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ΓΡΑΦΕΙΟΝ όΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 
7 'Οδός Μουσών χαι Νίχης 7 ! 

ΠλατεΓα Συντάγματος.

Γραφεΐον ανοιχτόν χαβ’ 
έχάστην απο 10— 12 π. μ.

. Πάσα παρατήρησις έπ'ι της ; 
§  αποστολής του ρυλλου γ ίν ε 
ι ται δεχτή μδνον έντδς οκτο 
I ήμερων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ¡U
, Κ α λ λ ιρ ρ ο η  ΠΑΡΡΕΝ Ιο .

Συνδρομηταΐ έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  της
τ ώ ν  Κ υ ρ ο ώ ν

*«1 παρλ το ίί Βιδλεοηωλείοις Βίλμκεργ *«1 “ *Εστ£«ς „

Έν τφ  Έξωτερικφ δε παρ’ ίχπαΟχ τοις
άντιπροόώποις τιμών.

 ----
Σώ ματα  πλήρη τού α ', β' καί /  έτους β ρ ίσ κο ντα ι παρ’ ήμϊν 

καί παρ’ άπασι τοΓς αντιπροσώποις ημων.

Διά τα ανυπόγραφα άρβρα 
: εΰθΰνετα ι ή συντάχτις αΰτών ( 
I Κ υρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τ ά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
> γραφα δημοσιευόμενα η μη 
, δεν έπ ισ τρέφοντα ι.— ’ Α νυ- 
\ πόγραφα χα'ι μη δηλοΰντα 
. την διαμονήν τής αποστελ- 
' λούσης δεν ε ίνα ι δεχτά. —
\ Πάσα αγγελ ία  άφορώσα εις 
• τάς Κυρίας γ ίν ετα ι δεχτή.

Α ί μεταβάλλουσαι διεύβυν- 
σ ιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 

, πρδς έχτύπω σ ιν νέας τα ιν ία ς .

ΠΕΡΙΕΧ011Ε\Ά
*01 χερδίσαντες αριθμώ τοΟ λαχείου. -  Αί σύζυγο, των 

Ιδοών — Δεν ύπάργει ήμερα, ήν δεν διαοεχεται νυξ. (υπο χ.Κρυσταλλ.ας Χρυ 
(¿ f iL il  _  Ή γυνή χατα την Γραφήν τών Ινδών. (Έχ του τευχου; της 
I«Ιστορίας τής Γυναιχός». -  Δύο σύζυγοι μεγάλων ανδρών. Δ . (υπο δεσποι- 
I νίδος Τούλας Κοχχαλη). -  Ζεύγος Ελλήνων μεταναστων ενΚαλλ.φορν.μ, 
<όπόχ. Μαριάνθης Ήλιοπούλου). -  Μήτηρ και μητηρ. Β , (υπο χ. Μαρ.α,

[ Στ. Παπαδάχη). — 1 Αλληλογραφία. —Συμ-βουλή. ________ _

01 ΚΕΡ1ΙΣ\ΝΓΕΣ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Ώ ς ά νη γγε ίλα μ εν  χ α ι δια Ίου φύλλου τ ή ς  παρελθου- 

σης εβδομάδας, οΐ χερδίσαντες αριθμοί του λα χε ίο υ  ε ίνα ι 
«ί εξής :

Οί αριθμοί 5 2 9  κ α ί 4 6 5 5  χερδίζουσιν ά να  εν αραχνο 
ειδές φόρεμα τ ή ς  κ. Σ π ά ρτη ς Κ α ρ α σ τα μ α τη . Οι αριθμοί 
4914 , 5 0 1 7  χ α ί 4 7 6 9  χερδίζουσιν έκαστος άνα  ήμ ίσε ια ν  
δωδεκάδα γυνα ικ ε ίω ν  μ ετα ξω τώ ν  ρ ινομακτρων. Οί άριθμοι
32 3 9 , 4 7 7 0  κα ί 4 5 1 0  χερδίζουσιν ά να  ήμ ίσ ε ια ν  δωόε-
χάδα ανδρικών μ ετα ξω τώ ν  ρ ινομακτρων. Οί αριθμοί ~ 52 ο , 
50 0 4  χαί 4 9 1 5  χερδίζουσιν ά να  εν π ο λυτελές τ ή ς  χ ε ι-  
ρός κάτοπτρου. Οι αριθμοί 3 6 6 1 ,2 3 8 0  χ α ι 5 0 1 0  κεροί-
ζουσιν άνα μ ία ν  μ α νδυλ ιοθήκην πεπο ιχ ιλμ ένην . ^0  αριθ
μός 3 1 8  κερδίζει τ η ν  υδατογραφ ίαν του κ. Φ ιλα δελβ ,ω ς. 
Οι αριθμοί 2 1 5 9 , 1 0 8 7  χ α ί 5 7 6  χερδίζουσιν έκαστος ή 
μίαν έτησ ίαν συνδρομήν είς τ η ν  « Εφημεριοα τ ώ ν  Κ υ- 
.^μών» ή τόν Α ’ τόμον τ ή ς  Ισ το ρ ία ς  τ ή ς  1 υναιχος.

ΠαραχαλοΟνται α ί χυρίαι χ α ί οί κύριοι κάτοχο ι τ ώ ν  κερ- 
^ισάντων αριθμών, να  παρουσιάσω σιν είς το γραφείον τή ς  
« Εφημερ{§ος τώ ν  Κ υρ ιώ ν» ή ολόκληρον τδ φερον τδν α 
ριθμόν ΉμερολόγιΟν ή το έξώ φυλλου , έφ ου σημ ειο ΰτα ι ό 
άριθμός, ίνα  λά β ω σ ι τδ κερδισθέν παρ α ύ τώ ν  άντικειμ ενον.

Οί έκ τών έπαρχιών ή του έξωτερικοϋ δυνανται να άπο- 
στηλωσι τα έξώφυλλά των Ιντδς συστημένης έπιστολης. 
Τα" διάφορα είδη θα παραδοθώσιν είς τδ γραφείου μας, ου 
«μίαν δε άυαλαμβάυομευ ευθύνην καί ύποχρέωσιν, ώς 

*Ρ'χής έδηλώσαμεν, δια την είς τδ έξωτερικοϋ ή τάς 
*παρχίας αποστολήν αΰτών.

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Ή νυνή, ούτε εκλέγει, ούτε εκλέγεται, ούτε ψηφίζει, ουτε 
ψηφίζεται. Τούτο δεν τήν εμποδίζει νά πολιτευηται και μεγά
λη ν νά έξασκή επί τήςπροοδου τής χωράς της επιρροήν.

Πώς ! άνοκρωνουσιν ε/.9αρ·βοι οι ‘πατέρ&ς του Ε νους ρ.ας . 
γυναίκες μας πολιτεύονται, αί γυναίκες μας ήρχισαν νά μιμων- 
ται τάς ’Αμερικανίδας! Ά λλά  πώς ; πού ; έν άγνοιφ μας ; _

Ναί, αί γυναίκες πολιτεύονται.Όπισθεν παντός πολιτευόμενου 
άνδρός κρύπτεται πάντοτε μία γυνή, μήτηρ, συζυγος, αδελφή, 
θυγάτηρ'ή στενή συγγενής, ήτις έξασκεί μεγάλην επιρροήν 
έπ'ι τού πνεύματος, έπί τής καρδίας, έπι τών διαθέσεων αυτου, 
καί ήτις, παραδεχόμεθα προς τιμήν της, οέν παρασυρεται ο ν ., 
από κομματικά πάθη, ούτε άπό ποταπήν φιλοδοξίαν. ^

Ό σύζυγός της πολιτεύεται. Ό σω καί αν ηναι τίμιος, οσφ 
καίάν ήναι εύσυνείδητος, Αναπνέει πάντοτε τήν μεμολυσμενην 
-τής συναλλαγής ατμόσφαιραν. Περί αυτόν πνέει το πνεύμα του 
σκεπτικισμού υπό τό ονομα τής πείρας, του οεσποτισμου υπο 
τό πρόσχημα τής ανάγκης. 'Η φιλοδοξία του, το παραο,.γμα, 
ή άμεσος ή έμμεσος διαχείρισις τού δημοσίου πλούτου, παντα 
ταϋτα παρασύρουσιν αύτόν είς τό νά καθυποτάσση «νεπαισθητως
τά κοινά ε ί ς  τ ά  προσωπικά συμφέροντα. ^

Τις δύναται νά συγκράτηση τον άνδρα επι της τοιαυτης ολι- 
τθηοάς κατωοερείας, ήτις βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον αγει αυτον^ 
εις τήν περιφρόνησιν τών ίερωτάτων αύτοϋ καθηκόντων ως αν-
δοός καί πολίτου ;

‘ Μόνη ή γυνή, καί Ιδία ή σύζυγος δύναται να προλαβη το κα
κόν τούτο. Τό βλέμμα προσηλωμένον επί της ιδεώδους απο
στολής τού πολιτευόμενου συζύγου, άγνή από των μολυσματι- - 
κών στοιχείων, άτινα περιβάλλουν τήν ατμόσφαιραν του κοι
νοβουλίου καί τών δημοσίων γραφείων, άγρυπνος^ φυλάς .η . 
τιμής έκείνου, ού φέρει τό όνομα, χύτη μόνη διακρίνει το ελχ- 
y ιστόν στίγμα, σήν έλαχίστην κηλίδα, W  δύναται να κηλι-
δώση τό καθαρόν τού άνδρός μέτωπο ν. 

I Μακράν τών πολιτικών άντεγκλήσεωσεων καί κατα συνέπειαν α·~
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παθεστέρα, ήσυχωτέρα τού άνδρός, δεν υποβάλλεται αυτη ως ο 
άνήρ εις την ανεπαίσθητου τοϋ πολίτικου χαρακτήρος ελαστικήν 
διαμόρφωσιν.

’Εντεύθεν καθίσταται ο αυστηρός ελεγκτής, ό μη δωροδοκού
μενος φρουρός της ανδρικής συνειδήσεως. Διά πάσαν αξίομεμ- 
πτον εκείνου πράξιν, αυτή έντρομος καί αυστηρά δίδει τό σύν
θημα της οπισθοχωρήσεως. Οόδείς σοφισμός, ούδεμία δικαιο- 
λόγησις δύναται νά τήν καθησυχάση. 'Η γυνη δεν συς,ητει, 
αισθάνεται. Ή φωνή τής καρδίσς είναι εν αύτή τοσον ισχυρά, 
τόσον πειστική, ώστε δεν τή επιτρέπει νά υποκύψη εις πολιτι
κούς ισχυρισμούς, εις λογιστικά μηχανορραφηματα. Ιοου το 
ώραίον καιεΰγενές στάόιον τής γυναικος τού πολιτευόμενου αν- 
δρός. ’Ιδού ή ευεργετική αποστολή αύτής επί τής τύχης τοϋ 
Έθνους.

Αί Έλληνίόες κατενόησαν άρα οτι ώς σύζυγοι πολιτικών αν- 
δρών φέρουσιτήν εύγενή ταύτή ν  καί ίεράν ευθύνην ; Κατενοη- 
σαν οτι μακράν τοϋ νά μεταβάλλωνται εις όργανα τοϋ κόμμα
τός, έτάχθησαν οί φύλακες άγγελοι καί οί θερμότατοι φρουρο· 
καί ύπερασπισταί τών συμφερόντων τής πατριδος;

Πολύ τό άμφιβάλλομεν. Εάν άριθμώνται εξαιρεσεις τινες, 
αϋται είναι δυστυχώς έλάχισται απέναντι τοϋ ο),ου. Και δεν 
έχουσιν άδικον, καί δεν είναι τόσον άςιόμε-μπτοι αι Ελληνιδες, 
αί μή άντιληφθεΐσαι, αί μή κατανοήσασαι είσέτι την εν τή πο
λιτική τής πατρίδας των θέσιν των.

Α ί Έλλη/ίδες δέν είμεθα πολύ πατριώτιδες, διότι δέν ¿φρόν
τισαν νά μάς διδάξωσιν εγκαίρως τήν προς την πατρίδα μας 
αγάπην. Διότι δέν ¿φρόντισαν νά μάς γνωρισωσιν υπο την κα
λήν, ύπό τήν αιγλήεσσαν,ύπό τήν εύγενή αυτής μορφήν την χω 
ράν είςήν έγεννήθημεν.

