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^  ΕΝ Ε ΤΟ Σ  Ο ΛΙΓΟ ΤΕΡΟ Ν
Έ νετος ¿λιγώτερον *ν τή ζωή. 'Έν έτος ολιγωτερον έν 

τή νεότητι. 'Έν έτος ¿λιγώτερον έν τή παιδική ηλικία. 
Μετά πέντε ημέρας, Κυρίαι μου, τό έτος τούτο όπερ μετα 
τόσου πατάγου καί εύχαριστήσεως άποχαιρετωμεν εσται 
άπλή άνάμνησις εν τώ βίω ημών. Αί 365 ήμέραι του, αι 
παοελθούσαι δΓ άλλας μέν εύτυχείς καί είρηνικαί, όι ^αλλας 
δε πλήρεις πικριών, άγωνιών καί θλίψεων κα ία ΐτ ινες υπήρξαν 
γόνιμοι, αποτέλεσματικαί καί προοδευτικά! δΓ έκείνας, όσαι 
έγνώριζον διά τίνων όπλων νά παλαίσωσι κατά τής αδυνα
μίας των, αί ήμέρχι,λέγομεν, αύτα ι, ών πάσα στιγμή χαρα
κτηρίζεται δΓ 'επισήμου ή μηδαμινού γεγονότος, δέν θά άπο- 
τελώσιν έν τιρ βίω ημών ή ώχράν και απομεμ,ακρυσμενςν .-/ά 
ανάμνησήν.

Πριν λοιπόν η διαβώμεν τόν ουδόν τού νέου έτους, στα- 
ματήσωμεν πρός στιγμήν επ’ αυτού, εν όέ βλέμμα π^ός 

,- τ̂ά ¿πίσω στρέρουσαι, έςετασωμ,εν εσπευσμενως ποια η ,  
υπήρξε κατά τό απερχόμενον ήόη ετος η πρόοδος τής Ελ 
λτ,νίδο; γυναικός έν τε τώ κοινωνικώ καί ιδ ιω τικώ  αυτή; 
βίω, τί έγένετο υπέρ αυτής, τ ί είδους πρωτοβουλίαν άνέλα- 

νβεν αύτη καί κατά πόσον^ τά Ε λληνικά χρονικά θέλουσι 
°υμπεριλάβει έν τοϊς καταλόγοις αυτών καί ονόμ,ατα Ελ- 

£ ληνίδων, τιμησασών δΓ οίουδήποτε τρόπου τόν Ελληνισμόν.
Πλειάς βεβαίως κατορθωμάτων γυναικείων δυναμένη να

παριστά περίλαμ,προν τό έτος τούτο δέν υπάρχει, αλλ 
υπέρ ποτε άλλοτε ό 'Ελληνικός ουρανός «ραίνεται ήλίν ανέ
φελος, καί σπινθορίζοντες έκ όιαλειμ,ματων αστέρες, αναλαμ- 
πουσιν έπ’ αυτού. 'Η Βασίλισσα μας, ή σεπτή ημών "Ανασσα 
ιδρύει συλλόγους, προΐ'σταται και προεδρεύει τούτων, μερι
μνά μητρικώς υπέρ τών έκθέτων, ορφανών, πασχόντων κα ι 
έγκατελειμμένων, καθιστώσα ουτω ονομα αυτής σεοαστον 
καί προσφιλές είς πάσαν 'Ελληνικήν καοδιαν.

Αί ’ \τθίδες δέσποιναι, αί έπί τών ευεργετικών κατα^ημα— 
των έφορεύουσαι, μεγάλας καταβάλλουτι προσπάθειας, οπως 
σκοπιμώτερον καί άποτελεσματικώτερον έργασθώσι. Τή επι- 
μεμελημένη τούτων ένεργεία κατορθούται ή ϊδρυσις υποκα
ταστήματος έν ΓΙόρω, ή άκάματος δέ καί δραστήρια τού κα
λού έργάτις κ. Β αρβάρα  Ρ ά ϊν ε χ  μεταβαίνει αύτόσε,ΐνα διορ- 
γανώση καί καταρτίση τό άπόσπασμα τούτο τού καταστη- 
μ.ατο; τών άπορων γυναικών, έν ώ ή Ελληνική γυνα ικεία  
βιομηχανία καταπληκτικά ; άληθώς έπ ’ έσχάτων έποιήσατο- 
προόδους.

Πυρκαϊά καταστρέφει τό μέγα Ρεύμα. Αι ελληνιδε; συν- 
ταράσσονται· άμιλλώνται τις πρώτη να προσφερη χειροτε- 
χνημ.ά τ ι ,  οπως καταρτισθή τό λαχεΐον εκείνο, εζ ού πρώτη 
βοήθεια προσφέρεται τοις παθούσι. Δέσποινα εύγενής καί λό
γ ια  τής πόλεως ημών, μητηρ σεβαστή και αγαθή η κ Z a t t f

Μ παΛ ζατζη  ευεργετικής προΐσταται εσπεριδος, ής αι ε ισ
πράξεις υπέρ τών θυμάτωντής αυτή; πυρκαϊάς διατίθενται.

Καί ενώ ή μήτηρ ένταύθα άκαμάτως υπέρ τής πασχούσης 
άνθρωπότητος έργάζεται, ή θυγατηο αυτής ή επι καλλει, φ ι-  
λομ,ουσία κα. άρεταΐ; διαπρεπουσα κυρία Λουκια Β αλτατζή  
παρασημοφορεΐται έν τή ξένη υπο τής Αυιοκρατειρα; πασών 
τών Ρωσσιών, διότι έσχε τήν εύγενή πρωτοβουλίαν νά δώσηι 
μουσικήν έσπερίδα, ς πρωταγωνίστρια «ύτη εγένετο,εν Νικο- 
λάϊεφ υπέρ τών ναυαγών. Καί ιδού όνομα ελληνικόν εν ταϊς 
ψυχραΐς έκείναις καί παγετώδεσι τής Ρωσσίας χωραις θερ
μαίνει τάς καρδίας πάντων, Ρώσσοι δέ καί Ρωσσίδες 
μετ’ ευγνωμοσύνης άναφέρουσι το ονομ.α τής ωραίας τήν ρ.ορ- 
φήν καί ψυχήν Έλληνίδο;
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^αΰτοχρόνως αί χαριτόβρυτοι του διαπρεπεστέρου, σο- 
•φωτερού, μεγαθυμοτέρου καί ευγενεστέρου των Ελλήνων κ. 
A . Ρ . 'Ραγκαβή θυγατέρες προσελκύσασαι διά των εΰγενών 
-αυτών πράξεων τό>σεβασμόν καί ύτόληψιν τού ήγεμόνος τής 
Βουλγαρίας παρασημοφορούνται ύπ ’αΰτού. Έ ν τη εκθέσει "*ών 
-γυναικείων έργων έν Γλασκόβη, τό Αμαλίειον’Ορφανοτροφεϊον 
-δηλοί διάτήςπροέδρου αυτού δτι θέλει συμμετάσχη ώς καί το 
των άπορων γυναικώνκατάστημα. Ή κατεδάφισις τώνέρειπίων 
της Φ ιλεκπαιδευτικής Ε ταιρ ίας άποφασίζεται καί Δαμό- 
κλειος μ.άχαιρα απομακρύνεται από τόσων χιλιάδων κεφα- 
λ,ών αθώων κορασίων. Αί Κυρίαι των επαρχιών έξεγείρονται, 
•δρώσι, δίδουσαι σημεία ζωής. Οί φυλακισμένοι του Ναυ
πλίου καί τών Πατρών έχουσιν ήδη προστάτιδας άγαθάς, μη
τέρας οικογενειών ευαίσθητους, τό καλόν δέ τούτων παρά- 
δειγμ.α θέλει βεβαίως έπακολουθηθή καί ύπό τώνΚυριών τών 
λ,οιπών έλληνικών πόλειυν.

Γΐερ’ι την 8 ον δε Μαρτίου έξεδόθη υπό την διεύθυνσιν ημών 
τη συνεργασία πολλών καί λογίων Κυριών καί f( πρώτη έν 
'Έ λλάδι γυναικεία Έφημερίς, έν ή πλείσται τών γραμμ,άτων 
Κυρίαι μετά ζήλου καί στοργής εΐργάσθησαν,βασανίσασαι καί 
μελετήσασαι παν θέμα εις τήν δράσιν καί τόν κύκλον τής 
γυναικός, ώς συζύγου, μητρός, Ουγατρός καί πολίτιδος άναγό- 
μενον. Ταύτην έπηκολούθησε τό άπό τής παρελθούσης Κυρια
κής εκδοθέν ήμ.ερολόγιον τής 'Εφημερίδας τώ ν  Κυριών,οά  ή 
χρησιμ-ότης υπό πασών καί πάντων κατενοήθη, καί ό'περ άνά 
χ ιλ ιά δας έκτυπωθέν έγένετο άνάρπαστον. Πλήν τούτων δέ 
πολλά άλλα βεβαίως έγένοντο, διαλαθόντα ίσως τήν προσο
χήν ημών έν τω καθόλου τής Έλληνίδος γυναικός βίω.

Κατά τι λοιπό/ υστερήσαμεν ; έρωτάτε. Κατά πολλά, 
-ατινα έν σειρά άρθρων θέλομεν έοθέσει καί άναπτύξει. ’Αλλά 
,καί πάλιν έπαναλαμβάνομεν, τό έτος τούτο είναι σχετικώς 
παραγωγικώτερον τών παρελθόντων ώς πρός τήν δράσιν τής 
■*Ελληνίδος γυναικός.

'Η  Έ φημερ ίς  δέ τών Κ υρ ιώ ν  θεωρεί άληθή τιμήν καί 
ιυπερηφάνειάν της, άξιουμένη νά άπαριθμήση τόσα καλά δπό 
τού φύλου αυτής έργασθέντα, εύχεται δέ ταΐς πολυαρίθμ.οις 
-αυτής άναγνωστρίαις, δπως συν τώ νέω καί εύδαίμονι τούτω 
Ί τ ε ι, νέοι ορίζοντες δράσεως διανοιχθώσι τή Έ λληνίδ ι γυ- 
-ναικί καί έπί νέων δλως βάσεων θεμελιωθή ή ηθική καί 
πνευματική αυτής μόρφωσις, υπέρ τής επιτυχούς θεμελιώ- 
-σεως τής οποίαςθέλει ίσως τή έπιτραπή νά καυχηθή, δτι έρ- 
φ ιψ ε καί αύτη μικρόν τ ι λιθάοιον.

