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Ι ΐά ο α  π ^ ρ α τή ρ η σ ις  επ'ι τη ς  
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τ α ι  δεχτή μ ό νο ν  έν τό ς  ΟΚΤΩ 
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Εν τφ  Έξωτερικφ δέ παρ ’ άπαόι τοΐς 
άντιπροόώποις Λμών.
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Σώματα πληρη του α ,  ̂ , γ , δ ’ , ε ', και ς '  έτους εΰρίσχονται 
παρ ημίν και παρ ’ απασι τοίς άντιπροσώποις ήμώ ν.

Δ ιά  τ ά  α ν υ π ό γ ρ α φ α  ά ρ θρ α  
ευ θ ύ ν ε τα ι η σ υ ν τ ά χ τ ις  α υ τ ώ ν  

^ Κ υ ρ ία  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ^

Τ ά  π ε μ π ό μ ε ν α  η μ ΐν  χ ε ιρ ό 
γ ρ α φ α  {) δ η μ ο σ ιε υ ό μ ε ν α  ί] μή  
δεν έ π ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι.  —  ’Α ν υ 
π ό γ ρ α φ α  χ α ι μ ή  δ η λ ο υ ν τα  ! 
τή ν  δ ια μ ο νή ν  τή ς  ά π ο σ τ ε λ -  
λ ο ύ σ η ς  δέν ε ίν α ι  δ ε χ τά . —  
Π ά σ α  α γ γ ε λ ία  ά φ ο ρ ώ σ α  ε ις 
τ ά ς  Κ υ ρ ία ς  γ ίν ε τ α ι  δ εχ τή .

Α ί  μ ε τ α β ά λ λ ο υ σ α ι δ ιε ΰ θ υ ν -  ί 
σ ιν  ο φ ε ίλ ο υ σ ι ν ’ ά π ο σ τ έ λ λ ω σ ι  
γ ρ α μ μ α τ ό σ η μ ο ν  5 0  λ ε π τ ώ ν  
π ρ ό ς έ χ τ ύ π ω σ ιν  νόας τ α ιν ία ς .

Δ ια τ ά  άνιπχόγραφα  ίίρθρα  ε ΐ ιθ ύ ν ε τ α ι  Λ ό υ ν τ ά κ τ ις  α υ τ ώ ν
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τι ζητοϋμν ; —  Ή  ποίησις χατα τον Μεσαίωνα (ΰπό χ. 

Βασιλικής Κυριακίδου). — Ρωςάνδρα Μάνου Α '.  —  Πρωτομα
γιά. Ποίημα (υπδ δος Μαρίκας Φ ιλιππίδου).— Ά νάπαυσ ις, — Ευερ
γετική εορτή υπερ του Ασύλου των ’Ανιάτων και τής Φιλοπτώχου 
Αδελφότητος.—  Η Εστία (υπό δος Έ ριέτας Κωνσταντινίδου).—  

Γυναικείος κόσμος (ΰπδ Παρισινής). — Α ί ψήκτραι και τά  κτένια .—  
Ψιττακός. Π οικίλα.— Αλληλογραφία. — Σ υνταγαί. Συμβουλή.— Ει
δοποιήσεις.— Έ πιφυλλίς.

Τ Ι  Ζ Η Τ Ο Τ Μ Ε Ν ;
Ουδεμια έκ,,τών ειδήσεων, άς αί καθημερινού, εφημερίδες ανα

γράφουν περί των αεταρρυθμιστικών σχεδίων τή ; νέας Κυβερ- 
νησεως μαςσυγκινεΐ τόσον, όσον ή αναγόμενη εις τά νομοσχέδια 
τής δημοτικής παιδεΰσεως.

Δεν πρόκειται βεβαίως μόνον περί οίκονομικωτέρων διαρρυ
θμίσεων αυτής, διότι ό μόνος ίσως κλάδος διά τον όποιον εις 
τνΐν πατοιωτικωτάτην των Κυβερνήσεων, ό'χι επιτρέπεται, άλλ’ 
Επιβάλλεται νά είναι γενναία, είναι ό τής έκπαιδεΰσεως καί του 
«νθρωπισμοϋ των κατωτάτων λαϊκών τάξεων. Πρόκειται, ώς 
™*τεόομεν, περί τής λογικωτερας καί πρακτικωτέρας διαρρυθ 
Ρ-ιιεως τής πρώτης παιδεΰσεως, πρόκειται περί τής άληθοϋς 
Ε®τω καί στοιχειώδους μορφώσεως του λαοϋ.

Και έλπιζομεν, ότι η νέα Κυβερνησις, ήν χαρακτηρίζει Ιδι
αίτατα άβρότης καί σεβασμός προς τά δικαιώματα πάντων, 
*διαχρίτω ς φόλου καί κοινωνικών θέσεων, έλπίζομεν ότι εις τόν 
λαόν τόν Ελληνικόν συμπεριλαμβάνει καί τάς γυναίκας, ότι 
Εννοε'  και αίαθάνετχι τήν ανάγκην τής τροποποιήσεως καί τής 
γυναικείας παιδεΰσεως, ’εν σχέσει πρός τάς άνάγκας καί τόν 
προορισμόν τής γυναικός του αίώνός μας.

Έάν ήδυνάμεθα νά έλπίζωμεν, ότι τά γραφόμενα μας θά 
έλαμβάνοντο ΰπ ’ δψιν, —  προκειμένου άλλως περί του φόλου 
μας —· ήθέλομεν Ιπιστήσεε τήν προσοχήν των μελλόντων νά 
ίθόνωσι τόν εκπαιδευτικόν κλάδον τής χώρας μας, ιδιαίτατα 
εις την κατάργησιν τών σχολαστικών τόπων, εις τήν αΰστηράν 
των οποίων τήρησιν έπέμειναν μέχρι σήμερον πάντες οί τά εκπαι
δευτικά τή ; χώρας κατά καιρούς διευθυνοντες.

Τά τυπικά αυτά τών διδασκόντων καί διδασκομένων καθή
κοντα εν μέχρι σήμερον έπέφερον αποτέλεσμα : νά μεταβάλωσι 
τουτους καί έκείνους εις μηχανάς έτεροκινήτους, είς όντα έτε- 
ροσυνείδητα, υποχρεωμένα επί αύστηρα ποινή νά αίσθάνωνται, 
νά έργάζωνται, νά δρώσιν, οχι ώς ή νοημοσύνη καί τά αισθή
ματα και ή ιδιοσυγκρασία καί ή ικανό της των άπαιτεϊ, άλλ’ 
ώς αισθάνεται, έννοεϊ καί θέλει ο συντάςας τά προγράμματα 
καί τούς κανονισμούς τών σχολείων.

Ζώμεν είς αιώνα κατ’ εξοχήν δημοκρατικόν, καθ’ ον ή άν- 
θρωποτης έ'χει ανάγκην θελήσεως, χαρακτήρος, αύτοπεποιθή- 
σεως, καθ όν πάσαι αί νοητικαί καί φυσικαί τοϋ ανθρώπου δυ
νάμεις οφείλουν νά άναπτόσσωνται είς τρόπον, ώστε, έκαστος 
νά δυναται νά άνοιγη διά τών ιδίων χειρών τόν δρόμον, ον οφεί
λει να άκολουθηση Ιν τή ζωή. Καί έφ’ όσον ή πολιτεία άντί 
άνθρωπων νοημονων και όντων αυτενεργών μορφώνει μηχανάς, 
προπαρασκευάζει οπισθοδρομικότητα διά τό έθνος, τό όποιον 
παρά τής νοημοσύνης του λαοϋ έξαρτγ τήν πρόοδόν του.

Είς την τηρησιν τήν άσκοπον καί άλογον τών τόπων αυτών 
θυσιάζονται άλλως τε οι δυο ουσιωδέστατοι παράγοντες τής 
ανθρώπινης μορφώσεως- ή ηθική καί ή γνώσις τών καθηκόντων 
τοϋ ανθρώπου πρός τήν πατρίδα καί τήν κοινωνίαν. Αυτά ε ί
ναι πράγματα άγνωστα καί είς πολλούς έκ τών διδασκόντων 
ετι. Ηθικήν εκλαμβάνουν τήν υποταγήν τοϋ διδασκομένου 
είς τούς λόγους των ή είς τήν ράβδον των καί καθήκον πρός 
τήν πατρίδα τήν διδασκαλίαν τής γραμματικής.
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Και νεότης ή τις άνατρέφεται έν τή παντελεΐ άγνοια των κα
θηκόντων, άτινα επιβάλλει ή "Χογικιη, η ευκοσμια, αι κοινωνι
κά! ύποχρεώσεις καί οί νόμοι της πατρίδος άναγκαίως περιπί
πτει η 6ις τόν σκεπτικισμόν η εις τον κυνισμόν. Τοιαύτη νεοτης 
Ιάν δεν είναι άνανδρος καί ποταπή, εάν δεν έρυθρια πρό των 
άπεχθεστέρων λόγων και πράξεων, επιδεικνύει όμως ασέβειαν 
καί καταφρόνησιν προ; παν τό άξιον σεβασμού.

Την κατωφερή ταυτην οδόν δεν άκολουθοϋν μονον οί νεοι, 
άλλα καί αί νεάνιδες, θύματα αύται ώς καί εκείνοι της άτε- 
λεστάτης καίάσκόπως τυπικωτάτης εθνικής ημών έκπαιδευσεως.

Παρακολουθήσατε τάς εις τά διάφορα παρθεναγωγεΐά μας 
έκ,ταιδευομενας. Ψυχολογήσατε ολίγον επί της συμπεριφοράς 
των μετά των διδασκαλισσών καί προϊσταμένων των, μετά των 
γονέων των, μετά των συμμαθητριών των, μετά των ξένων. 
Ζητήσατε νά άναλύσητε ό,τι εύρετε έν τή καρδία καί Ιν τή 
διανοία των καί θά έκπλαγήτε προ τής κενότητος, προ τής 
κουφότητος, προ του κυνισμού, προ τής αΰθαδείας, προ του 
έγωϊσμοϋ των πλείστων εκ τούτων.

’Άλλοτε ε’ς παρελθόντας χρόνους, ότε βεβαίως ή εκπαίδευ
σες μας δεν ήτο καλλιτέρα, τάς άτελείας καί ελλείψεις αυτής 
άντεστάθμιζε το θρησκευτικόν αίσθημα καί ό κατά τάς τότε 
συνθήκας μάλλον περιωρισμένος καί πειθαρχικός βίος. Σήμερον 
ότε τό γόητρον τής θρησκείας, ήμερα τή ήμερα έξασθενεΐ, ότε 
αί αΰστηραί προλήψεις καί ό περιωρισμένος βίος άντικαθιστών- 
τα ι ύπό τής ελευθερίας καί οικογενειακή; χειραφετήσεως, εάν 
τό σχολεΌν δεν έπιληφθή τής έν εφαρμογή διδασκαλίας τής 
ηθικής, τής εύκοσα,ίας, των κοινωνικών καί πολιτικών νόμων 
καί υποχρεώσεων, ποιον έπιφυλάσσεται μέλλον διά την πολυει- 
δώς δοκιμασθεΐσαν καί ταλαιπωρηθεΐσαν πατρίδα;

Καί τί θά είναι ή κοινωνία αυτή του μ.έλλοντος, ήν οΰδείς 
έφρόντισε νά έξοικειώση με τό αίσθημα του καθήκοντος, τής 
αΰταπαρνήσεως, τή ; τιμής, τοϋ σεβασμού καί τής άφοσιώσεως“,

’Αρκετόν καιρόν άντιγράφομεν— άτελώς έστω— τού; Ευρω
παίους. Δεν θά ήτο άρα καιρός νά άρχίσωμ,εν νά άντιγράφω- 
μεν καί τούς Αμερικανούς εις ό,τι τουλάχιστον έχουν πρα- 
κτικώτερον καί άποτελεσματικώτερον. Ή  άρχή των εις την δη
μοτικήν των παίδευσιν είναι ή εξής' νά διδάξουν συντόμως καί 
πρακτικώς τά παιδία καί τών δύο φύλων πο̂ οε είναι οί συν
ταγματικοί νόμοι τής πατρίδός των, ποια τά πρός την π α 
τρίδα καί εαυτούς καθήκοντά των καί ποΐαι αί μετά τής έρ- 
γασίας σχέσεις καί υποχρεώσεις των.

Τό συνταγματικόν κείμενον, τό όποιον ύποχρεοϋται νά γνω- 
ρίζη έκ στήθους πας μαθητής καί πάσα μαθήτρια δημοτικού 
σχολείου είναι ολίγον έκτενέστερον τοϋ Συμβόλου τής Πίστεως 
καί περιλαμβάνει τάς ούσιωδεστέρας υποχρεώσεις τοϋ Άμερι- 
κανοϋ πολίτου πρός τό έθνος του καί τάς άποζημιώσεις εις άς 
υποβάλλεται πας ό παραβαίνων τάς υποχρεώσεις ταύτας.

