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Είχα ύποσχεθή άπο τό καλοκαίρι εις τον οίλον μου κ. II. 
Νιρβάναν νά γράψω εις την « ’Εφημερίδα των Κυρίων» διά 
τον ’Αρχιτέκτονα Μάρθαν, πράγμα τό οποίον κατορθώνω νά 
κάμω μόλις σήμερα. Καί μου φαίνεται ότι εις την περίστασιν 
αυτήν ή μικρά αναβολή αντί νά βλάψ·/) μάλλον ωφέλησε. 
Διότι τής πρώτες ήμερες των παραστάσεων είχα παρασυρθ'ή 
•καί εγώ άπό τά  γραφέντα μερικών εφημερίδων, είχα άφεθγ 
εί; την συγκίνησιν τής τελευτα ίας ποάςεως του Ά ρχιτέκτο- 
νος Μάρθα καί άν έ'γραφα,τότε θά προσέθετα, ίσιος, καί εγώ 
ενα άμελετητον έπαινον ύπέρ τοΰ έργου.

’Από τότε δμως έδιδάχθην άπό αυτόν τον κ. II.Νιρβάναν, 
οτι τά  δράματα πρέπει νά κοίνωνται όχι ώς θεατρικά έργα, 
άλλά μάλλον ώς ίδέαι, ώς θέσεις, ώς σύμβολα. Ό  κ. Νιρβά
νας παρεστη δύω φοράς εις τάς δόκιμά; τής Νέας Γυναικός 
καί κατά τήν πρώτην τής παραστάσεως,μή εύρών θέσιν εις τήν 
πλατείαν, μαζύ μέ τούς περισσοτέρους άπό τούς λογίους μας, 
ήκολούθησε τό έργον άπό μέσα άπό τήν σκηνήν. Τό έμελέ- 
τησεν ουτω καί τό έκρινεν ώς θέσιν. Ε ίπε τήν ιδέαν του σα
φώς καί είλικρινώς καί τόν ευχαριστώ διά τά  εγκώμια τά

^
’ Δ ι ί  τα ανυπόγραφα άρβρα ' 
(εΰθύνεταιή συντάχνις αυτών (
) Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η ^  Π Α Ρ Ρ Ε Κ  {
) Τάπεμπόμενα ήμΓν χειρό- 1 
άγραφα δημοσιευόμενα ή μή ί 

δέν έπιστρέφονται. — Ά νυπ ό - ; 
γραφα καί μή δηλοΰντα τήν . 

' διαμονήν τής άποστελλοΰσης \ 
) δέν είναι δεχτά.— Πασα άγ- | 
| γελία άφορώσα εις τάς Κ υ-  ̂
, ρίας γίνεται δεχτή. ,
' Αί μεταβάλλουσαι διεΰθυν- > 
} σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
 ̂γραμματόσημου 50 λεπτών 
ν πρός έχτύπωσιν >ιέας ταινίας . ^

% *

όποια μου πλέκει, άν καί επιμένω νά πιστεύω οτι είμαι Έ λ - 
ληνίς καί όχι (ι* Εξοχος "Ελλην είς δρασ ιν , κ ή ρ υ γμ α , ενέρ 
γειαν, δημ ιο υ ρ γ ία ν , κ ο ινω ν ικ ό τη τα  κα ι π άσαν  άγα& οπραξίαν 
και μ έ  αρσεν ικόν ν ο ϋ ν » ώ ; λέγει εις τήν κρ'.σιν του. 4

’Επιμένω λοιπόν εις τό ότι είμαι γυναίκα μόνον, ίσιος ολί
γον Νέα καί εγώ ,— όχι κατά τήν ηλικίαν —  άλλά ώοισμένως 
μ.ε θηλυκόν νοϋν, ό οποίος άπό κτίσεως κόσμου θεωρείται αρ
κετά παραγωγικός, ώστε νά μή είναι άνάγκη νά άνδροποι- 
ηθή, γιά  νά ν.άμη ο,τι εγώ έλάχιστον έκαμα έως τώρα.

Καί μέ τόν νοϋν μου αύτόν τόν θηλυκόν, όχι τόν λουλου- 
δοποιημένον, ώ ; θά τόν ήθελεν ό φίλος μου κ. II. Νιρβάνας, 
έρχομαι νά του είπώ τ ί σκέπτομαι διά τόν πρωτότυπον Άρ- 
χντεκτονά του,

Ό  κ. Νιρβάνας μέ τήν Μάοθαν του μας παρουσιάζει ένα 
ανδρικόν ζήτημα. Δέν ήξεύρω άν είναι ο πρώτος συγγραφεύς 
είς τήν Ε λλάδα , ό δημιουργός τοιούτου ζητήυ.ατος, όπως 
δήποτε όμως νεωτερίζει πολύ κατά τοΰτο καί ρίπτει τήν 
άπογοητευσιν είς τήν ψυχήν τών γυναικών, αί όποίαι έως 
τώρα μόνον εί; άποθέωσιν είδαν τού; άνδρας,ύψουυ.ένου; παο’ 
άνδρών συγγραφέων.

Τί θλιβερόν, άλήθεια, πράγμα διά τήν όλίγην ποίησιν που 
μάς έμεινεν είς τήν ζωήν, νά βλέπωμεν τόν άνδοχ, τόν άρ
χοντα καί κύριον τών κόσμων καί τών καρδιών, τόν προνομι- 
οϋχον καί πανίσχυρον καί ύπέροχον, κατά τήν παράδοσιν, νά 
εξευτελίζεται καί νά ταπεινώνεται τόσον,ώστε μέ τήν ποώτην 
εναντιότητα τής τύχης, νά σκορπίζη γύρω του είς τά  άδύ- 
νατα πλάσματα τόν θάνατον, τήν μεγίστην τών συμφορών, 
άφοϋ τά μεθά μέ θ1ΐ&ηΐρ&^Πβ, άπό τήν οποίαν μεθά καί ό 
ίδιος. Ό  κ. Νιρβάνας ήλθε νά ξεσχίσγ άπονα τόν πέπλον
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τής ώραίας ποιησεως, εις τον οποίον, άν όχι αί γυναίκες, ο', 
άνδρες ου.ως πιστεύουν ακόμη, νζ ρίψγ) κάτω τον σιδεοένιον 
γ ίγαντα  και νά μάς τόν παρουσιάσν) θωρακισμένον από στου
πόχαρτο·/ και κλειοντα μεσα του τ£ ; τ ί π ο τ ε .

Καί τ : χαρακτηρισ πκόν πάλιν ! Οι άντρες μεθυσμένοι από 
την ποιησιν χύτην τού εκφυλισμού των, τήν οποίαν τόσον 
έπιτηδείο»; σερβιρισμένην τους έπαρουσίχσεν ό συγγραφεύς, 
— μεθούν τοσον εύκολα σήμερον τά ισχυρά αυτά πλάσματα 
— τόν ¿χειροκρότησαν, ένω α ίΕ λιγα ι γυνοίϊκες, αί τρέφουσαι 
άκόμη ιδανικά διά τού: άνδρας τοϋ παλαιού καλοΰ καιρούI ' ‘ · 7 i
τόν άπεδοκίαασαν.I

Οπως δήποτε σημ.ερον έχομεν καί άνδοικόν ζήτηυ.α εις 
τήν Ελλάδα. *0 κ. ΙΙαύλος Νιρβάνας, ό ποιητικώτεοος των 
πεζογράφων μας καί ό ήμερώτερος των κοινωνικών άνδρών 
μας, ό άσχολούμενος εις τάς ώρας τής σχολής του καί μέ 
τήν ιατρικήν καί την ανατομίαν, άνατέμνει σήυ.ερον τόν 
νεώτερον “Ελληνα καί ¡κας τόν παρουσιάζει ως άρχ>τέκτονχ 
Μάοθαν.

Αν οί άνδρες δέν τόν κατεξέσχισαν έοις τώοα, ή ποιη
τική ου.ως παράδοσις έχει τό καθήκον νατό  κάυ.η. Θα έπε- 
καλούμην τάς σκιάς των μεγάλων μας άνδοδν, διά νά τόν 
τιμωρήσουν, άν από τίνος αί σκιαί των μεγάλων δέν έχρη- 
σίμευαν καί αύτα ί διά νά γελωτοποιούν τούς μικοούς.

"Όπως δήποτε, μόνον διότι ώ , συγγραφεύς ¿παρουσίασε 
ζήτημα, εκεί ό'που ό ίδιος ώς κριτικός άρνεϊται τοϋτο, είναι 
άξιος μομφής αύστηράς και κριτικής αμείλικτου. Διότι άλλο 
τόσον ήμποοεϊ, κα τ ’ αυτόν τόν ίδιον, νά ύπάρξη ζήτηυ.α αν
δρικόν, όσον καί ζήτημα Ήρακλέους καί Διγενή Ά κοίτα . 
Καί όμως ό κ. Νιρβάνας, γράφων διά τό θέατρον. εννοεί 
νά φέρν; τούς πανδέκτας του μέσα εις μίαν κονίστοαν καί 
εις ένα στάδιον άγώνος, εις τό όποιον υπάρχουν υ.όνον νικη- 
τα ί με δυνατούς γρόνθους καί μέ σιδερένιο μυαλό καί μέ ψυχήν 
γιγάντεινην, καί νά συζητήσγ καί άρνηθή εις τούς άνδοας καί 
τούς γρόνθους καί τό μυαλό καί τάς ψυχά’ς τάς από γοανίτην.

