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Σώματα πλήρη τοϋ α', β' καί γ' έτους εύρίσκονται παρ’ ήμΓν 
καί παρ’ άπασι τοίς άντιπροσώποις ήμών.
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Δ ια  τά  α νυπ ό γ ρ α φ α  αρθρα  
εύ θ υ νε τα ι ή σ υ ν τ ά κ τ ις  α υ τώ ν  
Κ υ ρ ία  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τ ά π εμ π ό μ ενα  ήμΓν χ ειρό 
γρ αφ α  δ η μ ο σ ιευό μ ενα  η  μη  
δέν έ π ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι.—  Α ν υ 
π όγρ αφα  κ α ι  μ ή  δ η λοΰντα  
τή ν  δ ιαμ ο νήν τ ή ;  α π ο σ τελ -  
λούσης δέν ε ίν α ι δ εκ τά . — 
Π ασα  ά γ γ  λ ία  άφο ρώ σα  εις  
τά ς  Κ υ ρ ία ς  γ ίν ε τ α ι  δέκτη .

Α ί  μ ε τα β ά λ λ ο υ σ α ι δ ιεύβυν- 
σ ιν  ό φ ε ίλο υσ ι ν’ α π ο σ τέλλω σ ι 
γ ρ α μ μ α τό σ η μ ο ν  5 0  λεπ τώ ν  
πρός έ κ τύ π ω σ ιν  νέας τ α ιν ία ς .  ;

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

Γυνή άσχημος δύνατα ι νά άναλάβτ) άπ οτελεσμ ατ ικώ ς την ο ιαπ α ιό αγω γη σ ιν
-ϋ·5ων ; Μόζ«ρτ (5πό κ. Καλλιόπης Κινούνη). — Δένόρον ιών Χριστουγέν
νων διά τάς μαθήτριας του Κυριάκου Σχολείου. — Επιστολαι Ιίαιοαγωγικαι 
πρός φίλην '(υπό κ. Μαρίας Όθωναίου). —  Τό γενέθλια τής ήγεμονίδος (ύπό 
Άριστέας Κυριάκου). — Ή Νέα φοιτήτρια τής Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
Πανεπιστημίου. — Παράτασις προθεσμίας. — Τά λαχεΤον του Ημερολογίου
μας.— Βιβλία.— Θ έ α τ ρ ο ν .  — Ποικίλα. — Αλληλογραφία. —Συμβουκή. Συν
ταγή. — Ειδοποιήσεις —Έπιφυλλίς.
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Πρωτότυπος καί παράδοξος βεβαίως έρώτησις, άλλά τά μά
λιστα πραγματική. Κυρία τις έγραψεν εις Ευρώπην νάτή στα),ή 
πχιοαγωγός Γερμανίς διά τήν έκπαίδευσιν τών τέκνων της, γνω- 
ριζουσα πλήν τής γλώσσης της και την Γαλλικήν, πρός δέ μου
σικήν καί ζωγραφικήν.

Η παιδαγωγός φέρουσα τοιαϋτα πολύτιμα προσόντα εύρέθη. 
Ο μισθός αυτής ώρίσθη και πρό τινων ημερών άπεβιβάζετο εις 
την ελληνικήν γην, εις τήν πατρίδα του Περικλεούς καί Άρι- 
στειοου. Ή κυρία έστειλε νά τήν παραλαβή εκ τοϋ άτμοπλοίου, 

μικραι μαθήτριαί της τήν άνέμενον μετά πλείστης ανυπο
μονησίας, δτε δ ή άμαξα εστη πρό τής θύρας ή καρδία τούτων, 
<>ις και εκείνης, έπαλλε βεβαίως υπό συγκινήσεως. Ή ιδέα τού
άγνωστου ήτο τό μόνον κοινόν μεταξύ τούτων καί εκείνης συν- 
αίσθημχ.

Η οιοάσκαλος τέλος εισέρχεται, ένφ ή κυρία εγείρεται πρός 
υποόοχήν τής ξένης ταύτης γυναικός, ήτις άπό τής ήμέρας έκεί- 

1̂? «ναλαμβάνει τό ακανθώδες καί πολύμοχθον έργον τής άνα 
~ληρύσεως καί αντιπροσωπείας τής μητρός πλησίον τών τέ- 

§̂ ,ων· Πληντό βλέμμα τής κυρίας αίφνης καί ώς δι’ ηλεκτρι
σμού καθίσταται οργίλον, σχεδόν σκληρόν καί άγριον. Πώς ! 
*υ>ο το τέρας τής άσχημίας θά άναλάβη τήν μόρφωσιν τών τέ- 
νων της ! Καί θά καταδικασθή αυτή ή τόσον καλλαίσθητος γυνή

νά έχη άνά πάσαν στιγμήν ενώπιον της τοιαύτην φρικώοη και 
άποτρόπαιον φυσιογνωμίαν ; ’Αδύνατον ! Τοϋτο είναι αδύνατον 1

Μάτην ό σύζυγος προσπαθεί νά τήν πείση, οτι έχει άδικον. 
"Οτι ή διδάσκαλος δέν είναι ανάγκη νά ήναι ευειδής, δπως άν- 
ταποκρίνηται εις τά παιδαγωγικά καθήκοντά της. Ότι μάλι
στα ή ασχήμια ήτο λόγος έγγυήσεως διά τήν τιμιότητα καί τά 
χρηστά ήθη τής παιδαγωγού. Έ κυρία μένει αμετάπειστος, 
προβάλλει μάλιστα ως επιχείρημα, οτι γυνή άσχημος αδυνατεί 
νά έλκύση τήν συμπάθειαν καί αγάπην τών μαθητριών της, οτι 
κατά συνέπειαν αδύνατος αποβαίνει ή παρ’ αύτής υγιής διαπαι
δαγώγησή αύτών.

Τέλος έπί τού σπουδαιότατου τούτου ζητήματος έζητήθη καί 
ή ιδική μας γνώμη, ήν μετ’ έπιφυλάξεως έκθέτομεν, χωρίς βε
βαίως νά θεωρώμεν αυτήν έντε)ώς ανεπίδεκτου συζητήσεων.

Οί ποόγονοι ήμών, οίτινες υπήρξαν οί όιοάσκαλοι τής αν- 
θρωπότητος έν πάσι, έλάτρευον τήν ουρανίαν καί τήν γηινην 
Άφροδίτην. Τήν θεότητα δηλαδή ταύτην έπροσκύνουν υπό ούο 
διαφόρους μορφάς. Υπό τήν μορφήν τοϋ αισθητικού κάλλους 
έλατρεύετο ή γηίνη ’Αφροδίτη, υπό την τοϋ πνευματικού όέ η 
ουρανία.

Τό διφυές, αναπόσπαστου εντελώς άπ’ αύτής τής δημιουργίας 
καί έπί τού όποιου άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων τόσοι έπενοή- 
θησαν μύθοι, έπροσωποποιείτο τότε, ώς καί σήμερον, καί έν τή 
καλλονή.

Καλλονή; Άλλ’ύπάρχει άρα ορισμός μάλλον συγκεχυμένος καί 
περίπλοκος τού τής καλλονής. Γραμμαί τινες όρισθείσαι παρά 
τής κλασικής τέχνης, ήτις έθεωρήθη ύπερτέρα άνά πάντα τά 
έθνη καί πάσας τάς έποχάς, άπετέλεσαν τόν ορισμόν τής καλ
λονής. Al αντίθετοι δέ τών γραμμών τούτων, áj¡ ή τέχνη έδό- 
ξασεν, αποτελεί άπό τών άρχαιοτάτων εκείνων χρόνων τόν ορι
σμόν τής άσχημίας.

Άλλά τοιαύτη κρίσις δέν έδραιούται έπί στερεών βάσεων, 
διότι τό ανθρώπινον πλάσμα δέν είναι μόνον σχήμά τι, Ικ- 
μαγείον, άγαλμα έκ σαρκών. Τοιούτος ορισμός πίπτει αφ’έαυ- 
τοϋ, διότι έν τώ άνθρώπω πλήν τής τέχνης υπάρχει ή ζωή,
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πλήν τού σώματος υπάρχει ή ψυχή, ή απεριόριστος εκείνη 
καί μυστηριώδης καί αιθέρια ουσία, ήτις άναδείκνυται υπέρ
τερα καί ίσχυροτέρα πασών των φυσικών δυνάικεων.

Είναι δύσκολον ψυχή εύγενής καί υπέροχος, σΰνολον αρετών 
καί μεγαλοφύίας, νά μή αντανακλά επί της μορφής, έ'στω καί 
εάν σκληρά τής τύχης ιδιοτροπία ένέκλεισεν αυτήν έν δύσ
μορφο) σώματι. Είναι δύσ/.ολον νά μή καταυγάζηται ή ακα
νόνιστος καί άτεχνος μορφή υπό τής άκτινοβολούσης τής ψυ
χής αίγλης καί από του δυσμόρφου τούτου σώματος νά μή 
έκπέμπηται ή ελκτική ¿κείνης δύναμις, ή προσελκύουσα τάς 
συμπάθειας, καί κατανικώσα τάς καλλιτεχνικάς προλήψεις. 
Είναι αδύνατον ή άγαθότης καί ή μεγαλοφυία νά μή έξασκώ- 
σιν είδος γοητείας, απέναντι τής οποίας αί ακανόνιστοι καί 
άσχημοι γραμμαί νά παρέρχωνται εντελώς απαρατήρητοι.

Τήν δύναμιν ταύτην τής ψυχής δεν συναισθάνονται ευκόλως 
οί άνθρωποι χυδαίου καί κοινού χαρακτήρος εις τήν σκληράν 
των όποιων ψυχήν δυσκόλως είσδύουσιν αισθήματα υψηλά 
καί ιδεώδη. ’Λλλά βαθμηδόν καί συν τή παρόδω του χρόνου, 
εάν καί ούτοι εχωσιν ολίγην καρδίαν καί νοημοσύνην ίιφί- 
στανται άνεπαισθήτως τήν γοητευτικήν εκείνην τής ψυχής 
δύναμιν.

Βεβαίως οί πρόγονοι ημών έλάτρευον καί έθεοποίουν τό φυ
σικόν κάλλος τών γραμμών καί των σχημάτων, ως είδωλο- 
λάτραι δέ άπέδιδον εις αυτά μεγίστην δύναμιν. 'Ο οφθαλμός 
αυτών είχεν έξοικειωθή εις τό καλόν, δπερ άνά πάσαν στιγ
μήν καί εν τή φυσική του σώματος κατατομή, τή διαγράφο
με νη υπό ανεπιτήδευτου περιβολήν καί έν τοίς άγάλμασι καί 
έν τή φύσει καί έν ταίς γραφαίς είχον πρό οφθαλμών. Καί 
υ.' όλα ταΰτα ή Ιστορία άπεθανάτισε τά ονόματα γυναικών καί 
άνδρών, οίτινες μεθ’ ό7,ην τήν φυσικήν δυσμορφίαν των έξή- 
σκουν απεριόριστον γοητείαν πρός πάντας τούς μετ’ αυτών ά- 
ναστρεκομένους καί ών ή γοητευτική τής ψυχής δύναμις πλέον 
ή απαξ έσωσε τήν πατρίδα.

Μή ό δύσμορφος καί χωλός Τυρταίος δεν ένεθουσίασε διά 
τής γλυκείας φωνής καί τού γοητευτικού ήθους του τον ύπό 
τήν αρχηγίαν του στρατόν καί δεν ένέπνευσεν εις τά στήθη 
τών άνδρών εκείνων γλυκύν καί άδολον τον πρός τήν πατρίδα 
ενθουσιασμόν, δι’ ού καί νικηταί παρ’ ελπίδα άνεδείχθησαν. 
Μή ό κυφός καί δύσμορφος Αίσωπος δεν κατόρθου νά γοητεύη 
διά τών ευφυολογιών του τάς έξοχωτέρας τής έποχής εκεί
νης γυναίκας καί δεν οφείλει την απο δουλου απελευθερωσιν 
του εις τάς πνευματικάς καί ήθικάς άρετάς του ! Μή ο τόσον 
αγαπηθείς καί λατρευθείς Σωκράτης, όν ζώντα μέν οί μαθη- 
ταί του ώς τον κράτιστον τών φίλων καί διδασκάλων ήγάπη- 
σαν, νεκρόν δ’ όλη ή άνθρωπότης άπεθέωσε, δεν ήτο δυσειδέ- 
στατος τήν μορφήν ; Καί δμως μονον ο ποθος να τον ακου- 
σωσι διδάσκοντα, δεν ήνάγκαζε τήν τότε νεολαίαν νά δια- 
τρέχη πεζή στάδια όλ.α, όπως τύχη τής άπολαυσεως ταυτης;

Ίναδέ μίαν μόνην μεταξύ τόσων γυναικών άναφέρομεν, τίς 
αγνοεί πόσον δυσειδής καί δύσμορφος υπήρξεν η Σαπφω * Και 
όμως όλίγαι ίσως έκ. τών οιαοημοτερων καλλονών ελατρευθησαν 
ήγαπήθησαν, έπανηγυρίσθησαν, άπεθεώθησαν ως έκεινη, ητις, 
ατά τόν ποιητήν, έξέπεμπε κύματα δλα άρμονίας έκ τού στό
ματος αυτής . . .

