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Τή αγαπητή μου εξαόέλφη Ο. Π., υπό δος Κρυσταλλιας Χρυσοβέργη. II 
διάλεξες του κ. Ράδου.— Ή θερμή υδροθεραπευτική, υπό τήςκ. Ώμορέ. — 
Ή φο̂ τογρα©ία τής πεθαμένης υπό κ. Άνθίππης Παλαμήδου.—Ποικίλα. 
Βιβλία και εφημερίδες..—’Αλληλογραφία. — Συμβολαί.— Συνταγή'. Ει
δοποιήσεις. — Έπιφυλλίς.

ΕΝΗΤΙΑ ΚΑΙ Ε Ν Ε Τ Ι Δ Ε Σ

Η ·
Η αυγή άρχεται ύποφώσκουσα. 'Η σελήνη, το μεγαλοπρε

πές τούτο οίστρον τής νυκτός μεγεθυνόμενου καί ώχριών όλονέν 
φαίνεται υποχωρούν προ τής αίγλης, ήν διαγέει ες ανατολών 
ό τό φλογερόν τοϋ ήλιου πυρ ύποδαυλίζων θεός τής θερμότητος.

Ητο νυς πανσελήνου. Η συνάντησι; των δύο εκείνων ουρα
νίων σωμάτων, τοϋ μεν δύοντος τοϋ δέ άνατέλλοντος, αιώνια 

! εικίον της έκ τοϋ θανάτου άναγεννωμένης ζωής, παρίστα θέα
μα μεγαλοπρεπές υπό την στέγην ούρανοϋ γλαυκοϋ, διαυγέστα
του, άντανακλώντος τό γελόεν καί ήρεμον δώμά του είς τους 
μαρμαίροντας κόλπους τοϋ βασιλείου τοϋ Ποσειδώνος.

Ουδέποτε σΰζευξις γρωμάτων ¿παρουσίασε μαγικωτέραν ει
κόνα, ουδέποτε καλλιτέχνης ώνειροπώλησε μεγαλοπρεπεστέ- 
*5ϊν χρωματοπινακίδα, ουδέποτε ποιητής έφαντασθη ποιητι- 
κωτερον τοϋ πλάστου δημιούργημα, ωραιότερου τοϋ ούρανοϋ 
**'· τής θαλάσης, τοϋ ήλίου καί τής σελήνης συναγωνισμόν.

Άνεχωρήσαμεν έκ Τεργέστης διά Βενετίαν, επιβιβασθείσαι 
τοϋ «Άργιδουκός Μαξιμιλιανοΰ», θαλαμηγοϋ άλλοτε τοϋ 

“τυχοΰς φερώνυμου αύτοκράτορος. Τό πλοίου σχ ίζει ήσύχως 
Ρ*αι μεγαλοπρεπώς τον δίκην κυανοϋ όλοσηρικοϋ περιβάλλοντα τήνΟ ί 1
ΚΡδρείον κοίτην τοϋ Άδριατικοϋ θαλάσσιον μανδύαν. Οί έκ των 
Β*ροχων τής μηχανής σχηματιζόμενοι παρά τάς πλευράς τοϋ 
Ρ»φους άφροι έκσπώσιν είς μυριάδας άδαμάντων Γκαί τοπα-

ζίων καίσμαράγδων καί ρουβινίων, δανειζόμενων τους αιγληεν 
τας καί άκτινοβόλους χρωματισμούς των εκ τοϋ δειλοϋ φωτός 
τής σελήνης, καί έκ των πορφυροχρόων αντανακλάσεων τού μη 
άνατείλαντος έτι ήλίου.

Μακρόθεν διακρίνεται γραμμή σκοτεινή, όριζοντειος, ες ης 
κατά διαστήματα ακανόνιστα προεκτείνονται σχήματα πυραμι
δοειδή, διαγράφοντα τό αιχμηρόν άκρον των έπι τοϋ κατερύ- 
θρου ήδη προς άνατολάς όρίζοντος/Η συνεκτικότης τής γραμμής 
ταύτης διακόπτεται ώς έκ των πρό αύτής εσπαρμενων τήοε κα- 
κείσε επί τής θαλασσίας έπιφανείας ολοπρασινων νησιόιων, μ ι
κρών, πολύ μικρών καί ακανόνιστων. Εικονιζουσι ταϋτα θαλασ
σίους κήπους ΰπερπηδήσαντας τούς φυσικους νόμους και οια- 
σπάσαντας τούς αιωνίως υγρούς θόλους τής απέραντου χωράς 
τής ’Αμφιτρίτης.

“Οσον τό σκάφος προχωρεί, δσον τό φώς τής ή μέρας Οια- 
δέχεται τό λυκόφως τής αύγής, ή γραμμή μεγεθύνεται, καθί
σταται όγκωδεστέρα, μεταβάλλεται εις πλαίσιον οδοντωτόν, 
γραφικώτατον, χωρίζον τον κυανοϋν τάπητα τής θαλασσής 
από τον έτι κυανώτερον τού ουρανού.

Τό πλοΐόν μας δέν βαίνει πλέον μετά ταχύτητος, αλλ. ασθ- 
μαίνον άσθενώς ήδη, μόλις κινείται ώς άνθρωπος, οστις οσον 
πλησιάζει πρός τό τέρμα τοϋ όρομου του και ανά παν βήμα 
άπαντά προσκόμματα, άνακόπτεται καί προσεχών ακροποδητί 
σχεδόν καί μετά προφυλάξεως διέρχεται τάς ατραπούς, αποφευ- 
γων τούς κρημνούς καί τάς φάραγ-^ας, αίτινες πρό αύτού χα ί-  
νουσιν, έτοιμοι νά τον οεχθώσιν εις τους?κολπους των με το 
πρώτον παραπάτημα, μέ την έλαχίστην απροσεξίαν.

Αί οάραγγες διά τά θαλάσσια σκάφη είναι ή ξηρά. Καί εοώ 
τό πλοΐόν μας εύρίσκεται είς άλ,ηθή λαβύρινθον^θαλασσιων και 
χερσαίων άναμίξ άτραπών, νήσων Ά ίλ ιμ νώ ν, αίτινες τό αναγ- 
κάζουσι νά βαίνη βραδέως, νά περιστρέφηται περί τό αυτο σχε
δόν σημείου, ακολουθούν τούς διαφόρους ελιγμούς τών ιδιότρο
πων θαλασσίων λωρίδων, ώς κήτος άποπλανηθεν παρά την 
χέρσου καί μετά δυσκολίας έπανευρίσκον τον ορόμον του.

Ό  Chateaubriand, δν άποροϋμεν πώς δέν. έθελξαν τά.κάλλη
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τής Βενετίας, περί ής άποραίνεται δυσμενώς — είπε περι αυ
τής : e ’ estune ville contre nature, δηλαοή, πόλις αντικει- 
μένη εις τούς νόμους της ρύσεως».

Έξ όλων των σορών Ενετών πής έποχής εκείνης ρ,ία γυνή 
μόνη άπήντησεν εις τούς λόγους του συγγραρέως των «Μαρτύ
ρων» και του «Τελευταίου Άβεγχεράγου» ή Ίουστίνα Ρενιε 
Μικιέλ, ή έξοχος ένετή συγγραρευς τοϋ δέκατου ογοοου αιώνος.

* ”0  y ι Κ ύ ρ ιε ,  άπήντησεν ή συγγραρεύς, ή Β ε ν ε τ ί α  
ο ε ν  ά ν τ ί κ  ε ι τ α ι  ε ι ς τ ο ύ ς  ν ό μ ο υ ς  τ ή ς ρ ύ σ ε ω ς ,  
ά λ λ ’ ύ ψ ώ θ η ύ π ε ρ ά ν ω α ύ τ ή ς. Έτο άπάντησις αύτη, 
ήτις έκαμε τον Chateaubriand να ερυθρίαση, διότι η γραψασα 
δέν έγραψε μόνον ώς γυνη των γραμμάτων, αλλα και ω, εγ- 
γονλ τοϋ προτελευταίου Δόγου’Ανδρέου Ρενιε. Είναι η Ιουστίνα 
Ρενιε Μικιέλ, ή μόνη ευγενης Ενετη δέσποινα, η θερμή και 
ενθουσιώδης πατριώτις, ή ωραία, επιχαρις, ευρυής και ευρρα- 
δεστάτη, ή διακριθεϊσα κατά το τέλος τού ¡8ου καί τάς άρχάς 
του 19ου αιώνος. Η ριλολογικη αίθουσα αυτής είναι η μόνη, 
ήτις έτέθη εις παραλληλισμόν μετα τής αιθούσης της ημετ,.- 
ρας ’Ισαβέλλας Άλβρίτζη Θεοτοκη.

Αύτη ήκμασεν όταν οί άνδρες τής πατριδος, οτε αΰτή η πα- 
τρίς της εΰρίσκετο έν παρακμή. Ώς συγγραρευς αρήκε σελίδα., 
αθανάτους, ώς σύζυγος καί πατρικία έτίμησε τήν οικογενειακήν 
εστίαν, καθ’ ήν εποχήν ό γάμος έθεωοείτο έν Βενετία άπλή πο
λιτική τελετή, ήτις ήνωνε τας γνώμας, άλλα όχι καί τας συν
ειδήσεις των συζύγων. Μόνον εν τή αιθούση αυτής, γραρει ο 
γλαφυρός συγγραρεύς Μαλαμάνης, ό νυν γενικός γραμματευς 
τής Βιβλιοθήκης τού Αγιου Μάρκου— οστις μεγαλως οιηυκο- 
λυνε τό έργον μας, ύποδείξας ημίν παντα τα συγγράμματα, ¿ς 
ών ήδυνάμεθα να πορινθωμεν σημειώσεις οια την συγγραρήν 
τής «'Ιστορίας τής Γυναικός»— μονον έν τη αιθούση αυτής εοι- 
δάσκετό τις έτι να άγαπά και έκτιμα την Βενετίαν. Τα λοιπά με- 
γαοα τής Βενετίας έξηκολουθουν μεν να είναι μουσεία τού πα
ρελθόντος οικογενειακού μεγαλείου, άλλ εχρησίμευον εις του; 
οίκοδεσπότας των μόνον, όπως κατακλίνωνται έν αΰτοίς. 'Ο οι
κογενειακός βίος εΐχεν έκλειψει καθ ολοκληρίαν, αι δημοσιαι 
οε καί ίδιωτικαί ηιιχν τα ρ,ονα κέντρα, εν o^ σίΛνην-
τώντο άνδρες καί γυναίκες πάσης κοινωνικής τάξεως. Αυτοί οι 
ευγενεις, αυτοί οι άρχοντες εοεχοντο εν τω οικω των .ας ερω- 
υ,ένας των υιών των, οιτινες εκραυλιζομενοι ουτω κατεστρερον 
έντός όλιγίστου χρόνου άπασαν τήν πατρικήν περιουσίαν, στιγ- 
ματίζοντες τό ένδοξον όνομα τών πατέρων των.

Έν τώ μέσω τής ηθικής έξαχρειωσεως ταύτης, ης συνεπεια 
ύπήρξεν ό θάνατος, ή κατάπτωσις της μεγάλης και κραταιάς 
Βενετίας, διαλάμπει, ώς άδάμας πολύτιμος, δν ό περιβάλλων 
τήν Ένετικήν κοινωνίαν βόρβορος δεν κατισχυσε να αμαύρωση, 
ή Ίουστίνα Ρενιέ-Μικιέλ,ήτις μετά τής ήμετέρας Θεοτόκη κλείει 
καί τήν ιστορίαν των διαπρεπών της Ενετιας γυναικών.

Διδάσκαλοί της υπήρξαν ο Καισαροτης Ελληνιστί ς και ρι- 
λόλογος διαπρεπής, ό ’Ιησουίτης Σαβέριος Βιτινέλης, ό ιστορι
κός ’Ιάκωβος Φιλιάσης,’ ό έξοχος Κανόβας, όστις υπήρξε καί ό 
έπιστηθιώτερος τών ρίλων της. Και ητο πρότυπόν μεγαλο- 
ρυοϋς μαθήτριας, καίτοι έγγαμος ήδη, διότι κόρη έξεπαιδεύθη 
εις μικρόν οίκοτρορειον ευγενων, οιόαχθείσα την Γαλλικήν και 
’Αγγλικήν γλώσσαν,{έλάχιστα όμως τήν Ιταλικήν. Δεν ητο ρι- 
λάρεσκος, άλλ’ ουτε ηγάπα την πολυτελείαν, ως αι τής Ενετιας 
ευγενεις. Ποϊος την είδε, λέγει ή ’Ισαβέλλα θεοτόκη, κατά τα 
πρώτά της έτη, ρέρουσαν άλλο ένδυμα η εκ λινού τοιούτον, και

* Biposta alia lettera del signor Di-Chateaubriand sopra Venezia. 
Stamperia Rosa 1806.

