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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΗ
Τό κοινόν μεταξύ τών δύο αύτών πλασμάτων τής δημι

ουργίας ; Ή  καταγωγή , τό χρώμα, τό σχήμα, ή διάρκεια 
τής ζωής, αΐ ιδιότητες ; Τίποτε από ολα αυτά. Τό .άνθος 
είναι ένα ώραΐον μέρος του φυτού, τό όποιον ζή πολύ ολίγον, 
σκορπίζει μΰρα καί αρώματα καί έ'πειτα αποθνήσκει. Αί 
γυναίκες είναι πλάσμ.ατα ανθρώπινα, γεννώνται από ανθρώ
πους που δεν φυτρώνουν από την γήν, καί ζούν περισσότερον 
καί από τούς άνδρας ακόμη, καθ ’ δλας του κόσμ.ου τάς 
στατιστικάς.

Δ ιατί λοιπόν ή επιμονή μερικών ανθρώπων νά τάς παρο
μοιάζουν μέ τά  άνθη ; Διότι λέγουν, ότι αί γυναίκες είναι 
αδύνατα, λεπτοφυή καί εύθραυστα πλάσματα. Αυτός που 
¿ξεστόμισε πρώτος την ουτοπίαν αυτήν είπε βεβαίως άσυ- 
νειδήτως κάτι, τό όποιον έκυκλοφόρησεν, όπως κυκλοφο
ρούν τά  ψεύτικα νομίσματα, τά  όποια περνούν γιά  αληθινά.

’Αλλά τ ί αδύνατον πλάσμα είνα ι αυτό, πού σηκόνει νεώ- 
τατον ακόμη, μ.όλςς δέκα πέντε χρόνων, ολόκληρον άνθρωπον 
μ,έσα του επί εννέα μ,ήνας, πού χύνει τό αίμα του καί υπο
φέρει τούς πλέον τρομ,ερούς πόνους διά νά γέννηση τον
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άνθρωπον αυτόν, πού τόν τρεφει κατά την πρωτην περίοδον 
τής ζωής του μέ ό,τι έ'χει γλυκύτερον καί ζωτικώτερον άπό 
τήν ίδικήν της ζωήν, πού τόν περιθάλπει νύκτα καί ημέραν 
καί τόν περιποιείται ό'χι μόνον ως βρέφος καί νηπιον, αλλά  
καί ώς άνθρωπον έ'φηβον καί ώριμον καί γέροντα ακόμη.

"Η μ.ήπως τουλάχιστον ή άνθρωπότης όλων τών αίω- 
νων καί τών εποχών, άνεγνώρισεν εις τήν γυναίκα τήν άδυ- 
ναυ.ίαν αυτήν καί τήν άπήλλαξεν εις τήν ζωήν άπό τούς κό
πους καί τάς φροντίδας, εις τάς οποίας ύπόκειται κάθε υπαρ- 
ξις ζώσα ; ’Από αυτούς τούς πρωτοπλάστους ακόμη, κάθε 
πράγμα κακόν, αλλά καί κάθε δύναμις καί επιρροή μεγάλη 
άπεδόθη εις τήν γυναίκα. Δ ιατί έ'πταισεν ό Ά δάμ ·, Ή  
Εύα τόν παρέσυρεν. Καί ό Σολ,οικών, ό ποιητής βασιλεύς, 
όταν έ'γραφεν οτι ή καλή γυναίκα πρέπει νά σηκόνεται τό 
πρωί μέ τά  άστρα καί νά άρχίζη νά εργάζεται μέ τής δοΰ- 
λές της καί νά παύη τήν εργασίαν μέ τούς λύχνους, τήν 
έξελάμβ'ανεν άρά γε διά πλάσμα· αδύνατον καί εύθραυστον 
καί τρυφερόν, ή μ,ετεχειρίζετο τό έκ χιλιάδων γυναικών χα
ρέμι του ώς ένα είδος πλουτοφόρου βιομ.ηχανίας — τότε ερ
γοστάσια δέν υπήρχαν — διά νά αύξάνη τόν πλούτον του 
καί πολυπλασιάζη τούς θησαυρούς του ;

Καί οί άλλοι Εβραίοι άρχοντες τής ΙΙαλαιάς Διαθήκης 
πού έ'στελλαν τής κόρες των εις τήν πηγην, ή όποια απείχε 
συχνά ώραν άπό τήν πόλιν, γιά  νά φορτώνωνται τής στάμνες 
μέ τό νερό καί νά τό φέρουν εις τήν πόλιν, ή τής έ'στελλαν 
νά θερίσουν καί νά οργώσουν, ή τής μετεχειρίζοντο δ ι ’ ολ,ας 
τάς βιομηχανίας, πού έγίνοντο τότε εις τό σπ ίτ ι, τάς έξε- 
λάμβαναν λοιπόν διά πλάσμ.ατα άσθενή καί άδύνατα ;

’Ή  οί αρχαίοι "Ελληνες πού τής είχαν δι ’ ολας τάς οί-
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κιακάς βιομηχανίας καί τάς έσκληραγοιγοΰσαν οι Σπαρ- 
τ ιά τα ι—  άπαοάλλακτα, οπως καί τους άνδρας καί άνέθε- 
ταν εις αύτάς όλα τά  γεωργικά έργα, τας εθεώρησαν και 
τάς μετεχειρίσθησαν ποτέ ως εύθραυστα κκί άδύνατα π λ ά 
σματα ; "Η ό μεσαίων πού τάς έκλειε μέσα εις τους πύρ- 
νου: καί τάε κέρινε νά έργαζωνται κκι να όιαχειρίζωνταί 
όλον τόν οικογενειακόν πλούτον, και να άμυνωνται κκτα εχ
θρών και έπιδρομέουν και νά γράφουν νομούς και να τχ7·,μα
τίζουν δικαστήρια και νά έξασκοΰν και δικαιώματα ακόμη
πολίτου, τάς έθεώρησέ ποτε αδύνατα και τρυφερά πλάσματα;

Ή ό χριστιανισμός, που τάς μετεχειρίσΟν) δια να φερν) 
ένα θεόν εις τον κόσμον και που τας εξαπελυσεν επειτα  ως 
ιεραποστόλους καί μάρτυρας διά νά κυρηξουν την νεαν θρη
σκείαν καί τάς είδεν άνερχομενας εις το ικρίωμα και εις 
την αγχόνην τάς έθεωρησεν εύθραυστα και αδύνατα πλα - 
σ μ α τα ;

Ή οί πολιτικοί νόμοι, προκειμένου νά είσπραξουν φόρους
καί νά ζητησουν εύθύνας καί νά άποδουσουν το δίκαιον, τας
¿θεώρησαν ποτέ αδύνατα καί τρυφερά πλασματα και δεν
τάς μετεχειρίσθησαν απαράλλακτα ώς και τους άνδρας:

”11 η ποινική νομεθεσία δεν ύπήοξεν ες ίσου αμείλικτος
ποό: την γυναίκα ώς και π ιός τόν άνδρα, και η φυλακή, τα
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καταναγκαστικά έργα, ό θάνατος ύπό τάς πλέον φρικωοεις
καί βασανιστικάς του μορφάς δεν ύπήρξεν ο κλήρος της δια 
τό έγκλημα, οπως καί διά τόν άνδρα.

’Αλλά καί διά τά  βασιλικά διαδήματα και στέμματα 
ακόμη, εις κάθε 'λαόν καί εις κάθε εποχήν έθεωρηθησαν τα  
γυναικεία κεφάλια αδύνατα, από της βασιλισσης Σαβά και 
της Σεμιράμιδος καί της Κλεοπάτρας μέχρι της Ελισάβετ 
της ’Αγγλίας καί της Αικατερίνης της Μεγάλης;

Καί υπήρξαν εις δράσιν καί εις ένεργητικοτητα και εις 
διοικητικό μυαλό πολλοί άνδρες βασιλείς μεταξύ των χ ιλ ι
άδων τοιούτων που θά ήμποροΰσαν να συγκριθοΰν με τας γυ
ναίκας αύτάς, μέ τάς μεγάλας αύτάς βασίλισσας; Η απέ
ραντος ρωσσικη αυτοκρατορία δύω καί μόνον αριθμεί μεγά
λους αύτοκράτορας, Πέτρον τον Μέγαν  καί Αικατερίνην την  
Μεγάλη ν.

Καί εις τόν πνευματικόν ακόμη κόσμον, αί γυναίκες με 
όλα τά  εμπόδια, τά  όποια εις κάθε βήμά των θετει εμπρός 
των ή πρόληψις, κατώρθωσαν νά διακριθοϋν δχι ώς αδύνατα 
καί εύθραυστα πλάσματα , αλλά ώς έξ ίσου ισχυρά πνευμα- 
τικώς, όσον καί σωματικώς. ’Εδώ εις την Ελλαύα, εις τας 
’Αθήνας ακόμη ποιος ύπήρξεν ό αιών ό πλέον δοξασμένος, 
άν όχι εκείνος, τόν όποιον ¿σφράγισε μέ την σφραγίδα τής 
μεγαλοφυΐας της μία γυναίκα : η ’Ασπασία.

