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ΑΙ ΕΑΛΗΝΙΑΕΣ ΪΠΑΛΑΗΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ
Δεν σας συνέβη ποτέ νά συναντήσητε κατά τάς πρώτα; 

τού 7|βρίου ημέρας άμαξαν άπό ρυτήρος βαίνουσαν, μέ κι- 
βώτ ιον καινουργές καί μέτριας χωρητικότητος παρά τό πλευ
ράν του αμαξηλάτου ! Έάν άπό περιεργίας κινούμενη ¿βυθί
σατε τό δμμα έν τή άμάξη, παρετηρήσατε βεβαίως νεάνιδα 
μελανειμονούσαν ή φαιάν καί άπέριττον περιβεβλημένην πε- 
ριβολήν. Είναι ταξειδιώτις, λέγετε, ή κόρη αυτή. Που άρα 
υπάγει μόνη ! Ούτε πατήρ, ούτε αδελφός, ούτε φίλος τήν 
συνοδεύει ! Τό κιβώτιόν της όλίγιστα περιλαμβάνει πράγ
ματα, μίαν ή δύο, τά πολύ, έσθήτας, τά απολύτως άναγ- 
καιοΰντα αυτή έσώρρουχα καί οΰδέν πλέον. Έν τούτοι; 
συνοψίζεται άπασα ή κινητή καί άκίνητος περιουσία τής κό
ρης. Δέν είναι βεβαίως ηύνοημένον τής τύχης παιδίον, καί 
εν τούτοι; έ βίος αυτής, τό μέλλον, ή ήσυχία καί ειρήνη τής 
ψυχής της εις τήν διάθεσεν τής τυφλής ταύτης καί άστάτου 
θεάς είναι ανατεθειμένη. Τό γνωρίζει, τό συναισθάνεται. ’Αό
ριστος ανησυχία ζωγραφίζεται εις τό περίφροντι μέτωπόν της. 
Μόνη,με τήν καρδίαν συνεσφιγμένην, θερμή έτι άπο του θάλ
πους τής μητρικής αγκάλης, άφ’ ής έντιμος ένδεια,εύγενής 
πρός τήν εργασίαν πόθος αποσπά αυτήν, ή κόρη μεταβαίνει 
εις μακράς καί αγνώστους, ίσως δέ καί άξενους χώρας. Είναι

οικοδιδάσκαλος, εΰροΰσα θε'σιν τή συστάσει συλλόγου ή ισχυ
ρού τίνος.

Μεταβαίνει εις ξένην καί άγνωστον οικίαν, ϊνα μετά 
ξένων, άγνωστων καί άδιαφόρων ζήση. Τίνες ούτοι, ποια 
ή ανατροφή των, τά αίσθήματά των ! πώς θά τήν δε- 
χθώσι; Το αγνοεί. Καί δάκρυ θερμόν ταχέως άπομασσόαε- 
νον κυλιέται ώς πυριλαμπής άδάμας έπί τής ώχρολεύκου 
παρειάς της. Άλλά διατί μετά τόσης σπουδής καί ώσεί 
πτοηθεΐσα διά τήν ακούσιον τών δακρύων της ροήν ή κόρη 
άπομάσσει αυτά! Φευ ! Δέν έχει πλέον τό δικαίωμα ούτε νά 
πάσχη, ούτε νά θλίβηται, ούτε νά ένθυμήται ! Πρέπει νά 
τήν ί'δωσι γελαστήν, εύθυμον, χαρίεσσαν. Μή έκ τής πρώτης 
έντυπώσεως δέν έξαρτάται ή καλή ή κακή ιδέα, ήν γονείς 
καί τέκνα θά συλλάβωσι περί αύτής! Καί μήπως πληρώ- 
νωσιν, ϊνα βλέπωσι πρόσωπα τεθλιμμένα καί μελαγχολικά ! !

*

¥ *

Έν Έλλάδι καί παρά τοΐς έν τώ Ιξωτερικω Έλλησιν,ένθα 
πολλοί τών πλουσίων έλκουσι τήν καταγωγήν άπό παντο- 
πώλας, κρεωπώλας, υποδηματοποιούς καί παντός είδους έπαγ- 
γελματίας, ή διδάσκαλος είναι ισοβάθμιος κατά τε τό γένος, 
τήν άνατροφήν, τά ήθη καί έθιμα πρός έκείνους, οϊτινες μι- 
σθόνουσιν αυτήν. Η έπ’ αύτής υπεροχή τούτων συνίσταται εις 
τόν πλούτον, όν τυφλή καί άδικος τυχη ή πατρογονική δεξιό- 
της τούτοι; μέν έδώρησε, εκείνη δέ ΰπεξήρεσε. Τό ιδεώδες έν 
τούτοι; πάσης μητρός, πάσης οΐκοδεσποίνης, ό τίτλος ον θεω
ρεί απαραίτητον διά τήν κόρην, ήν έν τω οίκω της προσ
λαμβάνει ώς οικοδιδάσκαλον είναι ξεπεσμένη νΰν, άλλοτε όμως 
ευπορούσα καί εις καλήν αναγόμενη τάξιν.

Δυστυχώς ό άσωτος καί άκριτος βίος πολλών εύπορων συ
ζύγων καί πατέρων αυξάνει όσημέραι τον αριθμόν τούτον
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τών διδασκχλισσών, αΐτινες κατ’ ανάγκην προσφεύγουσιν εις 
τον έλεον των μισθωτών τών γνώσεων, τη; ευφυΐας, της πο- 
λυμαθείας καί τών αισθημάτων αυτών, ών τινες Six 
τοκογλυφικοΰ ολως τρόπου εκμεταλλεύονται ανηλεώς καί 
ασυνειδήτους την δυστυχίαν καί στενοχώριαν των. Δεν πω- 
λούσι καί άγοράζουσι σήμερον κατά την πραγματικήν τού 
εμπορεύματος αζίαν, άλλά κατά τά; άνάγκχς τού αγοραστού 
καί πωλητού. Άναθέτουσιν εις άτυχη νεάνιδα τόσην εργα
σίαν. τοιαύτην ίεράν καί πολύτιμον ευθύνην καί άνταμεί- 
βουσι την πλουσιαν εις γνώσεις καί ευφυΐαν παιδαγωγόν μετά 
μείζονος γλισχρότητος η την μάγειρόν των. Είναι κόρη, σάς 
λέγουσι. Τί άλλην εργασίαν, τί άλλο επάγγελμα τά, επι
τρέπεται νά μετελθγι όπως ζήση ! Ουδεν. θά αναγκασθή λοι- 
πον να αοκεσθη εις ο,τι ευαρεστηθώμεν να τη δώσωμεν.

Καί δεν αρκουνται εις τούτο. Η θεσις της παιδαγωγού παρά 
τοΐς πολλοί; τών έλληνικ.οίκων δεν έξηκριβώθη,δένκατενοήθη 
εισέτι. Μεταςυ αυτής καί τών προϊσταμένων της υπάρχει πάντοτε 
φραγμό; τόσον τεχνητός, τόσον άβάσιμος, ώστε βιαίως πως,, 
έσθ ότε δέ καί σκαιώς κατορθοΰται ή διχτηοησις τούτου.
Η παιδαγωγός συγκάθηται μετά τών κυρίων εις τήν τράπε

ζαν, όμιλεΐ,συχνότατα, γλώσσαν καλλιτέραν της ίδικής των, 
έχει πλούτον όλον γνώσεων, τρόπου; καλούς, εύγενεΐς, ήθος 
ευ/.ροσήγορον, άνατροφήν αρίστην. Διά την κυρίαν ή ύπε- 
ροχη αυτής τής υποτελούς κόρης, ήτις είναι συγχρόνως καί 
νεα, έσθ οτε δέ καί ευειδής, είναι οχληρά. Στερούμενη πραγ
ματικής υπέροχης περιφρονεί καί παραγκωνίζει τήν κόρην, 
φρονούσα ότι ούτω κατορθοϊ τέλος νά τεθή ύπεράνω εκείνης. 
Έαν ο’ ύπάρχη καί πενθερά έν τώ οΐκω ! άλλοίμονον. ’Α
κουσίους άναμιμνησκόμεθα τής άπαντήσεως γραίας όψιπλού- 
του Χίας, ήτις πρό; φιλόφρονα τής διδασκάλου έρώτησιν 
περί του «.τι έπιθυμεϊ διά τον χαφγέγ της» άπήντησεν άγρία 
ώ, μέγαιρα «την τσονχαριέρα, μ(ύρη χαχομοίραΐϊ)

Και όμως η δυστυχής αΰτη ύπαοξις έμεινεν έν τώ οΐκω ε
κείνου. Έπιε τόν καφφέ της καί τά δάκρυά της !Ό καφφες 
ϊσω; ήτο γ.Ιυκύς, άλλά τά δάκρυα ήσαν πικρά. Μή δέν ήτο 
υποδεεστέρα, υποτελής καί τής γραίας εκείνης, ήτις έμέτρα 
τόν άρτον, ον ,ένη και παράσιτος εν τω οικω τού παιδιού της 
έτρωγεν, χωρίς να κ ά μ η  τίποτε. Τ ί είχε δά τά γράμματα! 
μεγά.Ιη όου./ειά

*

* *

Ούδένα ή παιδαγωγός έχει έν τώοί'κω ίσον αύτή! ’Οχληρά 
εις τούς κυρίους, μισητή εις τούς ύπηρέτας — οϊτινες 
θεωρούντες αυτήν μισθωτήν καί κατά συνέπειαν ϊσην των 
μαίνονται, διότι ύποχρεοΰνται νά τήν ύπηρετώσι. — σπα- 
νιως έχει πλήρη καί άμέριστον την συμπάθειαν τών μαθη- 
τρ.ών - η ς, Λ ιΐς δεν δυναται βεβαίως ουτε ώς φιλόστοργος 
αγάπη, αλλ ουτε ώς φιλία να χαρακτηρισθή. Ζή μόνη καί 
γηράσκει μόνη. Η γραία μήτηρ. ήτις παρά τού γλίσχρου 
τής κόρης μισθού διατηρείται, μόνη εκείνη τή υ.ένει,έκτος έάν 
ή τύχη φεισθή αυτής πριν η αί πικρίαι καί ή τού χρόνου πάρ
οδος μαράνη τήν νεότητα καί καλλονήν της. Άλλά, διατί, 
έρωτάτε έκθαμβος, ή κόρη αΰτη δέν ζητεί θέσιν έν τινι δη- I 
μοτικώ ΙΙαοθεναγωγείω! Διατί ώς δημοδιδάσκαλος δέν μέ- |

νει πλησίον τών γονέων καί συγγενών της, ινα άπαλλαχθή 
τού προβληματικού τούτου έν 'ενη οίκογενεία βίου!