Ή Έλληνίς τών επαρχιών, έκτος ολίγων έξαιρέσεων, ουοεν 
γινώσκει περί τής 'Ελλάδος, διότι τό ατελώς λειτουργούν δη
μοτικόν σχολείον, τής τήν έδειξε μόνον επί τοϋ χάρτου, με 
ξηρά γράμματα καί ξηροτέρους αριθμούς. Η Ελληνίς τής 
πρωτευούσης, αφού έξηντλήθη άκούουσα επί ετη ολα τ ιη το νη  
'Ελλάς τής αρχαιότητας, δέν έπρόφθασε σχεδόν νά μάθη ποια 
ήτο ή νεωτέρα καί ποιος είναι ό προορισμός ττς. Δέν ένοηθη 
είσέτι, οτι ή διδασκαλία τής γλώσσης μας, τών αρχαίων και 
νεωτέρων συγγραφέων μας, τής γεωγραφίας μας, τής παιδαγω
γίας μας, τής οικονομίας μας καί αύτής τής θρησκείας μας οφεί
λε ι νά περιστρέφηται, ώς πλανητικόν σύστημα περί εν σημείον, 
περί εν μάθημα, τήν ιστορίαν τού Ελληνισμού.

Δέν ήνοήθη οτι ή Ε λλάς οφείλει νά αποτελή ι,ώσαν προσω
πικότητα, περί ήν νάπεριστρέφωνται τά όνειρα και οι ποθοι τής 
παιδίσκης, αί θλίψεις, ή φιλοδοξία καί ή υπερηφάνεια τήςγυ- 
ναικός.

’Εάν κατωρθούμεν, ώς έχομεν καί διατηροϋμεν φωτογρα
φίας τών φιλτάτων μας εις πάσαν εποχήν, νά χαράςωμεν εν 
ταίς καρδίαις μας εικόνα τής Ελλάδος αρχαίας η νεας, οουλης 
ή έλευθέρας, μεγάλης ή μικράς,μέ τάς άρετάς η τας κακίας της, 
μέ τάς τιμάς ή καταισχύνας της, μέ τήν κατάπτωσιν η τό με
γαλείου της, βεβαίως θά άνεδεικνυομεθ* α ι μεγαλητεραι τού 
κόσμου πατριώτιδες.

Πόσαι άοα εκ των συζυγών τών εν Αθηναις πολιτευόμενων 
άνδρών, αίτινε; δεκαετίαν ή δεκαπενταετίαν ολην εφοίτησανεις 
τό σχολείον έδιδαχθησαν εκ τοϋ Οουκυδιοου— οστις οεν έλειψέ 
ποτε έκ τών προγραμμάτων τών ανωτερων παρθεναγωγείων 
μας— οτι άφοϋ οί 'Έλληνες έν κοινώ συνεδριω απεφάσισαν τον 
θάνατον τών νικηθέντων Λεσβίων, ηναγκασθησαν να ανακαλε- 
σωσι καί άκυρώσωσι τήν άπόφασιν των διότι α ι γυναίκες των

τούς έδέχθησαν σύνοφρυς καί τεθλιμμεναι διά τήν σκληράνταύ- 
την άπόφασιν !

'Η πολιτική μας λοιπόν ώς καί αί έπιστήμαι, και αι τέχν*.. 
καρκινοβατεί, βαίνει όδόν σκολιάν, διότι ή γυνη δεν εμορ- 
φώθη είσέτι παρ’ ήμ ίν, οπως χρησιμευη ως οας εν τή οδω τής 
προόδου, δπως στηρίζη τά κλονιζόμενα βήματα τού εσαει μό
νου βαίνοντος πρός τά πρόσω άνδρός.

Η πολιτική τών γυναικών μας — και απευθυνομεθα πρός: 
έκείνας, αίτινες μάς έγραψαν, οτι άνήκουσιν εις αντίθετον τών 
συζύγων των κόμμα, καί ζητοϋσι τήν γνώμην μας έπι τής πο
ρείας, ήν οφείλουσι νά άκολουθήσωσιν— οφείλει να ηναι πο
λιτική εύγενής καί πατριωτική καί ουχί κομματική και ρου- 
σφετολογική. 'Η γυνή έπλάσθη τόσον εύγενής, τρυφερά και ποιη
τική, ώστε ή σκόπιμος άνάμιξίς της εις κομματισμούς εμπα
θείς ού μόνον τήν υποβιβάζει, αλλά καί συνεχώς διαστρέφει τήν- 
ούσιν της καί μεταβάλλει αυτήν εις υπαρξιν επιβλαβή και επι
κίνδυνον.

J E N  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΗΗΙΕΡΑ ΗΝ ΔΕΝ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΝΥΞ
Είναι μακρά καί επίπονος ή ημέρα τής έργασίας ! Ό  ψυ

χρός βορράς παγώνει τά μέλη τοϋ γεωργού, οστις οδηγεί το· 
άροτρον καί διευθύνει τούς βούς διά τής φωνής καί τοϋ βου- 
κέντρου" ό ήλιος φλέγει τό πρόσωπον τού θεριστού, οστις μέ 
τό βαρύ δρέπανόν του κατακλίνει χαμαί εις τούς αγρούς τούς 
ώριμους στάχεις, καί οστις από καιρού εις καιρόν ϊσταται όπως. 
άπομάξη τόν έκ τού μετώπου του ρεοντα ιορώτα. Ο γεωργός,, 
ό θεριστής, ό έργάτης, οστις μεταχειρίζεται τήν σφύραν ή τήν . 
άξίνην, εκείνος οστις λατομεί τούς σκληρούς λίθους ή φέρει βα
ρέα φορτία, ή πτωχή έργάτις, ήτις καταστρέφει τούς όφθαλ- ' 
μούς καί πληγώνει τους δακτύλους, ραπτουσα απο πρωίας με- 
χρις εσπέρας, δλοι χειμώνα καί θέρος άριθμοϋσι τάς ώρας, au 
όποίαι παρέρχονται καί έκ βάθους καρδίας ψιθυρίζουσι : «EtisSj 
ναι μακρά καί έπίπονος ή ημέρα τής έργασίας.»

’Εν τούτοις ό ήλιος προχωρεί, διαγράφων επί τού ούρανου · 
τήν χρυσήν τροχιάν του- άναβαίνει, φθάνει εις το μέσον, αρχί
ζει νά καταβαίνη καί ή δύσις πορφυροϋται εις την προσεγγισιν- 
αύτοϋ . . . ’Ήδη δέν φαίνεται πλέον ! Χαιρε, ήλ ιε, οστις φω' 
τίζεις τά έργα καί τούς κόπους άνδρών, γυναικών και παι
διών ! Καλώς ήλθες, νύξ εύεργετική καί γλυκεία ! ή έλευσίς σου 
φέρει αύτοίς τήν άνάπαυσιν ή αναχωρησις σου τους κάμνει να 
στενάζωσιν ύπό βάρη ανώτερα τών δυνάμεων τω ν  η προσδο
κία σου τούς υποστηρίζει καί τους ένθαορυνει· γνωρίζουν ο.υ f 
θά έπανέλθης, γνωρίζουν οτι οεν είναι δυνατόν παρα να επά; 9  
νέλθης καί υποφέρουν μεθ’ υπομονής τάς βασάνους των. Έπα- 
νόρθωσον τάς έξηντλημένας δυνάμεις των, νύς παρηγορος, αυ3| 
τό μέγιστον ευεργέτημα τοϋ Τψιστού· αυριον επαναλ.αμβανον « 
τες τόν διηνεκη αύτων αγώνα θα λεγωσι μετα πεποιθησεως κα .Μ 
έλπίδος : «Δέν υπάρχει ημέρα ήν δεν διαδέχεται νυξ»..

Είναι μακρά καί έπίπονος ή πάλη τής ζωής. Τις δέν τό έσκε S 
φθη; τις δέν τό ώμολόγησε ; τις δεν έσχεν ωρας άθυμίας , γ ί  
δέν έζήτησε μέ άπηλπισμένον όμμα νά διαπεράση τόν σκοτεινού 
τού μέλλοντος πέπλον; τις κατά τινας στιγμάς δέν έπίστευσεν οτι-, * 
πίπτει εις άβυσσον οδύνης έκ τής οποίας ουδεποτε θελει εξελθη ι 
Καί δμως ή ημέρα τής λύπης’παρέρχεται ώς καί  ̂ή ήμερα 
χαράς. Πλήν τότε διατί νά θλιβώμεθα ; διατί νά άπελπιζώμε?* 
ώς έάν ή ζωή αϋτη δέν θά παρήρχετό ποτε ; ”Ας ύψώσωμ^  
τούς οφθαλμούς μας πρός τόν ούράνιον Πατέρα μας καί έκει 
εύρωμεν τήν ελπίδα" διότι, οπο/ς μετα έπιπονον ημέραν σ.έ 3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 3

-¿ν άγγελον τοϋ ύπνου, ίνα άναπαύση τά κεκμηκότα μελη 
.» 0ι;τώ καί μετά αγωνιώδη βίον στελλει τον άγγελον τοϋ 
Γνάτου ίνα καταπαύση τάς όδύνας μας καί έπουλώση τάς ιπλη- 

τής’ ψυχής μας. Υποφέρεις; λάβε θάρρος, τούτο δέν θα 
δ ία ρ κ έ σ η  πάντοτε" μή λησμονείς οτι : «δέν υπάρχει ημέρα ην
ξίν διαδέχεται νύξ».

Έν. τοα γαλλιχοϋ. Κ ρυσταλλία  ΧρυσοβΙργη

Η ΓΥΝΗ Κ Α Τ Α  ΤΗΝ ΓΡΑΦ Η Ν Τ Π Ν  Ι ΝΔΗΝ
,,Έ χ  WÜ έχδιδομένοο χατ’ αυτά; ε '  τεύχους τη ; Ι στορίας της Γ γναικος .

Τήν μονοθείαν,ώς είπομενήδη καί ώς πάντες οί λοιποί λαοί, 
παρεδέχθησαν καί οί αρχαιότεροι ’Ινδοί, βαθμηδόν καί κατ’ ο- 
λί.νον, έφ’ όσον έξήρχοντο τοϋ σκοτους τής βαρβαρου καταστα- I 
σεώς, εις ήν μοιραίως ύπεβλήθησαν πάντα τά έθνη κατά τούς 
άρχαιοτάτους χρόνους. Άδιάφορον αν ό θεός τούτων ονομάζε
ται Βράμας, ό τών Τούρκων ’Αλλάχ, ό τών ’Ιουδαίων Σα- 
βαώθ. Είναι πάντοτε εις καί μόνος δημιουργός τοϋ κόσμου.

’Εκείνο, όπερ έξέπληξεν ήμάς έν τή μελέτη τής ’Ινδικής δη
μιουργίας καί τής έτέρας1 τών περί πρωτοπλάστων παραδό
σεων είναι ή ταύτότης πρός τά πλείστα σημεία τής Παλαιας 
Διαθήκης, ήτις άποτελεΐ τήν αρχήν καί βάσιν τής χρ ιστιανι
κής ημών θρησκείας.

Ή μόνη μεταξύ ταύτης καί έκείνης διαφορά έγκειται εις τό 
ώί-ι οί μέν Εβραίοι έν τή Παλαια Διαθήκη, έπιδιώκουσιν 
ΐίάντί παντός τρόπου τόν έξευτελισμόν τής γυναικός, ένώ οί ’Ιν

δοί έξαίρουσι τήν ηθικήν καί έκπολιτιστικήν δύναμιν αύτής. 
Κ α τ ά  τά λοιπά σημεία τοιαύτη ύπάρχει συμφωνία καί κατα- I 
πληκτική όμοιότης, ώστε, έάν δέν ήτο ιστορικώς άποοεδειγμε- I 

ί,'νον, ότι ό λαός ούτος ήκμασε δεκάδας όλας αιώνων προ τού I 
χριστιανισμού, ήθέλομεν διισχυρισθή, οτι αι δυο αυται θρη- I 

ϊιβκείαι είναι μία καί μόνη, ήτις έξέτεινε τάς μακράς ρίζας της 
pkaí τούς ζωογόνους καί ευεργετικούς κλάοους της ανά τήν A- I 

σίαν ώς καί ανά τήν Ευρώπην.
"Οπως δήποτε τήν λύσιν τοϋ προβλήματος τουτου αφήνομεν 

εις τούς συγχρόνους θεολόγους. Ημείς περιοριζόμεθα εις τήν | 
. ‘-ειδικήν μελέτην τών σημείων έκείνων, έν οίς οί συγγοάψαντες 

τό βιβλίον τής κατά τούς άρχαίους ’Ινδούς Γραφής, άναδείκνυν- 
: ται δίκαιοι, λογικοί καί άβροί πρός τό γυναικειον φϋλον, ούτι- 

νος τήν δύναμιν αυτοί πρώτοι πάντων τών έκπολιτιστών κα
τενόησαν.

