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! ΟΦΕΙΛΕΙ Η ΣΓΖΓΓΟΣ ΝΑ ΓΠΟΤΑΣΣΗΤΑΙ
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jfe Χωρίς ένδυασμούς λίγο [λεν, όχι είς την έρωτώσαν ή μας κυ
ρίαν. Δεν έ’πεται όμως έκ τούτου ότι οφείλει ν' κντιτάξγ) είς 
τάς άςιώσεις ταύτας αυθάδη καί προπετή άντίστασιν, άλλ’

·. [ίύτε να προκαλέσγι διά της έπιμονής της σκηνάς, δι’ ας αύτη 
τρώτη θά μεταμεληθή.
I  Οσον ιδιότροπος καί παράλογος καί άν είναι ό άνήρ, υπο
χωρεί πάντοτε προ της λογικής, εάν ή γυνή μέ γλυκύτητα  
καί ευγένειαν υπόδειξη, το άτοπον των αξιώσεων του, κεντώσα 

■ ·?■?· την ανόρικην φιλοτιμίαν, ήτις είναι ό πολυτιμότερος μο
χλός, δι ού ή γυνή επιτυγχάνει πάντοτε τού ποθουμένου. Διά 
του τρόπου τούτου οϋ μόνον τήν ίδιαν έξασοαλιζει αύτη ήσυ- 
/.‘■ΧΊ **’· την έν τώ οϊκω αρμονίαν, άλλά καί αυτόν τόν αν- 
ΡΧ καθιστά ευτυχή, διορθόνουσα τάς έγωϊστικάς καί παρα- 

Β,όγους έξεις του, δ ι’ ών τόσους εχθρούς δημιουργεί έαυτω καί 
Ετοσχ εμπόδια τίθησι πρό τής προόδου καί ευτυχίας του.

I Αντί τούτου πολλαί γυναίκες άνοήτως στοργικά*, καί ανο- 
■άτοτερον έπιδεικνύουσαι τήν αγάπην των ένθαρρύνουσι καί έπι- 
ρεινουσι διά τής ανοχής καί τής τυφλής είς πάντα παραλογι- 
¡Γβμον ΰπακοής των τήν σκαιότητα καί τόν εγωισμόν τού άν- 
■ Ρ'?· θεωρούσιν αύτχι άναγκαίον ώς ένδειξιν απαραίτητον τού 
ρ ρωτος των, νά φέρωσιν άγογγύστως επί των νώτων πάντα 

Οχυρόν, öi’ ου ό άνήρ καί κύριος νομίζει καλόν νά τάς ο ο ρ -
■τύν·/).

Η αληθής οικογενειακή ευτυχία έγκειται όχι είς τήν μονο
μερή τής γυναικός αύταπάρνησιν καί αυτοθυσίαν, ήτις μετα
βάλλει τόν άνδρχ είς τύραννον, άλλ’ έν τή αμοιβαίο τη τ ι των 
θυσιών καί αυταπαρνήσεων, ήτις μεταβάλλει τον βίον είς συν
εχή σειράν ευτυχίας καί άπολαύσεως.

Δυστυχώς όλίγαι γυναίκες μεριμνώσιν αρκούντως περί τής 
ήθικής ευεξίας τών συζύγων των. Δεν υπάρχει έν τούτοις πο- 
λυτιμοτέρα διά τήν γυναίκα άρετή, ή ή δύναμις αυτής νά 
παρασύο·/) τόν άνδρα είς τό καλόν, νά διαχέγι περί έαυτήν α
κτίνας ευθυμίας, ειλικρίνειας, γενναιότητας καί ψυχικής έξυ- 
ψώσεως. Δεν απαιτείται πρός έπίτευξιν τούτου ούτε μεγάλη 
τέχνη, ούτε μεγάλη δόσις ένεργείας. Ζήλος, ήρεμος σταθερότης 
καί άγαθότης άποτελούσι τήν έξοχον ταύτην παρά τή γυναικί 
δύναμιν,"πηγήν, έξ ής άπορρέουσι πάσαι αί λοιπά! γυναικεία· 
χάριτες.

Ά λ λ  έπαναλαμβάνομεν, τήν γλυκεϊαν ταύτην καί μετριο- 
φρονα έπιρροήν έπι τού άνδρός δύναται νά έξασφαλίσν) ή σύ
ζυγος, όχι διάλογων πικρών καί φράσεων δηκτικών, άλλ’ ούτε 
δι’ ΰψηλόφρονος ύφους καί λόγων παρομοίων προς διδασκα
λίαν, ή πρόςγκήρυγμα άπο τού βήματος. Ούδεν μισητότερον 
τούτου διά τήν γυναίκα.

Αύτη κατορθόνει νά βασιλεύς έπι τής άνδρικής καρδίας, 
καί έξασοαλιζει απόλυτον κυριότητα δι έπιχαρίτου πάντοτε 
φυσιογνωμίας, διά τών στοργικών έ«!νων καί λεπτών περιποι
ήσεων καί φροντίδων, ας ό έρως έμπνέει, διά λέξεων ήπιων 
καί γλυκέως καταπειστικών, διά διακριτικής τέλος κανονίσεως 
τής ανεπαίσθητου πειθαρχίας, είς ήν άμφότεροι άπό κοινού υ
ποβάλλονται, όπως άκοπώτερον διέλθωσι την όδον τού βίου, 
έν ώ έκουσίως πρός άμοιβαίαν ευτυχίαν καί παρηγοριάν συνε— 
δέθησαν. *
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΗΤΡΟΣ ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΝ
Γ'.

Κα.Ιή μου φί.Ιη,
Είναι λοιπόν άποφασισμένον. Θα σέ έχομεν ταχέως, μετ' 

όλίγας ήμέραςύ Ή Μαρία ¡/.ας κελαηδεί ώς πτηνόν καί πετά 
ώς πεταλούδα, δοκιμάζουσα τάς άσθενείς έτι πτέρυγάς της.Α ί 
παρει-αί της ομοιάζουν ώραία ροδάκινα, τα  όποια άνά πάσαν 
στιγμήν προκαλοϋν λαίμαργα βλέμματα. Έγένετο α ίτια  με
γάλης φιλονεικίας μεταξύ έμοΰ καί του πατρός της. Ενθυμεί
σαι τά  χρυσά μετάξινα μ,αλλιά της τα  όποια μέ τόσην δυσκο
λίαν κατώρθουν νά περιμαζεύσω καί συγκρατήσω επί τής κο
ρυφής τής κεφαλής διά κυανής ταινίας. Έμεγάλωσαν τόσον, 
ώστε ό Γεώργιος με συνεβούλευσε νά τής τά  βοστρυχόνω. Καί 
τό ¿δοκίμασα, άλλ’ ή πονηρά καί ιδιότροπος 'φυσιογνωμία της 
δεν συνεβιβάζετο ποσώς μέ τό αγγελικόν τούτο π λα ίσ ιο ν.Έ λα-  
βον λοιπόν μεγάλην άποφασιν. Ό  καλλίτερος κομμωτής τής 
πόλεως μας έκλήθη, οχι ϊνα κτενίση την χρυσήν κεφαλήν, άλλ 
ΐνα κόψη σιμά σιμά τάς άντάρτιδας τής κόρης μου τρίχας.

Δεν φαντάζεσαι πόσον περιέργως εύμορφη έγινε τώρα με τά  
κοντά της μαλλάκια, καί πόσον φρόνιμα έκάθητο όταν ή με
γάλη ψαλίς -προσέψαυε τό ρόδινον ώς κογχύλιον ούς τη ς ........
Μοί έούλαξες τουλάχιστον.ένα. βόστρυχόν τη ς ; μοί ειπεν ό 
πατήρ της τό εσπέρας, δτε τά πρώτον είδε την μεταμόρφωσιν 
σκέψις οδυνηρά διεπέρασε παρευθύς τό πνεΰμα μου. Ό χι, δεν 
έσκέφθην νά πάρω μαζύ μου ούτε ένα έκ των χρυσών εκείνων 
δακτυλίων, άφηρημένη ώς ήμην καί έν έκστάσει πρά τής με
ταβολής, ήτις έπήλθε εις τό χαριτωμένον προσωπάκι της. ’Έ 
πειτα ώς έξ ένστικτου δεν ήθελον νά ζητήσω άπό τής παιδικής 
εκείνης κεφαλής, τής· μεστής ζωής καί χαράς, -τον ένθύμησιν 
ήν λαμβάνομεν εύσεβώς'άπό του μετώπου των προσφιλών ήμϊν 
νεκρών. Ειπον όλα αύτά εις τάν Γεώργιον μέ διακεκομμένας λέ
ξεις καί π^λύ γρήγωρα, ώς άνθρωπος ένοχος προσπαθών νά 
άποφύγη επιπλήξεις.

Οϋδέν άλλο μοί είπεν ή τήν λέξιν: πξο.ΐηπτιχή  / καί έπαυσε 
νά μέ πειράζη, διότι, ώς έλεγε πρότερον, μετέβαλον τό χρυσό
μαλλου κεφαλάκι τής κόρης του εις πονηράν ά λλ ’ εύφυά κεφα
λήν παιδός. Ά  ! οίλη μου, πόσην χαράν, πόσην ευτυχίαν μάς 
προξενεί τό παιδί αστό. Τό πνεΰμ.ά του έξεγείρεται ήμέρα τή 
ήμέρα ζωηρότερου, ή γυναικεία φιλαρέσκειά της επίσης. Δεν 
μάς άρκουν πλέον αί έμπροσθέλαι μέ στενήν λωρίδα τριχάπτου 
καί τά  άπλά φορεματάκια. ’Έχομεν ανάγκην άπό κεντήματα, 
άπό πλατείας έκ ταινιών ζώνας, πρά των όποιων κροτεί τάς 
χεϊρας έν σπασμωδική χαργ· Είναι δυσάρεστου νά τά-όμολο- 
γήσωμεν, ά λλ ’ είναι αληθές ότι ή μεγάλη χάρις, τά πραγμα
τικόν γόητρον τών μικρών προκύπτει έκ τής άφελείας, μεθ’ ής 
έκδηλούνται τά  έν αύτοϊς ένύποζυμώσει έτι μυρία έλαττώματα. 
Τ! χαριέστερον τής πονηριάς, ην τοίς υπαγορεύει ή λαιμ.αργία;

Τί αστειότερου ή νά βλέπη τις κορασίδα μόλις όλίγας ψελ— 
λίζουσαν λέξεις νά άγαπα τούς στολισμούς, νά άναπτύσση 
δλην της τήν χάριν καί τήν έμφυτον υποκριτικήν δύναμιν εις 
άπομίμησιν τής μητρός, μεταχειριζομένην τήν κούκλαν της ώς 
μωρόν, τά όποιον μαλώνει καί θωπεύει άπαραλλάκτως ώς έγώ 
αυτήν.

’Ακριβώς δ ’ ή έπιείκειά,μας διά τάς. άτελείας των ταύτας  
καθιστά τόσω δύσκολου τήν ανατροφήν τών μικρών μας. Έν

τούτοις ή Μαρία μας, άναμένουσα τάν καιρόν καθ’ ον θά με- 
γαλώση καί ήμείς θά τήν κάμωμεν πρότυπον τελειότητος, 
ρεύει, πηδα καί γεαίζει τήν οικίαν μέ τούς γέλωτας καί τά 
άσματά της. Έγώ καί ό πατήρ της θά γηράσωμεν βεβαίως, 
άλλ’ ή άνοιξις θά προηγείται πάντοτε ήμών, ένσάρκουμένης εις 
το μικρόν αυτό· αριστούργημα τής φύσεως, τό όποιον άνεδέ- 
χθης άπό τής κολυμβήθρας.

Ές αϋριογ  : ή άνυπομόνως αναμέγουσά  σε

Η Ν Ε Γ Ι Α  Κ Α Ι  Ε Ν Ε Τ Ι Δ Ε Σ
ΙΟΥΣΤΙΝΑ ΡΕΝΙΕ ΜΙΚΙΕΛ

Ζζ
Παράτονου καί ούχί ευχάριστου έντύπωσιν έμποιεϊ εις τόν 

έπισκέπτην τής Βενετίας ή θέα τών χερσαίων αυτής όδών, τών 
συνδεομένων δι’ άπειραρίθμων γεφυρών. Ό  οφθαλμός έξοικει- 
οΰται τόσον εις τούς υδατίνους δρόμους, εις τάς θαλασσ;ας 
πλατείας καί βουλεβάρτα, αί οίκίαι φαίνονται τόσον φυσικώς 
λουόμεναι άνά πάσαν στιγμήν καί βυθίζουσαι τά  θεμέλιά των 
εις τά ύδωρ, οί πρό αύτών στύλοι μέ τούς έπ’ αύτών φανούς, * 
οί άπό τής ύγράς καί κυματιζούσης έπιφανείας έξερχόμενοι καί

» r  » ·» , , V Μηέν αυτή εις απεριόριστον έκτασιν αντανακλώμενοι φαίνονται το- 
σοι άγρυπνοι φύλακες τήςήσυχίας, ώστε δεν δύναταί τ ις νά έν- 
νοήση, τήν Βενετίαν ώραίαν, πρωτότυπον, γραφικήν, ιδιόρρυ
θμον, χαϊδευμένον καί ιδιότροπου τής φύσεως δημιούργημα, 
έάν δέν πλέη διαρκώς εις τό ύδωρ, έάν ώς φιλάρεσκος νηρηις 
δέν αντικατοπτρίζεται άνά πάσαν αυτής διεύθυνσιν έντος τού 
μαγικού κατόπτρου, οπερ ό βασιλεύς τών ύδάτων εζέτεινε πρό 
αυτής.