Καί εις τάς ώραίας τέχνας, την ζωγραφικήν καί την 
γλυπτικήν, ποίαι φέρονται έφευρέται καί έπινοηταί αυτών 
άν όχι αί γυναίκες. Καί εις τάς έπιστημας καί την ρητορι
κήν η σαν αδύνατα πλάσματα λοιπόν αί Ύ π α τ ια ι καί αί 
Αίκατερίναι της ’Αλεξάνδρειάς καί αί διάφοροι καθηγήτριαι 
τών άρχαιοτάτων Πανεπιστήμιων της Κολωνίας ; Ή ‘/.αί 
από τάς νεωτέρας ακόμη η "Αννα Καβαλέφσκη ή διαση- 
μοτέρα μαθηματικός του ληξαντος αΐώνος καί καθηγητρια

Σουηδικού Πανεπιστημίου καί ή κ. Curie η καθηγητρια 
τήςΣορβώνης καί έφευρέτρια τού ραδίου είναι πλασματα α δύ
νατα καί εύθραυστα; Ήτο άλλο πλήθος τών αναρίθμητων γυ 
ναικών τών δύω κόσμων, πού εργάζονται εις όλα ανεξαιρέτως 
τά  έργα, από τά  χυδαία καί χειρονακτικα, με^χρι τώ ν μάλλον 
πνευματικών καί μάλλον εξευγενισμένων, είναι αυτα αδυνα .α  
καί εύθραυστα πλάσματα; Ή  αί αναρίθμητοι χιλιάδες χ ιλ ι
άδων μητέρες καί σύζυγοι, πού παλαιουν ζωην ολοκληρον όαι 
νά ιδρύσουν σπίτια  καί νά μορφώσουν ανθρώπους και να στη- 
οίζουν κουοασαενα βήματα είναι πλάσματα αδύνατα και
V I  i  1 ι  1

εύθραυστα.
Καί αφού δέν είναι, δ ιατί ή σύγκρισίς των αύτη με τα  

άνθη ;

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ TOT ΑΣΤΑΟ Τ ΤΟΝ ΑΝΙΑΤΟΝ
”Οχι η της ίδρύσεώς του, άλλ ’ ή έορτή, καθ’ ήν γ ίνετα ι 

τό μνημόσυνον τών ιδρυτών καί ευεργετών του. Διότι το 
Ά συλον είναι άπό τά  ολίγα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τα  
όποια ίδρύθησαν, εθεμελιώθησαν καί προήχθησαν ήμερα τίΐ 
ημέρα, χωρίς άρχικώς κεφάλαια, ούτε δωρεάς, ούτε κληρο
δοτήματα,

Ινεφάλαιόν του πολύτιμον ύπηρξεν ή αύταπάρνησις και η 
αγάπη πρός την πάσχουσαν ανθρωπότητα μερικών κυριών, 
αί όποϊαι άντί νά σκορπίζουν πεντάρες εις τους παντοειδείς 
αναπήρους τών δρόμων, έσκέφθησαν νά τούς συναθοοισουν, να 
τούς τοποθετήσουν κάτω άπό μίαν στέγην καί νά τούς συν
τηρησουν ανθρωπινότερα.

'Η πρώτη απόπειρα δύω τριών πασχόντων επέτυχε, ό αρι
θμός τών ευεργετών καί τών εύεργετουμένων ηύξησε, καί 
σήμερον τό "Ασυλον, τό όποιον άπεκτησεν ίδιον 'ίδρυμα, στε
γάζει εβδομήντα άνδρας καί γυναίκας, έχει δέ περιθάλψει 
κατά τό διάστημα της δεκαπενταετούς περίπου λειτουργίας 
του πλήθος δυστυχών, έκ τών οποίων πολλοί απέκτησαν την 
υγείαν τω ν.

Ή  έορτη αύτη της Ιης Νοεμβρίου, καίτοι προωοισμένη 
διά τά  μνημόσυνα τών νεκρών, όμως είναι ολίγον πανηγυ
ρική τών τροφίμων τού ’Ασύλου. Είναι η επίσημος ημέρα 
τού έτους, καθ’ ην η θεησκεία ενώνει ύπό τόν μικρόν να ΐ
σκον τού ιδρύματος την προσευχήν τούτων μέ την τών ίδρυ- 
τριών καί ευεργετών των, καθ’ ην τό ’ Ασυλον ανθοστολίζε
τα ι, καθ’ ήν ολοι οί έλαφρότερον πάσχοντες μέ τά  έορτινά 
των παρίστανται εις τήν λειτουργίαν καί εις την ύποδοχην 
τών επισκεπτών. ’Άνδρες καί γυναίκες όλοι έχουν την συγ· 
κίνησιν της επισήμου εις τήν εκκλησίαν παραστάσεώς των, 
τής μουσικής έκτελέσεως τών ύμνων καί τροπαρίων καί έπ ι- 
μνημοσύνων ευχών, τής κοσμικής έπ ε ιτα  ύποδοχής, τήν ο
ποίαν καθίστα λαμπροτέραν ή παρουσία τής Α. Μ. τής Βα- 
σιλίσσης, επιτίμου τού ’Ασύλου προστάτιδος, άλλοτε όταν 
εύρίσκετο εις ’Αθήνας.

Ά λλά  καί εκείνοι άκόμη τούς οποίους ό πόνος έχει καθη
λώσει εις ένα κρεββάτι μαρτυρίου, καί εκείνοι τήν ημέραν 
αυτήν φαίνονται σάν περισσότερον ευχαριστημένοι, σάν νά
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πονούν καί νά πάσχουν όλιγώτερον άπό άλλοτε. Ή  χ^ρά, 
ή συγκινησις, ή ελπίς τής επικοινωνίας μέ πρόσωπα νέα, τά  
παρηγορητικά λόγια τών κυριών, όλα αύτά συντείνουν εις τό 
νχ  λησμονούν τούς πόνους των καί νά αίσθάνωνται κάποιαν 
άνακούφισιν.

Επειτα τά  άνθη, τά  όποια άπλόνουν τήν ημέραν αύτήν 
περισσότερον άπό άλλοτε τήν ποίησιν τών χρωμάτων καί 
τών αρωμάτων των παντού, τά  χουσάνθεμα καί οί μενεξέ
δες καί τά  ωραία ρόδα πού δέν άπαξιοΰν νά στολίζουν τρα
πέζια άρρώστων καί νά πλέκουνται εις ωραίες γυρλάντες έ- 
πάνοο εις λευκά κρεββάτια, καί νά κλίνουν χαρωπά επάνω 
εις στηθη, εις τά  όποια σιγοΰν μέ τήν έμφάνισίν των οί στε
ναγμοί, τά  άνθη προσθέτουν πολύ εις τήν χαράν καί τήν 
παρηγορίαν τών δυστυχών.

Χαράν ! Ά λλ  ’ έχει άρα γε θέσιν ή χαρά εις ένα ’Άσυλον 
Α νιάτων ; Καί είναι άλήθεια εκείνο τό όποιον είχε γραφή 
άλλοτε, ότι αύτός ό τίτλος άφαιρεϊ πάσαν ελπίδα, πάσαν 
χαράν άπό τούς είσαγομένους εις αυτό ;

Τό ’Άσυλον είναι πάντοτε άσυλον. Καί νομίζω ότι άν εις 
την λεξιν αύτήν δέν έγκλείετα ι ή χαρά ύπάρχει όμως ή ελπίς 
και ή άνακούφισις διά κάθε δυστυχίαν. Κάθε πτωχός καί έρη
μος, όπου πονεϊ, άλλά κα.ί συγχρόνως πεινά καί κρυόνει, καί 
ζή μεσα εις τήν ρυπαρότητα καί τήν έγκατάλειψιν καί τήν 
αθλιότητα καί τήν στέρησιν ιατρού καί φαρμάκων, δέν ήμ- 
πορεϊ παρά νά θεωρ·ή τό ’Άσυλον ώς σανίδα σωτηρίας. Έ κεί 
ενα καλά καί θερμά καί καθαρό κρεββάτι τόν περιμένει καί 
τροφή ύγιεινή καί θρεπτική καί ιατρός, καί φάρμακα καί 
προστασία καί περίθαλψις. ’Εκεί μία αγάπη χριστιανική, 
μια συμπάθεια καί στοργή οικογενειακή, κάτι πού μόνον εις 
τάς γυναικείας ψυχάς ύπάρχει καί άκμάζει καί άνθεί, τόν 
συμπονεί καί τόν παρηγοοεί καί τόν συνδράμει.

Καί δι ’ αυτό άν τό ’Άσυλον, άντί νά είναι μικρόν καί μό
λις συντηρούμενον ίδρυμα, ήτο δέκα, είκοσιν, εκατόν φοράς 
μεγαλητερον, δέν θά ύπήρχαν βεβαίως ούτε άνάπηροι εις τούί 
Δρόμους, ούτε δυστυχείς άπηλπισμένοι μέσα εις τρώγλας' 
αποθνησκοντες όχι μόνον άπό πόνους, άλλά καί άπό πείναν 
καί άθλιότητα καί έγκατάλειψιν.

Καί εις αύτό άκριβώς τείνουν αί ποοσπάθειαι τού’ συμβου
λίου τών Κυριών καί τής δραστηριοτάτης προέδρου τού ’Ασύ
λου κ. ’Ελένης Νεγρεπόντη. Εις τό νά έξασφαλισθή οίκονο- 
μικώς ή διατήρησις τού ’Ασύλου, εις τρόπον ώστε νά εύρύν·/] 
καί αύτό τήν έκτασιν του καί νά δύναται νά στεγάσγι καί 
παραμυθησν) κάθε άθλιότητα φυσικήν καί κάθε πάθησιν άπό 
έκεινας πού τελειώνουν μόνον μέ τήν ζωήν τού άνθρώπου.

Σήμερον το ’Άσυλον εκτός τού κτιρίου του ελάχιστους έχει 
πόρους καί χωρίς τήν εξαιρετικήν δράσιν μιας προέδρου, ή οποία 
δέν διοικεί μόνον, άλλά καί ζητεί καί εύρίσκει χρήματα, βε
βαίως ό άριθμός τών άσθενών δέν θά είχεν αύξήσει τόσον, 
άλλ ’ ούτε ή λειτουργία του θά ήτο τόσον τελεία  ύπό πάσαν 
έποψιν. Ά λ λ ’ ή δραστηριότης τής κ. ’Ελένης Νεγρετόντη 
καί αί ένεργειαι τού Συμβουλίου δέν ήμποροΰν νά εξασφαλί
σουν περισσότερον άπό τήν καθημερινήν συντήοησίν του. Μένει 
λοιπόν εις τούς πλουσίους φιλανθρώπους, μένει εις τούς εύερ-

γετας τής ανθρωποτητος ειτε με δωρεάς γενναίας έν όσιο 
ζοΰν, είτε και με πλούσια κληροδοτήματα νά επεκτείνουν 
τον κύκλον και την δράσιν τού Άσυλου, τού μόνου ιδρύμα
τος, πού θά ήμποροΰσε νά άπαλλάξγ τήν πόλιν μας άπό τήν 
άνιατον πληγην τής θεας τόσων επαιτών άναπήρων εις τούς 
όοομους, οί όποιοι ντροπιάζουν τόν πολιτισμόν μας καί άπο- 
τελούν ένα δείγμα άνυπάρκτου εις τόν τόπον μας εγωισμού 
καί άδιαφορίας πρός τούς δυστυχείς.

