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ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΓΘΤΝΣΕΟΣ
27 Όδός Πανεπιστημίου 27

Γραφεΐον ανο ικ τόν κ α θ ’ 
έκά σ τη ν  άπό 1 0 — 1 2  π .μ .

Π ϊσα παρατήρησις ΙπΙ Tij{ 
αποστολής τοΟ φύλλου γ ίνε
τα ι δεχτή μόνον Ιντός οκτο 

\  ημερών.
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^ Διά τά ανυπόγραφα Spflp ί 
εύθύνεται ή συντάχτις αύτών 1
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Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα η μή ; 
δέν Ιπιστρέφονται. —  Ά νυπ ό - | 
γραφα και μή δηλοϋντα τήν 
διαμονήν τής άποστελλούσης [ 
δέν είναι δεκτά. — Πάσα άγ- ( 
γελία άφορώσα εις τάς Κυρίας ' 
γίνεται δεκτή.

)(
* *

Έν τψ Έξωτεριχφ δέ παρ’ Λπαόι τοΐς 
άντιπροβώστοις Λμών.

Σ ώ ματα  π λήρη  παρελθόντω ν ετών εύρ ίσκοντα ι παρ’ ήμΓν 
καί παρ’ άπασι τοΓς αντιπροσώποις ημώ ν.

Α ί μεταβάλλουσαι διεόθυν- 
σιν όφείλουσι ν ’ άποστέλλωσι ; 
γραμματόσημον 50 λεπτών | 
πρός Ιχτύπωσιν νέας ταινίας.

Π Ε Ρ Ι Ε Κ Ο Ν Ε Ν Α
Ή  Χ ειραφέτησις τω ν  π α ιδ ιώ ν Β '. — Ή  "Ενωσις τω ν  Π αιδοφίλων. 

— Ό  αλκοολισμός κα ι αί γυνα ίκες Γ '. (ύπό δος Ε ιρήνης Ν ικολοί 
δου). — Ή  Νέα Σ κ η νή . — Ή  Μ άγισσα ΰπό Μ αίας).— Σ υ ν τ α γ ή .— Ε’ι 
δοποιήσεις. — Έ π ιφ υλ λ ίς .

Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΙΣ ΤΜ» ΠΑΙΑΜΝ
Ή 'Ενωοες των ΪΙαιδοφέλων

«.Σον παραΜόω χξέας κα ι r a  μ,οϋ ιΐώσ/fc χόχκα.ία».
ά*Η θά β γή  π ξ ΰ τη  ε ίς τας εξετάσεις, ’c a r  την χάρη τής 

J .  η r a  ηεθάτψ·).
Δέν είνκι άκόμη έτος, άφότου ήκουσα μητέρα άπευθυνο- 

[ΐένην εις διδασκάλισσαν, τήν ήμέραν καθ’ ήν έφερε τδ 
παιδί της εις τδ σχολεΐον, καί ζητούσαν ούτε περισσότερον 
ούτε όλιγώτερον άπδ τδ σχολεΐον παρά τήν πλήρη άποστέ- 
ωσιν του παιδιού της διά τήν επιτυχίαν των εξετάσεων.’Αρ
κεί να έμανθανεν, αρκεί νά έγίνετο σοφόν, αρκεί εις τάς έξε- 
τάσεις νά τδ ¿χειροκροτούσαν καί αί εφημερίδες νά έγραφαν 
τδ όνομά του καί τδ σώμά του άς έφδινε καί τά άνθη τοϋ 
μετώπου του άς έκλιναν μαραμένα καί ή χαρά τής ζωής του 
ίς έσβυνε.

Δέν ή το  βεβαίω ς ή μ ητέρα  α υ τή  α νεπ τυγ μ ένη , α λ λ ά  δι 
ερμήνευε φυσ ικά  τ ά ς  ιδέας κ α ί τ ά ς  πεπο ιθήσεις μ εγά λη ς  μ ε-  
ρίδος λ α ϊκ ώ ν  τάξεω ν περί τοϋ προορισμού του σχολείου κ α ι 
Των έ ξ ε τά σ ε ω ν .Ό  δ ιδάσκαλος κα ί ή δ ιδ α σ κ ά λ ισ σ α  ήσαν κ α ίε ΐ-  
ναι έν είδος φόβητρων τή ς  π α ιδ ικ ή ς  η λ ικ ία ς , μ ία  κα τηγορ ία  
ανθρώπων,οί όποιοι δ ιά  νά φω τίσουν τδ π νεύμ α  κ α ί δ ιά  νά έπ ι-  
δείξουν τά ς  προόδους του εις τά ς  εξετά σ ε ις  ήμποροϋν, έχουν 

τ δ  δ ικ α ίω μ α , Γσως κ α ί τδ καθήκον νά καταστρέψουν τδ  σώ μα.
■ *Η ιδ έα  α υ τή  έχ ε ι τόσον ριζωθή εις τή ν  κεφαλήν μερικών 

γονέων,ώστε οί δ ιδάσ καλο ’ κα ί α ί δ ιδ α σ κ ά λ ισ σ α 1-, οσον άνε-

πτυγμένοι καί άν είναι, άναγκάζονται καί νά βασανίζωνται 
καί νά βασανίζουν,τουλάχιστον τούς τρεις τελευταίους μήνας 
τοϋ έτους, διά τήν έπίδειξιν των εξετάσεων. Φυσικά ολοι οί 
διδάσκοντες ήξεύρουν τι αξίζουν οί μαθηταί των καί δλοι αι
σθάνονται οτι ή κωμωδία των έξετάσεων είναι κάτι τερατώ
δες, τοϋ οποίου αί συνέπειαιξεσποΰν επί τέλους είς τήν κε
φαλήν των.

Διότι διά νά σωθούν άπδ τούς όνυχας τοιούτων γονέων, θά 
προετοιμάσουν μέ ύπερανθρώπους προσπάθειας, όπως ,δπως 
τούς μαθητάς, είς τρόπον ώστε νά ικανοποιήσουν τήν άπαί- 
τησιν τών γονέων είς τάς εξετάσεις. Ά λλ’ έπειτα είς τούς 
προβιβασμούς, έάν ό διδάσκαλος είναι ευσυνείδητος, διατρέ· 
χει μεγάλους κινδύνους, διότι άφηκε είς τή'· ιδίαν ταξιν μα
θητήν, ό όποιος τόσον καλά άπήντησεν είς τάς εξετάσεις.

Σκηναί, άπειλαί, βουλευτικαι επεμβάσεις, ύβρεις τών γο
νέων, καταδίωξις αμείλικτος του διδασκάλου ενίοτε καί 
ξύλο καί ρεβόλβερ κουτσαβάκηδων μαθητών, ιδού τδ πρώτον 
καί άμεσον καί συνηθέστατον αποτέλεσμα τών έξετάσεων. 
Ή  έξάσκησις τής βίας αύτής αναπτύσσει τοιουτοτρόπως με
ταξύ τοϋ διδασκάλου καί τοϋ μαθητοΰ μίαν εχθρότητα καί 
μίαν άντιπάθειαν, ή όποια μεταβάλλει τδ σχολεΐον είς έχθρε - 
κδν στρατόπεδον, είς τδ όποιον κάθε άλλο παρά μόρφωσις 
ψυχική καί άνάπτυξις εύγενών αισθημάτων δύναται νά έπι- 
τευχθγ. Ό διδάσκαλος άπδ παιδαγωγοΰ μεταβάλλεται είς 
τύραννον καί ό τυραννούμενος διδάσκεται άσυνειδήτως πως 
νά τυραννή τούς άσθενεστέρους του Καί ουτω χωρίς 
καμμίαν, βεβαίως, πρόθεσιν ούτε τών γονέων, ούτε τών 
διδασκάλων μεταβάλλεται τδ σχολεΐον,μόνον άπδ τήν κατά- 
στασιν, ήν δημιουργοΰν αί εξετάσεις, είς κέντρον άντιπαι- 
δαγωγικό/, είς τδ όποιον άντί νά μορφώθή ή διάνοια καί νά 
διαπλασθί) ή ψυχή καί νά άναπτυχθοΰν υψηλά αισθήματα, 
καταστρέφονται καί τά πλέον ώραΐα καί εύγενή ένστικτα,μέ
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τά όποια ή ευεργετική «ρύσις προικίζει ο λα. τά πλάσματά 
της.

Καί τό κακόν επίσης άσυνειδήτως άπδ του σχολείου μετα- 
φέρεται καί εις τδ σπίτι. Μεταξύ δύω ή πλειόνων αδελφών 
ή δύναρις τ*73ς άντιλήψεως βεβαίως ποικίλλει. Ό διακριθεις 
εις τας εξετάσεις είναι ο χαΐόεμενος των γονέων, τδ καύχημα 
καί τδ χάρμα του πατρδς καί τής μητρός. Έπαινοι, χάδια,
προτιμήσεις βρέχουν γυρω το υ ,— σ υνη θ έσ τα τα  παρ ’ α ξ ία ν ___
και τά άκλα παιδιά ύφιστανται τδ κχΟϊίμερινδν μ,αρτύριον 
τής υπεροψίας του καί των διαφόρων ταπεινώσεων καί έξευ 
τελισμών, είς τούς οποίους οί θρίαμβοι των έ,ετάσεων εκεί
νου τούς υποβάλλουν.

Τ οιουτοτρόπως α ί έξετά σ ε ις  μεταφέρουν άπδ του σχολείου 
εις τδ άδυτον τοΟ οίκου, εις τδ άσυλον τή ς  στοργής κα ί τής  

παρηγοριάς τω ν  μ ικρώ ν τδ σπέρμα τώ ν έχθροπαθειών κα ί άν 

τεγκ λ η σ εω ν μ ε τα ξ ύ  αδελφώ ν κα ι άκόμη χειρότερον μ ε τα ξ ύ  
π α ιδ ιώ ν  κ α ί γονέων.

Καί παρασύρονται εις τδν κατήφορον αύτδν τής αδικίας 
καί τής ηθικής πιέσεως γονείς πολλάκις ανεπτυγμένοι, άν
θρωποι στοργικοί, οί όποιοι ενώ αγαπούν τά παιδιά των, λη- 
σμονοϋνται μέχρι του σημείου, ώστε νά τά βασανίζουν ιιε τδ 
ήθικδν αύτδ μαρτύριον, τδ όποιον είναι χειρότερον άπδ τάς 
τυραννίας τοΟ βουνεύρου καί τών άλλων βαρβάρων επινοή
σεων, δι’ ών οί γονείς τών μεσαιωνικών χρόνων έβασάνιζαν 
τά ίδικά των παιδια.

Τότε εκείνοι έπλήγωναν τδ σώμα. Σήμερον ημείς πληγό 
νομεν την ψυχήν καί άκόμη χειρότερον έξαντλοϋμεν καί αύτδ 
τδ σώμα μέ τήν καταπόνησιν την πνευματικήν, τήν άλογον, 
καί άδικον καί δημιουργοϋμεν έν χάσμα μεταξύ μαθητών καί 
μαδήσεως, τόσο,/ μεγαλήτερον, δσον ή μάθησις παρουσιάζεται 
όχι ως ίκανοποίησις τής ενστίκτου άνάγκης, ήν ή 
φυσις δίδει εις τά παιδιά, τά όποια μικρά, μικρά, ολο έοω 
τοϋν καί δλο μανθάνουν καί δλο προσέχουν καί δλο ζητοΟν 
φώς καί ζητοϋν διδάγματα, άλλά κάτι τδ όποιον θά χρησι- 
μεύσγ) εις τδ νά έπιδειχθοϋν καί νά χειροκροτηθούν ή νά 
εξευτελισθοϋν καί ταπεινωθοΟν καί βασανισθοϋν καί άπδ 
τους διδασκάλους καί άπδ τούς γονείς των.

