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ΤΑ ΔΙΑΖΥΓΙΑ
Διατί τόσα διαζύγια ; Διατί τόσα συντρίμματα ευτυχία; 

παρασυρόμενα είς μίαν στιγμήν χαταιγίδος τν3ς ψυχής χαί 
χατερεποΰντα το ώραΐον οίκοδομημα, το οποίον υι αγαπη 

, χαί ή χαρά χαί αί ελπίδες οικοδομούν κατά τήν σύναψιν 
του γάμου ; Διατί τόσαι φωλεαι, αι οποΐαι είχαν πλεχθίί 
μέ τόσα ιδανικό χαί στολισθή μέ τόσην ποίησιν καί ζωο- 

- γονηθή μέ τόσα άσματα νά ερημοΰνται απο της μιάς ημε 
-ρας είς τήν άλλην χαί νά διασκορπίζωνται άλύπητα έδώ

καί έχει 5 .
Αύταί αί σκέψεις απασχόλησαν καί άπασχολουν βεβαίως 

' όλους, δσοι,έσυνείθισαν νά σκέπτονται και οσοι λαμβάνουν, 
τον κόπον νά φροντίζουν διά ζητημκτα γενικού ενδιαφέ
ροντος, άνχγόμενα είς τήν άνάπτυξιν μας την κοινωνικήν 
χαί ώ; έθνους καί ώς φυλής.

Αύταί αί σκέψεις ιδιαιτέρως πρεπει να απασχολούν τους 
γονείς, οί όποιοι άν μέν διήλθαν αυτοί ευτυχώς και νικηφο- 
ρως τήν περίοδον της εγγάμου ζωής και η αγαπη και η 
άρμονία ¿στεφάνωσε τήν άπό κοινού ζωην και συνυπαρξιν 
των, όμως φέρουν τήν ευθύνην καί έχουν την υποχρεωσιν 
νά προετοιμάσουν τόν δρόμον τη ; ευτυχίας αυτής και δια 
τους υιούς καί τάς θυγατέρας των.

Καί τήν ευθύνην αύτήν καί τήν υποχρέωσή την έννοουν 
μέν ίσως οί πολλοί, δέν έκαμαν όμως ουτε καμνουν τιποπε 
βαβαρόν καί μελετημ-ένον, όπως άνταποκριθοϋν είς τα κα

θήκοντα, τά όποια τοΐς επιβάλλει ή ύποχρέωσις αυτή;
Είς τό ερώτημα λοιπόν, τό όποιον μάς άπηυθυναν πολλοί 

άναγνώσται καί άναγνώστριαί μας, κατόπιν τής γενικής ε
πιδημίας τών διαζυγίων τής θερινής περιόδου, και εις τα 
διατυπωθέντα παρά Ttvtov αί'τια άπαντώμεν Ό χι. Δεν 
πταίει ούτε ó πολιτισμός, ούτε ή πρόοδος, ούτε ο εξευρω- 
παΐσμός μας, άλλά πταίουν αύτοί οί γονείς, πταίει αυτη ή 
έγωίστρια καί χωρίς καρδιάν κοινωνία μας, πταίει η προ- 
ληψις καί ή άμάθεια καί ή έπιπολαιότης, μεθ’ ής συνα- ε 
πτονται σήμερον οί γάμοι.

Καί πρώτον έρωτώμεν: Έννοήθη άραγε άρκετά άπο τους 
γονείς καί κηδεμόνας ό ορισμός τοΰ γάμου, καί έμελετηθη 
ό σκοπός του καί άπεδόθη έως τώρα είς αύτόν ή δεοοσα 
σημασία ; ’ Εννοήθη ότι ό γάμος έκπληροΐ ένα νόμον φυσι
κόν, καί άνταποχρίνεται είς ένα ύπέρτατον νόμον ήθικον, 
καί εξυπηρετεί μίαν εθνικήν καί κοινωνικήν ανάγκην | Εν - 
νοήθη ότι ό γάμος δέν πρέπει νά ίκανοποιγ μόνον τα οικο
γενειακά συμφέροντα τών συμβαλλομένων καί νά άνταπο- 
κρίνεται είς τάς ήθικάς καί κοινωνικάς άξιώσεις τών γονέων 
καί νά πρ^γματοποιή τά ίδικά των όνειρα τής φιλοόοξιας 
καί νά παρέχη τήν εύτυχίαν, ύπό τούς όρους και τας 
συνθήκας ύπό τάς όποιας αύτοί τήν άντιλαμβάνονται ; Και 
μελετώνται άραγε σήμερον άπό τούς γονείς οί στοιχειώδεις 
όροι, οί όποιοι όπως δήποτε θά έςησφάλιζκν διά τό μέλ
λον τών παιδιών των, άν ό'χι τήν εύτυχίαν τούλαχιστον 
τήν ελπίδα τής έπιτεύξεως αύτής ;

Άρκει νά ένθυμηθώμεν ποιον ορισμόν δίδει ή κοινή γνώ
μη είς τήν κόρην, ή όποία εύρίσκεται είς ώραν γάμου, διά 
νά έννοήσωμεν ποια είναι τά εφόδια, τά όποια θεωρούνται 
άπαραίτητα καί πολύτιμα διά τήν άποκατάστασίν της. 
Είναι συναλλάγματα, κυρία μου, τά κορίτσια, μάς έλεγε 
προχθές ακόμη σεβαστός γέρων, καθορίζων με την εμπορι-
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κωτάτην αύτήν λέξιν το έφοδον, το οποίον θεωρείται μο 
ναδικόν και άπχρχίτητον διά την σύνχψιν του γάμου. 
Και τό συμπέρασμα : Έ χετε  κορίτσια ; Εχετε συναλ
λάγματα ληξιπρόθεσμα, τά όποια εις τον άνδρα εκείνον, 
ό όποιος θά εύαρεστηθγί νά συνάψγι γάμον μετά τής κό
ρης σας.

Ό ,τ ι σας ζητεί η κοινωνία, ό,τι σάς ζητοΰν τά έννεα 
δέκατα των άνδρών καί τά ενενήντα έννεα εκατοστα των 
γονέων είναι τό υψος του συναλλάγματος καί τό βάρος του 
χρυσίου, τό όποιον θά συνοδεύγιτήν έπίγαμον κόρην. Τό κάλ
λος, ή νεότης, η χάρις τά αισθήματα, ή μορφωσις είναι ζη
τήματα εντελώς δευτερεύοντα, δταν παρά των αυστηρότε
ρων δέν θεωρούνται καί έλαττοιματα. Διότι υπάρχουν καί 
οί φρονοΰντες δτι η ωραία γυναίκα ώς ελκυουσα την προσο
χήν καί τον θαυμασμόν είναι επικίνδυνος, οτι ή νέα δέν έχει 
αρκετήν σοβαρότητα, ότι ή μορφωμένη καί ανεπτυγμένη δέν 
ήναι ευπειθής καί δέν υποτάσσεται ως ή άμαθης.

Λοιπόν κατά κανόνα σχεδόν, ό όποιος βεβαίως έχει και 
τάς όλίγας εξαιρέσεις του, ό γάμος είναι διά μέν τόν άνδρα 
μία εμπορική έπιχείρησις, εν άκοπον στάδιον υλικής έξα- 
σφαλίσεως τής ζωής διά δέ τήν γυναίκα εις κλήρος λαχείου, 
ό όποιος στοιχίζει εις τούς γονείς της άρκετά άκριβά καί ό 
όποιος από τής μιας ημέρας εις τήν άλλην θά τής παραχω 
ρήσγι μερικάς ελευθερίας, τάς όποιας δέν είχεν ώς κόρη καί 
θά τής έπι/?άλλνι καθήκοντα, διά τήν έπιτέλεσιν των όποι
ων σπανιώτατα τήν προπαρκσκεύκσεν ό οίκος.

Διά τόν έπίγαμον άνδρχ ή κοινωνία έν γένει είναι πολύ 
γενναία, πολύ συγκαταβατική. Αύτός είναι άνδρας. Τοΰτο 
θά είπή, ότι ήμπορεΐ, νά είναι άσχημος, γέρων, ιδιότροπος, 
έαδοτος, όκνηρός, σκαιός, κακός. Ε ίνα ι ανδρας, αυτό άρκεΐ. 
Όταν ύπανδρευθή, θά διορθωθή. Ή  κόρη ή νέα, ή άπει
ρος, ή αγνή, ή αδαής τής ζωής, ή άσθενεστέρα φυσικώς καί 
πνευματικώ; ενίοτε ακόμη, ένεκα τής ατελούς μορφώσεώς 
της, αυτή θά τόν μορφώσγ], αυτή θά τόν διδάξϊΐ, αυτή θά 
τόν φέργι εις τόν καλόν δρόμον.........................................

Ουδέποτε εκστομίζονται παρά των σοβαροτέρων ακόμη 
ανθρώπων μωρότεραι παραδοξ λογίαι άπό τάς σχετιζομένας 
πρός τό ζήτημα αύτό. Ούδεμίκ φρασεολογία πλέον ακατανό
ητος, πλέον άτυνεπής, πλέον εκκεντρική καί μή στηριζομένη 
εις καμμίαν λογικήν, όσον αυτή.

Καί έν τούτοις κυκλοφορεί πάντοτε έλευθέρως κατά τήν 
σύναψιν των γάμων καί ένω χρησιμεύει ώς δπλον ύπερασπί- 
σεως εις τούς ναυαγούς καί τού; χρεωκόπου; τής ζωής, οί 
όποιοι ζητούν άπό τόν γάμον σανίδα σωτηρίας, ΰπονομεύοει 
ύπούλως τήν εύτυχίαν τής γυνκικός. Αυτή βεβαίως είναι 
μία έλαχίστη άπαψις του ζητήματος, τό όποιον θά πραγμα- 
τευθώμεν έν έκτάσει, άλλά και αύτή καί μόνη άκόμη δέν 
θά ήρκει διά νά μάς δώσν) *τήν κλείδα του ζητήματος 
των διαζυγίων, των όποιων ή έπιδημία έπετείνεται καί αυ
ξάνει άπό ημέρας εις ημέραν ;

m  mm  τ ην  s u r a n u
A '.

Επειδή αί κρίσεις του κοινού είναι έπιπόλαιοι καί τα- 
χεΐαι, φοβούμαι OTt, όταν κατεδίκασα έαυτήν εις τήν βάσα- 
νον του περιπλανωμένου ’Ιουδαίου, πολλοί ολίγοι θά έξήτα- 
σαν, έάν τά ταξείδιά μου ήσαν σκοπός ή μέσον καί έάν τά 
έτη, τά όποια έζησα εις τήν Περσίαν έξισοϋντο πρός τά έτη 
τής άδιακόπου έργασίας, τά όποια έθυσίασα εις τήν μελε ■ 
την των ζητημάτων, των συνδεομένων πρός τό κράτος των 
Μεγάλων Βασιλέων.

