
ϊ

ΕΤΟΣ Β '. Έ ν Α0ΗΝΑΙΣ 8 Ίανουαρίου 1889 ΑΡΙΘ. 90

φ η μ ε ρ ι ς των ̂ 3 υ ρ ι ω ν

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
ς υ ν τ α ι ς ο μ ε ν η  Υ Π Ο  Κ Υ Ρ Ι Π Ν

ΙΙΙΠΙΙΙ |ιιιυΐΙ·ΐυΐΙΙΙΙΙΙ1Ι·ΙΙΙ11ΙΙ·Ι1ί!ΙΙ1·ΙΗΙΙΙΙ·ΙΙΙ11·ΙΙ·1ΙΙΙ1Ι·ΙΙ·Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ··Ι1ΙΙΙ·ΙΙ.ΞΙΙΙ
| Σντδρομν (ζ-ησία προπΛηρωζέα I 
| Δια τό ’Εσωτερικόν Δρ. 8 |
| Διά το ’Εξωτερικόν Φρ χρ. 8 |

I ΓΡΑΦΕΙ«!« ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
Όόός Σταδίου άπέναντι 

| ’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου §

Ξ Γ ρ α φ ε ΐο ν  άνοικτον καθ’
| έκάστην άτζ'ο 1 0 — 12  π . μ.

| Πάσα παρτήρησις έπί τής
I άποστολής του φύλλου γίνεται  
| δεκτή μόνον έντός οκτώ ημερών. |

11111111 = |||!ΐΙΙ[!!!Ι!ΙΙΙΙΙ!ΙΙΕΙΙ!!!!ΙΙ!ΙΙΕ!Ι!ΕΗ11ί!ΙΙ!(ΠΙΙΙ1ΙΜΙ!Ν!Ε1ΙΙΜΙΙΙΙΙΙ]!1!ΙΙΙΙ = ΗΙΙΗΙΙ

ΑΙΕ ΥΘ Τ Ν ΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ HAPPEN

Σ ν ν ό ρ ο μ η τ α Ι  έ γ γ ρ ά φ ο γ τ α ι  ευς  τ ο  Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τ η ς  

^ΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ^ΓΩΝ , Κ εΥΡΙΩΝ 

χ α ί  π α ρ ά  τ ω  Β ι 6 2 ι ο π ο ) 2 ε ί ω  Β ι Λ ρ ι π ε ρ γ

ν\ΛΛ/ν>ΛΛΛι

*Ε υ  Γω ' Ε ς ω ζ ε ρ ι χ ί ρ  δ ε  π α ρ '  ά π α σ ι  ζ ο ί c 
ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο ι ς  ι}.αων.

VVWWWV

Σ ώ μ α τ α  π ά ή ρ η  τ ο ν  a '  h o v e  ε ν ρ ί σ κ ο ν ζ α ι  π α ρ ’ 
ή μ ΐ ν  κ α ι  π α ρ ’ ά π α σ ι  z o i c  ά τ ζ ι π ρ ο σ ώ π ο ι ς  ή μ ω ν .

 1Ε1Ε11ΙΙ111ΕΙ1Ι11ΙΙ1.....................................................  ΞιΕΙΙΙΙΙΕ

Δ·.α τά άνυπόγραφα αρθρα εΰ- | 
θύνεται ή συντάκτις αυτών κυρία | 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Πα ρ ρ έ ν .

1 Τα πεμπόμενα ήμϊν χειρόγραφα |
1 δημοσιευόμενα ή μη δέν Ιπιστρε- | 

φονται. — ’Ανυπόγραφα καί μή | 
δηλοΰντα την διαμονήν τής άπο- = 
στελλούσης δέν είναι δεκτά. —  | 
Πάσα άγγελία άφορώσα εις τάς | 
Κυρίας γίνεται δεκτή.

Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν |
| ¿φείλουσι να άποστέλλωσι γραμ- I 
| ματόσημον -ΘΟ λεπτών προς εκ- I 
I τύπωσιν νέας ταινίας.

ΈΙΙ1ΙΙΙι1ι1ΙΙ11ΙΙΙΙΙΙ1!ΙΙΙΙ11ΙΙ1Ι11ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙ11ΙΙΙ1!Ι1!11111ΙΙΕΙ11Ι11ΙΙΙ1Ε1ΙΙΙΕΙ·Ι1ΙΙΙΙ»· =11111111

Π ΕΡΙΕΧ Ο Μ ΕΝ Α

Τό χαρτοπαίγνιον καί αί μητέρες.—  Ό  κατάσκοπος ιυπο κ. Α γ 
γελικής Λ. Χατζή-Κώνστα).—  Νέα έκθεσις καλλονής (υπο κ. Μαρίας 
Α. Μαυρογορδάτου).— Τά έν τω Ά μ α λ ιε ιω  Ορφανοτροφείου. Γυ
ναικείος κόσμος.—  Ποικίλα.—  ’Αλληλογραφία. Συμβουλή. Συν
ταγή.—  Γνωστοποίησις. — Έπιφυλλίς.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΠΑΙΓΝΙΟΝ ΚΑΙ ΑΙ ΜΗΤΕΡΕΣ
Φοίκην καί οδύνην ώφειλε νά εμ-ποιή εις πάσαν μ /¡τέρα η 

λέξις ϋ/ α ρ το π α ιγχ ιο χ )) , αφού εντός των τεσσάρων τοίχων 
τά σ η ; χαρτοπαικτικής αιθούσης θάπτονται ως εντός ψυχρού 
τάφου πάντα  τά  εύγενή αισθήματα, πάσα η άθωοτης, άγνό- 
της και στοργή τοΰ νεανίου εκείνου, 8ν τοσοις κοποις και μο- 
χθοις ή μήτηρ από άπλάστου και τρυφεράς ζύμης εις άνδρα 
σχεδόν τέλ.ειον προήγαγε.

Έ ν μ ια  νυκτί κατακρημνίζεται τό οικοδομημα, όπερ η 
στοργή, ή άγρυπνος μέριμνα, ή μ,ητρική αφοσιουσίς και αυτα- 
πάρνησις, ή τρυφερά αγάπη μικρόν κατά μικρόν ρ.ε θυσίας 
ψυχικού α ίματος, μέ θρόρ.βους αγωνιώδους ιδρώτος, με σ.ο ι- 
χεϊα τής ιδ ίας αυτής ζουής ανουκοδομησεν. Η πράσινη τρά
πεζα είναι ή αληθής κόλασις, τό επ αυτής δέ, δίκην ωλετή- 
ρος δαίμονος, κ υ λ ιό μ ε ν ο ν  χρυσίον είναι το δελεαρ, είναι ή πα- 
γίς εις ήν ο άπειρος τού κόσμου νεανίας άφοβους ρ ιπτεται, 
προσφέρουν ώς ολοκαύτωμα άγνόν καί άδολον παρελθόν, ουραιον 
παρόν καί πλήρες έλπιδος μέλλον. Ό λιγώ τερα δέ άναντιρ- 
ρήτως θά είχομεν θύματα τού ολέθριου τούτου πάθους, εάν ή 
παράλογος εζις τού χαρτοπαιγνίου μή ώς εθνικόν έθιμον επι- 
σήμως άνεγνώρίζετο κατά τάς παραμονάς του νέου έ'τους υπό 
πασών τα ί πάντων καί εάν αί μητέρες ειργάζοντο πρός απο- 
[χάκρυνσιν των τέζ.νων των ατ:ο τοιουτου 7νειροιτ[ΑθΟ.

Δυστυχώς έν πλείστα ις οι’κογενείαις τό χαρτοπαίγνιον θε
ωρείται ους συστηματική διασκεδασις κατά  τάς μακρας χει- 
μερινάς εσπερίδας, καθ’ άς καί τά  νήπια ε τ ι θέτουσι τήν n e r -  
τα ρ ίτσ α ν  τουν έπί τού Ρ ή γα  ή τής Ν τάμ ας-  ’Από τής πεντα- 
ρίτσας δε εκείνης μέχρι τού πεντόφραγκου καί άπό τούτου 
εις τό πεντακοσιάφραγκον δύο μ.οναι μ.ενουσι βαθμίδες, ας ο 
μικρός, νεανίας γενομενος, μετα μεγίστης υπερπηδά ευκολίας» 
’Εάν όλαι αί μητέρες είχον υπ’ όψει, ότι τά  πλεϊστα  τών 
παιδικών έλαττουμάτων καί κακιών θεωρούνται καί είναι κλη
ροδοτήματα μητρικά, ότι άπας ό βίος τού τέκνου των ρυθμί
ζετα ι πάντοτε συμφώνους πρός τήν άγουγην και τάς άρχάς, άς 
έν τή παιδική των ηλικία λαμβάνουσιν, ό'τι αύτα ι όπέχουσι 
τάς εύθύνας διά πάντα τάν μετέπειτα  βίον αυτών, ούδεμία 
υπάρχει αμφιβολία ό'τι ήθελον , έπινοεΐ πάντα άλλον τρόπον 
οικογενειακών διασκεδάσεων η τας χαρτοπαικτικας εσπερίδας.

Ό  μέγας καί μελίρρυτος M ichelet λέγει που : κυπάρχουσι 
βεβαίως περί τήν κοιτίδα τοΰ βρέφους ώς καί περί τον άναπτυσ- 
σόμενον παϊδα πολλοί θεατα ί, ά λ λ ’ έν τή σκηνή δύο μόνον 
παρίστανται πρόσωπα ή μήτηρ κ α ι ό π α ΐς »  Μετά τήν γεννη- 
σιν ώς καί προ τής γεννήσεως, ο πα ίς ζή εν τή ζωή τής μητρός, 
συμμεριζόμενος πάσαν εντύπωσιν, παν αίσθημα, πάσαν σκεψιν 
αυτής. Α ί ένασχολήσεις εκείνης γίνονται καί ίδ|καί του· αι τέρ
ψεις, αί απολαύσεις, αί πικρίαι ή αί θλίψεις άποτυπούνται 
έπί τής τρυφεράς τού παιδό; ψυχγής μετα τής αυτής ¡.ντασεους, 
μεθ’ ής καί έπί τής μητρός. Ό  δεσμός ο συνδέουν τήν ύλην 
υ.ετά τού πνεύματος είναι τόσον στενός, ώΐστε^εμβρυον ετι ο 
μετέπειτα  παΐς ασυνειδήτους μαλάσσεται εν τή οδύνη ή τή  
χαρά έκείνης, καθ’ §ν χρόνον διαρρέει έν τα ΐς  φλεψίν αύτού τό 
αίμα αυτής. Γεννάται δε καί αναπτύσσεται ήττον άγνός, 
ήττον ώραϊος, ήττον γλυκύς, ήττον υγιής, έάν τά  διάφορα πά-
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θη δηλητηριάσωσιν εις τάς μητρικάς φλέβας τό πρός διαθρεψιν 
καί ζωήν αυτού θρεπτικόν εκείνο ρευστόν, δπερ αίμα καλείτα ι.

’Ίσως παοατηρήσωσιν ημΐν δτι ή χαρτοπαιξία δέν είναι πά
θος άναγόριενον εις τόν γυναικεΐον κύκλον, κατά συνέπειαν οτι 
πάσα ή ανωτέρω άνάπτυξις αποβαίνει περιττοί. Δυστυχώς ή 
γυνή ώς άνθρωπος ύπόκειται εις δλα τά  πάθη καί τάς κα
κίας, ας καί ό άνήρ. ’Εάν δέ τό χαρτοπαίγνιον περιορίζεται 
γενικώς έν τώ  γυναικείοι κύκλω εις τα  στενά τής διασκεδα- 
σεο)ς δρια, ό σπόρος εν τούτοις τού κακού ρ ιπτεται ¿ν .ώ σ .ε  
νω τάτω  τούτω κύκλω, άναπτύσσεται δέ καί κολοσαίας λαμ- 
βάνει διαστάσεις ιος έκ της μητρικής αδιαφορίας και άκηύεια,.

