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Διά τό ’Εσωτερικήν Δρ. §  
Δια το Εξωτερικόν Φρ χρ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥβΥΥΣΕΩΣ
'Οδός Μοοσών καί Ν ίκης 

Άριθ. 7 άπέναντι τοΰ γραφείου 
τής Νέας Έφηαερίδος.

Γραφε ί ου  άνοικτδν καθ’ 
έκάστην άπο 10—12 π. μ.

Πασα παρτήρησις έπι τής 
άποστολής του φύλλου γίνεται 
δεκτή μόνον Ιντός όκτω ήμερων.

Σ Υ Ν Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Η  Υ Π Ο  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

ΑΙΕΤβΊΤΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Σ υ γ δ ρ ο μ η τ α ι  ε γ γ ρ α φ ο γ τ α ι  ε ι ς  τ ό  Γ ρ α φ ε ΐ ο γ  τ η ς

^ Φ η μ β ρ ι δ ο ς  £ Γ ω ν  , Κ τ ρ ι ω ν

χ α ί  π α ρ α τ ώ  Β ι β Λ ι ο π ω Λ ε ί ω  Β Ι Λ μ π ε ρ γ

ννννννννν

Έ υ  τω  Έ ξ ω τ ι ρ ι χ ω  δ έ  π α ρ '  α π α σ ι  τ ο ΐ ς  

ά γ ζ ι π ρ ο σ ώ π ο ι ι ς  η μ ω γ .

νΝΛΛΛΛΛΛΛ.

Σ ώ μ α τ α  π . Ι ή ρ η  τ ο υ  α '  κ α ϊ  β ' ■ ’¿ τ ο υ ς  ε ύ ρ ί σ κ ο υ τ α ι  π α ρ ’ 

ή μ ΐ ν  χ α ϊ  π α ρ ’ α π α σ ι  τ ο ΐ ς  α ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο ι ς  · ή μ α  γ .

Διά τά άνυπόγραφα άρθρα εύ- 
θυνεται ή συντάκτις αυτών κυρία 
Καλλ ι ρρόη  Παρρέν.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα ή μη δεν ίπιστρέ- 
φονται. — ’Ανυπόγραφα καί μη 
δηλοΰντα την διαμονήν τής άπο- 
στελλοόσης δεν εΤναι δεκτά. — 
Πάσα ά,γγελία άφορώσα εις τάς 
Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταδάλλονσαι διεύθυνσή 
όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
ματόσημον ΚΟ λεπτών πρός Ικ- 
τύπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

θ '  λ  ΰστροι κ α ί το σω ματεμπορ ίαν. Α ίκ α τερ ίν»  ή Α ’ . Α ότοκρά- 
τηρα τή ς Βωσσίας (ύπό "Αννης Δημητρ· άδου). — 'Ιό ς-θινόπωρον.—  
Ιυνα ΐκ ες  πυροσδέσται {ύπό κ. Λ ο υ ίζη ; Κ ερ μ ίρ — Σχέσις οίκου κ α ι 
Σχολείου (υπο κ . ’ .Ασπασίας Βλ. Σκορδέλη).— Τ ί ε ίν α ι Σ υμπάθεια  
καί τ ί Πάθος (Οπό τής δόκ-.ορος “Αννης Μ ίττελ). —  'Ο ίν  το ΐς  ΰδα- 
σι κόσμος. — ΙυναικεΓος κόσμος.— Π οικ ίλα . —’ Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία .— Σ υ
μ β ουλή .— Σ υνταγή  — Ε π ιφολλίς.
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01 ΛΟΓΣΤΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΟΝ
Διάσημος τις μελετητής τής φύσεως βέβαιοί δτι υπάρχει 

εν τώ κοσμώ πληθύς μακροσκοπικών όντων, άτινα μένοντα εις 
τό σκότος άνήκουσιν εις τό φυτικόν βασίλειον, έν τή, τάξει 
των δηλητηριωδών φυτών. Θερμ.αινόμ.ενα δέ υπό των ζωογό
νων ακτινών του ήλιου μεταβάλλονται εις αληθή ζώα, κινού
μενα καί δρώντα, ζώα έχουτα τέλ.ος σκοπόν καί προορισμόν.

Οι φυσιολόγοι πάσχουσιν ενίοτε από παραδόξους μ,υωπίας. 
Ζητούσι άιά του μικροσκοπίου εν τή τάξει τών βάκτηριδίων 
φαινόμενα, άτινα ώς κολοσσοί πρόκεινται εν τή άνωτάτη 
ζωολογική τάξει πρό τών οφθαλμών των.

Ο άνθρωπος εγεννήθη ινα ζή υπό τά φώς, διότι υπέρ 
παντα τα ζώα εχει ανάγκην θερμότητος καί θάλπους. 
Τούτο γνωοιζουσι πάντες οι πεπολιτισμένοι καί όπωιούν α
νεπτυγμένοι λαοι. Καί όμως φροντίζουσιν οί κατά καιρούς 
οοφοι να εξαγαγωσιν εκ του σκότους τά μικροσκοπικά φυτό- 
ζωα, ϊνα τοΐς δωσωσι ζωήν καί υπαρξιν, άδιαφοροΰσι δ ’ δλως 
διά μεγάλην μερίδα ανθρώπων, οΐτινες έγεννήθησαν καί ζώ- 
σιν εν τω σκότει, υποσκάπτοντες εις αυτά τά έ’γκατα τής γής 
τα θεμέλια τής κοινωνίας.

Τοιαϋτα δυστυχή δντα πλημμυροϋσι τήν κλεινήν πρω
τεύουσαν τής ελευθέρας Ελλάδος, υπό μορφήν παιδιών αν
ηλίκων, απροστάτευτων, έγκαταλελειμένων. Τά δυστυχή

αυτά γεννώνται εις τό σκότος, αναπτύσσονται καί άποθνή- 
σκουσιν εν αύτώ.

Διότι τ ί είναι φώς διά τά μικρόν, ή  ό ευτυχής καί άμέ- 
ριμνος βίος τής παιδικής ηλικίας, καθ’ ήν τά πάντα ρόδινα, 
τά πάντα τέρψις καί χαρά, τά πάντα άπόλαυσις. Τί άλλο 
είναι διά τό μικρόν θερμότης ή ή μητρική πνοή, τό μητρι
κόν θάλπος, το ζωογονούν τό τρυφερόν καί εύθραυστον άνθοώ- 
πινον αυτό άνθος !

Τό εν τω σκοτει δε τής δυστυχίας καί έγκαταλείψεώς 
γεννωμενον, τό υπό τόν πάγον τής κοινής αδιαφορίας καί εν 
απανθρώποις βασάνοις άναπτυσσόμενον, τ ί άλλο δύναται νά 
γινη η επιβλαβής διά τήν ανθρωπότητα ύπαρξις !

Καί εχει δίκαιον. *Η άνθρωπότης δ ι’ αυτά είναι μητρυιά. 
‘Ο κόσμος κόλασις. Ή  ζωή μαρτύριον. Ή  θύρα δι’ ής εισέρ
χεται έν αυτή σκοτεινή καί ο άήρ δηλητηριώδης.

Τό βλέπετε επταετές ρακένδυτου, άνυπόδυτον καί ριγούν 
υπό τά ράκη του, τρέχον άνά τάς όδούς πρό τής ανατολής καί 
άποσυρόμενον μετά τήν δύσιν μόνον τού ήλίου. Είναι ό μικρός 
λούστρος, πρός 8ν μετά περιφρονήσεως τείνετε τον πόδα καί 
δστις ως σκύλος συλλέγει τό πεντάλεπτου, δπερ τώ έρρίψατε. 
’Ακολουθήσατε τά δυστυχές αυτό 0ν τήν έσπέραίι εις τήν τρώ · 
γλην του καί θά μείνητε ένεοί πρό άποτροπαίου θεάματος. 
Θά ί'δητε δτι οί σωματέμποροι τής Αυστραλίας καί τής Άφρι- 
κής, οδς τόσον άμειλίκτως καταδιώκει ό νόμος, έξασκούσιν εν 
μέσαις Άθήναις κατά τόν 19ον αιώνα τό άπο-ίρόπαιον καί 
φρικαλέου έργον των.

*Η κά μαρα  τών λούστρων είναι σκοτεινός τις καί ρυπαρός 
λάκκος, έν ώ καίει βρωμερός καί απόζων έλαιόλυχνος, άνηρ- 
τημένος από καρφίου. 'Υπό τό τρέμον εκείνο τού σκότους φώς 
διακρίνετε πέντε ή έξ σκελετώδη παιδικά σώματα, ωχρά, μέ

ε
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ίβλέα«.sc θολόν καί έσβεσμένον, πλήρόνοντα τον κεφαλικόν ©ό
ρον των εις τόν σωματέμπορον, όστις τά έκμεταλλεύεται.

Μία καί ήμίσεια έως δύο δρ. κατ’ έλάχιστον είναι τό άν- 
τίτιμον τής ήμερησία;'έργασίας. Τας δύο δρ. ό λούστρος ¿σύ
ναξε πεντάραν πρός πεντάραν μέ τόν κόπον του, τήν εργα
σίαν του, τόν ιδρώτα τού προσώπου του. "Εφαγε δέκα λεπτών 
ξηρόν άρτον, Ϊνα άνέπαφον τηρήση τό ποσόν, δπερ δ δήμ,ιός 
του θά τώ ΰπεξαιρέση τό εσπέρας. Αλλοίμονο» έάν ή ημέρα 
ύπάρξη έλιγώτεοον πρωσοδοφόρος. Ό  βούρδουΛαις άνιλεώς μα
στίζει τά πλευρά τού μικρού θύματος, κυλιομ,ένου έν σπαρα
κτική αγωνία υπό τήν άποτρόπαιον τού άθλιου έκείνου χεϊρα.

Διά τόν λούστρον δεν υπάρχει οΰτε Κυριακή, οΰτε εορτή, 
ούτε καύσωνες κυνικοί, ούτε πάγοι. Δεν υπάρχει Θεός, ούτε 
θρησκεία, ούτε νόμος, ούτε πολιτεία. Δέν υπάρχει πατήρ η 
μ.ήτηρ η αδελφός η αδελφή. Δέν δπάρχει αίσθημα, φίλτρον, 
θωπεία, άγάπη, συμπάθεια. Ή  μήτηρ η δ πατήρ τόν πωλοϋσι 
διά τρία η τέσσαοε έτη αντί έκατόν η διακοσίων δρ. Ό  σω
ματέμπορος έκμεταλλευτης τόν άφίνεε γυμνόν, άνυπόδητον 
πεινώντα, τόν δέρει άνιλεώς, πωλεί τά σώμα του, την ψυχήν 
του, τήν ζωήν του, τό πνεύμα του άντί τών 600 η 800 δρ. 
άς δ λούστρος τώ δίδει έτησίως ώς εισόδημα.