Εις τάς άρχάς ήσθανόμην ώς έξ ένστικτου τόν κίνδυνον 
καί περιωρίσθην άπλώ; εις περιγραφήν τοΰ πρώτου μου τα- 
ξειδίου. ’Αργότερα έγεινα τολμηροτέρα, κατά τήν δημοσί- 
ευσιν του ημερολογίου μου των Άνασκαφών των Σούσων καί 
ήρχισα νά πλησιάζω δτ’ αύτοϋ τά σύνορα τής άρχαιολογίας 
καί τής ιστορίας, χωρίς νά έκτοπίσω όμως καί πολύ τό 
πλαίσιον, τό όποιον είχε τάξει τό κοινόν πρός τό έργον μου. 
’Αλλά σήμερον μέ τό έργον μου, τό ποοωρισμένον νά παιχθγί 
έπί τής σκηνής, μαντεύω τήν πονηράν αύτήν έρώτησιν : 
Π ώ ς  ¿ γ ρ ά ψ α τ ε  τ Λ ν  Π α ρ υ σ ά τ ι δ α  ;

’Εάν ή κυοφορία υπήρξε μακρά, συνεπληρώθη όμως μέ 
χαράν. Ό ταν μετά του συζύγου μου είργαζόμεθα νά τα- 
κτοποιήσωμεν εις τό Λοΰβρον τάς πολυτίμους συλλογάς τάς 
όποιας μάς έδωκαν αΐ άνασκαφαί των Σούσων, όταν έπλή- 
ρωσα εις τήν Περσίαν τό χρέος μου τής ευγνωμοσύνης, θά 
έπαυα νά γράφω πλέον \ Είχον έκθάψει εν παλάτι βασι
λέων καί μίαν Άκρόπολιν ήτο άρα άδύνατον νά άναστήσω 
καί τούς κατοίκου; των ; "Αλλως τε προέβην είς τοΰτο ά- 
νευ προμελέτης, δλως άσυνειδήτως καί όπείκουσα είς μίαν 
έμπνευσιν τής στιγμής.

Πόσας φοράς έκεΐ κάτω, δταν διηρχόμην τούς άνεσκαμμέ- 
νους δρόμους καί'παρεμέριζα, τούς άρωματικούς θάμνους οί 
όποιοι έφύτρωναν έπί των έρειπίων, ώς διά νά κρύψουν καλ
λίτερα τό μυστικόν των, ποσάκιΐ;, έξετάζουσα τάς θύρας καί 
τούς διαδρόμους του παλατιού δέν είχα άκολουθήσει κατά 
φαντασίαν τήν βασίλισσαν Παρυσάτιδα. Καί έσκεπτόμην : 
απ' έδώ έπέρασεν ή μητέρα του Άρταξέρξου· πρό των θυ- 
ρών τούτων συνωθοΰντο ώς δουλικά ποίμνια, οί σατράπαι 
καί οί στρκτηγοί καί οί μάγόι καί οί λκτρευταί του έκλε- 
κτοΰ τοΰ θεόν. Εις τήν θύραν αυτήν έπαρουσιάζοντο οί πρε · 
σβευταί, οί όποϊΟι έκ τής μακρυνής Ελλάδος καί έκ τής 
Άσίαςδλης ήρχοντο νά φέρουν τάς εύχάςκαί τόν σεβασμόντων 
πρός τόν βασιλέα των βασιλέων. Επάνω είς τά τείχη αυτά 
καί δμοιοι πρός τόν άγρυπνοΰντα του Αισχύλου ίσταντο οί 
’Αθάνατοι, φρουροί άγρυπνοι οίτινες ημέραν καί νύκτα άνη- 
ρεύνων μακρόθεν τόν ορίζοντα.

Καί τό πρωί, δταν ή αυγή έσκόρπιζε τά ρόδα της καί 
τούς πάγους των πλησίον βουνών, καί τό εσπέρας όταν αί 
κορυραί αί πυρπολούμεναι άπό τάς τελευταίας άκτΐνας τοΰ 
ήλίου έκοιμώντο είς τήν νύκτα τήν άνευ λυκόφωτος, έσκε
πτόμην δτι τό Γδιον αύτό μαγικόν θέαμα είχε γοητεύσει τά 
βλέμματα του άνωγάτου άρχοντος’ τοΰ κόσμου, ώς έγοήτευε 
καί τά ίδικά μου. Καί οδτω; άνεπτύσσετο μεταξύ μας ώς 
είς δεσμός συγγένειας έκ τής φύσεω; δια μέσου των αιώνων a
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"Επειτα ή φαντασία μου συνεπλήρου τά κενά καί έκάλυπτε 
τήν νυν έρημον καί άγονον πεδιάδα μέ πλατάνους καί δά- 
φνας καί έβλεπα κήπους ανθισμένους καί πάλιν τά νερά έ- 
πανευρίσκοντα τόν δρόμον των καί πλημμυροΰντα τάς έκτά - 
σεις καί πλουτίζοντα τούς αγρούς μέ θαυμασίας φυτείας.

’Εντυπώσεις τόσον ζωηραί καί τόσον συχνά άνανεούμεναι 
άποτυποΰνται πολύ βχθέως είς τό πνεύμα, ώστε νά μή έξ- 
αλείφωνται ευκόλως καί σήμερον άκόμ,η είναι τόσον καθαρά 
άποτυπωμέναι είς τήν μνήμην μου, ώστε μετά δεκαετή ά- 
πουσίαν μου συμβαίνει συχνότερα νά άναμιμνήσκωμαι τό ά- 
νάκτορον ορθόν έν τή δόξγι καί τί! αΓγλγ του μάλλον, παρά 
τά περισωθέντα έρείπιά του.

Ευθύς ώς ηύρα όλίγον καιρόν, τόν άφιέρωσα είς τήν Πα 
ρυσάτιδα καί έγραψα τό μυθιστόρημα τής ζωής της, διότι 
πρό πολλοΰ καιρού ή τρομερά βασίλισσα ¿βασάνιζε το πνεύ
μα μου.

Δέν λέγω δτι τό έργον αύτό είναι τελειον, άλλ είναι εί 
λικρινές καί ισως έχει άρετάς τινας, άφοΰ ή Γαλλική ’Ακα
δημία τό έστεφάνωσε καί τοΰ άπένειμε βραβεΐον άμεριστον. 
ΔΓ αύτοΰ έπανέφερα είς τήν ζωήν τήν Αύλήν των Μεγάλων 
Βασιλέων έν δλγι τγ λαμπρότητί της, είς τό άπωγεον τής 
αίγλης της, χωρίς νά άποκρύψω καί τάς κηλίδκς τοΰ αίμα · 
το;, αί όποΐαι τήν έστιγμάτιζαν."Εφερα δλον τόν βίον των, 
τόν όποϊον ήντλησα είς τούς "Ελληνας συγγραφείς και ε- 
πανηγύρισα έορτάς τής παλαιάς μαγδονικής θρησκείας των, 
τής τόσον άγνής καί τόσον ευεργετικής, παρά τους παράδο
ξους τόσον καί άκατανοήτους τύπους της. Το κοινον άνε- 
γνωσε τό μυθιστόρημα τοΰτο μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος, 
πολλοί κριτικοί μοί έγραψαν δτι είχε χαρακτήρα σκηνικόν, 
καί δτι θά ήδυνάμην νά έξαγάγω έξ αύτοΰ έν δράμα συγ
κινητικόν

Ή  Παρυσατις/άναπαρίστα τήν έποχήν των Άχεμονιδών 
κατά τόν ΙΙΙΥ 'π . X. αιώνα καί άνταπεκρίνετο είς τούς ευ
τυχείς έκείνους χρόνους, καθ’ ού; οίκοδομηθη το ανακτορον, 
τοΰ οποίου άνεκαλύψκμεν τά έρείπιχ. Διά να κατελθωμεν 
¡ιέχρις αύτοΰ έδέησε νά χνασκάψωμεν στρώματα γής, σύγ
χρονα πρός τούς μεγάλους βασιλείς Σκσανίδκς, τους Χοσ- 
ρόας καί τούς Χαπούρ, οί όποιοι έπεπεσχν κατα τής Ρώμης 
καί ήχμαλώτισαν τόν αύτοκράτορά της. Η εμπνευσις παρ
ακολούθησε τάς άνασκαφάς άναδρομικώς, δηλ. αφοΰ κατήλ
θα μέ τήν Παρύσατιν είς τό βαθυτατον σημεΐον είς το ο
ποίον έφθασεν ή άξίνη μας, τό πνεύμα μου ανήλθεν εις το 
άνώτατον σημεΐον, δταν έγραψα τό Ροόον τοΰ Χατρας, αλλο 
ίστοοικόν αυθιστόρημα, τό όπ .ΐον εδημοσιευθη το πρώτον 
είς τόν «Παρισινόν Χρόνον». Τέλος οι Ελληνες είχον συχνά 
άναμιχθή μέ τούς Πέρσας κατά του; Περσικούς πολέμους 
ώς καί κατά τήν έποχήν τής μεταξύ των είρηνην. Ωμι- 
λησαν λοιπόν καί αύτοί μέ φωνήν τοσον επιτακτικήν, ω - 
στε ήναγκάσθην νά τούς άκουσω, και έγραψα τον Χρη-

υ ν .
Τό Ρόδον τοΰ Χχτρά, παρά τόν τίτλον του είναι έργον 

μελαγχολικόν. Ό  Χρησμός έκτυλίσσεται ύπό τόν ώραϊον 
Ουρανόν τής Ελλάδος παρά τά κύματα τά άφροστολισμένα, 
τά όποια έκυοφόοησαν τόν έρωτα, μετεχει λοιπον τής ευθυ
μίας των. Άλλά τά δύο αύτά έργα, μοί είπεν η κριτική,

δέν δέικριναν δραματικαί άρεταί. Έπείσθην λοιπόν είς τήν 
γνώμην των καί έπεδόθην είς τήν δραματοποίηση» τής Πα- 
ρυσάτιδος. Έκοψα, άφγρεσα τά έπεισοδιακά πρόσωπα καί 
δέν διετήρησα άλλο τι είμή τάς σκηνάς, αί όποΐαι 
είχαν ώς · έλατήριον τό πάθος καί δπου ό άγων καί οί ποθοι

καί ό έρως συνηγωνίζοντο.
Τό έργον ήτο έτοιμον διά νά παιχθή. Άλλά άπό τοΰ 

ποτηριού μέχρι των χειλέων υπάρχει ένίοτε μεγάλη άπο- 
στασις. Καί άναντιρρήτως ή ώραία βασίλισσα τής Περσίας 
έπενεβη. Άφοΰ ύπήρξεν ή κυρία τοΰ άρχαίου κόσμου καί 
διώκησε τήν ’ Ασίαν άπό τό βάθος τοΰ γυναικωνίτου της, 
ήθελε νά έξέλθγ) τής λήθης, είς τήν οποίαν τήν είχαν θάψει 

οί αιώνες......................................................................... ...........

