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Δ Υ Σ Τ Υ Χ Ε Ι Σ  Ε Ρ Γ Α Τ ΙΔ Ε Σ !
’Εάν έρω-ήση τις τούς παρ’ ή μ ίν  νομοθέτας δ ιατί δεν λαμβά- 

νουσι μέριμνάν τινα  καί υπέρ της γυναικός, δ ιατί δέν άκολου- 
'θοΰσι τό παράδειγμα τών έν Ευρώπη συναδέλφων τω ν, ο ΐτ ινες : 
άπό δεκάδων ήδη έτών εργάζονται πυρετωδώς ύπέρ της άνα- 
μορφώσεως τών γυναικών πασών τών τάξεων, οΐτινες ψηφ ί- 
ζουσι νόμους έπί νόμων, διαρρυθμίζοντας τά κατά τόν βίον 
τής γυναικός, συμφώνως πρός τάς κοινωνικός καί οικογενεια
κός άνάγκας τοΰ αίώνος, έάν. λέγομεν, ερώτηση τις τό αίτιον 
της άδρανείας τών ήμετέρων νομοθετών, θά λάβη παρ’ αύτών 
τήν στερεότυπον άπ άντησ ιν: «'Η γυνή είνα ι προωρισμένη νά 
άνατρέφη τάς παιδιά της, νά μαγειρεύη καλόν καί νόστιμον 
χοαγητόν, τέλος νά ήνα ι καλή οικοκυρά». Καί διά τόν προορι-: 
σμόν της τούτον οΰδεμία υπάρχει ανάγκη νόμων καί σκέψεων.

01 μάλλον άβρόφρονες έκ τών κυρίων τούτων θά προσθεσω- 
σιν, ίσως, μετά τών ποιητών καί ιδεολόγων, δτι ή γυνή είνα ι 
άγγελος, ού α ί πτέρυγες μόλις απτονται τής γης, ότι είνα ι άν- 
■θος ώραίον, τρυφερόν καί εύοσμον, πλασθέν, "να έξωραίζη καί 
αρωματίζη τον κόσμον όλον, ότι κατά συνέπειαν οϋδεμίαν ό 
βίος αυτής εχει ψνάγκην νομοθετικών διατάξεων. Καί τά άνθη 
ταΰτα Οαυμάζουσιν άληθώς έκάστοτε εις τάς πλούσιας καί μ υ 
ροβόλους αίθουσας, τάς μεταβαλλομένας εις άληθή θερμοκήπια, 
έν οίς τεχνητώ ς ζώ σι α ί χαΐδευμέναι τής τύχης γυναίκες. 
Ά λ λ ’ εκείνας, α ίτινες δέν έχουσιν ούτε αίθούσας, ούτε θαλά
μους, άλλ’ ούτε μαγειρεία πολλάκις, έγκαταλείπουσιν απρο
στάτευτους είς τήν τύχην των, ώς τά άνθη τοΰ άγροΰ, άτινα  
αί καταιγίδες καί οί ορμητικοί άνεμοι άποφυλλίζουσι, χωρίς

νά τοίς παράσχωσι τόν καιρόν ούτε τήν γην νά στολίσωσίι 
ούτε τόν αέρα νά άρωματίσωσι, ούτε τον χυμόν των νά προσ- 
φέρωσιν είς τά έντομα πρός κατασκευήν μέλιτος. 'Η τοιαυτη 
άφομοίωσις τής τύχης τών γυναικών καί τών ανθεων είναι 
αδιαφιλονίκητος. Μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι τά άνθη είναι 
άνθη" καί α ί γυναίκες άνθρωποι. Ό τι ήμ εις, αιτινες δεν ει- 
μεθα ούτε ποιήτρια ι, ούτε ιδεολόγοι, ουτε νομοθεται αοιαφο- 
ροΰμεν διά τήν πρόωρον άποφύλλισιν ενός αγροτικού ανθυλ
λίου, ένψ πονούμεν καί πάσχομεν καί ή καρδία μας α ίμ άσ-  
σει διά τάς χ ιλ ιάδας τών πτωχων γυναικών, α ίτινες καθ εκα- 
στην μαραίνονται καί θνήσκουσι όιά τήν είς τήν διάκρισιν τής 
τύχης έγκατάλειψιν αύτών.

Χθές α ί ύπηρέτριαι, σήμερον α ί έργάτιδες τών έργοστα- 
σίων, αύριον αί χ ή ρα ι καί α ί όρφαναί καί πάσαι κατ’ εναλ
λαγήν α ί γυναίκες τών κατωτάτων κοινωνικών στρωμάτων, α ί 
ζώ σαι έν τή άθλιότητι καί τή δυστυχία , α ί γηράσκουσαι πριν 
ή γείνω σι νέαι, α ί θυσιάζουσαι εις τόν βωμόν τής αύτοσυντη- 
ρήσεως τά άγνά παιδικά των παίγνια , τά ποιητικά τή ; νεό- 
τητος όνειρα, τάς άγιας καί στοργικά; τής μητοότητος απο
λαύσεις, τήν γλυκείαν καί ήρεμον τού γήρατος προσευχήν, 
όλαι αύται είνα ι τόσαι άδελφαί μας έγκαταλελειμμέναι άπό- 
νως καί άστόργως είς τήν τύχη ν των, χω ρίς δ ι’ οϋδενός νό
μου, δ ι’ ούδεμιάς εθνικής καί γενναίας προστασίας νά κανονί- 
ζωνται τά κατά τόν βίον αυτών.

Έάν άληθώς ή πολιτεία καί οί νομοθέται θεωρώ σι τήν γ υ 
ναίκα τρυφεράν καί εύαίσθητον ώς άνθος, όφείλουσι, καθήκον 
εχουσιν ίεοόν, καθήκον έπιβαλλόμενον είς πάντα ισχυρόν καί 
δυνάμενον, νά παρέχωσι τήν προστασίαν των πρός αυτήν, ό»; 
πρός πάντας τούς ασθενείς καί αδυνάτους. Χωρίς νά είμεθα α
πόφοιτοι της νομικής σχολής, νομίζομεν, ότι τοιοΰτος είνα ι ο 
σκοπός καί αρχή τής ύπάρξεως νόμων.

Νομίζομεν, ότι είς παν πεπολιτισμένον κράτος οί νόμοι— καί 
διά τοΰτο είνα ι παρά πάντων σεβαστοί — έξασφαλίζουσι τήν 
ποοστασίαν τών ασθενών και αδυνάτων. Άιροΰ δε, προκειαί-
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νου καί τήν έλαχίστην Ικανότητα νά άναγνωρίσωσιν είς τάς
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γυναίκας καί το ελά/ '.στον προνομίου νά χορηγήσωσιν αυταίς, 
προβάλλουσιν ώς — ρόσζομμα τήν αδυναμίαν αυτών, βεβαίως 
υπερ πάντα άλλον αδύνατον θεωροΰσιν αυτήν καί συνεπώς ά- 
ς'.αν ειδικών προστατευτικών νόμων.

Τή ν παρελθοΰσαν εβδομάδα πάσχι αί καθημεριναί έφημερί- 
οες ανέγραψαν μεταξύ των ειδήσεων των, απλώς, άνευ σχο- 
λ ίω ν, ότι νεαρά κόρη, εργαζόμενη έν τώ Ιν Πειραιεί έργοστα- 
σίω των αδελφών Ρετσίνα, άπώ/.εσε τον έτερον των βραχιόνων, 
άποκοπεντα, καθ’ ήν στιγμήν αΰτη είργάζετο παρά τήν μηχανήν.

Τήν είοησιν ταύτην έπηκολούθησεν έτέρα, ο ιη ς  έγνωρίζετο, 
ότι ό κ. Πρωθυπουργός ώρισεν επιτροπήν, εις ήν άνετέθη να 
έξετάση, εάν αί μηχανα ί τού έν λόγω εργοστασίου ήναι εις κα
λήν κατάστασιν και λειτουργώσι κανονικώς.

Ή μέριμνα αΰτη του κ. Πρωθυπουργού., έν ήμέραις μ ά λ ι
στα, έν αίς υπό τόσων περιστο ιχ ίζετα ι φροντίδων καί μερίμνων, 
είνα ι αξία πάσης έπικροτήσεως, παρέχει δ’ ή μ ίν  τήν έλπίδα, 
ότι από της πολιτείας αΰτοϋ δύνανται να προσόοκώσι τ ι  καί α ί 
γυναίκες τοΰ λαού εκείνου, όστις τόσον πανηγυρικώς καί μετά 
τοιούτου θριάμβου έφερεν αυτόν εις τήν έξουσίαν.

Α λλ ’ έπί τού προκειμένου, ή υπό επιτροπής έξέτασις τω ν μη
χανημάτω ν τού κ. Ρετσίνα, οΰδένα έχει υπέρ των έργατίδων 
πρακτικόν σκοπόν. Αυτός ό έργοστασιάρχης έχει υπέρ πάντα 
άλλον συμφέρον να μέριμνα περί τής καλής καταστάσεως των 
μηχανών τού έργοστασίου του, διότι ή μή καλή αυτών λ ε ι
τουργία επιφέρει μοιραίως τή ν καταστροφήν αυτών, έξ ού με
γάλα ι τώ έργοστασίω προκύπτουσι ζη μ ία ι.

Μέριμνα ιδιαιτέρα έπιβάλλεται καί νόμοι ειδικοί άνάγκη νά 
συνταχθώσιν έπί τοΰ κανονισμού τής εργασίας, έπ ίτώ ν ημερο
μισθίω ν, έπί τών όρων τής υγιεινής, έπί των απροόπτων δυ
στυχημάτω ν, έπί τοΰ άριθμοΰ τών εργασίμων ωρών καί έπί 
τής ήλικ ίας τών έργατίδων ου μόνον τοΰ έργοστασίου τούτου, 
άλλα πάντων, τών άπασχολούντων έν τή έλευθέραΈ λλάδι χ ι 
λιάδας όλας γυναικών καί κορασίων.

Α ί φυσικα ί δυνάμεις, ή ιδιοσυγκρασία, ό οργανισμός, ή ευ
αισθησία τής γυναικός ε ίνα ι πολλοί διάφοροι τής τών άνδρών. 
Ουοαμοΰ λοιπόν τοΰ κόσμου διέπουσιν οί αυτοί νόμοι τήν έν 
τοίς εργοστασίοις εργασίαν τών δύο φύλων. Προ ενός όλου 
αιώνος, ήτοι από του 1802, ή ’Α γγλία , παρ’ ή ή βιομηχανία  
τυγχάνει τόσον ανεπτυγμένη, έψήφισεν έν τή Βουλή προστα
τευτικόν νόμον, έλαττοΰντα τάς έργασίμους ώρας τών γυνα ι
κών καί παιδ ιών έν τοίς εργοστασίοις, τή προτάσει τοΰ λόρδου 
βουλευτοΰ σίρ Ροβέρτου Πήλ. Διά νέου νόμου είσαχθέντος 
παρά τοΰ λ.όρδου ΛίΟιΙθΥ τό Τ833 τά παιδία καί α ί νεάνισες 
από 9— 14  ετών ειργάζοντο μόνον έπί 8 ώρας καθ’ έκάστην, 
διά μεταγενεστέρου δε νόμου, ψηφισθέντος τό 1844 , περιωρί- 
σθησαν α ί ώραι αΰτα ι εις έξ μόνον.

Ά  πότου 1825 άφηρέθησαν έκ τών έργασίμων ωρών τών γυ 
ναικών τρεις μεταμεσημβρινοί ώραι τοΰ Σαββάτου. Έν Α υ
στρία οί έργοστασιάρχαι δένέχο υσ ιτό  δικαίωμα νά δεχθώσιν 
εν τοίς εργοστασίοις των κοράσια ήλικ ίας κατωτέρας τών 12 
ετών, έν Σουηδία μόνον δεκατριετείς καί έν τώ νομφ τής Ά ρ -  
κοβίας μόνον δεκατετραετείς. Σχετικοί νόμοι έπί τής ήλ.ικίας 
και τών έργασίμων ωρών τών γυναικών καί παιδιών υπάρχουσι 
πανταχοΰ.