Ό  καταχθόνιος τής κοινωνίας καί άνθρωπότητος ούτος ΰπο- 
νομευτής τελεί άθορύβως καί σιωπηλώς τό στυγερόν εργον του. 
Ά ν τ ί πέντε η έ ;  χ ιλ. δραχμών, άς έτησίως εισπράττει παρά 
τών δυστυχών αυτών όντων παραδίδει είς την κοινωνίαν 5-6 
κακουργίσκους, ούς ή πείνα, τό ψύχος, δ φόβος, αί κακουχίαι, 
ή στέρησις, ή οδύνη, ή πικρία, ή άπογοήτευσις έξηγρίωσε, διέ- 
©θειρε, κατέστρεψε. Οϊτινες βλέπουσι τά πάντα σκοτεινά, 
μαύρα.‘τερατώδη. Οΐτινες έν τή συναισθήσει τής άδικίας, τής 
άπανθρωπίας, τής σκληρότητος ής θύματα τυγχάνουσιν δμνύου- 
σιν έκδίκησιν, μίσος, έξόντωσιν κατά τής ψύχρας αυτής, τής 
σκληρά;, τής άπανθρώπου, τής έγωϊστρίας κοινωνίας, ήτις τούς 
έγκαταλείπει άσθενεΐς καί άπροστατεύτους εις χεϊρας δημίων. 
Αυτούς οΐτινες διά τού εισοδήματος των ήδύναντο νά τρέφων- 
τα ι καί ζώσιν άνθρωπίνως, νά έχωσι δέ κατ’ έτος καί περί- 
σευυα τουλάχιστον 300 δρ. έάν εΰρίσκοντο έν τόπω πολιτισ
μένοι.

Ό  Σύλλογος ΙΙαρνασσός ίδρυσε σχολεΐον τής νυκτός, έν ώ 
οί λόύστροι άποκτώσι στοιχειώδεις γνώσεις γραφής καί άνα- 
γνώσεως. Ά λλα  τί νά την κάμη την άνάγνωσιν καί την γρα
φήν, όταν μανΟάνη έκ τών βιβλίων, δτι όλοι ο'ι άνθρωποι εί
ναι άδελφοί, δτι δ Θεός είναι κοινός δλων πατήρ, δτι έξ ίσου 
άγαπά καί προστατεύει πάντας, δτι δ έκτελών τό καθήκον 
του άνταμείβεται, καί καθ’ έκάστην, άνά παν δευτερόλεπτου 
ευοίσκεται ειν την οδυνηράν θέσιν νά άναγνωρίζη δτι θεός πα
τήρ δέν υπάρχει δ ι’ αύτόν, δτι ούδείς τόν άγαπά, ούδείς τόν 
προστατεύει, δτι πάσχει, μαρτυρεί, βασανίζεται αυτός ο τό 
καθήκον του έκτελών, δ έργαζόμενος ,πιστώς και ευσυνειδητως.

Τί νά την κάμη τήν πνευματικήν τροφήν, δταν τά σώμα 
του πεινά άπά τροφήν, άπό πλύσιμον, άπό καθαριότητα, δταν 
ριγή, τρέμει ή καίεται; Ό τα ν  οί παλμοί τής καρδιάς του δέν 
τφ  χρησιμεύουν ή πρός άναμέτρησιν τών βασάνων καί θλίψεών 
του ! Ό τα ν  διψά άγάπην, στοργήν, θωπείας. Ό τα ν  καθ’ 
δλην τήν ήμέραν δ. νούς του, ή ψυχή του ή φαντασία του 
διαφθείαονται tog έκ τών αισχροτήτων, βωμολοχιών καί 
αθλιοτήτων άς άκούει καί ών ,άντικείμενον πολλάκις είναι.

Εις τήν Ευρώπην υπάρχουσιν άσυλα ζώων έγκαταλειπο- 
μένων υπό τών κυρίων των. Ύπάρχουσιν έταιρίαι καί σύλλο
γοι προστατευτικοί, οΐτινες έσχάτως φοβερόν κατά τού.Παστέρ. 
έςήγειραν πόλεμον, διά τάς δακιμάς τής λύσης άς έπί κονί- 
κλων καί κυνών ποιείται.

Εσχάτως είχον μεταβή ^είς Παρισιού; Ισπανοί ταύρο, 
μαχοι. 'Ο σύλλογος τών Κυριών δ προστατεύων τά ζώα, έκ
τος τού δτι μετέβαινε σύσσωμος πρός άποδοκιμασίαν τών έκ- 
μεταλευτών τών δυστυχών ζιύων, έπλήρωνε καί υπέρ τά 150 
φρ. καθ’ έκάστην εις διαφόρους άγυιόπαιδας, οΐτινες συρί-
ζοντες καί άποδοκιμάζοντες διέκοπτον τά θηριώδη έκεϊνα 
παίγνια .

Καί εδώ προκειμένου περί άνθρώπων, περί παιδιών ώς τά 
ό ικα  μας, μέ ψυχήν, μέ καρδιάν, μέ αισθήσεις ώς καί ήμ.εΐς 
δεν είναι δυνατόν νά συνενοηθώσι πέντε δέκα άνθρωποι άν- 
δρες η γυναίκες, ΐνα ένοικιάσιοσιν άσυλόν τ ι, δπερ διά τών 
ΧΡ σιμά των τών λούστρων ήθελον πληρόνει. Καί έκείυπό τήν 
προστασίαν δύο ή τριών γυναικών δ λούστρος νά εύρισκη κλίνην 
αχυρίνην, άλλά καθαράν, όλίγην τροφήν έν συσσιτίω,ολίγην θερ
μότητα, ολίγην ηθικήν ύποστήριξιν καί προστασίαν καί θάρρος! 
Δέν ήδύνατο νά σχηματισθή Év παιδικόν ταμιευτήριον καί τας 
οικονομίας τής ημέρας νά καταθέτη δ λούστρος έν αύτώ άνά πά
σαν εσπέραν! Καί ούτω νά καταργηθή ή αισχρά σωματεμπο
ρία καί νά άποσπασθώσιν άπά τούς αίμοβαφείς όνυχας τών 
δημίων σωματέμπορων ή πληθής τών θυμάτων, άτινα άντί 
νά έςασφαλίζωσι διά τής εργασίας των μέλλον έντιμον καί 
άνετον έξασφαλίζουσιν έ'δραν κακούργου.

Καί δέν νομίζουν αί κυρίαι τής πόλεώς μας, αί μητέρες 
ιδία, αΐτινες δέν υστερούσι βεβαίως τών άλλων γυναικών τού 
κόσμου κατα τήν ευαισθησίαν, δέν νομίζουν δτι ή έγκατάλειψίς 
τών δυστυχών αύτών εις τήν τύχην των άποτελεί έν στίγμα, 
μίαν άνεξάλειπτον κηλίδα εις τήν μητρικήν καρδίαν των. Αί 
διϊσχυριζόμεναι δτι κάμνουν δ,τι δύνανται καί δτι μεμψιμοι- 
ρούμεν αδίκως διά τήν αδιαφορίαν των τ ί επραζαν μέχρι 
σήμερον διά τά δυστυχή αυτά μικρά !

Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  h A' ·  
ΑΤΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ

Α'.
"Η τύχη, ή τυφλή καί άστατος, ή παράλογος καί μαινο- 

μένη κατέχει μόνη τά απόρρητα τής Δημιουργίας, τάς α ίνιγ- 
ματώδε,ς καί άκαταλήπτους διά τόν άνθρώπινον νούν βλέ
ψεις τού Πλάστου.

Τά τέκνα μεγάλων τού κόσμου βασιλισσών άποθνήάκου- 
σιν έπί τής λαιμητόμου. Ή  κόρη γυμνόποδος χωρικής γίνε
ται κυρία κολοσσιαίου κράτους.

’Εντός καλύβης ψυχράς καί γυμνής έπίπλων, άκούονται 
φωναί, στεναγμοί, θρήνοι. 'Ο λύχνος φωτίζει άμυδρώς έπί 
τού άχυρίνου στρώματος παλαίουσαν πρός τόν θάνατον γυ
ναίκα νεαράν καλλονής πλαστικωτάτης. Ή  πτωχή κινείται 
άδιακόπως, συστρέφεται περί έαυτήν, ΐνα θερμανθή, ΐνα φέρη 
είς τήν ζωήν τήν έπί έννέα μήνας έν τοϊς σπλάγχνοις της 
σφαδάζουσαν ϋπαρξιν.

Άνήρ νέος ετι φέρων τά εθνικόν τού Ρώσσου ένδυμα ίστα-
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ται έν αμηχανία προ τής υπό τών ώδίνων τού τοκετού μα
στιζόμενης συντρόφου του. Αίφνης κραυγή οξεία καί σπαρα
κτική, κραυγή υπερτάτου άλγους δέχεται έν τώ κόσμω τά 
ασθενές έκεϊνο βρέφος, δ ι’ 8 ή τύχη έπλεκε τό πολυτιμότε
ρου καί πλουσιώτερον βασιλικόν στέμμα.

Ή  Αικατερίνα Ά λεξίεβνα είδε τό φώς εις μικράν τινα 
κω μόπολιν τής Λιβονίας τήν 5ην Απριλίου τού 1689. Ή  
γέννησίς της δέν έχαιρετήθη υπό χαράς, ώς συμβαίνει διά τά 
τέκνα τών εύγενών καί πλουσίων. "Ητο έν στόμα περισσότε
ρον διά τούς πτωχούς γονείς της καί αιτία τής καταστροφής 

I τής υγείας τής μητρός της, ήτις μετά τόν τοκετόν έπαθεν έκ 
χρονιάς έπικινδύνου νόσου.

’Ολίγα μετά τήν γέννησίν της έτη ή Αικατερίνα Ι'μεινεν 
έρφανή πατρός. *Η εργασία μητρός καί θυγατρός μόλις έπήρ- 
κει είς τήν συντήρησιν άμφοτέρων. Άνεπτύσσετο έν τούτοις ή 
Αικατερίνα ώς ώραϊον καί μυοοβόλον άνθος. Ή  μήτηρ της τήν 
έμαθε νά άναγινώσκη. *Αν καί ευφυής καί προδίδουσα πνεύμα 
καί νοημοσύνην έκτακτον ελάχιστου διά τά γράμματα κατέ
βαλε ζήλον. 1 έρων ληθουριανός ίερεύς θελχθείς άπό τήν ζωη
ρότητα καί χάριν τής κορασίδος άνέλαβε δωρεάν νά τή δς- 
δάξη τά στοιχειώδη θρησκευτικά μαθήματα. Ά λ λ ’ ή δυστυ
χία παρηκολούθει κατά πόδας τήν μικράν Αικατερίναν. Δεκα 
πενταέτης άπώλεσε καί τό μόνον καί ύστατον στήριγμά της, 
τήν καλήν μητέρα της.

Ό  άξιόλογος ίερεύς, όστις έξετέλει παρ’ αυτή καθήκοντα 
διδασκάλου, τήν προσέλαβεν είς τον οίκον του, ΐνα πεοιποιή- 
ται τά τέκνα το > καί άσχολήται είς τήν άνατροφήν αύτών. 
*Η Αικατερίνα έπωφελήθη τής ευκαιρίας ταύτης καί πλησίον 
τών θυγατέρων τού ίερέως έξέμ,αθε καί αυτή μουσικήν καί χο
ρόν. *0 θάνατος τού προστάτου της καί δ μεταξύ Ρωσσίας 
καί Σουηδίας πόλεμος ήνάγκασαν τήν πτωχήν κόρην νά ζη - 
τήση άσυλου είς τήν πόλιν Μαριεμπούργ, ένθα έζων άπομεμα- 
κρυσμένοι τής μητρός της συγγενείς.

