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Πάσα παρατηρησις επι της 
> αποστολής του φυλλου γίνε
ται δεκτή μόνον εντός οκτα 
ημερών.

Έν τψ  Έξωτερικφ δέ παρ’ άπαξι τοίς
άντιπροόώποις τιμών.

 ---
Σώματα πλήρη του α , β ' , γ καί δ' έτους εύρίσκονται παρ’ ήμΐν 

καί παρ’ άπασι τοΓς αντιπροσώποις ήμών.

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 
) εύθύνεται ή συντάκτις αυτών 

Κυρία Κ Α Λ Λ ΙΡ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν .

Λ Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
<> γραφα δημοσιευόμενα ή μη 
0 δεν έπιστρέφονται.— Ανυ

πόγραφα καί μή δηλουντα 
τήν διαμονήν̂  τής αποστελ- 

J  λούσης δέν είναι δεκτά. —
Ά Πασα αγγελία άφορώσα είς 
Ο τάς Κυρίας γίνεται δέκτη.
0 φ------Αί μεταβάλλουσαι διευθυν- / 
Ο σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
0 γραμματόσημου 50 λεπτών 
Λ πρός έκτΰπωσιν νέας ταινίας.
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ΠΕ Ρ! ΕX 0 Μ ΕΧ Α
Ή παιδική ζήλεια (υπό κ. Ειρήνης Οίκονομίδου). — Τά Χριστούγεννα 

(ποίημα υπό δο; Μαρίας Πίπιζα.) — Πρός φίλην (ύπό Άτθίδος.) — Εις τήν 
επαυλιν (ύπό κ. ’Ανθής Βασιλειάδου). — Οί Ρώσσοι ποιηταί. — Δώρα ύπερ 
τοΰ Δένδρου τοΰ Κυριάκου Σχολείου.—Τό Παρθεναγωγείου Σκορδέλη.— 'Η 
συναυλία τοΰ κ. Σερεμέτη.— Ποικίλα.—Έβδομαδιαΐον δελτίου.— ’Αλληλο
γραφία.— Συμβουλή.—Συνταγή.— Ειδοποιήσεις.— Έπιφυλλίς.

Η Π Α ΙΔΙΚ Η  ΖΗ Λ ΕΙΑ
'Ως ή ζηλοτυπία είναι το σφοδρότατον τών παθών της ώρι

μου ηλικίας, το παραίτιον τόσων τραγικών συμβάντων, τό άπα- 
θανατίζον τούς Όθε'λους έν τη δραματική ποιήσει, τά συντα- 
ράττον τά  βάθρα της οικογενειακής ευτυχίας, το μεταβάλλον 
£ι·ί κακούργους, χαρακτήρας φύσει ίπποτικούς, τό κινούν τόν 
οίκτον και τό μειδίαμα,την συμπάθειαν καί την αποστροφήν,

' ούτω και ή ζήλεια τών παιδιών είναι τά ίσχυρότατον τών συναι- 
. βημάτων τρυφεράς αύτής ηλικίας, τά άμαυρώνον καί ζο- 

Οούν τον άνέφελον παιδικόν ουρανόν !
| Ενίοτε μάλιστα λαμβάνει τοιαύτην εντασιν, ώστε φέρει πάν- 

τας τούς χαρακτήρας πρωίμου πάθους, ιδίως παρά τοίς π α ι- 
Ρ ’-δις έκείνοις, τά  όποια, ώς έκ της ιδιοφυίας των είναι έπιρ— 
ρεπή εις αισθηματικήν υπερβολήν.

'Οποίαν κινδυνώδη έπιδρασιν καί έπί τής ύγιείας καί έπί τοΰ 
χαρακτήρος τών παιδιών καί έπί τής μελλούσης έν γε'νει σύμ
πνοιας καί ευτυχίας τής οικογένειας δύναται νά εχη τά άπευ- 
κταΐον τούτο συναίσθημα, μαρτυρεί τρανώς ή καθημερινή πείρα" 
διά τούτο λοιπόν όλίγαι λέξεις έπ’ αύτοΰ τού θε'ματος έν τα ίς  
παιδαγωγικαϊς σελίσι τής Έφημεριδος τών Κυριών δέν άπο- 
βαίνουσι, νομίζομεν, περιτταί.

Εύεπιφορώτερα εις τά ζηλεύειν είναι έκεϊνα τών παιδιών, 
άτινα,ώς ήδη έλέχθη.φύσει κλινουσιν εις τό νά καταστώσιν έμ- 
παθή,ή έκεϊνα, τά  όποια έπί μακρότερον χρόνον έσυνείθισαν ν’ 
άπολαύωσιν άμερίστως καί άποκλειστικώς τάς θωπείας τών γο
νέων καί τών οικείων, καί υπήρξαν τά ε^δωλόν των, ή πλαγ- 
γών των, τό προσφιλές των άθυρμα. "Οταν μετά δύο, τρία ή 
καί πλείονα έτη νέος άδελφάς ή άδελφή έρχεται έν τή οικογέ
νεια, όταν νέον τρυφερόν πλάσμα έρχεται νά έπικαλεσθή τάς 
φροντίδας καί τά  φιλήματα τής μήτρας, τάς θωπείας τοΰ πα- 
τρός, τά πρεσβύτερον θεωρεί εαυτό, τρόπον τινά, τιθέμενον έν 
δευτέρα μοίρα. Τήν θέσιν του έν τα ϊς μητρικαϊς άγκάλαις κα- ( 
τέλαβεν ό παρείσακτος νέηλυς, βαθμηδόν τό έκδιώκει καί άπά 
τών γονάτων τού πατρός, τά  άτακτα καί ήδη ένοχλητικά του 
παίγνια άποδοκιμάζονται, ένώ αί τρυφεραί χάριτες τοΰ βρε-
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<ρους άν «πτύσσονται καθ’ ή μέραν καί έλκύουσι ζωηρότερον τάς 
έκδηλώσεις της αγάπης καί της στοργής. Τότε διέρχεται το 
ταλαίπωρον παιδίον την κρισιμ.ωτάτην περίοδον της πρώτης 
ηλικίας. Θλϊψις κρύφια καταλαμβάνει τήν μακράν του καρδιαν, 
οί οφθαλμοί αύτού κοιλαίνονται, ίσχναίνεται καί ωχριά, αν δε 
η κατάστασις αύτη παραταθή δύναται νά εχη ολέθριον απο- 
τέλεσμ.α επί της ύγιείας του. Ό  χαρακτήρ του παροξύνεται, 
καθίσταται κακόν καί άτίθασσον, ευχαριστείται, τρόπον τινά, 
έλκύον ί ο ’ εαυτό τάς επιπλήξεις καί αποδοκιμασίας των οι
κείων,καί οργή καί ύπόκωφον μ,ϊσος κυριεύει αυτο εναντίον τού 
άρπαγος τής ίδικής του ευτυχίας, εναντίον του άθώου αιτίου 
τής λύπης αύτού.

Πόσα μ.ίση αδελφικά διαιρούντα καί σπαράσσοντα τάς οι
κογένειας εχουσι την αρχήν των άπό των πρώτων παιδικών 
χρόνων !

Κ ατά την κρίσιμον ταύτην περίοδον ή παιδαγωγική ένερ— 
γεια τής μ.ητρός οφείλει νά προλάβη, νά .περιστείλη καί νά θε- 
ραπεύση κατά τήν άρχήν του το πάθος τούτο τής ψυχής τού 
©ιλτάτου της, νά ένώση δέ καί νά. σύνδεσα, ο,τι ή ούσις ώρισε 
νά ήναι συνδεδεμένον εν τή ζωή, καί νά έξεγείρη καί αν«πτύξη 
τό εύγενέστατον καί συμ.παθέστατον των συναισθημ,άτων, ήτοι 
τήν αδελφικήν στοργήν.

Έν τούτοις πολλοί γονείς καί οικείοι μεταχειρίζονται προς 
τον σκοπόν τούτον μέσα, πόρρω άπεχοντα πρ'ός επιτυχίαν αυτού.

Ενίοτε έπιδεικνύοντες προσπεποιημ.ένην αδιαφορίαν πρός τό 
ασθενές πλάσμα, τό βρέφος, ζητούσι διά περίσσειας θωπειών νά 
πείσωσι τήν μ.ικράν ή τάν μικρόν ζηΛιάρην, ότι αυτός είναι πάν
τοτε τό άντικείμενον τής λατρείας των,ότι αύτόν άγαπώσι,τό  
δέ μικρόν άδελφάκι δέν τό αγαπούν, ότι θά τό πετάξονν θά 
τό κάμουν ν τά , ν τ ά !

Ούτω θρέπτουσι τάν έγωΐσμ.όν τού παιδιού, συνομ.ολογοΰσι 
μ.ετ’ αύτού ότι ό ατυχής Παρίας πρέπει νά καταδιωχθή, καί 
όμ.ως δεν τό πείθουσιν, ώς φαντάζονται, ότι εξακολουθεί νά 
κατέχη εξ ολοκλήρου τάς καρδίας τών γονέων, καί ότι τό μα
κράν εκείνο ζών δέμα δεν τού ύπέκλεψε μέγα μ.έρος τής άγά- 
πης καί τών θωπειών ! Έν τούτοις ευχαριστείται ακολουθών 
τό δοθέν παράδειγμ.α τού ντά, ντά, καί δράττεται προθύμ.ως 
πάσης ευκαιρίας, όπως έκδηλωση τήν κατά τού νηπίου οργήν 
του ! ’Ά λλο ι πάλιν μεταχειρίζονται άντίθετον μέθοδον.

Εις πάσαν λέξιν ή κίνησιν οργής καί ζηλοτυπίας (εστιν ότε 
δέ καί εκ παρεξηγήσεως εις αυτήν άποδιδομ.ένης) τού παιδιού, 
έπιπλήττουσιν αύτό αύστηρώς, πολλάκις δέ καί δι’ άθώαν καί 
ασυνείδητον πράξιν τό κτυπούσι, παρεννοούντες τό αίτιον καί 
άποδίδοντες πρόθεσιν, ήν δεν δύναται νά εχη παιδίον ηλι
κίας τόσω τρυφερας.

Ά ν  π. χ. ζητή νά χώση τό δακτυλάκι του εις τους οφθαλ
μούς τοΰ νηπίου, φαντάζονται οτι το κάμνει διά. νά τού το 
έκβάλη, άν περιβάλη μέ τό χεράκι του τόν λαιμόν του,ότι ,η -  
τεϊ νά τό π ν ίξη !