έ ϊ  γ ά Τ - ι ν τ ή :

ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΑι ΤΡΑΓΩΔΙΑι
Το τε .έευτα ΐον  μέρος  εκ t f j c  ε ν  τώ φιΛο.Ιογιχώ Σν.Μ όγω  

¿ ¿ .ω ν ο τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε -Λ ς  άιαΛέζεως μου .

Α ιτία  τού νά παρίσταται ή γυνή ώς μήτηρ καί σύζυγος 
€ν τή άρχαία Τραγωδία έν ού1εμ.ιά άλλη θέσει πρός τόν 
άνδρα, ή δυσμενεί, πολεμία καί διά τών είδεχθεστέρων 
■μορφών νά ενεργή τά πάθη καί τά αισθήματα αυτής* α ιτ ία , 
“λέγω , δευτέρα ήτο ή φυσις τής Τραγωδίας, ή'τις άπό τού

λίκνου αυτής μέχρι τού γήρατος, ήτοι άπό τού Όμήρου καί 
τού Αρίονος μέχρι τού Εύριπίδου καί εφεξής τής Τραγική; 
λεγομένης πλειάδος, είχε μάλλον θρησκευτικόν χαρακτήρα, 
ούσα άναπαράσταεις δραματική τής δλως κα τ ’ άρχάς έπο- 
πτικής καί αισθητικής καί άμα φανταστικής άντιληφθείσης 
υπό τών άρχαίων σχέσεων τού άνθρούπου πρός τόν Θεόν, 
καί συμφώνως πρός τήν άντίληψιν ταύτην διατ.ιθείσης καί 
διαμορφούσης τό συναισθητικόν καί τά ορεκτικόν αυτού, τό 
τε διασκεπτικόν έξεγειρούσης.Καί ή'τις μετά ταΰτα , προϊόντι 
τώ χρόνω καί τού ανθρωπίνου πνεύματος ήλικιουμένου παρα- 
δοθεΐσα εις τό κράτος τού διασκεπτομένου καί θεωρούντος 
νοός, καί διαφόρους υποκειμενικώς ύποστάσα αλλοιώσεις καί 
τροποποιήσεις, σχετικώς τούτων, καί τά συναισθήματα καί 
τά πάθη καί τάς ορέξεις καί τά βουλήματα τών ανθρώπων 
έκείνων ώριζε καί έσχημάτιζεν.

Επομένως τούτοι;, ή γυνή σύζυγος καί μήτηρ, κατά τήν 
διαφοροτρόπως συν τφ  χρόνιο μεταβαλλομ-ένην άντίληψιν ταύ- 
της τής ηθικής σχέσεως τον ανθρώπου προς  το ν  β ί ο ν , περί 
ήν, ώς περί κέντρον άπας ο άνθρώπινος βίος'καί τότε καί νύν 
περιστρέφεται πάντοτε, ή γυνή, λέγω , παρίσταται καί υπο
τίθετα ι έν τή Τραγωδία, ώς παραίτιος τών συμ.©ορών καί 
άμα τιμωρός τού άνδρός, παρεκτραπέντος τής έντεταλμένης 
εις αυτόν οδού καί δεινώς άμ.αρτόντος, καί έντεύθεν ή ¿ορι
σμένη αυτής θέσις, ώς είπον.

Ούτω, παρά τώ Αΐσχύλω, τώ μεγάλω πα ιδαγωγώ , ούτως 
εΐπεϊν, τής παιδικής ηλικίας τής Τραγωδίας,έν τή Όρεστεία, 
τή δλως 'Ομηρική ταύτη αυτού τριλογία, υπό τήν ιδέαν ταύ
την διαδραματίζεται ή γυνή, άρχομένη τών κακών πάντων 
υπό τό πρόσωπον τής Τυνδαρίδος Ελένης καί παύουσα αυ
τού έν τώ τής φρικτής Κλυταιμ.νήστρα:, ήτις δμ.ως ώ; θέ-, 
κλατον οργανον έαυτήν τής νεμέσεως υποδεικνύει τής δεινόν 
δμμα έπί τού μιαρού οί'καυ τών ’Ατρειδών καταοριπτούσης. 
«Ί ώ  παράνομος Ε λένη , θρήνοι, ό χορός έν Ά γαμέμνονι, μία 
» τάς πολλάς, τάς πάνυ πολλάς ψυχάς ολέσσασ’ υπό Τροία»,

Πρός δν ώμ.ότατα άντιφωνεΐ ή μ,ιαιφόνο; σύζυγος Κγυ- 
»ναικ ί νεκρού τούδ’ ο παλαιός δριμύς άλάγωρ άτρέως χαλε- 
οοπού θοινωτήρος τόν δ ’ άπέτιον τέλεον νεκροΐς έσιθύσας». 
Παρά ιώ άληθώς σοφω Σοφοκλή έν τή δεινή είκονογροφία 
τών Οιδιπόδειων κακών, ή αυτή ιδέα περί γυναικός, μητρό; 
καί συζύγου έκτραγωδεΐται, καί ή βαρεία μέν πάλης Κήρ έπί 
τού Λαίου καί τού υιού έπικάθηται ωθούσα αυτούς εις συμ
φοράς, ας περ δμως κατά τήν φιλοσόφως καί εύσεβοφρόνως 
διασκεπτομένην σοφόκλειον διάνοιαν, εις τόν μέν παρεσκεύα- 
σεν ή αισθητική αυτού άτασθαλία καί άσέβεια, εις τόν δέ ή 
δοκησισοφία καί όργιλότη; καί φιλοδοξία. Έ π ί τού προσώ
που δμως τής Ίοκάστη; μητρός καί συζύγου αντανακλά η 
πηγή, έξ ής ταύτα πάντα έκρέουσι* καί διά ταύτα. αυτή εις 

έαυτήν τήν δίκην δίδωσι.
Καί έν τώ σοφιστικώ Ευριπίδη, άπορριπτομένης δλως τή{ 

καλυπτούσης τήν γυναίκα ταύτης ιδέας, ή Μήδεια, τό τε- 
λειότατον καί παθητικώτατον τών δραμάτων του, έμφανίζε- 
ται οΰχί πλέον ώς υπό τήν στυγνήν ειμαρμένην άνοσιουρ- 
γοΰσα, άλλ’ έν οικεία συνειδήσει καί άγρία άκμή πανωλε- 

I θοου πάθους, πληρούσα τόν οίκον αυτής άπαραδειγματίστων
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αναφορών καί τιμωρούσα τόν άνδρα διά τήν νοητικήν αυτού 
iSουλίαν, καί τήν συναισθητικήν ανανδρίαν, ΐνα μή τι χείρον 
«Ερί αυτού εΐπωμεν. "Ωστε, έάν είπω , δτι έν τή άρχαία Τρα
γωδία ώς έπί τό πλεΐστον διεκτραγωδείται τις πόλεμος 
άσπονδος καί άμείλικτος τής γυναικός συζύγου καί μ-ητρός 
-ράς τόν άνδρα σύζυγον καί υιόν, δέν φαίνομαι λέγουσά τι 
παράδοξον* άποδείξο) δέ τούτο καί έν τοίς έπομένοις διά βρα- 
γ υ τ έ ρ ω ν  λόγων. (Έ π ετα ι συνέχεια) Σ α π φ ο  Α ε ο μ τ ι α γ .

ΠΟΙΑ ΔΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
Τ.Α- ΧΧΔ.ΙΔΙΑ

Τό ζήτημα τών δώρων διεπραγματεύθη έν τώ παρελθόντι 
φύλλω ημών ή λογία συνεργάτις ήμ,ών κ. Ειρήνη Λαχανά τό
σον εύστοχο»; καί έπιτυχώς,ώστε έλάχιστα δυνάμεθα νά προσ- 
θέσωμεν πρός συμπλήοωσιν τών τόσω σοφών καί ώραίων ι 
δεών της : Γενικώς καθιερώθη, δπως πρός μέν τά μ.ικρά κο
ράσια προσφέρωσι πλαγγόνας (κούκλας), πρός δέ τά άρρενα 
ολοκλήρους στρατιάς έκ μολυβδίνων στρατιωτών,τύμπανα, μ ι
κρά όπλα, σπάθας καί τά παρόμοια τούτοις.

Δέ' έρχόμεθα νά άνατρέψωμεν παλαιάς προσφιλείς έξεις, 
νομιμοποιηθείσας σχεδόν διά τής πολυκαιρίας, άλλ’ ούτε νά 
καταμεμφθώμεν τής άστοχίας, μεθ’ ή; ενίοτε οί σοφώτεροι 
τών γονέων προβαίνουσιν ε ί; έκλογήν τών δώοων. Θέλομεν α 
πλώς εξετάσει υπό παιδαγουγικήν έποψιν τάς συνεπείαρ, 
ίύναται νά έπενέγκη δώρον άκατάλληλον έπί τής άνατροφής, 
πολλάκις δέ καί τού βίου δλου τών τέκνων ημών.