Πανταχοΰ δέ τοΰ πεπολιτισμένου κόσμου, ένθα υπάρχει βιο
μηχανία  άνεπτυγμένη, υπάρχει νόμος προστατευτικός υπέρ τών 
έν τώ έργοστασίω υγιεινώ ν όρων καί τής ζωής τοΰ εργάτου. Τά 
απρόοπτα δυστυχήματα, ώς ή άκρωτηρίασις τής έργάτιδος τοΰ 
έργοστασίου Ρετσίνα, εύθύνουσιν άποκλειστικώς σχεδόν τόνέρ- 
γοστασιάρχην, όστις ΰποχοεοΰται καί ίδιον νοσοκομείον νά συν-

τηρή, εν ώ οι παθόντες νά νοσηλεύωνται δαπάναις τοΰ έργοστα
σίου καί ισόβιον άποζημίωσιν νά χορηγή πρός τούς άδυνα- 
τοΰντας, ώς εκ τής παθήσεώς των, νά έξακολουθήσωσιν έργαζό- 
μενοι η πρός τάς οικογένειας αυτών έν περιπτιϋσει θανάτου.

Η εν Πειραιεί πτωχή έρ-'άτις μετηνέχθη εις τό Ζάννειοννο- 
σοκομειον, θά έξέλθη τούτου μετά τήν έπούλωσιν τής έκ τής 
τομής τής χειρός της πληγήν, θά τή παραχωρηθή ίσως παρά 
τοΰ κ. έργοστασιάρχου μικρά προσωρινή συνδρομή καί μετά 
ταΰτα θά αύξηση κατά ένα τόν αριθμόν τών αναπήρων έπαιτών 
καί έπαιτίδων τής γείτονος πόλεως.

’Α ντί λοιπόν μέλλοντος έντιμου καί εύτυχοΰς, ή ατυχής κόρη 
θά καταδικασθή εις βίον τρομερόν καί έπονείδιστον, διότι πλήν 
τής έλλείψεως κυβερνητικής προστασίας δεν υπάρχουσι παρ’ ή
μ ίν, οϋτε άσυλα, έν οίς χρησιμοποιούνται πάντες οί ανάπηροι, 
ούτε προστατευτικαί έτα ιρ ία ι καί σύλλογοι καί σωματεία τών· 
έργατίδων τοΰ λαοΰ.

Δέκα έννέα όλα ευεργετικά υπέρ τών έργατίδων σωματεία: 
λειτουργοΰσιν μόνον έ j Λονδίνω καί τοίς περιχώροις. Έν Γερ
μανία, έν Αυστρία, έν Ιταλ ία , έν Γαλλία, απειροπληθή , άσυλα, 
καί οικοτροφεία μαθητευομένων, καί νοσοκομεία καί αδελφότη
τες χορηγοΰσαι ήμερησίαν διατροφήν καί σχολεία διημερεύ- 
σεως διά τά τέκνα τών έργατίδων, προνοοΰσι πλήν τής κυβερ- 
νήσεως καί τών σχετικών νόμων περί τώ ν γυναικών τούτων.

Τσως μάς παρατηρήσωσιν, ότι παρ’ ή μ ίν  ή βιομηχανία ευρί- 
σκεται έ’τ ι  εις τά σπάρ /ανα καί ότι, ίνα αΰτη προαχθή οί βιο- 
μήχανοι έ'χουσιν ανάγκην απολύτου ελευθερίας έν τή λειτουρ-·' 
γεια τών έργοστασίων αυτών.

Άναγνωρίζομεν πληρέστατα τό ορθόν τής παρατηρήσεως ταύ- 
της καί είμεθα έκ τών ένθουσιωδώς άποφαινομένων υπέρ τής 
ενισχύσεως τών εύγενών σκαπανέων τής εγχωρίου βιομηχα
νίας μας. Φρονοΰμεν όμως άδιστάκτως, ότι ελευθερία καλώς 
έννοουμένη απαιτεί άφ’ έαυτής, όπως τό κακόν προλαμβάνηται 
καί περιστέλληται. Ή ελευθερία τοΰ έργοστασιάρχου δεν είναι 
συνώνυμος μέ τό ανεύθυνου αύτοΰ. Τουναντίον αΰτη, ώς πάσα 
ελευθερία, ΰπόκειται εις τόν νόμον τής δικαιοσύνης, τόν υπέρ
τατου τοΰτον έν τώ κόσμω ηθικόν νόμον.

"Οπως δ’ ό έργοστασιάρχης αύξάνη τά κεφάλαιά του διά τής 
εργασίας τών έργατών αύτοΰ, οΰτω οφείλει νά μεριμνά περί 
έξασφαλίσεως τής υγείας καί τής ζωής αύτών εν τώ εργοστα- 
σίω του. Καί ή πολιτεία δέ ή πολλά προσποριζομένη κέρδη έκ 
τής άναπτύξεως της έγχωρίου βιομηχανίας, οφείλει νά νομο- 
θετή καί ψηφ ίζη νόμους προστατευτικούς διά τάς έργάτιδας γυ
ναίκας, τούς πολυτιμοτάτους τούτους, δυστυχώς,παράγοντας τής 
βιομηχανικής έργασίας. Λέγομεν, δυστυχώ ς,διότι ούοεμία άλλη 
έργασία συντελεί εις τήν ύπό πάσαν έποψιν έξάντλησιν τής 
γυναικός, όσον ή έν τοίς έργοστασίοις διημέρευσις αύτής. Καί 
όμως αΰτη υπέρ πάσαν άλλην αποσπά. τής μητρικής αγκάλης 
κοράσια δεκαετή καί δωδεκαετή, έχοντα ανάγκην στοιχειώδους 
ηθικής καί φυσικής άναπτύξεως καί καταδικάζει αύτά νά δι- 
έρχωνται έπί ποδός τάς δώδεκα ώρας τής ημέρας έν ατμό
σφαιρα μεμολυσμένη καί νοσηρά, έν άδιαλείπτω έπικοινωνία 
καί έπαφή μετά γυναικών καί άνδρών άμφιβόλων ένίοτε αρ
χώ ν καί αισθημάτων. Αΰτη αναγκάζει νεαράν μητέρα νά έγ- ;|| 
καταλείπη τό νήπιου ή βρέφος τέκνου της εις τό έλεος τής 
τύχης, ίνα  παρά τούς τροχούς μηχανής κερδίζγ, 1 — 2 όραχ. 
καθ’ έκάστην.

Έ  έν τοίς εργοστασίοις έντούτοις έργασία είνα ι ή μόνη, ήν 
ούδείς έκ τών αύστηρών ήθικολόγων μας διενοήθη νά διαφι- 
λονικήση εις τήν γυναίκα. Κατ’ όδυνηράν δέ μοιραίαν συμ- 
πτωσιν α ί γυναίκες καί τά παιδία άποβαίνουσιν οί έπικερδέστα-
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-οι παράγοντες τής βιομηχανίας, άιρότου ή μυϊκή ισχύς αν- 
τικα'έστη ύπό τοΰ άτμοΰ καί ή φυσική δεςιοτης και εύκινη- 
Ιία  τής γυναικός άνέδειξαν αύτήν τελείαν έργάτιδα. Ό βιομη- 
• ανος παρ’ ή μ ίν , ώς απανταχού τοΰ κόσμου, τάσσει ύπό τήν 
σημαίαν του μεταξύ τών πρωταγωνιστών του, των προωρι- 

μ-νων συνήθως νά πέσωσιν έπί τοΰ πεδίου τής μάχης, σάς 
γυναίκας καί τά παιδία, στρατολογεί καθ’ έκάστην τοιαύτας 
] α; διά τήν φυσικήν δεξιότητά των και όια το πειθήνιου του 
•χαρακτήρας, ιδ ια ίτατα δέ̂  διότι τό ημερομίσθιον αύτών είναι
πολύ κατώτερον τοΰ τών άνδρών.

Ά νά χ ιλιάδας λοιπόν όλας άριθμοΰνται α ί εις τά κλω στή
ρια, υφαντουργεία, έριουχοποιεία, μεταξουργεία, χαρτοποιεια, 
κάλτσοπλεκτεία, χειροκτιοποιεία, γραβατοποιεία, άνθοποιεια, 
φακελλοποιεία, βιβλιοδετεία, υποδηματοποιεία άπησχολημέναι 
•Έλληνίδες εργάτιδες, χω ρίς ούδείς ειδικός προστατευτικός 
νόμος νά ΰπάρχη, χω ρίς ούδεμία εταιρία ή Σύλλογος, η σω
ματείου τήν έλάχίστην ΰπέρ τής τύχης τών γυναικών τούτων
νά έλαβέ ποτε πρόνοιαν. ^ ^

Καί ή έλλε ιψ ις  αΰτη τής τε κυβερνητικής καί ιδιωτικής με- 
ρίμνης τελείται" έπί μεγίστη έθνική ζημ ίφ , ¿αν ΰπολογίσωμεν, 
ό -ιή  σημεοον νοσηρά καί αναιμική καί υπό οργανικών παθη- 
¿ ων προσβαλλομένη κόρη η νέα γυνή ώς έκ τοΰ είδους της . 
έονασίας καί τής καταχρήσεως τών [δυνάμεων της, η οεν θα 
γείνη ποτέ μήτηρ ή θά κυοφορήση τέκνα μαρασμώδη καί κα- 
χεκτικά, προωρισμένα εις συνοικισμόν νοσοκομείων μάλλον η

στρατώνων. ____________

ΜΟΖ Α Ρ
Γ'

"Αν καί τό πρώτον ταξείδιόν του δεν υπήρξε διόλου προσο
δοφόρου, ούχ ήττον όμως ό Λεοπόλδος Μοζάρ ήτοιμά.ετο νά 
ταξειδεύση, προτιθέμενος ήδη νά έπισκεφθή τήν Γαλλίαν, ένθα 
επέσυρε τόν θαυμασμόν πάντων. "Οτε μετά τής οικογένειας^ του ! 
έφθασαν εις Βερσαλλίας, ή αύλή έδεχθη αύτούς πομπωδώς, διότι 
ήτο γνωστή ήδη ή φήμη τοΰ μικροΰ θαυματουργού καθ’ ά
παταν τήν Ευρώπην. Ή βασίλισσα Μαρία Ε β β ζ ΐϊ^ ,^ σ ύζυγ ο ς  
Λουδοβίκου τοΰ X V  καί α ί δύο αύτής θυγατέρες τώ επεδαψίλευ- 
σαν άπειρους θωπείας. «Φαντάσου, γράφει ό πατήρ εις ένα τών 
φίλων του, τήν έκπληξιν τοΰ κόσμου, όταν βλέπη τάς θυγατέ
ρας τοΰ βασιλέως νά σταματώσιν εις τάς οδούς, οσάκις βλέ- 
πωσι τά τέκνα μου, νά τά πλησιάζω σι, νά τά θωπεύωσι καί νά 
τά φιλώ σ ι χ ίλ ια ις  φορ'αίς. Εκείνο δέ, τό όποιον έφάνη παρά- 
ξένον εις τούς κυρίους Γάλλους, εινε ότι εις τό μέγα δείπνου, 
τό όποιον έγένετο τήν εσπέραν τοΰ νέου έτους, όχι μόνον έκα- 
θήμεθα πλησίον τής βασιλικής τραπέζης, άλλ’ ότι ό κύριος 
Λ\ΥιΗ'ο·;ιυο-Ιΐ8 'έκάθητο καθ’ όλον τό διάστημα πλησίον της βα- | 
σιλίσσης, τή ώ μ ίλε ι ά/.αταπαύστως, τή έ φ ίίε ι συχνά τας χ ε ί-  
ρας καί έτρωγε τά φαγητά, τά όποια αΰτη του εδιδε». ^

Ό Μοζάρ άπήλαυσε μεγάλων τιμώ ν εις Παρισίους. Εις ουο 
σπουδαίας " μουσικάς συναυλίας έπέσυρε τόν θαυμασμόν του 
ακροατηρίου. Τέλος εις Παρισίους έδημοσίευσε τά δύο του πρώτα 
έργα, εκεί έχάραξαν τό πρώτον τήν εικόνα του. ’Αδύνατον εινε 
νά περιγραφή ¿παγκόσμιος ένθουσιασμός ΰπέρ τής ^έκτακτου 
ταύτης Ιδιοτύίας. Εις τήν Α γγλ ία ν  έπίσης έσχε τάς αύτός έπι- 
τυχίας· κατέστη γνωστός εις τάς καλλιτέρας οικογένειας και 
συχνάκις προσεκαλείτο εις τά ανάκτορα. ’Ιδίως τό άκολουθον^γε- 
γονός συνετέλεσεν εις τήν έπ ιτυχίαν του. 'Ημέραν τινά ο οια- 
σημος μουσικός τής αυλής ΓΓιοΙι τόν εβαλε εις ·ά /ο;α.ά .ου 
καί έθεσεν εις τό κλειδοκύμβαλου μίαν σονάταν, τήν όποιαν

ήγνόει ό μικρός. ’Έπαιξαν διαδοχικώς ολόκληρον τό τεμαχίου, 
ό δέ μικρός έξετέλεσεν αυτό μετά τοσαύτης ακρίβειας καί τοσω 
ταχέως έμιμήθη τόν τρόπον τοΰ παίζειν τοΰ διάσημου μου
σουργού, ώστε ούδείς τών παρευρισκομένων άνεκάλυπτε δια
φοράν μεταξύ τών ύπό τοΰ παιδιού ή τοΰ καλλιτέχνου έκτε- 
λουμένων μερών.

