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Δια τα ανυπόγραφα άρθρα ^

. ευρύνεται ή συντάκτις αυτών 
Ο Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τα πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
/> γραφα ίιημοσιευόμενα ή μη 
■ δεν έπιστρέφονται.— ’ Ανυ

πόγραφα καί μή δηλοΰντα 
■' την διαμονήν τής αποστελ- 

λούσης δεν είναι δεκτά. —
(•Ν Ιΐασα άγγ λία άφορώσα εΐ; Λ 
Ο τάς Κυρίας γίνεται δεκτή. ,>

Αί μεταβάλλουσαι διεΰθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι '■ 
γραμματόσημον 50 λεπτών ι 

Λ πρδς έκτύπωσιν νέας ταινίας.
_̂ >CX>GOO<̂ ogpOCO<x̂ ήjς—

II Ε  I ’ I Ε  X  Ο Μ Ε Ν Α
Ή δίοποινίς Στεβανοπολι μετ’ εΐκονος. — Τό ζήτημα τής ήμερα; (όπό Μαρίας Άλεξανδρι'δου). —  Τό πρώτον μάθημα τής μητρός πράς τό νη’πιον τέκνου 

της ιίπό κ. Σαπφοϋ; Λεοντιάδος). —  Οί μαθηταί δολοφόνοι. — ’Αδαμαντία Γρηγοριάδου (ίιπό Δο; Πηνελόπης Γρηγοριάδου). — Ποικίλα. — Έόδομα- 
οιαιον δελτίον — Βιολιά καί Περιοδικά. — Μεταξουργείου καί Υφαντουργέ1.ον Σπάρτη; Καρασταμάτη. —’Αλληλογραφία. — Συμβουλαί. — Συνταγή. 
Ειδοποιήσεις.— Έπιφυλλίς.

Ι Ω Α Ν Ν Α  Σ Τ Ε Φ Α Ν Ο Π Ο Λ Ι

Ή πρώτη φοιτήτρια τής φιλολογικής σχολής του Πανεπι- 
στημείου τής Ελλάδος, δεσποινίς Ιωάννα Στεφανόπολι έγεννήθη 
έν Άήήναις τό 1875. ’Από -τής παιδικής αυτής ηλικίας έδείκνυε 
μεγίστην πρός τά γράμματα έπίοοσιν και ιδιοφυίαν έκτακτον. 
Εδιοάχθη κατ’ οίκον τα στοιχειώδη εγκυ
κλοπαιδικά μαθήματα ίιπό τής έκ μητρός 
θείας αυτής δεσποινίδος Σμόλτσε, νυν διευ
θύντριας του έν Κων)πολει παρθεναγω
γείου τής Παλλάδος.

άεχαετις είσήχθη έν τώ τότε λειτουρ
γάνε. Παρθεναγωγείο) τής κ. Αικατερίνης 
Ααοκαριόου, ένθα όιήκουσε τά μαθήματα 
•ων ανωτερων τάξεων, διακρινομένη άνά 
τ̂ ν ετος και τυχούσα έκάστοτε τών βρα
βείων πάντων τών μαθημάτων.

Άπο
αΐσθχν

φοιτήσασα του Παρθεναγωγείου καί
ανομένη άκατάσχετον πρός άνωτέραν

παιδείαν κλίσιν, συνέλαβε την άπόφασιν
‘•ΰί ΎυμπληρΦοεως τών γυμνασιακών της
σπουοών. Δυστυχώς έν Ελλάδι οίίτε τέ
λειο·/

' Ι ω ά ν ν α  Σ τεφα νόπο λ ι.

^ήρωτικών cours — όπως ή βουλωμένη νά εξακολούθηση 
ΗΒΡ^β.α έγγράφηται έν αύταίς. Έδέησε λοιπόν νά διχκούση 
"X '^α’α οιχοι ίιπό γυμνασιαρχών και καθηγητών. Εντός όλί- 

Ρ? »Χε·«ώς, χρονικού διαστήματος ή δεσποινίς Στεφανόπολι

είχε διεξέλθη πάντα τά στοιχεία τής Ιλιάδος καί Οδύσσειας 
του Όμηρου, πλείστα δράματα καί τραγωδίας του Σοφοκλ.εους 
καί Ευριπίδου, καί πλείστα κεφάλαια του Ηροδότου, Αριστο- 
τέλους, Λουκιανού, ως καί μέρη έκ του Άριστοφάνους καί άλ
λων έκ τών δυσκολωτέρων συγγραφέων πεζών τε και ποιητών. 
Είς την Λατινικήν, ήν έδιδάχθη παρά τοΰ ίδιου πατρος της, 

άξιοτίμου συναδέλφου ημών Χ . Στέφανο“ 
πολι ή νεαρά φιλόλογος εποιησατο έκτα
κτους προόδους. Πάντα τά άσματα τής Αί- 
νειάδος του Βιργιλίου καί πληθύν άλλων 
έκ τών δύσκολων Λατίνων συγγραφέων δι- 
ήλθε μετά καταπληκτικής ευκολίας, κινή- 
σασα εν ταις απόλυτηριοις αυτής εξετα- 
σεσι, διά τών εύστοχων απαντήσεων της, 
τόν θαυμασμόν τών καθηγητών του γ υ 
μνασίου.

Κατά τόν Ιούνιον του παρελθόντος έτους 
ή δεσποινίς Στεφανόπολι προσηλθεν εις γ υ 
μνασιακός απολυτηρίους εξετάσεις, ώς δε 
καί έν τω φύλλω της παρελθουσης εβοο- 
μάδος έγράαομεν διεκρίθη και ελαβε τόν 
άνώτατον βαθμόν μεταξύ έξήκολτα έξετα- 
σθέντων μαθητών. *

Τά κατά την κατάταξιν καί εγγραφήν της 
έν τφ  IIανεπιστη μείω έξεθήκαμεν ήδη έν 

μακροίς. Άπό τής παρελθουσης δ’ έβδομάδος, δτε παρεχωρήθη 
αύτή ή άδεια παρά του υπουργείου τής Παιδείας, κατελαβε την 
θέσιν της είς τά εδώλια τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου, ενθα συνο
δεύεται έκάστοτε υπό τού πατρός αύτής κ. Στεφανόπολι.
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Οί φοιτηταί της φιλολογικής σχολής, ου μόνον ουδαμώς έφά- 
νησαν έκπλαγέντες διά το πρωτοφανές τής εν ταΐς παραδόσεσιν 
αυτών φοιτήσεως γυναικός, άλλα μετά σεβασμού και υπερηφά
νειας έδεχθησαν τήν πνευματικήν αυτών αδελφήν, πιστοποιούν- 
τες ούτιυ τήν περί του εύγενοϋς χαρακτήρος του Έλληνος φοι- 
-ητού άπό διετίας έξενεχθεϊσαν γνώμην μας.

ΤΟ ΖΗ ΤΗ Μ Α ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πρώτη ή προσφιλής «ΈφημερΙς τών Κυριών» ήγειρεν έν τη 

ήμετέρα κοινωνία, ζήτημα προ πολλοΰ ήδη απασχολούν τόν ευ
ρωπαϊκόν κόσμον.

Πρόκειται περι της εργασίας τής γυναικός, τής άποτελεσμα- 
τικωτέρας αυτής συμμετοχής εις τήν πάλην του βίου και τής 
ανωτέρας πνευματικής μορφώσεως καί έπιδόσεως εις τάς έπι- 
στήμας καί τάς βιοποριστικά; τέχνας.

Τό ζήτημα τούτο, τόσον είναι ένδιαφέρον καί ζωτικόν, ανάγε
ται εις τόσον σπουδαία συμφέροντα ουχί μόνον του ήμετέοου 
φύλου, αλλά καί συμπάσηςτής κοινωνία;, ώστε παν άλλο ή θρα
σεία δύναται νά έκληφθή ή τολμώσα νά ύποβάλ.η τάς επί του 
αντικειμένου τούτου ταπεινάς αυτής σκέψεις καί παρατηρήσεις.

Είναι άναμφισβή τη τον πλέον, ότι ή γυνή οφείλει νά ΰποκύψη 
εις τόν άναπόδραστον φυσικόν καί κοινωνικόν νόμον, ήτοι νά 
έργασθή καί αυτή άπό κοινού μετά τού άνδρός, άγωνιζομένη 
τόν περί υπάρξεως άγώνα.

"Ο9εν ώς έν τώ παρελθόντι είργάσθη έν σχετικούς περιωρι- 
σμένψ κύκλω, οϋτω καί έν τω μέλλοντι όργα νά δράση έν στα- 
δίω μάλλον ευρεί. Άγνοοΰμεν λοιπόν πόθεν έπεκράτησεν ή κατ’ 
αυτής έπιρριπτομένη μομφή καί ιδία καθ’ ήμών τών Έλληνί- 
•δων, ώς δήθεν οκνηρών έν τω βίω καί άναλγήτωνέν τή κοινω
νική δράσει.

Η γυνή είργάσθη, ίσως δέ καί υπέρ πάσαν άλλην ή Έλλη- 
νίς. "Γπήρξεν ένάρετος πάντοτε, πιστή καί άφοσιωμένη σύζυγος, 
τρυφερά μήτηρ, φιλόπονος οικοδέσποινα, ούδ’ έφείσθη κόπων 
σωματικών καί ψυχικών μόχθων υπέρ τής ευημερίας τού οί
κου α,υτή;.

Άλλ’ ή έν τή οικογένεια τοιαύτη δράσις τής γυναικός δένέξε- 
οηλώθη βέβαια πάντοτε κατά τόν αυτόν τρόπον, ύπήρξεν όμως 
ανέκαθεν ανάλογος πρός τάς κοινωνικά; άνάγκας, τήν άνάπτυξιν 
καί μόρφωσιν καί τό πνεύμα τής έποχής έν ή έζη.

Ούτως αί άπλοικαί καί άτρόμητοι ήμών μητέρες, αγνοούσα', 
καί αύτό τό όνομά των νά χαράξωσιν, άνέπτυςαν έν τοσούτω 
υψίστην γενναιοφροσύνην καί ηρωισμόν άκαταμάχητον, ούχί 
δέ μόνον συνεμερίσθησαν τάς περιπετείας καί τον ένθουσιασμόν, 
άλλ όταν ή χρεία τό έκάλεσε καί πρωτηγωνίστησαν εις τόν 
ηρωικόν καί ένδοξον άγώνα τόν έξασφαλίσαντα τήν ύπαρξίν μας 
ό'ς έθνους.

Μετά τήν παρέλευσιν τού χρόνου τούτου τών δοκιμασιών καί 
άφού ή πατρίς ήλευθερώθη, άπέθεσε τότε καί ή γυνή τό όπλον 
καί άνέλαβεν ώς καί πρότερον τήν αφανή μέν, πλήν εΰγενή καί 
πλήρη άφοσιώσεως έν τή οικογενειακή εστία θέσιν αυτής. Τής 
θέσεως ταύτης οί πατέρες ήμών, καίτοι άμαθεϊς καί άξεστοι έν 
τή ευθυκρισία των, όμως έπί τοσούτον συνησθάνοντο τήν ευερ
γετικήν επιρροήν, ώστε άπχσαν τού οίκου τήν ευημερίαν έστή- 
ριζον επί τής άρετής, τής φρονήσεως καί άφοσιώσεως αυτής, 
αυτήν θεωρούντες ώς πολύτιμον συνεργάτην διά τήν τής οικογέ
νειας σώφοονα καί υγιά άνάπτυξιν.

Ότε κατόπιν βαθμηδόν τό έθνος ήρχισεν ύλικώς καί διανοη- 
τικώς ν’ άναπτύσσηται καί έπιδίδηται εις άνωτέραν έκπαίδευ- 
σιν, ούδ’ ή γυνή καθυστέρησε" τά τε δημοτικά Σχολεία καί τά

ιδιοσυντήρητα παρθεναγωγεία υπερεπληρώθησαν καί ούδ’ έξή». 
κουν πρός πλήρωσιν τού πρός τά γράμματα πόθου τών θυ-ατέ- ύ 
ρων μας, ταύτα δέ συν τω χρόνω απέδωσαν συζύγους καί μη. 
τέρας νοημονεστέρας, προσπαθούσα; νά ευρύνωσι τόν έν τή oí-, -] 
κογενεία κύκλον τής ένεργείας αυτών, άναλόγως τώ ν  άπαιτή- 
σεων τής έποχής.

Καί μή νομίση τις, ότι γυνή έπιμεμελημένης τυχούσα μορ- έ! 
φώσεως, ώς μήτηρ οικογένειας καί όφείλουσα νά έκπληρώση έν 
συνειδήσει άπαντα τά συζυγικά καί μητρικά αυτής καθήκοντα, ,Γι 
καθυστερεί κατά τι έν τή άδιαλείπτω διανοητική τε καί σωμα- ι 
τική εργασία οίασδήποτε άλλης γυναικός.

