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Β .  ΚΑΙ Ϊ Π Ε Ρ  ΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΤ ΛΑΟΥ
Είναι τόσον ολίγοι οί αληθείς καί ειλικρινείς φίλοι τούλαού. 

ώστε ή κατά καιρούς προσθήκη είς τάς τάξεις αυτών εστω και 
μονάδων πρέπει νά διακηρύττηται άνά πάσαν του κόσμου γωνίαν 
καί τό όνομα αυτών y ρυσοϊς νά άναγράφηται γράμμασιν.

Οι φίλοι του λαοϋ είναι ΰίλοι του Θεοϋ, φίλοι της ανθρωπο- 
τητος, φίλοι του πολιτισμού καί της προόδου. Είναι οι Οπό του 
Φεού όρισθέντες εκλεκτοί δαδούχο'.,οί άναζητησαντες καιευροντες 
τήν αληθή ¿δόν, ήν εταμεν ο Χριστός κατά την έν τω κόσμω 
οιαμονήν του, καί όδηγοϋντες έν αυτή τήν άνά τάς οαιδαλώύεις 
τιαι ακανθώδεις ατραπούς περιπλανωμένην ανθρωπότητα!

Το μέγα μέρος των κατοίκων του Ελληνικού πληθυσμού ανή
κει είς τήντάξιν του λαοϋ, ώς έπεκράτησε νά όνομάζηται ή κα- 
τωτέρα καί ένδεεστέρα τάξις πάσης κοινωνίας. 01 ήρωες μακρών 
και πολυμόχθων αγώνων, οί έπί αιώνα ολον διά τών οπλών διεκ- 
Ο'.κήταντες την ελευθερίαν των ούδέν άλλο είχον νά κληροδοτη- 
σωσιν εις τά τέκνα των ή έντιμον καί ένδοξον πενίαν.

Αλλ 6 ελληνικός λαός είναι εργατικός καί διά τής καθη
μερινής εργασίας του κερδαίνει άνέτως τά πρός συντήρησίντου 
μ^σα. Εις τον άνθρωπον έν τούτοις δεν είναι επαρκής ή σωματική 
μονον διατροφή, οπως φανή αντάξιος του θείου προορισμού του. 
Τό γη τη μα τούτο έβασάνισαν καί ανέπτυξαν από αιώνων πάντες οι 
κληθείς φιλάνθρωποι, είργάσθησαν δ’ ούτοι άκαμάτως πρός κα- 
ε άηλον παροχήν είς τάν λαόν πνευματικής καί ηθικής τροφής. 
t Τοιούχοι ανδρες συνησπίσθησαν καί πάρ’ ήμ ίν  προ είκοσαε- 

* *! πεΡ’·που, άνέλαβον δέ πάνυ εύγενώς τον υψηλόν άγώνατής

αντιπρόσωποι; ήμων

ηθικής καί πνευματικής χειραγωγήσεως των λαϊκών τάξεων. Αν
δρες, ών τά ονόματα χρυσόις γραμμασι θελει αναγραψει ή ιστο
ρία, άνδρες φιλοπάτριδες καί φιλάνθρωποι, ων προεξήρχον ο προ 
μικρού άποθανών πρόεδρος τής Εταιρία; τών Φίλων τοϋ Λαοϋ 
αοίδιμος Νικόλαος Δηλιγιάννης, ως και ο γνωστότατος Δια τα 
λαϊκά αισθήματα του πολύκλαυστος Αριστείδη; Οικονόμου, κα- 
τήρτισαν τήν παρ’ ήμίν Εταιρίαν τών Φίλων τού Λαοϋ, πολ
λοί δε τών γραμμάτων εΰγενεις έργαται ανέλαβον δωρεάν τήν 
πρός τάς λαϊκά; τάξεις διδασκαλίαν εσπερινών μαθημάτων. Λιά 
συνεισιροοών καί κληροοοτηματων επετευχθη βαθμηΰον και κατ 
ολίγον ή ΐδρυσις ιδιοκτήτου καταστήματος τής εν λογω εται
ρίας, από δύο δ’ εβδομάδων αύτη αριθμεί μεταςυ των ευεργετι- 
κωτέρων μελών της άνδρα φιλάνθρωπον καί ρέκτην τον κ. 
Χρυσοβεργην, οστις έδώρησεν αυτή οικίαν, αξίας δέκα πεντε πε
ρίπου χιλ. δραχμών.

Καί εξ άλλων φιλάνθρωπων δωρεών του τό όνομα τού κ. Χρυ- 
σοβέργη έγένετο γνωστότατον, καί ήμεις ο’ άλλοτε ειχομεν την
εύχαρίστησιν νά άναγράψωμεν αυτό εν ταις στηλαις τής εφη- 
μερίδος ημών, έπί τή εΰγενεϊ πρά διετίας έκατονταδράχμω δω
ρεά του υπέρ παροχής ενδυμάτων είς τά άπορα τών δημοτικών" 
σχολείων.

’Εάν δέ και σήμερον έξαίρωμεντά φίλάνθρωπα τού άνδρός αι
σθήματα, πράττομεν τούτο καί έκ δημοσιογραφικού καθήκοντος, 
αλλά καί διότι είμεθα είς θέσιν νάγινώσκωμεν οποία σπουοαιό- 
της καί υψηλή σημασία δέον νά άποδίδωται είς πάσαν ευεργε
τικήν πράξιν, σκοπούσαν την μόρφωσιν τών λαϊκών τάξεων.

Ή Ελλάς, "να ορθοποδήσιρ, "να καταστή άνταξία τής υψηλής 
αποστολής της, ίνα έξασφαλίση τα υπο τού αίματος τών πάτε
ρων της κληροδοτηθέντα αυτή δικαιώματα ϊχει αναγκην λαού 
πατριώτου, λαοϋ ηθικού, λαού εύγενούς καί έργ’άτιΛοϋ.

Οί κληροδοτούντες αυτή εκατομμύρια πρός άνέγερσιν μεγά
ρων πολυτελών καί Άκαδημιών κενών καί Βιβλιοθηκών άνευ 
βιβλίων, δέν δύνανται ούτε κατ’ έλάχιστον νά συγκριθώσι πρός 
τούς δωρούντας χιλιάδας τινάς δραχμών πρός ύγιά καί πατοιο)- 
τικήν μόρφωσιν τών τέκνων της.



2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

"Εν μόνον παράπονον έχομεν ημείς, ώς διερμηνείς των αι
σθημάτων των γυναικών του λαοΰ, νά διατυπώσωμεν, η μάλ
λον μίαν έχομεν νά έκδηλώσωμεν ευχήν. Νά μ ή χωρίζηται ή 
γυνή άπό τού άνδρδς έν τή περιληπτικωτάτη λέξειλαός.  Άμ- 
φότεροι έξ ίσου έτάχθησχν νά άγωνισθώσιν έν τφ βίφτόνπολυ- 
μοχθότατον των αγώνων, μόνη δ’ ή γυνή του λαοΰ μέχρι σή
μερον φέρει έξ ίσου, ως και ό άνήρ, όλα τά βάρη και τάς εύ- 
θύνας του οίκου. Μόνη αυτή υποβάλλεται, ώς εκείνος, εις τους 
κόπους νυχθημέρου καί επιπόνου εργασίας, ώς καί εις τάς έκ 
τής ένδειας προκυπτούσας στερήσεις.

Ουδείς έξ εκείνων, οιτινες βοηθοΰσιτοΰς πτωχούς δΰναται νά 
φαντασθή εις όποιαν βάσχνον υποβάλλεται ή πτωχή γυνή τοΰ 
λαοΰ προς πορισμόν καί των ελάχιστων χρειωδών τοΰ οίκου, 
όταν στερήται χρημάτων. Οΰδείς εννοεί πόσον ευεργετικήν 
ενεργητικότητα δέον νά άναπτύξη αυτή, όπως ό έκ τής έργα- 
σίας κατάκοπος έπανερχόμενος σύζυγος, αίσθάνηται όλ,ιγώτερον 
τάς αθλιότητας τής στερήσεως καί τής ένδειας, όπως τά τέκνα 
ήναι καθάρια καί μή στερώνται τροφής καί ενδυμάτων. Συνε
χώς παρά τήν κοιτίδα τοΰ μικροΰ έν τώ μοναδίκφ δωματίφ 
τοΰ πτωχικού οίκου κεΐται γέρων πάππος ή γραία μάμμη, εν 
επί πλέον στόμα προς διατροφήν, ΰπαρξις έξαντληθείσα έκ μα- 
κροΰ έργατικοϋ βίου. ΤΙ γυνή οφείλει νά έπαρχέση καί δι’ αυ
τήν, ώς καί διά τούς λ,οιπούς. ’Εγειρόμενη πρώτη καί κατα- 
κλινομένη τελευταία, αποβαίνει ή πρόνοια τοΰ οίκου έν πάσιν. 
Είναι ή μάγειρος, ή πλύντρια, ή έμβαλωμάτριχ, ή νοσοκόμος, 
η προμηθεύτρια καί αγοραστής πάντων. Αύτη καθησυχάζει τούς 
δανειστάς, καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν, όπως άποκρύψη από 
τοΰ όμματος τών ξένων τήν μαστίζουσαν τον οίκάν της δυστυ
χίαν καί εν τοΰ μέσω τών κόπων καί αγώνων της ευρίσκει έτι 
μίαν λέξιν παρήγορον, μίαν λέξιν τής καρδιάς διά τον άπελ- 
πιζόμενον σύζυγον, μίαν θωπείαν τρυφεράν διά τό παραπονού- 
υ,ενον τεκνον.I

Καί ένόσω μεν ό σύζυγος έπαρκεί διά τής έργασίας του εις 
τάς απολύτους τής οικογένειας του άνάγκας, ή θέσις αυτής είναι 
πως ανεκτή. ’Ενόσω οΰτος, κατανοών τά προς τά τέκνα του 
καθήκοντα του κατορθώνει ν’ άποφύγη τό βάραθρον, όπερ ή οινο
ποσία, τά τυχηρά παίγνια καί ή διαφθορά άνοίγουσι προ τών 
ποδών του, ό βίος τής γυναικός παρουσιάζει έν τή άκανθώδει 
αύτοΰ έξελίξει καί φωτεινά σημεία. Άφ’ ής όμως στιγμής ή 
έλλειψις έργασίας, ή ανεπαρκής μισθοδοσία, η τά άνω περι- 
γραφόμενα πάθη ή ασθένεια καί θάνατος τοΰ άνδρός άντιποιη- 
θώσι τούς γλισγροτάτους πόρους τοΰ οίκου, τότε ή γυνή παρί- 
σταται προ τρομερού διλήμματος. ’Οφείλει αυτή νά έργασθή, 
αύτή νά κερδίση τον άρτον τών τέκνων της.

Καί πώς ; τί στάδιον έργασίας υπάρχει παρ’ ήμιν διά την 
πτωχήν μητέρα οικογένειας, διά την άτυχή χήραν καί προστά- 
τιδα τέκνων ορφανών ; Τί δύναται νά πράξη έν τώ οικω, ποιον 
επάγγελμα νά μετέλθη, ποίαν βιομηχανίαν νά έξασκήση, παρέ- 
χουσα έν ταύτώ τάς μητρικάς φροντίδας της εις τά άτυχή τέ
κνα της ;

Ούδεμίαν. Διότι ούδέν έμαθε, ούδέν έδιδάχθη έπάγγελμα, 
ούδεμίαν τέχνην. Θά καταφύγη εις τά έργοστάσια, εις τά καρε- 
κλοποιεία, ή θά γείνη πλ.ύντρια διημερεύουσα μακράν τών τέ
κνων της καί έπιστρέφουσα τή ν  έσπέραν έξηντλημένη, κατάκο- 
κοπος, δύσθυμος, μή έχουσα τήν δύναμιν ούτε όλίγην τροφήν 
νά παρασκευάση διά τά καθ’ όλην τήν ημέραν πεινώντα άτυχή 
έκείνα καί έγκαταλελειμμένα πλάσματα. Καί έάν έχη μικρόν, τό 
οποίον οφείλει νά θηλάζη, οφείλει νά άφήση καί αυτό εις τήν 
τύχην του, ύπείκουσα εις τήν μοιραίαν ταύτην άνάγκην, ήτις 
έπιβάλλ,εται αύτή άνιλεής, άμετάτρεπτος, χωρίς ούδεμία θεω

ρία, ούδεμία δύναμις, ούδέν αίσθημα νά δύναται νά τροποπονή  ̂
τά κατ’ αυτήν. ’Αλλά διά τήν άτυχή ταύτην ύπαρξιν τά τέκνα 
είναι βάρος δυσβάστακτον, ώς δι’ έκείνα ή μήτηρ φαίνεται, 
σκληρά καί άπονος. ’Εντεύθεν οί δεσμοί τής οικογένειας παρα- 
λύουσι, δυστυχία δ’ εις τον λαόν, τά σπλάγχνα τοΰ οποίου κχ- 
ταβιβρώσκει ό σκώληξ τής οικογενειακής άποσυνθέσεως, τής 
διαρρήξεως τών δεσμών τής οικογενειακής άγάττης. Άδιάφορον, 
έάν ό λαός οΰτος έχη νόμους φιλελευθέρους, έχη γαίας καλλιειΛ 
γημένας, άποκτήση έμπόριον άκμαΐον ή στρατόν καί στόλον. 
Πάντα ταΰτα έκμηδενίζονται, διότι δεν υπάρχει έθνικός χαρα- 
κτήρ, ώς δεν υπάρχει οικογενειακή ηθική. ’Ελευθερία άνευ η
θικής, άνευ οικογενειακών άρετών, είναι ούτοπία. Είναι προνό- 
μιον, τοΰ όποιου ουδείς ποιείται χρήσιν καί όπερ χρησιμεύει, 
ώς φάσμα έξαπατοΰν τούς άπλοίκωτέρους.

