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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Γ ίμ-κ  ήτοι συναλλαγαί έμπορικαί.— Κ αλλιεργήσατε τ τ ν  προς τήν 

•φόϊΐν άγάπτ,ν (ύπό κ.Ε’ιρήνηςΛ αχανά).— Θέα-ρον (Οπό κ.Σοφίας Σ.) 
— Γυναίκες ιατρο ί.— Τρία φορέματα εΰθι,να ή εν βαρύτιμον. — Έ λ-

— Έ πιφυλλίς.

ΓΑΜΟ! ΙΙΪΟ ΙΣ Γ Ν Α Λ Λ Α Γ Α Ι ΕΜΠΟΡΙΚΑ!
Ε,.'Υπάρχει παλαιά τ ι ;  παροιμία λέγουσα : «παπούτσι απο 
τόν τόπο σου καί ά ; είν’ καί μπαλωμ.ένο)). Διά τούτου υπο
δεικνύεται σαφώς, οτι ό σύζυγο; τάν όποιον προτιθεμεθα νά 
έκλεξωμεν δ ιά  τάν θυγατέρα ;χα;, οφείλει νά είναι γνωστό; 
ήμϊν υπό πάσαν έποψιν, όπω; δυνάμ.εθα νά κρίνοιμεν εάν τά 
αισθήματα, ή ανατροφή, αί έξεις τούτου συνταυτίζονται μετά 
των τού τέκνου μα ;. Διότι ή άσχημία ή καί τό δυσανάλογον 

; τά; ηλικία; δεν άποτελούσιν η σπανιώτατα την δυστυχίαν 
των συζύγων, ενώ ή από κοινού συμβίωσι; μ,εταβάλλ,εται ει; 
μαρτύριον, άφ’ ή; στιγμή ; ό ηθικό; βίο; αυτών ευρίσκεται ε ι; 
άντίθεσιν.

Ή  εκλογή λοιπόν τού συζύγου, έν σχέσει πάντοτε πρό; τήν 
ηθικήν καί πνευματικήν άνάπτυξιν τή ; γυναικόί, αποτελεί 
τήν βάσιν, έφ’ υ ;  δύναται νά έδραιωθή ή άμφοτέοιυν τούτων 

-■ μέλλουσα ευδαιμονία. ΓΙλήν φεύ ! ! πόσον οι γονείς άπέχουσι 
τού νά σκέπτωνται ούτω, καί πόσα δυστυχήματα και παρεκ- 
τροπαί καί βίο; απεγνωσμένο; έκ τή ; μέχρι τούδε έπικρατη- 
•σάση; παρά το ϊ; πλείστοι; γονεύσι προτιμήσεω; τή ; υλικής 
■μάλλον ή ηθική; τού τέκνου αυτών άποκαταστάσεω;. Έ άν ο 
μελλόνυμφο; είναι πλούσιος τούτο αρκεί κατά τήν κρίσιν των 
πολλών καί αυτών πολλάκι; τών νεαρών δεσποινίόων μα;, 
όπω; καταστήση αυτά ; ευτυχεί;. 'Η υγεία  είναι καί αυτή 
δευτερεϋον  ζήτημα· ή ανατροφή, τά αισθήματα, πάντα 
ταύτα τίθενται έν παρέργω, άπένχντι τού παντοδυνάμου χρή
ματος. Κόρη μου, λέγει ή μήτηρ, ΐνα πείση τήν έσθ’ ότε 
δυσανασχετούσαν θυγατέρα, είναι πλούσιο;, θά έ'χη; άμαςαν^ 
¿ραία; έσθήτα;, θά ταζειδεύη; κατ’ έτος, θά, θά ......  καί ή

κόρη σπανίω; άνθίσταται ε ί; τού; πειρασμούς τούτους αγνοούσα 
ή δύστηνο; ότι ευκόλως εξοικοιούταίτι; μ.έ τα ; υλ ικά ;, πρόσ
καιρο υ ; καί μ.αταία; απολαύσεις, ε ι; α ; τοσον ευχαριστώ; θυ
σιάζει ολόκληρον τόν βίον αυτής, δστι; είναι φεύ ! ! φρικω- 
δώ ; μακρά; διά τού; στερούμενου; παση; ηθικής καί πνευμα-
τική ; εύχαριστήσεως.

Καί ένόσω μεν ή ματαιότης τ ι ς  κόρη; ένέχεται εί; τήν 
έκλογήν τού τοιούτου συζύγου, τοτε δικαίως αύτη ΰποφερει 
καί τά ; έκ τή ; ματαιότητο; ταύτης συνεπεία;· από τή ; στ ιγ 
μή; όμως, καθ’ ήν ή κόρη ανθίσταται ε ί; παρομ.οίας φύσεως 
συνοικέσιον, τότε ή ευθύνη π ίπ τει όλη κατά τής μωρά; τών 
γονέων πλεονεξίας, έν η οίκειοθελώ; θάπτουσι τήν τών θυγα
τέρων αυτών ευδαιμονίαν. Ή  άγοροπωλησία,ήν έν ονόματι τής 
δήθεν άποκαταςάσεω; τών τέκνων αυτών έκτελούσιν,είναι βάρ
βαρος καί κτηνώδη; συνεπαγομένη ώ ; έπί τό πολύ τήν δυστυ
χίαν ολοκλήρου μελλούση; νά σχηματισθή οικογένειας. Ή  κό
ρη μου είναι παιδί ακόμη, μόλις δεκαοκταέτις, δέν γνωρίζει
τήν ευτυχίαν της, σάς απαντώσι πάντοτε· είναι ψευδές* ή 
κόρη ένστιγματικώ ; κατανοεί καί έμβαθύνει μετά θαυμαστής 
διορατικότητο; ε ί; τά μύχια τής ψυχής έκείνου, μεθ’ ου 
θέλει συνδέσει διά παντό; τήν τύχην αυτή ;, έάν έννοήται ε- 
τυχεν ανατροφή; υγιούς καί επιμεμελημ.ενης* ζητήσατε λοι
πόν τόν μ.νηστήρα τή ; θυγατρό; σα:, αλλά υποβάλλετε αυτόν, 
πριν ή άποφασίσητε,εις τόν έλεγχον αυτής- ας γνωρισθώσιν,α; 
μελετηθώσιν άμοιβαίως καί τότε μόνον δύνασθε άνευθύνω; 
νά έκφέοητε τό άμετάκλητον έκεΐνο ν α ι ,  εξ ού τό παν εςήρ- 
τηται. Μήν ήσθε τυραννικοί, ώ πατέρες, όσο| αφορά ε ι; την 
άποκατάστασιν τών τέκνων σας, μή ιδιότροποι, πείσμονε 
καί έγω ϊσταί, έξασκήσατε τα  τυραννικά σα; δικαιώμ-ατα,άφο 
ούτω σάς άρέσκει, ε ί; τήν ανατροφήν τού τέκνου σας, ε ί; τόν 
παιδικόν καί νεανικόν αυτού βίον, άλλ’ f i ;  τό ζήτημα τής 
άποκαταστάσεω; έστέ λογικοί καί μεμετρημένοι· μή ρυθμί- 
ζητε κατά τό δοκούν υμιν τον βιον εκείνης, ή τις, από τή ; ε
παύριον τού γάμου τη ; ημ-ερας, παύει πλέον ανηκουσα ε ι; 
υμάς, ϊνα ζήση τόν βίον τη ; μετ’έκείνου, ον υμείς έξελέξ ατε, 
καί όστις παρ’ υμών πρώτος ά ρ ζ ε τα ι  χ ε ιρώ ν  άδ.ν.ων  έν περί-
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πτώσει ασυμφωνίας αισθημάτων μεταξύ του τέκνου σας και 
αύτού.

Τούτ’ αυτό δύναται νά συμβή καί εις τόν άνδρα τόν έπ ι- 
διώκοντα ·ώς επί τό πλεϊστον έν τώ γάμω λιμένα υλικής 
μάλλον r, ηθικής έξασφαλίσεως· ο άνήρ εξετάζει τήν γυναίκα 
ΰπό πλαστικήν μάλλον καί χρηματικήν έ'ποψιν πολλακις η 
τελευταία ισχύει καί τότε αντί Κυρίου, οΰτος μεταβάλλεται 
ε ί: δούλον τής γυναικός εκείνης, ητις γνωρίζει καλώς ότι ηγο 
ρασε διά τού χρήματός της εκείνον, όστις σήμερον οφείλει να 
είναι ί  καί ταπεινότατος αυτής θεράπων· άλλοιμ.ονον δε, εαν 
ο πλούτο: αυτής συνοδεύηται καί υπό καλλονής μόνον πλα . 
στικής, ούχί δέ καί υπό ηθικής καί πνευματικής τοιαύτης, 
περί ής τόσον ολίγον μεριμνώσιν οί νεοι συζυγοι· τότε ό βιο* 

εί<αι αβίωτος.
Έγνώρισαμεν νέον ζεύγος, ού ό γάμος έγένετο υπό τους ανω

τέρω όρου;. Νεαρά γυνή ωραία, πλουσία, άλλ εντελώς παρη 
μελημένης ανατροφής, καρδίας πεπορωμενης, αισθημάτων ,.ο- 
ταπών καί φαύλων, κούφη, ματα ία , άμαθης.

