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.-■> γραφα δημοσιευόμενα η μή 
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-  Π Δ Ζ  M A S E A A Z O M E N  Τ Η Ν  Α Ν Ι Α Ν  M A E
. Μας συμβαίνει συνεπέστατα να. στενοχωρώμεθκ, νά π λή τ-  
τωμεν, να άνιώμεν καί όταν άκόμη εΐμεθα ευτυχείς, καί όταν 
ή φύσις μειδιά, καί όταν ό ήλιος σκορπίζη κπλετα τ ά  άδκ- 
;μάντινα βέλη του, καί τά  πολύχρωμα καί καλλιτεχνικά άνθη 
χύνουσιν άφθονα άνά την ατμόσφαιραν τά  αρώματα τω ν.
Γ Καί έρωτώμεν καί ημείς έαυτάς δ ιατί πλήττομεν καί π κ -  
σχοχεν καί σχεδόν εχομεν διάθεσιν νά κλαύσωυ.εν■ Λ ιατί τά  
τόσα θαυμάσια, δι’ ών ή γη στολίζεται μάς φαίνονται ώς πε- 

δεραια καί στολισμοί εξ άδαμάντων καί πολυτίμων λίθων, 
τοποθετημένων επί πένθιμου έσθητος. Έ νβ  συμβαίνει τουναν
τίον είς ημέρας σκοτεινάς, κ α θ ’ ήν τά  σύννεφα πλησιάζουσι 

'τοσον την γην, ώσεί ποθοϋντα νά έκμυστηρευθώσιν αυτή κρύ- 
ψίόν τινα πόνον τω ν, καθ’ ήν οί κλάδοι των δένδρων, βαρείς 
θπο τά  δάκρυα τής όλονεν πιπτούσης βροχής, κλίνουσι προς 

ϊχτην ύγράν καί λασπώδη γην τάς περιλύπους κορυφάς τω ν, 
-Χαθ ήν τά  πτηνά σιωπηλά καί κατηφή -ρινοΟσιν εντός τής  
παγεράς φωλεάς τω ν, πώς συμβαίνει είς τήν το ιαύτην περί- 
λυπο t καί νέκραν τής φύσεως εικόνα,νά αισθανώμεθα τήν κ αρ
γίαν μας εύδιάθετον, νά άναπνέωμεν τάν υγρόν άε'ρα μ.ετ’ άπο- 

ίλαύσεως κ α ινά  μάς φα ίνω νται αί ϊπ ί τής στεφάνης τω ν άνθέων 
ττχγόνες τής βροχής ώς οί περίφημοι μαργαρίτα1., ούς τόσον 
Χπλήστως έρρόφα ή Κλεοπάτρα.

Αέν ε·νε λοιπόν ά ήλιος, ά άγγελος ουτος τής χαράς καί τής  
-*.ωής ό προκαλών τάς ψυχικάς διαθέσεις μας, άλλ’ ή καρδία

μας αυτή καί ό τρόπος δι ’ ού άποδεχόμεθα τάς διαφόρους 
τής ζωής περιστάσεις. "Οταν εΐμεθα πολύ νέαι ετι. ή έπιστημ.η 
τής ευτυχίας μάς είνε, ώς έπί τό πολύ, άγνωστος. Ζητοΰμεν 
πολλά παρά τής ζωής, ένφ εν τίποτε μας λυπεί, μάς προ
ξενεί κακόν. Ε πιστολή αναμενόμενη καί μή ληφθεισα εγκαί
ρως, προδοσία φίλης, μικρά αχαριστία  ή παραπλήσιον τ ι μάς 
καθιστά περιλύπους, ύπερβολικά περιλύπους. Ζητοΰμεν, ούτως 
είπείν, αφορμήν, καί εύρίσκομεν το ιαύτην ευκόλως, ίνα στε- 
νάξωμεν, νά χύσωμεν ολίγα δάκρυα, νά έκδηλώσωμ,εν τήν 
άνευ λόγου άνίαν καί πλήξίν μας.

Α ί καθημ,εριναί ενασχολήσεις μάς στενοχωρουσι τοτε εις 
βαθμόν φορτικόν. Ή χειρ μας είνε βαρεία καί δυσκόλως τε ί-  
νεται πρός θωπείαν. Ή έλκχίστη ομιλία μάς κουράζει. Ό  λαμ 
πρότερος καιρός μάς φαίνεται άθλιος. Κ αί μόλις μετά δυσκο
λίας συγκρατοΰμεν τήν υπομονήν μας καί δεν εΐμεθα τραχειαι 
καί απότομοι καί πρός τά  προσφιλέστερα τής οικογένειας μας 

ποόσωπα.i
Κ αί όλα αυτά  αποδίδονται, κυρίαι μου, εις τό νευρικόν 

μ.ας σύστημα. Αυτά είναι ή μάστιζ του αιώνος. Α ύτή είναι 
ή καιριω τάτη άσθένεια ή λυμαινομένη αδιακρίτως τό τε  ήμ έ-  
τερον καί τά ισχυρόν φΰλον, καί συνοικίζουσα πυκνότατα τα  
φρενοκομεία καί τά  απομονωτήρια. Ή μελαγχολία ή αδικαιο
λόγητος ; είπεν έξοχός τις  φρονολόγος, είναι τό πρώτον βήμα 
πρός τήν παραφροσύνην.Καί δέν είχεν (άδικον. Ά λ λ α  δέν υπάρ
χει άρα φάρμακον αντιδραστικόν κατά  τής άνικράς τα ύτη ς  

παθήσεως.
Μεγάλη δύναμις θελήσεως κατισχύει τής υπερευαισθησίας 

του νευρικού συστήματος, ενόσω *το ^μακον δεν προχωρηση. 
Είναι δ ’ αληθώς άνάξιον λογικού όντος νά άφίεται ερμαιον 
τών φυσικών του αδυναμιών. ΓΙόσαι και πόσοι δυστυχείς δέν 
υ.ειδιώσιν επί πολ.λά. ετη επι κλίνης πόνων και οδύνης, μ ετα 
βαλλόμενης συνεχώς είς αγωνίαν !

Ημέραν, τινά  είσήλθον είς φιλικόν οίκημα, εύρον δε μικράν
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κόρην παράλυτον, πλε'κουσχν περί την ράβδον,— τη βοήθεια 
της όποιας έκινείτο,— ά νθ η .’Ιδού πώς καί ημείς όφείλομεν νά 
μεταβάλωμεν τάς βροχεράς ήμε'ρας της ζωής εις ήμ,έρας ευτυ
χίας καί χαράς. Κ α ί τό κατορθούμεν ευκόλως άφού ή άνθρω- 
πίνη ψυχή διαθέτει εκατοντάδας όλας οωτοβόλων λαμ.πάδων, 
δ: ών δύναται νά καταυγάση τό τυχαϊον σκότος καί την έρή- 
μ,ωσιν τής καρδίας. Έ άν εις το ιαύτας άπογοητευσεως στ ιγ -  
μ.άς άπεοασίζομεν νά στρέψωμεν εν βλέμμα πρός τους αλη
θώς, προς τούς πραγματικώς δυστυχείς. Έ άν προσείλκυέ πως 
την προσοχήν μας ή κατάστασις πασχόντων καί Ιγκαταλε- 
λειμμένων γερόντων, καταδεδικασμένων νά σιγήσωσιν εντός ολί
γου καί τόσον άρεσκομε'νων εις φιλικήν διάλεξιν, ήν έν τω  
ίγω ϊσμω  μας έκλαμβάνομεν ώς παιδαριώδη. Έ άν, λησμονού
σα1. τήν φανταστικήν λύπην μας, προσείχομεν εις τά  λεγόμενά 
τω ν, πόσην ποίησιν δεν θά άπηντώμεν εις τά ς  αοριστολογίας 
τω ν, έν αις πάντοτε αντηχεί μελωδία παρελθούσης ευτυχίας, 
έκλειψάσης νεότητος. Έ άν σταματήσητε τήν διάνοιαν των 
εις τάς στιγμ.άς, κα θ ’ άς ήγάπησαν καί ήγαπήθησαν, θά ί'δητε 
τήν τρεμοσβύνουσαν φλόγα του ναρκωμένου πνεύματός των 
έκπέμπουσαν ακτίνας, άς ουδέ καν έφαντάζεσθε. Είξεύρετε 
πόσον ή χαρά εκείνων θά μετριάση, θά διασκέδαση τήν ίδ ι- 
κήν σας άνίαν!

Στρέψατε ήδη τό βλέμμα πρός άλλα δυστυχή πλάσματα , 
ά τινα  άμα τή  άνατολή του βίου έστερήθησαν τω ν πολυτίμων 
τή ς μητρός θωπειών. Θωπεύσατέ τα , διδάξατε'τα, ένισχύσατέ 
τα . Έ στέ δ ι ’ αυτά  δ,τι ή λευκή περιστερά ή καθημένη επί 
τού μαύρου φυλλώματος ακρωτηριασμένου δένδρου καί ύπο- 
σχομένη πρός αυτά προσεχή άνοιξιν.

Έ άν οϋτω διέλθητε τήν ημέραν σας, ή ανία σας διασκεδά
ζεται ταχέως καί ευχαριστείτε σχεδόν τόν Θεόν, διότι λησμο- 
νήσασα πρός στιγμήν τήν ίδιαν σας χαράν, κατεστήσατε άλ
λους ευτυχείς.

Είμεθα πάντοτε ανίσχυροι προ των μεγάλων καταστροφών, 
ά λ λ ’ εις αύτάς άντιτάσσομεν συνεχώς μεγαλείτερον σθένος ή 
εις τήν άδικαιολογήτως κατακλύζουσαν ενίοτε τήν ψυχήν μας 
άνίαν. Ισως διότι ά Θεάς αναλαμβάνει νά έπουλόνη τάς με- 
γάλας ήμών πληγάς, ένω άφίνει ήμάς ελευθέρας νά δημιουρ- 
γώμεν καί θεραπεύωμ.εν μικράς καί άσημ.άντους. Εις ήμάς λοι
στόν άπόκειται νά άποφεύγωμεν τού νά ζητώ μεν μελανά ση- 
μ.εία άνά τόν άρίζοντα τής ζωής, διότι ούτω καί πρός τόν 
Θεόν άσεβούμεν καί τήν ανθρωπότητα ταπεινούμεν καί άναδει- 
κνύομ.εν άγνώμονα πρός τά ς  θείας ευεργεσίας.

Κ* τωτερω δημοσιεύομεν /άριν των αναγνωστριών ημών τό εζεοον τώ' 
Οπό του συμπαθούς ποιητου κ. Κ. ΙΙαλαμα, άναγνωσθ&ντων ποιημάτων τώ ’ 
τόσο» Ινθουσιωδώς χειροκροτηθέντων έν τη φιλολογική Ισπερίόι των «θυγατε 
ρων του Βασιλέως».

Η  Γ Ε Ν Ν Η Σ Ι Σ  Τ Ο Ύ "  Κ Ρ Ι Ν Ο Υ

’Στα έρ-ιπιχ του ναου της ’Αφροδίτης 
Κρίνος ανθεί μ ! χάρι μυστική·

τό νου μου τόν σέρνει σά  ̂μαγνήτης 
Σέ μια ιστορία μαγική.

— ’Στα πλούσια βάθη Ενός ναού 
Δέ/ετ’ ή Κύπρις τήν ιερή 

Λατρεία του λαού 
Πού προσχυ/άει τήν δόξα της και τήν όργη, της φρίττει.
Και ’ατό ρεγάλο το ναό αντίκρυ 
Στέκει ρικρό ένα σπίτι.