'Οδοιπορούσα μόνη περιέπεσεν είς χεΐρας δύο Σουηδών 
στρατιωτών, οΐτινες δέν ήθελον βεβ αίως σεβασθή τήν νεότητα 
καί τά κάλλη της, έάν δέν έπρόφθανε κατ’ ευτυχή συγκοιρίαν 
δ ύπολοχαγός των, όστις συνέπεσε νά είναι υιός τού άποθανόν- 
τος προστάτου της. Ούτος καίτοι έπί πολλά άπουσιάζων έ'τη 
έκ τής πατρικής έστίας, ούχ’ ήττον ένεθυμείτο τήν Αίκατερί- 
ναν Άλεξίεβναν, ήν συνεπάθει διά τά τόσα δυστυχήματά 
της. Τή παρέσχε γενναίαν χρηματικήν βοήθειαν καί τήν άπέ- 

& στειλεν υπό τήν συνοδείαν πιστού υπηρέτου πρός φίλον του 
*■- τινα είς Μαρίενμπουργ.

Αύτόσε άνέλαβε τήν άνατοοφήν τών δύο μικρών θυγατέ
ρων τού κ. Γλούκ, πρός 8ν είχ> ,,υστήσει αύτήν θερμώς δ υίάς 
τού προστάτου της. Α νέπτυξε δέ τοιαύτην πρός τάς κορασί
δας έκείνου στοργήν, ώστε δ πατήρ χήρος τή έπρότεινε νά 
δεχθή τήν χεϊρα του.

Ή  Αικατερίνα ό'μως συμπαθούσα πρός τόν υιόν τού ευερ
γέτου της, άπεποιήθη εύγενώς τήν τιμήν, ής ήξίωσεν αύτήν δ 
κύριός της, καί ένυμφεύθη μετά τού νέου άξιωματικού, όστις 
είχεν άπωλέσει τήν δεξιάν χεϊρα είς τήν μάχην. Τήν ημέραν 
τών γάμων της ή πόλις Μάριεμπουργ έπολιορκήθη υπό τών 
Ρώσσων. *0 σύζυγός της άμέσως μετά τήν θρησκευτικήν τε
λετήν τών γάμων διετάχθη νά δδηγήση τόν λόχον του κατά

τών πολιορκητών. Μαχόμενος έδέχθη σφαίραν έπί τού στήθους 
καί επεσεν ά~νους. Ή  πόλις έκυριεύθη καί οί κάτοικοι παρε- 
όόθησαν υπό τού έχθρού άνιλεώς είς πύρ καί είς θάνατον. Αί 
δυστυχείς γυναίκες έπιπτον θύματα των αγρίων παθών τού 
νικητού στρατού. Η Αικατερίνα φοβηθείσα καί ποθούσα νά 
σώση τήν τιμήν της έκρύβη έντός φούρνου, δπόθεν εξήχθη υπό 
τού στρατηγού Μενζικώφφ, ποιούμενου έρευναν είς τόν οικον 
έκείνον. .

Ο στρατηγός έτρώθη δπό τής καλλονής τής ώραίας κό
ρης. Ά λ λ ’ εσεβασθη τήν καλλονήν ιός καί τήν δυστυχίαν της. 
Την ετοποθετησε πλησίον τής άδελφής του, -ήτις τήν ήγάπησε 
μετ’ άληθούς άδελφικής στοργής. Μετ’ ολίγα; ήμέρας δ Μέ- 
γας Πέτρος, δ ένδοξος τής Ρωσσίας αύτοκράτωρ ¿γευμάτιζε 
παρά τώ Μεντζικώφ, όστις διέταξε ΐνα ή Αύτού Μεγαλειό- 
της υπηρετηθή κατά τό γεύμα υπό τής ώραίας αιχμαλώτου 
Αικατερίνα; Ά λεξιέβνας.

*0 Τσάρος έγοητεύθη υπό τής καλλονής καί χάριτος τής 
νεας ορφανής. Τήν έπαύριον έπανήλθε καί ό θαυμασμό; του 
μετεβλήθη εις παράφορον πόθις, άμ’ ώς ήκουσε τήν Αίκατε- 
ρίναν διηγουμένην μετά τής ίδιαζούσης αύτή νοημοσύνης καί 
θάρρους τόν πολυπαθή βίον της. Ό  έρως τού κραταιού μονάρ
χου ηΰξανεν από ήμέρας είς ημέρα». Ά λ λ ’ δ γάμος ούτος 
αντέκειτο πρός τάς «ρχάς τής ‘Ρωσσική; άριστοκρατικής εύ- 
γενείας. Τό πάθος του ομως κατέρριψε πάντα φραγμόν καί 
κατά τό 1707 δ αύτοκράτωρ Πέτρος ένυμφεύθη άνεπισήμως 
καί μυστικά; τήν Αικατερίναν Ά λεξίεβναν, ήν κατά τό 1712 
άνεγνώρισε δημοσία ιός σύζυγόν του καί ήτιςάνήλθε τόν θρόνον, 
στεφθεΐσα υπ ’ αύτού τού συζύγου της μετά δώδεκα ολα έτη, 
ήτοι κατά τό 1724.

"Αννα

Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ω Ν

Τό φθινόπωρον έξαπλεϊ τό συνεφώδες άλεξήλιόν του πρό 
τού φωτεινού τού ήλίου δίσκου, σκιάζει τά κρυστάλλινα ρυά- 
κιά μ.ας, ποτίζει μέ δάκρυα τούς τάφους καί μέ γλυκείας 
ονειροπολήσεις τάς ψυχάς μ,ας.

Καί φέρει ιός γλυκείας συνοδούς τάς ουραίας ημέρα; τών 
μακρυνών περιπάτων άνά τούς σκιερούς καί μελαγχολικούς 
άγρούς. Τό φθινόπωρον ήλθε καί έσήμανεν ή θλιβερά ιυρα τής 
άφώνου άγωνίας τών πολυχρόων ψυχών, ών αί δποτρέμουσαι 
πτέρυγες άδυνατούσι νά άνυψωθώσιν πλέον είς τούς αίθριους 
δρίζοντας. Τό φθινόπωρο» ήλθε καί δ φλοισβίζω» ρύαξ ιός γέ
ρων φιλάργυρος συμπαρασύρει βραδέως καί θωπευτικώς διά # 
μέσου τή ; σμαραγδίνης έτι χλόη; δράκα χρυσιζόντων ©ύλλων, 
τών πρώτων φθινοπιυρινών θυμάτων.

Τό φθινόπωρον ήλθε καί αι ήμέοαι παρέρχονται ταχέως 
καί αύταί αί μαγικώτεραι άναμνήσεις μας άφαρπάζονται ΰπό 
τών άνεμων τού ’Οκτωβρίου. Το φθινόπωρο» ήλθε καί κατά 
τάς μακρά; νύκτας ούδέν άστρον λάμπει έπί τού πεν- 
θοΰντος στερεώματος, καί έν τή μονοτόνί) ησυχία καί μ.ο- 
νόσει αισθάνεται τις τήν μαγικήν αρμονίαν τής άποκοιαω- 
μένης φύσεως. Είς τό θνήσκον άρωμα τής άποχαιρετιόσης τήν 
φύσιν ζωής,, είς τήν φιλάρεσκον φρικίασιν τών φύλλων, άτινα 
πριν ή έκπνεύσωσι στολίζονται μέ τό ιόραιότερον χρώμά των 
ανευρίσκω χαράν, άπόλαυσιν, τέρψιν.
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Θαυμάζω τήν άξείαν καί συρίζουσαν μουσικήν, ήν δ άνεμο; 
τονίζει άπρπνέων τήν λυσσώδη δργήντου διά μέσου των χλω
μών φύλλων των δένδρων καί ώ ; λύρα πένθιμος άντηχών 
άνά τού; απέραντου; τού ουρανού θόλου;.

Ροφώ ήδονικώτατα Ιν τή δροσερά τη ; φύσεω; φρικιάσει τά 
τελευταία αρώματα, άτινα εξατμίζονται ε ί; τον αέρα καί 
προσκολώ μετά φανατισμού ¿τά βλέμματά μου επί τή ; γης, 
ήν μετ’ ολίγον ούδέν θά κοσμή άνθο;.

*Η φύσι; εξαντληθεϊσα βυθίζεται εις την χειμερινήν νάρκην 
τη ; καί ήδη φαίνεται παράλυτο; ώ ; πτέρυξ πτηνού, συντρι- 
βείσα υπό σφοδρά; πνοή; ανέμου. Καί δμω; θά άνατείλη καί 
πάλιν ήμέοα, καθ’ ήν ή σήμερον θλιβερά καί μελαγχολική 
αύτη φύσι;, θά άναλάμψη έκ τού περιβάλλοντο; αυτήν σκό
τους, θά άναστή έκ τού τάφου, Ινφ σήμερον θάπτετα ι.

Ούτω καί εν τω βίω ημών ή ζωή καί το φώ; διαδέχεται 
τήν μαύρην καί σκοτεινήν άπελπισίαν, ή γαλήνη τήν τρικυ
μίαν, οί γέλωτε; τού; θρήνου;.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΓΡΟΣΒΕΣΤΑΙ

Ε ί; τήν ’Α γγλίαν Ιπεφυλάσσετο ή τιμή νά άναδείξη έν 
τω αίώνι ημών γυναίκα; διαπρεπούσας εί; πάντα άνεξαιρέτω; 
κλάδον επιστημονικόν ή πρακτικόν, ιδιωτικόν ή δημόσιον.

Έ π ί τή ευκαιρία τού Διεθνούς έν Παρισίοι; συναγωνισμού 
τών πυροσβεστών είχομεν τήν εύχάριστον ευκαιρίαν νά θαυ- 
μάσωμεν μετά τού πυροσβεστικού σώματο; τών άνδρών, τών 
υπέρ τήν Μάγχην γειτόνων μας καί τάς αντιπροσώπου; τών 
firewotnen πυροσβεστριών κυριών τή ; Μαγχεστρίας, έννέα 
τόν αριθμόν, μέλη τακτικά τή; L ife-sav ing Brigade ('.orbs 
S taff.

‘Η εταιρία αύτη δλω; ιδιωτική αριθμεί μεταξύ τών με
λών τη ; δέκα πέντε γυναίκας, ών ή παρουσία σκοπεί νά άπο 
δείξη οτι αί άγγλικα ί ύδραντλίαι είναι τόσον ευκίνητοι, ώστε 
καί τρυφεραί γυναικεΐαι γείρε; νά δύνανται νά χειρίζωνται 
αΰτάς.

