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Η Ε Π ΙΣΗ Μ Ο Σ ΗΜΕΡΑ
Βαρύγδουποι των κωδώνων "Λ/οι, γλυκεία ι των ψαλτών 

μελω δια ι, θεσπεσίους άνακρούουσαι υμνους έρχήστραι ήγγελλον 
τήν παρελθούσαν Κυριακήν έν τή άπεράντω των Τσάρων αυτο
κρατορία τό χαρμόσυνου γεγονός : τούς γάρ.ους του Μεγάλου
Δουκός Παύλου ρ.ετά τής Έλλτ,νίδος πριγκτ,πίσσης Ά λ εξ ά ν -  
δρας.

Κ α τ ’ άντίθεσιν παράδοξον οί κώδιονες ημών άπό του με- 
γαλητέρου τής Ε λληνικής Πρωτευούσης μέχρι τού μικρότε
ρου του έλαχίστου χωρίου ήχουν ήχον γλυκύν, άλλα ρ.ελαγ- 
χολικόν. Πλούσιοι καί πτωχοί, μικροί καί μεγάλοι, άνδρες καί 
γυναίκες εν άρρήτω συγκινήσει μετέβαινον κατά  τήν έπίση- 
μ.ον τα ύτη ν  ημέραν εις τον Ναόν. Δέν προσηύχοντο τά  τέκνα  
υπέρ των γονέιυν, ούτε οί γονείς υπέρ των τέκνων των ! Ά λ λ α  
χ ιλ ιάδες  ψυχμί, άδελφοποιούμεναι έν τή προσευχή μίαν και τήν 
αύτήν μυστικήν καί θερμήν άνέπεμπον πρός τον Θεόν δέησιν, 
συνοδευομένην ΰπό βαθέως στεναγμού καί έπισφραγιζομένην μέ 
θερμόν καί πύρινον δάκρυ.

Οί γονείς ούτοι, δλοι οί τόσοι πατέρες τής Μεγάλης Έ λ-  
λινικής cίκογενείας προσηύχοντο υπέρ τής ευτυχίας τής πρω
τοτόκου κόρης τής Νεοντέρας Ε λλάδος. /·

*Η φαντασ ία , ό νους, ή σκέψις των ευρίσκετο κατά τάς 
στιγμάς έκείνας μακράν, πολύ μακράν.°Ότε δέ ή άγγελόμορφος 
ήγεμονόπαις έθετε διά παντός τήν χεΐρα της έν τή τού άνδρός, 
βν ή καρδία της εξέλεξε, τήν στιγμήν, κ α θ ’ ήν έπισήμως cop 
κίζετο α ίω νίαν ένούπιον τού Θεού π ίσ τ ιν  πρός τόν εύγενή καί εύ- 
δαίμονα σύζυγόν της, τήν στιγμήν, καθ’ ήν περίδακρυς άπήντα 
εις τό πολυσήμαντον εκείνο : « * α ί απαργηΟ ρς τό ν  .πατέρα 
σ ου  κ α ί  τ η τ  μ η τ έ ρ α  σου» σύσσωμος ο 'Ελληνισμός διερρή- 
γνυτο εις λυγμούς, βλέπων άποσπωμένην άπό τάς άγκάλας  
του τήν άγγελ ικήν κόρην, ή'τις ή το ή χαρά, τό καύχημα καί 
ο στολισμός του !

Κ αί τά  θερμά ταύτα  δάκρυα καί τούς μελαγχολικούς 
στεναγμούς μας άπορροφά διά  των πυρίνων άκτίνων του τό φω
τεινόν τής ημέρας ά'στρον ! Ναί ! ό παντάναξ ήλιος συνέλεξε 
κατά  τήν μεγαλοπρεπή εντεύθεν διάβασίν του τάς εύχάς καί 
τά  δάκρυά μας, άπερρόφησε τήνάδαμαντίνην δρόσον μας κα ί τήν 
πνοήν των γλυκέων άνθέων μας καί έπλεξε μυρόεντα καί άκτι-  
νοβόλον στέφανον, δ ι’ οό αυτόκλητος έν τή  μεγαλοπρεπει 
πομπή κεκλημένος έπέστεψε τό άγνάν τής κόρης μας μέτωπον.

Είναι μέγας δ απεσταλμένος τής Ε λληνικής γής καί 
ούδεις ’ίσχυσε νά παρακωλύση αυτόν έν τή έπιτελέσει τής ίερας 
εντολής του!

Ούτε οί θωρακοφόρόι Οΰσσάροι τού Παντοδυνάμου Αύτο- 
κράτορος, ούτε οί μεγαλοπρεπείς καί έκ χρυσού καί άργύρου 
άπαστράπτοντες αύλάρχαι, ούτε οί αρειμάνιοι Κοζάκοι καί οί 
γ ίγαντες Τσερκέζοι, ούτε οί Αιθίοπες τής Αυλής καί οί Γρε
ναδιέροι του Μεγάλου Πέτρου, ούτε οί αύλάρχαι καί σταυλάρ- 
χ α ι καί δούκες καί πρίγκηπες καί μεγιστάνες, ούτε αυτοί οί

γονείς τής Έ λληνίδος κόρης, ούτε αύτός δ κραταιός καί υ π έ ρ ο 

χος παντοιν των βασιλέων Τσάρος, ήδυνήθησαν νά π ρ ο η γ η θ ώ σ ι ν  

εν τή χαρά, έν τή αγάπη, ένταΐς εύχαΐς, έν τοϊς συγχαρητη- 
ριοις, εν τή θερμ.ή διαχύσει των, έν τοίς δώροις των τόν έκτα
κτον απεσταλμένονμας, τόν παντάνακτα ήλιον!

Μέ θάλπος, μέ γλυκεΐαν άποπνοήν, μέ χρυσάς άκτϊνας, μέ. 
μυριας τής Ίριδος αποχρώσεις, μέ τάς εύχάς, μέ τούς γ λυ 
κείς τής ψυχής μας στόκους, μέ τό θερμόν τής άγάπης μας 
φίλημα επλεςεν δ μέγας καί φο^τοβόλος απεσταλμένος μας 
τόν στέφανον, δν έπεθεσεν έπί τού άδ'αμαντοφόρτου μετώπου- 
τής νύμφης.

Ό  οφθαλμός της υγραίνεται, ή ξανθόχρυσος κόμη της 
εκπεμπει χρυσούς σπινθήρας καί τό στόμα της έν γλυκεία  
τών χειλεων συστολή ψιθυρίζει προσευχήν ; Ε υχ α ρ ισ τώ  μ η 
τέρα μου  ! λέγει ή κόρη πρός τήν πτωχήν μητέρα της Ε λ 
λάδα, δεχομένη τόν εις τήν άγνήν ψυχήν της ορατόν τής 
άγάπης μ.ας στέφανον.

Ναί ! η κόρη μ,ένει π ιστή εις τούς γονείς μεθ’ ολον τόν· 
όρκον, δν η θρησκεία τή έπιβάλλει. Πάσα λύπη καί χαρά κα ί 
δόξα καί θρίαμβος έκείνων είναι καί ίδικά της. Ή  άγνη 
τής Ά λεςάνδρας μας ψυχή θά πάλλη άείποτε υπέρ τής μη- 
τρος της Ελλάδος ! Δέν ήτο ανάγκη νά μ.άς τό είπη. Δέν 
ήτο άνάγκη νά τό γράψη ει’ς τήν φίλην της. "Ολαι καί ο'λοι. 
τό εγνωρίζομεν. Δ ιότι εί··αι φυσικόν τό αίσθημα τούτο.

Πώς νά λησμονήση αύτή τον ούρανόν μας, όστις άνεξα- 
ληπτω ς άπετυπώθη έντός τών μαγικών οφθαλμών της, όστις. 
εί,ωγραφισεν αυτους μ.ε το ωραίον καί γλαυκόν χρώμ.α του ! Πώς 
νά λησμονήση τήν πόλιν τής Π αλλάδος, τής συνετής ταύτης. 
τής σοφίας θεάς, ή'τις περιέφερε τό αγγελικόν πνεύμά της,, 
εις τούς άπεράντους κόσμους τής 'Ελληνικής μεγαλοφυίας καί 
ή'τις έλουσεν αύτήν εις τά  διαυγή νάμ.ατα τής Κρυσταλλίας 
πηγής, όπως πάσα 'Ελληνική ίδέα, πάν Ε λληνικόν αίσθημα, 
αποκρυσταλλούμενον ώς άδάμας, μένει ους έκεΐνος πολύτιμος,, 
διαυγής, αιώνιος καί άφθαρτος έν τή γλυκεία ψυχή της ! Πώς 
νά λησμονήση τήν γήν μας, την καταπράσινον, άφού έκεί ά 
οφθαλμός της θά βλέπη γήν σαβανωμένην έντός τής παγεράς 
εκ χιόνος σινδόνος της ! Πώς νά λησμονήση καί τήν πτωχείαν 
μας αύτήν καί τήν άφελή απλότητά μας, αύτή ήτις ώς πολύ 
τιμον κόσμον μας έβλεπε τά  άνθη τής καλής γής μας, ώς μό
νους τίτλους τής εύγενείας μ.ας, τά  έρείπια τού Παρθενώνος, ώς 
μόνας φυσικάς συμφωνίας μας τό άσμα τών άηδόνων. Ούδέν 
όλων τούτων λησμονείται. Κ αί ή βασιλόπουλά μας κρυφά, 
κρυφά, μέσα εις τήν ψυχήν της μάς τό ¿νρκίσθη ένώπιον τού- 
θεού κατά  τήν έπισημοτέραν του βίου της στιγμήν !