Μια κόρη, μια φτωχούλα κάθεται μέσα έκεΐ*
Καί τόσον είναι ιυραία και τόσο αρχοντική,
11ου μόλις τήν ιόή ό διαβάτης 
Ξαφνίζεται, ξεχάνεται μπροστά της,
Και παίρνει για ναό τό σπίτι 
Κ* εκείνη για τήν ’Αφροδίτη.

Κ ’ έτσι σέ λίγο ή ταπεινή παιδούλα
— Τής έμμορφιάς ω  παντοδυναμία ! —
Γεννάει μεσ’ ’στες καρδιές μ.ά νέα τρεμούλα,
Ξυπνάει ’στά όνειρα μιάνέα θρησκεία.

Κι’ από κοντά κι * άπό μακρυά κι’ άπό τόν κάθε δρόμο 
Καί νέοι καί γέροι μ ’ έναν άγιο τρόμο 
Για τής κόρης τό σπίτι ξεκινούν 
Καί πέφτουν καί τήν προσκυνούν.

Καί γονατίζουν καί μπροστά 
Σ' εκείνη μέ τρεμουλιασμένα χέρια 
Σκορπίζουν άνθη μοσ/οβολιστά 
Καί θυμιάματα καί περιστέρια.

Κ ’ ή κόρη μέ τά ισόθεα τά κάλλη
Γαλήνια ’στα πόδια της όλους τούς βλέπει, τούς γροικά, 
Σαν τό στρωτό καί σάν τ’ ακίνητο ακρογιάλι 
Πού δέχεται τά κύματα τά ορμητικά.

’Στά πλούσια βάθη τού ναού 
Ί1 Κύπρις μοναχή απομένει 
Τήν ίερά λατρεία Ενός λαού 
Τής πήρε μιά θνητή, μιά ξένη.

’Έ ξω  άπό τόν έρμο καί γυμνό
Ναό, σάν πνεύμα ολέθριο πού ξεφυγε απ* τόν Αδη, 
Πετιέται πιό γοργή άπ ’ τόν κεραυνό,
Καί σκοτεινότερη άπό τό σκοτάδι.

Στ’ άντικρυνό τό σπίτι όρμάει, χτυπάει,
Κ’ έκεΐ ’στήν κόρη εμπρός τή λατρευτή 
Σά μανιωμένη θάλασσα ξεσπάει,
Καί τέτοια λόγια λέει ς ’ αυτή :
« ’’Αμυαλη, έ?ύ πού δεν μπορείς τή Μ οίραν’ αποφυγής,. 
Καί μέ πορφύρα θεϊκή φθαρτό κορμί τυλίγεις ;
Έ σύ πού μέθυσες άπό έμμορφάδα
— ’Τσκιο τής έμμορφάδας,— ώ θνητή 
Κάμπη, πού δέν ψηφάς τή θεία λαμπράδα 
Καί τόν θυμό μου τον εκδικητή !
Τ’ άνάξιο σπίτι σου στάχτη θά γένη,
Ιν’ ή σάρκα σου ή ανθρώπινη 
’Στήν πλάσι Οά ξαναφανή
Μ ’ άλλη θωριά, μέ ρίζες βαθειά ’στή γή δεμένη,
Κι’ όπως έζούσες καί προτού,

ια σκλάβα, ’στά φύλλα ενός φυτου! »0 ά  ζής, αιών

Φωτιά, κατακλυσμός,
Σεισμός, τρομάρα, θρήνος . . . .
’Στο σπίτι ‘/α/ασμός . · .
Καί μέσ’ άπό τό χαλασμό, καΟόις
Ά π ’ τά συντρίμματα τών κόσμων, ’στάστρα εκεΐ,
Γενιούνται κόσμοι νέοι παρθενικοί,
"Ετσι γεννήθη/εν ένα; άνθος,
Πανεύοσμος, ολόλευκος κ ’ υπέρλαμπρος* ό Κρίνος £

Τό Ουράνιο τόξο όταν φανή,
Οί μαύροι αμέσως ουρανοί 
Χαμογελούν, ξανοίγουν,
Καί τήν οργή τους πνίγουν.
Γαλήνεψεν ή Γή
’Στο νιόοερτο μπροστά λουλούδι,
Καί του χαμογελά
Σα μανα στο βυζασταρουοι.
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Μ* χύτια ! τ ’ άνθος που επλαοε ί) καταστροφή,
Ά πό τήν τρικυμία πήρε τροφή,
Καί πήρε άπ' τήν άνεμοζάλη
Καί ετμ’.ςεν αίθρια μίχν όρμή μετά μ/.ωρά του κάλλη.

Μά κύττα ! τ' άνθος τό πκρθενικό 
Τ ’ άπειρα/το με τά /ιονάτα φύλλα,
Μ έσα ττυ κρύβει κάποιο μυστικό,
Κ ’ ή ασπράδα του φοβίζει σά μαυρίλα.

Μέσα ’στον κρίνον ή ψυχή τής κόρης κατοικεί,
Μέσα ’στον κρίνον ή μορφή τής κόρης ευωδιάζει,
Κ’ ή κόρη Ικείνη έχει φωνή, φων/j προφητική,
Καί τέτοια λόγια βγάζει :

«Θαρθή κ* εσέ τό τέλος σου, θεά σκληρή, ζηλιάρα,
Τού άνθρώπου Οά σ ’ εύρη κ ’ εσέ τού ασθενικού ή καταρα ! 
Κι’ αν είσαι Δέσποινα, είσ’ εσύ τής αδικίας δουλεύτρα.
Γ ι’ αυτό είν’ ή δύναμίς σου ψεύτρα, t
Κ’ ή αθανασία σου καπνός.
Ό  άγνός κι’ ό δίκαιος δέν πεθαίνει,
Ά ς  είναι άδύνατος καί ταπεινός·

Τήν εμμορφιά μου άν έτβυσες, ή έμμορφιά μου μένει !
Μιά δύναμις ψηλότερη στέκεται κ’ είνε απ ’ όλους 
Τού κόσμου τούς θεούς τούς φεγγοβόλους,
Μιά δύναμις κ’ ένα όνομα έχει εκείνη,
Μία, καί λέγεται Δικαιοσύνη !

Αμαρτωλή, ασυλλόγιστη θεά.
Κ ’ έοέ κρατεί ’στ’ άρπαγια της ή Μοίρα, αλλοίμονο σου ! 
Τ ί θ ’ άπομείνη άπ’ τό λαμπρό σου φ ώ ; ; λίγη σκιά*
Καί τίποτε άπό τό μαγικό κεστό σου.

Οί καρδούλες γιά νά ζευγαρωθούν 
Καί γιά ν' αλλάξουν τού έρωτος τό αμίλητο φιλί 
Μέ δώρα πια δέ θ’ άρχωνται σαν πρώτα νά δεηθούν 
'Στού βωμού σου τή θεία φεγγοβολή.

Τ * όνομά σου κανείς δέ θά προφέρη 
Μέ τρόμον ιερό* κ’ εκείνο ακόμα 
0 ά  περάση σάν κύμα, σάν αγέρι
0 ά  ξεγραφτή άπ’ τον κάθε νού κι’ άπό τό κάθε στόμα.

Α π ’ τό -/ρυσό ναό σου μόνο
Δύο πέτρες θ ’ άπομείνουνε, στοχάσου !
Καί μεσ’ ’στον τόπο που έστεκε τρισάγιο τ ’ άγαλμά σου 
Έ γώ  θά στήσω θρόνο !

Έ νας κρίνος, θεά, θά σέ θυμίζη,
Έ νας κρίνος τή δόξα σου θά λέη,
Έ νας κρίνος θά σέ μοσχομυρίζη,
"Ενας κρίνος *στόν τάφο σου Οα κλαίη . . .

"Ενας κρίνος μέ χάρι μυστική
’Στά ερείπια του ναού τής ’Αφροδίτης,
Πού τόν νού Οα τόν σέρνη σα μαγνήτης 
Σέ μιά ιστορία μαγική !

Κ ώ στας Π ιλ α μ α ς .

Ο  ΠΕΡΙ  Η Μ Α Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Ή ενός πτηνοΰ.

Ουδέποτε βεβαίως σας συνέβη να άπαντήσητε εις την εξο
χήν η και εις την πόλιν, άνά τούς κήπους καί τούς άγρους 
πτώμα μικρού ωδικού πτηνού. Γι γίνονται λοιπόν οι περιχαρείς 
ούτοι του δάσους καί της πράσινης χλόης ύμνωδοί, όταν ή μ ι
κρά καρδία των παύση νά πάλη ; 'Οποία μυστηριώδης αιδώς 
κυριεύει τάς ψυχάςτω ν κατά  τάς τελευταίας τού βίου των στιγ- 
,μάς ; Πού χρα έκπνέουσι έν ύστατη  φρικιάσει τόν ύστατον τού 
ησματός των στόνον ;

Μήπως τά  πτηνά κρύπτονται διά νά άποθάνωσι ; Εις την  
ποιητικήν ταύτην ερώτησιν ουόεις ποιητης απηντησε μεχρε 
τούδε. Ά λ λ ’ .ή επιστήμη, ήτις  γινώσκει τόσα πράγματα, μάς 
λύει καί τό α ίν ιγμα τούτο. 1 πο τών πολυτίμων αυτής οδη
γιών έμπνεομένη, θά σάς όιηγηθώ τήν ακριβή και ρομαντικήν 

άφήγησιν τής κηδείας ενος πτηνού.
Περί τάς άρχάς τού φθινοπώρου έλαβον πρωίαν τ ινά  επι

στολήν φίλης μου, ήτις  μοί έγνώριζεν ότι μικρόν ώραϊον π τη -  
νόν, τό όποιον ήγάπα καί έγώ άληθώς συνεπάθουν, μάς άφήκε 
χρόνους. Παρεκαλούμην δέ νά παρευρεθώ εις τήν κηδείαν του.
Ο σύζυγος τής φίλης μ.ου δεινός τών φυσικών επιστημών γνώ

στης είχε προσθέσει έν ύστερογράφω. « Ό  ένταφιασμός θά γείνη 
λίαν πρωί, τή  φροντίδι τών παρά τού Θεού πρός τούτο εντε
ταλμένω ν.»

Εννοείται πόσον έκινηθη ή γυναικεία περιεργεια μου. Εις 
την όρισθείσαν ώραν ήμην έν τή  εξοχική επαυλει τής φίλης 
μ.ου, ήτις κακώς συνεκράτει τά  δάκρυα διά τό ένσκήψαν εντός 
τού καλλιτεχνικού κλωβού της δυστύχημα.

Τό πτώ μ α δέν έφαίνετο ούτε έντος, ούτε έκτος τού κλωβού, 
ά λ λ ’ ούτε άνθη καί στέφανοι έκόσμουν την μικράν κατοικίαν 
τού πρό ολίγου άποσπασθέντος άπό τούς κόλπους τή ς ζωής.

’Ά γω μ εν , είπεν ό κύριος, όστις έφαίνετο έννοήσας *μς σκέ
ψεις μου. Α ί κηδείαι τώ ν πτηνών γίνονται έν ύπαίθρω ώς καί 
αΐ ίδικαί μ.ας, προσέθηκε.

Λιήλθομεν άφωνοι τόν κήπον καί έξήλθομεν διά τής οπί
σθιας αυτού θύρας εις τόν άγρόν. Ή  ζωή έφαίνετο εςερχο- 
μένη τώ ν κόλπων τής γης, λουομένης φιλαρέσκως μέ τάς χρυ- 
σάς τού ήλιου άκτϊνας καί τάς άδαμαντίνας τής δρόσου σ τα 
γόνας. Παν φύλλον, παν άνθος τού άγρού έλαμ.πεν ώς πολύτι
μος άδάμας, έφ ’ ού μυριόχρωμα έντομα έχόρταινον αρώ ματα  

καί ζωήν.
Α ίφνης ό οδηγός μ αςέστη . Ιδού, είπεν, ο δυστυχής νεκρός. 