Βιβλία εις την δημοτικήν παίδευσιν είναι έλάχιστα. Τά ανα
γνωστικά των τοιαϋτα είναι ή άποθέωσις τοϋ Άμερικανικοϋ 
λαοϋ, αί γενικαί περί έλευθερίας άρχαί αύτοΰ, καί ή προσω
πική ένό; έκάστου ευθύνη. Αί γεωγραφικαί γνώσεις των περιο
ρίζονται ιδία εις τήν γενικήν διαίρεσιν τής χώρας των καί εις 
τήν σιδηροδρομικήν συγκοινωνίαν αυτή ; μετά τών λοιπών επι
κρατειών καί ε:ς τήν ειδικήν παραγωγήν έκάστης τούτων.“Όλα 
τά  παιδιά άρρενα καί Οήλεα είξεύρουν ποϋ καλλιεργείται πε

ρισσότερον ο βάμβαξ, ποϋ ό καπνός, ποϋ οί δημητριακοι καρ
ποί, καί γνωρίζουν έν λεπτομερείς τήν άνάπτυςιν καί προοδον 
τής βιομηχανίας έκάστης πόλεως. Έξασκοϋνται εις τήν ορθο 
γραφίαν γράφοντες καθ’ ύπαγόρευσιν εμπορικά; έπιστολάς καί 
εις τήν αριθμητικήν τηροϋντες μικρά βιβλία δαπανών.

Όλον τον λοιπόν χρόνον των όμ,ιλοϋν καί συζητοϋν μετά 
τών διδασκάλων των έπί διαφόρων θεμάτων, άντλουρ.ένων έκ 
τών καθημερινών εφημερίδων καί περιοδικών. Εις τάς συζη
τήσεις ταύτας διδάσκεται άνεπαισθήτως ή ηθική — ΧωΡ1? εν
νοείται σχολαστικότητας καί άνιαράς ιερεμιάδας —■ διδάσκεται 
ή εΰκοσμίχ, ή άβρότης, τά κοινωνικά καθήκοντα. “Έκαστος εί
ναι έλεύθερο; νά ειπη τήν γνώμην του, όσον τολμ,ηρα και &ν 
είναι. Έξοικειοϋται όμως — άποδοκιμαζόμενος,όταν λ ίγη  άνοη - 
σίας—νά σκέπτεται πολύ καί νά αισθάνεται ότι φερει την ευ
θύνην τών λόγων καί πράξεών του.

Διά τοϋτο οί ’Αμερικανοί δεν έχουν άντί γυναικών κούκλας 
καί άντί άνδρών άνδρείκελλα.

-------------- - β οοΟΟΟΟΟΟΟΒ«« ■ ---------------

Ε ΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΗ ΑΙΜΑ
Γ .

Ό  ρυθμός ιδιοποιηθείς γενικώς ύπό τών ποιητών ήδύνατο 
ίσως νά έφαρμοσθή μέ τού; ήχους τής σαμ.βύκης (είδος έγχορ
δου οργάνου), καί νά ευχαριστήσει τά δυσκολ.ωτερα ωτα. Ησαν 
στίχοι οκτώ ή δέκα ποδών, ένίοτε καί δώδεκα, διηοημ.ένοι ε ς 
μακράς άνίσους στροφάς· όταν ό ποιητής έβαρύνετο να συναρ · 
μόζη όμοιοκαταλ.ηξίας, έπαντρχιζεν έπι άλλων ως οι άνυπο- 
φοροι έκεΐνοι όμιληταί, ο’ίτινε; παύουν μ-'αν στιγμήν διά ν’ άνα- 
πνεύσουί καί έπαναρχίζουν πάλιν.

Έν μέσω τών μέτριων τούτων έργων άνεφάνη ίργον άξιοπα- 
ραττρητον, αριστούργημα, άςιας μεγάλης ούτως ειπεΐν : Το 
ΤΑσμα τοϋ Ρολάνδου λεγόμενον. Ή  ΰποθισις τοϋ περιφημ.ου 
τούτου ποιήματος περιστρέφεται εις έπεισοδιον τής βασιλείας 
τοϋ Καρολομάγνου. Τοιαύτη δέ είναι ή δυναμις τής ποιησεως 
έπί τών ψυχών, ώστε τό αριστούργημα τοϋτο μόλις άνεφάνη, 
ευθύς έγένετο τό άγαπητόν θέμα τών ραψωδών (ίΓΟΐΐν£ί(Ιθΐΐ- 

Γββ) καί ή ομιλία όλων τών Ευρωπαϊκών λαών.
Ό  Νορμανδός Θερούλδ ό ποιητής τοϋ έργου τούτου δεν ήτο 

ποιητής μέτριος. Είχε ψυχήν μεγάλην σχεδόν, προς τα υψηλά 
τείνουσαν. Τό ποίημά του είναι άπλουν, η εκτελεσις του εκ
τενής, τά αίσθήματά του ήρωϊκά, οί στίχοι του έκλεκτοι. Δίί- 
σχυρίζονται άδιστάκτως ότι τό άρεστούργημα τούτο δυναται να 
συγκριθή μέ τήν Ίλιάδα τοϋ 'Ομήρου καί ίσως, ίσως τήν υπερ
βαίνει. Ά λ λ ’ ό πατριωτισμό;, δστις είναι άπαραίτητος διά 
πάντα πολίτην, διά τον κριτικόν τών συγγραμμάτων είναι 
έλάττωμα σπουδαΐον. Τά εργα τής διανοίας δεν άνήκουν εις 
τούς λαούς καί δεν δύνανται νά θεωρώνται καλά,διότι έγράφη- 
σαν ύπό τοϋ 'Ομήρου ή άλλου τινός, άλλά διότι αυτά καθ’ 
έαυτά είναι καλά. “Έκαστος έχει τό δικαίωμα νά θεωρή τά 
ίδια ώς καλλίτερα. Άλλά τό ποίημα τοϋ Θερούλδ, πολύ άπέ- 
χει τοϋ νά συγκ,-ίνηται μέ τήν Ίλιάδα, διότι είναι ή ίκφρασις 
πολιιισμοϋ όλιγώτερον προκεχωρημένου. Οί “Έλληνες τής ηρωι
κής έποχής είχον έξέλθει τής βαρβαρότητος. Είχον νόμους, 
τέχνας, ήθη σχετικώς όμαλά, φαντασίαν ζωηράν, διάλεκτον 
όρθήν, πλήρη μουσικών έαπνεόσεων. Έγεννήθησαν ποιηταί καί
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άνέπτυξαν διά τής έπιμεμελημένη; μελέτης τό δώρον τοϋτο τοϋ 
λογου. Ο Αχιλλευ; εν τή σκηνή του έψαλλε διά τής λύρας τά 
άνδραγαθηματα τών προγονών. Δέν ευρίσκει τις έν τώ  Ρολάνδω 
τοϋ Θερούλδ τάς άφελεΐς περιγραφάς τής φύσεως, ένθα ό Έ λ -  
λην ποιητης ηυχαριστεΐτο, οάσεις θελκτικά; άναπαυούσας τήν 
φαντασίαν έκ τοϋ θορύβου τών όπλων, |ν τή δροσεοότητι τών 
σπηλαίων ή τή ειρήνη τών κοιλάδων. ’Όχι, ό ημιάγριος άν
θρωπος δεν εχει τον καιρόν νά παρατηρή. Δ ι’ αυτόν ό ουρανός 
είναι σκληρός, η γή φιλάργυρος. Ούτως εις τούς άρχαίους ρα
ψωδούς (Ι,ΓΟΐιν8.ι1θΐΐΓβ3) η φυσική περιγραφή είναι βραχυτάτη 
Τόηρεμον μεγαλεΐον μια; εσπέρας,όπερ ό “Όμηρος περιγράφει μέ 
τοσον δροσερά χρώματα, παρ’ αΰτοΐς μόνον διά δύο στίχων πε- 
ριεγράφετο, όσον ξηρότερα δυναταί τις νά φχντασθή. Ό σω οί 
χαρακτήρες τών Ελλήνων ήρωων είναι διάφοροι καί πρωτότυ
ποι, τοσον οι τών βαρονών τή ; φεουδαλικής έποχής είναι ό
μοιοι. Το βιαιον τοϋ χαρακτήρος είναι τό κύριον χαρακτηρι
στικόν ¡τών κολοσσών τούτων. ’Από τοϋ θυμοϋ εις τήν άπειλήν, 
,ιαι άπο τής άπειλής εις τήν πρά-ξεν υπερβολικοί εΐ; όλα δέν 
είχον μέτρον,ούτε εις τού; λόγους ούτε εις τά ίργα.

Β α σ ιλ ικ ή  Κ. Κ υ ρ ια κ ίδ ο υ .Εχ τ ο υ  Γ α λ λ ςχ ο υ

ΡΩΙΑΝΔΡΑ ΜΑΝΟΥ
Α ’.

Ό ταν ή έλληνική τέχνη άπηθανάτιζε τό κάλλος εις τάς 
μαρμαρίνας δέλτους της, καί ό Όλυμπος ύψου τον περικαλ- 
λεστατον θρόνον του ε’-ς τιμήν τής λατρευτής τοϋ καλοϋ θεάς, 
άγνοώ, διατί τό ύψιστον τοϋτο τών θείων δώρων, ποίησις καί 
τέχνη ένεσάρκωσαν μάλλον εις ·. υναικείαν ή ε’ ς άνδρικήν 
μορφήν.

Συμφυής λοιπόν μάλλον πρός τήν γυναίκα ή πρός τον άνδρα 
έπεκράτησεν εκτοτε νά θεωρήται ή καλλονή καί οί πάντα τά 
επίκτητα προνόμια δ’ εαυτού; έπιφυλάξάντες, έθυσαν πάντοτε 
άνεπιφυλάκτως πρό τοϋ βωμοϋ τοϋ γυναικείου κάλλους,καί άνε 
γνώρισαν εις τήν ώραίαν γυναίκα τό δικαίωμα νά άρχη, νά 
κυβερ.ά καί νά τυραννή ένίοτε.

Έκατόμβας δλας έξόχυ.ν άνδρών μάς παρουσιάζει ή ιστο
ρία ύψουρένας1 πρό τοϋ βωμοϋ τοϋ κάλλους, ίθ<η καί λαού; 
άλληλοσπαρασσομένους, τήν τύχην ίσως τοϋ κόσμου όλου άλ- 
λοιουμένην χάριν μιας ώραίας γυναικός, δι’ ήν ή φύσις ήγειρε 
τον περικαλλέστερον τών θρόνοεν καί αί μοΐραι επλεξαν τά 
πολυτιμότατα τών διαδημάτων.

Ά λλ ’ ή ιστορία τών πλείστων έκ τών ωραίων αυτών γυ
ναικών είναι άδοξο;· ό χρυσοστόλιστος θρόνος δέν βραδύνει νά 
κμαυρωθή καί τά πολύτιμα διαδήματα νά φυλλορροήσουν,ε · 
νεκα τής μονομεροϋς μόνον τοϋ κάλλους έκφάνσεως, 'ένεκα τής 
*Ίυμφωνιας,ήτις κατά τούς έθνικούς ίδία χρόνους παρετηρήθη 
μεταςυ τών σωματικών καί ήθικών πλεονεκτημάτων τών ω
ραίων γυναικών.

Μονη ή θ.ησκεία τοϋ Χριστοϋ, ή θρησκεία τοϋ ήθικοϋ αλη
θώς κάλλους, άνατρέπουσα τον έπί ευθραύστων υλικών βάσεων 
υψουμενον ναόν τής Αφροδίτης άπέδωκεν εις τό κάλλος τήν 
κληθή θεϊκήν αίγλην καί λαμ.πηδόνα,ήτις αποτελεί τό μίγιστον 
θελγητρον καί τήν μαγικωτέραν τής γυναικείας ώραιότητος 
γοητείαν.

Αι ΙΙαναγίαι τοϋ Ραφαήλου είναι αί Άφροδίτχι τής χρι

στιανικής θρησκείας. Μέ μόνην τήν διαφοράν ότι πρό αυτών 
δέν ικανοποιείται μόνον ό καλλιτεχνικός οφθαλμός, άλλά καί ή 
ψυχή αναπαύεται καί ή διάνοια έντρυφα. Είναι τό κάλλος πε- 
ριβεβλημιένον ύπό τής αίγλης τοϋ ήθικοϋ μυστηρίου, τό όποιον 
διπλασιάζει τήν άξίαν καί αποδίδει ε?ς τήν γυναίκα ενθεόν τινα 
καταγωγήν.