Ό σύζυγος νέος, επίσης ωραίος, ανατροφής έπιμεμελημένης» 
εύγενής, ευπροσήγορος, δεινός έπιστημων, φιλομ.αθ&στατος· 
Ή  Κυρία δεν ήγάπα την άνάγνωσιν· άπηγόρευσεν αυτήν prf 
τώ ; από τόν σύζυγον της· έν στιγμή δέ ψυχολογικής έξά- 
ψεως ούτο; έσχισε συγγράμματα προσφιλεστάτων αύτω συγ
γραφέων πρός ίκανοποίησιν τής μωράς καί άνοήτου συζυγου· 
Αύτη έροίφθη ώς απεγνωσμένη εις βιον πολυτελή, ματαιον και 
επιδεικτικόν, μή θέλουσα νά άκούση καν περί των θελγήτρων 
βίου οικογενειακού, 8ν ό συζυγο; τόσον έποθει καί μ ε .ά  τό
σης έξεθείαζε ζέσεως.

Ά λ λ ’ ή κατάστασις αύτη δέν ήν δυνα~όν νά διαρκέσντ
έπελθόντος τού εκ τών υλικών απολαύσεων κόρου, ό σύζυγος 
ένωκίασε μικρόν οίκημα, έν άγνοια βεοαιως τής Κυρίας, όπερ 
μετέβαλεν εις περικαλλέστατον σπουδαττηριον καί ένθα όιε- 
τριβε τό πλεϊστον τής ημέρας μελετών και συγγράφων· προϊ
όν :ος τού χρόνου ούτος έγνωρίσθη μετά νεαράς γείτονας ευ
φυέστατη; καί φιλομαθούς κόρης- Αι άδελφαί αυτών ψυχαί 
ήννοούντο, διήρχοντο έίρας πλησίον άλλήλων συζητούντες με- 
λετώντες καί άλληλολατρευόμενοι. Ή  πλουσία καί ώραία σύ
ζυγο :, η έμμανώς ριφθείσα εις τόν βιον τής πολυτελείας καί 
τής σπατάλης, ήσθάνθη, ολίγον αργά ίσως, τόν ψυχρότητα και 
άπου.άκουνσιν τού συζύγου· ί  βίος αύτών κατέστη αφόρητος» ί * ,

και σκανδαλώδης. Τέλος μετά μικρού χρονου παρελευσιν τό 
διαζύγιον έθεσε τέρμα εις τόν άβίωτον τούτον βιον, όν ατ.ευ- 
χομεθα έξ ίσου πρός τε τάς κ. κ. άναγνωστρίας καί άναγνώ- 
στας ημών.

Ά λ λ ’ έάν ό άνήρ μόνος φέρη την ευθύνην τού βίου, όν δΓ 
έαυτόν τοιούτον κατασκευάζει, ή γυνή ά ίτ ια τα ι τούς γονείς 
ώς παραιτίους τής δυστυχίας της, μισεί καί άποστρεφεται 
τούς κατασκευαστής τού κακοδαιμονος αυτής βιου, οίτινες 
τόσον άπανθρώπως καί άπόνως προσήνεγκον αυτήν ώς θύμα 
έξιλαστήοιον τής άφρονος καί απονενοημένης απληστίας καί 
πλεονεξίας αυτών.

Μακράν λοιπόν τών έπιπολαίιον καί στιγμ ια ίων αποφά
σεων, μακοάν τών χρηματικών καί μόνον υπολογισμών, μα
κράν τών πρώτων έντυβώσεων καί τών αισθημάτων τών γεν- 
νωμένων κατά ρωμαν-ική,ν τινα εσπεραν παρά τον κελαρυ-

ζοντα ρύακα καί υπό τό φέγγος τής ώχρας καί μελαγχο
λικής σελήνης καί τών διαττόντιον αστέρων, έάν μή επ ιθυ- 
μή,τε ευτυχίαν άντανακλωμένην εις τό στιγμιαΐον φώς τών 
αστέρων τούτων, όπισθεν τών οποίων σκότος πυκνόν επ ι-  
φυλλάτει πρός ημάς άνδρας τε καί γυναίκας βίον επιση» 
μαύρον, σκοτεινόν καί πλήρη άπογοητεύσεως.

Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Η Σ Α Τ Ε  Τ1ΙΝ ΙΙΡΟΣ ΤΗΝ Φ ΐ Σ Ι Ν  ΑΓΑΠΗΝ
Οΰδείς νομίζομεν αμφισβητεί ότι επικρατεί εν Ελλαδι 

σήμερον μεγίστη άστοργία (ίνα μή μεταχειρισθώμεν δριμυτέ- 
ρ«ν έκφρασιν) πρός τήν φύσιν, τήν τε έμψυχον καί άψυχον- 
φύσιν.

Έν τούτοις ουδόλως δυσχερές νά προσενέγκη τις καί μαρ- 
τυριχς τ:ερι τούτου.

’Ίδετε έν μέση όδω όμιλον παίδων καί μειράκιων. Τί άρά 
γε προκαλεϊ τήν θυμηδίαν, τάς κραυγάς, τά χειροκροτήματα 
καί τόν θορυβώδη γέλωτα αυτών ;

Ό τέ μέν δυστυχής ποντικός πετρελαίω άληλιμενος, όστις 
κα ίετα ι έν τη φλογί άσπαίρων καί σφαδάζων υπό τής φρικω- 
δονς βασάνου, ώς δραπέτης κατάδικος τής κολασεως, ό-έ δέ 
πτωχός νεοσσός κεγχοίδος (*) δ ι’ ήλων επ ι δένδρου προσηλου»- 
μένος, ή άθλιος κύων ή δύσμοιρος γαλή, έφ’ ών ως έπ ί σκορ
πάν, βάλλονται λίθοι υπό τών μικρών κακοποιών.

Τίς καταστρέφει πάντοτε τά περί τάς πλατείας καί παρά 
τα ΐ: όδοΐς άρτιφυή δένδρα ; Τίς άλλος η τα  παιδια;

Είναι λοιπόν άληθές τό υπό τού Γαλάτου μυθογράφου λε- 
χθέν, ότι η ηλικία αύτη είναι άνοικτείρμων ;

Ουδόλως παραδεχόμεθα τούτο· τουναντίον η ηλικία αύτη 
είναι κα τ ’ εξοχήν γλυκεία καί άγαθή καί μόνον αμελής κα ί 
αδιάφορος αγωγή διαστρέφει τήν φυσικήν αυτής αγαθότητα- 

Αι προμνημονευθεϊσαι σνηναί δεν λαμβανουσι χωράν έν τώ  
κρύπτω, αλλά πρό τών οφθαλμών ενηλίκων καί δή ένίοτε αυ
τών τών γονέων, αδιαφορούν:ων περί τού αιτίου τής τέρψεως-
τών τέκνων αυτών.

11ώ; δέ έπιδρώσιν αί βανδαλικαί αύται πραζεις επι .ών 
τρυφερών ψυχών τών παίδων, δύναται πάς ορθοφρονών νά κα
τανόηση.

Τί θαυμαστόν ότι ό παίς ό άναισ 'ητών σήμερον πρό τού 
πόνου τού ζώου. ή, ό καταστρέφων ώραΐον φυτόν θέλει άποβή 
βραδύτερον,άν ούχί έγκληματίας καταδιωκόμενο; υπό του ποι
νικού νόμου, άφεύκτως όμως ψυχρός εγωιστής, άνευ καρδιας,. 
ηθικός δήμιος τών περί αυτόν, χαίρων έπί ταΐς βασάνοις, Η
ο ίδιος προκαλεΐ ;

Καί δεν άπαντα παρ’ ημίν, δυστυχώς, μόνον παρά το ΐί 
παιδίοις ή βάρβαρος αύτη ηδονή τού κακοποιεΐν καί κ α τα - 
στρέφειν.

Εϊδομεν μετά φρίκης πρό τίνος γυναίκα νέαν τού  ̂λαού 
φονεύσασαν γαλιδέα ένοχλούντα αυτήν διά καρφίδος έμπα- 
γείση; έν τη κεφαλή τού άθλιου ζωου !