Διότι δέν έχει τήν προστασίαν βουλευτών καί ισχυρών έν τή 
πολιτική ανδρών. Διότι κατά τόν νέον μάλιστα νόμον περί δι
δασκαλικών ταμείων, έάνδέν έχηεισοδήματα τή άποβαίνειάδύ- 
νατοςο βίος. Διότι αί διδάσκαλοι τής ελεύθερα; Ελλάδος, αί 
πνευματικαί αύται τής νεολαίαςτροφοί, αίθυσιάζουσαι τήννεό- 
τητα, την υγείαν, τήν ζωήν των πρός έκπλήρωσιν τού καθή
κοντος των λιμ,οκτονούσι, πεινώσι,άποθνήσκουσι τής πείνης!

Αλλως τε δέν άοιθμοΰνται καί αί ταλαιπωρίαι,άς αί ατυ
χείς κόραιΰφίστανται,μεταβαίνουσαιείςκώμας όρεινάς,ένθακα- 
λυβη άχυρόστεγος άνευθυρών καί παραθύρων προσφέρεταιαΰτ/ϊ; 
ως κατοικία, ένθα καί ό δήμαρχος αυτός άντί υπογραφής ύ- 
ποσημειούται διά σταυρού,ένθα μετά τών’Αλβανοφώνων χω
ρικών μόνον διά νευμάτων κατορθούσι νά συνενοοΰνται,άλλ’οίτε 
εκειναι ας ή έν τή επαρχία μεταξύ τών πολιτικών ραδιουρ
γιών και πλεκτανών, έρμαια τής ιδιοτροπίας καί γλισχρό- 
τητος ασυνειδήτων έποπτών καί υπαλλήλων,είσίν ύποφερταί. 
Εις έπιμετρον δέ τούτων ή πείνα,τό ψύχος καί ή ένδεια είνε 
μάστιγες, άς ουδεμία δύναμις έν τώ κόσμου ήδυνήθη νά υ
περνικήσει. Αί δημοδιδάσκαλοι πληρόνονται μετά 5 ή 6 ή 10 
μήνας. Εις τά διάστημα αύτά τί τρώγουσιν, πώς ένδύονται! 
Αδιαφορον! οί κ. τμηματάρχαι, οι κ. Υπουργοί δέν πει- 
νώσι βεβαίως ! Οί ίδικοί των μισθοί δέν καθυστεροΰσι. Καί 
ομως ώς υπάλληλοι τού κράτους, τά αύτά μέ έκείνους έχουσι 
καί αί πτωχαί διδάσκαλοι δικαιώματα, εί μή πλείονα, έάν 
τίς ύπολογίσγ τον ζήλον καί τήν έν τή κοινωνία άποστολήν 
τούτων.

Η κατάστασις αύτη, ή αδιαφορία καί σκληρότης τών 
αρμοδίων είνε αληθώς απάνθρωπος,βάρβαρος, άσυγχώρητος. 
Είνε άνανδρον να μένωσιν αναίσθητοι, νά κωφεύωσιν οί έκ 
τών δημοσίων ταμείων χορτοίνοντες ισχυροί, πρός τάς δί
καια; αιτήσεις, πρός τά δίκαια παράπονα τών αδυνάτων! 
Άς έννοήσωσιν έπί τέλους ότι ή υπομονή έχει όρια καί ή 
άπόγνωσις δυσαρέστους συνεπείας. Αί άπό εξαμήνου ηδη κα- 
θυστερούμεναι μισθοδοσία·, τών διδασκαλισσών πρέπει νά πλη- 
ρωθώσι,κύριοι! Είνε χειμών, ψύχος, χιόνες! Οί άνθρωποι δέν 
τρέφονται εις τόν αιώνα μας δι ’ ύδατος και πνεύματος. Έ- 
χουσιν ανάγκην άρτον ! αέριου !

Αι τού λαού έργατικαί γυναίκες εύθύς ώς καθυστερήσωσιν 
αι μισθοδοσία· των ένεργούσι διαδηλώσεις, κηρύσσουσιν απερ
γίας καί τό κακόν πάραυτα θεραπεύεται. Αί ατυχείς διδά
σκαλοι έάν διαμαρτυρηθώσι, χάνουσι τήν θέσιν των. Καί ούτω 
χάρις εις τήν αβελτηρίαν εκείνων, οϊτινες μέχρι; τής χθέ; 
δ*σ*σελας άνέλαβον νά καταρτίσωσι διδασκαλικά ταμεία,ή 
μονη έργατική τών γυναικών τάξις, ή μόνη υπέρ τής δια- 
πλάσεως και τής εθνικής προόδου έογαζομένη καταράται τήν 
στιγμήν,καθ ήν δεν έπροτίμησε νά γείνν) ούχί οικοδιδάσκα
λος, αλλα ράπτρια, μαγείρισσα, πλύντρια, ίνα μή τουλάχι
στον άποθάνγι τής πείνης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

Μ Φ ΙΛΜ  Τ Ο Ϊ  Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε ΙΟ Υ
(Συνέχει* ΐ$ε προτρ/ούμενον γύΧΧον)

Κ*τα τού; πρώτους ¡χήνας τής εις τας οικογένειας έγκατα- 
στάσεως τών δύο φίλων συνεχής καί θερμή αλληλογραφία πα- 
ρηγόρει τόν αποχωρισμόν αυτών. Αί έπιστολαί της Τίνας ήσαν 
πλήρεις λαμπρών περιγραφών της έν τή κοινωνία επιτυχίας της. 
'Η στοργή τών πλουσίων, άλλ’ απλοϊκών αυτής γονέων και η 
ΰπό τού κάλλους καί τής χάριτος αυτής κολακευόμενη φιλαυτία 
των, τή παρείχε πάντα τά μέσα καί πάσας τάς ευκαιρίας 
πρός νέου; έκάστοτε θριάμβου;. Αί ένδυμασίαι της παρηγγέλ- 
λοντο έν τοΐς άρίστοις καταστη'μασι τών νεωτερισμών τής Βιέν
νη; καί τών Παρισίων καί ή νεαρά αυτής κεφαλή έμεθύσκετο 
ΰπό τού νέκταρος τών διασκεδάσεων, ενώ ή καρδία τη,ς έξητ- 
μίζετο ΰπό τής θέρμης τών ατελεύτητων εγκωμίων καί φιλο
φρονήσεων. Αί έπιστολαί τής Μαρίκας ήσαν ήττον περι- 
γραφικαί. Καί τί είχε νά εϊπη περί τής μονοτόνου καί περιω- 
ρισμένης έπαρχιακής ζωής, ήν διήρχετο μετά τού πατρός της, 
ότέ μέν εις Ναύπλιον, ότέ δέ εις Καλάμας ή εις άλλας έδρας 
φρουράς. Ωμίλει μάλλον περί τών ιδίων αισθημάτων καί σκέ
ψεων, περί τών έργοχείρων της καί τών οικιακών της ένασχο- 
λήσεων, διότι παιδιο'θεν όρφχνή μητρός έφερε μόνη τό βάρος
τής οικιακής ευθύνης.

Βαθμηδόν ή αλληλογραφία αυτών ήραιώθη· ήρχισαν νά μή 
συνεννοώνται πλέον.

‘Η Τίνα δέν είχε καιρόν ν’ άπαντα εις τάς πλήρεις άφνιρη- 
μένων εννοιών έπιστολάς έκείνας, διότι ή άπάντησις άπητει 
ποιάν τινα ψυχολογικήν έρευναν καί σκεψιν. Η δέ Μαρία δεν 
ήδύνατο νά εύρη μέγα ένδιαφέρον εις τήν κίνησιν, τάς διασκε
δάσεις καί τάς μικρολογίας ξένης κοινωνίας καί αγνώστου 
κόσμου.

Έν τούτοις ημέραν τινά μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου έλα- 
βεν έπιστολήν τής Τίνας μάλλον προσωπικήν, μάλλον φιλικήν. 
Τή έγραφε περί μελετωμένου αυτής γάμου μετά συνεταίρου 
τού πατρός της, λίαν θαυμάζοντας αυτήν καί λίαν ΰπό τού 
πατρός έκτιμωμένου. [Ιλήν τό ύφος τής επιστολής ήν, ώς πάν
τοτε, έλαφρόν, ή δέ περιγραφή τού υποψηφίου μνηστήρας της 
μάλλον γελοιογραφία. «Φαντάσθητι,έγραφεν, Ηρακλή, φέροντα 
άντί λεοντής, ρεδιγκόταν" θά ήναι ανάγκη ν’ άναβαίνω έπί κα- 
λοβάθρων, ΐνα φθάνω τόν βραχμονά του. . . . Είναι ό άδεξιώ- 
τερος χορευτής τών αιθουσών μας καί όταν δύναμαι νά κρα
τήσω τά γέλοια, οσάκις τολμά δειλάς τινας περιποιήσεις, μέ 
ατενίζει μέ βλέμμα, οττερ άγνοώ άν έκφράζτ, οίκτον ή έπίπλη- 
ξιν. Τό βέβαιον είναι ότι τόν φοβούμαι ολίγον, άλλά πιστεύω 
ότι θά τελειώσω μέ τό νά τόν ύπανδρευθώ. Είξεύρεις ό μπα
μπάς τί πείσμα έχει! Έπειτα, φίλη μου, είναι ό μόνο; τρόπος, 
ΐνα κατορθώσω νά ταξειδεύσω Εβαρύνθην έδώ πλέον, ή επι
θυμία μου είναι να έπισκεφθώ τους Παρισίους καί αλλας μεγα- 
λουτόλεις καί νά έλθω άπαξ έτι εις Ελλάδα. Τί χαρά, Μαρι- 
κα μου να σ’ έπανίδω I Αύτη ήτο ή μόνη συμπχθής φράσις τής 
έπιστολής της !