Έ κ τών έννέα κυριών ή μέν μις; M ortemer φέρει βαθμόν 
αξιωματικού, προΐσταται δέ καί τών λοιπών απεσταλμένων. 
Αί δέ μις; Νίκολς, Βέσελλ, Ρούσσελ, Πριτσάρ, Γίεφ; φέρουσι 
βαθμόν ύπαξιωματικών. Ή  διοργανώσασα τόν συναγωνισμ-όν 
τούτον επιτροπή προσήνέγκεν εί; τήν μίςς Μόρτεμερ ώραίαν έκ 
λευκών καί έρυθρών άνθέων άνθοδέσμ.ην, ήν φέρουσα άνά χεϊ- 
ρας, έβαινεν έπί κεφαλής τών συναδέλφων τη ;. Αί οκτώ κυ- 
ρίαι εΐποντο τή ; Μίς; Μόρτεμερ βαίνουσαι βήμα στρατιω- 
τικώτατον.*'Η δευτέρα έφερε σημαίαν ’Αγγλικήν, έπί τόν ι
στόν τή ; όποιας ύψούτο κράνος. Ε ι; τούτο ήσαν κεντημέ- 
ναι διά χρυσών ταινιών αί λέξεις ; Π υροσβεστικά τ ά γ μ α τ α  
τής ΆγγΛ ίας-  —  Έπίσκει(τις π ρός  τη ν  ΓαλΧ'.αν. "Οπισθεν 
τών κυριών ήκολούθουν οί άνδρε; πυροσβέσται όγδοήκοντα πε
ρίπου, άντιπροσωπεύοντε; πάντα τά τάγματα τού Λονδίνου 
ώ ; καί τού; δέκα επτά δήμου; τή ; βουλή; τών κοινοτήτιον.

Ή  ένδυμασία τών κυριών είναι κομψή καί χαρίεσσα. Συν- 
ίστατα ι άπό περικόρμιον στενότατα έφηρμοσμ,ένον ε ί; τό 
(ϊώμα έκ κυανού έριούχου μέ μεγάλα; ανεστραμμένα; τά ; έπί 
τού στήθους καί τού λαιμού άκρα;, έπεστρωμμένα; δι" ερυθρού 
έριούχου καί έστολισμένα; διά μεγάλων ερυθρών κομβίων. 'Υπό

τήν μικράν καί χαριεστάτην στολήν ταύτην, φέρουσιν-εσθήτοι 
εκ τού αυτού χρώματος μετ’ έρυθρών παρυφών, μ.έχρι τών γο-
νάτοον διήκουσαν. Τού; πόδα; των — ά ιό.Ιου Α γγλ ικ ού ς   _
υποδύουσιν υποδήματα υψηλά μέ/ρι γονάτων έκ μέλανο; καί 
καλώς έστιλβωμένου καί βερνικωμένου λεπτού δέρματος.

Φέρουσι πιλίκιον, σχήματος γυναικείου πίλου Τόκ έξ έρυ- 
θρού μεταξωτού υφάσματος έπί τού οποίου εΐναι κεντημένη 
κοκάρδα χρυσή, φέρουσα τά ; λεξεις : L ife-sav in g  B rigade 
καί έρυθρούν σταυρόν έπί τεμαχίου λευκού έριούχου. Τήν αυ
τήν κοκάρδαν φέρουσιν έπί τού αριστερού μ.έρους τού στή
θους των.

ΤΗσαν δλαι υψηλού αναστήματος, καί είχον στάσιν αρ
ρενωπήν πω ; καί άρειμάνιον. Ενθουσιώδεις ζητωκραυγαί καί 
χειροκροτήσει; ύπεδέχθησαν τά ; θαρραλέα; ταύτα ; γυναίκας, 
α ΐτινε; άφωσίωσαν τόν βίον των εί; έξυπηοέτησιν τή ; πα- 
σχούση; άνθρωπότητος.

Ι ί α ρ ί σ ι ο ι  Α ο υ ΐ ζ α  Κ ε ρ μ έ ρ .
----------------------   - Τ '  ' . - ΐ ν θ ·  π ------------------------------------

m m  σ χ ο λ ε ί ο υ  κ α ι  ο ι κ ο ϊ
Διά τόν σύνδεσμον τού σχολείου καί τού οίκου προ; τόν 

σκοπόν τή; αγωγής, είναι ανάγκη δύο συνθήκαι αύστηρώ; νά 
κρατώνται· α' ) Έκά τερον μέρος νά άναγνωρίζη τά δίκαια τού 
άλλου, καί β') άμφότερα ένεργώ; νά συμβοηθώνται προ; επί
τευξή  τού κοινού σκοπού. "Οταν 7Ä χ. οί γονείς περιφρονώσι 
τόν διδάσκαλον, ό'ταν συντελώσιν ε ί; τό νά καταστρέφηται ή 
τά ξ ι; τού σχολείου, ένί λόγω, δταν άντιδρώσιν εί; τά ; προσπά
θειας τού διδασκάλου, τότε ματαιούται δ σκοπός τής άγωγής.

Ά λ λ ’ έπίση; πολλάκις καί έκ τού έτέρου μέρους προέρ
χονται τά σφάλματα. Διδάσκαλοί τινε ; προκαλοΰσι τήν πε- 
ριφρόνησιν διά τού τρότου, μεθ’ ού έκπληροΰσι τά τής απο
στολή; των. Τόσον ολίγον θεωρούσι τού; γονείς ώ : συμμάχου; 
αυτών εις τά έργον των, ώστε παραβλέπουσιν αυτού; δλως. 
Έ κ τούτου σχολεΐον καί οΐκο; έρχονται ε ί; σύγκρουσιν. Τότε 
δέ τό σχολείον ήττάται, καί δ διδάσκαλος καθίσταται μιση
τό; ε ί; τού; μαθητάς.

Τά αυτό συμβαίνει, ο’ταν τό σχολείον καί δ οίκο; δεν σέ- 
βωνται τά όρια έκατέρου. Ούτω ώς προς τόν χρόνον, ούτε δ 
οίκος πρέπει ν’ άρνήται εί; τόν παϊδα τόν χρόνον τόν ώρισμέ- 
νον διά τό σχολείον, ούτε τά σχολείον πρέπει ν’ άντιποιήται 
τών ωρών, δσας δ μαθητή; δικαιούται νά μεταχειρισθή διά 
τόν οίκον. Ά λ λ ’ δ μέν οίκος πρέπει νά παρέχη ε ί; τον παϊδα 
τά ; ώρας, ό'σαι είναι άναγκαΐαι διά τήν κ α τ ’ οίκον μελέτην 
καί εκτέλεσιν τών γραπτών θεμάτων του, δ δέ διδάσκαλος 
δέν πρέπει νά είναι δπεοβολικά; μηδέ νά έπιβάλλη έργασίαν 
δπερβαίνουσαν τό δίκαιον μέτρον. «Πρέπει μέν, λέγει δ Kühne 
ν’ άπαιτώμεν πάντοτε πλήρη καί έπιμελή τήν κατ’ οίκον έρ
γασίαν διά τά έν τω σχολείω μαθήματα· αλλά νά έχωμεν 
πάντοτε υπ ’ ό'ψιν ότι πρέπει νά μένωσι καί ώραι ελευθερίας 
καί σχολής καί νά μή προσθέτωμεν νέαν κα τ’ οίκον ιδιωτικήν 
διδασκαλίαν (προγύμνασιν), ή'τις θεραπεύει μάλλον ιδ ια ιτέ
ρου; σκοπού; ή τάς άνάγκας τού παιδός, καί ήτις άφαιρεΐ άπ’ 
αυτού πάσαν παιδιάν καί άνεσιν».

Κατά τών δημοσίων σχολείων έγένοντο αί εξής ενστάσεις.
α '.) Οί παϊδε; διά τού σχολείου άποξενοΰνται άπό τού 

οικογενειακού βίου.
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β*.) Οί παϊδες υπάγονται ε ί; ξένην δίαιταν πρός την 
-ζωήν καί πρός τήν άτομικήν αυτών ιδιότητα.

γ '.)  Είναι εκτεθειμένοι εις κινδύνους διαστροφής.
ΙΙρός ταύτα άποκρινόμεθα OTt, α '.) ή οικογένεια δεν έχει 

πάντοτε τά μέσα, όπως άσφαλίση εί; τόν μέλλοντα πολίτην 
τήν άναγκαίαν γενικήν μόρφωσιν.

β'.) Τό δημόσιον σχολείον είναι πολύ άρμ.οδιωτερον νά 
άναθρέψη τόν παϊδα διά τόν βιον, επειδή δυναται άναμφι- 
σβητήτω; νά μεταδώση τότε γνώθι σαυτόν καί γνώσεις περί 
τών άνθρώπων καί τού κόσμου ασφαλέστερου η η ιδιωτική 
κατ’ οίκον διδασκαλία.

γ '.)  Τό σχολείον είναι άρμοδιώτερον διά τήν μ-όρφωσιν 
αληθούς χαρακτήρος, ή ή μόνωσις τού παιδός εν τή κατ’ οί
κον μεμονωμένη διδασκαλία.

Τέλος, ή κατ’ ιδίαν έν τώ οίκφ διδασκαλία τών παίδων 
μόνον εις εξαιρετικά; τ ινα ; περιστάσεις δύναται νά επιτρέ
πεται.

( Έ κ  τοδ Γ ερ μ α ν ικ ο ί)  Α σ π α σ ία  Βλ. ϊα ο υ δ έ λ η .

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ  ΤΙ ΠΑΘΟΣ.
Συμπάθεια είναι τό άποτέλεσμα ένδομύχου ελκυστικής 

τών αισθήσεων δυνάμεως. Πάθος είναι προϊόν συνήθους εγκε
φαλικής έξάψεως.

Ή  συμπάθεια φαιδρύνει, ζωογονεί τό σώμα. Τό πάθος 
τό έξαντλεϊ καί τό φονεύει. Ή  φιλία είναι συμπάθεια. *0 
ερως, ή οργή, τά μίσος, ό φθόνος, ή μιιανθρωπία είναι πάθη. 
Ή  έ'ξι; εκπίπτουσα εις βαθμόν καταχρήσεω; μεταβάλλεται 

-εί; πάθος : πάθος τού χαρτοπαιγνίου, τών οινοπνευματωδών 
ποτών, τού καπνού, τών γυναικών.

Τά αισθήματα καί αί έπιτακτικαί έπιθυμίαι αί κακώς 
- συγκρατούμεναι η κακώς διευθυνομεναι μεταβάλλονται επί

σης εις πάθη : ή φιλαρηυρίχ, ή έκδίκησις, ή υπερηφάνεια ή
• οίησις είναι πάθη, άτινα άπορρέουσιν έκ τού πόθου τής κατα- 
κτήσεως, τή ; έπιδείξεως, τής κυριαρχίας, τή ; έκθαμβώσεως,

,ν άτινα άντλεϊ τ ι ;  εί; άκατανοητον εγωισμόν μή μετριαζομενον 
υπό τής άνατροφή; καί τή ; φρονήσεως.

"Όλα τά πάθη είναι κακά έπιβλαβή, άξιόμ,εμπτα.
Διά τήν κοινωνίαν είναι παραίτια άφορήτων άνωμαλιών. 

