσα νά εξαπάτηση καί πείση 
Οχι μ,όνον τούςάλλους άλλά καί έαυτην,οτι δέν εινε β,τι ^το, 
ότι έγεννηθη εις τόν κόσμον ώς διά δευτέραν φοράν. Δέν 
ενθυμείται τό παρελθόν έλησμ.όνησε την καταγωγήν της,

αί ι τ ά .  Έ πίστευσεν οτι αότή ητο ή νύμφη, τήν όποιαν ώόήγει εί; τήν Ιχκλη- 
σίαν ό νυμφίος δια μέσου τη; εύτυχίας χαι τή; χαρας. Καί Ιπέταξεν^άχύμη 
ποιό υψηλά ή ψυχή τη ; χαί έβλεπε μίαν είχόνα ποιο γλυχεϊχν χαί ποιύ εύ 

; τυχισμένην ή φαντασία τη;. Εύρίσχετο μέσα εί; ένα χομψόν χελλίον μέ 
του; ζεστού; του τοίχους μέ τήν φιλοξενον έστίχν του χαί περιτριγυρισμένη 
άπό τά άπλα,άλλά χαθχρά αγαπημένα έπιπλα έργάζεται φαιδρά Ινώ άνχμέ- 
νει τά σχεπτιχόν χαί φίλεργον ώρολάγιον τοΟ τοίχου νά άναγγείλη τήν ευ . 
τυ ισμένην στιγμήν. Α ϊφνη; ή θύρα ανοίγει, ό άγαπημένο; άνδρα; είσέρχε- 
ταΧει; τύ δωμάτιον χρεμά τά έπανωφόριάν του χαί τό χαπέλλο του,σπεύόε- 
πλι σίον της χαί γεμάτο; αγάπην τήν φιλεί. Καί μέσα εί; τό Ιχλεχτάν χαται 
φύηιον φτερουγίζει όλόθερμον το μύρον τής γλυχειά; ζωή; τή; οίχογενείας! 
"Ωγτό περιπαθές ονειρον ! Μιά θεία φρικίασι; χατέρχειαι εί; τήν χαρδίαν 
τη; χαί συγχλονείται ό λ η .

Τήν στιγμήν αύτήν τήν έξυπνα ή φωνή τή ; διευθύντριας, ή όποία έχει 
ίίσέλθει εί; τό Ιργαστήριον χαί συγχεχινημένη λέγει εί; τάς μαθήτριας: 
Ξεύρετε παιδί*. Μιά; μαθήτρια; ή μητέρα άποθνήσχει, γωρίς γιατρικά, 
χωρί; φωτειά, χω ρ ί; τροφήν....

Σήμερα είναι ήμέρα πληρωμής, θέλετε χάθε μιά σα; τό βράδυ ποΟ θά 
πληρωθή νά άφήση χάτι τ ι, μιχρά πράγματα διά τήν δυστυχισμένην σύν- 

) τροφόν σα; ή οποία δέν έδουλευσεν όλην τήν έδδομάδα μέ τήν άρρώστεια 
I τής μητέρα; τη ; χαί δέν έ'χει τίποτε ; Καί ή διευθύντρια περνά χοντά άπό 

χαθε έργάτριαν χαί σημειώνει τό μιχρον ποσό/ ποΟ θά δώση έκαστη. "Οταν 
έφθασε πλησίον τής Σοφία; χαί τήν ήρώτησε : Καί σύ τί θέλει; νά δώσης ; 
— Γράψετέ με διά πέντε δραχμά; χυρία, ειπε πρόθυμο; χαί περιχαρής. Τής 
Ιφάνη οτι ή χαλ.ή αύτή; πράξι; διά μίαν σύντροφον δίπλα ε ίςτά  μαγευτικό' 
αύτο' όνειρον δέν ήμποροΟαε παρά να είναι χαλά; οιωνός. Α ύτκί αί πέντε 
δραχμαί Ιπίστευσεν ότι θά τή ; έφεραν ευτυχίαν.