Τοιούτου κάλλους γυναίκα παριστώσι τήν Ρωξάνδραν Μά
νου, πάντες οί γνωρίσαντες αυτήν· τοιαύτην απεικονίζει καί ή 
έπί τοϋ τάφου της σωζομένη έπιγραφή, καθ’ ήν καί αυτός ό 
αυστηρός έπιτυμβιογράφος της φαίνεται δυσανασχετών διά τήν 
απώλειαν καί τον θάνατον μιας τόσον ώραίας γυναικός.

Ή το ή δευτερότοκος θυγάτηρ τοϋ Ν. Μαυρογένους, τοϋ ή- 
γεμονος τής Βλαχίας καί Μολδαυΐας, καί άνετράφη ύπό τάς 
μάλλον αντίξοους τής τύχης συνθήκας. Ό τε μέν ώς άνθος πο
λύτιμον θερμοκηπίου έστόλιζε καί ήρωμάτιζε τά μεγαλοπρεπή 
μέγαρα τοϋ πανισχύρου καί κραταιοϋ άρχοντος, άλλοτε δέ ώς 
άνθύλλιον τοϋ άγροϋ, φερόμενον ύπό τής φοράς τών καται
γίδων καί τρικυμιών, ύφίστατο όλας τάς κακώσεις καί αθλιό
τητας τής εις κατακλυσμόν δυστυχιών καί οδύνης περιπεσούσης 
οικογένειας της.

Έν τή άλληλουχίιγ τοϋ τρικυμιώδους νεανικοϋ βίου της, ή 
Ρωξάνδρα ούτε έπί στιγμήν άπώλεσε τό θάρρος της, ή ήσθάνθη 
μ.ειουμένην τήν έλπίδα τη ; έπί αίσιώτερον μέλλον. Ό  θερμός 
τής θρησκείας ήλιος διεθέρμαινε διά τών φωτεινών καί ζωογό
νων άκτίων του τήν μέχρι φανατισμοϋ ευσεβή τής ώραίας ή 
γεμονόπαιδος ψυχήν καί όταν πάντες έν τή οίκογενείρ: μέ πικρά 
δάκρυα ίβρεχον τον άρτον τής πενίας, ή Ρωξάνδρα έμειδία ή 
ίψαλλεν ύμνον τινά, σκορπίζουσα διά τής εύθυμίάς καί ζωηρό
τητάς της όλίγην παρηγοριάν εις τούς περί αυτήν.

Ούτω άναμένουσα βελτίωσιν τής τύχης, έφωδίαζε τό πνεϋμά 
της διά πολυπληθών γνώσεων, καί διεμόρφου τήν ψυχήν της 
διά τής αΰταπαρνήσεως καί άγάπης, προσδίδουσα εις τό φυ
σικόν κάλλος της τήν χάριν κοί τήν γοητείαν, ήν μόνον διάνοια 
άνεπτυγμένη καί ψυχή άγαθή καί γενναία άντανακλά έπί τής 
μορφής.

Ή το λοιπόν θαυμασίως ώραία καί έξοχου μορφώσεως ή 
Ρωξάνδρα Μαυρογένους, ότε ή άδελφή της Σμαράγδα Καλλι- 
μάχη συμπαρέλαβεν αυτήν εις Ίάσιον, ενθα ό σύζυγός της 
διωρίσθη ήγεμών. Ύπό τόν διπλοϋν τίτλον τής ήγεμονόπαιδος 
καί άδελφής τής ήγεμονίδος, καί ύπό τόν ετι έπισημότερον τής 
μαγικής καλλονής της ή Ρωξάνδρα έβασίλευσεν άληθώς εις Ίά- 
σιον, περιστοιχιζομ.ένη ύπό άπειραρίθμων εύγενών καί πλου
σίων μνηστήρων, οΐτινες κατεθετον πρό τών ποδών της μετά 
τοϋ πλούτου καί τών τίτλων των καί τήν ύπό τοϋ κάλλους της 
τρωθεΐσαν καρδίαν των.

Ά λ λ ’ ή φιλοπαίγμων κόρη δέ· ήδύνατο νά διαθέση ούτε τήν 
χεϊρα, ούτε τήν καρδίαν της. Πιστή ε’ς τάς φαναριωτικάς πα
ραδόσεις καί προλήψεις, ώφειλε νά δεχθή ώς σύζυγον τόν άν
δρα, ον ή οίκογένειά της θά εκρινεν άξιον τής τιμής ταύτης. 
Δυστυχώ; ή έκλογή αύτη, ώς συνήθως συμβαίνει, ούτε τάς ά- 
παιτήσεις τής καρδίας, άλλ’ ούτε τάς κοινωνικά; κ&ν αξιώ
σεις καί τήν ειρήνην καί ησυχίαν τής ζωής τής Ρωξάνδρα; 
έξησφάλισεν.

Ό  Αλέξανδρος Μάνος, έπί τόν όποιον επεσεν ό κλήρος τής 
έκλ.ογής ήτο γόνος εΰγενοϋς καί πλουσίου φαναριωτικοϋ οίκου,
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νέος καλλονή; έξαισ ί«;. Έν τούτοι; ι« θ ’ δλην την φαινομενικήν 
αναλογίαν των νέων συζύγων ή Ι'λλειψι; ύγιούς ανατροφή; καί 
στοιχειώδους κοέν ευφυΐα; του συζύγου τη ; ωραία; Ρωξάνδρχ; 
έπέφερεν άπό των πρώτων μηνών των γάμων τη ; πλήρη ασυμ
φωνίαν μεταξύ του νέου ζεύγους.

Ή  θεσις της Ρωξάνδρχ; έδεινώθη περισσότερον, ότε αύτη 
ήναγκάσθη νά άπομακρυνθή τη ; οικογένειας τη ;, παρά τη ό
ποια ηντλει άνακούφισίν τινα, καί άποκατασταθή εις Μόσχαν, 
ενθα τά συμφέροντα του συζύγου της την έκάλουν. Έν τη 
ρωσσική μεγαλοπόλει τό κάλλος καί η ευφυΐα τη ; Έλληνίδο; 
ηγεμονοπαιδο; τη ; εΐλκυσαν ευθύ; έξ άρχη; τά ; συμπαθεία; 
και την αγάπην της αριστοκρατική; Ικεΐ κοινωνίας, παρ’ ή έν- 
ωρίτατα κατέλαβεν επιφανή καί σημαίνουσαν θέσιν.

Τά; οικογενειακά; έριδας καί τον ανιαρόν βίον, όν έδημι- 
ούργει αότή σύζυγο; μικρόνου; καί ιδιότροπο;,έλησμόνει έν τή 
έξασκήσει τη ; φιλανθρωπίας, εις ήν έπεδόθη νεωτάτη, μετά 
της χαρακτηριζούση; τάς ευσεβείς καί δυστυχεί; ψυχά; αγά
πη ;, μακροθυμίας καί αΰταπαρνήσεως. Δεν ύπηρχε φιλανθρω
πικόν κατάστημα, δεν ύπηρχε σχολεΐον πτωχών, δεν ύπήρχεν 
άσυλον δυστυχίας, εί; νό όποιον ή ωραία Έ λληνί; πριγκί- 
πησσα, ώ ; την άπεκάλουν, δεν έλάμβανε ένεργόν μέρος, καί 
ΰπέρ οΰ δεν έδαπάνα παν ό,τι έκ της ίδία; τη ; περιουσία; ήδύ· 
νατο νά διαθέση

Δεν ητο φιλάνθρωπος κατά τύπους, αλλά κατ’ ουσίαν. Οί 
πτωχοί ολοι άδ'ακρίτως γένους καί φυλής έχουν δικαίωμα επί 
του πλούτου μ.ου, έ'λεγεν, άσυνειδητως ίσως έκφέρουσα την σο
σιαλιστικήν ταύτην ρήσιν, ήτις σήμερον χρησιμεύει ώς βάσις 
των κανονιστικών άζιώσεων. Διά τούτο οσάκις έξήρχετο πα- 
ρηκολουθεΐτο πάντοτε ΰπό πτωχων, εις τά ; χεΤρας των όποιων 
έκίνου προθύμω; τό βαλάντιόν τη ;, προσαγορευομένη παρά 
πάντων αϋτη ή νεωτάτη καί ώραιοτάτη ώς βασίλισσα μήτηρ 
των πτωχών.

 ----------

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Α Γ Ι Α

Β ασ ίλ ισ σ α  τών .δουΛουδιών, δροσάτη, μυρωμένη,
Μέ σμαραγδέν ια  φορεσιά, ν ν φ ο ί ΐ α  σ τολ ισμένη  
Μ' άπδ δ ια μ ά ν τ ια  τής δ ρ :σ ιά ς  κορώνα \ τδ κεφάλι, 
Πρωτομαγιά έπρόβαλες νά χύσης  χ α ρ ά  π ά λ ι .
Σ '  δ.Ιο τό ν  κόσμο , κ ’ εις έμέ ¿στάλαζες  ε λπ ίδα ,
Μέ ένα σου χαμόγε.Ιο , με μ ια  χρυσή  α χ τ ίδ α  
'Αχτίδα ποΰ ¿σκόρπισε τή ν  κ α τ α χ ν ιά  τη ν  πγώ η,
Κ α ί τής καρδιάς μ ’ έφώτισε τ' ά ρ αχ ν ια σμ έ να  οκότη. 
Μ 'άν 'πήρα σπ ίθα  ψ ιν τ ικη ,  γ ιά  λαμπερή  α χ τ ίδ α ,
Ποΰ χ ά ν ε τα ι  σ ά ν  όνειρο, πετα  σ α ν  χ ρ υ σ α λ λ ίδ α ,
Τά δροσερά τά  κά λλη  σου γ ιά  μ έ ν α  δεν θ' ά> θι ννε,
Σε ρ ι ά  καρδ ιά  ποΰ νεκρωθή, τ'άνθη τ ί  ώφελοΰνε ;

Φς* ιππίδου

Η ΑΝΑΠΑΤΣΙΣ
Έ ν τη πυρετώδει εποχή του βίου λησμονούμεν ένίοτε, ότι 

ή άνάπαυσι; είναι αναγκαία όσον καί ή εργασία, καί ότι πρέ
πει νά φροντίζωμεν ν’ άναπαυώμεθα, όπως φροντίζομεν καί διά

τήν τροφήν προς συντήρησιν τής ζωής. Δίν αίσθανόμεθα ότι ή 
έζάντλησις των δυνάμεων μάς καθιστή αδυνάτου; προ; πάσαν 
δράσιν, ένω άφ’ ετέρου εχομεν τόσα καθήκοντα νά έκπληρώ- 
σωμεν.

'Ο καθ’ Ικάστην βίο; επαρκώ; μας υποδεικνύει, έάν προ; 
στιγμήν θελήσωμεν νά τό σκεφθώμεν, ότι ή άνάπαυσι; είναι 
φυσιολογική ανάγκη, ότι άνευ άναπαύσεω; ό άνθρωπος προσ
βάλλεται άμέσω; ύπό τρέλλα;, ή πίπτει βαρέω; ασθενής. Τά 
ζώα αναπαύονται επί πολύ. Έάν προώρω; έξαντλούνται καί 
γηοάσκουν εΐναι, διότι ό άνθρωπο; αναμιγνύεται εις τήν ΰπαρ- 
ξιν αυτών. Η άνάπαυσι;, τό έπαναλαμβάνομ.εν,είναι άναγκαιο- 
τάτη ώ ; καί ή τροφή. Έάν βαρύνωμεν ΰπερ τό μέτρον τόν στό
μαχον ημών, βαθμηδόν εξαντλείται καί ή δυσπεψία δεν βρχ- 
δυνη να έπελθη. Τούτ’ αυτό καί διά τό νευρικόν ήμών σύστημα 
το στερούμενον νέων δυνάμεων. Πλεΐστα όσα κακά δύνανται νά 
προέλθουν. Ό  ανθρώπινος μηχανισμό; έχει ανάγκην καί έογα- 
σία; καί άναπαύσεω;. Οί μύς καί τά νεϋρα, όταν έξαντληθούν 
έχουν ανάγκην άναπαύσεως. Άποκαθίσταται λοιπόν ή ισορ
ροπία τελεία, έάν καί τήν μεν καί τήν δέ έκ των φυσικών τού
των άναγκών έξίσου διαμοιράσωμεν. Διότι οΰτε ή μέν, ούτε ή 
δέ δύναται μόνη νά πληρώση τά ; άπαιτήσει; του βίου. Ποία 
λοιπον είναι ή άκριβή; άναλιΟγια ’Ιδού ή έρώτησι; ή τ ι; ύπο· 
νοείται άμέσως. Ά νάπαυσι; δεν είναι μόνον ό ύπνος. Ούτος 
κατέχει τό σπουδαιότερον μέρος βεβαίως, άλλ’ υπάρχουν άλλα 
τινα άπαιτούμενα, όπως έπκφίρουν τό προσδοκώμενον άποτέ- 
λεσμα. Ό  άριθμό; τών ώρών του ύπνου, πρέπει νά ήναι άνά- 
λογο; μέ τήν άτομικήν ιδιοσυγκρασίαν καί τάς άνάγκας αυτής. 
Ό  ύπνο; πρέπει νά είναι φυσικός καί ήρεμος, διά νά είναι άνα- 
παυτικός. Κατακλινόμεναι &ς άφίνωμεν προσκαίρω; τά ; φρον
τίδας, άνευ τούτου θά όιειρευώμεθα καθ’ όλην τήν νύκτα καί 
τήν πρωίαν δέν θά είμεθχ ίκαναί διά τήν έλαχίστην έργασίαν.