Είς ούδεμίαν δ’ άλλην, οσον εις τήν σύγχρονον εποχήν ή 
καλλονή άναζητείται ούχί έν ταίς γραμμαίς καί τώ σχήματι, 
άλλ’ έν τή έκφράσει τού βλέμματος, έν τώ μειδιαματι, εν τή 
ακτινοβολία εκείνη τής ψυχής, έν τή μαγακή έκεινη έκχυσει τών 
μύχιων σκέψεων καί ιδεών, δπερ βλέμμα ευφραοες μεταοιοει 
ήμίν ταχύτερου καί εύκολώτερον καί αυτού τού λόγου.

Διά τήν σύγχρονον έποχήν ή κανονική, αλλά ψυχρά καί « i. 
στηρά κατατομή τών γραμμών δεν έξασκεί πλέον τήν γοη. 
τείαν, ήν έξήσκει άλλοτε. Τνα παν πλάσμα άρέσκη, ανάγκη ν« 
εχη ιδίαν, ούτως ειπεϊν, φυσιογνωμίαν, ανάγκη νά οιεγείρη έν 
ήμ ίν σύνολόντι αισθημάτων, ανάγκη νά παριστά έν μέρος τής 
ζί.ιής, εν μικρόν μέρος τής απολύτου αλήθειας, ανάγκη νά τί- 
θηται εις έπικοινωνίαν μετά τών δυνάμεων τού πνεύματος καί. 
τής οαντασίας ημών.

Τίς έξ ημών δεν λησμονεί τό σχήμα τών οφθαλμών πρό τοΰ 
οωτοβολούντος βλέμματος τών οποίων αποκαλύπτονται ήμίν i, 
μια στιγμή, πάντα τά μυστήρια μεγάλης ψ υχής; Τίς άναμετρίΐ 
τήν κανονικήν τών χειλέων τομήν, δταν τό μειδίαμα αυτών δια- 
νοίγη ήμ ίν ορίζοντας αγάπης καί αύταπαρνήσεως, καί έκτάσεώ 
πνευματικών απολαύσεων; Λησμονούμεν τήν ποιότητα τής άρ- 
γίλλου, έξ ής τό σώμα τούτο διεπλάσθη, ίνα άφοσιωθώμεν είς 
τό εύγενές αίσθημα, δπερ ίσχυσε νά έμπνεύση είς τήν καρδίαν 
ημών, "να ύποστώμεν τό γόητρον τής ψυχής έκείνης, ήτις απο
καλύπτεται ήμ ίν θελκτική καί μυστηριώδης.

Είναι ωραία, είναι άσχημος ή γυνή έκείνη, ής τά μαθήματα 
διά συστήματος άφελούς καί καταληπτού, διά φράσεως γλυκείας 
καί ομαλής, διά βλέμματος τρυφερού καί φιλοστόργου, διανοί- 
γουσιν ήμ ίν τό πρώτον τάς ανεκμετάλλευτους εισετι άπειρους 
έκτάσεις τού αληθούς;

Τ ί ς  τό γ ι ν ώ σ κ ε ι ; Τίς μεριμνά περί τούτου ; ’Αρκεί δτι έκείνη 
αναπτύσσει έν τή ψυχή τού διοασκομενου αισθήματα νεα, άγνω
στα.’Αρκεί, δτι έμπνέει εις αυτόν πιστιν, αφοσιωσιν, αγαπηνπρος 
παν τό αληθές, τό τέλειον, τό μέγα, τό καλόν. Τί μειζον τού
του δύναται νά πράξη άνθρωπίνη ύπαρξις ; τ ί πλειον τουτου δ ύ -  

ναταί τις νά άπαιτήση παρ αυτής ;
'Η δυναυ,ένη νά μεταοώση τας ιόιας πεποιθήσεις, τας ίδιας 

έμπνεύσεις. τάς ιδίας άρχάς εις άλλην, η ουναμενη να μ^.α- 
δώση τήν έν τή ψυχή αυτής αφοσιωσιν καί στοργήν καί αγά
πην καί αν δεν ήναι ωραία άνταποκρίνεται ομως εις τον σκοπον· 
καί τά προνόμια τής καλλονής.

Ά λ λ ’ ή περί ής ό λόγος γερμανί: παιδαγωγός είναι άρα γλυ
κεία καί συμπαθής ώς ή Σαπφώ, εύφραδής καί εύφυολόγος ώς 
ό Αίσωπος, πειστική καί άγαθή ώς ό Σωκράτης, ένθουσιώδης 
ώς ό Τυρταίος ; Τούτο ήμεϊς άγνοούμεν. Η κυρία ομως, ητις

πηλόν κρύπτομε 
σιος νά άποδώση αυτώ την αν αλογ ον τιμήν και αςιαν. ^

Έάν δέ, — δπερ συχνότατα άληθώς συμβαίνει, — ή ψυχή ητο 
ία καί ή μορφή, έάν προϊόντος τού χρόνου καί κατόπιν έμβρι-

1SÆ  Ο  Ζ  . Α .  Έ>
Βορειοανατολικώς καί είς μικράν άπόστασιν άπό τού Τ υ ρ ο λ ο υ  

ύψούται τό Σαλζβούρρον. Η πόλις αυτη ερείόεται επι βΡ^Χ1ι̂ _ 
δους τινός λόφου, παραβρέχεται δε υπο τού ποταμού Σαλι,α, - 
ού καί έλαβε τό όνομα αυτής. Έν μέση Γερμ.ανια, διε.ηρύ9* 
τόν ήρεμον καί ποιητικόν ρυθμόν τών πόλεων τού μεσαιώνο*, 
θέλγοντα είς άκροντόν οφθαλμόν. «Τό φαιοχρουν χρώμα τών οι
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ήνε λευκή, ώς συμβαίνει είς δλας τάς νέας πόλεις,

λή νι,
τήν αγάπην...»

Είς τήν ποιητικήν λοιπόν ταύτην πόλιν έζη περί τό τέλος τού 
παοελθόντος αίώνος πτωχός διδάσκαλος τής έν ταίς έκκλησίαις 
ωδικής, ύπό "ήν υπηρεσίαν τού αρχιεπισκόπου τού Σαλζβούρ- 
γου. 'Ο Αεοπόλδος Μοζάρ, πατήρ έπτά τέκνων, ήτο διάσημος 
καλλιτέχνης. 'Η οικία αυτού κατέστη τό κέντρον τής μουσικής, 
«ίς δ συνηθροίζοντο δλοι οί μουσόφιλοι. Ή μουσική ήτο ή 
ατμόσφαιρα, είς ήν έζη πάσα ή οικογένεια τού Μοζάρ μέχρι-ίου 
μικροτέρου τών τέκνων, τών όποιων ή κεφαλή ήτο πλήρης μου
σικής άρμονίας,πριν ή έτι δυνηθώσι νά άρθρώσωσι τάς πρώτας 
λέξεις .·■ 'Ο Αεοπόλδος Μοζάρ ήτο άνήρ ούδεμίαν δίδων προσο
χήν είς τά χρήματα καί λοιπάς δόξας τού κόσμου. Ή θρησκεία 
ήτο τό πρώτον αύτού μέλημα, δι’ δ καί είς πάν του βήμα έπιτυ- 
χίας άναπέμπει ευχαριστίας είς τόν θεόν. 'Η μόνη αυτού έπιθυ- 
μία καί φιλοδοξία ήτο νά διδάξη τά τέκνα αύτού, δπως ταύτα 
άκολουθήσωσι τά ίχνη του, ή δέ μεγαλητέρα φιλοδοξία του ήτο 
ν’ άφήση διάδοχόν του είς τήν εκκλησίαν τόν μικρόν Wolfgaug 
τόν ήρωα τής παρ ού της διατριβής.

'Ο Wolfgaug-Amédée Mozart είδε τό φώς τή 27 ’Ιανουά
ριου 1756. 'Ως ανωτέρω είπομεν, ή μόνη έπιθυμία τού πατρός 
του ήτο νά τόν καταστήση μουσικόν. ’Απ’αυτούς δέ τούς πρώ
τους μήνας τής ύπάρςεώς του άνεκάλυψεν έν αύτώ, κατά τούς 
βιογράφους του, «μουσικήν έμπνευσιν, περιβύ,ηθείσαν ανθρώπινα 
όργανα». Ύπεσχέθη ).οιπόν είς έαυτόν νά άφοσιωθή όλοτελώς 
είς τήν μουσικήν έκπαίδευσιν τού υιού τούτου καί τής θυγα- 
τρός του, τά μόνα έπιζήσαντα έκ τών έπτά τέκνων του. Τριετής 
έτι ό μικρός Woferl, ώς ώνόμαζον αυτόν χάριν συντομίας, έδεί- 
κνυε μεγίστην κ/.ίσιν είς τήν μουσικήν μόύ.ις ήδύνατο νά κι 
νήση τούς δακτύλους του, έκάθητο έμπροσθεν τού κλειδοκυμβά 
λου καί προσεπάθει ν’ άνακαλύψη δίτονα (tierces). Η χαρά 
του ήτο ανέκφραστος, όπόταν κατώρθωνε νά εύρη τήν άρμονίαν 
ταυτην. ’Έτρεχε τότε πρός τόν πατέρα του, έσυρεν αυτόν από 
του άκρου τού ένδύματος, έως ού ούτος έδιδε προσοχήν είς τήν 
ανακάλυψιν ταύτην τού μικρού μουσικού. 'Ο καλός πατήρ άνε- 
ύ.ύετο εις δάκρυα καί ηΰχαρίστει τόν θεόν βλέπων τήν πρόωρον 
ταυτην πρός τήν μουσικήν κλίσιν τού παιδιού. Είς ήλικίαν τεσ 
σαρών έτών ό μικρός Wolfgaug έπαιζε τεμάχια αρκετά‘μακρά 
**ι έμάνθανεν αύτά ταχέως, αν καί ουδέποτε ό πατήρ του τόν 
έβιαι,ε νά σπουδάζη. "Οταν ήτο πέντε έτών έγίνωσκεν ήδη τού; 
*κνονας τής μουσικής συνθέσεως καί συνέθετε στροφάς τινας, άς 
«πατήρ εγραφεν, δπως εύχαριστήση αύτόν.'Ο πρός τήν μούσι 
ην ερως του τοσοΰτον ηύξανεν, ώστε βαθμηδόν άφήκε κατά μέ 
Ρ®·> όλα τα παιγνίδια καί άφωσιούτο είς τήν μουσικήν καί μό- 
■νον.̂ Οι οέ περί αυτόν ήναγκάζοντο νά έφευρίσκωσι παιδικάς δια- 
κ̂ οασεις, εις άς νά ύπήοχε μουσική καί τότε μόνον συνήνει 

|̂ ναλαμβάνη καί αύτός μέρος.—Πνεύμα τέλειον, τό μικρόν παι- 
I ιόν ούοέν ηθέλησε νά θυσιάση χάριν τής τέχνης του καί διά 
*ού.0 έπεόόθη μετά ζήλου είς όλ.ατά μαθήματα τής ηλικίας του. 

k* ι̂τ'ευσωμεν, ότι έπί τινας μήνας ό μοναδικός ούτος καλ- 
•‘-χνης παρεδόθη είς τήν αριθμητικήν έπί τοσοΰτον, ώστε νά 

Χ*ί αυτήν τήν μουσικήν ! Τό βέβαιον είνε δτι δέν 
-Οιοετο αποκλειστικώς καί μόνον είς άνάπτυξιν τού φυσικού

του ταλάντου, άλλ’ είς δλους τούς κλάδους τής μαθήσεως.—  
Οθεν άνεπτύσσετο μέν τό πνεύμά του, διεπλάσσετο δέ συνάμα 

ή καρδία. Έκ μικράς ηλικίας ήτο καί υπήρξε μέχρι τέλους ευαί
σθητος καί τρυφερός τήν καρδίαν. Διηγούνται, δτι πάντοτε έκα- 
μνε τήν έξής έρώτησιν είς τούς π).ησιάζοντας αυτόν: «Μέ αγα
πάτε πού,ύ;» δταν δέ χάριν άστειότητος τψ  έλεγον,όχ ι έκλαιε 
πικρώς.

