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 ̂ Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 

<> γραφα δημοσιευόμενα ή μή  ̂
δεν έπιστρέφονται.— *Ανυ- 1/ 
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άντιπροόώποις ημώ ν.
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Αλέξανδρος Ραγκαβής. — Ή  αδελφή του Τάστου (υπό κ. Μαρίας I .  Θ:ο- 
σιάδου). — Λεν πταίουν α: γυναίκες (υπό δυστυ/ους . . .). — Οι τριάκοντα 

(υπό κ. Άνθίππης Παλααήδου). — Διατι κλειδοκύμβαλον ; (υπό δος 
| Σοφίας Ρεστέν). — Τ Ι  ’ Ινφλουέντσα. — 'Η γυνή ε<τός του οικου (υπό Φιλα

λήθους). — Τά παιδία και οί μεγάλοι. — Τά διά τό Δεν όρον του Κ υριάκου 
Σ/ολείου αποσταλε'ντα χρήματα. — '».βδομαδιαΐον δελτίον.— Βιολιά. — Συμ· 

[ βουλαί. — Συνταγα:. — Ε ’.5οτο·.ήτ;;;. — Ίντιτυλλίς.
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«θρηνούμεν ενα νεκρόν καί χαιρετίζομεν ένα αθάνατον».
Τήν βαρυσήμαντον τχύτην φρχσιν του Βικτωρος Οϋγκώ 

έθεωρήσαυ.εν ώς τήν μόνην κατάλληλον,ϊνα έρμ/ηνεύστί τά  α ί- 
σθή μχτχ μας καί χχρακτηρίση έν ταϋτω  τον χνδρχ, όν ή Ε λ 
λάς κλαίει άπό τής πχρελθούσης Πέμπτης.

Τό πτωχόν τής πατρίδος Πάνθεον, εν ώ ή φιλοπατρία και 
Β·ο ηρωισμός μόνον μέχρι τούδε άντεπροσωπεύετο, φιλοξενεί ήδη 

καί τήν μόνην φιλολογικήν, τήν μ,όνην πνευματικήν δόξαν τής 
νεωτέρας Ελλάδος.
ξ Ά λ λ ’ ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβής δέν ήτο μόνον ό Πρύτανις 
τύν γραμμάτων καί τής σοφίας, δέν ήτο μόνον ό έξοχος των 

γ. Μουσών θεράπων. ΗΙτο ό κατ’ εξοχήν φίλόπατρις, ό κατ έςο- 
χήν ήρως, εάν τόν τίτλον τούτον δικαιούνται νά φέρωσιν οί α- 

! *αμχτως καί έν μέσω απογοητεύσεων καί πικριών άγωνιζόμε- 
Βθ! υπέρ του μεγαλείου τής πατριόος.

Αληθής αριστοκράτης τό τε γένος, τό πνεύμα καί τήν ψυ
χήν, ό ’Αλέξανδρος Ραγκαβής άπετέλει μοναδικήν προσωπικό
τητα, γεραιρομένην έξ ίσου παρά των βασιλέων καί ισχυρών 
<■>; καί παρά παντός ανθρώπου του λαού.

Λίν ε γνώριζες τόν Ραγκαβή.ν ; έλεγε κατά τήν ημέραν τής

κηδείας του αμαξηλάτης τις πρός άλλον. Αλλά τότε δεν γνω
ρίζεις καί τόν βασιλέα Γεώργιον.

Είναι χαρακτηριστικωτάτη ή γνώμ.η τού πτωχού αυτοΰ 
ανθρώπου. Αέν είναι μόνον βασιλείς καί όέν εξεχουσι των κοι
νών θνητών, μόνον οί φέροντες στέμμ.ατα και αλουργιδας.
"Ανδρες υπέροχοι ώς ό Ραγκαβής, άνδρες δοξασαντες τό όνομα 
όπερ φέρουσι καί τήν γην έφ’ ής εγεννήθησαν είναι οι αληθείς 
των έθνών βασιλείς, οί έχοντες ώς θρόνον τάς καρδίας πάντων, 
οί φέροντες ώς πολύτιμον διάδημα τήν αγάπην καί τήν εκτι- 
μησιν καί τόν θαυμασμόν ολοκλήρων λαών.

Ή  «Έφημερίς τών Κυριών», ήτις άπό του πρώτου έτους 
τής έκδόσεως αυτής τοιχυτης παρά του σεβαστού χνδοος 5"υχ_ε 
στοργικής καί ενθουσιώδους ένισχύσεως, πενθεί σήμερον αλη
θές μέγα πένθος. Λέν θρηνούμεν εκείνον, ον ή ’Αθανασία έτα- 
ξεν ήδη έν τή χορεία τών ισοτίμων αύτω , αλλά θρηνούμεν 
τήν απώλειαν ήν ΰπέστη τό Εθνος επί τώ  θανατω αΰτου.

ΙΙρό δεκαπενθημέρου έτι συγκεκινημένος μέχρι δακρύων διά 
τάς προόδους τών έν τώ  Κυριακω Σχολείω γυναικών καί θυ
γατέρων τού λαού ο Αλέξανδρος Ραγκαβής μάς ενισχυε,μας 
ένεθουσίαζεν, έπλήρου τήν καρδίαν μας χαράς διά τών ώραίων 
καί πχτριωτικωτάτων λόγων του. Εις παν βήμα ήμών πρός 
τά  εμπρός, εις πάσαν υπέρ τής προόδου ιδέαν μας εσχομεν 
αείποτε έν τώ προσώπω τού πολιότριχος άνδρός κυριωτάτην 
ένίσχυσιν καί αιγίδα.

Τόν έκ δάφνης στέφανον, όν,σεβαστέ φίλε, κατεθέσαμεν έπί 
τής σορού σου, άς δεχθή ή ψυχή σου ώς τόν έλάχιστον φόρον 
τής ευγνωμοσύνης οϋ μόνον ήμών, ά λλ ’ άπασών τών Ελλη- 
νίδων, ύπέο ων ώς και υπερ τών ομοφυλ.ώ^ σου τοσον ακαμ.ά— 
πως είργάσθης, συ ο πρώτος τών εν Ελλάδι Ελληνικών ΙΙαρ- 
θ εν αγωγέ ίων ιδρυτής, συ ο την πρόοδον τού γυναικείου φύλου 
τόσον έκθύμως ένισχύσας και ΰποστηριζας πάντοτε.



2 Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

Η Α Δ Ε Λ Φ Η  Τ Ο Υ  Τ Α Σ Ι Ο Υ  

ι

Έ ν  τινι ταπεινώ οικίσκω ΰπά τόν ώοαίον του Σορρέντου ου
ρανόν, του όποιου η θέα. μόνη άρκεί, διά νά επαναφέρω τήν 
χαράν εις την καρδίαν καί τό μειδίαμα εις τα  χείλη, γυνή τ'.ς 
νέα ευθυτενούς άναστήματος καί άξιοθαυμάστου καλλονής, κά- 
θηται σύννους καί τεθλιμμένη, έχουσα τόν αγκώνα έστηριγμέ- 
νον επί του παραθύρου, τό δέ βλέμμα προσηλωμένου εις την 
εξοχήν. Δεν θαυμάζει ούτε τούς πρό τών οφθαλμών της κατά
φυτους έκ πορτοκαλλεών αγρούς, ούτε τούς πλουσίους αμπε
λώνας, ουδέ τάς ροδοδάφνας καί καταπρασίνους δρυς, ύπά τα 
φυλλώματα τών όποιων κρυπτόμενα τα  μικρά καλλικέλαδα 
πτηνά χαριέντως παίζουσΓ δεν παρατηρεί τούς χωρικούς, οί- 
τινες ένδεδυμένοι τά  λαμπρότερα ενδύματα των διαβαίνουσι τήν 
πεδιάδα, ούδέ τά αγροτικά άσματά των ακούει.

Περί τίνος λοιπόν σκέπτεται ή ώραία Κορνηλία, ή εύγενής 
θυγάτηρ τού Βερνάρδου Τάσσου, ή αδελφή του συγγραφέως 
«τής άπολυτρωθείσης 'Ιερουσαλήμ;»

Σκέπτεται εκείνον, όστις άπεθανάτισε τό όνομα τού Τάσ
σου, τον ένδοξον, άλλά δυστυχή αδελφόν της, τον πάλαι μέν 
άγαπώμενον, δοξαζόμενου καί τιμώμενον έν τή αυλή τής Φερ- 
ράρας, νυν δέ περιφρονούμενον καί άπηνώς καταδιωκόμενον. 
Πώς ! άνήο εξαίσιου πνεύματος κεκλεισμένος έν φρενοκομείω ! 
Πόσον θά πάσχη ή ευαίσθητος αυτή καί γενναία καρδία ! 
Μόνη ή Κορνηλία τό γνωρίζει, καί διά τούτο συμπάσχει. Έ πί 
έννέα ήδη έτη μάτην ζητεί τήν άδειαν νά τόν ϊδη· αί παρηγο- 
ρίαι, άς τφ  αποστέλλει δεν φθάνουσι μέχρις αυτού, καί ουδέ
ποτε έσχε τήν χαράν νά λάβη έπιστολήν του.

Ιδού, λέγει, ή είς τήν μεγαλοφυίαν άπονεμομένη αντα
μοιβή ! 'Η μέν ζωή ποτίζεται μέ πικρίας, έρχεται δέ κατόπιν 
ή δόξα νά κλεισθή έσαεί έν τφ  φερέτρω. Καί έν τούτοις οί 
έστερημένοι τού θείου τούτου δώρου ζώσιν ευτυχείς ! Τούς ά- 
κούω διαβαίνοντας υπό τά  παράθυρά μου εύθύμως συνδιαλεγο- 
μένους καί γελώντας.

Ά λ λ ’ ιδού εις βοσκός, όστις βαίνων κεκυφώς παρατηρεί τήν 
γήν. Δεν τραγωδεϊ" άναμφιβόλως καί αύτός ό ταλαιπωπος πά
σχει ώς έγώ. Τά φορέματά του είναι πλήρη κονιορτοΰ, φαίνεται 
κεκοπιακώς’ άλλ’ έάν είναι δυστυχής, τουλάχιστον είναι έλεύ- 
θερος !

Τήν στιγμήν έκείνην ή θύρα έκρούσθη, ή δέ Κορνηλία εκ 
προαισθήματος άνεσκίρτησεν εις τούτο τά κτύπημα" ήτο ο βο
σκός, τόν όποιον είδε διερχόμενον τήν πεδιάδα καί όστις έξα- 
γαγών έκ τού θυλακίου του έπιστολήν, ένεχείρισεν εις τήν 
ώραίαν καί εύγενή ρωμαίαν.

—  Ό  αδελφός σας μέ έπεφόρτισε έκ τής σκοτεινής φυλακής 
του, νά σάς φέρω τούτο, λέγει μετά συγκεκινημένης καί τρε- 
μούσης φωνής.

— Όποια χαρά! έπιστολή άπό έκεϊνον ! καί μέ τρέμουσαν 
χεΐρα ήνοιξε τό χαρτίον" ένώ δέ τά διέτρεχε, τά  δάκρυα ποτα- 
μηδόν έρρεον έκ τών μελαγχολικών οφθαλμών της.

Πρέπει νά ϊδω τόν δύστηνον άδελφόν μου ! Πτωχός, τών 
πάντων έστερημένος, αιχμάλωτος, κατασκοπευόμενος! "Ω ! 
τής αδικίας! Θά ύπάγω νά εύρω τόν δούκα Άλφόνσον καί θά 
φωνάξω : δικαιοσύνην ! δικαιοσύνην !

Εις τάς λέξεις ταύτας τό σκυθρωπόν πρόσωπον τού βοσκού

φαιδρύνεται, καί πλησιάζων αρπάζει τάς χείράς της καί λέγει; 
’Ώ  ! μέ αγαπάς άκόμη Κορνηλία ! Είμαι ό αδελφός σου, τό 
δέ φόρεμα τούτο είναι άπλή μεταμφίεσις" δέν μέ αναγνωρίζεις; 
Έλθέ εις τάς άγκάλας μου.