Jane Dieulafoy.
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Πριν ύπό τών δύω άντιπάλων στρατοπέδων να ηχησνι το 
πυροβόλον έπισήμως καί ένω άκόμη αί ενδιαφερομεναι δια 
τό Ανατολικόν ζήτημα Δυνάμεις προσεπάθουν διά τών άν- 
τιπροσώπων των νά έμποδίσουν την έκρηξιν τοΰ πολέμου, 
ή Φιλική Εταιρία άπέλυσε τούς σταυραετους της εις το 
Τουρκικόν έδαφος. Ή  πρώτη έχθρική έπίθεσις εγεινεν ουτω 
παρά τών Ελλήνων, τούς όποιους ήκολουθησαν οι υπο τον 
’Ιταλόν στρατηγόν Κυπριάνην ξένοι έθελονται.

Καί οί μέν πρώτοι άνθρωποι κατά τό πλεΐστον τοΰ κά
τεργου, έκ τής τάξεως τών κακοποιών στοιχείων, τά οποία 
ρίπτονται είς τούς πολέμους, δπως καί είς τάς πυρκαϊας, δια 
νά λεηλατήσουν καί νά συλήσουν καί ό'χι διά νά άγωνισθοΰν, 
έπελήφθησαν τοΰ καταστρεπτικοΰ των έργου μετά τόση; 
λύσσης, ώστε αί μέγισται παρά τά σύνορα καταστροφαί ήσαν 
κατορθώματα ίδικά των μάλλον παρά τοΰ έχθρικοΰ πυρός.

Οί άνδρες τοΰ Κυπριάνη άτ>’ ετέρου κατά τό πλεΐστον 
νέοι ένθουσιώδεις, άλλ’ έντελώς άσυνειθιστοι εις τας κακου
χίας τοΰ πολέμου, μετά δυο και τριών ημερών πορείαν ανα 
τά θεσσαλικά όρη, πορείαν άλλως τε άγονον,— διότι ο στρα
τηγός των ή -νόνει τάς τοποθεσίας καί τάς παρόδους καί 
οί ταχθέντες ώς οδηγοί του ήσαν εντελώς αχ.αταλληλοι. 
έξηντλήθησαν είς τοιοΰτο σημεΐον, ώστε οχι μονον αναρμό
διοι είς τόν πόλεμον είχαν κχταστή, άλλά καί ήδυνάτουν 
νά ακολουθήσουν τό μικρόν σώμα τών ύπολειφθεντων έπιλε- 
κτων, τό όποιον μεθ’ δλας τάς δυσχερείας έξηκολούθησε 
τήν άνά τά βουνά περιπλανησιν του.

Καί οί μέν καί οί δέ διασκορπισθέντες άδόξως, χωρίς 
καν νά όσφρανθοΰν τήν όσμήν τής πυρίτιδος, έδωκαν όμως 
άφορμήν τής έπισήμου τοΰ πολέμου κηρύξεως. Καί ήναι μέν 
άληθές ότι παρ’ ολων τών Ελλήνων έν γένει άνευ διακρί- 
σεως ηλικίας καί φύλου άνεμένετο έναγωνίως ή εί'όησις τής 
ένάρξεως τοΰ άγώνος, ό όποιος άνταπεκρίνετο είς τούς κοι
νούς πόθους όλων, ούχ ήττον ό πρώτος ένθουσιασμός κχτε- 
πεσε καί μία κατήφεια έσκορπίσθη είς τά πρόσωπα ολων 
είς τό άκουσμα δτι ό πόλεμος έκηρύχθη, οτι τό πυροβόλον
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άντηχεΐ το θανατηφόρου άγγελμά του άνά τάς θεσσαλικάς
πεδιάδας.

Ή  μέχρι τής ώρας αύτής βεβαιότης Τής νίκης καί ή 
πεποίθησις ιό έγωΐστική οη ό έλλυινεκος στρατός ήτο άνώτε- 
ρος του έχθρικοΰ άρχισε νά κλονίζεται ευθύς από της πρώ
της στιγμής. Τότε μόνον,δτε ή όπισθαχώρησις ήτο πλέον εν
τελώς αδύνατος, ή'οχισε νά άκούεται καί η φωνή των με
τριοπαθών καί συντηρητικών, η οποία μέχρι προ όλίνου 
άκο'μη ήτο φωνή βοώντος είς την έρημον. Ή  μέθη του 
αίματος καί τοΰ πυρός, ή οποία είχε ταράζει όλων τά 
πνεύματα μέχρι της στιγμές εκείνης, έφαίνετο ώς νά έσβέ- 
σθη διά μιάς μέ την πρώτην έρυθράν ρανίδα, η οποία έκηλί- 
δωσε τό λευκόν ύποκάμισον τοΰ πρώτου Έλληνος στρατιώ
του, μέ τό πρώτον σύννεφον τοΰ καπνού, τό όποιον έθόλωσε 
τον όπώλινον ορίζοντα του Θεσσαλικοΰ ούρανοΰ. Θά 
έλεγέ τις δτι αίφνιδίως έσχίσθη ή ταινία, η οποία έσκίαζε, 
τό φώς από τά ’μάτια όλων καί άρχισαν νά βλέπουν καί νά 
έννοοΰν οτι ύποκείμεθα καί ήμεΐς επί τέλους μεθ’ δλην την 
ένδοξον καταγωγήν μας είς τον κίνδυνον νά νικηθώμεν, δτι 
οΐ υιοί καί άδελφοί μας θά έχυναν αίμα καί θά ήσθάνοντο 
είς τάς σάρκας των τό καΰμα τοΟ σιδήρου καί είς την ψυ
χήν των τό μαρτύριον τής άγωνίας τοΰ θανάτου υπό τό η 
ρεμον καί γλυκύ μειδίαμα του ούρανοΰ μας, ό όποιος κχλεΐ 
πάντοτε είς την ζωήν καί είς την χαράν, άμέτοχος αύτός 
τών μωριών, άς έπενόησεν ή ανθρώπινη πλεονεξία καί μα- 
ταιότης.

’Αλλά ώς έκ συνενοήσεως μυστικές δλοι άπέιρυπταν την 
αγωνίαν των, δλοι προσεπάθουν νά διατηρούν μέτωπα φαι
δρά καί πρόσωπα μειδιώντα. Καί οί πλέον άπαισιόδοξοι μέ
χρι τής χθές, φοβούμενοι πλέον σήμερον μήπως αί μεμιψι- 
μοιρίαι τών φέρουν γονρσΌΐ/ζιάν,κατά την κοινήν πρόληψιν, 
είς την πορείαν του πολέμου, έπαυσαν νά κηρύττουν τάς 
κατά τοΰ πολέμου ιδέας των. Οί άργόικισθοι, οί άπαλλαγέν- 
τες, οί ρήτορες τών καφρενείων καί τών υπαιθρίων συγκεν
τρώσεων, οί άπόμαχοι της ζωής, είχαν παύσει πλέον νά κε
ραυνοβολούν βασιλείαν καί Κυβέρνησιν καί νά προκαλοΰν είς 
έπανάστασιν τόν προδιδόμενον Ελληνικόν λαόν. “Όλοι αυ
τοί είχαν μεταβληθή ε·’ς στρατηλάτας καί ναυάρχους, καί 
είς ομίλους φιλικούς, είς τούς όποιους προεξήρχε πάντοτε ό 
κάτοχος περισσοτέρων ίχνογραφικών γνώσεων, έπεδίδοντο 
είς σχεδιαγράφησιν τών συνόρων καί είς φανταστικήν κινη 
τοποίησ'.ν τών στρατευμάτων.

ΑΙ ΧΡΤΣΑΙ Κ ΤΡΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Μέχρι τοΰδε πολλά έλέχθησαν περί τών ’Αμερικανίδων 

ώς γυναικών μεγάλης δράσεως, ώς πρωταγωνιστριών τνίς 
χειραφετήσεως, ώς διαπρεπών επιστημόνων καί έφευρετριών 
καί νεωτεριστριών καθ’ δλην την γραμμήν. Τέλος αί Άμερι 
κανίδες κατηντησαν νά άπχσχολοΰν την δυτικήν Ευρώπην 
καί την ’Ανατολήν πολύ περισσότερον άπό τούς ’Αμερικανούς. 
Διότι ό ’Αμερικανός άνήρ ηναι γνωστός πολύ όλιγώτερον άπό 
την γυναίκα : είξεύρομεν δτι είναι επιχειρηματίας, δτι είναι 
άνθρωπος της εργασίας, δτι άσχολεΐτχι νά κερδίζγι πολλά 
χρήματα, δτι παίζει μέ τά εκατομμύρια, δτι δημιουργεί

καί εκσφενδονίζει σιδηροδρόμους καί οίκοδομεΐ πόλεις καί 
έργάζεται δέκα δκτώ ώρας την ημέραν. ’Αλλά τό έργον αυτό 
τό άναγόμενον είς τό τολμηρόν πνεΰμα της ’Αμερικής δεν το 
άντιλαμβανόμεθα εύκόλωςμεθ’δλην την πραγματικότητα του. 
Καί ώ- άγνοοΰμεν τόν ’Αμερικανόν, άγνοοΰμεν καί δ,τι συνδέ
εται μέτό έργον αυτό του πλούτου, δ,τι άποΤελεΐ τό δργανον 
καί τόν μοχλόν τής άαμπρότητος του, δ,τι είναι η ζωντανή 
άναπαράστασις^τής χρυσής ζωής τοΰ ’Αμερικανού : Ττιν πλον- 
σίαν ’Αμερικανίδα, την οποίαν κάτω έκεϊ άναβιβάζουν επί 
στυλοβάτου καί στολίζουν ώς είδωλον καί καθιστούν ώς τήν 
ζωντανήν του χρυσοΰ ένσάρκώσιν. Δι’ αύτήν ό ’Αμερικανός  ̂
εργάζεται καί μέ τό κάλλος της, μέ την πολυτέλειαν τηςχ 
μέ τάς ιδιοτροπίας της, λέγει ό ’Αμερικανός π ρός τόν κατά
πληκτου κόσμου: ’Ιδού τ\ είμαι και τι δύναμαι νά κάμω·. 
Καί κάμνει αληθώς την άποθέωσιν τής γυναικός,- καθ’ δλην 
την γραμμήν καί καθ’ δλην την κλίμακα.