Μ αρία  Ζ ουρδάν υγιεινολόγος

Η ΤΠΕΡ ΤΟΓ ΑΣΓΛΟΓ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΑΟΠΤΩΧΟΓ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΓΕΡΓΕΤ- ΕΟΡΤΗ

Είναι ή εορτή τής προσεχούς Κυριακής ή μοναδική τής άνοί- 
ςεως, τωρα ότε ούτε θέατρα, ούτε χοροί καί συναναστροφαί 
γίνονται. ΓΙανήγυρι; άληθής, έν ή θέλουν συναντηθή πασαι αί 
κοινωνικά! τάζεις, πάσαι αί καλλοναί τών ’Αθηνών, καί έν ή 
η ηθική ψυχαγωγία, ή άπόλαυσις τή ; καρδιά.; διά τό γινό
μενον καλόν θά άμιλλαται προ; τήν άπόλαυσιν καί τήν πανη
γυρικήν χαράν τών αισθήσεων.

Ή  ώραία στρογγύλη αίθουσα του Ζαππείου θά μεταβληθή 
εϊ; κήπον χαρά; έν ω ή φιλανθρωπία θά πανηγυρίση τήν τιμη- 
τικωτέραν αύτή; εορτήν. Καί ολαι καί όλοι όσοι θά τ'μήσουν 
τήν εορτήν ταύτην δέν θά δαπανήσουν περισσότερον τή ; μιας 
δραχμής, έκτος έάν θελήσουν νά δοκιμάσουν τήν τύχην των 
ε ί; τό μέγα λαχεΐον, όπου καί πάλιν μίαν καί μόνην δρ. θά 
θυσιάσουν μέ τήν έλπίδα, μέ τήν βεβαιότητα σχεδόν νά κερ
δίσουν άντικείμενόν τι άξίας δέκα ή είκοσι ή πεντήκοντα 
δραχμών.

Πρέπει νά έννοκθή καλώς, ότι δέν θά γείνη ούδεμία πώλησις, 
ότι καί έάν εχη δκάθεσίν τ ι ; νά άγοράση άντικείμενόν τι δέν 
θά δυνηθή, διότι μόνον τά  είδη του λαχείου ύπάρχουσι άνερ-
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χόαενα εί; ύπερδισχίλια, καί οί αριθμοί του λαχείου τιμώνται 
μόνον 1 δρ.

Έπειτα τι ευχαριστησι; νά σκέπτεται τ ι ; ότι διά του είσ- 
πραχθησομένου ποσού θά άνακουφισθούν τόσοι δυστυχεί;, θά 
δυνηθοϋν νά εξασφαλίσουν έν τώ«Ά σόλω τών Άνιάτων»ήμέρα; ! 
σχετικώ; παρηγορους άτυχή οντα καταδικασμένα εί; ισόβιον | 
οδύνην καί στερούμενα πάσης περιθζλψεως, πάσης στοργή; καί 
αυτού άκομη του ά:του.

"Ολαι αί κ'ΐνωνικαί τάξει; πρέπει νά λάβουν μέρος εί; τήν 
εορτήν ταυτην. Ολαι και όλ.οι πρέπει νά ένισχύουν τά ; ΰπέρ 
του καλού έργαζομένα; κυρίας.

Και δια την επιτυχίαν τής εορτής αύτή; πόσαι καλλιτεχνι- 
και χεΤρες δεν ετεθησαν ε ί; ενεργειαν, ποσαι άγαθαι καρδίαι 
δεν απεύει'αν την προ; του; πάσχοντα; συμπάθειάν των. 
Ημει; μετα την δημοσιευθίΐσαν προς τάς άναγνωστρία; μα; 

έπικλησιν έλαβομεν παρα φιλ,ονν κυρίων καί δεσποινίδων τά 
ακόλουθα είδη: [Ιαρά τή ; κ. Δεσποίνης Άνδριοπούλου 18 διά
φορα αντικείμενα. Παρά. τή ; κ. Έ λμίνα; Νάζου 10. Παρά 
τη; δος Ασπασίας Δκορδελ.η 12. ΙΙαρα τής κ. Ύ πατίας 
Στάμπα 3. Παρά τής έν Πόρω δο; Άριστέα; Καλαμά 4. 
Παρα τή ; έν 1 ψωμαθειοι; δος Έρριέτα; Κωνσταντινίδου 2. 
Παρά τή ; κ. Λουκία; Κοττάκη 1. Παρά τή ; δος Κατίνας 
Αλέξανδρου 1. "Εχομεν δέ καί πολλά; υποσχέσεις. Προς πά

σας ταυτα; εκφραζομεν την θερμοτάτην ευγνωμοσύνην μας.

Η  Ε Σ Τ Ι Α
Εν τή ερημω οικία βλεπετε την αιθάλην τής εστία; σβε- 

σθεΤσαν και το φαιόχοουν πλακόστρωτον έν τώ βάθει μαύρου 
και χαΐνον το κενόν. Αλλ άν πληρωθή ή έρημος αύτη οικία 
ΰπό ζώντων όποία μεταβολή ! Έ πί τού αύτού τούτου πλακό
στρωτου έν τώ κέντρω τή ; έπισεσωρευμένης τέφρα; ζωηρά άνα- 
θαλλει πυρα, ένω η ετι ζωηρότερα καί ακτινοβολούσα φλόξ 
άκροθίγει καί λευκαίνει τό σκοτεινόν τής εστία; διαχώρισμα.
Η εστία είναι ή ψυχή τή ; οικογένεια; ! Μή πλησίον τή ; εστία; 

επι τών γονάτων τής μητρός τό αγαπητόν μικρόν δέν μανθά
νει ν’ άγαπρί ; ’Ίδετε αύτό παΐζον καί ύπομειδιών, ένω τό ά
πειρον καί άγνόν άθωον ομμα του σταματά, ύπό τό βλέμμα 
τών γο<έων του ή τού προπάππου του ώ ; νά διερωτήση τήν 
φοράν τού παρόντος καί τό άδηλον τού μέλλοντος του.

Υπό τήν θυμοτερπή φαιδρότητά τή ; εστία; ή πρώτη δι
δαχή ήν λαμβάνει είναι ή αγάπη. Ό ταν δέ ήλικιωθή, όταν 
Τα πάθη έςεγερθώσιν έν αύτω καί όταν, άπειρος, ανίσχυρο; 
οπω; άντιστή εί; τά ; περιστοιχούσας αύτό περιπετείας,ή δειλή 
ψοχή του δυνηθή ν’ άνθέξη άμεταπτώτως, πόθεν άντλεΐ δύνα- 

Έιν ι Πλησίον τή ; ιερά.; γωνία; τής έστίας καί άπό τήν φρό- 
νησιν και την ίσχύν τών γονέων του, οΐτινες διδάσκουν αύτό 

νικώσιν ενταύθα και πώς θριαμβεύομαι ·
Βραδυτερον άμα ώς άποβή άνήο πού θά εύρη τήν άνά- 

*αυσιν μετα την έπίμοχθον τή; ημέρας έργασίαν ; Πόθεν θ ’ 
*ντληση το θάρρος οπω; προπαρασκευασθή κατά τής πάλης 
και τ ι; οιύε ! κατά τών ταλαιπωριών τής έπαύριον, έάν πλη 
*ΛΟν τή ; έστια; εις τήν άνέκφραστον τής οικογένειας χαράν δέν 
6υΡή τσν προετοιμασθεΐσαν αύτω τροφήν τή ; ψυχική; ένερ- 
Υ5ι* ί , Ω ποσού; περιπλεκομένους ύπο μυρίων δικτύων τή ;

’επιθυμίας, παρασυρομένου; ύπό τών παραφορών αύτή; δέν 
| κρατείς προ τού στομίου τής αβύσσου, σύ, ώ ιερά τής οίκογε- 
, νειακής εστία; φλόξ, διά τού καθαρού απαυγάσματος έπί τού 

προσώπου τή ; γυναικό; ή τού αθώου μετώπου τού παιδό; !
Άςιοθαύμαστο; αρμονία τή; πανσοφίας τού Δημιουργού ! 

Τό εύθρυπτον ον, τό αδύνατον, τό άπειρον όπως μίαν στιγμήν 
μονήν ζήση άνευ προστασίας, αποβαίνει διά μόνη; τή ; ισχύος 
σου έ φύλαξ άγγελος καί τού ισχυρότερου ά'θρώπου.

Ά λ λ ’ ιδού έγήρασεν ήδη ό άνήρ ούτος- ή κόμη του έλευ- 
κάνθη, τά παραλύσαντα ένεκα τού χρόνου μέλη του άρνούνται 
νά τον στηρίξωσιν εις ένεργόν ζωήν καί όμως πλησίον τής 
έστιας έπανευρίσκομεν αύτόν. Περί τίνος τώρα τω λα λε ΐ ή συμ
παθή; τής αιθάλη; λάμψις ; Ούχί πλέον περί τού αορίστου 
πλήν λαμπρού μέλλοντος τών νέων ημερών του, ούδέ περί τή ; 
πάλη; τών κατακτησασών καρδιών, άλλά περί τού παρελ
θόντος μόνου καθ’ ο αί ήμέραι του έτάφησαν μία προς μίαν, 
ότε αί άπατη") αί έλπίδες του διαφυγούσαι τού; δακτύλους τού 
πανδαμάτορο; κατέπεσον ώς πίπτει έν τή εστία τό άποτεφρω- 
θέν ξύλον.

Εύτυχή; τότε έκεΐνος όστίς έν τή άναπολήσει ταύτη τού 
παρελθόντος ανακαλεί αναμνήσεις τερπνά; καί άλύπους, όστις 
πρό τού καθή ιοντος ούδέποτε άφωπλίσθη, όστ'ς ούδέποτε έπέ- 
βαλεν εις τήν συνείδησίν του σιγήν καί όστις τέλος άνέιρξε πάν
τοτε τήν καρδίαν του εί; ύπερβάλλουσαν αγάπην ! Ούτος εις 
τ ι μόνον βήμα πέραν τή ; έστία; μεταξύ τών κατορθωμάτων 
του καί τού τάφου, μ,ένει ήρεμο; καί μέ άτάραχον καί χαρω
πόν τή ; προσδοκωμένη; έλπίδο; βλέμμα διορξί καί_χαιρετμ τόν 
θάνατον, τόν ορίζοντα τή ; προσεγγιζούση; αιώνιότητος. Ή  
έστια τοτε είνε θυσιαστήριον ενθα, οί έπιγενέστεροι θά διδα- 
χθώσι πώ ; όφειλουσι νά ζήσωσιν,όπω; καλώ; άποθάνωση».

Εν ϊ ’ψωμαίείοι; 'Ε ρρ ιέτα  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ίδ ο υ

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Σ  ΚΟ ΣΜ Ο Σ
T i venrissage του Salon ήτοι τα  ήμ ιεπ ίσημα εγκαίνια τής ετή 

σιας καλλιτεχνικής εκθεσεως τών Παρισίων, είναι ταύτοχριίνως ή επί-  
σημος εκΦεσις τών ωραίων καί νέων ενδυμασιών τής άνοίξεως καί του 
θέρους. Ολαι αί κυρίαι καί δεστοινιδες τοϋ έπισήμου καί ήμ ιεπ ισή-  
μου κοσμου, αι πρώται υίοθετοΰσαι τούς νέους συρμούς παρίστανται 
εις το βερνίκωμα αύτό μέ τάς νεωτέρας καί έντελεστέρας των του- 
αλέττας.

