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ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙΕΥβΥΗΪΕύΣ 
11 'Οδός Μουσών 11 

’Απέναντι Νέας Έ φ η μ ερ ίδ ο ς ·

Γρ α φ εΐο ν  ανοιχτόν καθ' 
Ιχάστην ά π ό 10  — 12  π . μ .

Ιΐα σ α  π ορατήρησις έπί της 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον ίντός ΟΚΤΩ 
ήμερω ν.

Δ ΙΕΥΘ ΥΝ ΤΡΙΑ
. Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν

Σύνδρομηταί έγγράφονται ε ίς  τό  Γ  ρ α φ ε ϊ ο ν τίΐς

Έφημ-ερέδος τών Κυρ&ώ ν
* « 1  παρά τ ο ΐς  Β εδ λ ιο π ω λείο ες  Β ίλμ π ερ γ  π χ ΐ  ιΕ β τ ία ς ι

Έ ν  τφ  Έ ξω τερ ικφ  δέ παρ ’ άπαόι τοϊς 
άντιπροόώποις Λμών.

Σ ώ μ α τα  πλήρη τοϋ α ' ,  β ' ,  γ ' ,  8 ' ,  ε ' ,  χ α ίς · ' έτους εΰρίσχονται 
π α ρ ’ ήμΐν καί πα ρ’ απασι τοϊς αντιπροσώποις ημ ώ ν.

Διά τά ανυπόγραφα άρθραι 
ήεΰθύνεται ή συντάχτις αύτών/1 
(Κυρία Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η Π Α Ρ Ρ Ε Ν ) ;

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό-? 
γραφα δημοσιευόμενα ή μήί; 
δέν έπιστρέφονται. —  Ά νυ-ί 
πόγραφα χαί μή δηλοϋντα/’ 
τήν διαμονήν της άποστελ-ή 
λούσης δέν είναι δεχτά. — (, 
Πασα άγγελίαζάφορώσα εις . 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταδάλλουσαι διεύθυν-Ι 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιο 
γραμματόσημον 50 λεπτώνΐ 
πρόςίχτύπωσιν νέας ταινίας."

Διά τά  ά ν υ π ό γ ρ α φ α  άρθρα ε ΐ ιθ ύ ν ε τ α ι  Λ ά υ ν τ ά κ τ ις  α ύ τ ώ ν  

κυρία Κ α λ λ ιρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Καθημεριναί εντυπώσεις. Ή  α ' .  Σ επ τεμ βρίου. —  Τό ταξεΐδι μου. 

Ή  δΰναμις τή ς Παρθένου. Ή  Τ ήνος. — Ή  πρόληψις τής βασχανίας 
(υπό χ . Μαρίας Γεωργιάδου). —  Τ ό παράπονον τή ς Κόρης (ύπό δος 

Ξανθίππης Καλλοστόπη) — Τό Τέϊον (υπό Φιλοχάλου). — Υ γ ιε ιν ή  

τής μελλούσης μητρός. — Ηοιχίλα. Συμβουλχί. Συνταγαί. Έ πιφ υλλις.

Τά γραφεία τής « ’ ίδος τών Κυριών» μετηνέ-
χθηταν άπό 1ης Σεπτεμβρίου είς τήν έπί τής  ό?ου 
«Αίουτών» άριθ. 11 οικίαν, απέναντι τών γραφείων τής  
«Νέας ”  φημερί5ος».

ΚΑΒΕΜΕΡΙΜΙ ΕΒΤΓΠύΣΕΙΣ

ΚαΛή ¡ιον ψΙΛη}

’Ιδού ήμεΐς και πάλιν μετά μηνιαίαν σιωπήν. Ά λ λ ’ ύπό 
διαφοοετικάς ώς πάντοτε συνθήκας καί δρους. Σύ, δλν) ύγεία 
καί ευτυχία καί χαρά κατόπιν τής θερινής εξοχικής διαμο
νής σου, είς ήν, ώς μοί γράφεις, άπήλαυσες άνέτως ολον τό 
bien être τής ζωής τών άγρών καί τών άνθέων, δλην τήν 
άδυπαθή άνάπαυσιν, τήν οποίαν ό μυρωμένος άήρ τών δασών 
καί ή μουσική τών ύδάτων προξενεί. ’Εγώ περισσότερον κου· 
ρασμένη καί έξηντλημένη άπό τήν ήμέραν κατά τήν οποίαν 
®οί έγραφα τήν τελευταίαν μου, χωρίς νά κατορθώσω, ως 
τόσον ήλπιζα καί έπόθουν νά διέλθω οΰτε μίαν κδν ήμερα· 

eU τήν εξοχήν.
Τό χειρότερον δέ είναι δτι σήμερον, ασθενής, άλγοϋσα,μό 

λις δύναμαι νά συνεχίσω τήν αλληλογραφίαν μας, εννοούσα 
νά τηρήσω άμετακλήτως τήν δοθεΐσάν σοι ύπόσχεσίν μου 

’Εάν δ’ έβλεπες ύπό ποιους ορούς σοι γράφω, βεβαίως θα

κέ έλυπεϊσο. Είς εν μικρόν τραπέζι τό όποιον μόλις άπηλ- 
λάγη άπό κατακλυσμόν δλον βιβλίων, χαρτιών, κονιορτοϋ, 

τοποθετημένον, ώς έτυχε, εμπρός είς ένα σοφαν,έπί τοϋ οποίου 
ίς σωρούς ανωμάλους είναι έσπαρμένα περιοδικά πάσης 

γλώσσης καί εποχής, εφημερίδες, δέματα γραμμάτων, φά- 
κελλοι άνά δέσμας, βιβλία ξεφυλλισμενα, ξεσκονίστρες, κα- 
δρα, άμμοδοχεΐα, πακέτα φαρμάκων, πόδια συντριβέντων 
επίπλων, τροχοί καρεκλών, τέλος τά πλέον άνομοια και 
αντίθετα πράγματα, τά όποια ήδύνατο βέβαια να φερη επι 
τών μαλακών κόλπων του, εν έπιπλον αναπαυτικόν.

’Αντίκρυ μου αί δύο μου βιβλιοθήκαι, ή μία δίς τό μέσον, 
χ αινούσα, σκελετώδης, νομίζεις, άνθρωπος, τόν όποιον έλη- 
στευσαν καί ό όποιος γυμνός, άτονισμενος μόλις στεκεται εις 
τούς πόδας του ίτο'.μ.ος νά πεση. Η άλλη, εχουσα επι τ έ 
λους μίαν θέσιν αλλά καί αύτή μέ ολίγα βιβλία γερμενα τό 
έν έπί τοϋ άλλου, χωρίς τάξιν, ώς άνθρωποι ταλαντευόμενοι 
άπό τρικυμίαν, μέ τα γιαλιά της κατασκονισμένα, με τήν 
ασχήμιαν τών έσωτεοικών γυμνών σανίδων της Δεξιγ δε 
καί άριστερα καί εμπρός καί όπίσω καί έπί τών παραθύρων 
καί έτί τών καρεκλών σωροί βιβλίων, τα. οποΥα ύστερον απο 
τετοαετή συνεχή περιορισμόν, φαίνονται πολύ εύχαριστημένα 
άνακτήσαντα κάποιαν σχετικήν ελευθερίαν. ^Επειτα είναι η 
μόνη πεοίστασις καθ’ ήν καί αύτά αποκτούν ισότητα, μάλι
στα δέ καί τά ταπεινότερα καί άσημοιερα καταλαμβανουν 
έστω καί δι’ ολίγον τήν καλλιτεοαν και υψηλοτεραν θεσιν. 
Αί'φνης είς χρυσόδετος Σαϊκσπηρ εύρίσκεται έκεΐ είς μιαν 
γωνίαν, κάτω είς άμεσον επαφήν μέ το σκονισμενον έδαφος, 
ενώ υψηλά ύπό τάς χρυσάς τοϋ ήλιου ακτίνας και ως κορύ
φωμα πυραμίδος δλως, χάρτινης βέβαια, έξαπλοϋται ύπερη- 
φάνως καί νωχελώς μία φυλλάδα αγνοώ τίνος συγχρόνου ά

γνωστου συγγραφεως.
Παρέκει έν σύμπλεγμα θαυμασιον. Η εικων τής Γεωρ-



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

γίας Σάνδης, ή οποία όχι μόνον κεφαλήν ανδρικήν έχε ι, | τάς οποίας βέβαια ζοΰν καί εύτυχοΰν άνθρωποι, χωρίς δμως
άλλα καί άνδρικόν ένδυμα έφερε καί άνδρικώτατα έκά- 
πνιζε καί πολλά πράγματα άνδρικώτατα είπε καί έγρα
ψε, τά «Εί'δωλα» του κυρίου Ροίδου, στηριζόμενα επάνω 
της καί έπ’ αύτών η είκών της Maréchal B ooth , τώς Αρχη
γού του Στρατού τώς Σωτηρίας,Φαντάσου τί συνάντησις καί 
πόσα πράγματα ηδύνατό τις νά εί'πν) διά τδ σύμπλεγμ.κ αυ
τό. Παρ’ αύτδ μία γυναικεία καπελλιέοα, φιαλίδια άρωμά- 
των, χρυσά πλαίσια, περιβάλλοντα εΐκόνας άρχαίων μνημείων, 
ερυθρά βελούδινα πλαίσια, περιβάλλοντα εικόνας μεγάλων άν- 
δρών, τδ εν επί τοΰ άλλου διακόπτοντα την μονοτονίαν τοΰ 
χαρτοκόσμου αύτοΰ.

Τώρα θά διατελίΐς βέβα ια εις άπορίαν διατί δλη αύτη ή 
άναστάτωσις, άφοΰ ού'τε σεισμδς συνετάραξε την πόλιν μας, 
ού'τε εις διωγμδν εύρισκόμεθα, άλλ’ ού'τε άλλο τι άπευκταΐον 
μάς συνέβη.