I I I.
Μέ τό στήθο; Ιλαφρόν, μέ ένα ξεκούρασμα ε ί; όλην τη ; τήν υπχρξιν, I .

 ̂ πέστρεψε τό βράδυ Ιχεΐνο άπό τήν Ιργχχίχν ’ Αμέριμνο; εί; τήν 
; λάσπην τού δρο'μου φαιδρά ε ί; τό ψΰχο; χαί εί; τήν βροχήν Ιπέστρεφε 
,Γ βριδέω; εί; τήν οικίαν τη ;. Έπίστευεν εί; τό όνειρόν τη ; μέ μίαν μοναδι. 

χήν μέθην. Μία άόριστο; έλπί; άνεγεννάτο εις τήν χαρδίαν της χαί Ιγλύ. 
χ ιινε  τήν ιδέαν τή ; πικρία; ή όποία τήν άνέμενε ε ί; τόν οίχον.

"Οταν Ιφθασεν ει; τά σπίτι τη ; όλη ή οικογένεια ήτο γύρω ει; τύ τραπέζι· 
ί  ό πατέρας, οί άδελφοί, ή μητέρα χαί έτρωγαν.

— Κατι άργησε; άπο'ψε, είπε αύστηρό; μέ τό στόμα πλήοε; ό πατήρ— 
ι Είχαμε δουλειά πολύ ε ί; τό κατάστημα χαί αργησχ. Καί γ ιατί έτσι χαρού

μενη δέν μά; λές; ήρώτησεν αρειμάνιο; δ μεγάλο; άδελφό; προσό έπων σαρ- 
χαστιχώ; τήν νεάνιδα.

— Έτελείωσχ Ι'νχ νυμφικόν φόρεμα χαί μέ σονεχάοη ή διευθύ/τριχ ποίυ 
[ έγεινε πολύ χαλόν- χαί Ιχάθισε δειλή εί; τήν καρέκλαν ή όποία τήν άνέμενε

χαί ήρχισε νά ξεδιπλώ,η τήν πετσέτα τη . Ά λ λ ’ έσταμάτησεν. ‘ Ο πατήρ 
ι  φέρων τό ποτήριον γεμάτον ε ί; τά χείλη προσήλωσε τό βλέμμα του Ιρωτη- 
. ματιχόν εις τό πρόσωπόν της. Ή συμπαθής μορφή τής κόρη; Ισχυθρώ- 

πασε χαί Ιπτυχώθη άπό μίαν τρο/αχτιχήν συγχίνησιν.
— ’ ΙΙταν ήμέρα πληρωμή; σήμερα. Τά χρήματα. Νά τα πατέρα είπε τρέ· 

μούσα χαί έτράβηξε τόν πορτομονέ τη ; άπό τήν τσέπην τη;·
Ό  γέρων τό ήρπασε χαί τό άδειασε ε ι; τό πιάτόν του- Ή νεάνι; ώχρίχσο. 

ί — Είκοσι φράγχα ! που είνε ή πέντε δραχμές ; Μέ κλέβει; βλέπω τώρα ; 
, Ώ  πατέρα !'·. Τί τά έχαμε; κλέφτρα ;. . .  Οί άδελφοί άιτηλειτιχοί εμουρ- 

μούριζαν ή δέ μητέρα έστρεφε τάς χείρα; άφωνος γεμάτη φόβον χαί θλίψιν.— 
ι Τί τά έκαμες, λέγε, τά λεπτά ;