Σάς ΰπεσχέθην ενταφιασμόν. Σ ταθήτε και ϊδετε.
Κ αί άληθώς τό πτωχόν πτηνόν μέ τούς ώραίους καί γρα -  

φικωτάτους χρωματισμούς του ήτο εξηπλωμένον, τους δύο 
πόδας πρός τά  άνω, άκαμπτον, άκίνητον. Η φίλη μου έστέ- 
γνωσε λαθραίως έν δάκρυ, ένω έγώ έφιλοσόφουν έπί τής μα
ταιότητας τού κόσυ.ου τούτου. "Ο,τι είδον τότε όλοι οι κηπου
ροί, οί άνθρωποι τών άγρών, ίσως δέ καί οί κυνηγοί το γνω - 
ρίζουσιν. Ά λ λ ’αί πλεϊσται έξ ήμών τό άγνοοΰσι καί διά τούτο 
άνέλαβον νά σάς τό διηγηθώ.

Είδον πληθύν μυιών υποκίτρινων, τρ ιχω τών, νά ΐπ τχ ντα ι 
περί τό πτώ μ α τού δυστυχούς,νά επιτίθενται άπόνως διά τώ ν 
κεοαιών καί τώ ν ποδών κατά  τού ώραίου πτερώματος του, 
βαθμηδόν δέ ένισχυόμεναι καί αύθαδέστερχι γενόμεναι νά προσ- 
βάλωσι τούς οφθαλμούς καί την γλώσσαν. Ά π ό  καιρού εις κα ι
ρόν κάνθαρος μέ ένδυμα έκ χρυσού 4αι ιάσπιόος ίπτατο συρι-
ζων άπό τού άλλου άκρου τού ορίζοντος 
ρέως έπί τού πτώ ματος. Συσπειρούμενος έχάνετο ύπό 
κνόν πτέρωμ-α, ένω δεύτερος καί τρίτος τόν διεδέχοντο έναλλάς. 
Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον οί προερχόμενοι έν σπουδή,πνευστι- 
ώντες, έξηντλημένοι, ά,νήρχοντο εις εικοσάδα ολην. Απετελουν 
άληθή λεγεώνα, ήτις δ ι’ άστραπιαίας ταχύτητος, άγνοώ πως, 
είσέδυσεν εις τό σώμ,α τού πτηνού, το όποιον ειδομεν κινούμ,ε— 
νον, ταλαντευόμενον, ύπεγειρόμενον, τρόπον τινά, ύπο εκατό— 
στύος όλης ισχυρών ποδών καί φρικωδών βαλβίδων.

καί έπέπιπτε ßx -  
υ -



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Τί ¡αποτρόπαιος λα ιμ αρ γ ία ! ειπον' δυστυχές πτηνόν !
Δεν θά τό φάγουν, είπεν ό συνοδός μας. Είνε οί νεκροθά- 

π τα ι καί εσπευσαν νά τό ένταοιάσουν.
Καί αληθώς τό πτώ μ α  έφαίνετο κατερχόμενον μετά του 

ολονεν ύποχωροΰντος εκείνου μικρού με'ρους τής χωματώδους 
γης. Είς τούς χρυσοπράσινους κανθάρους προσετε'θα,σαν ήδη 
συλφίδες, κοπρόμυιαι, όντοφάγοι καί ολόκληρος ή φυλή τών 
ρυπαροφάγων εντόμων, τών καθαριστών τούτων τής ατμό
σφαιρας. Ω ! τό θαυμάσιον θέαμα ! καί τά  αξιόλογα μικρά 
οντχ ! ΙΊτο καταπληκτικόν νά τά  βλέπν, τις  συνωθούμενα, 
βοηθούντχ έν κύκλω,εν χορώ,διά τού μετώπου, διά τών βαλβί
δων,διά τών επί τής προβοσκίδος καί τών κεραιών άγκιστρων, 
δι όλων τέλος τών οργάνων τω ν, νά σκάπτωσι τήν γην υπό 
τάν γ ιγαντιαϊον δ ι ’αύτά  νεκρόν,οτις έβυθίζετο όλονεν βαθύτερα.

Οι άκαματότεροι είς τά έργον ήσαν οί νεκροφόοοι, εκείνοι, 
ους ό οδηγός μ.ας άπεκάλει νεκροθάπτας τού θεού. Καί άλη- 
θώς ειχον προικισθή παρά τού δημιουργού διά θαυμ.αστών 
οργάνων.

Κεφαλήν ίσχυροτάτην μέ σιαγόνας χαλύβδινους. Κεραίαν 
μ.ε ακρον ώς πτύον πεπλατυσμένην, ΐνα άπομακρύνη τό χώμα  
και εύρυνη την οπην. Θώρακα στρογγύλον ώς άσπίδα. Τούς 
οπίσθιους πόδας με ταρσόν εΰρύν καί κοπτερόν, ένω οί λοιποί 
ήσαν μικροί καί ισχυροί. Προσθέσατε είς τήν πολεμ.ικήν τα ύ -  
την συσκευήν, δύο οφθαλμούς άγριους, κινήσεις ρυθμικάς, όψιν 
τελ,ος αληθούς νεκροθάπτου.

Εις τούτων άρχηγος, ώς φα ίνετα ι, τής επικήδειου πομπής 
διηυθυνε τους λοιπούς μετά στρατηγικής ακρίβειας καί αυ
στηρότητας. Ιστατο επί τού στέρνου τού μικρού πτηνού καί 
έπεθεώρει Τους περί τό π τώ μ α  εργαζομένους, περιφερόμενος 
διαρκώς και ανά παν σημεΐον. Ευθυς ώς εργάτης τις  έφαί
νετο διατεθειμένος νά παύση εργαζόμενος, έπανελάμβανε τό 
έργον κατόπιν^ένάς κτυπήματος κεραίας, καί ειχεν ό άρχηγός 
ζεύγος κεραιών έν εί'δει ροπάλων, άτινα  άπειλητικώς περιέφερε 
είς τόν ύπ ’ αυτόν κόσμ,ον.

Ιελος όλη εκείνη ή πληθύς τού μικροκόσμου κατελήφθη α ί
φνης ώσεί ΰπά φρενοπαθείας. "Ηκουέ τις  τάν θόρυβον τών 
ζωσών τούτων σκαπανών καί πτύω ν. ΙΙερί τό σώυ.χ τό 
χώμα συνωθηθέν ύψούτο ήδη είς συμμετρικόν σωρόν. Έ άν 
άνδρες άνελάμβανον νά σκαψωσι τόν τάφον γίγαντας χιλιάκις 
μεγαλειτέρου τω ν,, ή,θελον άποθάνει έκ τού κόπου, ένώ οί 
πυγμαίοι ούτοι έφαίνοντο άκάματοι. Έ σκαπτον άνευ διακο
πή?! δεςιώ τατα, έρρυθμ.ως, ισχυροί καί άκαταπόνητοι, τέλος 
άκατανόητοι.

Εΐμεθα έκεϊ επί δυο ώρας. Τό έργον τών άρρένων έτελεί- 
ωσε, μάς είπεν ό οδηγός μας, ά λ λ ’ είνε ή πρώτη μ.όνον πρχ- 
ξις τής κηδείας. Προσέξατε έτι ολίγον. Θά ίδήτε καί τάς  
θηλείας είς τό έργον.

Μ ετ’ ολίγον άληθώς οί κάνθαροι μεγάλοι και μικοοί έζήλ- 
θον άνά εις τού π α ρ ’ αύτών έξορυχθέντος τάφου. Εύθύς ώς 
εοθανον ε,,ι της κορυφής τού συσσωρευθεντος χώματος, έκα- 
σ.ος ές αυτών έκχθαριζετο από τά  επ αυτού συγκεκολλημ,ένα 
χώ μ ατα , ηνοιγε τάς πτέρυγάς του, καί έπέτα μακράν χαρω
πός καί ευθυμ.ος. Τό μικρόν πτηνόν έμ.εινε μόνον είς τό βάθος 
τού τάφου του, τού μετά τόσου κόπου άνορυχθέντος. Α ί θή- 
λεια ι έβράδυναν νά οανώσιν. Κ αθ ’ ο 'κυρία; μάς έκαμαν νά 
Έδρι^είνωμεν.

Τέλος έφάνησαν καί αύτχ ί. Λιεκρίνοντο τών» άρρρένων έκ
τω ν μάλλον εκλεπτυσμένων μελών τω ν, έκ τής όγκωδεστέοας 
κοιλίας τω ν, έ κ τής άπηνθισμένης χροιάς τω ν. Τό ώραϊον 
φύλον παρά τοΐς ζώοις είνε, κατά παράδοξον τοόπον, έπαι- 
σθητως άσχημον. Οί άροενες φέρουσιν όλους τούς στολισμούς 
ολον τό θέλγητρον τού σχήματος καί τών χρωμ,άτων, όλα τά  
προνόμια.

Α ί κυρίαι λοιπόν αύτα ι είσήλθον εις τό π τώ μ α έκ τού οπί
σθιου έντερικού σωλήνος. Καί έμειναν έκεϊ στιγμάς τινας. 
Οταν έξήλθον τά μικρόν πτηνόν εφερεν είς τά  στήθη του χι

λιάδας ώώ ν. 'II άποστολή τω ν έξεπληρώθη. Έλαφρυνθείσαχ 
έκ τού βάρους τών ώών των, άνέλαβον εύθυμοι τήν πτήσίν- 
των καί έξηφανίσθησαν άνά τούς ροδίνους τής πρωίας άτμούς.

Τετέλεσται! είπεν ό οδηγός μ.ας ¿γειρόμενος. ’Ιδού ότι παρ— 
ευρέθητε εις τάν ένταφιχσμόν ένάς πτηνού. Δ ιηγηθήτε τούτο, 
άδιαφορούσα, άν θά σάς περιπαίξωσιν. Μή λησμονήσητε ομως: 
νά προσθέσητε ότι οί θαυμάσιοι ούτοι νεκροθάπται, οί πλχ- 
σθέντες παρά τού Θεού, ΐνα κχθχρίζωσι τήν άτμοσφαϊραν άπό· 
τών μολυσματικών μιασμάτων έργάζονται προβλέποντες συγ
χρόνως διά τό μέλλον τών γεννηθησομένων τέκνων τω ν, διά. 
τήν διαιώνισιν τού είδους.

Ό ταν τά  ώά, έξ ών τό μικρόν μας πτηνόν έχει πλήρη τήν· 
κοιλίαν ώριμάσωσι καί άνοίξωσι, τότε τά  νεογνά τών έντόμων 
τούτων, τά  όποία άδυνατοΰσι νά κινηθώσι πρός άναζήτησιν- 
τροφής θά εύρωσιν έτοίμην το ιαύτην, τά σεσηπός τότε τού νε
κρού μας σώμα. Ούτω ή σηπεδών κυοφορεί κόσμους, έκαστον- 
πτώ μ α  είναι λίκνον, καί ή ζωή, ζωή πάντοτε νέα έκπέμπεται. 
αιωνίως έκ τών κόλπων τής γής ! Ό  θάνατος δέν είναι ή με— 
τάβασις, σταθμός μεταξύ δύο έξελίξεων τής ύλης καί τού πνεύ
ματος ίσως.

ΔΤΟ Τ Υ Π Ο Ι ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Σουαι γυναίκες Λ/.ουοαηααν οίκους, 

ή 51 αοριον κατέοτρεψε ταΐς /εοοίν αυτής.
(Παροψι. Σολωχ. ΙΛ’. 1.)

