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Πρέπει αί κυρίαι νά άναγινώσκωσι πολύ;—Τό έν Παρισίοις Διεθνές Συνέ
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δου). — Τά μικρά κατά τήν ώραν του γεύματος και τού υπνου (υπό μητρός παι
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Π Ρ Ε Π Ε Ι  Α Ι  Κ Γ Ρ Ι Α Ι Μ  Α Ν Α Γ 1 Μ Ι Ι 1 Ϊ Ι  Ι Ο Α Ϊ ;
Η άνάγνωσις άποτελεί άληθή ευτυχίαν, προφυλάττουσα ή -  

μάς άπό κακάς συνχναστροφας, καί άπό διασκεδάσεις επιζή
μιους. Παρέχει υπομονήν είς τάν Ιπί έναγωνίου κλίνης καθη- 
λωμένον άσθενή. Στεγνώνει άνεπαισθήτως τά  δάκρυα τών δυ
στυχών. Βοηθεϊ είς τήν πάροδον του χρόνου, ον διαγομεν μ α
κράν τών φ ιλτάτω ν μας. Διασκεδάζει τόν ταξειδιώτην έκ τής  
μακράς τού ταξειδίου του άνίας. Είναι τέλος ό άριστος παρή- 
γορος έν τα ϊς δυστυχίαις καί ό ειλικρινέστατος καί διασκεδα- 
στικώτατος φίλος έν τή χαρά.

Κατά τάν μεσχίωνα πρός άπομάκρυνσιν τώ ν πονηρών πνευ
μάτων— άτινα κατά  τάς τότε δοξασίας, είς στενάς διετέλουν 
μετά τής άνθρωπότητος σχέσεις— μ.ετεχειρίζοντο ε'να κώδωνα, 

βιβλίον /-αί εν κηρίον. Σήμερον εν καλόν βιβλίον καί έν κη- 
ριον άρκεϊ.
I Αφού δέ κ α τ ’ άρχήν ή άνάγνωσις το ιαυτα  παρουσιάζει 

πλεονεκτήματα, δ ιατί νά τίθετα ι καν ή έρώτησις έάν αί γ υ -  
'Χΐχες πρέπει νά άναγινώσκωσι πολύ ; Έ άν τούτο τα ϊς  παρέ
χω ευχαρίστησιν, έάν ή έκλογή τών άναγινωσκομε'νων είναι 

| Χαταλληλος, έάν δέν θυσιάζωσιν είς τήν άνάγνωσιν ώρας προ- 
**?ι®με'νας δι’ έπείγουσαν έργασίαν τού οίκου, διά μόοφωσιν 

κ * * ι επίβλεψην τέκνων, έάν τέλ,ος ούδείς φυσιολογικός λόγος τάς

έμποδίζει, δ ιατί δέν θά άναγινώσκωσι πολύ, όσον καί οί φ ι-  
λαναγνώ σται έκ τώ ν άνδρών.

Τις δύναται νά διεκδικήσΥ) πρός τήν γυναίκα το δικαίωμα  
νά πλουτίζη τόν νούν της, νάκαλλιεργή τήν διάνοιάν τη ς, νά 
αύξάνη τάς γνώσεις της, νά καθίσταται ευάρεστος έν συνχνα- 
στροφαίς, διαχέουσχ τό άρωμα μορφώσεως άρτιας έπιτελε- 
σθείσης έκ τών άνά τά  καλά β ιβλ ία  στχχυολογουμένων γνώ 
σεων ;

Ή  έρώτησις λοιπόν δέν διετυπώθη ήμΐν, ώς ώφειλε, άφοΰ 
άδιαφιλονείκητον είναι ότι αί γυναίκες δικαιούνται καί όφείλουσι 
νά άναγινώσκωσι. ‘Ά ξ ιο ν  ιδιαιτέρας μελέτης καί συζητήσεως 
είναι τά περί έκλογήςκαταλλήλων άναγνωστικών βιβλίων θέμα.

Κ αί έν τούτω  πρωτεύει πάντοτε ή σκέψις : πρέπει αί κυ-
ρίαι καί δεσποινίδες νά άναγινώσκωσι μ.υθιστορήμ.ατα ; Α 
παντώ  μεν καταφατικώς· άρκεϊ ή άναγινώσκουσα μυθιστορή- 
μ α τα  νά καταβάλτ, ϊσην προσοχήν πρός έκλογήν συγγραφέως, 
όσην καί πρός έκλογήν φίλης. 'Ό ταν ή έκλογή είναι έπ ιτυχής, 
τότε ή άνάγνωσις μυθιστορήματος μάς μεταφέρει είς βίον ιδα
νικόν, διασκεδάζει τάς θλίψεις καί πικρίας μ.ας, μάς γνωρίζει 
τά  ήθη καί τόν τρόπον τού ζην πασών τών κοινωνικών τάξεω ν  
καί τών διαφόρων λαών, έν ισχύει τέλος τάς δυνάμεις τής φαν
τασ ίας, εις ήν καί μ.όνην όφείλομεν άςιοσημείωτον μέρος τών 
ευχαριστήσεων καί άπολαύσεών μας.

Βιβλίον καλόν, ευχαριστούν τάν άναγινώσκοντα είναι π ά ν
τοτε ωφέλιμον, διότι διασκεδάζον καίτέρπον διδάσκει έν τα ύτώ  
καί ή το ιαύτη διδασκαλία άποφέρει καρπούς άφθονωτέρους π ά -  
σης άλλης. ,,

Ά λ λ ’ ένώ άπειρον καλόν μάς προξενίϊ ή άνάγνωσις το ιού- 
τω ν έργων, άκαταλογίστων κακών πρόςενοι γίνονται τά  κακά 
βιβλία, τά  κακά μυθιστορήμ.ατα.

Κακόν δέ χαρακτηρίζεται πάν έργον, ούτινος ή άνάγνωσις 
μάς έμπνέει άπογοήτευσιν καί άποστροφήν κατά  τών άγώνων 
καί τής πάλης τής ζωής, ή σκληρύνε; τήν καρδίαν μας διά
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¿ευδοσοφισμ.άτων, ή χαρακτηρίζει τά  έγκληματα και τάς κχ- 
κχκάς ττράξεις μ ε τ ’ έλαφρότητος, ή έ»α-ττνεει σκέψεις άγενείς 
και εξεγείρει πάθη φαύλα καί ποτχπά.

Επειδή όμως ώς επί το πολύ συμβαίνει, ώστε τά  κακά βι
βλία \ά διαδ ίδω νται καί αναγινωσκωνταιπερισσότερον,διά τούτο 
7] πρός άνάγνωσιν τάσις δεν δύναται νά χαρακτηρισθή σημ.ερον 
ώς μέγας παράγων τής προόδου καί του πολιτισμού. Αφότου 
οί πλεϊστοι καί αί πλεϊσται γινώσκουσι νά άναγινώσκωσι, π χ-  
ρατηρεϊται άρα εν τα ϊς κοινωνιαις και ά,νάλογος αυξησις των 
καλών καί αγαθών ανθρώπων; Η επιστημη και 7) σοφία, άς 
ευρίσκει τ ις  π α ρ ’ άλλων φιλοπανουμένας έν τοΐς βιβλίοις, τον 
άπαλλάττουσι του κόπου νά μελετά και βασχνιζη τον νουν 
του. «ζ/έ>- άυτάμ εβα . λέγει ό Σωκράτης, οογ« Μ  ^ά>Γώ//ίΓ 
τά  (316.1 ία . ά./.Ι ονζε τά  ά ξ ’ώ α ίτ  άπαττήσεκ : π α ρ ’ α ντώ τ . 
'/ίρ>> τά  ¡Si6.Ua ¿ ¿ ν ’ //ίΪΓ 6ι6άοχ(>ν(Τΐ>>.

Ή  γνώμη αυτη του σοφοϋ άνδρος είναι βεβαίως κάπως 
υπερβολική, άλλα περιέχει καί δόσιν άλτ,θείας, δΓ έσους ούδέν 
άλλο θέλουτι νά μάβωσι, εις ουδεν αλλο πιστευουτιν, 7) εις ο ,τ ι 
άναγινώσκουσιν εις τά  βιβλία, οίας^δτ,ποτε αυθεντικότιοτος και 
άν είναι τα υ τα . Έ κ τ η ς  κακής ταύτης συνήθειας προκύπτει δτι 
κ α ταδ ικ ά ζο υν τάς ιδίας ημών πνευυ.ατικάς δυνάμεις εις άκο- 
δείαν, σκεττόμεναι διά του πνεύματος άλλων και βλε^ουσαι 
διά των οφθαλμών^αύτών.

Τ Ο  Ε Κ  Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι Σ  4 Ι Ε 6 Κ Ε Σ  Σ Ϊ Μ Ε Α Ρ Ι Ο Ν
Τ Ω Ν  Γ .Ν Α Ι Κ Ε Ι Ω Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ω Ν

Τό Συνέδριον τούτο έχει πληρεστέραν καί γενικωτέραν ση
μασίαν πάντων τω ν προηγηθέντων αυτου. Ηδη πάσαι αι μι* 
χρι τούδε διεστώσαι καί άντιφερόμεναί πως γυναικεϊαι έν Γ αλ
λ ία  αδελφότητες ήνώθησαν επί τό αύτό, συγκαλέσασαι έν τω  
συνεδρίω τοϋτο καί π α σ α ν  ξένην δρώσαν καί άγωνιζομένην υπέρ 
τη ς έν γένει βελτιώσεως της τύχης της γυναικός.

Λυπηρόν ότι μόνον δ ι’ αντιπροσώπου μετέχετε αύτού, ένω 
τόσον ώραίαν άνάμνησιν έτηρησαρ.εν πάσαι της θέρμης και εύ
γλω ττου συμμέτοχης σας έν τα ϊς συνεδριαιςτοΰ 1 8 8 9 , ώς και 
τής καταπειστικής δυνάμεωςγτοΰ λόγου, μεθ ου ύπεστηριςατε 
παν ζή τη μ α  άφορών εις την πρόοδον του φύλου ρ.ας.

Ή  ενωσις αποτελεί την δύναμιν. Ή σημερινή έπιτευχθεϊσα 
καί ούτω έπισήμως έκδηλωθεϊσα ένωσις πασών ημών θά έχη, 
έλπίζομεν, ώς αποτέλεσμα την τροποποίησιν πολλών άρθρων 
του Ναπολεόντειου κώδηκος, δι ων ρ,όνος ο άνήρ μέχρι τούδε 
δ ι ’ εαυτόν ειχεν έπιφυλάξει παν προνόμιον, έ.πβάλλων εις τήν 
γυναίκα έπαχθέστατα βάρη, καταθλιπτικά  καθήκοντα, ούχί 
όυ,ως καί ανάλογα δικαιώρ.ατα.

Σήμερον ζητοϋμεν τήν μετά του άνδρός ισότητα. Ά φότου  
αί εύρωπαϊκαί κοινωνίαι έπολιτίσθησαν, ήμείς θεωρούμεθα α 
νήλικες, κατώτερα-, του άνδρός. Τάν ζυγόν τούτον τον άδικον 
πρέπει άφεύκτως νά άποτινάξωμεν, διότι ύπ ’ αυτόν ούδεμία 
πρόοδος, οΰδεμία βελτίωσις έν τε τω  οίκογενειακώ καί κοινω

νική  βίιρ·
Ή  Γ αλλία , ώς όμολογουσι καί οϊ έξοχώτεροι αυτής άνδρες, 

ώς αύτάς ό κ. ’Ιούλιος* Σ ίμων ώμολόγει άπό του βήματος του 
Συνεδρίου μας προ τρ ιετ ία ς ,— πριν ή έκδώση τό τόσονάντιφα- 
τικόν σύγγραμμά του ιι 11 I υνη τούΧ Χ  αιώνος υπολείπεται 
πολύ τών λοιπών ευρωπαϊκών κρατών έν τω  ζητήμ ατι τής γυ 

ναικείας χειραφετήσεως. Ή  Α γ γ λ ία  άπό τομ 1 8 8 2  παρέσχεν 
εις τήν έγγαμον γυναίκα έλευθερίας πολλάς. Ά π ό  του αύτού 
έτους έπετράπη εις τάς άγγλίδας τό δικαίωμα τής ψήφου κατά 
τάς δημοτικάς έκλογάς, ώς καί τό δικαίωμα νά εκλέγωνται. 
μέλη πάντων τών συμ.βουλίων τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, 
Πρό τινων ήμερών δέ αΐ άγγλίδες έχασαν τό δικαίωμα τής κα
θολικής πολιτικής ψηφοφορίας μόνον δι’ έπτά ψήφων, όπερ 
θεωρείται ώς πληρεστάτη νίκη.