την -ρώτην ζωην της. ΓΤάντιζ τά άποβλέττοντικ «ύτην θέ
λει νά ¡κετκβΛηθουν, κζ'ι η ΐδεκ κζι οά π εποιθησεις άκόρ/.η 
τών άνθρωπων. Εινε άλλη τέλος, όχι ή πρώτη. Διά τον λό
γον τούτον πρέπει ν’ άρχίτγ άπό τό όνορωε ή ¡¿εταβολη· 
όχι τό πρώτον υπό τό όποιον ό κόσμος την έγνώρισεν, άλλά 
νά λεπτονθ·?) τοΰτο, νά τρκπγ οτον τό δυνατόν έπι τό άοι- 
στοκρκτικώτερον, νά προστεθγ τίτλος, οίκόσηαα καί σύμ
βολα οικογενειακά. Πόσον θά την ζηλεύσουν αί φίλαι τώρα, 
καί εις πόσας τούτων θά έπιδείξγ ιο.ετ’ αληθούς υπερηφά
νειας την έν τη κοινωνία θέσιν της, εκδικουριένη τοιουτοτρό
πως την προ τέραν έκ μέρους των ψυχρότητα καί αδιαφορίαν! 
ΎΑ ! τώρα ηλθεν ή σειρά της· πόσον περισσότερον θά τάς 
περιφρόνηση, πόσον όλιγώτερον θά τάς λάβη ύπ’ όψει, άν 
εις τόν πολυκύμαντον του κόσμου ωκεανόν τάς συνάντηση 
τώρα εύτυχουσα. Πρέπει λοιπόν νά σημειωθη η παρουσία 
της ύπό τών αδιαφορών· πρέπει νά έπισύρη τά βλέμμ.ατα, 
οπως εκεΐναι μείνουν απαρατήρητοι· πρώτον τό όποιον έ'χει 
νά φροντίση είνε νά ύπερβη αύτάς εις την περιβολην. Έκεϊ · 
ναι έφημίσθησαν ώς φιλόκαλοι- αύτη πρέπει νά όνομασθη 
πολυτελής· πρέπει νά όμολογηθη ύπο τρίτων, ότι τάς ύπε-

— ΣυγχώρεσΙ με πατέρα... άν ήξευρε; ! . . .  θά  όμιλήση; λοιπόν άχρεία, 
!φρύ»ττεν άπό θυμόν ό γέρων. Αάμψει; όργή; ήναπτον εις τού; οφθαλμού; 
τών αδελφών χαί ή μητέρα ώλόλυζ^ άνίχανος να έλθη ει; βοήθειαν τή; 
τρομαγμέ.ης χόρης.Αύτη μέ τά μάτια γεμάτα δάχρυαμέτήν φωνήν πνιγμένην 
άπό τον τρόμον ήρχισε νά διηγήται τήν συνεισφοράν ποΟ έγεινεν ε ι; τό έρ- 
γαστήριον. Μέσα άπό τού; λογισμού; της έλεγε..· Συλλογισθήτε χωρίς φω- 
τε ιά ... χωεί; γιατρικά. Έπεθενε... Ή ταν μητέρα μ ιά ; συντρόφισα; όλες 
έδοσαν... Τότε χαί εγώ ... χαί έγώ Ιλυπήθηχα... χαί Ιδοσα τ ;ί πέντε δραχ- 
μέ; μου...

'Β να ώ I ξηρόν χχ! άπχίσιον Ιςήλθεν άπό τά στήθη τών άνδρών τά φ ο υ- 
σχωμίνα άπό μανίαν χαί λύσσαν. Ή ιχ ν  κατάπληκτοι ώ ; έάν ό κεραυνός ε ί 
χε πέσει εις το σπήτι του;. Ελεημοσύνην ! Έχρχύγχσεν ό γέρων, μέ τά 
χέρια σηκωμένα ώ; διά νά ύβρίση τόν ούρανόν διά τό χαχόν ποΟ τού Ιγ ί-  
νετο. Ή κόρη μου χάμνει χαί ελεημοσύνην ! Καί δέν Ιλ#γάριαζε; έλεεινόν 
πλάσμα πόσα πράγματα θά έχανα χαί έγώ χαί τά αδέλφια σου μέ αύτές τ ί;  
πέντε δ ρ α χ μ ές;... Χ αμένη... Καί τήν Ιχτύπα χαί τήν συνέστρεφε χαί τήν 
συνέτριβε μέ τά στιβιρχ του χέρια χρίζων τού; όδόντα; του ένώ οί άδελφο 
άγριοι Ισήχωναν τ ί;  χαρέχλε; τους.