Κατά τί> έτος τοϋτο ή ενδυμασία ta illeur, δηλαδή ή μέ άνωφδριον 
ομοίαζον προς τα ανδρικα, εις χρώματα κυανοϋν ναυτικδν καί φαιο- 
καστανδν επεκρατησε. Φορέματα άλλα παρετηρήθησαν τά συνήθη μέ 
περικορμιον εις σχήμα υποκαμίσου, μ ί πλατείαν πτυχήν πρδς τά  έμ- 
πρδς, ήτις συχνότατα μεταβάλλεται εις κοσμητικόν εξάρτημα, καλυ
πτόμενη δια μεταξωτού δμοιοχρόου ή έτεροχρόου, καί πλαισιουμένη  
εκατερωθεν μέ τρίχαπτον λευκόν ή κοκκινωπόν καί εγκατεσπαρμένη 
με κομβία ή μετάλλινα ή μιμούμενα πολυτίμους λίθους.

Ως ύφασμα διά τά πλεΐστα τοϋ σχήματος blouse φορέματα χρησι
μεύει σγουρόν λεπτόν μάλλινον (creponj χρώματος γαλανοκυάνου (bleu- 
bleuet) εις πάσας τάς αποχρώσεις του. Είναι τό κ α τ ’ εξοχήν χρώμα 
τοϋ συρμοΰ, τόσον δι ’ υφάσματα, δσον καί διά ταινίας περιλαίμιων καί 
δ ι’ άνθη π ίλο ν . Έν τούτοις συνειθίζονται πολύ καί περιλαίαια ροδίνου 
ζωηροΰ χρώματος ιδία διά νεάνιδας καί νέας γυναίκας.

Μεγάλη μεταβολή εις την διαρρύθμισιν τών περ ιλα ίμ ιω ν είναι δ 
ευοίωνος προάγγελος τής καταργήσεως τών πολύ υψηλών τοιούτων,ώς 
τοϋ στενοΰ καί ανεστραμμένου περιλαίμιου μέ δξέα άκρα,τοϋ περιβάλ
λοντος ορθόν τοιοΰτο ή ταινίαν τοϋ λαιμοΰ. Τδ περιλαίμιον τοϋτο είναι
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έχτού αυτοΰ υφάσματος τού φορέματος, ενώ ύπ’ αύτό περιβάλλει τόν 
λαιμόν ταινία έχ βελούδου η μετάξινη. Με τα φορέματα tailleur τό 
υπ αυτό ΰποχάμισον έχ βατίστης η πιχ'ε έχει περιλαίμιου χαμηλόν καί 
ανεστραμμένου έχ τής αυτής βατίστης,περιβάλλει δε τούτο ταινία, ή- 
τις σχηματίζει πρός τα ¿πίσω φιόγγον σχήματος πεταλούδας πολύ ά- 
πλωτόν. Ό φιόγγος αυτός άναπληροϊ όλα τα choux, τα όποΐκ όριστι- 
χώς κατηργήθησαν, ώς θά καταργηθοϋν βεβαίως χαΐ τα υψηλά πε
ριλαίμια, τα όποια τόσον οχληρά καί άσφυγκτικά αποβαίνουν μέ τήν 
μεγάλην ζέστην. 'Ο φιόγγος ε’ις σχήμα πεταλούδας τίθεται ήδη καί 
εις τάς ζώνας και εις τους πίλους καί παντού. Είναι, οΰ’τως ε’ιπεϊν, 
εις τήν ήμερησίαν διάταξιν.

Οί πίλοι πάντοτε μέ πολλά άνθη, εις τα όποΐα όμως προστίθενται 
καί φιόγγοι έχ τ ινιών εις σχήμα πτερύγων καί μεγάλοι κόμβοι έκ 
του» ίου. Τα ανθη περισσότερον εις τα ¿πίσω πίπτουσι καί επί τού 
χτενίσματος άκόμη.

Τα λευκά χειρόκτια έχουν καί πάλιν μεγάλην πέρασιν. Φοροϋνται 
καί μέ άπλά φορέματα διά τον περίπατον καί τάς δι’ εργασίαν εξό
δους, ώς φοροϋνται δια τάς επισκέψεις καί τα έπίσημα γεύματα.

Τα δια τούς θερινούς μήνας υφάσματα άναλόγως του κλίματος θα 
είναι βεβαίως τα σγουρά (crépon) βαμβακερά.Και τοιαΰτα εινε τα παρά 
του έργοστασίου τής κ. Σπάρτης Καρασταμάτη κατασχευοζόμενα καί 
αρέσχουν πολύ. Βεβαίως δλαι αί 'Ελληνίδες θα έπωφεληθοϋν τής ευ
καιρίας να ένδυθοϋν μέ τα ωραία έλαφρά καί φρεσκότατα σγουρά τής 
κ. Σπάρτης Καρασταμάτη. Καί εις συμπλήρωσιν του θερινού συρμού 
έρχονται τα διηνθισμένα φορέματα.

Δέν θα εΐμεθα πλέον έστεμμέυαι μόνον μέ άνθη επί τής κεφαλής, 
αλλα θα φέρωμεν τοιαΰτα καί περί ολόκληρον τό σώμα, διότι ουτω τό 
απαιτεί ό νέος συρμός. Μέχρι τοΰδε γυνή καί ανθοδέσμη ήσαν πράγ
ματα χωριστά, άπό τοΰδε καί εις τό εξής τελειότατου θ ’ άποτελέσωσι 
σύμπλεγμα. Έθεάθησαν ήδη αί τού μέγάλαι κόσμου τών Παρισίων 
εις τους περιπάτους, ε’ις τάς ιπποδρομίας, ε’ις τό Δάσος τής Βουλώνης 
μέ φορέματα περιτετυλιγμένα, διά τεχνικών άνθέων, ίων, ρόδων, καί 
μυοσωτίδων.

Αί πλουσιώτεραι, αί δυνάμεναι να δαπανώσι τριακοσίας χιλιάδας 
φράγκων κατ’ έτος διά τήν τουλέτταν των, έκαμαν κάτι τι καλλίτε
ρου" αντικατέστησαν τά τεχνικά άνθη δι’ ών περιστρέφουσι τά φορέ
ματα των διά φυσικών τοιοότων. Κινηταί πλέον άνθοδέσμαι αΰταί.

Φ ιλό κ α λο ς  Ι Ι α ρ ισ ιν ή
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Άνεδίφησαν τά πάντα. Δέν εύρον οιχογενειαχά Ιγγραφα, αρχαίας έπι- 
στολάς του Στρατηγού δέ Βωράνδ προς τήν σύζυγόν του, »ιλιχάς αλληλο
γραφίας και μηδέν όυνάμενον νά τούς διαφώτιση έπί τής μυστικής ταύτης και 
τραγικής καταστροφής.

— 'Η επιστολή ή το εδώ, έπανελάμβανε μετά λύσσης ό Μιχαήλ διά δε· 
κάτην φοράν.Ό λοχαγός τήν εκαυσε και ούδεις θά μάθη ποτε τό περιεχόμενον.

— Τί ήδύνατο να περιέχη κατά σέ,ή επιστολή αυτη ; ήρώτησεν ό αρχηγός.
— Δέν ήξέύρω τίποτε απολύτως. Ά λ λ 1 όταν είδα τόν λοχαγόν μου νά τήν 

άναγινώσκη έτρόμαξα άπό τήν εχφρασιν του προσώπου του. Ιίοτέ δέν ειδον 
τοιουτόν τι εις μορφήν άνθρωπίνην. Άπό τής στιγμής ε’κείνης, έπρομάντευσα 
τήν δυστυχίαν. ΤΑ ! θά εκαμνα καλά νά μείνω εις τό δωμάτιον.

— Δέν ήξεύρετε κανένα,όστις, νά ήθελε νά λυπήση ή νά τρομάξη τόν κ. 
δέ Βωράνδ ;

Δέν γνωρίζετέ τινα έχοντα άφορμήν δυσαρεσκείας κατά τού κ. δέ Βω
ράνδ ;

— Κανένα, άπέθανε και αυτός, τραγικόν θάνατον ώς ό πατήρ του. Και ό 
Ββηοίεΐ διηγήθη εις τόν άρχηγόν τά κατά τόν θάνατον τού στρατηγού.

— Ιίερίεργον αληθώς, άπήντησεν εκείνος. Καί έκαθησε πλησίον τής τραπέ- 
ζη:, άναδιφών τά έγγραφα και θέτων εκάστην επιστολήν εις τόν ομώνυμον φά- 
κελλον. Κίς τό τέλος ό εΤς φάκελλος έμεινε κενός. ’Ιδού ό φάκελλος τής επι
στολής, ειπεν.

*0 Ββηοιεί ε’πλησίασε μετά συγκινήσεως ιδιαζούσης.
‘Ο απλούς εκείνος -/άρτης περιείχε τό διάγγελμα του θανάτου ; Δέν ήδύ

νατο νά τό πιστεύαη.
— 'Υπάρξει βεβαίως γυνή κεκρυμμένη είς τό βάθος όλης αυτής τής ιστο

ρίας, έλεγεν ο άστυνόμος περιστρέφουν τόν φάκελλον.

Α Ι  Ψ Η Κ Τ Ρ Α Ι  Κ Α Ι  Τ Α  Κ Τ Ε Ν Ι Α
Δέν θά είναι υπερβολικόν εάν ειπωμεν, ότι μία έπί των δέκα γυναικών 

αγνοεί νά έκλέγη τά κτένια καί τάς ψήκτρας της καί νά τάς περιποιή- 
ται δεόντως. Δέν πρέπει νά τά άγοράζωμεν πολύ εύθηνά, διότι ¿λίγο 
διατηρούνται καί δέν χρησιμεύουν καλώς.

“Εν κτένιον έκ μετάλλου έστω καί άργυροΰν είναι κατά τό μάλλον 
καί ήττον σκληρόν διά τήν κόμην. Τό κυρίως κτένιον είναι τό έξ έλε· 
φαντόδοντος, καί ελλείψει τούτου τό έκ καουτσούκ σκληρού. Μετα
χειρίζονται σήμερον ολιγώτερον τά λεπτά κτένια, διότι βαθμηδόν κα
ταστρέφουν τήν κόμην.

Αί καλλίτεραι ψήκτραι είναι έκ λεπτών τριχών τού χοίρου κατα- 
σκευαζόμεναι, διότι δέν είναι πάρα πολύ μαλακαί. 'Εκαστη εξ ήμών 
γνωρίζει, ή έπρεπε νά γνωρίζη, ότι τό καλλίτερον τονωτικήν διά τό 
τριχωμένον δέρμα είναι ή ψήκτρα. Δίς τής ήμέρας διά τής ψήκτρας 
κτενιζόμενα τά μαλλιά είναι ταύτό ώς νά Ιδέχθησαν τά καλλίτερα κο
σμητικά.

Ή καθαριότης τής ψήκτρας δέν συνίσταται εις τήν καθημερινήν 
χρήσιν τού ίίδατος τού σάπωνος, διότι οΰδέν άλλο είναι τόσον κακόν 
διά τήν ψήκτραν ή ή συχνή πλόσις. ’Εάν καθεκάστην μεταχειρίζεσθε 
τάς ψήκτρας καί τά κτένια, άρκεί νά τά πλύνητε άπαξ τού μηνός.

Διά νά τάς πλύνετε, πληρώσατε έν δοχεΐον θερμού ΰδατος, όχι ζέ
οντος όμως, καί ρίψατε εν κοχλιάριον αμμωνίας. Τήν θέτετε, καί τήν 
αποσύρετε ταχέως, καί έπειτα τήν ξηραίνετε εις καθαρόν αέρα.'Η μέ
θοδος αΰτη προφυλάσσει άορίστω: τάς τρίχας στερεάς καί ευθείας.

Τά χτένια πρέπει νά πλύνωνται ταχέως καί νά σπογγίζωνται μέ 
μαλακόν πανίον. Διά τήν καθημερινήν καθαριότητα, τό καλλίτερον, 
είναι, μικρά ψήκτρα οδοντωτή. ’Αφαιρείτε όλας τάς τρίχας άπό τό 
κτένιον, καί περατε τάς τρίχας τής ψήκτρας μεταξύ τών όδόντων.

Διά τόν καθαρισμόν τών ψηκτρών άφαιρεΐτε διά τής χειρός όλας τάς 
τρίχας, τήν καθαρίζετε διά τής μικρας ψήκτρας, σκουπίζετε τάς τρί
χας τής ψήκτρας καί τάς συσφίγγετε διά νά έμποδίζητε τήν κόνιν. Αί 
χαλαί ψήκτραι έξ έλεφαντόδοντος καί αργύρου, ας τό ΰδωρ δύναται 
νά φθείρη, καθαρίζονται έάν τάς ψηκτρίζωμεν πολύ δυνατά, βυθίζου- 
σαι πολλάχις τάς τρίχας εις οινόπνευμα καί σπογγίζουσαι έκάστην φο
ράν. Αί ψήκτραι καί τά κτένια πρέπει να τίθενται καί υπό τήν προ- 
φύλαξιν τής κόνεως. Ποσώς δέν πρέπει ν ’ άναμιγνόωμεν τά διάφορα 
ταΰτα αντικείμενα τού καλλωπισμού. "Εκαστον άτομον καλόν θά ήτο

— Γυνή ; δεν τό πιστεύω, γνωρίζω τόν βίον τού φίλου μου καί ή ύπόθεσις 
αυτη είναι απίθανος.