’Ολίγους μήνας βραδύτερου έγραφε πάλιν εις τήν Μαρίαν, 
άλλ’ ώ; έν παρόδιο, ότι ό Κύριος X. μή ΰπομένων πλέον τήν δε’.- 
κτικότητα της ευφυΐας καί τών σαρκασμών της, έκαμεν έντι
μον ΰποχώοησιν, παραιτούμενος τών άξι όσεών του. Ούδεμίαν 
έξέφραζε δυσαρέσκειαν ή λύπην έπί τούτω, παρεπονεΐτο μόνον
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δσι έματαιούντο, ούτω, αί περί ταξειδίων προθέσεις της, διότι 
ό πατήρ της έπ’ ούδενί λόγω συγκατετίθετο νά καταλίπν, τας 
έργασίας καί συνοδεύση αυτήν.

Ή Μαρία έτόλμησε νά τη άποτείνν) παρατηρήσεις τινάς Διά 
τήν έλαφρότητά της, άλλ’ ή Τίνα δέν έγραψε πλέον· πάσαι αί 
έπιστολαί τής Μαρίκας έμειναν άνευ άπαντήσεως. Έν έτος βρα- 
δύτερον φύλλον τι τής «’Ημέρας» έπεσεν εις χεΐρας τής Μαρίας 
κατά τύχην. Έκεϊ είδε τούς γάμους τής Τινας μετά τίνος ’Ιτα
λού έκ Βενετίας ονόμασε Βατσίνη. Οϋτος ήτο κομψευόμενός τις 
Κελάδων, όστις διά πλουσίου γάμου έζήτει νά πληρώση τά 
χαίνοντα κενά τής ιδίας περιουσίας. ’Ητο ή τελευταία εΐδησις 
ήν περί τής προσφιλούς της Τίνας έλαβεν ή Μαρία.

Δύο έτη βραδύτερον, κατά τινα ημέραν τού Δεκεμβρίου, 
χλιαράν καί φαεινήν, έξ έκείνων, άς το άττικον κλίμα άνατέλ- 
λει, ώς ειρωνικήν πρόκλησιν κατά τού χειμώνας, ή άμαξοστοι- 
χία τού Σιδηροδρόμου άνήρχετο περί τήν δείλην άπό Πειραιώς 
καί Φαλήρου εις τό άστυ. "Εν τινι εύρεία άμά'η αυτής έκά- 
θηντο δύο συνοδίαι ξένων, κατά τό φαινόμενου, άλλήλαις.

'Η μία άπετελεΐτο έκ νεαρά; Κυρίας καί τριών Κυρίων άνη- 
κόντων εις τόν κύκλον τού καλού λεγομένου κόσμου. Τά πρό
σωπα τής άλλης ήσαν συμπαθής καί διακεκριμένη κόρη μελα
νειμονούσα καί γηραιός απόμαχος άνθυπασπιστής !

Είναι ανάγκη νά εΐπωμεν τίνες ήσαν ; Έμαντεύσατε ήδη. 
Ηλουτεΐ ή τύχη εις τοιαύτας συμπτώσεις, προσεγγίζουσα εις 
άπροβλέπτους ώρας πρόσωπα, άτινα έφαίνοντο διά παντός κε- 
χωρισμένα, καί άπροσδοκήτως άποχωρίζουσα, όσα έπέπρωτο 
νά τελειώσωσιν όμοΰ τον βίον!

'Η Τίνα ζωηρά, έλαφρά καί εύθυμος, ώ; πάντοτε, είχεν έτι 
τήν λαμπράν χροιάν τού προσώπου, τούς πονηρούς φαιούς ο
φθαλμούς της καί τάς ταχείαςβιαί εκφραστικά; χειρονομίας της, 
πλήν είχεν άπολέσει τήν παιδικήν άφέλειαν καί τήν παιδικήν 
χάριν, ήτις άπετέλει τό μέγα αυτής θέλγητρον κατά τήν πρώ- 
την νεότητά της· τής παιδικής έκφράσεως σβεσθείσης, άπέμεινε 
μόνον ώραία πλαγγών. ’Από ενός έτους εύρίσκετο εις Ελλάδα 
μετά τού συζύγου της, κατέχοντος θέσιν τινα έν τη ’Ιταλική 
πρ:σβεία καί διασκορπίζοντας άλύπω; τούς πολυχρονίους καρ
πούς τών κόπων τού γέροντος πατρός τής Τίνας.

Έπέστρεφον έκ θαλασσίου περιπάτου μετ’ άλλων δύο ({ί
λών του.

Ή Μαοία πρό ολίγων ημερών άπωλέσασα τόν προσφιλή αυ
τής πατέρα κατέπλευσεν, άκριβώς κατ’ έκείνην τήν εσπέραν εις 
Πειραιά, συνοδευομένη ΰπό πιστού τού πατρός της στρατιώτου 
καί φίλου, κατά πρόσκλησιν τής γηραιάς αυτής θείας καί άνα- 
δο'χου, τής μόνης στενής συγγενούς τής ύπολειπομένης αύτη. 
'Ο τέως ήρεμος καί ευτυχής βίος της είχε κρατύνει τήν ύγιείαν 
της καί έξωραΐσει τήν πάντοτε ευχάριστου καί συμπαθή μορ- 
φτίν της, ή άομονια δέ καί ή ευγένεια τών αισθημάτων τή εί- 
χον προσδώσει λίαν διακεκριμένου ύφος καί φυσικήν αξιοπρέ
πειαν εις τε τήν στάσιν, τό βλέμμα καί τάς κΑνή̂ εις αύτής.

Παρά τό πένθιμον τών ένδυμάτων καί τήν τεθλιμμένην οψιν 
της ήτο λίαν άξιοπαρατη'ρητος.

Έχουσα έστραμμένην τήν κεφαλήν πρός τήν θυρίδα καί εις

I ίδιου; βεβυθισμένη διαλογισμούς δέν είχε προσέξει εις τήν έν 
Φαλη'ρω νεωστί είσελθοΰσαν θορυβώδη συνοδίαν, άλλα μετά
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■«να λεπτά ένόησεν ότι έγένετο, γαλλιστί, περί αυτή; λόγος.
Ερριψεν επί των ξένων εν βλέμμα καί ήσθάνθη όλον τό αίμα 

συρρεον έν τή καρδία της' άνεγνώρισε τήν Ί'ίναν της! *Αν είχε 
την δύναμιν θα ήγείρετο, θ’ άνεφώνει... Καί ή Τίνα άνεγνώ- 
ρισεν αμέσως το άλλοτε προσφιλές εκείνο βλέμμα, τό βαθύ καί 
συμπαθές, το ¡¿όνον, δπερ ώμίλησεν εις τήν καρδίαν της καθ’ δ- 
λον αυτής τον βιον καί, άς ε’ίπωμεν χάριν δικαιοσύνης, συνε- 
κινηθη, πλην δεν έτόλμησεν ενώπιον των νεαρών διπλωματών 
νά δώση αφορμήν εις σκηνήν άναγνωρίσεως. ’'ίσως ήθελον εύρει 
ά β  Ι Μ ϊ ΐν & ΐβ  β’Ο Ιίί τήν γνωριμίαν αύτής μετά νέας συνοδευο- 
με'νης υπό του άξεστου εκείνου απομάχου!

Πώς να υποστγ τα σκωπτικά αυτών μειδιάματα; Προσε- 
ποιηθη δτι όέν παρετη'ρησε τήν άφωνον εκείνην, πλήν ευγλωτ- 
τον τής Μαρίας επίκλησιν καί άπέστρεψεν άδιαφόρως τό πρόσω- 
πον, αλλασσουσα καί φέρουσα τήν συνομιλίαν εύστροφοι; έπ’ 
αλλο άντικείμενον. 11 Μαρία ένόησεν. Δεν έπεθύμει νά φανή α
διάκριτος, δεν ώμίλησεν. Ανέωξε τήν ύαλον τής θυρίδος, δπως 
δήθεν βλέπτι κάλλιαν τά εκτός' ήθελε νά κρυψη τήν αλγεινήν 
αύτής άπογοήτευσιν καί τά θερμά δάκρυα της.

Τήν νύκτα, δτε μετά τήν τρυφεράν τής θείας της δεξίωσιν 
άπεσυρθη εις τό δωμάτιόν της, ινα κατακλιθή, έξήγαγεν άπό 
του κιβωτίου της μικραν βελουδίνην θήκην, υπό τής ιδίας τε- 
χνικώς πεποικιλμε'νην, έξήγαγεν αύτής μικράν εικόνα καί ξηρόν 
ροδον καί τά ήσπάσθη. Ήσαν τά τελευταία λείψανα τής με
γάλης εκείνης φιλίας, ήτις είχε πληρώσει τά ώραΐα έτη τής 
αυγής τής νεότητος αύτής! Τό δέ ρόδον τής Τίνας τί έ'γεινεν; 
Κατετρίβη εις κόνιν, ίσως, ή άπωλέσθη καί ήφανίσθη, ώς αί 
γλυκειαι καί άφιλοκερδείς, πλήν άνεμώλιοι καί άνευ ηθικής 
άξίας παιδικαί φιλίαι.

Έ ν Χαλκίδι τή 23η βορίου ΕΙρήνη Ααχαν«.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΓΓΙΩΝ

Τό ήμερολό.γιον τούτο δεν άξιοι νά δρέψη φιλολογικά; δά- 
φ.γας, άλλ,’ ού.τε προστίθεται εις τήν τάξιν των πολυπληθών 
έν Αθήναις κατ ’ έτος έκδιδομε'νων καί τόν εύγενή τής φι- 
λολογικής δράσεως άγωνιζομένων αγώνα. Έχει ιδιόρρυθμον 
ολως πρόγραμμα, ίδιον σκοπόν, ίδιον προορισμόν.
(. Αί έλληνιδες αφού δέν κατώρθωσαν είσέτι νά κατατάσ- 
σωνται μεταςυ των επιστημόνων γυναικών, ας κατοοθώσωσι 
τούλάχιστον νά κατατάσσωνται μεταξύ τών επιστημόνων 
ο,ίκοδεσποινών, συζύγων καί μ-ητέρων. Καί τό δεύτερον τούτο 
δεν είνε ίσως ευκολωτερον τού πρώτου. Διά τούτο απαιτούν
ται μυρίαι γνώσεις, μυρναι λεπτομέρειαι, άς αί πλεϊσται έξ 
ήμών άγνοούσι καί εξ ών άποτελεϊται πολλάκις ή οικογενει
ακή ευτυχία.