’Αλλά πόσον άγνωστος μας είναι έυ γένει ή καταπλη
κτική καί δλη μεγαλείου προσωπικότης τνίς ’Αμερικανίδας, 
τοΰ πλούτου, υπό την διπλήν φισιογνωμίαν τής φυσικής καί 
πνευματικής ζωής της, η όποία κατά τά μικρά διαστήματα 
τά όποια της άφίνει έλεύθερχ ή ζωή τών ύποδοχών καί τών 
επίσημων γευμάτων καί τών χορών καί τών πανηγύρεων, 
ευρίσκει άκόμη καιρόν νά έφοδίάζη τό πνεύμα της μέ τόσον 
πλούτον γνώσεων, ώστε νά άποτελή την έντελεστέραν προ- 
σωποποίησιν τής πνευματικής, σωματικής, καί παραστατι 
κης αρμονίας.

Δέν παρέρχεται βεβαίως ημέρα, καθ’ ην η μεγάλη Ά μ ε- 
ρικανίς κυρία δέ θά λάβγι μέρος είς φιλολογικήν τινα η επι
στημονικήν άκρόασιν η καί διάλεξιν περί άρχαικςή συγχρόνου 
τέχνης, η όποία διοργανόνεται παρά φίλης της έίς τάς ώραί- 
ας αίθούσας της κχτά την συνήθη απογευματινήν του τειου 
υποδοχήν. Πρέπει νά προσθέσωμεν δτι, μεθ’ δλα αυτά, δέν 
θά παραλείψγ ποτέ την έφιππον εκδρομήν της ή οίανδηποτε 
άλλην φυσικήν άσκησιν, μεΤχξύ τών όποιων καταλέγοντάν 
κχί αί αίσθητικαί άσκήσεις, αί όποίχι δέν είναι άλλο παρά 
γυμναστική συνδυχζομένη μέ την άρμονικήν καί ώραίαν δΐά- 
πλασιν τοΰ σώματος.

Καί πρέπει νά σημειωθ/ί δτι δλα αυτά δέν γίνονται υπό -Λ 
τοΰ πόθου απλώς νά έπιδεικνύωνται αί μεγάλαι αύταί κυ- : 
ρίαι είς πάσαν συγκέντρωσιν τοΰ συρμοΰ, ώ; συμβαίνει μέ 
τάς γυνχΐκχς της Δύτεως. ’Ό χι. Ή  Άμερικανις είς-·,πάσαν χ·! 
πράξιν της φέρει την ίσχυράν θέλησιν νά εμβαθύνσ εις, δλα 
καί καταλαμβάνεται υπό της σφοδρά; επιθυμίας νά έννο.7| : 
καί νά αισθάνεται ζωηρώς, βαθέως, εντελώς έξ’ έσου τά ζη
τήματα της επιστήμης καί της τέχνης, δσον τά τών α
σκήσεων καί τά τών αιθουσών. Το ένστικτόν της αποκρούει 
τάς μετριότητας καί τάς άτελείχς καί ούδέν είναι άϊιάφορον 
διά την μεγάλην κυρίαν της ’Αμερικής, άπό τοΰ μαγειριού 
της μέχρι τών μυριών ευφυών επινοήσεων, δι’ών διασκεδάζει 
τούς προσκεκλημένους της κατά τάς επίσημους ύποδοχάςτης.

’Αλλά ποΰ ευρίσκουν αί κυρίαι αύται τον καιρόν νά κά- 
μνουν τόσχ πράγμχτα, διότι επί τέλους καί είς την ’Αμε
ρικήν τό ημερονύκτιου έχει είκοσι τέσσαρας ώρας, ώς παν-- 
τοΰ άλλοΰ. Εις την μέθοδόν μεθ’ ης συντάσσουν τό^ προ- * 
γραμμα της ζωης των, της φυσικής καί πνευματικής, χω—
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ρίς νά άφίνουν νά χάνεται ούτε μία μόνον“ στιγμή αυτής άχρη- I 
σιμοποίητος. Αί Άμεριάανίδές έν: γενέί άγνοαΰν την ξεκου- I 
ρασιν, την όποιαν ευρίσκουν είς την μεγάλην τής ζωής των I 
ποικιλίαν.

Καί θά φαν^'βεβαίως παράδοξον, εάν λεχθη δτι μια εκ I 
τών πολλάκις εκατομμυριούχων ’Αμερικανίδων ή κ. Γ. Γκουλδ, 
πριν ή νυμφευθή; άν καί κ,όρη επίσης εκατομμυριούχου, το- 
σον πάθος είχε διά την φιλολογίαν καί’ διά τό θεατρον, ωστε 
ύπηρξεν η πρωταγωνίστρια τοΰ Σαιξπηοιανοΰ δράματος και 
τής νεωτέρας κωμωδίας είς τό D a ly ’s Ί  h atfe  της Νεα< 
“Τόρκης  ̂ τό όποιον άνταίτοκρίνεται προς την Γαλλικήν κω
μωδίαν τών Παρισίων. ' .

“Όταν η μις Kingdon έγεινε κυρία Γκούλδ, παρητηθη 
μέν άπό την επίσημον θέσιν της είς τό θέατρον, άλλα δεν 
έγκατέλειψε την τέχνην. "Ιδρυσεν είς τό μέγαρόν της μιαν 
άπέραντον θεατρικήν αίθουσαν καί έκεϊ είς μΰθόδους πλουτου 
περιβάλλον, δίδει κατά την χειμερινήν περίοδον τάς θεατρι» 
κάς παραστάσεις της, διερμηνεύουσα ενώπιον έκαντονταδων 
δλων προσκεκλημένων πότε τόν ρόλον της Δεσδαιμόνας και 
άλλοτε τόν τ·ης όφηλίας.

“Όπως ή κ. Γκούλδ, της όποιας τό εισόδημα άνερχεται 
είς σαράντα εκατομμύρια φρ. τήν ημέραν ούτω καί αι αλ- 
λαι έκατομυριοΰχοι, εκπλήττουν τόν κόσμον μέ τήν τελειό
τητά των ώς ώραΐαι καί υγιείς γυναίκες κατά τό σώμα και 
τό πνεΰμα επίσης.

“Ελένη Γ ι ω ρ γ ι ά δ ο υ .

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ
Τελευταίως είς τήν καθημερινήν χρονογραφίαν εν δνομα 

άνδρικόν έχει πολύ άναμιχθη μέ δ,τι άναγεται είς τόν γ υ 
ναικείου καλλωπισμόν, μέ συρμους και τχντελες και κα- 
πέλλα καί κτενίσματα. "Οχι, διότι είς τήν Ελλάδα είσ- 
ήχθη ή συνήθεια τών μεγάλων κατασκευαστών γυναικείων 
φορεμάτων ήδιότι κανείς W o rth  εκλεισεν εις το Παρίσι τα 
κατάστιχά του καί ήλθεν εδώ διά να εμπνευσθή απο τον 
ώραΐον μας ούρανόν κχί μελετήσ»] τά μυστήρια τοΰ κλασι- 
κώς ώραίου άπό τάς σώζόμενας επι τών αγγείων γρχφας η 
άπό τήν έλαστικότητα καί χάριν τών κουκλών τής Τα

νάγρας.
Οί εύτυχεΐς αυτοί θησαυρισταί εκατομμυρίων άρκοΰνται 

είς τά σχέδια τής συγχρόνου τέχνης, καί δταν άκόμη ευ- 
ρεθοΰν είς τήν άνάγκην νά δανεισθοΰν τίποτε άπό την κλα 
σικήν άρχαιότητα, μία έπίσκεψις εις τα μουσεία των, τα 
γεμάτα άπό θησαυρούς ώραίών πραγμάτων, τούς άρκεΐ.

’Εδώ συμβαίνει δλως διόλου τό εναντίον. Είς κύριος, ό 
όποιος είναι ποιητής καί σοφός μαζή,. ό όποιος έγεννήθη 
ύπόπολύ. ώραΐον αστερισμόν,τίς είδε είς ποίανστιγμήν καλ
λιτεχνικής γονιμότητος τής φυσεως, ο οποίος οταν ομιλή 
ε ί ν α ι  "ώς νά άπαγγέλφ άανέν ώρχΐον μουσικόν τεμάχιον, ό 
όποιος κατορθόνει κκί έν τώ μεσω τοΰ πλέον πεζοΰ περι
βάλλοντος νά συγχρωτίζεται μέ τούς ωραίους θεούς τοΰ 
παρελθόντος, άπεφάσισε διά νά δωσγ ζωην και σαρκα είς έν 
ώραΐον δνέιρόν του, νά θυσιάσφ καί τόν τελευταίου του 

άκόμη όβολόν, ; -·-" ·

Δέν έχει λοιπόν καμμίαν σχέσιν μέ τόν W o r th  ο ηρως 
τής ήφέρας, τοΰ όποιου τό δνομα συνεδεσεν η καθημερινή, 
χρονογραφία μέ τούς γυναικείους συρμούς. Και ομως πολλοί 
W orth μαζή ήμποροϋσαν νά διδαχθούν απο αυτόν, ως 
πολλοίζωγράφοι καί ποιηταί καί eνγένεε έργαται τών ωραί
ων πραγμάτων ήδύνάντο νά άποκαλυφθοΰν προ τής εντε- 
λείας, μεθ’ ής εργάζεται καί μοχθεί καί παλαιει, οπως με; 
ταβάλη είς πραγματικότητα τό ώραΐον του ονειρον.

Διότι ό κ. Χρηστομάνος, περί τοΰ όποιου σήμερον προ-  ̂
κειται δέν κατώρθωσε μόνον νά κτενίσν) και να καπελωσγι 
καί νά ένδύση τελείως άνδοας καί γυναίκας ηθοποιούς, αλλ 

ί ούτε νά παρουσιάσν) σκηνοθεσίαν καί έπίπλωσιν προ τής ο
ποίας νά ώχριοΰν τά καλλιτεχνικώτερα θέατρα τα είσπρατ- 
τοντα χιλιάδαςδπως είσπράττωνται έδώτά μονοδραχμ«. ‘Οκ. 
Χριστομάνος κατώρθωσε νά δημιουργήσνι έκτοΰ μη οντος, εκ 
τοΰ ούδενός, έκ τοΰ χάους θέατρον, νά φυσησγ εις αυτο την 
πνοήν τοΰ ώραίου; νά έμψυχώσγ καί ζωντανευσφ και θεστ) 
είς άνάλογον μέ αυτό αρμονίαν ηθοποιούς, οι οποίοι είναι, 
έργον του καίδημιούργημά του, καί νά θεσφ επι τής σκηνής 

I έργα τά όποια, εάν πάντοτε δέν άνταποκρινωνται είς την 
I τελειότητα ήν αύτός ώνειρεύθη διά το θεατρον του χρνίσι 
I μεύουν δμως έν τή ποικιλίγ τής εκλογής, οπως ικανοποιη- I σουν πάσας τάς άπαιτήσεις τοΰ ποικίλου και πολυσυνθέτου 

I κοινοΰ είς τό ότοΐον άπευθύνεται.
Διότι τό κοινόν αύτό, πρέπει νά το ομολογησωμεν, πά

