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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή Έ λληνΐς χειραφετούμενη δία τής εργασίας. Κ αλλιτεχνική καί 

■πρακτική σχολή. — Ή έν επ ιστήμη φιλανθρωπία (ϋπ'ο κ. Καλλιό
πης Κεχαγιά). - -  *0 βράχος καί το κυμα : αλληγορία (υπό κ. Μα- 
ριέττας Μπέτσου). — Διατί τά  μικρά είναι ιδιότροπα καί αυθάδη.— 
Αί κακαί συναναστροφαί (ύπδ κ. Μαρίας Α. Μαυρογοοδάτου). — Έκ- 
κύβευσις λαχείου έκ 400 γαμβρών. — Ποικίλα. — Εβόομαοιαιον 
δελτίον. —  Περιοδικά. — ’Αλληλογραφία. — Συμβουλή. — Συνταγή. 
— Έ πιφυλλίς.
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝ1ΚΗ Κ Α Ι ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ.
'Γποφώσκει τέλος ή ήμερα καθ’ ήν μεγάλη μερίς του 

Ελληνικού πληθυσμού, κατασυντρίβουσα τά δετμ-ά τής προ- 
λήψεως καί ακολουθούσα την κοινήν των απανταχού ομο
φύλων αυτής πορείαν εξεγερθήσεται τού αδρανούς βιου ένω 
εζη μαραινομένη. Θά άποτελέση λοιπόν καί αΰτη σπου- 
δαΐον καί απαραίτητον παράγοντα έν τε τή Ελληνική 
οικογένεια καί πολιτεία, μ.ή πεοιοριζομένη άπλώς εις τό να 
ύποδαυλίζη τό ιερόν τής εστίας πΰρ, άλλ’ εις τό νά συνα- 
θροίζη καί τήν άναγκαιούσαν καύσιμον ύλην προς άόανέωσιν 
τών εκάστοτε άπανθρακονου-ένων δαυλών αυτής.

Ή  Έ λληνίς ένόησεν ώς καί αί αλλαχού ομόφυλοι αυτής,ό'τι 
ελάχιστα δύναται νά προσδοκά παρά τού άνίρός, τού επιδιω- 
κοντος μ.άλλ,ον τήν ιδίαν ή τήν τής συντρόφου αυτού προαγω
γήν. Ό  άνήρ τού αιώνος ημών συγκεντροι άπασαν τήν ενεργη
τικότητα αυτού εις τον διακαή πόθον τήςτριπλασιάσεωςτών 
κεφαλαίων του καί τήν οίκειοποίησιν πάντων τών ευεργετη
μάτων τής προόδου καί τού πολιτισμού. ’Επιτρέπεται λοιπόν 
τή συντρόφω αυτού νά μένη απαθής τής θριαμβευτικής τούτου 
πορείας θεατής, χωρίς νά δοκιμάση καν νά θραύση τάς πέδας 
καί άκολουθήση αυτόν έν τή προόδω ; Ούχί· ή γυνή καί παρ’ 
ήμϊν θέλει διά τής ί δίας δράσεως καί εργασίας συμβαδίσει 
μετά τού άνδρός, ευτυχή δέ έναρξιν ποιουμένη, αναλαμβάνει 
®πό τούδε σύντονον υπέρ τής τύχης αυτής φροντίδα.

Η έφημερίς ήμών πρώτη ύψωσε φωνήν υπέρ τής υπό πά 

σαν εποψιν βελτιώσεως τής τύχης ήμών, όλιγοχρόνιος δέ 
αγων ηρκεσεν αυτή πρός μερικήν τού ποθουμένου έπιτευ- 
ξ ι ν  διότι μή άρκεσθείσα εις άνάπτυξιν θεμάτων πραγ- 
ματευομ.ένων τήν διά τής εργασίας χειραφέτησιν τής γυναι- 
κος, έπεόιωςε καί τήν πραγματοποίησιν ιδέας, είς ήν άπό 
πολλου περιεστρέφοντο ά'παντες οί πόθοι αυτής: Τήν υπό Κυ
ριών τουτέστιν ιδρυσιν καλλιτεχνικής καί πρακτικής σχολής, 
μελλούσης νέους νά διάνοιξη ορίζοντας έν τώ βίω τήςΈλληνί- 
δος, προλαβη δε καί τήν εντελή ηθικήν κατάπτωσιν τής ερ
γατικής γυναικείας τάξεως, τής άποτελούσης τό μεΐζον μέ
ρος τού γυναικείου Ελληνικού πληθυσμού καί διαιοουμένης είς 
δύο μεγαλας κατηγορίας. Τήν χειρωνακτικήν, έν ή κατάλέ- 
γονται αι τήν γήν καλλιεργούσα', χωρικαί, καί αί έν τοΐς έρ- 
γοστασιοις εργαζομεναι· και τήν τών διδασκαλισσών καί 
ραπτριών. Τί υφίστανται αί εις τήν πρώτην κατηγορίαν 
αναγομεναι εροηθη εν εκτασει ενπροηγουμένοις αρθροις ήμών. 
Εις τήν κυβέρνησιν δέ εναπόκειται όπως έν τή έκπληρώσει 
έθνικού καθήκοντος αυτής, μεριμνήση υπέρ τής βελτιώσεωςτής 
τύχης αυτών. Πώς δέ αναπτύσσονται καί ζώσιν α: έν τή δεύ
τερα κατηγορία γνωστόν τοΐς πάσι τυγχάνει.

Η ελλειψις γυναικείων έπαγγελμάτων αναγκάζει πάντα 
οικογενειάρχην μεριμνώντα υπέρ τής έξασφαλίσεως τού άρτου 
τής θυγατρος αυτού να εκλεξη δ ι’ αυτήν τό διδασκαλικόν 
επάγγελμα* παντοίας οθεν ΰφίσταται στερήσεις μέχρις ου 
άνατείλη ή ημέρα, καθ’ ήν ή θυγάτηο αυτού θέλει αποκτή
σει τό πολύτιμον έκεϊνο διδασκαλικόν πτυχεϊον. ¿

Πόσας ημέρας αί δυστυχείς νεαραί κόραι μένουσι νήστεις 
καί ποσακις καί κατά “πόσους τρόπου; επισκευάζεται ή ρα- 
κώδης έσθής αυτών, όπως καθαρίως καί ευπρεπώς είς τάς πα
ραδόσεις τών καθηγητών παρασταθώσιν ! ΠόσαΕ ταπεινώσεις 
καί έςευτελισμούς υφίστανται άπέναντι εύπορωτέρων συμμα- 
θητριών καί πόσας "χρονιάς κληρονομοϋσι παθήσεις όος έκ τών 
κακουχιών καί στεοήσεων !

’Επέρχεται τέλος ή ημέρα τής απαλλαγής τών δεινών : 
ιδού αύτη πλήρης ζωής καί έλπίδος, ήν τή παρέχει, τό πολύ
τιμον έκεϊνο τεμάχιον χάρτου,έν ώ έ βαθμός ό ίρ ιστα  έξασφα-
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λ ίζε ι αύτή μηνιαίου εισόδημα 140 δρ. Ά λ λ ’ ο κ. τμημα- 
τάρχης τής παιδείας προς τον όποιον προσέρχεται ζητούσα 
θέσιν, τή άπαντα ξηρώς, « τ ι δεν υπάρχει τοιαύτη, διότι ό 
κόσμος έπλημμύρησε) από διδασκαλίτσας· άλλως τε ο αριθμός 
των παρθεναγωγείων έν Έ λλάδ ι είναι ώς γνωστόν περιωρι- 
σμένος, άφου διά τά χωρία μας ή γυναικεία έκπαίδευσις θεω
ρείται πολυτέλεια. Οΐα φρικώδνις άπογοήτευσις ! "Αλλοτε ο 
προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων Σύλλογος έναπέ- 
μενεν αύταίς ώς καταφύγιον, σήμερον όμως τά έν Θράκη, Μα
κεδονία καί Σμύρνη πολυπληθή διδασκαλεΐαάφαιρούσιν αύταίς
καί την ελπίδα ταύτην.

Πώς θά ζήση λοιπόν ή άτυχης αυτη κόρη· και ποιον εσται 
τό ριέλλον αυτής ; Προσφέρεται νά έργασθνί άντί πεντήκοντα 
πολλάκις δέ καί άντί τριάκοντα μόνον δρ. αλλα και την 
ευτελή ταύτην διά την πρώτ/.ν τυχούσαν ύπηρέτριαν αμοι
βήν τή αποποιούνται, ελλείψει θεσεως.

Τό ριέλλον τής ραπτρίας εΐναι ισως μάλλον έξησφαλισμε- 
νον, διότι πάσαι αί Κυριαι νέαι καί γραίας πλούσιαι καί 
πτω χα ί, άδαείς εντελώς παρ’ ήμϊν τής κοπτικής καί ραπτι
κής έχουσιν άνάγκην ραπτρίας. Πόσαι όμως έκ τών μαθητευο- 
μένων κατορθόνουσι να τελειοποιηθώσι, πόσος διά τούτο α π α ι
τείται/ρόνος καί οΐας φρικώδεις δοκιμασίας υφίστανται! Ετυ- 
χέ ποτέ” νά διέρχησθε την οδόν Έρμούκαί νά συναντησητε άνα 
παν έμπορικόν κατάστημα καί νεαρόν κοράσιον δεκαετές η 
δωδεκαετές,δπερ ριόλις προ ολίγου συνηντήσατε άλλαχού;ύπε- 
λογίσατε δε τους κινδύνους, ους ή δυστυχής αυτη ύπαρξις 
διατρέφει επ ί έν καί δύω έτη, καθ’ £ ή ράπτρια αμισθί 
μεταχειρίζεται αυτήν μόνον διά τάς άγοράς ; είναι φρικώδες 
νά άναλογισθή τις , δτι ή μικρά αυτη παίς διέρχεται ολοκλή
ρους ημέρας περιφερομένη άνά τάς τριόδους δίκην χαμινιού, 
χρησιμεύουσα ώς αντικείμενου ερωτικών δοκιμίων των νεα
ρών έν τοΐς έμπορικοΐς καταστήμασιν υπηρετών.

Είναι έν τούτοις άνάγκη νά διέλθη διά τής διοδου τής 
κολάσεως ταύτης,ό'πως κερδίσν» τάν παράδεισον τής εργασίας, 
εξ ής πολλάκις εξήρτηται ή ζωή ολοκλήρου πολυμελούς οικο- 
γενείας.

Ή  κατάστασις αυτη έπί πλέον παρατεινομένη καί επ ιτει- 
νομένη όσημέραι ολέθρια ήδύνατο νά έπενέγκη αποτελέσματα 
διά τε τήν Έ λλην. οικογένειαν καί τήν Ελληνικήν πολι
τείαν. Ή  υπό εύγενών καί φιλοπροόδων δεσποινών σύστα- 
σις τής έν τώ παρελθόντι ημών φύλλω άγγελθείσης καλλιτε- 
χνικής σχολής, έν ή θέλουσι διδάσκεσθαι ή ιχνογραφία, υδα
τογραφία, έλαιογραφία, μουσική, φωνητική τε και οργανική, 
κα ί'ή  άνθοποιία καί έν γένει ή έν τή βιομηχανία έφαρμογή 
τ ώ ν  ωραίων τεχνών ένδέ τώ παραρτήματι της πρακτικής ταυτης 
σχολής, ή /.οπτική, ή ραπτική, ή οικιακή οικονομία μετ’ έφαρ- 
αρμογής, ή καταστιχογραφία, ή μαγειρική, ή οικογενειακή 
υγειινή καί ή οικιακή φαρμακολογία, έν γένει δέ παν το^αφο- 
ρών εις τήν οικογενειακήν πρακτικήν μόρφωσιν νεανίδων, εσται 
λιμήν σωτηρίας καί έξασφαλίσεως μέλλοντος πασών των εν 
ταΐς άνωτέρω κατηγορίαις άναγομένων.