Παρατηρήσατε μετά πόσης άδιαφορίας χαρίεσσα νεάνις άπο- 
φυλλίζει καί άπορρίπτει θαλερόν άνθος παίζουσα καί ά κ κ ι-

ζομένη ’.
(*) Ί ΐν ια ύθα  (έν Χ αλκίο ι) ή κ ε γ χ ρ ί«  ϊ, κ ιρκ ινέζι πάσχει δ ιιν*  

μαρτύρια ύπό τών παιδιών. άτινα  καλοϋσι τό πτηνόν τούτο 1  σ ι -  
τ ο  ύ τ η ν. ήτοι Ιουδαίον .
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*Ίδετε πώς ο κομψευόμενος εκείνος νεανίας βαδίζων έν έξο-I Τίς άλλος πλή,ν εκείνης, -/¡τις εχει έντολη,ν, ίνα ο>ς ιερά 
Ά ικώ  περιπατώ άποκόττει διά τού ραβδίου του, ώς ό πάλαι Έ στιάς άναρριπίζη καί συνττ,ρή έν τη καρδία τού ίνθρώιτου 
βασιλεύς Ταρκύνιος, τά προεξέχοντα στελέχη τών φυτών ! τό άγιον πύρ τής αγάπης πρός τό άγαθόν, τό ώραΐον καί

Είναι άληθές μέν ότι τά τελευταία ταύτα δεν αποδεικνυουσι I τό αληθές ; Γίς άλλος ή η μ.ητ /ιρ :
-σκληρότητα ψυχής, πλή,ν άναντιρρήτως μαρτυρούσιν ένοχον 'Οθεν πρός τά : μητέρας άπευθύ ω τά ; γραμμάς ταύτα ;.
ακηδίαν καί έλλειψιν τής λεπτότητα; εκείνης τών αίσθημά- I Μή άδιαφορήτε· άν κατορθώσητε νά έξεγείρητε τήν πρός
-των, ής εύμοιρείπάσα εκλεκτή, ψυχή. τήν φύσιν έμφυτον κλίσιν τού άνθοώπου παρά τοΐς τεκνοις

Ποός τ ί νά ύποδείξωμεν έ'τι τάς καθημερινά; κακώσεις τών υμών, θέλετε εμπεδώσει τήν αγάπην αυτών πρός έαυτάς. 
-κολλών ποός τά ίδια κτήνη, τήν άγροικον έκμετάλλευσιν τής Μή έπιτρέψητε έπ ’ ουδενί λόγω τήν κάκωσιν τών ζώων καί 
τροφού γής, ή τ ί νά είπωμεν περί τού κατ’ έτος έπαναλαμ.- | τήν άσκοπον καταστροφήν τών φυτών, τουναντίον έξεγείρατε 
βανομένου εμπρησμού τών δασών μα :, τών ιυραιων μας δα
σών, τής υγείας, τού πλούτου καί τού στολισμού τής χω-

I ί*ς ; ,

Τποθέτομεν ότι άρκούσιν αι μαρτυρίαι αύται.

Είρηνη Λαχανβ.

διά παντό: μέσου τή,ν πρός τήν φύσιν στοργήν α υτώ ν  συγ
χωρήσατε, όσα: θέλετε, παιδικάς αταξίας, ά λλ ’ ουδέποτε 
τάς άγριας τάσεις τής καταστροφής' σάς βεβαιώ ά'τι πάσα 
άδιαφορία έπί τού άντικε μένου τούτου θέλει σάς προκαλέσει 

Ή  παρ’ ημίν έπικρατούσχ έλλειψις τού πρός τή,ν ιεράν βραδύτεοον δριμεΐς πόνους τής ψυχής, διότι ό μή σεβόμενος
ύσιν σεβασμού ουδόλως είναι συμφυής τώ εΰγενεί χαρακτήρι τή,ν φύσιν, τήν μητέρα τής δημιουργίας ουδέ τήν ιδίαν μτ,-

τής Ελληνικής φυλής, άλλ’ αποτέλεσμα ακηδίας καί άτε- τέρα θέλει σεβασθή.
λούς άγωγή,ς.

‘Υφιστάμεθα, ίσως, έ'τι τάς συνεπείας τής πολυετούς δου- ι Ο  Ε Α Τ  Ρ Ο  Ν
λείας, δ ιότι, βεβαίως, οί κακώς πάσχοντες καί ταλαιπωρού- 
■μονοι υπό σκληρού δεσπότου καθίστανται επίσης τυραννικοί Ώ ς υψιπέτης άετό: ζητεί ό άνθρωπος^-/’ άνέλθη εις σφαί- 
κρός τά υπεξούσια αύτοΐς όντα, ενώ ό έλεύθερος σέβεται καί ρας άλλας τού ιδανικού κόσμου, διότι ούδέν έπί τής γής άρ-

ίπ ιμά πανταχού την ελευθερίαν, ήτις είναι ή άκώλτ,τος άνά- κεΐ πρός ευχαρίστησιν του- άλλ εις τάς πτήσεις του ταύ
πτυξις καί εΰεξ’.α τών όντων πρός τή,ν εκπλή,ρωσιν τού ύπο I τας δοκιμ.αζιον το τού Ι/.αρου ,,αθ/,μ.α υψι,.ε.Λς ε.,,ανα- 
τού δημιουργού ταχθέντος αύτοΐς προορισμ,ού. στρεφει, όθεν ηθελησε νά πεταςη. Η επιθυμία δ αύτη τού

'Ο άνθρωπος άγχπα ένστίκτως τήν φύσιν· τούτο κατα- διαφυγεΐν τόν κόσμον τούτον γεννά εν ημίν τό θελγητρον
φαίνεται καί έκ τής μή διαφθαρείση,ς παιδικής ηλικίας καί τών δραματικών θεαμάτων. Γά θεατρον επομένως είνε η με 
ϊκ  τής νηπιότητος τών λαών, επειδή, υπάρχει μεγίστη άνα- μ.εγεθυμένη παράστασις τού ανθρωπίνου βίου, άναπληρωσίς
λογία μεταξύ τού βίου τού άνθρώπου ιδία καί τού βίου τών τ ις  τής μονοτόνου υπάρξεως, έν ή η κοινωνική κατάστασις
εθνών έν γένει. Τό παιδίον φύσει άγαπά τά οικιακά ζώα καί μάς καταδικάζη. Τά έξοχα πάθη οσα η κοινωνία άπαγορευει
χαίρει έπ ί τή οψει τών άνθέων, τών καρπών καί τών σπερ- καί καταθλίβει, τά γενναία αισθήματα καταφεύ ρ υσ ιν  εις 
|άτων τών φυτών, οί δέ λαοί πάντες έν τή νηπιότητι αύτών τόν φανταστόν τούτον κόσμον, 8ν ο ποιητής διαθέτει κατά 
¿πήρξαν καί υπάρχουσι φυσιολάτραι. πλήρη άρέσκειαν. Ό  μέν πλούσιος διάκορος ί,δονών ευχερών,

Οί πρώτοι δε κάτοικοι τής ώραία; ημών χώρα; ήγάπησαν ό δ’ άστός κεκμηκώς άπό τών τής ημεοας άσχολιών, ερχον-
εθεοποίησαν καί έλάτρευσαν τήν φύσιν ταύτην, ήν ημείς κα- τα ι εις τό θεατρον ζητούντες τά  υψηλότερα τών αισθημάτων,
παφρονούμεν καί καταστρέφομεν. Τίς ήθελε τολμήσει τότε ατινα δύναται νά αΐσθανθή η άνθρωπίνη καρδία, τόν ηρωϊ- 
νά έπιβάλη ίερόσυλον χείρα κατά τών ιερών ενδιαιτημάτων σμόν, την άφοσίωσιν, τή,ν φιλοστοργίαν, τόν αγνόν έρωτα, 
-τών μουσών καί τών όρεστιάδων καί δρυάδων νυμφών | τήν καρτερίαν τής ψυχής. Ούδαμού άλλαχού δύναται ό άν-
 ̂ Τά ζώα ήταν τότε ιερά τοΐς θεοίς, αι δρύς έξέφε
•σμούς καί η φύσις πάσα πλουσία, έπιβάλλουσα καί μεγάλο- I ρέττως ?, έν τώ θεάτρω- διά τούτο ό ποιητή; οφείλει έν αύτω 
■πρεπής έξεπροσώπει την θεότητα παρά τοΐς άρχεγόνοις εκεί- νά μη άπασχ^ολή πολυ τήν προσοχήν ημών, διότι όσον περισ
σοί; άνθοώποις. σότερον προσελκύεται η προσοχή τόσον ολιγώτερον κινείτα ι η

Καί βταδύτερον, δτε ό εύγενής έκεϊνος λαό; ηνδρώθη καί καρδία. Ό  θεατή; δεν ευρίσκεταιέν τώ θεάτρω διά νά μαντεύη
άνήλθεν εις τήν όψίστη,ν περιοπήν τού άνθρωπιτμού, ούχί μό- άλλά διά νά αίσθάνηται. 'Ημείς δέ οί άπόγονοι εκείνων,
σον διά νόμων κατεδίκασε τή,ν κάκωσιν τών ζοΑν, άλλά έξη- οίτινες συ-κοινωνήσαντε; εις τό μέγα τής φύσεω; μυστήριον
κολούθησε τιμών καί σεβόμενος, έν γένει, τή,ν φύσιν, ήτις η μάλλον είπεΐν κλέψαντε; αύτό, ώς ό Προ^ηθεύς τό πύρ
παρ’ αύτω ϋπήρξεν ή πρώτη διδάσκαλος ή διδάξασα καί έμ- | άπό τού ούρανού, τί έπράξαμεν πρός ένίσχο-ιν τής ελληνικής
πνεόσασα τά έξοχα εκείνα έργα καί παρασχούσα τά  πρότυπα, 
τά υπό τής φαντασία; τών μεγάλων καλλιτεχνών περιβλη- 
θέντα διά τής α ίγλη ; τού ιδεώδους.
Ε, Ά λ λ ’ οί αιώνες εκείνοι έξέλιπον.