((’Ο υιός //ου Ιχασε χάές ¿*arô r π εντή χ ο ντα  ρ ρ .»  λέγει 
κομπορρημονούσα σχεδόν έν τ ιν ι κ α τ’ αύτάς συναναστροφή 
ιεεσελιξ κυρία. ((Κ ι' è r  το ύτο ις  αυτό  τό π α ιδ ί ητο τόσω τύχ η -  

ρόν άπό τη ς μ ιχ ρ α ς  του ή.Ιιχίας'·))
Παίζει λ.οιπόν άπό τής παιόικής του ηλικίας ; .παριτηρε-

σαμεν αύτή.
ΊάηΛ αδη έΛ άμβανε μέρος ε ις  τόν Φαραώ, όπου έπ α ιζο μ εν  

τ α ΐς  β ρ α δ ια ϊς  ε ις  τό σ π ίτ ι ,  άροΰ ή το ίμ αζε τά  δ ιά  τη ν επ 
αύρ ιον μ α θή μ α τά  το υ■ Π εντά ρ ες , Κ υρ ία  μ ου , π εντά ρ ες  
εχέρδιζε- 'A Â -là  τόσον τχ χ τ ιχ ώ ς , ώστε τά  χ α ρ τ ίά  του x a i 
τα ΐς  π έ ν α ις  ήγόραζε π ά ντο τε  έκ τώ ν  μ ικ ρ ώ ν  κερδώ ν του.))

Ιδού παΐς δ ιδαχθείς έν τώ  πατρίκιο οίκω ύπο τα  νεύματα  
προσφιλούς καί φιλόστοργου μητρος, οτι δυναται τις νά κ^ρ- 
δίζη τέν ζωήν του καί δ ι’ άλλου τροπου πλήν τες ίεράς και
εύεργετικής εργασίας.

'Ο παΐς αύτός εάν κατά  τέν περαιτέρω άνάπτυξίν του δέν 
τύχη αύστεράς μερίμνης κα ί άγρύπνου επιβλέψεως θελει αναν- 
τιρρέτως κα τασ τέ  συστηματικός χαρτοπαίκτες, διερχόαενος 
νύκτας ολοκλήρους παρά τέν  πρασίνεν τράπεζαν, παρακολου- 
θών μέ βλέμμα εναγώνιον, βλοσυρος τε,ν οψιν, μ.ε οφθαλμούς 
πυρέσσονταε, μέ χειλε σπασμωόικώς κινούμενα τάς ιδιότρο
πους τές τύχες εναλλαγές κα ί συνοψίζουν τόν ανθρώπινον
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επάγγελμα. Ό  ηθικός αυτουργός της άττό τών κόλπων 
τή c κοινωνίας συλιτθείτας ταύτης υπάρεε(ος? του ίηλητηρια-  
τθέντος βίου του άν^ρός τούτου είναι η [Λητηρ? η όια της α- 
κη^είας και της υπολανθανούσης επιδοκιμασίας της τάς πρώ
τα  ς ρίζας του πάθους τούτου εις την παιδικήν καρδιαν ασυ- 
νειδητως βυθίσασα.

Ο Κ Α Τ Α Σ Κ Ο Π Ο Σ
Έπεισόδιον Ικ τοΰ τελευταίου γαλλοπρωσσικοΰ πολέμου 1870.

Ό  εχθρός είσέλθεν εις τάς Βλέσσας (ΒΙοίδ) αυθημερόν 
κα ί έξενάγκαζε τά  γα λλ ικά  στρατεύματα ·νά ύποχωρώσιν ολί
γον κ α τ ’ ολίγον προς Νότον. Τ άγμ ατα  δέ τινα  μόνα άκρο- 
βολιστών έφύλαττον είσέτι τε,ν χώραν έκδιώκοντα τούς μιση- 

τούς λογχοφόρους.
Ή  αγωνία περιίπτατο τά  πεδία τές εύπόρου Βββαοβ, 

τές  οποίας τά  πλούτε τών άγρών ήφανίζοντο ένεκα τές  ελλει- 
ψεως βραχιόνων δυναμ-ένων νά συγκομίσωσιν αυτά. ’Ιδίως κ α τ ’ 
εκείνην τέ ν  εσπέραν ή προσέγγισις τών αρπαγών ειχε κ α τα -  
π λέξε ι πάντας τούς χωρικούς τές  βλεσσαϊκής πεδιαδος, ο ιτι- 
νες κατακλεισθέντες έν τα ΐς οΐκίαις των, κατεφεΐς, ανευ πυ·

ρός, έκουον καθ' δλεν τέν  ημέραν τά τελεβόλον καί ετεινον 
μ.ετ’ άγοονίας τά ούς, προσπαθούντες νά διακρίνωσι τόν έγγ ί-  
ζοντα κίνδυνον διά μέσου τού έν ώρα φθινοπώρου πνέοντας 
κοκία, μετά  τού ψόφου τού οποίου ήνοΰντο καί οι ανήσυχοι 
μυκηθμοί τών έν τοΐς σταύλοις βοών.

Ά π ό  πολλού δ ’ ήδη ή ησυχία έβασίλευεν έν μ ια  έκ τών 
πλουσιωτέοων έπαύλεων της χιόρας. Οί ύπηρέται άπεσύρθη- 
σαν ό εις κ'ατόπιν τού άλλου, εγκαταλιπόντες τέ,ν οικοδέ
σποιναν αυτών μόνην έν τη μεγάλη αιθούση τές κατοικίας.

'Η Κ λαυδ ία  δέν ησθάνειο ούτε τέ,ν προκεχωρημένην ώραν, 
ούτε τέν  κόπ/υσιν, άλλά τούς οφθαλμούς ποοσηλωμ-ένους έ- 
χουσα πρός τούς δαυλούς τές εστίας, οίτινες ολίγον κ α τ ’ ολί
γον καταφλεγόμενοι έκαλύπτονιο υπό τές  τέφρας, ανεκάλει 
εις τέν  μ.νέμην τά  φοβερά δ ιηγήματα, ά τ ι να μετεδίδοντο άπό 
στόματος εις στόμα, ανελογίζετο τέν  ματα ίω σιν τών έλπ ί- 
δων, έφαντάζετο τόν σύζυγον, μεθ’ ού μόλις πρό δέκα μηνών 
είχε συζευχθή καί οστις είχεν άφαρπασθη ά π ’ αυτές πρό 
τινων ήμ,ερών ένεκα τοΰ άδυσωπήτου πολέρ.ου, πλανώμενον 
νύν ταλαιπώρως μ.ετά τώ ν συστρατιωτών καί τρεπόμενον ίσως 
εις φυγέν, μ.άλιστα δέ τό μ.ικρόν όν, οπερ εφερεν εν γαστρι, 
καί όπερ ή άνάγκε τών περιστάσεων κατεδίκασεν ίσιος νά
γεννηθή ορφανόν.

Έ ν τούτοις παρά τάς θλιβερές ταύτας σκέψεις ή νέα χω- 
ρικέ δέν παρεδίδετο εις άπελπισίαν. Οί οφθαλμ,οί αυτές είναι 
άδάκρυτοι, καί άν καί ή καρδία ητο συντετριμμένη, η ψυχέ  
αυτές 6'μως μετά καρτερίας ο,νέμενε τέ,ν έ'κβασιν τών γεγονό
τω ν.’Ενέργεια δέ τις έκφαινομένη έν τώ  ιόραίω αυτές προσώπω, 
έν  τότε θελκτικόν βλέμμα καί τά υγρόν σχέμα τού μειόιών- 
τος στόματος ιλαράν πώς καθίστων, προέδιδεν, οτι ή απλοϊκέ 
αύτη χωρικέ εΐχεν εύαίσθητον άμα τε καί γενναΐον χαρακτήρα.

Αίφνης σφοδρός κτύπος διασείσας τέ,ν θύοαν έξηνάγκασεν 
αύτέ,ν νά έκτιναχθη της έδρας. "Οτε δέ τό ρόπτρον ύπεχώ- 
ρησεν, είδε μ ε τ ’ έκ πλέξεως έμφανιζόμενον άνδρα τινά  άσθ- 
μαίνοντα καί κεκαλυμμένον υπό κονιορτού καί ίδρώτος, οστις 
άνευ δισταγυ.ού διηυθύνετο κα τ’ εύθεΐαν πρός αυτήν.

« Κ αταδ ιώ κομ α ι,» είπεν ευτόλμως γα λλ ισ τ ί μεν, άλλα  
μ.ετά γερμανικές προφοράς. (ΐ’Ά ν  με συλλάβωσιν, απολλυμαι. 
Σώσατέ μ.ε ! Κρύψατέ μ.ε ! ))

« Ά λ λ ά  . . . εισθε Γερμανός, «έψιθύρισεν η Κ λαυδ ία , έκ
πληκτος προσβλέπουσα τόν άγνωστον.

«Μ άλιστα,»  άπεκρίνατο ειλικρινώς ό άγνωστος, ((καί άξιω- 
μ,ατικός τού στρατού, ού τό στρατηγεΐον ευρίσκεται νύν έν 
Βλέσσαις. Έστερούμεθα πληροφοριών τινών αναγκαίων ημΐν 
περί αυτές τές χώρας καί έγώ συνέλεξα αύτάς υπό τό πρό- 
σχημ.α εργάτου. Οί οφθαλ^μ-οί δ ’ αυτού, εν ώ ταύτα  ελεγε, 
ποοσέβλεψαν μηχανικώς χάρτην τινά,τόν οποίον εκράτει εν τη  
χειρί, άναμφιλόγως τέν έ'κθεσιν αυτού.—  Δ ιότι μετά σπουδές 
έξηφάνισεν αυτόν υπό τάς πτυχ_άς τού επενδύτου.

((’Α λλά  τότε . . . »  έψιθύρισεν η Κ λαυδία  τρέμουσα, ((εί- 
σθε κατάσκοπος ;»

((Μάλιστα, άλλά καταδιώκομαι υπό τών ακροβολιστών, οΐ- 
τινες μ.έ παρετηρησαν, καί άν μ.έ παραδώσητε, ό θάνατός μ.ου 
δέν θά βραδύνη. Κ υρία,» έξηκολούθησε μετά πλειοτέρας ζέ- 
σεως έπειγόμενος υπό τού χρόνου, ό'στις παρηρχετο, ((δέν δύ- 
νασθε νά μέ θεωρησητε ¿>ς εγκληματίαν, οιότι υπηρετώ τέν  
πατρίδα μου. »

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩ Ν %

/(Θέλετε λοιπόν νά προδώσω έγώ τέ,ν έμην ;» άντειπεν η

νέα χωρικέ μετά . ζωηρότητας.
Ό  Γερμανός παρετηρησε τό ειλικρινές πρόσωπον της χ ω 

ρικές καί ένόησεν, «τι ευρίσκεται άπέναντι εύγενούς ψυχές έν 
ταπεινώ  ένδύματι, καί τότε κύψας τέν κεφαλέν άπηντησεν 
άφελώς: ((‘ Η συνείδησις άς υπαγορεύση υμΐν τά καθήκον».