— Τορκουάτε ! Ά λ λ ’ είναι αδύνατον" καί έν τούτοις είσαι 
σύ, ναι, σύ άγαπητέ μοι αδελφέ ! Όποια ανήκουστος ευτυχία!
Σέ ήλευθέρωσαν έπί τέλους ;

—  Μή όμιλώμεν περί τούτου, Κορνηλία, πάντες μέ έγκα- 
τέλιπον, καί αυτή ή Έλεονώρα. Λησμονήσωμεν τούς κακούς* Λ 
Μάθε μόνον ότι διά παντός έξήλθον τού δουκάτου τήςΦερράρας 
καί τών φυλακών τής Νεαπόλεως" ή κυριεύσασά με λύπη ή
θελε μέ καταστήσει τρελλόν, ώφειλον ν ’ αναχωρήσω. Ήμην 
μόνος έν τώ κόσμω μή έχων ούδένα νά έννοήση καί συμμερισθή 
τάς θλίψεις μου. Ένεδύθην τά  φορέματα ταΰτα  καί σοί έφερα
ό ίδιος τήν έπιστολήν αυτήν, διότι έπεθύμουν νά γνωρίσω, έάν 
συμπάσχης εις τά  δεινά μου. Ένόμιζον ότι καί σύ μέ ελησμό- 
νησας μετά τήν μακροχρόνιον απουσίαν μου, άλλά τό είδον,μέ 
αγαπάς πάντοτε. Σύγγνωθι, Κορνηλία, είμαι πολυ δυστυχής.

—  Ά λλά  δέν θά είσαι πλέον, θά μείνης μ ετ’ έμοΰ, θά εί
σαι έλεύθερος, θά βλέπης τόν ουρανόν, τήν φύσιν, πρόσωπα 
ευτυχή" διά τής άφοσιώσεώς μου θά σέ κάμω νά λησμονήσεις 
τάχιστα τό θλιβερόν παρελθόν σου.

—  Ναι. Κορνηλία, ή ευτυχία είναι έδώ, εις την πατρικήν 
εστίαν, ήν άντήλλαξα μέ τόπον, ένθα βασιλεύει τό ψεύδος, ή 
κολακεία, ά θόρυβος καί ή απάτη" άλλά τώρα θά ζήσω ώς άλ
λοτε μετά σού έν τή οικία ταύτη , έν ή υπήρξα τοσον ευτυχής.

'Η ήρεμος, γλυκεία καί πλήρης έλευθερίας ζωή έπεδρασαν 
έπί τού άσθενοΰς πνεύματος τού ποιητοΰ, διότι ή υπό τοσου- 
των κόπων καί κακουχιών κλονισθεΐσα ΰγιεια του ταχέως ανε- 
λαβεν. 'Η Κορνηλία έχαιρεν έπί τή μεταβολή ταύτη και ένο- 
μισεν ότι πάντα πλέον παρήλθον. ΙΙλην φεΰ ! Αι έλπιδες της 
έματαιώθησαν, διότι ό άτυχής αδελφός της, αηδιασας την 
ευτυχίαν καί γαλήνην τήν οποίαν προ πολλού ώνειρεύετο, κα- 
τελήφθη υπό τής προτέρας μελαγχολίας, ήν παντι τρο,,φ 
προσεπάθει νά άποκρύψη άπο την Κορνηλιαν.

Ανήσυχος καί ρεμβώδης, άπέφευγε τήν μετά τών όμοιων 
του άναστροφήν, καί πάντοτε μόνος περιεπλανάτο ανα . ους ; 
άγρούς. Ή  μεγαλοφυία του καθίστα αύτώ άνυπόφορον τήν ή" | 
συχον καί μονότονον άγροτικήν ζω ή ν  ώμοιαζε προς πτηνον.Ι 
τών υψηλών καί άποτόμων βράχων, περιωρισμένον έν κλωβφ 
καί ήναγκασμένον ν’ άποθάνη μακράν τών τρικυμιών καί του 
σάλου τών τεραστίων τού ’Ωκεανού "κυμάτων.

Τέλος ημέραν τινά ή στενοχώρια του έκορυφωθη και α..ε | 
φάσισε ν ’ άναχωρήση κρυφίως, τή δε έπαύριον τής άναχωρη | 
σεώς του ή Κορνηλία ευρεν έπ; τής τραπέζης επιστολήν άνοι I 
κτήν παριέχουσαν τάδε : «Συγχώρησαν τόν δύστηνον άδελφον | 
σου, τόν όποιον ή δυστυχία παρακολουθεί πανταχοΰ, και υπ . 
αυτήν τήν φιλόξενον στέγην, ήτις τω προσφέρει άσυλον. ΕΘΙ 
σαι γενναία καί δέν έφοβήθης την ειμαρμένην σου, άλλ άρω-Ι 
δέν θέλω νά έπισύρω τήν αυτήν άράν καί έπί σέ. Ιγιαινε διά . 
παντός Κορνηλία, θ’ άκολουθήσω τήν οίκτράν τύχην μου.Πάν
τοτε θά έχω τήν γλυκείαν τής άφοσιώσεώς σου ενθυμησιν, ή τιίΙ  
θά μέ παρηγορή ένίοτε, έάν ΰπάρχη παρηγοριά εις τά  δε.νΧ 
μου. Έ σο ηύλογημένη άδελφή μου, ύγιαινε».

Ό  Τάσσος άνεχώρησε, καί το τελευταιον τούτο χΆΤ6 ** 
τεσπάραττε τήν καρδίαν τής Κορνηλίας. —  Αλλά τίς τωρ*-
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Ε  ίύσπλαγχνισθή, τίς θ’ άγαπήση έκεϊνον, οστις εχει αναγ- 
Εντόσ-ης περιθάλψεως ; Τίς θά έννοήση τήν ποιητικήν, την 

^ουσιώδη καί εύαίσθητον ταύτην καρδίαν, τήν πλήρη αρχαϊ- 
%γ> εύθύτητος, τήν όποιαν τό ψεύδος ή αδικία και ή βια κα- 

Εστήσαν άδικον καί ύποπτον ; Πού θά ύπάγη ", Εις τήν αυ
λήν τής Φερράρας νά ριφθή καί πάλιν εις τάς χειρ ας τών διω- 

Ε β ν  του", Εις ταύτην τήν σκέψιν ή Κορνηλία έφριξεν.
,.  -Οχι, λέγει, θά τόν έμποδίσω νά τρέξη έκ νέου προς

W  to5̂ Γαλλιχόΰ) Μαρία "I. «εοδοσιάδου

Ή ΠΤΑΙΟΙΕΝ ΗΜΕΙΣ Μ  0 ΟΙΚΟΣ ΙΕΤΑΒΑλΑΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΟΑΑΣΙΝ
ψ, Έν τω φύλλω τής παρελθούσης έβδομάδος έδημοσιευθη αρ
θριδίου, έν ω λέγεται, ότιόφείλομεννά άποσπώμεν, εί δυνατόν, 
τήν χολήν μας, όπως άποφύγωμεν τάς έν τ ώ ’οίκω δυσαρε-

οκείας και σκηνάς. ( _ I
Τ Ά ς  μάς έπιτρέψη ή άρθρογράφος νά τή παρατηρησωμεν οτι
δίν είμεθα ήμεϊς αί προκαλούσαι τάς σκηνάς καί έριδας έν τω
οϊκω·' ‘Ως έπί τά πλείστον ό άνήρ άρχεται πάντοτε πρώτος

-/ειοων άδικων.  ̂ 1
Ένυμφεύθην μόλις πρό εξαμήνου. Ο συζυγός μου ευθυς μετα I

τ όν πρώτον τού γάμου μας μήνα, ηρχισε νά προτιμά τήν συν
αναστροφήν τών φίλων του μάλλον ητήν ίδικήν μου. Τά καφφε- 
νείον, αί'παλαιαί του σχέσεις κατέχουσι τόσην θέσιν έπί τού 
βίου του, ώστε δέν τω  μ.ένει καιρός δι έμε.  ̂  ̂ I

Πόσην πλήξιν καί άνίαν υφίσταμαι κατά τάς μακράς ταύ
τας τού χειμώνος εσπέρας, άς μόνη διέρχομαι, πόσην πικρίαν 
αισθάνεται ή ψυχή μου διά τήν πρόωρον ταύτην έγκατάλειψιν 
θάέννοή καλώς πάσα γυνή, εύρεθείσαείς τήναύτήν μέ έμέ θέσιν.

Καί έν τούτοις ούδέν παράπονου,ούδεμία πικρά λέςις έςήλθε I 
μέχρι τούδε τού στόματός μου. Βεβαίως δέν είμαι εύθυμος καί 
ευχαριστημένη, ά λλ ’ ούτε μειδίαμα εύτυχίας πλανάται πλέον 
έπί’ τών χειλέων μου, ώς άλλοτε. Ά λ λ ’ άδιάφορον ! Ό  κ. 
σύζυγός μου δέν έννοεϊ, ώς λέγει τάς ρομαντικάς αύτάς καί 
μελαγχολικάς διαθέσεις μου. Χθές μάλιστα μοί παρετήρει ότι 
έπρεπε*νά είμαι άπολύτως εύτυχής. Πώς ! έλεγε. Μικρά δέν 
έχομεν άκόμη, ινα σέ κουράζουν καί άπασχολούν. Τα μεσα 
έχομεν άφθονα, ώστε νά μή σοί λείπη τίποτε. Έ χεις ώραίας 
έσθήτας καί ωραιότερα κοσμήματα, τ ί σοί λείπει λοιπόν ;

£ Έάν άντ’ έμού ήτο άλλη ολίγον άποτομωτέρα, ολίγον 
άνυπόμονος καί άπεφάσιζε νά τώ δώση εν καλόν μάθημα, 
νά τω εϊπη άπας διά παντός ότι ή ευτυχία δέν έγκειται . 
εις τάς έσθήτας καί τήν άεργίαν καί τήν καλήν τροφήν, ότι ή I 
έγκατάλειψις έν ή ζώ καθιστά τόν βίον μου άβίωτον, έάν τω  
έλεγον ότι είναι έγωϊστής, ότι θεωρεί τήν γυναίκα ώς όν κοΰ- I 
ψον ή μωρόν, ένω αύτοί οί ούτω μεταχειριζόμ.ενοι μ.ας είναι 
τοιοΰτοι, θά είχον άδικον;

νά Καί όμως δέν είπον τίποτε. Ά λ λ ’ έκεϊνος ένόμισε καλόν νά I 
μοί δώση καί έν μάθημα ήθικοποιήσεως. Εχεις διαβάσει μυ
θιστορήματα, μοί είπε, καί αισθάνεσαι ίσως τήν έλλειψιν ιπ
πότου τινός, όστις θά διήρχετο τάς ώρας του γονυκλυτής προ 
τών ποδών σου.

'Ύβριν έπί έγκαταλείψεως, ώς βλέπετε. Καί όμως τίς οίδε, 
έάν ό σύζυγός ρ.ου δέν κάμνη άληθώς τόν ιππότην προς ηθο
ποιούς ξένας ή γυναίκας έλαφρών ήθών, κατα τας μακρας 
ίσπερινάς ώρας άς διέρχεται μακράν τού οίκου.