Διότι ό άνδρας, εις τόν όποιον ή άνθρωπότης εις όλους 
τούς περασμένους αιώνας εϊχεν τάς έλπίδας της, δεν
είναι άνδρας πλέον, όταν παρουσιάζεται θρηνολογώ·/ τόν θά
νατον ένός καναρινιού καί άποφασιζων νά έργασθή, μόνον διά 
νά’κτίστ) τό μνημεϊον τού καναρινιού αυτού, πού έχει ένα κο
ριτσάκι, ελαφρό καί επιπόλαιο εις τά χέρια του. Ό  άνδρας, 
ο προωρισμένος διά τήν πεζότητα καί χυδαιότητα τής ζιοής, 
όπως τόν θέλει ό κ. Νιρβάνας ώς κριτικός, ό έτοιμος νά ’μα- 
τώνν) τά  χέρια του γιά  νά ίερριζώνγ τά  αγκάθια από τόν 
δρόμο τής γυναίκας του, δέν είναι άνδρας, όταν τής άνοίγη 
ενα τάφο, άκοπα, όχι καν από μάρμαρο, ιυραίο καί καλλι
τεχνικό, ώς άρχιτέκτων πού είναι, ά.λλ’ άπλώς άπό νεοό, 
από θάλασσαν αγριευμένη·/ καί έπίβουλον. Ό  άνδρας ό φ ιλα 
λήθης, ό δυνατός τόσον, ώστε μόνος του νά. άιαλαμ.βάνη όλα 
τά  βάρη καί όλας τάς εύθύνας τής ζωής, καί νά προασπίζη 
εις τά σιδερένια στήθη του τήν ευτυχίαν κάθε αδυνάτου, 
δέν είναι άνδρας, όταν άφίνν) άσπλαγχνα καί εγω ιστικά νά 
πεθαίνη έ'να κορίτσι πού τόν αγαπά, γιά νά κλέψη ενα άλλο 
κορίτσι από τόν πατέρα του, εις στιγμήν πού ό πατέοα; αύ-

τός ό γέροιν καί ό δυστυχής καταστρεφεται οίκονομικώς. 
“Ενας άνδρας πού ξερει μιά τέχνη, τήν πλέον επίσημη καί 
τήν πλέον δημιουργική, τήν τέχνην τής αρμονίας, καί τής 
ίσοοροπίας, καί τής θετικότητος, καί τού πρακτικού μυαλού, 
καί ό όποιος πεθαίνει καί θανατόνει τήν γυναίκα του, γ ιατί 
δεν θέλ.ει, ούτε δοκιμάζει νά έργασθή, δέν είναι άνδρας.

’Απέναντι εις ενα άνδρα τέτοιον, πού ό ποιητής δέν θά 
τον έκαμνε βέβαια ((Α ρχ ιτέκτοναν  άν δέν τόν έφαντάζετο 
δημιουργόν κάποιου πράγματος εις τόν κόσμον, θετει τήν γυ
ναίκα τήν σηυ.ερινή, τήν οικογένεια, τήν αδελφή καί τήν 
ιεητέοκ, ε ί: τάς όποιας λέγει : ’Εμπρός, οιφθήτε όλες εις την 
θάλασσαν, διότι αδύνατα πλάσματα, <υς σάς θέλω εγώ, δέν 
έ'χετε τίποτε άλλο νά κάμετε, παρά νά άποθάνετε μεσα εις 
όλους αυτού* τούς ανικάνους συζύγου; καί θείους καί πα 
τέρας.

Ά λλ  ’είνε άρά γε ό κ. ΙΙαύλος Νιρβάνας εί; τήν αλήθειαν,καί 
οί “Ελληνες οί νέοι των νεωτέοων γενεών μόνον τάφοϋς τής 
ζωής καί τής ευτυχίας καί τής χαράς των ίδικών των ανοί
γουν γύρω των ; Είνε άρά γε εις τήν αλήθειαν καί ήθελησε 
νά ένσαρκώσν) ε ί: τόν αρχιτέκτονα του τόν ξεπεσμένον ψυχι- 
κώς καί πνευματικώς άνδρα, τον φαντασιοκόπον καί λογο
κόπον καί οκνηρόν, ό όποιο; πέρνει στάσιν Σαίκσπηρ, γιά  νά 
κηούξν) μέ τραγικότητα Ά μλέτου ότι κατώρθωσε νά. κρυψνι 
άπό τήν μητέρα του τόν θάνατο τού υιού της καί άπο τον 
πα τέ ικ  του τόν {δικόν του επικείμενον θάνατον; Διότι δέν 
μπορεί νά πιστεύγ ό συγγραφεύς, ό έ'χων τήν ιδέαν πού έχει 
πίάι τού άνδρός, ότι τά  λευκά αυτά ψέματα, πού κάθε- τυ
χαίος άνθρωπος καί αδύνατος μάλιστα επινοεί γιά  νά. κρύψη 
ενα δυστύχημα, μπορούν νά αποτελούν μ.ιαν αρετήν, την μό
νην πού εύοίσκει ε ί; τόν ήρωά του;

Ά λ λ ’ εάν οί άνδρες μα; οί νέοι είναι τέτοιοι, αν οί επ ι
στήμονες καί οί αρχιτέκτονες καί οί μηχανικοί των σπιτιών 
μας καί τής πολιτικής καί των εθνικών ιδεωδών μας είναι 
τόσον έκφυλοι καί ξεπεσμένοι ψυχικώς καί πνευματικώς, δέν · 
είναι άράγε έργον τού Έλληνος ποιητού νά ζητήσγ νά σκορ- 
πίση κάποιο θάοοος καί κάποιαν ανδρείαν εις τήν κατάπτω - 
σιν αυτήν;

Ό  D ’ Animtzio .παρουσιάζει εις τό τελευταίου έργον 
του τό «Plli forte elle la morte» ένα μηχανικόν, έκφυ- 
λον καί αυτόν, ό όποιος όμως τείνει εις ενα μεγάλο καί 
ώραΐον ιδεώδες: νά ζεύξν) μέ τήν τέχνην του όρη καί ωκε
ανούς, νά συγκοινωνήσγ τον πολιτισμόν με τους τόπους τών 
βκρβαοων καί νά σκορπισγ το φώς τής προόδου εις τά  πυκνά 
σκότη τής ανθρώπινης άθλιότητος. Διά νά φθάστ) εις τόν 
σκοπόν του αυτόν περνά επάνω από τό πτώμα ένός αχρείου 
τοκογλύφου, σχίζει μέ τά χέρια του τού; γραπτού; νόμους 
καί ανακράζει εις μίαν ύπεοτάτην στιγμήν αύτοπεποιθή- 
σεως καί πίστεως ποός τήν πρόοδον, α Μ ικρήν  ο ί Ανίκανοι, 
τ «  κο ινω ν ικά  παρόν/τα, τά άειδή  α νθ ρω π ά ρ ια  π ού  μ ο λ ύ 
νουν  τη εθ νη  καί τάς φ υλής , θ έ α ις  δ ια  τους Ισχυρούς , δ ια  
τά μεγάλη π νεύμα τα , διά τούς θέλοντας να ενεογετήπουν  τί/ν 
ανθρω πότη τα  » .

’Ιδού τί θέλει νά είπή ό συγγραφευς μέ τό έρρον του ,
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Ιδού ή θρησκεία ά.πό τήν οποίαν φαίνεται νά έμπνέεται ό 
μέγας ’Ιταλός ποιητής. Καί άν, ώς νομίζω, οί αληθινοί 
ποιηταί είναι οί διερμηνείς τής ψυχής τών λαών εις τους 
όποιους ανήκουν καί τού πνευματικού καί ψυχικού κυκλου, 
μέσα εις τον όποιον ζούν, σήμερον ή Ίταλ ια  ολόκληρος, μεθ’ 
όλας τάς προλήψεις της, τείνει εις τό ιδανικόν αύτο: εις το 
νά άνοίγν) δοόμ.ον εις τήν αληθινήν δυναμιν, εις την εργα
σίαν, εις τήν πρόοδον.

Τώρα εδώ ημείς μέ ένα αρχιτέκτονα ψεύτικον, με ενα άν
θρωπον κουρασμένου πριν νά έργασθή, μέ ενα. άνδρα γηρασμε- 
νον πριν νά γηράσν), έχομεν άρα γε ενα σύμβολου τής φυλής 
μας ', Μέ ενα θανατόνοντα γυναίκες πού δεν αγαπά, αλλα 
θανατόνοντα καί γυναίκες πού αγαπά, χωρίς νά συλλογισθή 
τήν ασχήμιαν τού πόνου, καί τής αγωνίας καί τού θανατου. 
καί εις τήν μίαν καί εις τήν άλλην περιστασιν, έχομεν αρά 
γε τόν αμείλικτου εχθρόν καί πολέμιον τής γυναικος και τον 
αιώνιον θετικώς καί άρνητικώ; γυναικοκτόνον ; Έχομεν τον 
’Ινδόν μοιρολάτρην καί τόν [όάρβαρον, ό όποιος τήν στιγμήν 
πόΰ ξεψυχά, διατάσσει νά ανάψουν τήν φωτιά, επάνω εις 
τήν όποιαν θά καί) ό νεκρός τής συζύγου του, διά νά μή ύπο · 
στή τόν απέραντου πόνον τής ζωής χωρίς αυτόν ; Ί Ι  έχομεν 
τόν αυθαίρετον καί εγωιστήν κριτήν, ό όποιος καταδικάζει 
εις θάνατον καί τόν εαυτόν του καί τούς άλλου; πού τού ο
μοιάζουν διά τήν τεμπελιάν καί τήν αδυναμίαν καί τήν 
ματαιότητά του ;

Ά λ λ ’ υπάρχει αράγε καί μεταξύ τού μάλλον έκφυλου 
μας ό τύπος αυτός καί έχει τό δικαίωμα ένας ποιητης τής 
περιωπή; τού κ. II. Νιρβάνα νά έξευτελίζν) τό ανδρικόν φύ
λου, τήν γενεάν μας τής σήμερον καί τής αύριον, με τόσην 
αδιαφορίαν; ’Έχει τό δικαίωμα νά καταστρέφν) τόν ανδρικόν 
ηρωισμόν, τήν μόνην ποίησιν πού ευρίσκει κανείς εις τό αν
δρικόν φΰλον, τό καταδικασμένου νά πολα ίη  μ ε  τας π ε ζό τη 
τας της ζω ής , ώς λέγουν οί άνδρες, καί νά σβύνν) με μιά μο- 
νοκονδυλιά του καί τήν πνευματικήν δύναμιν ακόμη, διά. τήν 
όποιαν τόσον οί Έ λληνες άνδρες ύπερηφανεύο\/τκι;

Ευτυχώς ότι υπάρχουν ποιηταί άλλοι, οί όποιοι [όλέπουν 
καί είδαν βαθύτερα εις τήν τριγύρω των ζωήν καί οί όποιοι 
έφαντάσθησαν καί έζωγράφησαν τόν νεώτερον “Ελληνα με 
άλλοιώτικα χρώματα καί. μεγάλα καί ώραϊα ιδανικά. “Ενας 
άπό αυτούς είναι ¡ςαί ό κ. Κωστής ΙΙαλαμας. Αυτός.μάς έπα- 
ρουσιασεν όχι ένα άρχιτέατονα τού γλυκού νερού, άλλά ένα 
γύφτο δημιουργό, ό όποιος, αφού έμπνέεται καί εμπνέει τόσα 
μεγάλα καί ώραϊα καί δυνατά πράγματα, στρέφει καί πρός 
τήν γυναίκα τήν έμορφη καί τήν λεβέντισσα πού έχει εις τό 
πλευρό του. ’Απέναντι τη ; αυτός ό γίγας τού πνεύματος 
καί τού νού γίνετα ι μικρός καί ταπεινός.

