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Σνόριρ έτη,σ/α προπληρωτ
Δια το ’Εσωτερικόν Δρ. Β 
Δια τά ’Εξωτερικόν Φρ. χρ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥίΙΣΙϋΣ
*0?ός Μουσών και Δίκης  

Ά ρ ιθ .  7 απέναντι του γραφείου 
της  Νέας ΈφημειιΤος.

Γ ρ α φ ε Γ ο ν  ανοικτόν καθ’ 
έκάστην άπό 1 0 — 12 π. μ.

Πάσα παρατήρησις επί της 
αποστολής του φύλλου γίνεται  
έεκτή μόνον έντός οκτώ γ μερών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΑΑΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

ΣντΡρομηταΙ έγγράιροτται τις τό Γραφείor της
^ Φ η μ ε ρ ι δ ο ς  £Γω ν  , Κ τ ρ ι ω ν

καί παρά τω ΒιβΛιοπωΛεΙω ΒίΛμπρεγ

’Ey τω Ε(ωτερ κω Sk παρ ’ άπασί τοΐς 
άντιπροσώποίς ημών.

ϊ I

Σώματα πλήρη τον α ' χαΐ β'. Ζτονς είρίοχοτται παρ' 
ήρ Χυ χα παρ' απασι  τοΐς άντιπροαώποις ημών.

Δια τα ανυπόγραφα άρθρα εύ- 
Ούνεται ή συντάκτις αύτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  11 α ρ ρ έ ν.

Τα πεμπόμενα ήμ-Γν χειρόγρα
φα δημοσιευόμενα η μή ?έν έπι- 
στρέφονται.— Ά νυπ ό γο α φα  καί 
ιή  όηλοΰντα την  διαμονήν της  
ιποστελούσης δέν είναι δεκτά, 
— Ιΐασα αγγελία  άφορώοα εις 

τάς Κυρίας γ ίνεται δεκτή.

Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν 
όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
υ.ατόσημ.ον 50 λεπ τώ ν  ποός έκ- 
τΰπωσιν νέας ταιν ίας.

Ό  κ. Θεοτόκης καί αί γυναίκες. —  Καρλόττα Κορδαί. (υπό κ. 
Κλειοϋς Λ ο ύη ) .—  Ό  θάνατος ενός ρόδου (υπό κ. Κρυσταλλίας Χρυ- 
σοβέργη]·— Τό περί έκπαιδεύσεως των θηλέων Νομοσχεδιον. 
Ά θ ιγγαν ικο ί  γάμοι (ΰπό κ. Μαρίας Π ίπ ιϊα ) .  —  Εις τ ί  συνίσταται  
ή καλλονή (ΰπό κ. Μαρίας Βερτώ). —  Ποικίλα. — Αλληλογραφία.  
—  Βιβλία καί Περιοδικά. —  Συμβουλή. —  Συνταγή. —  Επιφυλλίς.

0  Κ. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΓΧΝΑΙΚΕΣ
Θρίαμβος, Κυρίαι μου ! ’Αληθής καί μέγας θρίαμβο: ! 

Ήρχήσαμ,εν τέλος καί ήμ.είς νά θεωρώμεθα μέλη τής κοινω
νίας, τέκνα τής πατρίδος, υπάρξεις, δ ι’ ας καί αυτή οφείλει
να ?Ρ° , - , 'Υζη, καί μεριμ.\ά, νά μελετά καί νομοθετη.

Ή προμητορική άμ.αρτία, ήτις βαρεία καί ασφυκτική ε- 
κάθητο μέ/ρι πρό τίνος έπί των ώμων μας, ήρξατο κατά τόν 
αιώνα τούτον νά τάσσηται εις τήν κατηγορίαν των παρα
δόσεων αί εξ αυτής δέ περί τής ανικανότητας καί κακίας μας 
προλήψεις νά διασκεδάζωνται.

Σύσσωμος καί μετά πυρεττώδους σπουδής ή Ευρώπη κατά  
τάς δύο τελευταίας ταύτας δεκαετηρίδας εργάζεται υπέρ 
τής νομοθετικής μεταρρυθμίσεως παντός τού αφορώντας εις 
τήν ανατροφήν, τήν έκπαίδευσιν, καί τό μέλλον έν γένει τού 
γυναικείου φύλου, ακολουθούσα έν τούτω τό παράδειγμα τής 
γω αντιαίοις άλμασι πρός τά  πρόσω βκινούσης ’Αμερικής. 
Οί διασηυ.ότεροι των συγχρόνων πολιτικών τής Ευρώπης άν· 
δρών έθεώρησαν τιμήν των να κατατάξωσιν έν τοΐς πολιτι- 
κοΐς αυτών προγράμμ.ασι ιός ούσιωδεστάτην μεταρρύθμισιν 
τήν τής γυναικείας μορφώσεως καί έκπαιδεύσεως, μετά προ
φανούς δε ζήλου είργάσθησαν υπέρ τής έπιτεύξεως αυτής.

Μόνη ή Ε λ λ ά ς , ένθα ό χωρικός καί ό γνήσιος ’Αθηναίος 
μέχρι σήμερον έτ ι θεωρεί παιδιά μόνον τά αρρενα, τά δέ θή- 
λεα συμ πά θε ια  θηλυκά —  τό με συμπάθειο μεταχει
ρ ίζεται οσάκις περί των οικιακών κτηνών του όμιλεΐ —  μόνη

λοιπόν ή Ε λλά ς  ΰστέρει μέχρι σήμερον τής γενικής ταύτης  
και ομοφώνου πλήν σιωπηλής συνεννόήσεως τής Εύρυύπης καί 
’ Αμερικής.

Παρεχώρησεν εις τήν γυναίκα τών μεγαλοπόλεων τάς αύ- 
τας, άς καί ή Ευρώπη έλευθερίας, χωρίς ό’μως νά παράσχη 
αυτή καί στοιχεία άναλόγου υγιούς μορφώσεως, δ ι ’ ής καλήν 
τών έλευθεριών της ήδύνατο νά ποιήσηται χρήσίν. Πριύτη 
κατά τής αδικίας καί ακηδίας ταύτης ύψωσε φωνήν ή κ ’Εοη- 
μερίς τών Κ υριών», πρώτη αυτη καί κ α τ ’ έπανάληψιν έπε- 
καλέσθη τήν σύντονον τής Κυβερνήσεως μέριμναν, μόνη δέ 
άνέλαβε τόν υπέρ πάντων άγώνα. Μή άρκεσθείσα εις λόγους 
καί ά'ρθρα μόνον προέβη καί εις πράξεις.

Πρό έτους ακριβώς συνετάξααεν αναφοράν, δ ι’ ής έξεθέ- 
τομεν τήν οίκτράν κατάστασιν τής γυναικείας έκπαιδεύσεως, 
τήν έλλειψιν πάσης κυβερνητικής υπέρ τού γυναικείου φύλου 
ποονοίας, έπεκαλούμ.εθα δέ τήν σύντονον τού “Εθνους καί τής 
Κυβερνήσεως μέριμναν έπ> τής τύχης τού φύλου μας. Ή  α ν α 
φορά μας έκείνη κυκλοφορήσασα άνά σύμπασαν τήν έλευθέ- 
ραν Ελλάδα εφωδιάσθη μέ χ ιλ ιάδας δλας γυναικείων υπο
γραφών, ήθελε δέ τότε είσαχθή ει’ς τή ν Βουλήν, ει μή ό πεί
σμα τώδ ης αγών τών δύο κομμάτων παρεκώλυε τήν ένέργειαν 
τών έπιθυμούντων νά έργασθώσιν υπέρ ημών. $

Έδημ,οσιεύθη ούχ ήττον τότε διά τής ({Έφημερίδος τών 
Κυριών» αί ά ναγκα ϊα ι δ ’ έγένοντο παραστάσεις καί ενέργεια: 
παρά πολλοϊς τών έν τοΐς πράγμασίν, οίτινες καί υπεσχέθησαν 
τήν σύντονον τού κακού θεραπείαν. 4 ^

Ό τ ε  δέ κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον προσεκλήθημεν νά 
μετάσχωμεν *ού υπό τής Γαλλικής κυβερνήσεως συγκληθέντος 
διεθνούς γυναικείου Συνεδρίου, δέν ώκνήσαμεν καί κατά τήν 
τότε περί τής συγχρόνου Έ λληνίδο; άγόρευσίν μας νά έκθέσω- 
μεν τά κατά τήν έλλειπή έκπαίδευσιν αυτής καί έξενεγκωμεν
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τήν εύ/ όν, τ,ν δτε κύριο; πρόεδρο; καί σύσσωμον τό Συνέδριου 
συνεμερίσθη, συντάξαν πρός τούτο·.; πρακτικόν, δ ι’ ου άπνιυθύ- 
νετο ευχή πρός τήν Ε λληνικήν κυβέρνησιν δπω; αυτη φρον- 
τίση περί ίδρύσεω; άνωτερων του κρατου; εκπαιδευτήριων καί 
πρακτικών των θηλέων σχολών.

Μετά τήν κατά τό έτος όέ τούτο εναρ^ιν τών εργατιών τό ; 
Βουλή; ή αναφορά μ α ; τού παρελθόντος ετου; ανεύημοσιευθ/ι, 
έγένοντο δέ τά ανάλογα δ ιαβήματα, οπω; εισαχθή πρό; συ- 
ζήτησιν.

Ά λ λ α  πατριωτική '/λτ,θώ; κυβέρνησις, εννο/,σχσα καλώς 
τήν σημασίαν καί ευεργετικήν επί τού τοπου και τού Εθνους 
έπίδρχσιν τή ; υγιούς μορφώσεως τού γυναικείου φυλου εσπευσε 
να Ιργασθη καί κατάρτιση νομοσχέδια, νέου; διανοίγοντα ορί
ζοντας εις τήν ηθικήν καί πνευματικήν άνάχνυξιν τής Ε λλ ι-  
νίδος γυναικός. *Η νοτ,μονεστάτη καί ευφυής τών επαρχιών κό
ρη δέν καταδ ικάζετα ι πλέον εις το σκοτος και την χμαθί,ιαν, 
εις ην τέως έκράτει αυτήν δεσμίαν τό έν πάσι ελλιπές δημο
τικόν σχολεϊον. Ή  χωρική, ή γεννωμένη υπό τάν ώραίον ουρα
νόν τής ελεύθερα; Έ λλάδο ; δεν θά καταδ ικάζητσι πλέον νά 
συνενοήται εις τήν βαρβαρίφωνον Α λβανικ ήν, αγνοούσα αυτή  
Έ λληνίς τήν ουραίαν τής πατρίδο; της γλώσσαν. Η τής πρω- 
τευούση; κόρη δεν θά είναι πλέον υποχρεωμένη νά πεινά, οπιο; 
αδρότατα πληρόνη δίδακτρα ει; τα εταιρικα σχολεία. Αί δι 
δάσκαλοι δεν θά έχωσι πλέον άνάγκην τριετού; ή καί τετρα
ετούς τού έπαγγέλματό ; των'έξασκήσεως, όπως έννοήσωσι τά  
στοιχειώδη καθήκοντα τή; παιδαγωγού, δπως έξεύρωσι τόν τρό 
πον, όστις συντελεί ε ι; τήν ήθ.κήν καί πνευματικήν μόρφωσιν 
τών ταΐς ζρροντίΦ.ν αυτών ε^ττεπιατ τειψ-ενων.

