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() Δια τα ανυπόγραφα αρθρα 
Λ εύθύνεται ή συντάχτις αυτών ; 
6  Κυρία Κ ΑΛΛίΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

 ̂ Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- Λ 
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. > πόγραφα καί μη δηλοΰντα
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Σώματα πλήρη του α', β',  γ' χαί δ' έτους εύρίσχονται παρ’ ήμΓν 
καί παρ’ άπασι τοΓς αντιπρόσωποι; ημών.

:> τας Κυρίας γίνετα ι δέκτη.

’ \ Αί μεταβάλλουσαι διεύθνν« 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 

ν γραμματόσημο'/ 50 λεπτών 
' προς έκτύπωσιν νέας ταινίας.
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■  Ε Κ Τ Ο Ν  Ε Τ Ο Σ
Αί εφημερίδες δεν είναι έμψυχα όντα. Αέν ε/ουν ζωήν. Κ αι 

¡Κ-όμως ή πάροδος του χρόνου βαρύνει μ,εγάλως έπι τής π λά 
ι-, στιγγος τής πρός αύτας άπονεμομένης έκτιμήσεως, έπι τής 
% άναγνωρίσεως τής άξίας και χρησιμότητος αυτών.

Τό τέλος τούτο του αίώνος— ι ν α μ.εταχειρισθώμεν καί ημείς 
την φράσιν τοΰ συρμοϋ——καθ’ ό τά  πάντα  τείνουσιν εις πα- 

ΚϊΟακμήν, αποδίδει μεγίοτην δύναμ,ιν, άπεριόριστον δικαιοδοσίαν 
ρ; εις τάς εφημερίδας. Α ΰτχ ι είναι αί αληθείς τής εποχής Μεγα

λειότητες.
ΕγΚαί όντως σήμερον ότε ή άνθρωπότής τείνει εις την ισό
τητα τών δικαιωμάτων, οτε αί παλα ια ί προλήψεις διεσκεδά- 

*ψ: σθησαν, καί ό λαός, ή μεγάλη αΰτη καί ακατάβλητος δύναμις, 
δεν είναι πλε'ον δούλος καί τυφλόν δργανον τών ισχυρών, άλλα  
πεφωτισμένος ήδη καί αυτός μετε'χει τοΰ κοινωνικού βίου, ή 

Β|έφημερίς ή μορφοΰσα τάς ιδέας καί πεποιθήσεις αύτοΰ είνε ή 
Ρ ϋψίστη ϊσως προσωπικότης τών νεωτέρων κοινωνιών.

ί  Η ίδική μας Έ φημερίς δεν άξιοι τοιούτους τίτλους. Ά λ λ ’ 
^ ’Οϋτε αισθάνεται έν έαυτή την δύναμιν καί τά σφρίγος τών έν 
Β*Τήπολιτική παλαίστρα άγωνιζομ.ένων,ϋπερ τοΰ κοινού πάντοτε 

Βρ-καλοΰ, συναδέλφων της.
» Η  γυνή δεν είναι κατώτερα, άλ.λ’ είναι διάφορος τοΰ άν- 

Β ρ έ ς .  Τοΰτο είναι άξίωμα τό οποίον ούδεμ.ία τώ ν μ,άλλον έλευ- 
ρθεροφρόνων δύναται νά διαφιλονεικήση. »

Ή διά τό γυναικείον φΰλον λοιπόν προωρισμένη «Έ φημερίς

τών Κυριών», δεν δύναται ούτε τό αυτό πρόγραμμα τώ ν συν
αδέλφων. ούτε τάς αυτάς άζιώσεις, ουτε τους αυτους τίτλους, 
οΰτε την αυτήν δύναμιν νά διεκδική.

ΙΙαο ’ ήΐλϊν υ.ά.λιστα, ένθα ή ελευθερία τής γυναικος είναι 
1 , . * · τυπική μ,άλλον ή πραγμ.ατική, ένθα το κλίμα., αι παραδόσεις,

ό μέχριπρό τίνος δεσποτικος βιος όεν επέτρεψαν εις τον ανδρα, 
πλ.ήν ελάχιστων εξαιρέσεων,νά διίδη καί εςετάση την πνευμα
τικήν ύπόστασιν τής γυναικος, ο κύκλος τής δράσεως γυνα ι
κείας Έφημερίδος είναι λίαν περιωρισμένος, τά  όρια τής ενέρ
γειας της λίαν άσφυκτικά.

Κ α ί εν τούτοΐζ το τετρχγωνον χυτο τείλχ^ιον γχρτοο, οττ^ 
επί Τνεντχετίχν γ δ η 5 τχχτιχώς ανχ ττχν ο/.τχηαερον φερετχι 
ποό Ου,ών, κατώρθωσε νά προσλάβη κάποιαν ζωήν, βαθμηδόν 
δέ καί κ α τ ’ ολίγον άπέκτησε την δύναμιν νά συγκινή, νά λαλή  
μ.έ γλώσσαν συμπαθή εις τά ς  καρδιας σας και διάφορα νά έζ=- 
νείρη έν αϋταίς εύγενή α ισθήματα. Νά συμπάσχη οταν πάσχητε 
καί ώς καλή φίλη νά σάς ΰποδεικνύη τόν κατάλληλον τής θε- 
οαπείας τρόπον. Νά σάς δίδη ελπίδας όταν ό σκώληξ τής 
άπελπισίας ύποσκάπτη την ζωήν σας. Νά ύψή φωνήν ύπέρ 
τών καταπατουμ.ένων δικαιωμάτων σας. Νά άνατρεπη β ι- 
βλιοθήκας όλας, όπως εκ τής ιστορίας,τοΰ μεγάλου τούτου τοΰ 
παρελ.θόντος διδασκάλου άντλή επιχειρήματα προς υπεράσπισιν 
σας. Νά σάς γνωρίζη μ,ετά τών εςοχ^ωτερων τοΰ κόσμου γυνα ι
κών, τόν βίον δε καί τά ς  πράξεις το»των νά σάς προβάλλη ώς 
παράδειγμα πρός άπομίμησιν. Νά σάςτέρπη περιηγούμενη μεθ ’ 
ύμών χώρας άγνωστους, εξαιρούσα καταλλήλω ς και άπεικονι- 
ζουσα πάν τό άξιον λόγου έν α ϋτα ίς . Νά παρακολουθή, άγρυ
πνος αυτή φύλαξ, την πορείαν τ ΐΰ  ¡ ι̂ου σας και προσπαθ/ί νά  
σάς άπομακρύνη άπό παντός κινδύνου. Νά παρ ιστατα ι μετά  
τών διασημοτέρων παιδαγωγών παρά το λίκνον τοΰ βρέφους 
καί νά σάς παρακολουθή έν τή διαπαιδαγωγήσει τών μεγάλων 

I ήδη τέκνων σας. Νά σάς παρακολουθή μετά τών ιατρών κα
ί ύγιεινολόγων συνεργατίδων της εις τόν κοιτώνα φιλτάτου άσθε-
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νους. Να, είναι άρερόληπτος, δικχία., ειλικρινής, έξ ίσου διανέ- 
ρουσα τάς φροντί δ ας καί την αγάπην της προς πλούσιας καί 
πτω χάς, προς νε'ας καί γραίας, πρός ώραιας καί ρή.

Δεν έδειλιασε δ ’ αύτη , ρεθ’ όλην την συντηρητικότητά  
τη ς, νά πατάξη  την κατά  της ασθενούς γυναικός ύψουρένην 
ενίοτε βαρείαν του τυράννου καί δεσπότου άνδρός ‘/εϊρα, όστις 
έν τώ  άδικαιολογήτω έγωϊσρώ του έκλαυ.οάνει ενίοτε — τοΰτο 
είναι έξαιρεσις— καί αυτόν τον οίκον, τό παρά πάντων άνε- 
γνωρισρε'νον της γυναικός βασίλειον, ώς πεδίον ράχης, έν ω ώς 
αρχηγός απαιτεί τυφλήν πειθαρχίαν καί ύπακοήν.

Ά λ λ ά  πρός έπίτευξιν πάντων τούτων, όπως τε'λος τά πρώ
τον καί ρόνον τούτο έν Έ λλάδ ι γυναικεΐον όργανον προαχθή 
εις τά έπίζηλόν πως τούτο σηρείον πόσαι φροντίδες καί θυσίαι, 
καί κόπΟι, καί αγώνες! ΙΙόσων ένθουσιωδών φίλων ή πολύτιρος 
συνεργασία ! πόσων γυναικείων διανοιών ή συγκεντρωσις ! 
πόσων εύγενών συναδέλφων ή έκθυρος ένίσχυσις καί στοργική 
ύποστηριξις ;

Εις πάσας καί πάντας ή «Έ φηρερίς τώ ν Κυριών» έκ- 
φράζει έπί τη  έπετείω της τάς θερροτάτας ευχαριστίας της. 
’Επί της έκτιρήσεως δε καί συρπαθείας αυτών στηριζομένη 
έλπίζει, προϊόντος τού χρόνου, νά καταλάβη καί αύτή θέσιν 
τιμ.ητικήν έν τη ιστορία τού φύλου της, ώς καί της έκπολιτι- 
στικης έν Έ λλάδι δράσεως τών εύγενών συναδέλφων της. 

  -----------------------
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Έ πεθύμησα κατά  τάς ημέρας τα ύτα ς  της προσευχής νά 
έπισκεφθώ την Σαλπετριε'ρην ,τό νοσοκομείον τούτο τώ ν δυστυ
χών παοαφρόνων, έν ώ ή δεσποινίς Νικόλ, ή άγ ια  αύτη —  
καίτοι λα ϊκή—  γυνη'άφιεροί τήν ζωήν της εις σκοπόν αληθώς 
υψηλόν καί άγιον. Ή δεσποινίς Νικόλ άνέλαβε νά σκορπίση 
άκτϊνάς τινας φωτός έν τώ  έσκοτισμένω πνεύρατι τών δυσ
τυχών ρικρών ηλιθίων, τών έγκεκλεισρένων έν τώ  νοσο*ορείω 
το ύτω .

Εις ήρε'ραν σκοτεινήν καί ρελαγχολικήν νά βλέπη τ ις  πράγ
ματα  θλιβερά δεν είναι βεβαίως εύχάριστον. Ύπό ουρανόν 
έστερηρ.ένον καί τής έλαχίστης τού φωτός ακτινοβολίας, νά  
εΰρίσκηταί τις  εις έπαφήν ρέ δυστυχείς υπάρξεις, ρέ ανθρώ
πους έστερηρένους τού λογικού, ρέ γραίας βαινούσας άπλανεϊ 
βλέμματι άνά τάς αδιεξόδους έκείνας τών δένδρων συστοιχίας, 
ιδού ο ,τι καί τό πνεύρα θορυβοί καί τήν καρδίαν καθιστά πε
ρίλυπου.

Έ άν ροί έλεγον ότι ρετά τήν εις Σαλπετριε'ρην έπίσκεόίν 
ρου, ή ζωή θά ροί έφαίνετο καλλίτερα, καίτοι έξεταζορένη διά 
ρέσου τού άπογοητευτικού πρίσματος τών ανθρωπίνων αθλιο
τή τω ν, ήθελον έκπλαγή. Καί έν τούτοις το ιαΰτα ι ήσαν αί 
έκεϊθεν έντυπώσεις ρου, άς θά προσπαθήσω νά αεταδώσω καί 
εις τάς άναγνωστρίας ρου,καίδΓ ών άποδεικνύεται ότι ό άνθρω
πος δεν δικαιούται νά γράψη έπί τής ρετόπης, οΐον δήποτε 
πένθος καί απελπισίαν περικλειούσης θύρας,τά διαβόητου έκείνο: 
«O vo¡ che  in t ra te ,  la sc ia te  ogn i ’sp e ran za »  τά όποιον ó 
Δάντης εγραψεν έπί τής θύρας τής Ινολάσεώς του.

Β αθυτάτη έν τούτοις ρελαγχολία περιβάλλει τήν άτρόσοαι-

ραν τής πόλεως τα ύτη ς,τή ς  έκτισρένης έν τώ  κέντρω τής ,JE. 
γάλης τών Παρισίων πόλεως. Κήποι απέραντοι συμμετριάδς 
διαγραφόρενοι, διατέρνονται υπό συστοιχιών δένδρων,^ 
τήνρελαγχολικήν σκιάν τών όποιων κάθηνται γραίαι γυναίκες, 
ρέ τά  ρέλη παράλυτα ή τήν διάνοιαν έσκοτισρένην.

