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Σώματα πλήρη τον α '  χαΧ β - ετονη ενρίσκονται παρ' 
r,u.Tr καΧ π α ρ ’ άπασ ι τοΐη αντιπρόσωποι ς ήμον.

Διά τά άνυπόγραφα αρθρα εύ- 
θόνεται ή συντάκτις αυτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Πα ρ ρ έ ν .

Τά πεμπόμενα ήμ'ν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα ή μή δεν έπιστρέ- 
φονται. — ’Ανυπόγραφα καί μή 
δηλοΰντα τήν διαμονήν τής άπο- 
στελλουσης δεν εΤναι δεκτά. —  
Πάσα άγγελία άφορώσα είς τάς  
Κυρίας γ ίνεται δεκτή.

Α ί μεταδάλλονσαι διευθυνσιν 
όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
ματόσημον ·Θ0 λεπτών προς έκ- 
τυπωσιν  νέας ταιν ίας.
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Η Ι Ι Ρ Ι Γ Κ Η Π Ι Σ Σ Α  Σ Ο Φ Ι Α  
ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΛΗΝΪΔΕΣ

’Αλλεπάλληλα γεγονότα ύψίστης εθνικής καί ιστορικής 
σπουδαιότητος τηρούσιν άπό τίνος έν συγκινήσει τόν απαντα
χού Ελληνισμόν.

Ή πρώτη έν Έλλάδι ριζοβολήσασα βασιλική οικογένεια 
ήρξατο έπεκτείνουσα τους κλάδους της άνά* τήν Βόρειον Ευ
ρώπην. *Η Βασιλόπαις Αλεξάνδρα έ ( ένετο μεγάλη Δούκισσα 
τής Φωσσίας. Ό διάδοχός μας γίνεται έπ’ αδελφή γαμβρός 
του κραταιού τής Γερμανίας Αΰτοκράτορος.

Νέα πριγκήπισσα μέ ιδίας άρχά:, ιδίας έξεις, ίδιον χαρα
κτήρα συνδέει σήμερον τήν τύχην της μεθ’ ολου του 'Ελληνι
σμού. Θυγάτηρ τής μεγαλόφρονος χήρα? τού Αΰτοκράτορος 
Φρειδερίκου έγαλουχήθη, έμορφώθη, άνεπτύχθη εις τάς ιδέας 
καί τάς άρχάς έκείνης. Δέν θά είναι μόνον σύζυγος τού δ ια
δόχου τής Ελλάδος, άλλ’ ένταυτω σύντροφο; καί συνεργάτις 
τού "Ελληνος ήγεμονόπαιδος, πρός 8ν ό ΰπό τόν ζυγόν Ε λ
ληνισμός έχει έστραμμένον τό βλέυ,μα. Δεν θά πρωτοστατή 
μόνον είς τάς έορτάς καί τάς έπισήμ.ους παρουσιάσεις, άλλα 
θά δίδϊ) ζωήν είς τόν ενεργόν τού έλληνισμού βίον.

Ή ήγεμονόπαι; Σοφία δέν μάς γνωρίζει ή έκ παραδό-

σεως. Εΰθύς ους όπεφασίσθη ο γάμος της μετά τού διαδόχου 
μας, εσπευσε φυσικώτατα νά προμηθευθή πάντα τά συγγράμ
ματα, έν οίς περί Ελλήνων έγίνετο λόγος. ’Εν αΰτοϊς έζή- 
τησεν ιδία τάς Έλληνίδας. Τάς εύρεν έν τή.άρχαία ιστορία 
βασιλίδας σεμνάς, πλυνούσας τά έρια είς τόν ποταμόν ους ή 

Ναυσικάα τού 'Ομήρου. Πιστάς καί έναρέτους ώς τήν ΰφαί- 
νουσαν καί έξυφαίνουσαν τόν ιστόν Πηνελόπην. Μητέρας έν
δοξους καί μεγάλας ώς τάς Γοργούς καί Άρχιδαμείας. Θυ
γατέρας, άδελφάς καί πολίτιδας ώς τάς Άντιγόνας, καί Άρ- 
παλίκας. Σοφάς, συγγραφείς, ποιητρίας καί έπιστήμονας ώς 
τάς ’Ασπασίας, Ίππαρχίας, Διοτίμας, Μύρτιδας καί Κορίνας, 
Σαπφούς καί Ήριννας, Θεανούς καί Περικτιώνας. Καλλιτέ- 
χνιδας ώς τάς Κόρας καί τάς Λάλας, τάς Καλυψούς καί τάς 
Άλκισθένας.

Τάς εύρεν έν τή ιστορία τής άναγεννήσεως τού Έλληνι- * 
σμοΰ, άποθνησκουσας ένδοξον καί ήρωϊκόν υπέρ πατρίδος θά
νατον. Μητέρας χριστιανάς, συζύγους έναρέτους καί άπλοϊ- 
κάς, θυγατέρας φιλοστόργσυς, πολίτιδας· ήρωίδας. Τά δά- 
κρυά της άπέσπασεν ή Δέσπω, τον θαυμασμόν καί ένθουσια- 
σμόν τη; ή Μπουμπουλίνα.

Συνεπεία των ανωτέρω μελετών τηςίή εΰγενή; πριγκήπισ- 
σα διέπλασσε καί έσχημάτισεν έν τή φαντασία της |ν ώραΐον 
περί Έλληνίδων ιδανικόν. Καί το ιδανικόν τούτο ελπίζει νά
μεταβάλλη, είς ιδέαν πραγματικήν μετά τήν είς ’Αθήνα; αφι-
r, 4,ςιν τη;. * %

Ά λ λ ’ άνταποκρινόμεθα άρα ίμεΐς πρός τό ιδανικόν της 
τούτο ; Έτοιμαζόμεθα άρα νά τή παράσχωμεν πρότυπον άν- * 
τάξιον εκείνου; Έδοκιμάσαμεν καν νά παρουσιασθώμεν πρός 
αυτήν χωρίς νά καταστρέψωμεν, χωρίς νά έπισκιάσωμεν τό 
ώραΐον τούτο πρόπλασμά της ! Έτοιμάζομεν χρυσοποίκιλτους
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έθνικάς στολάς, έξασκούμεθα, είς τήν Γερμανικήν Γραμματι
κήν καί ούδέν πλέον.

Ά λλα ή κόρη της αύτοκρατείρας, ή'τις έτοποθέτει μόνη 
τά παραπετάσματα του δωματίου της, η κόρη εκείνης, ήτις 
κατά τόν αυτόν περίπου χρόνον άντέτασσε στήθος πολεμικόν 
προς τόν γίγαντα τής Ευρώπης Βίσμαρκ, δέν είναι βασιλο
πούλα τής Χαλιμάς, μέ χρυσά ριόνον άλογα καί μέ διαμαν- 
τένια ψορέριατα. Δεν φορεΐ χρυσάς έμβάδας καί άδαμαντοκο- 
λήτους ζώστρας. "Ολα αυτά τά χρυσά καί τά διαμάντια τά 
βλέπει μέ μειδίαμα άπχθές καί ψυχρόν.

Δέν θά την εκπλήξωσιν λοιπόν αί χρυσοποίκιλτοι στολαί 
μας. 'Τπ’ αύτάς θά ζητήσιρ νά μαντεύση τούς παλμούς τής 
καρδιάς τής Έλληνίδος γυναικός, τής Έλληνίδο; μητρός, τής 
Έλληνίδος πολίτιδος. Τό βλέμμα της εκ τού προσωρινού άνα- 
κτόοου της, έκ τού οίκίσκου εκείνου τού κ. Νεγρεπόντη θά 
διείσδυση καί εις τά μαρμαρόκτιστα μέγαρα των άριστοκρα- 
τίδων καί εις τά σεμνά οικήματα τών αστών καί εις τάς κα
λύβας των οικοκυρών τού λαού. Έκεΐ θά τελείται δ έλεγχος, 
ή αυστηρά διαλογή, 5) απελπιστική σύγκρισις. Σύγκρισις όχι 
μόνον μεταξύ ημών καί τών μητέρων μ.ας, αλλά καί τών 
Γερμανίδων καί Άγγλίδων γυναικών, άς η ήγεμονόπαις 
εγνώρισε, καί έκ τού βίου, τής άναπτύξεως, καί τής δράσεως 
τών όποιων έσχημάτισεν ιδέαν περί τής φύσεως τών καθη
κόντων, περί τής φύσεως τής άνατροφής τών γυναικών.

Έκ τής μελέτης τών γυναικών τούτων καί έκ τών ιδεών, 
άς ή'ντλησεν έκ τών βιογραφικών συγγραμμάτων τών ίδικών 
μας γυναικών κατήρτισεν ή πριγκήπισσα Σοφία τήν μικράν 
τών δέκα εννέα της άνοίξεω < πείραν. Έκ τών μελετών αυ
τών έπλασε μέτρα καί σταθμά, δΓ ών θά μέτρησή, θά σταθ 
μίση τόν νούν, τήν καρδιάν, τόν χαρακτήρα, τάς άρετάς, τά 
προτερήματα τών Έλληνίόων; Θά μάς έξετάση μ,έ βλέμμ-α 
Γερμανίδος, βλέμμα είσδύον είς τά μυχιαίτατα τής ψυχής 
καί άναγινώσκον εν αυτή.

’Ά ς μ.ή λησμονώσι τούτο ολαι έκεΐναι, ών ή καρδία πάλ
λει μάλλον πρό τού ίδιου κατόπτρου η πρό τής παιδικής κοι- 
τίδος. Ά ς  μετριάσωσι τόν πυρεττώδη ζήλον, μ.εθ’ ού άσχο 
λοΰνται εις τά πολύτιμα χρυσοποίκιλτα καί άς άποφασίσωσΐ 
καί αύταί γενναίον τι είς τιμήν τής πριγκηπίσσης Σοφίας.

"Οταν δ δήμος καί ή πολιτεία, καί τά δημοτικά σχολεία 
καί αί συντεχνίαι τών αμαξηλατών καί ξυλουργών καί πάσαι 
αί Έλληνικαί κοινότητες καί τά σωματεία, έκαστον υπό τήν 
ιδιότητά του παρασκευάζονται όπως επισήμως έκδηλώσωσι 
τ ή ν  χαράν των, άς φανή επισήμως είς τήν ζωήν καί σωματείον 
τι κυριών. Ά ς  έργασθή. Ά ς  δείξη σημεία ηθικού καί πνευμα
τικού βίου. Ά ς  άντιπροσωπεύση επισήμως τό γυναικεΐον φ£- 

λον είς τάς έορτάς τών γάμων τής νέας πριγκηπίσσης. Θά 
είναι Ιν δείγμα ηθικής ΰποστάσεως, όπερ θά έχη τήν βαρύ
τητα του εν ταίς περί τών αίσθημ,άτων καί τού χαρακτήρος 
ήμών κρίσεσι τής μελλούσης βασιλίσσης μας.

