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Και άλλοι εχθροί τών νέων συζύγων. — Ό  περι ήμάς κόσμος (υπό κ. Ε 
λένης Γεωργιάδου).— Νέα καροία (υπό γραίας). — 'Η αδελφή του Τάσσου 
(υπό κ. Μαρίας I .  Θεοδοσιάδου). — Τελευταία στιγμή (υπό κ. ’Ανθής Βασι- 
λειάδου).— Και πάλιν περι κάλλους (υπό κ. Μαρίας Πιέρ ιατρού).— Μία τών 
πρώτων έθν.κών αναγκών, (υπό κ. Μαλβίνης Μαλατάκη). — Ποικίλα — Ό  
χορος του Παρνασσού. — Βιβλία και περιοδικά. — Έβδομαδιαΐον δελτίον.— 
Συμβουλαί. — Συνταγαί.— ’Αλληλογραφία.— Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς.

Κ Α Ι  Α Α Α Ο Ι  Ε Χ Θ Ρ Ο Ι  Τ Ω Ν  Ν Ε Ω Ν  Σ Γ Ζ Γ Γ Ω Ν
Μεταςυ τών εχθρών της νεας οικογένειας, ους ηόη εν σειρά 

άρθρων χπηριθμήσαμεν, είναι καί οί οίλοι του συζύγου, εάν ού- 
τοι είναι άγαμοι καί άρχών φιλελευθέρων. Τήν εϊδησιν του γά 
μου του φίλου των δέχονται μετά σαρκασμ.ών, τον γάμον όνο- 
ιάζουσι ζυγόν, σκλαβιάν καί τά  — χρόμοιχ, την γυναίκα δέ 
φορτίου ενοχλητικόν, άντικείμενον είς την ευτυχίαν τού άνδρός.

Πρόσεξε νά τη ρήση, ς την ανεξαρτησίαν σου άπ ’ αρχής, λέ- 
γονισι πρός τόν άνδρα την παραμονήν του γάμ-ου του. Πρόσεξε 
νά μή σου πχρη τό σχοινί, διότι είσαι χαμένος. Έάν δε τήν 
επαύριον δεν συναντήσωσιν αυτόν είς τό καφφενείον ή τήν λέ
σχην κατά τήν ώρισμενην ώραν, έάν δεν εξακολούθηση τόν 
ΐρο του γάμου του άτακτον καί έκλυτον βίον, προσπαθοΰσι 
τάση δυνάμει νά τόν επαναφέρωσιν είς τάς προτέρας συνήθειας.

Καί κατά τών τοιούτων εχθρών λοιπόν έχει νά παλαίση ή 
γυνή, όπως μή μ.ετά τόν πρώτον μήνα του γάμου, εγκαταλει- 
πομένη παρά του άνδρός, εΰρίσκεται εις τήν δυσάρεστον θέσιν 
πής κυρίας, ής τήν επιστολήν εδημοσιεύσαμεν έν τω  φύλλω τής 
πάρελθούσης Κυριακής. Αέν άρκεί δε μόνον ο έρως τής γυναι- 

ς, οσω μέγας καί διάπυρος καί άν είναι, νά συγκράτηση έπί 
πολύ τόν άνδρα πλησίον της, νά αναπληρώση παρ’ κΰτω τάς 
απολαύσεις καί τέρψεις τής μετά τών φίλων του συναναστροφής, 
■διότι ή ζωή μεταξύ δύο αποβαίνει έπί τέλους μονότονος καί 
:πο προσώπου τών έπί αακράν νοόνον έοωτευαένων συζύγων» » » ΙΛ ι ν ’  4
ααπως άσύνηθες.

ΓΙρίν λοιπόν ή άνία, ό δήμ.ιος οΰτος του έρωτος, εισχώρηση 
μεταξύ τών νέων συζύγων, πριν ή ό άνήρ άρχίση νά χασμκ- 
τα ι μετά τό δεΐπνον, καί άφηρηρ.ένος νά άπαντα είς τά  ύπο 
τής συντρόφου του λεγάμενα, αύτη ας προσκαλέση μίαν ή δυο 
φιλικάς οικογένειας, ών ή μόρφωσις και άνάπτυζις καθιστά, τήν 
συναναστροφήν εύχάριστον, άς τόν παρακίνηση νά προσκαλέση 
καί αύτός τινας τών καλλίτερων φίλων του, καί ούτω ή μ.ικρά 
δαπάνη είς ήν θά ύποβληθή διά τάς οίκογενειχκάς ταύτας συ
ναναστροφής διασκεδάζει τήν μονοτονίαν του εγγάμου βίου, καί 
σώζει τόν άνδρα άπό τής τρομεράς συνηθ, ίας νά ζητή τήν 
διασκέδχσιν καί άπόλχυσιν καί χαράν μ.ακράν του οίκου του, 
μακράν εκείνης, μεθ’ ής προώρισται νά ζήση δλον τόν βίον του.

Ά ς  προσκαλή κατά προτίμησιν τούς συγγενείς καί οικείους 
έκείνου, ίνα μή έκ μέρους αυτών έπέλθη αντενέργειά τις είς 
τήν τακτικήν της αυτήν. Η μουσική, ή άνάγνωσις καί συζή- 
τησις έπί ωραίου συγγράμματος άς προσδίδωσιν είς τάς οίκο- 
γενειακάς ταύτας εσπερίδας χαρακτήρα κάπως εύγενέστερον, 
κάπως ύψηλότεοον τού τών λεσχών καί καφφενείων. Ό  άνήρ 
ούτω ΰπό τοιαύτην εύγενή καί έξηγνισμένην άτμ.όσφαιραν με
ταβάλλει άνεπαισθήτως έξεις καί βίον, θεωρεί τό παρόν προ- 
τιμότερον καί κχλλίτερον τού παρελθόντος, τήν ζωήν έξετάζει 
ΰπό νέαν καί έντελώς ασυνήθη δι’ αυτόν όψιν, πείθεται ότι ή 
ευτυχία, ή άδολος άγάπη καί στοργή ής έν τώ οίκω του απο
λαύει είναι πολυτιμότερα τής άμ.φιβόλίυ καί έπιβλαβούς φ ι
λίας, καί βραδύτερου αύτός μόνος δεν αισθάνεται τήν ανάγκην 
τών ξένων, ¿να ποικίλλωσι τον βίον των.

Ναι !  βραδύτερου άραιούνται αί προσκλήσεις, αί έπισκέψεις 
τών ξένων θεωρούνται όχληραί παρ^ αύίτού τού άνδρός, οστις 
ήδη τερπεται κχθήμενος μεταξύ τής συζύγου καί τών τέκνων 
του είς το σπουδαστήριον τής οικογένειας, άναγινώσκων μετ '  

τρχγμάτων άφορώντων είς τήν κοινήναυτών και συ,ητων ετ 
πά.ντων ευτυχίαν.
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Ο  Π Ε Ρ Ι  Η Μ Α Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Ή  θέα καί μελέτη τής Φύσεως είναι Θαυμασία άληθώς άπό- 
λαυσις καί αί τα  κατ’ αύτήν πραγματευόμενα! νεώτεραι έπι- 
στήμαι άποτελοΰσι τό μέγιστον καί άρμονικώτατον των ποιη
μάτων .

"Οσοι βλέπουσι τάν φλοιόν μόνον του δένδρου, καί δεν έν- 
νοοΰσι την ύπ ’ αύτά σφριγώσαν ζωήν, όσοι κινούνται έπί της 
γης, χωρίς νά είναι εις κατάστασιν να άντιληφθώσι τα  περι- 
στοιχούντα αύτοΰς κάλλη, όσοι βλέπουσι τάν ουρανόν χωρίς 
νά τον Ιννοώσι, προσθέτοντες ημέρας εις τάς ημέρας των, καί 
έτη εις τα  έτη των χωρίς νά είξεύρωσι που βαδίζουσι καί εις 
ποιον μέρος του σύμπαντος ζώσι, είναι βεβαίως άνθρωποι όχι 
μόνον δυστυχείς, άλλα καί ασεβείς. Λέγουσι τάν Θεάν σοφόν, 
χωρίς ούδέν νά έννοώσιν έκτης σοφίας του. Τάν λέγουσι παν
τοδύναμον καί προβλεπτικόν, χωρίς ουδόλως νά έννοώσι την 
παντοδυναμίαν του. Είναι τυφλοί έν τω  μέσω του φωτάς εί
ναι αναίσθητοι καί σκαιοί πρό της γραφικότητος, πρό του κάλ
λους, πρά της έντελείας της Δημιουργίας.

Ημείς άναλαμβάνομεν νά ψάλλωμεν τό ποίημα τούτο της 
φύσεως όπερ εκ του ύψους του Ζενίθ του επισκιάζει τάς Ίλ ιά - 
δας, καί ’Οδύσσειας, τάς Θείας Κωμιρδίας καί τούς Άπολε- 
σθέντας Παραδείσους καί πάντα τά  αριστουργήματα της αν
θρώπινης διανοίας. Θά παρακολουθήσωμεν τούς άκαμάτους της 
φύσεως άοιδούς άνά την εναέριον πτησιν των, θά άνέλθωμεν 
άνά την ουρανίαν μυρμικιάν των γαλαξιών, θά προσκολληθώ- 
μεν έπί τών πτερύγων τών πλανοδίων κομητών, θά βυθίσω- 
μεν τό βλέμμα άνά .τά  διάφορα γεωλογικά στρώματα του ή- 
μετέρου πλανήτου, θά έπισκοπησωμεν τάς άρχεγόνους τών κό
σμων καταστάσεις, καί θά παρακολουθησωμεν την ζωην μέχρι 
τών τελευταίων σπασμών τής άνθρωπίνης άγωνίας καί της κα- 
τερρειπώσεως αύτοΰ του κόσμου, αύτοΰ του πλανήτου, έν ω 
ζώμεν. Θά είσέλθωμεν εις την μονήρη σιγήν του δάσους, ΐνα 
παρακολουθησωμεν τάν κελαρυσμόν του ρύακος, ΐνα μελετησω- 
μεν την φρικιασιν τών φύλλων, ΐνα ψυχολογήσωμεν έπί του 
ασμ,ατος του έρωτευμένου πτηνού, ΐνα διαγνώσωμεν τά  αισθή
ματα τής έπί τής ήμιανοίκτου κάλυκος ιπταμένης ψυχής ή τού 
υπό την χλόην ύπεισέρποντος έντόμου. Θά έκμ.υστηρεύνωμεν, 
ούτως είπεϊν, την φύσιν άνά τά  άπείρως μικρά καί τά άπεί- 
ρως μεγάλα τών δημιουργημάτων της, καί θά προσπαθήσωμεν 
νά μεταδώσωμ,εν τάς ιδίας άντιλήψεις,τήν ιδίαν άπόλαυσιν καί 
χαράν εις όσας αισθάνονται την ανάγκην νά μάς παρακολου- 
θήσωσιν έν τή μελέτη μας ταύτη .

Καί πρώτιστα πάντων ας άσχοληθώρεν ολίγον περί τήςγής, 
ές ης έπλάσθημεν, καί εις ήν φεΰ! θάττον ή βράδιον θά έπ- 
ανέλθωμ,εν. Δεν θά την έςετάσωμεν βεβαίως ύπά την πιστήν 
γεωλογικήν, ούτως είπεϊν, τής λέξ,εως σημασίαν,διότι τά πράγ
μα διά μη επιστήμονας άποβαίνει άχαρι καί άνιαρόν. Θά 
προσπαθήσωμεν δι’ ολίγων λέξεων νά δώσωμεν γενικήν, ούτως 
ειπειν, ιδέαν περί τού πλανήτου μας.

Ή  Γ ή

Φαντάσθητε, Κυρία μου, σφαίραν έκ φλογών, ήλιον, 
κράμα πυριφλεγές άερίου, διαλελυμένων μετάλλων, υλών εύ- 
φλέκτων. Είναι ή Γή. Ό  ΙΙλάστης την έξεσφενδόνισε άνά τά

άπειρον, τή ώρισε την θέσιν, ήν άκριβώς ώφειλε νά κατα- 
λάβη καί τή είπε : Γύριζε! Εύπειθεστάτη ή πύρινη αύτη μάζα 
περιστρέφεται καί διαγράφει άνά τό άπειρον την αιωνίαν κίνη- 
σιν, ήν ό Νεύτων καί ό Κέπλερ πρώτοι άνεκάλυψαν.