Κ α ί ή Έλ>ηνι*ή οίκογένει* της πρωτευούτγις, τών έπαρ- 
χιών, τών χωρίων θά αίσθχνθη, σήμερον μέν άνακούφισιν καί 
χαράν, έν τώ μέλ.λοντι δε τα ευεργετικά αποτελέσματα τή, 
νέας μεταρρ¥θθμίσεως τής γυναικείας αγωγής.

Μ εταξύ τών χ ιλιάδω ν νομοσχεδίων, ά ; αί κατά καιρού; 
Ε λληνικά ! κυβερνήσει; έψήφισαν καί ψηφίζουσι, ολίγιστα  
βεβαίως ΰπάρχουσι δυνάμενα νά συγκριθώσι πρός τό υπό 
συζήτησιν περί γυναικείας έκπαιδεύσεως νομ.οσχέδιον. Τούτο 
καί μόνον αρκεί, δπως η παρούσα Κυβέρνησις προσελκύση την 
ευγνωμοσύνην σνμπαντος τού Έ θνους, αδιακρίτως φίλων καί 
εχθρών, συμπολιτεύσεω; καί άντιπολιτεύσεως. Ιδία αί γ υ 
ναίκες καί αί μητέρες —  καί άποτελούσιν αύται τόν ήμισυν 
ακριβώς πληθυσμόν τής Έ λλάδο; —  θέλουσιν όμοφώνως, εκθύ- 
μ.ως, ένθουσιωδώς ά να κηρύξει τόν κ. Θεοτόκην ευεργέτην τού 
ωραίου φύλου, σωτήρα της Ε λληνικής οικογένειας.

Δεν θά ύπάρξη βεβαίως εις τήν συζήτησιν τού προ ειμέ- 
νου νομοσχεδίου διαίρεσι; κομμάτων καί γνωμών. Έπισήμως 
ο αρχηγός τής Ά ντιπολιτεύσεω ς κ. Θ.Δηλιγιάννης, άνήρ ρέκτης 
καί φιλοπρόοδος έξέφρασέ μοι τήν υπέρ τούτου γνώμην του 
τήν ημέραν τή ; έν Ωαρισίοις άγορεύσεώς μου, καθ' ην ειχε καί 
ο ίδιος παραστή. Κ α ί προ ολίγων ετι ημερών ιυρισμενως επαν
έλαβε τήν αυτήν υπέρ τής έκπαιδεύσεως τών θηλέων γνώμην 
του, ποοσθείς δτι αυτός καί οι φίλοι του εκθυμω; θα υποστη- 
ρίξωσι παν σχετικόν νομοσχέδιον. Δεν φρονούμεν δθεν ότι οι 
φίλοι τού κυρίου Δτ,λιγιάννη θά θελήσωσι νά διαψεύσωσιν 
αυτόν.

’Ά λ λ ω ς  πάντες οί κύριοι ούτοι είναι πατέρες καί αδελφοί. 
Τούτο αρκεί, δπως έ’χωμεν υπέρ ημών τήν ψήφάν των. Παρ

ήλθε πλέον δ καιρός, καθ’ θν ό πατήρ άπέστεργε τό τέκ*ον 
του, διότι ήτο κόρη. Παρηλθεν ευτυχώς ό αιών εκείνος τού 
σκότους καί τής πλάνη;, καθ’ ήν καί αυτοί ο! Σ παρτιχτα ι 
έξέθετον καί έγκατέλειπον τά  θήλεα τέκνα των, διότι έγεν- 
νώντο θήλεα. Κ αθ’ ήν οί Ρωμαίοι πατέρες δέν άνήγειοον αΰτά  
άπά τού εδάφους, εφ’ ού ή μαία κ α τ ’ έθος τά έγκατέλειπεν, 
ά λ λ ’ άπεκήρυττον καί άπεμάκρυνον τής πατρικής στέγης, δ ι
ότι έγεννώντο θήλεα. Παρήλθεν ο φρικώδης μεσαίων, καθ’ 8ν 
είς βασιλεύς τής Γ αλλίας, ά μ ’ ού; έμαθε τήν γέννησιν της 
πρωτο'όκου θυγατρός του δ ιέταξε νά κλείσωσιν αυτήν μετά  
τός τοοφού τη ; εις η  μέγαρον, έ'νθα έπί τέσσαρα δλα έτη ή 
ατυχής μήτηρ ούδ’ άπαξ ήξιώθη νά ίδη τό προγεγραμμένον 
τέκνον της.

Παρηλθον, ευτυχώς διά τήν κοινωνίαν, ευτυχώ; διά τήν 
ανθρωπότητα, τά έτη εκείνα. Σήμερον οί πατέρες εάν δυσφο- 
ρώσιν έπί τή γεννήσει θυγατέρων, δέν προκύπτει τούτο εκ της 
καταφρονήσεως καί αποστροφής, ήν αισθάνονται διά τό θήλυ 
φύλον, άλλ* έκ τής περί τού μέλλοντος αυτού άνησυχμας καί 
μερίμνης.

Κ αί έχουσι δίκαιον. Ή ζωή είναι τόσον ακανθώδης διά  
ήν γυναίκα ! Πτωχή! καταδεδικασμένη νά ζήση έκ τών χει - 

ρών της, τ ί δύναται νά έλπίζη από κοινωνίαν, ή'τις μόλις α ν 
τ ί επιμόχθου έργασίας τή παρέχει τά μέσα τού νά μή άπο- 
θάνη τής πείνης. ’Ά προιξ πώς νά νυμφευθή εις τόπον, δπου ή 
γυνή λογιζομ.ένη ώς όν παθητικόν είναι ήναγκασμένη νά άγο- 
ράση σύζυγον. Πλούσια μή δέν ΰπόκηται είς μυρίου; ηθικού; 
περισπασμούς, ή μή ο πλούτος, ή καλλονή, ή κοινωνική αυτής 
θέσις, α ί άρεταί της άρκώσι πρός έξασφάλισιν τής ευτυχίας της!

Μόνον οί λόγοι ούτοι είναι οί προκαλούντες σήμερον τήν 
λύπην, τόν πόνον τού πατρός έπί τή γεννήσει τού θήλεος τέ
κνου του. Ε πειδή  δέ διά τής έπιτεύξεω; υγιούς μορφώ- 
σεως εξασφαλίζεται κατά τό πλεΐστον ή ευτυχία τής γυ* 
ναικός, δέν θά ύπαρξη βεβαίως πατήρ η αδελφός τόσον σκλη
ρός, τόσον άκαρδος, δπως μή από ψυχής έπικροτηση είς πάντα  
τά μεταρρυθμ.ιστικά μέτρα, είς ά ή παρούσα Κυβέρνησις ύτέρ 
τής γυναικείας προέβη μορφώσεως. Μή λησμονήτε, ώ π α τέ 
ρες,δτι ή καρδία τής κόρης πας καί δταν έτι εγκατάλειψη  
τήν πατρικήν στέγην, καί νέαι φροντίδες καί νέα καθή·οντα  
τήν έπιβαρύνωσι σάς είναι^άφωσιωμένη. "Οτι κατά τό λυγρόν 
γήρας τό συνεπαγόμενον τήν μόνωσιν, τήν μελαγχολίαν, τάς 
άσθενείας, τήν εξάντλησιν ο μέν υιός σας λησμονεί καί μέχρις 
αυτής τή ; ύπάρξεώς σας, ή δέ θυγάτηο σα; άγαμος, ή έγγα 
μος, ευτυχής ή δυστυχής εγκαθιδρύεται παρά τό προσκεφά- 
λαιόν σας καί έπαναφέρη διά τών γλυκέων μ,ειδιαμάτων της, 
διά τών τρυφερών φροντίδων καί θωπειων τη ; τήν άνακούφισιν, 
τήν παρηγοριάν καί τήν έλπίδα είς τήν τεθλιμμ.ένη,ν καρδίαν 

σας.

Κ Α Ρ Λ Ο Τ Τ Α  Κ Ο Ρ Δ Ε  
ΗΡΩΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τήν 11  ην ’Ιουνίου ημέραν Π έμπτην τού 1 7 9 3  νεανις τις  
έταξείδευε διά τίνος δημοσίας άμ.άξη; τής Νορμ,ανδίας, έρ- 
χομ.ένη έκ Caen καί διευθυνομένη είς Παρισιού: διά πρώτην 
φοράν.
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Ή  θέα τής μεγαλουπόλεως ταύτης τής τόσον ταραχώ- | 
δου; καί έν ταύτω  άξιοθαυμ.άσταυ, ουδόλως έφάνη εκπλήτ- 
τουσα αυτήν. Είχε τό βλέμμα απλανές κα ί εφαίνετο κατε- 

Ιχομένη υπό μεγάλης καί σοβαράς σκέψεως. ’Έφερε την εν
δυμασίαν τού τόπου της, ενδυμασίαν άπλήν καί μ,ετριόφρονα, 
δλως διαφωνούσαν μ.έ τούς διαπρεπείς τρόπου; της, καί τό 
ύπερήφανον ύφος της.

Κατωτέρω θέλομεν ΐδει τ.οίος σκοπό: έφερε τήν νεανιδα 
ταύτην είς Παρισίους, δ ια τ ί ήτο μ.όνη, δ ια τ ί ήτο τόσον κα- 

τηφής, δ ια τ ί σκεπτική και σιωπηλή !
Ώ νομάζετο Κ αρλόττα Κορδαί καί είχε γεννηθή ε'.ς τοχοιρίον 

τής Νορμανδίας: Sa in t-S a tu rn in -L es-L i gneries. Ό  πατήρ 
της Πέτρος Κορνήλιος κατήγετοέξεύγενούς οίκου. Τό οίκόσημ.ον 
τής οικογένειας Κορδαί ήτο χρυσούν στέμμα κόμ.ητο^. Τήν 
εποχήν δ./.ως καθ’ ήν ή Κ αρλόττα ήλθεν είς τόν κόσμον, δέν

:αοα αι αναμνήσεις της άλαπεαενον εις την οικογένειαν τη 
λοτε δόξης της.

Ή  Κ αρλόττα  είσήχθη παρά τών γονέων της είς σχολήν 
τιν/. καλογραιών, ένθα έτυχε καλής ανατροφής καί έκπαιδεύ- 
σεως, δείξασα μ εγ ίσ τ ιν  κλίσιν πρός τά  γράμ.μ.ατα καί άπο- 
φεύγουσα τάς συνήθεις εργασία; τών γυναικών. Ουδέποτε ηθέ- 
λησε νά μάθη νά ράπτη καλώς, πολύ δέ ολιγώτερον νά κέντα.

Έν ηλικ ία  17  ετών έξελθούσα τής σχολής, μετέβη είς 
Caen ένθα έζη μετά τής θείας της, κ. B retterile .

"Οπως ή οικία, έν -ή έγεννήθη, δπως ή σχολή τών καλό- 
γραιών, ούτω κα ί ή νέα αυτη  κατοικία τής Κ αρλόττα ; ήτο 
σκοτεινή καί άπομεμακ: υσμένη.