— Υπάρχουν πολλαί υποθέσεις κρύπτουσαι γυναίκας, ειπεν ό αστυνόμος 
άνευ συγκινήσεως. Δέν λέγω β.βαίως δτι υπάρχει τοιαύτη έγκαταλειφθείσα ή- 
τις εκδικείται· μ' εννοείτε καλώς; αλλά θά έκπλαγώ πο^ύ έάν δέν ΰπάρχη 
γυνή εις δλον τούτο τό μυστήριον, ό φίλος σας Ιγνώριζέ τινα εις Λαβάλ ; 
ίφρούρησέ ποτε είς τήν πόλιν ταύτην ; Οί Βωράνδ δέν Εχουν εκεί συγγενείς ; 
ή τις έκ τών υπηρετών δέν ’έχει συγγενείς ή φίλους ; ή επιστολή άπεστάλη έκ 
Λαβάλ.

’Ίσως εστάλη έκ Παρισίων είς πρόσωπον κατοικούν έν Λαβάλ, καί τό πρό- 
σωπον τούτο, τήν άπεσφράγισε καί τήν άπέστειλεν έν έτέρω φακέλλω Ιν- 
ταύθα.

Συμβαίνουν πολλάκις ταΰτα, καί καθιστούν τάς έρευνας δυσκόλους. Πρέπει 
νά μάθωμεν λοιπόν έάν τις έκ τών έν τώ μεγάρω κατοικούντων ?χη σχέσεις 
έν \αβάλ. Γνωρίζετε ποίου είδους αισθήματα έτρεφεν ό κ. δέ Βωράνδ, διά 
τήν σύζυγόν του ;

Ό  Benoist άπό τής αρχής τών σκηνών τούτων τήν έπερίμενε τήν έρώ- 
τησιν αυτήν, άλλ’ είς τήν απότομον ταύτην έξέτασιν παρετήρησε περιέργως τόν 
συνομιλητήν του.

— ΤΗσαν αισθήματα ειλικρινούς συμπάθειας, άπήντησε χωρίς νά διστάση. 
Μοί ώμίκει περί αύτής μίαν ώραν πρό τής καταστροφής καί μετά δυνάμεως 
όχι συνήθους-

— Πώς έξηγεΐται λοιπόν, νά εύρεθή ή φωτογραφία τής κ. Βωράνδ εις το 
πΰρ; ειπεν 6 άστυτόμος παρατηρών συνάμα τά έναπομείναντα τεμάχια τής 
είκόνος, άτινα είχε συλλέξει. Καί ή κ. Βωράνδ τί έσκέπτετο περί τού συζύ
γου της ;

Ό  Benoist δέν άπεκρίθη αμέσως· δ,τι έμελλε νά εί'πη ητο τόσον σπουδαΤον, 
ώστε έμέτρα τούς λόγους,οϋς έμελλε νά προφέρη. Δέν δύναμαι νά εΰρω λέξεις 
όπως παραστήσω τήν πρός τόν φίλον μου αγάπην τής συζύγου του Άρκούμαι 
νά σάς γνωστοποιήσω τόν τελευταΐον μεταξύ των διάλογον καί έκ τούτου θέ
λετε κρίνει.

Πώς ήτη. κατά τάς τελευταίας ταύτας ημέρας ;
— Εύ'θυμος ζωηρά καί ήσυχος" άλλως τε φαίνεται ευτυχής διότι τόν ενυμ- 

φεύθη· Ό  πατήρ τη; άπέθανεν ευθύς μετά τήν γέννησιν τής θυγατρός του,
μήτηρ της έπέζησεν οχτώ έτη· όύστε ώς βλέπετε είναι ορφανή άνατραφεΐσα 

απήρά τινι φιλική οικογένεια.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

V» είχε την ψήκτραν και τό κτένιον του. Είναι απαραίτητος όρος τής 
υγιεινής.

ΨΙΤΤΑΚΟΣ
Το ε’δος τών πτηνών τούτων το μάλλον διαδεδομενον είς τήν 

Ευρώπην είναι το τών Ζακώ. Μεταφερονται εκ τή ; ’Αφρικής, 
ίν τή ότοία έκ τής μικρας των ηλικίας διδάσκονται καί ημε
ρώνονται ευκόλως. Όμιλοϋσι δέ μετά μεγάλης ευκολίας.

Μεταξύ τών πρασίνων ψιττακών τάσσονται οί ύπο τον τ ί 
τλον αμαζόνες, έκ τής Νοτίου ’Αμερικής μεταφερόμενοι. Δ ι
αιρούνται δ’ ούτοι είς τούς καθαυτό αμαζόνας μέ κόκκινον χρώ
μα είς τά πτερά και είς τούς λεγομένους παπεγκέ, μη έχον
τας κόκκινον είς τά πτερά, καί είς τούς κρίκ, οΐτινες καίτοι 
εχουσι έρυθρόν είς τά πτερά, έν τοότοις είναι μικρότεροι τών α
μαζόνων καί μέ όχι τόσον λαμπρά χρώματα.

Τά πτηνά ταΰτα συνειθίζουσι ευκόλως όλα τά είδη τών 
τροφών, κεγχρί, κανναβούρι, σπόρους, μαρούλια, ψωμί ξηρόν 
ή βρεγμένον μέ σοΰπαν, καρπούς, απίδια, καρύδια, αμύγδαλα 
γλυκά κάστανα κ .τ .λ . Πολύ σπανίως πρέπει νά δίδωμεν είς 
αυτούς κρέας ή ¿στα όρνιθίων, άτινα ύπεραγαπώσι άλλά τά 
όποΐα. υπερβαλλόντως τρόγοντες, πάσχουσιν άπό άσθενείας τοΰ 
δέρματος. Τά μπισκότα, τά πικρά αμύγδαλα καί ό μαϊντα
νός, είναι πάρα πολύ έιηκίνδυνα.

Ά ί ί θ έ ν ε ι α  τώ ν  ψ ι τ τ α κ ώ ν .
Ό λα τά είδη τών ψιττακών ύπόκεινται είς τήν ασθένειαν τής 

έπιληψίας· φάρμακον δέκατά τής άσθενείας είναι μικρά έντομή 
είς τό άκρον τών ποδών μέ κοπτερόν έργαλεΐον. Έκ τούτου δέ 
ν’ άφήσωμεν νά ρεύσωσιν 2 —3 σταγόνες αΐ/,ατος.

Η σ υνά γχ η , είνε συνηθεστάτη νόσος είς αυτούς, όταν άπο- 
τομως μεταβαίνωσιν άπό θερμής ατμόσφαιρας είς ψυχράν καί τ ’ 
άνάπαλιν. Τότε τούς ζεσταίνομεν όσον τό δυνατόν περισσότε
ρον καί τούς δίδομεν νά πίνωσι κρασί ζακχαρωμένον.

— Ποίας ηλικίας είναι ;
— Είκοσιν ετών σχεδόν και νομίζω οτι δέ; γνωρίζει άπολύτως κανένα είς

Λ αβ ά λ.
— Δύνασθε νά τήν παρακαλέσητε έκ μέρους μου νά έ'λθη έδώ ;

„ Ο Ββηοίβί έξήλθε πρό; άναζήτησιν της,τό ώρολόγιον έσήμαινε ένδεκα 
δρας. Τήν ευρε πραρευχομένην έν τινι γων'α τής αιθούσης όπου τό φέρετρον 
ήν Τιθειμένον. Λευκά ενδεδυμένη διότι δέν είχε μέλαιναν έσθήτα έν τώ μεγάρω 
μέντας χεΐρας ηνωμένα; παρετή,οει μετ ’ αγωνίας τά πρόσωπον (κείνου, όστις 
υπήρξεν έπί τινας ώραςμόνον σύζυγός της ενώπιον τών άνθρώπων."Εσκέπτετο 
με τά δάκρυα είς τούς οφθαλμού; ότι θκ ήδύνατο νά είναι ευτυχής μετ' αυτού·
*αι βαθμηδόν θά τώ άπέδιδε τόν έοωτά της εις αντάλλαγμα τού ίδικού του. 
, “ ν̂ είναι λάθος μου,έάν δέν τόν ήγάπων άλλως...δέν ήδυνάμην....ΤΗτο δΓ 
«μέ αγαπητός φίλος...^ άγνοω έάν θα ήδύνατο νά χαταστή έραστής ήγαπημέ- 
·°ς. Δέν έγεννήθην διά νά άγαπήσω βεβαίως, καί όμως είμαι βεβαία ότι ' θά 
ισ* καθίστων ευτυχή. Εις τοιαύτην θέσιν τήν εδρεν ό Ββηοίβί.

— Θέλετε νά ελθητε μαζή μου, τήν ήρώτησε χαμηλοφώνως
Ηγέρθη καί τόν ήκολούθησε σιωπώσα, καί είσήλθε μετ’ αυτού ε’ις τό δωΓ.ά· 

τ? ν·, V δημοσίας άσφαλείας κατεπλάγη ύπό τής ώραιότητος,
«η_! έκτακτου^κομψότητός της καί τού διακεκριμένου υφου; της· ύπεκλίθη εύλα- 
*·>« προ «υτής. ’Ορθή και ευθεία  ̂δέν παρετήρει τά κάθισμα δπερ τή προσέ- 
?ερε, και τόν ύπεχρέωσεν οϋτω νά μείνη όρθιο; και έκεΐνος.

Α Η νώμην κυρία... μίαν λέξιν θέλω νά σάς άποτείνω... Γνωρίζετε έ* 
μ*κροθεν ή έκ το̂ ύ σύνεγγύς τινα κατοικούντα, ή έχοντα συγγενείς είς Λαβάλ; 

Λαβάλ ; Ό χ ι κύριε άπεκρίθη ή ’Εατέλλα, αφού έσκέφθη έπί τινας 
χαμαί νεύουσα τήν κεφαλήν.

- Ε χ ε ι  καλώς, δέν έχω τί νά προσθέσω, 
τόν υπσκλιθεισα, οταν δ’ άπεμακρύνθη ό αρχηγός έστράφη πρός

~~ ^  επιστολή, ή πρώτη αιτία τής καταστροιοής ταύτης περιείχε βαβαίως 
»«τηγοοίαν κατά της κ. δέ Βωράνδ.

Κατηγορίαν ; συκοφαντίαν ; ήρώτησεν ό Ββηοίδί.
1 0 πιστεύω επεΐπε ψυχρώς 6 αρχηγός.

Υ
εζ£̂ *γηοΛν]την πρωίαν μανθάνοντες τόν τραγικόν τούτον θά- 

• Ολοι ΙκεΤνοι ο?τιν«ς, παρεορ^ησαν είς τήν τ*λ«τήν τοο γάριοο εσπεοσαν

^Η αρθρ ΐτις Και το ασθαα, τού; άνησυχοΰσιν ôjxoicoç*τούς 
δίδομεν πότε νά πίνωσι κρασί ζχκχαρμψ,όνον καί τού; πλύνο,κίν 
τού; πόδας κρασί θερμόν.

Μαρίχ Μερίδου

Π Ο ΙΚ ΙΑ Α .
Ε κπολιττσμόφ  τώ ν  ’Α ράδω ν κ χ ΐ Κ α δ ΰλ λω ν  δ ιά  τώ ν  γ υ ν α ικ ώ ν  

τ ή ?  Γ α λ λ ία ς . Είς γυναίκα άνετέθη εσχάτως ή άνεξερεύνησις μεγάλου 
αριθμού χωρίων, οπως μελετήση τήν γυναικολογίαν τών Καβύλ- 
λων τε *αί ’Αράβων. 'Η γυνή αυτη είναι ή κ. Σχαλλιό ιατρός 
εν Αλγερία ήν ό διοικητής αυτής άπέστειλεν εκεί πρός τόν σκοπόν 
τούτον ώς και διά νά μελετήση τάς χρονιάς ή ¿ξείας άσθενείας, αϊτι- 
νες είναι συνέπεια τής κακής περιποιήσεως τών γυναικών, διότι τό 
Κοράνιον δέν επιτρέπει τήν μετ’ άνδρών επικοινωνίαν αύτών έστω καί 
εις τας σοβαρωτέρας περιστάσεις.

Θά επιχείρηση ώφελουμένη τού ταξειδίου τούτου, νά διδάξη τάς 
μαίας τών χωρών τούτων πρακτικήν μάλλον μαιευτικήν, ώς καί τά  
διάφορα τής υγιεινής παραγγέλματα τά άφορώντα τήν μη-έρα καί τό 
παιδίον, άτινα αγνοούν παντελώς σχεδόν.