Ε Λ Ε Ν Η  Β Α Κ Α Ρ Ε Σ Κ Ο Τ
Τό όνομα, μέ τάς εύήχους συλλαβάς τής Ελένης Βακα- 

ρέσκου μάς είνε γνωστόν. Μάς ενθυμίζει τάς Ρουμανικάς πα
ραδόσεις. Ηδη τρισενδοξος, άπό παλαιάν εύγενή οικογέ
νειαν, έμεγάλωσε μαζή μέ τήν πατρίδα της, έζησε μέ τάς 
δόξας της, μέ τάς λύπας της, έστάθη σχεδόν εις τάς βαθ
μίδας ενός θρόνου- άν καί πολύ τού τόπου της, ανήκει όμως 
τό όνομά της εις τήν γαλλικήν φιλολογίαν. Γεννηθεϊσα εις 
τό Βουκουρέστι ή Έλενη Βακαρέσκου θεωρεί τά  ρουμανικά 
ώς τήν άποκλειστικώς ιδιαιτέραν της γλώσσαν, τήν γλώσ
σαν τής μελαγχολίας της, τής μονώσειός της· ά λ λ ’ άνατρα- 
φεϊσα εις ΙΙαρισιους, γαλλικά γράφει τά  περισσότερα τών 
έργων της. Άν καί τίποτε εις τήν άνατροφήν της δέν τήν 
είχεν ιδιαίτερους ετοιμάσει, ή επιρροή όμως τού πάπου της, 
τού ποιητου Ίωάννου Βακαρέσκου, ή θέλησίς της νά υ.ή 
ζήσ7) ζωήν συνήθη, ή πολυμάθειά της καί ή αϊσθησις οπού 
εϊχε πάντοτε δια τό ουραΐον, ειχον διατηρήσει εις αύτήν 
ζωηραν τήν κλίσιν της διά τήν ποίησιν.

Κανείς δέν άγνοεϊ τό μεγάλο αίσθημα, τό οποίον διά πο
λιτικούς λόγους δέν έπραγματοποιήθη καί τό όποιον προεκά- 
λεσε τήν έμφάνισίν της εις τόν κόσμον τών γραμμάτων* 
Είχεν άνάγκην νά λησμονήσν), καί τά  Τραγούδ ια  τής Αυγής 
έφάνησαν. Ή  συγγραφεύς ήτο δέκα εννέα ετών. Ή  Γαλλική 
Ακαδημία τά  έβράβευσε. Καί άν καί ή πριγκήπισσα Ελένη 
αρεσκεται σήμερον νά μεταχειρίζεται διά τό πρώτρν βι- 
βλίον της τήν έκφρασιν «.παιδί νόθον τό οποίον θά ή'- 
θελε νά άποκηούξνι» ή επιτυχία  αυτή τήν ένεθάρρυνε. 11 
ενθουσιώδης ψυχή της ύπερεκχειλίζου.σα άπό αισθήματα, τά  
όποια έγνώριζεν ότι ήδύνατο νά παρουσιάσγι ύπό αρμονικήν 
μορφήν, ύπήρξεν ευτυχής άπό τότε, νά φανερωθή. Διαδοχι
κούς η Ελενη Βακαρέσκου ¿δημοσίευσε ; τήν ”Π σνχον Ψ υ 
χήν ,  τόν Ρ αψ ω δόν  Dombovista, τάς Λ άμψεις  κα ι Φλό
γας,  τρία ωραία βιβλία ποιημάτων, εις τά  όποια μετ ’ ολίγον 
θά προστεθούν ό Α ίοϋηματ ικ ός  Κ ήπος  καί ένα μυθιστόρημα 
Μιαή Ά ο ία .  Τό έργον αύτό θά γίνγι α ιτ ία  εις τήν πατρίδα 
της πολλών κριτικών καί άντιπαθειών, ά λ λ ’ αύτή ή ιδία 
ομολογεί μέ ύπερηφάνειαν, οτι δέν τής άπαοέσκει νά λιθο- 
βολήται. Πολυ ευαίσθητος βλεπει τόν κόσμον ή Ελένη Βα- 
καρεσκου διά μέσου τού αισθήματος, δέν ζή παρά μέ τήν 
συντροφιάν ανθρωπίνων όντων προτιμώσα άπό τήν φύσιν, ή 
οποία δέν είνε δι ’ αύτήν παρά στολισμός, τήν τέχνην ή ό- 
π ota φερει μαζή της κάτι άνθρώπινον.

Λεπτή, συχνά λυπημένη, αί εμπνεύσεις της έχουν τήν
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μελαγχολία τους, άπό την άκριβή άλήθειαν των πραγμάτων 
οπού εκφράζουν.

Ποιήτρια οσον είνε δυνατόν νά είνε η Ελένη Βακαρε- 
σκου άγαπγ νά περ ιτριγυρ ίζετε άπό εκλεκτούς άνθρώπους. 
Εις το Παρίσι, εις την πόλιν όπου μένει διαδοχικώς μ.έ το 
Βουκουρέστι καί την Ρουμανικήν έξοχήν, τό σπίτι της είνε 
κέντρον εκλεκτών, όπου απαγγέλλονται ποιήματα και ομι
λούν διά τάς ώρκίας τέχνας. 'Η έξυπνη συνομιλία της, ή 
θελκτική, η λάμ,πουσα από εκφράσεις ωραίος;, δείχνει εις 
ποιαν τιμήν έχει την ώραίαν γλώσσαν. Τό μ,ικρό σαλο'νι της, 
τό όποιον έ'χει δψιν οικογενειακήν,—τούς τοίχους του στολί
ζουν σκιαγραφίαι καί κολακευτικαί αφιερώσεις τών περισ
σοτέρων μοναρχών της Ευρώπης,— φαίνεται μεγάλο, τόσον ό 
μ.άγος λόγος της γνωρίζει νά τό γεμίζν) μέ μεγάλην ποίη- 
σιν καί ωραίας ιδέας. Τό νά την άκου·/) τις είνε καλλ ιτε
χνική άπόλαυσις. Καί όταν αυτή ή ιδία κατά παράκλησιν 
τών ξένων της, κλείουσα, διά νά μ.ένν) περισσότερον μ.έ τόν 
εαυτόν της, τά  οιραΐα μ.αΰρα μάτια τη:·, άπαγγελλει σιγά, 
σιγά τά  ποιήματά της, μέ μελωδίαν εξαιρετικήν καί γλυ- 
κεϊαν, νομίζει κανείς ότι ακούει τήν πατρίδα της νά τρα- 
γουδή.

(Κατά τό Γαλλικόν) Ε Ιή νη  Ν ιν ,ο λ α ϊό ο ν .

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ «. CURIE
Ε Ι Σ  Τ Η Ν  Σ Ο Ρ Β Ω Ν Η Ν
Τήν 2 ίην ’Οκτωβρίου ήοχισε τά  έφετεΐνά της μαθήματα 

ή μόνη γυναίκα, ή οποία κατέχει έ'δραν Πανεπιστημίου εις 
τόν κόσμον, ή μεγάλη Curie, ή γυναίκα, ή όποια άνεκά- 
λυψε τό ράδιον.

Η περιέργεια του νά ίδή καί ν ’ άκούσν) κανείς διδάσκου- 
σαν μίαν γυναίκα, ή όποία άνεβίβασεν εις ίλιγγιώδες ύψος 
ένεργειας τήν παθητικήν γυναικείαν φύσιν, μ ’ έ'φερεν εις τά  
εδώλια τής αιθούσης τής Σορβώνης. Ή  σήραγξ του Σεμπλόν, 
ό ΰποσηκουάνειος σιδηρόδρομος, ή δέν ήξεύρω ποιον άλλο τ ε 
ράστιον έ'ργον τής μηχανικής καί τής υπομονής, καμωμενον 
από χιλιάδας ανθρωπίνων χειρών καί διανοιών μαζύ, δεν είνε 
τόσον άξιοθέατον, οσον ή γυναίκα που άνεκάλυψε τό ράδιον.

“Οταν πέρυσιν έκαμε τό πρώτον της μάθημα,ήλθαν από ολον 
τόν κόσμον άνδρες καί γυναίκες— πρό παντός γυναίκες—νά 
πεισθουν μέ τά  μ-άτια των,ότι ή Curie είνε κυρία. ’Εφέτος 
ευτυχώς ή περιέργεια είχεν ολίγον έλαττωθγ, ούτως ώστε 
κατωρθώθη νά βροΰρ-ε θέσιν.

'II Curie ένεφανίσθη εις τήν αίθουσαν, ώραν 1 1)2 μετά 
μεσημβρίαν. Χειροκροτήματα εύλαβείας τήν όπεδέχθησαν. 
Ύπεκλίθη ελαφρώς.

Ταπεινή καί μαυροντυμένη—διότι πενθεί τήν απώλειαν 
τοΰ επίσης μεγάλου συντρόφου της— άσχημη, αλλά συμπα
θής όσον είναι αί άσχημοι γυναίκες, αί όποίαι δέν υπάρχει 
ανάγκη νά είνε ώραιαι, έλαφράς σλαβικής φυσιογνωμίας, με 
έ’να ύπερήφανον μέτωπον, σεμνότατη, άπλή, αυστηρά, μόλις 
δίδουσα υποψίαν γυναικός που ζητεί θέσιν διδασκαλίσσης ή

διπλογράφου, ολιγώτερον ενδιαφέρουσα από κάθε καμαριέραν, 
ιδού ή κυρία C u r ie .