'Η μουσική δέν ήργησε νά καταστη ή κυρία ένασχόλησις τού 
νεανίσκου.'Ημέραν τινά ό πατήρ έπιστρέφων έκ τής έκκλησίας 
μεθ’ ενός τών φίλων του, εύρε τόν μικρόν ορθιον έπί έδρας έμ
προσθεν ΰψηύ.ού γραφείου καί έχοντα προσηλωμένου τό βλ.έμ- 
μα έπί τεμαχίου χάρτου μουσικής. Προχωρούσιν οί δύο αν* 
δρες διά τών άκρων τών ποδών πων,δπως μή τόν διαταράξωσι, 
καί τόν βλέπουσι κρατούντα γραφίδα, έχοντα δέ τούς δακτύλους 
καταμεύ,ανωμένους καί ποιού .τα διάφορα σχήματα έπί τού χάρ
του. 'Ο πατήρ του, προσποιούμενος ύφος αδιάφορου, τόν έρωτά 
τί έσήμαινον «έκείναις ή μουτζαλιαίς»- ό μικρός στρέφει τήν κε- 
φαύ.ήν χωρίς ούοόλως νά ταραχθή καί τώ λ.έγει; «Συνθέτω εν 
c o n c e r t o  διά τό κ7*ειδοκύμβαλον καί εύρίσκομαι είς τό τέ- 
7.ος τοΰ πρώτου μέρους».«"Ας ίδωμεν 7.0ιπόν, αυτήν τήν ώραίαν 
σαλάτα» λέγει ό πατήρ.—«’Όχι ακόμη», 7.έγει ό μικρός, ά©ή- 
σατέ με νά τό τε7.ειώσω». « Άλλ’ ό πατήρ λαμβάνει τόν χάρτην, 
έξετάζει προσεκτικώς καί άνακαλύπτει ύπό τάς δυσδιάκριτους 
έκείνας γραμμάς ά7.ηθινόν c o n c e r t o .  Τότε πλήρης δακρύων 
καί χαράς στρέφεται πρός τόν φίλον του: «Παρατηρήσατε, λέ
γει, είνε συντεθειμένου καθ’ δλους τούς κανόνας, άλλ’ αυτό τό 
τεμάχιον είναι τόσω δύσκολον, ώστε ούδείς δύναται νά τό έκτε- 
7.έση».—«Πρέπει νά με7.ετηθή καλώς,ίνα παιχθή είς τήν έντέ- 
λειαν»,άπαντά άφελώς ό νέος συνθέτης καί καθεσθείς παρά τό κλει
δοκύμβαλου έξετέ7.εσε μέρος τι τής δλης συνθέσεως, δούς ούτω 
ιδέαν τού αριστουργήματος έκείνου.

Ό Μοζάρ τότε ήτο εξ έτών.
Ό πατήρ Μοζάρ έπείσθη, δτι ό θεός έποίησεν έν Σαζβούργω 

θαύμα έν τώ προσώπω τοΰ υιού του καί διά τούτο άπεφάσισε 
νά δείξη τήν ευγνωμοσύνην του πρός αυτόν, μή παραμελών ού- 
δέν τό αναπτύσσον τό μοναδικόν έκείνο πνεύμα. Διενοήθη νά τα- 
ξειδεύση, δπως άναπτύξη τό μουσικόν του προτέρημα. Ό διδά
σκαλος λοιπόν τής έκκλησίας παραιτήσας τό έργον του άνεχώ- 
ρησε μετά τού μικρού υιού του. Τον Σεπτέμβριον τού 1762 με- 
τέβη είς Βιέννην. Παρέλαβε μεθ’ εαυτού πλήν τού μικρού θαυ
ματουργού, έχοντος ήλικίαν έξ έτών, τήν σύζυγόν του καί τήν 
ένδεκαετή θυγατέρα του Μαρίαν-Άνναν. Τά δύο του τέκνα έπε- 
δείκνυον παντού τήν τέχνην των είς τό κλειδοκύμβαλου, ό δε μι
κρός Hoferl ηύτοσχεδίαζεν. Περιττόν είνε νά είπωμεν πόσον διή- 
γειρε θαυμασμόν ή κα7,7,ιτεχνική δεξιότης τών δύο μικρών μου
σικών. Δυστυχώς τά θυλάκιά των δέν έπ7,ηροϋντο ύπό τού θαυ
μασμού τούτου. Ό καλόςπατήρ έ’χων πάντοτε π7.ήρη έλπίδα είς 
τόν θεόν δέν άπεθαρρύνετο. 'Η κατωτέρω έπιοτολή τού Αεοπό7·- 
δου Μοζάρ πρός τινα γνώριμόν του μάς δεικνύει αρκούντως ό
ποιας ύποδοχής έτυχον έν Βιέννη ύπό τού αύτοκρατοοικοΰ ζεύ
γους. «Δέν έχω καιρόν νά σάς γράψω πολλά παρά μόνο/, δτι αί 
Αυτών Μεγαλειότητες μάς ύπεδέχθησαν μετά τοιαύτης εύνοιας, 
ώστε θά φανώσι μυθώδη πανθ’ δσα Θε7.ήσω νά σάς γράψω 7.ε- 
πτομερώς. Ό Woferl έπήδησεν είς τά γόνατα τής αύτοκρατεί- 
ρας, τήν ένηγκαλίσθη καί τήν κατέφαγεν άπό χάδια. *

Λίαν ένωρίς ό πτωχός μουσικός διδάσκαλος κατέστη τακτικός 
φοιτητής είς τά ανάκτορα τού Φραγκίσκου Α' καί τής Μαρίας 
θηρεσίας· τούτο δέ χάρις τώ υίώ του, ό όποιος μετ’ άφελείας 
άνταπέδιδε τάς πο7,7.άς θωπείας, άς άνε7,άμβανεν. ’Ημέραν τινά 
παίζων μετά τών δύο πριγκηπισσών καί έπεσε κατά γής* ή νεω-
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τέρα τούτων έτρεξε καί έβοήθησε αύτόν νά σηκωθή" τότε ό μικρός 
ΧνοίβΗ τή λέγει, ότι τήν θέλει διά σύζυγον. Ή αυτοκράτειρα, 
—ροζ ήν διηγήθησαν τό μικρόν τούτο συμβάν, τόν ν,ρώτησε πό- 
θεν τώ έπήλθεν ή ιδέα αυτη «Θέλω νά τήν κάμω σύζυγόν μου 
διότι είνε καλή, άπεκρίθη εκείνος, καί μ’ έβοήθησε νά σηκωθώ, 
ένω ή αδελφή της δεν ανησύχησε διόλου». Τό παιδίοντάς έκρινε 
δικαίως· ή άρχιδούκισσα, ής τήν χείρα έζήτησε τοσούτον ίππο- 
τικώς ήτο ή Μαρία-Άντωανέττα, ή μέλλουσα σύζυγος τοϋ Λου
δοβίκου XV, ή δε άλλη ή διάσημος Καρολίνα τής Νεαπόλεως.

' Η δεξιότης του καί τό θάρρος του είσιν απαράμιλλα καί 
τά παραδοξότερα πράγματα άν τω έζήτουν νά έκτελέση 
ουδόλως έπτοείτο. 'Ημέραν τινά ό αΰτοκράτωρ, χάριν αστειό
τατος, τψ λέγει, τριβών τάς χείρας. «Ά! μικρέ μου μάγε, αυτά 
πού παίζεις δέν εΐνε δύσκολα πράγματα- εδώ σε ήθελα· αν η μ
πορείς, νά παίςης μ’ενα δάκτυλον καί νά σκεπάστ,ς τά πλήκτρα 
του πιάνου». Ή παράδοξος αυτη πρότασις δέν τόν έφόβισε διό
λου, άλλ’ αμέσως έξετέλεσε μετά τής συνήθους αΰτω δεξιότητος 
τήν άπαίτησιν τού αύτοκράτορος. Μετ’ απουσίαν τριών μηνών, 
ή οικογένεια Μοζάρ έπέστρεψεν είς Σαλζβοϋργον, ένθα ό μικρός 
μουσουργός έπεδόθη είς νέας σπουδάς. Γιγαντιαίοις βήμασιν 
έβαινε πρός τήν πρόοδον. Έντός ολίγου χρονικού διαστήματος 
έμαθεν εντελώς νά παίζη βιολίον,τό δυσκολώτατον τών οργάνων, 

(ακολουθεί) Κ αλλιόπη Κ ινδϋνη
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Μίαν καί μόνην ημέραν τής έβδομάδος εχουσιν έλευθέραν αί 
μαθήτριαι τοϋ Κυριάκου σχολείου καί όμως τήν θυσιάζουσιν ευ
χαρίστως, ινα άποκτήσωσι στοιχειώδεις γνώσεις μαθήσεως,ϊνα 
Ιντρυφώσιν είς τά ήθικά διδάγματα τοϋ Ευαγγελίου καί είς τήν 
έπίγνωσιν τών πρόςέαυτάς καί τήν κοινωνίαν καθηκόντων των.

Δέν υπάρχει λοιπόν διά τά παιδία καί τάς νεάνιδας αΰτάς 
ούτε ήμερα εορτής, ούτε ήμερα αναψυχής καί άνεσεως. Δέν 
ΰπάρχουσι δΓ αύτάς περίπατοι καί εσπερίδες καί πάσαι έκεϊ- 
ναι αί θεαματικαί καί οίκογενειακαί διασκεδάσεις, αί ποικίλ- 
λουσαι καί τέρπουσαι τόν βίον τών λοιπών ομηλίκων των ;

’Ιδού διατί ή «Έφημερίς τών Κυριών» αναλαμβάνει νά 
διοργάνωση χάριν αυτών εορτήν, κατά τήν επίσημον τών Χρι
στουγέννων ημέραν. Ή ήμερα τής γεννήσεως τοϋ Χριστοΰ 
είναι ήμερα χαράς καί άγαλλιάσεως διά τήν ανθρωπότητα. Ό 
Χριστός δέν ήλθεν εις τόν κόσμ-ον, ίνα χαροποιήση τούς ευτυ
χείς καί πλουσίους, οϊτινες άπολαμβάνουσι πάντα τά άγαθά έν 
τή ζωή, άλλ’ ίνα έμπνεύση ελπίδα καί θάρρος καί παρηγο
ριάν εις τούς δυστυχείς καί πτωχούς, είς τούς πάσχοντας καί 
έγκαταλελειμμένους. Έγεννήθη έν φάτνη άλογων, ίνα ακρι
βώς μάς διδάξη, δτι φέρει τήν χαράν καί τήν ελπίδα είς τούς 
πτωχούς καί ταπεινούς, είς τούς στερούμενους τών τέρψεων 
καί απολαύσεων τοϋ βίου.

Δέν πρέπει λοιπόν ¡νά παρέρχηται δΓ αυτούς ή ήμερα αύτη 
ίση μέ τάς λοιπάς. Άς έντυποΰται εις τήν μνήμην των ζωη- 
ροτάτη ή έορτή τής τοϋ Χριστοΰ γεννήσεως, ή ήμερα καθ’ ήν 
ή έλπίς τής σωτηρίας,ή έλπίς τής άθανασίας,ή ελπίς βελτίονος 
μέλλοντος, άνεπτέρωσε καί άνεζωογόνησε τήν άνθρωπίνην καρ
διάν. Άς διέλθωσιν αυτήν αί θυγατέρες αύται τοϋ λαοΰ, αί 
θυγατέρες τών έντιμων εργατικών τάξεων έν άληθεΐ χαρά καί 
πανηγυρική διαχύσει»

Τά γραφεία ήμών, τά γραφεία τής πρώτης γυναικείας Έ» 
φημεοίδος, τής άναλαβούσης τά επίμοχθον έργον τής βελτιώ. 
σεως τής θέσεως τής έλληνίδος γυναικός, διεκδικοΰσι τήν τιμήν 
νά έορτάσωσι τήν ήμέραν τών Χριστουγέννων έπισημότερον, 
νά φιλοξενήσωσιν ΰπό τήν στέγην των τάς άπορους μαθήτριας 
τοϋ Κυριάκού Σχολείου, νά στολίσωσι χάριν αυτών δένδρον, 
νά προσενέγκωσι δώρα, νά διοργανώσωσι τελετήν, νά παρά» 
σχωσιν αύταϊς στιγμάς άληθοϋς χαράς καί πανηγύρεως.

Τής εορτής ταύτης ή «Έφημερίς τών Κυριών» επιθυμεί 
νά καταστήση κοινωνούς πάσας τάς άναγνωστρίας αυτής, αί- 
τινες δύνανται νά προσενέγκωσι δώρόν τι χάριν τοϋ δένδρου 
τών απόρων κορασίων. Μετ’ ίσης εύχαριστήσεως καί ευγνω
μοσύνης αποδέχεται αύτη τόν οβολόν τής χήρας καί τό τά- 
λαντον τού πλουσίου. Πάσα κυρία επιθυμούσα νά ποοσφέρη τι 
πρός τόν σκοπόν ταϋτον δύναται άπό τοϋδε νά άποστείλη αύτό 
είς τό γραφείου τής « Έφημερίδος τών Κυριών». Τά ονόματα 
τών δωρητριών,ώς καί τών δωρουμένων,θέλουσι δημοσιεύεσθαι 
διά τής «Έφημερίδος τών Κυριών» ώς καί διά μιάς τών μάλ
λον διαδεδομένων καθημερινών εφημερίδων. Έγκαίρωςθέλει όρι- 
σθή επιτροπή έκ Κυριών, ήτις άπό κοινοΰ μετά τής διευθύν
τριας τή; «Έφημερίδος τών Κυριών» θέλει έργασθή προ; έπι- 
τυχεστέραν τής εορτής ταύτης διοργάνωσιν καί κατάλληλον 
κατά τήν ήμέραν ταύτην διανομήν τών δώρων.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΙΡΟΣ ΦΙΑΗΝ
Β'

'Αγαπητή μ οι ψίΑη,
’Ιδού με καί πάλιν πλησίον σου. Έ ένθάρρυνσις είναι αμοι

βαία. Σύ, λέγεις δέν κουράζεσαι άναγινώσκουσά με καί έγώ ανα
λαμβάνω δυνάμεις, γράφουσά σοι καί επανερχόμενη είς τό προσ
φιλές μας θέμα.