Ε ρωτώ  ήδη τήν άρθογράφον σας, τίς ρίπτει πρώτος τον 
σπόρον τού σκανδάλου, τίς δίδει άφορμήν εις σκηνάς καί έρι
δας, τίς μεταβάλλει τόν οίκον εις κόλασιν, ό άνήρ ή η γυνη;

Καλόν θά ήτο νά μή ένισχύωμεν τόν άνδρα εις τας κακας 
του εξεις, άπαιτούσαι καί ήμεϊς άκόμη αί γυναίκες ολας τας 
θυσίας, όλην τήν αύταπάρνησιν, όλην την χνεξικακιαν, ^ολην 
τήν ύπου-ονήν έκ μέρους τής γυναικός. Καλόν θά ήτο να απαι- 
τώμεν θυσίας παρ’ έκείνων, οίτινες έχουσι πάντα τά  δικαιώματα 
καί τάς παραδόσεις καί τούς νόμους καί τάς προλήψεις υπερ 
εαυτών.Καλόν θά ήτο ή « Έφημερίς τών Κυριών», αψηφούσα 
τήν μήνιν τών άνδρών νά ταχθή δίκαιος καί άμερόληπτος συνη- 

ί γορος τού γυναικείου φύλου, θέτουσα φραγμόν εις τήν αύθαιρε- 
σίαν καί τόν εγωισμόν, εις όν όφείλεται ή όσημέραι παρατη- 
ρουμένη καί έπιτεινομένη άκλυσις τής ίΤΛ/η^ς^^-ογΕνειας.

Σ '  Σ .  Ή  «Έφημερίς τών Κυριών» ύπήρ-ε πάντοτε θερ 
μοτάτη συνήγορος τής γυναικός. Εις τό προσεχές φύλλου θέλο- 
¡-.εν άπαντήσει διά μακρών εις τάς άνω παρατηρήσεις.

ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ
( Άφ*ρονζαι π ρ κ  το^  » .χ .Ά ξ .νμ » '« '* '  τονκατλ ίηράν οζρατονμα,

Τό Μέτς είχεν άλωθή. Οί Πρώσσοι είχον καταστήσει γνω
στόν εις τούς άξιωματικούς τού αίχμαλωτισθέντος στρατού οτι 
έκεϊνοι έξ αύτών, οίτινες θά έδιδον τόν λόγον τής τιμής των 
νά μή λάβωσι ποτέ πλέον τά  όπλα έναντίον τής Γερμανίας, θα

άφίεντο έλεύθεροι.
Ούτω τινές έτυχον τής ελευθερίας των.

I Μεταξύ έκείνων, οίτινες ήρνήθησαν νά άναλάβωσι τήν τοιαυ- 
την ύποχρέωσιν πολλοί, κατορθώσαντες νά δραπετεύσωσιν, υπη- 
γον καί ¡πολέμησαν έκ νέου εις τάς τάξεις τών έκ του προχεί
ρου καταρτισθέντων σωμάτων μας, άλλ’ έμειναν τριάκοντα τρεις, 
οίτινες καθείρχθησαν εις φρούριόν τ ι έν Σιλεσία.

Διαρκουσών έξ μακρών τού χειμώνος μηνών, οί τριάκοντα 
πρεϊς ούτοι άξιωματικοί ύπέστησαν τήν σκληράν βάσανον της 
έν μέσω τού νικητοΰ αιχμαλωσίας. Ούδέποτε έζητησαν το πα- 
ρααικράν, καί έζησαν έκεϊ τήν ζωήν τών στρατιωτών εκείνων, 
άπέναντι τών όποιων είχον πολεμήσει. Ούδέ άπαξ τοις επετρα- 

| πγ) νά έξέλθωσι τού φρουρίου, καί τό συσσίτιον τού στρατιώτου
προσεοέρετο αύτοϊς καθ Ικαστην.

Ά λλά  καί ούτοι πώς έξεδικούντο διά τών σαρκασμών των . 
Πόσον υπερήφανοι καί πλήρεις περιφρονήσεως έδείκνυντο εις τας 

I ρόζ τούς δεσμοφύλακάς των σχέσεις των. ^
'Υπήρχε μεταξύ αύτών είς γέρων λοχαγός της ̂ φρουράς ,ω| 

=ύζώνων, ό Γέρο Λαυρέντιος, ώς τόν άπεκάλουν οίκείως . . ο 
στήθος έχων κατάφορτου έκ παρασήμων, τα  οποία διαρκώς

οεν ή τόν μικρόν σταυρόν, έκτάς μόνον κατα τας επίσημους εορ- 
I τάς ή τάς ήμέρας τών παρατάξεων), ^γηραιός ουτος πα,λλη- 

καράς, όστις άπό απλού στρατιώτου είχε φθάσει μέχρι του βα
θμού του, είχε βρέξει μέ το αίμάτου όλα σχεδόν τ «  π .δ ια  των 
ααχών, είς ά ή Γαλλία πρό εικοσαετίας ειδε δοξα,ομενον 
ονομά της. Έπρόκειτο νά ζητήση, ΐή ν  άποτα,ιν του οτε εςερ-

I ράγτ) ό τελευταίος ττόλε^ος.  ̂ ,  ̂ ,
Κατά τήν πκράδοσιν καί αύτός ομοίως είχεν «ρνηθη να δωστ,

τόν λόγον του καί ούτω είχε συμμερισθή τήν τύχην των συν

τρόφων του. , ,·».
Καθημερινώς έδέχοντο τήν έπίσκεψιν Πρώσσου τίνος α ξ ιω -
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φατικού στελλομενου ύπό τού στρατιωτικού διοικητού. Ό  άξιω - 
ματικός ουτος ηρχετο να έρωτά,στ, περί της υγείας τω ν, διεβε- 
βαίου δ ’ αυτούς ότι ήν πρόθυμος νά διαβίβαση οϊαν δήποτε α ϊ- 
τησίν των, ά λλ ’ άγώνες άγονοι! Ούδείς άπήντα εις τάς κατ’ 
εύθεϊαν πολλάκις γενομένας αύτοίς ερωτήσεις, ούδέ έζήτε: την 
ελαχιστην χάριν ! Διά,ρ/οντο τάν καιρόν των καπνίζοντες και 
χαρτοπαίζοντες. 'Ό  τά  ατελεύτητα εκείνα παιγνίδ ια! επί εξ' 
όλους μήνας, άπό πρωίας μέχρις εσπέρας !

^Οταν ο άξιωματικός είσηρχετο,αί συνδιαλέξεις και τά  πα ι
γνίδια έξηκολούθουν, μετα τίνος μάλιστα έπιτηδεύσεως.

Εύρες την σούπαν καλήν ; ήρώτα ό εις τον απέναντι 
σύντροφόν του.

Μάλιστα διά χοίρους ! ήτον ή άπάντησις τού ετέρου γε- 
νομένη μεγαλοφώνως, ώστε ν ’ άκουσθή.

Απας ο αξιωματικός άπεπειράθη νά ζητηση φωτιάν απο
ταθείς πρός ένα των αιχμαλώτων. Ούτος χωρίς νά άρθρώση 
λέξιν τώ  έτεινε τό σιγάρον του, ά λλ ’ αμέσως κατόπιν έροιψε 
αυτο κατά γης.

Παραλείπω καί έκ των μάλλον άξιοσημειώτων . . .
Ο Λαυρέντιος, όλως άντιθέτως πρός τούς φίλους του, προ- 

σεποιειτο την μεγαλειτέραν ευγένειαν πρός τάν έν λόγω άξιω 
ματικάν, όστις έλεγεν έςετέλει άπλώς την υπηρεσίαν του.

Ιυχνάκις καί μέ αβρότητα εκφράσεων, ην δεν θά ήδύνατ 
τις νά μαντεύση υπό τά τραχύ αυτού περικάλυμμα προσεπάθε; 
νά δικαιολογήσω) τούς συντρόφους του.

Ούτοι όμως πλέον η άπαξ έζήτουν νά τόν άποτρέψωσιν άπό 
τού νά κάμη τάς υπέρ αυτών απόπειρας ταύτας,άς έθεώρουν τα» 
πε.νω .ικάς διά τας λεύκάς του τρ ίχας! Α λ λ ο ι λόγοι των ούδε- 
μιαν ευρισκον ηχώ παρ’αύτω ,θά έλεγέ τις ότι πρό παντός ού- 
.ος ετρεμ.ε και εφοβείτο μ.η έκληφθή ώς κακοανατεθραμμενος.

Με ολην την φροντίδα, ην ο! Πρώσσοι έλάμ,βανον πάντοτε νά 
πληροφορώσι τακτικώς τούς αιχμαλώτους των περί των νέων 
συμφορών μας, ούδέ άπαξ κατώρθωσαν νά τούς ί'δωσι συντε
τριμμένους. Θά ενόμιζέ τις αυτούς άπροσπελάστους τού λοι
πού εις πασαν συγκίνησιν. "Οταν ή πόλις τών Παρισίων παρε- 
δόθη, οί Γερμανοί έώρτασαν θορυβωδώς την νίκην ταύτην καί 
απειρία σημαιών έκυμάτισε πάραυτα έξ όλων τών παραθύρων 
τού φρουρίου.

Η θέα τοσαύτης άγαλλιάσεως διηγειρε την άγανάκτησιν τών 
τριάκοντα τριών καί είς τούτων ηνοιξεν άθορύβως τό εσπέρας 
έν παράθυρον καί έπριόνισε τό κοντάρι μιας σημαίας, ητις έπε- 
ζεν 67Γ’. ΤΎ]ζ /ίεοχΤ,τΐζ $νοζ τών φρουρών.

Τό πράγμα προύκάλεσε μέγαν πάταγον καί μικρού δείν νά 
λάβη τραγικήν λύσιν.

Οι ανώτεροι έπεθύμουν νά δώσωσιν έν καλόν μάθημα ώς έκ 
τουτου διετάχθη αυστηρά άνάκρισις. "Επρεπε νά εΰρεθή ό ένοχος.

Ουδεις εννοείται άνεκαλύφθη, μ ’ όλας τάς περί γενικής τ ι-  
μ.ωρίας άπειλάς.

Τά αυστηρά μέτρα, τά όποϊα άπεφασίσθη νά λάβωσι προε- 
λήφθησαν χάρις καί την φοράν ταύτην είς τά  διαβήματα τού 
Λαυρέντιου, άλλ ' αί ανόητο: αστειότητες τών φίλων του τάν 
εκαμον νά ζή έν διηνεκεϊ άγωνία.

Επολλαπλασιαζεν εαυτόν, μετέβαινεν άπό τού ενός είς τόν 
ετερον, παροτρύνων αυτούς νά πραϋνθώσι, καθικέτευε την γερ
μανικήν εξουσίαν νά μη βλέπη είς ¡όλα αύτά η παιδαριώδη 
..ειράγματα, άτινα καθιστα πως συγγνωστά ό έκνευρισμός της

φυλακής: «μη προσέχητε είς αυτούς, έλεγεν, ή δυστυχία τούς- 
παροξύνει»

II μεσολάβησις του εντούτοις διηγειρε την άγανάκτησιν· 
των συντρόφων του ημέρα τη ημέρα πλειότερον καί πολλάκις- 
τό ειπον εις αύτον καί διά λίαν άποτόμου μάλιστα τρόπου !

ΓΙρωιαν τινά, περί τήν δεκάτην ώραν, έξεπλάγησαν άκού- 
σαντες έν τώ  διαδρόμω, όστις ώδηγει είς τό δωμάτιόν των, 
θόρυβον ρυθμικών βημάτων καί κλαγγήν όπλων καί ξιφών. 
Πάραυτα τά παιξιμον τών χαρτιών διεκόπη.

I ις άρά γε ηρχετο ούτω μέ ένοπλον δύναμιν : Παράδοξον 
τωόντι, είπεν είς τούτων. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερον ; Ού
δείς έλαβε καιρόν ν άπαντήση, διότι ή θύρα ήνοίχθη έν τώ· 
άμα, άφινουσα έλευθέραν τήν είσοδον είς άπόσπασμα στρατιω
τών, οϊτινες παρετάχθησαν εκατέρωθεν είς γραμμήν παοουσιά- 
ζοντες όπλα.