Αι μετοικήσεις

Αί'! φίλη μου ! Έ άν μόνον εί'χομεν νά παλαίσωμεν είς τδν 
κόσμον αύτδν μέ την μανίαν των σπανίως έξεγειρομένων φυ
σικών στοιχείων, θά ήμεθα άληθώς εύτυχέΐς .Ά λ λ ’ εχομεν νά 
παλαίσωμεν μέ τόσας άλλας τεχνητάς εξεγέρσεις καί άνα · 
στατώσεις, τάς οποίας μόνοι μας δημιουργοΰμεν Είς την κα
τηγορίαν αύτών είναι καί ή πανοικεί των ’Αθηνών έξέγερσις 
κατά πάσαν πρώτην Σεπτεμβρίου. Νομίζεις δτι δλοι καί ο- 
λαι μας αίσθανόμεθα την άκατανίκητον άνάγκην νά κατα- 
στρέψωμεν 8 ι’ άρκετδν καιρδν την ησυχίαν μας, νά χ ά - 
σωμεν την άνάπαυσίν μας, νά μεταβάλωμεν τάς συνήθειας 
μας, νά άποχωρισθώμεν άπδ τάς εντυπώσεις καί άναμνησεις 

της καθημερινώς ζωώς μας, νά έγκαταλείψωμεν φίλους άπο- 
κτηθέντας, νά άρνηθώμεν τδ τεμάχιον τοΰ ούρανοΰ, τδ όποιον 
μάς έμειδία κάθε πρωί, δταν έξυπνοΰμεν, νά στερηθώμεν τδ 
ψιθύρισμα τών δένδρων, τά όποια μάς άπέδιδαν τούς στό- 
νους τών άνέμων είς μουσικωτάτους ή'χους, νά μη βλέπωμεν 
πλέον τά τοπία, τά όποια έξετείνοντο πρδ ημών πάντοτε 
καί στερεοτύπως καί τά όποια είχον κατορθώσει νά άποτε- 
λοΰν μέρος τώς ζωώς μας, νά άκρωτηριάσωμεν τά έπιπλά 
μας, νά άποτινάξωμεν έν μια λέξει ολόκληρον παρελθόν, μέ 
τδ όποιον τόσον συνδέεται ή υπαρξις καί ή εύτυχία μας.

’Εννοείς δτι έγώ, η όποία τόσον προσκολλώμαι είς τά 
πράγματα, τά όποια μέ εύχαριστοΰν, η όποία άπδ τετραε
τίας ήδη έζων περισσότερον ύπδ τδν άνοικτδν ούρανδν καί πρδ 
ωραίων καί γραφικών τοπίων η έντδς άναπαυτικοΰ καί εύ- 
μαροΰς άσύλου, δέν θά άπεφάσιζα νά έγκαταλείψω τδ με-

η εύτυχία καί χαρά των νά άναρριχάται έως τάς στέγας τών 
οικιών καί νά άντανακλφ καί είς τά κουρασμένα βλέμματά 
μβυ όλίγην εύχαρίστησιν.

Καί τώρα, άφοΰ έμουρμούρισα καί άφηρεσα ολίγον βάρος 
άπδ τοΰ στήθους μου καί έμοιρολόγησα τάς συνήθειας μου 
τεσσάρων έτών καί έπληρωσα δι’ άσθενείας, άπδ τώς οποίας 
δέν άπηλλάγην έντελώς έτι, δλαςαύτάς τάς οίκιακάς στενο
χώριας δς έπανέλθωμεν είς τδν μώνα αύτδν τών διακοπών, 
δια τδν όποιον τόσα είχον κάμει όνειρα καί τδν όποιον τό
σον γυμνδν χαράς καί άναψυχώί άπεκάλυψεν η πραγματικότης.

Το τα ξείδιόν  ιιο ι' εις Τ ήνον

Λοιπόν δεν μετέβηνείς τδ Τατόϊ, ώς έσκόπουν, άλλά είς 
την Τώνον. Ό χ ι  έκεΐ δπου όργιφ τδ πράσινον καί ηχλωρίς κυ
ριαρχεί, άλλά έκεΐ δπου οί λίθοι καί τδ χώμα καλύπτουν 
τάς άπειρους έκτάσεις καί οί δαιμονιώντες άνεμοι διοργανό- 
νουν πετροπολέμους φοβερούς. Ό χ ι  έκεΐ δπου ύψοΰται μεγα
λοπρεπής η έπαυλις ένδς θνητοΰ βασιλέως τοΰ Έλληνισμοΰ, 
άλλ’ έκεΐ δπου βασιλεύει έντδς χρυσοστόλιστου τεμένους ή 
μόνη γυναικεία θεότης τοΰ Χριστιανισμοΰ. Πριν έπισκε- 
πτώμεθα τούς οίκους τών θνητών άνάκτων ας συνειθίζωμεν 
νά έπςσκεπτώμεθα τά ένδιαιτηματα τών άθανάτων. ”Ας άρ- 
χίζωμεν πάντοτε άπδ τοΰ θεοΰ· είναι φίλη μου, ό καλλίτερος 
τρόπος νά άρχίζωμεν καλά.

’Ιδού διατί τδ ταξείδι μου είς Τώνον προηγήθη τώς είς 
Τατόΐον μεταβάσεώς μου. ’Ιδού διατί άντί νά άνέλθω μέ/ρι 
τών κλιτύων τώς λοφοσειράς, έν ψ η βασιλική μας έπαυλις 
καί νά χορτάσω τδ στώθος καί τούς πνεύμονάς μου μέ πευ- 
κομυρισμένον άέρα καί νά λησμονήσω τούς κόπους μου καί 
νά άναπαύσω τδ πνεΰμά μου καί νά έντρυφησω είς την α
γροτικήν ζωήν έπροτίμησα διά πρώτην έπί ζωώς μου φοράν 
νά μεταβώ είς τδ προσκύνημα τώς Παρθένου.

’Αλλά τί τά  θέλεις, φίλη μου. Δύσκολος πάντοτε καί 
έπίπονος ό δρόμος ό οδηγών πρδς άγιους τόπους Τδ Αίγαΐον, 
νομίζεις δτι άναστατόνεται ολόκληρον τόσον μαίνεται πάν
τοτε η θάλασσα καί συ.ίζουν άγρίως οί άνεμοι έκεΐ, ένφ ό 
ούρανδς έπάνω υψηλά άτενίζει άπαθης, γαλήνιος, -ήρεμος, ει
ρωνικός σχεδδν δλην αύτήν την μανίαν τών κυμάτων καί τών 
άνέμων, ή όποία δυστυχώς έχει πάντοτε τδν άντίκτυπόν της 
είς τάς κεφαλάς καί τούς στομάχους τών δυστυχών τ ά ξ ε ι - 
διωτών.

’Εγώ, η όποία έταξείίευσα δίς τδν ’Ωκεανόν καί τόσας 
άλλας φοράς βλας σχεδδν τάς Εύρωπαΐκάς θαλάσσας, δέν θά

γαλοπρεπές πανόραμα, τδ όποιον ή φύσις έξετύλισσεν άνά j λησμονήσω ποτέ την καλοπέρασιν τοΰ έννεαώρου αύτοΰ τα

πάσαν στιγμήν πρδ τών οφθαλμών μου, άνευ εύτυχοΰς γεγο
νότος, τδ όποιον έπέφερεν δλην αύτήν την άνεμοζάλην καί 
είς τά βιβλία μου καί είς τά έπιπλά μου καί είς την κεφα
λήν μου καί είς τήν ψυχήν μου.

Καί τώρα, οσάκις θελήσω νά ξεκουράσω τδ βλέμμά μου 
άπδ τούς άκαταστάτους σωρούς τών βιβλ-ων μου καί νά τδ 
στρέψω πρδς τά έξω, βλέπω κεραμίδια, παντοΰ κεραμίδια, 
πολλά, άπειρα, κεραμίδια, στέγας έπί στεγών καί μελανο- 
στόμους καπνοδόχας έπί καπνοδοχών. Τόσον ύψηλά εύρισκο- 
ααι, άλλά καί είς τδ μέσον τόσου συνωστισμού οικιών, ύπδ

ξειδίου "Επειτα  ό λιμή* τώς νήσου νομίζεις δτι είναι άπρο- 
σπέλαστος καί δτι εύρίσκει άναξίους της χάοιτος τοΰ προσκυ
νήματος, τούς αμαρτωλούς καί τάς αμαρτωλάς, οί όποιοι 
κατ’ έτος μεταβαίνουν έκεΐ. ’Υποβάλλονται λοιπόν κατα 
τήν άποβίβασιν καί έπιβίβασιν είς μικρόν καθαρτήριον, το 
όποιον τούς έξαγνίζει βεβαίως άρκετά, ώστε μέ έλαφρ*ν 
πλέον τήν συνείδησιν νά έπιλαμβάνωνται τώς έκπληρώσεως 
τών θοησκευτικών των καθηκόντων.

Καί δμως μεθ’ δλα αύτά τά δεινοπαθήματα, οί πιστοί 
συρρέουν άνά χιλιάδας άπδ δλα τά σημεία τοΰ κόσμου δπου

είναι έγκατίσπαρμένοι Έλληνες.  Καί αί Άθώναι αύταί, ή 
άθρησκοτέρα ίσως πόλις τοΰ κόσμου, στέλλουν έκεΐ δίς τοΰ 
έτους τδν φόρον τών προσκυνητών των είς άοιθμόν, τδν όποιον 
ουτε νά φαντασθώ κάν ήτο δυνατόν. Είναι άρα άνάγκη νά 
προσθέσω δτι αί προσκυνήτριαι είναι πάντοτε αί περισσότε
ρο», δχι διότι αί Έλληνίδες είμεθα εύσεβέστεραι τών άν- 

δρων μας, άλλά διότι ή πανήγυρις τελείται είς τιμήν τώς 
μόνης γυναικείας θεότητος, ήν άναγνωρίζει ό Χριστιανισμός.

Σέ παρακαλώ νά μή με παρεξηγήσης, έάν άποδίδω τδν 
τίτλον τώς θεότητος είς τήν Παρθένον. Οί πρώτοι χριστια
νοί δέν ήδύναντο βέβαια μέ τάς ιδέας, τάς όποιας είχον τότε 
πεοί γυναικός, νά άπονείμουν τοιοΰτον τίτλον ύπερτάτης τ ε 
λειότητας καί άγιότητος είς τήν Θεομήτορα. Ά λ λ ’ ήυ,εΐς σή
μερον, αί όποΐαι έννοοΰμεν πολύ καλά δτι μήτηο ένδς θεοΰ 
δέν ήδύνατο να είναι μόνον μία κοινή θνητή, δυνάμεθα νομί
ζω, χωρίς νά άμαρτάνωμεν,νά άπονέμωμεν τδν τιμητικόν αύ
τδν τίτλον είς έκείνην, ής τήν κεφαλήν έπιστέφει τδ άκτινω- 
τδν τώζ θείας άγάπης καί άρετώς καί είς τήν όποιαν οφεί- 
λομεν τήν σχετικήν άπελευθέρωσίν μας άπδ τών προλή
ψεων τώς βαρβαρότητος. Νομίζεις δτι αύτδς ό Χοιστός, έάν 
άπδ τά άγνά καί άγια στήθη τώς Παρθένου δέν ή'ντλει ώς 
άνθρωπος τήν τελειότητα καί αγιότητα, ής ήτο έπιδεκτική ή 
άνθρωπίνη φύσις του, θά άνεκήρυττέ ποτε έιώπιον τώς οικου
μένης δλης, ήτις έπέποωτο νά βαδίση έπί τά ί'χνη του, τήν 
Ισότητα τοΰ φύλου μ.ας πρδς τδ άνδρικόν καί ένώπιον θεοΰ 
καί ένώπιον ανθρώπων ;

