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Α Ι Θ ΙΑ ΣΩ Π Α ΕΣ ΤΟΥ ΚΑ ΚΟ Υ
Ε ίς τ η "  Ε λλάδα  δέν ή α π ο ρ ε ι νά  γ ίν η  τ ίπ ο τε . ’Ιδού ό 

απαίσιος κρωγμός, ον κρώζουν, ως πτηνά δυσοίωνα άπο τχς  
στέγας καί τάς καπνοδόχους τών οικιών, ταψις τις άνόρών και 
γυναικών, άδυνατουντων να αισθανθούν, να εννοήσουν, να π .α -  
ζουν τ ι καλόν. Με τάς διόπτρας του φθόνου καί τοΰ έγωϊσμοΰ 
προ οφθαλμών ύψοΰιτα ι ώς οι κόρακες όσον δυνανται υψηλό
τερα, ΐνα άνακαλΰψουν όχι το καλόν,οχι το μέγα, οχι τό λάμ- 
πον καί διαχεον αίγλην φωτεινήν, άλλα το σεσηπος, το σκω-

ληκόβρωτον, τό άποζον άηδως. Ιδου το θήραμα, το οποίον ά -  
νιχνευει ή όσφρησίς των, ίδου η λεία, ήτις ικανοποιεί τας Ορί
ζεις των. Κ αί τό περιστοιχίζουν και ανατέμνουν μετα χαιρεκα- 
κίας τάς δυσώδεις σάρκας του καί τό έκθετουν ουτω είς κοινήν 
θεαν, άδιάφορον εάν δι’ αυτου μολυνουν την ατμόσφαιραν, εαν 
εκθίτουν είς τόν κίνδυνον, άν οχι τοΰ μιάσματος, βεοαιως 
όμως τής αηδίας καί άπογοητεόσεως όλον τόν κοσμον.

Είς τήν γυναίκα ιδία τήν περισσότερόν μικρολογον ως εκ. 
τοΰ στενωτερου κύκλου τής δράσεως και ένεργειας της ή μανία  
αύτη αναπτύσσεται μετά μείζονος ’εντάσεως, και αποβαίνει 
πολύ περισσότερον επικίνδυνος, ενεκα τοΰ φύσει ευφαντάστου 
αυτής πρός το καλόν ή τό κακόν άδιάφορον.

Ουτω εχοαεν τάς φανατικάς κηρυκας τοΰ κακοΰ, αιτινες υπο 
τό πρόσχημα τής πατριωτικής λύπης, δια την δήθεν αθλιότητα  
μας, διά τήν ελλιπή μόρφωσίν μας, διά τά  έζαχρειωθεντα 
ήθη μας, διά τάς έζαφανισθείσας πατροπαραδότους εςεις μας 
δυσφημίζουν μετά τών μικρών ελαττω μάτω ν καί τών ολίγων 
κακιών ό,τι καλόν, εόγενες, ώραΐον εχομεν νά έπιδείξωμεν.
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Κ ατά  τω ν συστηματικώς κεκηρυγμένων τούτων εχθρών, παν
τός δ, τ ι γίνεται καί δ ,τι δεν γίνεται έχει ιδ ια ίτα τα  να άγωνισθή 
ή  έπιλαμβανομίνη οίασδήποτε μεταρρυθμίσεως,ή έγκαινιάζουσα 
οίονδήποτε νέον σύστημα, ή λαμβάνουσα την πρωτοβουλίαν 
οίαςδήποτε καλής πράξεως. Προκειμένου νά σας κοίνουν διά 
τόν κ α τ’ οίκον, τον ιδιωτικόν βίον σας, πράττουν τούτο, δήθεν, 
χαμηλοφώνως καί κεκλεισμένων τών θυρών. Προκειμένου όμως 
νά δράσητε έκτος αύτού, νά έργασθήτε ύπερ του γενικού κ α 
λού, νά ίδουν τδ δνομά σας συνδεόμενου με την πρόοδον, νά ί-  
δουν άριθμόν τινα  ανθρώπων άκολουθοΰντων τάς ιδέας σας καί 
βαδιζόντων επί τά  ίχνη σας, τότε πλέον αποβαίνουν αμείλικτοι. 
Οί κώδωνες τού κίνδυνου ανακρούονται μεθ’ ορμής. Οί κρωγ- 
μ,οί οί απαίσιοι της καταστροφής διαλαλούν άνά τά  τεσσαρα 
σημεία τού όρίζοντος, τό ύπό τό καλόν ΰποκρυπτόμενον δήθεν 
κακόν. Άδιάφορον έάν άντιτάσσητε τό φως εις τό σκότος, τόν 
χρυσόν εις την σκωρίαν, τό ρόδον εις τά  δύσοσμα φυτά. Είναι 
άνιλεεΐς, άκαμπτοι, αμείλικτοι. Κ αί πως άφού αύταί αδυνα
τούν νά πράξουν τό καλόν, δύνασθε νά τό πράξητε σείς !

Ά να^ ιφήσατε την ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν φιλανθρωπικής γ υ 
ναικείας δράσεως καί εν γένει τής γυναικείας προόδου καί άνά  
πάσαν σελίδα αυτής θά εΰρητε τό μαύρον, τό ρυπαρόν στίγμα  
τού σκώληκος τού φθόνου, δστις ερπων παρεισέδυσεν εις αΰτάς  
καί άφήκεν όπισθεν του δ ,τι άφίνουν πάντοτε τά  δηλητηριώδη 
έντομα.

Εις την τάξιν αυτήν των νεκροθαπτριων πάσης καλής καί 
άγαθής πράξεως δέον νά προστεθή καί άλλη τις ή των μονορε- 
ρως καί άποκλειστικώς τόν άγωνα τού καλού άναθ.αμβανουσών, 
τω ν εξ εγωισμού καί φιλοδοξίας προοδευτικών καί φιλανθρώ- 
πων. Είναι μία νόσος πολύ περίεργος, πολύ πρωτότυπος εις τό 
είδός της. Ά φού αύτα ί έργάζωνται, άφού αύτα ί δρώσι, δ ιατί 
νά έργάζεσθε, διατί νά δρ άτε καί σεις ' Περιβάλλονται σεμνό 
τα τα , άπλούστατα τόν πέπλον τής Πανδώρας καί νομίζουν 
δτι α ί άβ ραί καί λευκαί χεΤρες των φέρουν τό κέρας τής άμαλ- 
θείας, άπό τού οποίου καί μόνου δύνανται νά άπορρεύσουν δλα 
τά  καλά, δλαι α ί εύεργεσίαι τού κόσμου. Τόσον ή φιλοδοξία 
καί ό εγωισμός τά ς  τυφλόνει, ώστε νά μην Εννοούν, νά μή θέ
λουν νά ’εννοήσουν δτι, καί εάν διά μαγικής δυνάμεως δλαι αί 
δυνάμεναι ε’ργάζοντο ύπερ τού καλού δεν θά έπήρκουν εις έξυ- 
πηρέτησιν των άναγκών τής πασχούση; άνθρωπότητος.

Τά νεοσυσταθέντα κατά  τά  τελευτα ία  τα ϋτα  έτη γυναικεία  
σωματεία ύφίστανται σχεδόν δλα τόν πόλεμον αύτόν. Δ ιατί νά 
προστατεύωνται αί έργάτιδες, διατί νά μορφώνωνται καί ήθι- 
κοποιώνται καί άναπτύσσωνται α ί γυναίκες τού λαού ; Δ ιατί 
αύτό καί δ ιατί εκείνο j

Ά π λο ΰσ τα τα . Διότι τό καλόν γενικεύεται όσημέραι. Διότι 
εύτυχώς περισσότεραι καρδίαι ήρχισαν νά πάλλουν ύπερ τής 
προόδου, περισσότεραι διάνοιαι νά έργάζωνται ύπερ αύτής. Διότι 
ήρχισε νά κατανοήται καί παρ’ ήμΐν, δτι δεν είναι μόνον α ί νό
σοι τού σώματος καί τά  δυσώδη 'έλκη τά  χογζοντα βοήθειας 
καί θεραπείας, ή περιθάλψεως άλλά καί τό πνεύμα καί τό ήθος 
καί ή καρδία τω ν δυστυχών, των απροστάτευτων καί έγκατα-  
λελειμμένων. Διότι διά τής ηθικής προστασίας καί ένισχύσεως 
τής παρεχομένης σήμερον εις την έργάτιδα,θά άπαλλαχθή ίσως 
βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον ή ύπό τής διαφθοράς καί άθλιότητος 
μαστιζομένη κοινωνία τω ν έπικυνδυνωδεστέρων αύτής στοιχείων.

Ό  πόλεμός ούτος, ό όρμώμενος κατά τό πλεΐστον έξ έπιπο-

λαίου των πραγμάτων άντιλήψεως εχει τούτο τό κακόν ; Νά 
άκονίζη τάς γλώσσας των συστηματικών πολεμίων τής γυναι
κείας δράσεως, ών την εικόνα έσκιαγραφήσαμεν άνωτέοω, καί 
νά άνοίγη έδαφος εύρύ εις την μοχθηρίαν καί την κακοβουλίαν 
τών πολλών.

Ά ναγνω σατε εις τό ύπό τόν τίτλον «Λίγο ά π ’ δλα» ‘Ημερο
λόγιου την δηκτικώς καί κακε/τρεχώς σατυριζομένην γυναικείαν 
φιλανθρωπίαν, διά στίχων, δεν ένθυμούμεθκ πλέον τίνος σ τ ι
χοπλόκου, καί θέλετε κατανοήσει πόσην επιρροήν έξασκούσιν 
επί τής κοινωνίας οί εμφύλιοι ούτοι σπαραγμοί καί δ ιαπληκτι-  
σμοί μας. Ή  ΰβρις εκείνη αντανακλά εις τό πρόσωπον πάσης 
γυναικός εργαζόμενης ύπερ τού καλού, κα ί είμεθα εις θέσιν νά  
είξεύρωμεν, δτι ύπάρχουν γυναίκες τής άνω τάτης μας κοινωνι
κής τάξεως, αΐτινες ήδύναντο νά καταταχθώσιν άπό τούδε μ ετά  
τών άγίων, τόσα καλά κάμνουν, μετά τόση; αγάπης καί αύτα -  
παρνήσεως άφιερούν την ζωήν των ύπερ τής πασχουσης άνθρω
πότητος.
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Δ '.
Έ νφ ό Βηλαράς έξέπνεεν έν Ήπείρω, ό νεαρός Σπυρίδων 

Τρικουπης έκ Μεσολογγίου, σπουδαστής τότε έν Παρισίοις, έξέ- 
διδεν έκεΐ τώ  1 8 2 1 ,  ποίημα έν ώ εις δημώδη καί αύτός γλώσ
σαν ώς ή τού Βηλαρά, άλλ ’ άνδρικωτέραν έξύμνει τόν πόλεμον,, 
ούχί δμω; έτι τόν ύπερ ανεξαρτησίας.