*Ας εύθυμήσωμεν λοιπόν καί ημείς, άς χαρώμεν, ας πανη- 
γυρίσωμεν τούς μαγικούς αύτού; γάμους, οίτινες μέ τόσην· 
αιγλην καί πλούτον καί μεγαλοπρέπειαν καί δόξαν καί α γά 
πην έτελέσθησαν.
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*Εφθασε τέλος ή έπίσημος στιγμή  1 Τό μυθώδους πλουτου 

Χειμερινόν Άνάκτορον μ.έ τάς μεγαλοπρεπείς καί άπεράν.ου; 
«ιθούσας του άπαστράπτει έκ τής α ίγλης των χρυσεπαρυφων 
στολών, τών πολυτίμων μαργαριτών, άδαμάντων, σμαράγδων, 
ρουβινίων καί τοπαζίων. 'Η μέταξα, τά  τρ ίχαπτα , τά  δλοση- 
μκά, τά  άνθη, τά πτερά έν ποικίλαις συζεύξεσι καί συνδυα- 
σμοϊς άποτελούσιν έν μαγευτικόν σύνολον επιστεφόμενον υ<Α

μυρίων καλλονών.
Ό  άριθμός τών κεκλημένων είναι περιωρισμένος. Μόλις 

ανέρχονται εις έξακοσίους, έξ άμφοτέρων τών φυλών. Π έν 
Πετρουπόλει ελληνική παροικία καταλέγετα ι μεταςύ τών εύ- 
-/ενών κεκλημένων. βΕξ αί'θουσαι μετά μυθώδους πλούτου και 
μαγείας διεσκευασμέναι, δέχονται κατα ίεραρχικήν τάειν  
τού; κεκλημένους. Ά π α σ α ι αί κυρίαι φέρουσι τήν εθνικήν 
Ρωσσικήν έσθήτα μετά τού ρωσσικού κεφαλοοεσμου (κακοσνικ) 
όπερ δμοιάζει πρός στέμμα, καί ού τινο; τά  δυο άκρα συν
δέονται όπισθεν διά πολύχρωμων ταινιών. Αί χρυσοκέντητοι 
αύτών στολαί συζευγνύμεναι πρός τάς τών στραταρχών, αύ- 
λικών, καί τών λοιπών κεκλημένων άποτελούσιν έν συνολον 
πλούσιον, άπαστράπτον, σελαγίζον, θαμβούν. Αί λάμψεις τών | 
άδαμάντων διασταυρούμεναι πρός τάς λαμπηδόνας των μαγι 
κών οφθαλμών τών ό ραίων κυριών καί δεσποινίδων άπειλούσι 
νά πυρπολήσωσι πάντα τά περί αύταΐς στοιχεία. Α ι Ελληνιδες 
κυρίαι φέρουσι τά 'Ελληνικόν έθνικόν ένδυμα μέ τά  πολλά 
φλωρία καί τόν αραχνοειδή χρυσοΰφαντον πέπλον έπισύροντα 
τόν θαυμασμόν τών Ρωσσίδων.

Τήν 3ην ακριβώς μ. μ. έίραν συγκίνησίς τις διατρέχει I 
άνά τού; στίχους τών κεκλημένων. 'Π μουσική ανακρούει τόν 
Ρωσσικόν αύτοκρατορικόν ύμνον καί ή συνοδεία τών έστεμμε- 
νων κεφαλών παρακολουθουμένη υπό τών Μ εγάλων Δουκών, 
πρεγκήπων καί λοιπών αύλικών προσκεκολημενων εις την 

•¿ιδιαιτέραν υπηρεσίαν τού Τσάρου.
'Ο Αύτοκράτωρ εισέρχεται τότε στηοίζων υπό τόν βραχίο- 

νά του τήν γλυκεΐαν καί συμπαθή βασίλισσάν μας περιβεβλη- | 
μένην επίσης τό Ε λληνικόν έθνικόν ένδυμα, όπερ τόσον ώραια 
τή αρμόζει καί τόσω μαγικήν καί αίγλήεσσαν αποδίδει την 
καλλονήν της. Είναι ωχρά καί προφανώς λίαν συγκεκινημένη. 
"Επεται ή αύτοκράτειρα στηριζομένη έπί τού βοαχίονος τού 
αδελφού της καί βασιλέως μας. Η Αυτοκρατειοα φεοει την 
Ε θνικήν τών Ρώσσων στολήν πλουσίαν, άδαμαντοποικιλτον. 
Μετ’ αύτού; ό διάδοχο; Κ ωνσταντίνο; οδηγών άπο του βρα
χίονας τήν άδελφήν τού Αύτοκράτορος Δουκισσαν τού Εδιμ- 
βούργου Μαρίαν καί τέλος ό Μ έγα; Δους Παύλος οδηγών τήν 

•ώραίανκαί λατρευτήν Έ λληνίδα βασιλοπαιδα μας.
Συγκίνησίς άρρητος απεικονίζεται επι τού ουραίου και κρι- 

'νολεύκου προσώπου της, όπερ ομοιάζει κατα  τήν υψιστην ταυτην 
στιγμήν τάς κηρίνας έκείνας Π αναγίας, προ τών οποίων μόνον 
γονυκλιτής δύναται νά προσευχηθή τις. Φερει επίσης το Ρωσ
σικόν έθνικόν ένδυμα, οπερ τόσον άρμονικ.ώς διαγράφει τάς 
γραφικωτάτας καί εύσταλεϊς του ωραίου σώματός της γραμ- 
μάς. *Η έσθής της έξ άογυρολεύκου όλοσηρικού ε'-vat αυτό
χρημα κεκαλυμμένη υπό άδαμάντων καί μαργαριτών. 'Η εσ- 
θής αύτη προσενεχθεΐσα κ.ατα τό Ρωσσικον εθιμον τή τ,μερα 
“πού γάμου πρός τήν νύμφην κατεσκευάσθη έν αύτή τή Ρωσσική

Πρωτευούσφ, τής ά ξ ια ; αύτής άνελθούση; εις εκατοστυας δλας 
χ ιλ ιάδας ρουβλίων. Μ εταξύ τών έπ ’ αυτής εγκατεσπαρμένων 
πλουσίων άδαμάντοιν καί μ,αργαριτών εξείχε καί πληθύς 
ωραίων κλώνων άνθών πορτοκαλέας.

Τό νυμφικόν πέπλον της περιβάλλει έκ τών έμπροσθεν 
πρός τά  όπισθεν τό ρωσσικόν κεφαλόδεσμον. Πεποικιλμένον δ 
ώς είναι υπό μαργαριτών καί άδαμάντω ν ομοιάζει πρός α λη 
θές βασιλικόν δ ιάδημα. Διαβαίνουσα η επίσημος αυτη συ
νοδεία προ τών κεκλημένων δουκών, πριγκήπων κ. α. όεχεται 
τάς ταπεινάς πάντων υποκλίσεις, μέχρι τή? θυρας τού ναού 
τού ’Ανακτόρου, ένθα μουσική συμφωνία υπό ογδοήκοντα ψ α λ
τών υποδέχεται τήν έν τώ  ναώ είσοδον των. Ο πρωθιερευς 
τής Α . Μ εγαλειότητος τού Αύτοκράτορος δεχετα ι μετά τής 
συνήθους έπ ιβλητική; έπισημότητος τήν συνοδείαν τών νυμφίων, 
οίτινες καί κατέλαβον τά κέντρον τού Ναού, εν ώ γονείς καί 
συγγενείς έτάχθησαν παρά τάς δύο πλευράς.

Παράνυμφοι παρέστησαν εν τώ  Ναώ ο διάδοχος τής Ρωσ 
σίας, καί ό διάδοχος μα ; Κωνσταντίνος, ο πρίγκηψ Νικόλαος: 
καί οί Μεγάλοι Δούκες ’Αλέξιος Ά λεξάνδροβιτς, Δημήτριος 
Κωνσταντίνοβττς κ α ί ’Αλέξιος Μ ηχαηλοβιτς, οισινε; και αντηλ- 
λαξαν τά  έκ καθαρού χρυσού στέφανα επ. τών κεφαλών τών 

νεονύμφων. Ό  βασιλεύ; μ α ;4 οτε ή σεπτή νύμφη ήσπ άσθη μ ετά  
τόν γάμ,ον τήν χείρα του έξερράγη εις λυγμού;, τρυφερώτατα  
δέ ένηγκαλίσθη καί κατησπάζετο τήν πεφιλημένην αύτω κό
ρην. Κ αί ή βασίλισσά μας καί ό πρίγκηψ Νικόλαος μετά  πολ
λής δυσκολίας συνεκράτουν τά  δάκρυα. Κ α ί οΰτω έν τώ  μέσω 
τών εύχών τών παρισταυένων καί τών εύλογιών τού μακράν 
υπέρ τής εύτυχίας της προσευχόμενου Ελληνικού λαού, η βα- 
σιλόπαις μας ήνώθη διά παντός μετά τού πεφιλημενου τής  
καρδίας τη ; μνηστήρας, μεγάλου δουκος Παυλου.

Μετά τόν γάμον παοετέθη μέγα γεύμα πρός α π αντα ς  
τούς κεκλημένους, ένώ άντηλλάγησαν προπόσεις τού Τσάρου 
καί τού βασιλέως μας. Ε’ς τό γεύμα τούτο προσή λθεν ή μ.εγά- 
λη Δούκισσα Α λεξάνδρα, φέρουσα υπερ τό αδαμαντίνου δ ια- 

| δημά της δέσμην άγνών καί μυροβολων τής πατριδο; σης 
μύρτων, προερχομένων εκ τού εν Δεκελεια πατρικού κτήμα
τός της. Βλέπετε, ότι δέν μάς έλησμόνησε καί ό τ ι φέρουσα 
τά  λεπ τά  καί τρυφερά τα ύτα  σύμ.βολα τού ερωσος, αποκο- 
πέντα έκ δενδρυλλίου τής πατρ ία ; γή; έπισημοποιεί ότι ό έν 
τή ψυχή τη ; συζυγικός έριο; συνυπάρχει μετά τή ; άγαπης τής 

πατρίδος.
Τήν αύτήν εσπέραν έχορεύθη ο Πολωνικός χορός είδος εγ-  

I κύκλου συρτού, μεθ’ δ καί ή αύτοκρατορικη ·η βασιλική οι- 
κ.ογένεια ώδήγησαν τ ή ν  νύμφην εις τό άνάκτορον τού Μεγάλου 
Δουκός Παύλου, έν μέσω τών επευφημιών τού λαού και τού 
στρατού, όστις ήδη λατρεύει την Νεαν Δουκισσαν του.

Π ολύτιμα καί πλούσια δώρα προσηνεχ^θησαν προς την βα- 
σιλόπαιδά μας παρά τού αύτοκράτορος. Περιδέραιου εκ πεν,ο.

I σε'ρών μαργαριτών σπάνιου μεγεθου;, συνδεομενον δ ια  
πορπών άδαμαντίνων, ¿>ς καί ψέλλιον ανυπολογίστου άςίας, 
πρός δέ 1 0 0 ,0 0 0  ρούβλ. ήν τό δώοον Ιτού,αύτοκράτορος, της 

δ ’ αύτοκρατείρας 5 0 ,0 0 0  ρούβλ.
Τήν έπαύριον έγένετο τό χειροφίλημα, καθ’ δ συμπασα η 

άριστοκρατία τή ; Ρωσσική; Μεγαλουπόλεως έπαρουσιάσθη 

I πρός τήν Μεγάλην Δουκισσαν καί ήσπάσθη τήν κρινόλευκου
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χεΐρα της. Τνί αύτή εσπέρα έδόθη εις τιρ*.ν;ν των Νεονύμφω/ 
παράστασις έν τω  Αύτο/ρατορικω θεάτρω , έν ώ μόνον οι 
Δούκες, πρίγκηπες καί αύλικοί ήταν κεκλημένοι. Κ α ί ουτίι,ς 
έληξαν α ί τελετα ί τού ευτυχούς γάμου, του προοιωνιζομ-ένου 
δεά τήν Έ λληνίδα  βασιλόπαιδα βίον ευτυχ-fl καί όλβιον.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
"Οσω πεζός κάν πααίστατα ι ό βίος κατά τόν αιώνα τού

τον, ό'σω άκανθώδεις καί πολυδαίδαλοι αί οδοί αυτού, ό'σω 
όμόρουθμ,ος εν τή ποικιλία της, ή ανθρώπινη φύσις·, υπαρχουσιν 
ομως καί ολ ίγα ι εκλεκταί -ού Θεού υπάρξει:, την γέννησιν 
των οποίων η φύσις καί ή τύχη πανηγυρίζουσι και ο Θεος ευ
λογεί.