Α ί όνορασίαι τών διαφόρων τρηράτω ν τής Σαλπετριέρης 
είναι παράδοξοι, αί ρόναι δ άς παντός είδους παραφρονε- 
άναριρνήσκονται πάντοτε ώς συνδεορένας ρ.ετά άντικειρένων 
ώφελίρων καί απαραιτήτων διά τήν ζωήν αυτών. Ούτως υπάρ
χει : όδός ’Εκκλησίας, οδός νοσοκορείου, οδός ραγειρείων, ; 
όδάς ίρατιοφυλακείω ν...

Πάσαι αύτα ι αί όδοί δίδουσιν εις τάς ατυχείς φρενοβλαβείς, 
αϊτινες διέρχονται τον βίου των έντάς τού νοσοκορείου τού
του, τήν ιδέαν αληθούς πόλεως, έν η πιστεύουσιν ότι ζώα*. 
Ε πειδή δέ ή άκτίς ή τελευταίου έν τή διανοία ρας σβυνορένη 
είναι ή τής φαντασίας, αί δυστυχείς παράφρονες θεωρούσιν 
ίσως τάς ρελαγχολικάς των άδούς ώς τά  κεντρικώτερα Παρι
σινά βουλεβάρτα.

Είπον άρχορένη τής ρελέτης ρου ταύτη ς, ότι έπεθύρουν νά 
γνωρίσω τήν άξιοθαύραστον διευθύντριαν τών σχολείων τής 
Σαλπετριέρης, ής τό δνορα κατέστη διάσηρον κ α θ ’ όλον τόυ· 
κόσρον. Έφιλοδόξει ό κάλαρός ρου νά τήν σκιαγράφηση, ώς·| 
έπιθυρ.ούσι καλλιτέχναι τινές νά άποθανατισωσι διά τού χρω «  
στήρός τω ν, πάν ο,τι έρποιεί εις την ψυχήν των ρεγάλην εν- 
τύπ ω σ ιν.

Καί είναι αληθώς θαυμαστόν πράγμα νά βλέπη τ ις  τήν γυ*ί| 
ναίκα ταύτην, τήν γεννηθείσαν εις αριστοκρατικήν οικογένειαν,, 
καί πεπροικισρένην διά τών ευγενεστέρων και λεπτότερων έν
στικτω ν, ρέ πνεΰρ.α καί ευφυΐαν άπαράριλλον περιεστοιχισρένην 
παρά κορασίδων πασών τών κοινωνικών τάςεω ν, άς αποκαλεΐ 
τέκνα τη ς, καί τών όποιων αί πλείσται ρόνον τήν λέξιν «μη
τέρα» δύνανται νά άρθώσωσι. Κ αί τόν τίτλον τούτον άπονέ- 
ρουσι δικαίως πρός έκείνην, ήτις  άναπληροι παρ αύτα ίς κα
θήκοντα τής φυσικής ρητρός, ήτις  τάς έγκατέλειψε, ήτις  τάς  
έκλεισεν εκεί, ΐνα απαλλαγή τού βάρους καί τώ ν ενοχλήσεων 
τής ήλιθιότητός τω ν.

’ Ω ! ρετά πόσης στοργής τή  αποδεικνύουσι την*ευγνωροσυ- 
νην των αί δυστυχείς αύτα ι τής τύχης απόκληροι! Πώς τήν 
θωπεύουσι καί τής ¿σπάζονται τάς χρϊρας και δακρυουσι στρέ
φονται πρός αυτήν βλέμματα , εν οίς από καιρού εις καιρόν 

ακτινοβολεί καί άκτίς φωτός πνευρατικοϋ.
Ή δεσποινίς Νικόλ άνέλαβε τον ύπεράνθρωπον τούτον α

γώνα, εις όν αφιέρωσε τήν ζωήν της, τήν νεότητά της, τό 
υ.έλλον της, ούδερίαν άλλην άροιβήν φιλοδοξούσα ή τήν επ ι- 
τευχθείσαν έπιτυχίαν. Ή  ρέθοδός της θαυρασία έν τή  άπλο- 
τη τ ί της είναι άξια  διαδόσεω;. Σ υνίστατα ι εν τή  άλλεπαλ- 
λήλω έξεγέρσει τών αισθήσεων. Ο ηλίθιος δεν διακρίνει ό ,- ι·  
βλέπει. Μόλις κατορθοΐζνά άντιληφθή τήν ρεταξύ ήρε ρας καί 
νυκτός διαφοράν. ΤΙ δεσποινίς Νικόλ άρχεται τής έξεγέρσεως 
τών αισθήσεων διά τής προσ-ηλώσεως τού βλέρρατος. Δεικνύει 
εις τάς ηλιθίους μαθήτριας της κεχρωρατισρένην τ ινά  εικόνα, 
παριστώσαν έν ρόνον πρόσωπον. Κ α τ ’ άρχάς ή ηλίθιος κορη 
υ,ένει άπαθής πρό αυτής, ώσεί ούδέν βλε'πουσα. Τήν εικόνα 
αυτήν τή έπιδεικνύει καθ ’ έκάστην έπί ένα, δύο ή τρεις κατα  
συνεχείαν ρήνας. Ή  μικρά έπί τέλους κατορθοί νά προσήλωσή, 
τό βλέμμα της έπ’ αυτής, νά άντιληφθή τάς γραρράς, ν*·
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Ι Ι ζ σ η  τήν έκφρασιν. Τήν έπαύριον έπαναβλέπουσα αυτήν, 
Ε#νΰει σημεία χαράς καί ποιας τίνος συγκινήσεως.
ΒίΤό σηαείον τούτο τής συγκινήσεως άναρένει έναγωνιως ή 
δεσποινίς'Νικόλ, δ ι ’ αύτού θά έξεγείρη τήν αίσθησιν τής ά -  

βραδύτερον δέ καί τού λόγου. «Ε ίναι ώραιον» λέγει 
-... _ 02ς Τήν παράφρονα, τις οίδε ποσάκις έπαναλαρβάνουσα 

,τήν ιρράσιν ταύτην, ρέχρις ού ή ρικρά έςοικειωθη νά άρθρόνη 
Ε ψ φ ρ ά σ ιν  ταύτην διά παν άντικείρενον τά όποιον προκαλεί 
|ήν-προσοχήν της ή έκπλήττει τήν όρασίν της.

\· τάξεις των είναι θαυρασίως διωργανισρέναι. Πλήν τών 
εδωλίων καί τών γραφείων υπάρχει εις π ίναξ έπί τού όποιου 
«¿μάλλον προωδευρέναι γράφουσι καλλιγραφ ικω τατα τας φρα- 
¡ L -  άς γνωρίζουσι. Έ πί τραπέζης ύπάρχουσι καρποί καί 

|·Α κηρού, τή  βοήθεια τών όποιων αί ηλίθιοι ρανθάνουσι 
τά  σχήαατα καί χρώ ρατα, καί τά  όποια παλλαί ες αυτών 
ζωγραφίζουσι ρετά καταπληκτικής έπ ιτυχίας. Διδάσκονται 
.επίσης νά διακρίνωσι τάς διαφόρους κινήσεις καί τάς εκφράσεις 
’̂ ής φυσιογνωρίας, τάς διερρηνευούσας τά  διάφορα ψυχικά  
αίσθήαατα. Διακρίνουσι τό έπιφώνηρα τού θαυρασροΰ, άπό 
ίτ,ζ αποστροφής, τού φόβου, ή τής άηδιάς, είναι δέ ρέγα 
■τούτο κατόρθωρα, έάν ΰπολογιση τ ις  ότι αι πλείσται ές αυ
τών είσήχθησαν έν τή  Σαλπετριε'ρη έν καταστήσει άναισθησίας 

βρέφους καί όχι νηπίου.
Μεταβαίνομεν εις τήν τάςιν τής ραπτικής. Εις τό άκρον 

τραπέζης δύο κορασίδες κατασκευάζουσι ρετά θαυρασίας καί 
ζδεξιωτάτης ταχύτητος άνθη τεχνητά. Κύκλω δέ τής τραπε- 

άχλχι ράπτουσιν ωραίας ρικράς παιδικάς έσθήτας διά τα  
-βρεφοκομεία τών Παρισίων.

- Οϋτω ή δεσττοινίς Νικολ δέν περιορίζεται αονόν εις οω - 
Ti(j!Jiov του πνεύματος τών ατυχών αυτώ ν, αλλ αφυπνίζει χ,αι 
τζν ααρδίαν των, δι^άταουσα αυτα ις — πραγρα οπερ 7}0ελε 
οχνΤ] άπίστευτον— ότι ύπάρ^ουτιν οντα όυττυ^εο'τερα των εις 
τα όποια αύτα ι δια της εργασίας των προσφέρουσι βοήθειαν.
• Καθ’ ην στιγαην άνεγωρουαεν ες η επτα ¡αικ,ραι ηλίθιοι ¡/.ας 1 

περιστοίγίζουσι, έςετάζουσαι αετά περιεργείας τας έσ ίητας  
¡/.ας ααι ιδίως το έχ. γανδρών πεποιχ.ιλυ.ένον έπανωοόριον ¡χου, 

ί.το όποιον εψαυσαν υ,ετα γαρας, υ.εθ ό ηργισαν να y ειροχ,ροτώσι. 
Ά  ! ιχικραί φιλάρεσκοι ! είπε θωπεύουσα αύτάς η δεσποινίς 

Νιχόλ. Α ί [Λίκοαί έγέλων και έφαίνοντο ποθουσαι νά έκδηλώ- 
σωσι το εις πάντα  άνθρωπον ένστικτον της πολυτελείας, το 
οποίον τάς έκαυ-νε να επιθυρώσι ο ,τ ι τα ις  έφαινετο ώραιοτε- 

ί-.ρον τών έκ κυανού βαρβακερού ΰφάσρατος φορεράτων τω ν.
Πώς νά αή θαυράση τ ις  τήν άκαταπόνητον Ενεργητικότητα 

Μ ε  γυναικός ταύτη ς, ήτις  έτάφη ζώσα έν τ φ  άσύλω τούτω  
τών ασθενών, έν τή σκοτεινή αύτού άτροσφαίρα, ήν διασχί- 

Κ ει, ώς ρόνη άκτίς φωτός έν καταιγ ίδ ι, ή έλπίς τής άποδόσεως 
έστω καί ίκράδος λογικού εις τά  δυστυχή έκείνα παιδ ία.

Νά ζή τις πάντοτε έκεί ! ρέ τά φάσρα τής παραφροσύνης 
πρό τών όφθαλρών, έν τώ  ρέσω άποκλήρων υπάρξεων, π α ρ ’ 

■ p -φυσική δυσρορφία ά'·ταποκρίνεται συνεχώς εις τήν πνευ
ματικήν ατονίαν', εις τήν κτηνώδη έκφρασιν ! Κεφαλαί γ ιγάν-  
τ ’·ο; φεοάρεναι έπί λα ιαώ ν λιπόσαρκων καί σωράτων σκελετω
δών ή τάνάπαλιν σώ ρατα εύρωστα καί ρωραλέα φέροντα κε- 

! ψαλήν πεπλατυσρε'νην ! Ουδέποτε βεβαίως ό σταυρός τής Λ ε
γεώνας τής Τιρής έτέθη έπί στήθους φέροντας αυτόν τόσον 
έπαξίως, όσον ή δεσποινίς Νικόλ. Ό  άκατάπτω τος τής γ υ -

3

ναικάς ταύτη ς  ήρωϊσρός είναι άνώτερος τής υψηλής τ ιρής, ήν
ό πρόεδρος τής Γαλλικής Δηροκρατίας τή  άπένειρεν εις ένδειξιν
υπέρτατου σεβασρού καί έκτιρ.ήσεως.

