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Έν τ φ  Έ ξω τερ ικ φ  δέ π α ρ ’ dnaót το ΐς  
άντιπροΟ ώ ϊΐο ις  Λμών.
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Δια τά ανυπόγραφα άρθρα | 
εδθύνεται $) συντάκτις αυτών '
Κ υρία Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν .

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό- | 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή ! 
δέν ίπιστρέφονται. — Ά νυπ ό - I 
γραφα και μή δηλουντα τήν \ 
διαμονήν τής άποστελλούσης ! 
δέν είναι δεκτά. — Πάσα αγ- 1 
γελία άφορώσα είς τάς Κυρίας 

ί γίνεται δεκτή.

Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
, σιν όφείλουσι ν ’ αποστέλλωσι , 
| γραμματόσημον 50 λεπτών 

πρός Ικτύπωσιν νέας ταινίας.
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Ας άφήσωμεν κατά μέρος τάς γυναίκας τοϋ ’Ίψεν, άφου 
κειται περί Σουηδίας καί όχι περι Νορβηγίας. Εαν ειχο- 
ομως σχηματίσει καί δι’ αύτάς ίδεαν εκ τών μ.υθιστορη- 
ων τοϋ μισογύνου Hriudbefg, θα ευρισκομεθα εις τήν 
!νην ώς οί ξένοι, οί διερχόμενοι άπό μίαν πόλιν και άξι- 
τες οτι έγνώρισαν τον οικογενειακόν βιον και τα  ήθη και 
μά της, διότι έγνώρισαν γυναίκας τών καφωδείων.
Ή  αλήθεια είνα ι, δτι ή γυνή τής Σκανδιναυίας, ή όποία 
■κράτησε νά θεωρήται έγω'ίστρια, παραβλέπουσα τα  προς 
τας τούς οικείους της καθήκοντα της, είναι ίσως περισ- 
ερον άπο δλας τάς γυναίκας τοϋ κόσμου καλή μητηρ καί 
ός παιδιών υγιών καί άκμαίων καί σύζυγος καλη, δηλα 

1 το ευεργετικόν πνεύμα τής εστίας
Τήν ήμέραν, καθ’ ήν αί χώραι του Βορρά μετεμελήθησαν 
' το παοελθον καί άπεφάσισαν νά περιστείλουν δι αύστη- 
* νόμων το πάθος του άλκολισμοϋ, το όποιον τάς ώδήγει 
τήν αυτοκτονίαν, αί γυναίκες έσκέφθησαν, οτι εφεραν με- 
λην ευθύνην διά τήν διαφθοράν τών ηθών, τά  όποια είχαν 

πάσει τον άνδρα άπο τήν οικίαν του. Έθεώρησαν εγκ-λη-

>.α τήν άγνοιάν των τής μαγειρικής τέχνης, ένόησαν ότι ε ί 
χαν χρεοκοπήσει εις το κυριωτατον καθήκον των, παραμε- 
λοΰσαι τήν κατ’ εξοχήν γυναικείαν αυτήν έπιστήμην, ή ό
ποία, τρόπον τινά , είναι ή αμοιβή τοϋ συζυγου δια τα ; έκ
τος τοϋ οίκου εργασίας του.

Ό ταν  ε ίν α ι  χοΛΤα σ τ ό μ α τ α  d ía  ν α  τρώ γουν ,  λ έγει μία 
παροιμία τοϋ Βορρά, ε ίνα ι χα ι ποΛΛα στόματα, d ía  ν α  ιτρο- 
σ ε ϋ χω ν τα ι .  Καί ό θρησκευτικός χαοακτήρ τοϋ νά συντρωγνι 
ή οικογένεια είς τήν αυτήν τράπεζαν δείγμα τούτο τής κα
θημερινής νίκης τοϋ ανθρώπου επί φύσεως φιλαργύρου— ανα
φαίνεται είς τάς λέξεις τής ιεροτελεστίας, δ ι’ ής άρχοντα ι 
καί τελειόνουν τά  σκανδιναυίκα γεύματα.

Αί συνέπειαι τής μαγειρικής άδεειοτητος τών Σκανδι- 
ναυών γυναικών υπήρξαν καταστρεπτικαι δια τον λαον. 
Ό λοι παρεσύροντο προς τά ατμοκίνητα κοινά μαγειρεία, τά 
απέραντα αυτά λαϊκά έστιατόρια, δπου μέ όλίγα σολδια, οί 
άνδρες, a i γυναίκες καί τά  πα ιδ ιά , έκαστος χωριστά και 
είς ίδιαν ώραν, ήρχοντο καί ήγόοαζαν μίαν μερίδα ψάρι, 
ή ζωμού, ή σαλάμι. ‘Η οικοκυρά δέν είχε σχεδόν πλέον ά- 
φορμήν νά άνάπτν) φωτ,ά καί ό άνδρας δέν ήσθάνοντο καμ- 
μίαν επιθυμίαν νά έπιστρέψγι το βράδυ είς το σπ ίτ ι, 
όποιον ή φωτ^ά δέν έφώτιζε μέ τούς σπινθήράς της καί δέν 
έθέρμαινε μέ τήν θερμότητα της. ΤΗτο τοϋτο το τέλος τής 
οικογένειας, διότι υπάρχουν παλαιά  σύμβολα, τά  όποια θά 
ζήσουν, δσον καί ή άνθρωπότης, διότι είναι πραγματικότη - 
τες τής ζωής. Τοιαύτη ή λατρεία τοϋ πυρός, ήτις άπετε- 
λεσε τήν θρησκείαν τών άρχεγόνων λαών, και ητις μένει ίερα 
καί δταν άκόμη βράζη τήν σούπαν της οικογένειας, άντί νά 
καίη έπ ί τών ίερών τών βωμών.

Ή  πρώτη λοιπόν προσπάθεια τοϋ σχολείου τής κατώ τε
ρα; παίδεύσεως έν Σουηδία τείνει είς τό νά άνάψγ εκ νέου 
τήν πυράν τής εστίας καί νά κάμν) νά άπηχήσά) έπ ’ αυτής



τό ποιητικόν άσμα τής θερμής τροφής. Ή  κατσαρο'λα κατέ
χει τήν πρώτην θέσιν είς τήν έ'κθεσιν αυτήν τής δημοτικής 
έκπαιδεύσεως. Αί είς τον τοίχον άνηρτημέναι είκο'νες δει
κνύουν ό'χι τά  πρόσωπα τών βασιλέων καί τών βασιλισσών 
τής παραδόσεως, άλλά ένα βωδι, ένα χοίρον, κομμ,ένον κατά 
τούς κανόνας τής τέχνης είς τεμάχια , μέ τήν ονομασίαν τοϋ 
έκάστου τεμ,αχίου, καί μ.έ σημειώσεις έπί τής ειδικής χρή - 
σεώς του είς τήν μαγειρικήν.

Είδον εφαρμοζόμενα έν Σουηδίοι τά  μαθήματα τής είκόνος 
αυτής. Κόρη μ.έ τήν σειράν της, είναι υποχρεωμένη νά ύ- 
πάγη καί άγοράση οσα είναι αναγκαία διά τό γεύμα τής 
ημέρας, τό όποιον κατασκευάζεται είς τό σχολεϊον υπό τήν 
έπίβλεψιν τής διδασκαλίσσης, άφοΟ προηγουμένως γίνη ή 
μελέτη ενώπιον τών μαθητριών όλης τής τάξεως περί τής 
ποιότητος τών άγορασθέντων καί τής χρησιμότητος αύτών 
είς τόν ζωικόν οργανισμόν.

Είς τό τμήμα τής Σουηδικής Έκθέσεως, τό μάθημα τής 
άριθμητικής,τό όποιον είναι όλόγραφον είς τόν μαΰρον πίνακα, 
άναγράφει ακριβώς τούς λογαριασμούς τών εξόδων τής μα- 
γειρίσσης μαθήτριας τής ημέρας. Δεξιά διδασκάλισσα κατα
σκευάζει έκαστον φαγητόν, τήν μίαν ημέραν μέ τό βούτυ- 
ρον, τήν άλλην μέ λάδι ή μέ πάχος. Πλήθος προσθαφαιρέ
σεων διδάσκει είς τό πα ιδ ί ποίας οικονομίας ευφυής οικοκυρά 
καί επιτήδειος δύναται νά έπιφέρη είς τάς καθημερινάς δα- 
πάνας τοϋ οίκου.

Πλήν τής μαγειρικής ή ραπτική είναι είς τήν ήμερησίαν 
διάταξιν. Ούδεμία άπό τάς μαθήτριας άποφοιτ^ τοϋ Σουη
δικού σχολείου, έάν δεν άποκομ.ίσν) μαζή της άχνάρια τών 
άσπρορρούχων καί τών φορεμάτων της, τά  όποια όμως εί- 
ξεύρει νά τροποποιή κατά τάς έκάστοτε άνάγκας τοϋ συρμοΰ 
καί κατά τάς άνάγκας τής προϊούσης συμαντικής της άνα- 
πτύξεως.

Τό σχολεϊον προσφέρει τοιαϋτα σχέδια καί είς τάς έξωθεν 
ζητούσας, μέ τήν χαράν ότι έπ ιτελε ΐ πράξιν ηθικήν, παρέ- 
χουσαν τά  μ.έσα είς πάσαν γυναίκα νά εξοικονομώ ολίγα χρή- 
μ,ατα έκ τοϋ προϋπολογισμού τής οικογένειας.............................

Ό πω ς δέ όλοι οί νέοι τών γυμνασίων, οί άκολουθοΰντες 
καί τήν άρχαίαν Ε λληνικήν καί τήν Λατινικήν,είνα ι ύποχρεο- 
μένοι νά μάθουν νά έπεξεργάζωνται τό ξΰλον καί τόν σίδηρον 
καί αί νεάνιδες τών καλών οικογενειών έννοοΰν νά άσκη- 
θοΰν είς τήν έντέλειαν είς τάς άφανεΐς ταύτας οίκιακάς τέ- 
χνας, αί όποΐαι τόσον συντελούν είς τήν ευδαιμονίαν τοϋ 
οίκου.

