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ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΑΙ Ν ΕΑ Π Ο Λ ΙΤΑ Ν ΙΔΕ Σ
( Ά ν τ α π ό κ ρ ι σ ι ς  έν :  Ν ε α π ό λ ε ω ς ) .

Β ' ·

'■ ‘Η φύτις τής Νεχπόλεω; είναι τοοον τελεία, τόσον μ α 
γική, τόσον έναρμόνιος, άλλα καί τόσον φειδωλή ωστε ελ ά 
χιστα ή λίαν γλίσχρω; προικίζει τάς θυγατέρας τής πόλεω; 
τή; Παρθενόπη;.

Αί Νεχπολιτανίδε; έκτος ελάχιστων Ιξαιρέσεων είναι 
«σχημοι. Τούτο δεν τάς εμποδίζει νά είναι αί ευθυμότεραι 
καί παθητικώτεραι γυναίκες τού κόσμου. 'Ο αιωνίως αίθριο; 
ουρανό; των μέ τά ώ; Χερουβείμ ροδόπλαστα καί άεροειδή 
νέφη του, τά κατοπτρίζόμενα εντός των πολυχρόων μάργαρο* 
οτίκτων κογχών τοΰ θαλασσίου πυθμένος, ή διά χλοερού τά 
πητας έπεστοωμμένη γή των, ή κλιμακηδόν κατερχομένη πρός 
τήν θάλασσαν καί διατηρούσα διά των φιλοΰντων τό κύμα 
υψικορόφων θάμνων τη; αίωνίαν τήν αγάπην τών Δρυάδων 
και τών Νηρηίίων, άποτελούσι πανόραμα ήλεκτρίζον τάς α ί- 
οθήσεις καί διαθέτον τήν ψυχήν εύαρίστω; καί τερψιθύμως. 
Τά ίμμα όπου δήποτε καί άν προσπέσγ, απολαμβάνει, τέρ- 
πεται, Ικανοποιεί τήν ψυχήν, τόν νοϋν καί τό πνεύμα. *Η επί 
Τ0υ παντός καί πάντων άποτόπωσις τού καλού διατηρεί τήν 
»υαίσθητον τής γυια ικό; καρδίαν εις διαρκή κατάνυξιν, είς 
γλυκεϊαν ηδυπάθειαν, χωρίς νά παρέχγ, είς τό πνεύμα τόν 
Καιρόν νά κατέρχεται είς τήν πραγματικότητα, νά βασανίζη- 
τ*ι υπό μερίμνων καί Φροντίδων, καί \ά τό άναγκάζτ νά λη-

σμονή οτι έ βίο; είναι εφήμερο; καί αί σ τ ιγμ α ί τή ; χαρά; 
καί ευτυχ ία ; πολύτιμοι.

Γήρα; διά τήν Ν εαπολιτανήν γυναίκα δέν υπάρχει. *Η 
καρδία νεάζουσα, λησμονεί τήν πάροδον τού χρόνου. Ή  α ε ί
ποτε άνθηρά φύσι; πρόκειται α ύτα ί; βιβλίον ανοικτόν, έν ψ  
σπουδάζουσι τήν φιλοσοφίαν τή ; ζωή;. Ερυθρόν ένδυμα ή έπώ- 
μιον, π ίλο;, ή κεκούραλο; έκ ζωηρών χρωμάτων περιπλαισιεί 
συνεχέστατα πρόσωπον γυνχικό; υ περεβδομηκοντούτιδος.Ίδίω; 
αί γυναίκες τού λαού α ί μή ύποβληθείσαι ετ ι εί; τού; άδυσω- 
πήτους τή ; εθιμοτυπ ία ; νόμου; φέρουσι τού; ογδοήκοντα χει- 
μώνά; των μέ περιβολήν διαρκούς άνοίζεω;. Χρώματα κυανά 
ώ; τό πρό; τήν εσπέραν σκιαζόμενον κύμα, γαλανά ώ; τού ου
ρανού των, κόκκινα ώ; τά τών θαυμασίών έρυθρομήλων των, 
πράσινα, κίτρινα, λευκά, σιορπίζοντα τήν ζωήν, τήν χαράν, 
τόν γέλω τα, τό μειδ ίαμα, άποτελοϋσι τήν ένδυμασίαν τή ; 
γραίας, ή τ ι;  λικνίζει μετά καταφανούς ύπερηφανεία; επί τών 
γονάτων τη; τόν υιόν τή ; έγγονή; ή δ ισέγγονη; της. Ούδα- 
μοϋ καί ουδέποτε συνήντησα γραίαν τού λαού μέ μέλαιναν $ 
έκ σκοτεινών χρωμάτων περιβολήν.

Ή  κόρη, ή νέα γυνή τού λαού δέν παρακολουθεί ώ ; ·ή 
παρ’ ήμΐν τόν συρμόν, δέν εξετάζει πώ; ένδύονααι α ί κυρίαι. 
Ά ρέσκεται ε ί; ίδιον συρμόν, εί; ίδιον τρόπον τού διασκευάζειν 
τήν κόμην, τού καλωπίζεσθαι. Χρυσή άλυσ ι;, ενώτια σεβα
στού βάρους καί εκτάσεων, δακτύλιο ι, χρυσαϊ κα ίφ ίδε; καί 
κτένια καί ψέλλια είναι απαραίτητο; κόσμο; τή ; γυναικός 
τού λαού. θυγατέρες τεχνιτών, μικρεμπόρων, μικροϋπαλλή- 
λων υπάγονται εί; τήν κατηγορίαν ταύτην. Δέν καλόπτουσι 
τήν κεφαλήν, ά λλ ’ ουτε μεταχειρίζονταί ποτέ* πίλου; ώ; 
πράττουσι σήμερον καί αί Ά νδριώ τισσαι ΰπηρέτριαί μας.

Τ ά; Κυριακά; ή τά ; έορτασίμου; ημέρα; τά ; συναντά τ ι ;  
αυτά ; ε ί; τόν περίπατον μεθ’ οσης άφελεία; καί έν τφ  
οϊκω των.
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’Α λλά μή οίκο; της Νεαπολιτανίδος άπό τής παιδικής 
αύτής ηλικίας δεν είναι τό ύπαιθρον μέ τήν γαλακτώ δη ου
ρανίαν στέγην του, ή ι οί διασημότατοι ζωγράφοι άδυνατούσι 
νά άπεικονίσωσι ; Ή  μήτηρ άπό πρωίας μέχρι; εσπέρας το 
ποθετεί τήν έδραν της επί τής δδού προ τής οικίας η του ερ
γαστηρίου της. Έ κεΐ πλύνει καί κτενίζει, έκεΐ ενδύει καί έκ- 
δύει τά μικρά της. Έ κεΐ δέχεται τάς επισκέψεις της, έκεΐ 
μαγειρεύει, η πλύνει η σιδηρόνει. Χωρίς την συνήθειαν τής 
ζωής έν ύπαίθρω αι γυναίκες τού λαού θά ήσαν όλαι σπληνι- 
καί καί θά άπέθνησκον μετά τών τέκνων των έκ μαρασμού, 
Α ί τρώγλαι των είναι δ ,τι δυσώδες, άποτρόπαιον, σκοτεινόν 
καί ρυπαρόν δύνατα ι νά συλλάβή η άνθρωπίνη φαντασία. Α ί 
οδοί, έν α ις μηρμυκηδόν δ ια ιτώ ντα ι αί άθλ ια ι αύτα ι υπάρξεις 
μύλις έχουσι πλάτος ενός πήχεως. Οί'.οδυμ,αί άθλια ι έτοιμόρ- 
ροποι, τίς οϊδε προ πόσων αιώνων ύψούσαι τάς οΰρανομήκεις 
κορυφάς των, καί συνενούμε>αι σχεδόν διά των έξωστών τής 
πέμπτης η έκτης οροφής, έφ’ ών στεγνόνουσι ρυπαρά ράκη. 
*Από τού υψο >ς των δδών τούτων ούτε ουρανός, ούτε φώς, 
ούτε ήλιος προβάλλει ποτέ. "Ηθελε τις ειπει δτι ό αείποτε 
γελαστός εΰρανός φοβείται νά άτενίση την εστίαν ταύτην τής 
κολάσεως καί των ταρτάρων. "Οτι ό θερμός καί ζωογόνος ήλιος 
φρικιά επί τή ιδέα μόνον δτι τά αδαμάντινα καί σαπφείρινα 
βϊΛη του θά έκτοξευθώσι κατά τής μαύρης καί βορβορώδους 
ύλης, έν ή και ρύγχο; χοίρου άπαξιοΐ νά βυθισθή.

Εις τό ύπαιθρον λοιπόν, είςοίανδήποτε γωνίαν εΰρυτέρας οδού, 
εκεί διέρχονται ώς έπί τό πολύ τάς ημέρας καί τάς νύκτας των. 
Α ί ρωμαντικώτεραι μεταβαίνουσιν εις τόν ώραιον κήπον τού 
λαού— ν ϋ α  ά ε ΐ  ρ ο ρ ο ί ο —ένθα διαγράφονται χαριέντως δέν
δρα αραιά γραφικωτάτων σχημάτων, μεταξύ αναβρυτηρίων 
κρηνών, σκορπιζουσών εις ικανήν κυκλικήν περιφέρειαν την 
άργυράν βροχήν των. Τοποθετημέναι έπί Ινός θρονίου άπο- 
λαμβάνουσιν άπλήστως τήν μαγείαν τής περιβαλλούσης αύτάς 
φυσικής εύμαρείας. Ό  ήλιο; κατέρχεται δπισθεν τού Παυσι·· 
λύπου «σπαζόμενος άνά πάσαν εσπέραν διά των τελευταίων  
χρυσών αχτίνων του τόν τάφον τού Τάσσου καί τού Ούιργι- 
λίου. "Οταν δ ’ έκ τής θεοιιής άνταυγείας τών άκτίνων τού
των άναφθώσι σποραδικώς έπί τής ουρανίας στέγης άστέρες 
τινες, δταν ή σελήνη υπερήφανος έξέρχεται δτισθεν τού Β ε
ζούβιου, ΐνα σκιάζουσα τάς πυρίνους αυτού φλόγα; ταπεινώ- 
σει τόν ά ("ρυπνον τούτον γ ίγα ντα  τού πυρός, δταν αΰτη μ ε 
γαλοπρεπής καλύψη τήν γην διά τού αργυρού φωτός της ή 
Ν εαπολιτανίς μένει πάντοτε έκεΐ εις τήν θέσιν της. Είναι ή 
στιγμή , κα θ ’ ήν ονειρωπόλος, ρεμβιόδης, δλη καρδία, δλη α ί
σθημα άφίνει τήν φαντασίαν της νά πετά εις σφαίρας άλλας, 
εις κόσικον έκστάσεως, έν ώ μόνον σύντροφον τών ονείρων της 
έχει τόν αγαπητόν τής χαρδίας της, ή τόν έσταυρομένον, έάν 
είνα ι δυστυχής.