Π αρ ίσ ιο ι, Μ α ρ ί*  3ε  Ρ ο υ τ

Τ Α  Χ Ρ Υ Σ Α  Φ Ι Λ Ι Α
Έ ψαλλεν άσρατα, άτινα  τά  πτηνά τής είχον ράθει, άλλά  

τά  έψαλλε γλυκύτερον καί αυτών τώ ν πτηνών. Επαιζε τό 
ρ.ετά κοοτάλλων τύρπανον του ώς χορευτής βοερός, άλλ ου
δέποτε δάκτυλοι άθιγγάνου εψαυσαν ρετά τόσης γλυκείας άρ- 
αονίας τό τεταρένον δέρρα τού οργάνου του. Κ αι περιηρχ_οντο 
τάς όδούς ώς ρ.όνον σύντροφόν τω ν έχοντες τήν ρουσικην τω ν. 
Τίνες ήσαν ; Ή  έρώτησις αύτη θά τούς έφερεν εις ρεγάλην 

άρηχανίαν.
Εκείνο τό όποιον ένθυροΰντο καλώς ήτο, ότι ουδέποτε έκοι- 

ρήθησαν έπί κλίνης, ά λ λ ’ ούτε εφαγον εις τράπεζαν. Οί εις οι
κίας κατοικούντες άνθρωποι καί τρώγοντες έπι τραπεζορανδύ- 
λων δέν ήσαν τής οικογένειας τω ν. 'Αλλως τε δέν ειχον ού- 
τοι καί οικογένειαν. Μικροί, πολύ ρικροί, ώστε ρολις ήδύναντο 
νά όριλήσωσι συνηντήθησαν καθ ’ όδόν, εκείνη έζερχορένη θά- 
ρνων, εκείνος προβάλλων έκ τάφρου — έν οίς τερατώδεις ρη-  
τέρες τά  είχον έγκαταλείψει— καί παρευθύς τήν χεΐρα έπι τής 
χειρός άνέλαβον γελώντα νά διανυσωσι ραζή τόν δρόρον τής

ζωής. _ , , ,
’Έβρεχεν ολίγον τήν ήρε'ραν έκείνην. Ά λ λ ά  ρακράν, επι 

τής απέναντι όχθης ό ήλιος διατρυπών τά  νέφη εχρυσιζε την 
γήν. Τά ρ ικ ρ ά  έβάδισαν πρός τό ρε'ρος τού ήλιου, και έκτοτε 
ειχον ώς δρορολόγιον τά ρέρος, ένθα ό ήλιος έλαρπε και ή φ υ- 
σις ήτον ώραία. Βεβαίως θ ά  είχον άποθάνει τής πεινης και της 
δίψης, έάν διαυγείς ρύακες δέν διέσχιζον τους άγρους και έάν 
καλαί ’χωρικαί γυναίκες δέν τοίς έδιδον άπό καιρού εις καιρόν 
τευ.άχιον άρτου, όπερ έθεώρουν πολυ ξηρόν διά τ ά ζ ώ ά τ ω ν .

Ή το άληθώς σκληρόν νά βλέπη τις  τά  άτυχή τα υ τα  ρικρά 
τόσον ισχνά καί ώχρά. Εσπέραν δέ τ ινα  χειρερινήν τοσον 
¡κρύωναν εις τήν υπαίθριον κλίνην τω ν, ώστε ήνωσαν τα  στό- 
ρ ατά  των εις άσπασρόν καί ούτω διά τής ρεταδοσεως τής 
άναπνευστικής θερρότητος, ήσθάνοντο όλιγώτερον το ψύχος 

Χ,α,ι ησαν ττερι^^τοτερον εύτ’Δ^η.
Ν α ι! ήσαν ευτυχή, διότι ήγαπώντο. Ιναί ουδερια δυστυχία  

δύναται έν τώ  κόσρω νά καταπνίξη  τήν τού έρωτος γλυκυ- 
τη τα . Κ α ί αύτά  τά  διάτρητα ράκη τω ν έπροτίρων ήδη πολυ- 
τίρω ν ένδυράτων, άφού ή άγάπη των καί αυτα  ακορη ε ;ω -  
ράϊζε. Περιεφέροντο άπό χωρίου Γείς χωρίον έκείνη ψάλλουσα, 
εκείνος παίζων το τύρπανόν του. Έ άν τοίς έδιδον πεντάλεπτα  
τινα  ήσαν ευτυχή, άλλά δέν έλυποΰντο καί όταν δέν τοίς έδι
δον τίποτε. Δέν είναι δύσκολον πράγρα νά κοιρηθή τ ις  ρέ 
κενόν στοραχον, όταν έχη τήν καρδίαν πλήρη άγάπης.

* ♦
Μίαν φοράν έν τούτοις περιέστησαν εις ραύρην απελπισίαν.

' Ό  καιρός ήτο παγερός καί πρό τρ^ών ήρερών ούδέν είχον φ α -  
γει, ρέ κλονιζόρενα δέ βήρατα  είχον διευθυνθή εις άκατο ίκη- 
τόν τινα  καί άνευ Ουρών καλύβην, έκτεθειρενην εις παντα  άνε- 
ρον. "Οσον καί άν συνωθούντο καί αν συνεσφίγκοντο τό εν παρα 
τό άλλο έτρερον έν τούτοις καί έφρικίων έκ τού ψυχους. Κ αι 
τά  ταλαίπω ρα συν τή απελπισία τής σήρερον ειχον κα. .ήν
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ανησυχίαν της αύριον. Τι θά Ίκαρον, τί θά έγίνοντο έάν άν
θρωπο'. καλοί δέν τά  ήλέουν ποσώς, θ ά  άπέθνησκον λοιπόν 
έγκαταλελείμμένα παρά πάντων έπι τών λίθων έκείνων τοΰ δρο- 
ρ.ου, τών ολιγώτερον σκληρών της ανθρώπινης καρδίας.

ΙΙώς ! είπεν έκείνη, δεν θά εχωμεν λοιπόν καί ημείς ποτε 
ολίγον άρτον διά το δείπνόν μας καί ολίγον πυρ, ϊνα θερμ.ά- 
νωαεν τά  παγωμ.ενα μέλη μ.ας : Τ ι σκληρόν που είναι να σκε- 
πτώι/.εθα ότι τόσοι άνθρωποι κοιμ.ώνται ευτυχείς εις θερμά δω
μάτια καί ημείς τρέμομεν έδώ ώς ρ.κρά πτηνά χωρίς πτέρω
μα καί οωλεάν !

Εκείνος εκλαιε. Ά λ λ ’ αίφνης ένόμισαν ότι εΐχον ήδη άπο- 
θάνει, και ότι εΰρίσκοντο εις τον παράδεισον, τόσον λαμπρά 
φώτα έβλεπαν πέριξ των, τόσον θαυρασία καί όροία πρός άγ- 
γέλους τοίς έφάνη ή γυνή,ήτις προύχώρει προς αυτά ρ.έ χρυσε- 
ρυθρον έσθήτα καί ρέ χρυσό Ον άνά χεΐρας ραστίγιον.

Δυστυχή ρικρά ! τοίς είπε, ή ατυχία σας ρέ συγκινεί καί 
έρχομαι εις βοήθειαν σας. Άφοΰ υπήρξατε πτωχότεροι και 
τών ράλλον άθλιων, θά εισθε οί πλουσιώτεροι καί εύτυχέστε- 
ροι όλων. θ ά  άποκτήσητε τόσους θησαρούς, ώστε όλα τοΰ 
κόσαου τά χρηματοκιβώτια δέν είναι δυνατόν νά περιλαβωσιν 
αυτούς. Μάθετε ότι είμαι ρ.άγισσα καί ούδέν είναι αδύνατον 
δι’έρέ. Άπό της στιγρ.ης ταύτης όταν άνοίγητε τά στόρα, θά 
πίπτη εξ αυτοΰ χρυσοΰν νόρισρ.α, εις τρόπον ώστε από σάς θά 
έξαρτάται νά άπολαυσητε εις το ρ.έλλον οσους θησαυρούς θε- 
λησετε.

Μετά τους λόγους τούτους ή ρ.άγισσα έξηφανίσθη. ’Επειδή 
όρως τά δυστυχή είχον ρείνει ρ.έ στόρ,α άνοικτον εκ τοΰ θαυ- 
ρ.ασρ.οΰ, επιπτον διαρκώς άπό τοΰ στόρ.ατος των χρυσά δου
κάτα και φλωρία καί λοιπά νορισρ.ατα, αληθης ποταρ-ός 
χρυσοΰ.  ̂ ,  .

·¥■

Μότα ττάοοδον χρόνου ¡¿έγας θορυοος δίετρδχεν ανα τον κ,ο-
(7 'jlov -so! αυριοτλούτου τίνος δου/.ος xxt δουκΛ<7στ;ς, οίτινες 1 k k ‘
κατώκουν εϊς ρε'γαρον ρ.ε'γα ώς πόλιν και θαυράσιον ώς 6 α - 
στεοόεις ουρανός, θ ι  τοίχοι του έκτισρενοι διά τών σπανιωτε- 
οων υ.αου.άοων έποικίλλοντο δι’ άρ.εθύστων και χρυσοπρασι-4 I V I I 7 *
νων λίθων. Καί τί ητο τό εξωτερικόν τοΰ ρεγάρου τούτου έν 
σχέσει πρός τήν έσωτερικήν αυτοΰ διακόσμησιν. Επιπλα πο
λύτιμα, άγάλρατα έκ καθαροΰ χρυσοΰ, πολυέλαιοι έκ πολυτι- 
ρων λίθων, τράπεζα·, έκ ξύλων ρυθώδους άξίας, παρά τάς 
οποίας λαοί ολόκληροι έκαλοΰντο νά γευθώσι τά  ώραιότερα 
οαγητά καί τούς γευστικωτέρους οίνους. Επι χρυσών πινα
κίων έκόπτοντο οί φασιανοί τής Ταρταρίας καί εις ποτήρια έκ 
ρ.ονολίθων έσκαρρένων προσεφέρετο ό οίνος τών Ιναναρίων.

Άοοΰ δέ πας ξε'νος καί διαβάτης έφιλοξενείτο τόσον πλου- 
σιοπαράχως εις τό μαγικόν τοΰτο ρέγαρον, ό δουξ καί ή δού- 
κισσα τώ  άπέτεινον τόν λόγον καί άφθονα χρυσά νορ-ίσρατα 
επιπτον άπό τοΰ στόρατός των, έφ ’ όσον ούτοι ώρίλουν, τά 
όποια οί ύπηρέται συνήθροιζον εντός κανίστρων καί διένερον 
εις τούς ξένους.

Ή  φήρ.η τοΰ πλούτου τούτου εφθασε μέχρι τής κατοικίας 
τής υ.αγίσσης, ήτις ένόησεν ότι ό δούξ καί ή δούκισσα ήσαν 
οί ποοστατευόαενο! της καί εσπευσε νά τούς έπισκεφθή, ϊνα έκ 
τοΰ πλησίον ϊδη πόσης ευτυχίας έγένετο πρόξενος.

Ά λ λ ’ όταν ποάς τό εσπέρας είσήλθεν εις τόν ρεγάλοπρεπή 
κοιτώνα, εις ον ο δουξ καί ή δούκισσα άπεσυρθησαν εξεπλάγη

έκ τής παραδόξου έκφράσεως τοΰ προσώπου των. Αντι νά τή *· 
εύχαριστήσωσιν ώς προσεδόκα. έρρίφθησαν εις τούς ποδας της- 
ρ.ετά δακρύων, πχοακαλοΰντες αύτήν νά τους λυπηθή.

Μήπως έβαρύνθητε τόν χρυσόν, είπεν εκείνη και θελετε νά 
ϊδητε πίπτοντας άπό τοΰ στόρ.ατός σας άδάραντας.

’Ό χι ! όχι ! δέν θέλορεν πλέον πλούτη. Είναι βεβαίως ευχή- - 
ριστον, είπον, νά θερραίνηταί τις έπι ρ.αλακής κλίνης, καί ν ά . 
τρώγη καί ένδύηται ρεγαλοπρεπώς, άλλ’ υπάρχει τ ι ευχαρι^ 
στότερον τούτου : Νά φιλή κανείς εις τό στόρ.α εκείνον όπου 
άγαπά. Καί ά φ ’ ής στιγρής έγείναρ.εν πλούσιοι, δεν γνωρίζομεν 
πλέον, φεΰ ! την ευτυχίαν ταυτην. Ο χρυσός είναι πάντοτε., 
εις τά  χείλη ρας καί αυτά ρένουσιν ούτω ψυχρά καί αναίσθητα 
ώς το ρε'ταλλον τοΰτο.

Ά λ λ ’ είπεν ή ράγισσα,έάν σάς άφαιρέσω τό χάρισρα τοΰτο, ί 
το οποίον σάς εκ.αρ,α θά απολεσητε ολον τον πλοΰτον και θά . 
έπανέλθητε εις τήν προτέραν σας κχτάστχσιν.

Ά λ λ ’ αύτά καί έπιθυροΰρεν είπον άρφότεροι διά ριάς φωνής...
”Ας γείνη λοιπόν κατά τήν έπιθυρ.ιαν σας, ειπεν ή ράγισσα.^ 

Καί έγγίξασα χύτους διά τοΰ χρυσοΰ ρ.αστιγιου της εΰρεθη.σχν 
καί πάλιν εντός κχλύβης έτοιρορρόπου κατά ψύχραν τοΰ χει- 
μώνος εσπέραν. ’ IIσαν γυμνό', έτρεμαν,αλλά δεν παρεπονοΰντο - 
πλέον, διότι ή άγάπη των τούς έθέρραινε.