Σήμερον δέ, δτε αί δρυάδες δεν ύπερασπίζουσι τά δαση 
αύτών, ούδ’ οί θεοί τά τεμένη καί τά ιερά αύτοίς ζώα καί 
ούδ’ αυτός ό νόμος άρκεΐ νά προστατεύση αύτά, τίς θέλει έμ- 
πνεύσει τήν πρό: τή,ν ©ύσιν αγάπην καί τόν σεβασμόν ;

σκηνή;, τού Ελληνικού θεάτρου ; Ένισχύσαμεν το των προ
γόνων δράμα, όπερ άπεδείκνυε τό μέγα εθνικόν φρόνημα καί 
τή,ν άκυ.άζουσαν άρετή,ν τών Ε λλήνων ; Τό ‘θέατρον ή,κμαζε 
παρ’ αύτοΐς, έν δσω ήκμαζον ή αρετή, η φιλοπατρία, ή έπ ι- 
ττήμη, η τέχνη, πάντα έν γένει, τά άναγκαίως συνοδεόοντα 
καί έπ·μαρτυρούντα τόν ζώντα εθνισμόν καί τήν ζώσαν εύ- 
κλειαν λαού τινός. Άδιαφορούντες καί μυκτηρίζοντες τάς 
άποπείρας άναγεννη,θέντο; ίσιο; παρ’ ημών δραματοποιού τι-
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τος 5—ό έθνικοΰ ©λεγομένου αίσθήματος, έγκαταλειποντε; 
έν τή έσχάτη εύτελεία τό εθνικόν ήμών θέατρον, δεν άπο- 
δεικνύομεν δ π  τό εθνικόν φρόνημα, τό φιλοπατρι, έξελιπεν 
άφ’ ημών τέλεον ; Τό θέατρον μετά τήν υψηλήν δραματικω- 
τάτην θέαν του ιερού έπταετούς ήμ.ών άγώνος, ήδύνατο νά 
γείνη ζώπυρον παρ’ ήμ.ϊν μεγάλου εθνικού φρονήματος καί 
ηρωικών αισθημάτων, ώς εκείνο των ^¿ετέρων προγόνων άλλ’ 
άτυχώς οΰδεμία περί τούτου έλήφθη ποτε φροντίς. Ο Τρωι
κό; πόλεμος καί τά άποτελέσματά του ένέπνευσαν τον Ο
μηρον· η δημοκρατική ελευθερία των Ελλήνων άνέπτυξε την 
λυρικήν ποίησίν των καί έν τοί; θριάμβοις των Ελλήνων 
κατά των Περσών, δΓ ών έπροοιμιάζετο ό μέγας τής Ε λ λ ά 
δος πολιτισμός έγεννάτο ο δραματική ποίησις, έκφρασις τ7,ς 
νέα; ταύτη; καταστάσεως· ό μέν Αισχύλος ένίκα έν — αλα- 
μ ίνι, ό δέ Σοφοκλής ην ό κορυφαίο; τών νεανιών, οϊτινες την 
λύραν έν χερσίν έχοντες καί τό σώμα γυμνοί οντες έψαλλον 
τόν ύμνον της έλευθερίας, όρχούμενοι περί το Σαλαμινιον τρο- 
■παιον καί ό Ευριπίδης έγεννάτο έν τώ ¡κέσιο της ναυμαχίας 
έν Σαλαμΐνι. Ό  υέγας ποιητή; φαίνεται ότι είνε ή ηχώ των 
βουλήσεων καί τών σκοπών τού 'Τψίστου περί τής τύχης καί 
τού πεπρωμένου ημών καί άναπεμπει εις τούς αιώνας την 
μυστηριώδη ταύτην τού 'Τψίστου φωνήν. Ούσα δε ή ποίησις 
τήςάνθρωπότητος φωνή πρέπει διά τών τριών αυτής κλάδων ν’ 
απεικόνιζα) την μεγάλην Τριάδα, δ ι’ ής ή άνθρωπότης είνε ό 
τύπος τού θεού. Καί τώ οντι, ποιον άλλο είνε τής λυρικής τό 
αντικείμενου, η ή έκφρασις τών αισθημάτων καί τών πα
θών του άνθρώπου ; Ε-’ς αυτήν έμπιστεύεται ούτος τάς προς 
τόν " Τψιστον εύχάς του· δ ι’ αυτής αντηχούν έν τώ κόσμω τά 
έρωτικά του παράπονα. Ποτέ με/ ευωχούμενος στέφει τόν κύ
λικα μέ ρόδα καί κηρύσσει εις τόν κόσμον τήν φιλοσοφίαν τής 
ηδονής καί τού έγωϊσμού·ποτε δε κλαίει έπί τάφων τό μςδεν 
τών ανθρωπίνων ποαγμάτων. Τήν λυρικήν ποίησιν διαδέχεται 
ή έποποιία,ήτις έξ έναντίου αγαπά νά περιγράφη τά ; μεγά
λα ; τών λαών κινήσεις, δ ι’ ών αρχεται νέα τις έποχή εις τήν 
ιστορίαν τού κόσμου. Έ ν τή έποποιία ό άληθής τού ποιήμα
τος ήρως είνε ό λαός. Τά άτοκα δέν φαίνονται είμή ώς όργα
να τής θείας Προνοίας. Έ ν ώ εις τήν λυρικήν η σαν τό κέν
τρου τού ποιητικού συστήματος, στρέφονται ήδη, ευπειθείς 
δορυφόροι περί τόν νέον ήλιον, τόν λαόν καί παρ’ αυτού λαμ- 
βάνουσι τήν ζωήν καί τό φώς. Ή  τραγωόια τέλος είναι τη ; 
λυρικής καί τής έποποίίας ή ένωσις. Παρίστησιν έπί τής σκη
νής τό άτομον καί τόν λαόν καί δίδει ήμιν τό θέαμα τής πά
λη ; αυτών.

Οί άνωτέρω τρεις τής θείας ταύτης τέχνης κλάδοι διά τ ί
νος άλλου ή διά τού θεάτρου θέλουσι καλλιεργηθή μάλλον. 
’Εάν ή λυρική, ή έποποιία καί τό δράμα είναι τρεις μεγαλαι 
έκβολαί, δ ι’ ών ό ποταμός τής ποιήσεως χύνεται εις τάς γε
νεά :, τό θέατρον είναι μεγάλη δεξαμενή, άφ ής ¿καστος πο
τ ίζετα ι υ.έ τό νέκταρ καί τήν αμβροσίαν τής ποιήσεως.

"Ας έλπίσωμεν ε ί; τά μειδιάματα τής άνθοστεφούς ελ
π ίδα ; ότι θά ίδωμεν καί ημείς ημέραν τινά άναγεννωμένην 
τήν ελληνικήν σκηνήν.

Σ ο φ ία  Σ.

ΓΓΝ ΑΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
Έ ν τή πόλει Cincinnati τών Ηνωμένων Πολιτειών τής 

’Αμερικής έτελέσθησαν κα τ ’ αυτά ; μεγαλοπρεπώς τά έγκα ί— 
νια ιατρικής σχολής γυναικών, ένθα ένεγράφησαν 300 νεα ι 
’Αμερικανίδες ώς τακτικα ί αυτής φοιιήτριαι· έξ αυτών 100 
μέν έπιδοθήσονται εις τά γυναικολογικά παθήματα, 50 εις 
παθολογικά, 60 εις χειρουργικά, 80 εις νευρικά, καί 10 εις 
έγκεφαλικά ή μάλλον φρενολογικά.

Οί άνδρες ιατροί τού ήνωμ.ένου βασιλείου δέν βλέπουσι 
βεβαίως μέ καλόν ομμα τήν εξάπλωσιν τής ιατρικής επ ιστή
μης παρά ταΐς γυνα ιξίν,α ϊτινες τυγχάνουσι καθ’ ολα τά φα ι
νόμενα έπικίνδυνοι άνταγωνιστα ί.

Κατ’ αΰτάς Κύριός τις ενταύθα παρετήρει ή’μ.ίν,ό'τι ή καλ
λιέργεια τών έπιστημών, ανήκει άποκλειστικώς εις τούς 
άνδρας και ότι καλώ ; θά έπράττομεν, έάν περιωριζόμεθα είς 
ο ,τι αφορά είς τόν κύκλον μας. Μήπως ημείς οί άνδρες, λ έ 
γ ε ι, πλέκομεν τρ ίχαπτα ή κατασκευάζομεν έσθήτας ; 1 πε—
σχέθημ.εν αύτώ άπάντησιν εκτενή καί ιδού αύτη : Δέν ανα-
μιγνύεσθε, λέγετε , δ ι’ δ ,τι άφορα είς τόν κύκλον τής γυνα ι- 
κό,· τ ίς  λοιπόν κατασκευάζει τά ΰφάσμ.ατα δ ι’ών ενδυομεθα,. 
τά νήμ.ατα, τάς κλωστάς, τάς καοφίόας, τα  υποδήματα, τα  
έφαπλώμ.ατα, τάς κουβέρτας, τούς τάπητας καί τήν τεχνη
τήν αυτήν έτι κόμην τών γυναικών ; "Ανδρες.

Μεταξύ τών έι/,πόρων φορεμ.άτων καί λοιπών γυναικείων 
ειδών πόσαι γυναΐκε; άριθμ.ούνται ; Μήπως δέν προσωκειω- 
θητε πάσαν τέχνην, βιομηχανίαν καί επιστήμην άναγομενην 
ε ί; τήν δικαιοδοσίαν τών γυναικών, εγκαταλιποντες σκλη- 
ρώς καί άσπλάγχνως τήν χήραν καί μητέρα ορφανών, τήν 
γραίαν κόρην, τήν άνευ τέκνων σύζυγον εις τό έλεος τού 
’Τψίστου καί τής αεργίας καί οκνηρίας, εις ήν ρίπτει αυτήν 
ή απληστία καί πλεονεξία σας.