Ή μάθησις διά του τρόπου τούτου μεταβάλλεται εις άγ- 
γαρείαν τοϋ χειροτέρου είδους καί τδ βιβλίον, τδ σχολαστι
κόν καί ξηρδν καί άκατανόητον, ώς επί τδ πλεΐστυν, εις 
δ'ργανον μισητόν, τδ όποΐονσκοτίζει τήν διάνοιαν καί άμβλύνει 
τήν πνευματικήν άντίληψιν καί μεταβάλλει τήν ύγιεττέραν 
παιδικήν φύσιν εις νοσηράν καί καταστρέφει κάθε καλήν 
πρωτογενή δύναμιν, άντί νά προάγη, καί τελειοποιή 
αύτήν.

Εως τώρα όπου καί αί μητέρες καί δλαι αί γυναίκες έ- 
δουλεύαμεν εις τήν πρόληψιν, βεβαίως ή κατάστασις αυτη 
δεν μας συνεκίνει, διότι καί δεν άντελαμβανόμεθα τδ κα
κόν, τδ όποιον έγίνετο καί δέν είμεθα εις θέσ.ν νά ζητή- 
σωμεν καί άνεύρωμεν τήν θεραπείαν του. Έως χθές άιόμη 
μάς έπεβάλλετο νά πιστεύωμεν δτι πάντα τά παρά τών 
ισχυρών συντρόφων μας κανονισθέντα καλώς είχαν καί νά μή 
ερευνώμεν. Τδ «,-ιίστενε χαΐ μή  έρίύ>·α», τδ άπευθυνόμενον 
φυσικά εις πάντα άμαθή, ήτο, ούτως είπεΐν, τδ έμβλημα 
άθε φρονίμου γυναικός.

Σήμερον αυτοί ού-οι οί σύντροφοί μας, άφοϋ έπείσθησαν, 
ο τι ήμποροϋμεν καί ημείς κάτι νά συνεισφέρωμεν διά τήν 
κοινήν ευτυχίαν, όχι μόνον μας επιτρέπουν, άλλά καί μ«, 
ενισχύουν εις πασαν υπέρ τοΟ καλοϋ δράσίν μας.

Τδ παιδικόν ζήτημα εννοούν καί άναγνωρίζουν δτι άνάγε 
ται εις τδν κύκλον μας καί ευρίσκουν φυσικόν καί ώραΐον, 
ύποθετω, αί γυναικέ; των νά άσχοληθοϋ, κάπως συβαρώτε- 
ρον καί κάπως εύγενέττερον ύπέρ αύτοϋ. Καί όχι μόνον αύτό, 
κλλ είμαι πεπεισμένη δτι είναι πρόθυμοι νά άγωνισθοϋν μαζή 
μκς, είς τδ πλευράν μχς καί νά διεκδικήσουν βήμα προ: 
βήμα τήν ευτυχίαν τών παιδιών μας, καί τών παιδ^ν των, 
τήν εύτυχίαν έν γένει τής άνθρωπότητος του μέλλοντος. '

Μέ τήν βεβαιότητα αύτήν άπευθύνομεν σήμερον έκκλησιν 
εις καθε πατέρα οικογένειας, δυνάμειον είτε διά τών ένερ. 
γειών του,ειτε δια του κύρους του όνόματός του νά συντελέ 
σΌ μονον εις απαλλαγήν τών παιδιών μας άπδ τδ μαρ 
τύριον των εξετάσεων, άλλά καί νά έργασθγ μαζή μας είς 
ολα τά συναφή πρδς καλλιτέρευσιν τής παιδικής τύχης ζη. 
τήματα.

Είς τον συνιστωμενον σύνδεσμόν μας, τοϋ όποιου ό πυρήν 
άπετελέσθη ήδη ύπδ όμάδος κυριών, παρακαλοϋμεν όχι μό 
νον κάθε μητέρα καί κάθε γυναίκα, άλλά καί τούς κυρίου; 
να λάβουν μ,έρος.

Είς τδ παιδικόν ζήτημα, είμαι βεβαία, βτι ο\οι άνδρε( 
και γυναίκες θά εύρεθώμεν σύμφωνοι. Λί άνάγκαι, οί κίν· 
δυνοι, αί δυστυχίαι τής παιδικής ηλικίας είναι τόσον πολλαί 
και ποικιλαι, ώστε υπάρχει στάδιον ενεργεί ας ευεργετική; 
καί δι’ ημάς καί διά τούς άνδρας.

Εως τω^α ολοι μας ευρέθημεν πρόθυμ.οι νά συνασπισθώ 
κεν και συνεργασθώμεν διά νά σώσωμεν τά δάση μ,ας καί τά 
,ώα μας Τας εταιρίας τών δασοφιλων καί ζωοφίλων δύναται 
βεβαίως νά άκολουθήση καί μία,Έ κ ω σ κ  ΠαιόοφίΑα»·* .Κάθε 
αίτησις πρδς εγγραφήν είς τήν «.“Ε νω σ ιν τώ κ  B a id o y ld a r ·  
ας στέλλεται είς τά γραφεία τής « Έφημερίδος τών Κυριών» 
όδδς Πανεπιστημίου 27. ’Εγκαίρως, δέ εις τήν κληθησομέ- 
νην γενικήν συνελευσιν τών μελών θέλει ύποβληθή τδ πρό 
γραμμα τών εργασιών μας.

Α Ι ΓΥΝ ΑΙΚ ΕΣ ΚΑΙ 0  ΑΛΚ0Λ1ΣΜ0Σ
Λ. ’

Η πρωτοβουλία τών γυναικών τής Σουηδίας έδηαιούρ- 
γησε είς τους κύκλους τής εγκράτειας πλήθος ιδρυμάτων 
έξόχως χρησίμων. Ιδίως είς Γοθεμβούρ, άπδ του 1884, 
ή κυρία Ελεονόρα Δίξων καί ή θυγάτηρ της δεσποινί: Βεα
τρίκη Διζων ειργασθησαν διά τούς έργάτας καί τού: χωρι
κούς. Η δεσποινίς Δίζων συνέστησε σωμ.ατεΐον διά τάς έρ- 
γατιόας τών εργοστασίων. Με έλαχίστην τιμήν, ή έργάτις 
ευρίσκει εις την λέσχην αύτήν άναγνωστήρια, μέ δλα; 
τάς εφημερίδας · δύναται νά δειπνήσγ, νά πάργ) τδν καφέ 
της και τδ τσάι της. Αί εργάτιδες τών εργοστασίων δύνχν- 
TXt νά κατοικούν καί νά τρώγουν είς τού; συλλόγους αύ- 
t o ’j ,  τν,ς z y y . p y .T z . i ’y.z z i c  τούι o t t q io ’j c  z y o*jv 770θ'7ίχρτγ]θτί 
αίθουσαι λουτοοϋ.

Κυρίαι τινές τής Σουηδίας, αί κ. κ. Ζοένυ *Αν- 
δερσων, Κ. Ζοχάνσων καί Νικολίνα Τρουβέ ίδρυσαν Τ®
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1887, την « Ενωσιν τής Εγκράτειας τών Γυναικών». ΤΙ 
Ένωσις αυτη έκαμεν είς τά άπομεμακρυσμένα σημεία ίπ- 
τοσιδηροδρόμους, οικήματα με αίθουσας φαγητού, δπου 
«  διανομείς, οί αστυφύλακες, οί άμχξηλάται, οί οδηγοί 
Καί Οι είσποάκτορες τών ίπποσιδηροδρόμων, δύνανται ν’ 
άναπαυωνται, νά περνούν τδν καφέ τους καί τδ τσάϊ τους, 
τα οποία τούς παρέχει ό σύλλογος μέ έλάχιστον τίμημα 
: I πο άλλην έποψιν αί γυναίκες τής Σουηδίας έθεσαν τάς 
βάσεις έργου πρωτοτύπου καί χρησίμου Μέ τήν χρηματικήν 
βοήθειαν τών συζύγων τών άνωτέρων άξιωματικών καί τινων 
φιλάνθρωπων, έκαμαν μίαν λέσχην διά τούς στρατιώτας, 
5που έχουν τήν εύκολίαν νά συναθροίζω νται.’Εκεΐ ευρίσκουν 
ιχίθουσαν φαγητού αίθουσαν, συναθροίσεων, άναγνωστήριον. 
Κάθε Κυριακήν ύπδ τήν προεδρείαν τής κυρίας Ζοχάνσων 
γίνονται όμιλίαι καί συζητήσεις.
ί "Αλλο έργον τών γυναικών τής Σουηδίας, τδ όποιον 
άζίζει ιδιαιτέρας μνείας εινε τδ «"Ασυλον τής Έγκρατείας 
τών Σκανδιναυών ναυτών είς τδ Λονδΐνον», τδ ίδρυθεν παρά 
τής κυρίας ’Αγνές Χέδερστρομ Βελέν, καί ευρισκόμενον ύπδ 
την προστασίαν τής Βασιλίσσης τής Σουηδίας καί Νορβη
γίας, τής Πριγκηπίσσης τής Ούχλλίας καί τής διαδόχου 
τριγκηπίσσης τής Δανιμαρκίας. Τδ άσυλον αύτδ χρησι- 
μεύει διά νά ξενίζγ τούς Σκανδιναυούς ναύτας, κατά τήν 
επάνοδόν των είς τδ Λονδΐνον, έπειτα άπδ μακρεινά ταξεί- 
Six. Ό σκοπός του είναι νά έμποδίζγ) τούς ναύτας νά κα
τασπαταλούν είς μίαν ημέραν δλα τά χρήματα, τά όποια 
κερδίζουν είς τά ταξείδια των. Τδ τωμκτεΐον επιφορτίζεται 
V’ άποστέλλν] κατ’ εύθεΐαν είς τήν Σουηδίαν, ή είς τάς 
Βκογενείας τών ναυτών ή είς τινα τράπεζαν τούς μισθούς 
των. Τδ 1891, τδ «"Ασυλον τής Έγκρατείας» έστέγασε 
•1,427 Σκανδιναυούς ναύτας καί κκτώρθωσε νά διχσώστ) άπδ 
την σπατάλην ποσδν 885,900 δραχ. αί όποΐαι ή απεστά- 
ίησαν αμέσως είς τάς οικογένειας τών ναυτών ή κατετέθη- 
τ*ν είς τραπέζας.
[ ’Άλλη Σκανδιναυίκή χώρα ή Φιλανδία, δύναται νά διεκδί
κηση τιμητικήν θέσιν μεταξύ τών χωρών, αί όποΐαι εκήου- 
ζχν άμείλικτον πόλεμον κατά του άλκολισμοϋ. "Αλλοτε ή 
Κατασκευή του οινοπνεύματος έπετρέπετο είς τήν Φιλαν
δίαν καθώς καί τήν Σουηδίαν. Τδ 1856, είς διάστημα έξ 
Εβδομάδων, περιώρισαν τήν κατ’ οικον κατασκευήν. Τδ 
1863 άπη γόρευσαν τελείως τήν μυστικήν κατασκευήν του 
»ύίσκη. Ή αέθη έν τούτοις έξηκολούθει καί έφαίνετο δτι 
είχε γίνει είς τήν Φιλανδίαν άληθές έθνικδν έλάττωμα.
I Τδ 1875, κυρίαι τινές, ύπδ τήν προεδρείαν τής κυρίας 
ΒΚννχς Γκάτ, άπεφάσισαν τήν άποσ*ολήν «τερατώδους 
έναφοράς» είς τήν Κυβέρνησιν διά νά ζητήσουν ν’ άρχίσγι 
*όλεμος κατά τής μέθης, Τδ 1877, μία νέα διδασκάλισσα 
τής Βάζας, ή δεσποινίς "Ιδα Χέλμαν, ίδρυσε τδν πρώτον 
’Άλογον «τής καθολικής έγκρατείας», είς τήν Φιλανδίαν. 
Ι'ώρα διακόσιοι σύλλογοι καθολικής έγκρατείας ύπάρχουν 

