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Τα Διαζύγια Δ! 6α  με πάρης;—’Αγαπάτε άλλήλους — (από τό βιβ- 
λίον τής Sagsse et Destinée τοϋ Μετερλιγχ). — Ή ήμέρα μιας 
μικρούλας (ύπό δος Ειρήνης Νιχολαιδου).—Τό Νέον Συμβόλαιον.— 
Τό δνειρον τής κόρης (ύπό δος Κούλας Δ ημολούλ^ . —’Αλληλογρα
φ ία .—Συνταγή. — Ειδοποιήσεις. — Τό παιδί ή τήν μητέρα.— (Hugues 
le Boux) χατα μετάφρασιν δος Νιχολαίδο. —

ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Δ'.

« Ή  δέ γυνή νά φοβήται τον άνδρα» Δέν είξεύρω εάν 
είς μάρμαρον ή είς χάλυβα ή είς περγαμηνήν έχαράχθη δτά 
πρώτην φοράν ή φράσις αυτή, ύς δέν είξεύρω ακριβώς 
ποιος είναι ό λειτουργός του ‘Υψίστου, δστις συνέλαβεν είς 
τό πνεύμα του τήν ιδέαν νά θέσνι μεταξύ του άνδρός καί 
τής γυναικός,— τούς οποίους έπροτίθετο νά σύνδεση βε
βαίως διά του γάμου καί τον φόβον, τό αίσθημα το 
πλέον διαζευκτικόν, τό όποιον ήρκει διά νά καταστρεψη π4- 
σαν αρμονίαν, διά νά άποκρούση πάσαν ιδέαν δικαιοσύνης, 
διά νά καταπνίξη πάσαν άρχήν άληθείας.

Βεβαίως ό άνθρωποςαύτός θά ήτο τυραννικός καί σκληρός 
καί θά ¿δέσποσε διά του φόβου μόνον καί θά ήγε τό ποί- 
μνιόν του,οχι μέ τήν αγάπην, αλλά μέ τον φόβον τοϋ θεοΰ. 
Βεβαίως ό άνθρωπος εκείνος δέν θά ένέπνευσε ποτέ του ά - 
γάπην, ουτε είς τήν μητέρα του,ουτε είς τήν αδελφήν του 
ούτε είς τά μικρά παιδία, τά όποια ό ιδρυτής τής Ε κκλη
σίας, τής όποιας έτάχθη λειτουργός,τόσον είχεν άγαπήσει. 
Ά λ λ ’ ουτε θά ήσθάνθη ίσως τήν άνάγκην νά άγαπηθγ) ό 
άνθρωπος αυτός, άλλ’ ουτε καί θά ήννόει ότι ή άγάπη — ήν 
τόσον έδίδαξεν ό Χριστός καί υπέρ ής ¿θυσίασε τήν ζωήν 
του,— είναι ό μόνος δεσμός όόποΐος ένόνει τούς ανθρώπους 5- 
λους καί τούς κάμνει ίσους καί αναβιβάζει τόνάρχόμενον μέ
χρι του άρχοντος καί τον ασθενή μέχρι τοϋ ίσχυροϋ καί τόν

μικρόν μέχρι τοϋ μεγάλου καί τόν άγενή μέχρι τοϋ εύγε- 
νοϋς, εάν ύποτεθνί ότι υπάρχουν άνθρωποι φύσει καί δικαιώ- 
ματι ευγενεΐς καί μεγάλοι καί ισχυροί.

Διότι καί έάν άπλήν ίδέαν είχε τής δυνάμεως καί τοϋ 
κράτους καί τής έπιβλητικότητος τής άγάπης, βεβαίως 
δεν θά έτασσεν άδελφομένον τόν φόβον μέ τήν άγάπην 
και δεν θά έλεγεν είς τόν άνδρα νά άγαπ£ τήν γυναίκα καί 
είς τήν γυναίκα νά φοβήται τόν άνδρα. Καί δεν θά τό έλεγε 
καί θά έσπαζε μάλλον τό δργανον, τό όποιον τοϋ ¿χρησι
μέυσε διά νά χαράξη τήν κατηραμένην αυτήν λέξιν, έάν ή- 
ςευρε πόσου κακοΰ έγίνετο πρόξενος καί όποιων άνεπανορ- 
θότων συμφορών έγίνετο παραίτιος.

Διότι έπι τέλους φόβος θά είπή βούνευρον καί ξύλον καί ύ- 
βρις καί έξευτελισμός καί ταπείνωσις. Φόβος θά είπή τυραννία 
καί κατάχρησις καί πίεσις καί δουλεία.Φόβος θά είπή αδυνα
μία καί άδικία καί μαρτύριον. Φοβος θά είπή άρνησις άτο- 
μικότητος καί όντότητος καίαύτοβ ,υλίας καί άνθρωπισμοΰ. 
Καί έάν ό άνθρωπος αυτός ήτο συνεπής πρός τόν εαυτόν του 
δέν θά έλεγεν είς τόν άνδρα μέ τόσην αφελή απλοϊκότητα: 
’Αγάπα τήν γυναίκα σου καί ράπιζέ την καί ξύλιζέ την 
καί υβριζέ την καί έξευτέλιζέ την καί ταπείνωσέ την έν- 
ταυτώ. Δέν θά τοϋ έλεγε: άγάπα τήν γυναίκα καί τυρρά- 
νει την καί πίεζέ την καί έχετέ την δούλην σου. Δέν θά 
τοϋ έλεγε : άγάπα τήν γυναίκα καί μαρτύρει την καί ά- 
δίκει την καί έσο χωρίς ¿ντροπήν μαζή της καί άφαίρεσέ 
της δτι ως πρός άνθρωπον τής έδόθη άπό τόν θεόν: τήν ά - 
τομικότητά της καί τήν έλευθεριαν της καί τήν αύτοβου- 
λίαν της καί τόν άνθρωπισμόν της.

Καί δέν θά τοϋ έλεγεν δλα αυτά,διότι θά ήξευρεν δτι ό 
άνθρωπος δέν ήμπορεϊ νά άγαπ$ ποτε έκείνους, είς τούς ο
ποίους έμπνέει φόβον, έκείνους τούς οποίους δύναται καί δι-
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ααιοΰται νά ξυλίζγ καί νά ύβρίζγι και νά έξϊυτελίζνι καί νά
ταπεινόνγ.

‘Ως δεν θά έλεγε προς τήν γυναίκα : φοβοΰ τον άνδρα. 
Διο'τι θά ήννόει δτι ό <ρόβος γεννγ την πονηριάν καί την 
υποκρισίαν καί το ψευδός καί την προδοσίαν καί την α π ά 
την. Διότι θά ήννόει δτι κατεδίκαζε την γυναίκα εις εν 
μαρτύριον χωρίς τέλος, του οποίου την οδύνην καί τον πό
νον καί τον κλονισμόν θά ήσθάνετο μαζή της όλη η οικο
γένεια. Διότι διά τοϋ φόβου αύτοΰ, τον όπδΐον ένεθρόνησε 
τόσον ριωρά καί ανόητα εις τό άδυτον τοϋ οΐ'κου καί έταξεν 
άγρυπνον τής εστίας φύλακα καί του ίεροΰ πυρός αύτής συν- 
δαυλιστήν, έ'θετε βραδέως μέν, ί'σως, άλλ’ ασφαλώς τό πΰρ 
αυτό εις τά τέσσαρα τοϋ σπιτιού θεριέλια καί συνεδαύλιζε 
τάς φλόγας του, ό'χι πρός ζωογόνον θερμότητα καί ποιητι- 
κάς άναλαμπάς καί ψυχικάς ανταύγειας, αλλά πρός πυρπό- 
λησιν καί καταστροφήν καί κατεδάφισιν καί κατερήμωσιν 
πλήρη.

’Ιδού τ ί έ'καριεν ό λειτουργός τοϋ ‘Υψίστου, ό όποιος έ
θεσε την άπαισίαν καί κτηνώδη αύτήν λέξιν μέσα εις έν 
από τά ωραιότερα καί εύγενέστερα μυστήρια, μέσα είς την 
ποίησιν τής άναπαραγωγής καί τής αθανασίας μέσα είς 
τον άρμονικώτερον συνδυασμόν, τόν όποιον έπενόησεν ό δη
μιουργός τοϋ κόσμου διά την διαιώνισιν τοϋ μεγάλου καί 
ωραίου έργου τής δημιουργίας.

Καί χωρίς καμμία σύνοδος νά έχη θεσπίσει, νομίζω,άναλ- 
λοίωτον καί άμετάτρεπτον τό κείμενον τοϋ γάμου, χωρ5ς 
καμμία στοιχειώδης αύτοΰ άρχή νά μεταβάλλεται διά της 
άφαιρέσεως της φράσεως αύτής, χωρίς νά χάνγ τίποτε από 
τό μεγαλεΐον του καί άπό την έπιβλητικότητά του, άνευ 
του φόβου, τό σοφόν αυτό μυστήριον, όλοι αύτοί οί πατέρες 
τής εκκλησίας, οί όποιοι ώφειλαν νά άγρυπνοϋν, όπως 
θεραπεύουν τάς άτελείας καί ελλείψεις των προκατό- 
χων των, ολοι αύτοί οί τεταγμένοι νά μεριμνούν περί τν5ς 
άνθρωπίνης ευτυχίας, άφίνουν έπί τόσους αιώνας τώρα τόν 
γάμον νά μεταβάλλεται είς κόλασιν, χωρίς νά ζητησουν ποΰ 
έγκειται τό κακόν καί νά επιδιώξουν την θεραπείαν του. 
Ά λ λ ’ δπου η Εκκλησία ώ; δεν ώφειλεν αδιαφορεί, η πο
λιτεία  ήρχισε νά μεριμνγ καί νάέπεμβαίνγ .Καί ή μικράΈλ- 
βετική ‘Ομοσπονδία, ή όποία έγινε καί ηθικώς καί έπιστη- 
μονικώς καί πλουτοκρατικώς μεγάλη διά τούς σοφούς άν- 
δρας της, εύρε τό μάλλον τρωτόν μέρος τοϋ γάμου καί έπε- 
δίωξε την θεραπείαν του.

