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I ιε^ ΐ  τυχαιαν η κόμησσα Κατ;νίστ δέν έπεσχέπτετο το

  Πκλαμήδι κοιι δεν άντελαμβάνετο τήν φρικώδη κατάστασιν
τών φυλακισμένων.

δου)). Περι το λΐχνον Β . (μετάφρ. δος Νιχολχίόον) Τό ΝΙον Συμβόλαιον. 
Η δημοκρατία τών μελισσών. Β'. Συνταγαί. Έπιφυλλ'ς. ( Η Crescentia).

Νεα κο'ρνι, ανθηρά, ευειδής ή κόμησσα Καπνίστ είναι 
| πλέον μια φυσιογνωμία γνωστή καί συμπαθής τών ’Αθηνών, 

τας οποίας απο του πολέμου τοϋ 1897 επ ισκέπτετα ι κα τ ’ 
έτος μετα τής έξ ίσου γενναίας καί ευεργετικής αδελ
φής της.

Εκ πατρος άνηκουσαι είς άρχαιοτάτην εύγενή οίκογέ-

ΑΓΩΝ ΓΐΝ ΑΙΚΟ Σ ΤΠΕΡ ΤΗΣ 1ΙΚΑΙ0ΣΤΝΗΣ
Κοντά είς τους ιερούς βράχους τών ’Αθηνών καί τής Κό

ρινθου, επάνω είς τούς ¿ποιους ή Τέχνη ύψωσε τούς ναούς ν[1ΛΪ .  7 ' fi ' · "7  7 7 ........ 7 7 "  7 '7 7 '  ”7 7 "
τοϋ ' ~ ~ , , , , « , , | νειαν τ/1? Ζακυνθου,εκ μητρος δε ρωσσιδες, αι αδελφαι Κα-

ωραιου και του ιδανικού, και τους οποίους, η ιστορία 1 _ fi ’ ττ - ' « η , ,  7 ,ι ι πνιστ κατηλθον εκ Παρισιων εις την Ελλαδα κατα τον α-
«πηθανατισε, διότι όπισθεν αυτών προησπίσθη ή τιμή καί 
"») ελευθερία τοϋ έθνους, κοντά είς τούς βράχους αυτούς ύψοΰ- 
ιαι και ο τής παλαιάς πρωτευούσης τής ‘Ελλάδος ο βράχος 
τοϋ Ναυπλίου, το ιστορικόν ΙΙαλαμ.ήδι, είς το όποιον έπε- 
ΐυλασσεν η φρικώύης μ.οΐρα μ.ίαν μεγάλην καί έπονείδιστον 

ταπεινωσιν : να μεταβληθγ από γενναίου ορμητηρίου μα
χητών εις ζωντανόν άδην άνθρωπων, τέκνων καί απογόνων 
εκείνων, οί όποιοι έχυσαν τό αΐμά των υπέρ τής ελευθερίας 
τής χώρας.

Μεσα είς τους υψηλούς καί άπορθήτους τοίχους του, αντί 
υχ κυματίζγ σήμερον μόνον ή σημαία τής ελευθερίας καί 
ν* ακούεται χαρμόσυνον το άσμα τών πουλιών, ακούονται

γοοι και οι στεναγμοί δυστυχών καταδίκων οίόποΤοι μαζή 
Η·ε την ελευθερίαν χάνουν καί αυτήν τήν υγείαν καί τήν 
ζωήν των.
# έλέχθη μεν καί έγράφη μέχρι σήμερον πολλάκις οτι 

°οτε το κράτος, ού'τε ή ‘Ελληνική δικαιοσύνη έχει το δι
καίωμα να υποοαλγ είς τοιαΰτα ατελείωτα  μαρτύρια τούς 
^Κρυποινους καταδίκους, ά λλ ’ ούδέν έγινε διά τήν βελτίω- 
τιν τής τύχης των.

Και δεν θά έγίνετο ίσως ποτ», εάν κατά σύμπτωσιν έν-

κατήλθον εκ Παρισιων είς τήν Ε λλάδα κατά 
τυχή πόλεμον τοϋ 1897 καί παρέσχον τότε γενναίας καί 
πολυειδεΐς συνδρομάς είς τάς εδώ οικογένειας τών προσφύ
γων και είς τους τραυματίας τοϋ πολέμου. ’Εννοοϋσαι τήν 
φιλανθρωπίαν, οπως την έννοοΰν σήμερον ολαι αί μεγάλαι 
διανοιαι και αι ευγενεΐς ψυχαί, μοιράζουν τον πλοΰτόν των 
με τους δυστυχείς, και σκορπίζουν τούς θησαυρούς τής με
γάλης καρδιάς των προς άνακούφισιν τών θυμάτων ενός ά - 
νισου και συχνά αδίκου κοινωνικοϋ καθεστώτος.

Δια να επισκεφθγ ενα δυστυχή κατάδικον, τον όποϊαν έ- 
σωσεν απο την λαιμητόμ.ον ή κόμησσα Καπνίστ έπεσκέφθη 
το ΙΙαλαμήδι. Τί είδεν έκεΐ, ποϊαι είναι αί μορφαί τής κο- 
λασεως και ot κύκλοι τοϋ νεωτέρου αύτοϋ καθαρτηρίου πρό 
τοϋ όποιου καί αυτο το τοϋ Δάντου ώχρι2, τό είπε προχθές 
εύγλώττως εις τον Παρνασσόν, ενώπιον καί τής Α. Μ. τής 
Βασιλισσης και τών υπουργών καί λοιπών επισήμων πολι
τευόμενων ή κόμησσα Καπνίστ.

Αφ ης ημέρας τοεπεσκεφθη δένέπαυσεν ένεργοΰσα, γρά- 
φουσα, εργαζόμενη ποικιλοτρόπως ύπέρ τής κατεδαφίσεως 
του, υπερ μετατοπισεως ά π ’ έκεϊ τών φυλακών καί ίδρύσεως 
κτιρίου νέου, συμφώνου προς τά  συστήματα τών νεωτέρων 
φυλακών τοϋ κόσμου. Δέν άφησεν υπουργόν δικαιοσύνης ήσυ-
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χον, δεν άφησε βουλευτάς, δεν άφίνει κάθε άνθρωπον, δυ. 
νάμενον νά συντελέση εις την πραγματοποίησιν του εύγενοϋς 
σκοχοϋ τη ς .’Αδιαφορεί άν οί ύπουργοίλησμονοΰν τάς υποσχέ
σεις των καί οί πολιτευόμενοι δέν συμμερίζονται ευθύς έξ 
άρχής τον ενθουσιασμόν τής. Αυτή επανέρχεται, ζητεί την 
κατάλληλον ψυχολογικήν στιγμήν, λέγει, γράφει, ενεργεί - 
Κα'ι έπ'ι τέλους θά έπιτύχη.

"Αλλοτε αί άδελφα’ι Καπνίστ έμ.εναν ¡/.όνον ολίγους ¡/.ήνας 
του έ'τους εις Αθήνας. Φέτος τα  πράγματα ή'λλαξαν. Ενοί
κιασαν οί'κημα, έ'φεραν εκ Ρωσσίας καί τήν γηραιάν κόμ.ησ- 
σαν Καπνίστ, μητέρα άνταξίαν τοιούτων θυγατέρων, διότι 
φέτος είχαν νά έργασθοΰν διά τό ¡/.έγα αύτό έ'ργον, τήν κατε- 
δάφισιν τής νεωτέρας αυτής Ε λληνικής Βαστίλλης, ή οποία 
άποτελεΐ εν όνειδος καί εν στίγ|/.α διά τήν νεωτέραν Ε λ 
λάδα.

Καί δέν θά παρέλθη βεβαίως καιρός πολύς άπό τώρα καθ’ 
όν τό Παλαμήδι θά ήναι μόνον ¡/.ία φρικτή άνά[/.νησις βαρ - 
βάρου παρελθόντος. "Εν απαλόν καί αριστοκρατικόν χεράκι 
γυναικός θά έχη κάμει τό θαύμα αύτό καί έν όνομα γυναι- 
αεΐον θά άναγραφή μέ χρυσά γράμματα επάνω εις τήν ιστο
ρικήν σελίδα, ή οποία θά άναφέρη τήν νίκην ταύτην τή- 
άναίμακτον, τήν νίκην υπέρ τής ζωής καί τής δικαιοσύνη 
κατά τής αδικίας καί του θανάτου.

01 ΕΚΑΤΟ ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ
(Άπο0πά<3ματα)

Πάει τό ταζίδ ι, φτάσαμε. Τώραϊο νηαάκι νάτο !
Αιπλιι ακρογιάλια. Τό ανοιχτό, j>ô>c όλο, τό χιονάτο,
Μέ τά γραμμένα τρύπια καί μέ τιι μαυροπούλια.
Και ta.Ho' ω δάση άπο μυρτιές, ω κήποι από ζουμπούλια,
Και χάΐον Από της νεραντζιάς της φουντωτής τά χλώνια ,
"Ω ϊσχιο ι! οί ερωτες μιλούν, αντιμ ιλούν τάηδύνια,
Το ί'ν’ Ακρογιάλι «¿δω!» μας λέει, ταλλο Ακρογιάλι «Νάμαι! » 
Ιίαρχονλα, πού θάράζούμε ; βαρκάρη, πού θά πιίμε ;

”Ω ή Αγκαλιά που σάς χρατάει r ’ άγχομαχάη δεν παύει, 
Σας χάνει νά  σπαράζετε, νά τρεμετε σας χάνει,
ΙΙάρχες τον μύλον, τον γιαλού βαρκούλες, ώ βαρκούλες ! 
Κ’ έσεΐς οί βαρειοφόρτωτες χαί οί μισοσνντριμένες,
Λ” ¿σείς, φωλίτσες φτερωτές με τούς ερωτευμένους, 
’’Αρχοντικές μέ τά κουπιά κ ' εσείς τά ελεφαντένια,
Ä’ εσείς μέ τίιλιχα πανιά , χαι μεο στις ταζιδεντρες 
’'Εσύ ή μικρούλα, ή φ νσ τ ιχ ιά , μ ναχιΧη, δεμένη !