■‘ί; τδν τόπον, αριθμούν 11,001) μέλη, έκ τών όποιων 7 ,300 
'ερίπου άνδρες καί 3,700 γυναίκες. "Ολοι αυτοί οί σύλλο- 
R» εινε μικτοί, οί περισσότεροι έχουν δώσει τήν προεδρείαν 
Κ  γυναίκας, άλλοι τήν γραμματείαν. Ούδείς κάμνει διαφο
ράν γένους είς τά δικαιώματα τών μελών. Πολλαι διακε-

κριμέναι κυρίαι, καθώς ή βαρώνη ’Αλεξάνδρα Τρίπεμβεργ, ή 
Δίς "Αλις Τρύζ, ή Δίς Μ. Φρίβεργ, ή Δίς Λουσίκα Χάγμαν, 
ή Δίς ’Αμαλία Σάνδκετς, θυσιάζουν μέγα μέρος του κχιροϋ 
των είς τήν διάδοσιν τής ιδέας τής έγκρατείας. Προσπαθειαι 
τόσον γενναΐαι καί τόσον εύγενεΐς δέν ήτο δυνατόν νά μ.ει- 
νωσι χωρίς αποτέλεσμα. Άπδ τδ 1886 έως τδ 1892 ήτο 
είς τήν Φιλανδίαν τδ σύστημα τής τοπικής άπαγορευσεως. 
Άπδ τήν ίην ’Ιουνίου 1893 έτέθη είς ενέργειαν τδ σύστη
μα τής καθολικής άπκγορεύσεως. Τδ οίνόπνευμ.α δεν πω
λείται πλέον είς τήν έξοχήν- είς τάς πόλεις ή πώλησις τών 
οίνοπνευμ,ατωδών δέν έπιτρέπεται παρα είς τα καταστή
ματα δπου πωλοϋν συγχρόνως θερμάς τροφάς. Όσον διά 
τούς οίνου: καί μπύρας, τδ έμ.πόριον εινε άπηγορευμ.ένον έπί- 
σης είς τήν έξοχήν ή πώλησίς των έπιτρέπεται είς τά ξε
νοδοχεία άλλά μ.όνον είς τούς ταξειδιώτας.

Ή Φιλανδία, τόπος τής χειραφετήσεως τών γυναικών, 
εινε ή μόνη χώρα τής Εύρώπης όπου ό νομ,οθέτης είχε τήν 
τολμηραν πρωτοβουλίαν νά έγκαινιάση τήν αρχήν τής άπα- 
γορεύσεως του οίνπνεόυ.ατος. Είς διάστημα είκοσιν έτών 
έπέτυχε αύτδ τδ άποτέλεσμα, χάρις είς τδ ένεργδν μέρος 
τών γυναικών, καί αύτδ είς τόπον δπου έβασίλευε τδ έλάτ- 
τωμ.α τής μέθης ! . . .

Τρίτη χώρα τής Σκανδιναυίας, ή Νορβηγία υιοθέτησε 
βχθμ.ηδόν έναντίον του άλκολισμοϋ απαγορευτικούς νόμους 
πολύ αυστηρούς. Τδ 1833 ή κατανάλωσις του οϊνοπνεύμχ- 
γατος ήτο άκόμη 16 λιτραι διά κάθε άτομον, ένώ σήυ.ε- 
ρον κατήλθε είς 3 λίτρας σχεδόν. ΤΙ προοδευτική αυτη 
έλάττωσις δύναται ν’ άποδοθή είς τρεις αιτίας : είς τήν 
πίεσιν τής κοινής γνώμης, είς τήν έπιρροήν τής ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας καί είς τήν ίσχυράν έπέμ,βασιν τών γυναικών. 
Διακεκριμένος άνήρ ό κ. Μαργεστριάν, ο σοφός καθηγητής 
τής ιατρικής του Πανεπιστημίου τής Χριστιανίας, γράφει 
δτι ύπήρξεν είς Νορβηγίαν, τήν 1 ην ’Ιουλίου 189·), 8 6 8  
σύλλογον Έγκρατείας, ύπδ τήν διευθυνσιν του «Νορβηγικού 
Συλλόγου τής καθολικής Έγκρατείας». Ό σύλλογος αύτδς 
άριθμεΐ 110,606 υιέλη, έκ τών όποιων 45,197 άνδρες ηλι
κίας άνωτέρχς τών δέκα έξ έτών, 47,981 γυναίκες έπίσης 
άνωτέρας ηλικίας τών δέκα έξ έτών κκί 17 ,425 παιδία.

Έ'η-τός της Ένώσεως αύτής, ή. Νορβηγία έχει καί άλλα 
σωυ.ατεΐα έγκρατείας, έχοντα σχεδόν 15,000 μέλη, τών 
όποιων τά ήμίση εινε γυναίκες, καθώς καί 61 συλλόγους 
έγκρατείας, άποκλειστικώς γυναικείους, έχοντας 1497 μ.έλη. 
Εύρίσκομεν λοιπόν είς τήν Νορβηγίιον 57 χιλ. γυναίκας, 
έχούσας ένεργδν μ.έρος είς τδν κατά του άλκολισμοϋ πόλε- 
μ.ον καί έργαζομένας είς τδ νά καταργησωσιν, οχι μόνον τδν 
άλκολισμόν, άλλά καί αύτήν τήν χρήσιν του δυνατοϋ ποτοϋ.

Διά τοϋτο ή κατανάλωσις του οινοπνεύματος κατήλθε είς 
τήν Νορβηγίαν είς διάστημα ήυ.ίσεος αιώνος, άπο 16 λί
τρας είς 3 λίτρας κατ’ άτομον.

Καί έδώ άκόμη ζητήσατε τήν γυναίκα ! . . .
Θά ευρετε 57,000 δΓ έθνος δύο έκατ. κατοίκων, ένώ 

είς τήν Γαλλίαν καί είς τδ Βέλγιον οί κατά τοϋ άλκολι- 
σμοϋ σύλλογοι άριθμ.οϋν μεταξύ τών μελών των μ.όλις με
ρικά; γυναίκας.



Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Ε  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

Διά νά εκπληρώσουν έ'ργον άποφέρον καρπούς, οί άπόστο- 
λοι της Έγκρχτείας, θά έπρεπε /ά στηρίζωνται εις χιλιάδας 
γυναίκας.

Η «Ν ΕΑ  ΣΚΗΝΗ»
"Εν ώραΐον δνειρον ένος ποιητοΟ μεταβάλλεται εις πρχγ 

ματικότητα Μία ιδέα, ή οποία εις την άρχήν της, έχχρα 
κτηρίσθη άπό τους αιωνίους απαισιόδοξους ώς ουτοπία λαμ
βάνει ύπόστασιν καί ζωήν.

Εις την έξέλιξιν των άτόμων καί των κοινωνιών αί άνάγ. 
και δημιουργούν τάς ιδέας συγχρόνως δέ καί τάς έκλεκτάς 
καί προνομιούχους φύσεις, αί όποΐαι διερμηνεύουν τάς ιδέας 
αύτάς, καί γίνονται οί ακούραστοι απόστολοί των καί οί με
γάλοι ”·αράγοντες τν5ς πραγματοποιησεώς των.

‘Η Ελληνική πρωτεύουσα, ή όποία φυσικά συγκεντρόνει 
την πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν κίνησιν ολου του Έλ 
ληνισμοϋ, είς την προοδευτικήν πορείαν της χάρις είς τού, α
ποστόλους των τοιούτων μεγάλων ίδεωδων,άπέκτησε μέγαρα 
των φώτων καί τών επιστήμων, μέγαοα φιλανθρωπίας, μέ 
γαρα καί βωμούς τέχνης, τά όποια βροντοφω·οϋν είς τήν 
ώραίαν των μαρμ.άρων γλώσσαν μίαν μεγάλην τάσιν πρός 
πρόοδον. Παντού καί είς δλους τούς. κλάδους παρατηρεΐται 
μία προσπάθεια καί μία άμιλλα ωραία, παντού έπιζητεΐται 
εκείνο, το όποιον λείπει, εκείνο τδ όποιον θά Ε<ανοποιήσγι 
κάθε άνάγκην, τήν όποιαν ό πολι-ισμύς καί ή πρόοδος σύρουν 
είς τό άρμα των τό φωτεινόν.

Κατά τά τελευταία έτη είς τήν προοδευτικήν αυτήν έξέ ■ 
λιξιν τν}ς κοινωνίας μας παρετηιειτο εν κενόν, έν χάσμα, 
κάτι το όποιον έλειπε καί το όποιον δεν ικανοποιεί μίαν 
άπο τάς μεγαλυτέρας άνάγκας κάθε πολιτισμένου ανθρώπου 
«Ήτο ή έλλειψις θεάτρου ‘Ελληνικού».

Ή έλλειψις αυτη έγινε περισσότερον αισθητή μέ τήν έμ- 
φάνισιν επί της Ελληνικής σκηνής έργων καί ηθοποιών οί 
όποιοι κατώρθωσαν νά έλκύσουν τήν προσοχήν του πολλοϋ 
κοινού. Φυσικόν ήτο οί ολίγοι νά ζητήσουν παρά των έκλε 
κτοτέρων τήν ΐίρυσιν σκηνής, ή όποία νά ίκανοποιή αληθώς 
τήν καλλιτεχνικήν άντίληψιν καί νά έπιδράση εύεργετικώς 
επί τής έλληνικής ψυχής,

Ή απόπειρα καί ή εναοζις τής λειτουργίας τής Δραμα
τικής Σχολής είς τήν άνάγκην αυτήν οφείλεται. ’Αλλά καί 
ή ματαίωσις τής απόπειρας αυτής έχρησίμευσεν ώς μάθημα 
δι’ εκείνους, οί όποιοι έπίστευσαν ότι ή Τέχνη ήαπορεΤ νά 
έξέλθγ) πάνοπλος άπο εν σχολεΐον μέ διαφόρους καί ποικιλω 
νύμους καθηγητάς, δτι ή Τέχνη δεσμευμένη δουλωμένη, 
άκολουθοΰσα αύτήν ή εκείνην τήν γραμματικήν, άντιγρά- 
φουσα τοΰτο ή έκεϊνο το πρόγραμμα, ήμπορεϊ νά γίνγι κτήμα 
οίουδήποτε καί νά άνταποκριθγί εύπροσώπως είς τάς άνάγ
κας τής εθνικής ψυχής.

Καί ένψ δλαι καί δλοι μετά λύπης παρηκολουθήσαμεν καί 
τήν ΐδρυσινκαί διάλυσιν τής σχολής,αίφνης μίαν καλήν πρωίαν 
άνεπτερωσε τάς ελπίδας μας καί άνεζωογόνησε τού; πόθους 
μας το σάλπισμά και εν οάΛπιΰμα χα,ΛΛιτεχηχον, τής 
ίδρύσεως τής Νέας Σκηνής

Τά ονόματα τών ανθρωπων, οί όποιοι ήκουσαν διατυπού ·

μενον το δνειρόν των είς τάς ώραίας καί ποιητικάς ιδέας 
καί τους έμπνευσμένους λόγους του ίδρυτοϋ τής Νέας Σκη- 
*ήςκ Κ Χοηστομάνου καί οί όποϊοι υιοθέτησαν τήν ώραίανίδέχν 
του ήτο μία έγγύησις υπέρ τής επιτυχίας του έργου "Αν
θρωποι ύπηρετοϋντες τήν Τέχνην, ώς δλοι αύτοί τήν υπηρε
τούν, θά ευρισκαν τον τρόπον νά τήν έγκαταστήσουν έλευ- 
θεοαν είς ένα άντάξιόν της βωμόν, θά κατώρθωναν νά μυή. 
σουν καί άλλους είς τά άδυτα τών μυστηρίων της καί νά 
έκπνεύσουν εκείνους, τού-, άληθώς εκλεκτούς τούς προοριζο- 
μενους νά διερμηνεύσουν τά μεγάλα ιδεώδη της. Τόση δέ 
ΰ.τήρχεν ή άνάγκη καί τόσον ψυχολογική ήτο ή στιγμή 
τής ίδρύσεως τής Νέας Σκηνής, ώστε το ώοαΐον σάλπι
σμα άπήχησεν ευχαρίστως είς πολλάς καρδίας καί εν
τός ολίγων ήμερων κατορθώθη ή σύστασις μιας εταιρία; 
ή όποία παρουσιάζει συγκεντρωαένην καί άδελφωκένην δλην 
τήν άοιστοκρατίαν τοϋ πνεύματος καί δλας τάς καλλιτεχνι
κής δόξας τής συγχρόνου εποχής.

