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Al ΑΤΙ  ΑΕ Ν ΤΗΝ Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι  Ε Ι Σ f
Άπερρίφθη λέγετα ι ή προ; κατάταξιν έν τή Ιατρική του 

| .Πανεπιστημίου σχολή αΐτησι; τη ; νεαρα; του ’Αρσάκειου μα
θήτρια;, πρό; δόξαν καί τιμήν του προοδευτικού πνεύματο;

¿. των μεγαλεπηβούλιυν. ΙΙολλοί άναφέρονται λόγοι οί τήν άπο- 
ποίησιν ταύτην προκαλέσαντε;. μεταξύ τών οποίων σπουδαιό
τεροι θεωρούνται ή μή άναγνώρισι; τού Αρσάκειου ευ; τελείου 
•γυμνάσιου, καί ή των Ελλήνων φοιτητών δήθεν ευτραπελία, 
ή πολλά κακά προοιωνιζομένη διά τήν αρετήν καί τά χρηστά 
ήθη των νεαρών φοιτητριών.

Έπιτραπήτω έν τούτοι; ήμϊν νά ζητήσωμεν αλλαχού τό 
αίτιον αφού ούτε εις έξέτασιν υπεβλήθη* ή κόρη,) ή τ ι; καί 
κατ’ ιδίαν πιθανόν νά συνεπλήρωσε τά ; έλλείψει; τού σχολι
κού τού ’Αρσάκειου προγράμματο;, ούτε οί φοιτηταί μα; άπο- 
τελούσιν ευτυχώ ; άγρια; καί βαρβάρου; ορδάς, ό'πω; διακρί- 
νωνται των Ευρωπαίων καί Άμερικανύνσυναδέλφων των κατά 

τήν ευτραπελίαν καί εκλυσιν των ηθών. 'Ο έλλην φοιτητή; 
καί αισθήματα εύγενή εχει καί γνωρίζει νάέκτιμα καί σεβηται 
πού; άξιου; τιμή ; καί σεβασμού* s φοιτητή; κήδεται τή ; οι
κογενειακή; τ ιμ ή ;, διότι καί ούτο; εχει οικογένειαν, άδελφά; 
καί μητέρα, ιών φύλαξ άγρυπνο; καί πολλάκις μόνος προστάτης 
τυγχάνει. Μετ’ άγανακτήσεωςλοιπόν άποκρούομεν πάσαν κατά 
τών κ. κ. φοιτητών άποδιδομένην μομφήν, ϊνα Ιν καί μόνον 
παραδεχθώμεν ώ ; έλατήριον τή ; άποποιήσεω; ταύτης, τήν με 
γαλήν σχολαστικών τινων ιδιοτέλειαν, δ πω; έν παντ-ί καί πάσι 
οΰτοι πρωτεύωσιν, έφ’ ώ καί πάντα κινούσι λίθον εί; παρα- 
κωλυσιν τή ; προόδου καί βελτιώσεω; τή ; τύχη; τή ; γυναικός.

Δεν έπολιτίσθημεν δυστυχώ; ετι αρκούντως όπως κατανοή- 
εωμεν οτι έκ τή ; προόδου καί βελτιώσεω; τής γυναικό; εεήρ- 
τηται ή ευδαιμονία ολοκλήρου τή ; κοινωνία;. Διότι δεν δύ- 
νανται βεβαίω; νά ποοβάλλωσιν ήυ.ΐν σήυ.ερον τό προκατακλυ-• - » 'ι ι ί ί
σμιαίον έκείνο αξίωμα, καθ’ δ ή γυνή ύστέρει τού άνδρό; κατά 
τά ; πνευματικά; δυνάμεις, άφού από αίώνος ήδη ό Βολταΐ- 
ρο; είπεν : {(Ούδεμία υπάρχει διαφορά μεταξύ τών γυναικών 
καί ημών κατά τε τό πνεύμα καί τήν ψυχήν, είμή ότι αί 
γυναίκες είναι π/,έον εύνενεΐ; καί αξιαγάπητου) καί· άφού τό- 
σαι γυναίκες άνήλθον εις τοιούτον ύψο; πνευματική; περιω
πής, (ώστε ένεούς έγκατέλιπον ό'πισθεν αυτών πολλούς σοφού; 
τή ; επιστήμης θεράποντα; καί λειτουργούς.

’Ενώ λοιπόν παρ’ άπασι το ί; πεπολιτισμένοι; λαοί; έλή- 
φθη πρόνοια, οπω; κατά τό ένόν καί συμφώνως πρό; τά ; ά- 
νάγκα; τού σημερινού βίου έπιτευχθή ή βελτίωσι; τή : θέ- 
σεω; τή ; γυναικός, έν Έ λλάδ ι χάρι; ε ί; τήν άκηδείαν τών 
πολλών καί τήν σχολαστικότητα τών ο λαγών αύτη βαίνει ί-  
σημέραι χαλαρουμενη, έξ ού καί ή επιτεινόμενη έκάστοτε τών 
ηθών εκ λυσι;.

Γυμνάσια έπί γυμνάσιων ιδρύονται εν τε τή, πρωτευούση, 
τα ΐ; δευτερευούσαις καί τριτευούσαι; πόλεσι τή ; Ελλάδος 
πρό; μόρφωσιν καί άνάπτυξιν τών άνδρών δωρεάν, Ιν δέ μ.όνον 
παρθεναγωγεΐον υπάρχει καί τούτο ούχί τέλειον γυμνάσιον 
άλλ’ ούτε δημ.όσιον, έν’ ώ αί φοιτώσαι μαθήτριαι δέον ΰπέ- 
οογκα νά άποτίσωσι δίδακτρα πρό; τελειοποίησιν αυτών. Έ - 
ξερχόμεναι δέ έκεΐθεν μόνον διμοδιδάσκαλοι ^δύνανται νά 
διορισθώσι, χωρίς αί έπ ί ευφυΐα καί φιλομαθεία έξέχουσαι νά 
δύνωνται νά άκολουθήσωσιν έπιστημονικάς εΰρυτερα; σπουδά;, 
ούτε παρά τώ ένταύθα πανεπιστημίω, άλλ’ ούτε παρά τοί; 
έν Ευρώπη τοιούτοις. .

Λέγομεν λοιπόν υπερβολήν διακηρήττουσαι ότι παρ’ ήυ.ΐν 
ή αμάθεια τή ; γυναικός διοργανίζεται καί έπιδ ιώκεται παρά 
τών ολίγων τούτων συστηματικώ;; ’Ίσως φαίνεται παράδοξο; 
ή ιδέα αύτη, ή τ ι; φέρει έν τούτοι; ήμά; ε ί; τό δυσάρεστον 
σημεΐον, τού νά ζητήσωμεν μετ’ αυστηρότητας λόγον παρά 
τή ; δυνάμεω; έκείνης, ή τ ι; έκπαιδευτικόν τμήμα καλείται
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καί ήτις ήδύνατο καί ωφειλε νά γεριγνήση περί τής προσγι- 
γνογένης ταύτης εις τό  φύλ,ον γας άδικίας.

Φοβούνται, λέγει, γή ή γονή έκπαιδευογένη ζητήση καί 
παρ’ ήγΐν τήν πο/.ιτικήν αυτής άνεξαρτησίαν καί θέληση νά 
λάβη ενεργόν γέρο: εις τήν πολιτικήν τής πατρίδος αυτής ; 
Καί ο.ήττως ή γυνή δέν πα ίζει σήγερον σπουδαίου έν τή πολι- 
τική δόλον, ού γόνον έν τή πρωτευούση, άλλα καί εις τά γ ι
ερότερα έτι χωρία ;

Τις των βουλευτών Γόναται νά θέση τήν χεΐρα έπί τή ; καρ- 
δίας του καί νά γή άνογολογήση ότι ό πρώτος καί σπουδαιό- 
τερος κογγατάρχης, ό κατασκευαστής του πολιτικού αυτοΰ 
σταδίου σ εελείονα ρουσφέτια διαθέτων είναι ή σύζυγός του 
αυτή ; Τις αγνοεί τήν ενέργειαν καί δράσιν τής έπαρχιώτι- 
δοςκαί χωρικής γυναικός κατά τε τάς δηγοτικάς καί βουλευ
τικής έκλογάς ; Τίς δύναταί νά άρνηθή ό'τι σήγερον γεν ή κ.κ. 
Σ. Τοικούεετ), άλλοτεδέ ήγακαρΐτις κ. Κουγουνδούρου ή ή αδελφή 
αυτής κ. Περρωτού δέν ήσαν καί είναι σπουδαίοι παράγον- 
τες τής τεορείας των δύο τούτων κορυφαίων τής Ελλάδος εεο- 
λιτευτών, τού τε έκλείψαντος καί ζώντος έτι ; Τίς των θε- 
σιθηοών δέν άεεοτείνεται' εερός τήν Κυρίαν, όεεως έπιτύχη εεαρά 
του βουλευτοΰ δ ,τι δέν ήδυνήθη νά κατορθώση δ’Γ άλλου τρό- 
εεου ; Καί ακριβώς, λέγουσι, διά τοΰτο ή πολιτική βαίνει 
κατά κρηγνών. ’Αλλά γορφώσατε καταλλήλους τάς γυναίκας, 
όπως ούχί τυφλώς καί έγπαθώς εεολιτεύουνται γεθ' ΰγών, 
αλλά λογικώς καί τεατριωτικώς, άφού δέν δύνασθε νά εεολι- 
τευθήτε άνευ αυτών.

’Άλλους τε γήτεους είναι εεαράνογον τό εεολιτεύεσθαι διά 
τήν γυναίκα ; Μή καί αυτή δέν αισθάνεται ους ό άνήρ χαράν 
καί θλίψιν διά τήν πατρίδα αυτής ; Μή αυτή ους ταγίας 
καί διαχειριστής τών τού οίκου δέν αισθάνεται υπέρ εεάντα 
άλλον τά βάρη τής φορολογίας. Μή αί τευρκαίαί. οί θάνατοι 
καί οί τεόλεγοι εεοιούνται έξαίρεσιν ταύτης ; γή είναι άτερό- 
σιτοι δ ι’ αυτήν αί τρογεραί τών τεολέγων συνέτεειαι, καί εάν 
ό άνήρ διατρέχτ, τον κίνδυνον νά άπολέση τήν ζουήν του εις 
τά σύνορα, γή δέν χύνεται τό ίδιον αυτής αίγα καί τά εεολυ- 
τιγότερον έτ ι, τούτέστι τών τεροσφιλών αυτή τέκνουν ;

Ά λ λ ’ έν τούτοις ησυχάζετε. Ή  Έλληνίςάναεετυσσογένη δέν θά 
ζητήση τήν έπισηγοποίησιν τής χειραφετήσεοΰς της, άφοΰ καλώς 
γιγνουσκει ό'τι δ ι’ άλλα κέκληται· ίσους άπαιτήση ισορροπίαν τινα 
γεταξύ τών δικαιωγάτουν καί τών έεειβαλλογένουν αυτή κα- 
θηκόντουν, άλλ ’ ούδέν εελέον. Μή λοιεεόν τόσου βαρβάρους καί 
ίδιοτελώς κλείητε αυτή τάς θύρας τού εενευγατικοΰ κόσγου, 
υπό φόβου, ώς δικαιολογούγενοι, λέγετε γή άπολέση το 
γόητρον εκείνο τής άεεειρίας καί άγνοιας, όεεερ άτεοτελεΐ τήν 
δύναγίν της. Ή  γυνή άναπτυσσογένη δέν θέλει καταφεύγει 
εελέον εις έεεικίνδυνα τεχνάσγατα,όεεους έπιτύχη τού ποθουγέ- 
νου εερός βλάβην ιδίαν τε καί ύγετέραν. Φοβεΐσθε, λέγετε , τήν 
δοκησισοφίαν τής γυναικός. Άεεατάσθε· έάν καλώς αύτη άνα- 
εετυχθή καί γορφουθή θά έξισωθή γέ υγάς, υστερούσα άκρι- 
βώς κατά τήν δοκησισοφίαν καί σχολαστικότητα, διότι όρ- 
γεγφύτους άεεοστρέφεται καί άεεοφεύγει ταύτην, όυς άντιβαίνου- 
σαν εις τάς τεεί εενευγατικής καλλαισθησίας άρχάς της.