Καί σήυεοον έονεσθε νά μ.άς όμιλήσητε περί δικαιοσύνης 
καί δικαιωμάτων. Ή  γυνή ήννόησε τέλος, Κύριοι, οτι όια 
τής εργασίας αυτής, είτε έμπορος, ειτε βιομήχανος, ειτε ώς 
έπιστήαων θέλει κατορθώσει νά διατηρήση τήν τε τιμήν καί 
άξιοπρέπειαν τής οικογένειας αυτής εις τήν εμπρεπουσαν 
αυτή θέσιν.

Δέν είναι έντροπή οί ’Ινδοί νά φαίνωνται νοημονέστερσι τών 
Ευρωπαίων; Έ ν Ίνδία ις άπό πολλού χρόνου λειτουργεί άπρο- 
σκόπτως ιατρική σχο)ή γυνα ικώ ν  μεταευ όε τών ιθαγενών,, 
12 γυναίκες θεωρούνται ό)ς αι διασημ-οτεραι επιστήμονες 
τού τόπου.

Τ Ρ Ι Α  ΦΟΡ Ε ΜΑ Τ Α  Ε Τ 0 Η Ν Α  Η ΕΝ Β ΑΡΥ Τ Ι Μ ΟΝ ό
"Εν φόρευ.α βαρύτιμ.ον φερομ.εν τρια η και τέσσαρα ε.Λ 

τρία εύθηνά επίσης· άρα τ ί νά προτιμησωμεν ; το δεύτερο/" 
φίλη άναγνώττρια, διότι ή μονοτονία κουράζει, δσον επω
φελής καν ή.

’Α γαπάτε νά τρώγητε καθ’ έκάστην τήν αυτήν μονότο- 
νον τροφήν, δσον υγιεινή , εύγεστος καν ή αύτη ; ’Α γα
πάτε νά συναναστρέφησθε πάντοτε μ.ε τους αυτούς ανθρι» 
πους καί νά σάς έπαναλαμ.βάνωσι σήμερον δ,τι σάς ειπον 
χθές καί προχθές ; ’Ό χ ι. ’Α γαπάτε νά άναγινώσκητε βι
βλία πραγματευόμενα πάντοτε τό αυτό θέμ,α ; "Οχι. Κα*·
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τούτο διότι ό Θεός αυτό; έν τή πανσίφω δημιουργία τού 
κόσμου μεγάλως έμερίμνησε περί τής ποικιλίας αυτού. Ου- 
δαμοϋ έν τοίς άπειραρίθμοις μυριάσι τώ ν πλασμάτων αυτού 
απαντάται όμοιότης καί τούτο, ΐναμή ο τού άνθρώπουόφθαλ- 
μός κορέννυται, συντελούσα,; άλλως τε τή ; ποικιλίας ταυτης 
εί; άμ.οιβαίαν τών διάφορων οντων χρησιμ-οποιησιν και την 
εκ ταύτης προκύπτουσαν κανονικήν τών κόσμων λειτουρ. 
γ ία ν . Τούτ’ αυτό συμβαίνει καί είς τήν άνθρωπότητα- εάν ή 
ποικιλία έκλειψη, τότε ή πρόοδος τής βιομηχανίας καί τού 
εμπορίου καταστρέφεται, ο ιδιωτικός πλούτος καθίσταται 
κεφάλαιον άνευ σκοπού καί λόγου, μυριάδες δέ πτωχών άν- 
θρώπων στεοούνται εργασία; καί θνήσκουσι τής πεινης· η 
μονοτονία τής ένδυμασίας κουράζει, ως ποοειπομεν, και ο 
άνήρ θά άναγκασθή νά ζητνση τήν ποικιλίαν άλλου,εκείδηλ. 
ένθα θάπτετα ι ή ευδαιμονία τής συζύγου καί τών τέκνο ν.

Προτιμ-ώμεν λοιπόν τό εύθηνόν καί τ.οικίλον τού μκνοτό 
νου καί βαρυτίμου, προσφιλής άναγνώστρια, άφοΰ άλλως εκ 
τής ευφυίας, παλλαισθησίας καί έπιτηδειότητος τμυων έξαρ- 
τάτα ι ή δσον ένεστι ήττον δαπανηρά ημών περιβολή. 'Έν 
φόρεμα κατά θέρος καί χειμώνα δέν είναι πολύ, άφού δυ- 
νάμεθα νά έκλέγωμεν πάντοτε μεταξύ μεγάλου άριθμού 
υφασμάτιον, χρωμάτων καί τιμ,ών, τό συμ,φορώτερον, ώραιό- 
τερον καί άρμ,όζον περισσότερον είς τά μ.εσα, άτινα εντός των 
διαγεγραμμένων υπό τής οικονομίας ορίων διαθετομ.εν εις 
τήν θέσιν μας, τήν ηλικίαν μ.ας καί τόν κύκλον, έν ώ ζώμ.εν.

’Ιδού πού έγκ ε ιτα ι άκριβώς ή παρεννόησις. Η μείς αί γυ
ναίκες έν Έ λλάδ ι δέν ήδυνήθημεν μέχρι σήμερον νά έννοήσω- 
μεν, δτι έκάστη έξ ημών οφείλει πάντοτε νά βαδίζη κατά τά 

μ μέσ ι, τήν ηλικίαν καί τήν κοινωνικήν αυτής θέσιν. Δέν σκέ
πτετα ι ή θυγάτηρ ή ή σύζυγος υπαλλήλου έχο.τος εισόδημα 
250 ή 300 δραχ. κατά μήνα, δτι φόρεμα άξίας άνωτέρας 
τών 50— 70 δραχ. προσάπτει όνειδος ή τή ιδία αυτής ά- 
ρετή ή τή τού συζύγου καί πατρός.

Δέν σκέπτεται ή όπερτεσσαρακοντούτις γυνή δτι τά άνθηρά 
καί ζωηρά χρώματα ώς καί τά άλλόκοτα καί ίδιόσχημα φορέ
ματα άραόζουσιν είς τάς ανθηρά; νεάνιδας καί τάς νέας γ υ 
ναίκας, καί δτι ό κα/.λίτερος τρόπος τού νά άρεσκωσιν αύται, 
καί νά φαίνωνται ίσως νεώτεραι τής ηλικίας, ήν φέρουσι,συνι- 
σταται είς τήν άπλήν, σοβαράν, φιλόκαλον καί έπιβλητικήν 
περιβολήν, δ ι’ ής καί τών θυγατέρων αυτών διακρίνονται καί 
τόν σεβασμόν καί τήν άγάπην αυτών τε καί τής κοινωνίας 
προσελκύουσι.

Γυνή πεντηκοντούτις φέρουσα ένδυμα σαπφυροειδές, ρο 
δόχρουν ή ερυθρόν άπόλλυσι παρά τής εύ φρονούσι πάν δ ι
καίωμα σεβασμού καί υπολήψεως, δίδωσι δε τό δικαίωμα 
είς τού; κακόγλωσσους πολλά νά καταφλυαρώσιν αυτής 
’Αλλά όπως είς τά ; πρεσβύτιδας το ροδόχρουν είναι άνάρ- 
μοστον. ούτω καί είς τάς νεαράς δεσποινίδας καί δέσποινας 

[I τό βαούτιμ.ον, παρά τού όποιου δέν έξαρτάται βεβαίως ούτε 
p σό κομψόν, άλλ ’ ούτε τό ώραίον. Διότι oj; καί άλλοτε είπο- 

μεν δ ,τ ι έπ ιτυγχά νε ι ή γυνή διά τής φιλοκαλίας, κατα
στρέφει κατά κανόνα διά τής πολυτελείας. "Οσον άρέσκει 
εί: τε τόν σύζυγον, μνηστήρα ή καί ξένον έπιμεμελημένη 
Χαθαοά κα> οιλόκαλος περιβολή, τόσον απαρέσκει βαούτιμο 
Χαί δαπανηρά τοιαύτη.

Έ άν αι νεάνιδε; ήδύναντο νά έζοικειωθώσι μέ την ίδεαν 
δτι άπαρέσκουσι καί ήκιστα έκτιμοϋνται, θαυμ.άζονται καί 
έπισύρουσι τήν άγάπην τών περί αυτά ; διά πλουσίων και 
πολυδάπανων περιβολών, εάν ηδυναντο να πεισθώσιν οτι ο 
ο μόνος τρόπος, δΓ ού ή γυνή δύναται νά έλκύση τήν υπό- 
ληψιν καί άγάπην ^τού άνδρός είναι ή ευτελής μέν, άλλα 
κομ,ψή καί έπίχ^αρις περιβολή, έάν ήννόουν δτι δπως ημείς 
άποστρεφόμ.εθα καί κατακρίνομεν τού; οπατάλους, μέθυσους 
καί χαρτοπαίκτας άνδρας, ούτω καί οι ανδρες κατακρινουσι 
τήν πολυδάπανον γυναίκα, ή τις απόνως θυσιάζει εις τον 
ϊωμόν τής πολυτελείας τήν οικογενειακήν αυτής ευδαιμο
νίαν, τότε βεβαίως ό βίος καί ή άποκατάστασις τής κόρης 
δέν ήθελε θεωρείσθαι τόσον προβληματική δσον νύν.