Είναι μάλιστα γνωστή ή ιστορία δύο νέων δεσποινίδων 
αί όποΐαι άνήκουν είς τήν Σουηδικήν άριστοκρατίαν, καί ύπό 
ψευδώνυμα μετέβησαν είς μίαν έπαρχιακήν πόλιν διά νά κερ
δίσουν _έργαζόμεναι είς χειροτεχνικάς έργασίας τήν ζωήν 
τω ν, άσκούμεναι είς τάς μεταβολάς, άς ή τυχη έπιφυλάσ- 
σει ένίοτε. Τοΰτο είναι τό εξαιρετικόν Ό ,τ ι  όμως άποτελεΐ 
τόν κανόνα είναι ή ύποχρέωσις, ήν αισθάνεται πάσα κόρη νά 
μεταβ'η μετά τήν συμπλήρωσιν τών σπουδών της καί άκο- 
λουθήσγ) μαθήματα οίκοκυρικά καί επαγγελματικά είς τήν 
πρώτυπον σχολήν τοϋ ϋρβα ΐ. Είς τό σχολεϊον τούτο μορφώ
νονται καί ύπηρέτριαι.Τοΰτο δέν έμπυδίζει τάς νεάνιδας τών 
καλών τάξεων καθ’ βλην τήν διάρκειαν τής μαθητείας ντω ,

ήν θεωρούν άπαραίτητον έφόδιον διά τά  είς τόν γάμον **1 
κοντά τω ν, νά ζώσι παρά τό πλευρόν τών κοριτσιών
λαού, καί νά κοιμώνται είς τούς ίδιους α ετ ’ αύτών ν    ι=
νας. Τά φαγητά, τά  όποια είς τήν σχολήν αύτήν έπισκόπου ύψωθεΐσα έν προσευχή. "Αμα έσίγησε
σκευάζονται χρησιμεύουν ώς τροφή τών φοιτητών. αυτη ό πρώτος ίεροκήρυξ άνήλθεν τάς βαθμίδας τοϋ άμ-

Ή  Έ κθεσις τοϋ 1900 θά είναι δΓ όσους λαμβάνουν £κυψε ^ήν κεφαλήν'του έπί στιγμήν, καί ήρξατο κα-
κόπον νά παρατηρούν Ιν θαυμάσιον μάθημα πραγματογ,] ^ ιν’εύγλώ ττω ς όμιλών. Σπανίως ρητορική άνήλθεν είς 
σίας μεταξύ τών σπουδαιοτέρων θά είναι καί τοΰτο, ότι ί  ^  5ψ0 ;, ήκούσθη ποτέ τόσον ώραία γλώσσα. Οί
μίαν κοινωνίαν, είς ήν ή άνάπτυξις τής γυναικάς έφθασενι *1 ρ ί  του ^ ενον -ρο^λωμένο ι έπί τοϋ άγάλματος, τό 
τό ύπατον αύτής σημεΐον καί πολλάκις ή γυνή σχεδόν ά , χ ' Χ ί» έ » ινεΐτο.

ά τήν ώριμότητα καί δύναμιν τοϋ πνεύματος ύ π ε ρ ί " ^ ι ά  τόν λόγον όρισθέν χρονικόν διάστημα έληξεν. 
άνδρός, παρά τήν καλλιέργειαν τοϋ πνεύματός ,Q διά^0χός του δέν ύπήρξεν εύτυχέστερος αύτοΰ, μολο-

(Κατά τόν Hugues Le Roux). 
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τον αύτής σημεΐον καί πολλάκις ή γυνή σχεδόν ή ήγωνία ά λλ ’ ό πέπλος δέν έκινεΐτο 
οειχϋη dix τνιν ωοιμοττιτζ και όυναιχιν του πνευΜ,ατοί unflK  >

έστρεψε συντονώτατα τήν προσοχήν της καί είς τάς οίκ,Χ  ̂ ^  τ - ς εύγλω ττ(α? του εϊχε διαλαληθή παντοΰ, 
κάς τέχνας, α ί όποΐαι μέχρι τοΰδε έθεωροΰντο ώς έργασί* ^  τΐ)ν ^ £ ραν έκείνην ύπερέβη εαυτόν, 
μισθωτών χειρών. Άλλά καί πάλιν ό πέπλος δέν έκινηθη.

Ό είς μετά τόν άλλον, όλοι οί θεολόγοι έδοκίμασαν τήν 
»ενότητά τω ν, ό εις μετά τόν άλλον προσεπαθησαν να επι- 
ιίςωσι τόν πλούτον τών γνωσεων τω ν, και τής σοφίας .ων. 
Ήτο άργά πλέον, τό σκότος έπήρχετο, καί αί τελευ- 

Ιϊΐαι άκτΐνες τοϋ ήλίου έφώτισαν τό κεκαλυμμένον άγαλμα.
, IΤότε ποούχώρησεν εις μικρόσωμος κωφός, πτωχά ένδεδυ- 

βολία. Τά μέλη τοϋ σώματος είχον λακπράν άναλογίκν, χκ1*4γνωστος. ή φωνή του ήτο άδύνατος καί έτρεμεν 
ήσαν τορνευτά καί λελαξευμένα έπί ώραίου λευκού μαομά- ^ καΐ έκεΐν0ς. Τό άπειρον πλή-

άλλά Κ ί -  θ« | . ^  τ ?  κ { φ κ  του θά έγύλα) |άν το5 τ4 έπέτρεπεν ή

,Τ° ιύσέβειά του, ά λλ ’ ό έπίσκοπος άτενίσας τήν ειλικρινή του 
ΐΜίογνωμίαν έκυψε τήν κεφαλήν και ειπεν.
Όμίλησον !
Τότε ό κωφός άνήλθε μέ κόπον τάς βαθμίδας τοϋ άμβω- 
χκί Ιγονάτισε μίαν στιγμήν διά νά προσευχηθή. Οτε 

Ιρθη, ή κεφαλή του, μόλις διεκρίνετο άνωθεν τοϋ περι- 
ίγματος καί τρόμος τόν κατέλαβεν ότε παρετηρησε την 
ινα έκφρασιν τοϋ κόσμου. "Ηγειρε τότε τούς οφθαλμούς 
προς τόν ούρανόν καί ή τρέμουσα φωνή του διεκοψε τήν

■*·
. ΐλφοί είπεν, δέν είμαι πεπαιδευμένος, ούτε έχω 

έπιδείξω σοφίαν. Ή  ζωή είναΛδύσκολος, ό θάνατος σκλη- 
καί ή άμφιβολία μάς άπελπίζει. Αύτά τά  τρία^ έχομεν 

άντιμετωπίσωμεν. Δέν τά  έννοώ καθόλου, καί ούτε δύ- 
in.ii νά τάέξηγήσω·είνα ι πολύ δύσκολα καί αί γνώσεις μου 
αι τόσον όλίγαι. Ά λ λ ’ ένα πράγμα γνωρίζω καί τό α ί- 

ίΚομαι έδώ, θέτων τήν χεΐρα έπί τοϋ στήθους. « Ό  θεός 
» θά μάς λησμονήση, ό Θεός δέν είμπορεΐ νά μάς λησμο- 
ΐ)τγι! Μάς άγαπα ολους ! Ό  Θεος !
’Αλλ’ έδώ κραυγή, κραυγή έξερχομένη άπό τά  χείλη ολου 
«ίνου τοϋ πλήθους, τόν διέκοψε. Έστράφη άποτόμως πρός 
ίγα λ μ α , τό όποιον είχε λησμονήσει μέχρις έκείνης τής 
» ή ς  καί είδεν αίφνιδίως τόν πέπλον π ίπτοντα , καί τό 
‘•«ον πρόσωπον νά λάμπγι έν τή σκοτία μέ τόσην λαμπρό- 

ώστε νά σκοτίζγι τά  βλέμματα πάντων.
Τό όργανον άνέπεμψε καί πάλιν τούς γλυκείς του ήχους, 
Ίλήθο: έγονάτισεν καί πάλιν, καί ή φωνή τοϋ λευκοτρι-
5̂επισκόπου ύψώθη έν τή σιγή. , , ,
Άπό τούς πτωχούς καί ταπεινούς ηύδόκησας να υψωΰγ, 
^πλος ό κρύπτων τήν μορφήν τοϋ ώραίου άγάλματος τής
αθεΐας,
Καί ή νύξ έπήλθε καί τά  πάντα  ̂ έκρύβησαν έκτος του 

1*ίθυ λευκού προσώπου, τό όποιον τότον καιρόν εμενε κε- 
Γ* τ·μένον.
|  (Έ. «0  Άγγλικ.Ο) Κ”« ’1

Τ Ο  Α Γ Α Λ Μ Α  Τ Η Σ  Α Λ Η Θ Ε Ι Α Σ
Τό άγαλμα ήτο ώραΐον- περί α ύτ0ϋ δέν %ήρχεν άμφ 

βολία. Τά ιι.έλ'Λ τηυ /τΜΐιοττηί ε/!νον :·ι.πη«ν άνατ’λπνι» 
ησα  ̂  ̂ * *
ρου· άλλά τό πρόσωπον έκάλυπτε πέπλος. Είχε στηθή εν
τός τοϋ καθεδρικού ναοΰ, έπί υψηλού στυλοβάτου, καί τί 
φώς διερχόμενον διά τών χρωματιστών ύάλων, έρριπτεν έϊ 
αύτοϋ έρυθράς καί κυανάς άκτΐνας. Ό  ναός ήτο πλήρης κό
σμου, καί όλων αί κεφαλαί έστράφησαν μέ πόθον καί ανυ
πομονησίαν πρός τόν έπίσκοπον, ότε ούτος ήρχισεν. όμιλών. 
Ή  κόμη του έπ ιπτε λευκή έπ ί τών ώμων του, οί οφθαλμοί 
του, πλήρεις άνεκφράστου γλυκύτητος, ήτένιζον τούς πι
στούς. Τόσος πόθος, τόση έλπίς θά έξεπληροϋτο ποτέ

—’Ήρχισεν όμιλών· ή φωνή του ήτο γλυκεία καί άηχο; 
καί ούτε μία λέξις δέν διέφυγε τό άναμένον πλήθος.

’Αδελφοί, είπεν, ποθείτε νά ίδήτε τήν μορφήν τοϋ ώραίου 
άγάλμ.ατος· μοί ήγγέλθη έν όνείρω, ότι ό πόθος σας θά έκ- 
πληρωθή. Ά λλά  χρειάζεται υπομονή. Δ ιότι, ίδέτε· ό πε 
πλος είναι πυκνός, καί δέν έγείρεται εύκόλως. ’Εγώ ό ί'διος 
προσεπάθησα, ά λλ ’ έπί ματα ίω . Χθές τήν νύκτα όμως., 
ένω έκοιμ.ώμην, μ.οί παρουσιάσθη οπτασία. ’Εάν είναι άλη- 
θές, ό χρόνος θά τό άποδείξϊ). Εις άγγελος έστάθη πλη
σίον τήςκλίνης μου, καί μοί έψιθύρισεν,«Είπέ είς τούς θεολό
γους σου νά κηρύξουν ώραίους καί εύσεβεΐς λόγους περί τοϋ 
Θεοΰ, τόν όποιον λατρεύουν, καί ό πέπλος ό καλύπτων το 
πρόσωπον τοϋ άγάλματος θά άρθή. Χεΐρες θνητοΰ δέν δύ- 
νανται νά τόν άνεγείρωσι.

_ ιγή  έπηκολούθησε. Δέος κατέλαβε τά  πλήθη, καί τ* 
βλέμ.ματά των έστράφησαν είς σειράν ρασοφόρων ιεροκηρύ
κων· καί πάλιν ό έπίσκοπος ώμίλησεν.