Μετά τριετή απουσίαν έπανήρχοντο εις Σαλζβοΰργον, όθεν 
καί πάλιν άνεχώρησαν εις Βιέννην, ένθα έτυχον λαμπράς υπο
δοχής έκ μέρους τοΰ αύτοκρατορικοΰ ζεύγους. Ά λ λ ’ο ιμ ο ι! παν
ταχοΰ καί πάντοτε, διά τοιαύτας ιδίως εξοχότητας,αναφαίνονται 
ζηλότυποι καί φθονεροί. «Εκατόν φοράς, γράφει ό πατήρ, άπε- 
φάσισα νά φύγω, άλλα θέλω νά αποδείξω εις τους άθλιους οιω- 
κτας καί συκοφάντας τοΰ τέκνου μου, οτι δεν ειμεθα απατεώνες 
καί άγύρται, άλλ’ άνθρωποι τ ίμ ιο ι, οίτινες καθιστώ μεν γνω 
στόν εις τόν κόσμον θαύμα, το οποίον ο Θεος εκαμεν εις Σαλζ-
βοΰργον 'Οποίος θρίαμβος υπήρξε δ ι’ εμε, οτε εσχάτως εις

I θιασώτης τοΰ Βολταίρου μοί λεγει; «Μετ έκπληςεως τέλος ειοα 
εν θαΰυα εις τήν ζωήν μου, εινε τό πρώτον». ’Επειδή δε το 
θαΰμα τούτο εινε πολύ φανερόν καί δέν εινε δυνατόν νά τό αρ- I νηθή τις , ζητοΰσι νά τό έξουδενώσωσι. Δεν θελουσι νά αφησω- 

 ̂ σιν εις τόν Θεόν τοιαύτην δόξαν ! —  »
Έγκατέλιπε τήν Α υστρίαν βεβαρυμένην έχων τήν ψυχήν 

καί διηυθύνθη εις τήν ’Ιταλίαν, τήν χώραν ταύτην τών ώραίων 
τεχνών, ήτις τοίς έπεφύλαττε πλήρη καί εντελή ικανοποιησιν.

Μεταβώμεν πρός στιγμήν διά τής φαντασίας έν μέσω τών θρη
σκευτικών τελετών τής καθολικής εκκλησίας,— εν Ρώμη, την 
μεγάλην εβδομάδα. 'Η εκκλησία Sixtine, εις ήν θά είσέλθωμεν, 
εινε ή ιδιαιτέρα εκκλησία τοΰ Βατικανοΰ. Ώνομάσθη δ’ οΰτω 
διότι έκτίσθη έπί τοΰ ποντίφηκος Σίξτου τοΰ ΓΥ. Αδύνατον εινε 
νά έπισκεφθή τις τήν έκκλησίαν ταύτην, χω ρ ίς νά καταληφθη 
ύπό θαυμασμού διά την απαράμιλλου τέχνην τών έπί τών θό- 
λων καί το ίχω ν αριστουργημάτων τοΰ Μιχαήλ Αγγέλου. Εκεί 
εκτυλίσσεται προ τών οφθαλμών τοΰ θεατού ολοκΰ.ηρος η ιε-<α 
ιστορία· ή μέλλουσα κρίσις εινε τό αριστούργημα τοΰ καλλι-  

I τέχνου. ’Ασθενή πως θα οώσωμεν ιοεα.ν της εικονος ταυτης,
I ήτις έσχε μεγάλην επιρροήν έπι του καλλιτεχνικοΰ πνεύμα.ος 
I τοΰ Μοζάρ.

Έν τφ  μέσω τοΰ θόλου παρίστανται νέοι φέροντες τά έργα- 
I λεία  τής σταυρώσεως του Ιησοΰ Χριστού. Δωοεκα κρατοΰ^ι 

τόν σταυρόν, πέντε ή έξ τόν ακάνθινου στέφανον, οκτώ ή δέκα 
τόν στΰλον, τήν κλίμακα καί τόν σπόγγον. Κάτωθεν τούτων πα- 

I ρίστανται ό Χριστός καί ή Παναγία, πέρ ιξδ ’ αύτών πατριάρχαι, 
κριταί, προφήται, απόστολοι, άγιοι, μάρτυρες, παρουσιά^ουσιν 
εις τόν ανώτατου κριτήν τά όργανα, δΓ ών εβασανισθησαν, η 
έπιδεικνύουσι τάς πληγάς των. Ανωθεν τοΰ Ιησοΰ Χριστού και 
τής Παναγίας, εις τό κέντρου, διακρίνει τις σύμπλεγμα ές οκτω 
αγγέλω ν οί μέν κρατοΟσι σάλπιγγας καί ποιούνται χρήσιν αύ- 

| τ ώ ν  δύο δέ κρατοΰσι β ιβλία , τό έν μικρόν, το ο ετερον μέγα, 
καί προσκαλοΰσι τούς μέν δικαίους ν’άνέλθωσιν εις τον ουρανόν, 
τούς δέ αμαρτωλούς νά κατακρημνισθώσιν εις την κολασιν. Δε- I ξιά του συμπλέγματος βλεπει τις τους ανορας και τάς γυνα ι-  

I κας ν’ άναβαίνωσιν εις τούς ουρανούς, ώς οι ελςεως, άλλοι μεν 
ταχέως, άλλοι δέ βραδύτερου καί άλλοι τή βοήθεια τών αγα
θών καί εκλεκτών. Οΰτω διακρίνεται γυνή κρατούσα κομβο- 

I λόγιου καί τείνουσα αυτό εις τόν σύζυγόν της, όπως τόν βοη- 
θήση ν’ άνέλθη. Συμβολική παράστασις τής ισχύος τή ; προ
σευχ ής! ’Αριστερόθεν τοΰ συμπλέγματος οί αμαρτωλοί κρη
μνίζονται εις τήν άβυσσον. Σιωπηλώς δέ είκονίζονται έπί τών I προσώπων των πάντα τά αμαρτήματα. Τό βλέμμα, θελχθεν τ,ρ» 

| μικρού έκ τοΰ συμπλέγματος τών δικαίων, φρίττει ενταύθα και
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μόλις δύναται νά έπιστήσιτ, την προσοχήν του εις τάς βασά- 
νους, εις ας ούτοι υποβάλλονται. Τέλος κάτωθεν τής είκόνος, 
οεςιά, είκονίζεται ή άνάστασις των νεκρών, οίτινες κατ’ àpy ας 
εινε σκελετοί, βαθμηδόν δέ λαμβάνουσι την προτέραν των μορ
φήν, διστάζοντες, έκπεπληγμένοι, πεφοβισμένοί, διαμαχόμενοι, 
οιαμεριζόμενοι υπό των αντιθέτων δυνάμεων του ουρανού και 
τής κολάσεως καί τέλος δ ι’ αρπαγής επιβιβαζόμενοι εντός πτε
ρωτής λέμβου, οδηγού σης αΰτοός εις τα φριχτά μαρτύρια.

Προ τού αριστουργήματος λοιπόν τούτου τελείτα ι κατ’ έτος 
την μεγάλην εβδομάδα μεγαλοπρεπής εορτή, παρόντων πάντων 
των μεγιστάνων τής εκκλησίας, των πρέσβεων καί των περιηγη 
των συρρεόντων εκεί επί τούτω.

Η μεγάλη τοιχογραφία τού Μ ιχαήλ Α γγέλου ιοωτίζεται 
καταλλήλως υπό λαμπάδω ν ενίοτε δέ, κατά παράδοξον άντα- 
νακλασιν τού ωχρού φωτός των κηρίων, νομίζει τις, ότι πρό- 
σωπον τ ι  έκ των καταδίκων λαμβάνει ζωήν καί κ ινε ίτα ι- το δέ 
θυμίαμα, άνυψούμενον ελαφρώς έν είδει νεφέλης, δίδει οψιν τινά  
μυστηριώοη εις τήν εικόνα.

Εν μεσω των λαμπροτήτων τούτων ούδείς έδιδε προσοχήν 
εις δεκατετραετή νεανίαν, ίστάμενον, προβάλλοντα τήν κεφαλήν 
και βεβυθισμενον εις σκεψεις σοβαράς. Έ το κάτωχρος- οί δε 
κυανοί και μελαγχολικοι οφθαλμοί του είχον έκφρασιν όλως 
παράοοξον. Επρεπε δέ νά ειχέ τις τό βλέμμα έξησκημένον, 
■να όυνηθή να οιακρινη υπο τήν ταπεινήν καί συνεσταλμένην 
δψιν τόν θαυματουργόν υιόν τής Γερμανίας, ού τό όνομα ήτο 
έπι πάντων τών χειλέω ν — τόν W olfgaug-M ozart. Ό  πατήρ 
του ιστατο πλησίον του, παρατηρών αυτόν προσεκτικώς, ως νά 
έφοβείτο μη το ιδεώύες έκείνο πλάσμα, τό όλ,ον ποίησις καί 
μουσική, μετεβαλλετο αίφνης εις πνεύμα. "Ιστατο έκεί ακίνητος 
τό βλέμμα εχον προσηλωμένου έπί τής είκόνος, ώσεί ήλεκτρι- 
σθεις. Ουοεποτε μέχρι τούοε είχεν αισθανθή τοιαύτην συγκίνη- 
σιν, θρησκευτικόν τ ι  αίσθημα κατείχεν αυτόν καθ’ όλον τό δ ιά
στημα τής ακολουθίας.

Μετα τήν ακολουθίαν έπηλθε βαθεία σιγή καί πάντων τά 
βλέμματα εστρέφοντο πρός καί εν μόνον σημείον—πρόςτόν θρό
νον τού Πάπα. Ο Κλημης ΧΙ\ εγείρεται, επίσης καί όλοι οί 
καρδινάλιοι. Κατέρχεται του θρόνου καί προπορευόμενος ίστατα ι 
ενώπιον τής εικονος του Μιχαήλ ’Αγγέλου, προ τής όποιας γο- 
νυπετεΐ- όλοι δε οι καρδινάλιοι, οί οποίοι τόν άκολουθούσι γο- 
νυπετούσιν επίσης.— Ταυ την τήν στιγμήν, ώς αν ή γονυπετή σις 
τών κληρικών εχοησιμευσεν ώς σύνθημα, άντήχησεν εις τήν 
εκκλησίαν το ασμα 22 ψαλτών, εις ούς εινε έμπεπιστευμένη ή 
έκτέλεσις τού M iserere τού A llegri.

Το ασμα τούτο, χρονολογούν διακόσια καί επέκεινα έτη, ήτο 
τότε εγνωσμένον μόνον παρά τών διδασκάλων τών Παπικών 
εκκλησιών, εις ούς ητο απαγορευμένη ή δημοσίευσις αυτού.

ις Ρώμην, μόνον καί μόνον ΐνα  άκούσωσι ψαλλόμενον 
τό M iserere. Τό ασμα αύτό, καθ’ εαυτό, ήτο άπλούστατον καί 
θα καθίστατο μονοτονον, αν οί καλώς ήσκημένοι έκτελεσταί δεν 
έψαλλον, ούτως είπειν, μ ’ όλην των τήν ψυχήν καί καθίστων 
αυτό θελκτικόν. Πρέπει νά προσθέσωμεν, ότι καί ό τρόπος, καθ’ 
ον έκτελειται τό ασμα τούτο συντείνει πολύ εις τήν έξύψωσιν 
αυ.ού. Εις εκαστην στροφήν τού M iserere σβύνουσι καί λαμ- 
παοας τινας. Τοτε τα πρόσωπα τών άμαρτωλών ααίνονται, 
οτι λαμβάνουσι ζωήν καί φεύγουσιν άπό τάς θέσεις των, καθ’ 
όσον έξαλείφεται τό φώς τών λαμπάδων. Νομίζει τις, ότι τά 
ήμιανοικτα έκ τών βασάνων στόματά των έκπέμπαυσι τωνάς

οξείας καί ότι ή τύψ ις τών συνειδήσεων αυτών άλλοτε ώ ν  
εκφράζεται διά πένθιμων στροφών, άλλοτε δέ διά φωνών δια
περαστικών. ’Ολίγον κατ’ ολίγον ό ρυθμός τού άσματος γΛ. 
θίσταται βραδύτερος. Ή φωνή μετριάζεται, τέλος τό ασμα κα

ταπαύει μετά τών τελευταίων λάμψεων τών λαμπάδων ;Λ', 
πάντες μένουσι βεβυθισμένοι εις τήν σιωπήν καί τό σκότος. 'Ο 
W olfgaug δέν εχανεν ουδέ μίαν φωνήν τού άσματος. "Οτε έπί- 
στρεψεν οίκαδε, ήρπασε τεμάχιον χάρτου καί μετά . σπουδές 
έγραψεν ολόκληρον τό ασμα, χω ρίς ουδόλως νά σκειοθή ούτ- 
τήν προκεχωρηκυιαν ώραν, ουτε τούς κόπους τής ήμέρας. |

Τήν μεθεπομένην εις τήν δευτέραν έκτέλεσιν τού Miserere- 
ó W olfgaug έβεβαιώθη περί τής ακρίβειας τής συνθέσεώς του, 
κρατών αυτήν κεκρυμμένην έντός τού πίλου του, καθ’ όλον τό· 
διάστημα τής έκτελέσεως τού άσματος.