----------■ — ΟΟΟ ι ι  ----------------

Θ Ε Ο Δ Ο Ρ Α  Α' Β' Δ'
"Ολα τά άνθη δέν εύοδιάζουν, ώς παν ό,τι λάμπει δέν 

είναι χρυσός. Τό αύτοκρατορικόν διάδημα τού Βυζαντινού 
θρόνου, δέν έστεψε δυστυχώς πάντοτε μέτωπα αρίστων άνδρών

η άριστων γυναικών. Τό Βυζάντιον καί ή μετέπειτά περιφανής 
Κωνσταντινούπολή δέν υπέκυψεν είς τήν δύναμ.ιν τών Τουρ. 
κικών όπλων, άλλ είς τήν αθλιότητα πλείστων έστεμμένων 
αυτής αυτοκρατόρων καί αΰτοκρατειρών.

Μεταςυ τών γυναικών, αϊτινες άνήλθον έπί τού αΰτοκ α- 
τορικού θρόνου, πολλαί έφερον τά ά'νομα Θεοδώρα, αλλά δύο 
καί μοναι εφάνησαν άντάξιαι αυτού, θεοδοόρα ή Γ'. ής τήν 
βιογραφίαν εδημοσιεύσαμεν καί Θεοδώρα ή Δ'. Όφείλομεν εν 
τούτοις νά αναφέρωμεν τά ονόματα τής Α'. καί τής Β'. άν 
και ουδενος καλού, μάλλον δε κακού έγένοντο πρόξενοι.

Θεοδώρα η Α . κατηγετο εκ Συρίας. ^Ητο θυγάτηρ τής 
Ευτροπιας, τής συζύγου τού Μκξιμιλιανού Ήρακλέους έκ τού 
πρώτου ανόρος αυτής ευγενούς Σύρου. Ό αύτοκράτωρ ούτος ώ- 
νόμασε καίσαρα Κωνστάντιον τόν Χλωρόν. Κατά τό 292 δέ 
ηνάγκασεν αυτόν νά νυμφευθη μ,ετά τής Θεοδώρας.

Ουόέν άξιον λόγου έγένετο υπό τής Θεοδώοας τής Α’. 
καιτοι ως οι χρονογράφοι διατείνονται αυτη ήτο γυνή έξοχου 
ευφυΐας. Ώς μόνον κατώρθωμά της δύναται νά θεωρηθή ή μετά 
τού Κωνσταντίου τού Χλωρού συμβίωσις της κ.αί ή έπιτηδειό- 
της μεθ’ ής άπεμάκουνε καί διεζευξε τούτον από τής πρώτης 
αυτού συζύγου Ελένης, μητρός τού Κωνσταντίνου. Έγένετο 
μήτηρ πολλών τέκνων, ιδιαίτατα τριών υιών, ών τά ονόματα 
σώζονται εν τη ιστορία, άν καί ούδείς τούτοον διεδέχθη τόν 
Κωνστάντιον Χλωρόν είς τόν θρόνον.

Θεοδώρα ή Β' έστιγμάτισε τόν θρόνον τού Βυζαντίου, ώς 
κατερυπανε το στεμμ.α, οπερ ή ένδοξος άγια Ελένη καί τόσαι 
χρησταί αύτοκράτειραι έφερον.

Μίτο θυγάτηρ θηριοτρόφου τινός, ανθρώπου τής κατωτά- 
της κοινωνικής υποστάθμης. Ή μήτήρ της γυνή αισχρά καί 
κακοήθης δεν εδίστασε νά πώληση τήν καλλονήν καί άρετήν 
τής νεας Θεοδώρας είς τόν πρώτον πλειοδοτήσαντα.

Τοιαύται άπαρχαί βίου έ'σχον καί άναλόγους συνεπείας.
Ή Θεοδώρα είς διάστημα ολίγου χρόνου ήλλαξε μέγαν 

αριθμόν εραστών, μ.έχρις εύ διοικητής τις τής ΓΙενταπόλεως 
ονόματι Ήκέβουλος, παρέλχβεν αυτήν μ.εθ’ εαυτού ¿ος παλ
λακίδα. Ά λ λ ’ ή Θεοδώρα είχεν είς τοιούτο σημείον διαφθαρη, 
ώστε εξεδιωχθη και παρά τού Ήκεβούλου έν κακή κατα- 
στάσει.

Μετέβη τότε είς Αλεξάνδρειαν, μή δυνηθεΐσα όμως νά. 
συντηρηθή αύτόσε έπανήλθεν είς Κωνσταντινούπολιν.

Λέγεται ότι δ ’Ιουστινιανός έγνιορισεν αυτήν έν οικω άπω- 
λειας, ήρασθη ομως τής διαβολικής καλλονής της μετά παρά
φορου πάθους. Προσέλαβεν αυτήν είς τόν οικον του καί ήνάγ- 
κασε τον αυτοκράτορα Ιουστίνον νά κατάργηση τόν νόμον, τόν 
απαγορεύοντα είς τόν διάδοχον τού θρόνου νά νυμφεύηται 
μετά γυναικός έκλύτων ηθών.

Μετα την καταργησιν τού νόμου τούτου δ Ιουστινιανός 
την ενυμφεύθη, προς δυστυχίαν τού Βυζαντινού κράτους. Κατά 
τόν Προκόπιον ή γυνή αύτη υπήρξεν αληθής μάστιξ τού Βυ
ζαντίου, επενεγκοΰσα διά τών βιαίων και δομητικών παθών 
της τήν εντελή τής Αυλής παοάλυσιν. Άπέθανε τά 565, δο- 
λοφονησασα, ώς λέγεται, υιόν της τινα, 8ν απέκτησε ποίν ή 
νυρ.φευθή μετά τού Ίουστιανοΰ.

Η τελευταία δέ διάδοχος τής αύτοκρατορικής οικογένειας 
Βασιλείου τού Μακεδόνος υπήρξεν ή τρίτη θυγάτηρ Κωνσταν
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τίνου τού XI Θεοδώρα. Αυτη μετά τόν θάνατον τού πατρός 
της έξεδιώχη έκ τή; Αυλής παρά τού αδελφού της Ρωμανού 
’Αργυρίου, οος συνομ-όσασα νά έκθρονίση τούτον καί αναβιβαση 
είς τόν θρόνον τον εραστήν της Προυσιανόν. Ένεκλεισθη εις 
μονήν τινα μέχρι τού έτους 1 042, οτε κ.αί απεφυλακισθη, ίνα 
άναγορευθή αύτοκράτειρα μετά τής αδελφής της Ζιοής. Κατά 
τό αυτά έτος ένυμφεύθη μετά τού Κωνσταντίνου τού Μονομά
χου, μεθ’ ού έζησεν ευτυχής έπί 8 έτη.

Χηρεύσασα νεωτάτη έτι τήν ηλικίαν άνέλαβε τήν διοίκη- 
σιν τού κράτους μ.έ χεΐρας στιβαοάς καί πνεύμα μεγαλεπίβου- 
λον. Πρώτον έργον της άμα τή είς τόν Βυζαντινόν θρόνον ά- 
ναρρήσει της ήτο ή άπομάκρυνσις τών αυλοκολάκων καί ή συγ- 
κρότησις κυβερνήσεως έξ άνδρών νοημόνων καί εύσυνειδήτων. 
Προέβη μετά ταύτα εις έλάττωσιν τών πόρων, πράξις, ήτις 
τή προσείλκυσε τήν αγάπην καί έκτίμησιν τού λαού της. 
Προήγαγε τάς τέχνας καί τό έμ,πόριον είς ζηλωτήν τελειό
τητα, έπεβλήθη δέ καί είς τούς έχθρούς της, κατορθώσασα 
ουτω νά διατηρήση τό κράτος της έν ειρήνη, καθ’ όλον τόν 
χρόνον τής βασιλείας της. Άπεθανεν έβδομ,ηκοντούτις, εύλο- 
γουμένη παρά πάντων ΜΜΜΙ 4ων της καί αποδείςασα οτι 
γυν συνετή καί μεγυ. —- δύναται πολλακις καί επί τής 
άνωτάτης αυτής αρχής άνυψουμένη νά όπερβή καί τόν μεγα- 
λοφυέστερον άνδρα.

Μ αρία  Α. Μ αυρογορδάτου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΓΓΝΑΙΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ
Αί ίδέαι τής προόδου, αί πρωτοστατούσαι κατά τά τε

λευταία έτη τού αίώνος τούτου έπήνεγκον πλείστας εύεργετι- 
κάς έν τή κοινωνία μ,εταρρυθμίσεις. Τινές τούτων ανάγονται 
άποκλειστικώς εις τό γυναικεΐον φύλον, όπερ έπί πολλούς 
αιώνας παρηγκωνίζετο προς βλάβην και ζημίαν αυτής τής 
άνθρωπότητος.

Μεθ’ όσης δέ φειδοϋς οί έχοντες πάντοτε τήν πλειονοψη
φίαν κύριοι άπονέμουσιν αυτή τά δικαιωματικάς άνήκοντα είς 
τό φύλον τνς, μετ’ ϊσης ευκολίας άναγνωρίζουσι τάς έκδου 
λεύσεις της καί άναλόγως άνταμείβουσιν αυτήν. Έν Γαλ
λία δέν υπάρχει παράσημον από τού άνωτάτου τής Λεγεώ- 
νος τής Τιμ.ής ρέχρι τών κατωτάτων τιμητικών μεταλλίων, 
όπερ δέν προσηνέχ_θη είς έξοχους γυναίκας, εύεργητησάσας 
διαφοροτρόπως τό έθνος ή τήν ανθρωπότητα.

Έν Αυστρία έχουτι τά παράσημον τού Α οτερόεν το ς  

Σ τα ύ ρ ο ν 3 όπερ ίδρυθη υπό τάς εξής περιστάσεις. Κατά τά 
1658 πυρκαϊά άπετέρρωσε μέγα μέρος τού έν Βιέννη Αύτο- 
κρατορικού Ανακτόρου. Μεταξύ διαφόρων πολυτίμων αντικει
μένων, άπολεσθέντων κατά τήν πυρκαϊάν ταύτην ή αύτοκρά- 
τειρα Ελεονόρα συναπιυλεσε καί κιβώτιον έκ κρυστάλλου 
εμιλτωμ.ένου, έν ώ περιείχετο τεμ.άχιόν τι τού πολυτίμ,ου 
Σταυρού. Τό πολύτιμον τούτο λείψανον άνευρέθη έν τώ μέσω 
τών άποτεφρωθέντων ερειπίων μ.ετά πέντε ήμέρας. Τό κιβιό- 
τιον είχε καταστραοή, άλλά τό έν αύτώ πολύτιμον ξύλον ήν 
άθικτον. Πρός άνάμνησιν τού συμ-βεβηκότος τούτου ή αύτο- 
κράτειρα ίδρυσε τόν Άστερόεντα Σταυρόν ώς παράσημον τού 
γυναικείου φύλου.

Τό παράσημον έχει σχήμα ωοειδές. Περιστέφεται υπό 
πλατείας έκ μίλτου κυανής γραμμής καί είς τό μέσον έπί

λευκού μίλτου διαγράφεται αετός μέλας δικέφαλος, φέρων 
μεταξύ τών δύο κεφαλών Σταυρόν έκ μίλτου πρασίνου. Έπί 
τού Σταυρού άναγινώσκονται αί λέξεις « Salus et gloria.» 
Τό παράσημον τούτο φέρεται πρός τό αριστερόν μέρος τού 
στήθους έπί κοσύμβου έκ ταινίας μελαίνης.