Έ π ί εκατομμύρια, έπί δισεκατομμύρια ίσως έτών, ήκολού- 
θησε την αυτήν πάντοτε τροχιάν, άποπνέουσα καταπληκτικής 
δόσεις θερμότητος, θερμαίνουσα τούς περί αύτήν κόσμους, ώς 
ό ήλιος παρ ’ ού άπεσπάσθη, φωτίζουσα τήν σελήνην, γονιμο- 
ποιουσα διά τών άκτίνων της παν τό περιβάλλον αύτήν.

Ά λ λ ’ ή παντοδύναμος χειρ, ή τις τή εδωκε τήν ώθησιν ταύ- 
την μετά τών διαφόρων κινήσεών της δεν τήν έγκατέλιπεν άνευ 
σκοπού έν τοίς κόλποις τού άχανούς.

Κα ταπληκτικής υπομονής έργον έτελείτο έν τή σφαίρα ταύτη, 
ής ή έκτασις δεν υπερβαίνει τάς δέκα χιλιάδας λεύγας, Τά 
έλαφρά άέρια έχωρίζοντο τών στερεών καί μεταλλικών σωμά
των. Ο χρυσός, ό άργυρος, ά χαλκός, άντικει'μενα εύγενοΰς 
καταγωγής, άπεποιοΰντο νά συζήσωσιν έξευτελιζόμενα υ,ετά 
τών προστύχων λαβών. Αί συμπάθειαι καί αί άντιπάθειαι έξε— 
δηλώθησαν άπά τής στιγμής ταύτης. Στοιχειώδης γνωστική 
δύναμις ήρξατο ύποτυπουμένη έν τω  μέσω τών πυριφλεγών 
τούτων χειμάρρων. Τά μέγα έργον τής παγκοσμίου ταξινομή- 
σεως ήρξατο ήδη, τά όποιον ό άνθρωπος έν τή υπερηφάνεια του 
νομίζει ότι αύτάς πρώτος έπενόησε, ένω μόλις κατορθοί νά σχη- 
ματίζη άσθενή καί άμυδράν ιδέαν τούτου.

’Ά ς ΰπερπηδήσωμεν Ικατάν αιώνας. Ή  πυρίνη μάζα άπο- 
σβέννυται βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον. Οΐ άπά τών άλλων πλα
νητών θεαταί παρατηρουσι κηλίδας μελαίνας έπί τού λάμποντος 
ετι δίσκου τής γής.

Τί είναι άοα αί κηλίδες α ύ τα ι; Είναι αί μόλις διαγραφό- 
μεναι ήδη ήπειροι- είναι τά έμβρυα τών Ίμαλαίων, τών "Αλ
πεων καί Άπεννίνων, άτινα μόλις ρυτιδοΰσι τήν όλονέν στερεό— 
ποιουμένην ρευστήν έπιφάνειαν του πυριφλεγούς πλανήτου· 
μ.ας. Ή  άπόψυξις έν τούτοις έξακολουθεί, ένώ στήλαι αερίου· 
περιωρισμέναι έν τοίς έγκάτοις τής σφαίρας, άπωθοΰσι τάνέξω- 
τερικάν αύτής ολοιον καί ύψοΰνται ούρανομήκεις άνά τά άπει
ρον. Ή  γή διαστέλλεται, συντρίβει εις μυρία περιτρίμματα. 
τάν φλοιόν της, όστις βυθίζεται πάλιν έν αΰτή, έπανέρχεται έ» 
τή προτέρα καταστάσει, μετά κατακλυσμούς δέ τοιαύτης φύ— 
σεως άπειραρίθμους, καί μετά πάροδον αιώνων άποκατέστη. 
σχετική τις ηρεμία, τά πύρ έξέλιπε καί σιγή διεδέχθη τήν θοτ 
ρυβώδη άναστάτωσιν τών στοιχείων.

Οι πορφυροί, αί λάβαι καί οί μελανόλιθοι έστεοεοποιήθησαν. 
Μόλις δ’ ήφαίστιά Ttva μαρτυρούσι διά τών έκρήξεών των τήν· 
μέχρι σήμ,ερον ύπαρξιν τού πυράς έν τω  κέντρω τής γής, καν 
αποκαλύπτουσιν ήμίν τήν πυρίνην αυτής καταγωγήν.

Αύτή είναι ή πρώτη τής γής μας ήλικία, ήν οί γεωλόγον 
άνομάζουσιν Πλουτώνειον ή ήφαιστιογενή. Οί γρανίται, οΐτινες 
ύψοΰνται εις οβελίσκους καί πυραμίδας έν Α ιγύπτω , αί πλά
κες δι’ ών στρώνουσι τάς αΰλάς καί τά  μαγειρείά μας είναι- 
σύγχρονοι πράς τήν περίοδον ταύτην τής γής.Τό Λευκόν "Ορος, 
τά  Ίμαλάϊα είναι οί γιγαντιαίοι μάρτυρες τών χρόνων έκείνωυ 
καί διαλαλούσιν ήμίν διά τών θαυμάσιων επ’ αύτών έπισω— 
ρεύσ',ων οποίων τρομερών συγκλονίσεων είναι τέκνα.
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Η ΝΕΟΤΗΣ Τ Η Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Α Σ

Ή καρδία τινών δεν γηράσκει, λέγουσι ποτέ. Αί γραϊαι δεν 
είναι άντιπαθητικαί εις τήν νεότητα, έάν διατηρώσι νέαν καρ
διάν. ’Αξιόλογα!

Καί έγώ ήκουσα πάντοτε νά λέγωσι τούτο καί είμαι έντε- 
λώς τής γνώμης ταύτης. Σήμερον δέ ότε τά  έτη τής νεότη
τάς μου άνήκουσιν εις έποχήν προϊστορικήν έξακολουθώ νά σκέ- 
πτωααι ούτω.

Άλλά πράς Θεού ! άς έξηγήσωμεν ολίγον τ ι θά εϊπη νέα 
καρδία, τί σημαίνει ή φράσις αύτη καί πόσον οίκτρώς παρεν- 
νοεϊται παρά τών πλείστων έκ τών ομοφύλων μας, αιτινες καί 
καταγέλαστοι γίνονται καί σκανδαλώδες παράδειγμα προβάλ- 
λουσιν έαυτάς εις τάς θυγατέρας καί τάς έγγονάς των.
: Γραία με νέαν καρδίαν δεν είναι έκείνη, ήτις φέρει έρυθράς 
καί κιτρίνας ταινίας έπί τού πίλου της, ήτις εύρίσκεται πρωίαν 
καί εσπέραν πρώτη εις τάς πλατείας καί τελευταία εις τους 
χορούς κα! τά  θέατρα, ήτις φέρει έξωμον έσθήτα, βάφει τήν 
κόμην, πολλάκις δέ καί τά πρόσωπον, χαριεντίζεται μ,ετά πάν
των, γελα θορυβωδώς καί χορεύει βάλς καί γυριστούς χορούς, 
ένω αί είκοσιπενταέτιδες θυγατέρες καί υιοί της μ,ένουσιν άκί- 
νητοι εις τινα γωνίαν.

Γραία μέ νέαν καρδίαν θά εΐπη,κατά τήν κρίσιν τών λογι
κών ανθρώπων, ή καρδία τών γερόντων ή έχουσα τήν δύναμιν 
νά άντιλαμβάνηται, αίσθάνηται καί ένθουσια διά παν μέγα, 
ίύγενες καί ώραΐον.

Καρδία νέα είναι έκείνη, ήτις τρέφει ζωηράν καί εύγενή πράς 
τούς άλλους άφοσίωσιν, ήτις έχει τήν δύναμιν νά θυσιάζη 
τάς ίδιας ευχαριστήσεις, τάς ιδίας άπολαύσεις υπέρ τών άλλων.

Ούδέν μισητότερον καί άντιπαθητικώτερον γραίας σκεπτο- 
μένης μόνον έαυτήν καί μεριμνώσης μ,όνον πράς ίκανοποιησιν 
τών ιδίων ορέξεων.

Καρδία γυναικεία σκληρά είναι πάντοτε γεροντική. Είναι 
αξιολύπητος μάλλον ή αξιόμεμπτος ή έχουσα τοιαύτην καρδίαν.

| Καρδία σκληρά δεν έννοεϊ έν τη είκοσαετεϊ ήλικία τάν έρω
τα, διότι δεν αισθάνεται. Ά λλά  δεν έννοεϊ ούτε τριακοντούτις 
τό αίσθημα τής φιλίας, ούτε τεσσαρακοντοΰτις τά τής μητρό- 

,-· τητος. Λέγουσι τινες ότι αί σκληρόκαρδοι γυναίκες δεν πά- 
σχουσιν. Ίσως. Καίτοι έγώ αμφιβάλλω πολύ. Ή  σκληρότης 
τής καρδιας γέννα άπαραιτήτως τάν έγωισμόν, καί δεν ύπάρ 
χει έγωϊστής είτε άνήρ, είτε γυνή όστις δεν θεωρεί εαυτόν 
πολύ δυστυχή. Έν πάση περιπτώσει έπιθυμώ νά πιστεύσω ότι 
και σείς αί νέαι αιτινες μέ άναγινώσκετε καί έγώ ή γραία ήτις 
γράφω τάς γραμμάς ταύτας δεν θεωροΰμεν εύτυχίαν τήν αδια
φορίαν καί τήν άπάθειαν, αιτινες προκύπτουσιν έκ στειρότη- 
τος τής καρδιας καί ότι προτιμώμεν μάλλον τό σκληρότερον 

ζ' {‘•κρτυριον άπά τήν ψυχράν ταύτην καί έγωϊστικήν αδιαφορίαν 
καί κουφότητα, ήτις χαρακτηρίζει δυστυχώς πολλάς έκ τών 
ομηλίκων μου.

Μία ηραία

Η Α Δ Ε Λ Φ Η  Τ Ο Υ  Τ Α Σ Σ Ο Υ
(Συνέχεια)

II
. Αι προπαρασκευαί τού ταξειδίου δεν διήρκεσαν πολύ" μετ’ 

ϊ  ολιγας ήμε’ρας ή εύγενής Κορνηλία άνεχώρει πράς άναζήτησιν

τού αδελφού της. Ούτως έταξείδευεν έπί μακράν χρόνον εις τάς 
έπισημοτέρας τής ’Ιταλίας πόλεις έρωτώσα εις όλα τά  πανδο
χεία, έάν ειδον τάν μέγαν ποιητήν, άλλά πάντοτε τήν αύτήν 
άρνητικήν άπάντησιν έλάμβανε. Τέλος είσήλθεν εις τήν Φερρά- 
ραν καί παρευθύς έβεβαιώθη ότι ό Τάσσος δεν έφάνη, ά φ ’ ής 
ήμέρας ώδηγήθη, ΐνα κλεισθή κατά διαταγήν τού δουκάς Ά λ -  
φόνσου έν τω φρενοκομείο) τής Νεαπόλεως.

'Ωραίαν τινά έαρινήν πρωίαν τού έτους 1595 έφθασεν εις 
τάς πύλας τής 'Ρώμης* ό ούρανάς ήτο καθαρότερος, ό άήρ 
εύωδέστερος τού συνήθους* τά  πτηνά έψαλλον τήν έπάνοδον τών 
ωραίων ήμερών, καί ή πόλις άπασα έφαίνετο έορτάζουσα. Αί 
στεναί καί σκοτεινά! τής πόλεως ταύτης όδοί έστολιζοντο διά 
περιπλοκάδων καί άνθέων ή εις τά Καπιτώλιον άγουσα ήν 
έστρωμένη διά δαφνών καί μύρτων, λαμπροί δέ τάπητες έξη— 
πλουντο έπί τών κλιμάκων* οί έξώσται έβριθον περιέργων, ό 
δέ λαός μέ τά  έορτάσιμα φορέματά του διήρχετο τάς οδούς. 
Παράδοξός τις έμψύχωσις καί πυρετώδης άνυπομονησία έβασί- 
λευε πανταχοΰ- ή Κορνηλία έζήτει νά μάθη τήν αιτίαν τής 
/ενικής ταύτης φαιδρότητος, ής μόνη δεν μετεϊχεν.