"Η νομίζετε ότι τά πρώτα μετά τόν γάμον της έτη, τά τής 
μητρότητος άλλεπάλληλα βάρη δέν άπασχολούσιν αυτήν άρ- Ί 
κούντως ;

Καί δέν έχει άνάγκην πασών τών δυνάμεών της όπως άνθέξη 
καί φέρη εις πέρας τήν έν τώ κόσμω ελ.ευσιν τών τρυφερών καί 
ευθραύστων αυτής προσφιλών υπάρξεων ;

"Αν δ’ έννοή νά έκπληρώση κατά γράμμα τό υπό τής φύσεως 
καί τής καρδίας της έπιβαλλόμενον αυτή καθήκον καί γάλου- i 
χήση αυτή τό τέκνον της, άρά γε δέν οφείλει νά έχη τό τε πνεύμα 
καί τό σώμα ήσυχον καί ν’ άφιερόνη άπαντα τόν χρόνον αύτής, t 
διά νυκτός καί ήμέρας, εις περίθαλψιν τού μικρού καί άδυνάτου 
πλάσματος, ότέ μέν ποοφυλάττουσα αύτό έκ τών άπειραρίθμων 
κινδύνων τών περιστοιχούντων τά προσφιλές αυτού λίκνον, άλ- > 
λοτε δέ πεισματωθώ; καί μετ’ άγωνίας παλαίουσα κατά τίνος 
επαράτου νόσου, ΐνα τά άποσπάση έκ τών ονύχων τού θανάτου;, g

ΓΙοία μισθωτή χειρ θά δυνηθή ποτέ ν’ άντικαταστήση τήν ή 
μητέρα πλησίον τού τρυφερού έκείνου βρέφους, όσον άφωσιω- 
μένη, όσον ευσυνείδητος καί άν ήνα ι;

Ουδεμία λοιπόν άλλη ΰγιεστέρα καί φυσικωτέρα διαρρύθμη-Μ 
σις τών δυνάμεων τής άνθρωπίνης δυάδος, τεινούσης πρός ενα γ 
καί τόν αυτόν σκοπόν, τήν διατήρησιν καί πρόοδον τής άνθρωπό-, · 
τητος, ούδ’ ύπήρξεν, ουδέ θά ύπάρξη παρά ή άρχή τής εξ ίσου 
άπονομής τής έργασίας μεταξύ άμφοτέρων.

Δέν είναι ορθόν καί λογικόν εις μέν τόν άνδρα νά μένη απο- 
κλειστικώς ή ευθύνη τής υλικής ευημερίας καί ή προστασία απο 
παντός έξωτερικώς έπαπειλούντος κινδύνου, εις δέ τήν γυναίκα 
ή άνατροφή των τέκνων, ή διάπλασις τής άθώας καί τρυφερά; 
αυτών καρδίας, συνάμα δέ καί ή διοίκησις τού οίκου, ή διά του 
πνεύματος καί τής χάριτός της γλυκεία έπί τού συζύγου καν , J 
τέκνων της φιλόστοργος επιρροή ;

Καί όμως δυστυχώς τούτο δέν άρκεί σήμερον. Εύρισκάμεθο^· 
εις εποχήν μεταβατικήν. Ή κοινωνική ήμών κατάστασις ά/λοιού- ] 
ται όσημέραι. Ό άνήρ δέν επαρκεί πλέον μόνος εις τάς άνάγκας. 
τής οικογένειας, τούτο τουλάχιστον λεληθότως μαρτυρεί η οση- 
μέραι αύξουσα άγαμία καί ή προίξ ήν θηρεύει. Καί ίσως ό'**; 
καίως άφού ό πολιτισμός έλέπτυνεν άπάσας ήμών τάς ουναμεί?»/ 
τάς τε διανοητικά; καί τάς σωματικά; καί ηυξησεν, έπολλαπλα-, 
σίασε τάς άνάγκας ήμών. Ο περί υπάρξεως άγων κατέστη αμε'·" 
λικτος, διότι ύψώθη εις σφαίρας άνωτέρας. Ο άνθρωπος δεν «" 
νωνίζεται πλέον μόνον περί τού ζήν, αλλά περί τού εύ ζήν· 
Πάσαν αυτού σκέψιν, πάσαν όρμήν πρός εν καί τό αύτο εντεινε· 
σ-ημεϊον. Άλλοίμονον δ'εις τόν άποτυχόντα. Η συμφορά'0̂ ©! 
είναι άνυπολόγιστος. "Οσον ή πτήσις ύπήρξεν αιθέρια, τοσο* -1 
καί ή πτώσις οδυνηρά.. Ό πόνος καί ή άπογοήτευσις εσονται τ0’τ§| 
λοιπού οί πιστοί τού ταλαιπώρου βίου του σύντροφοι!

Καί δέν είχε δίκαιον ó J. J. Rousseau άναγράφων τόν "¿pl . 
φημον έκείνον άφορισμόν,ότι ό πολιτισμός υπήρξε πρόξενος »να- 
ριθμήτων δεινών καί άντί νά συντελέση εις τήν ευτυχίαν ,3 
άνθσώπου, έ-̂ εοε τόν όλεθεον αυτού ;k ' i i » ’
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Μη-ω; ομως, .
—οιήσηται σταθμόν καί νά όπισθοδρομήση ;

Όχι βέβαια! Χωρει καί οφείλει νά χωρή πάντοτε προς τά 
έιιποός, αδιαφορούσα πρός τούς άδυνατούντας καί άρνουμένη 

Κ̂ ά̂ντα μή δυνάμενον νά τήν ακολουθήση έν τή άκατασχέτω αυ
τής όρμή -

Ό άγων είναι τοσούτον σφοόρός, η πορεία τοσούτον φρενη- 
τιωδώς ταχεία, ώστε έκαστος άναγκάζεται μόνον περί εαυτού 
νά οροντίζη. "Οθεν έκαστος άνήρ ή γυνή οφείλει νά ριφθή (οπλι
σμένος έν τή πάλη καί νά παρασκευάση μόνος έχυτω τήν ύπό 
τόν ήλιον θέσιν του.

Τοιαύτη, άν δέν είναι μέχρι τούδε, εσεται όμως άφεύκτως 
έν έγγυτάτω μέλλοντι, η κοινωνική ήμών κατάστασις.

Ή δράσις τής γυναικός δέν είναι δυνατόν νά περιορισθή έντός 
τού οίκου μόνον, οφείλει καί αυτή, κατ’ άνάγκην, νά έντείνη, 
ύπερμέτρως, ίσως, τάς δυνάμεις της καί νά εύρύνη τόν κύκλον 
τής ένεργείας της.

’Οφείλει ν’ άναπτύξη τάς διανοητικά; αυτής δυνάμεις κατά 
τό πνεύμα τής έποχής καί νά έπιδοθή εις τέχνας καί έπιστή- 
μα; ούχί διά νά έρίση πρός τόν άνδρα. Τούτο θά ήτο μικροφι
λοτιμία άναξία τοσούτων άγώνων. ’Όχι, έχει καθήκον σοβαρώ- 
ΐερον, εχει βλέψεις υψηλότερα;. Θέλει νά προσφέρη έαυτήν έν- 
τελέστερον ολοκαύτωμα εις τόν βωμόν τής οικογένειας.

Ή άξίωσίς της δέν είναι άγέρωχος πρόκλησις, είναι έθελο- 
θοσία, είναι αύταπάρνησις. Φλέγεται ύπό τής έπιθυμίας τού νά 
φανή παράγων άπότελεσματικώτερος, νά δυνηθή, αυτή ή άδύ- 
νατος, να καταστή εν δεδομένη στιγμή τό στήριγμα, ή έλπίς 
τών προσφιλών αυτή υπάρξεων.

Ή κοινωνία οφείλει νά κατανοήση τήν ευγένειαν, τό ύψος τών 
βλέψεων αυτής, ν άπεκδυθή παλαιών προλήψεων, νά παραδε- 
χθή την συνεργασίαν της, νά τή άνοιξη στάδιον εις τέχνας καί 
Ιπιστημα; μέχρι τής σήμερον μόνον εις τούς άνδρας προσιτά;.

’Οφείλει νά κατανοήση, ότι ή άνθρωπότης δέν βαδίζει πλέον, 
αλλα χωρει δια γιγαντιαίων άλ,μάτων.

Τό πάλαι η ειρκτή, αί παντοειδείς κακώσεις ή αί πυραί τού 
ιεροόικαστηρίου, άνέμενον τούς προτρέχοντας τού αιώνός των,
• (V σήμερον οι καιροί ηλλαξαν, ολη η πεπολιτισμένη άνθρω- 
»Γ β  - -ο Ό , ι την λαμψιν τών φαεινών έκείνων άστέρων.

Εφ υμων όμως, αΐτινες ώς έκ τής θέσεως υμών έν τή κοι- 
ί Λ  ' ω; δημοσιογράφοι, η όυς παιδαγωγοί καί αΐτινες διά τών 
ΪΡκων και των ενεργειών υμών προσπαθήτε νά διανοίξητε τάς

» τής γυναικείας ταύτης άναμορφωσεως, βαούνει ύψίσττ, εύ- νυνη. 1 1 1
Εξ υμών έξαρτάται ή τροπή ήν θέλει λάβει τό ρεύμα.

ακριβώς κατα την ηλικίαν, καθ’ ήν πρόκειται ν’ άπο- 
' τ°.υ Ρ ^ οντ0ί> ~εΡ’· τής πορείας,ήν έν τώ βίω μέλ-

'' “χβλουθγίση εχει όλιγίστας Ιδέας, δέχεται όμως ένθουσιω-0(ιΐ̂  υ ,̂ ’ γ ι ' /ν. I ’
«ιν * αν-ςελεγκτως τας ξένας και μάλιστα οταν αύται νεωτε·

υίτ »   ' * » .

πτέρ·̂ . ’ - 7  μυ/,υνυνί πυρπολεί τας λεπτοφυείς
αυτή, δύναται ν άποσπασθή τής φωτεινής έκείνης

ϊήν ν-’- ' - 5 'Xai ευ','Ό'ύμέναι αί υπάρξεις αί καθοδηγούσα·. 
I  t0r9Ta οι υγειών άρχών καί έπί σταθερών βάσεων.

Κ ζ * Μαγουρελίω, τή 25t¡ Σεπ-ερδοίου 1890.

Μ αρία Α. Ά λεξα νδρ ίδου.

ΤΗι ΠΑΜΦΙΛΤΑΤΗ ΜΟΙ ΘΎΓΑΤΡΙι 
Κ Ο Ρ Ι Ν Ν Η ι Σ

ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΤΗΣ

Τό πρίοτον μ ά θ η μ α  το ΰ  νηπ ίου  παρά της μητρός.

ΒΛίπεις, παιδάκι ¡ίου μικρό, αύτό τό -ΙουΛουδάκι ; 
άκοί)( αύτο πού κ ε ία δε ΐ ’στόκ κηπο, τό πουΛάκι · 

Β-Ιεπεκ; αύτα πού άγαπας, τά κόκκινα τά μη.Ια ; 

β.Ιέπεις τα δένδρα τά φη.Ιά, τά πράσινα τά ψν2.1α ; 

Βάεπειχ το γά.Ια, πού ρουφάς με τόση νοστιμάδα  ; 
β.Ιεπεις τά σύκα, τό ψ ω μ ί ,  π ’ ωρονν τόση γ.Ιυκάδα ;  

ΒΛεπεις το προσωπακι σου με τά γΛυκά μ α τά κ ια , 
β.Ιεπεις τό στοματάκι σου μ ’ τ ’ άπα.Ιά χει.Ιάκ ια  ; 

Νοιώ θεις πού έχεις μέσα σου σαν ενα άγγεΛάκι, 

κ ι ' αύτό σε κάμνει νά μιΛας, νά Λες κάθε .ίογάν.ι ; 
Β.Ιεπεις και την μανού.Ιά σου, εμέ, πού σέ φι.Ιώ 

μ  θερμη τοση, με στοργή καί σέ γ.Ιυκομι.Ιώ ;
Β.Ιεπεις και τον πατέρα σου, πού μ έσ ’ τήν όιγκα.Ιιά του 

σε σφίγγει και σε π ιπ ιΛ ε ΐ μ ε τά γ.Ιυκιι φιΑιά τον ; 

ΒΛε,πεις τον η.Ιιο τον Λαμπρό, πού φέγγει κάθε ’μέρα; 

ΒΛέπεις αύτον ποΟ σέ φυσά, τόν δροσερό αγέρα; 

ΒΛεπεις δ.Ια τά πράγματα στον ουρανό, στην γή, 

και τα πονΛιά πού χε.Ια.ϊδούν αχούς ά π ' τήν αυγή ; 
ΟΛα αυτα, πουΛαχι μου, τά χα.Ιοκαμωμένα 

και τόν χαΛό πατέρα σου και σένα καί εμένα 

Μ ά ς έκαν ά π ' τό τίποτε ένας πατέρας, άΛΛος, 

πού ει'ν ’ εκεί στον ουρανό, ένας θεός μεγά.Ιος.