Βεβαίως σήμερον διέγραψε κατά τύπους την φράσιν, διότι 
δεν είχε κανέν μαγικόν βότανον είς την διάθεσίν της, ώστε 
άπό τής μιάς ημέρας είς την άλλην νά μεταβάλγ έξεις καί 
αισθήματα, τά όποια αιώνες δλοι έρρίζωσαν. Ά λλ ’ ένω σά 
μερον μόνον διαγράφει τούς τύπους, εργάζεται βμως -/¡δη έπί 
δεκαετηρίδας, δπως έμπνεύσγ είς τόν άνδρα άπό τής παι
δικής του ηλικίας την αγάπην καί τόν σεβασμόν πρός την 
γυναίκα, την έξ ίσου έκεΐ μεγάλην καί ίσχυράν ως αυτόν, 
την όποιαν η Ελβετική νομοθεσία προήγαγεν είς ζηλευτήν 
τελειότητα.

" ΐ ιεοοΡΡΟββίι»·̂ ' ----------

ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ
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Καί δμως μεθ’ δλην την άποδεδειγμένην χρεωκοπίαν τοϋ 
γάμου, δλαι αί άγαμοι Έλληνίδες χωρίς καμμίαν έξαίρε- 
σιν, έν τρέφουν ό'νειρον, μέ μίαν κοιμοϋνται καί έξυπνοϋν 
προσδοκίαν έν έχουν ιδανικόν άπό τής ηλικίας τών δέκα 
πέντε ετών καί άνω: τόν γάμον.

Καί τοΰτο διότι δλη μαζή ή χορεία τών μητέρων καί 
πατέρων καί άδελφών καί συγγενών καί φίλων δχι μόνον 
σκέπτεται, άλλά καί εργάζεται πυρετωδώς άπό τά μικοά 
χρόνια τής κόρης νά έπιτύχγ ένα καλόν γάμον υπέρ αυτής. 
'Η εύχή δλων αύτών, τό καλημέρισμά των καί καλησπέ- 
ρισμά των πρός την κόρην άπό μικρούλαν, μωρό άκόμη, κα- 
ταντγ τίποτε νά μην είναι άλλο παρά καί « ε ίς  τόν γάμον 
Οου» καί «ένα  καλόν γαμβρόν,» καί « ε ίς  τά  δνκά Οου» 
καί « ε ίς  τοΟπίτι Οου».

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον ή κόρη έξοικειοΰται μέ την 
ιδέαν, βτι ό μόνος προορισμός της, ό μόνος σκοπός 
τής ύπάρξεώς της, τό μόνον άξιοπρεπές δ ι’ αύτην 
στάδιον, είναι ό γάμος. "Αν τώρα είς την συνή
θειαν τής ιδέας αύτής, ην δλοι εργάζονται τόσον νά ρι
ζώσουν βαθύτερα, προττεθίί καί ή κατόπιν, πολύ άργότερα 
βεβαίως άκουομένη φωνή τής φύσεως καί εάν άκόμη προ- 
στεθή ό φόβος τής έρημώσεως καί πεοιφρονήσεως, συχνά δέ 
καί τοϋ γελοίου, τό όποιον περιμένει την εντός τών τεσσά
ρων τοίχων τοϋ σπιτιού κλεισμένην καί μαραινομένην γ ε 
ροντοκόρην, τότε εννοεί την πάλην καί τόν άγώνα,'τόν όποι
ον ή κόρη αναλαμβάνει, διά νά έπιτύχγ ένα γάμον οίονδή - 
ποτέ, καλόν ή κακόν, εύτυχή ή δυστυχή, άδιάφορον.

Τό «πάρε με ίί  σέ σΚοτόνω» τής Σκλαβάνη δέν πρέπει 
κατά συνέπειαν νά άποδοθή ούτε είς τόν έρωτά της πρός 
τόν άνδρα, ού'τε είς την έλπίδα καλλιτερεύσεως τής θέσεώς 
της, άλλ’ ού'τε είς την ίκανοποίησιν τής προσβλησθείσης 
τιμής της. Διότι έρως, ό όποιος προδιδεται καί έξευτελί- 
ζεται καί ταπεινόνεται κατά τοιοΰτον τρόπον, δέν ήμπορεΐ 
παρά νά άποθνήσκγ μαζή μέ την προδοσίαν καί μέ τόν 
έξευτελισμόν καί την ταπείνωσιν. Ά λ λ ’ ούτε ό ήρως τής 
τραγωδίας αύτής ήτο μία οίαδήποτε έξέχουσα πρόσω πικό- 
της, έν δνομα δοξασμένον καί μεγάλον, μία ίκανότης ή τού- 
λάνιστόν έν βαρύ καί χρυσοφόρον βαλάντιον, δ ι’ ου ή κόρη 
αύτή θά έξησφάλιζε ζωήν άνετον καί άνω τέραν έκείνης, ήν 
έζη ως κόρη αξιωματικού.

Ά λ λ ’ ούτε τήν τιμήν της έσωζε διά τοϋ παρακινδυνευ
μένου κινήματος, τό όποιον καθίστα γνωστήν τήν θέσιν της 
είςδλους, ένώ ί'σως θά έξακολούθει νά ζή μέ ύπόληψιν καί 
τιμήν, έάν ό φόβος τής ισοβίου άγαμίας, ή άπότομος διά- 
λυσις τοϋ ωραίου όνείρου τοϋ γάμου, ή ύποτιθεμένη κατα
στροφή τοϋ μόνου προορισμού, τόν όποιον πάντοτε έφαντά- 
σθη, δέν τήν έκαμνε νά χάσγι τό λογικόν της.

Καί είς τήν θέσιν τήςΣκλαβάνη εύρίσκονται πολλαί άλλαι 
αί όποϊαι δέν θά έτυφλώνοντο καί δέν θά έγίνοντο προκλη
τικά! καί δέν θά έθυσίαζαν τό πάν καί δέν θά έπρόδιδαν 
πρωτίστως έαυτάς καί δέν θά κατέφευγαν είς μυρία τεχνά
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σματα καί δέν θά κατέληγαν νά θυσιάζουν καί τιμήν καί 
ζωήν, μόνον καί μόνον διά νά έπιτύχουν ένα γάμον οίονδή - 
ποτε, καλόν ή κακόν, συχνότερα μάλλον κακόν, ό όποιος 
άργά γοήγωρα καταλήγει είς διαζύγιον.

Καί τό φυσικόν είναι όσον οί άνδρες άποφεύγουν τόν γά
μον καί μάλιστα τόν μή κερδοφόρον τόσον αί γυναίκες καί 
οί γονείς καί οί συγγενείς νά γίνωνται έπιθετικώτεροι, πο
νηρότεροι, έφευρετικώτεροι είς τό νά στήνουν παγίδας πρός 
άγραν γαμβρού. Είναι καί αύτό έν είδος έμπορίου, μία 
έπιχείρησις, έν λαχεΐον κληρωτόν, τό όποιον ή κόρη πρε- 
πει άφεύκτως, άπαραιτήτος, μέ κάθε θυσίαν καί τρόπον νά 
έπ ιτύχγ. Κάθε μέσον, καλόν κακόν, θεμιτόν καί αθέμιτον 
τίθεται είς ένέργειαν.

Καί τό πράγμα δέν θά ¿παρουσίαζε βεβαίως τόσους κ ιν
δύνους ούτε διά γυναίκα, ούτε διά τήν οικογένειαν, εάν 
οί άνδρες δέν έξεμεταλεύοντο μέ τόσην άσυνειδησίαν τήν 
ψυχολογικήν αύτήν κατάστο,σιν καί τής κόρης καί τών 
γονέων καί τών συγγενών τη ς .’Ώ ! θέλετε γαμβρόν ; θελετε 
σύζυγον, θέλετε κληρωτόν ; ιδού εγώ. Ό έρως μέ ¿νίκησε 
μέ κατέκτησε, μέ έσιδηρόδεσε.

Είμαι ίδικός σας, σάς άνήκω,
Μά δέν έχει έργασίαν ’ δέν έχει ψωμί, δέν έχει μέλλον. 

Είναι χαρτοπαίκτης καί έκδοτος καί μέθυσος. Δέν πηράζει, 
ό γάμος θά τόν διορθώσγ. Μά σπουδάζει καί ΤΟ μέλλον του 
έξαρτάται άπό τούς ίδικούς του. Δέν πειράζει. Θά περιμεί- 
νωμεν.—Μά έχει δέκα άλλας υποψηφίους καί μόλις τοϋ 
άρκεΐ ό μισθός του διά τό ψωμί του καί ή κόρη δέν έχει 
τίποτε. "Ω ! θά νικήσωμεν τάς άλλας καί θά έπιβληθώμεν 
ήμεϊς καί θά τοϋ κάμωμεν τόν δρόμον του.— Έν τφ  μεταξύ 
ό μέλλων γαμβρός διασκεδάζει, άπολαμβάνει, οίκονομεΐ 
τόσα γεύματα καί προγεύματα, έχει ένα σπίτι, είς τό ό 
ποιον τοϋ παρέχεται κάθε οικογενειακή περίθαλψις, έχει 
δώρα, πολλάκις καί ένδύεται είς βάρος τοϋ πενθεροΰ, συ
χνότερα σπουδάζει μέ έξοδα τής μελονύμφου γίνεται άρχων 
καί κύριος καί συχνότατα τύραννος, καί όταν έκθέσγ καλά 
τήν ύπόληψιν τών τιμίων αύτών άνθρωπων καί τούς άφαι- 
ρέσν) δ,τι ήμπορέσγ καί ευργ νέον κατάλυμα καί νεας συγκι
νήσεις καί νέαν φωλεάν έρωτος, τότε ευρίσκει μίαν πρόφα- 
σιν, δημιουργεί μίαν σκηνήν, καί άγανακτισμένος, αδικη
μένος άποσύρεται. Καί ή κωμφδία έπαναλαμβάνεται έπ ’ 
άπειρον, διότι οί άνδρες έχουν άνάγκην συγκινήσεων νέων 
καθ’ ημέραν καί αί γυναίκες έχουν άνάγκην γαμβρών. Καί 
τό συμπέρασμα : "Η οί άνδρες πίπτουν έπί τέλους είς καμ
μίαν πολύ πονηράν παγίδα ή αί γυναίκες πίπτουν είς τόν 
βόρβορον.