*0 ήρως αύτοΰ δεν θνήσκει ύπερ πατρίδος. Μόνος, μετά τού 
άδελφοποι τού του ό Δήμος έπολέμησεν άνδρείως έναντίον 
δέκα άνταγωνιστών, όπως άποσπάση τήν άραίαν αύτού μνη
στήν Φώτω άπο τών χειρών τών άρπασάντων α ύ τ ή ν  ά λ λ ’ 
επί τέλους π ίπτει πληγείς καιρίως. Τό πτώ μα κομίζεται εις 
τόν πατέρα, δστις ορκίζεται ίκδίκησιν. Ό  πατήρ θά έκδικηθή. 
Ο ^άναγνώστης προαισθάνεται τούτο. ‘Η λύπη τού γέροντος 

και τό άλγος τώ ν νεαρών τού Δήμου συντρόφων έμφαίνουσι 
γενναίαν άγανάκτησιν, ήτις ώφειλε νά έκδικηθή έναντίον άλ
λων έχθρών, ύπερ ύψηλοτέρου σκοπού. Δεν είναι γυναικεία τ ά  
άντηχούντα περί τό πτώμα τού Δήμου μοιρολόγια:

ΚΛεφτόπουλα I πον ζώνεσθε τ ’ αδούλωτο κοντάρι I 
ΚΛαύστε τον Δήμον, χλαύσετε τ ’ άξιό μας παλληχάρι !
Οί στοχασμοί τον πάντοτε, τά εργα τον, τά Λόγια,
'Haar κλεφτών παλληχχριαΐς, σπαθιά, μπαρούταις, βόλια, 
Έρωτα τους παλληότερους πώς τον εχθρόν rá  ζώνη. . .
Νά πέφτη ξάφνω ’ς τών εχθρών την νύκτα το Λημέρι.
Η μανα τον δεν τούλεγε ποτέ της παραμύθια,
Τ’ αναφτε με ποΛεμιχά διηγήματα τά στήθια» . . .
Σιώπασ’ αντος β λυριστής ή λύρ’ άρχίζ’ ή άΛΛη 
θανατον την άθάνατην δόξαν κλεφτών ra ψάλη. 
ιιΠοσον γλυχνς ο θάνατός οποίον γέννα το βόλι !
Τον θάνατον ’ς τον πόλεμον θρίαμβον Λέγουν οΛοι.
Γινονται τών αγώνων του σάλπιγγες ή πληγα ΐς του,
Στολίζουν τα πολεμιχα χ ε ίλ ’ η παλληχαριαΧς τον. 
Προσχννητάρια γίνονται οί Λόγγοι τον και οί τάφοι,
’Στο αίμα το μανδήλί του το παλληχάρι βάφει.
Μ αντον εγώ σννέζησα, αχούς εδώ τον e ra ,
Αλλον, α π ’ οΛους πλειότερον άγάπ ’ αντος εμένα 
ΔΛΛου, αντος μ ’ εδίδαξεν ίσα νά σημαδεύω,
Οχι π·:σ’ ε ίνα ι οί εχθροί, πλήν π ’ ονναι νά γυρεύω.
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Μετά τήν ε’ ς Ε λλά δ α  έπάνοδον ό Τρικουπης έλαβε π α -  
ριαυτα ένεργόν μέρος εις τά  δημόσια πράγματα. Ά λ λ α  και πο
λιτευόμενος ετι διετέλει φιλολόγος καί ποιητής. ’Επί τ δ  θα- 
•νάτω τού Βύρωνος, έξεφώνησεν έν Μεσολογγίω έπικήδειον 7.0- 
γον καί σήμερον έτι φημιζόμενου. Έξεφώνησε καί πολίτικους 
λόγους,τών οποίων ή άξια  έπέζησε τών προκαλεσάντων αυτους 
•περιστάσεων, καί οΐτινες κατά  τήν δυσχερή εκείνην περίοδον 
έθεμελίωσαν τήν φήμην αύτού ώς ρήτορος. Βραδύτερου γενο- 
μενος πρεσβευτής τής Ε λλάδος έν Λονδίνω, συνεγραψε την 
ιστορίαν τής Ε λληνικής Έ παναστάσεως, έν τώ ν άριστων έν 
Έ λλάδ ι έργων εΐε τό είδος τούτο.

Ό  Τρικουπης δεν έγραψε πολλά ποιήματα, έάν πάντα δσα 
Ιγραψεν έδημοσιεύθησαν. ’Εκ τούτων παραθετομεν τό επόμενόν 
έν φ  περιγράφει μετά άγάπης τά  τενάγη τής γεννεθλίου αύ
τού πόλεω ς: >

Ε ις την Λίμνην κυματουσα μ ιαν ανέφελη νυχτιά  
Ή πολύπαθη καρδιά μου εποθονσε μοναξιά.
Σιγά ’φλοίσβιζε το κύμα ’ς το μονόξυλον εμπρός,
Το πανάχι μου φυσούσεν άεράχης στεριανός.
Δεν άχούετο άλλος κρότος ά π ’ τον κροτον τών ψαριών,
"Οταν, έξαφνα πηδώντας, εβοντονσαν ’ς τον βυθόν.
Έξανοίγοντο μαχρόθεν τών ψαραδων η πνραίς,
’Φαίνοντ’ ολαις άπ ’ τδ μάκρος πώς ’κινούνταν μοναχαΐς,
Κ ’ εσχημάτιζαν εμπρός μου τόξον ολο φωτεινό,
Σάν της θάλασσας πλανήται περπατούσαν ’ς το νερό,
Άνεφαίνοντο σποράδην τ ’ αστερέωτα νησιά,
Λες χ’ εβγήχαν υγρά τότε άπδ τ ’ άβαθα νερα.
Πάμπολλα θαλασσοπούλια, κουρνιασμένα εδώ χ ’ εχει,
Ε ίχαν φύλακας τά σκότη καί τά κύματα στρωμνή.
Τδ φεγγάρι άπ’ της Πάτρας είχε άρχίσει τδ βουνδ 
Ν’ άνεβαίνη άγάλια αγάλια τον καθάριο ουρανό,
Κ’ η αχτίνά του ’ς τδ χύμα ελαφρά νά χολυμβα,
Κι δλογάληνο τδ χύαα νά την βλέπη, νά γέλα.

‘Ο Τρικούπης έγραψεν έπιτυχεστάτην παράφρασιν τού ύμνου 
τού Τυρταίου. Κ αί ό Κοραής προσεπάθησε νά μ,εταφράση εις 
τήν νεοελληνικήν τήν Μ ασσαλιώτιδα ταύτην τής άρχαιοτητος. 
Ά λ λ ά  παραβάλλων τις  τού; φλογερούς στίχους τού Τρικούπη 
πρός τήν άκριβή μεν ά7.λά ψυχράν στιχουργίαν του περιφανούς 
έλληνιστού, δύναται έμπράκτως νά άποδείξη δτι δύναται τις  
νά είναι σοφός καί εύφυέστατος, χωρίς διά τούτο νά είναι καί 
ποιητής. Ό  Τρικούπης προσεπάθησε νά μ,εταπλάσγ) τό άρ- 
χαΐον ποίημα, ώς θά έπραττεν ό Τυρταίος αύτός έάν άπετεί- 
νετο εις τούς "Έλληνας τού 1 8 2 1 ,  καί τό έπέτυχε πληρέστατα.

Ό  Τρικούπης άπεβίωσεν έν Ά θήναις, άπολαύων τής ύπο- 
λήιύεως καί τού σεβασμού τώ ν συμπατριωτών του. Το ονομα 
αύτού, δεν θά έλησμονεΐτο καί έάν έτι δεν τό μετεβιβαζεν εις 
τόν υιόν του, τόν ένα7,λάξ υπουργόν ή άνεγνωρισμένον άρχηγον 

τού κόμματος του.
Ό  Σπυρίδων Τρικούπης διετήρησε μέχρις έσχάτων τήν άν- 

θηρότητα τού ποιητικού αύτού αισθήματος* γέρων ηδη εςηκο 
λούθει ένθαρρύνων τούς νέους ποιητάς, ώς είδομεν αυτόν νεον 
δντα νά ένθαρρύνη τόν Σολωμάν.

“Οτε ό Βκλαωρίτης, οΰτινος ή δοξα τότε άνετελύ.εν, εν ωδή 
χαριεστάτη άμα καί θλιβερά ύμνησε τον θάνατον του Σολω 
μού τ η ς  Ά η δ ό νο ς  τν ίς  Ζ α κύνθο υ , ό Τρικούπης άπέτεινε εις 
τόν ποιητήν τής Λευκάδος τούς εξής στίχους:

Τ’ αηδόνι δεν άπέθανε, Ά π τον Σχοπον επερασε
τ ’ αηδόνι άχόμη ζη βραΧ° ζαχουστο,
άλλαξε τά φτερά του οπον τού χνχνον τασμα
δεν άλλαξε φωνή. ’τραγούδησ’ ή Σαπφώ.

Κι’ οποίος εστάθη κ ι ’ άχονσε 
του νμ,Υο τ ’  αηδοΥΐον 
δεν ζερεί άπο πον ερχεται,  

τ ο υ  βράχο τ\ τ ο υ  Σχοπό.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Α Α Ι  Π Ρ Ο Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α

Ά γ α π η τ η  φ ί λ η !
Είναι τώ  δντι τέχνη νά ήναί τ ις  μήτηρ, καί νά γινώσκη ν’ 

άνατρέφη τά  τέκνα της, καί θά ητο εύχής εργον να έδιδα· 
σκέτο ή τέχνη αύτη εις τάς κόρας, προς τή  διδαχή τής βελό
νης καί τής μαγειρικής.

Καί έξ ιδίας πείρας καί έξ δσων άνέγνωσας, είξεύρεις ήδη 
πώς δύνασαι ν ’ άναθρέψγις τά  μικρά σου σωματικώς, άλλα  δεν 
άρκεΐ τούτο μόνον. Έν τω  σωματι του νήπιου, υπάρχει ψυχη, 
ήτις πρέπει νά διαπλασθή, καρδία χργζουσα οδηγού, διάνοια, 
ήτις πρέπει ν ’ άναπτυχθή. Πολλαί μητερες, καλαι και τρυφε- 
ραί, δεν δύνανται νά έπιτύχωσι τούτο έντελώς και δυσανα
σχετούσε. Δεν πρόκειται περί τών άμελών μητέρων, άλλα  περι 
έκείνων, αΐτινες άγαπώσι τά  τέκνα τω ν,ώς συ αγαπάς την μ ι-
κράν κόρην σου.

Έάν θέλης λοιπόν άς πραγματευθώμεν τό ζήτημα τούτο, 
τήν τέχνην ταύτην τού άνατρεφειν κα ι παιδαγωγεΐν . . . .

Γενικώς πιστεύεται, δτι τινές είναι τυχηραί καί τό πάν Επι
τυγχάνει δΓ αύτάς. Ά λ λ ά  τ ί κάμνουν αύτα ι διά νά ήναι τ υ 
χηραί ; Δεν έξαρτάται τούτο έκ τώ ν άρετών αυτών ;

Γνωρίζω κυρίαν,ήτις ήξεύρει πέντε γλωσσάς, είναι μουσικος 
καί ζωγράφος άρίστη, ούδεμία έργασια τής βελόνης τή  είναι 
άγνωστος, καί αύτα ί αί έσωτερικαι του οικου άσχολιαι δεν την 
τρομάζουν. Θά μοί είπης, δτι προβάλλω αύτήν ώς έκτακτον 
ιδιοφυίαν, καί δτι έχει μεγάλην άντίληψιν ώστε νά κατορθωσ/) 
νά μάθγι τόσα πολλά. Πλανάσθε" η κυρία αυτη'υπήρξε π α ι-  
δίον πολύ κοινόν καί δ ,τι ήξεύρει δεν τό έμαθε κοπιάζουσα. Ι
σως πάλιν θά μοί εϊπχις, δτι συνήθως τά  παιδ ία  δεν θέλουν 
νά έργάζωνται καί έκείνη είχε ποιάν τινα  θέλησιν.