Οί κώδωνες τών πλησίον μονών ήχούσι τήν άπόδειπνον 
προσευχήν, τόν αρμονικόν τούτον αποχαιρετισμόν τής ημέρας, 
τόν άγγελον τής άναπαύσεω; άπό τών έπ μόχθων εργασιών. 
Α ί φωναί τών μοναχών ακούονται άμυδρώς τονίζουσαι τάς 
εσπερινά; λ ιτα ν ία ς, καί άποσβεννύμενοι εις αόριστον καί μονό- 
τονον ψιθυρισμόν, παρόμοιον πρός τόν φλοίσβον τού παρά τήν 
όχθην ήρέμα λιχνιζομένου κύματος καί ή Ν εαπολιτανίς έν 
έκστάσει γονυκλιτής ήδη προσεύχεται ΰπερ δσων άγαπ ά .

Ή  πρός τόν Θεόν π ίστις, ί; πρός τήν παντοδυναμίαν τής 
Θεοτόκου πεποίθησις είναι τόσον έρριζωμένη εις τήν ψυχήν, 
εις τό πνεύμα, εις τήν διάνοιαν τής Νεαπολιτανής γυναικός, 
ώστε άδυνατεΐ νά ζήση άνευ τής προσευχής, τής άγιας ταύ· 
της μετά τού Θεού έπικοινωνίας. Ή  Μ βάυιΐηα  (Π αναγία) έξ- 
ασκεΐ μεγάλην έπιρροήν έπί τής φαντασίας της. Αυτήν ποιεί
τα ι κοινωνόν τών αγαθών καί κακών διαλογισμών ή πράξεων 
της. Αυτής τήν βοήθειαν καί τάς οδηγίας επ ικαλείτα ι άνά 
παν βήμα έν τώ βίω της. ’Ασθενεί, άρκεί νά οσφρανθή έν άν·; 
θος έκ τής εικόνος τής πενταπληγωμένης Θεοτόκου ή νά πίη 
ολίγον άγιασμα καί θέλει άναμφιβόλω: ανακτήσει τήν υγείαν 
της. Λαμβάνει έπιστολήν, ήν υποθέτει άγγελον κακών ειδή
σεων, τήν τοποθετεί δπισθεν τής είχόνο; τή ; Π αναγίας, μέ 
τήν πεποίθησιν δτι τό περιεχόμενον θά τροποποιηθή είς καλόν. 
Ό  φανατισμός τής γυναικός τού λαού έξικνεΐται εις σημείον 
άπίστευτον. "Οταν έπετεύχθη ή ενωσις τής Νεαπόλεως μετά 
τής λοιπής ’Ιταλίας ύπά τόν βασιλέα Βίκτωρα ’Εμμανουήλ 
καί άπεφασίσθη, βπως αί εικόνες τής Θεοτόκου αί έπί τών, 
γωνιών πάσης οδού τοποθετημέναι τεθώσιν εις τούς πλησιε- 
στέρους ναούς, αί γυναίκες έξηγέρθησαν σύσσωμοι καί ήπεί* 
λουν στάσιν κατά τών τολμώντων νά θέσωσι βέβηλον χεΐοα 
έπί τών υπαιθρίων τούτων προστατίδων τών δδών. Πολλών1 

στρατιωτών αί κεφαλαί συνετρίβησαν, μέχρι; ού πεισθώσιν 
αύτα ι, δτι τούτο έγένετο υπό περισσής πρός τήν άειπαρθένον 
εύλαβείας. Οί νομοθέται μ άλ ιστα  ήναγκάσθησαν νά έπινοή- 
σωσι καί μύθον, δπως άναγκάσωσιν αύτάς νά παραδεχθώσι τό 
νέον καθεστός. Διεδόθη δτι ή χολέρα έπισκέπτεται συνεχώς 
τήν Νεάπολιν, δ ιότι αί έπί τής όδού εικόνες παρίστανται 
μάρτυρες τών βεβήλων πράξεων τόσων άμαρτωλών, ουδέποτε 
δέ λειτουργοϋνται καί άγ ιάζοντα ι, ώς ευρισκόμεναι έκτός 
τού ναού.

‘Ο φανατισμός ακριβώς ούτο; μαρτυρεί πόσον υστερεί ή 
γυνή τού λαού κατά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν. Κ αίτο ι ή 
κατω τάτη  έκπαίδευσις είναι υποχρεωτική έν Ι τ α λ ία ,  ούδείς 
θέλει κατορθώσει ποτέ νά έφαρμώση πιστώς έπί τών πλα- 
νωδίων τούτων υπάρξεων τόν εύεογετικόν καί εκπολιτιστικόν 
τή ; στοιχειώδους έκπαιδεύσεως νόμον. Ή  Ν εχπολιτανή π*^ 
δίσκη δέν θά κλείση ποτέ τά ωραιότερα έτη τής ζωής τη? 
εις τούς τέσσαρας τοίχους τού σχολείου. Π ενταέτις ακολουθεί 
τόν πατέρα ή τήν μητέρα της είς τά ημερήσιον έργον. Πλη
σίον αύτών, ύπό τά βλέμματά των ή μικρά φέρουσα ώς μό
νον ένδυμα μικρόν ύποκάμισον, άνυπόδυτος, μέ ασκεπή 
κεφαλήν, πηδά, τρέχει, ψάλλει, αμέριμνο: ώς πτηνόν, ευτυ
χής έάν κατόπιν δύο ή τριών έπιδεξιών αλμάτων κερδίση ί* 
σολδίον παρά τού τυχόντος διαβάτου. Προϊόντος τού χρόνου 
βον,θεΐ τούς γονείς εις τό έργον των, ή τοποθετείται παρά 
τινι ραπτρία η άσχολεϊται είς έπεξεργασίαν τού ώς τά  παρ- 
θενιχά χείλη τη ; ερυθρού κοραλίου. Ά π ο ζή  έκ τού έργου τη; 
έξοικονομοΰσα καί τού; μικρούς στολισμούς της, τούς απα
ραιτήτους, δπως φανή ώραιοτέρα καί πεοιπλέξη είς τά δί
κτυά τη ; ερωτοληπτόν τινα νέον, δστις άνευ πολλών ενδοια
σμών γ ίνετα ι καί σύζυγός της.

Δ ί; ή τρίς τού έτου:, δτε πανηγυρίζει ό προστάτης άγιος 
τού παρά τήν πόλιν χωρίου τή ; μητρδς ή τού πατρός, σύμ- 
πασα ή οίκογένει έπισκέπτεται τούς έορτάζοντας συγγενείς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ* δ

Μετά μεσημβρίαν αί κορασίδες άρχίζουσι τόν χορόν, υπό τόν 
παθητικόν ήχον των οργάνων τών αύλητρίόων Ή  μέν ίξ  αύ
τών ανακρούει γλυκείς έπί τής κιθάρας φθόγγους, ενώ άλλη  
ύψοΐ όπέρ τήν κεφαλήν της μονόπλευρον τόμπανον μ ε τ ’ έπι- 
χρύσων κροτάλων. Τά όργ/,να ταύτα , ών τό μέν έλαφρόν δει 
λάν καί θλιβερόν, τό δέ μονότονον καί βομοερόν ένούσι τόν 
ήχον των θαυμασίως, δπως άποδώσωσι, σχεδόν άνευ τής βοή
θειας τής τέχνης τήν ηχώ τών δύο τρυφερωτέοων χορδών της 
άνθρωπίνη; καρδίας : τής λύπης καί τής χαράς. Καί όρχούνται 
υπό τόν μαγικόν τούτον ήχον έπί ώρας πολλάς, είτε έπί τού 
δώματος τών χωρικών οίκίσκων, είτε έν ύπαίθρω. Ή εναέ
ριος αύτη συμφωνία ή παρακολουθούσα κατά τάς θερινάς 
ιδία νύκτας τά ούς άπό κορυφής είς κορυφήν, άπό λόφου είς 
λόφον ομοιάζει πρός τόν βόμβον έντόμων, άτινα  . όφείλουσι 
τήν ύπό τόν ώραιον τούτον ούρανόν ζωήν καί τόν ύπόκιύφον 
ψίθυρόν των είς τήν παντοδυναμίαν τού Θεού. Τά ασθενή 
ταύτα έντομα είναι αί πτω/αί τού λαού κορασίδες αί ψ ά λ
λονται ένώπιον τού Θεού, τάς γοητείας καί τήν χαράν τής 
νεότητος καί τών έρώτων των.

ΓΙλήν δσον σύντομος κάν ύποτεθή ή ούραία αύτη τής ζωής 
των εποχή, τά κατακλύζοντα τήν ψυχήν των διάπυρα καί 
ζωηρά αισθήματα παρέχουσιν αύταϊς απολαύσεις, ά ; καί οί 
μάλλον ύπό τής τύχης εύνοηθέντε; δύνανται νά ζηλεύσωσιν. 
*0 έρως τής Νεαπολιτανής είναι παράφορος, ισχυρός, διαρκής. 
Ή ιδέα δτι ένδεχόμενον νά προδίδηται ύπό τού εκλεκτού τής 
καρδιά; της ώθεΐ αύτήν είς αληθή άπόγνωσιν. Είς αύτάς δύ- 
ναται νά έφαρμοσθή ή παροιμία καθ ’ ήν «γυνή ξυλιζόμενη 
αγαπάται ύπό τού συζύγου της». Α ύται δέχονται μ εθ ’ ύπε- 
ρηφανείας δχι ξυλ ίσματα , άλλα καί ξιφουλκήματα, αρκεί νά 
έχωσιν ως έλατήριον τήν ζηλοτυπίαν τού άνδρός. Έ πιδεικνύ- 
ουσι τάς ούλάς τών πληγών τούτων, μεθ’ δσης μεγαλαυ/ίας  
οι πληγωθέντες είς ενδόξους μάχας νικητα ί.

Τ Ο  Ε Ν  Τ Η  Α Ϊ Ϊ Τ Π Ι Α  Γ  Η Ρ  A  ί
f Εκ των δυναμέ/ων νά συγκινήτωσι τήν ψυχήν,^εϊναι καί 

.θέα δυστυχούς γραίας, ή δυστυχούς γέροντος. Σώμα παρηλ- 
λαγμένον, βάδισμα κλονούμενον, δύναμις έξαντληθεϊσα, πνεύ
μα ασθενές, καρδία αναίσθητο; πρός πάν, έκτός τή ; δυστυ
χίας, ιόού τά έγείροντα έν τώ  νώ άλγεινάς ιδέας καί έν τή  
καρόία αλγει.ά  συναισθήματα. Χθες έτι, τό σώμα αύτόί είχεν 
λην τήν άκμήν τού κάλλους, τό βήμα τό στερρόν, ή δύναμις 

τλν ενέργειαν, το πνεύμα :ήν ζωήν, ή καρδία τήν θερμότητα.
ήμερον χειρ ανηλεής καί φθοροποιά, ή χείρ τού χρόνου άνε· 

Βίλβθητω; άπεγύμνωσεν αύτόν πάντων καί συνέτριψεν, ώς ή 
πρικυμία συντρίβει έπί τών βράχισν τα έν τή διακρίσει της 
,-; Υ*«ταλιμπανομενα σκάφη. Πόσα χρυσά όνειρα δέν έβαυκά- 
λισαν αυτόν ! ΓΙόσαι γλυκεϊαι δέν τόν έτερψαν έλπίδες ! Πό- 

καί ποιοι αλλεπάλληλοι πόθοι δέν τόν έθέρμαναν σβε- 
* είσαι έν -οΐς ¿ρειπίοις αύτοΐς τού γήρατος ! ΓΙόσ* τών ονεί- 

αυτού πληρωθέντα δέν κατέστησαν τόν βίον του ευδαί- 
Β®11* και -πόσα όιασκορπισθέντα δέν έφερον είς άπόγνωσιν.