Έν Έωσσία αί γυναίκες έχουσι τά παράσημον τής Α γίας  
Αικα τερίνης. Τό παράσημον τούτο ίδρυσεν ό Μέγας Πέτρος 
τή 25 Νοεμβρίου 1719, είς άνάμνησιν τού ηρωισμού τής 
πριγκηπίσσης Αικατερίνης κατά τήν έν Προύθω κατά τών 
Τούρκων μάχην. Τά παράσημον τούτο είναι άποκλειστικώς 
γυναικεΐον διαιρείται δ’ είς δύο τάξεις : είς μέγα καί μ ι
κρόν.

Ό μέγας σταυρός είναι άδαμ,αντοκόλλητος. 'Η πλατύ
τατη ταινία, έφ’ ής άναρτάται είναι ερυθρά, άργυροΐς δέ 
γράμμασι άναγινώσκει τις έπ’ αύτής ριυσσιστί τάς λέξεις 
Α ιά  τήν  Αγάπην  εής π α τς ιά ος .  Τό παράσημον τούτο φέρει 
είς τό μέσον ωοειδή λευκήν πλάκα, έφ’ ής απεικονίζεται ή 
είκών τής άγίας Αικατερίνης λευχειμονούσης καί φερουσης άνά 
χεΐρας άργυροΰν σταυρόν. Ή πλάξ αυτη φέρει οκτώ γωνίας, 
ποικίλλομένας δι ’ άδαμάντων. Έπ’ αυτού δΓ ερυθρού χρώ
ματος άπεικονίζεται τό αύτοκρατορικόν στέμμα.

Αί μεγαλόσταυροι φέρουσι τόν άστέρα τούτον έπί τού 
αριστερού μέρους τού στήθους. Ό  αύτοκράτωρ Παύλος ό Α ' ·  

ίδρυσε κατά τό 1797 καί παράσημον β' τάξεως. Τοϋτο είναι 
είδικώς προωρισμένον διά τάς μεγάλας κυρίας τής Αύτοκρα- 
τείρας καί διά τάς εύγενεΐς ξένας.

Ή Πρωσσία έχει τό παράσημ,ον τού τάγματος τής Λουΐ- 
ζης. *0 βασιλεύς Φρειδερίκος Γουλιέλμος III ίδρυσε τή; 5ην 
Αύγούστου 1814, τό παράσημον τούτο διά τάς γυναίκας, αΐ- 
τινες έδειξαν ηρωικήν διαγωγήν κατά τήν διάρκειαν τού πο
λέμου ανεξαρτήτως τάξεως καί γένους. Ό σταυρός ούτος φέ
ρεται έπί ταινίας μελαίνης μετ’ αργυρών σταυρών.

Έν "Ισπανία υπάρχει τό τάγμα τής Μαρίας-Λουίζης, 
όπερ ίδρύθη τό 1792 υπό τού βασιλέως Καρόλου IV. Τό βα
σιλικόν διάταγμα τό όρίζον τήν ίδρυσιν τού παρασήμου τούτου 
περιέχει αύτολ ε̂ξεί τά εξής ; 'Ιδρύθη όπως παρέχηται πρός 
τήν βασίλισσαν ή εύκαιρία νά έκδηλοΐ τήν εύαρέσκειάν της 
πρός πάσαν ομόφυλόν της, διακρινομένην διά τάς πρός τήν πα
τρίδα έκδουλεύσεις της καί τάς άρετάς της.

Πάσα κυρία φέρουσα τό παράσημον τούτο υποχρεούται νά 
έπισκέπτηται απαξ τού μ.ηνός Ιν νοσοκομεΐον τού κράτους 
καί Ιν άλλο οίονδήποτε εύεργετικόν κατάστημα. ’Οφείλει 
έπίσης νά τελή άπαξ τού έτους μνημ,όσυνον διά τάς άποθα- 
νούσας παρασημοφόρους γυναίκας, νά παρευρίσκηται δέ καί είς 
όλα τά μνημόσυνα, άτινα τελούνται είς μνήμην αύτών. Ό 
σταυρός φέρει οκτιο άκτΐνας έκ μίλτου ίοχρόου. Έπί τών γρα’μ- 
μών τού σταυρού άπεικονίζονται χρυσαί βίβλοι έν τφ μέσω 
δ’ αύτου ή είκών τιύ αγίου Φερδιιάνδου. Τόν σταυρόν τούτον 
φέρουσιν άνηρτημένον έπί ταινίας ίοχρόου. ·

Ή Πορτογγαλλία έχει τό παράσημον τής άγίας ’Ισα
βέλλας ίδρυθέν τά 1804 υπό τής βασιλίσσης Μαρίας. Είναι 
σχήματος ωοειδούς καί περιβάλλεται* 6τ?ό στεφάνης έκ ρόδων.

Έπί τής πλακάς απεικονίζεται ή άγία ’Ισαβέλλα ελε
ούσα ττωχόν. Έπί τού άντιστρόφου μέρους είναι χαραγμ.έναι 
διά χρυσών γραμμάτων αί λέξεις ; Teal orden de Santa 
Isabel, Φέρεται έπί κοσύμβου έκ ταινιών λευκών καί ροδίνων.

Έ λ λ ε ν  Φρίςς.
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ς χ ε ς ι ς  σ χ ο λ ε ί ο υ  και  ο ι κ ο τ
Ά λλο ούσιωδέστερον πλεονέατημα παρέχει τό σχολειον, 

τήν κοινήν πρός του; μαθητάς διδασκαλίαν. ’Αληθώς το
Τζ κύρια π αδαγωγεια είναι δ οίκος και το σχολείον. *Η 

■πρώτη άνατροφή τού παιόό; ανήκει εις τήν μητέρα. Η μ ε 
τρική άνχτροφή άναφέρεται ιδία εις τό σώμα τού παιδιού καί 
καλείται θεραπεία. Ά λ λ ’ έφ’ δσον έξεγείρεται έν αύτώ ή 
πνευματική ζωή, αναπτύσσεται μεταξύ της μητρό; καί του 
παιδός, πρός τω φυσικώ δεσμώ καί ή πνευματική επικοινω
νία.

Ή δια την πνευματικήν άνάπτυξιν φροντίς τής μητρός 
συνδέεται κατ’ άρχάς προς την περί τού σώματος φροντίδα 
αυτής ! Ή μήτηρ δμιλεΐ προς τό τέκνον της, τό θωπεύει, τω 
τοαγουδή άσμάτιόν τι, καί πάντα ταύτα, καθ’ 8ν χρόνον τό 
παιδίον δεν εννοεί ετι τάς λέξεις τής μητρο; του, τάς θω
πείας της δεν δύναται ν’ άνταποδώση, τό μουσικόν αίσθημα 
κοιμάται ετι.

*Η μ.ήτηο ανατρέφει τό τέκνον αυτής εν άγάπη· αλλά διά 
την ανατροφήν τού ανθρώπου δεν αρκούσι μονον δείγματα 
αγάπης. Την μητρικήν στοργήν πρέπει νά συνοδεύη ή πα
τρική εξουσία. Άνευ τής πατρικής εξουσίας ή άνατροφή η- 
θελεν άποβή άπλή σκιατροφία. Ουτω πατήρ και μητηρ συμ- 
πληρούσιν άλλήλους, καί κατά τά έτη τής παιδικής ηλικίας 
εν όμαλαΐς περιστάσεσιν οί γονεΐ; δεν εχουσιν αναγκην ςένη, 

είας εις τό έργον τής άγωγής των τέκνων των. "Οταν 
όμως δ παΐς αύξηθή καί έλθη εις ηλικίαν τού μ.ανθανειν καί 
διδάσκεσθαι, τότε πρέπει τό σχολειον και ο οικος άπο κοι
νού νά μετέχωσι τού έργου τής άγωγής. Η συμμετοχή ομως. 
αυτών δεν είναι ί'ση. Τά μεγαλήτερον μερο; ανήκει εις τον οι- 
κσν. Διότι αί τού οίκου εντυπώσεις υπήρζαν πρωϊαίτεραι και 
διά τούτο είναι διαρκέστιραι, καί προσέτι τό παιδιον, και 
διαρκούσης τής σχολειακής του ηλικίας, τό πλεΐστον τού χρό
νου διέρχεται παρά τη ο’κογενία. Καί ναι υ.εν παρισταται τό 
σχολειον εις τάν παΐδα μέ υπερβάλλουσαν σοβαρότητα καί μέ 
τραχεϊάντινα νομιμότητα, ·ήτις άπαραιτητω; αναγκαία είναι 
διά τήν διατήρησιν τής τάςειος. Ά φ  ετερου ομ.ως είναι φυσι
κόν δ μαθητής εν τοΐς κόλποις τής οικογένειας \ά αίσθάνηται 
εαυτόν μάλλον εύχαριστημένον. Καί τό άριστον δέ σχολειον 
μ,όνον έν τεχνική μορφή αναπαριστα τον οικογενειακόν βιον.

Μεθ’ δλα δμω; ταύτα τό σχολειον κέκτηται απέναντι 
τού οίκου ίδιάζουσάν τινα αζίαν. Ίό σχολειον παρισταται εις 
τον εισερχόμενου παΐδα ώς δύναμίς τις ισχυρά, την οποίαν 
δέν δύναται νά διαφύγη. Εύθύ; δ μαθητής θεωρεί τά σχο
λείου του ώς δλον τι συμπαγές καί εαυτόν ώς μέλος τού δλου 
τούτου, έξεγείρεται έν αύτώ συνείδησίς τις τάζεως καί αι 
πρώται άρχαί τής κοινότητος εμπεδούνται. Ο παΐς ιδια, εκ. 
φύσεως προωρισμένος να εισέλθη ποτε εις ευρυτερον. κύκλον 
ενεργεί ας ποιεί κατά τήν πρώτην είσοδόν του εις το σχολ,ειον 
τό πρώτον βήμα πρός τόν κοινωνικόν βίον. Έν αύτώ δ όρίζων 
τής πείρας αυτού θά εύρυνθή, έν αύτώ πρέπει ν’ άρχίση μόνος 
νά επαρκή εις τάς άνάγκας εαυτού καί νάδιεκδική τά δίκαιά 
του πρός τού; συμμαθητάς του, νά μάθη τήν γλώσσάν του 
δτέ μεν νά χαλιναγωγή οτε δε να μεταχειριζηται. Εις πα- 
σας ταύτας τάς σχέσεις τό σχολειον είναι προγυμναστήριου 
διά τόν κόσμον, κατάλληλο; μετάβασις προ, τόν ένεργόν δη
μόσιον βίον.

πλεονέκτημα τούτο έλαττούται δπου α ι.ταςες είναι υπερ 
πλήρεις, άλλά καί τότε τό πλεονέκτημα δέν αίρεται δλως. 
Έάν λάβωμεν υπ’ δψιν καί τά ατελέστερα διωργανωμένα 
σχολεία, έν οίς μαθηταί διαφόρων τάξεων καί ηλικιών συν- 
διδάσκονται, δπου επομένως γίνεται έμμεσος καί άμεσος δι
δασκαλία, καί έν αύτοΐς έπιτηδείως έξεγείρεται ή αυτενέρ
γεια των μαθητών, καί υποθάλπεται φαιδρά μεταξύ αύτών 
ά'μιλλα. — ’Εννοείται δτι τούτο συμβαίνει μόνον έν έκείνοις 
τοΐς σχολείοις, έν οίς ή διδασκαλία γίνεται εύμεθόδως.

