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Δ ιά τΟ ¿ξω τερ ικόν · . · . φρ. χρυα* β
Συνδρομηταί έγγράφονται είς τό Γραφειον 

τή ς 'ΚφημεοΙο'ος τώ ν Κύριο,ν 
καί παρ* τώ  βιβλιοπωλείο) ΒΙΑΜΠΕΡ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οταίουν καί αί γυναίκες.—  Ζητήσατε την νονα ϊκα .—  (Εΰφροούνης Ζ.) 
Α ί τρεις λευκαι έσθήτες.— Ύ π α τ ία . (“Αννης Γ. Ικ Κων]πδλεως).—  
Μυθολογικά. — Μεμψιμοιρίαι κ*τα τής υπηρεσίας. (Μαρίας Α ) — 
‘ Ημερήσιον πρόγραμμα νεάνιδος.( Α.Σ.)—  Πολιτικόν Δελτίον.— Εί- 
δήσεις.— Ποικίλα. —  Συμβουλαί. —  ’Αλληλογραφία.—  Νόστιμα.—  
Γνωμικά.— Σοφία "Εαρος. (Έ π ιφυλλ ίς).

ΠΤΑΙΟΥΝ ΚΑΙ ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Έν τώ προηγουμένω τής έφημερίδος ημών φύλλω έξεθέσα- 
εν έν όλίγοις τάς σκέψεις ημών περί τών αιτίων τής άγα- 
ίας τών άνδρών καί τών έκ ταύτης προερχομένων τή κοι

νωνία καί τή πολιτείερ κακών.
Σήμερον θέλομεν εξετάσει ταύτα  πάντα έν σχέσει καί πρός 

τή ν  γυναίκα, ήτις, καί τοι βαρέως την άγαμίζν φέρουσα, ούχ 
ήττον ούκ όλίγον συντελεί, άκουσίως βεβαίως πάντοτε, είς 
ίνίσχυσιν αυτής.

Λέγομεν άκουσίως, διότι οί τού άνδρός τήν άγαμίαν προ- 
καλοϋντες λόγοι ούδαμώς έφαρμόζονται καί επί τής γυναικός, 
ήν καί μόνη ή ιδέα τής άγαμίας πτοεί. Ζητήσωμεν λοιπόν 
άλλαχοϋ τό τήν τής κόρης άποκατάστασιν προβληματικήν 
καταστήσαν αίτιον.

Προτείνατε είς τήν κόρην του εύπόρου παντοπώλου, υπο
δηματοποιού, γαιοκτήμονος, ή τεχνίτου,τήν τυχοϋσαν σχολι
κής τίνος παιδεΰσεως, νά συζευχθί! μετ’ άνδρός άνήκοντος είς 
τήν τού πατρός αυτής κοινωνικήν θέσιν, νέου καλού, σχετικώς 
εύπόρου, άνευ αξιώσεων, άλλα κατά τάς έργασίμους ημέρας μή 
φεροντος χειρόκτια,μηδέ δυναμενου νά δποκλίνηται κανονικώς 
καί κατά τάς τού συρμού άξιώσεις πρός τάς Κυρίας. Ή  του 
παντοπώλου θυγάτηρ προτιμά νά με(νσ) άγαμος ή νά υποστή 
τήν σκληροτέραν των ταπεινώσεων, γενομένη σύζυγος συνα
δέλφου τινός του πατρός της. Θέλει έπιστήμονα, τόν όποιον 
¿λλω ς δύναται διά τής προικός της καί νά άγοράστρ. Τί

έννοεΐ ό πρόστυχος πατήρ της; θέλε ι νά τήν θυσιάση; ουδέ
ποτε θά συγκατατεθή είς τούτο* προτιμά νά μείννι άγαμος.

Ά ς  άφήσωμεν ήδη τήν μαραινομένην ταύτην μαρτυρικώς 
ήρο/ίδα καί ας έλθωμεν είς τήν υπό κοινωνικήν μόνον έποψιν 
είς άνωτέραν βαθμίδα ίσταμένην θυγατέρα τοϋ υπαλλήλου, ή 
αξιωματικού. Δι* αυτήν ή κοινωνική τού πατρός της θέσις, ή 
έπιμεμελημένη ανατροφή αυτής καί ή έντελής ως επί τό 
πολυ Ιλλειψις προικός, είναι σκόπελοι άνυπέρβλητοι διά τήν 
άποκατάστασιν της. Δόν κατέρχεται ου μόνον μέχρι τοϋ τε
χνίτου, άλλ’ ούτε μέχρι τοϋ βιομη χάνου. Τήκεται μκραινο- 
μένη καί αναμένει μά την. *0 βίος ούδεν παρέχει αυτή θέλ- 
γητρον. Ό  δυνάμενος καί θέλων τήν χεΤρα αυτής επιστήμων 
ή αξιωματικός, θαυμάζει μόν τους ωραίους όφθαλμούς της, 
λατρεύει τήν καλλονήν της, ά λ λ ’ ό πρός αύτήν πλατωνικός 
έρως του δέν τω επιτρέπει καί νά σκεφθή περί γάμου’ άλ
λως τε καί άνευ προικός πώς δύναται νά καταστήση αυτήν  
ευτυχή; Διά τήν ιδίαν ευτυχίαν της φιλοστόργως μερίμνων, δ 
κύριος ουτος φονεύει τόν έν τή καρδία του άναπτυχθέντα  
έρωτα δι’ άργυροΰ τίνος ή χρυσού εγχειριδίου, δπερ κατά τύ
χην εύρέθη πρό αυτού.

’Ιδού λοιπόν καί άλλη μάρτυς, ής ή θέσις εΤναι άξ.ολύπη- 
τος, διότι αί ήμέραι παρέρχονται, μετ’ αύτών δε καί τά  έτη  
συμπαρασύροντα καί τάς περί άποκαταστάσεως έλπίδας αυτής 
καί τέλος ή ήμερα τών γενεθλίων τοϋ τριακοστοδ τής ήλι- 
κίας έτους φθάνει, καί μ’ δλον τό άνθηρόν είσετι καί άκμαΤον 
αυτής κάλλος, εΰρίσκονται φεϋ κακεντρεχείς γ^,ώσσαι, α ΐτ ι-  
νες δόν διστάζουσι νά θέσωσι τό τόσον άσπλάγχνως προσ- 
βάλλον τήν καρδίαν έπίθετον γ ρ α ία ,  πρό τής τόσον τρυφε
ρά; καί μελωδικώς ήχούσης λέξεως χόρη. Ά λ λ ’έάν ή είς τήν 
άνωτέρω τάξιν άνήκουσα κόρη προετίμα νά^έςέλθ·») πο>ς τού 
κοινωνικώ; μεν κατωτέρου αυτής κύκλου καί λάβη σύζυγον 
κοινωνικώς μέν κατώτερον αυτής, δυνάμενον δμως νά α ντ ι
σταθμίσω τά  τοϋ γάμου βάρη, καί άνταποκριθίί πληρέστατα  
πρός αύτά, φρονούμεν, δτι δέν θά ήκουε πολύ ευκόλως τό
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ανωτέρω κακόηχον έπίθετον, "Ισως, είπη. $μ1ν η π*ρί ής ο "λί
γος ϋίρπ, δτι η ανατροφή αυτής δεν δύναται-νά συμβιβασθή 
πρός τήν ανατροφήν του άνήκοντος εις κατωτέραν κοινωνι
κήν τάξιν άνδρός' αλλά τοΰτο ένφ δέν είναι κατά πάντα ά- 
ληθές, δ (δ τι καί ό σ τ ρ α τ ιώ τ ε ς  /.α'1 δ πολιτικός υπάλληλος 
καί δ βιομήχανος καί δ έμπορο;, έν αυτή τή λεγομένη με 
σαί^ τάξει άνήκοντες έχουσι καί τήν αύτήν περίπου ανατρο
φήν, συμβαίνει πολλάκις, ώστε οί έογάται τής βιομηχανίας 
καί του Ιμπορίου νά έμφορώνται ύπό καλυτέρω ν αισθημά
τω ν. καί νά ήνε χρησιμώτεροι καί πολύτιμέτεροι σύζυγοι.

Έκτος των ανωτέρω δεν πρέπει νά άποκρύψωμεν, ότι δ 
γάμος κατέστη παρ’ ήμΐν τόσον δύσκολος και ιυς έκ των 
παραλόγων καί άπερισκέπτων αξιώσεων ημών, τάς όποιας 
γέννα ή φιλαοέσκεικ καί ή ματαιοδοςία, ών ανευ ήόυναμεθα 
πεοισσοτέρους των άνδοών νά ένθαρρύνο>μεν εις τον γάμον, 
έκτος εκείνων βεβχίιος οίτινες τον γάμον ΘεωροΟσι κερδοσκό- 
πικήν έπι/είρησιν καί δι αύτοϋ επιδιωκουσι την εςασφαλη- 
σιν τοΰ μέλλοντ.ός των.

Ζ Η Τ Η Σ Α Τ Ε  Τ Η Ν  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α

Ζητήσατε τήν γυναίκα, φωνάζουσι καθ’ εκάστην οι ρήτο
ρες έν τοίς ποινικοΐς δικαστηρίοις, διότι δι’ αυτής θά ευρητε 
τήν παραγωγόν του εγκλήματος α ιτίαν, τό άληθες ελατήριον, 
καί θά άνακαλύψητε τον πραγματικώς ένοχον.

Δεν έχουσιν άδικον,. Τήν γυναίκα ήν ζητοΰσι διά νά άνελ- 
θωσι τήν τοΰ Έλικώνος δδόν καί δρεψωσι τά άνθη τής ποι- 
ήσεως, διά νά άνατάμωσι τήν καρδίαν, διά νά φιλοσοφη- 
σωσιν επί τής ιστορίας τών λαών, διά ν’ άκοδείςωσι λαμπρά 
τω ν καλών τεχνών έργα καί άνκδείξωσιν ήρωας έν τα ΐς μά- 
χαις, αυτήν τ α ύ τ η ν  τήν γυναίκα ζητοΰσι καί ΐνα εςελθωσι 
τής πνιγηρας ατμόσφαιρας τοΰ εγκλήματος.