Δέν θά καταφεύγωσι πλέον μ.όνον εις τό διδασκαλικόν 
επάγγελμα, διότι διά τής καλλιέργειας καί μορφώσεως καλ- 
λιτεχνίδων θέλει άναπτυχθή παρ’ ήμϊν καί τό τόσω παρη- 
μ ε λ η μ έ ν ο ν  καλλιτεχνικόν αίσθημα, σχηματισθή δέ καί κλάδος

γυναικείας βιομ.ηχανίας άγνωστος ήμίνμ.έχρι τοΰδε καί ευερ
γετικός, οΰ μ.όνον διά τάς έργάτιδας, άλλά και διά τό εμπό- 
ριον. Αί έν τή πρακτική σχολή κόπτριαι καί ραπτριαι θελουσι 
τελειοποιείσθαι έντός, τό πολύ, δύο έτών. Αί μετά την απο- 
πεοάτωσιν δέ τών σπουδών υ,οραιονόμεναι εν τή πρακτική ταυτη» ι ι » ί » *
σχολή, εύποροι νεάνιδες θέλουσι δυνηθή καί τόν οίκον αυτών 
έπαξίως νά διευθύνωσι καί τά ίδια καί τατών τέκνων ενδύ
ματα νά παρασκ.ευάζωσι· εις εξαιρετικάς δέ μονον τού βιου 
αυτών περιστάσεις θέλουσιν έπισκέπτεσθαι τακατας-ημ.ατα τών 
•κ.κ. Λ ιζ ιέ , Ώβραί κ.λ. τών φοβερών τούτων και αναπόφευ
κτων παρασίτων παντός οικογενειακού βαλαντίου.

Ένώσωμεν λοιπόν απασαν τήν ενέργειαν ημών, όπως ό'σον 
έ'.εστι ταχύτερου έπανορθώσωμεν τήν εκ τής ένοχου άδιαφο- 
ρίαν τών άνδρών καί τής ήμετέρας αδρανειας προκυψασαν 
βλάβην, καί κατάσχωμεν τήν αληθή θεσιν, ην η γυνή οφεί
λει νά κατέχη έν τή κοινωνία.

Ή  κ. ΚαΑ.Ιιόπη Κ ε χ α γ ιά  ή γνωστή εις άπαντα τόν
Ε λληνικόν κοσμον καί έκ τών δημοσιευθέντων έργων καί έκ 
τών δημοσίων αυτής διαλέξεων, ή έν τοϊς παιδαγωγικοΐς ά- 
γώσιν αληθείς αΐρουσα θριάμ-βους, ευηρεστήθη νά τίμηση ημάς 
διά τής πολυτίμου συνεργασίας της, εξ ής πολλά τά καλά 
προκύψουσι διά -τόν υπό τής ((Έφημερίδος τών Κυριών))
έπιδιωκόαενον σκοπον.

’Επιτυχή δέ έναρξιν ποιουμένη άπέστειλεν ήμϊνέμβριθή καί 
ώραίαν μελέτην περί τής «ΦιΛανθρωπίας εν  τή ε π ι σ τ ψ ^  
ήν δηυ.σσιεύομεν ώδε.

Η ΕΝ ΕΠ ΙΣΤΗ Μ Η  ΦΙΛΑΝ Θ ΡΩ Π ΙΑ
Προ πεντήκοντα καί πέντε έτών νήπιον άόμματον καί

άλαλον έστερημένον φιλοστόργου προστασίας προύκαλει τόν
οίκτον καί τόν ελεον τών παροδιτών τής έν ’Αμερική μεγα- 
λοπόλεως Βοστώνης. Τούτο φιλάνθρωπος καί έπιστήμων ια
τρός, ό τοσούτον παρά τοΐς "Ελλησι προσφιλής, ό μετασχών 
σπουδαίως τών Κρητικών καί πολυειδώς ύπηρετήσας τούς 
πρόσφυγας Κρήτας, ό προκαλέσας άπειράκις από τών οφθαλ- 
μών τών ανέστιων προσφύγων δάκρυα, ό μεθ υπερηφάνειας 
κοσμών έαυτόνδιά τού προσφιλούς αύτώ έπιθέτου φιλέλληνος, 
ό έπιστήμων, λέγω , Χάο, παραλαβών υπό τήν στέγην αύτού 
καί υίοθετήσας, ώς ψυχή ψυχήν υιοθετεί, κατέστησεν αντικεί
μενου έμβριθοϋς μελέτης καί έπιστημονικής έρεύνης, σημειών 
μετ’ εύλαβείας πάσαν πείραν καί πάν ηθικόν,^διανοητικόν καί 
ψυχικόν φαινόμενου ώς διδόμενα αληθούς έπιστήμης. Η ιδιό
τροπος αυτη, ώς έφαίνετο τοΐς πλείστοις φιλανθρωπία, ή έν 
επιστήμη ακούραστος καί έπισταμένη μελέτη καί ή άφθονος 
πράς τούτο δαπάνη, έξηκολούθησαν έπί 10 ολα έτη μετά δογ
ματικής όντως έπιβλητικότητος, ένέπνευσαν δέ καί έξήγειρον, 
εις τό ευεργετούμενου έκεϊνο πλάσμα, πυκνά και εκπληκτικά 
φαινόμενα συνειδήσεως καί διανοίας καλλιτεχνικών έφέσεων 
καί ψυχικών εξάρσεων υπό τών όποιων οδηγούμενος καί φω
τιζόμενος ό πιστός εκείνος τής έπιστήμης λε.τουργός, διεπαΐ- 
δαγώγει φιλοστοργίας καί μ ετ ’ εύλαβείας τό απόκληρον έκείνο 
τής κοινωνίας πλάσμα, προβάλλων έκάστοτε ένώπιον τής με
γάλης αύτού διανοίας σκοπόν γενικώτερον καί υψηλότερου. 
Ουτω δέ γράφων καί οδηγών, παρέσχε πολύτιμον πείραν και
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μελέτην, ήτις άπετέλεσε τήν βάσιν παιδευτικού καί πα ιδα
γωγικού προγράμ-ματος τών άομμάτων τέκνων τής εύδαίμο- 
νος δημ.οκρατίας. Τό δέ πρόγραμμ.α τούτο έρίζων καί 0ια- 
γράφων ό άπρόληπτος τού σοφού νούς, άπέφευγε μετά φόβου 
πάντα δογματισμόν γνώσεως καί τέχνης κατά τε τήν διδα
σκαλίαν καί τήν διαπαιδαγώγησιν. "Ωστε δικαίως τά πρό 
πεντήκοντα έτών στοιχεία έξ ών κατηρτίσθη ή σχολή τών 
άομμάτων έτ ι καί νύν παρέχουσι τόν χαρακτήρα τής αύτής 
προόδου καί άνταποκρίνονται ακριβέστατα πρός τάς παρού
σας έκάστοτε άνάγκας.

Μετά τήν Λάουραν Brijeman (ούτως εκαλείτο ή πρώτη 
μαθήτρια) παρέλαβεν ύπό τήν στέγην αύτού άλλας δέκα αόμ
ματους κόρας, τάς οποίας έπαίδευε καί δ ιεπαιδαγώγει έχων 
παρ’ εαυτώ πολύτιμον βοηθάν καί συμπράκτορα τήν πρώτην 
αύτού μαθήτριαν. ’Απέκλεισε δέ ταύτας δ ι’ όλης τής διάρ
κειας τής μαθητείας αύτών πάσης εξοιθεν έπικοινωνίας ιδεών 
καί αισθημάτων καί έπειδή ώφειλε νά έχη παρ’ αύταΐς κα'1 
τό στοιχείου τής κοινωνίας παρέλαβεν ους όαιλητήν καί σύν
τροφον αύτών τήν πρωτότοκον, πολυμ,αθή, καλλιτέχνου, χα- 
οιτόβρυτον καί εύσεβή αύτού θυγατέρα, ’Ιουλίαν. Αυτη τά 
κράτιστα στοιχεία τού κοινωνικού βίου συλλέγουσα ώς μ-ήτηρ 
φιλόστοργος, μεταξύ τών ποιητών παντάτ έθνους καί τών 
καλλιτεχνών πάσης φυλής έξέτρεφε τάς καρδίας αύτών διά 
τού ζωηρού θρησκευτικού αισθήματος, ότέ μέν άναγινώσκουσα, 
οτε όέ μουσουργούσα καί άδουσα δ ι’ αύτάς καί μ ετ’ αύτών. 
Οθεν καί ή διάπλασις αύτών άπέβη υγιής, απέριττος καί 

καλλίτεχνος, ώς έκ τών πραγμ.άτων θέλει άποδειχθή, διότι 
αί ένδεκα αύται απόστολοι μετέδωκαν ίσχυρώς τόν χαρα
κτήρα αύτών εις αύτήν τήν σχολήν.
% Καταρτίσας ούτω έκ τών 11 τούτων παρθένων πυρήνα, έν 
<j> συνεκέντρωσε πάσαν αύτού τήν πρακτικήν παιδαγωγικήν 
πείραν, διενοήθη νά συστήση σχολήν άομμάτιον ένή τά δρώντα 
πρόσωπα ήσαν αί ένδεκα αύται προπαρασκευασθείσαι δ ιδα- 
σκάλισσαι. Ή  σχολή ήγέρθη, τό έ'ργον έλαβε τήν δικαίαν πε- 
ριωπήν εις ήν ύψοισεν αύτό ή κοινωνική θέσις τού σοφού άν- 

| δρός καί ή ακούραστος αύτού έπιμονή· ό'θεν μετά τινας έτών 
περιόδους κατέστη τό περίβλεπτον ίδρυμα, πρός δ άτενίζουσι 
πάντα τά ανάλογα τούτω έν Εύρώπη ιδρύματα καί παρά τού 
οποίου πολλαχώς έφωτίσθησαν.