Γνωρίζεις, καλή μου φίλη, ποιον είναι τό Άλφα της παιδα
γωγίας; Ή Αγάπη ! είξεύρεις ποιον είναι τό Ω ; Έ ’Αγάπη καί 
πάλιν ή ’Αγάπη.’Εάν δέν αίσθάνησαι έν τή καρδία σου πλημμυ- 
ρούντό αίσθημα τοϋτο, μή παιδαγώγησης ! Άφεςτά τέκνα αύτα. 
ώς τ’άνθη τού αγρού, νά λάβωσιν οΐαν αυτά θέλουσι διεύθυνσιν. 
Άν δένεχης γράψει είς τήν σημαίαν σου νά ζήσης υπέρ αυτών 
καί έκ της τοιαύτης ζωής νά ζήσης καί σύ, δέκ είσαι παιδαγω
γός ! Απλώς θά έκτελής χρέη επόπτου, αστυνόμου, η κλητη- 
ρος ! Καί τότε, δυστυχής! δέν θά λάβης ό,τι δέν θά δώσης ! Ν* 
σε αγαπούν πέντε, ώ πλούτος ευδαιμονίας! Νά σε μισούν πέντε, 
ώ κόλασις! Καί εγγύς σου, εχεις τόν παράδεισον ή την κόλα- 
σιν. «Πλήν τί έννοεΐς; θά μοι είπης, λέγουσά μοι αγάπην. Ν* 
πληοώ έκαστον τών μικρών τούτων οντων θωπείας ; Μόλις ιδω 
τόν μικρόν Νικόλαον κλαίοντα νά παρηγορώ αυτόν διά προσφο
ρά; γλυκισμάτων, μόλις ίδω τόν μικράν Ευφροσύνην κατηφτ; 
καί περίλυπον νά τή χαρίζω ώραίαν ταινίαν; Μήπως έννοής *' 
γάπην, νά είσάξω εις τόν οίκόν μου τό πολίτευμα πέντε μικρών 
τυράννων, τών θελήσεων, τών όποιων νά ήμαι πιστή έκτελέ- 
στρια ; Τοιαύτην τινά αγάπην βλέπω συνήθως, προσφερομενη» 
καί ίσως ταύτης επιθυμείς νά γείνω μιμήτρια».

"Οχι! Τό αγαπάν δέν είναι πάντοτε αγαπάν. "Οπως τό ώρα ιό' 
τερον σκάφος, τό άφιέμενον εις τήν διάκρισιν των κυμάτων και 
τοϋ ανέμου, θέλει κακώς έκτελέσει τόν προορισμόν του, η ποσών 
δέν θά τόν έκτελέση, άνευ πηδαλίου καί πυξίοος καί κυβερνη* 
του άγρύπνου κατά σκοπέλου καί βράχων, ούτω καί ή αγαπη» 
ήν ιδίως άφθονον παρέχει ή καρδία της μητρός, μή στηριζομεν1Γ|

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

έπί νόμων, μή συγκροτούσα έαυτήν, θέλει είσθαι πρόξενος κα
ταστροφής **’· απώλειας.

Ίδέ μέ βλέμμα ερευνητικόν τά μικρά ταύτα πλάσματα, έρω- 
-ώντα καί ζητούντα νά διαφωτισθούν είς πάν άντικείμενον, προ- 
-όττοντα πολλάκις έρωτήσεις, άς μετά θαυμασμού ήθελες άκού- 
τ-' ώ; μη προσδοκώσα τοιαύτην τινά πνευματικήν δύναμιν έκ 
μίρους τής τρυφερά; των ηλικίας. Ό έρωτών είναι ό κυρίαρ
χος έντός τού μικρού σώματός των, ό δεσπότης, δστις καλείται 
νόΰς. ’Ιδού αφορμή, ίνα γείνης σοφωτέρα. Σπούδασαν, έρεύνη- 
βηΊ, οωτίσθητι, ίνα μεταδώσης γνώσεις, νά διαλύσης νέφη, νά 
διάνοιξης τούς οφθαλμούς τών τέκνων σου. Και τί ώραιότερον, ή 
νά μεταδίδωνται γνώσεις έκ τού στόματος τής μητρός των, πρός 
ήν αί μικραί υπάρξεις άτενίζουσιν, ώς πρός δευτέραν θεότητα. Τί 
ωσαιότερον σύμπλεγμα, ή τό σύμπλεγμα έκείνο, καθ’ δ τρυβερά 
αήτηρ μετά τών τέκνων της τελεί τό πνευματικόν δείπνον, καθ'δ 
ό εγκέφαλος τών μικρών, άνευπιέσεως, άνευ στενοχώριας, λαώ- 
βάνίΐτήν πνευματικήν του τροφήν; Έσο ομως προσεκτική, μή 
έντή διδασκαλία σου ταύτη απβπλανηθής ! Πάν δ,τι μέλλεις νά 
όιδάξης φρόντισον νά διέλθη δι’ οσων δυνηθής περισσοτέρων αι
σθήσεων. Μή άρκεσθής είς μόνην τήν δύναμιν τής φαντασίας. 
Πάσα γνώσις πρέπει νά διέλθη διά τής όράσεως, διά τής άφής, 
καί δι’δσων πλειόνων αισθήσεων ύπάρξη ανάγκη. Ούτως ομι
λούσα αύτοίς περί ενός άνθους, όδήγησον τά τέκνα σου εις τόν 
κήπον καί ένω ή αύρα θά πνέη ζωογόνος, όμίλησον αύτοίς περί 
στεφάνης, άνθέων, περί στημόνων, πετάλων κ.λ. Είς τόν άπειρον 
πλούτον τής δημιουργίας άποφύλλισόν τινα τών άνθέων, ίνα 
ίδωσι τό σπουδαίον μηχάνημά των.Ύπαγε είς τούς άγρούς, δταν 
σπείρηται ό σίτος, έπισκέφθητι πάλιν αυτούς κατά τόν θερισμόν. 
Έπίστησον τήν προσοχήν των είς τήν κατασκευήν φωλεάς πτη
νού, δίόαξον τάγένη, τά είδη του εις μουσεία.Έπί τής παραλίας 
αυτής, ενώ ό φλοίσβος ήδέως θά πλήττη τά ώτατού οικογενεια
κού σας συμπλέγματος, άς μάθωσι τάς 4 πράξεις τής αριθμη
τικής, μετρώντα χάλικας, άφαιρούντα έξ αυτών, πολλαπλάσιά 
ζοντα καί διαιρούντα αυτούς. Άς γυμνάζωνται είς την διάκρισιν 
ομοιοτήτων καί διαφορών καί ούτω πράττουσα θέλεις κάλλιστα 
ικανοποιεί τήν σπουδαίαν έκτων πρώτων έμφύτων όρμων, ήτις 
καλείται ορμή τού ειδέναι. Έλπίζουσα καί πάλιν νά μοίγράψης, 
οτι εοεσας εις ενεργειαν ο,τι σοι γράφω και να μοι αναγγειλης 
τά αγαθά αποτελέσματα· σ’άφίνω, αφού σ’άσπασθώ μετ’άγάπης.

Μαρία ΌΟωναίου

ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΗΣ Η Γ Ε Μ Ο Ν Ι Δ Ο Σ
Β·

Μιαν μόλις ώραν βραδύτερον, δέν υπήρχε μέγαρον, οικία είς 
Tr,v ~°λιν, ή καλύβη εις τήν εξοχήν, ρπου δέν ένησχολούντο 
πνρετωοώς είς τό νά κατασκευάζωσιν άνθη* καί άντις παρετήρει
ολινον μετά τό μεσονύκτιον έκ του ύψους τών ανακτόρων του
Καγκά, τον περίβολον καί τά πέριξ, τό φως χιλιάδων φανών, οί
η.νες έκινούντο, έ πήδων, ετρεχον έπί τού έδάφους, θά ένόμιζεν,
ο.ι μαγικαι ουνάμεις έδρων έπί τοϋ άπεοάντου εκείνου γώοου.
ν κα"α "ήν ώραν ταύτην, ό μέν έξοχος Δαϊμίο, έρρεγχεν
όπισθεν κεχρυσωμένου άλεξηνέμου, ή δέ ασύγκριτος βασιλόπαις
υ..ο το αμυορόν φώς πολυτελέστατου λαμπτήρος, ήμικεκλιμένη
** ·ής κλίνης, εφυλλομέτρα βιβλίον τι, ζητούσα εν ποίημα της 
Μίξεως.

- ®θρτη μου, λέγει άνιώσα.Διατί νά γεννηθώ -χειμώνα; 
Πκρεμερ',σΐ τά έξώ»υλλα τών παοαθύρων.

— Παρατηρήσατε λοιπόν, κυρία, πόσον ό καιρός εΐνε ώραίος!
Τφ όντι, ό ουρανός, ώςάπλοϋς αΰλικός, ήτο δι’αύτήν την εορ

τήν κεκοσμημένος μέ γλυκύ κυανούν γρώμα, έπί τού όποιου 
έλαμπε φαιδρός ήλιος.

Νωχελώς ή ήγεμονίς διηυθύνθη είς τόν εξώστην καίέστηρί- 
χθη έπί τής κιγκλίδος. Άλλ’ αίφνης όποια άναφώνησις έκπλή- 
ξεως καί -χαρά; ! Τί λοιπόν έβλεπεν εκεί κάτω ; ήτο δυνατόν 
άνθη, παντού άνθη, τό έαρ επανήλθε ! Μήπως ώνειρεύετο !

— Πώς ! έλεγε στρεφόμενη πρός δλας τάς διευθύνσεις καί τρέ
χουσα εκ τού ένός άκρου τού εξώστου είς τό άλλο, αί άμυγδαλαί! 
αί έρυθραί δαμασκηνέαι! αί λευκαί καί ρόδιναι μηλέαι! οί θά
μνοι, τά δενδρύλλια καί τά δένδρα ! Όποιον θαύμα !

Όλαι αί δενδροστοιχίαι έβριθον επισκεπτών, οιτινες ήρχοντο 
οπως προσφέρωσι τά σεβάσματάτων είς τήν νεαράν βασιλόπαιδα- 
οί μέν άρχοντες έφιπποι, αί δέ εύγενεΐς δέσποιναι έπί αρμάτων 
συρόμενων υπό βοών.

Οί αΰλικοί έξερχόμενοι τού άνακτόρου, συνηθροίζοντο πρό 
τής μεγαλοπρεπούς εισόδου αυτών. Ή Φιακί έσπευσε νά κατέλθη.

Ό ήγεμών γελών έκ χαράς τήν έδέχθη έπί τών βαθμιδών. Μέ 
δάκρυα είς τούς οφθαλμούς εκείνη έρρίφθη είς τάς άγκάλας του 
άναφωνήσασα:—Πάτερ ! Πάτερ ! Βλέπεις καλώς, οτι είσαι θεός!

Προέτεινε περίπατον εις τόν περίβολον καί είς την εξοχήν διά 
νά θαυμάση αύτό τό έξαίσιον έαρ.

Ή βασιλόπαις, περιχαρής, έκρουε τάς χείράς της καί τό έν 
είδει σκιάδος λαμπρόν άρμα της, τό φέρον τό ηγεμονικόν οίκό- 
σημον καί συρόμενον υπό δύο λευκών βοών, έστη πρό τού εξώ
στου- κατόπιν ήλθον τά τών κυριών τής τιμής καί ταύτα ήκολού- 
θουν τά τής αυλής καί τών επισκεπτών· ήτο μία λαμπρά, εύθυ
μος καί ατελεύτητος συνοδεία.

Ό ήγεμών, έφιππος, συνώδευε τήν θυγατέρα του καί είχε 
πλησί ον του τόν πρωθυπουργόν του, σοβαρόν καί απαθή έν τώ 
θριάμβω του.

"Ολη ή οδός άπετελει μαγευτικόν θέαμα. Έ θερμότης τού ή
λιου καί ή ομίχλη, ήτις έκάλυπτεν ολίγον τήν φύσιν, καθίστων 
πλήρη τήν απάτην. Έθαύμαζέ τις άνοιξιν πλουσιωτέραν καί 
άνθηροτέραν τής αληθούς,

— Καί όποιον ήδύ άρωμα άναδίδεται εις τόν αέρα! όλ.α αυτά 
τά άνθη εΰωδιάζουσιν, έλεγεν ή ήγεμονίς, ήτις εκάστην στιγ
μήν έκλινε τήν ώραίαν της κεφαλήν εκτός τού άρματος ίνα ίδγ, 
καλλίτερον.