Τήν γυναίκα έν τούτοις τής τάξεως ταύτης άπαντάτε άνάπάν 
βήμα, με τά έγκαταλελειμμένα τέκνα της, με τάς βαθμηδόν- 
καί κατ’ ολίγον, ώς έκτής ένδειας καί άθλιότητος, όιαφθειρομέ- 
νας θυγατέρας της.

Αύτη μετ’ έκείνων άποτελεί τήν μεγάλην μερίδα τοΰ λαοΰ, 
τήν δεομένην ύποστηρίξεως καί περιθάλψεως, τήν δεομένην α
γάπης, μερίμνης καί προστασίας. ’Επ’ αύτήν έφιστώμεν τήν· 
προσοχήν τών φιλανθρώπων, υπέρ αυτής έπικαλούμεθα τήν λή- 
ψιν συντόνων μέτρων. ΤΙ γυνή τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, είναι ή ά- 
γαθωτέρα, ή τιμιωτέρα, ή έργατικωτέρα, ή μακροθυμοτέρα γυνή 
όλου τοΰ κόσμου. ’Η Άγγλίς, ή Ρωσσίς, ή Ίταλίς, η Γέρμα- - 
νίς, ή Πολωνίς, ή Ρουμανίς γυνή τοΰ λαοΰ είναι, κατά τό πολύ, 
οκνηρά, μέθυσος καί ελαφρών ηθών. Καί όμως υπέρ αύτών χι
λιάδες εργάζονται σύλλογοι καί σωματεία καί έταιρίαι καί άδελ- 
φότητες. 'Η Έλληνίς, ήτις ίσταται ύπεράνω πασών τούτων καί 
διά τάς άρετάς της καί διά τήν παραδειγματικήν καρτερίαν της 
παραγκωνίζεται, παραμελείται, θεωρείται άπόκληρος τοΰ λαοΰ, 
ον αύτή διχμορφόνει καί διαπλάττει.

Τί νά πράξη υπέρ τοιαύτης πληθύος άπορων γυναικών εν’Ερ
γαστήριο;, τό όποιον ή εύφυίακαί έργατικότης των καθίστηβο 
τό πρώτιστον τών ελληνικών βιομηχανικών καταστημάτων και 
τό όποιον σχετικώς ύπεστηρίχθη παρά τινων φιλανθρώπων. Tfcjj 
νά πράξη διά τήν ηθικήν καί πνευματικήν των άνάπτυξιν έν Κυ
ριάκόν σχολείον ; Καί έν τούτο ις σιωπηλώς καί άφανώς, ανευ 
μέσων, άνευ ύποστηρίξεως, χάρις εις τήν φιλομάθειαν τών ατυ
χών αύτών υπάρξεων, καί τούτο ένολίγφ σχετικώς χρόνω, λαμ
προύς αποδίδει καρπούς.Άλλ’ υπολείπονται πολλά έτι νά γίνωσιν 
ύπέρ τών γυναικών τοΰ λαοΰ. τάς όποιας οί φιλάνθρωποι οέον να 
θεωρώσιν ως τούς κυριωτάτους παράγοντας τής διαμορφώσεις 
καί ήθικοποιήσεως τών λαϊκών τάξεων,καί ύπέρ τών οποίων και
ρός είναι νά ληφθή συντονωτέρα πρόνοια. Ας άνοιχθώσιν υπερ 
αύτών τά βαλάντια τών πλουσίων καί ομογενών, άς όρισθώσι και 
ύπέρ τής βελτιώσεως τής θέσεως αύτών δωρεαί τινες καί κλη
ροδοτήματα Άρκοΰσι πλέον τά μέγαρα, τά άγάλματα καί αι en 
πλουτισμόν ώοισμένων πλουσίων καταστημάτων δωρεαί. Προ- 
νοήσατε καί διά τάς πτωχάς τοΰ λαοΰ γυναίκας, έάν επιθυμητέ 
νάάποκτήσητε άνδρας τής τάξεως ταύτης, άξιους νά φέρωσιν α- 
κηλίδωτον τό όνομα τοΰ Έλληνος πολίτου.

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΝ

Α γ α π η τή  μ ο ι φΙΛη,

"Εχεις δίκαιον νά μ’ άποκαλής έπιλήσμονα, διότι υστερ13' 
άπό τόσας υποσχέσεις περί τής τηρήσεως τής μεταξύ μας αλλη
λογραφίας, έβράδυνα τόσον νά σοί γράψω. Πλήν φίλη. μου,
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ώοκι τοΰ ψύχους ώς καί αύταί τοΰ καύσωνος παρήρχοντο τόσον 
Βτιεύδουσάι υπό τήν γλυκύθυμον πνοήν τής διδασκαλίας καί μά
λ ι σ τ α  τ ή ς  παιδαγωγίας, καθ ην πιστεύεις,ότι σύ γυνή είσαι ύπερ- 
. α —ή- γυναικός, καθ’ήν βεβαιοΰσαι, ότι σοι δίδοταιτό σκήπτρον 

νά βασιλεύσης επί τοΰ ηθικού κόσμου, καθ’ ήν δύνασαι νά υ- 
ύψώσης υπερηφάνως τήν κεφαλήν καί νά εί'πης : δέν είμαι όλι- 
γώτερον άνθρωπος τοΰ άνδρός, άλλ’ ίσην αύτώ κατέχω μοίραν.
Αί ώραι λέγω αΰται, καθ’ άς ή ενθουσιώδης ψυχή τής ήγέτι- 
00; μας κυρίας Λασκαρίδου μάς μετέδιδε τά σοφά παραγγέλ
ματα του παιδαγωγού Φρόεβελ, παρήρχοντο τοσοΰτον ταχείαι, 
ώστε τώρα μόλις έκτελώ τήν ύπόσχεσίν μου, διαβιβάζουσά σοι 
■ολίγα,ν, ει δυνατόν, έκ τής μυροβάλου αύτής αύρας. Καί έχεις 
ύπέρ πάσαν άλλην, σύ, άνάγκην, φίλη μου, τής πηγής ταύτης, 
-ου θείου νάματος τής παιδαγωγίας, σύ, εις ήν είμαρτο ν’ ά- 
ναλάβη τό άκανθωόέστερον καί πολυμοχθότερον τών έργων, γε- 
νομένη άντικαταστάτις μητρός έξ ορφανών μικρών.

Είναι μέγας ό ωκεανός, φεΰ, ον προώρισται νά διέλθη τό νέον 
σου σκάρος. Δέν ναυαγοΰν όμως οί πλοίαρχοι, οιτινες έχουσι 
πυξίδα τήν άγάπην καί πηδάλιον τήν υπομονήν. Άλ,λά σύ, έ
χεις ένα έτι βράχον, έχεις πλείονας έτι σκοπέλους, οιτινες θά 
σε κουράσωσι. Δέν είσαι ή μήτηρ τών τέκνων. Καί μόνον τό 
έπίθετον μητρυιά, δ μέλλεις νά περιβληθής, είναι ικανόν, ώ
στε νά έλκύη πράς σε δύσπιστα βλέμματα.Άλλ’ έσο άκαμπτος, 
ώς ό γρανίτης, άπένχντι τοΰ καθήκοντος. ’Αδιαφορεί διά πάσαν ι 
¿πιβουλήν έρχομένην έξωθεν. Έμπιστεύθητι άφόβως σεαυτήν 
εις τόν άδέκαστον εκείνον κριτήν, όστις καλείται συνείδησις ! καί 
τότε εν πολλοστήμόριον τής στιγμής τοΰ βίου σου, θά έκτι- 
μάται μέ μέγαν άδάμαντα καί ή άγια εκείνη ψυχή, ήτις σοι 
άφησε τά τέκνα της πολύτιμον παρακαταθήκην, θά εύχηται παρά 
τω Πλάστη ίνα σοι δωρηθώσι τά έτη της.

'Η φαντασία μ.ου πλανώμένη αύτήν τήν στιγμήν άνά τό ά
πειρον αισθάνεται πνεΰμά τι ψιθυρίζον λόγους εύγνωμοσύνης. 
Είναι η φωνή τής μητρός τών ορφανών, ήτις μοι συνιστά εις 
τήν άγάπην σου τούς άγγέλους της.Ώ ! τί θ’ άξίζης, όταν έξέλ- 
θης νικήτρια έκ τοΰ πολυμόχθου έργου σου. ’Οποίος δάφνης 
στέφανος πρέπει νά κοσμήση τήν κεφαλήν σου !

Έάν ήσο μήτηρ τί κοινότερον ή νά περίθαλψης τήν άτομι-
κοτητα σου; Άλλ’ ήδη οφείλεις νάγείνης δ,τι δέν είσαι.

Είναι μέγα τό προοίμιον, ίσως ετοιμάζεσαι νά μοι είπης καί 
ουδεν έτι σοι έγραψα έπί τοΰ κυρίου θέματος. Τότε μόνον είνέ 
σι; έτοιμος νά δεχθή νέον τι έν τώ βίω, όταν γινώσκη καλώς 
την βαρύτητα τής θέσεώς του καί τήν εύθύνην, ήν άναλαμβάνει. 
Έφωτογράφησα τήν θέσιν σου καί έπί τής είκόνος αύτής έπιθυ- 
μω νρι ατενίσω μεν άπό κοινού. Σοί έδειξα τήν κοιλ,άδα μέ τά 
κνθη της και τας άκάνθας της, έλθε νά έξετάσωμεν εν στρός έν 
και τα διάφορά διαμερίσματά της. ’Ήνοιξα μεγάλην πύλην, άλ,λά 
Η-ή σρομάζης. Θά διέλθωμεν όμοΰ καί οάσεις καί δροσεράς πη- 
Υας και θά ιόρώσωμεν καί θ’ άναπαυθώμεν καί θά ψάλ,λωμεν 
ασματα χαρωπά καί θά κλαύσωμεν.

Βλέπει, φιλ,η μου, ό κηπουρός έν μια νυκτί τόν κήπόν του 
χλοερόν και ανθοΰντα ; Μετά πόσης υπομονής άποβάλλ,ει τά κα- 

Βαβιβρωσκοντσ τά φυτά του έντομα καί σκώληκας ! Πόσον προ- 
• -χει επι τής θρεπτικής γης, πόσον ιδρώτα χύνει, ίν’ άρδεύση 
«J.a,. Λεν σοΰ φαίνονται πλήν, ότι όλ,α έκείνα τά ίυοαϊα καί

ιοσμα ροοα, εύγνωμονοΰσι τόν κηπουρόν των, ώς επίγειον 
Θεόν ;

Εκείνη οε η θέα ώραίου καίθαλεροΰ κήπου δέν σοι απει
κονίζει τήν εικόνα φιλ.οπόνου, άγρύπνου καί τρυφερωτάτου έρ- 

,U ’ **'" των δ ν̂ φέρεσαι μετάρσιος εις ουρανούς ;
ι έκουρασα, σέ συνεκίνησα καί ίσως σ’ έλύπησα. "Εχει ή

ψυχή σου άνάγκην άναπαύσεως. Σέ άφίνω, ίνα σ’ έπανίδω έν 
άλλη μου επιστολή.