Τή αληθείς άποροΰμεν πώς είναι δυνατόν ν άποδώση τις 
τόσω τερατώδεις [προθέσεις εις τρυφερόν παιδίον, σύμβολον 
καί ομοίωμα τών αγγέλων τού ουρανού ; Δέν παρατηρούσιν 
ότι τό παιδίον χαίρει βυθίζον τάν μικρόν του δάκτυλον εις πά
σαν οπήν, καί ότι ζητεί νά περιβάλη πάν ό,τι παρέχει λαβήν 
εις τήν χείρά του ; Ά ν  ή λάμψις τών όφθαλμ-ών τού νηπίου, 
αν ό λεπτός καί άβρός του λαιμός προκαλούσι τήν παιγνιώδη

έπίθεσιν τού παιδίου, ανάγκη νά χαρακτηρισθή τούτο ώς πρά-
V  ,  ,  ,  ,  ,ςις χειριστου και απαισιωτατου κακούργου ;

Ή παιδαγωγική απειρία καθιστά πολλάκις άδικους τάς μη_. 
■έρας,καί άντί νά κατασβέσωσι τό κακόν άνάπτουσι καί άναρ— 

ριπίζουσι πάθος, τό οποίον ίσως δέν ύπήρχεν ή εΰρίσκετο έν 
ύπολανθανούση καταστάσει καί άνευ συνειδήσεως σαφούς.

Ά λλά  τ ί πρέπει λοιπόν νά γείνη, όταν τό άγρυπνον βλέμ.μ.«. 
τής μητράς άνακαλύψη τήν άρχήν τής παιδικής αυτής νόσου;

Πρωτίστως ουδέποτε πρέπει νά συγχωρήται νά γίνηται λό
γος ενώπιον τού πα ιδ ίον  πεσ! τούτου, ουδέ νά έντρυφώσιν είς: 

ήν άφήγησιν τών κατορθωμάτων τής ζηλοτυπίας καί τοΰ μί
σους του, διότι τότε, τό τέως άσυνείδητον ίσως συναίσθημα 
λαμβάνει σάρκα καί οστά, ούτως ειπείν, και τό αθώον παιδίον 
κατανοούν το τ ί αισθάνεται,ένισχυεται εμπεδώτερον εις τό πά
θος του.

’Ά λλω ς δέ τό παιδίον ευαρεστούμενου νά καθίσταται ο ήρως: 
.ής όμ.ιλίας τών μεγάλων πολλαπλασιάζει τάς εκδηλώσεις τής: 
δυσμενείας του κατά τού άτυχούς αντικείμενου τής ζήλειας του- 
καί ούτω, τό κακόν ριζούται καί καταντά, άν μη αθεραπευ- 
τον, δυσθεράπευτον.

Ή παιδαγωγική φρόνησις υπαγορεύει καί έν τή περιστάσει. 
ταύτη κάπως διπλωμ.ατικήν ενέργειαν.

Οί γονείς οφείλουσι νά προσποιώνται οτι δεν βλεπουσιν,οτι δεν 
έννοούσι τάς δυσμ.ενείς διαθέσεις τοΰ παιδιού,χωρίς νά παυωσι. 
τάς πρός τό πρεσβύτερον θωπείας των καί περιποιήσεις, ούοο- 
λως πρέπει νά φαίνωνται ά.διάφοροι πρός το πτωχόν μικρόν, 
ένώπιον εκείνου παραμ.ελούντες αυτό χάριν τών εγωιστικών πό
θων τού ζηλοτυπούντος, ούδε νά δικτυπώσι προ αυτού ότι όεν 
■ό άγαπώσιν.

Τουναντίον ένωρίτατα πρέπει νά δίδωσιν εις τό παιδίον νά 
έννοήση τό άμερόληπτον καί άμέριστον τής τών γονέων στορ
γής, διά παντός δέ μέσου νά έπιζητήσωσιν, οπως έςεγειρωσι 
τήν άγάπην του πρός τάν κατά φύσιν άριστον φίλον αυτού.

θ ά  άνεγνώσατε ίσως κάπου, φίλη αναγνώστρια, το άνεκδο— 
τον περί τίνος κυρίου, οστις συνηντα ακαταπαυστως ενωπιόν 
του έν δημοσία βιβλιοθήκη η μουσειω άνθρωπισκον, καθ ου τ, ^ 
σθάνετο άκατανίκητον άντιπάθειαν. Ενθυμείσθε πώς κατώρθωσε 
νά κατανίκηση, τό συναίσθημα τούτο ; Φερόμενος φιλοφρόνως 
καί ευεργετικός πρός αυτόν. Το παραδειγμα τούτο δεικνύει με  ̂
-ήστην γνώσιν τής ψυχολογικής επιδρασεως τής ευποιιας. Δεν ,. 
παρετηρήσατε ότι άγαπώμεν πάντοτε τούς ΰ φ ’ ημών ευεργε
τούμενους; Ιδού λοιπόν ποϊον είναι τό δραστικώτατον άν..  ̂
φάρμακον καί τού πάθους τής ζηλοτυπίας. Διά μικρών υπη . 
ρεσιών πρός τό άδελφάκι του,διά λεπτών έκδηλώσεων συμπά
θειας είναι εύκολώτατον νά έξεγερθή καί ή άδελφικη στοργή 
τού παιδίου. Έάν τό πείσωμεν νά ύφίσταται μικράς θυσίας χά
ριν τού μικρού, έάν τό πείσωμ.εν νά βοηθή δήθεν ημάς εις την 
περίθαλψιν τού άδελφού του, νά έπαναλαμβάνη τάς προς αυτο 
θωπείας μας, θά άναπτύξωμεν βαθμηδόν εύεργετικήν θερμό
τητα  έν τή μικρά καρδία του,και έκ τής γλυκείας αυτή, θ.ρ 
μότητος θά παραχθή ή εύγενής φλόξ τής άδελφικής άγαπη«· 

Καί είναι τόσον σπουδαίου τούτο ! Λ
Έν τή εποχή ταύτη  τής κοινωνικής άδιαφορίας, όποτε^έ

καστος διέρχεται τήν ζωήν διαγκωνίζων τάν πλησίον, ινα ευρή> 
δίοδον αυτός, έστω καί άν πρόκειται νά καταρριψη καί κ α .α  
θλίψη τόν άλλον, ώς συμβαίνει καί έν ταίςπολυανθρώποις λεω
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,φόροις τή τύρβη τού άστικοΰ βίου, ότε άκούομεν οτι ή φ ι- 
λ ;α είναι μύθος, ή άλληλοβοήθεια μόνον τό συμφέρον εκ τής

άαοιδαίως στερρον 
δελφική άγάπη συνδέουσα τούς άδελφούς πρός άλλήλους,τους 
αδελφούς πρός τάς άδελφάς καί συσφίγγουσα τούς οικογενεια
κούς δεσμούς, θέλει καταστήση τήν οικογένειαν ίσχυράν καί 
σεβαστήν τοϊς ξένοις, θέλει δέ ευκολύνει τήν πρόοδον καί ευη
μερίαν πάντων τών υ.ελών τής οικογένειας.

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Τ  Γ Ε Ν  Ν Α

.Στον ουρανό μα ς  σήμερα ζά σύννεφα ¿ίς οβύσουν, 
να βγουν τον ήΐχου ή χρυσαϊς αχτίδες νά  φωτίσουν 
νά ρ ίξουν αΙ.Ιη ευ μορφιά τά  δροσερά Λου.Ιούδια, 
νά παύσουνε τά δάκρυα, ν' Αρχίσουν τά τραγούδια ! 
Χαρά μεγά .Ιη ! σήμερα τό σόμπαν εορτάζει, 
εις μ ία  Λάμψη θεϊκή ή γή άναγα.Ι.ίχάζει!

Τ ή κι' ουρανός μ ία  γιορτή, γιορτάζουνε μεγά.Ιη, 
καί δόξης ύμνους ιερούς τό κάθε χεϊΛος ψάΛΛει I . .
Χαΐρε Μ αρία τον Χριστού, Μητέρ’ αγιασμένη,
Μαρία αειπάρθενε καί τρισευΛογημένη ! 
ά ί των άγγέΛων σ τρα τ ια ί τριγύρω Σου πετουνε, 

ί Τά Σεραφείμ τά  Χερουβείμ έιιπρός Σου προσκυνούνε !

. Τραγούδια α π ' τής ΒηθΛεέμ ακούονται τά μέρη, 
και 'ςτό σκοτάδι τό βαθύ Λάμπει γρυσό άστέρι ! . . . · 

ί  Τοϋ Γνχοϋ Σου ή Λάμψη ε ϊν ' α ύ τή ! Παρθέν’ αγαπημένη, 
ϊ  -Βασί.Ιισσα των ουρανών, Μ αρία Λατρευμένη ! . .
| Τού Γυιού Σου ή .Ιάσιμη ή γΛυκειά τή σκοτινχά πού πέρνει 

πού ρ ίχνει πίστη στην ψυχή κα ί τήν έ.Ιπίδα φέρνει !

·*·
κί άέν ε ίνα ι σήμερα καρδιά πού δε θά φτερουγίσει,
«  ■Γονατιστή ατά πόδια Σου πού δέ θά προσκύνηση ! . . .
Γ ΠαΛάτχα ό.Ιο άπό χρυσό. . . . καΛύβια έρημωμένα . . .
Ρ Και 'ςτά πε.Ιάγη τά βαθεχά καράβια ξανο ιγμένα ,
Κ·Τ'ε προσκυνούνε σήμερα, τρισέβαστη Μητέρα,
| Οπου γεμ ίζεις μ ’ άρωμα αγάπης τόν αέρα ! ! . . . .

Μ αρίκα Η ί- ιζ χ

Π Ρ Ο Σ  Φ Ι Λ Η Ν

Ή σκέψις αύτη, νομ-ίζομεν, είναι αρκετή, οπως πειση τας 
I  μητέρας νά μή άδιαφορώσι περί τού καταλληλοτάτου τρόπου 

-τής θεραπείας τού ηθικού τούτου πάθους τών τέκνων των,ουδέ 
■νά θεωρώσιν αύτό άνάξιον προσοχής καί παιδαριώδες, διότι, 
οπως εις τάν φυσικόν κόσμον, ούτω καί εις τάνήθικόν, ούδέν 

·̂ υπάρχει μικρόν αίτιον, καθ’όσον καί έκ τών κατά τό φαινόμ.ε- 
νον άπλουστάτων καί ήττονος προσοχής άξιων αίτιων ποοέρ 

Ρ|χονται τά  μ.έγιστα τών άποτελεσμάτων.
Ε ιρ ή ν η  I . Ο ίκονομ ίδ ου .