Έάν ,τό ήμερολόγιον: ήμών δέν είνε τέλειος θησαυρός εγ
κυκλοπαιδικού γυναικείου λεξικού, κατορθοϊ όμ-ως διά τής 
κατ ετος ύπό τό αυτό πρακτικόν πνεύμα εκδόσεώς του νά 
χορηγή προς τάς άναγνωστρία; αυτού ύλην χρήσιμον καί 
ώφελιμωτάτην δι' ής αύται βαθμηδόν συντελούσι καί συμ-

πληρούσι τήν τε ατομικήν καί οικογενειακήν των εΰδαιμο- 
νίαν. Τό ήμερολόγιον τού Α' έτους έξέπληξε τό γυναικείου 
κοινόν, άνά πολλάς δέ χιλιάδας Ικτυπωθέν έγένετο άνάρπα- 
στον. Ιό τού Β' έτους θά είνε αχώριστος τών Κυριών καί 
πολύτιμ,ος σύντροφος, οδηγός, σύμβουλος, έν ταύτφ δέ καί 
μαγευτικόν, γοητευτικόν, θά ικανοποίηση τόσας περιεογίας, 
θά μαντεύση ώς καλή Πυθία τόσας έπιθυμ.ίας, θά έκπληρώ- 
ση τοσους πόθους, θά προφυλάξη άπό τόσους κινδύνους, τό
σας δυσχερείας, τόσας απογοητεύσεις.

Εχετε τό ήμερο.Ιόγιον το ντο; έχετε ά.Ιηβη γνώμονα. ’Επι
θυμητέ νά γνωρίζητε εάν ό καιρός τής αύριον έσται καλός 
δι’ εκδρομήν, διά ταξείδιον ή διά πλΰσιν; 'Ρίπτετε εν f j . l tμ  μ α  

επτ τον εί,ωψυ.ΙΛον. Η φιλάρεσκος παιδίσκη, ή ΰπερηφάνως 
επί τού εζωφύλλου Ιγκαθιδρυμ.ένη, ή προσφέρουσα ύμϊν δέ- 
σμ.ην μυροβολων ανθέων, σάς δεικνύει πονηρότατα ώς άλη- 
θής ΙΙυθία τά ές αραχνοειδούς υφάσματος τόσω φιλαρέσκως 
καί έπιχαρίτως συνηρμολογημ,ένον περίπτυχον φόρεμ-ά της. 
Εάν τό φόρεμα είνε κυανοΰν, ό καιρός έ'σται ώραϊος. Έτοι* 

μάσθητε διά τήν εκδρομήν η τό ταξείδιόν σας, ή έάν είσθε 
καλή οικοκυρά, ειδοποιήσατε τήν πλύντιραν, άριθμ.ήσατε καί 
χωρίσατε τά άσπρόρρουχα. Έάν τό φόρεμ,α είνε ρόδινον, ή 
ατμόσφαιρα εινε υγρά, ό καιρός τείνει εις τήν βροχήν. Ούτε 
ματαιαι προετοιμασία’., ουτε απώλεια χρόνου, ούτε ένδύμ.ατα 
βεβρεγμένα έπι εβδομάδα. ’Αγνοείτε έάν τά ΰπνοδωμάτιόν 
σας είνε υγρόν ή ξηρόν; Θεσχτε τό ήμερολόγιον έπί τής 
.ραπέζης θά τό μάθητε πάραυτα. Τό φόρεμ.α είνε ίόχρουν, 
ό καιρός θά άλλάξη. Είνε αστατος, μ.εταβλητός. Καί όλα 
αύτά τά θαύματα μόνον εις τήν κάτω έσθήτα τής πονηράς 
κόρης. Τό πεοικόρμ-ιον είνε πάντοτε έρυθρόν, ή κόμ-η πάν
τοτε ξανθή, τά άνθη πάντοτε πολύχροα. Μόνον τό άραχνο- 
ειδές φόρεμ.α τάς θαυματουργούς ταύτας κέκτηται ιδιότητας, αΐ- 
τινεςθά έμβάλλωσιν εις πειρασμόν πάντα απλοϊκόν άνθρωπον.

Αλλά μήπως τό περιεχόμενον δέν εινε έφάμιλον τού πε- 
ριέχοντος; Βλεπετε διά πρωτην φοράν κύριον ή κυρίαν τινά. 
Ανοίξατε τό ήμερολόγιον σας. Έχετε τάς γνώμας τών δια- 

σημοτερων φυσιογνωμιστών τού αίώνος. Έκεί μανθάνετε 
ποιον άνθρωπον ποοδίδουσιν οί μεγάλοι όφθαλμ.οί, ποιον οί 
μικροί, οι μ.έλανες, οί κυανοί, οί φαιοί. Έκεί μανθάνετε ότι 
δεν πρεπει νά καμαρώνητε διότι έχετε μ.ικράν ρίνα καί λε
πτούς ρώθωνας, άφού ή μεγάλη ρίς προδίδει αισθήματα εΰ- 
γενή καί ούτω καθεςής, εχετε ως έν κατόπτρω τόν εσωτερι
κόν άνθρωπον μέ τάς άρετάς καί τάς κακίας του, άτενίζουσα 
καί μελετώσα τήν φυσιογνωμίαν τού έξωτερικού. Καί άπο- 
φεύγετε τάς σχέσειςτών υπόπτων, άποδεχομ-ένη μόνον τάς τών 
αγαθών. Έκεί κρατείτε τά βιβλία καί τούς λογαριασμούς 
σας. Εκεί ευρίσκετε άνάπτυξιν ιστορικήν τών γυναικείων 
τεχνών καί ένδυμ,άτων καί δι’ αυτού όδηγείσθε εις τάς τέ- 
χνας ταυτας, αφού ακόμη δεν εχομεν τεχνικήν διά τάς κυ
ρίας σχολήν.

Έκεί ευρίσκετε προχείρους καθ ’ ήμέραν νέας συμβουλάς 
καί συνταγάς, άς ούδέ Ιφαντάσθητέ ποτε. Έκεί πρόχειρα 
φάρμακα, έκεί οδηγίας διά τά μικρά σας τά νήπια, τέλος 
καί ιατρού δέν έχετε άνάγκην διότι τό ήμερολόγιον τούτο 
σάς κάμνει πρόχειρον, πρακτικόν ιατρόν. ’Εκεί μανθάνετε τήν
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ιστορίαν τόσων ελληνικών ήθών καί εθίμων, τόσων έθνικών 
παραδόσεων, άς αί πλεϊσται έξ ήμών άγνοούμ.εν.

Διά τήν καλλονήν σας δέ δι’ ήν δικαίως τόσον ένδεάφέ- 
ρεσθε, έχετε θησαυρόν ολον καλλονής. Εχετε δ ία ς  τάς τά
ζεις τών ώραι'ων, άψον τριάκοντα ο.Ιαι τάζεις υπάρχονσιί θά 
κατορθώσητε δέ νά έγκατοπτρισθήτε εις μίαν τών τάξεων 
τούτων, νά μάθητε πώς νά διατηρήσητε, πώς νά αΰξήσητε 
τό κάλλος σας, πώς νά κρύπτητε τάς άτελείας του, πώς νά 
θέλγητε, πώς νά άρέσκητε. θά μ-άθητε προς τούτοις παν 
ό,τι πρέπει νά γνωρίζητε περί συρμού, όπως δύνασθε νά ά- 
κολουθήτε αυτόν έν άναγκαίω πάντοτε μετρώ. θά σάς όμν- 
λήσωμεν έκτενέστερον περί τής κατά τό έτος τούτο έπιπλώ- 
σεως τού οί'· ου σας. θά σάς διηγηθή τήν ιστορίαν τών, ενδυ
μάτων καί κοσμ-ημάτων σας μετά τών ονομάτων τών πρώ- 
των έπινοητών καί έφευρετών αυτών, τήν ιστορίαν τού χορού 
καί τών ονομασιών τών διαφόρων χορών. Θά σάς διδάξη 
πώς νά συμ.περιφέρεσθε, τί νά κάμνητε καί τί νά άποφευγη- 
τε. Περί οίκονομ.ιών δέ είναι θησαυρός οικονομικών γνώσεων 
καί συμβουλών.

Ως έπισφρα'γισιν θά εχητε καίώραιότατα εκλεκτά διηγημά- 
τια, ποιημάτια καί φιλολογικά δοκίμια τών κ. κ. συνεργα- 
τίδων ήμών.

Τό ήμερολόγιον τούτο καίτοι προώρισται διά τάς γυναίκας 
έσται έν τούτοις πολύτιμον διά πάντα άνδρα έφόδιον.

Τό αποκτάτε δέ μετά τού βαρομετρικού πολυτελέστατου 
εξωφύλλου, ότε ώς ώραΐον λεύκωμα επιτραπέζιου καί ώς δώρον 
τυύ νέου έτους πολύτιμον δύναται νά χρησιμευση, άνπό δύο 
δρ. ίτροπληρωτέεον δεά πόες Αθήνας, 2,ΤΟ διά  
τάς 'Επαρχίας και 2 χρ. ψρ. διά τό έζωτερικόν. Μέ τό πο
λυτελές δέ μόνον εξώφυλλου, ότε καί αγνοείτε τάς μεταβολάς 
τής ατμόσφαιρας, αντί μιας δρ. διά τάς ’Αθήνας, 1.10 διά 
τάς έσαρ-χίας καί ενός χρυσού φρ. διά τό εξωτερικόν.

Αί έκ τών επαρχιών έπιθυμοΰσαι νά έχωσι τό βαρομετρικόν 
ήμερο,Ιόγιον συνοδεύουσι τήν αίτησίν των μετά όνο όρ. εντός 
επιστολής. Πάσα αϊτησις γίνεται δεκτή εντός δέκα πέντε ήμε- 
ρών. Αί έν τω έξωτερικώ προπληρόνουσι τούτο παρά τοις αν
τιπρόσωποι; ήμών. ’Εν ’Αθήναις δέ εις τά επί τής οδού Στα
δίου γραφείου μας.