*
¥ *

Τό μέγα ρόδο πού θωρεΐς Αμάραντο : 1 <*·
Τον στήθους μου στολίδι νύχτα  μέρα,
Μήν τό χαταφρονας, κ ι ' ας μην τό  γέννησε 
Στό περιβόλι ή "Ανοιζη ή μητέρα.
Ε νός άνθρωπον τό νφαναν τά δάχτυλα 
’Από μετάζι ευγενικό' δέν εϊνε ψέμα'
Της Αλήθειας εικόνα, τό ζωντάνεψε 
Τάέρινο τής Τέχνης μέσα τον αίμα 1

Κωβτής Παλαμΐς.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑ
Ό πω ς τήν σημερινήν εποχήν τά παιδιά κατά τάς έορτάς 

των Χριστουγέννων,τής πρώτης του έ'τους κ λ . περιέρχονται 
από οικίας εις οικίαν καί τρόπον τινά αγγέλλουν τήν εορτήν 
δ ι’ άναλόγου μέ τήν περίστασιν άσματός των,τοιουτοτρόπως 
καί εις τούς ’Αρχαίους Έ λληνας τά  ’παιδιά κατά τήν επο
χήν του ερχομού των χελιδόνων περιεφέροντο εις τάς οικίας 
κρατούντα μ,ίαν χελιδόνα εις τά  χέριά των, ως σημεΐον τής 
άνοίξεως, καί έψαλλον τήν άφιξιν των χελιδόνων καί έπο· 
μ.ένως τής άνοίξεως, δ ι’άμοιβήν δ ’ έλάμ.βανον διάφορα τρό
φιμα αύγά,σΰκα, τυρί καί άλλα .Έ λέγετο  τό μέν ασμα «Χε
λιδόνισμα» τά  δέ παιδία που τό έψαλλαν «Χ ελιδονιστά». 
Χελιδόνισμα έκ τής άρχαιότητος διεσώθη εις ήμας τό Χε
λιδόνισμα τοϋ Ροδίου, τό όποιον εϊνε τό εξής:

ΤΗλθ’ ή )θε ή χελιδών 
Καλάς ώρας άγουσα 
Καλούς ένιαυτ'ούς.
Έ π ί γαστέρα λευκή.
’Επί ιώ τα  μέλαινα.
Παλάθαν σύ προκύκλει.
Έ κ πίονος οί'κου,
Οί'νου τε δέπαστρον.
Τυρού τε  κάνιστρον.
Καί πύρνα χελιδών.
Καί λεκιθίταν.
Ούκ άπωθεΐτα ι.
ΙΙότερ άπίομες ή λαβώμεθα;
Εί μέν τ ι δώσης ειδεμή ούκ έάσομαι.
"Η τήν θύραν φέρομε ή τον πρόθυρον,
"H‘ τήν γυναίκα, τή ν  έσω καθημενην 
Μικρά μέν έστί, ραδίως μέν οισομεν 
"Αν δέ φέρης τ ι ,
Μέγα δή τ ι φέοοιο
Ά ν ο ιγ ’, άνοιξε τήν θύραν χελιδών
Ού γάρ γέροντες έσμέν, άλλά  παιδία.
Ή  συνήθεια αυτη εύρίσκεται καί τωρα ακόμη εις μερικά 

μέρη τής Ελλάδος· μέ.τήν διαφοράν ότι τώρα δέν κρατούν 
ζωντανήν χελιδόνα, ά λλ ’ ένα κλάδον επάνω εις τόν οποίον 
έχουν καρφώσει μία χελιδόνα από ξύλο καί περιέρχονται όλα 
τά  σπ ίτ ια  καί τραγουδουν χελιδονίσματα και λαμβάνουν δι 
αμοιβήν, όπως εις τήν άρχαίαν εποχήν τρόφιμα, αυγά, τυρί, 
ψωμί, ή καί νομίσματα.

Έ να  από αυτά τά  νεώτερα χελιδονίσματα εινε καί το 
ακόλουθον. -λ./,:.

Τό χελιδόνι έρχεται 
’Από τήν άσπρη, θάλασσα 
Κάθεται καί τραγουδεΐ.
Μάρτη, Μάρτη μου καλέ 
Καί Φλεβάρη δυνατέ 
Κ ι’ άν βρέξης κ ι’ δν χιονίσης 
Καλοκαίρι πλειό μυρίζεις- 

Ό ταν δέ φεύγουν εύχονται εις τού; οικοδεσπότες.
Χίλιες λαμπρές νά ζήσουνε 
Καί δύο χιλιάδες φώτα
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Ν ασπρίσουν σάν τόν’Όλυμπο 
Σαν άσπρο περιστέρι.»

Ά λλο χελιδόνισμα, τό όποιον σώζεται εις τήν Φιλιππού- 
πολιν εϊνε τό εξής:

Μάρτιος μας ήρθε 
Καί καλώς μας ηύοε,
Τά δένδρα άνθοϋσι 
Οί κάμ-ποι λουλουδοΰσι- 
Ά ξ ιε  Μάρτη καί καλέ 
Ίσον δρόμ,ον δεΐξον 
Των γραμμάτων τών καλών.
Καί σύ καλή νοικοκυρά.
Βάλε τά  σανδάλια σου 
Έ μ πα  στό κελάρι σου ·■
Β γάλ’ είκοσιοκτώ αυγά,
Δώσε μ.ας τά τέσσερα 
Τού δασκάλου εικοσιτέσσερα 

. Νά μήν μας δείρη ό δάσκαλος 
Κι’ έχεις τήν αμαρτία μας 
Γιά τήν κολασιά μ.ας.
Έ ξω  ψήλοι ποντικοί 
Μέσα Μάρτης καί χαρά 
Καί χαρά καί Πασχαλιά 
Καί καλώς σας ηυραμε 
Καί πάλιν καί τοϋ χρόνου.

Ειρήνη Νικολαϊδου

ΠΕΡΙ TDUVIKNON
Η

Σπάργανα τά όποια δεσμεύουν. Λίκνα  [ladavtov.
Ό πως αί σκούφιαι έπίεζον τό κρανίον, ουτω τά  σπάρ

γανα έδέσμευαν τα μέλη. Τό κυριώτερον ήτο καί ή φασκιά 
με τήν όποιαν έτύλιζαν τό παιδίον καί τό έκαμ-νον ανίκανον 
διά κάθε κίνησιν. Ά φ ιναν από αυτήν τήν φασκιά μ.ιά άκρη 
άπό τήν όποιαν κρεμούσαν τό παιδίον εις ένα καρφί, όταν οί 
γονείς ¿πήγαιναν εις τούς αγρούς καί εις τό καφενεΐον. Εις 
τό διαμέρισμα τής A r ie g e , γράφει ό Δόκτωρ T o v ille , ένας 
μεγάλος στύλος εϊνε στημ-ένος εις τό μέσον τής οικίας, καί 
οτχν οί γονείς έξέρχωνται διά τάς εργασίας των, κρεμούν τά 
παιδιά τους εις αυτόν τόν στύλον, εις τρόπον ώστε τά  ά 
κρα των ποδών νά αγγίζουν εις τήν γήν. Τό βάρος 'τοϋ σώ
ματος τά κάμ.νει ολίγον κα τ ’ ολίγον νά σκύβουν καί ό με- 
γαλείτερος αριθμός άπό αυτά εϊναι κακοκαμωμένα, καί εις 
τά μέρη όπου βασιλεύει αυτή ή συνήθεια ό αριθμός τών 
καμπούοιδων εϊνε· πάρα πολύ μεγάλος.

Ά κί νητον σάν μούμια μέσα εις τοϋ εί'δους τούτου τά 
τπάργανα, τό νεογέννητο έκοιμάτο συχνά εις τό κρεββάτι 
τών γονέων του, συνήθεια όλεθρία, άφοϋ εις τό τέλος τοϋ 
XVIII αίώνος ό R osen de R o sen te in  ήρίθμει περί τούς 
700 θανάτους κα τ ’ έτος εις τήν Σουηδίαν νεογεννήτων, τά 
οποία έπλάκωσαν αί μητέρες των ή αί τροφοί τω ν. Όσον 
«φορ§> τά λίκνα ή πλέον παράδοξος φαντασία καί ή  πλέον 
Ανθυγιεινή φαίνεται,ότι έχουνέπιστατήσει είςτήν κατασκευήν 
των.Εις τόν Καναδάν αί μ.ητέρες θέτουν τό παιδίον εις εϊδος 
κρεμαστής κούνιας καί περνοΰν τής θηλειές εις τούς ώμους των

Οϋτω φορτωμέναι περιπατοΰν ελαφρώς. Εις τούς σταθμούς 
κρεμούν τό εϊδος αύτό τοϋ λίκνου; εις ένα δένδρον. Οί Λά-' 
πονες χόνουν τό παιδίον χωρίς σπάργανα εις ένα εϊδος υπο
δήματος γεματον μέ χλόην. Φυλαί τινες τής Νοτίου ’Αμε
ρικής τό βάζουν μέσκείς ένα πιθάρι, γ ε μ ά τ ο  άπό χόρτον ,κα ί 
δέν φαίνεται παρά τό κεφάλι του. Ουτω φυλακισμένον εϊνε 
άναγκασμένον νά μ.ένη ή'συχον, τό δ υσ τυ χ ές  π α ι δ ί ο ν  
καί ο! γονείς δύνανται νά άπουσιάζεν έλευθέρως.Είς μέρος τ ι 
τών ’Ινδιών τό λίκνον εϊνε ένα κλουβί άπό λυγάριά ή άπό 
μπαμ.ποϋ, τοϋ όποιου τό σκέπασμα δένεται στερεώς.Κρεμοΰν 
αύτό τό κλουβί εις τέσσαρα ξύλα στερεομένα εις τήν γήν 
καί τό νεογέννητον μένει ουτω κρεμ-ασμένον. Εις τήν Φι
λανδίαν βάζουν τό παιδίον εις ένα εϊδος κάσας τήν όποιαν 
κρεμ.οϋν εις τό ταβάνι. Εις πολλά χωρία τής Ρωσσίχς ή 
κούνια τοϋ πχιδιοϋ εινε σκεπασμένη ολόκληρος μέ χαχέα 
παραπετάσματα ή μέ δέρμα ζώου, εις τήν περίστασιν αύτήν 
ή κούνια γίνετα ι άληθές μέρος άσφυξίας.

Υπάρχουν καί χειρότερα. Μία φυλή τών ’Ινδών τής Βορ- 
ρείου Αμερικής,οί πλακοκέφχλοι (T êtes P la te s )  κατώρθω- 
σαν νά κάμουν λίκνον άληθές μέσον βασανιστηρίου. Ή  
κούνια αύτή εϊνε σκαλισμένη σ’ένα ξύλο καί έχει ένα μοχλόν 
ελαστικόν ό όποιος εύρίσκεται εις τό υψο; τής κεφαλής και 
πιέζει δυνατά τό μέτωπον τοϋ παιδιού. ’Εκτός τούτου τό 
δυστυχές μ.ικρόν εϊναι πάρα πολύ σφιχτά δεμένον.