Μή έκφέρητε λοιεεόν τήν βλάσφηγον φράσιν : Τ ί θά τήν κά- 
γουν αί γυναίκες τήνάνουτέραν εεαιδείαν ; διότι ή έεειστήγη θά 
χρησιγεύση αυταίς,όσον έχρησίγευσε καί εερός υγάς τούς άεεο-

κτήσαντας, όυς έεεί τό πολύ, αυτήν δηυ.οσίαις δαεεάναις : Πνευ- 
γατική γέν καί ηθική άεεόλαυσις διά τήν ευπορούσαν καί φύλας 
άγρυεενος διά τήν εύδαιγονίαν καί τήν καλήν τών τέκνουν της 
άνατροφήν, στήριγγα δέ καί ζουοεεαραγουγόν καταφύγιον διά. 
τάς κρισίγους τού βίου αυτής ήγέρας. Μή φοβήσθε τάν συνα- 
γουνισγόν τής γυναικός. Ή  γυνή γνουρίζει ό'τι έγεννήθη γή- 
τηρ καί σύζυγος· έάν δέ ουδετέρου τούτων τύχη τότε ίσως 
θά ζητήση εεαρ’ υγών τήν θέσιν γόνον έκείνην, ήτις άνήκει. 
αυτή καί ήν όυεελισγένοι διά τής δυνάγεους τού ίσχυροτέροι> 
οΐκειοεεοιήθητε. Διότι δέν δύνασθε βεβαίους νά είεεητε, ότι ή 
φύσις εεροούρισε τόν άνδρα ούτε διά τήν ραεετικήν, ούτε διά. 
τήν κοεετικήν, ούτε δ ι’ όλας έκείνας τάς τέχνας έεεαγγέλ- 
χατα καί έεειστήγας τάς άεεαιτούσας βίον καθιστικόν, λεεετό- 
τητα εενεύγατος, έπιδεξιότητα καί ΰεεογονήν καί ας ό άνήρ· 
υ.έχρι σήγερον άνερυθριάστους έκγεταλλεύεται.

Έεεικαλούγεθα λοιεεόν έεεί τή ευκαιρία ταύτη τήν σύντονον 
τών άργοδίουν εεροσοχήν. ’Ά ς  συγεεληρούσουσι τό πρόγραγγα. 
τού ’Αρσάκειου, άς ίδρύσουσι τέλεια  διά τάς γυναίκας γυ- 
γνάσια, συντηρούγενα όυς και τά τών άνδρών δηγοσίαις δα- 
εεάναις, όυς άεεανταχού τής ΰφηλίου συγβαίνει· άς άνοίξωσι 
τάς εεύλας τού Πανεεειστηγίου διά τάς γεγαλοφυεΐς έκείνας 
γυναίκας τάς όρεγογένας άνουτέρα; έκεεαιδεύσεως, ϊνα γή αύ- 
τα ι έκεεατρίζουνται καί έν τή ξένη έεεαιτούσι τήν εενευγατι- 
κήν τροφήν, ήν ή εεατρίς αυτών ή τόν κόσγον φωτίσασα, όυς 
σκληρά γητρυιά άεεοεεοιεΐται αύταίς· διότι άλλως έλεύσεται. 
ήγέρα, καθ’ ήν ούτοι θέλουσι δώσει λόγον τής άκηδείας κα ί 
άδιαφορίας αυτών εερός εεάν ό,τι ήδύνατο νά συντελέση εις τήν- 
ηθικήν καί εενευγατικήν γόρφουσιν καί άνάεετυξιν τού ήγίσεους 
ειγή τού όλου Έλληνισγοΰ, ή δέ ιστορία άναγράψη έν γελα- 
ναΐς, έλεείζογεν, σελίσι τά ονόγάτα τών οπαδών τούτουν τής 
στασιγότητος καί όεεισθοδρογίας έν αΐώνι διακρινογένω έεεί 
δράσει, εεροοδευτικότητι καί ένεργεία.

Η Κ Υ Ρ Ι Α  JE A N N E  D I F Ü L A F Q Y
ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΤΗΣ ANA ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ

(Συνέπεια ίοε προηγούμενον ιρϋλλον).

'Ο Ζέλ-ελ-Σουλτάν, ελληνιστί «ή σκιά τού βασιλέως» 
δέν άεεουλεσεν είσέτι έξ ολοκλήρου τήν κρυφίαν έλεείδα τού 
νά κατακτήση ήγέραν τινά , κατά τόν γνωστόν άνατολικόν 
τρόεεον. τόν θρόνον τού εεατρός του. Ό  εερίγκηψ Ζέλ είνε άνήρ 
αγχγνούστατος γέν, άλλ’ εις άκρον δυσειδής, βραχύσωγος 
και εεαχύς, έχων τόν δεξιάν οφθαλγόν, συνεεεεία κευεεου τινός^ 
προσαφθέντος αύτώ κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν, ήγίκλει- 
στον, όπερ όγως δέν παοακωλύει αυτόν τού νά ήιε έν ταυτώ  
εις έπακρον φιλάρεσκος. Έ ν τώ ίγατιοφυλακίω  του κέκτηται 
τάς στολάς απάντων τών Ευρωπαίων Κυρίαρχων, άλλάσσει δέ 
ώς έκ τούτου καθ’ έκάστην άνά γίαν ένδυγασίαν. "Οτε πρό· 
διετίας είδε τήν εικόνα τού δουκός τού Κοννάουγκτ ( C o n -  
n augh t) έν άγγλική  στολή στρατάρχου, έζήτησε πάραυτα 
νά παραγγε'λη όγοίαν στολήν έν Παρισίοις. « ’Αλλά 'Υ ψη
λότατε, τώ παρετήρησεν αύλικός τ ις , τό έρυθρόν χοώγα καθ
ιστά γάλλον ορατήν τήν σωγατικήν δυσγορφίαν, θά ήτο λοι
πόν καλόν νά σάς λάβουν γέτρον διά τήν στολήν.»

Λαζέγ νίστ (lazem  n ist δέν εινε άνάγκη) άπήνεησε περί-
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<ροβος ο πυίγκηψ, διότι κατά τό παράδειγγα τού γαληνιω- 
τάτου πατοός του, ουδέποτε θά έπέτρεπεν εις υποδεεστέρους 
-νά θίξωσι τό σώγά του.

((’Αρκεί νά είπητε γόνον εις τόν ράπτην, ότι ή ένδ··γασία 
ΐΐν ε  προωρισγένη διά νεαρόν εύσαρκον καί καλλίγορφον άνδρα, 
ούτινο; ή έζουτερική παυάστασις εινε κατά πολύ γεγαλοπρε- 
πεστέρα τής τού δουκός τού Connaught.

Τά χαρέγιον, ή όυς περσιστί άποκαλεϊται τό ((’Ανδρούν» 
-τού πρίγκηπος έν Ίσπαχάνη είναι άπό τού θανάτου τής γόνης 
νοαίυ.ου συζύγου του ολίγον άξιον θέα;· άντί τούτου δ ια τ7;·
φεί έν τώ χαρεαίω το υ ..............τέσσαρας εύτραφείο χοίρους,
τού; γόνους χοίρους ο ιτινε; έθεάθησάν ποτε έντός τών ορίων 
τής Περσίας.

Ή  εισαγωγή χοίρων ή χοιρινού κρέατος έν Περσία, αύ- 
στηοότατα άπαγορεύετ/ι· τό Κοράνιον γάλιστα έχει ώρισγέ- 
νας δ ιατάξει; περί τούτου. Διά τής άθετήσεως τής έντολής 
ταύτης έσκόπει ό πρίγκηψ νά διαγαρτυρηθή κατά τ^ύν θρη
σκευτικών προλήψεων, καί κατάδειξη τήν ίσχύν του.

Έ π ι τή ευκαιρία τού νέου έτους (Naruz) ύποδεχόγενο; 
τού; έν τέλει. προέβη γέχρι τοσούτου, όΰστε νά όδηγήση τούς 
ίεράρ/ας διά τής αυλής, έν ή άκριβώς τά άκάθαρτα ζώα έν- 
-διητώντο, ποάγγα όπερ ένεποίησε βαθυτάτην αίσθηειν, καί 
παρήγαγε πολλήν πικρίαν. Καί έν τοσούτω πιστεύουσιν έν 
"Ίσταχάνη ότι ό πρίγκηψ Ζελ θ’ άνέλθη επί τού θρόνου γετά  
τόν θάνατον τού πατοός του· άνώτερο; δέ τις γάλιστα  υπάλ
ληλο; λειτουργός έν Τεχεράνη είπεν εις τήν περιηγήτριάν 
;γας : (('Η Περσία θ’ άνήκη εις έκεΐνον έκ τών δύο άδελφών, 
όστις ήθελε κατορθώση νά θανατώση τόν έ'τερον.»

Ε ΐ; τήν κυρίαν Dieulafoy, ουσικώ τώ λόγω, καθό κυρίαν, 
έπετρέπετο ή είσοδος εις άπαντα τά χαρέρ.ια· γανθάνογεν 
δέ παο’ αυτή: λεπτογερειας περί τού βίου τιώ.ν γυναικών έν 
ταΐς διάφοροι; πόλεσι τή ; γεσηγβρινής καί δυτικής Περσίας, 
α ίτινε; παντάπασιν άγνωστοι έτύγχανον. Έ ν Κούγ διέτα- 
ξεν ό διοικητή; τής πόλεως, γαγβράς δέ τού Σάχου, νά ύπο- 
δεχθώσι τήν περιηγήτοιαν έντός τώυ χαρεγίων τής πριγκη- 
πίση; συζύγου του, ή τ ι; άκριβώς κατά τήν έποχήν έκείνην 
•διέτοιβεν έν τιν ι θεοινή έπαύλει τη ;. Ή  φαντασία τών Εύ- 
ρωπαίοιν. έπιπροσθέτει ή περιηγήτριά γας, έξάπτεηαι συνή- 

. θω; εις τό έπακοον έπί τή λέξει ((χαρέγιον»· φαντάζονται 
δε ότι θά εύρωσιν όπισθεν ισχυρώ: κεκλεισγένων τειχών καί 
θυρών, τήν γαγείαν τών ((χιλίων καί γ ιάς νυκτών». Εύρισκό- 
γεθα ενταύθα έντό: τών άνακτόρων τή ; προσφιλούς θυγα-
τρός τού Σάχου· πόσαι ό'γως έκ τών ήγετέρων επαρχιωτισ
μών οικοκυρών δέν ήθελον έγείρει παράπονα έπί τή πενιχρό 
τη τι τοιούτου γεγάρου ! Ή  συγκοινωνία γεταξύ τού ((Β ι - 
ρούν» τών άνακτόοων τού διοικητού καί τού Άνδρούν (χα- 
ρεγίου) συνδέεται διά γακρού, υπό πολ.λών θυρών διακοπτο 
γένου διαδρόγου, τελευτώντας εις γέγαν κήπον. Εί; τό βάθος 
τούτου δψούνται δύο σχεδόν έντελώ ; όγοιόγορφα κτίρια, έξ 
ών τό αέν βόσειον έυοισται διά τήν θερινήν, το δε γεσηγβρι- 
νόν διά χειγερινήν ένδιαίτησιν. Αί υπόγειοι αΐθουσαι ((Τσιρ- 
πσαγίν» χ_οη ειυ.ο ποιούν τα t γόνον έν- ώρα υπερβολικού παύσω- 
"νος. Τά θερινόν περίπτερον δ ιαιρεΐται ε ϊ; τρεϊς αίθούσας, φωτι- 
ζογένας ύπόάναοιθαήτων παραθύρων,όπισθεν τών οποίων κεϊτα ι

σειρά γικροτέρων δωγατίων,σκοτεινών καί δροσερών λουτρώνων.
Κατά τήν νύκτα κοιγώνται αι κυρίαι έν ύπαίθρω έπί ήλ.ια- 

κωτών, τάς πρωϊνάς όυρας διέρχονται εις τάς αίθούσας, 
ειτα διατρ.βουσιν ε ι; τά γικρότερα καί δροσερώτερα δωγά- 
τια· κατά τό θέρος δέ καί έν καιρώ σφοδρού καύσωνος, έν 
τοις «Τσιρτσαγίν». ΙΙρός τό εσπέρας δέ έπανακάγπτουσι 
πάλιν εις τάς αίθούσας των.