Δεν πρέπει νά ζητώσιν όμως αύτήν ούτε ώς ένοχον τοΰ έγ
κλήματος, οΰτε ώς συνεργόν αΰτοϋ. Ή  γυνή δεν διαπράττει 
κλοπήν διά ρήξεως ή δι’ άντίκλειδος, δεν πλαστογραφεί, δεν 
ληστεύει, δεν αναιρεί, δεν φονεύει, διότι ή φύσις δεν επλασεν 
αύτήν έπιτηδεκαν προς τό κακουργεΐν. Ή  ευαίσθητος αυτής 
καρδία δεν τρέφει τήν ιδέαν του κακουργήματος, δεν έχει 
τήν τόλμην καί τό θάρρος νά τήν πραγματοποιήση, άλλ’ 
ούτε καί τήν δύνχμιν. Μία καί μόνη είναι ή περίστασις κατά 
τήν όποιαν ή γυνή έγκλημχτεί, έν καί μόνον τό έλατήριον 
τό όποιον ώθεί αύτήν εις τό έγκλημα. Ό  έρως. Ή  δύναμις 
αδτη εξασκεΐ τόσην έπιρροήν επί τής εύαισθήτου αυτής καρ- 
δίας, ώςτε τυφλοοττουσαν προ τών συνεπειών τοΰ εγκλήμα
τος καί άκουσαν παρασύρει αυτήν εις τό έγκλημα. Εις τό 
στάδιον δε τοΰτο ώς έπί τό πλεΐστον ευρίσκεται ή γυνή, γε· 
νομένη θΰμα τοΰ προς τον άνδρα έρωτός της, καί ώς έπί τό 
πλεΐστον ή γυνή έκείνη, ήτις δεν έτυχε τής δεόύσης άνα- 
πτύξεως καί δεν κρατεί επομένως προς καταστολήν τών 
παθών τον χαλινόν εις χείράς της. Διά τοΰτο ή ιστορία τών 
έγκλημάτων δεν παρουσιάζει έγκληματοόσας παρά τάς γυ 
ναίκας εκείνος; εις τάς. όποιας βασιλεύει ή αμάθεια καί ή έλ-

λειψις πάση; ήθικής άναπτύξεως καί έν τ*75 καοδία τών ό
ποιων έμφωλεύουσιν άγρια πάθη.

Ή  ανεπτυγμένη γυνή πάσχει έξ έρωτος, φθίνει καί μ α 
ραίνεται χάριν αυτού* υποκύπτει εις όλας τάς Θυσίας τάς ό
ποιας άπα ιτε ΐ ή άπλήστία τοΰ τυοάννου τούτου'των καρδιών 
καί καταβαίνει τέλος έκ μαρασμοΰ εις τον "Αδην, άλλ’ ου
δέποτε προβαίνει καί εις τήν διάπραξιν τοΰ έγκλήματος πρός 
εκδίκησιν, 'Υπήρςανδε μάλιστα καί ύπάοχουσιν εύγενείς γ υ 
ναικεία'. ύπάρςεις, αίτινες μεθ’ ολα τά ανωτέρω παθήματα 
των ου μόνον δεν διενοήθησαν νά έκδικηθώσιν, άλλα καί ή 
τελευταία έξελθοΰσα τών χειλέων τω ν λέξις έξέφραζε τήν 
υπέρ τοΰ απίστου έραστοΰ των αδυναμίαν τής ψυχής τω ν.

Δεν πρέπει λοιπόν νά ζητώσι τήν γυναίκα ούτε ώς ένο
χον τοΰ εγκλήματος, οδτε ώς ηθικόν αυτουργόν αύτοΰ.

Η τοιαύτη τής γυναικός ζήτησις, τής όποιας τόση κατά- 
χοησις γίνεται έκ’ μέρους τών ρητόρων τοΰ κακουργοδικείου, 
πρέπει νά άποδοθή εις τήν αληθή καί πραγματικήν αυτής 
αιτίαν καί οΰχί εις τό έγκλημα' διότι όπως δεν π τκ ίε ι ή 
γυνή, έμπνέουσα τόν ποιητήν, τον ζωγράφον, τόν κα λλ ιτέ
χνην, τον μυθιστοριογράφον, τόν ήρωα, ουτω δεν πτα ίει ώ - 
σαυτως καί διότι έπλάσθη νά ήνε τό μήλον τής εοιδος, καί 
να Χ?ητιμεύη επομενως άκουσκ ώς α ιτία  παρορμώσα τους 
άνδρας εις τό έγκλημα. Καί αν έπί τέλου; ή γυνή άκουσχ 
χοησιμεύη ενίοτε ώς τό άντικείμενον, ένεκεν τοΰ οποίου ανα
πτύσσεται έν τή ψυχή τών άνδρώ' η ιδέα τοΰ κακουργήμα
τος, μήπως αυτή αδτη ή γυνή δεν προλαμβάνει πολλάκις 
δια τοΰ μειλιχίου αυτής καί τοΰ διαλλακτικού τρόπου καί τοΰ 
προγνωστικού,, ,όπερ έςόχως αυτήν, διακρίνει, τήν διάπραξιν 
εγκλημάτων. Πόσων άνδρών ό βρασμός τής ψυχικής των δο
μής δεν κατηυνάσθη πρό.τών δακρύων καί παρακλήσεων τής 
γυναικός, καί προελήφθη τό θλιβερόν βεβαίως τούτου αποτέ
λεσμα ·, Πόσοι τούτων καί πό έλάττωμα τής μέθης καί τή ς 
χαρτοπαιςίας καί τών παντοειδών άλλων καταχρήσεων δεν 
ειόον, άν ούχί όλοσχερώς έκλεϊπον, πολύ τουλάχιστον τα π ε ι-  
νούμενον καί μετριαζόμενον χάριν τής γυναικός ;

Μή ζητείτε λοιπόν τήν γυναίκα διά νά εδρητε τόν ένο
χον τοΰ έγκλήματος" ζητήσατε νά εδρητε τήν θεραπείαν τώ ν 
κακών έκείνων άτινα γεννώσι τό έγκλημα. Ευφροσύνη ζ.

ΑΙ ΤΡΕΙΣ ΛΕΓΚΑΙ ΕΣΘ Η ΤΕΣ

Ητο περίπου μεσημβρία ώραίας καί θελκτικής φθινοπώ
ρου ημέρας, ότε Κυρία, συγκεκινημένη καί πυρεσωδώς περιφε- 
ρομένη, έδιδε διαταγάς εις πεντάδα όλην υπηρετών εν στολή, 
οίτινες πιστοί εις τό καθήκον των εφκίνοντο συμμεριζόμενοε 
τήν συγκίνησιν τής κυρίας των καί κατανοοΰντες τό επίση
μον τής ημέρας. Μετά τό άριστον, όπερ τήν ημέραν έκείνη» 
έλήφθη έπί ποδός, τό έστιατόριον ήρ;ατο ασυνήθους καί πο- 
λυτελώς διακοσμούμενον. ‘Ο χρυσός καί ό άργυρος, ό πολυ
τελούς διακόσμων τήν τράπεζαν κρύσταλος, ού τό λεπτο
φυές καί ακτινοβολούν άποθ,χυμάζουσα καί ορεγομένη ή 
δειλή ανεμώνη, τό έρωτύλον ρόδον καί τό μελαγχολικόν ϊον 
ένεκατοπτρίζοντο έν αύτόί τόσον ζωηρώς, ώ ςτε έφαίνοντα
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άποχωρισθέντα τών μεγαλοπρεπών καί περικαλλεστάτων άν- 
Οοδεσμών, α ίτινες, καλλύνουσαι τό μέσον τής τραπέζης καί 
διακοομοΰσαι πάσαν γουνίαν τοΰ εστιατορίου, άφθονα και με
θυστικά διέχεον έν αύτώ μΰρα.

Ό  διευθύνουν τά  τής διακοσμήσεώς ταύτης υπηρέτης 
έφαίνετο ώς έκ τοΰ έμβριθοΰς τής στάσεως του έκτελών χρέη 
υπουργού τών στρατιωτικών έν καιρώ πολέμου.

Ευθυτενής εντός μελανός έπενδύτου, ουτινος την στ ιλ 
πνότητα υ  αθίστα καταφανεστέραν λευκός έκ μουσελίνης 
λαιμοδέτης, τόν πώγωνά μόνον προσφάτως εξορισμένος, (διότι 
ούδόλως συγκατετίθετο νά στερηθή τών παραγναθίδων, αί
τινες ποοσέθετον αυτ'ώ υφος σοβαρόν καί επιβλητικόν, ώς ελε- 
γεν,) ό υπηρέτης ουτος τή αλήθεια ήδύνατο, άν αί περιστά
σεις δεν τόν ήδίκουν (!) νά κατέχη θέσιν πολύ υψηλήν, άλλ’ 
έν ω διά τοΰτο έκίνει μεμψιμοίρως τήν κεφαλήν, αίφνης αί 
σκέψεις του διακόπτονται υπό τοΰ άπροσδοκήτους έμφανισθέν- 
τος κυρίου του, οςτις ούχ ήττον τοΰ υπηρέτου ρομαντικός 
Ιφερεν άνά χείρας δύο φιάλας κατεσκονισμένας έκ τής πο
λυκαιρίας. Άκουσον, λέγει πρός τόν υπηρέτην* έννοώ νά φέ- 
ρητε καί άλλας φιάλας έξ αύτοΰ τοΰ παλαιοΰ οίνου* διότι ή 
σημερινή ημέρα είναι έπίσημος* καί ταΰτα  λέγων έτριβε τάς 
χεΐοάς του συγκεκινημένος καί άνυπομονών. Περιεφέρετο δέ 
άπό δωματίου εις δωμάτιον, έξετάζων τό ουρολόγιόν του καί 
τέλος μετά μυρίους δισταγμούς διηυθύνθη εις δωμάτιον, ένθα 
εκοιμάτο ή ήρωίς τής ημέρας, χάριν τής οποίας ¿λόκληρος ή 
οικία ήτο εις άναστάτωσιν.