Διά τό υπ’ αυτών κυριευόμενου υποκείμενον είναι ή άφετηρία 
παντοειδών καί πολυαρίθμων ασθενειών. ^

Ή  φιλοδοξία, ή υπερηφάνεια, ry φιλαργυρία γεννώσι τήν 
παραφροσύνην. Ή  μισανθρωπία καί ό φθόνο; τήν αυτοκτονίαν. 
Τό μίσος, ή οργή, ή μνησικακία καί ή έκδίκησις τά έγκλημα 
καί τήν δολοφονίαν. Ή  μέθη τάς παθήσεις τής καρδίας καί 
τού εγκεφάλου. Ή  μαλθακότης τήν μαλάκυνσιν τού νωτιαίου 
μυελού καί τήν αρθριτικήν παραλυσίαν.

Καί ό έρως, Κυρία μ.ου, μέ έρωτάτε ;
'Ο έρως σας έξαρτάται έκ τού ύψους, ε ί; § τόν άναβιβά- 

ζετε,έκ τού προσώπου, δστις τόν συμμερίζεται μεθ’ υμών. ’Εάν 
είναι καλώς τοποθετημένος καί καλώς διαμοιρασμένος είναι 

,. φυσικός πόθος, φυσική τής ψυχής άνύψωσις. Ά λ λ ’ έρως τυ-
• φλός, έρως παράλογος, έρως κακώς τοποθετημένος, δλοι αυ

τοί οί δυσανάλογοι έρωτες μεταξύ άνθρώπων διαφόρου άνα-
: τροφής, διαθέσεων, αισθημάτων, κοινωνικής θέσεως εχουσιν

ύς συνέπειαν τήν διαφθοράν καί απόγνωσιν πολλακι; δε καί 
τόν θάνατον τών γυναικών, καί τήν άποκτήνωσιν καί εξάν- 
τλησιν τών άνδρών.

Ό  άληθής ερως, ό διαρκή;, ό σταθερό; στηρίζεται μόνον 
έπί τής λογικής, τής καλαισθησίας καί τέλος έπί τή ; αμοι
βαία; έμπιστοσύνης. Έκτος τών ορίων τούτων ό έοω; είναι 
πάθος, ό'περ οφείλομεν νά καταπολεμώμεν καί τού οποίου νά 
θριαμβεύωμεν.

Ά ν ν α  ιΜ ίττελ ια τρ ό ς.

Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΔΑΣΙ ΚΟΣΜΟΣ
Ή  πρωτοτυπία τού ιχθύος τούτου, δέν περιορίζεται μόνον 

ε ί; τά νά πτύη τά έντόσθιά του έν στιγμή μανίας, άλλά 
βαίνει αύτη μακρότερον έτι, διότι ό'ταν πεινά δάκνει οίον δή
ποτε μ,έρος τού σώματο; αυτού, οπερ βραδύτερον, δταν δέν 
στερείται ούτος τροφής, φύεται καί άνακαινίζεται. Πόσοι δυ- " 
στυχεϊς ύποφέροντες υπό πείνη; θά έπιθύμουν δπως ήδύναντο 
νά πράξωσι τά αυτό !

Έ ν τή Κιτρίνη θαλάσση εύρίσκεται δ bgon-uo-bge ή δ 
δ ι’ δξος πολύπους, έκ τών μάλλον άλλοκότων καί δυσειδών 
πλασμάτων. Ή  ά'ψις του είναι άπεχθής καί θά ένομίζετο ώς 
νεκρά μάζα, άλλ’ ευθύς ώ; τόν ένγίση τις λαμβάνει ζωήν, 
συντέλλεται καί διαστέλλεται καί μιμείται τά πλέον εκκεν
τρικά σχήματα.

Τού πλάσματος τούτου μία μόνη ίδιότης, είναι γνωστή, 
ή έκπληκτική αυτού δύναμι; οπω; παράγη έξαίρετον δξος. Ή  
συνταγή είναι άπλουστάτη· θέτουσιν αυτόν έντός μεγάλου 
άγγείου περιέχοντο; γλυκύ ύδωρ καί προσθέτουσι δύο ή τρία 
ποτήρια οίνοπνεύμ.ατος. Μετά πάροδον μηνάς τά υγρόν τούτο 
μεταποιείται εις έξαίρετον δξος, χωρίς νά είναι αναγκαία χη
μική τις έργασία ή έτέρα ένωσις. Έ πιτευχθείση; τής πρώ
της μεταποιήσεως, ή πηγή είναι άνεξάντλητος, καθότι έφ’ 
δσον άντλεϊ τ ι ;  έκ ταύτη; πρός κατανάλωσιν, άρκεϊ νά προσ- 
θέτη τήν αυτήν ποσότητα καθαρού ύδατος, έχει νέον δξος. Ό  
δ ι’ ό'ξος πολύπους είναι χημικός άρκετά επιτήδειος.

Ά λ λ ’ ούτος είναι μάλλον η  μαγευμένη φιάλη τού Ι Ι ο Ι ο γ Ι -  

ΚοηΜη καί άνεξάντλητον δοχεϊον δξους, Περιηγηταί καί 
φυσιοδίφαι έπιβεβαιούσι τήν μοναδικήν ταύτην ιδιότητα τοϋ 
pg0U-U0-bge. Εν τή Κ ιν έ ζ ικ η  του  αό τοκρα τορ ία  δ πατήρ 
Ηαο άφιεροϊ πολλά; σελίδας εί; τόν παράγοντα δξος πολύ- 
πουν, δέν φείδεται έπαίνων περί τή; έξαιρέτου ποιότητος 
τού προϊόντος του. "Ως δ πολύπους τού γλυκέος ύδατος, ούτω 
καί δ bgoU'Uobge ευκόλως πολλαπλασιάζεται διά βλαστών 
καθότι άποκοπέντος άμορφου αυτού τεμαχίου, ά'|χεται τούτο νά 
βλαστάνη ώς άπό ίκμάδος, αυξάνει τελειοποιείται καί συμπλη- 
ρούται, καθίσταται δέ άμεμ.πτον καί τέλειον δν, γινόμενος ώς 
οί πρόγονοί του, θαυμαστός κατασκευαστής δξους. Άρκεΐ νά 
κόψη τις ε ί; τεμάχια τόν πολύποδα τούτος, οπως έξ ένός έρ- 
γάτου κάμη δλόκληρον έργοστάσιον. Ά ν τ ί δε νά προσφέρητε 
εις φίλον λίτρας τινάς δξους, δέν έχετε ή νά τώ δώσητε μέ
λος έκ τού κατασκευαστού. Τό μέλος τούτο θέλει γ ίνει, μέ 
τήν σειράν του, χημικός καί παραγωγός.

Τοιούτος δ bgou-no-pge τής Κίτρινης. Μέ τό παράδοξον
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τούτο ζώον έχει τις υπό την χεΐρα του τόν παντοπώλην και 
την σαλάταν του, ολως ήρτυμένην. 'Ο δέ ό'ξος πολύπους, δέν 
είναι ζώον αλλά δοχείον.

Μίαν ήμέραν ή φύσις ελαβεν άπαντας τους πολυτίμους αυ
τής λίθους καί δ ι’ αυτών έκάλυψετόν τριχόδοντα (οΐΐβίοροη), 
τό ζών τούτο κόσμημα τών θαλασσών. *0 μετάξινος χιτών 
του είναι κόσμημα λάμπον έκ μαργαριτών καί άδαμάντων, 
ή δέ λευκή ους ό άργυρος Ισθής αυτού, έπληρώθη διά μαργα
ριτών όλων τών χρωμάτων καί δ ι ά  τών πλουσιωτέρων εικόνων, 
υπο τού έξόχο υ καλλιτέχου, οστις ονομάζεται ήλιος.

Είναι γνωστός επί ώραιότητι ό εκ χρυσού καί πορφύρας 
Άντίνους ούτος, όστις ουδέποτε κάμνει έκ τού άφροΰ τής θα
λάσσης μυστηριώδη καλύπτραν, άλλ ’ ό'στις λικνίζεται επί τής 
κορυφής τών κυμάτων ώς πυροτέχνημα, καί όστις έπί τής 
πλημυριζομένης υπό τού ήλίου παραλίας επιδεικνύει τόν χρυ- 
σούν αυτού θώρακα τού οποίου έκαστον λέπιον είναι άστήρ.

Οί τριχόδοντες συναθροίζονται ενίοτε έν τή λεκάνγι βρά
χου, οπότε εί> οει ούτοι σωρός πολυτίμων λίθων καί θά ένόμιζέ 
τις ότι έν τή μυστική, ταύτη γωνία ή θάλασσα έκρυψε τούς 
άδάμαντας τού στέματός της.

Πολύ ολίγον θά ώμίλουν περί τού τριχόδοντος, εάν ούτος 
είχεν υπέρ έαυτού μόνον την απαράμιλλου καλλονήν του. 
Ά λ λ ’ αί ιδιότητες αυτού υπερβάλλουν την λάμψιν του, τά δέ 
ήθη του είναι περιεργότερα τής θήκης τών πολυτίμων αυτού 
λίθων. *0 τριχώδους είναι άναμφιβόλως δ μάλλον έκπλήττων 
κυνηγάς καί ό θαυμαστότερος σκοπευτής έξ όσων δύναται νά 
φαντασθή τις.

Τό στόμα τούτου συνίσταται έκ σωλήνος τελείας λεπτό- 
τητος καί θαυμασίας κατασκευής. Είναι τούτο αντλία καί 
τηλεβόλου ταύτοχρόνως.

"Οτε ούτος βλέπει τήν λείαν αυτού, κομψήν μυϊαν τών 
τροπικών, χρώματος πρασίνου ή κυανού, βόσκουσαν έπί τών 
θαλασσίων φυτών, πλησιάζει κολυμβών καί άφού φθάση 
ταύτην εις άπόστασιν πέντε ή έξ ποδών, σταματά, παρα
σκευάζει τόν σωλήνά του, ήθελον νά είπω θέτει έπί σκοπόν 
τό όπλον αυτού καί βάλλει σταγόνα ΰδατος διά τού σωλη- 
νοειδούς στόματός του. Ή  υδάτινη αΰτη σφαίρα, ουδέποτε 
άστοχεϊ τού σκοπού της καί ή μυια π ίπτει έσκοτισμένη έν 
τή θαλάσση).

Μέ δύο κτυπήματα τών πτερυγίων του, δ τριχόδους φθά
νει, λαμβάνει τήν λείαν του άσφυκτιώσαν κατά τά τρία τέ
ταρτα καί καταπίνει ταύτην, μέ ήν αβρότητα δ μυιτρόχιλος 
σβύνει τήν δίψαν αυτού εις σταγόνα δρόσου. Ό τριχόδους 
βάλλει κατά τής μυίας ώς διά τόξου ή πιστολιού, ουδέποτε 
δέ δ έπιδέξιος κυνηγάς έπανέρχεται άπρακτος.