Δ ι’αύτό λοιπόν,έξηκολούθητεν,προσεκάλεσα τούς άδελ- 
φούς μου* ιδού αύτοί έτοιμ.οι νά δοκιμάσωσι τήν ίκανο- 

ητά τω ν.
Τό όργανον άνέπεμψε τούς γλυκείς ήχους του, πληρώ- 

σαντας πρός στιγμήν διά τοϋ πλούτου των τόν ιερόν οίκον, 
καί πάλιν έσίγησεν. ’Επηκολούθησεν ή τρέμουσα φωνή τού

ΤΩΝ ΚΥ1ΊΩΝ_

" μ ι α  ε π ι ς κ ε ψ ι ς

ΕΙΣ ΤΗΝ Γ Ι Μ Ι Κ Ε Ι λ Η  ΦΓΑΑΚΗΝ TOT AYLESBURY
Ή  κυρία Μαρία Φέρμορ, δ ιηγείτα ι ώς έξής τήν είς τας 

γυναικείας φυλακάς τοϋ Aylesbury έπίσκεψίν της: «Με με- 
γάλην συγκίνησιν έπλησίαζα είς τήν μεγάλην θύραν τής φυ
λακής αύτής, λ έγ ε ι.. Ά λ λά  κατά τύχην τήν ημέραν έκεινην 
τήν φυλακήν έφώτιζε λαμπρός ήλιος· όταν ή επισκεπτις 
είσήλθε, εύρέθη είς μίαν μεγάλην αύλήν πλημμυρισμενην απο 
τόν ώραΐον ήλιον καί περιτριγυρισμένην άπό θαυμασια δέν
δρα. Δέν ήσθάνθη λοιπόν τήν παγεράν έντύπωσιν, τήν οποίαν 
λέγουν οτι αισθάνονται όσοι έπισκέπτονται φύλακας.

Τό ίδρυμα αύτό είνε περισσότερον νοσοκομεΐον παρα φυ
λακή. Καί έκεΐ καθώς σχεδόν παντού ή φιλανθρωπία τοϋ 
XIX αίώνος έκαμε μεγάλας μεταβολάς. Ή  διεύθυνσις του 
καταστήυ-ατος έχει άνατεθή είς τόν ιατρόν Βάλκε? κα ί τά  
οικονομικά είς τήν κυρίαν Collingwood. Μόνον αύτα τα  δυο 
μέτρα είνε ολόκληρον πρόγραμμα, τοϋ όποιου τά  λαμπρα α
ποτελέσματα μαρτυρούν ή πνευματική καί σωματική κατα- 
στασις τών φυλακισμένων, οί όποιοι έξέρχονται πολύ πλέον
ΰιγεΐς άπό 0,Tt εισέρχονται. ^

’Επίσης ή χωρητικότης τοϋ καταστήματος είναι μεγάλη. 
Ύ πάοχει θέσις διά 280 άτομα καί πρός τό παρόν δέν έχει 
πα ρ ά '168. Ή  κυρία Φέρμορ είναι άκόμη κατενθουσιασμενη 
μέ τήν καθαριότητα τοϋ καταστήματος, ή όποία είνε τελεία . 
’Επίσης δέν ήδ'ϋνήθη παρά νά εύχηθή νά ελθτι ήμερα κατα 
τήν οποίαν ολα τά  γυναικεία έργαστήρια νά είνε τόσον καλ^α 
φωτισμένα καί νά άερίζωνται τόσον, οσον τά  έργαστήρια τής 
φυλακής αύτής, καί βλαι αί έλεύθεροι έργάτιδες νά τρέφων- 
τα ι μέ τόσον ύγειινήν τροφήν, βσον αί άκούσιαι αύτα ί εργα-

Τ1 Καί έν τούτοις ή διοίκησις δέν άρέσκει ε?ς τινας φυλα- 
κισμένας. Ή  έπισκέπτις έβεβαιώθη περί τούτου άπό τήν κα
ταστροφήν ένός ώρολογίου καί τό σπάσιμον μερικών γυαλιών 
τών παραθύρων, τά  όποια είχον θραυσθή τήν αύτήν πρωίαν
καί άκόμη δέν είχον διορθωθή. ^

’Επίσης αί φυλακισμέναι «κάμνουν καί άλλας άσκησεις απο 
τάς ύπό τοϋ κανονισμού όριζομένας» καθώς λέγει η κυρία 
Φέρμορ. Αίφνης ένω ευρισκονται είς τό έργαστήριον, εις εν 
δοθέν σηαεΐον, ξεσχίζουν όλαι τά  φορέματα τά  όποια τούς 
δίδει τό κατάστημα. Ή  είς τήν τραπεζαρίαν, άρνοΰνται νά 
φάγουν καί νά πίουν. Είς τήν περίστασιν αύτήν ουδέποτε 
οργίζεται ή διεύθυνσις. Ή  ένοχος άποστέλλεται άμέσως είς 
τό νοσοκομεΐον, όπου θεραπεύεται ώς πάσχουσα άπο το στο
μάχι της, καί όπου διά νά άποφύγγ τά  φοβερά φαρμακα, τά  
όποια αναγκάζεται νά λαμβάνη, ζη τε ί νά φάγιρ. Τοτε την 
άναγκάζουν νά φάγνΐ μίαν μεγάλην ποσότητα σούπας και ε- 
π ειτα  τήν έμπαίζουν είς τοιοϋτον βαθμόν ώστε ούδεποτε 
πλέον επαναλαμβάνει το παιγνιδιον.

Ή  ηλικία  τών φυλακισμένων είνε διάφορος· αλλαι είνε μό
νον δεκαπέντε έως δεκαέξ έτών καί άλλαι πολύ περισσότε
ρον ήλικιωμέναι. Ό  χρόνος έπίσης τής ποινής είνε πολύ διά
φορος, άπό τριών έτών φυλάκισιν κα τ ’ έλάχιστον ορον εως
ισόβια δεσμά. Σχεδόν όμως πάντοτε άπό είκοσιν ετη δίδε
τα ι βασιλική χάρις είς τάς καταδικασμένας είς ισόβια δε-
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σρ.χ. Πάντοτε ή καλή διαγωγή έλαττόνει τήν τιμωρίαν. I νουν πάντοτε καί κα τ’ έδιον τρόπον τήν προσοχήν· Μερικά', 
‘Υπάρχουν φυλακισμέναι δ ι’ ολα τά  εγκλήματα. "Ενα I έκ τών ιδεών τη ; αυτών έ’μειναν. «.Τα ετη , τ α  οπ ο ία  μία, 

λαμπρόν μέτρον, τό όποιον δυστυχώς μόνον είς τήν Ά γ γ λ ί-  I γυ νή  αφαιρει ά π ό  τή ν  ήΜ χίαν της δ εν  χ α ν ο ν τ α ί  ποτε, 
αν εΐνε εν χρήσει, είνε ή ιδιαιτέρα τάξις , ή όποία είνε σχε- I δ ιό τ ι  π ρ οσ τ ίθ ε ν τα ι  είς τήν  ήΜ χίαν τώ ν  φ ίάω ν  της. 
δον πάντοτε μ,εμονωμένη εκείνων αί όποΐαι τιμωρούνται διά I « Ο  όυσπιστών ή ήπατηθη ή απκτη τους άλλους, 
πρώτην φοράν καί δέν συνελήφθησαν ώς μέλη ή συνένοχοι I «Δέν έχει κανείς τόσην μνήμην, όσην φαντασίαν. Τοΰτο 
συμμορίας. Ή  τάξις αυτη έχει τό διακριτικόν ότι αί είς αύ- I κάμνει τό επάγγελμα τοΰ ψεύστου πολύ δύσκολου, 
την άνήκ,ουσαι φέρουν ένα άστρον $ίς τήν σκούφιαν των καί I « ‘ Η νεότης διαρκεΐ περισσότερον καιρόν, παρ οσον vo¡¿t- 
άσχολοϋνται οσον είνε δυνατόν είς τάς έργασίας του κατα- I ζει τις ένόσω είναι νέος.
στήμοίτος, είς τό μαγείρευμ-α, τό πλύσιμον, τήν κηπουρικήν I «Τά άνθη, ώς οί καλλίτεροι μας φίλοι,συνδέονται μ.ε ολας 
κ. τ . λ . είς τρόπον, ώστε συναναστρέφονται περισσότερον μέ I τάς συγκινήσεις τής ζωής μας. Στολίζουν τας έορτας μας, 
τούς διευθύνοντας παρά μέ τούς άλλους φυλακισμένους. Καί I έκδηλόνουν τάς συμ-παθείας μας καί ακολουθούν τα  πενθΐ) 
ούτως υπάρχει ελπίς νά διορθωθούν. I μας.

Τό ένδυμα τών φυλακισμένων δέν είνε διόλου καλαίσθητου. I «Δυνάμεθα νά μειδιώμεν καί οταν ακομ-η ειμεθα πολο 
Είς τήν τάξιν του άστέρος αί γυναίκες φέρουν γαλάζιο άνοι- I δυστυχείς. Τότε μειδιώμεν δια τούς άλλους, 
κτό φόρεμα καί γαλάζιο σκούφο αί καταδικασμέναι δ ι’ εικο- I «*Η καλωσύνη είνα ι άποθεματικόν κεφάλαιον ευτυχίας, 
σ ινέτη  ή δ ι’ ισόβια δεσμά. Είς τάς άλλας τάξεις φορούν στα- I άφοΰ δ ι’ αύτής άπολαμβάνομεν της ευτυχίας τών άλλων, 
κτιά  ή πράσινα. I οταν παύωμεν νά έχωμεν ίδικάς μας.