καί ζω ήν μήτε τά  ήφαίστεια διατί έξερεύγνονται φλόγας καί 
καπνούς- ά λλ ’ ούτε τήν φύσιν διατί ηρεμεί καί τέρπει, ούτε 
τήν αύεαν διατί ήδύ ψιθυρίζει, ούτε τήν άηδόνα διατί μελωδι
κός ώάλλει, ούτε διατί οί άνθρωποι διαφέρουσιν ά π ’ άλλήλων. 
Είναι όλα ταύτα  φυσικοί νόμοι, ούς ώς αναγκαίους εταξεν ό 
Δημιουργός. Μήτε λοιπόν καί περί έμ.οΰ έρώτα διατί άφιερώ 
τάς στιγμάς μου, γράφουσα προς σέ- άν ερώτησης την καρδίαν 
σου, δέν θά σοί τό εϊπη, διότι άλλως άντιλαμβάνεται καί έςη- 
γεϊ τά  μακράν αυτής. Εΰρισκομένη έν μέσω κύκλου, ουτινος ολα 
τά σηυ.εία είναι φ ίλτατα  καί έλκύοντα βλέμμα προσηνές, φιλ.- 
τρον μητρικόν άφ’ ενός καί άδελφικόν άφ' ετέρου πρός πνευμα
τικής άδελφάς, έκδηλούσας καί έν τώ βλέμματικαί έν τω λογω 

ήν ίεράν φιλίαν, δίκαιον καί εύλογον είναι νά λησμονής έν 
τοιαύτη άπολαύσει πάν τό έκτός τού ώοαίου τούτου κύκλου 
καί νά έντρυφας εις τόν άληθή τής ευδαιμονίας παράδεισον.

όρ.ως, ήτις άποτελώ πρός ταύτα  τήν άκραν άντίθεσιν, 
έγώ, ήτις άναπνέω τόν ψυχρόν καί ξηρόν τής ξενίας άερα, εγώ, 
ήτις εις τήν υ.ετχ τών άλλων επικοινωνίαν δέν δύναμαι νά είμαι 
δηλωτική εις ιδέας καί αισθήματα, προτιμώ νά γράψω πρός 
σέ, διότι τούτο μοί είναι ήδύ, καί έν τούτω ευρίσκω τέρψιν καί 
άνακούφισιν.

ΙΙοίαν μελαγχολίαν εμποιούσε τη ψυχή αί παλαιαί γλυκόπι
κροι άναπολήσεις ! τούτο έδοκίμασα καί βαθύτατα συνησθάν- 
θην χθές, άναφυλλίζουσατήν άλληλογραφίαν μ.ας. Τήν μ.ελαγ- 
χολίαν μου έπηύξανεν έτι μάλλον το θέαμα τής μεγαλοπρεπούς 
δύσεως τού ήλιου, ώραίας φθινοπωρινής ήμέρας —  σπάνιον 

ωοοντοΰ βαρυσυνεφώδους ουρανού τής Ρουμανίας.—  Ο ήλιος 
βυθιζόυ.ενος όπισθεν τού ορίζοντος εξέπεμ.πε τάς τελευταίας 
αύτού χρυσοειδεϊς άκτϊνας, άλλ’ αύται δέν άπέόιδον την ζωη- 
ράν καί θερμογόνον έκείνην λάμψιν έαρινής ήμ.έρας’ έςαφανι- 
ζόαεναι ή υ.ία κατόπιν της άλλης μοι απεικονι,ον τας ακτίνας- I * *
τού βίου μας- μ.ήπως καί αύται δέν σβέννυνται ή μία μετά 
τήν άλλην έκ τού ορίζοντας της ζωης μ.ας ; η θερμ-ότης και λαμ.— 

ούτων δέν έλαττούται έπίσης : Ά ς  ήδυνάμην έκ τών έγ- 
χαραχθεισών άκτίνων έπί τής πλακάς τού παρελθόντος νά συγ- 
κεντσώσω δέσμην φωτεινήν, όπως διαφωτισθώσι σκιερά τινα  
σημεία, άτινα έπηρέασαν τό παρόν και ανεκοψαν τόσας .ού 
μέλλοντος έλπίδας ! ’Ά ς  ήτο δυνατόν ν ’ άκτινοβολήση ή άλή- 
θεια, ν’ άναγνωρισθή ή εύγενής δράσις, ή αύταπαρνησία, ο 
ηθικός καί πνευματικός βίος τού παρελθόντος ! πλήν, ένώ ταύτα  
έσκεπτόμην, τά  ρόδα τοΰ ούρανοΰ άντήλλασσον την ώραιαν 
αύτών χροιάν εις τό σκιόφως τής εσπέρας, αί όέσμ.αι τών ήλια- 
κών άκτίνων έξηφανίζοντο, ή νύζ ηρχιζεν εφαπλούσα τάς με- 
λαίνας πτέρυγάς της. Ινα! ή φύσις αύτή δέν μ’ έβοήθει εις 
τούς στοχασμ.ούς μ.ου- θέλει κεκαλυμμενον τό παρόν, άφινουσα 
τόν χρόνον νά διαλευκάνη άπαντα τά  σημ.εικ συγχρόνου ιστορίας, 
ής ή κριτική άνατομία πολλην θά περιπΑηση τιμήν τή Ελλη— 

νίδι γυναικί.
Ανέτρεξα έν τούτοις νοεοώς εις τό παρελθόν και εμνήσθην 

τάς εσπέρας έκείνας, ότε μόναι εν τώ σπουδαστήριά» σου μέχρι 
μεσονυκτίου ώρας συνεζητήσαμεν περί <Γ>εοΰ καί αίωνιότητος
περί ερωτος καί φιλίας, περί στοργής καί καθήκοντος. Ή δυνή- 
Ο'Λν τότε vac έ/ίτιι/.τ(<70> το 7w0<70̂  /coct ττοιον ττ̂ ζ &.*{Χ7ΖΥιζ go'j
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την ποίησιν της καρδίας σου. Αί αντιλήψεις και εμπνεύσεις σου 
έθερμαίνοντο έκ τής άειλαμπούς είκόνος του θείου έρωτος, ού 
τό ιερόν πυρ έδημιούργει έν σοί τό ιδεώδες του εΰσεβικού βίου. 
’Ενθυμείσαι ποϊά τινα περί στοργής καί καθήκοντος μοί είπες;

—  Ή έν έμοί στοργή φέρει την γαλήνην, το πάσχειν ύπέρ 
των άλλων καί τό συγχωρείν. Ή ιδέα του καθήκοντος τό έρ- 
γάζεσθαι έν πάση δυνάμει τής ψυχής μου. Ό  πόνος καί ή 
θλίψις, οί δύο ούτοι άχώριστοι σύντροφοί μου, έξαγνίζοντες 
τόν νουν καί την καρδίαν μου άναπτύσσουσιν έν έμοί πλειοτέ- 
ρας ήθικάς δυνάμεις. Φιλόσοφός τις ελεγεν: 'Όστις δεν έδοκί-
μασε πόνον καί θλϊψιν, δεν έγεύθη τάς πικρίας τής ζωής,ού- 
τος είναι ον άτελές, δύναμις άχρηστος, ύλη ακατέργαστος εις 
ήν καί ή σμίλη του τεχνίτου άδυνατεϊ νά δώση σχήμα καί 
μορφήν. ’Ά ς  πάσχωμεν λοιπόν, ας δοκιμάζωμεν βασάνους καί 
πικρίας, άγωνιζόμεναι έν πνευματικφ καί ήθικω άγώνι’ τούτο 
είναι προκριτώτερον του ψυχρού έγωϊσμού,εύγενέστερον τής πα
θητικής ιδιοτέλειας. Μόνη ή ιερά θλίψις φέρει την συμπάθειαν 
καί φιλανθρωπίαν, ήτις μάς έξωρκίζει καί έξυψοϊ. Αί θεω- 
ρίαι καί πεποιθήσεις αύται παρ’ ολίγοις είσί καταληπταί καί 
άσπασταί.»

Ά λ λ ’ αί ίδέαι δεν ένεσαρκώθησαν ; Τό ώραίον ίνδαλμα δεν 
ακτινοβολεί έν όλη αύτοΰ τή πραγματικότητι πρό των οφθαλ
μών ; Τό πνευματικόν οικοδόμημα μέ τάς εδραίας του βάσεις, 
μέ τα  λαμπρά τής κορυφής άετώματα, μ.έ την έναρμόνιον αρ
χιτεκτονικήν πλήρες καί τέλειον έπιφαίνεται.Τίς είναι ό νους, 
όστις παρήγαγε τοιούτον έξοχον προϊόν ; Τίνες αί καρδίαι, αί 
μετά στοργής τούτο περιπτυχθείσαι; τίνες οί βραχίονες, οί δε- 
ξιώς τούτο έκτελέσαντες ;

Ά λ λ ’ ή κοινωνία έκείνη, ήτις έδιδε τόν πόνον καί τήν θλϊ- 
ψιν,όταν σιγήσωσι τά  πάθη καί κοπάση ό κλύδων τών άντιρ- 
ρόων ιδεών δεν θέλει αναγνωρίσει τά δίκαιον καί αποδώσει τόν 
όφειλόμενον ’έπαινον ; Αί άφωσίωμέναι ίέρειαι εις τήν λατρείαν 
τών Μουσών δεν θά συλλέξωσι τά  κατεσπαρμένα έν τοίς άγροΐς 
παρθένα καί εύώδη άνθη νά πλέξωσι στέφανον, ον νά άφιερώ- 
σωσιν εις τήν αγαθήν μνήμην ;

Αί άναμνήσεις τού παρελθόντος καταβυθίζονται εις τό χάος 
τού χρόνου, τά  δάκρυα, ή ουρανία δρόσος ραίνουσι τά  ίχνη 
των, ό ερως καί ή φιλία βαλσαμόνουσι τόν πόνον καί τήν θλϊ- 
ψιν, ή πίστις καί έλπίς διασκεδάζουσι τά  νέφη τής μελαγχο
λίας καί έπιφέρουσι τήν γαλήνην τής ψυχής.

’ΑτΟίς.

Ε ΙΣ  ΤΗ Ν  ΕΠ Α ΤΛ ΙΝ
(Συνέχεια)

Β

Έπλησίαζε τά τελευταίον δεκαπενθήμερον τού Νοεμβρίου. 
Ή οικογένεια δέ Κ ... ώς συνήθως, προητοιμάζετο όπως έπι- 
στρέψη εις Παρισΐους, ότε πρωίαν τίνά έλαβε δυσάρεστον εί
δησή.

Ό  ’Ιωάννης Πέτρος μεταβαίνων τήν προηγουμένην ήμέραν 
εις τήν συνήθη του έργασίαν κατελήφθη υπό συγκοπής, καί έ- 
παθε παράλυσιν τών ποδών. Μή δυνάμενος δέ νά βαδίση έ- 
πεσεν εις στενωπόν τινα τού δάσους· ώρας δέ τινας άργότερον 
διαβ άται εύρόντες αύτάν εις τήν έλεεινήν ταύτην κατάστασιν 
τόν μ,ετέφερον εις τήν οικίαν του.