Αυτή είνε ;

Λ? /υτν).
Καί όμ.ως σε φοβίζει ώ : ύποχθονία θεότης. ’Εάν συλλογι- 

σθήτε, οτι αυτή είσεχώρησε βαθύτερα τών άλλων εις τό άπει
ρον, θά την φοβηθήτε. "Αλλως τε ή εξαίσια της άπλότης 
την καμνει διπλασίω ; αξίαν προσκυνήματος.

Μόλις ένεφανίσθη εις τήν έδραν, προηγουμένων τών δύο 
Γάλλων επιστημόνων βοηθών της, έστάθη δύο δευτερόλεπτα 
και ή'ρχισε. Δέν έκαμε καμμίαν εισαγωγήν. Δέν είνε ρήτωρ. 
’Εργάζεται διά τόσον θετικά πράγματα, ώστε δέν έχει και
ρόν νά είπτι καμμίαν περιττήν λεξιν ! ’Ήρχισε μέ τό μετρη- 
μενον ύφος τών επιστημονικών βιβλίων ό>ς έξής :

—  Εις τό έφετεινόν μάθημα θά όμ.ιλήσωμ.εν έν γένει διά 
τά  ραδιοενεργητικά σώμ.ατα. Έ ν πρώτοις θά έκθέσωμεν έν 
συντόμω τά διάφορα φαινόμ,ενα, τά  όποία παρετηρήθησαν έπί 
τών σωμ.άτων αυτών. Όνομ.άζομεν ραδιοενέργειαν, τήν ιδιό
τη τα , τήν όποιαν έχουν μ,ερικά σώματα νά έκπέιαπουν συνε
χώς καί σταθερώς μίαν ένέργειαν, χωρίς νά γνωρίζωμεν τήν 
αρχήν τής ένεργείας ταύτης.

Κατ ’ αυτόν τόν τροπον έξηκολούθησεν ήχοΰσα ή άπαλή 
της φωνη εις σεμνόν χαμηλόν τόνον, έντός τής αιθούσης, ή 
όποια ήτο γεμάτη από έπιστήμ.ονας καί σπουδαστάς όλων 
τών έθνών, κρατούντας σημ,ειώσεις, μέ τό μ-ολυβδοκόνδυλον 
καταδιώκον νευοικώς τήν γοργήν ομιλίαν της. 'Η C u r ie  
ομ.ιλεί ωραία Γακλικά, καί ταχύτατα , χωρίς νά σκον- 
ταψγ πουθενά. Κάποια ιδιαιτέρα προφορά τοΰ α, τό όποιον 
παρατείνει, μ,όλις προδίδει τήν ΙΙολωνικήν της έθνότητα. Ή  
όιδασκαλία της είνε λ ιτη , διαυγής, σαφής. Ό  τόνος τής φω
νής της όεν έχει καμμίαν έπαρσιν τής έδρας. "Αν άκούσης 
από μακραν αύτο τό ήρεμον καί συνεχές ρυάκιον τής γλυκείας 
ομιλίας της, νομίζεις πώς διηγείται πρός τούς δικούς της κά
ποιαν καλήν ιστορίαν. Εις τήν παράδοσιν αύτήν έκαμε δέκα 
περίπου πειραμ.ατα ραδιοενεργείας, διά νά δείξν) τάς παρα- 
δόζους δυνάμεις αύτου τοΰ μ.υστηριοόδους ραδίου.

Οταν εκαμ,ε το πειραμ,α δεικνΰον τήν φωτιστικήν δύναμιν 
τοΰ ραδίου διεταξε νά πέσουν τά  παραπετάσματα τών π α 
ραθύρων, ή αίθουσα έγινε κατασκότεινη, καί τότε μέσα εις 
τό πυκνόν σκότος είδομεν ένα μ,ικρόν πρασινοκίτρινον φώς...

“Ενα μ,ικρόν φώ£, ποΰ μόλις έφαίνετο...
Τ ίτο τό φώς τοΰ ραδίου.
Ω ! άπό ποΰ μάς έρχεται αύτός ό απροσδόκητος επισκέ

πτης ;

Είνε υπερβολή, άν είπώ ότι ρίγος ΙΙαρακέλσου καί Φά- 
ουστ μάς έτάραξε μ.έσα εις τό σκότος τής αιθούσης, όταν ει- 
δαμεν αυτό τό λαμπύρισμα’όά προβάλλγ μέσα άπό τά  βάθη 
τοΰ ’Αγνώστου· Τί είνε αύτό τό φώς; Είνε χαιρετισμ.ός, ποΰ 
μάς έρχεται άπό μ,ακράν ; Έ χ ε ι άνοιχθγί μιά τρύπα, μιά μ ι
κρή τρύπα μόλις, καί βλεπομ,εν πρός τόν άλλον κόσμ.ον ; Τί 
γνωρίζομεν ; Τί θά μάθωμεν ; Τί μάς περ ιμένει; ΙΙοτε ; Μετά 
πόσον καιρόν, μ.ετά τόν θάνατον πόσων άνθροιπινων γενεών, 
θά άνοιχθγί περισσότερον αύτό τό μικροσκοπικόν παράθυρον
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ποΰ άνοίγεται δια τοΰ ραδίου εις τά  σκοτεινά έργαστήρια τής 
Φύσεως,καί πότε αύτό τό μικρόν πρασινοκίτρινον λαμπύρισμα, 
τό όποιον ύψωνε τήν στιγμήν έκείνην ή χείο τοΰ ’Αγνωστου 
διά τής κυρίας Curie θά γίνγι ή λυχνία μέ τήν όποιαν θά 
προχωρήσωμεν εις τήν μεγάλην Νύκτα ;

Πρός τό παρόν γνωρίζομεν μόνον τοΰτο ; “Οτι ένα σώμα, 
τό όποιον έπί οκτώ έτη κατεδίωξεν ή κυρία Curie, έ'ως ότου 
τό άνεκάλυψεν αύτή πρώτη, ένα σώμα, τοΰ όποιου τό δεκα- 
τον τοΰ γραμμαρίου στοιχίζει 6 ,000  φράγκα,αύτό τό όνομα- 
ζόμ.ενον όξυμ.ώρως μ.έ τήν Ελληνικήν λέξιν « Ρ ά δ ι ο ν »  
(ένώ βλέπετε καταφανώς ότι είνε «ο ύ ρ ά δ ι ο ν » )  περιεχει 
μέσα του, άγνωστον πώς, θερμ-ότητα ίδικήν του καί φώς ¿δι
κόν του.

Χωρίς νά κακολογήσω τήν κύριαν Curie, σάς πληροφορώ 
ότι έχει καί αύτή ένα χαριτωμ,ένον έλάττωμ.α, τό όποιον είχε 
καί ό άείμνηστος μ.έγας σύζυγός της, άποθανών μάλιστα έξ 
αύτοΰ τοΰ έλαττώματος. Είνε ολίγον άφγιρημ-ένη. Συνέ
βη δέ νά τό άντιληθθώμ.εν καί αύτό προχθές, άπό τό έξής 
έπεισόδιον :

Έ καμνε πείραμ.α διά νά καταδείξγ) πώς τό ράδιον καθι
στά τόν πέριξ άέρα εύηλεκτραγωγόν. Έ πλησιασε λοιπόν το 
ράδιον εις τό ήλεκτρόμ,ετρον, καί τό ήλεκτρόμετρον έδειξε 
τό πράγμ.α. Μετ’ ολίγον ή κυρία Curie άφαιρεθείσα, έξηκο- 
λούθει νά κρατγί τό ράδιον έπάνω εις τό ήλεκτρομετρον, και 
έπομένως νά τό έπηρεάζγ). Δέν τό άντεληφθη.

—  ’Εμπρός λοιπόν, σάς παρακαλώ. Είπεν εις τόν βοηθόν. 
*0 βοηθός έμεινεν άκίνητος.
— Μήπως δέν άκούσατε ; Είπεν άποροΰσα διά την ακινη

σίαν του ή Curie.
— "Ηκουσα, ά λλά ...
— Τί συμβαίνει;
—  Έλησμονήσατε ν ’ άπομακρύνετε τό ράδιον ;
— "Ω ! μέ συγχωοεϊτε !
Ή  Curie άπ$μ.ακρύνθη καί έγέλασε διά τήν άφγιρη-

μάδα τη ς ....................
Ό άποθανών Curie οσάκις έκαμνε λόγον περί τοΰ ραδίου, 

έδιδε πάντοτε τήν πρώτην θέσιν εις τήν γυναίκά του. Ένο- 
μίσθη ότι αύτό έγίνετο άπό αβρότητα, άλλά ότάν έλειψεν 
έκεϊνος καί ή Curie έμεινε μόνη διδάσκουσα, άπεδείχθη ότι 
πράγματι ή τιμητική θέσις άνήκει εις αύτήν. Είνε έκτος 
άμ.φισβητήσεως, ότι εις αύτήν πρό παντός οφείλεται ή άνα- 
κάλυψις, αύτή έπέμεινε, αύτή είργάσθη έννέα έτη, αύτη ενε- 
πνευσε τόν συζυγόν της καί έφεραν μαζί τό έργον εις πέρας. 
'Υπήρξε μ.ία διαφορετική Λαίδη Μάκβεθ, όδηγοΰσα τόν συ
ζυγόν της εις τό άπειρον άγαθόν, εις μ.ίαν μεγάλην νίκην. 
Αύτή ή συνεργασία τών δύο συζύγων, οί όποιοι έγνωρίσθησαν 
έδώ εις τήν Γαλλίαν πτωχοί σπουδασταί, ήγαπηθησαν καί 
ήνωσαν τήν τύχην των, είνε ένα άπό τά  ένδοξα ποιήμ.ατα 
τής συζυγίας εις τόν κόσμ,ον.

Ά λ λ : αίφνης ένα χυδαίον κάρρο έπήλθεν εις τόν δρόμ-ον 
καί έσκότωσε τόν Curie.

