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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή "Εκθεσις τής Χαλκίδος. 'II νέα Ίταλίς συγγραφείς Neera (5πδ κ. 

ίλένης Ι’εωργιάδου.— Το Νέον Σομβόλαων.—  Το λΐκνον Γ'. Ή  δημοχ- 
«τία τών μελισοών Δ'.’Επιθυμία (κατά τον SehillerSerenata)Αλληλογρα 
ΐα. Σονταγαί. Ειδοποιήσεις.Έπιφυλλίς (δπο δος Μκρίας Ζερδουδκκη).

Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΧΑΑΚΙΔΟΣ
Είναι αρκετός καιρός άφότου ¿κυκλοφόρησε μία έντυπος 

γκύκλιος των κυριών τής Χάλκινος, αί όποΐαι άνήγγελλαν 
τά κατά τον μήνα τούτον εγκαίνια γυναικείας έκθέσεως 
ίς την πόλιν των.

Τό Άγρίνιον μέ μίαν επιτροπήν από δραστήριας κυρίας 
ιαί μέ μίαν ιδέαν πολύ πρακτικήν είχε πρό τετραετίας πε · 
ιιπου τήν πρωτοβουλίαν τής συστάσεως έκθέσεως γυναικείων 
ΐργοχείρων. Αί Άγρινιώτιδες κυρίαι είχον τότε έκπλήξει 
τόν κόσμον τών έπισκεφθέντων τήν "Εκθεσίν των, και εάν 
έλειπαν μερικά επεισόδια, είς τά όποια δεν εύθυνοντο διόλου 
*ί καλαί καί πρακτικαί κυρίαι τής επαρχιακής πόλεως, βε- 
αιως ή Έκθεσίς των ήμποροϋσε νά θεωρηθγί ως τελείως έ- 

πιτυχοΟσα,
Οπως δήποτε ή'νοιξαν τόν δρόμον καί είς τάς άλλας ε

παρχίας, είς τάς οποίας ευθύς από τών πρώτων ημερών τής 
συστάσεως του Συλλόγου των εσπευσαν νά καταρτίσουν έ- 
πιτροπάς, αί όποΐαι είφγ^σθησαν μέ ίσον ζήλον διά τήν ε
πιτυχίαν *τής πρώτης έκθέσεως.

Σήμερον αί κυοία·. τής Χαλκίδος άκολουθοϋν τό παρά
δειγμα τών κυριών τού Άγρινίου καί συντρεχόμενχι καί άπό 
τούς άνδρας καί άπό τούς έν τέλει κατορθουν τήν διοργάνω- 
σιν τής Έκθέσεώς των καί λαμβάνουν τήν θέσιν των είς 
τήν ιστορίαν τής γυναικείας προόδου έν Έλλάδι.

Διότι άναντηρρήτως είναι σημεΐον μεγάλης προόδου ήσύγ- 
Χρονως άφύπνισις ολων τών ‘ Ελληνίδων καί ή δράσις των ή

ομοθυμος είς κάθε κλάδον καί είς κάθε σημεΐον, είς τό όποιον 
η γυνη δύναται νά δράσγέπιτυχώς.Καί είναι άκόμη σημεΐον 
πολυ παρηγορον οτι έν γένει τά γυναικεία πνευμ,ατα έστρά- 
φησαν ευθύς έξ άρχής μίαν όδόν πρακτικότητος καί έπικαι- 
ροτητος, ή όποία δέν είμπορεΐ παρά άριστα νά έπιφέρη ά- 
ποτελεσματα διά τήν έξέλιξιν του γυναικείου ζητήματος έν 
Ελλάδι. Τά έκτροπα καί τά άνόητα καί τά άσκοπα, αί 

πολλαί ίδεολογίαι καί οι ρομ-αντισμοί καί αί μελετώμεναι 
ποτε γυναικεΐαι άκαδημίαι ¿ναυάγησαν φυσικά καί ή γυ
ναικεία κίνησις καί δρ^σις είσήχθη είς μίαν οριστικήν πλέον 
καί κανονικήν τροχιάν, καί βαίνει ένα δρόμον διαγραφέντα 
ύπό τών άναγκών του τόπου καίτών γυναικείων πληθυσμών, 
οί όποιοι μέχρι πρό ολίγου άκόμη έμαραίνοντο καί έφθιναν 
κατά τό πλεΐστον είς ένα άσφυκτικόν κύκλον τής μηχανι
κής μόνον κινήσεως τών οικιακών άποκλειστικώς έργων.

Ή  Εκθεσις τής Χαλκίδος, ώς καί ή "Εκθεσις του Ά γρι
νίου, θά παρουσιάση τάς προόδους τής έν Έλλάδι γυναι
κείας χειροτεχνίας καί αί πλέον πολιτισμ-έναι πόλεις μέ τά 
στοιχεία τής τελειοποιήσεως καί του έξευγενισμου τής γυ
ναικείας βιομηχανίας θά μεταγγίσουν δόσιν τέχνης καί 
καλαισθησίας είς τάς πλέον όπισθοδρομικάς, είς τάς πολί- 
χνας καί τά χωρία, δπου ή μαρκοβελον^ά καί ό καμβάς μέ 
γαλανά τριαντάφυλλα καί κίτρινες παπαφοϋνες άποτελοϋν 
τό άλφα καί τό ώ μέγα τής αισθητικής καί του σχολείου 
καί του οίκου, Τά χωριά πάλιν, οσα έμειναν άγνά καί άνε- 
πηρέαστα άπό τά χρωματιστά ό'ργια τών παντουφλών καί 
τών προσκεφαλαίων μέ μαλλιά καί μέ τσοχάκια τής πρώτης 
δημοτικής παιδεύσεως, θά φέρουν τούς θαυμάσιους συνδυα
σμούς τών χρωματισμών τής σιγούνας καί τής μπόλιας, μέ 
τήν βελονιάν τήν δαιδαλώδη καί τήν λεπτεπίλεπτον καί 
μέ τήν αρμονικήν παράταξιν τών γραμμών καί τών καμπύ
λών,ή όποία μεταβάλλει συχνά τό χωρικόν χονδροειδές όπο-
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κάμισον εις έργον τέχνης, έφάμιλλον προς τα άραβουργη- 
μένα καί τά μαιανδρικώς στολισμένα αρχαία αγγεία.

Σήμερον μάλιστα οπου τό κέντημα βασιλεύει παντού, τό 
κέντημα τό χρωματιστόν καί τό χρυσοστολισμένου, τό κέν
τημα μέ μαργαριτάρια καί λίθους ψευδείς η αληθινούς, σή
μερον οπου τό φόρβμα τό γυναικεΐον αναζητεΐται εί; τα 
άρχεΐα τών Βυζαντινών συρμών καί όπου επανήλθεν όοιστι- 
κώς ή στόφα τών παλαιών χρόνων, ή όποια έμενε 
μέ τήν δίπλα της, όσον καιρόν καί 3έν τήν είχε φορέσει ή 
προμάμμη, άπό τήν όποιαν τήν είχε κληρονομήσει ή έγ- 
γονή, σήμερον μία γυναικεία ’Έκθεσις Ελληνική ήμπορεΐ 
νά γίνη αφορμή εις άνάπτυξιν βιομηχανίας άποκλειστικώς 
γυναικείας, άπό τήν όποιαν πολλά έ'χει νά κερδιση και ή

Έλληνίς καί ό τόπος μας.
Αΐ κυρίαι τής Χαλκίδος, αΐ όποΐαι είναι καθ ολα άςιαι 

νά φέρουν εις πέρας τό ώραΐον εργον των,— εάν κρίνωμεν άπό 
τό όνομα τής κ. Ειρήνης Οίκονομίδου, τό όποιον ει'δομεν νά 
φέρεται μεταξύ τών πρωταγωνιστριών, καί ή όποια διακρί- 
νεται μεταξύ τών ολίγων άληθώς άνεπτυγμένων γυναικών, 
άς έχει νά έπιδείξη ή Ελλάς,— αΐ κυρίαι τής Εύβοϊκής π?ω- 
τευούσης άς δεχθούν τά θερμά συγχαρητήριά μας καί τάς 
καλάς εύχάς μας, όπως τό εργον των ευδοκίμηση, έν άνα- 
λογία καί πρός τό έπιδιωκόμενον αποτέλεσμα καί πρός τούς 
κόπους καί τάς θυσίας, εις άς ύπεβλήθησαν πρός πραγμα- 

τοποίησιν αυτού.

N E E R  A
ΤΙ ’Ιταλική μυθιστοριογραφία πλουτίζεται ήμερα τή η 

μέρα μέ νέα γυναικεία ονόματα. Μετά τήν Ματθίλδην Σι- 
ράου, ή όποια ώνομάσθη ή Σάνδ τής ’Ιταλίας καί ή όποία 
διακρίνεται μεταξύ τών διασημοτέρων ’Ιταλών συγγραφέων, 
κατά τά τελευταία έτη, άνεδειχθη και άίλλη συγγραφευ; 
ίσχυράς πρωτοτυπίας η Ν 6βΓ A.

Ή  νέα συγγραφεύς τελευταίως έγεινε τόσον γνωστή εις 
τόν ευρωπαϊκόν κόσμον, ώστε είς μίαν άπό τάς τελευταίας 
Revue Bleue τών Ιίαρισίων ό Jvaii Strannik άφιεροι όλό 
κληρον κριτικόν άρθρον υπερ αυτής.

« Ή  ’Ιταλική φιλολογία, λέγει ό Στράνικ, κατά τά τε 
•λευταΐα έτη φαίνεται έπανθούσα είς τελείαν και απρόβλε
πτόν άναγέννησιν δυνάμεως καί γονιμότητος* έξ όλων τών 
’ Ιταλών συγγραφέων τής διαυγούς άντιλήψεως καί διανοιας, 
ή Neera ή ιδιότροπος συγγραφευ;, ή ακούραστος πολεμι- 
στρια έχει ίσως ιδιοφυίαν πλέον άρτίαν καί άρχάς εύκολώ- 
τερον κάθοριζομ,ένας. *Η φήμη της έφθασε πρό καιρού εκτός 
τών όρίων τής πατρίδας της. ’Εν τούτοι; ή Neera απέχει 
πολύ άπό τήν λεπτήν τρυφερότητα καί τόν άγνόν ιδεαλι- 
μόν τού Fogazzaro, άπό τήν άγρίαν καί ρεαλιστικήν αντι- 
ληψιν τού Vergya, άπό τήν μεθυστικήν καί μεγαλοπρεπή 
καί πομπώδη δύναμιν τού d’AnnuilZÎO. Ά λ λ ’ άδιάφοοον. 
Ευθύς ώς τήν άναγνώση τις έλκυεται από τό εργον της τό 
κατ’ εξοχήν άποστολικόν, άπό τάς βαθύτατα; πεποιθήσεις 
της, άπο* τάς άμετατρέπτους ιδέας της καί τήν μοναδικήν 
τέχνην μεθ’ ής επιλαμβάνεται τής μελέτης αύτών . . .