—  Τί συμβαίν3ΐ σήμερον ; ήρώτησε γραίάν τινα, ήν συνήν- 
τησε καθ’ όδόν.

— Είσθε λοιπόν ξένη, άφοΰ άγνοεΐτε τά  συμβαίνοντα. Εί
ναι ή μέρα δόξης διά τήν ’Ιταλίαν καί τάν ποιητήν της. Τω 
άπονέαουσι τήν λαμπροτέραν άνταμοιβήν τής μεγαλοφυίας, 
τάν άθάνατον στέφανον, τάν όποιον ουδεις προ τού Πετραρχου 
έλαβε, 'καί όν έπί δύο ήδη αιώνας ούδεις κατώρθωσε ν απο- 
κτήση.

—  Ά λλά  τις είναι ό ευτυχής ούτος πο ιητής;
—  Είναι ό Τορκουάτος Τάσσος, ή δόξα τού α’ιώνος.
— Ό  Τοοκουάτος εις τήν Ρ ώ μην! καί ή εορτή αύτη δ ι’

!
— Βεβαίως- καί μάλιστα πρό πολλοΰ ήθελε λάβη τά ένδο- 

ςον τούτο δώρον, άλλά περιεμένομεν όπως ελθη τά έαρ, καί 
καταστήση τήν εορτήν λαμπροτέραν καί ένδυναμώση τήν 
υγείαν του θριαμβευτού. ’Εντός ολίγου θά τάν ϊδητε προβαί- 
νοντα έπί μεγαλοπρεπούς άρματος, συρομένου ύπά εξ λευκών 
ίππων. "Ηδη τό πλήθος περιεκύκλωσε τήν θύραν τής μονής τού 
άγ. Όνουφρίου, έάν έπιθυμήτε νά τάν ϊδητε έξερχόμενον σπεύ- 
σατε.

Βαθέως συγκεκινημένη ή Κορνηλία καί έκ τής αιφνίδιου ταύ
της εύτυχίας έκπλαγεΐσα, ήκολούθησε τήν όδάν τήν όποιαν ή 
ρωμαία γυνη τ'/i ύττέδειςεν. Ως ουράνιος |λουσιΖ7) τλι εζραινετο 
αί άδιακόπως άντηχούσαι φωνα! : Δόςα εις τάν ποιητήν, δόςα 
εις τήν ’Ιταλίαν ! ζήθι, ώ άοιδέ τής ’Ιερουσαλήμ!

Ή  συνοδία προχωρεί βραδέως, το δέ πλήθος μετά σεβα
σμού παρατάσσεται δ ι ά ν ’ άφήση τήν άδάν έλευθεραν. Τεσ- 
σαρες αξιωματικοί φέρουσιν έπί έρυθροΊ βελούδινου προσκεφα- 
λαίου χρυσούν στέφανον, πεπλεγμένον έκ φύλλου δάφνης καί 
καρπών έλα ίας.Ό  ποντίφιξ Κλήμης ό VIII άκολουθεϊ έν άρ-

αυτόν I

χιερατική στολή, φέρων τήν τιάραν έπί τής κεφαλής* έπονται 
δέ οί Καρδινάλιοι, οί έπισκοποι, & υπουργοί, οι πρίγκιπες, 
καί πάντες οί έν Ρώμη έξοχοι άνδρες. Βλέπων τις τάς λαμ- 
πράς ένδυμασιας καί τά  χαρωπά πρόσωπα, μεθ ών έπορευ-* 
οντο, ΐνα άποδώσωσι τ-ήν ύπερτάτην άνθρώπινον ανταμοιβήν 
«τήν άθανασίαν» εις θνητόν, άνεπόλει άκουσιως το του Χρυ
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σοστόμου ρητόν «Ματαιότης ματαιοτήτων, τά  πάντα υ.α- 
τα ιότης.»

'II Ούρα της μονής άνοίγεται, ή συνοδία εισέρχεται καί πλη
ροί τούς μακρούς διαδρόμους αύτής. 'Ο ήγούμενος άκολουθού- 
μενος υπό των μοναχών, φερόντων μχκράς πένθιμους στολάς 
καί κρατουντών λαμπάδας, 'έρχεται προ του Πάπα καί λέγει :

— ’Ώ  άγιε Πάτερ, ώ 'Ρωμαίοι! είναι πολύ αργά' εκείνος 
τόν οποίον ζητείτε εγκαταλείπει τον κόσμον λάβετε όπίσω τόν 
λαμπρόν τούτον στέφανον, καί ετοιμάσατε νεκρώσιμον φέρε- 
τρον καί ούχί θριάμβου άρμα.

—  Ό  Θεάς είναι με'γας καί άνεξερεύνητοι αί βουλαί αυτού, 
έπανέλαβεν Κλήμης 6 VIII, γεννηθήτω τό θέλημά του. Άοοΰ 
δεν έσχον τό ευτύχημα νά οδηγήσω τόν ένδοξον ποιητήν εις 
το Καπιτώλίον, θά τώ  άποδώσω τουλάχιστον τήν ΰψίστην 
τιμήν .

Ή  συνοδία προχωρεί έν μέσω θρήνων μέχρι τής στοάς" ό δέ 
ΙΙάπας σταματήσας πρά τής νεκρικής κλίνης θεωρεί τό εύγενές 
του ποιητού πρόσωπον, τό έξασθενήσαν μάλλον έκ των θλίιΐ/εων 
παρά έκ του κόπου, τό μέτωπον τούτο επί του όποιου ή υ.ενα- 
λοφυία έθεσε τήν θείαν σφραγίδά της, καί άπό τό οποίον έξέ- 
λιπεν ήδη ό λογισμός.

—  Ώ  Τορκουάτε ! ώ ποιητά ! Ή  ’Ιταλία σοί προητοί- 
μασε τόν επί τής γής ένδοςότατον στέφανον, άλλ ό Κύριος 
σο! έπιφύλαξεν άλλον αντάξιον των δυστυχιών καί τής πίστεώς 
σου ! Εΰχάρ ιστόν ήθελεν είσθαι δ ι* έσέ νά ΐδης τήν ήμε'ραν 
ταύτην τής δικαιοσύνης καί τής δόξης, άλλ’ό Θεός δεν το έπέ- 
τρεψεν. Ηύλογημίνον εί'η τό όνομα αυτού ! Είθε διά των δα
κρύων ήμών νά ήδυνάμεθα νά παρατείνωμεν τήν ζωήν σου έπί 
τινας στιγμάς ! Αλλ’ ή λύπη τού ανθρώπου είναι ματαία ώς 
καί ή χαρά. Συμπαράλαβε τουλάχιστον έν τω  τάφω σου,τήν 
ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης καί τού θαυμασμού των συμπολι
τών σου. Στέφω τήν άθάνατον μεγαλοφυίαν σου! δέχθητι τόν 
στέφανον τούτον, ό οποίος άντ! νά στολίση τό ευφυές μέτω- 
πόν σου, έπέπρωτο νά σε συνοδεύση εις τόν τάφον.

Έ νώ  δέ βαθεία σιγή διεδέχθη τούς λόγους τούτους, γυνή 
τις εισέρχεται δρομαίως έν τω νεκρικώ θαλάμω καί πριν δυνη- 
θώσι νά τήν έμποδίσωσι, προχωρεί είς'τήν κλίνην τού ψυχοο- 
ραγούντος ποιητού, τόν ένχγκαλίζεται καί διά δακρύων βρέχει 
τό ωχρόν μέτωπόν του.

— Αδελφέ μου ! πρέπει νά ζήσης διά νά ίδης τήν ήμέραν 
ταύτην, ήτις θά σέ καταστήση άθάνατον έπί τής γής, πρέπει 
νά ζήσης δ ι’ έμέ, διά τήν αδελφήν σου! Αέν μέ ακούεις, Τορ
κουάτε ; Τότε ό ψυχορραγών ήνοιξε τά  βεβαρημένα βλέφαρά 
του είδε τόν στέφανον τεθειμένον εις τούς πόδας του, είδε τήν 
Κορνηλίαν, μειδίαμα ευτυχίας ήλθεν έπί τών άχρόων χειλέων 
του καί οί οφθαλμοί του έκλείσθησαν διά παντός. Μακρόθεν δέ 
φωναί έπανελάμβανον έν χορώ : Λόξα καί τιμή εις τόν τετιμη- 
μένον ποιητήν! αίωνία ή μνήμη‘σου, ώ Τορκουάτε Τάσσε!

(Έ χ  του Γαλλικού) Μ α ρ ία  1 Θ ϊο δ ο σ ιιχ δ ο υ .

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ
'Εσπέραν τινά, καθ’ ήν ή ήθοποιός Λουκία Πεηράν ήλλ.αζεν 

5 νδυμασίαν μεταξύ τής δευτέρας καί τρίτης πράξεως, έξε- 
πλάγη διά τήν λυπηράν έκφρασιν τού προσώπου τής θαλαμη
πόλου της.

Η μήτηρ Βερτέηλ, ή καλή αύτη γυνή, ή όποια είχε πάν
τοτε κάτι τ ι εύχάριστον νά τή εί’πη, καί ήτις διεσκέδαζε τάς- 
στιγμάς τής ανίας καί μελαγχολίας της, είχε τήν όψιν χλωυ.ήν- 
καί τούς οφθαλμούς έρυθρούς.

— Τι έχεις Βερτέηλ ; ήρώτησεν ή ήθοποιός, σέ ήνόχλησε. 
κανείς ;

— Ω ! κυρία, είπεν ή γραία, τούτο θα ήτο μηδαμινόν ξΤ_ 
ναι μέγα τι δυστύχημα τό οποίον μέ πικραίνει" ό σύζυγός μου, ς 
ο πατήρ Βερτέηλ όστις είναι χρωματιστής έπεσε χθες άπό τί
νος ικριώματος καί έθραυσε τήν κνήμην του καί τόν μετέφερον 
άναίσθητον εις τά νοσοκομεϊον.

—  Μ πά! είπεν ή Λουκία, θραύσις τής κνήμης δέν έπιφέρει. 
τόν θάνατον. Ησύχασε" αύριον θά τόν έπισκεφθώμεν μαζύ.

— Ω, κυρία, τούτο πολύ θά τόν ευχαρίστηση.
★

* *
Ή  Λουκία Πεηράν ήτο όνομαστή μεταξύ τών συναδέλφων 

της διά τό ψυχρόν τού ήθους της, δι’ ο καί ΰπερηφανεύετο.
Αέν ήτο ώραία, έν τούτοις ήγαπήθη παρά πολλών, καί εις- 

έπεσε θύμα τού έρωτός της αύτοκτονήσχς.
Έάν ποτε' έγίνετο λόγος ένώπιόν της διά τούτο έμορφα— 

ζεν ΰπερηφάνως.
—  Τί θέλετε, έλεγεν, τά αίσθημα τού έρωτος δέν δύναται. 

νά είσχωρήση εις έμέ. Αέν είναι λάθος μου έάν έχω γεννηθή 
τοιαύτη, έάν είμαι αναίσθητος δέν είναι πταϊσμά μου.

Τήν μεσημβρίαν τής ακολούθου ήμέρας ή Λουκία, ώς είχεν- 
ΰποσχεθή, μετέβη μετά τής μητρός Βερτέηλ εις τό νοσοκο
μείου, φέρουσα μεθ’ έαυτής γλυκύσματα καί σταφυλάς διά τόν- 
γέροντα, τά όποία ήγόρασε καθ’ όδόν. Είσελθούσα ήπλωσε 
πάντα ταΰτα έπί τής κλίνης του καί θωπεύσασα αύτόν διά τής: 
χειρός τω είπε"

—  Ιδού, πάτερ Βερτέηλ, πώς νά περνάτε τήν ώραν σας" : 
τολμήσατε τώρα νά είπήτε ότι δέν σάς ένθυμούμεθκ, καί δέ 
φροντίζομεν δ ι’ έσάς !