"Επειτα σέ έρωτώ καί έάν άλλοι δέν τώς άπέδωκαν μέ
χρι σήμερον τδν τίτλον τοΰτον καί έάν ή έκκλησία μας έφάνη 
τόσον έπιφυλακτική είς τδ ζήτημα αύτδ, είξεύρεις σύ εορτήν 
αύτοΰ Δημιουργού τοΰ Παντός, αύτοΰ τοΰ Χριστού, τοΰποοσ- 
ενεγκόντος τδ αίμά του έπί τοΰ σταυροΰ, είξεύρεις, λέγω 
εορτήν, πανήγυριν συγκεντροΰσαν τόσον κόσμον, έξεγε'ρουσαν 
τοιαΰτα αισθήματα, έμπνέουσαν τόσην πίστιν, γεννώσαν τό
σας έλπίδας, θίγουσαν τόσον καιρίως τήν καρδίαν καί τήν 
ψυχήν καί τήν διάνοιαν τόσων άνθρώπων, δσην ή τώς Θεο
τόκου ;

Τί λοιμόν έάν Τ ήν  λατρεύουν καί Τήν προσκυνούν περισ
σότερον καί άπδ τδν Θεόν, έάν πιστεύουν είς τήν δύναμίν 
Της δσον καί είς τήν θείαν καί Τ ή  άρνοΰνται μόνον τδν τ ί 
τλον ;  Διατί τάχα είς τά  θρησκευτικά αύτά ζητήματα νά 
δποκρινώμεθα, νά μή είμεθα ειλικρινείς, νά μή όαολογοΰμεν 
τάς σκέψεις μας, νά μή άφιέμεθα είς τά αίσθήματά μας 
οταν αύτά είναι εύγενώ, είλικοινώ σύμφωνα πρδς τά διανοή- 
ματά μας πρδς τάς καθημερινάς πράξεις μας;

^.Εύρισκόμεθα είς κίνδυνον, πονοΰμεν, φοβούμεθα, ή γώ σείε- 
τ*ι, ή θάλασσα μαίνεται, οί κεραυνοί άπειλοΰν τήν γών ; 
Παναγία μου ! ’Ιδού ή πρώτη λέξις, ήτις άνέρχεται είς τδ 
5τομα μας, όλων μικρών καί μεγάλων, γυναικών καί άν- 
ορδν, πιστών καί απίστων. Καί αύτοί οί Τούρκοι καί αύτοί 
οι Εβραίοι αύτήν έπικαλοΰνται, είς τδ έλεός της προστρέ
χουν, πρδ τώς είκόνος της γονυπετόΰν, είς αύτήν άναθέτουν 
Τ*ζ έλπίδας των, είς αύτήν άφιεροΰν τά πολύτιμα άναθή 
μ*τά των καί λάτρεις αύτοί ξένων προφητών, ούς τιμούν ώς 
ίσοθεους, πρδς τήν γυναίκα τήν γλυκεΐαν, πρδς τήν Παρθένον 
τγΐν σεμνήν, πρδς τήν δειλήν, τήν ξένην, τήν άγνώστου θρη

σκείας δύναμιν τείνουν ίκέτιδας χεΐρας, δλοι οί άλγοΰντες 
τήν ψυχήν καί τδ σώμα, δλοι οί άπέλπιδες, δλοι οί δυστυχείς.

Μεγάλη, φίλη μου, ή δύναμις τώς άρετώς, άλλά καί μέγα 
τδ γόητρον τώς γυναικός, δταν άκριβώς έπί τών θεμελίων τώς 
άγάπης, τώς άληθείας καί τώς αύταπαρνήσεως στηρίζει αυτη 
τδν θρόνον της. Καί οί πλέον άπιστοι καί οί πλέον άνεξίθρη- 
σκοι, οί έπί του ηθικού νόμου μόνον στηοίζοντες τάς άρχάς 
καί πεποιθήσεις των, δέν άποποιοΰνται τήν λατρείαν των είς 
τήν Παρθένον, δέν τή άρνοΰνται τδν φόρον τοΰ σεβασμού των 
καί τώς άγάπης των.

Δ ι’ ημάς τάς γυναίκας είναι ή γενική προστάτις καί άν- 
τιληπτρια, είναι ή ύπερτάτη άνακούφισις καί παρηγορία.

Ύ π δ τήν διττήν αύτώς υπόστασιν ώς παρθένου καί ώς μη- 
τρδς εξαγιάζει τήν παρθενικήν αγνότητα, άλλά καί έξαίρει 
τήν μεγιστην τώς γυναικδς ώς μ.ητρδς έπί τώς άνθρωπότητος 
έπιρροήν.

Έ άν ό Θεός είς τάς τρυφεράς χεΐράς της άνέθηκε νά όδη- 
γήσν) τά πρώτα τοΰ Θεανθρώπου βήματα, έάν είς τά άγνά 
στήθη της ένεστάλαξε τήν πρώτην τροφήν, δι’ ής έγαλουχήθη 
καί έτράφη τδ θνητόν σώοια τοΰ Υίοΰ του, έάν είς τήν διά- 
νοιάν της ένεπιστεύθη τδ τόσον άκροσφαλές έ'ργον τώς πρώ
της τοΰ Σωτώρος παιδαγωγήσεως, τί άλλο ήθέλησε διά τού
του νά πιστοποιήση ή τήν ύπερτάτην μορφωτικήν δύναμιν τώς 
γυναικός, έν ταύτώ δέ καί τήν μεγάλην καί άπειρον έμπιστο- 
σύνην, ήν είχε πρδς τήν τέως δούλην καί παρά τοΰ άνδρδς 
τόσον κ αταφρονημένην;

"Ω  ! φίλη μου ! Πόσον σοφή καί μεγάλη έν ταύτώ ύπώρ- 
ξεν ή ιδέα τώς διά τώς γυναικδς άναγεννήσεως τώς άνθρωπό
τητος'. Πόσα δεσμά δέν διέρρηξε καί πόσα κακά κοινωνικά 
δέν προέλαβεν αύτη. Μέ ποιους χουσοΰς δεσαούς δέν συνέ- 
σφιγξε τήν οικογένειαν καί πόσας τρυφεράς παιδικάς καρδίας 
δέν έσωσεν άπδ τοΰ κακοΰ. Έάν τοΰτο καί μόνον τδ καλόν 
κατώρθωσεν ή χριστιανική θρησκεία, άς είναι ευλογημένη. 
Διότι έν τή άναγεννήσει, έν τή έξυψώσει τώς γυναικδς έγ κ ε ι 
ται αύτή ή κοινωνική άναμόρφωσις, έγκειται αύτή ή άνθρω
πίνη εύτυχία.

Ή  Τ ήνος

Μή έκπλήττεσαι έάν μέ άκούγς τόσον ένθουσιώσαν διά 
τήν Παρθένον, μή έκλάβγς δέ τδν ένθουσιασμόν μου αύτδν ώς 
άπόρροιαν τώς τελευταίας είς Τώνον έπισκέψεώς μου

Ή μεΐς  οί νεώτεροι Έ λλ η νες  ειμεθα δυστυχώς ό μόνος λαός, 
οστις ουτε τδ θρησκευτικόν αίσθημα είξεύρομεν νά καλλιερ- 
γήσωμεν ώς "Εθνος, ούτε τήν πίστιν τοΰ οχλου νά μεταχειρι- 
σθώμεν διά τήν βελτίωσιν καί ήθικοποίησίν του, άλλ’ ού'τε, 
τήν θρησκείαν νά τάξωμεν παράγοντα πολύτιμον τώς Έ θνι-  
κώς ημών άποκαταστάσεως.

Αί θρησκευτικαί άοεταί καί πανηγύρεις, αί όποΐαι συνέ- 
σφιγγον και συνεκράτουν τούς δεσμούς τώς ένώσεως καί άδελ- 
φοποιήσεως παρά τοΐς άρχαίοις· αί όποΐαι ένίσχυον τδ έθνι- 
κδν φρόνημα-,αί όποΐαι παρά τήν ιδέαν τής θρησκείας έξήγει- 
ρον τόσον τδ αέσθημα τώς πρδς τήν πατρίδα άγάπης, έμει
ναν δι’ ημάς νεκρόν γράμμα, άγονον παράδειγμα, τδ όποιον 
άμφιβάλλω πολύ, έάν καί ή ’Εκκλησία καί ή πολιτεία έμε- 
λέτησέ ποτε έπισταμένως.
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Καί τό άμφιβάλλω, φίλη μου, διότι τότε ή Τήνος ώφειλε ! ρεύματα, εκτίθενται, διαλαλοΰνται έκεϊ κατά την ημέραν τή ς 
να είναι οί Δελφοί ή η ’Ολυμπία τη ;  άρχαιότητος. Οί θη- μεγάλης εορτής, κατά την ημέραν'τών θαυμάτων 
σαυροί της νήσου ώφειλον να είναι εφάμιλλοι εκείνων καί ό I Καί ένω ψάλλεται η λειτουργία, και ενώ πλέκεται υπο 
πάούτος δέ καί ό καλλωπισμς’ καί των έν'αύτή ναών καί I των ανθρώπων της εκκλησίας τό εγκωμιον τής Θεομητορος 
του τόπου έν γένει νά είναι υπέρτερος καί αυτής τής ποω- I καί ένω οί παντοειδείς πασχοντες επικαλούνται την βοη- 
τευούσης. θειαν τής Παρθένου, γονυκλιτεϊς, με συντετριμμένην καρδίαν,

Μη αέ έκλάβης φανατισμένην, διότι σοί επαναλαμβάνω Μ  < * ^ ή  καί μετάνοιαν καί οί κώδωνες σημαίνουν,
ουδέποτε ως προς τό θρησκευτικόν ζητημα υπήρξα ψυχροτέρα ^ην δόξαν καί τόν θρίαμβον τής θαυματουργοΟ, αί φωναί των 
τής στιγμές αύτής. Ά λ λ ’ έάν έγώ, ή όποια λατρεύω τάς πολιτών έπισκιάζουν βλην αύτήν την θρησκευτικήν κατάνυ- 
’Αθήνας καί καμαρόνω τούς καλλωπισμούς των μεθ’ όσης ύ ^  παί μεταβάλλουν άνεπαισθητως^τήν μεγάλην αυτήν έορ- 
περηφανείας καί χοερό£ς καμαρόνουν τούς πολυτίμους λίθους I τ71ν θρησκείας εις μεγαλην του εμπορίου και τής συν 

των αί πλούσιαι γυναίκες του κόσμου, έάν ηύχόμην καί έπό- I αλλαγής /,αν/ιγυριν.