ΑαϊκαΙ ποολήψεις και επικίνδυνα έθιμα.
Ό ταν τό παιδίον άσθενήσγι, καταφεύγουν εις παραδόξους 

θεραπείας. Ό  λαός άγαπ£ ν’ άποδίδη τήν άσθένειαν, όχι 
εις φυσικήν α ιτίαν, ά λλ ’ εις μυστηριώδη : νομίζουν, ότι ό 
λόκληρος λαός φαντασμάτων περιτριγυρίζει τά  μωρά καί διά 
νά τά προφυλάξουν άπό τά  κακοποιά πνεύματα τούς βάζουν 
παντός εί'δους φυλαχτά, καμωμένα άπό σκελίδας σκόρδου, 
άπό βότανα καί διαφόρους πέτρας. ΤΙ B re tagn e  εϊνε ό τό
πος όπου πιστεύουν περισσότερον εις τά  μ,άγια καί εις τούς 
έξοραισμούς. Οί χωρικοί έχουν μεγάλην πεποίθησιν, ότι άν 
κρεμάσουν εις τόν λαιμόν τοϋ νεογεννήτου ένα κομμ.ατάκϊ 
μαΰρο ψωμά, τά  κακά πνεύματα θά ΐδωσιν, OTt εϊνε πτωχόν 
καί θά φύγουν χωρίς νά τό κακοποίησωσιν. "Η τοϋ κάμνουν 
φυλακτό άπό κεφάλια έχίδνης ή πόδια τυφλοποντικοΰ, τά 
όποια κόπτουν ενώ εϊνε άκόμ.η ζωντανά τά ζώα.

Ή  συνήθεια αυτη δέν εϊνε παρά πράγμα ακάθαρτον, 
άλλαι όμως εϊνε επικίνδυνοι, π .χ . Εις τά  περίχυμ α τοϋ 
L llin p e r  βυθίζουν τό μ.ωρόν εις τό ψυχρόν νερόν τής πηγής 
S a in t-C a n d id e ,διά νά ί'δουν άν θά εϊναι δυνατόν τό π α ι
δίον. ’Εάν τό δυστυχές μικρόν άπλώσγι τά  πόδια του, εϊνε 
σημεΐον,ότι θά ζήσγι,έάν τά  μ.αζεύσ/j ότι θ’άποθάνγ γρήγορα 
'Άλλοτε καί οί Ίάπονες έ'καμνον κάτι άνάλογον.Αί γυναίκες 
έγέμ-ΐζαν τό στόμ,α τους μέ νερό κρύο καί τό έρριπτον εις τό' 
πρόσωπον τοϋ παιδιού, άν αύτό έφώναζε, τοϋτο έσήμαινε 
ότι ήτο δυνατόν, εάν όχι, ότι ήτο άσθενικόν καί καταδι- 
κασμένον εις προσεχή θάνατον.

’Ιδού, θά είίπ η τ ε ,  άκόμη πράγμ,ατα παράλογα, τά  όποια 
δέν εϊνε δυνατόν νά εύρη τις παρά εις πρωτογενείς λαούς, 
καί εις τάξεις άμαθεΐς.

Άλλοίμονον! πρό ολίγου χρόνου άκόμη, πεπαιδευμένοι
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λαοι, τάζεις εύποροι νπεπ ιπταν εις τάς πλάνας αύτάς. "Οσον 
αφορ^ την ανατροφήν τοϋ παιδίου παντοΟ ¿βασίλευε τελεία  
άμάθεια ! Έάν ανέτρεφαν το παιδίον ρ,ε b iberon , άφιναν εις 
το στόμα του παιδιοΰ μ.ακρους σωλήνας καουτσούκ. Ό λοι οί 
κανόνες της καθαριότητας δέν έξετελοΰντο παρά κατά το 
ήμισυ,τά οποίον εινε τό αύτύώς να μ.ήν έγίνοντο διόλου’ούτω 
^εν ηγγιζον ποτε την λεγομενην νινίδα του παιδιού. Ή  οδον
τοφυΐα ητο η πλέον επικίνδυνος στιγμή ''καί τότε μετεχει- 
ριζοντο πλήθος φαρμάκων, τά όποια βεβαίως αντί καλού ε- 
καμνον κακόν. Παρεμόρφωνον κυριολεκτικώς τό παιδίον: διότι 
δεν εγνωριζον,οτι τα μέλη του έχουν κόκκαλα λεπτά  χωρίς 
αντοχήν και μετεχειρίζοντο χιλίους τρόπους νά κάμουν τά 
μ,ικρα να περιπατήσουν γρήγορα, καί δι* αυτό πολύ συχνά 
τα ποδιά των εγινοντο στραβά."Εν από τά  πράγμ.ατα δπου 
εφοβοϋντο πολυ δια την υγείαν τοϋ μ,ικροϋ ητο ό καθαρός 
αηρ, και δι αύτό σχεδόν ποτε δεν άνοιγαν τά παράθυρα του 
δωματίου του, και αν επρόκειτο νά τό βγάλουν έξω τοϋ έ- 
οαζαν χοντρά φορέματα, τά όποια τό ¿βάρυναν. Ούδεϊς δρος 
υγιεινής, ουτε καθαρός καί ζωογόνος άήρ,ούτε καμμία καθα- 
ριοτης, δια να ανθεςν) έπομ,ενως ένα νεογέννητον παιδίον εις 
τοιουτου είδους δίαιταν έπρεπε νά είναι πολύ δυνατόν. Διά 
τους λόγους αύτους καί πρό ολίγου ακόμη ή στατιστική 
τής θνησιμ.οτητος των μ,ικρών παιδιών ήτο σχεδόν ή α υ
τή μ.ε την των γερόντων, οί όποιοι εϊχον περάσει τό ογδοη
κοστόν έτος τής ηλικίας των.

ΤΟ NEON ΣΤΜΒΟΛΑΙΟΝ
Με την πρωτην πρωινήν αμαξοστοιχίαν ή κ. Λάϊν, συνο- 

δευομενη από τόν υπηρέτην, ό όποιος τής είχε χρησιμ,εύσει 
ώς διερμ.ηνευς ανέβαινεν εις ’Αθήνας καί άκοιβώς εις τάς εξ
1 / V * f \ '

εισηρχετο εις το υπνοόωμάτιον τοϋ συζύγου της.
Λοιπόν; τήν ήρωτησεν ό κ.Λάίν, ό όποιος είχε σηκωθή 

καί ήτοιμάζετο νά ξυρισθή.
Φιλε μου, είχα δίκαιον νά μήν ακούσω τήν γνώμ.ην σας 

και να πεοιορισθώ με τήν έδώ άρρωστόν μου. ’Εκεί κάτω 
δ,τι ειδα δεν περιγράφεται.

Μάς τα διηγηθη η "Αννα, είπεν ό Λάίν. "Ωστε αν δεν έ- 
πηγαινατε σείς, οι άνθρωποι αύτοί θά ¿κοιμώντο νηστικοί.

Οπως εκοιμηθησαν χωρίς στρώμ.ατα καί σκεπάσματα. 
Α λλ  εις τας περιστάσεις αύτάς ό θεός φυλάττει τήν υγείαν 
των δυστυχών. Οπωςδηποτε δεν θά δυσηοεστήθης, διότι 
δεν επεστρεψα με τήν "Ανναν, άφοϋ έμαθες δτΓέπρόκειτο 
περί τοκετοϋ.

Ο ,τι κάμννις είναι πάντοτε ώραϊον καί καλόν, ώστε αί 
σθανομαι,δτι δεν έχω τό δικαίωμα νά δυσαρεστοΰμαι, αλλά 
μ.όνον νά λυπούμαι, διότι τόσον κουράζεσαι, έξαντλήσαι καί 
έκθετεις τήν υγείαν σου.

Έγεννήθη ενα ωραίο κοριτσάκι, είπεν ή "Αννα γελώσα 
Παχυ, στρογγυλό, μέ πολλά χρυσά μαλλάκια . Τό περίεργον 
είναι δτι μέ δλην αυτήν τήν αθλιότητα καί τήν συμφοράν οί 
γονείς ¿κυριεύθησαν άπό απελπισίαν, δταν ήκουσαν δτι έγεν- 
νηθη κοριτσάκι. Νομ-ίζω δτι ό πατέρας έβλασφήμησεν, ένω 
ή μητέρα κατελήφθη άπό δάκρυα. Έάν δεν προελάμβανα 
καί δεν διέτασσα τόν πατέρα νά έξέλθγι,βεβαίως θά έπηκο

λουθεί σκηνη. Η δυστυχισμένη γυναίκα έτρεμ.ε καί έκτος 
τοϋ οτι η ιδια εφαίνετο λυπημένη διότι δεν άπέκτησεν ά -  
γορι, εσκεπτετο ποσον ώργισμένος θά ήτο καί ό άνδρας τη :.

Τής απηγορευσα νά όμιλή, καί τής είπα νά μή λυπ ή τα ι, 
όιοτι, εαν ήθελε, θα άνελάμβανα έγώ δλα τά  έξοδα τοϋ 
νεογέννητου.

Δεν είναι τοσο για  τα  έξοδα, δσο γιά τό δνομα μοΰ άπήν- 
τησε. Ό  Γιάννης, τόν όποιον ήρώτησα τ ί ήθελε νά είπή μέ 
αυτο, μοΰ ειπεν οτι εδώ μόνον τά  αγόρια φέρουν τό ό’νομα 
τοϋ πατέρα καί οτι οικογένεια, ή όποία δέν έχει άγόοι, 
χάνεται.

1 πεθεσα οτι ό πατέρας θά έ'φερε κανέν ό'νομ-α ένδοξον 
καί δ ι’ αύτό δταν έξήλθα,¿ζήτησα πληροφορίας περί αύτοϋ. 
Μοΰ απηντησαν άπλουστατα δτ« κατήγετο άπό μ πογ ιατζή 
δες και ελεγετο Μ πογιατζάκης. Έκάλεσα λοιπόν τόν κ. 
Μ πογιατζακη, ο οποίος, 3ν καί όχι νέος πλέον, είναι δμ.ως 
ωραίος άνδρας, καί τοϋ συνέστησα νά άφήσν) τήν λεχώ ήσυ- 
χον, διότι εαν εμάνθανα δτι έγινε σκηνή έως οτου έπιστρέψω 
θα ελυπουμην πολυ. Διά νά τόν άναγκά,σω μ.άλιστα νά ήσυ- 
χασν) τον εφοβερισα δτι ή γυνχΐκά του δέν ήτο καλά.

1 πήρςεν άρκετα γλυκύς μαζή μου, δταν μάλιστα τοϋ 
είπα δτι θά ¿προστάτευα τό νεογέννητον καί χάριν του δλην 
την οικογένειαν, ο θυμός του έπέρασεν έντελώς.