Ό  γέρων διά φωνής τεταραγμένης έψιθύρισεν.
— ’Ώ , κυρία, είσθε καλή πολύ καλή αλλά όλα αύτα

είναι πολλά δι’ έμέ. Καί διά χαμηλής φωνής προσέθεσε.
— Αώσατε λοιπόν κυρία μερικά έκ τών ώραίων αύτών πραγ

μάτων εις τόν προς τά  δεξιά μου γείτονα . . . .  Τό πτωχόν παι
διού κανείς δέν έρχεται νά τό ΐδ η   καί δέν έχει καί πολύν
καιρόν νά ζήση ! ----

'Η Λουκία έστράφη.
Έ π ί τής πλησίον τού χρωματιστού κλίνης έαειτο άνήρ νέος" 

ήλικίας είκοσι τεσσάρων σχεδόν έτών. Ούτος έπροσήλου έπί 
τής Λουκίας τούς δύο μέλανας καί λαμπρούς οφθαλμούς του, 
εις τούς οποίους έφαίνετο ότι συνήχθη πάν ό,τι τω  είχε μείνει; 
έκ τής ζωής.

Αί ίσχναί καί ώχραί χεϊρέςτου, άφημέναι έπιπτον αδρανείς 
έπί τού καλύμματος.

Ή  Λουκία ήσθάνθη έαυτήν συγκινηθείσχν ύπά τού βλέμμα
τος τού ψυχορραγούντος κα ί . . . .  έστάθη άμηχανούσα.

—  Αποθνήσκει έκ στηθικού νοσήματος, έξηκολούθησεν ο. 
γέρων.

'Η Λουκία έπλησίασε.
— Ό λίναι σταφυλαί,καί ολίγα ροδάκινα θά σ’εύχαρίστουν> 

φίλε μου ;
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;   "Ώ ! μάλιστα κυρία, ειπεν ό ασθενής τού όποιου το προ- ι
σωπον έξέφρασεν χαράν άνέκφραστον. ^

   Λοιπόν -κάμετε μοι την χάριν νά δεχθήτε αυτά.
Καί λαβούσα έκ τής κλίνης τού γέροντος μερικάς σταφυλάς 

τάς άπέθεσεν έπί τής τού ασθενούς.
 Είναι πολύς καιρός άφ’ ότου είσαι ασθενής ;

:___Μάλιστα, ειπεν ό νέος, καί ώς έάν ή αιφνίδια αύτη συμ- I
πάθεια τώ άπέδωκε τάς έκλειπούσας δυνάμεις, προσέθεσε : πρά I 
ίΛηνός είσθε ό μόνος άνθρωπος, όστις αφιέρωσε μίαν στιγμήν καί 
§," ¡μ έ   ευχαριστώ  ευχαριστώ !

Αύο δάκρυα έρρευσαν έπί τών ισχνών παρειών του, αί δέ I 
χείρές του έζήτουν τάς τής νέας, ώσανεί ήθελον νά τάς φέρωσι
έπί τών χειλέων του. ■*

Ή Λουκία ποώτην φοράν έπί ζωής της ήσθάνθη έαυτήνσυγ- 
κινηθείσαν, ήσθάνθη αίφνιδίαν συμπάθειαν πράς τόν πτωχόν I 

ί  έγκαταλελειμμένον νέον, όστις άφίνει τόν κόσμον δίχως νά αισ- I 
θανθή, ποϊος γνωρίζει ! άλλην χαράν ή έκείνην τήν όποιαν αυτη 
τω παρέχει αυτήν τήν στιγμήν.
ί _  Βεβαίως δέν θά έχεις γονείς ; ήρώτησεν αύτη.
; Τότε διά φωνής συριζούσης καί διακοπτόμενης πολλάκις ύπο I 
παροξυσμού βηχός, διηγήθη έν όλίγοις τήν ιστορίαν του.

Πάντοτε υπήρξε δυστυχής! Ή  μήτηρ του άπεθανε μόλις I 
τόνεφερεν εις τόν κ.όσμον. Ό  πατήρ του νυμφευθεις εκ δευτέρου I 
απέκτησε καί άλλα τέκνα, όθεν τόν ήνάγκασε νά έγκαταλείψη 

. τήν πατρικήν στέγην, όπως ποοισθή μόνος τά  πρός τό ,ήν.
: — Μετήλθον, προσέθηκε, πάσας τάς τέχνας μόνον διά νά 
κερδίζω τόν άρτον μου. Ά νευ φίλων, άνευ έτέρας στοργής, ε- 
ζησα μέχρι τής ήμέρας, καθ’ ήν ήσθάνθην τάς δυνάμεις μου 
έξηντλημένας έντελώς, καί είσήλθον εις το νοσοκομεϊον. Ημην
καταδεδικασμένος  το έγνώριζα. Μετ ολίγας ήμέρας θε-

\ λουν περιτυλίξει τό πτώμά μου μέ τό ίδιον κάλυμμα υπό τά 
1 όποιον τώρα κοίτομαι. Θά. μέ μεταφέρουν εις τό άνατομεϊον . . .
’ Έκεί, θά είναι ή ά νάπαυσ ις... άλλα πόσον έπεθύμουν πριν 

αποθάνω νά ζήσω ολίγον ! . . .  Τί έκαμα λοιπόν εις τόν Πανά- 
γαθον Θεόν,ώστε νά μέ καταδικάση εις μίαν τοιαύτην μυσαράν 
ϋπαοξιν ; Εκάστην Πέμπτην καί Κυριακήν οί γείτονες μου
δέχονται επισκέψεις  Επομένως υπάρχει τις οστις τους
άγαπα, καί αύτη ή σκέψις τούς δίδει δυνάμεις ν ’ άντέχωσιν
εις τάς όδύνας  Ά λ λ ’ έμέ, ούδείς, ποτέ ! ούδείς μ ’ ένθυ-
μηθη ποτέ ! __
¿· Λυγμός τόν διέκοψε.

—  Άκουσον, τώ είπεν ή Λουκία μετά ;μικράν σιωπήν, κύ- 
πτουσα εις τό ούς του, πάσαν 'Κυριακήν καί Πέμπτην θά ερ- 
χωμχι όπως σέ βλέπω" θέλεις; . . .  Καί εγώ ομοίως δέν έχω
ουδένα ν ’ α γα π ώ  Λοιπόν θά γείνω μήτηρ σου__

I, Ο ασθενής δέν έσχε τήν δύναρ.ιν ν ’ άπαντήση, άλλ’ αύτη 
ησθάνθη τήν χεΐρά της πιεσθείσαν μικρόν υπό τής τού ασθενούς.

Λένάπήντησεν εις τήν άφωνον ταύτην έκφρασιν τού άσθε(ούς, 
αλλα κύψασα άπέθεσεν έπί τού μετώπου του άσπασμόν καί
απεμακρύνθη.

— Γνωρίζετε, είπε, μετά τινας ήμέρας ό γέρων Βερτέηλ 
ε’·ζ τήν Λουκίαν, δέν είξεύρω τ! έκάματε τού γείτονός υ.ου.—
Πηγαίνει πολύ καλλίτερα . . . .  Αέν όμιλεί ή δι’ υμ ά ς   Από
τ ής Πέμπτης άριθμεΐ τάςγήμέρας, τάς ώ ρας  Τήν πρωίαν
"ταύτην κατώρθωσε νά έγερθή καί κτενισθή.

Καί άληθώς αί παρειαί τού άσθενούς είχον μεταβληθή. Οί 
μέλανες καί κατηφείς οφθαλμοί του ήσαν πλήρεις ευγνωμοσύ
νης καί φιλοστοργίας, ότε προσηλώθησαν έπί τής «κυρίας» 
τής τόσον άγαθούς τής τόσον εύγενούς, ήτις ήθέλησε νά τον 
άγαπήση ολίγον.

Καί έκ νέου ή Λουκία έκάθησεν έπί τής κλίνης του υέ τας 
χείρας πλήρεις οπωρών. Τώ ώμίλει χαμηλοφώνως, τόν συνε- 
χαίρετο διά τήν καλήν όψιν του, τόν ένεθάρρυνε, καί τόν έθώ- 
τΓίυεν.

  "Ω! έψιθύρισεν ό νέος, πόσον λυπούμαι ν άποθάνω τώρα:
— Ά λλά  δεν θ ’ άποθάντ,ς!.. είσαι πολύ καλλίτερα.
— Να ι ! . . .  είδον καί άλλους έδώ. . .  ώς εμε. . .  ήσαν καλ

λίτερα τήν παραμονήν τού θανάτου των.
Τήν Λουκίαν χωρίς νά τήν πειράζη το πρόσωπον αύτά τής 

άδελφής τού έλέους έξηκολούθει καί ηρχετο ανά Πέμπτην και 
καί Κυριακήν, ίνα. δ'.έρχητκι δυο ώρας πλησίον τής κλίνης τού 
πτωχού φίλου της.

Εσπέραν τινα ήλθεν εις τό θέατρον μέ τούς οφθαλμούς έρυ
θρούς καί ένδύματα πένθιμα. « Ο μικρός» ένεταφιάσθς εις τάς 
τέσσαρας καί αύτη ήκολούθησε μέχρι τού κοιμητηρίου-

Έκτοτε μεταβαίνει κατά Κυριακήν, ίνα σκορπιση ιπ ι τού 
τάφου, ον αύτη τώ  ήγειρε σωρείαν άνθέων.

Καί ήδη ότε τήν εμέμφοντο διά την ψυχρότητα της .
— "Οπως πάντες ούτω καί έγώ, έλεγεν, έγεννήθην όπως

I άγαπήσω ... Ά λλ ' όμως έδαπάνησα έφ’ άπαξ όλην τήν άγά-
πην τής καρδίας μου . . . · Τώρα μη μ έρωτάτε πλέον----

( Έ λ ϊο·3 Γαλλικόν) Α ν θ ή  X. Β α σ ιλ ε ιά δ ο υ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ Κ Α Λ Λ Ο Υ Σ
Τό πρόβλημα τής διαρκούς νεότητος θά ήτο κατά τό ήμισυ 

λελυμένον,έάν άνεκαλύπτετο τό μυστήριον,δι’ ού τό δέρμα δια
τηρεί τούς δύο άποτελούντας τήν καλλονήν χαρακτηρισμούς του: 
Τήν τρυφερότητα*καί τό λείον καί άρρυτίδωτον αύτοΰ. Έ άν 
φυσιολογικώς γηράσκωμεν διά τών άρτηριών, φυσικώς ομως 
διά τού δέρματος έκδηλούνται αί μεταμορφώσεις τής ήλικιας. 
Τό λευκόν καί ρόδινον όλοσηρικόν τών είκοσι ετών, μεταβάλ
λεται κατά τά εξήκοντα έτη εις περγαμηνήν ύποκίτρινον καί 
κατεσκληκυϊαν, ουδεν τό τερπον και έλκύον εχουσαν.

Αί γυναίκες διά τών γνώσεων άς ε ; ένστικτου έπί τού ,η -  
τήματος τούτου έχουσι, καταναλισκουσι τόν καιρόν των, τήν 
υπομονήν των καί τά  χρήματά των εις έφεύρεσιν, άγοράν καί 
χοήσιν ρευστών, άλοιφών καί ποικίλων εν γένει σκευασιών διά 
τά πρόσωπον. Μάταια-, καί άνωφελείς φροντίδες. Ακριβώς τά 
δέρμα τών γυναικών, αϊτινες καταφεύγουσιν εις τοιαύτα τ ε 
χνάσματα διατηρείται κάκιστα. Αί τρυφερώτεραι έπιδερμίδες 
αί έλαφρώς χνοώδεις ώς ροδάκινον, αί ρθηραί καί περικαλλείς 
αί εις τεχνικήν δίαιταν ύποβαλλόμεναι, μαραίνονται καί ρυτι- 
δούνται ένωρίτατα. Α ια τ ί; Λιότι ή μέριμνα, ήν καταβάλλο- 
μεν υπέρ τής διατηρήσεως τής επιδερμίδας είναι κακώς έννοου- 

I μένη, καί διά τό δέρμα, ώς διά πά^ πράγμα προτιμότερος εί
ναι εις έχθρόςή εις άδέξιος φίλ,ος.