άλλο κόσμημα ή ρόδα έπί τής κεραλής ; Εορτήν τινα τών 
γενεθλίων της έπεσκέρθη αυτήν εύγενής κυρία, ρ^ρουσα πολύ
τιμον ένδυμασίαν τής Αυλής. Έλησμόνησεν, ειπεν ή Ρενιέ, ότι. 
ένδυμα τής ’.δικής μου Αυλής είναι εν τσίτινον ρόρεμα.

Τόμοι ολόκληροι έγράρησαν έπί τού βίου καί τής δράσεως 
τής Ίουστίνης Ρενιέ-Μικιέλ, έξ ών θέλομεν ανθολογήσει τήν έν 
τώ προσεχεί ρύλλω δημοσιευθησομένην βιογραφίαν της.

Η ΕΝ ΑΡΞΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
« 1 ;4jHI

( ά ν τ α π ό κ ρ ι σ ι ς  έ χ  Π α ρ ισ ίω ν ) .

'Ο Οκτώβριος, ό πρόδρομος ούτοςτοϋ χειμώνος ανοίγει τάς 
θύρας τής Βουλής, τάς θύρας τών θεάτρων και τάς θύρας τών 
σχολείων.

’Εκείνο βεβαίως, δπερ υπέρ παν άλλο σάς ένδιαρέρει καί 
όπερ σχετίζεται περισσότεοον με τό γυναικειον ρύλον είναι ή 
έναρξις τών σχολείων καί Πανεπιστημίων, έν οις κατ’ αυτά; ή 
γυνή βαίνει έκ παραλλήλου προς τον άνδρα διαρι) ονεικούσα 
συνεχέστατα πρός αυτόν τα πρωτεία. Τινες εοοκιμασαν να την' 
πολεμήσωσιν έν τώ νέω τουτω σταόιω, οι λογικωτεροι ομως 
άπεράνθησαν ότι προτιμότερον να διακρίνηται αύτη έν τοίς λυ- 
κείοις καί Πανεπιστημίοις. ,ή εν ταίς αίθούσαις, έν τοίς κα- 
ταστήμασι τού συρμού καί έν τοίς κακουργοδικεΐοις.

Κατά τήν κατ’ αύτάς δημοσιευθείσαν στατιστικήν έν διαστή- 
αατι τής τελευταίας δεκαετίας ίδρύθησανέν Γαλλία είκοσι τρία 
λύκεια θηλέων*καί ένδεκα κολλέγια. Εί; τά τριάκοντα τέσσαρα 
ταύτα δημόσια έκπαιδευτήρια τής μέσης θηλείας παιδεύσεως 
ροι,ώσι 10,493 νεάνιδες.

Εις ποίαν τάξιν κοινωνικήν άνήκουσιν αί μαθήτριαι αύται ■ 
"Ηθελέ τις πιστεύσει ότι πλούσιοι γονείς διατιθέμενοι άρθονα 
τά μέσα πρός συμπλήρωσιν τής μορρώσεως τών θυγατέρων 
των χορηγούσιν αύταί<?πλή ρη γυμνασιακήν παίδευσιν. Πλάνη ί 
Η πλ,ουσία άστική τάξις εμμενει εν τή αμαθεια της, μοναι ο, 

αί θυγατέρες τών μικροϋπαλλήλων καί έμπορων άποτελούσι τόν 
άριθμόν των γυναικείων λυκείων και κολλεγιων μα,.

Αί άσταί μητέρες είναι άντίθετοι καί καταπολεμούσε τήν ά- 
νωτέραν μόρρωσιν τών γυναικών. Έπιμένουσι να άνατρέρωσι 
τάς θυγατέρας των κατά τή» ανατροφήν, ής καί αύται έτυχον, 
υ.ή άντιλαμβανόμεναι είσέτι ότι ή σημερινή κοινωνία άπαιτει 
παρά τής γυναικός πολύ περισσότερα ή κατά τούς ίδικούς των 
ypóvo^.
" θέλουσιν ιδία αί μητέρες αύται τάς θυγατέρας των κομψάς 

καί ριλαρέσκου;. καί έπιυ.ένουσιν είς τήν ιδέαν ότι γυνή κυ- 
πτουσα έπί τού γραφείου της απο πρωίας μεχρις εσπερα,, όεν 
δύναται νά σρίγγη τον στηθόδεσμον της είς τρόπον, ώστε ν» 
ποοκαλή τόν θαυμασμόν τών ανώρών Οια τήν γραφικήν /.επ.ο 
τη τα καί Ααστιχότ/ιτα του σωρ-ατος της.

Έ πί τού άντικειμένου τούτου καί πρός καταπολέμησιν των 
μωρών αυτών ιδεών γηραιός συγγραρεύς συνέταξε πίνακα των 
άσθενειών, αίτινες προκύπτουσιν έκ τής πιέσεως τών οργάνων 
διά τής ύπερβολικής συσρίγξεως τού στηθοδεσμου.

Παραθέτομεν δι’ έκείνας έκ τών άναρωστριών σας, αίτινες 
ποιούνται κατάχρησιν τού στηθοδέσμου περίληψιν του πινα- 
κος τών /οσημάτων τούτων : άποστήματα, εξασθένησής της ο- 
ράσεως, τής φωνής καί τής άντιλήψεως, άνευρυσμός, αποπλη
ξία, γενική άδυναμία τών οργάνων, παθήσεις τής καρδίας, κε
φαλαλγία!, κωλικόπονοι, έγκεραλικαί συμφορήσεις, ρρικώδειί 
δυσκολίαι έν τώ τοκετώ καί παραμόρφωσες τής κεραλής η των 
λ.οιπών μερών τού σώματος του παιόος, εκτρώσεις, έλλειρ-ζ ,
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λακτος, κύρτωσις τής σπονδυλικής στήλης, γαστριτοεντεριτις, 
ό σ μ ώ δ η ς  άπορορά, αίμορραγίαι, ήπατίτις, υποχονδρία, υστε
ρισμοί, δυσπεψία·., οδονταλγία1, καί πτώσεις τών όοόντων.

Μεθ’ όλην τήν φρίκην, ήν εμποιεί ό πίνας ουτος ούόεμιαν 
- ίγυναίκα τρομάζει. Προκειμένου περί άνοήτου παραδοσεως, η- 

χαρακτηρίζει χαρίεσσαν τήν μέ λεπτήν οσρύν γυναίκα,
' αύτη καταφρονεί εύγενώς τήν υγείαν της καί πίπτει ηρωίκω- 

, ατα θύμα τής μεγάλης ταύτης διά τήν άμβλεϊαν διάνοιάν

Παρίσιο:. Μαρία Βε4ρ.
της ιδέας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΙΛΗΣ ΠΡΟΣ NEΑΝ ΜΗΤΕΡΑ
» r * ι νΤέλος ό αετα τόσης ανυπομονησίας αναμενόμενός άγγελος 

Κγεννήθη καί είναι κόρη ! Διπλούς λόγος διά νά είναι άγγε
λος ! Τί ώραϊον πράγμα θά είναι θυγάτριον μόλις γεννηθέν, μεθ 
-όσα καί αν λ.έγωσι περί τής άσχημίας τής βρεφικής ήλ,ικιας! 
ί: Άσχημον τό μικρόν αύτό έκ ροδίνου κηρού προπλ.ασμα, τό 

Ι  εύπλαστον καί τρυφερόν, έρ’ ού ήδη σκιαγραρείται ή^λεπτο- 
I ρυής μορφή μελλούσης τινός τροπαιούχού ’Αφροδίτης η Αθη- 

 ̂ ^άς γλαυκώπιδος μέ χρυσουν κράνος. Ω ! τοωραίον ημικλ.ει- 
Γ στον καί άχρωμάτιστον άνθύλλιον 1 Ώ ! τήν ώραιαν και άσπιλον 

άηδόνα, ήτις ήλθε νά ψάλλη τήν αυγήν τού άπριλίου τής 
f ζωής σου !

Καί είπέ μοι ήδη. Έμπιστεύθητι πρός έμέ καί μόνην. Δέν 
Γ eTvai άληθές ότι τό ώραίον αύτό πλασματάκι άγαπάς υπερ παντα 
i  άλλον έν τώ κόσμω τούτω ; Πρόσεξε μή έμπιστευθής τούτο 
L είς τόν σύζυγόν σου ! Δέν θά σέ. έννοήση, καλή μου φίλη ! εί- 
ί ναιτάσω έγωίσταί οί άνδρες! ’Αλλά, μεταξύ μας, ουνάμεθανά 

όμολογήσωμεν πόσον μηδαμινά είναι τά επι τής γής πάθη τών 
•ανθρώπων απέναντι τού υψίστου τουτου πάθους τής υπέρτατης 
στοργής τής μητρός πρός τό τέκνον.

Ή μητρική αγάπη, ή άγάπη αύτη τοϋ πλ.αστου πρός τό 
πλάσμα του άρύεται έκ τής άπεριοριστου ισχύος τής μυστη
ριώδους ρύσεως τήν ύπερανθρώπινον και υπερφυσικήν όυναμιν 
της, τής όποιας ή έπιβλ.ητικωτάτη εκδήλωσις έγκειται έν τή 
διαρκεία καί τή αίωνιότητι.
! "Οταν πάσα άλλη στοργή,όσον καί άν είναι ισχυρά, έξασθενή 
ή τουλάχιστον άποχρωματίζεται καί ωχριασύν τή παροδω τοϋ 
χρόνου, μόνη ή μητρική στοργ'ή μένει ακατάβλητος, μη θνη 
σκουσα καί σβεννυμένη και όταν ετι το παιδιον σβεσθή και α 
ποθάνη. "Ω ! πόσαι δέν κλαίουσι τό μικρόν, το οποίον ηλπισαν 

• μόνον ότι θά άποκτήσωσι, καί έπί τή ; ελ.πιοος ταυτης τοσα ώ 
ραία καί τερπνά έπλασαν όνειρα. ¡

Δέν είναι άληθές, φίλη μου, ότι αισθάνεσαι έν τή ψυχή σου 
;ά αισθήματα ταύτα σήμερον, ότε άναπαύεται εις τούς κολπους 
σου ό θησαυρός αύτός, τό θαυμάσιον αυτό Οημιούργημα σου, 
*αί ότι είσαι έτοιμη νά θυσιάσης εις τον βωμόν του παντας 
καί πάντα. . . καί έκείνον ετι ! Αι ! ας το ομολογησωμεν, φ ί
λη μου ! Καί ή ομολογία μας αύτη έστω τό στέμμα και τό 
σκήπτρόν μας ήμών τών αληθών γυναικών, τών άγνών και υ 
γιών τάς άοχάς καί τό πνεύμα δεσποινών, αίτινες εγεννηθημεν 
■όιά 'τήν δόξαν τοϋ οικου και οχ ι δια τας ερωτικας πασταοα^. 
Είμεθα αί έστ'.άδες τού πυρός, εν ω καίει η ρλ.οξ τής ^ωής. 
Είμεθα αί ένδοξοι άλλ.ά καί άγρυπνοι φυλακές τής παιδικής 
κοιτίδος. Άγαπώμεν τόν άνόρα Οια τα τέκνα μας και τα τέκνα 
p-ας υπέρ πάν άλλο.
r ’Εάν ή άγάπη αύτη άπέβαινε τό σύμβολ.ον τής πιστεως διά
ntni I ! 1 _.     /Τ vnflMíiW. VO!i.l»W

οτι θά έπροχωρούμεν μεγά)ιθ».ς ι3ήμασιν εν ττ, αναγέννησές τοϋ 
έθνους μας, έν τή αυξήσει καί έξασφαλίσει τού υλικού καί η
θικού μεγαλείου του.

Είναι άληθές ότι τούτο θά μάς μετέβαλλεν ολίγον. Ό οίκος 
θά καθίστατο σοβαρώτερος. Θά περιείχεν όλιγωτερας και στενο- 
τέρας αιθούσας, διότι τό παιδικόν δωμάτιον θά ήτον εύρύτερον 
καί ¿οραιότερον τής οικίας. Αί σρηκοειδεϊςόσρύες, αίτινες βα- 
σιλεύουσι σήμερον θά έχανον την ατρακτοειδή ελαστικότητα 
των, άλλά θά άπέκτων πλαστικήν στρογγυλότητα, συμρωνοτέ- 
ραν άλλως πρός ττ,ν χάριν τού άρχαίου ελληνικού τύπου. Δέν 
θά διεζεύγνυντοπλέον,οί σύζυγοι,διότι τό συμφέρον τών τέκνων θά 
κατείχεν ένπάσι τήνπρωτην θεσιν. Και αυτός ό ανηρ θα ηρχι^ε 
βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον νά άρέσκηται εις τοιούτον οίκον καί 
οί άσωτότεροι έτι δέν θά άπέρευγον αύτόν, άν όχι δι’ άλλο,του- 
λ.άχιστον διότι θά εύρισκον διαφοράν μεταξύ αυτού καί τών 
άλλων εκείνων ο’.κων, έν οίς σ-ημερον αφηνουσ'.ν υγείαν και ~ε-
ριουσίαν, .μεταξύ της νομίμου γυναικός και της άλλης..........