ή αγαπώσά σε φίλη 
Μ αρία ΟΟωναίον»

Η ΑΝΑΧΠΡΗΣΙΣ Τ Η Σ  Θ Υ Γ Α Τ Ρ Ο Σ  ΜΟΥ
ί Έ κ  τών ανεκδότων τής αοίδιμον ΕΟρροσόνης Σαμαρτζίδου.)

" A r ευ ¿μου ό β ίο ς ,

Ε ίπ έ  μ ε , σε ευφραίνει ;

’Η  άχαρις χα ϊ χρύος 

K a i νεφελώδης β α ίν ε ι 

μ ε  μόνον  άστραπάς ;

Έ μ ε  αν ¿ρωτήσης,

A  εν ζω , αν χαί κινούμαι,

K a i μαύρη ε ιν , ή φύσις.

’Αφ  δτου σέ στερούμα ι,

Ά φ  δτου σ ιωπάς.

Ά ς  ή μην αύρας π τέρ υ ζ,

ΙΙν ο ή ν  νά σοι χομίζαι 

Κ α ι σοΰ πετώ σα  π έρ ιζ ,

Τ ι  π ρ ά ττε ις  νά γνω ρ ίζω  

K a i αν μ ε  άγαπας.

ΕΝ ΤΗι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ·.
Ό  άνήρ άπαιτεΐ νά ήναι σεβαστός· τοΰτο είναι τό πρέπον, 

άλλά τό πρός αύτόν ό-ρείλόμενον σέβας, άναγκαίως προέρχε
ται έκ τοΰ σεβασμού τόν όποιον ούτος αποδίδει πρός τήν ίδιαν 
αύτοΰ σύζυγον. Θέλει νά ήναι αγαπητός' καί τοΰτο είναι δι· 
καίωμ.ά του ! πλήν τήν άγάπην καί άφωσίωσιν, ήν ούτος απαι
τεί παρά τής συζύγου αύτοΰ, εις μάτην πειράται νά τήν έμ
πνευση διά τής αδιαφορίας, διά τής ψυχρότητας, διά τών προσ
βλητικών τρόπων, ή δι’ αύτών τών απειλών, ένώ τουναντίον, 
λίαν εύκόλως επιτυγχάνει ταύτην διά τών εύγενών τρόπων, διά 
τοΰ άξιοπρεποΰς χαρακτήρας, διά τών ειλικρινών πρός αύτήν 
περιποιήσεων. Ή ταπείνωσις τής γυναικός αντανακλά έπ ’ αύ
τοΰ τοΰ συζύγου αύτής καί απαιτείται μεγίστη προσοχή, ίνα 
μ.ή, έκθετων ούτος καί προσβάλλων τό φιλότιμον εκείνης, αί- 
σθανθή έπαναπίπτον δλον τό βάρος τοΰ κακοΰ πρός τόν ίδιον 
εαυτόν του.

Ή γυνή είναι ό ασφαλέστατος καί πιστότατος οδηγός τοΰ 
άνδρός εις πλείστας τοΰ βίου αύτοΰ περιστάσεις' ουτος πολ-

» Λ  ι » Υ  '  ’  1λάκ,ις ΰπο τής οογης η τοΰ πείσματος επιρρεαςομενος, αφιεται 
νά πράξη βήματα ασύνετα καί αξιόμεμπτα, ένεκα ^ών όποιων 
μ.εταμέλεται εύθύς άμα ή ψυχική γαλήνη έπέλθη. Έάν πριν 
ή παοαφερθή, συνεβουλεύετο τήν σύζυγόν του, αύτη μέ τήν δύ- 
ναμιν εκείνην τής πειστικότητος, τήν όποιαν δίδει ή τρυφερά 
αγάπη, θά τόν έ’καμ,νε νά έννοήση τάς λυπηοάς «υνεπείας μιας 
εξάλλου παραφοράς, βαθμηδόν δέ ηθελεν εμβάλλει έν τη τε- 
ταραγμένη αύτοΰ φαντασία την περισκεψιν και την ψυχικήν 
γαλήνην, ήτις αείποτε πρέπει νά προηγείται οίασδήποτε σπου
δαίας άποφάσεως. Ή γυνή δέν πρέπει νά θεωρήται δούλη, 
άλλά σύντροφος' ή γυνή δέν πρέπει νά ήναι, σκεΰος έν τη οί-
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χία, άλλα θησαυρός έν τή καρδία' ό εύτυχήσας ν ’ απόκτηση 
τοιοΰτον θησαυρόν, ας γνωρίζη νά ώφελήται έξ αύτοΰ, εμπι
στευόμενος εις τήν εαυτού γυναίκα φρονίμως πάντας τούς δια
λογισμούς του, προκαλών τήν αληθή καί βαθεϊαν αυτής άφο- 
σίωσιν, διά τής πρός αυτήν εμπιστοσύνης.............................

’Αλλά τήν πολύτιμον τοΰ άνδρός στοργήν, τήν έμ.πιστοσύ 
νην αΰτοΰ καί τό εύγενές Ινδιαφέρον, άποκτώσιν αΐ γυναίκες, 
προκαλοΰσαι αυται ταΰτα διά τής συνέσεως, διά τής μετριο
φροσύνης, διά τής γλυκύτητος, διά τών πρός τήν οικογένειαν 
καί τόν οίχον φροντίδων. Νεάνιδες ! ή τών τρόπων λεπτότης 
είναι τό πολύτιμον ύμών προτέρημα, κατόπιν τής τιμιότητος, 
τής πρωτευούσης ταύτης γυναικείας άρετής ! Έν τώ μειδιά- 
ματι ύμών έγκειται ή χκρκ τοϋ μικροΰ τούτου κράτους, τοΰ 
όνομαζομένου οικογένεια, έν ω βασιλεύετε ώς άληθεις ήγεμονί- 
δες διά τής ισχύος τών χαρίτων καί τής αγάπης. Μή έπιτρέ- 
πητε ποτέ εις τά παράφορα πάθη νά λαμβάνωσι τήν θέσιν τής 
κοσμιότητος- ένθυμεΐσθε πάντοτε, οτι τό έκτελεΐν άκριτως, ύπε- 
ροπτικώς, προπετώς, τά φέρεσθαι άγροίκως καί μετά μνησικα- 
κίας, είναι απόρροια ταπεινών αισθημάτων καί άρχή άξιοθρη- 
νήτων έν τή οικογένεια συνεπειών. Σοφός τις λέγει : «καθώς 
τό οζος καταστρέφει τό σκεΰος, έάν έπί πολύ έντός αΰτοΰ μείνη 
κεκλεισμένον, ούτω καί ή όργή διαφθείρει τήν καρδίαν, έάν 
παραταθή πλέον τής ήμέρας». Τά όπλα διά τών όποιων κα
τακτά τήν καρδίαν τοΰ συζύγου ή γυνή, τά κρατεί έν τή φρο
νήσει, έν τή πραότητι. Ναί, φρόνησις καί πραότης ! μέ τά δύο 
ταΰτα έστέ βέβαιαι, ότι θά κερδίζετε πάντοτε.

Αύτή ή φύσις τής γυναικός, τό πραον ένστικτον αύτής, κρα- 
τοΰσι ταύτην εις θέσιν, νά ύπομένη καρτερικώς τάς έν τή οί- 
κογενεί  ̂ άπαιτουμένας θυσίας' ώς θυγάτηρ φαιδρύνει τόν οί
κον διά τοΰ παρθενικοΰ μειδιάματος της, ώς σύζυγος είναι τό 
στήριγμα καί ή άνακούφισις τών κόπων καί τών πόνων τοΰ 
άνδρός, όστις προσλαμβάνει ταύτην ώς σύντροφον τοΰ βίου του ' 
ώς μήτηρ δέ χαίρει δικαιώματα έπί τής λατρείας τών τέκνων. 
Όθεν έν τώ κέντρφ τών ήδυτάτων αύτών συναισθημάτων, κα· 
τέχουσα τήν έπί τής βασιλείας τοΰ οίκου γοητείαν, είναι ό πα- 
ρήγορος άγγελος καί ό τρυφερός φύλαξ τοΰ πατρός, τοΰ συ
ζύγου, τοΰ άδελφοΰ, τών υΙών. Έν τή έξασκήσει τής γαλή
νιου καί αγαθοποιού έπιρροής αύτής, παρέχει τήν έν τώ ίδιω- 
τικφ βίο) άπαιτουμένην ήρεμίαν. Τά πάθη είναι χείμαρρος, 
οστις βοα, παρασύρει καί διά νά κίνηση καταστρέφει' ένώ ή 
στοργή βαίνουσα ήρεμος, κατορθώνει διά ποικίλων μέσων, νά 
φέρη εις τά πλέον απρόσιτα μέρη, τάς ευχαριστήσεις τής ζωής.

Είς ώραίαν τινά ωδήν έξοχου ποιητοΰ, αναγινώσκειτις, ότι :
Εις την ύψίστην γυναικεΤαν άρετην θεία τις δυναμις ενυπάρχει 
Και αυτη το πνεύμα του άνδρός Ιξευγενιζει.

Ούδεν εν τω ‘/.όσριω ισχύει τόσον, όπως βελτιώσν) τον άν- 
δρα καί μεταβάλλη τήν ψυχήν αύτοΰ, όσον ένάρετος καί συ
νετή γυνή. Ή ένάρετος γυνή έχουσα άναμφισβήτητον τήν έκ 
τής άρετής ίσχύν, δικαίως δύναται νά όνομασθή βασιλίς τοΰ 
άνθρωπίνου γένους, κρατοΰσα τό σκήπτρον τών ήθών, καί διευ- 
θύνουσα τά πολλαπλά αισθήματα σιγηΛώς καί πράως.

’Εκ τοΰ Ιταλικού
Μαλβίνα. Μαλατάχη

Τ Α  Γ Ε Ν Ε Θ Λ Ι Α  Τ Η Σ  Η Γ Ε Μ Ο Ν 1 Δ Ο Σ

'Επειδή ήτο χε ιμιών καί τό ψύχος δριμύ, έκλεισαν πέοιξτο» 
ήγεμόνος τά εκ πολυτίμου ξύλου φατνώματα, τά έπεξίΐργα. 
σμένα μετά λεπτότητας καί τέχνης άπαραμίλλου καί τούτο κα- 
θίστα μικκύλην τήν αίθουσαν, έντός τής οποίας ούτος έκάθητό 
ρεμβώδης, με τόν βραχίονα έ στη ριγμένου έπί όλοσηρικοΰ ποοσ- 
κεΦαλαίου.

Νλείσται ώραίαι έσθήτες, κεκοσμημέναι διά μεταξοειδούς 
πτίλ.ου, διασταυρούσι τά έκ διαφόρων χρωμάτων περιλαίμιά 
των επί του στήθους τού Δαΐμίο καί έπί τής έπωμίδος αυτού 
βλέπει τις διά χρυσού πεποικιλμένον είδος άστέρος άπετελου- 
μένου έκ πέντε σφαιρών, περιστοιχιζουσών έκτην. Είνε τό τοίς 
πάσι γνωστόν οίκόσημον τής οικογένειας τού Κάγκα, ήτις, εκτός 
τήςτού Σάνδαί καί τής τού Σατσούμα, ουδεμίαν άλλην έσχε 
ϊσηνκατά τήν ίσχύν είς δλας τάς νήσους τής Ίαπω/ίας.

Ναί, αύτός ό ήγεμών, όστις κάθηται σκεπτικός είς τό βάθος 
τοΰ ανακτόρου του, είνε λίαν Ισχυρός, λίαν πλούσιος, λίαν ονο
μαστός. 'Ο λαός του τόν θαυμάζει καί τόν φοβείται, οί υπήκοοί 
του είνε έτοιμοι ν ’ άποθάνωσιν υπέρ αυτού, αί έλάχισται επιθυ
μ ία ’. του είνε νόμοι δι’ όλους τούς περιστοιχούντας αύτόν. Καί ό
μως σήμερον νομίζει εαυτόν δυστυχή, ανίσχυρου, πτωχόν, έστε- 
ρημένον φαντασίας, διότι ιδού πολλάί ήμέραι παρήλθονήδη, άφ’ 
ότοιχ ζητεί όποιαν απρόοπτον έκπληξιν ήδύνατο νάκάυ,η είς την 
θυγατέρα του διά τήν επέτειον τών γενεθλίων της καί δέν ευ
ρίσκει τίποτε.