ι

Ϊ Ι ρ ό ς  τή ν  άξεότεμ.ον Α εεύβυνσεν  
τή ς  « Έ φ^ μ.ερ£ δος τώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν . »

Εγουσα την άδιάΰειστον άρχήν δτι ή θεραπεία  
δένδρου μη θά,ΙΛοντος, πρεπει νά ένεργήται άπό  
της ρ ίζη ς κα ί ούχί άπό της κορυφής, θίγω  κα ί π ά -  
Λιν τό θρησκευτικόν ζήτημα, καθόσον πρεσβεύω 
ότι, ή άΛηθης κα ί όχι ή φα ινομενική  θρησκευτικό) 
άγω γή , ε ίνα ι ή πρώτη βάσις τής καΛής ανατροφής, 
ής μ εγ ά ΐη ν  ά.Ιηθώς εχομεν άνάγκην. Εναρεστή- 
θητε δθεν. έάν εγκρίνητε,νά καταχωρίσατε τάκάτωθι.

Ο. Βαλλώση.

ΤΟ ΝΙΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
Θρησκεία ! οποίον καί πόσον είναι τό κράτος σου ! Οποίας 

καί πο'σας άρετάς οφείλει εις σέ τό ανθρώπινον γένος ! Πόσον

ευτυχής είναι ό θνητός, όστις πειθόμενος εις τάς ύψηλάς αλή
θειας σου ευρίσκει πάντοτε εις τούς κόλπους σου άσυλον κατά 
τών κακιών, καταφυγίου κατά τής δυστυχίας ! Καί ενόσω μέν 
ή αστατος τυχη μειδιά εις τάς αθώας του επιθυμίας, ενόσω 
διατρέχει άνεφέλους ημέρας, σύ καλλύνης τόν βίον του, σύ καθ- 
ηδυνης τήν ψυχήν του έπι ταίς πρός τόν πλησίον άγαθοεργί- 
αις, και μείζονα προσδίδεις θέλγητρα εις τάς ήδονάς πάσης ά- 
γαθής πράξεώς του.

Καί ή αύστηρότης σου έτι είναι ευεργέτημα, διότι άφαιρείς 
άπό τήν ευδαιμονίαν πάν τά δυνα'μενον νά τήν διαφθείρη, καί 
εμποδίζεις αύτόν τού όρέγεσθαι εκείνο, τό όποιον ή'θελεν αίσ- 
χυνθή ν’ άγαπήση.

Οτε δέ ή τύχη καταθλίβει ψυχήν τινα ύποτεταγμένην εις 
τους άγιους σου νόμους, τότε σύ κατ’ εξοχήν αποβαίνεις τό 
ασφαλέστερου αύτής υποστήριγμα.

Συ ή μή επιτρεπουσα ούδέ απαιτούσα τήν αναισθησίαν τήν 
οποίαν ή φύσις εύτυχώς καθιστά αδύνατον, μάς διδάσκεις νά 
ύποφέρωμεν τά δεινά, μάς επιτρέπεις νά λυπούμεθα δι’ αύτά, 
καί μέχρι τών μυχίων τών κατεσπαραγμένων καρδιών ήμών 
όιεισδυουσα ειρηνεύεις τάς δρυμείας των λύπας, ύποδεικνύουσα 
έσχ_ατην τινά ελπίδα σωτηρίας, καί άναπτύσοουσα εις τάς ψυ- 
χας τό τρυφερόν έκεϊνο τής πίστεως καί υπομονής αίσθημα, 
οπερ καθιστά προσφιλή τήν ψυχήν καί εις τού; μάλλον δυσ
τυχείς.

Εις ταύτην όθεν, ώ! νεαραί μου άναγνώστριαι, στρέψατε 
αποκλειστικώς τήν προσοχήν σας, έπ’ αύτής θεμελιώσατε τά 
γλυκέα όνειρα του υψηλού με'λλοντος υμών, αύτήν λάβετε ώς 
οδηγόν και γνώμονα πασών τών πράξεων τού βίου σας, έν τώ 
ασφαλή αυτής λιμένι σπεύσατε νά προσορμισθήτε, ό'πως μή 
συγκρούσητε πρός τούς πολυειδείς σκοπέλους τού πολυκυμάντου 
τούτου βίου. Εις τό τέμενος ταύτης στηρίξατε τάς ελπίδας 
της υψιπετούς αποστολής σας, έπίτού ομαλού καί γονίμου εδά
φους της καλλιεργήσατε τά δωρηθέντα ύμίν φυσικά πλεονεκτή
ματα ύπό τάς καθαρά; πτέρυγάς της ζητήσατε νά σκιασθήτε, 
καί τελευταίου ύπό τήν πυρίλαμπή καί θαμβουσαν ισχύ» της 
κατασκηνώθητε, γειόμεναι (φρόνιμαι ώς οί όφεις, καίάκέραιαι 
ώς αί περιστεραί, Ματθ. 16—-22) όπως ήμέραν τινά, καθω- 
ραίσητε τό τε φύλον καί τήν πολιτείαν ήμών.

Διότι ποιος ποτέ δυναται ν’ άρνηθή, ότι, Μήτηρ μιας 
χρηστοήθους κοινωνίας είναι αύτή ή γυνή, έξ ής μορφουται ή 
οικογένεια, καί εκ τής οποίας ή κοινωνία απαρτίζεται; Πε- 
ριεπτύχθητι δθεν άπό ψυχής τήν άξιολάτρευτον, καί κοσμοσώ- 
τειρα ταυτην θεάν της άνθρωπότητος, καί ζητήσατε παρ’ αύ
τής τήν έπιδαψίλευσιν τών έαυτης χαρίτων, άφ’ ών θέλετε άρύ- 
εσθαι καί τήν ευτυχή έ'τι καί επίκαιρον άποκατίίστασίν σας, 
περί ής τοτοΰτος πάταγος, έν τή δημοσιότητι ήγέρθη εσχάτως.

Πιππίνα Διονυσίου Βαλλώσση.

•  1

ΑΡΜ0Ζ0ΥΙ1 ΤΟΙΣ ΙΙΑΙΣΙ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Β ' .

Τί δέ νά είπω περί τής υπεροψίας καί τής πρός τούς άλλους 
περιφρονήσεως, αΐτινες, λέγουσιν, έμφυονται τοίς βραβευομέ-
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νοις κατα τάς δημοσίους εξετάσεις ; Να παραδεχθώ ότι καί 
έκείναι αποτέλεσμα εισι τούτων, ή να ζητήσω αλλαχού την 
πηγην; Δεν οφείλω ν αποδώσω καί τά ελαττώματα ταΰτα 
έν μέρει τοίς άκαίροις των διδασκόντων έπαίνοις, εν με'ρει δέ 
τή κατακριτέα τών γονέων ύπερβολική στοργή; ’Εγνώρισα γο
νείς ραίνοντας προ κοινής τών τέκνων των ευφυολογίας, ζητούν- 
τας δε δια των βλεμμάτων καί την των άλλων επιδοκιμασίαν. 
Εγνώρισα γονείς παρασκευάζοντας τοίς τέκνοις αύτών, εκθέ

ματα, λύσεις αινιγμάτων, έπιστολάς καί άλλα, όπως προκαλέ- 
σωσι τον θαυμασμόν καί τούς επαίνους των άλλων, έμπνέοντες 
αυτοίς οδτω, την οκνηρίαν, την υπεροψίαν καί την προς τούς 
άλλους περιφρόνησιν.’Ανέγνωσα διηγη'ματα οκταετών καί δωδε
καετών παιδίων, ά αμφιβάλλω άν δεκαοκταετείς η εικοσαετείς 
γράφωσι. Εγνώρισα κόρας έν τη σχολή, ζητούσας σχε'δια επι
στολών, έρωτώσας περί της γραφής καί τών άπλουστάτων λέ
ξεων, άμα δε τη Ιζόδω των, γενομε'νη μετά τινας μήνας, δη- 
μοσιευουσας αρθρα και βιβλία λιαν επιτυχή. Πώς συμβαίνουσιν 
αι καταπληκτικαι αύται μεταβολαί, αΐ θαυμάσιαι αύταί μετα
μορφώσεις, άς ό πατήρ, ή μητηρ, οί αδελφοί, δυστυχώς δέ 
πολλακις και φίλοι, διά του μαγικού αύτών δακτύλου δεν έπε- 
νεργοΰσιν ; Αφού οΐ γονείς, οΐ αδελφοί τοιαύτα μετέρχονται 
μέσα, δπως έξημμένας τας κεφαλάς τών τέκνων καταστησωσιν, 
όπως την υπεροψίαν καί την οκνηρίαν αύτοϊς έμπνεύσωσι, πλα- 
νομεθα πιστεύουσαι δτι τά βραβεία εΐσιν ή αιτία τού κακού.

Καλόν θά ήτο, οί γονείς, οί αδελφοί καί φίλοι νά καταλί- 
πωσι τά τέκνα, τάς άδελφάς, τάς φίλας εις τάς ιδίας αύτών 
δυνάμεις, χωρίς νά θέλωσι ν’ άναβιβάσωσιν εις ύψος,έξ ού ημέ
ραν τινά δύνανται νά καταπέσωσι καί συντριβώσι, νά συνειθί- 
ζωσι δέ εις την ιδέαν τών αποτυχιών, διότι έν τω βίω ώς έπί 
τό πλείστων τοιαύτας θ’ άπαντώσι.

Μή ζητώμεν δέ ν’ άνατρέψωμεν την στη'λην, έφ’ ης στηρίζει 
την άρετη'ν του ό μηδεμίαν γνώσιν έχων περί καθήκοντος παίς, 
διά τού επιχειρήματος δτι έθίζομεν αύτον άτό τής μικράς ηλι
κίας εις την άγοροπωλησίαν τών κόπων, τής έπιμελείας καί φι
λοτιμίας του.

Καί αύτή ή κατακλύσασα τάς κοινωνίας διαφθορά, ήθελεν ί
σως αναχαίτιση τον ροΰν της, άν στήλη σωτηρίας, ήτοι βρα- 
βεΐον αρετής υπήρχε. Καί αύτή ήάρετή άνευ ένθαρρύνσεως, κατά 
τον Ρουσσώ, σβέννυται έν τή δυστυχία καί τή λήθη, χωρίς 
νά καταστή ωφέλιμος τή κοινωνία.