Ό  πατήρ, έπί τώ ν δακτύλων τώ ν ποδών έρειδόμενος, 
είσήλθε καί όλως συγκεκινημένος παρετήρει έν έκτάσει τό ή- 
μιάνοικτον καί υπομειδιών στόμα τοΰ κοιμωμένου αγγέλου, 
ου τήν άφύπνισιν άνέμενεν έπί τοΰ πλησίον ανακλίντρου κα- 
τακειμένη πολυτελής μακρά ποδήρης έκ πλουσίων τριχά- 
πτω ν καί λευκού όλοσυρικοΰ έσθής, συντροφευομένη ύπό ζεύ
γους μικρών λευκών υποδημάτων,σκουφέτας, ήν πλούσιος βα
ρύτιμος πέπλος έκάλυπτε, καί άπαντα τά συλλήβδην παρε
πόμενα είς πλουσίαν βρεφικήν άμφίεσιν, κατά τήν ημέραν 
τής βαπτίσεως. Ό  έν έκστάσει διατελών νεαρός πατήρ έμε- 
νεν εκεί έπί πολύ, μέχρι τής άφυπνίσεως τής μικρϊς Χεοου- 
€ίμ, ήτις ώσεί κατανοούσα τήν επίσημον τελετήν, ής ήτο ή- 
ρωίς, άφήκε νά τήν ένδύσωσιν άνευ δυσκολίας, καί μετά παρέ- 
^ευσιν στιγμών τινων έν τώ μέσω τής οικογενειακής πομ
πής ώδηγήθη εις τήν έκκλησίαν, οθεν έξήλθε χριστιανή, φέ- 
ρουσα τό όνομα Μ αρ ία .  Τό μυστήριον έτελέσθη· ή ευτυχής 
μήτηο, περιβεβλημένη πολυτελή ένδυμασίαν, παρελάμβανε 
παρά τών χειρών τής άναδόχου τόν θησαυρόν τούτον, πρός 
βν άπό τούδε περιεστρέφοντο πασαι αί φροντίδες αυτής καί 
τοΰ συζύγου της.

Μετά παοέλευσιν ετών τινων άπό τής ανωτέρω περιγρα- 
φείσης τελετής καί έν εσπέρα τινί χειμερινή, ό πατήρ καί ή 
μητηρ διετέλουν έπίσης συγκεκινημένοι καί άνυπομόνως πε- 
ριεφέροντο έ'ίωθεν δωματίου τινός, τό οποίον -ή μητηο άπό 
καιρού εις καιρόν έπεσκέπτετο. Έ λα  λοιπόν, Μαρία μου, έ- 
λεγεν άνυπομόνως δ πατήρ. ’Αμέσως, πάτερ μου, άπήντησεν 
εσωθεν ή μελωδική τής κόρης φοινή, καί παρευθύς ή θύρα ή-

νεώχθτ, καί κόρη δεκαεπταέτις πλήρης χάριτος. νεότητος- 
καί κάλλους ένεφανίσθη. 'Η ιοραία καί πλουσία αυτής κόμη 
είς πλοκάμους κεχωρισμένη, πεοιέστεφεν ώς μεγαλοπρεπές 
διάδηυ,α τό κανονικόν μέτωπόν της* δύο μέλανες, μεγάλοι 
καί ζωηροί δφθαλμοί, έν οίς ή τής ψυχής μαγεία άντηνα- 
κλάτο, ρίς κανονικωτάτη, στόμα δυνάμενον νά παόαβληθή 
πρός τό δοοσερόν χαμοκέρασον καί έφ1’ ου τό αείποτε πλανω- 
μενον καί υπολανθάνον μειδίαμα προσεθετεν, αγνοο> τ ι, το 
πλήρες χάριτος καί μαγείας, καί τέλος τό σύνολον εκείνο, δ- 
πεο ή τοΰ ζωγράφου καί γλύπτου μεγαλουργός φαντασία 
συλλαμβάνει έν ώρα ποιητικής έκστάσεως, καί οΰ ή άπεικό- 
νισις αποτελεί έν έκ τών αριστουργημάτων έκείνων τής φύ- 
σεοις, πρό τών όποίων καί δ πεζότερος τών ανθρώπων άποκα- 
λύπτετα ι, παρίστα αύτήν αληθή άγγελον. 'Τπό τήν λευκήν 
αυτής έσθήτα ώμοίαζε Νύμφην τινά τοΰ Όλύμπου, ήτις λε- 
ληθότως διέφυγε τό αυστηρόν τοΰ φύλακος τών Νυμφών 
βλέμμα, ΐνα κατέλθη μέχρις ημών πρός έξάγνισιν τής 
άνθρωπότητος. Θαυμαστική έπιφώνησις διέφυγε τούς ευτυ
χείς τής κόρης γεννήτορας, ών έκαστος ιδία προσεπάθει νά 
διαλάθη τό έταστικόν αυτής βλέμμα. Τέλος δ πατήρ προσ
φέρει τόν βραχίονα είς τήν λευχείμονα κόρην, ήτις ήν ζων
τανή άπόδειξις τής ευτυχούς τών γονέων αυτής συμβιώσεω; 
καί ήθική ίκανοποίησις έκτελέσεως μακρας σειράς έπιπόνου 
μέν άλλα προσφιλούς πατρικού καθήκοντος. *Η ευτυχής αύτη 
στιγμή, καθ’ ήν υπερηφάνως δ πατήρ ιοδήγει τό άγλάϊσμα 
τοΰ οίκου του είς τόν κόσμον, ή πρώτη αυτη Ισπερίς, καθ’ ήν 
ή κόρη μεταβαίνει άπό τής παιδικής άγνότητος είς τήν πλήρη 
θελγήτρων, άλλα καί άκανθων τής νεανικής ηλικίας περίο
δον, ή στιγμή αυτη, λέγομεν, άποζημιοΐ αυτόν δι’ οσας π ι
κρίας καί άπογοητεύσεις ήσθάνθη καθ’ δλον του τόν βίο*.

Τρία έτη συμπληροΰνται άπό τής Εσπέρας ταύτης καί 
πάλιν έπανευρίσκομεν τούς δύο συζύγους έν τή πολυτελώς 
διακεκοσμημένη αιθούση αύτών, εν ή δ ίερεύς ηύλόγησε τούς 
γάμους τής κόρης τών ευτυχών γονέων, καί δθεν οί τελευ
ταίοι τών προσκεκλημένων απέρχονται, άφίνοντες αυτούς μό
νους, κρύπτοντας ύπό προσπεποιημένον μειδίαμα τήν θλΐψιν 
καί άθυμίαν των.

'Τπό τάς εντυπώσεις ταύτας ή σύζυγος άποσύρεται τής 
αιθούσης ίνα έκδυθή.

Ό  πατήρ, μείνας μόνος καί σπογγίσας λάθρα τά άπό τών 
βλεφάρων του άκουσίως ρεύσαντα δάκρυα, διευθύνεται πρός 
αυτό εκείνο τό δωμάτιον, ένθα πρό εικοσαετίας είδομεν αυ
τόν συγκεκινημένον πρό τοΰ κοιμωμένου βρέφους. Ά λλά  ποία 
ύτήοξεν ή εκπληξίς του δταν είδε τήν σύζυγόν του γονυκλινή 
πρό τής κλίνης, έν ή άτημελώς ήν έρριμένη λ^υκή νυμφική 
έσθής, θερμή έτι ύπό τής άφωμοκτώδους τής θυγατρός της 
πνοής καί πρό μικρού άντικατασταθείσης ύτό φαιάς οδοιπο
ρικής τοιαύτης. Παρέκειτο δέ τή κλίνη ταύτη καί δ λευκός 
καί μεγαλοπρεπής πέπλος καί τά λευκά χειρόκτια, έρριμμένα 
παντα ταυτα τηοε κακεισε εν αταςια, μαρτυρουση την σπου
δήν τής πρό ολίγου άπελθούσης.

Μετά σπουδής λοιπόν άφήκε τήν πατρικήν εστίαν ή προσ
φιλής μικρά. Σπεύδουσα άπεχωρίσθη τών λατρευόντων αύ-
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τήν γονέων, ϊν *  μετ’ άγνωστου εις αγνώστου; άναχωρήση 
χώρας.

Τοιοΰτος 5 προορισμδς τοΰ τέκνου σας, φίλαι άναγνώ- 
στριαι. Μ-ί) μέμφεσθε ποσώς Χιά τοΟτο τδν κλέπτην ή τήν 
χλέπτριαν τής αγάπης των τέκνων σας, άλλα καταβάλλετε 
πάσαν προσπάθειαν, δπως μορφώσητε τδν χαρακτήρα αΰ- 
τώ ν κατάλληλον διά την ξένην ή τδν ξένον τής καρδίας των 
κυρίαρχον, δςτις δεν θά Ιχη ίσως την {δικήν σας μακροθυ- 
μίαν, Τνα τά πάντα βλέπη διά τών δφθαλμών τής καρδίας 
καί τά  πάντα συγχωρή.

λ · I I  Α  Τ  I  Α

Η φιλόσοφος αυτη Έ λληνίς έγεννήθη κατά τδ 370 π.Χ . 
έν ’Αλεξάνδρειά.

*0 πατήρ αυτής θ έω ν , διάσημος τής έποχής εκείνης μα ■ 
θηματικδς, εμυησεν αυτήν εις τά ύψηλά τής έπιστήμης του 
μυστήρια. *Η γυνή αυτη, ήτις κατά την ευφυΐαν, φιλομάθειχν 
και παιδείαν διεκοίνετο μεταξύ των διασημοτέρων άνδρών 
τής εποχής εκείνης, διήκουσεν όλόκληρον την σειράν των φ ι
λοσοφικών μαθημάτων είς ’Αθήνας, ένθα παρ’ δλων έπηνεΐτο 
καί έθαυμάζετο.

Μετα την είς Αλεξάνδρειαν έπάνοδον αΰτής, διήγειρε τδν 
θαυμασμδν καί εΐλκυσε τήν λατρείαν τών συμπολιτών της 
διά δημοσίων δμιλιών καί μαθημάτων, παρ’ ων τοσαύτας ή- 
ρύσατο ώφελείας τδ Άλεξανδρινδν κοινδν.