Δέν άπ α ιτε ΐτα ι προκεχωρημένη ηλικία , ούδέ μακρά πείρα,- 
όπως δυνηθή τις  νά πχρατηρήση τήν μεγάλην έπιρροήν, ήν- 
έξασκούσιν έν τω  κοινωνικω βίω δύο τύποι γυναικός’ ήτοι ε
κείνης, ήτις  ζητεί τήν ευτυχίαν μακράν τού έαυτής οίκου, καί 
έκείνης, ήτις ευρίσκει ταύτην έν τή  οικογένεια.

Γυνή άγαπώ σα τόν κόσμον καί μάλιστα  μετά πάθους, ως 
εύρίσκονται πολλαί έν τα ίς  μεγαλουπόλεσι, καί οίκειοθέλώς γ ε -  
νομένη δούλη άκορέστου τυράννου, δαπανά τόν πολύτιμον- 
αυτής χρόνον είς τό νά παρακολουθή τάς άλλεπάλλ,ήλους δια
σκεδάσεις, αΐτινες έκλίπουσιν ώς σκιά, ήν μ.άτην τ ις  ζητεί νά 
συλλάβη. Αί επισκέψεις τάς όποιας πρέπει νά δεχθή, έκείναι, 
άς πρέπει νά άποδώση, οί περίπατοι είς ούς πρέπει νά έπ ι- 
δειχθή, αί συναυλία’, ή τά  θέατρα, οί χοροί ή αί περί τόν- 
στολισμόν μέριμναι άπορροφώσι τάς πλείστας ώρας καί άπασχ  
ή ζωή δέν έξαρκεί είς τάς κουφονοίας τα ύτα ς  κα ί ματα ιότη
τας . "Οταν δέ άπχυδήσχσχ έξ άνίας καί κόπου ή γυνή αύτη  
συνέλθη είς έαυτήν καί κχθήση τέλος παρά τήν οικιακήν εστίαν, 
βλέπει παντχχού έν τώ  οΐκω αυτής τήν άταςίαν, ής πρόξενος: 
εκείνη έγένετο. "Εκαστος τής άμελείας αύτής έπωφελούμενος. 
παραβλέπει τά  καθήκοντα του, καί σκέπτεται μόνον πώς νά- 
πλουτήση καί δ.ασκεδάση δΓ έξόδων τού κυρίου χύτού.

1 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Β>|πει τόν συ',υγον της ζητούν τα  άλλαχού διασκεδάσεις, 
■Κ: μή άπολαύοντα τής οικιακής ευδαιμονίας, καί τά  τε -  

α _γ,ς άνατρεφόμενα ύπό προσώπων αναξίων εμπιστοσύνης 
« ώ  αΰξάνοντα άνευ έπιμεμελημίνης ανατροφής, πα ιδευ
τ ώ ; καί τό μέγιστον πάντων άνευ μητρικής μεριμνης. 
τ^·,, άφχίζει ή τύψ ις έν τή  κκρδία αύτής· τότε βλέπει προ 
Των ποδών της τήν άβυσσον, ήν ή κακώς κκτανχλωθείσχ  
ηωή αύτης ώρυξεν, αισθάνεται τό βάρος τώ ν άπονενοηυ.ενων 
διαβημάτων της, τρέμει νοούσα έαυτήν τόσον ένοχον δέν 
τολαα νά έ-ανορθώση τά  σφάλματα της καί φεύγει τήν οικίαν 
έν ή τά  πάντα τήν έλέγχουσι, τρέχουσα είς νέας έορτάς, ΐνα 
καταπνίξη έν τω  θορύβω τήν φωνήν τής συνειδήσεώς της.

Ά λ λ ’ οί έκ ρόδων στέφανοι έχουσι καί άκανθας, αΐτινες 
πληνόνουσ! τό μ.έτωπον, ή δέ άλυσις τών διασκεδάσεων, άπο- 
βαίνει πολλάκις φορτική είς τόν φέροντχ αύτήν. Διά τήν γ υ 
ναίκα ταύτην δέν υπάρχει πλέον ησυχία, ή χαρά φεύγει τα  

,'χεχρυσωμένα φατνώ ματα  της, καί ή θλίψις, ειδεχθές τέρας,
: ποοσκολλάτκι είς τ ά  βήματα αύτής. Ή  νεοτης ταχέως π α 
ρέρχεται έν τώ  στροβίλω τούτω , καί ή γυνή, ή τ ις  τοσουτον 
τόν κόσμον ήγάπησε, βλέπει μετά φρίκης πλησίαζαν στερρω 
βήματι το γήρας, καί τήν στιγμήν, κ α θ ’ήν ό έπιλ.ήσμων ού- 
τος κόσμος, ον ύπερβολικώς ήγάπησε, μέλλει ν ’ άπορρίψη αυ
τήν έκ τού κόλπου του' θέλει νά συγκράτηση τά φάσμα, οπερ

ί ποοσπάθειαι, άνω -νουσιν αι' τή διαφεύγει.άλλά μάτα ιχ ι άποοαί 
φελείς αί φροντίδες. Τό λαμ.πρόν εϊδωλον, είς ο ή δύστηνος 
έθυσίασε τήν ήσυχίαν, τήν ελευθερίαν καί τήν τιμήν .της ίσως, 
αί οίκογενειακαί ήδοναί, ή ευτυχία τού συζύγου, τά μέλλον 
τών τέκνων αύτής, τό προσφιλές τούτο εϊδωλον θραύεται εν 
ταίς τρεμούσαις αύτής χερσίν.

Χαίρετε μεγαλοπρεπείς έορταί, λαμ.πραί συναναστροφαί ! 
Χαίρετε αϊθουσαι κεχρυσωμέναι φίλα; πρόσκαιροι, χαίρεΥε ! 
Πρέπει νά έπανέλθω είς τήν οικογενειακήν μου εστίαν, νά 
κρύψω, ε! δυνατόν, έκ τών άφθαλμ,ών πάντων τήν καταστρο
φήν, τό αίσχος.

Έάν τουλάχιστον κατά  τήν στιγμήν ταύτη ν διά νά άνα-  
κουφίση τήν τεθλιμμένην καρδίαν της, είχε τήν άφοσίωσιν συ
ζύγου, τήν τρυφερότητα τέκνων, ήδύνατο λησμ,ονούσα τό 
παρελθόν νά άρχίση νέαν ζωήν εύτυχεστέραν τής πρώτης. 
Α λλ’ ή άφρων άφήρεσε καί τήν τελευταίαν ταύτη ν παρηγο- 

ρ ριαν, τήν άγάπην καί τόν σεβασμόν έκ τής καρδίας πάντων ! 
ΕΜόνη προύξένησε τήν δυστυχίαν τής ζωής τη ς ’ ή θλίψις, ή 

απελπισία, ή άνάμνησις τού παρελθόντος, οί φόβοι περί τού 
μέλλοντος καθιστώσιν χυτήν έκάστοτε δυστυχεστέραν καί τά  
δεινά της αύξάνουσιν. "Οταν δέ τά  ομματά της κλεισθώσι διά 
παντος, τό τελευταΐον αύτής βλέμμα άναμετρΧ μετά φρίκης 
το βάθος τού ζοφερού τάφου, καί ή έλπίς δέν λάμπει δ ι ’ α υ 
τήν διά τού θείου φωτός της.
ψ Πόσον διάφορος είναι ή τύχη  τής γυναικός, όταν έννοή τήν 

f ’θεσιν αύτής έν τή  κοινωνία.
Ό τε  χωρίς νά παραιτηθή τού κόσμου, είς όν τή  έπιβά.λλει 

να παρουσιάζηται ή θέσις αύτής, γινώσκει νά έκπληροί τά  ιερά 
, μητρός καί οΐκοδεσποίνης καθήκοντα ! "Οτε τά πρότυπον μη- 
Ε τρός ούσα όέν έρυθρια άποκαθιστώσχ τήν τάξιν καί οικονομίαν 

εν τώ οΐκω αυτής ! Τά τέκνα της είναι τό άν-ικείμενον τής  
αγαπης καί φροντίδας της' ή ίδια άγρυπνεϊ έπί τής άνχτροφής 
~ων· Ο σύζυγος θεωρεί εαυτόν εύτυχή καί ευλογεί τήν ήμέ-

οαν καθ’ ήν την τύχην του μ.ετ’ αύτής συνήνωσε, τά  δέ τ  
κνα έλκυομενα έκ τής γλυκύτητος καί καλοκάγαθίας της μο- 
νον τήν άγάπην αύτών σκέπτονται νά τή  άποδώσωσιν. II 
γλυκύτης, ή ειρήνη, ή συμπάθεια, ή ύπομ.ονή καί πάντα  έν γέ- 
νει τά  εύγενή καί τρυφερά αίσθήυ.ατχ συγκεντρούνται έν αυτή' 
τά  δέ έτη ώς διαυγή κύμ.ατα παρέρχονται, δέν άφίνουσι π υ -  
κρίαν έν τώ  βυθώ τής καρδίας αύτής. Α ί τρίχες της λευκαί- 
νονται, άλλά τό μ.έτωπόν της, καίπερ ρυτιδούμενον, διατηρεί 
τήν αύτήν, ήν καί πρότερον γαλήνην. Φθάσασα είς τό τέρμ.α, 
τού σταδίου αύτής παρατηρεί ώς ό προσκυνητής τον ύρόμ.ον, 
όν διήνυσε κ.αί ή καρδία της πληρούται ευφρόσυνης και γλυ
κείας χαράς, διότι έοάδισε πάντοτε τήν όόον τού καθήκοντος 
καί τή ς άρετής. «Τίποτε δέν ταράσσει τό τέλος της' είναι ή  

δύσις ωραίας ή μέρας.»
Έ ν Μυτιλήνΐ}

3Ιαρ£α I. θεοδοσιάδο\».

Κ ί Α Ν Ν Η Σ  Μ .  Σ Ο Ϊ Τ Σ Ο Σ
Δέν έχει πολλούς εύγενείς ή νεωτέρα Ε λλά ς  νά έπιδείξγι 

ώς τόν Ίωάννην Μ. Σούτσον, ό>ή ’Αθηναϊκή κοινωνία θρη
νεί άπό τής παρελθούσης ΙΙέυ.πτης. Ιπο  την π ιστήν καί 
άκριβή σημασίαν τής λέξεως sp jsn )c  όλίγιστοι έν τώ  κόσμω, 
ίσως, εδικαιούντο όσον αύτός νά φέρ·(ΐ τόν τίτλον τούτον.

Τάν πλούτον, τήν κοινωνικήν έπιρροήν του, δεν εθεώρει ώς 
ίδια, ά λ λ ’ έθετε γενναιότατα είς τήν διάθεσιν παντός εχοντος 
άνάγκην βοήθειας καί ύποστηρίξεως, παντός άπορου, παντός 
δυστυχούς. ’Αληθής εύπατρίδης, άληλής φιλάνθρωπος, άληθής 
χριστιανός τά  εύγενή καί ώραία αισθήματα του ένέπνευσεν 
άπό τής τρυφεράς των ηλικίας είς τά  τέκνα του, μεταζύ τώ ν 
όποιων πρωταγω νιστεί έν πάση αγαθοεργία ή φιλοστοργο- 
τά τη  θυγάτηρ αυτού κ. Ν αθαλίχ Εούτσου, ή τ ις  μετά τό 
σης τρυφεράς άγάπης καί άφωσιώσεως περιεθαλ.ψε αυτόν 

-κατά τό ευτυχές γήρας του.
Α ί εύχαί των πολλαχώς παρά τού πρίγκηπος I. Εούτσου 

ευεργετηθέντων συνοδευουσιν αυτόν μεχρις αυτου του τάφου,
άποτελοΰσαι αίνον τιμής παρά τον θρονον τού 1 ψισι ου

Χ Ρ Η Σ Ι ΜΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μ ΑΤΙ Η ΑΡΑΙΑΤ1ΚΠ ΠΟΙΗΣΙΣ Μ Ο Μ Α ΣθΗ  Τ Ρ Α Γ Ε , ΜΑ
Ή ποίησις ώς ή ζωγραφική καί ή γλυπτική έγεννήθη έν 

Έ λλάδ ι κατα τό 5 3 6  π . X . Ή  δραματική ποίησις έχει ώς 
ιδιαιτέραν πατρίδα μικράν πόλιν τής ’Α ττικής κατά άρχαιο-
τάτην τ ινά  παράδοσιν.