Γ ιατί δέν τήν βλέπει τήν γυναίκα ράκος ανθρώπινο, άδύ- 
νατο καί ασθενικό, προωρισμένο νά γελά καί νά τραγουδά, 
καί νά πίνη σαμπάνια καί νά παραγγέλη κόττερα μόνο καί 
τουαλέτες. Ά λ λά  τήν βλέπει, ώ ; είναι, σύντροφο δυνατό, 
((με κ οαμ ικα  κα ι ά ζ ια  χέρ ια , χνάρια μ α  πε ιό  μ εγάλο  κα ι άπο  
τά φ τερά ΐ)— τά ποιητικά καί όχι τών καπελλων—Τά βλεπει 
τά  χεριά της δυνατά, όχι γ ιά  νά οέρνη τή μ ο υ ο ικ ή  καρδ ιά

a

τάς ά ρπα ς , άλλ' οντε γ ιά  νά κρατούν  λουλούδ ια , ή τά  κεν
τούν ξ ό μ π λ ια , άλλά δυνατά, μέ άληθινή φυσική δύναμι καί 
τού μυαλού καί τής ψυχής, ώστε νά β οηθούν  ’σαν αοματα  
κ α ί νά φ νλάττουν  ’σαν φυλαχτά , κα ι νά  γ ίνω ντα ι θώ ρακες  
τής καρδ ιάς  κα ι δ ελφ ίν ια  χ ρ υσά  τού λυ τρω μού  κα ί κ αλάθ ια  
π α ρη γο ρ ιά ς  . . .

“Υστερα άπό τά  λόγια καί τής εικόνες πού μάς δίδει ό νύ- 
φτος αύτός, δέν φοβούμεθα καί πολύ πλέον τούς Α ρχιτέ
κτονας Μάρθας. Αυτούς τούς χαρίζομεν εις τόν ποιητήν των 
χιυρις να βλεπωμεν κανένα σπουδαΐον κίνδυνον ουτε διά τούς 
Ελληνας αρχιτέκτονας, ουτε διά τής γυναϊκέ; των. Καί τά  

κοριτσάκια άκομη, τα  οποία εθα.υμασαν, ώς έτυχε νά μά: 
είπή ο συγγραφευς, και ¿χειροκρότησαν τόν αρχιτέκτονα Μάρ
θαν, αυριον πού θά γεινουν γυναίκες δέν θά εκλέξουν Βέβαια 
τόν τύπον αυτόν ώς σύζυγον, διά νά τάς όδηνήση εις τόν 
δια πνιγρ.ού θανατον. Ά λλά  ούτε θά εύρεθοΰν άνδιες μεταξύ 
των νεων μας, πού θα θελησουν νά τού όμ.οιάσουν.

Και οταν λεγωμ.εν άνδρας, δέν ¿ννοοΰμ.εν βέβαια όλους όσοι 
είναι ντυμένοι άνδρικά καί όσοι έχουν μουστάκια καί γένεια. 
Μεταξύ αυτών υπάρχουν καί δειλοί καί τεμπέληδες καί ν ι
κημένος ά λ λ ’ αυτούς τούς χαρίζομεν εις τόν κ. II. Νιρβά
ναν, άν και ευτυχώς ουδεν υπάρχει τό κοινόν γνώρισμα υ.ε- 
ταξύ αυτού καί τού άρχιτέκτονός του.

Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ  Κ Α Ν Ο Β Α
Εορτάζουν εις τήν Ιτα λ ία ν , εις τάς άρχάς Νοεμβρίου, τήν 

εκατοστήν πεντηκοστήν έπέτειον τού μεγάλου γλύπτου ’Αν
τωνίου Κάνοβα. Είνε τωόντι άξιος τοιούτων τιμών, Φ.ότι ό 
Κάνοβα μετά τόν Μιχαήλ Ά γγελον ήτο βεβαίως ό ένδοξό- 
τερος γλύπτης τής περιόδου αυτής τής τέχνης.

Κατά τήν εποχήν τού θανάτου του, τό 18’22, ολ,αι αί 
μ.εγάλαι πόλεις τήςΧερσονήσου: ή Ρώμη,ή Φλωρεντία,τό Μιλά- 
νον έλχβον μερος, με θαυμασίας θρησκευτικά; τελετάς ε ί; 
τάς άνω τάτα ; τιμάς όπου άπενεμήθησαν εις τόν μεγάλον 
καλλιτέχνην άπό τήν πόλιν τής ΙΙενετίας. Ό  Κάνοβα έτάφη 
εις τό BoSSano, τό χωρίον όπου έγεννήθη· ή καρδιά του 
φυλάττετα ι εις τήν Άκαδηαίαν τών ’Ωραίων Τεχνών τή ί 
πόλεως τών Δογών, όπου έκαμε τά ; πρώτας μελέτα ; του.

Τά στάδιον τού Κάνοβα, κατά πολλούς, οφείλεται εις ένα 
γερουσιαστήν Βενετόν, τόν F railer, ό όποιος διέκρινε τά  
έργα τής νεότητός του καί τόν ύπεστήριξεν εις τήν Βενετίαν 
κα τ ’ άρχάς, εις τήν Ρώμην κατόπιν, μέ όλην τήν έπιρροήν 
του. Αυτός τού έκαμε τά  πρώτα έργα του γνωστά : τόν Ό ρ -  
φέα  καί τήν ΙΙεροεφ όνην , τόν Δαίδαλων καί Ίω άννην , οί 
οποίοι τόν έφερον ε ί; τήν Ρώμην, πλησίον τού πρέσβεως τής 
Βενετίας, τού κόμητος Julian. Εις τήν Ρώμην ό Κανόβα 
άπεκτησε τούς πρώτους θριάμβου; του, μέ τήν ”ΙΙβην  του> 
πορτραϊτο μιας αριστοκρατικής κόρης δέκα τεσσάρων έτών, 
τόν ’Έ ρω τά το ν , κατά τό πρότυπον τού μικρού πρίγκηπο; 
Czatorinski, τόν 'Ηρακ.λ,ή το ν , τήν περίφημόν του Μ ετα
νοούσαν Μ αγδαληνήν , ή όπο’.α τόν έκαμε γνωστόν εις τό 
ΙΙαοίσι, τήν Ά φ ροδ ίτη ν  του, τήν οποίαν έκαμε διά νά άντι-
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καταστήσγι εις τήν Φλωρεντίαν την Ά φ ροδ ίτη ν  τώ ν Με- 
δείκω ν, την οποίαν ήρπασεν ό γαλλικός στρατός.

ΙΙροσκληθείς εις την Γαλλίαν από τόν πρώτον "Υπατον, 
έκαμε την προτομήν του μέλλοντος αύτοκράτορος και την 
της μητρός του, της κυρίας Laetitia· αί προτομαί αύταί 
¿χρησιμέυσαν διά να γίνουν κατόπιν δύο ωραιότατα αγάλματα.

’Από την προτομήν της πριγ κηπίσσης ΙΙαυλίνας ΒΰΓ- 
g llè s c  συνθετει τήν θαυμ.ασίαν του Ν ικήτρ ιαν Ά ρτέμ ιδα , ή 
όποια επαναστάτησε ολόκληρον τήν Γιόμην επί μήνας. Δέν 
έπαυαν νά πηγαίνουν νά τήν θαυμάζουν, καί έγινε ανάγκη 
να την βλεπουν και με τά Φώτα εις τόν προθάλαμον του 
παλατιού Borghese, διά νά ευχαριστηθούν οί περίεργοι.

I [ιστός εις τήν αρχαΐαν παράδοσιν, ήθελε τα αγάλματα 
του ντυμένα μέ πτυχωτά φορέματα, τά  όποια απέδιδε μέ 
θαυμαστήν τέχνην. Τόν κατηγόρησαν ότι αντέγραψε τ ’ αρι
στουργήματα της είδωλολατρικής · εποχής, άλλ ’ άπέδειξε 
Οριαμβευτικώς τήν προσωπικότητά του καί τήν πρωτοτυπίαν 
του, μενών πάντα πιστός εις τάς ιδέας του.

(R. De Bellex)

ΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΣΟΐ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΪ
“Ολα εις τόν κόσμον αύτόν είναι σχετικά. Ή  ευτυχία 

καί ή δυστυχία καί ή άξια. Καί τίποτε δέν διακρίνεται 
άνευ συγκρίσεως.