*Η άμιλλα αύτη, ή'τις είναι σπουδαιότατου παιδαγωγικόν 
μέσον έν τώ σχολείω, είναι έλαχίστη έν τω οίκω καί τη κατ’ 
ιδίαν διδασκαλία. ’Επίσης, έπίπληξις γενομένη έν τώ σχο
λείω ένώπιον τών μ.αθητών είναι πολύ άποτελεσματικωτέρα, 
ή δταν αυτη γίνεται έν τώ οίκω. 'Ως πρός τούτο δμως δέν 
πρέπει νά άποσιωπήσωμεν οτι η επιπληςις και η μομφή εις 
πολλάς περιστάσεις καί έν τω σχολείω πρέπει νά γινηται 
κατ’ ιδίαν.

Πολλάκις συμβαίνει διά μιας καλής δημοσία (έν τώ σχο
λείω) γενομένής διδασκαλίας, πολλαί επιβλαβείς έπιδράσεις 
τού οίκου νά προλαμβάνωνται. 'Η τάξις ή έν τώ σχολείω κατ’ 
ανάγκην πρέπει νά έπενεργήση έπί τής οικογενειακής τάξεως. 
Διά τούτο ή οικογένεια πρέπει νά φροντίζη δπως πέμπη τόν 
παΐδα εΐ: τό σ/ολεΐον έν τοιαύτη καταστήσει, ώστε νά μή 
καταισχύνηται ή υπόληψις αυτής διά τού έξωτερικού τού 
τέκνου της.

(Έκ τοΟ Γερμανικοί!) ’ Ασπασία Βλ. Σν,ορδέλη.

ΕΙΣ ΤΗΝ Π Α Τ Ρ Ι Δ Α  M O T ! !

Π α τρ ίδ α  μου, Σ '  Αψίνω ' γ ε ϊ ά  ! π α τρ ίδ α  μου, Σ έ  χ ά νω  

' Ε γ ώ  πού  ’ς τήν  Α γχ ά . Ι η ν  Σ ον  ’ ζη τούσα  ν Α ποθ άν ω  ! !
Σ '  Αγ ίνω  'γ ε ϊά ,  π α τρ ίδ α  μ ο υ  '· Α γ α π η μ έ ν η  χωρα ,

Του χω ρ ισ μ ού  μα ς  εφθασεν ή π ικραμένη  ωρα !
"Ε χ ε τ ε  'γ ε ϊά  α νθρόστρω το ι  τοϋ τόπου  μου χοι-Ιάδες, 

και σείς .ΙουΛούδία του βουνού, δροσά τα ις  πεδ ιάδες ,  

χαϊ σείς ΑστέρΙα τ '  ουρανού χρυσά  τ ρεαου.ίΐασμένα, 

χαΐ σείς πουΛάχϊα 'α τά  χ .Ιαδ ίά  χαρούμενα  χαϋμένα  !
*Ε χ ε τ ε  γε ϊά  τη χώρα μου γ ΐά  π α ν τα  την  αφίνω, 

ΘΛίβομαι, χα ίω  χαϊ πονώ  χα'ι μα  όρο σάχρυ χ ύ ν ω  ! 
Π ατρ Ιάα  μου, δέν τώ .Ιεγα  πο τέ  μου νά Σ '  Αφήσω, 

âèv τ ώ ί ε γ α  χωρίς 'Ε σ έ  μ ία  σ τ ιγ μ ή  νά ζήσω  ! 
γ ια τ ί  άπό τά  π ρώ τα  μου Σ '  Αγάπησα μ έ  τρ έλ . Ια  

χαϊ ή ψυχή μου π ά ν το τ ε  μ '  'Ε σένα  χ α μ ογέ - Ια  ! 
Έ θ α ύ μ α ζ α ,  π α τρ ίδ α  μου, τόν  ή ΐ ΐ ο ,  τήν ΣεΛήνυ , 

τη  χα ρα υγή ,  τή δρόσο Σ ο υ ,  τή νύκτα , τή  γα-Ιήνη ! 

έθαύμασα ποΛΛαΐς ψοραΐς τά χύμα πού 'χυ.Ιοΰσε 

τή ν  ά μμο  πού Α γκάΛ ία ζε  χαί τή  γ.ΙυκοφιΛοϋσε  

χαϊ ε.Ιεγα «χώρα χαμμ ίά  σ τή  γή δέν θάναι α.Ι.Ιη 

(.(νά /χη τόσα ις  ώμορφίαίς, τόσα  περ ίσσ ια  χάλΛη  ’· 
( (Χ α ρ ά  V έμάς πού έχουμε, πεντάμορφη π α τρ ίδ α  

« π ρ ώ τ η  'ς  τή  δ ό ζ '  Αθάνατη χρυσόφωτη  Α χ τ ίδ α ' . ) )

Μ ά  · . · τ ώ ρ α  π ο ύ  μ ο υ  τ\τανε γ ρ α ψ τ ά  ν ά  σέ Αφησω 
δ ΰ ό  δ ά χ ρ υ ά  μ ο υ  π ύ ρ ι ν α  σ τ ό  χ ώ μ α  Σ ο υ  θ ά  χ ύ σ ω  !
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ίσως χαί γ ίνουν  π ο τα μ ός  χ ι  ΑγάΛία μ έ  τ Αγέρι ,  
ζ ό  χ ύ μ α  του τ ν '  Α γ χ α Κ α σ θ ώ ,  χοντά  σου r à  μ έ  ψέρη  ! ! 
νά ζ ή σ ω  π ά . ί ι  σάν που II μέσα ς '  τήν  Α γ χ α ΐ ί α  σου 

χ α ί  νά μ έ  ράψουνε έκεΐ σέ χ ώ μ α τα  δικά Σ ο υ  !
Μαρίκχ Πίπιζα.

0 ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΔΑΣΙ ΚΟΣΜΟΣ
(Συνέχεια Υδε πρυτ^ούμενον ?ύλλ·ν) .

,A'p**i'Tü)lU!.sv τάς χ,αι τχ χνχριθμχτχ ?
ζωάρια εοριτν-όριενα έν τωρω? 03; αμ(Αθς τ*?5ς τταρχλιχς, ομιλτι- 
σωμεν δε περί τής θρίσση; (bareng), τόσον περιέργου υφ’ 
δλας τάς επόψεις.

Καί έν πρώτοι; αυτη είναι μέγχς περιοδευτής (tourriste) 
καί κατ’ έξοχήν περιηγητής* τέκνον τών πολικών θαλασσών, 
διασπείρεται καθ’ άπαντα τά παράλια καί εις όλους τούς 
ωκεανούς, ύπόχρεως νά μεταναστεύση ενεκα ελλειψεως τροφή; 
καί τή; θαμ,αστής αυτή; γονιμότητας. Αί θρισσαι διαιρούν
ται εις δύο στρατεύματα, ών τό μ.έν διευθύνεται πρός δυσμας 
καί τό έτερον ποός άνατολάς. θά ελεγέ τις οτι αι μυστηριώ
δεις καί ατελεύτητοι αύτοι πομπαί έχουσι λόγον, δτι ή θά
λασσα είναι πολύ μικρά, δπως πεοιλάβη τάς θρίσσας. Ανα- 
χωρούσιν αί έκπλήττουστι αύται περιηγήτριαι καθ’ ώρισμέ- 
νην ήν.έταν, ώ; έάν ύπήκοιον εις τό αυτό σύνθημα, επανευρί- 
σκονται έν ¿ορισμένη πάλιν ημέρα εις τό σημειον τής άναχω- 
ρνίτεώς των αρ»’ ού κάμωτι τον γυρον του κοτίΛου,

Γνωστόν δτι ή θρίσσα είναι μέγας πλούτος διά τήν ’Ολ
λανδίαν, τήν Σουηδίαν καί τήν Δχνιμκρκίκν. *0 Γουλιέλμος 
Beuchel (le Bievolet, εύρε τό μέσον δπως διατηρή ταύτας 
διά τή; έμβαπτίσεώς των έντός άλατος. Εκατόν δέ ετη μετά 
τήν άνακάλυψιν ταύτην, h αύτοκράτωρ Κάρολος Ε'. μετέβη 
νά έπισκεφθή τάν τάφον του καί πρό; άνάμνησιν τής μεγάλης 
υπηρεσίας, ήν b Beuchel παρεΐξε τή άνθρωπότητι, τω έκαμε 
τήν τιμήν καί εφχγεν έκεΐ θρίσιαν ή( προσέφερον αύτώ έπ ■
χρυσού πινακίου.

Έάν μετά τήν μεμακρυσμένην καί μυστηριώδη λ ιτα 
νείαν των ήδνναντο οί άκαταπόνητοι περιηγηταί νά μετρη- 
θώσι, πόσα δισεκατομμύρια έκ τούτων θά ελειπον εις τό προσ
κλητήριου· πόσοι έχθροί, τόν άνθρωπον εχοντε; επι κεφαλής 
των, ταΐς έστησαν παγίδα καί άπεδεκάτισαν τάς λεγεώνας 
των! Έ  καλώς! Ή θαυμαστή γονιμότη; τών θρισσών άνα- 
πληροΐ άπάσας τάς γενομένα; καταστροφής Περί τκύτης ε
παρκές νά εϊπωμεν δτι σοφός ’Ολλανδός, έξ ίσου υπομονητικός 
καί διακεκριικμένος, έμέτρησεν εν θηλεια θρίσσα εβόομήκοντα 
τέσσαρας χιλιάδας εξακόσια ες ωα !

*Ότε μετά θερμήν ημέραν, πέριπατεΐ τις έν σκοτεινή νυ- 
κτί έπί τών άποκρήμνων βράχων, ούδέν δύναται νά έξισωθή 
πρό; τό μεγαλείου καί τήν καλλονήν τής είκόνος, ήν άγέλη 
θρισσών παρέχει αύτώ. Θά ελεγε τις οτι η θαλασσα μετα
βάλλει χρώμμα είς έκάστην στιγμήν, διότι άπό κυανής καθί
σταται ίόχρου; καί άπό έρυθρας επάργυρο; : είτα δέ γενική 
πυρπόλησις καλύπτει τά κύματα, έκτεινομένη αυτη ε’ς τόν 
δρίζοντα, ώς άτελεύτητον βεγγαλικού φώς, άγνωστον τώ Rag- 
gieri. Αί άβυσσοι είναι ώς πύρ, ή θάλασσα φαίνεται οτι καιε- 
ται καί τά κύματα κυλίουσι φλόγας. Etσί μυστηριώδεις α\

έκθαμβούσαι καταδύσεις, φανταστικοί αιγιαλοι "καί εκαστην 
φοράν, καθ’ ήν αί κώπαι βυθίζονται εν τή θαλάσση, θά ενο- 
μιζέ τις δτι έξάγουσι σπινθήρας δτι αύται έ;έρχονται τού 
πυρός ! ‘Ο απαράμιλλο; τεχνίτη; δστις πρό ολίγου έδωκε τήν 
απερίγραπτου ταύτην παράστασιν θαυμασίου φωσφορικής, 
είναι ή θρίσσα !