Μίτο ημέρα τρυγητού καί ό Ίκαρίων, όστις ειχε διδαχθή 
παοά τού Διονύσου τςν  άμπελοφυτείαΊ καί οινοποιίαν, έφόνευ- 
σεν έντός τής αμ.πελου του τράγον, τρωγοντα τά  κ λή μ α ,χ  
καί τάς στχφυλάς. Οί τρυγητα ί τότε ¿σχημάτισαν κύκλον περί 
τόν τράγον καί ήρξαντο αδο/--ς άσμα, οπερ συνέθεσαν αύτο- 
στιγμεί καί έν ώ έξέφοαζον τήν πρίς -#ον Βάκχον εύγνωμοσύ- 
νην τω ν. Μετά τ ζ ΰ τ κ  διεμελισαν τόν τρά-,ον καί διωργάνωσαν 

συμπόσιον είς τιμήν αύτού.
Τό έπιόν έτος τήν αύτήν ημέραν προσήνεγκον είς τόν θεόν 

τού οίνου ώς θυσίαν έ'να τράγον καί τά άσμα τών τρυγητών  
κατάντησε θρησκευτικός ψαλαός. Σύν τώ  χρόνω τό Ιθιμον τούτο
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{Λετεολήθη εις ποιητιχην έτίσηυ.ον εορτήν, διαδοθεϊσαν άνά 
πάσας τάς πόλεις καί κώμας της Ε λλάδος.

Α'. ώραΐχι του φθινοπώρου ήρ.εραι, ό τρυγητός, ό ερως, ή 
με'θη, ένε'πνεον τούς ποιητάς, οϊτινες βαθμηδόν διωργάνωσαν 
καί ποιητικόν διαγωνισμόν, ού γέρας η το διά τόν δε'ιώτερον 
ποιητήν εις τράγος.

’Α λλά  προϊόντος τοϋ χρόνου τό βακχικόν θίυ.α κατέστη  
μονότονου. Ο ποιητης Θεσπις πνεύμα επινοητικόν εισήγαγεν 
έν τω  ασματι του καί δ ιηγήματα ενδιαφέροντα το άκροατή- 
ριον. Μετά τούτον ο Αισχύλος ο μέγας διδάσκαλος τής τ έ 
χνης έν Ελλάδι έπενόησε τούς διαλόγους,την έπί σκηνής άνα- 
βίβασιν, ώς καί την ενότητα καί διαίρεσιν έν τώ  δράματι.

Ελένη Γεωργιάδου

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
(Ά ν -α π ό κ ρ ισ ις  έκ  ΙΙα ρ ισ ίω ν)

Αν και κατα το ετος τούτο ο λ ίγιστο ι έοόθησαν χοοοί, καί 
ολίγη έπεοείχθη τάσις πρός διασκεδάσεις, έν τούτοις αί οικο
γενειακά). συναθροίσει; παρατείνονται πάντοτε καί πέραν των 
άπόκρεω. ‘Άς άσχοληθώμεν λοιπόν ολίγον πεοί τιύν ένδυαα- 
σιών εκείνων, αϊτινες εξ ίσου έπιτυχώς φέρονται καί εις επισκέ- 
ν=Ί? "̂ 6. μέρας και εις φιλι/.ας οικογενειακά; συναθροίσεις.

Η οοκιμη μερικών έκ των ραπτριιόν, όπως έπαναφέρωσι 
και παλιν τά π α ν  ιε  απετυχε καθ ολοκληρίαν. Τπερ ποτε άλ
λοτε τα φοοεματα φέρονται στενά, ισοϋψή, με μακράν ουράν 
άνευ πτυχών καί φυσαλίδων. Δ ι’ εσπερίδας καί θέατρα έφεραν 
πολύ τήν ύπό τόν τίτλον Α γ ν ή  Σ ο ρ έ λ  έσθήτα, ήτις είναι 
"Ο'ΊΟ/ ο"Τ.ενη, (.οττε οεν την είζ τχς άναγνω·
στρίας μας.

Δι εσπερίδας εφερον πολύ κατ’ αΰτάς έπί στενής όλοσηρικής 
ύπεσθήτο; επίσης στενήν έκ πολυτίμων τριχάπτων θήκην. ΙΙολ- 
λαι έσθήτες κυριών ωρίμων εφερον ώς εξαρτήματα πτερά.

Ιά κτενίσματα τείνουσιν όλονεν εις υποβιβασμόν. Αί έπί τών 
κροτάφων τρίχες ελαφρώς βοστρύχουμεναι ύπεγείρονται πρός 
τά όπίσω, σχηματίζουσαι κόμβον πίπτοντα ολίγον ύπεο τόν αυ
χένα. Προς τά εμπρός ή κόμη ελαφρώς επίσης βοστρυχωμένη 
άφίνει νά πίπτωσι δύο ή τρεις ανυπότακτοι, ούτως είπεΐν, βό- 
στρυχοι έπί τού μέσου τού μετώπου, διά νεάνιδας όμως ή 
κόμη άνεγείρεται μαλακώς καί κυλίνδρικώς καί άπό τών πλα
γίων αυτής φαίνονται έκπίπτοντες δύο ή τρεις βόστρυχοι.

Οί κλειστοί πίλοι (καπόται) είναι πάντοτε πολύ αικοοί καί 
στολίζονται δια στ-νων πεποικιλμενων ραβοωσεων. Οί στρογ- 
γύλοι πίλοι δεν είναι πολύ μεγάλοι, στολίζονται έπί τού πεοι- 
φερικού χείλους διά λευκού τριχάπτου καί στερεούνται υέ με
ταλλικήν καρφίδα.

Ως εν ου μα γ'υναικεΐον τελευταίον είναι ή ρεδιγκότα καλώς 
προσαρμοσμένη κατερχομενη μέχρι τού κάτω άκρου τής έσθή- 
ί,ος, εσταυρωμένη εμπρός και πορπουμενη απο του αοιττεοοΰ 
ώμου καί κάτω. Κατασκευάζεται, ώ : έπί τό πολύ, έκ πυκνού 
έριούχου εν ¿μ τά περιχείρια γίνονται εξ όμοιοχρόου μεταξωτού 
έπί τού όποιου σχεδιάζονται ώραία έκ μεταξωτού σειρητίου 
σχέδια. Γό περιλαίμιον υψηλόν είναι έκ τού αυτού μεταξωτού.

Αλλο σχεδιον πολυ συνειθι^ομενον οιά νεάνιδας ιδίως είναι 
η μακρά νακετα, καλώς προσηρμοσμενη, σταυρωτή έμπρόί, 
μέ ρεβέρ πλατέα, πορπουμένη πέντε μόλις εκατοστά κάτωθεν 
τού στομάχου διά διπλής σειράς κομβίων.

Αλλ εις οσας Οεν εκαμον εφετο; επανωφόρια και φέρουσι 
κατ’ ανάγκην τά περυσινά των, τά όποια δεν είναι πολύ μακρά, 
α ί μακρχι βασκαι τών περικορμίων των τάς θέτουσιν εις ποο-

φχνή αμηχανίαν. Τι νά κάμωσιν, αφού ή βάσκα είναι μακοο- 
τερα τού έπα/ωφορίου ; 'Απλούστατα νά πορπώσι την έσθήτα 
επι τής βάσκας, ήτις ούτω καλυπτόμενη άφίνει ελεύθερον τό 
στάδιον καί τήν χάριν τού επανωφοριού.

Αλλως τε μή άπελπιζώμεθα. Αί βάσκαι είναι συρμός θνησι. 
γενής, δεν θά παρέλθη δ’ ούτε μήν ίσως, καθ’ ον τά συνήθη 
κομψά περικόρμια θά έξέλθωσι νικηφόρα τής μετά τών βάσκων 
άνίσου πάλης των. Αι σφηκοειοει; οσφϋες θά άναζήσωσι καί θά 
έπανελθωρεν εις τούς συρμούς τού 1820.

Δεν επιχειρώ, έλλείψει χρόνου, νά σάς περιγράψω τήν ό ιο ρ . 
γανωθείσαν κατ αυτάς ώραίαν έκθεσιν γυναικείων έπισήυ,ων 
και ημιεπισήμων ένδυμασιών έν ταίς αιθούσαις τών γραφείων 
"ή? μεγαλητέρας έφημερίδος τών συρμών. Ή έκθεσις αύτη συ- 
νεκινησεν ολον τόν φιλόκομψον τών κυριών παρισινόν κόσμον 
και ενεποίησεν εις τούς κύκλους τής αριστοκρατίας μας κατα
πληκτικήν αισθησιν. Θαυμάσιαι αμφιέσεις, επανωφόρια καί. έλα- 
φρα επωμια τής Αυλής, αύτοκρατορικοί και βασιλικοί στολι- · 
σμοι, εσθήτες ες έρυθρου βελούδου μήκους δέκα πήχεων, 
ποικιλμεναι διά χρυσού, ώραίαι αμφιέσεις κυριών τής Τιμής 
εκ κυανού όλοσηρικού, πεποικιλμέναι δ ι’ αργύρου μέ μακού; 
ενετικάς επωμίοας και τέλος τόσα θαυμάσια καλλαισθησίχς 
πλούτου καί τέχνης— τά όποια δεν είναι δ ι’ ή μας. Φαίνεται Sv. 
ολα ταύτα είχον προετοιμασθή διά τόν γάμον τού διαδόχου τού 
Αγγλικού θρόνου, ον τόσον τραγικώς παρημπόδισεν ό θανατος, 
και εννοείται ότι αισθάνεται τις αμηχανίαν περιγ'ράφουσα στο
λισμούς χαράς, όταν μαύρα καί σκοτεινά ένδύματα πένθους άνα-' 
πληροΰσιν ηοη αυτούς ι ία ρ ισ ιν ή . 53

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν

Ό  βασιλεύς μ εταβήσετα ι τόν προσεχή Μ αϊον ε ις  Κ οπενάγην οπου 
θα τεΛεσθώσιν έορταί επ ί τοίς χρυοοΓς γάμο ις του πατρός του βασι- 
λέως Χ ριστιανού τής Δα ν ί α ς . —  Ή Βουλή άπέρριψε τη ν περ ί παρα
πομπής του υπουργείου Τρικούπη έκθεσιν τή ς  έπ ί τού κατηγορητη- 
ρίου άνακρ ιτική ς επ ιτροπής. —  Ό  υπουργός τής Π α ιδ εία ; ύπεβαλεν 
εις τήν Βουλήν διάφορα εκπα ιδ ευτ ικά  νομοσχέδια. —  Ό  δέ τώ ν  Ναυ
τ ικ ώ ν  έτερα περί τής να υτ ική ς δυυάμεως μ ετα ξύ  τώ ν  οποίων καί εν 
περί τορπ ιλλ ικής σχολής ουνταχθέν ύπό ιού  βασι/οπαιδος Γεωργίου, 
διευθυντού α ΰ τή ς .