Ή  μικρά παϊς άναμένει μ ετ’ άνυπομονησίας τήν παραμο
νήν τού νέου έ'τους, καθ’ ήν τέλος θέλει περιέλθει υπό τήν 
κατοχήν της ή ώραιοτάτη εκείνη καί πολυτελώς ένδεδυμένη 
πλαγγών, ήν άπό μηνός ήδη θαυμάζει έν τοίς ΰελώμ.ασι τού 
εμπορικού καταστήματος τού κ. Βουγά ή Γκιόρα. Μετά πό- 

τέρψεως όνειροπωλεΐ τάς ώοαίας έκείνας στιγμάς, καθ’ 
*? θέλει,τή βοήθεια τής μητρός, κατασκευάσει κυανήν έξ όλο- 
«ΐρικού έσθήτα, ήν ή λευκοφόρος νύμφη θέλει περιβληθή κατά 
τ*ς επισκέψεις— διότι οί γάμοι τής κούκλας τελούνται συνή
θως τρεις μόλις ημέρας μετά τήν υπό τής νεαράς μητρός υίο- 
θετησιν.—Αύτη άπό τούδε άσγολείται εις πενταλέπτους κα1 
οεκαλεπτου; οικονομίας, δπως προμηθευθή πήχεις τινάς τα ι- 
νι*? ή τριχάπτων, δΓ ών θέλει κοσμήσει τά έσώρρουχα τής 
~Α®γγονος της κ .τ .λ . Πού λοιπόν τό κακόν, έρωτάτε, εις τήν 
ψυσικωτάτην ταύτην τή ; κόρης επιθυμίαν ;

Η επιθυμία πρός κτήσιν πλαγγόνος είνα ι, άληθώς, φυσική 
®ναγκη τής παιδικής καρδίας τής κόρης, ήτις προωρισμένη
Μι τήν μητρότητα, ένστίκτως έξασκεΐται έν αυτή άπό τής 

**ιδικής αυτής ηλικίας. Π εριποιεϊ'αι λοιπόν καί άγαπα τήν 
*  *Τγόνα της μ,ητρικώς, δπως πολλάκις πράττη τούτο διά 

νεωτεραν άδελφήν της. Ά λ λ ’ είναι άρα ίκανοποίησις τής 
ταύτης άνάγκης ή άπόλαυσις πλαγγόνος βαρυτίμου,?.ν 

ΗΡ*ί'ή μικρά τολμά νά έγγίση, φοβουμένη μή τήν έσθήτα 
φθειρ t, ή κηλιδώση, καί διά τής πολυτελείας τής ό. 
υιϊυθάλπεται καί άναπτύσσεται παρά τή μικρά τό αϊσ- 
'•ήί ·Μολυτελείας, τής ματαιότητος, τών ψευδών έπιδεί- 

ν> καθ’ άς ή παιδική φαντασία έκτρεπομένη τής τροχμάς

αυτής, όνειροπωλεΐ πρίγκηπας καί βασιλείς μελονύμφους τής 
πλαγγόνος αυτής, μετά περιφρονητικού δέ υφους στρέφει τό· 
όλέμμ,α πρός τάς γυμνάς καί άπλώς ένδεδυμένας τοιαύτας 
Βαθμ,ηδόν δέ ένσαρκουμ-ένη έν τή πλαγγόνι αυτής, ήν ώς ά - 
ληθες τέκνον πολλάκις άγαπά, δέν ανέρχεται μ ετ’ αυτής εις 
τούς ιδανικούς έκείνους θρόνους, καί έκ τού υψους τού μεγα
λείου αυτής ούδαμώς έννοεΐ νά κατέλθγ, ;

Ιδού τό αίσθημα τής ματαιότητος, κεννδοξίας καί πο
λυτελείας, άναπτυσσόμενον άπό τής τρυφερά; αυτής ηλικίας 
εις την κόρην διά τού ά^ωοτάτου τών πα ιγνίω ν. ά αυτή ή 
φύσις ορίζει αυτή. Νά καταργήσωμεν λοιπόν τάς πλαγγό
νας, έρωτά μετά δυσαρέσκειας νεαρά μήτηρ. "Οχι, Κυρία 
μου. Ά λ λ ά  χαρίζετε αυτάς πρός τά τέκνα σας γυμνάς, δπως 
ό θ εό ; έχάρισεν υμΐν αυτά. Ή  άντικατάστασις τών γυμνών· 
καί εύθηνών πλαγγόνων διά τών πολυτελών είναι μωρά,, 
άσκοπος καί έπιύλαβής, διότι τήν μικράν ευχαριστεί ίδίω 
ή ιδέα τής προοτασίας καί περιθάλψεως, ήν χορηγεί πρός 
το γυμνόν έκείνο καί ριγούν φανταστικόν τέκνον της. Α ί 
μητέρες μας περιεκάλυπτον διά ρακών £ν άμορφον τεμάχιον 
ξύλου, έπί τ>,ς κεφαλής τού οποίου έσχεδίαζον διά μετάξης 
οφθαλμούς, ρίνα καί στόμα, καί εις δ έν τούτοι; έπεδαψί- 
λευον άληθεΐς μητρικά; περιποιήσεις. Ένω μετά τής πολυ
τελώς ένσεδυμένης πλαγγόνος ή μικρά μόνον έπισκέψεις, 
ύποδοχ_άς, γάμους, καί παντγύρεις διοργανόνει, έξασκουμένη, 
δηλ. εις τόν ψευδή, άσκοπον */.αί έπιδεικτικόν βίον, δστις 
δυστυχώς άπό τίνος κατέστη καί εις πολλάς τών μητέρων 
προσφιλής ένασχόλησις. Διά τά άρρενα προσπαθείτε, δπως τά 
προσφερόμενα δώρα παρέχωσιν έπί τή τέρψει καί απολαύσει, 
καί ποιάν τινα ηθικήν καί σωματικήν ώ©έλειαν.

Τό κάλλιστον καίύγιεινότατον τών δώρων είναι άναντιρρή- 
τως ή γυμναστική τού δωματίου,ή'τις τόσον μεγάλως έπιδρα 
έπί τής καθόλου υγιούς άναπτ.ξεω ς τού σώματος.Παρά τοίς 
άρχαίοις ή φυσική ρώμη έθεωΓεΐτο ώς έκδήλωσις θείας δυ- 
νάυ.εως, ή'ροίες δέ καί ημίθεοι ώνομάζοντο οί κατά τούς σω- 
ματικόύς αγώνας διαπρέποντες* δθεν άπό τής παιδικής η λ ι
κίας έξήσκουν τούς παΐδας σωματικώς, πράγμ’ δπερ άπό· 
τίνος καί παρ’ ήμΐν λίαν άτελώς είσήχθη. Ή  γυμναστική 
τακτικώς, κανονικώς καί έν ρυθμώ ένεργουμένη άποτελεί 
σπουδαιότατον τής ιατρικής παράγοντα, θεραπεύουσα έπι- 
τυχώς πολλάς τών παίδων παθή .εις , ¿ης τά ; χοιράδας, τόν 
ό α χ ί τ η ν ,  τήν αναιμίαν κτλ. Παρέχετε λοιπόν αϋτοΐς διά 
τών δώρων σας τα μεσα, να θεραπευωσιν ου μόνον τήν ανίαν 
τω ν, άλλά καί τάς τήν πολύτιμον αύτών υγείαν ύποσκα- 
πτοίσας άσθενείας ταύτας. ί

ΤΟ Χ ΡΥΣΟ ΤΝ  ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ Μ ΙΚ Ρ Α Σ
Ό  πατήρ του ύτήρξεν αγωνιστής τού 21. Δ’ιέπψεψεν εις 

πολλάς μάχας καί υπό σφαίρας βληθείς έπετε, κληροδοτήσας 
εις τόν μονογενή υιόν του όνομα μέγα καί έ'ντιμ.ον καί περι 
ουσίαν άνταποκρινομέν/ν είς άμφότερα ταύτα.

Ή  νύξ τής 31ης Δεκεμβρίοο τού έτους 188. . . .  ήτο 
ψυχρά καί ομιχλώδης. Ο νεαρός Μ* υπερθεν τραπέζης κεκα- 
χ υμμένης υπό πρασίνου τάπητος, οίχρός καί πελιδνός τήν
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ό'ψιν, με βλέμμα πυρετώδες, τό μέτωπον υπό ψυχρού ίδρώτος 
•περιρρεόμενον διεκινδύνευε τό τελευταΐον υπολειπόμενον αύτώ 
είκοσόψραγκον έξ άπάσης τής κολοσσιαίας εκείνης περιου
σίας, ής κάτοχος από τής πρό διετίας ημέρας τής ενηλι
κιότητάς του έγένετο.

Είχεν άφήσει έκεΐ, πρό των οφθαλμών του, επι τής πράσι
νου εκείνης τραπέζης άπασαν την περιουσίαν του, δ εξαχθείς 
δέ αριθμός 7 συναπέφετε καί τόν τελευταΐον οβολόν του. 
Ούδέν πλέον τώ υπολείπετο η δίδραχμου τ ι ,  ό'πεο είχε λη. 
σμονήσει εντός του θυλακίου τού έσωκαρδίου του.

Με κεφαλήν έσκοτισμένην, μέ πόδας τρέμοντας, -μέ ύφος 
άλλόφοονος δ δυστυχής έρρίφθη επί έδρας τινάς τής λέσχης, 
μεταφέρουν άλληλοδιαδοχως τό πυρετώδες βλεμμ-α του άπό 
του χρυσίου, οπερ ανά σορείας ηλλαζε κύριον προς τά αγρια 
εκείνα καί ώχρά των παικτών πρόσωπα, εις τα .υλάκια των 
οποίων είχε πρό πολλοΰ μεταβιβασΟή απασα η περιουσία 
του. Ένεθυμήθη τότε οτι δ χρυσός εκείνος ήδύνατο νά κατα- 
στήση αύτόν εύτυχή έφ’ όλου του τού βιου, οτι ηδυνατο και 
αυτός νά άποκτήση ήμ.έραν τινά οικογένειαν, ής το μ,ελλον 
ήθελεν εξασφαλισθή διά των χρημάτων τούτων, ότι ήδύνατο 
νά ευεργετήση καί σούση πολλούς δυστυχείς και πασχοντας, 
ενώ σήμερον εύρίσκετο έστερνμ.ένος καί αυτού τού επιούσιου 
άρτου, ήτιμασμένος, κατεστραμμένος. Εντεύθεν ή φαντασία 
του μετέφερεν αυτόν εις τό ίιπνοδωμάτιόν του, εν μικρά ιμ.α- 
τιοθήκνι τού οποίου εκειντο αναπαυόμενα άπό πολλού δυο 
χρυσόδετα τού πατοός του πιστόλια, εις μικραν κινησιν 'και 
εκπυρσοκρότηοιν των οποίων άνέθετεν άπασαν τήν περί τού 
μέλλοντος έλτ.ίδα του.