Α Γ Α Π Α Τ Ε  Α Λ Λ Η Λ Ο Τ Σ
Μάς λέγουν : «.'Λγαπάτε ά.Ι.Ιή.Ιννς ώς τό?  ία υ τύ τ  σα<;» 

άλλ’ έάν άγαπάτε τόν εαυτόν σας μέ στενοκεφαλιάν, μέ μα
ταιότητα, μέ δειλίαν, θά άγαπήσετε καί τόν πλησίον σας 
μέ τόν ί'διον τρόπον. Μάθετε λοιπόν νά άγαπάσθε μέ γεν-

αιότητα, μέ φρόνησιν, ύγιώς καί έντελώς. Καί είναι 
τοΰτο όλιγώτερον εύκολον, παρά όσον φαίνεται. Ό έγωϊ- 
σμός ψύχής ίσχυράς καί καλώς άντιλαμβανομένης είναι άπο- 
τελεσματικώτερον εύεργετικός άπό δλην τήν άφοσίωσιν ψυ
χής τυφλής καί άσθενοϋς. Πριν νά ζώμεν διά τούς άλλους 
είναι άνάγκη νά ύπάρχωμεν δι’ έαυτούς. Πριν νά δώσωμεν 
εαυτούς, πρέπει νά γίνωμεν κύριοι τοϋ έγώ μας. Έστέ βέ
βαιοι δτι ή κατάκτησις έστω καί έλαχίστης δόσεως τής 
συνειδήσεώς μας σημαίνει έπί τέλους πολύ περισσότερον ή 
έάν προσφέρωμεν πλήρη τήν συνείδησίν μας,ήν άγνοοΰμεν.

Σχεδόν δλαι αί μεγάλα*, πράξεις τοϋ κόσμου αύτοΰ έγει- 
ναν παρ’ άνθρώπων, οί όποιοι ^έν έσκέπτονΐο ποσώς νά θυ- 
σιασθοϋν. Ό  Πλάτων δέν έγκαταλείπει τά ιδεώδη του, 
διά νά άναμίξτ) τά δάκρυά του μέ τά δάκρυα ¿κείνων, οί- 
τινες κλαίουν είς τάς Αθήνας. Ό  Νεύτων δέν άφίνει τάς 
έφευρέσεις του διά νά έξέλθγ είς άναζήτησιν ζητημάτων 
οίκτου καί θλίψεως. Καί πρό πάντων ό Μάρκος Αύοήλιος— 
διότι πρόκειται περί ηθικών θυσιών πλέον συνεχών καί πλέον 
έπικινδύνων— ό Μάρκος Αύρήλιος δέν -σβύνει τό ώραΐον φώς 
τής ψυχής του διά νά καταστήσϊ) εύτυχή τήν ταπεινήν ψυ
χήν τής Φαυστίνας Λοιπόν δ ,τι είναι δίκαιον διά τήν 
ζωήν τοϋ Πλάτωνος, τοϋ Νεύτωνος καί τοϋ Μάρκου Αύρη- 
λίου είναι έπίσης δίκαιον διά τήν ζωήν πάσης ψυχής· Διότι 
πάσα ψυχή είς τήν ίδικήν της σφκΐραν έχει τά αύτά πρός 
έαυτήν καθήκοντα, τά όποια έχει ή ψυχή τών έξοχωτέρων 
άνθρώπων.

Ά ς  πεισθώμεν λοιπόν άπαξ διά παντός, δτι τό κυριώτε- 
ρον καθήκον τής ψυχής μας είναι νά είναι αύτη δσον τό δυ
νατόν τελεία, εύτυχής, άνεξάρτητος καί μεγάλη. Δέν πρό
κειται εδώ ούτε περί έγωϊσμοϋ, ούτε περί υπερηφάνειας. 
Δέν γίνεται τις άποτελεσματικώς γενναίος καί άληθώς 
ταπεινός, παρά δταν έχη συνείδησίν φωτισμένην καί έμπι- 
στευτικήν καί ειρηνικήν τοϋ έγώ του. Πρός τόν σκοπόν τού
τον ήμπορεΐ τις νά θυσιάστ) καί αύτόν τόν πόθον τής θυσίας. 
Διότι ή θυσία δέν πρέπει νά είναι μέσον πρός έξευγενισμόν, 
άλλ’ ένδειξις εύγενείας.

Άπό τήν Sagesse καί D estinée τοϋ M eterlingk

ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΑ

Έπήγα νά έντερβιουσάρω τήν μικράν μου φίλη Νίτσα 
Ή  φιλενάδα μου Νίτσα είνε πέντε χρόνων καί μισό, άλλά 
γνωρίζει ή'δη πολλά διά τήν ήλικίαν της καί ή'μουν έκ τών 
προτέρων βεβαία πώς θά μοϋ έλεγε πολύ ένδιαφέροντα 
πράγματα.

Τήν ηύρα μέσα είς τό δωμάτιόν τηςέτοίμην νά έξέλθγ) καί 
έβαζε τά μικρά γαντάκια της, τΗτο δύο ή ώρα καί τό 
δωμάτιον ήτο γεμάτο άπό ωραίο ήλιο.

—  Καλημέρα Νίτσα.
— Καλημέρα, φίλη μου, έρχεσαι νά μέ πας περίπατο ; 

Είσαι πολύ καλή, άλλ’ άς φύγωμεν γλήγορα, είνε τόσο 
ωραίος ό καιρός.
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—  Ά πατάσαι, Νίτσα, δεν έρχομαι γιά νά πάμε περί
πατο· έρ χΓμ α ι νά μιλήσωμεν λίγο μαζή.

Ή  Νίτσα, ή οποία έννοεΐ τήν ευγλωττίαν τών μιμικών 
σκηνών, ¿πήγε προ; το παράθυρον, προσποιηθεϊσχ δτι δεν 
μέ ήχουσε καί ¿θαύμαζε την οδόν μέ υφος άνυπόμονον. 
Έξηκολούθησα :

— . . . νά μιλήσωμεν για πράγματα σοβαρά, νά σού 
ζητήσω μερικά; γνώμα; του γιά νά τάς βάλλω είς την 
έφημερίδα.

—  θέλε ι; δηλαδή ένα ίντερβιοΰ ; Το'τε πολύ χαλά.
Έκάθισε εί; το κάθισμα τη ;, ¿πήρε την κούκλα τη ; εί;

τά  γόνατά τη ; καί την νανούρισε λιγάκι. Μια ηλιακή άχτι; 
φώτιζε καί την σκέπαζε μέ χρυσά χρώματα.

Μην μέ ρωτήση; πράγματα πολύ δύσκολα δμω;, είπε 
τέλο;· δεν είμαι πολύ σοφή.

—  Εκείνο τό όποιον επιθυμώ νά μάθω, είνε άπλούστα · 
τα τ ί κάνει; δλην την ημέραν.

— Αύτύ μονάχα, δεν θά βχστάξν) πολλην ώραν. ’Αρχίζω.
’Αλλά δεν έχει; ουτε μολίβι, ούτε χοτρτί. Είσαι Έφημερι

δογράφο;,πρέπει νάέχγι; δ,τι σού χρειέζετκι γιά νά κρατησνι; 
σημειώσει;.

— Ά λλα θυμούμαι πολύ καλά, Νίτσα μου, καί έχασα το 
μολίβι μου. -

—  Σε συγχωρώ γιά σήμερον.... θ έλε ι; ν ’ άρχίσω άπύ τύ 
πρωί τήν ημέρα μου ; Πέ; μου.

— Έ  λοιπόν, κάμνω δπω; δλοι οί άλλοι άνθρωποι· ση- 
κόνομαι κατά τά ; οκτώ καί μίση- αλλά συνήθως είμαι έξυ
πνη πολύ ¿νωρίτερα καί παίζω μέ τά σκεπάσματά μου, μέ 
τό μαξιλάρι μου ώ ; την ώρα που η Φελισία άνοίγει την 
πόρτα καί λέει : «Δεσποινί;,είνε ώρα νά σηκωθήτε». Κατε
βαίνω από τό κρεββάτι μου καί ή Φελεσία μου κάνει τό 
μπάνιο μου, τό όποΐονδέν αγαπώ καί τόσο πολύ, άν καί τό 
νερό είνε πάντοτε χλιαρό. "Επειτα ντύνομαι· "Ω ! σχεδόν 
ολομόναχη, ξέρει;, έκτό; του κτενίσματο;· ή Φελισία μέ 
κτενίζει καί αύτό είνε ένοχλητικόνσού τραβούν τά μαλλιά, 
σού κινούν τό κεφάλι. Καί στό Παρίσι ακόμη δεν είνε τόσο 
μεγάλο τό κακό, άλλά στην έξοχη, δταν έχγι; διάθεσιν νά 
τρέξνι;, σέ βεβαιόνω πώ ; μπορούσα νά μένω μιά ’βδομάδχ 
χωρί; νά κτενιστώ. .. Τά θυμάσαι καλά δλα ;

— Ναι, ναι, εξακολούθησε.
— IΙερίμενε λιγάκι, θέλω ν’ άλλάξω τό παιδί μου, δέν 

μπορώ νά κρατώ πάντα τό ί'διο στό γόνατό μου· τά άλλα 
θά ζηλέψουν.

Με τό ίδιο σκεπτικό ύφο; τη ; πηρεν άπό μέσα άπό τό 
αμαξάκι που είχε τη ; κούκλε; τη ; μιά άλλη, έβαλε ε ί; την 
θέσιν τη ; εκείνην που ¿κρατούσε εί; τά γόνατά τη ; καί έ 
πήγε καί έκάθισε εί; την θέσιν τη ;. 'Γπωπτεύθην δτι δλα 
αυτά δέν είχαν άλλον σκοπόν, παρά νά σκεφθή τί έμελλε 
νά μου είπτρ· τέλο; έξηκολούθησε :

— Ό ταν φορέσω τό πρωινό φόρεμα, καί ξέρει; δέν βάζω 
ποτέ ποδιά, ή Φελισία μου φέρνει τό πρόγευμα μου : σοκο 
λά τα ... Τρώγω πάντα καλά τό πρωί· καί σύ ;

Καί έγώ δχι κακά, αύτό έξαρτάται άπό την διάθεσιν που 
θά έ^ω.

Πάντοτε αυτήν την ώρα έχω την μεγαλειτέραν δρεξιν καί 
έπειτα είμαι καταμόναχη στό μικρό τραπεζάκι μου, ενώ η 
Φελισία μου λέει τί πρέπει νά κάμω κατά τό διάστημα τν5ς 
ημέρα;, μου λέει διά τόν καιρόν. Δεσποινί;,θά κάμετε καλά 
νά σκεπασθήτε σήμερα, είνε αέρα;» η θά πάμε στην έξα- 
δέλφην σα; σήμερα τό άπόγευμα,δταν θά φεύγωμεν άπό τον 
περίπατον. Ό ταν τελειώσω τό πρόγευμά μου, έχω την ά 
δειαν νά παίξω μιση ώραν. Τότε πηγαίνω καί βλέπω ίτ ;  
κούκλε; μου, βλέπω αν ¿κοιμήθηκαν καλά, άν έχουν διάθε- 
σιν, τρέχω παντού. Τό πρωί είμαι πάντοτε πολύ άνήσυχος, 
καί πρέπει νά θυμώστρ ή άδελφη μου γιά νά μέ κάμγι νά 
πάρω τό βιβλίο τή ; άναγνώσεω; μου.