ΑΙ Π Ρ Ω Τ Α Ι  Ε Ξ Ε Ι Σ
Πλάνην οΐκτράν πλανώνται αί φρονοΰσαι ότι δύνανται έν- 

παντί καιρώ καί πάσα, ηλικία ν ’ άνχλχβωσι και φέρωσιν εις. 
πέοας τήν αγωγήν τών παίδων. Οτι δυνανται ν άρχισωσιν·· 
ένασχολούρ.εναι περί αύτών, καθ' ήν ηλικίαν έκφαίνεται ¿λό
γος, άφίνουσαι αυτούς ρέχρι τότε νά ένεργώσι κατά τάς ιδιο
τροπίας καί τό ’ένστικτόν αύτών, ήτοι ώς ρικρά ζωα, ρ^χρ'-ί- 
ού βοαδύτεοον δώσωσιν εις τάς έξεις των ρορφήν λογικήν,ιδέαν · 
τινα τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακού.

Ούτως έννοουρένη ή άγωγή είναι ελλιπής. IIαν ό ,τι δ ιδα -. 
7 θή ό παΐς μετά τήν πρώτην ηλικίαν θά ήναι ώς πρός τά  άπο--/. - 1 1 ι ιν .η
τελέσρατα έφήρερον, ώς ό ρικρός κήπος ον ο ίδιος σχεόια,ε.,
φυτευων εις τήν γην κλάδους δένδρων.

Άπό τής πρώτης ηλικίας δέον νά σπειρη τις εις τας απα
λά ; τών παίδων ψυχάς καί το πνεΰρχ τάς άρχάς, δι ων θά_,
ρορφώσωσι κατόπιν τάς πράξεις καί τά  αίσθήρατά των. Οι. 
πρώτοι ούτοι σπόροι, ύπό τό σχήμα τών εξεων καθιστώσι γό- 
νιαον τόν βίον καί όπου ούτοι έλλειπουσιν, ή ψυχρι και · ;ι 
πνεύμα όσον καλώς και άν ωσι πεπροικισρενα είναι ομ.οια /»ροί~· 
γην αρ.ρώδη καί άκχλλιέργητον.

Πολλοί δέν άποκάρνουσι λέγοντες καί γράφοντες ότι το 
ρέλλον τών τέκνων καί συνεπώς και τών γονέων έξαρτά.αι &κ 
τών πρώτων εξεων, άς ουτοι επιτρεπουσιν εις εκείνα.

Είτε άκηδεία, είτε βλακεία, είτε άδυνχρίχ χαρακτήρας τών
γονέων, τό άποτέλεσρα είναι τό αότό. Τινές τών γονέων άγα-

« / * * » ' ' Ύ -ττώζ»’. τα  τέχνχ των ζωω^ει τώ  τρόττω, ει χχ*. χ^.χ »λ ^ωΧι
διά τινων κτυπηράτων τών ποδών ή τοΰ ράρφους διδάσκουσιν
ε’;  τά ι/.ικοά των τήν κατάλληλον αγωγήν, εφ ης στηρι,οντα-

, -ο * ̂  ' *
αί άρ-/χ! δ·.’ ών θχ φροντίσγ τούτο κατόπιν πεοι της ι ·** 
ύπχρξεως.

Αχτρεύουσιν ώς χτοιλχ τχ τέκνα των, ευχαριστούνται 
ττοντες ττ;ν ^άριν τών κινήσεων των, ευφραίνονται όταν ακον^·*·
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■ άνοησίας τω ν, ας χαρακτηρίζουσιν ώς ευφυΐας. Εν εν.
άγαπώσι τά  τέκνα των ρετ ’ έγωίσροΰ, ρηδόλως φρον- 

οντες π6ρί τών συνεπειών άς αί πρώται εξεις θά Ιχωσι β?κ- 
- ίρον έπι του ρελλοντος έκείνων. ’Ίνα  ρή τά  δυσαρεστώσιν,

!ή  τοίς έναντιόνωνται, ή τά  έπ ιπλήττω σι καί έν άνάγκη 
τιρωρώσι, δέν διεγείρουσι παρ’αύτοΐς ούτε τ ή ν  άφοσίωσιν—  
ή έλλειψις καθίστησιν αύτους τελείους έγωιστάς — ουτε -ο 

- ^ ρ α  τοΰ καλώς φέρεσθαι-όπερ επιφέρει τό βάναυσον τοΰ 
α,ρακτήρος— ούτε τήν τά ξ ιν -ό π ε ρ  παράγει τούς άσώτους και 

πάντας όσους διάγουσι βιον άτακτον.
| Ό έγωΐσρός, τό άποτροπαιότεοον τώ'« ανθρωπίνων αισθη- 
* τ ω ν ,  τό ρόνον ίσως έν τώ  κόσρω, οπερ δυσκολως έκριζου- 
-ΓΧ- τών ψυχών ήρών, οφείλει νά πολερηθή καί κατασταλχι εν 
^  ψυχή τών παίδων ά π ’ αύτής τής νηπιακής των ηλικίας ,ινα 
μή καταστώσιν ούτοι βραδύτερον άνθρωποι α,γαπωντες ρόνον 
εαυτούς, καί έν τή  στειρότητι τώ ν ίδιων αίσθηράτων. θεωρώσι 
τήν γενναιότητα ώς φενάκην καί άποδίδουσι την αφοσιωσιν 
Ιςχ αλαρ ό τη ταπ νεύρ ατο ς. Ούτω διαρορφούρενοι οί έγω ϊσταί, 
καθίστανται απρόσιτοι εις παν ο ,τ ι διεγείρει την καρδιαν, όια- 
τιλοΰσι ξένοι πρός παν ώραΐον ή καλόν. Ιΐροθυροι, οτχν πρό
κειται περί τών συρφερόντων τω ν, άδιαφοροΰσι περί των συρ- 
Ρρόντων τών άλλων. Ά π ό  τής ρικράς των ηλικίας ^έσυνείθι-
σαν νά προτιρώσιν εαυτούς όλου τοΰ κοσρου. Η έξις αυτη

«ύξάνει ρ ετ ’ αύτών καί καταφαίνετα ι πρώτον επι βλάβη των 
γονέων. Τούς περιποιούνται ρόνον ύπο την εποψιν τω ν απο
λαύσεων, άς παρ’ αύτών προσδοκώσιν, έκάστοτε αποδεικνυον-

τες τοΰτο.  ̂ λ ι
Τις δέ πταίει, ε: ρή αυτοί οί γονείς, ών ή άδυναρία^η ακη- 

δεία δέν έπέτρεψεν αύτοΐς νά διευθύνωσι τάς πρώτας εξεις των 
τέκνων των, έκείνοι οίτινες ενεθάρρυναν τήν γλώσσαν καί τας  
τράξεις τοΰ έγωίσροΰ, άντί νά διδάξωσιν εις α ύτά  ότι τό ^αί- 
σθηρα τοΰτο είναι επιβλαβές καί απεχθές καί συνέπεια αυτου εί
ναι ή άπορονωσις ολων οσοι υπερρ.ετρως ε ι ,α υ .υ  υι»ε.άχΙς^α^
' Φρονοΰσιν ότι δύνανται άργότερον νά διδάξωσιν ε ις το νπ α ώ α  

τήν ευγένειαν τών τροπών, άφοΰ έγκαιρως = ̂  »δ.δα,αν , . γ ,  
αύτάν τήν πρώτην εξιν, τήν εξιν τοΰ σεβασροΰ, τής προς τους 
άλλους συρπεριφορας καί γλυκύτητος άπεναν.ι ολω/ άδ.ακρ. 
τως. συγγενών ή ξένων, πλουσίων ή πτωχών, ρ ικ -ω ; η χ— 

γάλων.
ψ' Ουδέποτε. Τό παιδίον εις ο δέν έδίδαξαν τόν τρόπον τοΰ 
οέρεσθαι θά γίνη άνήρ αγροίκος, και το ελ ά ,.ω ρ α  ·Γω · '  
καί δύναται νά ρ.ετριασθή υπό τοΰ συρ^φέρον ,ος. κ.α. ^τή, -ε 
φυίχς, ούχ ήττον θά τόν άκολουθή κ α θ ’ ολον το σταδιον του 
βίου του, σπείραν ύπό τά  βήρατά του αντιπάθειας και εχθρας, 
καί ίσως έκ ρέρους τών καλώς άνατεθραρρενων δικαιαν κ α τα -  

φρόνησιν.
ζ  Καλόν είναι τάς συνέπειας τα ύτα ς  ν χποφύγη τ ις , συν^ιθι- 
ζων τόν παϊδα, ρόλις άρχίση νά όριλή, νά έκφράζηται π =ρι- 
ποιητικώς, νά χαιρετά εύγενώς καί τά  παρόροια. Ειρωνευόρε- 
νος ό γονεύς τους καλούς τρόπους, ώς δυστυχώς πράττουσι, 
γίνεται παραίτιος τή ς καταστροφής που χαρακτήρας του τε-  
αν ου του καί τό ένθαρρύνει νά έρρείνη εις οοον, η τ ις  το οοηγβΐ 

*’·ς τήν καταστροφήν του.
- Φρονοΰσιν οτι είναι ολως αδιάφορος ή π^ώτο ε , ι,  .ής χ . χ 
ξίας; Νήπιον τό παιδίον δεν δύναται νά τακτοποίηση τα  πρχγ- 
ρατά του, άλλά δύναται ήδη νά τακτοποιή τά  πα ιγνιά  που.

Έκείθεν δέ καί διδάσκεται τήν τάξιν. Δέν άρκεί ή ρήτηρ η τ, 

πρεσβυτέρα αδελφή νά τοποθετή ταΰτα , άλλ’ αυτός ο παις 
εις όν έκάστοτε θά δίδωσι νά έννοήση τήν φρίκην, ήν έρποιεΐ 
δωράτιον, έν ώ τά  'έπιπλα είναι άναρεμιγρένα ρέ ετερογενή, 
άντικείρενχ. Εύθύς ώς αί δυνάμεις του τώ έπιτρέψωσι τούτο, 
θά τόν συνειθίσωσι νά διπλώνη μόνος ή μόνη τά  ενδύματα της,, 
νά τά  τοποθετώσιν εις σύρτην άποκλειστικώς ίδικόν των. Ιίλήν 
γενικώς πρό τοΰ ρικροΰ τούτου άγώνος αί μητέρες όπιοθοχω- 
οοΰσι : Άποφεύγουσιν αύτον τόσω ρ.άλλον εκουσιως, καθόσον·
τοίς προξενοΐ άνίαν, έναντιουρένων πάντοτε τών μικρών εις το. 
άχαρι τοΰτο εργον καί προσφευγόντων πολλάκις προς άπαλλα-
γήν εις τά  δάκρυα.

Διατί νά κλαίη το παιδίον ; Οΐ'ροι!. - - 'Ενίοτε τοΰτο ειναο 
άναπόφευκτον πρός τό ίδιον αύτοΰ συμφέρον. Προτιμ.κτε ή 
θυγάτηρ σας, καταστάσα νεάνις, ’έπειτα γυνή καί οικοδέσποινα 
νά ρή δύναται ποτε νά τακτοποίηση τήν οικίαν της ; ΙΙροτι- 
ράτε εις τό δωμάτιόν της ούδέν πράγμα νά ήναι εις την θεσιν 
του ; Έ ν μαν.δήλιον, εις λαιμοδέτης, 'έν επώριον να ηνχι έρ- 
ριρένα έπι τών καθισμ.άτων ; Ή  έσθής ήν εξεδυθη έρριρένη έπι 
τής κλίνης η άλλαχοΰ ; Οί σύρται άνοιγόμενοι νά παρουσιά- 
ζωσι κυκεώνα πραγμάτων ,άναρίξ τεθειρ.ένων ; 1 οιαυτη γυνή
κυριολεκτικώς θεωρείται ράθυμος, προτιρώσα την διαρκή ά τα -
ξίαν έν τώ  οίκω της, τής τάξεως.