Δέν άπαιτούμεν ώς βλέπ ετε , άδύνατα, άφού έπιδοκιμά- 
ζομεν πάν τό έκ τής καλλαισθησίας άπορρέον, ήτοι πάν δπερ 
δύναται νά συντελέση είς έπαύξησιν τού κάλλους καί τής 
χάριτο; τής γυναικός, ών άνευ, ή ευδαιμονία αυτή; λ ίαν δύ
σκολος είμή άδύνατος αποβαίνει.

"Ινα δέ τό έφ’ υμάς διευκολύνιομεν έκείνας έκ τών άνα- 
■,'νωστριών μας, α ϊτινες άδυνατούσι νά συνδυάσωσι τά καλάν 
μετά τού οικονομικού, άγνοούσαι τήν δυσκολωτάτην όντως 
τέχνην τού υπό τοιούτου; δρους άράσκειν, θέλομεν εξακο
λουθήσει καταχωρούσα', έκάστοτε πάν τό σχετικόν πρός 
τούτο, έπιπροσθέτουσαι καί πάλιν ό ,τ; ή καλλαισθησία έν 
παντί μέν, ά λλ ’ ιδία έν τή ένδυμασία τή ; γυναικός άποτε- 
λεί τήν κυρίως καλλονήν αυτής. Έ κ τούτου έξάγετα ι ότι 
πάσα γυνή δύναται νά άρέσκη, έάν θέλη καί έάν δύνηται νά 
ένδύη.ται μετά καλλαισθησίας.

Πόσαι γυναίκες έν άτημελήτω περιβολή στερούνται χά- 
ιτος, είναι άσχημοι καί άντιπαθητικα ί, ένώ ηυπρεπισμέναι 

άλλάζουσιν έντελώς οψιν. ΤΩμ.εν λοιπόν, Κυρίαι μου, φιλό
καλοι πρό παντός άλλου, δ ιότι έκ τού αισθήματος ημών τού
του έξήρτηται κατά τό ήμισυ ή ευδαιμονία ημών.

ΕΛΛΗΝΙΣ ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑ.
Άνάγινώσκομεν είς ρωσσικήν τινα Έφημ,ερίδα έκδιδομέ- 

νην έν Νικολάϊεφ,δτι ή περικαλλήςΈλληνίς κ.Λουκία Ε.Βαλ- 
τατζή  έλαβεν εσχάτως παρά τής αύτοκρατείρας τής Ρωσ- 
σίας τό παοάσημον τών υπέρ ευργετικού σκοπού έργαζομένων 
Κυριών.

Ή  κ. Λουκία Βαλτατζή διαμένουσα παρά τή έν Νικολάϊεφ 
κατοικούση άδελφή αυτής κ. Μαυροκορδάτου καί πλη- 
οοφοοηθείσα οτι εν τη δεύτερα ταυτη τής αό-λ.φςς αυ .ής πα— 
τοίδι συνέστη «Ε τα ιρ ία  υπέρ τής διασώσεως τών ναυαγών» 
έ'σχε τήν λαμ.πράν ιδέαν νά άναλάβη τήν διορ^άνωσιν καλλι
τεχνικής έσπερίδος πρός οφελος τής ρηθείσης εταιρίας. Μετά 
τοσαύτης δέ δραστηριότητος είργάσθη, όύστε συνέλεξε άξιον 
λόνου ποσόν καί προσήνεγκεν αυτό είς τήν τής Εταιρίας 
έπιτροπήν.

Έ ν δέ τή Έσπερίδι ταύτη ή ώραιοτάτη καί φιλόμουσος 
Έλληνίς έδρεψε δάφνας θριάμβων, έκπλήξασα άληθώς καί 
μαγεύσασα τό πολυπληθές αυτής άκροατήριον διά τής καλ
λιτεχνικής αυτής δεινότητας. Έπανηλειμμένως, κατά παρά- 
κλησιν τού ©ρενητιωδώς χειροκροτούντο; καί έπευφημοΰντος
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«ύτήν κοινού, ή χ. Αουκϊα Βχλτατζή ε'μελψε τό ουράνιον ά
σμα τής ωραία; Berceuse ώς καί τό μετ’ άμιμήτου χάριτο; 
καί τ έ χ ν η ς  εκτελεσθέν παρ’αύτής «Vêpres Siciliennes» έφ*
Οί; άφθονοι, πλουσιώτκται καί ώρχιότχτχι προσηνέχθησαν 
αυτή άνθοδέσμαι, μετά τού θαυμασμού καί τη ; λατρεία; του 
ένθουσιύντος πλήθους, έν τή μνήμη] τ ο ύ  οποίου^ έπί μακρον 
θα διατηρηθή ή ώραία άνάμνησις έσπερίδος, ήρωΐ; καί 
πρωταγωνίστρια έγένετο ή έπί κάλλει, χάρισι καί αρεταις δια-
ποέπουσα εύγενής συμπολιτις ημών.

Συγχαίρομεν καί ημείς άπό καρδίας τήν τόσον έπαξιως 
π α ρ α σ η μ ο φ ο ρ η θ ε ΐ σ α ν  συμπολίτιδχ ημών, ού ¡χάνον επί τοι; 
όριάιχβοις αύτοϊς, ά λλ ’ ιδία έπί τή εύγενει έδεα, άπορροία 
οΰσηι, τη ; χριστιχνικωτάτης καί έπιμεμελημένης άνατροφής 
αΰτής, up’ i t  όρμωμένη έτχε την εύφυά πρωτοβουλίαν τη ; 
καλλιτεχνικής ταύτη ; έσπερίδος, έν ή τόσονεύκλεώς έτιμήθη 
καί πάλιν το Ελληνικόν όνομα, καί έξ οΰ φαεινότατα α- 
πεδείχθη, «τι έάν αί Έ λληνίδες δέν πχρασημοφορώνται έν 
τή  ι’δίχ αυτών πατρίδι, ένθα ήκιστα οί αρμόδιοι έργάζονται 
δχέρ τής άνχπτύξεως τών εόγενών καί φιλανθρωπικών α ι
σθημάτων τών Κυριών, έν τή ξένη δ;χω; αυται ανταμείβον
τα ι ώ ; διχπρέπουσαι έπ ί φιλανθρώποις καί ευεργετικαις 

πράξεσιν.

ΚΥΩΝ ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ
Κατά τόν Μάρτιον του 1843 ο διάσημος ιατρός Pa*- 

quier έξερχάμενος πρωίαν τινά τού ξενοδοχείου»έν ω διέμε- 
νεν, ήκουσεν υπόκωφους Θρήνους κυνό;. Πλησιάζει καί ευρί
σκει κατακείμενον έκτασην μικρόν κάνα, οΰ ό εμπρόσθιος 
πούς ήτο κατασυντετριμμένος.

Σ υγκινηθεί: ό καλός ιατρός έλαβε μετά προφυλάξεως τόν 
μικρόν κάνα εις τάς άγκάλα ; του, τόν μετέφερεν εις τήν κα
τοικίαν του καί μετά πολλή; προσοχή; καί έπιδεξειότητος 
έφερε τόοστοΰν εί; τήν θέσιντου καί συνέδεσε μετάτούτο τόν , 
πόδα διά του συνήθους έκ γύψου έπιδέσμου. Ό  νοημονέστα- 
τος κύων παύει τους θρήνους, υποφέρει μετά γενναιότητος 
τους πόνους, εις έκδήλωσιν δέ τής ευγνωμοσύνης του λε ίχει 
μετά γενναιότητος τήν χείρα του ευεργετου του.

Μετά δύο σχεδόν μήνας ό πού; έθεραπεύθη καί ό μικρός 
κύων έπήδα καί ετρεχεν έντός τής οικίας του σωτήρος ια
τρού, άπό τού όποιου δέν άπεμακρύνθη έκτοτε, διότι ο μ ι
κρός κύων έλάτρευε τόν ευεργέτην του.

Μετά παρέλευσιν ενός έτους ό ιατρός ακούει τό συνηθες 
τού κυνό; παρά τήν θύραν τού δωματίου του τσαγκρουνισμα. 
’ Ανοίγει καί τ ί  βλέπει ; τόν κύνα του άκολουθούμενον ύπό 
¿ραιοτάτης κυνός χωλής κατά τόν αριστερόν πόδα. 'Ο μ ι
κρός κύων έφερε νέαν πελάτιδα πρός τόν κύριόν του· ή νέα 
αυτή σύντροφος έφερε περιλαίμ-iov, έν ώ ήσαν κεχαραγμένα 
τό όνομα καί ή διαμονή τής κυρίας τής κυνός. Ο ιατρος[το- 
ποθετεΐ τόν πόδα τής πελάτιδος αυτου εις την θέσιν του, 
επ ιδένει αυτόν καί έπαναφέρει τήν μικοάν κυνα.παρα τή κυ
ρία αυτής, ή τ ι; ευγνωμονεί έκ ψυχή; πρός τον ιατρόν.

Εντεύθεν αναπτύσσεται γνωριμία μεταξύ τής κυρίας,ήτι; 
ήν πλούσια καί ωραία χήρα, καί τού σωτήρο; τών κυνών 
έατρού, όστί; έπί τέλους νυμφεύεται αυτήν καί τοιουτοτρό-

πως καί οί δύο μικροί κύνε; διέρχονται από κοινού τό λο ι. 
πόν τού βίου αυτών. Μαριάνθη Ήλιοποΰλου·

Α Ι  Ι Π Π Ο ΐ Ι Α Ε Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ
Κ α  ΛΕΦΕΒΡ (άόελφή Ό νεζ ίμ η).