Ως άντιπρόσωπος τοϋ φύλου μας, του όποιου τήν συνερ 
γασίαν ό κ Χρηστομάνος δέν θεωρεί άτκοπον καί ώ; εταί
ρος τής Νέας Σκηνής παρέστην προχθές είς τήν πρώ την συν 
ελευσίν της καί έπείσθην καί έκ του άναγνωσθέντος Κατα
στατικοί! καί έκ τών ώρχίων λόγων τοϋ κ. Χοηστομάνου 
και εκ τών επιτελεσθεντων ήδη δτι ή Ελληνική Σκηνή θά 
αναζήσγ), οτι τό Ελληνικόν θέχτρον θά ‘"δ·») καί πολύ γρήγωρα 
ίσως ημέοας καλάς, ημέρας, αι όποΐαι θά ένθυμήσουν έλπί 
ζομεν τό ωρχΐον καί δοξασμένον παρελθόν.

Και "»ταν περι το τέλος ήκουσα ονόματα συνδεδεμένα ¡'έ 
το μεγαλ ΐον τοϋ τοπου μας προσφερόμενχ νά ένισχύσουν 
ι̂* χρηματικών παροχών τό έργον, δταν είδα έκεΐνον, 

δστις εκληρονόμ.ησε τό δνομα τό όποιον ό Άβέρωφ έδόξασε, 
μεταξύ τών πρώτων χαγηγών τής Νέας Σκηνής, έπείσθην 
δτι ώρισμένως νέα άνατέλλει διά τήν Ελλάδα περίοδος 
αναγεννησεως, άφοϋ ή γενναιότης τών πλουσίων άρχίζει νά 
λαμβάνγ] όριστικώς τήν φροντίδα τής θεραπείας, δχι μόνο 
τών πληγών καί τών άσθενειών τοϋ σώματος άλλά καί τών- 
άναγκών τοϋ πνεύματος καί τής ίκανοποιήσεως τής ψυχής

Μ ΑΓ ΙΣ ΣΑ
(Συνέχεια)

Ο Κώστας μετά τήν άπότομ,ον άπομάκρυνσιν τής Marie, 
αισθανόμενος δτι τελειωτικώς πλέον πάσα συνεννόησις με - 
ταξύ των άπέβαινεν άδύνατος, έπήρε τό καπέλλο του καί 
έφυγεν.

"Ητο πολύ δύσθυμος καί πολύ στενοχωρημένος. Αί αλλε
πάλληλοι συγκινήσεις τής ημέρας εκείνης τόν είχαν έξαντλή- 
σει, καί μέσα του μία φωνή μυστική τής συνειδήσεώς του 
τον εβασανιζεν. Είχεν ύβρισει αδίκως τήν δυστυχή έκείνην 
γυναίκα και ειχε πληγώσει τήν μ,ητρικην της ψυχήν ακόμη 
αόικωτερον. Διότι επί τέλους τό έγλημά της ήτο δτι τόν 
είχεν αγαπήσει πολύ, αυτόν καί μόνον, αυτόν, τόν άνθρωπον 
επι τέλους, πρός τόν όποιον ή φύσις είς τήν αίωνίαν έπιλο- 
γην της την είχεν ωθήσει. Έάν τήν ειχε νυμφευθή, θά ήτο 
ί'σως ή τιμιωτέρα γυναίκα τοϋ κόσμου καί τό παιδί των, τοϋ 
οποίου η καχεκτικότης ώφείλετο είς πιέσεις καί έγκληματι-
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χας απόπειρας κατα τον χρονΟν τής εγκυμ.ωσύνης—διότι είχον 
ιιποπτευθή συλληψιν, καθ ήν εποχην ό σύζυγος είχεν άπου- 
σιασει- τό παιδί των θά ήτο υγιές καί ώραιον, ώς είναι δλα 
τα παιύια τοϋ αληθινοΰ καί ύγιοϋς έρωτος. "Οπως δήποτε 
χαι αυτη ακόμη αν επταιε και άν αύτή ήτο ένοχος είς τί 
είχε πταίσει τό δυστυχισμένον τό μικρόν, επί τοϋ όποιου έρ- 
ριπτεν αύτος πρώτος την πέτραν τοϋ άναθέμ-ατος  ̂ Καί διατ1 
αυτο, το οποίον είχεν ίδεΐ νά γεννηθή καί τοϋ όποιου τήν 
«νάπτυξιν είχεν άκολουθήσει από ημέρας είς ήμ.έραν, διατί 
ητο ολιγωτερον παιδί του άπό τόν νέον έκεΐνον, τόν όποιον 
είχεν ιόεΐ προ ολίγου διά πρώτην φοράν καί τοϋ όποιου ούτε 
6ά ύπώπτευε τήν συγγένειαν, έάν δέν είχεν ί'δει τήν φωτο
γραφίαν του προ δύω ήμερων καί δέν είχε μάθει άπό τήν 
Άνναν δτι ή κ. Μύρτου είχε καταλύσει είς τό δωαάτιόν του 
με τόν υιόν της, ό όποιος ήτο καί Όλυμπιονίκης ;

Άπό τάς σκέψεις αύτάς βασανιζόμενος καί μονολογών 
έφθχσεν είς το ξενοδοχειον του. 'Ήτο ή ώρα άναπαύσεως 
και διηυθυνθη κατ εύθεΐαν είς τό δωμ.άτιόν του, χωρίς νά 
συναντησγ κανένα. Έρρίφθη είς ενα σοφαν επάνω, άφοϋ καί 
πάλιν έπήρε τήν φωτογραφίαν τοϋ νέου, διά νά πεισθή δτι
ίτο έκεΐνος, τόν όποιον είχεν ίδεΐ προ ολίγου.

Βεβαίως είναι αυτός, ολόκληρος, είπε, δέν υπάρχει άμφι- 
δολία. Είμ-αι έγώ καί είναι συγχρόνως ή μητέρα του. "Οταν
έφθχσεν είς τήν τελευταίαν λέξιν τής φράσεώς του αυτής
είχε σταματήσει. Δέν ή'ξευρε πώς νά τήν όνομάσγι. 
Μέ τό δνομά της ·’, Άλλά δέν είχε πλέον κανέν δι
καίωμα έπί τής γυναικός αύτής, άλλ’ ούτε ήμποροϋσε 
νά έπικαλεσθή τό δικαίωμα τής ίδικής του άγάπης, 
άφοϋ τόσον ολίγον τήν είχεν άγαπήσει. Έπειτα τήν ήσθά- 
νετο τόσον μεγάλην καί τόν εαυτόν του τόσον μικρόν, τόσον 
αδύνατον, τόσον άχρηστον, ώστε καί έάν έκείνη έλησμόνει, 
πάντοτε θά έβλεπε τόν εαυτόν του μικρόν, άσήμαντον έμ- 
πρός της. Καί τό μ.εγαλεΐον τοϋ χαρακτήρας της τοϋ έφαί- 
νετο ώς νά περιέβαλλε τόν νέον, τόν ευθυτενή, τόν εύμορφον 
όχι με τό κάλλος τών γραμμών μόνον, άλλά μέ τό κάλλος 
τής ψυχής καί τοϋ πνεύματος, τό όποιον έσφράγιζε μέ μίαν 
άκτινοβόλον αίγλην τό μέτωπόν του τό υψηλόν, τά μ.ά- 
τια τά γελαστά, καί τό στόμα τό γλυκύ είς μ.ειδιάματα. 
Καί άκατάσχετος έφέρετο τώρα πρός τό ώραιον καί τρυφε
ρόν αίσθημα τής πατρικής στοργής. Ή ιδέα δτι είναι πατέ
ρας τοϋ παιδιού έκείνου τόν έκαμνεν ευτυχή καί υπερή
φανου.
ί1 Καί μέ τήν συνήθειαν, τήν όποιαν είχεν αποκτήσει άπό 
τολύ νέος, νά άναλύγι τον εαυτόν του καί νά ζητγ τό μυ
στήριον πάντοτε τοϋ άδυνάτου χαρακτήρός του καί τών έλα- 
ϊρών καί άκαταλογίστων πράξεων τής ζωής του, ή'ρχισε νά 
συγκρίνν) τό νεον του πατρικόν αίσθημα πρός τό παλαιόν, καί 
νά έξετάζγι τούς λόγους, οί όποιοι τόν έκαμ.αν νά μείνη άδιά- 
φορος πρός τό« μικρόν, τοϋ_όποίου τήν ιδίαν έκείνην ημέραν, 
Ρ-όλις πρό ολίγων στιγμών, είχεν άπαγγείλει τήν άμετάκλη- 
Τον καταδίκην.
|· Καί άφοϋ διάφοροι σκέψεις έπεριτριγύρισαν τόν νοΰν του 
*κι έπανέφερεν είς τήν μνήμην του δ,τι κατά καιρούς είχεν 
¿νχγνώσει περί φυσιολογίας τοϋ πατρικοΰ φίλτρου καί περί 

τμών αΐματος, έφθχσεν είς τό συμπέρασμα δτι : ό άνδρας

1

δέν ήμπορεϊ νά άγαπ^ τά παιδιά τών γυναικών τής ηδονής, 
δσον άγκπα τά παιδιά τής γυναικός, ή όποία θυσιάζει τόν 
έρωτα είς τήν μητρότητα. Διότι ή άγάπη τών παιδιών τώ ν 
τιμίων γυναικών είναι ή άγάπη καί πάλιν τής γυναικός, ή 
όποία δμως άγαπαται περισσότερον διά τά παιδιά της πα ρά 
διά τόν εαυτόν της.Καί άπλούστατα ώς μέ μίαν μαχαιριάννά 
έλυε τόν γόρδειον αυτόν δεσμόν τοϋ αίνίγμ-ατος τοϋ πατρικού 
φίλτρου, τοϋ όποιου ή αίωνιότης δέν ήδυνήθη νά δώσγι ούτε 
σαφή ορισμόν, ούτε ορθήν έξήγησιν, συνεπέοανεν. «Επειδή 
ήγάπησα καί άπήλαυσα πολύ τήν Marie καί αύτή ήγάπησε 
περισσότερον εμέ άπό τό παιδί της, δέν μου έμεινε θέσις είς 
τήν καρδιά καί διά τό δυστυχισμένο τό μικρό. Ένφ έπειδή 
δέν ήγάπησα άρκετά τήν μητέρα τοϋ νέου αύτοϋ, δλη ή πρός 
αύτήν εις τήν ψυχήν μου κυοφορηθεΐσα καί μή ίκανοποιη- 
θεΐσα άγάπη μου καί ή έκτίμησίς μου καί ό θαυμασμός μου 
φέρονται τώρα πρός τό παιδί της, πρός τό παιδί μας.