σχει είς τήν μεγάλην πλειονότητά του άπό τήν άσθενειαν 
I άπό τήν όποιαν πάσχουν δλα τά κοινά, τα όποια βρέφη 

έλικνίσθησαν μέ συνοδείαν βαρβαροφώνων οργάνων. Ή  εξε- 
I λιξις έπειτα, δσον καί άν κατεβλήθη καλή προσπάθεια, 

είναι άνάλογος μέ τό παρελθόν, καί απαιτεί έντελώς ειδι- 
I κήν μέθοδον, δπως κατωρθωθή τό θαύμα άν όχι μιας οιασ- 

δήποτε καλλιτεχνικής άντιλήψεως, τουλάχιστον μιας εστω 
I μέτριας καί άσυνειδήτου αισθητικής απολαυσεως

Θά ή’ρκει δέ νά ρίψωμεν εν άναδρομικον βλέμμα είς το 
δραματολογίου τοΰ κ. Χριστομάνου διά νά πεισθώμεν οτι 
τό κοινόν έμεινεν άναίσθητον καί άδιάφορον είς τά αύστηρώς 
καλλιτεχνικά έργα, τά όποΐχ άνεβίβασεν ή Νέα Σκηνη, ή 
έγκαινιάσασα τάς παραστάσεις της με μιαν ωραιαν παρα- 
φρασιν τραγωδίας τοΰ Εύρυπίδου και συνεχισασχ αυτας με 
έργα τοΰ Ίψεν καί τοΰ Τολστόη, ένώ τό ίδιον κοινόν συνε- 
κινήθη καί έγοητεύθη καί έγεινεν υποχείριόν του, αμα ε- 
νεφανίσθη ή Ν ύ φ φ η καί ή Δορινα και η εκλογή εν γενε 
έργων μάλλον έλαφρών.

Τό ζήτηχα έν τούτοις ήτο νά νικήσν) και να επιβληθή 
καί νά άναγνωρισθγ ώς μία αισθητική άπόλαυσις καί νάι 
χαρακτηρισθγί ώς ίκανοποιοΰσα μίαν άνάγκην ή νέα Σκηνή. 
Ό  κ. Χριστομάνος κατέχει τό μυστήριον και την δυναμιν, 
ώς έντός τοΰ έτους έμόρφωσε θέατρον καί ηθοποιούς καί έ- : 
φύσησεν είς τόν σκηνικόν όοίζοντα τήν θαυματουργόν πνοήν 
τοΰ ώραίου, νά μορφώση καί τό κοινόν καί νά τό φέρν) 
είς τήν διά πασών τής καλλιτεχνική, άν τιλήψεως, ή'τις ά-· 
παιτεΐται, δπως τό θέατρόν του γείντρ τοιοΰτο, όποΐον-είί 
φράσεις λαξευτάς καί ώραίας, τό είχε σχεδιάσει ενα πρωί 

| υπό την σκιάν τοΰ Παρθενώνας καί έν τφ μέσφ τών θεός-.
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τριχών έρεςπίων, άπό τά όποια ό ¡¿ακρος χρο'νο; δεν κατώρ- 
θωσε να εξαλείψγ) τά; άπηχησει; των ωραίων ιδεών καί τά; 
άποτυπώσει; τώνέξο'χω; τραγικών καί καλλιεπών θεαμάτων.

~~ 11 — ■

Δ Ε Κ Α Ε 3 Α Ε Τ Η Σ  Π . Ο Ι Η Τ Ρ Ι Α
Ή  Δεσποινί; France Darget, κόρνι τοϋ διοικητοϋ τίι; 

Τουρ κυρίου Darget, έγεννηθη την 2 1  Δεκεμβρίου 1886.
Πολυ νεα μολι; δεκατριών ετών άρχισε νά γράφη πολύ 

καλού; στίχου; καί ό Solly-Prud’horame έρωτηθε!; διά 
του; στίχου; τη; ώμολο'γγ,σε πώ; δεν αδύνατο νά συ ε̂λθν) 
άπο την Ικπληξίν του. «Οί στίχοι τνι;, ελεγε, είνε ν)δη

Ε  Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Η Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ ΙΑ  ΠΟΔΙΑ
12 ’Ιουνίου.—  νΗτονε Ιπίνω κάτω δύο ή ωρχ. *Η μαμά μόλις είχε 

φύγει γ*ά τδ Παρίσι καί ήμουνα στο μικρό σπιτάκι μας στην Chanteloub 
μονάχη με την Μκριέττα την καμαριέρα. Την καλη αότη κόρη που έχουμε 
Τ,ην Γδια ήλινία καί ή όποία καθισμένη κάτω στο περιβόλι μέ την τριαντα
φυλλιά ποδιά της καρφωμένη στο στήθος καθάριζε κεράσια για γλυκό. *0 
καιρός ήτονε τόσο ώραΤος που πήγα και κάθησα κοντά τη?.

—  νΑχ ! Τι κρΤμα, είπε μέ στεναγμό, ποΟ ϊφυγε ή κυρία καί δεν μπορώ 
νά εύγω t-ξ». Ό άρραβωνιαστικός μου ΤΤέτοος Μώβρης, φεύγει γιά είκοσι 
δύο μέρες δπηρεσ̂ α, καί δέν θά μπορέσω νά τον άποχαιρετήσω.

—  Άφου θά τον πανδρευθήζ Μκριέττα, θά £/ηί τδνκα»ρο νά τον βλέ- 
πης ολη σου τή ζωτ[.

—  *0 γάμος μας δέν θά γίνη παρά έπειτα άπό δύο χρόνια, οι γονείς 
μας μας βρίσκουνε πώς «Τχαστε πολυ 'νέοι. νΑχ ! Τ' καλή περίστασι που 
χάνω γιά νάτοΟ δώσω θάρρος του καΟμένου μου του Πέτρου

—  *ΑφοΟ είνε £τσι, Μαριέττα,πήγαινε είπεσυγκινημένη άπό τά τελευταία 
της λόγια —  Τό σπίτι τοΟ πεοβολάρι είνε δύο βήαατα, δέν φοβαααι τί
ποτα. Δός μου την τριανταφυλλιά ποδιά σου θά καθαρίσω Ιγώ  τά κεράτια.

*Η Μαριέττα Ιφυγε, χωρίς ν’ άκούση άλλη λέξη. Φόρεσα την ποδιά και 
καθάριζα, τά κεράσια, όταν είδα άπό την θέαν ποΟ εϊμουνα ενα νέο ψηλό 
νά σταθή μπροστά στα κάγκελα. Έχτύπησε  ̂ Συλλογίστηκα, ότι ά> έπαιζα 
τό πρόσωπο τής Μαριέττας θά μου ήτονε πολυ εύκολο νά τον διώξω·δέν 
Ιβγαλα την τριανταφυλλιά ποδιά μου καί χωοίς ν’ ά'οίξω την πόρτα πήρα 
τό μπιλιέττο τό όποΤο μού Ιίδινε άνάμεσα άπό τά κάγγελα.

*11 κυρία είνε στο Παρίσι, Κύρτε̂  και θά λυπηθή πολύ. Ό νέος αότός 
κύριος μέ τά ξανθά μουστάκια, μέ τά λαμπερά μάτια τά γεμάτα ειλικρί
νεια καί μέ τό ύπερήφανο πρόσωπον, μ’ Ικύττκξε καλά καλά και έπειτα 
έπέμεινε μέ φωνή τραχεΤα.

—  Αδ:ό μέ λυπεΐ. ’Ονομάζομαι ΠαΟλος Δελφέι και είμαι ό ανεψιός 
τής κυρίας Δωκρέλ καί έρχομαι Ικ μέρους της.

—  ΤΑ ! Ικ μέρους τής κ. Δωκρέλ, τής νο..·.τής νονάς τής Δεσποινίδος, 
— άποκρίθηκα μέ διάθεσιν άμα έμαθα πώς ήτο ό άνεψιις τής κ. Δωκλέρ 
ΊΑ* τον όποιο μάς’μιλοϋσε πούυ συχνά, άλλά τον όποιο δεν είχα ποτέ δεΐ. 
—  Ό  κύριος δέν μποροϋσε νά πχρουσιασθή Ιδώ καλλίτερα συστημένος.

—  Καί ή δες Γενεβιέδη.
‘Η δες έχεε εϋγει Ιπίσης, Ιχτός τούτου στήν άπουσία τής μητέρας της ή 

δεσποινίς δέν θά μποροΟσε νά σάς δεχθη.
—  ’Αληθινά, είπε κυττάζοντάς με μέ τό λαμπρό βλέμμα του· Καί μέ 

πλέον γλυχειά φωνή.— ’Αλλά σείς δέν είστε μέν χυρία, τό βλέπω αύτδ άπό 
τήν μποδιά σας, μπορείτε λοιπόν νά μ’ άνοίξετε την μπόρτα χωρίς καμ- 
μία παρεξήγησιν· μάθε είμαι αποφασισμένος νά περιμένω τάς κυρίας χύτάς.

ΧαμογελοΟσε μέ τόσο χαλό γέλοιο, τόσο ειλικρινές ποΟ απεφάσισα νά του 
άνοίξω τήν μπόρτα γιά νά έ’μπη νά περιμένη. Εϊμουνα βεδαία πώς ή μαμά» 
δέν θά μάλωνε τήν Μχριέττχ άν άφηνε τόν άνειψιό τής κυρία; Δωκλέρ νά 
χάμη λίγχ βήματα μέσα στό περιδόλι της.

II'.
"Επειτα άπό λίγα λεπτά τής ώραι, βρισκόμαστε μαζό κάτω άπό τήν σκι

άδα των πασχαλιών. ‘Ο κύριος ΠιΟλος Δελφέΐ μέ παρεχίλεσε μέ πολυ 
εύγένεια νά ίξαχολουθήσω νά καθαρίζω τά χιράσχ μου. Μιλούσαμε χαί ή 
ομιλία μας πήρε ύφος πολύ οικείο γιά νά μοΟ όμολογήση :

— Είμαι πολύ εύτυχής νά συνομιλήσω μαζύ σας πρίν νά συνομιλήσω μέ

άκριβεΐ; ρέοντε; η ερ,πνευσι; είνε συγκινητική, η καρδία ό- 
¡Αίλεΐ πολύ φοβικά εί; στροφά; μουσικά;.

«Δέν μοϋ είνε δυνατόν νά προΐδω ποΐαι θά είνκι αί «ντι- 
ληψεν, τή; έφηβου αύτ·η; κο'ρνι;, δέν διστάζω όμω; νά κη
ρύξω δτι το ποιητικο'ν τη; τάλαντον είνε Ιξοχον.

Είνε καθίίκο’ν τη; νά το καλλιεργηστι δέν ένθυμοϋμαι νά 
συνηντησα άκο'μη τοιαύτην κλίβιν, τοιαύτην ίκανδτητα εί; 
την στοιχουργίκν, ταύτην ηλικίαν.