Σκεπτόμ-ενος ταύτα, καί έξηντλημένος υπό τής οδύνης 
καί αγρυπνίας άπεκοιμήθη ύπ/ον βαθυν. 'Ό ταν μ.ετ ολίγον 
άφυπνισθη, ήσθάνθη απόλυτον τήν ανάγκην τού νά άναπνεύση 
καθα.όν τής νυκτός αέρα. Ήγέρθη λοιπόν καί λαβών τόν π ί
λον του καί τό έπανωφόριόν του ήτοιμάζετο νά έξελθη, ότε 
πλησιάσας αύτόν γέρων τις χαρτοπαίκτης : «δάνεισόν μ.ε, τω 
ε ίπε, πέντε δραχμάς. Πρό δύο ήμ,ερών δεν έξήλθον τού δω 
ματίου τούτου καί τό 17 δέν Ιβγήκε* τήν κεφαλήν μου 
στοιχηματίζω , ότι εάν εΐχον πέντε έτι δρ. θά άνέκτων, οσα 
έχασα καθ’ όλην μου τήν ζωήν εις τό χαρτοπαίγνιου.»

'Ο Μ. ύψωσε τούς ώμ,ους καί άπηλπισμενος έξήλθε κατευ- 
θυνόμ,ενος ευθύ πρός τήν κατοικίαν του καί μονολογών μετα 
του ζεύγους των πιοτολίων, άτι να άνέμενον αυτόν ψυχρώς καί 
απαθώς. Μόλις όμως είχε προχωρήσει βήματά τινα καί εύρέ-
6η πρό θρανίου τινός τής πλατείας..............  Έ π ί τού θρανίου
εκείνου ρακένδυτου κοράσιον μόλις επταετές, έκοιμ.άτο μεθ’ 
όλον τό ψύχος, κάτωχρον, ισχνόν, έστηριγμένην έχον τήν 
μ.ικράν εφαλήν του έπι τής οπίσθιας σανίδος. Ο: πόδες 
αυτού έκρέμαντο ώς νεκροί, τά έτερον δέ τών διατρύτων καί 
δυσαναλόγων πέδιλων του εκειτο έπί τού εδάφους, διολισθή- 
σαν άναμφιβόλως τού ποδάς αύτού.

ΔΓ αΰτοικάτου, ούτως είπεϊν, κινήσεως δ Μ. έφερε τήν 
χεΐρα έπί τού θυλακίου του, άλλά πάραυτα άναμνησθείς τής 
φρικώδους θέσεώς του άπέσυρεν αυτήν, προσεπλησίασεν έν 
τούτοις τήν μικράν, καί ήτοιμάζετο νά μεταφέρη αυτήν εις 
•τάς άγκάλας του, ότε κύπτων πρός αυτήν παρετήρησεν εντός

τού χαίνοντος πέδιλου α ύτίς  κάτι τ ι λάμπον. ’Ή το χρυσού., 
τ ι νόμισμα.

Γενναία τις καρδία έρρνψεν άναντιρρήτους τό χρυσούν εκεί
νο νόμισμα εντός τού πέδιλου τής μικράς, ινα, άφυπνιζομένη - 
καί ζητούσα νά ύποδυθή, εύρη ή πτωχή παις τό ιαικρόν εκεί
νο δώρον, δ ι’ ού ίσως θά συνετηρείτο έπί μήνα όλον. “Εν 
χρυσούν νόμ.ισμα ήτο πλούτος διά τήν μικράν έγκαταλελειμ- 
μένην καί δ Μ.ήτοιμάζετο νά τήν άφυπνίση, ότε αίφνης ήκου- 
σε συρίζουσάν πως εις τό οϋς του τήν φωνήν τού χαρτοπαί
κτου εκείνου έπαναλαμβάνοντος τήν φράσιν...«στοιχιματίζω 
τήν κεφαλήνμ,ου, οτι εάν εΐχον έν πεντόδραχμου, θάεκέρδιζα, 
όσα έχω χάσει καθ’ όλην μου τήν ζωήν.

Τότε ό εΐκοσιπενταετής εκείνος νέος δ καταγόμενος έξ 
εντίμου, άνδρείου καί εύγενοϋς οίκου, δ φέοων όνομα με
γάλου άγωνιστού συνέλαβεν έν τώ νώ αυτού φρικώδη καί 
καταχθόνιον ιδέαν· κατελήφθη υπό έπιθυμίας παραφόοου, 
υστερικής, τερατώδους. ΔΓ ενός βλέμματος έβεβαιώθη ότι 
ήτο μ-όνος έν τή οδώ, όθεν κύπτων τό γόνυ καί προεκτείνα; 
μετά προφυλάξεως τήν φρίσσουσαν καί βέβηλου χεΐοά του 
έκλεψε τό έν τώ ρακώδει πεδίλω εΐκοσόφραγκον τής μικράς. ’ 
Μεθ’ δ καί τρέχων ώς παράφρων έπανάλθεν εις τήν λέσχην, 
ώθησε διά κινήματος τού ποδός τήν θύραν, έφώρμησεν έν 
τή αιθούση τήν στιγμήν ακριβώς, καθ’ ήν τό έκκρεμές έσή- 
μ.αινε μεσονύκτιον, καί ρίψας τό χρυσούν νόμισμα επί τής . 
τραπέζης έφώναξεν «πηγαίνω διά τό 17». 'Ο άοιθμός του , 
έκέρδισε 270 δρ. Έπέμεινε· τό ποσόν έδιπλασιάσθη, έτρι- 
πλασιάσθη, καί τέλος έντος μιας ώρας δ χρυσός καί τά χαρ
τονομίσματα εύρίσκοντο άνά σορείας πρό αύτού, πλήν έκείνων 
δ ι’ ών είχεν ίδη πληρώσει τά χαρτοφυλάκειόν του, τά θυλά
κιά του καί έπαιζε πάντοτε ώς τρελλός, ώς παράφρων, μεθυ- 
σθείς υπό τής“έπιτυχ ίας.

Ήσθάνετο μ.όνον άπό καιρού εις καιρόν ώς σίδηρον πεπυ- 
ρακτωμένον διαπερώντα τήν καρδίαν του· ήτο ή άνάμνησις 
τής μ.ικράς έπα ίτ ι ίο ς , Ϋ.ν τόσον άτίμως είχε ληστεύσει.

Εΐναι βεβαίως πάντοτε εις τήν αυτήν θέσιν άνελογίζετο 
ό άθλιος· Οά υπάγω άμέσυυς, θά τήν λάβω εις τάς άγκάλας 
μου, θά τήν φέρω εις τό δωμ.άτιόν μου, θά τήν άναλάβω 
υπό τήν προστασίαν μου, θά τήν εκπαιδεύσω, θά τήν προι
κίσω . . . .  ναι ! τό ορκίζομαι..............

Ά λ λ ά  τό έκκρεμές είχεν ήδη σημάνη 2αν μετά τό μεσο
νύκτιον καί ό Μ. ήτο πάντοτε έκεΐ κερδίζων, μέχρις ού ο 
έπ ί τού ταμείου άνέτρεψεν έπί τής τραπέζης τό κενόν χαρτο- 
©υλάκιόν του.

Δ ι’ ενός τότε άλματος ό Μ. εύρέθη έξω τής λέσχης καί 
ήρχισε νά τρέχη πρός τό μέρος, ένθα ή μικρά έκοιμάτο. Δό
ξα σοι, ό Θεός ! είπεν, άντικρύζων αύτήν έπί τής ιδίας θε- 
σεως. Έπλησίασε τότε καί μετά στοργής καί προφυλάξεως 
έλαβε τήν κρεμαμένην τής μικράς χεΐρα : νΩ! τ ί ψυχρά, ό
που είνα ι! τήν έλαβε τότε εις τάς άγκάλας του διά νά τήν 
θερμάνη· καταληφθείς δέ υπό άγνωστου άνησυχίας, ήθέλησε 
νά τήν άφυπνίση, ότε μετά φρίκης παρετήρησεν οτι οί οφ* 
θαλμοί αυτής ήσαν ημίκλειστοι, υελώδεις άκίνητοι· ώς μ»* 
νιώδης καί έκτος εαυτού "δ δυστυχής έψαυσε τό στόμα τή{

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

μικράς διά τού ίδικού του, ζητών τήν πνοήν αυτής· ούδεμια

πνοή εξήρχετο. _ ^
Καθ’ δν χρόνον δ κλέπτης ούτος έκέρδιζε πλούτον όλον όια 

-ιού κλαπέντος νομίσματος τής μικράς, τό έστερημένον καί 
¿γκαταλελειμμένον μικρόν άπέθνησκε τής πείνης καί τού ψύ
χους. Άποπνιγόμενος υπό τής συγκινήσεως δ Μ. ηθελησε νά 
έκβάλη κραυγήν πόνου . . .  εν τή αγωνία δε ταυτη ηνοιξε 
τούς οφθαλμούς, άπαλλαγείς τού εφιάλτου εκείνου, οστις επί 
ώοαν ήδη έπίεζε τό στήθος του.

* *
*

Ούδέν όρθότερον καί δικαιότερου τής αίτήσεως ταυτης, ήν 
εύχόμεθα νά ίδωμεν υποστηριζομένην καί παρ ημΐν, οπως 
έκλειψη τέλος ή άπό τίνος παρατηρουμένη από τού γάμου 
άποχή, ής έ’νεκεν παντοΐα κακά, ώς καί άλλοτε εγράφομεν, 
προκύπτουσι τή τε οίκογενείορ καί πολιτείιγ.