'II υδροθεραπεία άποτελεϊ ένα τών ισχυροτάτων παραγόνγ 
των τής ύγιεινής τού δέρματος, δέν υπάρχει δ’ ισχυρότερου το
νωτικόν διά τήν επιδερμίδα τής εξωτερικής έπ’ αύτής έπιδρά- 

* σεως τούι ψυχρού ύδατος.
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ΚατχφΕυγότε λοιπόν εις την υδροθεραπείαν, είτε διά σπόγ
γων, είτε διά βρεγαένης σινδόνος, είτε διά βροχής, είτε εις 
απόστασιν χ.εθ όρρ,ης ριπτορ.ε'νου του ϋδατος. Ό χι ¡/.όνον δε 
τό δε’ριχα σας διατηρείτε οΰτω άνθηρότατον, άλλα αα! τον Ορ
γανισμόν ολόκληρον του σώματος ισχυροποιείτε καί ένδυναμ.ό- 
νετε, άποιρεύγουσαι πάσαν ασθένειαν. Την ψυχρολουσίαν σας, 
ήτις δεν πρέπει να διαρκή πέραν του ενός λεπτού λαμβάνετε 
ή την πρωίαν νήστεις, η την εσπέραν μετά τ.’,ν χώνευσιν του 
φαγητού. Έάν δε πάσχετε είτε υπό τοπικών παραλυσιών, είτε 
υπο υποχονδρίας, είτε ύπό νευρασθενείων, θεραπεόεσθε χωρίς 
εις ούδεμιαν άλλην να ΰποβληθητε θεραπείαν. Μετά την ψυ
χρολουσίαν τρίβετε καλώς το σώμα καί ε; δυνατόν έζέρχεσθε 
εις περίπατον. Αί έχουσαι ενδοιασμούς επί του τελεσφόρου της 
διαίτης ταύτης, ας μή λησμονώσιν ότι ή ’Αφροδίτη ΰπηρξεν 
αμεμττου κάλλους,διότι έζηλθε λευκή και θριαμ,βεύουσα εκ τών 
κόλπων του ύδατος.

Μαρία Πιόρ (ιατρός).

Μ Ι Α  Τ Ω Ν  Π Ρ Ω Τ Ω Ν  Ε Θ Ν Ι Κ Ω Ν  Α Ν Α Γ Κ Ω Ν
Le3 femmes font plus de mal que de bien, 

mais ce qui les justifie est quelles font le 
mal poussées par les hommes, et le bien 
poussées par leur propre mouvement.

J. I .  Rousseau.

Μεταζυ τών μεγάλων της ήμε'ρας ζητημάτων είναι και τό 
της χειραφεσίας της γυναικάς ζήτημα,οπερ πρό τοσούτου χρό
νου άπησχόλησε καί άπασχολεϊ άπαντα τόν πεπολιτισμένον κό
σμον, άναγνωοίσαντα ότι τό γυναικεϊον φυλον, όχι μόνον επε
κτείνει την γενικήν τών ιδεών καί αισθημάτων κλίμακα, άλλα 
καί πλουτίζει τόν ηθικόν κόσμον καί διά τών πλεονεκτημάτων 
άτινα έκ τής φύσεως ελαβε καί δ ι’ εκείνων, άτινα έν τή κοι
νωνία αναπτύσσει.

Τό âU a io r ,  καί ή πράς τόν πλησίον άγάπη, θειαι άρχαί 
διαχυθεισαι ύπό του Ευαγγελίου εις την άναμορφωθεϊσαν ϋ π ’ 
αύτοΰ άνθρωπότητα, έςήγαγον τής ταπεινωτικής κοινωνικής 
δουλείας τό γυναικεϊον φυλον, καί έδωκαν αυτώ την ελευθε
ρίαν του νά φανή καί άναπτύξη έν τή κοινωνία τα  ηθικά εκείνα 
δώρα, τά  όποϊα τω  έπροίκισε μέν ή φύσις, ά λλ ’ οί άρχαιότε- 
ροι αιώνες τω  ήρνήθησαν μετά σκληρότητος. Ό  άνήρ τών άρ- 
χαίων αιώνων,παραφερόμενος ύπό τών άκανονίστων αύτοΰ όρέ- 
ςεων καί καταχρώμενος τής ισχύος του, ύπεδούλωσε την γυ
ναίκα, φρονών ότι τό λεπτόν καί άδύνατον αυτά πλάσμα 
έδημιουργήθη δ ι’ αυτόν, καί ότι ούδένα άλλον επί τής γής είχε 
προορισμόν. Ή  δουλική δ’ αύτη θέσις διέστρεψε την ευσεβή καί 
τρυφεράν τής γυναικάς ψυχήν, καθόσον στενοχωρουμένη καί 
καταπιεζομε'νη καθ’ όλον αυτής τόν βίον, ήδυνάτει νά έκπλη- 
ρώσγι την θείαν αυτής άποστολήν.

Ά λ λ ’ ή διά του χριστιανισμού χειραφέτησις είσήγαγε την 
γυναίκα εις την κοινωνίαν, τή άπέδωκε την οίκείαν έν αυτή 
θέσιν, καί τή έπέτρεψε νά μή στερηθή τής επιρροής εκείνης, 
ήτις άναγκαία καθίσταται πράς μόρφωσιν καί οικογένειας καί 
κοινωνίας.

Παρατηρών τις τήν βαθμιαίαν έκάστου έθνους άνάπτυξιν, 
άναμφισβητήτως ομολογεί ότι ή πρόοδος αύτοΰ, εις τήν γυναι- 
κείαν έπίδρασιν κυρίως οφείλεται. Οί θέλοντες νά άρνηθώσι 
πάσαν επιρροήν τής γυναικός, άγνοοΰσι τήν τε ιστορίαν καί 
τόν άνθρωπον.

Ηδη, έάν άνωτέρα έκπαίδευσις, εΰρύνουσα τόν κύκλον 
τών γνώσεων αυτής, έζύνγι τήν κρίσιν, καί ένισχυσγ τά  τρυ
φερά αυτής ένστικτα, θέλει άποδειχθή όποιαν βελτίωσιν δύνα- 
τα ι νά έπιφέρν) εις τήν καχεκτικήν τών κοινωνιών κατάστασιν 
ή τελεία ηθική τής γυναικάς άνάπτυξις, συμφώνως τών ύπό 
τής φύσεως όρισθέντων αύτή ορίων, καί ότι άδύνατος άποβαί- 
νει ή εντελής τών κοινωνιών διαρρύθμισις, άνευ τής ηθικής 
συμπράςεως του ετέρου ήμίσεος τής άνθρωπότητος.

Λεπτότερα ούσα του άνδρός ή γυνή, υστερεί του έγωϊστι- 
κοϋ εκείνου αισθήματος, όπερ, παρά τω άνδρί, δύναται έκ θε
μελίων ν άνατρέψη παν ό,τι  πολυχρόνιος καί πολύμοχθος ερ
γασία εδημιουργησεν. Η γυνη διά τής ίδιαζούσης αύτή καρ
τερίας καί άνεκτικότητος,καθίσταται ισχυρότατος μοχλύς, δυ- 
νάμενος νά συγκρατησ-r, πάσαν κοινωνικήν έκτροχίασιν. Ή  γυ
νη άκατασχέτω δυνάμει συμπάσχουσα, λησμονεί έν άνάγκη 
καί άντιπαθείας καί εχθρας καί σφάλματα, περιβάλλουσα τήν 
τρυφερότητα τής καρδίας αύτής διά τής γλυκύτητος τής έλ- 
πίδος, ήτις πραΰνει καί είρηνοποιεί πάσαν τής ψυχής έξέγερ- 
σιν, άντιτάττουσα κατά τών άνικήτων δυσχερείων γλυκύτητα 
καί υπομονήν, χωρίς ποτε νά παραιτήται άπό τήν πρός τά 
βέλτιον τάσιν της.

Τήν ιερότητα τής γυναικείας άποστολής ό μέλλων αιών θέλει 
καταδείζει, οπότε τούς αιμοσταγείς άγώνας του άπερχομένου 
τούτου αίώνος θέλουσι διαδεχθή μάχαι πνευματικκί, εύγενής 
άμιλλα άρετής καί μεγαλοποαγμοσύνης, έν αίς καί τά γυναι- 
κείον φυλον θέλει συναγωνισθή καί άποδείξει τήν ήν ηθικήν 
δύναμιν έδώρησεν αύτώ ή φύσις, καί ποίων ωφελειών πρόξενος 
γίνεται έπί τής όλης άνθρωπότητος, ή καταλλήλως άναπτυσ- 
σομένη καί μορφουμένη αύτη δύναμις.

(Έ κ  του Γαλλικού) 
Όθεν καί ή νεωτέρα Έλληνίς έξερχομένη τής άσημότητος, 

εις ήν άντίςοοι περιστάσεις τήν έρριψαν, καί άνυψουμένη εις 
την έμπρέπουσαν αύτή θέσιν διά τής τελείας ηθικής μορφώσε- 
ως, θέλει καταστή σπουδαιότατος άγωγός πρός έθνικήν άνά- 
πτυζιν, καί ισχυρός παράγων του Ελληνικού εθνικού μεγα
λείου.

Μαλβένα Ναλατίχη

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
" Ε νδ υ μ α  τ έ λ ο υ ς  Α ίώ νο ς  Τό ένδυμα τοϋτο τό F in d e  Siecle κατά του· 

Παρισινούς, ούόεμίαν ε/ει σ/ε'σιν πρός τά μέχρι τουδε γνωστά ενδύματα. Ξύ- 
λον καθαρόν και γνήσιον αποτελεί την υλην, εξής τό ϋρασμα αυτό κατασκευά
ζεται ώς εξής : Έ κ  λεπτών εκφλουόισμάτων ξύλου αποτελούνται μακραι ται- 
νιαι, ας βράζουσιν εις διάλυσιν θειικου όξε'ως. Ή  προκαταρκτική αϋτη εργασία 
απαλλάττει τάς ινα; τού ξύλου εκ τών άνοψάλιον υλών, αί’τινες τάς περιε'βαλλον 
και καθιστά αυτάς λεύκάς, μαλακάς, Ιλαστικάς και μεγάλης άντο/ής και στερεο- 
τητος. ΙΙερώσι κατο'πιν τάς ταινίας ταύτας διά κυρτωδών κιλίνδρων, όπο'θεν 
έξε'ρχονται εν εΓδει μακρών κλωστών. Νήθουσι τότε και υφαίνουσι τάς κλωστάς 
ταύτας, ώς πράττουσι διά τόν βάμβακα, τόν λινόν και τήν μεταξαν. Τά εξ 
αυτών κατασκευαζόμενα υφάσματα είναι, λε'γουσι θερμά τόν χειμώνα, δροσερά 
τό θε'ρος και εξόχως υγιεινά.

Β ά ρ ο ς ε γ κ ε φ ά λ ω ν  τ ώ ν  δ ια φ ό ρ ω ν  έ Ο ν ικ ο τ ή τ ω ν . Οι ’Αμερικανοί 
ιατροί Λαβίας, και Μορτών έκαμαν ειόικάς μελετάς επι τού βάρους του εγκε
φάλου τών διαφόρων ανθρωπίνων φυλών. Τό αποτέλεσμα τών παρατηρήσεων 
των εχει ώς Ιξής : Έγγε'φαλος "Αγγλων κατά μέσον όρον κοιλογρ. 1,389. 
Γερμανών 1,425. Γάλλων 1,353. ’Ιταλών 1,350. και Ρουμάνων 1,303.

Οί εγκέφαλοι τών γυναικών, λε'γουσιν οί κύριοι ουτοι, είναι επαισθητώς Αλα
φρότεροι τών άνδρικών.