«Ή δεβποινί; France Darget καλλιέργησε το τάλαν- 
το'ν τη;. Έξέδωκε ι̂ δη ενα το'ριον ποιηαάτων. «Πρώτα ποι· 
ηαατα» κκί προ ολίγου διά δύο σύγχρονα γεγονότα, [λίαν 
’Ωδίιν είς τόν Βήκτωρα Ούγκώ ένα συγκινητικόν ποίημα

...·μέ αΰτάς τάς κυρίας ! *Αν δέν είμαι άδιάκριτος ήθελα νά σάς κάμω 
πέντε εξ μικρ’ς Ιρωτήσεις.

Ύποπτεύθηκα κάποιο μυστήρΌ καί συγχαιρόμουνα τόν Ιαυτό μου, ποδ 
έοαλα τήν τριανταφυλλιά αδτη ποδιά, ή όποία μοδ Ιπέτρεπε νά παίξω τήν 
χωμιρδία μου.

—  Έρωτήσατε κύριε.
—  Δέν θά έπαναλάδετε τά λόγια μου εϊς τήν Δεσποινίδα Γενεδιέδη ;
—  Δέν θά Ιπαναλάδω τίποτα στήν δα Γενεδιέδη κύριε : δέν μ πορείτε 

να φαντασθήτε πόσο θά ήτανε περιττό !
—  Είιθε θελκτική Δεσποινίς.....πώς ;
—  Μαριέττα.
—  Δέν άγαπώ αύτό τ’ ό'νομα είπε, άλλά τ’ ο<ομά σας δέν 3̂ Χ.ει ν®
χάυη τίποτα μ’ όλα αύτά, πρόκειται νιά τήν νέα κυρία σας.
—  *Α ! Ά  !
—  Είμαι τριάντα χρόνων, Ιχω πολύ ταξειδέψει. θέλω ν’ άποκατασταθώ, 

νά παντρευτώ...καί ή κυρία Δωκλέρ μοΟ παίνεσε τόσο πολύ τήν βαφτισ- 
σιμά της Γενεδιέδη ώηε πολύ φυσικά τήν συλλογίστηκα, Αϊτό σάς έκπλήτ · 
τει ότι σάς διηγοδμαι όλα αΐτά.

—  Μάλιστα όλίγον.
—  Αϊτό τό χάνω γιατί οάς είδα, δεσποινίς Μαριέττα τόσο Απλή, τόσο 

ο'μορφη. τόσο κχλοαναθρεμένη, ώστεα’στάνθηκα τήν Ιπιθυμίχ νά σάς πάρω 
γιά σύμβουλο άλλά μέ πολύ καλό τρόπο μοδ δίνετε νά εννοήσω ότι κάνω 
μία άπρέπιια, δέν Ιρωτώ λοιπόν πλέον.

Αϊτό δέν μ’ άρεσε χαί έπειδή εϊμουνα καί περίεργη είπα :
—  Μετά ! Ιρωτήσατε, κύριε, δέν θά βρήτε πλέον κατάλληλο πρόσωπο. 

’Εγώ τήν Δεσπι ίδα δέν τήν θεωρω γιά κυρία μου, άλλά γιά τήν χαλλι 
τέρα μου φίλη. Μ)0 λέει όλας τάς σκέψεις της χαί τήν ξέρω καθώς τόν 
έχυτό μου.

Και χωρίς νά περιμένω του έζωγράφησα τό πορτρα! μου λιγάκι χολακε- 
σμένο, μιατί μά τήν άλήθεια, τά σχέδια τής θείας καί του άνειψιοδ μσΟ 
άρεσαν.

Ό κύριος Πκδλος έμενε συλλογισμένος καί μ’ Ικύτταζε. Αϊτός ό έπαινος 
τής δος Γενεδιέδης δέν φαι'νουνταν νά τόν εύχαρίστησε τόσο. Έπανέλαδε :

— Λοιπόν όσον διά τό ηθικόν, ιίνε τέλεα, τώρα μένει τά φυσικόν.
—  ‘Η κυρία Δωκλέρ δέν σά, έδειξε λοιπόν τήν φωτογραφία τής βχφτι* 

στικής της ;
—  Όχι, προτίμησε νά έχω άπό τό φυλικόν τήν πρώτην Ιντύπωσιν.
—  Εύχομαι νά μήν άπογοητευθήτε.
—  Δέν βρήσκετε τήν κυρία σας όμορφη ;
—  Ώ  βέδαια τήν βρίσκω θαυμασίαν, έδώ παύω νά μιλώ μόνον γιά τήν 

Δεσποινίδα γιατί εύρίσκουν πώς τής μοιάζω λιγάκι.

— Έχει τόσο μεγάλα μάτια σάν τά δικά σας ;
—  Σχεδόν.

—  Είνε μελαχροινή καθώς σείς;
—  Ούεε περισσότερο ούτε λιγότερο. "Ισως δέν σάς άρέσουν οΐ μελαχρινές 

κύριε.
—  Τις λστρεύω. Εέρετε δεσποινίς Μιριέττα πώς άμα σάς κυττάξη κα

νείς καλά, βλέπει πώ; ή δεσποινίς Γενεδιέδη έχει πολύ δίκηο νά σάς μοιάζη;
—  ιΩ ! κύριε συργχρίνετε τήν δεσποινίδα μέ τήν καμαριέρα της I Ά ν  

τό ήξερε αύτό....
—  Ά , αύτό δέν τήν Ιχολάκευε, Μαριέττα, θά ήτονε...,
Πολύ ένθουσιασμένοι χαί ο! δύο φλυαρούσαμε άκόμη χωρίς νά έχουμε 

συνείδησιν τής ώρας, όταν άπό μέσα άπό τά κάγκελα είδα άπό πολύ μακριά 
τήν Μαριέττα ποΟ ήρχουνταν.

ΕΦη μ ε ρ ις  Τω ν  κ υ ρ ίω ν 1

διά τά ; καταστοο^άς της Μαρτινίκας άπο τό όποιον φέ· 
oop-ev εί; πεζόν τού; άκολούθου; στίχου;, οί όποιοι άρχουν 
διά νά δείξουν τό σχηχατιοθέν ήδη τάλοεντον τή; νέχς ποιη 
τρία;.
Τί εχπυε λοιπόν δίκοειε Ο*£, ή π ίλι; χύτη.

Διά νά την πληρώσνι αιφνη; ή θεία ύργή σου ;
Άλλοίμονον! ό ριεγάλο; σου ούρχ/ό;, είνε ουρανό; ρ-υστηρίου 

Και χαθέν* άπό τ ’άστρα του,
"Ενα έρωτηα«τιχο'ν.

Άλλά, ζωντανοί, οί όποιοι περνάτε ξεφυλλίζοντε; ρόδα 
Κυττάξετε, πλέον «υχνά ριέσχ εΐ; τά σχοτεινά πράγματα. 
"Οταν συγχρίνετε εί; τό βάθο; τοϋ πνεύχατό; σχ;, 
σό πχρελθόν, εύθραυστον άχυρον, ρ.έ τό παρόν, φρούριον,

^ ,  .__r -, ... . c ... . . . .  , ·-. '· ’ - «

—  ΤΑ! κύριε, είπχ, νά ή Δεσποινίς που έρχεται.
Σηκώθηκε άμέσως κκί έτοιμάζουνςαν νά φύγη.
—  ’Αλλά δέν είνε χαί κατάλληλη στιγμή γιά νά φύγετε του είπα, μπο

ρείτε άν όχι νά τής κάμετε Ιπίακεψιν, άν αύτό δέν τό νομίζετε σωστό, τού 
Χάχιστο νά τήν χαιρετήσετε δ :αν θά περνά.

*Αλλ’ ό νέος κύριος έφυγε άπότομα, μουρμουρίζοντας δυσκρεστημέ'Ός.
—  Ό χ ι άφήστέ την νά περίση, δέν θέλω πλέον διύλου νά τήν χαιρε

τήσω, τή- κυρία σας. Τήν εϊδχ άρκετά άπό μακρυά δέν μοΟ αρέσει τήν 
βρίσκω πρόστυχη.

—  Άλλά τό σχέδιο τής κ. Δεικλχίρ, αύ:ός ό λαμπρός γάμος.
—  Μέ αύτό το ύποχείμενο, ποτέ άχοΟτε Μαριέττα ποτέ !
Καί Ιπειδή ή Μιριέττα τόν άχολουθοϋσε πέρασε τό περιβόλι έφτασε τήν 

πόρτα χαί έφυγε.

III
15 ’Ιουνίου.—  Άν καί δέν εϊχχμεν είδήιεις τοϋ κυρίου Πιύλου, τόν 

συλλογίζουμαι λιγάκι περισότερο άπ’ ότι θά ήτονε φυσικό. Τό ύπερήφχνο 
πρόσωπό του μέ τό τόσο γλυκό γέλοιο καί τό συ ειλικρινές, τά μάτι* του 
τά φωτεινά, μ’ άκολοοθυθνε.

Καί όμως μχζή του άρχισα μέ μι'α άπάτη. Ν«ί άλλά τόσο άθϋε ! "Ε
πειτα Ικεΐνος άπκτήθηχε: δέν είχε παρά νά καταλάδη πώς δέν είμαι κα
μαριέρα. Αύτό δέν μέ κολακεύει καί πολύ..-.

ΤΑ! Ιν τούτοις, άν νομίζοντάς με άληθινή καμαριέρα, σέ πρώτη συνάν
τηση, μέ είχεν όμως, αύτός ό γενναίος, ένδοξος καί σοφός εξερευνητής, 
εύρει άρκετά έξυπνη, λεπτή καί όμορφη, γιά νά γίνω γυναΐκά του; Ά !  
αύτό θά ή :ονε κολακευτικό! Τώρα ποϋ συλλογίζουμαι μέ ησυχία τήν μικρή 
κωμωδία μου τήν βρίσκω κουτή καί απερίσκεπτη, μέ τήν άπερισκεψία μου 
χάλασα ένα γάμο, ό όποΐο; ά ιχιζε μονάχος του ήσυχσ, ησ.χκ. *0 κύριος 
Παύλος είνε πολύ τίμιος γιά νά άγαπά τήν καμαριέρα χωρίς νά τήν παν- 
τρευτή, πολύ λεπτός νά παντρευτή τήν κυρία χωρίς νά τήν άγαπάη. Χα

μένη εύτυχία! Ά ς  μήν τήν συλλογιζόμαστε πλέον.
19 Ιουνίου.— Σνλλογίζουμαι τόσο, ώστε σήμερα τό πρωί, άκουμπ σμέ-η 

κατά τύχη, στό παράθυρο τοΟ σελλονιοΟ τοΟ πρώτου πατώματος, Ιμάντεψα 
άμέσως πώς μιλούσανε γιά τόν κύριο Π α3λο όταν ακόυσα άκριδώς κάτω 
άπο τό παράθυρό μου στό περιβόλι τή φωνή τής μαμά; καί τής νονά; μου.
Τί εϊχανε νά ποϊνε αύτές ή κυρίες τόσο νωρίς;

—  Είμαι Ικνευρισμένη γι’ αύτό τό κουτό Ιπεισύδιον,— έλεγεν ή χυρία 
Αωχλαίρ.— Ό  δυστυχής μου Πκΰλος βέβαια Ιρωτεύτηκε τήν μικρή καμα
ριέρα σας καί όσο άπρεπέ; καί άν είνε τοΟ ύπεσχέίηκ* νά σάς ζητήσω πλη
ροφορίας γιά τήν οικογένειαν τής Μαριέττας.