Ίο ύ  Γ αλλικού υπουργείου παρα ιτηθέντος ό πρόεδρος τής ιΛημοχρα- 
τ ία ς  άνεθεσεν εις τόν κ. Ρουβ.ε τον σχηματισμόν ν έ ο υ .— ' 1! ήγεμονίς 
Δαρίνκα, χήρα τού ήγ.μόνος τού Μαυροβούνιου Δ α ν ιή λ , άπεθανεν 
έν Β ενετία

ΑΛΛΙΙ.νοΓΡΛΦΙΑ
Καν Κ. Ρ . Μ υ τ ιλ ίν η ν . Ούδεί; ΰόγος ευχαριστιών υπάρχει.Μ ετ’ ευχαρι- 

στήσεως θά δημοσιεύωμεν πάντοτε παρόμοια έργα σας. Καν Σ. Κ. ’Αθήνας. 
Δημοσιευθήσεται· Καν Ιό. Δ. Γ α λ ά ζ ιο υ . Ό  έν Κερκύρα σάς εϊχεν εγγρά
φει χωρίς νά καταβάλη τήν συνδρομήν σας.— Κ. Λ ' Γ . ΛΙελιγαλοί. Έλή- 
φθησαν Ορ. Ω . Ια  ημερολόγια τού 91 έτιμώντο μίαν καί όχι 3 δρ. Ά λλω ς  
τε πάντες οί άποστείλαντε; χρήματα έλαόον ήμερολόγια. Αί έκ Μεθώνης κα
τέβαλαν τό άντίτιμον ώ ; έκεΤθεν πληροφορούμεθα. Εύαρεστήθητε λοιπόν νά συν 
εννοηθήτε εγκαίρως. — Καν Κ. Ε. Δ. Α ιμ ο γά ρ δ ιο ν . Τα φύλλα σα; Ιστέλ- 
λοντο ε ί; Λαμίαν. 'Ήδη άπεσιαλησαν υπό τήν διεύθυνσιν σας. — Καν Εύ.Τρ- 
Β άρναν. Βεβαίως εις τοκομερίδια ή δι’ οίουδήποτε άλλου τρόπου νομίσετε 
προσφορώτερον καί άσφαλε’στερον. Εις 'Ελληνικόν χαρτονόμισμα δ/ι. Τό ζη
τούμενου άποστα/ήσεται. — Καν 11. I. Κ. Β ο υκο υρ έσ τ ιο ν . Τής εί’/ομεν 
οιακόψει τά φύλλα, διότι μα; είχε γράψει ο :ι κατέβαλε τήν συνδρουήν της πρός 
τόν αύτόθι κ. II. Χο. όστις έπαυσεν ών ανταποκριτής μας. "Ηοη άρχόμεθα 
καί πάλιν τής αποστολής. Εύ/αριατούμεν οιά τά; υπέρ τών ημερολογίων μας 
εύγενεΐς φροντίδας, Γράφομεν. —Καν Ε. Λ. Δ. (}/<ί'α Ι/ιι/ιΙΡΐί. Έστάλησαν 
πάντα τά καθυστερήσαντα.— Καν Δ. Λ . ’Α θήνας. "Εστω και νυν δτε γρά
φετε ύπό τό ίδιον Ονομά σα; δεν δυνάμεθα να προόώμεν εΐ; άναδημοσίευσιν 
τών χειρογράφων, ώς είχον, πριν ή σα; ίδωμεν καί μά; δώσητε τό δικαίωμ* 
νά μεταχειρισθώμεν τό όνομά σα;, ώ ; πρόσωπον πρός τό όποιον διετυπώθη- 
σαν παράπονα διά τήν εύπαρουσιαστοτε'ραν τροποποίησιν. Είξεύρω ότι ή θρα-
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πονηρών καί αμαθών είναι μεγάλη, μεθ ’ ολα ταυτα ουσκρλευομαι 
^,βτ-|?ο>. Τέλος όλα αύτά θά έκκκθαρισ'Ιώτι. Τά π,ρί συγγενών δεν μά; 
Απιβλάουν. Ά ν  προσετέθησαν πρό; χαρακτηρισμόν του προσώπου ήσαν Γ.-- 
Β ς Τ  Κ. φ .  Κ εφ α λ λη ν ία  > Ε ί; τά; ερωτήσεις θα άπαντήσωμεν καί
κΤ*?ΐ)ριδίων, 5 -ω . ίύχαριστήσωυεν. Χήμερον δμω; σας λε’γομ^ν άτι
αολίαί κυτίαι καπνιζουσι, χωρίς νά είναι ούτε να θεωςώνται άνήθικοι. Αί πλεΐ- 
igjfci Βασίλισσα’· καί πριγκίπισσαι τή; Ευρώπης είναι φοοεραί καπνιστριαι. Διά 
,έ«ν ώ ?ην toüso είναι άνάρμοστον. Ώ ς πρό; τήν σύγκρισιν μεταξύ εξοχοτήτων 
γννααείων καί ανδρικών ή έρώτησι; οα; είναι πολύ γενική. Λεν υπάρχει^ καθ' 
^ Τν τήν Ευρώπην εις μόνον άνήρ έξοχώτερο; πάντων τών λοιπών. Οί εξέ- 
Ε . . . ανάγονται εί; κατη-ορίας, εί; ειδικότητα;. Ο ϋ:ω μόνον δυναιαι να 
Άΐντι ή σύγκρισι;· Ούτω έν τώ κλάδω τή; νεωτερα; φιλολογία; η Georges 
Santi εξείχε πάντων τών συγχρόνων της μυθιστοριογράφων άνορών. Β .οαιω , 
ΐηαοσιεύομεν, άρκεΐ νά είμεθα βεοαιαι οΐτ ή γράφουσα είναι πραγματικό.; κυ- 
»upi», Συνδρομή έλήφθη. Τίμερολόγιον έστάλη δίς. — Καν Μ. Β ίύ ρ ο ν  
Νέαι συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. Χρήματα ελήφθησαν. Εύγνωμονοΰμεν δι 
:ευγενή φροντίδα.—Καν Ε. Στ. Μ π ίγ χ α ν . Φρ. χρ. 60 ώ ; καί 30 ελήφθησαν 
Διά τήν κ. 11- είμεθα σύμφωνοι. Είχε πληρώσει έδώ. Σ α; εύγνωμονοΰμεν δι’ 
εύγενή φροντίδα. Γράφομεν.— Κον Γ. 11. Ζ α χ ά ρ ω . Δρ. 26, άντίτιμον ημε
ρολογίων έλήφθη. Θερμήν ευγνωμοσύνην δΓ εύγενή φροντίδα. — Καν A . Χ· 
Τρίπολιν. Καλόν δπως δήποτε, άλλα πολύ άπίθανον. Ισως δημοσιευθή. Α- 
βνολεΐσθε έπί τού παρόντος εί; μεταφράσω;.— Καν Λ. Κ. »ό ρ ο ν . Θα προσ- 
παθήσωμεν να οα; εύχαριστήβωμεν. Συνδρομή έλήφθη.— Καν Λ. Μ. 11. Βώ
λον. Εί; Βώλον ή εί'; Θεσσαλονίκην ; — Καν Λ· Σ Σ. ΙΙάτρας. Σήμερον 
μόνον βλέπω επιστολήν σα;, έν ή καί τό β ' μέρο; τής συνδροαής σα; εί; τά; 
«Θυγατέρα; τού Βασιλέως» Έλήφθη επίσης καί ή τής «,Έφημ. τών Κυριών» 
συνδρομή. Εϋ/αριστοΰμεν θερμώ; δι άμφοτερας. Κον Θ 11. Μ. Α λατ- 
ζά τα . Τό φύλλον έστάλη, άλλ' ή συνορομή οεν εληφθη. Εάν έντός 15 ημερών 
δένληφθή, ή αποστολή διακόπτεται.— Καν II. Ν- Μ. ΙΙέργαμον. Τα φύλ
λα έστάλησαν - Άναμένομεν άν.υ ουοεμια; αναοολής τάς συνορομάς. ίνον 
Γ. Γ. "Αγιον "»»ρος ' Ελήφθησαν. ’Αποστολή φύλλων καί ημερολογίου 

ζΐνηργήθη· — Καν Ε. Μ. Π άτρας. Βεβαίως εχετε καιρόν νά προμηθευθήτε 
ήμερολόγια ήρτθμημένα μέχ ρι 15ης Μαρτίου, καθ ήν ωρισμ=νως άπεφασισθη 
ή ίκκυβευσις τυΰ λαχείου. — Καν Μ. Γ1. »ο ρ τ α ρ ιά . ’ Ελήφθησαν χρήματα 
'χαί νέαι ένεγοάφησαν συνδρομήτριαι- II παραγγελία σας εςετελέσθη. 1 ό ctc- 
ρον τών άποσταλεντων δημοσιευθήσεται. Ευχαριστούμεν οι ευγ.νή φροντιοα. 
— Κον Στ. Μπ. Λέσβον. ’Ελήφθησαν .Εύχαριστουμεν δι’ εύγενή φροντίδα· 
—Κας καί κου; 11. A Ghenitchek. -  Μ- 1. Μ. Λ άρ ισσαν. -  E. I. Γ1. 
ίηρ ο χώ ρ ιο ν . — Ε Λ . Ά μ φ ισ σ α ν . - Λ .  Στ- Ζ. Β ώ λον — Ε. Σκ· Α χ ι 
ν ό ν . -  Ε. Κ. Μ. Λ α μ ία ν .— LI. Ε. Κ. "Γδραν — Μ. Γ. Κ όμην. Σύν
δρομα! ελήφθησαν, εύχαρισμουμεν. Λποοειςεις άποστελλον ται.

2 3  Ε Π Ι Φ Ϊ Λ Λ 1 Σ

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ Α Π Α Σ

- ΈτέδοΟη μετά πρωτοφανούς και ανήκουστου ζεσεω; εις βαθυτατην μελετάν 
τών άπειραοίΟμοιν επιστημονικών θησαυρών, ους ό μεγας ανηρ εί·/εν ανακα
λύψει κατά την μακράν άπό του κόσμου απομάκρυνσήν του. 'Ως γνωστόν δε ό 
ιατρός Γεροαίς ήτο νευρολόγος, ούστε πάσαι αί μελεται αυτού άνηγοντο εις την 
κατηγορίαν τών νοσημάτων τούτιυν.
: ■ Ό Γοόέρτος έπεδόθη μετά πάθους εις τήν μελέτηγ τών τόσω παραδόξων 
ανακαλύψεων τού διδασκάλου του, έν αίς αληθώς ελησμονει και αυτό το τρο
μερόν παρελθόν του εί; ο ώφειλε τήν φρικιόδη ταύτην χατάστχσιν. Συγκρίνων 
δέ τάς ίδιχά; του θλίψεις μέ όσα; ό μέγας εκείνος και έξοχος άνηρ ειχεν υποστή, 
καί ά; ή κ. Γερβαί; τώ  είχεν έν λεπτομερεία διηγηθή, ήσθάνετο παρηγοριάν 
τι να έν τή απελπισία ήτι; κατέκλυζε τήν καρδίαν του. Έ ν μόνον παρέλειψε 
νά τώ άνασέοη ή κ Γερβαίς, διηγουαένη τήν θλιβεράν τού τέκνου της ιστορίαν: 
Τό όνομα τού ΙΙέτρου Κορόόλ, εκείνου οσπς έγένετο αφορμή, όπως μετα- 
δληθή χό ένδοξον στάδιον καί ή τιμή τού τέκνου τη; εις αποτρόπαιου μαρτυ
ρικόν βίον.