Τ ά  Ί ω β ιλ α ΐα  τ ώ ν  β α σ ιλ ικ ώ ν  ο ίκ ω ν  κ α τ ά  το  1892. Είναι τό έτος 
τών βασιλικών ίωβιλαίων τό 1892. Τή 8η ’ Ιουνίου ό αύτοκράτωρ και ή αύτο- 
κράτηρα τής Αυστρίας, εορτάζουσι τήν εορτήν τής είκοσιπενταετηρίδος τής ιτ̂ ές 
ψεως αυτών ώς βασιλέων τής Ουγγαρίας. Τή 26η Μαίου ό βασιλεύς καί ή
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^  _______
β*σίλ:σσα της Δανιμαρκίας έορτάζουσι τήν πεντηκονταετήρίδα των γάμων των. 

%  ·?7γ ’Οκτωβρίου 6 βασιλεύς Γεώργιος και ή βασίλισσα μας ’Όλγα εορτα- 
Αώσι τήν ε’ικοσιτενταετηρίδα τών γάμων των. Τη 8η 'Οκτωβρίου ό μεγας Δουξ 
Κάοολος ’Αλέξανδρος τής Σαξωνίας Βεϋμάρης και ή μεγάλη οουκισσα _θϊ·.α 
«οο-άζουσι τούς χρυσούς γάμους των. Ό  δούξ Έρνέστος της Σαςων.ας-Κω-
βούοΎΟί ΓόΟα έορτάζει τούς χρυσούς γάμους του τή 3 Μαιου και ο πριγκηψ
'Ερρίκος Ρέσως τή 28η Μαρτίου τήν εΐκοσιπενταετηρίδα τής εις τόν θρονον 

ί*ναροήσεώς των. ^

Ο  Χ Ο Ρ Ο Σ  Τ Ο Ύ "  Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Υ
Ό ύπέρ τής σχολής τών Απόρων Παίδων διδόμενος κατ 

έτος χορός του Συλλόγου Παρνασσού έδόθη τήν παρελθοΰσαν 
Τετάρτην έν τή ώραίμ καί μεγαλοπρεπεστάτη αιθούση του νέου 
καταστήματος του Συλλόγου.

Ή  επιτυχία του πρώτου τούτου έν Αθήναις χορού τής χει
μερινής περιόδου υπήρξε πλήρης καί τελεία. Καί ό εύγενής 
σκοπός ύπέρ ού έδίδετο, καί αί ακαταπόνητοι μέριμναι τών 
μετά τόσου ζήλου ύπέρ τών άπορων παίδων εργαζομένων αξιό
τιμων μελών τού Συλλόγου, καί τό πλούσιον,· εύρύχωρον καί 
μεγαλοπρεπές του νέου κτιρίου συνετέλεσαν εις την πρωτοφανή
ταύτην επιτυχίαν.

Ή  παρ’ ήμϊν έκλεκτή τής κοινωνίας μας μερίς ένισχυουσα 
τόσον ένθουσιωδώς καί προθύμως τό έξαίρετον τούτο σωμα- 
τείον. φαίνεται άναγνωρίζουσα καί έπιδοκιμάζουσα την εύερ- 
γετικήν καί προοδευτικήν αύτοΰ πορείαν.

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
Λουκής Λάρικς. Τό ώραιότατον τοϋτο πρωτότυπον Ελληνικόν Ιστορικόν 

διήγηαα του κ. Δ. Βικελα έξεδόθη ήδη ύπό του προοδευτικότατου τών εν Ε λ -  
λάδι έκδοτων κ. Γ .  Κασδόνη. Είναι τό μόνονέργον, έν Ελλαδι, οπερ αριθμεί 
τέσσαοας εκδόσεις Διά τής τετάρτης ίκδόσεως αότοϋ Ιπεφυλασσετο ε_ις το κοι
νόν ώραία και εύάρεστος έκπληξις. Α ί θαυμάσιαι εικονογραφία., Οιμϋν το ερ- 
γον έπλουτίσθη, φιλοτε/νηδεΐσαι έπ'ι τοΰτω παρά του εν Παρισιοι; οιαμένοντος
"Ελληνος ζωγράφου κ. (5). Ράλλη. > π ικ - · ’

Ιστορ ία  τοο Ι θ ’ Αίώνος. ΙΙαρά του αύτοΰ έκδοτου κ. 1 . Κασοονη αγ
γέλλεται ή έχδοσις τής Ιστορίας του ΙΘ ’ αίώνος, συγγραφεΐσα παρα του κ. 
Παύλου Καρολίδου. Τά δλον έργον διαιρείται ε’ις τρεις τομους. Θα κοσμηται 
δε ύπό λαμπρών εικόνων καί τιμαται διά τούς προπληρόνοντας το αντίτιμον 
δρ. 30 διά τήν Ελλάδα, φρ. χρ. 30 διά το Εξωτερικόν  ̂  ̂ , ,

ϊορμο ί ιίαρισινοί. Άπό σήμερον τό Περιοδικόν τοϋτο 0α εκοίοεται ανα 
πασαν Εβδομάδα, περιέχον φιγουρίνια, σ/έδια εργόχειρων, μουσικήν κτ .. ΙΙω- 
λεΐται καί εις" τάς όδούς 35 λ.επ. έκαστον φυκλαδ.ον.
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Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Μ Ι Α Σ  Α Γ Ι Α Σ
<0'ΰ: '·  ---------------

Ό  σοβαρός καί ήρεμος οικογενειακός βίος, ή άπομόνωσις χεδόν ε’ις ήν είχε 
καταδικάσει ίαυτάν ό άνθρωπος έκεΐνος της επιστήμης, ό βίος εκείνος έν τφ 
στενώ καί αύστηρω κύκλω του καθήκοντος, ένω ύπέρ παν αλλο εβασίλευεν η 
πρό; τούς γονείς λατρεία, τό σέβα; πρός παν ό,τι μέγα και ύπεροχον, ή πε- 
ριφρόνησις πρός τάς κοινωνικά; ματαιότητας, παντα ταΰτα έν=πνεον ει, τή/ 
νέαν γυναίκα φριχούδη καί επικίνδυνον ανίαν. Δεν χαγωκουν πλέον μετά .ής 
μητρός του ιατρού. Δέν εΤχεν επέλθει όμως καί ρήξις σχέσεων μεταξύ των δυο 
•ρυναικών, καίτοι ή νύμφη ήνείχετο κακώς τήν αγρυπνον και αυστηραυ τής πεν- 
θερας της Ιπιτήρησιν. Ή  άνά πάσαν δέ Κυριακήν διημέρευσίς της έν τω οϊκω 
τή; μητρός, εν ω Ιγευμάτιζον καί έδείπνουν ταχτικώς, πραγμα οπερ χαθιστα 
τόν ιατρόν ευτυχέστατου, τήν ίκαμνε κακώς να υποκρυπτη τά την ψυχήν .η. 
πλημμυροϋντα α’ισθήματα. Συνέβαινε συνεχώς, δταν ίπανήρχετο οικαδε καί ό 
σύζυγός της έφαίνετο ευτυχής, θερμός είσέτι άπό τά φιλήματα καί τάς θωπείας 
τής μητρός, αύτή νά κλείηται εις τό δωμάτιόν της και νά χλαιη έκ λύσση, κα. 
μανίας, διότι έχασε τήν Κυριακήν της, ενώ, νεα και ωραία ώς ή.ο, ήδύνατο 
καί αύτή νά διακριθή ε’ις απογευματινήν τινα τών μεγάρων τοϋ προαστ-.ου . 0/ 
'Αγίου Γερμανού, ή εις χορόν ή εις Ιορτήν θορυβώδη γυναικός τίνος τοϋ συρ- 
μου, άδιάφορον ποίας τάξεως και ποίου  .............

Καί έν τούτοις, ίσως, έν τή άγνή ταύτη ατμόσφαιρα, άγαπωμένη θερμώς 
παρά τοϋ συζύγου της και ευγνωμονούσα πρός αύτόν διότι τήν έσωσεν εκ τής 
άθλιότητος, ή γυνή αυτη θά κατώρθου νά ύπερνικήση τήν διεφθαρμένην φυσιν 
της καί νά μείνη τιμία γυνή, έάν δεν συνήντα τόν Κορβόλ.

Δυστυχώς ό άθλιος ούτος ήτο καί μετά τόν γάμον τοϋ ιατρού προστατευόμε- 
νός του. Έφοίτα εις τόν οΤχόν του, παράδοξος οε ταυτοτης αισθημάτων χαΓ

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ν  Δ  Ε Λ Τ I  Ο  Ν
Α ί συνεδριάσεις τής Βουλής λέγεται ότι επαναλαμβάνονται κατά 

τήν προσεχή εβδομάδα. —  Ό  βασιλόπαις Γεώργιος προσβληθείς ύπό 
έλαφράς ινφλουέντσας εύρίσκεται ήδη έν άναρρώσει.—  Θεωρείται βέ
βαια ή σύναψις μεγάλου δανείου προς ξένους κεφαλαιούχους. Τούτου 
ένεκα ή τιμή του χρυσου ήλαττώθη έπαισθητώς. — Τήν παρελθουσαν 
Τετάρτην ή ’ Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος συνεπλήρωσε πεντηκον
ταετίαν άπό τής ίδρύσεώς της. — Άπεβίωσεν ό καθηγητής τής θεο
λογίας έν τώ έθνιχω Πανεπιστημίω Νικόλαος Δκμαλας. —  Ό  εθνικός 
ευεργέτης Κωνσταντίνος Ζάππας άπεβίωσεν έν Γαλλία , όπου διέμενε 
γ ά ρ ι ν  τής υγείας του.— 'Η  Τουρκική κυβέρνησις άπηγόρευσε την α'νευ 
άδειας ί'δρυσιν νέων σχολείων έν τω κράτει της, άπήτησε δέ νά εφο- 
διαοθώσιν δΓ άδειων καί τά νυν λειτουργουντα τοιαϋτα επί άπειλή 
διαλύσεωε. Τό μέτρον τ ο ϋ τ ο  θεωρείται ώς προσβίλλον ιδίως τά ‘Ε λ 
ληνικά σχολεία καί συνεπώς αυτά τά εθνικά προνόμια. Ά λ λ ’ είναι 
ζήτημα άν θά κατωρθωθή ή έφαρμογή του.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Δ Α Ι
Κ α τά  τ ώ ν  σ τ η θ ικ ώ ν  κ ρ υ ο λ ο γ η μ ά τ ω ν  τ ώ ν  μ ικ ρ ώ ν .  Τά στηθικά κρυ

ολογήματα κατά τήν ώραν ταύτην του έτους είναι συνηθέστατα· Τά μικρά ιδία 
προσβάλλονται εύκολώτερον. Διάσημος Ά γγλο ; τών παίδων ιατρός συνιστα 
διά τόν βή·/α, τήν βρογχίτιδα, καίτάςπνευμονίας τών μικρών καταπλάσματα εκ 
κρομμύων, κατασκευαζόμενα ώς έξης: Καθαρίσατε ώμά κρόμμυα, κόψατε εις φέ
τας έντός χύτρα; περιεχούσης καλόν λαρδί (χοίρειον πάχος). Δό έ'ν καταπλα- 
σμα άπαιτοϋνται 3 μεγάλα κρόμμυα καί έν κοχλιάριον λαρδί. Τα αφήνετε 
νά σιγοεψηθώσιν χωρίς ύδωρ, τά θέτετε έντός λεπτού μάκτρου ώς κάμνετε καί 
διά τά άλλα καταπλάσματα, καί έπιθέτετε έν κατάπλασμα εις τό στήθος καί έν 
εις τήν ράχιν μεταξύ τών δύο ωμων.Άλλάσσετε συνεχώς αυτα, οπως είναι πάν
τοτε θερμά καί θέτετε φλανέλαν μεταξύ τοϋ καταπλάσματος καί τών λοιπών 
έσωρρούχων.

Κ α θ α ρ ισ μ ό ς  α λ α β ά σ τ ρ ο υ .  Τά έξ αλαβάστρου σκεύη καθαρίζετε ώ; εξής : 
Τρίβετε μέ πτέριδα (φτέρη, φυτόν) μετά ταΰτα δέ κατασκευάζετε αλοιφήν μέ 
σάπωνα κοινής χρήσ^ως καί κιμωλίαν και δι αύτοΰ καθαρίζετε εντελώς.