Ούτε τούτο* τό πάν υπήρξε δι’ αύτήν ή μήτηρ της. Δίχως 
νά ήναι αύστηρά, σκληρά, κατέστησε τήν θυγατέρα της ευ
τυχή, πράγμα, τό όποιον, είμαι βεβαιοτάτη, δτι καί σύ Επιθυ
μείς διά τήν μικράν σου Ε λένην.

Πολύ, πιθανόν νά μή μ ’ έννοής. ΔΓ ολίγων θά σοι δώσω 

τήν έξήγησιν.
Οί γονείς αύτής έκοπίασαν άρχικώς πολύ διά νά τήν κ α τα 

στήσουν νοήμονα. Ή  μήτηρ της άφωσιώθη εις τήν άγωγήν α ύ 
τής άπό τής νεαρωτάτης ηλικίας της. Τή άνέπτυσσε τήν δ ιά 
νοιαν ούχί διά διδασκαλίας άνωτέρας τής ηλικίας αύτής, ούτε 
άφινεν αύτήν ν’ άκροάζηται τάς ομιλίας τών μεγάλων, ούτε 
ένεπιστεύετο τήν φροντίδα τής διανοητικής άναπτύξεως της εις 
παιδαγωγόν, πολύ μάλλον τήν τής φυσικής. ’Εφεύρισκε μόνη 
διά τήν μικρούλάν της δ ιηγήματα, εχοντα πάντοτε ήθικόν σκο
πόν. Δεν τή  διηγείτο ποτέ, ούτε περί μεταλλείων, ούτε περί 
άστέρων, άλλά πάντοτε περί μικρών κορασίων εύπειθών, Επι
μελών, τά  όποΐα καθίστων τάς μητέρας των εύτυχεΐς, καί συνέ- 
κρινεν αυτάς προς αλλας κόρας κακάς, απειθείς, άμελεις, των 
οποίων αί μητέρες ήσαν δυστυχείς, καί τάς οποίας όλος ό κό
σμος περιεφρονει. Το παιδιον ηρωτα πάντοτε . . . .  Πε μου α 
κόμη, μητερούλα, τ ί έγειναν τά  κακά αύτά  κορίτσα ; καί
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μ.ήτηρ όμως έφαίνετο ότι ώμιλει άδιαφορως και εζηκολουθει, 
οτι ή κακή έκεί.η κορη μετεβληθη, εγεινε φρόνιμός, έπιμελης 
και ή μήτηρ της την ηυχαριστει δια τούτο. Και ή μικρά κο— 
ρασίς, έμεγάλωνε ρ*.ε τήν ιδέαν νά γείν-/) καλή, να γείνη τδ σέ
μνωμα καί ή χαρά των γονέων τη ;,  μέ τήν επιθυμίαν νά δι- 

δαχθή καί νά μάθη.
Τήν έδίδαξεν επταετή νά άναγινώσκσ) άφού προτερον δια των 

διηγηρ-άτων της ήρέθιζε τήν περιέργειάν της. Τα πρώτα μα- 
θήμ.ατα τής μουσικής, περί τής οποίας ήκουεν όλονέν νά όμι- 
λώσι, τή  έδόθησαν, ώς αμοιβή δ-ά τήν καλήν της διαγωγήν. 
Κ αί όμως ήτο καθ’ αύτό παιδίον. Ε ί; τήν πρώτον έπίσκεψιν 
του διδασκάλου τής γραφής, έκ δειλίας φυσικής εκρυψε το 
πρόσωπον εις τά  ένδύματΛ τής μητρός της μή θέλουσα νά τον 
άντικρίσγι καν- Κ αί δμως ή επιθυμία νά κρατήστε) γραφίδα εις 
χείρας ένίκνίσε τήν δειλίαν της. Τι ευτυχία να δυναται να 
γράφ·(ΐ εις τάς φίλας της Ή  γεωγραφία τήν ένδιέφερε μεγά- 
λως, οκταετής ετι καί επί του χάρτου μετά τής μητρός της έ- 
•πεχείρει μακρυνά ταξειδ ια .

"Ισως φαντασθτ,ς, δτι τούτο κατέστρεφε τήν υγείαν τ η ς .Ά -  
πατάσα ι. Ή  μήτηρ καί φυσικώς έφρόντισε δι’ αυτήν καί πάν
τοτε ήτο ύγιεστάτη . Μονη τή  παρεσκευαζε τας κοττελας 
της, τά  γλυκίσματα μή άφίνουσα τάς φροντίδας εις τήν τρο
φόν. Δεν ήθελε νά παρεντίθηται ξένη μεταξύ αυτής και τής 
θυγατρός της. Ουδέποτε έπέτρεπεν εις αυτήν ν’ άγρυπνή, ου
δέποτε τήν ώδήγησεν είς τούς χορούς καί τάΈ έατρα.

Τήν ·/ατέκλινεν ένωρίτατα, καί τήν έκτην τής πρωίας ήγει- 
ρετο δροσερά καί εύδιάθετος, την έβόομην ήρχιζε τα  μαθήματα  
της μόνον καί μόνον, διά νά λάβγι τήν ευχαριστησιν νά την ά -  

κούσΥ) ό πατήρ της . . .
Έμάνθανε βαθμηδόν καί ήσύχως. Ούτε ματαιότης, ούτε ζ η 

λοτυπία, ούτε κόποι, ούτε άλλο τ ι πάθος άφινεν ή μήτηρ νά 
είσχωρήση εις τήν ψυχήν της. Έσυνειθιζεν ούτως εις ζωην τ α 
κτικήν, εκ μαθημάτων, καί παιγνίων, παιγνίων άσκουντων το 
σώαα. Καί πάντοτε παρά τό πλευράν της ή μήτηρ δεικνύουσα 
αυτή  τον σκοπόν εκάστου παιγνίου, τήν ανάγκην τής μαθή- 
σεως, τόσον διά νά δύναται άργοτερον να άνταποκριθή ως οι
κοδέσποινα, όσον καί διά νά ήναι είς θεσιν ν’ άντιμετωπισσ) τάς 
τής τύχης μετατροπάς. Δεκατετραετής άρχισε νά διδάσκηται 
παρά τής μητρός της τάς ο’κιακάς εργασίας . . . Πάντοτε ή -  
γείρετο τήν εκτην ώραν καί κατεκλίνετο τήν έννάτην. Ό λ α ι  
α ί στιγμαί της ήσαν άπησχολημέναι. Ά λ λ ’ όλα τά  έργα ταύτα  
ήσαν δι’ αυτήν διασκέδασις. Οί γονεΐς’της ήσαν εύποροι. Δεκα- 
πενταετής ειχεν έκμάθει τήν πάτριον αυτής γλώσσαν καί έκρά- 

τε ι όλα τά  βιβλία του πατρός της.
Έχ των τηςΈοιώβ ά’Α^.

Β α σ ιλ ικ ή  Κ υ ρ ια κ ίδ ο υ .

ΜΙΑ Μ Η Τ Η Ρ
Α λ λ η γ ο ρ ία  τ η ς  Ν α θα λ ία ς  β α σ ιλ ίσ σ η ς  Σ ερβ ίας  

Μία μήτηρ εφερεν είς τον κόσμον ώραΐον άγοράκι, τό οποΤον 
εκλινεν εις τούς βραχίονάς της ώς τρυφερός κάλυξ, ρόδου επί 
του λεπτού στελέχους του. Ή  μήτηρ τό έλάτρευε διότι έν 
αύτώ ειχεν έγκλείσει όλην τήν ευτυχίαν της. Πολύς καιρός 
■παρήλθε χωρίς νά ΰποπτευθή τ ι  ή μήτηρ. Δ ι’ αυτήν ή ήμέρα, 
ή θελκτική τής άνοίξεως ήμερα, ήτο τό τέκνον της, ό μο-

νάκριβος υιός της. ’Εν τή  άπείρω στοργή της έφαντάζετ»  
οτι τό τέκνον της δεν ωμοιαζε ποσώς με τα  αλλα, αλ.λ ητο 
μικρός άγγελος, τον όποιον τή  έστειλεν ό Θεός προς παρηγο
ριάν.

Ά λ λ ’ ένφεπλεεν έν τή  χαρα της, έπήλθον αίφνης συμβάντα, 
τά  όποια κατεσπάραξαν τήν καρδίαν της.

Τό Πονηρόν Πνεύμα άνεκάλυψεν, ότι ύπήρχεν είς τον κόσμον 
μία  μήτηρ, τής οποίας ή ευδαιμονία ήτο τόσον τελεία, ωστε ως 
φωτεινόν άστρον άνυψούτο αύτη ύπεράνω όλων των μοχθηρών 
πράξεων,αϊτινες ειχον διαπραχθή έπ ίτή ςγή ς .'Η  μητρική αυτή  
ευτυχία διέσεισε σφοδρώς τήν σατανικήν ψυχήν του. "Ηρχισε 
νά σκέπτηται διά τίνος μέσου νά καταστρέψνι τήν εύτυχίαν 
αϋτήν. Ή το προτιμότερον νά πυρπόληση τήν οικίαν διά νά 
έξαφανισθώσιν είς τάς φλόγας μήτηρ καί τέκνον ή νά έπινοήση. 
άλλο είδος βασάνου ; ’Επί τέλους άπεφάσισε νά συμβουλευθή. 
τήν έπιστηθειοτεραν φίλην του, τήν Ραδιουργίαν, διότι και η 
μοχθηρά αύτη γυνή δεν δυναται, ώς αότό, νά ύποφέρη τήν 
ευτυχίαν τών άλλων. ’Εκείνη δέ άκριβώς διετέλει μόνη καί 
σκεπτική, μέ κόμην άτακτον μέ προσωπον μελανόν καί άπο- 
ρούσα πώς εινε δυνατόν νά ύπάρχη είς τον κόσμον υπόλοιπόν τ ι 
ευτυχίας, άφ ’ ότου αύτη ήρπασεν είς τούς ό'νυχάς της όλην τήν· 
εύτυχίαν της γης. Το Πονηρον Πνεύμα εφυσησε τρις εις την 

οικίαν τής φίλης του.
—  Ποΐος είνε ; έφώναξεν ή μοχθηρά γυνή.
—  Τό Πονηρόν Πνεύμα.
Ή  μαύρη γυνή εδειξε τούς οξείς όδόντας της καί έκραξε μέ 

χαράν: Έ φθασα, έφθασα !
Ίππεύσασα τοτε σάρωθρον, έπεταξεν ως σπινθηρ δια τής̂  

καπνοδόχης, όπόθεν καπνός άνεδίδετο.Ή ρχιζεν ήδη νάνυκτόνη  
και άναρίθμητα άστρα έλαμπύριζον επί τού στερεώματος, δια- 
λύοντα τό σκότος τής νυκτός. Ώ χρίασαν όμως καί έξηφανί- 
σθησαν όλα άμα τό Πονηρόν Πνεύμα καί ή 'Ραδιουργία ένε- 
φανίσθησαν είς τον ορίζοντα. Πυκνόν σκότος έ/άλυψε τον κό
σμον καί δεν έφαίνετο πλέον έφ’ όλης τής γής είμή οί οφθαλ
μοί τής μοχθηράς γυναικός, οϊτινες έξέπεμπον καταχθονίαν

λάμψιν.
  ΙΙού μ'ε όδηγεί'ς_; ήρώτησεν ή 'Ραδιουργία τρίζουσα τούς

όδόντας . . .
-  θ ά  τό μάθης μετ’ ολίγον, άπεκρίθη τό Πονηρόν Πνεύμα.
Κ αί άνήλθον υψηλότερα είς τούς ουρανούς, έως ότου εφθασαν

πλησίον νέφους ’εν τω  όποίω έπέτων γραϊαι γλαύκες καί μετά  
τών πτηνών τούτων καί τού νέφους περιεστράφησαν ύπεράνω 
τών στεγών καί τών πύργων τής πόλεως καί εσταμάτησαν τ έ 
λος άνωθεν τής οικίας, όπου διέμενεν ή εύτυχής μήτηρ.