‘ Μακρά σιω πέ έπέλθε. Κ α ί έδη ό αξιωματικός άνέμενεν 
απαθώς τέν  τύχην αυτού έ'χων τούς βραχίονας έσταυρωμέ- 
νους άνευ παρακλησεως, άνευ απειλές, άνευ κόμπου. ΤΗ- 
το δ ’ ουραίος τις άνηρ, ηλικίας περίπου τριάκοντα  ̂ ετων, 
έ'χων εύγενές τό εξωτερικόν παρά τό χυδαΐον ένδυμα, υπό τό 
όποιον έκρύπτετο. Τό εναργές καί όπερηφανον αυτού βλέμμα  
έξέλαμπε —  πρέπει ν’ άνομολογησωμεν τούτο —  νοημοσύνην 
καί ύψηλάς όρμάς. Ά ναμφιβόλω ς ό στρατιώτης ούτος άναδε- 
χόμενοςέν τή κρισίμω ταύτη ώρα τό έξευτελιστικόν ’έργον κα τα 
σκόπου, έπίστευεν, ό'τι έξυπηρέτει κατά τάς άρχάς τής φυ
λής αυτού μετά τές αύτης τιμές την πρωσσικην σημαίαν, μεθ 
όσης καί αν έ'χυνε τό α'μα πρός ύπεράσπισιν αύτης.

Ίχνηλατούμενος καί άνευ δυνάμεων νύν έδείκνυεν όμως είσ
έτ ι εύγένειάν τινα  χαρακτηρος, πιστεύων εαυτόν εις την γ α λ 
λικήν γενναιότητα, ή τις ειχε νύν σύμμαχον καί τήν γυναι- 
κείαν μεγαλοψυχίαν. Κ α ί ειχεν ίσως δ ίκα ιον διότι η Κ λαυδία  
συγκεκινημένη άβέβαιος, άφωνος έκυμαίνετο μεταξύ του πα
τριωτικού καθήκοντος καί τών φυσικών αισθημάτων τής άν- 

θρωπότητος.
"Εβλεπε φανερώς ενώπιον έαυτές τόν εχθρόν, τόν Πρώσ- 

σον ! ά λλ ’ όμως έφαντάζετο καί τόν άνθρωπον π ίπτοντα μετά  
διατετρημένου στήθους υπό τών σφαιρών έκείνων, πρός ούς ε- 
μ.ελλε νά παραδώση αυτόν. ‘Υπό τό κράτος δέ της εικόνος 

ταύτης η καρδία αύτης συνεταράχθη.
Αίφνης oí κύνες ήρχισαν φοβερά νά υλάκτώσι κατα  τοΰ 

απειλητικού όχλου καί εις άπόστασιν μέτρων τινών εφαίνοντο 
έπί της όδού λάμποντα τά  πυροβόλα τών διωκτήοων φωτιζό
μενα υπό της σελήνης. Ή  Κ λαυδία  ήτένισε πρός τόν αξιω 
ματικόν.

Δέν έκινήθη. Μόνον δ ’ ότε παρετηρησε τους καταδ ιω κτας  
αύτού, είπε μεθ’ ύφους μελαγχολικού ρ.έν, άλλ ’ άνευ θεατρι
κής έμφάσεως: (("Εχετε σύζυγον, άδελφόν, φίλον, Κυρία ; »

Ή  νέα χωρικέ ήγειρε τούς οφθαλμούς αυτής πρός τόν ού- 

ρανόν.
«Τότε οίκτειρω υμάς», έξηκολούθησεν έκλαβών ούς διαβε

βαιω τικήν άπάντησιν τό συγκεκινημένον σημείον της χωρικής, 
«δ ιότι τό πρόσωπον, όπερ είναι υμ ΐν προσφιλές, δύναται νά 
εύρίσκηται κ ατά  τήν αυτήν ταύτην στιγμήν έν τώ  αύτώ κιν-
δύνω, έν οΐω νύν έγώ .»

Ή  Κ λαυδία  ούδέν άπεκρίνατο, αλλ επιεσε διά τής χμιοός 
τήν καρδίαν αυτής ίνα περιστείλη τούς παλμούς.

Ό  κίνδυνος δ ’ έπλησίαζε. Περί τούς τριάκοντα άνδρας διέ- 
βησαν τήν αύλειον θύραν καί διασκορπισθέντες περιέτρεχον έ- 
ρευνώντες τούς σταύλους, τά  αμαξοστάσια, διετρύπων τούς 
τοίχους καί τό έδαφος διά της άκρας τών πυροβόλων. Ο λίγα  
τινά λεπ τά  υπελείποντο, ίνα  είσβάλωσιν ήδη εις τήν οικίαν! 
Ή  Κ λαυδία  έστρεψε πρός τόν Γερμανόν βλέμμα, έν ώ άπει- 
κονίζετο η άγωνία της συνειδήσεως αυτές, έτ ις  περιεστη εις 
τά  έσχατον της άπελπισίας. Ό  δ ’ άξιωματικός άπήντησε διά |

μελαγχολικού μειδιάματος, όπερ έπλανάτο άορίστως έπί τών 
ημίκλειστων χειλέων αύτού, κα ί η καρτερία αύτη χ ιλ ιάκ ις πα
θητικότερα οίασδήποτε άλλης παρακλησεως έπέρανε τούς δισ
ταγμούς της νέας χωρικές, ητις δραξαμένη της χειρός τού 
δραπέτου έσυρεν αύτόν, ιύς παράφρων, έκτος τής αιθούσης, ή- 
τις  ήδη έτένετο αύτώ ανεπαρκές άσυλον.

"Ητο δέ καιρός. Διότι μόλις η Κ λαυδ ία  κα ί ό ύπ ’ αύτης 
προστατευόμ.ενος έγένονσο άφαντοι, καί η έξωτερική θύρα ύπο- 
χωοήσασα άφηκεν έλευθέραν τήν είσοδον εις τόν όχλον τών κα- 
ταδιωκτών. Κ αί τό μέν κ α τ ’ άρχάς ό οφθαλμ.άς ούό'έν άλλο  
διέκρινεν,ει μή τάς άκτΐνας, άς έξέπεμπετό θνησκον τής έστί- 
ας πύρ, άλλά χάρις εις τό φώς, όπερ εύκόλως ήδυνήθησαν νά 
εύρωσι διωργάνωσαν ταχέως τακτικήν έρευναν.

Ά λ λ ’ ή έρευνα αύτη άπεδείχθη μ.αταία, δΓ 8 καί οι 
στρατιώ ται είσώρμησαν διά τών βαθμ,ίδων τής κλίμακος τού  
ϊσοναίου καί διεσκορπίσθησαν εις τό άνώγαιον της οικίας. 
Κ α θ ’ όδόν μικρού δεΐν άνέτρεπαν γραΐάν τ ινα  τρέμουσαν έκτού  
φόβου, ή τις ένώσασα ίκετευτικώ ς τάς χεΐρας έζήτει χάριν.

«Μέ φοβείσαι, γρηά ! Βλέπεις καλά , ότι δέν είμεθα  
Πρώσσοι. Είδες νέον τινά , οστις μάς δ ιέφυγεν; »

«Έκρύφθη έδώ ; »
«Ν αί, άλλά τό σπ ίτι είναι περικυκλωμένον καί δέν θά μας 

δ ιαφ ύγη .»
Τοιούτοι ήσαν οί λόγοι, οϊτινες άντηλλάγησαν θορυβωδώς, 

ένώ ή καταδ ίω ξις έξηκολούθει, και οτε το υπηρετικόν εζεγεο- 
θέν έκ τού ύπνου υπό τού άλαλαγμού προσέδραμε πλήρες ζή
λου, ίνα ένωθή πρός τούς άκροβολιστάς καί βοηθήση αύτούς 
κατά τήν έοευναν.

Ή  οικία έξεοευνηθείσα άπό τού ύπογαίου μέχρι του υπε
ρώου είχεν άποκρύψει έκεΐνον, οστις κατέφυγεν εις αύτήν. Ού
δέν επ ιπλον άφηκαν άνερεύνητον, ούδεμίαν σανίδα, ουδενα 
τοίχον, άλ,λά πάντα  έξήτασαν προσεκτικώς δΓ έπικρούσεως.

Έ ν τούτοις ο δραπέτης εμενεν ανευοετος. Αίφνης c/.ς εκ 
τών στρατιωτών παρετήρησε θύραν τινά  εις τό μεσανάβαθρον 
τού πρώτου πατώματος,ήν δέν ειχον εισετι ανοίξει, και ή τις διά  
τόν λόγον, 8τι ήτο λ ίαν προφανής, ούδεμίαν υπόνοιαν διήγειρεν.

« Ε ίν α ι  τό δωμάτιον της οΐκοδεσποίνης,» είπε μετά σεοα- 
σμού γέρων τις  υπηρέτης πρός ένα έκ τών στρατιωτών, οστις 
έστρεφεν άνωφελώς τόν στροφεα και ελεγεν ότι η θυοα ήτο 

έσιοθεν κλεισμένη.
«Λοιπόν άς άνοιξη η κυρία σου !»
Κ α τ ’ αύτήν τήν στιγμήν, ή ήδεΐα φωνή τής Κ λαυδίας ή- 

κούσθη.
«Τις είνα ι, τ ί  τρέχει,» ήρώτησεν όπισθεν τής θύρας μετά  

φωνές γυναικός διαταραχ θεισης εν τώ υπνω και αποτομως 

έξεγερθείσης.
Δ ια τί είσθε κλεισμένη ; ήρώτησέ τ ις  άηρτόμως. «Π άντοτε 

κλείομαι, άφ’ ότου άνεχώρησεν ό σύζυγος μου», άπεκρίνατο

ήσύχως ή νέα χωρική.
((’Ανοίξατε, σπεύσατε, Είμεθα ακροβολισται, αναι,ητούμεν 

κατάσκοπον τινα . Ε ίναι έδώ κρυμμένοςΊθέλ^μεν πανταχού νά 

έοευνήσωμεν».
«Κύριοι, σάς παρακαλώ. . . . Π/ος είναι δυνατόν νά ευρι-

σκηται έν τώ  δωματίω  μου;»
« Διά τούτο πρέπει νά σπεύσητε, ίνα μή χανωμεν καιρόν.»
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'Ως δέ ή Κ λαυδ ία  δέν εσττευδε νά υπακούση... «Θά διαρ- 
ρήξω[χεν την θύραν, ακούετε; αποφασίσατε:»

Ό  διάλογος ούτος έπέσυρε την προσοχήν του αρχηγού τού 
¿¡χίλου, δστις τέως Ινησχολεΐτο εις αλλο ¡χέρος τής οικίας. 
Κ άλλιον δέ άνατεθραριριένος. ή οι όποτεταγριένοι αυτω, και 
έννοών τό προς τήν γυναίκα οφειλό[χενον σέβας, οίαδήποτε καί 
άν είναι ή κοινωνική αυτής θεσις, προσεπαθησε να συνδ ιαλ
λάξει τάς απαιτήσεις τού καθήκοντος αυτού προς τας άρχας 

τής καλής ανατροφής.
((Μ ή τρου.άζη τε Κυρία,» ειπε λαριβάνων τόν λόγον, «ουδέν 

έ'χετε νά ιροβηθήτε. ’Επιτρέψατε ή[χΐν ¡χόνον νά εΐσέλθωρ-εν 
επί [Λίαν στιγρχήν, καί θά αποσυρθώρχεν, χωρι; να Τΐροφενησω- 

¡χεν υρχΐν δυσάρεστόν τ ι.»
«Θ εέαου! Έ ν τοιαύτη ώρα. . . . εκοιριωριην».
«Π ράγματι, άφήσωυ.εν αυτήν ήσυχον,» εψιθυρισεν ο άςιω- 

¡χατικός προσποιούριενος δτι έρχελλεν νά δ ιαταςη  την υποχιυρη- 
σιν. ’Α λλά ζωηρά διαδήλωσις διηγέρθη υ.εταξύ τού ορχίλου, 
ή τις αίφνιδίως κατέστη απειλητική. Διότι κατά  τούς χρόνους 
εκείνους τού άναβρασρκού, ό όχλος παντού διεβλεπε προδοτας 

καί προδοσίας.
((Πρέπει ν’ άνοίξ/¡! Πρό παντός άλλου ή υπηρεσία τής Δη

μοκρατίας.» άνεφώνησαν οι στρατιώται ετοιμασθέντες νά συν- 
τρίψωσι τήν θύραν.