 ̂ ’Εκείνη στεγνή δέν έχλαιε πλέον. Δέν έβγαλε ουτε μίαν λέξιν διαμαρτυρία; 
δέν έκαμε χανέ/ κίνημα όργή;. Μόνον όταν Ιλευθερώθη μίαν στιγμήν  
άπό τήν κτηνώδη έπίθεσιν, μέ ένα βλέμμα πλήοε; οίχτου πρό; τήν μητέρα, 
ή όποία χρχουμένη εί; παθητικήν στάσιν έκρυπτε τά δάχρυά της, έγλίστρησε 
πρό; τήν θύρχν τήν ήνοιξε ταχεία χαί μέ τήν ψυχήν γεμάτην άγχνάχτησιν 
καί άποστροφην πρό; την ζωήν μεταξύ ταιούτων θηρίων έφυγε κλαίουσαι 
ει; τήν μαύρην νύχτα !

IV

Έπήγχινε, Ιπήγαινε χάτω άπό τόν θολόν ούρανόν, μέσα ε ί; τήν γλο ι
ώδη λάσπην, εί; τήν δγρχσίχν τή; βροχής χαι ε ί; τό ψυχρόν στροβίλισμα 
του άνέμου !Ή  διπλή γραμμή τών γχχζ τοϋ μεγάλου δρόμου άπλοϋτχι άτε- 
λείωτο; μέσα ε ί; τήν πυκνήν ομίχλην, ώ ; σειρά κηοίων, τά όποία χχίουν 
χαί τρεμοσδύνουν εί; το βάθος τών Ιχχλησιών,γύρω σέ κάποιο φέρετρο. "Ο
λοι οΐ χρότοι εί; αύτό το' αμφίβολον φώ ; εινε ύποπτοι. Τό τράμ μυχάται 
βραχνόν· τά άλογα παφλάζουν ε ί; τήν λάσπ ηνο ί διαβάται προβάλλουν άπό 
τά ; σκοτεινά; γωνία; ώ ; σ ιια ί πένθιμοι χαί άπειλητιχχί. ’Εκείνη μέ τά μά 
τια  τρελλά, τό σώμα ψυχρόν συγχρατοΟτα μέ τά τρέμοντα χέρια τό ξεσχι
σμένο φόρεμα Ιπροχωροϋτε πάντοτε χωρί; σκοπόν, χω ρ ί; σχέψιν, συντε
τριμμένη,φοβισμένη σάν πουλί τό όποιον ό κύριό; του Ιχτύπησε χαί Ιδίωξε, 
χαι τό όποιον,χωρί; νά ήξεύρη ποΟ φεύγει, φεύγει μακράν - Χαμένη έσπευδε 
όλονέν. Χωρί; νά τό Ιννοήση έφθχσε ε ί; τήν θαλασταν.Έ χείνη, Ιδίψα. "Ε
να; κρύο; Εδρώ; τήν περιέλουε. Έρρίγει...Τό νερό μέ λύσ ιν  άγριαν ΙχυλοΟσετά 
χαλίκια ε ί; τού; πόδα; τη ; ! Μέ μίαν τρομαχτικήν άγωνίαν, μέ μίαν μαύ- 
^ην άπόγνωσιν Ισχέφθη νά άποθάνη! "Εσκυψε επάνω άπό τό νερόν !. . . ’ Αλλ’ 
ητο τόσον νέα διά τόν θάνατον χαί ή θάλασσα τόσον μαύρη, τοσον ψυχρά!.. 
Ή χεφχλή της Ιγάριζε. Συνεστράφη περί έχυτήν χαί έπεσε λυπόθυμός ολίγα 
βήματα μαχράν άπό τό νερόν.