Ή σκέψις αύτή τόν άνεκούφισε καί ή συνείδησίς του κα- 
θησύχασεν άρκετά. Έπί τέλους, έξηλούθησε νά σκέπτεται, 
τί πταίω έγώ διά τά αίσθήματά μου αύτά, τά όποια γεν- 
νώνται, ύποθέτω, άπό νόμους μυστηριώδεις’, Ή ιδέα τών 
μυστηριωδών αύτών νόμων τοϋ ήρχετο πολύ συχνά είς τήν 
κεφαλήν, άφ’ ής έποχής είχεν άναγνώσει έν φιλοσοφικόν σύγ
γραμμα, ό συγγραφεύς τοϋ όποιου τήν άρχήν καί τό τέλος 
κάθε πράξεως τής άνθρωπίνης ζωής άπέδιδεν είς τούς μυ
στηριώδεις νόμου;, οί όποιοι διέπουν τήν ζωήν τής άνθρωπό- 
τητος δλης.

Μέ τάς σκέψεις αύτάς άπεκοιμήθη. "ΙΙτο τόσον κουρασμέ
νος ό νους του, ώστε τοϋ ήρνεΐτο πλέον κάθε ιδέαν καί κάθε 
έργασίαν. Δέν θά ήξευρε δέ νά είπγι άν ήτο δνειρον ή έξα- 
κολούθησις τών σκέψεών του ή συνάντησίς του μέ τόν νέ ον 
καί ή τρομερά συγκίνησις, ήν ύπέστη, δταν έκεΐνος ριπτόμ.ε- 
νος είς τήν άγκάλην του τόν ώνόμασε π α τέρ α .

Άλλ ούτε ήξευρε πόσην ώραν είχε κοιμηθή, δταν άφυ- 
πνίσθη αίφνης άπό μίαν μουσικήν συμφωνίαν, ή όποία τοΰ( 
έφάνη ώς νά ήρχετο κατ’ εύθεΐαν άπό τόν ούρανόν. Ήτο μία 
τριωδία τόσον γλυκειά, τόσον αρμονική, τόσον διαφορετική 
άπό τήν μουσικήν τών μεγάλων καί ταραχωδών παθών, ώστε 
δέν ήθέλησε νά άνοιξη τά μάτ̂ ,α του άπό φόβον μήπως δ,τι 
ήκουε ήτο δνειρον καί διελύετο μέ τήν άφύπνισίν του.

Έν τούτοις ή μουσική έξηκολούθει καί μία μαλακή γυ
ναικεία φωνή υψιφώνου έσκόρπιζεν είς γλυκυτάτην κλίμακα 
ήχους δροσερούς, καί έπάλλετο είς διακυμάνσεις μουσικής 
απλής καί ήρέμου. Συνωδεύετο άπό έν κοντράλτο πρώτης 
δυνάμεως καί άπό μίαν φωνήν βαρυτόνου, ή όποία έφαίνετο 
ώς νά περιεκλειεν ολόκληρον τό μυστήριον τοϋ πάθους,τό ό 
ποιον μέ τήν γλώσσαν αύτήν τών ήχων διερμηνεύεται πιστό- 
τερον καί συγκλονίζει τήν ψυχήν βαθύτερον.

Ό Κώστας, δταν πλέον έπείσθη δτι άληθινά είχεν έ ξυ
πνήσει , έσηκώθη καί ήρχισε νά έξετάζγι άπό ποϋ ήρχετο τό 
ώραιον έκεϊνο τραγούδι. Όταν συνήλθεν έντελώς, έβεβαιώθη 
δτι ένας τοίχος μόνον τόν έχώριζεν άπό τό σημεΐον άπό τό 
όποιον ήρχοντο αί φωναί καί δέν άμφέβαλε πλέον δτι ή "Αννα 
καί ή μις Μαίη έ'ψαλλαν. Άλλά τότε ποιος ήτο ό άνδρας, 
ό τόσον φίλος καί οικείος των, ώστε νά έχγι τό δικαίωμα νά 
εύρίσκεται μαζή των βίς τά ιδιαιτέρά των δωμάτια καί νά
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συνοδευτ) ¡/.ε τοσον ττονον και ¡/.ε τόσον πάθος το άσ|Λα των ^
Την σκεψιν του διεκοψε νεα στροφή τοΰ άσίΛατος πολύ 

ωραιότερα της πρώτης. 'Ως ήδυνήθη νά άντιληφθγί το τρα
γούδι ήτο ’Αγγλικόν και ώιχοίαζε ¡/.άλλον ¡ιέ υρινον καί κατά 
την ηρειχιαν καί κατά την ιχεγαλοπρέπειαν των τόνων. Εις 
καθε άλλην περίστασιν θά τον συνεκίνουν αί γυναικεΐαι φω- 
ναι και θα εθεωρει ώρισριενως ώς ύπερτάτην εύτυχ ίαν νά 
ευρισκετο πλησίον των κυριών του ασριατος. ’Αλλά τώρα 
ειχεν εντελώς προσηλωθώ εις την (ρωνην του βαρυτόνου. 
Τόν εΐλκυεν η φωνή αύτη καί έφαίνετο, ώς νά του διη
γείτο ¡χίαν ολόκληρον ιστορίαν ζωής, την οποίαν έγρωρ,ά- 
τιζε ¡χε ρ,ίαν ή'ρειχον μελαγχολίαν, αλλά συγ/ρόνως ¡χέ κάτι 
¡χεγαλοπρεπες καί ισχυρόν, κάτι τό όποιον διερμηνεύει τούς 
ισχυρους χαρακτήρας, τούς όποιους δεν κάμπτει ό πόνος καί 
δεν νικα ό θάνατος.

Ο Κώστας ηκουε, ηκουε καί ησθάνετο ότι μέσα είς την 
ψυχήν του έπετελείτο σωστή έπανάστασις. Τώρα αί γυ
ναικείο» φωναϊ είχαν σιγησει καί ηκούετο μόνον η νέα, η 
δροσερά καί γλυκεία φωνη του βαρυτόνου. Αί λέξεις δεν 
ησαν πλέον Άγγλικαί, άλλ’ Έλληνικαί, έλληνικώταται. 
Και τό τραγούδι αυτό τό είχε καί άλλοτε ακούσει ό Κώ
στας Μεμιδωφ, άλλοτε προ είκοσι χρόνων .είς τό ξενοδο- 
χεΐον τν!ς Χάλκης, ενα βράδυ, πριν νά γνωρίσγι άκόρ.η την 
Μαρίαν Μυρτου. Ήτο ό ’’πρόλογος τοΰ έ’οωτός των, διότι 
και τότε ως καί τώρα τον εΤχε πολύ συγκινησει τό τραγούδι

Ε Γ ΊΤ Φ Τ Λ Λ ΙΣ

ΦΡ Ι Κ Π Α Η Σ  Ε Κ Α Ι Κ Η Σ Ι Σ
*0  S ir Richard Paulson, άντρων εις μίαν των εύγενεστάτων οίχογε- 

νειών τής Ά νγλ'* ς , Ιπεσχίφθη τάς Ινδ ίας μιχρόν μετά το πέοας τής Ιπα- 
ναστάσεως τών Sepov (φυλής Ί<δών στρχτιωτών ίν τω Εύρωπαϊχφ στοατω) 
χαί ίνδ'έτ,ρ'ψεν έβδουάδας τινάς Ιν Καλχούττα. Είρε δε έχεί τον χαιοόν τόσον 
όπερβολιχά θεσιιόν, ώστε Ην ήδόνχτο νά 'ξίογεται τή; οικίας τοΰ φίλον του, 
συνταγματχοχου Hamilton, τοΰ 9>ν Συντάγματος, ειαή μόνον ιτεοι τον 
ΙσπΙοαν, χαι τότε πεοιείέριτο ήσύχως διά μέσου των οδών, χα*ν/ζο>ν το 
πουρόν τοο χα: νοστα^έως χ-ενίζων τους υπουέλανας αύ-όχθονας. οΓτινετ 
έφαίνοντο Ιντελώς αναίσθητοι ε’ις την αφόρηταν θερμότητα τών ήλιαχών 
αχτίνων.

Έ πω τϊληθεις μιας των. περιστάσεων αδτων, διηυθύνθη διά μέσου των 
προαστείων τής Καλχούττας ιτοό; τό γνωστόν μέοος The Garden Béach, 
τρία πεοίπου μίλια μεσημβρινή : τής πόλεως χαι όπου πλεΐστοι των Εύοω- 
παίων διαμένουν. Περιεπλανατο δέ χατ’ αυτόν τόν τρόμον, οτε εϊλχυσαν 
τήν προσοχήν του δύο γυναΐχες ταχυδαχτυλουργοί. Ή μία ?ξ αυτών ητο 
Ιντελώτ γρχΤα έν ω ή άλλη νε’α χαι ίχτάχτως ώραία. 0 1  μελάνες όφθαλμο 
της, ή άφθονος χόμη της, αί δποαέλαιναι παρειαί της χαι τά χανονιχά μέλη 
του σιύματός της διήγειρον τόν θαυμασμόν ολων.

* 0  S t  R ichard Ισταμάτησε χαΐ παρετήρει προσεχτιχώς τάς άγυρτιχάν 
έχτελέσπις των. Α ύτα ι συνίσταντο εις τό νά ρίπτωσι σφαίρας χαι δαχτυλίδια, 
συνδυάζουσαι τά δεύτερα με περιέργους μορφάς, έν ω τά πρώτα Ινεφχιίζοντο 
χαι έξηφανίζοντο είς τρόπον φέροντα εις εντελή αμηχανίαν πάντα αμύητος 

θεατήν, χαθώς τόν "Αγγλον εύγενή.

Έ ν ώ παρετήρει μετά τοΰ βλέμματός του τοΰ πλήρους προφανούς χαι 
ευάρεστου θαυμασμού, ή χόρη έπλησίασε χαι έτεινε τήν παλάμην της διά 
χρήματα. Ουτος ϊρριψεν έπι τής χειρός της χρυσοΰν νόμισμα, τοσαύτης α
ξίας, ώστε αυτή όπεχλίθη έδαφιαίως, χάμνουσα ένα έχ των βαθυτάιων άνα- 
τολιχών χαιρετισμών.

Ό  S ir Richard έθέλγετο από τήν χαλλονήν τής χόρης χαι των μαγευτι
κών αΰτήθ τρόπων να! προσιπάθει νά έλθη είς συνομιλίαν μετ' αυτής· ά λ λ ’ 

αϋτη δεν ενόει λέξιν, αν χαΐ ε’φχίνετο ευχαριστημένη άχούουσα αυτόν. Είς τήν 
περιέργειαν του "Αγγλου εύγενοϋς ούδΐν ενυπήρχε τό αντιρρητικόν. ΤΗτο

! ¡ζύτό καί είχε γίνει άφορρ.η της γνωριμίας του ¡/.έ την 
! Μαρίαν.

Δεν άχ,φεβαλλε λοιπόν πλέον οτι ό υίός του ητο εκεί 
τρία βηχ.ατα ¡/.ακράν του, οτι τόν έχώριζε ¡/.όνον ένας Τοιχΰ; 
από τόν νεον τόν δαφνοστεφανωριένον, τόν οποίον εΐχεν 
ίδει το πρωί εκείνο ώραϊον, ύπερηφανον, ¡/.έ τό βαθύ καί 
γλυκυ του βλε[Λχ.α, τό οποίον τον είχε συνταράζει καί συγ
κλονίσει είς τοιοϋτο σηυ,εΐον, ώστε είς ¡/.ίαν στιγρ/,ην νά τόν 
καρ,γ] νά λησυ.ονησγ τόν εαυτόν του τής χθές, καί νά γίνη 
εντελώς άλλος άνθρωπος σηριερον.

I πάρχουν λοιπόν ακόμη ελπίδες καί εύτυχίαι δΓ έμέ, 
είπεν, δταν τό τραγούδι έτελείωσε καί δταν γσθάνθη τά 
’ματια του ύγρά καί την ψυχήν του άναλυομένην άπά μίαν 
υπερτατην συγκίνησιν. Θά άνεύρω λοιπόν, έσκέφθη, οικογέ
νειαν, εις την οποίαν νά δύναμαι νά στηοίζ ω την έξηντλη- 
μενην καί κουρασμένην υπαρξίν μου.