Ή  δυστυχής γραία πενθερά έορίφθη πρό τής θυρας οος 
παράφρων καί έπειράθη διά των τρεμόντων βραχιόνων αυτής 
νά υπεοασπίση τό άσυλον, οπού διέμενεν ή προσφιλής σύζυ
γος τού υιού. ((Καλοί μοι Κύριοι», ελεγεν ικετευουσα τον ενα- 
μ.ετά τόν άλλον έκ των μάλλον ερεθισμένων. ((Τοσον νεα ! μόλις 
πρό ενός έτους ένυμσεύθη. Έ ντρέπετα ι ! »

"Οστις γνωρίζει τήν αιδώ τω ν γυναικών μερικών χωρίων 
θά έννοήσγ καλώς τήν άντίσ τασ ιν τής Κ λαυδίας καί τάς παρα 
κλήσεις τής γραίας, άλλά  μόνος ο αξιωματικός έφαίνετο ολί
γον συγκεκινημένος.

Ά ναλαμ βάνω ν δέ τό κύρος αυτού άνέστειλε διά ζωηράς 
χειρονομίας τούς άνθρούπους αυτού, καί άπ αξ ετ ι έπειράθη νά 
πείση τήν νέαν χωρικήν νά θέση τέρμα είς τήν ανωφελή άντί- 
στασιν.

«Κυρία,» είπε, «πιστεύσατέ μοι, ανοίξατε αύτοθελήτως 
καί μή έξαναγκάσητέ με νά προσδράμω εις τήν βίαν. Θά 
είσέλθω μόνος είς τό δωμάτιον. Τούτο θ ’ άρκεσ-ρ. Ε ίμαι βέ
βαιος, ότι οι άνθρωποί μου δέν θέλουσι νά προξενήσωσιν υμΐν 
δυσαρέσκειαν, καί θά εύχαριστηθώσιν έκ τής υποταγής σας.

«Κ αλώ ς, Κύριε,» άπεκρίνατο ή Κ λαυδ ία , ήτις τέλος έπεί- 
σθη ν’ άνοιξη. «Σ άς ευχαριστώ.»

"Οντως δ ’ ή θύρα άνεωχθη καί εις τόν ουδόν έπεφάνη ή νε 
αρά χωρική. Βραχύ δέ τ ι  ένδυμα οπερ έν σπουδή ένεδύθη, 
έπέτρεπε νά βλέπη τ ις  τούς λεπτοφυείς αυτής πόδας, άλλά  
τό έπίλοιπον μέρος τού σώματος έφυλάττετο άπό τών αναιδών 
βλεμμάτω ν υπό τής κυμαινομένης λαμπράς αυτής κόμης τα 
χέως άφεθείσης έλευθέρας. Οί ώραΐοι δ ’ αυτής βραχίονες ήσαν 
άπηλλαγμένο ι τών χειριδών τού εΰρέος χιτώνος αυτής, καί 
προκατειλημμένος τις  οφθαλμός ταχέιυς θά παρετήρει, οτι 
ούδεν έν τή προφανεί ταύτη αταξία  παρημελήθη, ό'πως ή αιδη
μοσύνη προφυλαχθή αύστηρώς.

Έρυθρκοσα, τούς οφθαλμούς νεύουσα χαμα ί, τάς χεΐρας

έσταυρωμένας έχουσα έπί τού στήθους, καταπληκτικώ ς φω τι
ζόμενη υπό τών φανών, ους τό πλήθος έφερε, προκύπτουσα έκ 
τού σκοτεινού μυχού τού αφώτιστου δωματίου ή Κ λαυδία  
έφάνη ώς λαμπρά εικών παριστώσα τήν αγνότητα, ήτις έπέ- 

βαλλεν ακούσιον σέβας.
'Ο αξιωματικός υπεκλίθη, έκαμε βήματα τινα  έν τώ  σχε- 

τικώς σκοτεινω δωματίω , έρριψε βλέμματά τινα  διά τόν τύπον 
υπό τήν τράπεζαν καί είς τάς γωνίας.

Μετά τινα  λεπτά  άπήγαγε τόν όμιλον αυτού, καί τό έσω- 
τερικόν τής έπαυλεως άνέλαβε τήν συνήθη αυτού ηρεμίαν. 
’Εντούτοις, άπέλπιδες, ά λ λ ’ ούχί άποτεθαρρημένοι οί άκρο- 
βολισταί περιεπλανώντο είς τά  πέριξ.

Έ ν τώ δωματίω  δ’ όπεο άπεμονώθη, ή Κ λαυδ ία  ακίνητος, 
παρεφύλαττε τήν σιγήν, ήτις άπεκαθίσσατο ολίγον κ α τ ’ ολί
γον. “Ό τε δέ πας θόρυβος έσίγησε, περιετυλίχθη έντός μαν- 
δύου, άνήψε μικρόν λαμπτήρα έκ τών συνήθων έν τα ΐς π αλα ι-  
αΐς έπαρχίαις κα ί ε ίτα  στραφεΐσα προς τόν κοιτώνα κεκλει- 
σμένον σχεδόν διά βαμβακερών παραπετασμάτων. «Δύνασθε 
νά έξέλθητε,» είπεν άφελώς μετά συνεσταλμένου, άλλά σ τ α 
θερού υφους.

'Ο κατάσκοπος δ’ άνεφάνη. Ή  κλίνη καλώς τοποθετημένη, 
είχε χρησιμεύσει αυτοί ώς καταφύγιον.

«Ευχαριστώ, κυρία !» είπεν δ Πρώσσος.
Ε ίτα άμφότεροι έμειναν άφωνοι απέναντι άλλήλων, ό μέν 

έστενοχωρημένος ώς εχθρός, ή δέ έμφροντις καί βεβυθισμένη 
είς ώρισριένον τ ινά  διαλογισμόν. Τέλος αύτη πρώτον έλυσε τήν 
σιγήν καί στρέψασα πρός τόν κατάσκοπον τό ήσυχον καί ε ιλ ι
κρινές αυτής βλέμμα.

«Έ πεθύμουν νά ϊδο>,» είπε «τόν χάρτην, χάριν τού οποίου 
πρό ολίγου έρριψοκινδυνεύσατε τήν ζιοήν.»

Ό  αξιωματικός έρρίγησε, δ ιό τι δέν έπίστευεν οτι ή νέα χω
ρική είχε παρατηρήσει τά έγγραφον, ό'περ έκράτει είς τάς χεΐ- 
ρας, ό'τε τά πρώτον είχε φθάσει είς τήν έπαυλιν. ’Εντούτοις 
δέν ήδύνατο νά δυσπιστήση πρός τήν νέαν χωρικήν, ήτις πρό 
ολίγου είχε σώσει τήν ζωήν αυτού. 'Υπό τό κράτος δέ τής 
ευγνωμοσύνης, ίσως καί τής καλλονής ένεχείρισεν αυτή μεγα  
φύλλον, είδος περγαμηνοειδούς χάρτου, πλήρες σχεδίων, γε
ωμετρικών σημείων καί σημειώσεων γερμανιστί γεγραμμένων. 
Έ μειδ ία  δέ βλέπων τήν αφελή χωρικήν πλησιάζουσαν πρός 
τά φώς, ώς εί ήδύνατο αυτά νά δώση τήν -κλείδα τών δυσανα- 
γνώστων ίερογλύφων είς τήν αμαθή χωρικήν. Ά λ λ ’ αίφνης 
ζωηρότερα λάμψις έφώτισε τήν σκηνήν,— τό πολύτιμον έγγρα
φον παρεδόθη είς τάς φλόγας υπό τής Κ λαυδίας ταχέως δ ι’ 
άκριβοΰς χειρονομίας, ήν άπό τίνος στιγμής ύπελόγιζε μ ετ’ 
ένεργείας καί ψυχραιμίας.

Ό  άξιωματικός ώρμησεν έπί τήν γενναίαν Γ α λλ ίδ α , ΐνα  
άρπάση έκ τών χειρών αυτής τά  λείψανα τόσον σπουδαίας 
έργασίας, ά λλ ’ ή χωρική ήτο ρωμαλέα καί έπάλαισε τελε
σφόρους κατά  τά  ολίγα δευτερόλεπτα τά  άπ α ιτη θέντα , ίνα τό 
πΰρ άποτελειώση τό καταστρεπτικόν αυτού έργον.

'Ο δέ Γερμανός καταληφθείς υπ ’ οργής καί έκδικήσεως 
έξέβαλε βραχνώδη φωνήν. "Εσυρε δέ φρενητιωδώς έγχειρί- 
διον κεκρυμμένον υπό τόν έπενδύτην αυτού καί υψωσεν αυτό 
κ ατά  τής χωρικής, ής οί οφθαλμοί έλαμπον υπό θείας χαράς.

«Φονεύσατέ με, έάν θέλητε», είπε μ ετ ’ άνερμηνεύτου υφους,
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άλλ ’ έσωσα υμάς χωρίς- νά προδώσω τήν πατρίδα μου.»
Ό  άξιωματικός έμεινεν έκπληκτος, θαυμάζων τήν άπλό 

τητα τού ηρωισμού τούτου, κα ί ρίψας χαμα ί τό όπλον, ύπε- 
κλίθη βαθέως. Κ ατά  τήν αυτήν στιγμήν οί άκροβολισταί κεκ- 
μηκότες έκτών ανωφελών έρευνών ετάττοντο εις τα ς ιν  υπο το 
παράθυρον τής Κ λαυδίας καί κατέλειπον την επαυλιν. . .

Περί τά χαράγματα ό κατάσκοπος ήδυνήθη νά δραπέτευση.

Έ ν Όδησσω. (Έ κ τού γαλλικού.)

Α γ γ ε λ ικ ή  Λ. Χ α ν τζή  Κ ώ νστα .

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Ή  έκθεσις τής καλλονής τού Σπά έσχε τούς μψυητάς της 

έν Τουρίνω τής ’Ιταλίας, ίνα μή είπωμεν οτι οι ’ Ιταλοί είναι 
καλοί έπ ιχειρηματίαι, όπως διά παντός τρόπου προσελ- 
κύωσι. τό χρήμα καί άναζωπυρώσι τό ’Ιταλικόν έμπόριον. 
"Εκθεσις καλλονής εν τ ιν ι πόλει ελκύει πολύ περισσοτέρους η 
οία δήποτε άλλη έκθεσις. Εντεύθεν κυκλοφορία χρήματος, 
άναζωπύοωσις του εμπορΌυ, τών επιχειρισεων, νεα -,ωη, ν^αι 
σχέσεις, νέαι άπολαύσεις.

Κ α ί ναι μέν ανέκαθεν απεδειχ^θη και η ιστορία τού Τρωικού 
πολέμου σαφώς μαρτυρεί οτι αί το ιαυτης φυσεως εκθέσεις 
καί βραβεύσεις έχουσι πολύ τό παράτολμον κα ί έπικίνδυνον, 
ούχ ήττον οί νέοι Παριδες τού 19 αιώνος μετά  πολλής ευχα- 
ριστήσεως άναλαμβάνουσι τά  τοσον ακανθώδη και δύσκολα 

καθήκοντά των.
Καλλονή άπόλυτος, έντελής, θεία, δέν δύναται νά ύπάρξη 

έν τή φύσει άτελεΐ άνθρωπότητι. Ή  ανθρώπινη όθεν κ α λ
λονή είναι σχετική. Πας τις  δέ θνητός προσωποποιών τάς 
ίδιας ιδέας σχηματίζει ιδανικόν τινα  τύπον καλλονής· ή κατά  
τά μάλλον δέ καί ήττον όμοιότης τινός πρός τόν τύπον τούτον, 
άποτελεΐ δ ι’ αυτόν τήν προσωποποιησιν τής αληθούς καλλονής.