Α ί γυναίκες τής Δανίας άπό ενός έτους έχουσι καί αύται 
δικαίωμα ψήφου κατά  τάς δημοτικάς έκλογάς, ώς και αί γυ
ναίκες τής Αυστρίας. Έ ν ’Ιταλ ία  άφήρεσαν ηδη έκ του κώ
δηκος του περί γάμου άρθρου τήν τρομεράν λέςιν : ύποταγή. 
’Ανάλογα δέ δ ικαιώ ματα καί προνόμ,ια άπεκτησαν αί Ρωσ- 
σίδες, αί Ρουμανίδες, αί Φιλλανδαί καί αι Νορβηγιδες.

Έ ν Γ αλλία  μένομεν μόνον μέ τούς άγώνάς μας μέχρι σή
μερον. Μόλις κατωρθώσαμεν δΓ έπιμόνων ένεργειών νά έχωμεν 
δικαίωμα έκλογής έν τοίς έκπαιδευτικοϊς συμβουλιοις, και συμ
μετοχής τών έμπορων γυναικών εν τα ϊς  έκλογαϊς τών έμπορο- 
δικών.

Έλπίζου.εν ότι τό γενικόν τούτο συνέδριον τών γυναικείων 
έταιριών θά έξασκήστ, έπί τής Βουλής και τής 1 ερουσιας άρ- 
κετήν έπιρροήν, όπως ικανοποίηση; έπι τέλους τάς δικαιω— 
τά τα ς  άξιώσεις τού ήμίσεως τής Γαλλίας πληθυσμού.

[U f.ir.0 i Σ ο φ ία  A tvdp.

Η  Α Ι Ζ Α
Καθημένη πρό τού μικρού παιδικού γραφείου της ή Λ ιζινα, 

έπλήρου βραδέως τόν χάρτην δΓ άβεβαίας παιδικής γραφής, 
στρέφουσα ένταύτώ άπό καιρού εις καιρόν λαθραϊον και ανη- 
συχον βλέμμα πρός τήν θύραν. Ή άνησυχία αύτη έφαίνετο· 
ταράσσουσα τόν κύκλον τώ ν ιδεών της, ό έκ τής γραφιδοςτης  
δέ τότε παραγόαενος θρούς διεκόπτετο, ένω ή μικρά ξύουσχ 
τό μέτωπόν της καί δάκνουσα τά  άκρα τών ρόδινων καί πα
χουλών δακτύλων της προσεπάθει άνυπομόνως να συνάθροισή

καί πάλιν τάς ιδέας της.
Βαθμηδόν καί κα τ’ ολίγον στενοχώρια ύπερτάτη έφάνη κα- 

ταλαβοΰσα τό παιδίον. Α ί παρειαί της έγένοντο κατέρυθροι, 
έπί τών οφθαλμών της έκρυσταλλοΰντο έν ειδει άδαμαντω νι 
δάκρυα, άτινα  έπιπτον βραδέως, μονοτόνως, σκυ,.ηλώς έπι .ού 
χάρτου, άναλύοντα τήν νωπήν έτι μελάνην εις ίοχρόονς κυ

κλοτερείς κηλϊδας.
Κ αίτο ι δ ’ έκλαιεν έν σιγή, τό στόμα της όμως διεστέλλετο 

εις μειδίαμα τρυφερόν. Ή  μικρά καρδία της δεν διετέλει ύπο 
τήν ομίχλην καταιγίδος, τοΰναντίον έφαίνετο άνακουφιζομένη 
υπό τήν" έκ τώ ν όφθαλμών της πίπτουσαν άφθόνως δρόσον.

Ή δη πάσα άνησυχία έξέλιπε. Α ί {λέξεις συνωθοΰντο ύπό 
τήν γραφίδα τη ς , ήτις  άδεξίως διηρμήνευεν ούτω τήν ύπε- 
ρεκχειλίζουσαν ιδεών δ ιάνοιάντης. Έ γέλα ή γλυκεία παδίσκη, 
έγέλα καί ένταυτω έκλαιε γλυκ ύτατα  δάκρυα.

Έ σκυμμένη, μέ τούς χρυσσούς βοστρύχους έρριμένους ά τα -  
κτως έπί τού μετώπου τη ς, όπόθεν τούς έτίνασε πρός τά  ο- 
πίσω μέ άν υπόμονον τή ς κεφαλής άνατροπήν, ή Λ ιζινα  ήνοι- 
γεν άπό καιρού εις καιρόν τήν σφιγκτοκεκλεισμένην άριστεραν 
χείρά της, έξ ής προέκυπτε μικροσκοπική φωτογραφία, ήν ε 
φερε μέχρι τώ ν  χειλέων της. Έ κ τού στοργικού βλέμματος,
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£θ’ οΰ ήτένιζε προς τήν μικρογραφίαν έκείνην, έκ τής άπονε- 
Εομένης αυτή θωπείας έγεννώντο έν τή  καρδία τού παιδιού 
^ σθή αα τα , άτινα  τά ένέπνεον νά γεμ ίζη νέας καί πάλιν όλο -

%λήρ°υ? σελίδας.
Ή Λιζινα ήτο έννεαέτις μόλις. Έ ζη  πλησίον τής μητρός 

της,ώραιοτάτης νεαοάς γυναικός, ήτις  τόσον είχε θαυμασθή καί 
λατρευθή έν τω  κόσμω τών αιθουσών, ά λλ ’ ή τ ις  σήμερον έζη 
κάπως μακράν τού κόσμου ώς έκ τής άπουσίας τού συζύγου 
»■ης. Ή άπουσία αύτη ύπέκρυπτε χωρισμόν σιωπηλόν, προκύ- 
όαντα έξ άγνωστου τουλάχιστον α ιτ ία ς . Κ α ίτο ι ή κ. Μ. η -  
γάπα πολύ τάς διασκεδάσεις καί τόν κόσμον, δέν είχεν όμως 
δώσει ποτέ σοβαράν α ιτίαν κακολογίας, ουδέ σκιά δέ δυσφη- 
μήσεως τού ονόματος τού συζύγου της είχε ποτε σκοτίσει τον 
ορίζοντα τής τιμής αυτού. ’Ασυμφωνία μόνον διαθέσεων καί 
χαρακτήρος είχε παρατηρηθή εις τάς μεταξύ τώ ν δύο σ υ 
ζύγων σχέσεις.

Ό  κ. Μ. ήτο άνήρ μέ πνεύμα ΰπέροχον καί σοβαρόν έπι- 
δεδομένος εις σπουδάς έμβριθεστάτας. Τουναντίον ή νέα σ ύ ζ υ 
γός του ειχε τήν έλαφράν τών αιθουσών άνατροφήν, θεωρούσα 
ώς άποκλειστικόν τού βίου σκοπόν τούς χορούς, τό θέατρον, 
τήν ιππασίαν, τάς πλούσιας άμφιέσεις, τήν καλήν τράπεζαν 
καί τόν μέχρι μεσημβρίας ύπνον.

Κ ατά τό πρώτον Χ0ο γάμου των έτος, ό κ. Μ. άληθώς έ 
ρωτευμένος μέ τήν όμολογουμένης καλλονής συζυγόν του και 
άποδίδων τήν έλαφρότητα τού χαρακτήρος της εις τήν νεα -  
ράν ήλικίαν της, παρέβλεπε καί μετά συγκχταβάσεως έκρινε 
τόν έκδοτον βίον, εις ον ή νεαρά γυνή έπεδίδετο. Οτε ομως 
βραδύτερον ή έπελθοΰσα έγκυμοσύνη της τήν ύπεχρέωσε να α -  
πομακρυνθή τού ταραχώδους βίου τών αιθουσών, οτε διήρχετο 
μετά τού συζύγου της τάς μακράς τού χειμώνος εσπερας, τοτε 
ούτος έκ τών κατά  μόνας συνδιαλέξεων των ενοησε τήν κενήν 
έντελώς άνατροφήν της, ήν τέως ύπέκρυπτε τά φευδές βερ,ν.-
χωμα στοιχειώδους μορφώσεως.

Χωρίς έν τούτοις νά άποθαρρυνθή ούτος άνέλαβε νά διαμορ
φώσει τό πνεύμα καί τήν κκρδίαν τής συντρόφου του, έργον, 
εις τό οποίον έκείνη έλκχίστην έπεδείξατο προθυμίαν, άτέ μέν 
-χασμωμένη εις τήν άνάγνωσιν ώρα·-ου φιλολογικού έργου, άλ
λοτε δέ πάλιν κλείουσα τό στόμα του διά θωπείας, οσάκις ου- 
τος τή ΰπεδείκνυε μετά γλυκυτητος και στοργής -ά με. ολ. 
γον καθήκοντά της ώς μητρός.

Όσάκις ό κ. Μ. έμενε μόνος μέ τάς σκέψεις του, άνεγνώριζε 
μετά λύπης ότι ή άναμόρφωσις τής γυναικός του άπέβαινεν 
άδύνατος, έμέμφετο δ ’ ένδομύχως τους συγγενείς της, οί.ινες 
ουδόλως έμερίμνησαν κατά  τά  παιδικά τής κόρης ετη νά μορ- 
φώσωσι καταλλήλως το πνεύμα και τήν κκρδίαν της.

Ή πρώτη μεταςυ τών δυο συζυγών καταφανής δυσαρέσκεια 
προέκυψεν έκ τής άντιστάσεως τής κ. Μ. όπως θηλάση το 
θυγάτριόν της. Έ νω  έκεϊνος τή  έλεγεν, ότι αύτό ήτο τό πρώ
τον καί στοιχειώδες καθήκον της ώς μητρός, έκεινη άντ=τασ- 
σεν έπίμονον άρνησιν, δίίσχυριζομενη ότι το θηλασμα θά την 
έκράτει δεσμίαν παρά τό λίκνον τού τέκνου της και θά κ α τέ 
στρεφε πρόωρα τήν καλλονήν της. Τέλος έφάνη ένδοσασα εις 
την έπίμονον τού συζύγου της χπχιτησιν, αλλά συνενοηθη τ ό . ε 
κρυφίως μετά τού ιατρού της, όστις άπεφάνθη κατηγορημχτι- 
κώς ότι ή υγεία τής κ. Μ. διετρεχε κίνδυνον, έν η περιπτωσει 
αύηη έπεμενε νά θρέψ/ι διά τού ίδιου γάλακτος τό τεκνον της.