Καί ή ύκνηρία αυτη δέν δικαιολογείται, ώς άπορρέουσα έξ 
έλλείψεως χρόνου. Διότι πλειότερον χρόνον χάνει τις ζητών 
πράγίΑΧ έρριρενον άτάκτως οπου ετυχ_εν, ή εάν αρχήθεν ή.ο ε.ς 
θέσιν ώρισρένην. Συγχρόνως αποφεύγει τις το άξιοθρηνητον θέ
αμα οικήματος,όπερ ή αταξία καθιστά άκχτοικητον εις ατορον 
έχον έξεις τακτικάς. Και έάν τό άτομον τοΰτο ητο ό σύζυγος; 
Δέν είναι προτιμότερου νά κλαύση άπαξ ή δίς ή άνυπότακτος 
ποάς τήν εξιν τής τάξεως ρικρά κόρη, ή νά εκτεθή εις τα 
ορρατα τοΰ συντρόφου τοΰ βίου της ; Είναι βέβαιον όρως ότι 
ή δυσμένεια παρ’ αύτώ αναπτυσσόμενη δέν θά τώ απόσπαση 
ποτέ παράπονόν τι, ή λέξιν ζωηράν καί μάλιστα δηκτικήν ·, 

Ήξεύρω ότι όσον άφορά τήν τάξιν ύπά.ρχουσι πρόσωπα ευ
χαριστούμενα ρέ τά φαινόμενα. Άρκεί τά  έπιπλα νά ήναι εις 
τήν θέσιν των καί οί σύρται κεκήεισρένοι. Ά λλ ’ έάν ήνοίγοντο; 
τά  πάντα άνω κάτω, ούδέν τακτοποιημένου, άλλ’ απλώς κε- 
κουρρένον εκεί διά νά μή φαίνηται. Τοΰτο καλείται η υποκρι
σία'τής τάξεως. Συμφέρει ή υποκρισία αύ.τη.νά ρή κχταστή 
ή πρώε?? Ι.ξιε ποΰ παιδος ή τής κόρης.

Έ ν ΆΟήναις 29 Φεόφουαφίου 1892.
Β α ο ιλ ο λ ή  Κ . Κ υ ρ ι α κ ίδ ο υ

Η  Η Λ Α Κ Α Τ Η
Πόσοι δέν τήν έψαλαν ρή έξχιρουμένου. ουτε τοΰ θείου αοι-

δοΰ Όμηρου ! 'Υπήρξε τό σύμβολου τοΰ γυναικείου^ φυλου
έπ! σειοάν όλην αιώνων, καθ’ ούς αί»;υναικειαι χειρες άνεπλη-
ρουν τον άταόν καί όλας τάς νεωτέρας έν τή βιομηχανία έφευ- 
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Τήν έπινόησίν της πρέπει να άποδώση τις εις τ-ςν πρωτην 
γυναίκα, ής ή φιλοκαλία ύπηγόρ^σε,τήν έναλλαγήν τοΰ δερ
μάτινου ένδύρατος διά τοΰ έξ υφάσματος τοιούτου. Η ηλα 
κάτη είναι άναντιροήτως τό πρώτον όργανον τοΰ^πολιτισ;αοΰ, 
υπήρξε δέ πάντοτε ίδίάζον καί απαραίτητον σκεΰος τών ,.α 

τό ιχρχικών οικων.



'Η ηλακάτη , ήν σήμερον κχτχορονοΰμεν, ή τον εις τους 
αρχαίους χρόνους διά τε τάς βασίλισσας ώς καί τάς πτωχάς  
χωρικάς, διά τάς ώραίας καί τάς δυσειδείς, διά τάς νέας καί 
τάς γραίας, τό όττλον καί ή άσπίς τής γυναικός. ’ IIτο ή σω- 
μ.ατοφύλαξ ένταυτω δέ καί ό παράγων τής οικιακής εύμα- 
ρείας, ή σύντροφος έν τή μ.οναςία, τό γόητρον τών χειμερινών 
εσπερίδων, τό έμβλημα τής γονίμου καί μακροθύμου έργασίας.

Τόσον άχώριστος άπο τήν γυναίκα ήτο ή ηλακάτη ώστε 
καί αί θεαί αύτα ί τής άρχαιότητος αϊ τε όλύμπιαι καί κ ατα 
χθόνιοι είκονίζονται φέρουσαι ηλακάτην. Α ί Μοίραι, γυναικεία-, 
τοΰ ' Αδου θεότητες, φέρουσιν πάντοτε ώς έμ.βλημα ηλακάτην, 
δ ι’ ής κατά  τήν μυθολογίαν παρασκευάζουσι τό νήμα τοΰ αν
θρωπίνου βίου, όπερ ή Ινλωθώ κλώθει, ένώ ή Λάχεσις περι
στρέφει την ηλακάτην καί ή Άτροπος κόπτει.

Κ α ί αί Νόρναι, Σκανδιναυίκαι γυναικεία-, θεότητες προί- 
σταντα ι επίσης κλώθουσαι έπι ηλακάτης το νήμα τής ζωής. 
Τά ονόματα έκείνων είναι Ούρδά ήτοι παρελθόν, Βεράνδη 
ήτοι παρόν καί Σκάλδα ήτοι μ.έλλον.

Ή  ηλακάτη έχρησίμευσεν ώς ύπόθεσις θαυμάσιων εικόνων 
τών έςοχωτέρων Ευρωπαίων ζωγράφων. Είς τό έν Φλωρεντία 
άνακτορον Π ίττη υπάρχει ώραία τοΰ Ρ αφαήλ είκών παριστά- 
νουσα τάς τοείς Μοίρας.

ΤΙ ώραιοτέρα δ ’ είκών τοΰ Βελασκουεζ έν τώ  μουσείω τής 
Μαδρ ίτης είναι «α ί χΛώστριαίη του.

ΤΙ ηλακάτη τοΰ γάμου άνεπλήρου παρά τα ϊς άρχαίχις τό 
νυμφικόν κάνιστρον τώ ν συγχρόνων, ήτο δε τό σύμ.βολον τών 
οικογενειακών άρετών. Τό μ.όνον έγκώμιον τό οποίον έκαμον είς 
τιμήν τής Λουκρητίας μετά τόν θάνατόν .της ήτο ή έςής έπι 
τοΰ τάφου της έπιγραφή : «Οοιηιιιτ) ΓΠίΐιΐ3ίΙ, ΙυΗηΛίϊΐ ίίοΗ»
('Έμενεν οίκοι καί έκλωθεν έρια). "Οπισθεν τής .νύμφης έφερον 
πάντοτε κατά  τήν εποχήν εκείνην ηλακάτην, ϊνα ύποδεικνύω- 
σιν αυτή τά  μετά τον γάμον καθήκοντα της.

'Ε λένη  Γεωργεά,δου.

Ε Π Ι Σ Κ  Ε Ψ  Ε Ι Σ

Ουδέποτε νεανι; ποό της εικοσαετούς αύτή; ηλικία; μεταβαίνει μόνη εί; 
ίπίσκεψιν, άναπληρούσα, ούτως ε’ιπείν, ττ,ν μητέρα. ’Επισκέπτεται μόνον συμ- 
μαθητρία; η φίλα;, αλλά καί παλιν συνοδευομένη η υπό υπηρέτου ή υπό τή; 
παιδαγωγού τη;. Νεωτέρα τών είκοσι πεντε ετών δεν έ’χει ίδιον έπισκεπτήριον. 
Σ'υνοδεύουσα τή» μητέρα τη; εί; επισκέψεις γράφει έν τώ Ιπισκεπτηρίω εκεί
νη; διά μολυβδοχονδύλου τά; λέξεις: μετά τής Ουγατρός της. Έάν είναι όοφανή 
μητρός. τότε γράφει τά; αϋ :α ; λέξεις είς τό έπισχεπτη'ριον τοΰ πατρό; της ή 
μετά τής αδελφής της εις τό έπισκεπτήριον εγγάμου αδελφής. Ε πίσης δεν δέ
χεται επισκέψεις, έάν ή μήτηρ ή πρεσβυτέρα τις συγγενής ή τουλάχιστον άδελ. 
φός δεν εΰρίσκεται Ιν τώ οίκω.

Έ αν δυστύχημά τι συμδή εις φιλικήν οικογένειαν, έν ή υπάρχουσι νεάνι- 
ν-.οες φίλα-, της, οϋναται τότε και αυτη νά συνοδεύση τήν μητέρα της παρά τη 
πενΟούση οικογένεια, φέροοσα πάντοτε μέλαν φόρεμα καί άποφεύγοοσα νά όμιλή 
είς τά; πενθούσα; δια νεανικά; διασκεδάσεις, ή ίδικά; τη; ευχάριστου; εντυ
πώσεις. Συνοδεύει έπίση; τήν ιδίαν μητέρα εί; επισκέψεις ευχαριστηρίους, κα
τόπιν χορού ή γεύματος αποφεύγει όμως νά συνοδεύη αυτήν είς επισκέψεις Ιν- 
τελοϋς εθιμοτυπίας, αίτινες ούδεμίαν τέρψιν καί εύχαριστησιν προξενούσι.

Έ άν φίλη της άναγγείλη αύτή εύχάριστον τής μνηστείας τη; είδησιν, επι
σκέπτεται βεβαίως αυτήν ϊνα τήν συγχαρή, αποφεύγει όμως νά έκφέρη κρίσεις 
περι τού μνηστήρος ή νά φαίνεται αδιάφορο; διά τήν χαράν τής φίλης της. 
Αϊ επισκέψεις αυται όση οίκειότης καί άν ύπάρχη μεταξύ φίλων δέν παρατεί- 
νονταί ποτε πέραν τής ήμισείας ούρα;.

’Ήδη ότε απανταχού σ/εοόν έπεκράτησεν ή συνήθεια τής καθ’ ώρισμένην 
ημέραν υποδοχής, ή κόρη τής οικογένειας βοηθεϊ μεγάλω; τήν μητέρα εί; τά 
πρός τού; Ιπ.σκέπτα; καθήκοντα της. Έαν βλέπη κυρίαν τινά άπομονουμένην 
καί άγνωστον μεταξύ τών λοιπών, σπεύδει πλησίον της, άνταλλάσσει μετ’ αύ-

τής φιλόφρονα; λέξεις, φροντίζει νά τήν συστήση πρός τά; λοιπά;, τε'λος άν*- 
πληροί πάσαν τή; μητρός έ’λλειψιν καί παρίσταται ο»ς ό αγαθός άγγελος τή- 
αιθούσης. -.η.

Έ ν γένει δέ είτε δεχομένη είτε άποδίδουσα έπίσκεψι; νεάνι; καλώ; άνατε- 
θραμμένη δέν λαμβάνει ποτέ μέρο; εις συνομιλίαν, εν η κακολογούσιν ή κατα- 
κρίνουσι τρίτου;, έν γίνει δ’ είς πολιτικά; ή επιστημονικά; συζητήσεις. Είναι 
νέα έ'τι, ούστε ή γνώμη τη; νά δύναται νά βκρύνη επί τή; πλάστιγγο; τής συζη- 
τήσεως, αποκτά δ’ ασυνείδητο»; ό»ς Ικ τής απερισκεψίας της εχθρούς, οίτινες 
δύνανται νά άποβώσι λίαν επιζήμιοι διά τήν υπόληψίν τη;.

Αί γυναίκες έν γένει καί αί νεάνιδε; ιδία οφείλουσι να ακούωσι πολλά, αλλά 
νά λέγ-οσιν ολίγα, έχουσαι πάντοτε ύπ’ όψει τό αρχαΐον σοφόν λόγιον. Γ ι». 
ν α ι κ ί κ ό σ μ ον ή σ ι γ ή φ έ ρ ε ι  κυρία τού κόσμου.

Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ  Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Σ  Ε Ν  Α ΙΓ Υ ΊΤ Τ Ω ι

ΤΙ έν ’Αλεξάνδρειά Έ λληνικη -παροικία θά δεχθτ) κατά  τάς 
■ήχ.ε'ρας τα ύτα ς  την έπίσκεψιν της γνωστής άνά τόν Ελληνικόν 
κόσίΛΟν Έλληνίδος καλλ-.τε'χν.δος κ. ’Αθήνας Σερευ.ε'τη.

Δεν άίλφιβάλλοαεν ότι τά καλλιτεχνικόν τάλαντον της Έ λ-  
ληνίδος ρ.ας θά έκτ-.υ.ηθτί δεόντως καί τταρά τών έν Α ιγύπ τω Έ λ-  
ληνικών παροικιών, αϊτινες πάντοτε διεκρίθησαν διά την φιλο- 
¡λουσίαν των ώς καί διά τά  ακραιφνή των πατριω τικά αισθή- 
ριατα. Την συαπαθη καλλιτε'χν-.δα κυρίαν συνοδεύουσ-.ν αί εύ- 
χαί τών πολλών ένταΰθα φίλων καί θχυααστριών της είς τήν 
άνά τήν Α ίγυπτον καλλιτεχνικήν ταύτην περιοδείαν της.

Θ Ρ Η Σ ΚΕ Υ Τ Ι Κ Α Ι  ΟΜΙΛΙΑΙ

Ε Ν  ΤΩ , Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο . Σ Γ Λ Λ Ο Γ Ω . Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο .
Ώραίαν άρ/ήν, την τών άνά παν Σάββατον θρησκευτικών ομιλιών, ενεκαι- 

νίασεν από τής παρελθούσης εβδομάδος τό συμβούλιον τοΰ Φιλολογικού Συλ
λόγου Παρνασσού.