01 νόίλοι του (ρυσιχ,ου /.αΧΧουζ εττανατταύονται ε%ι ενοζ νό[/.ου 
τού ηθικού κάλλους. Ή  παρά παντι άνθρωπω ταυτότης τής 
φύσεως καθίστησι τούς νόμους τούτους όμοιους σχεδόν πρός 
άλλήλους, όπόθεν καί υπό ένα τύπον προσωποποιείται ή άνθρω- 
σοιπίνη κ α λ λ ο νή .Ά λ λ ’εάν προς στιγμήν ηδυναμεθα νά διασπα- 
μεν καί μεταβάλωμεν τόν νόμον τούτον, ήθέλομεν πεισθή ότι 
τό ώραίον θά παρίστατο ημιν ασχημον και ταναπαλ.ιν, οτι η 
καλλονή είναι ολως φανταστική, συνθηματική καύ εξαρτιομ=,νη 

άπό συστηματικής τίνος αρχής.
Δύσκολος λοιπόν αποβαίνει ή αυθεντική περί καλλονής γυναι- 

Τίόζ Ttvo? χ-ρίσΐζ, οίοου γνωστόν τυγχάνει οτι ωραίοι γ υ ν/j αρεσζει 
πολλάκις είς τόν μέν, ένω είς τόν δέ άπαρέσκει, ώς κα ί άσχημος 
το ιαύτη παρ ίστατα ι ενίοτε εις τους οφθαλμούς τινων ως αλη
θώς ώραία. Οί μέν άγαπώ σι τάς μελαγχροινάς καί άπεχθάνον- 
τα ι τάς ξανθάς, άλλοι δέ λατρεύουσι τάς δευτέρας, ένω δέν 
ύποφέρουσι τάς πρωτας. Η ευσαρκια και ευμελεια είναι δια 
τούς μέν ή ζωή τού κάλλους, ένω ή λεπτότης καί ή διαφάνεια  
άποτελεΐ δ ι’ άλλους τήν ποιησιν και ιδανικοτητα αυτού.

Τέλος ή θέσις τών κριτών είναι δυσχερεστάτη, ό δέ άγών 
άχαρις καί ώς έπί τό πολύ απογοητευτικος.

έσχηματίσθ-η, έξεδόθη δέ καί τό σχετικόν πρόγραμμα έχον 

ώς εξής:
Ό  διαγωνισμός τής καλλονής άρχεται τήν 26ην Ίανουαρίου 

καί περατούται τήν 28ην τού αυτού μηνός κατά  τόν ακόλου
θον τρόπον.

Σάββατον 2 6  ώρ. 11  μ. μ. Έ ναρξις τού άγώνος έν τώ  
θεάτρω Σκρίβη διακεκοσμημένω πολυτελώς καί φωτιζομένω  
άπλέτως δ ι’ ηλεκτρικού φωτός. Μετά τήν επίσημον τής τελε
τής έναρόιν, δοθήσεται μεγάλη χοροεσπερίς, ής συμμεθέξωσι 
πάσαι αί υποψήφιοι. Δευτέρα 2 8  ώρ. 1 1 .  Εκτελεσις μουσικής 
συμφωνίας, διανομή τών βραβείων, χορός. Αον βραβεΐον. Μεγα 
λάβαρον έκ βελούδου χρυσοποίκιλτου καί χ ίλ ια  φρ. χρ. 2ον 
όραβεΐον χρυσοποίκιλτον σημαίαν καί εν άδαμαντοκόλλητον 
κόσμημα. 3ον πλουσία σημαία καί οφαΐον έξ άδαμάντων κό
σμημα, καί 4ον Ταινία τιμής κα ί κόσμημα εκ χρυσού.

Πρός τάς ώραίας, α ΐτινες θέλουσι μεταβ-ή εκ τού εξωτερικού, 
ό κομητάτον προσφέρει τάς δαπάνας διαμονής καί συντηρή- 

σεως είς εν τών ξενοδοχείων τής ά. τάξεως, ώς καί άμαξαν  
διά τόν έν τώ  ύπαίθρω αγώνα.

Α ί ρηθεΐσαι Κυρίαι οφείλουσι νά άποστείλωσι τάς φωτογρα
φίας μετά τών διευθύνσεων των μέχρι τής 12ης Ιανουάριου, 
όπως, έάν έγκριθώσιν, είδοποιηθώσιν έγκαίρως παρά τού κομη- 

τάτου·
Μαρία Α. Μαυρογορδάτου

r m i K E I O S  KOSMOS
AI Ισπερίδες καί οι χοροί έτέλεσαν Ιπισήμως τά εγκαίνιά των άπο 

τής εσπέρας τού χορού των ανακτόρων, καθ δν τοσαι οεσποιναι καί 
δεσποινίδες διά πρώτην οοράν Ιπανηγόριζον τήν Ιν τοις άνακτό- 
ροις εισαγωγήν των. Καί είναι εσπέρα Ιπίσημος διά πάσαν νέαν γ υ 
ναίκα ή  δ ε σ π ο ι ν ί δ α  ή κατά πρώτον έμφάνισις αύτήςε ίς  χορον καί ιδία 

βασιλικόν.
’ Κρωτησεις περί του τρόπου τής ένδυ;α.ασίας /.αι τών παρουσιάσεων 

άπεστάλησαν ήμίν άπειροι, δυστυχώς όμως λίαν άργά. όπως δυνηβώ- 
μεν να διευκολύνωμεν τάς κ. άναγνωστρίας μας Ιν ταίς μετά τόσου 
ζήλου καί βέρμης διατυπουμέναις Ιρωτήσεσιν αύτών. Μεβ’ ολην δέ 
τον ύπό τών άρχών τής Έφημερίδος ημών Ιπιβαλλόμενον περιορισμόν 
Ιν τοΐς στενοτάτοις τής άπλότητος όρίοις, δέν δυνάμεθα ούχ ήττον νά 
μή χαράξωμεν καί γραμμάς τινας περι τών ύπό τής ε(Κμοτυπιας επι
βαλλόμενων όρων τής κατά τούς επισήμους χορούς άπλής μέν, κατά  
τό δυνατόν, άλλά καλλαισΟήτου περιβολής. 'Η ωιλαρέσκεια τό άγνόν 
τούτο καί έ’μφυτον τω άνθρώπη) ελάττωμά υποχρεοίημάς, ουχι να έπι- 
διώξωμεν τήν Ιξαιράνισίν του, ώς άντικειμένην πρός τήν ιδέαν τού κα
λού καί πρός τούς φυσικούς αύτούς νόμους, άλλά ρυθμίζουσαι και πε-  
ριστέλλουσαι τά δρια τής κυριαρχίας του, συντελέσοεμεν είς τον δι’ 
αύτής έπιδιωκόμενον καλλαισ9ητικόν σκοπόν άνευ σπατάλης καί ΰπερ- 
μέτρων δαπανών. Τόσω δέ μάλλον δικαιούμεθα νά διαθέτωμεν στήλην  
τινά τής «Έφημερίδος τών Κυριών» πρός τούτο, δσφ αί Εύρωπαίαι 
ομόφυλοί μας έν τή  διακρινούση αύταΐς νοημοσύνη καί πρακτικότητι  
Ιπινοούσι πάντα τρόπον καί μέθοδον, όπως όσον οίό  ̂τε όλιγοδάπανον
καί οικονομικόν καθιστώσι τόν συρμόν.

’Αντ ί  λοιπόν νά δαπανώμεν χρήματα είς άνθη ή πολυτελείς καί πολι-
τίμους τής κεφαλής διακόσμους, ό συρμός επιτρεπει οπως χρυσή λεπτή  
άλυσος— καί τις Ιξ ημών στερείται τοιαυτης, άφού τοσον αί μητερες 
μας Ισυνείθιζον νά άναρτώσι τά ώρολόγιά των ά$ό τ|)ύ λαιμού διά μα
κρών άλύσεων —τρις κατά διαστήματα περιστρεφόμενη περί τήν κεφα
λήν κατά τόν τρόπον τών άρχαίων έλληνίδων, είναι το θελκτικωτερον 
στόλισμα διά κεφαλήν ιδία νεάνιδος. Τό κτένισμα κατά τήν περίστασιν
»niirvu TTfrnsι Tfití να EtvAt'. πυονοειέ
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χώρον οπως ή χρυσή αλυσος δίκην τριπλού διαδήματος περιστρεφη 
την εϊς λεπτουί βοστρύχους και εις δύο προς τα πρόσω χωριζομενους 
τοιούχους περατουμενην κόμην.

Έσθήτες διά νεάνιδας είναι καταλληλότατα', αΐ κ̂ λεπτής μουσελι- 
νης, ήτις κατά τον συρμόν ποικίλλεται !κ  μετάξης ή χανδρών. Τά τοι- 
αΰτα Απομιμούνται διά τεχνητής έπιρ^αιρής μικρών έζ ολοσηρικού σχε
δίων, άτινα και εύθυνά είναι καί την αύτήν έντυπωσ ν Ιμποιοΰσιν. Και  
όμιλούμεν περί νεανίδων, διότι αί κυρίαι φερουσι πάντοτε δια τας επι
σήμους χορευτικάς Ισπερίδας ιρορεματα βαρέα ε/. βελούδου ή ολοσηρι- 
κού. Τά τρίχαπτα είναι έν μεγάλη χρήσει, έχευσι δε και τοπροτέρημα 
νά καλύπτωσι πολλάκις φόρεμα Αρκούντως πεπαλαιωμενον.

Επανωφόρια τού χορού, δεν είναι πλέον τά πολυοαπανα έκείνα έζ 
όλοσηρ κών και πτερών. ’Έχετε παλαιά τής μητρος σας λαχούρια σά
λιά. Χωρίς ποσώς νά τά κόψητε, περιστείλατε αυτά οι ¿λίγων π τυ 
χών, σχηματίσατε καταλλήλως εις σχήμα των εν χρησει διά κυρίας 
επανωφορίων τής ήμέοας καί εΤσθε Ιντος των Απαιτήσεων τού συρμού 
Ιν ταύτώ δέ καί τής οικονομίας.

Τά κοσμήματα Ικ καμεών, ώς ένώτια, πόρπαι, ψελλια ή περιδέραια 
¿πανέρχονται καί πάλιν εις τον συρμόν. Ανθίζατε λοιπον τά &ρμαρ ά 
σας, Αναζητήσατε τάς ύπό τού ίοροτροπου συρμου εν τή  Αφανεια και 
τή  λήθη Από έτών ταφείσας λεύκάς, έν ε’ι'δει τεχνικών Αναγλύφων 
κ α μ έ α ς σας καί στολισθήτε δι’ αύτών, αναμιμνησκόμεναι τήν παρελ- 
θούσα νεότητα με τάς χαράς καί τάς θλίψεις, μ'ε τούς θριάμβους και 
τάς πικρίας της.

Τ Α  Κ Α Τ Α  ΤΟ Α Μ Α Λ 1 Ε Ι 0 Ν  ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
Μόλις έγένοντο α ί νέαι αρχαιρεσίας καί έδημοσιεύθη η λο. 