Εις σας λοιπόν, ώ σύζυγοί μου, που παραπονεισθε τόσον 
συχνά διά τήν τύχην σας, εις σας που θεωρείσθε βάρβαροι 
ένεκα του γυναικωνίτου καί των βέλων που σκεπάζουν τά  
πρόσωπά σας, καί των ΙΙερσικών εθίμων, εις σας έρχομαι νά 
είπώ τ ί είδα εις τόν τόπον αυτόν όπου ανθεί ό πολιτισμός, 
εις τό ΙΙαρίσι αυτό, τήν πρωτεύουσσαν τού κόσμου, όπου ή 
τύχη τής γυναικός όπως νομίζετε είναι γλυκειά, ωραία καί 
υπερήφανος.

Λοιπόν τό πρώτον βράδυ που έφθασα έπήγα καί εγώ εις 
ένα από τά  μεγάλα καφφενεΐα τών Βουλεβάρτων καί ¿κά
θισα νά πάρω ένα καφφέ. Λεν έπέρασαν πέντε λεπτά  καί 
ήρχισε μία τρελλή παρέλασις από ζευγάρια γυναικών, κα 
λοντυμένων, καλοβαμμένων. νέων καί μή, αί όποΐαι έφαί- 
νοντο κάτι νά ζητούν εις τά  καφφενεΐα. 'Υπέθεσα ότι θά 
¿ζητούσαν τούς άνδρας των, ή τουλάχιστον φιλενάδες των 
από τής κυρίες, που έκάθηντο εις τό καφφενείον.

’Έξαφνα μία από αυτές ¿κάθισε μ.ε πολλήν οικειότητα εις 
τό τραπέζι μου. Έ μεινα  εμβρόντητος. Τί ήθελεν άρά γε; 
καί ποιον νά ώμοίαζα καί ήλθε νά καθίση κοντά μου ; 
Έτοιμκζόμην νά τήν ¿ρωτήσω μέ κάποιαν δειλίαν καί συ- 
στολην, όταν εκείνη άρπαξε τό χέρι μου, τό ¿φίλησε -καί 
μου είπε : Λύσετε μου ολίγα χρήματα, γ ια τ ί πεινώ .’Έμεινα 
έμβρόντητος. Αυτή μέ τά οιραία αυτά φορέματα, καί μέ τά  
ωραία διαμάντια £ίς τ ’ αυτιά , ’πεινούσε. 'Υπέθεσα ότι 
θά ήταν τρελλή ή μεθυσμένη καί’ έστράφην πρός τό γκαρ
σόνι, μέ τήν ελπίδα βτι θά μ ’ ¿βοηθούσε ν ’ άπαλλανώ  άπό 'I  ι ι *

την γυναίκα αύτην. ’Αλλά τό γκαρσόνι μάς έβλεπεν ¿δ ιά
φορον.

Γελος ήρχισα νά σκέπτωμαι ότι μόνος μ.ου ώφειλα νά τ ε 
λειώσω τόν λογαριασμόν μου μέ τήν κυρίαν αυτήν. "Ηοχισα 
λοιπον νά τής διαφιλονικώ τήν πτωχεία  της, δεικνύων τά 
διαμάντια, που ¿λαμποκοπούσαν σ ’ τά  χέρια, της, όταν είδα 
τα  μάτια της νά γεμίζουν δάκρυα καί τά  χέρια της διά μιάς 
νά γυμ.νόνωνται από τά δακτυλίδια. Σάς τά  δίδω ολα, μου 
ειπε, γ ιά .πεντήντα  φράγκα- τό πρόσωπό της έχλώμαινε κάτω 
άπο τό κοκκινάδι. Ρλήγωρα,έπρόσθεσε, πρέπει κάτι νά φάω, 
είτε μη θά λιποθυμήσω. Έ κτύπησα τό γκαρσόνι καί ή κυ
ρία έζήτησεν ένα ποτήρι γάλα μέ καφφέ. Έν τώ  μεταξύ 
αρχισεν να τρωγ μερικά μπισκότα που μου είχαν μείνη άπό 
τον δικό μου καφφε. Μέ συγχίορειτε μου εϊπεν μέ φωνή αδύ
νατη. Μα πεθαίνω. Έ χω  νά φάω τίποτε τριάντα ιύρες. ’Έ 
βαλλε εμπρός της τό ποτηράκι μου τό κονιάκ,τό όποιον άδεια- 
σεν εις ενα δευτερόλεπτο καί όταν ήλθε τά γάλα, ώρμ.ησεν 
εις τό ποτήρι σάν λυμασμένη. Δ ιέταξα καί δεύτερο καί τρίτο 
γάλα καί τά καταβρόχθισεν όλα γλήγωρα καί λαίμαργα, 
χωρίς νά είπή ούτε λέξον. "Οταν ¿τελείωσε, τήν ¿ρώτησα 
πώς συνεβαινε νά εύρίσκεται εις τέτοια φτούχεια καί άώς δέν 
ευρισκετο κοντά της κανένας άνδρας, σύζυγος ή αδελφός, που 
νά τήν φροντίση.

II κόρη μου άπηντησεν ότι τά πτωχά κορίτσια εις τό ΙΙαρίσι
δεν παντρεύονται καί ότι οί άνδρες τής πέρνουν τό πολύ πολύ,
γιά λίγο καιρό καί έπειτα  τάς αφίνουν εις τούς πέντε δοόμους.
Καί τά  παιδιά σας τ ί γίνονται; τήν ¿ρώτησα.”11 τά  πετούμε
στόν ποταμό, ή τά  ρίχνομε στή σακκούλα του βοεφοκομείου,
Καί οί άδελφί σας ; ήοώτησα. Οί πειό πολλοί γίγνονται άπά-
οΐΐιδες, μου είπε, καί όταν δέν κερδίζουν, έρχονται καί μάς
περνούν τό ψωμί άπό τό στόμα μας, άφοΰ μας δείρουν καλά, 
καλά.

Τήν έκύτταξα μεσ’τά  μάτια ,γ ιά  νά πεισθώ ότι δέν έλεγε 
ψέματα, καί όταν έπείσθην, ώ ΙΙαλμύρα μου καί Μίρζα μου 
καί Ά ΐδ ά  μου, είπα εις τό ωραίο ΙΙαρισιάνικο κορίτσι. ’Έ λα 
μαζή μου εις τήν Ιίερσιαν. Καί άν δέν έχγι θέσιν εις τό χα
ρέμι μου, θά σέ δώσω εις κανένα φίλον μου. Έ κεΐ ή γυναίκα 
είναι ακόμη τό αγαπητό πλάσμα τής δημιουργίας, που ό 
άνδρας έχει τήν ύποχρέωσιν νά άγαπγ. καί νά περίποιήται 
καί νά τρεφν). Θά βάλης μόνο γιασιμάκι εις τό πρόσωπον καί 
δέν θά τρεχγς εις τά  βουλεβάρτα όπως έδώ.

ΤΙ μικρούλα έτινάχθη μ.έ χαράν καί παρ’ ολίγον νά πέση 
νά φιλήσνι τά  πόδια μ.ου.

Ά ν  θά έχω νά τρωγω γιά όλη μου τή ζωή, έρχομ.αι καί 
ως δούλα, μ.οΰ είπε. Γ ιατί έδώ ούτε έργασίαν μ.οΰ δίδει 
κάνεις . . . .

"Ω ! γυναικούλες μου ! Δέν είναι άλήθεια οτι προτιμάτε 
νά περνάτε τήν ζωή σας στό χαρέμι, παρά νά φαντασθήτε 

άν τήν ζωή αυτή τών μ.εγάλων καί πολιτισμ.ένων κέντρων 
τής Ευρώπης, όπου ή πτωχές γυναίκες ή άπό καλά σπίτια 
πού δεν καταδέχονται νά έργασθουν, γ ιά  νά ζήσουν χάνονται 
εις τούς δρόμους,ή σαπίζουν κλεισμένες εις τά  πλέον βρωμερά 
σεράία τής Δύσεως ;

*Α6δονλ-*ΕδδΙν
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Α Π Ο  Τ Η Ν  Β Ι Ε Ν Ν Η Ν
Δηλαδή άπό μίαν τών μεγαλειτέρων καί πολυανθρωποτε- 

ροιν πόλεων τής Ευρώπης. Ως εκ τής θεσεως της χρησιμ,ευει 
ώς γέφυρα, δύναται τις να είπη, άγουσα αμέσως εις τα  κεν
τρικά τής Ευρώπης κράτη. Καί θαυμ.αζεται πολύ δια τό 
μ.έγα της έμ.πόριον, διά τούς νεωτερισμ.ους τών συομ,ών και 
τά  κου.ψοτεχνήμ.ατά της, διά τα ο>ραϊα τής θέατρα και λοιπά 
κτίρια, ιδίως όμ.ως διά τόν 1 οτθικού ρυθμού καθεδρικόν ναον 
της τού άγιου Στεφάνου. ΙΙεοιπάτους εχει ωραίους. Γό άπε- 
ραντον P ra te r μ.έ τά  πολλά του διαμε^ίσμ,ατα, όπου έκά- 
στη τάξις άνθρώπων καί έκαστη ηλικία ευρίσκει τας καταλ
λήλους δ ι ’ αύτήν διασκεδάσεις. At πυκναι δενόροστοιχιαι μ.έ 
τούς ήσύχους κήπους, μ.ε τα  ζυθοπωλεία, την μουσικήν και 
τον άρκετόν θόρυβον, διά τους αρεσκομ.ενους εις το είδος τούτο 
τών διασκεδάσεων- τά  θερινά θέατρα μ.ε τα  νευροσπαστα, τα  
διάφορα λαχεία, τάς έκτάκτους μικράς εκθέσεις, και τέλος 
μέ τήν περίφημον Grotte.