Εις τούτο συνετέλεσε μεγάλως ό παρ’ ήμιν Γυναικείος έκπαιδευτικός Σύλ
λογος, τή προτάσει του όποιου ό Παρνασσός διά τής εγνωσμένης του Προε
δρείου του δραστηριότητας προέοη αμέσως εις έκλογήν τών ρητόρων, και εις 
εφαρμογήν του ευεργετικού τούτου με'τρου.

Απαρχήν τών θρησκευτικών τούτων ομιλιών εποιήσατο κατά τό προπαρελ- 
θόν Σάββατον ό διαπρεπής τής Θεολογίας καθηγητής κ . Διομήδης Κυριάκό;,. 
δΓ ωραίας και εμβριθέστατης αναπτύξεων τής επί του όρους ομιλίας τοΰ’ Ιησοΰ.

Περί τής χθεσινής του γνωστού και διαπρεπούς παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικού 
ρήτορος κ. Μοσ/άκη ομιλίας Οέλομεν γράψει εις τό προσεχές φύλλον.

Η Α Γ Ο Ρ Ε Υ Σ !  Σ Τ Ο Υ  Κ. Ρ Α Λ Ο Υ
Τήν παρελθούσαν Κυριακήν 6 νεαρό; φιλόλογο; καί συγγραφεύς κ. Κ. Ρα- 

δο; ίποιήσατο έν τή αιθούση τής ’ Επιστημονική; Ε ταιρ ία ; καλλιεπή και εν- 
διαυέρουσαν διάύεξιν περί τού άρτι άποθανόντο; Γάλλου ναυάρχου Ζουριεν οε 
λα Γραβιέρ, ου τό σύγγραμμα τόσον γλαφυρώ; μετέφρασεν εί; τήν καθ’ ήμα; 
γλώσσαν ό κ. Ράδο;.

Τά πολυπληθές ακροατήριον έχειροκρότησεν ένθούσιωδώς καί συνέχαρη απο 
καρδίας τόν εύ’γίωττον ρήτορα.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Π αράδοξον χ ο ρ ευ τ ικ ό ν  εθ ιμ ο ν . Εν τή μεσημορ-.νή 1 αλλία ύπάρχ=ι 
παράδοξον χορευτικόν εθιμον, τό οποίον οί Γάλλοι οοκιμαζουσι νά εισαγαγωσι 
καί εί; τά; λοιπά; τή; Γαλλίας πόλεις. Πά; χορευτής μεταβαίνει ε’ι; τήν άί- 
Οουσαν τού χορού, φέρων μεθ* Iαυτού άνθη· τινά τεχνητά Ες αυτών προσφέ
ρει άνά εν πρός τάς χορεύτριας, μ.εθ’ ών επιθυμεί νά[ / ορεύση. Αύται θετουσι 
τό άνθος έπι τής ζώνης των, και ουΟει; άλλος ζητεί παρ αυτών τόν χορόν 
έχεΐνον. Μετά τόν χορόν ή χορεύτρια επιστρέφει τό άνθος εις τόν χορευτήν τη;·

Γ υ ν α ικ ε ία  α ΰ τα π ά ρ νη σ ις . Έ ν τώ παρεκκλησίου τού ΙΙιτοβουργου εν 
Νέα Τ ό  κη ή δεσποινίς Κάτε Λρέξελ ήσπάσθη τόν μοναχικόν βίον, ϊδρύουσα 
αύτή νέον τάγμα αδελφών τή; 'Αγίας Μεταλήψεω;. Καταθετει δε τήν εξ οκτώ 
Ικατομμυρίουν δολλαρίων περιουσίαν της, πρά; βελτιωσιν τή; τύχης τών Ινδών 
γυναικών, έν γένει δέ τών μαύρων, οιτινες τοσα ύφιστανται έ’τι μαρτυρία 
παρά τών πεπολιτισμένων Ευρωπαίων.

Ό  χορός τη ς  Έ νώ α εω ς τ ώ ν  Γ υ να ικ ώ ν  τή ς  Γ α λ λ ία ς . Επιτυχ»-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

κα ί λ ία ν  προσοδοφόρος ΰπήρξεν ό τήν 1 6ην ’Ιανουάριου οοθει; εν τω 
Hotel’Continental ευεργετικό; χορός τής Ένιόσεω; τών γυναικών τής 1 αλ- 

| | « 5  Τόσωματ'εΐον τούτο έψήφ.σε τό ποσόν 60,000 φρ. πρός συμπλήρωσιν 
|*δν έν [Ιαρισίοις οίκοδομουμένων κατ ’ αύτά; δώδεκα προσωρινών νοσοκομείων.

Έπίση; έψηφίσθηταν 225,000 φρ. πρός τρίμηνον λειτουργίαν τών νοσοκομείων 
ί* ο ύ τ ι- ν  Αι ¿ν ταίς Ιπαρχίαις Ιπ-.τροπίαί Ιχουσιν άποθεματικον κεφαλαιον ε’ ς 
Κρ Γ Εκατομμυρίου φρ. προωρισμένων πρός διοργάνωσιν 6,500 κλινών εν

Γ.ζ ρίπτω σ ι πολέμου.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ν  δ ε λ τ ι ο ν

Έόηυιοσιεύθη κυρωθείς ο νόμος περί τροποποιήσεως του τ ελ ω νε ια 
κού δασμολογίου.—Έ ν  Θ εσσαλία άνεφάνησαν άρουραΤοι μύς κατα  χ ι 
λιάδας άπειλοΰντες τήν γεω ργίαν . Ή  κυβέρνησις έλαβε σύντονα κατ 
αύτών μέτυα. — Ή  »ομική σχολή τού Έ θ ν . Π ανεπ ισ τημ ίου  προέ- 
τεινεν ώς καθηγητάς τούς ύφη γη τά ς κ . Ν . Δημαραν κα ι Κ . Πολυ- 
γ-νην.— Ή  Λύτοκράτειρα τής Α υστρ ία ς άφ ίκετο είς Κέρκυραν.— Ά ν α -  

' μένεται οέ αύτόσε καί ή Ά ρ χ ιδο ύκ ισ σα  Σ τεφ α ν ία , χήρα τοΰ α ύτο - 
κτονήσαντος διαδόχου Ροδόλφου.— Ό  κ. Μ. Π απάρρηγόπουλος, ό έν 
Πετρουπόλει πρεσβευτής, δ ιωρίσθη τοιουτος κα ί παρά τώ  Β ασιλεύ 

τής Ρουμανίας.
Οί άποτελούντες τήν επ ιτροπήν τής συστάσεω ς τής Κ αΛ .Ιιτεχη- 

κής ίχθε'σεωε χα,πά τάς έορτάς τώ ν αργυρών γάμω ν τώ ν Β ασ ιλέω ν , 
έθεσα» τάς βάσεις ύφ ’ άς θά συσταθή  ή έκθεσι,ς α ΰ τη . 'Η μέρα τής 
ένάρςεως ώ ρ .σ ϊη  ή 15 ’ Ο κτωβρίου 1892 . Έ ν τή  έκθεσει ταυτγ, Οά 
ώσι δεκτά μετά τήν γνωμοδότησιν έςεταστ ική ς έπ ιτρ οπή ς, έργα ζ ω 
γραφικής, γ λ υ π τ ικ ή ς , αρχ ιτεκ τονική ς κα ί χα ρ α κτική ς. Τά έκ τ ιθεμ ενα  
έργα θά ώσι πρ ω τότυπα , ά ν ιιγρ α φ α ί δε θά γ ίνω ν τ α ι δεκτα ί μόνον 
άν έςετελέσθησαν δΓ ιδ ιαιτέρου τρόπου έργασίας, ή το ι άν έλα ιογρα- 
φία τις ε ίνα ι ά ντ ιγεγρ αυμ ένη  ή δι’ υδατογραφίας ή δΓ οίουδήποτε 

μέσου χαρακτικής.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Μ. I. ’Α ργοστόλιαν . Καλή και φιλοφρων επιστολή σας εληφθη. 
Εύχαριστούμεν θερμώς καί δΓ εύγενή ενθουσιασμόν καί διά μεγαν ζήλον. Α-. 
σννταγαί σας ώραιόταται. Λημοσιεύομεν μίαν σήμερον. Δρ. 15έλήφθησαν. Και 
πάλιν εύχαριστούμεν. — Ααυρία. Ή  έπιστολή σας μάς εξέπληξε. Μεταξύ ανα
μνήσεων καί καθηκόντων τά δεύτερα έπικρατούσι. — Καν Β. Κ. Κ. Αθήνας· 
Γνωρίσατε' μοι παρακαλώ τήν διεύθυνσίν σας. — Κον I. ΓΙ. Β . Σ ουλενα .

Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Λιά τού εν Πειραιεΐ κ. Καραβια. Καν Ευ. 
Π. Ρ . Ρ ίίον Κ αρλοβάσεον. Βεβαίως δύνασθε νά τήν έχ_ητε εις Κ)πολιν, 
περιλαμβάνουσα τακτιχώς αύτήν παρά τών έχει διανομέων μα;. 1 νωρισατε 
μα; μόνον τήν έκεΐ διεύθυνσίν σα;. — Καν Β Α. Γ ενεύην. Ευχαριστούμε 
θερμώ; δΓ εΰγενεΤς χρίσει; καί συγχαίρομεν δΓ ιοραϊα πατριωτικά αισθήματα. 
Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. ’Έκθεσι; άποκλειστικώ; κυριών δέν θ* γίνη κατ* 
τό έτο; τούτο, αλλά γενιχαί, ούτω; είπείν, καλλιτεχνικά! εκθέσεις δύο. 'Ώστε 
καί είς αύτάς δύνασθε νά λάβητε μέρος. — Καν Σ. Α . Ζ. Α θ ή να ς . Συνδρο- 
μήτρια ένεγράφη. Υ πέρ  προστατευομένης σας έπράξαμεν εύχαρίστως ο,τι ήδυ- 
νήθημεν. — Κον Ε. Α . ϊά μ ο ν .  Παρά τού υιού σα; έλάβομεν δρ. 80 και 
όχι φρ. 90 ώς γράφετε. Εύχαριστούμεν έν τούτοι; θερμώς καί γράφομε.^— 
Κον Σ. Σ. Τ ο ΰρ νο -Μ χ γο υρ έλ ι. Επιστολήν σας ώς καί φορτωτικήν ελαβο- 
μεν. Μυρία; εύ/αριστίας. Λυπούμεθα διότι σ ί ;  παρέχομε-» τόσα; άνησυχίας. 
Γράφομε-»'. -  Καν Σ. Α . Γ ιο ύρ γεβ ο ν . Έλησμονήσαμεν νά σάς γράφωμεν 
ότι τά 'δύο καλλιτεχνήματα έλήφθησαν καί ότι θά φροντίσωμεν να τά έκθέσω- 
μεν είς άμφοτέρα; τας διοργανουμένας εκθέσεις. — Καν Μ. Γρ. Γ ενεύην. 
Ένεγράφήτε. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστούμεν. — Κον Μ. Γ. Γ α λ ά ζ ιο ν . 
Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Εύχαριστούμεν. 
— Καν Θ. Π. Λ ευκω σ ία ν . Εύχαριστούμεν δΓ εόγενή φροντίδα. Πράξά'τε όπως 
νομίζετε καλόν- — Κον Ν. Ν. Τ α υρ ίδ α . Ρουβλ. 7 έλήφθησαν. Εϋχαριστού- 
μεν. — Καν Ε. Γ . Ν. £ ό φ ια ν . Ένεγράφη. Μυρία; ευχαριστίας δΓ εύγενή 
φροντίδα. — Κον Δ. Λ . Μ ήνιαν. Τό φύλλον σας κατά λάθος τή; διεκπεραι
ώ σ ε ις  έξηκολούθει, φαίνεται, νά στέλλεται είς Βώλον. Ή δη έλήφθησάν τα 
κατάλληλα μέτοα. όίουσική ζητηθεΐσα άπεστάλη έγκαίρως. — Κον I. Β. 
Κ )πολιν. Δ ' τόμος έδόθη εί; βιβλ. Κ. Ό  πέμπτος συμπληροϋται μόνον^σή
μερον — Καν X. Μ. Κ )πολιν. Γνωρίσατε' μοι έά» σά; κχθυστεροϋσιν αριθ
μοί. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. -  Καν Κ. 1>. Μ ιτυ λ ή νη ν . Δημοσιευ- 
θήσεται. — Καν Θ. Μ. Κ εφ α λλη ν ία ν . Φύλλον καί ήμερολογιον απεστακη 
εύχαρίστως. -  Καν Σ. Δ. Δ. Γ ο υμ ίσ ι. Ό λα  αύτά συμβαίνουν έν  ̂ αγ»οί* 
μου καί θλίβομαι μεγάλως διά δίκαια παράπονά σα;. Έ ν τούτοι; απο της 
τελευταίας τού κ. Κ. επιστολής έδόθησαν αί σχεΤίκαί δωιταγαί, και ήλπ-ζον 
ότι πάσα άφοομή παραπόνων ηρθη. Μήπως υπάρ/τ) εν τφ, »υόλβι σα, και α *Λή 
οέρουσα τό αύτά ό'νομα — Κας κ. συνδρομήτρια;. «Αθήνας. Δρ. 32 Οπερ 
τή ; ’Αδελφότητος τών Θυγατέρων τού Βασ.λέως έλήφθησαν. Σα; ευγνωμονου- 
μεν καί συγχαίρομεν διά τά φιλάνθρωπα καί εύγενή σα; αισθήματα.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η