Ή ’Ιωάννα ίδοΰσα τόν πάππον της εις τοιαύτην κατάστα-

σιν κατελήφθη ύπό θανάσιμου λύπης. Λ
Μαθούσα τήν θλίβεράν ταύτην εϊδησιν ή κ. δέ Κ . . .  έσπευσεν 

εις τήν καλύβην τού ξυλοτόμου. Έφθασε δέ ακριβώς όπως δε- 
χθή τήν τελευταίαν αύτοΰ πνοήν. Πριν όμως οΰτος άποθάνη 
μή δυνηθείς νά τή όμιλήση, έστρεψε τούς έσβεσμένους οφθαλ
μούς του πρός τήν πυργοδέσποιναν καί αμέσως έπανέφερεν αύ- 
τούς εις τήν έγγονήν του.

Τούτο ήτο τό παν Αμέσως μετά τούτο παρέδωκε τό
πνεύμα.

— Πτωχή Ιωάννα, έλεγον αί γειτόνισσαι αί παραστάσαι εις 
τάς τελευταίας στιγμάς τού γέροντος, καί αϊτινες ώς καί ή κ. 
δέ Κ . . .  έπέστρεφον μετά τήν κηδείαν εις τάς οικίας των, τ ί θ' 
άπογείνη ! , πού θά ΰπάγη !. Θ ’ άναγκασθή ν ’ άναλάβη έρ
γασίαν παρά τινι οικογένεια, είπεν ή μία.

■— Φεύ ! έπανέλαβεν ή άλλη, φθάνει νά μή χαθή όλοτε-
λ ώ ς  αύτη ήτις ποτέ δέν έχει έξέλθει τής οικίας της, μία
τόσον άγαθή κόρη ! τόσον εύσεβής ! τόσον γλυκεία ! θά είναι 
πολύ άδικον.

—  Ά  ! ανέκραξε μία τρίτη' έάν 6 γέρων πάππος της είχε
χρήμ,ατα, ή ’Ιωάννα σήμερον θά ήτο πολύ ευτυχής "Ολαι
μας γνωρίζομ.εν κάλλιστα, ότι ό υιός το ύ ’Ιακώβου τού αγρο
νόμου τής Κυρίας είναι έρωτευμένος μαζύτης. Καί ή ’Ιωάννα 
έξ άλλου δέν φαίνεται αδιάφορος εις τόν έρωτα τού νέου.

Ά λ λ ’ ό ’Ιάκωβος είναι φιλάργυρος, άλλ’ 6 Ιάκωβος είναι, 
πλούσιος" λέγει δέ ότι ποτέ δέν θ’ άποφασίση νά νύμφευση, 
τόν υιόν του ή μέ κόρην, ήτις δύναται νά τω φέρη προίκα τού- 
λάχιστον είκοσι χιλιάδας φράγκων καί ή Ιωάννα είναι μακράν 
τού νά τάς έχη. 'Η δυστυχής πτωχή φίλη . . .  "Α ! άληθώς 
οί πτωχοί πάντες έξ ίσου είναι άξιοι οίκτου.

Έπιστρέψασα ή κ. Κ . . . . εις τόν οίκόν της έσπευσε πρός 
συνάντησιν τού συζύγου της.

—  Κάρολε, τφ  είπε, έχω κάτι νά σέ ζητήσω. Ύποσχεθητί 
μοι ότι θέλεις εισακούσει τήν παράκλησίν μου.

Ό  κ. δέ Κ  . . . είχε πάσαν πεποίθησιν εις τήν λατρευτήν 
σύζυγόν του.

— Παραχωρεΐται, τή είπε, πριν έτι γνωρίση τό περί τίνος 
έπρόκειτο.

— Φίλε μου! έπανέλαβεν ή χαρίεσσα πυργοδέσποινα, φοβού
μαι μήπως άνέλαβες ύποχρέωσιν ολίγον έλαφρώς- τόσω το χει
ρότερον. Πρόκειται περί αγαθής τίνος πράςεως, καί γνωρίζω- 
τήν καρδίαν σου. Αέν θέλεις αποσύρει την ύπόσχεσιν σου.

Διηγήθη λοιπόν εις τόν σύζυγόν της τήν συνδιάλεξιν,ήν ήκου- 
σε παρά τών χωρικών γυναικών- συνάμ.α δέ τω έγνωστοποίησε 
τήν πρόθεσίν της. Ή το αύτη νά διαμείνωσι τόν χειμώνα 
τούτον εις τήν έπαυλιν, καί ν αφιερωσωσι το δια τάς υποδοχας 
ώρισμένον ποσόν εις προίκισιν τής Ιωάννας. Η στέρησις τών 
Παρισίων θά τούς ήτο πολύ ολίγον έπαισθητή. Ούδείς είχε να 
ύποφέρη τό έλάχιστον. Τά τέκνα των γνωρίζει κάλλιστα ότι’ 
θά ήσαν εύτυχή έκ τής άποφάσεώς των ταύτης- αύτά άτινα 
ήσθάνοντο μεγίστην λύπην έκαστον έτος εγκαταλειποντα τήν 
έξοχήν ! έν συντόμω τέλος πάντες ήθελον έχει τήν γλυκείαν- 
εύχαρίστησιν ότι συνέτεινάν εις αγαθόν τ ι έργον.

Ά ν τ ί πάσης άλλης άπαντήσεως ό κ. δέ Κ  έσυρε την
σύζυγόν του εις τάς άγκάλας του, καί τήν έσφιγξε φιλοστόρ- 
γως έπί τής καρδίας του.
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Ήτο άρκούσα ή άπάντησις αύτη.
Γ. Ήού λοιπόν διατί αί αίθουσα; τής κ. δέ Κ . . .έμειναν κεκλει- 
Εφ,έναι κατά τόν παρελθόντα χειμώνα, καί διατί ή πυργοδέ- 

5-ο.να διέρχεται εις 'Άγιον Ούμβέρτον τήν σκυθρωπήν ταύτην 

εποχήν τού χειμώνος.
I " (Έ/. το ΰ  Γ ιλ λ ιχ ο Ο ) Ά ν Ο ή  Γ. Β α σ ι λ ε ι ά δ ο υ

Ο Ι  Ρ Ω Σ Σ Ο Τ  Π Ο Ι Η Τ Α Ι  Π Α Ρ ’ Η Μ Ι Ν

I Ή Ρωσσική φιλολολογία καί ποίησις φέρουσιν όλως ίδιον 
Παρακτήρα, έντελώς πρωτότυπον. ’Εάν δ’ ή ρωσσική γλώσσα 
ήτο διεθνής, ώς ή γαλλική, αύτη θά κατείχε σήμερον τήν ύ- 
περτάτην θέσιν έν τή συγχρονω εν Ευρώπη φιλολογική κινήσει.

Παρ’ ήμίν μόνος ό κ. Θ. Βελιανίτης καί δύο ή τρεις άλλοι 
είτε διά μεταφράσεών των, είτε διά μελετών έπ: τών έργων 
τών Ρώσσων συγγραφέων καί ποιητών κατέστησαν γνωστήν 
παρ’ ήμίν τήν έν Ρωσσία φιλολογικήν κίνησιν.
! Αί ποιήσεις, άς ό κ. Θ. Βελιανίτης άνέγνωσεν έν τω  Φιλο
λογική Συλλόγω Παρνασσώ, άπέπνεον τόσον αγνόν καί εύγενές 
ένταύτω κάλλος, ώστε βαθυτάτην εις τό άκροατήριον ενο
ποίησαν αϊσθησιν. Ό  Πούσκιν, ό Λερμοντώφ καί ό Νάτ,ωφ 
είναι άναντιρρήτως έςοχοι ποιηται, δικαίως δ κπεθ=ώθησαν 
παρά τού Ρωσσικού λαού καί τοιαύτην διεθνή απέκτησαν 

φήμην.
| Ά λλα  καί ό κ. Θ. Βελιανίτης μετά τόσης άφελείας καί 
χάριτος τούς μετέφοασεν, ώστε είναι άςιος θερμ.ών συγχαρη
τηρίων. 'Ο ¿ίνα,γδξοο, τού Αερμ,οντωφ, ον άφήκε τελ.ευταΐον, 
ήτο μία τών σπανίων έκείνων ποιητικών εικόνων, αϊτινες έντυ- 
πουνται άνεξαλείπτως έν τή διανοια, έξεγειρουσαι εν τή καρ- 
δία πολλά καί ποικίλα αισθήματα,άντικρουόμενα καί έν πλήρει 
πρός άλληλα άντιθέσει. Πρός τόν κ. Βελιανίτην τά  θερμό- 
τατά μας συγχαρητήρια.

Δ Ο Ρ Α
ΓΠΕΡ ΤΟΓ ΛΕΝΔΡΟΓ ΤΟΓ ΚΓΡΙΑΚΟΓ ΣΧΟΛΕΙΟΓ

Άπεστάλησαν ήμίν ύπέρ τού Δένδρου τού Κυριάκού Σχο- 
λείου τή εύγενεί συστάσει τής συνεργάτιδος ήμίν κ. Άγαθονί- 
κης Άντωνιάδου, παρά τού έμπορου κ. κ. Βότη καί Σκλη- 
βανιώτου: 16 πήχεις μάλλινον ύφασμ.α, 6 ζεύγη περικνημίδες 

\ καί 4 γραβάτες. Παρά τοΰ κ. Βασιλοπούλου 8 πήχεις μαλ- 
λίνου υφάσματος καί παρ’ ανωνύμου 4 δραχμαί. Τή συστά- 
σει τής κ. Βλάχου άπέστειλεν ήμίν 6 έμ.πορος κ. Ινανελλό- 
πουλος 29 πήχεις μάλλινου υφάσματος. 'Η φιλάνθρωπος τής 
πόλεώς μας δέσποινα κυρία Ελένη Φ. Νέγρη άπέστειλεν ήμίν 
6 ώραία μάλλινα σάλια. Ό  έμπορος κ. Καϊάσας, τή εύγενεί 
συστάσει τής συνεργάτιδος ήμ.ών κ. Ανθής Βασιλειάδου 4 6 '/2 
πήχεις μάλλινων ύφασμ.άτων καί 4 γ ,  πήχει? κασμιριού. Τή 
εύγενεί φροντίδι τής συνεργάτιδος ήμίν κ. Ασπασίας Σκορ- 
δέλη άπέστειλεν ό έμπορος κ. Άργυράκος 4 μεγάλα σάλια 
καί οί α. κ. Τζουβέλος καί Ινουρόπουλος 6 μικρά σαλάκια.