Ό Δαίμίο, λίαν έκπληκτος, άνέπνεε πραγματικώς γλυκυτά- 
την ευωδίαν διότι μύρα ευώδη ήσαν κεκρυμμένα ύπό τά έπι- 
σάγματα τών βοών καί ή οσμή αυτών άναδιδομένη συνεχέ- 
ετο μετά τής πνοής τών ζώων.

Έπροχώρησαν μακράν είς την έξοχήν. Ή Φιακί, είς τό έ- 
πακρον τής ευτυχίας της, δένάπέκαμνεν.Έζήτησε νά μή έπιστρέ- 
ψωσι διά τής αυτής όδού είςτό άνάκτορον. τΗτο δυνατόν τοϋτο; 
ό ήγεμών ολίγον ανήσυχος, προσέβλεψε τόν υπουργόν, άλλ’ 
αυτός εμεινεν απαθής.

— 'Η βασιλόπαις επιθυμεί νά διέλθη διά τών λόφων ί· διά τών 
τών κήπων ; ή ρώτησε.

— Διατών κήπων,άπεκρίθη ή νεαρά κόρη, εΐνε πλέον μακράν, 
άλλά θά ήνε ώραιότερα.

Διηυθύνθησαν πρός τούς κήπους καί πράγματι τό λαμπρότε
ρου θέαμα ήτο έκεί. Άλλ’ ιδού οτι μία ρόδινη δαμασ/.ηνόα, είλ- 
κυσεν ιδιαιτέρως την προσοχήν τής ήγεμονίδος.

— Ά ! θέλω νά λάβω μετ’εμού ένα κλώνον αυτού τού δένδρου, 
ανέκραξε,θέλω μίαν άνάμνησιν αύτοϋ τού μαγευτικού περιπάτου.

— Άναμφιβόλως τώρα θ’ άποκαλυφθή ή απάτη, διενοήθη 
ό ήγεμών, ρίψας αγωνιώδες βλέμμα πρός τόν Ναΐ-Δαϊ-Τσίν.

Λ
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'Ο υπουργοί ουτε έτρεμε ουτε καν ώνρίασε, άλλ’ ΰποκλιθείς 
προ της βασιλόπαιδος, λέγει:

— Εις έμέ ή τιμή τοΰ νά σας τον προσφέρω.
Έκίνησε τον ίππον του, έτρεξεν εις την δαμασκηνέαν και επα

νήλθε κρατών έξαίσιον κλάδον. 'Η ήγεμονίς τον ήρπασε. τον ώ- 
σφράνθη και έβύθισεν εις αυτόν το πρόσωπόν της" ήσαν αληθώς 
άνθη δαμασκηνέας δλως δροσερά, υγρά έκ της δρόσου, δλως 
εύωδιάζοντα. Ό ήγεμών μλέπων τοϋτο έθαύμασεν. ’Αλλά τότε 
αί νεάνιδες τής τιμής και αί εΰγενεϊς δέσποιναι, βλέπουσαι ότι 
Ιπετρεπετο νά κοπτωσιν ανθη, προέβαλον τάς κεφαλάς των καί 
έξέτειναν τάς χεΐρας έπιθυμοϋσαι ομοίως μίαν άνάμνησιν.

Τοϋτο ητο πάρα πολΰ, ό ήγεμών έσγε κίνημα οργής καί έ
μελλε νά οιατάξη νά μη σταθώσι· πλήν ό υπουργό; τον κα
θησύχασε μειδιών καί κινών άνεπαισθήτως τους ώμους· έγνώ- 
ριζε καλώς τάς γυναίκας καί είχε προίδει καί τούτο. Ένευ- 
σεν εις οδηγόν κενοϋ άρματος, ίνα ΰπάγιρ καί φέριρ δ,τι ζητοΰσι. 
Το άρμα έπανήλθεν αμέσως πλήρες άνθέων, άτινα διεμοιράσθη- 
σαν μετά κραυγών χαράς.

Ο 1 πουργος οεν έοίστασε ν’ απογύμνωση τά θερμοκήπια 
δλων τών μεγάρων· άνθρωποι άναμεμιγμένοι μέ τό πλήθος έ- 
κόμιζον δλα αυτα τα ανθη, εντός καναβίνων σάκκων, έτοιμοι 
καθ ην στιγμήν θα εζητούντο. Ό ήγεμών, δστις δεν ήδύνατο 
νά μαντεύση, ήτο κατάπληκτος.

— Είσαι αληθώς θαυμάσιος άνθρωπος, είπεν αύτω τήν στιγ
μήν καθ ην έπανηρχοντο εις τ’ ανάκτορα· επραςες περισσότε
ρον παρ οτι ηλπιζον, βεβαίως θά ήσαι μάγος καί ή χαρά 
αυτής τής ημέρας θά ητο πολύ μεγαλητέρα, αν δέν άνεμιγνύ- 
ετο μετ’ αυτής μυστική τις ανησυχία· πώς θά δυνηθώμεν νά 
ΰπερβώμεν τήν Εορτήν ταύτην κατά τό προσεχές έτος;

Ένφ ό ηγεμών, ίστάμενος δπισθεν τής συνοδείας ώμίλει ουτω 
εις τον υπουργόν, ή Φιακί κατήρχετο του άρματος· κατ’ αυτήν 
όε τήν στιγμήν ό υιός του πρίγκηπος Σατσούμα, προύχώρησεν, 
οπως τήν χαιρετηση. Ήτο νεανίας κομψός καί ωραίος καί τό
σον γενναίος παρά τήν νεότητά του, ώστε ώμίλουν δι’ αυτόν 
ήδη όμως έφαίνετο λίαν συγκεκινη μένος, λίαν ωχρός, ως νάέ- 
τρεμεν εκ φόβου· η νεάνις τό έναντίον ήρυθρία καί διά νά κρύ- 
χη τήν ερυθροτητα ταυτην, εκάλυψε τό πρίσωπόν της διά τών 
άνθέων, άτινα έκράτει. Ό Υπουργός έδειξεν αυτού; εις τον Δαί- 
μιο και τον εκαμ,ε νά παρατηρήση τήν παράδοξον ταραχήν, 
’/¡τις ε/,α|Αε χαι τους ουο va αένωτ'.ν άφωνοι.

— "Οταν ή θυγάτηρ σας θά ήνε δέκα έπτά ετών, είπε, δώ
σατε αυτή ω; συζυγον αυτόν τον θελκτικόν ήγεμονόπαιδα καί 
θα τον αγαπηση περισσότερόν παρ όσον σήαερον άναπα αύτό\ w * * *το εαρ.

Ο ήγεμών έτεινεν εις τόν υπουργόν κόσμημά τι χρυσοϋν 
καί τώ λέγει,

Ναι-Δαΐ-Τσίν ! ιδού ή κλείς τών θησαυρών μου, λάβε δ,τι 
θέλεις χωρίς ουδόλως νά διστάσης.

( Εκ. τοϋ Γ αλλικο ύ) ' Α ρ ισ τ έ α  Α. Κ υ ρ ιά κ ο υ

ΚΑΙ ΑΛΛΠ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΓΟΓ ΙΙΙΝΕΠΙΣΤΙΙΙΙΙΟΓ
Οχι φιλόλογος, άλλ’ ιατρός. Ή νεαρά δεσποινίς Ελένη 

Ρουσου πτυχιοΰχο; τοϋ ’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου, προε
τοιμαζόμενη ήδη, όπως καί εί; γυμνασιακάς ύποβληθή εξετά
σεις, ητήσατο παρά τοϋ κ. Πρύτανεως τοΰ Εθνικού Πανεπι- 
στημείου τήν άδειαν νά έγγραφή εις τήν ιατρικήν σχολήν.

Ο κ. Πρύτανι; διά τοΰ χαρακτηρίζοντας αύτόν φιλοπροό
δου πνεύματος, έδέξατο πάνυ εύμενώ; τήν αίτησιν τής άξιο- 
λόγου ταύτης κόρης. Καί ούτω θα έχωμεν Έλληνίδα ίατοόν

πλήν τής δ0« Καλαποθάκη τη; κατά τό έτος τοϋτο συμπλη- 
ρούσης τάς δοκτορικάς της σπουδάς εν τή Σορβώνη τών Π«, 
ρισίων καί τήν δεσποινίδα Ελένην Ρούσου, θυγατέρα άνωτέ- 
ρου άξιωματικοΰ τοΰ στρατοΰ καί καλήν συνεργάτιδά μας έν 
τφ Κυριακφ Σχολείω.

Ήτο καιρός νά δοθή καί παρ ’ ήμϊν τό σύνθημα τής επιστη
μονικής μορφώσεως τών γυναικών. Θά ή τον αληθώς, αίσιος, 
έάν ή Ελλάς έξηκολούθη νά ύστερή έν τω ζητήματι τούτω 
πάντων τών Ευρωπαϊκών κρατών καί αύτής έτε τής Τουρκίας 
ήτις δύο ήδη άριθμεϊ έπιστήμονας ιατρούς Όθωμανίδας. Ή 
μία τούτων έξεπαιδεύθη έν Παρισίοις, ή έτέρα δέ έν τώ Πα- 
νεπιστημείω τής’Οδησσοϋ, έν ω πρά μηνός μόλις ύπέστη τήν 
εξεταστικήν της δοκιμασίαν, διακριθεΐσα μάλιστα μεταξύ πολ
λών συναδέλφων της άνδρών.

Ή Ρουμανία έχει καί δικηγόρους γυναίκας, άφήνομεν δέ 
τάς φιλολόγους καί ιατρούς, αϊτινες κατά τήν τελευταίαν ταύ
την δεκαετηρίδα κατέκλυσαν τήν Ευρώπην σύμπασαν. Τήν 
δεσποινίδα Ρούσου χαρακτηρίζει μεγάλη φυσική εύφυία κ·χί 
φιλομάθεια, ούδεμία δέ ύπάρχη αμφιβολία, ότι θά δισπρέψη εις 
τάς ίατρεκάς σπουδάς της καί ότι ήμέραν τενά έπίσημον έν τω 
έπιστημονικώ κόσμω θά καταλάβη θέσιν.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΖΙΣ
Παρεκλήθημεν καί πάλιν θερμώς νά παρατείνωμεν την προ

θεσμίαν τών δικαιούμενων νά μετάσχωσι τοϋ λαχείου τοϋ « Η
μερολογίου» μας, επί τή προπληρωμή τοϋ αντιτίμου. Χάριν δ; 
τών έν τώ έξωτερικω ίδια άναγνωστριών ημών τών μή λαβου- 
σών εγκαίρως γνώσιν τών όρων τού λαχείου μας, οεχόμεθα 
έγγοαφάς διά τά ήριθμημένα «’Ημερολόγια» μέχρι 15ης Δε
κεμβρίου.

ΧΤΟΧΚ ΧννΑ.
Άνδρια; είς τιμήν ήρωίδος. Τήν 16 ’Οκτωβρίου έτελέσθησαν έν τώ 

νεχροταφείω τή; πόλεω; Ώψρα'ι τά εγκαίνια τοϋ Οπό τοϋ δήμου ίδρυθεντο; 
μνημείου εί; τιμήν τής ήοωίδο; Μαρία; Β'.άρ. Η γυνη αΰτη, ότε ό γιρρ*· 
νιχό; στρατό; κατέλαβε κατά τό 1870 τήν Νορμανδίαν, προσηνέ/θη νά μετα- 
τέρη εί; τά γαλλικά στρατεύματα τά μυστικά τηλεγραφήματα, άτινα όιεβιβκ- 
ζοντο αυτοί; έκ Παρισίων.