Αί Ίαβαΐαι δέσποιναι άρέσκονται όπως συντηρώσι τρι 
χόδοντας έντός αγγείων έκ πορσελάνης, αληθές σκοπευτήριον 
έγκαθιστώσαι επ ’ αυτής. *0 σκοπός είναι μυ'ια άγωνιζομέυη 
εις τό άκρον νήματος καί καθ’ ής είναι πάντοτε έτοιμος δ χα- 
ρίεις πυροβολητής. Μόλις παρατηρήσει ταύτην τό δυστυχές 
εντομον τίθεται έπί σκοπόν, τό κτύπημα έρχεται καί μ.ετά 
θανατηφόρου ακρίβειας τιτρώσκετάι πάετοτε άλανθάστως δ 
ζών ούτος σκοπός.

Τ ο ύ λ α  Κ ό χ χ α λ η

ΙΎΛΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τό φθινοπώρου είναι ώραία καί εόχάριστος τών ’Αθηνών έποχή 

Η άφορητος καί αυχμηρά του θέρους θερμότης μετριάζεται. Οί ορμη
τικοί και πυριπνοες α'νεμοι καταπαόουσι καί από καιρού εις καιρό* 
όροαεραι βροχής σταγόνες πλόνουσι τα φύλλα τών δένδρων μας καί, 
κατακαθιζουσι τα κ ύματα  του xovtopxoû.

Είναι η διαμ£οος μεταξύ θέρου; και χειμώνος ώρα. Αί άτθίδες 
μας φερουαιν ετι τάς Ιλαφράς και άνοικτοχρόους θερινας Ισθήτας 
τω ν, άλλ αντι ριπιδίου άναρτώσιν άπδ τής χειρος Ιλαφρον και 
χάριεν ¿πανοφοριον, οπ-:ρ εν περιπτώσει μεταβολής ατμοσφαιρικής 
ριπτουσιν Ιπ ί τών ώρων.

Του συρμού το Ιπανωφόριον είναι τδ είδος ρ ά π τ ο υ .  Δηλαδή 
τα προσηρμοσμένα Ικεΐνα Ιπ ί τού σώματος έπανοφόρια, τα όποια ρά- 
πτα ι μονον Ιπιτυγχάνουσι. Χρώματος  κυανού βασιλικού, μπεζ, κα
πνού, Ιλαιου, κατ Ικλογην. Πάντοτε δε τδ συζευγνύμενον καλλίτερον 
μετα τού χρώματος τού φορε'ματος ή τού προσώπου. ‘Ολόκληρος ή 
Ινδυμασια τών κυριών άπλουστάτη. *Η μακρα μέση και τδ δρθδν πε- 
ριλαιμιον προδιδουσιν εις τήν γυναίκα υφος ίπποτ ικώ :ατο ν, δπερ τόσιμ 
θαυμααιως αρμόζει εις τάς κυρίας, ένόσω αί κινήσεις καί ή στάσις 
των είναι σεμνή καί γλυκεία, καί οί τρόποι των διακεκριμένοι. Ένόσω. 
εν μια λέξει δεν άνδριζουσι.

Πλην τού Ιπανωφορίου τούτου συνειθίζεται καί ιδία δια τούς ψ υ 
χρότερους μήνας το ποδήρες έπανοφόριον, με περιχειρίδας τεραστίας, 
εξικνουμενας μ^χρι τού κάτω άκρου τής έσθήτος. Τδ έπανοφόριον τού
το ψορει ώς έξαρτηματα χάνδρας καί έκ μεταξωτών σειρητίων πο ικίλ
ματα (πασμαντερι) Δυστυχώς τδ έπανοφόριον με τάς πεπλοειδείς 
χειρίδας oàv άρμοζει καλώς πρδς δλα τα άναστήματα. Κυρία μι
κρού άναστηματος. φερουσα τ·ύ έπανωφόριον τούτο μέ καμπυλοειδή* 
οσφυν και μέ χειρίδας συρομένας έπί τής γής, ομοιάζει πτηνδν μέ 
δυσανάλογους πτέρυγας, αί'τινες δχι μόνον δέν τδ βοηθούσι να πετάξγμ. 
αλλα και το έμποόίζουσι νά κινηθή.

Λοιπδν αί μικραι τά ta ille u r  καί αί μεγάλαι τα πεπλοφόρα.

 ---------

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Π ώ ς ν υ μ φ ε ύ ο ν τ α ι  ο ί  χ ω ρ ι κ ο ί  τ ή ς  ' Ι σ π α ν ί α  ς .__

"Οταν νέος τις Ιπιθυμή νά ζητήση είς γάμον νεάνιδα, δηλοΐ 
τοδτο δια τής Ιπ ί τρεις κατά συνέχειαν ημέρας χαί ώρας μ εταβά- 
σεώς του παρ αύτή . Τήν τρ ίτην ημέραν λησμονεί δήθεν τήν ράβδον 
του. ’ Εάν ή νεσνις τον δέχεται κρατεί τήν ράβδον, Ιάν οχι, μόλις 
ουτος Ιξέλθη τής θύρας, ή ράβδος ρ ίπτετα ι άπό τοδ παραθύρου χαί 
δ δυστυχής γαμβρός άποσύρεται.

Α ε μ δ ο Ο χ ο ς  ύ π ε ρ ε χ α τ ο ν τ ο ΰ τ ι ς  — Έ ν  τη πόλετ 
τής Γαλλίας Δο^νχερα τόν τίτλον άρχιλεμβούχου φέρει γυνή ήλιχ ίας 
Ικατον βν® Ιτώ ν. Ή  λέμβος της σταθμεύει πάντοτε Ιν τη διώρυγι 
τοΟ Φούρν χαί πρώτη πρό τής τοδ ήλίου ανατολής διαπορθμεύει ή, 
ήρωϊκή ναδτις τους Ιργάτας τοδ Ιν Φούρν άνθραχορυχείου.

Π α ρ ά δ ο ξ ο ν  φ α ι ν ό μ ε ν ο  ν. — Παρά τόν "Αγιον Ίω ά ννη ν 
τής Νέας Γής πλοϊυν τ ι Ιρυμουλχήθη ύπό τεράστιας φαλα.νης. 'Ο 
παράδοξο; ούτος ρυμουλχός καταδιώκουν τό πλοΤον περιεπλάχη ολως 
άχουσίως εις Ιν των χαμάκων τπς άγχύρας. Φ αίνεται δΐ ότι υΐ άγώ - 
νες του οπως άπαλλαγή ώθουν τό πλοΐον μετά τοσαύτης άστρα- 
π ια ία ς ταχύτητος, ώστε Ιντός δύο ώρών διήνυσε δρόμον ώρών δεκα- 
τετσάοων. #

'Ο μ ά ς  Ά μ ε ρ ι χ α ν ί δ ω ν π ο δ η λ  α τ ρ ι ώ ν .  Κατ’ αύτάς 
άφιχθη είς Παριοίους πολυάριθμος συνοδεία 'Αμερικανίδων κυριών, 
α ΐτ ινες σκοποΰσι νά περιηγηθώσιν ύλην τήν Γ αλλίαν διά ποδηλά
των Αΐ ¿κάματοι αυται κυρίαι άποτελοϋσι μέρος τ ΐ ς  μεγάλης ’ Αμε
ρικανικής έταιρίας V e l o c e - S p o r t .  Όδηγοδσ- τά ποδήλατά των · 
μετά θαυμαστής χάριτος, ήν επαυξάνει τό ’ιδιόρρυθμον καί φιλάρε- 
σχον ένδυμά τω ν . Ε ίναι αί πλεϊσται εύειδεΤς, τα ΐς αρμόζει δ| θαυ-
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μασίως δ μικρός κομψότατος π ίλος, ον φέρουσιν ώ ; χαΰδευμένα άρι- 
■στοχρατικά χ α μ ίν ια .

Β α σ ί λ ι σ σ α  μ ο υ σ ο υ ρ γ ό ς .  Ή  βασίλισσα τής Ρουμανίας 
Εάρμεν Ιύλδα  προτίθεται νά μεταβή κα τ’ αύτάς είς Σουηδίαν, οπως 
παοαστή είς τήν πρώτην παράστασιν τυδ Σουηδικού μελοδράματος, 
ουτινος τήν μουσικήν Ιγρχψεν ή Αυτής φιλόμουσο; Μ εγαλειότης.

'Η μ υ ω π ί α  Ι ν τ ο ί ς  Ι’ ε ρ μ α  ν ι χ ο Γ ς  σ χ ο λ ε ί ο ι ς .  Ό  
■έξοχος όαθαλμιατρό; Κέρχνερ Ιξήτασε κατ’ αύτάς τους όφθαλμούς 
ιών μαθητών τών λυκείων τ .δ Βερολίνου. ’ Αποτέλεσμα τής Ιξετά- 

-σεως ταύτης ύπήρξεν ή πεποίθησις, ήν τό ’-ατρικόν συμβούλιον Ισχη- 
,μάτισεν, οτι ή μυωπία αναπτύσσεται ώς Ιχ τής διηνεκούς καί Ιπί 
πολλάς ώρας διαμονής τών μαθητών Ιν τοΐς σχολείοις. Είς τάς 
τρεις προχαταρκτικάς τάξεις οί μυωπία βαίνει χατά τήν άχόλουθον 
στατιστικήν ά . τάξις 7ο)ο. β’ . τάξις 1 0 ο )ο γ '. τάξις 15ο)ο. Κατό
πιν άνερχήμενοι βαθμηδόν άπό τάξεως είς τάξιν Ιχ,ουσι 20ο )ο ,  30ο)ο 
50ο)ο, 60ο)ο καί είς τήν άνωτάτην τάξιν 70ο)ο.

I
! «  Έ φ η μ ε ρ ί ς  τ ρ ω γ ο μ έ ν η , Ζαχαροπλάστης τ ις  τ ώ ν ‘Ηνω
μένων Π ολιτειών Ιπενόησε νέον είδος Έφημερίδος τρωγομένης. 
Είναι φύλλον λεπτότατον Ιξ υύσίας γευστικω τάτης. Έ π ί τοδ φ ύλ 
λου τούτου δ εύφυής ζαχαροπλάστης άποτυπεΐ διά ρευστοποιημένης 
σοκολάτας τά νέα τής ημέρας, ή τό πρόγραμμα τών θεατρικών I- 
σπερίδων. Ά φοδ άναγνώσητε τήν κομψήν καί νόατιμον είς ειδήσεις 
Εφημερίδα ταύτην, ροκανίζετε άπολαυστικώτατα αύτήν αισθανόμενοι 
μάλλον συγκεκριμένως τήν γλυκεχάν νοστιμάδα τών περιεχομένων 
της.

Ε ύ σ υ ή ς  Ι κ δ ί κ η σ ι ς  χ ή ρ α ς .  Γεωργός τις τής πόλεως 
Κουτάνς προσβληθείς υπό δεινής νόσου διέτρεχε τόν Ισ/ατον κίνδυ
νον. ’Ολίγας πρό τοϋ θανάτου του στιγμάς Ικάλεσε τήν γυναΐχά του 
καί τή είπε. «Ηά πωλήσης τόν Γππον μου καί θά δόσης τό άντίτιμον 
είς τούς συγγενείς καί κληρονόμους μου, θά πωλήσης τόν σκύλον μου 
και θά χρχτήσης τό άντίτ ιμον οι’ Ισέ.