Ά λ λ ’ώς παν ώραίον πράγμα έχει καίτήν αντίστροφον αυτού 
οψιν, ούτω καί ή Βενετία έχει τούς στενούς καί έλικοειδείς 
χερσαίους δρομίσκους της, οΐτινες ήδύναντο καί νά λειψωσιν, 
άφού ή δι’ αύτών κυκλοφορία έν τή πόλει αποβαίνει δυσχερηζ 
ένεκα τών απειραρίθμων γεφυρών, ών ή άνάβασις καί κατα- 
βασις ανιαρά καί κοπιώδης είναι.

Ά λ λ ’ όταν ΰπολογίση τις ότι ή Βενετία δέν έκτίσθη μόνον 
προς τέρψιν ή δέν έχρησίμευσεν ώς αποκλειστικού τών δουκών 
καί εύγενών ένδιαίτημα, όταν σκεφθή ότι πολλοί πτωχοί οι- 
κονομούσιν ικανά έκ τών γλίσχρων εισοδημάτων των σολδια, 
διά τής διά τών όδών καί γεφυρών τούτων μεταβάσεως των 
εις τά  έργα των, τότε έννοεΐ καί συγχωρεί τήν παρατονίαν ταυ- 
την ώς έπιβαλλομένην ύπά τής ανάγκης.

rr“Αλλως τε όλη ή μικρά τού έμπορίου κίνησις τελείται οι 
τών χερσαίων τούτων τής .πόλεως όδών, αϊτινες είναι πλαχο 
στρωτοί, καί τόσον καθαραί, ώστε τά  διά τάς ακαθαρσίας τηί" 
πόλεως προωρισμένα χειροκίνητα αμάξια είναι εκ καρύου έστιλ 
βωμένου ξύλου, όμοιάζοντα μετά κομψοτεχνικά παρ’ ήμϊν ~ου 
λαού ίματοκιβώτια,τάδέσάρωθρατών άδοκαθαριστριών— αιτινες 
φέρουσιν ομοιόμορφον στολήν καί πίλον έκκηρωτού υφάσματος, 
έφ ου σημειούται ό τίτλος τού έπαγγέλματός των — είναι ομοι^ 
ώς εκείνα δΓ ών καθαρίζομεν τάς αίθούσας μας. Διασχίζουσαι 
ίκανώς δαιδαλώδη σειράν τοιούτων δρομίσκων άνά τήν δυτικτά 
πλευράν τής μεγάλης διώρυγος, εύρισκόμεθα πρό τού μετ άλου" 
ναού τής ένδοξου Παναγίας τών Φραγκισκανών, Sania Mari»! 
Gloriosa Dei Frari τού μαυσωλείου τούτου τής Ένετικής δη--
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μοκρατίας. -Υπό τήν ίεράν αυτής στέγην ήσυχάζουσιν έν άδελ- 
φοποιήσει ό ήρωϊσμός μετά τής μεγαλοφυίας, ή δόξα μετά 
τήεπίστεως. Δόγαι περίδοξοι ώς ό Φώσκαρης, άγιο: ήρωες ώς 
I  ^Αμβρόσιος, ζωγράφοι έκπλήξαντες τόν κόσμον ώς ό Τισι- 
ανός, γλύπται δεσπόσαντες τής τέχνης ώς ό Καννόβας, κοι
μούνται ένταύθα τόν ύστατον ύπνον τού θανάτου.

Είσήλθομεν μετά δειλίας και σεβασμού, ον έμπνέει ή ιστο
ρία τοίούτου κοιμητηρίου. Τόσον τά πνεΰμα καί ή καρδία μας 
1% τών άνά τήν Βενετίαν έντυπώσεών μας ήτο πλήρες τού Τ ι- 
σιανού, τόσον ό μέγας ούτος καλλιτέχνης είχεν, άνά πάσαν έ- 
πίσκεψιν μας εις ναούς ή εις μουσεία, άποσχολήσει τήν διάνοιάν 
μας, ώστε ό πρώτος τάφος, όν έζητήσαμεν νά άσπασθώμεν. 
ήτο ό ίδικός του.
ι,: Μέγας, στιλπνός, περ ίκομψος, έκ μ α ρ μ ά ρ ο υ 1 ε υ κ ο τ  άτ ο υ, μέ 
πληθύν άλληγορικών προσώπων καί έν τφ  μ.έσω τεσσάρων στη
λών αύτάν τάν Τισιανόν καθήμ-ενον παρά τό πλευράν τής Με
γαλοφυίας, ό τάφος ούτος δέν έπιβάλλει τάν σεβασμόν, δέν έμ
πνέει τάν θαυμασμόν., τάν όφειλόμενον εις τήν έξοχότητα ήν 
περικλείει. Τά μαυσωλεία τοιούτων άνδρών ή έπρεπε νά σχε- 
διάζωνται παρά καλλιτεχνών άνωτέρων των έν τή τέχνη, ή 
νά περιορίζωνται εις άναθηματικάς στήλας, αϊτινες έν τή μονο- 
τόνω πρός τά  άνω έξελίξει των χωρίς νά λέγωσι τίποτε, λέγουσι 
πολλά.
' ’Απέναντι τού τάφου τούτου ύψούται έπίσης λευκός, έπισης 
στιλπνός, έπίσης μετά συμβολικών καί άλληγορικών παραστά
σεων ό τάφος τού Καννόβα. Τό σχέδιον, ώς λέγουν, είναι αυτού 
τού ίδίου, έκτελεσθέν, όπως χρησιμεύση ώς τάφος τού Τ ι- 
σιανού. "Οπως δήποτε μεθ ’ όλον τό άσύνηθες πυραμιδοειδές 
σχήμά του. μέ τήν χαίνουσαν εκείνην ύπά τήν πυραμ,ίδα θυ
ρίδα, δ ι’ής βλέπει τις τό έσωτερικόν τού τάφου σκότος, μέ τάς 
Μούσας αϊτινες έν συνοδία φαίνονται ταχθεΐσαι έκεί, όπως ε- 
πιδείξωσι τήν λύπην των, μέ τήν Μεγαλοφυίαν, τήν κρατούσαν 
έσβεσμένην τήν δάδά της, μ.ε τόν έπί βιβλίου στηριζόμενον και 

-χλαίοντά πως λέοντα, ό τάφος ούτος έχει τ ι τό βΐβιασμενον, 
τό έπιτετηδευμένον, τό άπαιτοΰν ώραν πολλήν π'ρός άναλυτι- 
κήν μ,ελέτην τής ολίγον γριφώδους διακοσμήσεως αύτοΰ.

Β· Ή άρχιτεκτονική τών τάφων τούτων προδίδει κατάπτωσιν 
τής τέχνης, κατάπτωσιν, ήν άνά παν βήμα καί εν πκσιν α
παντά τις έν Βενετία περί τά  τέλη τού δεκάτου έβδόμ.ου καί 
τάς άρχάς τού δεκάτου ογδόου αίώνος.
£ Ό άστήρ τής κοσμοκοάτορος δημοκρατίας, τής καταπλη- 
ςάσης τήν Εύοώπην δλην,εύρίσκεται ήδη σκοτεινός και αμαυρός 
περί τήν δύσιν του. Τάς τελευταίας άκτϊνας καί σπινθηρισμους 
του δανείζεται έκ τών αιθουσών των δύο διάσημων γυναικών 
της, αϊτινες ήκμασαν, ώς προείπομεν, περί τά  τέλη τού 1 / ου 
καί τάς άρχάς τού 18ου αίώνος, καί αϊτινες συνεκέντρουν περί 
αύτάς πάσαν έξοχότητα καί μεγαλοφυίαν, παν δ ,τι μέγα καί 

κιοιαπρεπές περιεσώζετο έτι εις τήν όλονέν έκπίπτουσκν καί έκ- 
.φυλιζομένην δημοκρατίαν.
I Η πρώτη τούτων ή Ζουστίνα Μικιέλ διελθούσα τά  πρώτα 

-μετά τάν γάμον της έτη έν Ρώμη,ένθα ό πατήρ της ήτο άπε- 
ττάλμένος τής Ένετικής δημοκρατίας, έσχετίσθη ¡/.ετά τών 
•διαπρεπεστέρων τής ’Ιταλίας άνδρών, οΐτινες έθαύμαζον τήν 
Νξοχον γυναίκα τήν διακρινομένην μεταξύ τών διααπρεπεστέρων 
*γυναικών τήςΡώμης,κατά τό πνεύμα,τήν καλλονήν, τήν εύγέ- 

| ·νειαν καί τήν χάριν.Έκ τής συναναστροφής της μ.ετά τοιούτων

άνδρών ή Ζουστίνη ώφελήθη μεγάλως, άπέκτησε δέ βαθμ.ηδον 
φήμην παγκόσμιον, ήτις τήν συνώδευσε καί έν Βενετία κατά 
τήν αύτόθι έπάνοδόν της.

Ό  Καννόβας,·ά έλληνιστής καί διάσημος μαθηματικός “Α γ
γελος Ζενδρίνης, ό διαπρεπής ρήτωρ ’Ιωσήφ Βαρβιέρης, ά σο
φός Λουδοβίκος Καρέρ, ό πρώτος ιστορικός συγγρκφεύς τής 
’Ιταλικής τέχνης Λεοπόδος Σικονιάρα, καί πληθύς άλλη έξο— 
χοτήτων, μεταξύ τών όποιων καί πολλοί ξένοι, έν οΐς ό λόρ
δος Βύρων, ή τότε έπισκεφθεϊσα τήνΈ νετίαν κ. Στάελ, κ. ά. 
άπετέλουν τόν κύκλον τών θαμιστών καί θαυμαστών τής αι
θούσης τής Ζουστίνης Ρενιέ Μικιέλ.

Ή Ζουστίνη ήτο υπέρ πάν άλλο πατριώτις καί γνήσια δη- 
μοκράτις. Τόν Βοναπάρτην έξέλαβε κ α τ ’ άρχάς ώς είλικρινώς 
προΟτατεύοντα τήν καταρρέουσαν δημοκρατίαν, καί μετά πολ- 
λού ένθουσιασμοΰ έγραφε καί ώμίλει περί αύτοΰ. Κατά τυ -  
χαίαν όλως σύμπτωσιν έγνωρίσθη μ.έ τόν διευθύνοντα τότε τάς 
τύχας δλης τής Εύρώπης άνδρα, ένω δέ πάντες οί ισχυροί έ- 
κυπτον πρό αύτοΰ τήν κεφαλήν περιδεείς καί ταπεινοί, ή Ζου
στίνη τόν άντιμετώπισε μετά θάρρους καί συνδιελέχθη μετ αύ- 
τού μετ’άφελείας καί πνεύματος, δικαιώσαντος τήν φήμην της.

«Ό  Μέγας Ναπολέων έπεθεώρει τά  στρατεύματα έν Βε
νετία, δτε τυχαίως διήλθεν εκεϊθεν διά μέσου τού πανταχόθεν 
συρρεύσαντος πλήθους ή Ζουστίνα Ρενιε Μικιέλ. Εις τών άκο- 
λούθων τού αύτοκράτορος τήν ¿χαιρέτισε διερχομένην, ό δε Να
πολέων έρωτήσας καί μαθών τις ήτο αύτη,έστειλε καί την εκα- - 
λεσε παρ' έαυτώ.