Ο στρατηγός διοικητής τού φρουρίου συνοδευόμενος ύφ’' 
όλου αύτού τού έπιτελείου έν μεγάλη στολή, ειχεν εΐσέλθει. 
«Κύριοι, ειπεν ουτος έχω καλήν είδησιν νά σάς άναγγείλω ;
Η ειρήνη ύπεγράψη. Είσθε έλεύθεροι ! Πρό τής άναχωρήσεώς: 

σας όμως ηθέλησα νά έλθω αύτοπροσώπως νά σάς άποχαιρε- 
τίσω, διότι έχω κάτι νά σάς εϊπω. ’Έ χω νά σάς άπευθύνω, 
Κύριοι, έν μ.εγα φιλοφρόνημα καί μίαν μικράν έπίπληξιν. 

Αρχίζω άπό τό φιλοφρόνημ,α :
Εθαύμασα, ολοι έθαυμάσαμεν ενταύθα τήν δύναιαιν τού 

χαρακτηρος σας καί τήν φιλοπατρίαν σας. Μ ’ όλας τάς κατα- 
στροφας και ήττας του εν έθνος δύναται νά ύπερηφανεύηταυ 
εχον άξιωματικούς, οίοι είσθε ύμείς.

Δεν έπίστευον, Κύριοι, ότι ήθέλετε ύποστή μέχρι τέλους 
τήν όδυνηράν ταύτην αιχμαλωσίαν, χωρίς νά άποταθήτε είς 
τήν εξουσίαν μου καί μοι αίτήσητε έλάφρυνσίν τινα τής Οέσεώς. 
σας, ην μ,ετα πάσης προθυμίας ήθελον παραχωρήσει ύμίν. —  
Ακόμη μίαν φοράν, σάς θαυμάζω, καί ή διαγωγή ΰμών είναι, 

αςια τών μ,εγαλητέρων έπαίνων.
Αφ ου έσιώπησεν έπί τινας στιγμάς, καθ’ ας έφάνη συγ- Λ 

κεντρών τάς σκέψεις του ό στρατηγός έξηκολούθησεν.
— Ή  μικρά έπίπληξις είναι ή έξης.
Ενόμιζον πάντοτε, Κύριοι, ότι τό καθήκον καί ή εύγένεια. 

τών τρόπων ηδύναντο νά συμβαδίζωσι καί ότι άνδρες τής άξίας 
σας ούδεποτε ηθελον παρασυρθή είς τά νά διαπράξωσι πράγ- ; 
μ.ατα, νά προφέρωσι λόγους— οϊτινες ήδύναντο νά σάς στοιχί- 
σωσι πολύ άκριβά— ουδέ νά έπιδεικνύωσι πρός τόν άξιωμ,ατι- 
κον, όστις ηρχετο νά λάβη τάς διαταγάς σας περιφρόνησιν, 
την οποίαν ή πρός υμάς συμπεριφορά του καθιστα εντελώς: 
άδικαιολόγητον.

Είς μ.ονος μεταξύ όλων ΰμών, Κύριοι, καί αισθάνομαι άλη- 
θή ευχαρίστησιν άνομολογών τούτο ένώπιόν σας, όπως τώ 
άπονείμω τάν είς αύτόν έφειλόμενον φόρον τιμής, είς μόνος: 
έγνώοισε νά συνδυάση τάς δύο αύτάς μεγάλας άρετάς, περί ών 
ώμίλησα άνωτέρω. — Ό  πλήρης τάχτ  άνήρ ούτος δέν ύπήρ- 
ςεν ολιγώτερον ΰμών μέγας έν τή δυστυχία καί τούτου ένεκα 
επιθυμώ πρό τού χωρισθώμεν νά τώ δώσω ενταύθα κκταφανέ- 
στατον δείγμα τής πρός αύτόν έκτιμήσεώς μου.

— Λοχαγέ Λαυρέντιε, σάς ζητώ τήν τιμήν νά σάς θλίψω 
•ήν χείρα ! !

—  Ποτέ ! ! ! άνέκραξεν ούτος όπισθοδρομών έν ά γ α ν  α κ τ ή  σε t, 
φοβερος, μέ συνεσφιγμένα.ς τάς πυνμάς.
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__ 'Ο στρατηγός ώχρίασεν ελαφρώς,τά χείλη του συνεσφι- ι 
θ η σ α ν .  ¿χχ ’ ούδεμίαν έπρόσθεσε λέζιν. I

i  — Εύγε ! Λαυρέντιε, είπεν είς τών τριάκοντα τριών ριπτό- 
I  ΐμνος είς τόν τράχηλόν του καί, όλων τών λοιπών μιμούμενων I 

U παράδειγμά του, έλαβε χώραν τότε εναγκαλισμός συγκι- 
Ι  νητικώτατος διά πάντα, όστις θάήδύνατονά ϊδη τούς άνδρείους 

τούτους, τούς ισχνούς καί ώχρούς, τών όποιων αι στολαι έπι- I 
-τον είς ράκη καί οϊτινες μ.έ δάκρυα εις τους οφθαλμούς άνε- I 

I γνώριζον έπί τέλους τό άληθές μεγαλεϊον, όπερ ενέκλειεν ή καρ- I
δία τού συντρόφου των.

’Ενώπιον τής σκηνής ταύτης οί Γερμανοί άξιωματικοι, ευ
θυτενείς, άνεπίληπτοι, είχον φέρει τήν χείρα εις τήν προσωπί
δα τής περικεφαλαίας των καί έμενον ούτω σιωπηλοί και ακί
νητοι έν τή στάσει τού στρατιωτικού χαιρετισμ.ού.

. 0 ά  άναχωρήσητε ά,πόψε, Κύριοι, ειπεν ό στρατηγός άπο-
συρόμενος.

— Ύγιαίνοιτε.
  Ζήτω ή Γαλλία ! — άνέκραξαν καί οί τριάκοντα τρεις

διά μιας καί μόνης φωνής.
(Έκ του Γαλλικού). Άνθίππη I. Παλαμ,ήδη

I  Μ Α Τ Ι  Π Ρ Ο Τ Ι Μ Α Τ Α Ι  Τ Ο  Κ Α Ε Ι Α Ο Κ Γ Ι Β Α Α Ο Ν  |
Ή το Κυριακή καί εγώ καθημένη πρό τού κλειδοκυμβάλου 

ευ.έλέτων τό μάθημά μου. Είχον έκμάθει τάν στρόβιλον «Do
lores» τού δαιμόνιου Emile Waldteufel, τού όποιου ή μου
σική μέ σΰγκινεί μυχιαίτατα, προσηλωμένη δέ ές ολοκλήρου 
είς τά κατέχοντά με ήδέα αισθήματα, ούδόλως είχον συνειδη- 
σιν τών περί εμέ συμβαινόντων. Αίφνης στεναγμός πλησίον 
μου άκουσθείς μ’ έξήγαγε τής ρέμβης μου' έστρεψα πεφοβι- 

ώ σμένη ολίγον, είναι άληθές,διότι ενόμιζον έμαυτήν μόνην,πλήν 
εύθύς διεσκεδάσθη ό φόβος μου'ό στεναγμός προήρχετο έκ γνω 

ί’ στής κόρης, πτωχής άλλά τιμ.ιωτάτης οικογένειας, ήτις ήρ- 
!  χετο ενίοτε διά νά πωλήστ, τά  τρίχαπτα, τά  όποια αύτή καί 
ί’ ή άδελφή της έπλεκον.

Ήγέρθην άμέσως καί γελώσα διά τήν ταραχήν μου, καθη- 
I  σύχασα καί εκείνην ήτις, ϊστατο τεθορυβημένη καί περίλυ- 
I πος διά τόν φόβον, ον ακουσιως μοι ενεπνευσεν. ύπέθεσα οτι,
* ίδούσά με παίζουσαν, ¡στέναξε διά νά μοί άναγγείλη τήν πα- 
; ρουσίαν της, πλήν ήπατώμην. Αφ ου παρετήρησα τά τρι- 
Γ χαπτα καί εξέλεξα μερικά, διά νά τήν ένθαρρύνω μάλλον ή 

διότι είχον άνάγκην μ.εγάλ,ην αυτών, έκεινη, μετά προφανούς 
συγκινήσεως μέ παρεκ,άλεσε νά πα ίξω , ει 'δυνατόν, ολίγον διά 

pi νά άκούση. ’Έ πα ιξα  καί έντύπωσιν μεγάλην μοί ένεποίησεν ή 
ϊ. προσοχή μεθ ’ ής ήκροάτο τό παίζόμενου τεμάχιον καί ή εκ- 
; φρασις τού προσώπου της, ητις εδεικνυεν οτι ήσθάνετο την 
: μουσικήν.

— Λοιπόν σοί άρέσκει πολύ ή μουσική ; τήν ήρώτησα τε- 
S Λειώσασα.

—  Ώ , ναι ! παραπολύ, μοί άπεκρίθη καταπόρφυρος' όταν 
Κ ήλθον μέ έστειλεν ή υπηρέτρια έδώ καί έγώ διά νά μή παύ

σής, έστεκόμην καί ήκουον έπι πολλην ώραν έστέναξα χω-
1 ρί'ς νά τό ‘θέλω καί σε έτρόμαξα' α χ ! νά είχα καί έγώ ένα 
' piano! είνε τόσω ώραίον οργανον ! . . .

—  Ά λ λ ’ είναι εύκολον νά μάθης, τή παρετήρησα· άφ’ ού
2 μάλιστα άγαπας τόσον την μουσικήν, θά μάθης πολύ ευκόλως. 

  Ώ  ι  θά έμάνθανα, μοί είπε στενάξασα, άλλ’ ό πα-

τήρ μ.ας δέν είνε είς θέσιν νά διαθέση τόσα χρήματα διά piano.
*Ητο άληθές καί όντως έλυπήθην διότι χωρίς νά τοσκεφθώ, 

ήνάγκασα τήν δυστυχή κόρην νά μοί τό ειπη. Έσκέφθην νά
τή προσφέρω τό ίδικόν μου διά μιαν ή δύο ώρας καθ εκαστην,
άλλά. ή οικία των απείχε πολύ και ητο αδύνατον νά ερχηται. 
Καί όμ.ως έπεθύμ,ουν νά έμ.άνθανε μουσικήν" άρά γε ύεν ήτο 
δυνατόν νά προμηθευθή εύθυνώτερον μουσικόν οργανον; μ,εθ’ 
όποιας εύχαριστήσεως θά τή τό έπρομήθευον ή ιδεα αϋτη με 
ενέπλησε χαράς, κ α ί :

—  Μά διατί νά μή μάθης άλλο τ ι μουσικόν οργανον, τή  
είπον, βιολί π . χ ή κιθάραν ;

Μέ ήτένισε μ.ετ’ άπορίας καί ώς νά προσεβλήθη έκ τής
προτάσεώς μου:

—  Μά δέν παίζει καμ,μία άπό αύτά τά  όργανα, μ.οι άπε
κρίθη· όλαι παίζουν piano  καί μετά βραχεΐαν σιγήν : ώ !

I έάν πρόκειται νά μάθω βιολί η κ,ιθάραν, καλλίτερου άς λειπη. . .
Κααμία δέν παίζει άπό αύτά τά  όργανα !... ή φράσις της 

έγένετό μοι πρόξενος μυρίων σκέψεων καί τό ομολογώ, ελυπη- 
θην, διότι δέν ηδυνάμην νά τή εϊπω κατά τήν στιγμ.ήν έκει- 

! νην. — Ιδού ότι παίζω έγώ. —  Καμ.μία δέν παίζει άπό αύτά 
τά  όργανα ! ώστε έπεθύμ,ει καί αυτη, ώς και τόσαι αλλαι νά 
έκμάθν) τήν μουσικήν χάριν τού οργάνου, έπροτίμα, μεθ’ όλην 
τήν κλίσιν, ήν ήσθάνετο πρός τήν μουσικήν, νά τήν άγνοή,

I διότι δέν είχε κλειδοκύμβαλου. — Ά λλ άρά γε είναι τόσω 
I εξευτελιστικά τά  άλλα μουσικά όργανα ; τόσω άνάρμ.οστα εις 
I κόρην ; μή κατεσκευάσθησαν δι ώρισμενην τάξιν ά,νθρώπων ;
I Ω ! άναμφιβόλως όχι ! η άρχαια Ελληνις, εις οιανδηποτε 
I τάξιν καί άν άνήκε, ουδόλως ησχυνετο παιζουσκ την λύραν η 
I τό ψαλτήριον, τήν κιθάραν, τήν βάρβιτον ή τήν μ.άγαδιν άπ 
I εναντίας, κατά τάς μαρτυρίας τών άρχαίων συγγραφέων και 
I τάς έπί τών σωζομ.ένων άγγείων εικόνας, αυτη παρίσταται 
! παίζουσα άπαντα σχεδόν τά τότε έν χρήσει μουσικά όργανα,
I καί τά  έπαιζον ολα, διότι, πανυ ορθώς σκ.επτομενη, εςηταζε 
I τήν μουσικήν καί ούχί τό οργανον.