Αί μαθήτριαι τοΰ παρθεναγωγείου Χίλλ άπέστειλαν : 1 σά- 
Διον, 1 έμπροσθέλαν, 3 ρινόμακτρα, 1 κανιστρίδιον εργόχει
ρων , 3 ζεύγη περικνημίδων, 2 δέμ-ατα νήματος μετά καλτσο
βελονών, 2 κουβαρίστας μέ 2 βελονάκια, 1 χρηματοφυλάκιον, 
3 βελονοθήκας μετά βελονών καί έν βιβλιάριον μαρκών. Ο κ. 
Ά λ  έξανδρος Ξακουστής δρ. 5. Άνώνυμ,ος διά τής κ. Ρούσου 
δρ. 5. Ή δεσποινίς Αίκατερίνα Στεφάνου I μάλλινον σαλάκι. 
Ο κ. I. Ρουμπάνης έπίσης. Ό  κ. Γεράσιμος χαρτοπώλης 6 

καλαμάρια, 5 σημειωματάρια, 4 λευκώματα, 6 τετράδια 
χρυσόδετα, 6 κιβωτίδια διά γραφικά είδη.

Τ Ο  Π Α Ρ Θ Ε Ν Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο Ν  Ι Κ Ο Ρ Λ Ε Α Η

Πολλά έγράφησαν άρθρα κατά τάς ημέρας ταύτας περι τής 
έν Άθήναις έπιδημίας τού τύφου καί τών αιτιών, α’ίτινες π α -  
ρήγαγον αυτήν. Ευτυχώς το κακόν έπήλθεν εις όλως ύφέσιμον 
κατάστασιν, όλίγιστα δέ αριθμούνται τά  θύματα του.

Ώ ς εις πολλάς, πλείστας οικογένειας, προσεβλήθησαν καί 
δύο μαθήτριαι έσωτερικα! τού Παρθεναγωγείου Σν.ορδελη. Ή 
διεύθυνσις τού Παρθεναγωγείου τούτου φοβηθείσα μή το μόλυ
σμα διαδοθή, ύπερθεν δετών ιδίων συμφερόντων τιθεμένη την 
υγείαν τών προσφιλών αυτής μαθητριών, διεκοψε πάραυτα αυ- 
τεπαγγέλτως τά. μαθήματα, απεμ.όνωσεν έντελώς τάς προσ- 
βληθείσας, καί διά πάντων τών απολυμαντικών μέτρων κπελύ— 
μκνε τό κατάστημα. Αι δυο προσβληθείσαι ευρισκονται ηδη 
εις άνάρρωσιν, θέρμην δ οι γονείς των εκφράζουσι προς την 
διεύθυνσιν τού καλού τούτου Παρθεναγωγείουεύγνωμοσύνην διά 
τήν φιλόστοργον 'καί μητρικην περίθαλψιν, ήν μετά τόσης αυ-  
ταπαρνήσεως παρέσχεν εις τά  τέκνα των.

Δέν έλειψαν έν τούτοις καί έδώ αι κακόβουλοι διαδόσεις,τι— 
νές δέ καί προεβησαν εις τό σημείον νά καταστήσωσιν υπεύθυ
νον τήν διεύθυνσιν διά την προσβολήν τών δυο τού Παρθένα— 
γωγείουμαθητριών,καί νά πολυπλασιάσωσι ταύτας έπ άπειρον.

Εις χυτας ή διεύθυνσις ηδυνχτο να χπχντηση . αί αθηναίκαι 
οικογένεια;, ών τά τέκνα προσεβλήθησαν υπο τής επιδημίας 
είναι υπεύθυνοι διά τούτο ; Αφού δε ώς γνωστόν ή έπιδημιχ 
προσέβαλλε τάς πλουσιωτέρας παρ’ ήμίν οικογένειας, έν αίς 
καί ή καθαριότης καί οί όροι τής υγιεινής μετ αυστηρότητας 
τηρούνται, τ ί τό παράδοςον, έαν προσεβλήθησαν και δυο μα
θήτρια! ;

Ά λ λ ’ έπραξέ τ ι καλλίτερου τούτο. Έδημοσίευσε τήν έκθε- 
σιν τών άστυάτρων, τών έπισκεφθέντωντόπαρθεναγωγείον τούτο, 
ώς καί τά  λοιπά τής πόλεώς μας, ώς και την τού τακτικού 
τής σχολής ιατρού κ. Χατζημιχάλη, παρ’ ών όμολογεΐται καί 
ή προσβολή τών δύο μαθητριών καί ή καθαριότης καί τά  αυ
στηρότατα απολυμαντικά μέτρα, άτινα έλαβεν ή διεύθυνσις
κατά τής νόσου.

’Ήδη τά  μαθήματα τού παρθεναγωγείου έπαναλαμβά- 
νονται τακτικώς, ευτυχώς δ ουδόλως αι κακόβουλοι αυται δια
δόσεις έπηρέασαν τούς γονείς τών μαθητριών, οϊτινες έσυνειθι- 
σαν νά έκτιμώσι τήν διεύθυνσιν, την μετά μητρικής στοργής 
ύπέρ τών τέκνων των μεριμνώσαν.

Η Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α  Τ ΗΣ  κ. ΣΕΡΕΜΕΤΗ

'Ωοαίας ώρας καί μεστάς θείας άπολαύσεως διήλθον τήν 
εσπέραν τής παρελθούσης Τετάρτης οί παρευρεθέντες εις τήν 
μουσικήν εσπερίδα, τήν δοθεΐσαν παρά τής κ. Σερεμέτη έν τή  
μεγάλη αιθούση τού Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού.

Ή έκλεκτοτέρκ τής κοινωνίας μας τάξις άντιπροσωπεύετο 
δαψιλώς έν τή συναυλία ταύτη , προθύμως έκδηλοΰσα ούτω τήν 
ύπόληψιν, ήν τρέφει πρός τήν Ελληνίδα καλλιτέχνιδκ.

Πλήν τών ΰπ’ αύτής έκτελεσθέντωνί ώρριίων μουσικών τεμα
χίων, έπί τή έπιτυχεΐ έκτελέσει τών όποιων έπανειλημμένως έ- 
χειροκροτήθη, ή κ. Σερεμέτη έποίκιλε τήν εσπερίδα της διά 
τής συμμετοχής έν αυτή τής συμπαθέστατης εν τή πόλε; μας 
άοιδοΰ κ. Δουκέν. Αύτη έμελψε γοητευτικώτατα ώς πάντοτε, 
ένεθουσίασε, καί έπευφημήθη ζωηρώς. Καί ό έξοχος κιθαρωδός
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κ. Ξύνδας ηύχαρίστησε ¡/.έ τούς περιπαθείς φθόγγους ττ,ς κι
θάρας του.

Έν γένει την μουσικήν συναυλίαν της κ. Σερεριετη επέστεψε 
—ληρης επιτυχία, έφ’ ω καί θερυ.ών συγχαρητηρίων ετυχεν ή 
φιλόριουσος κυρία.

Γ Γ Ο Ι Κ Τ ^ Υ Α .
Γ υ ν α ικ ε ία  δ ρ α ε ι; ¿ν Ρ ο υ μ α ν ία . Έν Βοτοσανίω τη; Μολϊκυία; συνε- 

στηθη κοινωνική Λέσχη, εν ή έλαβον μέρος ως μέλη εοοομηκοντα γυναίκες.
— Έν Κραΐώβη συνίσταται λέσχη, έν ή μόνον κυρίαι ιών ανωτέρων κοι

νωνικών τάξεων Οέλουσι λαβει μέρος.
Αιαθρεπτικα'ι Ιδ ιό τ η τ ες  των τροφών τϊής κα θ η μ ερ ιν ές  χρήσεως 

Τό γάλα και τά ώά είναι τά μόνα φυσικά προϊόντα, τά περιέχοντα τάς αναγ
καίας αναλογίας πρός υγιά διάθρεψιν του σώματος. Το πρόβειον κρέας είναι 
ευπεπτον κα’ι θρεπτικόν. Τό βόειον είναι όλιγώτερον ευπεπτον, άλλα δυναμω- 
τικώτερον. Τό μόσχειον και τά του μικροίί άρνίου δέν είναι ποσώς ωφέλιμα. 
Τό -/οίρειον είναι πολύ θρεπτικόν, αλλά δύσπεπτον.

Οι λευκοί ι /θ ϋ ς  είναι καλλίτεροι τών ερυθρών, άλλ’ οί έρυθροί περιέχουσι 
μεγαλητέραν δόσιν νίτρου.

Τά γεώμηλα είναι τροφή υγιής διά τούς εργαζομένους σωματικώς. Τά χόρτα 
καί οί καρποί είναι απαραίτητοι διά τόν διαιτώμενον κατά τούς κανόνας τής 
ύγιεινής.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ν
*0 βασ.λεύς άνέρρωσεν η?η εντελώς. * Απειράριθμα συγχαρητήρια 

καθ’ έκάστην έκδηλοΟσι τήν χαράν του Πανελληνίου. — Ή ’Ε π ι
τρ ο π ή  τ ο υ  'Ε θ ν ικ ο ύ  σ τ ό λ ο υ  εξέλεξε μέλος αυτής τον βα- 
σιλόπαιδα Γεώργιον. — Αί έργασίαι τής Βουλής διακόπτονται ένεκα 
τών εορτών σήμερον η αυριον.

Άνεγνώσθη τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έν τω ’Εθνικώ Πανεπιστή
μια) ή επί του Λασανείου δραματικού άγώνος έκθεσις τών κριτών 
κ. κ. Θ. Άφεντούλη, Γ. Μιστριώτου καί Ν. Καζάζη. Έκ τών ύπο- 
βληθέντων έ'ργων έβραβεύθησαν τό δραμα ή Κόρη τής Λ ή μ ν ο υ  
του κ. Άρ. Προθ'ελεγγίου καί ή Κωμωδία Ά λ ε π ο ΰ  τοΰ κ. Π. 
Δ. Ζάνου, οΐτινες καί έλαβον τήν δάφνην καί τό γέρας. Έπγ,νεθησαν 
επίσης τά δράματα ο Υ ιό ς  του Β α σ ιλ έ ω ς  καί Λ έ ω ν  X α-
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΜΙΑΣ ΑΠΑΣ

Ό Ροβέρτος την καθικέτευε νά τώ δοίση έτι είκοσι χιλιάδας φρ. άς είχε χά
σει εις τό χαρτοπαίγνιον. 'Η μήτηρ σου άπεποιήθη. Τότε ό Ροβέρτος,ήρπασε τό 
επί τής τραπέζτ,ς ιαπωνικόν εγχειρίδιον,τό Ιβύθισεν εις τόν λαιμόν τής μητρος 
σου. Μετά ταυτα ήνοιξε τό γραφειόν της,ύπεξήρεσε τάς εν αύτώ είκοσι χιλιά
δας *jp. και μετά ταυτα Ιδραπέτευσεν, άφήσας αυτήν νά πλέη εις τό αιμά της. 
’Ιδού τι είδες. Θά ένθυμηθής μόνον αυτό. Έάν σε εξετάσουν και οί δικασταί 
ακόμη, θά όμολογήσης ενόρκως ότι τούτο και μόνον είδες.