Αλλ αμέσως εις φόβος καί μία μεγάλη αγωνία ¿κυ
ρίευσε την ψυχήν του. Άραγε η Μαρία θά ήθελε νά έπα- 
ναλαβγ) δεσμόν, τόν όποιον μόνη της τόσον άποφασιστικώς 
είχε διαρρηζει  ̂ Και ο νεος εκείνος θά ήθελε νά αναγνώριση 
ως πατέρα τον άνθρωπον, ό οποίος ποτέ είς την ζωήν του 
δεν ειχε δείξει το ελάχιστον ενδιαφέρον υπέρ αύτοΰ; Πα
τέρας ! Πώς θά ετόλμα νά τοΰ εί'πνι : εγώ είμαι ό πα
τέρας σου !

gentelman υψηλής περιωπήτ, ό όποιος άπλώς πρόί στιγμήν είλχύσθη άπό 
τήν χαλλονήν τών μελανών όχθχλμών τής χόρης· άλλ’ Ιν ω Γσςατο ό'ρθιο; 
άποθαυμχζων αυτήν, πχραυτα δ'βχόπη ύπό Ιλαφροΰ έπι τοΰ άγχώνός του 
θορυβου, όμοιάζοντος μέ συοιγμόν όφιω; χαι σ-ρέψκς τήν χςφαλήν του, πσ- 
ρετήοησε σχυθρωπόν τινα Ινδόν στρατιώτην, άγριοχυττάζοντα αυτόν μ ΐ τήν 
μάγαιραν άνειλχυσιιένην τής θήχης της.

Τί αγαπάτε ; ήρώτησεν αύτδν ό σιρ Ριγάρδος, Ιξωργισυένος, Ιν ω ώπι 
σθογωρησεν ε'ν ή δύο βήματα. Ό Ινδός Ιψ ίλλισε φράσεις τινάς είς τήν 
γλώσσαν του, χα'ι έπροχώρησεν ένα-τιον του μέ τό λαθραίον βήμα τίγρεως, 
Ή το προφανώς δ σύζυγος τής χόοης τήν όποιαν ό "Αγγλο; εΰγενής τοσοΰτον 
ευχαρίστως εθαύμαζί/, ό Sepoy όστις φλεχθίίς ύπό ζηλοτυπίας έμελλε νά 
τω αφαιρέση τήν ζωήν.

Ό  σιρ Ριχάοδος δέν εΐχ·ν άλλο οπλον μαζή του έχτός τής ράβδου του 
αλλ ητο ικανός ξιφιστής, χαι περιστρέφω-/ αυτήν μέ ταχύτητα άνωθεν τής 
χεφχλής του, έοοιψε τήν μάχαι/αν πεντήκοντα πόδας μακράν άπό τής χειοός 
τοΰ Sepoy και κκτότιν τώ χατέφεοε τόσους ραβδισμούς, ώστε ήναγχάσθη νά 
τραπή εις φυνήν, όπως σώση εαυτόν άπό προ®ανή θάνατον.

Έπωφεληθε'ιι δέ ό σίρ Ριχάρδος, έστρεψε τά βλέμματά του ολόγυρα χαι 
Ιπορεύθη πρός τήν οικίαν, παρατηρών συγχρόνως δτι χαι αί δύο ταχυδακτυ
λουργοί ειχον έπίσης έξαφανισθή.

"Οτε δέ «φηγηθη τό συμβχν βΐς τον συνταγματάρχην Hamilton ό :ε)ευ- 
ταΐο; ΙγΑασεν.

« Επαγρύπνει επι τον * Ινδόν στρατιώτην ! θά έπωφβληθη σκοτεινής τίνος 
νυκτόο, οιτως σοι Ιπιφέρη τρβΰμα έπι τών νώτων, διότι οόδέποτ* θά εόχαρι- 
στηθή, εάν δέν σέ Ιχδικηθή».

« Ας Ικδιχηθή τον Ιαυτόν του». Εις τό §£ής θά φέρω μαζή μου τό πο- 
λυχροτον, μονον δε λυπουμαι δτι δέν τό εΤχον Ιπάνω μου τσύτην τήν Iσχέ- 
cav, άλλως τε θά τοΰ Ιχαίπνιζα τά μυαλά. Αυτοί είναι διαβολικοί χύνες τους 
εγνωρ(σαμεν καλώς εις τόν λήξαντκ πο'λεμον.

Την αυτήν Ισπέραν, έν ω οί δυο φ^λοι περιε'ηάτουν ήσύχως, έπλησίασεν 
αυτους Ανατολικός τις ’ Ινδός Ινδε^υμένος μέ Ευρωπαϊκόν συρμο'ν, δ όποΤος 
εστη ενώπιον αυτών, και χαιρετήσας ευγενώ;, είπε* θά ευαρεστηθή ό ’Άγγλος 
gentleman νά μοι δώοη τήν κάρταν του ·

’Απηυθύνθη αμέσως πρός τόν S ir Richard δστις Ι ι  τής ώθήσεως τής στιγ
μής εξέβαλε τοΰ χαρτοφυλακώυ’του τό έπισκεπτήριο'ν του και τό !νεχεέρισ*ν 
εις αυτόν.

t Τί Ιηιθυμεΐτε κύριε; ποιος εισθε ; δώσατέ μοι τήν ιδικήν σας. Ά λ λ '  ο
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[ Συλλογή ασμάτων' καί ποιημάτων αί ((’Ίρΰδεςΐ) άπνα 
ίποίησα κατά διαφόρους έποχά; άπό τοΰ 1878 ¡κέχρι σηαε 
3 θν, συγκειικενη έξ 150 περίπου σελίδων, εργον ¡κακρά; ¡με
λέτης, έμ.τνευσθέν έξ άντιληψεως τοΰ περί ηριάς κόσμου,τών 
εύγενεστερων αισθημάτων καί άξιοτημειώτων γεγονότων έν 
Κύπρω καίΐάλλαχου. Διά τό πρωτότυπον κάί διδακ-ικώ τατον 
άμα τοΰτο έργον μου, τεθέν προ τής έκδόσεώς του ύπό αυ
στηρόν έλεγχον ειδημόνων έν Άθηναις καί έκδοθέν αυτόθι 
ριλοκάλως καί διά του τύπου κατασταθέν έν μέρει γνωττόν, 
καί άξιωθέν κατά την Κυπριακήν Έκθεσιν έν ’Α- 
θήναις έπαίνου, παρακαλώ τήν έγγραφήν τών φιλομούσων 
τρός ύποστήριξίν του, καί είς άνάμνησιν έν τγ έκθέσει ταύτχ) 
ότι πρώτην φοράν ώς κόρη καί ώς γυνή μία Κυπρία ψάλλει 
όσον ήδύνατο έμμελώς τόν θείον έρωτα, τόν έρωτα τής ΙΙα- 
τρίδος καί τής οικογένειας.
1 θά λογισθώ δέ λίαν εύτυχής, Sv διά τής συνδρομής τών 
ριλομούσων μετά τήν δαπάνην τών έκτυπωτικών προκύψτ) 
περίσσευμα δι’ εκδοσιν άλλου φιλολογικού καί χρησιμωτάτου 
έργου μου. όπερ Οί πληρόνοντες τήν αξίαν έν σελλίνιον ή 
1 δρ. κατά τόμον λαμβάνουσιν ασφαλώς τά αντίτυπα.

Λ εμ η τώ  τή  ΐ!)χ) Φεβρουάριου 1 ί)ΟI -

Π .  Λ ο ϊ ς ί α ς

ξίνος ύπεκλ θη μέ ό\ην τήν μ£γχλοπρεπή εΰγένειχν ιππότου, καί, μή ειπών 
λέξιν, £φυγεν άστρχπιχίως κχι χνεμίχθη μετά τοΰ πλήθους.
, «Αυτό είναι άνχιδέχ:α:ος τρόπο , ό όποΤος οό5έποτε μοι συνέβη, άνεφώ- 
νησεν έχπληκτιχώ; ό Ά γγλος. «Τί Ιννοεί ;»

Έννοεϊ ότι ό Sepoy μ ϊτά τοΟ όπ>ίου Ισχες διένεξ ν σήμερον, κχτέληξεν 
ε'ς έκδίκησιν, κχι εκχμεν ήδη τό πρώ:σν βήμα διά τής άνακίλύψεως τής 
διευθύνσεώ; σου* βλέπεις, εύρε μέσον δπως σέ έκδικηθή.

*Η πραξις αΰτη τοσοΰιον ήνώχληιε τόν S ir Richard, ώσιε Ιβράχυνε τήν 
Ιν Ινδίαις διαμονήν του, και μεϊ* όλίγβς ημέρας άνεχώρησε διά τήν ’Αγ
γλίαν. Τότε μόνον oce έθεσε τόν πό$α του Ιπι τοΰ Ιδάφους τής Μεγάλης 
Βρεττχνίας, ήιθχνθη Ιαυίόν ασφαλή καί άνέπνευσεν έλευθέρως.

Παρήλθεν ικανός καιρός και τώρα όςε Ινόμιζεν ότι πας κίνδυνος άπεσο- 
βήθη πλέον, ό μικρός φόβο; τών άπομεμακρυσμένων Ινδιών σχεδόν Ιξέ- 
λιπε, και οσάκις τό Ινεθυμεΐςο, Ιορίγει, όπω; οταν ενε υμήταί τις φριχτόν 
Svsipov.

'Ημέραν τινα έπιστρέφων εις τήν οικίαν του, εααθεν ôci xtji Ιστάλη δώρον 
«ς σχήμα κιβωτίου, κανονικού μεγέθους, και έ* τοΰ έςωτερικοΰ του ήδύνατό 
τις νά κρίνη πολυ πιθανόν, ό :ι ήρχ«:ο άπό μακρυνόν μέρος. ‘ Η διεύθυνσις 
ητο γεγραμμένη δι’ ’Ινδικής ιχελάνης κχί περίεργον κλεψδίον ευρισκετο έπ* 
»υιοΰ, προσκχλών αύτόν δπως άνοίξη κχι έξετάση τόν δ ι’ αότόν στχλέντα 
θησαυρόν.

Ουδέποτε υποπτευθεις κίνδυνον κχι μεγάλω; έκπλχγΐι; διά τόν άγνωστον

ί
λον τοΰ δώρου, Ιφήομοσε τό κλειδ ίον τό κλεΐθρον Ιστράρη ευκόλως χαι τό
ιέπασμχ έοηκιυθη.

Φρίκη Ιπι φρίκης ! Τ ί εΐίε ;
Τήν πλατείαν κεφαλήν υπερμιγέθους όφεως, διολισθαίνουσαν πρός τά έξω,

*plv ή δυνηθή να πραγματοποιήση τόν κίνδυνον, τόν όποιον διέτρεχε και νά 
^χναχλείση τό σκέπασμα. Μή συναισθανόμενος τί Ικαμνε, συνέλαβεν αμέσως 
ίον σαρκώδη λαιμόν του, σφίγγων αυτόν μετά δυ/άμεως|είς άμφοτέρας τάς 
χεϊράς του.
I Άλλ* εξηκολούθει ό δφις ολισθαίνουν πρός τά έξω μέχρις ου δέ δεκαπέντε 
Χ00£ς συσφιγκτήρος όφεως ή σαν εις τό δωμάτιον.