Ή  Λάου ρα πεντηκοντούτις ήδη γυνή είναι γνωστή τοΐς 
πάσιν έν ’Αμερική καί μ,ετά τόν θάνατον τού εύεργέτου αύ
τής ώς πολύτιμ,ος άδάμας διακοσμ.εΐ τόν μέγαν τής έπιστή
μης στέφανον τού Χάο ύπό τό όνομα «t he w o e l d  re n o u -  
Qed p u p i l  o f H o w β))4ήτις γραφουσα καί διδάσκουσα με
ταξύ τών αδελφών αύτής, νουθετούσα καί χειραγωγούσα πά
σχει πλουσίαν τήν έαυτής συνδρομήν εις τήν περιοίνυμον Πεο- 
*ινειον σχολήν τής Μασαχουσέτης. Ά πέθανεν ό Χάο άφού 
οπεστεφθη πλουσίως τά έργον αύτού ύπό τής συνειδήσεως τής 
δημοκρατίας καί ηύλόγησεν ό Θεός τούς υψηλούς αυτού άγώ- 
νας ύπέρ τών άναξιοπαθούντων αύτού άδελφών τής εύδαίμο- 
νος αύτού πατρίδος. Ά πέφ υγε νά διακοσμήση τήν σχολήν 
διά τού ιδίου αύτού ονόματος, καίπερ πολύ μ.οχθήσας καί 
πολλά δαπανήσας. Έπιγράφων δέ έπί τής σχολής τό όνομκ 
τ°ύ Perkins έδίδαξεν εις τούς συγχρόνους αύτώ τό μ.έγα 
μάθημα τής άληθούς και δικαίας μετριοφροσύνης καί δούς τήν

προτίμησιν εις τό χρήμ* σύμφωνα πρός τόν πρακτικόν τών 
συμπολιτών του χαρακτήρα, ένόμιζεν ό'τι εθαπτεν ύπ ’ αύτό 
τήν δημ,οσίαν εύγνωμοσύνην. Ά λ λ ’ ό χ ι! ή συνείδησις τού δη
μοσίου άποδούσα τώ φιλοπάτριδι Perkins τήν ύφειλομένην 
αύτώ εύγνωμοσύνη,ν διότι ίδρυσε τό κτίριον ένθα έφιλοξενήθη 
ή σχολή τού Χάο, ούδέποτε έλησμόνησε τό έν αύτώ οι’κούν 
καί διακυβερνών πνεύμ.α τού καταβαλόντος πρώτον τά έπ ι- 
στημονικά, ηθικά καί πα ιδαγωγικά  κεφάλαια, δ ι’ ά τό πα
ρελθόν έτος ή Λάουρα Bridjanan τού'Χάο έποιήσατο θερμήν 
καί εύσεβή έκκλησιν πρός τούς αγαθούς συμπολίτας αύτής 
ύπερ τών άομμάτων νηπίων τής Περκινείου σχολής διά τών 
εφημερίδων, συνεκινησε μ.εχρις εγκάτων πάντας τούς κατοί
κους τής Βοστώνης καί διά τόν χαρακτήρα τής γραψάσης καί 
διά τήν μνήμην τού σοφού άνδρός. "Ωστε πάντες δραμόντες 
εις τήν συμπαθή αύτής φωνήν, έπλούτησαν τό ταμεϊον τής 
σχολής κατά 45 ,000  δολλάρια δ ι’ ών έκτίσθη κάί διωργανί- 
σθη τά πρώτον ήδη νηπιαγωγείου πρός τά αόμματα νήπια, 
λειτουργεί δέ έν μ,έσω τών εύλογιών καί έπευφημιών τού δη
μοσίου.

Ά λ λ ’ όπως καθαρώτερον καί γραφικώτερον, ούτως εϊπείν, 
παραστή τό μέγα ~οϋτο έργον, καλόν είναι τά πράγματα 
αυτά ταύτα νά διηγηθώσι τήν ιδίαν αύτών ιστορίαν, πράε δέ 
τούτο άρκεί, νομίζω, ή έκθεσις καί άνάλυσις τής τελετής τών 
έξετάσεων τής σχολής, ήτις έγένετο τό λήξαν σχολικόν έτος 
έν Βοστώνν) έντός τού τεμ.ένους Tremont· temple. Κατά τό 
λήξαν σχολικόν έτος 1886— 87 κατά μήνα Αύγουστον έντός 
τού μεγαλοπρεπούς έκείνου τεμένους 2 ,500  περίπου έκλεκτοί 
τής κοινωνίας, έπιστήμονες, πολιτικοί, φιλανθρωπισταί, π α ι
δαγωγοί καί λειτουργοί τής θρησκείας άνέπεμπον τάς εαυ
τών εύλογίας δακρυχέοντες καί συγκεκινημένοι πρός τόν θεόν 
τόν ποιοϋντα θαύματα διά τής φιλανθρωπίας! Ή  Περκίνειος 
σχολή τών άομμάτων έτέλει τήν πανηγυρικήν αύτής εορτήν 
τών γραμμάτων, καθ’ ήν υπό τήν προεδοείαν τού φιλοστόργου 
τής δημοκρατίας προέδρου Robinson έμελλε νά έπιδώση εις 
8 αποφοίτους παρεσκευασμένους κατά τάς άπαιτήσεις τής 
έπιστήμης καί τής θρησκείας καί συγκεκρατημένους κατά τόν 
έθνικόν χαρακτήρα τέσσαρας μέν παρθένους, τέσσαρας δέ νεα
νίας, τά άπολυτήρια καί τά διπλώματα αύτών. ’Εκ δέ τού 
προγράμματος τής τελετής ταύτης ής προβάλλω συνοπτικήν 
άνάλυσιν δύναται, ώς προείπον, έκαστος νά κρίνη, πεοί τε τής 
σωματικής, πνευματικής καί ηθικής αγωγής καί παιδεύσεως 
τών μαθητευομένων. Οι έκτελεσταί δέ τού καλλιτέχνου προ
γράμματος ει’σί πάντες άόμμ.ατοι μαθηταί καί μαθήτριαι τής 
σχολής έκείνης, ής τό 1834 προέθετο ό Χάο τάς μονίαους 
βάσεις. *

Παρεκάθητο τώ προέδρω Robinson μελανείμων καί με
γαλοπρεπής ή λογία καί φιλόσοφος σύζυγος τού Χάο, παρ’ 
αύτή δέ ή Αάουρα Bridjman ζωηρόν καί άκτινο^όλον εχουσα 
τό μέτωπον αυτής, τό μόνον κάτοπτρου έφ’ ου συνεκεντροϋτο 
ή όλη ψυχική αύτής κατάστασις, έφ’ ου ή ά'σβεστος εύγνωμο- 
σύνη, ή ένθουσιώδης εύ)άβεια καί ή θερμή φιλοδοξία έπέ- 
χεον αιγλην μυστηριώδη άλλ’ ιλαράν καί γελόεσσαν, δείγμα 
αλάνθαστου τής ψυχικής αρμονίας καί τής αγάπης τού καλού

"Αμα τή εΐσόδω τού προέδρου ή δεσποινίς Freda Bl&ek
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έξετέλεσεν έπί τού πολυτέχνου μουσικού οργάνου, μουσούρ- 
γημα εκ τών αριστοτεχνημάτων του Bach, θιξασα μέχρι; 
εγκάτων τάς καρδία; των παρισταμένων. Τήν μουσικήν ταύ- 
την συγκίνησιν ήκολούθησεν αλλη σπουδαία και επιβλητική, 
ό λόγο; του προέδου Robinson, ορχήστρα δέ πολυπληθή; 
άομμάτων έξετέλεσε τεχνικωτατα εμβατήριου του μουσικού 
W igand έν μέσω χειροκροτήσεων καί συγκινήσεων όντω; 
αγίων. Παρέστη ενώπιον τοϋ ακροατηρίου ή Marie Samford 
άναπτύξασα μετ’ εκπληκτική ; τέχνη; εύφραδεία; καί ακρί
βεια ; μελέτην επί τή ; ανθρωπίνου φωνή; υπό μουσικήν έπο- 
ψιν. Ταύτην έχαιρέτισε παθητικωτατα επ ι υψηφωνου δια 
Solo ϋ Χριστόφορο; Haulaud έκτελέσα; μετ’ άπαραμίλλου 
γλυκύτητο; καί επιστήμη; τεμάχιυν εκ των τοϋ P ä .ü p ae r  
τοϋ δεινού εκείνου μουσικοϋ. Ο δε Γουλιελμ.ο; Pery, ε ί; των 
τελειοΦΟ’-ων οιεπραγματεύθη ύπόθεσιν περί ηλεκτρισμού 
μετ’ εκπληκτική ; πολυμαθεία; καί χάοιτο;.

Καί συγκινήσει; διαδέχονται τ ά ; συγκινησει; ! Νήπια 
αόμματα θήλεα υ τον αριθμόν κρατούμενα καί οδηγούμενα 
ύπό πρεσβυτέρων αδελφών, τά  πρώτα ταΰτα δοκίμ.ια τή ; ι 
νηπιαγωγική ; επ ιστήαη ;, παοουσιαζονται επί τή ; σκηνή; 
καί άναγινώσκουσι δια τή ; λεπ τή ; αυτών αφή; επ ι πο ικ ί
λων αναγλύφων βιβλίων, ευκρινώ;, καθαρώ; και μ.ετ εμφα- 
σεω; άποδίδοντα πάσαν έμπεριεχομέντ,ν ιδέαν κατά τρόπον 
όλω; ίδιον καί άντίληψιν αφελή* Ιξ δέ νήπια άρρενα φέροντα 
ομοιόμορφον στολήν μετά τών αδελφών αυτών των εξ θηλιών 
επί παρακειμ-ένων μ.ικρών τραπεζίων πλαττουσιν επι πηλοϋ 
διά των απαλών χειρών ποικίλα πλαστικά αντικείμενα καλ- 
λ ιτέχ νω ; καί όρθώ; μεταξύ τών οποίων διεκρινετο a μ.εγα; 
πύργο; τή ; Βοστώνη;, ούτινο; διηγήθησαν τήν ιστορίαν καί 
ό τροχό; τή ; ανέμη; δ ι’ ή ; ήομήνευσαν τόν βίον τών πρώτων 
γυναικών τή ; εύδαίμονο; αύτών πόλεω;. Πάντα δε τα τε 
έργα καί αί γνώσει; άνεφέροντο πρά; τόν σύγχρονον αύτών 
βίον καί πρό; γεγονότα εθνικά, άτινα έκορύφωσαν τόν θαυ
μασμών καί την ευγνωμοσύνην τών κατοίκων έπισπασάμενα 
άφθονα δάκρυα. *Η ψυχική δ ’ αϋτη ευθυμία καί θρησκευτική 
όντω; συγκίνησι; έξεχύθη, οϋτω; ειπεϊν, ω ; ρεϋμα ηλεκτρικόν 
ε ί; τά αισθήματα τών παρόντων διά τών δεσποινίδων W he- 
le r  καί Roeche έπί τή ; διφωνία; Dui Est Homoe τοϋ 
Rossini. Πρό; άνάπλασιν τή ; ουτω ποικ ίλω ; κυμ.ανθεισή; 
καρδία; καί πρό; περιστολήν τών άφθόνω; ρεόντων δακρύων 
τή ; συγκινήσεω ;, προσέρχονται επί τή ; σκηνή; ρυθμ.ικώ; και 
άζιοτ^ρετνώς βαίνοντες νεανία ι? <ρεροντες στο^νιν εργάτου ο[/.οι- 
όμορφον, λόχο; άλλων στρατιωτικά»; ένδεδυμένων, παρθένοι 
λευχειυ.ονοϋσαι καί τινε; έν χεοσί πλήκτρα φερουσαι και εκ- 
τελοϋσι κατά διαδοχήν υπό τή,ν γλυκυτάττ,ν επιρροήν τών 
οπό τή ; ορχήστρα; έκτελουμένων καταλλήλων μουσουργημά- 
των ασκήσει; γυμναστικά ;, καλλαισθητικα;, ορχηστικά; και 
στρατιω τικά ;, Ιντέχνω ; καί κατ’ επιστήμην δ ι’ ών έπεχέετο 
χάρις, αρμονία καί ευρυθμία ε ί; άπάσα; τά ; κινήσει; τών 
εκτελεστών. Συνεκίνη,σε δε μέχρι δακρύων τό θέατρον η έκ- 
τέλεσ ι; τών στρατιωτικών μάλιστα ασκήσεων, έφ’ ών έξεδη,- 
λοϋτο τό ζωηρόν αίσθημα τή ; φιλοπατρία; τών άομμάτων 
εκείνων νεανιών, ο ίτινε; ύπερηφάνω; έφερον τό όνομα τοϋ πο
λίτου παρεσκευασμένοι, ώ ; ήσαν, πρό; τόν βίον καί τόν αγώνα