«Χάος2 ην καί σκότος έν τω π α ν τ ί. Έκ τον χάους τούτου 
Ε -ό Βράχμας έζήγαγε τό (ρ&ς, τον αέρα, τό νδωρ, τά  ιρντά

x.t. J   ΤέΛος επΛασε τόν άνδρα καί την γυνα ίκα  κα ί
ΐνεψύσησεν αύτο ίς έκ τής θείας αύτοϋ ψυχής ζωήν, συνε ί- 

χδησιν κα ι θ έ ίη σ ιν  —  ά χ α ν  σ ά ρ  α. —  Ούδαμοϋ έν τή περί 
Γενέσεως τών ’Ινδών βίβλψ άπαντα ή περί τής έκ τής 
"πλευράς τοϋ άνδρός παραγωγής τής γυναικός παράδοσις. Οί 
θεσπισταί τής θρησκείας ταύτης έξοχοι αναντιροήτως φυσιο
λόγοι δέν έθεώρησαν τήν πλευράν τοϋ άνδρός κατάλληλον γεν
ετικόν όργανον, άλλ’οϋτε τό οστοϋν περιέχον φυσικά στοιχεία, 
Έκανα πρός άναπαραγωγήν άρτιου καί πλήρους άνθρωπίνου σώ- 

‘ ς γυναικός έν τή άκμή τής ζοιής καί νεότητάς της.
Ταυτότης λοιπόν ύλης περί τήν κατασκευήν τοϋ σώματος, έν

* Διότι Οπάρχουσι δύο παραδόσεις περι κοσμογονίας. Μ ία 5] τών άρχαιο- 
ίων ’Ινδών χαι Ετ’οα η ΰπά τοϋ Μανοϋ, τοϋ πρώτου άριανοϋ νομοδε'του.
* La Bible dans l’lnde par M. L· Jacolliot.

ίση δόσει ή έν αύτοίς έμφυσηθείσα ζωή καί συνείδησις. Δέν 
ήδύναντο οί υιοί καί άπόγονοι τών Ίνοών νομάδων, οιτινες α- 
πεθέωσαν τήν γυναίκα έν όνόματι τής Αδιτιδος άποκαλεσαντες 
αυτήν «.ουρανόν, άέρα, π α τέρα ,  ιιητερα, κα ι υιόν, παρελθόν  
καιμέ,ΙΛον»  δέν ήδύναντο, λέγομεν,νάσυλλάβωσι καν τήν ιδέαν 
τής διά τής ίεράς Βίβλου έξευτελίσεως καί ταπεινώσεώς αύτής. 
Τόν άνδρα καί τήν γυναίκα τάσσουσιν έν τή αύτή μοίρα, καιτοι, 
ώς βλέπομεν κατωτέρω, άναγνωρίζουσι ττ ν μεταξύ τών δύο φυ
λών ένυπάρχουσαν διαφοράν.

ΧΑδιμα 1 ώνομάσθη ό πρώτος ανήρ, ως Ευα η πρώτη γυνη. 
Αύτή ή ση μασία τοϋ ονόματος τής πρώτης γυναικός δέν άποδει- 
κνύει άρα τήν ιδέαν, ήν περί αυτής ειχεν ο λαός έκεινος, ο ά- 
ναθέσας εις τ ίν  έν τή ψυχή αυτής ένυπαρχουσαν διαπλαστικήν 
καί ήρεμον δύναμιν, τήν συμπλήρωσιν πασών τών άτελειών, 
ας ή άκράτητος καί ορμητική φύσις τοϋ άνδρός κατέστρεφεν έ- 
νωρίτατα έν τή ψυχή αυτού.

Καί όντως ή γυνή ανεδειχθη παρ απασι τοίς λ.αοίς, η αεί
ποτε καλλιεργήσασα έν τή ψυχή τού άνδρός τήν άγάπην, τήν 

| έπιείκειαν, τήν στοργήν, τό σέβας, τήν αύταπάρνησιν, τάς ύψ ί- 
στας ταύτας καί ένθέους έν το} κόσμιρ άρετάς. Τδετέ τ ,̂ν άθώαν 
καί τρυφεράν παρθένον, είσαγομένην νύμφην έν τώ οικω τού 
έκλεκτοϋ τής καρδίας της. Πόσην ή θέα της έμπνεει ουρανίαν 

I ποίησιν καί γλυκείαν άγάπην. Είναι ή τρυφερά καί θελκτική 
I εικών κόσμου άγνώστου. Έν τή καρδία αύτής ό άνήρ θά άντλήση 
I τήν έξαγνίζουσαν τήν άνθρωπότητα αγάπην, ως εν τώ αγνω και 
I διαπύρω έρωτί της τήν έξαγιάζουσαν τά αισθήματα πίστιν καί 
I αύταπάρνησιν.Βραδύτερον έξετάσατέ την ώς μητέρα.Παρακολου- 

θήσατε κατά βήμα τήν επί τής καρδίας, τοϋ ήθους καί τών α ι
σθημάτων τοϋ τέκνου της έπίδρασίν της. Ή άκατέργαστος έκείνη 
ζύμή έξέρχεται τών χειρων της τελειος τύπος ανθρώπου, αντα
ξίου τής θείας είκάνος, ήν ή μήτηρ έν τψ  εργψ της έσχεν ώς 
πρότυπον. Καί ποός έπίτευξιν τούτου, οΐοι άγώνες καί κόποι, 
καί κίνδυνοι καί νυχθήμεροι φροντίδες! Οίον ταμείον άνεξάν- 
τλητον άγάπης καί αυταπαρνησεως, και καρτερίας, και αρετής !

Τιαή χλΙ έπαινος "λοιπον εις εχει\οι»ς, οιτινες πρώτοι απ&κα- 
I ΤνϋΑαν αύτγ, τον έςευγενιττικον προοριτιχοντ^ς χαι όια τών άπο- 

νε[Χ'^9εισών αύττί δικαίων τιρ.ών έταρ,ον την ο6ον του έκπολιτι- 
σ|1οα ττ,ς ανδρωπότητος. Τιαή και έπαινος εις τον αρχαιότατου 
τούτον λαόν, προ τής ιδεώδους τελειότητας τού οποίου άποκαλύ- 
πτονται σήμερον μετά σεβασμού οί σοφοί τοϋ κόσμου, οι άφιε- 
ρώσαντες τόν βίον αύτών εις μελέτην καί ερμηνείαν τών μέχρι 

I πρό τίνος κεκρυμμένων θησαυρών τής δημιουργικής και έςοχου
I μεγαλοφυίας των.

Τούς πρωτοπλάστους του ό Βράχμας εισάγει εις παράδεισον 
νήσον περιβαλλομένην πανταχόθεν ύπό άργυριζούσης θαλασσίας 
στεφάνης. Ή μαγική νήσος Ταπροβάνη—νύν Κεϋλάνη— είναι ή 
Έδέμ τών ’Ινδών. Τό πρώτον άνθρώπινον ζεύγος οί κύριοι οϋ- 
τοι τοϋ κόσμου δέν ήδύναντο νά άποκτήσωσι τήν άληθή παρα
δεισιακήν άπόλαυσιν μακράν τοϋ κόσμου τών ύδάτων, οστις 
ικετά τής λοιπής δημιουργίας ειχε βεβαίως τεθή υπο τας δια·φα- 
ταγάς τωνι Καί έδώ πληρεστέρα καί έντελεστέρα ή είκών τού 
παοαδείσου, ή είκών τής τελείας αισθητικής άπολαύσεως. Ού- 
ρανός, γή καί θάλασσα μετά τών πολυποίκιλων συνοικιστώ-/ 
αύτών, έν συνεκτική αρμονία μη οεν άποτελοϋσι άρτιον και 
πλήρη τήν ιδέαν τού αισθητικού κάλλους !

«Ά γαπήθη τε  κα ί ένωθήτεί) είπεν αύτοίς ό Βράχμας. ’Ιδού ό 
άληθής καί θείος τού γάμου όρισμός. Ή άγάπη ! Τό εύγενές

1 Ή λέξις "Αδίμα — έξ ου "σως χαι τό τών/ Εβραίων Άδαμ —σημαίνει 
σανσχριτιστί τόν πρώτον άνθρωπον, Εϋα δί συμπλήρωσι; της ςωης.
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τούτο καί θειον αίσθημα! Η άγάπη, ή άποτελ,ούσα τα ήθικά 
θεμελ,ια παντός κοινωνικού καί οικογενειακού οικοδομήματος!
Η αγαπη, το ακτινοβολούν καί ζωογόνον άπάνθισυ,α τής άν- 

θρωπινης ψυχής ! Ή αγάπη, ό ιδεώδης καί άδιάρρηκτος δεσμός 
καρόιών αληθώς και είλικρινώς συνηνωμένων προηγείται τής εν 
ενι σώματι ενώσεως τής ανθρώπινης δυάδος.

Ποσον ευεογετικώς έπέδρασεν ή άπό του στόματος τού Βράχμα 
προφερομένη φράτις : «άγαπηθήτε καί ένωθήτε» επί τής τύχης 
τοΰ λαού έκείνου. Πώς ή διά τής αγάπης κυριαρχούσα γυνή 
κατέλαοεν άδιαφιλ,ονικήτως τήν άομόζουσαν αυτή θέσιν εν τε τή 
καρδία τού άνδρός, καί έν τώ κοινώ άμφοτέροις βασιλ,είψ τού 
οικου. Πόση άβρότης καί πατρική στοργή καί τρυφερά υπέρ 
τής τύχης τής άνθρωπότητος μέριμνα καί σεβασμός πρός τήν 
αιδώ καί τήν έμφυτον τής γυναικός δειλίαν έν τή ευχή; « Α γά 
πη θήτε καί ένωθήτε» Πόσον δ’ απότομον και υλικόν καί σκαιόν 
τό τής Γενέσεως τών Εβραίων.

ιιΑνξάνεσθε κα ι π.1ηθύνεσθε...τ> Έν τώ «αύξάνεσθε» τούτω 
δεν διαγράφεται άρα τό πρόγραμμα τοΰ δουλικού βίου τής γυ- 
ναικόςτών πατριαρχικών χρόνων,θεωρούμενης ικανής μόνον πρός 
τεκνοποίησιν. ’Αλλά μή πάντα τά τού ζωικού βασιλείου όντα 
δεν ήκολούθησαν τον νόμον τούτον τής αύξήσεως καί διακονί- 
σεως ! Οία λοιπόν διάκρισις μεταξύ τού κυριάρχου τού κό
σμου ανθρώπου καί τών άλογων ζώων.

Πόσον δ’ άνιλεώς έπέδρασεν επί τής τύχης τής γυναικός καί 
τής άνθρωπότητος έν ταύτώ ή άνευ αγάπης, ή άνευ ηθικών καί 
πνευματικών δεσμών, ή άνευ αμοιβαίας συμπαθείας ενωσις τών 
πρωτοπλάστων ! Ό  γάμος από τής εποχής εκείνης θεωρείται ή 
σύζευξις δύο ανθρώπων μεταξύ τών οποίων ούδέν άλλο αίσθημα 
υπάρχει κοινόν ή τό περί τεκνοποιήσεως.Οί πατριάρχαι έλάμ- 
βανον δευτέραν καί τρίτην σύζυγον, ό ’Ιακώβ δέ τούς πολλούς 
υιους του άπέκτησεν από δύο συζύγων καί Ικανών συνεύνων 
καί δούλων. ’Ιδού πού τό ξηρόν εκείνο καί γυμνόν παντός ήθι- 
κοΰ καί ευγενούς τίτλου «αύξάνεσθε» τής Γραφής ώδήγησε τούς 
πατριάρχας τοΰ ’Ισραήλ. Εις τήν πολυγαμίαν, εις τήν άνήθι- 
κον και βάρβαρον καί άπάνθρωπον ίδρυσιν τού γυναικωνίτου. 
Εις τήν έκμηδένισιν καί έκφαύλισιν καί έξαχρείωσιν τής γυ- 
ναικός, ήτις άπό συντρόφου άγνής καί εύγενοΰς μεταβάλλεται 
εις σκεΰος ηδονής, οπερ ό κυρίαρχος άνήρ δύναται νά κατασυν- 
τρίψη παιδιάς χάριν. Ό άγγελος τής εστίας, ή αίγλήεσσα τού 
πολιτισμού καί τής αγάπης δ ας μεταβάλλεται εις δαυλόν πυρ- 
πολούντα καί καταστρέφοντα. Ή γλυκεία καί σεμνή παρθένος, 
ή τρυφερά καί μακρόθυμος σύζυγος, ή φιλόστοργος καί άγαθή 
μήτηρ μεταβάλλεται εις ταπεινήν καί έξηυτελισμένην δούλην, 
εις έταίραν καί παλλακίδα λυμαινομένην άνιλεώς τόν τε οίκον 
καί τήν κοινωνίαν.