Τό κατόρθωμα τούτο τού νεαρού μουσουργού διεδόθη πά- 
ραυτα καί πάντες άνυπομόνως έπεθύμουν νά άκούσωσι τήν έκ- 
τέλεσιν αυτού υπό τού Mozart. Εις τήν πρώτην μουσικήν συν-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

αυλίαν, ήν έδωκεν ό Wolfgang· ένέδωκεν εις τάς αιτήσεις
τού ακροατηρίου. Διά φωνής τρυφεράς καί διαυγούς έψαλλε τό 
M i s e r e r e ,  συνοδευόμενος υπό τού κλειδοκυμβάλου. Εις των 
παρισταμένων μουσικών τής εκκλησίας ώμολόγησεν, ότι όχι 
μόνον ή σύνθεσις ήτο ακριβής, άλλ’ ότι ό μικρός Mozart κα
τόρθωσε διά τής παιδικής του φωνής νά έκφράση όλους τούς 
λαρυγγισμούς, αίτινες ήσαν τό κύριον προσόν τού άσματος τού
του- ό θρίαμβος ύπήρξε τέλειος διά τόν M ozart. Η ’Ιταλία, ή 
βασίλισσα τών ωραίων τεχνών, έχαιρέτισεν αυτόν ώς ένατων 
έξοχωτέρων λατρών τών μουσών. Κ α λ λ ιό π η  Κ ινο ύνη .

ΪΙ Γ Ϊ ΛΛΙ ΚΚΙ Α ΜΟΛΗ ΤΗΣ ¡ΙΚΙΙΙ ΛΙ ΛΊΤΣΙΙΣ
(’Εκ τοΰ ωραίου συγγράμματος του κ. Σπ. ΓΙαγανέλη ο Πέραν του Ισθμού»!

Εις ώρας άπόστασιν άπό τών Ταξιαρχών, έκείθεν τού Σελ.ι- 
νούντος ποταμού καί έπί τής πλευράς βράχου άποτομωτάτου 
υπάρχει γυναικεία μονή τής Πεπελενίτσης καλούμενη καί α
πρόσιτος φαινομένη πόρρωθεν. "Γπερθεν δενδροισύτου καίπεριρ- 
ρύτου χαράδρας, έκεί, ένθα μόλις οί αετοί δύνανται νά προ- 
σπελάσωσιν, είσίν έκτισμένα πενιχρά, άλλά καθαοώτατα κελ- 
λ ία  καλογραιών, άς άγνοώ ποια ανάγκη καί ποιον αίσθημα οξύ 
ήνάγκασε νά καταφύγωσιν εις τούς δυσβάτους εκείνους κρη
μνούς. Σκέψεις ρομαντικαί μέ κατείχον έξ ολοκλήρου απερχό
μενον περί τ ί ν  αυγήν ε ίςτήνγυνα ικείαν μονήν τής Πεπελενίτσης. 
ΊΙλπιζον καί έπόθουν νά συναντήσω ύπό τά τε ίχη  τής μονής 
ώχράν παρθένον μέ κοίλους έκ τής άγωνίας οφθαλμούς, μ! 
ποδήρη τήν μελανήν έσθήτα καί τήν καλύπτραν, έξικνουμένην 
άχρι τής όσφύος, δεομένην εις τό ενδότατον τού ναού καί εκλι
παρούσαν την Πρόνοιαν νά παράσχη αύτή τήν δύναμιν νά 
λησμονήση τόν κόσμον καί τάς τρ ικυμίας του. Άνεζήτουν 
οιονεί τύπον Έ λληνίδος μοναχής, χω ρίς έν τούτοις και ν 
άσπάζωμαι θεσμόν γεγηρακότα καί ού μόνον άχρηστον σή
μερον, άλ.λ.ά καί έπ ιζήμιον. Σχεδόν έβλ,επον τήν δόκιμοί 
παρθένον γονυπετή εις τάς πλάκας τής έκκλησίας, όμνύουσαν· 
άλύτους όρκους. Η ψαλίς διανοίγεται αΐισνης ύπό τήν χειρ* 
τής ήγουμένης, προσψαύει τήν κόμην τής δοκίμου, καί οι 
πλούσιοι βόστρυχοι τής κόρης κυλίονται έπί τού εδάφους τηί 
έκκλησίας, ένώ ήχούσιν οί κώδωνες, καί ύπό τούς ύμνουί 
τού χορού εξαγγέλλει τήν αίωνίαν καθοσίωσιν αυτής ή νεαρά 
μοναχή. Περαιτέρω, όπισθεν τού κίονος τής έκκλησίας, θρηνεν  

ή μήτηρ τής νύμφης τού Χριστού. Τάφος κατέπιε ζώσαν 
τήν κόρην της καί νεκρά έφεξής διά τόν κόσμον, αδιάφορο» 
εις τάς άπατηλάς τέρψεις του, καί εις δυστυχίας του μόνον

βυμπϊθής, περιπτυσσεται το ύστερον τους γονείς και οικείους 
,  ή ν ε α ρ ά  αδελφή, καί άποσύρεται εις βίον άδιατάρακτον, 

/ η σ μ ο ν ή σ α σ α  χω ρίς νά λησμονηθή, καί άποθανούσα χω ρίς 
* παύση ζώσα, αισθανομένη καί παλαίουσα . . .

Ουδέποτε είχον έπισκεφθή γυναικείαν μονήν,, ουδέποτε είχον 
ΪΚ,ϊ Έλληνίδας καλογραίας- έάν δέ έν τή φαντασία μου όιέ- 
πλαττον ζωηροτέραν τήν εικόνα τού άσύλ.ου τούτου τών γυνα ι
κών καί τών «σθενών συντριμμάτων τού θυελλώδους πελάγους 
.τηί ζωής, ίσως ήμην ολίγον συγγνωστός. Ή έπίσκεψις μου 
¿»τήν μονήν τής Πεπελ,ενίτσης μ ’ έθεράπευσεν έντελ.ώς καί 
ΐ„ευ κινδύνου υποτροπής. Είδον τάς μοναχάς ύφαινούσας εις 
τον ιστόν παχείας όθόνας- τινές τούτων γυμνόποδες άνεκίνουν 
έντος χαλκών λεβήτων σίτον, έφ’ ού έχέετο άφθονον τό νάμα 
τής κρήνης. Περαιτέρω μία τις έπλυνεν ένδύματα- έπλασα 
άκαοιαίως τόν έντελέστερον τύπον ορεστιάδός Ναυσικάς καί 
ή φαντασία μου, συνδιαλλάξασα τάς όμηρικάς καί χ ρ ιστ ια 
νικός παραδόσεις, έθεώρει έν τή πλυνούση μοναχή άπολ,ωλότα 
τύπον κάλλους αρχαϊκού, πλήρους αορίστου ρέμβης καί πόθων 
δααασθέντων ύπό τήν δύναμιν καί τό σθένος τής αρετής καί 
τής θελήσεως. 'Η Ναυσικάα μου έστράφη αίφνης- βαβαί, 
ποίον ψυχρόν λουτρόν έπεχύθη έπ έμού καί ποιος πάγος διε- 
δέχθη τήν θέρμην τής φαντασίας! Είχεν ύπερβή τό 65ον 
έτος τής ήλικίας της ή έν Χριστώ αδελφή, τά δέ χαρακτη
ριστικά της δέν έμαρτύρουν βεβαίως, ότι ή μοναχή ήδύνατο 
κατά τήν νεότητά της νά χρησιμεύση ώς πρότυπον διά τήν 
σμίλην τού Πραξιτέλους- έάν ύπήρχον καί θήλεις Σειληνοί,

Αί μοναχαί υφαντουργούσι, καλλιεργοϋσιν ένίοτε τούς κή
πους καί τούς αγρούς, ζώ σι δέ έν μακαρία άμαθεία. Δέν 
εννοώ παντελώς τάς γυναικείας μονάς, ότε δέ μ ’ ώδήγησαν 
παρά τινι νεαρωτάτη μοναχή, μόλις δεκαεπταέτιδι, τούς φλο
γερούς καί μελανούς οφθαλμούς τής όποιας είχε χαυνώσει 
ό πυρετός, ήρώτησα έν τ ιν ι αγανακτήσει κατά τ ί άρά γε συμ
βάλλεται εις τό κλέος τού Θεού καί τής θρησκείας Ιου ή 
κάθειρξις τής μικράς έκείνης κόρης, ήτις προ ολίγων μόλις 
ημερών, ώς μοί είπεν ή συνοδεύουσά με γραία μοναχή, είχε 
περιβληθή τό μοναχικόν σχήμα. ’Εννοώ καί εκτιμώ βαθέως 
τα; ευγενεις θυσίας καί τάς θαυμάζω όσον καί αν είνα ι τολ- 
μηραικαί παράβολοι. Δέν έννοώ όμως νά κατακλείση τις εις 
τον βράχον τής Πεπελενίτσης νεαρωτάτην κόρην, νά πείθη 
αυτήν περί τής σωτηρίας τής ψυχής της έπελευσομένης ασφα
λώς οια τής μονώσεως καί τής νηστείας καί νά στερή ούτω 
"ήν οικογένειάν της καί τήν κοινωνίαν τών ύπηρεσιών καί
των φροντίδων, άς ή φύσις καί ή άνθρωπότης έπεκλήρωσεν 
»'·; τα φύλα. Τίνα ύπηρέτησεν ή θυσία τής κόρης έκείνης, ήτις
«μφιοάλλω έάν είχε ευκρινή συνείδησιν τής άποφάσεώς τη ς ;
Lav δε — -----a £. . —.Τ A. Ü . A-----  ?.---- Π  2εκάστη πράξις τού ανθρώπου αφορά εις σκοπόν τινα,
■ '··> όυναται νά είνα ι σήμερον ό εύγενής, ό νενναίος, ό ύύηλός 

τού μοναχού ή τής μοναχής έντός τών το ίχω ν τού 
μοναστηριού, ύπό τήν ράθυμου απραξίαν καί τούς έκ τής 
®?γίας πηγάζοντας λ ο γ ισ μ ο ύ ς ;..

I·.. Ουοέν άξιον λόγου παρουσιάζει, ώς κτίριον, ή μονή τής 
£πελενίτσης, αλλά καί ούδέν ύπό τήν ύψηλοτέραν έποψιν τού 

■ μοναστήρικού βίου. Εις μικράν αίθουσαν είδον χάλκινον μετάλ- 
Β Ρ  “°ύ σχετικού διπλώματος τής έν Παρισίοις πάγκο- 

; μ̂ ου εκθεσεως τού 1867, άπονε μη θέν τή μονή διά πεμφθέντα 
Η ρ°Χ ειΡα καί ύφαντουργήματα. Έξερχόμενος, όπως αναχω

ρήσω ».,00ν ¿στί τής παρειάς καθέτου βράχου τά έρείπια τοίχου 
[ Ε’1 Η-οχρόν θολωτόν παράθυρον αρκετά καλώς διατηρούμενου. 
Ρ να! «ξιον απορίας πώς καί παρά τίνω ν έκτίσθη ό τοίχος

εκείνος, διότι ούδαμόθεν είνα ι προσιτός εις τόν άνθρωπον ό 
βράχος. Ούτε τύπον μοναχής, ούδ’ άλλην ύπαρςιν συμπαθή, 
μετά καρτερίας φέρουσαν τάς οδύνας καί τάς ψεύσεις τού βιου, 
εύρον έν τή γυναικεία μονή τής ΙΙεπελενίτσης. Προφανώς ειχον 
άποτύχει τού σκοπού μου. 'Η άδρώς έπιφοιτήσασα έπ εμε 
μελαγχολική γοητεία, ή μεταρσιούσα τόν νούν εις σφαίρας 
άλλας, είχεν έντελώς λυθή, άπήλθον δε τής γυναικείας μο
νής ύπό τήν έντύπωσιν πραγματικότητος, ολίγον χυοαιας. II 
διάψευσις έκείνη τών ιδεών καί προσδοκιών μου δεν ητο η 
πρώτη δ ι’ έαέ!