Ή  διακόσγησις τού πριγκηπικού χαρεγίου είναι άπλου- 
στατη· οι τοίχοι είνε λευκά κεχρωγατισγένοι καί άνευ παν
τός στολισγού· αι χαγηλόταται θύραι δέν φέρουσι γήτε χρω- 
γατισγον, γήτε κλείθρα· κατά τήν νύκτα κλείονται άπλού- 
στατα διά τινο; προεξεχούσης άλύσσου. 'Η έπίπλωσις περιο
ρίζεται ε ί; τά άπολύτως αναγκαία. Τάπητες περικαλύπτουσι 
το έδαφος, άπό δέ τών παραθύρων κρέγαντα ι ωραία γετά - 
ζινα παραπετάσγατα. Ώ ς  έπ ιπλα  όγως, χρησιγεύουσι γό
νον πςοσκεφάλαιά τινα έπ ί τού εδάφους κατακείγενα .

Ογοίω; δ ιατελεϊ καί τό χειγερινόν άνάκτορον « έπ ιπ λω - 
γενον»^ ολόκληρον δέ τό γέγαρον γ.οί έφάνη λίαν πενιχρόν 
όιά την θυγατέρα τού κυριάρχου καί σύζυγον ενός τών γ ά λ 
λον βαθυπλούτων πριγκήπων τής Περσίας. —  Έ ν Βεραγίν 
επεσκέφθη ή κυρία Dieulafoy τό χαρέγιον διοικητού τίνος, 
κατοικουγενον υπό τριάκοντα ου; έγγ ισ τα , γυναικών. Ό  καλ- 
λουπισγος των συνίσταται έξ ενός λεπτοτάτου χιτώνος έκ 
τουϊλ, αφίνοντο; έντελώ; άσκεπές τό στήθος, έ ός ίγατίου έξ 
ινδικής γετάξης, λήγοντας γέχρι τών γονάτων, καί έξ ενός 
γεταξίνου γανδυλίου τής κεφαλής, γραφικώτατα περιβάλ
λοντος ταύτην καί συγκτατουγένου διά πόρπης έκ πολυτί- 
γων λίθων.Μόνον αι πρεσβύτεραι κυρίαι έφερον περικνηγίδας. 

(επετα ι συνέχεια)
Γϊαρίσιοι τή 2 0  Αύγουστου Laura Gelbert

(Συνέχεια ί ίε  προηγοΰμενον ούλλον).

Ά λ λ ’ υπάρχει καί ιδέα ότι ο τόπος , εις όν τις κατά πρώ
τον άνέπνευσε καί εξακολουθεί νά βλέπη τήν άνατολήν καί 
δυσιν τού ήλιου, συντελεί γεγάλω ; όυ; πρός τά ; ψυχ ικά ; αυ
τού διαθέσεις καί έπογένως τήν διανοητικήν του ά νάπτυξιν  
εις τόπον, όπου πάντοτε ανέφελος α ουρανό; γειδ ιά  καί ό ή
λιος χρυσίζων φω τίζε ι, οπού ύδατα ροχθούσι καί υψηλά όρη 
πρό τών ογγάτων γας άνυψούνται, όπου δάση πυκνά χοησι- 
γεύουσιν ώ ; κατοικία τών πτερωτών ύγνωδών τού Πλάστου, 
είνε ευκολώτερον, λέγουσι, ν’ άναλάγψη εντός γας σπινθήρ 
ποιήσεως ή εις τόπον, όπου σκοτεινός ό ουρανό; γάς κα
λύπτει καί τό πλείστον τού έτους χιόνες καί πάγοι έκτεί- 
νονται πρό τών οφθαλγων ήγών. Ά λλά  γήπω ; πανταχού 
δέν δύναταί τ ις  νά θαυγάση τήν άργονίαν τής φύσεου; καί 
τήν παντοδυναγίαν καί σοφίαν, γ εθ ’ ής τά τσάντα έπλασεν ό 
ουράνιο; ήυ.ών πατήρ. Μήπω; καί πρός τόν σκοτεινόν καί 
νεφελώδη αυτόν ουρανόν δέν δύναταί τις ν’ άνυψώση τά 
βλέγγατα καί όγιλήση τώ Πλάστη αυτού; 'Υπάρχει δέ 
ποιητικωτέρα ποίησι; αυτής; Ό  γεννηθεί; ποιητή; έχει έν
τός του τόν λάγπόντα ήλιον, όστις φω τίζει αύτάν εις οίόν 
δήποτε τόπον καί άν ζή. Αυτού σ οφθαλγάς καί έν τοΐς έλα- 
χίσεο.ς δηγιουργήγασι διακρίνει τά ώρα ίο ν καί άργονικόν
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καί εις τήν σκοτε.ινήν νύκτα άνακαλύπτει θέλγητρα· η φυ- 
σις άπασχ είναι δ ι’ αύ τόν τό ύψιστον βιβλίου ποιήσεως. 
Ίδέ δχω; τον άνθρωπον αυτόν, δστις παραπονεΐται /.ατά 
τού Θεού, δτι ούδέν θέλγητρου έχει δι αυτόν ή ζωή. Και 
δχω; αύτω χείλια  ή ούραιοτέρα εαρινή αυγή. ήν δέν άξιοι 
ενός ά,ντιμειδιάματός του ! Μ αταίω; κοπιάζει ό Φοίβος, δΓ 
αυτόν αί άκτίνές του δέν φέρουσι ζωήν καί παρηγοριάν ! Δ*ν 
δύναται ν’ άνακαλύψη τήν ποίητιν τής φυσεως ! Λ '.α.ι ; ρ.Λ- 
πως δεν έδιδάχθη καί ούτο; επίσης περί φύσεως καί Θεού; 
Έδιδάχθη καί έπιμελώς πάντοτε εχελετα, αλλ αί λεφεις 
έμειναν μόνον κεναί λέξεις. Ό  ασθενής του οφθαλμόςδέν διέ- 
κρινεν όπισθεν τοϋ παραπετάσματος αυτών τήν υψηλήν έν
νοιαν, ήν έκάστη ενεκλειεν. Ο τοιουτος δεν ε γ ε ν ν θ ί  ,,ο 
τή,ς. Ίσως όμως εΐπη τις . Καλλίτερα ηθική ανατροφή 
ήδύνατο ν’ άπαλλάξη τόν άνθρωπον τνύτον τής αγνωμοσύνης 
ποό: τόν Θεόν. Ναί· ήδόνατο· άλλα ποτέ δέν ήθελε κατα
σκευάσει πο ιη τήν ποτέ όεν ήθελον γεννηθή εις την καρδιαν 
αύτού τά εύγενή εκείνου αισθήματα. Ένώ ό εντός του 
σπέοχατα ποιητού ε/ων δέν περιμένει παρά τής ανατροφής 
νά θερμανη τήν καρδίχν αύτού εις αίσθημα ευγνωμοσύνης 
ποός τόν δοτήρα παντός άγχθου! Ό  τοιουτος θέλει άναθρέ-
ψει αυτός εαυτόν.

Καίτοι δέ ¿υς προς τή,ν διχνοητική,νυπαρξιν κατά τά πλεϊστον 
φέρει τό βρέφος μεθ’ εαυτού τά σπέρματα, καλόν είνε ώ : 
ποό; τήν ηθικήν αύτού διάπλασιν νά τό θεωρήσωμεν ιός γην 
ανευ σπόρων, άλλά κατάλληλον ποός τή,ν φυτείαν άκανθων ή 
καρποφόρων όενδρων χνχλογως τής εργασίας του κη..ονρου.

Σείς γονείς, καί ιδίως σύ, μη,τερ, ευγενες και θειε κηπου
ρέ, ρίψε έξ άρχή; καλού; σπόρου;, έάν θελη,ς ν άπολχύση;
ήχ^οαν τινά νλυκεί: καρπού:. Είνε άλη,θέ; δτι ό άνθρωπος γεν-
ί' - 1 , ’ > * · νώμενος έ/ει εν εχυτω τη,ν προπατορικήν αμαρτίαν η ω;
άλλοι λέγουσι τή,ν εκ φύσεω; ροπη,ν πρό; τά κακόν ; Πχρα-
δεχθώμεν πρός στιγμήν καί τούτο. Αλλ’ επειδή αυτ-ην τήν
ροπήν πά ; άνθρωπος έχει καί επειδή, μόνη συγκριτική καί
οΰχί απόλυτος τελειότη; εινε ημΐν εφικτή, είνε τό αυτό καί
έάν δέν τήν είχομεν. Έ π ε ιτα  έξ άλλου μέρους άγαθότη,;'τις,
ή,ν ιός εΐκών τού Θεού παν πλάσμα μεθ’ εαυτού φέρει, εξ-
Ουδετερόνει τή,ν’κλίσιν αΰτή,ν πρός τό κακόν.

Ά νδρε; ιός Ίωάν. ό Χρυσόστομος, Βασίλειος δ μέγας, 
Γρηγ' ριος ο Ναζιανζηνός, Κωνστ. ο μεγας κα άλλοι ς,πί 
μεγάλω χαρακτήρι καί εύγενεϊ καρδία διακριθέντες είχον 
[/.'/¡τέρα:. ών ο γ.'χ'Κ'Κΐΰτοζ <>το̂ ι.'7£Λθζ Υ)το τ.0ο<· /) ζ&ι (χγι&>— 
τέρα των ενασχολήσεων ή άνατροφλ των τέκνων αυτών.

Οί Γράκχοι ίσως δέν θά έγένοντο Γράκχοι, έάν δεν είχον 
μητέρα τή,ν Κορνηλίαν. *0 δέ αίμοβόρος Νέρων ήθελεν ίσως 
έξημερωθή, έάν έκ τρυφερά; ηλικία ; άνετρέφετο εις τήν άγά- 
πην τού Θεού καί ειχεν ενώπιον του παραδείγματα χριστια
νικής εύσεβείας καί άρετής. Δεν θά συμφωνή,σωμεν εντελώς 
μετά τού Ρουσσώ, δτι οί γονείς καί ιδίως αί μητέρες είνε 
εντελώς υπεύθυνοι δ ι’ δ ,τι καί αν άποβούν τά τέκνα αύτών, 
άλλά βεβαίως τό μέγ ιστόν μέρος έζχρτάται άπό τής μητρος, 
ήτις δίδει τά πρώτα μαθήματα.