Τοίχος ύψωμένος έμ.προσθεν αυτής, τήν κρύπτει παντελώς 
άπό τά  δμματα τών δ ιαβατών. Ε ντός, τά παν είναι ήσυχον 
καί σιωπηλόν· πλήν τούτο δέν δυσαρεστεί τήν νεαράν Καρλότ- 
ταν, ή οποία ουδέποτε ο:ς αί ά'λλαι τής ηλικίας της νέαι ούτε 
χορεύει, ούτε τραγωδεΐ, ούτε γελά , άλλ,ά τάς ώρα: της δλας 
διέρχεται άναγινώσκουσα. Οί ύπ ’ αυτής προτιμ-ώμενοι συγ
γραφείς ήσαν, ό C orneille , ό διασημότερος τών συγχρόνων 
του, R ayn ai καί ό Jean -Jacq u es Rousseau.

Ε ίχε μίαν σύντροφον άγαπημένην τής νεότητάς της, 
μίαν λατρευτήν φίλην, Tn.vJeanne E leonore de Faudoas 
ή οποία άπεκεφαλίσθη έπί τής λαιμητόμου, δπως καί πολλαί 
άλλα ι άθώαι υπάρξει; κατά  τόν καιρόν τής Γαλλικής έπανα- 
στάσεως.

Ά π ό  τής εποχής τού φρικιόδου: τούτου θανάτου, ή Καρ
λόττα  κατέστη  σκεπτική, μελαγχολική ! Τρομ,ερά πάλη έ- 
φαίνετο βασανίζουσα τόν νούν καί τήν καρδίαν της ! Δέν ήδύ- 
νατο νά κρύπτη καθ’ ολοκληρίαν τήν συγκίνησίν της, άλλά  
καί δέν έκλαιεν. ' Η  θεία της, ή οποία είς τήν πρώτην κοινω
νικήν τάξιν τής πόλεως ανήκε, τήν ήνάγκασε νά είσέλθη είς 

ί τάν επίσημον κόσμον . . . ΙΙλήν μα ταίως ! Ούδένΐήδυνήθη νά 
■ τήν άποσπάση έκ τών βαθέων σκέψεών της.

* Η  δεσποινίς Κορδαίξάνεγίνωσκεν άπλήστως τάς π ο λ ιτ ι
κά ; έφημ.ερίδας, κατά  γράμμα ακολουθούσα παν τό συμβαί- 
νον. Οί έπαναστάτα ι είχον διαιρεθή είς δύο άντίθετα  κόμμα
τα . *Η Κ αρλόττα  φυσικώς ¿:ς γυνή πεπαιδευμένη καί μεγά
λης καρδίας, διετέθη πρός τό μέρος τών Γιρονδινών, οί οποίοι 

\ ύπερησπίζοντο τά  δικαιώμ,ατα τών άθούων εναντίον τών φρι- 
κιοδών ωμοτήτων τού κόμματος τού Μαράτου.

"Οτε δέ οί σύμμαχοι τών Γιρονδινών, περί τάς άρχάς τού 
έτους 1 7 9 3  ήλθον είς Caen, ο πως ζητή,σωσι καταφύγιον, η 
Κ αρλόττα δέν έ'παυσε μεταβαίνουσα μετά τής θείας π·/,ς. 
οπου ήδύνατο νά τού; συναντήση . . . Είς τούτων, ό γενναίος 
B rabaroux, πολλάκις έπεσκέφθη τήν κ. B re llev ille . Έν 
μια  τών επισκέψεων τούτων, ομίλων περί τών αποτρόπαιων 
ωμοτήτων τού κόμματος τού Μαράτου καί έν έξάψει άγανα- 
κτήσεως καί πάθους έφώνησε :

Ποιος λοιπόν θέλει μ.ά; λυτρώσει άπό τούς -κακούργους 
τούτους ! Ποιος θέλει μας απαλλάξει τού αισχρού αυτού Μα
ράτου, τού άγριου τούτου θηρίου, τού αενάως διψώντο: αίυ.α; 
Τό πρόσωπον τής Καρλόττας 'λαμβάνει έπί τα ίς λεξεσι ταύ- 
τα ις άγρίαν έκφρασιν, οί δέ γαλανοί όφθαλμ.οί της έξηκόντι- 
ζον φύ,όγα; πυρίνους. ’Ε λπ ίζετε, ε ίτε , τέλος αυτη  ε?ς τόν εύ- 
γλω ττον τούτον Γιρονδινόν, έ/πίζετε ! Ή  Γ αλλ ία  δέν θέύει 
άφεθή νά σφαγή καθ' ολοκληρίαν !

Τήν έπομένην ή Κ αρλόττα Κορδαί έγκατέλειπε τήν πό- 
λ ιν  Caen, διά δημοσίας άμάξης, έν ή έν άρχη τής περιγρα
φής ταύτης συνηντή,σαμ.εν αυτήν.

Ά φ ιχ θε ίσ α  είς Παρισίους κατέλυοεν είς τό ξενοδοχεΐον ή 
(ίΠρόνοια))· Ε νταύθα  έ'μαθεν έκ τίνος Γιρονδινοΰ, δ ι’ δν είχε 
συστατικήν επιστολήν, τάς >έας άτανθρω πίας τού σκληρού 
Μαράτου, δστις διά τής τελευτα ίας προτάσεώς του πρός τήν 
εθνικήν συνέλευσιν είχεν άπαιτήοει τή» καρατόμη,σιν όλων 
τών φυλακισμ.ένων Βουρβόνων.

Τήν έπαύριον τής άφίξεώς της ή Ε αρλόττα έγραψε ποός 
τόν πανίσχυρον τούτον άνδρα τήν ακόλουθον επιστολήν:

(( Πo J l z a  !
«Φθάνω έκ Caen. Ή  άγάπη σας πρός τήν πατρ δα μ.έ 

»έκαμε νά έλπ ίζω  δτι θέλετε καταδεχθή νά γνιορίση,τε τάς δυ- 
»στυχίας τής πόλεως ταύτης. Έ π ί τώ σκοπώ τούτω, θέλω 
»παρουσιασθή πρός ήμ.άς περί τήν lnv όίραν τής σήμερον.Λά- 
»βετε τήν καλωσύντ,ν νά μέ δεχθήτε καί νά μοί παρέξη'ε στ ιγ -  
Κμ.άς τινας άκροάσεως.»

Π ιστή είς τούς λ ίγους της ή Κ αρλόττα , είς τήν μίαν α
κριβώς έπαρουσιάσθη είς τό μέγαρον τού Μαράτου. Ό  τελευ
ταίος ούτος ασθενών δέν έδέχετο ουδένα. Έ ζήτησε μίαν άλ- 
λ,ην συνέντευξιν διά τήν 7τ,ν όίραν τής εσπέρας· πλήν καί 
π άλιν τη  ηρν/,θησαν νά είσέλθη· αυτη έπέμεινε καί έκαμε τό
σον θόρυβον, ιοστε άκούσας ό ίδιος Μαράτος τάς έπιμ.ό',ους ψω- 
νάς της, δ ιέταξε νά τήν είσαγάγωσιν είς τόν λουτήρα του, ό
που κατά τήν στιγμήν εκείνην είρίσκετο.

Κ αθήσατε, πολΐτις, τη  είπε, καί έξηγήσατέ μοι τόν λόγον 
δστις σά; οέρει έδώ.ι ί

Ε ιμ ’ έγό>, ήτις σας έγραψα τήν πρωίαν ταύτην,άπήντησεν  
ή Κ αρλόττα. "Ερχομ-αι έκ Caen.

Τη άπέτεινε πολλά ; έρωτή,σει: περί τών Γιρονδινών, τών 
καταφυγόντων έν τη  πόλει ταύτη . Έζήττ,σε τά  ονόματα 
καί Ισημείωσεν αυτά  ετιμελώ ς καί κατά  τάξιν. Καλώς, 
έν τελεί, πάντες ούτοι θά σφαγώσιν έπί τή^ λαιμητόμου . . .

Έ π ί τής λαιμητόμου ! έφώνησεν ή ΚαρλότΊα, πλήν δχι 
δΡίδικής σου δ ιαταγής, τέρας ! καί σύρασα έκ τού κόλπου της 
μ.άχαιραν, ένέπηξεν αυτήν καθ’ ολοκληρίαν είς τό στήθος τού 
Μαράτου. Ούτος μ.όλις ηδυνήθη νά ρίψη κραυγήν ίσχυράν, καί 
έπεσε χ αμ α ί.

Είς τήν πένθιμον ταύτην κραυγήν πάντες οί έξωθεν εύ-

α των 
είπεν
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φισκόμενοι είσήλθον. Εύρον τον Μαράτον πλέοντα είς τό αίμά  
του, τήν δε Κ αρλότταν άτάραχον καί μετά ψυχρά; άπαθείας 
παρατηρούσαν το θύμα τη ;, άνευ τη ; ελάχ ιστη ; τύψεως, άνευ 

φρίκη;, άνευ τρόμου !
Πάραυτα τήν συνέλαβον καί τήν ωδηγησαν ε ι; το δεσμω- 

τήρ ιον δύο φύλακες έτέθησαν δπω; φυλάττω σιν αυτήν.
"Οταν ηκουσε να σημαίνη μεσονύκτιον, γονατίσασα προ- 

σηυχήθη μετά κατανύξεως καί άκολ.ουθω; κατεκλιθη επι τ ι-  
νων άχύρων, δπου καί έκοιμηθη ύπνον ήσυχον και βαθυν.

Τήν 17  ’Ιουλίου ή Κ αρλόττα ώδηγήθη ε ι; το δ ικαστή - 
ptον.Ποιο; είναι δ υπερασπιστή; σα;; τήν ήρώτησεν ο πρόεδρός.

Δέν εχω ανάγκην τοιούτου, απηντησεν αυτη.
Ποιον είναι το ονου-ά σα;, ποιον το επώνυμον τ η ;  οικογέ

νε ια ; σα ; ;
Πασαι αύτα ι αί λεπτομέρειαι σα; είναι έντελώ; άχρηστοι. 

Μέ γνωρίζετε, είμαι εγω ,η τι; εφονευσα τον Μαρατον.
ΙΙοΐος σάς ήνάγκασε να πράξητε την δολοφονίαν ταυτην;

Τά έγλήμ ατά  του καί αι δυστυχ ία1. των οποίων απο της 
αρχή; τής επαναστάσεως υπήρξεν 6 αίτιος. Κ α ι υψωσασα τήν 
φωνήν έπανέλαβε- ναί ! έφόνευσα ένα δια να σωσω χιλιους, 
έ’να κακούργον, διά νά λυτρώσω πάντας τους αθώου;, εν θηριον 
άγριον, διά ν’ αποδώσω τήν ησυχίαν ε ι; τήν πατρίδα μου !

Κ α ί νομίζετε δτι εφονεύσατε δλους τού; Μαράτου;!
Φεΰ ! δχι, άπεκρίθη θλιβερής αύτη, δψώσασα τούς οφθαλ- 

μ,ού: πρδς τον ουρανόν.
Ψύχραιμος κα ί γαληνια ία , ή Κ αρλόττα Κωρδαί, ηκουσε 

τήν εις θάνατον καταδ ίκην της, καί όλως αταραχο; εισήλθεν 
έκ νέου εις τήν φυλακήν της.