Σήμερον ώς έχουσι τά πράγματα ή αύτή πολυτέλεια, οί αύ- 
.οί τρόποι, ή αυτή γλώσσα, τα αυτά σχεδόν ελ.αττωματα. Η 
έντιμος γυνή πίπτει ήμερα τή ήμερα εις την παγιόα, ήν 
τή έστησεν ή άλλη . . . Είναι καιρός νά συνέλθωμεν. Μόλις 
προρθάνομεν νά άνακτησωμεν το σκήπτρον και την καταρρεου- 
σαν βασιλείαν μας. Καί δέν θά κατορθώσωμεν τούτο ή άνα- 
κηουττόμεναι αντιβασιλ.ισσαι του παιόος μασιλεως παρα τον 
θρόνον τούτου : τήν παιδικήν^κοιτιδα.

Δέν είναι άληθές ότι αισθάνομαι ό,τι καί σύ κατά τήν στιγ
μήν ταύτην, καίτοι στερούμενη τού εύγενοϋς καί ύπερηφάνου 
τής μητρός τ ’τλου ;

Ή άγ'απώσά σε

Η ΓΓΝΗ ΕΝ ΤΗ1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΛΘΗΝΛΙΩΝ
τοϋ Κου Δ. Γ Ρ . Κ Α Μ Π Ο Τ Ρ Ο Γ Λ Ο ν

Α'.

Έν τή ώς πρός τήν άνακάλυψιν μέν τής άληθείας κριτικω- 
τάτη ώς πρός τήν άποκάλυψιν δέ τού ολου βιου τών Αθη
ναίων έπί Τουρκοκρατίας γλαρυρωτάτη Ιστορία τού ριλου τής 
Έοημερίδος τών Κυρίων Δ. Γο. Καμπούρογλου, ό λογοτέχνης 
μέν καί ό καλλιτέχνης δύνανται νά εύρωσι θέματα ζωντανά καί 
πρωτότυπα, πας ριλίστωρ τέρψεις καί διδασκαλίας, άλλά τή 
γυναικί έπιρυλάσσεται ή έξ αυτής έκλεκτοτέρα τροφή.

'Η κόρη έπί Τουρκοκρατίας, ή δέσποινα, ή χήρα είναι τύποι 
άποστίλβοντες έξ άγνότητος- τήν εύγενεστέραν άνάπτυξιν^ τού 
σώματος άντικαθιστά ή τρυρερωτέρα διάπλασις τής καρδίας. 
’Αλλά τό μεγαλείον τής γυναικός έγκειται έν τή μ α ρ τ υ ρ ί α  
υπέρ τής τιμής καί τής πίστεως ! ... Εις την αρετήν και τήν 
μεγαθυμίαν τής γυναικός 'έπί Τουρκοκρατίας πολλά η Ελλάς 
οφείλει . . .

«Τις θέλει πληρορορήση ημάς, γράφει ό κ. Καμπούρογλους 
έν τφ  τελευταίω τεύχει τής 'Ιστορίας του, περ ι τού όνοματος 
τής άποκοουσάσης τόν μανιώδη Τουρκου έρωτα ευλαβέστατης 
κ α ίπερικαλλεστάτης νεαρά; εκείνης Αθηναίας, ήτις επιτεθεντων 
κατ’ αυτής πάνοπλων Τούρκων Ήν .τή ¡οικία της προυτίμησι/ 
εξήκοντα μαχαίρας πληγάς ή τής τιμής’ αύτής τήν άπώλειαν;  ̂

'Β ιστορία τής μάρτυρος ταύτης έκτενώς έν περιηγηταί^ του 
17ου αιώνος έκτιθεμένη τιμά τάς ’Αθηναίας τών χρόνων έ- 
κείνων.»

.Û1 5V.·. Ζ-/Τ
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πΛίδιάς φονευθέντα, φόβω μήπως έξοργίσωσι τόν φονέα· εις 
εποχήν, καθ’ ήν ο πατήρ έμειδία προ τού φονέως τού τέκνου 
του, κύπτων μετά σεβασμού την κεφαλήν κυρίως, όπως κρύψη 
την ήλλο',ωυ.ένην φυσιογνωμίαν του και συμπίεση έπιτηδείως 
την υπό τοΰ πόνου πάλλουσαν καρδίαν του, ή εκκλησία δια 
των ’Ακολουθιών των Νέων Μαρτύρων κατεκεραύνου τούς «άπι
στους ’Αγαρηνούς»· ό δε πιστός ψάλλων, άφ’ ενός ηύλόγει τον 
Θεόν καί άφ’ ετέρου κατηράτο τον τύραννον... Οί Τούρκοι ούδ’ 
ένόουν οΰδ ήδύναντο ένεκα των προνομίων της εκκλησίας νά 
έξετάσωσι, τ ί εν αύταΐς έψάλλετο».

«Λάβετε εν χερσιν οίανδήποτε ’Ακολουθίαν,παρατρέξατε δ,τι 
δεν ενδιαφέρει υμάς καί δ,τι κατά τον σύγχρονον τρόπον τοΰ 
σκέπτεσθαι ευρίσκετε μυθώδες, καί υπό τόν μάρτυρα τής θοη- 
σκείας ζητήσατε τόν μάρτυρα τής Πατρίδο;· θαυμάσατε δέ εν 
τώ μικρφ τούτω τεμαχίφ τό δλον σύστημα. Τότε θά εύρητε 
τόν λόγον, δι’ δν ό δικέφαλος άετος άπό συμβόλου εθνικού έγέ- 
νετο θρησκευτικόν».

«Τό τοσούτο νάσυστόλως καί εΰχερώς,χάριν ευαρίθμωντινών 
άναξίων προσώπων, ύβριζόμενον ρ ά σ ο ν, κατακαλύψαν ευθύς 
τοτε την ελληνικήν πορφύραν, προστατευτικώς άπέκρυψε καί 
διεφύλαξε ταύτην».

«Έν τώ Συνοδικώ λ· χ . γράμματι,δι’ ού «συγγραφείσης [τής 
Φιλοθέης Βενιζέλου] τώ χορώ τών όσιων καί άγιων γυναικών» 
καθιερώθη ή κατ’ έτος πανήγυρις καί τό επ’ έκκλησίαις μνη
μόσυνο* ταύτης, φέρεται τό εξής, ώς δικαιολογητικός τρόπον 
τινά λόγος : « ’Επειδή Ιδηλώθη άσφαλώς δτι τό θειότατον σώμα 
της οσιωτάτης Φιλοθέης... ευωδίας πεπληρωμένον έστί καί 
μύρον διηνεκώς έκχεϊται, άλλά καί τοΐς προσιούσιν άσθενέσι τε 
καί δεομένοις θεραπείας τήν ίασιν δίδωσιν, ήτις καί ζώσα νη- 
στείαις καί άγρυπνίαις κατατήξασα έαυτήν τέλους τετύχηκεν 
άμύμονος, ώς γε πλατύτερου τά περί αυτής δ τε κατά τόπον 
άρχιερατεύων ’Αθηνών Νεόφυτος καί ό Κορίνθου καί ό Θηβών 
και πας ο ιερός των ’Αθηνών κλήρος συνάμα τοΐς άρχουσι δ ι’ 
άναφορας ένυπογράφου έπιστώσατο· τούτου χάριν έδοξεν ήμΐν  
τε και παση τη ιερα Συνοδω των καθευρεθεντων ενταύθα άρχιε
ρέων συγγραφήναι κ.τ.λ.»

«Έ ν τή « ’Ακολουθία» δμως καί τώ συνεκδιδομένφ «Βίφ» 
αυτής» άναγράφονται αί κακώσεις, άς ύπέστη καί τέλος ό θά
νατος— την 1 9  Φεβρουάριου 15 8 9  — «παρά τών ’Αγαρηνών», 
διότι έπροστάτευσε σ κ λ  α β α ς ελληνίδας, καταφυγούσας εις 
αυτήν, α̂ ρου εόραπετεζ>ταν αττο των ■̂ ε'.ρών τών κυρίων των 
Οθωμανών, οιτινες πλην τών άλλων έβίαζον ταύτας δ~ως έ£ο- 

αόσωσιν».
*

« Η περι ης ο λογος « Ακολουθία» έκόοθεισα έν Βενετία τώ 
1775 έτει, φέρει τόν τίτλον :

 ̂ «*Ακολουθία της όσιας μ τ , τ ρ ό ;  Φιλοθέης της έξ ’Αθηνών ψαλλόμενη κατά 
την 10' τοϋ Φεβρουάριου μηνος, νυν πρώτον τύποις έχοοθείσα συνδρομή καί 
οαπανη του εντιμότατου και ευγενεστάτου Κυρίου Λεονάρδου του ποτέ Δημη- 
τριου Καπετανάκη του εξ Αθηνών».

Περιέχει δέ καί πάσαν δυνατήν λεπτομέρειαν περί τού βίου 
αύτής άπό τ-ής μικράςτης ηλικίας, καί πολλάς ενδείξεις, χ α 
ρακτηριστικός έν γένει τής καθ’ ήν έζησεν αύτη εποχής.»

*

«Κατά τάς ε’ν τη Ακολουθία λοιπόν πληροφορία;, ή Φιλοθέη μονογενής θυ- 
γάτηρ ’Αγγέλου Βενιζέλου, ώνομάζετο τό πρώτον Ρεβουλα (κατ’ άλλους όρθό- 
τερον Ρέγουλα)· ή μτ{τηρ της εκαλείτο Συριγα. Λωδεκαέτις την ηλικίαν έζη- 
τήθη εις γάμον και ηρνηθη τό πρώτον, παρά τά επικρατουντα τότε αυστηρά

δικαιώματα τών γεννητόρων, έπί τέλους εστερξε, συζευ/θεισα άπανθρώπ  ̂
ανδρι—ούτινος τό όνομα δεν σημειουται.— Μετά τρία*έ'τη ό σύζυγός της ¿πέ 
θανεν. Ώς πλουσιωτάτη και εύγενης έζητεΐτο εις δεύτερον γάμον παρά πολ
λών, άλλά δεν εόέχθη. Μετά δέκα έτη οί γονείς αύτής άπεδίωσαν. Το'τε ί 
Ρέγουλα οίκοόομεΐ Παρθενώνα έν όνόματι τού 'Αγίου Άνδρέου (εν τη Άκο 
λουθία περιγράφεται δ εις κτήματα και κοσμήματα πλούτος τού ΠαρΟενώνος) 
Μετά την άποπεράτωσιν τού ΓΙαρθενώνος «πρώτη αυτη κειραμένη την κόμην 
μετωνομάσθη Φιλοθέη, συνεπαγόμενη μεθ’ Ιαυτης και τάς θεραπαινίδας, όπου 
εί/ε διατοίβουσα εν τώ Πατρικώ αύτης ο’ίκω, ούσας παρ’ αύτης προκατη-̂ η- 
μένας καί προπαρεσκευασμένας εις την κατά Θεόν πολιτείαν, ού μην άλλά καί 
ούκ ολίγαι τών έν τη Πόλει περιβλεπομένων Παρθένων ασμένως άποτασσό- 
μεναι τδις προσκαίροις καί φθειρομένοις τού Κόσμου τούτου τερπνοΐς καί τό* 
μοναχικόν ένδεδυμέναι Σχήμα υπό Καθηγουμένη τη μακαρία τηδε υπετάσ- 
σοντο καί υπέκυπτον . . . »  «Νοσοκομεία καί Ξενοδοχεία όπού ολίγον μακοάν· 
τού Μοναστηριού έκτισεν, είναι αρκετόν τεκμήριον της φιλοικτίρμονος εκείνης 
καί εύσπλαγχνικωτάτης ψυχής, εις τά όποια εισερχόμενη ή ιδία αυτή επεσκέ- 
πτετο τούς διαφόροις νοσήμασι κατεχομένους, ού μόνον μέ δλα τά προς τρο· 
©ήν καί σωματικήν άνάπαυσιν αναγκαία, άλλά καί μέ παραμυθητικά καί ευαγ
γελικά λόγια διατοέφοντα τήν ψυχήν». . . . «νΗσαν δέ κατ’ εκείνου καιοου 
υπό τούς ’Αγαρηνούς γυναίκες αιχμάλωτοι άπό διαφόρους τόπους εις τάςΆθή- 
νας . . . Τέσσαρες (έκ τών αιχμαλώτων) άκούσασαι τήν τής 'Αγίας φήαην καί. 
εύκαιρίας τυχοΰσαι έδραπέτευσαν άπό τούς αύθέν:ας τους, όπου τάς έβίαζον 
εις τήν τής Πίστεως ε’ξάρνησιν καί κατατέφυγον πρός αύτήν ή οποία.... ¿πα
ρατηρούσε καιρόν αρμόδιον εις τό νά τας κατευόδωση εις τάς ίδιας αύτών πό
λεις... οί κύριοι τών φυγάδων μαθόντες τα γενόμενα ώρμησαν εις τήν κέλλαν 
τής 'Αγίας καί άρπάσαντες αύτήν καίτοι οϋσαν κλινοπετή ημέρας πολλάς.». 
τήν έβαλον εις σκοτεινήν φυλακήν.