Ό  άτυχής 'Ρογήρος ήναγκάσθη νά υποχωρήση προ τού τε 
χνάσματος τούτου, μη θελων νά χαρακτηρισθή ώς δήμιος, 
ένόησεν όμως κάλλιστα  τ ις  είχεν υπαγορεύσει την συμβουλήν 

έκείνην τού ιατρού.
’Έ κτοτε έχασε πάσαν έλπίδα περί τροποποιησεως τώ ν δια

θέσεων καί συνηθειών τής συζύγου του. Ηναγκάσθη νά τήν  
άφήσγι έλευθέραν νά διασκεδάζη, ένω αύτός άφιερώθη ώς και 
πρότερον εις τάς προσφιλείς του μ.ελετας. Κ α τά  τάς μακράς 
εσπερίδας, άς διήρχετο μόνος, ένω έκεινη μετεβαινεν εις τά  
θέατρα ή εις τούς χορούς μ.ετά τών συγγενών καί φίλων της, 
ό νέος πατήρ έκλείετο μ.ετά τού μικρού θυγατριου του, τού 
όποιου τό παιδικόν πνεύμα προσεπάθει νά έζεγειρν; καταλλή
λως. Έ πεθύμει διακαώς, όπως τά τέκνον του καταστή  ά λη -  
θής γυνή, άξια  σύντροφος άνδρός μέ καρδιαν, σύζυγος τέλος

καί μήτηρ καλή.
"Οταν δέ ή στιγμή τής κκτακλισεως τής μικράς έφθανε, 

τότε ό 'Ρογήρος έτοποθέτει αύτήν μόνος του εις τήν κλίνην 
της, καί άπομακρύνων τήν τροφόν εμενε πλησίον της, κρατών 
εις τάς χεΐράς του τά  παχουλά χεράκια της, μέχρις ού ό ύ 
πνος διέκοπτε τήν στοργικήν τού παιδιού φλυαρίαν. Απεσύ- 
ρετο τότε σιγά, σιγά εις τά γραφεϊόν του, άφίνων τήν χω ρί- 
ζουσαν τά  δύο συνεχόμενα δω μάτια  θύραν ανοικτήν, καί προ- 
σέχων καί μακρόθεν έτι εις τόν ήσυχον ύπνον της.

Ή Λ ίζα  έμεγάλωνεν ούτω. Ο πατήρ της ανέλκυε ^ην ά 
νατροφήν της ζα ίτο ι παιδαγωγός ξένη είχε ταχθή πρός τούτο, 
έκλεχθεϊσα παρά τής μητρός τής κόρης. Έπεφυλασσεν εις ε
αυτόν καί μόνον τήν καλλιέργειαν τής νέας ταύτη ς διανοίκς,
τής φιλοστόργου ταύτη ς κχρδιχς.

Ά λ λ ά  καί ή Γιζέλη ένίοτε είχε λαμπράς έκλάμψεις στορ
γής πρός τά θυγάτριόν της. Αφού τήν έγκατέλειπεν έ;.ι σει
ράν όλην ήμερών, αίφνης κατελαμβάνετο ύπό πυρετώδους α 
γάπης, κατέτρωγεν αύτήν μέ τά  φ ιλήματά  της, τής ήγόραζε 
πολυπληθή πα ίγνια , τήν ένέδυεν ώς κούκλαν και έπειτα έκ νέου 
τήν έλησμόνει, τήν ήμέλει, τήν έγκατελειπε.

Ά φ ’ ετέρου τά  φιλολογικά έργα τού κ. Μ. τω  είχον ήδη 
έξασφαλίσει έπίζηλον θέσιν έν τοίς φιλολογικοϊς κύκλοις τής  
πρωτευούσης, ήναγκάζετο λοιπόν νά άπουσιάζτ, συνεχέστερον. 
Έπιστρέφων όμως ούδέποτε κατεκλίνετο πριν ή άσπασθή το 

τέκνον του. *

Εσπέραν τ ινά  έπιστρέφων έκ φιλολογικής τίνος έσπεριοος 
εύρε τήν κλίνην τού τέκνου του κενήν. Έκρουσε παοευθυς ορ- 
μητικώς τόν κώδωνα, έμφκνισθεΐσα δ ’ εις τήν πρόσκλησίν του 
ή παιδαγωγός τω  έγνώρισεν ότι ή κυρία ειχε παραλαβει μεθ 

έαυτής τήν μικράν εις τό θέατρον.
Μ ετ’ όλίγας στιγμάς έπανήλθεν ή σύζυγός του, ευοε δ α υ 

τόν όρθιον έστηριγμένον έπί τής θερμάστρας τού δωματίου καί 
άναμένοντα τήν έπιστροφήν της. Ό  χνηρ την φοράν ταυτην  
ώμίλησεν ώς κύριος. Έ δήλωσε σαφώς ότι δέν έπέτρεπε^δια το 
τέκνον του το ιαύτας παραλόγους συνήθειας, διέταξε δ ’ οπως 
έν τ φ  μέλλοντι μή έξέρχηται ή  ̂μικρά άνευ τής αδειας του.

Ή  Γιζέλη έξανέστη. Τά έπι τού τέκνου τω ν δ ικα ιώ ματα  
των ήσκν κοινά. ΤΗτο κόρη τη,ς έπί τέλους ή μικρά καί τ, Η -  
σις της ήτο πάντοτε πλησίον τής μητρος της.

— Τής μητρός της ;|έγόγγυσεν ό 'Ρογήρος. Καί ονομάζε- 
σθε μήτηρ σείς : Καί νομίζετε ότι τό τέκνον μου θά άνκτραφή
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ώς σείς. κατά  τάς ιδέας καί τ'χς άρχάς σας ; όχι τούτο δεν 
θά γίνη ποτέ! Θά την προτιμήσω νεκράν ! Ε ντεύθεν ό σύζυ
γος εύρεν α ιτίαν νά Ικθυμάνη πάσαν την οργήν του, πάσαν 
τήν ύπερπληροΰσαν την ψυχήν του πικρίαν διά τον άβίωτον 
βίον ον διήγεν άπό πολλου ήδη. ’Εκείνη πελιδνή, ώχρά, ά -  
πήντα εις τά ς  πικράς λέξεις και οράσεις μετ ’ αύθαδείας σχί- 
ζουσα τ ά  τρ ίχαπτα  τής πολυτελούς ίσθήτός της καί άποφυλ- 
λ ίζο υσατά  έπί του στήθους καί τής κόμης της άνθη.

Τήν επαύριον ό Ρογήρος έθετε τά ς  βάσεις διαζυγίου, ότε 
αίφνης ή πτώσις μεγάλης Τραπε'ζης, εις ήν είχε καταθέσει τά  
κεφάλαιά του τον άφήκε πτωχόν, άνευ οβολού. Ή ναγκασμέ- 
νος νά ζητήση δημοσίαν τινά  θέσιν πρός άνόρθωσιν των οικονο
μικών του, δέν ήδύνατο νά παραλαβή μεθ ’ εαυτού τό τέκνον 
του. Άνεχώρησελοιπόν άπηλπισμένος,εγκαταλιίπων τό τέκνον 
πλησίον τής μητρός.

Ά π ό  διετίας ήδη απούσιαζε καί κατά την μελαγχολικήν
ταύτη ν ήμέραν τής 31η ς  Δεκεμβρίου διά δευτέραν φοράν ή
Λ ιζα  έσκέπτετο, ότι τό νέον έτος θά ήοχετο χωρίς ό πατήρ
της νά δεχθή καί τή  δώση τρυφεράς θωπείας καί φ ιλήμ ατα
ώς άλλοτε. Δ ιά τούτο μέ καρδίαν άλγούσαν, ά λ λ ’ ηύχαριστη-
μένη, διότι ό πατήρ της θά έβλεπε, ότι δέν τον ελησμόνησε,
τω  έγραφε τήν επιστολήν εκείνην μετά τόσης στοργής.

★
* *

Ή Γιζέλη, κ α θ ’ ήν ώραν ή κόρη της έγραφε τήν πρός τον 
πατέρα της επιστολήν έρρε'μβαζεν παρά τήν θερμ,ήν εστίαν τού 
δωματίου της. Βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον ό ρεμβασμ-ός της 
άνήρχετο άνά τό παρελθόν, καθιστών μελαγχολικω τάτας τάς  
στιγμάς τού δύοντος ήδη έτους. Ά π ό  τής άπομακρύνσεως τού 
συζύγου της ή νεαρά γυνή είχεν αίσθανθή μεγίστην άποθάρρυν- 
σιν καί απογοητεύσεις,αϊτινες τήπαρ ίστω ν τό κενόν καί άσκοπον 
τοΰ κατασυντετριμμ,ένου μ.έλλοντός της. Έ ν τή  άναμνήσει δέ 
τω ν πρώτων μηνών τού έρωτός τη ς, τή  έφάνη ότι διήλθε πολύ 
πλησίον τής ευτυχίας, ήν άφρόνως παρηγκώνισε.Τό σώμά της 
έφρικία καί ή καρδία της συνεσφίγκετο επί τή  άναμνήσει τής τρ υ
φεράς στοργής,ήν ό Ρογήρος τή  είχεν έπιδείξει κατά  τό πρώτον 
τοΰ γάμου των έτος. Δ ιατί λοιπόν κατόπιν δέν τήν ήγάπα  
πλέον ; Δ ιατί τήν έςηυτέλισε, τήν κατεφρόνησε, τήν ύβρισε 
μετά τόσης σκληρότητας ; Είναι εκείνος παραίτιος τής δυστυ
χίας μας, διενοείτο έν τω  έγωϊσμώ της. Κ αί οι οφθαλμοί της 
ήσαν ήδη κατάφορτοι άπό δάκρυα.

Ή  διαγωγή της έν τούτοις είχε κανονισθή ακριβώς κατά  
τάς βλέψεις καί ιδέας τού Ρογήρου, μετά τήν άναχώρησιν αυ
τού. Είχε περιορίσει τον αριθμόν τών φίλων καί σχετικών της, 
Ια ε ν ε δ ι’ ώς έπί τό πλεϊστον οϊκοι, άσχολουμένη άποκλειστικώς 
εις τήν ανατροφήν τού τέκνου της. Κ αί αυτή δ’ ήρχισε νά ά- 
σχολήται εις έμ.βριθείς καί σοβαράς μελέτας, προτιμώσα ιδία 
τά  έργα, άτινα  ή ακάματος τού Ρογήρου διάνοια είχε φιλο- 
πονήσει..................

Το έκκρεμ-ές Ισήμαινε τήν 5ην ώραν. Η νύς έπήρχετο βρα
δεία, κατηφής, συνοδευομένη υπό φαιάς πυκνοτάτης βροχής. 
Τί νά κάμνη ή Α ίζα ; διενοήθη ή νεαρά γυνή. Ή γέρθη. ήναψε 
κηρίον καί διηυθύνθη πρός τά σπουδαστήριον τής μικράς, τό 
άλλοτε γραφείον τού συζύγου της. Τό παιδίον είχεν άποκοι- 
μηθή μέ τάς χείρας καί τήν κεφαλήν κεκλιμένην έπί τοΰ 
γραφείου έπ ί‘ σειράς φύλλων γεγραμμένου χάρτου. Οί δά κτυ-  
κτυλοί της εϊχον άφίσει τήν φωτομικρογραφίαν τού πατρός ήν

ποώτην είδεν ή Γιζέλη μετά πολλής συγκινήσεως. Συνήθρο^, 
τότε τά  φύλλα τού χάρτου, έκάθισε καί άνέγνωσε ύπό το 
τού κηρίου τό περιεχόμενον αυτών : Ιδού τ ί αυτολεξεί ειχι 
γράψει τό παιδίον :

Καλέ μου και αγαπητέ πατέρα.
Αυριον είναι αρχιχρονιά και λυπουμαι που οέν είσαι εοώ, διά νά αέ Ε- 

*/ηθώ. Διατι μένεις τόσον καιρόν μακράν άπό τήν μικρούλαν σου ; Έπειδτ 
θέλω νά έχω αυριον δώοόν σου, παρεκάλεσα την μαμά και μου έόωκε την 
γάλην κόκκινην κορδέλαν, την όποιαν τής εί/ες συ φέρει και παρεκάλεσα τλν 
τροφόν μου νά κάμη έξ αυτής έν φόρεμα διά τήν μεγάλην μου κούκλαν, τ ν̂ 
όποιαν σΰ μου έχεις χαρίσει.