Ή  Neera ειδεν είς δλην τήν .ανθρωπότητα μόνον τήν

γυναίκα άνθρωπον καί άφότου ήρχισε νά γράφη μυθιστόρημα 
δέν άνέλυσε κατά βάθος είμή τήν ψυχήν τών ηρωίόων τ/]ς.
Ό  ανδρικός τύπος είς τό έργον της είναι αμεταολητως δ=.υ- 
τερεύων.. Ή  Neera αίσθανομένη τό κενόν αύτό τής τέχνης 
της προσπαθεί νά δικαιολογηθή, ίσχυριζομένη οτι τήν φέρει 
είς τούτο αί'σθημα καθαρώς αίσθητιχ.ον. Κατ αύτ/)ν η γυ
ναικεία ψυχή παρέχει έδαφος εύρύτατον καί ποικίλον εις 
ψυχολογικά; μελέτα; καί χωρίς δισταγμόν αποφκινεται και 
καταλήγει είς τό συμπέρασμα οτι ή γυνη ενδιαφερει περισ
σότερον τήν ψυχολογίαν άπό τον ανδρα.

Θά ήτο ανωφελές νά συζητήση τις τήν γνώμην της αύ- 
τήν. Αΐ πεποιθήσεις τη; είναι αμετάβλητοι, αποτελουσαι 
μέρος αύτής τής ψυχής της. Δεν μένει άλλο παρά να . À; 
άπευθύνη τις συγχαρητήρια, διότι γράφει μόνον επί θεμά
των, τά όποια κατέχει κατά βάθος καί εντός τών οποίων

ζή καί άναπνέει κατά βούλησιν.
’Εάν ήδη άναλυθη τό έργον της κερδίζει είς δύναμιν καί 

είς ειλικρίνειαν. ’Άλλη άρετή της άξια ιδίας μνήμης  ̂ είναι 
ότι είς έποχήν, καθ’ ήν άλλαι συγγραφείς επιτηδεύονται 
γνώμας άνδρικάς, ή Neera τηρεί τήν γυναικείαν προσωπι
κότητά της μέ υπερηφάνειαν και τιμήν.

Καλλιτεχνικώς ή άξία τής Neera είναι πολύ  ̂ άνισοο. 
Όταν είναι εμπνευσμένη καί άπερροφημένη άπό τήν ιδέαν 
της, τότε εκφράζεται διαυγέστατα καί χρωματίζει τά αι
σθήματα της μέ θαυμασίαν δύναμιν. Ά λ λ ’ ή φροντις του 
σχήματος, ή λατρεία τής αρμονικής φράσεως, ή άπολαυσις 
μιας κομψής καί έπιχαρίτου συνθέσεως τής φαίνονται πράγ
ματα δευτεοευούσης εντελώς άξίας. ΔΓ αύτήν ή ίδεα είναι 
τό παν καί άν ενίοτε άφίνεται νά παρασυρθή είς περιγοαφάς 
λεπτολόγους, κάμνει τούτο διότι τής φαίνεται χρήσιμον διά 
τήν συμπλήρωσιν τής ιδέας της καί όχι άπό καλλιτεχνικόν 

ένστικτον.
Ά λλ α  έργα είναι, βεβαίως, ωραιότερα καί εντελέστερα 

άπό τό φιλολογικόν έργον τής N eera. Καί όμως ή ίδική 
της ειλικρίνεια μέ τήν παντού έπιφαινομενην προσπάθειαν 
τού χρησίμου καί τού καλού καί μέ τήν διαυγή απλότητα 
καί αφέλειαν τής έκφράσεως συγκινεΐ, "κατακτά καί εμπνέει 
μίαν θερμοτάτην συμπάθειαν ύπερτέραν πολυ του άπλου 

θαυμασμού».
Αύτά λέγει περί τής Neera ό κριτικός τής «Revue 

Bleue», ό όποιος, πρέπει νά σημειωθή, είναι άνήρ.
Έλίνη ΓίωργιΑδου.
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TO NEON ΣΤΜΒΟΛΑΙΟΝ
Ή  οικοδέσποινα στηριζομένη είς τόν βραχίονα τού υπουρ

γού τών ’Εξωτερικών διηυθύνθη είς τήν τραπεζαρίαν, άκο - 
λουθουμένη άπό τόν πατέρα της, οστις ωδηγει την σύ
ζυγον τού πρεσβευτοΰ τής Αμερικής και απο τον σύ
ζυγόν της όδηγοΰντα τήν σύζυγον τού ύιευθυντοΰ τής Αμε
ρικανικής Σχολής. Ήκολούθουν κατά σειράν οί άλλοι προ
σκεκλημένοι μέ τόν πρεσβευτήν τής Αμερικής, συνοόευοντα 
τήν γραίαν Μεμιδουφ και τον διευθυντήν της Αμερικανικ/*,  ̂
Σχολής, δίδοντα τό χέρι είς τήν Έμμαν.

Τέσσαρες πέντε ύπηρέτριαι, δλαι ώραιαι καί λευκά ένδε-

δυμέναι μέ μικρά; έκ ρόδων άνθοδεσμας είς τό στήθος ε- 
σέοβιραν. Μία μικρά όρχήστα άπό κλειδοκύμβαλον, βιολον
τσέλο καί βιολιά έξετέλει καθ’ ολην τήν διάρκειαν τού γευ 
ματος εκλεκτά μουσικά τεμάχια.

’Ετοποθετήθησαν κατά σειράν, είς τάς τιμητικά; θεσεις 
οί πρώτοι είσελθόντες, οί άλλοι όπως έτυχε, πάντοτε ομως 
εναλλάξ άνδρες καί γυναίκες. Ό κ. Λάίν άπηγγειλε μιαν 
σύντομον προσευχήν καί τό γεύμα ή'οχισε. Είς τούς εντοπίους 
είχε κάμει έντύπωσιν ή έκ γυναικών υπηρεσία, είς μάλιστα 
έκ τών προσκεκλημένων, άπό τούς πρό τού γάμου τής Ά ν 
νας υποψηφίους μνηστήρας,κατέτρωγε μέ τά βλέμματα μίαν 
ώραίαν ξανθήν κόρην, ή όποία έσέρβιρε τό κρασί.

Ή  γραία Μεμιδώφ είς τά άοιστερά τού έγγονοΰ της κα 
θημένη έσκανδαλίζετο άπό τά βλέμματα τά αυθαδη τού 
κυρίου άξιωματικοΰ, τόν όποιον είχεν απέναντι της. Νά τά 
αποτελέσματα τής υπηρεσίας άπό γυναίκας, έψιθυριζεν είς 
τόν έγγονόν της. ’Αφήνω ότι άνθρωποι καθιος πρεπει δεν ε 
πιτρέπεται τώρα πλέον νά μή έχουν είς τό τραπέζι ανδρας 
ύπηρέτας. Είς τό ΙΙαρίσι . . . .

— Δέν εύρισκόμεθα είς τό ΙΙαρίσι, είπεν ο νεος ολίγον σκο
τισμένος. "Επειτα ή "Αννα τής άρέσει νά καμνη δ,τι νο- 
μίζη αύτή καλλίτερο» καί όχι δ,τι κάμνουν οί άλλοι.

Ή  συζήτησις θά έξηκολούθει, εάν είς τήν απέναντι 
πλευράν ή κατ’ άρχήν χαμηλόφωνος ομιλία μεταξύ τού 
υπουργού τών ’Εξωτερικών και τού Δουαλ δεν εγενικευετο, 
προκαλέσασα τό ενδιαφέρον ολων.

’Αλλά θά έχετε άναμφιβόλω; πόλεμον, έαν στείλετε στό

λον καί στρατόν . . . .
 ‘ Η Τουρκία είναι έξησθενημένη καί δέν θά τολμήση...

διέκοψεν ό νέος άξιωματικός Κ.. στερεωνων τό μ,ονοκλ του 
είς τό δεξιόν του μάτι.

— ‘ Η Τουρκία προκαλουμένη άπό μικρόν κράτος,διέκοψεν ό

πρεσβευτής τής Αμερικής........
— Μικρόν κράτος ! είπεν ό ύπουργος τών Εξωτερικών κα 

πως προσβληθείς. Καί οί πατέρες μας ήσαν μικρότεροι άπό 
ημάς καί δμω; ήνάγκασαν τήν Τουρκίαν νά υποχώρηση.

— Καί σημειώσατε δτι τότε ήτο άκμαία κκίόχι δπως είναι 
τώρα, είπεν ό άξιωματικός. Οί στρατιώταί της τών συνό
ρων γυμνοί καί άσιτοι λιποτακτούν καθ’ ήμεραν.

— "Ω ! οί "Ελληνες θά νικήσουν,είπεν ή ’Άννα. Είναι πα 
ληκάρια. Ά ν  μάλιστα έχομεν πολλούς εύζώνους, βεβαίως 
οί Τούρκοι δέν θά ήμπορέσουν νά άντισταθούν είς αύτούς.

Ή  ομιλία έγίνετο περισσότερον είς γαλλικήν γλώσσαν, 
διότι οί Έλληνες προσκεκλημένοι δέν ώμίλουν δλοι’Αγγλικά 

καί οί ξένοι δέν ώμίλουν Ελληνικά.
Ή  κ. Λάϊν διέκοψε την Άνναν. Οχι δεν πρεπει νά 

γίνη πόλεμος, είπεν. Είναι φρικώδες, τρομερόν πράγμ.α ο 

πόλεμος.
— Αί κυρίαι φοβούνται τήν πυριτιδα,είπεν νεαρός Ελλην. 
— Ή  Κυρία θά έφευγε χΟές διά Κρητην δια να προσφερη 

τήν συνδρομήν της είς τούς παθόντας τών Χανιών και ως 
ιατρός καί ώς φιλάνθρωπος, είπεν ό Νίκος. Βλεπετε, οτι 
δέν φοβείται τήν πυρίτιδα.

 0 ά ήτο άλλως τε φυσικόν,άπήντησεν ό διευθυντής τής

Αμερικανικής Σχολής, θά ήτο δυστύχημα, εαν αι γυναίκες 
μας ήρέσκοντο είς αιματοχυσίας.

•Καί δμως αίμητέρεςμας ήσαν πρώτης τάξεως άγωνισταί 
καί αί Σουλιώτιδες κατέπληξαν τόν κόσμον δλον μέ τήν 
άνδρίαν των είπεν ό 'Υπουργος.

— Δέν άγαπώ τάς ήρωίόας πού πετούν τα παιδια των απο 
τόν κρημνόν, είπεν ή κ. Λαϊν. Δεν εχει ποτε το δικαιωμ.α 
μία μητέρα νά άφαιρεση την ζωην τού παιδιού της υπό 
οίανδήποτε πρόφασιν.