θουν νά ΐδω την Τήνον πεοικαλλεστέραν καί αυτών των ’Α 
θηνών ακόμη, τούτο βεβαίως προκύπτει από αίσθημα πολύ 
γενικώτερον, πολύ πατριωτικώτερον.

Ή  Τήνος είναι τό προσκύνημα οχι μόνον τής θρησκείας, 
άλλα καί τής πατρίδος 8ιχ  τούς υποδούλους "Έλληνας, διά 
τούς ξενητευμένους, δι* έκείνους οί όποιοι έχουν ίσως λησμο
νήσει καί αυτήν την ελληνικήν καταγωγήν των. Τό εις τας 
καρδίας των φύσει ύπολανθάνον αί'σθημα τοΰ πατριωτισμού, 
πόσον γλυκά θά έξηγείρετο, πόσον τρυφερά θά άφυπνίζετο, 

όπόσους παλμούς στοργής καί λατρείας θά προεκάλει, εαν η 
πόλις της Θεοτόκου άνταπεκρίνετο πρότ την αγίαν πόλιν των 
Καθολικών, ητις άδελφόνει όλους τούς Δυτικούς λαούς- τής γης 
καί ητις έπί σειράν αιώνων διηύθυνεν οχι μόνον την πολιτι
κήν του ίδιου ’Έθνους, αλλά την Ευρωπαϊκήν πολιτικήν ολό

κληρον.

Τώρα εις "λην αύτην την αταξίαν δεν πταίουν κατά πρώ
τον λόνον οί Τηνιοι, ούτε οί τά τής εορτής διευθύνοντες, ούτε 
ό λαός. Λαός πτωχός ώς ό τής Τήνου έχει βεβαίως άνάγκην 
νά έμπορευθή καί νά πωλησγ διά νά ζησή. Καί η συγκέν- 
τρωσις του κόσμου άπο~ελεϊ βεβαίως σπανίαν ευκαιρίαν διά 
την άναζωογόνησιν τής έμπορικής κινησεως. Ούδεν δε δι
καίωμα έχουν άναντιρρητως οί έπίτροποι του ναοΟ, άλλ’ ούτε 
τοϊς έπιτρέπεται βεβαίως νά κανονίσουν αυτοί κατά την η
μέραν τας έορτής την κίνησιν τής άγοοας.

Τοιαύτας θρησκευτικάς καί έθνικάς έν ταύτω έορτάς κα
νονίζει ή ’Εκκλησία τού "Εθνους μετά τής Πολιτείας. Έάν 
ή ’Εκκλησία— καί έννοούμεν την ίεράν Σύνοδον— άπό κοι
νού μετά τής πολιτείας έξέδιδον έν πρόγραμμα τής εορτής 
διοργανοΰσαι παρά την θρησκευτικήν καί την έμπορικην πα- 
νηγυριν κατά τάς μεταμεσημβρινάς όμως τής ημέρας ώρας, 
έάν έκάστη έξ αυτών ιδιαιτέρως έμερίμνα ολίγον λογικω-

Ίδού διατί η ψυχή μου κατεπικράνθη, εύθύς ώς άπεβιβά- ^  ^  Λοπρβπο„ς %χΧ $ιεξ αγωγή;  τής

σθην εις Τήνον, τής οποίας η θέα πάν άλλο 3 τόν θρησκευτι- ^  g κευτικ ν̂ δέν θά προσεβάλλετο
 ! . .  ........ ..........A A? I ' ' . - . -κόν ένθουσιασμόν δύναται νά έξεγείρτ). ουτω καί ό έορτάζων ναός θά περιεβάλλετο με διαφορετικόν

Μικρά συνήθης έπαρχιακη πόλις, μέ δρόμους άκανονίστους, ¿ντελΰ; γ ν̂)τρον ζ έμπορευόμενος κόσμος θά έκέρδιζε
μέ άρχιτεκτονικην των μικρών άρχαιοτάτων ’Ιταλικώνπόλεων, I περΐ(Γ(50' τερα>

μέ τα δαιδαλώδη νΐΜΟίο τής Νεαπόλεως καί τής Βενετίας. φ 0β0θμαι, φί>η μου, οτι ή επιστολή μου αύτη θά είναι 
χαλικοστρωμένη, άναρριχωμένη μέ τούς άσβεστοχριστους κατα I μακροτέρα παρά όσον πρέπει καί δι’ αύτό άναβάλλω
τόπλεϊστον οίκίσκουςτης εις τό άνώμαλον καί άνωφερες έδαφοί I ^  τ ^ν πρ0, εχ^ μ0υ τ ήν συνέχισιν τών έκ Τήνου έντυπώ- 
της, μέ μίαν κεντρικήν άρτηοιακην οδόν, κάπως εύουτέραν I ^ου
φέρουσαν προς τόν ναόν τής Παναγίας, μέ μίαν μικράν χα· 
λικοστρωμένην πλατείαν έπί τής προκυμαίας, καί ιδού ή Τ ή  
νος. Ούτε περισσότερον, ούτε όλιγωτερον.

’Εξέρχεσαι την ημέραν τής πανηγύρεως Περιμένεις φυσικά 
νά ί'δης την πόλιν σημαιοστόλιστον, δαφνόστρωτον, τά κατα-

Η ΠΡΟΑΗΤΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ 
Α Ν Α  Τ Ο Υ Σ  Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ο Υ Σ  Λ Α Ο Υ Σ

Ό  όχλος, πολύ προ τών ιατρών, έκαμε την παρατηρησιν 
στηματα καί την άγοράν κλειστήν, τούς έντοπίους περιβε I ζτ ι  άτομά τιναέχουσιν ύπνωτιστικόν τόν οφθαλμόν. ΙΙαρατη-
βλημένους τά έορτινά των καί ποιούντας τάς τιμάς του τό
που των. Τίποτε άπό όλα αυτά. Ή  πόλις φέρει την καθημε
ρινήν της ό'ψιν.

Οί μικρέμποροι τών οδών καί ίδίρ: τής όδοϋ τής Παναγίας 
άπό του κρεοπώλου ρκέχρι του είκονοπώλου διαλαλοΰν θορυ- 
βωδώς τά έμπορεύμετά των, ένω οί προσκυνηταί άνά χιλιά
δας συνωθούμενοι διευθύνονται προς τόν ναόν. Θά έπίστευέ 
τις ότι ή έορτη ειναι^μ-όνον διά τούς ξένους καί όχι διά τούς 
έντοπίους. Διά τούς έντοπίους είναι μόνον έμπορική πανηγυ- 
ρις. "Ολα τά προϊόντα τού τόπου καί τών πέριξ χωρίων, 
βλαι αί μικροβιομηχανίαι, γυναικεϊαι καί άνδρικαί, όλα τά 
δυσκόλως κατά την διάρκειαν τοΰ έτους έκποιούμενα έμπο-

ροΰντά τινα, ταράσσουν αύτον, στενοχωρούν και εξ α σ κ ο ΰ σ ιν  

έπ ’ αυτού παράδοξον καί ίδιάζουσαν γοητείαν.
Την βασκανίαν ιδιαιτέρως παραδέχονται έν Νεαπόλει 

τής ’Ιταλίας, άλλά καί αυτοί οί άγριοι φοβούνται αύτην. Ο1 
Ινδοί τής ’Αμερικής την όνομάζουσιν σαχαπτέν, ήτοι δυ

στονίαν Κατά την φυλήν Λαοτιέν αί έκ τοΰ οφθαλμού εζερ- 
χόμεναι άκτϊνες φέ^ουσι τόν θάνατον, ώς φρονοϋσι και <ρ°" 
βοΰνται έπίσης οί Νεο-Καληδόνιοι, καί αύτοί οί Α ύ σ τ ρ α λ ο ι .

Κατά τής βασκανίας μεταχειρίζονται τά περίαπτα (φυ" 
λακτά), τών όποιων έκαμνον χρήσιν καί οί άρχαΐοι Ρωμαίο1 
καί νυν έτι οί Τούρκοι, οί Εβραίοι τοΰ Μαρόκου, οί Κ«' 
πριοι, οί χωρικοί τής Ελλάδος, οί Χαρράς τής Άφρι*ϋί*

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΏΝ KTPIQN 5

προφυλαττόμενοι μάλιστα άπό τής βασκανίας καί δι’ άφε- 
ψήματος φυτού τίνος. Εις τί λοιπόν συνίσταται ή βασκανία 
αυτή ; ’Ενταύθα ποικίλλουν αί γνώμαι καί αί περιγραφαί.

Μεταξύ τών συγχρόνων μόνον οί voriot ’Ιταλοί, δι’ οΰς ή 
βασκανία (jettatura) είναι δόγμα πλέον, έδωκαν ήμΐν τοΰ 
άκουσίου καί άσυναισθητου γόητος περιγραφήν σχεδόν πλη- 
ρη. Έ ν  γένει είναι ισχνός μέ ποόσωπον κοϊλον, μέ χοοιάν 
ώγράν, μέ χονδρούς καί ογκώδεις όφθκλμούς, ομοιάζοντας 
κατά τι τών του βατράχου,οΰς συνήθως καλύπτουν δι’ όμμα- 
τουαλίων, μέ ρίνα χονδρήν, διαπεραστικόν δέ καί άέτειον τό 
βλέμμα. Έ ν  Νεαπόλει τής ’Ιταλίας πρεσβεύουσι μάλιστα 
ότι τοσούτω μάλλον καθίσταται ό βασκάνων έπίφοβος, έφό- 
σον καλύπτγι τούς όφθαλυ-ούς του δι’ ύάλων πρασίνων. Έ ν  
Σικελία ή εΐκών αυτή ύφίσταται μετατροπάς τινας. ΦοονοΟν 

οτι τό χρώμα, παντός γόητος είναι πρασινωπόν, οί οφθαλμοί 
μικροί, ή ρίς μακρά καί καμπύλη καί ό λαιμός μακρός.

Παρ’ ήμιν θεωροΟσιν ώς έπικινδυνωδεστάτους τούς άν- 
θρώπους μέ κοίλους οφθαλμούς, σκιαζομένους υπό έξεχου- 
σών πολύ όφρύων,τούς ιδιαζόντως άκαθάρτους άνθριόπους, τούς 
ταπεινής καί βωβής φυσιογνωμίας, τούς στραβίζοντας (άλ- 
λοιθόρους), τούς έχοντας οφθαλμούς χρώματος θαλασσοπρα
σίνου, μέ ζοφεράς λάμψεις, καί άπαισίας έκφράσεως.

