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’Απέναντι Ά γγλ. Εκκλησίας <

Γραφεΐον ανοικτόν καθ’ 
Ικάστην από 10 —12 π. μ.

ΙΙάσα παρατήρησις επι τής 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.

Σί/νδρομηταΛ έγγράφονται εές τ ό Γ ρ α φ ε ι ο ν  της
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Έν τφ  Έξωτερικφ δέ παρ ’ άπαδι τοΐς

άντιπροόώποις ήμών.
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Σώματα πλήρη του α ', γ ',  δ ', και ς '  έτους εύρίσχονται
παρ’ ήμϊν και παρ’ απασι τοΐς αντιπροσώπου; ημών.

Δια τά ανυπόγραφα άρθρα 
εύθιίνεται ή συντάχτις αύτών 

^Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ (

Τά πεμπόμενα ήμϊν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δεν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα και μή δηλοΰντα | 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν είναι δεκτά. — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρός ίκτόπωσιν νέας ταινίας.

Διά τά άνυπόγραφα άρθρα εύθύνεται Λ ό ιιντάκτις αύτώ ν
κ υ ρ ία  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μία επίσκεψις εις τάς γυναικείας φύλακας. —  Σύγχρονοι Έ λληνες  

ποιηται (ΰπό κ. Εύφρασίας Κετσέα).— Δια τάς διασχεδαζούσας νεάνι- 
δα; (ύπό δος Τούλας Κόκκαλη). — Πτωχό χαμομήλι (ύπό δος 'Ε λέ
νης Άνδριοπούλου). — Ποίημα, (ύπό δος Κορακίδου). — Η κ. Ωνε 
(ύπό κ. Βασιλικής Κυριακίδου). — Ή  Βασίλισσα εις τό Ά σ υλο ν  τών 
’Α νιάτω ν.— Δένδρον τοϋ Ό μίλου ’Αλεξάνδρας.— Ποικίλα. — ’Α λλη -  

λογραφία.—  Έ πιφυλλις.

ΚΙΙΑ ΕΠίΣΚΕΥΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΓΓΗΑ1ΚΕΙΑΣ ΦΪΑΑΚΑΣ
Δέν είξεύρομεν πως νά χαοακτηρίσωμεν το αίσθημα το 

όποιον μάς κατάλαβε προ τής θύρσος τών γυναικείων φυλακών. 
Ό ,τ ι  αί πέραν τής κιγκλιδωτής εκείνης θυρας θά ήσθάνοντο 
έπί τή παρουσία νέου, αγνώστου ε’.ς αύτάς προσώπου, ήσθα- 
νόμην καί έγώ έκ τών προτέρων, κατ’ άντανάκλασιν. Ουτω 
τό ερύθημα τής αίδούς, τή ; αδημονίας εκείνων άνήρχετο έπι

τή θέοτοϋ προσώπου μου, ένω ή καρόια μου συνεσφιγγετο επι τη 
τής δεσμοφυλακος, τής διευθυνομένη; πρός τήν θυραν μέ τήν 
μεγάλην κλεΐδά της άνά χεΤρας.

Άλλ.’ ή φιλοφρονεστάτη υποδοχή τής καλής ’εκείνης καί 
συμπαθούς γυναικός, πρός ήν είναι άνατεθειμενη η τών έγκλει
στων γυναικών φυλακή και οι φιλικοί χαιρετισμοί και αι μη- 
τρικαί προσφωνήσειςκ τώνκ.κ.Στεκουλη και Να,ου,αιτινες άπο- 
τελοϋσι τήν έπί τών φυλακ,σμενων γυναικών επιτροπήν και 
αντινες ειχον τήν ευγένειαν νά μέ συνοδευσωσιν εις την επι- 
σκεψίν μου ταύτην, μέ ένεθάρρυναν.

Εϊσήλθομεν εί; αυλήν καθάριον, κατά τό ήμισυ εις μικρόν 
κήπον διερρυθμισμένην, καί πρός τό βάθος αυτής επεφανησαν 
έξερχόμεναι άπό μικρού καθαρού οικισκου γυναίκες διάφορου 
ηλικίας καί φυσιογνωμίας. Πάσαι έόραμον μετα συγκινησεως 
εις τήν αυλήν καί ρ.έ εκφρασιν άφατου ευγνωμοσύνης κατεφιλουν

τάς χεΐρας τών κυριών. Τό θέαμα ητο συγκινητικωτατον. Δέν 
διέκρινέ τις έκεΤ καταδίκους τών έσχατων εγκληματικών πρά
ξεων καί γυναίκας εναρέτους τής έκλ.εκτής μας κοινωνίας. Η 
χριστιανική φιλανθρωπία ύπό τήν άληθή και μεγάλην της 
έννοιαν λαμβανομένη ήδέλφωνεν έκει ευτυχείς και δυστυχείς, 
εΰεργέτιδας καί εύεργετουμένας καί άπετέλει,ούτως είπεΤν, τον 
μόνον σύνδεσμον τόν συνενουντα σήμερον τα δυστυχή αυτά 
πλάσματα μετά τής κοινωνίας, ήτις τάς άπεχωρησεν άπο τών 
κόλπων της.

Εϊσήλθομεν εις τό έτερον τών δωματίων τών φυλακισμένων, 
τό καθαρώτατον, μέ τάς επτά κλίνας του,μέ τάς άγιας εικόνας 
έπί έκαστη; τών κλινών άνηρτημένας, μέ τήν τράπε,αν τής 
εργασίας έπί τής έτέρας τών πλευρών τού δωματίου, με τα  
άπαραίτητα κιβώτια τών ενδυμάτων έκάστης, καί εισήλ.θον μεθ 
ήμών πά.σαι αί κατάδικοι.

Έκάστη έξ αύτών ε’ιργάζετο εις ίδιαν εργασίαν, και η μια 
παρά τήν άλ.λην έτοποθετήθησαν, συνελ.θούσαι έκ τής πρώτης 
συγκινησεως καί ώσεί άμηχανούσαι καί συστελλομεναι ήδη- 
Αί κ. κ. Στεκούλ.η καί Νάζου μοί ώνομαζον την μιαν μετα 
τήν άλλην. Τότε άντελήφθην πόσον ύπέφεραν αί γυναίκες έκεΐ- 
ναι, άκούουσαι ενώπιον τρίτης καί μάλιστα δημοσιογράφου τα  
όνόματά των, τά  όποια ειχον στιγματίσει μέ τας πράςεις των, 
τά όποΐα άναποσπάστως εΐχον συνδέσει με τήν τρομεραν και 
φρικώδη ιστορίαν τού βίου των. Τό ονομα Ικεΐνο τα ς άπεσπα 
άπό τό σχετικώς ήσυχον και γαληνιον παρόν και τας μετε- 
φερεν ε’.ς τρομερόν παρελθόν, εις τας στιγμας τή ; παραφρο
σύνης, ήτις τάς ώδήγησεν εις τό έγκλημα.

Καί τό πρός τά κάτω ήδη έστραμμένον βλ.εμμα των επρό- 
διδε τήν ταπείνωσιν καί «γωνίαν, εις ην ερριπτεν αυτας η ά- 
μνησις τών πράξεων των καί αί παρα το στόμα σχηματι,όμε- 
νοι ρυτίδες έπρόδιδον την εσωτερικήν τής μετανοουσης ψυχής 
καταιγίδα, καί ή έν γένει μελαγχολικη τής φυσιογνωμίας εκ- 
φρασις τήν θλέψιν καί τήν οδύνην των.
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Μεταξύ αυτών ιδιαιτάτων έντυπωσιν μοι ενεποιησεν η Περδη, 
νέα καί ωραία κόρη, μέ των πλουσίαν χρυσήν κόμην της και 
των γραφικών χωρικήν περίβολων της, και έτερα νεωτερα αυτώς 
μόλις είκοσαέτις έπίσης χωρική, ήτις και εδιδαχθω ως και αι 
άλλαι παρά των κυριών άναγνοισιν και τα στοιχειώδη έκ της 
ίεράς ιστορίας. Ή  πρώτω κατεδικάσθω, διότι έφόνευσε τον βία 
διακορεύσαντα αυτών δικηγόρον Ζωντανόν και ω δεύτερα, διότι 
έφόνευσε το τέκνον τως ώς έγεννηθη, έγκαταλειφθείσα παρά του 
ανηστηρός της. Καί αι δυο άπετινον ποινών δι υπέρτατων 
έγκληματικών πραξιν καί αί δυο εΐχον τά ; χείρας βεβαμμενας 
δι’ αΐαατος, καί αί δύω, παιδία σχεδόν ετι εφερον επί της συν- 
ειδησεώς των των ζωών ανθρώπου. Καί όμως ούτε ώ υ.οροω, 
ούτε ό τόνος τως φωνής, ούτε ω επι τεσσαρα ηδη ετη διαγωγή 
των είς τάς φύλακας, ούτε αί τών άναλαβουσών των ώθικο- 
ποίησίν των κυριών παρατηρήσεις προέδιδον φύσεις κακούργους.

Καί ενώ ηκουον άναγινώσκουσαν των νεωτέραν νεάνιδα, λε 
πτοφυά, γλυκείαν, εύειδη, συμπαθητικών ίδέαι περίεργοι έβα- 
σάνιζον τον νούν μου, καί αισθήματα άλλόκοτα έξηγείροντο εν 
τη καρδία μου. ’Αντί νά καταρώμαι των μικράν προ έμου παι- 
δοκτόνον, κατηρώμην των κοινωνίαν καί των πολιτείαν, αίτινες 
διά τως άστοργίας καί τών παραλόγων νόμων των άγουσι των 
άνθρωπότωτα είς τό έγκλημα. Τί άλλο ‘εζωτει το νεον αυτο 
πλάσμα άπό τον κόσμον ω νά άφεθη νά ζηση ωσυχος, εις το 
χωρίον τως, είς τά βουνά τως, έστω και πτωχω και έρημος, Τι 
άλλο εζωτει άπό των πατρίδα τως ω νά των προστατεύση κα- 
ταδιωκομένην, νά των σώση κινδυνεύουσαν; Τί άλλο εζωτει από 
των κοινωνίαν ω ολίγων συρπάθειαν καί οίκτον καί δικαιοσυνών; 
Ή το  άλλοτε άθώα καί αύτώ καί άγνη, ώς όλα τά  παιδία της 
■ηλικίας τως- Ά λ λ ’ εΐχε των δυστυχίαν νά είναι εύμορφη καί 
τρυφερά, είχε τών άθωότωτα νά πιστεύση είς τον έρωτα, είχε 
τών άτυχίαν νά έλπίση είς τό μέλλον.

Καί αίφνης ημέραν τινά ευρεθω έγκαταλελειμμενη, κατη- 
σχυμένη, ?ρωρ.ος, μηκτυριζομένη είς τά  ίερώτερα τών αισθη
μάτων τως παρ’ κότοϋ του άνδρός, όστις ύπέρ πάντα άλλον τη 
ώφειλε τών συμπάθειαν καί προστασίαν του. Μόλις δεκαπεν- 
ταέτις, έρημος, όρφανώ, άπροστάτευτος, έγένετο μητηρ. Το 
ον έκείνο, τό έκ τών σπλάγχνων τως ώτο ώ ζώσα είκών του 
ένείδους καί τως ατιμίας τως. Έ ν τη παραφορά καί τη όδύνη 
τ ω ς ,έ ν  τώ  πυρετώ ίσως του τοκετού τω; έφόνευσε τό τέκνον τως.

Καί ιδού αύτη, τιμωρουμένη ώδω ύπό του μητρικού πόνου 
τω,ς καί μετανοούσα διά το κακόν, το όποιον επραξε, σύρεται 
είς τάς φυλακάς ΰπό χωροφυλάκων και καταδικα^εται εις 
όκταετώ ειρκτών. Ό  ώθικός δε τώ ; πράξεώς τως υπεύθυνος, ό 
ώριρ.ος ώδω άνηρ, ό μώ σεβασθείς ούτε τών νεότωτα, ούτε τό 
κάλλος, ούτε τών τιρ-ών τως άτυχους κόρως, είναι ελεύθερος 
καί εύτυχώς, θεωρείται τίμιος άνθρωπος καί δικαιούται νά 
καταστρέψη ήρωϊκώτατα τών ευτυχίαν όσων άλλων νεανίδων 
θέληση, χωρίς ούδείς νά τώ ζητηση λόγον διά τάς άπανθρώ 
πους καί επονείδιστους αΰτάς πράξεις του.