"Ολα τά πτηνά κυνηγίου ή οίκόσιτα, δέν πρέπει νά μαγε-.ρεύωνται τήν αύ
τήν ή αέραν καθ ’ ήν έφονεύθησαν. Πρέπει να μείνωσι τουλάχιστον μ-ίαν ήμέραν 
πριν να έψηθωσιν, άλλως τό κρέας των είνε πολύ σκληρόν. Έαν ομως έκτα
κτο- ανάγκη παρουσιασθή νά σφάξητε όρνιθα καί μαγειρεύσητε αύτήν άμέσω;

2 6 Ε  Π  I  Φ  Υ Λ  Λ  I  Σ ,

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

Ή άτυχης Μαγδαληνή κατειλημμένη υπό τρομεράς μελαγχολίας διηρχετο 
τό πλιΐστον τών στιγμών της άπελπισίας της εν τφ δωματιω, εν ω είχε δολο- 

¡.ίφονηθή η μητηρ της. Πλήν της όδυντ,ράς λύπης, ήν ή άτυχης νεάνις ησΟάνε- 
Χο διά τόν φριχώδη θάνατον της λατρευτής μητρός της, κατειρύχετο αυτη κα! 
δπδ. βασανιστικής ιδέας κατατρυχούσης νυχθημερόν τό πνεύμα και τήν ψυχήν 
της. ΙΙώς διενοειτο ό Ροβέρτος ό μνηστήρ της, ό Ροβέρτος οστις τήν ελα- 
τρευε, χα\ δστις ελάτρευεν τήν μητέρα της ώς άληθής υιός της, πώς ήούνατο 

είναι και δολοφόνος της έν ταύτφ· Και όμως τόν εΐχεν ιδει αυτή. Και τόν 
ειχεν εκδικηθή, συντελέσασα διά τής μαρτυρίας της όπως άποσταλή εις τό κά. 
τεργον·

Αλλ* διατι καθ’ ύπνον, -εις τρομερά και φρικώδη όνειρα έβλεπε τήν ώχραν 
του νέου κεφαλήν, στρέ^ουσαν πρός αύτήν βλέμμα περι δάκρυ και αιτιωμέ- 
νην αύτήν ότι αδίκως τόν εί/ε κατηγορήσει, Διατι εις τά ώτά της άντήχει 
Ενίοτε ή τελευταία φράσις, ήν ό νέος τή άπηύθυνε ευθύς μετά τήν καταδίκην 

Μαγδαληνή ! εν όνόματι τοΰ Θεοΰ μή λησμονήσης Οτι χάρις εις σέ ή 
νθρωπ νη δικαιοσΰντ, καταδικάζει ένα άθώον*

Η μόνωσις είς ήν εΐ/ε καταδικάσει Ιαυτήν άπό τής ημέρας τών τρομερών 
**ε:νων δυστυχημάτων συνετέλεσεν επί μάλλον είς τό νά τραχύνη τόν χαρ*- 
^ ρ ά  της. Δέν Ιδέ/ετο κανένα πλήν του ίατροΰ Βορναόέλ καί τοΰ Κορβόλ, 
^ •5  ειχεν άναλάβει τήν διαχείρισιν όλης τής περιουσίας της.

Αλλα χαί πσός αυτούς ιδία πρός τόν τελευταΐον ή Μαγδαληνή Ιδείχνυεν 
ϊιπαθειαν χαί άποστροφήν ά/.ατανίχητον.
Εκείνος ομως δέν είδαίνετο δυσηρεστημένος διά τήν ψυχράν καί απότομον

τής Μαγδαληνής πρός^αύτόν συμπεριφοράν. Τουναντίον ή ιδέα του να γινη σύ
ζυγός της εφαίνετο ριζωθεισα δριστικώς είς τόν νουν του, καί ή ψυχροτης ο 
αύττ ' είχε μεταβάλλει τό πάθος του εί; παροξυσμόν άκατανίκητον.

Πράγμα τρομερόν κα* φρικώδες! Τό χυθέν «Τμα τής μητρός έκ6ίνης, ήν ώνει- 
οοπώλει ώ ; τοελλός να σφίγξη εί; τήν άγκάλην του, αντί να τον απομακρυνη 
αύτής, συνετέλει είς τήν εξαψιν τοΰ κτηνώδους, πρός τήν κόρην πάθους του.

"Οταν δέ ανηστήοές τινες’ Ιπεφάνισαν είς τόν ορίζοντα τοΰ εξοχικού μεγάρου 
δ Ινοοβόλ κατελήφθη ύπό παράφρονος οργής· Ή  Μαγδαληνή εν τούτοι; υπέρ 
ποτε άλλοτε δυστυχής, ούτε πρός στιγμήν κάν Ιπέτρεψεν εις Ιαυτην να σκεφθη 
περί γάμου καί ούτω οί μνηστήρες άπεμακρύνοντο άπρακτοι και οι φοοοι του
Κοοβόλ διεσκεδάζοντο. ^

Ό σον έν τούτοι; καί άν ε'χεν άποσκληρονθγ, ή καρβία τόο, οπηρχον σ-ιγμαι 
καθ’ άς αί’σθτ,αα φόβου, αορίστου ανησυχία;, ίσως δέ καί τύψ ιω ; συνίίδήσ««,; 
κτάοαττον τά; σκέψεις του καί είς άληθή τόν ένέβαλον άμηχανιαν. Προς οια- 
σκέδασιν καί καθησύ/ασ-.ν τού νευρικού του συστήματος κατεφευγεν ει; πνευμα
τώδη ποτά, έλπίζων νά εύρη εν τή μέθη τήν άναγκαίαν ουναμιν, οπω; παλαι-

 «»αντασ’'α; του καταδιώξεoJV κατά τής οσημεραιση κατα των τρομάρων τη , ν^αντΛΔ.-ι, »
έξεγειεομενης συνειδήσεώς του. ^

"Επρεπε τό μαρτύριαν τούτο νά λάβη πέρας. ,Τώ εχρε.άζετο οριστικόν απο. 
τέλεσμά, ίκανοποίτ,σις των πόθων του, ή κολοσιαϊα τέλο; περιουσία τής ορ
φανής, πρό παντό; δέ ή ώραία Ικει’νη κόρη, ή; τήν κατάχτηση» έπεθύμει ήδη 
ώς παράγων. Τότε μόνον θά έλησμόνει τό παρελθόν.

’Αλλά πως νά υπερνικήση τήν οεδηλωμένην τής κόρης άντιπάθειαν. Απη- 
τεΤτο έκτακτός τις περίστασις, όπω; α ίσθή^τα συμπαθεί»; διαδεχθώσι τήν 
ένστικτον πρός τόν άνθρωπον εκείνον αποστροφή-» της.

Ή  τύχη ηύνόησε καί πάλιν τόν Κορβόλ. Ε ί; τών πολλών αποτυχοντων 
μνηστήρων τή; δο; Κερμαδέ'. συνηντήθη ποτε έν οικογενειακή τ-.ν̂ ι συναν^ 
στροφή'μετά του Κορβόλ. Βαρίω ; φέρων τήν άπώλειαν ν ύ μ φ η ς , ής ή περι
ουσία θά έςώφλει πάντας τού; παλαιούς λογαριασμού; του, ό νεαν'σκο; εκείνος 
έξεφράσθη,—λόγου γενομένου περί τής δος Κερμαδέκ,—μετα ασεβειας και οι-
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πότε τζρ\ν την σ^άςετε, ποτίσατε την εν κο/λ-.άριον οςους.. Έ άν ο:ον δήποτε 
ιώ ν  ανω πουλαρικών κάαετε ψητόν ε'.ς σούβλαν, το περιτυλίγετε εντός καθα
ρού -/άρτου καλώς βουτυρουυιενου ή μ.ε ελαιον · ηλεψίλένου και έπειτα τό γη· 
^ Ετ5. "Οταν πλησιάζη νά είναι έτοιμον, αφαιρεΐτε τό '/άρτι και περιστρεφετ; 
πό Ίητόν σας ταχέως έττί τίνος στιγμάς έπι δυνατή; πυράς. Ουτω κοκκινίζει, 
-γίνεται τραγανωτόν, χωρίς νά χάση ποσώς τήν γεύσιν χαί τόν χυμόν του.

ΣΓΝΤΑΓΑΙ
Κ υδ ώ νια  «α ρ α γ ε μ ισ τά . ’Εκλέξατε άρροκύδωνα στογγυλά, κόψατε τό 

επάνω μέρος χωρίς νά τρυπήση, κατόπιν σκκψχτε και γεμίσατε μεκημα, τον 
•όποιον έχετε Ετοιμάσει, ώ ; εξής :

’ Εκλέγετε κρέας κατάλληλον διά κημά ήτοι τό τουφερώτερον μέρος, τόν κο- 
-τ ετ ε  λε'πτότατον, άραιρεΤιε όλα; τάς ίνας, προσθέτετε πέντε ώά όχι όλων τα 
λευκά έν η δύο μόνον, κανέλαν, ολίγον μοσχοκάριον, ολίγα γαρόραλα και ζά- 
χαριν λεπτοκοπανισμένα, τόν ζυμόνετε και τόν καβουρδίζετε έπι μ=.ριας πυράς 
•όταν είναι έτοιμος γεμίσατε’ τα και σκεπάσατε μί τό τεμάχιον όπερ άρηρέ- 
•σατε, και τό όποιον καρρόνετε ολόγυρα με γαρόραλα οια νά μην εςατμι^εται, 
τά τοποθετείτε έντό; χύτρας χάλκινης προσθίτουσα τό άνάλογον βούτυρο» και 
όλίγην πάσταν (ντομάταν), σκεπάζετε καλώ; τήν χύτραν και άρήνετε νά σιγο- 
-ψήνωνται επί ασθενούς πυράς, αμα είναι κατά τό ήμιαυ εψημενα έπιπάσσατ= 
διά λεπτής ζακ/άρεω; και κανέλας σκεπάσατε Ιρμητικώ; τήν χύτραν και αφή
σατε’ τα έως ότου ροδίσουν και έψηθώσι.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον γίνονται τα μήλα και τά αχλάδια.
ΙΙουλιά . πχρο ιρσ ιγεμ ιοτά  Μαοίσατε πρό μιας ημέρας αραιρέσατε τά εν- 

πόσθια καί κρεμάσατε τα ένα στεγνώσωσι, τήν έπομένην πλύνατε καί άλατί- 
•σατε μέ ολίγον ψιλόν άλας, τοποθετήσατε εντός χύτρας χάλκινης μέ άρκετόν 
βούτυρο» σκεπάσατε τήν χύτραν καί δρετε νά σιγοψήνωνται έπι ελαφρά; πυρά; 
μεταστρέρουσα αύτά άπό καιρού ε:.ς καιρόν ώστε νά κοκκινίσωσιν. ’Ιδιαιτέρως 
καθαρίζετε αμύγδαλα, κουκουνάρια, άνάλογον σταρίδα κορινθιακήν, λεπτοκο- 
•πανιζετε γαλέταν, κανέλλαν, ζάχαριν, όλίγα γαρόραλα καί μοσχοκάρυα τά 
αναμιγνύετε όλα όμού καί τά τηγανίζετε διά βουτύρου, προσθέτετε και όλίγα 

-κάστανα έψημένα ϊν  θέλετε, όταν τηγανισθώσιν έχετε όλα τά Ιντόσθια έκτο; 
των εντέρων εις λεπτότατα κομμένα τεμάχια άτινα άναμιγνύετε καί γεμίζετε 
τά πουλιά καί τά ράπτετε. Τό στήθος τό γεμίζετε μέ τό έξη; μίγμα, βρέχετε 
ένα τεμάχιον ψύχας ξηράς φραντζόλας έντό; γάλακτος τήν λυόνετε καλώ; τήν 
αναμιγνύετε μετά των ανω μυρωδικών ήτοι κανελκα; κλπ. ολίγην ,άχμριν και 
κουκουνάρια, προσθέτετε όλίγην πάσταν, τό άνάλογον ύδωρ καί βούτυρον, σκε
πάζετε ερμητικώς τήν χύτραν καί τά αφήνετε νά σιγοόράσιυσι έ.τι ελαρρας 
πυράς.