Ή το λοιπόν ονειρον ! *0 υπηρέτης τής λέσχης άπό οίκτον 
•πρός τόν δυστυχή δέν άφύπνισεν αυτόν, ότε και οί λοιποί 
άπήλθον ήτο ογδόη ώρα π. μ. Έξήλθεν, έδωκε τό ώρολογιον 
του ένέχυρον, έλαβεν είκοσι δρ. καί επανήλθεν οικοι, ενθα 
άνεμένετο υπό τής τροφού καί όμογαλάκτου άδελφής του, αί- 
τινες εΐχον φέρει αύτώ τό άγνότατον τήςάγελάδος των γάλα , 
μετά τών θερμών διά τό νέον έτος ευχών των. ‘Η γραία ι 
δούσα αύτόν, ένόησεν άμέσως τά διατρέξαντα. Έξήλθε καί 
μετά δέκα λεπτά έπανήλθε, φέρουσα μεθ’εαυτής μικρόν δεμα: 
Νά, παιδί μου, τώ είπε· ή μητέρα σου μοί τό είχεν αφήσει 
δΓ έσέ. Τό δέμα περιείχε χρήματα καί μικρόν τεμάχιον 
χάρτου, έν ώ δ κ.Μ. άνέγνωσε τά επόμενα : «Π αιδί μου, εαν 
«τό κακόν τού θείου σου παράδειγμα καί ή κατα τας παρα- 
«μονάς τού νέου έτους είς χαρτοπαίγνιου μεταβαλλομένη αί- 
«θουσα αυτού έπιδράσωσιν έπί τού μέλλοντος σου, μή λησμο- 
ίυήσης, ότι είσαι άνήρ. Γενοΰ κύριος σεαυτού· μη προβής εις 
«άπονενοημένην τινά πράξιν. Ή  μήτηρ σου, ήτιςπροεϊδε την 
«ημέραν ταύτην σοί προσέρχεται άρωγός. Σέ δρκίζει μόνον ό- 
((πως, έάν νυμφευθής καί άποκτήσης τέκνα, ουόεποτε επι- 
«τρέψης πρός αύτά νά παρευρίσκωνται,έστω καί ε’ς τάς άθωο- 
«τέρας τού χαρτοπαιγνίου διασκεδάσεις,ώς ουδεποτε να επι- 
«τρέψη,ς εις αύτά νά χαρτοπαίζωσι διασκεδάσεως χάριν. Τά  
Κ χα ιγ η ό χ α ρ τα  «ι>αι κα τηραμ έτα . : )

οΧ»ΐο

άδ

ΟΙ ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ 
ΕΝ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ

Πολλοί ίσως έμειδίασαν ή έθεώρησαν ως παραλογα καί 
ύνατα τά πρό δέκα μηνών περί φόρου έπί τών αγάμων

παρ’ήμ,ών γραφέντα. Σήμερον ούτοι θέλουσιν ισως πεισθή, οτι 
είχομεν δίκαιον, καί οτι ή τότε αϊτησίς μας ήτο πρακτικού 
τάτη, αφού, ώς ήδη μανθάνομεν, άπό πολλών χρόνων ή Σερ
βία έθεσεν υπό φορολογίαν πάντα άγαμον, κατά τήν τελευ 
ταίαν δέ τής Σερβικής βουλής σύνοδον δ φόρος έπί τών αγά
μων έτριπλασιάσθη.

Κατά τάς νεωτέρας τών Βιεναίων ’Εφημερίδων ειδήσεις 
«ναφορά υπογεγραμμένη υπό πολλών χ ιλιάδων εντίμων καί 
σεβαστών πολιτών έπεδόθη είς τό δημοτικόν Συμβούλιον τής 
Βιέννης, δΓ ής ούτοι έξαιτούνται νά έπιβληθή δημοτικός 

, ?έρος πρός πάντα άγαμον δυνάμενον νά συννηρήση οίκογέ 
ν*ιαν· τό είσπραττόμενον δέ ποσόν διατεθή υπέρ τής έκπαι- 

; - δευσεως καί διατροφής άπόρων καί έκθέτων παίδων τής 
*δλεως ταύτης.

Π Α Τ ΡΙΩ Τ ΙΚ Ω Τ Α Τ Η  ΙΔΕΑ
τής *. ΙΟ ΥΛ ΙΕΤΤΗ Σ ΑΔΑΜ

'Η  διάσημος συγγραφεύς τού αιώνος κ. Ίουλιέττα  Ά δάμ,ή 
τιμήσασα ημάς δια τής πολυτίμου συνεργασίας της, άπέ- 
στειλε κατ’ αύτάς τήν κάτωθι δημοσιευομένην επιστολήν 
ποός τόν διευθυντήν τής Γαλλικής Εφημεριδος «Lanterne» 
άποδεικνύουσα καί πάλιν ότι αί γενναίαι καί πατριωτικαί 
ίδέαι δέν είναι άποκλειστικόν προνομίου τών άνδρών ή 
έπιστολή αύτη έχει ώς έξης :

Ι ΙαρΙσ ιο ι  7 Αβριου 1881.

Αγαπητέ μ.οε δεευβυντά.
'Ο Γαλλικό? στρατό; έπικροτήσας και έπιοοκιμάσα; άπό καρόία; 

τ ά ;  εύγενεΤς έκείνα; λέξεις. «Έν Κριμαία δεν υπήρξε οΰτε νικητής, 
ουτε νικτ,βείς» δεν νομίζετε, οτι θά ήτον αντάξιον τοΟ γαλλικοίΰ 
τύπου νά σχηματίση ρεϋμα. κοινή; γνώ μη ;, ήτις ήθελε πραγματο
ποιήσει τόν τόσφ υψηλήν ιδέαν ταύτην ;

Η Σεοαττούπολι; άνεγείρεται έπί τ&ν έρειπίων της. 'Η ναυτική  
λέσχη της άνιδρύεται έντό; ολίγου. Ά π οστείλω μεν τας ουο σ φ ί γ 
γ α ς ,  αϊτινες πολυτελ®; έκόσμουν τήν πρόσοψιν τής λέσχη; τα ύ -  
της, και α'ίτινες εύρίσκονται σήμερον έν τώ  μ ικρφ  κήπιμ τών Tui
leries. Ά ποστείλω μεν έν ταύτω είς τόν άρχαΐον ναόν τοΟ άγιου 
Βλαδιμήρου, τόν ώραΐον κώδωνά του, δστις ευρίσκεται έν τ φ  ναφ  
τ ή ; Θεοτόκου, καί τόν πολύτιμον σταυρόν του, δστις ευρίσκεται 
είς τόν κήπον του Κλινϋ.

Τοιαϋτα λάφυρα τιμώ σιν ού μόνον τόν λαοόντα, άλλά  και τόν 

δίδοντα αύτά.
Αέχθητε, άγαπητέ μοι διευθυντά τάς φιλοφρονεστάτας προσρή

σεις μβυ.
ΙΟΤΛΙΚΤΤΑ ΑόλΜ.

Σ. Σ. Εννοείται ότι δ διευθυντής τής Lanterne καί 
βουλευτής Παρισίων κ. Rochefort έπροθυμοποιήθη νά έπι- 
κροτήστ, καί άσπασθή τήν όυραίαν ταύτην ιδέαν τής κ. Ά -  
δάμ, ήν πλεΐστα γαλλικά φύλλα έπεδοκίμασαν ένθουσιωδώς. 
Δέν έκπληττόμεθα έπί τή εύφυεΐ τής διαπρεπούς γυναικός 
πρωτοβουλία, έχουσαι υπ ’ όψει τήν δεινότητα αύτής περί 
τά πολιτικά , ήν πάς τις δύναται εύκόλως νά κρίνη έκ τών 
έκάστοτε δημοσιευομένων επιστολών αύτής έπί τής έξωτε- 
ρικής πολιτικής έν τή υπό τήν διεύθυνσίν της  ̂ έκδιδομένη 
έν Παρισίοις «Νέα Επιθεωρήσει». Μετ’ εύχαριστήσεως δέ 
άγγέλλοκεν ότι θέλομεν δημοσιεύσει προσεχώς όυραιοτάτην 
μελέτην αύτής.

Ο ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε Ι Α
Μ ετ’ εύχαριστήσεως πλτροφορούμεθα, ότι δ άξιότιμος τής 

πρωτευούσης δήμαρχος κ. Τιμολέων Φιλήμων άμ’ ώς άνέλαβε
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τά ό'ηριαρχικά καθήκοντα του, εσπευσε νά έπΌκεφθή τά Παρ
θεναγωγεία του ίήμου, ίνα ί’^ίοις όμμασιν άντιλγφθή των 
ελλείψεων αυτών καί εγκαίρως μεριανήστ, περί βελτιώσεως 
των κακώς έχόντων.

’Έσται παρηγορον άλν,θώς, εάν Ιπ ί τέλους υπό οια; δήποτε 
αρχής ληφθή ποια τις πρόνοια περί της καταστάσεως τής 
θηλείας έκπαι^εύσεως, ή τ ι; λίαν περιωριτριένη παρ’ ήραν 
αφοΰ ριόνον έπί τής πρώτης καί κατωτάτης βαθμί^ος ίστά- 
μεθα— κάκιστα καί ελλειπέστατα λειτουργεί. 'Ο ελληνικός 
λαός έχει άνάγκην μητέρων καί συζύγων, άς τό σχολεΐον 
καί «.όνον δύναται νά μορφώση. Ώ ς άλλοτε εϊποριεν, ολέ- 
γιστα ή κόρη του λαοΰ δύναται νά προσδοκά παρά τής οίκο- 
γενείας, ήτις ου ριόνον αδυνατεί νά μ.ορφώσνι καί ^ιαπλάση 
την ψυχήν καί τά ήθη αύιής, άλλ’ ώς έπί τό πολύ <ϊιά 
του κακού παραδείγματος, καταστρέφει άκουσίως έν αυτή 
παν σπέρρια άγαθότητος, άγνότητος καί εΰγενείας τής ψυχής.

Τό σχολεΐον λοιπόν διά την κόρην τού λαού δέον νά άνα- 
πληροΐ οΰ ριόνον τη ν  οικογένειαν, αλλά καί νά όπλίζη την 
κόρην διά τού ψυχικού εκείνου σθένους, δι'οΰ τέλος κατορθοΰ- 
τα ι ή παρ’ αυτής μόρφωσις καί ήθικοποίησις τής ριητρός καί 
τής οικογένειας έν γένει, καί ής ή γλυκεία φωνή καί τό θω
πευτικόν δφοςμαλακύνει πολλάκις την καρδίαν καί τής σκλη- 
ροτέρας καί άπονωτέρας τών μητέρων^

Ά λλα  διά νά καταστή ή ριικρά έκείνη κόρη ο άναμορφω- 
ικός τούΈλληνικού λαοΰ πυρήν, ανάγκη νά ήθικοποιηθή έν τή, 

σχολή, νά εΰεργετηθή ύπ ’ αυτής, νά τύχη έν αυτή τής περι- 
θάλψεω; καί στοργής έκείνης, ής ώς παιδίον έχει άνάγκην, 
καί ήν ήοίκογένεια αποποιείται αυτή ώς έπί τό πολύ.’Ανάγ
κη γυρινητεύουσα νά ένδυθή, πεινώσα νά τραφή, ασθενούσα νά 
νοσηλε^θή.