Μεταξύ τώ ν μαθητών αΰτής υπήρξε καί 5 μετά ταΰτα 
επίσκοπος Πτολεμαΐδος Συνέσιος, δςτις διετήρησε πάντοτε 
ποδς τήν γυναίκα ταΰτην, καίτοι εθνικήν, σέβας καί ευγνω
μοσύνην άμειωτον. Έ ν τ ιν ι πρδς αυτήν επιστολή του έλεγε: 
«Χάριν σοΰ και μόνης ήθελον ευχαρίστως έγκαταλείψει τήν 
πατρίδα μου, ω μήτερ μου, άδελφή μου, διδάσκαλέ μου, εΰερ- 
γ ετ ις  μου, έαν εΤχον τδ πρδς τοΰτο δικαίωμα.»

Φίλη στενή του διοικητου τής ’Αλεξανδρείας Όρέστου, 
δςτις προσεπάθει παντοιοτρδπως νά περιορίση τάς απολύτους 
κυριαρχικά; τού έπισκόπου ’Αγίου Κυρίλλου* τάσεις, έσυκο- 
φαντηθη παρ αυτοΰ ως επικίνδυνος τοΰ χριςτανισμοΰ έχθρά. 
'Ημέραν δέ τ ιν* , *αθ' ήν ή δυστυχής Ύ πα τία  έξήρχετο είς 
περίπατον επί τοΰ πολυτελοΰς άρματύς της, κατεδιώχθη ΰπδ 
τών εχθρών της, καί συλληφθεΐσα ΰπ ’ αΰτών είς μυρία διε- 
μελίσθη τεμάχια.

Τα δέ άμορφα καί ήκρωτηριασμένα αΰτής μέλη έκομί- 
σθησαν εν πομπή καί άλλαλαγμώ πρδς τδν άσπονδον αΰτής 
έχθρον Κύριλλον. Άπέθανεν έν ήλ ικ ί? 45 ετών περίπου.

Εκ τών αστρονομικών καί γεωμετρικών έργων αΰτής διε- 
σωθη μύνον εις Kar^ύr^ ήτοι άστρονομικδς πίναξ.

Ά ν ν α  Γ. (έκ Κων]πόλεως.

Α/ΕΎ" © Ο Α Ο Γ Ι Α

Α β ΙΙΙΤ Λ
Συν ’Αθηνρί καί χεΐρα κίνει’ έλεγον, λέγουσι καί θά λέ- ! 

γωσιν. Επειδή δε τινες τών λεγουσών αΰτδ άγνοοΰσιν ίσως

τας πολλας καί ποικίλας άρετάς καί ίδιδτητας τάς άποδιδο— 
μένας εις την σοφήν τοΰ Διδς θυγατέρα καί τά  έκ τούτω* 
προκυπτοντα πολλά καί διάφορα δνόματα, διά ταΰτα θέλομε» 
παραθεσει κατάλογον τοιούτων όνομάτων, ά πολλαχύθεν συν- 
ελέ,αμεν, ε^ιστοροΰσαι συγχρύνως έν όλίγοις τά άφορώντα 
είς τήν γέννησιν καί βιογραφίαν τής θεάς.

Ρνωστδν, δτι ή ’Αθηνά ¿θεωρείτο ύ ς  ή κατ" έξοχήν θεά 
τής σοφίας έξελθοΰσα τής κεφαλής τοΰ παντοδυνάμου θεοβ 
Διος, δςτις καταβρόχθισα; τήν Μέτιδα, τήν προσωποποίησι» 
ταυτην τής σοφίας, ήσθάνθη ώς έκ τής έπελθούσης έκ τούτο» 
δυσπεψίας αφύρητον κεφαλαλγίαν. Προσεκάλεσε λοιπδν τδν 
θεδν του πυρδς Ή φαιστον, δςτις τή  διαταγή αύτοΰ τοΰ Διδς 
επέφερε κατα τής κεφαλής αύτοΰ σφοδρδν διά πελέκεως κ τ ύ 
πημα. Παραυτα δ έγκέφαλος διεσχίσθη είς δύο, καί άπδ κε
φαλής μέχρι ποδών όπλοφοροΰσα έξήλθεν έξ αύτοΰ ή θεά 
’Αθηνά,ής ή έμφάνισις έσκίασε τάς τοΰ ήλιου άκτίνας,καί τά  
πρώτον αΰτής έπί τοΰ Όλύμπου βήμα παοήγαγεν έν α ΰτφ  
σεισμδν σφοδρδτατον,έκαμε τήν γήν νά τρέμη καί τοΰ ώκεα- 
νοΰ τά δδατα νά άναβράσωσι. Τήν ήμέραν καθ’ ήν αυτη έγεν- 
νηθη, ο Απόλλων είς τιμήν αΰτής ίδρυσε ναδν έν Ρόδο», έν ς» 
μεγαλοπρεπείς διέταξε θυσίας. Ό  πατήρ τών <?εών Ζευς, Τν* 
άνταμείψη τους μετασχδντας καί διοργανίσαντας τάς τιμάς 
ταυτας, ερριπτεν έπ αυτών καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών τε
λετών χρυσήν βροχήν.

Ή  ’Αθηνά γεννηθεϊσα έκ τοΰ εΰγενεστέρου καί ΰψηλοτέ- 
ρου όργάνου τοΰ πατρδς αΰτής, ένεπιστεύθη παρ’ αΰτοΰ ε ίς  
τρεις τροφούς θυγατέρας τής Ώ γυγίας, δνομαζομένας Αΰλίδα, 
Αλαλκομενιαν καί Τελεΐδα’ παιδαγωγοί δέ έχρησίμευσχν 

αυτή ο Αλαλκομηδης και ο Τρίτων* τά είς τδ φΰλόν μας 
αναγδμενα έργα έδιδάχθη ή ’Αθηνά παρά τής Δεδάλης κα ί 
μετα ταΰτα ,ελαβε την εν τώ  Όλύμπω παρά τδν Δία θέσιν 
αΰτής.

Ο Ζευς, φοβούμενος μή άλλος τις καταλάβη παρά τή  
Αθηνοί τήν έαυτοΰ θέσιν, συνηνεσεν είς τήν έπιθυμίαν αΰτής 

τοΰ νά μείνη άγαμος, μεΤ δλας τά ; έπιμόνους τοΰ Ποσειδώ- 
νος και Η φαίστου πρδς αυτή; έπιθέσεις καί παρακλήσεις, δν 
καί κατά τάς διαδύσεις μετά τοΰ τελευταίου τούτου ή ’Αθήνα 
έγέννησε τδ τέρας Έριχθδνιον. Ή  ’Αθηνά έλαβεν ΰπδ τήν προ
στασίαν αΰτής τάς ωραίας τέχνας* είς αύτήν άποδίδεται ή 
παρά τών Θεων έπινύησις τής γραφής, ζωγραφικής καί ποι
κιλτικής· έδίδαςε τήν Πανδώραν, πρίν ή κατέλθη αυτη ε ίς  
την γήν, τήν υφαντικήν, τήν ποικιλτικήν, τήν ραπτικήν καί 
τον τρύπον τής κατασκευής τρ ιχάπτων,

Ο Ποσειδών καί ή ’Αθηνά διεφιλονίκουν άλλήλοις τήν 
τιμήν τής όνομασίχ; τής πόλεως τών ’Α θ η νώ ν - άπεφασίσθη 
δέ, δτι νικητής ήθελεν έξέλθει χ.αί $ώ<τει το ovofx.sc του εις 
πόλιν οςτις χ.άλλιον του οίλλου ηθελεν επινοήσει ωφέλιμόν τ ι 
δι αυτήν. Ό ΓΙοσειδών κτυπήσας τήν γήν διά τής τριαίνης 
του έξηγαγε τών σπλάγχνων αΰτής μεγαλοπρεπή ίππον, ονο- 
μασθέντα Σκύφιον, ή δέ ’Αθηνά δενδρον έλαίας. ’Εννοείται 
δτι ή ελαία ελαβε τδ βραβείον, άφοΰ ή πύλις μας έβαπτίσθη 
μέ τδ όνομα τής θεάς. (Έπεται συνέχεια)
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Μ Ε Μ Ψ ΙΜ Ο ΙΡΪΑ Ι ΚΑΤΑ ΤΗ Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ

»Πόσον δύσκολος ή υπηρεσία έν Ά θή να ις ! δέν δΰνχταί 
τ ις  νά ήναι ούτε 8ν λεπτδν ήσυχο;» έλεγεν ή κυρία Α πρδς 
τ ή ν  φ ίλ η ν  της κυρίαν Β.

Φαντάσου! είμαι καταδεδικασμένη νά ΰπηοετώμαι μόνη’ 
i  -σύζυγός μου καταδυσηρεστημένος φεύγει τδ πρωί, Ινα έπι* 
•στρέψη τήν νύκτα, άφοΰ, έννοεΐς, δειπνήση είς τδ ξενοδοχεΐον.

Τί αδιάκριτοι καί έγωισταί αΰτοί οί άνδρες!! Βλέπει 
<δτι υποφέρω, βασανίζομαι, κοπιάζω καί έν τούτοι; ή γκρί
νια δέν λε ίπει. Τί άκαταστασία είναι αύτή , φωνάζει α ιω 
νίως* δέν ευρίσκει τις Sv κάθισμα κενδν νά καθήση.

Καί σοί συμβαίνει συνεχώς τοΰτο ; έρωτόί ή κ. Β.
Ή ! ! φ ιλτάτη μου’ τά  τρία τέταρτα τοΰ χρόνου είμαι 

Ανευ υπηρέτριας’ δέν κατώρθωσα είσέτι νά εύρω μίαν, ήτις νά 
γνωρίζη τά καθήκοντά της. Ή μέν έχει αύτήν τήν έλλειψιν, 
•ή άλλη εκείνην’ έξω λοιπδν αμέσως, έξω ! !