«Τή επαύριον πάλιν συνάγεται πλήθος πολύ τών ’Αγαρηνών... καί έβόων 
τό : ’Ένοχος θανάτου έστί* τότε ό ήγεμών έκβαλών τής φυλακής τήν 'Αγίαν 
τής έπρόβαλε νά διάλεξη .. ήτοι τόν διά ξίφους θάνατον ή τήν Ιξόμωσιν... 
«Έγώ, λέγει, ώ ήγεμών, διψώ νά ύπομείνω διάφορα είοη κολαστηρίων διά
τό όνομα του Χριστού  καί μού κάμνεις μεγάλην χάριν, άν μίαν ώραν
προτήτερα μέ ήθελες έξαποστείλει πρός αύτόν »

’Αλλά τότε τή μεσολαβήσει ισχυρών ’Αθηναίων κατεπραύνθη ό βοϊβόδας. 
καί τήν άπέλυσεν.

Έν τοΐς κατόπιν εκτίθεται ή εις Κέαν αποστολή υπ* αυτής τών τεσσάρων- 
Παρθένων, ή αύξάνουσα καθ’ Ικάστην φήμη αυτής, ή προσέλευσις πολλών μο- 
ναζουσών καί ή οίκοδόμησις παρ’ αυτής έτέρου Μοναστηριού έν ΓΙατησίοις.. 
Εξακολουθεί δέ ώς Ιξής :

«Τών έκ τής Άγαρ τινές τρέφοντες προ πολλού κατ’ αύτής μΤσος, καί έχ- 
θραν άνείκαστον διά τάς αιτίας Ικείνας, όπού έν προοιμίοις είρήκαμεν, έπήγαν 
διά νυκτός είς τό έν Πατησίοις είρημένον Μονύδριον (έτυχε δέ τότε νά Ιπιτε- 
λήται ή μνήμη τού Αγίου 'Ιερομάρτυρος Διονυσίου τού Άρειοπαγίτου, καί ή, 
Αγία μετά τών λοιπών αδελφών νά προσμένωσι τώ Θείω Ναώ, ολονύχτιον 
ακολουθίαν ποιούσαι) καί είσπηδήσαντες πέντε έξ αύτών, ήρπασαν τήν Αγίαν» 
καί από τάς περισσάς μάστιγας καί τα τραύματα τήν άφησαν σχεδόν ημιθανή· 
'Η δέ, επί τούτω πολλάς ευχαριστίας τω 0εώ άναπέμψασα, μετ’ ολίγον και
ρόν τών πληγών έκείνων έδέξατο τό μακάριον τέλος »

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΑΓΓΛΙΔΟΣ ΑΡΧΑΙΟΑΟΓΟΓ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ

» 'Η  δεσποινίς λ ν ί ΐ ΐ ί η μ ί ο ι ι  Ι . ί ύ 1 ι 1 > ι ΐ Γ ν ,  ή τις θριαμβευτικώς συνε- 
πλήρωσε τάς άρχχιολογικάς σπουδάς της έν ’Οξφόρδη, άνήγ- 
γειλεν ότι θέλει δώσει τρεις διαλέξεις επί υποθέσεων άρχαίων 
Ελληνικών έν τω Βρεττανικω μουσείω.

Τό άντικείμενον τής πρώτης διαλέξεώς της εσται : ή γυναι
κεία ενδυμασία καί οί στολισμοί έν Έλλάδι. Η ρήτωρ κατα 
τήν έ σπέραν τής διαλέξεώς θά φέρη άρχαίον Ελληνικόν έν
δυμα, όπερ θά έξάρη άναντιρρήτως έν τή μεγαλόπρεπε! γ?** 
φικότητί του την φυσικήν καλλονήν καί τό ραδινόν άνάστη¡κ« 
τής νεαράς άρχαιολόγου.

Ή δευτέρα Οιάλεξίς της πραγματευθήσεται τά κατά τόν γα" 
μον καί[ τόν’ βίον τών άρχαίων Έλληνίδων, ή τρίτη δέ : ιοε*1 
καί παραδόσεις επί τού θανάτου εν Έλλάδι καί ήθη και εθιμ® 
άναγόμενσ είς τάς κατά τόν θάνατον τελετάς.

Αί διαλέξεις αύται θά φέρωσι πρακτικόν καί τ ε ρ π ν ό τ ο ίτ ο ν  ' / * '

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΙΤΡΙΩΝ

ρακτήρα, καθιστάμενα’, ιδία καταληπταί διά τής έπιδείξεως αν
τικειμένων ειλημμένων έκ τών άρχαιολογικών αιθουσών του 
Μουσείου καί συλλογής φωτογραφιών τής δος Ι^ίΙιΙπίΓν συλ- 
λογήί ώραιοτάτης, πλουτισθείσης κατά τάς τελευταίας περιη
γήσεις τής άρχαιολόγου άνά την Εΰριόπην καί τήν έλευθέραν 
καί δούλη ν Ελλάδα.

ΤΗ· ΑΓΑΠΗΤΗτ ΜΟΥ ΕΞΑΔ'-ΑΦΗ1
Ο .  Π .

’Ο μοιάζεις μέ τό κρ ίνο ν , έχ ε ις  τό λ ε ν κ ό ν  το υ  χ ρ ώ μ α 1 
Σέ σ το λ ίζ ε ι ώ ς  έκ ε ινο ν  ά θω ό τη το ς  σ το λή . 
Α ια^ α ίνετ ’ ή  ά γ ν ό τη ς  ε ίς  τό κ α σ τα νό ν  σ ο υ  όμ μα  
Κ ’ ή α ίδ ώ ς  τ ά ς  π α ρ ε ιά ς  σο υ  χ ρ ω μ α τ ίζ ε ι ή  δειλιχ.

Λ άμπουν ε ις  τό  μ ετω π ό ν  σ ο υ  ε υ φ υ ΐα ς  τά  ση μ ε ία .
Κ α ι Λ ει’/φυία ε ίν ε  δώ ρον μ έγ α  τ ’ ο υρ α νο ύ .

] Έκ τώ ν  τό σ ω ν  σ ο υ  χ α ρ ίτω ν  ή  ύαΐτίστη ε ίνε  μ ία , 1 
γ Ή τή ς  κ ρ ίσ εω ς  εύθ ά τη ς ' ή  δ ια ύ γ ε ια  το ύ  νο ΰ .

Γέλως π α ιδ ικ ό ς  σ το λ ίζ ε ι τά  κ ο ρ ά λ λ ινά  σ ο υ  χε ίλη ' 
Γ έλω ς δ σ τ ις  τ ή ς  κα ρ δ ία ς  α γ α θ ό τη τα  δ ηλο ΐ.
’Η θική κ α ι ερ γα σ ία  ε ΐ ν ’ τό έμ β λ η μ ά  σ ο υ , φ ίλ η ,  

ί Έ μ β λ η μ α  τοι-οϋτον έχει ή  π α ρ θ ένο ς  ή  κα λή .

’Α γαθότης, ε ύ φ υ ία  κ α ί ή  δροσερά ν εό τη ς  
Είνε κόσμ ο ς όν φ θ ο ν ο ύ σ ι κ α ι ο ι β α σ ιλ ε ίς  α ύ το ί. 
Κ αι μέ π λ ο ύ το ν  η ν ω μ έ ν η  δέν σο ι λ ε ίπ ’ ή  ώ ρ α ιό τη ς ,  

 ̂ "Ωστε κ τή μ α  ίδ ικ ό ν  σ ο υ  ε ίνε  π ά σ α  αρετή .

Κ ρ υ σ τ α λ λ ί α  Χ ρ υ ο ο β έ ρ γ η .

Η Δ Ι  Α Α Ε Ξ 1 Ι Σ  Τ Ο Υ  Κο» Ρ Α Δ Ο Υ

Αέν ήτο διάλεξιτ κατά τήν έπικρατήσασαν τής λέξεως ση
μασίαν, ούτε έ»ερε τόν συνήθη χαρακτήρα τών δημοσίων άνα- 
-ρνωσμάτων. Έλειπον άλλως καί ή μετ’ ήθους άπαγγελία καί 
τά ρητορικά σχήματα καί αί τετορνευμέναι φράσεις καί τό 
επιτετηδευμένον ύφος.

Ό κ. Ράδος έκάλεσε τούς φοιτητάς τοΰ Πανεπιστημίου, μετ’ 
αυτών δέ καί φίλους τινάς τών γραμμάτων, ινα δώση λόγον 
πρός τούς πρώτους τών ύπ’ αύτού καί τών συναδέλφων 
του πεπραγμένων έν τώ έν Γιουργέβω συνεδρίω τών φοιτητών, 
ενθα ούτοι έξελέγησαν νά άντιπροσωπεύσωσι τήν ελληνικήν 
’Ακαδημαϊκήν νεότητα.
ί Είχε μερικάς προχείρους σημειώσεις τού έκτελεσθέντος προ
γράμματος τού συνεδρίου καί τάς σημειώσεις του ' αύτάς άνέ- 
γνωσεν άφελώς καί έπιχαρίτως, τονίσας ιδία καί έξάρας τά 
οημεϊα έκεϊνα, έν οϊς ό πατριωτισμός διέδιδε τόν θερμόν καί 
ζωογόνον σπινθήρα είς τά νεανικά τοΰ ρήτορος στήθη, είς τήν 
ευγενή αύτού διάνοιαν.

Η ιδέα του περί φοιτητικής ομοσπονδίας τών κρατών τού 
“'•μου, πρωτοστατούντων τών Ελλήνων φοιτητών, έάν ριζο- 
δολήση, θά έπιδράση εύεργετικώς έπί τής τύχης τού Ε λλη ν ι

σμού. Ή νεότης, ή πλήρης ζωής καί σφρίγους θαλερά νεότης, 
κατέρχεται οϋτω,τή εύγενεϊ πρωτοβουλία τού κ. Ράδου, αυτό
κλητος εις τόν άγώνα τού διεθνούς πολιτικού ημών βίου, μέ 
τήν ούναμιν νά πράξη πολύ περισσότερα τών όσων υπόσχεται.

Ώ; έν τή διαλέξει του ό κ. Ράδος άνήγγειλε, προσεχώς θέ
λει προβή είς ιστορικήν δημοσίευσιν πάντων τών άναγομένων 
πρός τό οιεθνες φοιτητικόν συνεδριον τών κρατών τοΰ Αίμου.

Η ΘΕΡΜΗ ΤΔΡΟ Θ ΕΡΑΠ ΕΓΤ1ΚΗ

Κατά τ·>·ν γνώμην μου, έγραφε που ό καθηγητής Πέτερ, ό,τι 
καθιστά την υδροθεραπείαν ύπερτέραν πάσης άλλης, είναι ή μή 
εισαγωγή φαρμάκων ή μάλλον δηλητηρίων έν τφ  άνθρωπίνω 
όργανισμώ, όστις μετά τήν ΰδροθεραπευτικήν δίαιταν μένει 
οίος ήτο πρότερον, χωρίς ούδέν μόριον αύτοΰ νά καταστραφή.

Πλήν τής διά τής ψυχρολουσίας καί τών λουτρών άναγρα- 
φείσης ήδη θεραπείας, υπάρχει καί ή διά θερμού ύδατος το
πική τοιαύτη. Έ κεφαλαλγία, ό συνήθης κεφαλόπονος θερα
πεύεται πάραυτα διά τής έπιθέσεως έπί τού αύχένος καί έπί 
τών ποδών ρινομάκτρων βεβρεγμένων έντός ζέοντος ύδατος. 
Εις τους πόνους τού στομάχου εν ρινόμακτρον βεβρεγμένον 
εντός ζέοντος ύδατος άποσφιγγόμενον ταχέως καί τιθέμενον έπί 
τού στομάχου καταπαύει πάραυτα τούς πόνους. Διά τού αύτού 
τροπου καταπραύνονται καί αί όδονταύ.γίαι καί Ισχυραί νευ
ραλγία'.. Τέλος έν τεμάχιον φλανέλας βρεγμένον διά θερμού 
υδατος και ταχέως άπεσφιγμένον, άποθέτετε περί τόν λαιμόν 
παιόος προσβεβλημένου υπό λαρυγγίτιδος ή ύπό ψευδοκκοκύ- 
του. Μετά πέντε έξ λεπτά παρατηρεϊται καταφανέστατη βελ- 
τίωσις.