ίβ*1 ^π ίόες πραγματοποιηθεΐσαι δέν ανύψωσαν αύτόν καί 
Κ?*>ι επι njp.j τραφΕΐται καί διαώευσθεΐσαι δέν έβύθισαν είς

τό σκότος καί τήν δυστυχίαν ! Κ αί νυν δτε έσβέσθη πάν 
εντός του, μικρόν νήμα, ή ένθΰμησις, συνδέει τό φωτεινόν, τό 
πλήρες ζωής καί σφρίγους, το ευτυχές σημείον μετά τού σκο
τεινού, τού νεαρού, τού δυστυχούς, ή τό παρελθόν μετά τού 
παρόντος. Έ ν τώ  ασθενεί έγχεφάλω του ά «κινούνται πάντα  
τά τού βίου του εύάρεστα ή δυσάρεστα συμβάντα, ζητοΰντα  
νά τόν έπαναφέρωσιν είς τό παρελθόν, νά τώ δώσωσι μικράν 
θερμότητα, μικράν ζω ή ν  άλλά φεύ ! ούδέν τόν ακολουθεί ! 
Τά σώμα μένει ψυχρόν καί ή καρδία αναίσθητο; πρός πάν 
6' , τι τόν έτερπεν, ότι τόν συνεχίνει. Ό  χρόνος, δ άγων τής 
ζωής, ή πρός τήν δυστυχίαν πάλη, έξαντλήσαντες τάς πνευ
μ α τ ικ ά ; καί σω ματικά; αύτού δυνάμεις κατέστησαν σώμα 
νεκρόν μέ μικράν μόνον πνοήν κινούμενου καί έτοιμον νά 
δοθή είς τάς άγκάλας τής άναμενούση; αύτό μητρός γης. 
ί ία ΐ  δέν είναι μακράν τό σημείον, άφ’ ου έξεκίνησε. Χθες ετι 
ήτο παιδίον, άφρονα, ζουηρόν, ροδόχρουν, ρωμαλέον ήγάπα  
τήν κίνησιν, τόν θόρυβον, τούς γέλω τας, τά π α ίγν ι«· είχε 
τόν οφθαλμόν διαυγή, τό βλέμμα ή'ρεμον, άφε'εΐς τάς κ ινή
σεις, αθώον τό με.δίαμ.α, γλυκεϊαν καί ίσχυράν τήν φωνήν. 
Έ ν τή νεαρά κεφαλή του ούδέποτε σκέψις περί μέλλοντος, 
πτωχείας δυστυχίας έγεννάτο· άνήρχετο έ» χαρά τάς βαθμί
δας τής ηλικίας νομίζον αύτάς άτελευτήτους* έδίωκεν έν 
συγκινήσει έν φάσμα, τό φάσμα τής εύτυχίας πιστεύον είς 
τήν σύλληψίν του. Σήμερον τό πάν μετεβλήθη. Είναι γέρων, 
άνευ δυνάμεως, κινήσεως, ζωής- μισεί τά πάντα- εχει τόν 
οφθαλμόν θολόν, τό βλέμμα πεπλανημένον, άκομψους καί 
κοπιώδεις τάς κινήσεις, πικρόν τό μειδ ίαμα τρέμουσαν τήν 
φωνήν Έν τή λευκή κεφαλή του δέν γεννάται καί πάλιν σχέ- 
ψις μέλλοντος· όΥ αύτόν μέλλον είναι τό παρόν, τό πτοιχόν 
καί δυστυχές· Είναι γέρων ! ήτοι εύρίσκεται έν τή τελευτα ία  
βαθμϊδ ι τή; ηλικίας. Μετά λύπης στρέφει τό βλέμμα όπίσω 
καί μετά τρόμου πρός τήν ένώπιόν του χαίνουσαν άβυσσον. 
"Δπελπις έκτείνει τάς χείρα; ζητών νά κρατηθή που. Τό 
βήμά του κλονείται άπαύστως καί ολισθαίνει, ή δέ πτώσίς 
του άφευκτος. "Ηδη ή άλλοτε διωκόμενη καί μηδόλως συλ- 
λαμβανομένη σκιά τής εύτυχίας, ούδαμού φαίνεται- ά ντ’ αύ- 
τής έν ανακαλύπτει άληθές καί βέβαιον, ότι ίφθασε πρός τό 
τέρμα καί πολύ ταχέως. Ό λίγα  έτι βήματα καί τό πάν τε- 
λειόνει. Έν τώ σκότει τοΰτω τής απελπισίας είς θ εύρίσκεται 
μία φωτεινή λαμπάς τώ  παρουσιάζεται, η ελπίς τής ’Α θ α 
νασίας. Τήν λαμπάδα αύτήν ίσως έβλεπε καί έν τή ζωή του, 
άλλά μετά τών άλλων φώτων συγχεομένη δέν έφαίνετο το- 
σουτον'καθαρά τοσοΰτον παρήγορος όσον νυν, ότε πάν άλλο 
φώς έσβέσθη, πάσα άλλη έλπ ί; έξέλιπεν. Ό  φόβος τού θανά
του του ελκύει πρός εκείνην' ^ητεϊ να προσκολληθή, ώς ό 
ναυαγός έπί παντός επιπλέοντος, δ πόθος πλήν τής ζωής ε ί
ναι ισχυρότερος καί ή άγωνία έπί τής τελευτα ίας ίβαθμϊδος  
τή ; ζωής αυξάνει, άλλά και ή π τώ σι; εγγύς. Ευτυχείς οί 
έκπληρώσαντες έπί τής γή ; ιό εαυτών καθήκον καί θρέψαν- 
τες έν τή καρδία των τήν έλπισα τής αθανασίας. Δ ι' αύτούς 
δέν υπάρχει θάνατος, άλλά μ εταλλαγή  βίου. Έ ν  τή «ολισθηρά 
πλήν τού γήρατος πορεία καθ’ ήν μ,ετά λύπης ατενίζει πρός 
τά οπίσω καί με τα τρόμου ποός τά εμπρός, πας γέρων, μετά  
πόσης φρίκης αναγκάζετα ι ν' άτενίζη, ο -:ν τή πενία Totou- 
τος ; Διπλού; άγω ν συγκροτείται έν τή ψυχή του, αγών φό -
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βου καί αγών πείνης. Πόσον οίκτρά ή θέσις αυτού καί πό
σον πρέπει νά συγκινίί τους δυναμένους νά τώ παράσχωσι 
μιχράν βοήθειαν ! *Η λευκή καί ασθενής κεφαλή του ω θείτα ι 
εις άπόγνωοιν έπί τη ιδέα ότι στερείται του άρτου καί ότι 
τό ασθενές καί κινδυνεύον εις παν βήρια νά καταπέσρ σώμά 
του είναι ανίκανον πρός εργασίαν. *Η τρέμουσα χείρ του μετά  
κόπου κρατεί τήν ράβδον έφ’ή ; στηρίζει τά  βήματά του, πώς 
θά δυνηθή νά κρατήση τό έργαλεΐον δΓ ού θά κατορθώση νά 
προσπορίζεται τήν τροφήν; Κ α ί δποϊον εργον δύνανται νά 
έκτελέσωσιν αί άσθενεΐς καί αδέξιοι υπό τού χρόνου κ α τα -  
στάσαι χεΐρές του ; ΛΕν υπάρχει δΓ αυτόν καταφύγιον, τό 
έπαιτεΐν, άλλά τούτο είναι τό δυσκολώτερον καί έπιπονώ- 
τερον των έ'ργων, ώς έγκλεΐον τήν αισχύνην καί τήν περι- 
φρόνησιν. *0 δυστυχής φρίττει καί επί μόνη τή σκέψει· δ ι
στάζει επί πολύ, ά λ λ ’ ή ανάγκη ή ισχυρά αυτη δύναμις πρός 
$ν «ουδέ Θεοί μάχοντα ι»  τόν πείθει νζποφασίση. Κ αί άρ- 
χεται τού έργου καί τείνει τήν τρέμουσαν χεΐρα πρός τούς 
δ ιαβάτας καί ακούει τάς σκληράς καί άπανθρώπους έκείνας 
λέξεις «ό Θεός νά σ’ έλεήση», ών πολλάκις έγενόμην αύτή- 
κοος μάρτυς, χορίς δυστυχώς νά ίδω ποτέ τόν Θεόν, ρίπτοντα 
εκ τού ουρανού του τόν άρτον πρός τούς ατυχείς, κατά τήν 
Ιπιθυμίαν τών εύπορούντων. Πόσαι άρα πικρίαι καί απογοη
τεύσεις δέν γεννώνται έν τή πτωχή εκείνη ψυχή κατά τά 
πρώτα πρό πάντων έν τω έργιμ βήματα. Πόσα δάκρυα είς 
τούς ασθενείς εκείνους οφθαλμούς τού; μηδέν εύκρινώς δια- 
κρίνοντας. Πόσοι στεναγμοί σπαοάττοντες τήν καρδίαν καί 
πόσαι κατάραι πρός τήν άποκληρώσασαν αυτούς άδικον τύ 
χην ! 'Η παρηλλαγμένη μορφή του, αντί τού οίκτου εγείρει 
τήν χλεύην. *Η λευκή κεφαλή του αντί σεβασμού έξεντελι- 
σμόν καί πεοιφρόνησιν. Ή  τοαυλίζουσα γλώσσά του καί τό 
κλονούμενον βήμά του, κινοΰσι τούς πιθήκους άγυιόπαιδας είς 
άνόστους απομιμήσεις. Κ α ί γελώσιν οί παριστάμενοι μηδέ 
μικράν συμπάθειαν έν τη εαυτών ψυχή φέροντες. Καί δ άν
θρωπος τό ΰψηλότερον, τό εύγενέστερον τών πλασμάτω ν, είς 8 

δ Θεός έχάρισε καί λόγον καί πνεύμα καί κρίσιν καί καρδίαν 
καί α ισθήματα, λησμονών εαυτού, καί μή έννοών τήν χρήσιν 
τών πρός αυτόν υπό τού Πλάστου δοθέντων δώρων, κατέρχε
τα ι είς τό ποταπόν εργον τού έξευτελίζειν καί βασανίζειν 
πτωχόν δμοιόν του, μηδόλως σκεπτόμενος τ ί δύναται κα ί αύτω  
τό μέλλον νά παρασκευάζη. Ό  δέ πτωχός μή δυνάμενος βέ
βαια νά φιλοσοφήση, βλασφημεΐ τήν ώραν καθ ’ ήν έγεννήθη, 
καταράτα ι τού; ¿σπλάγχνου; δμοίους του καί ίσως νοεοώς 
τέν Πρόνοιαν αυτήν, ήτις δέν τώ άφήρεσε τό ζήν, πριν ρίψη 
αυτόν είς τάς όδού; ερμαιον τής κονωνικής αναλγησίας.

Έ ν Σκύρω ΆγαΟ. ’ Α ντω νιάθου.