γοδοσία τής διοικητικής τού Ά μ αλε ιο υ  Ορφανοτροφείου επ ι
τροπής, καί ή τέως πρόεδρος αυτού κ. Φ. Πρετεντέρη εκλε- 
γεΐσα καί πάλιν τοιαύτη καί αποδεχθεισα εκ νέου την προε- 
δρείαν, ήναγκάσθη νά υποβάλη τήν παραιτησιν της, ως εκ 
τής αυθαιρέτου συμπεριφοράς των μελών τής Δ. επιτροπής, 
τά  μέλη άβασανίστως, ώς πληροφορβυμεθα και ανευ τής συγ- 
καταθέσεως αυτής εις νέας προέβησαν έν τω  καταστη μ ατι 
μεταρρυθμίσεις.

θλιβερόν, όντως έστα ι, εάν καί εις τά  καταστήματα  έτι 
αυτά τά  τον εύεργετικώτατον καί φιλ,ανθρωποτατον επ ιδ ιω - 
κοντα σκοπόν εισχώρηση τό πνεύμα των ραδιουργιών και αντι
δράσεων, άντί τής επιδιώξεως τής βελτιώσεως των εν αύτοΐς 
κακώς κειμένων καί τής μερίμνης τού συμβουλίου περί τήν πιστήν 
εκπλήρωσιν τών υψηλών αυτού καθηκόντων. Το τοιούτον πνεύμα 
καταφα ίνετα ι καί έξ αυτών τών εσχάτως ενεργηθεισών αρ
χαιρεσιών, καί εκ τής υπό τού εφόρου κ. Τυπαλδου Κοζακη 
δημοσιευθείσης λογοδοσίας. Ή  λογοδοσία αυτη φαίνεται πως 
μεροληπτική, διότι Ινώ κατά τήν ιδ ίαν αυτού ομολογίαν ή 
κατά τήν τελευταίαν τρ ιετίαν διοικήσασα ειθιτροπη εςετελεσε 
μετά πολλού ζήλου τά  καθήκοντά της, έπιτυχούσα περίσσευμα 
έκ 14  περίπουχιλ. φρ. ενώ εις προγενεστέρας έποχάς— ώς κατά  
τήν λογοδοσίαν τού 82  ελλειμ.μα έπαρουσιάζετο,— ο κ. Κοζά- 
κης φαίνεται λησμονών νά μνημονεύση, εάν τό νέον περίσσευμα 
προέκυψεν έκ νέων έσόδων ή δωρεών τού εν λόγω καταστήμα
τος ή έξ οικονομιών τής διοικησάσης έπιτροπής.

Φρονούμεν έν τούτοις ότι, έάν έμνημονεύοντο πασαι αί οικο- 
νομίαι αί οφειλόμεναι εις τόν άκάματον ζήλον καί τήν άγρυ- 
πνον μέριμναν τών κυριών τής Δ 5 Έπιτροπής, καί ή προς 
αυτήν ευγνωμοσύνη τών μελών ήθελεν είσθαι ζωηροτέρα, καί 
τά  μέλη πριν ή προβώσιν εις έκλογήν νέας έπιτροπής ήθελον

σκεψθή νά άναθέσωσι καί πάλιν, τήν διοίκησιν εις τάς στ ι-  
βαράς εκείνων χεΐρας, ών ή δραστηριότης καί ένέργεια τόσου 
καλού έγένετο πρόξενος.

Δ ιότι δεν δύναται νά άρνηθή τις , πολύ ολιγώτερον ο κ. 
Έφορος, ότι άφ ’ ής έποχής ή τέως έπιτροπή άνέλαβε τήν 
προμ.ήθειαν τών τροφίμων καί τήν ζύγ ισ ιν αύτόιν, κατώρθωσεν 
επί τής ήμερησίας αγοράς μετρίασιν τών έξόδων επί 6 — 8 δρ. 
ότι ά φ ’ ής έποχής ή τέως έπιτροπή είσήγαγε τήν χρήσιν 
γαιανθράκιον, άντί ξύλων καί ξυλανθράκων με γάλη έκ τούτου 
έπίσης προέκυψεν οικονομία, ότι τέλος τό περίσσευμα κα ί ή 
έν γένει βελτίωσις τών οικονομικών οφείλεται προς τάς κυ
ρίας ταύτας, α ιτινες διά παντός τρόπου έπεδίωξαν αείποτε 
συν τή ύγιε ΐ τών ορφανών ηθική καί πνευματική μορφοόσει 
καί πάσαν υλικήν οικονομίαν. Εις αύτάς οφείλεται ή δωρεάν 
παρεγομένη διδασκαλία τής έξηγήσεως τού Ε υαγγελίου ύπό 
τού εύπαιδεύτου καί παντός έπαίνου άξίου ίερομονάχου κ. 
Σωφρονίου, εις αύτάς οφείλεται ή χορηγουμένη ύπό τού κ. 
’Αναστασίου δωρεάν δ ιδασκαλία τού μαθήμ.ατος τής λο γ ισ τ ι
κής καί οικ. οικονομίας —  ον άπορούμεν πώς ο κ. Τυπάλδος 
Κοζάκης άν ούχί ύπό ευγνωμοσύνης τουλάχιστον ύπό εύ- 
γενείας δεν αναφέρει έν τή λογοδοσία του —  ε ϊ: αύτάς δέ 
καί ή δωρεάν εισαγωγή τής εκκλησιαστικής μουσικής καί 
μουσική έκγύμνασις τών ορφανών ύπό τού κ. Σακελλαρίδου, 
—  όστις καίτοι τέως παραιτηθείς -—- ην έν τούτοις άξιος τής 
εύγνωμοσύνης πάντων.

Έ άν ταύτα  πάντα έγένοντο γνω στά προς τά  μ,έλη τού 
’Ορφανοτροφείου, δεν ήθελον βεβαίως προβή ταύτα  εις 
έκλογήν νέων προσώπων, ά λ λ ’ ούτε ήθελον ίσως έπισυμβή αί 
έπακολουθήσασαι δυσάρεστοι σκ.ηναί, αί ποοκαλ,έσασαι τήν 
παραιτησιν τής κ. Πρετεντέρη. Κ α ί ταύτα  μ,έν έν σγέσει πρόο 
τό μ.εροληπτικόν ή μ.άλ,λον ειπεΐν κομ.υ.ατικόν πνεύμα, όπεο 
άπό τίνος φαίνεται έπιπνέον καί διέπον κα ί τά  τού οιλανθρω- 
πικού τούτου καταστήματος, καί εις 8 καί ή κυβέρνησις αυτή 
οφείλει εγκαίρως νά έπιστήση τ·>ν προσοχήν τη :. Ώ ς πρός 
άλλα δέ σημεία τής λογοδοσίας τού κ. Τ. Κοζάκη έπιφυ- 
λασσόμεθα έν ιδιαιτέρα καί πάλιν έπ'ι τού καταστήματος 
τούτου μ,ελέτη νά έξενέγκωμεν τάς κρίσεις ημών, θεωρούσαι 
τούτο καθήκον έπιβαλλόμενον ήμΐν ύπό τε  τής κοινωνίας καί 
φιλανθρωπίας.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γ υ ν α ίκ ε ς  ί ΐλ ο ε α ρ χ ο ο .—  Μέχρι τοΰδε αί γυναίκες δ ιέ- 

πρεψαν ώς ιατροί, φιλόλογοι, δικηγόροι, μαθηματικοί έμπο
ροι. Σήμερον μή άρκούμεναι εις τόν έπί τής ξηράς μετά τού 
ισχυρού στοιχείου συναγωνισμόν, άνέλαβον νά διαφιλονικήσωσιν 
αύτώ τά  πρωτεία καί κατά θάλασσαν. Δύω νέαι ’Αμερικανί
δες καταταχθείσα ι άπό έτών εις τήν ναυτικήν σχολήν άπε- 
φοίτησαν αυτής διακριθεΐσαι εις πάντα τά  μαθήματα· άφού 
έπί τρ ιετίαν ήδη όλην αύτα ι είργάσθησκν παρά διαφόροις ά τ -  
μοπλοίοις ώς δόκιμοι, σήμερον ή μέν νεωτέρα άνέλαβε τήν 
διοίκησιν μεγάλου πλοίου, εχοντος τήν συγκοινωνίαν τού λ ι-  
μένος τής Νέας ‘Υόρκης, ή δέ άλλη πλοιαρχεύει πλοίου τα -  
ξειδεύοντος άνά τόν Μ ισισιπήν. Οί ’Αμερικανοί είναι θαυμά
σιοι άνθρωποι, κατανοήσαντες καί λύσαντες τό μέγα τής έρ-
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γασίας ζήτημα, δ ι’ § καί άντί έλλειμμάτων καί δανείων ό 
προϋπολογισμός αύτών παρουσιάζει περίσσευμα 5 0 0  εκατομ

μυρίων φράγκων.
© ά ν* το ς  τη ς δουκέσοης Γ α λ λ ιέ ρ * . —  Κ α τ ’ αύτάς 

άπεβίωσεν έν Παρισίοις ή δούκισσα δέ Γαλλιέρα γεννηθείσα 
καί ζήσασα τό πλεϊστον τής ζωής αύτής εις Γένουαν τής

’Ιταλίας. (  ̂ ι
Ό  πατήρ αύτής. μαρκήσιος Βριπιάλε —Σάλο υπήρξεν επι

τ,να καιρόν πρεσβευτής τής Σαρδηνίας έν Παρισίοις, άποθανών 
δέ άφήκεν αύτη κολοσσιαίαν περιουσίαν. Συζευχθεισα μετά 
πλουσιωτά-ου άνδρός, τού δουκός δέ Γαλλιερα, ή εύγενης 
αυτη ϋπαρξις άφιέρωσεν άπαντα τόν βίον καί τήν περιουσίαν 
αύτής ε ί:'αγαθοεργ ίας. Έ ν Μευδόνη τής Γ αλλίας ένθα διε- 
μενε κατά  τά θέρος διέθεσε δέκα τέσσαρα εκατομμύρια φρ. 
πρός ΐδρυσιν ορφανοτροφείου περιλαμβάνοντας τριακόσια παι- 
δία άπό έπτά— δεκατεσσάρων έτών καί γηροκομεΐον διά τους 
γέροντας κληρικούς. ’ Επροίκισε δέ άμφότερα τά  άσυλα τα ύτα  
διά τού τακτικού εισοδήματος δέκα εκατομμυρίων φρ. "ίδρυ- 
σεν έν Παρισίοις τρία κολοσσιαία οικήματα, στοιχισαντα ύπέρ 
τά  2  εκατομμύρια φρ. έν οίς κατοικοΰσιν άποροι οίκογένειαι

δωρεάν. .
"Ιδρυσεν έν Κλαμάρτη νοσοκομεΐον, ένθα νά γ ίνω νται ό έ

κτοι γέροντες έκ τών μάλλον έγκαταλελειμμένων, προικίσασα 
δ ι’ 11  έκατομ. φρ. καί τό κατάστημα τούτο, "ίδρυσε ποος 
τούτοις έν Παρισίοις μουσεΐον ψέρον τό ονομά της, εις 8 έκλη- 
ροδότησε πέντε έκατομ. φρ. Δέν έλησμόνησεν όμως καί τήν 
γενέτειραν αύτής πόλιν. Είκοσι πέντε έκατομ. φρ. διέθεσεν 
ύπέρ τής κατασκευής τού λιμενος τής πόλεως Γενούης, επ ιά  
έκατομμύρια δέ ύπέρ τής ίδρύσεως δύο νοσοκομείων εν ’Ιτα 
λ ία , κληροδοτήσασα συγχρόνως εις τήν πόλιν της Γένουας το 
έξαίσιον μέγαρον, έν ώ κατώκει ό σύζυγός της, καί έν τή

πινακοθήκη τού οποίου ύπήρχε σημαντική συλλογή εικόνων 
τών διασημοτέρων ζωγράφων, μεταξύ τών οποίων τού Ρού- 
βενς καί τού Β αν— Δίκ. Προσέφερε δέ, ώς λέγουσι, πρός τόν 
Π άπαν ΙΙΐον IX ίδιοχείρως εν έκατομμύριον φρ. εις χρυσόν.