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑΙ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΝ
Γ'

Α γα π η τή  μοι ψί.Ίη,

( ’Εγκαίρως έλαβον τήν έπιστολήν σου, οτε ειχον νεας >ί. σοι 
διαβιβάσω γνώσεις, άς κατ’ αυτάς και εγω απέκτησα. Εν τώ  
άνθρωπίνω σώ ματι υπάρχει δέσποινα τις  ιδιοτροπος, μεγάλη, 
ή μικρά, τρυφερά, όλων των ευγενών ιοιοτητων επιδεκτική ως 
καί όλων τών αγενών, εις διηνεκή μάχην μετά τού νού ευρι- 
σκομένη, έρίζουσα πάντοτε μετ’ αυτού περί τού σκήπτρου, άλ
λοτε ύποτασσομένη καί άλλοτε ύποτάσσουσα. Αυτη ονομάζεται 
Κα ρ δ ί α. Τούς δύω τούτους Ισχυρούς αντιπάλους ανάγκη νά 
συμφιλιώ σω μεν καί καταστήσωμεν συμμάχους. Τό εργον τούτο 
είναι δυσχερές, πολύπλοκου καί σκοτεινόν, πλήν ή παιδαγωγία  
παρέχει ή μ ίν  τόν λύχνον τόν όοηγούντα ημάς. Ας ωφεληθώ- 
μεν έκ τού φωτός της. Μεταβώμεν εις τό δωμάτιον, ένθα εύρί- 
σκονται τά παιδία συνηγμένα καί παίζοντα. Έξετάσωμεν τήν 
καρδίαν, τό ήθος, τόν χαρακτήρα ενός έκάστου τούτων άπρο- 
καλύπτως. Ίδέ τήν μικράν Ελένην μετά δόλου ζητούσαν ν ’ 
άρπάση τά παίγνια  άπό τάς χείρας τού άοελφού της. Ανύπο
πτος καί γενναίος ό μικρός τή τά προσφέρει. Ενώ η Ευφρο
σύνη άγαθή καί φιλοδίκαιος τ  άποοίδει εις αυτόν. Φιλερις η 
Μαρία ραπίζει τήν Ευφροσύνην, ενώ ο Χαρίλαος οξυθυμος κα
ταστρέφει τά παίγνια  καί άναχωρεί, όπως καταγγειλη τα πάντα 
εις τό δικαστηρίου τού πατρος.

*Ε ! μή μειδιάς, καλή μου φ ίλη , καί μή προθυμοποιείσαι νά 
μέ περιβάλης μέ τόν μανδύαν τής σχολαστικότητας, ετοιμαζο- 
μένη νά μέ έρωτήσης, ποιαν σχεσιν εχουσι τά πα ίγνια  με την 
καρδίαν καί τήν άνατροφήν. Καί ομως είνα ι η σχεσις σπουοαιο- 
τάτη. Τό παιγνιδιού εινε ή δάς η οιαφωτιζουσα ημάς εις την 
διάγνωσιν τών χαρακτήρων. ’Εν τώ παιοιω φαίνεται απροκάλυ
πτος ή διάθεσις καί ή τάσις τού μικρού οντος. Εν τώ παιγνιω  
καταφαίνεται ή ηθική νόσος συμφώνως με τήν όποιαν παρα- 
σκευάζομεν τό ηθικόν φάρμακου.

’Αγαπητή μοι φ ίλη , σπουδάζουσαπάντοτε επι τού παιγνιου, 
έρχομαι νά σοί κάμω γνωστούς όλους τους θησαυρούς, ους πε
ριέχω έπί τής αγωγής. Δέν αγνοείς, οτι το παιγνιον είνα ι ο 
άναλλοίωτος νόμος τής φύσεως τού παιδος και έκ τούτου ού- 
νασαι νά βεβαιωθής κάλλιστα, όιοτι πα ίζει το παιόιον τής 
καλύβης, ώς καί έκείνο τών άνακτόρων, πα ίζει το άγριον £>ς 
καί τό πολιτισμένου. Είναι τό παιγνιον η εκΟηλωσις τής ςωης 
του, τής χαράς, τής ύγείας του. Χωρίς λοιπον να ολιγοστευ- 
σωμεν τήν άθώαν χαράν του, εντός αυτού τού παιγνιου, ας
σπείρωμεν τάς γνώσεις, όπως ο καλός ιατρός γνω ριζη να μ ι-

  1 .   ί . . .   Γ * ___ 1. . 1 «  . » » « . ·  WU/ II I  Λ ι 4  - ί λ /  \<Υ ” Τ  '  V  Ofî κ ί-γνύη τήν πικοάν γεύσιν ενός φαρμακου οια τεχνητής και 
ταλλήλου σκευασίας.

Φανταζομένη σε έν τώ μέσω τών αθωως θορυβουντων τέ
κνων σου σέ καταφιλώ.

Μαρί* Όθωνκέοι».

A
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ΠΩΣ ΤΟ ΡΟΔΟΝ ΑΠΕΚΤΗΣΕΝ ΑΚΑΝ0ΑΣ

'II πρωινή τής αύρας πνοή επνεεν επί τής έν τή δροσψ 
λουομενης γής, ή τις έθρήνει, ως το νεογένα,τον βρέφος το όποιον 
άντιχρύζει τό πρώτον φως τής ζωής.

ΆποχωρισΒεϊσα κατά προσταγήν του δημιουργού έκ το ϋ γ ά -  
ους, ή γή έκειτο ήσυχος επί τής παρθενικής χλόης. Ουδεν 
βήμα είχε πατήσει αυτήν εισέτι, ούδείς θόρυβος προήρχετο έκ 
του ΰΨους των ορέων, ουδεμία βοή έκ των χασμάτων άντήχει, 
ουδεμία θύελλα έθορύβει έντός των ψυχρών αυτής δασών, ού
δείς κεραυνός είχεν ετι χαράξει τον κορμόν ενός δένδρου.

'Ως ό υπό αγρίων παθών κατειλημμένος άνθρωπος οιέρχεται 
βακχεύων τό χείλος τής αβύσσου, π ίπτει αναίσθητος έν αυτή 
είς παρομοίαν διετέλουν αναισθησίαν καί α ί ίσχυρα ί τής φύ- 
σεως δυνάμεις.

Έν τή άναισθήτφ ταύτη ηρεμία άνεφάνη αίφνης άγγελος 
όπισθεν τών ερυθρών νεφελών τού χρυσού ήλίου. 'Ο άγγελος 
αύτός εστάλη παρά τού δημιουργού, "να φέρη είς την γήν θελ
κτικά δώρα. 'Όπου έβάδιζεν έςεβλάστανον τρυφερά αγροτικά 
ανθύλλια, σεμνά ία καί αμάραντα, δπου ήγγιζεν ή χείρ του 
παρουσιάζοντο υάκινθοι, λείο ια , νάρκισσοι καί τό λοιπόν τάγ
μα τών ποικιλοχρόων άνθέων όπου εσυρε τάς πτέρυγάς του 
έφύοντο θάμνοι.

Φθάς ό άγγελος εις την πρασίνην χλόην, έφύσησεν αυτήν μέ 
τά δροσερά του χε ίλη  καί πάραυτα μετά μικράν σιωπηλήν  
βροχήν άνεφύη τό ώραιότατον άνθος, τό βασιλικόν ρ ό δ ο ν .

Έν πρώτοις εφάνη ως κάλυς έντός τών φύλλων, ύστερον δέ 
άπέκτησεν ΰπερήφανον καί ώραίαν μορφήν. Καί ό άγγελος εξ- 
ηφανίσθη, αφού άφήκε τό ρόδον έν τω μέσω τών άλλων άν
θέων, μεταξύ τών όποιων διεκρίνετο διά τά κάλλη του καί έζη 
ευτυχές.

'11 ποικιλόχρους κάμπη καί ό κάνθαρος έπεσκέφθησαν τό ρό
δον, όπερ έδέχθη αυτούς λ ίαν φιλοφρόνως. 'Γαλαίπωρον άθώον 
άνθος! Τό άρωμα τής καλλονής σου δεν εΐλκυσε τάν κάνθαρον 
καί τήν κάμπην πλησίον σου. Ηλθαν προς σέ επιβουλως, ινα 
παοατρώγωσι τά φύλλα τών κλώνων σου. —  Η απατη αυτη 
προύξένησεν είς τό ρόδον μεγάλην λύπην. Έστράφη τότε πράς 
τό αδελφόν του λείριον, ίνα  ζητήση μικράν τινα  παρηγοριάν 
πλήν φεύ ! τό ματαιόφρον άνθος τό περιεφρόνησεν. Μόλις τό 
ρόδον είχε λησμονήσει τό άλγος του διά τήν προσβολήν τού 
αδελφού του, είδεν ερχόμενον τον σκώληκα, όστις έςηπά- 
τησεν αύτό μέ τάς κολακείας του, ίνα τρώγη καί αυτός τά 
ρύλλα του.

'Ωραία πορφυρά χρυσαλλίς τό έπλησίασε μετα θωπειών και 
τό ευκολόπιστου ρόδον ένόμισεν, δτι αύτη τό ηγάπα. Πόσον η- 
πατάτο. Πάραυτα έπέταξεν ή άστατος, όπως έπισκεφθή τα άλλα 
άνθη καί Οωπεΰση αυτά, λέγουσα είς έκαστον τούτων, οτι τό 
ήγάπα καί ότι αύτό μόνον ήτο τό αρεστόν της. Ή μορφή τού 
ρόδου μετά τάς έπανειλημμένας ταύτας απογοητεύσεις κατέστη 
σκυθρωπή έκ λύπης. Α ίφνης έστρεψε τά βλέμματά του επί φ ι- 
λέργου αράχνης, ήτις έπλεκε δίκτυον επί τών φύλλων του. Η 
καρδία του έπληρώθη παρηγοριάς, διότι έβεβαιώθη, οτι εύρε 
προστάτιδα, ήτις άνήγειρε ό ι’ αργυρών κλωστών τείχος μεταξύ 
αυτού καί τού απατηλού κόσμου. Ά λ λ  ή πονηρά αράχνη, δ ι’ 
ούδένα άλλον σκοπόν είχε πλέξει τό δίκτυόν της ή μόνον, ίνα  
συλλαμβάνω τά θύματά της έντός αύτού, χω ρίς ούόόλως νά 
μεριμνά διά τό ρόδον, τού όποιου οι κλώνοι τή έχρησίμευον 
ιος κατοικία. Φρίκη κατέλαβε τό ρόδον, όταν είδε μυίαν μή 
δυναμένην ν ’ άπαλλαχθή τών χειρώ ν τής αράχνης, ήτις άπό- 
νως κατεβρόχθισεν αύτήν. Τότε τό αξιέραστου ρόδον έβυθίσθη

είς μελα·/χολίαν καί έκλινε περίλυπου τήν ιοραίαν του κεφα
λήν έξ απελπισίας έν τώ μέσοι τή ; τόσον πλούσιας καί γελα
στής φύσεως.

Ό ταν ό άγγελος έπανήλθε τήν εσπέραν, όπως φέρη γλυκεία*, 
δρόσον είς τά δημιουργήματά του έπλησίασε τό ρόδον. Τούτο 
οιηγήθη είς αύτόν όλα του τά βάσανα καί τον παρεκάλεσε νά 
τό έξαφανίση, ώς τό είχε δημιουργήσει. Ά λ λ ’ ό ουράνιος άγ
γελος είπεν αύτώ : «'Ο Θεός μέ έπλασεν, ίνα δίδω ζωήν είς τα 
άνθη, άλλ ’ όχι νά τήν άφαιρώ. Δέν μοι έπιτρέπεται νά έκυη- 
δενίσω τον έλάχιστον σκώληκα ή τό μικρότερου φυτόν τής 
γής - Επειδή δέ σύ έπλάσθης, ίνα  χρησιμεύσης έν τώ σύμπαντι 
ώς έμβλημα τού έρωτος καί τής χάριτος, δέν δύναμαι νά σε 
μεταθέσω έκ τού βασιλείου, είς δ ανήκεις. Μόνον ό άνθρωπος 
θά σέ δρέψω μίαν ήμέραν.