<ιΜ ήν άπομαχρυνθήτε τής νήσου ταύζης, δ ιότι ή γή δεν ε ί
να ι ετι έτοιμη να  σας δεχθή. Ο ταν τά τέκνα σας πΛηθνν- 
βωσιν, ωστε νά  μή  περι.Ιαμβάνωνται έν αντί} τότε θέ.Ιω σας 
υποδείξει τόν το.τον ον θέ.ΐω προορίσει διά νέαν κατο ικ ίαν σας » 
λέγει ό Βράμας εις τούς πρωτοπλάστους του. Καί ευθύς ανέρχε
τα ι εις τήν ουράνιον κατοικίαν του έπί χρυσής νεφέλης, αφή- 
σας τό νέον ζεΰγος έν τή περικαλλεί καί μυροβόλφ παρθενική 
φωλεα του. Η καλλονή, η χάρις, ήγλυκύτης τής Εύας γεννώ - 
σ ιν  εις τήν καρδίαν τοΰ συντρόφου αυτής τό τρυφερόν αίσθημα 
τής αγάπης, τής λατρείας, τής άφοσιώσεως. Τά χείλη του ψιθυ- 
ρίζουσι μετά δειλίας λόγους θερμούς καί δρκους αίωνίας πίστεως 
καί λατρείας. Ή αγνή καί τρυφερά κόρη ακούει μετά χαράς τήν 
νέαν ταύτην καί ασυνήθη γλώσσαν τής καρόίας. Τό ,στήθός της 
αναπαλλεται βιαιως και υπο άγνωστου τεως εν τη ψυχή της αι- 
σθημ.ατος. Τό ομμα της οακρυον ατενίζει πρός έκείνον, δν ό

θεός προώρισεν .ώς ευτυχή τοΰ βίου της σύντροφον. Τό βλέμμ®  
των θερμόν, άκτινοβόλον συναντάται...........

Μακράν ό ήλιος άπέκλινε πέραν τού ωκεανού ! Τά αυριόχρο* 
πτηνά κατά τήν στιγμήν εκείνην έτόνιζον τά γλυκέα καί δειλά 
ασματά των έπί τών κορυφών τών όξυφοινίκων. Τά άνθη τή; 
βανανέας άπέπνεον τάήδύτατα τών μύρων των. Τά φύλλ,α τών 
δένδρων έφρισσον υπό τό έλαφράν ζωογόνον τής αύρας φύσημα, 
καί ό ρύαξ χαρωπός έκελάρυζε φιλών τούς παρατάς δχθας του- 
μικρούς θάμνους. Αί φωσφορίζουσαι πυγολαμπίδες έλ,άμβανον 
χαρωπαί καί πλήρεις συγκινήσεως τήν άνά τό άπειρον πτήσιν 
των. Ή φύσις άπασα πανηγύριζε τήν διά τής αγάπης ενωσιν 
τών καρδιών τών κυριάρχων τού κόσμου. ,

Ό έρως, ό αληθής τών ψυχών υμέναιος έγεννήθη έκ τής 
συναντήσεως τών δύο εκείνων βλεμμάτων, έκ τοΰ άσματος τών- 
πτηνών, έκ τής μυροβόλου άποπνοής τών άνθέων, έκ τής ζωο
γόνου τής αύρας έπί τών φύλλων δρόσου, έκ τού αδαμαντίνου 
τού κελαρύζοντος ρύακος ασπασμού.

Εζησαν ευτυχείς έν τή ένώσει των, ευτυχείς έν τώ έρωτί 
των. Ά λ λ ’ ό άνήρ, ούτινος ή σφριγώσα φύσις δέν έδαμάζετο ευ
κόλως, ούτινος τό κατακτητικόν καί εύληπτον πνεύμα διέπλαττε | 
κοσμους νέας χαράς καί νέων απολαύσεων εις τήν άντίπεραντής 
νήσου του άκτήν, δστιςήρξατο πλήττων έντός τών στενών τής Τα- 
προβάνης όρίων, προέτεινεν εις τήν σύντροφόν του μικρόν μέχρι 
τής άπέναντι όχθης ταξείδιον ή θάλασσα, τή λέγει, είναι ήσυ-' 
χος, καί τόχωρίζον ήμάς άπό τής μεγάλης ξηράς μικρόν διά
στημα θά διέλθω, μόλις τούς πόδας μου βρέχων. Ά γω μεν. θά 
σέ φέρω έπί τών ώμων μου. Καίένταΰθα ο ι ’Ινδοί άναδείκνυνται 
λογικώτεροι τών 'Εβραίων. Όάνήρ φύσει ά ν ιί μένων διαρκώς 
έντος τών στενών καί περιωρισμένων όρίων. Ό άνήρ φύσει όνει- ή 
ροπολεί στάδιον εύρύ, κύκλον άπεριόριστον ένεργείας. Όάνήρ < 
φύσει άγαπά τήν ποικιλίαν καί έναλλαγήν, ένώ ή γυνή προσκολ- 
λ.άται, άφοσιούται εις τόν τόπον τής γεννήσεώς της, εις τήν οίκο- 
γενειακήν έστίαν.

'Η Ευα λ,οιπόν τών ’Ινδών δειλοτέρα, συντηρητικωτέρα, 
προβλ.επτικωτέρα τοΰ συντρόφου της παρατηρεί αύτώ δτι ό 
Βράχμας άπηγόρευσεν αύτοίς ρητώς τήν έκ τής νήσου άπομά- η 
κρυνσίν των. Προσθέτει μάλιστα ότι ή παρακοή των θά δυσαρε- ή 
στήση βεβαίως αύτόν, δστις τόσον γενναίος καί καλώς υπήρξε πρός 
αύτούς. ’Επειδή δέ εκείνος έπιμένει, ή άτυχής, ώσεί μεγάλην 
καί άνεπανόρθωτον προαισθαινομένη συμφοράν τόν καθικετεύει 
λ,έγουσα : Μή έδώ δεν εϊμεθα ευτυχείς ; Μή δέν έχωμεν ω
ραίους καί γλ.υκυχύμους καρπούς, άφθονον δροσερόν καί διαυ
γές ύδωρ, μαγικήν υπό τά πλατύφυλλ.α δένδρα σκιάν καί άνθη 
ευώδη, άρωματίζοντα τήν άτμόσφαιραν !

—  Έ  ! θά έπανέλ.θωμεν, τή λέγει έκείνος. Τί κακόν πράττο- 
μεν έπισκεπτόμενοι τόν άγνωστον τούτον τόπον ;

Ίσχυρογνώμων καί άμετάπε ιστός προχωρεί πρός τήν θάλασ
σαν. ’Εκείνη πιστή καί άφωσιωμένη αύτώ, δέν δύναται νά τον 
άφήση νά φύγη μακράν της μόνος. Τόν παρακολουθεί έν τή πα
ρακοή καίτή πλάνη, πρόθυμος νά συμμετάσχη τής έκ τής παρα
κοής οργής καί τιμωρίας τοΰ Βράχμα, ώς μετέσχε τής χ αΡα* 
καί ευτυχίας. Δέν είναι άρα αύτη καθημερινή πιστή είκών του 
βίου τής έγγάμου γυναικός ; Δέν παρακολ,ουθεί αύτη μετα τυ-. 
φλ,ής πολλάκις αύταπαρνήσεως τόν άγαπώμενον άνδρα καί εις την 
εξορίαν, καί εις τήν ιουλακήν καί όπου δήποτε ή τύχη ή και Λ - 
άκρισία του πολλ.άκις άγουσιν αυτόν.

Τήν πρώτην κορυφήν ’Ινδικού όρους, ήν οί ταξειδεύοντες £ 
τώ Ίνδικώ ώκεανώ άντικρύζουσιν, άποκαλούσι μέχρι· σημε'.γ  
ρον κορυφήν τοΰ Ά δάμ..............................................
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ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

H [. HTOBPimor ΚΑΙ Η Κ. AAIÜPTINOY
Λ'

Κατά τόν Ιούνιον τού 1802 τό νέον ζεύγος άνεχώρησε δι’ 
Ι τ α λ ί α ν ,  τοΰ κ. Δέ Λαμαρτίνου διορισθέντος γραμματέως τής 
εν Νεαπόλει πρεσβείας.

'Η κ. Δέ Ααμαρτίνου ένόμιζεν ότι ζή έν όνείρψ. Ό σύζυγος, 
«ν έλάτρευεν, έτιμάτο ώς ό άριστος ποιητής τού κόσμου* έκά- 
9τη τών«Νέων Μελ,ετών» προσέθετεν άνά μίαν δάφνην εις τόν στέ
φανόν του- έπηκολούθησαν δέ αί «Ποιητικαί'Αρμονίαι», άπευ- 
θυνόμεναι εις τάς υψηλοτέρας ιδέας τού άνθρώπου καί άνερχό- 
μεναι πρός τόν θεόν μεθ’όσον οίόν τε άνωτέρου ύψους. Διά τήν 

fjt, δέ Λαμαρτίνου, ήτις εύρισκε τήν ευγένειαν τών εμπνεύ
σεων απαραίτητον εις τήν ευφυΐαν, τοιαύτα έργα είχον διπλήν 
αξίαν δύναται τις δέ νά πιστεύση δτι μέ ολον τό πάθος της πρός 
τό ώραίον ήρέσκετο ιδίως εις τήν ηθικήν άξίαν.

Ό νραμματεύς τής πρεσβείας προύβιβάσθη εις έπιτετραμμέ- 
νον έν Τοσκάνη, ένθα καί άπέκτησε πιστόν φίλ,ον τόν μέγα δούκα. 
Εις τήν Φλ.ωρεντίαν ό Λαμαρτίνος παρασυρθείς ύπό τοΰ πα
τριωτισμού του έμονομάχησε μετά ξένου τινός στρατηγού καί 

•έπληγώθη’ βαρέως. Τό συμβάν τούτο, οπερ έξέθηκεν εις κίνδυ
νον τήν ζωήν του, ύπήρξεν ή πρώτη θλίψις, ήν προύξένησεν 
εις τήν σύζυγόν του. Κατά τήν έποχήν έκείνην περίπου ή κ. 
Ααμαρτίνου έγένετο μήτηρ... Ό μικρός Άλφόνσος έβαπτίσθη 
«ίς τόν "Αγιον Πέτρον τής Ρώμης, μετ’αύτόν δ’ έγεννήθη θελ- 
κτικωτάτη κόρη, εις ήν ή μήτηρ της έκ γενναιοφροσύνης συγ- 
«χινούση;, έδωκε τό όνομα τής ήρωίδος τής Λίμνης, τήςγυναι- 
*ός τής τόσον άλλοτε ύπό τού Λαμαρτίνου άγαπηθείσης : «Αί
ήμέραι μας, έγραφεν αύτη, διέρχονται έν μακαριότητι».Άλλ’ 
ή μακαριότης αύτη κατεστράφη, φεύ ! διά τού θανάτου τοΰ πρω
τοτόκου διετούς υιού.

Όλη τότε ή μητρική τρυφερότης τής κ. δέ Ααμαρτίνου συν- 
εκεντρώθη έπί τής Γιούλιας, ήτις ήτο τό ιδεώδες παιδίσκης 
Χαίτης όποιας τήν καλλονήν ήρέσκετο νά άναπαράγη εις είκό- 

I"»ας, αϊτινες έμελλ.ον νά τηήναι μετ’ ολίγον ή μόνη αυτής πα
ρηγοριά.