’Αληθώς ή βασιλόπαις αυτη, ήτις αύριον θ’ άριθμή δέκα εξ 
ανοίξεις, έχει πάν ό,τι δύναταί τις νά έπιθυμήση. Θαυμάσια 
πτηνά, Φαντασιώδεις ίχθΰς, άλλοκότους κύνας, άρματα, βούς, 
ίππους, ανάκτορα, εξαίσιας τέχνης αντικείμενα, τά όποια ούτε 
καν έφαντάζετο καί άτινα έφερον δι’ αύτήν καί μόνην έκ μεμα- 
κρυσμένων χωρών.

Ό Δαΐμίο ομολογεί, κινών τήν κεφαλήν, ότι πάρα πολύ εθώ- 
πευσεν -αυτήν τήν προσφιλή θυγατέρα καί ότι δέν έπρεπε νά έχη 
ήδη εξάντληση δι’ αύτήν τήν μόλις εισελθοΰσαν είς τήν ζωήν, 
όλα τά πλούτη τού κόσμου. Τί νά κάμη τώρα ; ή ισχύς του εις 
ούδεν χρησιμεύει, δέν έχει πλέον τίποτε νά προσφέρη είς τό τέ
κνου του διά νά τό έκπληξη καί τό θέλξη. Πρός τ ί νά ήνέ τις 
ήγεμών ;

— "Ας ύπάγωμεν νά τήν ίδωμεν, είπε- θά δυνηθώ ίσως, 
χωρίς ούδεν νά ύποπτευθή, νά μαντεύσω τήν έπιθυμίαν της.

Τό πρόσωπον τής νεαράς κόρης ήτο λευκόν ¿)ς αφρόγαλα, το 
μικρόν της χείλος ολίγον προεξέχον καί ήμιανοιγόμενον άφινε 
νά Φαίνωνται δύο σειραί κόκκων ορύζης· αί οφρύς αύτής ησαν 
έξυρισμέναι καί άνεπληρούντο ύπό δύο μικρών μελανών κηλί- 
δων διά χρωστήρος διαγραφομένων υψηλά έπί τού μετώπου και 
κατά τήν συνήθειαν τών ήγεμονίδων, ή μακρά κόμη της λελυ- 
μένη έκυμάτιζεν έπί τών ώμων της καί έξηφανίζετο είς '* ί 
πτυχάς τής έσθήτος.

Αί κυρία ιτής τιμής, έσχημάτιζον ημικύκλιον πέριξ τής οε- 
σποίνης των καί απέναντι αύτής, έντός κιγκλιδωτού διαμερί
σματος χορεύτρια με μακράν έσθήτα, ής αί κυματίζουσαι χει
ρίδες έσχημάτιζον πτέρυγας, φέρουσα έπί τής κορυφής της κε
φαλής παράδοξον χρυσούν κεκρύφαλον, έχόρευε βραδέως κι
νούσα ριπιδίου. Μουσική έκ διαφόρων οργάνων άποτελουμενη 
συνώδευε τόν χορόν της.

Κατά τήν είσοδον τού ήγεμόνος, ή συμφωνία έσιώπησε και
ζωηρώς ή Φιακί έκάλυψε τά χείλη της διά τής άραχνοε ιδούς
χειρίδος της. Τούτο ήτο τρυφερός καί σεμνός χαιρετισμός, *" 
πευθυνόμενος πρός τόν πατέρα της.

’Εκείνος έμειδία έξ εύχαριστήσεως έπαναβλέπων τήν ώραιό 
/αΐ -ήνχάριν τού τέκνου, όπερ έλάτρευν. Αυτη έγερθείσ:

,ο-
.σα

υπόγ-ρ-ξεν είς προυπάντησίν του καί ώς θκλασσα ταραχθεισα 
αίονιδίας τρικυμίας, ή μέταξα, καί ό χρυσός, όπισθεν αύτής έ- 
κνμάτιζον θορυβωδώς.

Τήν έσΦυγξεν είς τάς άγκάλας του καί τήν προσηγόρευσε μέ 
-ά πλέον κολακευτικά επίθετα, άποκαλών αύτήν απαράβλητου, 
ύπερφυσικήν καλλονήν, άρωμα τού ουρανού· κατόπιν τήν ήρώ- 
τα,σεν έάν ήτο ευτυχής, έάν δέν τήν έλύπει τίποτε καί έάν τ ί 
ποτε δέν έπεθύμει,

— ”Α ! ένδοξε ήγεμών ! λατρευτέ μου πάτερ ! άνεφώνησεν 
εκείνη κλίνασα πρός τά όπισθεν τό εύκαμπτον αύτής σώμα διά 
χαριέντος κινήματος : Πώς νά είνέ τις εύτυχής, όταν ή γή πά- 
σχη ; Πώς νά γελά, όταν ό ουρανός κλαίη ; Οί θεοί έφάνησαν 
πολύ σκληροί δημιουργήσαντες τόν χειμώνα ! Φεύ ! δεν έχομεν 
ούδ’ αύτήν τήν χιόνα, όπως διά τής λαμπούσης λευκότητας της 
αάς παρέχη απατηλήν τινα ιδέαν άνοίξεως.

— Συνέθεσα έπ’ αυτού τού θέματος έν τετράστιχον άλλ’ 
ούο’ αύτή ή ποίησις ήδυνήθη νά μέ παρηγόρηση.

Καί μέ τόνον κάπως έπιτετηδευμένον, απήγγειλε τό βραχύ 
ποιημάτιον, κρατούσα τόν ρυθμόν διά τού ριπιδίου της.

’Έφυγε τό φθινόπωρο μαζί μέ τά λουλούδια·
Μου ’πήρε όλη τή χαρά, τα γελοία, τά τραγούδχα, 
Καί μ ' άφησε μισονεκρή 
Μ ¿σ' 'ςτόν χειμώνα τόν βαρύ !

— θά καταστήσω λαμπρόν τό τετράστιχον τούτο διά τού πε- 
ριφημοτέρου ζωγράφου τού βασιλείου μου, ειπεν ό πρίγκηψ. 
Αλλά, φεύ ! δέν είμαι Θεός.

Καί βραδέως άπεμακρύνθη περίφροντις.
— Βεβαίως, ούδέν άλλο επιθυμεί, είμή τήν άνοιξιν, είπε καθ’ 

εαυτόν. Καί έστη, ινα άκούση τόν ψυχρώς συρίζοντα άνεμον.
Ο ήλιος έκλινε πρός τήν δύσιντου. Ή προσεχής αύγή έμελλε 

λοιπόν νά τόν καταλάβη ανέτοιμου.
— Τήν άνοιξιν! ¿ψιθύρισε έπανακαθίσας είς τήν θέσιν, ήν 

προ ολίγου ειχεν έγκαταλείψει. Αίφνιδίως ή θλίψις μετετράπη 
εις οργήν. Εκάλεσε τόν πρωθυπουργόν του. 
μ- Ο Ναί-Δαι-Τσίν, έφθασε τρέχων, ύπεκλίθη έδαφιαίως, άλλ’ 
ο ταπεινός ούτος χαιρετισμός, δέν τόν ήμπόδισεν από τού νά ϊδη 
-ήν σκυθρωπήν μορφήν τού κυρίου του, ήτις ούδέν καλόν προε- 
μηνυεν. Ο ηγεμών έπί τινας στιγμάς έτήρησε σιγήν, ώς νά έ- 
οισταζε νά δώση διαταγήν αλλόκοτου· αλλά, κατόπιν κινήσας 
οργιλωςτούς ώμους, είπε διάτραχείας φωνής:

Αύριον είνε ή εορτή τής θυγατρός μου. θέλω , ακούεις ; 
Ε·» θελω, -·ήν αυγήν όλα τά δένδρα, οί θάμνοι τού περιβόλου„ ' «Τ\ _ , „ * ί ί
Χϊ* °λης τής εξοχής, ήτις περ’.κυκλώνει τό ανάκτορου, νά ήνε 
^καλυμμένα δι’ άνθέων καθώς τάς πρώτας ήμέρας τού έαρος. 
ΙΓπανε I

θα σάς υπακούσω, Αύθέντα ! λέγει ό πρωθυπουργός έξερ- 
χμμενος οπισθοβατών.

Αλλ’ άπαξ έξελθών, κατάπληκτος, πλήρης τρόμου, τε- 
Ρ’υ^ημένος, άφήκε νά καταπέσωσιν οί βραχίονέςτου ύπό τάς 

μακρας χειρίδας, αΐτινες τούς έκάλυπτον.
ό θάνατοί, έώι!Εινε ή εξορία, χνατος, εψιΒυρισε. Ναί, ό θάνατος, 

’μ ε ν  εχω καιρόν νά φύγω άρκετά μακράν. ’Ενώ ή μην τό- 
ευτυχής, κεραυνός ένέσκηψεν έπί τής κεφαλής μου. Καί έ- 

I υ σά γόνατά του έκάμπτοντο, έστηρίχθη έπί τίνος τοίχου.
) Τ'1 ΐπραξα διά νά ύποπέσω είς δυσμένειαν ; Τίποτε, άπε-

τ  ι εαυτόν, αψου αυατηρως εξέτασε την συνειοησιν του* 
ι ^αιως διά τήν κόρην του θέλει νά φέρη τό έαρ.

Εμεινε επί πολύ χωρίς νά σκεφθή, μέ τήν κεφαλήν κεκλιμέ-

νην ώς μολυβδίνην σφαίραν έπί τού στήθους του- άλλ’ αμέσως 
την ανεκίνησε καί τήν ανύψωσε μέ ύφος αποφασιστικόν.

—  ’Εμπρός, άς φανώμεν άξιοι τού γένους μας, ε ιπεν είς 
Ίάπων δέν τρέμει προ τού θανάτου- δέν έλαβον είς μάτην έκ 
παιόικής ηλικίας τόσα μαθήματα αύτοκτονίας. Ά ς  ίδωμεν !
Εν πρώτοις έχομεν τήν σπάθην, όπως διαπεράσωμεν τήν κοι

λίαν έκ δεξιών πρός τ ’ αριστερά, κατόπιν τό εγχειρίδιου, όπερ 
κόπτει τόν λαιμόν . . .- "Εσυρε τό ξίφος, αλλά τό όπλον έμεινεν 
είς τήν χ«ίρώ του μέ τήν αιχμήν έστηριγμένην έπί τού ε
δάφους.

— Έάν έν τούτοις ήτο δυνατόν, διά τίνος τεχνάσματος, ν’ ά- 
ναπαραστήσωμεν τήν άνοιξιν αντί τής καταστροφής καί τής αύ
τοκτονίας, όποια τύχη ! Ά ς  μή άποθαρρυνώμεθα ταχέως, έχο
μεν καιρόν διά τόν θάνατον.

’Ησθάνθη φρικίασιν, Ιδών, οτι τό σκότος περιεκάλυψε τό ανά
κτορου, τόν περίβολον, όλην τήν έξοχήν καί ότι τά φώτα ήρχι- 
σαν ν’ ανάπτωνται.

Τρέχων, έφθασεν είς τήν οικίαν του καί συνεκάλεσεν υπουρ
γικόν συμβούλιου. Χωρίς νά έπιτρέψη είς τούς συναδέλφους του 
νά καθίσωσι, τοίς άνεκοίνωσε τήν παράδοξον διαταγήν τού ήγε- 
μόνος.—Αυτη ή διαταγή πρέπει νά έκτελεσθή,έπί ποινή θανάτου, 
προ τής αύγής, ειπεν, αδιαφορών διά τά πεφοβισμενα πρόσωπα, 
άτινα τόν περιεστοίχουν ό ήγεμέον εύρίσκεται είς κακήν (ύραν 
αναστολή δέν είνε δυνατή, ακούσατε και εννοήσατε καλώ ην
ιοεαν, ήτις μοι έπήλθε καί ήτις δύναται νά μάς σώση όλ,ους.
Πρέπει είς άπόστασιν μιας λευγης ανόρες, γυναίκες, νέοι, νεανι- 
δες, εύγενείς, έμποροι, χωρικοί νά άρχίσωσιν εύθύς νά κατα- 
σκευάζωσι τεχνητά άνθη έκ μετάξης, όλοσηρικού, βάμβακος, 
χάρτου καί νά προσαρμόσωσιν αύτά προ τής αύγής, έπί τών δέν- 
όοων, τών δενδρυλλίων καί τών θάμνων, τά μέν πλέον έπιτυχη- 
μένα εις τά άκρα τών όδών, τά δέ πλέον χονδροειδή είς τά μάλ
λον απόκεντρα μέρη. Ζωγράφοι δέ άς διευθύνωσι τήν διακόσμη- 
σιν ταύτην καί διά τού χρωστήρος των άς άναπληρώσι πάσαν τυ
χόν έλλειψιν. ’Εγώ μόνος θά έπαγρυπνώ έφ’ όλων καί θά ποοσπα- 
θήσω νά προ'ίδω τά πάντα, διότι έκ τούτου έξαρτάται ή σωτη
ρία μας.