Τήν αύτήν Ισπέραν δ φιλόστοργος σύζυγος άπέθχνε. Μετά ύκτώ 
ήμέρας ή χήρα ώδήγει είς τό όημοπρατήριον τόν "ππον χαί τόν σκύ
λον, ήτοι ίλη ν  τήν περιουσίαν τοδ μακαρίτου. Έτοιχοκόλλησε δε 
αγγελίας Ιπί τώ ν δποίων άνίγίνωσκέ τ ις . 'Ο σκύλος 500 φα. δ 
χπττος 5 φρ.

   *   " -  · —    1
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Ε Ν  Ε Δ Ρ A
Κλαίω σέ, τήν όποιαν φοβουματ ότι έχασα, είπεν ή Μα . 

φί* ίιαρρηγνυμ,ένη εις λυγμούς.
’Εγώ λοιπόν είμαι ή αιτία τής θλίψεώς σου ; ·
Ή  Μαρία έκάθησε πρό του παραθύρου, ήνάγ/.ασε ό'έ τήν 

Λουκιανήν νή καθήση πλησίον της. Δέν μέ αγαπάς λοιπόν 
ττλέον, όέν έχει; εμπιστοσύνην εις εμέ ; είπεν ή Μαρία εναγ- 
καλιζομένη τήν θυγατέρα της

θ ά  δώηω τήν ζωήν μου, ϊνα σε ΐδω  ευτυχή, είπεν ή Λου- 
χιανή.

Καί έν τουτοις άπό τίνος χρόνου είσαι όλως μεταβεβλη- 
μενη. Ειπέ μοι τήν άλήθειαν, άνοιξε τήν καρδιά σου είς τήν 
ιοικήν μου. Θά είναι ό καλλίτερος σου σύμβουλος, Λουκιανή.

’Αλλά, μητέρα, ίέ ν  εγω  τίποτε, δέν γνωρίζω τι θέλεις 
να είπγς.

Ή  διαγωγή σου είναι ώς άλλοτε ; είπεν ή Μαρία. Δύνα- 
'σαι νά μέ προσβλέψγις κατά πρόσωπον, χωρίς νά Ιρυθριάστις.

Ή  Αουκιανή ^τένισε τήν Μαρίαν μέ τό διαυγές καί ει
λικρινές βλέμμα της. Οίίτε δειλίαν, άλλ’ οΰτε μεταμέλειαν 
'απεικόνιζε τό βλέμμα τη ; τούτο.

Ή  γυνή αύτή Ιτρελλάθη ελεγον οί άγορασταί. Προσερχόμενοε 
ομως ?να φυσιχώτατα άγοράοωσι τόν "ππον Ιλάμβανον τήν στερεό- 
τοπον άπάντησιν. Ό σ τις  άγοράσει τόν "ππον θά άγοράση καί τό* 
σκύλον. Γέλο; αγοραστής τ ις , προς ον δ "ππος ήρεσκε συνεμορφώθη 
προ; τήν Ιπιθυμίαν τής πονηράς χωρικής, ή τ ις  π.στή είς τάς τελευ
τα ίας διαταγάς τοδ μακαρίτου παρέδωκε πάραοτα τά 5 φρ. ά ντ ίτ ι
μον του ίππου εις τους συγγενείς αύτοδ.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Α ίαν πρσθύμως σπεύδομεν καί δημοσία νά εύχ^αριστήσωμεν τή* 

κ. "Ανναν Νεμπάουερ, διδάσκαλον τής κοπτικής γυνα ικείω ν φορεμά
των διά τήν πρός υμάς εύμέθοϊον αύτής δ ιδασκαλίαν, καί νά συστή- 
σωμεν θερμώς είς τό κοινόν τής πρωτευούσης τή» είς πάσαν οικογέ
νειαν χρησιμωτάτην ταύτην διδάσκαλον, ώς κεκτημένην άρίσχην όν
τως πρός τό κόπτειν μέθοδον καί δυναμίνην Ιν βραχεί μόνον χρόνιμ 
να διδάξη Ιπ ί μετρία άμοιδή Ιντελέστατα τήν κοπτικήν.

Χ ρ υσ η ίς  Ά π ο σ το λ κ κ η , Χ κ ρ ικ λ ε ια  ’ Α π ο σ τό λο υ .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Α. Π. Σ. Σ ύ ρ ο ν. Συμμορφούμεθα δδηγίαις σας. — Κα» 

Μ. Γχ Κ έ α ν .  Ά ποστέλλομεν πάραυτα. — Καν θ .  Μ. Ό  δ η σ σόν 
Ε ίναι νομιζομεν ο ναος τής Φανερωμένης, οατις διακοσμείται ύπό 
έκατόν πενήντα χ ιλ ιά δ ω ν εικόνων άγιων κεφ αλώ ν.— Καν Ζ. Κ. 
Π ε ι ρα ι ά. Δεν δυνάμαθα νά άναπτύσωμεν τοιαδτα θέματα, άλλ* 
ο’ύτε Ιχ^ομεν καιρόν νά άπαντώμεν είς τόσας Ιρωτήσεις· τό είκοσά- 
λεπτον είς τήν ο.άθεσίν σας, — Κον Α. Στ. Ά  ρ κ ε λ ά χ ι α .  Έ -  
γράψαμεν ά-,ό δχτώ ήμερών ήδη. — Καν Δ. Μ. Χ ί ο » .  Νέα συ*- 
δρομήτρια Ινεγράφη. Κ αταστατικόν ύμεναίου άποστέλλεται. — Κα» 
Μ. Π. Μ έ γ  α Κ ε σ ε ρ λ ή .  Ά ποστείλατε τάχ ιστα  τή» Ιν λύγ«μ 
περιγραφήν.— Κον Α. Μ. Ο δ η σ σ ό ν .  Νέα συνδρομήτρια Ινεγρά- 
φη· — Καν Ε. Δ. Κ π ο λ ι ν .  Τήν βαπτισθείσαν ύπό τοδ Κ ω», 
σταντίνου Ό λγα ν ώνόμαζαν οί εν τή αύτόσε αύλή άρχόντισσαν καί 
οχι βασ ίλισσαν.— Καν Ε. Κ. Α θ ή ν α ς  *Η Ιν τή σχολή Ικπαί- 
δευσις ί χ ε ι  β-δαίως πολλάς Ιλλείψεις, ά λλ ’ ε ίνα ι καί χατά τή» 
γνώμην μας ;:ροτιμοτέρα τής κα τ’ οΐχον. — Κον Δ. Φ. Ζ α γ α ζ ί -

Μόνον έξέφρχζεν άπειρον καί βαθεΐαν μελαγχολίαν.
Ή  Μαρία Δοριάτ ήρχισε νά άμφιβάλλτ). Καί όμως, Λου- 

κιανή, η διαγωγή σου μ,ετεβληθη. Δέν λεγω ό,τι άλλοι λέγουν 
ά λλ ’ ό,τι εγώ είδον. "Εχεις συνεντεύξεις . . . ρ.ετά τοϋ Μον- 
Η·άΤεΡ............

Ναί, μητέρα.
Πώς ! τό ομολογείς μ.ετά τόσης άφελείας ! ! "Ωστε άγα- 

πάς τόν άνθρωπον αυτόν, πρός 8ν, άγνοώ δ ιατι, τόσην αισθά
νομαι αντιπάθειαν καί αποστροφήν. ’Αλλά τόν Γωτιέ, 8ν ή- 
γάπας καί παρ’ οό ήγαπάσο, τόν έλησμόνησας λοιπόν ! ! Αυ
τόν τόν τόσω καλόν, τόσω γλυκόν ! !

Είχε τό θάρρος, τήν γενναιότητα ή δυστυχής μάρτυς Ιν 
προφανεί άγωνία, άποσπώσα τήν καρδίαν της νά είπη : Νο
μίζω, μητέρα, ότι ήπατήθην ώς πρός τά αισθήματα τής καρ- 
όγάς μου. Τόν Γωτιέ ήγάπησα έ>; παιδικόν μου φίλον καί ήτο 
ευτύχημα, διότι ο μετ’ αΰτοϋ γάμος μου άποβφ'νει άδύνατος.

'Η Μαρία Δοριάτ ήννάησε τόν πικρόν υπαινιγμόν τής κό
ρης. Ρίγος ψυχρόν κατέλαβεν όλον της τό σώμα καί ώσεί γαλ- 
βανισθείσα ήγέρθη τής θέσεώς της. Ποιος σέ μετέβαλεν ουτω;
Λουκιανή ! Έγένεσο λοιπόν ή ερωμένη, τ^ς οίδε τοϋ
Ίωάννου Μονμάγερ; 5

Μεθ’ ολην τήν άπο,φασιστικότητά τη; ή Λουκιανή Ιπί τή 
τρομερά ταύτνι κατηγορία άνέστη μέ τούς οφθαλμ.ούς πϋρ !κ - 
πέμποντας.

Μητέρα ! μέ υβρίζεις, βλασφημείς ! !
Έ άνδέν είσαι Ιρωμένη τού θά γίνρς. Αυτή είναι ή τύχη
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο (ΥΜΕΝΑΙΟΣ»χ ι ο ν. *Απεσχάλτ κα\ το ήμερολέγιον, άλλ’ ίσως παοέπεσε. Ά π ο -  
στέλλομεν Ικ νέου.— Καν M. Κ. M. X α ν ί α. Τα φύλλα διεκόψα- 
μεν, δ ιότι μάς εγραφον δτι ενεκα των ταρα/ών κατεκρατούντο ε’ ς τδ 
ταχυδρορειον.— Καν h t. i i .  Τ ρ ί κκ  α λ α. Χέκ συνδρομήτρια Ινε- 
γράφη. Χρήματα Ιλήφθτ,σαν Μυρίας εύ/αριστ.ας Φύλλα άποστέλ- 
λοντα ι. — Καν M. A . ß  II ά τ ρ α ς. Ά φ ου  τ,λλάξατε διεύθυνσίν 
ώφείλυτε να μας ειδοποιήσατε Ιγχαίρως. — Κον Α. Α.  Π b ρ τ -  
Σ ά ϊ  δ. Σαμείωσίς σας Ιλήφθτ,. Συμμορφούμεθα όολ,γίαις σας — Καν 
Ε ι. Ρ. Ζ α β έ ρ δ α ν .  ’ Ιβλήφθτ,σαν. Ήσυ·/εΤ*ιε. Μυρίας ευχαριστίας. 
— Καν Κλ. A. L ausanne Su isse . Κύ/αρίστως δε/όμεθα τήν συν
εργασίαν σας. Μελέτας, περιγραφάς, άρθρα ή βιογραφίας. Σύντομα 
και τερπνά.— Καν M. Κ. Z. Τ ά ν  τ α ν .  ’ Αποστέλλονται ευχαρί
σ τω ς .— Καν Ε. Π. Μ α σ σ α λ ί α ν. *0 αδτόσι άνταποκριτής ήμέ- 
λησεν έντελώ ς.— Καν Μ. Γ . Α θ ή ν α  ς. Εις τον γυναικειον κό
σμον τής σήμερον βλέπετε τήν γνώμην μας.— Κον Ε. Ν. Κ ί ε 6 ο ν. 
Β ιβλία άπεστάλησαν Ζητούμενα όδηγίαι δΓ Επιστολής Καλή οί- 
Χοδεσποίνη Α θ ή ν α ς .  ‘ Η σημερινή συμβουλή είνα ι ασφαλέστατη. 
"Οσω πολλοί δπηρέται τόσιμ δυσαολώτερον διοιχουνται — Καν Α. Π. 
Π ύ ρ γ ο ν .  Θα προσπαθήσωμεν να σάς εύχαριστήσωμεν. — Κον Θ. 
Β. Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ ι ν .  Συναλλα γματιχή ίλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.