Η έπανάστασις τοΰ Ίουλ,ίου έθηκε τέρμα εις τό διπλωματικόν 
ρΐτάδιον τού Ααμαρτίνου. Διορισθείς ούτος μέλος τής Γαλλικής 
Ρ,Ακαδημίας εύρίσκετο τότε εις Παρίσιους. Σεβόμενος τήν δυστυ

χίαν τοΰ οίκου τών Βουρβώνων, ον ό πατήρ του είχεν ύπηρε- 
ρίησει άπέδωκεν αύτώ τάς τελευταίας υπηρεσίας του. 'Όπως δέ 

τον*συνοέσωσι μέ τήν νέαν διοίκησιν, υπενθύμισαν αύτώ, ότι ή 
μάμμη του, κ. Δέ Ρουά, υπήρξε διδασκάλ.ισσα τών πριγκήπων 

Ορλεάν. Ά λ λ ’ ούτος ήρνήθη τήν εν Έλλ,άδι πρεσβείαν, 
ήντω προσέφερεν ό Κάρολος δέκατος καί εις τήν οποίαν ό Λου- 

_Λ«βίκος-Φίλιππος ήθελε τόν διατηρήσει. Ά λ λ ’ ένεκα τούτου δέν 
*γκατέλιπε τό πρό πολ,λού ποθούμενον σχέδιον τοΰ νά ίδη τήν 
Ανατολήν. Άνεχώρησεν οίκογενειακώς διά τό δεκαεξάμηνον 

,ρΤουτο ταξείδιον, οπερ παρέσχεν αύτώ ύλην δ ι’ εν ώραίον σύγ- 
Τραμμα, άλλά τό όποιον τώ ¿στοίχισε τόσον άκριβά!
■Έ Γιούλια καί ή μήτηρ της έμειναν έν Βεϊρούθ, έν ώ ού- 
τος έπσεκεπτετο εις'Ιερουσαλήμ τάς άρχαιότητας τής Τύρου. 'Η 

iH-txpa κόρη, τής όποιας ή άσθενής υγεία καί ή καταπληκτική 
*?<οιμοτης τής διανοίας άνησύχουν πρό πολλού τούς γονείς, 
^Χτεληφθη αίφνης ύπό πυρετού, τήν δέ 2 Δεκεμβρίου 1832 ά- 
Τ̂ θανε μακράν τής πατρίδοςτης. 'Η κ. δέ Ααμαρτίνου άπελπις 
~po τώνποδών τού Χριστού, συνεμερίσθη τήν άγωνίαν τού προσ

φιλούς θυγατρίου της. Τούτο δέ ευφραδώς ειπε περι αυτής βιο
γράφος τις. «'Η μητρική της καρδία άπέθανε, τή άπέμεινε Οε η 
συζυγική· ήκολ.ούθησε τόν σύζυγόν της καί έθηκε τήν ψυχήν 
της εις τήν ψυχήν έκείνον έπανήρχισε τό ήμ ισυ τού βιου. Τή 
ήτο πεπρωμένον τόσα νά ύποφέρτρ έ τ ι.»

Ό Λαμαρτίνος έλ,άτρευε τήν κόρην του, άλλ’ ήτο ανήρ ευ
φάνταστος· ή μεγάλη θλίψις του, περί της οποίας ο κοσμος εν- 
ησχολήθη περισσότερον ή περί τής θλίψεως τής δυστυχοΰς μη- 
τρός, διεχύθη εις τήν ποίησιν. ’Εντός ολίγου είχε τήν δυναμιν 
νά είσέλθη εις τό πολιτικόν στάοιον. Εις την Ιερουσαλήμ εμαθε 
τήν εκλογήν του ά>ς βου'λευτού τοΰ νομού Αρκτου, ανεχωρησε 
δέ παρευθύς, οπως έκπληρώση τήν νέαν του αποστολήν. Ενώ 
ή σύζυγόςτου, νεάσασα έπί τινα καιρόν έκ τής ευτυχίας, προώ- 
ρως έβυθίζετο εις τό γήρας ύπό τό δυστύχημα, οπερ τή ; έπλη- 
ξεν, ούτος είχε τήν ψυχήν νέαν, ινα ειπω ούτως, εκ τών απο 
τού βήματος θριάμβων του καί τής μέθης τής ίδιας αυτού ευ
γλωττίας. 'Η κ. δέ Λαμαρτίνου ήναγκάζετο τότε νά άνοίγητάς 
αίθούσας της. 'Η έκ τής λ.ύπης καταβληθείσα μητηρ οεν ητο 
πολύ κοινωνική, «άν καί έξήσκει περι αυτήν επιρροήν μεγα- 
λην. Εύρίσκετο εν μεγαλειτέρφ ανεσει εις το έργαστηριον της 
ομιλούσα μέ τινας οικείους, ένώ ειργαζετο...» Αλ,λ.α παντος 
έτέρου προύτίμα τήν ήσυχον έν Βουργονδια Οιαμονην. Εις το 
Σαίν-Πουάν ό Λαμαρτίνος έπανεύοισκε τήν πηγήν τών ώραίων 
αυτού στίχων καί τή άφιέρου τόν Ζοσελ,εν. Το βιβλ,ιον τούτο, 
εις δ τό μυθιστόρημα και το οράμα συγχέονται, ανελ.ισσόμενα 
διά θαυμασίων στίχων, έφερε τον ποιητην εις το ακρον αωτον 
τής δόξης, έβάδιζε τότε έπί τών νεφών, ίνα είπω ούτω.

Κατά τό διάστημα τούτο ή σύζυγος αυτού ανετρεφε θρησκευ- 
τικώς τά πτωχά παιδία τοΰ χωρίου. Εγραφεν εν βιβλ,ιον τής 
δυνάμεώς των : Ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή  έ ξ ή γ η σ ι ς  ά λ η θ ε ι ώ ν  
τ ή ς  θ ρ η σ κ ε ί α ς .

'Η συνείδησίς της δέν άφίετο νά παρασυρθή, ούδέν δέ ήδύ- 
νατο νά άποκρύψη αύτή τήν άλήθειαν. Αλλ οτε εν ετει 1848, 
ό ιστορικός ποιητής, έθεωρήθη ένοχος,διότι συνετελεσε δι ελ,- 
κυστικού τίνος βιβλ,ίου, όπως έξάψη τό έπαναστατικόν πνεύμα 
καί ένεκα τούτου έρρίφθη εις τον πλήθος, οπως έμποοιση έπι 
κινδύνω τής ιδίας αυτού ζωής, ίνα μή οί δημαγωγοί ύψώσωσι 
τήν έρυθράν σημαίαν, ή κ. Δέ Λαμαρτίνου τον έπεδοκιμασεν 
έξ όλης καρδίας. Αύτη τόν ήκολούθησε πανταχού, ευεργετική 
καί προβλεπτική. Περίεργος λεπτομέρεια: κατά τήν σοβαροτέ- 
ραν καί κινδυνωδεστέραν στιγμήν τψ  εστειλ.ε τεμάχιά σοκολ,α- 
τας, εις άπάντησιν μικράς του έπιστολής, όπως άποδείξη ότι ό 
στόμαχος ουδέποτε χάνει τά δικαιώματά του καί δ ι’ αύτούς 
άκόμη τούς ήρωας.
1 'Η δημοτικότης τού Λαμαρτίνου δέν διήρκεσε πολύ, α ί δέ 

ήμέραι τού Ιουνίου έθηκαν τέρμα εις ταύτην. 'Η μετ’ ολί
γον έπελθούσα πολιτική μεταβολή τόν ήνάγκασεν, όπως γείνη 
άκάματος εργάτης προσπαθών, μέ τήν γραφίδα άνά χείρας, νά 
επανορθώση την απωλ.ειαν της περιουσίας του, την επ^λθουσαν 
έκ τής εις τόν πολιτικόν βίον συμμετοχής του. Έ πί δέκα πέντε, 
έτη έπάλαιε κατά τής αύξούσης άτυχίας, πάντοτε ύποστηριζό- 
μενος ύπό τής γυναικός του. Αύτη έγεινε συνεργάτις του εις τήν  
«Ίστοοίαν τής έπανορθώσεως», τόν «Σύμβουλ,ον τοΰ λαού», τήν 
«Γενεβιέβην», τά «Μαθήματα τής φιλολογίας», κλ.π.... Ήγεί- 
οετο άμα τή αυγή· διώρθονε τά τυπογραφικά φύλλα καί άφΐ.νε « 
κατά μέρος όλ,ας τας ένασχολησεις της ορεξεως της, κα.αστασα 
πλ,έον άπλη βοηθός.

Τοΰλ* Κόχχαλη
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Ζ Ε Υ Τ Ο Σ  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ω Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  

ΕΝ Κ Α Λ Λ Ι Φ Ο Ρ Ν Ι Α ι
Πιντε/.αίοεκα παρηλθον ετη, άφ’ οτοο άνεκαλύφθη παρά τι 

άκρωτηριον τής Κχλλιφορνίας νεα πετρελαίου πηγή. Τά ρ,ε- 
γάλα κέρδη, άτινα αί έν Νεβάδα άνακαλυφθεΐσα'. πηγαί έπέφε- 
ρον τοις κατά καιρούς έπιγειρη¡αατίαις ώθησαν κεφαλαιούχους 
τινάς νά σχηματίσωσιν εταιρίαν μετοχικήν εις έκριετάλλευσιν 
του προσοδοφόρου ρευστού.

Εντός ολίγου χρονικού διαστηυ.ατος ή έρημος εκείνη καί 
άγονος τής γής γωνία συνφκίσθη υπό εκατοντάδος κατοίκων πά- 
σης φυλής καί προελεύσεως, οιτινες καί οίκίσκους ώκοοόμηάαν, 
ανταποκρινομένους προς τάς πρώτας καί απολύτους βιωτικάς 
τού ανθρώπου άνάγκας.

Μεταςυ των ουνοικιστών τής νέας πόλεως ύπερεΐχεν ιδία τό 
εβραϊκόν στοιχείον, δπερ άπετέλει,ούτως είπεΐν, τό κέντρον τής 
εργασίας, εις τν  ειχον βαθμηδόν προσέλθει καί ευάριθμοι "Αγ
γλοι, Γερμανοί καί εις ' Ελλην Ζακύνθιος μετά τής μονογενούς 
προσφιλούς θυγατρός του, εύειδεστάτης καί μόλις είκοσαέτιδος.

Πριν η προβώμεν εις εςέλιξιν των δεινών τής συμπατριώ- 
τιδος οικογένειας, ανάγκη νά ρίψωμεν εν βλέμμα επί τής διοι
κητικής τής πόλεως ταύτης άρχής. Ό πρώτος των συνοικι- 
στών αυτής, λευκόθρις καί πωγονοφόρος γέρων ’Ιουδαίο:, με- 
τερχομενος εν τή γενετείρα αύτοΰ πόλει τον υποδηματοποιόν, 
έχειροτονήθη ώς διοικητής καί δικαστικό; άρχων τής πόλεως 
Στρουκάϊλ, όνομασθείσης ούτω παρ’ αύτοΰ.

Ετερον πρόσωπον, υψηλήν αύτόσε κατέχον θέσιν ήν ό ια
τρός, δ στις ήδύνατο νά διακριθή ώς κουρεύς εν τώ χω ρίφ  του, 
και ον οι κάτοικοι τής νεας πόλεως έχαρακτηριζον ώς άβλαβή 
ιατρόν, άφού τά μόνα παρ' αύτώ έν χρήσει φάρμακα ήσαν τό 
σιρόπιον τής μολόχας καί καθάρσιον κοινόν, άτινα αυτός ό ίδιος 
κατασκεύαζε καί έφερε προς τούς ασθενείς. Έ επίσημος, ούτως 
είπεΐν, τής νέας πόλεως τάξις συνεπληρούτο διά πυρρότριχός 
τίνος νέου Αγγλου, οστις άνέλαβε τήν έκδοσιν εβδομαδιαίας 
έφημερίδος, μετερχόμενος έν ταύτώ τό έπάγγελμα τοΰ γαλα- 
κτοκόμου, τυπογράφου, διανομέως καί πωλητού γάλακτος καί 
έφημερίδος.

Ό "Ελλην δέ, έρωτά έκπληκτος ή άναγνώστρια ήμών, ό Έλ- 
λην, ό φύσει νοήμων, επιχειρηματίας, τολμηρός, ούδεμίαν 
κατέλαβεν αΰτόσε διακεκριμένην θέσιν ! ’Ολίγη υπομονή ! Ό  
"Ελλην, πρακτικώτερος πάντων, έγένετο ό έμπορος παντός είδους 
έμπορεύματος τής νέας πόλεως. Έν τή καλύβη αυτού, τή κατ’ 
ευφημισμόν Π α ν τ ο π ω  λε ΐ ο ν  κληθείση, εύρισκέ τις πάν τό 
άναγκαιοΰν οΰ μόνον εις διατροφήν, άλλά καί εις ένδυμασίαν, 
καί εις ύπόδησιν καί εις οικοδομάς καί εις ναυπηγείαν καί εις 
σιδηρουργείαν. Ή νέα Ζακυνθία έβοήθη μεγάλως τον πατέρα 
αυτής έν ταΐς έμπορικαΐς αυτοΰ συναλλαγαΐς, κατορθώσασα 
ταχύτερον καί εύκολώτερον έκείνου νά συνεννοήται μετά τών 
ξενόφωνων τής νέας πολίχνης άποίκων.