Έξετέλει δε τήν επικίνδυνον αποστολήν τη; έν καιρω τρομερού χειμωνος 
κατά νύκτας βροχερά; και παγετώδεις, οτε και αυτή ή γερμανική φρουρά ηδυ- 
νάτει νά περιφέρητάι πρό; φύλα ξι ν τών πε’ριξ. Ή  άνάμνησις τή; ήρωίδος ταυ- 
της γυναικό; τηρείται ζωηρότατη είς πάντα; τοίι; κατοίκους τή; έν λόγιο πο- 
λεως’, οϊτινες έπισήμω; καί εν βκΟ.τάτη συγκινήσει παρέστησαν ει; την τε
λετήν τού εί; τιμήν αυτή; άνεγερθέντο; άνδριάντο;. ^

Φωτογραφικός χάρτης τοϋ ούρανοϋ. Εις την επεξεργασίαν τοϋ φω 

τογραφικοϋ -/άρτου τοϋ ούρανοϋ μετέσ/ε καί > ή διάσημος αστρονομο; *. 
Κλοϋμκε, ήτις πλήν τή; καθημερινή; ακαμάτου ένασχολήσεώ; τη; εν τω κ.ν- 
τρικώ Αστεροσκοπείο» του Λονδίνου, έσχε τόν καιρόν νά̂  μετάφραση έκτου 
άγγλ'ικοί εί; τήν γαλλικήν γλώσσαν πάντα τά σχετικά πρό; τήν φωτογρα?'·** 
του ούρανοϋ υπομνήματα καί έγγραφα, άτινα Οά άποτελέσωσι τά; νεα; ρασει, 
τή; αστρονομίας τού μέλλοντος. _ ,

ΙΙροσόντ* διά γάμον. Τό δημοτικόν συμβούλων τή;^πολεαμ τη; Λο. - 
οηγία; Χάρδαγγερ, έξέδοτο πρό; τού; κατοίκου; εγκύκλιον, δι’ ή ; γίνεται γνω
στόν, ότι ούδεμία νεανι; θά γίνεται δεκτή εν τή δημαρχια προ;  ̂τέλεσιν . 
γάοων της, έαν προηγουμένως δέν ύποβληθή εί: εξετάσεις παρα ωρισμ ώ· 
επιτροπή;· Τά μαθήματα, έν οι; θα εξετάζηται είναι τά μαγείρευμα, το πλ,- 
ξιμον καί τό ράψιμον. Οί τρεις όροι ούτοι θεωρούνται απαραίτητοι παρα - * 
Νορβηγοί; διά πάσαν σύζυγον. , >

Αύταπάρνησις έργάτιδος. Θαυμασία πραξι; ηρωισμού και αυταπαρν , 
σεω; ΙτελέσΠη κατ’ αύτά; παρα τής νεαρά; ’Ιρλανδή; εργάτιδο; _ Ιουλία; ■ 
να ο. Μικρόν παιδίον καθήμενον παρά μεγάλην δεξαμενήν εν η εκαιετο α® - 
στό; επεσεν έξ απροσεξία; έν αότή. Ή  νεανι; ίδοϋσα τοϋτο ερρίφθη εν τη ^  
ξαμενή, άσφυκτιώσα δέ καί κατακαιομένη άνείλχυσεν έξ αυτή; το μικρόν η. 
θανές, λιποθυμήσασα καί αυτή μετά τήν ήρωικην πράξιν της, και μεινασα 
ναίσθητο; έπΐ πολλά; ώρας. , , , ,  -, ■ ή

θάνατος διασήμου συγγραφέως. Πρό μηνο; απεβιωσεν έν Ηερο ·- · '  
διάσημος Γερμανίς συγγραφεύ; κ. ’Αμαλία Α άγγε, προσβληθεισα^ υπο κερ 
νοβόλου άποπληξίας. Λέγεται, οτι εις τιμην  ̂τη;  ̂ θά ανεγ=ρθη ανορια; ε·» 
πλατείαν τής πόλεως, έν ή ή έξοχο; γυνή ειδε τό φώς.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ΜΕΓΑ ΘΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΠΝ
Ή νέα υψίφωνο; κ. ΓΙουπιέ άνταπεκρίθη πληρέστατα εί; τά; απαιτήσει; του 

Άθεναΐκοϋ κοινού. ’Έψαλλε μ̂ ετά πολλή; επιτυχίας τά ώραία άσματα τή; 
«Κόοης τοϋ Συντάγματος», άνεδείχθη δέ άρίστη καλλιτέχνι; έν τή «Λουκία», 
φ. το πρόσωπον επιτυχέστατα ΰπεδύθη. ’Έχει φωνήν μεγάλην καί ίσχυράν, 
ε'έ- τού; υψηλούς μάλιστα τόνους λίαν διαυγή καί καλλίμορφον. Ή  τέχνη όμως 
αύτής δέν'άρκεΐ, όπως έπισκιάση τά; τόσον προσφιλείς ήδη καταστάσας είς τό 
κοινόν κ. κ. Sandré-Pacearil καί Briuse. Ή  τελευταία αύτη ύπήρξεν εξαι- 
ο’α καί αληθώς χαριτωμένη εί; τά κωμειδύλλιον «Μ1, Choufleury restera 
chez-Iui», ώ; καί είς τά κωμικόν μελόδραμα «Les Brigands», ώ ; κόρη τοϋ 
¿ρχιληστού. Περί τής κ. Sandré-Paccard δέν εχομεν τίποτε νά προσθέσω- 
«εν, διότι εξακολουθεί νά ηναι ή τροπαιοϋ/ο; καί ή ρ ω ΐ  ;  τή; σκηνής.

ΜΕΤΑΜΕΣΙΙΜΒΡΙΧΗ ΛΕ5Χ 1Ι ASAAXH  
Ή νεωστί ίδρυθείσα παρ’ ήμϊν έν τώ πλουσίω μεγάρω τοϋ κ. Ιίωστή νέα 

λέσχη τοϋ κ. Άσλάνη, ή αμφισβητούσα τά πρωτεία κατά τόν πλούτον καί τήν 
πο λυτελή  καλλιτεχνικήν διακόσμησιν πρό; τά; μεγαλειτέρα; Παρισινά; λέσχας, 
ώοισε τάς μεταμεσημβρινά; ούρα; έκάστη; Κυριακής δι’ οικογενειακά; συναθροί
σεις. Πλεΐσται οίκογενειαι μεταβάσαι ήδη, όμολογοϋσιν,ότι διήλθον ευχάριστους 
ούρα;, διότι καί ώραΐαι ήθικαί κωμωδίαι παριστώνται καί ή ορχήστρα είναι 
άριστα κατηρτισμένη και αί άοιδοί μετά πολλή; τέχνη; έκτελουσι βυσκολώτατα 
τεμά/ια έκ τών έκλεκτοτέρων μουσικών έργων. (

Β Ι  Β ΑΙ Α
Π έραν τ ο ΰ  Ί σ θ μ ο ΰ .  Τά έργα τοϋ κ. Σπ. ΓΙαγανέλη δέν -/ρήζουσι κρί

σεων καί συστάσεων. Καί διότι κριτική δυναμένη νά κρίνη τοιούτου; συγγρα
φείς δέν υπάρχει παρ’ ήμϊν καί διότι τά όνομα μόνον τοϋ κ. Σπ. Ιίαγανέλη, 
ά ;  συγγραφέως είναι ή μεγίστη καί θερμότατη ύπέρ οίουδήποτε συγγραφέως σύ- 
στασι;

Χάριν τών άναγνωστριών ήμϊν, αΓτινε; δέν έσχον τήν ευτυχίαν νά άναγνώ- 
σωσιν είσέτι τόν ευφάνταστον ποιητήν, θέλομεν δημοσιεύσει έν τώ ούλλω 
τής προσεχούς Κυριακή; ολόκληρον κεφάλαιον έκ τοϋ νέου συγγράμματος αυ
τού «Πέραν τοϋ ’Ισθμού»,έν ω περιγράφεται μετά τής χαραχτηριζούση; τόν κ. 
Παγανέλην καλλιεπεία; καί περιγραφικής χάριτο; ό βίο; καί τά ήθη καί έθιμα 
τών Έ λληνίδω ν μοναχών τοϋ α’ιώνός μα;.

Ί ίΟ ικ ά  κ α θ ή κ ο ν τ α  σ τ ρ α τ ι ώ τ ο υ .  Καί δευτέρα έκδοσι; του βιβλιαρίου 
τούτου έγένετο, έξαντληθείση; εντός όλιγίστων ήμερών τής πρώτη;. Ή μεΐ; 
χρίνουσαι τό έργον τούτο τοϋ κ. Π . Κοντογιάννη ειχομεν προμαντεύσει όποια 
ύποδο/ή άνέμενεν αύτά παρά τοϋ ελληνικού στρατοϋ.

Οΐ μ ά ρ τ υ ρ ε ς  τ ο ΰ  Σ ο υ λ ίο υ .  Ύπό τοϋ κ. ’Αγγέλου Καλκάνη, λευκαδίου, 
έξεδόθη τ_ραγωδία εί; πέντε πράξεις ύπό τόν τίτλον. «Ο! μάρτυρες του Σου- 
λιου». Είναι έργον γραφέν μετά πολλοϋ ένθουσιασμοϋ καί πατριωτικοΰ αισθή
ματος.

Λογοδοσία. 'Υπό τοϋ κ. Γ. Χρυσοσπάθου, προέδρου τών έκτελεστών τή; 
διαθήκης τού άοιδίμου Σ. Άλεξανδράκη, έξεδόθη λογοδοσία άφορώσα εί; τήν 
δια/ειρησιν τοϋ Άλεξανδρακείου Νοσοκομείου καί Πτωχοκομείου καί τοϋ σχο
λείου Κάμπου. Ώ ; έκ τη; λογοδοσίας ταύτης έξάγεται έν τώ έν λόγω νοσοκο- 
μείω περιεθάλπησαν μέχρι σήμερον 2,094 πάσ/οντε; έν τώ πτωχοκομείω δέ 
συντηρούνται 14 άποροι.
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Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η .
Αρνεισθε, οτι είσθε δράστη; τής τρομερας ταύτης πληγής, συν

έπεια τής οποίας άπώλεσε τήν ζωήν ;
Ν αι! άνεφώνησεν έντόνως. Τό άρνοΰμαι.
Ωστε, προσεθηκεν ό διχαστής είρωνικώς, αναγνωρίζετε, οτι έ- 

φονευσατε τόν Ροβέρτον Γεβρ είς μονομαχίαν άνευ μαρτύρων,, άλλά 
ΥζΑυΡίζε*8ε, δτι δέν τω  κατεφέρατε τό τραύμα, οπερ προύξένησε τόν 
*υζτ^ν -τ°υ ®·'·ναι βεβαίως παράδοξος ό ισχυρισμός σας.

Ιάκωβος δέν κατεδεχθη να άπαντήση είς τούς ειρωνικούς λό
γους τοΰ δικαστοΰ. Έ νω  δέ πάντες οί παριστάμενοι είς τήν τρομε- 

σκηνήν έξήταζον αύτόν δΓ άπληστων βλεμμάτων άπό κε 
η ; Ρή/,Ρ1 ποδών, ούτος έπροχώρησε πρός τό π τώ μ α , έλαβεν έν τω  

¡τ-σω τών χειρών του τήν ψυχράν τοΰ φίλου του χεϊρα καί κλίνας
ί  τό  παραμορφωθεν έκεένο προσφιλές πρόσωπον, έναπέθηκε θερμό - 

τα το ν  φ ίλ η μ α

Κ ρ α υ γ ή  φρίκης εξεχύθη άπδ τώ ν στομάτων τώ ν «αρισταμένων. 
•α · Χωί<ωδός, έψιθύρισεν ό είσαγγελεύς.

»». Τ® στιγΗ·ήί εκείνης ό Ιάκωβος δεν ήνοιξε τό στόμα, άλλ’ 
υοε εφαινετο προσεχών είς τάς ερωτήσεις τοΰ άνακριτοΰ. Ή ναγκά- 

τή** .οιπ’ίν 0υτο; νά συντάξη άπλήν τήν έ'κθεσίν του, μεθ’ ό διέταξε 
·5|Χ ,νίου ίγκάθειρξιν τοΰ υποδίκου. Ούτος άποναιρετών τόν οίλον 

^ Ψ ιθ ύ ρ ισ ε  τάς έξής λέξε ις :  ̂ _ _ , ,
^  · ^ ια τ ί νά μή ή[κ*; ίγ ώ  έξηπλωμένος είς τήν θέ-

. ου· ι? τ ° ιδιχόν μου χαρτοφυλάκιον ήθελεν άνευρεθή ή έγγραφος 
^^ρι μονομαχίας ομολογία μου, ή τ ις  θά έσωζε τήν τιμήν καί τήν ζω- 
τ ϊ“νο°υ'· ^ εν, ^ ϊυ λ&κίζεσο λοιπόν σύ, δέν θά ήτιμάζεσο, δέν θά κα- 

ηΤ°ρεισο, ώς συμβαίνει είς έμέ σήμερον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
’Από τής προχθές Πέμπτης ήρξαντο αί τακτικα ί έργασίαι τής Βου

λής διά τώ ν έξελέγξεων τώ ν έκλογών. — Ό  βασιλόπαις Νικόλαος 
καταταχθείς ώς άνθυπολοχαγός είς τό πυροβολικόν, ήρξατο τα χ τ ι
κής ύπηρεσίας, άφοΰ έδωχε μετά πολ)ής έπισημότητος τόν νενομι- 
σμενον όρκον. — Έγένοντο δεκταί α ί παραιτήσεις τώ ν έν Βερολινω, 
Βιέννη καί Ρώμη πρεσβευτών. — Ό  κ. Κλέων Ραγχαβής, πρόσεδρος 
ύπουργός παρά τω  αύτοχράτορι τής Ρωσσίας, διωοίσθη έκτακτος α
πεσταλμένος καί πληρεξούσιος ύπουργός παρά τω  αύτοκράτορι τής 
Γ ερ μ αν ία ς .— Ό  κ. Μ. ΙΙαπαρρηγόπουλος, έκτακτος απεσταλμένος 
καί πληρεξούσιος ύπουργός παρά τώ  βασιλεϊ τής Ρουμανίας, διωρίσθη 
τοιοΰτος παρά τώ  αύτοκράτορι τής Ρωσίας.—  Ό  κ. Ιω άννη ς Φαρμα- 
κάπουλος διωρίσθη πρόσεδρος ύπουργός παρά τω  βασιλεΐ- τής Ρου
μανίας. — Ό  κ. ’Ιωάννης Γεννάδιος, πρόσεδρος ύπουργός παρά τή  
βασιλίσση τής ’Α γγλίας, διωρίσθη προαχθείς έκτακτος άπεσταλμέ- 
νος καί πληρεξούσιος υπουργός παρά τή  αύτή  αύλή. — Ή  έταιρία 
τώ ν αΦίλων τοΰ Λαοΰ» έξελεξε τακτικόν μέν πρόεδρον τόν κ. Κ. 
Δηλιγιάννην, καθηγητήν τοΰ έθνικοΰ Π ανεπιστημίου, είς άντ ικατά - 
στασιν τοΰ άποβιώσαντος άδελφοΰ του Ν. Π. Δ ηλίγιάννη , έπ ίτιμον 
δέ πρόεδρον τόν συνταγματάρχην κ . Χρυσοβέργην διά τήν γενομένην 
ύπ ’ αύτοΰ τή  έτα ιρ ία  δωρεάν τώ ν 15 χ ιλ . δραχμών καί διά τήν 
δεκαετή αύτοΰ διδασκαλίαν έν τή  έταιρία .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κον Δ. Σ. ’ Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν .  Ό χ ι μόνον ήδύναντο νά φέρωσι λευκόν φό