Μετά τάς λέξεις ταύτας, έφύσησεν έπι του προσώπου τής κόρης και έφυγεν 
ώς αστραπή. ’Έτρεξεν εις τόν ναόν,άνήλθεν ώς και πριν παρά τήν ορχήστραν, 
εστη εις τήν θέσιν του χωρίς παρ’ ούδενός νά παρατηρηθή ή απουσία του.

'Η λειτουργία εύρίσκετο ήδη περί το τέλος, και ό ίερευς ηυλογει τούς πι
στούς. Ό Κορβόλ κατήλθε, συνήντητε τούς λοιπούς και προσποιούμενος άνη- 
συ/ίαν διά τήν απουσίαν τής Μαγδαληνής ειπε : IIώς ! η οεσποινις Κερμαοεκ 
που είναι;

— Τό όργανον καί τά άσματα τήν συνεκίνησαν καί απεσύρθη προ ημών, 'ίνα 
μεταβή καί συντροφεύση τήν μητέρα της.

Ό Κορβόλ τότε έτεινε τόν βραχίονα πρός τήν παιδαγωγόν και ή μικρά 
ομάς διηυθύνθη πρός τήν έπαυλιν. Καθ’ ήν στιγμήν εισήοχοντο ήκούσθη έκ- 
πεμπομένη όξυτάτη κραυγή : Εις βοήθειαν ! Εις βοήθειαν !

Άλλ* είναι ή φωνή τής Μαγδαληνής είπεν ό Ιατρός σπεύδων. Ό Γοελάν 
έφάνη προ τής θύρας. Σπεύσατε ! είπεν. Ή κυρία μου έδολοφονήθη. Πλέει εις 
τό »Τμά της. Έπρόφθασα καί έσωσα τήν δεσποινίδα !

‘Άς κλείσουν αμέσως τάς Ούρας, είπεν ό συμβολαιογράφος. Τρέξατε εις τόν

μ ά ρ ε τ ο — Ό γνωστός εις άπαντα τον φιλολογικόν κόσμον βυζαν- 
τινολόγος * Αλεξανδρος'Πασπάτης άπεβίωσεν εν ηλικία Τβ ετών. Τα 
περί ’Αθιγγάνων απαράμιλλα αύτού έργα, αί Βυζαντιναί αυτού με. 
λεται, το Χιακόν γλωσσάριον, τά Βυζαντινά ανάκτορα καί το περ ι  
άλώσεως τής Κων)πόλεως σύγγραμμά του χατεδειζαν αυτόν ώς ενα 
τών σοφωτέρων τής συγχρόνου εποχής.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Μ. Σ. Τ ερ γ έ σ τ η ν .  Έλήφθη. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Δυστυ- 

χώς ή ολιγοήμερος έν Τεργέστη διαμονή μας δεν παρέσχεν ούτε εις ημάς τήν 
εύχάριστόν ταύτην ευκαιρίαν. — Καν Π· Μ. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .Έλήφθησαν. Εύ- 
χαριστούμεν.— Καν Ε. Μ. Τ ε α ο ύ τ σ ιο ν .  Έλήφθη. Εύχαριστούμεν. —Κον
11. Μ Τ ρ α π ε ζ ο υ ν τ α .  Βεβαίως δύνασθε νά προσφέρητε δώρόν τι αξίας εις 
τήν μνηστήν σας. ’Αλλά προτιμότερον άνθη. Τό μέλλον είναι άδηλον. Εάν ό 
γάμος δέν έπιτευχθή,άπαλλάττεσθε τής δυσάρεστου θέσεως νά δέχησθε έπιστρε. 
φόμενα δώρα, ή νά ζητήτε αυτά. — Καν Α. II. Κ. Κ ω ν σ τ ά ν τ ζ α ν .  Συμμορ
φούμεθα όδηγίαις σας. — Κον Λ. Μ. Χίον .  Έστάλησαν 25. — Κον Α. Α. Γ. 
Κ ) π ο λ ιν .  Άπεστάλησαν 200, καί ζητηθέντα φύλλα. — Καν Α. Β.
'Ο κ. Κ. δέν μάς έστειλεν είσέτι τούς καταλόγους του. Άλλ’ άδιάφορον. Θεω
ρήσατε' τα ώς ληφθέντα παρ’ ημών. — Κον 1. Α. Ζαγοράν Δρ. 1(3 έλήφθη- 
σαν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Εύχαριστούμεν θερμώς δι’εύγενή φροντίδα. 
—Καν Θ. Μ- Στενήμαχον. Φρ. χρ. 24 έλήφθησαν. Συμμορφούμεθα όδη
γίαις σας. Θερμοτάτας ευχαριστίας.—Καν Α. Μ. Πειραιά. Λεχόμεθα διά τό 
Αένδρον τού Κυριάκου Σχολείου, έστω καί μεταχειρισμένα πράγματα. Έ/β- 
μεν τόσας πτωχάς, ώστε ή περίστασις είναι κατάλληλος, Γνα άποκτήσωσι θερ
μόν ένδυμα,έστω καί μή καινουργές. Στείλατε' μας λοιπόν δ,τι ή γενναία καρ- 
δία σας σάς υπαγορεύσει. ΔεχόμεΟα τά πάντα μετ’ εύγνιυμοσύνης. — Καν Α. 
Κ. Μ. Ξάνθην. Εύχαριστούμεν θερμώς 8Γ εύγενή πάντοτε καί αβρά υπέρ η
μών αισθήματα. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. —Καν Μ. 11. Κασσαμπά. 
Άπεστάλησαν. Εύχαριστούμεν δ:’ εύγενή φροντίδα. Παρά τής κυρίας αδελφής 
σας ούδεμίαν έλάβομεν σχετικήν ειδοποίησιν. — Καν Π. Λ. ΙΙόργον. Δέν 
έλάβομεν καιρόν νά τό Ιξετάσωμεν. Άλλως τε τό σήμερον δημοσιευόμενον 
ήτο κατάλληλον πρός τήν περίστασιν. — Κον Θ. Κ. ΚιιΙιιιΙ. 7 ρούβλ. 
έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν δι * εύγενή φροντίδα. 'Ημερολόγια άποστέλλον- 
ται. — Κον I. Στ. Βερδιάνσχαν. Ευχαρίστως άποστέλλονται. Ένδιαφέρο- 
μαι όσον και ήμεΐς διά τήν έν λόγω ύπόθεσιν "Ωστε μή άνησυ-/ήτε. Γράφο- 
μεν.—Κον Σ Μ. Μπ. Σύρον Αρ. 10 έλήφθησαν. Ημερολόγια άπεστάλη
σαν. Εύγνωμονουμεν δι * εύγενή φροντίδα. — Καν Ε· Γ. Κ/πολιν. II έπι- 
στολή σας μέ ηύχαρίστησε. Θά σάς απαντήσω προσεχώς, ώς επιθυμείτε, δι

κήπον, 'ίνα μή φύγη ό δολοφόνος ! Τήν αστυνομίαν ! Τήν χωροφυλακήν. Καί 
έξηκολούθει φωνάζων καί δίδων διαταγάς, ένω οί άλλοι είχον μεταβή ήδη εις 
τό δωμάτιον τής οολοφονηθείσης. Ό ιατρός έκυψε παρά τό πτώμα, ζητών νά 
άκούση τήν καρδίαν της παλλορένην. Φευ ! Ήγερθη κινών απελπιστικώς την 
κεφαλήν καί μετά δακρύων είπε : Αεηθώμεν διά τήν ψυχήν της.

'Η Μαγδαληνή έκειτο έκεΐ παρά τήν μητέρα της σχεδόν άναίσθητος. Ακου- 
σασα όμως τάς λέξεις τού ιατρού έρρηξε κραυγήν όξείαν, καί ερρίφθη επί του 
πτώματος. "Ολοι οί παρευρισκόμενοι έθρήνουν, ώλόλυζον κυριολεκτικώς.

Αί φωναί, τα τρεξίματα, οί θρήνοι καί ιδία ή οξεΐα κρ'αυγή τής Μαγοαληνής 
έφθασε μέχρι τής κρύπτης, εις ήν ο Ροβέρτος ώδηγήθη υπό τού Γοελάν, ινα 
διανυκτερεύση. Ό ατυχής νέος ένόησεν δ,τι άπευκταΐόν τι συνέβη εν τή 
έπαύλει καί χωρίς νά χάση καιρόν έδραμεν εις τό δωμάτιον τής αναδοχου του. 
Είσερ'/όμενος έρρηξε κραυγήν επί τώ τρομερώ θεάματι.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην καί ενώ όλοι ήσαν προσηλωμένοι πρός αυτόν, 
έκπληκτοι διά τήν αιφνιδίαν εμφάνισίν του, ή φωνή τού Κορβολ ύψώθη οιακο- 
πτουσα τήν σιγήν : Καί ό δολοφόνος, δεσποινίς ; ήρώτησε, τόν είοετε ; είπατε 
ομολογήσατε.

Τότε ή δυστυχής ύψωσε τούς οφθαλμούς καί ειδε τον Ροβέρτον. Ηγέοθη 
σχεδόν μηχανικώς, έβάδισε μέχρις αυτού καί δεικνύουσα αυτόν διά τού οα- 
κτύλου : 'Ο δολοφόνος τής μητρός μου ! ειπε μετ’ έξάψεως. Ναι! τόν είδον ! 
ιδού αυτός.

Καί ή χειρ της συνοδευομένη υπό βλέμματος μεστού φρίκης καί αποστροφή» 
έδειξεν εις πάντας τούς παρισταμένους τόν Ροβέρτον.