Αί έργασίαι έβαινον θαυμάσια καί τά δολλάρια έπολλαπλα- 
σιάζοντο μετά μαγικής ταχύτητος, δτε αίφνης δυστύχημα φο
βερόν διετάραςε τήν ευδαιμονίαν τής μικράς έλληνικής οικογέ
νειας. Κεραυνοβόλος αποπληξία έπέφερεν άκαριαίως τον θάνα
τον τοΰ κυρ Μανώλη, καί ή ατυχής κόρη έμεινεν έρημος καί 
έγ καταλελε ι μ μ έ νη εις τον ξένον έκεΐνον τόπον. Δυστυχώς τό 
κακόν δεν περιωρίσθη έως έδώ, διότι "Ελλην τις νέος, μεθ’ ού 
ό κυρ Μανώλης ήν εις άνταπόκρισιν, μαθών τον θάνατόν του, 
έσπευσε νά έλθη εις τήν μικράν πολίχνην Στρουκάϊλ, έπί τή 
έλπίδι νά διαδεγθή έκεΐνον εις τό προσοδοφόρου έργον του.

Ά λ λ ’ ή νέα Ζακυνθία δεν ένόει νά παραχώρηση τά κέρδη της

εις τον ξένον τοΰτον άγνωστον καί νά σταυρώση τάς χεΐρας άο. 
κουμένη εις θρήνους καί κοπετούς. Άντέκρουσεν οθεν μετά θάο. 
ρους τάς προτάσεις τοΰ νέου Γεωργίου, δηλώσασα κατηγόρημά 
τικώτατα αύτφ, δτι έσκόπει νά εξακολούθησή τό έργον τού π*, 
τρός της καί οτι δέν εΐχεν ανάγκην συνεταίρων καί ύποστη- 
ρικτών.

Μανιώδης ό νέος άπεσύρθη μέ τήν οριστικήν άπόφασιν νά έχ- 
δικηθή τήν άντιταχθεΐσαν εις τά έμπορικά σχέδιά του κόρην. 
Τήν έπαύριον δέ τής ήμέρας εκείνης ένωκίασε τήν απέναντι τού 
παντοπωλείου τη ; αποθήκην, ήν έντός έβδομάδος μετέτρεψενεις 
πανομοιότυπου τοΰ ιδικοΰ της παντοπωλείου καί άνταγωνισιιός 
φοβερός καί αμείλικτος έλαβε χώραν μεταξύ τών δύο συμπα
τριωτών. Ή Αικατερίνη έμίσειτόν Γεώργιον, ό Γεώργιος άπε- 
στρέφετο τήν Αικατερίνην. Ά λ λ ’ ή Αικατερίνη έχαιρε τάς συμ* 
παθείας τών συμπολιτών της, ώς παλαιά αυτών φίλη, ενώ ό 
Γεώργιο; ολιγίστους πελάτας κατώρθωσε νά προσελκύση. ■

Τό θέρος πρόσήγγιζε καί οί καύσωνες ήσαν αληθώς αφόρη
τοι. 'Ο Γεώργιος έσπευσε νά προμηθευθή πάγον, ίνα διά τοΰ 
τρόπου τούτου αύξήση τον άριθμόν τών πελατών του, εις πείσμα 
τής Αικατερίνης, ήτις μετ’ άληθούς αγωνίας έβλεπε τούς φί
λους της προσερχο μένους εις τό κατάστημα τού έχθρού αυτής. 
Έ κατάστασις αυτη τών πραγμάτων δεν ήδύνατο νά παραταθή 
άνευ προφανούς τής Αικατερίνης καταστροφής.Έσκέπτετο λοιπόν 
καί παντός είδους πονηριάς έμηχανεύετο προς καταστροφήν τολ 
Γεωργίου, δτε αίφνης άκτίς χαράς έζωγραβήθη έπί τού λευκοΟ 
μετώπου της.

Τήν αυτήν εσπέραν, μόλις ό αντίπαλός της έσβυσε τά φώτα 
καί ή μικρά πολίχνη έφάνη βυθισθεΐσα εις βαθύν ύπνον, ή Αι- 
κατερίνα άναρριχωμένη έπί κινητής κλίμακος, τοποθετηθείσης 
ύπ’ αυτής έξωθεν τοΰ παντοπωλείου τοΰ αντιπάλου της, διε-έ 
γράφε διά σπόγγου βεβρεγμένου τό t  τής λέξεως Ν O t i c e ,  ήτις 
ήν γεγραμμένη άνωθι τής λέξεως Πάγος.Διά τής διαγραφής τού 
t  ή λέξις έτμήθη εις δύο, αίτινες έσήμαινον αγγλιστί «δέν υ
πάρχει».

Τήν έπαύριον οί πελάται τού Γεωργίου ίδόντες την φράτιν 
δ έ ν  υ π ά ρ χ ε ι  έσπευσαν εις τά παντοπωλείου τής Αίκατερι-, 
νης, έξηκολούθουν δέ μή πατώντες τόν πόδα εις τό τοΰ Γεωρ
γίου, προς μεγάλην έκπληξιν καί απελπισίαν έκείνου. Ότεοε 
ήμέραν τινά παρεπονεΐτο πρός τινα τών πελατών του, δτι αι εκ 
τοΰ πάγου ζημ ία ιτου  ένεκα τής αδικαιολογήτου άποχής των 
αγοραστών είναι μεγάλαι, καί έμαθε παρ’έκείνου, δτι δέν έχει 
δίκαιον νά παραπονήται, άφοΰ μόνο; του διά μεγάλων γρ«μ* 
μάτων άνέγραψεν έπί τού καταστήματος του, δτι δέν ύπαρχοι 
πάγος. Ό Γεώργιος έννοήσας τό τέχνασμα τής άνταγων ιστοί*? 
του καί μανιώδης γενόμενος ώρμησε νά πνίξη αυτήν έντός ‘τον 
καταστήματος της. Αί φωναί τής Αικατερίνης προσείλκυσαν την 
προσοχήν τών πελατών της, οιτινες ού μόνον έξεδίωξαν τον 
Γεώργιον έν κακή καταστάσει, άλλά καί κατήγγειλαν αυτόν ε’·? 
τόν δικαστήν τής πόλεως.

Τήν έπαύριον άμφότεροι προσήρχοντο πρός τόν δικαστήν, ιν» 
έκθέσωσι τά παράπονάτων. 'Ο γέρων ’Ιουδαίος μή γνωοί-ωΫ 
άλλην γλώσσαν πλήν τής Γερμανικής καί μή έννοήσας πκ?* 
τών κακώς έξηγουμένων εις τήν γλώσσάν του περί τίνος ~F°~ 
κειται, ήρξατο γράφων, μεθ’ δ καί ήρώτησε τό όνομα καί έπω- 
νυμον, τήν ήλικίαν, έπάγγελμα καί πατρίδα τών δύο ανταγω
νιστών.

— Εχει καλώς, προσέθηκεν, άποτείνας έτι αύτοΐς έρωτησε'-ί 
τινάς, εις ας άμφότεροι άπήντησαν καταφατικώς, καίτοι ουδόλως 
έννοούντες. Ό γέρων δικαστής ένώπιον δύο ομοεθνών του ανε* 
γνω τό συνταχθέν, έγγραφον καί έ ζήτησε τά; ύπογραφάς των
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'•δύο υποδίκων. Μετά ταύτα έσφιγξε τάς χεΐρας άμφοτέρων, άς 
έδοκίυασε νά συνενώση. Οί αντίπαλοι Ιξανέστησαν.’Α λλ’ εισθε 

ρίζυγοι πλέον, παρετήρησεν ό έτερος τών μαρτύρων. Σύζυγοι 
άνέκοαξανέξαλλοι. Δ ιαζύγιον! Διαζύγιον! Πάραυτα. Ά λλά  τό 
διαζύγιον στοιχ ίζει υπέρ τά 500  δολλάρια.
’ Άμφότεροι έστησαν.

Ή νέα γυνή έφαίνετο συγκεκινημένη. Άκουσον, λέγει, Γεώρ- 
γιε. Παρά διηρημένοι καί έχθροί, άς ένωθώμεν καί άς γίνωμεν 
φίλοι' καί έτεινεν αύτώ τήνχεΐρα.

Καί οί προ ολίγου μέχρι θανάτου έχθροί έπέστρεψαν τοΰ δι
καστηρίου συνδεδεμένοι διά τών άδιαρρήκτων δεσμών τού 
Υμεναίου.

Ε λ έ ν η  Γεω ργιάδου .

Μ Η Τ Η Ρ  κ α ι  Μ Η Τ Η Ρ
Β'

Πάντα τά μέλη τής οικογένειας τής καλής μητρός φέρονται 
ριλΟΦοόνως καί εύγενώς πρός άλληλα. Γνώρισμα τής θρησκευ
τική; καί καί χριστιανικής ανατροφής είναι ή φαιδρά τών τέ
κνων ύπακοή, ή μετά σεβασμού καί άγάπης πρός τούς γονείς 
αίιτών.

Έ καλή μήτηρ θέτει έν τώ πνεύματι, έν τή ψυχή τών τέκνων 
δλως νέα αισθήματα, έπιθυμίας εύγενεΐς καί έντιμους φιλο
δοξία;, δταν μόνη της άνατρέφη αύτά. Καθ’έκάστην καλλιεργεί 
τό πνεύμα αυτών’ μανθάνει αύτά τά καθήκοντα των’ ύποθάλ.πει 

si τχ καλά αυτών αισθήματα· διορθόνειτά έλαττώματά των. Δι
πλασιάζει τάς φροντίδας της διά τήν άγωγήντων καί καθίστα
ται πλέον καλή, πλέον ένάρετος, πλέον υπομονητική, ίνα τοΐς 

¡Β^ετκόώστ, τήν εύγενή υπερηφάνειαν τής ψυχής της.
Διά τούτο πλέον ή ποτε ένταύθα παρουσιάζεται ή άνάγκη,

: ίνα ή γυνή ή μεμορφωμένη καί ο γ ι  μόνον πεπροικισμένη 
τών περιωρισμένων έκείνων γνώσεων, αίτινες χρησιμεύου- 

ür'ly εις τήν μηχανικήν έργασίαν τοΰ οίκου.
Ή γυνή οφείλει νά ήναι πεπροικισμένη διά παιδείας άνα-

λόγου πρός τά μεγάλα καί υψηλά καθήκοντα τής οικογένειας. 
Ούδέν πρέπει νά πα-ρ αμελή δπως καλλύνη τό πνεύμά της καί 
αύξάνη τήν εύφυίαν της.

Ή μήτηρ συγκρατεΐ τήν οικογένειαν τά καθήκοντα, άτινα 
έχη νά εκπλήρωσή, είσ ί τά θεμέλια τοΰ ανθρωπίνου βιου. Ου- 
δείς δέ δύναται νά έννοήση έντελέστερον καί έκπληρώση άκρι- 
βέστερον τά καθήκοντά του ή πνεύμα καλλιεργημένον.

"Οπως ό άνήρ ούτω καί ή γυνή έχει ανάγκην νά όδηγήση 
τό λογικόν, νά κανονίση τήν βούλ.ησιν, νά πολ.εμήση τά πάθη, 
νά διατηρήση τήν υγείαν. Ή ψυχή είναι όπως ή γή. “Οταν 
τήν άφήσωσιν ακαλλιέργητου δίδει άγριους καρπούς.

'Η μήτηρ έχει πλ,έον ή έαυτήν νά παιδεύση, νά άναπτύξη,νά 
άναθρέψη, έχει τό τέκνον της. “Εχει νά άναπτύξη τήν βούλη- 
σ ιν(αύτοΰ, νά καλ,λιεργήση τά αισθήματα, νά σχηματίση τόν 
χαρακτήρά του.

Πώς δέ θά δυνηθή νά κατορθώση τούτο, εάν προηγουμένως 
δέν έμαθε νά έχη αύτή ή ιδία τάς άρετάς ταύτας.

"Ινα άναπτύξη τήν βούλ.ησιν καί μορφώση τόν χαρακτήρα 
τού τέκνου δέον νά έχη υγιείς άρχάς καί νά κρατή έαυτής χω 
ρίς νά άφήνη νά φαίνωνται τά μικρά έκεΐνα έλαττυύματα ύφ’ ών 
δυνατόν νά κατέχηται καί ατινα γινόμενα φανερά εις τούς 
οφθαλμούς τών παίδων φαίνονται μέγιστα. Μητέρες τινές θεω- 
ροΰσι τά τέκνα ολίγον εύαίσθητα εις τάς ψυχρότητας καί ιδιο
τροπίας, ανίκανα νά αίσθάνωνται τάς οικογενειακά; άπόγοη- 
τεύσεις.

Νομίζουσιν ότι ή αγάπη, τό φίλτρον,ή συμπάθεια,θά συντεί- 
νωσιν, ώστε τά τοιαύτα νά μή έπιόράσωσιν εις τά πρός άλλή- 
λ.ους αισθήματα. Καί όμως πόσον άπατώνται.