'II γυναίκά του έμεινε μόνη, καί τώρα βαδίζει μόνη πρός 
τ  ήν λεωφόρον, τήν όποιαν άνοιξαν οί δύο.

“Οταν βλέπετε τό μαΰρο ταπεινόν ροΰχό της έπάνω εις τήν 
έδραν τής Σορβώνης, τό έμ.βλημα τοΰ μεγάλου πένθους δι ’ 
έκεϊνον, τόν όποιον έστερήθη, αίσθάνεσθε κάτι βαθύτερον άπό 
θλ.ίψιν. Αύτή ή χηρεία δέν είνε κοινή. Ό θάνατος τοΰ Curie 
νομίζεις ότι ήτο ένέδρα καί έκδίκησις τής φύσεως κατ ’ έκεί- 
νου, ό όποιος έτόλμησε νά τήν κυττάξγι βαθύτερα. “Ενα 
κάρρο! τόν έσκότωσε, μόλις άνεκαλύφθη τό ράδιον. Κ ατ’ αύ- 
τόν τόν τρόπον, δηλαδή, ως ΙΙουλσινέλλας καί ό/ς Φασουλής, 
π α ίζε ι μ,έ τούς άνθρώπους τό Μοιραϊον.

Εις τάς βιτρινας τοΰ «Μ ατέν» υπάρχουν άκόμη έκτεθει- 
μένα τά  κατορθώματα τοΰ καθηγητοΰ Μπορντάς, ό όποιος 
διά τοΰ ραδίου μετέβαλε κοινούς λιθούς «κοριντόν» εις τοπά
ζια καί άμεθύστους. Ή  έπιστήμη διαμφισβητεί τό κατόρθωμα. 
Έν τούτοις τά  τοπάζια τοΰ Μπορντάς είνε έκτεθειμένα εις 
κοινήν θέαν, άστράπτοντα εις τάςβιτρίνας τοΰ «Μ ατέν» πρός 
κοινόν σκάνδαλον καί έπιθυμίαν...

Χ ·  Π α ποντω νίον .
( Ά π ό  Λνταπόκ(ΐ»«5ιν πρός τόν «Το^νδρόριον»)

ΤΟ ΜΑΙΗΜΜΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Ά λ λ ’ αί περιποιήσεις καί τοΰ γιατροΰ καί τής αύτοσχε- 
δίου νοσοκόμου έπήγαν χαμέναι. Ή  Ά ννα  έξηκολούθει νά 
τρέμγι, νά είναι παγωμένη καί χλωμ.ή καί τά  μάτια  της νά 
τρέχουν ως βρύσες άστείρευτες. Ή  ταχυκαρδία της είχεν 
έπαναληφθή ζωηρά, άκράτητος,καί ό ιατρός, άνήσυχος πραγ- 
μ.ατικώς,διέταξε τήν ύπηρέτριαν νά φωνάξγ) έπάνω τόν Σ τέ- 
φαν. "Ισως αύτςό, ό όποιος έγνώριζε καί παρηκολούθει τήν 
κόρην πρό ενός περίπου μηνός, ήμποροΰσε καλλίτερα νά τήν 
βοηθήσγι εις τήν κατάστασιν ποΰ εύρισκετο.

Μετά δύο λεπ τά  ό Στέφας συνοδευόμενος άπό τήν Ά μ ά- 
λιαν ώρμ-ησαν εις τό δωμάτιον άνήσυχοι καί τρομαγμένοι. 
'Η Ά μάλια  έγονάτισεν άμέσως έμπρός εις τό κρεββάτι τής 
“Αννας καί άίρχισε νά τήν χαδεύγι καί νά τήν περιποιήται 
’σάν μ.ικρό παιδί.

Καλέ, μά τί έπαθεν; “Ηταν τόσον καλά, ποΰ έπίστευα 
ότι ή Κηφισσιά είχε κάμει σωστό θαΰμ.α. Ά λλά  διά μιάς 
έσταμάτησεν, ώςνά έγίνετο έξαφνα φώς μέσα εις τό πνεΰμά 
της. Έσηκώθη άμέσως, έπήρε τόν Στέφα άπό το χέρι και 
τόν έφερε πλησίον τής Ά ννας. Έ ξέτασέ την λοιπόν έσύ, τοΰ 
είπε μέ παράδοξον τόνον φωνής. Είσαι ό γιατρός της, ποΰ
πάντοτε έννόησες τήν κατάστασίν της καί πάντοτε τήν έβο-# ■
ήθησες.

'Ο γέρων ιατρός παρεχώρησε τήν θέσιν του εις τόν 
Στέφα. Έγοι άρχίζω νά μήν έννοώ τίποτε, τοΰ είπε σιγά 
σιγά, ένώ άπεμακρύνετο. 'Η Ά μάλια  έπλησιασε καί πάλιν. 
“Αννα, παιδί μου, είπ^, πρέπει νά προσπαθήσγς νά γείνγις 
καλά, γ ια τ ί ή άδελφή μου στενοχωρεΐται τόσον νά σέ βλέπγι 
άρρωστη, ώστε φοβούμαι οτι θά πάργι αύριο τόν Στέφα νά 
φύγουν. Καί θά μας άφήσουν ολομόναχες....

Ή  κόρη έγεινε κατακόκκινη, εύθύς ποΰ ήκουσε τά  λόγια 
αύτά καί έστρεόε ταραγμένη τό βλέμμα της πρός τόν νέον 
ό όποιος τήν έβλεπε μέ πολλήν συμπάθειαν.
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Μέ τό ένα του χέρι εξέταζε τόν σφυγμόν της, ένώ με το 
αλλο ¿κρατούσε το σώμ* της, το όποιον έπετιοΰνταν επάνω 
εις τό στρώμα μέ σπκσμω^ικάς κινήσεις. Είσαι κακό παιδί, 
κυρία "Αννα, τής είπεν ό νέος. Δεν θέλεις νά μας βοηθήσα;; 
διόλου. Δέν είξεύρεις πόσον μεγάλην λύπην μας κάνεις ......
Κλείσε τα  ’μάτια σου, προσπάθησε νά ήσυχάσνις.

'Ως ό λόγος του εκείνος νά ήτο διαταγή, ή κόρη έ'κλεισε 
τά  ’μάτχα της, τά  όποία διά μιας έ'παυσαν νά τρέχουν, έ'παυσε 
νά τρέμνι, έφάνη ήσυχωτέρα και πραγματικώς άπεκοιμ-ήθη 
εις ολίγα λεπτά .

Ή  Ά μ άλια  όταν έπείσθη ότι ή κόρη έκοιμκτο, έσηκώθη 
και έβγηκεν από τό δωμάτιον. Έ κεΐ α π ’ έ'ξω εις τόν διά
δρομον ύπηρχεν ένας καναπές, εις τόν όποιον έξηπλώθη ανή
συχη, ταραγμένη, νευρική. Τής έφάνη κακός οιωνός διά τήν 
νέαν ψυχικήν της κατάστασιν καί διά τήν άπόφασιν που είχε 
λάβει προ ολίγων στιγμών ή νέα πάλιν κρίσις τής "Αννας. 
Ήσθάνετο ότι ό Στέφας επηρέαζε πολύ τήν μικοάν, καί ή'ρ- 
χισε νά υποπτεύεται ότι ή ταραχή της αυτή δέν ήτο εντε
λώς ξένη πρός τήν σκηνήν των φιλημ.άτων, που αυτή 
είχε μοιράσει πρό ολίγου εις όλους κάτω εις τόν κήπον. Θά 
μέ ζηλεύτι, είπεν ή Ά μ άλ ια , αρκετά δυνατά, ώστε νά 
άκουσθή καί από τόν Στέφα, ό όποιος έξήρχετο τήν στιγμήν 
εκείνην.

Ε Π Ι Φ Τ Α Λ Ι Σ

Σ Α Β  Α  Α
Το θέρος ήλθε, τό καυστικό θέρος τής Αίγυπτου. ’Από ήμ.ερας τώρα 

αί μωχμεθανικαί έορταί επέρασαν. Τά σιτάρια ωρίμασαν και στους θερι" 
σμένους ήθη αγρούς οί άνθρωποι έστρεψαν τά νερά του ποταμού.

Αυτό σχηματίζει εις τήν εξοχήν μεγάλες λίμνες μέ αποχρώσεις φω- 
τεινάς, αί οποί κι κάμνουν ώραίαν άντίθεσιν μέ τάς σκοτεινού χρώματος 
φυτείας του βαμβακιού, των όποιων τά άνθη αρχίζουν νά φαίνονται με 
ολην τήν άρμονίαν των χρωμάτων των. Εκεί· τό τριανταφυλλί εύρί- 
σχεται κοντά εις τό άσπρο καί άνάμεσα άπό τά κίτρινα ύψώνουνται 
υπερήφανα τά κατακόκκινα, άνθη λεπτά, άνθη ευλογημένα, των οποίων 
έπειτα από ολίγον δέν θά μείνη παρά ό καρπός, καρπός πολύτιμος μέσα 
εις τόν οποίον θά σχηματισθή ήσυχα, ήσυχα, τό κάτασπρο βαμβάκι, 
τό οποίον μέ ανυπομονησία θέλει νά σπάση τήν σποροθήκην όπου τό 
φυλακίζει.

Είνε ό πλούτος τής Αίγυπτου, ό όποιος μέ τήν βοήθειαν τού Θεού 
ώριμάζει μέ τά ώραία αύτά ηλιόλουστα πρωινά, κατά τά όποια καί 
αυτός ό ουρανός φαίνεται ποιό γαλάζιος, ό αέρας πολύ ζεστός, αί φων>ί 
τής γής πολυαριθμ ότεραι, ώς ολόκληρος ή φύσις νά έώρταζε τήν αύξησιν 
καί τήν επιτυχίαν τού πλουσίου καρπού.

Ό  Νείλος, απαθής, εξακολουθεί τήν πορείαν του μέ τήν ώραίαν γη- 
ραιάν μεγαλοπρέπειάν του.