Με ποιον λοιπον όικαιωμα ω πολιτεία, ώτις ουδέποτε εδι 
δαξε τών χωρικών αυτών κόρων τά  καθώκοντά τως πρός τε τούς 
άλλους καί εαυτών, ώτις ουδέποτε έφρόντισε νά τώ ύποδείξη 
ποιον τό κακόν καί παράνομον καί την άποτρέψη ά π ’ αύτού, 
άλλ’ ούτε τό καλόν καί τών παροτρύνει είς αύτό, μέ ποιον δι
καίωμα ώ πολιτεία αύτώ τών καταδικάζει ; Μόνον λοιπόν ώς

ζριτώς αύστωρός καί αμείλικτος παρίσταται ,ω πατρις εν τω· 
προσώπω της πολιτείας Ιπί τών δυστυχών, έρημων και άπρο— 
τατεύτων τέκνων τως καί οχι προστάτωςι οδωγος και συρ- 

βουλος αύτών ; Μόνον δικαιώρατα λοιπον εςασκει αύτω, και- 
ύδέποτε άνταποκρίνεται εις τά καθώκοντα άτινα εχει να επι- 

τελέσει ;
Ό λα ι αί φυλακισρέναι εΐναι γυναίκες του λαού και αί πλ,εί - 

σται έξ αύτών χωρικαί. Είς τί δ’ άλλο να άποδοθώσιν αν 
γκληματικαί τούτων πράξεις ώ είς τών άράθειαν και την 
θικών έγκατάλειψιν τών κατωτάτων κοινωνικών ταςεων ; Που 

είναι τά  σχολεία, άτινα ώ πολιτεία χάριν αυτών ίδρυσε και 
πού ώ θρησκευτικώ ρόρφωσις, ών ώ θρωσκεια χάριν αυτών διωρ- 
γάνωσε ; Που εΐναι οί ίδικοί ρας ιεραπόστολοι, οι περιφερο- 
ιενοι είς τάς κωμοπόλεις καί τά  χωρία και έπισκεπτομενοι 
τάς άγροτικάς καλύβας ποός διάδοσιν πρακτικών χριστιανικών 
αρχών ; Τίς έρερίρνωσέ ποτε περί τως ύπάρξεως κάν τών 
δυστυχών αύτών πλασράτων, πλων τών εκρεταλλευορενων τον 

ώτά των έν τώ εργασία καί τών ψώφόν των έν ταίς εκλογαΐς 'τ 
’Αλλά τάς υπάρξεις αύτάε, άς ώ ρωτρυιά πολιτεία καταστρέ
φει διά της άσυνειδησίας τως, άς "0 Εκκλησία άδικαιολογωτως. 
εγκαταλείπει είς τών τύχων των και αίτινες ροιραιως αγονται 
είς τό έγκλημα, πάλιν ώ άντιπροσωπεύουσα τών φιλανθρωπίαν 
καί τών άγάπων γυνώ ζητεί νά σωση.

Εΐχον έκεί ένώπιον ρου δυο αληθείς ιεραποστόλους, δυο ευ— 
γενείς καί ρεγάλας καρδιας, αίτινες παραβλεπουσαι τας μω- 
ράς κοινωνικάς προλήψεις τεινουσιν ανοικτάς άγκαλας προς τα- 
άτυχη ταύτα πλάσρατα. Τας ώρας, ας αλλαι όροφυλοι δια
θέτουν είς διασκεδάσεις καί άπολαυσεις, αυται θυσιάζουν υπερ- 
τών φυλακισρένων, διδάσκουσαι αυτας ρητρικωτατα τα  προς 
έαυτάς καί τών κοινωνίαν καθώκοντά των, παρεχουσαι εργα
σίαν, κ.ανονίζουσαι καί ρυθριζουσαι τα τού βίου των ρετα πα
ραδειγματικής τάξεως καί πειθαρχίας, εις ην αικατάδικοι ρετ 
αγάπης καί εύγνωροσύνης υποβάλλονται.

Άναλογιζορένη δέ ότι είς τό έργον τών κ. κ. Στεκουλω και 
Νάζου καί ώ γλυκεία καί φιλάνθρωπος βασίλισσα ρας τοσον 
λαρβάνει ένδιαφέρον, προεδρευουσα αυτοπροσώπως της εν Χρι
στώ Αδελφότητος καί ρώ άπαξιούσα να κατερχηται άπο του 
'Υψηλού Θρόνου της προς τά δυστυχή αυτα πλασρατα, ησθάν- 
θην άληθη υπερηφάνειαν διά το υπο της γυναικος και δια της 
γυναικός τελούρενον ρέγα εργον τού άληθούς πολιτισρού κα ί .
της φιλανθρωπίας.

Άπηλθον δέ άποκορίζουσα τών πεποίθησιν, ότι έν Έ λλάδι 
δεν υπάρχουν κακούργοι έξ ένστικτου, ά7,λα θυρατα ράύ,λον 
της κακώς λειτουργούσης κοινωνικής και πολίτικης ωρών ρη- 
χανης, θύρατα, τά  όποια πάλιν άποσπα άπό τών άβυσσον τού 
κακού καί εισάγει είς τών οδον της άρετης η χοιστιανη γυνή, 
ής τό εργον ώ κοινωνία οφείλει να ενισχυη καί υποστηρι,γι, ως 
ό Χριστός καί ή θρησκεία ευλογεί.
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ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Η '.

Μόνη η σχολώ αυτή, τώ ον τι, έρειδεται έπι τού ελληνικού 
πνεύρατος, καί έρπνέεται έξ αυτού, όποιον ένυπαρχει έν τώ

V
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ω.αρδία καί έν τώ  αϊρατι τού λαού. Μόνη αύτω ρεταχειρί,εται 
γλώσσαν έννοουρένην ΰπό πάσης της Ελλάδος· άρα αυτώ 
,̂όνη δύναται νά παραγάγγι ποίησιν όντως έθνικην.

Πόσον 5ρά γε θά διαρκέσγι τό έργον τούτο της έκκαθαρι- 
σεως άρα καί άναγεννησεως. ’Ίσως ηθελεν εισθαι τολρηρον ν̂  
άποφανθώ τις περί τούτου· άλλ’ έάν πάντες συνέπραττον και 
¿άν τό Πανεπιστώριον συγκατετίθετο νά παράσχη τών ειλ ι
κρινή καί πλώρη ύποστώριξίν του ά,δύνατό τις νά είπτι, οτι το 
τοιούτον θά συντελεϊτο έντός σχετικώς βραχέος χρονου.

Ή  ύποστώριξι; τού Πανεπιστημίου, έπιρένορεν είς τούτο,
4ά ώτο πολύτιμος, καθ’ όσον κέκτηται σπουδαία προσόντα. 
Πρώτον ρέν ή πνευρατικώ καί φιλολογική κίνησις είναι συγκεν 
τρωρένη είς χείρας αύτού, τό δέ γόητρόν του διατηρείται 
<?χεδόν άνέπαφον. ’Εντός δεκαετηρίδος ρόνον θά ώδυνατο να 
έπισπεύσνι, είς καταπληκτικόν βαθρόν, τών έσωτερικών έργα- 
σίαν, ην οί νεαροί ποιηταί θά εΐχον νά έπιτελέσωσιν έν εαυτοις, 
ώπως άνεύρωσι τώ,ν πολύτιρον ελληνικών πηγών, '¿ναυτών χρκ- 
βιροποιώσωσι. Τό έργον έν τοιαύτη περιπτώσει θά ώτο  ̂ελα- 
-χιστον· θά ηρκει νά κανονίση συνετώς τούς διαγωνισρους να 
■προσδιορίση 'τά  πραγρατευθησόρενα θέρατα, άντί ν ’ άφίνη 
αύτά είς τών έλευθέραν έκλογών τών διαγωνιζορένων να περιο- 
ρίση τών εκτασιν τών θεράτων, άπερ θά έδιδε" νά προκαλεση 
ρελέτας, άναγνώσρατα, διατριβάς έπί τών Κλεφτικών ποιη
μάτων, άτινα φαίνονται ώρίν κατάλληλα, όπως χρησιρευσωσιν 
ώς βάσις της άναγεννώ,σεως. Έ π ί τέλους, και προ πάντων ν̂  
άποσύρη τών κατά της δηρώδους γλώσσης καταδίκην, και 
μάλιστα μέχρι τινός νά προκαλέση τών ύπέρ αύτης εύνοιαν τών

λονίων. . (
Ή  γλώσσα λαού τίνος δεν άποχωρίζεται της διανοιας και

πού πνεύματός του. Έάν τό πνεύμα εύρύνηται συλλαρβάνον 
νέας ιδέας, έάν ή διάνοια αύτού τελειοπαιηται καί φωτιζηται, 
ώ γλώσσα παρακολουθεί τών πρόοδον ταύτην- αύξάνεται, πλου
τίζεται, λεπτύνεται, καθαίρεται, άναλόωως τών περιστάσεων 
ΰπό τών έπίδρασιν συγγραφέων έπιθυμούντων νά εΐναι σαφείς, 
ν ’ άποφεύγωσι τών άμφιλογίαν καί νά έκφράζωσιν ολοκληρον 
τών ιδέαν τ ω ν  εΐναι φλοιός, όστις πλατύνεταιγκα"ά λόγον της 
αύξώσεως τού δένδρου.

Τό νά θέλη τις νά έπιβάλη είς λαόν τινα ετοίμων γλώσσαν, 
ένώ κέκτηται ηδη ιδίαν, έπί προφάσει,ότι αύτω δέν εΐναι όοθώ, 
είναι ραταιοπονία, παραβίασις τού πνεύματός του, άπόπειρα 
κατά της ένδορύχου αύτού άναπτύξεως άναστολώ της διανοη
τικής αύτού προόδου, καθ’ όσον άναγκάζεται νά παλαιη κατα 
τών νέων λέξεων, ένώ εΐχεν ανάγκην ν ’ αύςάνη το κεφαλαιον 
τών ιδεών καί τών αισθημάτων, άτινα οφείλει να εκφραζη.

Έάν τό Πανεπιστώριον τών ’Αθηνών, άντί ακαδημαϊκής 
καί τεχνητής γλώσσης, παρεδέχετο την καθ^άπασαν τών Ελ 
λάδα κοινών, τών γλώσσαν της περί ώς ό λόγος σχολής, ώ 
γλώσσα αύτω θά εΐχεν ώδω προαχθη είς ρίγαν βαθμόν τελειο- 
ποιώσεως· οί λόγιοι καί οί φιλόλογοι θά προσέθετον νέας λέξεις, 
νέους τύπους, όπως έκφράζωσι τα  διανοήματα αυτών, θα δ.=ρ 
ρώγνυον τούς περιορίζοντας αύτών φραγμούς. Τά ορια ατινα 
διεγράψαμεν ώρίν μάς έπιβάλλουσιν άποχών άπο της περαι
τέρω άναπτύξεως τού γλωσσικού τουτου ζητήματος, και τοι
Αίαν ένδιαφέροντος ώρας·

Ώ ς παρετηρώθη ώδη, είτε περί γλώσσης, είτε περί ποιώ-

σεως πρόκειται, προσκρούορεν πρός τών ενέργειαν τού Πανε
πιστημίου τών ’Αθηνών, καί άναγκαζόρεθα ν' άντιτασσώμεθα 
είς τά έπιβλαβη άποτελέσρατα, άτινα παρώγαγε καί παράγει 
είσέτι. Πολύ όμως άπίχομεν τού νά παραγνωρίζωρεν τας άγα- 
θάς αύτού προθέσεις· Γινώσκορεν κάλλιστα όπόσον ποθεί νά 
δοξάση τών πατρίδα, και ότι έαν επεδόθη εις το να καθαρή 
τών γλώσσαν, τούτο έπραξε ρόνον καί ρόνον, όπως άνυψώση 
αύτών έτι πρωϊμώτερον καί ταχύτερον. Πεποίθαρεν,ότι ώ προσ- 
φιλεστέρα αύτού φιλοδοζια ηθελεν εισθαι να συντέλεση εις την 
παραγωγών μεγάλης νεοελληνικής φιλολογίας, καί πιστευορεν 
τοσούτον εις τά αίσθώματά τυυ, τών προτρεπτικών δύναριν καί 
τών φιλοπατρ.αν αύτού, ώστε έκλιπαρούμεν αύτό νά έςελθη 
της πλάνης. Πιστεύορεν δέ άδιστάκτως, ότι έάν θελη, ό αιων 
ούτος θά τελειώση διά της παραγωγής έν Έ λλάδι έργων ένα- 
ρίλλων τών της άρχαιότητος.