Χλιαρόν υόωρ λαμβανόμ,ενον είς γενναίαν δόσιν ήμίσειαν 
ωραν προ τής κατακύνίσεως αποβαίνει ευεργετικόν φάρμακον 
κατά τής δυσπεψίας.

Ιδού αί κυριώταται άσθένειαι, άς δυνάμεθα έν τφ  μέλλοντι 
νά θεραπεύω με,/ άπλούστατα διά χλιαρού ή ζέοντος ύδατος'.

Μ α ρ ίκ  ’ί ΐρ ιορέ  Ιατρός

Ε ΦίίΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΒΑΜΕΚΗΣ
Ζτ,τουμεν πολυ μακράν τ^ν ποίησιν οτξ τά άπλούττερα συμβαντα ττ,ς ζωτ[ς 

άρκουσι τ:ολλάκις όττω; παρουσιάσωσιν αίφνης αύτήν πρό τών όφθαλμών μας, 
τούτον ενεκα οικτειρω ειλικρινώς εκείνους, οίτινες εχουσιν ανάγκην τοΰ τρίπο
δος τών ’Αρχαίων όπως εμπνευσθώσιν ! 'Ομοιάζουσι πρόΰ άνθρώπους ζη το ύν- 
τας διόπτρα:, Y να θαυμάσωσι τήν λαμπρότητα τών ούρανών!

Συμβαίνει ενίοτε, ώστε αί μάλλον άξεστοι φύσεις, έκεΐνα ι, άς θά Ιξελάμ- 
βανε τ ις  ώ; χυδαίας νά φέρωσιν εν αυτα ΐς έκεΐνο, δπερ έπεκοάτησε συνήθεια 
νά αποκαλώμεν Ισωτεριχόν σπινθήρα, έν τοιαύτη περιπτώσει τό έλάχιστον 
κτύπημ α άρκει δπως κάμη νά άναττηδήση εκτός αύτών ή λάμψ ις τών α ίσθη- 
μάτων των^

II
Τό άκόλουθον μοϊ συνέβη έν Λυών πρό τριό|ν καί έπεκεινα έτών.
*Επ! τής κρηπΐδος“τοΰ Σών (S aôn e) έν τψ κέντρω τής πόλεως καί άπέναντί- 

άκριβώς τοΰ όρο υς Φουρβιέρ, υπάρχει φωτογραφειον, τό όποιον απολαύειποιάς 
φήμης. Α γνοώ τ ίν ι τρόπω δ Ιδιοκτήτης αύτοΰ κατώρθωσε νά προσελκύση 
ττ,ν δλως ειδικήν ταύτην πελατείαν του, ούχ ήττον ούδέν άληθέστερον τοΰ δτι. 
πάντες σχεδόν οί κάτοικοι τών περιχώρων4ίς ά^τόστασιν περιφερείας πέντε χ ι 
λιομέτρων άπό τής Λυών, πρός αυτόν άλανθάστως Απευθύνονται, προκειμένου 
περί*ένθυμη μάτων καί οικογενειακών φωτογραφιών. ’Εγώ αύτός, τή αιτήσει 
τω ν,είχον οδηγήσει έκει πολλούς έκ τών κατοίκων τής εξοχής καί οΰτω ; είχον 
κατορθώσει νά σχετισθώ μετά τοΰ έν λόγω  φωτογράφου. Μεθ’ δλην τήν συρ
ροήν τών επισκεπτών καί τήν άφθονίαν τής έργασίας δέν ειχεν οΰτο; πλησίον 
του άλλους β οηθούς έκτός τών δύο υΐών του. Λέν ώμοίαζε, βλέπετε, κατά



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

Vτούτο τους συναδέλφους του τών Παρισίων, ο ϊτ ινε ; άποχτδσι φήμην διά τών 
χειρών άνωνϋμων υπαλλήλω ν.

Ε'-χον Ιλθει κατ εκείνην τήν ή μέραν όπως ζητήσω τάς φωνογραφίας έκμι- 
σθωτου τινός επαύλεως τών περιχώ-.ων,άγαβοΟ όνθρώπου, άνθέλητε, ά λ λ ’ άλ- 
λοκότου κρ ίματος Ανυπομονησία; καί φλέγματος.’Από πεντήκοντα πέντε εν ι
αυτών,καθ ους ό καλός ουτος άνθρωπος ε’τ ίμ α 'δ ιά  τής παρουσίας του τόν κάτω 
εδώ κόσμον, δέν τώ  εϊχεν έπέλθει ή σκέψις νά διατηρήση τά χαρακτηριστικά 
του προσώπου του ε'ις τούς μεταγενεστέρους, οτε αίφνης παρεσύρθη υπό τής 
επ ιθυμίας τ ο υ  νά μ ιμηθή τόν έπ’ άδελφή γαμβρόν του, φωτογραφούμενος καί 
αυτός. Εκτοτε μήν ή έβδομάς δέν παρήρχετο χωρ'ις νά μοϊ γράψη όπως μοί 
ζητήση νέαν τ ινά  δωδεκάδα φωτογραφιών του.

Ill

Περιεφερόμην άσκόπως εντός τών δυο ή τριών μ ικρών,αιθουσών του π έμ 
πτου πατώ ματα :, τά  παράθυρα τών όποιων ειχον πληκτικήν θέαν έντός εσω
τερ ική ; α υλή ς. Ή αύλή αυτη Ιπαρουσίαζεν όψιν αυλής μοναστηριού μέ τάς 
εί,ρείας διαστάσεις τη ς , τάς πλατεία ; βαθμίδας τών είς τάς τέσσαρας γωνίας 
κλιμάκω ν της καί τά περιβάλλοντα αυτήν περιστύλια . *0 κ. Βερναδά εϊχεν 
έγκαταστήσει τό έργασττ.ριον αυτο ί ώς καί τή ν  στοάν τών δοκιμών του εις τό 
έκτον πάτωμα εϊς μέρος ένθα άπλετον είσήρχετο τό φώς τής ημέρας.

Δύναταί τ ις  άναμφιβόλως έ ν τ ή  αιθούση, ένθα τό κοινόν αναμένει φωτο
γράφον τινά  νά αισθανθή έντυπώσεις λ ία ν διαφόρους, αλλά δέν διστάζω νά  ά- 
ποφανθώ δτι έντα ίθα  ή μελαγχολία είνα ι τό αίσθημα, όπερ κυριαρχεί πάντων 
τών άλλω ν.

Είναι γνωστόν ότι είς ένα φωτογράφον, ίν ε υ  τής Ιδιαιτέρας άδειας τών οι
κογενειών, δέν επιτρέπεται νά άναρτήση ε’ν τώ  έν λόγω δωματίω  τήν ε’ικόνα 
ζώντος προσώπου, τό όποιον ό πρώτος τυχών θά ήδύνατο νά δνομάση. Είς 
Παρισίους, ένθα πλεονάζουσι τά εξοχον δημοσίαν θέσιν κατέχοντα πρόσωπα, 
δέν λ ιίπο υσ ι κεφαλα ί, τάς οποίας νά άναρτήση τ ις , δίκην τ α π  ισ ε  ρ ί α ς , πέ- 
ριξ παντός φωτογραφείου, ά λλ ' έν τή επαρχία οί άνθρωποι είσ ί πολλώ  μάλλον 
μ υ ι  α γγ ιτο ι. Είς τήν Λυών ιδίως άποφασίζει μέν τ ις εύκόλως νά φωτογρα- 
φηθή χάριν τών συγγενών καί φ ίλω ν του, παν όμως. δ ,τ ι δζει δημοσιότητος 
προκαλε? πάντοτε άχατανίκητον άποστροφήν.

Διενοούμην δθεν, ούχί άνευ τινός μελαγχολίας, δτι τό πλεϊστον τών δρο
σερών καί φιλομειδών αυτών μορφών, ετέρων προσηνών καί σοβαρών, τών 
προσώπων αύτών τέλος τών εκπροσωπουντων τήν ζωήν καί τήν ύγείαν είχεν 
έγκαταλείψει τήν ζω ήν. Διά παραδόξου δέ φρεναπάτης, μόνος ώ ; εΰρέθήν έν
τός τής μ ικρά; ταύτης αιθούσης, ένόμισα ότι εόρισκόμην έντός νεκροταφείου 
καί ότι οί νεκροί αυτοί μέ ήτ'ένιζον έκ του βάβουρ τών ήμιανοίκτων τά- 
φων των.

, * IV

Ά πεσπάσθην τών πένθιμων τούτων σκέψεων όπό τής εισόδου νέας τινός πε- 
Χάτιδος.

'Η παοουσίασις έγένετο άπλοϋστατα.
, Εις τήν κλ ίμ ακα , έπι της θύρας, ό φωτογράφος έφρόντισε νά έγχαράξη επί 

χά λκ ινη ς πλακό ; τήν εξής δ ιπλήν είδοποίησιν ;
Στρέψατε, πχραχαλώ, τό κοιχβίον.

,  Ε-σέλθετε χωρίς νά Χτυπήσητε. ,
Ό κ. Βερναδά διήρχετο τό πλεϊστον τοϋ χρόνου είς τό άνω πάτωμα , ένθα 

έξειέλει τό χημ ικόν μέρος τ ή ; εργασίας του. Μικρά τις έσωτερική κλίμαξ ώ- 
οήγει τόν έπ ισκέπτην κατά τή ν  στιγμήν τ ή ;  άποτυπώσεως άπό τής έν τώ 
πέμπτω  πατώματι αιθούσης κατ’ ευθείαν εις τό έκτον.

Μόλις ό *ώ5ων, δστις ήοχισε νά δονήται, άμα τή ώθήσει·τής θόρα; τή - ει
σόδου, έπαυσε νά άκούηται, ε ίδ ,ν  νά είσέλθη χωρική τ ι ;  έκ τών περιχώρων 
του Σών φέρουσα τό τόσω άπλοΰν όσω Ια !γραφ ικόν εγχώριον ένδυμα, τό'τόσω 
θαυμασίω ; άρμόζον είς τό είδος τή; Λυω,ίδος καλλονής. Ή διάσημος Κυρ·'« 
Ρεκαμιέ δικαίως δύναται νά ληφθή ώς γνήσιος τύπ ο ; τής τοιαύτης καλλονής 
Δέν πρόκειται Ινταϋθα περί μοναδικού τινός δείγματος χάριτος καί έπ ιτηδευ- 
της κομψότητας, περί άνθους έ ; έκείνων, άτινα άναπτύσσονται έν τοίς θερμο- 
κηπ ιο ις, βλέποντα τό φώ ; έντός τής έξαιρετικής όλως τών αιθουσών άτμο- 
σφαίρας,^ άναδεικνυόμενα δε διά μόνης τής μαγείας επ ιτυχούς άπόψεως.

Η Λυων ως διά σπανίου προνομίου συνενοϊ έν τή γυνα ικ ί τά ΰπεοήφανα κα> 
χαύνα  ένταύτώ χαρακττ,ριστικά τ ή ;  τευτονίδος κόρης μετά τού συγκρατουμέ- 
νου παθου; τών Ιταλ ίδω ν γυναικών. Έκ τούτου προκύπτει κράμα άντιθέσεως, 
οπερ προσδίδει τή φυσιογνωμία έκφρασιν παραδόξως εύμετάβολον. Ουτω τό 
βλέμμα εκφράζει, ότέ μέν άρρητον ήδύτητα , ότέ δέ βαθείαν μελαγχολίαν, ά -  
στραπάς όργή; ή θυέλλας άγανακτήσεως. Κατόπιν έξαίφνης τό πρόσωπον κα
θ ίστατα ι άφωνον καί ήρεμον. Αναλαμβάνει, έν τή άγαλματώδει άκ ινησία του, 
τήν μορφήν Α ίγυπτίας Σφιγγός, ή τις έκουπτεν ύπό τή ν  α ιωνίαν ηρεμίαν τοϋ 
μχρμχρου τό φοβερόν μυστήριον του μέλλοντος.

Η χ ο λ ικ ή , ήν ειχον προ τών οφθαλμών μου, ήδύνατο νά θεωρηθή ώς εΓ. 
τών συνθέτων τούτων τύπω ν, τών ζωηρότερον διατυπουμένων.