Δ ι’ αύτάς γεννώνται οάσεις έν τή έρήμω, απλούνται κρίνα 
κ α ί ία  υπέρ τάς άκάνθας, άναβλύζουσι πίδακες εν τή αυχ
μηρά γή καί ό βίος των είναι συνεχής ιστορία χαράς, ευτυ
χ ίας καί άπολαύσεως. Ευτυχείς θνητοί, οίτινες δεν ομοιαζουσι 
πρός τούς άλλους θνητούς, καί οίτινες συνεχώς δεν είναι καί 
τοιούτοι. Ό  επί τής γης βίος των είναι ή πρώτη σελις τής 
αελλούσης αθανασίας των. Ε ίναι υπάρξεις, ας ό ουρανός προοό- 
ριζε διά στολισμόν τών κρυσταλίνων θολών του, κ.αι ο Θεος 
δ ι’ αγγέλους τοϋ Παραδείσου, καί ας ή ζηλ.οτυπος γή ειλκυ- 
σεν επί τού πλανήτου της, χωρίς νά δυνηθή να τας αφομοιώ
σει πρός τούς λοιπούς θνητούς.

Τοιαύτη ή Έ λληνίς βασιλοπούλα, ή γεννηθείσα τή  18  η 
Αύγούστου τού 18 7 0  έν τή  ανθοστολιστώ Κερκύρα, τή προτο- 
τόκω θαλλερά τού Ίονίου πελάγους κύρη. Η γεννησις της 
δ  έν έπανηγυρίσθη μόνον έπισήμως (υς συνήθως καί τυπικώς 
πανηγυρ ίζοντα ι αι γεννήσεις τών βασίλοπαίδων. Η φλογέρα 
τών ποιαένων τής περιπαθούς Κερκύρας άντή/ησεν άπό πέρα- 
τος εις πέρας, άγγέλλουσα την χαρμόσυνον είδησιν. Τά λευκά  
ως την ψυχήν της αρνάκια, τά  καλλίφωνα καί μυριόχροα θελ
κτικά  τής νήσου πτηνά, α ί έλαφραί ώς Ζεφύρου πνοή ψυχαι, 
εψαλλον έν ουρανία μελωδία τόν ύμνον τής χαράς διά την 
γέννησιν τής ροδεινής παρθένου.

*Τπό το ιαύτην θεσπεσίαν μελωδίαν άνέιοξαν τό πρώτον f/t 
οφθαλμοί το ύ  βρέφους καί έκυλίσθη ή τρυφερά αύτού ακοή. 
Κ αί ο βίος της διαρρέει άπό τής ημέρας έκείνης, άγνός, α 
θώος κα ί τρισευδαίμ.ων, διαχέων τήν χαράν, την αγάπην, την  
ευτυχ ία ν  περί αυτήν.

Δέν έτυραννήθη, ώς τυραννοϋνται τά  άλλα  π α ιδ ία  κατά  
τή ν  έκπαίδευσιν κα ί άνατροφήν της. Α ί σπουδαί της έγένοντο 
όμαλαί έπΐ τή  βάσει πάντοτε Ε λληνικής μορφώσεως, ‘Ε λ 
ληνικής ανατροφής. Έ φερε βαρέως ή μικρά βασιλόπαις τούς 
καταπ ιέζοντας τήν εΰγενή ψυχήν της ψυχρούς τής έθιμοτα- 
ξίας τύπους. "Οτε δ ’ ημέραν τινα  ήθέλησε νά πα ίξη εις έξο- 
χικόν τινα  περίπατον μέ χωρικά πα ιδ ία  καί ή ακόλουθος τή 
παρετήρησε δτι ήτο ύ&η.Ιοτάτη  κα ί τό τοιούτον δέν τή έπι- 
τρέπετο, άπήντησε : Μ όνον έχ ε ι ¿π ά νω , —  δεικνύουσα πρός 
τά  ’ Ανάκτορα,—  ε ίμ α ι ύψηΛ οτάτη, άρον ίτ σ ι  π ρ έπ ε ι■ ’Ε δώ  
ε ίμ α ι μόνο  Ά Λ εζά ι δρα· Κ αί έτεινε τήν χείρά της πρός τάς 
αικράς χωρικάς.

*0 καιρός τήν έπεισεν έν τούτοις δτι ο τίτλος ούτος άπε- 
τ έ λ ε ι άδιάσπαστον τοϋ βίου της μ.έρος, πάσαν δέ προσπάθειαν
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κατέβαλεν όπως διά τής έξυψώσεως τής ψυχής της καταρ-, 
τίση άναγκαίαν ισορροπίαν μεταξύ τοϋ έσωτερικού καί έξω. 
τερικού βίου της. ’Επί τοιούτου ασφαλούς καί ιερού κρηπίδωμα, 
τος ένθρονισθεϊσα, είδε νά κύψη προ αυτής σύμπαν τό ελληνικόν- 
έθνος, δπερ τήν έλάτρευσε, τήν ήγάπησε, τήν έθεοποίησε. 
Κ αί έξετίμα  τήν αγάπην μας καί ήσθάνετο τήν εΰχαρίστησιν 
τής λατρείας μας, καί έδέχετο τά  θυμ ιάματα τών καρδιών 
μας, χωρίς νά υπερηφανευθή, χωρίς νά χα ’ιδευθή, χωρίς ποτέ 
νά μάς λυπήση.

"Οτε δ ’ ημέραν τινα ή καρδία της άνεωχθη πρός άλλο- 
αίσθημα, δτε έσήμανεν ή ύψίστη στ ιγμ ή , καθ ’ ήν έρως άγνός 
(ύς τήν ψυχήν της ήρχετο νά μετατρέψη ριζικώς τόν βίον 
της καί νά θέση προ αυτής τό σκληρόν κα ί άνιλεές δίλημμα  
ή εμέ ή α ύτο ύς, ή βασιλοπούλα δέν είπε (.(μόνον σέ, έως είς 
τά  π έρατα  τον χόσμου», άλλα καί σέ χαΐ αύτούς· ((Θά έρ- 
χ ω μ α ι σ νχ νό τα τα  είσ την ' ΕΛΛάδα, θά ά γ α π ώ  τούς "ΕΛΛη- 
ν α ς , δ έν  θά Λησμονήσω π ο τέ  τή ν  π α τρ ίδ α  μ ο ι>», έπαναλάμ.- 
βανεν άνά πάσαν στιγμήν, ώσεί φοβουμ.ένη μή ήυ.εΐς τήν λη 
σμονήσωμεν, μή παύσωμεν άγαπώ ντες καί λατρεύοντές την.

Τοιαύτη έκείνη, δ ι’ ήν εκατομμύρια Ε λλήνω ν κατά τάς  
ημέρας τα ύτα ς  συγκινούνται καί συνταράσσονται. Τήν χρυσήν- 
ταύτην τού αγγελικού βίου της σελίδα δλοι καί δλαι γνωοίζομεν 
έκ στήθους, καί τήν εικόνα της φέρομεν άνεξαλείπτως τετυπω- 
μένην έν τα ΐς καρδίαις αας. Χαιρετίσωμεν δθεν τήν νέαν τού- 
βίου της περίοδον, ιδ ια ίτα τα  πάσαι αί ομόφυλοί της, εύχόμεναι 
αύτή ίσην έν τω  μέλλοντι χαράν καί ευτυχίαν δσην καί έν τώ  
παρελθόντι.

’Επί τή  ευκαιρία τών ευτυχών γάμων της ή ((Έφημερίς 
τών Κυριών» άπέστειλεν αύτή τό έξής τηλεγράφημα :

Π ρ ο ς  τή ν  Α .  V .  τή ν  Μ ε γ ά λ η ν  Λ ούκεσσαιν
Α λΙ ίΞ  ΜΜΛΙΆΝ ΓΕϋΡΙΈΒΝλΝ

Π ετρονπο .Ι ιν .
ΜΙ τα άνθη και τούς πε ριλαμπεΤςστεφάνους, οίτινες περιστέφουοε- 

στ'μερον το αγνόν χαι παρθενικον μέτωπόν σου, ενωσον, ώ λατρευτή 
τής *Ελλάδος κόρη, τα συγχαρλ,τήρια και τας διαπύρους εύ^άς, άς 
6πΙρ τής εότυ/ίας Σου και του εδδαίμονος συζύγου Σου ποιοΟνται 
σήμερον ή Διεύθυνσις τής α 5Κφημερίδος τών Κυριών» κα\ αι της. 
έλευθέρας και δούλης ‘ Ελλάδος χιλιάδες έλληνίδες συνδρομήτριαί της.

Κ Α Λ Λ ίΡ Ρ Ο α  ΠΑΓΡΕΝ.

  I I ι ι̂ΟΟΓ̂ ιιιι -------------

Έ πιστοΛ ή  τής β α σ ιΛ ό π α ιδ ο ς ’ Α .ΙεΕάνδρας, άποσταΛ εΐσα  
κ α τά  τή ν  ά να χ ώ ρ η σ ίν  της έκ Π ατρ ώ ν πρός τή ν  δ εσ π ο ιν ίδ  α 
Χ ατΓ ,ηπέτρου.