Ά λ λ ’ έπειδή δέν είσα ι αύστηρόν πρός τόν σκληρόν κόσαον, 
αλλά γλυκύ καί άθώον, δέν θά δυνηθής νά ζήσης έπί πολύ, 
διότι ή σκληρότης τού κόσμου θά σέ μαράνη. Διά τούτο κα
λόν είνα ι νά περιβάλλω τό εξωτερικόν σου στέλεχος μέ άκάν- 
θας. Μεταχειρίσθητι αύτάς ώς όπλον κατά τής θρασύτητος». :

Μετά τάς λέξεις ταύτας ό άγγελος έψαυσε διά τής χειρός 
του τό στέλεχος τού ρόδου καί έκτοτε τό ώραιότατον τών άν
θέων περιβάλλεται ύπό άκανθών.

Ά μ ά ν δ α  Γκόβαντς.

Τ Ο  «ΑΣΤΥ» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΝ ΦΥΛΑΟΝ
Τό πρωτότυπον, τό εύφυές, τό καλλιτεχνικόν "Αστό, τό 

απαράμιλλου διά τάς γελοιογραφίας καί τάς εύφυολογίας του, 
όπερ μετά τόσης ανυπομονησίας άνεμένομεν καθ ’έκάστην Κυ
ριακήν, ώς αποτελούν μέρος τών απολαύσεων τής έορτής ταύ- 
της, μετεβλήθη, καθ ’ά προανηγγείλαμεν, είς πολιτικόν καθη
μερινόν ψύλλον καί ήρξατο έκδιδόμενον άπό τού προπαρελθόν- 
τος Σ αββάτου.

Οί διευθύνοντες αύτό κ.κ . Κακλαμάνος καί Δροσίνης, γνω
στοί ήδη, ώς διαπρεπή μεταξύ τών δημοσιογράφων κατέχον- 
τες θέσιν, μετά τού διαπρεπούς πρώην διευθυντοΰ αύτού 
κ. Ά ννίνου, έχουσιν εξασφαλίσει διά τού γλαφυρωτάτου καλά
μου των τάς συμπάθειας καί τήν ύποστήριξιν πάντω ν διά τήν 
νέαν πολιτικήν συνάδελφον,ήτις άνά πολλάς χιλιάδας αριθμεί 
ήδη τούς συνδρομητάς της.

Η Ι Κ 1 Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν  « Τ Η Σ  Ε Φ Η Ι Ϊ 1 Ε Ρ Ι Δ 0 Σ  Τ Ο Ν  Κ Υ Ρ Ι Ο Ν »
Τό ήμερολόγιον τής «Έφημ. τών Κυριών» Ι/.τυποΔ0έν αρζεται κυκλοφορούν 

άπό τής προσεχούς Κυριακής. Α ι μέχρι τής ήμε'ρας ταυ της δηλώσασαι και προ- 
πληρώσασαι ολόκληρον τό άντίτιμον, θά λάβωσιν ήριθμημενα ημερολόγια, ι̂" 
καιούμεναι ουτω νά μετάσχωσι και του λαχείου.

*Αντι πάσης άλλης υπέρ του ημερολογίου ήμΐν συστάσεως παραθετομεν ωόε 
τά περιεχόμενα αύτού μετά τών ονομάτων τών κ. κ. συνεργατίδων ημών.

Χριστούγεννα (υπό τής Βελγίδος ιεραποστόλου "Αννης Δάϊνερ). — Ή γ***! 
και τό θρησκευτικόν συναίσθημα (ωραία έμμετρος μελέτη υπό κ. Σαπφοϋς Λε- 
οντιάδος).— Ζητείται η γνώμη τών Ελλήνων δικηγόρων (υπό της Βελγιοο; 
δικηγόρου κ. Μαρίας Ποπελε'ν).— Μόνον της μάννα; η ματιά (ποίημα συγκι- 
νητικώτατον υπό κ. Φλωρεντία; Φουντουκλη). Ιίρά ε’ικόνο; (αλληγορία υπο 
τής γνωστής συνεργάτιδός μας ΆτΟίδο;).— Ή πρώτη του Μαΐου (υπό κ. Κρ»" 
σταλλίας Χρυσοβέργη). — Τό κάλλος (φυσιολογική', καλλιτεχνική κ α ι  πλαστική 
μελέτη τή; γυναικείας καλλονής, Οπό τής διασήμου Άμερικανίδος όγιεινολο- 
γου ίατροϋ κ. ’Έμμα; Οΰάλκερ). — Τό χέρι του Θεού (ποίημα τής κ. Άγ«" 
θονίκης Άντωνιάδου). — Φωτεινή Γενναίου Κολοκοτρώνη (βιογραφία 
Καλλιρρόη; Παρρε'ν).— Τά μυστικόν του λευκανθε'μου (ποίημα κ. Παναγιώι»! 
Λιοΰρδη). — ’Ητο Οπηρε'τρια (εικών έκ του Αθηναϊκού βίου υπό Καλλιρρόης

AYi JΝ ΕΛΛΜΝ1ΔΟΝ 
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I   ’Ηθική καί κακοήθίια (Οπό τής κ. Μαρίας Δεραίμ, προέδρου τής
B E L , , -  -ών Γυναικών τής Γαλλίας»). — Έ πί τώ Οανάτοι τής άδελφής4 ■
* V- ; ΐρος θοηνολογία κ. Βιργινίας [1. Εύαγγελίδουί— Πρός τήν Σελήνην
Ïe L V Μαο'α; Πίπιζα). — Παράφρων μήτηρ (αυγκινητικωτάτη είκών έκ

3 κοινωνικού βίου, (Οπό κ. Ειρήνης Οικονομίδου, το γενο; Λα/ανα). — Ο
Β  , Γ:ώ νάαου (υπό κ. Καλλιόπης ΚινδύνηΙ. —Λίκνον καί φέρετρονΠ1ουταρ/·ί I · . .

(ΚΟίημ“ 
τοϋ κοιν

^ό^εσποινίδος ’Αγγελικής Παπαοέσκου). — Αί γυναίκες τών ’Αθηνών (με-
λίτη ϊ,χό Καλλιρρόης Παρρε'ν). — Έπίδρασις τής παιδικής ηλικία; έπί τοϋ 
μέλλοντος των μικρών (Οπό τής κ. Έρριέτης Μπάρ, Άμερικανίδος). — 
Τό οοοεματάκι τής μικρας (θαυμασία ’έμμετρο; ε’ικών έκ τοϋ καθ' Ικάστην βίου, 
Οπό δεσπσινίδος Κρυσταλλίας Χρυσοβέργη). — Ή δίψα τών βρεφών (υπό χ. 
"£λενας Μίτς, ίατροϋ).— Υγιεινή τών παίδων (Οπό Μαρία; Μέόε, ίατροϋ). 
— Τά ευεργετικά άνθη (Οπό Λαύρας Ίόχαν, ίατροϋ). — Εικόνες δύο αδελφών: 
Αουκί* ΚαραΟεοδωρή καί Αικατερίνη Δοσίου (Οπό χ. Καλλιόπης Κεχαγιά).— 
Είς τήν Οπνώττουσαν φίλην μου (εκ τών ανεκδότων ποιημάτων τής αοιδίμου 
£ύσροσύνη; Σαμαρτζίδου). — Υγιεινή τών μικρών (Οπό Μύκης Δούαρ). — 
Μία σοφή παράδοσις (Οπό δεσποινίδο; Πηνελόπης Παναγιωτίδου).— Λόγος 
απαγγελθεί; τήν ημέραν τής ένάρξεως τών μαθημάτων τοϋΚυριάκου Σχολείου 
(Οπό Καλλιρρόης Παορέν). — Ή άθηναία κόρη (σελίς έκ τών άπομνημονευ- 
μίτωντής αοιδίμου Μαριάννα; Καμπούρογλου). — Αύοηλία (διηγημάτων Οπό 
δεσποινίδας Άθηνάς Σιγανού). — Διατήρησι; τροφίμων (Οπό κ. Ρηγίνας Ε μ 
μανουήλ) καί λεξικόν τών διαφόρων τροφίμων μετά τών υγιεινών ή έπιβλαόών 
ιδιοτήτων αύτών (υπό τής ρωσσίδος ίατροϋ κ. Μ. Δαλμώφ). Σύν τούτοι; όι- 
ραιαι εικόνες, ή συνήθης έπί τοϋ προϋπολογισμού τοϋ έτους μελε'τη τής οικοδε- 
σποίνης, πληΟύς συμβουλών υγιεινής τής καλλονής, οικιακής ιατρικής καί φαρ
μακολογία; καί διαφόρων τών τοϋ καθ’ Ικάστην βίου.'Άπειροι συνταγαί πάν- 
τωί τών γλυκών τοϋ ποτηριού, ώς καί άλλων γλυκισμάτων καί φαγητών.

Ε Υ Τ Ε Ρ Π Η
Ύπό τον άνω τίτλον άναλαρ-βάνουσι την έκδοσιν μουσι

κού περιοδικού οί κ.κ. Ί . Κάλφογλους καί Ά .  Ά λεξιάδης, 
έπιθυμοΟντες νά διευκολύνωσι την παρ’ ήαϊν κίνησιν τη ; ρ.ου- 
σικής, της έκπολιτεστικης καί διαπλαστικης τα ύ τη ; καλη; 
τέχνης.

Πολλην βεβαίως όφείλουσι νά άναπτύξωσι δραστηριότητα  
αί Έλληνίδες πρός ρεεγίστην διάδοσιν τού ναλού τούτου πε
ριοδικού, διότι αύτών ίδια εξυπηρετεί σπουδαίως τά  συρ,φέ-

ροντα, άφού άντί 16  δραχ. ρ-όνον. τό άντίτιικον τής έτησίας 
συνδρομής, θά άπολαρ,βάνωσιν ύπέρ τά  100  ¡κουσουργήαατα 
κ α τ ’ έτος, έκ τώ ν εκλεκτότερων νέων έργων, σύν τούτο ι; δέ 
Ε λληνικούς χορού; καί 'Ελληνικά δημιοτικά άσριάτια.

Ή Ευτέρπη θά έκδίδεται δίς τού ¡κηνός, κρατούσα οΰτω 
ένηριέρους τάς συνδροαητρίας αυτής εις παν νέο ν έργον, ούτι- 
νος τήν έπιριελή έκλογήν άναλαικβάνει ά γνωστός π α ρ ’ ήικϊν 
ριουσικοδιδάσκαλος κ. Δε Μεντος.

Συνιστώρ-εν θερμότατα τα ΐς  άναγνωστρίαις ήριών τήν εγ
γραφήν των έν τώ  άξιολόγω τούτω  περιοδικώ, δεχό[κεθα δ 
ευχαρίστως έγγραφά; συνδροριητριών καί έν τώ  γραφείω [κας.

ΠΑΝΗΓΤΡΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΑΩ ΤΟΤ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μεγαλοπρεπής ετελε'σΟη την παρελθουσαν Ιϊε'ιχπτην εν τω ναω του Αγιου 

Νικολάου εν Πευκακίοις, ή παν^γυρις τή; φερώνυμου του ναοΰ Ιορτής, πρωτο- 
στατουντος του σεοασμιωτάτου αρχιεπισκόπου Ζακύνθου κ. Διονυσίου Λάτα.

Δυστυ/ώ; δέν κατωρθώθη νά Ιορτασθή ή ήμε'ρα αΰτη εν τω άνοικοδομου- 
μένω μεγάλω ναω τού 'Αγίου Νικολάου, διότι οι πόροι έλλείπουσι πρός επι- 
στε'γασιν αύτού και κατασκευήν τού κεντρικού θόλου.

Ένούμεθα και ήμεΤς μετά τής επιτροπής τών κυριών και τών επίτροπων τού 
ναού τούτου, όπως παρακαλε'σωμεν τάς κκ. άναγνωστρία; μας, νά προσε'λθωσιν 
άρωγοι είς άποπεράτωσιν τού θεοσεβούς τούτου οικοδομήματος.

Τ Ο  Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Ν
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ TOT ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΣΧΟΑΕΙΟΓ

’Επειδή παρά πολλών ήρω-ήθημεν τί εί’δους δώρα δεχόμεθα δια τό Δε'ν- 
δρον τών μαθητριών τοϋ Κυριάκού Σχολείου, γνωρίζομεν ότι γίνονται δεκτά, 
πάνθ’ όσα δύνανται νά y ρησιμοποιηθώσι παρά τών πτωχών τούτων κορασίων. 
Υποδήματα, φορέματα, επανωφόρια, περικνημίδες, άσπρόορουχα, ύφασμα 
λευκόν, βιβλία χρήσιμα καί έν γένει παν χρήσιμον διά κόρην πράγμα.