Ε ύ φ ρ α α ία  Κ ετσ έα

ΜΑ ΤΑΣ ΑΙΑΣΚΕΑΑΖΟΪΣΑΣ ΜΕΑΝΙΑΑΣ
’Ιδού, νέαι ρου φίλαι, ώ έποχώ καθ’ η ν  φθάνει είς τών άκ- 

μών του καί πάλιν ό κοινωνικός βίος, ό κατά τό μάλλον καί 
ηττον κοσμικός. Δέν θά συζητώσω βεβαίως ένταύθα περί τού 
τόσον σοβαρού ζητώματος, της συνεχούς μετά τού κόσμου συν
αναστροφής καί τών άτοπων, άτινα αύτη παρουσιάζει. Εΐσθε 
ΰπό τώ,ν έπίβλεψιν γονέων, οϊτινες, δεν άρφιβαλλω, ότι είναι 
σώφρονες καί προβλεπτικοί καί οϊτινες θά κανονίσουν τον βίον 
ύρών, όσον τό δυνατόν καλλίτερον, γνωρίζοντες νά συμβιβά- 
σωσι κοινωνικάς τινας άπαιτώσεις, άλλά καί νά διευθύνωσι σο-
βαρώς τον βίον ύρών.

Έ χετε λοιπόν ένώπιόν σας έπισκέψεις, ύποδοχάς, διασκε
δάσεις, χωρίς νά έπιτρέπεται, όπως αΰται πληρώσι τον βίον 
σας, άπασχολώσι τάς σκέψεις σας, έν μι3ί λέςε·, να σάς άπορ- 
ροφώσιν έξ ολοκλήρου. ’Απαραίτητον μάλιστα είναι κατά τών 
έποχών ταύτην, καθ’ ην πλειστας ωρας διερχεσθε εις τον κό
σμον, νά άντισταθητε είς τών έν αυτω έπικρατούσαν ματαιό
τητα καί έλαφρότητα, όπως ρώ τό πνεύμα, ώ καρδία καί αύ- 
ταί άκόρη αί καλαί έξεις καί διαθέσεις ύρών προσβληθώσι καί 
ρολυνθώσιν.

Ώ ς είς τά νοσώδη κλίματα λαρβάνορεν τονικα και άντι- 
πυρετικά, φαντασθητε, έπίσης τον κοσρον, ώς τοπον, είς ον 
αί ίσχυρότεραι ώ,θικαί ύγείαι άλλοιούνται η κλονίζονται. Ή  
ματαιοφροσύνη, ό έγωϊσμός, ό πόθος τού έπιδεικνύεσθαι, ό ε- 
ρως της πολυτελείας, τό πάθος της ώδονης εΐναι τά στοιχεία 
αύτού. Έ ν τω  μέσω τών διαρκών δαπανών, τών περί άμφιέ- 
σεως άπασχολησεων, τών συνδιαλέξεων έκείνων τών έλαφρών, 
τών ραταίων, τών άνοητων, τών τόσων άσπλάγχνων, χάνει 
τις τών συνήθειαν τού διέρχεσθαι χρησίρως τον καιρόν, χάνει 
τών συνήθειαν της έργασίας, τών σεμνών άπολαύσεων τού οι
κογενειακού βίου.

*γ·π ^ρ^ουν τούτοις δύο άσφαλη μέσα, όπως άντισταθη
τις είς τούς κοσμικούς πειρασμούς ή μελέτη άφ’ ένός, ώ φιλαν
θρωπία άφ’ ετέρου. Αυται θά εΐναι τά  αντιπυρετικά καί τονω
τικά ύρών, τά  αντισηπτικά, άτινα θά σας βοηθησωσι νά διελ- 
θητε άκινδύνως τών ύπό απεχθών μικροσκοπικών μικροβίων βε- 
βαρυμένην άτρόσφαιραν. Άναγινωσκετε. Εκλεςατε ώ,θικον τ ι
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ήμέραν, όταν πάλιν ξαναβγήκεν ό ήλιος, αΰφή τού έδείκνυ£ 
άπο κάτω άπό τά  σγισιιενα τα  άκτινωτα φύλλα της και ένα

βιβλίον, διδακτικόν, δπερ ύψοΐ το πνεύμα ήμών εις σφαίραν 
ύγια καί υψηλήν, έμποδίζον αυτό νά καταπέσγι εις πράγματα 
έπιπόλαια. "Οσον άπησχολημέναι καί άν είσθε, δύνασθε πάν
τοτε νά άφιερώσητε μίαν ώραν εις τήν άνάγνωσιν. Καί άν θέ· 
λετε,όπως αί αναγνώσεις αύται ώσιν εντελώς καρποφόροι, λαμ
βάνετε σημειώσεις. Eívat αΰτη 'έξις, δι’ ή ; διατηρεί τις ό,τι 
μανθάντ, καί ήτις επί πλέον έξασκεϊ παραδόξως τήν κρίσιν 
Ζωγραφίζετε, καλλιεργείτε τήν μουσικήν. Ταϋτα εΐναι χρήσιμα 
ψυχαγωγικά έργα άναπαυοντα άπό τον κοινωνικόν θόρυβον.

Τό έτερον άντίδοτον, τό ετι άσφαλέστερον, είναι ή φιλαν
θρωπία. Έ άν αΰτη είναι πάντοτε καθήκον, πόσον τούτο είναι 
έπιβλητικώτερον καθ’ ήν στιγμήν τό ψΰχος καί ή αργία αΰςά- 
νουν τάς δυστυχίας των πτωχών. Ά λ λ ’ αΰτη είναι προσέτι α 
νάγκη τής καρδίας καί είναι εύγενές νά είναι τις μάλλον φιλάν
θρωπος, όταν διασκεδάζει, όταν έξοδεύή πλειότερα διά τήν άμ- 
φίεσίν του,όταν παρατάσση προ τών ’εργατών καί τών πτωχών 
πολυτέλειαν καί εορτάς, αΐτινες έξεγείρουσι συχνότατα τον 
φθόνον καί τήν πικρίαν εκείνων. Έργασθήτε δι’ αυτούς. Θυ
σιάσατε άχρηστον έπίσκεψιν, περιττήν συνομιλίαν, κάτι τ ι καί 
αυτής τής άναπαύσεως ή τών ηδονών υμών άκόμη, Οπως κα- 
τασκευάσητε άσπρόρρουχα διά μικρά ορφανά ή θερμά ενδύ
ματα. Κάμ.ετέ τ ι καλλίτερον άκόμη. Λάβετε ύπό τήν προστα
σίαν σας πτωχήν τινα ή ασθενή οικογένειαν, ήν θά μεταβαί- 
νητε νά έπισκέπτησθε, νά άνακουφίζητε, νά παρηγορήτε ολί
γον. Μοί διηγούντο πρό τίνος περί πτωχής τίνος καί πασχού- 
σης κόρης, ήτις έδέχετο μετά σχετικής ευγνωμοσύνης τά φάρ
μακα καί τά  χρήματα, τά όποια τή προσεφέροντο, άλλ ’ ήτις 
συγκινητικά έχυσε δάκρυα, καθ’ ήν ήμέραν φιλάνθρωπος έπι- 
σκέπτρια τή εφερεν άνθη έκ του κήπου της.

’Ιδού, νέαι μου φίλαι, έργα, άτινα θά σας Ιμποδίσωσι νά 
σκληρυνθήτε καί νά καταστήτε ματαιόφρονες έν τή κοσμική 
τών αιθουσών παλαίστροι.Δοκιμάσατε καί θά αίσθανθήτε, άναμ- 
φιβόλως, μεγάλας καί ενδομύχους ήδονάς.

Έν ΜεσοΛογγίω ττ} 2 Δεκεμβρίου (895.
(Έκ του γαλλικού) Τ ο ΰ λ α  Δ. Κ ό χ χ α λη

Π Τ Ω Χ Ο  Χ ΑΜΟΜΗΛΙ
Έ κεϊ κάτω , ς’ ένα μικρό λιβάδι, λιβάδι καταπράσινο, 

χλοησμένο, δροσερό, γεμάτο ζωή, άλλά ρικρόν, πολύ μ,ικρόν, 
περιωρισμένον άπό τά  μικρά παληοσπιτα τής άκροτάτης συν
οικίας τής πολεως, τά όποια τό εσφιγγον, όπως ό στηθόδε- 
σμ,ο;, τά  όποια του διέκοπτον τό χρώμα, τήν έκτασιν τής 
ζωηράς είκόνος, τήν οποίαν παρίστα, όπως τό πλαίσιον ωραίου 
σκαριφήματος, εί^ε τολμήσει ν’ άνθήσγι, είχε τό θάρρος ν’ 
άνοίξγ) ένα μικρό χαμομήλι.!

Ό λα  γύρω του μικρά· όλα πρωτοβγαλμένα. Ό λα  μικραϊς 
ρίζαις, ρίζαι άσθενικαί. Ό τ ι είχον προβάλει άπό τήν δροσι- 
σμένην γήν, ότι είχον δεχθή μετά τόσων ήμερών κακοκαιρίαν 
χιλίας εΰεργετικάς άκτϊνας καί ύπό τό θάλπος των άνεπτύσ- 
σοντο, ύπό τήν θερμότητά των έμεγάλωνον. Κανέν όμως δεν 
είχε τό θάρρος ν’ άνθήσγι Ό λα  μικρά, όλα πράσινα, όπως είναι 
όλα τά τρυφερά, τά πρωτοβγαλμένα. Μόνον εκείνη ή μικρή 
χαμομηλιά έβιάσθη. Τήν έθέρμαναν πολύ αί ακτίνες, τήν έλου
σαν, τής έδοσαν δυνάμεις, θάρρος, άπόφασιν καί τήν άλλην

μικρό, πολύ μικρό, ένα ασθενικό χαμομήλι !
Πτωχό χαμομήλι !

X *
* I

Ό λην τήν ήμέραν εκείνην ή χαμομηλιά ήτο ’ςάν τρελλη. 
Έζητιάνευε άκτϊνας άπο τον ήλιον, και ήθελε να ροφησγι όλην· 
τήν δροσιά άπό τήν γήν διά νά την χαρισγι ς τό μικρό χ α 
μομήλι. Καί έκεϊνο κάτω άπο τά  χαιδια τής χαμομηλι,άςΓ 
κάτω άπό τάς θωπείας τών άκτινων εφρισσεν ηόεως, και ήγειρε 
τήν κεφαλήν προς τόν καταφώτιστον, τόν όλογάλανον ουρανόν, 
ενώ τά λευκά, τά  μικρά, τά διαφανή άπό τήν αδυναμίαν πέ
ταλά του έτανύον τομεθ’ ήδυπαθείας ^κάτωθεν τής φιλόστοργου-
ρίζης. ι

Ό ταν μάλιστα έκεϊ κοντά τό μεσημερι έδεχθη και την έπι-
σκεψιν μιας μικροσκοπικής μύγας, η οποία — θα σάς το πώ 
έβόμβει άδιακόπως άμα τά  μικρά διαφανή πτερά της έκι- 
νοΰντο όμαλώς άνωθεν τής κίτρινης καρδιας του παλλευκου 
χαμομηλιού, αυτό ’ςάν τρελλο έλιγωνετο, αμα η μ,υγιτσα μέ 
τήν μικρή—μικρή προβοσκίδα της Ιζήτει να ροφησγ, το μελι τουί 
Τό μέλι ενός χαμομηλιού ! Αυτό ένόμιζεν, ότι είχε μέλι καί 
τρέμον έκ τής συγκινήσεως, μόλις κρατούμενον έπι τού ασθε
νικού του μίσχου, έδέχετο έν στιγμαϊς έκτά«.του άπολαυσεως 
τάς τρυφεράς τής μυγίτσας περιπτύξεις.

Πτωχό χαμομήλι ! Ένόμιζεν, ότι κάτι τ ι είναι, ότι έχει μέλι, 
ότι έχει ζωήν. Ό χ ι ! ήτο κάτι τ ι. Έ το  τό πρώτο χειμωνιά
τικο χαμομήλι !

* *
*

Έκεϊ κάτω ς’ τό μικρό λιβάδι, σ’ τό καταπράσινο και 
χλοησμένο, τό δροσερό καί γεμάτο ζωή είχα τρεξει το πρωι. 
Πήγα καί έγώ καί τά είδα όλα αύτά. Είδα τό μικρό χαμο
μήλι, είδα τήν μικρήν χαμομηλιάν, είδα τήν μυϊγίτσα, τό είδα 
ανοιγμένο, συγκεκινημένον, υποτρεμον, φρισσον έξ ηδονής καν 
τό συνεπάθησα. Γ ιατί είπα μεσα μου :

—  Πόσαις ψυχαϊς δεν μοιάζουν σάν αυτό τό χαμομήλι, πο- 
σαι δεν έβιάσθησαν ν ’ ανοίξουν ύπό τήν θαλπωρήν τού απατη
λού χειμερινού ήλίου, πόσαι δεν ήσθάνθησαν τήν ήδεϊαν έκείνην 
φρικίασιν τού χαμομηλιού ύπό τόν βόμβον τή ; χνουδωτής μυ
γίτσας, πόσαι δεν έζησαν ’ςάν τό μικρό χαμομήλι ; Και το 
συνεπάθησα.