"Εγραψε προς τον πατέρα τη ; ζητούσα συγγνώμην, διότι 
διέθεσε τήν ζωήν της δίχως νά τον συμβουλευθή, συνιστώσα 
συνάμα εις αυτόν νά μ ή κλαίη τό * θάνατόν της, καθότι άπέ- 
θνησκεν ευτυχής επί τή  γλυκεία ιδέα οτι ευηργετησε την π α 
τρίδα της.

Τήν έπομένην, τήν 7ην τής πρωίας ώραν μικρά άμαξα  
ήλθε καί παρέλαβεν αυτήν, όπως τήν φέρη ει; τον τόπον τής 
έκτελέσεω;. Φθάσασα, κατήλθεν εύχαρις επί τού νεκρικού εδά
φους κα ί μέ στερρόν βήμα άνήλθε τάς βαθμίδα; τής λα ιμ η 
τόμου !

'Ο δήμιος ήθέλησε νά τή ; άφαιρέση λευκόν περιλαίμιου» 
μέ τό δποϊον είχε καλύψει τού; ώμ.ου; της.

Τόν παρετήρησε μέ βλέμμα υπερήφανου, ποιούσα συνάμα 
νεύμα άρνήσειυς.

Μίαν στιγμήν βραδύτερον ή νεαρά, ή άτρόμ.ητο; καί γεν
ναία κόρη δέν υπήρχε πλέον.

Έ κ του Γαλλικού.
Κλειώ Λούη.

-----------------—a n  <β·̂ Μ?----------- --------------

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΡΟΔΟΤ
*Εν ρόδον έψυχορράγει. Βραδέως εκλινεν επί τού μίσχου 

του ν.αί ολίγον κ α τ ’ ολίγον ή στεφάνη του ώχρία.
Μάτην αί χρυσαλίδε; καί αί μέλλισσαι προσεπάθουν νά 

τό θερμάνωσι διά των θωπειών των. Μ άτην αί μ εγάλα ι λευ- 
καί πασχαλια ί κλίνουσαι, άφινον νά π ίπτω σιν έπ’ αυτού στα- 
γόνε, δρόσου, ας εύλαβώς είχον δ ιαφυλάξει, καί α ίτινες ελαμ- 
πον ε ι; τόν ήλιον ώς μυστηριώδεις μαργαρίται.

Μά την δ άήρ τροσεπάθει νά άνορθώση τόν μίσχον -fou. 
Τό ρόδον άπέθνησκε !

Ολίγον κ α τ ’ ολίγον τά  ωραία αυτού χρώματα έξηφανί- 
ζοντο· τά  φύλλα του έπιπτον· τά  δέ π έταλά  του βραδέως 
παρεμεριζον όπως άφήιωσιν ελευθέραν τήν ψυχήν τού άνθους νά 
πετάξη μετά  τού τελευταίου αρώματος αυτού.

Τά λευκάνθεμα προσηύχοντο κλίνοντα τάς παρθενικάς κε- 
φαλάς τ ω ν  τά  ία εκλαιον, κεκρυμμένα όπισθεν τής χλόης, καί 
δμω; ήλπιζον έτι. ’Εσκέπτοντο δτι τό ρόδον ήτα πολύ ούραΐον 
διά νά άποθάνη, τώρα δτε δ ήλιο; έλαμπε τόσον φαιδρώς, τά  
δένδρα μόλις ήνοιγον τά  φύλλα των, δ χειμών ήτο τόσον μ α 
κράν, υπό δέ τήν πράσινον χλόην δ ιαυγή ρυάκια μαγευτικώς  
έκελάρυζον.

Ε πί των κλάδων, ε ι; το βάθος τών φωλεών αυτών τά  
πτηνά εσιώπων· όλοι περιέμενον μ ε τ ’ αγωνίας, τούς οφθαλ
μούς εχοντες προσηλωμένου; επί τού ρόδου, δπερ έξηκολούθει 
νά ώχρια. Α ί υπολαίδε; ήσαν ανήσυχοι· αί άηδόνες έκυπτον 
.ας κεφαλας των· οι τε ττ ιγ ες  οι συνήθως τόσον φλύαροι ήσαν 

άφωνοι. Τό πρώτον τή ; άνοίξεω; ρόδον άπήρχετο καί όλοι 
εσκέπτοντο δτι θά ήρχετο καιρό;, καθ’ ον καί ούτοι θά έκοι- 
μώντο ωσαύτως τόν αιώνιον αυτόν ύπνον.

Επι τού ουρανού, τά  μ.ικρά βαμβάκινα νέφη περιέμενον, 
ακίνητα, χωρίς νά γνωρίζωσι δ ια τ ί δ άνεμο; διέ/.οπτεν ούτω 
τήν αίοόνιον πρό; τό άγνωστον πορείαν των.

Αίφνης έν μέσω τής βαθείας ταύτης σιγής τών όντων 
ελαφρό; στεναγμός άνεπέμφθη καί πάντες ησθάνθησαν ώς νά 
διήλθε έπ ’ αυτών μυστηριώδες τ ι άρωμα. 'Ητο ή ψυχή τού 
άνθους, ή τ ι; επέτα.

Το ροδον επεσεν επι τού μίσχου του διασκορπίζον εις τό 
έδαφος τά  μαρανθένταπέταλά του. ’Ή δη έκειτο επί τής χλόης 
και πρό των ποδών αυτής τής ροδής, έφ’ ή; είχε ζήσει λα μ 
πρόν κα ί επίφθονον τά  άλλα  άνθη διά συγχρόνου κινήσεως ίκ -  
λινον τ ά ;  κεφαλάς των ¿>ς διά  νά τώ  είπωσι τό τελευταίου  
χαΐρε· αι χρυσαλίδε; έπτυσσον τά ; πτέρυγά ; των· καί μεταξύ  
τών πτηνών τών κατοικούντων επί τών κλάδων τών δένδρων 
καί επί τών πρασίνων θάμνων, ευθύς διεδόθη ή λυπηρά αγ
γελία.

Τό ρόδον, τό πρώτον τής άνοίξεως ρόδον άπέθανε.
Κ α ι το εσπερας υπο το γλυκύ φώς τής σελήνης βραδεία 

συνοδία τά έφερεν εις τόν τάφον.
Προεπορεύοντο μέν αί πασχαλια ί, άνυψούσαι έν είδει ση

μαιών τάς υψηλάς αυτών κεφαλάς· μία δε μηλολόνθη ήκαλού- 
θει σοβαροτάτη κα ί ένδεδυμένη χρυσοπράσινου μεταξίνην έσ- 
θήτα.

Τά καρυόφυλλα μέ τά ; πλούσιας βελούδινους ενδυμασίας 
των ήρχοντο κατόπιν, καί μ ε τ ’ αυτά οί κρόκοι, κλίνοντες 
σκυθρωπώς τάς θελκτικά ; χρυσάο αυτών στεφάνας καί δύο 
τέ τ τ ιγ ε ; κρούοντε; διά τών κυμβάλων των γλυκεΐαν μελω
δίαν· ε ίτα  ήρχετο μακρά λευκή γραμ.μ.ή λευκανθέμ.ων καί ή- 
ρανθέμ.ων, ε ίτα  τά  ία μ.έ τήν πένθιμου αυτών σ το λή ν τα ύτα  
προηγούντο αμέσως τού νεκρού, δπερ επί πρασίνου φύλλου φε- 
ρόμενον υπό δύο μελισσών, έφαίνετο ώς νά έκοιματο. Τέσσα- 
ρες δέ υπερήφανοι κρίνοι έκράτουν τάς τα ινίας τού φερέτρου.

"Ολα τά  άνθη παρηκολούθουν. Α ί χρυσαλίδε;, ών ή οδύνη 
εζωγραφίζετο επί τού προσώπου των, οί μ.ελισσοφάγοι, αί 
ύπολαΐδες, αί άηδόνες άδουσαι πένθιμ.ον εμβατήριου, καί δλα
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-τά γειτονικά πτηνά ήκολούθουν κατόπιν. Τέλος οι λευκοί κλώ
νοι λευκακάνθης έκλειον τήν νεκρικήν πομπήν, ήν καθ ’ όόόν 
-αί συναντώσαι αυτήν άμυγδαλέα ι έρραινον διά δρόσου άντί δια 

δακρύων.
Κ άτω θεν αυτής τής ροδής,έφ’ ή; είχεν ακμάσει τό ρόδον, 

μύρμηξ τις ειχεν ανοίξει επί τής ύγράς γής μικράν οπήν εν
τός τής οποίας ήσυχον εις τό εξής ήδύνατο νά κοιμάται. Ή  
■σελήνη ήδη έφώτιζεν ολην αυτήν τήν σκηνήν, χωρίς νά άφί- 
νφ ούδεμίαν γωνίαν έν τή  σκοτία. 'Υπό τάς άργυράς αυτή ; 
άκτίνας τό ρόδον έφαίνετο ενίοτε ώς ν’ άνελάμβανε ζωήν μυ
στηριώδη καί αόριστον. Ησυχως αι μελισσαι α ίτ ινε ; εφερον 
αύτό τό κατέθεσαν εί; τόν τάφον,ένώ οι τ έ τ τ ιγ ε ; εκρουον βρα- 
δυτέραν καί θλιβερωτέραν ακόμη τήν μελωδίαν τ ω ν  τά  δέ 
ία , τά  καρυόφυλλα, τά  λευκάνθεμα καί τά  ήράνθεμα ,προσηύ
χοντο σιωπηλώς. "Επειτα έκαστος έρριψεν ολίγην γήν έπ ’ 
•αυτού καί ο τάφο; μ ε τ ’ ολίγον επληοωθη εντελώς. Τα ανθη 
έκλινον τάς κεφαλάς των πρό; τελευταίου χαιρετισμόν και 
τό παν έτελείωσεν.'Η χλόη θα εφύετο παλιν εκεί, ενθα εκοι- 
μάτο τό άνθο;· καί δταν τήν επαύριον ο ήλιος θα ελαμ.πεν 
είς τόν γαλανόν ουρανόν, ούδείς θά ήδύνατο ίσως νά άνακα- 
λύψη τήν θέσιν έν ή άνεπαύετο· ούδεί; ίσω; θά ενεθυμείτο 
αυτό, ούδ’ α ύτα ί αί χρυσαλίδε; α ίτινες εκλαιον τόσον πολυ.

Ό λ ο ι ήτοιμάζοντο νά άναχωρήσωσιν,δτε μ ία άηδών έκαμε 
σημείου δτι θέλει νά όμιλήσν). Τά πάντα  έσίγησαν τότε, καί 
αυτή  ή πηγή έπαυσε τόν ψιθυρισμόν της· ή δέ άηδών πετά- 
ξασα έπί κλάδου δρυός άφήκε κ α τ ’ άρχάς θορυβώδη θρυλλι- 
σμόν,δστι; άνέβη μέχρι τού ουρανού. Ε ίτα  κι/ούσα τάς πτέρυ
γάς της κα ί άνυψούσα τήν κεφαλήν έψαλλεν.