Η ΑΙΒΟΤΣΑ ΤΗΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΤΩ* ΠΕΔΙΩ* TOT ΑΡΕΩΣ 

( Ά ν τ α π ό κ ο ε Π ις  έ κ  Π α ρ χ υ ίω ν )

’Εάν μ ετ’ εύχαριστήσεως καί δπερηφανείας θαυμάζωμεν 
είς τό Μέγαρον τής Βιομηχανίας τόσα γυναικεία αριστουργή
μ α τα — περί ών έν έκτάσει έν προσεχεΐ μου άνταποκρίσει—  
ή έκθεσις τού Πεδίου τού *Αοεως κ α τ ’ ούδέν υπολείπεται 
τής πρωτοτόκου αδελφής της.

*0  κ. Le ma ire άναμιμνήσκει υπέρ ποτε άλλοτε τόν Β%- 
douté είς τάς γυναικείας ακαδημίας κα ί τόν Chaplin είς 
τούς άνθούντας στεφάνους της. Ή  δεσποινίς Βρελάου, άνευ 
άνταγωνιστού μετά τόν θάνατον τής άτυχούς Μαρίας Βακίρ- 
ζεφ είναι άναντιρρήτως ή έξοχος διδάσκαλος του μέλλοντος. *Η 
δεσποινίς Ρούβενς είναι έκ τών διασημοτέρων ζωγράφων μας. 
Ή  νεαρά Κόρη της, τόσον ίδιοτρόπως αλλά καί μεγαλοποεπώς 
έρριμμένη επί τού κηρωτού υφάσματος προσελκύει τόσους θαυ- 
μαστάς, όσους καί ή ακαδημία, ήτις θεωρείται παρά τών πολ
λών ώς υπερτέρα τής τού Henner. Βεβαίως ή μίςς Ρούβινς 
έξησφάλισεν ήδη είς τήν πατρίδα της έξοχον μεγαλοφυα καλ- 
λ ιτέχνιδα. Πολλαί ά λλα ι ώραϊαι εικόνες, μεταξύ τών δποίων 
αί ε ύ ο ίε β ε ις  τής δεσποινίδος Ά νε τά ν , α ϊτ ινες  θά ήσαν τε- 
χνικώτεραι, έάν έμειδίων μ ετ ’ όλιγωτέρας κατανύξεως. Τά λε
π τό τατα  έγκαυστα μικρογραφήματα τής κ. Χεβαριέ, έπισύ- 
ρουσι τόν θαυμασμόν διά τήν καλλιτεχνικήν δεινότητα καί τήν 
εύσυνείδητον έκτέλεσιν.

Αδύνατον νά απομακρυνθή τις τής αιθούσης χωρίς νά ά· 
πονείμη θερμότατα συγχαρητήρια πρός τήν Μαρίαν Καζεν 
διά τόν Ά κ ο κ ο χ μ κ ίμ έ ν ο ν  τ η ς  εργον γλυπτικής είδους 
καθαρώς γαλλικού, εάν δυνάμεθα νά μεταγειρισθώμεν τήν 
έκφρασιν ταύτην. Α ληθώ ς ούδεμία τών ιερατικών ασχημιών 
τής γερμανικής σχολής έν τή π ιστή αποδώσει τού αγροτικού 
συμπλέγματός της, τού έμπνευσθέντο; υπό τής πραγματικής 
άληθείας τ?ς πηγής ταύτης παντός έξοχου δημιουργήματος.

*Ας μοί συγχωρήσωσιν οί κύριοι άνδρες εάν δέν αναφέρω 
έν τή  άσθενεί ταύτη  κρητική μου ανδρικά ονόματα, αφού 
άναδεικνύουσα γυναικείας εξοχότητας δ ι’ εφημερίδα άφιερωμέ- 
νην είς τάς γυναίκας θεωρείται φυσικόν αίσθημα έπιβαλλό- 
μενον είς κόρην τής Εϋας.

Π α ρ ισ ινή  α α λ λ ιτ έ χ ν ις .

Ε Π Ι Σ Τ Α Ξ Ι Σ

Ή  δυσφημία έπιδρα τόσον έπί τινων ασθενειών ώς καί έπί 
οίου δήποτε αντικειμένου. Ύ πάρχουσι κατά τάς γενικάς πε
ποιθήσεις άσθένειαι καλα ί καί κακαί. Α ί μέν απέκτησαν αδ ί
κως φήμην κακήν, αί δέ άτόπως καί παραλόγως φήμην α γ α 
θήν. Έ συνειθίσαμεν νά γελώμεν διά ταύτας, νά κλαίωμεν καί 
έπελπιζώμεθα δ ι’ έκείνας.

’Επειδή δέ ό βίος ήμών είναι ανάμικτος πόνων καί απο
λαύσεων καί επειδή ή πλάνη μας έπί τής σπουδαιότητος ή 
άσημότητος τών ασθενειών δυσαρέστους πολλάκις έπάγετα ι 
συνεπείας, διά τούτο έπιστημονικλ σειρά μελετών έπί τού 
θέματος τούτου δέν δύναται ή νά ένδιαφέρη τάς άναγνωστρίας 
τή ; έφημερίδος ταύτης.

Κλαίομεν, άπελπιζόμεθα διότι σταγών αίματος έπεφάνη 
έπί τών χειλέων προσφιλούς ήμΐν προσώπου. Έ άν ή σταγών 
διπλασιασθή έάν τό έκ τού στόαατος αίμα · ρεύση άφθονώ- 
τεοον κλαίομεν ζώντα τόν υποστάντα τοιαύτην αίμόρροιαν. 
Έ άν όμως τό αυτό α ίμα  ρεύση άπό τής ρινός, σταγόνα πρός 
σταγόνα, βραδέως πλήν ήσύχως καί κανονικώς, άδιαφοροΰμεν, 
γελώμεν. Α ίυ ,ά τ ω ΰ ε ν  ή  μ ύ τ η  τ ο υ ,  λέγομεν ινετ’ άδιαφο-
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ρίας, πολλοί μάλιστα  φρονούσιν ότι τό έκ τής ρινός ρέον αίμα  
ωφελεί μεγάλως είς τήν υγείαν.

Καί όμως ή έπ ίσταξις τής ρινός είναι ώς έπί τό πολύ σύμ
πτωμα βέβαιον τής άτάκτου κυκλοφορίας τού αίματός μας. 
Δύναται βεβαίως νά έπέλθη έπ ίσταξις καί έξ άπλής πληθώ
ρας α ίμ α το ς, η συμφορήσεω; τού αίματος ε ίς  τήν κεφαλήν, ή 
¿ξ ήλιάσεως, άλλά συνεχέστατα ή έπ ίσταξις τής ρινός έχει 
ώς αιτίαν τήν ύπαρξιν πολύποδος είς τάς κοιλότητας τής ρινός, 
ί  προσβολής τών πνευμόνων, ή προμηνύει παθήσεις
στηθικά;, τού -/[πάτος, τών νεφρών. Κ ατά  τάς περιπτώσεις 
ταύτας ή έπίσταξις συμβαίνει άνά πάσαν πρωίαν καί δέν ε ί
ναι ποσώς άφθονος.

Ή έπίσταξις τής ρινός συμβαίνει συνεχώς καί έξ άλλοιώ- 
σεω; τού αίματος, είναι δέ τότε πρόδρομος τυροειδών πυρε
τών. Είς τήν ευλογίαν, τήν ιλαράν, τήν σκαρλατίναν, ή έπί- 
σταξις τής ρινός ουδέν προμηνύει τό εΰχάριστον. Διά τούς 
άνεμικούς ή έπ ίσταξις τής ρινός δύναται νά έχη ολεθρίας 
συνεπείας.

Δυσπιστώμεν λοιπόν πρός τάς επιστάξεις τής ρΐ'ός, διότι 
έάν συνεχώς παρουσιάζεται ώς ασθένεια ελαφρά, δύναται 
ίμως νά προμηνύη καί πάθησιν σοβαρωτάτην ήν προλαμβά- 
νομεν δ ι’ έγκαίρου θεραπείας καί προφυλακτικών μέτρων. 
Φειδώμεθα τού αίματός μας καί μή συνειθίζωμεν νά βλέπω- 
μεν αυτό1 ρέον άδιαφόρως. Τό αίμα αποτελεί τήν δύναμιν, 
αυτήν τήν ζωήν μας. Τά α ίμά μας είναι τό κέντρον πάντων 
τών φαινομένων τής διατροφής. Διατελοΰν είς διαρκή κί- 
ντ,σεν. δέχεται καί αποδίδει άκαταπαύστω ς νέα μόρια. 'Ώ -  
μεν λοιπόν άγρυπνοι έπί τής ίσορροπίας τού ισοζυγίου τού 
αίματός μας, διότι μόνον διά τού ισοζυγίου τούτου έξασφα- 
λίζεται ήμϊν ή ζωή.

Πολεμήσωμεν λοιπόν τήν ρινικήν έπ ίσταξιν, όχι διά τό 
δΓ αυτής γινόμενον κακόν, όσον διά τήν ασθένειαν, ήν ένδε- 
χόμεν ον νά προμηνύη.

Μ αρία Πιέρ Ιατρός.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

(Ά νταπ όκρ ισ ις  έκ Παρισίων.)

Αί έχθρχί τών μακρών έσθήτων, μεταξύ τών όποιων βεβαίως 
« ψ έ γ ο ν τ α ι  αί καλαίσθητοι ’Λτϋίδες, α ί ώς απόγονοι τώ ν καλών 

^■ Κ ίσποινώ ν τών Ομηρικών χρόνων, μη έννοοΰσαι να άναπλήρώσι 
■ ι* τών αισθητών των τα  δημοτικά σάρωθρα, δύνανται άπό τοϋΐε  
^αποτείνω σι τά συγχαρητήριά των πρός τούς επινοητής του συρ- 

οιτινε; κατήργησαν άποφχσιστικώς καί άμετακλήτω ς τόν θνη- 
5ν τοϋτον νεωτερισμόν. Μόνον αί έσθήτε; μεγάλης άξία ; φερο'- 

εις πλουσίχς καί μεγαλοπρεπείς αίθουσας, ή εις εσπερίδας 
*[ επίσημα γεύματα μένουσι μακραί κατά τόν προαιωνίως έπιχρα- 

Β γ ' *  συρμόν, τόν μεταοληΟέντα οιά τής παροοου τοϋ χρόνου εις 
■ε νή παράοοσιν ή παγκόσμιον εύιμον.

Κ-Αυστυχώς ή κατάργησις τής μακράς έσΟήτος συνεπάγεται τή ν  
'^ ^ γ η σ ιν  τών ισοϋψών άπλουστάτων ένουμκσιών, α ΐτινες καδίστων 
γ Χ-Τ*Τϊν ή τήν ώραίχν καί χαρίεσσαν τοϋ σώματος στάσιν καί άπέ- 

γραφικωτατα τήν κανονικήν τοϋ αναστήματος κατατομήν. Α ί 
Πί φυσεως ηοικημέναι εχουσιν, ώς γνωστόν, τή ν  πλειονοψη- 

|Γ*ν 0ΟΓ*ντ®χοδ τής γής, καί α ί δίκαια·, όσον καί έγω ίστικα ί ί ια -  
^^ΒΡΤι,τήσεις των ευρον ηχώ παρά το”; συρμοδεταις. Δεν Οέλουσ

λοιπόν πλέον φορέματα άπλα καί ισοϋψή, διότι τά φυσικά των ελατ
τώ ματα  καθίσταντα ι καταφανέστερα υπό τάς έοΟήτας ταύτας.