θ ά  ήτο, ώ ; υποθέτω, έκ του Κολλόντζ ή του Σαίν-Σύρ είς τό Μονδόρ. 
δύο ταϋτα ονόματα δέν είνα ι πάντη άγνωστα εν ’Α γγλία . Προ του άργίση νά 
λειτουργη ό σιδηρόδρομος, καθ’ δν χρόνον ή συγκοινωνία έτελεΐτο διά τα/υ· 
δρομικών φ ο ρ ε ί ω ν  ή αμαξών, ούδόλω, σπάνιον ήτο νά συνάντηση τις χατ» 
μήχος τών χαταφύτων οχθών, αΐτινες χωρίζουσι τόν Σών άπό τών ύποκλινών 
λόφων τοϋ Μακοννέ, εύγενή λόρδον διατάττοντα νά σταματήση ή όδοιποριχ-ί 
του α^αξα εις τ ι τών γραφικωτάτων τούτων χωριδίων και παρατείνοντα εν «ό- ' 
τώ τήν όιαμονήν του. Δύνανται μάλιστα νά σας άναφέρωσι καί ονόματα θυ
γατέρων εκμισθωτών επαύλεο>ν ή μικρών γαιοκτημόνων, α ίτ ινες εφερον έν τ? 
Αυλή τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου τά στέμματα εύγενών οικων καί τήν βασιλι
κήν χλαμύδα πατρικίων γυναικών.

Η γυνή , ή τ ις  ιστατο ένώπιόν μου ειχεν ύπερβή τήν νεανικήν ή λ ικ ία ν. νΕ- 
φερεν επί τοϋ μετώπου και σύμπαντος αυτής τοϋ εξωτερικού είδός τ ι άδιρρά- 
του μεγάλειοτητος, όπερ μαρτυρεί τήν μητέρα έν τη γυνα ικ ί. Οί δφθαλμοί 
της ειχον τήν γλυκύτηχα  τών οφθαλμών έκείνων, ο'ίτινες έμειδιασαν πρός παι- 
δια. Διετηρει τήν ήρεμον καλλονήν τοϋ φθινοπώρου,οτε τά φύλλα  δέν Ιχουσι 
πεσει ετ ι, ά λ λ ’ οτε μαντεύει τ ις  τή ν  πλησ ίασ ιν του χειμώ*ος ύπό τά τελευ
τα ία  λείψανα τού θέρους. Τό κάλυμμα τής κεφαλής τής Αυωνίδος γυναικός 
συν ίσ τα τα ι έκ ψιαθίνου τινός πετάσου, του όποιου α ί άεννάως κινούμεναι 
πτέρυγες ύψοϋνται ή καταβιβάζονται είς έκαστον 'βήμα. Τό είδος τοϋτο τής 
ηυμάνσεως βυθίζει εναλλάξ είς τό σκότος ή είς τό φώς τήν κεφαλήν καί αυ
τούς τούς ώμους. Εκ τούτου παράγεται άποτέλεσμα παράδοξον άμα καί φαν
ταστικόν. Η φυσιογνωμία παρουσιάζεται έξαίφνης πλημμυρούσα λάμ ψ εω ; έκ- 
θαμβούσης, "να έν μ ια στιγμή κατόπιν βυθισθή είς σκότος βαθύ.

VI
Είς τήν ά^ήχησ ιν τού κώδωνος δ κ . Βερναδά είχε κατέλθει.
— Είς τ ί  δύναμαι νά σάς υπηρετήσω Κυρία ;
Κύριε, άπήντησεν ή χωρική , διά φωνής δλίγον συγκεκινημένης, ονομάζο

μαι Μαργαρίτα Μαξιμίνου, σύζυγος Σωβεραί.
'Ο φωτογράφος ύπεκλίθη χωρίς νά άπαντήση .
— "Ερχομαι άπό μέρους ενός τών άρχαιοτέρων πελατών σας τοϋ Μπάρμπα 

Καρπαντιέ άπό τό Κρουά τοϋ Ραμώ, τοϋ έκμισθωτού τοϋ υποστατικού τοϋ 
Κυρίου Μαρκησίου Δ’ Ούστρεμπόν. Έκάματε τάς φωτογραφίας δλοιν τών μελών 
τής οικογένειας του καί μέ διεβαίωσεν ότι δέν θά ήδυνάμην νά άποταθώ καλ- 
λίτερον παρά είς υμάς».

—  θά  κάμω δ ,τι ουνηθώ όπως σάς ευχαριστήσω,
— Κύριε, ερχομα* διά τήν εικόνα τής θυγατρός μου.
—  Πολύ καλά , Κυρία* λάβετε τόν κόπον νά μέ άκολουθήσητε είς τό άνω 

πάτωμα.
’Ανήλθον τήν κλ ίμ ακα , καθ’ δν χρόνον καί δ κ 4 Βερναδά μετά τής Μαργα

ρίτας Σωβεραί. Είπον ήδη ότι ή μ η ν  τή ς οικίας. Ο κ. Βερναδά πολλάκςς μοί· 
είχε δώσει φωτογραφν/.άς οδηγίας, έκτος τούτου έποόκειτο κατ ’ εκείνην άκρι- 
βώς τήν στιγμήν νά μοί εγχειρίση τάς δύο τελευταίας δωδεκάδας φωτογρα
φ ιών, τάς παραγγελθείσας μοι παρά τοϋ καλού άνθρώπου, περί ού σάς έκα
μα λόγον. *

χ (ακολουθεί)

Π Ο Ι Κ Ι Α Α

Σ υ ν έ δ ρ ιο ν  κ ο ι ν ω ν ι σ τ ι χ ό ν  έν Γ ερμανία . .  Μεγάλης σπουδαιότατος κοι- 
νωνιατικάν συνέδριον ήρξατο κατ’ αύτάς τών εργατιών του έν Έρφούρτη. Έκ 
τού προγράμματος αυτού αποσπούμε·/ τρία άρθρα: «

1ον Έκλαίκευσ'.ς τών σχολείων, -ον Χειραφέτησες της γυναικός καί ελεύ
θερα έςάσκησις τών πολιτικών αυτής δικαιωμάτων καί ¡¡ον ’Εκλογή τών δικα
στών παρά του λαού.

Γυναίκες έν τφ Συνεδρίω τών Ιατρών καί φυσιολόγων. Διακόσι*'- 
όγδοηχοντα γυναίκες μετέσχον τού συνεδρίου τών γερμανών ιατρών καί φυσιο
λόγων, τού συγκληθέντος έν Χάλλη. Και'τοι αί Γερμανίδες μέχρι προ τινο; ίιι 
ύστέρουν ώς πρός τήν επιστημονικήν μόρφωσιν τών Εΰρωπαίων συναδέλφων 
των, ή συμμετοχή τόσων εϊς τό συνέδριον τοϊτο προδίδει, οτι καί αί Γερμανί
δες κατά τά τελευταία έτη μέγιστα; έποιήσαντο προόδους.

Γ υ ν α ίκ ε ς  ν α υ τ ι κ ο ί -  Αί γυναίκες τής ’Ιρλανδία; φαίνονται υπέρ πάσας 
ιδιαιτέραν τρέφουσαι ανέκαθεν στοργήν πρός τόν ναυτικόν βίον. Πολλαί τού
των υπηρέτησαν κατά καιρούς ύπό ανδρικόν 'ένδυμα είς διάφορα πολεμικά σκάφη 
τής ’Αγγλίας. Ουτω ή "Αννα Βίθνε υπηρέτησε.μετεμφιεσμένη εϊς άνδρα εις 
τό πολεμικόν πλοΐον «6 βασιλεύ; Γεώργιος III». Η κ. Κόλα ήκολούθησε
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τό παράδειγμα αυτής κατά τό 1802· Ή ’Ελισάβετ Βόβδεν ΰπηρέτησεν Ιπίσης 
δπό ανδρικόν ένδυμα εϊς πολεμικόν σκάφος, οόόεϊς δέ τών συντρόφων της έμάν- 
τ£υσε ιτοτέ τό φΰλον της.
; Γυνή μ έ λ ο ς  τ ή ς  Α σ τ ρ ο ν ο μ ι κ ή ς  Β ρ ε τ τ α ν ι κ ή ς  'Β ν ώ σ ε ω ς .  Ή Μα-
ρί* Βόρ, καθηγητής τής αστρονομίας Ιν Μασαχοσσέτη, έξελέγη παμψηφεί μέ- 
λο' τής ’Αστρονομικής Βρεττανικής Ένώσεω;

Ά σ ια ν α Ι  γ υ ν α ί κ ε ς  χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν α ι ι .  Άπίστευτον καί όμως αληθές. 
Έν τή κεντρώα Άσία κατοικεί ή υυλή Άκαλ-Τίκ, ήτις καίτοι θεωρείται άγρία, 
έν πολλοί ς είναι μάλλον δίκαια καί πεπολιτισμένη τών πλείστων Ευρωπαϊκών. 
Οί άνδρες τής φυλής ταύτης θεωρούσι τήν γυναίκα "σην πρός αότούς. Ή κτη- 
ριίτική περιουσία τής γυναικός άνη'κει αυτή μετά τόν γάμον όι; και προ αυτού. 
Είς. πάσαν εθνικήν συνάθροισιν ή γυνή έ/ει δικαίωμα ψήφου, και εάν ό ανηρ 
τήν κακομεταγειρισθή τιμωρείται αυστηρότατα παρά τών άρ/όντων τής φυλής 

Π α ρ ά δ ο ξ ο ς  δ ι κ α σ τ ι κ ή  έ κ λ ο γ ή  Είς τά περί τήν Μόσχαν χωρία έπι 
, χρατούσιν έθιμα αληθώς πρωτότυπα καί παράδοξα. Οί δικασταί ενταύθα εκλέ

γονται παρά τού κοινού καί ό τοόπος τή; έχβάσεως τών εκλογών παρουσιάζει 
συνεχώς επεισόδια λίαν περίεργα. Ουτω πρό διετίας εν τώ διαμερισματι τού 
Σερπουκώφ ε;ς είρηνοδίκης έξελέγη άποκλειστικώς ύπό γυναικών.

■ " Είς έκαστον τών χωρίων τούτων έξασκεΐται πρό άμνημονεύτων χρόνων ειδικόν 
έπάνγελμα. Ουτω ύπάρχει χωοίον, ού όλοι οί κάτοικοι ειγαι λεπτουργοί, έτερον 
ΰελοποιοί,· τρίτον πλαισιοκατασκευασταί καί καθεξής. Οί χωρικοί ούτοι μετα- 
βαίνουσι πρό; ποίλησιν τών προϊόντων τής εργασίας των είς Μόσχαν, ένθα 
διαμένουσι πολλάκις επί μήνας όλους καί τά χωρία τ«Λ κατά τήν ετοχήν ταυ- 
την κατοικούνται άποκλειστικώς' ύπο γυναικών. Εις τοιαυτην περιστασιν εξε- 
λέγη, ελλείψει άνδρών, ύπό γυναικών ό έν λόγω εΐρήν.οδίκης, τόσον δ’ έπιτυχής 
ήτο ή εκλογή του, όίστε πάραυτα έπεκυρώθη ύπό τού γενικού διοιχητού τής 

■ ' Μόσχας.

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

Σ κ α ρ ι φ ή μ α τ α  έκ  τ ο ϋ  ά ν ά  τ ό ν  Α ί μ ο ν  τ α ξ ε ι δ ί ο υ  μ ο υ .  Τοιοδτον 
τίτλον θα ςρέργι τό νέον έ’ργυν τοϋ χαριτολόγου καί καλλιτέχνου συγ- 
γριφέως τοϋ Έρμοϋ τοϋ Πραήιτέλους κ. Α. Φιλαδελ^εως. Έν αύτω 
θά περιλαυβάνωνται όχι έν συνεκτική σειρχ καί έζελίςει σοβαροϋ 
συγγράμματος, άλλ’ είς ύ’φος εύπετές καί έλαιρρόν πάντα τά αναγό
μενα είς τό συνέδριον τών φοιτητών τών κρατών τοϋ Αίμου, σύν 
αύτοις δέ καί αί έκ.τοϋ ταξειδίου τούτου τοϋ συγγραφέως άτομικαί 
παρατηρήσεις καί εντυπώσεις του, ού μόνον περί Ρουμανίας, άλλά 
καί περί Τουρκίας καί Βουλγαρίας.

Τετυπωμιένον φιλοκάλως καί μέ έξώφυλλον καλλιτεχνικόν το ερ- 
γον τοϋ κ. Φιλαδελφέως θά τιμάται διά τήν 'Ελλάδα δρ. 1.50, διά 
τό εξωτερικόν φρ. χρ. 2. Τό άντίτιμον προπληοόνεται.