Ό  κ . Τ. Φιλήριων οφείλει ώς άνώτατος τού δήμου αρχών 
νά μελετήστ, καλώς καί ούχί έπιπολαίως, ώς έγένετο μέχρι 
σήυ.ερον, τό ζήτηρια τής ριορφώσεως τού λαού, ίιπέρ τών συμ
φερόντων τού οποίου υπεσχέθη νά έργασθή καί μεριμνήσγ, έάν 
έπιθυαή νά συνδέση τό ά\ομά του με-ά πράξεων μελλουσών 
νά άποίανατίσωσιν αύτό.

Άναμένομεν λοιπόν νά μάθωμεν τάς έκ τής έπισκέψεως 
τών δημοτικών παρθεναγωγείων έντυπώσεις του, τάς μεταο- 
ρυθμίσεις καί βελτιώσεις άς άπεφάσισε νά έπενένκνι, καί τήν 
έν γένει πορείαν αυτού έπί τού ζωτικωτάτου τούτου διά τήν 
πρόοδον τού Ελληνικού λαού ζητήματος, εύχόμεναι, όπως 
ώς τάχιστα εύρεθώμεν εις τό εΰχάριστον σημεΐον νά έπιδο- 
κιμάσωμεν καί έπικροτήσωμεν τήν πορείαν ταύτην, ήν οότος 
δύναται νά καταστήση ευεργετικήν διά πάντα “Ελληνα, κη- 
δόμ ενον τού μέλλοντος τού ελληνικού λαού.

ΓΥΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Νέα τις δι,δάκτωο τής Νομικής ή δεσποινίς Muheim ή

ρα το άληθή θρίαμβον έν τ ιν ι πολιτική υποθέσει έκδικασθείσή 
εις τό δικαστήριον τής πόλεως Ό μβάλτ. Καίτοι δέ ή υπό
θεσες υπέρ ής συνηγορεί ήν λίαν πολύπλοκες, αυτη ύπερή- 
σπισεν αυτήν μετά τόσης ευστοχίας καί ζήλου, ώστε οί δ ι- 
κασταί έξέδωκαν άπόφασιν υπέρ αυτής. Ή  νέα αδτη νομο

μαθής είνα ι, ώς λέγουσιν, άριστα κατηρτισμένη, δεινή δέ 
άνατομεύς τών πολιτικών έπιστημών έτι’ ώ καί λαμπρόν 
στάδιον προοιωνίζεται αυτή.

Π ΑΡΘ ΕΝ Α ΓΩ ΓΕΙΩ Ν  ΧΙΛΛ
Νέας καθ’ έκάστην προόδους άναγράφομεν τού καλού τού

του καί σεμνού τής πόλεως ημών Παρθεναγωγείου.Ή  διεύθυν- 
σις αυτού ούδενός φείδετα ι μέσου πρός έπ ίτευξιν  τής ηθικής, 
πνευματικής καί χριστιανικής μοοφώσεως τών τή φιλοστόρ* 
γιρ μερίμνγι αυτής άνατιθεμένων κορασίων, άπό μηνών δέ 
καί περικαλλές νς-.'ί'δριον ίδρύθη έν αύτώ, έν φ αι εσωτερικά^ 
μαθήτριαι κατά τάς ίεράς λειτουργίας ψάλλουσι, διδαχθεϊ- 
σαι καί διευθυνόμεναι υπό τού μουσικοδιδασκάλου κ. Ίωβίν- 
νου Σακκελαρίδου, καί έν ώ πολλοί τών αγίων Συνοδικών 
παρευρεθέντες, έπανειλημμένως τήν ευαρέσκειαν αυτών τή κ , 
διευθυντρία έξεδήλωσαν.

Τό ναίδριον τούτο στερούμενου συμπληρώσεων τινών άπο- 
περατούται έντός ολίγου. “Ινα όμως αί δαπάναι τών συμ
πληρώσεων τούτων κατά μέρος έστω καλυφθώσιν, ή διεύθυν- 
σις έκθέτει εις πώλησιν άπό τής 26ης μέχρι τής 29ης τρέ
χοντος μηνός άπό τής 10ης— 12ης π . μ. καί άπό τής 2ας 
μέχρις εσπέρας μ. μ. διάφορα καλλιτεχνικά  χειροτεχνήματα, 
επεξεργασθέντα υπό άβρών χειρών δεσποινίδων έπί τώ θεο— 
σεβεΐ καί εύγενεΐ τούτω σκοπώ. Έλπίζομ.εν ότι αι κυρίαΐ 
τής πόλεως ημών μετά προθυμίας θέλουσι σπεύσει νά προ- 
μνθευθώσι παν τό διά δώρον τού νέου έτους άναγκαιούν αύ- 
τα ΐς χειροτέχνημα, συντελούσαι οΰτω εις τήν πραγματοποίη- 
σιν τής εύγενού; ιδέας τής άξιοτίμου καί άνωτέρας παντός 
έπαίνου λογίας διευθυντρίας κ. Μπέσσης Μάσσωνος.

ΤΙ Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Υ Σ ΙΝ  ΕΙΣ Κ Υ Ρ Ι Α Σ  Κ Α Ι  ΤΙ  Ε ΙΣ  Δ Ε Π Ο ΙΝ ΙΔ Α Σ
Εκατοντάδας έπιστολών έλάβομεν κατά τάς δύο τελευταίας 

εβδομάδας, δ ι’ ών παρακαλούμεθα νά συμβουλεύσ · μεν τι δώ
ρα δύνατα ίτις νά προσφέρη εις δέσποιναν ή δεσποινίδα, κατά 
τό νέον έτος. Ευτυχώς κατά τά έτος τούτο δέν έχομεν ή 
τήν δυσκολίαν τής εκλογής. Ή  κοελλιτεχνίκή π ινα κ ο
θήκη τής Ε στίας μετά τών ιόραιοτάτων χρυσών περικαλ- 
λυμμάτων της, άτινα έσχάτως ο φιλότιμος τής Ε στίας 
διευθυντής κ. Κασδόνης έλαβεν εξ Ευρώπης, άποτελεΐ άλη?ώς 
ώραιότατον, πολυτελέστατον καί καλλιτεχνικώτατον δώρον 
διά Κυρίαν ή δεσποινίδα, συνοδευόμΐνον καί υπό έττι- 
σίας τής 'Ε στ ία ς  συνδρομής καθίσταται πρακτικώτατον κα ί 
χρησιμώτατον.

Πρακτικόν καί πολύτιμον δώρον διά πάσαν Κυρίαν 
καί δεσποινίδα είναι ολόκληρον σώμα τών μέχρι σήμερον 
έκδοθέντων φύλλων τής * •«'φημ.ερέδος τών Κ υριώ ν- 
μετά τού κομψοτάτου καί πολυτελώς δεδεμένου ΉμεροΑο- 
γ ίο ν  αυτής, διά τό αντίτιμου τών οποίων δέν δαπανα τ ις  
πλείω  τών έξ χάρτινων δρ. διά τήν Ε λλάδα καί 7 χρ. φρ» 
διά τό εξωτερικόν.

Ώραΐον επίσης δώρον είναι τά δπά τών άδελφών Ρ ω μα ϊ-

ΕΙΣΩ ΤΦΗ Μ ΕΡΝ ΚΥΡΙΩΝ 7

δών έκδιδόμενα μετά φιλοκαλίας καί τέχνης άμιμήτου 
<(Μονσεΐα τω ν  ’Αθηνών)) έν φωτοτυπία άπαραμίλλου έπ ιτυ- 
χίας καί μετ’ αναλυτικής περιγραφής τού άρχαιολόγου κ. 
θ . Σοφούλη. Κυρία ιδία δύναται νά προσφέρη ταύτα εις Κύ
ριον, δαπανώσα εις άπόκτησιν τούτων τό ευτελές ποσόν έκ 
φράγκ. μόνον 7 ,50 .

Άρήνομεν τούς θησαυρούς, ούς τά βιβλιοπωλεία Α. 
Κ ωνσταντ ι^ ίθου , Β ίΑμπεργ  καί Μπ'ε*. έν εύγενεΐ άμίλλη 
προσφέρουσι πρός τό κοινόν τής πρωτευούσης καί καταλήγομεν 
εις τούς άδαμαντοπώλας καί τούς έμπορους, οΐτινες πλούτον 
όλον γυναικείων κοσμημάτων, έσθήτων καί εξαρτημάτων 
προσφέρουσιν εις τά κοινόν τής πρωτευούσης, έκ τής παλλα ι
σθησίας κχί λεπτότητος τού οποίου έξαρτάται καί ή έπ ιτυ- 
χής περί τά δώρα έκλογή.

ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑΙΟΝ Δ ΕΛΤΙΟ Ν

Ε,ΑΑΑΣ. Κατά τήν έβδομάδα ταύτη* απήλθον ε ΐ; 'Εσπερίαν πρός 
παράτασιν των σπουδών αύτων οί προσφιλέστατοι Βασιλόπαι'ες, συ- 
νοδευθέντε; ϋπό πάντων των έν τέλει μ ίχ ρ ι τ ού σιδηροδρομικού 
στάθμου — "Εταιρία των φιλοτέχνων κατηρτίσθη ύ τό  τήν προσωρι
νήν προεδρείαν των κ. κ. θεοφιλ.ά, Καζάζη καί Σπ. Λάμπρου. Μετά 
τήν εκθεσιν τη ; Γλασκόβης των Κυρίων,εις ήν τό Ά μ α λ ιε ΐο ; Ό ρφα- 
νβτροφεΐον μετά του καταστήματος τδιν άπορων γυναικών έδήλωσαν 
διά τής άξιοτίμου προέδρου αύτων κ. Σκουζέ, δτι θέλουσι συμμε" 
τάσχει, καταρτίζεται ήδη ϋπό τ ή ; ο ικεία ; επιτροπής το πρόγραμμα  
τή; έκθέσεω; των ’Ο λυμπίων, έν ή πληροφορούμεθα θέλει παραχω- 
ρηθή ιδιαίτερον τμήμα διά τήν εκθεσιν καθαρω; γυναικείων έργων- 
Έίπίζομεν δτι αί "Ελληνίδε; μ α ; θέλουσι φ ιλοτιμηθή νά εκθέσωσ1 
πολλά καί ώοαΐα κομψοτεχνήματα, άφοϋ μόνον εί; ταύτα  περιο” 
ρίζεται δυστυχώ; ό κύκλο; ήμθύν έν Έλλάδε. — Ά λ λ ά  γεγονο; με

γίστης σημαντικότητο ; καί σπουΐαιότητος τ ή ; έβδομάδο; εΐναι βε
βαίως ή έπί τ α ΐ;  έορταΐ; των Χρεστουγένων παρατηρηθεΐσα ώς κα ι 
πάντοτε κ ίνησι; Ή 'Εορτή τ ή ; γεννήσεως τοΟ Χριστοϋ εΐναι ή πρώ 
τη έπ ίσημο; έορτή τοϋ χειμω νο;, καθ’ ήν μικροί καί μεγάλοι, 
πλούσιοι καί πτω χο ί έκκλησιάζοντοι, χαίρουοιν, εύθυμοΰσιν ανα
λογώ ; έκαστο; των μέσων καί τής κοινω νική; αύτοΟ θεσεως.