Όλη ή ζωηρότης τής όμ,ιλίας κατεπεσε μετα τα τελευ
ταία λόγια τής κ. Λαϊν. Ένώ ολοι επεριμ.εναν εκφράσεις 
θαυμασμ-οΰ διά τάς γυναίκας τού χορού τού Ζαλόγκου, 
ή ξηρά φράσις τής κ. Λάϊν ένέβαλεν είς κάποιαν στενοχω- 
ρίαν καί αύτούς τούς οίκοδεσπότας. Ή  Αννα επενέβη δια 
νά σώση τήν περίστασιν.

— Δέν ήμπορούμεν ημείς,φίλη μου,να όμ.ιλώμ.εν περι τοι- 
ούτων ζητημάτων, διότι δεν εδοκιμ.ασαμ.εν ποτε τι θα ειπή 

δουλεία.
— Ή  δουλεία ήκμασεν είς τόν τόπον μας καί δεν νομίζω

οί μαύροι μας νά ύπέφεραν όλιγότερον άπό όσα ύποφέρουν
οί χριστιανοί άπό τους Τουρκους. Και ομ.ως δεν έφόνευαν

έκεΐναι τά παιδιά των. . .
Τό πράγμα άλλάσσει, κυρία, είπεν ό υπουργός των

Εξωτερικών. Οί μ,αύοοι σας ολίγον διαφέρουν απο τα κτην/]

ενδ· ’ - ' ,Ό  κ. Δούαλ έθεσε τέρμα είς τήν όμηλίαν, φερων λευκήν
πρόποσιν υπέρ τής άπελευθερώρεως ολων τών δουλών, ανε
ξαρτήτως εθνισμού καί θρησκεύματος. «Καί πίνων ύπερ τής 
άπελευθερώσεως τών δούλων, προσεθεκεΐ πινω, κύριοι, είς 
υγείαν όλων τών γενναίων Ελλήνων, οί όποιοι αγωνίζον
ται πάντοτε ύπέρ τής έλευθερώσεως τών άδελφών των. 
Τά ποτήρια συνεκρούσθησαν. ή δΓ ολίγον έπελθοΰσα ψυχρό- 
της διεσκεδάσθη άμέσως. Ό  ‘Υπουργός έφερεν άλλην 
πρόποσιν ύπέρ τού ’Αμερικανικού λαού,τού μόνου,είπεν,δστις 
εννόησε τήν απόλυτον ελευθερίαν και δι αυτ/]ς προηχθ/; 
είς τόν πρώτον λαόν τού κόσμου.

Ή  Άννα έπειτα έφερε πρόποσιν ύπέρ τών γυναικών τής 
Ελλάδος, αί όποΐαι, είπεν,έδωκαν τήν ιδίαν εκείνην ημέραν 
τόσον φανερά δείγματα τών εύγενών αισθημάτων των. . .

Καί ένώ αί προπόσεις διεδέχοντο ή μία τήν άλληε, είς 
τό άκρον τής τραπέζης ή Έ μ μ α  άντήλλασσε πύρινα βλέμ
ματα μ.έ τόν άντικρυνόν της άξιωματικόν. Άφότου ηρχισε 
τό γεΰμ.α ούτε αύτη, ούτε ή μ.ητερα της επροσεζαν εις τά 
λεγάμενα. Αύτή έθαύμαζε τόν άξιωματικόν μέ τόν μονύελον 
καί προσεπάθει μέ κάθε τρόπον νά έλκύση τήν προσοχήν 
του, ένώ ή μητέρα της κατέστρωνε νέον σχέδιον διά τήν 
άποκατάστασίν της. Η γραία Μεμιδωφ ειχεν αντιληφθή, 
εύθύς ώς έκάθησαν είς τό τραπέζι, οτι ο αξιωματικός εκεί
νος είχεν έλκύσει ιδιαιτέρως τήν κόρην της,εύθύς δέ έζήτησε 
πληροφορίας περί τού κυρίου αύτοΰ άπό τόν έγγονόν της. 
Ό ταν έμαθε ποιος ήτο, ήρχισε νά στενοχωρήται. Δεν θά 
έχωμεν πάλιν, έσκέπτετο, κανένα καινούργιο έρωτα χωρίς 
πρακτικόν άποτέλεσμα- Τί ανόητη πού είναι η κορη μου! 
έλεγε μέσα της. Ά ντί νά κυττάξη νά άρέση είς κανένα άπό 
τούς ξένους αύτούς, πού καί χρήματα έχουν και καλοί άν
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θρωποι είναι καί προίκα δέν ζητούν,έβαλε εις το μάτι αύτόν 
τόγ άπένταρον.

% «λ δσον την έβλεπε νά χαριεντίζεται άρχισε νά στε- 
νοχω,ρεΐται καί υιέ τρόπον νά τής νεύγ νά ήσυχάσγ). Ά λ λ ’ 
η Έ μμα ούτε καν έποόσεχεν εις την μητέρα της. Την στιγ
μήν μαλιστα, καθ’ ήν ό κ. Δούαλ έφερε την πρόποσίν του, 
επωφε>ηθη τής γενικής ζωηρότητος S ix  νά πίη καί αύτή 
χαμηλοφωνως εις υγείαν των Ελλήνων άξιωματικών.

Αν γίνγ πόλεμος, θά φύγετε; τον ήρώτησε.
Βέβαια θά φύγω, είπεν εκείνος.Καί έσκέπτετο μέσα του. 

Να πού μ ’ έρριψεν ή τύχη,εις αύτήν τή< γεροντοκόρην, την 
ασχημομούρα. ’Ά ν είχε τουλάχιστον χρήματα ! Καί ενώ ή 
σκεψις του πόσα εχχι, τον άπησχόλει, τής έροιπτε βλέμ
ματα θερμά, βλέμματα θαυμασμού, βλέμματα περίεργα.

Η κ. Μεμιδώφ πάλιν έσκέπτετο. Ποιος τάχα από ολους 
εδώ ήμπορούσε νά πάρ/j την Έ μ μ α  μου. Καί άφού ένα, ένα 
τους είδεν ολους καί έφαίνετο ως νά έζύγιζε τό χρηματικόν 
βάρος των καί τά κοινωνικά των αξιώματα, τελευταίου τό 
βλεμ-μα της έπεσεν όριστικώς καί άποφασιστικώς εις τον 
κ. Δούαλ.

Καλε, νά μη το συλλογισθώ,νά μη μου περάση άπό τον 
νούν, τόσες ημέρες τώρα που ειμεθα εδώ. Δεν είναι νέος 
βέβαια,άλλά διατηρείται πολύ καλά, είναι άνθρωπος καθώς 
πρεπει καί έχει τόσα πλούτη. 'Έπειτα καί ή ’Έμμ,α μου 
δεν είναι πρώτης νεότητος. Καί ή κ. Μεμιδώφ μέ την νέαν 
αύτην ιδέαν, κατελήφθη άπο μίαν τόσον μ,εγάλην συγκίνη- 
σιν ώστε έπαυσε καί νά τρώγγ ακόμη. "Εβλεπε την Έμμαν 
μέ τρυφερότητα καί μέ στοργήν μητέρας, ή οποία, τέλος 
πάντων βλέπει νά πραγματοποιήται ή ευτυχία του παι
διού της, καί μαζή μέ αυτήν καί ή ίδική της. Καί προσε- 
πάθη, φέρουσα τό βλέμμα, άπο τής Έμμας εις τόν κ. 
Δούαλ νά μεταδώσν) έστω καί δι’ υποβολής τήν μυστικήν 
σκέψιν της καί εις εκείνην καί εις εκείνον, νά άφυπνίση έ
ξαφνα τής καρδιές καί τών δύο των είς ένα αί'σθημα τόσον 
μ,εγάλης άγάπης, ώστε κάθε δυσκολία καί κάθε έμπόδιον νά 
εξαφανίζεται πρό αύτού. Καί έπειτα τί δυσκολίαι έσκέ
πτετο ή γραία κυρία. Ή  κόρη του ύπανδρεύθη καί μέ τής 
ιδέες της περί ελευθερίας, δεν θά σκεφθή βέβαια νά έμπο- 
δίσγι τόν πατέρα της άπό του νά κάμγι δ,τι θέλγ.Άλλως τε 
καί ο Νίκος, ό οποίος χαρίζει μέ τόσην γενναιότητα τά 
δώρα του πενθεροΰ του είς τούς πτωχούς τής γυναικός του, 
δέν είναι άνθρωπος νά έμποδίσγι διά τό συμφέρον του ένα 
γάμον που θά μάς κάμγι ολους μας τόσον ευτυχισμένους 
"Ισως μάλιστα καί θά μάς βοηθήση νά έπιτύχωμεν. Καί 
ενώ έως τήν ημέραν αυτήν ή κ. Μεμιδώφ δέν ήμπορούσε νά 
έννοήση τάς γενναιότητας του έγγονοϋ της είς κάθε χρημα
τικόν ζήτημα,διά μιάς ως νά τής έγίνετο μία αιφνίδια άπο 
κάλυψις, ώς νά είχεν είσδύσει μέσα είς τόν νουν της δλον 
τό φώς τών μεγάλων γενναιοτήτων καί τών ηρωικών αύτα 
παρνήσεων, ευρισκε φυσικώτατον ό έγγονός της νά έγίνετο 
ό κυριώτερος μοχλός του μελετωμ.ένου είς τόν νουν της συν 
οικεσίου.

Είς άλλο πάλιν σημεΐον τής τραπέζης δύο ώραΐαι ’Αμε
ρικανίδες περιηγήτριαι, μή έννοοϋσαι ούτε λέξιν γαλλικά, 
έξεκαρδίζοντο άπό τά γέλοια μέ τήν μετάφρασιν τών προ-

ποηεων,τήν όποιαν έκαμνεν είς φοιατή/ άγγλικήν γλώσσαν 
είς νεος γάλλος, έταΐρο; τής Γαλλική; Σχολής. Ή το  
έξυπνος, χαριτολόγος, άρκετά είρων, ώστε μέ τρόπον, ένω 
εφαινετο εκδηλών πολύν θαυμασμόν διά τήν ιερέα καί ιατρόν 
κ. Λαϊν καί διά τάς ιδέας της, άφ’ έτέρου ήρώτα μέ έπι- 
τηδευμενην άφελειαι, έάν ό σύζυγός της είς αυτήν έξωμολο- 
γεΐτο τάς αμαρτίας του.