Είμαι, πατέρα μου αγαπημένε, πολυ φρόνιμη. Έ άν ήσο εδώ θά σοι άπήγ- 
γελα πολλούς στίχους και θά σοι διηγούμην πολλούς μύθους. 'Η μαμά λέγει 
οτι διηγούμαι πολυ καλά. Είναι πολυ λυπημένη και ή μαμά μου ‘/ωρις εσέν*. 
Τώρα δεν βγαίνει πλέον διόλου έξω, επιβλέπει εις τά μαθήματα μου, 
έκαμνες συ άλλοτε, αλλά μόνον που δέν είξεύρει νά μου διηγήται ταΤς ώρ«(«ις 
ίστορίαις πού μου διηγεισο σύ. Ά λ λ ά  θαρρώ πού ή μαμά τάς μανθάνει τοίσα 
αυτά; τάς ιστορίας, διότι ολο διαβάζει τά βιβλία σου όπου και συ τής ε’μάν- 
θανες, δέν είναι αλήθεια;

Ή  μαμά Ιπίσης μέ άποκοιμίζει τό βοάδυ εις τό κρεββάτι μου, όπως έκανες 
σΰ πριν. Ά λ λ 1 εγώ λυπούμαι πού δέν είσαι και σύ.

’Ήθελα νά σάς είχα και τους δύο κοντά μου. Καμμιά ©ορά ονειρεύομαι, δτι 
έρχεσαι νά μέ φιλήσης, ανοίγω τά χέρια μου, άλλ1 άντι σού ευρίσκω τήν 
μαμά. ’Ώ  ! Τήν άγαπώ πολύ, πολύ, άλλά θά ήμην πολυ πειό ευχαριστημένη, 
έάν ήσο και σΰ μα£ή της.

Γης έπήρα κρυφά, κρυφά τήν φωτογραφίαν σου, και τήν έγέμισα χάδια και 
φιλήματα. Δέν ξέρω πού είσαι, αγαπημένε μου πατέρα, όπως δέν ξέρει καί ή 
μαμά, άλλά θά γράψω τό όνομά σου τό χρυσό επάνω εις τό γράμμα καί ό θεός 
θα σού τό στείλη, οπου καί άν εΰρίσκεσαι.

’ Ελα, γρήγορα, πατέρα μου, γιατί ή μαμά μου, όταν τήν έρωτώ πού είσαι, 
κλαίει πολύ, πολύ. ή  Λ ιζ ίν α  σο υ»

Ή Γιζέλη έξερράγη εις λυγμούς. Τό παιδίον άφυπνίσθη 
καί κατετρόμαξε βλε'πον ότι ή μ.ήτηρ του άνεκάλυψε τό μυ
στικόν του.

Βήρια έσπευσμένον. ήκούσθη έξωθεν. Έ  θύρα ήνοιξεν άπο- 
τόμως καί δύω κραυγαί ήκούσθη σαν : Πατε'ρα μου ! Ρογήρε !

'Ο κ. Μ. έλαβε τό τέκνον του εις τάς άγκάλας του, τό 
ήσπάσθη περιπαθώς, μ,εθ’ό καί στραφείς πρός τήν σύζυγόν του, 
τή  είπε ξηρώς : Δέν μέ άνεμένατε βεβαίως. Έ ρχομαι νά πάρω 
το τέκνον μου. Ε υτυχώς κατώρθωσα νά ανακτήσω τό ήμισυ 
τής θεωρουμένης ώς άπολεσθείσης περιουσίας μου, ώστε δύνα
μαι έν τω  μ.έλλοντι νά άφιερωθώ εις την ανατροφήν τής 
κόρης μου.

Νά πάρετε τήν κόρην μ.ου ! ειπεν ή Γιζέλη ορμώσα ώς τι· 
γρις πληγωθεϊσα νά άποσπάση άπό τής αγκάλης του συζύγου 
της τήν μ ικράν καί εγώ τ ί θά γείνω;

Σεις θά διασκεδάζετε, είπεν ό Ρογήρος μετά πικρίας.
Συνετρίψατε τήν γυνα ίκα, διέκοψεν εκείνη ίκετευτικώς, υ.ή 

κτυπάτε τήν μητέρα.
Πατέρα μου, καλέ]υ.ου πατέρα,παρεκάλει ή μικρά. Μη λυπεί? 

τήν μαμ,ά μ ο υ .Ά φ ες  μας νά χαρώμεν πού μάς ήλθες πάλιν. 
Τήν αγαπάς λοιπόν τήν μητέρα σου,περισσότερον άπό έμέ;

Ό χ ι! πατέρα μου ! δέν λέγω ψεύριατα. Σ ’ άγαπώ καί σένα* 
άγαπώ καί τήν μαμά. Δέν ξέρω ποιόν άγαπώ περισσότερο, 
αλήθεια ! Ά λ λ ά  θά είριαι δυστυχής χωρίς εκείνην, ώς ημ*)Ϋ 
καί χωρίς εσέ.

’Ιδού, φίλε ¡Αου, είπε μετάγλυκύτητος ή Γιζέλη. Ά νάγνω σε  
τήν επιστολήν, ήν προ ¡Αικρού σο! είχε γράψει έν άγνοια ¡Αου 
τό τέκνον ριας.

Ό  Ρογήρος κατέτρωγε διά τοΰ βλέμματος τά ς  σελίδας- 
Αίφνης οί όφθαλριο! του ύγράνθησαν. Α ί φράσεις τού παιδιού 
αί σχετιζόριεναι πρός τάς νέας συνήθειας τής μητρός, τ φ  εφ*'
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Κώ«ν ώς άποκάλυψις. Ήτένισε τήν Γιζέλην, τήν είδε πυρε- 
Κ βςσυγκεκ ινημ ένην, δακρύουσαν Τότε άνοίγων τά ς  ά γκά -  

το υ ; ρ.έ άγαπας λοιπόν; τή  είπε. 
ί  Εκείνη Ιρρίφθη εις τούς κόλπους, δύο δέ μικροί βραχίονες 
ήνωσαν τάς κεφαλάς των καί τά  φ ιλήμ ατα  τών τριών ούτω  

ιενουμένων προσφιλών υπάρξεων ήνώθησαν έν γλυκυτάτη

βυ-.-κινησει.
¥ ί’ Βχ τού ΓαλλιχοΟ) Ά θην« ϊιγ α νο ϋ

ιτ·

Ε Ν  Ο Ν  Ε Ι  Ρ Ο Ν
Ώνειρευόμην ότι περιεπλανώμην κατά  τρικυμιώδη νύκτα  

-ί άκτής ερήμου, εχουσα προ έρ.ού τήν θορυβωδώς καί αγρίως 
μυκωμένην θάλασσαν, ήν έμαστίγου άνεμος άκατάσχετος εις 
εκσπασιν θαυμάσιων κυμάτων.

Αίφνης έπί τής μελανής ταύτη ς τρικυμίας,' έφ ’ ής έμάχοντο 
απειράριθμα άγρια κύμ ατα , ύπό τό ώχρόν φέγγος ουρανού βα-  
ρέως καί απειλητικού, είδον έπί βράχου, όν πανταχόθεν ή τ ρ ι 
κυμία συνεκλόνιζε, σώμά τ ι  καθαρώς καί χαριέντως διαγρα- 

φόμενον. ‘ Ητο γυνή.
“Ιστατο ακίνητος, οέρουσα έσθήτα νεφόπλεκτον, καί έπί τοΰ 

μετώπου διάδημα ακτινοβολούν έν τω  σκότει. Ή τένιζε πρός με 
μέ βλέμμα τολμηρόν, κατακτητικόν, ενώ οί χαρακτήρες τού 
προσώπου της έζωγραφίζοντο ύπό χαράς ενδομύχου.

Καί διά μέσου τοΰ εν παραφόρω όργή έκσπώντος υδατος,δ ιά  
μέσου τοΰ αγρίως συρίζοντος ανέμου καί τών άπειλητικών τής 
τρικυμίας οίμωγών έφθασε μεχρις εμού φωνή ισχυρά, έπ ι- 
βάλλουσα. «Έ λθέ, έλθέ» έκάλει ένω οί λευκοί βραχίονες έτεί- 

νοντο πρός με.
ή  Έγώ δέ ώσεί καθηλωμένη επί τοΰ εδάφους δέν ήδυνάμην 
ούτε κατά βήυ.α νά προχωρήσω, καίτοι έπόθουν νά ριφθώ εις 
τούς κόλπους, ούς ή μάγισσα εκείνη 'έτεινε πρός με, καί νά 
κρυφθώ ύπό τάς πτυχάς τού λευκού καί νεφοπλέκτου ένδύμ.α- 
τος, τού περί αυτήν έν γραφική ά τα ξ ία  περιϊπταμε'νου.

Κραυγή τρομερά διέσχισε καί πάλιν τον αέρα καί έσβέσθη 
έν τω μηκυθμώ τής θαλάσσης. ΈΛΘέ ! ί.Ιθέ  ! Τά μαγικόν διά
δημά της έξέπεμπε θαυμασίας άναλαμπάς, οί οφθαλμοί της 
έλαμπον ώς αστέρες καί τό ο^χρόν πρόσωπόν της έγένετο πελι
δνόν ύπό τάς άστραπάς τών άντιμαχομένων άνά τό άπειρον 
στοιχείων.

Τά κύματα έξηκολούθουν νά ψάλλωσι τήν άγρίαν μελωδίαν 
των, καί ό λευκός τού κύματος άφρός ύψούμενος εις τον αέρα 
καί καταπίπτων μεθ’ όρμ.ής ερραινε δΓ ήδαμαντίνης βροχής 
τούς πρός με τεταμμένους βραχίονας. Τό ύδωρ ήρξατο άνερ- 
χόμινον, ύψούμενον έπί τού βράχου καί όμως τό μυστηριώδες 
έκεϊνο πλάσμα έμενε πάντοτε ακίνητον. Ε.ΙΘ ε! ί ,Ι θ ί  ! ανέ- 
κραξεν. Ε ίμαι τό ίόεωόιι;'. Λ ια τ ί όεκ εμ χ ισα ι ;  
ί Βαθμηδόν κ α τ ’ όλίνον είδόν τό λευκόν έκεϊνο σχήμα νά 
ωχρια, νά εξαφανίζεται καί μεταβληθέν εις φαντασμαγορικήν 
εικόνα νά έπιπλέη τώ ν έξ άφοοΰ μανιωδώς ταλαντευόμενων 
κυμάτων. Ήσθανόμην ότι ή ζωή μου έξέφευγε μ ε τ ’ αυτού. 

|-0 βράχος τότε έβυθίσθη έν ύποκώφω βοή καί ήκουσα καί π ά
λιν τήν φωνήν της [γλυκεϊαν καί μεστήν παραπόνου νά ψ ιθυ- 
Ρ·-ζτ. ώς έν κατανυκτική προσευχή : ΕΛΘέ ! Σε α να μ ένω  ε ις  
ΐ0>' ούραε-όγ]

Αφυπνίσθην περίτρομος, τόσον τό όνειρον αύτό μοί έφάνη 
*νήκον εις τήν πραγματικότητα.

Η  Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η
Σύμπας ό επιστημονικός καί ανεπτυγμένος κόσμος θαυμάζει 

κατά τήν εποχήν ταύτην τό λαμπρόν άστρον τής εσπέρας, τό 
όποιον έψαλαν οί πο ιητα ί πάντω ν τώ ν λαών καί τώ ν αιώνων, 
άπό τοΰ Όμηρου καί Βιργιλίουμε'χρι τού Ααμαρτίνου καί τών 
λοιπών συγχρόνων. Α κτινοβολεί ήδη εις τά  ύψη τού ουρα
νού, διαπερών διά τού ζωηρού φωτός του τήν διαύγειαν τού 
λυκαυγούς, φαεινότερον καί ύπέρ ποτε άλλοτε ύψηλοτέρα εις 
τόν ουρανόν. Έ άν έζώμεν έτι εις τούς μυθολογικούς καί ά -  
στρολογικούς χρόνους θά έλέγετο ότι τό 1 8 9 2  θά έξελιχθή ύπό 
τήν επιρροήν τής Α φροδίτης, τή ς ουρανίας ταύτη ς  θεάς τής 
άνοίξεως.