-  Καί τώρα γνωρίζω τ ί επιθυμείς ! έγρύλλισεν άπό χαράν 
ή 'Ραδιουργία δηλ. πρέπει νά άρπάσωμεν τό τέκνον άπό τήν 

[ΛΤ,τέρα.
  Ναι άπεκρίθη τό Πονηρόν Πνεύμα. Ά ν  μοι δώπχι; μ ιαν

καλήν συμβουλήν, σοί ορκίζομαι, ότι δεν θά ύπάρξη είς τήν ύ-  

φήλιον ον μοχθηρότερον έμου.
-  Μ άλιστα, μ άλ ιστα , διά τούτο ή π ιστή σου 'Ραδιουργία 

σ’ άγαπα τόσον έχε υπομονήν, άφες με νά λάβω τήν γνώμην 
τ ώ ν  συμβούλων μου. "Εσεισε τρις είς τον άέρα τό σάρωθρόν τ η ς  

καί τό άφήκε νά πέση επί τού εδάφους. Κραυγή θρηνώδης καί 
τρομερά συνεκλόνισε τήν γήν.

  ’Εδώ, τέκνα μου, ’εδώ! άνεφώνησεν ή 'Ραδιουργία.
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Έσχίσθη ή γή καί τρεις μαύροι δαίμονες άνήλθον είς την  
στέγην καί γονυπετήσαντες ήρχισαν νά γλείφουν τους δ ιχαλω 
τούς πόδας τού Πονηρού Πνεύματος. 'Ο πρεσβυτερος επηδα 
χαροπός, ένω οί άλλοε δύο ώρύοντο έξ ευχαριστησεως. Δ ια τα-  

ξον, Μέγα Πνεύμα, είπον συγχρόνως.
.—  Μοί εισθε πιστοί πάντοτε, ήρωτησε το Πονηρον Πνεύμα.
 Νά έξαφανισθώμεν καί ώς άγγελοι να γεινωμεν καλοί,

άν σέ προδώσωμεν ! Δ ιάταξον καί θά ΐδης πώς θά σε υπακου- 
σωμεν.

—  ’Ακούσατε λοιπόν. Ύ πό τήν στέγην ταύτη ν κατοικεί 
μήτηρ εύτυχής, γνωρίζετε δέ πόσον άποτρόπαιος μοί είναι ή 
παρουσία τής ευτυχίας επί τής γής' πηγαίνετε και παρατηρή
σατε πώς θά δυνηθήτε νά κρύψητε τό τέκνον της, όσω τό δυνα
τόν άσφαλέστερον, όταν θά σας τό παραδώσωμεν.

— "Ω ! Πνεύμα ισχυρόν καί άκατανίκητον, τό καύχημα ό
λων μας ! άνέκραξεν 6 πρεσβύτερος τώ ν δαιμονώ ν να πέσουν 
τά  κέρατά μας άν δεν έκτελέσωμεν πιστώς τάς δ ινταγάς σου. 
Καί οί τρεϊς δαίμονες έν άγαλλιάσει έπανήλθον είς τον Ά δ η ν , 
έβυθίσθησαν είς τήν φλογερωτέραν άνθρακιάν καί άρχισαν να 
σκέπτωνται περί τού καλλιτέρου μέσου τής άπαγωγής τού τέ
κνου άπό τής μητρός του. Τό Πονηρόν Πνεύμα καί ή 'Ραδι
ουργία έμειναν άκόμη ολίγον έπί τής στέγης καί παρετήρουν 
μετά λύσσης τήν μητέρα, ή όποία έκοιμάτο μετά τού τέκνου 
της,ένώ ή όψις των εξέφραζε τήν εκστασιν τής ευτυχίας. Έπερ- 
ριψαν τότε είς τήν ψυχήν τής μητρός τάς πτέρυγας ύπνου βα- 
θέος καί άπήλθον ώρυόμενα έξ εύχαριστήσεως,διότι τόσον καλά  
ήρχισαν τό έργον των.

Κ αθ’ όλον τό δ ιάστημα τούτο, ή μήτηρ έξηκολούθει κοιμω- 
μένη βαθέως. Αίφνης ώνειρεύθη ό ,τι είσήλθε μέ τον υιόν της 
έντός μεγάλου κήπου. 'Η εύωδία τών άνθέων καί τό κελάδημα 
τών πτηνών τήν εΐλκυσαν τόσον, ώστε νά έπεκτείνγ πλειοτερον 

Ε τον περίπατόν της. Ήοχισε νά δρέπν) άνθη καί νά πλέκη στε- 
. φανόν διά τον υιόν της, άνέγνωσε δέ έπί 'εκάστου φύλλου μέ 

στοιχεία ερυθρά τάς άκολούθους λέξε ις : άρετή, άγαθοτης, ά- 
γάπη, συμπάθεια κα ί συγγνώμη. Τό παιδίον έτρεχε προ αυτής 

ί : ψελλίζον φαιδρώς, ευτυχές, διότι έβλεπε τόσα άνθη καί ήκουε 
τό άσμα τών άηδόνευν. Πλήν αίφνης τό πάν πέριξ αυτών έσκο- 
τισθη, ό < κήπος καί τά  άνθη Ιζηφανίσθησαν, καί ή μήτηρ ή- 
σθάνθη έαυτήν συρομένην ύπό ύπερανθρώπου δυνάμεως,ήτις τήν 

, έφερε πολύ μακράν είς έρημον τόπον. "Εβαλε κραυγήν καί έξύ- 
: πνησε. Παρετήρησε πέριξ αύτής καί άμέγως ήσύχασε. Τό π α ι-  

διον άνεπαύετο πλησίον της καί μειδίαμα ευτυχίας έπλ,ανάτο 
. έπί τών χειλέων του. Ό  φύλαξ άγγελ,ός του ει^ε κλίνει έπί 

τής κοιτίδος του καί τό έφίλησεν είς τό μέτωπον.
Τήν πρωίαν τής έπαύριον άμα τή  άνατολή τού ήλ,ίου, ή 'Ρα- 

I διουργία μεταμορφωθεΐσα είς γραίαν κυφήν, έξήλθε τού σπη- 
fj λαίου της στηριζομένη είς ράβδον- μεταβαίνονσα δέ άπό θύρας 

£ις θύραν διηγείτο, ότι εμαθεν ότι μετ’ όλ.ίνον θά ήρπαζον τό 
παιδίον άπό τήν ευτυχή μητέρα καί ότι ό άρπαξ θά ήτο μέ
λος τής οικογένειας. Οί γείτονες έπιστευσαν τό νέον τούτο καί
εσπευσαν νά προειδοποιήσουν τήν μητέρα διά νά έπαγρυπνή έπί 
του τέκνου της μετά περισσότερα; προσοχής,προσθέτοντες, ότι 
εύρισκονται πλησίον της, έν τή  οικία, άνθρωποι μοχθηροί, οί 
Οποίοι διελογίζοντο νά τής τό άρπάσουν διά τή ; βίας. 'Η μή- 
τ *)ρ ένεθυμήθη τό δνειρόν της καί ή καρδία της έπάγωσεν 
άπο τήν φρίκην.

διά

— Πώς, άνέκραξεν, υπάρχει δύναμις ικανή ν’ άποσπάση το  
τέκνον άπό τήν μητέρα του ; ’Ό χι, δέν γνωρίζω νά ύπάρχν) 
γυ-ιή είς όλ.ην τήν οικογενειάν μας,η  οποία θα εγεννα υιον το — 
σον κακεντρεχή, δυνάμενον να διανοηθή να μοι άφαρπαστι την 
μονήν χαράν τής ζωης μου. Ταλαίπωρος υ.ητηι ! δεν ηζευ εν 
ότι όλην αυτήν τήν ιστορίαν τήν έπενοησεν η Ραδιουργία δια 
νά τήν άναγκάσν) νά έγκαταλείψη την χωράν της και να ζη- 
τήσγι καταφυγήν είς τά  ξ-ε'να, οπου θα ητο ευκολ.ωτερον να τής. 
άφαιρέσουν τό τέκνον της.

Τωόντι τής τό άνήρπασαν μόλις εύρέθη μετ’ αύτού είς ςε-  
νον τόπον. 'Ως λέαινα τοτε πλ,ηγωμενη ετρεχε παντού, κραυ- 
γάζουσα-. «Υιέ μου, πού είσαι υιέ μου !» Ά λ λ ’ εις τήν προσ- 
κλησίν της άντί ν ’ άπαντησν), ώς συνήθως, χαρμοσυνως η δι
αυγής φωνή τού τέκνου τη ς, ήκουσε μόνον τήν ήχω τής φω
νής της έπαναλαμβάνουσαν: «Ί ίε  μου ! υιε μου !

Έν τή  άπελπισία της άνήγειρε τούς οφθαλμούς προς τον ού- 
ρανόν, άλλά  καί έκει τό Πονηρόν Πνεύμα είδε: — Χά! χά ί 
χά ! έκραύγασεν ό δαίμων, τώρα είσαι πολύ δυστυχής, δέν έ
χεις υιόν πλέον, δέν θά ιδγι; πλέον τό τέκνον σου !

— Έλεος, έλεος ! Δ ιατί μοί άφαιρεύς τό τέκνον μου, δύ- 
νατα ι αυτό να ζησγι χωρίς μητέρα , Ποιος θα ενσπείρω έν τή  
ψυχή του τον σπόρον τής άγαθότητος, τόν όποιον μόνη ή μη
τρική τρυφερότης δύναται νά άναπτύξη ; Εύσπλαγχνίσου με, 
Δαΐμον τού κακού, καί άποδος μοι τόν υίον μου.