Τί δ’ άλλο ίστί καί ή άθανασία τής ψυχής, ή άνταπόδοσις 
τού καλού καί κακού, έφ’ής κατά τά πλείστον στηρίζεται ή 
άρετή τών κοινωνιών, ή βραβείον ; ’Αφού δέ ό τής άρχαιότη- 
τος διδάσκαλος ηθικής Σωκράτης την αθανασίαν, ήτοι την α
μοιβήν τής αρετής εις φώς έφερεν, αφού ό μέγας τής ανθρωπό
τητας αναμορφωτής θεάνθρωπος ’Ιησούς άνύψωσεν εις δ εύρίσκε- 
ται σημείον, ίνα τον άνθρωπον έν τή άρετή στηρίζη, θ’ άδική- 
σωμεν ήμεϊς τούς μικρούς άφαιρούντες τό στήριγμα, έφ’ού τά 
ασθενή αύτών βήματα έν τή όδώ τού βίου στηρίζουσι! Παν δέ 
κακόν έκ τών βραβείων προερχόμενον άπαδώσωμεν τοίς γονεύσι, 
κατ’ έξοχήν δέ τοίς διΐασκάλοις, άναφωνούσαι «Ού/ί τά βρα
βεία, άλλ’ οί βραβεύοντές είσιν αίτιοι τού κακού.»

Εν Σ/.ύρω. Ά γ α δ ο ν ίκ η  Ά ν τ ω ν ιίδ ο υ .

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΟΕΣΙΣ
Τ ο  π α ρ ά ρ τη μ α  τοΐ> ερ γα σ τη ρ ίο υ  τώ ν άπ ορω ν  

γυναεκών έν τή ’Ε κ θέσ ε ι.
Το έργαστήριον τών απόρων γυναικών δέν περιωρίσθη άπλώς 

εις την έκθεσιν ωραιότατων έργων υφαντικής, ταπητουργίας 
και πλεχτικής, άλλ’ ίδρύσατο έν τω καταστήματι τής έκθέσεως 
έργαστήριον εν μικρώ, λειτουργούν μεθ’ δλον τό ακατάλληλον 
καί στενόχωρον τής θεσεως, άπροσκόπτως. ’Ενταύθα παρατηρού- 
μεν οτι, εάν ή επι τής εκθέσεως επιτροπή μεγίστην κατέβαλε 
φροντίδα, δπως τά γυναικεία έργα καί έν λαμπραΐς τοποθετη- 
θωσιν αιθούσαις, καί μετά γραφικής καλλαισθησίας διαταχθώσι 
και συναρμολογηθώσιν, άσύγγνωστον δμως έπεδείξατο άμέλειαν 
ως προς το παραχωρηθέν ενδιαίτημα προς τάς ένώπιον τών έπ:- 
σκεπτομένων τήν έκθεσιν έργαζομένας γυναίκας.

Προβληματική βεβαίως άποβαίνει ή κατάστασις τής υγείας 
τών ατυχών εκείνων γυναικών, κατεδεδικασμένων νά έργάζων- 
ται υπό άθλιόν τι παράπηγμα, καί έκτεθειμένων εις τήν διάθεσιν 
τού άπανταχόθεν πνέοντας ανέμου. Δύω μέγιστοι ιστοί (αργα
λειοί) ετοποθετηθησαν ενθεν και ένθεν τού παραπήγματος τού
του, επι τού ενός τών οποίων εργάζεται ή Σμυρναία υφάντρια, 
γνωστή ενταύθα καταστάσαως διδασκάλισσα τής Σμυρναίκής τα
πητουργίας έν τώ έργαστηρίω τών απόρων γυναικών. Οίπαρ’ αύ- 
τοίςκατασκευαζόμενοι τάπητες είναι μικροί,άλλ’έζαισίαςτέχνης, 
κάλλους και τελειοτητος. Δέν έπαρκεΐ δέ μόνη έν τή έπιπλοκή 
τών ιστών και τή πολυποίκιλοι τών χρωμάτων έναλλαγή, 
αλλα βοηθείται εις τούτο ύπό δύο νεαρών κορασίων, άτινα μετά 
θαυμαστής εύκαμψίας και χάριτος έκτελοΰσι τό έργον των.

Και βλέπει τις μετ’ έκπλήζεως τα πρό μικρού έν έτέρω μη- 
χανηματι (μαγγάνι) εξελισσόμενα δέματα τών κλωστών καί 
τών ερίων, τά περί μικράς καλάμους (μασούρια) περιελισσόμενα, 
τοποθετούμενα μετά μαγικής ταχύ τη το ς έν τή σαΐτα τή διά 
μέσου τών πολυδαίδαλων ιστών και στημόνων διολεσθαινούση, 
καί συνδεούση τά τέωςάδετα καί ασυνάρτητα τ//βοήθεια τών συ- 
σφικτικών κτενών, αίτινες ύπό τής τεχνίτιδος μετά δυνάμεως 
συνωθούμεναι, συμπιέζουσι, συσφίγκουσι έριά τε καί ιστούς, 
αποτελοΰντα ούτω τό στερεώτατον εκείνο καί αιώνιον ύφασμα, 
δπερ ουδεμια Ευρωπαϊκή ή ’Αμερικανική μηγανή ήδυνήθη μέχρι 
σήμερον νά παραγάγη.

Η πρό τού ιστού τοποθέτησις τής τεχνίτιδος, αί άρμονικαί 
xat μεθοδικαι αυτής κινήσεις, παραδόξους έγέννησαν έν τή κε
φαλή ημών ιδέας. Έφαντάσθημεν προς στιγμήν τούς άργαλειούς 
τούτους κατέχοντας έν ταίς έλληνικαΐς οίκίαις τήν θέσιν τού 
κλειδοκυμβάλου, καί τάς νεαράς έλληνίδας, τάς κωφαινούσας 
από πρωίας μεχρις έσπερας όια των παράτονων γυμνασμάτων 
καί κλιμάκων των τά ώτα φιλησύχων ανθρώπων, άσχολουμέ- 
νας εις κατασκευήν ωραιοτάτων και καλλιτεχνικωτάτων ταπή
των τού οίκου των, ή λεπτούφάντων μετάξινων θερινών ένδυμά- 
των των. Και εβλεπομεν τό σώμα αύτών γυμναζόμενον διά 
τής μεθοδικής εκείνης και αρμονικής ταλαντεύσεως καί άνευι- 
μνησκόμεθα τής Πηνελόπης καί τής Ναυτικάας, ων τήν θείαν 
τέχνην μετά τόσης χάριτος καί μαγείας περιγράφει ό ‘Ομηρος.

θόρυβός τις, ώσεί κροταλίζοντας καργαρίου, άπέσπασεν η
μάς τού ρεμβασμού εκείνου, ίνα μάς μεταφέοη εις τήν

πραγματικότητα, προκαλέση δέ καί συντονώτερον τήν προσοχήν 
μας. Ήτο παιδίσκη χαριτωμένη κροταλίζουσα μετά μαγικής 
ταχύτητας τά κοπανάκια της, δι’ ών ώραιότατον έκ χρυσού 
πλέκει τρίχαπτον. ’Αγνοούμεν πόθεν τά κοράσια ταΰτα άρύονται 
τήν ευκινησίαν τών δακτύλων, δπως ώς μάγισσαι καί τάς καρ- 
φίδας αστραπηδόν μετατοπίζωσι, καί τήν πληθύν τών κοπανα- 
κίων έναλλάσσωσι καί περιπλέκωσι, καί τό σχέδιον έκτελώσι. 
Τότρίχαπτον τούτο,γνωστότατου ύπό τό όνομα χοπανε.Ιια,εί
ναι άναντιρρήτως τό ώραιότατον,στερεώτατον καί άρχαιότατον 
τών τριχάπτων. Πατρίδα κατά τινας έχει τήν Κρήτην, διότι 
ενταύθα τουλάχιστον παρά τών Κρησσών είσήχθη, παρ’ αύτών 
δέ καί μόνον μετά θαυμασιας έκτελείται τέχνης. Πλήν καί έν 
Μάλτα καί έν Ρωσσία τά τρίχαπτα ταΰτα έν αφθονία έπεξερ- 
γάζονται, σχετικούς δέ έν μηδαμιναΐς πωλοΰνται τιμαίς.

Τοιούτον έν περιλήψει τά παράρτημα τού εργαστηρίου τών 
άπορων γυναικών, τού μόνου καταστήματος τού μεριμνήσαντος, 
χάρις εις τάς δραστηρίως διευθυνούσας αύτό κυρίας, περί τής 
άναζήσεως. καί προόδου τής γυναικείας έν Έλλάδι βιομηχανίας.

(Έ πεται συνέχεια)

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γ υνή  κκθηγητής ΪΙανεπεστημ.εέου.— ΤΙ κ.

Κατάνη, ή τυχοΰσα πτυχείου ιατρικού έν τω ΙΊανεπιστημείω 
τής Βολωνίας, διωρίσθη παρά τής Ιταλικής Κυβερνήσεως 
καθηγητής τής παθολογίας έν τω ΓΙανεπιστημείω τής ΙΊί- 
ζης. Ή κυρία αύτη είνε ή δεύτερα έν Ευρώπη καθηγητής 
Ιΐανεπιστημείου, άφού πρώτη ώς καί άλλοτε έγοάφομεν ει- 
νε ή κ. Κοβαλέφσκη Καθηγητής τών μαθηματικών έν τω 
ΙΙανεπιστημείω τής Στοκχόλμης.
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΤΙ

Η κληρονομιά αύτη συνισταται : α\ Εις τον γάμον τού 
φίλου μου ’Αρμάνδου μετά της θυγατρός σας. β'. Εις ¡τόν κοι
νόν συνεταιρισμόν ημών έπί τών κερδών τού μηχανήματος, δπερ 
εγώ επενόησα. Αλλά, φίλτατε Κύριε, σάς προείπον δτι επει
δή σάς ένόμιζα νεκρόν, έλαβον άλλα μέτρα. Γνωρίζετε δτι ή 
θυγάτηρ μου δέν άγαπα τον φίλον σας. Δέν έννοώ λοιπόν νά 
γεινω κατασκευαστής τής δυστυχίας της.