Κάποιο; διαβάτη;, έπιστρέφων άργά ε ί; το' σπίτι του, θά τήν Ισήχωσε 
βρχδύτερον.

Καί έπειτα ! ..........
* Ε λένη  Ι ίο λ ιτ ά χ η
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ρεβη, καί δχι μόνον είς τήν περιβολήν, άλλά καί είς τά 
του̂  οίκου- ό ίδικός της πρέπει νά λάμψγ περισσότερον είς 
τό ύπηρετουν προσωπικόν, είς τάς διασκεδάσεις, είς τά τα- 
ξειδια, τάς αγοράς κοσμημάτων, καί κειμηλίων, αν όχι δι’ 
αλλο, άλλ’ δπως σημειωθγ, δτι σήμερον συγκαταριθμεϊται 
είς τας σημ,αινουσας προσωπικάς εξοχότητας.

Εν τούτοις αί κεναί καί κούφαι σκέψεις της δέν θά ήσαν 
βλαπτικαι, άν περιωρίζοντο είς τήν δι’ έπιδείξεως καί 
κομποφανείας έκδίκησιν, ώς λέγει, τών πρώτων φίλων. Τό 
λυπηρόν είνε δτι φαίνεται ενίοτε άγνώμων ή καί σκληρά 
πρός τήν φιλίαν, μετά τήν βελτίωσιν τής τύχης της,καί έτι 
σκληρότερα καί άπαθής καί κακή πρός τούς κατωτέρους.
I παρχουν και εξαιοεσεις όλίγισται δμως. Συνήθως γίνεται 

τυραννική, παράλογος, ιδιότροπος, εί'ρων, ταπεινοΰσα καί 
εξευτελιζουσα, πολύ περισσότερον, τής έν τώ πλούτω καί 
τγ χλιδγ γεννηθείσης. τήν κατά κακήν τύχην είς τήν υπη
ρεσίαν της διατελοΰσαν υπαρξιν.

Λησμονεί έντελώς δ,τι ήτο καί δτι τά ύποφέροντα τήν 
αξιοκατάκριτον συμπεριφοράν της πρόσωπα, είναι άνθρωποι 
οπως και ή ιδία, καί δτι ό Θεός έχάρισεν έπίσης καί είς 
αυτα τα πλασματά του, ψυχήν έλευθέραν, μή αίχμαλωτι- 
ζομένην, άλλά μισθούσαν ιδρώτας, δτι έχουν καρδίαν, ητις 
πάλλει επίσης καί θλίβεται καί χαίρει καί σκιρτά καί πά
σχει και στενάζει, καί δτι ένδεχόμενον τό άστατον καί εύ- 
μετάβλητον τών άνθρωπίνων νά τήν έπαναφέρν) είς τήν χα
μηλήν θέσιν άπό τήν όποίαν ή καλή συγκυρία τήν άνύψωσεν.

Ή έν τώ πλούτω γεννηθεισα καί μή γνωρίζουσα τήν θέ
σιν πασχούσης ύπάρξεως, Γείμή θεωρητικώς άπό άναγνώ- 
σματα καί διηγήματα, καί υπό του μισητού τής άλαζονείας 
πάθους άν κατέχεται, εινε άσυγκρίτως καλυτέρα τής όψι- 
πλουτου ώς πρός τά άφορών τά ύπ’ αύτήν διατελούντα ποό- 
σωπα κεφάλαιον. Η πρώτη δίδει ένίοτε καί ψιχία τής στορ- 
γδί π'Ας εις τα πρόσωπα αυτα, φυλάττουσα, έννοεΐται πάν
τοτε τήν θέσιν της, μή έκπίπτουσα διά τούτο τής άξίας της, 
και κατα συνέπειαν καί τά πρόσωπα άφοσιούνται είς αύτήν 
ενώ ή δεύτερα τό θεωρεί ταπείνωσιν δι’ έαυτήν, φρονούσα, δ- 
τι διά τής περιφρονήσεως άποδεικνύει τήν μεταξύ των ύπάρ- 
χουσαν διαφοράν.