Τό έμπροσθεν τής έσθήτος σχηματίζε ι έλαφρως κυματοειδείς πτυ· 
χάς, τό όπισθεν δέ διά συμπεπυκνωμένων πτυχώ ν εξακολουθεί σχη -  
ματιξρν κλειστόν ριπίδιον. Τό κάτω άκρον περιβάλλεται διά πτυχω - 
τοΰ στενοϋ εξαρτήματος, όπερ προσαρμόζεται έπί τής έσθήτος διά 
διπλής σειράς πομφολυγοειδοϋς επιθέματος (ΙίΟΙΙιΗοη«;). Ά ν τ ’ αύτοϋ 
θέτουσι πολλάκις σειράν κόμβων έκ στενών τα ιν ιώ ν , δι’ ών κοσμοΰσι 
καί τό περικόρμιον τής έσθήτος. Ό  κόμβος Λουδοβίκου XV, μετα  
ή άνευ άκρων κατέχει τήν πρώτην Οέσιν μεταξύ τών νεωτάτων τοϋ 
συρμοϋ επινοήσεων. Τριπλή σειρά γαλονίων διαφόρων χοωμάτων καί 
σχεδίων τίθετα ι έπίσης έπί τοϋ πολυπτύχου ποδογύρου τής έσθήτος.

Τά περικόρμια στολίζονται πλουσίως, κατασκευάζονται δέ εις 
διάφορα σχέδια πάντοτε έκ δύο χρωμάτων. Περικόρμιον μόλις ένού- 
μενον έπί τώ ν ώ μω ν, υπό τό όποιον εξέρχεται ύποκάμισον πολύπτυ
χον μετά περιχειρίδων έκ τοϋ χρώματος τοϋ υποκαμίσου είνα ι τό 
τελευταίον σ χ έ ίιο ν , τό όποιον έπεδοκίμασεν όλος ό καλλαισθητικός  
κόσμος τής Παρισινής κοινωνίας.

Παρατη.ροϋμεν 8ι ι  απαντα τά άνοικτόχροχ θερινά φοθέματα στο
λ ίζοντα ι διά μελανών επιρρχμμάτων καί εξαρτημάτων, οπερ προσ
δίδει μεγάλην ευγένειαν είς τή ν  ενδυμασίαν καί τήν φυσιογνωμίαν 
έν γένει.

Χρώμα τοϋ συρυ.οϋ μένει πάντοτε τό ίόχρουν, τό όποιον συζευ- 
γνύουσι μ ετά  τοϋ άνοικτοΰ κιτρίνου χρώματος, οπερ σπουδαιοτάτην 
καταλαμβάνει όσημέραι Οέσιν έν τή  άμφιέσει τών μελαγχροινών.

Α ί διά τά ; έξοχάς καί τά λουτρά φερόμεναι έσθήτες είναι άνο ι- 
κτόχροοι, π/είσται δέ έκ λευκής φλανέλας μετά  μελανών έξαρτη- 
μάτω ν. ‘Τφάσματα μετά σχεδίων τετραγώνων έπλημμύμησχν έπίσν-ς 
τόν κόσμον. "Ανθος τοϋ συιμοϋ, διαδεχθέν τό άγριον ΐον (ρ»”Εέθ) 
είνα ι ό κύανος (ΙίΙκιΊ) όπερ πάσα κυρία τοϋ συρμοϋ φέρει έπί τ ?ς  
κόμης ή έπί τής κομβιοδόχης της, ή έπί τής σκοτίνης ζώνης, ήν α ί 
κυρίαι φέρουσι με όξείαν άκραν πρός τά  κάτω , ακριβώς δμοίαν πρίς 
τό σχήμα τοϋ στηθοδέσμου.

Οί π ίλο ι ποικίλλουσι μεταξύ τών έκ ψ ιάθης τής Φλωρεντίας 
μεγάλων διαστάσεων καί απείρων σχημάτω ν καί τών μ ικρών διαδη
μάτω ν, ατ ινα  τοσον καλώς περιβά/.λουσι πάσαν γυνα ικείαν Φυσιο
γνω μίαν. Έ ν γένει εξαρτήματα τών λευκών καί κ ίτρινω ν π ίλω ν έκ 
μέλανος βελούδου ή μελανών τριχάπτων.

Είοομεν κλειστόν πίλον διά κυρίαν, όν περιγράφομεν, πεποιθυίαι
^ - . V  1Οεΐ αι π/εισται των κυρίων αναγνωστριων (¿ας Οχ χχτχσχευζσωσι 

δια τήν φθινοπωρινήν εποχήν τό ώραίον τοϋτο κάλυμμα. 2/ήμχ δια- 
δήματος περιβαλλόμενον διά κυψελοειδώς πτυχωτής έκ μέλανος του- 
λ.ιου τα ιν ία ς, (Γ«ΙΟ-ΙιΟ) περιπλαισιούσης Οαυμασίως τό πρόσωπον. Έ π ί 
τού πλαισίου τούτου δέσμην ρόδων Οχυμααίων, όμοίχν δέ το ιαύτην, 
υπότό πλ,αισιον, πίπτουσαν αμε/.ώ; έπί τώ ν προμετωπίων βοστρύχων.

Ο  Ε Π Ι Δ Ο Ξ Ο Σ  Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ  8 Ρ 0 Ν 0 Υ
Κ αίτοι άργά, ενεκεν τής μεκράς ίια κ ο π ή ; τοϋ φύλλου 

μ α ;, ούχ’ ήττον χάριν τών εν τώ έξωτεοικώ κ. κ. συνίρομη- 
τριών μ α ;, α ΐτινες ΐσω;, 5έν λαμβάνουσι πολιτ ικά ; έοημερί- 
^ας, άναγράφομεν τά κατά τόν τοκετόν τής πριγκιπίσσης 
Σοφίας.

Τήν 1 ίη ν  παρελθόντος μηνός ώραν 4 μ. μ. κατέλαβον τήν 
πριγκίπισσαν Σοφίαν διαμένουσαν έν Τατοίω α ί ώδινες, αμ έ
σως ειίοποιήθησαν οί ιατροί κ. κ. Π απαζήση; κ*αί Χ α τζ ϊ-  
σκο; μαιευτήρ, έν τώ  μεταξύ δέ ποοσέδραμεν ή εις τήν ακο
λουθίαν τής πριγκιπ ίση; διατελούσα Γερμανίς κ. Έ γγάρ . Τήν 
κυρίαν ταύτην είχεν άποστείλει πρό; τήν πριγκίπισσαν ή Α υ-  
τοκρατειρα Φρειόερίκου ως οίκονόμον, ά λ λ ’ εσχάτως έπί τή
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ευκαιρία τοκετού τινο; έν Τατοίω, εφανη οτι ή το μαία καί 
μαία Ιξοχο; την όποιαν ή μητρική πρόνοια καί φιλοστοργία 
εταξεν άφανώ; είς τύ πλευρό» τη ; πριγκιπίσσης ώ; φύλακα 
άγγελον. Ή  πριγκίπισσα Σοφία ε ίε ιξεν αξιοθαύμαστο» θάρ- 
ρο; καί γενναιότητα.

Ό  μζιευτήρ κ. Χατζίσκος ήλθε κατεσπευσμένο»; τήν 1 1 
καί ήμίσειαν μετα τό μεσονύκτιον, παράστατο <îs ηοη καί ό 
ίατοό; κ. Π απαζηση;, άλλ" ουδετέρου αυτών 5; ανάγκη παρέ- 
στη, καί μόνον ή κ. Έ γγάρ περιεποιήθη .τήν επίτοκον μ έ
χρι τέλους.

Τήν 8 ην ό'έ ώραν καί 35' ακριβώ, τής πρωία; ώς είχε προ· 
είπει ή Γερμανίς μα ία , έγεννήθη ό νέος ήγεμονόπαις. Άορεν ! 
άνεφώνησεν ή κ. Έ γγάρ καί χαρά ήκτινοβόΧησεν ε ί; τά πρόσ
ωπα πάντων.

Ή  ευφρόσυνο; χαρά μετεβιβάσθη αμέσως τηλεγραφικός 
ε ΐ;  τόν βασιλέα καί τήν βασίλισσαν ευρισκομένου; τότε εν 
Εύρώπφ καί εΐ; άπάσα; τά ;  ξένα; αύλάς.

Τήν 11 *)2 π. μ. εψάλη ίοξολογία έν τω αγροτικό» ναί 
σκω τή ; Β. Ιπαύλεως, εις ήν παοέστησαν -ά ν τ ε ; οί βασιλό- 
π α ιίε ς  καί οί αύλικοί.

Μ ετ’ ολίγον άφίκοντο ό Σεβ. Μητροπολίτης, όστι; ανέγνω 
τά ; εκκλησιαστικά; ευχά; έπί τού νεογνού, ό πρωθυπουργός, 
οί υπουργοί καί ό δήμαρχος, είτα  ή μεγάλη κυρία τή ; τιμή ; 
Θεοχάρη, φέρουσα έπί μεγαςίνου καί 5ιά πολυτίμων τριχά · 
πτων κεκοσμημένου προσκεφαλαίου τό νεογνόν, περιοεβλημέ- 
νον δια βαρυτίμων σπαργάνων, τά οποία είχον άποστείλει ή 
αυτοκράτειρα Φρειδερίκου καί ή αΰτοκράτειρα τή ; Γερμανία;» 
παοουσίασεν αυτό πρό; τό υπουργικόν σώμα.

Ό  νεογέννητο; ήγεμοιόπαι; εϊχε περιβληθή υπό τού άντι- 
βασιλέω; τήν ταινίαν τού μεγαλοσταύρου.

Ό  υιός τού διαδόχου ώνομάσθη Γεώργιό; καθ’ ά είχε

I Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ  I

PIERRE DECOYRCELLE

ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ
*

ΜΕΡΟΣ Α'· 
ι

*Η θαλαμηγός Β ε λ λ ί  δ α, φέρουσα την γαλλικήν σημαίαν δια- 
σχ ίζει μετά  μεγαλοπρεπεία; επισήμου τήν κυανήν θάλασσαν. Οί 
ναΰτα ι άνηρτημένοι άπό των ιστών ώς π τηνά  έπί κλάδων δένδρων 
^ καθήμενοι οκλαδόν εις γωνίας σχεδόν απροσίτους χαθαρίζουσι, 
πλύνουσι, ξυνουσιν ή κηρόνουσι, συμπληροϋντες ουτω τόν καλλω π ι
σμόν τοΰ πλοίου.

*0 πλοίαρχος επ' τής γέφυρας, μέ τά δίοπτρα πρό τώ ν οφθαλμών, 
εξετάζει, καπνίζων τό σιγάρον του, άδιόρατον σχεδόν σημείον τοΰ 
δρίζοντος και μεταδίδει διά τής φωνητηρίου σάλπιγγάς του τάς συν
τόμους διαταγάς του π ρ ί;  τόν μηχανικόν τοΰ πλοίου.

Ποός τά δπισθεν υπό σκηνήν έκ περσικών δφασμάτων κατεσκευα- 
σμένην έπεκτείνετα ι ανατολικός τάπης, κύκλω τοΰ όποιου παρατάσ
σεται εΐκοσάς παντοιοχρόων προσκεφαλαίων και ικανός αριθμός δια- 
φοροσχήμων εδρών.