ΡΩΣΣΙΑ.— 'Η ειρήνη φαίνεται σχεδόν έςη σ φ αλ ισ μ ένη .
'Η α’ Εφημερί; τ ή ;  Πετρουπόλεω;» λέγει δτι διά τ ή ;  οημοσιεύτεω^ 

των πλαστογραφημένων έγγραφων, των αφορώντων το περί τοΟ ή'ΐε- 
μόνο; τή ; Βουλγαρίας ζήτημα , εκλείπει ή μεταξύ Ρω σσία ; κα ί Γερ
μ ανία ; δυσπιστία  καί τίθετα ι τέρμα εί; τό άναφυέν έπεισόδιον.

ΓΑλΛΙΑ. — Α π ά ντω ν εί; τά ; εϋχά ; τοϋ δ ιπλω ματικού σώματος 
ό πρόεδρος τή ; δημοκρατία; έζέφρασε τήν ζωηράν αϋτοϋ έπ ιθυμ ίαν , 
'ίνα ΐδη συ ιφ ίγγομένου; τοϋ; μεταξύ Γ αλλ ία ; καί άπασων τών δυ
νάμεων φ ιλ ικού; δεσμού; καί πάντα φόβον πολέμου διαλυόμενου, 
"ίνα οί λαοί άσχολωνται έν ειρήνη εις τήν άνάπτυξιν τή ; ήθ ική ; καί 
ύλ ική ; αύτω ν ευημερία ;.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Και;. Συνδρομητρίαι; τή ; σ ’Εφημερίδο; των Κυρίων».— 'Η Διεύ- 

θυνσι; εύγνωμονεΐ ύμ ΐν έπί τοΤ; κολακευτικωτάταις κρισεσιν καί τ φ  
εύγενεΐ ζήλψ  μεθ’ οΰ ύπεστηρίχθη τό ήμερολόγιον τή ; «Έφημερίδος 
των Κυρίων» Εςαιτεΐται δέ τή ; συγγνώ μη; έκείνων,α'ίτινε; ένεκα τή ; 
άνά -χιλιάδας αποστολή; δεν έλαβον έγκαίρω; τούτο .— Καν. Αί Α. 
Σ Κ/πολιν Ό δηγίαι έδόθησαν πρό; τόν ανταποκριτήν ήμων. ‘ Η
μερολόγια άπεστάλησαν πρός τόν ’ίδ ιον.— Κα; Μ. Ο. I. Α Κ, Α. 
Μ καί α. 'Αθήνα;. 'Η γράψασχ τά  αρθρίδια των μηνών ώς καί τόν 
Καστανοπώλην εΐναι ή έκόότι; κ. Καλλιρρόη Παρρέν έθεώρησε 
περιττόν νά θέση τό όνομά τη ; εί; έν έκαστον έξ αύτω ν. — Καν 
Μ. Μ. Χανία. Έ λήφθησαν’ δηαοσιευθήσονται εύχαρίστω ; — Κον. 
Μ. Ζ. Χανία. Καί άλλα ή κερολάγια άποστέλλονται. — Καν Ε. Λ .
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
'Ο θηλυπρεπή; έκεΐνο; ιατρό; μεθ’δλα ; τά ; κατα κτητ ικά ; αξιώσει; 

του καί τόν προσπεποιημένον ίπποτισμόν του,δέν ήτο άνθρωπο; ου- 
νάμενο; νά άναλάβη τήν εύθύνην τού κακού, δπερ έπραττε.

Αιεβεβαίωσε λοιπόν τόν κ. Μέρεϋ περί τ ή ;  άθωότητό; ,-του, τού 
άπειρου δε πρό; τήν Σοφίαν σεβασμού καί άφοσιώσεώ; του, όμνύων, 
εννοείται, καθ’ έαυτόν νά έκδικηθή αύτήν διά τήν ταπείνωσίν του 
ταύτην.

'Β άνοιξι; ήλθεν. 'Η Σοφία άπεσύρθη μετά τ ή ;  μητρό; τ η ;  καί 
.τή; Αικατερίνης εί; τόν έξοχικον α ύτή ; οίκίσκον, δύο λεύγα; άπέ- 
χοντα των Παρισίων. Ή Α ίκατερίνα βαθμηδόν "καί κ ατ’ ολίγον 
άνεκτήσατο τήν ϋπό τή ; οδύνη; καί θλίψεω ; έξαφανισθεΐσαν νεό
τητα καί καλλονήν τ η ;. 'Ο αμέριμνο; καί εύ τυχ » ; βίο; δν δ ιήγ. 
μετέβαλεν αύτήν έντελω ;. Παρομοία μεταβολή παρετηρεΐτο κα  ̂
πρός τόν βαρόνον δέ Μέρεϋ, δστι; άπεσύρθη ε ί; τήν έξοχήν τ ή ; άνε. 
ψια; του, δεχθεί; ώ ; κατοικίαν μικρόν τ ι  καί άπλούστατα  διεσκευα- 
σμένον δωμάτιον, κατάλληλον διά φοιτητήν μάλλον ή δι’ αυτόν, 
ίστες ¿ΐχΕ συνειθίσει νά καταική ε ί; πλούσια μέγαρα, δαπανών έτη -  
®ίω; έκατοστύα; δλα ; χ ιλ ιάδα ; φράγκων.

Ά λ λ ’ ό κύριο; Μέρεϋ εΐχ* μεταβληθή έντελω ;, άφ’ ής έποχή; 
τό εύγενές τής νέα; έκείνη; κόρης παράδειγμα καί αί όρθαί α υτή ; 
σομβουλαι αντικατέστησαν τ ά ;  συνήθεις άριστοκρατικά; αύτοΰ σχέ.

σεις, έν α ΐ; μετά τόση; τέρψεως άλλοτε ένετρύφα καί διεφθείρετο.
Ή σχολεΐτο λοιπόν μετ’ άληθού; ήδονή; ε ί; αγροτικά ; έργασίας, 

εί; έκδρομά; άνά τού; λε ιμώ να ; καί τά  δάση.
’Ανέκτησε τήν ώς έκ τού άτάκτου βίου του κλονισθεΐσαν ύγείαν 

του, καί έν τή  δύσει αύτή τή ; νεότητάς του, ήσθάνετο έαυτόν άνα- 
γεννώμενον, άνανεούμενον’ ό νέος όρίζων τέω ; άγνωστος άνέ- 
τελλε πρό αύτοΰ, έν ip διέβλεπεν έαυτόν συνοδευόμενον ύπό νέα; 
γυναικ.ό;, ή τ ι;  βεβαίως δέν ήτο ή άνεψια του, ήν ώ ; θυγατέρα του 
ήγάπα, άλλ’ άλλη τ ι ;  νέα γυνή, ήν έφαντάζετο όμοιάζουσαν πρό; 
τήν Αικατερίναν. Ή σκέψ ι; αϋτη τόν έθορύβει’ δέν τω ήρκει λο ι
πόν ή άφοσίωσι; τής Σοφίας ; καί δέν ώφειλε νά ζήση, 'ίνα αύτήν 
καί μόνην ύποστηρίξη καί προστατεύση;

Καί κ.ατηρατο τήν φύσιν του, ή τ ι;  τόσον αδιακρίτως άνεμιγνύετο  
ε ί; τά ; υποθέσεις του.

XXVI.
i

'Η Σοφία ένόει τά  τήν ψυχήν τού βαρόνου κατακλύζοντα  α ισθή
ματα' άνεγίνωσκεν έν αύτή καθαρω; τόν πρό; τήν Αικατερίναν άνα- 
πτυσσόμενον έρωτά του. Άνεκοίνωσε πρό; τόν Μάξ τήν άνακάλυ- 
ψίν τη ; ταύτην, δστι; ύπό τήν διπλήν τού άνδρό; καί άδελφο· ιδιό
τητά  του, ούδέν εΐχεν έννοήσει. Μόνον πρό; τ ά ;  γ υνα ίκ α ;, έστω  
καί τ ά ;  άθωοτέρα; τούτων, άνήκει ή δ ιάγνωσι; των τοιούτου εΐδου; 
μυστηρίων.

Ναι, άπεκρίθη ό Μάς, θά εΐναι μέγ« εύτύχημα διά τήν Α ίκα- 
τερίναν. Συμβούλευσον αύτήν, αγαπητή  Σοφία, καί κατάπεισον α ύ 
τήν εί; τούτο.

Ή Σοφία δμω ; πριν ή άποταθή πρό; τήν Αικατερίναν συνωμίλησε
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Χαλκίδα. Και έτερα άντίτυπα  άπεστάλησαν. — Κους Κους είς 
Λεμησόν, Λάρνακα, Σούμλαν, Βάρναν, Βερδιάνοκαν, 'Γύρναβον, 
Βραΐλαν, ‘ Ημερολόγια άποστέλλονται — Κον Μ. ·Ν. Κάϊρον. Ηα- 
ρελθόν Σάοβατον έστάλησαν όλίγσ, διότι τόσα μόνον ησχν 'έτοιμα. 
Έ ςαιτούμεθα συγγνώ μη; παρά τών κ. κ. συνδρΟμητριών έ,μίϋν, 
πρός δ ; δέν άταντώ μεν στμερον, ένεκεν έλλείψεω ; χρόνου.

ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΗ
Πώς τό γάλα δέν ξυνίζει η κόπτει. Διαλύετε έντό; 15 0  δρ. ύδα- 

το ; 2 1/2 δρ. τρυγικοΰ άλατος. 'Έν κοχλιάριον έκ τ·ϋ ύγροϋ τού
του χύνετε εις 15 0  δρ. γάλακτος, δπερ διατηρείται ω ραιότατα έπι 
μίαν ή και δύο ημέρας.