V.

Οε αλλόκοτο ι ίχΟΰς.
Τό t r e p a n g  είναι είδος όλοθουρίου καί είς τών μάλλον 

άλλοκότων ιχθύων τού ωκεανού. Φαντασθήτε δγκον άμορφον 
καί σαρκώδη, άπό τού ενός εΐ; τό άλλο άκρον τού Οποίου, 
διέρχεται πεπτικός σωλήν. Δέν είναι ζώον, άλλα στόμαχός. 
Εις τό εν άκρον τού σωλήνος τούτου, εύρίσκεται τό στόμα, 
τεθειμένου εις τό βάθος είδους χοάνη; καί κεκοσμημενον δια 
μικρών πυκνών πλοκάμων. Ό μοναδικός ούτος ιχθύ; έχει 
πρωτότυπον τρόπον δπως έκφράση τήν οργήν του, διότι οτε 
οργίζεται έμεΐ τά σπλάγχνα του χωρίς νά διατηρηση ουδέ έν 
έξ αύτών. ’Αλλά πώς θά ζήση τότε; Άπλούστατον τό πράγ
μα, διότι τά έντόσθια ταύτα έχουσι τήν παράδοξον δύναμιν 
νά άναφύωνται. Έφ’ δσον έξάγει έξ αυτών, επί τοσούτον σχη
ματίζονται. "Εχει έντόσθια ανεξάντλητα.

Ή  σάρξ τού κινεζικού t r e p a n g  είναι λεπτή, δσον καί ή 
αλιεία αύτού περίεργος. Εύθύ; ¿>ς συλληφθή, ό φρικώδης αλλ ’ 
εύάρεστος τήν γεΰσιν ιχθύ; ούτος, ρίπτεται ζών εντός λεβη- 
τος πλήρους ζέοντος θαλασίου υϊατο; καί δτε εζελθη τοϋ 
σώματός του τό έν αύτώ περιεχόμενον π.κρόν υγρόν, τον εξα- 
γουσι τοϋ λέβητο; καί άφαιροϋσι τά έντόσθια του. Είτα ασφα- 
λίζουσι τήν συντήρησίν των, καπνίζοντε; αύτόν δι’ αρωματώ- 
δου; φυτού καί τοποθετοϋντες αύτόν έπί ταρσού καλαμου τόν 
άποξηρκίνουσιν εις τόν ήλιον. Καί οϋτω παρεσκευασμένο; ποοσ- 
φέρεται εις τούς λίχνους τοϋ Ούρχνίου Κράτους, κατα προτί- 
μησιν τρώγοντας τούτον.

Τοΰλα Κόχχαλη.

   ------

ΑΝΤΙ ΙΕΡΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.
Τί παράδοξον πράγμα ή ζωή. Νήμα δπερ ή μοίρα κλώ

θει έκ με τάξης διά τόν πλούσιον, έξ έρίου διά τόν άστόν, 
έκ χονδροειδούς βάμβακο; διά τόν πτωχόν. Νήμα δπερ ό χρό
νος τών σκελετωδών χειρωντου πεοιελισσει περι την ηλα
κάτην τών ονείρων καί τών σχεδίων μας, άποκόπτων αύτό μέ 
τό οξύστομου δρέπανόν του, δταν νομίση τήν ώραν κατάλλη
λον.

Μέ καρδίαν μεστήν χαρά; καί ώραίων περί μέλλοντος Ο
νείρων, μέ ένθουτιασμόν καί έμπιστοσύνην τών δέκα οκτώ 
άνοίξεών του κατέλιπεν ό νέο; Γεώργιος την μικράν κωμόπο- 
λιν, έν ή έγεννήθη, μεταβαίνων εις τή> μεγαλώνυμου τής 
Παλλάδο; y ώραν.

Μέχρι τή; στιγμή; ταύτης τό νήμα τή; ΐδικής του ζωής 
έκλώθετο ήσύχω; έκ τών έρίων τών προβάτων τού χωρίου του, 
άνευ κόμβων καί συστροφών, ας η μήτηρ δια τών **φιλοστόρ- 
γων χειρών της άνέλυε καί έξεδίπλου υπό τήν πατρικήν στέ
γην.

*0 νέος Γεώογιος έθκύμαζε καί έσέβετο τήν παραδειγ
ματικήν τών γονέων του τελειότητα, ήτις έν τούτοι; ελάχε-
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στα συνεβιβάζετο ττρός την ήλικίαν καί τάς φυσικά? κλίσεις 
του.

'Ο πατήρ του υιός ίερέως, μέ ευσέβειαν φανατικήν μέχρις 
άγριότητος, ή'θελεν ευχαρίστως τουφεκίσει ολους τους φαρμα- 

ού τους ,  ώς τούς άπε/.άλει, οΐτινες κατέλυον τάς Τετάρτας καί 
Παρασχευάς, Ιάν αί χεΐραις του $έν έτρεμον οσάκις ελάμβα- 
νεν δπλον άνά χεΐρας. Άπεσύοθη νέος εις τό έν τή κωμοπόλει 
Β. κτήμα του μετά τής συζύγου καί του νεογέννητου υιού 
του, ίιότι είχεν οπογοητευθή άπό την διαφθοράν καί τήν κα- 
κοήθειαν, ήτις έβασίλευεν Ιν ταίς πόλεσι.

Συστηματικός διώκτης πάσης προοδευτικής ιδέας, τό 
πνεύμα του ή το στενότερον καί αυτού τού προσώπου του, δπερ 
ώμοίαζε πρός λεπίδα εγχειριδίου, έφ’ ού δίκην ααιών ήλων 
έλαμπαν οί μικροί στρογγυλοί οφθαλμοί του.

Οί φίλοι τής οικογένειας ταύτης ήσαν οί δύο ιερείς τής 
κωμοπύλεως. "Απαξ τής έβδομάδος οί καλοί πατέρες έπε- 
σκέπτοντο τόν φίλον των, δστις εις τιμήν των εθυσίαζεν άπό 
καιρού εις καιρόν φιάλην τινά τού παλαιοτέρου οίνου τού υπο
γείου του. Ή  μήτηρ τού Γεωργίου ήτο γυνή γλυκεία, χαρα
κτήρας ασθενούς καί ελαστικού, μετά τήν γέννησιν δέ τού 
υιού της είχε προσθέσει καί τετάρτην Θεότητα εις τάς 
προσευχάς καί λατρε'ας της. Τόν Ιδίδαξε νά άναγινώσκη εις 
τό Ψαλτήριον καί εις τόν ’Απόστολον καί νά προσεύχηται 
θερμότατα προ των άγίων εικόνων.

'Ως κατάλληλον διά τόν μικρόν υιόν της διασκέδασιν Γ 
Βεώρει τήν είς τόν εσπερινόν ή τήν πρωινήν λειτουργίαν μετά- 
βασίν του, καθ’ ήν ήξιοΰτο καί τής τιμής νά άναγινώσκη δσον 
ήδύνατο ένρινότερον τόν ’Απόστολον. Πλήν φεύ ! ή κατάστα- 
σις αυτη διήρκεσεν δσω διαρκούσι τά όνειρα θερινής νυκτός.

Ή καλή γυνή προσηλωμένη δλη εις τήν νηστείαν καί τά 
θρησκευτικά της καθήκοντα, ήγνόει δτι εν τή μορφώσει τής 
τρυφεοάς ηλικίας των παίδων, ό Θεάς έχει συχνότατα αντα
γωνιστήν τόν διάβολον. *0 πτωχός μικρός ήσφυκτία έν τή 
πνιγηρά εκείνη τής φασουλοφαγίας άτμοσφαίρα.

"Ηρξατο δθεν νά μαραίνηται, νά είναι άφηρημένος, με
λαγχολικός, νά μή άποστηθίζη τούς ψαλμούς τού Δαυίδ καί 
νά μή εΰρίσκη εύχαρίστησιν άναγινώσκων τόν ’Απόστολον. 
Οί γονείς ήοχισαν νά ανησυχούν, νά άπελπίζωνται.

*0 φίλος ίερεύς έκαμε σαρανταλείτουργον, ή έξορκίστρια 
τής' κωμοπόλεως έξώρκιζε τόν νεανίαν πρωίαν καί εσπέραν, 
άλλ’ οί οφθαλμοί του διηυλακούντο περισσότερον καί αί πα- 
ρειαί του έκοιλαίνοντο καί τό βλέμμα του έχαυνοΰτο. Κατό
πιν οικογενειακής συσκέψεως, άπεφασίσθη τάζιμον είς τήν 
Παναγίαν καί άφιέρωσις τού μικρού εις τόν μοναχικόν βίον. 
Τόν ένέδυσαν μικρά καλογηρικά ράσα, δλαι δέ αί καλαί τού 

. χωρίου γυναίκες ήρξαντο άπό τούδε νά τόν όνομάζουσι Παπά.
ΙΙαρήλθον έ τ η  κ α ί  ό π α ίς  π ά ν τ ο τ ε  ισχνός,  π ά ν τ ο τε  π ά -  

σ χ ω ν  έγ έ νε το  νεανίας .

'Εσπέραν τινά βροχεράν καί τρ-κυμιώδη, καθ’ ήν άπει 
λητικός δ άνεμος ήνάγκαζε τάς θυρας καί τά παράθυρα νά 
κλονίζωνται καί τριζοβολώσι, ο εξοχικός οίκίσκος τού πατρός 
τού Γεωργίου παρουσίαζεν όψιν ασυνήθη.

Γέρων άπόστρατος, καπετάνιος τής χωροφυλακής, θείος 
αριθμών έν τω βίω του πολλά τρόπαια καί πολυαθλον παρελ
θόν έζήτει διά μίαν νύκτα φιλοξενίαν παρά τή αγαπητή 
άνεψια του.

Ή μήτηρ τού Γεωργίου πολυάσχολος διά τό απροσδόκη
του τής έπισκέψεως ταύτης είσήρχετο καί έξήρχετο, έτοιμά- 
ζουσα πρόχειρον όείπνον, καθ’ ον χρόνον Γεώργιος καί ό πα
τήρ του ήκουον τάς ατελευτήτους διηγήσεις των άθλων καί. 
κατορθωμάτων τού γέροντος απομάχου.

Οί οφθαλμοί τού Γεωργίου είχον προσκτήσει έκταντον. 
ζωηρότητα. “Όλοι εκείνοι οι 'ίπποι καί τα δπλα καί αί αμ
φίστομοι μ.αχαιραι καί ο ποδοβολητό? των ίππων, τά αρτύ
ματα τής Ήηγησεως τού γέροντος θείου διήγειραν έν τω στη
θεί του πόθους αγνώστους, ηλέκτρισαν τό εις τάς φλέβας του 
σφύζον αίμα, τον απέσπασαν τέλος έκ τής νάρκης, είς ήν 
είχε βυθίσει αυτόν τό ράσον καί'αί νηστείαι.......................