Έν Γερμανία, οί άνθρωποι μέ σκιεοούς καί διαπεραστι
κού; οφθαλμούς, κοίλουο καί έρυθρούς, είναι γόητες. Ό  Γκώλ 

έν τώ έργω του « S e le c t  cases  o f  co n s c ie n c e »  πολεμεϊ την 
γνώμην έκείνων, οίτινες έν ’Αγγλία έκλαμβάνουσιν ώς γόητα, 
τόν έγοντα τό παλαιόν είδωλολατρικόν σημεΐον, τούς με- 
γάλΓυς οφθαλμούς, Έ ν  ’Ισπανία ώ; γόητες θεωρούνται οί 
έγοντες οφθαλμούς άσθενικούς, άμφιβόλου καί ποικίλλοντας 
χώματος καί έκείνους τών όποιων αί κόραι τών οφθαλμών 
είναι διαφόρου χρώματος καί μεγέθους.

Οί ΣλαΟοι λαοί δυσπιστοΰσι πρός τούς βκθεΐς όφθαλμούς. 
τούς πολύ έξέχοντας καί έχοντας ζοφερόν τό βλέμμα. Έ ν  
Ρωσσία θεωρούνται κακοποιοί οί μαύροι οφθαλμοί. Οί Τοϋρ 
κοι καί οί Σύριοι φοβούνται τούς όφθαλμούς, τών όποιων τό 
κρυσταλλώδες ύγρόν είναι κυανοΰ άνοικτοΰ χρώματος φαιού-

Οί Κιοκάσιοι ΘεωροΟσιν έπίσης ώς κακοποιούς όφθαλμούς 
τούς έχοντας ί'διόν τι σχήμα καί χρώμα μη κοινόν πρός τό 
τών άλλων άνθρώπων, δπερ είναι ένδειξις τάσεως πρός γοη
τείαν.

Έ ν Μαζωνίρ:. έάν παρατηρηθεί τις υπό άνθρώπου έχοντος 
πάσχόντας τούς όφθαλμούς, μαγεύεται. Εις τάς νήσους Χ α - 
βαί προμηνύεται δυστυχία εις τόν άνθρωπον, "στις συναν- 
τησγ άλλον μέ πάσχοντας καί φλογισμένους όφθαλμούς.

Εις τό Γερρύ έν Γαλλία διακρίνονται τά άτομα, τά έχοντα 
την άπαισίαν αύ-ην ιδιότητα του γοητεύειν καί βασκάνειν, 
έκ τών παραδόξων καί ζοφερών ηθών των. Έπιζητούση/ ά- 
διακόπως την μόνωσιν καί όσον όμιλώσι καί χειρονομώσιν, 
όταν εύρίσκωνται μόνα, έπί τοσοΰτβν δείκνυνται σιωπηλά καί 
έίρεμα, όταν εύρίσκωνται μ ετ ’ άλλων άνθρώπων. Έχουσι τό 
βλέμμα διαπεραστικόν καί οξύ ώς κοπτερην μάχαtpav, άλλ’ 
ώς νά ήθέλησεν ή φύσις νά έλαττώσγι τό υπερβαλλόντως κα
κοποιό» τού όφθαλμού των, τά έκαμεν ώστε νά άντιμετο- 
πιζωσι τούς άνθρώπους διά λάμψεων μόνον, ώς λέγουσιν οί I

χωρικοί, καθόσον τό βλέμμα των διεισδύει εις τά μυχιαίτατα 
τής ψυχής.

Έ ν  ’Ιταλία καί έν Στυρία, οί στραβίζοντες είναι γόητες. 
Παρά τοϊς "Αγγλοις Γυψίοις φέρουσι δυστυχίαν. Μη προση- 
λώσγς τό βλέμμα έπί στραβίζοντας, λέγουσιν οί Τούρκοι, θά 
σέ βασκάνγ).

Έ ν  Τρανσυλβανία:, έν Σ'υοία, έν Κορινθίιγ, έν Ουγγαρία, 
ή δύναμις τού βασκάνειν άποδίδεται ιδίως εις τά άτομα, 
τών όποιων αί όφρύς ένούνται εις την ρίζαν τής ρινός. Έ ν  
’Ιρλανδία δέ εις τούς έχοντας μελανάς καί προεξεχούσας 
όφρΰς

Τέλος, άναγνωρίζεται ό γόης έκ τοΰ πυρρού χρώματος τής 
κεφαλής ή τού γενείου αυτού. Οί πυορότρυχες είχον πάντοτε 
κακήν φημην. Έ ν  τή αρχαία Αΐγύπτω, έξαιρέσει τών ξένων, 
συνηντων όλίγους πυρρότριχας έγχωρίους, άλλά τούς δβριζον, 
καί έκακοποίουν. Κατά τάς θεομάς δέ ημέρας έθυσίαζον πυρ- 
οό-ριχας έπί τού τάφου τοΰ θεού Όσίριδος. ’Αντιπάθειαν έν- 
έπνεον έπίσης οί πυροότριχες έν Κίνα, «ίς τάς νησους’ *τής 
Μεσογείου καί εις Σκωτίαν καί ύποπτοι εϊνε είσέτι παρά 
τοϊς Τούρκοις. Οί δέ Χριστιανοί άναπαριστώσι τόν ’Ιούδαν 
τόν Ίσκαριώτην μετά πυρράς γενειάδος «Μη τοποθετήσαι 
ποτέ μεταξύ βραχούν καί πυρρού άνθρώπου». «Μη άφ;νης ποτέ 
τό βλέμμα πυορού άνθρώπου νά ποοσηλωθή έπί σού» είναι έν 
'Ιρλανδία δύο πκροιμίαι συνειθεστάτης χρησεως. «Ιΐυρρόν γέ-  
νειον, υφος διαβόλου»., λέγουσιν έν Γερμανία, έν τή  έπαρχία 
Άργκώ.

Γνωστόν καί τό δίστιχον ;

K o x x ir a  y é r e i a  μ ά τ ι α  γ α Λ α τ ά ,

Δ οχτ ΐον  τον ΔιαβόΛον, ψ ν χ η  το ΰ  Σ α τ α τ α .

Παρά τοϊς Βάσκοις έν Ισπανία άποφεύγουν τούς άνθρώ
πους, τούς έχοντας πυορόν γένειον.

Ό  τύπος, δέ ον φοβούνται πλειότερον, είν^ι ό διαφέρων 
κατά τι τών λοιπών άνθρώπων, καθόσον ή παρχδοξότης του 
έκπληττει καί παρέχει φόβους.

(Έ χ  τοΰ Γ«λλιχοΟ) Μαρία Γ«ωργι48ου

Τ Ο  ΠΑΡΑΠΟΝΟ Τ Η Σ  Κ Ο Ρ Η Σ

Σ τ'  ά σ τ έρ ι  πον γ 2 νχ ά  φωτοβ'Άεΐ,  
σ τ  or  ουρανό π ε ρ Μ α ρ π ρ ο  τό βράδυ., 

p i  τη Λευκή α ιθ έρ ια  του στοΛή, 
a à r  ψωτερό ά τ ίρ η το  π ε τ ρ ά δ ι .

Σ τ' ά σ τ έρ ι που γΛνχά φ ω τιδοΛ ιϊ
σ υ χ ν ά  τ ά  ρ ά τ ι α  στρέφει δαχ ρ υσ ρέν α  

x a i ρ ε  π ιχρό π α ρ ά π ο ν ο  ριΛ εΐ'
« Τ ά  όν ειρά  ρυ υ  βΛ έπω ένα έ ν α . . .

Ν ά φεύγουν σ ά ν  τρ εχ ο ύ ρ εν ο  νερό, 
σ ά ν  φύΛΛα π«·ϋ ô ά ν ερ ο ς  τ ά  π α ίρ ν ε ι,

Ν ά  σθΰνΐύντ' ή εΛ πίδες ρου  θωρώ
σάν άνθος πον χΛ ω ρό a τόν χΛώνο γ έρν ει.



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Γ ι ά  πές μου, συ  ά σ τ έρ ι  φωτεινό,
που ξ έν ν ο ιασ το  τη Λάμψι σου σκορπ ίζεις  

έχ ε ι  ψηΛά πού ζής στόν  ουρανό κ
κι όΛόχΛηρον τόν"κόσμον άντιχρύζεις .

Γ ιά  π ές  μου ή μ α τ ιά  σου ή χρυσή
που Λες πως μ ε κ υ ττά ζε ι δαχρυσμένη , 

σ ά ν  νά ποινής α σ τ έρ ι μ ου* κ α ί συ
ποϋ μ ε  θωρεΐς χΛωμή κ α ί]  Λυπημένη.

Γ ιά  π ές  μου ή μ α τ ιά  σου ή χ ρυσή  
ε7δ’ ά π ό  μ έ ι α  ποιό β α σ α ν ισ μ έν η .

Αέν ε ινε κρ ίμ α ,  πές μου, πες  και  σύ  
ό πόνος την κ αρδ ιά  μου νά  μ σρα ίνη  ;

Α κ όμ η  δ ίν  έγνώ ρισα  χαΛά
τόν κόσμο κι' έχ ω  τόσ α  π ε ρ α σ μ έ ν α ...  

ά χ  ! π ά ρ εμ ε μ αζή  σου ’χ ε ΐ  ψηΛά,
νά  ίδώ πονούνε κι' αΛΛοι σά ν 'χ ς  ε’μ έ ν α ; »

Ε ίπ ε  μ ε  Λύπη ή κόρη μυστική
κι' έγνρε χάμου  τώμορφο χεφά.Ιι,  

κ α ί  τότε  άπ' την ουράνια  φνΛαχή, 
τή γαΛανή του άπ ειρου  ΛγχάΛη,

Έ γΛ ύστρησεν ,  έγΛύστρησ’ άπ αΛ ά  
τ ’ ά σ τ έρ ι  χ,αί ς ’ τής κόρης τό χεφάΛι 

τό όΛόξανθο ¿στάθηκε δειΛά
κι' ¿φώτισε τάθω ά της τ ά  χά.ΙΛη.

ε*Αν ήσουνα έσν στόν  ουρανό
κι ά ν τ ίκ ρ ίζ ε ς  τόν  κόσμο σ ά ν  κι εμ ένα ,  

θά έβΛεπες μ ε  μ ά τ ι  φωτεινό
π ρ ό σ ω π 'ά χ ν ά  παντού και Λ υπημένα.

Αι !  »όρη, μη π α ρ ά π ο ν α  π ικρά
τό  σ τό μ α  σου τό ρόδινο σκορπίζη,  

στόν χόσμ' α υ τ ό  που βρέθηκες ,   ̂
άΛηθινή καν έν α  δε στοΛίζει.

Κ α θ ’ ένας έ χ ε ι  Λύπη στην καρδ ιά ,  
κ α θ ’ έν ας  που σχΛηρά τόν β α σ α ν ίζ ε ι ,  

μ ά  τή δική τον Λύπη ποιό β α θ ε ιά  
κ α θ ’ ένας ,  ποιό μεγάΛη τή νομίζει.