 Είνε ένα κορίτσι πολύ χαθώ; πρέπει.— είπε ή μητέρα μου μέ τόνον
ξερό τόν όποΐο πέρνει δταν τήν ΙνοχλοΟν— αν καί δέν βλέπω τί άπό αύτήν 
{θάμπωσε τον περίφημο αύτό άνεψιό σας γιά τόν όποιον ·μά; λέγατε τόσα 
καί τόσα. θά φωνάξω τήν Μαριέττα, όλα αύτά δέν μ’ ενδιαφέρουν {μένα.

Γιά μιά στιγμή ταράχτηκα άπό διαφορετικά αισθήματα· έπε τα μόλις 
θυμήθηκα τά φωτεινά καί ειλικρινή μάτια τοΟ άνεψιοΟ, ή περιέργειά μου 
ύπερίσχυσε τοΰ αισθήματος τής ντροπής νά είμαι άδιάκριτη χαί έσκυψα χαί 
φώναξα μ’ όλη μου τήν δύναμι.

 Νονά, μαμά, άχούω πώς μιλάτε γιά τήν Μαριέττα, περιμένετε γιά
νά χατέδω!

Έγινε πολή ταραχή κάτω σίό περιβόλι καί στήν είσοδο ̂κόντεψα νά πέσω 
άπάνω στήν μαμά μου. 1

Σχεφθητε δτι άτελείωτον είνε το διάστημ,α 
Καί τό βηαχ είνε σςολύ ¡juxpo’v.

Σχερθήτε δτι εί; τού; όφθαλαού; πόλει; χαί βχθεϊαι

[θαλασσαι
Δέν είνε τίποτε περισσότερον άπ ’ δτι ^σαν την πρώτην

Γ  c r  μ  r[γ)[Λερχν του κοσρ,ου 
Καί δτι δταν τοΟ άρέσει, ρίπτει άχο’ρεστο;,
Ε ί; τόν φρίσσοντχ αίθεοχ, άτέρχντον καί ώχρόν λέβητα 

Τό Πελέ μ,ετά τόν Βεζούβιον 
Kfd τόν "Αγιον Πέτρον μετά την Ποριπηίαν.

( F r a n c e  D a r g e t ) .

—  θά δής τήν νονά σου έπειτα άπό λίγο. Μιλεΐ τώρα μέ τήν Μαριέττα.
—  Αύτό θέλω νά εμποδίσω. Δέ, πρέπει νά πή σ:ήν Μαριέττα ότι άρέσει 

τοϋ κ. Πεύλου. Δέν αξίζει τόν\κόπυ νά τήν κάνη νά συγκινηθή τήν δύστυχη 
αότή μικρή πρίν νά γνωρίζη τ’ άληθινά αισθήματα του κυρίου Παύλου.

—  Καί τί άνχκατέδισε έσό σ’ όΐχ αύτά;— σίτε ή μητέρα μου έκπληκτη, 
— Ά ν  άρέση στον κύριο ΠιΟλο νά είνε άσυλλόγιστος, ά; είνε.

Πήδησα τά τσλευταΐα σκαλιά καί βρέθηκα στό περιδόλι.
—  Άλλά δέν τον γνωρ'ζω,—  έλεγσν ή Μχριέττχ στή νονά μου,— ή κυ

ρία είνε βεδαία πώς μέ είδε;

Βιδχιοτάτη, έτοίμαζε; γλυκό καί φοοοϋσες μιάμικρή τριανταφυλλιά ποδιά.
—  Τότε νχί, ήμουνα Ιγώ.
Βλέποντας με ή Μχριέττχ μοϋ είπε.

—  Ά !  δεσποινίς νομίζετε πώ; δέν έχω τύχη! Μονάχα αν ποτέ έτύχενε 
πρίν νά γνωρίσω τον Πέτρο! Άλλά τώρα το ύποσχέθηκα, το ορκίστηκα, 
δέν μπορώ ν’ άφήσω τσν Πέτρο ακόμη καί γιά ένα κύριο.

Πήρα τήν Μκριέττα κατά μέρο; κκί τής είπα σ:’ αότί.

—  θα αχες πολό άδικο, καλή μό, Μαριέττα, ν’ άφήση; τον Πέτρο σου 
γιατί ή καμαριέρα ποϋ ,ίδε ό χ/εψ.οςτής κ. Δυκλχίρ, δέν είσαι σύ, είμαι 
Ιγώ τήν ήμέρα ποϋ μοϋ έδωκες τήν τριανταφυλλιά ποδιά σου χαί τα κερά
σια ποϋ καθάριζες.

—  Ά !  αύτο λοιπον είνε.

—  Σιωπή, τής είπα, φέρε μου έπσιτα άπο λίγο τήν τριανταφυλλιά ποδιά 
σου, καί ώ; τότεεφύλαξέ το μυστικό.

Έπλησίασκ τότε τήν χυρία Δωκλχ’ιρ καί τής είπα;
—  Μίλησα ιχέ τήν Μκριέττα. Καταλαβαίνει πώ, αότος ό γάμο; δέν είνε 

δυνατόν να γίνη, τώρα μένει ό ανεψιός σα; νονά μου, τηλεγραφήσατέ του 
να έκθη σήμερα τό άπόγευμα, θα τον χάμω ν’ άλλάξη ιδέες.

Δέν ήθέλησα να δώσω καμμία εξήγηση.
Στας δύο ό κύριος Πκϋλος ήρθε, ή μαμά καί ή κυρία Δωκλχίρ τον πή« 

γανε στο σαλόνι.
Τού; έκαμα να μέ περιμένουνε τόσο, όση ώρα μοϋ χρειάστηκε για να 

φορέσω τήν τριανταφυλλιχ ποδιά, τήν ότοία μοϋ έφερε ή Μαριέττα φρεσχο- 
σιδηρομέ/η. Έπειτα μισυάνοιξα τήν πόρτα χαί μπήκα σιγα σιγά.

—  Σέ βεδχιόνω πώς δέν είνε τοσο ώραία, έλεγε ή νονά μου στον ώραΐο 
ανεψιό της.

—  Έχει θαυμάσια μαϋρα μάτια.

—  ΤΑ! αύτο δέν είνε άλήθεια έλεγε ή μαμά μου, έχει γαλανοπράσινα 
καί μικρά μάτια καί όχι ώραΐα.

Σά; βιδαιώ πώς εί/ε πάρα πολύ όμορφη, είπε· ό κύριος Παϋλο; καί ση
κώθηκε θυμομένος άπό τήν επιμονή τών δύο αύ:ών γυναικώ/.

Μέ είδε έκείνη τή στιγμή χαί φώναξε.
—  Νά κυττάξετε α/ δέν είνε όμορφη;
Ή  μαμά, ή νονα καί ίγώ άρχίσκμε τα γέλοια.
Τότε Ιδγαλα τήν τριανταφυλλιά ποδιά μου καί χαιρετήσασαμέ πολύ χάρι 

τον νέο εξερευνητή.
— Άφοϋ δένσά; άρέση το ό/ομα Μκριέττα, κύριε, τολμώ να τ’ άλλάξω 

κκί σάς παρουσιάζω τήν δεσποινίδα Γενεδιέδη.
Καί αύτή τή φορά γελούσαμε τέσσαρες μέ όλη μας τήν καρδιά.

(Charles Toley)
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ ΙΑ.

Εΰχαριστοϋμεν θερμώς τα, κ. χ. συνδρομητρίας μας, εις ας ύπε- 
μνήσαμ-ν την πρός την «Έφημ. των Κυριών» οφειλήν των καί ε- 
σπευσαν νά εξοφλήσουν αυτήν. Έχφράζομεν δε τήν λύπην μας πρό; 
έχείνας— καί είναι δυστυχώς α? περισσότεραι— αί δποΓαι άσυγγνώστως 
καί άδικαιολογήτως δεν καταβάλλουν τα όφειλόμενα. ’Επί τέλους 
πρέπει να έννοηθή ότι μία Έφημερις υποβάλλεται εις χαθημερινάς 
δαπάνας καί εις υποχρεώσεις απέναντι τρίτων, τας δποίας δεν δύνα- 
ναται να εκπλήρωσή έάν αί άναγνώστριαί της δεν έκπληροϋν τας πρός 
αυτήν υποχρεώσεις των. Πρέπει να έννοηθή δτι δεν ζητεΓ ή Έφη- 
μερίς μας ευεργεσίας παρ’ ούδενύς, άλλ’ ουτε αμοιβήν κόπων άλλα 
μόνον τό άντίτιμον του χάρτου, του τυπογραφείου καί τών ταχυδρο
μικών. Καί είναι απελπιστική ή ολιγωρία καί άπογοητευτική ή πρό? 
τοϋτο αδιαφορία εκείνων, ύπέρ ών τόσον έκθύμως αγωνίζεται. 'Η  δυ
σκολία τής αποστολής τής συνδρομής δεν δύναται πλέον να προβληθή 
ώς δικαιολογία, διότι αί ταχυδρομικά! έπιταναί απλοποίησαν έντελώ; 
τό ζήτημα. Καν Α ί- Β. Chur. Συνδρομή σας έλήφθη. εΰχαριστοϋ- 
μεν.— Καν Κ. Κ. Βλ. Γαλαξείδιον. Ά λ λ ’ άσαντήσαμεν πρό μηνό- 
καί άποροϋμεν πώς δεν έλάβετε άπαντησίν μας. Γράφομεν καί πάλιν 
καί άναμένομεν άφιξιν ταχεΓαν.— Καν Δ. Τ. Κ  Γαλάζιον. ’Επιταγήν 
εις φρ. χρ. 24 έλάβομεν. Θερυας ευχαριστίας δι’ εΰγενή προθυμίαν.—  
Καν Ο. Σ. ΛονδΓνον. Εΰχαριστοϋμεν δι’ ενθουσιώδεις χρίσεις Μαγίσ- 
σης· Είμεθα εις σχετιχάς διαπραγματεύσεις. Καν Ν. Σ. Παρισ'ους. 
Ευγνωμοσύνην δια θερμοτάτην επιστολήν καί εΰγενές ενδιαφέρον. 
Γράφω αμέσως. Καν©. Γ. Βάρναν, φρ. χρ. εξήντα έλήφθησαν. ’Ενερ
γήσατε συντόνως είσπραξιν υπολοίπου. Καν Εύ.Κ. Γύθειον. Συνδρομή 
σας έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν.— Δα Τ. X. Ν. Κάρυστον. ’Επιστολή 
σας μετά δρ. δέκα όχτώ έλήφθη. Ευχαριστώ δι’ εΰγενή προθυμίαν. 
Μάγι<5ΰα άποστέλλεται Συγχαρητήρια θερμά. Δα Τσεσμέ·
Επιστολή σας εύγενής έλήφθη. Θερμοτάτην εύγνωμοσύνην δι’ εΰ
γενή προθυμίαν. Συνδρομήτριαι νέαι ένεγράφησαν. Στέλλομεν φύλλα 
εις σημειουμένην διεύόυνσιν. —  Γράφομεν. Καν Α ί Μ. Κύθηρα- Ζητού 
•μενα βιβλία έστάλησαν. —  Καν At. Μ. Πειραιά. 'Ο Πειραιεΰς έίνα- 
τόσον πλησίον, ώστε ή αποστολή δεν είναι δύσκολος, δταν ύπάρχ, 
καλή θέλησις. Δα Ε. Α. Πειραιά. Έλάβετε έπιστολήν μου άποσταη 
λείσαν πρό μηνός ; Καν Ζ. Ζ. Λυξούριον. Άντίτιμον συνδρομών έλή
φθη. Μυρίας καί θερμάς εΰχαριστίας δι’ εΰγενή φροντίδα.— Καν Μ - 
Κ. Καλάμας. καί Έ  Κρ. Σπάρτην. Έλάβετε δελτάριον μου δΓ ου 
έγνώριζον ΰμΓν ασφαλή παραλαβήν συνδρομών ; Καί πάλιν πολλήν, 
πολλήν ευγνωμοσύνην μου.