C *0 S ir Bichard ή;ο ά'νθρωπος ρωμαλέος και έκοάτει τόν λαιμόν τού 
Τρομαχτικού τέρατος μέ τό σφιγκτόν πιάσιμον στρόφιγγος άλλά δέν ήδύ- 

νχτο νά προλάβη αυτόν διότι περιεπτόσσετο ήδη είς άμφοτέρους τους πόδας 
μέ καταπληκτικήν πίεσιν. Έ κράτει δμως τό κυριώτερον μέρος τοΰ ό- 

ψ£ως τό όποιον έάν ήδύνατο μόνον νά διατηρή, δυνατόν ό>; ήτο τό Ιρπετόν 
τέλους θά όπέκυπτεν. Τοσοΰτον τεραστία ήτο ή δύναμις του άνταγωνι-

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
ΙΤρύς π ά σ ϊς  τας χυρΑ ς χα! τούς κυρίους, οί δποtot έπεδοχίριασαν 

τη ν  γ νώ ρ η ν  ρου περί χαταργήσεως τώ ν εξετάσεων,θερμας εύχαρ/στίας 
όία τας έν ισχ υτικας λέξεις , τας ¿ποίας μου έγραψαν. Πάτας κας 
πάντας"τάσσομεν είς τή ν ενωσιν τών Π αιδοφίλων, ε ίς ή* εξη τφ α λ  ί - 
σαμεν τ ή ν  συμ αετο χ ή ν  επ ιφανώ ν π ο λ ιτ ικώ ν προσώπων κα! δ ιακεκρ ι
μένω ν π α ιδαγω γώ ν και τώ ν δύο φύλω ν. Το εΰρ ύτα το ν  πρόγραμμα  
τή ς  Ενώσεώς|μας μελετώ μενον ήδ η  δημοσ ιεύετα ι κ α τ ’ α ύτας. Πά
σαν α ιτη σ ιν  έγγραφης είς τή ν  "Ε νω σινξτώ ν Π αιδοφίλων πρέπει νά 
απευθύνουν ο? βουλόμενοι πρύς τά  γραφεία  τή ς «Έ φη ια . τώ ν  Κ υριώ ν»  
Λί θ ιασώ τιόε; κα ί οί θ ια σώ τα ι τή ς  ιδέας πρέπει νά έργασθοϋν μέ 
φανατισμόν καί νά π ροσηλυτίσουν είς τά ς  τάξεις μας δσον τά δυνατόν 
πεοισσοτερους οπαδούς. Α ί επαρχία ι κα ί τό εξωτερικόν πρέπει έ π ί
σης να μάς συνδράμουν. Π αντού όπου υπάρχουν π α ιδ ιά , πρέπει νά 
υπάρξουν κα! μ έλ η  τή ς  Έ νώσεως τώ ν Π αιδοφίλων. Κ α ί παντού ό
που δέν ύπάρχουν καί δπου υπ άρχει, φ υσ ικά , περισσότερος καιρός 
πρεπει επ ίσης να αρ ιθμοΰντα ι περισσότερα! κα ί περισσότεροι ακόμη  
Π αιδόφιλοι. Ά να μ έ νο μ ε ν  ένεργειας αμέσους καί τα χ ε ία ς . Δα Α. 11 . 
Μ ονεμβασιαν. Η επ ιστολή  σας μέ συνεκ ινη σε . Τό εργον σας ε ίνα ι ώ -  
ραίον κ α ί βεβαίως θά προαχθή'ενεκα πολλώ ν, πολλώ ν ασχολιώ ν βρα
δύνω να σάς γράψω  μ ίαν πολύ, πολύ μακράν έπ ισ το λή ν , είς τ ή ν  ό- 
ποίαν θα ευρητε ο ,τ ι σάς χ ρ ε ιά ζετα ι. Χ ε ιρ α υετη α ένα ι έσ τά λη σ α ν.

Α ντ ίτ ιμ ο ν  έλη φθη . Μυρίας ευχαριστίας δ ι’ εύγενή  φροντίδα. Κον 
Α , Οί Τ ούλτσαν. Φρ. χρ . 64  έλή φθησαν. Μυρίας ευχ αρ ιστία ς δι’ 
ευγενή  φ ρ ο ντ ίδ α .—Δα Π. Λ .Λ εμ η σ σ ο ν .Κ ιδ ω τ ιο ν  ά π εσ τά λη  ήδη  'χρή
μα τα  έλη φθησαν. Ε υχαριστώ .“Γράφω λεπ το μ ερ ιία ς .Κ ον Εύ Π .Γ α ργα-  
λιχνους· έλυπή^ην διά γραφόμενα σας. ΑΓπέρ τή ς μιχράς θά χάμω  
π άντοτε  ο ,τ ι ε ίνα ι δυνατόν. Κον Κ . Ν. Νεον Κ αρλοβάσιον Χειρα*  
φ ετη μ ενη  εσ τάλη  έχ όευτέρου έπ ι συστάσει. Σ ύζυγος σας ένεγράφη

στον τυι» ώ ατι ήρχισ. νά φοό/)ται μήπως τά κάτω ítp a  σνντριβιΰσ.ν. χα 
θραυοθώσι τά όστα τον.

Ολίγον χατ ολίγον ηύυνήθη νά βιβαιωθή ότι ό στραγγαλισμό; ίλάμβανε  
διαστάσεις. Ό  βόας συσφιγχτήρ έτυλίσσετο χαί έξιτολίσσετο μετά μεγάλης 
τιιχύτητος Ικτινάσσων τό πελώριον σώμα του πίριξ τοΰ δωματίου,ώθων τας 
ϊδρας χαί τα έπιπλα τήοε χαχείσε περιχνχλωθεις χαί πάλιν είς τούς πόδας τοο 
χατεστησε τόν άνθρωπον σχεδόν φρενήρη Ιν τή αγωνία τοο.

Αλλ ούτος Ιξηχολοοθει χρατών δυνατά τόν λαιμόν, πιεζων διά τής μ ιας  
/ειρος τόν μαλαχόν ογχον χαι δια τή , άλλης λαβών οχληρόν σχοινίον τό 
.τέντωσεν ολαις οονάμεσιν Ιπι τοο λαιμυΰ τοΰ Ιρπετοΰ χαΐ πρυσήλωσε τούς 
πλήρεις φρ'χης οφθ,αλμούς τοο Ιπι τών σπινθηροβόλων σφαιρικών οφθαλμών 
τοΰ όφεως.

Ο όφις οέν δύναται να ζήση ανεο δξογόνου περισσότερον τοΰ ανθρώπου 
και όλίγον κατ’ ολίγον ό στραγγαλισμός αυτός Ισχε το αποτέλεσμά του·βαθ- 
μηδάν αι ουνάμεις τοο έπαυσαν χαί εμεινεν άπνοον. Άπολόσας τήν κατοχήν 
τοο ό σιρ Ριχάρδος ώρμησε δρομαίως εξω τοΰ δωματίου. Έπιστρεψας δέ 
μετα ήμίσειαν ώραν μέ τινας έχ τών φίκων τοο κατώπτευεν Ιπιφυλαχτιχως 
εντός τοΰ δωματίου 'Ο οφις εχειτο έπί τοΰ Ιδχφοος νεκρός ώ ; τεράστιον 
περιτΰλιγμα χαί τρεις μετά πολοχρότων είσήλθον.

Ά φ  ού έξήτασαν έπιμελώς εύρον ότι 6 βόας συσφιγκτήρ ήτο μήκους δέκα 
πέντε ποδων πλήν δακτύλων τινωυ. Εις έχ των συντρόφων τοΰ S ir Richard  
ό όποιος ήτο φυσιοδίχης άπεφάνθη ότι ό οφις εμεινεν ε’πί πολλας ημέρα; 
χεχλιισμένος άνευ τροφής και ποτοΰ κυρίως δια νά περιελθη είς θηριώδη 
χαιάστχσιν. Εις τό χιβώτιον δέ άνεχάλυψαν όπάς τινας διά τών όποίων εία- 
ήρχ.το άήρ.

Μετά πάροδον χρόνου ό S ir  Richard εμαθε παρά τίνος φίλου τοο δτι 
Ανατολιχός τις Ινδός ειχεν έχθεΐ εις ’Αγγλίαν Ιπί Βρεττανιχοΰ ΙμποριχοΟ 

πλοίου, έχων τοιουτον χιβώτΛν. Έν Λονδίνω δέν Ισχε μεγάλην δοσχολΐαν 
να μαθη τήν χατοιχίαν του χαί χρατών τόν δφιν εως ότου χατέστησεν αύ- 
τόν άγριον Ιφερε τό χιβοιτιον ό ίδιος είς τό δωμάτιον τοο χαί το άφήχε με 
τήν αγγελίαν ότι ήτο δώρον προωρισμένον δι ’ αύτόν.

Ούδείς δύναται πλέον ν άμφιβχλλη ότι ούτος ήτο ό ίδιος Sepoy ό όποιος 
τοσοΰτον θανατηφόρο»; προσεβλήθη ύπό τοΰ Ά γγλου ώστε έςεδιχήθη αύτύν 
χατα τοσοΰτον χαρχχτηριστιχόν τρόπον.

Ο S ir Richard έγέμισε τύ οίρμα χαί Ιχ-οτε τό έχρά ησεν ώς άνάμνη - 
σιν τής πείρας τοΰ άνατολιχοΰ Ίνόοΰ. άλλ’ ουδέποτε πλίον ήχουσε περί τοΰ 
έχθροΟ του.

('Ε ν Κερχύρα τη 15  ’ Ιουνίου)
(’ Εκ τοΰ ’ Αγγλικού]
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χα ί φύλλα  ά π εσ τά λη σ α υ .— Κ ον Γ . Α . Κ . Σύρο\υ Θα στε ίλω  τόπ  
ζ η τη θ έν τα  κανονισμόν κα ί ίσως μ ά λ .σ τα  διερχομένη χ α τ’ αύτας έχ 
τη ς  πόλεως σας συναντν,θώ  μ εθ ’ ύμών διά πληρεστέραν συνεννόησιν. 
Κ αν Μ. Α . Π ύργον. ’ Ε π ιστολή  σας μετά  δρ. 30 έλή φθη . Θερμοτά- 
τας ευχαριστίας δι’ εΰγενή φροντίδα. Προσεχώς γρ ά φ ο μ εν .— Κ αν Γ. 
Στρ. Ζ άκυνθο ν. Π ολλήν ευγνω μοσύνην δ ι’ εύγενή  προθυμίαν. Γρά- 
φ ο μ ε ν . Δρ. 10  έλή φθησαν. Κ αν Ε. Π. Κρ. Σπάρτην. Π άν-οτε ένερ 
γ η τ ιχ ή  κ α ί δραστηρία χα'ι πρόθυμος εις ένίσχυσιν του χαλοϋ. Πολ- 
λην ,^ π ο λλή ν  ευγνω μοσύνην χα'ι π λήρη  ελευθερίαν να άποφασίσητε  
δ ,τ ι νομ ίζετε  χαλόν. Γράφω προσεχώς. Χ ρήματα  έλή φθη σα ν. Κ α ί π ά
λ ιν  θερ μ οτά τα ς ευχαρ ιστίας. Κον Θ. Γ . Βάρναν. ’ Ε π ιστολή σας 
έλή φθη  μετα  φρ. 60 . Ε ύχαριστοΰμεν. Συμμορφούμεθα όδηγιαις σας. 