τή ; τελειοποιήσεω; έν τώ άναμένοντι αυτού; πρακτικό» βίω, 
ον ήτένιζον εΰέλπιδες καί άσπαίροντε;. Χορό; δέ παρθένων 
έψαλλε συγκινητικώτατα τό άσμα τών Τριτο»νο»ν τού Mel- 
loroy. Καί τόν χορόν ήκολούθησε Grand duo (Flinojn du 
Oôojlhin) ύπό τοϋ Prescott καί τοϋ Gleassen. 'Ο δέ άπο· 
χαιρετητήριο; λόγο; τή ; "Awn; Sulivan, ούτινο; η ηθική, 
θρησκευτική καί καλλιλογική αξία ϋπερέβη πάσαν προσδο
κίαν μ.ετά τόση; άπηγγέλθη τέχνη; καί χάριτο;, ώστε ο 
πρόεδρο; έν μ.έσω δακρύων καί συγκι νήσεω; ηναγκάσθη, ν’ 
άπαντή,ση άμέσω; πρό; αύτήν. «Φ ιλτατα ι άδελφαί, έλεγεν 
μεταξύ τών άλλουν ή "Αννα Sulivan άποχαιρετώτα έν συγ- 
κινή,οει ιερά* έχομεν τήν δύναμ-ιν καί πάν μέσον δι’ ών άπερ- 
χόμ.ε/αι τή ; σχολή; ταύτη; να έξακολουθώμεν τήν τελειο- 
ποίησιν ημών άε>*^άωί· Αιά τή ; έπιμ.ονή; δε καί τή ; απρο- 
λήπτου τή ; δια/οία; ημών χρήσεω; δυνάμεθα ακωλύτω ; ν’ 
άναπτυξωμ,εν πάσα; τά ; θεία ; έν ήμίν αύτα ϊ; δυναμ.ει;, δ ι’ 
ών οϋτο» πλουσίω; έπροίκισεν ήμά; δ πλάστη; καί ουτω κατα 
τή,ν μακοάν πεοί'.δον τοϋ πρακτικού ημών βίου, δυνηθώμ,εν 
να καταστήσωμεν τόν ήδη μ.ορφούμ,ενον ημών χαρακτήρα 
αληθή, εύγενή καί δίκαιον, ό'περ έστίν δ μόνο; τής  π α ιδ ε ύ -  
σεως κ α ι  ά γωγής  σκοπός. Μορφώσωμ.εν, φ ίλτατα ι, χαρακτήρα . 
καί διά τοϋ χαρακτήρο; ημών χαρακτήρα 1 ! Τούτο δυνάμεθα 
νάπράξωμεν! τό δέ δ ό νασθα ι  έστίν οφείΛειν όπερ αποτελεί τό 
έν γένει καθήκον πρό; ήμά; αυτά ;, πρό; τή,νπατρίδα καί πρό; 
τόν Θεόν». Προσήλθον τότε σεμνοί καί έπιβάλλοντε; οι 8 
απόφοιτοι τή ; σχολή;, ο»; είπον, 4 μέν παρθένοι 4 δε νεανιαι 
καί έλαβον άπό τών χειρών τοϋ προέδρου τά πτυχία  αυτών, 
ένώ χορό; άμφοτέρων τών φύλων έψαλλε συγκινητικοίτατα το 
ασμα τοϋ «Glénara» τοϋ Strahauer καί έληςεν οϋτω υπό 
τά ; ευλογία; πάντων η τελετή αϋτη τή ; επιστήμη; και τή ; 
οιλανθοωπία;.

’Εν τέλε ι δυνάμεθα κ.αί διά τινα ευτυχή συμπτωσιν να 
μακαρίσωμεν τό/ σοφόν έκ.εινον ανδρα οτι, κατα την σύντα
ξιν τοϋ μελετωμένου προγράμματο; εστερεΐτο παντελώ ; δι
δακτικών, άναγνωστικ.ών καί έπιστημονικών βιβλίων, ων έκα
στον καθ’ εαυτό πολυδάπανον, έπρεπε νά έντυπωθη αναγλυ- 
φω ;.’Ηδυνήθη λοιπόν καί έντεϋθεν ν’ άποφύγη πάσαν έκρυθμον 
τών βιβλίοιν έπιρροή,ν, ακώλυτο»; δε και ελεύθερο»; νά καμη 
έπιλλογή,ν καί συλλογήν τών άριστων και τών σκοπιμω; συγ- 
γεγραμ,μένων βιβλίων ρ.εταξύ τών λαών τή ; γηραιά; Ευρώ
πη; καί τή ; έαυτοϋ πατρίδο;* τούτων δέ αλλα μέν τροπο- 
ποιών πρό; τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν πρά; άλλα προσαρμ,οτ- 
τόμενο;, άλλα δέ συγγράφων δ ίδ ιο ;, εσχημάτισε βιβλιοθη- 
κην παιδαγωγικήν άξιοσπούδαστον και αφιοθαυμ,αστον εν 
πάσι, τή ; δποία; δ κατάλογο; μόνον τών αναγνωστικών βι
βλίων πρό; τέρψιν τών άομμάτων συνταχθει; καταδεικνύει 
τή,ν ευρύτητα τοϋ παιδευτικού κύκλου και την ταχύτητα 
τή ; προόδου τή ; σχολή;. Παραλείπω τόν έπιστημονικόν κα
τάλογον τών διδακτικών βιβλίων ούτινο; η άνάγνωσι; ήθελε 
παράσχει ϋλην παντί πα ιδαγωγώ  μακρά; μελετη ; καί πολυ
τίμου πείρα;. Ουτω μό/ον γεννώνται καί προάγονται τά με
γάλα έργα ! Οϋτω παρασκευάζεται έν άφανεία ή μέλλουσα 
τών λαών ευδαιμονία! Ουτω εύλογοϋνται οι αγώνε; τών λει
τουργών τή ; άληθοϋ; φιλανθρωπία; καί τών πα ιδαγωγών τή ;
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¿πιστήμη; ! Ουτω τέλο; έπιστέφεται πάν έργον, ούτινο; τή,ν 
ανάγκην ή άγνή καταδεικνύει τοϋ λαοϋ καρδία και ή ευγνώ
μων φιονή αΰτοϋ ευλογεί καί συμπληροί !

Έ ν Κωνσταντινουπόλει.
Κ α λ λ ι ό π η  Κ ε χ α γ ι α

0  Β Ρ Α Χ Ο Σ  Κ Α Ι ΤΟ Κ Υ Μ Α
ΑΛΛΗ ΓΟΡΙΑ

J i r a  ημέρα  ό β ρ ά χ ο ς  έλ εγε  ς' το κ νμ α  το  δροσά το  
έ λ α  νά  ’ζουμ' α δ ε λφ ικ ά  
α ν ταμω μ ένα  κ α ρ δ ια κ ά  
εδώ ς ’ τ ο ν  κόσμο κάτω .

Κ ιμ ά μ ο υ  σ' ά ν  δε ν ’ ά ρ γ ε σ α ι  ’π οδρόμο  μα κ ρνσμ έν ο  
α σά λευ το ς  θ'ε ν ά  σταθώ  
ν ’ ά ν α π α ν θ ή ς  ν ά  σε δεχΰώ  
'π ου  θ ’ ά σ α ι  κουρασμένο

'Χ.'Χ.'Χ.

,Α'εχθη το κ νμ α  κ έβρεχε μ ’ όλο δ ρ οσ ιά  κα ι χ ά ρ ι  
Μ'ε τ ά  ν ερά  του άπαλά .  
το β ρ ά χ ο  π '  'έστεκε ψ η λά  
μ ’ ένα  κρυφό καμάρ ι .

-Χ.-Χ.Χ -Χ.Χ.Χ·

Κ ι ό τ α ν  το κ νμα  στέγνω νε  τή ν  ά σ π ρ η  κεφαλή  του 
τό κ νμ α  φούσκονε γ ι ά  μ ί α ς  
κ α ι  μ έ ν α  μ ίλ η μ α  δροσ ιάς  
έβρεχε τή ν  κορφή του.

Κ ι ’ έπ ινε  ό β ρ ά χ ο ς  έπ ινε  γ ι α τ ’ ή το ν  δ ικ α σ μ έ ν ο ς  
κ ι  άς τον  ’δ ί ν ε  κρυφά κρυφά 
τ ο ν  θ ά να το  γ ι ά  ν ά  ρουφά  
δ ε ν  τό  ζέρ ’ ό καϋμένος.

XXXVXX

Τον φ α ίν ο ν τ α ν  πώς τή ν  ζωή τοϋ χ ά ρ ι ζ ε  εκε ίνο  
κ α ί  έ τ σ ι  π ε ρ ν ο ύ σ α ν  το ν  κα ιρό  
κα ί  τ ό ν  π ικρό  του τ ό ν  άφρο 
καμάρωνε ’σ ά ν  κρ ίνο .

XXX XXX

■ Μ ά μ ι ά  ήμέρα  ά γρ ίκ ο ισ ε  πόνο  μ ε ς  τή  χ α ρ ά  του- 
Κ ι ε ίδε το  κ νμα  που κ τ ν π ά  
α γ ά λ ι a  α γ ά λ ι α  πώς τρ ύπ α  
τ ά  μ α ΰ ρ α  σωθηκά του.

Κ ι ’ ε ίπ ε  ό  β ρ ά χ ο ς  ά σ π λ α χ ν ο  κ νμα  φαρμακεμένο  
έχε ις  δροσ ιά  άπατη .Ιή  
πόνο  κα ί θάνατο  κ α λ ε ϊ* 
ν ’ α σ α ι  κ α ταραμ ένο .

Μ α ρ ι ε τ τ α  Μ π ε τ ς ο ϊ .

Δ Ι Α Τ Ι  ΤΑ  Μ ΙΚ ΡΑ  Ε Ι Ν Α Ι  ΙΔΙΟ ΤΡΟ Π Α  Κ Α Ι ΑΤΘΑΔΗ ·,
Διότι ημεΐ; τά θέλομεν ή μάλλον τά κατασκευάζομεν τοι- 

αΰτα. Τ ί; αγνοεί τόν θαυμασμόν τών φίλων, τών γειτόνων, 
τοϋ πατρό;, τή ; μητρά; διά τά ; ευφυολογία;, τήν άνθηρό- 
τητα, ττ,ν καλλονήν τών μικρών ; Όφείλομεν δέ νά παραδε- 
χθώμεν δτι δ πα ϊ; γενναται φύσει καλό;, δπω; άντίσχη 
-έναντι ον|τοιαύτη; καταστρεπτική; έπιθέσεω;. 'Ο μεγαλύτερο;

καί λογικο»τερο; φιλ,όσοφο; πρό; δν τοσαϋται τ ιμ α ί, θω πεία  
κα ί περιποιήσει; θά άπενέμοντο, ήθελεν άναμφιβόλως χάσει 
τον νούν του, ή τουλάχιστον ήθελε κατασταθή δ μωρότερο; 
καί ματαιότερο; τών ανθρώπων.