Ή  Grotte, έ'να τεχνητόν σπήλαιον, έχει καί τόν υπό
γειον σι δηρόδρομόν της, ό οποίος δεν. ομ.οιαζει τους συνήθεις I 
σιδηροδρόμ.ους, διότι δέν έχει τα γνωστά βαγόνια. Αποτε- 
λε ίτα ι άπό ένα κροκόδειλον πρασινομαυρον, τό φυσικόν τού 
ερπετού αυτού χρώμα, με δυο φωτεινά μ-άτια, και ούραν 
άκόμη. Ά ντ ί βαγονιων, εις την ραχιν τού κροκοδείλου υπάρ
χουν θρανία, όπου καθηνται οι επισκεπτομ.ενοι την G rotte. 
Έ κεϊ βλέπει τις τά  πλέον άσυμβίβαστα και άνόμοια πράγ
ματα. Οί νάνοι τής Γερμανικής μυθολογίας, οί οποίοι κατεί- 
χον τά  μ.υστήρια τής Τύχης και εφυλαττον τους θησαυρούς, 
καί τόσα άλλα μ.ετ ’ αυτών τερατώδη πρόσωπα, και παρεκεΐ 
ό ήρευ,ος εύτυχής οικογενειακός βίος. Έδώ η κολασις μ.ε τους 
δαίμονας καί τήν φρίκην της, έκεΐ ο ουρανός μ.ε τους άγγε- 
λους καί τούς στεφανουμ.ένους άγιους Μάρτυρας. Απο το εν 
μ.έρος παρουσιάζεται άμ.μώδης αυχμηρά εκτασις, μ.ε τας κα- 
μ.ήλους καί τόν "Αραβα οδηγόν, άπό το αλλο όρη χιονισμ.ενα, 
πάγη, καταρράκται. Έδώ δικαστηριον μ.ε τους λογίους κρι- 
τά : του, έκεΐ μαγειρείον μ.έ τάς χύτρας και τα λοιπά χρειώδη 
του. Αί τέσσαρες έποχαί τού έτους, τό ύψος καί βάθος, το 
λευκόν καίτόμαύρον. Σκοπός τού σπηλαίου φαίνεται να εινε η 
παράστασις τών άντιθεσεων τής ζωής καί τών αιωνων. Και ενώ 
αί παραστάσεις αύταί θά ηύχαρίστουν μ.όνον παιδια , εν του- 
τοις ό κροκόδειλος κάμνει τόν γύρον τού σπηλαίου, και κε- 
νούνται, καί πλήροΰνται τά  εις τήν ράχιν του ευρισκόμενα 
θεανια έςακολουθητικώς άπο καθε ηλικίαν ανθρωπων. ΙΙαρα- 
δοξος δέ είνε ή προξένουμ.ενη εντυπωσις, οταν άπο τας αλ
ληγορίας, τό σκότος καί τήν σιωπήν τού υπό τήν γήν κοσμου 
εΰρεθή τις εις τήν πραγμ.ατικότητα, το φώς τής ημ.ερας και 
τόν θόρυβον.

"Αλλος ωραίος περίπατος τής Βιέννης είνε τό Schon- 
brunn, όπου υπάρχει καί ό θαυμάσιος μεγας Ζωολογικός κή
πος της. ’Από τά  άγριώτερα θηρία τών πεντε Ηπείρων και 
άλλων τετραπόδων μέχρι τών μ,εγαλειτερων και μικρότατων 
πτηνών έκτιθενται εκεί- μ.ονον τα  ερπετά αποκλείονται. Και 
άλλαι μ-εγαλοπόλεις τής Ευρώπης έχουν ζωολογικούς κήπους,

άλλ ’ ή εδώ ποικιλία τών ζώων δεν υπάρχει πουθενά. Έκτος 
τούτου οί καλλιεργημένοι κήποι μέ τάς πρασιάς των, μ.έ τά  
σπάνια άνθη καί τά  άναβρυτήρια, οί μακρών άποστάσεων δεν- 
δρόφυτοι δρόμ.οι, τά  έπί τής κορυφής τών υψηλών βράχων ευ
ρισκόμενα παλάτια , καί αί άπωτέρω φαινόμεναι πράσιναι εκ
τάσεις, αί έχουσαι όριον τό άπεριόριστον τού ουρανού, ή ονει
ρώδης σιγή ή διακοπτομένη μ.όνον άπό τά  κελαδήματα τών 
πτερωτών κατοίκων τών δένδρων είνε κάτι τ ι μυθώδες πλη
σίον τής πολυθο ρύβου μ,εγαλοπόλεως. Τά ολον έν γενει παρου 
σιάζει εικόνα, μή περιγραφομένην εις όλίγας γραμμάς.

Ή  τέχνη άντιπροσωπεύεταί πλουσίως. Τά μουσεία, αί π ι- 
νακοθήκαί της είνε ωραιότατα’.. ’Αλλά καί αί έπιστήμ.αι κα
τέχουν θέσιν έκ τών πρωτίστων έπίσης. Ό  ’Ασκληπιός λα 
τρεύεται, ώστε μέγα μέρος τών παρεπιδημ,ούντων έρχεται 
όπως ζητήσν) τήν γνωμοδότησιν καί συμβουλήν τής επιστή
μης διά τόν τάδε ή δείνα λόγον. Καί ώς έκ τής θεσεώς της 
καί διά τά  τόσα της μέσα, καί διά τάς τόσας της χάριτας 
ή μεγαλούπολις αΰτη σύρει πολύν, πολύν κόσμον. Κατά τούς θε
ρινούς ιδία μήνας μέ τήν αιτίαν τών ευρισκόμενων εις το Αυ
στριακόν έδαφος θερμών λουτρών βρίθει ξένων.

Εις τά  πέριξ τής Βιέννης, ή καί εις άρκετήν μακρυνην 
άπόστασιν, θειούχα, σιδηρούχα, αλατούχα νερά φημίζονται 
Τό Marienbad, τό Teplitz, τό Karlsbad, τό Franzesbad
είνε πλέον πασίγνωστα έκτος τών τόσων άύ.λων μικρότερων 
τού Τυρόλου. ’Αλλά καί άλλα μέρη τής Αυστρίας, έστω καί 
άν δέν έχουν πηγαία  ίαμ.ατικά νερά, έπισκεπτονται κατά το 
θέρος πολλοί ξένοι, διά τό εύάερον καί τήν λαμπράν θεκν. 
Μεταξύ άλλων τό Semmering κατέχει τήν πρώτην θέσιν.

Τό περισσότερον συχναζόμ.ενον είνε τό Baden, τό καί πλη- 
σιέστερον εις τήν πρωτεύουσαν, άπέχον αυτής μίαν ώραν διά 
σιδηροδρόμου.

Δέν ομοιάζει ούτε τό Baden τής 1’ερμ.ανίχς, ούτε τό Ba
den τής Ε λβετίας, τό μ.ικρόν τούτο αύστριακόν πολ’.χνιον, 
τό όποιον καί πρός διάκρισιν τών δύο πριότων ονομάζεται Ba
den bei W ien. Μικρόν τό μ.έρος ύφ ’ ολας τάς έπόψεις- καί 
οί σταθεοοί αυτού κάτοικοι ολίγοι- ά λ λ ’ εις τήν έποχήν τών 
λουτρών τριπλασιάζονται ή καί περισσότερον. Οί έπισκεπται 
του φθάνουν ένίοτε τάς -Ή) χιλιάδας, οτε πλέον δεν υπάρχει 
θέσις ούτε εις ξενοδοχεία ούτε εις οικοτροφεία.

Έν άρχαϊον πολίχνιον μ.έ στενούς δρόμους, έκτος ενός τού 
φέροντος άμ.έσως εις τόν σταθμ.όν, οστις είνε πλατύς και 
ίύραίος μ.έ διωρόφους οικίας, άλλά μ.έ έκκλησίας καί παρεκ
κλήσια καί μοναστήρια καί σχολεία / αμ.πρά. ’Έ χει προς 
τούτοις καί δύο θέατρα- τό εν εις τό κέντρον, θέατρον τής πό- 
λεως όνομ-αζόμενον, καί τό άλλο εις τό ΓΙαρκον, τό οποίον 
όνομ-άζεται διά τής άρχαίας ρωμαϊκής λ έξεως Arena, ώς εί: 
τήν Γώμην ώνομάζετο τό στάδιον, ή κονίστρα τού θεάτρου. 
Ιίεριπάτους έχει ώραίους εις τά  ύψη τών λόφων, ά λ λ ’ εχει 
άκόμη καί· μίαν κοιλάδα, όνομ.αζομ.ένην «Κοιλάς Ελένης», 
άπέχουσαν τού κέντρου τριών τέταρτων τής ωρας δια του 
τράυ., ήτις περικλείεται έκ τού ένός μέρους ύπό χειμ.άρρου, 
καί έκ τού άλλου ύπό υψώματος γής, καταφύτου άπο σφεν- 
δάυ.νους, δρύς καί πλατάνους, τά  όποια δένδρα καθιστώσι
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τήν κοιλάήχ κχί αρκετόν διάστημα ^ρόμ.ου ττρο κύτη; σκιε 
ρόν εις το αντίθετον δε ΰψωμ.χ, τό χωριζόμ.ενον της κοιλά 
ο ο; ύπό τοΰ χειμάρρου, φαίνονται και ά.ρχχ.ϊχ ερείπια πύρ 
γων. 11 κοιλάς κατακλύζεται κόσμου, δταν κχ.θ ’ ώρισμένοςς
τοΰ μ.ηνός ήμέρχς μ. ία όρχήστρχ Γύφτων δίδει τάς μουσικά; 
συναυλίας της.