((Διατί κλα ίετε , ώ άγαπ ητα ί άδελφαί μου, ώ άνθη, σύν
τροφοι τής ζωής μας ; Δ ια τ ί έπαύσατε νά ψάλλετε, ώ ύπο- 
λα ίδ ε ; ; Δ ια τ ί, ώ τ έ τ τ ιγ ε ; ,  δέν επαναλαμβάνετε τά  φαιδρά 
άσμ ατά  σα ;. Σ φογγίσατε τά  δάκρυά σα;· άνοίξατε τάς π τέ 
ρυγάς σας. Δέν είναι πλέον καιρός θρήνων ! ο τελευταίος στε- 
ναγμ.ός σας ά; έκλειψή μετά τής νυκτός ταύτης, ή δέ ημέρα, 
ήτις θά λάμψή μ ε τ ’ ολίγον, άς έπαναφέρή είς τάς καρδίας σας 
τήν χαράν.

((Τέκνα τού έαρος γεννώμεθα διά χρυσής τίνος θωπείας 
τού ήλίου, κα ί ή φύσις έξυπνα μεθ’ ημών. Ε ίμεθα αιώνια είς 
αυτήν. Ε ίμεθα τό άρωμα, ή χαρά καί τό άσμα. Άνανεούμεθα  
πάντοτε καί ουδέποτε άποθνήσκομεν. Ό τ α ν  ό χειμών έρχε
τα ι, δταν ή χιών καλύπτει τήν γήν διά μεγάλου ¡ λευκού σ α 
βάνου, τά  άνθη καί τά  πτηνά απέρχονται, πλήν επανέρχονται 
ταχέως. Δέν θνήσκουσιν, άπλώ ; άναπαύονται. Ή  πρώτη άκτίς 
τού ήλίου άνοίγει τ ά ;  πτέρυγα; καί άνορθοί τά  άνθη· τά  ρυά
κια  ρέουσι, οί θάμνοι πρασινίζουσι, τά  δένδρα στολίζονται διά  
τών φύλλων τω ν καί τά  άσμ ατατα  άντηχοΰσι πανταχού.

((Διά τούτο σάς λέγω  : μ ή κλα ίετε. Τά ρόδον δέν άπέθα
νε, διότι άλλα  ρόδα θά άνθώσιν αΰριον έπί τού κλώνου, έφ’ ού 
τούτο ήνθησε. Κ οιμάτα ι. Θά έξυπνήσή. Ά να π έμ ψ α τε  εξ εναν
τ ία ; φιονά; χαρά; κα ί έρωτος διά νά χαιρετήσητε αυτήν τήν  
άναγένησιν τών όντων, ή τ ι; μ ά ; καθιστά  αθανάτους.

((Ουδέποτε θ’ άποθάνωμεν. Ζώμεν κα ί θά ζώμεν πάντοτε. 
Ό  θεός μάς έπλασε μετά τού κόσμου καί θά υπάρχωμ,εν έν 
δσω αυτός υπάρχει. Δύνασθε λοιπόν νά μαραίνεσθε επί τών 
μ.ίσχων σας, ώ ρόδα· δύνασθε άφόβως νά εκπέμπετε τό τελευ-

ταΐον άρωμά σας, ώ ία· δέν π ίπ τετε  ε?μίΛ διά νά ανεγερθήτ® 
έτ ι ωραιότερα.

((ΙΙαύσατε λοιπόν, ώ τ έ τ τ ιγ ε ;  τήν βραδείαν κα ί θλιβε- 
ράν μ.ελωδίαν σας καί ά ντ ’ αυτής ψάλλετέ μας τό ωραιοτε- 
ρον άσμα σας. 'Υμ,νήσατε τόν Θεόν κα ί τόν ήλιον, α λλετε  
τά  άνθη κα ί τό άρωμα αυτών. Ψ άλλετε τό ρόδον, όπερ δέν 
υπάρχει πλέον καί τό ρόδον δπερ θά χαιρετίσωμ.εν αύριον.

Ίδέτε. Ή  νύξ άπήλθεν ήδη καί μακράν ε ί; τόν ουρανόν 
έφάνη ή αυγή. 'Ο ήλιο; μ ετ’ ολίγον θά χρυσώνή τά  π άντα , ή 
ζωή άρχεται έκ νέου, τό ρόδον μάς έπα»έρχεται. Θάνατος 
λοιπόν δέν υπάρχει. 'Η ζιοή είναι αιώνιος καθώς ο Θεός !))

Κ α τ ’ έκείνην τήν στιγμήν ή σκιά διεσχίσθη, ο δε άνατέλ-  
λων ήλιος έπλημμύρισε τήν γήν διά χρυσού φωτός.

Τά άνθη τότε ήνορθώθησαν έπί τών μίσχων τ ω ν  τά  ρυ
άκια έπανέλαβον τόν ρούν των κυλίοντα τά  ώς κρύσταλλα  
διαυγή ΰδατά  τ ω ν  τά  πτηνά έπανήρχισαν τό φαιδρόν άσμα 
των· σταγόνες δέ δρόσου ώς άδάμαντες έλαμπον έπί τών άν- 
θέων κα ί τών φύλλων. Κ αί έπί τού κλώνου, έφ’ ού τό ρόδον 
άπέθανε χθές νεαρός κάλυξ, διασχίσας τά  πράσινα σέπαλά του 
λαμπρώς ήνοιξε.

Κ ρ υ σ τ α λ λ ία  Χ ρυσοδέργη .
Έκ του Γαλλικού.

ΤΟ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΗΛΕΩΝ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ

"Αξιόν ιδιαιτέρας μελέτης τυγχάνει τό περί μέσης τών 
θηλέων έκπαιδεύσεως νομοσχέδιου, ού τήν όψίστην ευεργετι
κήν σημασίαν έξαίρομεν καταλλήλως έν τώ κυρίω ημών άρ- 
θρω. Κ ατά τούτο ιδρύεται είς δευτερεύουσαν πόλιν τής Έ λ-  
λάδο; —  καί ¿)ς τοιαύτη έξελέγη τό Μεσολόγγιον —  έν 
Διδασκαλείου θηλέων. άνά πάντα  δέ τά κυριώτερα τής 'Ε λ
λάδος κέντρα ανώτερα τών θηλέων Παρθεναγωγεία.

Λόγος δ ι’ ον ή ίδρυσι; τού Διδασκ.αλείου άπεφασίσθη είς 
Μεσολογγίου καί όχι είς ’Αθήνας θεωρείται ή αΰτόσε ΰπάο 
χουσα καταλληλοτάτη  διά τόν σκοπόν τούτον Ξενο/ράτειος 
σχολή. Τό Διδασκαλείου θά άποτελήται έκ τριών τάξεων, θά 
συνδιαινώνται δέ έν αύτώ ή Διευθύντρια, αί διδάσκαλοι καί 
αί μαθήτριαι, α ίτινες πάσαι θά είναι τρόφιμοι.

Τά έν τώ  διδασκαλείω τούτω διδαχθησόμενα μαθήματα  
είναι : Θρησκευτικά, Π αιδαγωγικά, ή μητρική γλώσσα ή

ζώσα καί γραφομένη καί οχι ή άρχαία, ή 'Ελληνική 'Ιστορία, 
ή υγιεινή, ή οικιακή οικονομία, ή αριθμητική, ή γεωμ.ετρία, 
ή γεωγραφία, ή φυσική ιστορία, ή ωδική, ή καλλιγραφία, ή 
ιχνογραφία, τά χειροτεχνήματα, ή γυμναστική καί τό κλε ιδο 
κύμβαλου. ^

'Ως διευθύντρια θά διορίζηται μόνον Έ λληνίς ΰπερτεσ- 
σαρακοντούτις, έ τ ι 5 τουλάχιστον έτη διευθύνασα ευδοκι
μώ; εντός τού κράτους άνεπτυγμένον παρθεναγωγείου, γνω- 
ρίζουσα δέ μίαν τουλάχιστον Ευρωπαϊκήν ·ίγλ^σσαν. 'Η μ ι
σθοδοσία αυτής ορίζεται είς δρ. 4 5 0  μηνιαίως, παρέχεται δ’ 
αύτή έν τώ καταστήματι τροφή, κατοικία καί πάσα δανάνη (
συντηρήσεως δωρεάν.

Αί είς το διδασκαλείου καταταχθησόμεναι μαθήτρια ι, 
πρέπει νά είναι υπερδεκαεξαέτιδες, οΰχί όμως καί πρεσβύ-



ΕΗΦΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

τεραι των 2 0  ετών. Νά είνα'. υγιείς, διαγωγής αμέμπτου, 
νά έχωσι γνώσεις, όσας περίπου οί τελειόφοιτοι τής ΑΓ Γ υ 
μνασιακής τάξεως καί δεξιότητα εις τήν καλλιγραφίαν, 
ιχνογραφίαν, ωδικήν κτλ. Αί μαθήτριαι αύται θά είναι τρό
φιμοι, καταβάλλουσαι διά τήν τροφήν των καί την δ ιδ α 
σκαλίαν δρ. 6 0 0  έτησίως.

Οΰδεμία θά διορίζηται εις τό κράτος διδασκάλισσα, εάν 
δεν σπουδάση εις τό διδασκαλείου τούτο καί εάν δεν ΰποστή 
εΰδοκίμως τήν απολυτήριον δοκιμασίαν. Προσωρινώς μόνον 
επί δύω έτη από τής ίδρύσεως τού διδασκαλείου τούτου επ ι
τρέπεται νά προσέρ·/ωνται ένοίπιον τής εξεταστικής επιτροπής 
εις απολυτήριον δοκιμασίαν καί ά λλα /oy μορφωθεισαι δημο- 
διδασκάλισσαι. Παρατγργτέον ότι δ ά  τά  έργόχειρα άφιε- 
ρούνται πολλαί ώοαι ώς καί διά τά λοιπά τεχνικά μαθήματα.

Τό νομοσχέδιου τούτο μετά των συναφών αυτώ παρεπέμ.- 
φθησαν, ?να έξετασθώσιν υπό επιτροπής, συνισταμένης υπό 
τών κ. κ. Μανέτα,, Κοντοσταυλου, Κανταρτζή, Νέγρη, Σιμο- 
πούλου, Σκουλεύδη, Κοσσονάκου, Δημητριάδου. Καραπαύλου, 
Κανακάρη, Άντωνοπούλου, Μ εταξά, Ρ άλλη, Κοζάκη, Βάρ- 
βογλη, Πετρίδου, Ρικάκη, Καλογεροπούλου, Βουδούρη, Μίληση 
καί Μπογιατ^όγλου, άνδρών διακρινομένων επί αναπτύξει καί 
αναλόγιο πρό; την υψηλήν ευθύνην,ήν άναλαμ,βάνουσι,μορφώσει. 
’Έχομεν δέ, επαναλαμβάνομεν, δ ι’ έλπίδος, ότι πάντες ούτοι 
θά εργασθώσι μετά ζήλου, όπως όσω τό δυνατόν Ινωρίτερον 
φέρωσιν εις πέρας τήν σχετικήν τού νομοσχεδίου μελέτην, 
ΐνα πρό τής λήξεως τής περιόδου ταύτης εΐσαχθή εις ψήφισιν. 

 — =*= ----------

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
γ ά μ ο ε  έν  © εα σ α λ ία .