Αί φυλακισμέναι δέν σημειοΰνται μέ αριθμούς, αλλά φέ- I «Εψ.εθα περισσότεροι ήμεϊς οταν γράφωμεν, παρά οταν ό
ρουν τά  κύριά των ονόματα. Πάντοτε όμως αποφεύγουν I μΟ,οΰμεν. Διότι οταν γράφωμεν είμεθα μόνοι, 
νά τάς ονομάσουν μ.έ τό ό'νομα τής οικογένειας των. Ό ταν I «Αέν φυλάττω  καλά π α ρ α τά  μυστικά, τά  όποια λη- 
είσέρχεται καμμία είς τήν φυλακήν, τής ξυρίζουν τά  μαλλιά I 5μ.ονώ.
διά λόγους υγιεινούς ά λλ ’ έπειτα  τήν άφίνουν έλευθέραν νά I Κ *0 καθείς μας νομίζει οτι είναι πλέον ειλικρινής, πλέον 
άφήση τά  μαλλιά της καί νά τά  κτενίζη όπως θέλει. | υπερήφανος, πλέον μελαγχολικός καί πλέον ασθενής άπό

Ό ταν μία φυλακισμένη τελειώση τήν τιμ,ωρίαν, της δίδε- I τοός άλλους. Διεκδικοΰμεν ολα τά  προνόμια, ακόμη καί τά 
τα ι «ή  προίκα τής ελευθερίας» ή όποία σύγκειτα ι άπό ένα I Χής δυστυχίας.
μαΰρον φόρεμα, ένα σάλι μαΰρον, ένα καπέλλο άπό μαύρη | <(·0  καλλίτερος τρόπος νά περιορίσητέ τ ινα  είναι νά τόν

Κριούς ή ^ ε ια  νά καπνίζουν, χωρίς νά φεύγουν άπό τας

0έσ;ι; των. , , , i
m. Εύθύς ώς τά  πρόσωπα, τά  όποια τόσον θαυμασιως ωμι-  ̂
Χϊ]5χν κατάτήν διάρκειαν τοΰ γεύματος, χωρίζωνται ή γοη- 
ΤΕία διαλύεται. Αί σχν,ματιζόμεναι έδώ καί έκεΐ ομάδες ο- ( 

ί ¡ιιλοΰν συνήθως χαμηλοφώνως. |
ί  Τά επίσημέ γεύματα είναι κ α τ ’ άλλον τρόπον διασκε-  ̂
ίαστικά· ά ςολαμβάνομεν τούς πλησίον μας καθημένους, οί ( 

ϊ ¿ποϊοι διά δύο τούλάχιστον ώρας δέν ήμποροΰν νά φύγουν ( 
καί οί όποιοι διά τό ιδιόν των συμφέρον τοΰ νά μην άνιώσι 
Μί αυτοί προσπαθούν νά είναι εύχάριστοι. Καί είναι κατα 
Τό μάλλον οί πλεΐστοι τοιαΰτοι, άναλόγως βεβαίως τής πρ01= 
τοΰτο δυνάμέώς των καί τής ένθαρρύνσεως ήν λαμβάνουν παρ 

ήμών.
■: Πολλοί κατασπαταλούν είς έν γεΰμα τάς οικονομίας του 
πνεύματος ολοκλήρου ζωής, [¿ας γνωρίζουν τας ιδοκ,,τας 
όποιας έχουν αποκτήσει, άφότου υπάρχουν είς τόν κόσμον. 

'Όσον όλιγώτερον μάς γνωρίζουν, τόσον περισσότερον αγωνί
ζονται νά μάς κατακτήσουν, άφοΰ τά γεύματα είναι ό προσ- 
ιρορώτερος τρόπος πρός κατάκτησιγ. Καί δια τοΰτο οσάκις 
μέ έρωτοΰν πλησίον τίνων θέλω νά εύρεθώ είς έν γεΰμα, λέ- 
νω πάντοτε : ’Εκλέξατε όποιον θέλετε μεταξύ έκείνων τούς 
όποιους αγαπώ καί έκείνων τούς οποίους δέν είδα ποτέ εις 
τήν ζωήν μου. ’Εκείνοι θά μέ κάμουν εύτυχή ζα ί αύτοί θά 
μέ διασκεδάσουν.
ί  Τά ’Α π ο μ ν η μ ο ν ε ύ μ α τ α  τ ή ς  ζ .  άθ  Beaussacq. τ ά  ό π ο ια

αρχίζουν άπό τό 1830 μέχρι τοΰ 1900 περίπου, περιλαμβά- 
νοντα όλον σχεδόν τόν αιώνα, τόν κατ εξοχην τραγικόν 
καί άνησυχον, τόν αιώνα τών πολιτικών καί κοινωνικών ανα
μνήσεων, μάς αποκαλύπτουν μίαν πολυ πζοηγορον ιδέαν . 
ότι καί έν τώ  μέσω τόσων μεταμορφώσεων και αναστατώ 
σεων δύνανται νά σχηματισθοΰν καί νά εύδοκιμησουν άσυλα 
χαράς καί ύπερτάτης άπολαυσεως, χοεφις εις τν)ν μεγαλο- 
φυίαν τών γυναικών, άσυλα, εις τα  οποία καταφεύγουν οι 
πληγωμένοι καί οί νικηταί τής ζωή; καί είς τα  όποια απο
λαμβάνουν τήν ψυχαγωγίαν τής ψυχής και τοΰ πνεύματος, 
ή όποία αποτελεί τήν ύπερτάτην τοΰ ανθρώπου εύδαιμονικν.

Β ικ τ ω ρ ία  δε Βλέδ

ψάθα μέ μαΰρον φιόγκον καί δύο φορεσιές άσπρόορουχα. Συν- 
ν-χθως αί έλευθερούμεναι δέν ύπερηφανεύονται διά τό πένθ 
μον αύτό φόρεμα, τό όποιον ένεκα τής μεγάλης του άπλό- 
τητος είνε πολύ γνωστόν. Ή  οικογένεια λοιπόν ή οί φίλοι 
στέλλουν φορέματα καί ουτω τό κατάστημ.* κρατεί τά  ίδ ι—

' κά του.
Μία διασκεδαστική λεπτομέρεια. Αί κατάδικοι αί όποΐαι I 

φέρονται καλά κατά τό διάστημα τών δέκα οκτώ πρώτων I 
μ,ηνών, έχουν τήν. άδειαν νά έχουν ένα μικρόν καθρέπτην.Χά- I 
ρις είς τό διαβολικόν αύτό μέσον ολαι αί φυλακισμέναι, ολαι 
άνευ έξαιρέσεως καί αί γραΐαι καί άσχημοι καθώς καί αί νέ- 
αι καί ¿>ραΐζι, είνε άπιστεύτως φρόνιμοι κατά τούς δεκα ό - 
κτώ πρυύτους μήνας τής διαμονής των. "Επειτα έχουν τόσον 
συνειθίσει νά φέρωνται καλά ώστε δέν -/¡ζεόρονν πώς νά κά
μουν τό έναντίον. Εκτός τούτου μία άπό τάς μεγαλειτερας 
τιμ,ωρίας, αί όποΐαι ορίζονται , άπό τόν κανονισμόν είνε ή

άφ-χσετε νά νομίζγι ότι είναι έλεύθερος.
«Α ί απολαύσεις τοΰ κόσμου τούτου απειλούνται πάντοτε 

άπό τά  καθήκοντα.
«Τ ά ωραία δόντια κάμνουν τούς κατόχους των εύθυμους· 
«Τό κάλλος ελκύει, τό πνεύμα διασκεδάζει, ή καρδιά συγ- 
κτεΐ.
«Τό γήρας βλέπει τό παρελθόν, ώς ή νεότης τό μέλλον

ε π ι φ τ α λ ι ς

ΕΙΣ ΩΡΑΙΟΣ ΓΑΜΟΣ

προσωρινή η ή διαρκής στέρ-χσις τοΰ καθρέπτου. Δέν,είνε I ομιλει τ ις , οπως ομιλεΐ είς εν γεΰμα επίσημον ή μ.η, αδια- 
ύπερβολ-χ, εάν εί'πομεν ότι πολλαί φοβούνται τήν τιμωρίαν φορον. Γεΰμα μη έπίσ-χμον εκείνο, τό όποιον συναθροίζει τό 
. .λ  '   ' ω__ '   I *γγΛι\ στττίΥ Α\* «».τι'.» ίτιινΧ.Ύΐτυμι . ’Καν το εϊνα1αυτήν οσον και την του υανατου.

( Έ κ του Γ αλλικού)

Η ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ TON XIX ΑΙΩΝΑ

«Α ί γραΐαι κυρίαι, οταν ομιλούν διά τάς νέας, λησμονούν | 
ότι υπήρξαν καί αύταί νέαι κα ί αί νεαι λησμονούν οταν ομι
λούν διά τάς γραίας ότι θά γηράσουν καί α ύτα ι» .

’Ιδού ή  σ-χμείωσις τής αύτής εύφυοΰς καί θαυμασίας γυ* ] 
ναικός περί γευμάτων.

«Τά γεύματα, λέγει, κατέταξα πάντοτε είς τήν πρωτην ; 
τάξιν τών πνευματικών άπολαύσεων. Είς ούδέν άλλο μέρος

διά-
τό

πολύ επτά ώς οκτώ συνδαιτ-χμόνας. ’Εάν τό τραπέζι είνχ1 
στενόν  καί οί τρώγοντες κάθ-χνται πλ-χσίον ό είς πρός τον 
άλλον, ή ομιλία είναι γενική, ό καθείς ακούει β ,τ ι λέγουν 
οί άλλοι καί δύναται νά λάβη μέρος είς τ-χν ομιλίαν. Καί οι 
σιωπώντες ακόμη διασκεδάζουν. Ό λοι απολαμβάνουν, 0τ«ν 
ύπάρχν) ζωηρότης καί εύθυμία, ήν προκαλεΐ καί ή ζ α λ ή  ζ χ »Μία έκ τών έπιφανεστέρων συγχρόνων όμιλητριών τής

Γαλλίας ήτο ή ζ . άθ Beaussacq, συγγραφεύς γνωστή, τής I εύφυης συντροφιά και η καλή τροφ·χ.
οποίας ή ομιλία άνεμίμνησκεν είς πάσαν στιγμήν τά  βι- I Ή  άπαισία συνήθεια τοΰ καπνιστηρίου καταστρέφει την
βλία τ·χς. Αί άβραί καί ίσχυραί ιδέαι τοΰ γραπτοΰ λόγου I αρμονίαν ταύτην. Διά τοΰτο είναι προτιμότερον νά προσφε-
της ύπεισ-χρχοντο φυσικώτατα είς τόν προφορικόν καί έκ ί- I ρεται ό καφές καί νά δίδεται παρά τών κυριών πρός τοοξ

Όλοι ειχον Ιγερθη Ινωρίς τό πρωί αύτό είς τό μ ια ρ ό ν  Δουπόν, οπως
^ροΕτοιαασΘώσι διά τόν γά|χον· f _

Είς τάς ε"νδεχα 5) δεσποινίς Καιχιλία Δουπόν μονογενής Θυγατηρ του πλου 
«ίου τραπεζίτου Θά συνεδέετο δια τών δεσμών τοϋ γάμου ενώπιον τοΟ δημαρ 
χου μετά τοϋ χ. Ξχβερίου δέ Μορδεχ υίοϋ τοϋ βαρώνου Μορδέχ του διαση- 

(ιυτέρυυ τοΰ γρηματιοτηρίου.
 ̂ Ό  χ. Δουπάν, βραχύσωμος χα'ι ευτραφής, είχε βοστρυχίσει τήν *ομην 
του, Γνχ χρύψη τήν φαλαχρότητά του. Μέ φαιδρ'αν δψW, Θωπεύων το γέντιόν 
του είσήλβε μετ* λευχοϋ λαιμοδέτου χα'ι χαμελίας είς τήν χομβιοδόχην εις 
τήν μεγαλοπρεπή αίβουσαν ψιθυρίζων : ό βαρώνος άργεΐ να έλδ»). Βπειτα 
ίρχισε νά διορβώνη ένώπιον Ινός χαθρέπτου τό φράχον του, τά όποιον πολυ 
«Χανίως Ιφόρει, όταν είς νέος παρουσιάσβη χαιρετίσας αύτόν έπιχαρίτως.