Ναί, λ έγει ή κυρία Β ... άλλά τίς υποφέρει πλειότερον ; έ- 
χείναι ή σύ ;

Τποφέρω, ν α ί ! έπαναλαμβάνει ή κ, Α .,.άλλά τ ί  νά κάμω;
Καί δέν ύποφέρεις μόνον σύ, άλλά καί 5 σύζυγός σου καί 

τά  τέκνα σου. Δέν έχει ούτως ; έρωτά ή Β.
Βεβαίως, άπαντά ή πολυπαθής μας κ. Α. άφοΰ άναγκάζο- 

φιαι νά εμποδίζω τήν θυγατέρα μου άπδ τήν μελέτην της, διά 
■νά μέ βοηθή. Ουσα δέ αιωνίως άπησχολημένη, δέν κατορθώνω 
ποτέ νά βοηθήσω καί τά μικρά μου είς τήν μελέτην τω ν, 
•ατινα ούδέ νά πηγαίνουν είς τδ σχολείον εγκαίρως καί καθα
ρά δ ύνανται.

Φρονείς λοιπόν, λέγει ή κ Β. διακόπτουσα τδν όρμητι- 
*δν τοΰτον τών παραπόνων χείμαρρον, οτι πταίουσι μόνον 
« ί  όπηρέτριαι είς τοΰτο ;

Βεβαίως ή μία είναι αύθάδης, ή άλλη έπίμονος, ή τρίτη 
Ακατάστατος, καί ούτω καθεξής.

’Αλλά, φ ιλτάτη μου, διατί δέν προσπαθείς διά τοΰ καλοΰ 
τρόπου νά συμβιβάζησαι μέ τδν χαρακτήρα Ικάστης, καί τοι
ουτοτρόπως αποφεύγεις δλα αυτά τά βάσανα τά όποία μοί 
Απηρίθμησας ;

Πώς, λέγει ή κ. Α μετ’ άγανακτήσεως, πρέπει ή κυρία 
■άίτις πληρόνει τδν παρά της, νά συμβιβασθή μέ τδν χαρα
κτήρα τής δούλης, ή τάνάπαλιν;

Πρώτον, φίλη μου, έπ ιλέγει ή κ. Β. ή υπηρέτρια δέν πλη- 
ρόνεται άπδ ελεημοσύνην, άλλά διύτι εργάζεται- καί έχομεν 
ίοως ημείς πλειοτέραν άνάγκην τής υπηρεσίας της, ή εκείνη 
τών χρημάτων μας’ δεύτερον ώς άνθρωπος έχει καί αΰτή τά 
έλαττώματά της, ώς καί ήμείς, άλλ’ ή εντελώς παρημελη- 
ί*άνη άνατροφή της ¿μποδίζει αύτήν νά συναισθανθνί, δτι έχει 
κδικον καί διορθωθ^/Επειτα ώς έπί τδ πλεΐστον 5 άπότομος 
Τρόπος μας τήν κάμνει χειροτέραν. Δ ιατί λοιπδν νά μή λαμ- 
βάνωμέν ποτε τδν κόπον νά μεταχειριζώμεθα αύτάς ήπίως 
**ι μητοικώς, ίνα , έλκύουσαι τήν πρδς ημάς άγάπην των, 
κατορθώσωμεν διά τής πρ^ότητος νά σχηματίσωμεν αΰτάς 
κατά τδ δοκοΰν ήμίν καί άπαλλαγώμεν τοΰ ’Εφιάλτου τού

του, δςτις τ^ άληθεί^ε κατέστη πληγή τής οίκογενείας, χα - 
λαροΟσα τήν οίκογενειακήν ήσυχίαν;

Μαρία Λ.

ΗΜΕΡΗΣΙΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΑΝΙΑΟΣ

Ή  άποφοιτησασα τής Σχολής κόρη, έάν δέν έξακολουθήσ-»} 
κατ’ οίκον τα κτ ικά ; σπουδάς, όφείλει νά ρυθμίσ^ τάς ωρχς 
της είς τρόπον ώστε νά μή πλήττη  ή μή συνειθίζη είς τήν 
όκνηρίαν.

Εγειρόμενη τήν αύτήν άχριβώς ώραν, καθ’ ήν έξηγείρετο 
καί ένόσιφ ήτο μαθήτρια, τουτέστι περί τήν 7ην,θέλει άμέσως 
άσχοληθή είς έπίστρωσιν τής κλίνης της, ήν, εννοείται, άφί- 
νει νά άερισθή, καί μετά τοΰτο θέλει διευθετήσει καί τακτό, 
ποιήσει τδ δωμάτιόν της, ου ή έπίπλωσις καί διακόσμησι; 
όφείλει νά παρέχη τύπον επιμελημένης άπλότητος, καί φιλο
καλίας.

Μετά τοΰτο θέλει άσχοληθή είς άνεπίληπτον καί τακτι
κήν επιμέλειαν, δπως ένδυθίΐ καί εΰπρεπισθή κοσμίως, καθα- 
ρώς καί απλώς.

Ό  καλλίτερος στολισμός τής κόρης είναι ή άπλότης, συνο- 
δευομένη πάντοτε ΰπδ τής καλλαισθησίας. Ή  νέα δεκαε- 
ξαέτις κόρη, ή φέρουσα φόρεμα άνωτέρας τών 50 δραχ. αξίας, 
άναντιρρήτως είναι άφιλόκαλος δύσμορφος ή πλήρης ελατ
τωμάτων ’ προσπαθεί δέ διά πολυποίκιλων καί βαρυτίμων φο
ρεμάτων νά κρύψτ) τήν δυσμορφίαν τοΰ σώματος ή τής ψυχής 
αΰτής. ’Αλλοίμονον είς τήν κόρην ¿κείνην ήτις δέν άρκεΐταί 
είς τδν στολισμδν τής νεότητος, τών εύγενών αισθημάτων 
καί τής άθωότητος.

Μετά τδν εύπρεπισμδν αΰτής, δςτις, εννοείται, δέν θά πε· 
ριορίζηται μόνον είς τήν διευθέτησιν τής κόμης καί τής έσθή- 
τος, άλλ’ είς γενικόν τοΰ σώματος λουτρδν, είς έπιμεμελημέ- 
νην καθαριότητα τών ώτων κα ί τών όνύχων (περί τής σπου- 
δαιότητος τής καθχριότητος τής γυναικδς θέλομεν γράψει 
προσεχώς εν εκτασει) θέλει προγευματίσει, βοηθήσει τήν μη
τέρα της είς τακτοποίησιν τοΰ ίδίου δωματίου καί ε ίς τάς 
διαταγάς $ς αυτη έχει νά δώση περί προγεύματος.

Μετά ταΰτα  θέλει άσχοληθή είς μελέτην διώρον, οΰχί 
βεβαίως μυθιστορήματός τίνος, άλλά πρδς αύξησιν τώ ν εγ
κυκλοπαιδικών αΰτής γνώσεων, προτιμώσα πάντοτε τδν κλά- 
δον εκείνον είς 6ν έπέδιδε άπδ τή ; μαθητικής αυτής ηλικίας’ 
έν ταΰτώ  δέ καί είς έκμάθησιν ξένων γλωσσών, α ΐτινες τό- 
®ον χρήσιμοι καί άναγκαίαι είναι. ’Εάν ή κοινωνική καί οι
κονομική θέσις τής οίκογενείας αΰτής έπιτρέπου^ιν αύτή τήν 
έκμάθησιν ωραίων τεχνών, τότε μή άκολοθοΰσα τήν ΰπδ τοΰ 
συρμοΰ έπιβαλλομένην καί καθιερωθείσαν έκμάθησιν τής μου
σικής, θέλει προτιμήσει νά ε;ετάση τάς κλίσεις της καί ανα
λόγιο; επιδοθή πρδς τήν ζωγραφικήν, γλυπτικήν, τορνευτι- 
κήν, ών ώρα μελέτης θεωρείται πάντοτε ή μ. μ.

Καί ό περίπατος ; ό περίπατος θά γείνιρ δταν ή μήτηρ- 
δύνηται καί θέλει’ δέν μοι άρέσκει ποσώς ή νέα κόρη, ήτις έ 
χει τήν ώρισμένην της ώραν διά τδν περίπατον.
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Έ ν τη ηλικίο: ταύτφ δεν επιτρέπεται αυτή ή άνταλλαγή
έπισκέψεων, εκ τέ ; εις τάς συγγενικά; ή πρλύ σχετικά; οι
κογένειας, αλλά καί πάλιν συνοδευομέν-ρ ύπέ τή ; μητρός.

Αί άπογευματιναί της ώραι θά διανέμωνται έξ ίσου με
ταξύ των ωραίων τεχνών, τής πο ικ ιλτική ; καί τής ραπτική;. 
Ό που υπάρχει νέα κόρη, ή ράπτρια δέν Ιχει θέσιν. (εις τούτο 
θά έπανέλθωμεν).

Τήν εσπέραν θέλει μένει ε ί ;  την αίθουσαν μ,ετά τών 
γονέων καί άδελφών, άσχολουμένη ή ε ι; χειροτέχνημα, το 5-, 
ποΧον βεβαίως δέν απαιτεί προσοχήν καί προσήλωσιν, η ει';. 
άνάγνωσιν ψυχαγωγόν καί τερπνήν.

Προ τής ένδεκάτη; δέν επιτρέπεται νά κατακλιθή, άλλ’ 
ούτε η έν τη κλίνη άνάγνωσις επιτρέπεται ώς κακά; συνε- 
παγομένη συνεπεία;. Α. Σ.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΛΛΑΣ

Κατά την εβδομάδα ταύτην έψηφίσθη έν τή Βουλή τύ 
σύνολον του περί καπνού καί καπνοκοπτηρίων νομοσχεδίου 
διά ψήφων 82 κατά 41. —  Έπεψηφίσθη έπίση; ε ί; γ 'ά ν ά -  
γνωσιν τύ δασμολογικύν νομοσχέδιον διά ψήφων 81 κατά 25.

ΓΑΛΛΙΑ
Ό  δημοκρατικέ; κ. R ibot έξελέγη βουλευτή;.— Ό  στρα

τηγό ; Φάρ, πρώην υπουογο; τών στρατιωτικών, άπεβίωσε.—  
Δ ιαψεύδεται ή εϊδησι; περί συμμαχία; μεταξύ Γ αλλία ; καί 
Ρωσσία;.