Κ ατ’ αυτόν τόν τρόπον γίνεται καί άρνίον τού γάλακτος.
(’Οφείλονται ε’ις τήν εύγενή προθυμίαν καλής συνδρσμητρίας).

•φορουμένων φράσεων, αΐτινες έξέθετον όπως δήποτε τήν νεάνιδα. Ό  Κορόόλ 
όννοήσας ότι ή περίστασις ητο κατάλληλος, ένα καί μ ! θυσίαν τής ζωής του 
ρανή έτοιμο; νά ΰπερασπίση τό όνομα τή; Μαγδαληνής, 'έλαβε στάσιν προκλη
τικήν απέναντι τού νέου καί ή μικρά Ιρις των κκτέληξεν εις μονομαχίαν, έν η 
ίκουσίως σχεδόν ό Κορόόλ άρέθη νά πληγωθή.

Πεοιττόν νά είπωμεν ότι ό ιατρός τή ; μονομαχίας ταύτης ήτον αύτό; ό 
έτερος των κηδεμόνων τής Μαγδαληνής όστις έπεδοκίμασε πληρέστατα τήν 

-γενναίαν τού Κορβόλ πράξιν καί όστις μετά τήν πρώτην τής πληγή; έπίδεσιν 
έσπευσε νά άναγγείλλη τό γεγονός εις τήν κηδεμονευόμενη ν του.

’ Ητο ανοιξις καί ή Μαγδαληνή είχεν ίγερθή τήν πρωίαν έκείνην λίαν ενωρίς, 
να άναπνεύση τα αρώματα, άτινα ή άτμοοφαίρα έν τή εξοχή αποπνέει κατά

τήν ώραν ταύττ,ν του έτους.
Ή  έκπληξίς της υπήρξε μεγάλη, όταν είδε τόν ιατρόν νά παρουσιασΟή πρό αύ- 

τής εις τοιαύτην πρωινήν ώραν: ’Αγαπητέ ιατρέ,τώείπε,βλέπετε πώς άκολουθώτάς 
διαταγά; σας. 'Αληθώς ή ρύσις είναι ό δριστο; των ιατρών, ό ε’πικινδυνωοέ 
στερο; τών ανταγωνιστών σας. Σήμερον ήμην υπέρ ποτε πρω ινή; “Εχω κ ά 
μει ήδη τόν περίπατον, αισθάνομαι εμαυτήν πολύ καλά καί πεινώ καθ' ύπερ- 
€(*λήν.

— ’Έλθετε νά προγευματίσωμεν.
-   Καί εγώ ήμην πολύ πρωίνότεοο; β,όαίω; σού σήμερον διά λόγους εν
τελώς εξαιρετικούς, οίτινες καί σε άρορώσιν ολίγον.

 "Εχετε ασθενή, εις τόν όποιον πρόκειται V* προσε’ΧΙώ αρωγός; Είμαι
προθυμοτάτη.

 “Εχω άσθενή νέον πρό μια; ώρας, διότι σήμερον τήν πρωίαν Ιπληγώθη
ίΐς  μονομαχίαν. Είναι γνωστότατος σας καί ή κατάστασίς του σας ενδιαφέρει 
βεβαίως όσον καί έμέ. ΙΙρόκειται περί τού Κορβόλ.

Ό  κ. Κορβόλ εμονομάχησε ί είπε μετ’ Ικπλήξεω; ή Μαγδαληνή.
 Σαί. Καί έ/.λήθην ώ ; ιατρός εΐ; τήν μονομαχίαν ταύτην. 'Οφείλω δέ νά

Ομολογήσω ότι τό κίνησαν αύτόν τόν τόσω φιλήσυχου εις μονομαχίαν αίτιον 
τω 7ΤΞοιτιοιεΤ μεγάλην τιμήν και ότι τό τραύμα του οσω έπιχ.νουνθν και «ν

Γ Α Λ Α  Κ Α Ι  Γ Ι Α Ο Γ Ρ Τ Η  Α Λ Ο Α Ο Ν
« r

0ίλ=τε γάλα άόολον, άρωματώόες γλυκό; 0=λετε γιαούρτι εν ειοει κρέατος 
γευστικώτατον, άναπληρουν παν γλύ/.υτμα. ΆττοταΟήτε εις το γαλακτοπωλείο* 
Γιαννέτσου, όδός Πραξιτέλους άριθ. 5.
_ _ _  — ---------------------------------

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο !  Τ Ε Χ Ν Η Τ Α »  Α Ν Θ Ε Α Ν
A A Í v V I * .  Ι Ι Α Ι Ι Α Γ Ι Α Λ Ϊ Α Ή

Ά θ κ ϊν α ι .  —  Ό δ ό ς  ' E p u o ü ,  ά ρ .  1 2 1 .
Τό πτώτον και μόνον εν Άθήναις κατασκευάζον πχντός είδους ‘'Α νθη  υπέρ

τερα κατά τήν φυσικήν άπομίμησιν και αυτών τών Ιόυρωπαΐκών. Ανθη διά 
ν ικ « έλ * , δια φ ο ρ έμ α τα  ν υ μ φ ικ ά  και χ ο ρ ο ύ , οι' Α ίθουσας. Γυρλάντ&ς 
και ΙΙέπλα Ν υμ φ ικά . Σ τέφα να  διά γάμου; εκλεκτής^τοιότητος εις τ-.μα; 
απίστευτους, σ/εδόν /άρισμα. Σ τεφά νους π ο λ υ τ ε λ ε ίς  οια κηοειας εις τό η- 
μισυ τών Ιόύρωπαικών τιμών.

Εκλεκτή καί πλούσιοιτάτη συλλογή παιδικών παιγνίων καί κομψονεχνημά- 
των επίσης εί; τιαά ; εύτελεστάτας. Ιίάντα ταύτα εις τό επί τής Οδού Ερ
μου 121 κατάστημα τών ΑΛΕΛΦΩΧ Ι1ΑΠΑΓΙΑΝΝΗ.

Π Α Ρ Α  Τ Η ι  /·· Α Θ Η Ν Α ι Β 1 Τ Σ Ε Ν Τ Ζ 0 Τ
Τώρα δτε προετοιμάζεται τάς εσθτ,τας οι’ εσπερίδας και /ορούς μη λη- 

σμονήτε δτι τό εογοστάσιον της κ. ΆΟηνάς Βιτσέντζου διακρίνεται Οιά την 
καλλαισθησίαν και την Ιπιτυχη κατασκευήν γυναικείων ενδυμασιών, ότι έκτελεΓ 
πάσαν παραγγελίαν μετά καταπληκτικής τα/ύτητος και δτι αι τιμαί της είναι 
κατώτεοαι παντός συναγωνισαου.

Διεύθυνσις: Όδός 'Αγίας Ε-.ρήνης. Α πέναντι ίου  εμπορικού καταστήματος 
’Αδελφών ’Ακριβού.

Μ ί Η Μ Ι ,  Π Ε Ρ ΙΚ ΙΗ ΙΙ ίΕ Σ  Κ Μ  ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ν ·  Κ ·  Γ Τ Ε Π Α Σ  τ ή ς  οδοί) Σεαόίον

Περισσότερα χρήματα οαπανώμεν εις τα ψιλικά, ώς λέγουσι συνήθως,^η| εις 
τά φ ο ρ έμ α τα  και υποδήματά μας, άτινα άποτελούσι την κυρίως περιβολην. 
I Ιερικνημΐδες και ρινόμακτοα. άλε^η'λια και χειρόκτια είναι και Οιά τους αν- 
εδρας και διά τάς γυναίκας απαραίτητα, σπανίω; δμως και καλής πο-.οτητος, 
εάν δεν Ιναι πολύ ακριβά. > - \τ

Μόνον τό νεοσυστατον έπι τής οδού ΣταΟιου καταστημα ψιλικών του κ. ΙΝ. 
Πεπκ συνδυάζει τό εΰωνον μετά τής άοίστης ποιότητα; τών πωλουμένων πλου
σίων κ«ί ποικιλωτάτων ειδών τή; γυναικεία; καί ανδρικής ενδυμασίας.^

Τό συνιστώμεν θερμότατα εις τάς κ κ. άναγνωστρίας μας. Μια επίσκεφις 
μόνον άοκεί, δπως πεισθώσιν οτι ή συστασις μας είναι ευεργετική.

Λ1ΛΑΣΚΛΛΟΣ τής ζωγραφικής εύμεθοδώτατος, έν βραχεί διαστήματι 
καταρτίζων άριστα τάς μαθήτριας του ζητεί παραδόσεις εις τιμάς μετριωτα- 
τας. Συνισταεαι θερμώς καί παρ’ ήμΐν. Πληροφορία', εις τό γραρεΐον μας.

είναι, πρέπει νά θεραπευθή, εάν παραδεχθώμεν Θεόν προστατεύοντα εύγενεϊς
καί αγαθούς ανθρώπους. ^

— ’Αλλά διατί ή μονομαχία αύτη ; καί μετά τινο; ήρώτησεν ή νε ϊν ι; μετ
ενδιαφέροντος. - Τ .

— Με βαρωνίσκόν τινα δ’ ’Εκρενβίλ, όστις μεταξύ τών άλλων είχε ζητησει 
-οό τινο; τή'ν χείρά σας καί όστις έν συναναστροφή τινι έτόλμησε νά όμιλήση 
ύβριστικώ; κατά οικογένειας καί προσώπων, άτινα ό Κορβόλ τιμά καί σέβεται.

Ή  Μαγδαληνή άκούσασα τόν ιατρόν είχε γίνει χάτωχρος.
— Καί περί ποία; οικογένειας έπρόκειτο σάς παρακαλώ, ιατρέ; περί πο.ου

προσώπου ; % ( , *
— "Ω 1 τέκνον αου ! είπεν ό ιατρό; κάπως έν άμηχανία. Προ; τι να σοι "  

κρύψω, άρού θά τά μάθης παρ’ άλλων. Νομίζω οτι τό όνομά σου ώς κ*'· «  
τού πατρό; σου εύρίσκονται άναμεμιγμένα εις τήν ύπόθεσιν ταυτην. ^

— Ό  α. Κορβόλ άπίδειξει εί; τήν περίστασιν ταύτην ότι είναι αληθη; της 
οικογένεια; μου φίλος καί ή ποός αύτόν ευγνωμοσύνη μου εσται «ιωνία, έπεϊπεν
ή Μαγδαλ,ηνή δακρύουσα.

— Εύγνωμοσύνη, η ; είναι άξιος, τέκνον μου, διότι δεν ήτο μόνον ο σεοα- 
σμός καί ή υιλία, αίτινες ύπτ,γόρευσαν ττ,ν πρ ϊξ ί- του, άλλά καί αισ ημ* 
πολύ τρυφεσώτευον, δπερ φαίνεται τρέφων άπό ε’τών ήδη προς σε.
ποια ύπήρξεν ή πρώτη του λέξις, εύθύ; ώ ; συνήλθε» εί; Εαυτόν και ώ; τω ειπ 
ότι ήλπιζον νά τόν σώσω. Κρίμα ! άπήντησε μόλις αρθρονων τα ; λ=,ει, · 
Έπεθύμουν τόσον νά άποθάνω δι’ αυτήν. ^

ΤΙ Μαγδαληνή ούδίν άπήντησεν ε’ι ;  τούτο. ’ Ερύθημα ζωηρόν άνήλθεν 
τών παρειών της. στηρι/θείσα δε εί; τόν βραχίονα το·ύ ιατρού καί κάτω νευου
είσήλθε ιαετ’ αυτού εις τήν αίθουσαν τή ; έπαύλεως. __

_  ’Αγαπητέ ιατρέ, είπε καθημέυη έπι τής έδρας της. Σάς ε/χαριστω δι ο® 
σή μ ερ ο ν  μοί είτετε, χωρίς ούδίν νά μοί άποκρύψητε εκ το.ν δ ια τρ ,,«
"Ηδη σάς παρακαλώ νά έπιστρέψητε παρα τφ  κ. Κοροοκ, οστις θα -Ζθ ι » !  
οαίως ανάγκην τών φροντίδων καί πεφιθάλψ-ών σας. |

( ’Ακολουθεί)

ί