Ενώ οι δυο νεοι συζυγοι ωμ.ιλοΰσαν είςτό διαμέρισμά τω ν 
εις το αντίκρυ ακριβώς δωμάτιον ή κ. Μεμιδώφ καί ή "Εμ- 
μ.α αρκετα σκανδαλισμεναι διά τήν πρωινήν έπιστροφήν τής 
κ Λαΐν είχαν σηκωθή και άφοϋ ήνοιξαν ολίγον τήν θυραν 
εκουφοηουκαν.Η Εμμα ή όποία ήξευρεν ολίγα άγγλικά  ειχε 
κολλήσει τό αύτί της εις τό άνοιγμα τής θύρας καί προσε- 
παθει να ακουσν) τ ι ελέγετο. Ή  γραία πάλιν είχε στηλω- 
μενα τα  μ.ατια της εις το πρόσωπον τής κόρης της. προσ- 
παθοΰσα νά μαντεύσν) άπό τήν έκφρασίν της τά μεταξύ των 
δύο συζύγων λεγόμενα.

Έ ν αιφνίδιον τρίξιμον τής θύρας καί ή σκιά τής καμαρι
έρας τής κ. Λαϊν, ή όποία άφοϋ έπέστρεψεν ή κυρία της 
ειχεν αμέσως ετοιμάσει τό λουτρόν καί έξήρχετο νά τήν 
ειδοποίηση,, ήναγκασε τάς δύο γυναίκας νά άποσυρθοΰν άπό 
τάς κατασκοπευτικάς θέσεις των.

Με τα  νυκτικά των καί αί δύο, άπλυτες καί άκτένιστεί
ωμοιαζαν ως δυο μαγισσαι, ή μία τερατωδώς χονδρή καί
στρογγυλή μέ τά  κόκκινα της μαλλιά κρεμασμένα όπίσω,
με τό μέτωπον φαλακρόν, μέ τά μ.άγουλά της τά  άναιδώς
διά τήν ηλικίαν της κατακόκκινα. Ή  άλλη ρικνή, άδύνατη,
πρόωρα ρυτιδωμένη, μ.έ τούς ώμου; κυρτούς κχί τό στήθος
βαθουλόν καί μέ μίαν έκφρασιν άνθρώπου, τοϋ όποιου τό
σώμα είναι δηλητηριασμενον και εις κάθε στιγμ,ήν άπειλεΐ
νά μεταδώσν) τό δηλητήριόν του εις όποιονδήποτε τόν π λη 
σιάσει.

Κατάλαβες; είπεν εις τήν μητέρα της, εύθύς ως καί αί 
δύο άπεσύρθησαν άπό τήν θύραν καί τήν έκλεισαν μέ προ 
σοχήν. Έξενύχτισεν έξω ή φιλενάδα, καί ό βλάκας ό σύ
ζυγος ούτε λέξιν. Νά ή ’Αμερικανίδες.

ΙΙώς γ ίνετα ι; ειπεν η γραία· είνε δυνατόν νά γύρισε μόνο 
τώρα; ’Αλλά τότε καί ή "Αννα; Γ ιατί είχαν βγή μαζή;

Δεν ξέρω τί έκαμεν ή νύφη μας, ξέρω μόνον δτι εις τάς

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ένδεκάμ.ιση ποϋ άνέβηκα νά κοιμηθώ δέν είχε κΓ ¿κείνη 
γυρίσει ακόμη ¿πάνω .

Καί ό Νίκος; καί ό πατέρας της;
Έδιάβαζαν καί οί δύο. ‘ 3 Νίκος μόνον δταν άνεβαίναμε 

διέταξε νά μή σβύσουν καί νά έχουν έτοιμο τό λουτρό, 
διότι ή κυρία θά έλούετο, δταν θά έπέστρεφε.

Άκούς, κατάστασις, είπεν ή κ. Μεμιδώφ. Νέες γυναίκες 
σάν τό κρύο νερό, νά τρέχουν, λέε ι, νά κάνουν έλεημοσύνες 
τήν νύκτα! Καί τάχα δέν μπορούσαν νά στείλουν δ ,τ ι ή 
θελαν, παρά ήταν ανάγκη νά παν’ νά άνακατευθοΰν μ.έ 
κάθε εί'δους άνθρώπους.

Καλέ δέ β αρυέσαι, μ-ητέρα. Οί πτωχοί είναι *πρόφασις, 
γιά νά τρέχουν νά κάνουν τοϋ κεφαλιού τους. Μήπως δέν 
τής εφθανεν ή οικογένεια ποϋ μάς κουβάλησαν έδώ καί θά 
τήν έχουν τώρα νά τήν τρέφουν καί νάχουν τό μπελά της. 
ποιός ξέρει πόσον καιρόν.

Καί ή Έ μμα μέ άγανάκτησιν άληθινήν έκαμνε μ.έσα της 
τήν σκέψιν: τάχα μέ τά  έξοδα αυτά γιά  τούς πρόσφυγάς καί 
γιά τόν ένα καί τόν άλλο, δέν μποροΰσαν νά μοΰ κάνουν 
¿μένα κανένα δώρον! Συγγενείς πλούσιοι- ορίστε ποϋ ’ξο
δεύονται τά  πλούτη τους.

Ή  κ. Μεμιδώφ, άφοϋ έσκέφθη όλίγον, καί ως μαντεύουσα 
τάς σκέψεις τής κόρης της, είπε: χωρίς άλλο σήμερα θά
μιλήσω μέ τόν Νίκο. Παιδί είναι ακόμη καί δέν ξέρει ποϋ 
τόσες έλευθερίες δέν μπορούν παρά νά φέρουν κακό. Καί 
τόσα έξοδα, καλέ. Τό τραπέζι τους είνε πτωχό, καί γ ιά  
τούς πτωχούς δέν άφησαν χοιρομ,έρι καί σαλάμι εις δλη τήν 
πόλι. Πόσα νομ.ίζεις νά ¿κόστισαν τά χθεσινά τρόφιμ,α. Χω
ρίς άλλο απάνω άπό χίλιες δραχμές.

'Σάν νά είναι μαθημ,ένοι αύτοί οί παλγοκρητικοί νά τρών’ 
ζαμπόνια, είπεν ή "Εμ.μα.

Δέν βαρυέσαι! ζητιάνοι! είπεν ή γραία. Δέν έχουν νά 
φάνε καί είναι τεμπέληδες. Καί γ ι ’ αύτό κάνουν κάθε τόσο 
επαναστάσεις, γιά  νά τούς τρέφουν έδώ χάρισμα.

Καί δμως, μάτια μ.ου, είδες ένθουσιασμό, δλοι χθές εις 
τό ξενοδοχεΐον. Ό  Δούαλ εί αι έτοιμος νά δώσγι, ποιός ξέ
ρει, πόσες χιλιάδες δολλάρια γ ι ’ αυτού; τούς χασομέρηδες. 
Ή  τύχη μ.ου τούς έφερεν έδώ, ίσα, ίσα τής ημέρες αυτές. 
Χωρίς αύτά τά  έξοδα, "σως ό Νϊκος έφιλοτιμιοΰνταν καί έ
λεγε κανένα καλό λόγο ’ς τόν πεθερό του. Μά τώρα, ποϋ!
Θά μ.άς δώσ·/] συμβουλή νά ριχθοΰμε καί ’μεΐς στήν έργασία, 
’σάν τήν άλλη φορά, είπεν ή κ. Μεμιδώφ καταθυμωμ.ένη, 
καί θά ’ξοδεύη χιλιάδες γιά τούς ζητιάνους.

"Ας είναι συνεπέρανεν ή "Εμ.μχ, καί έχώθη πάλιν εις τό 
,- κρεββάτι της. Μ’ αύτήν τήν φασαρία χάσαμ-ε τώρα κ ι’ έ- 

μεΐς τήν ησυχία μας. Κατακρύωσα τόση ώρα γυμ.νή.
Σουτόπα ¿γώ , νά ρίξγις ¿πάνω σου τή γούνα μου.

Καί ως καλή μητέρα έρριψε τήν γούνα ποϋ ε£χεν ¿πάνω 
της εις τό κρεββάτι τής κόρης της καί έπειτα  έξαπλώθν) 
καί αύτή εις τό ίδικόν της.

Τήν ώραν αύτήν δέν είχαν ¿ξυπνήσει μόνον ή μητέρα καί
κόρη Μεμ.ιδο>φ. Καί ή "Αννα είχεν άντιληφθή τήν μικράν 
κίνησιν, τήν οποίαν ειχε προξενήσει ή άφιξις τής”Αννας καί 
άμ,έσως έκάλεσε τήν καμ,αριέραν της καί έζήτησεν ειδήσεις 

! τής φίλης της.

Ή  κ. Λάιν έσημ.είωσε σύντομα καί περιεκτικά τά  δια- 
τρέξαντα τής βραδιάς εις εν φύλλον τοϋ σημειωματάριου 
της, τά  έκοψε καί τά  έστειλεν εις τήν "Ανναν.

"Οταν σοϋ λέω δτι ή Μαίη είναι άγγελος, είπεν ή "Αννα 
πρός τόν άνδρα της, ό όποιος κατά τήν συνήθειάν του, είχεν 
¿ξυπνήσει κάί αυτός εις τάς εξ καί δτι είναι ύπερτάτη ευ
τυχία  νά εχ γ  κανείς μίαν τέτοιαν φίλην.

Τήνθαυμάζω, άγάπη μου, είπεν ό Νίκος, άλλ’ ευρίσκω 
δτι δΓ έμέ ό καλλίτερος άγγελος τοϋ κόσμου είναι ή γυ
ναικούλα μου. Ή  Μαίη έρχεται έπειτα .

Τότε γ ια τ ί έγώ ¿κοιμήθηκα ήσυχα καί αναπαυτικά εις 
τό κρεββάτι μ.ου καί ή Μαίη έξενύκτισε μέσα εις τήν φρι- 
κτήν ¿κείνην ατμόσφαιραν, ίσως ορθή, ίσως καθισμένη εις 
τά  μ.άρμ.αρα, διότι εις δλο έκεΐνο τό κτίριον δέν ύπήρχεν 
ούτε ένα κάθισμα. Δ ιατί ;

Διότι ή Μαίη είναι ιατρός καί οί ιατροί έχουν καθήκον 
νά υποφέρουν διά νά σώσουν τήν ζωήν τοϋ πάσχοντος. "Αν 
δέν ήτο ιατρός τ ί θά έμενε νά κάμ.·/] εις τήν γυναίκα ¿κεί
νην μέ τούς πόνους ;

Καί δμ.ως θά έμενε, ώρισμ.ένως.
Διότι είναι καί ίερεύς. Φυσικά ή θέσις τοϋ ίερέως είναι 

πλησίον ¿κείνων, τούς οποίους ή τύχη κατατρέχει.
Καί πόσοι ιερείς δικοί σας, ορθόδοξοι, έσκέφθησαν νά έπ ι-  

σκεφθοΰν τούς δυστυχείς αυτούς ανθρώπους. Ό χ ι! μέ δσα 
καί άν είπής, ή Μαίη είναι μοναδική γυναίκα εις δλον τόν 
κόσμον. Τώρα θά ίδής πάλιν τήν γενναιότητά της μ.έ τούς 
δυστυχισμένους αύτούς. Τώρα θά τήν ί'δγις πόσον άνεξάντλη- 
τος είναι εις δράσιν καί ένεργετικότητα, προκειμένου- νά 
συνδράμγ) μίαν τόσον μ,εγάλην δυστυχίαν.