’Α γα πη τή  μ ου Ε ίρηνοΰΛ α ,
Πρέπει νά σοΟ γράψω δύο λέξει: πριν εγχαταλείψω Ιντελώς τό- 

ίλληνιχόν έδχοο; χαί νά σου εΐπω ότι όλαι μου αΐ σχέψεις είνε εί; 
τάς ’ Αθήνας. ’ Ενόσω ζώ, ποτέ, ποτέ δ’εν θά λησμονήοω αύτήν τήν 
ήμέρον τής 20 Μχίου. Ποτέ μου δέν όπέφερα εις τοεουτον βαθμόν- 
χαί σέ βεδαιώ ότι άχόμη σήμερον αισθάνομαι τάς συνεπιίας τών- 
φοβερών συγκινήσεων τής τελευταίας δομάδος. Μέ γνωρίζεις άρκε- 
τά σύ διά νά νομίσης ποτέ ότ> θά λησμονήσω τήν ύπεραγαπημένην 
μου ‘ Ελλάδα. ‘Ο έγχάρδιος αύτός αποχαιρετισμός όλων τόσον μέ 
συνεχίνησεν, ώστε έπειτα εις τόν σιδηρόδρομον ήμην Ιντελώς άπο — 
χαμοιμένη χαί άσθενής. Δέν δύνασαι νά φαντασθής άπό ποίας στ ιγ-  
μάς διήλθον.

Ή τον  σά» νά μοδ έσχιζαν μέσος τής »αηδίας μου. "Οταν Ιφεύ—
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πλέον χαί διά τελευταίαν φοράν Ιχαιρέτων όλους άπό το βα-  
ϊ ” μέ έπιασαν το ιαθτα  χλάμματα, ώστε μοί ήτο άδύνατον να 
Πατηθώ. Τρεις ημέρας ήμην τόσον άδύνατος, ώστε δέν ήδ,ναμην  
Λ ? άγω, νά κοιμηθώ χαί νά περιπατήσω. Η πρώτη μου σ*έψ-ς, 

Ιφθάσαμεν ε’ις τάς Πάτρας, ήτο νά τηλεγραφήσω του Κυρίου 
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ο ύ ,  όπως Ιχφράσω τουλάχ ιστον  κ α τ ’ αύτον τον τρόπον 
Λ ς  ευχαριστίας μου. > ά  σου είπω μίαν άλήθειαν, ποτέ οεν έπι-  
«τευον ότι μέ ήγάπων τόσον και όταν είδα δαχρυα, σχεδόν εις χ ε 
„άτι , μου ήρχετο νά -ρελλαθώ άπό τήν λύπην καί άπό τήν εύτυ-  
ϊ ι α ν  διότι τά είδα. Δέν δύναμαι νά σου περ.γράψω τά αισθήματα  
¡ου ’ άλλά πρέπει άπάνω κάτω νά μέ εννοήσ,ς. Ό λ η  μου ή καρογα, 
όλαι αί σκέψεις μου καί όλη ή άγάπη μου θά μείνν) α ιωνίως εις 
τ ή ν  άγαπ νμένηνμου  πατρίδα χαί έάν πο έ μ ία  άλλη λάβη την^ θισιν  
„ου εί ς τάς καρδίας τών άγαπητών μοι-, αύτή πρώτη θά είνε εις 
τ ήν ’.δικήν μου. Ί ό τηλεγράφν μά μ, υ πρός τόν Κύριον Πρωθυπουργόν
έξέφραζε τήν  ιδέαν μου, άλλά ό'χι άχόμη όπως Ιπεθ'μουν. . . ·

Α  Α Ε Ξ Α Κ Δ Ρ Α

Η ΠΡ01Ξ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΪΔΓλΣ.
Ή  π ρ ο ΐζ  τή ς  β α σ ι.Ιό π α ιδ ο ς  Ά Λ εΕ άνδρας- Ή  υπό της 

Αυτοκοατείρας τής Ρωσσία: προτφεροαενη κατά  τό Ρωσσικόν 
Ιθιοιον' προίξ πρός τήν βαιτιλόπαι** ’Αλεξάνδραν, τοποθε- 
τηθεϊτα 'έντός ύαλοφράκτων πολυτί[χων^ έρααρίων έζετέθη  
καθ’ ολην τήν προπαρελθοϋταν έβδομάδα εν τα ις μεγάλο,-ρε- 
πεστάτα ις αίθούσαις τοϋ έν Πετρουτόλει Χειμερινού ’Α να 

κτόρου.
Ή  προίξ αϋτη συνίστατα ι άπό δώδεκα δωόεκαόας γ υ 

ναικείων ένδυμάτων έοωτερικής χρήτεως. Τά έσώρρουχα κ α τα 
σκευασμένα έκ τών πολυτιμοτέρων λινών βατιστώ ν κοσμούν
τα ι άπό βαρύτιμα καί άραχνοειδή τρ ίχαπ τα  καί ποικ ίλματα  
μεγάλη; ά ξ ία :. Είκοσιτέσσαρες δέ πλήρεις ένδυμασίαι τής 
ημέρας, ποικίλλουσαι κατά  χρώματα καί σχήματα και στο
λισμούς, παρατάσσονται έν πολυτίμοις έοθητοερμαρίοις κα- 
τασκευασθεΐσαι εις τούς διασημοτέρους τής έποχής Π αρι
σινούς οίκους. Σκεύη χρυσεπάογυρα, πολύτιμα κοσμήματα, 
ρινόμακτρα έκαστου τών οποίων ή άξία  εις πολλάς ανέρχεται 
εκατοντάδας ρουβλίων, μϋρα καί άνθη συμπληροϋσι τήν πολύ
τιμον προίκα, ής ή άξία  άνέρχεται εις έν περίπου εκατομ

μύριου φρ.
*Η Μ εγάλη Δούκισσα ’ Αλεξάνδρα έλαβε τήν πλουσιωτε- 

ραν προίκα ή όλαι αί μέχρι σήμερον νυμφευθείσαι μεγάλα ι 
Δούκισσαι τής Ρωσσίας, ών αί προίκες έστοίχιζον κατ’ ανώ-

τατον οοον 6 0 0  χ ιλ . φρ.
Γνωστόν πρός τούτοις δτι ή Έ λληνίς ήγεμονόπαις έχει

πλουσιωτέρους αδάμαντας καί άπό αύτήν έτ ι τήν αΰτοκρά-
τειραν τής Ρωσσίας. Τούτο δέ δ ιότι άπ αντα  τά  ̂ πολύτιμα
κοσμήματα τής άποθανούσης Αύτοκρατείρας έκληροδοτήθησαν
πρός τόν συμπαθέστατου καί προσφιλέστατου ύστερότοκον

ικόν αύττ,ς τόν Μ έναν Δοΰ-ία Π ϊύλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ
ΜΑΤΑΣΚΕΤΑΣΘΕΙΣΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΙΡΙΓΚΙΙΙΙΙΣΣΙΙΣ ΑΑΕΞΑΜΡΑΣ

{Ά νταπόχρ ισ ις  Ιχ Παρισίων].

Α ί χαοιτωμέναι άναγνώστριαι τής (( Εφημεριδος των Κ υ
ριών» θά εύχ αριστηθώσι ό έν άμφιβαλλω  πολυ, αναγ '.· ωσκο υσαι

περιγραφήν λεπτομερή τών ό)ραίων ένδυμασιών, α ιτινες κατε- 
σκευάσθησαν ενταύθα εις τό περιώνυμον κατάστημα συρμών 
Mo in et Blossier τή εντολή τής Τσαρίνας διά τήν προίκα τής  
ουραίας Έ λληνίδος βασιλοπαιδος Αλεζανδρας.

’ Ε νδ υμ α σ ία  ιδ εώ δης δΛη νεότης κα ί άεθηρότης. Σχέδιον 
άραδωτόν Λουδοβίκου XVI έκ χρωμάτων λευκού, ροδίνου κα ί 
πρασίιου. Ή  κυρίως έσθής έξ όλοσηρικού, χρώματος ρόδων 
Β εγγάλης περατουμένη εις τόκάτωάκρον υπόσυμπεπυκνωμένου 
περιπτύχου (ruehe). Χιτωνίσκος (casaque) σχήματος Λουδο
βίκου XVI μετά μεγάλων θυλακίων καί πλατέω ν επιθέτων  
τεμαχίω ν. Ή  περιτραχήλιος παρυφή, κομψότητος πρωτοφα
νούς, συνίστατα ι έκ πολυτίμων ’Α γγλ ικ ώ ν τρ ιχάπτω ν, ενώ ο 
πρός τά  έμπροσθεν τοϋ λαιμού κόμβος έκ μεταξωτού κρεπίου. 
"Αλλη ενδυμασία, δΓ ήν ό οίκος Morin καί Blossier έχει 
βοαβευθή. Σ υνίστατα ι άπλούστατα έκ στολής σχήματος στρα
τιω τικού τής Σουηδίας, κατεσκευασμένου έξ ούρανοχρόου κρε
πίου τής Κ ίνας. Ή  έκτακτος επ ιτυχ ία  τής ενδυμασίας ταύτης  
συνίστατα ι εις τήν ιδιόρρυθμον καί πρωτότυπον όλως τοποθέ- 
τησιν των χρυσόιν καί άργυρών γαλονίων, καί τήν χάριν δσι 
θά έπιδειχθή τό πρώτον φερομένη υπό τής παγκόσμιον καλ
λονής φήμην άποκτησάσης άγαπητής μας ’Αλεξάνδρας.

Ε ν δ υ μ α σ ί α  τ α ζ ε ι δ ίου- Έ κ κασμιριού χρώματος κοραλίου 
μέ κεντήματα Empire χρώματος κρέμας, μέ ζώνην έκτου α υ 
τού χρώματος καί μέ συνδέσμους έκ τα ινιώ ν περιποικίλτων.

Έ ξα ισ ίας λαμπρότητος ή ενδυμασία έκ λευκού πολυτίμου 
υφάσματος μ ετ’έπιπροσθέτων έξέρυθρού φωσφορώδους βελούδου 
κοκκύγων χαριέστατα εγκατεσπαρμένων. Τό κάτω  άκρον τής 
έσθήτος περιβάλλεται ύπό ψαλιδωτού έρυθρού φωσφοροειδοϋς βε
λούδου. Διασταυρώσεις λεπτεπο ίκιλτο ι έκ τοϋ αύτού βελουδου 
στολίζουσι τό περικόρμιον. Ούδέν θαυμαστώτερον καί νεώτε - 

ρον τοϋ ένΐύματος τούτου.
’Ατμός, άφρός άποδίδων ολην τήν α ίγλην τών αφρών, c , 

ών άνέδυσεν ή ’Αφροδίτη, ή έκ μουσελίνης ένδυμασία, έφ* ής 
είναι έζωγραφισμένα υπό τών διασημοτέρων καλλιτεχνών έν
τός άπειρων μικρών μεταλλίω ν (médaillons) άπασα ή χορεία 
τών έν τή φύσει ύπαρχόντων ρόδων καί έντός λευκών κυκλι 
κών σχημάτων άπαντα  τά  είδη τών άνθέων. Μικρά εξαρτή
ματα  έκ τρ ιχάπτω ν τού 18 3 0  στολίζουσι τό κάτω άκρον τής 
άνθοφόρου ταύτης έσθήτος, ύπό τό αραχνοειδές τής όποιας δ ια- 
φαίνεται έτέρα έσθής έξ έστιλβωμένου όλοσηρικού χρυσού καί

λευκού.
Α ύτα ι α ί έξέχουσαι ένδυμασίαι, αι ολως κενοφανεις καί 

διά τόν Παρισινόν αύιόν ορίζοντα μας. ’Ανάλογου πλούτου 
καί λαμπρότητος είναι καί τά  συμπληροϋντα τάς αμφιέσεις 
ταύτας παραρτήματα. Έ κ τούτων άναφέρω μόνον έν αλέξη- 
λιον G rand P r ix  έπινοηθέν χάριν τών υψηλών παραγγελιών 
τής Μ ενάλης Τσαρίνας. Είναι τό άποτέ^εσμα τής συζευξεως 
τών χρωμάτων τής ((R ayonnante» μετά τών E iffe l, έκ χρυ
σών καί άργυρών άκτίνω ν. Ή  λαβή περιβάλλεται ύπο περιδέ
ραιου έξ άδαμάντων, άνηοτημένου έν διαφόροις σημείοις έπε 
στρογγύλης βάσεως, κατάστικτου έ§ άδαμάντων μετα των 
οικοσήμων καί άρχικών στοιχείων έκ σαπφείρου.