Τήν επαύριον, ό γέρων απόμαχος ήγέρθη πρό τής ανατο
λής τού ήλιου, ίνα ώς έλεγε άναπνεύση τόν πρωινόν άέρα καί 
φθάση είς τήν πόλιν Β . . . πριν ή ό ήλιος άρχίση νά καίη 
ώς πεπυρακτωμένη κάμινος. Ά λ λ ’ δτε έζήτητε νά ζεύξη τόν 
ίππον του, ό ίππος δέν ευρέθη είς τήν θεσιν του. Τό χωρίον 
δλον ανεστατώθς, χωρίς δ ίππος νά εύρεθή.

*0 γέρων ήρξατο νά ένθυμήται τόν στρατιωτικόν βίον ώς 
καί τό συναφές τών στρατώνων υβρεολόγιου. Οί "Αγιοι, οί 
Θεοί καί αί ίΐαναγίαι έτρεμον έν τω εικονοστασίου έκ τών 
βλασφημιών τού γέροντος στρατιώτου. 'Η ανεψιά του έσταυ- 
ροκοπεΐτο καί έψιθ <ριζεν έξορκισμούς, ανησυχούσα συγχρόνους, 
διότι αι φωναί τού γέροντος ήθελον αφυπνίσει τον αγαπητόν 
της υιόν. Έν τω μεταξύ χολικός ασθμαίνουν ώρμησε μάλλον 
η είσήλθε διά τής θύοας κομίζων επιστολήν.

*0 γέρων θείος αποσφραγίζουν αυτήν εαει^εν έμ,βρόντητος. 
Ο γραφών ήτο δ μικρός καλόγηρος. 'Ιδού τό περιεχόμενον

«’Αγαπητοί μοι· γονείς
«Δέν θέλο» νά γείνω παπάς. Φαίνεται ότι δ διάβολος ήτον 

ενάντιος άπό τής πλέον μικράς μου ηλικίας. Φεύγω διά τήν- 
’Αθήνα, χαρούμενος, ευτυχισμένος. Θά γείνου στρατιώτης, κα
βαλάρης ώς δ θείος μου. ’Έτσι ήταν γραμμένο μου.

Καί έγεινε στρατιώτης, υποστάς μετά μεγαλητέρας εύχα- 
ριστήσεως τάς κακουχίας τού στρατώνας καί τών σταύλων, ή 
τόν ήρεμον καί αναπαυτικόν βίον. 8ν διήγε φυτοζών πλησίον 
τής μητρός του

" Ε λ έ ν η  Γεωργιάδου.
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Σήμερον κηδεύεται ο Ικ Οαρισίων μετενεχθείς νεκρός τοΟ πολυ-  

κλαύστον κκλλ ιτ ίχνου  Ά ρ ιστε ίδϋν  Δαμαλά. 1 ήμερον τον δ ί/ετα ι νε
κρόν ε’ ς του; κόλπουςτης ή ‘ Ελληνική π χ -ct; του, ήτ ις  δέν ήξιώθη v i  
τον άπολαύση νατόν Ιπευφημήση, νά τόν στευαν'όοη ζοϋντα, χδ-.όν ό’ν 
τόσο; Ευρωπαϊκό; κόσμο; Ιθαύμχσεν, ήγάπν σεν,  ίστεφάνωσεν. Αύτόν,  
ο σ τς ά ν έ θ .λ ε ν  Ιν  τή αμυύσω καχαστάση γή μ ,ς ώ. αγριολούλουδον 
Ιν Ιρήμω, καί όστις με τήν καλλ .νήν  καί εόωδΐαν του κατέλαβε τήν  
τ ιμητ.κωχατην θ ίσ ιν Ιν ταΐς 9αυμασ ωτέραις τών παραδείσων καί  
θερμοκηπίων άνθοδίσμαι;.

Ήμεΐς, α ί τ ι ε ς  εσχομεν τήν εότυχϊαν να τόν Υδωμ ν κατά τ ά ;  
παραμονάς τών γάμων του μετά τή ,  Σάρα; Βεινάρ, παίζοντχ τόν 
Άρμάνδον ε’ ς τήν « Κ υ ρ ί α ν  μ ε  τ ά ς  Κ α μ ε λ ί ήμεΐ;  α ί -
τ ινε; τόν Ιθαυμάσαμεν σφριγώντα με τό αρρενωπόν κάλλ ; του, κύ
ριον τή ;  σκηνής, κύριον τή; καρδία,ς τή;  Ιςοχωτε'ρα; ήθοποιοϋ τής  
ΪΙόρωπης, Ιννοο^μεν τήν θλίψιν καί. τή; ,ητρό; καί τής συζύγου,, 
&ς άπό ψυχής συλλυπούμεθα.
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Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Κ α \ ά λ λ η  ύ φ ά υ τ ρ ι α . — '’Επί της όδοΟ Σταδίου, εις 

τον περίβολον τή. Βουλής μετεκόμισεν άπό α'. 7βρίου το κατάστη
μά τ/,ς ή έπιτ/,δέία υφάντρια μεταξωτών καί αραχνοειδών υφα
σμάτων κ. Παναγιώτα Χατζοπούλου. Μετά χαρά; βλέπομεν τήν 
υφαντουργίαν όσ-,μέραι προαγομένην, ε'"ζ τάς προσπάθειας και
τήν φ ιλοτιμ ίαν Ιργ ατικωτάτων και φιλοπροόδι^ν γυναικών, άς τδ 
'Ελληνικόν κοινδν όοείλει νά Ινθαρρύνη κα\ υποστηρίζη·

Γ α λ λ ι ς ά ρ / χ ι ο λ ό γ ο ς. — Τά άθλα και οί θρίαμβοι της 
κ. Δ ελαφουά άπε -άκρυναν τον υιδν του Μορφέως άπδ τών βλεφάρων 
τής νεαράς άο/αιολόγου κ. λε Ραί. Και /ωρίς νά χάση καιρόν άνε- 
χώρησεν εις Περσίαν διά νέας άρχαιολογικάς άνακαλύψεις. Εδχόμεθα 
είς τήν εδγενη αρχαιολόγον νά δρέψη τάς αδτάς δάφνας, άς καί ή 
προκάτοχος της προς τ ιμήν τοΟ φύλου μας.

*Έ ρ γ ο ν γ λ υ π τ ρ ί α ς  Ά μ ε ρ ι κ α ν ί δ ο ς .  — Το συμβούλιον 
της σχηματισθείσης Ιν ’ Αμερική Ιπιτροπής πρδς Γδουσιν μεγαλοπρε
πούς μνημείο > το̂ ν Ιν ’ ίόβα πεοόντων στρατιι^τών προεκηρυξε δ ια 
γωνισμόν πρδς καλλιτεχνικήν Ικτέλεοιν σχεδί >υ διά τδ* μνημεϊον 
τούτο. Οί διαγωνισθέντες γλύπται ε’έκοσι δύο Ικ τών Ιξο'χωτέρων τ^ς 
Αμερικής κατέθ/}*αν άνωνύμως τά σχεδιογραφήματα αύχών κατά 
την όρισθεΐσαν 'μέραν, ί δ συστιθέν συμού'ΐον Ινέκρινε κα\ άπε- 
νειμε την Ις ΙέίΟ,ί^ιΟ φρ. αμοιβήν είς τδ δπδ τδν άριθμδν 15 σχε- 
διογράφτ,μα, οπερ είχε γράψει ή διάσημος γλύπτρια κ. Ά ρ ιέ τ α  Κετ- 
Τσιυυμ. Είναι ή δεύτερα φορά, καθ’ η* ή κυρία αυτη μετά τοιού 
των Ιξοχυτήτων συναγωνιζομένη τυγχάνει του α*. βραβείου.

Κ α τ α δ ί κ η  δ ι ά  κ α κ ή ν  γ λ ώ σ σ α ν .  — Είς τήν Ά μ : ρ ι - 
κην υπήρχε π ,τε νόμος, δ ι ’ ου αύστηροτάτη I εβάλλετο ποινή είς 
τους κακογλώσοους άνδρας ή γυναίκας. 7 δ οργανον δ ι ’ ου οί κ ατα 
δικαζόμενοι Ιτιμωρονντο ήτο σανίς, ής τδ εν άκρον Ιξετείνετο υπερ 
τον ποταμον καί τδ ετερον Ιστηρίζετο Ιπι μοχλού, τοποθετουμένου 
Ιπί τής ξ-,ράς. Είς τδ Ιπί τοΟ ποταμού άκρον τής σχνίδος άνηρτάτο 
κάθισμά, I©’ ού προσεδένετο ή κατάδικος, ήτις είσήγετο και έςή- 
γετο αποτόμως είς τδ υδωρ τόσας φοράς, οσα ψεύδλ^ ή συκοφαν- 
τ ίας ,  ή ύβρεις έιχεν Ικστομίσει είς λ)σμδν ξένων. Κ α τ ’ αδτά; είση'- 
χ̂ θη είς δίκην γυνή τις Ιπί κακογλοισσ.α κ α θ ’ ολων τών γειτόνων 
της. 1 · δ καστής, άφου Ιξ-:φρασε τήν λύπην του διότι δεν ήδύνζιο  
νά Ιφαρμώση τδν σωτήριον Ικεΐνον νόμον κατεδίκασε τήν ένοχον είς 
πρόστιμον 250 δολ. καί είς τά δικαστικά έξοδα.
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Ε Ν  Ε Δ Ρ A
Ό πατήρ μου είναι άθώος, εΐπεν ή -/.όση μετ’ ένεεγητι- 

κότητος .
Τί είςεύρετε, πτωχόν παι^ίον, σείς . . . .  Καί εάν έστω 

•είναι άθώος, όλοι τόν θεωρούσιν ένοχον, κατε-ϊικάρθη ι̂ έ καί 
ως τοιούτος. Σείς λοιπόν η κόρη τού καταόί/ου ίέν θά vuu.- 
φευθητε, επαναλαμβάνω, τόν υιόν τού θύμα τος.

Ή δυστυχής μ,άρτυς έκυψε τήν κεφαλήν. Ήσθάνετο ότι 
εάν ώμίλει όέν θά ήτο πλέον κυρία Ιαυτής. Ή φρίκη, ή οργή 
καί ή απελπισία κατείχαν κατά τήν στιγμήν εκείνην τήν 
καρ^ίαν της.

Ό Μονμάγερ τήν άλλοίωσιν τού προσώπου καί τήν συγ- 
κίνησίν της άπο ί̂ι5ει εις τήν συναίσθησή τού αδυνάτου τής 
ένώβεώς της μετά τού Γωτιέ. Καί καταλαμ.βάνεται υπό χα
ράς, πεποιθώς ήόη οτι ού έ̂ν έκεινη περί τού εγκλήματος 
του γνωρίζει. "Ο :ι θέλει πεισθή ισως νά ιϊεχθη τόν έρωτά 
του καί τήν χεΐρά του.

Θα με αγαπησφ, ι̂ενοεϊτο ο άθλιος. "Οχι! έ̂ν άγαπί τά 
παι^ιον εκείνο, έ̂ν ίύναται νά τόν άγ'απά, άφού ού έ̂ν 8\>· 
■ται νά έλπίζη.