Κάτοικοι τής έν λόγω σκηνής εις πίθηκος, μυούμενος τάμυ

προαποφασισθή, Γεώργιος, ΐνα άνοιξη πρώτος τήν σειράν των 
φερωνύμων τω πκππω του Ε λ λ ή ν ω ν  βασιλέων.

Τήν 11 πρωινήν ώραν εκατόν καί ε ΐ; κανονοβολισμοί ρ«. 
φθέντες εκ τού Λόφου τών Νυμφών ανήγγειλαν εΐ; τούς κα- 
τοίχους τής ποωτευούσης έπισήμως τόν ευτυχή τοκετόν.

Τήν ποοιίαν τής επομένης μετέβησαν εί; τήν έν Δεκελεία 
Β. Έ π α υλ ιν , ό πρωθυπουργός, ό υπουργός τή; Δικαιοσύνης 
καί μ ε τ ’ αυτών ό Σ. Μητροπολίτης καί συνέταξαν τήν επί
σημον ληξιαρχικήν πράξιν. Τήν 19 ’Ιουλίου άφίκετο καί ή 
μήτηρ τής πριγκηπίσης Σοφίας Αυτοκράτειρα Φρειδερίκου 
μετά τών δύο θυγατέρων της πριγκιπισσών Βικτωρίας καί 
Μαργαρίτας, α ίτινες θέλουσι παραμείνει ενταύθα μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου.

Ή  πριγκίπισσα Σοφία ώ; καί τό νεογνόν χαίρουσιν ά. 
κοαν υγείαν.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
II ώ ς  ε ζ ω ν  α ί  Ά γ γ λ ί δ ε ς  κ α τ ά  τ ό  1 450. Έκ 

τοΰ εσχάτως δημοσιευθέντο; ήμερολογίου τής δεσποινίδος Έλισσάβετ 
Βουδεβίλλ άποσπώμεν τά επόμενα, χαρχκτηριστικώτατα διά τόν 
τρόπον τής ζωής τών γυναικών τής εποχής εκείνης.

((9η Μαρτίου 1 450. Ή γέρθην τής κλίνης περί τήν τετάρτην τής 
πρωίας ώραν, ήμελξα τάς αγελάδας μετά τής Α ικατερίνης. Κατε· 
σκεύασα μετά ταΰτα  τό βούτυρο» τής ημέρας μετά τής Ραχήλ, τής 
όποιας έπέδεσα τόν έκτοπισθέντα βραχίονα. Είς τάς ες ήτοίμασα τό 
φαγητόν, τό οποίον Εδρασε πλειότερον τοΰ δέοντος. Είς τάς επτά διένά 
νειμα μετά τής μητρός μου τό πρόγευμα πρός τούς έογάτας. Είς τάς 
8 έκχθάρισχ τόν Τούμδη. τόν ώρχίονμου ίππον. Είς τάς 10 ¿προγευ
μάτισα  μετά τής μητρός μου κχ: τοΰ Ζόν Γρέϋ, ό'στις έκάθητί 
πλησίον μου καί μέ έπεριποιεΓτο τρυφερώτατα. Είναι αξιόλογος

στήριχ τής συγχρόνου φιλολογίας άποφυλλίζει μετά σοδαρότητος λη- 
σμονηθέν έπ ί τίνος έδρας μυθιστόρημα, έ/ω μεγαλοπρεπέστατος έρο- 
θροκύανος ψυττακό ; έντότ πρασίνου κλωδοΰ άνοιγοκλείει βραδέως 
τούς οφθαλμούς έπισπεύδων ?ιά τή ; υπναλέας ταύτης χχταστάσεώς 
του τήν πέψ ιν  γεύματος πλουσίου κα! απολαυστικού.

’ Εάν άκολουθήσωμεν τό πρώτον έπί τοΰ καταστρώματος χαίνον 
τοΰ πλοίου στόμιον, κατερχόμεθα εις είδος άντιθαλάμου εΰρυχώροο, 
έπί τών τοίχων του όποίου άκτινοδολοΰσι πεντήκοντα ^ερίπου κα- I 
ραβΐνχι, πχρ’ αύταΓ; δέ ισάριθμα ξίφη, π ιστόλια , καί παντός είδους 
δπλχ. ’ Εντεΰθεν συμπερχίνομεν ί τ ι  καίτοι ή θαλαμηγός χΰτη πρί- 
ώρισται εις πλόας διασκεδάσεως καί αναψυχής, είνα ι έφωδιασμένη. 
καταλλήλως, οπως ύπεοασπίση τήν σημαίαν της εναντίον πάσης εχ
θρικής έπιθέσεως. θ

Ό  πολεμικός ούτος ανπθάλαμος δ ιασχ ίζεται χνά πασχν στιγμή’ 
ΰπό πληθύος όπηοετών, φερόντων έπί τών χειροχτιοφόρων χειρώ’  
των πολυποίκΓ· χ κχ: άρωμχτικώς άχνίζοντχ έδέσμχτα ποοδίδοντ* 
τήν επ ιστημονικήν δεινότητα τοΰ κχτασκευαστοΰ κα! τήν μεγάλη’ 
ϊρεξιν τών καταναλω τώ ν. Οί υπηρέτχι οδτο: εισέρχονται ό είς μ»τι 
τόν άλλον είς παρακείμενον τή όπλοθήκη δωμάτιον, δπόθεν ό ί» 
τής συγκρούσεως τών π ινακίω ν καί ποτηρίων θόουδος άναμιγνΰετ*1 
μετά φωνών ανδρικών καί θορυβωδών γελώτων.

Έ ν τω μέσω τής πλουσιωτάτης ταύτης αιθούσης κεΓται πολυτε- 
λώς διεσ/.ευχσμένη τεάπεζα. πεοί τήν όποιαν έξάς νέων άνδρω* 
ζωηρών καί εύθυμων, φα ίνετα ι τιμήσχσχ τό γεΰμα άνχλόγως τής 
αξία ; του.

Οί εξ ούτοε νέοι, ο ίτ ινε ; εκ τε τής ένδυμχσίχς κχ: τής συμπερ·.^ 
φορά; φαίνονται άνήκοντες είς τήν αριστοκρατικήν τάξιν, έπχνερ-
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Κί|ρς, χχί τακτικός είς τήν λειτουργίαν τής Κυριακής. Τήν 6ην μ . 
μ. εδωκα τροφήν ε ί; τά ; όρνιθά; μου. Εί; τά ; 7 έδειπνήσχμεν καί 
είς τά; 9 κατεκλίνθην. 

άί’ Ή νεανι; αύ'τη, ήτ ις  τόσον καλώς έχρησιμοποίει τάς ώρας τή ;
ήμέοας της Ιγένετο μετά τόν θάνατον τοΰ Ζον-Γρέϋ, συζύγου της, 

λ']|ι»ίλ.ισσχ τής ’Αγγλίας. νυμφευθεΓσχ είς δεύτερον γάμον τόν βασ ι- 
¿Δέα Έδουάρδον IV.

’Α λ η θ ή ς  σ υ ζ υ γ ι κ ό ς  ε ρ ω ς. ‘ II χήρα του Ίωάννου  
Λαντζα είναι εκ τών γυναικών, α ίτινες  κα! μετά  θάνατον τοΰ συ- 
ζύγευ των μένουιι π ίστα ! και άφωσιωμέναι είς πάσα; τά ; επ ιθυ
μία; εκείνου Ο σύζυγο; της χποθχνών άφήχεν αυτήν πτώχοτάτην, 
διότι ζών Εδιδε τά πάντα είς τήν πχτρίδα, χωρίς ούδέν νά λαμ- 
§#νη πχρ’ αυτής Τό έθνος άνχγνωρ'ζον τάς εκδουλεύσεις τοΰ άνδρός 

τήν πατρίδα, εψήφισε γεννχίχν ένησιαν σύνταξιν υπέρ τής 
χήρας αύτοϋ. ‘ Η χήρα Λ άντζχ άπεποιήθη διά τών έξή; ώρχίων καί 

ί μεστών αύταπαρνήσεως λέξεων : ’Ε ά ν  ε ζ η έ κ ε Γ νο ς, δ έ ν 
; θ ά μ θ !  ε π ε τ ρ ε π ε  ν ά  δ ε χ θ ώ ,  ν ε κ ρ ό ν  δ έ ν  έ π ί -  

6 υ μ 5  ν α  τ ό ν  δ υ σ α ρ ε σ τ ή σ ω .

’Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ν  Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ί ο »  έ ν  Ν ε α -  
π ι λ ε ι .  Ό  υπουργός τής δημοσίας έκπαιδεύσεως Ροζέλη; συνε- 
νοηθείς μέ τά τοΰ δημάρχου τής Ρώμης κ. Ά ρμελίνη ,προέβησαν είς 
σόστχσιν ανωτέρου έπιστημονιχοΰ σχολείου θηλέων, πρώτου τοιούχου 
κχθ’ απασαν τήν ‘ Ιταλίαν.

Ν ο μ ο θ ε τ ι κ ά !  τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς  έ ν  Ί τ α λ ί μ .  
Κχτν. τούς νεωστί ψηφισθέντας νόμου; έν Ί τα λ ίρ  έγένοντο ίχαναι 
τροποποιήσεις, εςισοΰσχι πως τα δ ικχ:ώμχτα τών δύο συζύγων. 
Κχτ;. τχ αρθρα 353 κα: 354 δέν επ ιβάλλετα ι τιμ.ωρίχ μόνον πρός 

... ·. τήν προδίδουσαν τήν συζυγικήν π ίσ τ ιν  γυνχΓκχ, αλλά καί πρός τόν 
άνορα, περί ού τό έν λόγω άρθρον εχει ώ ; εξής : Ό  σύζυγος, βστις 
διατηρεί ερωμένην, είτε έν τω ίδίω οικω, ε ίτε εκτός αύτοϋ, τ ιμ ω -  

\ ρείτχ1 δια φυλακίσεω; τριών εως τριάκοντα μηνών. Ή  καταδίκη  
αΰτη τω άφαιρεΓ κα' παν δικαίωμα - συζυγικόν έπί τή ; ίδ ια ; συζΰ- 

_̂ .ιγοο· Η μετ αυτου ζώσα ερωμενη τιμω ρείτα ι διάφυλχκίσεωςενόςετου;.

Α ί γ υ ν α Γ κ ε ;  κ α ί  ο ί  σ ι δ η ρ ό δ ρ ο μ ο ι .  Μεταξύ
προτερημάτων τών 'γυναικών δέον νά καταλεχθή καί ή ϊκχνό- 

ρίτης *ΰτών περί τήν διεύθυνσιν καί δ ιαχείρισιν σιδηροδρομικών έπι-

χοτται εις Γαλλίαν μετά δίμηνον άνά διαφόρου; θχλάσσας κα! χώ- 
;̂Γ- ρζ; ireptoBeiccv.

λο ιnà'j ε/ομεν περί της χθεσινής πρώτης παρχστάσεω; 
β*®5 Πέτρου V a rie té s ; ήρώτησεν ισχνός κχ! νοήμων τή ν  ό'ψιν νεχ- 

νιχ,, όνομχ,ομενος Γουστχΰος Βχ/Δεν, έτερον ύώηλοΰ αναστήματος 
-ίοτις ώ; εκ τής θεσεω; ήν κχτείχεν είς τήν τράπεζαν έφχίνετο ό 
««ιοκτήτη; τή ; ώραία; θαλαμηγού. ”Α ! να ί ! Εχει δίκαιον ο Γου- 

B f 95» ®π£ΐτεν ό παρ’ αυτόν τοποθετημένο; μικροΰ άναστήματο; 
**λυ’ μέ ερυθρά; παραγναθίδας.
^^MptOÍ μου, άπηντησεν δ ερωτώμενος. Δυστυχώ; οΰδεμίαν δυνα- 

π*?άσχω πληροφορίαν, διότι δέν ελχοον είσέτι τάςκση- 
εφημερίδας.