Τά νερά ανέβηκαν, τά κόκκινα νερά, τά οποία οί Φελάχοι περιμένουν 
με ανυπομονησίαν τόσους μήνας' εδώ κ ι’ έκεί εις τάς δροσεράς όχθαςι 
ύψούνται καλύβαι άπό φύλλα' οί φύλακες είνε έκεί, επιφορτισμένοι νά 
φυλάττουν την ασφάλειαν των πλησίων γαιών.

Ό  ευεργετικός ποταμός καμμιά φορά μεταβάλλει εις καταστροφήν 
τό καλό, τό όποιον κάμνει καί πρός τούτο αρκεί εις τήν ταχύτητα 
τής αΰξήσεώς του νά ΰπερβή κατ’ έλάχιστον τό ώρισμένον ύψος.

Τί ενδιαφέρουν όμως ολα αυτά τά πράγματα τό άγριο παιδί,τό όποίον 
ονειροπολεί εις τήν άκρην τού νερού, μισοπλαγιασμενο επάνω εις την 
λασπώδη γήν, μέ τά μεγάλα άσπρα ματιά του τής μαύρης, ανοικτά 

έμ πρός εις τόν φοβερόν ήλιο, ό οποίος δέν τά τρομάζει διόλου.

Ποιος φ τήν ήρώτησεν ό νέος, καί έσταθη ¿¡/.πρός της εις 
τύ ημίφως τής ήμερα;, ώς νά έπερίμενεν άπάντησιν.

Ά λ λ ’ ή Ά μ άλ ια , αντί νά απάντησή, τόν έπέπληξε δ ι
ότι άφησε μόνην τήν άρωστην.

Πήγαινε γλήγορα μέσα. "Αν ξυπνήσγ καί εύρεθή μόνη 
της, ίσως θά έπαναληφθούν πάλιν τά  ίδια. Καί τό δυστυχι
σμένο τό κορίτσι δέν έ'χει βέβαια καί πολλήν δύναιαιν γ ιά  νά 
άνθέξν) εις τόσας κρίσεις.

Ό  Στέφας ύπήκουσε χωρίς άντίρρησιν. "Αν καί είχε μ ε
γάλην επιθυμίαν νά μείνη μόνος μέ τήν Ά μ άλ ιαν, αν καί 
πραγματικώς ήσθάνετο παρά ποτε τόν έαυτόν του ερωτευ
μένου μαζή της καί τά  φιλιά της του έ'καιαν ακόμη τά  
χείλη, ομως τό ιατρικόν καθήκον τόν ύπεχρέωνε νά μειννι 
πλησίον εις τήν άρρωστην, εις τό κορίτσι εκείνο, τό όποιον 
είχεν όρκισθή ότι θά έθεράπευε. Νέος πολύ ακόμη καί μέ τά  
όνειρα που κάμνουν όλοι οί ευσυνείδητοι σπουδασταί τής ία - 
τρικής εις τήν ηλικίαν του, του έφαίνεσο οτι πραγματικώς 
ήτο κύριος τής ζωής καί του θανάτου των άσθενών του καί 
οτι ώφείλε νά θυσιάζη τόν άνθρωπον εις τόν ιατρόν καί μά
λιστα  εις περίστασιν ώς τήν ίδικήν του. Ή  ’Ά ννα ήτο ή 
πρώτη του άρρωστη καί έκτος του ότι ήτο νέα καί ωραία, 
ήτον όμως καί τόσον δυστυχής καί έρημος καί γ ι ’ αύτό τόσον 
αξία συνδρομής, ώστε είλικρινώς έπεθύμει μέ κάθε του θυσίαν

Τί ενδιαφέρει τήν μικρά Σαβάα, ότι ό Νείλος πλημμυρεΐ, οτι τό 
βαμβάκι χάνεται, ότι οί Φελλάχοι υποφέρουν μήπως εκείνη δέν υπο
φέρει περισσότερον καί πλέον άδικα ! Τί έκαμεν ή δυστυχής κόρη τού 
Σουδάν, διά νά είνε τόσον δυστυχής ; ...Αϋτή τής όποιας τό μόνον ελάτ
τωμα είνε, οτι είνε πολύ ώραία μέσα εις τήν άγοίχν χώραν της ; 'Όταν 
ήτο πολύ μικρή είδε νά πεθάνουν κατά σειράν, τόν πατέρα της, τήν 
μητέρα της, τέσσαρας αδελφούς της, φονευθέντας εις μίαν μάχην πλη 
σίον εις τήν πεδιάδα τού Tchad, εις τήν όποιαν καί ή Σαβάα έκαμε 
τά πρώτά της βήματα.

Ξένοι άνδρες ήλθαν, οί όποιοι τήν έπήραν, τήν έκακομεταχειρίσθησαν 
καί τέλος τήν έπούλησαν εις ένα καραβάνι ’Αράβων, τό όποίον έπήγαινε 
εις την Αίγυπτον. ’Επί πολύν καιρόν (τά χρόνια εις τούς λαούς αυτούς 
δέν μετρούνται) ή Σαβάα εζησε σχεδόν ευχαριστημένη μέ την αμερι- 
μνησίαν τού νέου ζώου, τό όποίον τρέφουν καλά καί δέν κτυπούν πολύ' 
ό νέος της κύριος Ά χμέτ Μπέης, ήτο τόσον καλός !...εις τό σπίτι του 
δέν ΰπήρχον σκλάβες, όλοι έθεωρούντο άνθρωποι τού σπιτιού, ετρέφοντο 
καλά, ένδύοντο επίσης, άπό τήν Guhl-Calya, τήν πανούργον Κιρκα
σίαν έως τήν χονδρή Χαλιμά, τήν πατριώτισσα τής Σαβάα. Ό  Μπέης 
δεν εζητούσε εις τό σπίτι του άλλο παρά την ησυχίαν καί την περι- 
ποίησιν καί ένόμιζεν, ότι είχεν εύ’ρει τόν αληθινόν παράδεισον. Καί ιδού 
ή Σαβάα, ή φοβερή αυτή Σαβάα, οπου ήθέλησε ένα βράδυ νά τού δια- 
ταράξη τήν ’ισορροπίαν ζωής τόσον τακτικής. Όπως όλαι τής φυλής 
της, ήτο κ ι’ αυτή χαλασμένη άπό τόν μισοπολιτεσμόν, ό οποίος τής 
είχε αυξήσει τά ελαττώματα της. Μιά φοβερά υπερηφάνεια κατέλαβε 
τήν καρδιά τής νέας κόρης, τήν ημέραν όπου τέλος ό κύριος τήν παρε- 
τήρησε' καί άπό τήν έπομένην τό κοριτσάκι τό οποίο έλούζετο γυμνό 
μέσα εις τά γαλανά νερά τής πατρίδος της, μαζή μέ τήν συντροφιά νέων 
ελεφάντων, όχι τόσον αγρίων οποί* εκείνη, ώμιλούσε τώρα πώς θά 
Οιορθώση τόν κόσμον.

Μετ’ ολίγον ή αύθάδειά της καί ή οκνηρία της έγινε τόσον άνυπά- 
φορος, ώστε ή εύννοουμένη τού Μπέη, έφοβήθηκε διά τήν ίδικήν της 
υπεροχήν.

Μέ ύφος ταπεινόν καί παρακλήσεις καί κολακείας, έπεισε τόν ϊ.ύριον 
νά έλευθερώση τήν μικράν. Μόνον ή Σαβάα ήτο άκόμη σκλάβα εις τό
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νά τήν κάαη καλά έντελ.ώ;. Μέσα ε ί; τήν ψυχήν του ήσθά
νετο ¡αίαν τόσον ¡αεγάλην συμπάθειαν διά τά κορίτσι αύτό, 
ώστε, εάν δεν ήτο, τής τελ.ευταϊε; μάλιστα ήμερες, ερωτευ
μένο; μέ τήν Ά μάλιαν, θά έπίστευεν ότι αγαπούσε τήν 
"Ανναν.

Αύτά ακριβώς έσκέπτετο ξαπλωμένο; ε ί; ένα κάθισμα καί 
παρακολουθών και τήν έλαχίστην κίνησιν τής άρρωστη; του» 
ή όποία έφαίνετο τώρα, ότι έκοιμ,άτο εντελώς. Καθώ; ήταν 
ακόμη χλωμή καί μέ τά  χέρια σταυρωμένα επάνω ε ί; τό 
στήθος της, μέσα ε ί; τήν σιωπήν καί τήν μελαγχολίαν τής 
ωραίας εκείνη; ανοιξιάτικης ημέρας πού έτελείωνε, τού έφάνη 
σαν νά έτελείωνε, ’σαν νά άπέθνησκε καί α ύτή . Καί μέ μίαν 
κίνησιν άνησυχίας καί συμπαθείας,τήν οποίαν δέν ήμπόρεσενά 
συγκράτηση, άρπαξε τό χέρι τή ; κόρη;, τό έ'σφιξε σπασμω
δικά καί ώς διά νά δοκιμάση καλλίτερα, άν ήτο ζεστό, 
έπειτα  έσκυψε καί τό ήγγισεν έλαφρά μέ τά  χείλη του. Χω
ρίς δέ νά καταλάβη γ ια τ ί, ήσθάνθη ότι δύο δάκρυα θερμά 
τού έκαιαν τά  μάτια , δάκρυα τά  όποια έκύλησαν έπάνω εις 
τό χέρι τής κόρης, ή όποία άνοιξε τά ’μάτια τη ; έξαφνα 
καί τά  έκλεισεν αμέσως, ώ ; κάποιος πού ονειρεύεται καί 
δέν θέλει νά διακόψη τήν συνέχειαν τού ωραίου ονείρου του, 

Ό  Στέφας μέσα εις τήν συγκίνησιν πού είχε πλημμυρήσει 
τήν ψυχήν του τήν στιγμήν έκείνην έλησμόνησε νά άφηση τό