Ή Ζουστίνα ¿πλησίασε καί ¿χαιρέτισε τάν-αύτοκρατορα.
Καί εις τί οφείλετε τήν φήμην σας ; τήν ήρώτησεν άποτό- 

μως πως ό μισών τάς σοφάς γυναίκας Ναπολέων.
Εις τήν φιλίαν, Μεγαλειότατε, ήτις γινώσκει νά διαδιδη

τόσα καλά δι’ έμέ.
Καί τ ί έγράψατε μέχρι σήμερον ; Εις στίχους ή εις πεζόν ;
Ε λάχιστα  πράγματα, έντελώς άνάςια λόγου, πάντοτε δε 

εις πεζόν, διότι ούδέποτε κατώρθωσα νά κατασκευάσω ενα 

στίχον.
’Αλλά σείς μοί φαίνεσθε ώς έμπνευσμενη Μούσα, τή είπεν ό 

αύτοκράτωρ.
Θά τά έπεθύμουν, Μεγαλειότατε, διότι με τήν ώραιαν αυ

τήν εύκαιρίαν θά έλεγον πφάγματα, δυνάμενα νά με άπαθα- 

νατίσωσι».
Ά λ λ ’ ή Ζουστίνα έπαυσε νά θαυμάζη τόν Ναπολέοντα, ευ

θύς ώς ένόησεν ότι ούτος παρεσκεύαζε δι ίδιοτελείς σκοπούς 
τήν προσάρτησιν τής Βενετίας εις τήν Αυστρίαν.

Σπεύδει τότε ή μεγαλοφυής πατριώτις νά ύψώση.ύστάτην 
φωνήν υπέρ τής σωτηρίας τής πατρίδος της. Γράφει εις πάν- 
ταςτούς ισχυρούς έν Γαλλία φίλους της, ζέλπίζουσα ότι ήδύ
ναντο ούτοι νά μεταπείσωσι τόν α^τοκράτορα.

Έ ξ έπιστολής της πρός άνδρα έξ Ένετίας καταγόμενον 
άλλα μέγα διαδραματίζοντα μέρος έν τή ¡γαλλική πολιτική, 
άποσπώμεν τά  άκόλουθα : Πώς ή Γαλλία δύναται νά άνεχθή 
καί κατασκευάση τήν έπέκτα-ζιν τών κτήσεων του φυσικου 
έχθρού της — ένόει τόν αύτοκράτορα τής Αυστρίας οταν ή -  
δύνατο νά μάς καταστήση άληθεϊς καί ισχυρούς φιλους^της, 
Ό  Ναύσταθμός μας, οί λιμένες μας, τά  θάυμάσια^ δημόσια 
άνάκτορά μας, άτινα ήδύναντο νά παράσχωσι το̂  αναγκαιον 
υλικόν διά κεντρικήν πόλιν, θά κκτεδαφισθώσι. Ή Βενετία
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ούτω θά γίνν] έ·ν τώ αελλοντι ο,τ', ήτο έν άρχή άποχλειστική 
κατοικία. ιχθύων καί ολίγων άλίέων, άφού οί έναποχ.ένοντες 
κτηι/.ατίαι εύγενεΐς θά έκπατρισθώσι βεβαίως. Σείς οστις έχετε 
ψυχήν εύαίσθητον δέν φρίττετε προ τής πραγματικής ταύτης 
εικόνος τής πατρίδος καί των συμπατριωτών σας ; ’Ά  ! αγα
πητέ φίλε ! Μή βραδύνετε, εάν δύνασθε νά πράξητε καλόν τ ι 
υπέρ τής άτυχούς χώρας μ.ας, νά το πράξητε αμέσως. Δέν 
θέλομεν νά ύποταχθώμεν εις τόν Αύτοκράτορα, θέλομ.εν νά μεί— 
νωμεν ελεύθεροι. Ά λ λ ’ έάν τά  πράγματα δέν μ,εταβληθώσι, 
βεβαίως θά μάς καταβροχθίση οΰτος».

Και ούτω ή Βενετία υπερασπίζεται τόσον σθεναρώς καί μετά 
τόσου πόνου κατά τά  τελευταία τής ανεξαρτησίας της έτη υπό 
μιας γυναικός, ένώ οί απόγονοι Δογών καί μεγιστάνων της, οί 
πλουτίσαντες έκ των δημοσίων θησαυρών, επί τοσοϋτον εϊχον 
έκφαυλισθή, ώστε αυτοί ούτοι νά παρασκευάσωσι την ύποδου- 
λωσίν των.

Η Π Α Ρ Α Λ Τ Τ Ι Κ Η

Ή "Ιρμα- δέ -  Βελμίρη ήτο ώραία, ευφυής καί πλούσια. 
Ό  πατήρ της κατεϊχεν υψηλήν κοινωνικήν θεσιν καί ΰπερη- 
γάπα τήν θυγατέρα του. 'Όταν ή Ιρμκ έφαίνετο εις συνανα
στροφήν τινα περιεκυκλουτο’ έγέλων οτε αύτη έγέλα, έάν έ
σκωπτε' τινα  ευθύς άπαντες έσκωπτον αύτόν έπίσης- έάν ή δι
καιοσύνη καί ή άγαθότης της τή έπέβαλλον νά ΰπερασπισθή τό 
θυμά της ήρχιζον νά έπαινώσι τό πνευμ-ά της, καί τέλος έθαύ- 
μαζον τήν καρδιάν της.

Κ α τ ’ άρχάς ό κόσμος κατέθελξε τήν Ίρμαν. Ά λ λ  έντάς 
ολίγου άηδίασεν αύτόν ήσθάνθη τό μάταιον όλων αύτών τών 
ανευ ήδονής εορτών, όλων τών ψευδών έπαίνων, όλων τών ανευ 
αισθήματος περιποιήσεων. Κατέστη σκυθρωπή καί έμελαγχόλει 
συνεχώς’ όταν ό πατήρ της τή έλεγε νά έπισκεφθώσί τινα,αύτή  
τόν έλάμβανεν έκτου βραχίονος καί τόν ώδήγει εις τήν εξοχήν.

Εαρινήν τινα ήμ.έραν, καθ’ ήν όλη ή “φύσις έώρταζεν, ή 
"Ιρμα συνέλεξε λαμ.πράς πορφύρας δακτυλίτιδας καί ωραίας 
μυοσωτίδας, ά λλ ’ έτρεξε τόσον ώστε έδίψησε καί είσήλθεν εις έ- 
παυλίν τινα διά νά ζητήση' ποτήριον γάλακτος.

Κ αθ ’ ον χρόνον ή ποιμενΐς κατεγίνετο ν άλμέξη τήν άγε- 
λάδα, ή "Ιρμα παρετήρησε νεάνιδα καθημένηΐ πλησίον του πα
ραθύρου, ισχνήν καί κάτωχρον. Αί κνήμαί της ήσαν περιτετυ- 
λιγμέναι εις έν πράσινον σκέπασμα, οί ισχνοί δάκτυλοί της κα- 
τεβίβαζον βραδέως τούς κόκκους ενός μ,ακροΰ ροδαρίου (rosaire)- 
ή γλυκεία φυσιογνωμία της ήτο τόσον ήσυχος ώστε έφαίνετο 
ευτυχής.

—  Τι έχεις; τήν ήρώτησεν ή Ιρμα- μού φαίνεσαι άσθενής.
—  Προ δύο έτών είμαι παραλυτική.
—  Φευ ! πόσον πρέπει νά ήσαι δυστυχής !
—  Δυστυχής; όχι! λυπούμ-αι ¡/.όνον διότι δέν δύναμαι νά 

είμαι ώφέλιμ-ος εις ούδένα, καί άπασχολώ τούς περί έμέ, ίνα 
με περιποιώνται.Άλλά προσεύχομαι υπέρ τής οικογένειας μου, 
καί ό θεάς θέλει τήν καταστήση ευτυχή άντί τών κόπων τούς 
οποίους τή  έπιβάλλει ή κατάστασίς μου.

—  Δέν δύνασαι νά έργάζησαι διόλου- πόσον πρέπειίνά βα- 
ρύνεσαι ;

—  Οχι, δέν βαρύνομαι. 'Όταν είμαι μόνη, είμαι με τόν 
Θεόν, άφ'.εροΰμαι εις Αύτόν καί τά  βάσανά μου χάνουσι τήν

πικρότητά των. ”Ω ! έάν ήξεύρετε πόσον ή προσευχή ελαφρύνει !’
— Ποιαν προσευχήν λέγεις ;
—  'Όταν τό πρωί ή ήλιακή άκτίς έρχεται νά φωτίσ-η τήν* 

κλίνην μου, ή καρδία μου ΰψούται πρός τον Θεόν, όστις μάς* 
δίδει τό φώς, τά θάλπος καί τήν ζω ήν άκούω τά  μικρά πτηνά 
τά  οποία έπαινοΰσι τόν θειον αύτών Ποιητήν, καί ένώ ή καρδία 
μου ψάλλει τόν ύμνον τούτον, τά  χείλη μου έπαναλαμβάνουσι- 
τά « Χαίρε Μαρία ».

— Πώς ; ή προσευχή αύτή άρκεϊ εις όλας σου τάς άνάγκας;
— "Ω ! Ό χ ι ! όταν όλη ή οίκογένειά μ.ου έγερθή, όταν έκα

στος ύπάγη εις τήν έργασίαν του, τότε κάμνω τήν μεγάλην· 
μου προσευχήν- λέγω τό : «Πάτερ ήμών»' ζητώ δι’ όλους τόν 
έπιούσιον άρτον, παρακαλώ τόν Θεόν, νά μή μάς άφήση νά ΰ- 
ποπέσωμεν εις τόν πειρασμόν τής αμαρτίας, νά μάς μ-άθα, νά 
ύποτασσώμεθα εις τό άγιον Αύτοΰ θέλημα, νά μάς κάμνη νά 
συγχωρώμεν όσους μάς έπταισαν, καί νά συγχώρηση τά  πταί
σματα ή μ ώ ν έπειτα λέγω τ ά : «Πιστεύω» είμαι τόσον εύτυ- 
χής όταν κάμνω τήν ομολογίαν τής πίστεως' ένώ τήν έπανα— 
λαμβάνω, ή καρδία μου ζητεί άπο τόν Θεόν, όπως ή ομολογία 
αύτη γίνγι κοινή δ ι’ όλους. *Ω Κυρία ! υπήρξα πάντοτε άσθε
νής,άπά τής παιδικής μου ήλικίας είμαι παραλυτική,δέν ήξεύρω 
ν’ άναγινώσκω, άλλά προσεύχομαι, καί ή προσευχή στηρίζει τό- 
θάρρος μου καί μοί παρέχει τήν χαράν έν τω  μ.έσω τών βα
σάνων μ.ου.

—  Είσαι πολύ γενναία.
—  Είπε ότι είμαι πολύ εύτυχής, διότι είμαι χριστιανή, πι

στεύω, άγαπώ, έλπίζω' αύτά είναι ή ζωή τής ψυχής, έν τούτω* 
έγκειται ή άληθής εύτυχία ! Σταθήτε, Κυρία, ίδετε έκεί εις 
τόν ορίζοντα τό< ήλιον, όστις πλησιάζει εις την δύσιν του Γ 
πόσον είναι ωραίος !. . πώς θέλετε νά μή κυριευθώ άπά εύγνω- 
μοσύνην διάτόνΘεόν, οστις μ.ο! δωρεΐται το μ.εγαλοπρεπες τούτο- 
θέαμα! ποιος βασιλεύς ήθελε δυνηθή νά προσφέρω τοιούτόν τι; 
εις τόν λαόν του ; άκούσατε τά  πτηνά, άτινα προτού να κοι- 
μ.ηθώσιν εύχαριστούσι τόν Θεόν διά τήν ωραιότητα τής ήμέ- 
ρας, διά τήν ήρεμίαν τής νυκτός, και εγώ ηθελον φανή ¡/.άλλον· 
άχάριστος άπά τά  μικρά ταύτα  πλάσμ.ατα ! ----

—  Ά λ λ ’ όταν φθάση ό χειμ.ών, όταν ή χιών σκεπάση, τη'* 
έξοχήν ;

—  'Όταν ό άνεμος φυσα, όταν άκούω τά  μεγάλα δένδρα νά. 
θρηνώσι βιαζόμ.ενα ύπό τού βορρά, διπλούν δε σκέπασμα θερ- 
μαίντ, τά  παγωμένα μέλη μου,Άύχαριστώ τον Θεόν, οστις ¡/-θ’- 
παρέχει καταφύγειον, καί ζητώ τό αύτό δι’ όλα τά  πλάσματα. 
Καί τό εσπέρας, όταν μοί παραχωρώσι τήν καλλητέραν θέσιν· 
τής εστίας, όταν τό πΰρ σπινθηροβολή, ή δέ φλός άνέρχεται η- 
σύχως, ένώ ή μάμμη μού διηγεΐταιξώραίαν ιστορίαν, ή ψάλλετ 
ή μήτηρ μου ώραϊον άσμ.α, έάν ήξεύρετε πόσον είμαι εύτυχης»-

Ή Ίρμ,α δέν ήδύνατο νά πιστεΰση τά  ώτά της :
— Πάτερ μου, άνεφώνησε, πόσον ήμην άχάριστος ! υγιαίνω,· 

ύπερπληροϋμαι τών δώρων τού Θεού., και δεν ημην ευτυχεί - 
τώρα εννοώ διατί : έψιθύριζον τάς προσευχάς μου, ά λλ ά  δέν 
προσηυχόμην, ή καρδία μ.ου ήτο ψυχρά, τά πνεύμ-ά μου 5?ε~ 
ρετο άλλαχού. Τά θαύματα τής δημιουργίας δέν ήσαν δι εμ·ε 
θαύματα, δέν έβλεπον τίποτε, καί ό Θεός όστις άποκαλυπτε-  
τα ι μετά τοσαύτης μεγαλοπρεπείας, ήτο δι’ έμέ κύριος άγνω
στος. Ά λ λ ’ ή νεάνις αύτη ΰποφέρουσα μ.ετά τοσαύτης ΰπομο 
νής, πλήρης τής θείας χαράς ήνοιξε τούς οφθαλμούς ρου»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

ίϊξεύρω ήδη πού νά εΰρω τήν εύτυχίαν. Είναι πλησίον σου, ώ 
θεέ μου !.
. Ή "Ιρμα καί ό πατήρ της είναι τώρα εύτυχέστατοι άνθρω
ποι. Τήν πρωίαν εύχαριστούσι τόν Θεάν οτι παραχωρεί αύτοίς 
Χ«ί άλλην ήμ-έραν διά νά πράξωσι τό καλόν, το εσπέρας εύ- 
λογούσιν Αύτόν διά τήν χρησιμοποίησή τής ήμέρας των.