ρεμα μέ μελανά; περικνημίδα; καί υποδήματα, άλλά τοϋτο είναι καί τό πρέ- 
πον. Είναι γελοϊον κορασίδε;, νά φε’ρωσιν ε’ν πλήρει ήμε’ρα λευχα ύποδημάτια. 
— Ελπίδα^ Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  ’Αδύνατο; ή έγγραφή άνευ απολυτηρίου γυανασίου.
Ο νόμο; είναι ρητο; καί ού'τε διαταγή αρμοδίου υπουργείου δύναται νά κατι- 

σχύση αύτοϋ. Ή  άγνοια λατινικών καί άνωτέρων μαθηματικών είναι ή κυρίω; 
αίτια. Προετοιμασθήτε λοιπόν. Γράφομεν έν έχτάσει, εύθύ; ο>; οίκονομήσω- 
μεν χρόνον.—Καν Ο ύ.Κ .Ράμλιον. Εύχαριστοϋμεν δι’ εύγενή με'ριμναν. Συμ- 
μορφούμεθα όδηγίαι; σα;. — Καν Δ. Λ . ΑΠ νοαν. Βεβαίω; δέν ήτο έν γνώσει 
μα;. ’Λποστέλλομεν. — Σεβασμιώτατον κ. Γρ. Γ. ’Αρχ. Β ο υ δ α π έ σ τ η ν .  
Φρ. χρ. έ’ξ έλήφθησαν. Ημερολόγια άποστέλλονται άμα τή έχδόσει των Εύ- 
γνωμονοϋμεν δι’ εύγενή έπιστολήν. Γράψωμεν εύθύ; ώ ; εύχαιρήσωμεν. — Καν
11. Στο Ζ α γ α ζ έ κ .  Έλήφθη. Συμμορφούμεθα όδηγίαι; σα;. « Ιστορία Γυ- 
ναιχό;» έκδιδεται άνά τεύχη. Σα; άποστε'λλομεν σχετικήν αγγελίαν, έν ή βλέ
πετε τά κατά τήν τιμήν καί έγγοαφήν. Κον Β . 0 !. ’ Α ν δ ρ ίτ σ α ιν α ν .  Σά; εύ- 
χαριστοϋμεν θεομώ; διά τήν εύγενή φροντίδα. Ή  συνδρομή τών παρ’ υμών 
εγγραφεισών κυριών λήγει τή I ’Ιανουάριου 1891. Γνωρίσ«τέ μα;, έάν ήναι 
ανάγκη νά σά; άποστείλωμεν τά; πρό; είσπραξιν αποδείξει;. — Καν Α. Κ. 
Π ό ρ ο ν . Επιστολή σα; έλήφθη μετ’ αντιτίμου 8 ημερολογίων. Σά; ευχαρι
στούμε» καί θά άποστείλωμεν μετά τήν έ'κδοσιν. — Καν Μ. Ν Α. Ν ά ξ ο ν .  
’Αντίτιμα Ημερολογίων έλήφθησαν. Σά; εύχαριντοϋμεν δι’ ένθουσιοίδει; χρί
σει; καί εύγενεΐ; εύχάς. — Καν Φ. Σ. Στ. " Α ρ τ α ν  Έλήφθη. Ή  ίδε’α σα;

Έ πανήλθεν είς τό κελλίον του διά τής τρομερας τήν οψιν άμάξης 
τώ ν καταδίκων. Τό νευρικόν του σύστημα είχεν ύπερβολικώς συγχλο- 
νισθή. Διά πρώτην φοράν είχεν ΐδη τήν τρομεράν έκείνην πληγήν, τήν 
παραίτιον τώ ν δυστυχιών του.

— Ά λ λά  τ ις  διέπραξε τό κακούργημα έκε“νο, διενοεΤτο. Ό ποιον τρο
μερόν μυστήριον ένυπήρχεν έν τή  μεταμορφώσει τής π λ η γή ς ;

Έ πανελθών εις τό κελλίον του ό ’ Ιάκωβος μεθ’ δλην τήν άπαθή 
σχεδόν συγκράτησιν, ήν είχεν αναπτύξει πρό τώ ν δ ικαστών, ήτο αλη
θώς έντελώ ς καταβεβλημένος Πρώτην ήδη φοράν έβλεπε τήν τρομε
ράν έκείνην πληγην δι’ ήν κατηγορεί’το. Και διά τής φαντασίας έπαν- 
ήρχετο εις τήν τρομεράν έκείνην έσπέραν, καθ’ ήν μετά τήν μονομα
χ ίαν προσεπάθει παντ ί σθένει νά άναζωογονήση τό άψυχον τοΰ Ροβέρ
του σώμα. Καί τήν πληγήν, δΓ ής είχεν άπέλθει έκ τής κεφαλής 
εκείνης ή ζωή , τή ν έπανεβλεπε καθαρωτάτην, μικράν, μόλις ώς 
φακήν.

Τ ίς λοιπόν μετά ταΰτα  είχε παραμορφώσει τήν πληγήν έκ ε ίνη ν ; 
Ποια ένοχος καί ιερόσυλος χειρ είχε λοιπόν διαπράξει τό κακούργημα 
έκεϊνο ; ’Οποίον τρομερόν μυστήριον περιίκλείετο είς τήν μεταμόρφω- 
σιν τα ύ τη ν ;

Καί ή έγγραφος άπόδειξις τής άθωάτητός του, ήν ό Ροβίρτος είχε 
θέσει είς τό χαρτοφυλάκιόν του μίαν στιγμήν πρό τής μονομαχίας 
καί δΓ ου έκαστος τώ ν μονομαχούντων ώμολόγει τήν ύπό τοιούτους 
δρους έπισυμβασαν μονομαχίαν, τ ί έγε ινε : πώ ς άπωλέσθη ;

Ιδού τ ί ό ’Ιάκωβος διηρώτα εαυτόν, κρατών τήν κεφαλήν του μ ε
ταξύ τώ ν δύο χειρών του. Πολλάκις τω  έπήλθε τρομερά ιδέα, ήν 
πάντοτε προσεπάθει νά άπομακρύνη μετά φρίκης. ’Ή ρξατο’ βαδίζων 
μεγάλ,οις βήμασιν έν τώ  στενώ κελλίω  του, άφηρημένος. σχεδόν έκτός 
έαυτοΰ, έν άληθεί άπογνώσει. Ώ σεί μαγνητισμένος, ώσεί ύπνοβάτης 
αί αισθήσεις του είχον σχεδόν παύσει λειτουργοΰσαι. Αίφνης τό π νεΰ- 
μά του,ώσεί άποχωρισθέν τοΰ σώματος, ήρξατο πλανώμενον άνά κό
σμους αγνώστους. Οί οφθαλμοί του ούδέν έβλεπον έκ τοΰ περί αύτόν 
.κόσμου, άλλά διέσχιζον τά  μάλλον άπομεμακρυσμένα νέφη Α ίφνης τώ  
έφάνη, ότι ε ίχε πρό αύτοΰ τό φάσμα τοΰ άναδόχου του μαρκησιου δέ
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είναι όρθοτάτη. ‘Η έφαρμογή της ομω; ολίγον δύσκολος. 'Από 1ης έν τοίτοις 
’Ιανουάριου Οά δοκιμάσωμεν, έάν είναι κατορθωτόν τό τοιοΰτον.— Μια συν· 
δρομητρι'α Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  Άγνοοϋμεν, διότι ουδέποτε έκάμαμεν χρησιν. Κυ
ρία τις γνωστή μας το έπαινε! θερμότατα. Ούχ ήττον οΰδεμίαν ημείς άναλαμ- 
βάνομεν ευθύνην.— Καν Φ. Φ. Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν .  ’Αγγελία Ημερολογίου έλή- 
φθη. Εύχαριστοϋμεν δι’ εύγενή μέριμναν, Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Βε
βαίως και ήμ;ΐς και αί παρ’υμών ίγγραφεϊσαι θέλουσι λάβει ήριθμημένα 'Η
μερολόγια. — Κον Σπ. Δρ. Ο ΐα ν  Θ ή ρ α ς .  Έλήφθησαν μετ’ επιστολής δρ. 
18.40. Μυρίας εύ/αριστίας.'Αποδείξεις συνδρομητριών άποστελλονται. — Κον 
Ε. Κ. Χ α ν ί α  Εί/εν έγγραφή καί άπεστέλλοντο αύτή τά φύλλα. —  Κον I 
Β. Κ. Λ ε μ η σ σ ό ν .  Άντίτιμον 10 Ημερολογίων έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν δι’ 
εύγενή καί κολακευτικωτάτην έπιστολήν. Συνδρομήτρια ένεγράφη ώς και υμείς 
'Η «Έφημερίς των Κυριών» γράφεται άποκλειστικώς υπό κυριών. Ή  συνερ
γασία κυρίων άντιβαίνει εις τάς άρχά; του προγράμματος μας. — Κον Ν. I. 
Ά δ ά - Π α ζ ά ρ .  Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Ώς πρός τά φύλλα δέν δυνά- 
μεθα να όεχθώμεν τήν πρότασίν σας, διότι μα; είναι Ιντελώς άχρηστα— Καν 
Μ. Γ. Τ. Φ α ν ά ρ ιο ν .  Κ π ό λ ε ω ς .  'Επιστολή μετ’ εσωκλείστων δρ. 25 καί 
5 φρ. χρ. έλήφθη. Μεταξύ χάρτινου καί χρυσού φρ. ϋπάρ/ει 25 λεπτ. δια
φορά. ’Εν η περιπτώσει οί τραπεζΤταί σας φρονούν τό έναντίον, τότε θά σάς 
στείλωμεν ίκανας δρ. χάρτινους, όπως σάς άνταλλάξωσιν αύτάς διά γρυσών 
φρ. 'Η διαφορά έπί των τριών συνδρομών είναι δρ. χαρτ. έξ "Ηδη σάς εύ- 
χαριστούμεν διά τήν εύγενή φροντίδα καί εύχόμεθα νά κερδίσητε τό έτερον των 
αραχνοειδών τής κ. Καρασταμάτη. — Κον Α. Εύ. Προτιμότερον θά ήτο έάν 
έζητεϊτε τήν γνώμην μας έπί τού αντικειμένου τούτου. Ό πως δήποτε θά πρά- 
ξωμεν ό,τι δυνηθώμεν. Γράφομεν έν έκτάσει. Κον Α. Μ. ’ Ο δ η σ σ ό ν . Στέλ- 
λομεν εύχαρίστως ζητηθέντα 50 'Ημερολόγια ώ; καί καθυστερήσαντα φύλλα. 
— Καν Μ. Ζ Κ ω ν σ τ ά ν τ ζ α ν .  ’Έστω. Παραδεχόμεθα τήν γνώμην σας καί 
οϋτω λύεται τό ζήτημα. — Καν ’Αγγ. Ιί. Ά ν δ ρ ο ν .  Ή έπιστολή σας μέ έξε- 
πληξε. Ούδεμία τών έν λόγω Κυριών μοί έγραψε ποτε έπιστολήν. Έάν ή 
γραμματεύς μου σάς άπέστειλε δίς τάς έν λόγω άποδείξεις, τούτο ώς έκτοτε 
σάς έγραφον έγένετο καί διότι εγώ άπουσιάζον τότε εις Εύρώπην καί ένεκα 
τής αλλαγής γραφείου, ότε καί μεταξύ άλλων άπολεσθέντων είχε συναπολεσθή 
καί ή έπιστολή σας, έν η έσημειούτε τά ονόματα τών καταβαλλουσών τήν συν
δρομήν των. φλιοόμεθα μεγάλως, διότι έγενόμεθα έστω καί άκουσίως παοαί- 
τιοι να ύποβληθήτε εις τοιαύτας άνιαράς μέριμνας, σεις ή τόσον έπαξίω; καί 
δραστήριους έργαζομένη ύπέρ τής μορφώσεως τών συμπολιτίδων σας καί τό
σον εύγενώ; καί άφιλοκερδώς έργασθεΐσα ύπέρ τής διαδόσεως τού φύλλου μας. 
Σάς γράφομεν έν έκτάσει. Δρ. 50 έλήφθησαν. Κύχαριστούμεν καί πάλιν θερ
μώς δι’ εύγενή φροντίδα.— Καν 11. Λ . Λ ε μ η σ σ ό ν .  Καί έτέρα έπιστολή σας 
έλήσθη μετα καταλόγου νέων συνδρομητριών ημερολογίου. Τό άντίτιμον δίδετε 
εις τον κ. 11 , όστις προσε/ώ; θέλει μάς έμβάσει καί τό άντίτιμον τών συν
δρομών τής β’Εφ. τών Κυριών». Σάς εύ/αριστούμεν διά τήν εύγενή φρον
τίδα.—Κον Κ. Δ. Π, Σ ω ζ ο ύ π ο λ ιν .  Στείλατε άντίτιμον συνδρομών καί ήμε- 
ρολογίων εις χαρτ. έθν. Βουλγαρίας. Ένεγράψαμεν άμφοτέρους.—Καν Μ.Σ. 
Τ ε ρ γ έ σ τ η ν .  Φιορίνιον έλήφθη. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.— Κον Γ .Κ .Λ . 
Ρ ο υ χ τ σ ο ΰ κ ι ο ν .  Ό  έν τή πόλει σας καί πριν άντιπρόσωπός μας μένει πάν
τοτε ο αύτος. ΙΙράς αύτόν τό άντίτιμον.—Κον Γ. Κ. Αι. Ι ω ά ν ν ι ν α .  Έλή
φθησαν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Εύχαριστοϋμεν δι’ εύγενή φροντίδα. 
Τ ά  ημερολόγια έσονται ένεπίγραφα.— Κον Μ. Τ. Ί σ μ α η λ ί α ν .  Φρ. χρ. 24 
έλήφθησαν, άντίτιμον ισαρίθμων ήριθ. ημερολογίων. Μυρίας εύ/αριστίας. — 
1\αν Μ. Μ. Ν Ο \ν <1 Ο β 1 1 β. Άντίτιμον συνδρομής καί ημερολογίων έλήφθη.