’Σάν τό είδα έτσι εΰτυχισμένον ήρκέσθην μ,ονον να το θαυ
μάσω' τό είδα πολλήν ώραν, τό έβοήθησα ν ’ άναπτυχθή, καί 
έτράβηξα πάρα—-πέρα μια μεγάλη, μια κοπτερη πέτρα. Δεν 
γνωρίζω όμως άκόμη διατί δεν μου ηρεσε τού μικρού χαμομη
λιού ή μικρή ιστορία. Μού κρατούσαν τήν ψυχήν μερικοί φόβοι 
έντελώς αόριστοι, κάτι ύποψίαι θλιβεραί πολύ θλιβεραι, τοσον 
ώστε δεν ήθελα νά τάς συλλογίζωμαι. Δεν ήθελα άκόμη ουτε 
ν’ άφίσω τό πτωχό μου χαμομήλι. Έφοβούμην μή σβύση, μη 
λυώση άμα ζεσταθή πολύ, μή τό φάγουν ή χνουδωταϊς μυ- 
γίτσαις, μή σβύση έντελώς, γ ιατί ήταν ’ςάν κέρινο, ήταν ψεύ
τικο................

Και τό άπόγευμα πήγα πάλιν έκεϊ κάτω ς τό μικρό λ ι
βάδι, σ’ τό καταπράσινο λειβάδι καί χλοησμένο, τό δροσερο 
καί γεμάτο ζωή, έκεϊ πού είχα τρέξει τό πρωι. Έκεϊ ς το μ ι
κρόν πολύ μικρόν, τό περιωρισμένον άπό τά μικρά παληοσπιτα 
τής άκροτάτης συνοικίας τή ; π,ολεως. Έξητησα πάλιν ς τη

ΕΦΗΜΕΓΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 5

γωνιά τού λιβαδιού τήν μικρή χαμομηλιά ^με τό μικρό της , 
χαμομήλι ! Πουθενά ! Μόνο ’ς τή θέσι πού ήτο τό πρωί εΰρον 
τόν τόπον ένος μεγάλου ύποδήματος. Αΰτο είχε περάσει απο 
πάνω άπό τό ανθισμένο χαμομήλι· τό είχε πατήσει πολυ 
σκληρά τό χονδροπάπουτσο καί μόλις κατώρθωσα νά γνωρίσω 
τά λερωμένα άπό τής λάσπαις κάτασπρα πέταλά του̂ . Είχαν 
μισοταφή ’ς τή γή. Έζήτησα νά τά σηκώσω, άλλά το πέλμα 
τού χονδροκαμωμένου παπουτσιού τού είχε λυώσει τον ασθενι
κόν, ’ςάν δεκανίκι μίσχον του, καί άμα τό έσήκωσα μου εμεινε 
, χ^ρ ι! Τό έφύλαξα μέσα ’ς τό μικρό μου πορτοφολλάκι. 
Ένόμιζον, ότι θά τό διετήρουν έκεϊ μέσα καί θά το διηωνιζον 
μέ τά  φιλήματά μου. Έ καμα λάθος. Ό ταν ήνοιξα έκ νέου τό 
μικρό μου πορτοφόλλι αΰτό είχε ξεψυχίσει. Έ το  παγωμένο, 
κατακίτρινο καί μαραμένο !

★ * ,
X

Θά θέλετε νά μάθητε καί για τήν χνουδωτή μυϊγίτσα ! Ουτε 
κάν έζήτησα να μάθω. Υποθέτω όμως νάμεινε λίγαις ’μέραις 
χωρίς λουλούδι ! λίγαις όμως γ ια τί έπειτα άμα ξαναπήγα 
’ς τό μικρό λιβάδι, σ’ τό καταπράσινο καί χλοησμένο, ’ς τό 
δροσερό καί γεμάτο ζωή είχαν άνοίξει χίλια άφράτα χαμομή
λια μαζή με άνεμώναις. Σέ κάποιο μέσα θά ζούσε καί ή χνου
δωτή μυγίτσα.

Πτωγό μου χαμομήλι !
’Ε λ έ νη  ’Α ν δ ρ ιο π ο ύ λ ο υ

ΕΥΧΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Ό π ο ιο ς  ώαφράνθη της ζωής τό τρυφερό θυμάρι, 
χα ϊ  τ ’ ά σ μ α τ ά  της άχουσε ποϋ ψ ά λ λ ε ι  α ρμον ικά -  
δλες η ’μ έρα ις  τον Θεού είνε γεμάτες  χάρε,
X’ δλες μεθούνε τήν  καρδιά  μ '  ά ρωματα  γ λυχά .

Μ ά ε ΐν  χα ϊ 'μέραις ποϋ ή καρδ ιά  π ε τα  σέ θε ία  νψη  
χ ’ α ισ θάν ε τα ι  σέ πέλαγος πώς πλεε ι γ α λ α ν ό ,  
μέρα ις  που δέν άχονετα ι παράπονο  χα ϊ θ λ ίψ ι ,  
μ όνε  θαρρείς πως μέσα  της κλε ίε ι τ ό ν  ουρανό.

Σέ τέτο ιες ’μέρα ις  η καρδιές ε ίνε άδελφωμένες, 
χ ’ δλο ι γ ια  τόν π.Ιησίο τονς εκβράζουνε ε ν γ η , 
δλες τον 'χοσμου  ή χαρές  είνε 'σ τν  γη  σταγμένες ,  
χ' 0 Ιων τά  χ ε ίλ η  έτο ιμα  ε ίνε γ ιά  προσευχή .

Σέ τέτο ια  ’μέρα  νοιώθουμε χ ’ εμείς τή ν  χανδεμένη  
καί τρυφερή χαρδονλά μας  ’οτά  στήθια  ν ά  χ τ υ π ά ,
* ’ ά,τό τά βάθη  τής ψυχής  νά  β γ α ίν η  α γ ια σμ έ νη  
ι ύ χ ή  γεμάτη δάκρυα  άγάπης  χα ρω πά .

Σέ σάς ποϋ μ ά ς  χαρ ίσατε  ζωή, ν ιότη  δροσάτη,  
χα ϊ μέ χ.ίωστή έτλέζατε  τής 'μέραις μ α ς  χρυσή ,  
σέ σάς μέ πόνο εϋχ ε τα ι  καρδ ιά  στοργή γεμάτη ,  
νά  σάς χ α ρ ίζ η  ό θεός  ύγεία  περ ισσή .

Είθε, γονε ίς  μου , π άν το τε  νά  ρα ίνη  τή ψ υχ ή  σας  
τό χαμογέλοο  τής χαράς, του ονρανοϋ δροσ ιά ,  
είθε ά χ τ ΐ ν α  ολόφωτη νά  στέφη τή ζωή σας, 
χα ϊ νά  , άς βρίοχτ, ευτυχε ίς  π ά ν τ ’ ή πρω τοχρον ιά .

Έ ν Κωνίπόλει 1 Ίανουαρίου 1895.
Χ α ρ ίκ λ ε ια  Κ ο ρ α κ ίδ ο υ .

ΛΕΩΝΙΑ ύ’ ΩΝΕ
*Υπό διπλούν τίτλον εύρίσκεται τό όνομα τής Λεονίας Δ’ 

Ώνέ μεταξύ τών διασήμων γυναικών 'Ως ταξειδιώτιδος καί 
ώς συγγραφέως. Έγεννήθη κατά τά  τελευταϊα ετη τής Π αλι- 
νορθώσεως. Μητρόθεν κατήγετο έξ εύγενούς οίκου τής Πικαρ- 
δίας· ό πατήρ της Θ. Ώνέ, καταγόμενος έκ Κουεβέκης, άπέ- 
θανε ταγματάρχης τού πυροβολικού.

Ή  δεσποινίς Ώνέ, νεωτάτη ύπανδρεύθη ζωγράφον τινά Μ. 
Βιάρ, όστις παρέλαβεν αυτήν μετ αυτού εις τινα επιστημονι- 

I κήν έκδρομήν, κατά τά ; βορείους χωράς. Εγραψε συνοπτικώς 
έπι τού ταξειδίου τούτου. Τά πρώτά της δοκίμια υπήρξαν 
έπιστολαι.

Ιδού πώς περί αυτής άποφαίνεται ό Έδμόνδος Άβού, έν 
τή «Επιθεωρήσει τής δημοσίας έκπαιδεύσεως» μετά τήν έμ- 
φάνισιν τού συγγράμματος αΰτής, « Ταζε ΐδ ιον  μ ια ς  γ ννα ιχ ό ς  
ε(ς Σπετσβοϋργον.·»

« Ή  βασίλισσα τών Γάλλων περιηγητών, έάν ό νομάς ούτος 
λαός ύπέκυπτεν ε£ς τήν μοναρχίαν, θά ητο μια ώραια και 
πνευματώδης περιηγήτρια, ύπό τό όνομα ν ίε ύ ν ία  Ωνέ.»

« Ή  Κυρία Ώνέ έπεχείρησε τό εις Σπετσβούργον ταξείδιον, 
άνευ οΰδεμιάς έπιστημονικής όπισθοβουλιας, και ανευ τής έλ̂ α- 
χίστης έλπίδος νά αναγραφή τό όνομά της μετά τού τών έςε-
οευνητών τού κόσμου.

»Έπεχείρησε ταξείδιον τολμηρότερον καί μακοότερον τή ; 
έκστρατείας τών ’Αργοναυτών, δίχως νά εχη νά κατακτήση 
ουτε τό έλάχιστον χρυσούν δέρας. Διατί λοιπον νά έπιχειρηση 
ταξείδιον, όπερ καί τούς άνδρας τρομάζει ; "Ισως το εκαμε 
μόνον διά νά έκπλήξη, διά ν’ «ποκτήση εν δικαίωμα έπι τού

I θαυμασμού τών άνδρών.»
« Ή  Κυρία Ώνέ μάτην θά γείνη καλλιτέχνες καί φιλόσοφος. 

Καλλιτέχνες διά νά όμιλή μέ τόν Τορβάλδσεν φιλόσοφος διά 
νά συνδιαλέγηται μέ τόν Οΰμβόλδ. Είναι γυνή, καί πρό παντός

I Παρισενή. . . e
I «Τό παρισινόν τούτο ΰφος,όπερ δίδει είς όλα τα πράγματα, 

προσθέτει κάτι τ ι τό πρωτότυπον είς βιβλίον έν πασι διακρι- 
νόμενον. « Ά λ λ ’ ό,τι θά αισθανθώ σι ζωηρότερον οί άναγνώσται, 
είναι, σκηναί τινες οϊκιακαί, έπεισόδια άπλά καί συγκινητικά. 
Ή  συγγραφεύς έχει τό τάλαντον νά αίσθάνηται ζωηρως τα 
πράγματα, καί τό αίσθημά της τούτο νά κάμνη καί τούς ανα- 

I γνώίττας ττ)ζ νά το ακτθάνωνται. ^
I «Δέν χρειάζεται ή εν τίποτε. Μία άνθοδέσμη, 'έν έγχειρί- 

διον, εις ψιττακός, μία συνομιλία μετά ναυτών, διά να γεννηθή 
στοιχεΐον, τής έπιδρωσης αυτής συμπάθειας.»

'Η  άνά τούς πάγους τού Σπετσβούργου έκδρομή αυτη^τη; 
Κας Ώνέ, τήν θέτει μεταξύ τών μοναδικών, και όιασημοτερων 
περιηγητριών. Ποτέ γυνή πρό αΰτής δέν το έπεχείρησε, και 
α£ρι τότε « ί χώραι τών πόλων έμενον ανεξερεύνητη τουλά
χιστον παρά τοϊς Γ ά λλο ι;... Αί τοσούτον υπο ^του Εύμονδου 
Άβού εΰφηαηθεϊσαι ιδιότητες τής Κυρίας Ώνε ως συγγρα
φέως πιστοποιούνται καί έν τοϊς μετέπειτα εργοις αυτής. « 
Γάμος έν τ α ΐς  έπ αρχ ία ις ,  Μ ία ¿χδίχησις , Σ τεφανΙνη , Η 
κληρονομ ιά  του  ΔΙαρχησ ίου  Έ λο ιγ νδ ,  Οί μνηστήρες της  
Μάρθας, φημισθέντα αληθώς μεταξύ τούκοσμουτων γραμ
μάτων. Συνέγραύε καί δραμα συγκινητικόν υπο τον τίτλον 
Jam es Osborn, τό όποιον παρεστάθη ύπο τής διάσημου καλ-
λιτέννιδος Λουκίας Μαβίρ.