---------------------  ιι ι II -------------  -------

Η ΠΟΛΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
Β  .

Ά π ό  τους κάλυκας των άνθέων εις τάς 
άκτϊνας της κυψέλης.

Μέ τάς πρώτας ακτίνας τοϋ ήλιου,ό όποιος χρυσώνει τά 
άνθη, ή κυψέλη ¿ξυπνά. Τό κύμα τών ¿ργατριών έξέρχεται 
άπό τό άπέραντον ¿ργοστάσιον καί έξαπλοϋται εΐςτά δάση, 
εις τούς αγρούς καί εις τούς κήπους. Δέν υπάρχει ούτε ένα 
κλαδάκι άνθισμ.ένο τό όποιο νά μήν εχ γ  ¿πάνω καί μιά α 
κούραστη έργάτρια. Ή  μία εις τό βάθος τοϋ κάλυκο; γ λε ί
φει μέ τήν προβοσκίδα της τά μέρη, δπου υπάρχει τό νέ
κταρ, καί περν^ τόν χυμόν εις τό στόμα της καί άπό έκεΐ 
είς τό στομάχι της, δπου τόν φυλάττει έως δτου έπιστρέψει 
εις τήν κυψέλη : εΓε τό μάλλον μ.έλι "Αλλη δέν συνάζει 
παρά πα ιπάλην- βυθίζεται είς την καρδίαν τοϋ άνθους καί 
γεμ ίζει τό χνοΰδί της μέ τήν κόνιν ποϋ έχουν οί στήμονες, 
μέ τρίχωμα ποϋ έχει είς τά  δύο πόδια της τήν κάμ.νγ 
δύο μικρά μαξηλαράκια, καί έπειτα  μέ τήν βοήθειαν τοϋ 
τρίτου ζεύγους τών ποδιών της, τήν τοποθετεί μέσα είς τά 
δύο μικρά καλαθάκια ποϋ έχει κάτω άπό τήν κοιλίαν κα ι 
έπιστρέφει είς τήν κυψέλην διά νά κκτασκευάσνι κερί.

Διότι αί άέρινοι έργάτριαι γνωρίζουν τήν μεγάλην άρ- 
χήν τής κατανομής τής έργασίας καί τή< άκολουθοϋν μ
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αυστιηοόtut«  θαιψ.ασίαν. Ουτω κάθε μβλιν«« κκτά το διά- 
σττψ.* τΐίς %έρζς της δέν συνάζει παρά παιπάλην άπό 
ενα [λονον εϊ^ος άνθέων : η ¡χία εκλέγει τόνκρίνον, άλλη τον 
ρεζετά $ τό τριφύλλιον. «Ε κτιμούν καθ’ έκάστην, 
λέγει ό G eorge de L ag e n s  την άξίαν του καλλιτέοου ζα 
χαρωμένου υγροϋ, τδ όποιον δύνανται νά συλλέξουν. Έάν 
r .  χ . την άνοιξιν δέν έχουν άλλο άπδ τά  πρώτα άνθη των 
δασών, τάς βλέπει κανείς νά έπισκέπτωνται προσεκτικώς 
τάς ανεμδνας, τούς άνθισμένους σχοίνους καί τους μενεξέδες 
Μετά τι\ας Ημέρας άμα άνθίσουν άλλα άνθη εγκαταλείπουν 
τα  πρώτα καί επισκέπτονται τά νέα».
, ΓνωΡ^ουν νά άλλάζουν τδ είδος της έργασίας των, χω 

ρίς ποτέ νά μένουν άεργοι. Έ κεΐνα ι, αί όποΐαι σήμερον συ
νάζουν τδ νέκταρ, αύ'ριον δέν θά φέρουν εις τά|ν κυψέλην 
παρά ̂ παιπάλην. Την έπομένην θά μένουν είς την κυψέλην 
έκεΐ έχουν πολλάς έργασίας. Κ ατ’ άρχάς πρέπει νά έργα- 
σθουν δια το μελι : μο'λις χάσει την διαφάνειά του, αί έρ- 

_ Υ*τι^ ε5 χυνουν είς αύτδ άπδ τδ άκρον του κεντριού των 
' μίαν σταγο'να ένδς όξέος,τό ¿ποιον προφυλάττει τά)ν διατη- 

ρησιν των : είνε οί «χημ ικοί»: Ή  ετοιμασία του μέλιτος
τελείωσε, αλλα πόσαι άλλαι έργασίαι ! οδοί νά καθαρισθοΟν 
ακτίνες νά κατασκευασθοϋν. Ή  έργάτις μέλισσα δέν γνω 
ρίζει αργίαν έορτ-ής. Ένώ οί άγρυπνοι φρουροί μένουν είς

Ε Π ί Φ Τ Α  Α Ι Σ

Η CRESCENTIA
"Οταν Iτελείωσε το δέχατον έκτον έτος της ήλιχ ίας της ή C rescentiá, 

την απ,σοραν από τό σχολεΤον τών Φρχγχ.σχανών, όπου τήν είχαν δώ-ε 
πριν συμπλήρωσή^ το έβδομον. Έχει άνετρ£φη μ’ 0"λην την «Ιστηρότητι 
ιο ύ  τάγματος, ύπό τήν Ιποπτείχν των αδελφών, ήκοοσε τά ολίγα τη ; 
βΧ.°ληί μαθήματα, άπεστήθισε πολλάς προσεοχάς, ήτο σώρρων, ίργατιχή, 
πειθήνιος, έχαμνε χοριολεχτιχώς δ,τι ήθελαν οί άλλοι, θέλησιν ή ιδ ία  δέν 
ειχε δια τίποτε, διότι δέν το είχε ποτέ φχντασθή, ότι ώς άνθρωπος είχα 
χαι αδτη το δικαίωμα τοΰτο εν τω χόιμω .

θυγατηο μονογεννής πλουσίου γεωχτ>ίμονος, θελκτική χχί προσηνής ά- 
νατρχφεΐσα χατά το πνεύμα τών χωριχών συμπατριωτών της ήτο ό θαυμα
σμός, οχι μόνον α ϊτών άλλά χχί μεγάλου αριθμού τών χχτοίχων τής 
πλησιεστέρας των πόλεως, του Μιλάνου, όπου ό πατήρ της είχε πολλάς 
ιοιοχτησιας. "Οταν Ιπέστρεψεν είς τον οίχόν των πολλοί γνωστοί Ιχ τής 
πολεως χαι τών περιχώρων έ'σπευσχν νά συγχαρώσι τους γονείς της. Οί 
χωριχοι εφερον προς α ΐτή ν  δώρα τούς πρώπους τών δένδρων των καρπαίς, 
χνθη μέ τά όποίχ τόσον ή γ ίπ χ  νά στολίζεται, ότε ήτο παιδί χαι εύθυμος 
ώς νεαρός σπίνος έτρεχεν από δένδρου είς δένδρον, χυνηγώσχ πεταλού
δας. . .  . την χαριεσαν μιχράν πόσον ήτο χχλή δι’ αδτοός. Ό μιλητιχή, 
συνήγορος, πολλάκις δια τους ίργά ιας τοΰ πχτρδς της.

II εϊδησις τής Ιπανόδου της έγεινε πρόξενος γενιχής χαρας. Επανήλθε 
γλυχεια ώς χαΐ πριν χαί φιλοπροσήγορος, δέν είχεν όμως πλέον τήν πρώ- 
την εύθυμίχν. Τά ύφος της ήτο σεβαστόν εινε αληθές, άλλ’ οί αγαθοί χω 
ρικοί τήν εδρισχον μελαγχολιχήν τώρα όχι όπως τήν Ιγνώριζον φαιδρύν 
ως εαρινήν πρωίαν. 'Γούτο δέν ήμπόδισε νά θαυμάζεται χαί νά φθάση ή 
φήμη της διά τήν αγνότητα χαί αγαθότητα μαχράν, πέραν τών ορίων τού 
χωρίου της..

Πλησίον μιας ώραίας Ιξοχιχής V illa  των είχε μίαν ώραίαν Ιπίσης V illa  
μ ία  γραία δεσποινίς, χάτοχος χαί αύτή πολλών γαιών χαί χτημάτων, χχί 
αυτη οπως χαι η Crescentiá- Τό θέρος, όταν ύπήγαν νά περάσουν τούς 
θερμοτέρους μήνας είς τήν έξοχήν Ισχειίσθησαν ατενώς μετά τής γραίας δε 
σποινίδος.

_ Οπ°ι® X.®?® όι® την τελευτχίαν, ότχν άνεχάλυψεν ό :ι ή νεαρά χόρη 
ε ιχε τά; ιδέας της, ότι Ιταυτίζοντο τά αίσθήματά των. Συνεχάρη χαί αύτή
Ιπανειλημμέιως τους γονείς της, εύχομένη νά συνδεθή 6 μεταξύ των φ ι- 

λιχός δεσμός δι’ άλλου δεσμού στεν ωιέρου. Πράγματι δέ ή δεσποινίς έ- 
σχέπτετο τούτο, διότι είχε τά σχέδιόν της.

την είσοδον καί πκρκτηροϋν ποιος θά είσ ίλθγ, αί άλλαι με 
τας κινήσεις τών πτερύγων των στέλλουν αέρα είς τάς αρ
τηρίας τής πόλεως : είνε αί «άερίστριαι» · χάρις είς αύνάς 
τό νερό οπου περιεχει τό ¡χέλι εξατμ ίζετα ι καί ή κυψέλη 
εχει καλήν θερμοκρασίαν.

ΙΙοόΟνιιοι τοοι^οί πλιιιίίον τών λίκνω ν.
Μενει άκομη νά έκτελέσουν τό πλέον μεγάλο έργον τής 

πολεως, την ανατροφήν τών μικρών. ΙΙοίν νά γίνγ τό τέ 
λειον έντομον, ή μ,έλισσα έπέρασε από πολλά άλλα στά
δια. Το αύγόν, οπου αρχίζει ή ζωή της, έπειτα  από τέσ- 
σερας απο την γεννησίν του ανοίγει καί εξέρχεται έ'νας σκώ- 
ληξ ασπριδερος, πάντοτε ο ίδιος, ε ίτε  έργάτις θά γεννηθνί, 
ε ιτε  βασίλισσα, ειτε κηφήν. ’Έ πειτα  από πέντε ημέρας ή 
πόρτα τής κατοικίας της κλείει ερμητικώς καί ή μ,έλισσα 
λάμβανει την τελευταιαν μεταμόρφωσίν της. Υφαίνει τό 
απόλεπτότατον μετάξι κουκούλι της καί μεταμορφώνεται είς 
νύμφην.