’Οκτώ ημέρας πρό τής επισήμου τελετής, άρχονται τά 
προεόρτια τών Ά θ ιγ γ α ν ικ ώ ν  γάμων καί δή αί προσκλήσεις 
πρός πάντας τούς έν τοΐς περιχώροις ομοφύλους οίκογενειάρ- 
χας. Επί τώ σκοπώ τούτω εκλέγεται νεανίας άγαμος, όστις 
άποστελλόμενος πρός πάντα συγ-(ενή ή φίλον προσφέρει εκά- 
στω τούτω μήλον, δηλούν την διάθεσιν τών γονέων τής νύμ
φης, ή τού γαμβρού ΐνα οικογενειακώς παραστή εις τούς 
γάμους.

Ε πειδή  οί Α θ ίγ γ α νο ι τυγχάνουσι πάντες, εξαιρέσει ευα
ρίθμων, άκτήμονες, φιλοξενούνται οί προσκεκλημένοι εντός τής 
εύρείας σκηνής, ή, καιρού έπιτρέποντος, έν υπαίθοω.

’Από τής πρώτης ημέρας τής προσκλήσεως παραλαμβάνον- 
Tat έκτε τού γαμβρού καί τής νύμφης τυμπανισταί Ά θ ίγ γ α -  
νοι, οιτινες εξέρχονται εις προϋπάντησιν ενός έκαστου τών κε- 
κλημένων εις 1 0 0  τουλάχιστον βημάτων άπόστασιν. Οί ξε
νιζόμενοι άφού άναπαυθώσιν επί μικρόν, προσφέρεται αυτοις ό 
γαμήλιος καφφές παρασκευαζόμενος ώς Ιξής : Νέοι έκ τών
οικείων καί τών συγγενών παραλαμβάνουσι δύο— τρεις οκά- 
δας καφφέ, δ ιπλάσ ιάν δέ ποσότητα κριθής, θέτουσι πεφυρμέ- 
νως ταύτα  εντός ήμαλγωμομένου χάλκινου άγγείου, καί μετά  
τυμπάνων λαμβάνουσι τήν πρός τό ’Οθωμανικόν καφφενεΐον 
άγουσαν. Έ κεϊ επί δύο καί πλέον ώρας άδουσι υπό τούς ή
χους τών τυμπάνων, ένασχολούμενοι έν ταύτώ  εναλλάξ εις 
παρασκευήν τού καφφέ, μεθ’ δ καί μεταβαίνουσιν αύθις έν 
πανηγυρική συνοδεία εις τήν σκηνήν, προπορευομένου τού φέ-

;αι φι- 
ής προι- 

τοίκ,ίλ- 
-ων κλ. 
νύμφην 

'ν κεφα- 
ούς χρυ-

όδη-

ροντος αυτόν, οστις καί δΓ ερυθρού μανδηλίου περιζώννυται.
Καθ έκάστην ημέραν ό αριθμός τών προσκεκλνυένων αυ

ξάνει, διαιρούνται δ εις ομίλους καί διασκεδάζο·>σιν, οοχούμε- 
vot χορούς Σμυρναικούς καί ’Αραβικούς.

’Όντως ώραϊον είναι νά βλέπη τις τάς ουραίας Ά θ ιγ ν α ν ί .  
δας μέ τά χρυσοποίκιλτον πρόσωπον καί τάς βεβαμμένάς χεί. 
ρας των ένδεδυμένας τά  πάντη αντίθετα πρός τάς ΰτομελαί- 
νας μορφάς των έρυθρά έ ιδύμ ατα , νά χορεύωσι μέ τόσην χά- 
piv πρό τής μελλονύμφου, ήτις τεθλιμμ.ένη καί δα»ρύουσα αέ- 
νει ακίνητος μέχρι τής Τ ετάρτης  ημέρας εΐ; τά βνθύ~ ρον μ έ 
ρος τής σκηνής. Κ ατά το διάστημα τούτο αί στενώ 
λα ι της ασχολούνται εις τήν έπί σχοινιών ανάρτησιν 
κός αυτής, συγκειμένης ως έπί τό πλεϊστον έκ ·ό 
των λευιώ ν ασπρορρούχων, εφαπλωμάτων, προ- κ ε  . ν

Περί τήν μεσημβρίαν τής τέταρτης ένδύουσι -η 
διά μιας τών καλλιτέοιον έσθήτων τη :, καλύπτουσ·, 
λήν μέ μετάξινον κεκρύφαλον καί έλάσματα έ κ  1 = υ· 

σού, θετουσιν άνωθεν τού μ.ετώπου της φυσικά ά Ου 
γούσιν αυτήν υποστηριζομένην υπό δύο συγτε-ώ- 
τούς οφθαλμούς χαμαί προσηλωμένους, έπί τ· <
Ούτος είναι τοποθετημένος έν τω μέσω τής 
μής τών προσκεκλημένων, οιτινες δποψιθυρίζο 
ευχάς, έκφράζουσι δέ καί τήν γνώμην των πε: 
καίτού στολισμού τής νεαρας νύμφης,ήτις σπανι,. 
νει τό εικοστόν τής ηλικίας της έτος. Ά π ά  τν, 
ημέρας εκείνης μέχρι τού μεσονυκτίου σχεδόν ■ 
φουσι τάς χεΐρας τής μελλονύμφου δΓ έρυθρά; β 
μένης τουρκιστί Κ irá -  Τήν κόμην καί τάς όφνν. 
τοςοειδείς σχηματίΓουσι, βάφουσι διά μελν 
μεθ’ ο καί διαποικίλλουσι τό ευθύς άνωθεν τ- 
νάς μέρος τού μετώπου διά ποικιλοχρόων άσ 
τών οποίων λαμπουσιν οί εκ ψευδούς χρυσού κ 
ών πολλάκις κοσμούσι καί τήν κάτω σιαγόνα

Καθ ολον τό διάστημα τής διακόσμησε · 
ανακρούουσι συγκινητικώ τατα τά  ό'ργανά τω  
τών προσκεκλημένων άποχαιρετάρια άσματα.

Ή  νεαρά νύμφη κλαίει άκαταπαύστω ς, οί 
μενοι αθροοι πλήν κατά σειράν παρερχόμε»ο· 
τών γονάτων αυτής διάφορα νομίσματα, ώς 
αργυρά. Μετά δέ τήν παρέλασιν ταύτην νέος 
άρχεται μέχρι τής πρωίας, όπόταν άφικνεί-χ 
τού νυμφίου νεανίας, φέρων έρυθρούν περί τό 
λιον καί κομίζων έντός άνθοπλέκτου κανίσ 
δώρα. Ταύτα συνίστανται άπά ποδήρη χ ιτώ -.

■ εννοείται ótá τούς πλουσιωτέρους —  χρι- 
κυανού η πορτοκαλλίου, μέ σειράν κομβίων 
μέχρι τών ποδών καί εκατέρωθεν τών κομβιο 
μενα ανθη εκ ψευδούς χρυσού. Έπανωφόοιον 
ματος καί χρώματος. Κεκρύφαλον πεποικιλ 
καί ζεύγος υποδημάτων, φερόντων έπί τού ά 
τού αυτού ρυθμού καί ποιότητος. Ό  τέ«ων 
ώς δώρον παρά τών γονέων τής κόρης ένα 
μανδήλιον πεποικιλμένον διά ψευδούς χρυσού 

ΙΙερί τήν μεσημβρίαν τής επομένης π. 
συγγενείς τού γαμβρού καί σύμπαντες οί προσ - 
τού νυμφίου, ΐνα παραλάβ'ωσι τήν νύμφην
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χοροΐς... Μετά τήν άφιξιν καί τήν ανταλλαγήν των συνήθων 
φιλοφρονήσεων έπιό’ ίδονται οί νεώτεροι τούτων εις διάφορους α
γώνας,ήτοι ιπποδρόμια,σκοποβολήν καί παλαίστραν.Φρίκη κα 
ταλαμβάνει πάντα τόν μή περίτά τοιαύτα ειθισμένον,νά βλεπη 
ήυ,ίφυμνα τα καταμέλανα τώ ν’Α θ ιγγάναν σώματα,ταλ,αντευό- 
μενχ επί τής εΐδει κονίστρας π λα 'ε ία ς, μέχρι? ου επέλθη, η 
τής πάλης συμπλοκή, ήτις έπί πολλάς ενίοτε παρατεινε-αι ώ 
ρας, καθ’ ας φρικωδώς αγωνίζονται, π ίπτοντε; και εγείρομε 
νοι, ενίοτε δέ καί μωλωπιζόμενοι,μέχρις ού τέλος ο εις κατορ- 
θώση νά κράτηση πρός στιγμήν τον έτερον μετεωρον. Ούτος 
θει»ρεΐται νικητής, θωπεύει ολίγον τόν ήττηθεντα, τόν σ φ ίγ 
γει προς σαγμ ή ν εις τάς άγκάλας του καί λαμβάνει ονς δώ
ρον ζώνην έξ ευτελούς λαχ^ωρίου ή τσεβρέν, μ,εθ’ ο και εν 
πάνδημον (εύγε).

Μετά το ττεοχς τών άγώνων θέτοιχτι ττιν vuj/.'pyiv ενόεό » 
μένην ήδη διά τής υπό τού γαμβρού σταλεισης ενδυμασίας, 
έντός άμάξης συρομένης υπό βοών, πανταχ_οθεν κ,εκαλΟμμενης 
διά σινδονων. Παρ’ αυτήν καθηται και γραία τις συγγενής 
καί τινε; νεάνιδες.

Ά λλχ λά ζο ντες  δέ καί οοχούμενοι φθάνουσιν εις τήν σκη 
νήν τού γαμβρού, προπορευομένων τών φεροντων άνά χεΐρας 
τήν προίκα τής κόρης. Ή  άμαξα σταματά προ τής θυρας 
τής σκηνής τού γαμβρού, όστις ερυθρά, ως επι τά πλεϊστον, 
ένδεδυμένος αναμένει εκεί. ’Ανεγείρει τήν σινδόνα, βλέπει τήν 
νύμφην, μεθ’ δ καί έρωτάτχι τρις άν τάν δέχ_η-αι ώς συζυγον. 
’Εάν ή άπάντησίς του είναι καταφατική, λαμβάνει ταυτην 
έπί τών χειρων του καί τήν φέρη, χωρίς οοδ η εσθής της 
αυτή νά έγγίση έπί τού εδάφους μέχρι τής βαθύτατης γωνίας 
τής σκηνής του Ε νταύθα  π ιστότατα παρακολουθούσι καί ού- 
τοι έθιμον τουρκικόν, καθ’ δ ή τελετή τού γάμου μετά τήν 
είσοδον τής νύμφης εις τήν οικίαν τού νυμφίου λήγει τέλεον. 
Σημειωτέον δέ ότι πριν ή παραλάβωσι τόν νύμφην,εί; Χότζας 
καί δύο μάρτυρες διαβεβαιούσι διά πράξεως τήν συναψιν τού 
συνοικεσίου.

Τήν έπομένην ή νύμφη έπισκέπτεται τους γονείς της και 
τού; εΐ; τόν γάμον προσκληθέντας, μεθ’ δ καί επ ιδ ίδεται 
πλέον εις τα  νέα της καθήκοντα, φροντίζουσα πάντοτε περί
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
Πλήν έντός δευτερολέπτων ό άτυχής νέος επιστρέφει. Ε ί

ναι πολύ άργά, είπεν, ή οικία είναι πολιορκημένη,. νΕρχομαι 
νά άποθάνω πλησίον σου.