Γ Ά  I ό άνεψιός μου είπε· καί χωρίς νά έχη ύφος δυσηρεστημενου του έ 
«φιγξε Ιγχαρδίως την χεΐρα προσθέσας : βλέπω, δτι γνωρίζεις να είσαι λο-

T‘*o=. ,
Ό Άνδρέας έλαβε χάβισμα χαί ό χ. Δουπόν ή'ρχισε να του ομιλη μ ο̂  

Λ«ς τάς άπασχολήσεις τής ημέρας έχείνης περί μικρών λεπτομερειών του
τμπορίου. , , ,

‘ Ό Άνδρέας ήχουε χωρίς νά όμιλή χα’ι νά φαίνηται συγχεχινημενος χαι εν 
τούτοις άλγεινή θλίψις έβχσάνιζε τήν χαρδίαν του. Ή γάπ α  την εξαδέλφην 
του Καιχιλίαν, ήτις μετ’ ολίγον ίνυμφεύετο μετά τοΟ Ξχδερίου ^Μ ορδέχ  
Ήχ. Δουπόν μ ’ ολας τά; παρακλήσεις της παρά τώ συζύγω της, ητον αου^ 
ν«τον νά τόν πεΐση'νά παραδεχθή τόν γάμον αύτόν- ή μετρία περιουσία του 
Άνδρέα δέν θά ήδύνατο νά Οέλξη τόν όψίπλουτον χαί ύπερήφανον «α ,ερα .

Τήν παρελθοϋσαν Ιβδομάδα είχε γίνει τά συμβόλαιον τοϋ γάμου μετα του 
®  Εαβερίου χαί χατά τήν έσπέραν έχείνην 6 χ. Δουπόν ειχεν εΐπει εις την 
«όζυγάν του μετά ζωηράς διαχύσεως πόσον ητο εύτυχής· Ιθεώρει μεγαλην 

ά|ΰτυχϊαν τό οτι υπέγραψε τόν ένσημον χάρτην, δστις έχληροδότει τριαχοσίας

Λ Ε Ξ Ι Κ Ο Ν  Β ΙΌ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν
ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΣΤΕΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΒ '.
Ά ϊ ο ά χ .  Θυγάτηρ σσθ Ά[χποΰ-Μπεκρ. Ο Μωάμεθ θε- 

λων νά έχη [/-έ τό -χέρος του τόν πανίσχυρον παρά τοΐς Μου
σουλμάνοι; πατέρα της έζήτησεν αύτήν είς γάμον, ένφ ή :ο  
παιδίσκη άκό;χη· Ά λ λ ’ ό γάμος άνεβλήθη, τήν προσέλαβε 
δέ ώς δευτέρον σύζυγον, εύθύς ώς συνεπλήρωσε τά  δέκα πέντε 
της έτη , τήν ήγαπησε μετά πολλής τρυφερότητος. Αύτη τόν 
συνώδευσεν είς πάσας τά ; έκστρατείας έν η ύπήρζε πάντοτε
ή αγαπητή τής καρδίας του. ^

Κατά τήν έπάνοόόν του άπό τόν κατά τών Μολταζεκη
πόλειχον ή Ά ίσάχ  άπώλεσε τό περιδέραιόν της καί άσχολου-

χιλιάδας φράγχαζει? πην Καιχιλίαν. . . ,
«Ήτο μαγευμένος μέ τόν μέλλοντα γαμβρόν του, τον οποίον « ι έ?ημε

ρίδες άνέφερον ώς τόν χορυ»αίον τής χομψότητος· ήτο ό θρίαμβός του ό γά
μος αύτάς, ήτο ό καλοφών τής δόξης του. . , ,

,Ο ί Μορδέ* ανήκουν είς τοός νεοευγενείς Ιχείνους,οιτινες έργαζονται δια να 
αποκτήσου/ τόν πλοϋτον, έλεγε. Έ γώ έπίσης είμαι άνθρωπος τής ΙΡγ«« ί« ί 
ή Καιχιλία θά είνε εότυχεστάτη μετέ τοϋ Ξαδερίου.»

Ό  Άνδρέας είχε καταπνίξει τοός παλμοός τής χαρδίας του χαι η Κ α ΐκ ι- 
λία συγχατανεύσασα νά συζευχθή τόν *. Μορδέ* είχε διέλθει ολοκλήρους νύ

χτας χλαίουυκ. , . ,
Ή  πρωία του γάμου έφθασε λοιπόν χαί ό χ. Δουπον εχτιμων την θυσίαν

τοϋ Άνδρέα τοϋ έ συγχώρησε τήν τόλμην τών βλέψεών του χαί δια να άπο;  
δείξη μεγαθυμίαν τόν έξέλεξεν ώς παράνυμφον,έχτάς δέ τούτου ή Καιχιλία του
ειχεν εί'πει σιγά : παραδεχθήτε. ,

Ό  χ. Δουπόν έγχατέλειψε τήν αίθουσαν είς τήν οποίαν ωμίλει μετα του 
Άνδρέα προσκληθείς Οπό τής συζύγου του είς τά δωμάτιον, ένθα ή θαλαμη
πόλος χαί ή ράπτρια έστόλιζαν τήν νύμφην. ^

Ευγε ! πολυ Ιπιτυχημένον τό φόρεμα», είπε.
- Ή  Καιχιλία, είναι ουτω πολό ωραία, προσέθεσεν ή μήτηρ της.

— Τό βλέπω' Όποιαν Ιντύπωσιν Οά χάμης Καιχιλία,όταν θά διέλθης στη- 
ριζομένη έπί τοϋ βραχίονος τοϋ συζύγου σου διά μέσου τών φίλων χαί περιέρ
γων ! Κ αί άργότερον έπειτα είς τάς πρεσβείας, τα όπουργεΐα, χαι τά σα ό-

νια που θά σέ όδηγή !
Κ ατ’ έχείνην τήν στιγμήν είς άνθρωπος μεσαίας ηλικίας εισηλθεν ως συγ

γενής ήσπάσθη τήν Καιχιλίαν χαί έστράφη είτα πρός τόν πατέρα της οστις
τόν ήοίύτηαε : Πως ! Βολορέ 1 (χονος , , _

 Ναί μόνος ! άπεχρίθη δια φωνής όνσηρεστημένου· δέν εύρηχα τον βαρώ-
νόν σου· έπειτα είπεν ότι ό βαρώνος τοΰ είχε δώσει συνέντευξιν είς τό ξενο
δοχείου του άλλά ό θυρωρός δέν τόν άφήχε νά είσέλθη- τά τοιοϋτον του ε- 
φαίνετο άνεζήγηστον χαί ά χ. Βολορέ έξηχόντισε βλασφημίαν κατα τοΰ Μορ
δέ* τόν όποιον άπεχάλεσε χωριάτην, ύπενθυμίζων ότι ώς συγγενής πολλαχις 
εΝεν εί'πει είς αυτούς ότι ό βαρώνος τοϋ έφαίνετο άνθρωπος άνήχων «« *<>- 
σμον, ούχί πολό άξ.οσύπτατον χαί ότι είχε πλουτίσει έξ ύποθέσεων ύπο

πτων. '  -  , ,
Ό  χ. Δουπόν τόν διέχοψεν, άρχίσας νά έγχωμιάζη τον βαρωνον, αλλα 0

Βολορέ άπετελείωσε λέγων :



6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

¡/.ένη νά το ζητή , έ'ρ.εινεν ο πίσω άπό τό στράτευμα. Μου - 
σουλτάνοι συναντήσαντες τήν κά|/.ηλόν της καί ΰποθέσαντες 
δ τ ι ή Αϊσάχ εύρίσκετο επί τοϋ επ ’ αύτνίς φορ·ίου τη ς, εφε- 
ραν τήν κά[κηλον εις τό στρατόπεδον. Ή  Αϊσάχ έπιστρέ- 
ψασα καί [λή εύροΰσα τό ύποζύγςόν της κατελήφθη ύπο' γαύ
ρης -άπελπισίας. Εις νέος "Αραψ, ονομαζόμενος Σαβάν, τήν 
συνήντησεν τνιν έτοποθέτησεν επί της ίδικής του καμηλού καί 
την έπανέφερεν εις τό στρατόπεδον τοϋ Μωάμεθ.

Ή  εμφάνισες της υπό την συνοδείαν του νεαροϋ καί ω
ραίου Άραβος, καί η διαμονή αύτνίς εις την έ'ρημον έγέννησε 
τάς ύπονοίας των Μουσουλμάνων, οί όποιοι την κατηγόρησαν 
ως προδώσασαν την τιμήν τοϋ Μωάμεθ. Αυτη έν οικογενει
ακό) συμβουλίω ενώπιον τοϋ συζύγου της, τοϋ πατρός της 
καί τοϋ άρχηγοϋ τν3ς Θρησκείας Όσμόέν Ράουμάν ήναγκάσθη 
να απόδειξη την άθωότητά της καί την άποδιδομένην πρός 
αυτήν κατηγορίαν. Άθωωθεΐσα έμεινε καί πάλιν ή πολυαγα- 
πημένη τοϋ Μωάμεθ, ό όποιος γέρων πλέον άπεσύρθη εις τόν 
οϊκόν της καί δεν έπέτρεψεν εις ούδένα άλλον πλην αυτής νά 
παραστή εις την οδύνην των τελευτα ίων στιγμών τής ζωής 
του.

Μετά τόν θάνατόν του η Ά ϊσάχ κατώρθωσε νά άπομα- 
κρύννι τόν θεωρούμενον ώς διάδοχόν του Ά λήν άπό τό καλι- 
φάτον, διότι ούτος ήτο ό πρωταίτιος της κα τ ’ αυτής συκο
φαντίας καί είχε συμβουλεύσει τόν Μωάμεθ νά ερώτηση ιδ ι
αιτέρως τόν άκόλουθόν της. Άπεσύρθη εις Μέκκαν καί έκεϊ 
συγκεντρώσασα πάντας τούς εχθρούς τοϋ καλίφου Ά λή , έξε

Εδτυχώς ποϋ εινε ό οίός, όστις νυμφεύεται τήν Κ αιχ ιλ ίαν...
"Εως δτου έ'λθη, είπεν δ Δουπόν, ας χαθορίσωμεν τάς διά τό γεϋμα δέσεις 

των προσχεχλημένων· χαί χαθίσαντες πρό τής τραπέζης ήρχισαν νά συζητοϋν 
ένω ή χ. Δουπόν ενώπιον τοδ χαθρέπτου έχόσμει τήν χόμην της δι’ αδαμαν
τινών χαρφίδων.

Ή  Καιχιλία μέ τδ χατάλευχόν της φόρεμα μέ τό τής πορτοχαλέας άνθος 
επί τήςχεφαλής διηυθύνθη εις τήν αίθουσαν έν φαινομενιχή γαλήνη χαι πλη- 
σιάσασα τόν Άνδρέχ τοϋ έτεινε τήν γεΐρα.

Ό  νέος Ισχίρτησε χαι έσπευσε πρός αδτήν λέγων : ιδού έφθασεν ή τελευ
ταία ήμερα τοδ χωρισμού μας.

Ή  Κ αιχιλία  άπεχρίθη δποχρόπτουσα τήν συγχίνησίν γης : Άνδρέα είσθε 
σας παραχαλώ ψύχραιμος.