Ή μουσική είναι τ ι άνεξάρτητον, αύθύπαρκτον, πρου- 
I πήρξε τών οργάνων καί δι αυτών ετελειΟπύιηθη και εκα/.λω— 

πίσθη. Διατί λοιπόν νά προτιμώμεν άπολύτως τούτο ή έκεΐνο 
τό οργανον ; Έ ν Εύρώπη καί ιδία έν Γερμανία, τόσαι δεσποι- 

I νίδες εί καί δύνανται νά αποκτήσωσι κλειδοκύμβαλου, πα ι- 
I ζουσι Tsxpxyορ^ον, jy-ετ o.tcα.ρoc[i-'.Woό ευχερε'.ας, ζί'^τ,ζ 
I χάριτος. Έ ν ’Ιταλία καί 'Ισπανία τόσαι παίζουσι κιθάραν,
I μανδολίνον, άρπαν, ήτις είναι το παρά τοίς άρχαιοις φαλτη—
I ριον ή τριγώνιον. Καί έν Αθηναις δε καθά καθ έκάστην ανα—
Ι γράφουσιν αί έφημερίδες αρκεται κοραι εκμανθανουσιν εν τε τφ

’Ωδείω καί τή Φιλαρμονική, άλλο μουσικόν οργανον, άτινα 
I παρ’ ήμϊν ταίς έν Τουρκία ζώσαις, θεωρούνται έςευτελιστικχ. 
I Ά λλά  τότε διατί, ή προτίμησις αύτη νι άπόλυτος εις το κλει

δοκύμβαλου; Διότι παρ’ ήμϊν ή μουσική καλλιεργείται μάλλον 
I χάριν τού οργάνου, προς επιδειςιν μάλλον, πολ.λακις δί κατ 
I άνάγκην ή έξ αισθήματος μουσικού. Τά κλειδοκύμβαλου θεω- 
I ρεϊται ώς άπαοαίτητον έπιπλον πάσης ^αριστοκρατικής ή άρι- 
I στοκρατικευομένης—έάν μοί έπιτρέπηταιγή φράσις, οικίας, ή 
I δέ έκμάθησις αύτού ώς τά συμπλήρωμα τής άνατροφής πάγ 

σης κόρης, ήτις πολλάκις αναγκάζεται ούτω νά έκμάθη όρ- 
I νάνον, πρός ο ούδεμίαν ϊσως αισθάνεται κλίσιν- τούτο άπαι- 
I τεί ό συρμός καί ή κακώς έννοουμένη εύγένεια. Ί ίς έχει το
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θάρρος να χν-ιοττ, είς τους δύο τούτους κακούς δαίμονας της 
έποχης ¡¿ας; όλίγιττα·. ίνα ¡/.οί εί'-ω ούδεμία, καί τούτο διότι 
παρ’ ήαϊν αιτινες στ.ροήαθα της αύτοβουλιας καί της ελευ
θερίας της χαρακτηριζούσης τα  αληθώς πεπολιτιαμένα εθνη, 
παν ο,τι πράττει ώριτμε'νη τάξις ανθρώπων, θεωρείται ώς πρό
τυπον καί ύπογρα^ός, καί ούτω έαν παίζη κλειδοκύαβαλον 
η χορη του ζαπλούτου, η πρέπει να παίζ-η τοιοΰτον καί ή τού 
μετρίως πλουσίου καί του πτωχού, η νά μη μάθη άλλο τι.

Ταΰτα λέγουσα, δεν επιθυμώ να παρεξηγηθώ·' αναγνωρίζω 
κάλλιστα καί άποδίδω την ύπεροχην εις τό κλειδοκύμβαλου ώς 
αρμόζει υπέρ παν παν άλλο εις κόρην καί διά την τελειότητα 
καί την αρμονίαν του. ’Αναγνωρίζω ότι αύτό μόνον άναπλη- 
ροΐ πολλά μουσικά όργανα καί ότι είναι τό μόνον τοιούτον όπερ 
δύναται νά εύχαριστήση καί τούς άλλους καί ημάς αύτούς 
χωρίς να έχωμεν πρός τούτο μεγάλην κλίσιν, άλλά την ύπερο
χην ταύτην αποδίδω καί άναγνωρίζω ενόσω ή άπόκτησις αυ
τού είναι εύχερής, άλλως ούδέν τό άπρεπες βλέπω εις την έκ-
μάθησιν τού τετραχόρδου η της αρπης, τού μανδολίνου η της 
κιθάρας.

Ή  κόρη αύτη έθυσίασε τήν κλίσιν ην αισθάνεται πρός την 
μουσικήν, διότι δεν είχε κλειδοκύμβαλου- καί όμως άν έμάν- 
θανε μουσικήν θά ητο ευτυχής. Τίς οίδε δέ άν δέν είχεν καί 
διοΰυίαν έκτακτον δυναμένη νά άναδείξη χύτην μά, ό 'βοια- 

ye t de L isle έγίνωσκε μουσικήν έν τούτοις έν μια στιγμή συ- 
νέθηκε την αθάνατον Μασσαλιώτιδά του. Ά λ λ ’ ας άφησωμ 
την πτωχήν ταύτην κόρην.

Η μουσική, η μάλλον ή γνώσις της μουσικής εις πάντα 
μεν άνθρωπον, ιδιαίτατα δε εις την γυναίκα είναι αναγκαιό
τατη καθ ολον της τον βίον. Κόρη ούσα, έχει μίαν τήν εύγε- 
νεστέραν ένασχόλησιν μήτηρ, διαπλάσσει δ ι’ αύτής τάς τρυ- 
φερας ψυχας τών τέκνων της και διασκεδάζει τάς λύπας τού 
συ,υγου της· μάμμη, αισθάνεται τήν μεγαλειτέραν εύχαρί- 
στησιν, ακούουσα παρά τών έγγόνων της ό,τι εκείνη έπαιζε 
και οιορθούσα ενίοτε αύτάς. Πόσας λύπας, πόσας θλίψεις δέν 
λησμονεί τις δια τής μουσικής ! οποίαν σπουδαιότητα καί οποίαν 
μορφωτικήν δύναμιν έχει αύτη ! οποία καί όπόσα εύγενή συν- 
αισθηματα προσκτάται ό μουσικός, ών στερείται 6 άμουσος !
Οι αρχαίοι Ελληνες, κατανόησαντες τήν μεγίστην αύτής άξίαν 
σφοδρά επεμελούντο καί έθεράπευον αύτην, μετά πολλής δέ 
καταφρόνησές ωμιλουν περί παντός μή γινώσκοντος μουσικήν, 
ως μαρτυρεί καί το.παροιμιώδες λόγιου «ούτε γράμματα, ούτε
μουσικήν επ ισταται.» ΌΛούθηοοί υενάλ«^, Τ ’  ^εγαλως εθ ίμ ω ν την μου-
σικην απεκάλει αύτήν θε ίαν  τ έ χ ν ψ -  καί ό ίδιος δέ έγίνωσκεν 
είδος τ ι κιθάρας ήν έπαιζε συνδιασκεδάζων κατά τα ε άναπαύ- 
λας μετά της οικογένειας του' συνείθιζε μάλιστα νά λέγη ότι 
την ολιγην μουσικήν ήν έγνώριζε, δέν άντήλλασσεν άντ> πάν
των των άγαθών τού κόσμου. Καί όμως νύν πόσον παραυ.ελεϊ- 
τ α ι . Είναι αληθές ότι καί ή έλλειψις μουσικής εθνικής ‘ήν νά 
εννοωσιν ολοι συντείνει ούκ ολίγον εις τούτο, τό βέβαιον όμως 
είναι ο τ ι αι πλεισται άμα ύπανδρευθώσι διακόπτουσιν πάσαν 
μετα του κλειδοκυμβάλου σχέσιν, όπερ τρανώτατον δείγυ.α τής 
^ρος την μουσικήν άδιαφορίας μας. Ευάριθμοι λίαν είσίν έχεί- 
ναι αιτινες, α?  ού φροντίσωσιν περί τών τής οικίας των, δια- 
θετουσι και ολίγην ώραν ύπέρ τής μουσικής καί αύται συγκα- 

=γονται μεταςυ τών κλειδοκυμβαλιστριών. Αί άλλαι όσαι 
και αν αισθάνονται κλίσιν πρός τήν μουσικήν, επειδή δέν έχουσι

κλειδοκύμβαλού, προτιμώσι νά θυσιάσωσι, νά καταστείλωσι 
και καταπνίςωσι τήν κλίσιν των ταύτην ή νά έγγίσωσι τετρά
χορδον η άλλο τ ι. Καί όμως εις τά  πλείστα τών σχολείων έκ 
τός εύτυχών τινων εξαιρέσεων, στένουσι μόνον τά  δυστυχή 
κοράσια καί μαραίνονται ύπό τό βάρος τών άνωμάλων ονομά
των καί τών ξηρών κανόνων τής γραμματικής έν ω ήδύναντο 
και ταυτα να μάθωσι καί τάς πρώτας περί μουσικής γνώσεις 
να αποκτήσωσι καί νά τάς άποκτήσωσι πτωχά τε καί πλούσια, 
ώστε νά μή εύρίσκωνται εις τήν σκληράν άνάγκην νά έντρέ- 
πωνται νά παίζωσιν ό,τι αί πρόγονοί των έπαιζον καί νά λυ- 
πώνται διά τήν άγνοιαν των.

Ούτω και ή έν τώ σχολείω φοίτησίς των θά ήτο τερπνο- 
τέρα καί ή ωφέλεια διά τήν κοινωνίαν μεγίστη· διότι έάν άλη- ί 
θεύν) ότι τά γράμματα καί ή μουσική έξημερώνουσι τάν άν- 
^/ωπον καί τόν έξευγενιζουσιν, άληθεύει έπίσης ότι αί μάλλον 
δεόμεναι τής έξημ,ερώσεως, δέν είναι έκείναι α! δυνάμεναι νά 
αποκτήσωσι κλειδοκύμβαλου καί τύχωσι έπιμεμελημένης άνα- 
τροφής καί μορφώσεως, ά λλ ’ αί πολλαί ~αρ ’ ών άναμένει τήν 
μόρφωσιν καλών πολιτών, παν μέν έθνος, ιδίως δέ ή Ε λλάς.

Εν Μυτιλήνη ’Ιανουάριο; 1892.
Σόφια *Εδ Ρέστεν

?  Η  Γ Υ Ν Η  Ε Κ Τ Ο Σ  Τ Ο Υ  Ο Ι Κ Ο Υ

Καιτοι καθιερώθη ή συνήθεια τής Ιν τώ οιχω μάλλον ή εκτός αύτου διαι- 
τήσεως τής γυναικος, ούχ ήττον κατά τά τελευταία ταΰτα έτη τά ήθη καί έθιμα 
μετεολήθησαν ουσιωδώς καί αυτή δέ ή ύγιέινή επιβάλλει εις τήν γυναίκα τήν 
από του οικου τακτικήν καθ’ έκάστην άπομάκρυνσιν ε’πί μίαν καί δύο ώρα;.