«Πεντήκοντα καί έν έτη υπηρεσία;» λεγει τό έγγραφον 
τής 9ης Δεκεμβρίου 1875, τό άποόιδον εις την Καν Λεφ^βρ 
τό παράσημον της λεγεώνος τής τ ιμ ή ;. Διά πεντήκοντα 
καί ενός έτών άφοσιώσεως ή αδελφή Ό νεζιμη διευθύντρια 
τών αδελφών τού Ελέους ήξιώθη τής μεγάλης ταύτης εθνι
κής τιμής.

Πριν ή ή Κυρία αυτη προσκολληθή εις τό νοσοκομείον τών 
αποικιών, διηύθυνεν έπ ιτυχέστατα  διάφορα παρθεναγωγεία 
έπί τριάκοντα Ιξ όλα έτη. Η ευεργετική ομως και φιλάν
θρωπος αυτής δ ιαγωγή έν τοίς νοσοκομειοις καί η μεγάλη 
αύταπάρνησις καί γενναιότης αυτής κατά τό τρομερόν ετος 
τού 1875, καθ’ 8 μετά τόσου θάροου; κατά τή ; χολέρας 
έπάλαιεν αΰτη έγέννησαν τόν δίκαιον υπέρ αυτή ; ένθου- 
σιασμόν.

Έ ξήλθε τροπαιούχος καί νικήτρια τή ; κρίσεω; εκείνης, 
συντελέσασα διά τού θάρρους και τής μητρικής μεριμνη; της 

I εις τήν θεραπείαν έκατοστύων όλων ασθενών. Επαειω ; λο ι
πόν έτυχεν αΰτη τού τιμητικού τής ίππότιδος τίτλου.

Τή; αυτής τ ιμή ; διά τούς αυτους περίπου λογου; ηξιω- 
θησαν αί άδελφαί κ. κ. Μαρία— Μαργαρίτα Νονάτ, Κυρία 
Προέξ καί κυρία Λαρό;. Μαρία δέ Γαρδίλη.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ήρωτήσατε ποτε τ ι γίνονται τα παλαιοπαπουτσα, ατινα

I ρίπτετε ώ ; άχρηστα.
’Ιδού τ ί μανθάνομεν περί τούτου παρά τίνος γερμανικής 

συναδέλφου: *Όιαν τά παλαιά πέδιλα καταστώσιν έντελώ; 
άχρηστα καί διά τόν άτυχέστερον τών θνητών έτι'έξηλόνου- 
σιν αυτά. Τό έξησθενημένον δέ αυτών δέρμα μεταβάλλουσι 
δ ι’ ειδικής έπεξεργασία; αρκετά πολύπλοκου εις ζύμην τ ινά , 
δ ι’ ή ; κατασκευάζουσι λαμπρά τεχνιτά  δέρματα, χρησιμεύ- 
οντα εις περικαλύμματα κιβωτίων, σάκκων ταξειδ ίων, καί 
καθισμάτων.

Τά παλαιά πέδιλα μεταχειρίζονται πρός τούτοις έν Ευ
ρώπη ποά; κατασκευήν παιδικών τοιουτων εζηλονουσιν αυτα 
μετά προσοχής, άφαιρούσι τούς ήλους, τό δέ δέρμα τοποθε- 
τούσιν έντός χημικής διαλύσεως, ένθα αφίνουσιν αυτό επ ί τ ι-  
νας ώρας* μετά τούτο, χρωματίζουσιν αυτό εκ νεου καί κο- 
πτουσι μικρά πέδ ιλα , άτινα διά τών αυτών ήλων, οΰς καλώς 
λιμαίνουσι, κατασκευάζουσι νέα υποδήματα.

Καί έπειτα έρωτώμεν, δ ιατί ή ζωή είναι εύθηνή έν Γερ
μανία ;

*
Κατ’ αΰτάς έν τώ διαμερίσματι τού Σηκουάνα έγένετο ώς 

συνήθως στρατιωτικόν συμβούλιον πρός εξαίρεσιν τών ανίκα
νων κληρωτών.Μεταζύ τών ΰποβληθέντων εις εςετασιν υπήρχε 

I καί νεαρός ρωμαλαΐος άνήρ, όστις παρουσιασθεις πρός τόν πρόε- 
δοον είπεν αύτώ: «Ε ίναι περιττόν, κύριε πρόεδρε, νά με υπο- 

I βάλητε εις έξέτασιν διότι αδυνατώ νά γείνω στρατιώτης-

Ε  ΦΗΜΕΡ1Σ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Λιατί λ ο ι π ό ν , είπεν ό πρόεδρο:· εισθε ακμαίο; καί υγ ιέ

στατος.
I Κύριε Πρόεδρε ! είμαι κωφάλαλος.
I -Ε ! ! Πώς ! I κωφάλαλος 1 ! πώς λοιπόν μοί όμιλεΐτε ;
’■ 'Η  κίνησις τών χειλέων σας μοί μεταβιβάζει τάς σκέ
ψεις σας. Διά τής νεωοτί έπινοηθείσης μεθόδου έμαθον νά

όμιλώ χωρίς νά ακούω.
1  Καί όντως άπεδείχθη ότι ό νέος ήτο έντελώς κωφάλαλος·

* *

ί  Κατά τ ό έτος 1798 νεανίας τις ήτο μεμνηστευμένος μετά 
/ περικαλλεστάτη; νεάνιδος, ής άπό πολλού ήράτο χρόνου καί 

ήτι; άπέθανεν υπό αίφνηδίου θανάτου τήν παραμονήν ακρι

βών τού γάυ.ου αυτής. *
Ό  νέο: μνηστήρ ών βέβαιος ότι δέν ήθελεν έπιζήσει αυ

τή; έκαμεν τήν διαθήκην του, δ ι’ής έκληροδότει εις διάφορα 
φιλανθρωπικά τής πατρίδο; του καταστήματα απασαν αυτού
τήν περιουσίαν έλλείψει κληρονόμων . . .

Ποό ημερών έξεδικάσθη δίκη μεταξύ τών έκ τριπλού γα· 
§  μου κληρονόμων αυτού καί τών υπό τής διαθήκης αότοΰ θεω

ρουμένων τοιούτων, έν ή κατά φυσικόν λόγον έκέρόισαν οι φυ
σικοί κληρονόμοι τού πρό μηνών μόλις αποβιωσαντος « ν β τ ο υ  
μνηστήρο;'. "Επειτα άμφιβάλλομεν περί τής πίστεως καί 
άφοσιώσεως τών άνδρών 1 ! !

— ο » ·3θθ  < ---------------

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
; Ν α υ α γ ό ς  τ ή ς  Μ .τ> νΟ ί* ς. —  Έ κ τών νεωτάτων καί τ .ρ -  
πνοτάτων μυθιστορημάτων τού ’ Ιουλίου Β'ερν, κοσμείται κα ί δι 2 5  
καλλιτεχνικών εικόνων, ών τά χαλκογραφήματα έληφθησαν Ικ 
ρισίων. Είναι συγκινητική ιστορία ναυαγήσαντος παιδίου οπερ περι- 
,ωθίν ύπό πτωχού Νορβηγού άλιέω : καί παρ αυτω  αναπτυχθεν,

έκπ α ιίευετα ι κατόπιν εις τά ναυτικά έν Στοκχό/μ η. 51 εθ’ ο άπέρ. 
χ ε τα ι πρό; διαφώτισ ιν τού μυστηρίου τής κ α τα γ ω γ ή ; του, καί αναγ
κ ά ζε τα ι πρό; τούτο νά περιπλεοση τήν βόρειον παγωμένην θά) ασ- 
σ αν, έρχιμένου έκ τού αντίθετου μ ιρου; ε ι; συνάντησιν τού διάση
μου θαλασσοπόρου Νόρδενσκιολδ διά μυρίων δραματικών περιπετειών. 
Ε ί; τό τέρμα τού ταςειδίου του άνακαλόπτει τό μυστήριον τή ; κ ατα 
γ ω γ ή ; του. καί αποδίδεται ε ί; τού; κόλπου; τή ; ώς νεκρόν θρηνοΰ- 
ση ; τόν υιόν α υτή ; μητρό; του.— Τ ιμ α τα ι δραχ. 3  30.

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ «Ε Σ Τ ΙΑ Σ )'.- Έξεδόθη κ α ί 
τό 1 φυλλάδιον περιέχον ώ ραιοτάτα; εικόνα; πλήρεις θαυμαστής  
κ α λλ ιεπ ε ία ; καί ποιήσεως. Τήν ’ Ιφιγένειαν έν Ταύροι;. Τήν Σοπφώ  
έν τί> μέσφ τών θαυμαζουσών καί θεοποιούσών αυτήν μαθητριών τη ς ,  
δισέλιδον ώραίαν καί μεγαλοπρεπή εικόνα, τόν Ι ΐ ιν θ ια  κονηγούμε- 
άπό τ ά ; Βακχίδας, ποιμένα φιλούντα ποιμενίδα (είδυλλι-ν^, τήν 
Ή χώ  καί τόν Νάρκισσον, ένα "Ερωτα κα ί έναΦαύνον πορά Σατύριρ. 
'Υποστηρίξατε, φιλόμουσοι άναγνώ στρ ια ι, τήν μοναδικ.ήν τούτην έν 
Έ λλάδ ι ώραιοτάτην Πινακοθήκην.