Έ χετε  δίχαιον Καιχιλία, χαι σάς ζητώ συγγνώμην.
Λεν έχομεν παρά νά λησμονώμεν.
Νά λησμονώμεν ! εΐπεν δ Άνδρέας. Σύ Καιχιλία, λησμονείς τόσον ευχολα; 

Εις (μέ φαίνεται, δτι ή άνάμνησις τοϋ ποθητού προσώπου σου δε θά μέ (γ- 
χαταλείψη ποτέ- θά φύγω μαχράν διά πολύν χαιρόν, διά πάντοτε Ισως.

’Αγνοώ αν θά λησμονήσω, άλλά θά προσπαθήσω, λέγει ή Καιχιλία, χαθί- 
βασχ Ιπι χαθίσματος χα'ι παρατηρούσα ατενώς τό δάπεδον.

Έ γ ινε  πρός στιγμήν σιωπή, τήν δποίαν δ Άνδρέας διέχοψε ψιθυρίσας,
"Α ! εΐμαι πολύ δυστυχής· χαι άχουμβήσας έπι τής έστίας παρετήρει τήν 

νέαν χόρην, ήτις Ιφαίνετο δτι ειχεν δποφέρει πολύ’ είχε διέλθει νύχτας δλο- 
χλήρους χλαίουσα σχεπτομένη χαι συζητώσα τά πάντα μόνη της, έως δτου 
δ ύπνος ή'ρχετο νά χλείση τά βεβαρυμένα βλέφαρά της· άπεφάσισε να χατα- 
πνίξη τά όνειρά της χαι νά πλησιάση τό μέλλον μετά ήρεμίος μάρτυρος μο
ναχής ύπομενούσης άγογγύστως τούς πόνους τοϋ τριχίνου ράσιου’ Ισχέπτετο 
νά διέλθη τδν βίον της μέ τήν άνάμνησιν τοϋ παρελθόντος.

Έβαδίσαμεν δι’ ολίγον χαιρόν πλησίον τής ευτυχίας είπε, χωρίς νά σχε- 
φθώμεν, χωρίς νά μαντεύσωμεν τά μέλλον...

* 0  Ά νδρ ίας έπλησίασεν αυτήν χαί τής ώμίλησε περί τών άνταλλαχθέντων 
δρχων των χαί τής έξομολογήσεως τοϋ άγνοΰ έρωτός των ΰπά τόν άσςερόεντα 
ουρανόν μιας νυχτός τοδ αγίου Ίωάννου ..  είχον δρχισθή νά γίνουν σύζυγοι 
χαί ν ’ άγαπώνται μέχρι θανάτου.

Νά γίνωμεν σύζυγοι εινε άδύνατον, είπεν ή Καιχιλία, άλλά ν’ αγαπώμεθα 
δυνάμεθα, διότι ή φιλία δέν μάς εινε άπηγορευμένη.

ΤΗσαν χατάμονοι, χαί δ Άνδρέας ήρπασε χρυφίως τήν χειροχτιωμένην

στράτευσεν επί κεφαλής πολυαρίθμου στρατιάς, διοικουμένη? 
παρά των αρχηγών Θαλάχ καί Ζομπεΐρ.

Ά λ λ ’ άμφότεροι οί αρχηγοί έφονεύθησαν καί η Αΐσάχ επί 
της καμηλού, άμείλικτος καί άνηλεής ένεθάρουνε τούς στρα- 
τιώ τας εις την σφαγήν των εχθρών.

Αίφνης όμως ό Ά λής, έπελθών ροέ τούς έκλεκτοτέρους 
άντρας του, συνέλαβε τήν Ά ϊσάχ  τήν οποίαν δχι μόνον δέν 
έκακοποίησε, άλλά καί έσεβάσθη. Καί ύπό ακολουθίαν πε
νήντα γυνακων σκλάβων, ας εταξεν ύπό τάς διαταγάς της 
τήν ώδήγησεν εις τήν Μέκκαν, οπού καί άπέθανε.

Οί Μουσουλμάνοι τής άπένειμαν μετά τόν θάνατόν της 
τόν τίτλον τής πραφήτιδος μεταξύ τών τεσσάρων τελείων 
καί ασύγκριτων γυναικών, αί όποΐαι υπήρξαν εις τόν κόσμον.

"Ε λένη  Γ εω ρ γεάδ ο υ

Κ Ε ίΕ ϊίΕ Ρ Ι Ι  ΤΟΝ » 1 0 8 «  1 ( 1118»
Τήν εποχήν αυτήν ολος ό δημόσιος κήπος, όλοι οί περί

πατος, όλες η ακρογιαλιές έχουν λάβει ζωή, έχουν στολι- 
σθή μέ τά  δροσερά καί χαρωπά προσωπάκια τών παιδιών, 
μέσα εις τούς κήπους πλησίον εις τά  εύοσμα άνθη, βλεπεις 
άνθη ζωντανά, ώμορφοστολισμένες πεταλούδες, αί όποΐαι 
άπολαριβάνουν μέ άμετρον εύχαρίστησιν τήν ελευθερίαν των· 
στις ακρογιαλιές τό αιώνιο καί πλήρες ριυστηρίου τραγούδι 
τοϋ κύριατος ένοΰται ριέ τά κρυστάλλινα γελοία τοϋ πα ι- 
διοΰ ποϋ μέ άγνωστα διά τούς ριεγάλους καρδοκτύπια περι
μένουν έκεΐ στην άμουδιά μήπως τό κΰμα καταστρέψει

χεϊρά τη; χαί τήν έθεσε επί τής χαρδίας του λέγων. Πώς θά δυνηθώ νά ζήσω 
άνευ σοϋ ;

Ή Κ αιχιλίχ  άπέσυρε τήν χεϊρά της χαί άπεχρίθη διά φωνής ήλλοιωμέ- 
νης : Θά ζήσητε, ή εργασία, αί διασχεδάσεις, τά χαθήχοντα, δλα αυτά θά σάς 
χάμουν νά λησμονήσητε χαί έντδς ολίγων Ιτών, ή ί'σως εντός ολίγων μηνών 
θά νυμφευθήτε χαί σεϊς* δέν θά λειψουν χί ώραΐαι χαί ενάρετοι νέαι, αιτινες 
θά σάς άγαπήσουν... Οι τελευταίοι ουτοι λόγοι έμειναν Ιπί τοϋ λάρυγγός της 
χαί έφερε τήν χεΤρα εις του; δαχρυσμένου; οφθαλμούς·

Μή ζητής νά ψευσθης, Καιχιλία- δέν είσαι τόσον παρηγορημένη, δσον θέ
λεις νά τδ δείζης.

Κ α ί ή νέα χόρη διά τών δαχρύων της άφήχε νά τή διαφύγουν αί έχμυστη- 
ρεύσεις της . . . 7Ηχο αληθές· θά έσυρε τήν δυστυχίαν εις όλην της τήν 
ζω ή ν  υπεβχέθη νά είναι λογιχή χαί ισχυρά χαί έν τούτοι; έχλαιε ώς μιχρον 
παιδ ίον τής ητο άδύνατον νά μήν ύποχύψη εις τήν πατριχήν ΘΛησιν· ΰπε- 
χρεώθη νά νυμφευθή τόν Η. Μορδέχ, διότι άν δέν ητο αύτός, θα ητο άλλος, 
είχε μέχρις σήμερον άρνηθή πέντε προτάσεις* ητο ήδη εέχοσι δύο Ιτών· αφού 
λοιπόν δέν ήδύνατο νά νυμφευθή τόν Άνδρέαν, άπεφάσισε πλέον· εσπόγγισε 
τούς οφθαλμούς της χαί (λυπήθη, διότι άφήχε νά φανή ή άδυναμία της, 
άφοΰ ειχεν αποφασίσει νά λησμονήση τά πάντα χαί νά παραδεχθή τον βίον 
τδν όποιον ό σύζυγός της θά έχαμε. Λέν τόν ήγάπα, άλλά χαί δέν τδν έμί- 
σει· ήτο δ άγνωστο; μετά τοδ δποίου θά διήρχετο τδν βίον της, ήτο τά έ
ρεισμα τοϋ μέλλοντος της.

Ά λ λ ’ δ Άνδρέας ώμίλει άπδ ι;ά βάθη τής αίμασσούσης χαρδίας του χαί 
ήσθάνετο ότι δέν θά τήν έλησμόνει ποτέ.

Έ αήμαναν χαί οί δύο ερωτευμένοι άπεμαχρύνθησαν άλλήλων προσλαδόν- 
τες ύφος συνδιαλεγομένων άδιαφόρως.

‘Ο χ. Δουπόν είσήλθεν είς τήν αίθουσαν, ότε ή θαλαμηπόλος άνήγγειλε 
τδν χ. Ξαδιέρον.

‘ Ο Εαβιέρος δέ Μορδέχ υψηλός, μελάγχρους, χομψάς (χαιρέτισε τήν μνη- 
σιήν του χαί έλαβε χαριέντως τήν χεΐρά της έπι τής δποίας άπέθεσε φίλημα· 
χατόπιν Ιπλησίασε τόν χ. Δουπόν, όστις τόν ήρώτησεν;

— Κ αί δ πατήρ σας; ήργησε; δέν ήλθεν άχόμη;
— Λέν ήλθεν; είπεν δ Ξαβιέρος:
- Ο χ .  I ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Είναι πολυ περίεργον  τδν ζητώ άπό τ^ς πρωίας* έρχομαι απδ τοΟ χομη- 

τος δ’ Άοπρίχ εις τοϋ δποίου ένόμιζον ότι θά τόν εύρισχα· όχι δε μόνον δ

/

τού; πύργους καί τά  κτίρια ποϋ κτίσανε. Παντοΰ σκορπί
ζουνε τήν χαράν τους, πάντας κάνουν νά συρ,ριερίζωνται τήν 
ευτυχίαν τους. Τούς άπεδόθη ή ελευθερία επειτα  άπό τόσους 
κόπους πολό πολύ συχνά άπό τόσα δάκρυα, κατά τόν χρό
νον κατά τόν όποιον εινε αναγκασμένα νά εύρίσκονται κλει
σμένα μέσα είς τά  σχολεία, τά  όποια πολλάκις είνε σπ ίτ ια  
ανθυγιεινά, χωρίς φώς, χωρίς ή'λιο, χωρίς αέρα. Έ κεΐ τά 
παιδιά λαμβάνουν τά  πρώτα σπέρμ,ατα τής μελαγχολίας, 
έκεΐ ή αθώα ψυχή τους πολλάκις δηλητηριάζεται διά παν
τός. Άποδόσατε τά  μικρά παιδάκια είς τήν φύσιν, διδά
ξατε αυτά είς τό ύπαιθρον, μέσα είς κήπους, είς τόν ανοι
κτόν αέρα διά νά μήν βλέπετε πρόσωπα ωχρά καί σώματα 
κυρτωμένα.