Πίλος έκ τοϋ μεγάλου οίκου Βιοώ. ’Επί ψιάθης Ιταλικής  
σύννεφον άπό λευκά πτερά. "Έτερος πίλος Β Λ αδιμ ϊρ  εκ δ ια -  
τρήτου ψιάθης, έξ ής προ/.ύπτουσι χρυσοί στάχεις, έπί τών ό-
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•ποίων δια μηχανισμού ϊπ τχ ντα ι ώρχίχι πεταλούδα ι μέ π τέ 
ρυγας διαφανείς.

Παρίσ ot 'Κ λ ίν η  Κ ω σ τϋπ ο ύλο υ

ΑΙ ΑΙΑ ΤΑΣ ΤΕΛΕΤΑΣ ΤΩΝ ΓΑΙΙΟΑΓ
ΚΑΤΑΣΚΕΪΑΣ0ΕΙΣΑΙ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΕΝΑΥΜΑΣΙΑΙ ΤΙ1Σ ΤΣΑΡΙΝΑΣ

[Άνταπόκρ.σ-.ς I* Πετροντόλεως].

'Η αΰτοκράτειρχ τής Ρωσσίχς είναι ή καλαισθητοτέρα  
γ·υνή τής Ευρώπης. Α ί ένδυμα σίαι της Τσαρίνας / ρησιμεύου- 
σιν ώς υπόδειγμα έπιχαρίτου πρωτοτυπίας, ήν ευχαρίστως άν- 
τιγοάφουσι καί απομιμούνται άχασαι αί ήγεμονίδες της 
όφηλίου.

Των διά  τάς τελετάς των γάμων κατασκευασθέντων εις 
Παρισίους φορεμάτων αυτής θέλω προσπαθήσει νά σας δώσω 
εικόνα, ην ελπ ίζω  ευκόλως θά δυνηθήτε νά μεταφέοητε έκ 
τω ν ειδικών Ρωσσικών λέξεων, ας ήμεϊς ένταύθχ μεταχειριζό- 
μεθα διά τα  είδη του στολισμού.

Ή  Σεπτή καί Εύσεβεστάτη Αΰτοκράτειρά μας θά έκπλήςνι 
τόν κόσμον τής καλα ισθησία ; διά τής έκ γ.Ιάσου  (ύφασμα 
μεταξωτόν τό παλαιόν ζα μ φ έσ ι)  ένδυμασίας της χρώματος 
τής ανατολής τού ήλίου, άποκλίνοντο; προς τό ΐόχρουν. Ή  έν- 
δυμ.ασία στολίζεται υπό συμ.πεπυκνωμένοιν ψ αλ ιίω τώ ν περι- 
πτύχων, σχηματιζόντων δΡ επιτηδείων διατομών σειράν φυ- 
σικών άνευ,ωνώ'.

'Η ό'λη έσθής κοσμ.εϊται άπό άφρόεντα κύματα ίοχρόου μ.ε 
τα ξ ίνη ; γάζης. Ούδέν γλυκύτερον καί έλαφρότερον τής όιραίας 
ταύτης ενδυμασίας.

Ενδυμασία τ ç i a r à r  έκ ποπολίνης χρώματος κρέμας μ,έ 
δ ίσμας ρόδων χαριέστατα εγκατεσπαρμένων. Τό κάτω άκρον 
στο λ ίζετα ι έκ πλατέος παραπτύχου έκ πολυτίμου μ.έλανος 
τριχάπτου, προσηρμοσμένου έκ τών ά'νωθεν διά τριχάπτου  
πομφολογοειδοϋς, δε’ οΰ διαπεράται ωραίου ποασίνου χρώμα
τος τα ιν ία . Περικόρμ.ιον συνεσφιγμένον έκ το ιχάπτω ν μ,ελα- 
νών άποληγόντων εις έπίθωράκιον σχήματος φ ιγα ρ ώ .

Μ αγεία αληθής είναι άλλη τις έσθής έξ άτλαζίου καί 
παχέως όλοσηρικού ηνωμένου. Έ π ’ αύτοΰ είσί συγκεκολη- 
μ.ένα κεράσια διά σειρητίων αργυρών. Τό περικόρμ.ιον έλάρ- 
γ'υρον μέ περιχειρίδας άργυράς. Πλούσιον καί ώραϊον !

*Έν κοσμηματάκι, Ιν αληθές αριστούργημα, έν ονειρον, |ν 
τ ίπ ο τ ε  είναι ή έκ βελούδου καί δαντελών ενδυμασία Main- 
tenon Μακρά πτερύγια έξ αλληλοδιαδόχων έναλλαγών έκ 
βελούδου καί τριχάπτων.

Α ύτα ι είναι αί τέσσαρες πρωτοφανείς έπί καλαισθησία, 
πλούτω καί γραφικότητι ένδυμασίαι, άς ή ένδοξος καί Τρισέ- 
€αστος Τσαρίνα μας θά φέρη εις τάς διαφόρους τελετάς τών 
■γάμων τής χαριτοβρύ:ου Έλλτ.νίδος βασιλόπαιδος.

Πετρούπολις. 'Κλιτές Χέφσκη.
      ................

Α Ν Α Χ Ο Ρ Η Σ 1 Σ  
Τ Η Σ  Δ Ι Ε Ϊ Θ Τ Ν Τ Ρ Ι Α Σ  ΤΙΙΣ “ ΕΦΙΙΜΕΡΙ ΛΟΣ ΤΟΝ Κ Υ Ρ Ι Ο Ν , ,

Χθες άνε/ώρησεν εις Παρισίους ή διευθύντρια τής (( Ε φη
μερίδας τών Κυριών» κ. Καλλιρρόη Παρρέν, ποοσκληθεΐσα νά 
■συμμετάσ/τ) εις τά  αύτόσε συγκαλούμενα έντός τού τρέχοντος 
μηνός διεθνή γυναικεία συνέδρια.

Τό πρώτον τών συνεδρίων τούτων συγκαλεϊτα ι τήν 25ην  
Ιουνίου υπό τής Έ κώ σεω ς r û r  ΓαΛ .Ι ίόωχ Γ υ τ α ιχ ώ χ  καί τής

υπερ τών ¿/ ιχαιωμάτωχ τής Γ oratxóq 'Ε τα ιρ ία ς  υπό τήνπροε̂  
δρείαν τής έξοχου γυναικός κ. Μαρίας Δερέσμ. Μέλη 
συμβουλείου τού συνεύρίου τούτου, είναι οι κ. κ.. Έρνέστος Λε- 
φεβρ αντιπρόεδρός τής Βουλής, "Υβ Γκυγιό υπουργός τών δη 
μ.οσιων έργων, Παύλος Μπάρμπ πρώην υπουργός κ. ά.

Έ ναρξις τών έργασιών τού συνεδρίου γενήσεται τήν 25  
’Ιουνίου. ΙΙαραταθήσεται δε τό συνέδριον μέχρι τής τριακο- 
στής τού αυτού μηνός, δτε δοθήσεται μέγα γεύμα υπό τών 
μελών εις άναμνησιν τής εν τή τού πολιτισμού πορεία ιστο
ρικής ήμέρας,καθ’ήν αί γυναίκες τών απανταχού τής γής λαών 
συνήλθαν εν τή Γαλλική Μητροπόλει, ί'να συσκεφθώσι περί βελ- 
τιώσεως τής τύχης καί εξασραλήσεως τού μέλλοντος αυτών.

Το ετερον τών συνεΟριων τούτων συγκχλε ίτα ι υπό τής 
Γαλλικής Κυοερνήσεως τή πρωτοβουλία τού πρωθυπουργού 
καί υπουργού τού έμπορίαυ, τής βιομηχανίας καί τών Ά π ο ι-  
κιών κ. Τιράρ. Πρόεόοος τακτικός τών έργασιών τού συνε
δρίου τούτου είναι ό έξοχος ’Ακαδημαϊκός, Γερουσιαστής, 
πρώην υπουργός καί μέγας τής γυναικείας προόδου καί άνα- 
πτυξεως λάτρης κ. ’Ιούλιος Σίμ.ων. ’Εν τώ  συνεδρίω τούτω  
θά άντιπροσωπευθώσι πολλαί αδελφότητες, σωμ.ατεϊα, έκπαι 
όευτήρια, φιλανθρωπικά καί βιομηχανικά κα ταστή μ α τα , ίδρυ- 
θεντα η λειτουργούντα υπό γυναικείαν έποπτείαν. ΓΙρός δέ α 
ριθμός δημοσιογράφων,συγγραφέων καί επιστημόνων γυναικών. 
Α ι εργασίαι καί τούσυνεδρίου τούτου διαρκέσουσιν έπίεξ ημέρας. 
Θελουσι δέ έπισφραγισθή διά γεύματος,προσενεχθησομένου υπό 
του υπουργού τών δημοσίων έργων κ .Uves G uyot πρός άπάσας 
πας Κυρίας, αϊτινες θα συμμ.ετασχ *>σι τού Συνεδρίου τούτου.

Αί πολυπληθείς αναγνώστριαι τής ((Εφημερίδας τών Κ υ
ριών» θέλουσι τηρηθή ενήμεροι άνα τήν καθ ’ έκαστα καί έν 
πάση λεπτομερεία διεξαγωγήν άμφοτέρων τών συνεδρίων τού 
των, ώς καί παντός άνχγομένου ειςτόν γυναικείου κύκλον έκ τ α 
κτικών ανταποκρίσεων τής διευθύντριας κ. Καλλιρρόης Παρρέν.