Π αν τού  εινε χυμένη ή συμφορά
κ α θ ’ έν ας , ν α ι ,  κ α θ ’ έν ας  υποφέρει 

μ' ά ν  ά π ’ τόν  κόσμο\ πέταξ’ ή χ α ρ ά ,
θά τήν ενρής μ ια  'μ έ ρ α  ς’ άΛΛα μέρη.

Ε ίπ ε  τ ά σ τ έρ ι ή συχ α  γΛυκά 
ω σάν πνοή ανέμ ου  μυρωμένη, 

που Λόγια ψ ιθυρίζει μ υ στ ικ ά
σ τ ά  Λ ούΛ ονδα... κ ι ’ ή κόρη κοιμ ισμένη.

Ψ ιθύ ρ ισε μ ’ ΙΛ πίδα σ ιγαΛ ά.
θ ά  τήν εΰρώ μ ιά  μ έρ α  ς ’ ΆΛΛα, μέρη ··. 

Κ αΛ ά μου Λές, ά σ τ έρ ι μου, χαΛ ά,
α χ  !  ποιός σ τόν  κόσμο, ποιος δ εν  υποφ έρει.

Ζ κνθ(ηητ) I. Κ α λ ο ιτ ύ ιιη

ΤΟ ΤΕ Ϊ ΟΝ
Κατά τάς ηαερκς τ^ς υποδοχές, το τέΐον προτφέρετκι έν 

τ·  ̂ κίθούτΥ) Τι εις παρακεκΑεννιν τινά ¡Λίκροτερκν αίθουσαν, 
διότι τι εις το έστιχτόριον μετχζχσις λαμβάνει δφος έπιβε- 
β̂ ν)[Λενου άπογευαατινοΟ φαγνιτοΰ, τό όποιον διακόπτει και 
έκτροχιάζει τάς συνδιαλέξεις, διαθέτει δυσάρεστος άντί νά 
εύχαριστί), και διαλύει τό μεταξύ των κεκλιμένων διέγειρό- 

μενον έκ τνίς οίκειότΥΐτος θελγνιτρον.
Αί διά διπλών σειρών ύπερκειμένων σανίδων τράπεζαι, αί 

έπιλεγόμεναι «τράπεζαι του τείου» έγκατελείφθνισαν, άνΐι- 
κατασταθεϊσαι υπό μεγάλων δίσκων, στηριξομένων έπί τρι
πόδων, ί?ί έπί τ* ς̂ τετραγώνου τραπέξης, ο̂ τ̂ ς επιτρέπει καί 
την καλλιτεχνικήν τ^ς του τείου συσκευές διευθέτηση/ καί 
την έκτύλιξιν των πολυτελως πεπο·κιλμ?νων τραπεζομανδύ- 
λων καί μάκτρων, τά όποια πεοιδάλλονται ώς έπί τό πλεϊ- 
στον υπό χονδρές άλλ’ ωραίας δαντελλας. Αι θεσεις ε<ρ ων 
τίθενται ή τεϊοδόχη καί σακχαροδόχη καί λοιπά διά τό 
τέϊον χρησιαεύοντα έξαρτηματα, χωρίζονται διά διασταυρου
μένων ταινιδν, αί όποϊαι καταληγουσι/ εις τό άκρον τ^ς 
τραπέζης, διά μεγάλου φιόγγου, προσηλουμένου έπ* αύτοΰ 

καί ενός άνθους.
Φ ιλ ό κ α λ ο ς

ΥΓΙΕΙΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Π α^πμοναΙ μ π τ ρ ό τ η τ ο ς

Ό  Εί<Λίΐθ1ζ, διάσημος γυναικολόγος, υποστηρίζει δτι αί 
πλεϊσται των αδιαθεσιών καί ταραχών, των έπακολουθουσων 
τόν τοκετόν, οφείλονται εις την κακήν δίαιταν. Ή  εις εν- 
διαφέρουσαν κατάστασιν γυνη όφείλει νά άποφεύγγ την υ
περβολικήν πόσιν υδατος καί λευκωμάτων, διότι άμφότερα 
έπάγονται την ύπερβάλλουσαν άνά^ττυξιν του έμβρύου.

Ιδού η ύπό του Εΐοίΐΐιοΐζ διατασσομένη δίαιτα, ·?)ν υπο
στηρίζει έξ 25  παρατηρήσεων καί άλλων τόσων αισίων άπο- 

τελεσμάτων.
Νωπόν κρέας άπ:·ξ τ^ς ημέρας εις μικράν ποσότητα· λα

χανικά νωπά, σαλάτας, γεώμηλα, άρτος καί βουτυρον, συνή
θης τροφή. Αποφυγή οσον τό δυνατόν ώων, πιζελίων και φα
σολιών, πλουσίων εις λεύκωμα. ’Απαγορεύονται έπίσης ο οί
νος, ό ζΰθος καί τά πνευματώδη ποτά καί η πόσις δε απλοΰ 
υδατος έπιτρέπεται μόνον εις περίστασιν υπερβολικές δειψης- 
Μ ετ’ αφθονίας έπίσης έπιτρέπονται οί καρποί έψημένοι ?Ι 
ώριμοι.

Ή ’καταφανης υπέροχη τοΰ συστήματος τούτου έμφαίνεται:
Εις την διατηρουμένην δραστηριότητα τ έ ί  γυναικός μεχ?1 

τ έ ς  παραμονές τοΰ τοκετού.
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Εις την ταχύτητα καί ευκολίαν τοΰ τοκετοΰ καί εις περί- 
στασιν μάλιστα καθ’ ην οί προηγούμενοι ύπέρξαν δύσκολοι.

Εις την άρίστην ποιότητα καί ποσότητα του γάλακτος, έν 
ίί περιπτώσει η μητηρ μόνη όηλάσνι τό τέκνον της.

Καί εις την σπουδαιοτάτην ένδειξή πασών, οτι τά παι- 
δία γεννώνται υγιέστατα, καλώς έσχηματισμένα, μολονό.ι 
μικρά· τό μέτριον δε βάρος αυτών είναι 6 λίτραι καί η περι
φέρεια της κεφαλές 3 δ έως 34  εκατοστόμετρα.

Δοχτωρ Coulomb

Ή  γύμνασΊς δια ποδηλάτου εινε έπ ιβλα βλς  είς  την 
καρδίαν ;

Είς την έρώτησιν ταύτην άπαντώμεν άδιστάκτως δτι όλι- 
γώτερον βεβαίως βλάπτει την καρδίαν η έξάσκησις 3tà πο - 
δηλάτου, δταν αυτη μετρίως ένέογέται, έ  ή άνοδος λόφων 
καί αποτόμων βουνών. Τά αποτελέσματα ομως έπί τές  καρ- 
δίας καί τοΰ ποδτλάτου καί τές  ανόδου τών όρέων είναι 
σχεδόν δμοια, η εύεργετικά η καταστρεπτικά, καθόσον ύψί- 
στη προσπάθεια $ διά τό έν ^ διά τό άλλο άποβαίνει κιν

δυνώδης καί πολλάκις μοιραία. Ούχίίττονό έκ τοΰποδηλάτου 
κίνδυνος είναι άμεσώτερος,ώςέκτές κατά τόν δρόμον άναπτυσ- 
σομένης έντάσεως τών μυών δπερ δεν συμβαίνει οσάκις άνέρχη- 
ταίτις όρη πεζέ;. ’Οσάκις δε η ά απνοη καθίσταται δύσκολος 
και ασθμαινουσα, εύκολος η κατανόησις οτι η καρδία κατεπο- 
νηθη ώς καί οί πνεύμονες. ’Ιατρός δέ τις. είδικώς σπουδάσας 
τό ζητημα τοΰτο, άπεφάνθη οτι έφόσον έπί του ποδηλάτου 
δύναταί τις ν’ άναπνέγ μέ στόμα κλειστόν, ή καρδία ούδένα 
διατρέχει κίνδυνον.

Τ ά  κ α ύ μ α τα  θ εραπ εύ ον τα ι δ ιά  τον γάΛ αχτος. Ό τα ν  τις 
καγ δι οιουδηποτε τροπου, οφείλει άμεσως νά βυθίση τό καέν 
μέρος έντός βρασμένου άλλά ψυχοανθέντος γάλακτος άγελά- 
δος, νά τό άφησγ δέ μέχρις ού παρέλθγ ό πόνος "Η άλλως
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, ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ

Ο Γοδιφρουϊ ένοηαε τότε οτι ή νεαρά γυνή δέν ήτο ευτυχής καί πα- 
ρετήρΐ]<ιε μετά δέους, ότι ψυχρά πληγή, αίμάοοουαα ϊτι, ΰπήρχεν έν τή καρ· 
ί ;ϊ  της.

Ειιτοτε ολοκλήρους νύχτας δ'ήρχετο αύπνος, σχεπτόμενος τό παρόν, δια- 
βλέπων εν τφ μέλλοντι χαι συνδιαζων τά μέσα δι’ ών βά χατέχτα τήν χαρ- 

έχείνην, ήν ώς άρπαξ χατίλαόεν. Άπεφάσισε δέ νά άφίνη αυτήν ένίοτε 
μονήν διά νά γίνηται δεχτός μετά κλειστού ζήλου έν τή έπισ ροφή.

„ Οθεν τήν πρωίαν εκείνην έξήλθε μόνος, σκοπών ν’ άχολουβήση τό πρό- 
ϊραμμα του, άλλά μετά ανιαρόν περίπατον, έπανήλθεν άναμένων να ί'δη την 
Ευγενίαν άπό τής θΰρας· αλλ1 ουδόλως έιράνη. Έπανεϋρεν αυτήν Ιν τή μι** 

αιθούση, κρατούσαν ρΰλλα χάρτου γεγραμμένα και υγρα είσέτι, μέ λάμ- 
ποντας οέ οιεθαλμούς διευθυνθεΐσαν πρός αυτόν.

Σε ανβπλ^ρωσα, ειπεν, ώς ήόυντ|θην κάλλιον, άναγνώαατε και προι- 
®̂ α«τε λέξεις τινας. Δεν είναι πρέπον ό τόσον μακράν ευρισκόμενος φίλος μας, 
ν* «τερήται επιστολών μας.
 ̂ λπ λτ)ατως άνέγνωσε τάς γραμμάς, ας τήν προτεραίαν ειχεν υποσχεθή ότι 
*  εγραφεν ο Ιδιος, εξ ών επείσθην ότι ουδέποτε υπήρςεν ερως μεταξύ τής συ- 

του καί τού Πατρικίου. Ουδεις δέ πλ^ον μεταξύ αυτών έγένετο λόγος 
.* ΐρ ι αυχοΟ, μ^χρι τής ημέρας, καθ’ ήν έλήφθη ή άπάντησις, ήν έμάντευσεν ή 

γινια Ιν μίβφ τόσων επιστολών,αλλά δέν ετόλμησε νά τήν άποσφραγώ^ πρώ-

νά έπιθέτν] πκνία βρεγμένα διά γάλακτος εως o j έττέλθη αι
σθητή άνακούφισις. Ότοια^η^οτε καί δν εινε ή σπουίαιο- 
της του κακού, η πληρης θερκπεία δεν βρα^ύνει^ νά έπελθ*/].