Κεραυνόπληκτος υπό τής αποτόμου ταύτης κατηγορίας τής Μαγδαληνής ο 
Ροβέρτος ενόμιζεν ότι ήτο θύμα τρομερού ονείρου. Εμενεν άφωνος, με 
στόμα κεχηνός, άτενίζων μέ βλέμμα ηλίθιον τούς περι αύτον. Γό πτώμα εκε.νο 
τό αίαό̂ υρτον πρό τών ποδών του, όλοι εκείνοι οί άνθρωποι, οιτινες τόν ητε- 
νιζον μετά φρίκης, ή Μαγδαληνή ορθή, ωχρά, λευκή ως αγαλμα, και τεινουβ* 
πρός αυτόν εκδικητικόν βραχίονα. . . .  Τί εσήμαινον λοιπόν πάντα ταύτα , ·

Δέν έλαβε καιρόν νά σκεφθή περισσότερον. ΧεΤρες χονοραι και βιαιαι τονηρ
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Εύγενή* ,Γ— . . . . . .
Ωρολογίων. Μορία; καί Ο'ρμχς .ύχ«ριστίας. Ήμ5ρολογι« αγγέλλονται. 
ΚΣθ|ΐεν· — Κον I Ν. Λάρνακα. Φ?. χρ. ΐΟ Ιληφθηιαν Ημερολόγια 
g-οστέλλονται. Εύγνωμονουμεν δι’ εύγενεΐς 'φροντίδας. Κον ^π. ^π. Tac.- 
«άνιον φο. yp. 150 έλήιοθησαν ’Απείρου; καί θερμά; ευχαριστία;. Ημε- 
οολόγια άποστέλλονται -  Κον Π. Π. Μιτυλήνην. ’Ελήφθησαν χρήματα. 
Ημερολόγιο 80 άπεστάλησαν. Εύχαριστούμεν 8Γ ευγενή φροντιοα. Βον 11. 
Γ Μανοοΰραν. Ημερολόγια 30 άπεστάλησαν. Λί συνδρομήτριαι μα; θα 

«λάβωσι ταΰτα παρ’ υμών καταβάλλουσαι τό αντίτιμον. ι
'Ή άπάντησι; ε’ι; τά; λοιπά; πολυπληθεϊ; Ιπιστολά; εΐ; τό πρόσεχε; φυλλον.

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Γ λ ύ κ ισ μ *  δ ι ’ ε σ π ε ρ ίδ α .  Θεσατε Ιντός ίγδίου 50 8ρ· ψύ/_α; αμυγδάλων 
,θαρισμένων. Κοπανίσατε τα προσθέτουσα βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 10 λευκά

|ών, 3 δρ· βανίλια; καί 300 δρ. ψιλοκοπανισμε'νην ζάχαριν. "Οταν συσωμα- 
ΐωθώσιν ολα δμοΰ, στρώνετε επί λαμαρίνα; χ̂αοτην, σχηματίζετε τά μπισκότα 
οα; έν εί'δει ημισελήνων, Ιχετε κοπανισμένα ιδιαιτέρως άλλα α̂μύγδαλα, 8Γ ών 
τά Ιπιπάσσετε καί τά στέλλετε εΐ; μετριώτατσν φούρνον, Γνα Ιψηθώσι.

Ά λ λ ο  Γ λ ύ κ ισ μ α .  Θέσατε εντός λεκάνη; 100 δρ; ψιλοκοπανισμένην ζάχα- 
τήν όποιαν έργάζεσθε μέ 6 κίτρινα τών ώών καί έν ή ξύετε τόν φλοιόν Ινά; 

λεμονιού. Προσθέτετε έκ διαλειμμάτων εις αύτά 100 δρ. φρέσκον_ βούτυρον, 
100 δρ. φαρίναν γαλλικήν καί 70 δρ. σταφίδα καθαρισμένην καί χωρίς σπόρου;. 
"Οταν άναμιχθώσιν ολα αύτά όμου, προσθέτετε καί τά 6 λευκά τών ώών κτυ- 

1 πημένα εΐ; άφρόν. ’Αλείψατε εΐ; ταψί ή λαμαρίναν χάρτην μέ βούτυρον, χύσατε 
έπ’’ αύτοϋ τό μΐγμά σας καί στείλατε το εΐ; φούρνον μετριώτατον.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Μή π ίν ετ ε  γ ά λ α  με κα φ φ έ .  Τό γάλα πινομενον μ̂ "ά του καφφε χάνει 

ιιέγα μέρο; των διαθρεπτικών αυτού ιδιοτήτων, αποβαίνει δε και ουσπεπτον. 
Πίνετε λοιπόν τό γάλα σα; καθαρόν καί ιδιαιτέρως πριν ή μετα ταύτα τον 
χαϊφέν, έαν σάς εύχαριστή καί σάς αρεση.

Ο Α Γ Γ Λ 0 5  Ο Δ Ο Ν Τ Ο  ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  

Λ Ι* ’ « Ϊ Ο Ι 1 Μ  ν ν Α Ι υ Κ Ε Π
Π τν^ ιοΰ^ος τ η ς  έν ’Α γ γ λ ία  Χ ε ιρ ο υ ρ γ ικ ή ς  Χ ^ολης. 

Δέχεται έπ ισκέιψεις άπό  τ η ς  9 π. ψι. ·ρ.έχρι τ ι ϊς  6 μ. μ. 
έν τη  ο ικ ία  α ΰ το ϋ , έν Ό δω Ν οταρα, 89 π λ η σ ίο ν  το ΰ  
Νέου Θ εάτρου έν ΙΊειραιεΐ.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΙΗΤΜ ΑΝΟΕΜ
Α Χ Ε Λ Φ .  I I  % Ι Ι Α Γ Ι Α Α Χ Η

Ά θ ή ,ν α ι.— Ό δός Έ ρμ ου, άρ. 121.

Τό πρώτον καί μόνον έν Άθήναις κατασκευάζον παντός εί'δους ’Άνθη υπέρ
τερα κατά τήν φυσικήν άπομίμησιν καί αύτών τών Εύρωπαικών. Άνθη διά 
χ χ π έ λ α ,  διά φ ο ρ έ μ α τ α  ν υ μ φ ι κ ά  καί χ ο ρ ο ΰ ,  δι’ Α ίθ ο υ σ α ς .  Γ υ ρ λ ά ν τ ε ς  
καί Ι Ιέπ λ α  Ν υ μ φ ι κ ά .  Σ τ έ φ α ν α  διά γαμους εκλεκτής ποιότητος εις τιμάς 
άπιστεύτους, σχεδόν χάρισμα. Σ τ ε φ ά ν ο υ ς  π ο λ υ τ ε λ ε ί ς  διά κηδείας εις τό ή- 
αισυ τών Εύρωπαικών τιμών.

Εκλεκτή καί πλουσιωτάτη συλλογή παιδικών παιγνίων καί κομψονε/νημά
των επίσης εις τιμάς εύτελεστάτας. ΙΙάντα ταυτα εις τό επί της 'Οδού Έρ
μου 121 κατάστημα τών ΑΔΕΛΦΩΝ ΙΙΑΠΑΓΙΑΝΝΗ.

Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ
64.—Μ έγα 'Ύα.ΙυπωΛεΐον. Όόος ΑίόΛου—64

Πολλοί επισκέπτονται τήν Βενετίαν ίνα θαυμάσωσι τά αρχαιότατα 
καί τελειότατα εργοστάσια τής ύαλουργική; τέχνης καί άποκτήσωσιν 
άντί άδροτάτου ποσού τά αριστουργήματα ταΰτα.

Μουσεΐον τέλειον, πλήρες, έν ω εκτίθενται πάντα τά άριστουργή- 
ματα τών έργοστασίων τούτων είναι έν Άθήναις ο

Π Α Ρ Α Λ Ε Ι Ϊ Ο Ϊ
ου ό διευθυντής έπετέλεσε το θαυμάσιον τοΰτο κατόρθωμα, Οϊ λεπτό
τεροι χρνσταΛΛοι άντανακλώσιν έν αύτώ τήν άκτινοβόλον εις παν 
χρώμα αϊγλην των, ενώ ή φαϊάνη καί ή πορσελάνη εις μυρία καλλι
τεχνικά διαπεπλασμένη σχήματα μεταβάλλει τήν τράπεζαν, ής τήν 
αποσκευήν αποτελεί,εις καλλιτεχνικόν αριστούργημα, οδ ή θέα μόνον 
χορταίνει.

Π Ο Λ Υ Ε Λ Α Ι Ο Ι  ΜΑΓΙ ΚΟΙ
όοχεΐα πολύτιμα, σνσκεναΐ πΛηρεις τ ρ α π έ ζ ι σ ν σ κ ε υ α ΐ  θανίίάσιαι 
τε'ιον, διάφορα έκ Νίκε.Ι καί μετάλλου δοχεΐαί κηροπήγια, παντοΐα 
είδη κομψοτεχνημάτων ύαλουργικών, φιαλίδια  σπάνια δι’ αρώματα, 
σνσκεναι κομμωτηρίου κ υ ρ ί α ι λ υ χ ν ί α ι  παντός είδους ελαίου καί πε
τρελαίου, κομψοτεχνικαί σνσκεναι ηπτηρος καί πάντα έν γένει τά 
θαυμάσια τής Ένετικής ύαλουργικής.

Μία μόνη έπίσκδψις εις τόν άληθή τούτον τής ύαλοπλαστικής ((/7α- 
ράδεισον)) καί θέλετε αποκομίσει θησαυρούς δλους καλλιτεχνίας εις 
τόν οίκόν σας, άντί τιμών κατωτέρων παντός συναγωνισμού.

πασαν. 'Ο πιστός υπηρέτης Γοελάν, όστις προ τινων μόλις στιγμών τόν απη- 
γαγε μετά τόσης χαρας παρά τή κυρία του, ούρμα ήοη νά τόν πνιξη, ο δε συμ
βολαιογράφος άναστρέφων τά θυλάκια του εξήγαγε τά χαρτονομίσματα, άτινα 
πρό ολίγου τω είχεν έγ/ειρίσει ή ατυγ̂ ης οολοφονηθεΐσα, και ατινα ήοη καθισ.ων 

 ̂ πιθανωτέραν τήν Ινοχήν του.
ί;> Κατά τήν στιγμήν ταύτην εισήλθε καί ό ενωμοτάρχης παρακολουθούμενος

υπό '/ωροφυλάκων : Έν ονόματι τού νόμου, ειπε, σας συλλαμοανω. Και ταυ- 
ιοχρόνως εξήγαγε τού θυλακίου του σιοηράν αλυσιν, οι ής εοοκιμασε νά Ο;- 
σμεύση τάς *χειρας τού νεανίου.
 ̂ *0 Ροβέρτος Ιφρικίασεν επί τή επαφή τού *χαλυβος· Εφανη συναισθανθείς 
την τρομεράν θε'σιν εις ήν εύρίσκετο,και απωθων τόν 'χωροφύλακα ανεκραςε μετά 
φωνής πνιγομένης : Άλλνά νομίζω δτι παραφρονώ ! . .  ̂. 11 λεγεις, Μαγδα
ληνή ; Τί κάμνετε, φίλοι μου ; Κατηγορείτε εμέ ώς δολοφόνον τής άναδόχου 

! μου ! Έγώ νά φονεύσω τήν δευτέραν μου αύτην μητέρα ! Η φωνη του εξήρ- 
■; Χετο βρα’/νή εκ τού λάρυγγός του, τά δάκρυα του έρρεον άφθονα, τόσον ήτο 

εκτός Ιαυτού, τόσον τερατώδης τω εφαίνετο ή αποοιδομένη αυτώ κατηγορία.
Ό Κορβόλ έπενέβη,φοβηθεί: μή ή Μαγδαληνή συνέλθη άπό τής υπνωττίσεως, 

Γ μή αληθώς ένθυμηθή.Πρέπει νά άπομακρύνωμεν,ειπε,την δα Κερμαοεκ από την 
Β φρικώδη ταύτην καί όδυνηράν σκηνήν. ’Ενώ δε ούτοι μετέφερον την Μαγοα- 

ληνήν άναίσθητον, ό Ροβέρτος έρρίοθη έπι τού πτώματος της νέκρας ολολυζων.
Αγαπητή μου άνάδοχε, ανέκραξε μετά σπαρακτικών κραυγών, έγέρθητι ! Δεν 

είναι αληθές δτι ή εύγενής καρδία σου επαυσε παλλουσα. Οχι. Πρεπει νά με 
ύπερασπισθής σύ, νά ει'πης δτι τυκοφαντούμαι. Και έκτος Ιαυτού ως παραφρων 
χραυγάζων καί όλολύζων έπεσεν άναίσθητος έπι τού εδάφους.