Ά λ λ ’ ό δαίμων έξερράγη είς γέλω τα καί έξηφανίσθη.
Πρέπει νά έπανεύρω τόν υιόν μου, άνέκραξεν ή άτυχής μ ή 

τηρ καί, ταχεία  ώς άστράπή, ώρμησεν έξω τής οικίας- περιε- 
πλανήθη έπί πολύ, διέτρεξεν ορη καίκοΟ άδας διέβη ποταμούς 
καί λίμνας πετώσα ώς χελιδών. Πολλαί συμπαθείς ψυχαί ή- 
κουσαν τήν ταλαίπωρον μητέρα νά φωνάζη: «Υιέ μου ! υιέ
μου ! Ά λ λ ’ οϋδείς ήδυνήθη νά προσέλθη είς βοήθειάν τ η ;.  Πα- 
ρήλθον εβδομάδες καί μήνες. Τό μελαγχολικόν φθινόπωρον ά -  
φήρεσε τό τελευταίον φύλλον έκ τής ποικιλοχρώμου περιβολής 
τής γής, ό πένθιμος καί παγερός χειμών μέ τήν ομίχλην του έ- 
κάλυψε τήν γήν διά χιονώδους πέπλου, καί ή δυστυχής μητηο 
ήγνόει άκόμη τ ί άπέγεινεν ό υιος τη ς,άλλα  έπροχωρει πάντοτε 
προς άναζήτησίν του. Παγεροί άνεμοι μέ άγριους συριγμού; 
τήν περιεκύκλουν, σείοντες πέριξ αύτής τάς τρομερά; πτέρυγάς 
τω ν καί ότέ μέν άνσρπάζοντες αυτήν έκ τών ώμων τήν ώθουν 
πρός τά  ¿πίσω,άλλοτε δέ τήν άνήγειρον έκ τής γής καί τήν π α -  
ρέσυρον μεθ’ εαυτών έν τώ  χιονοστροβίλω, ένω ό παγερός Βορ
ράς εσύριζε τό τρομερόν ’εκείνο άσμά του,τό όποιον όταν άκούω- 
μεν έκ τού θερμού δωματίου μας μάς φαίνεται ώς παράπονον 
τών έκ τού παραδείσου έξωρισμίνων ψυχών.

Πλήν τίποτε δέν ήδυνήθη νά σταματήση τήν δυστυχή μη 
τέρα, έπροχώρει πάντοτε κραυγάζουσα : «Υιέ μου, υιέ μου ! » 
Κ α ί ’έξηντλημένη, ημιθανής επί τέλους, έφθασεν είς μεγάλην 

κοιλάδα, τή  έφάνη μάλ ιστα ,ότι ήτο ή ίδ ια  κοιλας, τήν οποίαν 
άλλοτε είχε κατοικήσει, ά λ λ ’ ό τόπος είχε πολύ μεταβληθή. 
Διέκρινε πρό πάντων υπερμεγέθη βράχον τόσον άπόκρσμνον κα. 
απρόσιτον,ώστε καί ό ’ελαφρότερος αίγαγρος δέν θά ήδυνατο ν  
άναρριχηθή έπ ’ αύτού. Έν ταύτώ  παρετήρησεν ίδοιπόρον άκο-
λο υ θ ο ύ ντα  τόν ίδιον δρόμον μέ αυτήν.

_  Α δελφέ, τ φ  λέγει, ποιος εβαλεν αύτόν τόν βράχον έδώ;
  Ε ίναι ό βράχος τών τριών δαιμόνων τόν έστησαν εδω

’ ’ Λλβ-Τι «ττά-- μ /ΪΟΛπτϊ s’i-ir/ά ανιτεοα ν αν ταυ.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

"λιν μ.ε τον υιόν της. Ό πισθεν του βράχου τούτου έκρυψαν το  
παι^ίον.

— Άρ-έσως εκείνη έδοκίριασε ν ’ άναβή τον βράχον, α λΥ  ό 
οδοιπόρος την συνεκράτησεν.

—  Στάσου, δεν βλέπεις, τον ορικτόν τούτον κρηανόν ;
—  Λοιπόν θά τον ρίψω αυτόν τον βράχον, έφώναξεν ή [Λη- 

τηρ, ό Θεός θά ¡λ’ ένδυνκ^ώση.
"Ηρχισε τότε ¡Ρε τάς δυο χεΐράς της νά σπρώχνγ) τον πα_  

■γωαένον ογκον, ά λ λ ’ εις α ά τ η ν  ή αγάπη τη ς ητο άπειρος, άλλ, 
α ΐ δυνάμεις της δεν έξισοϋντο [Ρε τά ς  δυνάρ,εις των δαιμόνων 
’Έ κλαιε, καθικέτευε τούς διαβάτας νά έλθουν εις βοηθειάν της· 
άλλ ’ ό [Ρεν δεν είχε καιρόν, ό άλλος δεν ηθελεν. ’Έ[κενε λοιπόν 
πάντοτε ενώπιον του βράχου. Τό Πονηρόν Πνεϋρ,α καί ή Ρ α 
διουργία ρ,αταίως κατέβαλον όλας τάς προσταθείας των διά νά 

την άπορ-ακρΰνουν.
Έγνώριζέν, ότι ό υιός της ητο εκεί όπισθεν αύτοϋ του βρά

χου, καί εστεκεν εκεί επί έ'τη περιμένουσα. Ώ ς μονον της στή
ριγμα ειχε την γαλανόφθαλμον Ε λπ ίδ α , ή όποια την ένεθάρ- 
ρυνε μ'ε τό γλυκύ μειδίαμά της.

Κ α τ ’ άρχάς τό Πονηρόν Πνεύμα καί ή Ραδιουργία έπληρώ_ 
θησαν χαράς επί τή  θέα των βασάνων της, ά λλ ’ όταν έβεβαιώ_ 
Οησαν,ότι δεν ύπεχώρει διέταξαν τούς δαίμονας νά συγκρατώσι 
τόν βράχον διά των ρυπαρών ονύχων τω ν. Ά λ λ  ητο πολυ 
άργά, ή μητρικη επίμονη συνεκλόνισε τόν βράχον καί οί τρεΤς 
δαίμονες συναισθανόμενοι την άδυναμίαν των, ηρχισαν να θρη- 

νώτιν.
Ό  βράχος ένέδιδε βαθμηδόν καί ή γαλανόφθαλ,μος Ε λπ ίς  

ελεγεν εις την καρτερικήν μητέρα : «Εμπρός ! Θάρρος !»
—  Πού είσαι υιέ μου }
—  ΤΩ μητέρ μου ! μητέρ μου !
Ά λ λ ’ ή φωνή αύτη  δεν ητο πλέον παιδική, άλλά φωνη νεα- 

νίου. Ή  μητηρ έσπρωξε διά τελευταίαν φοράν τόν βράχον, κα '4 

ό βράχος κατέπεσε μετά πατάγου. Ά λ λ ά  που είσαι υιέ μου ! 
 Έ δώ, έδω, μητέρ μου. Του λοιπού καμμία δυναμις δεν

θά κατορθώση νά μάς άποχωριση.
— · Κ αί οί τρεις δαίμονες πού είναι ;
 Μη τούς φοβησαι πλέον, μ.ητερ μου, διέταζα να τους

αλυσοδέσουν καί θάνατος θά ηναι ή τιμωρία των, διά νά μη 
δόνανται πλέον νά κακοποιωσι κάνένα.

—  "Οχι, όχι, ώέ μου, άτηντησεν ή εύτυχεστάτη μητηρ· 
διάταξον μόνον νά συντρίψουν τά  κέρατά τ ω ν  ή ευτυχία μας

θά είναι ή τιμωρία των.
Ό  υιός ήκολοΰθησε την συμβουλήν της μητρος του καί οί 

δαίμονες έπανηλθον μετά δακρύων εις τόν Ά δ η ν  όταν δε οί
δαίμονες κλαίουν οί άνθρωποι εύτυχούν.

(Έ κ τον Γαλλικόν). *"*1 Γ. Κ αντο γεω ρ γέο υ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  ΤΩ Ν  Μ Ω Ρ Ω Ν

'Η ιστορία των πρώτων έτών της ζωής των παιδιων^ειναι συχνακις 
ενδιαφέρουσα δ ι’ αύτά άργότερον.

‘Η έμφάνισις τοΰ πρώτου όδόντος, τδ πρώτον μειδίαμα, η πρώτη 
λέςις, ταϋτα πάντα είναι λίαν ενδιαφέροντα δια την οικογένειαν και 
δια τδ μικρόν, δταν μεγαλώση αρκετά διά νά έννοη.

’Ενίοτε έρωτοΰν λόγου χάριν ι Μήπως επαθα κοκκυτην , η παρο- 
μοίαν έρώτησιν. 'Ο πατήρ άναμιμνήσκεται άλλά δεν ενθυμείται- έάν 
τδ είχε σημειώσηή άπάντησις θά ητο εύκολος. Μία εκ τών φίλων μας

’έχει λεύκωμα αξιοσημείωτου διά τήν μικράν της κόρην. Τδ δνομ« 
τοΰ παιδιού είναι γεγραμμένον επι τοΰ βιβλίου με χρυσά γραμματα. 
’Επί τής πρώτης σελίδος είναι γεγραμμένοι στίχοι έπ ’ ευκαιρία τής 
γεννήσεως. Ή δεύτερα σελις μνημονεύει τας ελπίδας τής μητρός, 
τδ έκλεχθεν ονομα διά τδ μικρόν, τδ δνομα τών γονέων του.'Η ώρα, 
ή ημέρα καί τδ έτος τής γεννήσεως μετά τοΰ βάρους καί τοΰ ύψους 
τοΰ νεογεννήτου.

Κατά τδν τρίτον μήνα έλήφθη ή φωτογραφία και προσετεθη εις τδ 
βιβλίον. ’Αντίκρυ τής φωτογραφίας ητο βόστρυχος μαλλιών,τδ βάρος, 
καί τδ ανάστημα ήσαν γεγραμμένα επίσης. Συγχρόνως τδ σχήμα 
τοΰ ποδδς καί τής χειρδς είχον χαραχθή έπί τής σελίδος.Τοΰτο έπανε- 
λαμοάνετο εις έκάστην φωτογραφίαν. Καθ έκαστον μήνα εθετον κατιτί 
εις τδ βιβλίον έπί επτά έτη άπδ τής γεννήσεως μέχρι σήμερον καί 
είναι ήδη μία ενδιαφέρουσα συλλογή,ήτις πληρώνει τήν μητέρα με χα
ράν διά τους εαυτής κόπους. ’Εάν έήακολουθήση θά δώση αργότερου 
ωφελίμους πληροφορίας ώς πρδς τάς κληρονομικάς τάσεις τοΰ παιδίου.

NEON ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Κ. ΣΠΑΡΤΗΝ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
Δέν ύπάρχει έχθεσις διεθνής από τής ίδρύσεως τών εργοστασίων τής κυρίας 

Καοασταμάτη, ήτις νά μή άπένειμε διπλώματα διακρίσεως και τιμής εις τήν 
μοναδικήν μας Έλληνίδα βιομήχανον. ’Ήδη ή Ιν Βουκουρεστίω διεθνής Έκ- 
θεσις βραβεύει καί πάλιν διά διπλώματος τά ώραια έργα τής Έλληνίδος υφαν
τουργού, ήτις νέας καθ ’ έκάστην μάς παρουσιάζει Ικπλήζεις. Τά νέα Ικ τοϋ. 
Ιργοστασίου της Ιξερχόμενα πυκνά μεταξωτά μάς ενθυμίζουν τάς παλαιάς στό
φας, τόσον ώραΐοι είναι οί χρωματισμοί των καί στερεά ή ποιότης των.Ούτω 
όλα’τά φορέματα των γάμων καί έσπερίδων, ολα τά έπιπλα τών πολυτελών 
αθηναϊκών αιθουσών κατασκευάζονται έκ τών πολυτίμων υφασμάτων της κ. 
Καρασταμάτη.