Με θαυμαστήν ακρίβειαν καί υπομονήν,αί «τροφοί» γίνον
τα ι μητερες. Ιίολλαί μαζή κάθονται επάνω είς τά  αύγά καί 
με την θερμότητα των κλωσούν. Ά λλά  ή σπουδαία στιγμή 
είνε ή μεταμόρφωσις είς σκώληκας.

Διότι τοτε πρεπει να θρεψουν τά  μ,ικρά. Ένώ τό μέλι καί

1 εννηθεϊσχ πλούσια χχί άνχτρχφείσχ είς μοναστήριον, δπως χαί ή Ογθ«- 
οβη& , μεινασχ ομως περισσοτέρου; χρόνους ε ίς αύτό, ε ίχε  συνειθίσει χαί 
άγαπησει τόσον τάν βιον τών μοναχών, ώστε άν δέν περιεδλήθη τό μονα
χικόν σχήμα, διότι τούτο άντέβχινεν είς τάς σχέψεις τών γονέων της χαί 
δεν ήθέλησε νά φανή θυγάτηρ απειθής, έφύλαξεν όμως τάς συνήθειας τού 
τάγματος, αρνηθεισχ τον χόσμον, χχίτοι ζώσα Ιν αυτόν έλευθέρα, χαί ή· 
γαπα χαι έσέβετο του; έχοντας χατά τό μάλλον χαί ήττον τάς αύτάς βλέ
ψεις- δια τον λόγον τούτον ήγάπησε χαί τήν παλύ. Είχεν ά-
δελφους χαί άδελφάς οίχογενειάρχας. Είς τών αδελφών της άπέθχνε νέος. 
ω ,χ α ι η συζυγος αύτοϋ. * 0  αδελφός άποθνήσχων τής παρέδωχε τόν τριετή 
υιον του, Ιξορχίζων αύτήν νά παραχολουθήση χατά βήμα αύτοπροσώπως, 
την αναπτυξι/ τού παιδίου χαί νά φροντίση περί τής άνατροφής χαί άπο- 
χαταστασεως του Ιν τή κοινωνία ώς ήθελε πράξει ό Ίδιος, Ιάν ήτο είς τήν 
ζωην. Η άδελφή ύπεσχέθη τούτο είς τόν θνήσχοντα αδελφόν, παρά τήν 
Ιπιθανατιον χλινην του. ΆνΙλαβε μητριχά καθήκοντα διά τόν ορφανόν ανε
ψιόν ή θεία χαί τόν άνέθρεψε μετά πολλής Ιπιμελείας.
• Παιδιοθεν ό Μάριος είχε μεγάλην χλίσιν είς τό πολιτικόν στάδιον. Σού 
χρειάζονται γραμμχτκ μέ βάσιν χαλήν γιά τά σ.άδιον αύτό, τού έλεγεν ή 
θεια. Φύσει βύφυής χαι μέ δεινότητα λόγου προικισμένος, προσόντα θαυμά
σια, τα Οποία ό πόθος χαί ή δραστηριότης του ύπέθαλψαν χαί 16υήθησαν 
ανεδείχθη Ιχ τών πρώτων τού γυμνασίου μαθητών ε ϊ; τό πέρας τών σπου- 
Οών του, θριομβευσας μετά τχΰτα είς ανώτερα έχπαιδευτήσια, ποός μεγά
λην τής θείας του χαράν, ήτις ε,η δι’ αύτόν μάλλον είς τόν χόσμον 
πλέον.

Πρόσχομμα τωρα δέν υπήρχε διά τόν παιδικόν πόθον του, τό πολιτικόν 
σταδιον. χαθ οσον μαλισ ια  είχε διακρ θή όχι μόνον είς τά γράμματα, άλλά 
χαι ώς νομικός. Έ λαβε θέσιν πράγματι, μιχραν χχτ’ «ρχάς, άλλ’ όση- 
μέραι προχγόμενος, μέχρις ότου έφθασ-ι μίαν περίβλεπτον τοιαΰτην. πολύ 
περισσότερον όμως περίβλεπτος χαί περιζήτητος ήτο ό Ιδιος είς τόν εκλε
κτόν χόσμον διά τόν ακέραιον χαραχτήρά του τά ύψηλά φρονήματα χαί τήν 
κςιέπχινον ύφ’ όλας τάς Ιπόψεις συμπεριφοράν του. Μ’ όλας τάς σπουδαίας 
φροντίδας του τα γραμμα α δέν ήθελε νά παρχιτήση- αμα εδρισχεν όίραν 
ανέσεως Ιβυθίζετο είς τά βιβλία του, διατρέχουν χαί φυλλομετρών αυτά- ή 
θεία του τόν είχε ονομάσει χαρτοσχώληχα, τούτο όμως ήτο ή μεγάλη χαρά 
της· σημειωτέον δέ ότι ό Μάριος δέν ήγάπα παρά ανθρώπους τού είδους του 
τούς ζώντας εϊς τον σιωπηλόν τών βιβλίων χόσμον, τους συνομιλούντας μέ 
χιλιάδας ανθρώπων, χωρίς ν’ ακούεται ή φωνή των, ώ ; έλεγεν ό Ιδιος. Ή  
θεια ήτο ύπερευχαριστημένη διότι οί χόποι της δέν είχαν άποβή μάταιοι 
αλλ είχεν αχο'μη μίαν εύχήν, τού νά τόν Ιδη άποχατεστημένον πρό τού 
θανάτου της. Τούτο ·μω ς δεν ήτο εόαολον, άπήντα περισσοτέραν δυσκολίαν
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ή Ίτοαπάλη είναι ή συνήθης τροφή τών εργατριών,οί σκώλη- 
κες τών βασιλισσών ριέσα εις τάς πλούσιας κατοικίας των 
τρέφονται άφθονότερον Έ νας άδήν, ό όποιος υπάρχει είς τήν 
κεφαλήν τών τροφών φυλάττει δ ι’ αύτάς ένα είδος γάλα
κτος πολύ άζωτοΟχον, τό όποιον άνακατευόρεενον ριέ πα ιπά 
λην κάρ.νει ο τι ονορεάζουσι οί ρ.ελισσοκο'ριοι «βασιλικήν ζε- 
λατίναν». Διάφορος τροφή, διάφοροι νύριφαι,έδώ θά γέννηθγ 
ή βασίλισσα, έκεΐ ή υπήκοος, άλλά καί πάλιν πρέπει νά ση- 
ρ.ειώσαψ.εν τήν πρόνοιαν τών ριελισσών. Ε πειδή φροντίζουν 
διά τό ¡εέλλον καί φοβούνται ¡εήπως εύρεθοϋν χωρίς βασί
λισσας, δ ι’ αύτό δίδουν από τήν δυναρεωτικήν αύτήν τροφήν 
είς τούς σκώληκας τών άπλών έργάτριών καί ουτω ¡εετα- 
¡εορφοΰνται αύτοί είς νύρεφας βασιλικάς.

Είς κάθε στιγρεήν ανοίγει καί έν κελλίον καί βγαίνει ραά 
¡εέλισσα. Άριέσως καθαρίζεται τό έλεύθερον διαριέρισρεα,διορ
θώνεται άν είνε ακέριη τό άνοιγρια καί ή αήτηρ τοποθετεί 
δεύτερον αύγόν. Άδιακόπως νέαι υπάρξεις είνε ίτοιριοι ν’ 
αύξήσουν τήν δύναριιν τη| κυψέλης καί νά προετοιριάσουν 
τήν εύτυχίαν του ριέλλοντος.

(Έ κ του γαλλικού)

παρ’ όσον είχεν απαντήσει όπως τόν άναθρέψη από τριών Ιτών όπου τόν πα
ρέλαβε. Είχεν ήδη προτείνει πολλά πρόσωπα πρός α ϊτόν· άλλ ’ οίδέν έ- 
τυχε νά είνε τής ιδέας του.Μην σχέπτεσαι χαλή θεία τής έλεγε, δέν εύρήχα 
άχόμη ό ,τ ι δνειρεύομαι· τήν χαλήν θείαν όμως δέν έπαυε άπά το ύν’άπασχο- 
λή τό ζήτημα χαί νά διερω’ άεαι ποιον *ρά(γε νά είνε τό όνειρον τού άνεν- 
ψιοΰ της.

Τό θέρος όπου Ιπήγεν ή Crescentia μέ τους γονείς της είς τήν Ιξοχή 
b Μάριος έλειπεν είς τήν Α ίστρίαν διά θερμά λουτρά. ΤΙ θεία άμα Ιγνώοισε 
τήν χόρην χαί τήν ήγάπησε τόσον, έσπευσεν αμέσως νά γμσίψτ) πρός τον α
νεψιόν της τήν άχόλουθονΙπιστολήν.

« ’Ανεψιέ μου, φίλτατέ μου υιέ Μάριε, εύρήχα ότι ό ειρεύεσαι. Ιλθέ επί
σπευσε τό ταξείδιόν σου. Γνωρίζεις τήν V illa , ή όποια γειτονεύει μετά τής 
ίδιχής μας εϊς τήν έξοχήν όπου Ιθαύμαζες τά ύψηλά της δένδρα χαί τήν θο
λωτήν σχιάδά τήν οποίαν ευρισχες μόνον ολίγον σχοτείνήν ύπό τήν ¿¡χάλην 
τών πλουσιοχλόνων δένδρων ·, ΑΙ λοιπόν, ή σχιά τώρα πλέον δέν είνε σχο- 
τεινή,φωτίζεται άπό ενα άδάμα.τα  άπό ενα αστέρα· εϊς τήν σχιάδα διέρχε
ται πολλάς ώρσς τής ήμίρας μ ία  θαυμασία χόρη,ή οποία αριθμεί δεχαεπτά 
ανοίξεις, - Ή άναμένουσά σε άνυπομόνως θεία.