Λάβετε τόν στρατόν, διαθέσατε τά πάντα· ούδείς πρέπει ούτε 
νά φάγη, ούτε νά κοιμηθή αύτήν τήν νύκτα. Πηγαίνετε καί, άν 
αγαπάτε τήν ζωήν, έστέ ταχείς, ώς ή άστραπή.

Ά φω νοι οί ύπουργοί άπεμακρύνθησαν σπεύδοντες.
(ακολουθεί), Άριοτέα Κυριάκού

ΕΝ ΤΩι ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩ.
Ούδέν ευρίσκω ποιητικώτερον καί συγκινητικώτερον, όσον τήν 

εορτήν τών μνημοσυνών τών κεκοιμημένων, μέτά  πένθιμα άνθη 
της, τά στολίζοντα τούς τάφους καί τούς σταυρούς.

Αρκεί νά παρευρεθή τις είς τό Νεκροταφείόν ποτε, μίαν τοι- 
αύτην ημέραν, καί πάντοτε θά ένθυμήται το πλήθος τών άνθέων, 
τών στεφάνων καί τών ανθοδεσμών, άτινα περικαλύπτουν τούς 
τάφους τών ηγαπημενων μας. {

Καί πόσα στέφανα καί άνθη έτεθησαν ύπό φιλευσπλάγχνου 
χειρός είς τήν βάσιν μεγάλου σταυρού ανωνύμου! Είναι φόρος 
ιερός, ένδομύχου εύσπλαγχνίας, εις όντα αναπαυόμενα ύπό τήν 
κοινήν μητέρα γήν. άνευ ονόματος, άνευ χρονολογίας. Δέν ήσαν 
καί αύτοί οί δυστυχείς αγαπητοί; τών όποιων τούς τάφους μό
νον ό δι’ όλους κοινός σταυρός στολίζει, δέν έχύθησαν καί δι’ 
αύτούς δάκρυα ;

Καί τ ί δυνάμεθα ημείς οί ζώντες νά προσφέρωμεν είς τούς 
προσφιλείς μας νεκρούς; Άνθη, πάντοτε άνθη, ραντισμένα έκ 
τών οακρύων μας· Ποια δέ είναι τά συνήθως προσφερόμενα άνθη
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εις τούς νεκρούς ; Πρώτον το σερ/όν άρ,άραντον, ή μυοσωτίς ή 
όποια λέγει.: »¡αή υ.ε ληταόνει», τό άρωριατώδες '.ον, το ρόδον 
τής Βεγγάλης, ¡χέ τό λεπτόν καί έρήαερον άραψάτου, του οποίου 
ο! μ'.κροί ερυθροί κάλυκες, προσκλνοιαενοείς τήν βάτιν του 
σταυρού, όριοιάζουσι μέ σταγόνας αίματος, ό διά τούς νεκρούς 
απαραίτητος βασιλικός, τού όποιου την μελαγγολικήν εύωδίαν 
αισθάνεται τις και μακρόθεν και τού όποιου τά μικρά κ η  λευκά 
ανθύλλια αναμιγνυόμενα μετά τών ούροτνοχρόων τής μυοσωτί- 
δος, σγηματίζουσιν ώραϊον σύμπλεγμα τών δύο τούτων εθνικών 
μας νρωμάτων και τέλος τό χρυσάνθεμου, (μεσέδες) άνθος τού 
φθινοπώρου καί τοΰ γειμώνος, τό οποίον ανθεί, όταν δεν υπάρ
χουν πύέον άνθη. Ταλαντεύων τήν στεφάνην του, λευκήν ώςτήν  
·/ ιό να, κιτρίνην, πορφύραν ή χρυσήν, τό χρυσάνθεμου είναι τό 
τελευταίον μειδίαμα καί στόλισμα τών κήπων. Χρωματίζεται, 
όταν όλα τά άνθη μαραίνονται, λάμπει, όταν όλα φθίνουν, ανοί
γει, όταν όλα εκλείπουν υπό το ψυχρόν τού χειμώνος φίλημα. 
Είναι ή τελευταία λάμψις, ή τελευταία εύωδία τών ωραίων 
έξαφανισθεισών ημερών τοΰ φθινοπώρου. Είναι ή ανθισμένη προσ
ευχή τών αγαπημένων τάφων, τούς όποιους ή χιών θά καλύψη 
μετ’ ολίγον διά τοΰ ψυχρού σαβάνου της. Μέ τούς ωραίους εκλε
κτούς καί μεταβαλλόμενους χρωματισμούς του, λευκόν, ώχρό- 
λευκον, πορφυροϋν, ίόχρουν, χρυσοκίτρινου, κίτρινον, τό χρυ- 
σάνθεμον είναι τό ωραιότερου άνθος τών νεκροταφείων. Αυτό τό 
άνθος έστόλισε προ ημερών καί τον νεκρόν τοΰ πολυφίλητου μου 
άδελφοΰ. Έπεπρωτο νά άποθάνη, καθ ήν εποχήν ανθεί τό χρυ- 
σάνθεμον καί αύτό νά στολίση τήν ώραίαν καί μελαιναν κόμην 
του. Νομίζω, ότι τον βλέπω ακόμη, συνοδεύοντά με είς τον κή
πον, νά μοί έξηγή μετά λεπτομέρειας τάς διαφόρους ποικιλίας 
καί χρωματισμούς τών χρυσανθέμων. Έστρεφεν επανειλημμέ- 
νως πρός με τούς συμπαθείς καί εκφραστικούς οφθαλμούς του, 
όπως μοίόώση κάλλιαν νά εννοήσω. ’Αλλά φεΰ ! έκλείσθησαν 
διά παντός οί προσφιλείς εκείνοι οφθαλμοί!

”Ω ! πόσον ίεραί καί προσφιλείς είναι αί αναμνήσεις τών αγα
πητών μας νεκρών! καί πόσας τοιαύτας ανεξάλειπτους δεν μάς 
ά»ήνουν!

"Ια καί αμάραντα, μυοσωτίδες καί ρόδα, βασιλικοί καί χρυ
σάνθεμα, άνθη, τών νεκροταφεία)/, άνθη ποιητικά καί σεμνά τών 
όποιων τά συμβολικά χρώματα άγαπώμεν, δεν υπάρχουν πλέον 
¿κείνοι τούς όποιους ήγαπήσαμεν καί θρηνοΰμεν, έμαράνθησαν, 
ώς μαραίνεσθε καί σείς καί έφυγαν, ως φεύγει τό άρωμά σας. 
Ά λ λ ’ υπό τήν μαύρην γήν, όθεν τό παν πηγάζει καί είς ήν τό 
πάν τελειόνει, μάς μένει ακόμη λείψανόν τ ι εκ τών προσφιλών 
μας, επίσης ιερόν. Είναι ό έξ οστών σκελετός μετά τής κεφαλής, 
τής όποιας τό άνευ χειλέων στόμα, ώμίλει ποτέ, τά δύο κοιλώ
ματα ήσαν άλλοτε οφθαλμοί, οίτινες σβυνόμενοι εστρεφον περί- 
λυπον βλέμμα -πρός τούς οικείους των. Ύπό τά γυμνά ήδη οστά, 
επαλλεν άλλοτε καρδία, είς δέ τό κοίλωμα τοΰ κρανίου υπήρχε 
σκέψις καί διάνοια. *ι 3

’Ιδού τί μένει έξ αυτών έν τώ ψυχρω καί πενθίμω τούτω χώρο), 
ενώ έκείνοι τούς όποιους θρηνοΰμεν, εύρίσκονται ήδη είς χώρας 
αγνώστους καί μυστηριώδεις, ενθα ή ψυχή· μένει αθάνατος, καί 
ένθα όλοι, θά έπανευρεθώμεν ημέραν τινά.

Βορδώ.
Α γ λ α ΐ α  Δ . Σ ύ ρ μ α .

Ι Ί Ο Ι Κ  ΙΎΝ Α .
Φιλανθρωπική δρδϊσις τών γυναικών τής Φιλλανδίας. Ή δεσποινίς 

Άλικη Τροΰγ Γδρυσεν εν Έλσιγγφόρ τής Φιλλανδίας Ισιιαιόριον τών εργατών 
μετ’ αναγνωστήριου, βιβλιοθήκης,γυμναστηρίου και νηπιαγωγείου διά τά τέκνα 
τών εκτός τοΰ οίκου Ιργαζομένων γυναικών. Ό δήμος παρε/ώρησε διά τήν-

ίδρυσιν τοΰ φιλανθρωπικού τούτου καταστήματος 100,000 φρ. διά συνειαφο- 5 
ρών δε διάφορων φιλανθρώπων συνεπληρώθη τό άπαιτούμενον ποσόν. Τό εστια- 
τόριον προσφέρει είς 300 εργάτας έξ άμφοτε'ρων τών φύλων τροφήν θρεπτικήν 3 
και ύγιά, άντί έλα/κίστης τιμής. Τνα δέ καταπολεμήση τήν είς τήν οινοποσίαν 
ιπίδοσιν τών εργατικών τούτων τάξεων, ή κ. Άλικη Τρούγ Γδρυσεν έργοστά- 
σιον ζυθοποιίας, έν ω ό κατασκευαζο'μενος ζύθο; περιέχει μόνον 10°/ο οινο
πνεύματος. Απαγορεύεται δέ είς πάντα εργάτην φοιτώντα είς οινοπωλεία ή £ν 
τώ φιλανθρωπικώ τούτω άσύλω εισαγωγή. Ή ακάματος αυτή έν τή εκπληρώ
σει τών φιλανθρωπικών καθηκο'ντων της γυνή, διευθύνει αυτοπροσώπως -© 
Ιστιατοριον μετά τών διαφο'ρων εξαρτημάτων, άναστρε'φεται τούς εργάτας χχ) 
τάς έργάτιδας και άναπληροΐ τήν μητέρα είς τά διημερεύοντα έν τώ άσύλω ’·' 
νήπια τούτων. 4

Μονομαχία γυναοκός. Ή δεσποινίς Σλάύα Δεόμ, νεαρά ξανθή Άμεοι- 
κανίς, διάσημος ξιφομάχος, έμονομάχησε μετά τοΰ ιατρού Βανχέρ, ώ; προσ- 
βαλόντος φίλην τής τινα ί«:ρόν έν τή έξασκήσει τοΰ ίκαγγέλματος της. 'Μ 
επιστημονική συζήτησις, ήτις εσχεν ούς αποτέλεσμα τήν μονομαχίαν ταύτην 
εγένετο έν τώ οίκω τής δεσποινίδος Σλάβας Δεόμ, έν ή παραφερόμενος ό ιατρός 
άπεκάλεσε τήν συνάδελφόν του αμαθή.

Ή δεσποινίς Σλάβα Λεόμ, ήγέρθη πάραυτα τής θέσεώς της, ήνοιξεν Εν έρ- 
μάριον, ελαβεν έξ αύτοΰ ζεύγος χειροκτίων καί έ'ρριψε τό έτερον τούτων έπί του 
προσώπου τοΰ ίατροΰ. Υβρίσατε τήν φίλην μου υπό τήν στέγην μου, είπε* · 
θεωρούμαι προσβεβλημένη καί αΰριον σάς στέλλω τούς μάρτυράς μου.

Ό ιατρός ήθέλησε νά έκλάβη τήν προ'τασιν ταύτην ώς αστεϊσμόν καί άπε- /jj 
ποιήθη νά δεχθή τούς μάρτυρας τής δεσποινίδος Δεόμ. Άλλ’ ή νεαρά Άμερι- -1 
κανίς κατεδίωκεν αυτόν δπου και αν μετέβαινεν, απειλούσα δτι ήθελε τόν φο- 
νεύση, έάν έπέμενεν αποποιούμενος.