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α
’Λίγο άπ ολαι. Είναι τό Νέον σατυρικόν Ήμερολόγιον του όποιου συν

τάκτης είναι ό γνωστός έν τή Ελληνική δημοσιογραφία δεξιός χειριστής τής 
γραφίδος κ. ’Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς. Τό Λίγο άπ δλοε είναι ήρτυμένον 
μι πολύ ’Αττικόν άλας, μέ πολλήν εύφυίαν καί ετοιμότητα καί εότραπελίαν. 
Είναι πρωτοφανές ε’ις τό εΐδός του, αν καί ήδύναντο νά λείπουν ί̂ ξ αύτοϋ με
ρικά πράγματα, διά τά όποια ομως δέν εΰθύνεται ό κ. Α. Φιλαδελφεύς. Ο 
άναφυλλίζων αύτό διέρχεται ώρας εύχαρίστους,ώς δώρον δέ του Νέου έτους !γ- 
καινιάζει τόν γέλωτα καί τήν εύθυμίαν, πράγματα πολό ευχάριστα διά τήν ευ- 
τυχαίν τής ζωής. Τό συνιστώμεν εις τάς κ. κ. άναγνωστρίας μας.

Πρωί*. Έκδίδεται άπό τής παρελθούσης Ιβδομάδος ε’ις με:αλήτερον σχήμα 
καί ΰπό νέον διευθυντήν τόν κ. Κ. Ράδον. Εις τήν υπό αισίους οιωνούς άνα- 
καινιζομένην συνάδελφον ειχομεθα τα βέλτιστα.

'Εστία· ’Από 1ης Ίανουαρίου τήν ειδικήν διεύθυνσιν του φιλολογικού Πε
ριοδικού «ή Εστία» αναλαμβάνει ό γνωστός λογογράφος καί καλλιεπής διη- 
γηματογράφος κ. Ξενοπουλος.

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙΟΝ
Είμεθα έν πλήρει σφαγή τών μικρών πτηνών. Ό σπίνος, αί ύπολαίοες, τα 

στρουθιά πίπτουσιν ύπό τά χτύπημα τών κυνηγών διά να μεταφερθωσιν είς τα 
καλά μαγειρεία μας. ’Ιατρός τις είχε τήν παράδοξον μανίαν νά φονεύη τα 
πτηνά, εκδικούμενος, ίσως διότι σώζει τούς ανθρώπους.  ̂ ^

Έχουσι μάλιστα τινές τήν άφροσύνην νά τά τρώγω σιν ολόκληρα, διότι εις 
τινα πτηνά καί κυνήγια έπιβάλλεται τοϋτο ύπό τής γαστριμαργικη; τέχνης.Δια
τάς μπεκάτσας λόγου χάριν τάς τρώγουν ολοκλήρους με ολας τάς ακαθαρσίας
των. Ή συνήθεια αυτή είναι παρά πολύ έπικίνδυνος. Όλα τά μικρόβια και 
τά ενόργανα δηλητήρια,άτινα έν ήμΐν σχηματίζονται, πάντα ταϋτα εξαλείφονται 
διά τών έντερων, αληθή φωλεάν τών μικροβίων.

Ό κίνδυνος είναι Ιτι μεγαλείτερος, διακινδυνεύει τις τρώγων τά χυνήγιον 
όλόκληοον, νά έκτεθή είς αληθή οηλητηρίασιν.  ̂ ,

*Γφ’ όλας τάς επόψεις καλόν θά είναι νά τρώγη τις τό χυνήγιον, αφοϋ το
χαθαρίση εντελώς,

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η

Πάσα γυνή δύναται νά άντιχαταστήση τήν καλλονήν ή νά ανάδειξη 
αύτήν τελειοτέραν δι’ άμέμπτου καλαισθησίας περί τήν ένδυμασίαν
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της, διά τών έπιχαρίτων τρόπων της, καί δια τής τελείας εν πάσι κα. 
βαριότητος. Κόμη καθαρά καί καλώς κτενισμένη, όδόντες λευκοί, χει· 
ρ£; καθαραΐ καί μαλακαί, όνυχες καλώς κομμένοι καί στιλπνοί, δέρμα 
λεϊον, άποπνέον υγείαν, αναπνοή άρωματώδης, άσπρόρρουχα καθαρα 

' Χαί μυροββλα, ενδύματα τακτικά συντελοΰσι πολυ εις τήν καλλονήν
καί τήν χάριν μιας γυναικός.

Όλοι οί άνθρωποι οί φύσει καί μέχρι τών έλαχίστων λεπτομερειών 
ί -χαθαροΐ είναι θελκτικοί, ευχάριστοι, προδίδουν ϊν  είδος εύγενείας τής 
I  ψ»χήί> τϊ> °πο'ον άρέσκει περισσότερον καί άπδ αυτδ το̂  κάλλος.
[. Διά νά είναι δέ τις απολύτως καθαρός, απαιτείται νά θυσιαζη εις 
ί σου το χρόνον καί έξοδα, τά μόνα ’ίσως, τά όποια πρέπει νά θεωρή, ώς 

καλώς διατιθέμενα.
    -

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δα Π. Λ. Πύργον. ’Επιστολή σας μετά χρημάτων καί λ)σμοΰ ε- 

λήφθη· Εύχαριστοΰμεν άπείρως. Ποιημάτια έδημοσιευθησαν. Κον 
Ν. Δ. Ν. ΒΖΑβν. ’Εννέα ήμερολάγια άποστέλλομεν ευχαρίστως,μετά 
τήν έκδοσιν. Εύχαριστοΰμεν θερμώς δι’ εύγενή πάντοτε προθυμίαν. 
—Καν Κ. Γ. Β. Χίον. Εύγνωμονοΰμεν δι ώραϊα υπέρ ήμών αίσθη- 
ματά σας. Τδ διηγημάτιόν σας ώραιότατον. Δημοσιεύεται προσεχώς. 
— Δα Μ. Π. ΛάρισσαΥ. Ζητούμενου άπεστάλη. —Καν Δ. Σ.Manche- 
ΒίβΓ. Δυστυχώς τοιοΰτο περιοδικόν δέν υπάρχει. Θά στείλωμεν ευ- 

' χαρίστως Ελληνικήν μουσικήν.-Καν Λ. Γ. ΣονΛινά. Τά χρήματα 
έλήφθησαν καί σας εύχαριστοΰμεν άπείρως διά τήν εύγενή φροντίδα. 

£ Γράφομεν προσεχέστατα -Κ α ν  Α· Γ. Εύ. ΝαύπΛιον, Συνδρομαί σας 
>. είς Εφημερίδα καί Ήμερολόγιον έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν -Κ α ν  

Αί. Δ. ΜασσαΛίαν. Καταλληλότατου δώρον νομίζομεν τδ πρωτότυπον 
μυθιστόρημα τής δοξ Αλεξάνδρας Παππαδοπούλου.-Καν Α. Γκ. 

 ̂ Λευκάδα. Χρήματα έλήφθησαν. Γνωρίσατέ μας παρακαλώ, έάν κα
ί. τεβάλετε συνδρομήν 93 καί τδν άρ. τής σχετικής άποδείξεως.-Καν 

Ε Μ. Πάτρας. Άδυνατοϋμεν νά άναλάβωμεν τοιαύτας προμήθειας. 
Τδ ήμερολόγιον είναι έτοιμον, ώστε αί μαγειρ.καί σας άδυνα- 
μίαι θά ικανοποιηθούν.—Καν Ού. Δ. Τσ. Λαμίαν. Συνδρομήτριαι ή- 
μερολογίου δέκα οκτώ ένεγράφησαν. Δρ. 20 έλήφθησαν. Εύγνωμο- 

> νοϋμεν άπείρως διά φιλικά αισθήματα καί εύγενή φροντίδα.— Καν Α, 
Γ. Τ. 7’ρίκκαάα.’Αντίτιμου Οικιακής έλήφθη. Ό  άρ. 3 έξηντλήθη. 

" Εύθύς ώς άνατυπωθή θά τδν άποστείλωμεν.—Κον I. Μπ. ΚαιρΟΥ.

’Επιστολή μετά φρ. χρ. 100 έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμώς. Νέα 
συνδρομήτρια Ινεγράφη.—Καν.Ζ. Κ. ΒοϊΑου. Αποστελλομενον δημο
σιεύεται έάν έγκριθή. Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριετοΰμεν.—Καν 
Αί. Μ. Τατάρ Παζαρτζίκ. Έλήφθησαν άμφό:εραι αί έπιστολαί σας 
μετά τών έσωκλείστων χρημάτων. Συνεμορφωθημεν ευχαρίστως οδη- 
γίαις σας. Κον Κ. X. ΤάΛΛαΥ. Εύχαριστοΰμεν. Συνδρομήτρια ένε- 
γράφη. Συνδρομαί είς Αίγ. γραμματόσημα.—Καν Α. Κ. ΠοροΥ. Επι
στολή σας μ ετ’ άντιτίμου 5 ήμερολογίων έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. 
Διηγημάτιόν σας έδημοσιεύθη είς Ήμερολόγιον.—Καν Ε. Μ. Σΰ· 
per. Νομίζετε οτι διαθέτομεν τόσον καιρόν, ώστε να άπαντώμεν αμέ
σως είς τόσον έπουσιώδη πράγματα; Δυστυχώς και την επειγουσαν 
άλληλογραφίαν μας άναγκαζόμεθα νά παραμελώμεν, ελλείψει χρόνου. 
— Καν 0 . Π. ΣμνρΥηΥ. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν. Καν 
Ε. Η. Φεράραν. θ ά  φροντίσωμεν καί έλπίζομεν νά άνταποκριθώμεν 
είς τήν έπιθυμίαν σας.—Κον Κ. Β. θεσσαΛοΥίχηΥ. "Βχομεν ελάχι
στου άριθμδν τοιούτων. Συνεπώς άναμένομεν ύμετέρας ένεργείας.— 
Καν Τ. Β. ΚάϊροΥ. Καθυστιρήτε 93 καί 94. Κον Α. Κ. Jvesti. Δυ
στυχώς μεθ’ δλην τήν έπιθυμίαν μας νά σας εύχαριστήσωμεν, τδ 
πραγμα άποβαίνει δυσκολώτατον. Ούδεμια Ελληνις κάτοχος ξένων 
γλωσσών καί καλή μουσικός συγκατατίθεται νά ζήση είς μικρόν ρου
μανικόν χωρίου —Καν Ρ. Ντ. ΖάχντθοΥ. Συνδρομή σας μετ’ άντι
τίμου ήμερολογίου έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— Καν Σ. Κ. Λαμίαν. 
Άντίτιμον 9 ήμερολογίων έλήφθη. Εύγνωμονοΰμεν απειρως Καν 
Κ. Α. ’Αθήνας. Μία μεταφρασίς σας έδημοσιεύθη ηδη. Αποστείλατε 
μετάφρασιν Ghateaubriant θά τήν δημοσιεύσωμεν. Εύχαριστοΰμεν 
διά κολακευτικάς κρίσεις.—Δα Αί. Ε. Δ. Ζαγαζιγ. Γράφομεν άφεύ- 
κτως τήν προσεχή εβδομάδα. — Κας κ. θ .  Π. και Στ.Τρ. Kapvazcr 
Π. Οί. Bilbeis, Ζ. Εμ. Κ. 'ΛΛεξάτόρειατ, Σ.Ι. Μ. Πάτρας, Γ. Π. 
Αύ Πύργον, Κ. Δ. Π. Πειραια, Μ. Δ. Μπ. ’Αθήνας, Μ. I. Ληζού- 
ριον, Κον Η. Κ. καί I. Τρ. ΚεφαΛΑηνίαν, I. Λ. Γ. ’Αθήνας, Ε. I. 
Πειραιά, Ε. Κ. Ρ. Κόρινθον. Κ. Α. Κι Σονεζ, Μ. Γ. Μ. ΜεσοΑογ- 
γιον, Κλ. Γ. Κ, . . .Γ . Π. Σαμανωφ, Μ. X. Ζιμνίτσαν, Ν. Σ. Ν. 
Πορταριάν, Ε. Γ. Οί. Πατρας, A- X. Α. ΚαΑαμαχιον, Δ Σ. Manche
ster, Β. Τσ. Γγούργεθον, Κ. Κ. Πειραιά. ’Αντίτιμου ήμερολογίων 
έλήφθη. Άποστέλλονται τήν προσεχή εβδομάδα. Καν Δ. Δ· Μ. Λρ- 
γοστόΛιον, Κ. Α. Κ. Σπάρτην, Ν. Ψ. Κάφρ.-Ζαγιάτ, X. Μ. Κατού- 
r a r ,  Β. Α. Κέρχνραν, Μ. Μπ. Νάξον. Συνδρομαί έλήφθησαν. Εύ- 
χαριστοΰμεν.
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— Ήμεθα άλλοτε πολύ πτωχοί . . . .
— Ά  ! ναί, Ινίυμοδμαι . . . .