Γίνεται ιδίως κωμική, οταν προ αύτής εύρίσκεται υπαρ- 
ζίς προσπαθούσα νά τήν έξευμενίσγ καί πείσγ) περί τής ικα
νότητάς της, δπως τή χορηγήσγ) έργασίαν. Είνε άξία παρα- 
τ/)ρ/)σεως, ε7τι<7Υ]ς η εχ.φρασις του ττροσώπου της την 
στιγμήν έκείνηνδιά τήν είς τήν τάξιν τών χειρωνάκτων άνα- 
γομένην εκείνην υπαρξιν. καί τό ερευνητικόν βλέμμα της, ώς 
να εβλεπε παράδοξον ζώον τού άλλου ήμ.ισφαιρίου, καί οχ 1 
άνθρωπον πανομοιοτυπον αύτής. Άλλά καί εις τά έλευθέοια 
επαγγέλματα άν άνήκγ τό πρόσωπον πράττει τό αύτό. Πολ 
λάκις φθάνει μέχρι τής άνκιδείας νά φέργ τό γυαλί της εί; 
τούς οφθαλμούς έπισκοπούσα άπό κορυφής μέχρι ποδών, αύτήν 
ώς άνακριτής άστυνομίας,προτιθέμενος νά έκδώσγ ένταλμα συλ' 
λήψεως, ή άν δέν κάμνη χρήσιν γιαλιών, ήμικλείουσα τού? 
οφθαλμούς καί συσπώσα τάς όφρύς, διότι κατα τήν γνώμην 
της καί τούτο εινε ένδειξις μεγαλείου καί σημοσίας. Τόσο* 
δέ λησμονεί ,έαυτήν, τόσον βασίζεται είς τήν βελτίωσιν τή 
τύχης, ώστε παραμελεί πάσαν ατομικήν της βελτίωσιν

αρκουμένη είς τήν εύνοιαν τής τύχης καί μή δίδουσα ούδεμί 
αν προσοχήν εις τήν τών άνθρώπων.

Μαρία I I  ινέλλη.

Μ ΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
Η μια μετα την άλλην αί ύφάντριαί μας μεταξωτών ύ 

φασμάτων, άναδεικνύονται καί κάμνουν τόν δρόμων των 
εις τήν έργασίαν καί άνοίγουν εύρύτερον τόν κλάδον αύτό 
τής γυναικείας βιομηχανίας ό όποιος χρονολογείται άπ 
τουζ άρχαιοτάτους χρόνους-
( Νεον τωρα έργοστάσιον ίδρύθη έπί τής όδού Φιλελλήνω- 

Ιλ'* ς έ* τΰν ’'-«λλιτέρων υφαντριών, ή όποία εί 
την δεξιότητα καί τήν τέχνην είνε έφάμιλλος μέ τάς άοί- 
στας είς το είδος αύτό. Είνε ή κ. Μαρία Δραμιτινού, τε- 
χνιτρια άρίστη καί είς τά άραχνοειδή καί είς τά φουλάρια 
και εις τα πυκνά μεταξωτά καί είς τάς χρυσάς έσάρπας καί 
εις τα μαντυλάκια, τέλος είς δλα τά είδη διά τών οποίων 
σιολι,εται το γυνακεΐον κάλλος καί άναδεικνύεται ή νεότης 
ωραία καί σφριγηλή καί ή ώριμος ηλικία άνακτα τήν άπο- 
λεσθεΐσαν άνθηρότητα.