ΙΤΑΔίΑ
Η ανακτησι; τή ; Σαατή; απεφασισθη, συνεπώ; νέαι έ π ι ’ 

κουρίαι άποστέλλονται ε ί; Μασσάβαν" τούτο δέν έβελτίωσε 
την θέσιν τού υπουργείου, δπερ κατά τά άδόμενα κλονίζεται. 
Έ ν τοιαύτη περιπτώσει δ κ. Κρίσση; θά μετάσχη τού νέου 
υπουργείου.— *Η χολέρα έξακολουθεΧ έν Κατάνη.— Διαδίδε
τα ι, δτι έν περιπτώσει άνανεώσεω; τή ; συνθήκης μεταξύ 'Ιτα
λ ία ;, Αυστρία; καί Γερμ,ανιας, ή Τρίπολι; παραδοθησεται τή 
’Ιταλία.

ΑΓΓΛΙΑ
Ό  πρίγκηψ τή ; Ουαλία; άπήλθεν ε ί; Βερολϊνον, δπω ; 

,.αραστή κατα τα ; γενησομένα; τελετα ; έπί τή έννενηκον· 
ταετηρίδι τού αύτοκοάτορο; Γουλιέλμου.—  Μετ’ ευχαριστή
σ ε ις  άναγράφομεν τήν εϊδησιν, δτι ό πρωθυπουργέ; κ. Χ .Τρι- 
κουπη; έςελέγη υπο τού Συλλόγου «Κόβδεν· έπίτιμον α υ 
τού μέλο;.

ΑΥΣΤΡΙΑ
Κατά τά ύπέ τού Τίζα λεχθέντα έν -rf5 βουλή, ή έλπ ί; 

περί διατηοησεω; τή ; ειρήνης ηΰξησε μετά την έπιψήφισιν 
• ών στρατιωτικών πιστώσεων.—  Ο υπουργέ; τών στρατιω
τικών άπεφάσισε νά οχυρώση τήν Βιέννην.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ό  Σουλτάνο; ε ί; μίαν μετά τού κ. Νελιδώφ συνέντευξιν 

εΐπεν αύτώ , δτι ή επιτυχής λύσις τού Βουλγαρικού ζητήμα- 
το ; ηθελεν έπέλθει, έάν ή 'Ρωσσία έκ συμφώνου μετά τή ; 
Τουρκία; έπρότεινον υποψήφιόν τινα διά τέν .θρόνον τή ; 
Βουλγαρία;.

ΡΩΣΣΙΑ.
Τηλεγραφικώς αγγέλλεται ή διά αυτοκρατορικοΰ ούκα-

ζίου συμπλήρωσι; τού αριθμού τών άξιωματικών καί ύπ α - 
ζιωματικών απάντων τών συνταγμάτων.— ΠαμπληθεΧ; ένερ- 
γούνται προσωποκρατήσει; έν Πετρουπόλει. Τέ Λύκειον τών· 
γυναικών έκλείσθη. — Ά δ ετα ι, δτι πολλοί αξιωματικοί έθα- 
νατώθησαν.—Ό  Εμίρη; τού ’Αφγανιστάν κηρύττει τέν ιερέ» 
πόλεμον κατά τή ; 'Ρωσσία;, έπί τή προφάσει δτι οί 'Ρώσ- 
σοι προχωρούσι πρές τά ’Λφγανικά μεθόρια.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. *
Διαδίδεται οτι δ Βίσμαρκ ένεργεΧ ύπέρ τή ; άνανεώσεω;. 

τή ; συμμαχία; τών τριών αυτοκρατοριών,ήτι; λήγει τέν προ
σεχή Μάϊον. *Η συμμαχία είναι δυνατή, λέγει ή έφημερί; 
τή ; Μόσχα;, μόνον έάν ή Αυστρία παραιτηθή τών άξιώσεών· 
τη ; έπί τού Αίμου, δπω ; άναλάβη τήν ιστορικήν αυτή ; απο
στολήν έν τή κεντρώα Ευρώπη.—Έτελέσθησαν καθ’ άπασαν 
τήν Γερμανίαν ένθουσιωδώ; καί μετά μεγάλη; πομπή; κα ί 
έπισημότητο; αί έπί τή εννενηκονταετηρίδι τού αΰτοκράτο- 
ρο; Γουλιέλμου τελετα ί. — Ή  Γερμανία άπεποιήθη νά λάβγ> 
μέρος ε ί; τήν έν Παρισιού γενησομένην Ικθεσιν.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Διαδίδεται έν Σοφία, δτι οί Έ λλη νε ; τών μεθορίων ετοι

μάζουν έπανάστασιν έν Μακεδονία. —Έξωρίσθησαν οί κ .κ . 
ΓρούΧεφ, Βένδερεφ καί πολλοί άλλοι αξιωματικοί καί πολΧ- 
ται" τά κυριώτερα δέ πρόσωπα τού κόμματο; Ζαγκώφ κα
τακρατούνται ε ί; τά ; έν Σοφία φυλακά;. "Ο κ. 'Ραδοσλαφώιμ 
περιοδεύει άνά πάσαν τήν Βουλγαρίαν έπ ί τώ  σκοπώ κα
ταρτισμού κομητάτων πρέ; ύποστήριςιν τού καθεστώτο; έν 
Βουλγαρία. Ό  Βουλγαρικέ; στρατέ; άποστέλλεται κατε
σπευσμένοι; εί;. Πύργον καί Βάρναν" λέγετα ι δέ, δτι τάχιστα 
συγκαλεϊτα ι ή Σοβράνιε.

Ε ΙΔ Ή Σ Ε ΙΣ

Πρέ; τά ; άξιοτίμου; συναδέλφου;, αίτινες εύηρεστήθησαν 
νά μνημονεύσωσιν ε ί; τά ; στήλα ; αύτών τήν έφημερίδα τώ ν 
Κυριών,έκφράζομεν διά τούτο τά ; ευχαριστία; μα; καί διά τήν 
έπιδοκιμασίαν τή ; υλη; καί διά τά ; υποδεικνυόμενα; ήμΧν ελ
λείψει; πρέ; διόρθωσιν. "Εχουσαι άρκετήν συναίσθησιν τή ; 
άδυναμία; ήμών διά τέ έργον δπερ άνελάβομεν, άποδεχόμεθ* 
εύγνωμόνω; τά ; συμβουλά; καί μάλιστα εγκρίτων συναδέλφων.

—  Ή  κυρία Σοφία Σλήμαν συνεκάλεσεν έν τώ οίκω αδ- 
πή; τήν παρελθούσαν παρασκευήν ίκανέν κόσμον έκ τών λο
γιών, έν ο ί; καί τού; παρεπιδημούντα; ενταύθα έκ τή ; δανι
κή; αποστολή; φιλολόγου; καί αρχαιολόγου;.

— Κατ' αύτά ; έτελέσθησαν ε ί ;  Παρισιού; οί γάμοι τής 
Κα; Χριστίνα; Νίλσον, διασήμου έκ Σουηδία; άοιδού, μ ετά  
τοΰ κόμητο; Κάζα δέ Μιράνδα, πρώην βουλευτού καί υπα- 
σπιστοΰ τού βασιλέω; τή ; 'Ισπανία ;.

Έ π ί τή ευκαιρία δέ ταύτη ό βασιλεύ; τή ; Σουηδία; ά- 
πεστειλε πρέ; τήν πρώην άοιδέν τέ  κάτωθι τηλεγράφημα.

«Ε πιτρέψατε μοι, Κυρία, νά σά; Ικφράσω τά άπέ καρ- 
δ ία ; συγχαρητήριά μου διά τέν γάμον σα; μετά τού κόμητος 
Κάζα δέ Μιράνδα. Ε λπ ίζω , οτι δέν θέλετε λησμονήσει διά 
τούτο τήν άγαπητήν πατρίδα σας.

«'Η βασίλισσα μέ επιφορτίζει νά σά; προσφέρω τά ; εύ- 
χά ; καί τά συγχαρητήρια τη ; μετά τών οποίων σά; παρα
καλώ , Κυρία μου, νά μέ θεωοήτε πάντοτε ώς τέν άφωσιω- 
μένονόμΐν.» Ό σ κ ά ρ .

—  Τήν παρελθούαν κυριακήν έτελέσθησαν οί αρραβώνες 
τής ουραίας καί καλή; δεσποινίδο; Ε υαγγελία ; Κοντοπόύλοι». 
μετά τού υπολοχαγοϋ τού πυροβολικού κ. Γ. Μαυρογιάννη.

—  Άφίκετο έκ Ναυπάκτου ή αξιότιμος Κυρία Βασιλική 
ΆΟανασιάδου.
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—  'Η βασίλισσα τή ; 'Ισπανία; έδωρήσκτο ε ί; τέν Πά
πιαν πολύτιμον δακτυλίδιον.

—  'Η αύτοκράτειρα τή ; Αυστρία; άναμένεται περί τά 
-τέλη τού μηνέ; ε ί; τά λουτρά τής Μεχάδια;, κατερχομένη 
έκ Πέστη;.

—  Ά φίκετο έκ Κορίνθου ή κ. Ί . Δελιγιάννη μετά τών 
δύο θυγατέρων αυτή ;.

— Άφίκετο έξ Αίγυπτου ή δεσποινίς Καίτη Π. Σουτσου.
—  Άπεβίωσεν έν ηλικία 14 έτών ή νεάνι; Ευφροσύνη 

Λημητοοπούλου. Εξη ό Θεές παρήγορο; πρέ; τού; ατυχείς 
’αυτής γονείς. ________

Π Ο ΙΚ ΙΑ Α

Γ υνα ίκες άβτρονόμ ,οι.
Εί; τήν έν Παρισίοι; Ακαδημίαν τώ< έπιστημών υπάρ- 

γ^ουσι δύο γραφεία γυναικών, άσχολουμένων άποκλει&τικώς 
■εις αστρονομικού; υπολογισμούς. Ε ί; αύτά; άνετέθη ή μελετη 
καί έξέτασι; τών αστρονομικών υπολογισμών τή ; πιθανή; 
-διαβάσεω; τού πλανήτου τή ; Α φροδ ίτης .