Η Λουκιανή άνακτήσασα τήν ψυχραιμίαν της προσέθη-

B 1B .IIλ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
’Ι σ τ ο ρ ι κ ά  ί  π ρ α γ μ α τ ε ί α ι .  “ Ιπό τοΟ κ. Γ εωρ|ίου Κ α-  

σδόνη Ιςεδόθησαν ύπό τόν ανωτέρω τ ίτλον διάφοροι ΐστορικαί περικο- 
παί τοϋ κ, Κ. Πχπαρρηγοπούλου άνκγόμενκι εί; τα  τόν ‘ Ελληνισμόν 
αφορώντα, [Ιωλείται εί;  τό βιβλιοπωλείων τής ‘ Εστία; τιρ.ώμενον δρ. 4 .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Θ. Τρ. Α ο υ τ ρ ά κ ι ο  ν. Έ ληφθη πολύ άργά, ότε πλέον 

είχε δημοσιευθή ή ίδ ική μοο. Ι ϊτα ίε ι ό κ Σ όστις την είχε λησμο
νήσει. — Καν Α .  Γ. Μ α ν σ ο ύ ρ α ν. Ιίαρά τοΰ κ Α. Σ. Έ λήφθη-  
σαν φρ. 32 καί όχι 38 — Καν Γ. Στ. Μ α γ χ  έ σ τ ρ ι α ν. Ά μ α  
τή ΙνταΟθα άφίξει τη ;  δ ιαταγαί σον Ικτελεσθήσονται πάνν προθύ- 
μως. Δέν ίγραψα, όχι δια τούς λόγους, οό; νόμιζε ά λ λ ι  διότι 
δέ. εχω ούτε Ινό; λεπτοΟ καιρόν.— Καν Ε. Μ. Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν. 
Νέα συνδρομήτρια Ινεγράφη. Μυρία; .ύχαρ ιστ ία ;  δι’ εύγενεΐ; φρον
τ ίδα ;  καί θερμότατα συγχαρητήρια. 1 ραφομεν.— Μαθητρίφ κ. Κε
χαγ ιά .  Κ ω ν)π ο λ ι  ν. Εόχαριστοΰμτν δ ι ’ εύγενή συγχαρητήρια. 
ΗΙλομεν Ιργάτιδα πάσαν κόρην έ'χουσαν ανάγκην να Ιργασθή, ινα  
ζήση. ’ Εαν είσθε άπό τής αρχή; τή ;  Ικδόσε ς τής Έφημ.ρίδο; συν-  
δρομήτρια, ώς λέγετε, τότε γνωρίζετε τά ;  ιδέα; μας, α"τινε; πολ-  
λάκις καί ε’ ς μακροσκε)ή άνεπτύχθί,ααν άρθρα. ‘ Η κ Δευκή Έ -  
δουαρ; ούδίνα περί τούτου ποιε ίτα ι  Λογον, αύτη δ’ ή ΐδίχ φέρει 
στηθόδεσμον άπό πρωία; μέχρι; ΙσπΙρας. τ ί ί  δέ πρόγονο! μα; είναι  
αι καθαοτο Ιπινοήτριαί του, ώ ; Ιν Ι/.τάσει Ιγράφομεν Ιν τή ιστορία  
τοϋ στηθοδέσμου ε’ι ;  τό ήμιρολόγιον τοϋ 1 8 - 9 . — Κον Α. Στ. Ά μ -  
π ε λ ά κ ι ό ν, Ά λ λ α  δέν επληρωθη ή ληξχσα έξαμηνία της Ιν Α ι -  
γύπτω Βασιλικής Κουτσοπούλου.— Καν Β. 1. Κ. Α θ ή ν α ς  , Α -  
θλιότης τών διανομέων.— Καν Εί, Δ. Α θ ή ν α ς .  Ά φ ο υ  αί ίδ ι -  
και μας όΐν γράφουσι, δεχ^όμεθχ μετ’ εύγνωμοούνης τήν συνεργασίαν 
τών ςένων. — Καν Α. Κ . Π ά τ ρ α  ς. Έ αν είχον τήν εδκολίαν νά 
γράφω στίχους, δέν θά τους  ̂ Ιδημυσίευα ποτέ. Διότι φρονώ οτι πρέ
πει να δημοαιεύόινται οί Ιντ λέστατοι.  Δυστυχώς ή πρ^ς θεραπείαν 
τών μυυ ιώ ν Ιπιδοσις τών άν / |νωστριών μου μέ άναγκάζε ενίοτε 
νά παραοΔίνω τάς άρ-χάς μου. Γράψατέ .ι πρακτικόν, άνα Χ2Γον.
— Καν Α ί.  Δ. Τ α ϊ  γ ά ν ι ο ν. Μόνον μία. Α ί λοίπαέ κωφεύουν.
— Καν Χρ. Α. ’Α θ ή ν α ς .  Μάθετε υφαντικήν. Σήμερον είναι ή 
μάλλον προσοδοφόρος τέχνη .— Κ *ν Α. Κ. Σ μ ύ ρ ν η ν .  Δέν δυνά- 
μεθχ να μεταβαίωμεν τήν «’ Εφημερίδα τών Κυριών») είς μαγειρεΤον. 
Βι,ζαντιυήν Θά δημοσιευθή και ή ίσ  ορίχ τής αύχο ρατείρας ‘ Ελέ
νης. Αλλά δ ιατι παρακα) ουμεν, άφου γνωρίζετε ότι είναι ώραία  
και διδακτική, δέν τήν άπεστείλατε πρδς δημυσίευσιν. *( 'λ«ι λοιπδν 
λόγια, μόνον λόγ ια .— Καν Ε. Κ. Κ ό ρ ι ν 0 ο ν. Είμαι Ιγώ αύτή ή 
μεταβάσα προ ημερών και ρίψασα όπο ς̂ έτυχε τάς περί Κο-ίνθου κ ι ΐ  
Αουτρακίου Ιντυπώαεις μου. Εύχομαι τδ Ιρχ^όμενον &τος ή πόλις σας

κεν : ’Έχετε δίκαιον. ’Εάν δ πατήρ μου είναι ένοχος, $έν δύ
ναμαι νά νυμφευθώ τόν Γωτιέ. Μόλις έπέρανε τάς λέξεις 
ταύτας δ Μονμάγερ κατεληρθη υπό παραφόρου χαρας.

Χωρίς όμως νά τώ δώση καιρόν νά έξωτερικεύσγι τήν χα- 
ραν του ταύτνιν προσέθηκε : Κύριε, ή επί πλ^ον παρουσία σας... 
Πρ οτιμώ ν« εξακολουθήσω τόν ιϊρόμ.ον μου μ.όνη.

’Εκείνος ύποκλινόμενος ; Έζήτησα συγγνώμην $ιά τδ 
κίνημά μου, δπερ μόνον έρως, οίος ί  ΐό'ιχός μου ^τκαιολογεί. 
Άφού τά θέλετε άποκρύνομαι. Ά λ λ ’ άφήσατε με νά ελπίζω 
ότι θά σάς έπανίδω. Είναι τόσω εϋτολον. Έάν θελήσητε νά 
εξακολουθήσατε τούς παρά τήν λίμνην νυκτερινούς πεοιπά- 
τους σας, θά σάς έπανίιϊοσ ταχέως.

Ή δυστυχής κόρη, τόν θάνατον έν τή καρ&ία έχουσα, 
ι̂ενοείτο ό'τι κατά τήν στιγμήν εκείνην έπαιζε τό ό'νομά της, 

την τιμήν της, τήν ζωήν της ίσως  Αέν έίίστασεν έν τού
τοι?. Έπροκειτο νά σοίση τήν ζ&οήν τού ευεργέτου της. Τήν 
ζωήν τού δυστυχούς άθώου, δν άνευ τής έπεμβΙάσεώς της θά 
εϊχον ήόη ώ; άρνίον άνυπεράσπιστον άποκευαλίσει. Άογότερα 
θά μοί άποίοθή υπό τής δικαιοσύνη:, ο.τι χάνω σήμεοον ^ιε- 
Όηθη, εάν επιτύχω τού σκοπού μου Μεγαλοφώνως S i  προσέ
θηκε. ’Έστω, κύριε, θά κάμω ο,τι μοί ζητείτε. Καί ώ; α
στραπή άπεμακρύνθη αύτού γοργώ βήαατι. * ?

Θά μέ άγαπήση, ίιενοείτο ό άθλιος, καθ’8ν χρόνον ή Λου- 
κιανα τρέχουσα σχεδόν έψιθύρ’.ζε ; Θεέ μου ! ΐνα σώσω τήν 
τιμήν καί τήν ζωήν τού πατρός μ.ου, ινα Ικίικηθώ τόν θάνα
τον τού πατρός τού μνηστήρος μου, ίός μοι θάρρος νά φέρω 
είς πέρας τήν άποτρόπαιον αύτήν κωμωδίαν.
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να  δπερβαίνη χα! αύτάς τάς ’ Αθήνας. — Καν Ε. Μ. Π ά τ ρ α ς. 
Συγχαρητήρια Ιλήφθησαν πολλά χα! εύχαριστοϋμεν. Ά λ λ α  σύνδρο
μα! των αύτόσε συνδρομήτριών χαθυσ-.εροϋν πλεΐσται χαΐ τοϋ παρελ 
ϊόντος έτους. Έντρεπόμεθα να τδ γρχφωμεν. Ά λ λ α  μάς άναγχά- 
ζουσι — Καν θ  Κ. IJ ε ι ρ α ι ά .  Α φ ή σ α τε  τα πρωτότυπα χα! χα- 
ταγίνετε Ιπί τι να χαιρόν εις μεταφράσεις. Αύτο τδ «φωνή ήχούσθ η 
Ιν Ραμα» μάς Ιφάνη πολύ κωμικόν,

ΣΤΜΒΟΤΔΑΙ
-Καύσρισυος φ ιαλών. Συνήθως πρδς χαθαρισμδν τών φιαλών με

ταχειρίζονται χόχχους χριθής ή χονδρόν άλας. Συντελεστιχώτατον 
χα! Ιντελώς άδάπανον μέσον είναι μιχρ'α τεμάχια συντριβέντων π ι
νακίων ή άλλων ΰέλων.

ϊ τ ί λ β ω σ ι ς  επ ίπλων int. νκχρ\>ο!Γύλ\υ ή ά ν α χ α ρ ί ίο υ  (ixaiivtV 
Διαλύετε ε’ς μετρίαν θερμότητα χηρίον μελίσσης Ιντδς άπεσταλαγ-  
μένου ρευστοϋ τερεβινθίνης, μέχρις ου τδ μίγμα καταστή Ιντελώς 
γλοιώδες. Μετά ταΰτα  βυθίζετε Ιν τεμάχιον φλανέλας ή παλαιού  
μάλλινου ύφάσματος ε’ ς τδ ρευστδν τοΟτο χα! άφοϋ ξεσκονίσετε, στ ιλ-  
βόνετε τά  έπιπλά σας.