Αλλά καί δταν μετά τόσης μέ έδέχεσθε ώς μελλόνυμφόν της 
προθυμίας, ή θυγάτηρ σας δέν μέ ήγάπα, νομίζω, ύπέλαβε 
διαμαρτυρόμενος ό ’Αομάνδος. Σας παρακαλώ δέ νά μοί δη- 
λώσητε, έάν έπισήμως άνακαλήτε ή ού τον λόγον σας;

Δυστυχώς, προσέθηκεν ό βιομήχανος, δέν δύναμαι νά βιά
σω τήν θέλησιν τής θυγατρός μου.

Π! ναί ! σάς έννοώ κάλλιστα, διέκοψεν άποτόμως ό Δαρ- 
τουά. Η κόρη σας έπί τέλους σάς άνήκει, ώς μοί ανήκει ή έπι- 
νόησίς μου, ήν τόσον ύπούλως ύπεξηρέσατε, καί ήν έννοεΐτε 
νά έκμεταλλευθητε άνευ έμού. Πλήν τό δικαστήριον θά άπο- 
φασίση...»

Δικαστήριον ! μέ απειλείτε λοιπόν !

Κ,αλλετεχνιική α/ολή γυναεκώ ν.— Νέα καλλι
τεχνική σχολή γυναικών ίδρύθη κατ’ αύτάς έν Κοπεγχάγη.

Γ υνή  εατρος άσφαλεστεκής έπε τής ζω ή ς έ- 
ταερεας. Η κ. Καρολίνα Βίδεστρον διωρίσθη ιατρός 
τής μεγάλης έπί τής ζωής εθνικής ασφαλιστικής εταιρίας 
τής Σουηδίας. Εις τήν κυρίαν ταύτην άνετέθη ή έξετασις 
τής ύγείας τών έν τή εταιρία προσερχομένων προς έξασφά- 
λισιν τής ζωής των.

Γ υναεκες δημ,οτεκοε σύμ .6ουλοε.— ’Εν ταίς 
πόλεσι Λαμπούργ καί Καρλουμπόργ έξελέγησαν δημοτικοί 
σύμβουλοι τέσσαρες μέν γυναίκες έν τή πρώτη, τρεις δέ έν 
τή δεύτερα.

Γ υνή  γραμ.μ.ατεύς ϋα νεπ εσ τη μ ,εεο υ .— Ή κ.
Μέρη Μπέαρτ, θυγάτηρ τού διάσημου άποθανόντος ίερέως 
Καρόλου Μπέαρτ, διωρίσθη γενικός γοαμματεύς τού μεγάλου 
ΙΙανεπιστημείου τής ’Οξφόρδης. Πας τις κατανοεί τήν σπου- 
δαιότητα τής θέσεως ταύτης καί τό μέγεθος τής ευθύνης 
τής νέας δεσποινίδος, τής άναλαμβανούσης τήν έσωτερικήν 
καί ειδικήν, ούτως είπεΐν διεύθυνσιν ένάς τών μεγίστων ΓΙαν- 
επιστημείων τής Ευρώπης. Έν τω αύτώ Πανεπιστημείω ή- 
ρίστευσαν αί δεσποινίδες Πέμπεοτων καί Αλλιγζ έν τή κλασ
σική φιλολογία, ή δέ δεσποινίς Κέλλη έλαβε τό έκατόλιρον 
βραβείον ώς άριστεύσασα καί διακριθεϊσα έν ταίς έξετάσεσι 
τών νεωτέρων γλωσσών. Έν δέ τώ μεγάλω τού Δουβλίνου 
Πανεπιστημείιρ ή μόνη μεταξύ τόσων άνδρών άποΐ-οιτήσασα 
μετά πτυχίου άριστα είνε ή δεσποινίς Λετίτζια Ούαλκινκτών. 
Γ υνή  υπ ο ψ ή φ ιο ς καθηγητής άρχαεολογεας.—

Ή έν Λονδίνω διάσημος αρχαιολόγος γνωστή δέ εις τόν 
Ελληνικόν κόσμον, ώς έπανειλημμένως έπισκεφθεΐσα τήν 
Ελλάδα χάριν αρχαιολογικών μελετών, δεσποινίς ’Ιωάννα

Σάς προειδοποιώ.
’Ελάτε δά, κύριε Δαρτουά ! Μή ώθητε τόσον τά πράγ

ματα. Δόσατέ μοι τόν καιρόν νά σκεφθώ τουλάχιστον.
Μετά τρεις ημέρας αναμένω οριστικήν άπάντησίν σας.
Τήν χεϊρά σας, είπεν ό Μωδουΐ τείνων τήν ίδικη'ν του πρός 

τόν κακούργον. ”θλα, όλα θά διορθωθώσι. Μεταξύ ευφυών καί 
σοβαρών ανθρώπων πάσα διαφωνία έξομαλύνεται ταχέως.

Οί δύο φίλοι άπεσύρθησαν αφέντες τόν πατέρα της Μαρκέλ
λας έν φοβερά αμηχανία.

Π α λ α ιά  γ ν ω ρ ιμ ία .

’Εν τούτοις ή αστυνομία έξηκολούθει νά άναζητή δραστη
ρίως τούς δράστας τής κλοπής καί δολοφονίας τού άγιου Μαν- 
δέου, χωρίς όμως εις ούδέν νά φθάση αποτέλεσμα. Εκείνο όπερ 
σαφώς έξη'γετο εκ τών διαφόρων ανακρίσεων ήν, ότι ό τό δι- 
πλοΰν έγκλημα διαπράξας ήν άνθρωπος γνωρίζων τά καθέκαστα 
τής οικογένειας, ούδεμίαν δέ βίαν μεταχειρισθείς, όπως φθάση 
μέχρι τού θύματος. Ούδεμία αταξία παρετηρήθη εις τά έπι
πλα, ούδαμού ρήξις κλείθρων, άφού μάλιστα ό ύπεξαιρέσας τό 
κιβώτιον έπανέφερε τήν κλείδα εις τό θυλάκιον τού πτώματος.

Εις τοιούτον εύρίσκετο ή άνάκρισις σημείον μέχρι τής ημέ
ρας, καθ ’ ήν ό ’Ονέζιμος μετά τού αδελφού του έγευμάτισαν 
παρά τώ κ. Μωδουΐ. Ο ανακριτής νέος έτι καί άναμένων τήν 
έξέλιξιν ύποθέσεως σκανδαλώδους, όπως γένηται γνωστός παρά 
τω κοινώ, ίσως δέ καί παράσημόν τι κερδίση, έδυσθύμει άκρως
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Άρισσον, ή-πολλών τυχοΰσχ ενταύθα φιλοφρονήσεων καί τι
μών. παρά τε Τ7Ϊς βασιλικής οικογένειας καί των γνωστών έν 
’Αθήνχι.ς άμχαιολόγών, ή τοσαΐΐτα περιφανή συγγράψασα 
περί τής Ελληνικής αρχαιολογίας έργα, είναι υποψήφιος της 
χηρευσάσης θέσεως του διάσημου καθηγητου τήςαρχαιολογίας 
έν τω ΙΙανεπιστημείω του Λονδίνου κ. Καρόλου Ν ιο ν τ ο ν .  

Βέβαια δέ θεωρείται ή επιτυχία αυτής, διότι,ώς λέγεται, 
μεταξύ τών υποψηφίων διά την θέσιν ταυ την ή δεσποινίς 
Άρισσον διακρίνεται. .. ^

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κχν Λ ;·1·. .V. λ .  .! rdr.vr. Χρήματα εΧήγβησαν. Τό 5λσν //ετά τών πρώ

των ψ . 60. Αί Χοιπα'ι^επΧήρωσανj i ;  τό γραψείον. Μυρία; ευχαριστία; ¿ι *Ον«- 
ν«ΐ; ρροντι'¿α;. — Κον Π. Γ. Βιέννην. Συμμοργούμεθα ¿¿ηγίαι; τα;. Κον
4. ϊ .  Μργοο Έπιτα·/ή ¿1>ίψ9);. ΦύλΙα άποττέ//.οντα< πάραυτα. Συμμορψού- 
μεθχ ¿¿ηγίαι; τα;. Ευχαριστούμε/ <5c £’>/svεϊ; ρμοντιοά;. — Καν λ  Λ'. ’Αθή
νας. ΤαΟτα πάντα βά μάθητεάπό τό ημερολόγιό* μα.;. Σήμερον ¿έν έχομε* χώ
ρον, οίίτε χαιρόν. — Καν .4 . Β. Βεκέτ. Παν. Τεύχ. Εστία; ¿πεοτάλη Ευγνω
μονούμε* ¿¡χ χοΧακευτιχωτάτη* επιστολήν. Χαίρομεν ¿ιά προσεχή άφόξίν οχ;. __
IxvE i.il.ΧαΐκίόαΑΙϊίρβμειΐ ¿ιά τήν παρε/όησιν.'ίΧρχιον τό πρώτον,άΧΧά χχτχΧ- 
ΧηΧότερον οιχ τό ημερολόγιο/ τό Β’ .Χρήματα ελήγθηοαν' συμμορρούμεθα ¿¿ηγίαι; 
τα;. Σά; ογείλομεζ ¿ύοι ρρ Έλάεότε είχύνα Σογία; ; Μυρία; ευχαριστία; ε'ι’ ενγε- 
νεί; ψροντίόχ;. — Κον /. Στ. Λ ενκίμμην. Ή επιστολή οχ; ·ήτο συστημένη ; 
¿έν ίΧχ&ομεν τίποτε. ΏΧήν νατά τόν 7]gpiov μήνχ ότε ναι χπεστείΧχμεν ζητηβίντα. 
— K.OV Α. .Σ. Λ. ’A fx Z ra . Άποτχθήτε εις τήν «ΆχρόποΧι»». — Κον. Λ.
Γ. Παριηιονς. Φνλΐ.χ απεστάλησαν. Ευχαριστούμεν ¿ι’ εύμενεστάτα; χρίσει;.  _
Κίν 7'. Λί. Ka.6iiJ.lar. Σας εί/χχριστοϋμίν ¿ιά τήν ευγενή πρύθεσιν. Άτυχώ; 
¿¿υνχτοϋμεν ¿ημοσεεΰσχε. — Καν Π. Π. Μέγα Κεσερίη. Έλήρβτσχν. Τό έν 
¿ημοσεευθήσετχε' ΣπεΤ̂ε βρχόέεα;, έλεγον οΐ σοροι πρόγονοί μα;. — κ ον 1. Η. 
Ρονχτσούκιον. *Εν μόνον περιχάΧΧυμα χπεστάΧη. Τό έτερον ¿ιά του προσεχούς 
Ταχυδρομείου, — Καν Γ. Σ. Κ)πο1ιν. Όταν έΧήρϋη ή ίπεστοΧή τα; ήτο ποΧύ 
αργά. ’Εάν τουλάχιστο* τά ΐρ/άχεερα άπεστέΧΧοντο συ-γχρόνω; βα. ήάυ/χμεθχ ΐσω; 
νά αχ; εύχαριστήσωμεν, χαίτοι τήν παραμονήν τής ένάρξεω; ουόέν ¿¿έχβησαν — 
Κχν Μ. Τ. Μ η ΐία ς . Τό σημερινόν άρθρου γρχγετχι χόερεν τών ρίΧων ¿/¿ασχα-
Χεσσών. ΈΧήρθησχ*. Δημοσιεύομε·/ χχτ’ έ/.Χογήν. ·— Κον Δ. Κ. Ά γ ν ιά ν  S ¿οr  ■