βά*λά, άντεΓπεν, χαμηλοφώνως ετερο; συνοαιτημών. Ό μιλεΓτε

ονστατον, φ ίλε μου. Δέν εννοείς διότι ταξειδεϋει; διά πρώ- 
»  **?Χ>Ι επ'· Τθς θαίαμηγοΰ τοΰ αγαπητού μας άμφιτρύονο; καί 

ε.υργιου Νεροιλ. Ένώ ήμεΓ;, ο ίτ ινε ; κατ’ Ετος δεχόμεθζ 
Β τ υ γ ε ν ή  πρόσκλησίν του, γνωρίζομε» καλώ ;, οτι ό Γεώργιος πρό 
■ Μ ’ ϊχωοήσεώς του διά μακρυνόν πλοϋν, εφοδιάζεται μέ έφημε- 
W&i ολοκλήρου έοδομάδος. Κ α θ ’ έκάοτην δέ άναγινώσκει άνά μίο

Χ δ; 

4|?*ν.
Καί

: ’  κατα χρονολογικήν σειράν, κα! οίίτω δύναται νά εχη τα κ τ ι-  
^θ» ημερησίαν εφημερίδα του, χωρίς νά προσεγγίζη είς τήν

ê £tí όπομονήν νά άναμένης, ήρώτησεν ό Γανπρί τήν

χειρήσεων. Ού’τως έν ’Ό χεο ή μ ις  Φχνή Β ίλ ιαμ  άνέλαβε τήν κατα
σκευήν σιδηροδρομικής γραμμής διά. λογαριασμόν μεγάλη ; σιδηρο
δρομική; έταιρίας. Η δεσποινίς εχει μ.Εγαν αριθμόν άνδρών καί
ίππων δπό τάς διαταγάς της. ’Εσχάτως ή δεσποινίς αυτή έξετέλεσε 
μ εγάλα; σιδηροδρομικά; εργασία; έν τή  π ολ ιτε ί?  Ίνδ ιάνη .

Γ υ ν α Γ κ ε ;  έ ν σ τ ο λ ή .  Α ί κυρίαι α ί ύπηρετοΰσαι ώ ;
υπάλληλοι παρά τή  διευθύνσει τώ ν ταχυδρομείων καί'τηλεγράφω ν  
έν Γερμανία, Οά φέρωσι τοΰ λοιποΰ έν τώ γραφείω στολήν συνιστα- 
μένην άπό κυανοΰν Ζέρσεϋ Τρικό μέ κίτρινον περιλαίμ ιο» μετά  κεν
τημάτω ν καί κομβίων έκ μετάλλου. Α ί φοΰστχι θά παραμείνωσιν 
«ί α ύτα ι.

'Π π ο ι ή τ ρ ι α ”Α χ κ ε ρ μ α ν .Ά π έθα νεν  έν ΙΝικαία ή δ ιά
σημο; ποιήτρια χ. ’Ά κχερμαν ή τ ις  εσχε ήμερα; δόξης, κα! ή μ ν ή 
μη τ η ; θα τ ιμ ά τχ ι ύπ ’ εκείνων ο ίτινε ; άγαπώσιν έν τή  ποιήσει τήν  
άνχχίνησιν τών μεγάλων φιλοσοφικών προβλημάτων τής άνθρωπίνης 
ΰπάρξεως.

'Η κ. "Ακκερμεν έγεννήθη τό 1813.  Τά πρώτα τ η ; Ετη διέρ-
ρευσαν εν τή  μελέτη καί τή  απομονώσει.

Από νεαρά; η λ ικ ία ; εμυήθη τελείω ς τά αριστουργήματα τών 
ξένων φιλολογιών.

Τό 1838 μετέβη ε ί; Βερολίνο» όπου δ ιέμεινεν όλόκληρον Ιτος. 
Έ χειθεν επανήλθε» άλως διόλου έχγερμχνισθεΓσχ, Ενθου; έκ τ ή ;  
γερμανική ; φιλοσοφίας, τών μυστηρίων τ ή ; όποια; έγένετο κάτοχος. 
ΈπανελΟοΰσα ε ί; Βερολίνον ένυμφεύθη τόν "Ακκερμχν, θεολόγον, 
τών εργασιών τοΰ όποίου μετέσχε μετά  μεγάλου ζήλου, έγκαταλεί- 
ψασα τήν ποίησιν. Χηρεύσασα τό 134G, άπεσύρθη έπ ί τ ινο ; λόφου 
τώ ν περιχώρων τ ή ; Ν ίκαια;, διτου εζησε μέχρι θανάτου έν τελείμ  
απομονώσει, συντρόφους μόνον Εχουσα τό πένθος, τά ; αναμνήσεις 
καί τά βιβλία  της.

11 πο ίησ ι; της παν άλλο είνα ι ή γυνα ικεία . Ό  χχρακτήρ τών  
ποιημάτω ν τ η ; σπχνιώτχτα απαντάτα ι ε ί; τά Εργα τώ ν δμοφόλων 
της. Τά ποιήματά  τής διαχρίνουσιν ή δύναμι; Τή ; ιδέα; Χα1 τό 
εύρο; τής εχφράσεως. Γρεί; συλλογα; έδημοσίευσε ((Λ ιηγήμχτα κα! 
Π οιήματα», τά «Φιλοσοφικά ποιήματα» καί τάς «Σκέψεις μονή
ρους». Τά «Φιλοσοφικά πο ιήματα» είναι τό μάλλον πρωτότυπον χχ ί 
χαρακτηριστιχώτερον τών Εργων της.

έπαύριον, Srav ύπάρχη ένδιχφέρουσά τ ις  ύπόθεσις, ής μόνον μέρος 
άναγινώσκεις καθ’ έκάστην, ένώ Εχε«; τήν συνέχειαν είς τήν δ«ά- 
θεσίν σου ;

Βεβαίως άπήντησεν ό Γεώργιος, άφίνων νά έξέρχωνται έ* τοΰ 
ήμιανοίκτου στόματός του τολύπαι καπνού διασκεδαζόμεναι άνά τόν 
ορίζοντα τοΰ δωματίου. Μήπως δέν θά ε ίχε; τή ν  ύπομονήν τα υτη ν  
αγαπητέ ’Ιάκωβε ; ’

„  ~  ? Λ * μ5υ’ Τ0 δμ’ λθγ“  κχί ° 2ς είλικρινώ ς.
Κ ατα  τό οιετες ο.αστημα τής έκ τής Γαλλίας άπουσίχς μ , υ, τόσον
ανυπομονώ; ανέμενον τά ; εφημερίδας, ώστε ού μόνον έπί -;μ ί?ας 9ά 
άνέβαλλον τήν άνάγνωσίν τω ν, άλλά κα! τηλεγρχφικώς, έάν ή το δυ
νατόν, θά έπεθύμουν νά γνωρίζω τό περιεχόμενό» των.

 ̂ —  ’Ακριβώς ! άγχπητέ μοι φίλε ! Δέν μάς έγνώρισε; τό α ίτιον  
ειπεν ό Γεώργιος, οπερ σέ ήνά/χχσε νά άπομχχρυνθής τής έν Ούα- 
σιγκτώνι^διπλωματικής θέσεώ; σου, καί μάς πχράσχης τήν εύχαΡί-  
στησιν να συντχξειδεύσωμεν.

Αληθώς, είπον κα: οί λοιποί όμοφώνως, πώς έπχνέ'.χεΛ ι είς 
Παοισίους,^άφοΰ ώς έμάθομεν παρά τοΰ στενοΰ σου φίλου Ροοίο του 
Εέ Γέβρ, είχες όρκισθή νά μή έπανέλθη; είς Γαλλίαν πριν ή π*- 
piXΟωσι Ζζλχ ετη.

’Έρχομαι εις Παρισίους, ινχ νυμφευθώ, ειπεν δ Γρ*πρί μ*Τά 
δισταγμού. * ί

Ο θαυμχσμός, ή Εκπληξις διά τό άπροσδόχητον τής είδήσεως 
ταύτης, εζωγρχφήθη έπί τής φυσιογνω μία; πάντων.

Ν άνυαφευθής ! !  τ ί  ι δ έ α ! !  είπον πάντε; οί συνδαιτυμόνες δμο- 
φωνως. Λΐήπω; Εχεις ρευματισ αού; ήρώτησεν δ Γουστχΰος. Διότί 
έγω δεν έννοώ τόν γάμον ε ίμή  ύπό τοιούτου; ορούς.
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ΑΛΑΙΙ.νϋΓΡ ΑΦΙ4
Καν Π. Κ . ’Α θ ή ν α ς .  Βιογραφία Ευανθίας Καίρη έλήφθη. 

Είναι πολύ καλώς γεγρχμμένη· δημοσιευθήσεται δλόκίηοος εις τό 
προσεχές ημών φύλλον. Σας εύχαριστοΰμεν καί ίπιθυμοΡμεν να λχμ- 
βάνωμεν ενίοτε Ιργ* β*ί· — Κ·*ν Μ. Μ. Β ρ α ΐ λ α ν .  Μή 
σητε έγγραφά;, βτχν έπχνέλθη ή κ. Παρρέν θά σας*δποδείξη μέσον 
πρό; αποστολήν χοημάτων. Φόλλον σας άποστέλλεται δπά νέαν 
εύθυνσιν. Εΰχ χοιστού,κεν. —- Κον I . Π. A t γ  ι ο ν και Κον Σ. Κ. 
Α ε'υ χ ά δ α Φ αίνεται ότι^δέν άνεγνώσχτε τό δπ’ άριθ. 171 φόλλον 
*ν ώ^έδηλούτο,ή διακοπή τής «Έφημερίδος τών Κυριών)) έπί S [εβ
δομάδα;, ενεκεν τής άνχχωρήσεως τής κ. ΓΙαρρέν. —  Κ αν Π. Μ. 
Ν α ύ π  λ ι o V. ¿’ Ελήφθη. Εΰχχριστούμεν. —  Κ αν A . T. Κ  α λ  ά
μ α  ς. Ληφθήσεται πρόνοια. — Κον Γ. Λ. Κ έ ρ κ υ ρ α  ν. Ζ ητη- 
θέντα απεστάλησχν. —  Κ αν A. Α. Σ κ ύ ρ ο ν. Αημοσιεύομεν σή- 
μερον. Τό εις τό τέλο; ευρισκόμενον ποίημα άφηρέσαμεν, φρονούσχι 
Sri σοβχρά μελέτη δέν έπρεπε να κχτχλήγη εις ποίημα. * Χ ρήματα  
έλήφθησχν. Εΰχχριστούμεν. —  Κον Σ. Π. Ά  ρ μ ε ν τ  η . Επι
στολή σας έλήφθη. Λ ϊτησ ις έξεπληρώθη. — Κ αν M .¡ A . Ζ α γ χ- 
ζ ί  κ ι ο ν . Σας έστείλαμεν τους μή έξχντληθέντας α ρ ιθμ ο ύς.- Κον 
Π. Κ. Βουκουρέστιον, 4 άριθ. 77 εχει τυπωθή ώς 78 κατά λάθος 
ώστε τόν ζητούμενου έχετε. Φόλλον είχε διακοπή έπί μικρόν χρό
νον ενεκεν απουσία; κ. Παρρέν. — Κ αν 11. Λ. Μ ε ρ σ ύ ν αν. 
Έ πιστολαί σας έλήφθησχν. Ά ν τ ίτ ιμ ο ν  έμβάσχτε εις τ4ν έν Κ ω ν- 
σταντινουπόλει ανταποκριτήν μας κ. Νικόλαον Κ. Γεράρδον Calata 
Saksy Han. Εΰχχριστούμεν. Κον Σ.Σ. Τ. Μαγουρέλιον τα  δύο τεύχη  
άποστέλλονται. Κον Ν. Γ. Κων)πολιν. ‘ Ιστορίαι καί φύλλα παρεδό- 
θησαν εγκαίρως εις ταχυδρόμον Σχιαδαν.