Έκ τοϋ Γαλλικού Β α σ ιλ ικ έ , Κ υ ρ ια * ίδ ο υ .
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΣΤΛΟΝ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ
Εορτήν χαράς ν.οά τιριή; έτέ’λει το ’Άσυλον των ’Ανιάτων 

τήν παρελθοϋσαν Ιΐε^πτην. Ή  Α. Μ. ή Βασίλισσα τ,ΰδόκησε να 
τιίλήσγ) δι’ έπισκεψεώς της αύτό, σκορπίζουσα παρηγοριάν καί 
χαράν εις τάς δυστυχείς, υπάρξεις τάς διαιτωμενας έν αΰτω.

Τίς άγνοεΐ την οαγλην καί ακτινοβολίαν ήν διαχεει ή ευερ
γετική τής Βασιλίσσης παρουσία εις τους πάσχοντας, καί τίνα 
δεν Εκπλήσσει ή ιδιαίτατη στοργή καί το φίλτρον, το όποιον 
ή Α. Μεγαλειότης αισθάνεται διά πάντα ασθενή",

Αί Εν τφ  Άσυλω πάσχουσαί ρ.ας, αΐτινες δεν είχον καν 
όνειροπολήσ·/) τήν Επίσκεψιν τής Α. Μεγαλειότητος, ¡Atav έν τω 
π),ήρει πόνου καί οδύνης διαρρεοντι βιιρ των άριθαουσιν ηρ,εραν 
τελείας ευτυχίας, τήν ήριέραν τής προς αύτάς Επισκέψεως τής 
καλής Βασιλίσσης υ,ας. Είναι ή γλυκεία παρουσία της, ήτις 
τάς εκαριε να λησμονήσουν τους πόνους των, να παυσουν σκε- 
πτόμεναι τά δεινά των.

Καί απερχόμενη άφήκεν δπισθέν της ώς ακτίνα φωτεινήν,
ήτις Επί πολ.ύ ακόμη θά φωτιζγι τον σκοτεινόν και αχαριν βιον
των εις ισόβιον πόνον καταδικασυ.ενων αυτών υπάρξεων, α ι-
τινες εΰλογοϋσι τό όνομά της καί ευγνωμονούν δια την γενναιαν
χιλιόδραχμον ΰπέρ αυτών προσφοράν της.

----------

ΙΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΓ ΟΜΙΑΟΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
Ή  φιλανθρωπία είναι εις τήν ήμερησίαν διάταξιν. Τα γυ

ναικεία σωματεία πολλαπλασιάζονται καθ’ Εκάστην προς τιμήν 
του φυλου μας, παρά τω  όποίω εχει άναπτυχθή εύγενης τις 
άμιλλα ύπερ του καλοϋ.

Τής εΰγενοϋς ταυτης άριίλλτις μετεσχον καί νεάνιδες τής πο- 
λεώς μας, καταρτίσασαι, ώς καί άλλοτε εΐπομεν, τον« Ομιλον 
’Αλεξάνδρας» εις μνήμην τής λατρευτής βασιλόπαιδος.

Καί ό “Όμιλος ούτος εχει απαράλλακτα ώς τα  σωματεία 
των μεγάλων τήν πρόεδρόν του καί ταμίαν καί τήν γραμματέα 
του, ώς εχει καί πολλάς συμβουλους.

“Απασαι είναι νεαι κορασίδες, απόφοιτοι του παρθεναγω
γείου Χ ίλλ, αίτινες διά των μικρών ιδιαίτερων οικονομιών των 
αγοράζουν υφάσματα καί συνερχομεναι δις τής εβδομάδάς ρα
πτουν φορέματα διά μικρά παιδιά.

Κατά τάς Εορτας τών Χριστουγέννων ό «Ό μιλος τής ’Αλε
ξάνδρας» συγκινητικωτάτην Ετελειμορτην. ΙΙαρα Δενορον τώ ν 
X ρ ιστουγέννω ν άπαστράπτον Ε; αίγλης και φωτων, ειχον 
συναθροίσει πολλά μικρά παιδάκια, εις τά όποια διένειμαν γλυ
κίσματα καί παίγνια καί άνά μιαν Ενδυμασίαν πληρη. Η δε- 
σποινίςΕλένη Ψ υλλα ήτις τυγχάνει πρόεδρος τοϋ«Όμίλου τής 
’Αλεξάνδρα;» μετά τής ταμίου δος ’Αλεξάνδρας Θ.Όρφανιδου, 
τής γραμ-ματέως δος Βασιλείου καί τών λοιπών νεαρών συμ
βουλών Ετέλουν μετά συγκινήσεως τά φιλάνθρωπα καθήκοντα 
των πρδς τά  πτωχά Εκείνα παιδάκια, χαιρουσαι δια την χα
ράν των καί πολύ συγκεκινημέναι διά τήν μ,ετα τόσης Επιτυ
χίας διεξαχθεΐσαν φιλανθρωπικήν Εορτήν των.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α .
Γ υ ν α ίκ ε ς  δ ικ η γ ό ρ ο ι .  Έ ν τη ’Αμερικανική Επιχρατεία τής Montana ή 

νεαρά δικηγόρος miss Ella L. Knowles, ήτις κατά τάς τελευταίας έκλογάς 
με όλίγας 'έτι ψήφους Εξελέγετο πρόεδρος του δικαστηρίου κατήγαγε δικηγορι- 
κόν θρίαμβον.

Εις δίκην τινά περί παραχωρψσεως μεταλλείου διαρκούσαν ε π\ δυο ηδη ετη

η νεαρά δικηγόρος μόνη μεταξύ τών διασημοτόρων ανδρών συναδέλφων της 
επενόησε λύσιν τόσον δικαίαν καί όρθψν, ώστε άμφότερα τά διαμαχόμενα 
μέρη ίκανοποιηθέντα άπεδέχθησαν αυτήν. Άντίτιμον τής νομικής ταύτης συμ
βουλής της ffmiss Knowles Ιλαβε δέκα χιλ. δολλάρια, ήτοι πενήντα χιλιά
δας φρ.

Σ ύ ζ υ γ ο ι σ π ο υ δ * σ τ α ( .  Εις τό Πανεπιστήμιον τής Βέρσης προσήλθον 
εις έςετάσεις δυο σύζυγοι Ρώσσοι τελειόφοιτοι τής φιλοσοφίας. Αμφοτεροι 
συνεσπούδασαν εις τό αύτό Πανεπιστήμιον* Ιξητάσθησαν όμως εις ιόιαιτέραν 
έκαστος αίθουσαν- Και ό κύριος και ή κυρία έτυχον διδακτορικού πτυχίου.

Φ ο ιτήτρ ια ι Π ανεπ ιστημίω ν. Εις τό Πανεπιστήμιον τής Έλσιγκφορδ 
τής Φιλανδίας είναι έγγεγραμμέναι κατά τό ετος τούτο §κατόν έννέα φοιτήτριαι. 
Έξ αυτών Ιπτά εις τήν ιατρικήν σχολήν, σαράντα Ιπτά εις τήν φιλοσοφικήν, 
σαράντα πέντε εις τήν νομικήν και φυσικομαθηματικήν, μία εις την θεολογίαν 
και αί λοιπαί εις τήν παλαιοντολογίαν.

Γυνα ίκες νο μ ο θ έτρ ια ι. Οί τελευταίοι Ικλογικοί κατάλογοι τού Colo
rado, συνεπεία τής περι ψηφοφορίας τών γυναικών αποφάσεως, αναγραφουν 
σαράντα χιλιάδας νέας εκλογείς. ’Επειδή δέ καί αί γυναίκες είναι εκλέξιμοι, 
αί τρεΐς πολιτίκαί μερίδες Ινέγραψαν μεταξύ τών υποψηφίων των και γυναίκας, 
εις τρόπον ώστε οίαδήποτε πολιτική μερ'ις καί άν επικρατήση μεταξύ τών νέων 
νομοθετών θά άριθμούνται άφεύκτως καί οκτώ ή εννέα γυναίκες. Ουτω το Co
lorado πρώτον θά έχη τήν τιμήν να άναδείξη γυναίκας βουλευτάς.

Γ υνα ίκες πο δηλα τίστρ οα ι. Έ ν Μονάχω συνέστη σύλλογος γυναικών 
ποδηλατιστριών, σκοπών τήν μεγαλητέραν διάδοσιν τού ποδήλατου εις τό γυ- 
ναικεΐον φΰλον. Το προεδρεΐον του συλλόγου αποτελεΐται παρά τής κ. Ρεμπαλ 
προέδρου, τής κ. Καρλ ταμίου καί τής κ. Γκάρφ γραμματέως.

Γ υ ν α ίκ ε ς  σ ύ μ β ο υ λ ο ι  τ ή ς  δ η μ ο τ ικ ή ς  π α ιδ ε υ σ ε ω ς .  Ή μίς Daven
port Hill, ή μίς Eve καί αί κ. κ. Maitlaud καί Homau εξελέγησαν μέλη 
τού Συμβουλίου τής δημοτικής παιδευσεως τού Λονδίνου. Α ί τρεΐς πρώται έξε- 
λέγησαν πρώται διά τά διαμερίσμα-oc τού άστεως τού Λονδίνου, τού Tins- 
bury καί τής Chelsea.

Τ ε σ σ α ρ ά κ ο ν τ α  π έ ν τ ε  δ ιδ ά κ τ ο ρ ε ς  ε ν  " Ι ρ λ α ν δ ία . Κατα τάς τελευταίας 
Εξετάσεις τοΰ βασιλικού Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας σαράντα πέντε νεάνιδες 
προσήλθον εις διδακτορικά; έξετάσεις. Πϊσαι Ιγένοντο διδάχτορες, τινές ρ α 
λίστα τούτων διεχρίθησαν μεταξύ των συναδέλφων των άνδρών χαΐ ’έλαβον χρη- 
ματιχάς Επιχορηγήσεις δι’ επιστημονιχάς περιηγήσεις χαι υποτροφίας

Ή π ο λυ γλ ω ττο τέρ α  γυνή . Ή μάλλον πολύγλωττος γυνή του χόσμου 
είναι ή βασίλισσα Βικτωρία, ήτις όμιλεΐ εις τήν Εντέλειαν ένδεχα γλώσσας, με
ταξύ τών όποιων χαι τήν ίνδιχήν.

Γ υνα ίκες μ υθ ισ το ρ το γρ ά φ ο ι. Εις την Αγγλίαν τα σχηπτρα της μυ
θιστοριογραφίας χρατοΰν αί γυναϊχες. Α ί μυθιστοριογράφοι Άγγλίδες κερδίζουν 
μεγάλα πλουτη Εχ τών έργων των.

Κ α ί ή  Α υσ τρ α λ ία  ΰπέρ τή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  χ ε ιρ α φ ε τ ή σ ε ις  τή ς  γ υ -  
να ιχός. Εις τήν βουλήν τής Νέας Ούαλλίας Εν Αύστραλία συνεζητήθη Εσχά
τως μετά πείσματος το περι πολιτικής χειραφετήσεως τής γυναιχός ζήτημα. Ο 
ένθερμότερος υπερασπιστής τής γυναιχός ήν ό πρώην πρωθυπουργός χ. Henri 
Parkes. Τήν γνώμην του συνεμερίσθη χαί ό νυν πρωθυπουργός χ. Reid χαι 
τοιουτοτρόπως τό περί γυναικείας ψήφου νομοσχέδιον Εγένετο άποδεχτόν μετα
μεγάλης πλειονοψηφίας.

'Υπέρ τώ ν τηλεγρ αφ η τώ ν γ υ να ικ ώ ν , κατόπιν πολεμικής έξεγερθείσης 
Εν Γαλλία χατά τών τηλεγραφητών χαί ταχυδρομικών γυναιχών υπαλλήλων ή 
διεύθυ-σις τών ταχυδρομείων χαί τηλεγράφων άπήντησεν,δτι αί γυναίκες εν τή 
υπηρεσία είναι οί πολυτιμότεροι χαί έργατιχώτεροι υπάλληλοι χαι ότι θά ητο 
ευχής ϊργον, Εάν ό αριθμός των εν τή δπηρεσία ηυξανεν.