—  Μαθαίνει; άπό τώρα νά διαβάζγι;
— Βεβαίω;,είμαι κόρη καλοαναθραμένη.. .κατόπιν παίζω 

πάλιν καί έπειτα πηγαίνω εί; τό πιάνο.
—  Εί; τό πιάνο ;
—  Βέβαια εί; τό πιάνο,η άδελφη μου μοΟ μαθαίνη πιάνο, 

είμαι ήδη πολύ δυνατή. Συνθέτω άκόμη. "Όταν τελειωσω 
τό πιάνο μου, παίζω ώ; την ώραν του προγεύματος.

— Καί μετά τό πρόγευμα ;
—  "Επειτα; Ή  Φελισία μέ ντύνει γιά τόν περίπατο. 

"Αλλοτε πηγαίνω μονάχη μαζή τη ;, άλλοτε περνούμε ενα 
αμάξι μέ την μαμά καί μέ την Ζόν .

— Ποία είνε ή Ζόν ;
— Είνε η άδελφη μου. Πέρνομεν ένα αμάξι καί πηγαί- 

νομεν στό δάσ3ς.
Την στιγμήν αυτήν ή Νίτσα κουρασμένη ¿στάθηκε, ποτέ 

δέν είχε τόσο πολύ σκεφθή καί αύτό τήν έξέπληττε καί 
τήν ίδιαν.

—  "Επειτα Νίτσα ;
—  "Επειτα δέν ξέρω πλέον,δέν κάνω τίποτε έπιστρέφω, 

μέ γδύνουν, παίζω άκόμη λιγάκι, δειπνώ καί μέ κοιμίζουν. 
Αύτά είνε δλα. "Επειτα είνε άργά δέν έχω καιρό γιά  όμι- 
λ ίε ;, σου είπα άρκετά. Χ αϊρε...Ά λλά ξέρει; στήν έφημε- 
ρίδα σου, νά γράψτρ; αυτά πού σου είπα, νά μήν προσθέσγς 
τίποτα.

(Μαυπβ ΚανϊάαΙ)
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Ένώ ο ιατρό; έξωργισμένο; κατά τών γυναικών τών ύστε · 
ρικών καί νευροπαθών, ώ ; τά ; έλεγεν. έσειε τού; κεραυνούς 
τή ; όργης του μεταξύ δύω ροφημάτων τείου, ή άμαξα που 
είχε φέρει τήν κ. Κιδάκη ¿σταμάτα πρό τή ; θύρας τή ; 
οικία; τή ; Ά γγλίδο; κ. Δάλλη, παρά τήν πλατείαν του 
Συντάγματος.

Ή  κ. Δάλλη, ήτο άπό ¿τών ¿γκατεστημένη εί; Α θή
να ;, δπου είχεν ύπανδρευθή μέ τόν "Έλληνα κ. Δάλλην, 
άνθρωπον ευ πορον καί καλή; κοινωνική; τάξεω ;. Πρό πεν
ταετία , άκριβώ; ό κ. Δάλλη; είχεν άποθάνει καί ή σύζυγό; 
του μεθ’ δλα; τά ; προτροπά; τών έν Α γγλ ία  συγγενών 
τη ; είχε προτιμήσει νά μείνγι καί πάλιν εί; Αθήνα;, δπου

*ϊχεν έπιδοθή εις τήν άνατροφήν τών τεσσάρων μικρών καί 
¿ραωτάτων κοριτσιών τη ;.

Ή  κυρία Δάλλη ήτο πλουσιωτάτη καί τύπο; γυναικό;
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ίκ τών δλίγων, αί όποΐαι άπαντούν καί εί; τήν Α γγλίαν ά- 
»όμη. Υψηλή, πελωρία, μέ μίαν εύμορφιάν υγείας καί άκ- 
ρή; καί άνθηρότητος, μέ κάτι τό δυνατόν καί τό άρτιον είς 
δλον τό είναι της,μέ πολλήν μεγαλοπρέπειαν ε ί; τήν στάσιν

[
καί είς τά ; κινήσει;, έπεβάλλετο ευθύς δπου έπαρουσιάζετο 
χί ένέπνεε σεβασμόν καί μικράν δόσιν δειλία;;

Ό ταν βμω; ώμιλει τ ι ; ,  μαζή τη ; ευρισκεν δτι τό ί'διον 
ίσθημα ήσθάνετο καί ή ιδία, μάλλον δειλή καί συνεσταλ
μένη, έκτος ώρισμένων περιστάσεων θυμού, οπότε ή δειλία ,
)ν ένέπνεεν, ήδύνατο νά μεταβληθή καί εί; φόβον.

‘Η κ. Δάλλη άπό τά ; πρώτα; ημέρα; τή ; γενικής έξε- 
ιρσεως τών γυναικών εί; Αθήνας καί τών προετοιμασιών 
«τών διά τόν πόλεμον είχε, λάβει ¿νεργότατον μέρος, έρ- 
ασθεϊσα μέ περισσότερον ¿νθουσιασμόν καί άπό τά ; Έ λλη- 
ίδα; άκόμη. Ό ταν ήτο κόρη, είχεν άσκηθή εί; τήν νοση- 
ίίαν, κατά τήν Α γγλικήν συνήθειαν, καί ευχαρίστως είχε 
ροσφερθή κατά τά διδόμενα μαθήματα νοσηλείας εί; τήν 
ίθουσαν τών Φίλων του ΛαοΟ νά διδάσκν] τήν έπιδεσμα- 
ολογίαν,μέλο; μεταξύ τών πρώτων εί; τήν Ένωσιν τώνΈ λ- 
ηνίδων καί Έφορο; τών νοσοκομείων του πολέμου.
Μέ τήν έφορίαν αυτήν ή κ. Δάλλη μετέβαλλε τό σπίτι 

ης είς γενικήν άποθήκην έπίπλων, σκευών, βαμβάκων, 
ργαλείων χειρουργικών καί φαρμάκων.
Αί ώραϊαι έπί τή ; όδοΰ Μουσών αίθουσαί τη ; καί τό γρα-

Ι
της καί οί διάδρομοι δλοι του πρώτου πατώματος 
■πιτιοϋ της, τό όποιον ήτο φημισμένον διά τήν μεθο- 
ι τάξιν καί τήν καθαριότητα καί τόν πλούτον τών έπί- 
> καί τήν ευμάρειαν καί άναπαυτικότητα, τήν έντελώ; 
•ικήν, αί αΓθουσαι αύταί γυμναί άπό τά έπιπλά των, 
ωρίς κανέν θάλπος οίκογειέ.ακή; ζωή; καί καμμίαν άνα- 
ιήν έορτικών συγκεντρώσεων, εΰρίσκοντο εί; γενικήν 
τάτωσιν. Αί θύραι διάπλατα άνοικταί, μέ παιδιά έμ- 
ιν εισερχόμενα καί έξερχόμενα διαρκώς, μέ χαμ.άληδε; 
ωμένου;, μέ άραδιασμένα κάτω είς τό πάτωμα έδώ 
πιάτα στιβασμένα τό εν ¿πάνω είς τό άλλο καί έκεΐ 

ευάς νιπτήρων καί τραπεζάκια καί κρεβατάκια καί κά- 
πιπλον καί σκεύος, χρήσιμον διά νοσοκαμεΐον. Εί; .άλλο 
άτιον τά δέματα τών βαμβάκων, τών άπολυμαντικών 
τά χόρτα τών στρωμάτων καί τά  κιβώτια τών έπιδέ- 
ν,ένώ είς τόν εύρύν διάδρομον τή ; εισόδου έχαιναν άνοι- 
στόματα μεγάλων κιβωτίων, εί; τά όποια έτοποθε- 
το τρόφιμα καί κονσέρβαι καί άλλα χρειώδη τή ; κα- 
ερινής συντηρήτεως,

Ητο νύκτα πλέον. ·
ην στιγμήν, καθ’ ήν ή άμαξα ή φερουσα τά κιβώτια 
ετοίμων ένδυμάτων ¿σταμάτησε πρό τή ; θύρας. Αί κυ- 

ιι κατήλθαν, ένώ δέ είσήρ^οντο, συνηντήθησαν μέ τήν 
Φλουθίαν τών νοσοκόμων καί ιατρών, οί όποιοι έπρόκειτο 
φύγουν τό ί'διον βράδυ.
Αοιπόν φεύγετε καί σεΐ;, ή^ώτησεν ή δεσποινίς Ντίλου 
Ιν νέαν κόρην, ένδυμένην άπλώ; μέ εν σκοτεινόν φόρεμα 
Ιρίπάτου, χωρίς κανέν ιδιαίτερον ένδυμα νοσοκόμου.

Ναι, άπήντησεν ¿κείνη, άν καί τήν στιγμήν αυτήν μαν
θάνω, δτι τό βαπόρι, τό όποιον έπρόκειτο νά μάς πάρν), 
δέν μά; δέχεται.

*Η λέξις αύτή έπεσεν ώ ; κεραυνός έν τώ μέσφ τών άλ
λων κυριών καί τών ιατρών, οί όποιοι ήσαν δλοι συγκετρω- 
μένοι εί; τόν διάδρομον.

Ό λαι καί δλοι ¿ρωτούσαν διατί, χωρί; κανείς νά είξεύ- 
ργΐ νά δώσγ) τήν έλαχίστην πληροφορίαν. Είναι βαπόρι πού 
έχει ναυλώσει ό έρυθροΰς Σταυρό; καί έχει πολλά; ίδικά; 
του άποστολάς, ώστε νά μή δύναται νά παραλάβν) καί άλ
λ α ;, είπεν εί; νεαρός ιατρός, τόν όποιον πολύ έφαίνετο νά 
ένθουσίαζεν δλη αύτή ή φασαρία.