Ή  περιουσία της βεβαίως συνεπεία τών σπουδαιοτάτων 
τούτων γενναιοδωριών της ήλαττω θη άπό διακόσια εκα .ομ- 
μύρια, άτινα  κατέλιπεν ό σύζυγός της άποθνήσκων, εις είκοσι 
μόνον έκατομμύρια, πλήν βεβαίως τής περιουσίας, ήτις  άνήκεν 

ιδιαιτέρως εις τόν υιόν αύτής.
Φ ο ρ ο λ ο γ ε χ  τ ώ ν  Το ζητημα  τής αγαμιας

συνταράσσει άπό τίνος άπαντα τά  Ευρωπαϊκά κράτη. "Οτε η
μείς πρό διετίας άκριβώς έγράφομεν ότι ή Βουλή ώφειλε να 
φορολογήση τούς άγαμους, ή παρατήρησίς μας έφάνη τολμηρά 
πως, σήμερον δέ ό ιδρυόμενος ‘Υμέναιος ύπόσχεται νά θέση 
φραγμόν εις τό μαστίζον καί τήν μικράν Ε λ λά δ α  μέγα τούτο 
κακόν. Έ ν Παρισίοις όμως ένθα ή άγαμ ία  δέν έχει τήν α ι
τ ίαν της εις τήν έλλειψιν προικών, ά λ λ ’ εις τήν κακοήθειαν 
μάλλον καί διαφθοράν, άναφορά κεκαλυμμένη ύπό πολλών 
χ ι λ ι ά δ ω ν  ύπογραφών κατετέθη εις τήν Βουλήν, ήτις επελ/,φθι-, 
ή'δη τού σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος.

ΑΑΛΠΑΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Α . Α . Κ .  Β ώ λ ο ν .  Έλήοθη. Ά π εσ τά λη .— Κον Ν. Δ Τ α ϊ-  

γ Α ν ι ο ν. Επιστολή  ύμών Ιλήφθη. Νέαι συνδρομήτριαι ένεγράφησαν  
μυρίας εύχαριστίας δι’ εύγενή μέριμναν γράφομεν. -  Καν Εύ. Κ. 
Μ ι τ υ λ ή ν η ν .  Νέαι συνδρομήτριαι ένεγρΑιρησαν καί Αντίτιμον συν
δρομών έλήιρθη. Μυρίας εύχαριστίας- ο Α. Χ η  Κ. εις G ara S a r u le s t i ; 
— Καν Δ. Β. Κ ρ α ϊ ό β α ν .  Καθ’ ολον τον ’Ιανουάριον προσοέρουσι 
δώρα, έπισκεπτήρια δμως Ιπί τώ νέω Ιτι Αποστέλλουσι μόνον τήν Α. 
εβδομάδα. — Καν Αι. Δ. Κ ) π ο λ ι ν. Α ί Αρχαί παντός Ανθρώπου 
είναι σεβασταί, ιδίως δταν Απορρέωσιν άπό τής ηθικής καί τού ¿ρθοΰ

45  — Ε Π Ι Φ Γ Α Α Ι Σ 4 ο

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΓΙ

Συγχώρησόν μοι, έάν άδυνατώ νά έπιζήσω τής τρομεράς 
καταισχύνης, δ ι’ ής έκηλιδώθη τά όνομα, ό'περ σύ έξύψωσας 
καί έξήγνισας πάντοτε. Δέξου με πλησίον σου. Κ α ί ταύτα  λέ- 
γων έξηγαγε τού θηλακίου του μικρόν περίστροφον, έπλήρω- 
σεν αύτό καί θέτων έπί τού κροτάφου του έψιθύρισεν : ύγία ινε
Μαρκέλ.λα. _ , , , ,  ,

Κρότος έκπυρσοκροτήσεως άντήχησεν εις χθν αερα,^ νέφος 
καπνού περιέβαλλε τόν τάφον τής άτυχούς χήρας Βερνιέ, ά λ λ ’ 
άντί ο Γιλβέρτος νά πέση έκτάδην έπί τού εδάφους,^ ίστατο  
όρθιο:, παρ’ αύτόν δέ νέα γυνή σφίγγουσα ακόμη τήν χεΐρα 
ήτις έφερε τό πολύκροτον. Ή  Μαρκέλλα προαισθανθεΐσα τάς 
συνέπειας τής τρομεράς τού Γιλβέρτου θεσεως, καί ωθούμενη 
υπό οδυντφάς και φρικώίους προαισθτ,σεως είχε [χεταο’̂  εις τό 
νεκροταφεΐον. Τήν στιγμήν δέ καθ’ ήν εκείνος εθετε ^τό στο- 
μιον τού πολύκροτου έπί τού κροτάφου του, ή Μαρκέλλα ώθη
σε μεθ’ ορμής τήν χεΐρά του καί ή σφαίρα διηυθύνθη έπί τίνος 
νεκρικού άγάλματος. Ταχεία ώς άστραπή ή Μαρκέλλα ηρπα
ύε τό καπνίζον έτι όπλον, έρριψεν αύτό μακράν καί μετά φω
νής τρεμούσης ύπό συγκινήσεως, ειπε : Δ υστυχή ! Α χαρ ισ.ε .

άκαρδε ! άποθνήσκεις άφήνων δύο δυστυχείς εις τό ελεος της 
τ ύ χ η ς 1 Κ α ί έάν δέν έλυπήθης έμέ, ήτις δέν θά σοί έπέζων 
βεβαίως, δέν έσκέφθης τούλάχιστον τόν άτυχή άδελφόν σου, 
τόν αδίκως ριφθέντα εις τάς φυλακάς καί διά τό αποτροπαιο- 
τερον τών κακουργημάτων άδίκως κατηγορούμενον ! Ενομισες 
λοιπόν ότι θά σέ έγκαταλείψω  καί εγώ ! Με εςελαβες και 
κρίνεις τάς γυναίκας,έξ εκείνων, ών τόν έρωτα οί πλεΐστοι τών 
άνδρών άνοράζετε, καί α ιτινες αμα τό συμφέρον εκλειψη σας 
στρέφουσι τά  νώτα ! Πόσον ήπατάσο Γ ιλοέρτε, και ποσον ά
δικον είχες νά φανής τόσον άδύνατος ! ; ,

Ό  δυστυχής νέος ένόμιζε; 6'τι ευρισκετο ηόη εις την άλλην  
ζωήν καί ό ,τί εβλεπεν ήτο οπτασ ία ! Πλήν ή φωνή της Μαρ
κέλλας καί τά  θερμά δάκρυά της έφερον αύτόν είς τήν πραγμα
τικότητα. „ ,

Σύ λοιπόν μέ εμποδίζεις νά απαλλαγώ  της οδυνηρας ταυ- 
της ζωής, έψιθύρισεν ό Γιλβέρτος άτενίζων έκθαμβος την 
Μ αρκέλλαν! Σύ θέλεις νά συμμετάσχης τ^υ πολυτάραχου 
βίου μου, καθ’ ήν άκριβώς στιγμήν 8 βίος ούτος αποοαινει α
βίωτος !

Ό π ο υ  ά π ο δ εο κνύετχ ο  ο-ο  ή Γ κ α ρ δ ί*  δ ύ ν α τ α ε  
ν *  β υ ν ε ρ γ * ® θ ? |  ι ο ύ  ν ο Δ .

Ό  Γιλβέρτος ήκουεν έν γοητεία τήν ώραίαν εκείνην γλώσ
σαν ήτις έθελγε καί εμάγευεν αύτόν. Δέν άμφέβαλλε πλέον 
περί τή : γυναίκας, ήτις ώμίλει οθτω πρός αύτόν, και ης τα  
εύγενή α ισθήματα τόσον είχε παραγνωρίσει.
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λόγου. Τήν άνάγκην δθεν φ ιλοτιμ ίαν.—  Κον Γ. Α. Κ. Σ π ά ρ τ η ν  
Συνδρομή έλήφθο' ένεγράφη. —  Kcv Θ. Ν Σπ. Σ μ ύ ρ ν η ν .  Γράφο- 
μεν τώ αϋτόσε άντ.προιώπω ημών' ημερολόγια καί βιβλιάρια άπε- 
στάληοαν. —  Καν Σ. Γ. Λ ε χ α ι ν ά. Τό φύλλον μας δεν είναι πολι
τικόν. κακώς δθεν έπληροφορηθητε' Ιλήφθησαν. —  Καν Ε. Ε. Σ ε β α 
σ τ ό  ύ π ο λ ι ν. Κα ι διατ! όχι, "άφοΰ εΤναι καλός άνθρωπος; Την 
φιλοπατρίαν σας δύνασθε να άποδείξητε καί μακρόθεν ‘Ως πρός τό 6'. 
είναι ζήτηεια τής καρδιας. — Κους άδελφούς Δ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο  ύ- 
π ο λ ι  ν, ‘Ημερολόγια ζηεηθέντα άπεστάίησαν. Γράφομεν. — Καν 
Κ. Σ. " Α μ φ ι σ σ α ν .  Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. —  Καν Μ. Στ. 
Κ α λ ά μ α ς. Λυπούμεθα, διότι ούδε’ποτε έλάβομεν την έν λόγω 
δπιστολήν. Έ^ητάσαμεν εις τό Ινεαύθα ταγυδρομειον, άλλ ’ ούδέν 
εΰρέθη. — Καν Ζ. Σ. ’Ά ν δ ρ ο ν .  Τα συγχαρητήριά μας. —  Καν 
Σ. Στ. Κ ι σ σ ό ν .  "Ετερα 3 βαρ. άπεστάλησαν. Ά ντ ίτ ιμ ο ν  Ιλη 
φθη.—Κον Γ. Β. Π ύ ρ γ ο ν .  Επιστολή  αετά χρημάτων έλήφθη. Μα
ρίας ευχαριστίας δι’ εΰγενή μέριμναν' διαταγαί σας έξεπληρώθησαν 
πάραυτα — Κον Γ. Κ. Κ ) π ο λ ι ν .  Ζητηθέντα 20 σο’)μ. άποστίλλονται. 
- Κ ο ν  Ε. Π. Σ ύ ρ  ον .  Ά φ ο ΰ  εχετε σχηματίσει τοιαύτην γνώμην, ή 
ΐδική μας είναι δλως περιττή.— Κον Δ. Θ. Ρ ο υ χ  τ σ ού κ ι ο ν. Εύχα-  
ριστοΰμεν δι’ εύγενεΐς φροντίδας. Θα όπομείνωμεν ετι τήν αδιακρισίαν 
του κ. αύτοΰ —Κον Γ. Ν. Λ ε υ κ ω σ ί α ν .  Νέα συνδρομήτρια Ινεγρά- 
φη.— Κον Λ. Ζ. Π. Λ  ά ρ ν α κ α. Έλπίζομεν ότι έλάβετε ήδη τήν γ'. 
έπιστολήν μας.— Καν Ε. Ε. Τ ρ α π ε ζ ο ΰ ν τ α .  Ά φοΰ  σας άρέσκει να 
εχητε Ιπισκεπτήρια. εχετε' ημείς άπηντήεαμεν εις τήν έρώτησίν σας· 
δεν έπαγγελλόμεθα παιδαγωγικόν Ιπάγγελμα.— Κον Κ. Β. Β ρ α ΐ λ α .  
‘Η ταινία σας έτυπώθη οδτω. Ιντεΰθεν ή μετατροπή σας άπό κυοίου 
εις δεσποινίδα, πραγμα δπερ εύτυχώς δι’ ΰμας είναι άνακριβές.— Κον 
Σ. Β Π ε ι ρ α ι ά .  Ένεγράφητε. Φύλλ. τρ. έτους δύνασθε νά λάβητε 
άπό 8ης Μαρ. 88  — 8ης Μαρ. 89. Ά ντ ίτ ιμ ο ν  δρ. 5. Α ’. έτος άδετον 
δρ. 6. Χρυσοδεδεμένον δρ. ΊΟ. Ευχαρίστως δεχόμεθα τήν εύγενή συν
εργασίαν Ομών.— Καν A. X  Κ. ’Ο δ η σ σ ό ν .  Μυριάκις εΰγ^ωμονοΰ- 
μεν δι’ εύγενή έπιστολήν καί ώραιοτάτην μετάφρασιν' δημοσιεύομε-/ 
σήμερον.— Κον Α. Μ ’Ο δ η σ σ ό ν .  Προ τής τελευταίας σας ει’χομεν 
ηοη άποστείλει, μετ ’ αυτήν δέ είσέτι 30  — Κον Εύ. Δ. Φ ο λ έ σ τ ι ο ν .
Ελήφθησαν. Ζητηθεν μουσικόν τεμάχιον άποστέλλομεν. — Κον Γ. Κ 