( Έ *  τ ο υ  Γ α λ λ ι κ ο ύ )  ’Α ν τ ι γ ό ν η  I .  Α ο υ ζ ί ν α .

Φ Γ Λ Α Κ Α Ι  Τ Ω Ν  Γ Γ Ν Α Ι Κ Ω Ν  
ε ν  i : \ i r n  ν

(Έ* του * Αγγλικοί») — (Συνέχεια).
Αί τράπεζαι ήσαν έστρωμ.έναι διότι έπλησίαζεν ή μεσημ.- 

βρία, τά φαγητόν των συνέκειτο έκ ροφήματος καί άρτου’ οίνος 
δίδεται μόνον εις όσας έχουσι κοπιαστικής σωματικάς έργασίας. 
Δειπνούσιν εις τάς έξ τό εσπέρας, τά δεϊπνον συνίσταται έ; 
άρτου, τυρού, χόρτων καί οπωρών. Τάς Κυριακάς καί εορτάς 
διανέμεται εις πάσας κρέας καί οίνος.
■, Ή αύλή όπου μένουσιν έν όίρα άναπαύσεως είναι μ.εγάλη' 

κατά τάς τρεις πλευράς ορίζεται ύπό τού κτιρίου, έπί τής τέ
ταρτης όμ.ως κείται ό κήπος, ό όποιος είναι προωρισμένος διά 
τάς άδελφάς. Καλλιεργείται δέ ύπό καταδίκων, καί συνήθως 
διά τήν έργασίαν ταύτην έκλέγονται γυναίκες, αΐτινες, ένεκα 
διαφόρων λόγων,είναι συμφερώτερον νά χωρίζωνται τών λοιπών.

Κατόπιν έπεσκέφθημ.εν τούς κοιτώνας- ύπάρχουσιν οκτώ 
τοιούτοΓ είναι μ.εγάλοι καί εύάεροΓ αί κλίναι είναι σιδηραί, τά  
σκεπάσματα, μ.ετά φροντίδος δεδιπλωμένα, έκρέμαντο έκ τών 
σιδηρών κιγκλίδων τής κλίνης, ένώ τά  στρώματα ήσαν τεθει
μένα ορθώς κατά κατά πλάγια αύτών. Διά τών άνοικτών καί 
περιπεφραγμένων παραθύρων πλείστος όσος καθαρός άήρ εί- 
σήρχετο.
, Φώς άνημμένον φυλάττεται δι’ όλης τής νυκτός έν τοίς κοι- 
τώσι, καί γενική έπίβλεψις γίνεται διά τών παραθύρων παρά 
μ.ιάς άδελφής, ήτις άγρυπνεί μέχρι τού μεσονυκτίου, ότε άντι- 
καθίσταται ύπό άλλης μέχρι τής πρωίας· αί δέ λοιπαί άδελφαί 

Εκοιμώνται ήσύχως έν τοίς ίδιαιτέροις αύτών θαλάμ.οις. Τέλος 
Μοομεν τάπρός τιμ.ωρίαν κελλ'.ά. 'Τπάρχουσι δέ τοιαύτα μ.όνον 

ίζ! είναι μικρά σκοτεινά δωμάτια, έχοντα τά  παράθυρα τόσον 
ύψηλά, ώστε άδύνατον είναι νά τά  φθάσητις. Α ί θύραι όλων τών 
κελλιών τούτων ήσαν ήνεωγμέναι, εις έν έξ αύτών εκειτο πε- 
παλαιωμένον στρώμα" άλλο έχρησίμ,ευεν ώς άποθήκη γεωμή
λων. Μεθ’ υπερηφάνειας’ ή Διευθύντρια είπεν έίς ήμάς, ότι 
«πανιώτατα εΰρίσκεται εις τήν άνάγκην νά περιορίση έκεί κα- 
τάδικόν τινα, καί ότι τό τοιούτον άπαξ μόνον συνέβη έφέτος. 
Ενίοτε δέ ετος ολόκληρον παρέρχεται χωρίς νά παρουσιασθή ή 
ανάγκη αύτη.
Ε Πρό τής άναχωρήσεως ήμών, μάς προέτεινεν ή Διευθύντρια 
ν* επισκεφθώμ,εν καί τάς αίθούσας αίτινες χρησιμεύουσιν ώς νο- 
®όκομείον. Δύο αί’θουσαι ήσαν προωρισμ,έναι διά τήν χρήσιν 
"αυτήν. Ή μία μεγαλειτέρα τής άλλης- άλλ’ εις άμφοτέρας ύ- 
“ήρχον άσθενεϊς- τινές έπασχον μόνον έλαφρά παροδικά νοσή
ματα, άλλα: δέ σοβαρώτατα, τά  όποια ταχέως έμ.ελλον νά θέ- 

0 βω®( τέρμα εις τόν έπίγειον αύτών βιόν. Πάσαι ένοσηλεύοντο 
μετα τρυφερότητος, καί καθ’ έκάστην αί άδελφαί συνίστων εις 

Κάυτάς τάς έκ τής θρησκείας παρηγοριάς καί έλπίδας.
V  Ανεχωρήσαμεν άποκομίζοντες έντυπώσεις πολύ διαφερούσας

έκείνων, ας έχει τις συνήθως έκ τής εις τοιαύτα ιδρύματα έπι- 
σκέψεως. Λέγουσιν ότι ή ποινή είναι πολλάκις τό μεγαλήτερον 
εύεργέτημ.α πρός τούς άμαρτάνοντας. Τω όντι ούτω συμβαίνει 
ενταύθα. Πολλάκις ή Διευθύντρια έχει λάβει έπιστολάς έκ 
πρώην φυλακισμένων, αίτινες έκφράζουσι τήν εύγνωμοσύνην των 
διά τήν διδασκαλίαν, ήν έλαβον παρ’ αύτής, καί διά τήν επιρ
ροήν ήν έσχεν αύτη έπί τού μετέπειτα αύτών βίου.

Εύφραίνεται ή καρδία ήμών βλεπόντων έν ’Ιταλία τοιαύτην 
φυλακήν τών γυναικών καί συναντώντων άδελφάς αίτινες ά -  
φιερώθησαν εις τά βαίνειν έπί τά  ίχνη Εκείνου όστις ήλθε «ζή- 
τήσαι χα ι σώσαι τό άπο.Ιω.ίόή» Άναμιμ,νησκόμενοι τού έργου 
αύτών, δυνάμεθα πάντοτε νά άνακαλέσωμεν εις τήν μνήμην καί 
την τού Σωτήρος ήμών εύλογίαν. α Δεύτε οι εύλογημένοι τού 
Πατρός μ.ου κληρονομήσατε τήν ήτοιμασμένην ΰμϊν βασιλείαν 
άπο καταβολής κόσμου. Έπείνασα γάρ καί έδώκατέ μοι φαγειν * 
έδίψησα καί έποτίσατέ με- ήσθένησα καί έπεσκέψασθέ με ' <ιέν 
ψυ.Ιαχίι ημην χαί {¡.Ιθετε Λρόο μ ε » .

Καί άλλοτε καί νΰν βλέπομ,εν ότι ούτε αί βαρεϊαι ποιναί ούτε 
ή τυραννική πίεσις ισχύουσιν έπί τών καρδιών, καί τών πεπω- 
ρωμένων έτι, όσον ή μετά πραότητος νουθεσία καί ή ελπίς τής 
άφέσεως τών αμαρτημάτων, καί ή εντεύθεν ψυχική γαλήνη ή 
άπό τής διδασκαλίας καί τών θείων διδαγμάτων τού Σωτήρος 
ήμω ΐ άπορρέουσα.

Μ « έ σ α η  Μ ά σ σ ω ν ο ς .

Λ Ο Γ Ο Σ  

Τ Η Σ  Κ· Σ Α Π Φ Ο Υ Σ Λ ΕΟ Ν ΤΙΑ ΔΟ Σ
ϊ ε ο χ σ μ ι ώτ*τε Ά ρ χ ι ε ρ ε ϋ ,

Ά ζ ιο τ iuol Κ ν ρ ία ι  χ α ι  Κ νρ ιο ι ,
ΓΙαραιιηθεΐσα μετ «πολλής λόπης τοΰ ίν Σμήοντ) προσφιλούς μοι Κεντρ. 

Ιίαρθεναγωγ. δπεο ir.\ 22 '¿τη διεόβονα, κ«ί «ποχοιριοΟεΐσα Ιχείνοο ενεχα τοΰ 
*πό τών ψιλτάτων μοι τέκνων καρδιβλγους χωριομοΰ, ’Ιλθοοσ« δ’ Ινταϋθ« πρό 
διοηνίας, "να πλησίον αύτών διαδιώσω, παρεκλήΟην έπανειλημμε'νως ύπό τών 
αξιότιμων μελών τοΰ Διοικητικοί Συμβουλίου της φίλης Παλλάδος, ί’να και 
πάλιν ήδη άναλάβω τήν διεύθυνσιν αυτής. Δέν ήδυνήθην ν’ άντιστώ εις τήν 
τοιαύτην εύγενή πρόσκλησιν και παρακλησιν. Απεδίχθην μαλιστα οιά τους λο- 
γους τούς δε : Πρώτον ίνα ίπαναλάβω, τής ευκαιρίας μοι ταύτης γενομε'νης. καί 
συνε/ίσω τόν έπί 9 ετη Ιν τή Παλλάδι αύτή αγαθόν χαί τελεσφο'ρον άγώνά. 
μου Ιν τώ σταδίω τής έκπαιδεύσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τών ήμετε'ρων νεα- 
νίδων, καί εί’τι ύπελείφθην κατ’ Ικεΐνον, ή καί Ιζημίωσα τήν Παλλάδα κατά 
τήν πρό 5 Ιτών άπ’ αύτής άποχώρησίν μου, αναπληρώσω αύτό, χαί τήν γενο- 
με'νην ζημίαν διά νέων Ιχπαιδευτιχών καί παιδαγωγικών αγώνων άποτίσω καί. 
ίκπληρώσω.