Αδύνατον, είναι έντελώ; άδύνατον αύτό, είπεν ή γραμ- 
ματεύ; τή ; Εφορεία; δι; Καλιοπούλου κόρη ξανθή,εύμορφη, 
δλη ζωή καί θέλησι; καί δράσι;. Σήμερον τό μεσημέρι ¿πή
γα μόνη μου είς τήν οικίαν του αντιπροέδρου καί πολύ εύ- 
γενώ; έδέχθη ό κύριο; αύτό; τήν παράκλησίν μας. ΜοΟ ώ- 
ρισε μάλιστα ως ώραν έπιβιβάσεως τά ; έννέα τή ; εσπέρας.

Άπό τό μεσημέρι ώ ; τώρα, άγαπητή μου, ύπήρχε και
ρό; νά συμβοϋν πολλά πράγματα. Καί είμαι βεβαία, είπεν 
ή κ. Δηλάκη δτι ή άρνησι; νά ιχά; παραλάβουν, έάν είναι 
άληθινή, οφείλεται ε ί; άντενεργεία; καλοθελητών τή ; ιΕ- 
νώσεως. Τώρα δά άχόμη ό ιατρός Διρίκιος,τόν όποιον άφή- 
σαμεν ε ί; τή ; κ. Δεβή μά; ψάλλει τόν έξάψαλμον.

‘Η γραμματεύ; ήκουσε τό όνομα αύτό καί έπετάχθη ο
λοκόκκινη άπό τήν θέσιν της. ΤΑ  ! αυτός πάλιν,είπε. Βε
βαίω; κάποια ίδική του άντενέργεια, διότι μαίνεται κυριο
λεκτικά»; έναντίον μα;. Ά λλά δέν θά του περάσν), προσέ- 
θηκε. Καί έξεκρέμασε τό ψάθινον άνδρικόν καπέλλο τη ; 
άπό τόν τοίχον, είσήλθεν εί; τήν άμαξαν, ή όποία είχε 
φέρει τά πράγματα, έδωκε μίαν διεύθυνσιν εί; τόν άμαξη- 
λάτην καί ή άμαξα, ώ; νά είχαν άφηνιάσει αίφνης οί ΐπποι 
της, έχάθη πέραν τή ; όδοΟ εί; τήν πλατείαν.

‘Η κ. Δάλλη είχεν έπιστατήσει νέ κλεισθοΰν τά κιβώτια 
καί έπειτα μέ έν μεγάλο πινέλο, τό όποιον έβουτουσεν· είς 
κόκκινον χρώμα,έκχμνεν άπό έν σημεϊον σταυρού είς καθένα 
άπό αύτά· Παρά τό σήμα δέ αύτό έχάρασσεν άνά δύω κε
φαλαία 3 ε, τόν τίτλον τού σωματείου καί μέ μικρά πολύ 
γράμματα τό περιεχόμενον έκάστου κιβωτίου.

Πριν νά τελειώσνι τήν έργασίαν τη ; αύτήν, δέν είχε λά
βει κανέν μέρος ε ί; τά ; συζητήσεις, αί όποίαι έγίνοντο γύρω 
τη ; καί ε ί; τήν γενικήν συγκίνησιν δλων διά τήν άναβολήν 
τή ; άναχωρήσεως. Ό ταν δμω; άφησε τό πινέλο της, ¿πλη 
σίασε τήν κ. Διλάκη καί μέ τήν ξενικήν προφοράν τη ; : 
ξέρετε, τή ; είπεν· ό κ. Διρίκιό; σα; αύτό; θέλει, άπλού- 
στατα ξύλο. Τί ¿ντροπή ! είπεν. Α ντ ί νά μά; ένθαρρύνουν 
νά μεταχειρίζωνται τόσον ποταπά μέσα, διά νά ¿μποδίσουν 
τό ώραϊον έργον μας.»

Αί λέξεις αυται ήσαν τό σύνθημα μιά; γενική; έπιθέσεω; 
ίλων τών έκεϊ συνηθροισμένων έναντίον καί τού ιατρού Δι- 
ρικίου καί τών άλλων άντιθέτων. Κάθε μία άπό τά ; κυρία; 
έπροσπάθει νά ύπερβή τήν άλλην εί; τήν σφοδρότητα τών 
έκφράσεων, βεβαίω; δέ ό κ. Διρίκιος, έάν ήδύνατο νά φαν- 
τασθή πόσην οργήν γυναικών καί άνδρών μαζή είχεν έξε-
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γηρει, θά έσκέτττετο οτι ώρισμένως συμφέρον του ητο να 
παυσνι καταφερο'μενος κατ’ αύτών.

Έν τώ μεταξύ είχεν εντελώς νυκτώσει καί δλαι άπεσυρ- 
θησαν είς τήν τραπεζαρίαν, το μο'νον δωμάτιον το οποίον 
είχε μείνει ώς ήτο καί πριν μέ αρκετήν εύμάρειαν και ά -  
πλετον φωτισμόν. Αί περισσότεραι κουρασμεναι άπο την ερ
γασίαν τής ήμερας έρρίρθησαν είς τον σοφά καί τά ανα
παυτικά καθίσματα, ενώ αί άλλαι όρθαί εις φιλικά συμ
πλέγματα εξακολούθησαν νά συζητοϋν.

Πάρετε κάτι τ ι, δσαι πεινάτε εΐπεν ή κ. Δάλλη, η ο
ποία είχεν άποσυρθή όλίγας στιγμάς διά τον εσπερινόν 
στολισμόν της, καί έκάθισεν είς τήν θέσιν της. Εν με
γάλο τραπέζι επίμηκες, στρωμένον μέ πάλευκον λινόν τρα- 
πεζομανδυλον, ώραΐα πιάτα άπο λεπτήν πορσελάνην, πο
τήρια μπακαρά, μαχαιοοπήρουνα άργυρά, δοχεία πολύτιμα 
με άνθη νωπότατα, άπλάδες μέ λεπτές φέτες χοιρομηρ'ου, 
πουλιά, σαρδέλες, χαβιάρια, καί κάθε εί’δους ορεκτικά και 
προ τής οίκοδεσποίνης μιά μεγάλη σουπιέρα άχνίζουσα.

Μεθ’ δλην τήν άναστάτωσιν του σπιτιού το τραπέζι καθε 
βράδυ έστρώνετο τακτικώς μέ τήν επισημότητα και την 
εκλεκτικότητα αύτήνκα ίείς τήν ώρισμένην τοϋ δείπνου ωραν 
η οικοδέσποινα φρεσκοπλυμένη, καθαρά, μέ ύραΐον πάντοτε 
φόρεμα, έλάμβανε τήν θέσιν της, προσκαλοΰσα, καί δσας κυ
ρίας εύρίσκο'το τήν στιγμήν αυτήν μαζή της.

Τδ βράδυ εκείνο ήτο ή σειρά τών νοσοκόμων και τών 
ιατρών. Φάγετε τώρα καί έπειτα βλέπομεν, τούς είχεν 
είπεΐ ή άγαθή Ά γγλίς . Βεβαίως δλοι θά έφύγατε νυστικοί 
άπο τά σπίτια σας μέ τήν βίαν αύτήν.

Καί δλοι έκάθησαν καί έτίμησαν τό δεΐπνον,ώς άνθρωποι 
οί όποιοι είχαν έργασθή καί κερδήσν) τό δικαίωμα νά φα
γουν μέ πολλήν δρεξιν.

‘Η ωραία δις Ντίλου μετά τής φίλης της Λουκίας εστε- 
κοντο όρθαί άκουμπισμέναι είς τήν θύραν τής τραπεζαρίας. 
Θαρρώ ποϋ μόνον ημείς θά μείνωμεν νά νεροβραζώμεθαεδώ, 
είπεν ή εύμορφη μελαχρινή καί δύο δάκρυα έλαμψαν είς τά 
μακρά μετάξινα βλέφαρα τών ωραίων της ματιών. Δεν ξε- 
ρεις, καϋμένη, πώς τής ζηλεύω δλες αυτές, δπου φεύγουν.

—  Ά μ ’ εγώ ; άπήντησεν ή Λουκία. Μοΰ έρχεται νά 
σκάσω μέ αυτές τής σκουριασμένες ιδέες τής μαμάς. Τί δέν 
τής είπα χθές τήν νύκτα γιά νά τήν καταφέρω νά μέ ά- 
φήσγι, άδύνατον. Τά κορίτσια τά εύμορφα καί καλομαθη
μένα σάν κ ’ εσένα δέν είναι γιά πολέμους καί γιά νοσοκομεία

Τόν διάλογον αύτόν, ώς καί τήν ζωηράν συνομιλίαν τών 
δειπνούντων, διέκοψεν ή στάθμευσις μιας άμάξης προ τής 
θύρας καί ή θριαμβευτική είσοδος τής γραμματέως.

Νίκη ! Φεύγετε. Τά έκατάφερα. Καλά είχα μαντεύσει. 
ΤΗτον ό Διρίκιος, δστις είχεν άντενεργήση καί μεταπείσει 
καί τόν άντιπρόεδρον. Μά τούς έκαμα άνω κάτω. Έπήγα 
κατ’ εύθεϊαν είς τόν πρωθυπουργόν Μάς ζητείτε νοσοκομεία 
καί ενδύματα τοϋ είπα. Μένομεν δλην τήν νύκτα άϋπνοι διά 
νά τά έτοιμάσωμεν καί ένφ φεύγει άτμόπλοιον άρνοΰνται 
νά μάς παραλάβουν.

‘Ο πρωθυπουργός έθύμωσεν είς τά σωστά του καί έγρα- 
ψεν ένα γράμμα!. . .! Τέλος πάντων γρήγωρα. Είς τάς ένδεκα 
πρέπει νά είναι δλοι καί δλα μέσα.

Καί μέ τάς λέξεις αύτάς επέταξε τό ψάθινον σκιάδιόν της 
έπάνω είς τόν σοφά, έτοποθετήθη είς τό τραπέζι καί ήρχισε 
νά καταβροχθίζν) κομμάτια )3Πΐ1)0η καί ψωμί μέ πολλήν 5- 
ρεξιν.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ
«Εύρέθην, είς τόν ύπνον μου, είς κρυστάλλων μαγευτι

κόν παλάτι, τόσον ώραιον καί μαγευτικόν ποϋ δέν δύναμαι 
νά σάς τό περιγράψω "Ολα τά πτηνά τοϋ κόσμου είχαν 
συσωρευθνί έκεΐ, δλα τά άνθη τής γής ποικλιόχροα καί ευ
ώδη, δλα εύρίσκοντο είς τόν κήπον αύτόν. Ό  κρυστάλλινος 
αύτός πύργος έλαμπεν ώς νά ήτο άπό άδάμαντας. Πέριξ 
ρυάκια έκελάριζαν γλυκά, λειμώνες έξήπλουν πρασίνους τά 
πητας κχί άηδόνες έκελάδουν γλυκύτατα· Ουδέποτε είδον 
ώραιότερα άνθη καί ούδέποτε ήσθάνθην γλυκυτέραν ευω
δίαν. ’Εδώ έλεγα, θά είναι ίσως ό Παράδεισος.