Ό ατυχής ιατρός μή ευρίσκω·/ ησυχίαν ή έλεος, ήναγκάσθη νά πορευθή μετά 
τών φίλων του είς τό όρισθέν μέρος, έλπίζων δτι ή ύπόθεσις έπί τοΰ πεδίου τής 
μάχης ήθελαν ίσως συμβιβασθή. Άλλ * ή δεσποινίς Δεόμ, περιβεβλημένη άνά- 
λογον ττρός τήν περίστασιν στολήν καί μέ τό ξϊφος άνά χεΐρας, άνέμενε στερρω '*! 
ποδί τόν αντίπαλόν τη;, ούδεμίαν δεχόμενη άλλην λύσιν καί άποποιηθεΐσα νά 
δώση τήν συγγνώμην, ήν ό ιατρός ήτο πρόθυμος νά ζητήση από αυτήν καί από 
τήν φίλην της. Είναι καιρός, είπε, νά παύσητε τοΰ νά θεωρήτε τάς γυναίκας 
ώς αθύρματα, άτινα κατασυντρίβετε παίζοντες. Αί ψευδείς φιλοφρονήσεις καί - 
γενναιότητες σας άς λείψουν πλέον, διότι δεν είσθε ήρωες ή μόνον δταν προ- i 
κηται νά φονεύσητέ τινα ασθενέστερόν σας άναιμάκτως καί δι’ άνανδροι μέσων.

Ή μονομαχία ήρξατο. Ή ωραία καί /αριεστάτη Σλάβα έπετέθη πάραυτα 
όρμητικώς αλλά καί μετά δεινότητος δεδο/.ιμασμένου ξιφομάχου κατά τοΰ αν
τιπάλου της, δστις ήναγκάσθη νά περιωρισθή είς άμυναν. Είς δευτέραν όμως 
καί όρμητικωτέραν επίθεσίν της, ό ιατρός θορυβηθείς δεν ήδυνήθη νά άποφύγυ j 
βαθυτάτην έπί του δεξιού βρα/ίονός του πληγήν. Οί ιατροί έπενέβησαν καί έκή- ■ 
ρυξαν τόν ιατρόν ώς άδυνατοΰντα νά έξακολουΟήση. fH ηρωική κόρη χωρίς νά 
τείνη τήν χεΐρα είς τόν αντίπαλόν της έπέβη τοΰ ίππου της καί άνεχώρησεν, * 
άποπλύνασα διά τοΰ αίματος εκείνου μυριάδας ίσως άποκρύφων πληγών κατε- ι 
νεγκυμένων Ικάστοτε υπό τοΰ ίσχυρου πρός τό αδύνατον φΰλον.

Μ έριμνα τής Τ σαρίνας υπέρ τώ ν λεπρών. 'Η αύτοκράτειρα τής Ρωσ- ¡ 
σίας έπέτρεψεν είς τήν φιλάνθρευπον Ά γ γ λ ίδ α  ιατρόν δεσποινίδα Κ ά τ ε  Μαρ- 
δοεν νά έπισκεφθή τάς διαφόρους πόλεις τής Ρω σσίας καί Σ ιβη ρ ία ς πρός με- 1 ' 
λέτην του συστήματος, τής θεραπείας τών λεπρώ ν, οπερ ή εύγενής ιατρός θέλει ✓ 1 
εισαγάγει κα ί έν Α γ γ λ ία ,  ίδρύσασα από τίνος κλινικήν τών λεπρώ ν.

Γυνα ίκες τα χ υ δ ρ ο μ ικ ο ί υπ ά λλη λο ι. ’Επί 113,054 ταχυδρομικών 
υπαλλήλων έν Αγγλία, 20,058 είναι γυναίκες.

Γυνή Ά ρ ε ιο π α γ ίτη ς. Έν Ούασιγκτώνι άπεβίωσε κατ'αύτάς αρχαίος αρειο- 
παγίτης ό κ. Μ. Μιλλέτ. Οί κάτοικοι τής πόλεως δΓ αναφοράς των πρός τον 
πρόεδρον τής Δημοκρατίας άπήτησαν, δπως είς τήν θέσιν τοΰ αποθανοντος 
διορισθή έν τώ Άρείορ Πάγω δικηγόρος λαίδη Ελισάβετ Κάδυ-Σταντων.

Νέον χ ρ ώ μ α  έσθητος γάμου. Ο αρχιεπίσκοπος του Σαντιάγω έν Χ’-λ'· !
απαγόρευσε δι ’ έγκυκλίου του πρός πάσας τάς έκκλησιαστικάς αρχάς να μ7! 
τελώσι γάμους, έαν ή νύμφη δέν φέρη μέλαιναν έσθήτα, χρώμα καθιερωθεν 
παρ’ αυτού διά τούς γάμους. *0 πέπλος όμως τών μελανειμανουσών τούτων 
νυμφών μένει πάντοτε λευκός ώς καί τά χειρόκτια.

Γ υναίκες έφευρέτρ ια ι. Ότι αί γυναίκες δέν στερούνται εφευρετικού πνεύ
ματος άποδεικνύεται έκ τοΰ ότι έν διαστήματι τής τελευταίας δεκαετίας πεντε  ̂
γυναίκες Αμερικανίδες έπενόησαν διαφόρους μηχανάς ευεργετικά; διά την αν
θρωπότητα. Ή τελευταία καί τελειοτέρα μηχανή, δι’ ής καθαρίζεται ό βάμ
βαξ, /ωρίς ή υγεία τών εργατών νά διατρέχη, ώς πρότερον, κανένα κίνδυνον 
οφείλεται είς τήν κ. Γριέν. Κυρία τις έκ Καλλιφορνίας έπενόησε τό σύστημ* 
τών μικρών παιδικών αμαξών, Ιτέρα δέ Άμερικανίς επίσης τήν διά μη/ανηί 
κατασκευήν τών πετάλων. Ή προίτη ιδέα περί μηχανικού αρότρου οφείλεΐ*ν.τ| 
είς γυναίκα. Τελευταίον δέ μηχανή αρκούντως πολυσύνθετος έπενοήθη πα,°* 
κυρίας πρός κατασκευήν χάρτινων αδιάβροχων σάκκων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΤΩΝ

ΤΑ ΚΕΡΙΙΙΘΙΙΣΟΙΙΕΥΑ ΕΙΑΙΙ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΤΟΥ η β ι ε ρ ο α : γ ι ο υ  « τ η ς  ε φ η ι ϊ ι ε ρ ι δ ο ς  ΤΩΝ ΚΥΡΙ ΟΝ»
2 αριθμοί κεο^αίνουτιν άνά εν μεταξωτόν αραχνοειδές φόρεμα 

γορου έκ τών τής κ. Σπάρτης^Καρασταμάτη.
ΰ· 3 αριθμοί άνά ήμίτειαν δωδεκάδα γυναικείων ρινομάκτρων 
αεταξωτών μετά χρωματιστού όοοντωτου ποικίλματος·
4 [ άοιθαός ώραίαν υδατογραφίαν μετά πλαισίου.

3 αριθμοί άνάήμίσειαν δωδεκάδα μετρςωτών ανδρικών ρινο-
μάκτρων.
4 3 αριθμοί άνά μίαν μανδυλιοθήκην πεποικιλμένην έπι μετα
ξωτού υφάσματος.

3 αριθμοί άνά εν πολυτελές κάτοπτρον της χειρός έκ πολυ
τίμου μετάλλου, έπεξειργασμένον.

3 άνά μίαν συνδρομήν είς τήν «Εφημερίδα τών Κυριών» η 
είς τον Α' τόμον της «Ιστορίας τής Γυναικός», κατ’ εκλογήν.

Αί έπιθυμουσαι νά λάβωσιν ηριθμτμένα ημερολόγια και με- 
-άσχωσι του άνω λαχείου, οέον νά άποστείλωσι τό άντίτνμον 
-ών ημερολογίων τούτων είς τό γράφειον τής «Έφημερίδος 
-ών Κυριών».

ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
Τήν εβδομάδα αυτήν ό Γαλλικό; θίασος̂ έκαμε θαύματα. Ή μικρά νεόνυμ

φος έπαίχθη θαυμασίως. Ό κυανοποΰγων ήτο μία έκ τών σπανίων καί αλη
θών επιτυχιών, τής κ. Σανόρέ Πακάρ ύποδυθείσης τό πρόσωπον τής χωρικής 
μ:τ εκτάκτου επιτυχίας. Ό Μέγα; Μογγόλος, καίτοι ολίγοι Οεαταί ειχον 
πατευρεθη, έπαί/Οη μετ’ έξαιρετικής λαμπρότητος. Ό κωμικός υπήρξεν ανώ
τερο; εαυτού. Ό πλούτος τών ενδυμασιών καί τής διακοσμήσεως υπήρξεν 
υπέρτερος πάσης προσδοκίας. 'Η κ. Σανδρέ Πακάρ καί ή κ. Δεμαλάκ ήσαν 
άλτ,θεΐς σειρήνες. Ό δέ ’Άγγλος παραγγελιοδόχος αστειότατος.

Ή αποχαιρετιστήριος ευεργετική τής δεσποινίδος Δεμαλάκ υπήρξε μία τών 
επιτυχέστερων Ισπερίοιυν του Γαλλικού θιάσου. Ή κ. Δεμαλάκ έπαιξε μετά 
δυνάμεως καί τέχνης, αίτινες μάς έκαμαν ναλυποίμεθα διά τήν άπομάκρυσίν της.

Χθες ή Τραβιάτα μετά τής νέας υψιφώνου κ. Πουπιέ. ΓΙερί αυτής τήν 
προσεχή Κυριακήν..

σαν δένεις τόν εκδότην τήν άνά πολλάς χιλιάδας αντιτύπων κατανάλωσιν αύ
τοΰ. Είναι ουραϊον λεύκωμα διά πάν γραφεϊον καί πάσαν αίθουσαν.

Τό συνιστώμεν θερμώς εις τούς άναγνώστας μας.
’Ανθών τών Κυριών. ΙΙαρα του κ Φραγκίσκου Σιγάλα αγγέλλεται ή έκ- 

δοσις βιβλιαρίου περιλαμβάνοντας τριακόσια ρητχ καί σκέψεις τών διασημοτέ- 
ρων συγγpαφέoJv περί τοΰ ώραίου φύλου. Τό βιβλιάριον τούτο έκδοθησόαενον 
Ελληνιστί καί Γαλλιστί άφιεροΰται τή εύπαιδεύτω καί φιλελληνίδι κ. Ίου- 
λιέττη Άδάμ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Αί τακτικαί έργασίαι τής Βουλής άρχ̂ ονται άπό τής προσεχοίνς Ιβδο- 

μάδος. — Ή Αύτοκράτειρα τή; Αυστρίας έκ Κέρκυρας διεπεραιώθη είς 
’Ήπειρον Λέγεται, 8τι θα έπισκεφθή καί τάς Αθήνας τηρούσα αυστη
ρόν incognito υπό τό ί^ομα κόμησσα του Μάγερλ γκ.— ΙΙροσεκλήθη- 
σαν ύπό του υπουργείου τών Ναυτικών να προσέλθωσιν είς κατόταξιν 
τήλ Ιην Ίανουαρίου 1891 οί άποτελουντες τήν 3ην σειράν τών είς τήν 
ναυτικήν υπηρεσίαν ύποχρέων στρατευσίμων τής έφετεινής άπογραφής. 
— Τα θωρηκτά Ύδρα και Ψαρρά θά έκπλεύσωσιν έκ Γαλλίας ρ,ετά δυο 
μήνας. — 'Η εικονογραφημένη σατυρική συνάδελφος Άστυ έκήρυξε τήν 
λήξιν τής έβδομαδιαίας καί τήν προσεχή έναοξιν τής ήμερη ίας περι
όδου της.— Ο διάδο/ος Κωνσταντίνος μετά τής πριγκιπίσης Σοφίας 
άπήλθεν έκ Βερολίνου εί; Πετρούπολιν.