Αί δυο Αμερικανίδες, αί όποΐαι δέν είχαν εί'δησιν περί 
τών καθηκόντων τών Εερεων γυναικών,ευρισκαν πολύ φυσικόν 
οι ιερείς συζυγοι νά έκμυστηρεύωνται μεταξύ των τάς άμαρ·" 
τιας των. Η μια μάλιστα άπό τάς δύο, ή οποία άπό τής 
<*ρχής του γεύματος είχε δηλώσει είς τήν άλλην δτι τό 
βράδυ εκείνο το φλερ της θά ήτο ό νεαρός Γάλλος άρχαιολό- 
γος, δεν εδιστασε νά τόν έρωτήση: υποθέσατε δτι είμαι
και εγω ιερευς καί δτι σάς κάμνω άνδρα μου. θά σάς είναι 
ευχαριστωτερον νά λετε δλες σας τής τρέλλες είς ένα σχο
λαστικόν και άνιαρον κύριον, ώς είναι ώς έπί τό πλεϊστον 
οι παπάδες, οί όποιοι δέν εννοούν καί πολλά πράγματα άπό 
τούς κοσμικούς πειρασμούς, ή νά τής λέτε είς έμέ, ή όποία 
θά είμ.χι γενναία καί θά είζεύρω νά έννοώ καί νά συγχωρώ.

Ο νεος άρχαιολόγος μέ τήν άφελή καί όλί γον σκανδα
λώδη αυτήν έρώτησιν τά έχασε. Γνήσιος λατϊνος δέν ήμ- 
πορούσε νά φαντασθή, οτι μία κόρη ώραία προέβαινεν είς 
τοιούτου εί'δους ομιλίας, χωρίς νά αισθάνεται τίποτε δι’ αυ
τόν, άλλ’άπλώς διά νά τόν φέρη είς στιγμιαίαν άμηχανίαν. 
Βεβαίως θά τήν είχε θέλξει θά τήν είχε ξετρελάνει τό κάλλος 
του—  δέν ήτο διόλου ωραίος, άλλ’ ώς συνήθως έπίστευε τό 
έναντίον— καί τά λόγια έκεϊνα ήτο εν είδος εισαγωγής καί 
μ-υήσεως είς τά προς αυτόν αίσθηματά της.

Καί ό πριν έξυπνος καί χαριτόλογος καί εύχαρις συνο
μιλητής έγεινε διά μιάς άλλος, άποκλειστικώς τώρα πε
ριποιούμενος τήν νεάνιδα καί κατατρώγων αυτήν μέ βλέμ
ματα έρωτευμένου. Ή  κόρη άντελήφθη τί είχι συμβή έννό- 
ησε τάς σκέψεις, τάς όποιας ένέπνευσεν είς τόν κύριον αύτόν 
ή έρώτησίς της καί εύρίσκουσα άρκετά διασκεδαστικήν τήν 
νέαν τροπήν τών πραγμάτων, ή'ρχισε καί αυτή νά ύποκοί- 
νεται δ,τι καί ό νέος Γάλλος. Ή  άλλη, ή όποία είχε κοντά 
της τόν κ. Λάϊν, τόν έμύησε μέ ολίγα λόγια είς οτι είχε 
συμβή καί οί δύω των ήρχισαν νά γελούν είς βάρος του 
νεαρού έρωτοτρόπου ξένου. Προσποιηθείτε δτι φλερτάρετε 
μαζή μου, διά νά σκανδαλίσωμεν περισσότερον τόν κύριον 
αύτόν, είπεν ή μις Δαίζη ή όποία ήτο πτωχή κόρη καί 
έσυνώδευεν έίς τά ταξείδια της τήν άλλην μίςς Lucie Δάου 
κόρην πλουσιωτάτου έπιχειρηματίου ’Αμερικανού.

ΠΕΡΙ ΤΟ ΔΙΚΝ0Ν
Δ'.

Τό ζ ή τ η μ α  τ ώ ν  ά ν τ ικ α τ α ό τ α τ ο ιώ ν .
Τό φυσικόν αύτό καθήκον του νά τρεφγ ή μήτηρ τό τέ- 

κνον της, συχνά παραλείπεται ύπ’ αύτής ένεκα τών κοινω
νικών άπαιτήσεων τής ζωής. Κατά τόν X V III  αιώνα, τό 
νά τρέφουν αί ί'διοι μητέρες τά τέκνα των έθεωρεΐτο ό'χι μ.ό- 
νον ένοχλητικόν, άλλά καί γελοΐον.

Αί'φνης κατά τόν μέσον του αίώνος άπότομος μεταβολή

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

έπήλθε. Διά τήν μητέρα τώρα τό νά τρέφγ] τό παιδί της 
ήτο °χι μόνον καθήκον άλλά καί πράγμα έπιβεβλημένον 
¿πό τόν συρμόν. Αί νεαραί μητέρες εύχαρίστως έκαμνον 
τώρα δ,τι είχον τόσον καιρόν παραμελήσει. Αύτό μαρτυροϋσι 
πολλά έργα συγχρόνου τέχνης. Καλλιτέχναι ώς ó Baudain, 
Lawrense έζωγοάφησαν πίνακα δπου ή μ-ήτηρ παρουσιά
ζεται περιποιουμένη τό ώραίον μωρό της.

Ή  έπανάστασις αΰτη είς τά ή'θη ήτο τό άμεσον άποτέ- 
λεσμα τών λαμπρών συμβουλών, τάς όποιας έδωκεν ένας 
συγγραφεύς : ένα βιβλίον, ό Αίμήλιος του J . J .  Rousseau, 
έπέφερε τήν τόσον σωτήριον αύτήν άλλαγήν τών ηθών. Ό  
Rousseau έγραψε μετά δριμύτητος έναντίον τών μητέρων,
*ί όποΐαι έζήτουν ν’ άποφύγουν τό πρώτιστον τών καθηκόν
των των.

Εί'ς τινας περιστάσεις δταν ή μήτηρ εμποδίζεται νά 
θρέψν) τό τέκνον της τότε τήν άντικαθιστφ ή τροφός. ’Αλ
λά τό σύστημα αύτό τών «άντικαταστατριών» έχει πολλά 
ατοπα, άπό αύτά άρκούμεθα νά σημειώσωμεν ένα τό σοβα- 
ρώτερον. «Ή  διά μισθωτής τροφού θρέψις τού νεογεννήτου, 
γράφει ό Δόκτωρ Marjal! είνε συχνά ή αιτία του θανάτου 
του παιδιού τής τροφού. Ή  γυναίκα, ή όποία θέλει νά το- 
ποθετηθή ώς τροφός συχνά φέρει μεθ’ έαυτής τό τέκνον της 
του όποιου ή υγεία είναι τό καλλίτερον συστατικόν της. 
"Οταν τοποθετηθή τό παιδί της επιστρέφει είς τόν τό
πον της ύπό τήν φύλαξιν άλλης γυναικός, ή όποία τό έχει 
έπάγγελμα νά, έπαναφέρη είς τόν τόπον τους τά παιδιά 
τών όποιων αί μητέρες έμισθώθησαν ώς τροφοί. Τά επανα
φέρουν μέ άνοικτά βαγόνια τρίτης θέσεως καί βεβαίως τό 
μητρικόν γάλα άντικαθιστγ τό b iberon  καί ή θνησιμό- 
της είς αύτά είνε πάρα πολύ μεγάλη.

Ά π ο ι κ ί α ι  μ ικ ρ ο β ίω ν .  —  ”0 3 » ιι ι  α ί  
ά ό β έ ν ε ια ι  ε ν τ ό ς  φ ι ά λ η ς .

Έ να σύστημα τεχνητής θρέψεως του μωρού είνε καί τό 
biberon : είνε τό χειρότερον σύστημα καί τό δυσκολότερον 
διά τήν μητέρα καί τό πλέον κουραστικόν. Καί πρώτον τό 
γάλα τής άνελάδος, είνε πλουσιώτατον είς λεύκωμα καί 

i πτωχότατον είς ζάχαριν καί τό παιδίον τό χωνεύει πολύ 
δυσκολώτερον άπό τό γάλα τής τροφού. Καί τό χειρότερον 
όλων είνε δτι νοθεύεται άπό τούς πωλητάς, οί όποιοι του 
βγάζουν τό βούτυρο, βάζουν νερό καί έπειτα διά νά του 
δώσουν χρώμα καί πυκνότητα, προσθέτουν ζουμί άπό κα- 
ρότα ζελατίνα, άσπρα αύγών, μυαλά λυομένα, ζουμί άπό 
πίτουρα καί άλλα.

Καί αύτό δέν είνε άκόμη τό σπουδαιότερον- τό γαλα 
τής άγελάδος μετακομιζόμενον άπό άγγεΐον είς άγγεϊον καί 
άπό φιάλης είςφιάλην ενίοτε ό'χι πολύ καθαράς γεμίζει μικρό 
βια. Οΰτω είς γάλα, τό όποιον άρμεξαν είς τάς έξη τό πρωί: 
ό κ. Miguel ευρε μετά δύο ώρας 9000 μικρόβια είς έκα 
τοστόμετρον κύβου. Μετά επτά ώρας 60.000 μετά δέκα 
πέντε 100  χιλ είς θερμοκρασίαν 15  βαθμών καί 72 έκατοσ. 
είς θερμοκρασίαν 23 βαθμών, διότι δσον περισσότερον ύψοΰ- 
ται ή θερμοκρασία τόσον αύξάνει ό άριθμός τών μικροβίων. 
Μεταξύ αύτών τινά έχουν τήν ιδιότητα ν’ άποσυνθέτουν τό 
γάλα καί σχηματίζουν δυνατά δηλητήρια καί τοξίνας, αί

όποΐαι γίνονται αιτία πολλών άσθενειών εις. τά παιδία καί 
αύτή είνε ή πρώτη αιτία τών τόσων θανάτων είς τά παιδί^ 
τά όποια άνατρέφονται μέ τό biberon . f

Έκτος αύτών τών μικροβίων τά όποια είνε τόσον επι
κίνδυνα, ύπάρχουσι καί άλλα τά όποια ονομάζουν, παθο- 
γενή, διότι δύνανται νά προξενήσουν άσθένειαν παθολο
γικήν, καθώς φθίσιν, τυφοειδή πυρετόν, δυσπεψίαν κ. λ.