Θκυμάζουσα πότε τό έν καί πότε τό άλλο μέρος, έλεγα 
πόσον είμαι εύτυχής. Ούδέποτε θά φύγω άπό τόν πύργον 
αύτόν, άλλωςτε ποϋ άλλοΰ δύναμαι νά είμαι εύτυχεστέρα ;

"Ετρεχα είς τόν κήπον καί έπότιζα τάνθη καί έδιδα 
τροφήν είς τά πουλάκια, καί μαγευμένη έκ τής άπειρου 
εύδαιμονίας έλεγα, καθ’ ύπνον πάντοτε : ονειρον είναι ή
πραγματικότης ; "Ολα, δλα συνετέλουν είς τήν εύδαιμονίαν 
μου καί ή νμέρα άκόμη ήτο λαμπρά, ό ήλιος ρίπτων τάς 
μαγευτικάς του άκτΐνας έδιδε χρυσίζουσαν λάμψιν είς τόν 
πυργίσκον, αί δέ άηδόνες έξυμνοϋσαι τά μεγαλοπρεπή κάλλη 
τής φύσεως,ήνωναν τό κελάδισμα των μέ τό ήδύ ψιθύρισμα 
τής αύ'ρας.

Ένώ δέ άπήλαυον έτι τής άπειρου αύτής χαράς, αίφνης 
επέρχεται σκότος βαθύ, νέφη σκιάζουν τόν ουρανόν, βρονταί 
κεραυνοί, άστραπαί καί ύετοί διεγείρονται καί ή λαμπρά 
ήμερα μεταβάλλεται είς σκοτεινήν καί όμιχλώδη. Προσπα
θώ νά ευρω τό κρυστάλλινον παλατάκι μου, τά πουλάκια 
μου, τά δροσερά μου άνθη, πλήν φεϋ ! ούδέν έφαίνετο· τι 
άνθη μαραμένα έκυπταν τάς στεφάνας των, τά πουλιά έχά- 
θησαν, καί άντί τοϋ λαμπροΰ εκείνου πύργου εύρίσκομαι είς 
σκοτεινήν καί κατεστραμένην καλύβην προξενοϋσαν φρίκην 
Στρέφω τούς οφθαλμούς έντρομος καί βλέπω χιλιάδας λύκω' 
καί άγνωστων θηρίων.

«Βοήθειαν ! άνέκραζον, βοήθειαν !
Ούδένα είχον πλησίον μου είμή παιδάκι μικρόν τό όποιο' 

έκράτουν σφιγκτά είς τάς άγκάλας μου, είχεν ώραίαν χρ»’ 
σίζουσαν κόμην καί γλυκυτάτην μορφήν. Τό κάλλος του ο· 
μως έζήλευσαν καί τά άγρια θηρία καί όρμοϋν νά μοΰ τι 
άρπάσουν. Δι’ εμέ ούδένα φόβον είχον, άλλ’ έτρεμα δι 
τό προσφιλές μου άγγελοΰδι καί σφίγγουσα αύτό περισσό- 
τερον άνέκραζα :

«Βοήθειαν, βοήθειαν, σώσατε τόν άγγελόν μου, καί φ** 
γετέ με, σπαράξετέμε με, κατακερματίσατέ με, καί 
θά άκούσητε κραυγήν πόνου.Έπνίγετο ή φωνή μου άπό τι 
δάκρυα καί τόν τρόμον καί δέν ήδυνάμην νά εξακολουθήσω· 
Πρός στιγμήν καί οί λύκοι τοϋ δρυμώνος συγκινηθέντες έγ< 
νυπέτησαν καί μέ παρετήρουν.

«ΙΤαϋσε νά κλαίγις καί νά οδύρεσαι, πάντοτε εύρίσχ.ο|
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Ιεύχαρίστησιν νά πίνωμεν άνθρώπινον αίμα, άλλά σήμερον 
μάς συνεκίνησαν τά δάκρυά σου».

Καί ένώ έλεγα λόγους άσυναρτήτους, νέα ομίχλη καί 
[πάλιν σκοτίζει τό πάν καί κεραυνός μέγας π ίπτει, πλησίον 
μου ήσθάνθην έαυτήν κλονιζομένη καί κατέπεσα χαμαί άπό 

Ιτόν κρότον, άλλά πώς: μέ κενάς τάς χεΐρας, άνευ τοϋ 
προσφιλοΰς μοι άγγέλου, μοΰ έφάνη δτι άνηρπάγη είς τούς 
ούρανούς.

Κραυγάζω μέ δλην τήν δύναμιν τής ψυχής μου, έκβάλλω 
[ φωνάς άγριας καί αίφνης, ξυπνώ πνιγμένη’ άπό τά δάκρυα

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ
...

ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Η ΤΟ ΠΑΙΔΙ·
"Ητανε ένας άπό τους για τρού ; της έξοχή;, τοϋ όποιοι» ή τρήμη τ*νε 

γνωστή σ’ όλη την επαρχία . *0 πατέρας Οιισαβίβί μου έοωκε ενα γράμμα 
! ί  α ϊτό ν  τό όποιο έλεγε :

«Μ πορείτε νά μιλήσετε μπροστά σ’ α ϊτό ν  τόν Ιπισκέπτην σάν νά είσα- 
στε μονάχος με την συνείδησίν σας* Α γαπούσε την π εθαμ ένην .,,

— Κακόμοιρη μικρούλα πεθαμένη, ειπεν ό καλός άνθρωπος δείχνοντας μου 
μιά καρέκλα. Την γνωρ ίζατε καλά κύριε ;

ΤοΒ είπα  τέλος πριν νά παντρευτή μέ τόν γέρο δέ Βωχρές, η ϊ  δόνα δέ 
Δαρνετάλ ήτανε φιλενάδα της άδελφή; μου, πέθανε.

Κληρονόμος εγώ τής άγάπης αύτής Ιπολέμησα μ ’ όλη τήν δύναμίν μου 
αϊτόν τό γάαο.

*0 γέρο Μαρκήσιο; κρατούσε στήν ευγένεια τής αίλής* άπεναντιας οί 
Δαρνετάλ είχανε συγγενέψει μέ όφαντάδες.

’Α λ λ ’ ή ‘Γβόνα ήτανε άνωτέρχ άπό τ 'ς  ιδέες α ϊτ έ ;  τών περγαμηνών. 
Τήν έκαμα νά έννοήση τήν ε ίτ υ χ ίχ  τής δίδυμης άδελφής της, ή όποία π α ν 
τρεύτηκε τόν ΟΙβέρτο δέ Βαλβέλ.

ΜοΒ άπήντησε μέ μ ελαγχολία  και πείσμα :
— Ε ίνι άποφασισμένον.
Καί ένόμισχ πώς πχντρεύουντχν τόν κύριο δέ Βωχρές άπό πείσμα άγάπης. 
— Βεβαίως είπεν ό γέρο γιατρός δέν τό έχανε άπό όπερηφάνεια. Έ γ ν ώ -  

ριζε τήν άληθινή άξια του στέμματός της τοΒ μεγάρου α ΐτο ϋ  ποϋ άπό τόν 
μεγάλο δρόμο χάνει καλή φιγοϋρα, άλλά τό οποίο είναι έτοιμο νά πέση ! 
'Ο μαρκήσιο; έλεγε πώς θά Ιπέβαλλε τ ις ερωμένες του στήν γυναίκά τον 
καθώς τά χρέη του. Α ϊτός, ό οποίος πολυ πιθανόν είνε γυιός ένός φύλακα 
τοΒ χυνηγιοΒ, χατηγοροδσε τήν μικρή φιλενάδα σας, γιά  τήν συγγένειά  της 
μέ τους όφαντάδες. ’ Εξακολουθούσε νά είνε έρωτευμένος μέ μ ιά πυργοδέ- 

[ σποινα, γειτόνισσσά του τή · κυρία άβ Ιιογαιιιιιοηΐ.
*Η μικρή μαρχησία δέν φχίνουντ*ν νά τήν έμελλε γ ιά  κ ίτ έ ς  τ ί ;  β ίζιτες.

| Μας ήρθε άπό τό ϋα π ιβ ία ΐ έγκυος έπτά μηνών. Ποτέ δέν θά ξεχχσω τή 
χάρη μέ τήν όποία μό δέχτηκε τήν πρώτη φορά ποίί πήγα  νά τήν χα ιρε
τήσω. ’ Αμέσως μοΒ μίλησε σάν σέ παληό φ ίλο , είχε άνάγκη νά πή σέ κά
ποιον τ ις έλπίδες της.

— Βλέπετε, έλεγε, είμα ι άκόμη λ ιγά κ ι ξένη στήν οικογένεια του άντρα 
μου, α ϊτό  δέν μ ’ ένο χ λ ιί. Θά ρθή ή ώρα μου. Περιμένουνε ν ά τ ο 1 ς 
δ ώ σ ω  έ ν α  ά γ ο ρ ά κ ι

’ Αλλοίμονο I ή δύστυχη μικρούλα I
’ Εννοείτε βέβαια, κύριε, ότι παρευρέδηκα κατά τύχη σ’ α ϊτό  τόν τοκετό. 

Οί Βωχρές κα ί Δαρνετάλ δέν έμπιστεύουντχν τήν γέννησιν τοϋ κληρονόμου 
των σ’ ένα άπλό γιατρό τής έξοχης. Ε ίχανε ειδοποιήσει μ ιά  εξοχότητα 
τοΒ ΠαρισωΒ, ό όποιος περίμενε τό τηλεγράφημα γ ιά  νά ρθή αμέσως.

*Η μικρή μαρχησία ήτανε έννέα μηνώ ν, όταν έπεσε έξαφνα’ καί τό π έ 
σιμο α ϊτό  έφερε τήν καταστροφή, θέλησε να χρεμάση μονάχη της τήν κου
νουπιέρα στο χρεββατάχι τοΒ γυιοΟ της και έπεσε* τρέξανε άμέσως καί μέ 
ζήτησαν. "Οταν πήγα κοντά της, ή Μαρχησία όπόφερε πρό μισής ’μέρας.