Οΰδεκίχ μήτηρ δύναται νά είπη άνευ τύψεως συνειδότος: 
εγώ έκαχχ ο,τι ήδυνήθη.ν, άλλ ό υιος μου ήτο κακή, φυσις 
καί πάσα προσπάθεια υπήρξε μχταία. Ουχι, όεν εκαμε; δ ,τι

ηδυνή,θης. ((Καί έάν σύ είσαι ενάρετος, ή άρέτή σου είνει 
δμως άρετή, ' Ηλί. Ένθυμηθώμεν τού; λόγους κακούργου τ ι-  
νός, δστις λεπτά τινα πρό τής έκτελέσεως τή,ς θανατικής 
του καταδίκης έζή,ττ,σε νά ίδη τή,ν μητέρα του καί to; τε
λευταίου «χαΐρε» άπη,ύθυνεν αύτη πικροτάτους έλέγχους 
είπών. Σ ύείσα ιή  α ιτία  δ ι’ ή,ν σήμερον ίσταμαι εις τόν ολέ
θριο ν τούτον τόπον.k

’Αλλά καί σύ, πάτερ, μή άναθέτης τά πάντα εις τή,ν σύ
ζυγόν σου. 'Ως άλλος Πιλάτος μή νίπττ,ς τάς χεΐράς σου 
υπό τή,νδικαιολόγησινδτι άλλαι σπουδαιότεραι έργασίαι εκτός- 
τή,ς οικίας δέν σοί άφήνωσι τόν άρκούντα καιρόν. Ούδεν σπου
δαιότερου καί άγιώτερον τής των τέκνων σου, άνατροφής ί 
Δ ι’ αΰτή,ς καί μόνη; θεμελιούται ή ευτυχία τού οίκου, διά 
δέ τής ευτυχίας των διαφόρων οίκων καί τή,ς πόλειος, ολο
κλήρου τής πατρίδας καί τέλος άπάσης τής ανθρώπινης κοι
νωνίας. ’Αληθές είνε δτι έχεις άλλα ; εργασίας, δτι κυρίως 
ή μήτηο πρέπει νά φροντίζη, περί τή,ς άνατροφής των τέκνοιν, 
άλλ’ έάν κατά δυστυχίαν η σύζυγό; σου δέν είναι ικανή πρός 
τούτο, εις σέ άνή,κει τό ιερόν τούτο χρέος. Έ άν λοιπόν είσαι 
άξιος νά φέρης τό υψηλόν όνομα τού άνδρός, καί μέλλτ,ς νχ 
γείνης πατήρ, φρόντισε ήδη έξ άρχής νά κάμης τά κατά δύ- 
νχμιν. Μή, τυφλούσαι άπό τά πλούτη, τή,ς μιας ή τό πρόσκαι
ρου κάλλος τής άλλης, έξέτασον ,κάλλιον τόν χαρακτήρα καί 
τήν κχρδίαν αύ τή,ς. Αύτά είνε τά μ.όνα διαμένοντα, δ ι’ αυ
τών θέλει κχτχστή άξια σύντροφός σου και μήτηρ τών τέ 
κνων σου. ’Αφού δέουτω η ευλογία τού Θεού σάς ένωση καί 
σάς άποδώση τόν υψιστον τίτλον τών γονέων, επιδιώκετε έν 
καί μ.όνον ; τήν άνατροφην τών τέκνων υμών. Έργαζεσθε πά- 
σαι; δυνάμεσιν, δ'πως καταστή,σητε αυτά ούχί τέλεια , διότι vj 
τελειότης άνήκει μόνω τώ Θεώ, άλλά τέλεια έν έαυτο ΐς .

Πολλάκις δέ, όπόταν καυστικός ήλιος κουράση, τά μοχθή- 
σαντα υμών μέλη, θέλετε άναπαυθή ύτό τή,ν δροσεράν σκιάν 
τών δένδρων, εις ά τού; πρώτου; σκόρου; υμείς έρρίψχτε, 
καί θέλετε απολαύσει τούς γλυκεϊ αύτών καρπούς. Τό δέ 
γήρας υμών θέλει είναι ήρεμου, ευτυχές _ καί μέ ψυχήν 
άναπαυμένην θέλετε άποχωρισθή τού γήινου τούτου κόσμου, 
όπως εις τόν αιώνιον βίον είσέλθητε, οπόθεν συχνάκις .θέλετε 
άκούσει τά τέκνα υμών ευλογούντα τή,ν μνήμην σας καί άπο- 
δίδοντα αιώνιον φόρον ευγνωμοσύνη; διά τό μέγιστον πάν
των τών άγαθών, δπερ δύναται θνητός νά χορηγήση.

Βερολΐ,ον Ί 1 Σεπτεμβρίου Ί837 Φλωρεντία Αλ. Φουντουκλή).

Γ ' ϋ Ω Ή Ί Δ  ά ι Δ Γ Ι Δ Η
'Η  Γεωργία Σάνδη ή μάλλον Ά μαντίνα , Λουκιλία, Αυγή 

I Ντουπέν έγεννή,θη εις Παρισιού; κατά τήν 5η,ν ’Ιουλίου τοϋ 
1804, τό πρώτον δηλ. ετος τής άναγεννηθείσης αυτοκρατο
ρίας. Έγεννή,θη έν τώ μέσω άνθέων καί ρόδων και τη γλυκεία 
άπηχήσει μουσικής συμφοινίας, διότι τή,ν ε-σπεραν τή,ς ,γεννη- 
σέως της έδίδετο έσπερίς έν τώ μητρικώ αυτής μεγάρω, καθ 
ήν η μέν μήτηρ αυτής περιβεβλημένη ροδίνην μεταξίνην έ- 
σθή,τα μετά διακόσμ.ων έκ πληθύος φυσικών ρόδων καί λευ- 
κανθέμων έχόρευεν, ό δέ πατήρ έζετελει μ.ετ’ ενθουσιασμού ε
πί τετραχόρδου νέον τ ι βάλς ύπ ’ αυτού τονισθέν. Αίφνης η 
μήτηρ της αΐσθανθείσα ευνόητου κακοδιαθεσίαν άπεσύρθη προς

ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

στιγμήν εις τό δωμ.άτιόν της,.μ ετ’ ολίγον δέ μία τών κεκλη- 
μένων προσήλθεν εις τόν οικοδεσπότην λέγουσα : σπεύσατε, 
Κύριε, νά άσπασθή,τε τή,ν νεογέννητου θυγατέρα σας.

Τόν νεογνόν τούτο ή καί μετέπειτα Γεωργία Σάνδη, κατή- 
γετο υπό βασιλικής οικογένειας, διότι ό πατήρ αύτή,ς ήν μ ι
αρός έγγονος τού Φρειδερίκου Αύγούστου II βασιλέως τή,ς 
Πολωνίας. 'Η παιδική αύτή,ς ηλικία υπήρξε δυστυχής καί 
•πλήρης περιπετειών, ώς έκ τή,ς διαρκούς σχεδόν μεταθέσεως 
τού πατρό; αύτή,ς άπό στρατοπέδου εις στρατοπέδου. Ά νε- 
τράφη καί έξεπαιδεύθη εις τό έν Παρισίοις μοναστηριού τών 
Ά γγλ ίδω ν.

ΆποΦΟίτή,σασα έκεΐθεν ένυχοεύθτ, δεκαοκταέτι: μετά τού 
βαρόνου Ν τιντεβάν υιού τού γενναίου ομωνύμου συνταγμα-

τοις ατ εικονίζοντο τύποι καί χαρακτήρες·

ου γαμ.ου τουτου απεκτησεε δύοταρχου του ιππικού· εκ 
-/,να τόν Μαυρίκιον γεννη,θέντα κατά τό 1823 καί τόν Σο- 
λάγκη.ν γεννηθέντα κατά τό 1828, δτε καί μετέβη εις Πα
ρισιού;, ένθα συμπολίτης τις αύτής, ονόματι Ό θ^ ΐονίο ΐΐθ ,μ ε- 
γάλην καί διακεκριμένων κατέχων έν τώ φιλολογικώ κόσμω 
θέσιν συνεβούλευσεν αύτη, νά άσπασθη τό τή,ς συγγραφέως 
στάδιον.Τά πρώτα δοκίμια αύτής,ή Βαλεντίνα καί η ’Ινδιάνα 
έστέφθη,σαν υπό πλήρους επ ιτυχ ίας.Έ κτοτε ΰπεγράφετο μέ τό 
διάσημου καί ένδοξον καταστάν ψευδώνυμον Γεωργ ία  Σ ά ϊ δ η .

Πώς δύναταί τις έν τόσω στενοί; παραγράφοις νά έκθέση 
'καί περιγράψη πανθ’ δσα τό έξοχου τούτο πνεύμα έ'θιξεν, έμε- 
λέτησε καί άνέπτυξε· βαθεΐα γνοίστη; τών φυσικών επιστη
μών, εις τήν μελέτην τών όποίιον μετ’ άκαταπονή,τόυ φιλερ
γία ; έπεδόθη, πρώτη καί έξέχουσα τής μυθιστογραφίας συγ- 

ι-·γρχφεύς καί επινοητής θείιυν όντως άριστουργημάτων, δέν ΰστέ- 
7 ρη,σεν ούχ ή,ττον κατά τή,ν ποιητικήν περιγραφήν τών διαφό

ρων χωρών,ηθών καί εθίμων, άπερ μετά τόσης τέχνης απεικό
νισε ; Ποίησις, έπιστήμαι, φιλοσοφία, τέχναι πάντα ύπ’ 
αύτής έθίγηταν καί έμελετή,θησαν. Παν δ,τι έγράφη υπό τού 
χρυσού αύτής καλάμου φέρει έξοχου χαρακτήρα μεγαλείου καί 
επισηχότητος.,

Πώς νά άπεικονίση τις τή,ν εύγενή καί μεγάλην αύτής /-αρ
αβίαν, πάντοτε έτοίμην, ΐνα συνηγορήση υπέρ τών πασχόντων 
καί άδικουμ.ένων, καί ής έκαστος παλμός άπετέλει καί άγα- 
θοεργίαν μίαν;
ή. θ ε ία  καί εξαίσια έν τώ πλήρει ποιή,σεως άριστουργήματι 
αύτή,ς «ή y l t . h a » μεταβάλλεται εις άγροτική,ν ποιμΓνιδα εις 
τή,ν « β ά . ϊ τ ο γ  τοϋ i t .a 6 o . lo v », πολύτιμος καί άνεκτίμητος 
μετά ώρά ίων Κ^ρίω^ τοϋ χρυσ οϋ  δάσους ,  μ.αρκισία άρ- 

,χαίας εύγενείας έν τώ Villemers, μάμμη γόησσα εις τά 
Τνματα τζρος τά ς  ε γ γ ο νά ς  της, λυρική, ποιήτρια έν τώ Con
suelo, σοφή καί φιλόσοφο; έν τη άφηγή,σει τόύν εντυπώσεω ν  
καί α ναμ νήσ εω ν  αύτής, ή Γεωργία Σάνδη ούδέν θέμα άφή- 
κεν άθικτου καί άβασάνιστον. Ά λ λ ’ έκεϊ ιδία ένθα αύτη εξέ
χει, ύπερβαίνόυτα καί τόν Ρουτσώ αύτόν, όνπερ ούχ ήτ- 
τον άποκαλεΐ διδάσκαλόν της, είναι αί περί τών καλλονών 
Τής φύσεω; μελέται αύτής, τή,ς φύσεως, ή,ν τόσον ηγάπη,σεν.