Μή, άποδίδωμεν ποτέ μεγάλη,ν σπουδαιότατα ούτε ε ί ;  
τή,ν καλλονήν, ά λ λ ’ ούτε ε ί; τ ά ; ευφυολογία ; τών μικρών, 
άτινα  φύσει ε ί;  ήμά; άναθέτουτινάπασαν αύτών τήν εμπιστο
σύνην, χ ’σθανόυ.ενα τή,ν άδυνααίαν των έν συγκρίσει πρό; τή,ν 
παντοδυναμίαν μ α ;. 'Ο π α ϊ; ούδέν φ α ντάζετα ι μ.εγαλ·/- 
τερον καί τελειότερον ημών. Έ πειό ’η ομω; ήμεί; οϊ κ α τ ’ 
αυτόν τέλε ιο ι, οϋ; έν μυστικώ θαυμάζει, έκπληττόμεθα διά 
τή,ν καλλονή,ν του κα ί μεγαλοποιούμε-/ πάν ό',τι λ έγε ι κα ί 
πρ άττε ι, ευρίσκεται ένίοτε πρό τοϋ τρομερού τούτου δ ιλήμα- 
το ;: μήπω ; είνα ι τελειότερο; ημών, αφού τόσον τόν θαυμά- 
ζοαεν ! αή, ήπατήθη ©αντασθεί; ήμά ; πολλώ άνωτέρου; του ! 
κα ί ιδού αυτό; αυθάδη;, υπερόπτη;, έπίμονο;· μ ά ; οίκτείρει, 
υποχωρούσα; ε ί; τ ά ; ιδ ιοτροπία; του καί έντά ; μικρού μ ετα 
βάλλετα ι ε ί; μικρόν τή ; οικογένεια; του τύραννον καί δε
σπότην.

*Α; αποφεύγω,υ,εν λοιπόν παντί σθένει τή,ν πρό; τά ; έλα-ι * ί 1
χίστα;κινήσει; καί ευφυολογία; είδολολατρείαν* μή κάμνωμεν 
λόγον άδιακόπο»; πεοί αύτών, διότι ή ανατροφή αύτών άπο- 
βήσεται άδύνατο;. ’Ενδύετε αύτά ό'σον δύνασθαι άπλού- 
στερον. Διότι έκ τών πλουσίων καί φιλαρέσκο»ν τών μικρών 
πεοιβολών, δ ι’ ά ; τόσον αί μητέρε; {»περηφανεύονται καί κα- 
μαρόνουσι, ούδέν άλλο προκύπτει η άνάπτυςι; μο»ρά; πα ιδ ι
κή; ματαιότητο;, ή τ ι; βεβαίου; δέν άποζημιοϊ αύτά διά τή,ν 
ςέοησιν τή ; έλ.ευθερία; καί διασκεδάσεω;,ή,ν θυσιάζουσιν, οπω; 
μή τσαλακουσωσι ή ρυπώσουσι το πολύτιμον φόρεμα. Τα ενόύ- 
ματά των έστουσαν καθαρά, καλλαισθητικά, αλλ απλού
στατα · πρό παντό; άλλ,ου εύρύχωρα και πλατέα , ίνα δυ- 
νωνται νά άναπνέωσιν έλευθέρω;, τρεχωσι, κυλιούνται καί 
παίζωσιν έν άνέσει.

’ Εάν εχητε τήν τύχην νά εΐσθε μήτηρ πολλών τέκνων, 
αίσθάνεσθε δέ ίδιάζουσαν κλίσιν καί συμπάθειαν πρό; !ν  έξ 
αύτών, προσπαθήσατε νά μή προδοθήτε διά φιλοστοργοτέρα; 
πρό; αύτό θωπεία; ή δ ι’ οίουδήποτε άλλου τρόπου. "Εχετε 
υπ’ οψει σα; οτι κατάσκοπεύεσθε υπό τών άλλουν, ότι ή ζη
λοτυπία υπεισέρχεται έν τη καρδία αύτών, ότι τό πρό; τά 
προτιμώμενον μίσο; ήρξατο ήδη άναπτυσόόμενον έν αύτοί;. 
Μή, λησμονήτε ότι τή, ζηλοτυπία έπετα ι ό μαρασμό; πολ- 
λάκι; δέ καί ό θάνατο;. Άφή,νο» ότι τό άντικείμενον τή,; ιδ ι
αιτέρα; ταύτη; στοργή; σα;, καταχράται τή ; αδυναμία; σα ;, 
σπείοον έν ταύτώ τήν διχόνοιαν έν τη οίκογενεία. Έ στέ 
λοιπόν δικαία καί αμερόληπτο; πρά; πάντα τά τίκνα  σα;, αύ- 
στηροτέρα δέ άκριβώ; πρό; τό προσφιλέστερον τή ; ίδιοτρό- 
που καρδία; σα;.

Α Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ν Α Ν Α Σ Τ ΡΟ Φ Α Ι
Μή συνοέου διά δε υμών φ ιλ ία ; μετ’ αν
θρώπου μή ανώτερου σουκατά τά αισθή
ματα. (Κονφούχιο; .

Δ έν α π ο τε ίνο μ α ι μόνον πρό ; τ ά ;  ν ε ά ν ιδ α ; ,  ά λ λ ά  κ α ί  πρό ; 
π ά σ η ; η λ ικ ία ;  γ υ να ίκ α ,·κ α ί πρό ; τ ο ύ ; ά νδ ο α ; ε τ ι ,  ε ί μο ί έ π ε
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τρέπετο νά ελπίσω οτι αί γρχρψαί αυται ήθελονχ.αί ΰπ’αυτών 
αναγνωσθη.

Μέχρι σνίριερον ίέ ν  ένοήσαμεν είσέτι ακριβώς τήν έπιρροήν 
ήν εξασχ,ουσιν εφ’ ημών, έπί. ηού χαρακτήρας ημών, αί μετά 
των άλλων σχέσεις ημών. Θεωροϋμεν εαυτός αρκούντως ίσ- 
χυρας, όπως αντισταθώμεν εις τήν επιρροήν ταύτην, άγνοού- 
σαι δτι η καθημερινή μετά των άλλων συνάφεια έπ ιίρα τόσον 
έφ’ ημών, ώστε ανεπαισθήτως καί έν άγνοια μας άπομιμού- 
μεθα καί οικειοποιούμεθα παν τό περί ημάς· λέγουσα ταύτα 
δεν προτίθεμαι βεβαίως νά παραδεχθώ τάς περιβόητους δο
ξασίας του Λετοές, δστις ού μόνον κατατάττει τον άνθρωπον 
εις τό γένος καί είδος των πιθήκων, αλλά καί κατ’ ευθείαν 
έκγονον τούτου άποκαλεί αυτόν.

’Αφού λοιπον αι μετα των άλλων σχέσεις τοσαύτην έξα- 
σκούσιν έπιρροήν επί προσώπων έχόντων πείραν τής ζωής, 
ποσον ή επιρροή αύτη δύναται νά έπιδοάση έπ ί τής νεανικής 
εντελώς φαντασίας· ουδέποτε οί γονείς έμβαθύνουσιν εις τό 
σπουδαΐον τούτο ζήτημα, ούτε προφυλάττουσιν αρκούντως τά 
τέκνα των άπο τού κίνδυνου τούτου. Πόσα -καλά φυτά κατα
πνίγονται καί καλοί σπόροι εντελώς χανονται έ'νεκεν τών έν 
τή αυτή γη άναφυομένων ζιζανίων.

Τά παιδια πρώτα ΰφίστανται την έπιρροήν τών μικρών 
συντρόφων τω ν. Έ ξ υπηρετών καί κακοανατεθραμμένων συν
τρόφων προσκτώνται την έζιν τού κακολογεΐν, τού έκφράζε- 
σθαι χυδαίως καί αναιδώς κ .τ .λ . καί όμως ό μέγας κίνδυνος 
έγκ ειτα ι αλλαχού· διότι δύναται τις νά άποδείξη τάς ελλεί
ψεις ταύτας τών μικρών συντρόφων, ούς ό παΐς βλέπων τιμω- 
ρουμένους καί έπιπληττομένους αποφεύγει άφ’ εαυτού νά τούς 
μιμηθή, τα μέν έκ φοβου μή τά αυτά πάθη, τά δέ καί έξ α
ποστροφής : ενταύθα ή κακία είναι καταφανής, δ ι’ § καί
φευκτέα· ούσα δέ γυμνή καί άνευ περικαλυμμάτων εμπνέει 
αφ’ εαυτής αποστροφήν καί φρίκην. Διότι οΰδείς θέλει επ ι
θυμήσει νά μιμηθή τον δολοφόνον 8ν έν τή φυλακή του επ ι
σκέπτεται. Ή  υπό τόν πέπλον όμως τής υποκρισίας κεκα- 
λυμμένη κακία, ή'τις υπό τά προσωπεΐον τούτο εΐσάγεται 
πανταχού, ήτις επ ιβάλλετα ι, ούτως είπεΐν, άνεπαισθήτως, 
αυτή είναι ή μόνη ής τά ίχνη μένουσιν εντετυπωμενα καί 
διά παντός ανεξάλειπτα.

Αί τοιαύται λοιπόν σχέσεις οδυνηρά έ'χουσιν αποτελέσματα 
διά πάσας τάς ηλ ικ ία ,. Έγνώρισα άνδρα πεντηκονταετή ό- 
στις υπήρξε τύπος καί υπογραμμός έναοέτου οικογενειάρχου 
καί πατρός, νά παρασυρθή έν τή προβεβηκυία ταύτη ηλικία 
καί άποξενωθή τής οικογένειας του έ’νεκεν κακών καί δια- 
φθαρμένων φ ίλω ν  τοιούτων σχέσεων οδυνηράς συνεπείας πα- 
ρετήρησα καί εις νεάνιδας καί εις νεαράς τριακονταέτιδας γυ 
ναΐκας, ών καί αισθήματα καί χαρακτήρ καί ζωή παρηλλάγη.

Τό τοιούτον κακόν δέν προκύπτει απλώς έκ τού οτι b φ ί
λος ή ή φίλη τυγχάνουσι κακοί καί επιλήψιμοι, άλλ’ έκ τής 
διακαούς επιθυμίας ύφ’ ής ούτοι φλέγονται, όπως συμπαρα- 
σύρωσι καί τούς άλλους εις τήν άβυσσον τής κακίας, ί'δω- 
σιν αυτούς περιφρονουμένους καί ενόχους ώς αυτοί· ένώ του
ναντίον εί οί άπαξ ολισθήσαντες ούτοι ήσαν αρκούντως γεν
ναίοι καί μεγαλόψυχοι, όπως όμολογώσι τοΐς άλλοις το κα
κόν δπερ προέ'κυψεν αύτοΐς έκ τών όλεθρίων αυτών ελαττω
μάτων, ήδύναντο καί σωτήρες τής κοινωνίας δικαίως νά άπο- 
κάλώνται. Δυστυχώς σπανιώτατα άπαντώμεν τάς εξαιρέσεις 
ταύτας· σπανίως ευεργετική χειρ δυκνύει εις ήμας τήν άβυσ
σον ή κρατεί ημάς εις τό χαΐνον χείλος, ένώ τουναντίον μυ
ριάδες χειοών ώθούσι, σύρουσιν ημάς πρός τό αχανές βάθος 
καί τούτο ΐνα λάβωσι τήν εύχαρίστησιν νά ίδωσι τόν πλησίον 
τω ν, ού μόνον έπί τής άθλιας βαθμΐδος έφ’ ής ούτοι ίσταν- 
τα ι, αλλά καί έτι κατωτέρω. Μ α ρ ί α  Μ α γ ρ ο γ ΟΡΔα ί ό τ .