Β Ι Β  Α Ι  A
’ΙΙμερολόγιον είκονογρχφημένον ύπο Μ. Φωτιάδου. ΈξεδόΟη καλ- 

λιτεχνικον καί πλούσιον είς εικόνας καί εκλεκτήν ύλην υπό του γραμματέο̂ ς τής 
φίλης συναδέλφου «Έφημερίδος» κ. Μ. Φωτιάόου τό ΤΙμερολόγιον του 1891. 
Α: εικόνες του φιλοτεχνηθεΐσαι έν Γ^μανία καί ή ύλη του προϊόν τοΰ καλά
μου τών όιασημοτέρων παρ’ ήμίν συγγραφέων καί ποιητών τάττουσι τό 'Ημε- 
ρολόγιον τούτο μεταξύ τών κρατίστων τών παρ’ ήμιν έκόιόοαένων, έξησ^άλι-

ΑΑΛ ΗΛΟ ΓΡΑΦΙΑ
Ι\ον Κ. Δρ. Γαλάζιον. Άπόδειξις παραλαβής χρημάτων έλη'οθη. Εύ/α- 

ριστοΰμεν δΓ εύγενή μέριμναν. — Καν Α. Κ. Βώλον Δρ. 6~> μετ’ εύγενοΰς 
έπιστολής σας έλήφθησαν. Μυρίας καί Οεομάς ευχαριστίας. Βεβαίως Οά λάοητε 
έκ τών πρώτων λάχειοφόρον ήμερολόγιον.—Κον Α· Δ Άδριανουπολιν. 
Επιστολή σας ελήφθη μετ’ εσωκλείστου συναλλαγματικής. Τά καθυστερήσαντα 
φύλλα άποστέλλονται, ώς καί ζητούμενα βιβλία. Διότι έν τώ έξωτερικώ έ/ομεν 
ανάγκην ειδικών άντιπροσώπιυν, περί ών έν τή επιστολή μου πλειότερα.— Ινον 
A. Α. Ροστόβιον Έλπίζομεν ότι αΐ δυστροποΰσαι άπεφάσισαν να πληρώ- 
σωσι. — Κον A. Gaud. Βέλγιον. Επιστολή μετ’άντιτίμου ελήφθη. Ήμερολό
γιον άποστέλλεται ευθύς μετά τήν έκδοσιν. — Καν A. P. II Βώλον. Εύγε
νής επιστολή σας μετ’ εικόνων αοιδίμου μάμμης σας ελήφθη, ώς καί αί σ/ετι- 
καί βιογραφικαί σημειώσεις παρά τού κ. Σ. Μυρίας εύ/αριστίας δι ’ εύγενή 
φροντίδα. — Καν 0. Μ ΙΙειραιά Καί σήμερον καί αΰριον καί πάντοτε. 
Άλλ’ όχι ύπερβολάς. 11 αν μέτρον άριστον. — Καν Ρ. Κ. Δ. Πειραιά. Έν 
ώραΐον πολύτιμον κόσμημα, ή καλλιτεχνικόν τι αντικείμενον ή πολυτελώς χρυ- 
σοδεμένον βιβλίον, έάχήναι φιλαναγνώστις. Πάντοτε όμως άντικείμενόν τι τής 
άρεσκείας της, δέν είναι δέ δύσκολον νά βολιδοσκοπηθώσιν αί διαθέσεις της. 
Άντίτιμον ημερολογίων ελήφθη. Εύχαριστοΰμεν. — Καν Όλ. Κρ Ραιδε- 
στόν. Τά φύλλα ε’στέλλονω πάντοτε τακτικώς καί άνευ διακοπής. Άποοον 
πώς δέν ειδοποιήσατε εκτοτε. Τά δείγματα σάς στέλλοντα: παρά τής κ. Σπάρ
της Καρασταμάτη, ήτις είδοποιήθη εγκαίρως. — Κον 0. Κ. Λέσβον. Ό έν 
Γαλαζίω αντιπρόσωπός μας είχε λάβει τας αποδείξεις πριν ή ό κ. Β. άποστεί- 
λη ήμιν τό άντίτιμον τής συνδρομής σας. Έκ τούτου ή παρεννόησις, δι’ ήν ζη
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Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η .
— Φιλοφρόνησιν ! προς εμέ ·
— Ναι ! ! Auptov είναι ή πρώτη ήμερα τής έκθέσεως τών καλλι

τεχνικών αιθουσών. Υποθέτω, οτι ή κ. Κρεπινέ καί τά μικρά σου 
θά έπιθυμώσι μεγάλως νά διασκεδάσωσιν. ’Ιδού εισιτήρια δι’ολην τήν 
οικογένειαν. ’Ίσως ή θεα τόσων αριστουργημάτων σοί διασκεδάσει τάς 
®λλοκότους ίδεας, αίτινες τριγυρίζουσιν είς τήν κεφαλήν σδυ ! . . 
Ακούς έκεΤ! ! . . . μονομαχίας. Τίς έπερίμενε τοιαύτας άνοησίας 
απο σε̂ · Καί δέν ειξεύρεις, οτι αί πολυτέλεια’, αύταί επιτρέπονται 
μ νον είς τούς μεγάλους, τούς πλουσίους καί ούνΐ είς άνθρώπους ώς 
υμάς.

Και μεμψιμοιρών ο γερουν ζωγράφος έσφιγςε τήν χεΤρα του φίλου 
απ>εσύρθη, άφείς έπί τής εστίας τά ύποσχ^εθέντα εισιτήρια. 

*¡v επαύριον b Κρεπινέ εύρίσκετο είς τήν πρώτην σειράν τών μα- 
ί̂ακών εΡασίτεχνών, οίτινες ά^έμενον προ τής θύρας τού μεγάρου τής 

Ριομηχανίας. Μεθ’ δλην έν τοότοις τήν εό'νοιαν τής τύχης, ήτις τω 
να παρίσταται εις τήν επίσημον ταύτην έναρ^ν, ο Κρεπινέ 

ΗηχοΛούθει νά ήναι σύννοος καί μελαγχολικός.
ϊςιόλογος αύτος άνθρωπος ούοόλως μετείχε τής ζωηρότητος του 

αύτόν κόσμου, ιδία τών εύνοηθεντων ώς αυτός ύπό 
» ϊυχης εισελθωσι πρώτοι είς τάς αϊθούσας του μεγάρου καί νά 

«μασωσιν έργα καί καλλιτεχνικά αριστουργήματα, άτινα οιακόσιαι 
ι τΡιακόσιαι χιλιάδες άπόκληροι τής τύχης θά κατώρθουν νά ΐδωσι 

1*εΐά πολλών ήμερών πάροδον, 
ς του ° Κρεπινέ είχεν όρκισθή εις τόν διάσημον δικηγόρον νά 
δ ό υ ’' “ρόν καί μέλλον, ίνα άποδείξη τήν αθωότητα τοΰ Ίακώ- 

’ ειλ5 σχηματίσει τήν πεποίθησιν, oci τό εργον, δπερ είχεν άνα-

λάβει ήτο βαρύ κ ιί πολύπλοκον καί οτι μόνον θαΰμά τι θεΤον ήδύ- 
νατο νά έπιχύση φώς εις τήν σκοτεινήν ταύτην ύπόθεσιν.

"Εν μόνον ήτο άκαταμάχητον, άδιαφιλονείκητον. Ή πληγή.
Τότε ήρξατο έννοών τήν ανάγκην νά μάθη πώς έκτυπώντο αί ϊιά  

πιστολιού μονομαχούντες. Ήτο δυνατόν είς άπόστασιν ολίγων βημά
των ή σφαίρα νά έπιφέρη τοιαύτην τρομεράν πληγήν ώς τήν τοΰ Ρο
βέρτου Ι'έβρ ; Ό ιατρός, δστις είχεν έξετάσει τδ πτώμα, άπεφάνθη 
κατηγορηματικώτατα, δτι τοΰτο ήτο άδύνατον Ά λλ’ δ Κρεπινέ άο’ 
έτέρου είχεν άκλόνητον πεποίθησιν, οτι δ ’Ιάκωβος δέν ήτο δολοφό
νος καί ότι έ’λεγεν αλήθειαν, διϊσχυριζόμενος δτι έμονομάχησε μετά 
τοΰ Ροβέρτου. Τί νά κάμη τώρα ; πώς νά άνακαλύψη τήν αλήθειαν. 
Ό δυστυχής Κρεπινέ έζήτει καί άνεζήτει φώς είς τήν σκοτεινήν ταύ
την ύπόθεσιν, χωρίς φεΰ ! αύδέν νά κατορθωση νά διακρίνη.

' Οταν λοιπόν, χάρις είς τά ύπό τοΰ φίλου του χορηγηθέντα εισι
τήρια τής μεγάλης αιθούσης τής ζωγραφικής, εύρέθη τήν έπαύριον έν 
τώ μεσω εκλεκτού κόσμου, ωθών δε καί ώθούμενος μετεβαινεν άπό 
σταθμοΰ είς σταθμόν προ τών θαυμασιωτέρων έργων τών διαπρεπε- 
στέρων ζωγράφων, ό νους του έπλανατο καί πάλιν άνά τήν ύπόθεσιν 
τοΰ ’Ιακώβου, εύρέθη αίφνης πρό τής ώραιοτέρας είκόνος τής αιθού
σης, ήτις, κατά τήν κρίσιν όλων είχεν έξασφαλίσει τό πρώτοι βραβεϊον.

"Ήρξατο καί αυτός έξετάζων μετά προσοχής όλονέν αύξανούσης τήν 
ώραίαν έκείνην εικόνα, παρά πασαν δέ προσδοκίαν του αύτη άνταπε· 
κρίνετο καί πρός τάς σκέψεις, αίτινες έβασάνιζον τόν νοΰν του κατ’ έ
κείνην τήν στιγμήν. Ή όθάνη παρίστα μονομαχίαν διά πιστολιού. Οί 
δύο αντίπαλοι ϊσταντο άπέναντι άλλήλων, κουμβωμέχοι [αέχρι τοΰ 
λαιμοΰ καί φέροντες έπί κεφαλής τούς πίλους των. ‘Ο ετεράξ τούτων 
προεξέτεινε τόν πήχυν τής χειρός, δι’ ής διηύϋυνε τό πι*τόλιόν του 
πρός τόν αντίπαλον. Ό βλέπων ήσθάνετο,δτι ή διαταγή «πυρ» είχεν 
ήδη δοθή. Οί μάρτυρες ανά δύο ϊσταντο είς σεβαστήν άπό τών μονο- 
μαχούντων άπόστασιν.

Ή έκφρασις τών δύο άνδρών είγεν άποδοθή θαυμασίως. Ό εϊς ύ- 
βρισθείς, άγριος, άκαμπτος, έσκόπευε ζητών τήν καρδίαν τοΰ έχθροΰ 
του. Ό άλλος ήσυχος, αποφασιστικός άνέμενε τό πυρ έκείνου χωρίς



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΤΩΝ

τουμεν συγγνώμην 
σα

■ Καν Μ. Α. Πόρον. Έάν άσκηθήτΐ ολίγον, οί στίχο

Β ραΐλαν.
τα; συμβουλάς. Ή ζητηθεΐσα συμβουλή Ιόημοσιεύθη. ΕύχαριστοΟμεν ερμ
δί εγγραφήν συνόοομηιριών έν τώ ήμερολογίω. — Καν Κ. Τ. Βραΐλαν. Νά 
προσφε'ρη τήν συνδρομήν του τήν πάσ/ουσαν. Ή έπί τούτω δυσαρεστου- 
με'νη σύζυγος δεν πρέπει νά /αρα/.τηρισΟή ώς ζηλότυπος, άλλ’ ο,ς αναίσθητος 
εγωίστρια. — Καν Ευ. Κ. Μ εσολόγγιον. Άντίτιμον 17 ημερολογίων έλή-

αρα Οιαχοπη ενεχα τη; ανανωρηι 
Μετ' ολίγον Ικδίδεται τό Ε τεύχος. ΕύχαριστοΟμεν θερμώς χαί συμμορφού- 
μεθα όδηγίαι; σα;.-·Καν Φ. Ζ Χιχυλάϊεφ. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.— 
Καν II. Σχρ Ζαγαζίχ. Ένεγράφητε.— Καν Α. Π. Λεμησαόν. Συμμορ
φούμεθα όδηγίαις σας.—Καν Π. Κ Λεμησσόν. Χρήματα έλη’φθησαν. Μυρίας 
ευχαριστίας. Γράφομεν.— Κον Β. Οί. Άνδρίτααιναν. Συμμορφούμεθα ε,’-

στούμεν θερμότατα. Γράφομεν.— Καν Α. Σπ. Γ ιούργεβον. ΙΙολλάς καί 
θερμά; εΰ/αριστίας. 'Ελήφθησαν. Γράφομεν.— Κον Η. Γ. Μ ανσούραν. 
Χρήματα ε'λήφθησαν. Ε’ίμεθα αντίθετοι εί; τάς πολιτικά; ιδέας, άλλ ’ έκαστος 
με τα; πεποιθήσεις του.— Κον I. II Σ α μ ψ ο ΰντα . Φρ. χρ· 58 έλήφθησαν. 
Εύ/αριστούμεν πολύ, πολύ. Γράφομεν.*— Καν Α. 3. Ι ω ά ν ν ιν α .  Εύχαρι- 
στοΰμεν δι’ εΰγενή φροντίδα.— Κον Κ· ιό. Φ ιλ ιπ π ο ύπ ο λ ιν . ’Επιστολή ελή- 
ςρθη μετ’ εσωκλείστου. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.