Τό τέκνον συνειθίζει νά θεωρή τήν μητέρα ώς ιερόν τι, ώς 
άγιον τήν σκέπτεται ανεπίληπτοι,τήν παραδέχεται ταμεΐον αρε
τών. Πρώτον λ.οιπόν μέλ,ημα αύτής είναι νά φροντίζη, όπως 
κραταιουται ή ιδέα αύτη εις τό πνεύμα τοΰ τέκνου.

Έ ν  ’Αλεξάνδρειά.
‘ Ε λ ένη  S-c. Ο χ κ χ δ ίχ η .
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Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η ,

Τη ΐ'-χμν υπεξαιρέσει τον μνηστήρα της, τον μόνον άνδρα, όν Ινά- 
ΗΜςεν οτι είχεν αγαπήσει.Τήν είχεν εμποδίσει νά είσέλθη εις τόν χό- 
1 ^°ν των εύγενών, ου τάς θύρας ό Ροβέρτος τή είχε σχεδόν ανοίξει, 

ανταπόδοσιν τον ήτίμαζε καί τόν ήγεν εις τήν λαιμητόμον. ’Από 
Ε·; καιρόν άνεγίνωσχε τήν περί μονομαχίας έγγραφον όμολο- 

-γι»ν του Γέβρ, ήν είχεν άφαιρέσει άπό τοΰ θυλακίου του καί έλεγε 
ρετα χαιρέκακου πονηριάς : ’Εάν ήθελον, τό χαρτίον τοΰτο θά άπή- 

τόν ’Ιάκωβον καί τής καταδίκης καί πάσης καταδιώξεως. 
Αλ/,ά δέν θέλω. Καί έθετο τήν σημείωσιν εις τό θηλάκιόν της.
■ τήν στιγμήν εκείνην ανήγγειλαν αυτή τόν Μαρίνην. Ούτος

έισήλθε σύνοφρυς καί σκεπτικός παρά τήν συνήθειάν του.
^Η^· Αλλά τί σας συμβαίνει λοιπόν σήμερον, φίλε μου ; ήρώτησεν ή 
. ?Ρ1ν«· νομίζει τις ότι έρχεσθε έκ τοΰ άλλου κόσμου.

^||£~ Δέν ήξεύρω πώς θά είμαι εις τόν ά'λλον κόσμον, έάν ύπάρχη, 
Κ-ΐκπητή μαρκησία. Άλλά σήμερον έρχομαι έκ κόσμου κακών 
ι? ^ ΙΙεων·

Εμπρός τάς ειδήσεις, έβαρύνθην νά ζώ χωρίς τοιαύτας.
Εχετε ά'δικον νά άστεΐζεσθε. 

θίλετε λοιπόν νά κλαίω; Είναι άκατόρθωτον τοΰτο δι’ όφθαλ- 
ως τους ίδιχούς μου 

ιΐΓ,Εστω, είπεν ό Μαρίνης. ’Ιδού ή εΐόησις. Ή γραΐα μαρκησία 
«ε ®λωρή εύρίσχεται είς Παρισίους.
— Κα! ~~-Ρ  , «ί άπό πότε : είπεν ή Ρηγίνα ώσεί δηχθεΤσα ύπό έχμδνης. 

Απο τριών ήμερών. Μή λησμονήτε οτι είναι ή άσπονδοτερα 
«τ ε/·βΐ ά’ ότι ήλθεν έδώ ίσως διά νά άνατρέφη τά σχέδιά σας καί 

χατιλυσεν παρά τώ διχηγόρω Ραμελαίν.

— ’Αδύνατον, είπεν ή Ρηγίνα. Αύτή ή υπερήφανος Βρεττονίς νά 
ζητήση άσυλον παρ’ ενός δικηγόρου, τοΰ οποίου ή ανεψιά ένυμφεύθη 
τόν Ιάκωβον ; Τοΰτο είναι άδόνατον. Συνήνεσε λοιπόν είς τόν γάμον 
τοΰτον.

— Φαίνεται, διότι συνήντησα έν ττ, αύτή άμάξη τήν γραίαν μαρ- 
κησίαν καί τήν νεαράν σύζυγον τοΰ Ιακώβου

'Η Ρηγίνα έγένετο μανιώδης. Πώς ! ή μαρκησία περιεφράνησεν 
εμέ, τήν σύζυγον τοΰ υίοΰ της καί ήνοιξε τάς άγκάλας της πρός τήν 
μικράν εκείνην άνόητον, τήν άνεψιάν τοΰ δικηγόρου.

— Πλήν τούτου, προσέθηκεν ό Μαρίνης, η παρουσία της ένταΰθα 
μποβαίνει λίαν έπιχίνδυνος. Είξεύρεις, άγαπητή μαρκησία, οτι ή 
γραία αύτη δέν είναι κοινός ά’νθρωπος, καί ότι άπό κοινοΰ μετα τοΰ 
Ραμελαίν, δύναται ίσως νά άνατρέφη τά σχέδιά μας.

— Τήν προκαλώ, είπεν ή νεαρά γυνή μανιώδης. Μεθαύριον είναι η 
ήμέρα τής δίκης. Είς τό καχουργοδικεΐον θά ϊδη τό πρώτον εκείνην, 
ήν δέν ήθέλησε νά όνομάση ποτέ σύζυγον τοΰ υίοΰ της, καί ήτις θά 
γίνη αίτια τής άποκεφαλίσεως τοΰ έγγονοΰ της.

Ό Μαρίνης άπήλθε καί ή Ρηγίνα έμεινε μόνη μέ τάς σχεψεις της. 
Άκουσίως της ή νέα είδησις τήν ένέβαλεν είς άνησυχίας. Νέα ιδέα 
έφαίνετο άπασχολοΰσα αύτήν.

— Ναι... έψιθύριζεν. Άσως τό έπιτύχω καί τότε οιος θρίαμβος ! ! 
Θά άπέφευγα ούτω καί τόν τρομερόν αύτόν γάμον μέ τόν άθλιον τού
τον ούτιδανόν ! . . .  Τί έχω νά φοβηθώ, άφου θα προσενεχθω να σωσω 
τήν ζωήν τοΰ ’Ιακώβου. ’Εμπρός, είπε, θάρρος I καί έσήμίανε  ̂
τόν κώδωνα. Ετοιμάσατε τήν ά’μαξάν μου, είπε πρός τόν προσδρα- 
μόντα ύπηρέτην.

Μετά ταΰτα έκάλεσε τήν θαλαμηπόλον της, ενεούθη έσθήτα με- 
λαιναν καί έξήλθε. Διευθυνομένη δέ πρός τό οίκημα τής γραίας μαρ- 
κησίας έψιθύριζεν: Τώρα, έγώ καί σύ, κυρία μαρκησία δέ Βαλωρη, 
πενθερά μου!

V
Ή έπίσκεψις τοΰ Κρεπινέ είχε δώσει νεας ελπίδας εις την ψυχήν
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Ν Π. Κ. Β ρ α ΐλ α ν .  Μυρία; ευχαριστίας 3:’ εόγενή φροντίδα. Γρά- 

φομεν — Καν Λ· Μ. ’ Α θ ή ν α ς .  Μάλιστα, τά λευχά χειροχτια φέρονται εις 
χους άνωιάτους Παρισινούς χόχλου; χαί μέ μάλλινα φορέματα  ̂εις έσπερινας 
συναθροίσεις. Ό συρμός ουτος δέν δύναται ούτε να γενιχευθή, ουτε να επιχρα- 
τ/ίση, άλλ’ οό'τε τον συμβουλεύουν, διότι τά λευκά χειρόκτια λερονονται αμε- 
σω; ’ Άοα ή χρήαις αότών στοιχίζει πολύ άχριβά.Πλήν τούτου οε̂ εαν δένεχη 
τις έξαιρετιχώ; μιχράν χεϊρα, τό λευχον χειρόχτιον αναδειχνυει αυτήν πολυ με- 
γάλχν χα’ι ασχημον. Προτιμότερα χαί χομψότερατα ο̂υηοιχου οερματος̂  χρω- 
μα-ος »υσιχοϋ. — Καν Τ. Στ. Κ/πολεν. Έλήφθη. Συμμορφουμεθα οΟηγιαι; 
σας. Γράφοαεν. — Καν Σ. Ε .’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ιχ ν .  Συμμορφαυμεθα όδηραις σας. 
— Καν Μ. Π. Ε ύ ρ ο ν .  Βεβαίως δύναται να μετεμφιεσθή. χωρίς ουοέν ατο
πον νά ποοχύψη εχ τούτου.Άρχει νά συνοΒεόηται ̂  ύπό των γονέων, ») υπο στε
νής χα'ι πρεσβυτέρας τήν ήλιχίαν συγγενούς. Ή «νθοπώλις εινα. τοσω χοινον. 
'Γπάο/ουσιν άλλαι μετεμΒίέσεις πολύ πρωτότυποι χαι φερουσαι εθνιχωτεραν 
7 αραχτείοα. "Ας έχλέξη μεταξύ των μουσών, ή των ΝηρτμΟων η τών Δρυαοων. 
Ως Νηρηίς χυανοϋν αίθέριον, άφρόεσσαν περιβολήν, ύπο τον εχ χρεπιου οε α- 

φρόν ¡σπαρμένους χρυσίζοντας ί/θύς. Ώς Δρυάς περ,βολήν πρασινχν με χλόην 
χαι άνθη χα'ι χαρπούς. 'Ως μούσα χιτώνα πτυχωτόν, πέπλον αρχαίον Λληνι- 
χόν χαι χόμμωσιν έπίσης.Λύραν 3έ ή χιθάραν ή σφαίραν ανα χεΐρας—Κον Κ. Ζ. 
•Α λ εξΛ ν δ ρ εχν  Τοχομερίδιον έλήφθη. Εόχαριστούμεν^—  Καν 1 . Αι. Ι ω ά ν 
ν ι ν α  Σάς εστάλη όχι διότι χαθυστερεϊτε, άλλα διότι ενομίζομεν οτι μετα την 
άπότισιν τής συνδρομής δέν είχετε λάβει τήν σχετιχήν αποΟειξιν, ήτις είχε πα- 
ραπέσει εις τό γραφεΐον τής διαχειρίσεως —Καν Α. Ευ. Β α ρ να ν .  Επιστολή 
μετά συναλλαγματικής έλήφθη. Βύχαριστούμεν θερμώς. Γραφομεν. — Καν 1. 
Κ. I. " Τ δ ρ χ ν .  1 Ελήιτθη. Νέα συνδρομήτρια ένεγραφη. Θερμας ευχαριστίας. 
— Καν X. 11. Π ά τ ρ α ς -  Έλήφθη. Εύχαριστούμεν. Άναμενομεν χαι
περιγραφήν τών χατά τήν λειτουργίαν τού νέου Παρθεναγωγείου. — Καν Δ. Κ. 
’Αθήνας’. Ά»οΰ, ώς λέγετε, τά έπιπλά σας δέν είναι πλούσια, αναπληρουτ. 
τόν πλούτον αύτών διά φυσιχοΰ κατά τήν έν λόγω εσπερίδα. Ανθη ουσιχα χαι 
φυτά παντα/ού. ”Ονι μόνον εις οοχεΐα, αλλά χαί χατα τον Κινεζικόν συρμόν 
προσδένετε τρία μεγάλα τεμάχια καλάμου χαι σχηματίζετε τρίποδας. Επι 
τού άνω άχρου τών καλάμων τούτων προφαρτατε ανα μιαν ανθοδέσμην. Εις 
τάς εικόνας, ε’ις τά κάτοπτρα εάν ήναι μιχρά χαι εγωσι στενά πλα.σια θετετε 
άφθονα άνθη. Ε’ις τας γωνίας, τέλος παντού, παντού ανθη χαι πρασιναοας. Δεν 
εΐναι άναγχη νά ήναι Ιχλεχτά χαί σπάνια. Άνθηρα, οροσερα̂  χαι ζωογονα. 
Τούτο άοχεΤ — Κον Π. 11. Π. Β ώ λο ν .  Συνεμορφώθημεν ο η̂γιαις σας.— 
Καν Π. Λ. Π ύ ρ γ ο ν .  Έλάβετε βεβαίως τήν επιστολήν μου. Καν ουνασθε να 
διορθώσητε τόν έν λόγω «τίχον χαι τροποποιήσητε χαί αλλας τινας ατελειας 
ευγαρίατως. — Καν Γ. Χ· Β. Φ ι λ ι α τ ρ ά .  Εόχαριστούμεν οι ευγενη φροντιοα 
χαί εύγενεστέρας χρίσεις. Πέντε συνδρομήτριαι ενεγραφησαν Αποστελλομεν 
φύλλα μετ’ αποδείξεων. -  ΚονΘ. Β ώ λο ν .  Επιταγή ελήφθη Ευχαριστου- 
μεν’. — Καν Μ. Μ. Χιχνίσι. ’Αξιόλογα, όημοσιευθήσονται. — Καν Μ. 1 . Ζ. 
Π άρον .  Έλήφθη. Εόχαριστούμεν.