Έν τώ βιβλίω τής φύσεως η Γεωργία Σάνδη μέχρι σήμε
ρον τούλάχιστον άφή,κεν όπισθεν αύτή,ς πάντα συναγωνιστήν, 
διότι ούδείς άλλος ¿μελέτησε καί άπεικόνισε τή,ν φύσιν ύπό 
μ·«γιχωτέραν και άλη,θεστέραν δψιν.

Έλέχθη περί τή,ς Γεωργίας Σάνδη, δτι έν τοΐς έργοις αύ-

μάλλον καί ή,ττον διασή,μων, μ.εθ’ ών η διάσημος συγγραφεύς 
εύρίσκετο εις οικογενειακά; σχέσεις.

'Η  Γεωργία Σάνδη ώς πάντες οί φιλόσοφοι καί μυθιστο- 
ριογράφοι ¿μελέτησε βεβαίως έξοχους τινάς έκ τών έν τώ οι
κογενειακοί κύκλω της χαρακτήρας, ούς δμως διά τού χρυσού 
καλαμου της προή,γαγεν εις περιοπή,ν θείας τελειότητος. Ά -  
ναγνώσατε τή,ν j ! έ . Ι ιο ν  καί κρίνατε έάν ύπήρξε ποτέ έν τη 
κλ,άμπρω τών ποιητών πλειάδι ούσις τόσον ιδεώδης, δσον ή 
:ού Stenio- τούτ’ αύτό συμβαίνει καί εις τά άλλα της έργα.
Η έςοχος αύτη γυνή, κατείχε τήν τέχνην τού άθανάτου Φει- 

δίου, δστις έδιδεν εις τό μάρμ.αρον ιδεώδες σχήμα καί ζονήν, 
καί τής μ.ελίσσης ήτις εκ τού χυμού τών άγριων άνθέων πα- 
οάγει τό άοωυ.ατικόν καί εύοσχον χέλι.4 k I  k k

Ούδέποτε ή Γεουργία Σάνδη περιέγραψέ τ ι τό άπάδον πρός 
τήν εύγενή τού ανθρώπου φύσιν καί άποστολήν. Ή  μαγική- 
γραφίς της δέν έβάφη ποτε έν τω βορβόρω τών παθών τής 
άνθρωπίνης άχρειότητος τού αιώνο; τούτου. Έφαίνετο μή 
βλέπουσα καί ένοούσα ή, τό καλόν καί μόνον. 'Η ένδοξος γυνή 
παρηκολούθησε τή,ν φιλοσοφικήν τού αίώνος σταδιοδρομίαν, 
συν.τελέσασα τό κατ’ αύτή,ν εις τή,ν πρόοδον τούτου. Συναι
σθανόμενη δέ ότι άπετέλει ένα τών τελευταίων λαμπρών α
στέρων μεγάλης εποχής καί μ.ή επιθυμούσα νά έπισκιάσ.η τό 
πολύτιμον φώς της διά περιγραφών καί μελετών σκοτεινών καί 
σκανδαλωδών, άπέφυγεν, ώς έρρήθη, νά φανη ύποπτεύουσα, έ
στω, τή,ν ύπαρξιν κακίας καίάχρειότητος έν τώ κόσμω τούτω.

"Οτε λοιπόν ή γραφή έπεσε φεΰ ! διά παντός έκ τής λευ
κής καί ψύχρας χειρός τής διασήμου συγγραφέιυς, η Μούσα ή- 
τις τη είχεν έμπιστευθή, αύτή,ν, ηδυνήθη νά τήν έπαναλάβη 
χωρίς νά έρυθριάση, άλλ’ ούχί καί χωρίς νά κλαύση καί χωρίς 
νά θαυμάση τή,ν αγνότητα καί τό μεγαλείου τή,ς ωραίας ψυ
χή;· τής άνελθούσης έν σφαίραις υψηλό τέρα ις καί ίδανικωτέ- 
ραις τής ίδικής μας.

Ή  Γεωργία Σάνδη ήτο ώραία τή,ν μορφήν δσον καί τήν 
ψυχήν. Οί μέλανες καί ζωηροί αύτής οφθαλμοί έξέπεμπον 
φλόγας- η έβενώδη; καί άφθονος κόμη αύτής καί οί ώς μαργα
ρίτα! λευκοί καί ά>ραΐοι οδόντες της άπετέλουν μετά τών 
λοιπών κανονικωτάτων χαρακτηριστικών αύτής σύνολον ό,ραίας 
καί μεγαλοπρεπούς γυναικός.

Δέν δυνάμ.εθα βεβαίως νά άπαριθμή,σωμεν τά πολυπληθή 
αύτή,ς συγγράμματα, τά άποτελούντα ολόκληρον βιβλιοθήκην 
έξ άριστουργημάτων καί ών τινα μετεφράσθησαν ήδη καί παρ’ 
ημΐν. ΙΙεριοριζόμεθα νά ειπωμεν ολίγα τινά περί τού ιδ ιω τι
κού αύτής βίου έν τώ μεγάρω τού Νοάν, ένθα άνετράφη καί 
διή,λθε τό πλεϊστον τής ζωής αύτής καί ένθα £γζ  ταφή ή 
μάμμη αύτής, ήν μετά μανίας ήγάπα.

"Οτε ημέραν τινά ηπειλή,θη αύτη νά άποσπασθη τής προ
σφιλούς ταύτης κατοικίας, μετά σπαρακτικών θρν,χον έρρι- 
ψεν έν τώ ήμερολ.ογίω αύτή,ς τάς ακολούθους γραμμάς. 
μ ά μ μ η  ρ-ον, εγέρθητ ι έκ τοϋ τάφου σου κ α ί  έ.ίθε ν ά  μέ, 
ν π ερα σπ ιαθ ρ ς . ’Ρ.κτύΛι&Υ το σ ά β α ν ο ν  αυτό , δ ι ’ ου χ ε ρ ι ε τ ύ -  
Λιέςα τό σ υ ν τ ε τ ρ ιμ μ έ ν ο ν  έκ τοϋ τε .Ιευταίου ΰπ ν ο υ  σώμα  
σ ο ν  ανόρθωσαν τά  γ ερ ον τ ικά  οστά  σου κα\ έΜ'ε ν ά  μ ε  β ο -  
ηθήσγς κα ί μ έ  π ροστα τέυσες .  Έ ά ν  έπιμείνωσ·· νά  μ έ  φέ- 
ρωσι μ α κ ρ ά ν  σο υ , θέΛω ώς σι ά γ ρ ιο ι  Γσϋ M e s c h a e b e
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<ρορτω0η ε π ί  τώ ν  ώμων μου  το νεκρόν σου π τώ μ α ,  οπζρ  
θέΛει μ ο ί  χρησ ιμ εύσ ε ι  ώς προσκεφά.Ια ιον  εν  τ r¡ έρήμω.ϊ)

Έ ν τή έπζύλε ι  λ.οιπόν τχύτη διήγε τόν βίον τ τ,: ή έξοχος 
συγγραφεύ;, συγγράφουσα, μελετώσα καί αγαπισμένη ύπό τ ι,; 
προσφιλούς αύτή οικογένειας. Τήν έννάτην πρωινήν ώραν χει
μώνα τε και θέρος είσήρχετο έν τω δωματίω της ή θαλαμηπό
λο; της, ίνα τ?, φέρη τό τέιον, τάς έπιστολα; ττ,ς, τα ; εφη
μερίδας ττ,ς καί τά βιβλία, ατινα διάσημοι ή άγνωστοι συγ
γράφεις άπεστελλον αυτή.

Η Γεωργία- Σάνδη άνεγίνωσκε τά πάντα καί άπτ,ντα εις 
πάντας· συνεβούλευε τοΐς πάσι τήν εργασίαν, ήν έθεώρει ευερ
γετικήν ανάγκην. Ττ,ν μεσημβρίαν καττ,ρχετο εις τό εστιατο
ρίου, ένθζ προεγευμάτιζε μετά των οικείων καί των κεκλ ιμ έ
νων. 'Η  οικογένεια ττ,ς συνίστατο έκ του υίοΰ αυτής Μαυρί
κιου, ττ,ς συζύγου αυτού καί των δύο χαριτωμένων θυγατρίων 
αυτών Αυγής καί Γαβριέλλτ,ς. Μετά τό πρόγευμα εζηρχετο 
πάντοτε μ.ετά των συνδαιτυμόνων ττ,ς εις περίπατον όιαρ- 
κοΰντα δύο περίπου ώρας. Έπιστρεφουσα εκλείετο εις ττ,ν βι
βλιοθήκην ττ,ς, ϊνα δώστ, τό καθημερινόν μάθημα εις τάς μ ι
κρά; έγγονάς τη ;’ υ,ετά τούτο ειργαζετο περιεστοιχισμ.ενη 
πάντοτε υπό των αθυρμάτων καί των πλαγγόνων των εγγο- 
νών της, υ.εθ’ ών πολλάκις έπαιζεν επί ολοκλήρους ώρας.

Μετά τό δεΐπνον έπαιζε πάντοτε επί τού κλειδοκυμβάλου 
ωραιότατα τευ.άχια, συνοδεύουσα άίλλιος τε τόν χορόν των μα
κρών εγνονδν της μέχρι ττ,ς εννατης, καθ τ,ν αι μ.ικραι κατε- 
κλίνοντο και υ.εθ ό αυτη ερραπτεν επι δυο και τρ^ΐς ώρας ε- 
σθητας διά τάς πλαγγόνας των η πολυτελείς ενδυμασίας διά 
τά νευρόσπαστα τού υιού ττ,ς.

. Άποσυρομένη περί ττ,ν Ιτ,ν μ. μ. εις τό δωμάτιόν της 
ειο-’άζετο πολ.λακις μέχρι προοιας. Διότι π/,τ,ν της μ.ακράς 
αλληλογραφίας ττ,ς έν τε τη Γαλλία καί τω έξωτερικώ, ή 
Γεωργία Σάνδη έπληρου καθ’ εκάστην διά της λεπτής’ καί 
ευανάγνωστου γραφής της τεσσαράκοντα μικρά φύλλα χάρτου. 
Δέν άντεγραφέ ποτε, έρριπτε δε πάντοτε αμέσως εις τό κά- 
νιστρον παν ό ,τι τη απηρεσκεν.

Περί τά τέλη τού ΜαΙου 1876 ή Γεωργία Σάνδη ήσθένη- 
σησε καί περί ττ,ν 8ην ’Ιουνίου τού αυτού έτους παρεόωκε|το 
πνεύμα ήσυχος καί μ.ειδιωσα, περιεστοιχισμενη Ιύπό των τε- 
κ-νων της,άτινα  κατά την παραγγελίαν τη; έκάλυψαν κυριολε- 
κτικώς τό τε σώμα καί φέρετρον αυτής όι άνθεων. Η I εωρ- 
γ ία  Σάνδη έπίστευεν εις ττ,ν αθανασίαν τής ψυχής, ό'πως επ ί
σπευσε πάντοτε εις τόν Θεόν ούχί βεβαίως εις εκδικητικόν 
καί άνιλεή των φανατικών θεόν, αλ,Λ εις τόν αγαθόν και ε- 
λ’εήμονα, Óv παραδέχεται καί αναγνωρίζει ή λογική. Χαρα
κτηριστικότατος τ,ν ο επι τού τάφου αυτής αποχαιρετισμός 
τού Βίκτωρ ο ς Ουγκώ. ιι Κλαίω μιαν νεκράν, και χαιρετώ 
μ.ίαν άθάνατον)).