Λ. Ζάκυνθον. Τό ήμερολόγιον άπεστάλη' ενεγράφη δέ και συνδρομήτρια··

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κατά. τω ν  κ η λ ίδ ω ν  τ ή ς  σ κ ω ρ ία ς . Διαλύετε ολίγον άλας κασι- 

τερου καί δι’ αύτοΰ βρέχετε τά ς  κηλίδας τής σκωρίας, αιτινες πά
ραυτα καθαρίζονται.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ψητόν βόειον. ’Εάν έχητε καλόν καί χονδρόν τεμάχιον βοείου μη

ρού, αφήσατε αύτό έπί δύο ημέρας καί μετά ταΰτα χωρίσατε ε’ις 
παχείας φέτας ενός καί ήμίσεως δακτύλου. Κοπανίσατε αύτάς, τηγα
νίσατε ώς τό μπιφστέκ καί μετά ταΰτα θέσατε μετά τοΰ έναπολει- 
φθεντος βουτήρου εντός χύτρας, έν ή ρίπτετε καί άνάλογον τομάταν,  
έν φύλλον δάφνης, άλας καί πέπερι. "Αμα βράση ολίγον προσθέτετε 
καί ήμισυ ποτήριον λευκοΰ άριτινώτου οίνου. ’Ιδιαιτέρως ξηροτηγα- 
νίζετε διά βουτύρου τεμάχια άρτου, άτινα θέτετε έπί άπλάδος, έπ’ 
αύτών τάς φέτας τοΰ ήδη έτοιμου κρέατος καί έπί τούτου τό σχη-  
ματισθέν νοστιμώτατον έμβαμμα.

ΓΝΩΣΤ0Π0ΙΗΣ1Σ
Π αρακα .Ιοϋντα ι α ί όΛ'νγαι κ . χ· σ υνδ  ρο μητρ ιάν τή ς  ((’/?- 

φημεριδος τω ν  Κ υ ρ ίω ν » , α ί καθυστερούσαν τη ν  συνδρομήν  
τού τρ. ε· νά  εύαρεστηθώσι νά  άποστεί'λω σ ιν  α ύ τή ν  έντό ς  
τής ά· έβδομάδος τοΰ Ια νουάρ ιο υ■ Ή  π ερα ιτέρω  α να β ο λή  
τή ς άποστοΛής τής συνδρομής α π ο β α ίνε ι α σ ύ γγ νω σ το ς .

Π αρακαΛ οΰντα ι έπ ίσης έ τ ε ινα ν , ω ν  ή συνδρομή Λήγει 
ή νά  ά να νεώ σ ω σ ι π ά ρ α υτα  α υτή ν  ή νά  ε ίδοπο ιή σω σ ιν  δτν 
π αραντο ΰντα ν , δπως δ ιακοπή  ή άποστοΛή τοΰ φόΛΛου. Ε .Ι- 
π ίζ ο μ ε ν  δτν α ί κ. κ. συ· δρομήτρναν κατανοούσαν τό δ ί 
κα ιο ν  τω ν  ά νω  παρακ .Ιήσεώ ν μ α ς , Θέ-Ιονσιν εύαρεοτηθή νά  
συμ μ ορφω θώ σ ιν , άφοΰ άΛΛως περ ί τόσον εύτεΛοΰς π ρό κε ι
τα ι ποσοΰ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μ. καί Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
Τό εμπορικόν κατάστημα των άδελφών Οικονόμου γνωστοποιεί δτι 

άπό 1ης Σεπτεμβρίου έ. έ. μετεκομίσθη εις τήν έπί τής Ερμαϊκής όδοΰ 
δπ’ άριθ. 39 οικίαν Κορομηλά, όπου ήν πρότερυν ό Παράδεισος των  
Παίδων.

Τό κατάστημα τοΰτο πλουτισθέν έσχάτως διά παντός είδους υφα
σμάτων καί λοιπών ειδών συνέστησε καί έργοστάσιον γυναικείων πίλων 
καί ενδυμάτων, διευθυνόμινα υπό των γνωστών κ. κ. Κατίνας Κ Οι
κονόμου καί ’Ελευθερίας Θεοτοκάτου.

Α ί κυρίαι δθεν πελάτιδες τοΰ ^ηθέντος καταστήματος έν αύτώ, 
προμηθεύονται υφάσματα, άτινα αύτόσε μετά θαυμαστής ταχύτητες  
καί καλλα ισθησίας εις ωραίας έσθήτας διαρρυθμίζονται, πρός οέ ωραί
ους πίλους κ αί πάντα τά παραρτήματα τής γυναικείας περιβολής.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Μαρκέλλα, είπεν ώσεί άνανήφων 
έν μέ σώζεις μόνον άπό τόν θάνατον, άλλα και άπό τήν 

αμφιβολίαν, άπό τήν οδύνην του νά καταφρονώ πάντας τούς 
δμοίους μου. Θά ζήσω ναί, 8ν' εσέ, θαυμασία κόρη, δ ιά  νά σέ 
υπακούω, διά νά οδηγούμαι εν τώ  βίω εγώ ο άνήρ μέ τούς 
ισχυρούς μυς καί τά  έντονα νεύρα, παρά σου τής ασθενούς καί 
λεπτοφυούς κόρης, παρά τής μεγάλης καρδίας σου.

Δέν ήννόεις λοιπόν, Γιλβέρτε, ό'τι αύτοκτονών κατεδίκαζες 
τόν αδελφόν σου άμετακλήτως, άποδεικνύων ότι έπίστευες εις 
τήν ενοχήν του.

Μή τά  πάντα  δέ^ συνομοτούσι κ α τ ’ αυτού! μη ύπάρχη 
εστω κ.αί μία υπέρ αυτού περίπτωσις !

’Εγώ καί σύ, Γ ιλβέρτε, εϊμεθα υπέρ αυτού καί όφείλομεν 
νά εργασθώμεν, ΐνα άποδείξωμεν τήν άθωότητά του. Ά φ ο ΰ  
τό όνομά σου, ή τ ιμή  σου, ή υπόληψις τής οικογένειας σου 
διέτρεχον τοιούτον κίνδυνον, παν αλλο ώφειλες νά πράξης 
ή νά άποθάνης. ’Οφείλεις νά ζήσης καί νά παλαίσης, 
όπως σώσης τάς ίεράς τα ύτα ς  παρακαταθήκας, άς γονείς έν- 
τιμοι καί φιλόστοργοι εκληροδότησάν σοι. ΤΗλθον εδώ, φίλε, 
δδηγουμένη υπό φοβερού προαισθήματος. ΤΕΓλθον νά σέ σώσω 
καί νά σέ βοηθήσω εις τό νά σώσης τόν αδίκως καί σκληρώς 
δοκιμαζόμενον αδελφόν σου. Μ εταξύ αυτού καί τών δύο α
χρείων εκείνων, οΐτινες ώς κολασμένοι έ'φερον τήν δυστυχίαν 
τήν προχθεσινήν εσπέραν εις τόν οΐκόν μας, υπάρχει άναντιρ- 
ρήτως μυστήριόν τ ι. Τό ήννόησα έκ τών λόγων ους b Ά β β ά ς  
άντήλλαξε παρ’ ήμϊν μετά τού κακούργου Δαρτουά τήν εσπέ
ραν εκείνην τό ήννόησα εκ τής ωχρότητας καί τού περιφρονη

τικού βλέμματος τού άδελφοΰ σου, εκ τής αγωνίας καί τού 
τρόμου τού άθλιου εκείνου. Πλήν αγωμεν, φίλε. Ή  αμαξά  
μου περιμένει καί οφείλω νά έπιστρέψω χωρίς νά ύποπτευθή 
τ ι δ πατήρ μου περί τής απουσίας μου. Είςεύρεις ότι εύρί- 
σκεται έν φρικώδει αγωνία, άφ’ ής στιγμής άνέγνωσε τήν σύλ- 
ληψιν τοΰ άδελφοΰ σου εις τάς εφημερίδας. Φοβείται μή άνα- 
μιχθή τό όνομά του εις τήν τρομεράν ταύτην ύπόθεσιν, καί 
μόλις άνεκούφισεν αυτόν ή διαβεβαίωσίς μου ό'τι ουδέποτε 
πλέον θά γείνη λόγος περί τού γάμου τούτου.

—  Βλέπεις λοιπόν οτι είχον δίκαιον, θέλων νά άποθάνω ;
—  Κ αί έπίστευσες σύ οτι ώμίλουν σοβαρώς πρός τόν πα - 

τέρα μου. Κ α ί θά έ'σπευδον άμέσως εις συνάντησίν σου, μή  
εύρίσκουσα δέ σέ καί μαθούσα εκ τής έπί τής τραπέζης σου 
πρός με επιστολής τήν τρου.εράν άπόφασίν σου θά ήρχόμην 
έδώ μέ τήν άπόφασίν ή νά σέ σώσω ή νά άποθάνω μετά  σαύ! 
Κ αί λέγουσα τα ύτα  ή Μαρκέλλα Ι'συρεν άνεπαισθήτως τόν 
Γιλβέρτον πρός τήν θύραν τού νεκροταφείου. Εισήλθον αμφοτε- 
ροι εις τήν άμαξαν καί δ Γιλβέρτος συσπειρούμενος ως μικρόν 
παιδίον παρά τή Μαρκέλλα προσέθηκε : Λοιπόν πιστεύεις εις 
τήν αθωότητα τςΰ Ό νεζίμου ;

—  Πιστεύω, Γ ιλβέρτε, ώς ώφειλες νά πιστεύης κα ί σύ δ 
τοσάκις παρ’ αυτού ευεργετηθείς. *0 άδελφός σου είναι εις 
άγιος. Δέν είπε λοιπόν τίποτε πρός δικαιολογίαν του ότε συνε- 
λήφθη;

—  ’’Ήτο ώς κεραυνόπληκτος. Ή  μόνη υπεράσπισις ήν προέ- 
βαλεν ήτο : Ε ίμαι πνευματικός, δέν δύναμαι νά φανερώσω-
μυστικόν, όπερ δέν μοί ανήκει. (’Ακολουθεί).

ί