Οί οφθαλμοί πάντω ν δύνανται νά τήν θαυμάζω σι άπό τής  
δύσεως τοΰ ήλιου μέχρι βαθεΐας νυκτός, ούχί άνατέλλουσαν 
έπί τού όρίζοντος, ώς έψαλλεν ό Λαμ.αρτΐνος,άλλά τουναντίον 
προετοιμαζομένην νά δύση εις άκτινοβολίαν χρυσού καί πορ
φύρας, ακολουθούσαν τόν ήλιον έν τή  τροχιά του, ινα Ιξαφα- 
νισθή μ ετ’ αυτού έν τοϊς μυστηρίοις τής Δύσεως.

Ά π ό  έσπε'ρας εις εσπέραν θά τήν βλέπωμεν έπί μάλλον ύ- 
ψουμένην, βραδύτερον τού ήλιου, μέ αύξάνουσαν αί'γλην, νά  
λάμπη καί θαμβόνη ώς βασίλισσα άνά τά  ύψη τού ουρανού, 
©αινόμενον σπάνιον άστρονομ-ικόν.

Πρώτον άστρον άναπτόμενον εις τόν ουρανόν, λευκόν όσον 
καί αύτό τό φώς, ώραϊον όσον ή ήμερα, θεία άκτΐς τών πρώ
των νυκτερινών ώρών, έπιτυχώς έξεπροσωποίησε άπο τής νη -  
πιακής τώ ν κόσμων ήλικιας τήν θεάν τού κάλλους καί τού έ
ρωτος !

Ή επιστήμη δέν ήλάττω σε ποσώς τό γόητρον τού εσπερι
νού τούτου άστέρος. Έ άν ή μυθολογική έπινόησις, γεννηθείσα 
αύθορμήτως έκ μόνης τής θέας τής Α φροδίτης έξηφανίσθη ώς 
έλαφρόν νέφος, ή άστρονομ.ική μελέτη αυτής δέν είναι ούτε ό- 
λιγώτερον ώραία, ούτε όλιγώτερον ενδιαφέρουσα.

Γινώσκομεν ότι ό λαμπρός ούτος πλανήτης είναι κόσμ.ος ώς 
ό ήμέτερος, έξ ’ίσου σχεδόν όμ,οιος κατά  τόν όγκον, τά βάρος, 
τήν πυκνότητα, περιβεβλημένος άτμόσφαιραν ΰψηλοτέραν τής  
ίδικής μας. Γινώσκομεν ότι διευθύνεται ώς ή έπιπλέουσα εις τό 
ήλιακόν φώς καί τήν θερμ-ότητα νήσος μας καί ότι ή λαμπρό- 
της του ούδεμίαν άλλην έχει α ιτίαν ή τήν ανταύγειαν τοΰ φω 
τός αυτού. Γινώσκομεν επίσης ότι ή γή μας παρουσιάζει εις 
τόν μακρόθεν βλέποντα αύτήν τήν ίδιαν λαμπρότητα καί δι
καιούμεθα μάλιστα  νά ύποθέτωμεν ότι οί κάτοικοι τού Ά ρεω ς  
άποδίδουσιν εις τόν πλανήτην μ.ας πάσας τάς ιδ ιότητας, ας 
ήμεΐς άποδίδομεν εις τήν Ά φροδίτην. Ε ίναι επίσης ή γή μας 
δ ι’ αυτούς τό άστρον τής πρωίας καί τής έσπέρας, τό άστρον 
τώ ν ονείρων καί τοΰ μυστηρίου, ϊσως δέ καί ύψωσαν ε’ς τ ι 
μήν μας ναούς καί αγάλμ ατα . Ε ίναι ρ  είδος ιδανικής μεταξύ  
τώ ν διαφόρων κόσμων έπικοινωνίας, ήτις θά εχη επακολού
θημα τήν πραγματικήν.

Μήπως τό φώς δέν είναι ουράνιος γέφυρα, έρριμμένη άνά  
τό άπειρον μ.εταξύ τών διαφόρωνΊ κψρμ-ων; Δ ιά τού φωτός 
ό εις κόσμος βλέπει τόν άλλον, άλληλοαισθάνονται, γνωρίζον
τα ι,  καί ούτω τό άπειρον ού μ,όνον δέν άποχωρίζει τούς κξ- 
σαους τούτους, άλλά καί αποβαίνει τά ένωτικόν, ούτως είπεϊν, 
σημ.εϊον. 'Η άνάλυσις τού φωτός τούτου μάς επιτρέπει νά ό- 
ρΐζωυ.εν τήν χημικήν σύνθεσιν τών απροσίτων τούτων αστέρων,
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οΐτινες Ινταύτώ συγκοινωνοϋσι [ΛΕταξύ των διά του ¡¿υστηριώ- 
δους νόριου της παγκοσμίου βαρύτητας.

Έχο,αεν έμφυτον κλίσιν νχ έπιζητώμεν έν τη  άγνώστω ζωη 
τω ν κατοικούντων τούς λοιπούς αστέρας δντων ομοιότητα, α 
ναλογίαν πρός την ίδικήν μας. Έ γομεν σχηματίσει άορίστως 
πως την πεποίθησιν ότι αί πλανητικαί ανθρωπότητες εσχημα- 
τίσθησαν κατά  τον τύπον του είδους μ.ας, καί νομίζομεν ότι 
δέν δύνανται νά ϋπάρξωσιν όντα μ.η δημιουργηθέντα ώς ήμεϊς. 
Ό χ ι μόνον θέλομεν νά άναπνέωσιν ώς ήμεϊς, νά τρώγωσι καί 
πίνωσιν άπαραλλάκτως, νά σκε'πτωνται, βαδίζωσιν ή κοιμών- 
τα ι,  ά λ λ ’ άζιουμεν ότι όφείλουσι νά εχωσι την αυτήν με ημάς 
κατατομήν ,τάς αύτάς γραμμάς καί σχήματα καί δέν δυνάμεθα 
νά έννοήσωμεν όντα ,άτινα  δέν θά είναι ούτε άνδρες,ούτε γυνα ί
κες,οίτινες δέν θά είχον κνήμας,πνεύμονας, στόμαχον,ή αντί των 
πέντε αισθήσεων μας θά είχον δέκα ή δέκα πέντε,μεταξύ των 
οποίων αί ήμέτεραι δέν θά συμπεριελαμβάνοντο. Κ α ί όμως έ- 
πειδή τό σώμα του επί τής γης ζώντος ανθρώπου είναι απο
τέλεσμα οργανικών δυνάμεων έν ένεργεία επί τής επιφάνειας 
του πλανήτου μας, ούδείς υπάρχει λόγος όπως οί άνθρωποι 
τώ ν άλλων κόσμων όμοιάξωσί πρός ήμάς.

( Έ χ  τών του Φλαμμαρίωνος) 'Ε λένη  Γ εω ργεάδου

ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΑΝ ΤΟΪ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Πολλοί γονείς έχουσι τήν συνήθειαν νά ύποβάλλωσι τά  τ έ 
κνα των κατά  τά ς  ώρας του γεύματος εις απόλυτον καί σκλη- 
ράν πειθαρχίαν. 7 α  π α ιό ιά  δέν όμιΑαϋν « ή  τό τρ α πέζ ι είναι 
πλέον φράσις στερεότυπος,ήν αί πλεϊσται μητέρες φέρουσιν άνά 
τό στόμα. Τά παιδ ιά  δέν ζητούν τίποτε είναι σκληροτέρα έτι 
τής πρώτης.

Α ί στιγμα ί του φαγητού είναι, ώς επί το πλεϊστον αί μό- 
ναι κ α θ ’ ας οί γονείς— ό πατήρ ιδ ίω ς— διέρχονται μετά τών 
τέκνων τω ν.Τ όνά  μήέπιτρέπηται δέ κατά  τάς ώρας τα ύτα ς  εις 
τά  μικρά νά όμιλώσι μετ’ αυτώ ν, τούτο όχι μόνον είναι σκλη
ρό;, άλλά καί έπιβλαβέστατον διά τήν παιδικήν αγωγήν καθό
λου. Μήπως τά  παιδ ία  δέν όφείλουσι νά άποτελώσι τήν διαρ
κή καί σοβαρωτέραν τών γονέων ένασχόλησιν ; Καί δέν είναι ή 
ώρα του γεύματος, καθ’ ήν τά μικρόν διάκειται εύθύμως καί 
εύαρέστως, καταλληλοτέρα πάσης άλλης πρός έξέγερσιν τών 
πνευματικών αύτου δυνάμεων, πρός άνάπ τυξιντώ ν καλών αύ
του αισθημάτων καί διαθέσεων ;

Τό μικρόν ώς άνθρωπος έχει τό δικαίωμα νά μετέχη εις 
τάς τώ ν γονέων του συνομιλίας, νά έρωτα δέ καί μανθάνη 
π α ρ ’ αύτώ ν ό ,τι δέν έννοεί.’Εναπόκειται ήδη είςτήν όρθοφρο- 
σύνην τώ ν γονέων νά έννοώσι ποιας ομιλίας δύνανται νά κά- 
μνωσιν ένώπιον τών τέκνων τω ν, νά άποφεύγωσι δέ αύστηρώς 
παν ό ,τι τά  μικρά όφείλουσι νά άγνοώσι.

Γά μόνον πράγμα εις τό όποιον πάσα συνετή μήτηρ οφεί
λει νά έξοικειώνη τά  τέκνα της είναι ή άμεσος μετά τά δεϊ- 
πνον κατάκλισις. ’Ά ριστος τρόπος νά έξοικειωθώσι τά  παιδία  
εις τό νά κοιμώνται ένωρίς είναι ή μετά τήν κατάκλισιν άνά- 
γ-νωσις τερπνής καί εΰαρέστου παιδικής ιστορίας παρά τής μη- 
τρός ή τής αδελφής.

ΙΙολλαί μητέρες συνειθίζουσι νά βασανίζωσι τά  εις τά σχο- 
λείον ήδη φοιτώντα μικρά των εί; μελέτην τών μαθηαάτω ν 
«-ων μετά τό δειπνον.

Ούδέν τούτου άσκοπώτερον. Τά μικρόν έξηντλημένον ή^  
έκ τής κοπώσεως τής ήμέρας, έχον δέ καί βαρύν τάν στόμ». 
χον αδυνατεί απολύτως νά έργασθή καί άντιληφθή τ ι έκ τοδ 
μελετωμένου μαθήματος. Έ νώ έάν κοιμηθή ένωρίς, καί έγεοθή 
τήν πρωίαν άπό τής 6ης ώρας, δύναται έντός μιας μόνον ώ
ρας νά μάθη μ.αθήματα, άτινα  επί μακράν τής νυκτός διά. 
στημα βασανιζόμενον ούτε έννοεί καν.

Έ άν δ ’ ή μελέτη τών μαθημ,άτων απαγορεύεται κατά τάς 
μετά τό δειπνον ώρας. κατά μείζονα έτι λόγον ή εις οίκογε- 
νειακάς εσπερίδας ή εις τά θέατρον μετάβασις αύτών. Τ* 
παιδία  εις το ιαύτας περιστάσεις ή κοιμώνται έπί τών καθι
σμάτων τω ν, ή άγρυπνοϋντα καί μέ έςηρεθισμένον έκ τής 
αγρυπνίας νευρικόν σύστημ.α κλαίουσι καί θορυβοΰσι, άνη^. 
χούντα καί τούς ξένους, ή έπί τέλους καί κρυολογούσιν έκ τής 
νυκτερινής ταυτη ς εξόδου, ήτις  πάντοτε καί διά τήν σωμα
τικήν καί διά τήν πνευματικήν τών μικρών ευεξίαν, δυσάρεστα 
έπάγεται αποτελέσματα.