Ό  ’Ιατρός Rzonardel άναφέρει τό παράδειγμα ενός 
μοναστηριού οπού πέντε έσωτερικαί μαθήτριαι άπό δεκα
τεσσάρων έως δέκα επτά ετών άπέθανον άπό φθίσιν, διότι 
τό γάλα, τό όποιον τούς έδιδαν προήρχετο άπό άγελάδα 

ισικήν. ’Επίσης ή χολέρα, ό τυφοειδή; πυρετός, ή ιλαρά, 
ή σκαρλατίνα, δύνανται νά μεταδεθούν διά τών άγελάδων. 
Είς 700 άριθμούνται οί άνθρωποι οί όποιοι έπαθαν διφθε- 
ρίτην είς τήν ’Αγγλίαν δΓ αύτοΰ του τρόπου. Δια νά απο- 
φύγ'ωμεν τόν κίνδυνον αύτόν πρέπει τό γάλα ν’ άποστειρού- 
ται είς θερμοκρασίαν 100  βαθμών τούλάχιστον καί νά πλέ
νεται τό biberon μετά πολύ μεγάλης προσοχής. Τό σύστη
μα Joxhlet δπου δύναταί τις νά βράσγι τό γ χ ΐ χ  μεσα είς 
πολλά biberons δίδει μεγάλην εύκολίαν. Πάντοτε όμως 
ή μέθοδος αυτη τής θρέψεως τών νεογέννητων δεν είνε α
κίνδυνος.

Ν ’ άκολουθώμεν τήν φύσιν είνε ό νόμος αύτός, ο οποίος 
μάς έπιβάλεται. Νά δίδωμεν είς το παιδί τό μητρικόν 
γάλα, νά τό άφίνωμεν ν’ άναπτυσεται ελευθεοως, ν άνα- 
πνέγι κ αθαρόν άέρα καί νά έχγι φώς, ίδου το μεγάλο μυστή
ριον. Μακριά άπό του νά θελωμεν νά διορθωσωμεν το εργον 
τής φύσεως, ό ιατρός είς τήν περίστασιν αύτήν πρέπει νά 
έπιβλέπγι δπως τό έργον τής φυσεως έκτελεΐται χωρίς ε- 
νόχλησιν.

Η ΠΟ Λ Ι Σ  Τ Ω Ν  ΜΕ Λ Ι Σ Σ ΏΝ
Γ '·

Β α ϋ ίλ ιά ϋ α  κ α ι  μ ή π η ο  τ ο ν  5 »αο ϋ τ η ς .
Ό  πολιτικός οργανισμός τής κυψέλης δέν είνε όλιγότε- 

ρον άξιοθαύσματος άπό τόν υλικόν όργάνισμόν. Πρώτον ο 
λαός : Πρώτον καί πενήντα χιλιάδες έργάτιδες, άκόρα- 
στοι πάντοτε αί όποΐαι κατασκευάζουν το κηριον και τό 
μέλι καί περιποιούνται τά μικρά, χωρίς ποτέ νά γνωρίσουν 
αί ί'διαι τήν μ.ητρότητα, και τών όποιων ή ζωη είνε πολυ 
μικρά. Γρήγορα καιονται άπό τόν πυρετόν τής εργασίας ο 
όποιος τάς κυριεύει άμέσως μετά τήν γέννησίν των, ή ζωή 
των δέν διαρκεΐ περισσότερον άπό πέντε έως έξ εβδομάδάς. 
Δέν έχουν τίποτε άλλην σκέψιν είς τήν μικράν κεφαλήν των 
άπό τό κοινόν καλόν καί τήν αύ'ξησιν τού γένους.

"Επειτα άπό ένα άριστοκρατικόν πληθυσμόν απο έ<;α- 
κοσίους ή έπτακοσίους άρσενικούς πολύ περισσότερον μεγα
λοπρεπείς άπό τάς ταπεινάς έργάτιδας καί με πλουσιω- 
τερα χρώματα. "Εχουν, λεγει ό ΜΑβΙβΓίϊηοΙί, περικεφα
λαίαν καμωμένην άπό μεγάλας ρ.αύρας πέτρας, δύο ύψηλά 
λοφία ζωηρού χρώματος, ένα θώρακα βελούδινου, και μ.αν- 
δύαν σκληρόν. Είνε οί άχρηστοι τού Κράτους. Ποτε δεν ερ
γάζονται, δέν έχουν κανέν άπό τά συστατικά διά τών όποιων 
Ιργάζεται ή έργάτις, ούτε τό επικίνδυνον κέντρον της.
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’Ανίκανοι νά τρέφουν εαυτούς ζοΰν εις βάρος τών άλλων, καί 
τρέφονται άπό μέλι. Έάν εγκαταλείπουν τήν κυψέλην, αυτό 
τό κάμνουν διά νά κοιμηθούν κατά τάς θερμάς ώρας τής ημέ
ρας μ.έ^α είς τούς δροσερούς καί μυρισμένους κάλυκας τών άν- 
θέων. Μεταξύ τών ωραίων αυτών άέργων ή βασίλισσα θά

δ τι ή κυψέλη δεν θά ΐδη τήν παλαιάν βασίλισσαν της, 
ξένη δύναται νά έπχνέλθγ· τήν υποδέχονται καλώς. Αί έρ, 
γάτίδες κτυποϋν τά πτερά τους, τοποθετούνται είς κύκλον 
πέριξ τής νέας των βασιλίσσης, ή όποία χωρίς νά χάσγ και- 
ρον αρχίζει τό εργον τής μητρο'τητος.

έκλέξγ τόν σύζυγόν της. ’Εκλέγει έ'να μεταξύ έπτακοσίων Γ ά μ ο ς  ε ’ ς τ ο ν  ά έο α  .—  Ό  «¿»όνος τ ώ ν  μ ν η τή ο ω ν ,

Τό πλέον επίσημον έπεισόδιον τής κυψέλης εϊνε τό έπει- 
σόδιον του γάμου τής βασιλίσσης. ’Εκλέγει μόνη της τήν ε
ποχήν κατά τήν όποιαν θά έκλέξ·/) τόν σύζυγόν της καί θά 
άσφαλίσ·/) τό μέλλον της. «Φαίνεται είς τό κατωφλιον, λέ
γει ό ΜθπίΘΓΐϊοΙζ.ΙΙετ^ καί έπιστρέφει πάλιν δύο τρεις φο
ράς καί δταν γνωρίσν) καλώς τήν θέσιν καί τήν οψιν του βα

μνηστηροον, και δλοι θά πληρώσουν την αργίαν των με 
τραγικόν θάνατον.

Δυνάμεθα νά ί'δωμεν τώρα εις τήν δόξαν του ιδιαιτέρου 
της μέρους, έκείνην ή όποία είνε ή ψυχή τής κυψέλης, μό
νη κυρία όλου αύτοΰ του λαοΟ του όποιου είνε καί μήτηρ.
Έάν αί έργάτιδες έκαμον τήν θυσίαν τής μ.ητρότητος, αυ

τή έ'καμε τήν θυσίαν τής έλευθερίας. Δέν βλέπει τό φώς I κύτο5‘τό όποιον ποτέ Ιως τώοα δέν είδε άπ’ έ'ξω
> / ιν  * . . . .  ι ν » ·  I ν

φεύγει μέ δλην τήν δύναμιν τών πτερύγων της πρός τά ύψη.. 
Καί φθάνει είς ΰψος φωτεινόν τό όποιον ουδέποτε φθάνοο* 
αί άλλαι μέλισσαι. Άπό μακράν οί κηφήνες παρετήρησαν 
τήν έμφάνισίν της . . . .  ’Αμέσως δλοι μαζή τήν ακολούθου» 
είς τό κυανοϋν διάστημα. Αύτή μεθυσμένη άπό τήν έ'ξοδον 
αυτών, καί ύπακούουσα είς τόν θαυμάσιον νόμον τής φύσεως 
πετγ άκόμη ύψηλότερον. 'Τψοϋται άκόμη· τότε τό πλήθος 
τό όποιον τήν άκολουθεΐ, άρχίζει νά έλαττοΰται καί δεν 
μένει παρά μικρά μ.ερίς άκούραστος. ’Εκείνη ζητεί νέαν δυ- 
ναμιν είς τάς πτέρυγάς της καί ιδού ό έκλεκτός τήν συν
αντά». Μετά τινας στιγμάς πίπτει νεκρός, άφου εξεπλή!

τής ήμερας παρά ό'ύο μόνον φοράς τό έτος· πρώτον διά νά 
συνάντηση είς τόν έλεύθερον άέρα τόν σύζυγόν της καί έξα- 
σφαλίστ] τήν τύχην τοΟ βασιλείου της, δεύτερον διά νά 
όδηγήσν) τό σμήνος τών μελισσών καί ιδρύσει μακράν νέαν 
πόλιν. Έκτος άπό τάς δύο αύτάς φοράς τά τέσσαρα ή πέν
τε έ'τη τής ζωής της περνγ είς τό νά γεννά: αύγά άπό 
τήν ανοιζιν έως τό φθινόπωοον.

Ουδέποτε βασιλική έξουσία έχει ίδρυθή καλλιτέρα άπό 
τήν ίδικήν της. Αί πενήντα χιλιάδες θυγατέρες της τήν σέ
βονται καί τήν άγαπουν. Τό καλλίτερον μέλι δΓαύτήν. Πο
λυάριθμος φρουρά τήν άκολουθεΐ τήν ημέραν καί φυλάττει 
τόν ύ'πνον της τήν νύκτα. "Οταν περνγ δλαι αί έργάτιδες 
τοποθετούνται μέ τούς οφθαλμούς καί τά κέρατα ¿στραμμένα 
πρός αυτήν, διότι ποτέ μέλισσα δέν θά στρέψν) τά νώτα είς 
τήν βασιλισσάν της καί δλον τό βασίλειον άντηχεΐ άπό ένα 
έλαφοόν βόμ.βον. Έάν κανένα δυστύχημα συμβγ είς κυψέλην, 
έάν παραδείγματος χάρον αυτη άνκτρχπή καί θραυσθγ, 
ή βασίλισσα θά εύρεθν) σώα μεταξύ τών πτωράτων τών 
υπηκόων της.