Καν. Ε. Δ. Πάρον. “Ισως ε:χε συμβή λάθος. Εΰχαριστώ διά πα- 
ρασχεθείσας πληροφορίας. Καν Εύ. Τ. Σεβερίνον. Έλήφθη. Εΰχαρι- 
στοΰμεν. Συνεψηφίσθησαν αί ύπολειφθεϊσαι πέρυσι δύο. Δα Ε. Γ. Α. 
Κρήνην. Πολλήν εύγνωμοσύνην. Στέλλονται δλαμαζή. Δα Εύ. Κ. Κ α 
στοριάν. Έχετε δίκαιον.— Καν ©. Α.Κ. Γαλάζιον Χρήματα έλήφθη
σαν. ©ερμάς εΰχαριστίας.—  Καν Ν. Δ. Cetatea. 'Η  αποστολή έξα- 
κολουθεΓ, τώρα 8τι έπανελήφθη ή εκδοσίς. Καν Γ. Β. Πύργον. Συν
δρομή έλήφθη. Εΰχαριστώ.—  Καν Λ. Μ. Υπάτην. Συνδρομή έλή
φθη Εΰχαριστώ.—  Καν Α. Φ. Βάρναν. Καλή επιστολή σας έλήφθη. 
"Απειρον εύγνωμοσύνην. Γράφω.—  Δα Εύ. Μ. Μεσολόγγιον. Α ν α 
μένω.—  Δα X. Δρ. Παροικίαν Πάρου. Έλήφθη Εΰχαριστώ.—  Δα 
Μ. Π. Πειραιά. Ένεγράφητε. Στείλατε άντίτιμον δΓ έπιταγής. 
'Οδός Πανεπιστηυίου 27. Διεύθυνσιν «Έφημ. Κυριών».

Σ ΓΝ Τ Α ΓΑ Ι

’Ορτύκια <?άλτ<ύα. Καθαρίζετε τά όρτύκια σας, τά αλατίζετε, τά 
πασπαλίζετε μέ ψύχα ψωμί τριμμμένο καί τά ψήνετε εις τήν σχά
ραν. Ίδιαιτέοως εις σάλτσα ι bechamel προσθέτετε μίαν κουταλΛν 
κονιάκ λυώνετε μίαν χουταλιάν φρέσκο βούτυρο προσθέτετε μαϊντανό 
ψιλοκομμένο, καί σκεπάζετε τά ορτύκια σας, τά όποια έχετε σερβίρει 
επάνω εις στρώμα άπό μαρουλάκ^α σωτέ.

Ψάρι βάλτόα πικάντ. Πέρνετε μεγάλο ψάρι, κατά προτίμησιν 
μαγιάτικο ή συναγρίδα, τά χωρίζετε εις λεπτές φέτες, τό άλατίζετε 
καί τό βάζετε νά μαριναριναρισθή εις λάδι, ξύδι, μουστάρδα κρομμύδι

φέτες σκόρδα, καρότα, φύλλα δάφνης καί μαϊντανό έπί 5— 6 ώρας. 
"Επειτα τό βγάζετε καί τό θέτετε εις κρραβάναν, περνάτε από τρυ
πητόν τά διάφορα χορταρικά καί τό ψάρι σας μέ τήν βευστήν σάλ
τσαν τοΰ μαριναρίσματος, μέ ολίγον ψωμί τριμμένον. Είναι όρεκτικώ- 
τατον.

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΑΗΝΙΔίΙΝ
ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ Κ Α Ι Ε Π Α Γ Ε Λ Η Α Τ ΙΚ Η  ΣΧ Ο Λ Η
Ό τι ή ευτυχία κάθε κόρης έξαρτάται έκ τής υγιοϋς μορ- 

φώσεως αυτής εις το έργον τής κοίλης οίκοδεσποίνης καί 
ότι ή Οΐκοκυοική καί’Επαγγελματική Σχολή τής Ένιώσεως 
τών Έλληνίδων παρέχει πλήρη καί άρτίαν, τήν μόρφωσιν 
ταύτην είνε γνωστόν.

Εις το ιδιαίτερον τμήμα τής έπί τής όδοΰ Πανεπιστη
μίου άρ. 26 σχολής ταύτης, τό εντελώς χωριστόν άπό του 
τμήματος των τεχνιτριών, διδάσκονται καθ’ έκάστην άπό 
τής 8ης— 1 2 ης π. μ. τά εξής μαθήματα τά άπαοαίτητα 
διά κάθε καλήν οικοδέσποιναν καί μητέρα.

Οϊκ. Οικονομία μετ’ εφαρμογής καί τηρήσεως διπλογρα
φικών βιβλίων διά τά οΐκ. έξοδα

' 1 * γ ι ε ι ν ή ,  Μ α γ ε ι ρ ι κ ή ,  Κοπτική καί ραπτική φορε
μάτων, άνδρικών υποκαμίσων καί άσπρορρούχων έν γένει 
ώς καί παιδικών ενδυμάτων. Σ ί δ η ρ ο ν ,  Π ι λ ο π ο ι ί α ,  
Ά ν θ ο τ ϊ ο ι ΐ α ,  Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ,  ^ Χ α ο τ ικ ή ,  Π υ ρ ο γ ρ α 
φ ία ,  Ξ υ λ ο γ ρ α φ ί α ,  Κ ο μ - ψ ο τ ε χ ν ί α ,  Τ ρ ί χ α π τ ο -  
ϊ ΐ ο ι ί α ,  Μ ο υ σ ι κ ή  κ α ί  Γ υ μ - ν α σ τ ικ ή

"Οροι εγγραφής δ ά τήν διδασκαλίαν όλων τών μαθημά
των δρ. 40, προπληρωτέας. Διά τό μάθημα τής κοπτικής 
καί Ραπτικής μόνον δρ. 15 . Διά τά λοιπά μαθήματα μίαν 
δρ. δΓ έκάστην ωραν διδασκαλίας.

Τά αύτά μαθήματα διδάσκονται εις τάς είδικάς τεχνη- 
τρίας τάς προοοιζομένας νά έξασκήσουν μίαν ή καί πλείο- 
νας τών άνω άναφερομένω, τεχνών. Ή  διδασκαλία τούτων 
γίνεται άπό 8ης π. μ. μέχρι τής 6ης μμ. Δίδακτρα διά 
τήν Κοπτικήν καί Ραπτικήν φορεμάτων δρ. 8 προπληρω
τέας μηΜχίως. Διά τό σύνολον τών μαθημάτων δρ. 15  
προπληρωτέας.

VI ΜΪΡΙΑΙ m ΑΥΚΕΙΟΤ .
Αί μκθήτριαι του Λυκείου έ'γειναν τελευταίως αντικεί · 

μενον ειδικών μελετών παρά πλείστων μυθιστοριογραφιών 
Άλλά τελευταίως μία από τάς γνωστοτέρας μυθιστριχγρά- 
φου; ή κ. Gabriella Reval έξέδωκε ύπό τόν τίτλον aL ^ - 
ceennes» έν θαυμάσιον έργον, όχι βεβαίως πραωρισμένον'νά 
αναγινώσκεται από νεάνιδας, αλλά τό όποιον ανοίγει ολί
γον ανησυχητικούς ορίζοντας διά τήν ψυχολογικήν κατά- 
στασιν τών μαθητριών τών Λυκείων. Είναι άράγε ολαι έξ 
ί'σου ένδιαφέρουσαι όσον καί ή γ,ρωις του νέου βιβλίου. "Οχι 
βεβαίως, διότι δλαι δεν είχαν ευφυείς όσον έκεΐναι, αλλ’ 
ουτε μέ πνεύμα τόσον φιλελεύθερον οσον αυτή. Άλλά περί 
τήν μορφήν αυτήν τήν τόοον διασκεδαστικήν καί τόσον συγ
κινητικήν, ή κ. Gabriella Reval συνοίθρησεν ολας τάς εν
τυπώσεις, ας τής ενέπνευτεν ή ανατροφή τών λυκείων καί 
ή έκπαίδευσις ή τόσον επιβαρυμένη καί τόσον ' δύσπεπτος 
τών νεανίδων τής σήμερον. ' ' ,

Δεν είναι βεβαίως τρυφερά ή κ. Reval διά τήν νεάνιδα 
τής σήμερον, αλλ’ άρκ γε δεν προκύπτει τοϋτο από τήν 
πολλήν αγάπην, ήν τρέφει προς αυτήν. Μόνος ό αγαπών τ ι
μωρεί Τό πράγμα είναι αρκετά φυσικόν, καί όμως θά τής 
δημιουργήση εχθρούς, θά έξεγείρη έπαναστάσεις' καί τό μό
νον τό όποιον θά τήν εξιλεώση ί'δως είναι ή μεγάλη τέχνη, 
μεθ’ ής έπραγματεύθη τό θέμα της.

C

.