Μ ήτηρ π α ιδ α γ ω γ ό ς

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ ΤΗΣ Κ. ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗ
Εις ώραίαν καί ασυνήθη καλλιτεχνικήν εσπερίδα συνεκάλει 

τήν παοελθούσαν Δευτέραν ή παρ ήμϊν λόγια καλλιτέχνις κ. 
Ά θη νά  Σερεμέτη τό έκτιμών αυτήν ’Αθηναϊκόν κοινον.

Έ ν τή  έσπερίδι τα ύτη  άνέγνωσε ώραίαν καί χαρακτηρι- 
στικω τάτην πραγματείαν της περί τού βίου καί τής μουσικής 
μεγαλοφυίας τού Μόζαρτ, ήν έποίκιλλε κατά  διαλείμματα δια 
λαμ,πράς μουσικής έκτελέσεως διαφόρων συνθέσεων τού έςόχον 
μ.ουσουργού.

Έ κ τού αναγνώσματος τούτου άπεδείχθη ότι ή κ. Σερεμ-ετη 
συνενοί εις τήν μουσικήν ιδιοφυίαν της καί κχλλιτεχ_νικωτάτην 
απαγγελίαν, δ ι ’ ής έπί ώρας όλας συνεκράτησεν α μ ε ιω τ ο ν τ ή ν  
προσοχήν τού κοινού, όπερ έπανειλημμένως κ.αι ενθουσιωδώ; 
έχειροκρότησεν αυτήν.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Κ Π Μ Π Δ Ι Α Σ

πούλου 
μά!
ενδιαφέρον

Η κ. ΙΙαρασκΕυοπούλου είναι εξ εκείνων, αίτινες προχαλούσιν άπειρον 0»υ* 
μόν, έφ1 όσον τά ; βλέπει και τάς ακούει τις περισσότερον. Εις τήν «Αε* 

της Λυών» έπαιξε θαυμασίω; ώ . Ιίαυλίνα την σκηνήν της άνακαλυ- 
ς απάτης. 'Η ταρα/ή της, τά δάκρυά της, ή απαράμιλλος κατά* 
εκείνην άπαγγελία της έπϊσπασαν δικαίως τόν ενθουσιασμόν του κοινον

μασμον 
σποιναν της 
ψεως της 
στιγμήν εκ:

’Αλλ' ή εν γένει έν 
τούτου υπολείπεται πώ 

Η κ. II αρασκευοπούλ :·μα

φθή γεννα ία  τ ις  μέρ ιμνα  υπέρ αυτής.  ̂ ( , ,
Ό  κ Κ οτοπούλης, όστις π α ίζε ι έπ ιτυ/ έσ τα τα  εις την Κ υρίαν με τας Κ**

έ/νΤίν \ ί-Π·
χαι νχ άναοειχ^θή χο·.οΰχο;, ώ ; μαρτυρεί ή εν τή Κυρία με χάς ΙΫχμελιχ, 
χυνεσχάχηδποχρισίς χου.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν

Α ί ανακηρύξε ις  χών β ουλευτώ ν έπερατώ θησαν ύπ'ο τ ώ ν  διαρόρ«*’' 
πρω ιοδ  χ ε ίω ν  χου κράχου ;. "Ηδη οί κ. κ . Β ουλευχα ί ήρξανχο σορ';- 
ρέονχε; ε ί ;  ’Α θήνας. _ , Η

Οί χουσοι γ ίμ ο ι  του Β α σ ιλέω ς  κα ι χής Β α σ ιλ ίσση ς χής Δ ινι°< 
έωρτάσθησαν μ εχ ’ έκχάχχου λχμπρόχηχο; ίπ  παρουσίμ  χής Β ασ ιλ ι
κ ή ; Ο ικογένειας χής Δ α ν ία ;, χής Β κ σ ιν ιχ ή ; Ο ικο γένε ια ; χής ά ·  
δος, χής Αυχοχραχοριχής Ο ίχογενείας χής Ρ ω σ ία ς, τού πρ ίγκη11“” 
χα ί χής πρ ιγχηπ ισχης τ ή ί  Ο ύχώ α ς χαί τώ ν πρ ιγχή πω ν τέχνω ν » θ ' 
τώ ν , τώ ν άντ ιπ το σ ω πω ν #λων τώ ν Δυνάμ,εων κα ί τώ ν  πολυσρί 
απεσ ταλμ ένω ν ές όλων τώ ν  μερών χής Δ αν ία ς. Οί τελ ευτα ίο ι 
προσέφερον ε ίς  τούς Β ασ ιλείς  τής Δανίας δώρα πρός ένδειξιν χών φι 6 ; 
ύ α χ ιλ ικ ώ ν  τω ν α ισθη μ άτω ν .
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ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

I  χάλλιστα. μονογράματα καί καλλιγραφήματα τού Ελ-
|ρος καλλιγράφου κ. Ά λ .  Θεοδωρίδου, εϊδομεν καί ήμεϊς κο-

ισθένσιχ τ ό γραφεϊόν μας. Ευχαρίστως δέ μανθάνομεν ότι
J υποστράτηγος κ. Χρυσοβέργης, ό διά τών γνωστών μεγάλων
δωρεών εύιργετήσας τήν πατρίδα του, αναλαμβάνει τήν εκδο-
«ν τών πρωτοτύπων τούτων έργων τοσούτω μάλλον καθόσον

Θεοδωρίδης τυγχάνει ανεψιός τού φιλοπάτριδος δωρητού.
Αξιόν σημειώσεως ότι ό 'Έλλην καλλιγράφος είναι αύτοδίδα-

*τος, εϊσήγαγε δέ εις τήν καλλιγραφίαν καινοτομίας,τινάς μαρ-
τυρούσας τού Έ λληνος έρασιτέχνου άρκούσαν ιδιοφυίαν καί
έρωτα πρός τήν καλλιγραφίαν. Τα έργα του δύνανται νά χρη-
σιμεύσωσι καί ώς κοσμήματα αιθουσών.

 —

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Άν»6ημι*τ&καΙ π λ ά κ ες  έπί τ ώ ν  οΕκων έ ξό χ ω ν  γ υ ν α ικ ώ ν .  Κατ'
αύτας άπ£3 απσ!)η ύπύ τής Νομαρχίας τών Ιίαρισίων νά άναρτηθώσιν οκτώ 
¿ναθηαατικαί πλάκες έπι τών οίκκον, έν αίς έγεννήθησαν διάσημοι προσολπικό- 
τητες. Μεταξύ τών οικιών τούτων τάσσεται και ή τής Sophie Germaine Ιπι 
ijjjç όδού Σαβοΐας άρ 13 και ή τής κ. Roland έπι τής πλατείας Δελφίνου ocp.28-

Γυνάϊκ*ς φαρμακοποιοί έν Ρ ω σα ία . ΙΙαρά τής Ρο>σσικής κυδερντίσεως 
Ιπετράπη εί; τας γυναίκας να οιευίυνωσι φαρμακεία, προσλαμβάνιυσι δέ και 
βοηθούς ομοφύλου;, υπό τόν όρον νά έργάζωνται μόνον τήν ήμέραν και νά κα- 
τοιχώσι και διαιτώνται εις ιδίας οικίας.

Κ α λλ ιτέχ νη μ α  γ υ ν α ικ ο ς  ά γο ρ α ζό μ ενο ν  π α ρ ά  τ ο υ  κ ρ ά τ ο υ ς . Μία 
ωραιότατων εικόνων, τών διακρισεισών εν τή Καλλιτεχνική Έκθεσει τών 

Κνρ'.ών» έν ΐίαρισίοις ήγοράσθη παρα τής Γαλλικής Κυδερνήσεως άντι δέκα 
πέντε χιλιάδων φρ.

Τπερ τη ς  γυναικείας Ιατρικής σχολής έν Ρωσσίφ. Τό δημοτικόν 
«υαδούλιον τής Ιίετρουποχεως έγή^ισεν εν νή τελευταία συνεδρία του έτησίαν 
έ'ΐ/ορήγησιν έκ δέκα πέντε χιλ· ρυυολίων δια τήν ιατρικήν μόρφωσιν τών γυ
ναικών. Ο  κ. Βότκιν άποθανών αφήκε κληροδότημα ές είκοσι y ιΧ. ρουδλίων 
προ; τόν αυτόν σκοπόν καί ό κ. Διδιριάκωφ έδώρησε πρός τόν αυτόν σκοπόν 
όθ,ΟΟΟ ρουδλια.

Κατά τών μακρών έσθήτων. Τό ύγιεινολογικόν συμδούλιον τής Ουγ
γαρίας καταδιώκει αμειλίκτως τον νέον συρμόν τών μακρών έσθήτων, διϊσ·/υ-

ριζόμενον οτι αι μακραί εσθήτες είναι αγωγοί πάσης ασθένειας και οτι πάσα 
γυνή φέρουσα μακράν έσθήτα διαδίδει άπλέτως τόν τυφοειδή πυρετόν καί τήν 
φθίσιν.

Δ ιαφ ορ α Ι μ ε τ α ξ ύ  τ ώ ν  δύο  φ ύ λ ω ν . Κατά τόν διάσημον φυσιολόγον 
Χάλλερ αί κυρίαι άντέ/ουσιν εις τήν πείναν μάλλον ή οί ανδρες. Ο Ουγγερ 
προσθέτει οτι αί γυναίκες γηράσκουσι χωρίς τό γήράς των νά επάγεται τήν φα
λάκραν. Ό  Ιίλούταρχος λέγει ότι ό άνήρ μεθύσκεται ευκολώτερον τής γυναι- 
κός καί ό ’Αριστοτέλης ότι άντέχουσι περισσότερον εις τάς τρικυμίας. Ιδού 
κατά τούς φιλοσόφους τούτους ή έπι τών ανορών υπεροχή τού φύλου μας.

Β Ι Β Λ Ι Α
Σ κ α ρ ιφ ή μ α τα  Α ίγ υ π τ ια κ ά . Χελίδες ζωηροταται, αποπνεουσαι πατριω

τισμόν πολύν, μέ καλλιτεχνικός πρωτοτύπους -χαριτολογίας έγκατεσπαρμένας, 
με χάριν άπαράμιλλον εν τή καταταξει, αποτελούσι το νεον βιολιαριον τού κ. 
Άλςξάνδρου Φιλαδελφέως.

Τις δέν θά τό άναγνώση μετ' αληθούς άπoλαύσεoJς ; Και οί έν Αίγύπτω καί 
οί ένταύθα και οί έν τω εςωτερικω θιασώται τού καλάμου τού νεαρού καλλιτέχ
νου θά τω όφείλουσι καί παλιν χάριτας διά τάς στιγμάς τής άπολαύσεως, άς 
θά τοΐς παράσχη ή άνάγνωσίς του. Τό συνιστώμεν θερμοτατατα εις τας κ. κ. 
άναγνωστρίας μας.

Λ ογοδοσ ία  τ ώ ν  π επ ρ α γμ ένω ν  τ ο ύ  1890-91 τ ο ύ  Φ ιλο λο γ ικ ο ύ  Σ υλ
λό γ ο υ  Ο αρνασσού. Παρα τού προέδρου τού Φιλολογικού Συλλόγου Παρ
νασσού κ. Σ. Μπαλάνου έξεδόθη έν ίδιαιτέρω τεύχει ή λογοδοσία αύτου τού έ
τους 90-91. 5Εκ τούτου πασιφανώς εξάγεται ότι τό συμδούλιον τού Συλλόγου 
υπό τήν προεδρείαν τού δραστηριωτάτου καί φιλοπροόδου άνδρός κ. Σ. Μπα
λάνου ειργάσθη μετά πολλού ζήλου υπέρ τής προόδου τού άρίστου τών έν τή 
πόλει μας σωματείων.