Ή  πίστις αυτη πρός αύτήν δέν παύει είς καμμίαν περί- 
στασιν. Έάν άλλη βασίλισσα νεωτέρχ *καί δυνατοτέρα είσ- 
έλθγι είς τήν κυψέλην καί δοκιμάσει νά λάβν) τόν θρόνον, τό 
νέον διαδίδεται άμέσως. Παντού ή έργασία παύει, καί ολό
κληρος ό λαός όρμα είς ύπεράσπισιν τής βασιλίσσης του. Ή  
παρείσακτος πιάνεται άπό τά πόδια καί τάς πτέρυγας, χ ι
λιάδες δόντια χύνονται είς τό σώμά της καί ό κύκλος τών 
μελισσών γίνεται ολίγον κατ’ ολίγον στενώτερος, έως δτου 
ή φυλακισμένη αποθνήσκει άπό πείναν καί ασφυξίαν. Έάν 
ή βασιλεύσασα βασίλισσα γίνν) άγονος καί πρέπει ν’ άντι- 
καταστηθγ, αί θυγατέρες της τής κατασκευάζουν, είς άπο-

ρωσε τον προοοισμον του.
Τότε συνοδευοαένη άπό όλον τόν λαόν της ή βασίλισσα 

έπιστρέφει είς τήν κυψέλην της. Ή  έργασία έπαναλαμβά- 
νεται είς ολα τά μέρη, δέν υπάρχει πλέον καμμία άνησυ- 
χία. Ή  πόλις θά πλουτισθγ μέ νέους κατοίκους ή έργασία 
θ’ άκμάζγ  πάντοτε καί ή βασίλισσα δέν θ’ άποθάνη, χωρί{ 
νά άφήσν) πριγκηπίσσας διαδόχους τηςι

Έ ν τούτοις ή ολέθρια στιγμή πλησιάζει διά τούς άδελ- 
φούς τού δυστυχούς συζύγου. Ή  υπομονή δέν έ’χει δρια, και 
ή οκνηρία τών κηφήνων κάμνει τήν κυψέλην ν’ άγανακτφ 
Τώρα όπου ή βασίλισσα εξέλεξε πλέον τόν σύζυγόν της, δεν 
υπάρχει λόγος νά υποφέρουν τήν οκνηρίαν τους, διότι δεν 
κάμνουν τίποτε άλλο όλην τήν ημέραν παρά νά τρώγουν κ*' 
νά κοιμώνται καί δέν φθάνει ή έργασία πέντε καλών έργ«· 
τίδων διά νά τούς θρέψν). Ή  οργή τών μελισσών γίνεται 
άπό ημέρας είς ημέραν μαγαλειτέρα· αύτό δέν είνε δυνατόν 
νά διχρκέσγ περισσότερον, πρέπει νά ληφθή μία άπόφασί! 
καί λχμβάνεται άμέσως . . . και οί βασιλικοί γάμοι θα 
έ'χουν τήν φοβεράν επαύριον. Είς τήν ώρισμένην ημέραν το

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΤΡίΩΝ

χωρίς νά φοβούνται διόλου τόν δριμύτατον χειμώνα.ΤΑ! πόσο 
ευτυχής θά πέρνα ή ζωή είς τούς χρυσωμένους αυτούς λόφους 
άπύ αιώνιον ήλιον ! πόσο γλυκύς θά είνε ο άηρ ! αλλα τα 
άγρια κύμματα ενός καταράκτου μοΰ ¿μποδίζουν τήν διά- 
βασιν, καί ή θέα τους γεμίζει τήν ψυχήν μου μέ φρίκην.

Έν τούτοις μία βάρκα κινείται είς τήν άκραν τού νερού- 
Έκεΐ κάτω βλέπω γελαστούς λόφους : "Ω ! δν ήμουν ¿χχ ’ άλλοίμονον ! δέν υπάρχει πιλότος δια νά τήν όδηγίσγ! 
ιυλί, δν είχα πτέρυγας, θά πήγαινα έκεΐ. κάτω πάνω είς I Άδιάφορον, ας είσέλθωμεν έντός αυτής χωρίς φόοον, τά πα-

* νιά της &£με άνοιγμενα . . . ·  πρεπει να ελπιζωμεν, πρεπει

ΕΠΙΘΥΜΙΑ
Α! δν υπήρχε μία έξοδος διά νά πετάξω έξω άπο αυτήν 

ζΤμ πεδιάδα τήν σκεπασμένη μέ παγωμένη ομίχλη, ποία

J* ήτο ή Χχ ?ή  F01*· · ·

σουλι
τούς λόφους αυτούς. , , \ ,

„  , 1  !- , ν > ; : ' · νά τολαώμεν, διότι οί θεοι δεν προφυλαττουν την επιτυ-Παοαδοξοι αρμονιαι εονονται ενίοτε εις τα αυτια μου, I γ  γ  ’ ,  Γ ;ΐιαραοοςυι ?μ η  .  χίαν καμμιάς έπιχειρήσεως, και μονον εν θαύμα δυναται
ί%'ο τόν κόσμον αυτόν τον θαυμασιον ο ελαφρός αεοας μου . . .

χιαν καμμιας επιχειρήσει
νά αέ κάμγ) νά φθάσω είς τόν ώραΐον αύτόν τόπον τών 

φέρει συχνά ώραΐα άρώματα· βλέπω νά λάμπουν χρυσοί καρ- | 0αυ'μ3ρτων-
soi διά μέσου τών πυκνών φύλλων, καί άλλα φυτά άνθίζουν S c h ille r

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

ΤΟ Π Ρ Ω Τ Ο  ΤΡΙΑΝΤΑΦ ΥΛΛΟ
I.

Τό ειπεν ό ώραΐος Πέτρος (δεχαεννΑ χρόνων παιδί) τό είπε, θά φύγω 
ι* ΡΐΤ) τ4 πρώτο τριαντάφυλλο· χαί άπό τότε ή Μαρχία, ή ώραία ρέ τά

Αϊ! λοιπόν χόρ Μονράτ, είπεν ή Μαρχία, άφού έμιναν σαν ρόδα  ̂ τά μα
γουλά της, γιατί έχω Ενα χαλό φίλο, ό όποιος θά φύγη άμα βγη τό πρώτο 
τριαντάφυλλο. Ναι χυρ Μονράτ χαι έπειδή ή τριανταφυλλιές μας Εχουν πεια 
νονδρά μπουμπούχια.... ίν ήξέρατε τό μέσον—   ̂ ^

Βεβαιότατα, βεβαιότατα, ξέρω τό μέσον! άπεχρίθη ο μάγος χαϊοευων 
σαρά μαλλιά της μιχρούλας, τά όποια άπλώνοντο επάνω ’ς τους 
της. Ίδοΰ τι πρέπει νά χάμης ώραία χόρη... 'Αχούσε λοιπόν.

—  Β
τά χατσαρά 
Τόμους της.

—  Άχούω χόρ Μονράτ. , , . , >
 [Ά  νά έμποδίσης τά τριαντάφυλλα ν’ ανθίζουν Ιπάνω εις της τ̂ριχντα-

φυλλιές πρέπει νά βρή; τόν νέυ τ'ου χωριού πυϋ μοιάζη μ^τόν φίλο οου; 
νά πας μαζή του εις τόν χηπο τρεις μέραις χατα σειράν αμα βασιλευη ο 
ήλιος...·. ’Εννοείς;

— Ναι, ναί, Ινοω... Κατόπιν χυρ Μονράτ;
 Τρεις μέρες υιέ τό βασίλεμμα τού ήλιου Τόιε θά χαθήσετε χαΐ οί

” ■ » - 1 11 Λ . __\ Ω V. „ . „ ΐ , ,  ... » ιρ/ ι·ι,· ιτη ι'·υ ;*

μακρυσμένον διαυ.έοισμα άσυλον όπου δύναται ν’ άποθάνν) ι ήμισυ τών εργατιδων μενει είς την κυψέλην και το αλυπνΐ' 
ήσύχως. ( τον κυνήγιον άρχίζει: οί άρσενικοί καταδιώκονται άτό

'Οποία λύπη είς τήν κυψέλην ή όποία έχασε τήν βασί- | παντού. Μόλις φθάσουν είς τά άπομεμακρυσμενα μερη, *' 
λισσάν της ! Άμέσως όλαι αί έργασίαι διακόπτονται, καί μελισσαι πολλαί μαζή πίπτουν επάνω των με λύσσαν, του, 
αί έργάτιδες τρέχουν ,σαστισμέναι έ^ώ καί έκεΐ καί δέν ά- συλλαμβάνουν άπο τα κέρατα και τας πτέρυγας, τους βγ* 
κούεται παρά βόμβες λύπης καί άπελπισίας. Κανείς διά νά ζουν τά πόδια καί τους άναποδογυρίζουν. Χωρίς οπλα πλεο* 
διοική ! Αί νέαι πριγκήπισσαι είνε άκόμη νύμφαι κοιμώμέ- δε/ δοκιμάζουν καν ν’ άντισταθοΰν εις την φοβέραν αυτδΐ 

■ ναι,αί όποΐαι δέν θά ¿ξυπνήσουν παρά μετά πολλάς ημέρας. ' προσβολήν. Άπό το ένα άκοον τής κυψέλης εως εις το αλ̂ ° 
Έάν καμμία ξένη παρουσίασθή, δέν έκλέγεται άμέσως βα- τό αύτό δραμα έπαναλαβάνεται. Συχνά ή καταστροφή αυτ*

Ιιχαεφτά της χρόνια Μαρχία, ήταν σαν νά μή ζούσε παά.
•Αμα βγη τά πρώτο τριαντάφυλλο;
’Αλλά νά αότό Οά άνθιση πρίν περάση ένας μήνας! Άνθίζουν τόσο γρή

γορα τά τριαντάφυλλα τού χήπου! Ά μ α  ό ήλιος στείλη τό πρώτο του χα- - Γ~. ,
μόγελο στις τριανταφυλλιές έχεΐνες γυρίζουν καί τόν χαιρετάνε μ’ όλα των I χοντά είς τής τριανταφυλλιές χαΐ θά φυσάτε επάνω στα μπουμπουχια 
ια φύλλα, άλλά τήν άλλη μέρα είναι αότές πού χαμογελάνε πρός τόν ή»ιο I , ρ5ϊς οορές χαθ’ ένας.
αέ τά μισανοιγμένα σαν στόματα μπουμπούχια των. I ' — Τρεις φορές χαθ’ ένας  Καλά r ,
Ά !  πόσο χαχάς είν,! Άχοός νά Οέλη νά φύγη άμα βγή τό πρώτο Tptav- I — Φυσιχά δέν θά φυσάτε δυνατά «χά ! χα !» γΐιτι τ(μ ε 9 αννοι,ουν τα

τάφυλλο!. Και έχλαιγε ή Μαρχία ακουμπισμένη στόν ώμο τού ωραίου I μπουμπούχια. Πρέπει νά φυσάτε σιγά «Φού ! Φού !» γιά νά τα χάνετε να
Πέτρου, τού Πέτρου που πηγαίνει μαζή μέ τόν τροχό του έχει χάτω είς I χΧείαουν.... ’Εννόησες !

[τήνπεδ'ιάδα όσον χαιρό χάνει χρύο γιά ν’ άχονίση τά ψαλίδια ποΟ τού δί- | — Ναί χυρ Μονράτ... θά φισούμε σιγά «φού, φού» γι’α νά χάνουμε νά
νουν ή ράφτρες χαί ό όποιος ξεκινά γιά τόν ορεινό τόπο του, άμα πάψη 
νά πέφτη τά χιόνι. , _ t ,

Καί τί θά χάμω γω αμα ογη το πρώτο τριαντάφυλλο; ειπεν η Μαρχια 
χλείουσα τά γλυχά της μάτια σάν νά προσχαλή τόν Πέτρο νά τά φιλήση·
S» πεθάνω τό ξέρεις ; Καί αίσθανομένη τά ιίνραΐα χείλη τού Πέτρου άπά 
νω στά μάτια της, άνεστέναξε ή γλυχειά Μχρχία γιά αύτό τό πρώτο τρι
αντάφυλλο πού θά εύρισχαν ένα πρωί ή αχτίνες τού ήλιου μαρχμμένο μέ 
τά φύλλα χατα γής σκορπισμένα.