Αλλα πλήν του περιπάτου ή γυνή σήμερον έξέρχεται καί ί'να προμηθευθή 
τα ¿V τώ οίκω χρειώδη καί ίνα άνταλλάξη επισκέψεις, καί ίνα συνοδεύση τά 
τέκνα τη; ει; το σχολείον. ’Εξέρχεται λοιπόν άδιακρίτω; είς πασαν τη; ήμε
ρα; ώραν, χωρίς ομως καί νάτή επιτρέπηται ή παράβασις κανόνων τινών σχε- 
τικών πρός τά υπό της εθιμοτυπίας παραδεδεγμένα.

Εξέρχεται του οίκου εΐ; πασαν τής ημέρα; ώραν. Ή  φράσις αϋτη είναι 
κάπως γενική, ένω δέν εφαρμόζεται εϊ; όλα; αδιακρίτως. Γυνή ζώσα έν μικρά 
επαρχιακή πόλει, ή εν τουρκική τοιαύτη, ήν συναντά τι; 8ί; καί τρί; τη; ημέ
ρας καθ’ οδόν, εάν δέν έδυσφημίσθη έ':ι, είναι βεβαίως είς τά πρόθυρα.τή; δυσ- 
φημήσεως. Η  περιωρισμένη τών μικρών πόλεων άνάπτυξι; κρατεί έ'τι τήν γυ
ναίκα δεσμίαν -είς τά; παλαιάς προλήψεις, άλλοίμονον δ· ει; εκείνην, ήτις ήθελε 
τολμήση νά άψηφήση αύτάς.
, Δια τα{ ,υεγαλοπόλεις, διά τά; πρωτευούσα; τό πράγμα διαφέρει. Μήτηρ 

οικογένειας, οίας δήποτε καί άν είναι ήλικίας, δύναται βεβαίως νά συνοδεύη 
τα μικρα,της εϊ; τόν πρωινόν περίπατον, καί νά έπαναλάβη τοΰτο καθ’ Ικάστην 
χωρίς παρ ’ ούδενό; νά κατακριθή. Ά λ λ ’ Ιάν έξέλθη τήν πρωίαν, καί μετά με
σημβρίαν πάλιν δι’ άλλην αιτίαν έξέλθη καί τό έσπέρα; φανή είς τό θε'ατρον ή 
εις ¿σπεριόα, βεβαίως οίοει αφορμήν είς τάς κακά; γλώσσας, ών έ'ργον είναι αί 
περ ι  τρίτων κρίσεις και επικρίσεις.

Πλήν του ότι λοιπόν αί γυναίκες πρέπε ι  νά άποφευγωμεν του νά ευρίσκω- 
μεθα άνα πασαν ώραν είς τά; οδούς καί τάς πλατείας, νά προτιμώμεν δέ τούς 
έκτος τής πόλεως καί άποκεντροτέρους πω; περιπάτους, όφείλομεν v i χαταβά- 
λωμεν καί μεγίστην προσοχήν είς τόν τρόπον τής ενδυμασία; μας κατά τάς 
διχφο'ρους της ήμε'ρας ώρας.

Διά τάς πρωινάς εξοοους μας, —  διότι περί τούτων θά άσ/οληθώμεν ση'με- 
ρον — είτε εις τόν ναόν μεταβαίνομεν, ειτε εις πρωινόν περίπατον, εϊ'τε είς 
λουτρόν, ειτε εις την αγοράν οφείλομεν νά φε'ρωμεν Ινδυμασίαν άπλην και κα · 
θαραν, ανευ εξαρτημάτων και πολυτελών οιακοσμων. Φαιόν μάλλινον φόρεμα 
μετ έπενόύτου, πίλος σ/^ματος μεγάλου, ί'να μή ή κόμμωσις επιβάλλη Ιδιαι
τέραν προσο/ην και χειρόκτια σκοτεινά, εν γενει όμως ή ενδυμασία αϋτη οερο- 
μενη μετά χάοιτος, άποτελεΐ τόν γνώμονα της καλής άνα τροφή ς καί καλλαι- 
σθησίας της γυναικος και διαθετει ευχαρίστως ύπερ αύτής πάντα άγνωστον, 
πάντα ξένον. Χρώματα ζωηρά, φορέματα συρμών ιδιορρύθμων, ψελλια, καρ- 
φίδες χρυσαι και Ιν γενει κοσμη'ματα αξίας, προδίδουσι γυναίκα κούφην καί 
ματαιαν, θελουσαν νά προσελκύση τήν προσοχήν του κοινού £πί του ατόμου της.

Πλήν τής Ενδυμασίας τό βάδισμα τής γυναικος οφείλει νά ήναι σεμνόν, κα
νονικόν, ρυθμικόν. Οϋτε τρεχει, οϋτε ακίζεται, οϋτε σύρεται μόλις κινούμενη, 
ουτε κινεί υπεροολικώς τάς χειρας, ουτε ομιλεΐ μεγαλοφώνως, οϋτε φωνάζει 
και επιπλήττει καί ήθικοποιεΐ τά μικρά της είς επήκοον τών ξένων, καθιστα-

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Τ Ρ Ι Ω Ν 7

05-ω τά άντικείμενον τής κοινής περ ιεργίας καί προσοχής. Εάν έχη α- 
»οραάς νά ηναι δυσηρεστημένη προσπαθεί νά μή ήναι κατηφής, ή μή φέρηται 
Ιποτόμως είς τούς μετ’ αύιής. Χαιρετιζομενη αντιχαιρετίζει μετ εΰγενειας, μ
ε ιδ ία μ α  οέ γλυκύ καί προσηνές ίδια τού; ανήκοντας είς κατωτέραν τής ιοικής
ξης κοινωνικήν τά ξ ιν .

-Εάν είναι νέα καί μόνη ούδέποτε Ιπιτρέπει είς ξένον κύριον, άγνωστον μά
λ ι σ τ α  πρός τόν σύζυγον καί τούς οικείους της, νά τήν συνοδεύση. ’Αποφεύγει 
•δία νά έξέρχηται μετά κυριών έλαφρας κάπως συμπεριφοράς, έστω και έαν ει- 
‘ „ ι βέβαια περί τής ηθικής των. Εύρισκομένη μετ’ άλλων ούδέποτε επιφέρει 
χρίσεις έπί τής καλλονής ή τής ενδυμασία; άλλων γυναικών, εκτός έαν πρόκει
ται νά” εί’πη καλόν τι υπέρ αύτών. Κακολογούσα τάς όμοιας της προδίδεται ό)ς 
χαχοανατεθραμμένη, φθονερά, έπιπόλαιος, δημιουργεί εχθρούς, οιτινες εν 
ποώτη ευκαιρία άνταποδίδουσιν αυτή τα ίσα.

Φιλαλήθης.

Η  Ι Ν Φ Λ Ο Υ Ε Ν Τ Σ Α
Ή  νόσος αύτη ή καθ’ άπασαν τή ν Ε υρώ πην α π ε ιλ η τ ικ ά ; εσ χ άτω ς & αστά- 

„εις λαβουσα, π α ρ ’ ήμ ιν  ευ τυχ ώ ς παρουσιάζεται μ ί χαρακτήρα  κ α τ ’ εξοχήν 
ήπιον. Ε ίνα ι νόσος έξ ό χ ω ; άριστοκρατική, άπομακρονομένη τής π τω χ ικ ή ς  
καλύδης, Γνα έγκατασταθή 'άχλητος είς τά  πολυτελή  τώ ν  π λο υσ ίω ν μέγαρα. ^

Χάριν τώ ν ά ναγνω στρ ιώ ν μας παραθέτομεν ενταύθα π ερ ίληψ ιν  άξιολόγου περι 
τής νόσου ταύτης μ ελέτης, ήν έπο,ήσατο κα τ’ αύτάς έν τ ώ  μ=γάλω νοσοκομεία, 
τής Β ιέννης δ διάσημος καθηγητής Ν ο Λ ι^ β Ε  Ά π έδ ε ιξ ε ν  ουτος ότι ή ιν -  
φλουέντζα εΤναι ασθένεια π αλα ιά , γνωστή έν Ε υρώπη ύπο διάφορα ^ονοματα 
«πό του X IV  α’ιώ νος. Έ βεβα ίω σε πρός το ύτο ι; οτι ή 'ίνφ λ ο υ έν τζα  είνα ι μ ια 
σματική καί μεταδοτική, προσβάλλονται δ’ εύχολώτερον υ π ’ α υτή ς οι πασχον- 
τες ύπό βρογχικών κα ί π νευμ ονικώ ν παθήσεω ν, ιός κα ί οί καρδιακοί.

Ώ ς  θεραπευτικά μέσα συνισ τα  τήν χρήσιν καλοϋ κονιάκ, παλα ιού ο ίνου, δα- 
χτυλίτιδος, ά ντ ισηπτικώ ν κα ί ίδ ια  διά καμφοράς είς ^ χ ύ σ ε ις  υποδερμ ικά ;. 

’Απαγορεύει ώ ρ ισμένω ς τή ν άντ ιπυρ ίνην.

ε β δ ο μ α δ ι α ι ο ν  δ ε λ τ ι ο ν

Ό  πατήρ τής Βασιλίσσης ”Ολγας καί θείος του Τσάρου μέγας 
δούξ Κωνσταντίνος άπεβίωσεν. Τό φιλελεύθερον του χαρακτήρας αυ
το ύ  καί ή μεγάλη πρός τά γράμματα άγάπη του κατέστησαν αύτόν 
λ ία ν  επωφελή καί αγαπητόν εις τον Ρωσικόν λαόν. —  Ό  πρωθυ
πουργός τής Βουλγαρίας Σταμπούλωφ πυροβοληθείς ύπό τών συνωμο
τ ώ ν ,  ους ή πολιτεία του έσπειρεν, διατρέχει τόν έσχατον κίνδυνον. —  
Άνεχώρησεν έπιστρέφων είς Ρωσίαν ό Μέγας Δούξ Παύλος.

2 0 Ε  Π  I Φ Τ Λ Λ  I Σ. 2 0

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Μ Ι Α Σ  Α Γ Ι Α Σ

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν

Λύπην άληθώς και άγχνάκτησιν αισθάνεται 6 βλέπων καθ’ 
όδάν τροφόν η παιδαγωγόν, συνεχώς δέ καί τούς γονείς αυ
τούς νά σύρωσιν άπό τής χ̂ ειράς μικρόν, μόλις βαδίζον, πρό 
τού πρώτου δέ τυχόντος χάνδακος ή οπής, νά ύπερπηδώσι 
μ.ετά του ρ.ικροϋ, άναρτώντες αύτό άπό τής χειρός, δίκην στα
φυλής. Οί τοιουτοι δέν άνησυχουσι ποσώς διά τάς τρομεράς 
συνεπείας, άς δύναται νά εχη ή άπότομος αύτη κίνησις, δι’ 
ής δύναται νά έξαρθρωθή ό βραχίων, ή νά καταστραφή εσω
τερικόν τι όργανον του μικρού. Πλήν τούτου ή σκαιότης αύτη 
δέν συντελεί βεβαίως είς έξημέρωσιν τυχόν δύστροπου παιδι
κού χαρακτήρος, ού ό έμφυτος έγωϊσαός έξανίσταται κατά 
τής βιαίας ταύτης και περιαλγοΰς πολλάκις τού σώμ-ατος δι- 
ευθύνσεως.

Διά νά πεισθώσι περί τών έν τή ψυχή τού μικρού έξεγειρο- 
με'νων αισθημάτων, άρκεί νά σκεφθώσι πρός στιγμήν, οτι σύ
ρονται αύτοί ούτω άποτόμως και αυθαιρέτους παρ άλλων. 
Δέν άμφιβάλλομεν δέ ότι κατόπιν τοιαύτης σκεψεως, γονείς τε 
καί τροφοί θά όδηγώσι μετά μείζονος σεβασμού καί εύλαβείας 
τά  ασθενή βήμ.ατχ τών μικρών, ών τήν οδηγίαν καί προστα
σίαν άναλαμ-βάνουσι.