Ο Μάριος άμα άνέγνωσε τήν Ιπιστολήν τής θείας του Ιγέλοσε. “Αν δέν 
έγνώριζαν τόν γραφιχόν χαραχτήρα τής θείας μου, είπε δέγ ήθελον π :- 
στεύσει ότι Ιγραψεν ή ιδ ία  τάς ρωμαντιχάς αύτάς φράσεις, άλλά χαί ή 
περιέργειά του Ιχινήθη άπό τάς προχλητιχάς αύτάς τής θείος του φράσεις 
χαί δέν τόν άφινε πλέον ήσυχον,

Έπέστρεψεν είς τήν Ιξοχήν.
Ή Crescentia, χωρίς νά έ’χη τήν Ιλαχίστην τών δ-.ατρεχόντων ιδέαν, 

έξηχολούθει να χάθητα ί ύπό τήν σχιάδα έργαζομένη,ή άναγινώσχουσα τήν 
βιογραφίαν χανενός αγίου, ή μέ τό χομβολόγιον είς τάς χεΐοας προσευχό
μενη άν δέν προσεύχετο Ιν συνοδεία τής γραίας δεσποινίδος- ήτο άντιχεί- 
μενον του θαυμασμού α ΐτής ή Crescentia, ίέ ν  συνέδαινεν όμως τό Ιδιον
χαί είς τόν ανεψιόν. r

Έ τυχε νά γνωρίσης πουθενά άγγελον τού είδους τούτου, έλεγεν ή θεία.
Δέν λέγω τό Ιναντίον, άπήντα ο ά/εψιός, άλλά δέν είνι ό άγγελος τού 

όνείρου μου- άλλ’ άποφάσισε νά ύπάγωμεν μίαν ημέραν πρός Ιπίσχεψιν τής 
οίχογενείας, νά τήν Ιδης Ιχ τού πλησίον, νά την άχουσης να ομιλή, Ισως
είνε b άγγελος τού ονείρου σου. - , , ,

Μετά πολλάς προτροπάς τά χατώρθωσεν ή θεία- Ιπήγαν προς επίσχεψι, 
ΐής οίχογενείας. Ή Crescentia τήν ημέραν Ιχείνην ώμίλησεν όλιγώτερον 
τού συνήθους, Ιχαιρέτισε μόνον τόν άνεψίόν τής φίλης της. Ο,τι Ιλεγεν 
ήτο δι’ α ΐτήν πρωιάχουστον,ώμίλει περί πολιτιχών μέ τόν πατέρα της* έ
φερε διάφορα παραδείγματα άλλων Ιποχών, τά οποία παρέβαλλε μετα των 
διηγήσεων του, χεφάλχια όλόχλ.ηρα ιστορία; άπεστηθιζεν, οπου Ιχεινη τα

’Α γαπ ητο ί Α δ ελ φ ο ί.
«Τοντο έντέΛ.Ιομαι ύμΐν, ir a  όγαπατε ,ί.ί.Ιή.ίους» .

Η πρώτη κοά [/.εγίστη εντολή, ην έθεώρησεν «ναγκκΐον 
νά 8ωσγ ό Κύριος ηριών πρός τούς εκυτοϋ ΐΛοτθητάς κ«ί 81’ 
αυτών πρός ολην την ανθρωπότητα είνε ή πρός άλληλους 
άγαπη, 81’ ην καί σάρκα άνθρωπίνην ελαβε καί υπήκοος 
[κεχρί σταυρικού θανάτου έγένετο.

Την αγάπην επομένως αύτην πόές άνθρωπος ί$ ίγ  5έ ό Χρι
στιανός οφείλει νά 8εικνύγ πρός τούς όαοίους του αείποτε 
[κεν, ριάλιστα κατά τάς προσεχείς έορτάς τών σεπτών 
παθών καί της κοσμοσωτηρίου άναστάσϊως του Σωτηρος 
ημών, ελεών τους δυστυχείς καί πτωχούς αδελφούς αύτοϋ, 
οϋς καί εαυτοΰ αδελφούς έκάλεσευ ό Κύριος ημών.

’Αγαπητοί Αδελφοί ! Πάντες γινώσκετε τό Οικονομικόν 
Συσσίτιον ώς καί την ευεργετικήν αύτοϋ αποστολήν πρός 
δέ τ ’άγαθά, άτινα άπό της συστάσεώς του προσηνεγκε τγ  
ήμετερ^: κοινωνία καί ιδία κατά τόν τελευταΐον άτυχη πό
λεμον, καθ’ ον χιλιάδας προσφύγων αδελφών περιέθαλψε, 
προλαβόν ουτω έτερον πόλεμον εσωτερικόν πολλώ χ,είρονα. 
Τό Σωματεΐον τούτο ώς έκ τών καθ’ έκάστην αυξανόμενων 
δαπανών έ'χει ανάγκην τ^ς καθημερινής συνδρομής τών φι- 
λα νθρ ώ π ω ν  ΐδίγ δέ κατά τάς άγίας τού Πάσχα ημέρας, 
καθ’ ας υποβάλλεται είς έκτάκτους δαπάνας, οπως παρη-

όνόματα μόνον τών έθνών èγνώριζε. "Οταν μάλιστα τόν ηχούσε νά λέγη 
οτιίεΐς μίαν του περιοδείαν ε’ ς τήν Ε λβετίαν ή ο υσ ιν  εϊς μ ίαν προτεσταν- 
τιχήν Έκχλησίαν Ινα ρήτορα θεολόγον νά όμιλή λίμπρα, έγεινε χαταπόρ· 
φυρος ή Crescentia, χαί ήρώτησε τήν Οείαν τοο ιδιαιτέρως, άν τό ιίπεν είς 
τόν πνευμ,ατιχόν πατέρα, ότι ύπήγιν είς ξένην Ιχχδησίαν. Άπεχωρίσθοχν τ? 
λος, υ ί γονείς τής χόρης κατενθουσιασμένοι διά τήν γνωριμίαν τού Μχρίου, ή 
θ.ία του μέ πολλάς Ιλπίδας διά τήν Ιχπλήρωσιν τού πόθου της.

Έπέοασχν ήμέρχι χαί ή θεία άνεχίνησε τό ζή τη μ ι, χ ιί τήν φοράν αύτήν 
μέ ζέσιν πολλήν. Ό τ ι ή χόρη είνε χαριτωμέ/η ομολογώ, έλεγεν b Μάριος,- 
άλλ’ ή μεταξύ μ ις  άπόατασις είνε μεγάλη· ύπάρχει μεγάλη διαφορά ιδεών 
μ’ όλα; τάς θυσίας τάς οποίας ήθελον χάμει φοβούμαι μή δέν τήν χχτασιήσω  
ευτυχή* δέν πιστεύω νά εϋρω τάν τρόπον νά συνεννοούμαι μέ τήν σύζυγόν 
μου. Τήν χόρην αύτήν άπό τής νηπιαχής μέχρι τής νεανικής ηλικίας έθρεψε 
μόνον γάλα μοναστηριού· οί λόγοι μου Ιπομένως χαϊαί σκέψεις μου,θά είναε 
χρασί πολύ δυνατόν δι’ αύτήν. Ή χαλή θεία μολαταύτα δέν έπαυεν άιτό τού 
νά τόν παρχχινή χαί νά πχλαίη τό άνοπόστατον χαί σφαλερόν τών φόβων 
του μέχρίΐ ότου τόν χατόιρθωσε νά τής ι!πη· χαλά, χάμε ô ,τι Οέλης. Όσον 
αφορά τήν αγαθήν Crescentia ηχούσε τήν μητε'ρχ της νά τό προτείνη πρός 
αύτήν, έ'μεινε νά τήν βλέπη επί τινα δευτερόλεπτα, χαί Ιχίνησε τήν κεφαλήν 
τη; είς σημεΐον συγχατανεύσεως, όπως εϊς όλου; ανεξαιρέτως είχε συνειθίσε 
νά λέγη ό ,τι ήθελβν νά sl/ιη.

Οί γ®|χοι, οί όποιοι έγεινχν τρ.ΐς μήνας αργότερα άπό τήν ημέραν τήι 
προτάσεως, Ιπανηγορίσθησαν μεγαλοπρεπούς. Ό  πατήρ τής Crescentia Ιφις 
λοδώρησε τούς Ιργάτα; του, ιίς  τούς πτωχούς όφειλέτας τοο Ιχάρισε τό ό- 
φειλόμενον- έ'γραψε πρός τους μακράν συγγενιΐς χαί φίλους, οΓτινες έσπευσα- 
νά^,λάβουν μέρος είς τήν χαράν του. “Ιίλαμπεν ή τρυφερά Crescentia είςν 
τήν λευκήν νυμφικήν της στολήν-, ύπό τήν εξ άνθέων πορτοχαλέας στεφάνην 
ώμοίαζεν άγγελον τού ουρανού, Ιπισχεπτόμενον τήν γην. Πρό ημερών ήχουε 
τήν μητέρα της νά τής όμιλή περί τού μέλλοντος, βίου της, τών καθηκόντων 
της ώς οϊχοδεσποίνης, ότι ό σύζυγός της ήθελεν είσθαι ό διευθύνων α ΐτήν  
είς τά Ιξής· άλλά δέν τής ιίχον χάμει οίδεμίαν αΙ.θησιν οί. λόγοι, όταν ήλ- 
θεν δμως ή ώρα-νά ύ.τάγη νύμφη εϊς τήν Ιχχλησίαν Ιννόησε τό τ ί έγεινι 
τότε Ιχόησεν ότι έφεογεν άπό τόν πατρικόν της οιχον- παρέβαλλε χαί τόν Μά
ριον όστις ήθελε διεοθόνει, όπως ήχοοε τήν μητέρα νά λέγη, μέ τήν ήγου- 
μένην τών Φραγκισκανών άδελφών, ή όποια τήν διεΰθυνε τόσα έτη. Τό όλο* 
τής Ιφάνη δόσχολόν χαί Ιχλαυσε τήν ώραν Ιχείνην- άλλ’ οί γάμοι έγεινανμέ 
μεγάλην πομπήν, χαί άπεχόμισαν λαμπρά; άναμνήσεις οί πανηγυρίσαντες αύ- 
τούς. Κατ’ άρχάς ώρίοθη νά μένη είς τόν οίχον τής φίλης της δεσποινίδος, 
τήν όποίαν ήθελε θεωρεί πλέον χαί ώς δεοτέραν μητέρα, άργότερα άφήχαν χαί 
οί γονείς της τόν οίχόν των χαί Ιπήγαν όπου έμενεν ή θυγάτηρ των, μή ύ-  
ποφέροντες τήν ατέρησιν »ύτής.



έ É4>tiMÉPIS ΙΏΝ ΚΤΓΡίΩΝ
γορήση) χιλιάδας πτωχών διά τής παροχές τροφής άφθονο- 
τέρας καί μεταδώσ/) αύτοΐς τήν χαράν, ήν αισθάνεται πας 
Χριστιανός διά την κοσμοσωτήριον καί θείαν του Κυρίου ημών 
άνάστασιν. Διό καταφεύγομεν εις την φιλανθρωπίαν Υ μώ ν 
καί έπικαλούμεθα την συνδρομήν παντός φιλοχρίστου.