Άπό καιρού είς καιρόν άμα ό Πέτρος μέ τόν τροχό ’ς τό; ώμό του Ιπή 
γαινε νά τροχίση τό ψαλίδι τής γειτόνισσας, ή Μαρχία κατέβαινε ’ς τόν 
χήπο γιά νά δή τί γίνονταν ή τριανταφυλλιές.

"Q! πόσο μεγαλώνανε τά μπουμπούκια τά χαταραμμέναΙ!
" Ναί, χοντά ’ς τόν τοίχο τού άχυςώνος ήτο μιά πιληά τριανταφυλλιά 
χαταχομμένη , παρκρριγμένη, άλλά τί δυστύχημα. ’Επάνω’ς έία της χλαδ’’ 
ίκρέματο ένα μπουμπούκι χονδρότερο από φουντούκι.

Άμα τό είδε ή Μαρχία δέν έχασε καιρό, τό έκοψε, τό έμάδησε χαί άφοΰ 
ιό έρριξε χατά γής τό Ιπάτησε. 
μ.·Άλλά τήν άλλη μέρα μιά
αερήφανη άπάνω ’ς ένα της κλαδί ένα μπουμπούκι σάν χαρύδι.

Βλέπεις Μαρχία; θαρρούσες πώς τής έλεγε χαί τήν περιγελούσα.
:Γ Άλλά χαί αύτό τό έκοψε, τό έρριξε χαί τό έπάτησε μέ ένα πά' 
λεπτού ποδός της. Άλλά τί θάχανε τίς άλλες μέρες; ?
ΓΏ Π όλες, όλες, παληέ; χαί νηές όλες ή τριανταφυλλιές τού χήπου είχαν 
πολλά πάρα πολλά ’δώ χαί ’χεί σκορπισμένα ζωηρά χαί γελαστά μπου
μπούκια. ι ,

Καί ό Πέτρος χωρίς άμφπδολία τά έβλεπε καί Ιτοιμάζετο νά βάλη 'ς τον 
ώμό του τόν τροχό καί νά ξεχινήση γιά τόν όρεινά τόπο του.

II.

Τότε ή Μαρχία έσχέφθη χάτι Tt. ( ^
Κ ’Αν έπήγαινε ’ς τά μάγο Μονράτ πού ήξερε νά γιατρεύη ανθρώπους πού 
ήξερε τά πάντα;

κλείσουν.
— Ναι έτσι... , ,
Άλλ’ άν ό νέος δέν θέλη νά έλθη μαζή μου ς τον χήπο ;
— θά έλθη Μαρχία.

III
τού Πέτρου Iγύρισε μέ

Ισχέπτετο·
ό
στάχι, . . . .
γιά νά πάη ατό σπίτι της η Μαρχία πέρασε 

— Καλημέρα, Γιάννη.
— Καλημέρα Μαρχία.
— Μπορείς νά μού χάμης μιά χάρι I 
— ”Αν μπορώ, άν μπορώ !
 Έλα σπίτι μου άπόψε μέ τό βασίλεμα τού ήλιου., θα σΙ περιμένω

στόν χήπο.. „ ,
 ____( _____ __________________________________________θά έλθω Μαρχία! όπεσχεθη ο I ιαννης, χυνων έπανω της ολη την γλυ-

Αλλ'ά τήν άλλη μέρα μιά άλλη τριανταφυλλιά νέα χαί χαρωπή είχ* I χάδα τών ματιών του. Καί ίπήγε πράγματι. , , ,
j   ’ - 1 ... =. 3,„ —  „l-Xi Sv, niv «,ηΛΧ,. I Τότε ή Μαρχία τόν πήρε άπό τό χέρι χαι τον πήγε μπροστά σε μια τρι

ανταφυλλιά ή όποία είχε_τά περισσότερα μπουμπούχια χαί Ιφύσησε σιγά.
Φού 1 Φού... r
Τσιερα είπε στο Γιάννη... Φύσα χαι σύ θές;.. φύσα σιγα.
Πόσον πανούργος είσαι Μχρχία ! Τότε γιά αύτά̂  μέ έφώναξες ;.... θέλω 

χαί !γώ... Φού, Φού!. Ό  Γιάννης ήτο ώραΐος άμα φυσούσε. Τό στόμα 
τ  . ι  j ___ ! ___ . Κ  .  ~ ~  * Δ 1 1 5 *  t J *  ι ι σ π ν  τ η ι ι  1 T V  v / v r t T O i u v  τ n u

πατη;ια του

του ήτο στργγυλό τόσα όίμορφα. Άλλά χαί τά μάτια του ! Τά καστανά του 
μάτια!..· Ναί, ναί αύτος'ήτανε πού έμοιαζε_πολύ τού Πέτρου!

’Στό χαλό Γιάννη !.. θά ξαναγυρίσης δέν είνε έτσι ; ■
Εαναγύρισε χαί πάλι έφυσισε είς τής τριανταφυλλιές, Ά λλ’ αύτή τή φορα 

το φήσημά του Ιστράφη λίγο πρός τήν Μαρχία χαί ή Μχρχία Ινόμισε πώς 
αύτή είνε όλατά τριαντάφυλλα τά όποια σέ λίγες μέρες θ’ άνθίζανε.

Αύριο βράδυ Γιάννη ! θά θέλης βέβχ.α νά έ̂λθης. Πρόσεχε είναι ή τελευ- 
αίσ φορά Ιψιθύρισε ή Μαρχία, Ινώ άφινε νά τής χαϊδεύη τά μαλλιά της
Λ . £  J —T r ’ r m x r  r i m r i u i  T Y IC .

σίλισσκ, διότι έλπίζουν άκόρ/η είς την έπιστροφην της ¡κη- 
τρός των. Εί’κοσι τέτσαρες ώρκι περνούν ¡/.έ [/.εγάλην άγω-

τών κηφηνών γίνεται τυγχρόνως είς δέκα κυψέλας γειτον'·' 

κάς καί ό [κελισσοκόριος εόρίτκει τό πρω ,̂ ¿¡κπρός άπό βλ*ί
νίαν, καί τότε πλέον αμφιβολία δέν υπάρχει, είνε βέβαιον ι τάς πόρτας σωρόν πτωμάτων ακρωτηριασμένων

■(·» = -/& ΙΑ /kA.kUky Μ ■ ·-«»- γ- “ Τ-----Γ I » '  · ·
Έπ?ϊγε... Και μ ΐ φωνη λυπητερή σάν ιήν χαμπάν* που σημαίνη αμα I τ'α ξαπλωμένα ς'τούς ώμου; τηζ. 

πεθάνη κανένας δυστυχής, ή Μαρχία ειπε *ς το μάγο: I Εαναγύρισε.
| —  Καλημέρα κύρ Μονράτ!... Εέρετε τρόπο που νά ¿μποδίσετε τά τριαν- I 1\
τάφυλλα ν? ανθίζουν άπάνω τής τριανταφυλλιές̂

Γ- « Π  ¿■’ - . - . Λ . -  f A  - . ¿ r . ,  W f t r . - e i ' t r  T T .V  Pi

Πόσο λυπχοέντι ήτανε ή Μαρχία

τριαντάφυλλα ν’ άνθίζουν Ιπάνω ’ς τής τριανταφυλλιές;
Γ 'Ω !  Ναί!
ί Καί γιατί λοιπόν, άν δέν είμαι πολύ απαιτητικός, γιατί;
Γ  Γιατί! !... ^
λ Ά  ! μά ξέρεις πρέπει νά μού ’πής τά πάντα, ει δ άλλως δεν συΟχπό- 
όχομαι ό;ι θά σέ διδάξω τ ν τρόπο μέ τόν όποιον μπορείς να Ιμποοίσης 
τά τριαντάφυλλα νά βγαίνουν άπχνω ’ς τή; τριανταφυλλιές-

Καί τό πρώτο τριαντάφυλλο Ιφάνηχε τήν άλλη μέρα 
ταφυλλιά. _

"Q τό ώραΓο τριαντάφυλλο! Ιφώναξε ή Μαρχια.
Καί έτρεξε νά τό χόψη.. Άλλά δέν τό Ιπάτησε.... "Οχι βέβαια·, άλλ’ 

άμέσως έτρεξε νά στολίση τόν τρο/ό τού Πέτρου, ό όποιος χίλιες φορές θά 
ήθελε νά μήν τόν έβλεπε έτσι στολισμένον.. Αέν είναι αλήθεια ;

(Κατά τό Γαλλικόν.)



8 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ΣΕΡΕΝΑΤΑ
Το φεγγάρι έχτισε πάνου στο κύμα άπόψε,

Evoc μεγάλο παλάτι άσημένιο το όποιο λάμ-πει καί τρέμει. 
Έ χει πύργους φιλτισένιους καί κάτασπρους, καί σέ καθένα 
Απ αυτους βρίσκεται εν ό'νειρο ¡/.ου που περιπλανιέται στο

παλάτι του φεγγαριού 
Εχει μπαλκο'νια φωτεινά κρεμασμένα <τάπλάγια του πύργου 

Και κάτασπρες σκάλες οπου κλαϊνε ή αγάπες ¡/.ου.
Ά ν  θέλγς νά περάσγ τό κυρία, το κουπί σου 
’Άς άποφύγγ τό παλάτι του φεγγαριού, ω γλυκεία ψυχή. 
Συ της οποίας η καλοσύνη περνάει άνάριεσα άπό την τύχη ¡/.ου 
Σαν ένα κρυφό φίλημα, άπό μιά πεθαμένη άγάπη.
Μην άγγίξγς τ ’ ό'νειρο' ¡/.ου με τό μαύρο κουπί σου.
Το φτωχό' μου ό'νειρο πού περιπλέκεται στους φυλτισένιους

πύργους
Μην σπάζγς, πίστεψέ μ.ε, μέ τα βαρειά κουπιά σου 
Τις κάτασπρες σκάλες όπου κλαϊνε ή αγάπες μου 
Άλλά περασε θαυμάζοντας TVjv φωτεινή γραμμ.ή 
Πού θά βο'ίσγ ήσυχί», ήσυχα με την αυγή.

(Άπό την Ane Sereine τής Hélène Vacaresco)
------------------------- h — uni- -------------

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι  A
Ζητούμε-/ συγγνώμην από τά; x. x. άνεγνωσ ρίχ; μας διά τήν άτχξίαν. 

τής κυκλοφορίας της Έφημ. τών Κυρτών κατά τό τελέυτχϊον τριχχοντχή- 
μερον. Άσθέ.εια σοβαρά άγχπη-ής άδεύφής και συνε γάτιδος έπέφερε τήν 
άνωμαλίαν ταότην.