'Ημέραν τινά ό νέος εΐργάζετο παρά τή θετή μήτρί του, εξετάζουν χειρό
γραφά τινα. „

Ήτο μία συγκριτική μελέτη τών νευρικών φαινομενοσν ανα τά διάφορά 
*ρ*τη τής Ευρώπης. Έ π ί ώρισμένων δέ παρατηρήσεων ο Γερβαίς ειχεν 
γράψει τά ακόλουθα :

• Πολλά πρόσωπα, παρ’ οίς ή υπνωτική επιβολή είναι πολύ ανεπτυγμένη, 
ως οί νευροπαθεΐς, οί υστερικοί υπόκεινται ευκόλως εις επιδράσεις προϋπνοτι- 
ατικά;. Απειράριθμοι παρατηρήσεις μοί απέδειξαν αοιαφιλονεικητως δτι ουνα- 
ται τις νά προκαλέση παρά τούτοι; πράξεις, αιτινες λαμβάνουσι χώραν πολλάς

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι

’Ο κταπόδε νη σ τ ίσ εμ ο ν . Βρέχετε άφ’ εσπέρας τό Όκταπόσι εί; θερμόν 
νερόν άφού προηγουμένως τό πλύνετε καλά με ψυχρόν. Τήν επαύριον τό βγά
ζετε άπό τό νεοόν, τό στίβετε καλά, τό βάζετε εί; λευκό κρασί άρητίνωτο, τό 
άφίνετε ολίγον, το τυλίσσετε εί; στουπόχαρτο και τό βάζετε να ψηθή μέσα εις 
χώδολη. Μετά ήμίσειαν ώραν τό εκβάλλετε, το οοκιμάζετε και εάν είναι μα
λακόν, τό σερβίρετε, γαρνίρουσχ τήν πιατέλα σα; μ: ολίγον άνιθον, μαϊντανόν, 
καρδιά; φρέσκων κρομμύοσν καί καρότων εις λεπτά τεμάχια, ίίρεπει να 
φαγωθή ζεστόν,

Ό κ τα π ό δ ι σ ά λ τσ α ν . Τό θέτετε άφ’ εσπέρα; εί; τά θερμόν νερόν ιό; ανω
τέρω, τήν έπαύριον δέ φυλάττετε τό νερό αύτό καί τό βράζετε δΓ αύτού, άφού 
προηγουμένως κόψετε εις τεμάχια \ — 5 κρόμμυα, τά χοκχινίσητε μέ άνάλογον 
καλόν λάδι, ποοσθέσατε όλίγην ντομάταν, άναλελυμένην μέ τό νερό του, μαϊν
τανό, έάν θέλετε καί άνιθον. Ρίπτετε τότε τό ¿χταπόδι, τό αφήνετε νά βράση 
τέσσαρας ώρα; χαί εις τό τέλος προσθέτετε καί έν ποτήρι μαύρο κρασί.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η

ΙΙώς κ α θ α ρ ίζ ο ν τ α ι τ ά  εκ  τα ρ τα ρ ο ύ γα ς  σ κ εύη  ή  κ ο σ μ ή μ α τ α . Βρέ
ξατε τεμάχιον φλανέλας μέ Ιλαιόλαδον καί τρίψατε ελαφροί; καί επανειλημμένους 
μέχγι, ού τό κύσμημα αυκκτήση τήν παλαιάν στιλπνότητά του. Μετά ταύτα 
τοίβετε διά χειροκτίου σουηδικού δέρμκτος

ΓΙΟΥ ΡΑΠ ΤΕΤΕ ΤΑ ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΣΑΣ ;

Θέλετε νά φε'ρητε έτανωφόρια άταραυ.ίλου κομψότητος καί 
•/άριτος ; Θέλετε ΰ~ό τό έτανωφόριον νά διαγράφηται ή λε- 
- τ ή  όσί^ύ; ηχς, καί αί γραμμαί του Οώρακος θαυμαοίως ; θέ
λετε τέλος νά οαίνεσθε οέοουσα έττανωιρόρ'.ον του γνωστότερου 
διά τήν ειδικότητά Παρισινού οίκου ώραίων γυναικείων έτανω- 
φορίων ; ’Αττοτανθήτε εις τόν έπί τής όδοϋ Έρμου ράττην κ. 
Άηδονότουλον.

Έ τελειοτοιήθη εις τό είδος του έν Παρισίοις, κατορθοϊ hi 
άληθή θαύματα εις ¿σας κυρίας άναθέτουσιν αύτω παραγγε
λίας.

IIOV ΡΑΠ ΤΕΤΕ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΑΣ

Εύθηνά, καλά, μέ χάριν, μέ τα χ ύτη τα  τερί την έκτέλεσιν, 
μέ καλαισθησίαν εντελώς Παρισινήν, μέ τροθυμιαν άτταράυ.ιλ-

εβδοαάδα; μέ τήν έκ τού υπνωτισμού άφύπνισιν, τά ; όποιας δέν ήδυνήθησαν 
νά άπουύγωσι και ών άγνοούσι καί αυτήν τήν αρχήν ».

Μέγιστε Θεέ.! . . . άνέκραξεν ό Ροβέρτος διακόπτουν αίφνης τήν εργασίαν του,
— Τί έχεις λοιπόν, τέκνον μου, ήρώτησε πτοηθεϊσα ή κ. Γερβαί; . . .
 ’Έ/ου, Κυρία, τή εΐπεν, ότι έάν τά ύπό τού ιατρού έδώ άναφερόμενα

είναι άληθή, εννοώ τέλος τό αίνιγμα, τό όποιον έπί τόσον ήδη καιρόν μέ κάμνετ 
να χάνω τόν νουν μου. Άναγνούσατε, άναγνουσατε τά; σημειώσεις ταύτας 
καί θά Ιννοήσητε ώ ; εγώ.

ΤΙ κ. Γεοβαις διέτοεξε διά τού βλέμματος τήν ϋποδεικνυομένην σημέίωσιν.
— Ιδού λοιπόν, διατί ή Μαγδαληνη με ενόμιζεν ένοχον, διατι αδυσώπητος 

πρό τής κατηγορηματική; άρνήσεου; μου μέ κατηγορεί παντού καί πάντοτε. 
”Ω ! άς άναγνοΰσωμεν έ τ ι! άς ίδωμεν ! “Ισου; δπάρχουσι καί άλλαι ανακαλύψεις.

κΤοιοΰτον γεγονό;, τοιαύτη πραξι;, ή ; ή είκόυν άπετυπώθη έν τώ εγκεφάλου 
ύπνωτισθέντος προσώπου, μένει τοιαύτη έφ’ δσον χρόνον ό υπνουττιστής τό 
θέλει καί μετά τήν άφύπνισιν, ώ ; ζώσα ανάμνησις, τοιουτον κράτος έςασκουσα 
έπί τού ύπνωτισθέντος, εί; τρόπον ούστε, έ’σται πάντοτε καί πανταχού δΓ 
αυτόν άδιαφιλονείκητο; καί βεβαιότατη πραγματικοτης.»

 Ά !  είναι τρομερόν! φρικωδώ; τρομερόν! έστέναξεν ό Ροβέρτος.
Ό  πρός με λοιπόν έρω; της δέν ήτο αρκούντως ισχυρός, ίνα άντιστή κατά 

τής θηριώδους ταύτης έπιδράσεως, ίνα άφυπνίση την συνείδησίν τη ;, ίνα έλευ- 
θερώση τήν θέλησίν της ! ............

Μέ είδε λοιπόν έν υπνωτική διατελούσα καταστάσει, φονεύοντα τήν 
μητέρα της.

 Καί τό πιστεύει άμετακλήτως, προσέθηκξ^ ή κ. Γερβαίς, έάν εισθε βέβαιος
οτι ή νευρική της κατάστασι; έπέτρεπεν εις τιία  ν ί  έπιδράση τόσον όλιθρίαυς
έπί τής φαντασίας της.

 ·'£ ι ναί| ε^μαι βέβαιος. ’Ενθυμούμαι ήδη μυρία περιστατικά άποδει-(
χνύοντα τήν εξαιρετικήν ευαισθησίαν τού νευρικού της συστήματος. Αλλά τις 
νά είναι ό άθλιο; αυτός, όστι; έςήσκησεν έπ αυτής τήν τρομερχν ταυτην 
κυριότητα;
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λον. Μόνον ή ·/.. Αθήνα. Βιτζε'ντζου κατέχει τα  σ-χν.χ  τα υτα  
δια τάς ρατττρίας ττροτερτ,ν.ατα. καί ρ.όνον το έργοοτάοιον α ΰ -  
τχς δύναται νχ ίκανο-ο'.ήον) καί τάς ρ.αλλον ίδιοτρόπους.

Α'.εύθυνο'.ς: Όόός 'Αγίας Ειρήνης απέναντι τοϋ έρ.πορικοϋ 
καταοτήν.ατος Άκριβοϋ.

ΔίΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΣ Σ Α  της Γαλλικής γλώσση; ζητεί μαθήματα εις τιμάς λίαν 
συγκαταβατικά;. Ιίληροάσρίαι παρ' ήμίν.

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο »  Τ Ε Χ Μ . Τ Μ  Α Ν Θ Ε Α Η
Α Λ Ε Λ Φ .  Π Λ Ι Ι Λ Γ Ι Α Α Λ Η

Ά θ ή ν α ι . — Ό δ ό ς  Έ ρ μ ο ϋ , άρ. 1 2 1 .
Το πρώτον. και μόνον ίν ’Λθήναι; κατασκίοάζον πνντό; aáou; Ά ν θ η  υπέρ

τερα κατά τήν ?οσ·.κήν χπομίμησιν χχ'ι αυτών των Ιύύρωπαϊχών. Ά νθη  διά 
χ χ π έ λ α , i : »  φ ο ρ έμ α τα  νυ μ φ τχ ά  καί χ ο ρ ο ΰ , οι’ ΛιΟοόακς. Γ υρ λάντες  
και ΙΙέπλκ Ν υμ φ ιχ χ . ϊ τ έ φ χ ν χ  οια γάμου; εκλεκτής ποιότητος εί; τιμα; 
απίστευτους, σχεόον χάρισμα, Σ τεφάνο υς π ο λ υ τ ε λ ε ίς  οια κηδείας ε'ι; το ή- 
μισυ των Ιόύρωπαϊκών τιμών.

Εκλεκτή χχ' ι  πλουαιουτάτη συλλογή παιδικών παιγνίων καί κομψονεχνημά- 
των έττΤσηϊ εί; τιμά; ευτελεστάτας. ΙΙάντα ταϋτα εί; το έ.τ'ι τής 'Ο)θύ" Έ ρ
μου 121 κατάστημα των ΛΛΓΙΛΨΩΝ 11A 11ΑΓ1 ANN 11.

L A D V O G A T  D A R O U E T
T o u jo u r s  v i n g t  a n s .

Πάντοτε ει/.οσιν έτη, είναι τό σύμβολου του μεγάλου τούτου οίκου χημικών 
•προϊόντων. Παρ’ αυτού έπενοήθη το πρώτον ή κατχ των ρυτίδων σ/.ευασια έκ 
/υμών σύκων καί διαφόρων άνΟίων, έ.τ’ι τή βάσει γλυκερίνης.

Πίνε ή μόνη σκεύασα, η τις κάμνει τήν γνναΐκχνεωτάτην, καταστρερουσα τά; 
ρυτίδας, y ωρί; ποσώ; να πχρχβλάπτη τό δέρμα.

Ί ί  φιάλη του άντιορυτιδικού τούτου υγρού συνοδεύεται και υπό τη; καταλ
λήλου ορυζακόνεω;. 'Ο τίτλο; του φιχλιδίου είναι :

E a u  a  n t  i r  i d e de la  fée Rose.
Préparée à la Glycérine pour les peaux délicates.

Τή; δε ορυζοκόνειυς : F l e u r  de  c y g n e  préparée à  la  g lycérin e .
11 επιθυμούσα να ατο/.τηση τό τε υγρόν καί τήν όριζυκονιν, άπυστέλλει εν

τός συστημένη; επιστολής εις γαλλικά γραμματόσημα φρ. /ο. 4 δια τό υγρόν 
καί 3 διά τήν όρυζόκονιν υπό τήν !ςής διεύθυνσιν :

L a i l v o c a U D a r q u c  ί
5— Rue Lévêque—5

A R G E N T E U I L

lv l  PIA  άριστα κατηρτισμενη, αναλαμβάνει τήν διδασκαλίαν της Γεοαανι- 
χή; φιλολογία;. Φέρει λαμπρα; συστάσεις, συνιστίται 5: και τταρ’ ημών θερμό
τατα. 'Π ύιεύΤυνσις εις τό γραυεϊόν μας.