Είδα άμέσως πώς δέν ύπήρχε έλπ ίς , καί πώς έπρεπε νά θυσιασθή μ ιά 
άπό τάς δύο α ΐτά ς  υπάρξεις, αί όποίαι μάχουνταν μέ τόν θάνατο τόσο 
κοντά ή μ ιά στήν άλλη . Στήν περίστασιν α ΐτή  τά χαθήχόν μας είνε ώρισμένο 
άπό τήν συνήθεια. Ζητάμε τήν θέλησιν τής οικογένειας. Βεβαίως πο ιέ δέν 
μποροϋσα νά φανταστώ πώς ό χύριοςΒωχρές θά δύστάζε ούτε γ ιά  μ ιά σ τ ιγ 
μή μεταξύ τής νέας α ΐτή ς  γυνα ίκας τή ; γεμάτης ζωήν και τοΒ μιχροΟ 
άγνώστου όντος, τά όποιο δέν μπορούσε νά ρθή στον κόσμο παρά μ ’  ένα 
κακούργημα. Και όμως ή καρδιά μου σφίχτηκε όταν είδα ότι ή Μαρχησία 
δέν είχε κοντά της κανένα άπό τούς δικούς της : ουτε τόν πατέρα τη ς , ούτε 
τήν μητέρα της, μήτε τήν άδερφή τη ; ποΒ τόσο πολύ άγαποΒσε, ούτε ένας 
συγγενείς- ποιος μπορούσε νά μιλήση ύπέρ αύςής, άν δ σύζυγος άμ φέ-

«Θεε μου, τ ί συμβαίνει, ονειρον είνχι ^ άλτηθειχ;» τρίβω 
καί πάλιν τούς οφθαλμούς καί ριετά πολλην ώραν έννοώ δτι 
ητο φρικτύν ονειρον καί δτι εύρίτκορί,αι είς την κλίνην ¡μου 
πλησίον της άδελφης ¡μου. "Εντρομος την ξυπνώ καί τή; 
λεγω το ονειρόν ¡μου, άλλ’ έκείνη, ή γλυκειά ¡μου «άδελφού- 
λα, ¡μου λέγει: κακόν πολύ ¡μεγάλον ¡μάς αναμένει».

Δεν έπρόφθασε την λέξιν νά τελειώστι καί π ίπτει ηριι- 
θανης, καί κάτωχρος» .Καί άπό τότε πιστεύω είς τά ό'νειρα, 
¡μοΰ είπεν η πτωχή ορφανή, ή όποία ¡μοΰ είχε διηγηθη 
κλαίουσα τό ονειρόν της.

Κούλα Ε*. ά ηυιολιούλιΰΐ

βάλλε. Καί έπειτα , α ΐτή  τή στιγμή ποϋ ήτανε α ϊτός ό άντρας της, ό οποίος 
τήν έγχατέλχιπε μονάχη μέ τ ί ;  ύπηρέιρ ιες, ή οποίες τά ¡έχανε χα,υένα ;

Είχε κλειστή μέσα στό γραφείο του μαζή μέ τόν συμβολαιογράφο του. 
Δέν μπορώ νά σάς πώ  τ ί εντύπωση μοϋ έκανε άμα έμαθα άπό τους ύπη - 
ρέτες, πώς ό Μχρχίαιο; έστειλ^ καί φώναξε τόν τιποτένιο αύτό άνθρωπο. 
Φανταστήτε ένα μπανχιέρη χωρίου, έ α γροφιά διχαστικού χλητήρος, ό 
Οποίος πλούτησε μέ τόν ποιό άχρεϊο τρόπο, νά κάνη όλα τά συμβόλαια 
τοΒ Μχρχησίου.

Αύτός έβαλε τόν όρον είς τό συμ βό 'α ισν, διά τόν όποιον, ό πελάτης το υ , 
άν πέθαινε ή μαρχησία καί τά παιδιά, δ μαρκήσιο; θά χρατοΟσε τήν 
προίκα.

Τήν στιγμήν ποΒ έμπαινα μέσα στό γ ρ ιφ .ίο , ό άνθρωπος α ϊτός έλεγε στό 
μαρκήσιο:

— Ό ,τ ι  κ ι’  άν συμβή, μήν ύποκύψετε διόλου. Τπερασπίζεθε τά  δ ικα ιώ 
ματα σας.

— Είπα στόν κύριο δέ Βωχρές :
— Μ παίνω χωρίς νά χ τυπή σω , γ ια τί ό καιρός μέ β ιάζει, πρέπει νά ρθήτε 

κοντά στήν μαρχησία.

Μοϋ φάνηκε πώς καί αύιός μέ κύτταξε μέ ειρ ω νεία , τά σταχτύά μάτια  
του φχίνουνταν σάν νά έλ εγα ν :—Μέ τ ί δικαίωμα δ γιατρός αύτός τχοάζε- 
ται έτσι γ ιά  πράγματα ποϋ δέν τόν ένδιχφέρουν ;

Μόλις ή μικρή μαρχησία είδε τόν ά δ ρ χ τ η ς ,  έπχψε νά στενάζη, τά μ ά 
τια  της λάμψχ-ε μέ νέα φλόγα, τοϋ έδωκε τό χέρ ι.

— Βλέπεις, τοϋ είπε, πόσο ύποφέρω γγά νά σοΒ δώ εω  ένα ωραίο άγοράκι.
Δ,έν μ ’ άκουσες νά φωνάζω  πολύ, δέν είνε έτσι ; Σέ βεβκιόνω πώς έχω  θάρ . 
ρος.

Τής έσφιγξε ελαφρά τό χέρ ι, άλλ ’ έκείνη τοΰ τράβηξε τό χέρι του τό
έφερε κοντά στά χείλ ια  της καί τό φίλησε μέ πυρετό.

Τότε τήν χάϊδεψε σ ιγά , σ .γά .
Έ λ α  μήν τχραζ.σε.
Ά ν  κατεβαίναμε στο πρώτο πάτωμα τή ; είπε-φοβόμουνα μήπως ό μαρ- 

χήσιος φώναζε καί τόν συμβολαιογράφο του* γ ιά  α ϊτόν τόν πήρα μέσα στήν 
κάμαρα τή ; ιο υαλέττας , καί άφοΟ έκλεισα χαλά τήν πόρτα:

— Κύριε μαρκήσι=, τοΒ ε ίπα , έχω  πεποίθησιν στό θάρρος σας. Είχα !λ -  
πίδα π ώ ; θά ταραζότανε, άρχέστησχε νά σηχώση τό κεφάλι. Έ πανέλαβ α .

— 'II μαρχησία είνε χαμένη ,άν δέν τήν ελευθερώσουμε άπό τό παιδί της: 
Λέν έχω  τό δικα ίωμα νά σας δώσω χαμμγά ελπίδα. Είστε ό σύζυγος καί ό 
πατέρας’διατάξατε τ ί πρέπει νά χάμω. Τοϋ μιλούσα μ έ τ ι  μάτια  χχμηλο- 
μένα, γ ια τί μ ’ ένοχλοϋσαν τά σταχτγά μάτια του, τά όποία οαίνουνταν 
π ώ ; μέ παρατηρούσαν μέ ιδιαίτερο τρόπο. Τόν χύττχξχ έξαφνα καί ήλπια 
νά τόν φοβήσω μέ ένα τίμ ιο  βλέμμα.

Μου άποχρίθηχε μέ ήσυχο τόνο, σάν νά Ιπρόχειτο νά άπχντήση σ' ένα 
μηχανικό,ποΒ του έ’δειχνε δύο σχέδια.

—θυσιάσατε τή μητέρα.
Είμαι κύριο; τοΒ έχυτοΒ μου, καί έδωκα άπό τόν καιρό ποϋ χάνω τ» 

γιατρό, δείγματα ψυχρα ιμ ίας, μ εγάλα , καί όμως δέν μπόρεσα νά κρατήσω 
μιά φωνή.

Μ ιά άλλη φωνή άπήντησε ποιό διαπεραστική ποώ  σπαραχτική.

Ή  μαρχησία είχε σηχωθή άπό τό χρεβδχτι της, τά είχε όλα άχούσει 
πίσω  άπό τήν πόρτα. "Α  ! κύριε, ποιό θέαμα ! κρατούσε τά δύο χέρια της 
πάνω στό στήθος καί έβαλε κχί τήν τελευταία τη ; προσπάθεια γγά νά μ ά ς 
φωνάξη χαθώ; έπεφτε.

— θυσιάσατε γ ιά  τή μητέρα κα ί τό πα ιδί !
(Hugues le Roux)



ΕΦΗΜΕΡΙΣ TüN ΚΥΡΙΩΝ

Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚ0ΕΣΙΣ
Ή  καλλιτεχνική Έκθεσις τη ; δος Κλεονίκης Άσπριώτου 

εις την μ,ικράν αίθουσαν των Πανχθηναιων εγινε το εντευ- 
κτήριον των όλίγων καί εκλεκτών άνθρωπων, οι οποίοι άρε- 
σκονται νά βλέπουν ωραία πράγματα.

Αί κρίσεις φυσικά, διαμείβονται, δειλαι μεν παρ εκείνων, 
οί όποιοι εννοούν περισσότερον των άλλων, αλλ έχουν συν- 
είδησιν της αδυναμίας των του να εννοούν τελείως ολα τα 
πράγματα, τολμηρόταται δέ παρ’ εκείνων, οί οποίοι δεν 
εννοούν τίποτε.

Τδ ζήτημα είναι δτι μεταξύ των εκτεθειμένων τρ;άκοντα 
πινάκων ύπάρχουν δι’ όλα τα γούστα. Και ελαιογραφιαι 
γνωστών προσώπων, από τα όποια λείπει μονον η <ρωνη και 
παστέλ έξιδανικευμένα καί μικρογραφικι ποιητικαι και 
σκίτσα καί τοπία, επί όλων δ’ αυτών επιπνεει η ελαφρα 
πνοή τής τέχνης, άλλου ισχυρά καί κυρίαρχος, καί άλλοΟ 
άσθενεστέρα,άφίνουσα τά σκήπτρα εις την πίστην αντιγρα
φήν τνίς φύσεως.

Περιττόν νά λεχθή δτι τό πολύ κοινόν θαυμάζει περισσό
τερον τά έργα τν̂ ς κατηγορίας αυτής καί οτι εάν ή ζωνρά- 
φος άφίνετο εις την εμπνευσίν της μόνον κατά την εκτελε- 
σιν τών γνωστοτέρων φυσιογνωμιών τών ’Αθηνών, δεν θα 
έπροκάλεΐ τόν θαυμ.ασμόν'λαί την έκτίμησιν, ην προκαλε’ .