Δεύτερον υπεχώρησα ε’ις'τήν εύγενή πρόσκλησιν τών αξιότιμων μελών τοΰ 
Συμβουλίου κατιδοΰσα τόν άξιάγαστον ζήλον αύτοΰ υπέρ τής διασώσεως καί- 
διατηρήσεως τοΰ πασης συμπάθειας καί υποστηοίξεως άξιου άνωτάτου τούτου 
παρ’ ήμΐν Έχπαιδευτηρίου'τής θηλείας νεότητος' καί στο/ασθεΐσα οτι χάγώ ή 
τόσον άλλοτε 6πέρ αύτοΰ πονήσασα καί άγωνισαμενη, πρέπει τό γε νΰν νά 
προσφέρω τήν Ιμήν συμβολήν πρός τήν περαιτέρω άναγχαίαν διατήρησιν χαί. 
προαγωγήν τοΰ τοσοϋτον Ιθνωφελοΰς τούτου χαί άναγχαιοτάτου, Γνα ζή, τής γυ- 
ναιχείας Ιχπαιδεύσεως Ιν τή ανατολή κέντρου. j

Τρίτον άπεδέ-χθην, μή ευχαριστούμενη νά διάγω τόν βίον ανευ τής άναπο- 
σπάστου μοι γενομένης ’Εκπαιδευτικής Ιργασίας, μεθ’ ής έπί 42 έτη στενότατα 
ούτως ε’ιπεϊν, συνεζεύχθην, ώς είπον τοΰτο καί Ιν τω πρός τήν αγαπητήν μοι 
Σμύρνην άποχαιρετητηρίω μου λόγω, καί Ιπομε'νως μή άποφασίζουσα είσέτι 
νά άποχωρισθώ τής μακροχρονίου ταύτης Ιν τώ Ικπιιιδευτιχώ άγώνι δράσεώς 
μου, πριν ή Θεοΰ εύδοκοΰντος- καί υγείας μοι υπαρχούση! καί εις δΟετίαν κα
ταστήσω αύτήν. Τέταρτον, Κύριοι, υπεδύθην καί αύθις τόν Ιν τή Παλλάδι 
αγώνα έχουσα πεποίθησιν εις τινα, ώς κατενόησα, προωρισμένην μοι, δότε 
μοι είπεΐν, αποστολήν ώς πρός τά Παρθεναγωγεία, ήπερ άνωθεν Ιγένετό μοι 
ίνα διευθύνω Ιν Σάμω, Σμύρνη χαί Ινταΰθα τοΰτο τό τής Παλλάδος. Διατί 
προωρισμένην μοι τήν αποστολήν Ιν τοίς Παρθεναγωγείου τούτοις ειπον ; 
Διότι εις έκαστον τούτων, Ιν Σάμω δηλ. καί εν Σμύρνη δις προσκληθεισα κατά.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ρ.έν την πρώτην πρόσχλησιν διωργανωτχ χαι οιερρυθρ,ισα εκατερον των ομογε
νών εκείνων και λίαν φιλογενών κοινοτήτων, και εοάσισα αυτό Ιπι ασφαλών θε
μελίων υγιών και προοδευσίμων ’Εκπαιδευτικών αρχών, και μαλιστα τό Ιν 
Σάμοί πρώτον Ικεΐ, μτ\ υπάρξαντος Ιτε’ρου, ιδρυθεν δαπαναις της λίαν Ευ- 
παιδεύτου και ευγενους 'Ηγεμονίδος ’Αλεξάνδρας Γκικα, και ανατεθεν υπ* 
Ικείνης εις την έμην διοργάνωσιν και διεύθυνσιν.

Κατά δέ την δευτε'ραν προηγαγον αυτάς διά διευθύνσεως, δση μοι δύναμις, 
σκοπίμου, και διδασκαλίας τελεσφόρου εις σημεΐον προόδου και άναπτύξεως ούχί 
εύκαταφρόνητον και μάλιστα τό εν τη φιλτάτη Σμύρνη, εις ο και τρίτον προ 
4ετίας προσεκλ̂ θην καί η δη μετά πόνου πολλου απεχωρίσθην αυτού.

Συμπεραίνω λοιπόν ότι και εν τη φίλη Παλλάδι τό δεύτερον ηδη άναλαμ- 
δάνουσα την διεύθυνσιν αυτού θέλω συντελέσει τό κατ' ¿μαυτήν εις την καλλι- 
τέραν και τελεσφορωτέραν άνάπτυξιν και πρόοδον αυτού κατά τό ηθικόν μέρος 
και τό πνευματικόν, εξ ου μεγάλω; έξαρτάται κκί τό υλικόν.

Και διά τούτο λοιπόν εγκαρδίως απιδέ/θην την διεύθυνσιν αυτού και πά
λιν νυν έκ ταύτης της έν εμοι πεποιθτ|σεως όρμωμένη, ότι δηλ. διευθύνουσα 
δεύτερον ηδη τό άνιότερον τούτο της θηλείας ημών νεότητος ΙΙαρθεναγ. θέλω 
ιδει και αυτό, τη θεία συναρωγη εις βαθμόν άξιόλογον άναπτυ/θησόμενον και 
άκμάζονεν ζωη πλη'ρει Ινεργείας αγαθής και ευεργετικής εις τήν οικογένειαν και 
εις την κοινωνίαν καί εν αύτω άκμάζοντι ηδη ίσως Ιορτάσω, ει Θεός θέλει, και 
την 50ετίαν τών εν τω Έκπαιδευτικώ σταδίω άγούνων μου.

’Εκτός τούτων τών υποκειμενικών λόγων καί πέμπτον αντικειμενικόν προστί- 
θημι άξιον προσοχής, παρακινησαντά με Γνα άναδεχθώ την διεύθυνσιν πάλιν 
της Παλλάδος, καί όστις είναι ότι βλέπω τό κοινωφελές τούτο Παρθεναγω- 
γεΐον εύνοούμενον υπό της θείας Προνοίας καί προωρισμένον Γνα μη άποθάνη* 
διότι απ’ αυτής τής γεννήσεώς του πολλάκις μεχρις εσχάτων περιελθόν εις 
δυσχερείς περιστάσεις άνεδείχθη αποσόβησαν αυτάς* διό καί έσκέφθην ότι καί 
εγώ ώς καί πας άλλος πρέπει νά παρέχη αύτω τήν κατά δύναμιν συνδρομήν 
του, ηθικήν ή υλικήν διά τήν διατήρησιν τής ζωής αυτού άναγκαίας, ούσης εις 
τήν ηθικήν καί διανοητικήν μόρφιυσιν τής θηλείας ημών νεότητος.

*Αλλ * όμως, Κυοίαι καί Κύριοι, πρός έτίτευξιν τού θεοφιλεστάτου τούτου 
καί εύγενεστάτου σκοπού δεΐται άφ’ ένός παρ’ εμού καί παρ’ υμών τών συνερ- 
γασομένων καί συναγωνισομένων έμοί Καθηγητών καί Διδασκάλων, τού τε ά- 
ξιοτίμου Διοικητικού Συμβουλίου, δεΐται λέγω, θελήσεως αγαθής, ειλικρι
νούς καί ζήλου αληθώς ιερού καί άφοσιώτεως άμερίστου πρός τό σπουδαιό- 
τατον τούτο έργον τής διαμορφώσεως καί διαπαιδαγωγήσεως τών έμπεπιστευ- 
μένων ήμΐν παίδων, δεΐται, καί έπάναγκες έπομένως, Γνα άπαντες έμφορώμε- 
θα πνεύματος αγάπης καί όμονοίας αληθώς χριστιανικής, καί Γνα κατατείνω- 
μεν καθ’ άπασαν τήν έν τώ εκπαιδευτήρια) τούτω δράσιν ημών έν άγαθή αρ
μονία καί καθαρότητι καρδίας καί αύστηρότητι δέ εύγενεΐ καί έλλόγω πρός τον 
ενα καί μόνον σκοπόν τήν προαγωγήν δηλ. καί κατευόδωσιν τού προσφιλούς 
τούτου Παρθεναγωγείου τής πολυμόχθου Παλλάδος.

Ούδεμίαν υποστήριξιν, ούδεμίαν προστασίαν ίαυτού έχέτω τις ημών άλλως 
ή τήν κατά τόν Κανονισμόν καί τό πρόγραμμα τής διδασκαλίας επιμελή καί 
ακριβή εκπλήρωσιν τού καθήκοντος καί τήν πιστήν άφοσίωσιν πρός τούς έν τώ 
’Εκπαιδευτήρια) ηθικούς νόμους, *ού φύλαξ καί αντιπρόσωπος εστί τό Συμβού
λων καί ή Διεύθυνσις. Εντεύθεν παν παράπονον πρός αυτήν άπευθυνέτω έκα
στος καί εκάστη* πάσαν αιτησιν καί άπάντησιν πρός αυτήν άποτεινέτώ- καί αΰτη 
πολλάκις προβλέπουσα καί ποολαμβάνουσα θέλει συνεννοείται ε·. λικρινώς καί 
άμερολήπτως μετά τού Διοι. Συμβουλίου καί ενεργεί καί έκτελεΐ έν δικαιοσύνη 
καί ευσυνειδησία παν ό,τι δέον καί ικανοποιητικόν.

Τό δέ αξιότιμων Συμβούλων ουδέποτε καί δΓ ούδένα λόγον θέλει άποδέχε- 
σθαι έν άγνοια τής Διευθύνσεως ακρόασιν παραπόνου ή αίτήσεως ούδενός τών 
εργαζομένων Ιν τω Καταστήματι προσώπων, ά:ε εχον απεριόριστον έμπιστο- 
σύνην εις τόν ειλικρινή καί άμερόληπτον χαρακτήρα τής Διευθύνσεως.

'Υπό τό άγιον τούτο πνεύμα τής αλήθειας καί δικαιοσύνης συνδεδεμένης καί 
συνεννοούμενης καί συνεργαζομένης τήςΔιοικούσης αρχής μετά τής Διευθύνσεως 
κΊ τών-Καθηγητών καί διδασκάλων θέλομεν Γόει τό έργον ήμών κατευοδούμε- 
νον καί καρπών αγλαών βρίθον καί τόν Θεόν τής άγάπης καί δικαιοσύνης συν- 
αντιλαμβανόμενον ήμΐν καί συνεργαζόμενον μεθ’ ήμών.

ΆφΜτέρου αί φοιτώσαι μαθήτριαι, αί'τε ένδιαιτώμεναι καί αί έξωτερικαί, 
Γνα καί αυται μεθ’ ήμών πρός τόν είρημένον σκοπόν συνεργώσι, τήν κατευόδω- 
σιν δηλ. καί προαγωγήν τής έν ή έκπευδαίονται >ταύτης Σχολής, έξ ου καί ή 
αγαθή αυτών μόρφωσις καί άνάπτυξις έξαρτάται, όφείλουσιν έπί τών άναγκαι- 
οτάτων διά τήν προκοπήν αυτών αρετών δηλ. τής έπιμελείας, τής φιλομαθείας, 
τής φρονήσεως, τής σωφροσύνης, τής φιλαλήθειας, τής κοσμιότητος καί σεμνό- 
μνότητος καί μετριοφροσύνης, τής αγαθής έν γένει θελήσεως πρός τήν έκπλή 
ρωσιν τών μαθητικών καθηκόντων αυτών, νά έχωσιν έπικαθημένας τάς δύο 
ταύτας μεγάλας αρετάς, τήν Ευσέβειαν λέγω πρός τόν Κύριον, καί τήν Εύ- 
πείθειαν πρός ήμάς τούς παιδαγωγούντας καί εκπαιδεύοντας. Ναί, φίλταται μα- 
θήτριαι τήί φίλης Παλλάδος, γινώσκετε καλώς ότι όταν έχετε έν τή καρδία 
σας ζέον τό θρησκευτικόν συναίσθημα καί Ιμρορήσθε τον άγίον π/εύματ)ς τή

άγάπης καί έλπίδος καί πίστεως πρός τόν Ουράνιον Πατέρα καί όοτήρα παν 
τός αγαθού, ούδεμίαν δυσκολίαν, ουδέ πόνον καί αγώνα ’έχετε να φοβήσθε έν 
τώ μαθηματικού σας βίω* διότι ή χάρις τού Κυρίου ήμών ’Ιησού Χ̂ριστού θέ
λει ενισχύει τήν πρός τό αγαθόν όρμωμένην θέλήσίν σας, καί ή φιλοπονία σας 
καί ή φιλομάθεια καί έπιμέλεια καί πάσα διανοητική καί ηθική σας αρετή θέ
λει άνταμείβεσθαι διά τής ποθουμένης προόδου εις τε τά γράμματα καί τήν μόρ- 
φωσιν του αγαθού καί έναρέτου χαρακτήρος, όν πρέπει νά έ/ητε εν ολω τώ 
ίω σας, διά νά άποκαταστήτε έν τε τή οικογένεια σας καί εν τή κοινωνία χρή

σιμοι καί άξιοι τιμής καί άγάπης καί ύπαλη'ψεως, καί υλικώς καί ηθικώς νά εύ- 
δαιμονήσητε.