χέρι τής Ά ννας, τό όποίον έκρατούσε σφικτά μέσα εις τό 
ίδικόν του, καί χωρίς νά καταλάβη γ ια τ ί, ή ψυχή του έκυ- 
ριεύθη άπό μίαν έντελώς ασυνήθη' τρυφερότητα, άπό μίαν 
συγκίνησιν μεγάλην, ή όποία, ένω τόν έκαμνε νά λ.υπήται 
καί νά ύποφέρή, όμω; τόν έκανε συγχρόνως καί πολύ, πολύ 
εύτυχή. Άφέθη, χωρίς διόλου νά σκέπτετα ι, ά λ λ ’ ού'τε χω 
ρίς νά ψυχολογή τόν έαυτόν του εις τήν ώραίαν αύτήν συγ- 
κίνησιν άρκετήν ¿άραν.”Εμεινεν έστι άκίνητος, προσηλωμένος 
εις τό όραμα τό ώραίον τή ; ημέρας πού έφευγε καί πού 
σιγά, σιγά έθάμβωνε τό χλωμό πρόσωπο τής κόρης καί έκανε 
δυσδιάκριτο πλέον τό σώμ.ά της, ένω ή νύκτα είσωρμοϋσεν 
ορμητική άπό τό άνοικτό παράθυρο καί τήν έσκέπαζε μέ τά  
σκότη της. Καί τού έφάνη έξαφνα ότι τό σκότος έκεΐνο πού 
τήν έσκέπαζεν, ήτο τό σύμβολον τή ; ζωής τη ς, υστέρα άπό 
όλα όσα είχε μάθει άπό τά  παραληρήματά της κατά τήν 
ημέραν έκείνην, καί υστέρα άπό τά ς σκέψεις οπου έκαμνε, 
ά φ ’ ής στιγμή ; είχεν ίδεΐ καί άκούσει τήν μητέρα της. Ναί. 
Είχε ζήσει, είχε γεννηθή, είχε μεγαλώσει κάτω άπό ένα 
σκοτεινόν ούρανόν καί ή παιδική άκόμη ψυχή της έκούωνεν, 
έπάγωνε σιγά, σιγά, άπό ατροφίαν άγάπης καί συμπάθειας 
καί στοργής. Μιά άγάπη γενναία καί καλή μάνας άλλοιώ- 
τικης άπό ο,τι ήτο ή μητέρα της, ή άδελφής ή φιλενάδας 
μπορούσε νά τήν σώσγι. Ά λλα  γ ια τ ί όχι καί ένός φίλου ώς

σπίτι του καί πάλιν ήτο πολύ όλιγώτερον άπό κάθε άλλην, τόσον καλά 
είχε καταφέρει νά την τιμούν καί την σέβωνται όλοι.

Ώστε δεν ήθελε νά πιστεύση εις την δυστυχίαν της όταν θριαμ.βεύ 
ουσα, ύπ’ο τό προσωπείον τής καλοσύνης, ή Κιρκασία τής έ'δωκε τό 
δίπλωμα τής ελευθερίας της καί μερικά χρήματα, τά οποία ό γενναιό 
δωρος άρχων τής έκαμε δώρον.

— ’Εάν είσαι φρόνιμη, τής είπε, έάν θέλησης ν ’ άναλάβης υπηρεσίαν 
εις τήν πόλιν θά σού δόσουν καί ά'λλα . . . ό κύριος φροντίζει πάντοτε 
διά σε.

Ά λ λ ’ εκείνη μέ βλέμμα κακό καί μέ τραχείαν φωνήν, άπήντησε μέ 
μίαν ύβριν, καί άρπάξκσα τό χαρτί τό έκρυψε εις τό στήθος της καί 
έφυγεν, αρνουμενη νά όή τόν Μπέη, καί τρελλη από λύσσαν, χοαρίς νά 
λάβη τόν κόπον νά μαζεύση τα πράγματά της, χωρίς να θελήση νά 
πάρη τόν χρυσόν, ό όποιος τής έδιδε τήν ελευθερίαν, έιΛγεν έπαναλχμ- 
βάνουσα μεταξύ τών όδόντων της.

—"Α ! καταραμένη ! καταραμένη ! . . . . ' . .
Άπό τό πρωί ή Σαβάα είνε καρφωμένη στην ίδια θίσιν εις την 

όχθην τού ποταμού.
Νά έκδικηθη !   Αλάχ ! ___νά του; έκδικηθη, άλλά πώς ;...Τ ί

ήμπορεί νά κάμη αύτή, άδύνατη, απέναντι ε’ις τούς πλουσίους εκείνους, 
οί οποίοι την έδιωξαν ; . . . .

Συχνά κατά τόν καιρόν οπου ήτο σκλάβα, ή μητέρα τού Ά χμέτ μπέη 
ηλθε εις τό σπίτι, καί ή γραία μωαμεθανή κυρία, ή αυστηρά καί φρό
νιμη, έπροσπάθησε νά διδάξη την ύποταγην καί την πίστιν εις την 
Σαβάα. Μχταία προσπάθεια' εις τήν είδωλολατρικήν ψυχήν τη ; εί; 
τήν όποιαν δεν μίλησε κανείς ού'τε δι’ άγάπην, ού'τε δι’ εύσπλαγχνίαν, 
ό μόνος κυρίαρχος έμεινε ή ύπερηφάνεια. II Σαβάα θά μείνη πάντοτε 
ή Κάφρος ή όποία πιστεύει μονάχα σέ φυλαχτά καί σέ καλά πνεύ
ματα, εκείνη όπου λατρεύει θεούς μεθυσμένους άπό αίματα. Κυττάζει 
τόν Νείλον τού όποιου τά νερά τώρα δροσισμένα από τό βραδινό αεράκι, 
έχουν μιά πνοή χαϊδευτική, ή όποία τής δροσίζει τό μετωπον πού 
καίει άπό τόν πυρετόν.

Οί θόρυβοι ενας ένας σβύνουν εις τήν μεγάλην εξοχήν τήν κοιμισμε-
νην, πού καί πού καμμιά φωνή ζώου άκούγεται λυπητερή καί γεννά 
τόν τρόμον...'Η Σαβάα προληπτική αισθάνεται τόν τρόμον αύτόν νά

'Ά  Ι.,.νά έκδικηθη I
Κυττάζει άκόμη : Τά άστρα ένα, ένα φαίνονται εις τόν ούρανόν, καί 

ή μικρά άγρια, ή όποία ούδέποτε ήθέλησε νά διδαχθή, πιστεύει όπως 
οί πρόγονοί της, ότι είνε άπειροι σπινθήρες οι οποίοι άναψαν όλοι μαζή 
έκεί έπάνω άπό τό άόρατο χέρι κανενός θεού τού πυρός.

Δεν ήξεύρει επίσης, έάν είνε ό Μενέ ή ό Μενά ή κανένας άλλος 
βασιλεύς τής Αιγύπτου ό όποίο; έκανόνισε τό ρεύμα τού Νείλου ό 
οποίος τρέχει έμπρός εις τά πόδια της, άλλά γνωρίζει, ότι εις τάς γαίας 
έκεί κάτω, ό θεός τών νερών δέν παρακαλείται ματαίως, καί ότι στέλ- 
>ει τούς κορκοδείλους νά φάγουν τούς άρχηγούς τών έχθρικών φυλών οί 

οποίοι πλησιάζουν εις τάς όχθας του.
Διατ! είνε τόσον μακράν ό άγαπητός τόπος τής παιδική; της ηλικίας; 

Διατί οί θεοί τών προγόνων της είνε κωφοί εις τήν λύπην της τών 
δεκαπέντε χρόνων της ·, Ά λλά  από τό μέσον τών βαθειών νερών τής
μαίνεται ότι άκούεται μιά φωνή

Ό χι είνε μόνον ό γειτονικός φύλαξ ό οποίος κάμνει τήν νυκτερινήν 
του έπίσκκεψ.ν. Ό  Νείλος ύψούται ! Φωνάζει βεβαίως καί άλλους, θά 
έλθουν νά τόν βοηθήσουν νά σταματήση τήν ζημίαν τού φοβερού 
στοιχείου.

Έάν δέν έφώναζε πλέον : ’Εάν κακό; ειδοποιημένοι οί άλλοι φύλακες,
έκοιμώντο ήσυχοι ;

Το νερό θά ύψούτο, θα ύψοΰτο άκόμη καί θά πλημυρούσε τάς γαίας
τού Ά χμέτ μπέη, αί όποίαι είνε έκεί πλησίον  Ή συγκομιδή θά
έχάνετο ! Δέν είνε έντελής ή έκδίκησι; όσον ήθελε τό κακόν πνεύμά 
της, άλλά κάτι είνε, μιά μεγάλη άπώλεια διά τό ταμείον μικρού κτη- 
μκτίου τής Αιγύπτου.

Τότε βιαστική εις τό έργον της, ή μικρά μαύρη, πλησιάζει τόν φύ
λακα καί έπιπίπτει κατ’ αύτού εί; τήν σκιάν.