Εις τοιαύτην κατάστασιν έν πλήρει δηλαδή αναισθησία μετηνέχθη υπό τών 
χωροφυλάκων εις τήν φυλακήν τής άστυνομίας, εν ή Οιενυκτερευσε, και αφ ής 
τήν έπαύριον μετηνέχθη εις τήν φυλακήν τής πλ*ησιεστερας πολεως Βάννης. 
Έπι δέκα πέντε ήμέρας εμεινεν έκεΐ μόνος εγκεκλεισμενος, χωρίς ουδεις νά 
παρουσιασθή διά νά τόν παρηγόρηση, ή νά τώ οώση την ελαχιστην ελπιδος 
ακτίνα.

Αί δύο μόναι υπάρξεις, άς εθεώρει συγγενείς του καί άς ήγάπα υπέρ πάν 
άλλο έν τώ κόσμω ησαν ή κ. Κερμαοεκ και ή Μαγδαληνή. Πλήν φευ ! ή μία 
δέν υπήρχε πλέον μεταξύ τών ζοίντο,ιν, καί έθεωρειτο αύτός δολοφόνος της, καί 
τόν κατηγορεί εις τοΰτο έκείνη ήν ήγάπα υπέρ πάν άλλο έν τώ κόσμω, ή σύν
τροφος τών παιδικών του χρόνων, ή προσφιλής του μνηστή ! Άλλά πώς ή- 
δυνήθη νά έκστομίση τοιαύτην φρικώδη κατηγορίαν, διενοεΐτο ό ατυχής νέος,. 
Πώς να τολμήση νά ε’ίπη δτι με είδε δολοφονούντα καί ληστεύοντα τήν μητέρα 
της! Καί Ιχανε τόν νούν του πρό τού άνεξηγήτου καί γριφώδους τούτου διλήμ
ματος.

Τέλος μετά πάροδον δέκα πέντε όλων ημερών ό υπόδικος έπαρουσιάζετο ένώ- 
πιον τού άνακριτού, δστις αφού έπι πολλήν ώραν έδοκίμασε νά τόν πείση νά 
όμολογήση τό έγκλημά του, έκάλεσε καί τήν Μαγδαληνήν, ής τήν μαρτυρίαν 
έπεκαλειτο ό Ροβέρτος πρός απαλλαγήν του. ’Άς έ'λθη εδώ, έλεγε, τώρα δτε 
είναι πλέον ήσυχος, δτε δέν παραφρονεί έκ του πόνου, δτε δέν θά μέ έκλάβτ· 
άντί άλλου, άς έλθη νά όμολογήση δτι μέ είδε δολοφονούντα τήν κοινήν μη
τέρα μας, καί τότε ευχαρίστως, άνευ ούδεμιάς διαμαρτυρήσεως, άνευ ύπετα- 
σπίσεως θά άφεθώ νά καταδικασθώ εις τήν έσχάτην τών ποινών.

Ή Μαγδαληνή έκλήθη παρευθύς.
Ίδών αυτήν ό Ροβέρτος είσερχομένην ανέκτησε .̂αί πάλιν τάς γλυκείας ελ

πίδας του. Δέν ήδύνατο νά όμιλήση, διότι ό ανακριτής τώ είχεν απαγορεύσει 
τούτο, άλλ’ έπερίμενιν ήσυχος ήδη, γαλήνιος, πεπεισμένος περί τής άθαχόσεώ; του.

— Ή δεσποινίς Κερμαδέκ. είπεν ό ανακριτής, ώμολόγησεν εις τήν τελευ- 
ταίαν κατάθεσίν της, δτι σάς είδε κτυπώντα τήν μητέρα της. Προσέθηκε μά
λιστα, δτι σάς είδε κλέπτοντα έκ τού ερμαρίου τής «|ητρός της δέσμην /αρτο- 
νομισμάτων.

Μέ είδες, Μαγδαληνή; ήρώτησ-ν ό ατυχής νεανίας, ενώ έκείνη άκαμπτος 
καί ψυχρά εφαίνετο ξένη τών περί αυτήν λεγομένων. ΑΓφνης άνετινάχθη ώσεί 
ήλεκτρισθεΤσα. ’Έκλεισε πρός στιγμήν τούς οφθαλμούς καί τή έφάνη δτι έβλεπε 
τήν σκηνήν τού έγκλήματος, τοιαύτην οποίαν τήν ειχεν εγχαράξει επί τής φαν- 

, τασίας της ό υπό του Κορβόλ επιβληθείς υπνωτισμός. (ακολουθεί).
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Ο  Σ  Ε \
Ε Ξ Ε Λ Ο Θ Η

'Ημεοολόγιον της ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ πάντοτε υπήρξε δημοφιλές, πά 
.ώδους ετυγεν ΰποδογής, πάντοτε έθεωρήθη ώς μοναδικόν έγκόλπιον όιά πάσαν
* , ι  V ■" -**-α -π—#.ν\/ν\υ ΛΡίΥΙΛ Υι νην

πάντοτε θερμότατης και ένθου- 
γυναϊκα, μητέρα η κόρην,

πρώτη; έβδομάδος τής εκδοσεως του.  ̂ , » - *' ' '
1 Ουδέποτε έν τούτοις υπήοξε τόσον τερπνόν και ποικίλον, και χρήσιμον καί όιδακτικόν οσον κατα το έτος τούτο. Δεν υπάρ

χει γυναικείος κάλαμος, έχων κύρος καί αυθεντίαν έν Ευρώπη ή έν 'Αμερική ή έν Έλλάδι, δστις δεν παρήγαγε μικρόν τι 
αριστούργημα προς πλουτισμόν του Ημερολογίου τουτου. _  ̂ , Γ ,

1 * . β ... .?   .»..μ ,,Λίκν/ν νΛίΜ/.ΐυΐν'ϊ (ΥίΑλ/ϋ ιινίίΐΐίτ^ τ τ γ ΐΐΕ̂ εΤΥΙ όίΛΤΤ,ρ.Ου εν ΕυρΟίΤΠρ ρ.0υ3ΊΧ0ϋ
. οικονομικής δι- 

ή γυνή γη- 
ικονομήσεως

αυτών, δημοσιεύονται υπό των διαπρεπεστέρων έπιστημόνων γυναικών τής Ευρώπης ^καί ’Αμερικής.
Βιογραφίαι έπισ-ήμων γυναικών μετ’ »--------- -„.-/..„τ« „»Δί™ έττ) τηιι οικηνενει

Έλληνίδων, έπί τής πολυτελείας και τι 
ταξειδίων, καθιστώσι τό Ήμερολογιον μας
θόντων ετών. , „ ,

Αί συμβουλαί περί υγιεινής τής καλλονής καί τά σχετικά άρθρα προς το τρυφερόν τούτο όια πασαν γυναίκα ζήτημα
ντ/ϊΤΐϊΐιβάνουσι πολλάσ σελίόας.

συντα- 
γυναϊκα εις

Έννοοΰσαι οτι 
μεν την 4 η ι  

Πέντε μεν
π ο ύ λ ο υ . , .  , - ,

Πέντε δε άρρένων εις τό Α ν κ ε ιο ν  τού κ. Δ ιο σκο υρ ίδ ο υ , το τείνειότατον των εν Αΰηναις λειτουργουντων
τοιούτων. , »

Οί μετά τους 4 0  πρώτους 3  επόμενοι αριθμοί κερδαίνουσιν έκαστος την εν τοις ανω εκπαιδευτήριου; παροχην ετήσιας
ύποτοοφίας ενό ς ά ρ ρ ενο ς καί μιά,ς κό ρ η ς με τό ήμ ισυ μόνον της ώρισμένης τιμής.

Οί τούτοις επόμενοι οκτώ  κερδαίνουσιν άνά έν φόρεμα γυναικειον:
Ό 4ος τούτων έν μ α ϋρ ο ν  μ ετα ξω τό ν .
*0 3ος έν χ ρ ω μ α τ ισ τό ν  μ ετα ξω τό ν .
Ό  3ος εν φόρεμα  χοροϋ.
Οί αμέσως 3  κατά σειράν άνά έν μ ά λ λ ίν ο ν .
Οί έτεροι 2 άνά έν  φόρεμα θέρους.
Ή 3 η  δεκάς άνά 1 ζεύγος χ ε ιρ ο κ τ ίω ν .
Έ 4 η  δεκάς άνά ήμίσειαν δω δεκάδα  ρ ινο μ ά κ τρ ω ν  μετά μονογράμματος.
Ή δ η  δεκάς άνά 1 ζεύγος καλλιτεχνικής π ε τσ ε το θ ή κ η ς  έκ μετάλου.
Ή ©η δεκάς άνά 1 ρ ιπ ίδ ιο ν .
Ή 4 η  δεκάς «νά 1 πολυτελές κ ά το π τρ ο ν  τής χειρός.
'Η 8 η  άνά μίαν μ α ν δ υ λ ιο θ ή κ ιιν  πεποικιλμένην.
Έ ©η άνά 1 έκ χρυσοϋφάντου υφάσματος έπ ίσ τρ ω μ α  επίπλου- 
Ή 4  ©η άνά μίαν συνδρομήν τής «Έφημερ. τών Κυριών».

κερδίση καί εν έκ τών άνωθι άναφερομένων ειδών.
Τιμή αύτού ώρίσθη διά τό έτος τούτο δρ. 3  διά την Ε λ λά δ α , φρ. χρ. 3  διά τό Ε ξω τερ ικ ό ν .
Αί έπιθυμούσαι νά λάβωσιν ήριθμημένα ημερολόγια καί μετάσχωσι τού άνω λαχείου, δέον νά άποστείλωσιν αμέσως το 

αντίτιμον έντός συστημένης έπιστολής.