Β ρ ε τ τ α ν ικ ό ς  'Α σ τ ή ρ .  Οΰδείς αγνοεί τί οφείλει ή ελληνική φιλο - 
λογία είς τόν κ. Στέφανον Ξένον, τόν πρώτον "Ελληνα μυθιστοριο- 
γράφον, τόν έπι σειράν έτών άγωυισθέντα έν ’Αγγλία εύγενή δημο
σιογραφικόν άγώνα οπέρ τοϋ ελληνισμού, διά τής έκδόσεως τού πε- 
ριοδικώς τότε έκδιδομενου ((Βρεττανικού ’ Αστερος». Σήμερον ό Βρετ- 
τανικός ’ Αστήρ μεταβάλλεται είς έφημερίδα ήμερησίαν, ήν πάντες 
όφείλουσι να ύποστηριξωσι, άποδίδοντες ούτω τώ διευθυντή καί 
ιδρυτή αυτής έλάχμστα άνθ’ όσων έπραξεν ύπέρ τού ελληνισμού. Τό 
πρώτον φύλλον τής συνάδελφου, ήν μετ’ εύχαριστήσεως προσαγο- 
ρεύομεν, έξεοόθη σήμερον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ·
Καν Ε· Μ. Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  Έλήφθησαν- εόχαριστούμεν. Τά έργον μας δέν 

είναι τόσον άχαρι, όσον φαντάζεσθε. 'Τπάρχει ή έξ αίτής τής έργασίας ήθική 
ίκανοποίησις, πλήν δέ τούτου καί ικανό; αριθμός εΰγι.ών ενδιαφερομένων καί 
εργαζομένων αναγνωστριών, αί’τινες μας άποζημιούσι διά τήν ολιγωρίαν καί 
άφιλομουσίαν τών άλλων. Κον Κ. Κ. Ρ έ θ υ μ ν ο ν .  Εύγνωμονούμεν δΓ εΰ-’ 
γενή ποοθυμίαν. Πάντες οί αριθμοί στέλλονται ταχτιχώς, ώστε άγνοούμεν 
ποιος δέν έλήφθη ώ; παραπεσών. Κον 0 . Δ. Τ.' Κ ο ρ ώ ν η ν .  Έλήφθησαν. 
Εόχαριστούμεν. Κον Α. Μ. 'Ο δ η σ σ ό ν .  Δέν τό παρελάβομεν ποσώς, εί’χο- 
μεν δέ δόσει τήν έντοί.ήν νά έπιστραφή. Έζητήσατε είς τό αυτόθι πραχτορεΐον; 
Καν Ε. Α. Ν ίκ λ α ν .  Φύλλα έστάλησαν. Άπο’στείλατε συνδοομήν. Καν ,Τ. 
Κ. Β ρ α ίλ α ν .  Θέλομεν ευχαρίστως φροντίσει. ’Εάν πρό τής 1η; 7βρίου έγνω- 
ρίζετε ήμΐν τήν πρόθεσή σας θά ήδυνάμέθα τότε νά σάς φανώμεν εύκολώτατα 
χρήσιμοι. Γινώσκετε πλήν πής Ελληνική; άλλην γλώσσαν; Κον ΕΑΑ. 
Σ μ ύ ρ ν η ν .  Συνδρομή έλήφθη. Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. Φύλλα άποστέλ- 
λονται. Εόχαριστούμεν. — Κυρίαν Ε. Κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν .  Ύ- 
πάρχουσι διαφόρων κατηγοριών καί περιστάσεων επισκέψεις. Διά τάς 
έπισήμο'υς είς ας μεταβαίνομεν έφ’ άμάξη; τό φόρεμα δύναται νά ήναι 
μακοόν, είς τάς ανεπισήμους όμως τοιαύτας φόρεμα κοντόν τού περιπά
του είναι καταλληλότατον. — Καν X. X. Ν. Β έ γ χ α ν .  Συνδρομήτρια Μιτυ- 
λήνης ένεγράφη. Φύλλα άπεστάλησαν. Άπόδειξις άποστέλλεται πρός τήν ήμε- 
τέραν αυτόθι αντιπρόσωπον—Καν Ε. Στ. Β έ γ χ α ν .  ’Επισπεύσατε παρακα- 
λούμεν εί’σπραξιν. — Καν Α. Κ. Λ α ύ ρ ιο ν .  Καί τό πρώτον έόημοσιεύθη καί
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ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

I. Ό φίλος του εκάθησε προ μικράς τραπεζης, έπειόή 8έ κατ’ έκει- 
,νην τήν στιγμήν έπωλεΓτο το ταμεΤον ό Νερβιλ το ηγόρασεν άντί 
Τριάκοντα πέντε λουδοβικίων. "Ακουσον, ε’ιπε πρός τον Ροβέρτον,τό 
ποσόν είναι ύπέρογκον δι* εμε, άλλα δύναμαι να ελπίζω, οτι θα συμ- 

1 μερισθής τήν τύχην μου. Άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν ταύτην με τήν 
πεποιθησιν οτι δέν θά μοί άρνηθής.
)' — Τί οφείλω νά σοί δώσω, ειπεν ο 'Ροβέρτος άθυμος, διότι περιε- 
πλέχθη είς ύπόθεσιν, ήτις δέν τω έμειδία ποσώς.

— ’Αλλά παίζεις λοιπόν διά πρώτην φοράν; ήρώτησεν ο Νερβίλ. 
’Αφού άγοράζομεν τό ταμειον συντροφικώς, θά μοί όωση; το η-

μισυ.
— Βεβαίως είμαι ά'πειρος, άπήντησεν ο 'Ροβέρτος μειδιών, διότι 

πρώτην φοράν επί ζωής μου παίζω σήμερον.
Τό- παιγνίδιον ήρςατο καί ο σύντροφος τού 'Ροβέοτου εντός ήμι- 

®είας ωρας έκέρδιζεν άπό κοινού μετά τοϋ φίλου του εννέα χιλ. καί 
[♦ εξακόσια είκοσι φράγκα, 
ι 1 Ό νέος Δερόζ ένόμιζεν οτι ώνειρεύετο. Δεν ήδύνατο νά πιστεύση 
πώς δύνανται νά κερδίζωσιν άνθρωποι χωρίς κόπον ολοκληρον περι
ουσίαν έντός ολίγων στιγμών, ενώ άλλοι εργάζονται καθ’ δλην των 
τήν ζωήν, χωρίς νά δύνανται νά οίκονομήσωσιν όλίγας έκατοστύας 
φράγκων.

Καί ήδη ύπάγωμεν νά γευματίσωμεν, είπεν αυτώ ό Νερβίλ. 
\Tb κέρδος είναι καθ’ ολοκληρίαν της ίδικής σου τύχης, προσέθηκε, 
διότι πριν έλθης έ’χανα είς τρόπον άπίστευτον.
ό Τό κέρδος έκεϊνο τοϋ Δερόζ ήνοιξε τόν δρόμον τής καταστροφή; 
ίου. ’Έτο τό πρώτον δέλεαρ, τό όποιον ή κακή του τύχη τώ έρ-

ριπτε, ίνα τόν καταστηση χαρτοπαίχτην, "να είς τήν άβυσον τοϋ 
χαρτοπαιγνίου βυθίση βαθμηδόν καί. κατ’ ολίγον ού μόνον πάσαν τήν 
περιουσίαν, άλλά καί πάσαν τήν ευτυχίαν τοϋ νέου.

’Από τής ημέρας έκείνης άντί πάσης άλλης διασκεδάσεως προε- 
τίμα τήν λέσχην, έν ή μετά τού φίλου του διήρχετο ολοκλήρους νύ
χτας ότέ μεν χ̂ άνων, άλλοτε δέ κερδαίνων. Είχε καταστή χαρτοπαί
κτης κατά τήν τρομερωτέραν σημασίαν τής,λέξεως.

Τό τρομερόν τοϋτο πάθος έκυρίευε πάντων τών αισθημάτων τοϋ 
νεανίου. Έντός ολίγων μηνών ειχεν άπολέσει τό ήμισυ τής πατρι
κής περιουσίας.
. Αί παρατηρήσεις τής κ. Κερμαδέχ, αί παρακλήσεις τής Μαγδαλη- 
νής άπέβησαν μάταιαι. Μόνον κατά τό διάστημα τών διακοπών τών 
μαθημάτων ό ατυχής νέος συνήοχετο είς εαυτόν, ζών είς τήν εύγενή 
καί έξηγνισμένην άτμόσφαιραν τών Καρμερέτ. ΈκεΓ μεταξύ τής 
δευτέρα,ς μητρός του καί τής νέας μνηστής του έφαίνετο άναγεννώ- 
μενος είς τόν παλαιόν ήθιχόν βίον του, ευθύς όμως ώς έπανήρχετο 
εις ΓΙαΡισίους, ό δαίμων τοϋ χαρτοπαιγνίου έπέπιπτε πάλιν έπι τού 
θύματός του, μέχρις ου χατέστρεψε καθ’ ολοκληρίαν άπασαν τήν πε
ριουσίαν του.

’’Απελπις διά τήν ηθικήν ταύτην χατάπτωσίν του, φοβούμενος τάς 
επιπλήξεις καί τάς μομφάς τής Μαγδαληνής καί τής μητρός της ά- 
πέφευγε νά μεταβή είς Καρμερέτ καί κ&,τ' αυτά; έτι τάς ημέρας τών 
διακοπών. ’Έπαιζε μόνον, επαιζε πάντοτε, κλείων έκουσίως τούς ο
φθαλμούς, ϊνα μή βλέπη τήν άβυσον, ένθα κατέπιπτον αί περί ευ
τυχίας ελπίδες του, ί'να μή ΐδη τό πιστόλιον όπερ έτοιμον άνέμενε 
νά τοϋ πυρπόληση άπό άκρου είς άκρον τήν κεφαλήν, ευτυχής έτι 
έάν διά τής ^αυτοκτονίας ταύτης ήδύίατο^νά προλάβη τήν άναμένου- 
σαν αυτόν ατιμίαν.

Μεταξύ τών έν τω χαρτοπαιγνίω προσώπων, άτινα καθ'έχάστην 
συνήντα έχεΤ ο 'Ροβέρτος, ήτο καί νέος τις ηθοποιός όνομαζομ ν̂ος 
Φλωριμόν.

"Ητο υιος ετταρχιωτιδος ηθοποιού, ήν συνώδευεν άνά πάσας τάς 
θεατρικά; περιηγήσεις της, παίζων εναλλάξ τό πρόσωπον υψιφώνου
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τό δεύτερον θά δημοσιευθή. Διά την γνωστήν σα; ύπόθεσιν φροντίζομεν. Ή 
φίλη σας Κρ. μας έπεσκέφθη έπανειλημμένως πρός τόν σκοπόν τούτον.—Καν 
Μ. Δ. 'Τπό τοιούτοος δρου; πάσα Ιθιμοτυπία αποβαίνει περιττή και διά τά; 
λεπτίμερείας ταύτας επέρχεται εντελώς οικογενειακή συνενόησις.—Κον Μ. Γ 
Κ α λ α φ ά τ .  Ό κ. Δ. δεν έπαροοσιάσθη εις τό γραφεΐόν μας, συνεπώς ούδέν 
έλάβομεν μέχρι σήμερον.

ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ
Π ρός  σ υ γ κ ό λ λ η σ ε ν  π ο ρ σ ε λ ά ν η ς .  Κτοπάτε εν λεοκόν ώοΰ. Άναμίξατε 

μετ’ αυτού δόσιν τινά άκαόστοο άσβεστου εις κο'νιν ψιλήν, ήν περάτε διά λε
πτής μουσελίνης. "Οταν τό μίγμα σας άποτελέση αλοιφήν, ένόνετε δε’ αυτού 
τά συντριβέντα έκ πορσελάνης άγγεϊα.

Αεοιτήρησες ά ν θ έ ω ν .  Θέτετε τά άνθη σας εντός δοχείου περιέχοντας χλι
αρόν ύδωρ. Διατηρούνται πολύ. Εύθύς δ’ ώς άρχίσωσι νά μαοαίνωνται θέτεΐε 
τούς μίσχου; των εντός ζέοντος ϋδατος, ένω νά βρέχηται τό έ’ν τέταρτον αυ
τών. "Οταν τό ύδωρ ψυχρανθή τά άνθη άνακτώσι τήν προτέραν άνθηρο'τητά 
των. Τόίε κο'πτετε τό με'ρος τού μίσχου, δπερ εί’χετε βυθίσει εις τό ζέον ύδωρ, 
και βυθίζετε αυτό εις ψυχρόν τοιοΰτον.