Έ σχάτω ; μετά δεκαπεντάμηνον έργασίαν, ή ; μέσος δρο; 
ήν δεκάωρο; ήμερησία τοιαύτη, ύπέβαλον ε ί; τέ γραφεΐον 
τή ; Α καδημία ; τέ έκ 32 ,000  σελίδων άποτελούμενον σύν- 
-ολον τή ; μηνιαία; έργασία; αύτών, ή τ ι; τυγχάνει σ χ ε δ έ ν  

άπτα ιστος.Ά λλω ς τε καί άπέ πολλού παρετηρήθί,δτι ή γυνή 
μεταχειρ ίζεται τέ μικροσκόπιον μετά πολύ περισσοτέρα; λε- 
πτότητος καί ευστοχία; ή ό άνήρ.

’Έ κθεσες τοΰ  Χ υ λ λ ό γ ο υ  τών ζω γράφω ν  
κα’ε γλυσττρεών Β^φρεών.

Ή  εκθεσι; αυτή ελκύει τήν έκλεκτοτέραν κοινωνίαν τών 
Παρισίουν εί; τέ έν τοΧ; Ήλισίοις πεδίοι; κείμενον μέγαρόν τη ;.

θαυμάζονται ιδία καί μεγάλω ; επαινούνται έκ τή ; ζω 
γραφικής τά εργα τής πρηγκιπέσση; Σύλλα, τή ; δουκίσσης 
Δέ Λουΐν, τής Κ. Πεϊρέλ Μπονέρ, τής Κ. Ρονέρ, τής δε- 
•σπο ινίδο ; Ε. Λκβίλλης, τή ; κομίση; Σαφώλ" μετ’ έςαισίας 
δέ καί ίδιαζούση; χάριτος απεικονίζεται τέ  Φθινόπωρον, τά

1) Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Α Λ Ε Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Λ Ο Υ Μ Α  νί ου.

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Υποθέσατε δτι γλύπ τη ; τ ι ; ,  άνασκάπτων βράχον πρέ; ά· 

νεύρεσιν μαρμάρου έπί τού όποιου θέλει επεςεργασθή αγαλμα, 
ευρίσκει τοιούτον έτοιμόν έπέξειργασμένον ούχί ύπέ προγενε
στέρου συναδέλφου του, άλλ’ ύπέ τή ; χειρέ; τή ; ίδιοτρόπου 
φύσεως, ή τ ι; έκδικουμένη διά τάς αιωνίου; τών ανθρώπων 
επ ’ αύτή; πιέσεις, επ ιτίθεται κατ’ αύτών καί κατορθοΧ πλείο- 
να έκείνων δσα ό άνθρωπος μετά κόπων καί μόχθων φερει 
ε ί ;  πέρα;. 'Υποθέσατε επίσης δτι ό γλύπτη ; μα; σφυρηλατών 
ένθεν κάκεϊθεν χάριν πλείονο; αρμονία; τέ φυσικέν τούτο αρι
στούργημα, οίκειοποιείται αύτό, καί τότε ακριβώς εννοείτε 
δπερ μοί συμβαίνει κατά τήν περίστασιν.ταύτην. Δεν έζήτουν 
θέμα, διότι τά θέματα έχουσι τήν ευγένειαν νά μοι προσέρ- 
χωνται αυτόκλητα, κινούμενα ίσως ύπέ έγωισμού, καί ώς 
τταιδία γυμνά, τά όποΧα έρχονται πρέ; γνωστόν φίλον ζητούν-

Χρυσάνθεμα καί τέ Πέδιλον τών Χριστουγέννων υχέ τή ; δ ε
σποινίδο; Δέ Σουσερί.

Ή  επεξεργασία τή ; προτομή; τού άποθχνόντο; στρατηγού 
Πιτιέ άνετέθη ε ί; τήν διάσημον γλύπτριαν, δεσποινίδα Α μ α 
λίαν Κολομπιέ,τή αιτήσει τού προέδρου τή ; Γ. Δημοκρατίας.

ϊ  υ μ  6  ο  υ λ  a  ί.
Ό  ζω μέ; τού κρέατος, ό τοσοϋτον φημιζόμενος καί τόσον λαμπρας 

παρέχων έκδουλευσεις εις τήν λειτουργίαν τού σώματος έν ηλικία προ- 
κεχωρημένη, δύναται να καταστή τά μάλα Ιπιζή|υιος, παρεχόμενος εις 
τέν παίδα πρέ τού 1οβυ τουλάχιστον άπέ τής γεννήσεώς του μηνός.

Διότι ό Ισχυρότερος καί πυκνότερος ζωμές είναι πολύ περισσότερον 
άρωματισμένον δδωρ ή θρεπτική ούσία.

Έ ξ επανειλημμένων δοκιμασιών άπεδείχθη, δτι ο δυνατώτερος ζω 
μές έμπεριέχει μόνον τέ Ι]3  Θρεπτικής ουσίας ίσου ποσού γάλακτος. 
'Ίνα  λοιπέν άντικαταστήσητε εν ποτήριον καλού γάλακτος.θα προσφέ- 
ρητε εις τέ  μικρόν σας μίαν άπέραντον σουπιέραν ζωμού, ό'στις δυνα- 
ται να εχη οδυνηρές διά τήν υγείαν του συνεπείας' διότι, οσον καλώς 
καί αν άποσταλαχθή ούτος, έμπεριέχει πάντοτε ποσότητα λίπους, 
ήτις, μή χωνευομένη καλώς ώς Ικ τής άδυναμίας τού στομάχου, μένει 
στάσιμος έν τώ  ύργανισμώ, καταστρέφουσα πολλάκις τήν υγείαν τού 
μικρού καί άπέ υγιούς εις ¿αχιτικέν μεταβάλλυυσα αύτό.

Μόνον λοιπέν κατά τον 15ον μήνα άναμιγνυετε τέν ζωμέν μετά τού 
γάλακτος καί Θέλετε παρέχει εις τέ  τέκνον σας τροφήν ΰγιά καί ευ- 
πεπτον.

Γ υ να ικ ε ίο ς  στολιαμ-ός.
'Η άφιξι; τή ; λάλου χελιδόνο; υπενθυμίζει ήμϊν τήν κατά 

τήν εποχήν ταύτην έπιβαλλομένην ύπέ τή ; μεταβολή; τή ; α 
τμόσφαιρα; τροποποίησιν τή ; ενδυμασία; ήμών. Κατά τέ έ
τος τούτο, αγαπητή άναγνώστρια, δύνασθε νά μεταχειρισθήτε 
αδιακρίτως δλα τά  χρώματα, ιδίως, έννοεΧται, τά προσθέ- 
τοντα ε ί ;  τήν καλλονήν σα; ζωήν καί χάριν’ διά τά μικρά σας 
νέον ύφασμα τήν τού ουρανίου τόξου άπομιμούμενον ποικι
λίαν, καί έν σχεδίω Σκωτικού (Ecossais) ύφάσματο; περι
πλεκόμενοι είναι τέ ύπέ τού συρμού επιβαλλόμενον ένδυμα" 
τέρπει τήν δρασιν τού μικρού, καί φαιδρύνει αύτέ ή ποικιλία 
τών χρωμάτων" επειδή δε αί μητερε; ένσαρκόνονται εί; τά  
τέκνα, ύποθέτομεν ότι τέ ύφασμα τούτο θέλει καί παρ’ αύ· 
ταΧ; επικρατήσει κατά τήν περίοδον ταύτην.

τα ένδυμα παρουσιάσεως. Δεν εζήτουν λοιπέν θέμα, ά λλ ’ έ- 
μελέτων έ νδ τ ε  μοί παρουσιάσθη πραγματικόν μυθιστόρημα 
μετά τών διαφόροιν προσοιπων, περιπετειών, χαρακτήρων τό 
σον τέλειον, ώ ς ιε  ούδεν έτερον είχον νά πράξω ή νά δώσω ώς 
απλούς φωτογράφο; τήν πραγματικήν αυτού άποψιν.

Καί τή άληθεία έκαμα ό τ ι καί 5 Μολιέρος. Έύπωφελη- 
θεί; τή ; παοουσιχζομένη; μοι ευκαιρίας, οπω; μιμηθώ αύτέν 
κατά τ ι, έλαβον τήν υπόθεσιν όπου τήν εύρον, καί ίδου ή 
ιστορία μου άπλουστάτη έν τή άφελεία της. Έάν σά; κίνηση 
τέ ενδικφέρον, μή μοι άποδίδητε χάριτα;" έάν σά; κουράσν), 
καταγνώσατέ μου τήν εύθυνην.

Πρέ δεκαπενταετία; περίπου, ε ί; βόρειόν τινα πόλιν, ήν 
άποφεύγομεν νά όνομκσωμεν ύπέ φόβου μή προσβάλωμεν 
άτομικά; λεπτότητας, καταφανή ποιούντε; διά τού του τά ό- 
νόματα τών περί ού 5 λόγο; προσώπων, πόλιν δ|ιω; τή ; Γαλ.. 
λ ία ;, μικρά τ ι ;  διόροφο; οικία με κατώφλιον έπί τ ή ; έξω 
θύρας, αιγόκλημα περιελισσόμενον επί τή ; στέγης, κατά τέν 
νέον ρυθμόν τών Γεομανικών οικιών, έμόναζεν ε ι; τέ άκοον 
έρημου σχεδέν δδού, έπιτρεπούση; τή χλόιρ^ν’ Λύ;άνr, έν τώ  
μέσω τών άνωμάλω' αυτή ; λιθόστρωτων.