— Κον Δ. βουλευτή ν Χ ανιώ ν. Χ ε ιρ α φ ετη μ ένη  έσ τάλη , Γ’ράφομεν ευ
χ α ρ ίσ τω ς, δ ιαβ ιβ ά ζο υσ α  συγχρόνως τ ι  θερμά συγχαρ ητήο ια  δια 
προοδευτικός ιδέας. Κ αν. Γ . Οι Κ υδω νια ι. Δέν ή δ υνή θη ν να 
γράψω  άχ ¿μ η  ά λλα  εΐξεύρετε πόσον πολυάσχολος ε ίμ α ι. — Καν 
ί ’ . Α . Π. Ηα81 "Εχετε δίκαιον. Ή τ ο  λάθος τή ς δ ιαχειρ ιστο ίας μας. 
Ε υχαριστώ  δι’ εύνο ικάς χρ ίσεις— Δα.Ε .Θ .Κέρκυραν.Θ ερμας ευχαριστίας  
δΓεύγενή φροντίδα κα ί δΓεύγενεϊς π άντοτε εκδηλώ σεις σ υμ π α θ ε ία ς .' ρ. 
15 2  έλη φθησαν. Κ α ί π ά λ ιν  άπειρον ευγνω μοσύνην δΓ εΰγενή φρον
τ ίδ α — Κον Ν. Ζ. Μ π, Λ άρναχα. Α ί χρίσεις σας κ α ί μέ τ ιμ ο ύν  χα'ι 
με χάμνουν ύπερήφανον, δεότι σεΓς υπέρ πάντα  άλλον έγνωρισατε τόν 
άνδρα χαί τ η ν  γ υ να ίκ α  τής ανατολής χαί δύνασθε να κρίνετε. -  Καν 
Α ΐ. Ζ. Α ν . Β ερ χ έτ ·ελ -1ά μ π . Συνδρομή σας έ/ήφθη. Τα φύλλα  
έο τά λη σα ν. Θερμας ευχαρ ιστίας. Βεβαίως θα σάς στε ίλλω  τ ή ν  Μ ά- 

γ  ι σ σ α ν , εύθΰς ώς κατορθωθή ή άνατυπω σις τη., εις β ιβ λ ίο ν .—  
Κον καί χ. 1 .  Κ . χα ί Β . Σ .Σ υγχ αρ η τάρ ια  — Κον Δ . Δ. Λ ευκάδα. 
Ά λ λ ’ εϊμεθα  έντελώς σύμ φω νοι, άφοΰ εις τό περί Ε ιρήνης αρθρον 
μου έξήρεσα τους λαούς τους έχοντας συγγενείς ύποδούλους. Πλει- 

έτερα προσεχώς.«=Δα Οΰ Δ. Λ ευκάδα , β ε ρ μ ο ιά τ η ν  ευγνω μοσύνην  
δι’ εΰγενή  προθυμ ίαν. Ά ν τ ίτ υ π ο ν  αποδείξεων καί σω μάτω ν χειρα
φετη μ ένη ς έλή φ θ η  Έ α ν  κρίνω  άπό τας ήδ η  ένεργείας : ας βεβαίως 
ανταποχρίνεσθε εις πάσαν πυοσδοχίαν μου Γράφω προσεχώ ς,— Κον 
Ν. Δ. Β. Ζ ιμ νίτσα ν Δρ· 33 έλήφθησαν. Ε ύχαριστοΰμεν. Συμμορ
φούμεθα έδ η γ ία ΐς  σ α ς .— Κον Σ τ. Κ . Γ ύθειον. Συνδρομή έλή φθη . 
Ε ύχαριστοΰμεν. Κ αν Β .Κ . ’ Α γά . Κ αλή  έπ ιστολή  σας μ ε τ ’ α ντ ίτ ιμ ο υ  
συνδρομών ιλ ή φ θ η .Σ ά ς  εύγνω μονώ δια τάς καλας διαθέσεις σας ύπέρ 
τή ς^ Χ ε ιρ α φ ετη μ ένη ς  μου. Κ αν Σ· Π. ’Αλεξάνδρειαν. Ζ ητούμένα  
φύλλα  απο σέτλλο ντα ι.Σ άς αποστέλλω  εν ά ντιτυπ ο νχ ε ιρ α φετη μ ένη ς χαί 
τοιουτοτρόπως έχετε τό έργον δλόχληρον Εις ανώνυμον επ ιστολο
γράφον Α θ ή ν α ς . Εις ανωνύμους έπιστολάς δέν π ισ ιε ύ ω  ποτέ. Τάς 
σ χ ίζω  μ ά λ ισ τα  πριν τας άναγνώσω  ώστε μ η  μ α τα ιο π ονε ίτε .— Δα Α . 
Σ τενήμαχον. Συμμορφούμεθα όδήγιαις σας Ν έαι συνδρομήτρια ι ένε- 
γρ άφ ησαν.Τ ρ ια  α ντ ίτυ π α  Χ ειραφετη μένης στέλλοντα ι Θερμας εύχαρη- 
σ τ ία ς .

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η

Κ ο λ ο κ ύ θ ια  π αρ α γεμ ο σ τά . Πέρνετε κολοκύθια μέτριου μεγέθους, 
τα  αδειάζετε κα ί τα  βράζετε μέσα εις νερόν, βούτυρον κ α ί άλας τό
σον ώστε να μένουν ολόκληρα. ’ Ιδιαιτέρως μουσκεύετε ψ ύχ α ν  ψ ω μ ί 
ή  φραντζόλας εις γ ά λ α ’ τή ν  ζυμόνετε, προσθέτετε ψ ιλοκομμένα  2 -3  
αΰγα π η κ τά , αρκετόν τυρ ί παρμεζάνας τρ ιμμένον, όλίγα  αμύγδαλα  
λευκασμένα  κ α ί κοπανισμένα μα ϊντανό  δύω γαρύφαλα, 3 4 αΰγα ώ μά  
χ τυπ η μ ένα  καλά  χα ί άλατοπίπερον κ α ί ολίγον φρέσκο βούτυρο. Γε
μ ίζετε  τά  κολοκύθια σας χα ί τά  στέλλετε  εις έλαφρόν φούρνον. Έ 

π ε ιτα  κ άμ ετε  μ ία  λευκήν σάλτσαν ώς έκείνην τή ς  οποίας συνταγήν  
σάς εδώκαμεν ηδη  κ α ί τά  σερβίρετε σκεπασμένα με τή ν  σάλτσαν αΰ-  
τ η ν , Α ν π ροτιμάτε αΰγολέμονον, σερβίρετε τα  μέ αύγολέμονον.άλλά  
με τρ ία  τέσσαρα α ΰγα  καμωμένον.

ΜΕΓΑ ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΟΠ ΟΙΕΙΟΝ  

I. Δ· Τ Σ Α Μ Η
Με βελούδινα καί μεταξωτά, εις διαφόρους χρωματισ

μούς, πρωτοφανή δέρματα κατασκευοίζει τό άριστον ύπο- 
δηματοποιεϊον Τοάμ,η τά καλλιτεχνικά υποδήματα των 
πελατών αύτοΰ, τά όποια καίτοι πρώτην φοράν παρουσια- 
σθεντα εις τας τελευταίας εκθέσεις, τό πρώτον έν τούτοι; 
μεταξύ τών Ελληνικών έλαβον Βραβεΐον, άναγνωρισθείσης 
τής υπεροχής των.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
ΠΑΤΣΙΦΑ ΚΑΙ ΥΙΟΥ

’ Επί τή εόχαιρία τής Ιπεχτάσεως του καταστήματος «Σ . Πατσιφά χ* 
Γίοΰχ προσετέθη Ι ν  αυτψ Ειδιχον Τμήμα ευθηνών καί ωραιότατων υφασμά
των ών λεπτομερής χατάλογος Ιπεται·

Ζεφήρια καί τσήτια άπό Λεπτ. 55 χαί άνω.
Βατίσται νεώταται χαί ώραιόταται πάσης ποιότητος.
* Γφάσματα μαλλοβάμθαχα ό πήχ. άπό 1 ,30 .
Υ φάσματα  όλομάλινα ό πήχ. άπό 2 ,75  καί άνω.
Ταφτά χρωματιστά ίχ  χαθαράς μετάξης ό πήχ. 3 ,90 .
Φουλάρια σχίτα παντός χρώματος (Pougé) ό πήχ. 2 ,25 .
Μεταξωτά χλαδωτά διά φορίματα νυμφικά ό πήχ. άπό δραχ. 5 . 
Κορδίλλαι μεταξωταί double face No 12  ό πήχ. δρ. 0,90.
Χειρόκτια δερμάτινα (του grenoble) ήγγυημίνα τό ζεύγος 6 ,50 .
Β ίλα  πάσης ποιότητος χαί χρώματος άπό δρ. 1 καί άνω εχαστον. 
Μανδαπολάμια ’ Αλσατίας άρίστης ποιότητος.
’Αρώματα τών Ιξοχωτέρων έν Παρισίοις κατασκευαστών.
Eau de colagne ευρωπαϊκή άπό 1 ,4 5  κατά φιάλην, 
ψά θα ι «αί Ιχλεχτά άνθη διά γυναικείους πίλους.
Διά τάς μοδίστας έξαιρετιχαί τιμαί.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
Εις πάσαν κυρίαν, ήτις θά ήθελε νά τοποθετήσγ) ασφαλώς 

καί έπικερδώς χρήματα, ή νά προβίί είς αγοράν ή πώλησιν 
τίτλων, ή είς πάσαν άλλην χρηματιστικήν ή  έ μ π ο ρ ικ ή ν  

πράξιν συνεστώμεν θερμώς τήν Τράπεζαν Έμπεδοκλέους, ής 
τό πρόγραμμα δημοσιεύομεν ετταΟθα ;

Τ Μ Η Μ Α  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Κ Ο Ν
Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α Τ Α  : Έ κ δ ο σ ι; επ ιτα γ ώ ν  έπ'ι του ’Ε ξω τερ ικού.— 

γοραπω λησία ι: σ υνα λλα γ μ α τ ικ ώ ν , επ ιτα γώ ν, γρυσοΟ, ξένω ν τραπεζι
κών Γ ρ α μ μ α τίω ν  κ α ί τ ίτ λ ω ν .

Ε1ΣΠ ΡΑΕΕ1Σ : Σ υ να λλ α γμ α τ ικ ώ ν , τ ίτ λ ω ν  κ α ί τοκομεριδ ίω ν εν
ταύθα  καί έν τώ  έξω τερικω .

ΔΑΝ ΕΙΑ : Π ροκαταβολαί έπί τ ίτ λ ω ν .— Λ ογαρ ιασμο ί τρεχούμενοι.
ΚΑΤΑΘ Ε ΣΕ ΙΣ

3 * / 2  7 ο  έτησ ίω ς, άπόδοσις είς π ρώ τη ν ά να ζή τη σ ιν
4 « * » μετά  ένα μ ή να
4 '/* » » » » τρεΓς μήνας
5 » » » » ε ξ  μήνας
5 1 /2 * * » » έν έτος καί π λέον.

ΤΜΗΜΑ ΑΠ Ο ΤΑΜ ΙΕΥΣΕΩ Σ : Π ώλησις πάσης λαχειοφόρου όμο· 
λογίας εις μ η ν ια ία ς  δόσεις, μέ τή ν  τ ύ χ η ν  ύπέρ τοϋ άγοραστοΰ άπό 
τή ς  κ αταβολής τή ς  πρώ της δόσεως.

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗ Μ ΑΤ ΙΣ Τ Η ΡΙΟ Υ  : ’ Α γοραπω λησία ! τ ίτ λ ω ν  ένταΰθσ 
κ α ί έν τώ  έξω τερικω  έπ ί ά π λή  μ εσ ιτε ίφ .

ΤΜΗΜΑ ΕΜΙΙΟΡΙΟΥ : Π ληρ ο φ ο ρ ίας ό μ π ο ρ ικ α ΐ.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ παντός είδους εμπορευμάτω ν, μ η χ α νώ ν  κλπ . ύπό 

συμφέροντας δρους, μ ε τ ρ η τ ο Γ ς  καί  έπί  π ρ ο θ ε σ μ ί α .
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΟΙΚΩΝ

Π χ β χ χ α λ ο Ο ν ΐ Κ ί  θερμώς αί κ . κ . συνδρομή' 
τρ ια ί μ α ς, αί καθυστερουσαι τά ς σύνδρομά; τω ν  μέχ?1 
σήμερον νά σπεύσουν είς έξόφλησιν τ ώ ν  καθυστερου- 
μ ένω ν. Τ ήν αυτή ν παράκλησ ιν άπευθύνομεν κα ί προί 
τά ς  κ .κ . άνταποκρ ιτρ ίας καί άνταποκρ ιτάς μας.