’Εκείνον πρώτα ν ’ αγαπάς, πού σ ' αγαπά κ ι ’ εσένα, 

κι νστερα τον πατέρα σου, πουΛάχι μου, κ ι ’ έμενα. 

Εκείνος απ τον ούρανον για δΛονς μας φροντίζει, 

και 6 ,τι έγουμε χαΛό εκείνος τό χ α ρ ίζε ι.

Εκείνος τά καΛά πα ιδιά , πού είναι 'σαν εσένα, 

τα καμαρονα σαν παιδιά δικά τ  αγαπημένα.

’Εκείνος καί χαν.ό πα ιδ ί άν ευρεθή κανένα,

Λυπάται και τ  ακοΛουθεΐμε μάτια  δαχρνσμένα.

Κ α ι 'σάν το 'διή πως γίνεται χαΛό, χαΛό παιδάκι, 

σκυφτεί γΛυκά καί τό φιΛεί μ ’ τ '  άγιο του γειΛάχι. 

Εκείνος είναι ζυπνητός τήν νύχτα 'σάν κοιμάσαι 

καί σέ φυ.Ιάγει τίποτε κακόν νά μή φοβάσαι.

Εκείνος το πρω ί, πρω ί, σ ' άνοίγει τά ματάκια  

και τήν ζωή και τήν χαρά σού χύνει ’ςτά χει.Ιάκ ια . 

Κ α ι χεΛαίδείς, πουΛαχι μου, καί τρέχεις καί χορεύεις 

κ ι ' εμπρός σου βρίσκεις παρευθύς δ ,τ ι χαΛό γυρεύεις. 

Εκείνος τόν πατέρα σου κ ι ' εμένα τήν μητέρα, 

μάς ό μ ιΛ ιΐ γΛυκά, γΛυκά, για σένα κάθε 'μέρα.

Γ ι ’ αύτό, αγάπη μου χρυσή, έκείνον τόν πατέρα, 

νά έχης μέσα 'ςτήν καρδιά καί νύχτα καί ημέρα.

Κείνος πού στεΛνει οΛ αυτά τα τοσα πα ιγν ιδά κ ια ' 

καί συ νά δίνης ά π ’ αυτά θέΛει ’ς τ ’ άΛΛα παιδάκια. 

Σ ά ν  β.Ιέπης και δέν έχουνε κι εκείνα σάν εσένα, 

σ ό ι βΛεπης κι είνε δύστυχα καί κακοπερασμένα. 

Εκείνον να ευγνωμονής μέ δΛη τήν πνοή σου' 

έκείνον νά μή Λησμονής εις δΛη τήν ζωή σου.

’Εκείνον νά παραχαΛής χιά  δΛα τά παιδάκια ' 

χ Γ  αυτά για  σε παραχαΛοΰν γιά τ ’ είσθε άδεΛφάκια.
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Γ ια τί εκεί) ον έγομεν δ.Ιοι ιια ζή πατέρα, 

που ’ς τον καθένα έδωσε πατέρα καί μητέρα.

’Εδώ επάνω εις την γη , για νά σάς αγαπούμε 

καί πρώτα, πρώτα τ ’ άνομα εκείνου νά σάς πουρέ.

Κα ί νά σάς όδηγήσωρε ’ς τον κύσρο πώς να ζητε, 

πώς ρ έ  ζό θέ.Ιηρα 0εον κα.Ια να περπατητε.

Γ ιά  τούτο ο.Ια τά παιδιά  ν ’ ακούουν καθώς συ, 

πρέπει μητέρα καί παπά, αγάπη μου γρυσή.

Γ ια τί δ ,τι σάς Λέγουμε μητέρα καί πατέρας 

τό Λέγει Κείνος ο θεός οΛων ρα ς  ό πατέρας.

Έ ν  Σμύσντ, 1890.
Σαπφώ ΛεοντιΑς.

ΜΑΘΗΤΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ
Είναι βεβαίως φρικώδης καί αποτρόπαιος, μόνη ή αναγραφή 

το'.ούτου τίτλον. Καί δρω; είναι γεγονός αδιαφιλονίκητου ό κατά 
τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έπισυμβάς φόνος πτωχού κρεοπώλου, 
πατρός πολυμελούς οικογένειας, υπό νεαρού μαθητου τού Βαρβα- 
κείου, ως είναι γεγονότα οι κατά καιρούς αναγραφόμενοι φόνοι 
και αΰτοκτονίαι νεαρών μαθητών και μαθητριών. « Ιίοσην χ .ίί-  

σιν προς τό κακούργημα έπιδεικννουοι κατά τά τεΛευταια ταυτα 

έτη τά πα ιδ ία , έλεγε προς ημάς κύριός τις. Τό περίεργον δ εί

ναι δτι παιδες Γ.ώντες εντός ρεγα.Ιοπό.Ιεων, άνήκοντες εις κα- 

Λέις οικογένειας, εκπαιδευόμενοι εις τά σγοΛεΐα, ¡ραίνονται έπ ι- 

δίόοντες εις τό κακόν ρετά  μείΓονος εύκαΛίαςη.
Άλλα τά παιδία, κατά τήν ίδικήν μας κρίσιν, ανέκαθεν και 

προαιωνίως δεικνύουσιν από τής τρυφερός αύτων ηλικίας κλισιν 
τινά πρός καταστροφήν ζώων ή πραγμάτων, όρμώμενα υποτου 
ένστικτου τής περιεργείας και του πόθου τής άναδημιουργή-
σεως τού καταττραφέντος.

Χιλιάκις παρετηρήσαμεν, και πάτα μήτηρ δύναται νά συνο
μολογήσει μεθ’ ήμών, πόσην εύχαρίστησιν αισθάνεται το μόλις 
δυνάμενον νά στηρίζηται εις τούς πόδας- του μικρόν,, κακοποιούν 
τά οικιακά ζώα, ως τον κύνα, τήν γαλήν, κ.τ.λ. ών αποβαίνει 
αληθής μάττιξ. Μετά πόσης χαράς πατώσιν υπό τον τρυφερόν 
έτι πόοα των μικρόν έντομον, απλώς όπως λαοωσι .ή/ ευχαρ. 
στη σι ν νά ίδωσιν αυτό ακίνητον,πρός άντίθεσιν της διαρκούς κι- 
νήσεως, έν ή τέως διετέλει. Παρατηρητέον εντούτοις, ότι τό μι- 
κοόν ούδεμίαν έγον περί τών νόμων τής ζωης ιοεαν, καταστρέ
φει ευχαρίστως τά ασθενέστερα αύτού ζώα, ώς καίτά παίγνιά 
του, ύπό τής περιεργείας νά ίδη τό περιεχόμενο-  ̂αυτο.ν, παύει 
όμως τό καταστρεπτικόν έργον του, ευθυς αμα το> ύποο .̂ςη .ι, 
ότι πονούσι, πάσχουσιν, ότι ζώσι καί ώς αυτό, εχουσι πατέρα 
καί μητέρα λυπουμένους διά τούς πόνους η τον θάνατόν των. 
Πάραυτα τό ένστικτον τής καταστροφής μεταβάλλεται εις ποθον 
προστασίας, ώς καθ’ έκάστην δύναται νά παρατήρησα, τις τούτο
εις πολύ μικρά παιδία.

Δεν συμβαίνει όμως δυστυχώς τό ίδιον διά παιδια μ=.γαλή- 
τερά π ω ς .  Οί γονείς τούτων ού μόνον οεν ένεπνευσαν εγκαίρως 
εις τά μικρά των τό αίσθημα τής συμπάθειας, άλλ’ ενώπιον αυ
τών, ούτοι μετεχειρίσθησαν σκληρώς καί άπανθρώπως τον κύνα 
ή τον ίππον των επί τή έλαχίστη παρακοή, πολλάκις δέ καί 
διασκεδάσεως χάριν. Οί γονείς ουτοι δεν ωκνησαν, ,- β̂αιω.,, νά 
συλλάβωσι χρυσόμυιαν ζώσαν, νά άναρτήσωσιν αύτήν άπό κλω- 
οτής καί διά του φρικώδους μαρτυρίου τής κυκλικής αυτή: 
περιστροφής νά παράσχωσιν εις τό τέκνον τών τήν ευχάριστη - 
σιν τών χρυσιζουσών ακτινών, άςτό εντομον ποιείται περιδινού- 
μενον καί τού θρηνώδους ρόμβου, δν τό άτυχες ζωϋφιον εκπεμ-

πει, ίυς ό άπό άγγόνης άναρτώμενος καί οιά βραδέος θανάτου 
μαρτυρούμένος κατάδικος.

Δίν οέρει λοιπόν ό παίς γεννώμενος ουτε θηριώοη ουτε απο
λύτως άγαθά ένστικτα. Έν τή ψυχή αυτού υπάρχει, ισως, ή 
σπόοο; τούτων καί εκείνων, δν οί γονείς γονιμοποιούσι διά του 
παραδείγματος καί τών ιδίων αύτώ- αισθημάτων. Παις άνατρε- 
οόμενος έν κύκλω εΰγενών καί λεπτών ανθρώπων δεν κρημνίζει 
ποτέ τωλεάς πτηνών, άλλ’ ούτε συλλαμβάνει τάς εις τον κήπον 
δίκην ωραίων άνθέων περιιπταμένας ψυχας. Είναι τρυφερός πρός 
ταύτας καί φιλόστοργος πρός εκείνας.

Πόσον δε άδικον καί σκληρόν είναι να αποόιοωμεν εις την τρο- 
»εράν τών μικρών ψυχήν θηριώδεις ιδιότητας, αφού προηγου
μένως ένσταλάζομεν έν αυτή άσυνειδήτως, έστω, τό δηλητήριου 
τών ιδίων κακιών, τών προσωπικών αδυναμιών καί ελαττω
μάτων.

Τό αίσθημα τής έκδικήσεως, μή δεν άναπτύσσωσιν έν τή 
ψυχή τών παίδων αυτοί οί γονείς διά τών έσφαλμένων περί ανα
τροφής Ιδεών των άπό τής βρεφικής τών μικρών ηλικίας; Μή 
δεν έςοργίζωνται ούτοι διά τήν έλαχίττην τών τέκνων των παρεκ
τροπών καί δεν τιμωρούσιν αύτά σκληρώς, χωρίς πολλάκις νά 
γνωρίζω σιν εάν έπταισαν εις τι; Ή οργή τού μικρού εις τοιαύ- 
τας σκληοάς άδ'.κίας συγκρατείται, άλλά δεν διασ/.εόάζεται. Εί
ναι ό σπόσοςτής έκδικήσεως, όστις αναπτύσσεται καί ριζοβολεί 
έφ’ όσον ή θέλησις τού μικρού πιέζεται καί κατασυντρίβεται. 
Έν τοιαύτη παιδική ψυχή εις πόθος φαίνεται τότε έπικρατών 
τών άλλων: νά γείνωσι μεγάλοι, όπως καί αυτοί βασανίζω?1, 
καί κακοποιώσι τούς ασθενεστέρους των.

Μή ζητήτε λοιπόν τόν φονέα εις τον παίδα, εις τον νεαρόν μα
θητήν! Ζητήσατε αυτόν εις τούς γονείς, εις τόν διδάσκαλον. Εάν 
ό παίς φονεύη, σημείον ότι έφόνευσαν ήδη καί κατέστρεψαν εν 
τή ¿υχή αυτού παν ό,τι ήγάπα, πά> ό,τι ήσθάνετο ευγενες 
καί ύύηλόν, μέγα καί ώραίον. Σημείον ότι αί πληγαι κατέ
στησαν όδυνηράν καί εύερέθιστον τήν αισθητικότητα τού οργα
νισμού του, εις τρόπον,ώστε, έξην όλη μένος, έκτος έαυτού θεωρεί 
πάντας διώκτας καί έχθρούς του, δεν πιστεύει εις τήν χαράν και 
ευτυχίαν τού κόσμου, όστις έν τούτοις ήδύνατο νά άνοιξη προ 
αύτού ίυς ραδεινός παράδεισος πλήρης θωπειών καί μειδιαμάτων.