ώς έ> του σκότους, ριεθ’ ού τό έγκληρια του άγιου Μανδέ 
περιεβάλλετο.
- Μόνον ή τόχη θά ρίψη φως εις την ΰπόθεσιν ταυτην, ελεγε 
πρός τόν υπάλληλόν του, όστις ¿ταξινομεί άπαθίός έγγραφα 
άποδεικτικά,καταθεσεις μαρτύρων κ.τ.λ, 'Ο υπάλληλος ώς μη- 
χανη εξηταζεν,ήρίθμει, κατέταττεν, ότε αίφνης ρίψας βλέμμα 
ε’πι τίνος εγγράφου ερριψε κραυγήν χαράς.

Τί συμβαίνει! ήρώτησεν απαθώς ό άνακριτη'ς.
Η τυχη, κύριε άνακριτά, ή τύχη !
Μήπως άνεκάλυψας έγγραφόν τι εχον σχέσιν πρός τήν δο

λοφονίαν Β ερη έ ;
Μά τήν αλήθειαν, αρχίζω νά τό πιστεύω. Εις τά κατηγο- 

ρητήριον του Ροβέρτου Βρικέ, υπάρχει επιστολή, μέλλουσα νά 
διαφώτιση τά σκοτεινά σημεία τής ύποθέσεως ταύτης. Ίδου 
Κύριε ! καί ό υπάλληλος ετεινε πρός τόν ανακριτήν τήν επιστο
λήν του Γιλβέρτου πρός τόν αδελφόν του, δι’ ής ούτος έζήτει 
τας 15000 φρ· και ήν ο Ροβέρτος Βρικέ είχεν υπεξαιρέσει,τήν 
ημέραν καθ’ήν είχε μεταβη εις τό δωμάτιον του Όνεζίμου, 
όπως ληστεύση αύτόν.

Ω ! Ω ! άνεφώνησεν ό ανακριτής, ’ίδου μία παράδοξος 
άποκα'λυψις. Καί είνε υπογεγραμμένη παρά του Γιλβέρτου Βερ- 
νιέ, και απευθύνεται πρός τόν ιερέα αδελφόν του, καί ζητεί 
χρήματα, καί ή ημερομηνία αυτη συμπίπτει ακριβώς πρός τήν 
ημερομηνίαν τής διαπράξεως του εγκλήματος! Παράδοξος! α
κατανόητος σόμπτωσις! Πώς ή επιστολή αύτη εΰρίσκετο μετά 
των κατηγορητηρίων εγγράφων του Βρικέ! 'θ ανακριτής έλαβε 
πυρεττωδώς τήν γραφίδα, έχάραξεν όλίγας λέξεις καί δους εις

Έκ τής Τνπογραφία; τής

¿ιά σύνορομυ* τρ. ε. ΙΙαρεΧθύντος ¿ρ' 6. Φύλ/x τρ. ΙστάΧησαν &.πό &η; Mac- 
τιου. Καν A. Ζ. 1 σ μ α η ΐιο ν . ’ΕστάΧησαν. — Κ ον θ !. Σ. A lit-B eva.
Έν Βώλου έΧήρβησαν S ¿ρ. — Κον Β. Π. ΜαριούποΛίΥ. Άρ· 77 ¿έν ίξετυ- 
πώβη. — Κον Ν. Β. Αμστε1όόαμο>·. ΈΧήρβησαν συμμορρούμεβχ ¿¿ηγίχι; 
σας. 3 πανηγ. τεύχ. Εστία ;  άπεστάΧησαν —Κον Ι.Μ π. Kiupor. ΈΧήρβησαν.  
Έλάβ,ττ άποσταΧίντχ ; — Κον /. Π. Κ a ip ον. Μετρήσατε συνο'ρομήν σα; , .  
Μττονα^α — Καν Ζ. Ν. Πύργον. ΈΧ̂ ψβ-̂ σχΆ.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Οίνος Κίνας. Αντί οίνου Κίνα ; συντεΧεστιαώτατου ναι ούόεμίαν έπιρέρον 

ε ί; τόν στόμαχον ενόχΧησιν είναι τό έξης σνεύασμα. Ζυγίζετε 20 ¿ρ. ρ ίζ η ;  
σνΧήβρων {¿ίνόρον ρυόμενον παρά τ ά ; ποταμίου; ίχ θ α ;)  ήν ρίπτετε εντό; 330 
¿ρ . οίνου Χευεού α*ευ ρητίνη;. Άρήνετε οΰτώ επί 24 ώρα;, μεβ' S άποσταΧαζετε 
ναι εντό; ριαΧων χΧείετε τόν ¿υναμοτικώτατον τούτον οίνον.

Σ Υ Ν Τ Α ΓΗ
Κομπόστα κάστανα. Ψήσατε έπ'ι τη; εσχάρα; IJ, οχ. κάστανα' μετά ταύτα 

χχθχρίσχτε τα χαι θέσατε τα εντό; χύτρα; μέ 30 ¿ρ. ζάαχαριν ναι */, ποτήοιον 
ύόατο;· αρήσατε οέ αυτά νά βράσωσιν έπί ει.αρρά; πυρά;. Ό ταν άπορρορησατι 
σχεόόν τό σιροπιού, άπομχαρύνετε τή; πυρά;, σερβίρετε, στήνετε επ' αυτών τόν 
χυμόν ίνό ; λεμονιού χαί έπιπάσσατε μ.ε ζάχγαριν.

ΚΩΝ. Φ. Σ Κ Ο Κ Ο Υ

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι  ΟΝ τοα 1 8 8 9
Χ ρονογραφ ικόν ,  ρρ ιΙο Ιογ ιχοΥ  κα-, γ ε ίο ε ο γ ρ αφ ιχ ό ν .

Συνεργάτχι 60. — Θέματα και Βιατριβαί περί τά 90. — Είκο'νε; 70. __
Σελίδες πυκναί καί καλλιτε/νικώταται 400. — Μουσική, κλπ.

11 εριε/ει και τάς προσωπογραφίας πάντων τών συνεργατών.
ΤΙ ΜΑΤΑI

Διά τάς έπαρχιας καί τό ’Εξωτερικόν χαρτόδετον φρ. 3 11, καί /ρυσό-
οετον φρ. 4 !|2 και αποστε'λλεται εις πάντα εμβάζοντα τό άντίτιμον :
«Πρός την Διεύθυνσιν τής ’Εφημερίδας των Kvpiiar, εις ’Αθήνας».

ΠΙΛΟΠΟΙΟΣ χαΧΧιτίχιη; μετά ν.αΧΧχισβησίχ;, χχρι&εία; χαί ταχύτητα;  ζν,Χω- 
τ?,ζ έργχζομε-JY) άγίχετο κχτ αντάς εν τρ πόΧει μχς. Σ^νιατώμ:ν χυτήν θερν.ότχτχ’ 
MsraSatv't νά ϊρηονβγ xxi π χρχ τχ ΐ ;  ch.oyeveίχις. Τιμχϊ μεχριώ τχχχι. ιΗ άεύ- 
θυνσις εις το γρχγειόν μχς.

τόν υπάλληλον προσέθηκε. Στείλατε τήν διαταγήν ταύτην εις 
τήν αστυνομίαν πάραυτα. 'θ Ροβέρτος Βρικέ πρέπει νά εινε 
εδώ εντός δέκα λεπτών.

Καί όντως μετά δέκα λεπτά ή θύρα άνεώχθη καί ό 'Ροβέρ
τος Βρικέ εΐσήχθη συνοδευόμενος ΰπό δύο χωροφυλάκων.

"Εφερε την χείρα άνηρτημένην άπό του λαιμού διά λευκού 
μανδυλίου. 'θ ανακριτής ένευσε πρός τους χωροφύλακας νά 
άποσυρθώσι καί ό υπόδικος έμεινε μόνος μετά του άνακριτου.

Ή  μ ν η σ ίκ α κ ε *  τ ο ΰ  Ί * ο 6 έ^ το ι>  Β ρ ε κ έ .

Ο 'Ροβέρτος Βρικέ ήν ωχρότατος, ούχί βεβαίως έκ συγκινή- 
σεως, άλλά διότι ή πληγή του βραχίονας του τόν έκαμνε νά 
ύποφέρη φρικωδώς. ’Εχαιρέτισεν ούχ ήττον τόν άνθρωπον του 
νόμου, ζητών νά άναγνώση τήν τύχην του εντός τών οφθαλ
μών εκείνου.

Καί οί οφθαλμοί εκείνοι ήσαν αληθώς καρφωμένοι έπί του 
ενόχου.

Ο ανακριτής προσεπάθει νά πεισθη έκ τής φυσιογνωμίας 
καί μόνης, έάν εύρίσκετο πρό του δράστου τού έγκλήματος τού 
άγίου Μανδέου. Δυστυχώς ή άλαλος αυτη έξέτασις έφάνη άπα- 
ρέσκουσα πρός τόν άνακριτήν, όστις έπελήφθη τής έξετάσεως 
ώς εξής :

Είσθε ιερείς, είπε, καί καταδεδικασμένοςάλλοτε εις πενταετή 
ειρκτήν διά κλοπήν καί άνήθικον διαγωγήν;

__________  ακολουθεί
Β. Αύλή; Ν. Γ. Ίγγλέση