Τό εύγενές ενδιαφέρον, όπερ Οπέρ έμοΰ έδειχνύεπε μοί ητο έν τούτοι; λίαν 
ιολύτιμον, καί ήμην ευτυχής καί όπερήφανος έμπνεύσασα όμΐν τοιαύτην εκτί- 
Ιησιν. Δυστυχώς ή υπέρτατη αύτη κατηγορία είς τάς πικρίας της ,ωης μου 
ιοί απαγορεύεται άπό σήμερον. Σάς καθικετεύω, Κύριε, μή έλθετε πλέον ποτε 
ίς έπίσκεψίν μου. Ιίοτέ! ‘Υποφέρω πολύ Ικδηλοΰσα ύμίν τήν άνάγκην ταύτην. 
Άλλ’ ή τιμή μου, ή ύπόληψίς μου μοί έπιβάλλουρι τήν σκληράν ταύτην 
Ιυσίαν. Πιστεύσατε έν τούτοι; ότι θά τηρήσω πάντοτε τήν άνάμνησιν σας εν
:ΐ  χαρδία μου μετά βαθύτατης καί σεβαστής αφοσιωσεως.

Βαστλιχή ίίβρύ·,
Ό  ιατρός χατωχρος καί τρέμων άνέγνωσε δίς τάς γρκμμ»; ταυτας.
Είναι άληθές, είπεν. ’Έποαξ» κάκιστα μεταβάς κατ’ ,έπανάληψιν ει; έπισκε- 

ψιν τής κόρης ταύτης. Ά λ λ ’ αίφνης ό έρως του τω Ιφάνη καθ  ̂ ολον το βαθο; 
καί τήν έντασιν αύτοΰ. Ό χ ι !  Δεν θά ήδύνατο νά ζήση χωρίς να ε,ακολου- 
θήση βλέπων τήν κόρην ταύτην. Έλαβε γραφίδα καί ’έγραψε παρευθύς :

« Δ εσπ ο ιν ίς .   ̂ , r r , f
Υπάρχει άπάντησις διά τάς άσεβεΐς συκοφαντίας, αιτινες εταραξαν την ησυ

χίαν σας.’ Ή  άπάντησις αϋτη είναι ή έξης: Ό  άνήρ, δν δέχομαι είναι μνη- 
στήρ μου, Ιάν θέλητε νά μοί άπονείμητε τόν τίτλον τούτον. Σ 5 ; αγαπώ περι- 
παθώς. Καί σάς ορκίζομαι νά αφιερώσω ολην τήν ζωήν μου εις την ευτυ- 
χίαν σας.

* Ι» τ ρ ό ς  Γ ε ρ β α ί ς .

Τήν Ισπέραν τής αύτής ήμε'ρας ό ’ιατρός έλαμβανεν «πάντησιν, περιέχουσαν

Β Ι Β Λ Ι Α
" Ε χ θ ίσ ις  πής Έθνιχής ¡διβλιαθήχης. Ύπό του ρέκτου καί δραστηρι- 

ωτάτου Έφορου τής Εθνικής βιβλιοθήκης τή; Ελλάδος κ· Γεωργίου Κων- 
σταντινίδου Ιξεδόθη έν περικαλεΐ τόμω ή έ'κθεσις τών πεπραγμένων Ιν τή ’Ε 
θνική Βιβλιοθήκη κατά τό έτος 1890 — 91.

Είναι ή πρώτη φορά, ώς έν τω προοιμίω του ό κ.Έφορο; αναφέρει, καθ 
ήν ή ’Εθνική Βιβλιοθήκη δημοσιεύει ιδίαν έκθεσιν τών πεπραγμένων. Θερμά δ’ 
αληθώς οφείλονται πρός αύτόν συγχαρητήρια διά τήν δραστηριότητα καί τόν 
ζήλον μεθ’ ού ειργάσθη πρός έπανόρθωσιν τών κακώς κειμένων έν τή υπηρε
σία, καί πρός ύπεράσπισιν τών συμφερόντων του Εθνικού τούτου ιδρύμα
τος μας.

Μετά δέκα λεπτά τής ώρας εόρίσκετο είς τό μικρόν δωμάτιον, εν ώ ή νεανις 
τόν ΰπεδέ/ετο μέ οφθαλμούς ερυθρού; Ικ τών δακρύων, άτινα έκ χαρας 
είχε χύσει.

—  Μέ δέ/εσθε λοιπόν ώς σύζυγόν σας ;
Ή  νεανις αντί άλλης άπαντήσεως τώ έτεινε τήν χεϊρα.
’Έμειναν Ιπί πολύ μαζή, σχεδιάζοντες τό μέλλον, καί άπολαμβάνοντες ευ

τυ/εις τά παρόν. Αίφνης ό ιατρός παρετήρησεν οτι ή συνήθης ώρα του δείπνου 
του είχ.ε παρέλθει καί οτι ή μήτηρ του θά ανησυχεί διά τήν ασυνήθη απουσίαν του.

Ή  μνηστή του ήγέρθη πάραυτα. Υπάγετε, είπεν. Ή  μήτηρ σας θά ανή
συχη. Θά τήν αγαπήσω δέ τόσον τήν καλήν σας μητέρα, ώστε δέν θέλω ού'τε 
άκουσίως μου νά τήν ανησυχήσω.

Καί αληθώς ή κ. Γερβαίς ήτο ανήσυχος διά τήν ασυνήθη τοΰ υΐοϋ της βρα
δύτητα. Είχε κακήν τινα προαίσθησιν, ήτις τήν Ιβασάνιζεν ανιλεώς.

Αίφνης ή θύρα ή'νοιξε καί ό ιατρός είσήλθε περιχαρής' συγγνο'.μην μητέρα 
αου, είπεν. Έβράδυνα χωρίς νά τό θέλω............

Πριν ή τελειώση τήν φράσιν του, ή θύρα ή'νοιξε καί πάλιν καί νεανίας αγέ
νειος έτι ένεφανίσθη.

— ’Έρχεσαι νά δειπνήση; μαζή μας, Πέτρε ; είπεν ό ιατρός :
—  Ναι, διδάσκαλε,41άν ή κυρία τό Ιπιτρέπη.
— ΕΤσαι πάντοτε εύπρόσδεκτος, τέκνον μου, ά*ήντησεν ή μήτηρ του ίατροϋ. 

Ή σο  μάλιστα' τυχηρός διότι ό ιατρός Ιδράδυνεν απόψε νά έλθη.
Ό  νέος Ιπισκέπτη; ώνομάζετο Πέτρος Κορβόλ, ήτο δ’ άγνωστός μας, βρα- 

δίτερον, ταμίας του οίκου Κερμαδέκ, σπουδάζων κατά τήν εποχήν εκείνην τήν 
ιατρικήν είς Παρισιού;. -

’Επειδή, καίτοι κανονικής κατατομής και" εύι^επής πάντοτε, ουδένα ειχε 
σίλον, ό καθηγητή; του κ. Γερβαίς, τόν είχε συμπαθήσει διά τήν έγκατάλειψιν, 
έν η έφαίνετο ζών καί τόν είχε λάβει ύπό τήν προστασίαν του. Πτωχόν, τόν 
ε ίχ ε  βοηθήσει χρηματικώς. Μαθητήν μέτριον τόν είχεν (ύθήσει πρός τά εμπρός. 
Έγκαταλελειμμένον καί ξένον τω είχε ανοίξει τήν θύραν του οίκου του.

Ναι έξηκολούθησεν ή κ. Γερβαίς. Διά πρώτην φοράν ό ιατρός έρχεται βρα-
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Ή  «Έ φ η μ ε ρ ις  τω ν  Κ υρ ιώ ν»  δέν έξεδό θη  τή  5η 
Ί α ν ο ν α ρ ίο υ  ε νεκα  τω ν  εορ τώ ν.

Π Ω Σ  Δ Ι Ε Ί Έ Θ Η Σ Α Ν

Τ Α  Γ Π Ε Ρ  Τ Ο Γ  Δ Ε Ν Λ Ρ Ο Γ  Τ Ο Γ  Κ Γ Ρ Ι Α Κ Ο Γ  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Γ
Π Ρ Ο Σ Ε αΈ Χ Θ Ε Ν Τ Α  Χ Ρ Η Μ Α Τ Α

Ατίεστχλη'ϊαν έν όλω ορ. 466.50 ως έξης : ] ί  Α . Μ. η Βασίλισσα όρ*'/.. 
-200. Ό  ο^ μ χ ρ χ ο ;  ’Αθηναίων χ. Μ. Μελά; «ρ. 160. Ή  /.. Καυταντζόγλου 
δρ. 35. Τ Ι  χ. Μάκρεθ δρ. 10. 'I I  χ. Σμκράγοκ Νάστσυ 3ρ. 10. Ή  χ. 
Μαρία Δροσού 3ρ. 6. 'I I  δεσποινίς Ζωγράφον 3ρ. 5. ’Ανώνυμος δρ. 4. Ό  
χ. ^ακουστής ορ. 5. ’Ανώνυμος δρ. 5. ’Ανώνυμος δρ. 5. Ό  χ. ΚαμτΓίχης 
δρ. I .  Ό  χ. Κατσίγγαρης δρ. 2. Ό  χ. I Ιαναγιωτάχης δρ. 2. Ό  χ. Βρετός
δρ. 2. ’Ανώνυμος δρ. 5. Ό  χ. ϋαρής δρ. 10. ’Ανώνυμος λεπτ. 50 χα’ι έχ
λαχείου δρ. 59.

Διετέθησαν δε πρός αγοράν χρησίμων ειδών ως ακολουθώ; :
3 Ίαν. 100 Γ.ίί/. χασμιοίου έχ του χατασεημ. Κύθυμίου-ρδς 75 π/0 δρ. 75 .—
» » οχτώ τοιτια άμερ·κ. πανί έχ τού χατας-. ΊΙλιάοου πρός δρ 10 » 80._______
» » Εις αγοράν διαφόρων όφασμάτων έχ του χαταστ. Κοτζιί » 25 —
» » » » ” » » » Ευθυμίου » 35.50
4 " » » » » » » Κοτζια » 47 —
» » » χασμιρίου » Εόθυμίου » 27 .—
ι> » Σιτάγγον, χαρφίδας, ά/Οοφόρον πρός μεταφορά/ Λενδ-.ου

και βάσειος, εις αμάξας πρός μεταφοράν των πιαγμά- 
των εις άμαξας κυριών, εις άνθρωπον υπηρετησαντχ καθ’ 
ολας τά; ήμερα; πρός καθαρισμόν και ταχτοποίησιν αι
θούσης και εις διάφορα έκτακτα .........................................  » 31.60

» ■» Εις / άρτην και Ιχτύπωσιν εισιτηρίων ..... ................... „ 4 ___________
» » Ε'·ν αγοράν 'χρυσοκλωστών, διαφόρων καρπών, γρυ το / ά ;  -

των και λοιπών κοσμημάτων Δένδρου.................................  » β . .
» » Εις αγοράν γλυκυσμάτων  ....................................................  ,, 13 50

Τό όλον Λ ο. 317.60
Πάσαι αι σγετικαι αποοειςεις έπΐ τών άνω ποσών ευρίσκονται εις τό γρα

φείου τής «Έφημερίδος τών Κυριών».
Λιά τών υπολειπομενων δρ. 118 και 90 0 ,, άγορασθη'σονται σήμερον κασμί

ρια, ατινα θελουσι προσενεγΟή εις τάς απορωτε’ρας εκ τών μαθητριών.
Σημ. ΙΙαρά τών αξιότιμων ζα/αροπλαστών αδελφών Άντωνάζη, καί ού/ί 

Βασιλάχη ώ; κατά λάθος έγράφη, άπεστάλη υπέρ του Λ:/όνου εις δίσκο; γλυ- 
χυσμάτων.