Σ. Δ. Παρακαλούνται αί κ.κ. συνδρομήτριαι καί οί καί αί 
άνταποκρίτριαι τής « Έφημερίδος τών Κυριών» νά έξακολου- 
θώσιν άποστέλλουσαι κατά τό δ ιάστημα τής απουσίας τής 
διευθυντρίας τάς έπιστολάς καί καθυστερουμένας συνδρομ-άς των 
εις τό γραφεΐον τής ((Έφημερίδος τώ ν Κυριών» υπό τ ή ν  διεύ- 
θυνσιν τής χναπληρούσης αύτήν δεσποινίδος ’Αθήνας Σιγανού.

Θερμότατα δέ παρακαλούνται οί καί αί κχθυστεροΰσαι 
συνδρομάς νά σπεύσωσιν εις αποστολήν αυτών, εϊ δυνατόν, έν
τός τού β'. δεκαημ,έρου τού τρ. μ..

ΤΑ ΙΙΑΕΟΝΕΚΤΙΙΙΙΑΤΑ TUT ΪΑΑΤΟΣ ΤΙΙΣ ΚΟΑΟΝΙΑΣ
Ί ι  άρωμαχικώτερνν, δροσιστικώτερον, ύγιεινότερον, φ ιλοκκλέ-  

στερον τοϋ ΰδχτο; τής Κολωνία;  I Τώρα όχι οί ύπερβολιχοι καύσω
νες κροκαλοΟσι τήν τόσω όχληράν άφίδρωσιν, ότι  σννεπεία τής άιρι- 
δρώσεως ταύτης και ή άδηλος διαπνοή άποβαίνει οσμηρά, οτε τό 
αίμα πυρούμενον εκσπα εις μυρία Ιξανθήματα, τί μας σώζει, τ ί  μας 
άπαλλάττει άπό ολας αύτάς τάς ενοχλήσεις ; Γό ΰδωρ τής Κολωνίας.  
Ρίπτετε ολίγα; σταγόνας Ιντό; τοϋ υδατνς σας, πλύνετε πρόσωπον 
και σώμα και άποφεύγετε πάραυτα όλχς τάς οχληράς σννεπείας τοϋ 
αφορήτου καύσωνος.

“ΐίγετε κεφαλόπονον ! Εισπνέετε έν φιαλιδ ίω Οδαιος κολωνία,,  
τρίβετε ολίγον τούς κροτάφους καί τό μέτωπον καί άπαλλάττεοδε  
πάραυτα του κακοδ.

Διέρχεσθε τόπων, ?νθκ λιμνάζοντα δδατα πληροϋοι τόν άέρα μ ι 
κροβίων, θέτετε τό ρινόμακτρόν σας τό μουσκευμένον δ ι ’ δδκτος  
Κολωνίας, προ τής ρτνός καί άπομακρύνετε πάραυτα ώς έκ τής ύ -  
γιεινής οσμής της τά τών τυφοειδών πυρετών βακτιρίδια. Κ α τ α -  
λαμβάνεσΟε άπό δύσπνοιαν, άπό όστερισμούς άπό νεδρα καταφεύγετε  
εϊς τό ΰδωρ τής Κολωνίας.
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'Αλλοτε πρός άπόκτησιν ένόςφιαλ'δίου άμφιβόλου ποιότητος ίπρεπ;
,ά Γληρώση της Ι ξ - ίπ τ ί ε  δρ. Σήμερον οτε ή Έ λλην.κή βιομηχανία  
άνέλαδε νά "χρησιμοποίηση τά μδρα καί άρώματα τής μυροβολου φυ- 

μας, προμηϋεόεσθε τό ΰδωρ τής Κολωνίας με την οκαν εντος^φια- 
Ιβν άντί Γό δρ. Λ', ποιότητοςδ δρ. Β'. καί b. δρ. 1 '. Ικαστην οκαν.

Αί Ιν τα ΐ ;  ίπαρχίας δε άποστέλλουσι τό άντίτιμον τής ποσοτη- 
τ0, ί ν  ΙπιθυυοΟσ. Ιντό; συστημένης επιστολή; πρός τόν Βιομήχανον 
ουρεψόν κατασκευαστήν κ. Λεούσην, προσθέτουσαι διά την δαπανην 
της ά π ο σ τ ο λ ή ς  διά ταχοδρομικοΟ δέματο; δρ. I . Λαμβάνουσι .ε ασφα 
λ έ σ τ α τ α  καί ταχύτατα  δΓα ταχυδρομικής Ιπιταγής το σοιτηριον
αυτο άρω|Α%· , r Q

Ιίαρά του αύτο ; καί διά τοϋ αύτοδ μ έ σ ο υ  προμηθεύεται ο^βου- 
λόμενος παντός είδους άρώματα τοϋ μανδυλίου, ώς και σαπωνας 
¿σωματικούς διαφόρων Γιδών. Ι δ ια ί τ α τ α  δΐ τον θαυμασιον σαπωνα 
(tridace) τόν τόσω ύγιεινόν διά τήν Ιπιδερμίοα του προσώπου και 
τώνχε'ρών. ‘Γκάστη δωδεκάς τ ιματα ι  άπο Ορ. ό, ο. , ■ ,
Ι έ ,  i t .

Α ΥΤ Ο Μ Α Τ Ο Σ Α Ν Λ Φ Λ Ε Ξ ΙΣ  (
Λυνατότατον νά ΙπέλΘη εϊς τόν οργανισμόν τοϋ άνθρώπου αύτόματος 

άνάφλεξις μετ’ Ικπυρσοκροτήσεως μάλιστα. ’Εσχάτως εϊς Ιργάτην 
τινα τών περιχώρων τής Γλασκοβίας συνέβη τοιοϋτον τ ι .  Εύρι- 
σκόμενος έν τ ιν ι  πανδοχείω καί άποδειπνών Ικάπνιζε' αίφνης 
ήχηρά Ικπυρσοκρότησις ήχησε καί ο Ιργάτης εύρέθη ύπό τήν 
τοάπεζαν καιομένου τοϋ γενείου καί χείλους του. Το πϋο τοϋ 
σΐχάρου του μετέδωκεπϋρ ε: ς τά άναφλεκτιχα Ιν τ ώ σ τ ιμ ά χ ω  
του άναπτυχ,θέντα άΐρια, τείνοντα διά τοϋ στόματος νά ΓςΙ/.Οω- 
σι. Ώαρόμοια φαινόμενα είναι σπάνια, άλλά πραγματικά. Εις 
άσθενικούς τινάς οργανισμούς, εϊς είδη δυσπεψίας άναπτύασονται  
αέρια εϊς τήν κοιλότητα τοϋ στομάχου. 'Η σύνθεσις αύτών εί
ναι τοιαύτη ι' στε φέρωσιν άνάφλεξιν, οταν ο άνθρωπος τυγχάνη ίον 
πορά λυχνία  ή άλειμμιτοκηρίω άνιμμένω. Κα ί ετερον παράδειγμα 
ίμοίας φύσεως άναφέρεται. Εξηκοντούτης τις κατατρυχόμενος Ιξ 
ίσχυρας δυσπεψίας, ώς προσήγγισε τό φώσφορον πρός τό σιγάρον του 
άνεφλέχθη. 'θ '  Βάλδεμβουργ άνέφλεξέ ποτε τά ύπό τήν δίαιταν αύτού 
διατελοϋντος άσθενοϋς Ικπεμπόμενα αέρια. Ή φλόξ ήν ύποκύανος.

*0 ιατρός Σούλτζ αύτοπτών νεκρόν, μετά μακράν ασθένειαν, πα-  
ρετήρησε μεγάλην τοϋ στομάχου τοϋ πτώματος διαστολήν. Παρα- 
κεντήσαντος αύτόν ικανή ποσότης αερίων άναφλεχθεΐσα άπετέφρωσε 
τόν στόμαχον. Κατάδικος τις διηγείται,  ότι νύκτα τ ινα ,  καθ ήν 
έκάπν ζεν, αέρια Ιξερχόμενα Ικ τοϋ στόματός του άνεφλέγοντο μετά

τοιούτων Ιπικινδύνων άναΐ(λέξεων άπ α ιτε ϊτα ι  δ ία ιτα  τακτική, ιδ ίως  
όμως μέτρια χρήσις οίνου καί Ιν γένει πνευματωδών ποτών.

ΓΕ Ω ΓΡΑΦ ΙΚΟ Σ Χ Α Ρ Τ Η Σ
ΑΝΕΣΤΗ Κ Ω Μ Τ Δ Κ Τ ΙΜ Δ ΙΙ

ΔΙν είναι βεβαίως γεωγράφο; ό κ. Κωνσταντιν ίδης, άλλ ’ ιΰτε. 
κατόρθωσε τό Οαϋμα νά μετακινήσΐ) τυς διαφόρους πόλεις Ικ των θέ- 
σεών των καί τάς άναβιβάση ύψηλότερα. Ιό άξιέπαινον κατόρθωμά 
του είναι, ότι διά τοϋ κομψοϋ καί καλαιαθήτου χάρτου του θέλει 
καταστήσει τήν γεωγραφίαν, ήν τόσον όλίγον άγαπώσι τά π α ιδ ία ,
προσκιλίς αύτοϊς μάθημα.

'Η μαθητεύουσα νεάτης άρέσκεται εϊς τήν θέαν τοϋ καλοϋ. τοϋ 
άρμονικοϋ, τοϋ ποικίλου, τοϋ γραμμικοϋ. *0 κ. Κωνσταντινίδης Ιξέ- 
δωκε χάρτην Γεωγραφικόν, Ιν ω συμπεριλαμβάνονται πάντα τά πλεο
νεκτήματα ταϋτα. *0 οφθαλμός Ιντρυφά, αναπαύεται Ιν τή άρμον κή  
καί φιλοκάλω τών γραμμών ίξελίξει. μαθηταί κ ι ί  αί μαθήτριαι  
μεταφέρουσιν* εύχαρίστως τό βλέμμα άπό τών πόλεων κράτους τινός 
πρός τά Ιθνικά αύτοϋ σήματα, τό στέμμα καί τήν σημαίαν. Δέν θά 
νυστάζωσιν οί μαθηταί μελετώντες Ιπί τοιούτου χάρτοοΓΓούναντίον 
θά τό θεωρώσι προσφιλή Ινασχόλησιν καί τοϋτο χάρις εις τόν φιλο
πρόοδον ζήλον τοϋ κ. Ά νέ σ τη  Κωνσταντιν ίδη, όστις ούδεμιας έφεί- 
σθη θυσίας, όπως προσενέγκη πρός τά Ε λ λ η ν ικ ά  άρρεναγωηεΤα καί  
παρθιναγωγεΤα τοιοϋτον ώραΐον χαρτ7,ν.