Γ υ ν ή  ζ α τ ο ικ ισ τ ή ς .  Ό  διασημότερος ζατριχιστής του χόσμου όλου είναι 
ή Άμεριχανίς χ. Μπαιερδ. Ή θυγάτηρ της μόλις δεχατετραέτις βαίνει Επί τά
ίχνη τής μητρός της. , Λ , ,. ,

Π αρασημοφόρησα λα ϊχ ή ς  νοσοκό μ ου. Εις τας θρησχευτικας αύελ- 
φάς τοϋ Ελέους προσετέθησαν ήδη λεγεώνες ^λαϊκών τοιούτων, Εμφορούμεναι 
υπό τοϋ αύτοϋ ζήλου τής πρός τάν πλησίον αγάπης χαί τής αυταπαρνήσεως. 
Κατά τόν παρελθόντα μήνα συγχινητιχωτάτη Εορτή έλαβε χώραν έν Βρυξέλ- 
λαις ε’ις τιμήν τής δος Deschauwers, ήτις ελαβε τό παράσημον τοϋ δήμοο 
διά τάς υπηρεσίας της Εν τώ νοσοχομείω τοϋ Saint Gilles κατά την χολερικήν 
Επιδημίαν. Τήν 13ην Δ)6ρίου οί χαθηγηταί τοϋ άνω νοσοκομείου, οί δόκιμοι 
ιατροί χαί τό διοικητικόν συμβούλων συνήρχοντο Εν τή μεγάλη του Πανεπιστη- 
μίου αιθούση. Κατόπιν θερμοτάτης προσφωνήσεως τοϋ γραμματέως απονέμε- 
ται πρός τήν έν λόγω νοσοχόμον τό παράσημον μετά τοϋ Οιπλωματος, παρά 
τοϋ συμβουλίου δέ προσεφέρθη ε’ις αυτήν εν πολύτιμον κόσμημα ώς Βώρον, έ̂ν 
μέσω τών Επευφημιών χαί τών συγχαρητηρίων πάντων τών παρισταμένων. Ο 
διευθυντής τοϋ νοσοκομείου δόχτωο Jaques έκλεισε τήν τελετήν δι εύφραδε- 
στάτης προσφωνήσεώς του πρός τήν βοαβευθεΐσαν ώς χαι πρός όλας τάς συν
τρόφους της, αΐτινες άποβαίνουσιν εύεργετιχαί, οχι μόνον διά τά νοσοκομεία, 
αλλά χαί διά τήν κοινωνίαν τοϋ Βελγίου.
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Θ Ε Α Τ ΡΟ Ν
'Η Φ α ιδ ώ ρ α . Σήμερον τήν Εσπέραν ή συμπαθεστάτη εις τό ’Αθηναϊκόν 

κοινόν χαλλιτέχνις χ. Μελπομένη Κωνσταντινοποΰλου δίδει τήν ευεργετικήν 
πης Εσπερίδα, τή συμπράξει τοϋ θιάσου Ταβουλάρη.

Ή Α. Κωνσταντινοποΰλου, ή έξοχος ήρωί'ς τών 'Ελληνικών κιομειδυλλίων 
χέχτηται καί δραματικήν ικανότητα μεγίστην, δεν υπάρχει δέ αμφιβολία οτι θά 
θποδυθή Επιτυχέστατα τό μέρος τής Φαιδώρας χαι ότι ή Εν τω Μεγάλω Θεα- 
τρω σημερινή Εσπερίς έσται Εχ τών χαλλίστων τής χειμερινής περιόδου. Ελ- 
πίζομεν δέ οτι αί άναγνώστριαί μας θά ύποστηρίξωσι τήν χαλήν ηθοποιόν, τήν 
τόσω εύσυνειδήτως έργαζομένην ΰπέρ τής Ελληνικής σχηνής.

Β Ι Β Λ Ι Α
Α ά γ ο ι Ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ο ί .  Παρά τοϋ γνωστού διαπρεπούς ρ̂ήτορος̂  τής 

Εκκλησίας χαί πανοσιωτάτου αρχιμανδρίτου κ. Ευθ. Καβοαθά εξεδοθη ο Β 
τόμος τών Έχχλησιαστιχών αύτοϋ λόγων. Είναι σύγγραμμα μεγίστης σπου- 
δαιότητος διά τήν τόσω διψώσαν θρησκευτικών διδαγμάτων κοινωνίαν μας, 
ήτις αληθή ευγνωμοσύνην οφείλει προς τόν διαπρεπή και έξοχην θεολογον,τόν
«γωνιζόμενον τόν χαλόν όπέρ τής πίστεως αγώνα καί διά τοϋ λόγου και διά
τής γραφίδος. _ _

Συνιστώμεν θερμώς τό έργον τοϋτο τοϋ χ. Καββαθά προς τας χ. χ. ανα-
γνωστρίας μας. Τιμαται δρ. 3 χαί πωλείται παρά τώ έχδότη (όδός Σόλωνος 
αριθμός 70). ___________

'Η μ ε ρ ο λ ό γ ιο ν  Ρ ω μ η ο ϋ  ί κ ρ ίπ  Γέλως χαί ευφυείς σάτυραι συνηνωμένα, 
αδελφωμένα είε τό ημερολόγιον τοϋτο. Είναι αληθής άπόλαυσις,^άληθής^ ανα- 
ψυχή, ή μόνη ίσως, ήν μέχρι τοϋδε τό 95 μας Εφιλοδώρησε. Οσοι δεν το 
άνέγνωσαν, άς σπεύσουν νά τό προμηθευθουν, καλλιτεχνιχώτατον και ωραΐον 
μόνον μέ 50 λεπτά.

Ε’.ς τό ’Άσυλον τών ’Ανιάτων άπεστάλησαν παρά τής Εν Λονδίνω κ. Ά λ .  
Βαλλιάνου αί ΙΟ λ ίρ .  ’Λ γγλ . χαί όχι εις τό τών Έργατίδων ώς χατά τυπο
γραφικήν παραδρομήν Εγράφη εις τά τελευταίον φύλλον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δα Κ. Σ. Κ )π ο λ ιν . ’Επιστολή σας μετά χρημάτων Ελήφθη. Σας ευγνω

μονώ δ ι’ ευγενή προθυμίαν, καί σάς συγχαίρω δι ώραΐα χαι πατριωτικά αι
σθήματα. Έπραγματεύθην αμέσως ώ; άνέγνωσα τά γραφόμενα σας τό θεμα 
τής Γαλλομανίας, περί του οποίου χαί άλλοτε έγραψα. Ηδη ομως ειδικωτε- 
τερον διά τάς Ιν ’Ανατολή Ελληνίδας. ’Ελπίζω,οτι συμμερίζεσθε τάς σκέψεις 
μου,άλλ’ άγνοώ αν τά γραφόμενά μου θα επιφέρουν αποτέλεσμα τι. Δα υυ. 
Μ. Π. Ν α ό π λ ιο ν . Ειχον δώσει έντολήν νά σάς στέλλεται ή «Έφημερίς». 
Δέν τήν λαμβάνετε Κον Π. Οί. ΙΙΠΙΚΜ*. Εόγενής Επιστολή σας μετ’ 
άντιτίμου πέντε ημερολογίων έλήφθη. Εόγνωμονοϋμεν Οι ευγενή φροντίδα. - 
Καν Ε. Δρ. ϊό ρ ο ν ·  Άντίτιμον ημερολογίων Ελήφθη. Ευχαριστοϋμεν δι’ εΰ-
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Ή Ναδίνα, ή οποία τά είδεν, τά ήσθάνθη, χαί διατέθη οΰτω, ώς νά τήν 
Εσυγχώρει τήν Ζουανέταν δΓ όσα χαχά τής είχε χάμει.

’Αλλά χαί εις τήν χυρίαν Γιαχώβσεν, χαί εις τήν Τερέζαν αυτήν αχόμη, 
τό βλέμμα Επροξένησε βαθυτάτην έντύπωσιν. -Έφριχίασαν με’χρι τοϋ μυελού 
τών όστέων αυτών.

Ά μ α  Εξελθούσης τής Ζουανέτας, είσήλθεν ό Άνδρέας Δανζελϋ.
Ή Τερέζα Ερρίφθη Επί τοϋ στήθους τοΰ νεαρού άνδρός, χαί περιβάλλου- 

σα διά τών βραχιόνων της τόν τράχηλον του συζύγου της, ή'ρχ,ισε νά χλαίη 
«πασμωδιχώς. Ό  Άνδρέας έρριψε βλέμμα περί Εαυτόν, χαί μή βλέπων τήν 
Ζουανέταν, παρατηρών δέ τήν όυχρότητα τής βαρώνης, τήν τής Ναδίνας, χαί 
τήν τρομεράν συγχίνησιν τής Φράγχας, ήτις ήγωνίζετο νά τήν περιστείλη, ε- 
μάντευσε μέρος τής αλήθειας. Έν τούτοις ή θυγάτηρ τής Μαχώ, ήρώτησεν 
ούτος, ποϋ είνε;

Ή Παυλίνα τώ διηγήθη συντόμους τά συμβάντα.
Ά λ λ ’ είσθε βέδαιαι, οτι τό καταχθόνιον τοϋτο τέρας δέν θά σας εμπαιξη 

χαί πάλιν; μή τυχ όν δραπετεύση όμοΟ μέ τά χοσμήματα χαί τά χρεώγρα- 
φά της ;

— Δυνατόν νά έ/ης δίκαιον, Άνδρέα, άπε/.ρίθη ή χυρία Γιαχώβσεν. Συμ
μερίζομαι χαί Εγώ τήν δυσπιστίαν σου.

— Θά ίιπάγω νά ΐδω τί γίνεται, είπεν ό Άνδρέας, χαί διερχόμενο; διά 
τοΰ προδόμου θά παραχαλέσω τόν κύριον Ζερβαί νά μέ συντροφεύση. Άνήλ- 
θον καί οί δύο πράγματι εις τόν πρώτον οροφον. Τό δωμάτων έχείνης, ήν α- 
πεκάλουν Επί τόσον καιρόν χόμησσαν δ! Γοσεβελ, ήτο Ερμητικώς χεχλει- 
σμένον,

Ό άρχηγάς τής δημοσίου ασφαλείας χαί ό μαρχήσιος ήχροάσθησαν καί οί

γενή φροντίδα. Προσθέσατε 85 λεπτ. είς τήν μέχρι 1ης Ίανουαρίοο καταβλη- 
θεϊσαν συνδρομήν σας χαί οΰτω ή νέα άρχεται από 8ης Μαρτ. τά ζητούμενα 
σάς άποστέλλονται, πλήν τοϋ Ιου χαί 3ου άρ. τής Οικιακής, οιτινες εξηντλή- 