’Ό χ ι, όχι, έφώναξεν ή Λ ουαανή εξω φρενών. ’Ιδού· 'ρι- 
φθητι εις τό ξηρόν έκΰνο φρέαρ καί θά σωθής. Καί ό άτυχής 
νέος ταχύτερος αστραπής έροίφθη εις τό μέλαν εκείνο 
καί χαΐνον στόμ ον, ώς τό μόνον ίιπολειπόμενον αύτώ ^κατα- 
φύγιον.

Έ ν τώ μεταξύ οί Γερμανοί στρατιώταε έφορμώσιν έν τώ  
δώμα :ίω. "Επιτίθενται κατά τού Μονμάγερ, διϊσχυριζόμενοι 
ότι αυτός είσήγαγε τούς κατασκόπους έκείνου; καί ότι η 
κατά τών Γερμανών έπίθεσις εγένετο κατόπιν προγενεστέρας 
συνεννοήσεως μεταξύ αυτού καί τών έπιτεθέντων. Ό  Μονμά
γερ διαμαρτύρεται. Ά ρ νεΐτα ι. Ά λ λ ’ ουδεις τον πιστεύει.

Τέλος ό λ ο/ία; Φράντζ εισέρχεται άσθμαίνων. Πού είναι, 
λέγει ό τρίτος έκ τών τήν οικίαν έδώ πολιορ/,ησαντων. Οί δύο 
εδοαπέτευσαν, τούς κατεδιοόξαμεν άνευ αποτελέσματος, άλλ  
ό τρίτος εΐναι έδώ. Τόν κρύπτετε. Ό  Μονμάγερ καί ή Λου- 
κιανή άντήλλαξαν βλέμμα συνεννοήσεως.

τής ευδαιμονίας τής νέας της οικογένειας. Δεν άρνούμαι εν 
τούτοις, φίλη άναγνώστρια,, ότι ή τόσον καλή αύτη ο ι
κοδέσποινα, μ ετ’ ολίγον φερουσα εσθήτα κατεσχισμένην και 
βραχείαν καί εις τήν δεξιάν υψηλήν ράβδον προσπαθεί νά σάς 
εξαπάτηση, υποσχομένη να σάς ειπη σαφέστατα το δορο- 
σταγμένον μέλλον Σας, όπερ καί πιθανόν ετι ροδινώτερον τή  
φα ίνετα ι, άν άπαστράπτον τ ι νόμισμα περιελθη εις την κυ
ριαρχίαν της,

Έ ν Τυρνάβω τής Θεσσαλίας.
Μ αρία  Ι Ι ίπ ιζ α .

 χ>Τ&;ο«-----

Η Ε Α Α Β Ν Ι Κ Ι Ι  Ϊ Φ Α Ν Τ Ο Τ Ρ Γ Ι Α  ΕΝ Ι Ν Α Ι Α Ι Ϊ
Αυτό είναι άπίστευτον καί όμως αληθές. Εις τάς Ινδίας 

τήν πατρίδα τών πολυτίμων μετάξινων υφασμάτων κατέστη
σαν περιζήτητα τά υφάσματα τή ; Ε λλη νικής βιομηχανίας, 
ή μάλλον τής κ. Σπάρτης Κ>ρασταμάτη, ήτις κατά  τήν πα- 
ρελθοΰσαν εβδομάδα έλαβεν έκείθεν παραγγελίαν 1 0 0 0  περί
που πήχεων. Τούτο δύναται νά ονομασθή θρίαμβο; τής κ. 
Καρασταμάτη. ’Α λλά τού θριάμβου τούτου και τής προοδου 
τής καλής ύφαντρίας μετέχει ρέκτης καί φιλοπροοδο; συμπο
λίτης ημώ ν' ό κ. Κ αλλ ιγάς, όστις διά γενναίας χρηματικής 
παροχής συνετήλεσεν όπως ή κ. Καρασταμάτη καί τόν κύ
κλον τών έργασιών της επεκτείνη καί μετά ζήλου επιδοθή 
εις άνάπτυξιν καί τελειοποίησιν τού έργου της.

Πολλάς δέ άλλας παραγγελίας έ'λαβεν ή εν λόγω τε χ ιι-  
τις καί άπό τήν ’Αμερικήν, καί άπό άλλας μεγαλουπολεις, 
έφ’ οίς ή «Έφημερίς τών Κυριών)) ήτις εκ τών πρωτων υπε- 
στήριξεν αυτήν τή εκφράζει θερμότατα συγχ_αρητηρια.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Β. Τρ. Π ά τ  ρ χ ς -  Λιηγημάτιον έλήφόη μετά συν?ρομών 
'Ιστορίας τής Γυναικός. ΔημοσιευΟήσεται. Μυρίας εύχαριστίας δΓ 
εύγενεις φροντίδας. — Καν Α. Π ε ι ρ α ι ά .  Έ λήφθησαν.— Καν  
Μ. Π. Τ ύ ρ ν ο β ο ν. Έλήφδησαν. Γάμοι δημοσιεύονται σήμερον.- — 
Κον I. Χ .  Ι Ι ά τ ρ  ας.Συνδρομή έλήφθη.Άπόδειξ ις  άποστέλλεται.—  
Καν Ε. Τζ. Α ’ι γ ι ν  α ν .  Έκδίδεται άφεύκτως έντός τής έοδομά-

"Όσω ταχ ύ καί άν ήτο τό βλέμμα τούτο δεν διέφυγε 
ποσώς τήν προσοχήν τού Γερμανού ύταξιω ματικού. Δέσατέ 
τον, είπε πρός τού; στρχτιώτας, δεικνύων τόν Μονμάγερ. ’Α 
ποτεινόμενος δέ πρός τόν μετά σπουδή; δεσμευθέντα είπε : 
Σοί δίδω δέκα λεπτά  νχ σκεφθής. Έ άν δέν μοί εΐπης πού 
έχετε κρυμμένον τόν κατάσκοπον Ικείνον θά σέ τουφεκίσωμεν. 
Καί εξάγει τό ώρολόγιόν του, οπερ κρατεί άνά χεΐρας α 
νοικτόν.

*Η Λουκιανή ώχρίασε φρικωδώς έπί τω  άκούσματι τούτω.
*Η ζωή τριών ανθρώπων έπαίζετο κατά τήν στιγμήν εκείνην. 
Ή  τού Μονμάγερ, ή ίού Γωτιέ καί ή τού Δοριάτ, άφού εις 
όλας τάς τραγικά; ταύτας περιπετείας ή τύχη τού καταδ ί
κου περιεπλέκετο στενώτατα. "Ηκουσε; ; είπεν ό Μονμάγερ 
αποτεινόμενος πρό; τήν άτυχή κόρην. Σοί άφίνω τήν φροντίδα 
νά άποφχσίσης τις έξ ημών τών δύο πρέπει νά άποθχνη.

Θεέ μου ! είπεν ή άτυχης, παράφρων σχεδό-| έκ τής λύπης.
Τί νά είπω ;
'Ό ,τι ή καρδία σου σοί υπαγορεύσει.
Ά λ λ ’ ή καρδία τής Λουκιανής συνετρίβετο έπί τή ιδέα 

ότι ο θάνατο; τού Μονμάγερ κατέστρεφεν όλα της τά  σχέ 
δ ια, όλας τάς θυσίας, συνεπαγόμενος τήν έμτέλεσιν τής 
θανατικής ποινής τού άτυχούς πατρός της. ’Α λλά πώς νά 
άποφασίση νά σώση τόν άθλιον αυτόν καί νά πκραδώση τόν 
Γωτιέ, 8ν τόσον έλάτρευε. Αΐσθανομένη ότι έχανε τήν άνα- 
πνοήν έκ τής φρικώδου; στενοχώριας πλησιάζει πρός τό παρά- 
θυρον, ΐνα ο εσπερινό; αήρ τήν ζωογονήση. Πλήν τ ί βλέπει 1 
Τόν Γ ω τιέ έξερ/όμενον τού φρέατος, ερποντα κατά  γής καί
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2ο;. ’Εκεί θά ευρητε και τάς ζητουμένας πληροφορίας. —  Κον Δ. 
II. Α. Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  Συνδρομή έλήφθη. Ένεγρχφητε. — Κον A. Α.  
Τ ύ ρ ν ο β ο ν  ( Βουλγαρίας;. Συμμορφούμεθ® όδηγίαις σας. — Καν  
Κ .  Λ. L a u s a n n e .  Έλήφθησαν. Σήμ-ερον δημοσιεύεται ή βιο
γραφία. — Κον Γ. ΓΙ. Α ϊ γ  ιο  ν. Έλήφθη. Συνδρομηται 'Ιστορίας 
Γυναικός ένεγιάφησαν. Εύχαριστοΰμεν. Γράφομ.εν. —  Κον 1!. II. 
Ό  δ η σ σ ό ν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — Καν Θ. Λ. Μ. Σ τ ε 
ν ά  μ α χ  ο ν. ’ Επιστολή εύγενεστχτη μετά συναλλαγματική; έλή
φθη. Μυρίας ευχαριστίας δια συντονωτάτην ενέργειαν ύπέρ διαθέ- 
σεως τής 'Ιστορίας Γυναικός. Γράφομεν. —  Κον Α. Α. Α. Πό ρ τ  
Σ α ί ?. Θερμότατα; και πολλάς εύχχριστίας δι’ εύγενή μέριμ,ναν 
υπέρ έγγραφης συνδρομητριών έν τη 'Ιστορία τής Γυναικός, Γράφο- 
μ.εν. — Καν Μ. Μ. Σ. Κ  ω ν σ τ  α ν τ  ι ν ο ύ π ο λ ι ν. Ευχαρί
στως άποστέλλομεν ύμίν  τήν 'Ιστορίαν τής Γυναικος. Τό αντίτιμον  
του Α' τόμ.ου πληοόνετε προς τόν αύτόσε αντιπρόσωπον ήμών . και 
Ν. Γεράρδον Σαξι Χάν, Βεσκεμπε Παζάρ. —  Κ α ν  Θ. Π. Α ε υ - 
κ ω σ ί α ν. ’Άπειρον ευγνωμοσύνην δια καταβαλλόμενη ν εύγενή 
φοοντίδα. —  Κ α ν  Κ .  Κ .  Λ ε υ κ ω σ ί  αν .  Δυστυχώς δεν ηδυνήθη- 
μ.εν να τό δημοσιεύσωμεν εις τό ί  μερολόγιον ώς λίαν μακρόν. Δη-  
μοσιευθήσεται εις τήν  ’Εφημερίδα. Καν r .  X .  Π ύ ρ γ ο ν .  Συν- 
δρομήτριαι ένεγράφησαν έν τη 'Ιστορία τής Γυναικος. Τεύχη άπο- 
στέλλονται καί αντ ίτυπα ήμερολογίων όίμα τή  έκδόσει. Εύχαριστού- 
μεν θερμ.ώς δι’ εύγενή προθυμίαν. Γράφομεν.— Κον Λ. ΤΙ. Ό  δ η  σ- 
σ ό ν. ’Αναμείνατε παρακαλοΰμεν οδηγίας μας. —  Κον Π. X .  Γ α- 
λ ά ζ  ι ο ν. Γράφομεν. — Κρεόλη» Φ ι λ ι α τ  ρ ά. Δυστυχώς πασαι  
αί σκευασίαι αύται είναι δηλητηριώδεις, πλήν τούτου δέ και ή έν- 
νέργε ιάτω ν είναι παροδική. Εύθύς ώς παύσετε μεταχειριζομένη αύ- 
τάς αί οχληρά! τρίχες αναφύονται. Νομίζομεν έν τούτοις ότι εις τό 
αμερολόγιον του παρελθο'ντος έτους ύπήρχε_ σχετική συνταγή. —  
Κ α ν  Β. Τ. ΤΙ. ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Ά φο ΰ  είσθε ξανθή προτιμάτε  
τό κυχνουν. Τα ώχρα και τα ρόδινα μάλλον δια τάς μελαγχροινάς.  