"Ο,τ ι όμως ώραϊον έμ εινα  επίδειξη τό Baden bei W ien  
είνε τό ωραϊον πάρκον του. Είνε μέγιστόν διά τόσον υ.ικρόν 
μέρος. Από των εισόδων άνέρ/εται ό τόπος όμκλώς. Κανο
νικά φυτευμένκ εύσκια υ.εγάλα δένδρα, έλάται, πλάτανοι, 
δρύες φέρουν πρός τό ΰψωμχ, οπού υπάρχει ξενοδοχείον, τό 
θε'χτρον Arena, ¿>ς είπομεν, τά  χωρίσματα μ.έ τά  υιρχ.ίκ 
άνθη, άναβ'ρυτηριον, ενας απέραντος καλλιεργημένος κήπος. 
Άπο του μέρους τούτου ύψοΰται ό τόπος άποτόμως, φερων 
εις τήν κορυφήν του ορούς, τό όποιον είνε άπέραντον δάσος. 
"Ωστε τό ΙΙάρκον είνε από της εισόδου πάρκον,μέ τάς ωραίας 
δενδοοστοιχίας του,έπειτα  κήπος, καί καταλήγει εις δάσος. 1 Ιοό 
της εισόδου, οπού είνε καί αί νεώτεραι συνοικίαι, με δρόμ.ου; 
πλατείς. Εις τό μέσον τοΰ πάοκου εύρίσκεται καί ή έςέδρα 
τν5ς μουσικής. Έ ν κομψόν κιόσκι, άπό τό όποιον ακούονται οί 
μεγαλειτεροι καλλιτεχναι τοΰ κόσαου.
i  I  \  / „  \

Ά ν καί δεν έχη φυσικά πηγαία  ιαματικά νερά τό Baden, 
αλλά τεχνητά μόνον, συνισταται πολύ, καί παρά ιατρών μ.α- 
λ ισ τα .“Εκαστος λοιπόν επισκέπτης, άπό των πριγκηπων με- 
χρι τοΰ ¿σχάτου υπάλληλου, ε ίτε υ.ένων εις κατάστημ.α θε
ραπείας, διευθυνόμενον υπό ίατροΰ τίνος, είτε εις ξενοδοχείου, 
η εις καμμίαν pension, τήν πρώτην εβδομάδα εχει εις τόν 
λογαριασμόν του 1.2 κοοόνας διά τό K lirpar, τήν δευτέραν 
10, τήν τριτην 8 καί τήν τετάρτην (). ’Αργότερα δέν πλη-
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- ΑΙ  Δ Τ Ο  Α Δ Ε Λ Φ  A I
— ’Εσύ Λουϊζίτσχ μου, επειδή είσαι μελχχροινή, το δωμχτιόν σου 

Οχ είνε τριανταφυλλί μέ χχλ/ά πχντοΰ καί ώρχΐες εικόνες, επειτχ Οά 
έχης ώρχΐες μχκευές ρόμπες από βελούδο. Κχί συ Ιουλία, επειδή είσαι 
ξανθή, τό δωμάτιό σου θά είνε γαλάζιο, μέ έπιπλχ εποχής Λουδοβίκου 
XVI καί έπάνω εις τής άσπρες ρόμπες σου θχ βχζη; φιόγκους γαλά
ζιους. Κχί χί δύο θχ έχετε μέγαρα, αμάξια, όπηρέτχς, καί δπως όλαι 
χί ώρχίχι κυρίχι Οχ πηγχίνετε κάθε ημέραν περίπχτο εις τό δάσος τής 
Boulogne. Κχί Οχ ’δήτε πώς τχ χρήματα θχ τρέχουν σάν χρυσός πο
ταμός όταν Οχ πλουτίση ό αδελφός σχς ! . . .

Α! δύο αδελφαί έκθαμβοι κυττάζουν τόν αδελφό τους μέ θχυμχσμόν. 
Τι ώραϊον υ,ίλλον τά; χάμνει νά βλέπουν ! Λέν Οχ έχουν πλέον ν ’αγρυ
πνούν ολόκληρες νύκτες δια νχ τελευόσουν τήν ατελείωτου εργασίαν» 
δεν Οχ έχουν πλέον νά κουράζωντχι, νχ φροντίζουν, νχ φοβούνται δια 
την χύριον. "Λ ! πόσον τόν αγαπούν τόν αγαπητόν των, τόν ώοαίο ](ί- 
κτωρά τους ! Ή αλήθεια είνε, ότι είνε αρκετά ώρχΤος νέος ό Βίκτωρ 
Charrier, άλλ’ εχει υφος άνόητον, καί μιλά αληθινά πολύ συχνά διά 
νά δείχνη τά κάτασπρα δόντια του" μέ μίαν λεξιν είνε, ό γέλειος τύπος 
τού ώραίου. Καί ίσως αυτή είνε μία άπό τχς αίτιας του μεγάλου θαυ
μασμού, τόν όποιον έχουν αί αδελφαί του δΓ χυτόν.

Είνε ευτυχείς νά έχουν αδελφόν καθώς τόν Βίκτωρα, διότι κολακεύε
ται ή φιλοτιμία τους' είνε κύριος, τόν εύρίσκουν ξεχωριστόν από τούς 
άλλους, ωραϊον καί ιδίως διαφορετικόν από αύτάς. Τά φορέματα του

ρόνει πλέον τόν φόεον όσον κχί αν ήθελε μ.είνη. Είνε ελεύθε
ρος ε'κχ.στος χν Οέλη, ή μή, νά έπισκεφθή τό ΙΙάρκον κχί νά 
ακουση τήν μουσικήν του, χλλά τόν φόρον θά τόν πληρώση 
πρός συντηρησιν χύτοΰ καί τής ορχήστρας.

Είνε όμως αληθές ότι είνε ώραϊον, ότι δικαίως φημίζεται. 
Καί αί διο ργανούαεναι κατά  καιοού: εύεονετικαί α νοίκι διά
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φιλανθρωπικούς σκοπού; ύπό κυριών γίνονται ε ί; τό πάρκον. 
Τό B a llen  τοΰτο διά τό πάοκον του δύνατχι νά διαφιλονι- 
κηση τά  πρωτεία πρός τάς μεγάλειτέρας καί ιυραιοτερας πό
λεις τής Εύρώπης.

Έ ν Μονάχω.
λ ία ο ίη  Π ιν έ λ λ η

Τ Ο  ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΗΙΑ Τ Ω Ν  ΑΘΗΝΩΝ
ΙΙρέπει νά όμολογηθή ότι ή συνάδελφος οΆ&ήναι» γ ί

νονται πραγματικαί Άθήναι ημέρα τή ημέρα. Δηλαδή κα
τορθώνουν νά συγκεντρώνουν ό,τι καλόν καί ώραϊον καί δυ
νατόν καί εις άρθρογραφίαν καί εις χρονογράφημα καί ε ί; 
πρωτότυπον μ.υθιστόρημα καί ε ί; εικόνας καί ε ί; άκριβολο- 
γικν καί ενημερότητα ειδήσεων καί εις καλοτύπωμα καί εις 
εκλεκτόν ναοτί.

Τελευταίως αί « Ά θήνα ι» ποοσέθεσαν εις όλα αύτά καί 
ένα Μηνιαΐον ΙΙαράρτημα, τό όποιον αύτό καθ ’ εαυτό απο
τελεί έν α πλουσιώτατον εις εκλεκτήν ΰλην είκονογραφημενον 
περιοδικόν. Καί τό παράρτημα αύτό τών 150 περίπου σ ελ ί
δων, το προσφέρουν δωοεκν εις τούς συνδρομητάς των. Εις 
δε τούς τακτικούς άνχννώστχ; των, επίσης δωρεάν επί τή 
επιστροφή τών φύλλων έκάστου μηνός.

Ώρισμενως οί άναννώσται τών α Αθηνών» όεν έχουν

είνε περιπσιημένχ, κομψά, τά δικά τους άπ’ ένχντίχς είνε άπλχ, τα
πεινά. "Ισως μάλιστα πάρα πολύ άπλχ ! . . . ν

Ά λ λ ’ όχι, αύτό τάς άρκει, χν τώρα δέν φορούν πολυτελή φορέμχτχ, 
χργότερα, ώ I αργότερα, δέν έχουν νά φοβηθούν τίποτα, Οχ έχουν ό,τι 
θέλ.ουν ! . . .

’Αλλά τώρχ ό Βίκτωρ έχει ανάγκην πολλών πραγμάτων. ΙΙρέπει νά. 
είνε τελείως ενδεδυμένος διά νά πηγχίνη διά τάς ύποθέσεις του' νά προ- 
γευματίζη εις ένα καλό ξενοδοχείο, διά νά μην φαίνεται κατώτερος από 
τούς φίλους του καί συναδέλφους του τού γραφείου, νά έχη χαρτζιλίκι. 
Τέλος ό Βίκτωρ έχει ανάγκην άπό πολλά πράγματα καί χί δύο αδελφαί, 
νχνουριζόμεναι μέ τά ούρχΓχ σχέδια τού μέλλοντος, τό οποίον ετοιμάζει 
δΓ αύτάς ό αδελφός τους, χφοσιούντχι εις χυτόν. Αί δύο χύτχί κχλχί 
καρδίχι θυσιάζονται δΓ χυτόν κάθε στιγμήν, αγρυπνούν, εργάζονται ώς 
εργάτιδες, στερούνται σχεδόν όλα, διά να έχη ό Βίκτωρ άσπρόρρουχχ 
τέλεια, γάντια τεσσάρων δραχμών καί παπούτσια άμεμπτα.

Καί πόσον όλα χυτά γίνονται με λεπτότητα ! Νομίζουν ότι Οχ ποοσ- 
βάλουν τόν αδελφόν τους,εάν τού έδιδον χρήματα εις τό χέρι ! Δ ι’αύτό 
οτχν σκουπίζουν τά φορέμχτά του βάζουν μερικά νομίσματα μέσα εις 
τής τσέπες. Τέλος χί δύο αδελφαί δέν ζούν παρά δια τόν αδελφό τους, 
δέν είνε ευτυχείς παρά οτχν αυτός φαίνεται οτι είνε καί πάντοτε επι
θυμούν να τόν βλέπουν εύ'θυμον, ευχαριστημένου. Αύτός, όταν νομ.ίση 
οτι ή ύπομονή τών αδελφών του όχι έξηντλήθη, άλλ’ εκουράσθη, τότε 
χναπτερόνει τήν φαντασία τους με ωραία σχέδια τού μέλλοντος.