Πίπτει ό δυστυχής μικρός έκτου αίθερεώδους θρόνου,εις ο» η 
άθωότης ναι ή χαρά, οί άχώριστοι ούτοι σύντροφοι της παιόικής 
ηλικίας, είχον υψώσει αυτόν διά τών λευκών καί χρυσών πτε
ρύγων των, οϋτ<υ δε συντετριμμένος καί με μωλωπισμένος υπο 
τής άγνώμονος αυτής κοινωνίας, ήτις έΟηλητηριασε τό παρελθόν γ 
καί τό μέλλ.ον του, καταδικάζεται ώς ένοχος, καί θεωρείται άξιοί 
τής έσχατης τών ποινών.

’Αννοώ διατί,ούτε οί γονείς,ούτε ή κοινωνία θέλουσι νά εννοή
σω σιν ότι οί παίδες είναι μικροί άνθρωποι καί ότι οφείλομεν ν* 
είμεθα μετ’ αυτών δίκαιοι, καί οΰχί νά σπείρωμεν έν τή ψ'-'/'ψ 
αυτών τό ένστικτον τής άντιστάσεως, διατελούντες εις οιαρ», 
πόλεμον καί κατά τών έλαχίστων ετι παιδικών παρεκτροπών 
των. Γνωστόν είναι ότι ό σύγχρονος συγγραφεύς τής Γάλλιό 
’Αλέξανδρος Δουμάς δεν έσυγχυυρησέ ποτε πρός τούς συμμ*θΊγ; 
τάς του τάς αυσαράς ταπεινώσεις, εις ας ύπέβαλλον αυτόν κα·* 
τήν παιδικήν του ηλικίαν. "Οτε δ’ άνήρ ήδη συνήντησέ τινα ιόν
των έν τινι βουλεβάρτω, ήπείλησεν αυτόν, ότι ήθελε τώ καί® 
συντρίβει τάς πλευράς, έάν καί δευτέραν φοράν τόν εύρισκεν 
τόν δρόμον του.

Τό αίσθημα τούτο, διάσημου τού αίώνος μας φιλοσόφου, 
δεικνύει μένρι τίνος σημείου ή αδικία, ή σκληρότης, ή κ«ΐ γ- i r  'χρησις τής δυνάμεως τού ισχυρότερου, πληγονουσι και οι» - ,: 
του σιν εις έκδίκησιν τήν παιδικήν ψυχήν. Ο άσθενής, ό φυσΛ*^
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έν τή Ίυχή αυτού ένυπάρχουσαν στοργήν καί τρυφερότητα.
\ί μητέρες, όσαι έτυχον ικανής μορφώσεως, όπως μελετή-

„  -  -ι - ff ’σωσι τά ένστικτα τών προσφιλών μικρών των, αΐτινες άπήλαυ- 
σαν τό γόητρον καί τ>ν χαράν τών τρυφερών θωπειών τών άγγέ- 
Τ,ων τούτων, αΐτινες γνωρίζουσι, πόσον είναι άγαθά, ευαίσθητα 
καί δίκαια διά τούς άγαθούς καί δικαίους, άς έξαναστώσι σήμε- 
-ον κατά τής άποδιδομένης θηριωδίας εις τά παιδία καί τούς 
έίάβους,καί άς δακτυλοδεικτήσωσιν αύταί τούς αιτίους τού κακού.

Ά ! ! μόνον δΓ όσους πιστεύουσιν εις τήν μετεμψύχωσιν ου- 
ναται νά είναι πιθανή ή ιδέα, ότι αί ψυχαί τεράτων έπανέρχον- 
ται έν τή ζωή έν μικρω καί τρυφερώ παιδικώ σώματι. Άλλά 
καί τούτο έτι παραδεχόμενα1., οφείλομεν, φιλοσοφούσα-, επί τής 
ζωής, νά όμολογήσωμεν ότι πάντοτε ο κοινωνικός ή οικογενεια
κός κύκλος, τό έγκλημα τού τυράννου, ή παρανομία τού ίσχυ- 
οοτέσου όπλίζουσι τήν ασθενή χείρα τού μικρού, όστις έποίει 
■τήν έν τώ βίω είσοδόν του μέ τήν χαράν εις τούς οφθαλμούς, 
καί όστις έσχε τήν οδύνην νά αισθανθή τό πυρ τών οακρυων 
άποσοεννύον έν τή κόρη τών οφθαλμών του τήν πρώτην φλόγα 
τής ευτυχίας μετά τού ύστατου τής έλπίδος σπινθήρος.

Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Α  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Α Δ Ο Τ

Ό βίος τής σεβαστής ταύτης δεσποίνης, μητρός τού άειμνή- 
στου Γερουσιαστού Αθανασίου Γρηγοριάοου, συμπίπτει πολύτι
μο),- πρός τάς λαμπράς καί αίματηράς άναμνήσεις τής Έλλη νι- 
-χής έπαναστάσεως τού 1821. Ο οίκος αυτής έτυχε νά οιαδρα- 
ματίση έν τή έθνική ήμών παλιγγενεσία ίκανώςπεριφανές μέρος.

Εις τήν ψυχήν τής άειμνήστου Αδαμαντίας Γρηγοριάδου εί
χον άναπτυχθή πλήρεις οί πόθοι τών άριστων αισθημάτων του 
πατριωτισμού, οίτινες καί διέφλεγον τόν ενδοςον οικόν της. 
Έγεννήθη τή 12 Μαίου έν έτει 1770 έν τή κωμοπόλει Ζούρτσα 
εν. πατρός μεν θεοδώοου Παππαθεοδωροπούλου, διάσημου προε- 

-στού τής Αρκαδίας, έκ μητρός δε καταγομένης έξ άρχαίας καί 
επισήμου οικογένειας τών Σακελλαρίων. Οί γονείς της η ο αν άν
θρωποι ευσεβείς καί πλουσιώτατοι.

11 Αδαμαντία Γρηγοριάδου έσχεν άδελφόν τόν Γρηγόριον, 
- Επίσκοπον Μεθώνης, νενικόν άρχηγόν τής πολιορκίας τών δύω 
φρουρίων Νεοκάστρου καί Μεθώνης τώ 1821, ζωγρηθέντα μα- 
χ̂όμενον κατά τού Ίμβραήμ Πασσάείς τήν έν Ναυαρίνω ναυμα- 
χιαν τού 18^5 καί άποθανόντα έν σκοτεινή φυλακή τού φρουρίου 
Μεθώνης.

Τίτο θέρος τού έτους 1790. Η οικογένεια τής Αδαμαντίας 
οιέμενεν ένΖούρτζη, όπου ό Γρ. Γρηγοριάδης, γόνος περιφανούς 
οικογένειας, έλθών έκ Κυπαρισσίας μετά συνοδείας πρός Θήραν, 

ίειοε τήν Αδαμαντίαν, θαυμάσας δέ τό πνεύμα, τό κάλλος καί 
Τιΐν σωφροσύνην αυτής, προετίμησε τήν άςιέραστον ταύτην 
κόρην τής κώμοπόλεως, πασών τών προτεινομένων αυτώ έν 
Πελοποννήσω. Έν τώ νάαω τούτω ήνώθησαν δύο περιφανείς. * * » ι ·  · *
Ο’-κοι της Αρκαδίας, άποκτήσαντες τέκνα, ών τά ονοματα έκλει
σαν τάς σελίδας τής ιστορίας τής Ελληνικής έπαναστάσεως.
Γ Τα ευγενή αυτών αισθήματα οί υιοί τής Αδαμαντίας Ι'ρηγο- 

ΒΡ“Οου οφείλουσιν εις τήν μητέρα των, ήτις άπαντα τόν βίον αυ- 
στ,ς αφιέρωσεν εις τήν τούτων πατριωτικήν άγωγήν καί έκπαί- 
0ευσιν. £ν πή εύγενεί ταύτη ένασχολήσει της τοσαύτην ησθά- 
νετο χαράν καί ευτυχίαν, ή Αδαμαντία, ώστε διετηρείτο εύθυ- 
Έος καί φαιδρά καί έν αύταίς ταϊς δυστυχίαις, αΐτινες έπήγαζον 
■®κ των πιέσεων καί τών άλλεπαλλήλων δυστυχιών τών δυσχε-

ρεστάτων εκείνων χρόνων. Άντί μύθων καί συνήθων διηγήσεων, 
ή ηρωική έκείνη μήτηρ δέν επαυεν έπαναλαμβάνουσα εις τά τέ
κνα της: Παιδιά μου, είμεθα δούλοι, πρέπει όμως μίαν ημέραν 
νά γίνωμεν έλεύθεροι. Πρέπει παιδιά μου, νά γίνητε ανδρείοι, 
διά νά πολεμήσητε καί έλευθερώσητε τήν δυστυχή πατρίδα μας. 
Τδετε πόσα δεινά ύποφέρομεν καί ιδία πόσα ύφίσταται ό πτωχός 
λαός». Τοιουτοτρόπως ένέπνεεν εις τάς άπαλάς τών τέκνων της 
καρδίας τήν φιλοτιμίαν καί φιλοπατρίαν καί τό άσπονδον μίσος 
κατά τών έχθρών.

Ό σύζυγός της διαβύ,ηθείς εις τούς Τούρκους, ώς ύποθάλπων 
διά τού πλούτου του έπαναστατικά κινήματα, έδολοφονήθη παρ’ 
αυτών τη 22 Φεβρουάριου τού 1819, διατελέσας Προεστώς μεν 
τής Αρκαδίας άπό τού 1794—1798, σύμβουλος δέ τής Πελο
πόννησου άπό τού 1812—1810.

Άπό τής ημέρας έκείνης ή δυστυχής Αδαμαντία -οφείλε νά 
άναπληρώση τόν σύζυγόν της έν τε τή διαχειρίσει τής περιου
σίας καί τή προστασία τών τέκνων της. Ό πρωτότοκος υιός αυ
τής Αθανάσιος, ένήλιξ ήδη, διωρίσθη κοτζαμπάσης, αϋτη όμως, 
γυνή δραστήρια καί εΰουής, είχεν άναλάβει τήν προσωπικήν 
διεύθυνσιν πάντων τών κτημάτων της.

Διανυκτερεύσασά ποτε εις χάνι, κατά τήν άπό ενός εις άλλου 
χωρίου μετάβασίν της, έπετέθη κατά Τούρκου, τολμήσαντος νά 
τή άπευθύνν, άπρεπείς λέξεις, διά πιστολιού καί γιαταγανιού, 
ήθελε δ’ άναμφιβόλως τόν φονεύσει, έάν ούτος δέν έτρέπετο εις 
φυγήν.

Άλλοτε πάλιν αυτη μόνη έκ τών κατοίκων ολοκλήρου τού 
χωρίου, άντέστη εις τήν ρητήν άπαγόρευσιν τών Τούρκων, όπως 
μή οί χριστιανοί ρίπτωσιν όπλα κατά τήν έορτήν τού Πάσχα.

Συνεκάλεσεν έν τώ οίκω της τούς άδελφούς καί συγγενείς της 
μετά τών υιών της, πληρώσασα δέ αυτή ή ιδία όπλα καί 
πιστόλια, είπεν εις τούς παρισταμένους: Ρίψατε παιδιά μου, 
ρίψατε όσα τουφέκια θέλετε, καί όποιος τολμά, άς έλθη νά μάς 
έμποόίση. Στέλλει δε συγχρόνως πρός τόν Τούρκον προϊστάμε
νον μήνυμα, δΓ ού άνήγγελλεν αύτώ, ότι τό θρησκευτικόν έθι- 
μον τών χριστιανών θά τελεσθή, καί ότι ή άντίστασις τών Τούρ- 
κ.ων θά εχη δυσάρεστα άποτελέσματα. Ούτος θαυμάσας τό θάρ
ρος τής γυναικ.ός,κατέστειλε τήν οργήν τών ίδικών του και ούτως 
οί χριστιανοί έώρτασαν τό Πάσχα των μέ πυροβολισμούς.