Κ α θ α ρ ισ μ ό ς  μ α ρ μ ά ρ ω ν , α γ α λ μ ά τ ω ν  κ τ λ .  Τά ξεσκονίζετε καλώς καί 
μετά ταΰτα τά πλύνετε μέ χλωρυδριχον όξύ, πολύ άδύνατον. Ό  σάπων καθα
ρίζει τό μάρμαρον, αλλά καταστρέφει τήν φυσικήν χροιάν καί στιλπνότητά του.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Π α σ τ ίτ σ α  π ι τ σ ο ύ ν ια .  Λαμβάνετε 100 δρ. φαρίναν, 60 δρ. βούτυρον, 20 

δρ. ψυχρόν ύδωρ, ολίγον άλας, αύγά τά κίτρινα καί τά λευκά χτυπημένα 
μαζή. Κατασκευάζετε ζύμην, τήν όποιαν άφοΰ ζυμώσετε καλώ;, χωρίζετε εις 
δύω μέρη, δι’ ών κατασκευάζετε δύω πήτα;, τοϋ μεγέθους τή; φόρμα; ή τής 
καραβάνας, εις ήν θά Ιψήσετε τό παστίτσο σας. Καθαρίζετε ιδιαιτέρως 4 πιτσού
νια, τά έψήνετε μέ ολίγον βούτυρον καί καλόν ζωμόν κρέατος, προσθέτουσα 
μαϊντανό, θυμάρι,ζάλας, πέπερι, 2 γαρόφαλα καί έν φύλλον δάφνης, καί τά

ιδεών υπήρχε μεταξύ αύτοΰ καί τής νέας συζύγου τοϋ ίατροϋ. ‘Ίνα δέΐσως ό 
άθλιος έκεΐνος άμείψη τόν ιατρόν διά τάς πρός αύτόν εύεργεσίας του έφαίνετο 
προσπαθών νά ζωογονήση έν τή ψυχή τής νέας γυναικός πάντα τά φύσει ένυ- 
πάρχοντα κακά ένστικτα. I Μετά δύο έτη αυτη ήτο άνταξία του διδασκάλου 
της, Ισπέραν δέ τινα, καθ’ ήν ή σύζυγος τοϋ ιατροϋ είχεν έςελθει μετά του 
Κορβόλ, δεν έπανήλθε πλέον. Άφήκεν έπιστολήν πρός τόν σύζυγόν της άγγέλ- 
λουσα αύτω οτι άνεχώρει εις Αγγλίαν, αποφασισμένη νά μή έπιστρέψη πλέον.

Ό  δυστυχής ιατρός σχεδόν παρεφρόνει. Έλαβε ρεβόλβερ έκ τής όπλοσχευής 
του, έσπευσεν εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν, συνήντησε τήν σύζυγόν του εις 
τόν βραχίονα του Κορβόλ,“ έπυροβόλησε 'κατ’ αύτής καί τήν άφήκεν άπνουν. 
Μετά ταΰτα προσήλθεν εις τόν Εισαγγελέα καί ώμολόγησε τήν πραξίν του.

Τό μέγα ονομα οπερ έφερεν έν τή έπιστήμη καί ή έγνωρισμένης άκεραιότη- 
το- χαί ίπποτισμοϋ διαγωγή του, ό σεβασμός ον πράς πάντα; Ινέπνεε, συνετέ
λεσαν οπως ή υπόθεσις αύτη διεξαχθήέέν μεγίστη μυστικότητι χαί καταπλη
κτική συντομία, μετά'παρέλευσιν δέ δύο μόλις μηνών ό ιατρό; Γερβαίς έχη- 
ρύχθη αθώος ώς φονεύσας τήν γυναϊκά του, υπερασπιζόμενος όνομα, οπερ είχε 
τιμήση τήν Γαλλίαν δλην.

Ά λ λ ’ Ο,τι ό νόμος συνεχώρησεν, αύτός ό ιατρός δέν ήδύνατο νά συγχώρη
ση. Μετά τήν άποπεράτωσιν τής δίκης του. ή άτ^χή; μήτηρ του, ήτις εις τό 
δίμηνον έκεΐνο διάστημα είχε καταντήσει;αγνώριστος, τόν εδέχθη εις τάς αγ- 
κάλας της κλαίουσα καί προσπαθούσα διά τών θερμών φιλημάτων της νά ένι- 
σχύση καί παρηγορήση τήν άλγοϋσαν ψυχήν του.

Άκουσον, μήτερ μου, τή ειπεν. Ή  γυνή έκείνη άπέθανε δολοφονηθεΐσα και 
ο δολοφόνος της έμεινεν ]άτιμώρητος. ’Αναγνωρίζω, είπεν επισήμως, εμαυτόν 
ένοχον καίχαταδιχάζω έγώ τόν Ιαυτόν μου. Ή  όιχι̂ .οσύνη στέλλει τούς ενόχους 
εις τήν Νέαν Καληδονίαν. Θά αναχωρήσω χαί έγώ έχει. Θά ζήσω έν τω 
μέσω έχείνων, οίτινες ιός έγώ διέπραξαν έγχλήματα. Θα προσπαθήσω νά με-< 
τριάσω τάς θλίψει; των, θά θεραπεύσω τάς άσθενείας, θα συμμερισθώ τάς θλί
ψεις των χαί ώς έχεΐνοι θά άποτίσω τήν ποινήν μου.

Ή  χ- Γερβαίς ήτένισε τόν υιόν της, όστις έπρόφερε τάς λέξεις ταύτας μετά
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σκοτάκια των, τάς χεφαλάς, τάς πτέρυγα μαζή. Όταν είναι έτο·μα έ/ετε 
βράσει 6 ώά πηχτά και τους κρόκους των λυόνετε εντός τής σάλτσας των πι- 
τσουνιών. Τά αφήνετε νά κρυώσουν. Θέτετε τότ= εις ττ,ν βουτηρωμένην φόρμαν 
την μίαν πήταν σας, κάμνετε βαθουλόν λάκκον εί; τό μέσον, ρίπτετε τα πιτσού
νια σας με την σάλτσαν των, τά σκεπάζετε με την άλλην πήταν, ήν προσπα
θείτε νά συγκολλήσητε μέ την κάτω εις τα άκρα, την άλοίφετε μέ ολίγον βού- 
τυρον και ολίγον κίτρινον ώου και την στέλλετε εις τόν φούρνον. Διά του αυτού 
τρο'που κατασκευάζετε παστίτσο μέ υπόλοιπον ψητού ίνδ άνου, ή όρνιθος, ή 
μιικρα πουλάκια κυνηγιού.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Β . Κ . Ευ. Τατάρ Παζαρτζίκ. Έδημοσιεύθη εις τό 'Ημερολο'γιον. 
Λντίτυπον τούτου σάς έστείλαμεν, αλλα Οα άπωλέσθη, αφού όέν έλήίθη εί- 

σε'τι. Άποστέλλομεν έκ νέου. Διηγημάτων δημοσιεύεται. Εύ/αριστουμεν διά 
τάς υπέρ τής Έ φ . των Κυρ. εύγενεις εύ/άς σας. — Καν Ρ . Μ. Ζάκυνθον. 
Άποστέλλεται εκ νέου. — Κον Σ · Ρ . Βοστώνην Μετά μεγίστης εύ/αρι- 
<ττήσεως. Φύλλα άπεστείλαμεν ήόη — Κον Ε . Δ. Κέρκυραν. Συνδρομή- 
τριαν εις Γαλάζιον ένεγράψαμεν. Ή  συνδρομή προπληρώνεται — Καν Ζ. X  
Κ)πολιν Νέα σ-νδρομήτρια εις ΙΙράγαν ένεγράφη. Μετάλλια δεν έδόθησαν. 
Απλώς άποστέλλονται διπλώματα, φέροντα τόν τύπον του μεταλλίου επί του 
-/άρτου. — Κον Ν. Τσ. Λοχαγόν *Άρτκν. Ή  συνδρομή δρ. 5 και προπλη
ρώνεται. Ένεγράφη — Καν. Α ι. Μ Αθήνας. Πώς νά σάς ύποδείξωμεν τό 
κατάλληλον ένδυμα, αφού φρονούμεν ότι κορασίδες τοιαύτη; ηλικίας δεν πρέ
πει να μεταοαίνωσιν ούτε εις γάμους, ούτε εις /ορούς. Άναγνώσατε σ/ετικον 
άρθρον εν τω φύλλω τής 13 ’ Ιανουάριου. — Καν I I .  Στ Κάϊρον. Άπεστεί- 
λαμεν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Χρήματα έλήφθησαν. — Καν Ζ . I . Κ . 
Κόρθιον. I I  συνδρομή προπληρόνεται. Άποστέίλατε εντός συστημένης επι

στολής. — Κον Α . Σ .  ’Αθήνας. Τό έκτον έστελλετο πρός τήν κ Ε · Ο. έκ 
μέρους τής διευθύνσεως. "Ωστε αί 2 δρ. μένουν εις τήν οιάθεσίν σας. Ώς πρός 
τά λοιπά συμμορφούμεθα όδηγίαις σ̂ας Τα σταλέντα δημοσιευθήσονται πλήν 
τό διά τόν αοίδιμον 'Ραγκαβήν. Είναι πλέον άργά. — Καν Ε ί. I I .  Τρέκκα- 
λα . Ούτε επιστολή σας, ούτε χρήματα έλήφθησαν. ~Ητο συστημένη; γνωρί

σατε μα; αριθμόν αποδείξεως τα/υδρομείου. 'Ημερολόγια έστάλησαν. — Κον 
Ρ . Κ . Λ . 'Ρουστούκτον. Πληρώσατε άντίτιμον ημερολογίου τω αυτόθι αν
τιπροσώπου μας. — Καν 1. Γ . Βώλον ΊΙμερολόγων άπεστάλη. Κλήρωσις 
λα/είου περί τα τέλη Φεβρουάριου Αποτέλεσμα δημοσιευθήσε:αι και δια τής 
«Έφ. των Κυριών» και διά των λοιπουν Εφημερίδων. — Άνωνύμω. ‘ Αθή
νας. Δέν τό πιστεύομεν. 'Ημείς έν τούτοι; φυλάττομεν πάντοτε τα τοιαυτα 
/ειρόγραφα. Έαν βεβαιωθώμεν περί όσων γράφετε, Οα ά/αδημοσιεύσωμεν αύ- 
τά ώς εί/ον πριν τα διορθοίσωμεν, ού μόνον δια τής ίδικής μας Έ^ημερίδος, 
αλλα και διά καθημερινών, πρός πλήρη ίκανοποίησίν της. 'Οπωσδήποτε τό 
ανώνυμον τής επιστολής σας μάς κάμνει να μή δίδωμεν πολλήν πίστιν εις τά 
γραφόμενα. — Καν Γ . Λ . Βώλον. Δρ. 15 έλήφθησαν, Συμμορφούμεθα όδη 
γίαις σας. — Καν Α ί. I I .  Γ .  Αα Βος Σάμου Συνδρομή ελήφθη. Νέα συν- 
■δρομήτρια ένεγράτη. Εύ/αριστουμεν Οι’ εύγενή φροντίδα. — Καν Α . Μ. 
Παροσίους· ’Αδυνατώ νά άναλάβω τοιαύτην ευθύνην. Ευγνωμονώ έν τούτοι; 
διά τήν τιμήν. Φροντίσου περί καταλλήλου προσούπου. — Καν Ε . Δ Α&βόρ- 
νον· Και αύτό καί όσα άλλα μάς συστήσετε. — Καν Ο. Α . Σκ. Γαργαλοά- 
νους Συνδρομήτριαι νέαιένεγράφησαν. Χρήματα έλήφθησαν. Εύ/αριστουμεν.

ψυ/ρας άποοφασ.στικότητος. ’Έμεινε στιγμάς τινας σιγώσα, μεθ’ δ άπήντησεν:
Άφου ούτω άπεφάσισας. .  . ’Έστω. Θά φύγωμεν.