Αχ Λ. Σ. ’Αλεξάνδρειαν. Μυρίας συγγνώχας δια τή/βρχβείκν άπάντη- 
σιν χκ\ άπειρον και θέρμην ευγνωμοσύνην δια σνμπαθΑς καί καλούς λόγους, 
θά είμαι εΟτυχής, έάν λάβυ μακράν Ιπιστολήν σας. Φύλλον σχς στέλλετχι 
τκκτικώς, ούχ ήττον άχοστέλλοντχι κχθνστερήσαντκ.— Κχν Κλ. Στ. Πάτρας. 
Ή άνω ο’ιτία έπέφε ρε φυσικά καί την άταξίαν αύτήι.— Κον θ Γ. Βάρνακ. 
G άντίτυπα Χειοαφετηυ,ένης και 4 Μχγίσσης στέλλοντχι αργά, ένεχχ τής 
άνω αιτίας.— Αχ Ε. θ. Κέρκυραν. ’Επιστολή σας μετά δρ. 100 έλήφθη.
θερμήν είγνωμοσύνην δι’ εύγενή φροντίδα. Φύλλα στέλλονται Καν Σ. Α.
Mit. Πύργον. Αρ. 10 έλήφθησχν. Ευχαριστίας.— Αχ Ε. Τρ. ’Επιστολή' σα5 
μετά φρ. χρ. 25 έλήφθη. Εδχαριστίας. Εύθύς ώςέξειάσω λ)σμούς, σας 
γράφω. 5 άντίτυπα Χειραφετημένης άποστέλλοντχι.— Καν Τ. Τσ. Μεσο- 
λόγγιον- Έλήφθη. θερμάς ευχαριστίας.— Καν Μ. Η. Γχλαξείδιον. Έλή · 
φθη. Εύχαριστώ, ώ; και δι’ εύγενείς εύχάς σχς. — Καν Μ. Κ. Έντχδθχ. 
"Ενεκα τής κχταστάσεως τής αδελφής την σημείωσίν σας ειδον μόνον σήμε
ρον.— Κον Ν. A. Ν· Βώλον. Μόνον σήυερον θά λάβετε ζητούμενα. Συγ
γνώμην.— Κχν Α. Μ. Θήραν. Αρ. 15 έλήφθησχν. θερμάς είχαριστίας.— Καν
Μ. Μ Πύργον. Συνδρομή σας έλήφθη. θερμά; εϋ,αρ στίας Καν Σ. θ.
Α. ’Οδησσόν, Έστάλησχν— Καν Άσπ. θ. Στολίδι, θχ ατκλή ζητουμένη 
άπόδε.ξ ς. — Κχν Ε’ι. Σ<. Μάλταν. Επιστολή σας μετά φρ. χρ. 26 έλήφθη- 
θερμάς εύχαριστίας. — Κχν Α, Φ. Βάρναν. Πολλήν εδρνωμοσύνην.— Κον Γ. 
Φ. Βάρναν. Έβρχδυνεν ή άποσεολή δ.ά τον άνω άνχφιρόμενον λόγον.—  
Κον Ν. Γ. Κέαν. Αρ. 10 έλήφθησχν. Εδχχριστίας. Ζητούμενου άπεστάλη. 
Σύζυγον Ήπειρώτου. Αεν σάς άπήντησα Ινωρίτερον δ.ότι μόνον σήμερον 
είδον έπιστολήν σχς. Ούχ ήττον Ιγχαίρως έπεδόθη παρά τοΟ γραφείου μου 
ή πρός τήν πτωχήν κόρην τής οδού Αέχκα έπιστολή σας. Τήν ευρε κλινήρη. 
Ή  ατυχής είναι όριστιχώς καταδικασμένη. Εννοείτε πόσον Ιπίκαιρος ήτο ή 
γενναία συνδρομή σχς. Γράφω Ικτενέστερον, εύθύς ώς βελτιωθή ή κατάστα- 
σις τής άδελφής μου— Αχ Ε. Π. Κέρτυραν. ’Εάν ύπήρχον άλλου σώματα 
13ουέτους θά ήγόρχζα και έγώ, ή οποία μόνον έ'ν έχω διά τήν βιβλιοθήκην 
μου. Συνδρομή σας άνενεώθη. Άπόδειξις άποστέλλεται.—  Καν Κλ. Βρ. 
Ενταύθα. Εύχαριστώ δ·.ά συγχαρητήρια. Αου X. Βουχουρέστιον. Έπ στο
λή σας έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν δι’ εύγενή φροντίδα— Αα Aî Α. Πε pxtà. 
Αέν ύπήρχε λόγο εύχαριστιών. Σά, έπεθόμησα πολυ. Άλλά τώρχ προ σα
ράντα ημερών ζώ μακράν τοΟ κόσμου έν διηνεκιΐ άγωνία. Αιά τοΰτο ή σω- 
πή μου εις τό καλόν γρκμματάκι σας— Ακ Εύ. Φ. Χίον. Συνδρομή μετά 
καλής Ιπιστολής σχς έλήφθη. Είχε συμβή λάθος. Συγγνώμην καί πολλήν 
ευγνωμοσύνην δι’ εύγενή φροντίδα —  Καν Στ. II. Σ. Κωνστάντζαν. ’Επι
στολή σας μετά φρ. 48 Ιλήφθη. θερμάς εύχαριστίας. Άπόδειξις άποστέλ-

λεται. Καν Ε. Κρ. Σπάρτην. Καλή έπιστολή σας μετά δρ. 10 έλήφθη 
Πολλήν, πολλήν ευγνωμοσύνην δι’ εύγενή φροντίδα. Άν σεΐς άπογοητεύεσθε 
τί θέλετε νά εϊπω έγώ, ή δποίχ πχλαίω καθ’ ημέραν. Τά φύλλα τα δποΐα 
ζητιΐ ή κ. Κ. δέν στέλλοντα-, διότι δέν δπάρχουν, ώς έγρχψχ κα’ι άλλοτε. 
Μεταξύ αυτών είναι φύλλα προ δεκαετίας. "Ωφειλε νά τι ζητήση τότε. Μή 
πληρόνουσχ καθυστερούμενα έπί τή προφάσει αύτή φάίνεται μάλλον κακής 
πίστεως.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ. Έξεδόθη ύπό του α Συλλόγου 
πρός διάδοσιν ώφελί[/.ων βιβλίων» καί τό Β ' μέρος του Ε 
θνικού πλούτου, διά του οποίου συμπληροΰται τό βιβλίον 
του κ. Σ. Π. Λοβέρδου.

Τό μέρος τούτο περιλαμβάνει την Βιομηχανίαν, τήν 
συγκοινωνίαν, τήν Ναυτιλίαν και τό Έμπόριον καί άποτε- 
λεϊται έξ 10 0  περίπου σελίδων. Παρέχει δέ εις τον α
ναγνώστην όμού μετά του προεκδοθέντος πρώτου μ,έρους γε
νικήν καί οσον τό δυνατόν πλήρη εικόνα της γεωργικές, 
βιομηχανικής καί έμπορικής Ελλάδος.

Το βιβλίον πωλείται λεπτά 40 εις. τό καταστημα τού 
Συλλόγου (42 όδ. ’Ακαδημίας) καί εις ολα τά βιβλιοπωλεία.

Τόν προσεχή μήνα έκδίδεται ό « Μέγας ’Αλέξανδρος» 
ύπό Γ. Σωτηριάδου καί κατόπιν «Τό Δένδρον» ύπό Δ. Γρη- 
γοριάδου καί «Ιστορία ενός πλουσίου» ύπό Α . Σ. Μάτεσι.

Διά τήν επί της οδού Λέκκα παρά τόν άρ. 10  πάσχου- 
σαν κόρην έσταλησαν :

Παρά συζύγου Ήπειρώτου έκ Νίσσης <ρρ· χρ· 50
« κ. Πασπάτη δρ. 22
« « Στοάς έλευθέρων τεκτόνων 

’Ανωνύμου κυρίας 
κ. Ευανθίας Έμπεδοκλέους

» 25
« « » 10
« « » 5
« « κ. Παππα » 5

Μ ΕΓΑ ΪΠΟΔΗΜΑΤΟΙ1ΙΕΙΟΝ 
Σ. Δ. ΤΣΛΜΗΣ

'Υποδηματοποιού απαθής της Β. Οικογένειας, της Α. 
Β. Υ . του Διαδόχου της Α. Β. Υ  τής Πριγκηπίσ- 

Οης Σοφίας και τής Α. Β. Υ. του πρίγκηπος 
Γ εωργίου.

Βραβευμένου διά τών πρώτων βραβείων έν τγ ΓΙαγκο- ! 
σμίψ Εκθέσει καί έν τγ τών Χανίων, τιμωμένου ύφ’ άπά- 
σης της έκλεκτης ελληνικής κοινωνίας ή'τις προμηθεύεται 
παρ’ αύτοϋ τά άπαοαμμίλου κομψότητος υποδήματά της, 
τά τής έφετεινής όμως έα,ινής περιόδου θά ήναι τά άριστα 
καθόσον θά κατασκευάζωνται εις κομψοτάτάτας φόρμας προσ- 
φατως κομισθειας εκ Παρισίων, διά όερμ.άτων πρώτης μέν 1 
ποιότητος άλλά καί εις άναρθιμήτους χρωματισμούς.

ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ.
Η μια μετά τήν άλλην αί ύφάντρεαί μας μεταξωτών ύ- ι 

φασμάτων, άναδεικνύονται καί κάμνουν τόν δρόμων των εις ■ 
την εργασίαν χ.αι ανοίγουν εύρυτερον τόν κλάδον αυτόν τής 
γυναικείας βιομηχανίας ό όποιος χρονολογείται χ φ  τούς άρ- 
χαιοτάτους χρόνους. ®

Νέον τώρα έργοστάσιον ίδρύθη έπί τής ¿¿ού Φιλελλήνων 
άρ. 15  ύπό μιας έκ τών καλλιτέρων ύ ^ |ρ ιώ ν , ή όποία εις 
τήν δεξιότητα καί τήν τέχνην είναι έφάμιλλος με τά άρί- 
στας εις το είδος αυτο. Είνε ή κ. Μαρία Δραματινού, τεχνί-* 
τοια άρίστη καί εις τά αραχνοειδή καί εις τά φουλάρια καί 
εις τα πυκνά μεταξωτά καί εις τάς χρυσάς έσάρπας καί εις 
τα μαντυλακια, τέλος εις ολα τά εί'δη διά τών όποίών στο-* ) 
λίζεται τό γυναικεϊον κάλλος καί άναδεικνύεται ή νεότης , 
ωραία και σφριγηλη και ή ώριμος ηλικία άνακτα τήν άπο- ' 
λεσθεϊσαν άνθηρότητα.