Ά πό τής προσεχούς Κυριακής άοχόμεθα δημοσιεύουσαι τά άποσταλε'ντα 
ήδη ήμΐν μετά τών ονομάτων τών δωρητριών.
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Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η .
~  Ούδέν εύκολώτερον, άπήντησεν δ υπηρέτης Ε ίναι ό ίδικός μου, 

Ο» εγω είχον συστήσει καί πρός τόν κ. κόμητα. Κ αί έξήγαγεν έκ τοϋ 
θυλακίου του κονδύλιον, δι’ ού έσημείωσε τήν διεύθυνσιν ενός τώ ν  
μεγαλειτέρων πιλοποιών τών Παρισίων.

Κ ’ Ο Κρεπινέ διηυθΰνθη πάραυτα πρός τό έν λόγω εργοστάσιου καί 
αφου εζήτησε πΤλόν τινα  καί ήρζατο συζητών έπί τής τιμής καί ποι- 
οτητος αύτοϋ, παρεκάλεσε συγχρόνως τόν καταστηματάρχην νά τώ  
οωση φαών πίλον, ομοιον τό χρώμα καί τό σχήμα πρός έκεΤνον, όν 

Α Ροβέρτος Γέβρ είχεν αγοράσει προ ολίγων ήμερων έκ τοϋ αυτοϋ έρ- 
Υ^στασίου.

Εΐζ υπάλληλος διετάχθη πάραυτα νά φερη ομοιον πΤλον πρδς τδν 
*Λρα τού κ. Γέβρ πρό τινων ήμερων άγορασθέντα φαιόν. Ό  καταστη - 
ματαρχης τείνων τον πΤλον τούτον προς τον Κρεπινέ τώ  ειπε:
Γ Γ" λείπει, κύριε, άπο τον πΓλυν τούτον ή τό οίκόσημον τού 

όπως ή εντελώς οαοιος μέ έκεΓνον, ον ήγόρασεν έκ τού κατα
λύματος μας.

Κ χ , Κρεπινέ έβύθισε τον φαιόν πΤλον είς τήν κεφαλήν του, επληρω- 
το άντίτιμον αύτού και έντός ενός τετάρτου τής ώρας εύρεθη έν- 
Τ0̂  ^ σου >̂ τ ήν ^^σιν, έν ή είχεν εύρεθή τό π τώ μα τού Ρο- 

ρτου> Εξήτασεν^ ή μάλλον έμελέτησε λεπτομερώς, τά  κατά τήν θε- 
Ιν εκείνην, ειδεν είσετι πολλάς έρυθράς κηλιδας α ίματος, χωρίς όμως 

ϊ  ν' άνακαλύψη ίχνος πίλου, ού'τε φαιού, ού'τε μελανός.

τού̂ απόστασιν ολίγων βημάτων άπό τής θέσεως εκείνης τά  ΰδατα  
J. “ ΊΊουάνα έκυλίοντο μονότονα καί μελαγχολικά, παρά τήν όχθην 

ήίΆ.®ΧΡ'βώς σχεδόν έπί τής αυτής θέσεως, εψ’ ής καί αύτός ήλιευε 
θΕ1ΐ!ΐπενθημέρι:.υ, έκάθητο γέρων αλιεύς μέ μακράν κάλαμον άνά

χείρας, διευθύνουν άνά πάσαν διεύθυνσιν τό επίβουλου δόλωμά του.
  Πώς πηγαίνει τό ψάρευμα ; ήρούτησεν ό Κρεπινέ, επιθυμών νά

γνωρισθή μετά  τοϋ άλιέως, παρ’ οΰ ήόύνατο ΐσως νά μάθη, ο ,τ ι
έζήτε ι. _ _ ^

—  ’Έ τσ ι κ’ έτσι, άπήντησεν ό γέρων. Κ αλά , κακά, βγάζομεν τό 
ψ ω μ ί. Έ χομεν ημέρας καλάς καί ημέρας κατηραμένας. Ή  χθεσινή  
ήτο υιία άπό τάς καλλ.ιτέρας. Έ πλασα μ^ά σάρπα δεκαπέντε κοίλων 
βάρους.

 Ά λ λ ά  σύ λοιπόν θά πλουτήσης γρήγορα, άφοϋ κατορθώνεις νά
πλάνης τόσιυ μεγάλα ψάρ^α.

~_ Μα ’ρώτησε κΓ άλλαις ήμέραις, ποϋ δεν π^άνομε τίποτε. Ε ίναι
αά λ ιστα  οκτώ ήμέραις, ποϋ έ'παθα ενα μασκαραλήκι, ποϋ δέ θά τό  
ξεχάσω ’ ς όλη μου τή  ζωή.

—  Τί, τ ί ,  ήρώτησεν ό Κρεπινέ περιέργως.
  Έ καθόαουν, άπήντησεν ό αλιεύς, άπό τό πρωί έδώ. Ητο π^α

βράδυ καί δέν ε’ιχα  ’ς τό καλάθι μου ούτε μ ία  μαρίδα. ’Έ ξαφνα τό 
καλάμι βαραίνει. Έ !  είπα κ’ έγώ, δόξα σοι ό θεός. Έ βγάλαμε τόν 
κόπο τής ημέρας. Κ α ί τό βάρος δέν έχοράτευε. Σηκόνω τό καλάμ ι, 
σ ιγά , σ ιγά , μέ χ ίλ ια ις  προφυλάξεις καί . . πλάπ ! . . έξαφνα τ ί βλέ
πω , νομίζεις, σκαλωμένο ’ς τό αγκίστρι ; . . Ά ν  τό εϋρης ; . . Έ να  
κ α π έλλο .. . .

 Σ τα κ τ ί, άπήντησεν ό Κρεπινέ εκτός έαυτοϋ.
 Μ πά! καί πώς τό κατάλαβες ; μά άλήθεια, είπεν αίφνης, πα-

ρατηρών προσεκτιχώς τόν πίλον τοϋ Κρεπινέ, ήτον ολως διόλου ομοιο 
μέ τό ’δικό σου, χωρίς βέβαια τή  μικρή τρυπ ίτσα, πούχε έπάνω άπό 
τό έμπροσθινό μέρος. _ ·£

Ό  Κρεπινέ ήρπασεν άπό τοϋ βραχίονος τόν πτωχόν γέροντα,* άσί 
μαίνων δέ καί ώς τρελλός ήρξατο νά φωνάζηι

—  Τό καπέλλο, τ ί  τό έκαμες, τό καπέλλο ; Σοί τό πληρόνω χ ίλ ια , 
δύο, τρεΤς χ ιλιάδες φράγκα.  ̂ , .

Ό  αλιεύς έ'μεινεν έκθαμβος, νομίσας, ότι ο άνθρωπος εκείνος, οστις 
προσέφερε δι’ ένα πίλον διάτρητον καί καταβεβρεγμένον 2 3 χ ιλ . ψρ. 
είχε παραφρονήσει.
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Δ Π Ρ Α  Τ Ο Υ  ΝΕΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ
 ̂ Π αρακληθ=ΐσα ι πα,οά πολλών συνορομητριών μα; νά όποδείξωμεν αύταΐ; 

τινα^τα /.χταλληλα οώρα όιά τό νεον έτος, γνωρίζομεν χύτχΐς όχι ινα εν δώ
ρου ε/_0] άξ;αν, ανάγκη να συνδυάζη έν αύτώ όχι τόσον τό πλούσιον καί βαρύ, 
οσον το καλλιτεχνικόν καί καλλαίσθητον.

 ̂Καλόν^είναι, όπως έν τοΐ; προσφερομένοι; ύπάρχη καί χειροτεχνική εργα
σία τη; οωρητρίας, συλλογήν δε πλουσίαν ώραι’αν 'καί ιδεώδους όλω; κάλλι- 
τεχνία;, αντικειμένων, ατινα συμπληροΰνται διά χειροτεχνημάτων ευρίσκει τι; 
ει; τό επί τή; όδού Έρμού ιόραϊον καί πολυτελές καλλιτεχνικόν μουσειον των 
κ.κ Μαραγκού καί Καζή.

Όπου δήποτε καί αν ρίψη τι; τό βλέμμα έν τώ καταστήματι τούτω συ- 
ναν.ά θησαυρού; αληθείς πρωτοτύπου καλλιτεχνίας, αντικείμενα ωοαΐα καί 
χρησιμότατα, ών αι τ ι̂μαι είναι εντελώ; κατώτεραι παντός συναγωνισμού. Τό 
συνιστώμεν θερμώ; εί; τάς άναγνωστρία; μας. Ό σαι έπισκεφθώσι τό κατά
στημα τούτο δεν έχουσιν ανάγκην των συμβουλών μας.

ΑΛΛΙΙΛΟΓΡΛΦΙΛ
Πρό; άπασας τά; κ.κ. συνδρομητριας, αιτινες^άπέστειλαν ήμίν τό άντίτιμον 

των ημερολογίων των ποιοϋμεν γνωστόν, δτι είναι αδύνατον' νά γνωοίσωαεν 
εί;̂  μίαν εκάστην χωριστά,ότι έλήφθη τό άντίτιμον. Καί ολόκληρον τήν έφηαε- 
ριΟα μα; έαν έπληρούμεν διά μονη; τή; αλληλογραφία;, πάλιν τό τοιουτον δεν 
θά κατωρΟοϋτο. Άπαντώμεν οΰχ’ ήττον κατα σειράν εί; όσα; ό περιωρισμένο; 
τή; αλληλογραφία; χώρος μάς επιτρέπει. — Κον Μπ. Α. Πάρον! Το έτερον 
των αποσταλέντοιν δημοσιευθήσεται έν χαιρώ. — Καν Φ. Φ. Κ έρκυραν. Θά 
ήναι ματαιυπονία;  Ιΐοοετοιμασβήτε έν τούτοι; εί; τά Μαθηματικά καί Λατι
νικά, καί νομίζω ότι τούτο άρκεϊ. Άντίτιμον καί νέων ήμερ.' έλήφθη. Μυτιάς 
ευχαριστίας. Καν Κ ΙΙόρον. Αμροτεραι έλήφθησαν μετ’ αντιτίμου συνδοο* 
μής. Το διηγημάτων άλίγον υπερβολικόν. Βλέπομεν — Καν Μ. ΓΙ. Εομμίο- 
οούμεΟα όδηγίαιςσας. Δημοσιεύεται. Άντίτιμον έλήφθη.— Καν Α. II. ’ Α θή
να ς. Νέα κορη δέν φέρει ποτέ  ̂ούτε εις τά Οέατρον, ουτε εί; έσπερίδα; έσΟήτα 
εκ μΆανο, .ριχ^απτου, αλλ ουτε έκ βελουσου. Διά τήν νεότητα τά ανοικτά 
χρώματα, τα χρώματα τής ζωής καί τής χαρά;. — Κα; Ευ. Επ. Π ύργον, Κ. 
Η. I. ΙΙύργον, Ετ. Μπ. Π ύργον, Ε. Λ . Π ύργον, Κ. Β. Χ α λ κ ίδ α , Η. 
Κ. Λ ίμ ν η ν  Ε ύ β ο ια ς , X. Μ Ά ρ γ ο ς ,  Λ. Π ΛΙεσολόγγτον, Ε. Β Με- 
ύώ νη ν , Ε. Ε. Γ α ρ γα λτά νο υς , Μ. Α. Β. ’Α θή νας, Ζ.Χ. Ο. Λ εβ α δ ε ία ν , 
Μ. Ν. Φ. Θ ήραν, Ε. Δ. Κενέχ. Αντίτιμα ημερολογίων έλήφΟησαν. Νέαι 
συνδρ Έφημ. Κυρ. ένεγράφησαν,Πολλά; ευχαριστίας. — Β. Β. Ά τ α λ ά ν τ η ν .  
Δρ. 29,90 άντίτιμον ημερολογίων έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν θερμώς δι’ εύ- 
γ=νή φροντίδα. — Καν Ε. Χρ. ϊτ λ ύ β ρ τ α ν . Έλήφθησαν. — Κον' I. X ’ ’ Δ. 
-Μ ετυλήνην. 40 άποστέλλονται άμα τή έκδόσει.— Κ α ν Π .Γ . ’Α λεξά ν
δ ρ ε ια ν . Ευμμορφούμεθα όδηγίαι; σας. — Καν Μ. Ρ. Λ εβα δ ε ίαν . ’Ελήφθη- 
σαν. Μη ανητυχήτε. Καν Κ. Ν. Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν . Άποστέλλονται.-Κον 
Γ. Π Α ΐγ ιο ν . Έσπεύσατε ολίγον. Ό  κομιστής τή; επιστολή; σας άνεχώ- 
ρησεν εύθύς ιός ενεχείρησε τήν έπιστολήν. Τά ημερολόγια έτοιμα μετά 4 ημέ
ρας. — Κον Μ Έ. Λ α ρ δ α νέλ λ ια . Άποστελλομεν. — Καν II Λ . Π ύργον. 
Μή ανησυχείτε, διότι έδημοσιεύθη έν τώ ήμερολογίω. Άντίτιμον τελευταίων 
ήμερολ. έλήφθη. Μυρία; ευχαριστίας. — Κον I. Β. Μ α κ ρ υν ί'τζα ν . Έλήφθη- 
— Καν Ζ. Α. λ .  Κ. Παλαβοί, ’Κλη^θησαν διά 4.