"Οταν δέ εύπειθήτε πρός ήμάς τούς διδάσκοντας καί παιδαγωγούντας, τότε 
πάσα ή μεθ’ ήμών σχέσις καί συνδιατριβή σας θέλει εισθαι λίαν ευχάριστος καί 
αγαπητή, εις ήμάς δέ εύχερεστάτη ή παρ’ ήμών προσδοκωμένη διανοητική καί 
ηθική μόρφωσις σας θέλει αποβαίνει. Μή ζητείτε, φίλταται, παρ’ ήμών κολα
κείας καί ιδιαιτέρας περιθάλψεις καί περιποιήσεις καταστρεφούσας την πορείαν 
τής ορθής παιδαγωγήσεως καί καταφθειρούσας τάς άγνάς και αθιυας καρδίας 
τών παιδαγωγουμένων. Καί οί άγαθοί δέ καί φιλόστοργοι γονείς και οι .τών 
ενταύθα μαθητριών καί οί τών έκτός διά κηδεμόνων αντιπροσο)πευομενοι, συν- 
τελέσουσιν εις τήν κατευόδωσιν καί προαγωγήν τού προσφιλούς αυτοΐς τούτου 
τής Παλλάδος έκπαιδευτηρίου, ούχί μόνον απολύτως καί άνευ επιφυλάςεω; 
έμπιστευόμενοι εις ήμάς. τά φίλτατα τέκνα των, αλλά και πάντοτε ελευ.θερως 
συνεννοούμενοι μεθ’ ήμών καί ιδία μετά τής Διευθύνσεως περι τής ηθικής καί 
διανοητικής αυτών πορείας καί πεποιθότες ότι ή παρ’ αυτής τής Διευθύνσεως 
μέριμνα καί φροντίς είναι ούχί μόνον έκ πολυετούς πείρας δεδοκιμασμένη καί 
υπό διανοίας γινωσκούσης τά δέοντα έμπνεομένη, αλλά και αληθώς μητρικη 
καί εγκάρδιος.

Ταΰτα τά ολίγα ειπουσα έν τώ παρόντι Ιπικαλούμαι τήν διά τών ιερών ευ
χών τού Σεβασ. Άρχιερέως θείαν άρωγήν έφ* ήμάς και ενίσχυσιν, και επι
λέγω ότι ύποδυομένη τόν εύγενή τούτον εν τώ εκπαιοευτηριω τής ΠαλλαΟος 
αγώνα μετ’ αλήθειας καί ειλικρίνειας καί άγάπης αληθώς κατά Χριστόν θέλομεν 
έ/ει μεθ’ ήμών τόν Κύριον, όστις λέγει ότι : «όπου δύο καί τρεις εν τώ ονό- 
ματί μου Ιργάζονται, έκεΐ καί εγιο ειμί» —οταν οε τόν ·Θεόν εχωμεν μεθ η
μών, ούδείς έσται καθ’ ήμών Σαπφώ Λεοντιαλ !

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Θρησκευτικά καί πολιτικά μνημόσυνα ετελέσθησαν την παρελθούσαν Κυρια

κήν επί τή 25ετηρίδι τής όλοκαυτώσεως τού Άρκαοιου υπό τών ενταύθα και

τακτικήν συνεδρίασιν τής Βουλής Ιςελεγη προεΟρος αυτής ο βουλευτής Λαοισ- 
σης κ. Γεωργιάδης. Μετά ταύτην ό πρωθυπουργός κ. Δεληγιάννης υπέβαλε 
τόν προϋπολογισμόν τού Κράτους διά τό πρόσεχες ετος, και πολλά νεα νομο
σχέδια, ών έν περί συστάσεως νέου 'Υπουργείου τής Συγκοινωνίας. Είτα ξ̂ε* 
λέγη δωδεκαμελής έπιτροπή πρός ενέργειαν ανακρίσεων έπί του υποβληθέντος 
κατά τού πρώην υπουργείου κατηγορητηρίου,— Σήμερον γενήσεται ή εγκατα- 
στασις τών νέων άρχών του Έθν. Πανεπιστημίου, και ο μεν τέως πρυτανις κ. 
Μιστριώτης θά έκθέση τά κατά τό παρελθόν έτος πεπραγμένα, ο δε νεος Κρυ- 
τανις κ. Παύλος Ίωάννου θέλει απαγγείλει κατάλληλον λογον. Αφίκετο εις 
'Αθήνας καί διέμεινεν έπί τινας ήμέρας ό άδελφός τού βασιλέως τού Σιάμ πριγ* 
κηψ Δαμρόγ μετά τού άνεψιού του καί όιαοοχου τού θρονου πριγκηπος —̂ομ 
δέτς Φρατιαου.

Κατά τήν συνεδρίαν τής Φιλαρμονικής Εταιρίας τής 15 Νοεμβρίου απ&φα- 
σίσθη όπως τελεσθώσι διεθνείς μουσικοί αγώνες εν Αθήναις κατά Οκτώοριον 
του 1892 χαθ’ ήν εποχήν συμπίπτουσιν οί άργυροί γάμοι τών Βασιλέων. Θ* 
όρισθώσι διάφορα βραβεία. Θά προσκληθώσι δε και αι μεγαλειτεραι Sociétés 
Chorales και instrumentales τή; Ευρώπης. Ώς άγωνοοι'και ΙκλήΟησαν οια 
κολακευτικών επιοτολών οί εςογοι ριουοικοι Counod hlassenét κ α ι C o ld n ra n ,

ς Εταιρίας ή Κυδέρνηαις και ό δή(ΐος. Βραδΰτερον θά κανονιοθώιι τά καθ ε- 
καστα, ή εφαρμογή τών όποιων θά άνατεθή εις πολυμελή Ιπιτροπήν εκ των 
έγκριτοτε’ρων μελών τής χοινωνίαςμας.— Μετ ’ολίγον άρ/ον:αι αι εργαοιαι τήί 
άνεγε'ρσεως του ’Εθνικού Θεάτρου, τό όποιον θά καταακευασθή τή πρωτοβου
λία του Βασιλέως διά τών χρημάτων, άτινα κατά καιρούς προσε'φεραν αυτή) οι 
!ν τή άλλοδαπή ομογενείς, οπούς τά διάθεση Οπερ έθνωφελοϋς τίνος σκοπού.  ̂
Ό κ. Σονζόνιο ό ιδιοκτήτης τού νε'ου μελοδράματος, ό οίλος Φ ριτί -0·' 
μελοποιού Μασκάνη άπέρριψε τήν προσφοράν εξ χιλιάδων λιρών, τας όπο.αί 
προσήνεγκον αΰτώ όπως παοαστήσωσι τό μελοοραμα εν Αγγλία.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κάυ Σ .  Λ. Κ ) π ο λ ιν .  Έλήφθησαν άμφότερα. Εύχαριστοΰμεν. — Δημοσι- 

£.ον„,._Κον Μ. Γ. ’Α θ ή ν α ς .  Έλήφθη, άλλ’ ώς γνωστόν δεν δημοσιεόο- 
ων ϊργα άνδρών.—Καν Σ· Ρ. Μ ρ τ υ λ ή ν η ν .  Δημοσιευθήσεται είςτόπροσε-. 
χές φΰλλον. Ώς δοχίμιον είναι πολύ καλόν. —Καν Μ. Μ. Μ ε σ ο λ ό γ γ ιο ν .  

;Αρ. 1 0  έλήφθησαν. Αντίτυπα ημερολογίου άποστέλλονται πρός ύμάς. Εύχα- 
ριστούμεν 8ι’ εύγενή φροντίδα. — Καν Α· Ζ. Β όλον . ’Ελήφθη αντιτιμον 7 η
μερολογ. Εύχαριστοΰμεν δι’ εύγενή φροντίδα.—Καν Ρ. Ντ. Ζ ί,α ο ν θ ο ν .  Ε
λήφθη ώς και ή προγενέστερα σας. Τά φύλλα νέας συνδρομητρίας άπεστάλησαν, 
εύθυς άμα τή έγγραφή. Μήπως ή διεύθυνσις ήτο έσφαλμενη ; — Καν Αι. Δ.

ειραεα . ’Επ’ ούδεν’ι λόγω σάς έγιιτρε'πεται νά μεταβήτε ε’ι; την οικίαν τού 
μνηστήρός σας άνευ τινός τών οικείων σας. ’Εαν ό-πατήρ του, ως λέγετε, α
σθενεί καί γυνή δεν ύπάοχει έν τω οί'κω, ή μήτηρ σας δύναται νά σας αναπλη- 
"ρώση. — Καν Ε. Π. Ζ. Μ έ γ *  Κεσερλη. Έλήφθησαν εύχαριστοΰμεν.— 
Καν Α’ι. Μ. ’Α θ ή ν α ς .  ’Εντελώς άχατάλληλον.—Καν ΓΙ. Κ ’Α θ ή ν α ς .  Έ- 
λήφθησαν. Δημοσιευθήσονται ευχαρίστως έν. τω ήμερολογίω. —Καν Πρ. Α. 
Κρ. Π ά τ ρ α ς .  Δρ. 1 6  άντίτιμον οκτώ ημερολογίων έλήφθη. ΕύγνωμονοΟμεν 
δι’ εύγενή φροντίδα.—Κον. Δ. Κ. Λ ε ο α ά δ α .  Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη, 
ληφθέντος άντιτίμου συνδρομή; και δύο ημερολογίων.—Καν Αι. Α· Σ π ε τσ α ς .  
Άμφότερας.αί έπιστολαί σας έλήφθησαν μετα δρ.43, αντίτιμου μιας συνδρομής 
καί 19 ήμερολογίων. Θερμήν ευγνωμοσύνην δι’ εύγενή φροντίδα. — Κον Γ. ’ 
Β. Φ ι λ ι α τ ρ ά .  ’Επιστολή σας μετά δρ. 16 έλήφθη. Νέαι συνδρομήτοιαι ένε- 
γράφησαν. Εύγαριστοΰμεν δι’ εύγενή φροντίδα. Φύλλον τής κ. Λούπινά δεν 
διεκόπη. ’Ημερολόγια άποσταλήσονται άμα τή εκδοσει.—Καν Α. Α. Α. Ρ ο -  
στόβι. Σάς είχομεν γνωρίσει τούτο έν τή αλληλογραφία τής π. 1. — Κον I. 
Μ*. Κ ά ϊρ ο ν .  Έλήφθησαν φρ. χρ. 50. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. Ζητούμενον 
κατάλογον άποστέλλομεν προσεχώς.— Κον Η. Γ. Μ α ν σ ο ύ ρ α ν .  Έλήφθησαν 
ορ. χρ. 6 0 .  Εύγαριστούμεν πολύ, πολύ. Κακώς ένοήσατε. Γράφομεν.—Κον
I. Λ. ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν .  Έλήφθησαν φρ. χρ'. 96. [Ιολλά; ευχαριστίας.—Κον
II. Λ. Π ύ ρ γ ο ν .  Δρ. 1 6  ί ι ’ ήμερολόγια-έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν πολύ δι’ 
εύγενή φροντίδα. Γράφομεν.—Καν Ε. II. Π ύργον .  Έλήφθησαν. Εύχαριστού- 
μεν δι’ εύγενή φροντίδα. Καθυστερεΐται ή συνδρομή τού τρ. έ.—Πανοσ. Σ. 
Κ. άρχ. Β ε ν ε τ ία ν .  Φο. χρ. 1 0  έλήφθησαν. Εύ'/αριστούμεν. Συμμορφούμεθα 
όδηγίαις σας —Καν Σ. Λ. Σ π έ τ σ α ς .  ’Επιστολή σας μετ’ άντιτίμου ήμερολο
γίων έλήφθη. Εύ/αριστούμεν δι’ εύγενή φροντίδα. ’Ίσως δέν ειδοποιήσατε έγ- 
Χαίρως περι τής αυτοσε μεταβασεως σας και Οιά τούτο επηλθεν η εν λογω ατα
ξία. Γνωρίσατε μα; έλλείποντας άριθμ. όίτως έκ νέου άποστείλωμεν.—Κον 
Γ. Δ. Π. ’Α μ π ε λ ά α ι  Σ α λ α μ ϊ ν ο ς .  Σάς στέλλομεν έν φύλλον, όπως όδηγη- 
θήτε περί τών δρων τής συνδρομής.—Καν Ευ. Κ· Σ. Φ ι λ ι α τ ρ ά .  Δρ. 9 ε- 
λήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — Κ. Β .  Π. Δ. ’ Ι 
θάκην. Έλήσθησαν. Εύ/αριστούμεν. — Καν Α. Β. Κ έ ρ α ο ρ α ν .  Έλήφθη.

1 4  Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ  1 4

I  ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

Ένεθυμεΐτο δ’ έν ταύτώ ασθενή θεραπευομενην εις το εν λογω καταστημα, 
ή τις Ινώ παρουσίαζε πάντα τά φαινόμενα στηθικής παθήσεως και καρκίνου, αί
φνης ύποβληθεϊσα ε’.ς θεραπείαν παρά τού Charcot απεδεΐ/θη προσβεβλημένη υπό 
ισχυρά; νευροπάθειάς.