Ά λλ’ ό ηρωισμός τής γυναικός εκείνης άνεδείχθη έν όύ,η αύ
τού τή έπιβλητικότητι κατά τήν έπανάστασιν τού 1821. Ο έκ 
δύο χιλ. πρώτος στρατός τής Τριφυλλίας, ό στρατολογτηθείς έν- 
τός ολίγων ημερών ύπό τήν άρχηγίαν τών υιών αυτής καί άλ
λων έξοχων πατριωτών, ήτο έτοιμος πρός έκστοατείαν τήν 27 
Μαρτίου τού έτους 1821. Η Αδαμαντία δέν έλιποψύχησε, άλλ’ 
ούτε έδυσανασχέτει διά τόν έπικείμενον κατά τών τέκνων της 
κίνδυνον. Αυτη έκαθάρισε τάς πανοπλία; των, έπλήρωσε τάς θή- 
κας των σφαιρών καί πυρίτιδος καί περιέζωσεν ίδιοχείρως τήν 
χαρίεσσαν καί ηρωικήν οσφύντών υιών της Οιά τού ςίφους:Αγά
πη μένα μου παιδιά, είπεν άπευθυνομένη ' πρός πάντας τούς έν 
τώ οίκω της συναθροισθέντας νέους, υπάγετε όπου ή θρησκεία 
καί τό ύπέρ τής δυστυχισμένης πατρίδος μας καθήκον σάς κα- 
λεί. Στρέφουσα δέ πρός τούς υιούς της ιδιαιτέρως τόν λόγ-ον, 
προσέθηκε : Προσέξατε! Έχετε νά έκδικήσητε τό άόίκως χυθεν 
αίμα εκείνου, όστις τοιοΰτον έντιμον σάς έκύ.ηροδότησεν όνομα. 
’Ή φανήτε άξιοι τού ονόματος τούτου έπιστρέφοντες νικηταί, ή 
νά χαθήτε πολεμούντες τούς έχθρούς.»

'Η Αδαμαντία γυνή περιωρισμένης άναπτύξεως ήγνόει βε
βαίως τό τάν ή έπί τάν τών Σπαρτιατίόων, προφέρουσα τάς /.έ
ξεις ταύτας. Άλλ’ έκ τού αύτού όρμωμένή αισθήματος, είπεν 
εις τήν άφελή έπαρχιακήν της φράσιν άκριβώς ότι η ολιγ'όλο-
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γος Σπαρτιάτις ενόει διά τοΰ «τάν η επί τάν». Τους λόγους τής 
ηρωικής μητρός ΰπεδέχθησχν βροντώδεις ζητωκραυγαι και έν- 
Οουσιωόεις πυροβολισμοί,οϊτινες υπήρςαν τό πολεμικόν συγχρό
νως εμβατήριον του νεοσυλλέκτου τούτου ές εθελοντών στοατοΰ.

Άλλα μετα τήν άναχώρησιν των άνδρών ή Τριφύλλια έμει- 
νεν ερμαιον των εχθρικών έπιδρομών. Ο Ίμβραήμ Πασάς κα
τέστη η μάστις τών χωρίων καί κωμοπόλεων τής Τριιουλλίας.

Ή Αδαμαντία Γρηγοριάδου έγένετο τότε ό από μηχανής θεός 
τών γυναικοπαιδών και δυστυχών γερόντων. Στρατολογήσασα 
ορεινούς τινας, οιτινες ήκολούθουν ώς σωματοφύλακες τά αετ’ 
αυτής γυναικόπαιδα καί ποομηθευθείσα άφθονους τροφάς, ας με- 
τεφερε όιά καμηλών καί ήμιόνων άνεχώρησε μετ’ αύτών εις 
τά όρη, άπαλλάςασα ούτω τόσας δυστυχείς υπάρξεις βεβαίου 
έξανδραποδισμοϋ.

Κατά τον μήνα ’Οκτώβριον του 1827 αυτη είχε κατέλθει εις
Αλβαινα, χωρίον πλησίον τής Ζούρτσης κείμενον, ΐνα έπισκε- 

φθή τόν έκ μητρός θείον της Κωνσταντίνον Σακελλάριον, δεινώς 
πάσχοντα. Κατά την ημέραν τής αυτόθι μεταβάσεώς της ό Ίμ- 
βραήμ Πασσάς έποιήσατο νέαν εις Τριφυλλίαν έφοδον, έκπορθή- 
σας καί τό χωρίον, έν ώ ευρίσκετο ή ’Αδαμαντία. Αΰτη ίδοΰσα 
τόν κίνδυνον, ε'λαβεν επί τών ώμων της τόν λιπόθυμον έκ τών 
πόνων καί του φόβου πάσχοντα θείόν της καί ήοξατο νά τρέχη εις 
τά ορη. Έν τή αναχωρήσει της ίππεύς τις Μαμελοΰκος σπεύδει 
αγρίως μαινόμενος εις καταδίωξίν της, τήν καταφθάνει δέ επί 
τής κορυφής λόφου, έφ’ ής αύτη προσφυγοϋσα έξηντλημένη εΐ- 
χεν εναπόθεση τόν άναίσθητον γέροντα. Ό στρατιώτης πυρο
βολεί κατ’ αυτής, άλλ’ ή ήρωίς δι’ έπιδεξίας στροφής αποφεύγει 
την κατά τής κεφαλής της διευθυνομένην σφαίραν. Ταχεία δέ 
ώ,ς αστραπή σκοπεύει διά τού πυροβόλου της τόν διώκτην της 
καί άφίνει αυτόν απνουν επί του ίππου του, έφ’ ού άνήλθε μετά 
τού αναίσθητου πάντοτε θείου της καί διά στενωπού, αγνώστου 
εις τόν έχθρόν, μετέβη μετά τού πολυτίμου φορτίου της εις τήν 
πεδιάδα τής Ζούρτσης, έ'νθα είχον στρατοπεδεύση οί υιοί της.

Μετά τήν διά τόσων αγώνων καί θυσιών άπελευθέοωσιν τής 
μικράς γωνίας τής Ελληνικής γής καί έπί τής Άντιβασιλείας ό 
υιός αυτής ’Αθανάσιος συνεκατηγορήθη μετά τού Θεοδώρου Κο- 
λοκοτρώνη καί άλλων, ώς υποκινούντες στάσιν καί ένεκαθείρχθη 
μετ’ αύτών εις ύγράς καί σκοτεινάς έν Παλαμηδίω φυλακάς. Ή 
’Αδαμαντία καί πάλιν μετέβη εις Ναύπλιον συνοδευομένη υπό 
δέκα οπλοφόρων της, μετέβη εις τό άνάκτορον τού άντιβασιλέως 
καί τόσον εύγλώττως καί θαρραλέως συνηγόρησεν ΰπερ τών ου- 
λακισμένων παρά τώ άντιβασιλεΐ, ώστε συνετέλεσεν εις έπίσπευ- 
σιν τής παραχωρηθείσης γενικής άμνηστείας. Συσταθείσης δέ 
γερουσίας τό 1844, πρωθυπουργούντος τού αοιδίμου Άλεξάν- 
ορου Μαυροκορδάτου, ή Αδαμαντία ίσχε τήν εύχαρίστησιν νά 
ιθη τόν υιόν αυτής ’Αθανάσιον γερουσιαστήν. Ό θάνατος πάντων 
τών τέκνων της Ιπίκρανε τάς τελευταίας ημέρας του βίου τής 
ηρωικής ταύτης γυναικός, ήτις άπεβίωσεν έν προβεβηκυία ήλι- 
κία τή 10η ’Ιουλίου του 1873 έν Άθήναις.

Πηνελόπη Γρηγοριάδου.

Π Ο Ι Κ Ι Α Α
Γυνή τ ιμ ω ρ ουμ ένη  δ ιά  κακογλω σσ ιάν . ’Εσχάτως διεξηχβη ενώπιον 

του πταισματοδικείου τή; πόλεως Ζεράν τών 'Ηνωμένων Πολιτειών παοαδο- 
ξος δίκη. Γυνή τις κατηγορεϊτο έπί κακογλωσσιά καταστασα, ώ; διισχυρίζοντο 
οί κατήγοροί της, αληθής πληγή διά τήν συνοικίαν, Ιν ή κατοικεί. Κατεσκοπευε 
πάσας καί πάντας τού; γείτονα; έσυκοφάντει άσυστολως τούς μέν πρός τούς δέ 
καί Ιπέσερε διαρκώς ταραχάς καί δυσαρέσκειας, αιτινες πολλάκι; έσ/ον λίαν 
δυσάρεστα αποτελέσματα.

'Ο προ'εδρος του πταισματοδικείου, απαγγέλλουν τήν κατά της γυναικός ταύ
της απόφασιν του δικαστηρίου, εϊπεν αυτή τά εξής : Μαρία Βράδε ! ώς έξή-χθη 
εκ τών διαφόρων μαρτυριών καί καταθέσεων, έχεις τρομεράν καί επικίνδυνον

γλώσσαν, είσαι αληθης πανώλης διά τούςγείτονάς σου . . .  Ειξεύρω ότι δέν εΤσσΓ 
η μονη εν τώ τοπω σου καί ότι έχετε συντρόφους έν τώ άχρείω τούτω έπαγγ^ 
ματι πολλούς άθλιους καί οκνηρού; ανδρας. "Ινα έν τούτοι; αναγκάσω σέ χά 
τας Ομοιας σου νά κρατήτε τήν δυσώδη γλώσσάν σας εντός του στόματός σας 
απαγγε'λω εναντίον σου καταδικαστιχήν άπόφασιν. Λυπούμαι δτι ή άλλοτε έν 
χρήσει τιμωρία κατά τών κακόγλωσσων δέν ισχύει πλέον. Στραφείς δέ πρός 
το ακροατηριον είπεΚαί γνωρίζετε εις τί συνίστατο ή ποινή έχείνη; Εις ύυ. 
χρολουσίαν, τελουμένην κατά πολύ παράδοξον τρόπον. ’Εθετον σανίδα τινά &V 
της όχθης τού ποταμού, έφ’ ού προεξείχε τό ήμισυ ακριβώς τής σανίδος. Εί' 
τό ακρον τής σανιοος προσεοενον τήν κατάδικον, μεθ’ ο ανεβοκατέβαζαν τέν 
σανιοα εκ του έτέρου άκρου, βυθίζοντες οΰτω άποτόμως τήν δυστυχή εις τήν 
θάλασσαν, όσα; φορά; άνέγραφεν ή καταδίκη της. Δυστυχώς ή ποινή αύτη μ5_ 
τετραπη εις πρόστιμον καί φυλάκισιν.

Η Μαρία Βράδε λοιπόν καταδικάζεται εις καταβολήν προστίμου τριάκοντα 
οολλαριων και εις πληρωμήν τών δικαστικών εξόδων, άνερχομίνων εις τριακόσιες 
οολλαρια. Μέχρι; εξοφλήσεως τού ποσού τούτου ή κατάδικος κρατείται εις τας 
φύλακας. ’Εάν και παρ’ ήμϊν υπήρχε τοιούτος νόμος, πόσαι άρα καί πόσοι θα 
κατεϊικάζοντο καθ ’ έκάστην ;

Γυνή μέλος -τής Α ίγυπ τιολογ ιχής ε τα ιρ ία ς . Ή κ. "Αννα Νύεμαν, 
τό γένος Σιταλολοσκα, μέλος τής Αιγυπτιολογική; Γεωγραφικής εταιρίας, έποι- 
ησατο εν Καιρω Οιαλεξιν περι Λιθουανίας καί λιθουανικών παραδόσεων, χει- 
ροχροτηθεΐσα θερμο'τατα παρά τού πολυπληθούς ακροατηρίου της.

Γυνή ¿«δότης εμπορικής έφημςρίδος. Ή κ. Μαρία Σέύμουρ, διευ
θύντρια γυναικεία; εμπορικής έφημερίδος, ιδρύει κατ’ αύτάς είς τάς Ηνωμένας 
Πολιτεία; τής ’Αμερικής γυναιχεϊον εμπορικόν σχολεΐον. Τό κατάστημα τούτο 
έσται μεγάλης χρησιμοτητος, σήμερον ιδία, οτε μέγα μέρος τού αμερικανικού 
εμπορίου είναι άνατεθειμένον εις γυναικείας χεϊρας.

Γερμανική ε τα ιρ ία  ο ικοκυρώ ν γυνα ικώ ν. ’Εν Βερολίνω συνισταται 
έταιρία καλών οικοκυρών, συντηρούμενη διά μετοχών καί σκοπούσα τήν διά 
συνδρομών τών μελών περισυλλογήν κεφαλαίων, πρός ίόρυσιν καταστήματος, έν 
ω τά μελη τής έταιρίας θά ασχολώνται εις διατήρησιν χορταρικών καί καρπών 
(οξυδωτών ή εντός τού ΰδατος ή ζακχαροπήτων). Μόνον διά τού τρόπου τού-, 
του θά Ιπενεγκωσιν υποτίμησιν τών τιμών τών άνω ειδών, άτινα κατέστησαν 
έντελώς δυσπρόσιτα πρός τάς μή πλούσιας τάξεις τής Γερμανίας.