’Αλλά περιμένουσαι τάς υ,ακρυνάς αύτάς ημέρας αί δύο αδελφαί βιά
ζονται νά τελειώσουν την εργασίαν,τήν όποιαν ή κυρία Οά ζητήση, καί 
διά την οποίαν βεβαίως πρέπει ν ’ αγρυπνήσουν ολην τήν νύκτα.,., ενώ
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κατά τίποτε νά ζηλεύσούν τούς χναγνοόστχς τών τελειότε
ρων Ευρωπαϊκών φύλλων. Εις τόν συνάδελφον κ. ΙΙώπ, διευ
θυντήν τών « ’Αθηνών» συγχαρητήρια δια τήν ώραίχν δη
μοσιογραφικήν επιτυχίαν τού.

ΤΟ ΜΗΗΜΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Σ υνέχεια)

ΊΙ έπχ.υλι; τοΰ άδελφοΰ τοΰ γιατροΰ, ήτο άπό τχς ώρχιο- 
τεοχ.ς έξοχα; τής Κηφισιάς. Άποκατεστηυ.ενος πρό χρόνων ό 
ιδιοκτήτης εις τήν Αίγυπτον ώς δικηγόρος, είχε προτιμήσει 
τόν Αίγυπτικόν ρυθμόν εις τό ώραϊον εξοχικόν του σπίτι. Καί 
όχι μόνον ώς οίκοδομ.ή, άλλα καί ώς έπίπλωσις καί ώς δια- 
κόσμ.ησις τό μέγαρον ενθύμιζε τήν Αίγυπτον, όχι βέβαια τήν 
τωρινήν, άλλα τήν παλχιχν καί δοξχσμένην τή ; Κλεοπά
τρα; καί τών ΙΙτολεμχίων.

Σφίγγες μεγάλαι εις φυσικόν μέγεθος έπρόβαλαν τχς μυ
στηριώδεις μ.ορφά; των εις κάθε γωνίαν τοΰ κτιρίου κχί σφίγ
γες μικρότεραι ύψοΰντο εις τήν στέγην, ό>; καπνοδόχοι, καί 
έξαπλοΰντο εις τχς πλευράς καί τούς τοίχους, σκεπάζουσαι 
σωλήνας ή άνερριχώντο έπάνο) ε ί; κολώνες ώς κιονόκρανα.

Τό κτίοιον όλο ήτο 5 α μ. εν ον με ένα χρώμα στακτοκίτρινον, 
υ.ε ραβδώσεις κοκινωπες καί λουλακιες καί με σχέδια εί; τό 
υ.εταξύ άσπρα καί μαΰρα, ενα είδος πριοτοτύπων μαιάνδρων, 
μοΰ έφαίνοντο καμωμένοι άπό μεγάλα τουρκικά γράμματα. 
Μέσα εις τό πράσινο βάθος τοΰ κήπου καί εις τά  μπαμπού 
καί τά φοινικόδενδρα τά  υψηλά ποΰ τοΰ έκαναν τριγύρω πλα ι
σίου, τό σπίτι ιυμοίαζε περισσότερον ναόν, παγόδαν, τζαμ.ί, 
χλλ,ά όχι κατοικίαν, προωρισμένην δ ι ’ ανθρώπους.

ό Βίκτωρ θά κοιμάται ήσύχως, διότι άν χύριον δέν έχει τό πνεύμα διαυ
γές, αναπαυμένου, πώς Οά δυνηθή νά πρχγματοποιήσ*} τά σχέδιά του, 
τά οποία θα τούς κάμουν πλουσίους ολους :

Σήμερον ό Βίκτωρ Cliirrier έπροβιβάσθη άπό υπάλληλος άρχιτέ- 
κτονος, εις αρχιτέκτονα αύτός ό ίδιος, καί ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τού 
προϊσταμένου του κχί καθώς τό προ έλεγε εις τά; χδελφάς του ποό δεκα
πενταετίας, έκαμε άρκετά καλή τύχη. Έπεφσρτίσθη μέ δημόσια έργα, 
αί σχέσεις του έχουν γίνει μεγαλείτεραι, οσον διά την γυναίκα, του λέ
γουν οτι ήτο περισσότερον πλούσια εις χρήματα παρά εις ώμορφιά.

’Επίσης τά δύο παιδιά τους ή Simone καί ό Guy είνε ενδεδυμέναι 
λιγάκι σάν σοφά σκυλάκια, ή κυρία έχει σπίτι πλούσια επιπλωμένου, 
εις το όποιον δέχεται πολύ συχνά ό κύριος έχει μικρές φιλενάδες οπου 
τού κοστίζουν πολύ.

Όσον δια τάς δύο άδελφάς τήν Λουίζα καί ’Ιουλία, τί άπέγεινχν; Τί
ποτα, έμειναν ο.τι ήσαν. κχλχί καί άγαθαί, καί τώρα άγωνίζονται τόν
μεγάλο αγώνα τής ζωής Ύπχνδρεύθησχν, ή μία μέ ένχν εργάτην μέ
καλά αισθήματα, άλλα αδύνατόν καί χωρίς καμμίαν ενεργητικότητα, ή 
άλλη μ ενα άνισόρροπον, σχεδόν τρελλόν, ό οποίος την ηπάτησε μέ
ένα εξωτερικόν φαινομενικής καλωσύνης.

II Λουίζα έπειτα άπό ολίγον καιρόν έμεινε χήρα, καί διά ν ’ άνα- 
Ορέψη τά τρία παιδιά της, περνά τάς περισσοτέρας νύκτας της ράπτουσα, 
άλλά δεν παραπονιέται. Ό λαι αί φροντίδες της, όλαι αί άνησυχία: της 
είνε διά τήν άδελψήν της, τήν δυστυχή ’Ιουλίαν, ή όποια έχει άνδρα 
μισότρελλον οπου πήν δέρνει, καί δέν επιστρέφει τό Σάββατον εις τό 
σπίτι, παρά αφού πιή όλα τά χρήματα τής έβδομάδος του —  Καί ή δυσ
τυχής έχει τέσσερα πχιδιά Ά λ λ ’ άς άκούσωμεν τήν σύντομον αυτήν

"Οταν ή άααξα εστχμ.άτησεν εις τήν υ.εγάύ.ην Θύραν,τ'θν 
επίσης Αιγυπτιακού ρυθαοΰ, ή όποια είχε σχήμα ενός κολοσ- 
σαίου σ/.χρχμ.πχίου, μ.έ άπό πράσινον σκουριασμένου σίδερον 
πτεοά, ή “Αννα εμεινεν ιυς θαμβωμένη. Δεν ήμποροΰσε νχ 
κχταλάβη ότι εύρίσκετο μπροστά σέ σπ ίτι κοινών ανθρώπων, 
κχί ότι αυτή ή Ά ννα  θά ¿φιλοξενείτο καί θά έζοΰσε, έ'στω 
καί μ.ίκν νύκτα υ.όνον υ.έσα εις τό πχλχτάκι αύτό.

Ο ήλιος ποΰ εκλεινεν πρός τήν ούσιν του τήν στιγμήν 
εκείνην, ερριπτε μ;ά ίέσμ,η ακτίνες του έπάνω εις τά  χουσα 
τόξα, ποΰ ¿κρατούσαν σφίγγες εις τά  κεφάλια των καί 
τής χρυσέ; κεραίες τοΰ σκαραμπαίου τής ¿ξώπορτας, ποΰ 
¿σχημάτισαν γύρω εις τήν κεφαλόπορτα σάν ενα τόξο ύικ- 
μ.αντενιο.

ΙΙαρά μέσα ή ακτίνες ¿ζωντάνευαν τά  χρίσματα τής ζω
γραφιάς ¿κείνης τών εξωτικών τόπων, καί ¿σκόρπιζαν δια
μάντια κκί άμεθύστουςκ ε ί; τής φρεσκοποτισμ.ένες τρικντα- 
φυλιές κχί τοπάζια εις τής κίτρινες καμ.πανέλες κχίσμαράνδια 
εις τά  πλούσια καί έμορφωκομμενα φυλλώματα. “Ένας μ.ι- 
κρός καταρράκτης νερού ¿κυλούσε άπό ενα μικρό ΰψωμκ μιας 
άντικρινής μ.άνδρας, καί έφαίνουνταν ’σαν νά συνώδευε τό μο
νότονου καί βαρύ βέλασμ.α τών άγελ.χόων, ποΰ άντίκρυζαν 
κ ι ’ αύτές τήν δύσιν υ.ε τά  ’μάτια των τά  πάντα σκεπτικά
καί έκπληκτα.

Ή ’Αμαλία, ή πλέον ζωηρά καί διαχυτική άπό όλες,αφού 
έστρεψε τό βλέμυ.α της γύρω της καί δεξιά καί αριστερά καί 
μ.έ μ.ιά ματιά της έρρούφηξεν ηδονικά ολην τήν χαράν τής 
¿μορφιάς ¿κείνης, έ'τρεξε, καί άγγάλιασε τό γιατρό καί τόν 
¿φίλησε τρυφερούτατα καί εις τά  δοώ μάγουλα.

Νά, γιατρέ μου, γ ιά  τή λαμπρά ιδέα ποΰ είχες μάς 
φέργς εις τόν παράδεισον αυτόν. Καί έ'πειτα έ'τρεξε καί εφί-

συνομιλίαν μέσα εις ιόν προθάλαμον τού μεγαλοπρεπούς μεγάρου τού 
Βίκτωρος Charrier :

— Σύ είσαι ’Ιουλία ;
— Ναι έγώ, καλημέρα Βίκτωρ . . . .
— Καλημέρα . . . θέλεις νά ίόής τα παιδιά :
— Ώ  1 ναι, έχω . . . .
— Είνε κόσ;αο; . . . είνε αδύνατον, ξαναπέρασε αύριο, θέλεις . . . ό 

άντρας σου καί τά παιδιά σου είνε καλά ;
— Καλά . . . .
— Καλά... au revoir σ ’ άφίνω, ξέρεις, ;χέ περιμένουν εις τό σαλόνι.
Καί ή ’Ιουλία φεύγει, καταλυπημένη, διότι δέν μπόρεσε νά δώση εις _

τά δύο παιδιά τά γλυκίσματα όπου είχε κάμει δΓ αύτά. Καί όμως είχε 
φορέσει τό ωραιότερο της φόρεμα καί τό καινούργιο της καπέλλο. Καί 
ενώ έκανε τάς θλιβερά; αύτάς σκέψεις ανέβηκε εις τό σπίτι τής Λουί- 
ζας διά νά τής διηγηθή τήν κακοτυχίαν της' άλλ’ αί δύο αδελφαί όταν 
ομιλούν διά τον Βίκτωρα, διά τή διαγωγήν του πρός αύτάς, έχουν πάν
τοτε κάποιαν δικαι λόγιαν νά τού δώσουν' εννοούν διατί έφέρθη έτσι.