Ο διοικητής τής ’Αλγερίας, διά τού μέσου τούτου εξασφαλίζει ή- 
θικώς τάς κατακτήσεις τής Γαλλίας είς τήν ’Αλγερίαν, προσελκύουν 
τήν εύγνωμοσύνην τών γυναικών τών ’Αράβων καί Καβύλλων.

Τό μέσον τούτο είναι ΰπέρτερον εκείνου, οπερ μεταχειρίζονται οί
'Άγγλοι είς τάς ’Ινδίας άποστέλλοντες ιεραποστόλους πρός τάς Ίνδάς
γυναίκας, οπως διδάξουν αύτάς τήν Αγίαν Γραφήν, πράγμα, τό όποιον
δεν θά έπιφέρη τό αυτό εύάρεστον άποτέλεσμα οπως τό νά δ.δάξωσι
τας ̂ γυναίκας τής Αλγερίας τα καθήκοντα πρός έαυτάς καί τά τέκνα 
αυτών.

II ύπέρ τ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς  ψ ή φ ο υ  γ υ ν α ικ ε ία  έ π ιτ υ χ ία .  ’Ενώ τό 
παρελθόν έτος τό συμβούλων τής πολιτείας Νέας Ύόρκης άπέρριψε 
δια καταπληκτικής πλειονοψηφίας τήν άρχήν τοΰ πολιτικού εκλέξι
μου τών γυναικών, αί γυναίκες τής πολιτείας ταύτης άπηύθυναν πρός 
τας Βουλας κολοσσιαιαν άναφοραν, περιέχουσαν πλείονας τών έξακο- 
σίων χιλιάδων υπογραφών, ών προτάσσεται ή τής μις Γκούλδ, τής 
πλούσιας κληρονόμου τού ζαπλούτου Τζαίη Γχλούδ, συζευχθείσης τόν 
μαρκησιον Καστελανε. Κατα την σύνοδον αύτής ή Βουλή τής πολι
τείας Νεας Ί ορκης ήσχοληθη περί τοΰ έχλεξίμου τών γυναικών. Ή 
βουλή τών άντιπροσώπων εδρεύουσα έν Άλμπανυ έψήφισε τ^ν ύπέρ

εις τό μέγαρον δέ Βωράνδ, όπως πληροφορηθούν περί τής καταστροφής 5)ν 
πρωινή τις εφήμερες έδημοσίευσεν έν λεπτομερεία.

Ό  Βωράνδ,νυμφευθε'ις τήν ποωίαν,χαι μετά τινας ώοας νεκρός,θά ήτο πολύ 
καί δεν ήτο βεβαίως τυχαίον. Ά λλο ι ε’χ περιεργείας άλλοι έκ συμβέροντος ?- 
τρεξαν νά μάθουν.

Α λλ’ αύστηραϊ διαταγαί ειχον δοθή, όπως ο-’δείς εισχώρηση είς τάς κυρίας 
Μονκλαρ και Βωράνδ. Ιΐροσωπα τινα ομως έχουν ϊδιάζοντά τινα τρόπον τού 
διεισδύειν εις τά̂  ενδότερα τών οικιών μέ άνεξηγητον ευκολίαν. Καθ’ ήν στιγ
μήν ή Έστέλλα εξήρχετο  ̂τού δωματίου της,ένθα ή ράπτρια τή ήτοίμαζε τό τού 
πένθους ένδυμα, ή βαρώνη Πόλρεϋ ε’νεφανίσθη πρό αύτής, προηγουμένη ύπη- 
ρέτου άνυσηχοϋντος διότι δέν ήδυνήθη νά τήν ε’μποδίση.

Πιστεύω οτι αί διαταγαή σας δέν μέ αφορούν, άγαπητή Έστέλλα. Δέν δύ
νασθε εις τοιαύτην ώραν ν’ άρνηθήτε τήν συνδρομήν φίλης, ήτις άνεπλήρωσε 
την μητέρα σας.

— Βεβαίως, άγαπητή κυρία, άπεκρίθη ή νέα γυνή, ολίγον ψυχρώς· σάς ευ
χαριστώ διά τήν ευμενή σας μέριμναν.

Η κ.̂  Πολρεϋ τήν παρετήρει περιέργως, ώς παρατηρεί τις σπανών τι νό
μισμα. Άγαπητή μικρά, πόσον τ.αράδοξος είναι ή θέσις σας· χθες νύμφη 
και σήμερον χήρα. Θά έχητε β.βαίως άνάγκην μιάς φίλης είς τήν οικίαν ταύ
την ’ένθα εισθε σχεδόν ξένη.

— Ά ς  ίδωμεν,Έστέλλα. είπέτε μοι πώς συνέβη τούτο. "Εχετε βεβαίως έμ- 
στοσύνην είς εμέ, καί θά ήμαι βωβή ώς 6 τάφος. ΕΙσθε παρούσα ; πόσον θά 
ύπεφέρατε πτωχόν παιδίον-

— Δέν ή’μην εκεί, άπήντησε ψυχρώς ή Έστέλλα.
— "Ητο μόνος λοιπόν ; όπέλαβεν ή κ. Πόλρεύ. Ό  δυστυχής, διατί νά τόν 

άφήσης μόνον.
Δέν ηξευρω τίποτε, είπεν η Εστέλλα μετα πικρίας καί δέν δύναμαι εί- 

σέτι νά συναρμολογήσω τάς ιδέας μου."Εν μόνον ήξεύρω ότι ύπανδρεύθην χθές 
καί μετά 6 ώρας ¿¡μην _χήρα· ισχυρά κράσις δέν θ’ άντεΐχε. Σάς βεβαιω άγα- 
πητη κυρία, οτι είμαι εντελώς εξηντλημένη, διότι οταν πολύ λυπούμαι δέν 
κλαίω, όπερ θά μ’ άνεκούφιζεν ολίγον. Εύτυχώς ότι εύρέθη φίλος τις τού Ραϋ- 
μόνδου όστις φροντίζει δι ’ όλα.

— Πραγματικό»; τί θά έγίνεσθε δύο γυναίκες μόναι. Καί θά μέ,ετε είς τά 
μέγαρον ;

Έ πί τοΰ παρόντος βτβαίως.
— ΤΗλθα, είπεν ή κ. Πόλρεϋ νά σάς ερωτήσω, έάν δέν θέλετε νά έπανέλ-



τών γυναικών συνταγματικήν τροιτοποιησιν δια ψήφων 80 κατά 31. 
'Ωσαύτως καί ή Γερουσία έπεκύρωσε τήν άπόφασιν ταύτην διά ψήφων 
20 κατά 5. Άλλά κατά το σύνταγμα τής Νέας Ύόρκης, όπως ά- 
■πόφασίς τις περιβληθή χϋρος νόμου, ανάγκη νά ψηφισθή κατά δύο 
αλλεπαλλήλους βουλευτικός συνόδους.

8 ΕΦΗΜΕΡΙΕ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δα Ε. Κ. 'Υ ψ ω μ ά θ ε ε α ν . Μη συνεχίσητε τό δημοσιευθέν σήμερον. Τάς 4 

δο. διεθέσαμεν πρός αγοράν μικρών κομψοτεχνημάτων διά τό λαχεΐον τών ’Α
νιάτων.— Καν Κρ* Δ. Ά γ υ ιά ν .  Βεβαίως και έλήφθησαν καί έδημοσιεύθησαν, 
ώς δημοσιεύεται παν ύμέτεοον.—Δα 0 .  Π. Λ ε υ κ ω σ ία ν .  Επιστολή σας 
μετά φρ. 52 έλήφθη. Φύλλα χ. Διαν. άπεστάλησαν. Εύγνωμονούμεν δι’ εύγενή 
φροντίδα. Γράφομεν.—Καν Εύ. Τζ. Κ ω ν| π ο λ ιν . 'Απλούστατα, διότι ό χ. 
Δ. δέν είναι ποσώς αντιπρόσωπός μας. Έγράψαμεν Ιν τούτοις εις τόν χ. Γε- 
ράρδον, Γνα δίδη εν φύλλον εις τό β-.βλιοπωλεΐον Δ.— Κον Δ. Β. Γ α λά ζ ιο ν .  
Έλήφθησαν 15. ’Αποδείξεις άπεστάλησαν— Καν Α. Ο. Είναι κοινοί τόποι. 
’Αρχίσατε από καλάς μεταφράσεις και βραδύτερον προβαίνετε εις πρωτότυπα*— 
Καν 0 .  Μ. Π ά τρ α ς . Ή ίδική μου γνώμη θά ήτο νά κάμη δσον τό δυνατόν 
όλιγώτερα φορέματα, διότι ό συρμός παρέρχεται και τότε τόσαι δαπάναι πη
γαίνουν εις μάτην. — Καν Α. Σ. Ν ικ ο μ ή δ ε ια ν . Είχε συμβή παρεξήγησις, 
διότι δέν έλήφθη ύπ’ όψιν ό κατάλογος τών συνδρομητών του κ. Γ. Ζητουμεν 
συγγνώμην διά τήν ένόχλησιν —Καν Ε. Δ. Π ά τρ α ς . Δρ. 30 μετ’ έπιστο- 
λής σας έλήφθησαν. Εύγνωμονούμεν δι’ εύγενή φροντίδα. —Καν Α. Π. Κ. 
Π ύ ρ γ ο ν . Βεβαίως εις τό τέλος τού ’έτους δύνασθε ν’ άγοράσητε τόν τόμον 
ολόκληρον. Τόμους παρελθόντων ετών Ιχομεν πάντας πλήν τού 1893, τού 
οποίου θά άνατυπωθούν κατ’ αύτάς έλλείποντές τινες αριθμοί.—Δα Εύ. Μ. 
’ Ι θ ά κ η ν .  Έπιστραφέντα έλήφθησαν ώς και δρ. 21. ’Επιστολήν σας υπό 
ήρερ. 29 Ίαν. δέν έλάβομεν."Αλλως άφεύκτως ήθέλαμεν απαντήσει. Περί τί
νος πρόκειται; Σας εύχαριστοΰμεν θερμώς δι’ εύγενή φροντίδα.— Δα Μ. Τ. 
Σ μ ύ ρ ν η ν . Εις τήν μητέρα σας έδώκαμεν τά καθυστερήσαντα φύλλα. ’Ήδη 
στέλλονται υπό νέαν διεύθυνσιν κατ’ εύθεΐαν. —Καν Δ. Μ. Ά ρ γ ο σ τ ό λ ιο ν .  
’Αφού τό λέγετε, οΰτω θά έχη.’Ίσως εις τό γραφειόν μας έγένετο λάθος τι.— 
Κον Σπ. Δ. Τ ε ρ γ έ σ τ η ν . Σάς εύχαριστώ θερμώς διά τήν εύγενή φροντίδα. 
Νομίζω δύσκολον διά τό 5τος τούτο νά ληφθή τοιαύτη άπόφασις. "Αλλως τε 
υπάρχουν θέσεις πολύ περισσότερον προσοδοφόροι.— Καν Μ. Α* Τρ. Χ ίο ν . 
Καλή επιστολή σας μετά φρ. χρ. 12 έλήφθη. Σάς εύχαριστώ διά τήν εύγενή 
φροντίδα.— Καν I. X. Πρ· Π ά τρ α ς . Άπεστάλησαν. ’Εντός συστημένης 
επιστολής πρός ήράς εις Αθήνας. —Κον Δ. Κ. I α ρ α β ο υ ν ά ρ . Ό  λόγος 
αυτός δέν έτυπώθη. Έάν βραδύτερον τυπωθή μετ’ άλλων, θέλω εύ'/αρίστως 
σάς τόν άποστείλει.—Καν Μ. Μ Α ίγ ιναν. ’Εάν ήξεύρετε πόσους αγώνας

θητε πάλιν παρ’ ήμϊν και ν’άναλάβητε τό δωμάτοινσας ώς όταν εισθε νέα κόρη’ 
άλλ’ άφού άπεφασίσατε.·.

Ή Έστέλλα τήν παρετήρησεν ατενώς ώ; ει θέλουσα νά διεισδύση μέχρι τής 
καρδίας της.