Γζ) — Είχες ασθενήσει πολύ βαρέως.  ̂  ̂ ¡
Γ’ — Καί ό Ροβέρτος μέ έπεριποιήθη ώς αδελφός.

  Nal οώ-ό είναι. Τότε ή νονά σου, , μί εστειλεν εις Γουιανην, δια να
βποχτ̂ σω δι * έσέ “περιουσίαν, 

ιζ -Είς τά χρυσοχοείου της, δίν είναι αληθές :
I __ Άρχει xupí*. Σοϋ απαγορεύω να προχωρήσης έπί πλέον Αρχει νά

μάθης, αγάπη μου, δτι τήν περιουσίαν αύιήν σοϋ τήν έφερα Οτι εις το έξης
δέν έχοαεν να ζαλιζώμεθα ούτε δια το παρόν ουτε οια το μέλλον . οτι οεν
χωρισθώμεν πλέον--------θά ζώμεν πλέον Οιαρχώς μαζυ εν αμοιβαία λατρείφ
. . . .  Είπέ αγαπητή μου, τοϋτο δέν σοι άρχει ; θέλεις αχομη και αλλο τι ,

W — Όχι, οχι, σέ . . . . μόνον σέ.
Άλλ’ έν τούτοις . . · μ», φαίνεται, δτι παρ’ολίγον vi μη σε επανίδω . .

’Ανδρέα!.......... είναι,τούτο άληθες ; ..............Α . θεέ μο . . .
Jioi συνέβη. „

i  Έάν μέ αγαπάς τή είπεν ούτος, έάν θέλης νά μοί ποοξ.νήσης μεγαλην χα- 
Ρ«ν . . Μέχρι τής αδριον. θέλω νά μή κάμωμεν ούτε τον ελάχιστου π/έον

: λόγο, δι’ άλλο τι, ή διά τό παρόν, δια τήν άφατου ευτυχίαν αυτών των στιγ- 
υών. Ά  ! Τερέζα μου, έάν ήξευρες πόσον έχλαυσα οια τον χωρισμόν μας,και 
πόσον οέ έπόθησα πέραν έχει, κατάμονος εις τήν ερημίαν εις ην ε,ων . . . . 
’U I ποσάκύ καί ποσάχις έσκέφθην τήν ευλογημένη, αυτήν στιγμήν, καθ_ ην

θώμεν είς πλήρη άπόλαυσιν τής εύτυχίας μας, θά καθήμεθα νά άπασχολώμεθα 
άπό ξένα πράγματα ;

— Έν τούτοις, υπάρχουν πράγματα, τά όποια συνέβησαν ε̂ ις εμέ, τουλά
χιστον οϋτω πιστεύω, . . .  Πράγματα τά όποια ολίγον κατ’ ολίγον μοί επα
νέρχονται εις τήν μνήμην σωρηδόν, τούτο δε ενψ ακόμη ακούω τους γλυκείς 
σου λόγους, άχύμη δέ καί έν μέσω τών φιλημάτων σου ατινα μέ κάμουν νά 
πιστεύω, οτι είμαι εις τόν παράδεισον . . . .  Άνδρέα, . . . .  ^Ανορέα . . διά 
νά δύναμαι νά μή σκεπτωμαι άλλο παρά τήν ευτυχίαν μας, αφες με πρώτον 
νά βγάλω άπό επάνω μου τό τρομερόν αύτο βάρος, το οποίον αισθάνομαι πιί- 
ζον τόν έγχέφαλόν μου, καί τήν καρδίαν μου.

νΩ I ύποφέρω, Θεέ μου, υποφέρω . . . .
— Άφ’ ότου μέ άφήχες, μοί φαίνεται οτι ολίγον έ’λειψε νά άπβθάνω ! Έ- 

κοιμήθην λοιπ,ν όλον αυτόν τόν καιρόν, αφοϋ ή μνήμη μ̂ου και το λογικόν 
μου άρνοϋνται να μοί είπωσι τί συνέβη ; Παραμένει εν έμοι αόριστος τις 
ίδέα, οτι συνέβησαν τρομερά πράγματα.

Ό Άνδρέας ελαβεν ύψίστην άπόφασιν. Ναί, ναί, είπεν. Συνέβησαν τωόντι 
τά φριχτά αύτά πράγματα, τών όποιων σοι παραμένει σκοτεινή τις αναμνησις- 
Μετά τά συμβεβηχότα ταϋτα, ήσθένησας πολύ και χωρίς εγώ μάλιστα νά εί
μαι πλησίον σου. Άλλ’ έπειδή δέν πιστεύω νά είσαι απόψε αρκούντως δυνατή 
Γνα άχούσης τήν άφήγησιν τοϋ παρελθόντος τούτου του τόσον οδυνηρού καί 
τόσον σκοτεινού, σέ ικετεύω ν’ αναμείνης έως αύ'ριον και νά κάλυψης διά τοϋ 
πλέον αδιαπέραστου πέπλου παν ο,τι δεν αφορά τας παρούσας στιγμάς.

Παν δ,τι θελήαης θά τό πράξω. Ά λλ ’ αγάπα με, αγάπα με . . .  . καί μή 
μέ έγκαταλείπης πλέον ποτέ !

— ΤΩ τοϋτο σοι τό υπόσχομαι !

Όπισθεν τής θύρας, όπου άνέμενεν ώχρός και τρέμων τό αποτέλεσμα τής 
δοκιμής εκείνης, ό ιατρός Στεχέϊν ύψωσε τάς χεΐρας είς τόν ούρανόν.

 νΩ πόσον ώραΐον πράγμα είναι αότός ό έρως ! άνεφώνησε. Πού γιατρι
κά που τοόποι θεραπείας ικανοί νά παραβληθούν μέ αύτόν ! Κατήλθεν έκεΐθεν
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Π Ο Ι Κ Ι Α Ι Ω Ν
Αϋριον Δευτέραν δίδεται εις το θέχτρον των «Ποικιλιών» ευεργε

τική πχράστασις ΰπερ τών αρίστων ηθοποιών κ. κ. Λαζαρι6ου,Χελρ.η 
και Άπέργη. Θά σκορπισθή ό γέλως και ή^χαρα δια τής έχτελε- 
σεως τεσσάρων πρωτοτύπων κωμωδιών, έν αίς ή «Ζητείται υπηρέ
της» του κ. Άννίνου καί ό «Λ/ιΩος τής 'Έριίος» του κ._Ν. Λασκαρη. 
*0 κ. Χέλμης ό τόσον συμπαθής ε’ις το κοινόν θα χπαγγείλη τόν 
«Φασου.Ιηγ φιλόσοφον». Ή συρροή προμηνύεται μεγάλη.

Π Ο Υ Π Ρ Ο Μ Π Θ Ε Υ Ε Σ Θ Ε  Τ Α  Ψ Ι Α Ι Κ Α  Σ Α Σ
Ε̂ ς τό άρ/αιότατον έπί τής όοοϋ Έρμου κατάστημα ψιλικών και 

ωραίων ϋαοτημάτων του κ. Γκιόρα. Είναι αληθές μόυσειον των τε- 
λειοτέρων λεπτεπιλέπτων έξαρτημάτων τής γυναικείας ενδυμασίας.

Τρίχαπτα καί ταινίαι καί χειρόκτια, καί περικνημίδες καί ομπρελ- 
λαι καί παίγνια δια τά μικρά, καί καλλιτεχνικά αριστουργήματα δια 
δώοα του Νέου έτους καί τέλος παν οτι δύναται νά στολίση εις αντι
κείμενα τέχνης, αίθουσαν, προδόμους, δωμάτια μικρών καί μεγάλων.
Εις δλααύτά προστίθεται καί εξαιρετική περιποίησις καί αβρότης του 
προσωπικού καί τιμαί συγκαταβατικώταται.

Ε Ν Λ ΙΑ Φ Ε Ρ Ο Γ Σ Α  Μ Α  Τ Α Σ  Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Σ  Ε ΙΔ Ο Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ
'Ως ε/ομεν μέλι αρωματικόν του 'Υμηττού έ’χομεν καί γάλα  

άγνόν καί μυροβόλον, γά λα  εγχωρίων προβάτων, τρεφόμενων 
άνά τάς ποιητικάς ράχεις του 'Υμηττού με τό άγνόν χορτα
ράκι καί τό μοσχοβολ.οϋν θυμάρι τής εποχής.

Τά πρώϊμα αρνάκια άνήκοντα εις τό ποίμνιον του κ. Βούλ
γαρη, μοιράζονται τό γάλ,α των μ ΐ τους πολυπληθείς πελατας  
του κ. Γ . Β. Β ο ύλ γα ρ η  εις τό γαλακτοπωλείου αύτοϋ, το κεί
μενον παρά τά  Χ α υ τε ϊα , κάτωθεν τοϋ ξενοδοχείου ή Β ο ιω τία .