_  Καν Εό. Σχ. Βρ<χίλ(χν. Άποστείλατε τήν συνδρομήν σας εις 
Γουμ. χαρτονόμισμα ή γραμματόσημον έντος συστημένης επιστολής. Καν 
Αί. Π. Ι ίλ ο υ μ ά ρ ε ο ν . Σάς ευγνωμονώ δι’ ευγενή προθυμίαν χαί λυποΰμαι 
δια τήν βραδύτητα. — Καν Κ. Γ. Α ρ α χ ιά ν . Έλήφθησαν. 'Ημερολόγιον άπε- 
στάλη. Διατί δέν μάς λέγετε ποιοι αριθμοί σάς λείπουν,ΐνα σάς τους άποστεί- 
λωμεν— Καν Ε. 0 .  Εόγενής Επιστολή σας μετ’ άντιτίμου ήμερολογίων Ιλή- 
φθη. Θερμοτάτας χαί πάλιν ευχαριστίας. — Καν Μ. Ν. Π. Γΰθετον· Επί
σης θερμώς σάς ευχαριστώ διά διάθεσιν ημερολογίων και άποστολήν αντίτι
μου.—Καν Δ. Μ. Π ά τρ α ς . Σήμερον άναγινώσχετε σχετικήν πρός τάς δια
σκεδάσεις τής Εποχής μελέτην. Θά πεισθήτε οτι παν ο,τι στίλβη δεν είναι 
πάντοτε χρυσός.— Καν Γ. Αύ. Π ύρ γο ν . ’Εάν πολλαί εί’ξευραν νά σχέπτων- 
ται ώς ύμεΐς, βεβαίως τό έργον μας θά ήτο ευχερές. Διά τοϋτο και σάς ευ
γνωμονώ περισσότερον. Άντίτιμον ημερολογίων ελήφθη. Καν Σ. Λ . Κ )πο- 
λ ε ν .  Έάν δέν Ελάβετε εϊσέτι ήμερολόγιον, ζητήσατε τοωϋτο Εχ μέρους μου 
παρά τοϋ Εν Γαλατά βιβλιοπωλείου Γεράρδου. Ποιημάτων σας Εδημοσιεύθη 
αμέσως. Άδιάιρορον. Άποστείλατε περιχοπάς Εχ τής διαλέξεώς σας.—Κον I. 
Δ. Χρ. Γ α λ ά ζ ε ο ν .  Χρήματα Ελήφθησαν. Συμμορφούμεθα οδηγίαις σας. Θά 
φροντίσωμεν ευχαρίστως περι ζητουμένου βιβλίου. —Καν Σ. Γ. Φ. Σ ίφ νο ν . 
Επειδή ή συνδρομή λήγει μετά ένα περίπου μήνα δέν άξίζει τόν χόπον νά 
γείνη νέα ταινία. Έχτός Εάν ή χ. Α . Τρ. έπιθυμή νά λαμβάνη τό φύλλον καί 
είς τό μέλλον.— Καν X . Μ Μ αεκροχώ ρεον. Ή  καλή, ή κολακευτική Επι
στολή σας μέ συνεκίνησε. Ιίολλή φαντασία, αλλά χαί πολλή χαρδιά. Τό ποιη- 
ματάχι σας χαριέστατον δημοσιεύεται σήμερον.—Κον Μ. Γ. Κ ο ιλα φ ά τ .Ν ο - 
μίζω οτι δέν πρέπει ουτε λόγος νά γίνεται διά τά άποσταλέντα τεμάχια. — 
Κον Κ. Β. Θ εσσαελονίχ ιην. Νέος συνδρομητής Ενεγράφη. Άπόδειξις άπο- 
στέλλεται. — Καν Κ. Π. Χρ. Α ίχ ο ιτερ ενο δ ά ρ . Άποστέλλεται. -  Καν Μ. Ν. 
Α θ ή ν α ς .  Λευκόν, άλλ’ όχι μεταξωτόν διά νεάνιδα. Εις τής χ. Καοαστα- 
μάτη εύρίσχετε πλουσιωτάτην συλλογήν. —  Καν Β. Κ. Ζ. Α ίγ ε α λ ό ν  ΣΑ-  
μ η ς .  ’Εστάλη δίς.—Καν Κ. Σ. Κ υ π α ρ ε σ σ ία ν  Πάντοτε χαλή χαί εύγε- 
νής χαί υποχρεωτική. Εύθός ώς εόχαιρήσω θά σάς γράψω. Δρ. 2-2 έλήφθησαν 
χαί ήμερολόγια άπεστάλησαν αμέσως. Απείρους ευχαριστίας. Καν Σ. II 
Κρ. Σ π ά ρ τη ν . Αληθώς μάς έσχλαβώσατε διά τής ευγενοϋς προθυμίας σας. 
Σάς εόγνωμονοϋμεν. Δρ. 40, άντίτιμον 20 ήμερολογίων Ελήφθησαν. Καί πά
λι ν θερμοτάτας εύχαριστίας.— Δα Οό. Δ. Τσ. Λ α μ ία ν .  Καί σείς χάμνετε 
άληθή θαύματα χαί μέ τά ήμερολόγια χαί μέ νέας Εγγραφάς συνδρομητών. 
Έν ολω Ελήφθησαν δρ. 45, άπέστειλα δέ πάν τό ζητούμενον. ’Απείρους χαί 
θερμοτάτας εύχαριστίας. -  Δα Ε. 0 .  Π. Α Ϊγενα ν . Τό τόσον οχληρόν κρι
θαράκι καυτηριάζετε, μέ σκελίδα σκόρδου χομμένην, προσέχουσα νά χλείητε 
τόν οφθαλμόν.Δρ. 13 Ελήφθησαν.Σάς ευχαριστώ θερμώς, χαί θεωρούμαι, όφει-

e
δύο, άλλ’ οόδείς θόρυβος Ιφθασε μέχρι τής άχοής των. Έχρουσαν τήν θύραν. 
Οόδείς άπήντησεν. . ,

Ό  χ. Ζερβαί έχάλεσε διά τοϋ ονόματος της τήν Ζουανέταν.
Σιγή βαθυτάτη καί πένθιμος εξηχολούθησε να βασιλευη. ^
— Μή τυχόν ή δεσποινίς Φράγκα έχη δίκαιον χαί ή ένοχος  ̂ ετιμωρήθη 

μόνη της ; Εψιθύρισεν ό αρχηγός τής δημοσίου ασφαλείας, ο οποίος εως τότε, 
είχε συμμερισθή τόν σκεπτικισμόν τοΰ μαρχησίου Δανζελϋ. f

Καί 'οί δύο άνθρωποι ώθησαν τότε συγχρόνως, δι’ ολων τών δυνάμεων 
των, τά πλατέα λευκά θυρόφυλλα. 'Η θύρα μή ούσα πολύ στερεά, ως πάσαι 
αί τοιαυται ύψηλαί θύραι αί μέ δύο φύλλα, Εχρότησεν ξηρ̂ ώς, καί ήνοιξεν αι- 
φνιδίως, υπό τήν ώθησιν τών δύο άνδρών. Τό πρώτον πράγμα τό οποίον πα- 
ρουσιάσθη είς τοϋς όφθαλούς των ήτο ή Ζουανέτα, έκταδην χειμένη επι τής 
μαχράς χαθέδρας της, Εν στάσει τοσοΰτον άφελεΐ, ώστε θά ώρχίζετο^τις οτι 
ήτο αποκοιμισμένη. Μόνη ή μαρμάρινος λευχότης τών χαρακτηριστικών της, 
προυξένει Εντύπωσιν. Έπΐ τραπέζης έξ Επιχρύσου ξΆου, τοποθετημένης πα- 
ραπλεύρως της, ΰπήρχε ποτήριον ΰδατος, χατά τό ήμισυ  ̂πλήρες. Βαρεία 
όσμή πιχρομυγδάλων έπλήρου τήν άτμόσοαιραν, είς τρόπον ωστε, αμα εισήρ- 
νετό τις, ύπέοερεν είδος σκοτοδίνης. Γραφεΐον έπί τοΰ οποίου _επιπτον αι άχ- 
τΐνες τοΰ ήλιου, ήτο άνοιχτόν Εντός τής έστίας, τής οποίας ήτο ανερσυμενη 
ή θυρΐς, σωρός χαρτιών έφλέγετο εισέτι. _ ,

Έν τούτοις μέ τά ήμίχλειστα βλέφαρά της, καθώς ήτο τοποθετημένη ακρι
βώς απέναντι τοϋ φωτός, τό όποιον ε’ισήρχετο διά τοΰ παραθύρου, rt χρεολη 
Εφαίνετο άχολουθοϋσα διά τών οφθαλμών τάς κινήσεις των περι αοτην, τούτο 
δέ είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε ό χ. Ζερβαί, μ’ ολην τήν ακραν πελιδνοτητατων 
χαρακτηριστικών της, μ’ ολην τήν τραγικήν άχινησίαν της, μ’ ολην την 
ΐδιάζουσαν οσμήν, ήτις Επλήρου τό δωματιον, ανέκραξεν :

— Βοήθεια ! . . . Βοήθεια ! . . . δέν άπέθανεν άχόμη. , , ,
Ταύτοχρόνως, ώρμησε πρός αότήν χαί τήν άνήγειρεν εις τους βραχ.ονας

του. 'Η παραδόξως όμως άδρανής χαί μαλαχώς ταλαντευο^ένη κεφαλή της, 
τώ έ’δωκαν νά Εννοήση ότι ή Φράγκα δέν ειχεν άπατηθή, χαί οτι η αθλια έχεινη 
γυνή είχε πληρώσει τήν οφειλήν της· ,

— Έόηλητηριάσθη βεβαίως μέ πρωσσιχόν οξύ, ειπε. Φαίνεται τούτο εχ
τής οσμής τής πληρούσης τήν ατμόσφαιραν. Είνε πλέον πράγματι νεχρα, μο- 
νον δέ τό κεραυνοβόλον τοϋτο δηλητήριον δύναται νά Επιφέρη τοσον αχαρια.ως 
τόν θάνατον.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ
Προς τον δήμαρχον Α ταλάντης κ. Έρμόλαον Βελόπουλον 

άπεστάλη παρά της διευθύνσεως της «Έ φημ. τών Κυρίων» το 
εισποαχθ'εν ύπέρ τών σεισμοπλήκτων ποσόν εκ δρ. 173 και
„ _ . I < Λ ,____ _ Γ? .. .... . .  Λ.· Λ· wtir.li Λ*ΛΓ|̂
GO

;/7CV wwr     I λ
,, όπως κατά την επιθυμίαν τών κυριών διανεμηθή προς

τούς χατοίκους του δήμου Νεας Πελλης.

λέτις σας 8ρ. 2.—Καν Εύ. Τρ. Β ά ρ να ν . Τά τρία καλλιτεχνικά αντικείμενα 
στέλλονται. Δέν άξίζει τον κόπον νά γείνη λόγος περί ταχυδρομικών εξόδων. 
Ημερολόγια ίστάλησαν. — Eugénie. P iré e s . J ’accepte avec plaisir, 
mais avant il me faut pour moi seule votre nom.—Καν E. X. Μ. Αρ
γ ο ς .  Άντίτιμον Ημερολογίων μετ’ εόγενοϋς έπιστολής σας έλήφθη. Σάς ευχα
ριστώ θερμώς.—Καν Β. Β. Ά τα λ Α ντη ν . Λαμβάνετε μετά του φύλλου τού
του και άποστολήν χρημάτων. Δρ. 20 έλήφθησαν. Σάς εύχαριστώ. Πλειοτερα 
έν τή επιστολή μ ου.-Κ ον Σ. Μ. Μπ· Σ ύρ ο ν . Δρ. 18 έλήφθησαν Απεί- 
ρως εύχαριστώ δ ι’ εύγενή φροντίδα.—Δα Αί. Β. Θ ήβας. ’Αληθώς μέ 
πλήξατε. Δέν θά Ιπίστευον ποτέ, δτι αί Θήβαι θά διέθετον τόσα πολλά. Νο
μίζω δμως, δτι ή προθυμία σας κατώρθωσε τό θαύμα τούτο. Χρήματα ελή - 
φθησαν. Ιίολκάς και θερμας εύχαριστίας. -  Δα Π. Ε. Π. Π ά τρ α ς . ’Επι
στολή σας μετά δρ. ?0 έλήφθη. Σάς εύγνωμονώ Οι ευγενη προθυμίαν. Ν.« 
συνδρομήτρια ένεγράφη. ’Αποδείξεις άπεστάλησ«ν.-Δ» Μ. θ .  Κ ύ θ ν ο ν .’Αν- 
τίτιμον 6 Ημερολογίων έλήφθη. Εύχαριστούμεν θερμώς.—Δα A. Α. Μ ύ κ ο 
νο ν  Έλήφθη. Θά δημοσιευθη. — Δα Ε· Δ. Π ά τρ α ς . Συνδρομή σας ελη- 
«9«. Ημερολόγια έστάλησαν. Σομμορφούμεθα όδηγίαις σας. -  Δα A Ε. 
Χ α λ κ ίδ α .' Ό ,τ ι έμαντεύσατε είχε συμβή. ’Ήδη λαμβάνετε Figaro. Μόνον 
10 άπεστάλησαν. Νομίζετε δυνατόν νά διατεθώσι και άλλα ; — Δα Ε. Κ. 
Π ά τρ α ς . Έστάλησαν δ ί, .-Κ ο ν  Ν. 0 .  Σ φ ά ξ . ’Επιστολή σας μετά φρ. χρ. 
50 έλήφθη. Συνεμορφο5θημεν. όδηγίαις σας. Γράφομεν.- Καν Μ. Φ. Ζ ά κ υ ν . 
θ ο ν  ’Αμφότεραι αί έπιστολαί σας μετά χρημάτων έλήφθησαν. Ευχαριστου- 
μεν δι’ εύγενη πάντοτε προθυμίαν. Νέαι συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. Καί πά
λιν μυρίας εύχαρ.στίας— Κους καί Κας. Κ . Κ. Μ ύ τ ικ α ,  Β. Η. Ζ. Α ίγ ια -  
XÔV Σ ά μ η ς , Γ. Ν. Δ. Π ά τρ α ς , Εύ. Ζ. Ν. Λ ιγ ο ύ δ ισ τ α ν ,  Ρ. Α . Η. 
Π ύργο ν Σ. Κ. Δ. Π ύρ γο ν , Μ. Σ. Γ. Λ ε υ κ ά δ α , Μ. X. Κ ά ρ υ σ το ν , 
Εύ Μπ’. Μ εθ ώ νη ν , Π. Γ. Β α τ ο ύ μ , Μ. Π. Λ ά ρ ισ σ α ν , Ε. Μ. Μ εσο- 
ΐ ιό γ γ ιο ν ,  Αί. I . Β. Β ιλ β έ ς , Π. Οί. Π ε ιρ α ιά , Δ. Κ. Κ ω ν σ τ ά ν τ ζ α ν ,  
£ Δ. Π ύ ρ γ ο ν , Γ. Στρ. Ζ ά κ υ ν θ ο ν , II. Π. Κ. Κ υ π α ρ ισ σ ία ν , Π. Δ. Ρ· 
Κ ύ μ η ν . Χρήματα έλήφθησαν. Ημερολόγια άπεστάλησαν. Εύχαριστούμεν —  
Κας κ. X. Π. Λάρισσαν, Φ. Δ. Μ· Κ ε φ α λ λ η ν ία ν , Ζ. Δ. Α. Κ έ ρ κ υ 
ρ α ν , I. Δ. Πύργον Θ ήρας, Ε. Δ. Κρ. ’’Α μ φ ισ σ α ν , Κ Δ. Π άρον, Α. 
Σ Β= A d j u d ,  Σ. I . Αί. ’Α ν δ ρ ίτ σ α ιν α ν , Εύ. Γ. Οί. Κ ά ρ υ σ το ν .