ΣΥΝ ΤΑΓΉ
Πήτα των Χριστουγέννων. — 'Ημίσεια οκά κρέατος βοείου (κημά)  

κεκομμένου εις μ ικρότατα τεμάχια' 10 0  δρ. λαρδί είςλεπτότατα έπ ί- 
σης τεμ ά χ ια , τρεις οκάδες μήλα καθαρισμένα καί εις λεπτότατα  τε
μάχ ια  κεχωρισμένα, τό οξύ καί έςωτερικόν στρώμα φλοιού λεμονιού1 
μία  φιάλη καλού λευκού οίνου, £ν μοσχοκάριον, 2 δράμια μοσχοκάρ- 
σ ια , άνάλογον I δοπέπερι, κοπανισμένα είς λεπτοτάτην κόνιν' άνα- 
μίςατε καλώς πάντα  τα ύτα , σχηματίσατε έν δλον μετά τών α νω 
τέρω, θέσατε έντός ταψ ιού φύλλα ζαχαροπλαστείου βεβρεγμένα 
δΓ όλίγου βουτύρου, ρίψατε τό μ ΐγμ ά  σας, καλύψατε διά φύλλω ν  
καί θέσατε έντός μετρίου φούρνου, ένθα αφήνετε επί μίαν ώραν καί 1/4.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Π αρακαλοΰνται αί έν τα ΐς  έπαρχίαις κ .κ . συνδρομτ,τριαι τού αΉ - 

ογίου3 αί μη άποτίσασαι την συνδρομήν των ν’ άποστείλωσιν  
αύτήν, δπως έγκαίρως άποσταλή αύτα ΐς τούτο.

μετά τού θείου της, δστις ήρυθρίασεν ίδών άποκαλυπτόμενον τό μυστικόν 
του. Ή Σοΐί·’α  έμειδία έπι τφ ιδέα δ η , αύτη νεαρά γυνή επαιζεν ήδη 
παρά τ φ  θείψ αυτής μέρος μητρός. Διεβεβαίωσεν έν τούτοις αυτόν, δτι 
ήδύνατο άπό τούδε νά θεωρή τό πράγμα ώς τετελεσμένον, διότι ήτο  
βέβαια δτι ή Αίκατερίνα θά συνήνει ευχαρίστως είς τούτο.

Καί δντως ή Αίκατερίνα έπι τή  προτάσει ταύττι τής Σοφίας ά 
πήντησεν ώς έςή ;: "Οτι θέλεις, θά γ ίνή , καλή μου Σοφία, άρκεΤ νά 
μείνωμεν πλησίον σου. ^

Τήν εσπέραν τή ί α ύτή ; ήμ^ρ»; ό βαρόνος έζήτησ ί τήν χείρα τής 
Αικατερίνη; παρά τού αδελφού της, δστις είς άπάντησιν έρρίφθη ε ί! 
τούς βραχίονας τούτου, άποκαλών αύτόν άγαπητόν αδελφόν. Μεθ’ δ 
καί έκάλεσε ττ,ν Α ίκατερίναν, ήτις μετά γλυκείας συγκινήσεως έθεσε 
τήν "/εΤρα της έν τη τού κ. Μέρεϋ, δν άπό τής σ τιγμ ή ; εκείνης ή 
κ. ’Έαρος άπεκάλει τάν ν ε ώ τ ε ρ ο ν  τής οικογένειας της.

Ό γάμος δεν ήτο δυ/ατόν νά τελεσθή άμέσως, διότι ή Α ίκατε
ρίνα επένθίι ετι τόν πατέρα ττ,ς, κατεγίνετο ούχ ήττον είς τά ;  
προετοιμασίας τού γάμου τούτου.

Ή Σοφία ήτο εύτυχτ,ς διά ττ,ν ευτυχ ίαν τών άλλω ν, ήν αύτή ή 
ιδία παρεσκεύασεν' ό Μάξ ήτο έπ ίση ; ευτυχ ή ; διά ττ,ν έςασφάλισιν 
τού εύτυχοΰς μέλλοντος τ ή ; ά ίελφ ή ; του' ευτυχ ή ; λοιπόν καί εύ
θυμος μετέβαινεν είς τό έργον του, ττ,ν έσπέραν δέ περί ττ,ν 5ην 
ώραν τακτι^ώς έπέστρεφεν έν τ ί, εξοχική τ ή ; αδελφής του διαμονή' 
τήν εσπέραν διήρχοντο άναγινώσκοντες, συνδιαλεγόμειΟι καί περι- 
πατοϋν-ες ε ί; τόν ώραΤον τ ή ; Σοφίας κήπον. Ά π έφευγον τούς ξέ- 
ους, πλήν πτω χώ ν τινων άνθρώπων, ούς εύηργέτουν καί ο'ίτινες 

όπό καιρού είς καιρόν ή ? χ °ν ϊ0  πρός αύτούς εί; έκδήλωσ'.ν τή ; πράς 
αυτούς ευγνωμοσύνης των.

Τό μέτοον τοΰτο έλήίρθι^ διότι τό ποσόν εΤναι τόσον ευτελές, 
στε δεν αξίζει τον κόπον νά άνοίγωμεν λογαριασμούς καί όιορίζω» 
μεν είσπράκτορας διά τούτο.

ν.·χ.-ν -νχ-’ν

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Τζί. κ α ί Λ Λ ·  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ  

6 8 .  Ό δ ο ς  'Ε ρμοΟ  6 8 .
Είς τό γνωστόν ’ Εμπορικόν Κατάστημα έκομίσθησαν έσχάτως 

διάφορα ύφάσματα διά γυναικεία φορέματα ώς καί π ίλ · ι γυναικείο· 
τού τελευταίου Συρμού.

Πρός τούτο ι; γνωστοποιοΰσι πρός τούς πολυπληθείς πελάτας των 
δτι ή (εέχρι τούδε γνωστή έπι τών γυναικείων Πίλων Κα Κατίνα 
Κομνηνοΰ νυν δέ Κατίνα Κ Οικονόμου μετέφερε τό έργοστάσιόν τής 
είς τά ίδιον έμπορικάν κατάστημα (κάτωθεν τού Αου έργοστασίο* 
τη ;)' οί προσερχόμενοι θέλουσι μείνει λιαν ευχαριστημένοι άπό τ· 
τά δλως νέα ύφάσματα καί τήν έργασίαν.

χχχ χχχ

Διδασκάλισσα Έ λλην ίς  πεπειραμένη, έχουσα άρ ιστα ; συστάσεις 
ζητεί ο ικίαν, έν ή νά διδάσκή καί περ ιποιείτα ι τάς μαθήτριας ή καί 
μικρούς μαθητάς α ύτή ; άντί τροφή; μόνον καί κατο ικ ίας. Ή διεύ- 
θυνσι; είς τό γραφεΐόν μας.

ΧΧΧ. XXX XXX

Διδασκάλισσα Γαλλίς γνωρίζουσα καί τήν ’Α γγλ ικήν ζητε ί παρα 
^¿σεις. Ή διεύθυνσις είς τό γραφεΐόν μας.

χ χ χ χ χ χ  χ χ  »

Ράπτρια πεπειραμένη γνωρίζουσα καί κοπτίκήν ζτ,τεΐ νά προσ- 
ληφθή παρά τ ιν ι οικογένεια. Ό μ ιλέ ΐ πλήν τή ; Ε λληνικής καί τήν 
Γαλλικήν.

Ο'ύτω διήγε τόν βίον τη ; ή μικρά αύτη  αποικία, ή ; έστί κεφαλής 
άρ/ηγός ήν ή κ ’Έαρος, ήτις ή γά π α κ α ί μετεχειρίζετο πάντα ; τούς 
περί αύττ,ν ώς ίδιά ττ,; τέκνα. Ευτυχέστερα μετά τήν άναχώρησιν 
τού κ. Θεοδώρου, ούχί διά τήν εύτυχ ίαν τή ; θυγατρός της,άλλά  διά 
τήν δυστυχίαν, ή ;  ευτυχώς εΐχεν ήδη άπαλλαγή . Ή κ. ’Έαρος βλέ- 
πουσα τόν Μάς, τάν τόσω /αλόν έκεΐνον νέον, μετεμελεΐτο Οιότι 
έσπευσε νά δεσμεύση τήν έλευθερίαν τή ; θυγατρός της, ήτις μετά 
τόν γάμον τού θείου τη ; καί τή ; Αικατερίνης, θά έμενε μόνη, δνευ 
στηρίγματος καί προστασίας. Αλλά δ’ενοείτο ή κ. Εαρος, έπί η “ 
λου; ό κ. Θεόδωρος ήδύνατο νά άποθάνη άπό σ τ ιγ μ ή ; είς στιγμή7 
καί ή Σοφία άνακτώσα τήν έλευθερίαν της ή 'ύνατο  βεβαίως νά άγα- 
πτ,σή τόν Μά; καί νά άνταγαπηθή παρ’ αύτού.

Ταύτα διελογίζετο ή κ. "Εαρος στηρίζουσα τήν ευτυχ ίαν τή ; θυ
γατρός ττ,ς είς τόν ένδεχόμενον τού γαμβρού της θάνατον η ευχή· 
αύτη δεν ήτο βεβαίως πολύ χρ ιστιανική , άλλά τις δύναται νά δώση. 
άδικον είς μητέρα, ήτις ευχαρίστως και ττ,ν ιόιαν ζωην της ύπερ 
τού τέκνου τη ; θυσιάζει.

Έπανέλθωμεν ήδη είς τόν κ. Βλαρύ, δστις ούδέν ές δλων τούτων- 
έβλεπεν, ά λλ ’ δστις ένόμιζεν δτι κατι βλέπει καί γνωρίζει.

XXVII

Κατι τ ι δλως μυστηριώδες συνέοαινεν άπό τίνος πέριξ τή ; Σόφιας. 
Δίς ή τρις άντελήφθσ, αύτη τού μυστηρίου τούτου, άλλά  μή δυνα— 
μένη νά άνεύρτ) τήν αιτίαν αύτού, ή ύποθέτουσα δτι άπ ατατα ι απε- 
σιώπτ,σεν.

(ακολουθεί).