Περίεργον β ιδ λ ίο ν . ’Εξεδόθη έν ’Αμερική βιβλίον, έμποιήσαν μεγάλην 
έντύπωσιν καθ’ άπαντα τάν φιλολογικόν κόσμον. Πρόκειται περί απεργίας ολων 
τών γυναικών πολεως τίνος, αιτινες εν σώματι απεσύρθησαν εις άκατοίκητόν τι 
μέγαρον κείμενον μακράν τής πόλεως, έγκαταλείψασαι έν απελπισία τού; συ
ζύγους αύτών. Αί ο’ικίαι τής πόλεως μένουσιν απεριποίητοι, ρυπαραί καί ακά
θαρτοι καί οί κύριοι αναγκάζονται νά έγκαταλείψωσι τήν εργασίαν των, όπως 
μαγειρεύωσι τά φαγητά των. Ή περιγραφή τής αμηχανίας τών άνδρών είναι 
ζωηροτάτη, ή χαρά των δέ, μετά τήν υπογραφήν συνθήκης, δι’ ής άναγνωρι- 
ζουσι πρός τά; γυναίκας πολιτικά δικαιώματα, διά τήν επιστροφήν τών συζύ
γων, μητέρων καί θυγατέρων των, άνωτέρα πάση; περιγραφής.

Mía ¿ π α ν α σ τ ϊτ ις .  Κατά τινα αγγλικήν έφημερίδα, διαρκούσης τής έπα- 
ναστάσεως έν Βουένος Αύρες, νεαρά τι; κόρη, όνόματι Εύφρασία Κατράλ, 
’έπαιξε σπουδαιότατον ρόλον. Ή κόρη αύτη έ’δειξε θάρρος έ'κτακτον, έξελέγη 
υπό τίνος συντεχνίας ώς αρχηγός κατά τάς φοβερά; διαδηλώσεις έπί τή πτώ- 
σει τού Σέλμαν. Ή Εύφρασία έχουσα σώμα λεπτοφυές, άλλ’ ισχυρότατον, 
πρόσωπον ώραΐον, κόμην μέλαιναν, ένόεδυμένη λευκά μέ έρυθράν ταινίαν, 
έπέβη θριαμβευτικού άρματος, στολισμένου διά σημαιών καί άνθέων καί άπήντα 
εις τά; ένθουσιώδεις εκδηλώσεις κινούσα κλάδον φοίνικος. "Οτε ή διαδήλωσις 
έ'φθασεν εις τήν μεγάλην κεντρικήν πλατείαν, τό άρμα έσταμάτησεν, ή νεαρά 
πατριώτις έξεφώνησε λόγον ύποδεικνύουσα τήν σπουδαιότητα τής διαδηλώσεως 
καί άνακράζουσα αΖήτω ή Δημοκρατία!» Τό Ινθουσιών πλήθος έξέζευξε τούς 
ϊππους, τό δέ άρμα έσύρθη θριαμβευτικώ; εις τό κεντρικόν έντευχτήριον τών 
Δημοκρατικών, ένθα ή Εύφρασία έξεφώνησε νέον λόγον πλήρη σθένους κ*’- 
ρητοριχής. Τήν σήμερον ολο; ό κόσμος τήν άποκαλει τήν «πρώτην πολίτιδα» 
τής Βουένος "Αύρες.

ΕΒδ ΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
’Ενδίδουσαι εις τάς παρακλήσεις πολλών τών έκ τών κυριών συνδρομητριων 

μας, αιτινες ούδεμίαν άλλην έφημερίδα, πλήν τή; ύμ-τέρας λαμβάνοοσι, 
άρχόμεθα από σήμερον δημοσιεύουσαι συνοπτικόν έβδομαδιαϊον δελτίο/, εν ω 
θά εκτίθενται αί κυριώταται καί ουσιωδέστατα-, τής έβδομάδος πολιτιχαί κ*'- 
κοινωνικαί ειδήσεις.

’Απαρχήν ποιούμενα; άναγράφομεν τήν καταπληκτικήν πλειονοψηφίαν, με“ 
ής ή άντιπολίτευσις υπό τόν αρχηγόν αυτής κ. Θεόδωρον Δηλιγιάννην εκερ- 
δισε περιφανή έν τώ έκλογιχώ άγων! νίκην. Φωνή λαού, φωνή θεού! Και ®” 
ληθώς ό λαός απέδειξε κατά τήν περίστασιν ταύτην τήν απεριόριστον δύναμή 
του. Ιδωμεν ήδη τις τών δύο αρχηγών θ* άνταποκριθη πιστότερον εις 
αξιώσεις τού λαού τούτον, τού αδέκαστου κριτού, οστις τόσον άνιλεώς τιμωρεί

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ά̂ /νους, ούς παύεται θεωρών άξιους τής εμπιστοσύνης του. — Τήν παρελθού-
•σαν ΙΙέμπτην άνεχώρησεν έξ 'Αθηνών ό διάδοχος Κωνσταντίνος μετά τής 
ήγεμονίδ·; Σοφίας, μεταβαίνοντε; εις Γερμανίαν, όπως παραστώσιν εις τούς 
γάμου; τής αδελφής αυτής. Τά πριγκιπικόν ζεύγος συνοδεύει ό υπασπιστής τού 
δ ια δ ό χ ο υ  κ. Κωνσταντίνο; Σαπουντζάκης καί ή δεσποινίς ’Ελίζα Σούτσου,κυ
ρ ία  τή ; τιμή; τής ήγεμονίδος Σοφίας.

Β Ι Β  Α Ι  Α
■Η δ ο ύ λ η  Κ ύ π ρ ο ς .  Ή γνωστή έν Λεμησσώ τής Κύπρου,ποιήτρια κ. Πο

λυξένη Λοϊζιάς, έξέδωκε τό πρό τίνος άγγελθέν έ’μμετρον δραματικόν είδύλλιόν 
τη; «ή δούλη Κύπρος».

Ή κ. Λοϊζιάς, ιό; γυνή καί ποιήτρια, φλεγομένη ύπό θερμότατου πατριωτι- 
αου ενθουσιασμού, ηθέλησε οιά τού έργου της τουτου, νά απεικόνιση μίαν τών 
πολλών καί αλλεπαλλήλων περιόδων τή; τρομερά; δουλείας, Δω’ ήν άπό αιώ
νων ήδη στένει ή πολυπαθής Κύπρος.

Ή ύπόθεσις τού δραματίου έλήφθη έκ τής έκπνεούσης βασιλεία; τών Λου- 
ζινιανών, έπί τής εποχής τού τ»ράννου Ίωάννου, ούτινος τήν βασιλείαν διεδ'έ- 
χΟη ή εξ Έλληνίδο; μητρός θυγάτηρ αυτού Καρλόττα. 'Εν πλοκή δέ επιτύχει 
εξελίσσεται ή ευεργετική δράσις τής Έλληνίδος άνάσσης, ήτις βαθμηδόν καί 
καί κατ’ ολίγον έπιτελεΐ τήν κατάργησιν τής δουλείας, άλλ’ ήτις έπί τέλους πί
πτει θύμα προδοσίας, καί αναγκάζεται ού μόνον τό στέμμα νά έγκαταλείύη εις 
χεϊρας συνωμότου νέου τυράννου, άλλά καί νά έκπατρισθή μετά τής πιστής Κύ
πριας ύπασπιστρίας καί συμβούλου αύτή; Ευανθία; καί του πιστού εκείνης μνη- 
στοϋ Κλεομένους.
"ί Τό δραμάτων τούτο εις γλώσσαν καθαρεύουσαν Ελληνικήν έγένετο δεκτόν 
ήρε:’ ενθουσιασμού παρά τών συμπολιτών τή; κ. Λοιζιάδος, Κυπρίων, έλπίζο- 
μεν δ: ό:ι καί πολλαί έκ τών κ. κ άναγνωστριών μας θά θελήσωσι νά άποκτή- 
σωσιν αύτό, ένθαρρύνουσαι ούτω τήν φιλόπατριν συγγραφέα. Τιμή τού έργου 
ώρίοΟη 1 σελλίνιον,

Λιοαακαλικός Ο ο η γ ό ς. 1 πο τού γνωστού παρ’ ήμίν παιδαγωγού κ· 
Βλασίου Σκορδέλη, ε’ξεδόθη «Παιδαγωγικός Όδηγάς» πρό; χρήσιν τών διδα
σκάλων. Λιά τού νέου τούτου έργου του ό κ. Σκορδέλης καταδεικνύει τήν μεγά
λην σ.τουόαιότητα καί ιερότητα τής αποστολής τού διδασκάλου, ώ; πολυτίμου 
τήζ τ.ϋ/Λ'Ζζ'.χζ παράγοντος, οόηγει Οξ τούτον πρακτιχύς εις επιτοχη εκτέλεοιν 
τή; αποστολή; του. Τιμή τού «Διδασκαλικού Όδηγού» έχτυπωθέντος φιλοκά- 
λως εν τοι; χαταστήμασιν ’Ανέστη Κωνσταντινίδου, ώρίσθη διά τούς συνδρο- 
μητας δρ. 4, διά τού; μή τοιούτους δρ. 5.

Γαλλι; διδάσκαλο; πτυχιοΰχος εχουσα αριστας συστάσεις ζητεί παραδόσεις. 
Πληροφορίαι παρ’ ήμϊν.
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Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η ,
^Άίεθ’ ολοντό ασυμβίβαστον τής έπιπλώτέως ταύτης πρ’ος τήνκαλλαι- 
ι »̂ησιαν καί τάς διαθέσεις του, ό διάσημος δικηγόρος δέν έτόλμησεν οΰ- 

!“ ΐν να επιφέρη ^αρκτήρησιν.’Εάν ήγάπα τήν τέχνην, ετρεφεν Ομως 
Β κ * *  όεβασμον πρός τάς οίκογενειακας αναμνήσεις.“Αλλως τε τόσον 
να Tr‘V ώστε ί'να τήν εύχαριστήση μόνον ήδΰν,ατο

εςαφανιση εκ τού οίκου του ολα εκείνα τα προσφιλή καλλιτεχ'νή- 
JWT*. ατινα έπί πεντηκονταετίαν ολην συνέλεγεν. ’Αλλ’ ή καλή κόρη 
/-^ειχε.το,ο(υτας παραλόγους απαιτήσεις. Όσάχις μάλιστα παρου- 

> ϊ/ αυτή κατάλληλος ευκαιρία, έκολάχευε τήν άθωαν ταύτην τού 
« τ* {6τν ΐν ΐ*ν· ,ΣυνεΧ.ώ« δ’ έπιστρέφων ό κ. Ταμελέν έκ τού διχα- 

ίυρ,σκεν^ε’ις τό σπουδαστήριο/ καλλιτεχνικόν τι άντικείμενον, 
¡*WTu|V .ΐωνχ ι*Ρ,ών οικονομιών τής Μαγδαληνής, ητις τώ άπεδε'ίκνυεν 

cv ητο δλιγώτερον εκείνου θιασώτις του καλού. ’Ιδία αί 
αυται έκπλήξεις προύςενουν εις τόν εςοχον δικηγόρον μεγά- 

TÍ1V αίήίαν έκβασιν πολύπλοκου δίκης,8Γ ήν έπί πο- 
■ .q έ'·*<ρον χρόνον είχεν έργασθή.
^ 6 ε ε ν ή - Tt,U °εΐ0υ .Χαί' ,ανεΊ!1* ’ Εν ώΡαί? τοιότη έπαύλει, 
¿íwv δέ·^"-'’ ίό^οχήο- Ο εις έζη διά τήν ευτυχίαν τού άλλου, 
^■Βν!»οι υΐ'1Γ|Γ*·5ν δι°όμενον, άποδεικνύον ότι ο σκοπός άμφοτέρων 

ϊοατ έκάχιστον. Μόνον b κατά τό ταςείδιον 
^ ^ ίά σ ε  ϊ ν α π έρ*ος τού ’Ιακώβου μετά τής Μαγδαληνής 

τον χυανούν καί άσύννεφον ούρανόν τού διάσημου δικη-

τυυτο βγωιστιxbv α’ίσθηαα δέν διέριεινεν η στιγ- 
xai τη καρδία αύτου. ΕΙ^εν έκτιι/.ήσει τον 

τήν άληΟή αυτου άζιαν και καθ’ ήν στιγριήν εγραιρεν

Μ ΕΤΑ-ΟΥΡΓΕΙΟΝ ΚΑΙ ΥΦ ΑΝΤΟΥΡΓΕ ΙΟΝ
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ

Ή γνωστή εν τή πόλει μας υφάντρια χ. Σπάρτη Καρασταμάτη, 
επιθυμούσα να χαταστήση, τά έν τω έργοστασίω της υφάσματα, προ
σιτά εις πάσας τάς τάςεις τής κοινωνίας μας, προέβη εις ί’δρυσιν ίδίου 
μεταξουργείου, έν ω άπο τούδε Θά προπαρασκευάζηται καταλλήλως 
η επεςεργασία της μετάςης. Ουτω οε θα κατορθούται ώστε και αί με- 
ταξιναι κλωσται της να είναι καλλιτερας ποιότητος και ή τιμή τής 
μετάςης οίκονομιχωτερα, δπερ έπιτρέπει καί τήν άπό τουδε ύποτί- 
μησιν τών υφασμάτων τού καλού τούτου εργοστασίου.