ΕΚΚΥΒΕΥΣΙΣ ΛΑΧΕΙΟΥ ΕΚ 400 ΓΑΜΒΡΩΝ.

Νέα πόλις ίδρύθη πρά τίνος έν ’Αμερική κληθεϊσα Green— 
city, κανονικώτατα εκτισμένη, μέ μεγάλας καί εύρείας ο
δούς, μέ εκκλησίαν, ύδραγωγεΐον, μέ ιδίαν κυβέρνησιν καί 
οκτώ χιλιάδας έπτακοσίους ογδοήκοντα κατοίκους.

Έ κ τής άπαριθμήσεως τών κατοίκων έξήχθη δτι 7 ,525  
ήσαν άνδρες νέοι υγιείς καί σφριγώντες καί 572 γυναίκες, 
έκ τών οποίων 156 ήσαν ηλικίας άπό 20 μηνών Ιως 12 ε
τών ή απο 50— 65 έτών. Έ κ τών ΰπολειπομένων 320 , 
νεαι μέν δεκαεξαέτιδες περίπου ήσαν 207 άπασαι μεμνη- 
στευμέναι καί 312 γυναίκες υπανδροι. Καθ’ έκάστην δέ ό 
πληθυσμός τών άνδρών αυξάνει διά τής άφίξεως νέων, ζητούν- 
των πόρον ζωής έν τή νέα ταύτη μητροπόλει.

Α ί αοχαί συνήλθον έν σπουδή εις συμβούλιον, ι'να λάβωσι 
μέτρα κατά τής λειψογυναικείας, ήτις ήπείλει δευτέραν εκ- 
δοσιν έπιθέσεως κατά τών νέων Σαβινών. ’Αλλά τι νά πρά- 
ξωσιν ; Πρέπει νά εύρεθώσι κεφάλαια, εΐπεν ο πρόεδρος καί 
διά τού τρόπου τούτου θέλομεν εΰρει γυναίκας διά τόν αν
δρικόν πληθυσμόν τής πόλεώς μας. Τήν έπαύριον τού συμ
βουλίου έτοιχοκολήθη εις άπάσας τάς οδούς τής πόλεως ή 
εξής εΐδοποίησις. «Ο ί επ ιθυρ ,ονττ ις  r à  ννμφενθώσιν  à ς Jtpo- 
σέΛθασι r à  ε γ γ ρ α ρ ώ α ν  i r  τω χαταΛόγω τής ό η μ α ρ χ ία ς .

Έ ν μια ημέρα 5, 000 πολιτών είχον έγγραφή εις τόν 
κατάλογον τούτον. Τό συμβούλιον συνήλθε καί πάλιν καί 
συσκεφθέν άπεφάσισεν, όπως έκαστος τών έγγραφέντιυν 
πλήρωσή δΓ απόκτησιν συζύγου πενήντα δολλάρια. Θά 
συλλέξωμεν διά τού τρόπου τούτου, είπεν ο πρόεδρος, 2 8 0 , 
650 δολλάρια ήτον 1 ,403 ,250  δραχ. δι’ ών έφωδιασμένη ει
δική επιτροπή αναχώρηση δ ι’ Ευρώπην πρός εΰρεσιν γυ- 
ναικών. Διά τού ποσού τούτου ύπολογιζομένων τών δα
πανών έκάστης αυτών εις 500 δολλάρια, θά δυνηθώμεν νά 
προμηθευθώμεν τετρακοσίας νέας γυναίκας υγιείς καί εόρώ- 
στους. Μετά τούτο θά κληοώσωμεν τά ονόματα τών έγγρα- 
φέντων καί τετρακόσιοι εύδαίμονες θέλουσι διά τού τρόπου 
τούτου προμηθευθή τό άπαοαίτητον ήμισυ των. Ή  ιδέα 
αύτη έπέφερε τό ποθητόν άποτέλεσαα· δίς δέ τού έτους έπα- 
ναλαμβανομένη ή έκκύβευσις τού λαχείου τούτου άναπληροΐ 
τήν έλλειψιν τών γυναικών, αίτινες δέχονται ευχαρίστως ώς 
συζύγους τούς διά 500 δολ. προικοδοτουμένους καί μεταβαί- 
νουσι νά ζήσωσιν εις τόν νέον κόσυιον, άνατρέπουσαι τήν 
καθιερωθείσαν συνήθειαν τής ποοικοδοτουμένης γυναιχ.ός. 
Παρ’ αυτών δέ απαιτούνται τά εξής· φυσιογνωμία ευχάρι
στος, πιστοποιητικού ιατρού περί τής υγείας αυτών, πιστό- 
ποιητικόν τού δημάρχου περί τών χρηστών ηθών αυτών καί 
αποδεικτικόν προκαταρκτικής σχολής.

Φαίνεται δτι ή βόρειος Ευρώπη άναπληροΐ έκάστοτε τήν 
έλλειψιν ταύτην, διότι δέν έπεσκέφθη μέχρι σήμερον τήν 
πόλιν μας τό κομητάτον τούτο, τού προέδρου τού οποίου η 
διεύθυνσις έ'χει ώς έξής :

M r Julius P ratt, President de la lo terie  m atri- 
niale, Gran City-Newada (Etats unis d ’ Amérique)

Π Ο Ι Κ Ι Α Α
Ή  πτυχιούχος εκείνη έν Παρισίοις πτωχή κόρη, περί ής 

άλλοτε εΐχομεν γράψει οτι, μετεμφιεσθεϊσα εις άνδρα έζή- 
τει οίαν δήποτε χειρονακτικήν έργασίαν, όπως κερδίση τόν 
άρτον της καί ήτις μικρού δείν άπέθνησκε τής πείνης, ε— 
τυχε κατά τάς εύρωπαΐκάς έφημερίδας άποκαταστάσεως ά- 
προσδοκήτου καί ευτυχούς. Πλούσιός τις ’Γσπανός ονόματι 
Ριχάρδος Μίλαν άναγνούς έν τ ιν ι έφημερίδι τά κατά τήν κό
ρην ταύτην, ητήσατο τηλεγραφικώς τήν χεϊοα αυτής παρ»

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

τού δημάρχου τής μ,ικράς πόλεως, έν ή ή οικογένεια αυτής 
διέμεινε. Τό τηλεγράφημα έπηκολούθησε συγκινητική επ ι
στολή μετά χρηματοδέματος πρός τόν αυτόν δήμ,αρχον καί 
μετά τής παρακλήσεως, όπως άναλάβη ούτος τήν προστασίαν 
τής κόρης καί τήν περί τών άναγκαιούντων αυτή προετοι
μασίαν, μέχρι τής άφίξεως τού μέλλοντος συζύγου καί φυ
σικού αυτής προστάτου. Μετά 15 ημέρας ή ευτυχής κόρη 
εντελώς υγιής, ευτυχέστατη και μειδιώσα έξήρχετο τού ναού 
τής πόλεως υπό τόν βραχίονα νέου ώραίου καί στιβαροΰ άν- 
δρός, δστις εφαίνετο ύπερηφανευόμενος διά τήν ευγενή καί φ ι
λάνθρωπον αυτού πράξιν.

‘Ο αριθμός τών κατ’ έτος υπό ’Αμερικανικών ’Εφημερί
δων ει’σπραττομένων έκ τών ειδοποιήσεων ποσοτήτων ανέρ
χεται εις 40 ,500 ,000 . Ή  Έφημερίς Herald εισπράττει 
δέκα περίπου εκατομμύρια ήτοι 30 ,000 φράγ. καθ’ ημέραν. 
Το ποσον τούτο είναι εν τούτοις κατώτερον τών υπό τούΧγό- 
r o v  ΐ ο ν  A o r d i r o v  είσπραττομένων. Ή έφημερίς Staats 
Zeitung εισπράττει έτησίω; 9 εκατομμύρια καί ό Χρόνος  
τής Νέας Ύ όρχης  7 ,300 ,000  φρ. Οΰδέν δέ ’Αμερικανικόν 
φύλλον εισπράττει ετησίως όλιγώτεοα τών 500 ,000  φοάγ- 

έξ ειδοποιήσεων.κων
χ.·ν*

Παράδοσίς τις σωζομενη καί μέχρι σήμερον παρά τοΐς Πο- 
λωνοΐς περί τής μαντικής τών μελισσών δυνάμ.εως, υποχρεοΐ 
τούς τών χωρίων κατοίκους εις τρομεράν προ τού γάμου δο
κιμασίαν. Οί μελλόνυμφοι τίθενται εις τήν έγκρισιν τών με
λισσών, εκτιθεμενοι εξωθεν κυψελών εις τήν πλήρη διάκρισιν 
τών φιλέργων τούτων άλλά καί κεντροφόρων έντόμων. ’Εάν 
αί μέλισσαι δέν κεντήσωσι διά τών κέντρων αυτών τούς μελ
λονύμφους, σημεΐον δτι άμφότεροι είσίν άθώοι, αγνοί καί ά
σπιλοι, καί δτι ό βίος αυτών θέλει διαρρεύσει έν γλυκύτητι 
καί φιλεργία : έάν τουναντίον αί μ-έλισσαι δήξωσι τόν έτερον 
τών μελλονύμφων, τότε ό γάμος διαλύεται.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

περιουσίων των φιλανθρα 
κα-αστηματω ν δι' αμέσου έποπτείας τής Κυβερνήσεις.

Ο ενταύθα «διδασκαλικός Σύλλογος» άνέλαβε τήν παράστασίν τού 
«Φιλοκτητου» εις την αρ/αίαν Ε λληνικήν επί τής μουσικής τού γερ- 
μανοϋ μουσουργοί Bender, διώρισε δέ τρι·, ελή επιτροπήν, ήτις θά 
φροντίση περί τής έν γενει διεξαγωγής τής παραστάσεως.

Μεταξύ τών νεων διδασκαλικών διορισμών μετ' εΰχαριστήσεως άνέ- 
γνωμεν και τον προβιβασμόν τής ευφυούς καί λόγιας δεσποινίδος 'Ελέ
νης Αδριοπουλου εις διευθύντριαν τής α'. δηυοτικής σχολής. Συγχαί— 
ρομεν τή  τε εν λόγω δεσποινιδι ώς καί τούς αρμοδίους διά τήν δικαίαν 
καί επ ιτυχή τ α ύ τ (ν προαγωγήν, έξ ής εξασφαλίζεται ή βελτίώσ ς καί 
ή πρόοδος τής ύπό τήν διεύθυνσιν αυτής δηαοτικής σχολής.