0  ΕΝ Ι 1 Ε Σ Τ Η  Σ ΐ Ν Α Γ Β Μ Σ Ϊ Β Σ  Τ Ο Ν  Β Γ Α Ι Β Σ  Γ Τ Β Α Ι Κ Β Ν
Κατά τήν ημέραν Τής εορτής τού 'Αγίου Στεφάνου τής 

Ουγγαρίας έγένετο έν Πίστη μεγάλη πανήγυρις τού λαού, 
καθ’ τ,ν έλαβε χώραν ί  συναγωνισμός των ωραίων γυναικών.

Τεσσαράκοντα·, νέαι ιύραιαι γυναίκες ίσταντο εντός κυκλικής 
περιφερείας, πρό αυτών δέ κύκλω τραπέζης ή επί τού συνα-

γωνισμοΰ επιτροπή, πρό τής οποίας παρτ,λαυνε μία έκάστητών 
συναγωνιζομ-ένων, άνταλάσσουσα μ ετ’ αυτών λέζεις τινάς καί 
γλυκέα μειδιάματα. Πλήθος άπειρον λαού συνωστίζετο περί 
τάς κιγκλίδας τάς περιοριζούσας τόν υπό τών κυριών καί τής 
επιτροπής κατεχόμενον χώρον, έκφέρον, εννοείται, καί τής 
κρίσεις του επί τής καλλονής τών συγκεκινημένων υποψηφίων. 
Τέλος μ.ετά τήν παρέλασιν τών τεσσαράκοντα, ή επιτροπή 
έγερθεϊσα άπεσύρθη εις συνδιάσκεψιν, μ.ετά τέταρτον δε τής 
ώρας έπανήλθεν, όπως έκφέρτ, τήν σχετικήν άπόφασιν.

Ευνόητος ή συγκίνησις τών υποψηφίων, οι παλμοί τών τεσ- * 
σαράκοντα καρδιών τών οποίων άπετέλουν, ιός λέγετα ι, ολό
κληρον μυστικήν πλήρη πάθους καί αγωνίας συναυλίαν. Τέλος 
ό πρόεδρος κόμ.ης Στέφανος Καρόλυ μ.ετά φωνής συγκεκινημέ- 
νης έπρόφερε τό όνομα τής Γιζέλης Σχόλτς ( isella. Scholz) ¿ 
διά τό πρώτον τής καλλονής βραβεΐον, όπερ συνίστατο έξ 
ενός χρυσού μήλου έμπερικεκλεισμένου εντός πολυτελεστάτης 
βελούδινης θήκης.

Ή ωραία Γ ιζέλα κατάγετα ι έκ τής Oroshaza. Ή ςανθό- 
χρυσος κόμη της άφικνεΐται μέχρι τών ποδών της. ’Έχει τούς 
οφθαλμούς κυανούς καί ωραίους, κανονικώτατοι δέ χαρα
κτήρες τού προσώπου συνδυαζόμ.ενοι μ.ετ’ άναστήμ,ατος υ
ψηλού, ωραίου καί μεγαλοπρεπούς, άποτελούσιν όντως ώραιο- 
τάτην γυναίκα. Περιβεβλημένη κομψοτάτην έσθήτα ροδίνην 
προσήρχετο εύχαρις καί συγκεκινημένη, ϊνα λάβη τό χρυσούν 
μήλον (όπερ δέν τή προσεφέρθη υπό Πάριδος) ότε τό πλήθος 
ΰπεδέχθη αυτήν μ.ετά ζητωκραυγών καί επευφημιών ένθου- 
σιωδεστάτων : ζήτω ή βασίλισσα τής καλλονής· ζήτω ή ωραία 
τών ωραίων· καί αυτοσχέδιος ρήτωρ προσεοώνησεν αυτήν, πε- 
ραίνιον δε έξητήσατο τήν παρά τού κ. προέδρου άδειαν, όπως 
τέσσαρε: νέοι οέοωσιν αυτήν επί τών ώυ.ων ε ί; τόν οίκον τη;* I
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ή ποότασις άπεροΐοθη.
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Έπανελθούσης σ/ετικής τίνος ήοευ.ία; ό πρόεδρος έποόοέοε
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τό ονομα τής δεσποινίδας ’Ίδας Τορονύϊ διά τό β'. βραβεΐον. j 
Ή  μ.ελ.αχροινή ’Ίδα θά έλάμβανεν ίσιος τό α '. έάν μεταξύ 
τών κριτών υπήρχαν καί Ά νατολ ίτα ι. Διότι αύτη είναι έκ 
τών σπανίων εκείνων μελαγχροινών, ών ή γλυκεία καί θελ
κτική καλλονή γοητεύει. Τού τρίτου βραβείου έτυχενή έπίσης 
χαριεστάτη καί ώραιοτάτη μικρούλα. δέσποινα μελαγχροινή 
Μαρίσκα Κάλας, τό γένος Ταμάσυ. Αί ζητωκραυγαί, έπευφη- 
μίαι καί ό ενθουσιασμός τού πλήθους ήτο ακράτητος· έπέμ.ε- 
νον νά φέρωσι τάς ωραίας έπί τών χειρών των τουλάχιστον 
μέχρι τών οχημάτων των. Δυσκάλως δέ αΰται ήθελαν απαλ
λαγή τής τιμής, είμή προσήρχετο διπλή σειρά χωροφυλάκων, 
όπως άνοιξη αυταΐς δίοδον μέχρι τών οχημάτων των, τά 
όποια μ.ετά μεγάλης δυσκολίας έφεραν αύτάς εις τάς οι- 
Χ,ΐας των. Π3π>)ιίν» Ρα5έφοκιη.

 niill.UTTC* ’ 1 -----

ΜΗ ΣΑΣ ΠΤΟΟΥΝ ΑΓΦΩΝΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ.
Μία εκ τών μεγίστων αιτιών τής κα<ής ανατροφής τών παίδων ε ί

να· ή ολέθριοι ιδέα τώνμητ ρων, α ϊτινες ύποχωρουσιν εις παραλόγους 
τινάς άπαι-ήσεις τών τ κνων, τώ , μετα κραυγών να ι δακρύων και 
οργής πεισματικώς παρατειν μ. νων μέχοις απολαύσεως, ότι ή ταρκχ,η, 
αΰτη δύναται νά έπιφ ρη εις αυτα δείνας καί επικινδύνους ασθένειας. 
Δ ον νά έμπιστευθώσιν αί μητέρες ε:ς τήν πολυχρόνιον καί προσωπι
κήν πείοαν. εις τάς Βαθείας παρατηρήσεις τών παιδαγωγών καί Ή 
ττων τών Βεβαιούντων ότι π ο τ ε ,  π ο τ ε  παταγώ δη δάκο α "*■ 
όογίλαι φωνασκίαι τών παίδων δέν επιφέρουν μηδενός είδους ασθένειαν ι
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Ίίνώ ή διά τοιούτων μέσυον νικη των επιφέρει άφεύκτως θλιβερώτατα  
αποτελέσματα εις το ηθικόν των
, ΓΙολλάκις μοί ετυχε νά ίδω τά  λυπηρά αποτελέσματα του παραλό
γου τούτου φόβου τών καλών μητέρων Πεοί οέ τής σχετικώς ευκόλου 
απαλλαγής τοιούτυυ καχοϋ, άρκοϋμαι νά φέρω, μεταξύ τών πολλών, 
εν μόνον παράδειγμα

Προ ετών είχεν ελθει προς έπίσκεΊ/ιν ημών έκ του εξωτερικού ή 
αδελφή μου μετά τριών μικρών τέκνων "βμαθον οτι ·  μικρότερος υιός 
της, δύο περίπου ¿τών, άπαιτώ ν διάφορα πράγματα, έκλαιε κ , ί  έφώ 
νοζε, μ ίαν κ ι ί  δύο ώρας κατά συνέπειαν εις τοιοΰτον τρόπον, ώστε 
γείτονες έστελλον νά έρωτήσωσι σί δυστύχημα μας ακολουθεί. Τυχαίω, 
έπανελθών κατ οίκον, και μάρτυς γενόμενος τοιαύτης παραφοράς, έ- 
σήκωσα το π-, ιδίον άνευ οργής καί λόγων, έμβήκα καί έκλείδωτα τό 
σπ,υδαστήριέν μου, έβαλον τόν μικρόν κατά γης, καί τω ειπον ήσύ- 
γως: οένοσω κ λ ,ίε ις  κ , ί  φωνάζεις, ό'/ι μόνον τίποτε δεν θ απολαύ
σεις, άλ/ά κ . ί  δέ, θά εξ λθης εντεύθεν. !Ά ν  σοί άοέση νά μ νγ,ς έοώ, 
κλαΐε καί φώναζε όσον θ λεμ». “Εκλ ιε καί έφών.ζε ποοοκροτών ψ ρ ,ς  
ολοκλήρους θ’ άς εγώ, έν άκρα σιωπή άνε-'ίνωσκον Β έλος άποκαμών 
μοί ειπεν αναστενάζων οτι θέλει τήν μητέρα του καί τω άπήν- 
τησα ήσύχως ότι ή μητηρ δέν είσ ρχεται διά θύρας κλειστής, καί 
εγώ δέ, ανοίγω ένόσω αυτός κλαίει. Λί φωναί, ή οργή, τά  δά,.ρυα 
έφθασαν τότε μέχρι μανίας. Έ γώ  εξηκολουθ,υν σιωπών καί άναγι-  
νώσκων. Μετά τ ινα  καιρόν ήρχισε νά συνέρχεται καί τέλος μοί 
είπεν οτι δέν κλαίει πλέον. Τοτε έσηκώθην, τω έδωσα νά πλυνη  
χ α ί  νά σπογγίση τούς οφθαλμούς του. καί έξηλθον μ ετ ’ αύτοΰ.

"Εκτοτε, οσάκις ήρχιζε νά κ λα ίη  καί νά φ ω ν ίζη  τω ελεγον-. Θά 
οέ άκούση ό θείος, και πάραυτα ήσύχαζεν. Δέν Ιπαθε δέ τήν έ )α -  
χίστην έκ τούτου άσθένειαν.

'Όπως έπ ιτύχη  τό όσω αυστηρόν τόσω καί ωφέλιμον τούτο μά
θημα, ανάγκη άφεύκτως είνε νά φέρωνται αί αητέρες πρός τά τέκνα 
έν το ιαύτα ις περιστάσεσιν, μέ κρύυν α ίμα . ανευ δργής καί άνυπο- 
μονησίας, ά'νευ υποσχέσεων καί παρακλήσεων, ά'νευ θωπείας, άύευ 
γ λ υ κ ώ ν  καί πολλώ , λε ί,ω ν , μάλλον δέ έν άκρα σιωπή.

'Οδησσός Λ Α άλλας

Π Ο Ι Κ Ι Α Α
Κατ’ αύτά ; ένυυ.φεύθη έν Βοστο,νη εις εκτον γάμον ή κ. 

Κάρλα-Ριχμ,αγιάρ, ή'τις καίτοι τεσσαρακοντούτι; έςακο- 
λουθεΐ νά είναι ιυραία. Ό  ά. σύζυγος αυτής κατετατήθη υπό 
σιόηροόρόυ.ου, έπληρώθη όέπρος τήν χήραν αυτού άποζημίω-

Ε Π I Φ  Τ  Α Λ I Σ

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Είνε ασθενής ;
Ό χ ι είνε υγείας σιδηράς- Α λ λ ά  πρέπει νά άποθάνη έντός ένός 

ετου;
Δέν σάς έννεώ ί

Τό βέβαιον είναι ότι ή ιστορία του είναι κάπως παράδοξος. Ά λ λ ά  
οέν θέλ νά σάς λυπήσω σήμερον διηγούμενος τήν ιστορίαν του. Θά σάς 
την διηγηθή μόνος του. λ  ήμερον πρέπει νά είμεθα ολ οι ευτυχείς, θα 
ιδητε δέ ότι καί ό κ Μέρευ μ ο ον - όν προσεχή θά ατόν του θα ι ί-  
νχι ευθυμότατος

Ί ΐ Σο-ο'α μετέβαινε, από έκπλήξεως εις εκπ) ηξιν Ά π ό  τή ; πρωίας 
είχε μάθει τόσα πκριδοξα ποάγματ α, ώστε ήρχισε νά μήν έννοή 
πλέον τίποτε.