Ούτω τά τέως τιμώμενα διαφανή σγουρά δρ. 3 1/2 δ πήχυς ύπε- 
τιμήθησαν εις 3.20, τά δε λεια διαφανή εις δρ. μόνον τρεις.

^Χ.®Ρ’*στοζ δ άληθώς ή παρατηρούμενη προαγωγή καί τελειοποίη- 
σις του εργοστασίου τούτου, οπερ σήμερον άπασ^ολεΓ υπέρ τάς τριά
κοντα έργάτιδας, άς μορφώνει εις έντελεΐς καλλιτεχνιδας έν τή βιο- 
ποριστιχωτάτη τέ^νη τής άρα/νώδους υφαντικής. ΓΗ κ. Σπάοτη Κα
ρασταμάτη, ής ποΛλάκις το εφευρετικόν πνεύμα καί τήν δραστηρίαν 
ενεργητικότητα έςήραμεν, απεκτησεν ήθη φήμην ανά τόν ευρωπαϊκόν 
κόσμο», καθ’ έκάστην δέ νέαςδίχεται παρ αγγελίας προωρισμένας διά 
διαφόρους εύρωπαϊκλς Αύλάς.

ΙΙά’σαι αί ες ’Αθηνών διερχόμεναι εύγενεΓς ξέναι έπισκέπτονται τό 
εργοστάσιον τής κ. Καρασταμάτη, μίαν δέ πρό τής άναχωρήσεώς της 
εσπεραν η δούκισσα του Μεκλεμβούργου έπεσχέφθη αύτό μετά τής 
κ. Μαχμετιέφ, θαυμάσασα ύπό τήν λάμψιν τού ηλεκτρικού φωτός, 
δΓ ου φωτίζονται αί αΐθουσαι, τά ωραία χρυσούφαντα έργα τών Έλ- 
ληνίδων.

Ή δούκισσα παρήγγειλεν, ώς πληροφορούμεθα, ιόραίαν χρυσοΰ®αν- 
τον έσθήτα καί ήγάρασε πέπλους λαμπρούς, ές εκείνων οί'τινες έθαυ- 
μάσθησαν παρά πάντων κατά τούς γάμους τού διαδόχου. Καί ή Αύ- 
τοκράτειρα Φρειδερίκου έπρομηθεύθη πολλάς έσθήτας διά τάς θυγα
τέρας της, έκ τού έργοστασίου τούτου καί ή μεγάλη κυρία τής τιμής 
τής Μεγάλης Δουχίσσης ’Αλεξάνδρας, έπίσης ήγόρασεν ώραίαν -χρυ- 
σούφάντον έσθήτα χ̂ ορού.

Κοφία 'Ελληνίς, δυναμένη νά άναλάβη τήν ανατροφήν καί έκπαίδευσίν παι-· 
οων μέχρι ηλικίας 8 ετών, ώς και διευΟυνσιν ή έπιστασίαν οίκου, ζητεί Οέσιν. 
Συνισταται θερμώς καί παρ ’ ημών. Πληροφορία; εις τό γραφεΐον μας.

αύτω : έλθ ετε , σάς ά να μ ένο υ σ ι, διενοεϊτο καθ’ εαυτόν- Μέχρι 
σήμερον ειχον εν μόνον τέχνον εις τό μέλλον θά έχώ καί δεύτερον, 
Ή Μαγδακηνή μέχρι τούδε ήγαπάτο μόνον παρ’ έμού, άπό σήμερον 
θά έχω σύντροφον εις τήν γλυκεΐαν ταύτην ένασχόλησίν μου.

Καί έγραψε τήν επιστολήν εκείνην πρός τόν Ιάκωβον, χωρίς νά 
εϊιτη ούτε λέξιν περί τούτου εις τήν ανεψιάν του, άποδίδωνούτω αύτή 
εφάπαξ τάς μυρίας ευάρεστους εκπλήξεις άς ή νεάνις τώ είχε κατα 
καιρούς προξενήση.

Ή νεάνις παρετήρησε μεν, οτι ό θειός της έκαμε μεγάλας προετοι
μασίας, άπεΓχεν δμως λεύγας ολας νά μαντεύση τήν επάνοδον τού 
προσφιλούς ςενιτευμενου. Ο θεέος της έλάμβανεν ύφος πονηρόν, οσά
κις απηυθύνετο πρός αύιήν, άλλ’ έκείνη ¿προσποιείτο ότι ούδέν ήνόει, 
ινα τώ παράσχη τήν εύχαρίστησιν παρασκευαζόμενης τινός έκπλή- 
ξεως. Άπεδιδε δέ τήν προετοιμαζομένην έκπληξιν εις τήν άγοράν 
ωραίου αραβικού ίππου, όστις έπω)>εΐτο παρά τίνος γείτονος καί περί 
ου πολλάκις ή Μαγδαληνή είχεν όμιλήσει μετ’ ένθουσιασυού. Ήδύ- 
νατο οέ νά στοιχηματίση οτι τήν ημέραν τής εορτής της τό ύπερήφα- 
νον ζώον θά κατεΐχ̂ ε τήν θέσιν του έν τω σταύλω τής έπαύλεως μετά 
τού κομψοτερου έφιππίου, όπερ ήούνατό τις νά προμηθευθή εές Πα- 
ριαίους. ·

Και αληθώς ή έπίσηαος στιγμή έπέστη καί αί προαισθήσεις τής 
κόρης επη/ήθευσαν. *0 θεζός της θριαμβεύων ώδήγησεν αύτή,ν εις τόν 
σταύλον, ένω έκείνη εμειοία έκ τών προτερων διά τήν ύποτιθεμένην 
ταύτην έκπληξιν. Μεθ’ όλην έν τούτοις τήν χαράν του, διά τήν εύ- 
χαρίστησιν τής λατρευτής του Μαγδαληνής,δέν ήδύνατο νάΐάπαχρύψγ, 
καί ανησυχίαν τινά. Άπό καιρού μάλιστα εις καιρόν ήκουετο ψιθυρί
ζω» μεταξύ τών όδόντων του : Μά. πώς διάβολο; Τί συυβαίνει λ.οι- 
πόν; Δεν έννοώ τίποτε! Εις τήν ιδικήν μας έποχήν εί'μεθα θερμότε
ροι, αν και μάς έλειπεν δ άτμός. ’Εξελθόντες τών σταύλων, διέσχισαν 
κρατούμενοι άπό τής χειρός τήν αύλήν καί είσήλθον εις τβ σφαιρι- . 
στήριον. Νεανίας τις είχε προηγηθή αύτών. Ή Μαγδαληνή τόν είδε 
πρώτη καί ανέκραξε,πίπτουσα αναίσθητος εις τάς άγκάλας τού θείου 
της : ’ Ιάκωβε !

=



3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Φ. Φ· Κέρκυραν. Εύγενής Ορών επιστολή μετά δρ. 2() έλήφθη, ιός 
καί ζητηθέντα χειρόγραφα. Μύρια; ευχαριστία; δι’ έκδηλωθέντα ευγενή αισθή
ματα. Ρράφομεν.—■ Γεωργώ Λάρεσααν. Εζητησαμιν σχετικά; πληροφορίας. 
Τό ϋδωρ ρεΟ’ άλατος καταστρέφει τό εντορον, μετ’ αύτού δρω; και τό φυτόν, 
όίστε άποφύγετε τήν θεραπείαν ταύτην.— Καν Δ. Λ. Ά ρ τα ν . Ο Κ. θ . Μ. 
όέν μάς ειδοποίησε διά τήν εκ Γαλαξειδίου άναχώρησιν σας. Αποστέλλορεν̂ εν 
τούτοι; ευχαρίστως καθυστερούρενα.— Καν Κ. Μ Κων]πολεν. Αφού εδέ- 
-/θητε τήν προσκλησιν. οφείλετε νά παρευρεΟήτε. Πάσα δικαιολόγησι; αδικαιο
λόγητος. Βεβαίως έδαπάνησαν κόπους και χρήματα διά τό γεϋρα, εστω και 
εάν ’έφερε φιλικόν χαρακτήρα. Πλήν τούτου ή κατά τήν τελευταίαν στιγμήν ει- 
οοποίήσι:, προδίδει έν Ορΐν κυρίαν, αγνοούσαν τά στοιχειωδέστατα τής εθιμο
τυπίας καί καλής αγωγής.—Καν Μ. Η Στρασβούργον. Κατάλογο; βιολιών 
άποστέλλεται εύ/αρίστως.—Κον Λ. Gaud Βέλγιον. Διά γαλλικών η καί γερ
μανικών γοαυρατοσήρων, πρός δέ καί διά φιορινι'ων αυστριακών έντό; συστη
μένη; επιστολής. — Καν Θ. Φ· Πύργον. ΔύνασΟε  ̂νά ζητησητε πρόγραμμα 
-κατ’ ευθείαν παρά τής διευθύνσεως του παρθεναγωγείου, διότι ήμεΐ;̂  δεν Ι/α- 
μ--ν το’αυτα υπό τήν κατοχήν ρας. άλλ’ οϋτε άποτελούρεν ρέλο; τής επιτρο
πής, κακώς έπληροφορήθητε.—Κον II. Γ. II. ’Οδησσόν. Μυριάκις είπομεν, 
ότι ό αριθμός 77 δεν έξεδόθη κατά τυπογραφικόν λάθος. Τόν 147 αποστέλλο- 
μεν — Καν Ε. Κ. Πεεραια. ΝορίΤορεν, ότι πλανάσθε. ’Εάν δεν σάς ηυχα- 
ρίστησαν, τούτο δεν σημαίνει καί δτι δεν ηΰ/αριστήθησαν. 1 πάρχουσι κυριαι 
πονηραί,'αλλά καί ουδέ στοιχειώδεις άρχάς καλής αγωγής έχουσαι, αιτινες 
σιωπώσι μετά τήν λήψιν τών οώρων, υπό φόόου μη άναγκασθώσι να αποοω- 
σωσι τήν ΰποχρέωσιν ταύτην. Μη λ.υπήσθε λοιπον, ο ιό τι τό δώρον σα; απηοε- 
σεν, αλλά διά τήν έλλειψιν ανατροφής έκ μεοους τής λαοούσης,αφού ράλιστα.ως 
λέγετε, τιμάτε αυτήν διά τής φιλία; σα;.— Καν Ε. Ν Πάτρας. Μη υποβάλ
λετε ποτε τά; άγαθάς τής καρδίας σα; όρμάς εί; τήν διάκρισιν τής σκεφεως. 
σκέψις είναι ό χειρότερος σύμβουλος διά πάσαν αγαθοεργίαν. Πραξατε το κα
λών καί εάν κατόπιν μετανοήσητε, άδιάφορον. Δέν δύνασθε νά αποσυρητε την 
εύνενή πράξίν σα ;.- Καν 0 . Α Μ. Σ τενήμαχον. ’Απορουμεν. Τα φύλλα 
έστάλησαν τακτικώς. Μήπως παρέπεσαν ε’ι; τό αύτόσε ταχυδρομειον; Απο- 
στελλοιιεν καί πάλιν.—Iiov Ν· Βρ. Σάμον. Δρ. 25 μετ επιστολής σας ελη- 
οθησαν' Εύγνωμονουμεν δι’ εύγενή μέριμναν καί δι’ έκδηλωθεισαν Ιπιθυμίαν 
μείζονος ένεργείας. Γράοομεν — Καν Α\. V. Α θήνας. ”0/1. Δεν συνοοευε- 
σθε, εστω καί έν φιλική Ισπερίδι,ΰπ» δεκατετραέτιδο; κόρης. Ακριβώς οιοτι εις 
κύκλον στενόν γίνεται λόγο; περί πολλών πραγμάτων, ατινα νεαρα κοράσι; οεν 
πρέπει ή δέν δύναται ν ’ ά/.ούη. Στενόχωρε! λοιπόν και στενοχωρειται αντι να 
διασκέδαση. — Κον Ν. Γ. Κων]πολιν. Δρ. 50 έλήφθησαν. ¿ΙυμρορφουμεΟα 
ευχαρίστως όδηγίαις σας. — Καν Αι. Ϊ1. Πέραν Κ ων πού,ιν. Ουδεμίαν ε..ι- 
στολήν σα; έλάβοαεν. Τό παρελθόν θέρος μάλιστα διελθοϋσαι δια Κων]πολεω; 
ήλθομεν εις συνάν'τησίν σα; ε’ι; Όρτάκιοϊ, έμάθομεν ομω; τήν έκεΐθεν ανα- 
χώοησίν σας.— Κον Έμ. Β. Σϋρον. Στερούρεθα ειδήσεων σας καιτοι ητο 
καιρός νά μάς ένθυμηθήτε.— Καν Μ. Μ. Μέτσοβον. Άλλ’ οι εκεί οιπλωμα- 
ται μας δέν είναι βεβαίως Ιίαρισινοί. ΙΙρό; τι λοιπόν τόση αναστατωσις και 
αμν/ανία. Πράξατε ό,τι συνειθίζουσιν ε’ις τδν τόπον σα; καί ουδείς αληθώς ευ- 
γενής" καί εύάγωγος δύναται να σάς μεμφθή.— Κον Γ. Ν. Κάϊρον. Σάς εγρα- 
ύααεν επανειλημμένοι;, οτι εΐχομίν ανάγκην -χρημάτων και ότι ή περαιτέρω 
αναβολή άπέβαινεν άδ.καιολόγητος.— Κον Β. 0· Βραΐλαν. *-υμμορφουμ= α 
εύ/αρίστως όδηγίαις σας διά λήψιν χρημάτων και δι’ άποστολήν ημερολογίων.