■' Ώ ! βεβαίως, έλεγε μ,ονολογών ό Κορβόλ. Ή Μαγδαληνή είναι νευροπα- 
θής, καί ό μωρός εκείνος γέρων ’ιατρός οπαδό; τής παλαιάς σχολής δέν θέλει νά 

' αναγνώριση τήν άσθένειαν ταύτην, επειδή άποστρέφεται τόν Charcot καί μισεί 
«ύτόν διά τόν θρίαμβόν του. ’Άλλως τε ή Μαγδαληνή προσεβλήθη ήδη ύπό κα
ταλήψιας κατά τήν ημέραν Ικείνην τής έπιστολής. Καταλήψια! ήτοι έντελής 
-άπώλεια πάσης συναισθήσεως, λήθη μετά τήν έξέγερσιν, καί-τέλος υπνωτισμός 
ήτοι επιβολή ιδεών καί πεποιθήσεων ξένων έπί τής πασχούσης. 

f . ΠαρακολουΟών πυρετωδώς τήν άνάγνωσίν του, έπείθετο περί τής,Ιπιστη- 
; Εθνικής βεβαιότητος τών φαινομένων τού όπνωτισμοΰ, ήτοι περί τής παθητικής 

ύποταγής τού υπνωτιζόμενου εις πάσαν δοθεΤσαν αύτω διαταγήν καί τήν πλήρη 
*»ί απόλυτον τής θελήσεως αυτού ύποδούλωσιν εις τήν θέλησιν τρίτου. ΈνεΟυ- 
μείτο ότι ό διάσημος καθηγητής Gervais είχε κάμει ενώπιον τών μαθητών πεί- 
ραμά τι υπνωτικόν έπί νευροπαθού; γυναικός, όπερ είχε καταπτοήσει καί έκ- 
Θ.ήξει πάντα; τού; παρεστώτας. ’Αφού είχεν άποκοιμήσει άσθενή τινα ήρξατο 

φλέγων αυτή τά Ιξής :
Ρ  «Ένθυμεΐσθε ότιτή 3η παρελθόντος Αύγουστου, τήν 2αν μ.μ. ώραν έπανερ. 
χομένη εις τήν οικίαν σας ηχούσατε φωνάς. Έπλησιάσατε τότε πρός τήν θύραν.

δωματίου, έξ ου at φωναί έκεΐναι έξεπέμποντο καί εϊδετε διά τής οπής, ότι 
t;5 γείτων σας "Ιδολοφόνει νεάνιδα, πλέουσαν ήδη ε’ς τό αίμά της».

Γνωρίζομεν άπό σήμερον πρός τάς κ. κ. άναγνωστρια; μας, ότι θά απαντώμε 
- ιά τήν λήψιν άντιτίμων ήμερολογιών μόνον ειί" τάς άποστελλούσας μεγάλχ 
ποσά. διότι δέν θά ήρκει ολόκληρος ή Έφημερίς μας οιά τήν αλληλογραφίαν, 

ε’άν άπηντώμεν εις όσας άποστέλλουσιν ανά ε’ν διΟραχμον, Οσαι στελλουσιν 
έπί συστάσει έπιστολάς άς ήσυχώσιν, διότι όλαι α’. συστημέναι Ιπιστολαι έρ
χονται άσφάλώς.— Καν Α. Σ. Σκλ. Πάτρας. ’Επιστολή.σας μετά ορ. 22 
έλήφθη Συνδρομήτριαι ήμερολογίιον ένεγράφησαν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς οι 
εύγενή φροντίδα. Διά τήν συνδρομήν εις τάς Θυγατέρας τού Βασιλεως, θα γινη 
ώς Ιπιθυμείτε έν τή δημοσιεύσει τών ονομάτων.—Καν Ε. Μ. Κερκιυρχν. 
Δρ. 10 έλήφθησαν.Ένεγράφητε εις τήν ’.Εφημ. τών Κυρ. ή; ή έτησία συνδρομή 
εινε δρ 5 καί διά 2 ήμέρ. δρ. 4 . . . Μία δρ, υπολείπεται εις τήν διάθεσίν 
σας. — Κον Α. Μ. Μ ιτ υ λ ή ν η ν .  Έλήφθη ευχαρίστως, και δημοσιεύεται εις 
τά προσεχές "φύλλον. Συνδρομή έπίσης. Άπεστάλησαν ήδη φύλλα μετά απο- 
δείξεω; τή δεσποινίδι Ρ. Εύγνωμονούμεν δΓ εύγενές πάντοτε ύπερ τού έργου 
μας ένδιαφέρον. — Καν Α. Τσ. Κοιβάλλαν. Ελήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν. 
Όχι μόνον δεν είναι όλιγώτερα, άλλά καί μένουν εις τήν διάθεσίνυιας 90 
λεπτ. —Κον Λ. Π. Μπ. Κραύ’όδιχν. Φρ. χρ. 8 έλήφθησαν διά 4 ημερολόγια. 
Έύ/αριστούμεν.

ΚΩΝΣΤ. Φ . ΣΚΟΚΟΥ

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Ι Ί Ο Ν  τ ο υ  1892
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΝ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΛ0Ι0ΓΡΑΦΙΚ0Ν

’Αληθές φιλολογικόν εντρύφημα, εν ώ αντιπροσωπεύεται ̂  η φιλολογική 
πλειάς τών τά γράμματα και τας επιστημας θεραπευόντοίν. Είναι, ούτως εί- 
πεΐν, παμμεγεθες λεύκωμα, εν φ εν αόιαπτωτω ποικιλία Ιςελισσεται η παρ η- 
μΐν φιλολογική καί καλλιτεχνική κίνησις.  ̂ '

Άντι πάσης άλλης συστάσεως άρκεΐ ή Ιπομενη παράθεσις τού αριθμού τών 
συνεργατών καί τών-όημοσιευματοιν. ^

Σ ι λ ί δ ε ς  5 0 0 ,  πυκναί, κομψαί, χαλλιτεχνιχώταται. — Σ ύ ν ε ρ γ ά τ α τ  5 0 ,  
οί διαπρεπέστεροι έκ τών καθ’ ήμάς ποιητών καί λογογράφων. —θ έ μ α τ α  α α ε  
δ ι α τ ρ ι β α ί  1 0 0 ,  ποικίλης έκλογής, επίκαιροι, πρωτότυποι, χρονογραφικής 
φύσεως καί κοινωνικού ενδιαφέροντος. — Ε τα ό νες  -10, αριστης φωτοτυπικής 
τέ'/νης, φιλοτεχνηθεΐσαι έπίτηδε_ς έν Λειψία καί Παρισίοις.

Τό Η μερολΟΓΙΟΝ Σ κ ο κ ο γ  είναι άναντιρρήτως σπάνιον καί πολύτιμον πνευ
ματικόν έντρύφημα. Διδάσκει, φαιδρύνει, ηθογραφεί .ζωγραφίζει, τέρπει, εποι- 
κοδομει, διεγείρει τήν εύθυμίαν, τόν γέλωγα, τήν σκέψιν, τήν μελέτην, τό αί- 
σθημα, τό ενδιαφε'ρον.

Έξεδο'θη και πωλείται εις τά γνωστά καταστήματα :
Άϊ'εστη Κωνσταντιηόου.

ΓαλλΙς κυρία δυναμένη νά δ̂ ιδάξη πλήν τή; Γαλλικής καί φωνητικήν μου
σικήν και κλειδοκύμβαλον ζητεί παραδόσεις. Πληροφορίαι εις τό Γραφειον μας̂

Ή δυστυχής άσθενής είχε καταληφθή ύπό σπασμών. Τή Ιπέθηκεν επίδεσμον 
έπί τού στόματος λέγων: «Είδες τά πάντα καί έτρόμαξας τόσον, ώστε δέν ετόλ- 
μησας ούτε νά καλέσης εις βοήθειαν. Όταν θά έξυπνήση; δέν θά σκεφθής πλέον 
περί τής ύποθέσεως ταύτης, ήτις δεν ειναι ονειοον η_οπτασια, αλλ αληθης 
πραγματικότης. Έάν δέ βραδύτερον ή Δικαιοσύνη σέ έξετάση έπί τού ζητήμα
τος τούτου, θά ειπης τήν αλήθειαν».

Μετά τάς λέξεις ταύτας ό ιατρός αφύπνισε την πασχουσαν· μετα τρεις ο η
μέρας έστειλε πρός αύτήν φίλον του, παρουσιασθέντα ώ; άνακριτήν, Γνα δήθεν 
τήν έξετάση περί τής έν λόγω ύποθέσεως.

Ώμολόγησε μετά πεποιθήσεως παν ο,τι τή έπεβαλεν ο ιατρός να ειπη κατά 
τήν στιγμήν τού υπνωτισμού.....................

Όταν ό Κορβόλ άνέγνωσε τάς σημειώσεις ταύτας, τά μέτωπόν του περιερ- 
ρέετο ύπό ίδρώτος, καί ψυχρόν ρίγος διέτρεχε τά σώμα του. Είναι τρομερόν, 
ειπε μονολογών. Άλλά τις οίδεν έάύ εις τάς γραμμάς αύτάς δέν κρύπτεται ή 
σωτηρία μου.

Καί άληθώς ή θέσις του’ άπό τίνος καιρού απέβαινεν επικίνδυνος, καί έπεζή- 
τει Ικ παντός τρόπου σανίδα σωτηρίας. Μετά τρεις μήνας έληγεν ή προθεσμία, 
ήν ό άτυ/ής Κεομαδέχ όλίγας ποό της αύτοχτονίας τ^ι στιγμάς τω είχε πα- 
ρα/ωρήσει πρός επιστροφήν Τών χρημάτων, ατινα ειχεν υπεξαιρέσει και =ς ών 
άπετελεΐτο ή προίξ τής Μαγδαληνής.  ̂ _ .

Καί ναί μίν κατά τά διαρρεύσαν τριετές τούτο χρονικόν διάστημα ό Κορβόλ είχε 
προσελκύσει εις εαυτόν τήν εμπιστοσύνην τής χ· Κερμαδέκ. δέν ήγνόει όμως οτι 
ή άποκάλυψις τής αισχρά; πράξεώς του ήθελε κατ̂ στρέψει ανεπιστρεπτει ,.άν 
ό.τι ουτος είχεν ήδη μετά τόσης δεξιότητος οικοδομήσει-4την όμολογίαχ,του έγ-, 
κλήματός'του ίδιοχείρως γεγραμμένην καί ύπογεγραμμένην μέ̂ τό όνομά του 
κατείχεν ό συμβολαιογράφος Άρδουέν, καί ήθελε τήν εγχειρίσει εις τήν κ. Κερ
μαδέκ', Ιάν ούτο; μέχρι τής ώρας εκείνης δέν κατώρθου νά πληρώστ) τά ύπε-, 
ξαιοεθέντα. Τό προσωπεϊόν του θά κατέπιπτε τότε καί ούδεμία θεία ή άνθρω-, 
πίνη ούναμις ήδύνατο νά τόν σώση κίχι μόνον άπό τήν περιφρόνησιν τών κυριών, 
άλλά καί άπό τό χακουργοδικεΤον. Ε’ις τήν φυσικήν τούτου καί εκείνων άπο-



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Σάπων μαλακτικός καί λευκαντικός το\> δέρματος. Λαμβάνετε 

100 δρ. καλόν κρτ,τικόν σάπωνα και ισοβαρή ποσότητα μέλιτος. Προσθέτετε 
20 δρ# μοσ*/ολίβανον και 10 δρ. βόρακα. ’Αναμιγνύετε όλα όμού εντός καθα
ρού ίγδίου και μετά ταύτα θέτετε εντός φιάλης, ήν σφραγίζετε, τοποθετείτε ορ
θήν εις -χύτραν, περιέχουσαν ύδωρ ήν αφήνετε νά βράση, μέχρι διαλύσεως εν
τελώς τού περιεχομένου τής φιάλης (Bain-marie). Μετά ταύτα περνάτε τό μί
γμα διά καθαράς σήτας και χύνετε εντός χάρτινων κυτίων. "Αμα ξηρανθή ά- 
φαιρεΐτε τό κυτίον και μετα/ειοίζεσθε τόν σάπωνα.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Κουνουπίδια τηγανιτά. Βράσατε τά κουνουπίδια σας Χωρίσατε έκαστον 

κλόνον χωριστά, αλατίσατε. Κάμετε χηλόν έκ γαλλικής φαρίνας και υδατος ή 
•ώ ού, βυθίσατε έν αύτώ τά κουνουπίδιά σας και τηγανίσατε εις πολύ βούτυρον. 
Έάν θέλετε, ξύετε τυρόν και έπιπάσσετε.

ΑΑΧΕΙΟΝ ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΓ “ΕΦΗΜ. KfflflN,,
ΚΕΡΑΑΙΝΟΤΣΙ 200 ΑΡΙΘΜΟΙ

ΈννοοΟται of. πολυτιμότχτον δια πασαν μητέρα δώρον ε ί
ναι ή έπίτευξις υγιούς των τέκνων της εκπαιδεύαεο/ς, άφιεροϋ- 
μεν τήν 1η ν  δεκάδα τών ν.ερδαινόντων αριθμών εις παροχήν 
δικαιώματος έτησία; φοιτήσεως δωρεάν ;

Πέντε μέν θηλέων εις τό ά ρ ισ το ν  και τελεχότατον τής 
—όλεώς μας παρθεναγω γεΐον Σ κορδέλη καχ Σχμο- 
πούλοχ/.