ΣΥΝΤΑΓΗ
ΆρνΙ ιαέ μαρούλια. Λαμβάνετε τό στήθος άρνίου, όχι πολύ μιχρου. Τά 

κοκκινίζετε με βούτυρον χαί ?να έψηθή άντί όδατος προσθέτε̂ τε ζωμόν ουνατον 
βοείου κρέατος- Τά μαρούλια σας έχ τών μικρών σγουρών τής εποχής, τα χα-

τής Μαγδαληνής. Ήσπάσθη μειδιώσα τήν γραιαν μαρκησιαν χαί άπε- 
σύρθη εις τό δωμάτιόν της, ί’να άναπαυλή ολίγον.

Ή γραΐα Βρεττονίς τουναντίον ισχυρά ώς δρυς του τοπου της, ου - 
δεμίαν ησθάνετο χόπωσιν. Έχάθησε προ του γραφείου του δικηγόρου 
καίδιέτρεχε τας σημειώσεις καί τά σχετικά προς τήν δίκην τού ’Ια
κώβου έγγραφα. Στραφεΐσα αίφνης πρός τόν δικηγόρον τόν ηρωτησει

— Γνωρίζετε τόν κόμητα Μαρίνην,περί ου γίνεται λόγος εν τω εγ-
νράφω τουτω} , ,

— Πολύ ολίγον, είπεν ό δικηγόρος. €)ά λάβη μερΟς εις την δίκην 
ώς μάρτυς τής κατηγορίας, διότι τήν έσπέραν του φόνου του Γέβρ 
παρευρέθη παρά τή χήρ? μαρχησία δέ Βαλωρη.

— Καί ό Μαρίνης οΰτος είναι έκ Φλωρεντίας ·, ^
  Ναι, έκ μιας τών αρχαιότερων τής ’Ιταλίας οικογενειών.
— Παράδοξον ! Τόν εϊδετέ ποτε ; Πώς είναι ή φυσιογνωμία του ; 
  Τόν είδον δυο ή τρεις φοράς. Είναι άνηρ καλοκαμωμένος,

αναστήματος ηρακλείου, ζών μεγαλοπρεπώς, αλλά δεκτός εις κοινω
νικήν τάξιν κά’πως αμφίβολον ..
|5> ”Α ! ! περίεργον τούτο ’. Καί αύτή ή Ρηγίνα διατι τόν όεχεται;
Ύψηλου, ήρακλείου αναστήματος, λέγετε ; 'Π κόμη καί τό γενειον 
ποίου χρώματος ;

— ’Ερυθρά.
Ή μαρχησίμ ανεφώνησε μετ έκπλήξεως : ( ., , ,
  Περίεργον ! Περίεργον ! Οί Μαρίναι τής Φλωρεντίας, ους εγω

έγνώρισα, ήσαν ολοι μικρού άναστήματος καί μέ κόμην, οφθαλμούς
καί γένειον καταμέλανα. _ ,

Ένώ ή μαρχησία έφαίνετο διαλογιζομένη ποια σχεσις ηδυνατο να 
ΰπάρχη μεταξύ αυτού τού Μαρίνη καί τής νύμφης της, υπηρέτης τις 
είσήλθε καί έτεινεν έπισκεπτήριόν τι τω κ. Ραμελαιν.

Ό δικηγόρος δέν ήδυνήθη νά συγχρατήση κίνημα εχπληήεως, όια- 
τάττων δέ τόν υπηρέτην νά είσαγάγη τήν κυρίαν, ετεινε τό επισχεπτη- 
ριον πρός τήν γραίαν μαρκησιαν. _ , ,

— Πώς! ή Ρηγίνα δέ Βαλωρή ! άνέχραξεν ή μαρχησία, και σκο
πεύετε νά δεχθήτε τήν γυναίκα ταύτην ; καί ήγέρθη ίνα αποσυ,,θη.

θχρίζετε, χωρίς νά τά κόψητε και τά ζεματίζετε. ^Επειτα στρώνετε την γί - 
τραν μέ λεπτάς λωρίδας λαρδί (χοιρινού πάχους) και θε'τετε επ’ αυτών τά μα
ρούλια κατά σειράν, προσθέτουσα τό άνάλογον άλας και τζίτζιρι. Σκεπάζετε 
αυτά μέ την σάλτσαν του κρέατος προσθε'τουσα εις τό τε'λος και ολ/γον λευκόν 
οίνον άρητίνωτον. Όταν εΐναι έτοιμα, σερβίρετε τό κρέας εις το μέσον καί 
περι αύτό τά μαρούλια μέ την σάλτσαν, ης άφχιρεΤτε τό πολυ πάχος.

ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ Α. ΕΓΣΤΑΘΙΑΔΟΥ
• ■ Β

Γνωρίζομεν εις τάς κ. κ. άναγνωστρίας μας, οτι αντίτυπα τής παρά τού χ. 
Α. Εόσταθιάδου έχδοθείσης έν Λειψία χαλλιτεχνιχωτάτης χαλλιγραφίας, περί 
ής έν σχετιχή, βιβλιοχρισία ήμών ίχανά έγράφησαν, έστάλησαν χαί πρός ήμϊ; 
καί πρός τά πλεΤστα ενταύθα βιβλιοπωλεία. Συνιστώμεν δέ και πάλιν θερμώς' 
τήν άπόκτησιν τής καλλιγραφίας ταύτης ε’ίς τε τά παρθεναγωγεία χαί τάς οικο
γένειας. Είναι πολύτιμος οδηγός εις έχμάθησιν τής εις πάσαν γυναίκα άνάγ-' 
χαιοτάτης γνώσεως τού χαλώς χαί χανονιχώ; γράφε ιν.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
Πολλαί ο’ζαγένειαι εχ τής μέσης ’ιδία τάξεως άποφεόγουσιν νά δίδωσιν εσπε

ρίδας, διότι τά ποτά, σιρόπια, κονιάχ, λικέρ, άτινα θεωοούνταε απαραίτητα διά 
τάς Ισπερινάς συναναστροφάς, στοιχίζουσι πολύ ακριβά.

Μεγάλην έχδούλευσιν π'αρέχομεν βεβαίως εις τά; κυρία; άναγνωστρίας μ*,, 
γνωρίζουσαι αόταΐς ότι εσχάτως ίδρύθη ε’ν Πειραιεί έργοστάσιον, οπιρ κατα
σκευάζει τά διάφορα ταύτα ποτά έντελώς όμοια τών εν Ευρώπη κατασκευαζο- 
μένων, άσυγχρίτως δέ εόθηνότερα ύπό τήν διεύθυνσιν τού εν Παρισίοις μορφω- 
θέντος οΐνοπνευματοποιού χ. Χρ. Γ. Ζιώγα.

Ό ιδρυτής τού εργοστασίου τούτου κ. Β εηζαδές πρός ευχολιαν τής πο
λυπληθούς πελατείας του ίδρυσε καί έν Άθήναι; παράρτημα τού κεντρικού ερ
γοστασίου του έν τή Πλατεία τής Όμονίας, οΐχία Γελαδάχη, χάτωθεν τού 
ξενοδοχείου της «Πόλεως». Τά έν αυτω πωλουμενα ποτά αριστης ποιοτητο; 
είναι : Κονιάχ Ελληνικόν, Κονιάχ Μαρτέλ,Σικάρ χαί Λαφόν Κέρασό,Κακάο, 
Σαρτρέζ, Μιλφιόρι, Σιαμπίρ, Ταμαρέντί, Λουγγρά, Άνιζέτ, Μραχίνο, 
Μαίς, Βανάνα, Άμερασερνέτι, ’Αψέντι, Μαστίχα, Βανίλια, Κούμελ.

ΔΙΑΑΣΚΑΛΙΣΣΑ Έλληνίς, ομιλούσα άριστα τήν Γαλλικήν, χαί συνι- 
στωμένη θερμώς παρ’ ήμών ζητεί παραδόσεις. Συνοδεύει τάς μαθήτρια; χαί 
εις περίπατον. Πληοοφορίαι παρ’ ήμΐν.

ΓΓΝΗ νεωτάτη, μήτηρ πενταμήνου πρωτοτόκου τέχνου, Ογιεστάτη ζητεί 
θέσιν τροφού. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

ΚΤΡΙΑ εργαζόμενη δεξιώτατα άσπρόρρουχα, ζητεί εργασίαν χατ’ οίκον. 
Συνιστάται θερμότατα παρ’ ήμών ώ; άξια πάσης ύποστηρίξεως. Πληροφορία» 
παρ ’ ήμΐν.

ΚΤΡΙΑ διδάσκαλο; τής μουσικής, δυναμένη δέ νά διδάξη χαί τήν Γαλλι
κήν καί Γερμανικήν ζητεί παραδόσεις. Ιίληροφορ ίαι παρ’ ήμΐν.

  Πρέπει, είναι ανάγκη, είπεν ό δικηγόρος. ’Εάν μάλιστα εισήρ-
χεσθε εις τό παρακείμενον διαμέρισμα, προσέθηκε μετά δειλίας. ^

Ή υπερηφάνεια τή; μαρχησία; έξανέστη. Πώς ! αύτή ή μαρχησι« 
δέ Βαλωρή, νά χρυφθή όπισθεν τών θυρών, ίνα κατασκόπευση τούς 
λόγους καί τήν στάσιν τής τυχοδιώχτιόος εκείνης, ήτις είχε κλέψει τά 
όνομά τής ! Ήρυθρίασεν έξ οργής !  ̂ , , .  ί '

Ά λλ’ ό Ραμελαιν ήτο ό δικηγόρος τού Ιακώβου. Καί ούτος ειχεν 
ανοίξει τήν ύελόφραχτον θϋραν τής παρακειμένης αιθούσης χαί εφ«’·' 
νετο έπιμένων νά είσαγάγη έν αύτή τήν μαρκησιαν.

Μετά τούς πρώτους ένδοιασμούς της, ή μαρχησία έννοήσασα οτι 
έπρόχειτο περί τού ’Ιακώβου είσήλθεν αποφασιστική. Διά τού προ 
τής θύρας εκείνης παραπετάσματος ή υπερήφανος μαρχησία δέ Βα
λωρή θά έβλεπε χαί θά ήχουε διά πρώτην φοράν τήν γυναίκα, η*<ί 
υπήρξε σύζυγος τού τέκνου της.

Ή Ρηγίνα είσήχθη εις τό γραφεΐον τού δικηγόρου, οστις προσφέ
ρουν αύτή κάθισμα τή είπεν :

— Είμαι εις τάς διαταγάς σας, κυρία μοιρχησία. ^
Ή Ρηγίνα έν τή μελαίνη άμφιέσει της ήν αληθώς ώραία. Προ*' 

ποιουμένη συγχίνησιν, ήν ουδόλως ησθάνετο ήρξατο λεγουσα : ^
— Τό διάβημά μου θά σας έχπλήττη ίσως. ΕΙσθε ό δικηγόρος το». 

χ. δέ Γραμπραί, καί μέ εκλαμβάνετε ίσως ώς εχθράν τού πε*»  ̂
του σας. >

Ό δικηγόρος ύπεχλίθη χωρίς νά διαμαρτυρηθή ή νά είπη λεξιν τιν*.
’Εκείνη έξηχολούθησεν: Λ
  Δέν είναι ανάγκη νά άνακεφαλαιώσω ενταύθα τό κακόν, οπεφ

ό χ. δέ Γραμπραί μοί προϋξένησε. Χάρις εις αυτόν άντί νά είμαι σκΐ”| 
μεοον ή εύτυχεστέρα τών γυναικών, είμαι ή μάλλον άξιολιύπηίο^ 
Ήγάπων τόν Ροβέρτον, τό οποίον τόσον άσπλάγχνως ό κ. δέ Γξα·Ά 
πραί μοί έφόνευσε, ¿διάφορον αν έν μονομαχία ή ώς δολοφόνος. Α ^  
ομως, προσέθηκεν, αφού εις μάτην άνέμεινεν άπάντησιν εις τά Ε***ί| 
θέντα, δέν δύναμαι νά λησμονήσω ότι ό στρατηγός μαρχήσιος δε 
λωρή σύζυγός μου ήτο άνάδοχος τού χ. 3έ Γραμπραί καί τόν ηγ**^ 
ώς τέκνον του. (ακολουθεί)