Ό θείός της, άντί νά έπικαλεσθή τήν βοήθειαν τής θαλαμηπόλου 
της ή νά τήν έναποθέση έπί του πρό αύτου ανακλίντρου, τήν ωθησεν 
εις τάς άγκάλας του νεανίου, πρ’ος όν είπε μέ φωνήν κεραυνοβολον ύπ’ο 
συγχινήσεως: Έναγκαλίσου την λοιπόν. Είναι σό μόνον φάρμακον, 
δπερ θα τήν χάμη νά άνακτήση τάς αισθήσεις της.

Ό Ιάκωβος έδέχθη ευχαρίστως τήν διαταγήν ταύτην. ' Ηρπασε την 
κεφαλήν τής νεάνιδος μεταξύ τών δύο χειρών του καί έναπεθεσεν επί 
του παρθενικού μετώπου τής κόρης τό άγνότατον τών φιλημάτων. 
"Επειτα διά λόγων θερμών, έπανέφερε τήν νεάνιδα εις εαυτην, μει- 
διώσαν έν τω μέσω τών δακρύων της......................................................
  ·.··: —  · · ·— :·■·.*···:

Άποααχρυνθείς έκτος εαυτού τών οχθών του _.ηκουανα, ένθα η
τροαερά έκείνη μονομαχία έλαβε χώραν, ό Ιάκωβος^ Γ ραμπραι, ετρεχε 
τυχαίως χωρίς νά έχη ούδεμίαν συνείδησιν έαυτου. Μετά μιαν ωραν 
εύρεθη πού τής Ούρας του μικρού οικήματος, όπερ διετηρει πάντοτε 
έν Παρισίοις ύπ’ο τήν κατοχήν του έν τή δδώ Ταβόρ. Έκρουσε τον 
κώδωνα μέχρι οιαρρήξεως. ’Ανήλθε τήν κλίμακα τρέχων, εισεουσεν 
εις τό δωαάτιόν του καί έρρίφθη έπί τίνος ανακλίντρου, ενθα εμεινε 
στιγαάς τινας χωρίς νά δυνηθή νά σκεφθή η νά ε’ίπη τι, χωρίς να διΟη 
κάν σηαεϊον ζωής- Μόνον οί μεγάλως ανεωγμένοι οφθαλμοί του εφαι- 
νοντο ζητούντες τι εις τ’ο κενόν. Αίφνης προσηλωθησαν επι μεγάλης 
καί ωραίας φωτογραφίας τοποθετημένης ακριβώς απέναντι του, εντός 
πλουσίου καί πολυτελούς πλαισίου. ΤΒτο ή είκών τού Ροβέρτου I εδρ
εικοσαετούς. , _ „ , . . .

Έπί τή θέα αυτής, άναπαριστώσης ζώντα εκείνον, ον προ ολίγου 
είχεν έγκαταχείψει νεκρόν και αίματόφυρτον, ό Ιάκωβος έρρίφθη γο
νυπετής καί τείνων τάς τρεμούσας χεΐράς του πρός την εικόνα, ειπε 
μετά φωνής θρηνώδους: Ροβέρτε, πτωχέ μου φίλε! Συ με συνεχω- 
ρησας, άλλ’ έγώ δέν θά συγχωρήσω ποτε έμαυτον. "Ωφειλον να υπο · 
στώ πάσας τάς ύβρεις σου, χωρίς νά συναινέσω εις τήν απανθρωπον 
έκείνην μάχην! "Ωφειλον νά άφήσω νά μέ ύβρίσης, να με ραπισης, 
αρκούμενος εις στερεότυπον άπάντησιν : Μίαν ημέραν θά μέ δικαίω
σης ! Μίαν ημέραν θά μοί άποδώσγ,ς άγνήν καί αλώβητον την τιμήν,

— Κ«ν Π. Μ. ’Αλεξάνδρειαν. Μάλιστα. 'Τπάσχει καί εις Παρισιού; άρ„
ρένων υπό τήν έξης όιεύθυνσιν Institut National des sourds-muets, Ruf.. 
Saint Jacques. — - Καλή οικοδεσποίνη. Κύθηρα. 'Ο  ζωμός διατηρείται - ¿ ν 
χειμώνα καί τρεις ήμέρας, χωρίς ούδέν ν ’ απολεση έκ τών συστατικών του, Τόν 
διατηρείτε εις δροσερόν μέρος καί όταν τέλο; θά τόν μεταχειρισθήτε, τόν αφή
νετε νά βράση ολίγον.

 -

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ά γ α ο υ ρ ά κ ια  τουρσ ί. Ρίψατε τά άγκουράκια εντός χωμάτινου δοχείου 

μέ δύο ή τρεις δράκας άλατο; καί ανακατεύετε τα από καιρού ε̂ις καιρόν, όπως 
αλατισθώσι καλώς. Μετά 24 ώρα; άποσταλάξατε τό ϋδωρ, όπερ άφήκαν και 
χύσατε εις τό δοχεΐόν σα; ζέον όξο; αρκετόν, οποι; τά κάλυψη εντελώς. Μετα 
24 πάλιν ώρα; τά αποσύρετε τού ό’ξου; εκείνου, τά ρίπτετε εντό; χύτρα; επί 
δυνατής πυράς καί τήν στιγμήν, καθ’ ήν πλησιάζει νά βράση τά εξάγετε τή; 
χύτρας, άνακτήσαντα ή’δη ζωηροταιον τό πράσινον των χρώμα. Ί ά τοποθε
τείτε τότε έντό; τών δοχείων σας, προσθέτουσα έν ή δύο μικράκρομμυα, ολίγον 
σκόροδον, ολίγον πετροσέλινο·/ καί οξο; καθαρόν, ινα άνετοι; πλέωσιν. Κλείετε 
τό δοχεΤον Ιρμητικώς καί μετά 15 ημέρας δύνασθε νά κάμητε χ̂ ρήσιν. Είναι 
γευστικά καί πράσινα ιός τά ευρωπαϊκά.

ΣΥΜΒΟΥΔΑΙ
Β ράσιμον παστώ ν. Έάν συνειθίζητε νά κατασκευάζητε σούπαν έκ μακα- 

ρονίων ή άλλων παστών, βράζετε ταύτα; προηγουμένως εντός καθαρού ϋδατο; 
καί μετα ταύτα αποσταλάζετε και αναμιγνύετε μετα τού ζέοντος ζωμού. ΙΙολ- 
λοί πράττουσι τό ’ίδιον καί διά την ορυζαν. Ουτω καί ο ζωμός και τό ,υμαοϊ
κόν. διατηρούσιν άγνήν τήν γεύσιν των. ^

Χ ρησεμοποίησις τώ ν βοείω ν πνευμόνω ν. Ίνα έ/ητε ουνατον. θρε
πτικόν καί γευστικόν ζωμόν, ριψατε εις τό βραστόν σας εν τεμά/ιον βοειου 
πνεύμονος. Τό εν αύτώ άφθονον αιμα πρόσθετει μεγάλ.ην τονικότητα εις τόν 
ζωμόν.

Κ ρ ε τ ό ν  δ ι ’ έ π ιπ λ α
Τό κατάστημα τού κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ εχόμισε κρετόν. Σχέδια νί* 

περσικά, χοώματα στερεά.
τ ά π η τ ε ς

Εις τό κατάστημα τού κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έφθασαν τάπητες. Σχέ
δια καί τοιαΰται ποιότητες πρώττ^ν φοράν έρχονται εν Αθήναις.

Κ ο υ ρ τ ίν ε ς  (ροτίίέΐ'ββ).
Εις τό κατάστημα τού κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έκομίσθησαν κο υ  ρτίνε; 

χρυσοΰφαντοι. Σχέδια περσικά νεώτατα.

' ν φ ά β β α τ *  δ ι ’  έ π ιπ λ α
Εις τό κατάστημα τού κ. 11. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έκομίσθησαν τά άρι- 

στουργηματα τών υφασμάτων δι έπιπλα.

ήν οί λόγοι σου, ήν αύτή ή χειρ σου ήθέλησε νά κηλιδώση! Καί όμως 
είσαι νεκρός, νεκρός, φονευθείς παρ’ έμού. όστις_ θά έδιδον μυριάκις 
τήν ζωήν μου ίνα σώσω τήν ίδικήν σου. ”Ω ! ! είναι φρικώδες, είναι
νά παραφρονήσω! , , . ■

Τό βλέμμα τού άτυχούς νεανίου οεν ηδυνατο να αποσπασθη ατο 
τού ειλικρινούς καί μειδιώντος βλέμματος τού φίλου του. Το» εφαι- 
νετο δτι έβλεπε καί έπί τού χάρτου έτι τήν μικράν έκείνην οπην, την 
πληγήν ές ής είχεν άπέλθει ή ζωή. Αί λογικώτεραι δέ σκεψεις, ας 
ήδυνατο νά συλλαβή ή διάνοια αύτού, δέν ΐσχυον νά τόν εμποόισω ι̂ 
νά καταραται εαυτόν διά τήν τρομεράν έκείνην πραξίν του. Διενοειτο 
βτι θά ήτον ’ίσως προτιμότερον νά έπιτρέψη τήν τέλεσιν τού άθλιου 
έκείνου γάαου μάλλον, ή νά θελήση νά ριφθή μεταξύ τού φίλου του 
καί της τυχοδιώκτιδος έκείνης, ής πρός δυστυχίαν του εγενετο^θυμα. 
Ό Ροβέρτος θά έζη σήμερον, καί αύτός, δ Ιάκωβος οεν^θα ητο εις 
τήν ήδη τρομεράν θέσιν τού φονέως τού φίλου του. Άφού_οι οφθα - 
«οί του έξήντλησαν τά έν αύτοϊς δάκρυα, δ ’Ιάκωβος μή εχων ου 
δύναμιν, οϋτε θάρρος νά έκδυδή, έρρίφθ,η έπί τής κλίνης του και εκοι- 
μήθη ύπνον τεταραγμένον καί μεστών φριχωδών ονείρων. Ηερι  ̂ ι 
ένδεχάτην τής έπαύριον δ ύπηρέτης του άφιχθεί; δια τού σιοηροορ 
μου τής νυκτός τόν αφύπνισε. , , , £τ’

Μόλις άφυπνισθείς δ ’Ιάκωβος ήρξατο στάλεν̂  να σκεπτηται μ 
απελπισίας τά κατά τήν παρελθούσαν έσπεραν διαδραματισθεντα. 
Ροβέρτος, έλεγε καθ’ έαυτόν, χεΐται ήδη άταφος, χωρίς σαβανον, ε 
τών οχθών τού Σηκουάνα. Καί τίς άλλος πλήν αυτού εγνωριζε 
θάνατόν του! Εις τίνα άλλον έπεβάλλετο ή φροντ'ις αΰτη η εις αυτ , 

'Όθεν ένοικιάσας άμαξαν μετεβη μετά συγχινήσεως εις ̂ ιην -® ’ 
ένθα ή τρομερά σκηνή είχε διαδραματισθή.Όποία δμως ύ,tiiF^v, r, 
πληξίς του, δταν είθε τδ πλήθος έκείνο τών περίεργων συνωθουμε 
και Ϋ,κουσε νά γίνηται λόγος περί δολοφονίας. Πλητιααας ασ».υνθ(/·ΐ 
κλητήρα ήρξατο ζητών πληροφορίας ακριβείς. , . £γ

Πλήν φεύ! & κλητήρ έπανελαβεν δ,τι ελεγε το πλήθος. Ευρ̂  η 
άνθρωπος δολοφονημένος, δν μετήνεγκον εις τήν Μάργην

Γ (’ Ακολουθεί)-