Ό  αυτός κάτοχος αιγών καί αγελάδων διαιτωμένων επίσης 
εις τον Υμηττόν καί την Πεντέλην προσφέρει καί αγελαδινόν 
γάλα  γλυκυτατον εις τιμάς μετριωτάτας. Εις τό γαλακτοπω
λείο ν τοϋτο ευρίσκει τις καί μπουγάτσαν καί λουκουμάδες νο- 
στιμωτάτους, κατασκευασμένους έκ. τεχνίτου, προερχόμενου έκ 

Κ/πολεως.
’Εξ ίδιας πείρας κρίνουσαι τό θαυμάσιου γά λα  τοϋ ,κ Βούλ

γαρη, τό συνιστωμεν εις τάς πολυπληθείς άναγνωστρίας.

τήν ’ Ιωσηφίναν, θά πράξης παν δ ,τ ι σου ζητήση, ή σε διατάξη ό κύριος μαρ- 
κήσιος τή είπεν.

  Ύ μ ε ΐς  δε αναχωρείτε, ήρώτησεν ή νόστιμη κόρη, μέ ιό έ’ξυπνον υφος
τη ς . „

— Ναι πρέπει νά υπάγω  νά αναγγείλω  εις την μητέρα τής ^μαρκησίας, οτι 
ή θυγάτηρ τής έσώθη. Δέν θέλω νά την κάμω να άναμένη την άτυχή . . . .

Καί έάν ή καιάστασις τής κυρίας Τερέζας χειροτέρευση αίφνης :
 0 ,  άποστείλης τότε τόν Κάρλ εις Νίδελβαδ, δπου θά διέλθω τήν νύ

κτα . . .  ’Α λλά δέν θά συμβή τίποτε. Δέν φοβούμαι διόλου σχεδόν. Ή
άσθενής μου έχει σιμά της ιατρόν πολύ καλλίτεοον άπ ’ έμέ.

— 'Ιατρόν ; επανέλαβεν ή Έ λβ ετ ίς , ήτις δέν ήννόει.
  Α ί ναί ! ειπεν ό ’ιατρός Στεκεϊν εισερχόμενος έν τή άμάξη του, εχει

Ικεΐνον τον οποίον άγαπα !

Ή έίίχάτη ώοα
Ή  άσθένεια τοϋ κ . δέ Ροσεβέλ, είχε προοδεύσει.
Π ρωίαν τινά, ή Φράγκα, ή δποία είχεν άκόμη φΆους άφωσιωμένους προς 

αυτήν, έν μέσω των ανθρώπων τω ν  περιστοιχούντων τόγν Χριστιανόν έλαβε τό 
ίξή« τηλεγράφημα :

« Ό  κύοιος κόμης πολύ άσχημα. ’ Ιατρός έπιβεβαιοΤ, 
οτι δέν θά διέλθη την αυριον ημέραν.

Π έτρ ο ς  Α ο ρ χ ίν »
Ή  νεαρά κόρη έδραμε παρευθύς νά δείξη τό τηλεγράφημα εις τήν βαρώνην 

Ριακώβσεν.
  Τ ί να πράξω ; ααμά, την ήεώ νησε συγχρόνως.
 Τό καθήκον σου είναι νλ μεταβης, να κλείσης τόυς ορθαλμους του πα-

τρός σου χωρίς νά λάβης ύ π ’ δψιν τας αδικίας καί τά έγκλήματά του. Έ π ί 
τής γής δυνάμεθα νά κόίνωμεν διά π_άντα, νά Ικφέρωμεν μομφήν,^ μόνον των 
γονέων ημών έξαιρουμένων. Αυτοί είναι χαί μένουν ιεροί δι’ ήμας  ̂απέναντι 
πάντω ν. Ά φοϋ δέ οΰτω σύ θά άναχωρήσης. έντεϋθεν χαχή κόρη,^ή οποία πα 
ραγνωρίζεις πάντοτε τά αίσθήματά μου, θά αέ συντροφεόσω καί έγώ , διότι θά

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΝΕΣΙΟΤ
ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ

Εις προγενεστέραν είδοποίησιν περιωρισθη(Λεν εις σύστασιν μόνον των 
νέων φορεμάτων τχς εποχές. Δύναται εν τουτοις να προμ·ηθευθ'/} τις 
έν τω καταστήριατι τούτω ύφάσματι δι ώραία επανωφόρια, δι εσωρ- 
ρούχα, φλανέλας άγγλικάς, λινχ τραπεζομανδυλχ και πετσετας ομ- 
πρέλλας και έν γένει παν δ,τι απαιτείται εις πλουσίαν διακόσμησιν 
των ίμχτιοφυλακειων μας.

Έπι πλέον άβρότης και εύγένεια του προσωπικού και τιμαι ευθυ-
νόταται.

Υ Ε Λ Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο Ν  ΤΟ Λ Ο Υ Β Ρ Ο Ν  

Κ Α Ν Ε Λ Λ Ο Π Ο Ϊ Λ Ο Ϊ
’Αληθές Λοΰορον, διότι νομίζειτις υτι άπό του μεγάλου ομωνύμου 

του έν Παρισίοις, ολόκληρον τύ ΰελουργικύν τμήμα μέ τήν πληθϋν 
των κομψοτεχνημάτων έκ φαϊντινής γής, τών άριστουργημάεων εκεί
νων τήςτέχνης. 'Όσον πτωχόν καί άν είναι τό γεύμα φθάνει ό διάκο
σμος τοιαύτης τραπέζης νά του προσδώση θεαν πλουτου και φιλοκα
λίας θαυμαστής. "Επειτα είναι εκ τών πρώτων καταστημάτων, έν οίς 
ή γυνή έλαβε θέσιν ιός ταμίας, ώς υπάλληλος, έννοοϋσχ πώς νά πε- 
ριποιηθή κυρίας, πώς νά προμαήτεύη καί ίκανοποιή τάς επιθυμίας 
των. ’Αξίζει νά τό έπισκ’έφθή άλλως τε καί πασα κυρία άσχολουμένη 
εις τήν ζωγραφικήν. Θά εύρη εκεί ώραίας πλάκας με πλαίσια έξ δ- 
πτής γής, έπί τών όποιων δύναται νά ζωγραφίση.

Εις ολα αύτά τά ώραία πράγματα προστίθεται ή πλουσιωτερα του 
κόσμου συλλογή εις είδη τής καθημερινής χρήσεως, καί εις τιμάς 
έξαιρετικώς εύθηνάς

ΠΟΤ ΡΑΠΤΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ Μ  ΕΝΑΤΜΑΤΑ
" Ο π ο υ  ή  κ α λ α ισ θ η σ ία  σ υ ν ο δ ε υ ο μ έ ν η  ύ π ό  τ ή ;  ο ικ ο ν ο μ ία ς  σ ά ς  

κα λεΤ . Α ί  π ο λ υ π λ η θ ε ίς  π ε λ ά τ ιδ ε ς  τ ή ς  κ .  Ά θ η ν ά ς  Β ι τ ζ έ ν τ ζ ο υ  

ε ν ν ό η σ α ν  β έ β α ια  ό τ ι  π ε ρ ί α υ τ ή ς  π ρ ό κ ε ιτ α ι .  Ο ύ δ έ ν  ώ ρ α ιό τ ε ρ ο ν ,  

π λ ο υ σ ιώ τ ε ρ ο ν ,  κ α λ ,α ισ θ η τ ικ ώ τ ε ρ ο ν  κ α ί  χ α ρ ιέ σ τ ε ρ ο ν  τ ώ ν  τ ε λ ε υ 

τ α ίω ν  φ ο ρ ε μ ά τ ω ν ,  ά τ Ί ν α  έ ξ ή λ θ ο ν  κ α τ ά  τ ή ν  ε β δ ο μ ά δ α  τ α υ τ η ν  

έκ  τ ο ϋ  ε ρ γ ο σ τ α σ ίο υ  τ ο ΰ τ ο υ .

μοί ήτο σκληρόν νά σέ άποχωρισθώ εστω χαί έπί μίαγήμέραν μόνον. Άντι 
πάσης άλλης απαντήσεως, ή̂ Φράγχα έρρίφθη εις τάς άγχάλας τής Παυλίνας, 
έπαναληπτιχώς δίδουσα αύιή τό ό'νομα Ιχεΐνο, τοϋ οποίου έκαμνε χρήσιν, ίνα 
6 Ροβέρτος αργότερα δυνηθή νά τή τό δίδη φυσικώιατα καί έκείνος-

— ’Ώ ! μαμά, αγαπητή μαμά, πόσον είσθαι χαλή, χαί πόσον σας λατρεύω.

Καθ’ ά είχε προαποφασισθή, ή Παυλίνα άνεχώρησε μετά τής Φράγχας χαι 
τής Συβίλης, διά τής πρώιη; μετά μεσημβρίαν αμαξοστοιχίας.

Έπλησίαζε νά νυχτώση, δταν άφίχθησαν καί αί τρεις εις τόν πϋργον δέ 
Ροσεβέλ.

Ή Φράγκα χαί ή κυρία Γιαχώβσεν,'άπέφυγον ν’αναγγείλουν τήν άφιξίν των, 
Γνα μή ή χομησσα δυνηθή νά λάβη έναντίον των άνεπανόρθωτον τινα αποφασιν 
συνεπεία τής όποιας δέν θά ιαις έπετρέπετο νά ε’ισχωρήσωσι μέχρι τοϋ δωμα
τίου τοϋ πνέοντος τά λοίσθια χόμητος.

Τό άπό τοϋ σταθμοϋ μέχρι τοϋ πύργου διάστημα τό διήνυσαν πεζή, |πειδη 
οόδεμία άμαξα άνέμενιν αΰτάς.

Ότε ή μεγάλη θύρα ήνοίχθη, ή Φράγκα εϊσήλθε πρώτη, και ανήλθε τα
χέως τήν κλίμακα, διευθννομένη πρός τό δωμάιιον τοϋ κυρίου δέ Ροσεβέλ. Η 
ταχύτης όμως καί ή ευκινησία της δέν έ/ρησίμευσαν πολύ. Πρό τής θύρας 
τού δωματίου τοϋ πατρός της εύρέθη άπέναντι τής κομήσσης δέ Ροσεβέλ. Η 
τελευταία αύτη, λευκή ώς κηρός, με ρώθωνας διαστελλομένους και πλήρεις 
άποφασιστικότητος, χαί μέ τά αιφνίδιους λευκανθέντα χείλη της, τα τρέμοντα 
έκ θυμοϋ, προση'λωσεν έπί τής Φράγκας οφθαλμούς απασιράπτοντα; έκ μίσους.

Άλλ’ ή δεσποινίς δέ Ροσεβέλ ήτο κόρη γενναία καί,ούχ ήττάν έχείνης απο
φασιστική άλλως τε οί θυμοί τής Ζουανέτας ουδέποτε έσχον τά πλεονέκτημ* 
νά τήν συγχινώσιν, όσον τρομεροί καί άν ήσαν.

— Τ( ’έρχεσαι νά κάμης έδώ; τήν ήρώτησεν ή κόμησσχ διά φωνής τρα
χείας καί ϋφους άγερώχου.

— Νά Τδω τόν πατέρα μου, άπεκρίθη ή Φράγκα, ήρεμος καί κυρία Ιαυτη« 
όσον ή άλλη έγρυζεν έκ λύσσης.

(χχολουθεΐ)
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