  ■ nnonmjoryw  ----

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α
Βραιβσΐον Μοντιών. *Η Γαλλική ’Ακαδημία εβράβευσε κατά τό ετος τούτο 

δύο γυναίκας τήν ’Ιωάνναν Καριέ, και τήν Όκταβ''αν Βρυνέ. Και τήν μέν 
πρώτην διά τήν ακραν αυτής αύταπάρνησιν και τήν άκάματον εργασίαν άπ1 

το  ̂ βί°υ τγ)ζ προς συντήρησιν τής οίκογενείας της και παροχήν πρός 
αυτήν σγετικής άν^σεως, μέ κίνδυνον τού νά ύφίσταται στερήσεις αληθείς 
αυτη ή ιδία, και τήν δευτ^ραν διά τήν σπανίαν αυτής άοοσίωσιν πρός οικογέ
νειαν παρ ή από έτών υπηρέτει και τήν οποίαν δυστυχήσασαν είργάζετο αυτή 
Γνα συντηρή.

Εξαίρομεν τήν είς άπλάς γυναίκας άπονεμηθεϊσαν ύψίστην αυτήν τιμήν, πι
στοποιούταν απαξ ϊτι ευχαρίστως ότι δέν εξηφανίσθησαν τά ( γενναία αισθή
ματα και αί υψηλαι πρός άφοσίωσιν κλίσεις, διατηρούμεναι αμείωτοι έν τή 
γυναικεία καρδ/qi και υπ’ αυτής Ικδηλούμεναι.

Ορωτοφκ'-ής γυναικεία έργασία. *Η Miss Τ . Braddon, ή μάλλον 
γόνιμος μυθιστοριογράφο; τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, τό λατρευτόν εΓδωλοΑ 
πασών τών Αμερικανίδων, μ^λει νά Ικδώση τό Ιξηκοστόν αότής μυθιστόρημα. 
Έ π ί τριάκοντα τρ^α εχη έργασθεΐσα άνήγειρε ιό επιβλητικόν αύτό τής γρα- 
φιδος μνημεΐον Τρεις τόμοι άπο:ελούσιν έκαστον έργον τής M iss Braddon, 
ώστε τό σύνολον ανέρχεται είς Ικατόν όγδοήκοντα τόμους, άναπαυομένους επί 
τής συνειδήσεώς της.

’'Αγγλος τις, θελχθείς υπό του εύγλωττου αυτού αριθμού, εκαμ* τήν έξής 
λεπτολόγον καί διδακτικήν στατιστικήν, εύρεν ότι ή M iss Braddon Ιγραφε 
δύο χιλιάδας σελίδας κατ’ έτος, ήτοι έξ τυπογραφικά φ^λλα καθ' ημέραν. Φρι- 
κώδης, φρικώδης ό'γκος ! ώς ειπεν ό Σαίκσπηο.

Α ο γ ία  πριγκήπισαα Έ  πρικήπισσα Ελένη τοΰ Μαυροβουνίου είνε μία 
από τάς γραφούσας γυναίκας.

— Ε χ ει δημοσιεύσει μέ/ρι τοΰδε πολλά έργα της, τά όποια πολυ άναγι- 
νώσκονται έντός τού Κράτους τού πατρός της.

—  Τώρα επί τή εύκαιρία τών αρραβώνων της μετά τοΰ διαδόχου τού ’ Ιτα
λικού θρόνου αί Γερμανικαί εφημερίδες δημοσιεύουν πολλά φιλολογικά 
ϊργα τής πιγκηπίσσης.

τη. Έ κ τ ·τ ε  τακτική αλληλογραφία διωργανώθη μετά τού Ιρημίτου του ’Αλ
γεριού, ώς τόν ώνόμασεν ή Ευγενία, καί τακτικώς έλάμβανον ε’ν εΐ'δει ήμε 
ρολογίου περιγραφικάς απαντήσεις, ιύγενεΐς καί άπλάς δυναμένας νά δημοσι&υ- 
θώσι καί είς έφημερίδα.

Μετά τήν άφιξιν τής μητρός Σωβάλ εις ΓΙομευράς, περί τά μέσα Μαίου, ή 
κατοικία τού Γοδειρρουά ετέθη έπί τών ώρισμένων αΰτής βάσεων, άναλαβόντος 
έκάστου θεράποντος τήν τακτικήν αύτού έργασίαν έν τή πορεία τού οΓκου καί 
πάντων περιτρόμως προσβλεπόντων τήν διά στιβαρας χειρός τά πάντα διέ- 
πουσαν οίωνεί πυργοδέσπο:ναν.

Μετ’ εύνοϊκωτέρου δμματος τήν άφιξιν ταύτην είδεν ό ’ Αντώνιος, όστις 
ανέθηκε τή πενθερα αύτού καί τήν διαχανόνισιν τών σχέσεων τού οίκου μετά 
τών πέριξ κατοίκων παρ’ ών διεδόθη ότι άπολέσασα τήν φωνήν ώς άοιδός ή 
Ευγενία άπεσύρθη είς Πομεϋράς, πολιτικώς μόνον συνεζευγμένη μετά του Γ ο - 
δεφρουά

Άναλαβούσα ή ιιήτηρ Σωβάλ τά ηνία τής γενικής διευθύνσεως, προσεκά- 
λεσεν είς τακτικόν άνά πάσαν Κυριακήν γεύμα έν τώ πύργω τόν ’Εφημέριον 
τής κωμοπόλεως, όπερ έδραίωσε τήν πεποίθησιν ότι οί κάτοικοι τού Πομεϋράς 
ησαν έν τάξει πρός τούς κανόνας τής ’Εκκλησίας.

Πρωίαν τινά θορυβωδώς [ήνοίχθη ή μεγάλη τού πύργου θύρα’καί είσήλθε 
πρεσβεία εκ τής πλησίον πολεως Βιαρίτζ, άποτελουμένη έκ τεσσάρων κυρίων, 
οιτινες μετά πολλών υποκλίσεων καί κοσμητικών επιθέτων παρεκάλεσαν τόν 
«αγαπητόν διδάσκαλον» νά συναινέση όπως δημοσιευθή έν τώ |προγράμματι 
διοργανουμένης ύπέο τών πτωχών τής πόλεως μεγάλης συναυλίας καί ή με
γάλη συμφωνία έκ του«Κωνσταντίνου» τής πριγχηπίσσης Άδοσίδου,ήν ήλπιζον 
ότι εύγενώς προσφερομένη υπέρ τών πτωχών θά συγκατετίθετο "νά ψάλη ή κυ
ρία Γοδεφρουά. Εκ τής συμμετοχής ταύτης έφρόνουν”ότι καί έκ Μαδρίτης 
θά προσήοχοντο εις την συναυλ'αν καί αί είσπράξεις^θά ήσαν σημαντικαί.

Ό  Γοδεφρουά έπί τή άπροόπτιμ ταύτη προτάσει παρέμεινε^ σύννους, άδυ^
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Σ Τ Ν Τ Α Γ Α Ι
Κ α ρ υ ίά χ κ χ . 100 χαρυδάχια, 1)2 όχά ζάχχαρη, 1)2 άχαν μΛι. Καθαρίζετε 

τα xapuBáxta τά χαράζετε xat τα ρίπτετε «!; χρτο νερό. "Επειτα βράζετε νερό 
χαί τα ρίπτετε νά βρασουν έως νά πίπτουν άπό την χαρφίτσα. Τα άρίνετε πά
λιν είς χρίο νερό 3 ημέρας χαι τά αλλάζετε δυό φορές τήν ημέραν. Βράζετε 
τά σιρόπι xat τά βάζετε μέσα χαι εις ένα τουλπανάχι όλίγα χαρεφίλια τό ο
ποίον άφίνετε εως οτου τα κατεβάσετε.

'Υ δ ω ρ  Κ ολω νία ς. Ή  ΐχλεχτοτέρα συνταγή ή του Jean  M arie Farina 
τής Κολωνίας έχει ούτω :

Διά δέχα λίτρα; ̂ οινοπνεύματος 90 βαθμών λαμβάνουν : Έχχείλισμα περ- 
γαμότου 620 γραμμάρια. Έχχείλισμα λεμονίου 310 γραμμάρια. Έ χ χ είλ ι- 
σμα ’Λνθονέρου 80 γραμμάρια. Έχχείλισμα δενδρολιβάνον 80 γραμμάρια- 
Έχχείλισμα γαρυφάλλων 160 γραμμάρια. Έχχείλισμα χίτρων 120 γραμ
μάρια.

Άφίνουν άλας αύτάς τάς οόσίας νά μουσκεύουν έπι τριάκοντα ήμέρας χαι 
χατόπιν τάς συρώνουν.

Τ Ρ Ο Χ ΙΟ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Α Θ Η Ν Ω Υ — Π Ε Ρ Ι Χ Ω Ρ Ω Ν

Γ ο α μ μ α Ι  Α θ η ν ώ ν  Π .  Κ .  Φ α Α ή ρ ο ι τ

d ç o p o M y io r  ίσ χ ΰ ο ν  ά π ό  τής Τ ετά ρ τη ς  3 ’djrpiMou 18 9 6

Σ Τ Μ Β Ο Τ Α Α Ι
"Ο ξος το υ  ΣηΜη Οινόπνευμα 1 λίτρα Ρυτίνη τοΟ στύραχος 80 γραμ- 

μάοια. 'Οξος αρωματικόν 25 γραμ Βάλσαμον του Περσου 25 γραμ. Άνθό- 
νερον χαι έχχείλισμα μοσχοχαρύων είς 5 σταγόνας |ξ εχάστου.

”Ο ξος άρωμα, τεχ ό ν . ’Αναλύετε Ιντός 250 γραμμαρίων όξιχοΟ οξέος, 
χαρφοραν 30 γρομράρια χαι άφίνετε να μθ"οχυση επί χότώ ίμ έρ »;, 25 γραμ

μάρια φύλλων έξ έχάστου των έξης φυτών. Δενδρολιβάνου Άψίνθου ρύτη<(πιε 
γάνου) Μέντας Έ π ι πλέον 8 γραμμάρια. Λεβάντες Λειοτριμμένα μοσχοχα
ρύων Έλελίφάσχου Γαρυφαλλοχχοχων χαΐ Έλελιφάσ«ου Ριζών Αγγελικών.