Βαλωρή. Τον ήτένιζε μετά θάρρους, χωρίς νά τρέμη. Έ ξηταζε τό 
φάσμα τούτο, όχι ώς αμέσως ενδιαφερόμενος, άλλ’ άπλώς ώς περίερ
γος θεατής.

Τό φασμα τόν έπλησίασε και εξέτεινε τον βρα/ίονα, δεικνΰον προς 
αυτόν τ ι εις τό βάθος του κελλίου. Ό  νέος στραφείς πρός τό μέρος 
εκείνο έμεινεν ένεός. Ειχε προ αυτού ά’νδρα όμοιον πρός αύτόν τον 
ϊδιον, εις τάς άγκάλας του οποίου εϋρίσκετο ή Ρηγινα δέ Βαλωρή

Τό φάσμα έστράφη καί έδειξε νέαν διεύθυνσιν διά τής χειρός. Ή  
σκηνή ήκλαξεν. Ή το  τό δάσος,έν ω ούτος είχε μονομαχήσει, έβλεπε δέ. 
διά τώ ν ώς υπνοβάτου προσηλουμενων ήδη οφθαλμών του τόν μέν Ρο
βέρτον εκτάδην κείμενον, εαυτόν δέ άπομακρυνόμενον έν σπουδή του 
δάσους. Τότε ύπό πυκνόν φύλλωμα εφάνη προκΰψασα ή μορφή γυνα ί
κας,ήτι ς έγονυπέτηιε πρό του πτώματος καί έκ του στόματος τής ό
ποιας έξήλθεν άρά τρομερά. "Οπισθεν τής γυναικος εκείνης ίστατο 
άνήρ τ ις ,  ό κόμης Μαρίνης, όστις συνέτριβε τό κρανίον του θύματος 
δι’ ίδιου όπλου, άφοϋ χαμηλοφώνως άντήλλαςε λεξεις τινάς μετά τής 
τρομεράς έκείνης γυναικός.

Ό  Ιάκωβος έκτός εαυτού προσεπάθησε νά κλείση τούς ο’φθαλμούς. 
Δ ιετέλει έν έντελε ϊ αλλοφροσύνη.

— Στήθι καί ίδέ, είπεν αύτώ  τό φάσμα μετά φωνής έπ ιταχτιχής.
Καί πάραυτα γλυκύ φώς εφάνη, καταυγάσαν τή ν σκοτεινήν έκείνην

φυλακήν, καί μεγαλοπρεπές έξοχικόν μέγαρον διεγράφη έν αύτή . Γ υ
νή αέ τήν κόμην πάλλευκον προσηύχετο γονυπετής πρό εικονοστασίου. 
'Η το ή γραία μαρκησία δέ Βαλωρή, ή τις προσηύχετο διά τήν ψυχήν 
του υιού τη ς, όστις εί/ε προηγηθή αυτής.ε ις τόν τάφον.

Δεικνύον αυτήν πρός τόν Ιάκωβον, τό φάσμα έδάκρυσε καί κύψαν 
πρός τό ούς αύτοΰ έψιθύρισεν:

— Ιά κ ω β ε , μέ ήπάτησας, σέ συγχωρώ. Ή  άθλια , ής έγενόμην 
σύζυγος και σύ έραστής, ήτο άναςία άμφοτέρων ήμών. ’Εγώ επ τα ι- 
σα, άναβιβάσας αυτήν μέχρις εμού, σύ είσαι ένοχος, κατελθών με- 
χρις αυτής. Δέν πρέπει ή άγία αϋτη γυνή , ή τις προσεύχεται διά 
τόν υιόν της, νά ΰποστή τάς πικρίας τώ ν σφαλμάτων και τής πλάνης 
μας. ’Ενόσω αίίτη ζή , οφείλεις νά σιωπήσης. Τοιαύτη κηλίς έπ ί

Ε ύ/ αρ ιστο δμ εν.—Καν Β Α. Δ Β ικ έ τ  Κατ’ ευθείαν εις η μ ά ς εις γραμς
τόσημα ρουμανικά, ή εις τοκομερίδια έθν. Τραπ. τής Ελλάδος Καν |·, ν
Π ά τ ρ α ς .  Έλήφθησαν. Μή ανησυχείτε. — Καν Ε. Στ. Β έ γ χ α ν .  ’ΕλήφΟ-Γ- 
σαν φρ χρ. 6ο. Μυρίας εύ/αριστίας. Γράφομεν. Συμμορφούμεθα όδηγί,,. 
σας —Καν Α· Κ. Θ ή β α ς .  Έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ι*  μ ε θ υ σ μ έ ν α .  1 '/2 όκά αλεύρι, 1 ποτήρι λάδι, 1 '/2 

ζάχαρι, 1 ποτήρι κονιάκ, 4/2 ποτήρι ρακί' χύνετε τά λάδι μέσα ε’ις τό άλεν;ι 
καί τό τρίβετε καλά, έπειτα τήν ζάχαρι ψιλοκοπανισμένη, τό κρασί, τό *ον:άκ 

καί τά ρακί καί τά ζυμώνετε καλά, έως νά^γίνη καλή ζύμη καί όταν πλάττων- 
ται τά τρίβετε καλά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ α τ ά .  τής γλυκερ ίνης. Τώρα ότι τά πρώτα ψύχη κατέψυξαν βεβαίως τήν 

τρυφεραν Ιπιδερμιδα τού προσώπου καί τών χειρών σας, μή μεταχείρισή 
γλυκερίνην καθαραν πρός μαλάκυνσιν αυτής. Ή γλυκερίνη απορροφά' δλην τήν 
υγρασίαν καί τρυφερότητα τή; επιδερμίδας, ών τόσην αϋτη έχει άνάγκην προ; 
κανονικήν τών πόρων λειτουργίαν. ’Εντεύθεν ή επιδερμίς γίνεται κατέρυθρο; 
έρεθίζεται καί μαραίνεται. Αναμιγνύετε λοιπόν τήν γλυκερίνην σας εις Τσας 
δόσεις μετά καθαρού ποσίμου ϋδατος, ή ϋδατο; Κολωνίας.

Κρετόν δι’ έπιπλα
Τό κ α τά σ τη μ α  τοΰ κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έκόμισε κρετόν. Σχέδια νέα 

περσικά, χ ρώ μ ατα  στερεά.

τάπητες
Εις τό  κ α τά σ τη μ α  το ΰ  κ . Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έφθασαν τάπ η τες. Σχί- 

δ ια  κ α ί τ ο ια ΰ τ α ι π ο ιό τη τες  π ρ ώ τη ν  φοράν έρχοντα ι έν ’Α θή να ις .

Κουρτίνες (portières).
Εις τό κατάστημα τού κ. Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έκομίσθησαν κουρτίνες 

χρυσουφαντοι. Σ χέδια  περσικά  νεω τα τα .

'1'φάσμ.ατα δι* έπιπλα
Εις τό κατάστημα τοΰ κ. 11. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ έκομίσθησαν τ* αρι

στουργήματα τών υφασμάτων δι έπιπλα.

ΝΕΑΝΙΣ καλής ο ικογένειας, ζη τε ί θέσιν ο ικοδιδασκάλου έν τ ώ  έξωτερυώ 
διά  π α ΐδας η λ ικ ία ς  έως 12 έτώ ν. Δ ύνα τα ι νά  βοηθή κα ί ε ί;  ρ απ τ ικ ά ; έργασάς.

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

του οίκοσήαου, έπί του ονόματος τώ ν Βαλωρη ήθελε τήν φονεύσει. 
Είσαι άθώος του έγκλήματος, όπερ σοι αποδιδουσιν, άλλ’ είσαι έ
νοχο; πράξεως, δΓ ήν ούδείς σε κατηγορεί, είσαι ένοχος πρό; με, 
όστις ήαην ό άριστος τώ ν φίλων σου. "Οφείλεις λοιπόν νά ύποστή; 
τήν τύχην σου σ ιωπών. Ή  σιγή σου θα εξσγοράση τό λάθος σου ε
κείνο, μόνον δ’ ύπό τον όρον τούτον δύναμαι νά σε συγχωρήσω.

Μετά τάς λέξεις ταύτας τό φάσμα εξηφανίσθη καί ό Ιάκωβος συν- 
ήλθεν έξηντλημένος, ήφανισμενος έντελώ ς. "Επεσε γονυκλιτής κ*1 
άπό τού βάθους τής μετανοουσης ψυχής του άνεφώνησε ;

 Ναι ! Ναι! θα σ ιωπήσω ......................................................................... -(fy

Ό  Κρεπινέ έν τούτοις δέν έχανε καιρόν. Έ ναγκαλισθείς την σν· 
ζυγόν καί τά  τέκνα του καί έφοδιασθείς διά χρημάτων, ανεχωρη’ ' ’ 
εις άναζήτησιν ιού π ίλου, όν έφερεν ό Ροβέρτος Γεβρ κατα την ημέ
ραν τής μονομαχίας του μετά τού Ιακώ βου. Έ σκεφθη , ότι, ινα α** 
εύρη τον πίλον τούτον, ώφειλε νά πεισθή, έάν ό άποθα.ών έφερε Τθ* 
ούτόν κατά τήν έσπέραν τής μονομαχίας καί ποιου χρώματος και θχΊ* 
ματος ήτο. Διηυθύνθη λοιπόν κατ’ ευθεΐαν εις τό μεγαρον Γέβρ *ν 
έζήτησε τάς έν λόγω πληροφορίας παρ’ αυτού τού θαλαμηπόλου ■*
Ροβέρτου. _ ,

Μ ετ’ αληθούς δ’ έκπλήξεως έμαθεν, ότι 6 π ΐλος, όν ό Γεβρ 
αναχώρησα; έκ τού οίκου του, ί'να μεταβή ε ί;  τήν τελετήν τής θ'·9"
γραφής τού γαμήλιου συμβολαίου, ητο φαιός. _

— Π ώς, ειπεν ό Κρεπινέ. Φαιόν πίλον διά τήν έσπέραν του π
τικου γά(χου του. Ά λ λ α  τδ πραγ^α φαίνετα ι άπίστευτον.

Ά λ λ ’ ό κ. κόμης, άντείπεν ό υπηρέτης, δέν έφερε ποσώς σ*°\ ιβ, 
χρώματα κατά τήν έσπέραν εκείνην. ’Έ νδυμα κυανούν, 
λευκόν καί άναξυρίδα φαιάν, τού αυτού χρώματος με τον π £^3 
’Ά λ λ ω ς  τε ,ή  ενδυμασία αϋτη διά μελλονύμφους άληθώς άριστοκρ 
είνα ι πολύ συνήθης. _ ¡̂f.

— Καί δύνασθε,φίλε μου,νά μοί δώσητε τό όνομα τού πιλοποιοθ ι 
μακαρίτου κυρίου σας ;

(ακολουθεί)

*