Πέντε δέ άρρένων εις τό Λ ν κ ε ιο ν  τοϋ χ. Δχοο’κοχ/- 
ρχδοχ/, τό τελειότατον τών έν Άθήναις λειτουργούντων 
τοιούτων.

Οί μετά τούς Ι Ο  πρώτους 3  επόμενοι αριθμοί κερδαίνου- 
σιν έκαστος τήν εν τοϊς άνω έκπαιδευτηρίοις παροχήν ετήσιας 
υποτροφίας ε νό ς  ά ρ ρ ενο ς **'<· ·ρχας κό ρ η ς pi τό ήμισυ μό
νον τής ώρισμένης τιμής.

Οί τούτοις επόμενοι όκΐ'ώ κερδαίνουσιν άνά £ν φόρεμα γυ
ναικείο ν ;

Ό 4ος τούτων εν ρα ΐτρον μ ετα ξω τό ν .
Ό 3ος έν  χρω ματχστόν μ ετα ξω τό ν .
Ό 3ος έν φόρεμα  2(οροχ>.
Οί αμέσως 3  κατά σειράν άνά έν μάλλχνον.

στροφήν πρός τόν κλέπτην θά προσετίθετο και ή φρίκη πρόί-τόν πλαστογραφον 
και συκοφάντην.

’Από τής επαύριον του θανάτου του Κεομαδέκ, ό ταμίας του ήρξατο έργα- 
ζόμενος λυσσωδώς πρός έξασφάλισιν τών Ικατόν ογδοήκοντα χιλιάδων φρ. δι’ ών 
και μόνων ήδύνατο νά σωθή άπό τό όνειδος τού κατέργου. Πρό δύο μόλις μηνών 
τό κατά τό τριετές τούτο διάστημα έκ διαφόρων χρηματιστικών έπιχειρήσεωνπρο- 
κύψαν κέρδος του άνήρχετο εις Ικατόν Ιξήκοντα χιλιάδας. Ιίλήν φευ ! Διά νεο)- 
τέρας έπιχειρήσεώς του άποίλεσε τό παν. Έν ήδη τω ύπελείπετο καταφύγιον.

Νά φύγη μακράν ! Νά δραπετεύση εις ’Αμερικήν ! Νά θέση μεταξύ αυτού 
και τών Γαλλικών δικαστηρίων τόν Ωκεανόν. Πλήν φευ ! ή ιδέα ότι ούδέν εκ 
τών σχεδίων του θά έπετύγχανε, ότι ή Μαγδαληνή, ήν ήγάπα ώς παράφρων, θά 
άνήκεν εις τόν ευτυχή εκείνον Δερός, ον τόσω δεξιώς εΐχεν απομακρύνει τών 
Καρμερέτ, τόν καθίστα παράφρονα. "Οχι* δεν είχε τήν δύναμιν νάφύγη, καίτοι 
ενόει καλώς ότι πάσα ήμέρα παρερχομένη ήτο εν νέον βήμα προς τήν άβυσσον.

Τήν επαύριον τής Ισπέρας, καθ’ ήν. είχεν άναγνώσει τάς περί υπνωτισμού 
γραμμάς έκείνας, μετέβη εις τάς Καρμερέτ, συλλαβών κατά τό φαινόμενον πα- 
ράτολμόν τι σχέδιον. Ή ημέρα ήτο έκ τών ώραιοτέρων φθινοπωρινών* τά 
πτηνά έψαλλον ώς κατά τόν Μάϊον μήνα- ή ατμόσφαιρα ήτο θερμή μέ χλια- 
ρότήτα αρωματικού λουτρού.

Ή Μαγδαληνή συνήντησεν αυτόν εις τήν πρώτην συστάδα τών δένδρων τής 
έπαύλεως. Πού πηγαίνετε, κύριε Κορβόλ; τόν ήρώτησε.

— Εις τό άλλο άκρον τού δάσους, δεσποινίς, Γνα έπιθεωρήσω τήν γέφυραν, 
ήτις κατά τήν γνώμην του δασοφύλακός σας άπειλεΐ πτώσιν από στιγμής εις 
στιγμήν.

Θά σάς συνοδεύσω, άπήντησεν ή νεάνις. Ή τοποθεσία έκείνη είναι μαγικού 
κάλλους, και τό Κινεζικόν περίπτερον παρέχει ποιητικώτατον άσυλον.’Αλλά δέν 
δύναμαι νά μεταβώ μόνη κατά τήν επιθυμίαν μου, διότι τό μέρος εκείνο είναι 
•ντελώς έρημον και άπομεμονωμένον. ’Ήοχισα ακριβώς πρό ημερών τήν αντι
γραφήν του ωραίου εκείνου τοπείου, και θά είμαι ευτυχής, έάν κατορθώσω νά 
τήν φέρω εις πέρας.

Οί έτεροι 2 άνά έν  φόρεχχα θέροχ/ς. -
'Η 3 η  δεκάς άνά 1 ζεύγος χεχροκτχων.
Ή 4 η  δεκάς άνά ήρίτειαν δω δεκάδα  ρχνομάκτρω ν

ρετά μονογράμματος.
Η Λη δ εκά ς άνά 1 ζεύγος καλλιτεχνικής π ε τσ ε το θ ή κ η ς  

έκ μετάλου.
'Η ©η δεκάς άνά 1 ρχπίδχον.
Η 4 η  δεκάς άνά 1 πολυτελές κ ά το π τρ ο ν  τής χεχρός.
Η 8 η  άνά μίαν ιια νδ υΑ ίο θή κτιν  πεποικιλμένην.
Η θ η  άνά 1 εκ χρυσοϋφάντου υφάσματος επ ίσ τρ ω μ α  

έπίπλου’
Ή 4  ©η άνά [χίαν συνδρομήν τής «Έφημερ. τών Κυριών».
Διά τούς λοιπούς εκα τό ν  αριθμούς θά προσενεγθώσι χοή-’ 

σιμα καί ωραία αντικείμενα.
Το Ημερολόγιον τής « Έφημερίδος τών Κυριών» θά έκτυ- 

πωθή κατά το έτος τούτο έπι ¿οραιοτέρου ή κατά τά λοιπά ετχ 
χάρτου, θά είναι πολύ ογκωδέστερου τών λοιπών ετών, μετά 
πλουσίου καί καλλιτεχνικού εξωφύλλου, θά είναι δέ ώοαίον 
δώρον ου μόνον διά το πλούσιον,χρήσιμον καί τερπνόν τής ύλης, 
αλλά καί διότι ή λαμβάνουσα αυτό δύναται νά έλπίζη ότι θά 
κερδίση καί εν έκ τών άνωθι άναφερομένων ειδών.

Τιμή αυτού ώρίσθη διά-τό έτος τούτο δρ. 3  διά τήν Ε λ 
λάδα , φρ. χρ. 3  διά τό Ε ξω τερ ικ ό ν .

Αι έπιθυμούσαι νά λάβωσιν ήριθμημένα ημερολόγια καί με- 
τάσχωσι τού άνω λαχείου, δέον νά άποστείλωσιν αμέσως τό 
αντίτιμον εντός συστημένης έπιστολής.

Κοψιμον τεχνικότατον ανδρικών και γυναικείων ασπρορούχων' ραφή επιτή
δεια καί στερεά’ τέχνη άρίστη, έκ παντός εΤδους ενδυμάτων. Ζητεί οικίαν νά 
εργάζηται μισθοδοτουμένη είτε δι’ ημερομισθίου, είτε κατά ένδυμα. ΔιεύΟυνσις 
οδός Λεωχάρους, άριθ. 3.

νωπότατα, σπιτικά και ώραΤοι λουκουμάδες πώλούνται έν τώ γαλα- 
κτοπωλείω τού κ. Γιαννέσου έπι τής όδού ΓΙραξιτέλους άρ. 5.

ΜΥΡΟΠΩΛΕΙΟΝ ΣΤΙΝΗ
.. 8 ·  *Οδ6ς 'Ερμου καί Νέκης &.

Είναι τό μονον μυροπωλειον, οπερ προμηθεύεται αρώματα, σάπωνας, μα- 
λακτικάς τ̂ού οερματος και τών χειλέων σκευασίας, όρυζοκόνεις, ρευστά καί 
άλοιφάς εξαλειφούσας τάς ρυτίδας,κατ’ εύθειαν έκ Παρισίων.

’Εντεύθεν τό μυροπωλειον τούτο έξησφάλισε τήν πελατείαν τής έκλεκτοτέ- 
ρας παρ ημΐν κοινωνίας, αυς εκ τής μεγάλης δέ τών διαφόρων ειδών κατανα- 
λωσεως, αί τιμαί του είναι λίαν συγκαταβατικαί.

Ο Κορβόλ απηυθυνε πρός τήν νεάνιδα φιλοφρονήσεις θερμάς έπι τής ωραίας 
ιδέας της, τού νά ζωγραφήση τό τοπεΐον έκεΐνο, ενώ διά δραπέτιδος πυρετώ- 
δους βλέμματος έφαίνετο μεθυσκόμενος άπό τήν γραφικωτάτην καί περιπαθή τής 
κόρης καλλονήν.

Συνόιαλεγόμενοι έφθασαν εις τήν έν"λόγω γέφυραν. Ή νεάνις εισήλθεν εις 
τό περίπτερον, συνοοευομενη υπό του Κορβολ,ή'νοιξε τήν χρωματοπινακίδα της 
και τοποθετηθεΐσα πρό τού οκρίβαντός της ήζοξατο έργαζομένη.

Ο Κορβόλ εξήτασε τό έργον, τό έκρινε, τό έθαύμασε καί μετά ταύτα εφάνη 
οιατεθειμενος ν άπομακρυνθή. Εξήλθεν εις τήν θύραν τού περιπτέρου καί πε- 
ριλαμοάνων όιά τού πυρεσσοντος βλέμματός του τό κενόν έψιθύρισε. Κανείς 
ό-ν φαίνεται, ούτε ακούεται εις τά περιξ. Έάν όσα οι σοφοί τής ίαχρικής, ποτέ 
διδάσκαλοι μου, γραφουσιν είναι αληθή,ή κόρη αυτη είναι νευροπαθής, ύπόκειται 
ό αναμφιβολως εις υπνωτισμόν. Έάν έδοκίμαζον νά υπνωτίσω αυτήν, έάν
  και 01 οφθαλμοί του εγένοντο ερυθροί ώς πληρωθέντες,̂ αΓματος, καί ή καρ*
οια του επαλλεν ισχυρώς. Αλλ’ έάν τήν υπνωτίσω θά είναι ίδική μου διά 
παντος. θά καταστώ κύριος τής θελήσεως και τών αισθημάτων της, καί ή μή· 
τηρ της δέν θά μοί άποποιηΐή, όταν ή θυγάτηρ της τό θελήση, τήν /εΐρά της. * 

Μόνον υπό τοιούτους όρους δύναμαι νά σωθώ. Διότι ή κ. Κερμαδέκ δέν θά 
καταγγείλη βεβαίως ποτέ τόν σύζυγον τής θυγατρός της ώς κλέπτην καί κατα
χραστήν, άλλ ουτε πρός έκείνην, ήτις θά είναι σύζυγός μου, θά είπη ποτέ τι.

Εμπρός, είπε, μη χανωμεν καιρόν. Είναι ό μόνος τρόπος τής σωτηρίας μου. 
Εστραφη βραοέως πρός τά όπίσω καί διηυΟύνθη πρός τό μέρος τής Μαγδα· 

ληνής. Αυτη έργαζομένη δεν επρόσεξεν εις αυτόν, ή καθ ’ ήν στιγμήν ούτος ι· 
στατο υπεραναχαυτής και έβύθιζε μετ’ έπιμονής τό βλέμμα του εις τό ιδικόν της.

Η ̂ νεάνις έκλεισεν επανειλημμένως τούς οφθαλμούς, ώσεί ζητούσα νά άπο
φύγη τού δεσπόζοντος αυτήν κατά τήν στιγμήν έκείνην βλέμματος. Ό άθλιος 
εδιπλασίασε τάς δυνάμεις του καί μέ φωνήν έπιτακτικήν τή είπε: κοιμήσου·

Οί οφθαλμοί τής Μαγδαληνής έκλείσθησαν, ή κεφαλή της έκλινε πρός τό 
στήθος της, τό σώμά της άπώλεσε τήν ισορροπίαν καί έπιπτε. . . .

( ’Ακολουθεί)