Τήν πρωίαν μεγάλη ά κτ ί; ήλίου, πιστή ε ί ;  τήν άτοστο- 
λήν της, κατεφίλει άπλήστω ; τήν λευκήν ταύτη/ κατο ικ ία ν ,



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κυρίαν «ΙΙερίεργον ·. Μήπως όλαι α ί γυναίκες 5έν άποκαλού- 
μεθα Ε ύ α ι; ίλ λ ω ς  τε είνα ι κ α ί τόσον βϋντομον· χρόνου φβίδου.—  
Καν Α. Κ. είς ’Αθήνας. Σάς εύγνωμονοϋμεν δ ιά  τήν εΰγενή προ
θυμ ίαν· εΐσθε ή τε τ ίρ τη  *α ί οΰχ ί ή πρώτη κατά τήν επιθυμίαν  
σας συνδρομήτρια,—  Καν Α. Λ. 'Αθήνας. Βεβαίως 04 άαχοληθώ- 
μεν κ α ί είς τ4  ζη τή μ α τα  τα ϋτα .— Καν Σ. είς Πειραιά. Αεχόμεθα 
πο ιή μ ατα .— Κον Γ. Π. είς ’Αθήνας. Αέν έννοοϋμεν τήν έρώτησίν 
σας· άναφίρεται είς τό παρόν ή κα ί είς τό μ ίλ λ ο ν ; διατυπώσατε 
αύτήν εΰκρινίστερον.— Κον θ . Γ. είς Κόρινθον. Χρήματα ίλ ή -  
φθησαν* αποδείξεις άποστέλλονται.—  Κυρίαν ·Φ ιλόκαλον·. Αίδβ- 
μεν κα ί το ιαΰτας πληροφορίας. Ά ποτανθήτε είς τό κατάστημα  
Γ α ο α λ ϊκ α ί ‘Ιΐρακλέους, ίκ ε ί τ4  π4ντα εκλεκτά.— Κον I. Α. Κ. είς 
'Αθήνας. Εΰχαριστοΰμεν.

N O S T I M A

Χορευτής τ ις  πρός τήν  χορεύτρ ιαν  ro v .  Κ υρ ία  μου ,  μ ή 
πως έπ ιθυμεΐτε νά  χαθίσητε  ; Ή  χορεύτρια ' τό ίπ ιθομώ  
¡ γώ , ΑΛΛά τό απαγορεύε ι ή φάπτρ ιά  μου .

ΑιάΛογoc μ ε τα ζύ  δύο Κυρ ιών.— θεέ  μου  I τ ί  βΛΑζ πού 
ειμα· ! ΆΛηθέστατον, Απαντά ή άΛΛη.

Κ υ ( ία  μου  ! είσθε Αγενής.
Md τό όμοΛογεΐτε ;
Ν α ι ! Aid τ ι τό ε ΐπον , χω ρ ίς  r d  τό σχεφθώ.
Κ α ί  ¿γώ τό έσχέφθην, χωρ ίς  v d  τό είπώ.

Σ ύζ υ γ ό ς  τ ις  Αναγινώσχει είς ίφημερ ίδα  τ ιν ά  ότ ι Ατμό- 
πΛοιόν τ ι ,  ¡ναυάγησε , θ ε έ  μ ο υ ! ! !  θεέ  μου  ! ! !  Αναχράζει, 
χα ί ή σύ ζυγό ς  μου  ήτ ις  Ιπρόχειτο ν 'άναχωρήση δ ια ύ τ ο ΰ  ! ! !

ΤΙ συγχ ίζεσθε , Αφού όέν  Ανεχώρησε ;  παρατηρε ί πρός  
αύτόν  ό φίΛος του.

'Ακριβώς δ ι  αύτό σ υ γ χ ίζ ο μ α ι .

δπως άφυπνίσνι αυτήν δεά γλυκείας θωπείας. Τά παραθυ
ρόφυλλα ήνοίγοντο τότε, καί 5 λαμπρός ήλιος έπεσχέπτετο 
καί παρέμενεν μέχρι μεσημβρίας ώς χαλός φίλος. Ίδου ή εξω
τερική τού οίκου επιγραφή, χκΐ άναντιρρήτως δ έντεύθεν δια- 
βαίνων δδοιπόρος ήθελεν άπό χαοδίχς εύχηθή, έάν, έννοείται, 
δεν ήτο τυφλός % πολυ πεζός, ίνα  τώ έπιτραπή νά θέση ως 
τέρμα Ιστω καί στιγμ ια ΐον του ταξειδείου του τήνο ίχ ίχν  
ταύτην, καί ώς δριον τού όρίζοντός του την μαγευτικήν το 
ποθεσίαν, ήτις ίντβΰθεν έξηπλοΰτο ένώπιόν του.

’ Ητο τοπείον άπλούν, έξ ¿κείνων ά τκ α  άγαποί τις πλειό* 
τερον, ενόσω συνεχέστερον τα  συναντά πρό αυτού. Ή ϊκπλη- 
ζις κουράζει τόν οφθαλμόν’ Ιπειτα αί καταπληκτικαί περί
βολοί αί συνιστάμεναι ίκ  γιγαντιαίων βράχων, έκ χονδροει
δών φυτειών μετά των ζωηρότατων χρωματισμών αυτών, τής 
έπιβλητικής καί έπικινδύνου άπόψεως, τχδτα πάντα είναι 
μάλλον άξιοθέατα παρά άξιαγάπητα’άναγκάζουσι την διάνοιαν 
νά προσηλούται έπ* αυτών, δεσπόζουν, τή επιβάλλονται, τ α -  
πεινόνοντα οδτως είπεΐν, αυτήν, ώςτε μετά προφα νού; 
που διέρχεται τάς κο ρυφάς αυτών, όπως καί άλλους κόσμους 
όνειροπολήση' ένώ αί άνευ μονοτονίας άρμονιχαί απόψεις, 
αί άρμονιχώς χαί βαθμηδόν έχτυλισσόμεναι έν περιχαλε Τ 
γρασιχότητι, μέχρες ου έξαφανισθώσιν δμαλώς χαί άνευ δια-

Κομψευόμενός τ ις , έπανεΛθών Ισχάτως Ix Π αρισ ίων,πα— 
ραπονε ΐτα ι ότ ι π α ν  τό έν Άθήναις Απαρέσχει αντω. Πρ& 
ήμερων σ ταμα τήσα ς  πρό τής ο ΐχ ίας ΣχΛ ήμαν . 'Ιδού ωραία, 
o lx la  ! Λέγει. *Αρά γε έδώ έχτίσθη ;  ! ! !

Ό π ο υ  χα ί οε Κ ύ ρ ιο ι  δ ε ιχ ν ό ο υ κ ν  εΰφ υιαν.

Κοριός  τ ις , ΑχοΛουθών χατd πόδας  νεαράν Κ υρ ία ν ,  Λέ~ 
γε ι πρός τόν  σύντροφόν του. Xd ώραία γ υ ν α ΐχ α  ! !

Ή  Κυρ ία  Ατενίζουσα αύτόν  χατά  πρόσωπον. Λυπούμαι,, 
Κύριε, δ ιό τ ι  δ έν  δ ύ ναμα ι  vd εΧπω τό ίδ ιο ν  χα ί δ ι  ύμάς.

Έ  ! !  Κυρ ία  μου , κάμετε δ ,τ ι  xal Iγώ * ψευσθήτε.

Γνωμικά.

Τά χόμματα, τα όποια οΰδίν συγχωροΰσιν εις τούς ΰπηρετήσαντας 
αυτά, συγχωροΰσι τά πάντα εις τους μέλλοντας να τα  ύπηρετήσωσι».. 
Ή χρησιμοποίησις είναι είς τά ομματ* αυτών ή ¿μνηστεία όλων τ ί »  
Ιγχλημάτων. (Α.)

★* *
Έ ν τη  σημερινή κοινωνιφ πάντες πρέπει νά προχωρώσιν ή νά τρέ— 

χωσιν’ i  σταματών άπόλλυται. ( Ju t e s  S im on . )
«»  V

Τά ατομα δύνανται νά σπεΰοωσιν, οΰχί δμως χαί τά έθνη.
★♦ »

Λέγεται κοινώς, ÔTt δεν ΰπάρχουσι πλέον παιδία . . . .  Ναι, διότε 
δεν λαμβάνονται ΰπ ’ δψει οί γέροντες. (Άλφόνσος Κάρρ.)

■α ♦ *
θέλοντες νά διισχυρισθώμεν τ ι. έπικαλουμεθα πάντοτε μάρτυρα το »  

θεον, διότι 6 θεός ουδέποτε άντ ιλ  έγεν.
(Ε λισάβετ τής Ρουμανίας.)

μάχης έν τώ άπείριρ, διαθίτουσιν ευμενώς υπέρ αύτών πάσα» 
γλυκεΐαν χαί εδαίσθητον καρδίαν.

Ή διάνοια τότε, δδηγουμένη χαί χεεραγωγουμένη υπό τή ς  
βουλτέσεως, φέρεται άνευ κόπου δτέ μεν έπί τής όχθης ρέον- 
τος ρύακος, δτέ δε κάτωθεν μεγαλοπρεπούς δένδ;θυ. δπάθεν 
άφιεμένη τρέχει δίκην πτηνού έζερχομένου τού κλωβού τοι* 
καθ’ δλας τάς διευθύνσεις μετά τής βεβαιότητος, ότι θέλεε 
χορέσει τάς πρό; ρεμβασμόν κλίσεις της, Ικανοποιήσει τά ; α
ξιώσεις της καί έπανέλθη ώς ή τού Νώε περιστερά κομίζουσα 
θαλόν ελαίας. Τέλος δεν κυριευεταί τις, άλλα κυριεύει, χαί ή 
εύκολος αυτη ποίησις γεννήέ τήν άνάπαυσιν, ώς τό γελόε» 
θέαμα τήν θυμηδίαν.

Τοιαύτη ή άποψις τού τοπείου, τού άντικρύζοντος τή» 
λευκήν οίχίαν περί ής ανωτέρω έγένετο λόγος, τοπίον συνί- 
στάμενον έξ εύρείας πεδιάδος, είς τό βάθος τής δποίας εΰ- 
ρίσχοντο δύο ή τρεΤς οίκίαι έστεγασμέναι ύπό έρυθρών κε
ράμων, καί μεταξύ των δποίων ύδρόμυλός τις, εξερχόμενος 
ύπερηφάνως τής κρυσταλλίνης κοίτης του, έθορύβει περιστρε
φόμενος.

*Η μικρά αδτη κοιλάς κεκρυμμένη όπισθεν παραπετάσ
ματος έξ ιτεών, ώς γυνή φιλάρεσκος όπισθεν τού ριπιδίθι> 
της, άπετέλει τόν μ,όνον θόρυβον τόν διακόπτοντα τήν γενι
κήν ήρεμίαν, δστις δμως είχε καταντήσει τόσον γνωστός, 
τόσον περιοδικός, ωστε εΰλόγως ήδύνατο νά όνομασθή με- 
λφδική ήσυχία.

(Έπεται σ υ ν έ χ ε ι α ) .