Προσβληθείς χωρίς νά τό περιμένη ό δυστυχής φύλαξ κλονίζεται, 
διότι ήτο σκυμμένος δια νά έξετάση τό έδαφος, ή μαύρη έπωφελείτα* 
διά νά τόν άρπάξη άπό τούς ώμους, έκείνος έγλύστρησε καί παρέσυρε 
εις τήν πτώσίν του τό έλαφρόν σώμα της τό όποίον τόν κρατεί καί 
δέν τόν άφήνει' μιά φωνή άκούεται, ή όποία χάνεται άμέσως άπό τόν 
αύξάνοντα θόουβον τού ποταμού τού όποιου τά νερά διαρκώς άναβαίνουν
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αύτός έξαφνα, ό όποιος καί <ό; ιατρός τη ; Οά παρηκολούθει 
όλα τά  συμ.πτώματα καί τά  φυτικά καί τά  ψυχικά της κα- 
ταστάσεώς της και ό όποιος θά ημπορούσε νά προλαμβάνει 
καί αύτά καί εκείνα. Θά ·ητο τόσον γλυκεία, τόσον ευχάριστη 
καί δ ι ’ αύτόν ή φιλία του αγαθού, τού άθώου, του εύγενικοΰ αυ
τού πλάσματος, τό όποιον τόσον διέφερε άπό δλον τον άλλον 
κόσμον! Καί μέ την σκέψιν αυτήν καί την χαράν οπού γ -  
σθάνθη, έσφιγξε δυνατώτερα, πολύ δυνατώτερα το χέρι της

ί * '  ν Υ  ϊ  / Υ  \  > Ό  **κόρης, η οποία έξαφνα ανεστεναξε και εκινηυη κάπως.
Κοιμάσαι; "Αννα, ηρώτησεν ό Στέφας, πλησιάζουν τό πρό- 

σωπόν του εις τό ίδικό της τόσον, ώστε εκείνη γσθάνθη νά 
την θερμαίνγ η πνοη του. Καί ητο τόσον, μά τόσον ευτυ
χής, ώστε από τόν φόβον μηπω; ονειρεύεται, δεν έτόλμησε, 
δέν είχε την δύναμιν νά ά παντησ ϊ).Έ πειτα , ενόσω δεν (ομι
λούσε, ενόσω έφαίνετο κοιμ.ωμ,ένη, ή θέρμη πνοη τοΰ νέου 
εξακολουθούσε νά της χαδεύγ τό μέτωπον καί τά  ’μάτχα 
καί τό στόμα καί νά σκορπίζν) μίαν ανέκφραστου εύχαρίστη- 
σιν καί ευτυχίαν εις όλον τό είναι τις.

Ά λ λ  ’ εκείνος ήθελε νά πεισθΐ), άν έξύπνησε. Έβιάζετο 
νά την καθησυχάσν), νά τ·ης είπγί ότι, εάν ήθελε, θά έγίνετο 
φίλος της, ένα είδος αδελφού μεγαλητέρου καί τρυφερού, ό 
όποιος θά την αγαπούσε καί θά την· ¿προστάτευε καί θά την 
ώδηγοΰσεν εις την ζωην.

- Καί δ ι’ αύτό έσφιξε καί πάλιν περισσότερο τό χέρι της, 
ένώ μέ τό άλλο της έθιόπευε τά  μαλλιά της καί εις τό σκό
τος έζητούσε τά  ’μάτια της διά νά πεισθγ, εάν έκοιμάτο.

Τί θέλετε, έψιθύρισεν ή κόρη, η όποια έννόησεν ότι έπρεπε 
νά άπαντησν) εις την άφωνον εκείνην έρώτησιν;

Θέλω νά μοΰ είπνίς πρώτα, άν αισθάνεσαι καλλίτερα, 
’Άννα, καί έπειτα νά μέ βοηθησνις νά έξηγησω πώς άρρώ- 
στησες πάλιν έξαφνα, ένφ πριν ιξσουν τόσον καλά . Μόνο άν 
μέ (ϊοηθησ·/); νά καταλάβω καλά τ ί έχεις καί νά κάμω σω
στήν διάγνωσιν, θά μπορέσω καί έγώ νά σού άποδώσου την 
υγείαν σου, τό καλλίτερο πράγμα, τό όποιον υπάρχει εις 
τόν κόσμον, ’Ά ννα. Καί πρέπει νά άποκτησγς εντελώς την 
υγείαν σου, "Αννα, γ ια τ ί τό θέλω πολύ, τό επιθυμώ εγώ , ό 
όποιος είμαι φίλος σου, αδελφός σου, καί ό όποιος θά κάμω 
δ,τι εΐμπορώ γ ιά  νά σέ βοηθησω, γιά  νά σέ προστατεύσω 
εις την ζωην. Θέλω, ’Ά ννα, θέλω, ακούεις, νά γίνγς καλά, 
εντελώς καλά. Αύτό θά είνε δόξα μου καί μ,εγάλη χοερά, ή 
πρώτη μου άρρωστη, πριν ακόμη νά γεινω γιατρός, νά θερα- 
πευθγ από μένα.

θ ά  γεινω καλά, σάς τό υπόσχομαι, άν αύτό έξαρτάται 
άπο την θέλησίν μου.

”Ω ! ν α ί ! Εις τό είδος αύτό της άρρώστειας σου, ό άρρω
στος μέ την θέλησίν του, μ,πορεϊ νά κάμν) περισσότερα καί 
από τόν καλλίτερο γιατρό καί από κάθε φάρμακον.

’Άφησε λοιπόν εντελώς την θέλησίν σου εις την ίδικην μου 
και θελε, σκέπτου, κάνε, αΐσθάνου όπως θά σού ειπώ έγω. 
’Έχε εμπιστοσύνην, απόλυτον εις εμένα, ’Άννα, οχι μόνον 
ως γιατρόν, άλλ ’ ως νά ήμουν στενώτατος συγγενής σου, 
ώ ; νά αντιπροσώπευα καί μητέρα καί πατέρα καί αδελφού; 
καί φίλους.

Τ ί  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Ο Δ Ο Σ  Ο Μ Η Ρ Ο Υ  2 4 i»

Ήρχισαν άπό μ.ηνό; πλέον τακτικά εις τό επί της όδού 
Όμηρου, άριθ. 24 , νέον οίκημα τΐ)ς Σχολής, τό όποιον καί 
ως ευρυχωρία καί <υς άνεσις καί ως υγιεινή άνταποκρίνεται 
τελείως εις τόν προορισμόν του.

Έξαιρετικώς δ ’ εφέτος αί έγγραφαί θά εξακολουθήσουν 
καί τόν Νοέμβριον διά τάς μαθήτριας τού ιδιαιτέρου τμήμα
τος, δ ι ’ ολας όσας επιθυμούν νά συμ.πληρώσουν την οικιακήν 
ανατροφήν των καί νά μάθουν κάθε τέχνην, η όποία (όοηθεί 
εις την άπλοποίησιν τών οικιακών δαπανών καί ανακουφίζει 
τόν προϋπολογισμόν τοΰ σπιτιού.

Ή  κοπτικη καί ραπτική φορεμάτων, τό σίδεοον, τό μπά- 
λωμ.α καί τά  καπέλλα διδάσκονται εις τό τμ·ημα τούτο 
κατά τάς πρωινά; ώρας, εις τρόπον όίσεε αί μαθητριαι είναι 
έλεύθεοαι νά διαθέτουν όπως θέλουν τάς απογευματινά; των 
ώρας. Ή  μ,αγειρικη πάλιν διδάσκεται δύω φοράς την εβδο
μάδα κατά τάς μεταμεσημβρινά; ώρας από τάς 2 */2—  5 
καί κάθε κυοια η κόρη καθώς καί κάθε υπηρέτρια δύναται 
εις έκαστον μάθημα νά διδάσκεται την έκτέλεσιν ενός φα
γητού καί ένός γλυκύσματος.

Διά της καμαριέρες τό σίδηρον διδάσκεται τό απόγευμα, 
όπόταν συνήθως αύται έχουν ώρας έλευθέρας νά διαθέσουν 
δπως καταρτισθούν τελειότερον. Έ ν τέλει αί τακτικα ί μα- 
θητριαι, αί προωρισμ,έναι νά μάθουν μίαν οίανδήποτε τ έ 
χνην διά νά ζησουν φοιτούν τακτικά  άπό τό πρωί έως τό 
βράδυ, διδα σκόμεναι συγχρόνως όλα τά  μαθήματα, τά  όποια 
τείνουν εις τελειοποιησιν της κόρης όχι μόνον ως τεχνητρίας, 
άλλά καί ώς οίκοδεσποίνης καί μητέρας.

Εις τό επί της όδού Όμηρου, άριθ. 24, κατάστημα της 
σχολής εκτίθενται καθ’ έκαστην πρός πώλησιν άσπρόρρουχα 
έτοιμα, φορεματάκια, καί ποδιές μικρών, είδη διάφορα με
γάλων, καπελλα, άνθη τεχνητά, διάφορες κονσέρβες τ·ης κου
ζίνας, σιρόπια, μπισκότα τσαϊοΰ. Ό λ α  αύτά, έργα τών μ.α- 
θητριών της σχολής, κατασκευασμένα μέ πάσαν δυνατήν τ ε 
λειότητα πωλοΰνται εις τιμάς πολύ κατωτέρας τών κατα- 
στημ-άτων. Επίσης παραγγέλλονται βλα τά  άνο> είδη, μέ 
ώρισμένην προθεσμίαν παραδόσεως, ώς καί προίκες, φορέ- 
ματα, έτανοφόρια, είδη παιδικά, tailleur, άνθη τεχνητά, 
κομψοτεχνήματα διά δώρα,στέφανα κηδειών, έν μια λέξει 
κάθε πράγμα χρησιμ,ον καί άναγκαϊον εις εις κάθε οικο
γένειαν. Διά περισσοτέρας έν γένει πληροφορίας εί.ς τό κα
τάστημα της Σχοδης : Όδός Ό μ η ρ ο ν  άρι&. 24.

ΜΙΑ Σ Ο Φ Η  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
ΙΙροκειμένου περί της υγείας καί της καλλονής, η ληψις 

παντός μέτρου προφυλακτικού έπιβάλλεναι. Δέν πρέπει συνε
πώς νά μ.εταχειρίζεσθε τά  διάφορα κοσμετίκ, ών μόνον τό 
ό'νομα ηχεί καλώ ; καί τά  όποια συχνάκίς περιέχουν λ ιπ α 
ρά; η ύποπτους ουσίας. Δέον νά ζητητε πάντοτε προϊόντα, 
ών η φημη είνε γνωστή, ώ ; ή Κ ρεμ  ΣΙΜΟΝ τών Παρισίων, 
άνακαλυφθεΐσα τώ  1860, διά την όποιαν ή πεΐοα άπέδειξεν, 
ότι είνε τό άριστον τών μέσων πρός διατηρησιν τού ποοσώ- 
που, της λευκότητος καί έλαστικότητος τού δέρματος.
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