 ----

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Πως κ αθα ρ ίζο ντα ι  τ ο ύ λ ια  κ α ί  δαντέλα ι.  Κάμετε  πυκνήν σαπω- 

νάδαν έκ λευκοϋ σάπωνος, βυθίσατε τα τούλια και τα λευκά τρίχα- 
π τά  σας κα! αφήσατε ολα όμοΰ να σιγοοράσωσιν έπ! 1)4 τής ώρας. 
Τα αποσύρετε τής χύτρας, τα σφίγγετε έντός τής χειρό; χωρίς να 
τα τρ ίψητε,  βυθίσατέ τα.·| κ ατ ’ έπανάληψιν εις ψυχρόν ύδωρ κα! τε-  
λευταΓον εις ΰδωρ, έν ω έχετε διαλύσει ολίγον λουλακι. Βυθίσατε 
τα αμέσως μετά ταΰτα εις έλαφράν ί ιάλυσ ιν  κόμμεως αραβικού 
(gomme arabique) άποσταλάξετε δια τής χειρός κα! απλώσατε έπ! 
μάλλινης κουβέρτας ή έπ! λευκών σινδόνω'ν, προσαρμόζουσα καλώς 
διά καρφίδων. ’Αφήσατε να στεγνώση χωρίς να σιδηρώσητε.

διευθυνόμενον προς τόν τοίχον, έφ’ ού κα! μετα προφυλαζεων 
άναρριχάται. ‘Η Λουκιανή τόν βλέπει. Α ισθάνετα ι την καρ- 
δίαν της φεύγουσαν μ ετ’ αυτού. Έσώθη, διανοείται, στρεφο- 
«.ένη πρός τούς έν τφ> δο>μ.ατίω αναμένοντας τήν απόφασίν 
της. Θέλουσα δέ νά κερδίση καιρόν κα! εξασφάλιση την 
άπόδοασιν τοΰ νέου προσποιείται οτι συνηγορεί υπερ του 
Μονμάγερ, προσπαθούσα νά πείση τόν αξιωματικόν οτι ο 
’ Ιωάννης δέν είναι υπεύθυνος διά τήν αιφνιδίαν των κ ατα 
σκόπων έπίθεσιν.

Παρήλθον δύο λεπτά πέραν των όρισθέντων, απαντά ο 
Γερρ.ανός απαθώς. Έ αν ό άνθρωπος αυτός είναι αθώος, άς 
μάς παραδώση τόν έν τή οικία ταύτη  κ α τ’ αυτήν την στιγ'- 
μήν κρυπτόμενου.

’Επειδή δέ ό Μονμάγ'ερ έξην.ολούθει σιωπών, πέντε αν- 
δρες περιεστοίχησαν αυτόν, θέτοντες τά όπλα των επ! σκο
πόν βολής.

’ Εν τώ μεταξύ ό Γω τιέ άνελθών έπ! τού τοίχου κα! ίδών 
οτι τό έργοστάσιον έπολιορκεΐτο πανταχόθεν, επεστρεψε π ά 
λ ιν κα! έκρύρθη έντός τού φρέατος. Ή  άτυχης Λουκιανή δεν 
τόν εΐδεν επανερχόμενου.

Ό  Μονμ-άγερ ήτο ωχρότερος θανάτου. Θα με αφήσης 
λοιπόν νά άποθάνω είπεν. ’Αφού ουδέποτε μέ ήγάπησας ώς 
εκείνον, δ ια τ ί ήλθες έδώ, έκθέταυσα τήν τιμ,ήν σου.

Είναι ένδειξις αγάπης αυτό τό όποιον μο! ζητείς; Έ κεΐ- 
Λος ένευσε καταφατικώς.

’ Ακούσατε, εΐπεν άποτεινομένη πρός τόν αςιωματικόν.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Μπακλαβάς. Μία οκά φύλλα, μ ία  οκά ψύχα αμύγδαλα καθαρι

σμένα κα! 1 1)4 οκ. ζάκχαριε. Τά αμύγδαλα καβουρδίζετε ολίγον, 
άναμιγνύουσα μέ ολίγην κανέλαν κοπανισμένην κα! ολίγη ν βανίλιαν-. 
Μετα ταύτα  διαλύετε το ήμ ισυ τής σακχώρεως κα! τά βράζετε χ ω 
ρίς νά δέσωσι. Τότε άλοίφετε τό τ α ψ ί  σας μέ βοότυρον, θέτετε έπ” 
αύτοΰ εως δέκα φύλλα άτινα άλοίφετε έκ διαλειμ.μ.άτων,κα! ατό τοΰ 
δεκάτου αρχίζετε νά τοποθετήτε τά αμύγδαλα, άτ ινα  σκεπάζετε  
πάλιν μέ φύλλα κα! στέλλετε εις τόν φούρνον. "Αμα τά φέρωσιν 
από τόν φούρνον,βράζετε τήν  δπόλο.πον ζάκχαριν κα! τά  περιχύνετε..

ΙΙαρακαλοΰντχι αί κ. κ. Συνδρομήτριαι, ών ή συνδρομή λήγει τήν  
Ιην Ιανουάριου, νά άποστεί/ ωσιν εγκαίρως τήν  άνανέωσιν τής συν
δρομής των, διότι πρός αποφυγήν περιπλοκής τών λογαριασμ,ών άπε- 
φασίσθη ώρισμένως ή διακοπή τοΰ φύλλου,πρός πάσαν μ.ή άνανεοΰσαν 
τήν συνδρομήν της κατά τό Α ον δεκαήμερον τοΰ ’ Ιανουάριου.

ΔΕΣΙΙΟΙΝΑΙ κα! ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ 
’Εάν θέλητε νά έχητε τού; οδόντας σας λευκότερους χ ι ό ν ο ς ,. 

χείλη  κα! ούλα ροδόχροα κα! διαρκές έν τω  στόματι α ρ ω μ α  μ.ε- 
ταχειρισθήτε τό νεωστ! άνακαλυφθέν αμερικανικόν φύραμ.α.

Κβίοόοηΐ Κ ά λ λ ι σ τ ο ν δ ώ ρ ο ν δ ι ά τ ό  ν έ ο ν έ τ ο ς  
Πωλείται παρά τοίς κυριωτέοοις Φαρμ,ακείοις κα! Μυροπωλείοις-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό άρχα,ίότ&τον τω ν  έν· Έ .Ι .Ι ά ί ι ήμερησίων φύΛΛωγ 

ίδρύθη τό 1875 καί έκό ίάεζα ι ε ις μ έγα  σχήμα  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ 

Γραφεία: οδός Κωλοκοτρώνη άρ. |5 
Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δι’ Ιν έτος δρ. 30.

’Επαρχιών δι’ έν έτος δρ. 30. ’Εξωτερικού δι’ έν έτος φρ. χρ. 45.

Τή προσθήκη δρ. 5 διά τάς ’Επαρχίας και φρ. χρ. 5 διά τό !ξω- 
τερικόν συναποστέλλεται ό «Ρωμηός» τοΰ Σουρή.

*Η ’Ε φ η μ ε ρ ! ς  περιέχει: ιδιαιτέρας τηλεγραφικάς κα! ταχυδρο
μικά; άνταποκρίσεις έξ Ευρώπης κα! έκ τών Επαρχιών. — ’Άρθρα  
τών ζητημάτων τής ημέρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — Ε π ισ τη 
μονικά και καλλιτεχνικά. —  Βιβλιογραφίας. — Χρηματιστικά παν
τοειδείς πληροφορίας. Κα! ώς έπιφυλλίδας δυο έ κ λ ε κ  τ ά  Μ υ θ ι
σ τ ό  ρ ή μ α τ α .

Πρά όλίγ'ων στιγμώ ν είδον ακροβολιστήν κρυπτόμενου εις τό 
φρέαρ εκείνο.

Δύο στοατιώ ται έρρίφθησαν πάραυτα έντός τού φρέατος,. 
όπόθεν μ.ετ’ ολίγας στιγμ,άς ννήλθον συνοδευόμενοι υπό τού 
Γωτιέ. Ούτος ωχρός κα! μέ βλέμμα έσχατης περιφρονήσεως 
κα! μίσους ειπε πρός τήν έκθαμβου κα! απηλπισμέ,ην επ! τή. 
θέα αυτού Αουκιανήν. Ά θ λ ία  ! προδότις !

Ή  άτυχης κόρη υπό το αύτης κατελήφθη παράφορου άπελ- 
πισίας, ώστε μόλις έ'σχε τήν δύναμιν νά ψιθυρίση τό όνομα 
εκείνου, δν τόσω διακαώς έλάτρευε, κα! επεσεν άναιοθοτος επ! 
τού εδάφους.

Οι Γερμανό! στρατιώ ται άφήρεσαν τότε τό μανδήλιον άπό 
τών όα.θαλμ.ών τού Μονμάγερ, δστις έξαλλος υπό χαρας, π ε
πεισμένος ήδη περ! τού άληθούς πρός αυτόν τής Αουκιανής- 
έ'ρωτος, δν εις τοιαύτην 5οκ.ιμασ£αν ΰπέβαλλεν,ελαβεν αυτήν 
άναίσθητον εις τάς άγκάλας του κα! τήν μ,ετέφερεν ε:ς τό  
ίω μ ά τιο ν  τής μητρός του.

Πλ.ηγωμένη ! είπεν ή γραία, ήτις καθ’ δλον τό ^ιάστημ.α 
τών πυροβολισμών έμ.εινεν άκίνητος έν τώ όωμ.ατίω της.

* 0 χ ι ! εΐπεν ό Μονμάγερ λιπόθυμ,ος μόνον.
‘Η Λ ο υκ ια νή  συνεπεία τοιν θερμών περιποιήσεων κα! φρον

τίδων τής γραίας Μονμάγερ άνέωξε τούς οφθαλμούς, χωρίς 
όμως έκ τής μεγάλης εγκεφαλικής διαταράξεονς νά δυνηθή νά 
άναγνωρίση τούς περ! αυτήν. Τήν νύκτα δλην διήλθεν έν τού- 
τοις κοιμωμένη ήνόχως έπ! τής κλίνης τής γραίας, ήτις ά
γρυπνος παρέσχεν αυτή μητρικάς άληθώς φροντίδας.

(άκολουθεί)
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