*ι φθασαν εις τό δημαρ/είον, μετά τήν έκτέλεσ ι·, δέ τών πολιτικών 
γαμων ή μικρά συνοδεία μετέβη εις τ»ν ναόν, ενθα ανέμενον οι κε- 
κλημένο·..

Τόν γενικόν θαυμασμόν προεχάλεσεν ή εμφα/ισι; τής Σ οφυς έν τή  
λευκή νυμφική έσθήτί της, έφ' ής μεηά χά.ιτος επιπτεν ό παρθενι- 
κό; τής κόρης πε λος ό προσηρμοσμενος π ί τού κρινολεύκου μετώπου 
α.τής διά στεφάνου ·ξ άνθέων πορτοκαλέας. Δυστυχώ; ό κ Θεόδωρος, 
ου τήν εικόνα έδώκαμεν ε ί; τάς ΐρχάς τής διηγήσεώς μας, δέν παρή- 
γα ε τήν αύτάν ,ντυπω τιν, διότι ή έκ τής ευτυχίας του προκύψασκ 
χκρα οΰδέν δυστυχώς μετέβαλεν έν αύτιύ Μεταξύ λοιπόν τώ , παρι-

σις 20 ,000  όολ.λ,αρίουν. Ό  δεύτερος ηύτοκτόνησε άφήσας αυ
τήν κληοονόαον αενάλη; πεοιουσία;. 'Ο τοίτος καί τέταοτος
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ετυ^ον φιλικού διαζυγίου, πλτ,ρώταντε; αύτη άτοζτ,ο.ίωσιν
15 ,000 όολλαρίων έκαστος,καί ό πέχ.πτο; κατεσυνετρίβη υπό 
τούς τροχού; τού τροχιοδρόμου, ή έταιρία τού οποίου άπέτι- 
σεν αυτή 18,000 δολ. πρό; άποζημίωσιν. Εις τρόπον ¿',στε 
έκ τών πέντε έπικερδεστάτων γάμων έσχηυ.άτισε περιουσίαν 
άνερχομένην εις 100,000 δολ,ήν φέρει ηος προίκα εΐςτόν πρώτου 
εραστήν τής παιδικής ηλικίας της κ. Βώβ, όστις είχε τήν υ
πομονήν νά άνααείνη τόν θάνατον πέντε αλληλοδιαδόχων συ
ζύγων, ϊνα τήν νυμφευθή.

*  *
¥

σάί σπ ο υ ό α ιό τ ε ρ α ι  π ρο  Χ ρ ίσ τον  άνα/.αΛύψεις καί εφευρέσεις. 
Ή  Ναυτική πυςίς έπενοήθη έν Κίνα κατά τά έτος 2602. 
Οί κάτοικοι τή ; Τύρου κατεσκεύαζον ύελον κατά τό 1640, 
οί δέ Αυδοί έκοπτον χρυσά νομίσματα κατά τό 1500. ‘Ο 
γνώμων έπενοήθη παρά τίόν Κινέζων κατά τό 1109. Ή  μο
νόχρωμο; ζωγραφική παρά τών Κορινθίων κατά το 840. Τό 
άλφάδιον (στάθμη) γεωμετρικόν μέτρον έπενοήθη υπό τού έκ 
Σάμου άρχιτέκτονος Θεοδώρου κατά τό 718. Τό ηλιακόν ώ- 
ρολόγιον παρά τού Μιλησίου’Αναξιμένους κατά τό520 π .χ .Ή  
Ταπητουργία έν Περγάμω κατά τό 321. Τά υδραυλικά copo- 
λόγια έν Αιγύπτιο κατά τό 250. Τά κάτοπτρα καί αι κινη- 
τα ί τροχαλίαι ύπό τού Άρχιμήδους κατά τό 220. όμετάζινος 
χάρτη; έν Κίνα κατά τό 201. Τό ψηφοθέτημα (μωσαικόν) 
κατά τό 20θ καί ή μετάπτωσις τών σημείων τών ισημεριών 
ύπό τού Ιππάρχου κατά τό 142.

¥ ¥

Αί μ εγαΛ ήτ ιρ α ι  ή μ ίρ α ι  του έτους έν  Ενρώπρ.  — 'Η πό
λις Ρεςιαβέκ έν τή νήσω Ισλανδία  έχ ει τήν μεγαλειτέραν η
μέραν τής Ευρώπης, διαρκούσαν τρείς καί ήμισυν μήνας. Μετ’ 
αυτήν έρχεται ή μικρά πόλις Βάρο τής Νορβηγίας,έν ή ή με- 
γαλητέρα ημέρα έξημερόνει τήν 2 ΐη ν  Μαίου καί νυκτονει τήν 
22αν Ιουλίου. Τρίτη έρχεται ή πόλις Τόρνηα, έν ή ή μεγα-

σταμένων γυναικών, ήκσυί τις έπαναλαμβανσμένην την φράοιν: πτω
χή κόρη! τί κρίμα ! ή χαϋ;αένη ! !

Σπανίως σί άνθρωποι τού λαού απατώ νται εις παρόμοιας περιστά
σεις Οί οφθαλμοί των είναι ασφαλείς κριταί' έννοούσι τούς συζύγ·υς 

ώ ; λέγουνι Δεν εννοοοσι τον γαΐΑΟν εχεινον, εν ω ο ου* 
ζυγός είναι γέρων χαί ή σύζυγο; νεα, η  αυττ^ ωραία χαι εχεινος α-

Διά τους κοιτάς λοιπον αύτους ή Σόφια ιτ τ̂ο κόρη χωρίς προίκα, ην 
έθυσίαζον εις άνδρα πλουσιώτατον, καίτοι ταρατηύουντες αύτην κα- 
λ,ώς, διέβλ.πεν έν αύτή άπεικονιζόμ,νον είδος τ ι ε ’,τυχμας ούχί ανθρώπι
νης άλλά θείας

'Ο Μάξ "στατο παρά τινα στήλην τού ναοϋ πάντοτε απομεμακρυ- 
σμένο; τών άλλων καί θαυμάζων μετά θρησκευτικής εύλαβείας τήν 
τε άπαράμιλ·ον τής Σοφίας καλλο,ήν ώς καί τό εκτελούμενον έν κα-
τανύξει μυστήριον. I ίχεν ελθει μόνος, διότι ή Αικατερίνα εμεινεν ϊνα
περιποιήται τόν πατέ α της. ”Αλλως τ· ουοάλω: ηγάπα ι|α παρευρι- 
σ κ η τ ,ι ε ί; τοιαύτης φ .σεω ; τελετας. Δεν εγνωρ.ζε την Σοφίαν, περι 
τής όποιας δ αδελφός της τή  είχ-ν ειπει τόσα καλα, πνρεκάλει ομως 
κατά τήν ώραν εκείνην τόν Θεόν ύπερ τής ευτυχίας αυτής

XIV · *

Η θεία - οϋ κ Θεοδώρου ήτο έπίσης μεταξύ τών κεκλημενων. Βολ- 
τα ιςιανή  τήν ψυχήν ήτένιζεν ένθεν κάκείθεν μεθ όλης τής δυνατής
προσπεποιημένης περιφρονήσεως. Κ α ι ότε μεν απέοιοε χεραιτισμάν 
τινα εις γνωστόν ποόσωπον, οτε οε περιειργαζετο οια τ ων δίοπτρων 
της τά πεεί αύτήν αντικείμενα, άποδεικνύουσα ότ, ήκιστα η,ν έξωκειω- 
μ νη ποος τού; ναού; καί τά  έν αύτοί; τελούμενα Ευτυχώς ούδείς τών
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λει-τέρα ή p ip a  ί ια ρ κ ε ι  2 1  χ α ί ήρ.ίσ ϊ'.αν ώρας. Τ ετά ρ τη  ή 11ε- 
τρούςτολις έν η ή ήρ-έρα διαρ/.ει 1 9  ώ ρ α ς .ΙΙέρ .-τη  ήΣτοχ.χόλρ.η  
ρ,έ ημέραν 1 8  ωρών -/„ai ή ρ .ίτε ια ν κ α ι έ/.τη το  Β ερολινον κ α ί  
Aevptvoy ρ.έ ηρ-ερας ΙΕ ωρών 1 / 1 ) 2 .

■■ ■ ιι>   .

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΕ ΑΤΙ ΟΝ
ΕΛ Λ ΑΣ — Κ ατά  τάς ή(Λ ρας ταύτ ς έξεδοθη εγκύκλιος του υπουρ

γείου τών εσωτερικών τ ρος τους νομ.ορ/ας του κράτους, δπως =πιλη- 
οδώ ΐί τή.- όρκομοσίας κπί έγκχτ σάσεως των διαφόρων ο μοτιχών αρ
χών. Ά φ  κετο εις ’Αθήνας ό Ορλεανίδη- -ρίγκτ,ψ ώς και ό διάσημο; 
χειο υργός τής Γαλλικής Α κ .δημ ίαςκ ' Τ ρελλί, όστις επεσκ·φθη δημό
σια τινά καταστήματα, πλή . εύτυγώς των γυν ικείων φυλοκών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ — Γερμανοί δασοφύλακες ¿πυροβόλησαν κ ιτ ά  γόλλου 
αξιωματικού κ, ί αγροφύλακες τίνος εκλ ,βοντες αυτούς ως λαθροθήρας 
Ό  άγροφύλαξ έφονεύθη, ό όέ αξιωματικός έπληγώθη βαρ-ω,-. Η Γαλ
λ ική  Κυβέρνησις προεβη εις διπλωματικά επί τής ύποθεσεως ταυτης 
διαβήματα, καίτοι ό Βίσμαρκ ύπεσ'χ'έθηνά ίώ σ η  ίχανοποιησιν, ιά ν  απο- 
δειγβή δτ: οι Γερμανοί εύθυνο.ται =π' αυτω.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
1ÁOV Δ. Μ. Χ ίον. Σώμα άπεστάλη εις Σμύρνην. —  Κ αν Κ . Ε. 