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Κ ο τ ο λ έ τ ε ς  τ η γ α ν ε τ α ί .  Άφαιρε'σατε άπό τάς κοτολέτας σας τάς έκ πρό

βειου κοέατος τό κόκκαλον και κτυπήσατε τας καλώς. Διαλύσατε ολίγον βού- 
τυρον έντός τηγανιού, θέσατε κατά σειράν τάς κοτολέτας σας, ας έχετε ήδη 
αλατίσει καί πιπερώσει. Επ’ αύτών τοποθετείτε εν τεμάχιον καθαρού χάρτου 
ήλειμμένου μέ βούτυρον. Θέτετε επί Ιλαφράς πυράς. Άέοϋ αί κοτολέται σας 
έψηθώσιν άπό τό έν μέρος, τάς στρέφετε καί άπό τό άλλο. Χύσατε μίαν κου- 
ταλιάν ζωμόν, αφήσατε νά σιγοψηθώσι, καί σερβίρετε εις τό μέσον χόρτα ή 
πουρέ καί κύκλω τάς κοτολέτας σας έν εϊδει στεφάνης.,

Κ υ ρ ί α  Έλληνίς, έκπαιδευθείσα έν Γερμανία, φέρουσα δέ άρίστας συστά
σεις, καί θερμότατα παρ’ ημών συνιστωμένη ζητεί παραδόσεις. Διδάσκει καί 
όμιλεΐ’τήν Γερμανικήν ους Γερμανίς, δπερ δέ ώφελιμώτερον διά τάς μαθήτριας 
έξηγεΐ καί τά διδασκόμενα εις τήν Ελληνικήν. Είναι κόρη άνατροφής έπιμε- 
μελημένης, ποικιλοτρόπως δέ θά ώφεληθώσιν αί παρ’ αυτής διδαχθησόμεναι.

Ράπτρεα γυναικείων φορεμάτων, αριστα κατηρτισμενη ζητεί οικίαν, να 
έργάζηται, άντί τροφής, κατοικίας καί μικράς μηνιαίας μισθοδοσίας. Συνιστάται 
καί παρ’ ημών

ΓΑΛΑΚΤΕΡΑ, ΒΟΗΎΡΟΝ ΝΩΠΟΝ, ΓΙΑΟΤΡΤΙΑ
ΤΙ έποχή τών γαλακτερών ήρξατο. Τά γάλατα κατά τό έ'τος τούτο είναι 

υγιεινότερα καί γευστικώτερα τών άλλων έτών. Ή διά γαλακτερών θεραπεία 
κατέστη τού συρμού, ιδία διά τούς άδυνάτους, τούς έν αναρρώσει, τούς νευρι
κούς καί άναιμικούς. Άφίνομεν τά μικρά, ών ή κυρίως τροφή άποτελεΐται άπό 
γάλα, νωπόν βούτυρον καί κρέμα. Άλλά πού νά εύρη τις γάλα άδολον, κατό
πιν τής συστηματικής πλέον καταστάσης άναμίξεώς αυτού μεθ’ ϋδατος; Συνι- 
στάταε ύμΐν τό γαλακτοπωλείου τού κ. Γιαννέτσου έν τή ό?φ Πραξιτέλους 
άριθ. 5 ώς παρέχον γάλαπαχύ, γλυκύ καί άρωματικώτατον, νωπόν βούτυρον 
ύπερτερούν καί τά ωραιότερα τής Κων/πόλεως καί |ώά φρεσκότατα έκ τών 
άθηναϊκών χωρίων συλλεγόμενα. ’Επειδή δέ πολλοί έδήλωσαν δτι έπιθυμούσι 
νά προγευματίζωσι παρά τω κ. Γιανέτσω ούτος έπρομηθεύθη καί σοκολάταν 
άρίστην καί μέλι γνήσιον τού Υμηττού, εξ ού πωλεϊ καί εις οικογένειας πρός 
1,60 τήν όκάν. Διά τού αύτού εύωδεστάτου μέλιτος κατασκευάζει καί άντί άλ
λου γλυκύσματος τό έθνικώτατον τών γκυκυσμάτων μας άφροπλάστους λου
κουμάδες έκ ριζαλεύρου. Αϊ τιμαί δ’ αύτών τών ωραίων προϊόντων τής γα
λακτοκομίας τού κ. Γιανέτσου μετριώταται. Διά τά σχολεία καί τά μεγάλα 
καταστήματα κάμνει τιμάς ιδιαιτέρας.

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΟΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ·
ΠΟΓ ΙΙΡ0ΜΗΘΕ1ΈΣΘΕ UPAIΛ ΚΑΙ EVftHXA ΕΙΙΙΠΑΑ

'Ο Σεπτέμβριος είνοκ ό μην τών προμηθειών νέων επίπλων. Ή νέα οικία 
εις ην μετακομιζο'μεθα είναι ευροχωτέρα της παλαιας και εδώ μία τράπεζα, 
έκεΤ εν Ιρμάριον, αλλαχού μία ιματιοθήκη απαιτείται πρός συμπλη'ρωσιν της 
επιπλώσεως τών νέων δωματίων.

"Αλλοτε, διερχόμεναι την οδόν Σταδίου, έρρίπτομεν έν βλέμμα εις τό έχει 
γνωστόν διά τήν εύθηντίαν και καλλαισθησίαν του Ιπιπλοπωλεΐον του κ. Μ. 
Μουστάκα, και χωρίς κόπον έπρομηθευόμεθα τά άναγκαιουντα διά τάς νέας οι
κίας μας έπιπλα.

Σήμερον τό έπιπλοπωλεΐον τούτο μετεφέρθη επί τής όδου 'Αγίας Ειρήνης 
άριθ. 18. Έν αύτώ ή λεπτουργική και ή επιπλοποιία προήχθη εις αληθή καλ
λιτεχνίαν, μία έπίσκεψις δέ άρχει, Γνα πείση και τήν μάλλον ϊδιότροπον, δτι 
προμηθευτής τών επίπλων της έσται ό κ. Μ. Μουστάκας, του οποίου και αί 
τιμαι είναι αληθώς κατώτεραι παντός συναγωνισμού.

Κ υρέα  Γ α λ λ Ι ς  διδάσκουσα κλειδοκύμβαλου καί φωνητικήν. μουσικήν διά 
νέας εντελώς μεθόδου, ζητεί παραδόσεις. "Εκαστον μάθημα κλειδοκυμβάλου 
στοιχίζει μόνον δρ. 3 */·2· Αί προσλαμβάνουσαι αυτήν ώς διδάσκαλον τής 
μουσικής έχουσι τήν ευκαιρίαν νά συνομιλώσι καί Γαλλιστί. Ή ιδία αναλαμ
βάνει καί μαθήματα Γαλλικής. "Εχει άριστα̂  συστάσεις.

καί βαρυτόνου εις κωμοπόλεις και χωρία, ενθα οί θεαται ουδέποτε ύ 
•περέβησαν τόν αριθμόν πεντήκοντα.

'Η μήτηρ του άπέθανε καί ό άτυχης νέος ήλθεν εις Παρισίους 
Ιλπίζων νά ευρη εργασίαν, εστω καί ώς βωβόν πρόσωπον εις θέα- 
τρόν τι τών προαστειων.

Αίφνης ημέραν τινά ώσεί μη ήοκει ή δυστυχία καί ή ένδεια, ήν 
μετά τόσης δυσκολίας αντιμετώπιζε μονος, απεφκσισε και να νυμ-
φευθή. ,

Εις τοΰτο σενετέλεσεν Ιδίφε ή έχ μητρός θεία του ηθοποιός καί 
αυτή, άλλ’ ίδιοχτήτρια υπαιθρίου θεατριδίου, πρός ήν ό Φλωριμόν 
έξεμυστηρεύθη τόν πρός τήν νέαν γείτονα του άνθοποιόν έρωτά του.

Ν υ μ φ ε ύ θ η τ Ί ,  είπεν ή θεία, κα’ι σάς προσλαμβάνω καί τούς δυο εις 
τό θέατρόν μου. Καί ένυμφεύθησαν. Άλλ’ ή νέα γυνή ούδεμίανείχε 
διάθεσιν διά τόν βίον τής σκηνής, καί ή γραία θεια καθίστατο άπό 
ημέρας εις ημέραν δυστροπωτέρα, καί μάλλον ζηλότυπος. Εις έπί- 
μετρον δέ τής δυοαρέστου ταύτης θέσεως ή κ. Φλωριμόν έγένετο ευ
θύς έννέα μετά τόν γάμον της μήνας μήτηρ ώραιοτάτου θυγατρίου.

Άπό δυσαρέσκειας εις δυσαρέσκειαν τά νέον ζεύγος περιήλθεν εις 
εντελή μετά τής γραιας θείας ρήξιν καί μετά τρομεράν σκηνήν ά- 
πεχωρίσθησαν, ίνα μη ουδέποτε πλέον συναντηθώσι.

Ή νέα μήτηρ ήρχισε καί πάλιν νά κατασκευάζη άνθη καί ό δυσ
τυχής Φλωριμόν έκέρδιζεν ώς ήδύνατο εν η δύο φρ. καθ εκάστην.

Διά τοιούτων γλίσχρων εισοδημάτων οί δυστυχείς νέοι πολλάκις 
έκοιυήθησαν νήστεις, πολλάκις έρρίγησαν ύπό τό λεπτόν καί εφθαρ- 
μένον θερινόν ένδυμα, 8περ ήναγκάζοντο νά φερωσι καί τον χειμώνα. 
ΤΗσαν έν τούτοις ευτυχείς. Ήγαπώντο, καί τήν πτωχικήν καλύ- 
βην των έφώτιζε καί έχρύσονε μία θερμή άκτίς ήλιου, τό μειδίαμα 
τών μεγάλων κυανών οφθαλμών του μικρού των.

Ά λλ’ αίφνης ψυχράν τινα χειμερινήν έσπέραντό μικρόν ήσθένησε. 
*0 ιατρός κληθείς έπεσκέφθη αϋτό έχίνησεν άποτεθαρρημένος τήν 
κεφαλήν, διέταζε θερμότητα εις τό δωμάτιον, γάλα καί ζωμόν καί 
φάρμακα. 7 . ,

Ό Φλωριμόν τω ενεχείρισε πεντε φραγκα—ητο η μονη του πε

ριουσία καί τόν παρεκάλεσε νά έπανέλθη τήν επαύριον.
Ά λλ ’ έπρεπε νά προμηθευθή καί ξύλα καί φάρμακα καί ζωμόν και 

γάλα. Τότε ό δυστυχής πατήρ ήρξατο τρέχων άνά πάσαν τών Παρι- 
σίων διεύθυνσιν ινα προμηθευθή ολίγα χρήματα.

Έπεσκέφθη ολους τούς φίλους, ολους τούς συγγενείς τής συζύγου, 
άλλ’ ού'τε σολδίον τώ έδάνεισέ τις.

Τότε συνέλεξεν δλα τά ράκη, ά’τινα άπετέλουν τήν έπιπλοσκευην 
τής οικίας του καί ύπεθήκευσεν αύτά εις τινα ένεχυροδανειστήν. 
Έκαυσεν ό άτυχης πατήρ τά καθίσματα άντί ξύλων ίνα θερμάνη τό 
δωμάτιον, έν ω βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον έψυχραίνοντο τά μέλη τού 
μικρού του αγγέλου.

*0 δυστυχής πατήρ ειχεν άπολέσει πάσαν ελπίδα. Τήν έσπέραν δε 
καθ’ ήν τό τέκνον του έψυχοοράγει, αυτός περιεφερετο άπό καφενείου 
εις καφενεΤον άδων άσμά τι ινα κερδίση σολδία τινά, έλπίζων νά σωση 
διά τού ποσού τούτου τήν ζωήν τού τέκνου του.

Μίαν ώραν μετά τό μεσονύκτιον έπανήλθεν οίχαδε. Άνήλθε τά πεντε 
πατώματα τρέχων καί φερων τό φάρμακον, όπερ έθεωρει ώς την σω
τηρίαν τού τέκνου του. Νεκρική σιγή έβασίλευεν έν τώ γυμνδ επί
πλων δωματίω των. ψυχρός ίδρώς περιεχυσε τόν άτυχή νέον. ’ Ω
θησε τήν θύραν μετά δειλίας.

Γονυκλιτής έν τω μέσω τής αιθούσης ή νεαρά γυνή έν τή σπαρα
κτική τής απελπισίας σιγή, ήτένιζε μέ βλέμαα άφηρημένον τδπτώμ® 
τού τέκνου της.

Ό  δυστυχής έπί τή θέα ταύτη έστη ώς άπολιθωμένος.
’Εκείνη τόν εΐδέ. Ήγέρθη καί ύλολύζοντες έρρίφθησαν ό είς εις τα{ 

άγχάλας τού άλλου. Έχλαυσαν έπί πολλήν ώραν. χωρίς νά αίσθ®" 
νωνται δύναμιν νά προφέρωσιν ού'τε λέξιν. ©ά μάς φύγη λοιπόν χω
ρίς νά δυνηθώμεν νά τήν περιτυλίξωμεν έντός καινουργούς σαβάνου - 
Θά μάς φύγη χωρίς έν άνθος έπί τού ανθηρού προσώπου της καί β* 
μάς τήν θάψουν έκε7 οπου θάπτουν ολους τούς πτωχούς, χωρίί ν® 
έχωμεν ούτε μικράν γωνίαν γής, ήν νά ποτίζωμεν μέ τά δάχρυά μ®ί) 
εψιθύρισεν ή μήτηρ.

( ακολουθεί)