Έπιστολαί μετά χρημάτων έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν. _ Παν. Αρχ. Γρ_ 
Γ. Β ο υδ α π έσ τή ν . Φρ. χρ. 10 έλήφθησαν μετά τής εύγενούς επιστολής σας. 
Ημερολόγια άπεστάλησαν. Μυρίας καί θερμάς ευχαριστίας. — Δα Μ. Σ.. 
Β ιέννη ν . Έλήφθησαν. Εύγνωμονούμεν. — Κον I. Μ. Π λο υμ ά ρ ιο ν . Σας 
εΐχον σταλή ήδη’ 10 Ημερολόγια. Ή Revue des Revues έστάλη άμέσως. Τά 
ΰπολειφθησόμενα διαθέσετε, ώ; νομίζετε καλόν.!— Δα Αί. Β. Θ ήβας ^Θερμό
τατα σάς ευχαριστώ δι’ εύγενή προθυμίαν. Χρήματα έλήφθησαν.—Ευρρ. Θα 
προσπαθήσωμεν νά σάς εύχαριστήσωμεν. Άντίτιμον 4 Ημερολογίων έλήφθη. 
Εύχαριστούμεν Θερμώς.-Δα Μ· Μ. Α. Σ άμ ο ν. ’Επιστολή σας μετά 2 οθ· 
λιρών έλήφθη. ’Απείρους καί θερμάς ευχαριστίας. — Καν Σ· Στ. Β έγχαν. 
Εύγνωμονούμεν δ ι' εύγενή φροντίδα. Ημερολόγια απεσταλησαν. Αποδείξεις 
άποστέλλονται.—Καν Λ . Γ. Σ ο υλ ινά · Βεβαίως 120. Καί πάλιν θερμάς ευ
χαριστίας. — Καν Εύ. Τρ. Β άρ να ν. Έλήφθησαν 50 φρ. χρ. Γράφομεν.— 
Καν Α. Μ. ’Ο λ τ έ ν ιτ ζ α ν . Έλήφθη καί τό έξ 106 φρ. υπόλοιπον παρα τού 
κ. X . Άπείρως εύγνωμονούμεν.

ΠΑΤΡΑΪΚΟΝ ΠΑΡΘΕΝ ^ΓΠΓΕΙΟΝ
Παρά τής γνωστής παιδαγωγού καί πρώην διευθύντριας τού 

’Αρσάκειου δος ’Ελίζας ΔεΏνάρδου συνέστη έν Πάτραις «νώ - 
τερον Παρθεναγωγείου, τό όποιον περιλαμβάνει καί διδασκα- 
■λεΐον τέλειον καί τό όποιον ήρξατο λειτουργούν άπό 1ης Ι α 
νουάριου. / _ ,

'Η διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου τουτου άποκτησασα. 
ήδη πολλά; συμπάθειας παρά τή Πατραϊκή κοινωνία ετυχεν 
άρίστης έκε~ ύποδοχής, ώς δέ πληροφορουμεθα αί μητερες 
άμιλλώνται τις πρώτη νά έγγράψγι τό τέκνον της έν αυτιμ.  ̂

Τά δίδακτρα τού Παρθεναγωγείου τής δο; Δελενάρδου ορί
ζονται τά αύτά ώς καί τά τού εκεί ’Αρσάκειου, μετά τού 
οποίου τά αύτά χαίρει προνόμια και δικαιώματα.  ̂  ̂

Εΐναι ευχάριστου, ότι μεγαλούπολις ώς αί Πάτραι απέκτη
σαν ηδη καί δεύτερον ανώτερου Παρθεναγωγείου, οπερ θχ συν- 
τελέσγι βεβαίως πολύ είς μόρφωσιν τού γυναικείου φυλου καί 
είς άνάπτυξιν έν γένει τής εκεί κοινωνίας.

ΡΑΠ ΤΡΙΑ άσπρορρούχων καί έν γένει φορεμάτων καθημερινής  ̂ χρήσεως 
υιέ άρίατας συστάσεις ζητεί έργασίαν,ε’ιτε έπ’ι Ημερομίσθιο, είτε κατ’ οικον. Ε ρ
γάζεται μετά πολλής δεξιότητας καί είς τιμάς πολύ συγκαταβατικός. Πλη- 
ροφορίαι παρ’ ήμιν·

Κατήλθον ταχέως και οί δυο. , ,
_  Κυρία κόμησσα, ειπεν ό κ. Ζερβαι υποκλινομενος βαθεως; ενώπιον της 

Ναδίνα:, έκείνη ή όπώα έπροξένησεν είς πάντας όμάς τόσα κακα και ή οποία 
βιέπραξε’ τόσα έγκλήματα, έτιμωρήθη μόνη της.

  Άπέθανενί άνέκραξεν Η Παυλίνα.
Ε ί ν ε  τ ο ύ τ ο  άλι,θές τούλάχιστον; __ ,

 ν α\ ηύτοχειριάσθη μέ πρωσσικον οξυ, φαίνεται. Ιο πτώμα της κειται
έπάνω είς’τόδωμάτιόν της, έπί τού ανακλίντρου της. Την είδον προ ολίγου, 
τήν έφαυσα. Δέν είνε προσποίησις. Ταύτην την φοράν το παν ετελείωσεν.

1 ‘τέλος πάντων άνεφώνησεν η βαρώνη, δέν υπάρχει πλ,ον φοβος να προ-
ξενήση κακόν ε’ις κανένα. __ , , , _ ,

Τώρα πλέον άς άναχωρήσωμεν παντες απ έοω. Ας φυγωμεν απο την κα-
ταοάιιένην αύτήν οικίαν. ι , „

Τότε κυρία βαρώνη, ήρώτησεν ο κύριος Ζερβαι,, α ι εγκαταλείψετε ουτω 
- . . ..Ί λ ,Ϊ  θέλει ααντεύσει ό χόσαος την αλήθειαν, καί θα εγερθη

μ=ρείαις^ χαΐηγορη0-  ̂ μ|οι)>· άνέκραξεν ή Φράγκα. Όσον ’ένοχος και
άν είνε, δυνάμεθά νά τό άνε/θώμεν τούτο; _

_  Ό νε, άνέκραξεν, Η Ναδίνα, ή ούχ ήττον γενναιοφρων της θυγατρός 
της Ό χ ι, τούτο δέν είνε δυνατόν! ’Εγώ δέ ή μάλλον ενδιαφερομένη όεν το

βελ'Η Φράγκα δ ιά  κινήσεως ά ξ ιο1 ατρεύτου έστήριξε την κεφαλήν της έπί τού
στήθους τής μητρός της. ,   ̂ , , , _

! πόσον καλη είσαι, είπεν αυττ, ποσον σε αγαπώ 
Μέ χαμηλοτέραν δέ φωνήν προσέθηχεν : . ,. ¡,,

_ ¿ α; έπειτα, βλέπεις, μεταξύ όλων αύτών τών φρικαλεοτήτων, ο Κοδ,ρ-
το· ένδέχεται νά μαντεύση την αλήθειαν. _ ,
' Μή φοβήσαι, τή άπεκρίθη ή Ναδίνα επίσης χαμηλοϊωνως. Δεν εινε
φόβος νά συμδή τοιούτόν τι. ,

Έπροχώρησε τότε δύο βήματα προς τον κύριον Ζερβαί: Η χομησσα

Ροσσεδέλ κειται νεκρά, έχει έπάνω, είπεν αΰτη. Ή έχ τής αιφνιδίου επιστρο
φής τής θυγατρός της Τερέζας χαρά έπέφερε την 8ιάρρη_ξιν αγγείου της καρ- 
δίας. Εντός ολίγων δευτερολέπτων έξέπνευσεν . . . αιφνιΟιως. 10ου τι πρέπει 
νά μάθη καί πιστεύση ’έξω ό κόσμος. ? ,  ̂ . ,

Δέν ¿ΙκονομεΤται καλώς ουτω πάσα δυσκολία, κύριε αρχηγέ της δημοσίου 
άσφαλείας ; καί δέν εύρίσκετε την τοιαύτην έξήγησιν επαρκή προσεθηκεν αυτή,
δ'ά τής εΰκοινοϋς καί σιαθερας φωνής της. , . , ,

_  Ναί, 'κυρία κόμησσα. ΕΙσθ» άληθής μήτηρ . . .  και ύεν εκπλήττομαι 
πλέον διά την μεγάλην νοημοσύνην καί την έκτακτον γενναιοφροσυνην τής ο=- 
σποινίδος Φράγκας. Φαίνεται οτι είναι θυγάτηρ σας.

 Ά λλά  τούτο δέν τό δεχόμεθα Hp-E‘>> άνέκραςεν η Ιίαυλίνα.  ̂  ̂ Γ
— Τότε λοιπόν, ήρώτησεν ή βαρώνη, εννοείς νά παραιτήσης και τον κο- 

OUOV καί τήν κοινωνικήν θέσιν σου καί τό ονομά σου αυτό ακόμη , · · ■
_  Τά τοιούτον δέν άποτελεΐ θυσίαν δι’ έμέ. 'Γπέφερα πολυ και προτιμώ 

τήν αοναξιάν . . .  Θα έπιστρέψω είς Κούβαν, είς την πόλιν εις ήν εγεννήθην...
" _  ΌΙΡοβέρτος καί έγώ θά ελθωμεν μαζύ σου,έχει. μαμμα . . .

— Καί έγώ' ήρώτησεν ή Παυλίνα, τί θά γείνω τότε J
— Θά ’έλθετε μεθ’ Ημών, νονό, άπεκρίθη ή Φράγκα μετα αξιολάτρευτου πε- 

ποιθήσεως. Δέν ήτο τό ονειρόν σας, πρό τινων ήμερώ* μόλις να παραιτήσητ 
τούς Παρισίους, καί τήν τύρβην τού κόσμου, καί να μη χωρισθητε πλέον πο.

ΤΟ.ος ε’ίμεθα έντελώς σύμτωνοι πλέον, είπεν ή Ναδίνα. Ή κόμησσα οε 
Ροσσεβελ άπέθανεν. Μεθαύριον θά μεταφέρουν τάν νεκρόν της εις Νορμαν&·«ν, 
?να τα»ή πλησίον του νεχροΰ του συζύγου της. ■ , , >

Ή Τερέζα και ό Άνόρέας υπεκλίθησαν προ της υψηλοτέρας ταυτης α .

9=1 Ά ΐ ’άνέκοαξεν ή Ιίαυλίνα, Ιν ώ ή Φράγκα, τήν κεφαλήν στηρίζουσα πάν, 
τοτε έπί τού ώμου τής Ναδίνας, τήν περιέβαλλε δι εύγλωττων 
τα όποια αόνη έκείνη ήδύνατο νά έννοή. ”Α ! Ναδίνα μου, εαν ο Ροβέρτος 
μας, δέν σάς άγαπήση μέχρι λατρείας, πόσον γ ίνετα ι αγνώμων! .

  Έν τούτοις, δέν έτελειώσαμεν ακόμη, ειπεν η κόμησσα Νονα, _π,
νά μεταβήτε παρα τώ χυρίω Γκρολλιέ-Σαβέρν, καί να τώ οωσητε να εννοήση 
δτι, άφοΰ ή Ζουανέτα άπέθανεν είνε συνιτώςερον να οιχονομηθη τό πραγμ ,
δπώς άπεφασίσαμεν. (άκολουθεΤ).