ΓΑ Λ Λ ΙΑ . — Ή σχετική πρός τήν Σουέζειον διώρυγα σύμβασις 
μεταξύ I αλλιας καί ’Α γγλίας ύπεγράφη σήμερον. Ό  βουλευτής Κου- 
νέα s Ορνανος Οπίβαλε πρότασιν περί διορισμού κοινοβουλευτικής επ ι
τροπής πρός εξίτασ ιν τής σκανδαλώδους ύποθέσεως τής εμπορίας τών 
παρασήμων.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ. — ’Άνθρωπός τις συνελήφθη ε ί; Βάιναν, όστις ώμο- 
λόγησεν οτι οωροδοκιθείς άπεστάλη εις Βουλγαρίαν, όπως δολοφονήση 
τόν π ρ ίγκ ,π α  τ  C Ιίαβούργου.—Ό  πρ.γκηψ Φερδινάνδος προσέφεοεν έκ 
το ; ιοίου του βαλαντίου προκαταβολήν *έξ 1 ,000 ,000  ιpp. ποός συμ- 
πλήρωσιν τών βουλγαρικών σιδηροδρόμων.

ι Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
’Εξακολουθεί έκδιίομένη μετ’ άπαοαμίλλου επιτυχίας ή κ αλλ ιτε

χνική τής «'Εστίας Πινακοθήκη» περιέχουσα έκάστοτε άρίστας κατά  
τε τήν εμπνευσιν καί τήν έκτέλεσιν εικόνας. Τό α'. μέρος τού γ'. ουλ- 
λαδιου αυτής τό άρτι έκδοθέν περιέχει είκόνσς μαγευτικού όντως κάλ
λους ώς τό εις νύμφην μεταβαλλόμενον κύμα καί παρασύραν άτυχή  
ναυαγόν, τήν σκηνην έκ τού ’Ρωμαίου καί τής Ίουλιέττης έν ή ό πα- 
■’■ήρ Λαυρέντιος συνενοί αυτούς διά τού γάμου, τόν χαιρετισμόν τού έα-  
ρος κτλ. Έ λπίζομεν δτι δέν ύπίρ/ει  ελληνική οικογένεια μή έπιδιώ· 
ξασα τήν απόκτησιν τής ύπό πασαν εποψιν καλλίστΓς’ταύτης πινακο- 
θηκης, αφού μά/.ιστα καί ή ευτελής τ ιμ ή  τής συνδρομής καθίστησιν 
αύτήν προσιτήν εις πάντας.

Έξεδόθη ό ά. καί β’. άριθμός τού περιοδικού τής «Ά ναπλάσεω ς»  
ανήκοντος τω όμωνύαω συλλόγω τώ σκοπούντι τήν άνάπλασιν καί όιορ-
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Ό  κ. Δόγμαν έμάντευσεν έν αύτώ  τόν ήρωα τής ημέρας" έστράφη 

-πρός τό παράθυρον καί είδεν έξερχόμενον μέ τόν πίλον στραβά, τάς 
χείρας έν τοίς θηλακίοις καί μέ βήμα πηδηκτόν, εκείνον ού τήν σκιάν 
μόνον διείδε διά τής θύρας.

Ή  κυρία Δόγμαν ένεφανίσθη.
Μίτο μικρά νοστιμούλα μέ υφος ψευδοσυνεσταλμένον. Θά μέ συγχω- 

ρήσητε, Κύριε, εΐπεν, άλλά  δέν έπερίμενα έπίσκεψιν τόσον ενωρίς δ ί  
δ καί ήναγκάσθην νά σάς κάμω νά άναμείνητε.

Κυρία μου, τή  είπεν, ή ύπόθεσις ήτις μέ φέρει εδώ εΤναι σοβαρά. 
Είξεύρετε δτι δ σύζυγός σας έρράπισε Κύριόν τινα  . . .

Ή Κυρία Δόγμαν σχεδόν άνωρθώθη έπί τής έδρσς της. Ουδέποτε 
έβαντάζετο δτι ό άσπονδος ουτος έχθρός τής συζύγου του παρουσιάζετο  
πρό; αύτήν ώς ύπερασπιστής τής τιμής έκείνου.

Ό  κ. Μέοεϋ χωρίς νά τή  δώση καιρόν ΐνα συνέλθη. προσεθηκε1 γνω
ρίζω τάς α ίτιας τής ρήξεως ταύτης.

Ή κ. Δόγμαν ήρυθρίασε καί τά  βλέμματα πρός τά  κάτω έστραμ- 
μένη είπε μέ ασθενή φωνήν ". Δέν εννοώ, Κύριε . . .

Θά σάς τό έξηγήσω, Κυρία μου1 δ σύζυγος σας συγκατατίθεται να
Χτυπηθή μετά τού εχθρού του, δστις μοί φαίνεται έπιτήδειος κα- 
τεργέρης.

Ή κ. Δόγμαν έρυθοιώσα άνωρθώθη, δπως ύπερασπισθή ίσως τόν 
προσδαλλόμενον.

Αυτή είνα' ή γνώμη μου, είπεν ; Τόν ειδον προ ολίγου έξερχόμενον 
εντεύθεν καί αμέσως έσχημάτισα τήν περί αυτού ιδέαν μου.

“Εχει καλώς, Κύριε, άλλά πού θέλετε νά φθάσητε έπί τέλους· μή  
λησμονήτε, δτ·. είμαι γυνή.

Λοιπόν, Κυρία, δ σύζυγος σας μονομαχεί αυριον καί έγώ θά τώ χρη
σιμεύσω ώς μάρτυς. Ε ίμαι όμως βέβαιο; δτι δ σύζυγός σας θά έξέλίη  
νικητής· λοιπόν θέλετε νά εισθε ειλικρινής μαζή μου ; έπιθυμώ νά 
σάς φανώ χρήσιμος. Είπατε μοι δμως, τ ’ πρέπει νά πράξω πρός 
τούτο ; Τις τών δύο πρέπει νά φονευθή ;

Μέ κάμνετε νά τρέμω, κύριε βαρόνε, ειπεν αυτη.
’Ιδού αί γυναίκες, είπεν δ κ. Μέρεϋ. Κατορθώνουσι μετά γλυκύτητος, 

μέ τά  ώραία των μειδιάματα, μέ τά  λευκά των χεράκια, δια τήν ίκα- 
νοποίησιν τών μικρών ίδιοτροποιών τω - νά βά/.λωσι δύο ανθρώπους νά 
άλληλοσφαγοϋν, καί δταν άποδείξη τις αύταίς τούτο δια τών τεχνικών 
λέξεων, καταλαμβάνονται ύπό φρίκης καί τρόμου. ’Εξετάσωμεν, Κυρία, 
τό πράγμα κατηγορηματικώς. Ή πατήσατε τόν σύζυγόν σ^ς ;

Ή  κ Δόγμαν έξερράγη εις λυγμούς. Σάς δρκίζομαι, Κύριε.
Μήν όρκιζεσθε, Κυρία. Α φού κλαίετε, άρκεί. Τσύτο είναι σημείον 

μετάνοιας.
Πιστεύω περισσότερον εις τήν μετάνοιαν η εις τή» αθωοτητητα τών 

γυναικών, πολύ περισσότερον δέ εις τά  δάκρυά των ή ί εις τούς ορκους 
των. Χάριν υμών ένοχου ή αθώας δύο άνθρωποι μονομαχουσιν αυριον δ 
έτεοος τών όποιων είναι σύζυγός σζς και πατήρ τών τέκνων σας. I οεμα- 
θετε βεβαίως άτού προ ολίγου δ εις έκ τών ουο τούτων ανθρωπων δ ιαη 
εχων δικαίωμα τ ι έφ- ΰμών ή τ ·  πλησίον σας. Απο τής στιγμής εκεί
νης εί’χετε καιρόν έν τή  διανοία σας να εΰγηθήτε τ'ς τών δύο ώφειλ* 
νά έπ ιζήτη τού ετέρου. “Ισως πρό τόσον σπουδαίου αποτελέσματος με
τανοείτε διά τό σφάλμα σας καί πκρακαλείτε τόν Θεόν διά τόν σύζυ-
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γάνωσίν τής κοινωνίας διά τοΰ χριστιανισμού Εξυπηρετούμενου _ύπδ των 
έπι=τημών καί τε/νών. Ό  σκοπός τοΰ ε’φημένου Συλλόγου ήν όντως 
ύψτ,λ'ος καί άγιος· έπικροτοΰσαι όθεν εις την ιορυτιν αύτώ εύχόμεθα 
δπως τής δεού-ης τύχη  ύπδ των απανταχού ομογενών ύποστηρίξεως. 
Περιεχόμενα τής «Άναπλάσεως». Έκθεσις τών κατά τον Σύλλογον.—- 
Δήλωσις τής έπί τής έκδάσεως τοϋ περιοδικού έπιτροπεί>ς.— 'Επιστολή 
Ίωάννου Σκαλτσούνη. — Τί πρέπει νά έννοώμεν λέγοντε.- « Ά νά π λα - 
σιν (ύπ'ο Μ. I αλανοΰ). — ’Υπάρχει, ποίηιαα, (ύπδ Κ. Διαλεισμά). —  
Ή  ήθικοποίησις τής κοινωνίας ό πρώτιστος παράγων τής δικαστικής 
άναπλάσεως (ύπδ Εύθ Καραχάλου. — Αί τρεις άναπλαστιχαί δυνά
μεις (ύπο Κ. Διαλεισμά;. — Ή  Ελεημοσύνη ’εξασφαλίζουσα - ήν περι
ουσίαν ημών (ύπδ Δ. Γεωργίου]. —  Ποίκιλα /.τ/..

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ αν Φ. Φ. Βειολίνον. Έλήφθησαν· δημοσιευβήσονται· εις επιστολήν 

άπαντώ μιν προσεχώς, φύλλα άπεστάλησαν εις Βομβάην. — Καν Ε.Κ. 
Τήνον. Έλήφθη. — Καν Κ . Κ . Παρισίους. Άπόδειξις άπεστάλη. — 
Καν Π. Π. ’Αθήνας. Διατριβή έλήφθη- δημοσιευθήσεται προσεχές φύλ- 
λον. — Καν Κ . Ν. Κ. Μούγλα. Άνααένομεν ονόματα, όπως άποστεί- 
λωμεν φύλλα. — Κ αν P. Α. Σ. ΐνα άφαιρέτητε τάς εσχηματισμένας 
επί τοΰ δέραατος φακίδας λαμβάνετε 20 γραμμ. λευκοϋ πηλού, 20  
γραμμ. έλαϊχοΰ όξέως,’ 4 γραμμ. ύπονιτρικοΰ βισμουθίου, καί ΊΟ στα
γόνας μυρου λι^ανωτιδος (essence de romarin) αναμιγνύετε ταΰτα  
πάντα καλώς· χρίετε τδ προιωπον πρωίαν καί έσπεραν επιπασσουσα 
αύτδ δια κόνεως όουζίου (poudre de riz). Έάν δέν έξαλειφθώσιν εντελώς 
θελουσιν όυως άφομοιώθή πρδς τήν χροιάν τοΰ δέρματος. — Καν Ου. 
1. Κυπαρισσίαν. Δημοσιευθήσεται μετά μεταλλαγών τινων. — Καν 
©. Μ Χοήματα έλήφθησαν. Εΰγνωμονοΰμεν. — Καν Μ. Α. Δ. Τή
νον ̂ Αποσταλήσεται. — Κ αν 11. Ρ. Καλάμας Εις Βαρύ πένθος δέν 
φέοουσιν έπα·,ωφόριον,άλ/.ά σάλίον μακρόν. —Καν Μ 01. ’Αλεξάνδρειάν. 
Οίανδήποτε ηλικ ίαν και άν εχη ή εις β'. γάμον ερχόμενη χήρα φέρει 
φόοεμα χρωματιστδν μετάξινον ή βελούδινον, δεν φέρει ανθη, αλλ ’ 
ούτε άνθοδέσμγν, καί νυμφεύεται άνευ θορύβου, άπάδοντος πρδς τήν θε- 
σίν -,ης. Κ αν Μ. Ρ. ’Αθήνας. Βρέξατε τδ μελανωθέν μέρος διά γα- 
λακτος καί κατόπιν πλύνετε μετ άμμονιας.— Κον Ε Β.Κέρκυραν. Χρή
ματα έλήφθησαν' είιγνωμονοΰμεν Κα< Δ. Π Κεφαλληνίαν. Παράοο- 
ξος ερώτησις· άπαντώμεν δι" έπιστολής. — Καν Θ Μ. Τεργέστην. 
ΈλήοΟησαν· Ευχαριστούμε-/.