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
ΜπαρπουνΑκι* στο πιΑτο. Τοποθετείτε εντός λεπτού άβχθοΰς χαλ- 

κίνου δοχείου μικρούς ιχθύς καί ’ιδίως μπαρμπουνάκια, αφού προη
γουμένως" έπιπάσσετε τ4 δοχείον διά γαλέτας κοπανισμένης· ρίπτετε  
«οχετόν έλαιον καί λεμόνι κόπτετε καθαρισμένου σκόροδον αρκετόν 
είς πολ’υ λεπτά τεμ ά χ ια , κόπτετε μαϊντανόν αφθονον πολΰ λ επ τό ν  
τοποθετείτε έπί δυνατής πυράς χύτραν πλήρη ζέοντος υδατος δπερ 
εξακολουθεί βράζον ΐσχυρώ;. ’ Επ’ αυτής δέ τοποθετείτε τό υπό τών 
ιχθύων ώ; προείπομεν έστρωμίνον δοχείον σας. τά 4ποίον σκεπα-

Ειναι τοελλός, έπείπεν έτερος ή έπαιξεν ολην που τήν περιουσίαν.
Κύριοι, είπεν 4 Ιάκωβος ήσύχως. Σάς δαβεβα ιώ , δτι ή περιου

σία μου είνα ι άθικτος, δτι νομίζω έμαυτόν έντελώς λογικόν καί δτι 
ή δγεία μου είνα ι ΰπέρ ποτε άλλοτε ν ς  άνθηράν κατάστασιν.

Τότε, αγαπητέ μου Ιά κ ω β ε, δέχθητι τά συλλυπητήριά μας, είπε 
μετά  κωμικής σουαρότητος δ Γουσταϋος. Κ αί διά πότε δ γάμος ;

— Εΰθΰς ώ; τελεσθώσιν αί άναγκαία ι διατυπώσεις.
—  Κ αί επιτρέπεις αρα, αγαπητέ Ιά κ ω β ε, ήδη δτε οί τρελλο: ού- 

•τοι έςωκειώθησαν μέ τή ν  ιδέαν του γάμου σου, είπεν δ Γεώργιος 
Νερβίλ, νά μάθωαεν τό όνομα τής εΰτυχούς κόρης, ή τ ις  έντό; ολί
γων ημερών θά εχη τήν τ ιμ ή ν  νά όνομάζηται κόμησσα δέ Γραμπρέ.

Νυμφεύομαι γυνα ίκα, ήν δέν γνω ρίζετε απήντησεν ό Ιάκωβος. 
Λέν είναι ουτε τιτλοφόρο;, οΰτ-ο εκατομμυριούχος. ’Ονομάζεται ά- 
πλούστατχ Μαγδαληνή καί είνα ι ανεψ ιά  τού δικηγόρου Ραμελέν.

Ραμελέν ! ε'ίπεν δ Λουκιανός. Ά λ λ ’ είνα ι δ διασημότατος καί δ 
τιμ ιώ τχτος τών δικηγόρων. Ά ρ ίσ τ η  εκλογή είπον έν χορω οί νέοι, 
τείνοντες τήν χείρα μετά διαχύσεω ; πρός τόν φίλον των Ναί ! 
άλλα πού άνεκάλυψας τόν σπάνιον βεβαίως τούτον μαργαρίτην, άφού 
επί διετίαν απουσιάζεις έχ Π αρισίων.

Είς Οΰασιγγτώνα.
— ΙΙώ; ! ήλθεν ε:ς Ο ΰασιγτώνα. Α ιηγήθητί μας λοιπόν τό μικρόν 

αυτό μυθιστόρημά σου. Θχ είνα ι βεβαίως μεγίστου ενδιαφέροντος, 
καί δ καλλίτερος τρόπο; να συντομεύσωμεν τά; ώρας. α ιτινες μας 

χωρίζουσι τής Χάβρης.
— ’Έ στω, είπεν ό νεανίας. Υ πακούω  ϊνα σας ευχαριστήσω. 

’ Αλλά σάς προλέγω δτι ή δ ιήγησ'ςμου έσται άπλουστάτη, χωρίς ούίε- 
μ ίαν περιπαθή συγκ ίνησ ιν, άλλ’ουτε μυθιστοοηματικά; περιπετείας.

Τ' ί ι= =  - ί»
ζετε. Ά μ α  οί μικροί ιχθύς ψηθώσι δι’ αυτού τού τρόπου, τότε το
ποθετείτε τό έμπεριέχον αύτους δοχείον κ ατ’ εύθείαν έπί τής πυ'- 
ρας, δπως μείνω σ ιν ολίγα λεπτά καί σχηματίσω σιν έλαφράν κρούσταν.

Μυελός μόσχου. ΤΙρέστεε πρώτον νά καθαρισθώσιν οί μυελοί, νά 
άφαιρεθώσι μετά προσοχής τά  άγγεΓα καί οί θρόμβοι τού αίματος 
καί νά έμβληθώσιν εις θερμόν ΰδωρ. “Ύστερον νά έψηθώ σιν είς υδωρ 
μέ αλας, πέπερι, όξος, κρόμμυα, δαφνόφυλλον καί πετροσέλινον.’Αρ
κεί ήμ ίσεια  ώρα διά τή ν  ’έψησιν. Τότε άποστάξατε καί θέσατε ιίς 
δοχείον τους μυελους καρυκευμένους μέ πέπερι καί αλας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΙΙώς κ α θ α ρ ίζο ντα ι κηλ ίθες  έξ ελα ίο υ . Ξέετε έντός μικρού δο

χείου τεμάχιον πηλού, είτα  ρίπτετε τόσον δδωρ, δσον απαιτείται 
ϊνα  σχημβτισθή είδος αλοιφής δι* ής χρίετε τό κηλιδωθέν μέρος, ά- 
φίνετε αύτό νά στεγνώση καί διά τής ψήκτρας άφαιρείτε τόν πηλόν.

Π ΑΡΑ ΚΑ ΛΟ ΥΝ Τ ΑΙ καί πάλιν αί κ. κ. συνδρομή- 
τριαι ήμών, ών ή συνδρομή άρχεται άπό τής 1ης Ίανουαρίου 
καί 8 η; Μαρτίου, νά άποστείλωσι τά άντίτιμον αυτής, θά  
διακόψωμεν μετά λύπης μας τό φύλλον πρό; τάς μή άνα- 
νεωσάσας τήν συνδρομήν των, διότι άδυνατοΰμεν διά τόσον 
ευτελές ποσάν νά τηρώμεν άλληλογραφίαν καί εκκρεμείς λο
γαριασμούς.

Παρακαλοΰμεν προσέτι θερμώς εκείνας, α ΐτ ινε ; καθυστε- 
ροΰσιν είσέτι τήν συνδρομήν των του λήςαντος έτους 1889, 
νά άποστείλωσιν αυτήν. Διά του; άνω άναφερομένους λόγους 
δέν άποτεινόμεθα πρός αύτάς δ ι’ επιστολών, ά λ λ ’ ουτε επι- 
θυμοϋμεν νά άναμνήσωμεν αΰτάς τοΰτο διά τής αλληλογρα
φίας μας, τής έν τή  ((Έφημερίδι τών Κυριών» δημοσιευό
μενης, άποδίδουσαι τήν μέχρι σήμερον καθυστέρησιν είς αμέ
λειαν μάλλον ή είς έλλειψ ιν καλής θελήσεως.

Τ ήν αυτήν παράκληοεν άπευΗΔνομ,εν νεαέ πρό; 
τους κ. κ. άνταποκρετας ήμαδν τοός καθυστερούν· 
τας §τι τάς συνδρομ,άς των.
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Γνωρίζετε πάντες, ειπεν 4 ’ Ιάκωβος μέ φωνήν δ ιαυγή, δπό ποίαί 
θλιβεράς περιστάσεις ε’ χον αναχωρήσει δΓ ’Αμερικήν πρό δύο ήδη 
έτών. *0 θετός πατήρ μου, ό σεβαστός γέρων, ό'στις ακάματος ηγρΰ" 
πνει έπί τής παιδικής καί τής νεανικής μου ηλικ ίας, δμαρκήσιος δέ 
Βαλωρές ειχεν άποθάνει προσβληθείς δπό χρονίου νόσου άφήσας μδ· 
λις είκοσιτετραέτιδα τήν σύζυγόν του, μαρκησίαν δε Βαλωρές, την 
ώραίαν Ρηγίνχν, ήν. είχε νυμφευθή έν Λονδίνω τοία πρό το ύ  θανάτου 
του έτη .

*Η λύπη μου διά τόν θάνατόν του δπήςξε τόσον βαθεΐα, ώστε βα®' 
μηδάν ελαβε χαρακτήρα συστηματικής μελαγχολίας. ΜΙ ειχε κατα
λάβει το ιαύτη αποστροφή διά τόν κόσμον κα; τούς ανθρώπους, ωστε 
εύθΰς ώς 4 αξιόλογος ιατρός τού θείο ο μου, μέ]συνεβούλευσε νάάφήσ® 
τους Παρισίους, εσπευσα νά τόν δπακούσω μ ε τ ’ εΰνοήτου προθυμία« 

Ά λ λ α  άπλοΰν ταξείδιον θά είχεν ώ; φυσικόν τέρμα και παλιν 
τους Παρισίους, κατά συνέπειαν ή θεραπεία μου θά ήτον ημιτελής· 
Εις τήν μισανθρωπίαν μου άπγιτείτο δραστικώτερον φάρμακον. Έμι- 
σουν τοδς Παρισίους. Ά π εφά σ ισα  νά τους έγκαταλείψω , νά τους *Υ' 
καταλείψω  διά παντός καί έζήτησα τήν θέσιν τού πρώτου γραμμ* 
τέως έν Ο ύχσινγκτώνι,

’ Εκείνο τό όποίον δέν ή^υνήθην νά εννοήσω, Γραμτρέ, ειπεν 4 
Γεώργιος Νερβίλ, είναι πώς 4 Ροβέρτος δέ Γέβρ, 4 δριστος τών φί
λων σου, άν δέν άπ χτώ μ χ ι, δέν έδοκίμασε νά σέ πείση να αλλα,ΐ« 
γνώμην.

(Άκολοόθεί)·
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