Ο Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  1 2 2

Έγράφησαν καί έλέ/θησαν από τίνος χρόνου τόσα καλά περί Νέας Καληδο- 
νίας, ώσ.ε πά\τες σχεδόν γνωρίζουσιν έκ περιγραφών τήν πόλιν αυτής ΙΝου- 
μέαν. Έν αυτή εγχατεστάΐηδ ιατρός Γεοβαίς μετά τής μητρός του ευθύς μετά 
ττν εις Νέαν Καληδονίαν άφιξίν του. Ή  οικία έν ή κατώκουν ητο μικρά, άλ- 
λ ’ άρκούντους αναπαυτική, έζων δ’ έν αύτήι μήτηο καί υιός βίον αύταπαρνή- 
σεω; καί εργασίας, βίον απροσπέλαστου εις μειδιάματα καί χαράν. Ενταύθα 
ό ιατρός άπέττεν εκουσίους τήν ποινήν του έγκλήματός του.

Εγειρόμενος τήν ώραν, — καθ’ ήν ή σάλπιγξ έκάλει τους καταδίκους εις 
τό έργον — μέχρι τής έσπέρας, καθ’ ήν έσήμαινεν ή άπο/ώοησι;, ό ιατρός 
ήσχολεΐτο δτ= μέν εις άνακούφησιν πάσχοντος, ότε δέ εις θεραπείαν άσθενους̂  
-η εις παρηγοριάν δυστυχών καί παρά πάντων έγκαταλελειμμένων 'Ο πλήρης 
υψηλής καί εύγενούς αύταπαονήσεω; βίος του ώς καί τό μέγα όνομά του ένέ- 
πνευσε σέβας καί έμπιστοσύνην εις τάς άρχάς τής πόλεως, τω έπετρέπετο ά- 
πολύτως καί άνευ άδειας νά έπισκέπτεται τάς φυλακάς πασών τών τάξεων. 
Οόσας άθλιότητας καί όδύναε δέν είδε κατά τάς επισκέψεις του ταύτα:! Πόοα 
ονείδη διά τήν άνθρωπότητα I

Οί καταδικοι τής Νέας Καληδονίας διαιρούνται είς πέντε κατηγορίας. Ευθύς 
μετά τήν έκεΐ άφιξίν των κατάσσονται εις τήν τετάρτην, άναλόγως δέ τής φι
λεργίας καί καλής διαγωγής των προβιβάζονται βαθμηδόν μέχρι τής πρώτης, 
ότε καί ανταμείβονται δι* ημερομισθίου έκ τεσσαράκοντα λεπτών. Οί τής πέμ
πτης κατηγορίας είναι οί ανυπότακτοι κατάδικοι, οινινες καί διάγουσιν άθλιον 
αληθώς βίον, ασχολούμενοι εις τάς έπιπονωτέρας και επικινδυνωδεστέρας ερ
γασίας, τρεφόμενοι μόνον διά ξηρού μαύρου άρτου καί οσπρίων, άπαξ δέ μό
νον τής έβδομάδος τρώγοντες καί κρέας.

Τούς καταδίκους τής κατηγορίας ταύτης έπεσκέπτετο συνε/έστερον ό ιατρός

Γ Α Λ Α Κ Τ Ε Ρ Α ,  Β Ο Τ Τ Γ Ρ Ο Ν  Ν Ω Π Ο Ν , Κ Τ Λ .
I [ ¡π ' ιχ η  των  γαλακτερών ηρξατο. ’Γά γάλατα κατά τό ετος τούτο είναι 

υγιεινότερα και γευατικώτερα τών άλλωνέτών. Ή  οιά γαλακτερών θεραπεία 
«ατέατγ του Βοραον, ¡οα 3:ά τον; άουνάτονς, τού; έν άναρρώαει. τούς νενρ>. 
κον; και άναιριχονς ’Λφινομεν τα μικρά, ων \ κνριω; τρορί) άποτελείται ά̂ ά 
γάλα, νωπόν βοντνρον και κρέμα. Άλλα πο·ν να εΰρ7] τι; γάλα αόολον, κατό
πιν ττ); συστηματικής πλέον καταστάσης άναμίςεως αντοΰ μεθ’ νόατος; ν υν[_ 
σταται νμΐν τό γαλακτοπωλείον του κ. Γιοαννέπβον έν τϊ) όδω Πραξετέλονς 
άρεβ. 5  ώ; παρε/ον γάλαπα/ν, γλ.κν και άρωματιχώτατον, νωπόν βοντνοον 
υπερτερούν και τά οεραιοτερα τής Ιάων/πόλεως και ώά φρεσκότατα εκ τών 
αθηναϊκών /ωρίων σνλλεγόμενα. Επειδή οέ πολλοί έδήλωσχν ότι έπιΟυιαοϋσι 
τα πρόγευματίζωσι παρα τώ κ. Γιανέτσω ουτος έπρομηθεύΟη και σοκολάταν 
άρίστην και μέκι γνήσιον του ' Ί'μηττου, έξ ου πωλεί καί εί; οικογένειας ποός 
Ι,ϋΟτήν ο/.ίν. Δια του αύτου εΰωοεστάτου μέλιτος κατασκευάζει καί άντί άλ- 
λου γλυχύσματος τό έθνιχώτατον τών γκοκυσμάτων μας ά^ροπλάστου; λου
κουμάδες εκ ριζαλεύρου. Αί τιμαί δ’ αύτών τών ωραίων προϊόντοεν τής γα
λακτοκομίας τού χ Γιανέτσου μετριώταται. Διά τά σ/ολεια καί τα μεγάλα 
καταστήματα κάμνει τιμάς ιδιαιτέρας.

Γ ίαρακαλο ϋντα ι α ί κ . κ. Σ υνδ ρ ο μ ή τρ ια ι, ώ ν  ή  σ υ ν 
δρομή έ λ ιιξ ε  τή ν  Ι η ν  Ί α νο υ α ρ ίο υ , νά  σ π εύ σ ω σ ιν  ε {ς  
ά να ν έ ω σ ιν  α υ τή ς . Έ λ π ίζο μ ε ν  δ τ ι δέν θά λη φ θ η  α
ν ά γ κ η  νά  έπ α να λ ά β ω μ εν  τή ν  π α ρ ά κ λ η σ ιν  τα ύ τη ν , 
π ρ ο κ ε ιμ ένο υ  π ε ρ ί τόσον ε ιίτ ε λ ο ϋ ς  πο σο ϋ .

Α ί έν  τα ϊς  έ π α ρ χ ία ις  ά π ο σ τέλ λ ο υ σ ι τή ν  συνδρ ο μ ήν 
τ ω ν  ε ντό ς  σ υ σ τ η μ έ ν η ς  έπ ισ το λή ς . Α ί έν  τω  έξοιτε- 
ρ ικω  έ π ίσ η ς  ε ίτ ε  ε ις  χα ρ το νό μ ισμ α  ξ έ ν ω ν  κρατώ ν, 
ε ίτ ε  ε ις  γρα μ μ α τό ση μ α , ε ίτ ε  ε ίς  το κο μ ερ ίδ ια  τή ς  Έ θν. 
Τ ρ α π έ ζη ς  τή ς  Ε λ λά δ ο ς .

Π Α Ρ Α  ΤΗι Α Θ Η Ν Α ι  Β1ΤΣΕΝΤΖΟΓ
Τώρα ότ= προετοιμάζεται τάς :σθήτας δι’ εσπερίδας καί /ορούς μή λη- 

σμονήτε ότι τό εργοστάσιον τής κ. Άθηνάς Βιτσέντζου διακρίνεται δια τήν 
καλλαισθησίαν καί τήν έπιτυχή κατασκευήν γυναικείων ενδυμασιών, ότι έ/.τελε! 
πάσαν παραγγελίαν μετα καταπληκτικής τα/ύτητος καί ότι αί τιμαί της είναι 
κατώτεραι παντός συναγωνισμέ

Διεύθυνσις: Όόός 'Αγίας Ειρήνης. Απέναντι ιού εμπορικού καταστήματος 
ιΑδελφών ’Ακριβού.

Ζητείται παιοαγωγ.ς Έλβετις γινώσκουσα τήν Γαλλικήν καί Γερμανικήν 
γλώσσαν, διά καλήν οικογένειαν. ΓΙληροφορίαι είς τό γραφεΐον μας.

Κυρία γαλλίς διδάσκουσα πλήν τής Γαλλικής, φωνητικήν μουσικήν καί κλει
δοκύμβαλο·/ ζητεί παραδόσεις. Φέρει άριστα; συστάσεις, καί συνιστάται θερ
μώς καί παρ4 ημών.

Κυρία μεσήλιξ, διδάσκουσα τήν ’Αγγλικήν καί Γερμανικήν ζητεΐ παραδόσεις 
Αί απαιτήσεις της είναι μετριώταται. Συνιστάται θερμώς παρ' ημών.

—— ’■ 1 -- -  — ■ —        -■

Γερβαίς καί τούτους υπέρ πάντας έπόνει καί συνεπάθει ή εύγενής τού άνδρός 
τούτου καρδία. Οί άθλιοι ούτοι, έλεγε, διεφθαρμένοι μέχρι τού μυελού τών 
οστέων, έχουσι μείζονα ανάγκην νά άποσπαοθώσι τού βορβόρου,εν ω κυλίονται, 
νά διορθωθώσιν, εί δυνατόν. ’Άλλως τε τούς καταδίκους τής κατηγορίας ταύ- 
τη; αυτός ό μέγας ψυ/αλόγος έθεώρει άνευθύνους διά τάς πράξεις των καί ολι- 
γοί:ερον eπικιvδJVoυς τών λοιπών. Ιύίς αυτούς άνήκον εκείνοι, ούς στιγμιαΐον 
πάθος κατέστησε κλέπτας, οίτινες έφόνευσαν έν στιγμή παρακόρου οργής ή ζη· 
λοτυπίας, οίτινες έγκλημάτισαν έν στιγμή νευρικής κρίσεως. Πάντες ουτοι κα- 
τασυντριβόμενοι υπό τό βάρος τής πληττούσης αυτούς κατηγορίας, έξανίσταν- 
ται ταχέως κατ’ αυτής, συναισθανο'μενοι ότι έαν ή τιμιότης των έπί στιγμήν 
καί άκουσίως των έκλονίσθη, δέν είναι όμως διά τούτο καί κακούργοι, άξιοι τής 
έσχάτης ταύτης τών ποινών. Ούτοι δυσκόλως υποβάλλονται είς τήν σιδηράν 
πειθαρχίαν τών καταδίκων.

Μεταξύ τών είς τήν κατηγορίαν ταύτην άναγομένων καταδίκων ό ιατρός Γερ* 
βαίς συνήντησεν ημέραν τινα καί τόν Ροβέρτον Δερός. ’Έμαθε παρά τρίτων 
τήν ιστορίαν τού άτυχούς νέου καί τήν αίιίαν τής καταδίκης του. Ευθύς απο 
τής πρώτης ημέρας ό νεαρός κατάδικος ειλκυσε την συμπάθειαν καί τό ενδια
φέρον τού ιατρού.

Ά λ λ ’ ό δυστυχής νέος, ον ή τρομερά καταδίκη είχε καταστήσει ήμιπαρα- 
φρονα, ειχε καταντήσει τόσω μισάνθρωπος, οίστε μετά μεγάλης καταφρονη· 
σεως άπήντα είς πάσαν λέξιν τού ιατρού. Είσθε, τώ είπεν, ημέραν τινά ό 
τρός τών καταδίκων;

—  Ό χ ι , φίλε μου. Είμαι μόνον κάτοικος τής Νουμέας  Ένδιαφέρομ*1
διά πάντα δυστυχή.

— *Α  ! εισθε Νεοκαληδόνιος φιλάνθρωπος!..·. Λοιπόν, κύριέ μου, αφον  ̂
ίδιότης σας αΰτη δέν σάς παρέχει ούδέν δικαίωμα επ' εμού, σας παρακαλώ να 
μέ άφήσηίε ήσυχον. Μετά τάς λέξεις ταύτας ό νέος κατάδικος έρριψε τόν
κον του έπί τών ώμων του καί άπεμακρύνθη.

(ακολουθεί)·