*0 ζωγράφος της αίφνης, ό όποιος είναι μεταξύ τών με
τρουμένων εις τά δάκτυλα έ'ργων, τά όποια έχομεν ίόει^είς 
τάς ’Αθήνας, και ή Άμαζών της, ή όποια όιόει εις την 
στάσιν καί εις την έκφρασιν της μορφής ολον τό σφρίγος 
καί δλην την ίσχύν τνίς κόρης του Νέου κόσμου, άφίνουν 
πλείστους αδιάφορους. Αλλ’δ,τι γενικώς εις μεμυημενους καί 
άμυήτους άρέσκει είναι μία θαυμασία κεφαλή κόρης καί 
δύο παιδικά προσωπάκια παστέλ είς τά οποία ή ποίησις 
άδελφωμένη μέ την ζωγραφικήν δίδουν εν σύνολον ύπερτά 
της αισθητικής άπολαύσεως. ’Από τάς γνωστάς εδώ προ
σωπογραφίας πολύ θαυμάζεται η είκών τνίς μακαρίτιδος 
"Ολιγκας Χρυσοσπάθη, του κ. Καραπάνου, της κ. Σοφίας 
Σχλίεμανν καί τών συζύγων Λάππα.

Έν γένει τώρα μέ την αργίαν τών θεάτρων καί με την 
πεζοτάτην προεκλογικήν κίνησιν, τό μόνον ώραΐον ζήτημα 
τής ημέρας είναι τό άναφερόμενον εις την μικράν αυτήν έ'κ- 
θεσιν και τό μόνον ξεκουραστικόν θέαμα είναι τό θέαμα αυ
τό. Μας πλησιάζει ολίγον προς τούς κόσμους του ωραίου, 
μάς τέρπει, μάς συγκινεΐ καί είναι είς τόν μικρόν κύκλον 
του εν σχολεΐον αισθητικής, προ του όποιου θά ή'θελα νά 
παρελάσουνδλαι αί νεάνιδες τών’Αθηνών καίαίμαθήτρίαι τών 
άνωτάτων μας παρθεναγωγείων θά ητο μία καλή ευκαιρία 
νά ίδουν ωραία έργα καί νά μάθουν συγχρόνως οτι ή θέλη- 
σις καί ή εργασία τής γυναικός ήνωμέναι μέ οίανδήποτε ι
διοφυίαν ήμποροϋν νά άναδείξουν καί είς τάς ημέρας μας 
‘Ελληνίδας έξ ίσου μεγάλας πρός έκείνας τών παλαιών 
καιρών, περί τών όποιων τόσα διδάσκονται είς τήν ιστορίαν 
των.

ΑΛΛΗ ΛΟΓΡΑΦΙΑ
Λα Ε. Τρ. Πύργον Βουλγαρία ;. ’ Επιστολή σας Ιλήφθη. Νέα συνδρομή- 

ΐρ ια  ίνεγράφη. Εύχαριστώ δ ι' άποσταλέντα κατάλογον. Λα Τ. Γ· Α . Τσε- 

σμέ. Δυστυχώς ή Εταιρ ία Κουρτζή δέν λαμβάνει ταχυδρομιΐεν. Σ ά ; άπε- 

στάλησαν όλα έπ ί συστάσει. Καν Ε. Λ. Πάρον. Εύχαριστώ δΐ’ άποσταλεΐ- 

σαν σημείωσιν.— Καν Ευ, Κ. Πύργον. Εις ποιον Ιπληρώσατε ; Δα E l. Κ. 

Γύθειον. Συνδρομή Ιλήφθη Εύ/αρισιίας. Καν Α ΐ. Ν. Νέαν 'Γόρχην. Δυ
στυχώ ; δεν άρκεΐ να είξεύρη μόνον ’ Α γγλιχά χχ/εις δ.ά νά χνχλάβη μ ίαν 

το ιαύτην μετάφρασιν. Ά λ λ ά  πρέπει νά είξεύρη και νά γράφτ) πρά )μα  το 

όποιον δέν ήμπορεΐ νά χατορθώση μέ τό λεξικόν. —Καν Γ . Ρ . Α β ά να ς .—

Βεβαίως γ ίνετα ι δεχτόν σίδηρον καί έχτελεΐτα ι τελείως καί εις τιμάς εύθυ. 

νοτάτας. Ά λλά  όλας α ΐτά ς  τάς πληοορορίας θχ λάβετε είς αυτό τό Έ π α γ . 

γελματικο'ν σχολεΐον, όδος Π ανεπιστημίου άρ . 26 . Λα X. Ε. Λ ρ. Μαροι- 

κίαν Πάρου. Έ λήφθη. Ευχαριστώ . Καν Λ. Μ. Σύρον. Δοαχ. 7 Ιλήφθησαν. 

Χειραφετημένη κα! Μάγισσα έστάλησαν συστημένα·. — Καν Ζ. Μ. ’ Αργο

στολιού. Το φύλλον είχε τήν θερινήν του διακοπήν ώς πάντοτε. "Ηδη συ

νεχ ίζετα ι ταχτικώς ή αποστολή. Συνδρομή Ιλήφθη. Ε ίχαρ ιστ ία ς .— Καν Ε. 

Κ. Νοβοροσίσκ. Είχε συμβή λάθος. Εδχαριστώ δι* ευγεν*ΐς προσπάθειας. 

Δα Ε. Π, Κέρκυραν. Ε λ π ίζω  δτι τώρα λαμβάνετε χακτικώ ς.— Καν Μ . Γ. 

\. Μ ΐ"τετ-ελ-Γχάμ. Χρήματα Ιλήφθησχν. Ά ντ ίτυπο ν  Χειραφετημένης άπε- 

στάλη. Ε υχαρ ιστία ;.— Κ. Π. Σ. ’ Αλεξάνδρειαν. Φρ. χρ 30 ά ν τ ίτμ ο ν  10 

σωμ. Χειραφετημένης χαί Μαγίσσης Ιλήφθησαν- θερμοτάτας είχαρ ιστίας. 

— Καν X. Κ. Τύρναδον. ’ Επιστολή σας Ιλήφθη, Εύχομαι έπ ιτυχ ίαν είς 

ε ίγενή  σκοπο’ν σας. Λρ. 9 άντίτιμον 3 άντιτύπων^Χ ειραφ. Ιλήφθησαν. θερ- 

μάς είχαρ ιστίας Λα Β. Φ. ’Αθήνας. Έ λήφθη. θερμάς ευχαριστίας.

ΣΓΝ ΤΑ ΓΑ Ι
Πέρδικα ΟάλτΟα. Παστρεύετε καί αδειάζετε μίαν πέρδικαν καί 

τήν κοκκινίζετε μέ βούτυρον. Τήν βγάζετε άπό τό τέντζερι καί ρί
πτετε 1/j κουταλ^ά άλεΰρι, τό ¿ποιον άψοϋ κοκκινίση βίπτετε Ενα 
δεματάκι μαϊντανό, αρκετό ζουμί κρέατος, αλατοπίπερο καί τήν πέρ
δικά σας. "Οταν είναι μισοβρασμένη προσθέτετε δύο σκελίδες σκόρ
δου καί 1 ποτηράκι άσπρο κρασί καί τό ξεινό μισοΰ νεραντζιού, ά-
¡ρίνετε να βράσουν όλα μαζή καί σερβίρετε.

Γ ο ο ρ ο υ ν ά κ ι  γ ά λ α χ τ ο ς  ή χ ε ι ρ ι ν ο ν  κ ρ έ α ς ψ η -  

τ ώ  ν. Κόπτετε χρομμίδια είς φέτας, προσθέτειε λά δ ι, μ α ϊν ιπ νό , χρασί 

μαύρο , αλατοπίπερο, φύλλα δάφνης, χ ιρ ό ττα , σέλινα , σκελίδας σκόρδου 

χαί γαρύφαλα. Μέσα είς α ΐτο  το μ ίγμα μαρινάρετε το χοίρινον χρέας δόω 

ήμέρας έπειτα πε ρ ιχτέ όλα α ίτά  άπο τρυπητόν χαί μέ το ρευστόν τής σάλ

τσας τ ι στέλλεσε είς τον φούρνον. Το σερβίρετε χω ρ ίς πάχως ε ίτε  Iπάνω 

είς σπανάκια πω τέ, εΙ;ε με πατάτες τηγανιτές. Ε ίναι γευτικώ τατον.

Οί "Αγγλοι όδοντοϊατροί αδελφοί κ.κ. John καί Alfred Walker 
λαμβάνωσι τήν τιμήν να φέρωσιν ε’ς γνώσιν τής άξιοτίμου αυτών πε
λατείας δτι μετώκησαν είς τήν έπί τής όδοϋ Πινδάρου ύπ’ άριθ. 4 
οικίαν.

M essrs les dentistes John  et A lfred  Walker avisent leur ho
norable clientelle qu’ils ont transféré leur cabinet dentaire
ru e P indare No 4.

Δύω κυρίαι Γερμανίδες, διδάσκουσαι πιάνο και γερμανικά 
ζητούν 2 δωμάτια μικρά ή έν μεγάλο άνευ επίπλων. ’Αντί 
ενοικίου προσφέρουν ώρας διδασκαλίας τών άνω μαθημάτων. 
Διεύθυνσις είς τό γραφεϊον μας.

ΕΦ0ΑΣΕΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
TOT Κου IQANN0T ΤΣΑΜΗ

Σπεύσατε νά ίδήτε ποικ.λίαν δερμάτων δλων τών ζώων 
καί φόρμας τελειοτάτας καί κομψοτάτας είς τό μέγα ύπο- 
δημ.χτοποιεΐον του κ. I. Δ. Τσάμη, δστις έπισκεφθείς άπαν
τα τά ευρωπαϊκά κέντραώς καί τήν Διεθνή "Εκθεσιν τής Λίλ- 
λης, έν ·ΐ) έτιμήθη καί διά χρυσου βραβείου καί μή φεισθείς 
ούτε κόπου ούτε δαπάνης έ πλούτισε τό κατάστημά του μέ 
δ,τι ώραΐον 5,τι κομψόν δ,τι ποικίλον έν Εύοώπν) υπάρχει 
ίνα ικανοποίηση τήν καλαισθησίαν τής άπειροπληθοϋς πε
λατείας του.