?ωρ.οί

ΥΠ ΕΡ ΤΟΥ Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Ο Υ  ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ  

Ή  κ. Καλλιόπη Κινδύνη δρ. 5 . Ή  δεσπ. Δόρινα

5 · _ _________

Κ Ε Ρ Δ Ι Σ Θ & Ν Τ Α  ΕΙΔΗ Λ Α Χ Ε Ι Ο Υ
Έ  ίχ  X  αν ίων δεσποινίς Μ αλβίνα Μελετά/.η ιείαν έτησίαν 

συνδρομήν της Ε φημερίδας τών Κυριών. Ό  έκ Κερκύρας κ. 
Βασιλάς έν ώραϊον άλεξίφωτον κηρίου. Η δεσποινίς ’Α σπασία  
Σκορδέληέν σημειωματάριον χορού, λαμπρώς έπεζειργασμένον.

3 6 Ε Π 1 Φ  Γ Λ  Λ  1 Σ.

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ Α Π Α Σ

Δέν θέλω νά άποθάνω καί δέν θά αποΟάνιυ πριν ή ίδολ τόν υιόν μου έκδεδι* 
κημένον, τήν ά' ωότητά σου άνεγνωρ σμένην, Ι>οόέρτε, καί εκείνον, εκείνον εις 

χεΤρας τού δημίου.
Κ Η ένεργητικότης, μεθ’ ής ή κ. Γερβαίς έπρόφερε τάς τελευταίας ταύτας λέ- 
ζεις εισέδυσαν με/ρι τών έγ/.άτιυν τής '}υ'/ής τών δύο νέο^ν. 'Η μήτηρ εκείνη, 
Ή Ο βίος υπήρξε μακρόν καί οδυνηρόν μαρτύριο·/, ή έξοχος εκείνη γυνή, ής ή 
ακειρος άγαθότης καί άμετρος συμπάθεια έπεξετείνοντο εις πάντα πάσχοντα 
Χ*'- ητις έν τούτοις διεξεδίκει τήν έκδίκησιν τού τέκνου της ώς καθήκον ιερόν, 
τους ένέτνεε θάρρος, τούς έκαμε να άνακτήσωσι πάσαν άπολεσθεΐσαν ελπίδα. 
Προσεόλεπον αυτήν μέ βλέμματα λάμποντα έξ έλπίδος καί εμπιστοσύνης καί 
*ι /.εφές των συνεσφίγκοντο, ώσεί ώρκίζοντο σιωπή) ώς να μή εγκαταλείψωσι 
τόν άγώνα.

Θκ κάμωμ ν. όπως θέλης, μητέρα, είπεν ό Ροβέρτος. "Ο,τι δήποτε καί 
*ν συμβή θα άγωνισθώμεν μέ/ρις υστάτων υπέρ τής αλήθειας. Καί ήδη διά- 
ταξον μας σύ ή τυσον λογικώς σκεπχομένη. Είπέ μας τί πρέπει να πράξωμεν.

Ά; ακεφθώμεν από κοινού, τεκνον μου. Άφού δέ ήκουσε παρά τών νεολν 
πανχα τα άπό τής επανόδου τού Ροβέρτου διαδραματισθεντα έν τή έπαύλει 
των Κερμερέκ, ιδία οέ τήν σκηνήν τής εκκλησίας, εν ή ό Κορβόλ ένήργησεν 
ττ,ν εκταφήν τού θύματός του, πσός άπόκτησιν τού άπωλεσθέντος εγγράφου, 

ού έπροδίδετο ή ένο/ή του, ή κ. Γερβαίς είπε * Καί μεθ* όλα ταύτα άμ-
ψώχλλετε ^ερι τού Πώς, Ροβέρτε, άφού ήδυνήθης να σώσης τήν

Κρηστήν σου άπό τών χειρών του άθλιου, οστι; είχε κατακτήσει ιό πνεύμα 
ν 1 τήν καρδίαν της καί όστις θά ή:ο ήδη κύριος καί τού σούματός της ί άφού

τϋ ήνοιξας έγχαίρω; χοϋ; ¿φθαλριού;, άφο3 χήν ϊκιιαας δι’ άδ ια φ .λο ν^ τω ν  

ενδει
Ιξ
ληντ], άφοϋ . .
δίχής σου ξλιχίας ά6ώο; δπέσχη Ιπι χδσα ειη χά; ¿δύνας χαί τό μαρχΰρ.ον χρο- 
μερά; χαχαδίχης χωρίς νά άποθάντ, I* λύπης, άφοϋ έΤησε χαι σήμερον ώς εχ 
θαύααχος εύοίσχεχαι πλησίον σου. συγχωρούν σε διά χήν πλάνην σου χαι αγα- 
π ω ί σε μεχα χής αύχής πάνχοχε περιπαδείας χαί χρυφερόχηχος, δύνασαι να μή 
έλπίζης Ιπι χόν θρίαμβον χοΰ άθώου, Ιπι χήν αφευχτον χοί ίνόχου χιμωρι'αν ;

—’Έ χετε δίχαιον, μήτερ, είπον άμφότεροι οί νέοι. ¿σπαζόμενοι χα; χεΐράς
χης. Προ μιάς έα  ώρας εϊχομεν άπωλέσει ολον μας χό θάρρος Ά λ λά  χάρις 
είς’ ύμας, ’ιδού ήμεϊς ε'χοιμοι να άναλάόωμεν χόν άγιύνα χαχα του χοινοϋ έχθροϋ. 

Ή  χ. Γερβαίς χόχε χής ώμίλησε περί χού Φλωριμόν, ου τήν χύχην ήγνόει 
μέχρι Χής στιγμής Ιχείνης ό Ροβέρτος. Ή  χαρά χου νέου ύπήρξε μεγάλη, 

δ'χαν εμαθεν οχι δ σωχήο χαί εύεργέιης χου εϋρίσχεχο εις Βάννας, ο :ι ήχο χυ-

ριος
θουσιασμού
καλού ηθοποιού έδραπέ  . . - . ? ?
έπεοάνη μετά χου Γοελάν. Ή  συνάνχησις χώ/Ι ουο νεων υπήρξε οιαχυχιχω-
τάχη, ή χαρά δέ χοΰ Φλωριμόν δια  χήν μέχρι χής στιγμής χαύχης αισίαν έχ-
βασιν χών σ/εδίων χων άπερίγραπχος. ^

Ά λ λ ’ αί λεξεις αυχαι τούς ίπανέφερον άχρ.βώς εις χην πραγμαχιχοχηχα.
Ό λοι χαχέσχησαν παρευθύς σοβαροί, ε’ ς όλων χά πρόσωπα απειχονίσθη ανη-

,  ,  ,  * 1 συνία ευνοητος. ’  ,
Βεβαίως ό Κοοβόλ μή εύρών χήν Μαγδαληνην θα μεχεχειρι,εχο παν μέσον 

π ?ός χαταδίωξιν αύχής X». τού Ροβέρτου. Ή  ώρα παρήρχεχο. Άναμρ.βόλο,ς
ό Κορβόλ θα ένήργει άπό σχιγμ ής είς στιγμήν '

_  Πρέπει να ούγηχε άμέσως μετά χής Μαγδαληνής, Ροβερχε, πρέπει να 
χουφθήχε" είς άσχαλές μέρος π ρός άποχυγήν χής πρώτης χαχαδιώξεως.

' ζ_ Αύχό έσχέφθην χαί ίγώ  άπό χθες βράδυ, ειπεν ό Γοελάν.

αν εμαθεν οχι δ σωχήο χαί εύεργεχη; χου εϋρίσχεχο εις Βαννας, ο :ι ηχο χυ- 
ο- ϊδιχοϋ χου θεάχοου. Έ νω  δ' άχριβώς ό Ροβέρτο; μετ’ εύγνώμονος Ιν- 
,υσιασμοϋ διηγείτο είς χήν Μαγδαληνήν πώς χάρις εί; τήν αύχαπάρνησιν χοΰ 
Δηϋ τιθοίίοιοΰ έδοαπέχευσεν ϊ·. Ν εμ έας , ή θύρα ήνοίχ.θη χαί ό Φλοριμων
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Π Ο Θ Ε Ν  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Γ Ε Σ Θ Ε  Τ Α  Α ΡΩ Μ Α ΤΑ  Σ Α Σ
Πολλαι συνδρομητριαι έρωτώσι κατά καιρούς ή[λάς τσερί 

του ρυροπωλείου εκείνου, δπερ εχει εκλεκτότερα δια. τό δε'ρρα 
ραλακτικά , ρευστά άσοαλη κατά  τών έφηλίδων, βαφάς αβλα
βείς και χρωράτων φυσικωτάτων διά την κόριην, έν γένει δέ 
σάπωνας καί ρυρα έκλεκτης ποιότητας.

Κ α τα  την γνώρην γνωστών χηρικών, τό ρυροπωλείον της 
^· Κλαρας ¿^τινη το επι της γωνίας τώ ν όδών Ερρ.ου και 
Νίκης παράγει σκευασίας, φερούσας π άντα  τά  ανωτέρω συ
στατικά , δι ό και την ρ.εγαλητέραν καί έκλεκτοτέραν πελα
τείαν έςησφάλισε. Δέχεται παραγγελίας καί έκ τώ ν επαρχιών.

ΑΛΑ ΙΙΛΟΓΡΛΦΙ4

Κ«ν 0 .  Π. Ά ϊδ ίν ιο ν .  ’ Επιστολή σας έλψφθη, συμμοοφούμεθα όυτ
σας. — _’Ανωνύμφ Αίγυπτον. Ε-ίχαρίστως θά δημοσιεύσώμεν σχε 
λέτην ον/ι πώς νά άποχτηση τις τοιαΰτα, άλλα πώς νά άναπληοώσ

οηγιαιτ 
χετιχήν με· 

απληοώση τήν έξ
αυτών απορρεουσχν ευτυ/ιαν. -τ Κον I. Κ. Λ . ’ Α λεξά νδρ ε ια ν . Έ πιταγχί 
μετ’ επιστολών ελη'φθησαν. Μυρίας εόχάριστα. Ή  χ. Γ. ώς ε'χ τών σηυε'ου- 
μενων αριθμών εξαγεται απαιτεί σχεδόν τεσσαρας τόμους παρελθόντων'ετών. 
ΙΥς εχ τής διαρκούς ειδοποιήσει.>ς ήν σημειούμεν επί τής ποομετωπίδος τής 
Ι-,ο. τών Κυριών δέν ευθυνομεθα δια τήν άπώλε.αν φύλλων,'άν δέν είδοποιη- 

θώμεν_ οχτώ ήμερας άπο τής χαθυστερήσεως. Ά λ λ ’ ή χ. Γ. ειδοποιεί μετά 5 
ετη είναι ο/ίγοναργά. Δυνάμεθα νά τή άποστείλωμεν τους τδμους τών πα
ρελθόντων ετών επι πληρωμή του άντιτ'μου. — Κον Η. Κ. Χ α νία . 0 ά  ζη- 
τήσωμεν σχετικά; πληροφορίας χαί θά σάς γνωρίσωμεν τό άντίτιμον έχάστης

- .   επί συστάσει. — Κι..
Η. Κ. ’ ά θή νχ ς Εαν γ.νώσχετε ξένην τινα γλώσσαν έχω ήδη Οέσιν οι’ ημάς. 
Κον Κ. Ν. Λέον Κ α ρ λοβά σ ιον . Ούοεν ε/ήρθη μέχρι σήμερον, ΙΙάς γνωρί- 
ζομεν δε ότι δενομ.θα καί γραμματόσημα αυστριακά,“ώς σάς εϊχομεν γράψει. 
Ει;_ Σμύρνην δεν έ/ομεν άνταποχριτην. — Κον Ε. Α. Σ άμον 'Η ίδική μου 
εχ..λη;ις είναι ετι μεγαλειτέρα. Δι επιστολής μου πλειότερα. — Καν Εύ. II 
Μ. Ιθάκην. Ελήφθησαν. Ευγνιομονουμεν δι εΰγενή φροντίδα. Γράφομεν.