Δεν άγνοοϋμεν αγαπητοί Συμπολΐται,δτι έκαστος εξ ημών 
έχει περί εαυτόν καί πτωχούς αδελφούς οΰς κατά τάς ημέρας 1 
ταύτας περιθάλπει καί παρηγορεΐ· ά λλ ’ όφείλομεν νά γινώ- 
σκωμ,εν δτι έν τή πόλει ημών ύπάρχουσι καί πλεΐστοι ένδε 
εις, οίτινες ούδένα γινώσκουσι καί παρ’ ούδενός παρηγοριάν 
άναμένουσι, διό άθρόοι εις τό Συσσίτιον καταφεύγουσι καί 
εις αύτό ζητουσι καί εύρίσκουσι την χαράν τών λαμπρών αυ
τών ημερών. Έκτος δέ αυτών ύπάρχουσι καί πλεΐσται οίκο- 
γενεια ι ευτυχείς καί πλούσιαι άλλοτε, νϋν δέ δυστυχείς καί 
άποροι ένεκεν δυσμενών περιστάσεων, αΐτινες μή δυνάμεναι 
μήτε χεΐρα έπαίτιδα νά τείνωσι μήτε ελεημοσύνην παρ’ ού- 
όενός νά ζητήόωσιν, εις τό Συσσίτιον καί αύταί καταφεύ- 
γουσιν καί εις αύτό παραμυθίαν εύρίσκουσιν. ’Εννοείται επο
μένως, ότι ού μόνον οί πλούσιοι αλλά καί πάντες οί οπωσδή
ποτε εύποροΐντες όφείλουσι νά συνεισφέρωσι τόν οβολόν 
των ύπέρ του Οικονομικού Συσσιτίου, του εύεργετικωτάτου 
α ύτοΰ σωματείου, δεικνύοντεε οΰτω την πρός τόν πλησίον 
αγάπην, ήν τόσον θερμώς, ως είπομεν, συνέστησεν ό Κύριος 
ημών πρός τούς ’Αποστόλους καί δ ι’ αύτών εις πάσαν την 
άνθρωπότητα.

Τό Οικονομικόν Συσσίτιον ως έκ τής αποστολής του καί 
τής μέχρι τοΰδε ευεργετικής δράσεώς του, όφείλομεν νά θεω- 
ρώμεν ώς άσκητηριον πάσης εύποι'ίας καί αρετής· αύτό έπ ι- 
σκεπτομενοι οί άρχοντες του τόπου καί οί οπωσδήποτε έν 
τή κοινωνία δρώντες Κύριοι καί Κυοίαι είτε ώς έγκριτα αύ- 
τής μέλη, ε ίτε ώς πρόεδροι συλλόγων καί συντεχνιών καί έκ 
του σύνεγγυς άντιλαμβανόμενοι τών άγαθών, άτινα παρέχει 
καθ’ έκάστην εις χιλιάδας δυστυχείς καί πτωχούς άδελφούς 
ήμών, όφείλουσι παντοιοτρόπως νά συντρέχωσιν αύτό. Έ κεΐ 
οί καθηγηταί καί διδάσκαλοι καί τ>ί διευθυνταί καί αί διευ- 
θύντριαι τών έκπαιδευτηρίων καί παρθεναγωγείων όδηγουν- 
τες τούς μαθητάς καί τάς μαθήτριας αύτών δύνανται ν ’ ά- 
σκώσιν αυτούς έμποάκτως εις την έλεημοσύνην, άγοράζον- 
τες τά δεκάλεπτα εισιτήρια του Συσσιτίου καί θέτόντες 
αυτά εις την παλάμην του πτωχού. Έ κεΐ οί γονείς μετα- 
βαίνοντες μετά τών τέκνων αύτών καί δεικνύοντες αύτοΐς 
τούς πεινώντας, δύνανται -νά διδάσκωσιν αυτά την αγάπην 
πρός τόν πλησίον των, συμβουλεύοντες αυτά νά θέτωοιν 
έπίσης εις την παλάμην τών πτωχών τά  κερμ-άτια, άτινα ή 
πρός αυτά αγάπη των έθηκε κατά καιρούς εις τάς χεΐεάς 
των. Ουτω δέ δύνανται νά έννοησωσι καλλίτερον τά έν τοΐς 
βιβλίοις θεία έ κείνα ρήματα <ιό έλεών πτωχόν δανείζει 
θ εώ »  και ο θετών εν τή παλάμ.·/) του πτωχού θέτει έν τή 
παλάμη) του Χρίστου.

02 τ ω  δε πράττοντες, αγαπητοί αδελφοί, δυνάμεθα νά 
προσδοκώμεν, οτι θ’ άκούσωμεν την θείαν έκείνην πρόσκλη- 
σιν. «Δεύτε οί ευλογημένοι του πατρός μου κληρονομήσατε 
την ήτοιμασμένην ήμΐν βασιλείαν έπείνασα γάρ καί έ δω 
κατέ μοι φαγειν».

ία 'Αδελφή

-»ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Κ ο ν λ ο ν ο ά κ ια  τ η ς  Β τ ιγ μ ί ις .

Βάλετε i όχα αλεύρι τηι Τεργέσττ,ς 00 ορ. βούτυρο 100 δρ ίμ . ζίχορι 
λΐ' ά<ι νερό καί 3 χουταλοίΛΐ* τού γλυχου οχόνιι δια άνέ«αΐμα (Babing pon
der ) "

Ά σ π ρ ’^ετί τύν βούτυρο χαλά ρίy νεχ= τή< ζάχχριν κατόπιν χαΐ ττ,ν άνχ- 
χχτεύετε, έπειτα τό αλεύρι, έπειτα τί,ν σχόνιν και ρα ζυρό ετεκαλ» μέ ό
σον νερό πάρουν, τά πλάθετε αλείφετε μέ ό ίγον αόγό και τά στέλετε εις 
χαλό φούρνο.

ΜΕΓΑ ΥΙ10ΔΗΜΑΤ0ΙΙΙΕΙ0Ν  
I .  Δ. ΤΣΑΜΗΣ

’ Υ π π ο η ι ι α τ ο π ο ι ο ϋ  ά π ά σ Ί α ς  τ η ς  Β . Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς ,  τ η ς  Α .
Β. ΐ .  του Διαδόχου τη ς  Α. Β. Υ . τ η ς  Π ρ ιγκηπ ία - 

σ η ς  Σοφίας κα ι τ η ς  A. Β. Υ . του πρ ίγκη πο ς 
Γεωργίου.

Βραβευμένου διά τών πρώτων βραβείων έν τή ΙΙαγκο- 
σμίω ’Εκθέσει καί έν τή  τών Χανίων, τιμωμ.ένου ύφ’ άπά- 
σης τής εκλεκτής έλληνικής κοινωνίας ήτις προμηθεύεται 
παρ’ αύτοΰ τά  άπαραμίλλου κομψότητος ύποδηματά της, 
τά  τής έφετεινής ομως έαρινής περιόδου θά ήναι τά άριστα 
καθόσον θά κατασκευάζωνται εις κομψοτάτας φόρμ.ας προσ- 
φάτως κομισθείσας έκ Παρισίιυ^ διά δερμάτων πρώτης μέν 
ποιότητος αλλά καί εις αναρίθμητους χρωματισμούς.

ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΊΙ μ.ία μετά την άλλην αί ύφάντριαί μας μεταξωτών υ 

φασμάτων, άναδεικνύονται καί κάμνουν τόν δρόμωι των εις 
την έργασίαν καί άνοίγουν εύρύτερον τόν κλάδον αύτόν τής 
γυναικείας βιομηχανίας ό όποιος χρονολογείται από τούς άρ- 
χαιοτάτους χρόνους.

Νέον τώρα έργοστάσιον ίδρύθη έπί τής όδοϋ Φιλελλήνων 
άρ. 15 ύπό μιας έκ τών καλλιτέρων ύφαντριών, ή οποία εις 
την δεξιότητα καί τήν τέχνην είναι έφάμιλλος μέ τάς άρί· 
στας εις τό είδος αύτό. Είνε ή κ. Μαρία Δραματινοϋ, τεχνί- 
τρια άρίστη καί εις τά αραχνοειδή καί ε ί; τά φουλάρια καί 
εις τά πυκνά μεταξωτά καί εις τάς χρυσάς έσάρπας καί εις 
τά  μαντυλάκια, τέλος εις δλα τά  είδη διά τών οποίων στο - 
λ ίζετα ι τό γυναικεΐον κάλλος καί άναδεικνύεται ή νεότης 
ώραία καί σφριγηλή καί ή ώριμος ηλικία ανακτά τήν άπο- 
λεσθεΐσαν άνθηρότητα.

ΤΑ Β ΙΒ ΛΙΑ  ΤΗΣ~ΑΥΓΗΣ
. ■ . ■ ·  , V

ίυ γ γ ρ η ,φ ιύ ς  : " 'Κ α λλ ιρ ρ ό η  *αρρ<ν
I .  Ί Ι  Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η .— Είναι τό πρώτον γυναικεΐον

Ελληνικόν μυθιστόρημα. ’Ανατέμνει τήν γυναικείαν 
καρδίαν,καί δίδει πλήρη ιδέαν τών πλεονεκτημάτων 
τής νεας έπ ι τής παλαιάς ανατροφής.
Τιμή έκάστου αντιτύπου 3 φρ.

I I .  Ή  Μ ά γ κ ί ι ία .— Είναι συνέχεια τής Χειραφέτημέ- 
νης, άν καί άποτελή έργον αυτοτελές. 'Η ύπόθεσις 
δραμ,ατικωτάτη έξελίσσεται εις ’Αθήνας έπί τής 
έποχής τών "Ολυμπιακών ’Αγώνων, τών οποίων 
περιλαμβάνει πλήρη καί τελείαν περιγραφήν. Δίδει 
τήν εικόνα μιας κοινωνίας, διατελούσης εις μετα
βατικήν έποχήν καί προδιαγράφει λαμ.πρόν τό μ.έλ- 
λον τών λαών, οί όποιοι ένόησαν τήν σπουδαιότητα 
τής γυναικός, ώς ζωοποιού καί ανακαινιστικού στοι
χείου τής άνθρωπότητις.
Καί ή Χειραφετημένη καί ή Μάγισσα εις τόμους 
ύπερτετρακοσίων περίπου σελ. τιμάτα ι έκαστον 3 
δρ. διά τάς ’Αθήνας, 3 ,5 0  διά τάς έπαρχίας καί 3 
φρ. χρ. διά τό έξωτερικόν.

Ιίάσα αίτησις μετά του αντιτίμου απευθύνεται εις τ* 
γραφεία τής «Έ φημ . τών Κυριών».

'Οδός Πανεπιστημίου, άρ. 27.