Σ Γ Μ Β Ο Τ Λ Α Ι
Κ α τ ά  τοΰ ο κ χ α ί μ α τ ο ς  τώ ν χ εε ρ ώ ν .  Άναμίξατε 50 δρ'. χοίρειον πά-

Χ,ο» (λαροι), 50 δρ. ροδονερον. δύο κρόκους ώών χα’ι έν με'γα κογλιάριον μέ- 
λιτός. Προσθεσατε αλευρον βρώμης μέχρι; ου άποτελε'σητε αλοιφήν μαλανήν. 
Δι’ αυτής άλοίφουσα τας /είρα; διατηρείτε πάντοτε λεύκάς και μαλακάς.

Κ α τ ά  τ ο ΰ  σ κ α σ ί μ α τ ο ς  τώ ν χ ε ε λ έ ω ν . -“Λάοετε 8 γρ. λιβανοτίδος 
γρ. στυρακος, 8 γρ. λευκού τής φαλαίνης, όλίγην κανε'λλαν, έν μήλον ευ/η. 
μον κομμενον εις μικρά τεμά/ια, ολίγα; σταρίδα; κοπανισμένα;, 60 γρ. κηρόν 
κίτρινον καί 50 γρ. άνάλατον βούτυρον. Θέσατε ολα όμοΰ εί; καθαραν /ϋτραν, 
αφήσατε να βράσωσιν ελαφρώς, μέ/ρις εντελούς διαλύσεως. Ιίεράσατε μετά 
ταύτα διά καθαρού μάκτρου. ’Αφήσατε να χρυώνη. Έπαναθέσατε έιτί τής πυ
ράς και άναμίξατε με'/ρι συσσωματώσεως. Θέσατε τήν αλοιφήν σας ε’ντό; μ,- 
κρών δο/είων καί άλοίφετε τα χειχη, όπως τα προφυλάσσητε άπό τού σκασί- 
ματος η τά θεραπεύετε.

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η
Φ ι λ ί  τον .  ΙΙαρ' ήμιν π/λΰ όλίγαι οίκο δέσποινα·, ήξώρουν νά παρασκευάσουν 

καλόν φιλέτο _ Είναι έν τούτοι; το γευστικώτερον και άκριόώτερον μέρος τού 
κρέατος και είναι άδικον νά μήν τό άπολαμόάνη τι; αρκούντως. Τό φιλέτο» συ
νήθως κατασκευάζεται ψητόν, ώς ίξή; : Λαμβάνετε ?'/ φιλέτο βόε·ον, τό τρυ- 
πατε εις διαφόρου; δι.υΊύνσεις καί έμπήγετε εν αύτορ στενάς καί λεπτά; λωρί
δα; λαρδί (/οίρεινον πά/ος) Τό αφήνετε ούτω επί 24 ώρας έντος ΐο/ειου, ε’ν 
ιο έ/ετε ελαιον. πεπερι, άλας, θυμάρι, φύλλα δάφνης καί έν ή δύο κρόμαυα 
εις τεμά/ια. Τήν επαύριον τό ε’ ξάρετε τή; σάλτσα; αύτής. τό θέτετε μέ αρκε
τόν βούτυρον έπΐ μέτριας πυράς καί τό αφήνετε να σιγοεψηθή. Δεν πεέπει να 
έχη αίμα κοπτόμενον, άλλ’ ούτε να π/λυεψηθή. ΙΙολλαι άν:ί'ελαίου τή; πρώ- 
της σάλτσας μετα/ειρίζονται όξος.

ΕΡΓΟΣΤΑ2Ι0Κ ΤΕΧΙΗΤΑΗ ΑΡΕΪΒ
Λ Δ Ι · : . \ < Ι > .  % Ι Ι Λ Ι  Ι Λ \ \ | |

Ά θ η ν α ι. — Ό δός Έ ρ μ ο ΰ , άρ. 121.
Τό πρώτον καί μόνον έν Άθήναι; χατασκευάζον παντός εί’δους " Α νθ η  υπέρ- 

τεοα κατά χην φυσικήν απομίμησήν και αυτών ιών Ευρωπαϊκών. ’’Ανθτη διά 
κ α π έ λ α ,  δια φ ο ρ έ μ α τ α  ν υ μ φ ι κ ά  και χ ο ρ ο ΰ ,  οι’ Α ίθ ο υ σ α ς .  Γ υ ρ λ ά ν τ ες  
και Ι Ι έ π λ α  Ν υ μ φ ι κ ά .  Σ τ έ φ α ν κ  διά γαμους εκλεκτής ποιο'τητος εις τιμα; 
απίστευτους, σχεδόν χάρισμα. Σ τ ε φ ά ν ο υ ς  π ο λ υ τ ε λ ε ί ς  δια κηδείας εις τό ή- 
μισυ τών Ευρωπαϊκών τιμών.

Εκλεκτή και πλουσιιοτάτη συλλογή παιδικών παιγνίων και κομψονε/νημά- 
τυυν επίσης εις τιμάς ευτελεστάτας. ΙΙάντα ταύτα εις τό επί της "Οδού Έ ρ 
μου 121 κατάστημα τών Α Δ ΕΛ Φ Ω Ν  11Λ 11ΑΓΙΑ Ν Ν Η .

Κ υ ρ ί α  Γ ε ρ μ α ν Ι ς  διδάσκουσα άριστα καί την Αγγλικήν καί φε'ρουσα εξαί
ρετους συστάσεις ζητεΐ παραδόσεις, ίίληραφορίαι εις το γραφεΐόν μας.

δυτερον της υβρισμένης ώρας, χωρίς να με είδοποιήση καί δμως Γδειε πόσον 
χαρωπός και εύθυμος είναι. Ίσιος άνακάλυψις τις νέα . . .

Ωχι, μητέρα μου. Ιοβραουνα ο:α )ογους ολους προσωπικούς, οιτινες | 
όμολογουμένως με καθιστώσι λίαν εύτυχη. 0ά σοί ομιλήσω βραδύτερον ' 
περί τούτου.

Ιο  όειπνον μόλον ότι ηρχισεν υπό αίσιους οιωνούς, o j / ηττον όιεξηγετο εν 
μονοτονία. Ο ιατρός ή το πολυ, π̂ ·λυ £jiuyr t ς. οίστε να δύναται νά σκεφθη η 
να όμιληση περί άλλου αντικειμένου ή περί της ευτυχίας του. Ή  μ^τηρ. άγνω
στον διατί, ησΟάνετο την καρδιαν της όλυεν σ^φιγκομένην καί ό Κορβόλ έφαί- 
νετο άφωσιωμένος εις ιδίας σκέύεις.

Μετά τό δεΐπνον καί τήν άναχώρησιν του τελευταίου τούτου ό ιατρός άπε- 
φάσισε νά έκμυστηρευθή έις τήν μητέρα του τόν έρωτά του. Μετά δισταγμούς 
στιγμών τινων, ήρξατο διηγούμενος έν συντομ-’α τήν μετά τής ορφανής γνω
ριμίαν του, τον πρός αύτήν έρωτά του καί τήν άπόφασίν του νά τήν νυμτ>ευθή.

Η κ. I εροαίς δεν τόν διέκοψε ποσώς έν τή διηγήσει του. ΜΙ το μόνον πολύ 
ωχρά καί εφαίνετο βυθισμένη εις ιδίας σκέψεις.

Τέλος έγειρουσα βραοέως τήν κεφαλήν: Μετά δύο ημέρας, αγαπητόν μου
τέκνον, είπε, θα σοί δώσιυ τήν γνώμην μου, άφού μοί τήν ζητής  νΙ^/ω
ανάγκην νά σκεφθώ

Τήν επαύριον ή'ρξατο ζητούσα πληροφορίας περί τής μελλούσης νύ ιφης της. 
Ό  ιδιοκτήτης τής οικίας, έν ή κατωκει ή ν'εανις διηυκόλυνε μεγάλω; τό εργον 
τή? ,υ-η’ ρός του ιατρού, γνωρίζων αυτή πάσας τάς αρχαίας γνωριμίας τής οι
κογένειας τής κόρης.

ΜεΟ ολας τας επι τού παρελθόντος τής κόρης έρευνας της ούδέν ύποπτον ή 
απαδον πρός τόν σεβασμόν καί τήν αγνότητα εϋρεν εναντίον αυτής. Ούδεμία 
μομφή, έστω καί ελαφρά ούτε κατα τού χαρακτήρας της, ούτε κατχ τής διαγω- 

τΓι>> ούτε εις τάς περιστάσεις, αιτινες επήνεγκον τήν καταστροφήν τού πα- 
τρος της. Τουναντίον πάντες έπη νουν α Αήν, πάντες εξεφράζοντο μετ’ αγάπης 
καί ενθουσιασμού υπέρ τής ορφανής.

Έ ν  τούτοι; ή μετρική κκρδι'χ τή; κ. Γερό»; μετά -όνον παρεδέ/ετο τήν

ε.ωτιν τή; κόρης,τκύτης μετά τον νίον της. Βλέιτοοτα όμως τον:ον ώ^ριώντκ 
και εςηνιλημενον εκ τής εναγώνιου προσδοκίας έλαβε τήν ύστάτην άπόφασίν : 

— Φερε μου τήν μνηστήν σου, τέκνον μου, είπε. Α ί ανόητοι προαισθήσεις 
μου Οά Οιασχεδασθώσιν, ευθυ; ώς σε ίδω άνακτώνχατήν πσοτέραν ευτυχίαν σου.

0  γάμος έγένετο μετά ενα μήνα. Ί Ί  θρησκευτική τελετή κατά τήν έπιθυ- 
μιαν τής μνηστής εγένετο ταπεινότατη άνευ πομπής καί προσκλήσεων. ’ Επειδή 
ομως αι εφημερίδες ειχον κάμει λόγον περί τών γάμων του διαπρεπούς σοφού 
μετά πτωχής ορφανής κόρης, συμπας ό επιστημονικός καί αριστοκρατικός κόσμος 
είχε συρρεύσει κατά τήν ημέραν τού γάμου εις τόν ναόν.

( )ταν δέ μετά τήν τελετήν τού μυστηρίου ήρξατο ή άπαρίθμησις τών ονο
μάτων και τίτλων τών τιμησάντων τον μέγαν άνδρα καί προσερ/ομένων Γνα 
ύποκλιθώσι πρό έκείνης, ήν έςέλεξεν ους σύντροφον τού βίου του, ή Βασιλική 
Ωβρύ ησθάνθη τήν καρδιαν της πληρουμένην Ικανοποιητικής ύπερητιανίας, ήν 

ομους είχε τήν δύναμιν νά ύποκρύψη έπιμελώς. Ούτω πάντες οί περίεργοι άπήλ- 
θον εκπεπληγμένοι διά τήν καλλονήν της, ραγευμένοι διά τήν αφέλειαν τών 
τρόπων της, διά τήν λεπτότητα καί χάριν της. Καί αυτή ή κ. Γερβαις άνε- 
γνώριζεν ήδη ότι αί προλήψεις της η σαν εντελώς «βάσιμοι. Έξήταζε καί έμε- 
λέτα έν τώ προσώπω τής νύμφης της τήν χαράν, ήν αύτη ήσθάνετο διά τόν 
'époux , ον ένέπνευσεν εις τόν ιατρόν, καί δν θερμώς συνεμερίζετο.

Είναι δυνατόν, διενοεΤτο ή αγαθή μήτηο, τό πρόσωπον αυτό νά ψεύδηται, 
καί ή πτωχή αυτή ορφανή νά καταστήση ποτε δυστυχή τον άνθρωπον, όστις 
τή εο'.Οεν ενταυτώ οικογένειαν, περιουσίαν, ονομα ένδοξον καί έντιυιον, καρδίαν 
πλήρη περιπαθούς ερωτος, όστις τέλος τή έδιδε τήν ζωήν του ολην ;

Εις τα μάλλον φιλυόοςα τών ονείρουν της ή Βασιλική Ώβτύ εί/εν άρ χ  ελ
πίσει ο,τι ή »η απελαμβανεν ; Καί όμως δεν παρήλθον ές μήνες καί ή άθλιοι 
ήσθάνετο ανίαν έν τώ νέω β(ω της.

(άκολουθεΐ).