γόν σας* ίσως τουναντίον ούτος σάς κατέστησε τοσον ουστυχ^ή, ωστε το/ 
θάνατον αΰτοΰ θέλετε θεωρήσει ώς τιμωρίαν ύπδ τοΰ Θεοΰ επιβαλλομε- 
νην, καί τήν χηρείαν σας ώς απελευθέρωσιν. Ομιλ,ησατε μοι ειλικρι- 
νώς. Γναρίζω τδν κόσμον μέ τά  πάθη του καί τάς προλήψεις του. Υ π ο 
θέσατε ότι άο ής στιγμής άνέλαβο. νά χρησιμεύσω ώς μάρτυς παρά 
τώ κ. Δόγμα·/ άντιποοσωπεύω τήν θείαν πρόνοιαν, ότι δε πριν ή απο
φασίσω συμβουλεύομαι τά  συμφέροντά σας ή μάλλον τάς κλίσεις σας. 
Ίδωμεν τις τών δύο πρέπει νά φονευθή ;

Ή  κ Δόγμαν προσέβλεπε τδν κ. Μέρεϋ μετά θάμβους· ούδεμία τή  
άπέμενεν άμφιοολία τερί τής ειλικρινιας του Απεφασιτε λοιπον να 
τώ άνοίίη  τήν καοδίαν της.

Όρκίζεαθε, Κύριε, ειπεν, ότι θά τηρήσητε μυστικήν τήν πρδς ύμάς 
έξομολόγησίν μου ;

Σάς τδ ορκίζομαι Κυρία.
Μάθετε λοιπόν, Κύριε,ότι είμαι πολύ όλιγώτερον ένοχο; παρ’όσον νομί- 

ζουσιν.’Άνθρωπος τις μοί έπεβλήθη παρά τήν θέλησίν μου Ύ φ'σταμαι 
τάς συνέπειας παρεκτροπή:, άλλ' ούχί κα ί πραγματικού σφάλματος 
διότι εις τδ σιοάλμα τούτο ουδέποτε συνήνεσεν ούτε δ νους, αλλ’ ουτε ή 
χαρδία μου. Συνελήφθ.-,ν έν τή  αδυναμία μου, παρεσύ.θην έν τή  άμα- 
θία μου. Δεν ήγάπων τδν κ. Δόγμαν όταν τδν ένυμφεύθην, ουτε τον 
ήγάπησα ποτέ, άλλ’ οΰτε τδν έξετίμων σχεπτομένη, ότι ήδύνατο νά 
χεοδίζη τδν βίον του’διά μέσων εντιμότερων καί νομιμωτέρων ή τών συν
ήθων παρ’ αύτώ Γνωρίζω τήν πρός ύμάς διαγωγήν του καί Ιρυθριώ
μέχρι σήμερον  Τέλος γνωρίζετε ότι ό σύζυγός μου απέχει πολύ
τοΰ νά εί αι θελκτικός· μέ ήγάπα, ουχ ηττον, μοί το ελεγεν, ικανο
ποιεί άπάσος τάς ιδιοτροπίας μου, άλλ" αί περιποιήσεις του κα'· ό έρως 
του αΰτδς ήν λ ίαν φορτικδς δΓ έμέ. Κ ατά  κακήν τύχην ό άνθρωπος 
τίετά τοΰ όποιου μονομαχεί αΰριον εσχετίσθη μεθ ημών.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Π ώ ς  β ρ ά ζ ο ν τ α ι  τ α χ έ ω ς  τ ά κ α κ ό δ ρ α σ τ α  ό σ π ρ ι α .  

’Εντός τής χύτρας έν ή βράζετε τά  όσπριά σας, φασόλια, π ιζέλ ια , φα 
κήν ή τ ι άλλο ρίπτετε συγχρόνως έντδς καθαρού πανιού δεδεμένην πο
σότητα τέφρας (στάκτης) χαθαράς, όγκου ένδς ώοΰ, όπερ άφαιρεΐτε μετα  
τδ βράσιμον. Διά του τρόπου τούτου οΰ μόνον βράζουσι χάλλιστα, αλλοο 
καί ή γεΰσις αύτών αποβαίνει εΰχυμοτέρα, καί ο'κονομία άλατος γ ί
νεται.

Σ ΥΝ Τ Α ΓΗ
Π ι λ ά φ ι  Τ ο υ ρ κ ι κ ό ν  Καδουρτίζετε ποσότητά τινα όρυζισι» 

(καρολίνας) μετά βουτύρου έντδς χάλκινης χύτρας καί έπί ελαφρας 
πυράς, άνακατόνουσαι διαρκώς· μετά τούτο ρίπτετε ζωμδν κρέατος μετα  
τομάτας η άπλοΰν ύδωρ μετά τομάτας τόσον, ώστε να σκεπαζηται ή. 
δρυζα· ανέρχεται δέ τδ ύδωρ δύο δάκτυλα τής έπιφανείας αυτής· και 
αφήνετε νά βράση έπί ασθενούς τυράς έπί 10  λ ή έν τέταρτον χωρίς 
νά βάλητε κοχλιάριον, ότε καί ή όρυζα είναι έτοιμη. ’Αποσύρετε αυ
τήν τής τυράς καί ρίπτετε άνάλογον βούτυρον έντδς τηγανιού το όποιον 
αφήνετε νά καή καλώς καί μετά ταΰτα χύνετε έπί τού πιλαφιού χω
ρίς νά άνακατώσητε καί καλύπτετε τήν χύτραν, ήν αφήνετε ούτω εκ
τός τής πυρά. 5 λεπτά μεθ’ ο σερβίρετε.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Κυρία έντιμ-.ς, μεσήλιξ ζητε ί οικίαν ή σχολείον έν ή να ύπηρετή 

ώ ; οικονόμος.. Ή διεύ'ίυνσις εις τδ γρατείόν μας.
·χι̂ .·̂. ν̂ .·χ. ^

Διδάσκαλο; τής Ε λληνικής δυναμένη νά διδάξη καί την Γαλλικήν 
ζη τε ί παραδόσεις. Ή διεύθυνσις εις τδ γραφείόν μ α ς .

-̂ .̂ .•ν ·ν̂ ν

Μ αία έμπειρος πτυχιούχος, μετελθούσα τδ έτ.άγγελμα αυτής ευδοκι
μώ ; εν τε ’Αλεξάνδρειά, Κωνσταντινουπόλει κα. Ά θηνα ις, καί εχουσα 
άριστα συστατικά προσφέρεται, ϊνα έπισκέπτηται απόρους λεχού; δω
ρεάν. Ή διεύθυνσις εις τδ γραφείόν μ .ς .

δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς "
Τ ήν  προσεχή Κ υ ρ ια κ ή ?  δημοσ ιευθήσετα ι το βραβευθεν  

δ ι τ γ η μ ά τ ι ο ν  τοϋ προαχγε. ίθέγτο ι;  δ ια γω ν ισ μ ό ν .  Μ εταζυ  τ ρ ια  * 
κ ο ν τ ά  π έ ν τ ε  το ιοντων  αποσταΛ έντων ή μ ΐν  ¿ν  μ ό ν ο ν  β ρ α “ 
βεΰετα ι ,  έ'ζ ό'ε κ ρ ίν ο ν τ α ι  ά ζ ία  επ α ίν ο υ  δ ι ’ 6 κ α ί  δημοσ ιε υ -  
θήσοντ  α ι .

Ό  νέος ούτος ήτο δυστυχής, κατά συνέπειαν μοί ένέπνεεν οίκτον καί 
συμπάθειαν' βαθμηδόν καί κατ' ολίγον ούτος εκερόισε τήν εμπιστοσύνην- 
μου, ήν κακώς έξεμεταλλεύθη· ότε δέ ένόησα ότι ειχον άδικόν ητο 
πλέον αργά, πολύ άργά.Είχον τήν ανοησίαν νά γράψω έπιστολάς τιναςΓ 
δΓ ών ό άθλιος μέ ήπείλει. Δέν αγαπώ λοιπόν τδν άνθρωπον αύτόν, 
τδν όποιον δεν δύναμαι και να εκτιμώ όιοτι, ως σας ειπον, εξεμεταλ— 
λεύθη τδ δυσάρεστον τής θέσεώς μου. ’Α λλά τ ί νά κάμω ;

Έ πήλθεν ή προχθεσινή σκηνή. Ή μ,ονομαχια θα λαδη  χω ράν αυ- 
τος ε ίν ι ΐ  ον ειδετε έ£ε3χό[Αενον εντευθον και ον ικετευσα όπως παραι- 
τηθή τής μονομαχίας· μοί ειπεν ότι αδυνατεί νά πράξη τούτο, άλλα  
μοί ύπεσχέθη ότι σέν θά φονεύση τδν σύζυγόν μου, ύπδ τδν όρον τού να  
τδν ακολουθήσω μετά τήν μονομαχίαν έγκαταλείπουσα σύζυγον καί 
τέκνα. Ί'πεσχέθην πάντα ταύτα, ϊνα σώσω τήν ζωην τού κ. Δόγμαν, 
όστιξ ®εΰ! αγνοεί πόθεν λαμβάνει τ ις  τδ ςιφος ίνα  μονομαχηση. Α υτη  
είναι ή αλήθεια, Κύριε, ήν εμπιστεύομαι πρδς ΰμάς ώς πρός τδν Θεόν- 
αύτόν.

’Ο κ. Μέρεϋ ήκροάσθη τής άφηγήσεως ταύτης μετά προδήλου συγ- 
κινήσεως. Δέν μοί είπετε όλην τήν αλήθειαν, έπανέλαβε.

Ν αι, Κύριε, σάς βεβαιώ.
"Οχι, ύπάρχουσι λεπτομέρειαί τινες, ας έλησμονήσατε. Ά π α γω ν  

ημάς ό νέος αύ δς αυριον συναινεί, όπως άφήσητε τά  τέκνα σας τω  
κ Δόγμαν ;

Μ άλιστα Κύριε.
’Α λλά  σάς έπιτρέπει νά παραλάβητε άλλο τ ι έλαφρότερον τών τέ 

κνων σας, τούτέστι τά  πολύτιμα κοσμήματά σας καί όρισθείσαν τ ιν»  
παρ' αυτού ποσότητα χρημάτων. ,

(’Ακολουθεί).