Μ άγχεστερ. Έκιςράσατε ευγνωμοσύνην μου Κον Α. γράφω.— Κον 
Μ. L. Χ ανία . ’Απορώ. Φύλλα άποστέλλονται τα χ τιχ ώ τατα .—  Κον 
Γ. II. Γαύριον. Σώμα ολόκληρον ά π εστά λη .— Καν Α. Ά βή να ς Ιλη- 
ιοθη.—  Κ αν Μ. Ε. Τεργέστην. Δεν οεχόμεθα εξαμηνιαίας συνδρο- 
μ άς, ά λ λ ’ άταύ τό επ ιθυμείτε συμμορφονόμεθα.— Καν Μ. Α . Βάρ
ναν. Βεβαίως θά έπισκεφθήτε τάς Κυρίας των προϊσταμένων τού συ
ζύγου σας.— Καν Μ. Β. Κ )πολιν. Έ ςαρτάτα ι άπο τάς -εριστάσεις'

, ,  , »  ~ y ί ι  '  ’  Ί  ^άποφεύγετε να αναφ^ρητε το ονομα του αποϋανοντος. αΛΛα μη οιη- 
γήσθε ζωηράς καί εύτραπέλους διηγήσεις.— Καν Μ. Κ . Πάτρας. Ε- 
λήφθησαν. Εύγαριστούμεν. — Κον Ν· Α. Ταϊγάνιον. Σώματα άπε- 
στάλησαν νέαις συνδρομητρίαις. Εύγνωμονούμεν. — Καν Δ. Α. Κέρκυ
ραν. ’ Εάν είσθε πολύ ευχαριστημένη, μή αύξάνητε την μισθοοοσίαν 
της. αλλά προσφέρετε αυτή  από καιρού είς καιρόν δώρον τ ι - θά τηνευ- 
γαριστήσητε πλειότερον καί θά Ιξακολουθή πάντοτε νά σδςΰποχρεονή 
Ιπ'ι τή προσδοκία νέου.- Καν. Μ.Γ. Σουέζ Έ λήφθησαν’Ευχαριστοϋμεύ 
—-Καν Ε. Ρ. Μ ελίτην. Ευχαρίστως' γράιοομεν προσεχώς !ν έκτάσει. 
— ΆδαεΓ κηπουρω. Σποροι οιά τους κρεμαστούς κήπους είναι οι τού 
τριφυλλιού, τού λΐνου, τής κριΟής, του μεταξακίου, τής άντράκλας

περί αυτήν προσέσγεν είς τήν γελοί, ν κα·. μωραν εν τώ ναώ συμπε
ριφοράν της.

Τέλος παρατηρήσασα σχετικόν τινα  ηλθ προ; αυτόν λεγουσα '.
” Κ χ ο μεν νά περιμένωμεν επ·. πολυ ακόμη * διότι μα την αλήθειαν 

πολυ όλ'-ον διασκεδάζομε, εδώ
Ό χ ι, άπήντησεν έρυθριών ό πρός ον απετεινετο 
Τόσω τό καλλίτερου, τόσω τό καλλίτερον
Ή γυ,ιή λοιπόν αϋτη δεν είχε ποτέ αγαπήσει, δέν είχε ποτέ υποστή 

πικρίας, δπως δυνηΟή νά διαμείνη επί μ'αν ώραν έν τω ναω, χωρίς 
νά σκεφθή, άν ούχΐ νά παρακαλέση τον θεόν, ουτε επ·. μ ιαν εστω στιγ
μήν ; "Η μάλλον έφιρε’Ό ούτως ώς δ οι οί κρονόληροι γέρον ες οιτινε; 
δσον πλησιάζουσι πρός τό τέλος τή ; ζωής, τόσον θελουσι να φαώωνται 
οπαδοί τού σκεπτικισμό", ώ ; του; δειλούς έχείνους, οίτινες ουδέποτε φω- 
νάζουσ: τόσον δυνατά, δσον όταν βλέπωσιν έαυτοός άπειλουμένους υπό 
κινδύνου.

Μεταξύ των κεκλημένων κατελέγετο και δ κ Μερεϋ. οστις καιτοι 
άθεος έφέρετο οΰχ’ ήττον έ< τώ ναω ώς ανδρωπος κάλοανατεθραμμι- 
νος Πίτο έξ έκείνων οίτινες προσ ρχονται πρός τόν Θεόν διά προσω
π ικά ; -ων ύποθίςεις τρεις μόνον φοράς καθ δλην των τήν ζωην : κατά 

’ τήν βάπτισιν, τήν πρώτην αγίαν μετάληψιν καί τόν θανατον των.
*0 * Μ-ρεϋ υιός εύγενούς οικογένειας εποινευρισκεν ετι εις τας α- 

παρχάς τής ζωής αυτού, ήτοι εις τήν παιδικήν αύτοϋ ηλικ ίαν δόσιν 
τινα πίστεως, ήτις άπετέλει τήν κυριωτ ραν βασιν τής αρχαίας ευ·ε- 

νειας
Καίτοι λοιπόν νατά  τάς αυστηρας τής θρήσκε.ας απαιτήσεις ό κ 

Μερεϋ ήτο κακός χριστιανός, ουδέποτε ούχ ηττον δι δλους το; κόσμου 
τους θησαυρούς ήθελεν άποφασ'σε·. νά αρνηθή τον καθολικισμόν, ουτι- 
νος ουδεμίαν τών διατάξεων είχεν φ' ολτ^ς τής ζωής αυτού εφαρμόσει.

* .τ .λ . Κ αν Μ. Δ. Γιούργεοον ελήφθησαν. Κ ύχερ ιστουμεν.— Κ αν Κ. 
Ρ. Παρισίους. Έ λ Α θ η  λίαν ευχαριστημένη. —  Κ αν Κ. Ο. Παρι- 
σίους. ’Αναμένω  μ ετ ’ εύνοήτου άνυπομονησίας.— Κ αν Κ . Μ. Χάρ- 
κοβον. Ά π ό  εξαμηνίας δλης. Εύχαριστοΰμεν κολακευτικω τάτας κρί
σεις. Χ ώ ματα άποσ:έλλο/ται πλήν α'. άρ. ε’ ςαντληθ-ντος καί πάλιν. 
— Κον 1. Βερδίάνσκαν. * Υ γεία I. ά ρ ίττη .— Κον Κ . Α· Μακρυνί- 
τζαν. Φύλλα ιατρού καί υμέτερα άποστέλλονται. γ 7. άπεστάλη £ίς.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η  Κ Α Τ Α  ΤΗΣ Ε ΤΦ ΛΟ ΓΙΑΣ
Προς τούς Χίους καί Σμύρνα ίο ς. Π αραγγείλατε είς ώιονδήποτε 

φαρμακοποιόν ποσότητα φανιχου όξέως διαλελυμένου έντός τού ύοα- 
τOw μ ε  αναλογίαν 4  γρ. φαν. ός. έπί 4 0 0  γρ. ΰδατος. 'Βκάστην 
πρωίαν ρίπτετε έν κοχλιάριον μικρόν Ικ τού υόατος τούτου Ιντός 
ποττρίου έσακχαρωμένου ύδατος. άναμιγνύετε καλώς καί πίνετε. 
Το ήμισυ τή ; όόσεως διά τούς νευρικούς καί τούς νεωτέοους τών εί- 
κοσιν ετών. Καν ή έπιδημία είναι είς μεγάλην έντασιν πλύνε~ε οιά 
σπόγγου βεβρεγμένου εντός του ανώτερου μ ίγματος πρωίαν κάί έ 
σπέραν ολόκληρον τό σώμα σας.

ΣΥΝ ΤΑΓΉ
Λ αγώς. Κ όψατε αυτόν είς τεμ ά χ ια , καί μικρά τετράγωνα Λαρδί 

Ιντός χύτρας χάλκινης, ρίψατε ολίγον βούτυρον, κοκκινίσατε ολίγον, 
προσθέσατε δύο κοχλιάρια φαρίνας, κοκκινίσατεόμού προσθέσατε η μ ί-  
σειαν Φιάλην μελανός οΓνου θηραϊκού, καρυκεύσατε οιά θυμαριού, 
δάφνης, ολίγου σκόρδου, ενός μικρού κρομμύυυ καρφομένου διά γαρου- 
οάλων, κα ί άφού άπ'ρροφήσϊ] κατά τό ήμισυ τόν οίνον, προσθεσατε 
ζωμόν κρέατος, έως ού σκεπασθή ό λαγώς και άφησατε νά ψηθή επι 
\ ώρ. καί 4)4. Κ οκκινήσατε πολύ ιδιαιτέρως μικρά κρόμμυα, τα  ό
ποια βρέχετε διά ζωμού κρέατος, προσθέτετε ολίγον οίνον λευκόν, εν 
τεμάχιον σακχάρεως καί ψήνετε χωρίς νά τα σκεπάσητε μεχρις ού 
συαπαγώ σι. ’ Αφαιοεΐτε !κ  τού λαγώ  τά μυρωοικά σερβίρετε αυτόν 
είς τό μέσον καί ¿λόγυρα τά έτοιμασθέντα κρομμυα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Γ α λλ ίς  δίδασκά) ισσα διδάσκουσα πλήν τής γλώσοης της και την 

’ Α γγλικήν καί Τερμανικήν ζ τ τ ε ϊ  παραοοσεις. *Η οιευθυνσις εις το 
γραφεΐον μας.

Υ αλλίς δίδασκά) ισσα εχουσα άρίστας συστάσεις κάτοχος και της 
Γερμανικής ζητεί παραδόσεις. Ή  διεύθυνσις είς τό γραφεΐον μας ή 
είς τό ςενοδοχεΐον τής Α να το λ ή ς , όοος Πετρακη.

^Ητον Ιππότης όσον αφορά εις την θ.ησκειαν τών πάτερων του, ως 
ήτον ιππότης διά πάσαν ύποθεσιν αφορώσαν εις τήν πατρ όα του ή 
εις τάς γυναίκας Τέλος ήτο ές εκείνων, προς ους οεν ούναται τις να 
έπ ιβάλλη τήν άκοόασιν τής καθημερινής λειτουργίας, ολλα προς οϋς 
δέν επιτρέπεται νά διαφιλονικήσγ) τ ις  τήν ύπαρς.ν τ ιύ  Θεού.

Παρτκολούθει λοιπόν μετ' ενδιαφέροντος τάς διαφόρους φάσεις τής 
έκτελέσειυς τοα μυστηρίου’ ήσθάνετο μεγάλην συμπάθειαν διά την 
ώραιοτάτην εκείνην νεαράν γυναίκα, ήν τό μυστήοιον τούτο καθιστα 
αέλος τής οικογένειας του κα ί πρός τήν όποιαν από τής ημ ρας ταυ- 
τγς έχρεώστει φ ιλ ίαν καί προστασίαν .

'Υπό τοιούτιον κατεχ'μένος σκέψεων καί επί τής Σοφ'χς προσηλών 
τό βλ μμα ήρχισε νά έρωτα εαυτόν, πώς η νεα αυτη καί ουραία κόρη 
συνήνεσε νά νυμφευθή τόν κ Θεόδωρόν, όττις ιπ ι τέλους όεν ητο ουτε 
νέος, ούτε ωραίος, άλλ' ούτε ευφυής

Ά λ λ ά  κατά τήν στιγμήν ταύτην ό ίερεύς συνηνο; τας χεΐοας τών 
δυο νεονύμφουν, άποτείνων π.ος τήν Σόφιαν τήν τυπ ικήν εκείνην ερω- 
τησιν, εάν έδέχετο ώς σύζυγον τόν κ Θεόδο^ρον

Ναι, είπεν αυτη , μετά φωνής αποφασιστικής καί σ αθεράς 
Τον αγαπά άρά γε ; είπεν ό κ Μ.ρεϋ καθ έά.υτόν Θα ητο τ.ολυ 

παοάοοξον, μόλον ότι αί γυναίκες είνε τόσον ιδιότροποι.
Κ α ί ταύτα  σκεπτόμε-,ος έστράφη τυχαίοας προς το μ?ρος τής 'Λ. 

*Έαρος, ή τ ις  κάτωχρος μετά δυσκολίας συνεκρατει τα  εκ τών οφθαΛ 
μών της ρέοντα δακρυα

Κ ά τ ι συμβαίνει εδώ, είπε καθ εαυτόν ό κ  Μ'ρεϋ Δέν είναι δάκρυα 
συγκινήσεως τά  επί τών έφθ .λμών τής κ "Εαρος λαμποντα Κ*1 
Ινώ έσκ πτετο ταύτα ήκουσε ψιθυρ ζομ.'νην όπισθεν αυτού την 
φράσιν ;

(ακολουθεί)