Τ Ρ Ο Χ ΙΟ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Α θ ϋ Κ ί ϊΝ  Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Χ Π Ρ ύ Ν
Γραμμή 'A âv rJ ir  Ν . Φα.Ιιίρου κα ί Ν . Φα.Ινρου ΙΤ ίίραιώς.

Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ
Έξ Έκ Έκ Έκ

’Αθηνών Φαλήροο Πειραιώς Φαλήρ.
Κς είς εις εί;

Φάληρον Πειραιά Φάληρον ’Αθήνα;
II. Μ. Π. Μ. 11. Μ. 11. Μ.
6 — 6 — 0.20 6.40
6.40 0 40 7 .— 7.20
7.20 7.20 7.'10 8 .—
8 — 8 .— 8.20 8.40
8.40 8.40 9 - 9.20
9.21) 9.20 9.40 10.—

10.40 10 40 1 1 . - 11.20
12.— 12.— — —

Μ. Μ. Μ. Μ. Μ Μ. Μ Μ.
12.40 12.20 . 12.10

12.40 1.20 Κ 1.20
1.20 2. _ Ι .40 ο _
ο _ 2.40 2.20 2 4 0
2Α0 3.20 υ _ 3 20
3 20 4 . - .3.40 4 .—
4 .— 4.40 4 20 4.40
4. 40 5.20 5 .— 5.20
5 20 6 .— 5 40 0 —
6 .— 6.40 6.20 6 40
6.40 7.20 7 .— 7.20

T i ;  Κ ο ρ ια κ ά ; κ α ί  έο ρ τά ; 
κα ιρ ο ί» έ π ιτ ρ ίπ ο ν τ ο ;,

Έ ξ  Έ κ Έ κ Έ κ 
Αθηνών Φαλήρου Πειραιώς Φαλη’ο.

εις εις εί; ά ;
Φάληοον Πειραιά Φάληοον ’Αθήνας
Μ. Μ Μ Μ. Μ. Μ. Μ. Μ.
1 2 -
12.45

115
1.45
2.15
2.45
3.15 
3 45
4.15
4.45
5.15
6.15
6.45

12.40
1.25 
1 55
2.25
2.55
3.25
3 55 
4 . 2)
4 55
5 25
6 25
6.55
7.25

12.20 
1 —
1.40 
2.10 
2 10
3.10
3.40
4.10
4.40
5.10 

•6  10
7 40

12 — 
12.40

1.30
2.—
2.30
3.—
3 30
4 .—
4 30
5.— 
6 -
6.30 
7.—
7.30 

ΈκΈ κ Έ ξ
Καλλιθέας ’ Αθηνών Πειραιώς 

εί; ’Αθήνα; εις Καλλιθέαν εί; Φάληρον
Π Μ. 5.40 Μ.Μ. 7.15 Μ .Μ . 7.40

6 15 8 . -
Μ. Μ.  8.40 9 —

Η πωλησις Των εΐσιτηριοιν γίνεται εί; τον σταθμόν τού Πειραιώς πλησίον 
τήζ Δημαρχια; και εις ε τι των Αθηνών πλησίον των Ανακτόρων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α Λ ϊ .  Ι * .  Ι Τ Ε Ι Ι . Υ
'Οόός Σ ταδίου

Ούδαμού αλλού ευρίσκετε εκλεκτότερα ε’ίδη εις τιμάς μετριωτερας. Ρινομα- 
κτρα ποιότητα; άρίστης, περικνημίδας ώραίχι καί στερεχί, ταινίαν, βελούδα,τρί- 
-/απτα, άνθη, κεντήματα, καί πάντα τά του κεντήυατος είδη. Διά τούς κυρίους 
περιλαίμια καί περι/είρια εκ λινού αγγλικού, ράβδοι κομψόταται, ομπρέλαν 
και πάντα τα μικρά παραρτήματα τα συμτληρο ΰντα τήν ανδρικήν, γυναικεία ν 
καί παιδικήν άμφίεσιν. Τιμχί μυΟωδώς εύθηναί.

ΔΙΔΑΣΚ/ΥΛΟΣ τής ζωγραφικής εδμεθοόώτχτος, έν βρα/ει διαστήματι 
κχτχριιζων άριστα τά; μαθήτριας του ζητεί παραδόσεις εί; τιμάς μετριωτά- 
τας. Συνιστάται καί παρ’ ημών θερμώς. [Ιληραφορίαι εις τό γρχφείόν μας.

”Γΐζ, S'î'J ¿ΰεοχιος, τεκνον μου, συνε-Λυτός Οά εϊνχι ό δολοφόνο; τής μ 
πέρανεν ή κ. Γερβαίς

Κατά τήν στιγμήν ταυ την ένεφχνίσΟη επί τής θΰρας ό υπηρέτης: Κυρία, 
είπε, ςε'νο; τ ι; γάλλος ζητεί νά σάς ϊόη. ‘Ονομάζεται Γοελάν.

Είς τό όνομα τούτο ό Ροβέρτος ήγερΟη ώς ήλεκτρισΟεί;.
— Τον γνωρίζεις, τεκνον μου.
— Ν α ι! είσάγαγέ τον ! Ί ΐ τ ο  υπηρέτης τής κ. Κερμαδέκ. Ναι! πιστό; υπη - 

ρε'τη; τής οικογένειας, σ/εδόν φίλος. Μίτο μάρτυς του εγκλήματος, διά τό 
όποιον τιμωρούμαι σήμερον.

Έ ν  τώ  μεταξύ ή Ούρα ήνοίχθη καί ό Γοελάν επεφάνη. Με τό εκ στιλπνού 
κηρωτού σκιάδιόν του άνά / ενρας, εν ποοφανεΐ «μη/ανία ήτε'νιζεν εναλλάξ ιόν 
Ροβέρτον ΖΪΤ τήν κ. Γερβκίς. Πκράβοξο; συγκίνησις κατεπλημμύοε; τήν γη- 
ραιάν κσροίκν του. ’ ΙΙτο κάτω/ρος καί έ'ικτνεν αρουνος.

Ό  Ροβέρτος εί/εν ίγίρθή καί άνέατνε ζητών μετ’ άγωνία; νά μαντεύση, νά 
αναγνώση επί του προσωπι^υ του γηραιού υπηρέτου όποιων ειδήσεων ή το 
κομιστής.

Τέλος ό Γοελάν κατούρθωσε νά όμιλήση : Κ'ματ κουτός, ετπε, νά -/άσκω 
ετσι, χωρτς νά σας ε:πω τίποτε, ένώ τοσον θα άνυπομονήτε νά μάθητε τί γ ί
νονται έκεΐ κάτω καί πώς =γώ εΰρέθην ί ίώ .  Δηλαοή, κύριε Ροβέρτε, ήλθα, 
γιατί εί/α μεγάλην επιθυμίαν νά σάς ίσώ καί λέγων ταύτα έτεινεν άμφοτέοας 
τάς τυλ.ώβεις /εϊράς του προς τόν νέον.

’Α λλ’ ό Ροβέρτος όπισθο/ωρών τω είπε μετά ρωνή; συγκεκινημένης : Πώτ, 
Γοελάν. τείνει; τήν χείσά σου πρό; καιούργον . . . πρός δολοφόνον . . . .

— Δολοφόνον ! ! ο·/_ι, κύριε Ροβέρτε. Δυστυχή, ναι. Έ άν με βλέπετε έδώ 
είναι, γιατί ή συνείοησί; μου οέν μοϋ συγχωρούσε τό μεγάλο αύτό λάθος, νά 
σάς υποπτευθώ καί ’γώ γιά μ:ά στιγμή ώ ; κακουργον. Α λλ’ άπό τότε που ’σύ- 
•γατε έγειναν τέτοια πράμματα ε’κεϊ κάτω, ’που οποίο; εχει ολίγο νοϋ εννόησε 
σι συμβαίνει.

—Τ ί θέλει; νά εί’πης Γ·ελάν ;
Ό ταν σάς κατηγόρησαν ώς δολοφόνον τή; άγαπητής μου κυρία;, κύριε

Ροβέρτε, τό παραδε'/Οηκα καί εγώ, γιατί όπω; είπε ζα ό κ. δικαστής όλα ήσαν 
ενάντιον σα;. Ή το  μία κα τη ραμένη συμπτωσις, τά / αρτονομίσματα τά όποίκ 
ευρε'θησαν εις τά θυλάκιά σας, ή αιφνίδια κατά τήν νύκτα εκείνην είς τήν έπαυ- 
λιν παρουσία σας, ήν ήθελήσατε νά τηρήσητε μυστικήν καί τέλος ή μαρτυρίκ 
τής δεσποινίδας Μαγδαληνής, ή :ις με όλην τήν αγάπην όπου σάς εί/ εν σάς 
κχτήγγειλεν ώς ένο/ον . . . ·

Καί δμως μ’όλα ταύτα, κύριε Ροβέρτε, κάτι μουλεγε πάντοτε μέσα μου, υτι 
δεν εισθε σείς ό δολοφόνος . . . .  Γιατί τε'λος πάντων ό συμβολαιογράφος κ 
Αρδουεν επέστρεψεν αργότερα είς τήν έπχυλιν καί έζήτει παντού εν εγγρκφον 

τό όποιον ελεγεν ότι εί/ε φέρει είς τήν κυρίαν μου τήν Ισπέραν τού θανάτου 
τη; καί τό όποιον δεν ευρε'θη πουθενά; Γιατί τέλος πάντων ή δεσποινίς Μκγ· 
δχλινή ήτις ώφειλε, — δεν είναι έτσι ; — νά σά; μισή, έφαίνετο άπηλπισμένη 
διά τήν καταδίκην σας, μίαν έσπέραν οέ τήν ή'κουσα προσευ/^ομένην καί μετκ 
λυγμών λέγουσαν πρό τής είκόνος τής Θεοτόκου : Θεέ μου συγώρησόν με ! ■ 
Ό  Ροβέρτος δίν είναι, δεν είναι δυνατόν νά είναι ένοχος. . . . .

— Μα πώς τούτο Γοελάν ; Λεν τήν ήκουσας σύ ό ίδιος νά λέγη ότι μ- 
ειδε καλώς.

— Κύριε Ρ ο β έρ τε !.................Σείς είσθε άνθροιπος σπουδασμένος καί εγω εί
μαι ένας αγράμματος ναύτης πού μόνον τό βιβλίον τής λειτουργίας διαβάζω και
πάλι καί εκείνο, γιατί είναι γραμμένο με χονδρά γράμματα. ’Αλλ*
ή'κουσα να λένε είς τδ χωριό μου ακόμη ότι είναι μερικοί άνθρωποι πού ε/ουν 
στιγμαί; πού ό,τι λένε όέν τό λένε αυτοί, μόνον ένας κακός πειρασμός που 
μπαίνει ’στο μυαλό του; καί τό εξουσιάζει. ΙΙοίο; ξέρει άν καί ή κ Μαγδαλινη 
δεν κρατιέται άπό κανένα καί άν ό παπάς τής διάβαζε, δεν Οά φωτίζουνταν νκ 
’πή τήν άλήθεια.

‘Ο Ροβέρτο; άντήλλχςε τχ/υ βλέμμα μετά τής κ Γερόχίς. Ή  πχρκτήοη- 
σις τού γέροντος ναύτου ήτο τόσω σύμφωνος, καίτοι υπό διάφορον πνεύμα, μ* 
τάς πρό ολίγου σκέψεις ίω ν , ώστε τού; συνεκίνησε βαθύτατα.

(ακολουθεί)