Ή  Χυμψότης χαι ή στερεότης τών γυναικείων ύπυδηματων τού Ιν τή ήμε 
τέρα πόλει διακεκριμένου τεχνίτου ΙΩ Α Ν Ν Ο Υ  Τ Σ Α Μ Η  εις τοιαύτην προή- 
χθη τελειότητα, ώστε ή Α . Τ . ή Πριγχίπισσα Σοφία έτίμησε τόν "Ελληνα 
τεχνίτην διά τής 'Υψηλής πελατείας της χαι τής ύπερόχου τιμής « 'Υ ποδη
ματοποιού τής Αύλής τής Α . Υ . τής; ΓΙριγχιπ!σσης Σοφίας».

ΓΑΛΑ τοΟ 'Υ[/.ϊ)τοΰ άρωριατίΛόν κ,οά γλυκύ, άδ λον κοιί 
παχύτατου πωλείται είς τό γαλακτοπωλεΐον Γιαννετζου επι 
τ-ής όδοΟ Ιΐραξιτέλους άρ. 4. Τό συνιστώμεν θερμώς, κατά 
τήν εποχήν αύτήν, καθ’ ήν τόσον σπανίζουν τά αγνά γά 

λακτα.

Έ ξ  Αθηνών είς Φάληρον 
D ’ A th èn es à P h a lè re

Έ χ Φαλήρου εις ’Αθήνας 
P h a lè re  à A th è n e s

r i . Μ. Μ. Μ 11. Μ. Μ. Μ.
6 .— 1 0 .4 0 1 2 .4 0 4 .4 0 6 .4 0 1 0 .4 0 12 .4 0 4 .4 0
6 .4 0 11 20 1 .2 0 5 .2 0 7 .2 0 4 1 .2 0 1 .2 0 5 .2 0
7 .2 0 1 2 .0 5 2 . — 6 . - 8 . - 12  — 2 . — 6 . —
8 . — 1 0 .— 2 .4 0 6 .4 0 8 .4 0 — 2 .4 0 6 ,—
8 .4 0 3 .2 0 7 20 9 .2 0 3 .2 0 7 .—
9 .2 0 4 .— — 1 0 .— 4 .— 8 . —

Τάς Κυριάκός χαι Έ ο ρ τά ς καιρού έπιτρέποντος.

Μ . Μ Μ. Μ. Μ . Μ. Μ . Μ. Μ . Μ. Μ. Μ .
1 2 .0 5 3 .1 0 6 .1 0 1 2 . - 3 .3 0 6 .3 0
1 2 .4 0 3 .4 0 6 .4 0 1 2 .4 0 4 .— 7 . —

1 .2 0 4 10 7 .1 0 1 .3 0 4 .3 0 7 .3 0
— 4 .4 0 7 .4 0 2 . — 5 . — 3 . -

2 .1 0 5 .1 0 — 2 .3 0 5 .3 0 8 .3 0
2 .4 0 5 .4 0 3 . — 6 . —

Έ χ  Καλλιθέας εις ’Αθήνας —  K a lit lié a  à  A th èn es.

Π. Μ. 5 .3 5  6 .1 5  Μ . Μ . 9 .1 0

Έ ξ  ’Α θηνών είς Καλλιθέαν —  A th è n e s  à  K a lith éa .

Μ . Μ . 7 .5 5  8 .3 5  9 .3 0

Β Ο Τ Τ Υ Ρ Ο Ν  γευστικόν και ά^ολον του Παρνασσού ποιό- 
τητος άρίστη; πωλείται είς τό έμιπορο?ραπτικόν κατάστηθα 
του κ Νικολάου Πύρρου οδός Γ εω ργ ίου  Σ τα ύ ρ ον  άρ. 8 .  Πάσα 
καλή οικοδέσποινα προμπηθευοριένη κατά τήν εποχήν ταύτην 
τό βούτυρον του έτους, άς σπευσγι νά έπωφεληθή τής παρου- 
σιαζοριέννις ταύτης ευκαιρίας.

νατών νά λάβη άπόφασίν τινα, ότε ή πενθερά αύτοΰ ποοσήχθεν εις βοήθειαν 
του, προδαλοϋσα τόν ισχυρισμόν)ίτών εφημερίδων Ιν Παρισίοις, ον ώφειλον 
νά πατάξωσιν, οτι ή Ευγενία υπανδρεύθη χαΐ απεσύρθη εις την έςοχην άποιέ- 

σασα τήν φωνήν της.
Είς τήν έπιδ,ξίως ριφθεΐσαν ταύτην μομφήν υπό τής πολυμηχάνου εκείνης 

Ρουμανίδος, ό Γοδεβρουα «διστάχτως προσεχάλεσε τήν σύζυγόν του έν τή 
αιθούση, άναγγείλας αυτή τήν συμμετο/ήν της είς τήν συναυλίαν.

Ή  εί’δησις αύτη ένέπλησε χαράς τήν χαρδίαν τής άποχλ εισθείσης άπό τού 
κόσμου νεαράς έχείνης γυναιχός χαι ουτω άμφότεροι, δραξάμενοι τής ευκαι
ρίας, ήνοιξαν έχ νέου τά μουσικά τετράδιά των- χαι 6 μέν περικόπτω; ανωφε
λή μέρη, ή δέ έπαναλαμβάνουσα, χαι περί τής καταλλήλου άμφιέσεώς της 
μεριμνώσα, προητοιμάσθησαν διά τήν όρισθεΐσαν ημέραν.

Ή  κυρία Γοδεφρουά Ιν Βιαρίτζ ήρατο αληθή θρίαμβον. Ή  φωνή «ύτής, 
ή καλλονή της, τό εύγινές ύφος, ή άμεμπτος, φιλόκαλος χαι πολυτελής περι- 
δολή της χαι τό έξογον «ύτής πνεύμα, κατέστησαν αύτήν τήν̂  ήρωίδα τού 
άριστοχρατιχωτέρου εκείνου κόσμου. Ά > Υ  άντί νά φαίνεται εύτυχής καθίστατο

μάλλον περίλυπος άπό ήμέρας είς ημέρα.
Πρό τοιαύτης λύπης 6 Γοδεφρουά ’έμινεν Ιμβρόντητος. ΤΗτο λοιπόν δυστυ

χής ή νεαρά του σύζύγος. Και «Τσθηιυα ζηλοτυπίας έπλημμύρησε τήν χαρδία 
του. Ά λ λ ’ ενώ τήν έζηλοτύπει οϋτω, έτρεφε δι’ αύτήν βαθεΐαν έχτίμησιν διότ, 
έθυσιάσθη, δεχομένη αότόν ως σύζυγον.

Έ ν  τούτοις ημέραν τινά, έχλονίσθη έπι τοσούτον ή έμπιστοσύνη του, ώστε 
μικρού δεΐν νά μείνη άπνους, πριν ή λάβη καιρόν νά έκβάλη κραυγήν. Είχον 
ήδη Ιπιστρέψει είς τήν έπαυλίν των. Ό  πρίγκηψ ΚεμενΙφ είχεν Ιπισχεφθ7 
«ύτούς, άναχωρών δέ χαί πριν άνέλθη είς τήν άμαξαν αύτοΰ, άποχαιρετών 
αήν Εόγενίαν, έλαβε π«ρά τών γειρών της έπιστολήν, ήν ταχέως άπέκρυψεν, 
ένώ ή νεαρά γυνή περιέφερε γύρω τό όμμα, μή τις ε'ιδεν αύτήν ΙΙρίν ή δέ ό 
σύζυγός της, δστις άντελήφθη τού πράγματος ίστάμενος παρά τά παράθυρου, 
έξέλθη τής έχπλήξεώς του, ό πρίγκηψ είχεν άπέλθει χαί ή Εύγενία ανήλθεν

είς τό δωμάτιόν του.
Κατ' αοχάς έσ^ε την ιδέαν νά όρμ'ση Ιπ’ αυτής χαι νά τήν χαταξεσχίση 

διά τών ονύχων του, άλλ' ή ιδέα του δτι όέν εγνώριζε τήν φύσιν τής Ιπιστο- 
λής εκείνης και οτι ώφειλ* να συλλαβή άνωτέρας τής ένοχης της ένδείξεις, α- 
νεχαίπσεν αύ όν. Και έ-ώ υπέστη εν μια στιγμή μυρίους θανά-τους, συνβκρα- 
τήθη και άπηύθυνεν ήοέμως τόν λόγον είς τήν σύζυγόν του.

Τήν συνήθη ώραν τής έμφανίσεως τή άμαξης του πρίγκηπος ή Εύγε ία 
μετά παρέλευσιν Ιβδομάδος, τιταραγμένη, έλαβε βιβλίον και κατήλθεν είς τόν 
κήπον. 'Ο Γοδεφρουά, προαισθανθείς ότι το βιβλίον εκείνο ’¿κρυπτέ σκοπόν 
τινα, συνενώσας :άς δυνάμεις του, κατήλθε και αυτός "και εκρυβη όπισθεν 
©ράκτου έχ ροδοδαφνών, δπόθεν ήδύνατο νά β>·έπη τήν Ευγενίαν’ περέδιαβά· 
ζουλάν βραδέως είς ήν δενδροστοιχίαν τών δρυμόν. Μχκρόθεν ό Κ  μενέφ πα· 
ρατη ήσ*ς τήν Ευγενίαν, χατέβη τής άμάξης, και προσέκλινεν εύσεβάστως πρ· 
τής νεαράς γυναιχός.

—  ’ Ιδού ή άπάντησις τής επιστολής σας, τή είπε, και ’έτεινεν αυ:ή φάκελ* 
λον, ό- ε»ρυψε τα/έως είς τό περικόρμιόν της.

—  Πόσον βιάζομαι νά τήν άναγνώσω. άπήντησε χαμηλοφώνως, άλλ’ εδω 
δεν δύναμαι διότι μέ κατασκοπεύει είς παν βήαά μου, όπερ καθιστά τήν ζωή4 
μου άφόρητον και ϊφερε τό μανδύλιον^είς τούς οφθαλμούς της.

—  Σάς λυπούμαι άπό τήν καρδιάν μου, τή είπεν ό πρίγκηψ, και διιυθύνοντο 

πρός τήν οικίαν.
Πρό τών βαθμί£ων ό πρίγκηψ συναντήσας τήν μητέρα Σωβάλ α π η σ χ ο λ ή θ η  

σννομιλών μετ’ αυτής, Ινώ ή Ευγενία, τραπεΤσα πρός στενήν πλαγίαν ατρα 
πόν, ήτοιμάζετο ν' άποσ©ραγ(ση τήν έπιστολήν, ότε αίφνης άνήρ τις ωρ1* 
πρό αύτήι, τοσούτον πορηλλαγμένος, ώστε ή Εύγενία άφήκε κραυγήν τρομο«* 
φρονούσα ότι ήτο κακοποιό; τις.

—  Δότε μοι, τήν επιστολήν ταύτην, διέταξε τραχέως ό σύζυγος αυτής, 
πεπνιγμένης φωνής.

(Ακολουθεί)·