Ό τα ν  όμως ό Κρεπινέ, έννοήσας το λάθος του, ησύχασε κάπως καί 
ηρχισε νά δ ιηγήτα ι εις τόν άλιέα , ότι ό πΓλος εκείνος ήτο πολύτιμος 
δ ι’ αότόν, διότι ήτο δώρον τής συζύγου του, ότι ή άπω/ειά του έγέ- 
νετο παραίτιος μεγάλων συμφορών, οτι ή άνεύρεσίς του τον άπήλλατ- 
τε μεγάλης στενοχώριας, τότε ό γέρων, στενάζων, διότι έ'χασε το ιαύ- 
την λαμπρόν εύκαιρίαν νά ούφεληθή, τω διηγήθη, ότι καθ' ήν σ τιγ 
μήν αυτός άνείλκυεν έκ του ποταμού τό παράδοξον εκείνο άντικείμε  
ν0ν’* όιήρχετο έφιππος, πολυτελώς ένδεδυμένος, άλλ ’ ασκεπής τήν κε
φαλήν ανηρ^ ό στις άντικρύσας τόν πίλον υ,ακρόθεν, ήρςατο φωνάζων: 
—  Πόσο δίδεις τό καπελλο αύτό ; — Τρία φράγκα, απήντησεν ό ά 
λιευς- καί ό έφιππος έπήδησεν άπό του ίππου του, έρριψε τρια φράγ. 
πρός τόν  ̂γέροντα, έβύθισε τήν κεφαλήν του εις τόν βρεγμίνον πίλον, 
ανήλθεν ώς άστραπή επί του ίππου του καί ήρξατο τρέχων ώσεί κατ- 
εοιουκετο ύπό ολοκλήρου τάγματος δαιμόνων.

, τΊθβ περιγραφής του ίππεως ό Κρεπινέ ήννόησεν, ότι ήτο επ ι
τήδειός τις  ίπποκομος, παίκτης ιπποδρομίων, όστις, τ ις  οίδεν οποίαν 
κατά/ρησιν διαπράςας, έδραπετευσε, χωρίς νά λάβη καν καιρόν νά 
εφοδιασθή μέ τόν π ίλον του.

Ναι, εψιθυρισεν ο Ινρεπινε. Αλ λ α  που θά δυνηθώ νά επανεύρω  
τον άθλιον αυτόν ιπποκόμον. 'Εάν μάλιστα  έ'σπευδεν έφιππος καί ασκε
πής την κεφαλήν, σημείον, ότι έδραπετευσε καί ότι έχει συμφέρον νά 
κ ρυπ τη τα ι. Πού θά τόν εϋρω λο ιπόν; Βεβαίως, τά πρώτά μου διαβή
ματα  υπήρξαν ευ τυχ ή , άλλά. μεχρις οΰ φέρω εις πέρας τήν ύπόθεσιν 
τα ύτη ν , μοί ύπολειπονται βεβαίως πολλά.

I I

Μονον ο κόμης Μαρίνης όιατελει ετι άγνωστος πρός τούς άναγνώ- 
στας^ημων. ’Εάν όμως κρίνη τ ις  έκ τής οίκειότητος, ή τ ις  ύφ ίστατο  
μεταςύ αΰτου καί τής πρώην τυχ^οδιώκτιδος Ρηγινης, καί έκ των ο
λίγων λεξεων, άς άντήλλαξαν κατά τήν πρώτην συνάντησίν τω ν, πεί
θεται, ότι ό τίτλος καί τό όνομά του εις πάντα  άλλον άνήκον ή εις τόν 
άθλιον εκείνον κακοϋργον. Τό αληθές του όνομα ήν Κάρολος Βάννερ.

Εκ τογ Τ γπογραφε’ι

ΣΥΝΤΑΓΗ
Πάστα ά μ ύγδα λο . 12 αυγά, 6 γαλέτα; ψιλοκοπανισμένα;, 250 δρ. r· 

χαρι, 100 δραμ. αμύγδαλα, 1 ποτηράκι κονιάκ καί 2 λεμονιών φλούδα. Κ-*' 
πησε τού; κρόκους με τήν ζά/αρι, ανακάτωσε τήν γαλέτα μέ τά άυύγδαλ"1 
κτύπησε καλά τ’ ασπράδια, άνακάτωσον όλα όμού, άλειψον τό τεψί' μ| 
γον βούτυρο καί πέμψον εις τον φούρνον

Χ α λβά ς Ρ ιζα λ ε υ ρ ε ν ιο ς . ,/a‘ όχ. ριζάλευρο, ',/2 όκ. ζάχαρι, </■> όκ. γάί* 
100 δρμ. βούτυρο. Ή ζάχαρι θα λιοίση μέσα είςτό γάλα.'θά κάψης τό βού
τυρο καί θα ρίψης το ριζάλευρο να καβουρδισθή και όταν ήναι έτοιμο τότε 01 
ρίψη; τό γάλα μέ τή ζάχαρι, ενόσω είναι έπάνω εις τήν φωτιά καί θά τ; 
άνακατοΰνετε καλά έ’ω; δτου τά τραβήξει δλα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ ατά  των έφηλ ίδω ν φακίδω ν. Καί άλλη σχετική σομβολή πλήν τών 

πολλών, α; εχομεν ήδη δημσιεύσει. Βόοακα κρυσταλλωμένου 75 γρ., Ροδόνε
ρου 80 γρ. πορτοκαλανθόνερον 80 γρ., Αναμιγνύετε πάντα ταύτα καί αποτε
λείτε ρευστόν, όπερ κλείετε ερμητικώς ε’ντός φιαλιδίου. Πλύνετε τό πρόσώπον 
διά μικρού σπόγγου 5 — 6 φοράς τήν ημέραν.

Διά τούς πάσχοντας ύπό αναιμ ίας, αδυναμίας του στήθους, συνε
χώ ν αφιδρώσεων, σωματικής έςαντλησεως.

Δ ιά τούς άναρρωννύοντας έξ ασθενειών μακρών, ούδέν άλλο τονω
τικόν δύναται νά συγκριθή πρός τούς παλαιοτάτους οίνους τής έν 
Πάτραις οίνοποιητικής εταιρίας

Α Χ Α Ι Α Ϊ
Οίνοι μαυροδάφνης, κονιάκ έςαιρετικής ποιότητος, καταλληλότατοι 

διά γεύματα, εσπερίδας, χορούς καί πολυτελή δείπνα.
Οίνοι τραπεζης χονδρικώς καί λ ιανικώ ς πω λουνται έν τώ  νεοί'^ρυ- 

θέντι κ α τα σ ιή μ α τ ι Χρ. Εακελλαροπούλου, όδός Νίκης παραπλεύρως 
τού ξενοδοχείου τής Α γ γ λ ία ς .

Μ Ε Γ Α V Ε Λ Ο Π Ω Λ Ε I Ο Ν «Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»
X  Δ Λ \ .11IIΛ ΑI ΤΟ V

179. — Ό δός Α ιό λο υ . —  179
Απέναντι μεγάλης οικία; Μελά. Παρά τό Χρηματιστήριου.

’Ε κ ο μ ίσ θ η σ χ ν  έσ χ ά τω ό  έξ Ε υρώ πης τ ε λ ε υ τ α ίο υ  σ υ ρ μ ο ΰ

Α ά μ ,π α ί— Ι Ι ο λ ύ έ λ ά ίΟ ί

Μεγάλη συλλογή κρυστάλλινων σκευών έκ πορσελάνη; καί φαγιάν;. — Πλού
σια συλλογή κομψοτεχνημάτων. — Μαχαιροπήρουνα. — Άποσκευαί 'Γραπέζη;. 
— Άποσκευαί τείου.

Ί ι ι ια ί  (/ετριώταται.

Γερμανός τήν πατρίδα, άνεχώρησε τριακοντούτης περίπου εις Καλλι- 
φορνίαν, μέ τήν έλπίδα νά έπανέλθη έχείθεν μεγας έχατομμυριούχος.

Ή τ ύ χ η  ού'τε κ ά ν  ά π α ξ  εύη ρ εσ τή θη  νά  τ ώ  πρ ο σ μ ειδ ιά ση . ’ Α ντ ί των 
χ ρ υ σ ώ ν  έκβ ο λάδω ν , άς έ ζ ή τ ε ι ,  εύρε μόνον τ ή ν  έ σ χ ά τη ν  ένδεια ν  καί 
α θ λ ιό τη τ α . Κ ατορθώσας τέλο ς νά  ο ίκονομήση μ ικρόν τ ι  χρηματικόν 
ποσόν, σ υ ν ετα ιρ ίσ θ η  μ ετά  χ α ε τ ο π α ικ τ ώ ν  τ ιν ω ν ,  ο ίτ ιν ε ς  εζή το υν  εν 
τ ώ  χ^αρτοπαιγνίω  ό ,τ ι  ά π επ ο ιή θ η  α ϋ τ ο ίς  ή  τ ύ χ η  έν το ίς  μ εταλλείο ις·

Άπολεσας έν το» συνεταιρισμού τούτω  καί τό τελευταίου αυτού σολ- 
δίον, ό γερμανός τυχοδιώκτης, άνεχώρησεν εις Μεξικόν. Κ α τ ά  τήν δι
άρκειαν τής άπό 'Αγίου Φραγγίσκου μεχοι Μεξικού έφιππου πορείας 
του, ό Κάρολος Βάννερ, συνήντησεν εύγενή τινα  περιηγητήν ’ Ι τ α λ ό ν ,  
τόν κάμητα Μαρίνην, συνοδευόμενον ύπό ένός οδηγού καί τεσσάρων ι 
θαγενών χμυροφυλάκων. Δια τής χ_αρακτηοιζουσης αύτόν π ο νηρ ιά  
συνέλαβε τρομερόν καί άπάνθρωπον σχεδιον. Ά λ λ ’ ή έκτέλεσις αύτο» 
πολλάς παρέσχε δυσκολίας, διότι ό Ιτα λός ύπό το ιαύτης ήκολουθει- 
το συνοδείας. Εϊργάσθη έν τουτοις, όπως απόκτηση τήν έ μ π ι σ τ ο σ υ -  
νην αυτού, τήν αυτήν δέ τής γνωριμίας των νύκτα άφύπνισε τόνκο- 
μητα κατεσπευσμένως, ίνα  τώ άποκαλύψη τρομ,εράν συνωμοσίαν, *¡' 
άνεκάλυψεν, ότι παρεσκεύαζον οΐ ιθαγενείς φύλακες μετά τού όδηγο» 
κατα των δύο ξένων. —  Είναι αποφασισμένοι νά μας φονεύσουν, ιν* 
μάς ληστευσουν, είπεν· ανάγκη νά σπεύσωμεν νά τούς προλα- 
βω μεν.

Ό  κόμης, άνθρωπος ζωηρός καί εύ'πιστος, δέν έχασε καιρόν. Οι 
λάκες του εκοιμώντο έπί τής απέραντου εκείνης ερήμου, εις όλιγω’  
βημάτων ά π ’ αύτώ ν άπόστασιν. ’Έφερε μεθ’ εαυτού ζεύγος αγγΑι' 
κών πολύκροτων. ’Έ τεινε πάραυτα τό έτερον τούτων πρός τόν Βαννερ 
καί χωρίς νά χάση καιρόν ήοξατο φυ ιεύω ν τάς σφαίρας του εις 
κεφαλάς των κοιμωμένων σωματοφυλάκων. Μετά τής αύτής τ α·χ“Τ'' 
τος εμιμήθη αυτόν ό Βάννερ, ότε δ ’ ό τελευταίος των δ υ σ τ υ χ ώ ν  εκε1' 
νων έπ ιπτε, μόλις άφυπνισθείς έκ τού κρότου τώ ν πυροβόλων, ό B*v' 
νερ, ταχ_ύτερος του Μαρίνη, διηύθυνε τό πιστόλιόν του κατά τής Χ£' 
φαλή; τού χόμητος.

■ ΓΙα ρ α ς κ ε ϊά  Λ εονη

(ά κολουθεΐ)^^^^