ς γ ν τ α γ η

Σβίγγ ι. Ζυγίζετε ήμίσειαν οχάν σεμιγδάλι, τδ δποίον βράζετε 
Ιντ?ς μιας όχάς γάλαχτος, μόγρις ου άποτελέση πηχτόν χηλόν. Τδ 
¿ποσύρετε τότε τής πυράς, τδ σκεπάζετε χα! τδ άφήνετε, μίχρις ου 
τδ σεμιγδάλι σκάση. "Οταν είναι ΙτΟιμον κα! χρυώση, προσθέτετε 
ε’ ς τδν χηλδν μίαν χουταλιάν βουτύρου. ’ Αρχίζετε τότε να ζυμό- 
νητε την ζύμην σας, προσθέτουσαι άπδχαΐροϋ ε’ ς χαιρδν άνά Ιν ώδν 
μαζύ1 τδ λευχδν καί τδ χίτρινον. Διά τάς άνω δόσεις προσθέτετε εως 
<5 αδγά. Τότε θέτετε εί ς τδ τηγάνι αφθονον βυύτυρον, κόπτετε τήν 
ζύμην σας μ!  τδ κουτάλι ώς τούς λουκουμάδες κα'ι βράζετε μΙ χα 
λήν πυράν Ιντδς τοϋ βουτύρου Ετο ιμάζετε  ιδιαιτέρως οιρόπιον, δι’ 
ου τούς περιχύνετε.

‘ Η αξιόλογος πρωτοβάθμιος διδάσκαλος κ. Εύρυδίχη Ίωαννίδυυ  
Γδρυοεν ϊντανθ ’ιδιωτικδν παρθεναγωγεΐον, περιλαμβάνον νηπιαγω-  
γεΐον, προκαταρκτικόν σχολεΤον και άνωτέρας τάξεις.

Ί ’ποσγομίνη νά Ιργασθή μετά του αύτοΟ ζήλου, μεθ’ ου Ιπ! πεν
ταετίαν  ήδη καί ΙνταΟθα χα! Ιν τέυ Ιξωτεριχώ Ιδίδαξε παρακαλεΤ 
τάς κυρίας τής πρωτευούσης νά Ινθαρρόνωσιν αύτήν, διά τήςεύγεν,Ος 
ύποστηρίξεώς των.

Διεύθυνσις τοϋ Παρθεναγωγείου αύτής :
Συνοικία Νεαπόλεως. Όδδς Μαυρομιχάλη άριθ. 41 .

Ό Μονμάγερ έπανήλθεν -ήσυχος εις τόν οίκον του, 8ν οι 
Ιίρωσσοι είχον καταλάβει κατά τήν ημέραν εκείνην. *Η μή- 
τηρ του βλέπουσα τόν εχθρόν τόσω πλησίον είχεν ανακτήσει 
τήν παλαιάν ζωηρότητά της. Τό τέως έσβεσμένον βλέμμα της 
έξέπεμπε κεραυνούς. Θά δυνηθώ νά εκδικηθώ τούς πυρπολη- 
τάς του οίκου μου, διενοεΐτο ή νραειχ, χωρίς νά κοινοποίηση εις 
ούδένα τάς σκέψεις της. Τήν επαύριον οι έν τή έπαύλει Μον- 
μάγερ διανυκτερεύσαντες στρατιώται διετέλουν είς προφανή 
ταραχήν. *Εν δπλον καί κιβώτιον πλήρες φυσίγγων υπεξηρέθη 
αΰτοΐς κατά τήν νύκτα εκείνην. Άνηνέχθησαν εις τόν αξιω
ματικόν των, δστις προέβη είς ανακρίσεις, χωρίς ούδέν νά 
άνακαλύψη.

*0 Μονμάγερ συνελήφθη καί εκρατήθη επί μίαν ημέραν 
ως ύποπτος, μεθ’ 8 καί άπελύθη.

Αί πολεμικαί αύταί ταραγαί έσκίασάν πως τόν ορίζοντα 
τών ερωτικών σκέψεοδν του. Ούχ ήττον άνά πάσαν εσπέραν 
μετέβαινεν είς τήν παρά τήν λιανήν δεντροστοιχίαν, ελπίζουν 
νά συνάντηση έκεϊ τήν Λουκιανήν.

*Η κόρη μεθ’ ολην τήν αποφασιστικήν γενναιότητά της, 
ήδυνάτει νά έξοικειωθή μέ τήν ιδέαν τής. μετά τοϋ δολοφόνου 
νέας σχέσεώς της. Δέ" μετέβη λοιπόν είς τήν λίμνην, καίτοι 
εβλεπε τόν Μονμάγερ μεταβαίνοντα έκεΐ άνά πάσαν εσπέ
ραν. Τέλος δ κύβος Ιρρίφθη. Αί παρερχόμεναι ημέραι άπετέ- 
λουν απώλειαν πολυτίμου χρόνου διά τήν σωτηρίαν τοϋ Δο- 
ριάτ. Ή δυστυχής Λουκιανή ΰπέκυψε τέλος. Μετέβη είς τό 
δρισθέν τής συνεντεύξεως μέρος, ενθα δ Μονμάγερ άνέμενεν

*Η γνωστή Ιπ ιτηδειοιάτη χα! φιλόκαλος μοδίστα γυναικείων.  
Φορεμάτων χ. Μαργαρίτα Γ. Νικη’.κκη ειδοποιεί τάς πολυπληθείς 
πελάτιδάς της, οτι μετέφερε τδ Ιργοστάσιόν της Ιπ! τής δδοϋ 'Ερμου 
χα! Διομείας άριθ. >0. ΓΙαραπλεύρως τής οικίας του δικηγόρου χ. 
Στεφανίδου.

ΤΔΏΡ ΚΟΛΩΝΙΑΣ

Αί Ιπαυερ-χόμεναι Ιχ τών Ιξοχών αισθάνονται τήν έλλειψιν  μυ
ροβόλου χα! καθαρού τών κήπο ν άέρυς. Τδ ύδωρ Κολωνίας τοϋ Ιπ! 
τής οδού Σταδίου μυρεψείου Δεούση άναπληροΐ τήν έλλειψιν  τ α ύ -  
την. Πωλείται εις τδ ήμ.συ τής αξίας τής Εύρωπαϊχής, εΐνε δΙ άρω- 
ματιχωτέρα Ιχείνης ώς χα! οί σάπωνες του.

Ή  γνωστή Ιπ! χομύότητι χα! τα χ ύτητ ι  Ιργασίας, χα! μετρίαις  
τ ιμα ΐς  μοδίστα κ. ’Αναστασία  Ά μ π α ζ  ,πούλου ειδοποιεί τάς πελά-  
τιδας της οτι μετώχησεν Ιπ! τής όδού Πινακωτών άριθ. 1:) πλησίον 
τοϋ Άρσαχείου χα! απέναντι τής Γερμανικής Σχολής.

Διδασχάλισσα Έ λλην !ς  μ! καλάς συστάσεις ζητεί θέσιν οικοδιδα
σκάλου ε!ς τδ Ιξωτερ-κόν. ΔΙν έχει μεγάλας απαιτήσεις. Ή  Διεύ-  
θυνσις είς τδ ΓραφΑον μας.

ΕΦΗΜΕΠΣ
Τό  άρχ-αιοΓ« του ζώ γ  έγ Έ .ΙΑά ,ό ι ήμερησίωγ φύΛΛωγ 

ίόρύθη τό έ875 χ ι ϊ  έχό ίδ ε τα ι  ε ί τ  ιιεγα σχήμ α  

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ 

Γραφεία: οδός Σοφοκλέους άρ. I 

Τιμή συνδοομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δΓ εν Ιτος δρ. 30.
’Επαρχιών δΓ εν ετος δρ. 30. Εξωτερικού δι’ εν έτος φρ. χρ. 45.

Τή| προσθήκη δρ. 5 διά τάς Επαρχ ίας  καί φρ. χρ. 5 διά τδ Ιξω- 
τερικον συναποστέλλεται δ «Ρωμηός» τοϋ Σουρή.

*Η Έ  ιρ η μ ε ρ ί ς  περιέχει: ιδιαιτέρας τηλεγραφικάς και ταχυδρο
μικά: ανταποκρίσεις έξ Εύρώπτς καί Ικ τών ’Επαρχιών. — Ά ςθρα
τών ζητημάτων τής ήαέρας — Ειδήσεις ά σφαλεστάτας. — ’Επιστη
μονικά καί καλλιτεχνικά. — Βιβλιογραφίας. — Χρηματιστικά π α ν 
τοειδείς π*ηροφορ’ας. Καί ώς Ιπιφυλλίδας δόο έ κ λ ε χ  τ ά  Μ υ θ ι 
σ τ ο ρ ή μ α τ α .

αύτήν πυρέσσων καί καταφλεγόμενο; υπό τοϋ άκατανικήτου 
πάθους του.

Τη είπε λόγους αγάπης, τη ΰπεσχέθη βίον εύ^αίμονα, τη . 
ώρκίσθη νά άφιερώση τήν ζωήν του είς τήν ευτυχίαν της, ήρ- 
κει νά τω ύπέσχετο οτι θά παύση σκεπτομένη τον Γωτιέ, οτι 
μίαν ημέραν θά τόν άγαπήση·

Αί έσπεριναί συνεντεύξεις επανελαμβάνοντο καθ’ εκάστην, 
*Η Μαρία Δοριάτ, ή θετή τής Λουκιανής μήτηρ έ'μαθε παρά 
γειτόνων τά κατά τάς έσπερινάς τής κόρης της απουσίας 5ια- 
τρέχοντα. Παρηκολούθησεν αύτήν μακρόθεν καί επείσθη 
περί τής άληθείας. ’Αλλά καί δ ά'γρυπνος οφθαλμός τής Λου- 
κιανής είίε τήν Μαρίαν Δοριάτ. Ήννόησεν ό'τι κατεσκοπεύετο. 
Ή αμηχανία τη; δθεν υπήρξε μεγάλη ά'μα τη κατά τήν εσπέ
ραν εκείνην Ιπιστροφη της. ’Αμφότεραι άπέφευγον νά άνταλ- 
λάξονσι λιέξιν, ¿δείπνησαν ίέ  χωρίς σχεδόν νά ί'ίωσιν ή μία 
την άλλην. Μόνον άπό καιροϋ είς καιρόν οι οφθαλμοί τής Μα
ρίας Δοριάτ έπληροϋντο δακρύων, έπροσποιεϊτο ίέ  δτι είχεν 
ανάγκην νά μεταβή εί; τά παρακείμενον δωμάτιον, ό'πως μή 
ιφονραθή κλαίουσα.

Ή Λουκιανή έκάθητο επί άκανθων. Μή ίυναμένη 5έ νά 
συγκράτηση τήν συγκίνησίν της, ήρώτησε μετά δειλίας. Μη
τέρα. ιϊιατί κλαίεις ;

Τό γνωρίζεις καλλίτερα άπό εμέ, παιόί μου !
Σκέπτεσαι τόν πατέρα μου ;
Τόν πατέρα σου σκέπτομαι πάντοτε νύκτα καί ήμ.έραν, 

άλλ’ ή λύπη μου σήμερον δεν είναι συνέπεια τής διηνεκοϋςτ 
ταύτης σκέψεώς μου. (άκολουθεΐ).