1 Πλήν τών ημισφαιρίων καί τών διαφόρων τών πέντε ηπείρων 
ό χάρτης τοϋ κ. Κωνσνταντιν ίδου περιέχει εϊς φύλλον με-

χρσνον fflixpa
Ικείνους Ιν Έλλάδι Γεωγράφους, οίτινες γνωρίζουσι νά συνδυάζωσι

ολντταντινι -
τδ ριάθϊ,ρια τής Γεωγραφίας μ.1 τδ τής Ιστορίας.

δ Ιν πασι τέλειον τοΰτο ερ^ον του ο κ. Ανέσττ,ς Κ 
δης αφιέρωσε πρδς τήν Α .  Μ. τδν Βασιλέα, οστις απεδέχθη εδ’/α^ι- 
στως τήν άφιέρωσιν ταύττ,ν δια τών έξής :

’Α ξ ι ό τ ι μ ε  Κ ύ ρ ι ε .
‘ Η Α. Μ. Ικτιμώσα Ιπαξίως τας άχρι τοΰδε ΙΟνωφελεΐς Ιργασίας 

τών Καταστημάτων σας άπεδέξατο ευμενέστατα τήν περ\ τής εις Αδ- 
τήν ¿φιερώσεο^ς τοΰ Μεγάλοο Γεωγραφικού Ατλαντος αι .τ,οιν σας. 

ΑέξασΟε κτλ. Λ. Καλλ ίνσκης
Γραμματευς τής Α. Μ. τ Ο Βασιλέως
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
"Ήτο ό Γω τιέ, ό υιός τού Βουοέϋ, 8ν ο <ϊνίααρχος είχεν 

ειδοποιήσει. Χωρίς είς ούδένα τιύν παρευρεθέντων νά στρέψ·ρ 
τό  βλέριμα ο δυστυχής νέος έρρίφθη γονυαλιτής πρό τού πτιό- 
(αατος τού πατρό: του,χωρίς δέ λέζιν νά προφεργ,χχορίς ούτε^έν 
δάκρυ νά χύσζι ανήγειρε τήν κεφαλήν τούπτο.ρ.ατος διά τών δυο 
χειρών του" καί προσεπάθει νά άναγνώσγ, έντός τών άψύχωντού 
■νεκρού οφθαλμών. Ί Ι  φοβερά αύτ-η σκηνή κατασυνεκίνησε τούς 
παρισταρ,ένους. Ή  οδΰνη του νέου απεικονιζετο ρ,εγαλ/) και 
άπειρος ύπό τό στυγνόν βλ.έαρ.α του και τους ζηρους οφθαλ
μο ύς του.

'Ο ανακριτής βαθύτατα  συγκεκινημένος, ¿πλησίασε πρός 
α ύ τ ό ν  καί τώ  είπε ρ ετ ’ άγαθότητο: :

Θάρρος, Κύριε ! έστέ γενναίος ! θά εκδικήσωρεν τον θά
ν α το ν  τού πατρός σας.

*Η λέξ ι; αύτη έφάνη έξαγαγούσα τόν νέον τής επιμόνου 
εκε ίνη ς  προσηλώσεώς του !

Γνωρίζ ετε τόν κακούργον ; τρώτησε.
Ό χ ι ακόμη, ά λ λ ’ εύρισκόμεθα επί τά  ΐχνη του.
*0 Μονμάγερ ουδόλως συνεκινήθη εκ τής αι ρνιδιας τού

άτυχούς νέου έμφανίσεως, αλλ  ουτε εκ τής απελπισίας, ητις  
εικονίζετο έπί τού προσώπου του. Την προσοχήν αυτού ειχεν 
εντείνει, ό'πως έξετάζων, πάσαν τού δωματίου διεύθυνσιν, πει- 
σθή δτι ό γέρων Βουρέϋ ούδέν άφήκεν ίχνος, δυναμενον νά προ- 
διόσνί τόν δολοφόνον του. Αίφνης οι οφθαλμοί του εστραφ/ι-
σαν έπί τήν άνεστοααένην έκείνην τράπεζαν, ήν ενθυμείτο κα-

* 1 / \ > * τ > . > · < >'5*λώς στγιοιζοα.ένΥΐν εττί τοϋ τοί'/ου χ.αι εφ Υΐς χ.αι αυτός ο ιο ιος
στηρι̂ Ο*?) τ*ήν ττοοτεραιαν, τήν στιγμήν, κ,αθ ν,ν ο Β ουρεί) 

άφυτ-νισθείς ίι*Λυθύνετο κα τ’ αυτού. Διατ». η τραχεία  εκειννι 
άνετράπη και πώς ! διενοεϊτο ο Μονιταγερ.

Ά κ τ ίς  ήλίου, ήτις μέχρι τής στιγμής έκείνης έφώτιζε μό
νον τό πτώρ.α, έφάνη άλλάξασα διεύθυνσιν. Ενόσω δ ’ ό ήλιος 
ύψούτο πρός τήν μεσημβρίαν, ή ακτις εκείνη έουθίζετο πρός 
τό κενόν καί στενόν δ ιάστημα, τό μεταςυ τής άνατοα- 
πείσης τοαπέζης καί τού τοίχου. 'Ο Μονμάγερ διηυθυνε τό 
βλέααα του πρός τό κενόν έκεϊιο. Μετά φρίκης δέ διέκρινε κηλι- 
δας ' α ίματος έπί τού τοίχου· προοηλίώσας έπί μάλλον 
τήν προσοχήν του διέκρινεν, ότι αι κηλίδες ε/εΐναι εσχημα^ - 
ζον γράμματα. Τά πρώτα γράμματα έσχημάτιζον τήν λέξιν  
Ε ιχ α ι  . . . .

Ίδρώς ψυχρός περιρρέει τό μέτωπόνταυ! Ή  άκτίς εκείνη τού 
ήλίου εΐναι ό άληθής δήμιός του κατά τήν στιγμήν τα ύτη ν .Ά π ο -  
τόμως όθεν καί χωρίς νά χάσνι καιρόν έπα^ακλείει τήν θύραν· εις 
τό άπερίσκεπτον τοΰτο κίνημα προέβηως εκ τής απελπισίας του, 
ήτις ειχεν άφιχθή εις βαθμόν απογνωσεως. Παντες έστρεφαν 
πρός αυτόν τό βλέμμα, έν φ  ό άνακριτής τώ έλεγεν : ’Α λλά
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Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ
Τήν παρίλθοΰσαν Κυριακήν Εν [αέσώ πολυπληθούς καί Εχλιχιοΰ 

ακροατηρίου Εγένετο ή Ε.αρξις τών Εξετάσεων του άξιο λόγου παρ’ ή -  
μ ΐν  λυκείου του Γυμνασιάρχου κ. ’Αθανασίου ΠαπαγεωργιΟυ.

Α ί Εξετάσει« ήοξαντο άπό των κατωτέρων τάξεων. Πλήν των όλω; 
μικρών Εξετασθε'νων εύστόχως ύπό τής καλής διδασκάλου κ. Βάθη, 
Εξητάσθη καί ή άνωτΕρα του προτ,που τάξις ΰπδ τής εύπχιδεύτου κ. 
Μαρίας Βελλή εις το μάθημα τής φυσικής ιστορίας καί των Γ α λ λ ι 
κών. Δεκαετείς μχθητχί ανέπτυξαν μετά θαυμαστής εύσιοχίας τά 
κατά τόν ανθρώπινον ¿ργαν.σμίν, ιδ ια ίτατα  δε τά κατά την κυκλο
φορίαν του αίματος. Ε π ίσ ης  υπό τής αύτής εύπαιδεύτου κυρίας εις 
την Γαλλικήν γλώσσαν εξητάσΊησαν.Οαυμασίως Επιτυχόντες,οί τόσω 
γαλλίζοντες μαθηταί της με τήν ώραίαν προφοράν των.

Μετά τήν άπαγγελίαν ποιημάτων 'Β λ'ην ιστ ί  τε καί Γαλλ ιστ ί  
Εξητά-θησαν οΐ των μεγαλητέρων τάξεων μαθηταί ύπό των οικείων  
καθηγητών καί διδασκάλων. Διά τών εύστόχων δΕ Εν τε τη Ε λ λ η 
ν ική καί Γαλλική γλώσση άπαντήσεών των προεκά'εσαν τούς Επαί 
νους τών πχρισταμένων, οιτινες καί θερμώς συνέχαρησαν τον ρέκτην 
καί φιλοπρόοδον διευθυντήν κ. Α. Παπαγεωργίου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Ν. Θ. Βιέννην. Α ί Επιστολαί μας διεσταυρώθησαν. Ε ξ η γ ή 

σατε παρακαλώ το πραγαα προς τήν Α. Μ.'"»α μή παρεξηγηθώ. 
Γράφομεν Εν τούτοι;  καί πάλιν. — Καν  Κ. Ο. "Αρταν. Κα ί τελευ
τ α ία  σας Ελήφθη μετ’ εσωκλείστου Εκ 45 δρ. Επιταγής. Συνδρομή- 
τρ ια ι  νέαι Ενεγράφησαν. ΠαλαΓα δε καί νέα σώματα άποσιέλλοντα ι. 
Μυρίας εύχαριστίας δΓ εδγενεστάτας φροντίδας καί Ενθερμον ϋποστή-  
ριξιν .  Γράφομεν — Καν Μ. Γ. Β. Λαμίαν. Νέαι συνδρομήτριαι Ενε
γράφησαν. Μυρίας είιχαριστίας δΓ είιγενεστάτην μέριμναν. — Καν 
]".. Μ Θεσσαλονίκην. ΔΕν σάς προτρέπομεν. Ά γ ν ο ι ΐ τ ε  ότι δ Εκθέ
των τού; οικείους Εκθέτει Εαυτόν ! Μαχροθυμίκ καί Επιείκεια Εσον 
τα ι  δ ι ’ υμάς άρω ροί πολύτιμοι Καν Α. Κ. Πειραιά. *Η Εφημε- 
ρίςμχς είναι φύλλον οικογενειακόν καί ούχί πολιτικόν. Ιδού τί λη 
σμονείτε. — Καιν Α. Μ. Ι'έρρχς. Ούδέποτε Ελάδομεν Επιστολήν παρά 
τοΰ κ. Α. X .  Δ. Τά φύλλα άποστέλλομεν Εν τιή μίλλοντ: δΓ Ί  ρ- 
φάνου. Μυρίας ευχαριστίας δΓ εύγενεστάτην καί άδρόφρονα Επιστο
λήν.  — Καν Ε. Μ. Καλάε.υτα .  Δυστυχώς δεν Εχομεν ύπάλληλον  
προς τον σκοπόν τοΰτον, άλλ ’ ούτε είναι δυνατόν νά Εκτελώμεν 
ολας τάς μικράς παραγγελίας τών συνδρομή τριών μας. — Κον I. Σ. 
Βερδ άνσκαν. Ήλήφθη· συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — Καν Μ. Ν. Α.  
Νάξον. Δελτίον Ελήφθη μετά χρημάτων. Συνδρομήτριαι Ενεγράφησαν" 
Μυρίας εύχαριστίας δΓ εύγενεΐς φροντίδας καί κολακευτικωτάτην