ΣΥΝΤΑΓΗ

τον φλοιον εις τετράγωνα τεμάχιά και τον αφήνετε να βράση 
ταΰτα χύνετε τό θερμόν ϋδωρ καί βυθίζετε τό κίτρον σας εί; ψυχρόν, τό όποιον 
επί μίαν ημέραν αλλάσσετε 5—5 φοράς.

ΊΙαιδένετε μίαν όκάν ζάχαριν, άφοΰ ¿ξαφρίσετε διά λευκού ώοΰ καί αφοϋ 
περάσητε δια λεπτή; λευκή; οθόνης. Τήν άφίνετε νά κρυώση ολίγον, στίβετε 
τό κίτρον σας καλώς διά τών χειρών, τό ρίπτετε εντός τής ήμιοεοεμένης ψυ

κτήσεως τής φυσικής του μαρμάρου χροιάς είναι ή καθάρισες τών κηλίόων δ;ά 
του άκολούθου μίγματος: Λαμβάνετε 6 δρ. κεκρυσταλλωμένη; σόδας, 3 δρ. ί- 
λαφοοπέτοας καί 3 δρ. χρητίδος (κιμωλίας) Κοπανίσατε πάντα ταΰτα πολύ 
λεπτά, περάσατε αυτά διά λεπτής σήτας, άναμίξατε με ολίγον ϋδωρ, τρίψατε 
τό κεκαυμένον μάρμαρόν σας διά τοΰ μίγματος τούτου χαί αΐ χηλΐδες εξαλεί
φονται. Πλύνετε κατόπιν τό μάρμαρον δι' ύδατος, έν ω έχετε διαλύσει σάπωνα 
καί τό μάρμαρον καθίσταται εντελώς καινουργές.

ΜΕΓΑ ΓΕΛΟΠΩΛΕΙΟΝ «Ο Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΣ Ο Σ »
X Λ Λ 41ΙΙΙΑ Λ ΙΤ 0Υ

1 7 9 .  — ' ο δ ό ς  Α ιόλου. — 1 7 9

’Απέναντι μεγάλης οικίας Μελα. Παρά τό Χρηματιστήριον.
Έ α ομ ίσθησα ν έ σ χ ά τ ω 5  εξ Ευρώπης τ ε λ ε υ τα ίο υ  συρμ ο ϋ

Α ά μ π χ ε —  ΙΙολυέλαεοι

Μεγάλη συλλογή κρυστάλλινων σκευών εκ πορσελάνη; καί φαγιάνς. — Πλού
σια συλλογή κομψοτεχνημάτων. — Μαχαιροπήρουνα. — Άποσκευαί Τραπέζης.
— Άποσκευαί τείου.

Ί ιπ α ϊ  μ ετρ ιό τα το ι.

έτι βράσιν καί σερβίρετε.

ΣΥΜΒΟΓΛΑΙ
Κ αθαρ ισμός μ α ρ μ ά ρ ινω ν εστιώ ν. Τό μάρμαρον τής θερμάστρας όπό- 

κειται υπέρ παν άλλο εις κηλϊδας έξ άπροσέχτου επ’ αύτοΰ πτώσεως άνημμένου 
άνθρακος ή άνημμένων πυρείων. Το μάρμαρον δέν καίεται, άλλά ή έκ τοΰ πυ
ράς χηλίς δυσκόλω; εξαλείφεται. Ό μόνο; τρόπο; συντόμου καί πλήρους άνα-

Κ ρεχον  δε’ επεπλα.
Τό κατάστημα τοΰ κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έχόμισε κρετόν. Σχέδια νέα 

περσικά, χρώματα στερεά.
τ ά π η τε ς

Εις τό κατάστημα .του κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ εφθασαν τάπητες. Σχέ
δια καί τοιαυται ποιότητες πρώτην φοράν Ιρχονται έν ’Αθήναις.

Κ,ουρτενες (portières).
Εις τό κατάστημα τοΰ κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έκομίσθησαν κουρτίνες 

χρυσοΰφαντοι. Σχέδια περσικά νεώτατα.
' Ι 'φάβματα  δε’ έπε«λ*

Εις το κατάστημα τοΰ κ. II. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έκομίσθησαν τά αρι
στουργήματα τών υφασμάτων δι’ έπιπλα.

Κυρία Έλληνίς, δυναμε’νη νά άναλάβη τήν ανατροφήν καί έκπαίδευσιν παί- 
δων με'/pi ηλικίας 8 έτών, γινώσκουσα τήν γαλλικήν, ζητεί θέσιν.

Συνιστάται Οβρμόΰς καί παρ’ ημών. Πληροφορίαι εις τό γραφείον μας .

ΝΕΑΝΙΣ καλής οικογένειας, ζητεί θέσιν οικοδιδασκάλου εν τώ εξωτερικω 
διά παΐδα; ηλικίας έως 12 έτών. Δύναται νά βοηθή καί εις ραπτικας εργασίας.

ΝΕΟΣ φοιτητής ζητεί οικογένειαν, έν ή νά προγυμνάζη μαθητάς άντί τρο
φής καί κατοικίας.

ούδεις μυς του προσώπου του τήν έλαχίστην νά προδίδη συγχίνησιν.
Διηρώτατις εαυτόν, εάν ό ά'νθρωπος εκείνος, ίστις ανεμενε τόν θά

νατον μετά τάσης ακινησίας χαί ησυχίας, δέν είχε τήν σταθεράν ά- 
πόφασιν νά πυροβόληση εις τόν άερα, εαν ή σφαίρα του αντιπάλου του 
δέν τόν έπετύγχανε. Ύπό τήν είχόνα άνεγίνωσχε τις « Ζη τ ή σ α τ ε  
τήν γ υ ν α ίχ  α».

Ό Κρεπινέ άφήρεσε ταχέως διά τής φαντασίας έκ τής προ αύτοΰ 
είχόνος τους τέσσαρας μάρτυρας χαί εφαντάζετο εαυτόν προ τοΰ ’Ια
κώβου χαί τοΰ Ροβέρτου μονομαχουντων. Άλλά, φέρουσι λοιπόν πί
λους, άνέχραξε μεγαλοφώνως, ώς έμπνευσθείς. ’Αδιαφορών δέ διά τήν 
θυμηδίαν, ήν προύξένησεν ή περίεργος άναφώνησίς του, έζήτει νά ά
νοιξη οδόν, διευθυνόμενος προς τήν θύραν. "Ωστε οί μονομαχοΰντες 
φέρουσι πίλον, έπανελάμβανε χαθ’ εαυτόν. Άλλ’ ό πληγωθείς εις τήν 
κεφαλήν πρέπει νά έχη χαί τόν πίλόν του τρυπημένον διά τής αυτής 
σφαίρας. νΩ ! βέβαια ! Ό Ροβέρτος έμονομάχησε διά πιστολιού μέ 

' τόν Ιάκωβον. Άφοΰ οί μονομαχοΰντες φέρουσι πίλιν, βεβαίως χαί ό 
Ροβέρτος έφερε τόν ιδιχόν του. Άφοΰ δε έπληγώθη εις τήν κεφαλήν, 
βεβαίως ό πίλος του έτρυπήθη πρό τής κεφαλής του. Άλλά τί έγει- 
νεν ό πίλος ούτος ; Πώς δέν εύρέθη έπί τοΰ τόπου τής μονομαχίας ; 
Πώς; Διατί: Ό πίλος αύτός πρέπει να έχη τρομεράν όπήν, τότω με- 
γάλην όπως ή το και  ̂ πληγή τής κεφαλής τοΰ Ροβέρτου ’Εάν όμως 
κατά τύχην ή όπή εκείνη δέν ήναι όμοια τής πληγής... Ό Κρεπινέ 
έσχε βλέμμα θριάμβου διά τό παραγωγικόν πνεΟμά του. Εΰ ρ η χ α  
ήθελεν αναφωνήσει, έάν δέν ήτο έτι πρόσφατος εις τήν μνήμην του ή 
θυμηδία, ήν είχε προξενήσει ή προγενεστέρα αναφωνησίς του.

Έξήλθεν έν τούτοις σπεύδων τής έκθέσεως, ένωχίασεν όχημα καί 
διηυθυνθη κατ’ εύθεΐαν εις τό γραφείον τοΰ δικηγόρου Ραμελέν.Καθ’ 
όδόν ό καλός έχείνος άνθρωπος έβασάνιζεν άνιλεώς τόννοΰντου. "Εχω 
ήδη μιχοάν αχτίνα έλπίδος, άλλ’ είναι τόσον αόριστος, ώστε θά δια- 
πράξω Ιγχλημα άναχοινών ταύτην πρός τόν ευεργετην μου χαί προς 
τήν χ. Μαγδαληνήν. "Οχι I Πρέπει νά φύγω μόνος, χωρίς νά έμπνεύ- 
σω άπατηλας, ίσως, έλπίδας πρός τόν θείον χαί τήν ανεψιάν χαί νά 
άχολουθήσω τά ίχνη ά’τινα νομίζω, οτι άπεχάλυψα. Έάν ευρω τόν

πίλον, έάν ό,τι έλπιζω πραγματοποιηθή, έάν ο πίλος, άντί να ηναι 
άιαορφος σχεδόν ιός έχ τής τρομερας πληγής, φερη μιχράν μόνον όπήν 
σφαίρας, τότε θά έχω άληθώς άπάδειξιν τής άθωότητος τοΰ νεου! 
τότε θά δύναμαι-νά ομιλήσω!

Ή άμαξα έστη Ό Κρεπινέ έπήδησεν ώς αστραπή χαί έντός δευ
τερολέπτων τινών εΐσήγετο εις τό γραφείον τοΰ χ. Ραμ.ελέν.

Έ/ετε εϊδησίν τινα, ήρώτησεν ό διχηγόρος έχπλαγείς διά τό περι
χαρές ΰφος τοΰ προστατευομενου του.

— Κύριε Ραμελέν, έχετε έμπιστοσύνην εις έμέ ;
Δέν δύναμαι ' νά σάς είπω έπί τοΰ παρόντος τίποτε περισσότερον- 

Άλλά σάς καθικετεύω, δότε μοι τήν άδειαν νά ένεργήσω έλευθερως
χαί έλπίζετε. _

  Άλλά τί σέ χάμνει νά έλπίζης συ χαί έπί τί αναπαύεσαι; “
χεις ώρισμένην έλπίδα ; 4* ,

— Ναι. Άλλά τόσον λεπτήν, τόσον αόριστον, ώστε δέν δυναμά 
νά σάς καταστήσω χοινωνόν αυτής. Δοσατε μοι οεχα πεντε ημεράί· 
Σήμερον έχομεν πρώτην. Μετά δέκα πέντε ημέρας τήν αύτήν
θά εύρεθώ έδώ χαί ή θά επιτύχω, ή πάσα απόπειρα έν τώ μέλλοντι
θά άποβή εις μάτην. > §

— "Υπαγε καί μή φεισθής χρημάτων. Καί ό Κρεπινέ ανεχωρη· 
σεν αμέσως εις άναζήτησιν τοΰ πίλου του Ροβέρτου Γεβρ.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Μόνος έν τή φυλακή του ό ’Ιάκωβος έχοιμάτο μέ τούς^όφθαλμοοί 

ανοιχτούς χαί απλανείς, δίκην ύπνοβάτου. Τήν πρωίαν τής^επαυρί^ 
τής εγκαθείρζεώς του ώδηγήθη εις την Μοργην, ινα υποστη τήν 
του πτώματος άνάκρισιν.  ̂ ^

— * Αναγνωρίζετε τον άνθρωπον αυτόν, τον ήρώτησεν ο Εισ̂ ΥΥ 
λεύς. Είναι ο Ροβέρτος Γέβρ ;  ̂  ̂  ̂ ^  Η

Ό ’Ιάκωβος ώχρότερος του θανάτου έποίησε διά τής κεφαλής νε Γ 
καταφατικόν. _ .(ακολουθεί)

*