— Τί τα θέλεις, είπε ή ’Ιουλία δεν είνε περίεργον ότι δεν θέλει νά 
μέ ’δή... μ ’ ένα άντρα σάν τον δ·κό ;χου. "Επειτα ξέρεις, ό Βίκτωρ
πάντοτε μοΰ είπε :

« Χώρισε άπό τόν άντρα σου καί ή πόρτα ;χου θά είνε διάπλατα ανοι
χτή, άλλ’ έν όσω ζής τχέ τον άνθριοπο αύτόν, δυστυχισμένη υ.υυ άδελφνΛ
δεν θά υ.πορώ να σέ βλέπω μέ εύχαρίστησιν » Ά λλά τέλος ξέρεις
Λουίζα, αδιάφορου, έγώ πάντα νομίζω πώς αν δεν έπερνε την υπερή
φανη αυτή γυναίκα, θά ήτο πολύ διαφορετικώτερος υχζή μας.

— Ά λ λ ’ όχι, είνε καλό παιδί, μχά τόσο καλή καρδιά, θυμάσαι όταν 
ήταν· μικρός... Τώρα τί θέλεις, αγαπητή μου Λουίζα, εμείς δεν είμ,εθα 
τού κόσμου του, έμείς  Alherle Klein ma ιι ιι ).
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λησε καί τήν Μίνα καί την Ά ννα  καί την αδελφή τη ;. Είς 
τό Στεφα μπροστά ¿σταμάτησε μ,ιά στιγμή κ ’ έπειτα  τον 
¿φίλησε κ ι ’ αυτόν, απαράλλακτα, όπως καί τους άλλους. 
Να που άνεστήθηκεν ό Χριστός καί ποΰ γ ίνετα ι τό άληθινό 
Χριστός Άνέστη, ειπεν, εύθύς ποΰ είδε τόν Στέφα νά κοκ- 
κινίζ·/; ’σάν κορίτσι, που ντρέπεται, καί την αδελφήν της νά 
σουφρών/ι τά  φρύδια της, ’σαν νά άπεδοκίμ,αζεν δλα εκείνα 
τα  φιλήματα. ’Εγώ βέβαια έκεΐ κάτω ’στο κλεισμένο ξενο- 
δοχείόν σας μ.έ τά πολλά χαλιά καί μ.έ τά διπλά τζάκ ια  
δέ θ ’ άνέσταινα το Χριστό, ού'τε ¡κ’ αυτό τό Θεό άκόαη. 
Μά εδώ, εδώ, καλέ κυτάχτε ώμοοφιές καί ανάστατες καί 
πρασινάδες. Καί ταχετε δλα αυτά ένα βήμ.α από τάς ’Αθή
νας, καί δεν έσυλλογισθήκατε έ'να μήνα τώρα ποΰ βρισκό
μαστε κλεισμένες στην οδόν Έρμ,οΰ καί στη γουβωτή σας 
πλατεία  του Συντάγματος, νά μάς φέρετε ώς εδώ. Αυτά τά  
έ'λεγεν ¿στραμμένη πρός τόν Στέφα, ό όποιος ύστερα από 
την πρωτην συγκίνησιν του φιλήματος της κόρης, έφαίνετο 
<ος νά την έ'βλεπε με περισσότερον θαυμασμόν, ό>ς νά την 
εύρισκε πλέον ώρα'.αν καί καμωμένην γ ιά  νά ώμορφαίνν] ο,τι 
υπήρχε γύρω της.

II ’Αμαλία άντελήφθη καί την διαφοράν του βλέμματος 
καί' τόν άφωνον θαυμασμόν καί ’σάν μια ακτίνα πύρινη άγά- 
πης μεσα εις τά  ’μάτια τοΰ Στέφα, καί έκοκκίνησε καί αυτή 
από χαράν καί θρίαμβον.

Χθες βράδυ τοΰ είχεν άρνηθή την αγάπην της, γιατ'ι 
μ.εσα εις τό στενό μπαλκόνι καί εις τούς μαυρ σμ.ένους από 
την νύκτα τοίχους, της είχε φανη κ ι ’ αυτό; μικρός, μαύρος 
κάτι ποΰ θάφερνε μάζή του την στενοχώριαν καί την πλ.ή- 
ξιν. Τώρα ποΰ τά  ’μ.άτια του έλαμπαν, γεμ.άτα χαράν, ποΰ 
τά  μ.αλ;ά του ¿χρύσιζαν εις τά ; ακτίνας της δύσεως, ποΰ 
τό στόμα του δροσερόν έφαίνετο νά φρικιά άκόυ.η από τό 
φίλημ.ά της, τώρα καί αυτή ήσθάνθη ’σάν κάποια μεταβολή 
νά έγίνετο μέσα εις τά βάθη τής ψυχής της. Καί διά μιάς ή 
ρητορική της ¿σταμάτησε καί τά  λόγια τά  ζωηρά καί τά  
φλύαρα ¿σιώπησαν καί μέ τό καπέλλο της είς τό χέρι διηυ- 
θύνθη πρός τήν θύραν. Άφγρημ.ένη, όπως έπροχωροΰσε δεν 
άντελήφθη τήν ’Άνναν, καθισμένην ¿πάνω είς τήν άκρην τοΰ 
φράχτου τοΰ κήπου, χλωμήν, μέ τά  ’μάτια μαυροκυκλωμένα 
καί πάλιν, μέ τά  χέρια παγωμένα, μέ τό σώμα δλο νά 
τρέμνι καί τά  δόντια της νά κτυποΰν.

‘Ο ιατρός όμως, ποΰ τήν στιγμήν ποΰ είχαν φθάσει είχε 
θαυμ.άσει διά τήν μεταβολήν τής ’Άννας, ποΰ είχεν ώς θαύ
ματος ξαναζωντανεύσει καί ¿φαίνονταν ¿ντελώς καλά, γερή 
καί ανθηρά καί ώραία, ό γιατρός τά  έχασεν δταν τήν είδεν 
είς τήν άκραν τοΰ φράχτη νά τρέμν) καί νά χλωμιαίνγ καί νά 
χάνη τήν ζωή της σιγά σιγά

"Ετρεφε τήν ’πήρε είς τά  χέρια του ’σάν μωρό παιδί, τήν 
ανέβασε προσεκτικά τής σκάλες καί τήν έφερεν είς τό δω- 
μ.άτιον ποΰ τής προώριζε.

Κάνεις δεν τόν άντελήφθη, διότι δλοι οί άλλοι είχαν 
προηγηθή καί είχαν σκορπισθή μ.έσ« είς τής σάλες, Οαυμά 
ζοντε; τόν πλοΰτον των έπίπλων καί τήν πρωτοτυπίαν τής 
διακοσμήσει·»; τοΰ σπιτιού. Έσήμανε τήν γυναίκα τοΰ κη-

πουροΰ, τήν έ’βαλε νά γδύσγ τήν άσθενή, νά τής κάμνι ενα 
κασάζ τών άκρων μέ κολώνικ, νά τής φερν) ολίγο γάλα με 
κονιάκ καί έπειτα νά τήν άφήση νά. ήσυχάση. Ο ίδιος σάν 
πατέοας παοεστάθη είς ολην αύτήντήν περιποιησιν καί προσ- 
παθοΰσε μέσα είς τά. γεροντικά χέρια του νά. ζεστάνη τά  
¿»ς κοινοπέταλα λευκά δακτυλάκια τοΰ-πτωχοΰ κοριτσιού.
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Φ. Λ Α Β Δ Α Σ  ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΓ
Τώρα ποΰ μέ τά  πρώτα κρΰα άρχίζομεν νά μαζευώμεθα 

στά σπίτια ι/.ας καί νά. τά  συγυρίζωμεν καί τά. περιποιού- 
μεθα διά. τήν χειμερινήν περίοδον, ρίπτομεν ενα βλέμμα είς 

α μαγαζειά ¿κείνα, ποΰ περισσότερον φιγουραρουν είς την 
οδόν Σταδίου καί ι/.άς ελκύουν διά. τά ώραϊκ των πράγματα.

"Ενα άπό τά  ώραιότερα είναι καί τό νεοσύστατον είς τήν 
οδόν Σταδίου άρ. 12 τοΰ κ. Φ.Λάβδα, τό άκριβώς άπέναντ’· 
τής Βουλής. ΙΙλούσιον είς κομψοτεχνήματα,είς ώραία ποάγ- 
μ,ατι είς άγάλματα καί εικόνας, καί είδη καλλιτεχνικά 
¿ν νένει ώραιότατα. "Ο,τι δέ είναι, ούτως είπείν, ειδικοτης 
τοΰ καταστήματος τούτου είναι η κορνίζες. ΙΙλουσιες εις 
σχήυ.ατα καί εί; σχέδια, άλλαι άπλαί μόνον διά. τήν πρω
τοτυπίαν τών γραμμών των ώραιόταται άλλαι με σχέδια 
παρμένα άπό Ε λληνικών ρυθμ.ών πλαίσια, αλλαι ολ.οχρυσοι 
ή καί άπό παλαιόν μέταλλον, άποτελοΰν αύτα ι καθ ’ έαυ- 
τάς κομψοτεχνήματα, έζωραίζοντα οιανδηποτε εικόνα.

Αί τιμα ί τοΰ κ. Λάβδα άμιλλώνται είς λογικήν πρός τήν 
ώραιότητα τών ειδών τοΰ καταστήματος του, μ.η επιδεχο- 
μ.εναι κανένα συναγωνισμόν.
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