Ή  ψυχή τοϋ μικροΰ εινε τό μεγαλείτερον μυστήριο, πρέ
πει λοιπόν πάντοτε νά τήν μελετώμεν καί νά καταβάλωμεν 
τάς μεγαλειτέρας προσπάθειας όπως διατηρώμεν πάντοτε 
τά πρόσωπά των γελαστά καί τά  μάτια των λάμποντα άπό 
χαράν. Ό  αληθής παιδαγωγός μορφώνει τόν μαθητήν του, 
χωρίς νά τοϋ προξενήσν) ποτέ λύπην· τά  παιδιά τά  όποια 
έκλαυσαν πολύ δταν ήσαν μικρά ή είς τό σχολεΐον ή είς τήν 
οικίαν των ουδέποτε οταν θά γίνουν μεγάλοι δέν θά είνε 
εύθύμου χαρακτήρας, τά  δάκρυα τά  όποια έχυσαν τότε έφυ- 
γάδευσαν διά παντός τήν χαράν άπό τήν άθωαν ψυχήν των. 
Ή προσφιλεστέρα μουσική μ.ας ας εινε ό γέλως τών μ.ικρών 
καί ή μεγαλειτερα χαρά μας ή χαρά καί ευτυχία των,

Ε . Κ.

πατήρ μου δέν ήτο έχει, άλλά χαί δ ίδιος χόμη; άπουσίαζε.
| Ά λλά πρέπει νά έπιπλή£ωμεν τδν χόριον βαρώνον, είπεν δ Βολορέ είσ- 
ιρχόμενος· ή ώρα προχωρεί χαί ή τελετή τοϋ γάμου δέν δύναται νά γίνη
*νευ αδτοΰ· χαί έγώ είχον συνέντενξιν μαζή του σήμερον, άλλά . . . .

Αί αμαξαι αναμένουν, λέγει ή χ. Λουπδν είσερχομένη μέ τά χειρόκτιά 
τι; καί χατοπτριζομένη διά νά Ιδη δποίαν έντύπωσιν έπροξένει δ κατάφορτος 
ί? άνθέων πΐλός τις.

Ά ;  περιμείνωμεν δέχα λεπτά άχόμη έπρότεινεν δ χ. Λουπόν παρατηρών 
ίο ώρολόγιόν του χαί ίάν έως τότε δέν έλθη, θά εέπη ότι δέν ήννόησε χαλώ) 
Βμ θά τού; έπανεύρωμεν είς τήν δημαρχίαν μετά τών προσχεχλημένων μας· 

Ο Άνδρέας, "να χρόψη τήν θλίψιν του έπρότεινε νά ύπάγη μέχρι τής 
^μαρχίας χαί έντός ολίγων λεπτών θά έπέστρεφεν· άπαντες παρεδέχθησαν 
Την καλήν του ιδέαν χαί ,άνεχώρησεν.

Βλέπεις, ότι δ βαρώνός σου είναι πολύ άγενής, είπε χαμηλοφώνο; δ 
Βολορέ είς τόν Δουπόν, όστις διά νά τόν διχαιολογήση, είπεν ότι ή άργο- 
αορίαε του θά είναι απουσία.

Πλησίον τή ; έστίας, όπου ή Καιχαιλία ή'χουσε πρό ολίγου τούς λόγους τοϋ 
ι .Ανδρέα, ήχουαε τώρα τήν ψυχράν δμιλίαν εκείνου, όστις θά έγίνετο σόζυ- 
1*5 Της χαί όστις τής ώμίλει μετά τής μεγαλητέρας ευκολίας περί τή . του- 
•λέττας της χαί τοϋ ώραίου γούστου τής Ισθήτός της.

Ένδεχ* ώραι ! χαί έπρεπε νά ή'μεθα είς τήν δημαρχίαν πρό ένδς τετάρ- 
είπεν δ Δουπόν. . . . χαί δ Άνδρέας όστις δέν Ιπανέρχεται ! . . 

Περίεργον ! ή απουσία του είναι άχατάληπτος είπεν δ Ξαβιέρος . . . Τήν 
•^Γμήν όμως (κείνην χτύπημα χώδονος ήχησε χαί όλοι συγχρόνως : ΊδοΟτον 
Μ«»εν έπι τέλους, είπεν. . Ό χ. Δουπόν λαβών τδν βραχίονα τής θυγα- 
!ΡΟς του είπε : γαμβρέ μου, λάβε τδν βραχίονα τής συζύγου μου χαι εμπρός. 

Αλλά δυστυχώς δέν ήτο δ βαρώνος· έφεραν μ ίαν (πιοτολήν.
Ιδού ή ίξήγησις άναμφιβόλως λέγει δ Δουπόν έλαβε τήν επιστολήν χα 

*ί*τηρήσας τήν υπογραφήν: είναι τβδ βαρώνου, χαλά τδ είπα, άνέχραξεν 
*Μρχισε νά ν’ άναγινώσχη μεγαλοφώνως.

«Αγαπητέ χύριε Δουπόν.
*Αΐ εφημερίδες θά σάς τό έχουν είδοποιήση πρίν σάς γράψω· ατιμία έμη- 

έ>«εύθη χα ι’ έμοΟ- μέ συνέλαβον όταν σάς άφήχα χθές καί τοϋτο συμπίπτη 
^ “χώς μέ τήν ήμέραν τών γάμων τοϋ υίοδ μου μετά τής θυγατρός σας. 
ΓζΑ) Δουπόν δ.έχοψε τήν άνάγνωσιν άσθμαίνω ν όλοι παρετηρήθησαν μετά
***ής χατηφοδς· είτα Ιζηχολούθησεν.

ΑΙ ΕΗΕΤΑΣΕΙΣ ΤίΙΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
T O T  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Τ Ι Κ Ο Τ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Τ ίΙΝ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΔ ίΙ Ν

Μετά τά ; γραπτάς εξετάσεις τών νηπικγωγών τοϋ Έ κ - 
: παι^ευτικοϋ τυ.ηυ.κτος τής «Έ νώσεως τώ νΈ λληνίδων» έγέ- 
I νοντο κατά τήν παρελθοΰσκν Πέμπτην καί Παρασκευήν αί 

προφορικαί καί πρακτικαί εξετάσεις αυτών. Ά π ασ α ι αί μ χ -  
θήτριαι άνεδείχθησαν άνώτεραι τών προσδοκιών [λας. Τήν α 
ληθή αγάπην πρός τό εργον καί τά  μικρά παιδία τήν έυ.- 
πνεύουσαν τήν πρόοδον τοϋ τμήματος, εί'δομεν μεταδιδομέ- 
νην καί είς τάς μαθήτριας της, τάς έξεταζομένας καί 
μελλούσας παιδαγωγούς, Τήν ώραν κατά τήν οποίαν είχον 
ένώπιόν των τά  μικρά δεν ήσαν διδασκάλισσαι έμπνέουσαι 
τόν φόβον είς αύτά· ήσαν μητέρες πρός τάς οποίας ολος ό μ ι
κρός εκείνος κόσμος έτρεφε άγάπην καί εμπιστοσύνην. Δηλα
δή τέλεια ι παιδαγωγοί.

ΣΓΝΤΔΓΔΙ
Μ π ια χ ο τ ίχ ιχ .  Κ τυ π α τε  6 κρόκους αυγώ ν μέ 30 0  δράυια  κ οπ α 

ν ισ μ ένη  ζάχαρ ι κα ί τδ μισό φλοΰδι ένδς λεμονιού όχι τδ εξω ά λλ ’ 

έ κ ε ΐ όπου α ρ χ ίζει τό  άσπρο. Κ τυ π α τε  κ α ί τα  6 ασπράδια κα ί χ ύνε τε  

ολίγον κ α τ ’ ολίγον μέ τα  κ ίτρ ινα . Προσθέσατε 12 5  δράμια φαρίνα  

καί περάσατέ τ η ν  άπδ τ ή ν  κνισάρα επάνω εις τά  α υγά. Ά ν α μ ίξ α τ ε  

τό δλον πολύ ελαφρά κ α ί π λάσατε. Β ουτυρώνετε κ ατό π ιν  τδ τ α ψ ί  

έλαφρόίς ψ ή νοντα ι είς έλαφρδν φούρνον.

* Συγχωρήσατέ με διά τήν σύγχυσιν, εις τήν δποίαν θά σάς ρίψω- ό 
διχαστής τής προχναχρίσεως δέν μοδ επιτρέπει νά έλθω νά χάμω τά χχθή- 
χόν μου, παρά μόνον νά σάς γράψω τάς όλίγχς αδτάς λέξεις τής συγγνώμης,.

Ό  πατήρ μου θά δπήρξεν άντιχείμενον φοβερά; έχδιχήσειυς ! Ιφώναξεν δ 
Ξαβιέρος ωχρότατος.

"Ολοι έξηχολοόθουν νά παρατηρώνται μετά στενοχώριας, μετά χαταπλή- 
ξεως.

Τρέχω είς τδ διχαστήριον, γνωρίζω τόν Νομάρχην . . .  Θά διορθώσω 
τήν δπόθεσιν προσέθεσεν δ μνηστήρ χαί έλαβε τόν πϊλόν του, ψιθυρίσας έν
τός τών όδόντων του δργίλως.

Άφήχε νά τόν συλλάβουν ! τά ζώον.
"Εθλιψε ζωηρώς τάς χείρας αίτινες τω  έτείνοντο όπως τδν σολλυπηθώσι 

χαί Ιχάθη συγχρουσθείς μετά τοδ Άνδρέου, όστις έπανήρχετο μέ μίαν Ιφη- 
μερίδα είς τήν χείρα λέγων:

Είναι λοιπόν άληθέ; ;τ: ;
Άναγνώσατε τήν εφημερίδα. *0 Μορδέχ είς τήν φυλαχήν· Τά τέλος μιάς 

χλοπής. Αί αποκαλύψεις του.
Είς τήν φυλαχήν ! είπεν δ Δουπόν, ύψώσας άπηλπισμένος τάς χείρας του.
Έλέγοντο πολλά περί αδτοδ, άλλά σύ δέν ήθελε; νά τά πιστεόσης τφ  ά 

πεχρίθη ό Βολορέί
Κ αί τ ί θά είπουν τώρα 1 Καί ή δημαρχία ! α ΐ αμαξαι ! δ ξεΛοδο'χος ! αξ 

τουαλέτται μας, είπε στενάζουσα ή χ. Δουπόν.
Καλλίτερα τώρα, παρά χατοπιν, άπεχρίθη δ Βολορί.
Κ αί ή έχτ«θείσχ χόρη μου ! έψιθύρισεν δ Δουπόν, διότι δ γάμος αδτός 

είναι άδύνατον νά γίνη.
Ό  γάμος είναι αδύνατος, άλλ- ή έξαδέλφη μου δέν (ξετέθη (τόλμησε νά 

εί'πη δ Άνδρέας.
Ξέ χαταλαμβάνω τω είπεν δ Δουπόν δέν άπέβαλλες τήν ιδέαν σου* τώρα 

σό Κ αιχ ιλ ία  χρόψε τδν έχ πορτοχαλέας στέφανον είς τό χομμό χαί σύ Αύρη- 
λία  τόν πϊλόν σου· θά μάς χρησιμεύσουν είς άλλην περίστασιν· χαι έφάνη 
ότι δέν είδε, ότι ή Κ αιχ ιλ ία  είσερχομένη είς τό δωμάτιόν της άπέστειλεν 
ταχέως μειδιώσα έξ ευτυχίας Εν γλυχύ φίλημα εις τόν Άνδρέαν.