Μέτά τόν θάνατον τής κ. Βρυνέρ, ή βαρώνη έπεφορτίσθη ν’ άναθρέψη τήν 
Έστέλλαν ούδεμία ιδιαιτέρα φιλία τήν συνέδεε μετά τής μακαρίτιδος, ήτις 
άλλως άπό πολλού έιαίνιτο κεχωρισμένη τού κοσμου, καταληφθεΐσα υπό θλι- 
βεράς μονομανίας. Ή βαρώνη αύτή έζήτησε τούτο, και ό επίτροπος τής ορ
φανής άπεόέχθη νά τήν παραόώση εις τήν άξιολάτρευιον αύτήν γυναΐ<αή:ις ε»/ε 
τρεις μικράς θυγατέρας. Ή Έστέλλα δέν εδιδεν ούδεμίαν ένόχλησιν εις τήν 
νέαν οίκογένειάν της, και ή κ. ΙΙόλρεϋ δέν έπεζήτει τήν ευγνωμοσύνην της. Και 
αί τέσσαρες έξεπαιδεύοντο εις μοναστήριον καί επανήρχοντο κατά τας διακοπάς.

Όταν ή στιγμή έφθασε καθ’ ήν αί νεάνιδες θά έφαίνοντο εις τον κόσμον ή 
βαρώνη Γΐόλρεϋ έδοκίμασε ποιάν τινα ανησυχίαν. Βεβαίως ή Σωσάνα ή πρω
τότοκος, ήτο κομψή σχεδόν παρισινή,ή Όόέττη κατείχε θελγητρόν τι άνέκφρα 
στον, ή Βαλεντίνη ή τριτότοκος, ήτο είσέτι δεκατετραέτις· ούτε λόγος περί αυ
τής έγένετο.

Ά λ λ ’ ή Έστέλλα κατεΐχεν υψηλοφροσύνην ύπέρμετρον, ή έκτακτος αυτής 
ώραιότης προσέβαλε τούς οφθαλμούς τού θεωμένου αύτήν, ώστε αί σύντροφοι 
κατ’ ανάγκην Ιθεωρούντο ώς ύποδεέστεραι. Τούτο ύπήρξεν άρχή λύπης διά τήν 
βαρώνην. Ή κατάστασις αΰτη διήοκεσε δύο έτη, δίχως νά δεικνύη τι κατά τό 
φαινόμενον. Αίφνης ό δέ Βωράνδ, έζήτησε τήν χεΐρα τής * Εστέλλα;. Ή βα- 
ρώνη ύπέφερεν έκ τούτου χωρίς ν’ άποδείξη τι. Ά λ λ ’ ή Έστέλλα ήννόησε 
τοΰ:ο. Διά τούτο όταν ή κ. Πόλρευ τή προέτεινε νά τήν άκολουθήση δέν άπε- 
δέχθη τούτο.

— 0 ά  μείνω εδώ, είπεν, ενόσω ή κ. Μονκλάρ ή θεία μου—καί έτόνισε τήν 
τελευταίαν ταύτην λέξιν—θά έχη άνάγκην τών αμέσων περιποιήσεων μου έπειτα
............τό πένθος θα μέ κρατήση μακράν τού κόσμου έπί δύο έτη* τότε θά
ίδωμεν.

— Βεβαίως εις τόσας δύσκολους περιστάσεις ή προστασία τής κ. Μονκλκρ 
είναι άναγκαιοτάτη.

— Ή προστασία της ; διατί; ή φιλία της ε’ίπετε μάλλον.
— Όνομάσατέ την όπως θέλετε, άλλ ’ ή θέσις |*ιάς γυναικός καταστάσης 

χήρας τήν αύτήν ημέραν τών ^άμων της είναι δύσκολος κα'* έχει ανάγκην ύπε- 
ρασπίσεως.

— Νά μέ ύπερασπισθή ; καί κατά τίνος ;

ΚΥΡΙΩΝ

καταβάλλομεν διά τήν εισπραξιν τών 5 δρ. δέν θά μάς συνεβουλεύετε αύξησιν 
συνδρομής. 0 ά  πιστεύσητε ότι εντός τού παρελθόντος μηνός έγράψαμεν υπέρ 
τάς 500 έπιστολάς πρός κυρίας καθυστερούσα; συνδρομάς δύο καί τριών έτών, 
καί ότι αί πλεΐσται ούτε απαντούν κάν. Είναι ανιαρός καί άχαοις ό άγών, ό ύπό 
τοιούτους όρους διεξαγόμενος Ευτυχώ; ότι αί πλεΐσται τών συνδρομητριών 
μας είναι ευσυνείδητοι καί ένθουσιώδεις, καί διά τών εύγενών ένεργειών των 
καί ένισχυτικών λόγων των μάς αποζημιώνουν. — Κον Μ. Δ. Κ. ’ ία μ α ίλ .  Ό  
εν Π ειραιει κ. Καστρ. διατείνεται ότι ούδεμίαν διαταγήν υμών έλαδεν. Α λη 
θώς δέν είξεύρω τί νά υποθέσω !— Καν Κ Β. Χ ίο ν . ’Επιστολή μετά φρ* 8 
έλήφθη. Εύχαριστούμεν. Μετάφρασις δέν έδημοσιεύθη ώς άχατάλληλος.—Κον 
Ν. Δ. Ν. Β ώ λ ο ν . Ή σιωπή μου όσον καί αν παρατείνεται νά μή σάς άνη- 
συχή ποτε. διότι προκύπτει άπό τήν πολλήν έργασίαν — Κας κ. Μ. 0 .  Α. 
Π ά τρ α ς , Π. X. Τ ρ ίπ ο λ ιν  (Βαρβαρίας), ΎΚ. Κ. Β ώ λ ο ν , Π. Δ. Π. καί 
Β. Μ. 11. Έ λ ε υ σ ς ν »  συνδρομαί έλήφθησαν. Εύ/αριστούμεν. — Καν Ε. Μ. 
0 .  Κ έρ κ υρ α ν . Βεβαίως θά περιέπεσαν εις τό ταχυδρομεΐον. Έάν είχον τούς 
αριθμούς θα τά έστελλον έκ δευτέρου. Ευχαρίστως θά στείλωμεν τά χρήμητα 
καί θά ζητήσω μεν νά/σάς^σταλούν οί αριθμοί.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Τά έν τοΐς οίκήμασι φυτά διά νά μή μαραίνωνται, απαιτούν περιποιήσεις 

έπιμελεΐς Δέν άρκεΐ νά τά ποτίζωμεν μόνον, πρέπει καί τά φύλλα των νά ήναι 
καθαρά διότι τά φυτά άναπνεύουν διά τών φύλλων, καί έάν ή έπιφάνεια είναι 
πλήρης κόνεως, ή άναπνυή είναι δύσκολος. Τά φυτά τήν άδηλον διαπνοήν πά
λιν δια τών φύλλων, τήν έπιτυγχάνουν, καί ή κόνις τίθεται ούτως ώς Φραγμός 
εις αύτήν. Επειδή δέ διά τού αυτού τρόπου τρέφονται· άναγ/αίως τά φύλλα 
πρέπει νά ήναι εκτάκτου καθαριότητος. Παρατηρήσατε τά τού στολισμού άνθη 
είς τάς αίθούσας, ρίξατε έν λευκόν μανδήλιον επ’ αυτών, καί θά βεβαιωθήτε 
τα/έως, ότι πολύ απέχουν τού νά ήναι καθαρά.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Κ α ρ υ δ ά χ ο α .  100  καρυδάκια 1)2 οκά ζάχαρη 1)2 οκά μ.έλι. Καθα

ρίζετε τά καρυδάκια καί τά  χαράζετε τά βίπτετε ε’ις κρύο νερό ‘Έ 
πειτα βράζετε νερό καί τά  ρίπτετε, να βράσο^ν εως νά π πτουν άπό 
τήν καρφίστα- "Επειτα τά άφίνετε πάλιν είς κρύο νερό 3 ημέρας καί 
τά αλλάζετε δύω φοράς τήν ημέραν. Βράζετε τό σιρόπι καί τά  βάζετε 
μέσα καί είς ενα τουλπανάκι ολίγα καριφίλια τό όποιον άφίνετε έως 
ότου τά κατεβάσετε

Μ Ο Ϊ Σ Ι Κ Η
Ώραιότατον πενΟιμονέμβχτήριον άφιερωμένον είς τον αοίδιμον 

εθνικόν ποιητήν Άχιλλεα ΙΙαράσχον συνέθεσεν ο αριστος παρ’ 
ήμϊν μουσουργδς κ. Τακης Μπέτσος. Έξωθεν φέρεται καί ή εί- 
κών του άτυχους ποιητυυ. Πωλεϊται παρά τοϊς έκδόχαις ΟθΒΠ- 
\VOrts καί ϋΒνΒάίβ άντί 2 . φρ.

Άτυχης ώραιοτάτη άπορος κόρη, τυφλή, άπεφάσισε νά μεταβή είς Τήνον 
ενα γίνη μοναχή. "Εχει άνάγκην βοηθήματος διά τάς δαπάνας τής μεταβά- 
σεώς τη;. Αί φιλάνθρωποι ά; τήν λυπηθούν. Ή διεύθυνσίς της παρ’ ήμΐν.

— Κατά τής κοινής κακίας, ήτις είναι αμείλικτος είς τοιούτου είδους περι
στάσεις, καί ήτις δέν θά πιστεύση είς τό συμβάν τούτο.

 ̂ μ ου ..............τί Φριχτόν . . .  . αί λεπτομέρειαι αύ:αι είπεν ή ΈστέλΧα.
— Ή βχρώνη ήννόησεν ότι ύπερέβη τά όρια καί άπήλθε κατά τό ήμισυ δυ- 

σηρεστημενη διότι δέν έπέτυγεν είς τούς σκοπούς της.
Ή έκκλησία τού Άγιου 0ω μά ήτο πολύ μικρά διά νά περιλάβη όλον ε

κείνο τό πλήθος τό συναθροισθέν είς τήν κηδείαν τού Ρσυμόνδου Βωράνδ. Ό  
Ββηοιεΐ διωργάνωσε τά πάντα μετ’ άκριβείας* καί είς τήν θύραν τή; υποδο
χής παρεκάλεσε μακρυνόν τενα συγγενή όστις άνέλαβε νά δέχεται τούς έρχομέ- 
¿ου;. Έν τφ ναώ έπί τού αυτού μέρους ένθα τήν προτεραίαν ό Ραυμόνδος και 
ή Έστέλλα αύρκίσθησαν αιωνίαν πίστιν έτέθη τό φέρετρον τού άτυχούς νυμ
φίου.

'II Έστέλλα δέν παρευρέθη έν τφ ναώ καί τούτο έόωκεν αφορμήν είς τάς 
κακάς γλώσσας.

Το σώμα έτάφη είς τό οικογενειακόν κοιμητήριον έν τώ νεκροταφείω ΓΙέρ- 
Λασέζ, καί ό Βθηυίεΐ όταν όλα έτελείωσαν, έπέστρεψε είς τό μέγαρον διά νά 
δώση λόγον είς τήν κ Μονκλάρ τών πεπραγμένων.

Ή κ. Μονκλάρ, δοκιμασθεΐσα πολύ έν τή νεότητί της έν ταΐς θλίψεσιν απή- 
λαυε γήρας, ειρηνικόν, καί ήρεμον....

Ενωρίς χηρεύσασα, άνευ τέκνων, πλουσιωτάτη ’έφθασε τό τεσσαρακοστόν 
έτος τής ηλικίας ότε ό θάνατος τού αδελφού της δέ Βωράνδ,τήν ’έρριψεν είς φο- 
βεράν μελαγχολίαν. Ταύτης τήν έξήγαγεν ή στοργή πρός τόν μικρόν Ραϋμόνόον 
καί ή φροντίς περί τής ανατροφής του. Τή άπέκουψαν τήν ώραν τής έκφοράς, 
καί όταν ένδυθεΐσα τήν μεγάλην πίνθ μον στολήν ήθέλησε νά προσευχηθή προ 
τού Φερέτρου τού τέκνου τούτου, τό όποιον είχεν άγαπήσει ώς ’ίδιον υιόν, τή 
ειπον ότι δέν ήτο πλέον Ικεΐ.

'Η Έστέλλα τήν παρηγόρησε καί τήν έτεισε νά τήν άκολουθήση είς τό μι
κρόν της δωμάτιον ένθα ό Ββηοίεί καί τάς εύρε.

Άφού διηγήθη όλα είς τήν θείαν Μονκλάρ, έσιώπησε, καί ή σιωπή αυτη έ- 
βάρυνε καί έπί τών τριών. Ή Έστέλλα ήσθάνετο ότι έάν αύτη, δέν ήτο πα
ρούσα ό Ββηοιεί θά έλεγεν είς τήν κ. Μονκλάρ κάτι όπερ ή'θελε νά κρύψη α* 
αυτής.

’Από τής προτεραίας πολλάς έρωτήσεις άπηύθηνε καθ’ έαυτήν. Διατί ο 
Ραυμόνδος έφονεύθη; Πόθεν προσήρχετο ή ίδιάζουσα προσοχή τού ΒβηοίβΕ 
πρός αύτήν ;

, ( ’Ακολουθεί)