Τωρα δια δώρα τ̂ού Νέου έτους, διά φορέματα γάμων 
και εσπερίδων μία έγκαιρος παραγγελία είς τήν κ. Δρχ- 
μιτινου, οχι μονον εξασφαλίζει εν ωραΐον δώρον πάντοτε 
άλλά άποτελεΐ^ καί μίαν οικονομίαν, διότι ή νέα υφάντρια 
συνδυάζει τιμάς πολύ οίκονομικάς μέ ποιότητα εκλεκτήν 
και χρωματισμούς ώραίους. Τήν συνιστώμεν θερδότατα.

Τώρα κ α ί π άλιν μέ τά  δώρα κ α ί τάς έορτάς τού Νέου έτους τό 
χ α τα σ τη μ α  Λ χβδα  έπ ί τή ς  δδοϋ Κ ολοκοτρώνη κ α ί ά πέναντι τής 

ου ης με τα  ωραίος π λα ίσ ια  κα ί τ ά  κ α λ λ ιτεχ ν ικ ά  ρ αεεβ -ραΓ ίο ιιε  
και τας ωραίας κορνίζας διά φωτογραφίας κα ί μεγάλας εικόνας είναι 
κατα φ υγ ιο ν  ευεργετικόν, ' Τήν φω τογραφίαν σας μέσα είς μ ία ν  κορ 
νι-,αν του ΛαβΟα κ α ι ιδου δώρον π ολύτιμον ώραΓον κ α ί εύθηνόν.

Μ ΙΑ ΘΕΡΜΟΤΑΤΗ ΣΓΣΤΑΣΙΣ
ν γυναίκα δέν ένδιαφέρεται νά μάθτ) πού πωλεύνται 

τά ώραιότερα ̂ καί εύθηνότερα γυαλικά, έέτε κρύσταλλα 
είναι, ειτε άπό τά συνήθη τής καθημερινής χρήσεως ; Γυα
λικά και πιατικά, είναι τό μόνον σκεύος πού άνανεώνεται 
δυο καί τρεις φοράς τό έτος, όπου μάλιστα είναι παιδιά 
και περισσότεοον.

Λοιπόν έπί τής γωνίας τής όδοΰ Αιόλου καί Έρμου,δπου 
ητο άλλοτε τό καφενεΐον τής 'Ωραίας Ελλάδος, ‘ έγκατέ- 
στησεν άπό τίνος τό ύελοπωλεΐον του ό κ. ΙΙρ. Άγγελίδης.

Εύπορος υελοπωλης εσκεφθη ότι τά μεγάλα κέρδη επι
τυγχάνονται διά τής μεγάλης καταναλώσεως καί όχι διά τών 
άκριβών τιμών. Διετίμησε λοιπόν τά ύαλικά καί πιατικά 
του είς τιμάς μετριωτάτας καί άφ’ ετέρου έπειδή προμη
θεύεται τοΐς μετρητοις, έφερε κρύσταλλα Βενετίας καί φαεϊν- 
— α Βοημίας, είς τά όποια τό κάλλος τών σχημάτων καί 
σχεδίων άμιλλαται μέ τάς έκλεκτοτέρας ποιότητας. Διά 
τούτο άπεκτησε τήν πλουσιωτέραν καί μεγαλειτέραν πε
λατείαν τών Αθηνών, ώς καί δλα τά σχολεία καί'ξενοδο
χεία τής πρωτευουσης. Δια τούτο τόν συνιστώμεν είς τάς 
άναγνωστρίας μας μέ τήν βεβαιότητα, ότι παρέχομεν είς 
αύτάς μ,εγάλην έκδούλευσιν.

Ό Τσάμης ό μοναδικός πλέον υποδηματοποιός τών κυ
ριών, εόρωπαίζων είς όλα, είσήγαγε καί έδώ τό σύστημα 
τής έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα έκπτώσεως τών τιαών 
τών ύποδημάτων του. Ή έποχή αύτή είναι σήμερον ή 
τού νεωτερισμού τούτου, καθ’ ον μεγίστη συλλογή ' ύποδη- 
αάτων άνδρικών καί γυναικείων πωλείται μέ έκπτω- 
σιν 30°/ο.

*