"Α ! θά νυμφευθώσιν έψιθύρισεν· αότοί είναι οί νιχηταί τής ημέρας. .

( Έ χ  τοϋ Γ α λλ ικο ύ) Μ α ρ ία  Β. Ζ ιρ β ο υδ ά χ η



ΕΦΗΜΕΓΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
Έξκίβη καί Ιιίβη εις κυκλοφορίαν ή Χ η ο α ψ η ,^ Α ·,,, ,ρο,τ,ίτυΐΓον (.ΑστΒρΥΐμ,α Π ξ  5“ "θ"ντ?'α<· ’ *Κ 

«Έφπαερίδος των Κυρίων» χ. Καλλιρρόης Παρρέν, είς ώραϊον έκ τετραχοσιων σελίδων βιβλιον έπι. χαλου 
χ άρ Γ Γ Ρχ«1 ¿ , ; “ λως τυπωμένον, τό ά ο ΐ ϊν  τ ιαάτα ι δρ. 3 δια την Ε λλάδα καί φρ.. χρ. 3 δ,« το Εξωτε-

Ρΐκ°ν'Δ1ά τάς συνδροαητρίας της «Έ φημ. των Κυριών» ή Χειραφετημένη τιματα ι μόνον δρ. 2 .5 0  διά τήν Ελ
λάδα καί φρ. χρ. 2 .3 0  διά τό Εξωτερικόν. Τά ταχυδρομικά έτιβαρύνουν τούς έκ των έπαρχιων συνδρομητας. 

Πάσα αΐ'τησις δέον νά συνοδεύηται καί ύπό του άντιτίμου.

Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Θ Ε Ρ Ο Υ Σ

Ή  ’Έ κθεβις

Μέ τήν προσέγγισιν των πρώτων θερμών ημερών τού θέ
ρους, όλοι οί ’Αθηναίοι, ή μάλλον όλοι οί Ελληνες αρχιζο- 
μεν νά σκεπτώρ,εθα, έκαστος, άναλόγως των μέσων τα  όποια 
δ ιαθέτει, που θά ταξειδεύση υιά νά άλλάξη ζωήν καί νά 
δροσισθή καί νά άποφύγη τά  κυνικάκαύματα.

Τά έντός τής Ελλάδος ταζειδάκια θεωρούνται κοπια
στικά, διότι τά  άτμόπλοια τής εσωτερικής συγκοινωνίας δεν 
είναι ουτε άρκετά ευρύχωρα καί ταχύπλοα, ούτε αρκετά 
περιποιημένα. Μόνον τά  ατμόπλοια τής «Πανελλήνιου Ατμο- 
πλοΐας» άποτελοϋν έξαίρεσιν, διότι ό διευθύνων την εταιρίαν 
αυτήν νους Ιμαθε νά σκέπτεται καί νά κανονίζη καί νά δια- 
τάττνι κατά τρόπον εντελώς ευρωπαϊκόν.

Τόσον όμως όλίγον συνειθίσαμεν νά έκτιμώμεν τάς εύ 
κολίας, άς μάς παρέχει η Ελληνική αυτη έταιρια, η συντη
ρούσα τά  μεγαλείτερα άτμόπλοια καί μόνη μεταξύ ολων π ε 
ριάγουσα τακτικώς τηνΈλληνικην σημαίαν καί εις τάς Εύρω - 
παϊκάς θαλάσσας, συναγωνιζομένη μέ τάς μεγάλας εύρωπαϊ 
κάς τοιαύτας, ώστε επί τή εύκαιρίοι τής Έκθέσεως, εί περισ
σότεροι προτιμούν τό διά Μασσαλίας ταξείδιον, τό τόσον 
μονότονον καί τόσον υπερβολικά άκρ βόν μέ τά  M θssagθries, 
άντί τού δ ι’ ’Ιταλίας, τού τόσον διασκεδαστικοΰ.

Ή  Πανελλήνιος ’Ατμοπλοία διαθέτεΓδιά τούς πλόας τού 
Άδριατικοΰ τά μεγαλητερα καί ταχύτερά της ατμόπλοια, 
τά  όποια κατά την διατηρησιν καί την έσωτερικην εύμάρέιαν 
άμιλλώνται μέ τά  καλλίτερα ξένα, τό μέχρι Τεργέστης δέ 
ταξείδιον μέ προσεγγίσεις εις Πάτρας καί εις Κέρκυραν και 
έπειτα  διά Βενετίας εις Παρισίους είναι τό πλέον τερπνόν 
καί ψυχαγωγόν ταξείδ ι, τό όποιον δύναταί τις νά έπιθυμίσν).

Ά πό Βενετίας μέχρι Παρισίων, τώρα έπί τή εύκαιρίη 
τϋς Έ κθέσεως, οί σιδηρόδρομοι είναι εύθηνότατοι, εχει δέ 
τ ις  τό πλεονέκτημα νά ίδη τάς ώραιοτέρας πόλεις τής Βο
ρείου ’Ιταλίας, ως την Βενετίαν, τό Μιλάνον καί έπειτα  τό 
γραφικώτατον μέρος τίίς Ε λβετίας, ως την Λουκέρνην, την 
ΒΜθ κ .λ

Τό ταξείδιον διά τής γραμμής αυτής, λαμβανομένων ύπ ’ 
οψιν τών διά Μασσαλίας τιμών,είναι εύθηνότατον, άληθώς δ’ 
ευεργετική εις την περίστασιν αύτην αποβαίνει ή «Π ανελλή
νιος» διά τήν εύκολίαν,ήν παρέχει εις τούς έπιθυμούντας νά 
έπισκεφθοΰν τήν Παρισιανήν Έ κθεσιν, ή καί τά  λουτρά τής 
Αυστρίας καί Γερμανίας.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
Εις πάσαν κυρίαν, ή η ς  θά ήθελε νά τοποθέτηση άσφαλδς 

καί έπικερδώς χρήματα, ή νά προβ? είς άγοράν ή πώληοιν 
τ ίτλω ν , ή είς πάσαν άλλην χρηματιστικήν ή εμπορικήν 
πράξιν συνιστώμεν θερμώς τήν Τράπεζαν Έμπεδοκλέους, ής 
τό πρόγραμμα δημοσιεύομεν ενταύθα .

ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ
Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α  : "Εκδοσις επ ιταγώ ν έπ ί τού ’ Ε ξω τερ ικού.— Α

γοραπω λησία !: σ υνα λλα γ μ α τ ικ ώ ν , επ ιτα γώ ν , χρυσού, ξένω ν τραπεζι

κών Γ ρ α μ μ α τίω ν  κ α ί τ ίτ λ ω ν .   ̂ ι
ΕΙΣΠ ΡΑΞΕΙΣ : Σ υ να λλ α γμ α τ ικ ώ ν , τ ίτ λ ω ν  κα ί τοκομερίδιων εν

τα ύθα  καί έν τώ  έξω τερ ικώ . ,
ΔΑΝ ΕΙΑ : Π ροκαταβολαί έπ ί τ ίτ λ ω ν .-Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ίτρ ε χ ο υ μ ε ν ο ι.

Κ ΑΤΑΘ Ε ΣΕ ΙΣ
3 »/2 °/ο έτησ ίω ς, ύπέδοσις ε ίς π ρώ τη ν ά να ζή τη σ ιν
4 β » » μετα  ένα μ ή να
4 '/2 » β » » τρεύς μήνας
5 " β » » » ε ξ  μήνας
5 ι/, » » » » ε ν  έτος καί πλέον.

ΤΜΗΜΑ ΑΠ ΟΤΑΜ ΙΕΥΣΕΩ Σ : Π ώ λησις πάσης λαχειοφόρου^Ομο
λογίας εις μ η ν ια ία ς  δόσεις, μέ τή ν  τ ύ χ η ν  ύπέρ τού αγοραστού απύ

τ ή ς  καταβολής τή ς  πρώ της δόσεως. <
ΤΜΗΜΑ Χ ΡΗ Μ ΑΤΙΣ Τ Η ΡΙΟ Υ : ’ Α γοραπω λησία ! τ ίτ λ ω ν  ενταυΜ

καί έν τώ  εξωτερικω  επ ι α π λη  μ εσ ιτε ιμ .
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : Π ληροφορία» ίμ π ο ρ ικ α ί .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ παντός είδους έμπορευμάτω ν, μηχανώ ν κλπ . υπο 

συμφέροντας ορούς, μ ε τ ρ η τ ο ύ ς  καί  έπί  π ρ ο θ ε σ μ ί α .
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ο Ι Κ Ω Ν _______________ _____

•Ελληνΐς καλής οικογένεια; καί ανατροφής καί μέ άριστα; συστάσεις, δια- 
με'νκσα έπί πενταετίαν είς ’Αγγλίαν, καί δυναμένη νά διδάξη την Ελληνι
κήν, Γαλλικήν καί ’ Αγγλικήν, ζητεί θέσιν ώ ; οί «»διδάσκαλος δια μικρας ηλι
κίας παιδί«, ή ώ ; σύντροφος κυρίας ή δεσποινίδος.

ιΗ Α ιε ΰ θ υ τ σ ιΐ  ε ις  τδ γρα$ρεΐον μ α ς .

« Ρ Υ Θ Μ Ι Κ Α  Π Α Ι Γ Ν Ι Α *
{>«6 Α ίχ α τε ρ ίνη ς  Λ .ασκαρίδου

Πλούσια Συλλογή ΙΙαιγνίων καί ασμάτων, μετά μουσικής πλήρους, μελφ- 
δία; δηλ. καί αρμονίας, καί λεπτομερών καί σαφών σχημάτων και ό ηγ 
πρός έκτέλεσιν όλων τών Πα.γνίων τών Φροεβολιανών Αωρων και της Φρ 
βολιανής ρυθμικής/υμναστική ; τής μονής σκοπιμου και ωφελίμου δια Μ

"‘ τ Γ ε ρ ίθ μ ικ ά  ΎΐαΤγνι«» είναι πολύτιμον βοήθημα διά τάς Μητέρας και

χ° Τ ι ^ Γ τ Ϊ ώ , ν·πρώτων τευχών έντ .ΰθ . δρ. 5^50 ίν  τώ έζωτερικώ *  
5 είς νρυσόν. Τύ τέταρτον τεΟχος έκτυπωθήσεται λίαν προσεχώς.

■ Κ ε ν  α θ η ν α ι ς
ΒίβΛιοπωΛϋϊοΥ  « Ε σ τ ία ς » — όδδς Σ τα ΙΙο ν— Ά ρ. 4 4 .