Ζ Υ Μ Β Ο ΥΛ ΑΙ
ΓΙως ά παλλάτ :εσΟε ά,πο τούς μήρμοκας. Συνήθως οί μήρμυχες 

πλημμυροΟσιν εις τα εστιατόρια χαί τα μαγειρεΓα. *0 άρτοι χαί όλα 
τα  τρόφιμα καταοτρέφονται, πολλάχις δέ χαί ή υγεία μας, δσάκις 
ςυμπέση να μήν προσέξωμεν εις ο ,τι τρώγομεν. Οί μήρμυχες Ιξαφα- 
νιζοντα ι Ιαν θεσητε τεμάχια άνθράχων πλησίον εις τάς φωλεάς των. 
"Ινα Ιμποδ.αητε να άνέλθωσιν ε ις 'τράπεζα . ή όπου δήποτε άλλοδ, 
σχηματίσετε γραμμήν κυχλοτερή !χ χρητίδος (χ μ ω λ ία ς )  εις εχαστο» 
πόδα τής τραπέζης. Ή  κρητις είναι φρούριον, οπερ ό μήρμυξ αδυ
νατεί να Ιχπορθήσή.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Κυδωνόπαστου. Καθαρίζεται όσα χυδώνια ζχετε, τα κόπτετε χαί 

τα  βράζετε χαλώς Ιντ ίς  χύτρας μ ι αφθονον ΰδωρ "Οταν βράσουν 
χαλώς τά άποσταλάζετε από τό τρυπητόν χαί μετά ταΰτα τά ζ υ γ ί
ζετε. Βάλλετε Υουυ βάρους ζάχχαριν να βράση μέ τό χυδώνιον, άνα- 
μιγνύουσαι αύτό, >αθ’ όλον τό δ άστημκ οπου βράζει. "Οταν σάς 
φανή ότι είνα ι σχεδόν έτοιμον τότε ρίπτετε και ολίγα αμύγδαλα καί 
καρύδια καθαρισμένα καί εις τεμάχια. "Οταν δέση καί συμπαγή 
τότε τό χύνετε Ιντός μεγάλης άπλάδος χαί όταν χρυώση τό κόπτετε 
εις τεμάχια.

Ε ιδοποιούνται αϊ έπιθυμούσαι νά έγγράψωσι τάς θυγατέρας τω ν 
εις τό εύεργετιχώτατον τούτο ταμεΐον των προικίσεων, ότι τά γραφεία 
του Τ μενα ίου κεΐντα ι Ιπί τής όδοΟ Σταδίου άρ. 27. Έ ήγραφαι ώς 
χαϊ πάσα σχετική πληροφορία παρέχεται καθ’ έχάστην Ιν τοΤς γρα ί 
φείοις από τής 9ης— 1 2 π. μ. και άπό τής 3ης— 6ης μ μ.

Κυμβαλισιρια Ε λ)ηνις ζητεί παραδόσεις άντί μετρίας άμοιβής. 
Πληροφορίαι ε’ ς τό Γραφείου τής Έφημερίδος τώ* Κυριών.

Διδασκαλισσα Γαλλις πτυχιοΰχος ζητεί παραδόσεις. Προσφέρει 
μίαν και ήμίσειαν ώραν διδασκαλίας ά ντ ίμ ια ς  δραχμής. Σ υνιστάται 
ιδιαιτέρως και παρ’ ήμΤν.

‘ Η γνωστή Ιπί χομψότητι καί τα χ ύτη τ ι έργασίας, καί μετρίαις 
τιμα ΐς μοδίστα κ. Α να σ τα σ ία  Ά μπαζοποόλου ειδοποιεί τάς πελά- 
τιδάς Τ η ς ,  ότι μετωχησεν Ιπ'ι τής οδού Π ινακωτών άριθ. 1 ί πλησίον, 
τού ’ Αρσάκειου κα ι απέναντι τής Γερμανικής Σχολής.

Διδασχάλισσα Έ λλη ν ίς  μ ! χα)άς συστάσεις ζη τεί θέσιν οικοδιδά
σκαλου εις τό 1ξωτερ·/.όν. Δέν ζχει μεγάλας άπαιτήσεις. Ή  Διεύ- 
θυνσις ε’ ς τό Γραφτόν μας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό άξ>χα/.ότα·τον τώκ έτ  Έ.ΙΑάδι ήμ ερησ ίω ν  φύΛΛων 

Ιδρύθη τό 4875 κα ί έ κ δ ίδ ε τ α ι  ε ις  μ έ γ α  σ χ ή μ α  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ 

Γρ αφεΐα : όδός Κωλοχοτρώνη άρ. I 5 
Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δΓ εν ί τ ο ς  δρ. 30.

’Επαρχιών δι’ εν ετος δρ. 30. ’Εξωτερικού δι’ εν έτος φρ. χρ. 45,
Τή προσθήκη δρ. 5 δια τάς ’Επαρχίας καί φρ. χρ. 5 διά τό Ιξω- 

τερικόν συναποστέλλεται ό «Ρωμηός» τού Σουρή.

‘ Η Έ φ η μ  ε ρ ί ς  περιέχει: ιδιαιτέρας τηλεγραφικός καί ταχυδρο
μικός άνταποκρίσεις έξ Ευρώπης καί Ικ των Ε παρχ ιώ ν. — ’Άρθρα* 
των ζητημάτων τής ημέρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας, — ’Επιστη
μονικά καί καλλιτεχνικά . — Βιβλιογραφίας. — Χρηματιστικά παν
τοειδείς πληροφορίας. Καί ώς Ιπιφυλλίδας δόο Ι κ λ ε κ τ ά  Μ υ θ ι -  
σ τ ο ρ ή μ  α τ α .

όλων των νεανίδων, αΐτινες άκούουσι την καρδίαν των μόνον, 
οχι όμως καί τους γονείς των. *Ω Λουκιανή. Δέν μοί φθά
νουν αί θλίψεις μου, δέν αρκεί ή καταστροφή, ήτις κα
τασυντρίβει την ευτυχίαν καί την ΰπαρξίν μου, άλλά καί 
σΰ προσθέτεις νέαν βάσανον, νέας θλίψεις καί πικρίας εις 
τήν ταλαίπωρον ψυχήν μου. Ένθυμήσου ότι σέ ήγάπησα ¿)ς 
παιδί μου, ότι σέ Ικαμάρωνα ώς ιδίαν μου κόρην, ότι σέ άνέ- 
θρεψα μέ στοργήν καί χαράν, -̂ ν ΰπέαλεπτα άπό τά ΐδια μου 
τέκνα. Θά μέ κάμης λοιπόν νά άποθάνω άπό οδύνην καί 
εντροπήν.

Ή  Λουκιανή έσιώπα. *Η μάλλον συνεκράτει τούς λυγ
μούς, οιτινες κατεσπάραττον τό φλέγον στήθος της. Ά π ε- 
φάσισε μεθ’ όλας τάς άδίκους μομφάς, αίτινες τή άπεδίδοντο 
νά μή έξομολογηθή τό μυστικόν της, ουτε εις αυτήν τήν σύ
ζυγον του Δοριάτ, υπέρ τής σωτηρίας του οποίου εξέθετο τήν 
τιμήν καί τό άμεμπτον μέχρι τοϋδε παρελθόν της.

“Οχι, επροτίμα νά υποστή μυρίας ταπεινιυσεις, μυρίους 
θανάτους ή νά εκθέση τό μυστικόν της, νά τώ καταστήση 
κοινόν εις πολλούς, νά διακινδυνεύση τό σχέδιον, παρ’ οΰ ήλ- 
π ιζε τήν σωτηρίαν του Δοριάτ.

Μέ φωνήν όθεν συντετριμμένην εκ τής εσωτερικής πάλης 
άπήντησε : Δέν είικαι άξία τιΰν μομφών σας, δέν είμαι έ- 
νοχος.

Μή υπόσχεσαι ότι δέν θά ίδης πλέον τόν άνθρωπον αυτόν.
Δέν δύναμαι νά σάς ΰποσχεθώ τούτο. Τήν αιτίαν θά 

μάθητε άργότερον. Σάς ικετεύω όμως, μητέρα μου, μή μέ 
έρωτάτε. . .

Είναι δικαίωμά μου καί καθήκον μου. "Ακούσε, Λου- 
κιανή. ’Εάν έπιμέν/ς εις τάς ιδέας σου, εάν εξακολούθησης 
τάς μετά τού Μονμάγερ σχέσεις σου, θά παύσης τού νά ήσαι 
ή κόρη τής Μαρίας Δοριάτ. Θά έξέλθης άπό τό σπίτι αύτό, 
ινα μή έπανέλθης πλέον.

Θά γείνη, όπως θελήσητε, μητέρα μου, είπεν. Καί τά 
δάκρυά της συνεχή καί καυστικά έκυλίοντο άπό των παρειών 
της. "Ητο πριότη φορά εις τήν ζωήν της, καθ’ ήν τόσω πι
κρούς λόγους ήκουεν άπό τού στόματος τής μητρός της.

Ή  Μαρία Δοριάτ δέν ήδύνατο νά έννοήση οία τραγικά 
συναισθήματα κατεπλημμύρουν τήν ψυχήν τής άτυχούς κόρης. 
Ένθυμοΰ ó,Tt σοί είπον, προσέθηκε. Ένθυμού ότι άφότου σέ. 
υίοθετήσαμεν δέν παρελείψαμεν ούτε στιγμήν τά πρός γνή
σιον τέκνον μας καθήκοντα μ,ας. Μή μάς κάμης νά μετανοή- 
σωμεν, διότι b Θεός θά σέ τιμωρήση. Καί έξήλθε.

II

"Οταν διεδόθη έν Γάρχη ή εΐδησις ότι ό εχθρικός στρα
τός έπροχώρει εις Παρισίους, οί πλεΐστοι τών νέων, οιτινες 
δέν είχον είσέτι τήν υπό τού νόμου οριζομένην ηλικίαν, ϊνα 
υπηρετήσωσι τήν πατρίδα συνετάχθησαν εις τά ίδιαίτερ* 
σώματα. Μεταξύ τούτων συνετάχθησαν οί δύο υιοί τής Μα
ρίας Δοριάτ καί δ Γωτιέ, δ μ.νηστήρ τής Λουκιανής.

Αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλας χωρίς ούδεμίαν περί τών* 
υιών της νά λάβη είδησιν.

(ακολουθεί).