καί Ενθουσιώδη Επιστολήν. ’Αποδείξεις άποστέλλομεν. —  Καν Α ’Γ 2_  
Κωνσταντινούπολιν. Δεν συμφέρει νά το μάθητε άπό τοϋίε. "Κχετε 
ολίγην ύπομονήν. — Καν 1. Δ. ’ Αθήνας. Έ χά σα τε  τα οτοίχημά  
αας. Δύω ήναι αί Άρτεμ ισ ία ι  αί βασίλεασαι. ’ Η ναυμάχος ’ .Αρτεμί
σια δέν είναι καί ή ίδρύτρια τοΰ περιωνύμου Μαυσωλείου. "Οταν θά 
Εχητε τήν ιστορία, τής γυναικό; δεν θα περιπίπτητε ε’ ς το ιαΰτα  
αμαρτήματα. — Καν LJ. Λ .  Πύργον Ί ίλήφθησαν δρ. 55. Εύχαρι- 
στοΰμεν τάς κ.κ αυνδρυμητρ'ας, αΓτινες Εσπευσαν νά συμμορφοθώαι 
προ; τα κεκανο/ισμένα καί λυπούμεθα διά τήν άμέλειαν τών άλλων,  
αιτινες δυστυχώ; είναι καί αί περισσότεραι. Αί δηλώοασαι ότι Επλή- 
ρωσαν Ενταύθα ειχον δίκαιον. Μυρίας εύχαριστίας δ ι ’ εύγενεΐς φρον
τίδας. Γράφ,μεν. — Καν Φ. Φ. Κέρκυραν. Χρήματα Ελήφθησαν 
θερμας εύχαριστίας διά καταδληθέντας πρό: ε'ίσπραξιν κόπους. Αιι 
re vo ir  à Paris. — Καν Ε. Π. ’ Αθήνας. *1 πάρχει κα’ Εχομεν I* 
άντίτυπον καί ε’ις τήν βιδλιοθήκηνμκς. Λεν εχομεν τήν κακήν συνή
θειαν να δανειζωμεν βιδλία. ’Ά λ λ ω ς  θά σάς το προσεφίρομεν ε’ ς 
άνάγνωσω. Τίθεται ομως εις τήν διάθεσίν σας Επί όσας ώρας θέλετε 
εις τό ιραφεΐονμας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΙΙώς άπαλλάσετα ί  τ ι ς  άπό ψύλλους, κο; { ιυς. άράχναις κ α ί  λο ιπά  

Ενοχλητικά εν ο ια. Διαλύετε 100  δρ. στήψιν Εντός 1 ¿κ. βραστού 
ΰδατος. Τήν διάλυσιν ταύτην θερμοτάτην καί ζίουσαν χύνετε έπί τών 
χαραδρών τών τοίχων, τών σανίόων. έν γε’νει δε όπου φαίνονται έχοντα 
ιδρύσει τάς φωλεός των τά έντομα ταυτα .

ΣΥΝΤΑΓΗ
Κεράσια Εντός ο ινοπνεύματος. Λαμβάνετε 3 ο κ. ώριμα κεράσια 

τά λυώνετε διά τής χειρός, εξάγετε τούς πυρήνας, οΰς συντρίβετε καί 
θέτετε τό όλον κεράσια καί πυρήνας μετά τοΰ περιεχομένου Εντός 
χύτρας χωμάτινης, εις ήν προσθέτετε μίαν έκάν ζάκχαριν. Τά αφήνετε  
βράσωσιν έπί Ελαφρας πυράς καί νά Ελαττωθώσιν εις τό Εν τρίτον 
μόνον, ήτοι μέχρις οϋ άποτελέσωσι σιρόπιον. ΜεταφέρετΕ τότε τά Εν 
λόγιρ μίγμα Εντός μεγαλητέρου δοχείου χωμάτινου πάντοτε καί προσ
θέτετε 2  1)2  όκ. οινοπνεύματος 2 2  βαθμ. I 1— 1 2  γαρύφαλα τετριμ
μένα, 2  δρ , κανέλας καί όλίγην βανίλιαν. Σκεπάζετε Ερμητικώς το 
δοχεΐον καί τό άφήνετε Επί 10  ήμέρας. Περάτε ολα αύτά διά λεπτού 
υφάσματος, πιέζουσαι ίσχυρώς μέχρις Ιντελοΰ άποσταλάξεως καί μετά  
ταϋτα διασταλάζετε Εκ νέου. Τό ρευστόν τούτο κενόνετε Εντός ύαλίνων  
δοχείων, Ιν οϊ; ρίπτετε κεράσια, άφαιροΰσαι τό ήμισυ τής ουράς. Τά 
κλείετε, τά άφήνετε δυο μήνας καί μετά ταύτα  έχετε κεράσια νωπό- 
τατα  καί γευστικώτατα.

$έν '"λέπομεν πλέον, Μονμάγερ. Λάβε τήν καλωσύνην νά άνοι
ξη,ς τήν θύρχν. ’Εάν δ ’ δ ήλιος σέ ένοχλή, φύγε α π ’ εκεί καί 
ελα νά καθίσφς πλησίον [/.ας.

Ή  θύρα άνεώ/θη έκ νέου καί δ νέος ανακριτής ήγέρθη, 
δπως προβή εις λεπτομερή τών επίπλων έρευναν. Μ εταβαίνει 
δθεν εις τό υπνοδωμάτιον τοΰ Βουρέϋ, ανοίγει τάς έν αύτω  
ίματοθήκας, τό γραφειον, και έξετάζει τά  έν αύτω διάφορα 
έγγραφα.

Περίεργον ! αναφωνεί, έπανχκλείων έγγραφον, ό'περ μετά  
•πολλής προσοχής άνέγνωσε : Μ ιχαήλ Δοοιάτ. Δέν σοί λέγει 
τίποτε τό άνομα τοΰτο ; είπεν αποτεινόμενος πρός τόν Μο^μά- 
γερ, ό'στις παρηκολούθει αύτόν ώς σκιά.

Ού/ί. Ό  άνθρωπο; αύτάς θεωρείται ώς είς τών τιμιωτέρων 
κτηματιώ ν τής περιφερείας.

Πιθανόν ! Έ ν τούτοι; έπεθύμουν νά γνωρίζω, εάν τό ρινό- 
μακτρον εκείνο τό φέρον τά  στοιχεία Μ. Δ. δέν τώ  άνήκφ.

Πολύ ορθόν ! παρετήρησεν ό Μονμάγ'ερ, δστις είχε στηλώ- 
σει ι.αί πάλιν τού; οφθαλμούς του πρός τά έτερον δωμάτιον, 
ακριβώς έπί τής άνατραπείσης τραπέζης.

Τί βλέπεις εκεί ; ήρώτησει ό δικαστής μετά περιεργείας 
κ α ί διά τών οφθαλμών προσπαθών νά άκολουθήσν) τό βλέμμα  
τοΰ φίλου του !

Ό  Μονμάγερ τοποθετείται προ τοΰ άνακριτοΰ λέγω ν :
Ό  πτωχός αυτός νέος δέν θέλει νά άποχωρισθγ τοΰ πα- 

τρός του !
"Ω ! ναί ! είναι τρομερόν ! ’Α λλά  σέ, διά σέ Ιγνώριζον

τόσον εύαίσθητον 1 Έ νθυμοΰμαι μ άλ ιστα  δτι ε ’ς τά Λύκειο» 
σέ ώνόμαζον σχΑηρό*·.

Ό  Μονμάγερ ούδέν άπήντησε είς τήν παρατήρησιν ταύτην  
τοΰ δικαστοΰ. Ό  αστυνομικός υπάλληλος είσήγαγε τήν Κ λαυ- 
δίναν, τόν φύλακα τιον ποιμνίων καί ιϊύο έργάτας εργαζομέ
νου; μέχρι τής ήμέρας εκείνης παρά τώ  Βουρέϋ. Ό  ανακριτής 
έξήγαγε τοΰ χαρτοφυλακίου τά αναγκαία  προς γραφήν, στρέ- 
φων δ έ  περί εαυτόν τά βλέμμα καί μή βλέπων τράπεζαν δ ιευ
θύνεται πρός τά σκοτεινόν δο/υ,άτιον, : *Α ! ιδού τέλος 
μ ία  τράπεζα, λέγει, βλέπων τήν άνεστραμμένην τράπεζαν, 
έπί τής οποίας δύναμαι νά άποθέσω τά μ,ελανοδοχεϊον μου. 
Ό  Μονμάγ-ερ εννοεί δτι ή καταστροφή έπ ίκειτα ι άφεύκτως 
καί καταλαμβάνετα ι ύπό φρικώδους αγωνίας. Θέλει νά φύγγι, 
νά φωνάξγ, νά ριφθή κατά  τοΰ άνακριτοΰ, νά τόν στρανγχ- 
γαλίσφ καί έν τούτοις ΐσ τα τα ι ώς καρφωμένος έπί τής «ύτής  
θέσεως περιρρεόμενος ύπό ψυχροΰ θανασίμου ίδρώτος.

’Αστυνομικός τις κλητήο προηγείται τοΰ άνακριτοΰ, ιν*  
άνεγείρφ τήν τράπεζαν. Ό  άφευκτος πλέον καί προφανέστατα  
επικείμενος κίνδυνο; επαναφέρει τόν Μονμάγερ είς εαυτόν : 
’Α λλά , λέγε ι, είναι πλέον αργά καί τόσω σκοτεινά έδώ, 
ώστε σοί αποβαίνει άδύνατον νά γραψ/,ς. Έ νω τό μ.αγειρεϊον 
είναι πολύ φωτεινόν . . . .  "Έχεις δίκαιον, είπεν δ ανακριτής. 
Παράδοξος ιδέα νά περιτειχίσουν τά  παράθυρα αυτά . Τό  
δωμάτιον αυτό ομοιάζει ©υλακήν.

Ά φ ή κα ν τόν δυστυχή Γω τιέ παρά το πτώ μα τοΰ π α -  
τρός του καί μετέβησαν είς τά μαγειρεϊον, όπου δ δολοφόνος 
άνέπνεεν άνετώτερον. Ή  άνάκρισις ήρξατο. (ακολουθεί)