Καν Δ. 0 .  Μ α χρο χώ ρ ιο ν. Συνδρομή σας ώς χαί βοήθημα διά τον δε
σμώτην ελήφθη. Εό/αριστώ δι’ εόαενείς ύπέρ εμού χρίσεις σας'. Συαμοροού- 
μεθα όδηγίαις σας. — Καν Στ. Κ. Τ ή νον . Συνδρομή Μ. Λ . Έλή'φθη. Εύ- 
χαριστούμεν δι,ύθυνσις τροποποιείται. -  Καν Μ. Κ. Ζ. Τ ά ντα ν . Έλήφθη- 
σαν. Ευ/αριστουμεν. -  Καν Ζ Δ. Α . Αήμ,ον Ί υ τ ω ν α ίω ν .  Έλήφθη. Εύ- 
χαριστουμεν. — Καν Α . Β. Ν άξον. Άποστελλεται. Συνδρομή έλήφθη. Ε ύ-

ΕπειΟη 0= εδώ δεν υπάρχει ασφάλεια, συνενοήθην μετά φίλου μου πλοιάρ
χου ιστιοφόρου, άναχωροϋντος μετά δύο ώρας εις Α γγλίαν. Συ/αινει νά σάς 
παραλαοη, απαιτεί όμως ναύλον αρκετά άκριβόν.

Αδιάφορον, είπεν ή χ. Γερβαις. Χρημάτων άχριβώς δέν στερούμεθα. 
'Η ιδέα σου, κύριε Γοελάν, είναι θαυμασία. Εις τό Λονδϊνον οί νέοι μας θά 
χρυφθώσιν εύκό/.ως, ήμείς δέ ε’δώ θά έργκσθώμεν όπως καταλλήλως ρίψωμεν 
τά προσωπΑον άπά του προσώπου του κακούργου. "Οταν έπιστή ή στιγμή θα 
τούς εϊδοποιήσωμεν νά έλθουν. Λοιπόν, Ροβέρτε, τέχ.ον μου, μή χάνης και- 
ρόν. "Υπαγε σύ μετά τού Γοελάν, νά συνενοηθή; μετά τού πλοιάρχου.' Εγώ 
επιστρέφω εις τό ξενοΟοχ ειον μου, λαμβάνω τά άπαιτούμενα χρήματα, καί 
ύδηγώ μετα τού Ψλωριμών τήν Μαγδαληνήν πλησίον σου.

Αλλά οιατι νά μην υπάγω άμεσως μαζύ του ; ήρώτησεν ή νεανις.
— Διότι είσαι πολύ γνωστή εις τόν τόπον, φίλη μου· καί ε’ν η περιπτώσει 

σε εδλεπον κατα τήν ώραν ταυτην μετά ξένου αγνώστου νέου θά Οποπτεύοντο 
ευκόλως, ε’αν δ ό σύζυγός σου κατέστησεν ή'δη γνιοστήν τήν άπόδρασίν σου ή 
ίδική σου σύλληψις θα συνετέλει καί εις τήν τού Ροβέρτου, όστις κακήν κακώς 
θα ώδηγείτο πάλιν εις τό κάτεργον.

— 'Ε στω  είπεν ή νεανις μετά προφανούς λύπης. Καλήν άντάμωσιν λοιπόν. 
Ό λο ι άπεχωρίσθησαν μέ τήν ελπίδα προσεχούς συναντήσεως.

Ή  Μαγδαληνή μείνασα μόνη ήρχισε να ένδύηται. Μόλις έθηκε τόν πίλόν 
της επι τής κεφαλής τήν επί τού προσώπου της σκοτεινήν καλύπτραν. καί ή

ριστούμεν. -— Καν Σ. Ρ  Μυτιλήνην. Άποσταλέν ύπέρ καταδίκου ώς 
συνύρομή ελήφθη. Αλλά συνέβη λάθος- άφού ή συνδρομή σας άο/εται μόλ * 
από 1ης Νοεμβρίου. Διαφορά εις διάθεσίν σας. — Δα Τ . Κ· Μ ε σ ο λ ό γ γ ι ' 
Δρ. 45 ελήφθησαν. 0ερμην ευγνωμοσύνην δι * εύγενή φροντίδα. — Κον Σπ* 
Δρ. «Εαν Θήρας. Δρ. 10 έλήφθησαν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Ειλναί 
ριστούμεν δι’ εύγενή προθυμίαν. — Κον Ν. Ε. Πλ. Ή μ ερ ο β ίγλ ιο ν  
ρας. Συνδρομή σας έλήφθη. Ημερολόγια έτών 88. 89, καί 90 υπάρχου« 
Τού !Μ όχι. Τιυάται δραχμής έκαστον. — Καν Ρ . Κ. Δ.  ιίε ιρα ιά . ' Δεχό·! 
μεθα ευχαρίστως, αρκεί νά σύμφωνη πρός τούς ορούς τού προγράμματος μά- 
— Καν Ρ. Γ. Γαστούνην. Καθυστερεί ή συνδρομή τού 1891. — Κας χ" 
Ε. Λ . Λάρισααν, Γ. Ί’σ. Πάτρας, Ν. Δ. Έλασσώνα, Ε Κ Μ ΚεφαχΙ 
ληνίαν, Ε. Δ . Σ Ναύπαχτον, Γ. Ε Β . Θήραν. Χρ. Λ . Καλάμας,
0 .  Λαμίαν, Αι. Γ. Κ. Αργοστόλιον. Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.

ΣΤΜΒΟΓΔΑ1
Πώς διατηρείται τό κυνήγι κατά τό θέρος. Καθαρίζετε, άφαιοεΐτε 
εντόσθια και θέτετε άντ αυτών έν τω σώματι τού πτηνού τεμάχιά τινα'άν- 

ακων καί τό κρεμάτε εις δροσερόν μέρος. Ό τα ν θά τό μχγειρεύσητε, έξά- 
τε τού: άνθρακας, τό πλύνετε καλώς χαί τό έτοιμάζετε καθ' ο Ιον δήποτε τσό- 
ν θέλετε.
Πως διατηρούνται οί ίχθϊύς κατά τό θέρος έπί πολλάς ήμέρας.
Ό λοι οί ιχθύς διατηρούνται φρεσκότατοι, ώς κατα τήν στιγμήν τής άνελκύ-

ΣΓΝΤΑΓΗ
Γλύχισμα βερυχόκων. Κοπανίσατε 120 δρ. ψύ/αν γλυκών άμυγδάλων, 

αναμίξχτε είς αυτα βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον 6 ολόκληρα ο’ιά. θε'σατε έντος 
λεκάνης καί ζυμόσατε τα μέ 120 δρ. ζά/αριν 100 δρ. βερίκοκα, πολύ ώριμα, 
άφ’ ών άφηοέσατε τούς πυρήνας, χαί 100 δρ. φρέσκου βουτύοου. Ιδιαιτέρως 
έτοιμάζετε ζύμην έξ ’ίσων δόσεων βουτύρου και αλεύρου είς ά προσθέτετε καί 
2 — 3 ώά. ’Ανοίγετε χονδρόν φύλλον και έν αύτώ περικλείετε ό>; καλιτζούνια 
τό άνω μίγμα.

Γ Α Λ Α Κ Τ Ε ΡΑ , Β Ο Γ Τ Π Ό Ν  ΝέΥΠΟΝ, Κ ΤΛ.
Ή  έποχή τών γαλαχτερών ή'ρξατο. Τά γάλατα κατά τό έτος τούτο είναι

γαλα, νωπόν βούτυρον και κρέμα. ’Αλλα πού να εύρη τ,ις γάλα άδολον, κατό
πιν τής συστηματικής πλέον καταστάσης άναμίξεω; αυτού μεθ’ ύδατος; Συνι- 
οτάται ύμΐν τό γαλακτοπωλείον τού χ. Γιαννέτσου έν τή όδδ> Πρχξιτέλους 
άριθ. ο  ώς πχρέχον γάλαπαχύ,γλυκύ καί άρωματικώτατον, νοιπόν βούτυρον 
δπερτερούν καί τά ωραιότερα τής Κων/πόλεως καί ωχ φρεσκότατα έκτων 
αθηναϊκών χλωρίων συλλεγόμενα.

πτων τούς όνυχας πρό τού θύματός του πριν ή όρμήση νά κατασπαράςη αύτό. 
Τέλος ώμίλησε. ΤΙ φωνή του περιστελλόμενη ύπό τής ίσ/υράς θελήσ^ώς του 
εφαιν.το ή'ρεμοτ. Ιΐροσεποιείτο εύάρεστον άναχούφισιν μετά τήν μεγάλην άνη-

και ταραχήν, ?|ν τώ είχε προξενήσει ή πρωινή, ώ : ενομιζεν, άποιιά* 
κρονσις τής Μαγδαληνής.

— επανεορισκω τε'λος πάντων, καλή ριου φίλη, ε ίπ εν .
ΙΙο'.οι άθλιοι σε απή^αγον; ΓΙώς ετδλρ,ησαν νά διαποάςοον παοο'αοιον κ* 

κούργημα ;
Αί λεξεις αΰται εξέπληςαν τήν Μαγδαληνήν. Το σώμα της ετρεμεν δλον, 

αλλ' ή καρδία τη; ήτο πλήρης θάρρου:. Λέν ήθελε να φοβηθή .
— Έδοκίμασα θανάσιμον, αληθώς ανησυχίαν, δτε παρετήρησα τήν εςαφά. 

νισίν σας, εξηκολούθησεν ό Κορβδλ.
Τήν πρωίαν ταυτην από τής αυγής άνήλθον είς τό δωμάτιο'ν σας Γνα πλη- 

ροφορηθώ περι τής καταστάσεω; τής υγείας σας, κατόπιν τής χθεσινής κακο
διαθεσία; σας. Ή  εκπληξίς μου υπήρξε μεγάλη, ίδών οτι εί/ετε ήδη έξελθει. 
Ησκ^φθην δτι ή καταιγις τής νυκτός σας έκαμε νά άνησυ/ήσητε διά τήν κατά- 

στασιν τών ανθεων σας καί δτι ήθελήσατε' νά άντιληφθήτε μόνη τήν ΙπελΟοΰ- 
σαν αυτοις βλάβην.

Δέν ήμην εις τόν κήπον, άπήντησε τότε ή Μαγδαληνή άτενίζουσα τυν 
κακοΰργον με βλέμμα απερίγραπτου έντάσεως. νΗμην εν τώ παρεκκλησίω, 
ο» κατήλθον ακριβώς τό μεσονύκτιον, Γνα Γδω τόν δολοφόνον τής μητρός μο’̂ » 
παραοιαζονχα τό ύστατον άσυλον τής παρ’ αύτου οολο^ονηθείσης.

— Τόν δολοφόνον τή; κ Κερμαδέκ ! είπεν ό άθλιος συγκρατών φρικίασιν, 
υφ ήν ολόκληρον τό σώμα του ετρεμεν.

— Τι λεγεις, τέκνον μου; Βεβαίως ό χθεσινός πυρετός σου εξακολουθεί. 
Ειοες τον Ροβέρτον Λερός; ’Αλλά τοΰτο δέν είναι δυνατόν, άφου ό δυστυχή? 
εκείνος αποτίει έν Νουμέα τήν ποινήν του μυσαρου εγκλήματος του.

— Ιν.ξεύρεις καλώς δτι ό Ροβέρτο; δέν είναι ό δολοφόνος τής μητρός μου, 
οπως ειςεύρεις δτι είναι εδώ καί δτι αυτό; μέ άπήγαγε. Προχθές, προσέθηχε* 
ή Μαγδαληνή, μέ τό πρόσωπον κατέρυθρον υπό δικαίας άγανακτήσεως καί πο- 
νου, προχθές με έσωσεν από τής ατιμίας κα\ του ονείδους νά γείνω πράγμ*τ! 
συ,υγός σου, νά προστεθή έν έτι έγκλημα ώ ; επισφράγισις, ώς φύλαξ σας άπο 
τής πυκνής άλώσεως τών προγενεστέρων. (ακολουθεί).