19 Ε Π IΦ  Y A A I S

ρ ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
I Ή  μόνη δαπάνη εις ήν ΰπεβάλλετο ήν ή τών γραμματο
σήμων,' διότι εύρίσκετο εις τακτικήν άνταπόκρισιν, λαμβά- 
νων ενίοτε ογκωδεστάτους φακέλλους, οϊτινες μεγάλω; διε- 
σκέδαζον τήν μελαγχολίαν του· ένίοτε άνεγίνωσκε περικοπάς 
τών μακροσκελών έκείνων επιστολών πρός τήν αδελφήν του. 
Τέλος πρωίαν τινά προοήλθε μετά τό πρόγευμα ένθους καί 

.. ϊυχαρις· έφαίνετο τόσον ευτυχής, ωστε ή μήτηρ του έλαβε 
τό θάρρος νά έρωτήσγ τό προξενούν τήν χαράν του αίτιον, χω
ρίς νά θεωρηθή αδιάκριτος.
I Φαίνεσαι ευτυχής σήμερον, τέκνον μου. Διγήθητι μας τι 
«οί συμβαίνει, όπως συγχαρωμεν μετά^τού.

Ναι, είμαι ευτυχής· έλαβον επιστολήν, ήτις με κατεστη- 
*εν εΰτυχέστατον.
ή Τι σοί λέγει λοιπόν ή έπιστολή αΰτη ;
. Μοί λέγει, καλή μου μήτερ, ότι έχω καί έγώ ποιάν τινα 

ή «ξίαν,καί ότι δεν επιχειρώ πράγματα άόύνατα. Ώ  ! ! πρέπει 
νά φθάσω εις τόν οκοπόν μου, ελεγε καθ εαυτόν πρεπει να 
άποκτήσω όνοαα, νά γένηται λόγος περί εμού καί ίσως τοτε

RvA (I Α.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ω Ν  Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ν
Ε Λ Λ Α Σ . — Πυρπόλσ,σι; τών δασών μας. ’Α σύγγνω στο ; τών αρ

μοδίων άκηδεία. Καύσωνες κυνικοί άναπτυσσόμενοι ίσως καί έκ τών 
κατά τήν εβδομάδα ταύτην περικυκλουσών ή ρ α ; άπανταχόθεν φλογών.

Γ Α Λ Λ ΙΑ . —  Ε γ κ ύκ λ ιο ; τού κ. Φλοράν; ύπουργοΰ τών έξωτερι- 
κών, παρατηρεί πρό; τού; έν τω έξωτερικώ διαφόρου; πράκτορα; 
τ ή ;  Γ α λλ ία ς , δτι ό κ. Ούόλφ καί οί Τούρχοι υπουργοί, μεθ’ ολην 
τήν ύπόσχεσιν. ήν είχον δώσει τού νά μή ύπογράψωσι τήν περί Α ϊ-  
γύπτου σύμβασιν χωρίς νά εϊδοποιήσωσι τήν Γ α λλ ία ν , ούχ ήττον 
επραξαν τούτο. Ε πειδή  δέ τό τοιούτον άντίκε ιτα ι ε ί; τά συμφέροντα 
τ ή ;  Γ α λλ ία ς , αυτη έχει σταθερόν σκοπόν, όπω; I τιδιώξγ) τήν λύσιν 
τού ζητήματος τούτου.

Οί κκ. Ραϋνάλ και Προυστ. μάρτυρες τού κ. Φερρύ συνδιεσκέ- 
φθησαν μέ του; στρατηγού; Φαβερώ καί Δ ιλλόν, μάρτυρα; τού 
στρατηγού Βουλανζέ, ό'πω; κανονίσωσι τού; όρου; τ ή ;  μονομαχία;

σωσιν. ’Ιδού, μήτέρ μου, άναγνοίσατε τήν υπογραφήν τής επι
στολής ταύτης.

Ή  Κα Hubert άνέγνωσεν όνομ.α διασήμου ποιητού ύπο- 
γράφον δεκασέλιδον έπιστολήν.

Καί ήξεύρετε τ ί μέ λέγει ; ήρώτησεν ό Μάξ.
"Οχι.
Μοί λέγει ότι τό ποίημα, οπερ άπέστειλα αύτώ είναι αρι

στούργημα, ότι άνέγνωσεν αύτό ένώπιον πολλών συναδέλφων 
του, οϊτινες ένθουσιωδώς μέ έπιδοκιμάζουσι. Μοί άποστέλλει 
δέ καί συστατικήν τινα έπιστολήν πρός τινα εκδότην, όστις 
θέλει βεβαίως άναλάβει τήν έκτύπωσιν. ’Εάν γείνω γνωστός, 
μήτέρ μου, έσώθημεν.

Είναι τόσον ώραΐον τό έργον του, είπεν ή Αικατερίνα 
μετ’ ενθουσιασμού. {

Έ χ ε ι καλώς, τέκνον ρou. άλλα μη κάμνη,ς σχέδια σέ 
παρακαλώ, διότι τό μέλλον είναι πάντοτε άγνωστον.

Τήν αυτήν ημέραν h Μάξ έπεσκέφθη τόν εκδότην, όστις 
έδέχθη αυτόν μέ τό ψυχρόν ΰφος τών ανθρώπων» εκείνων, οϊ- 
τινες έσυνείθισαν νά αγοραζωσι και πο)λό-σι τας γνώσεις τών 
άλλων, ειπών αύτώ νά έπανέλθτ, μετά όκτώ ημέρας, ό ιε μετά 
τήν ά ν ά γ ν ω σ ι ν  τού έργου ήθελε δυνηθή να δωσ'ρ αυτώ « π α ν  
τησίν τινα.

Τάς οκτώ ταύτας ημέρας ό Μάξ διήλθεν έν πυρετώδει



8 ΕΦΗ Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

’ Επειδή όμως Λ μάρτυρες τού κ. Φερρύ ήρνήθησαν ^να δεχθωσι τους 
ορούς τής μονομαχίας, τούτέστι του να άνταλλαχθώ σι βολαι μέχρις  
άποτελέσματος, άπεσύρθησαν άμφότεροι,,άμφίβολον όε τυγχάνε ι, εάν 
ή μονομαχία θέλη λάβει χώραν.

ΙΤ Α Λ ΙΑ . -  Κ ατά  την εβδομάδα τα ύτην άπεβίωσεν ¿ διάσημος 
τής ’ Ιταλίας πολιτευτής Δεπρέτης ό Ιπί πολλάς περιόδους χρη
μ άτισες  πρωθυπουργός αυτής. Α έγεται δε ότι ό σχηματισμός του 
νέου υπουργείου άνετέθη εις τον κ· Κ ρίσπην. Ιταλικός στρατός -κ 
δεκακισχιλίων άνδρών διετάχβη να επιβιβασβή διά την Μ ασσαοαν. ΜΙ 
χολέρα έξερράγη !ν Μιλίτσ).

Ρ ίΙΣ Σ ΙΑ .-  Κ α ι άλλη  μεγαλοφυία Ιθερ'σθη υπό του σκληρού τού 
θανάτου δρεπάνου- ό μέγας καί πολύς δημοσιογρά ρος Κ ά τκ ω ? . ο 
άμέριστον καί πλήρη χαίρων την εύνοιαν καί Ιμπιστοσύνην του Τσά
ρου άπεβίωσε κατα τήν έβδομάδα ταΰτην υπό καρκίνου του στομα- 
νου κ ι ί  παθήσεως τής καρδίας. Ή  ταφή του κατά τάς έκείθεν ειδη- 
σεις ήθελε λά β ,ι χώραν χθες έν τη  μ>νή τού ά γ ο υ  ’ Αλέξιου της  
Μ άσγα*. 'Η Ρωσσία προέτεινε τόν ποίγκηπα Μεριτίνσκη ώς μονον 
αντιβασιλέα τή.· Βουλγαρίας. ΜΙ Ιπ ιτυχ ία  τού συνδυασμού τουτου 
φα ίνεται αδύνατος.

Β Ο Υ Λ ΓΑ ΡΙΑ . —  'Η Πόλη προειδοποίησε τόν πρίγκηπα Φερδι- 
ν ά ν δ ο ν  ότι δ ε ν  πρέπει νά άπέλθη είς Βουλγαρίαν πρί ν ?, λάβη τήν 
προς τούτο εγκρισιν των δυνάμεων.

I Ο  ΧΜ  Ψ I Μ  Α
Κύριός τ ις  εισέρχεται εις πολυτελώς διακεκοσμημένην αίθουσαν

αυτοστιγμεί εις μύρια τεμ ά χ ιά . , , τ  , ·
'Η οικοδέσποινα Ιν ταραχή * τ ί κρίμα . . και ητο τοσω παλαιόν. 

Δόξα τώ β εώ  Ιπ ιλέγει ό έπ .σκέττης- με ανακουφίζετε. Κυρία μου. 
ή απελπ ισία  μου είχε φθάσει είς τό μή περαιτέρω, έκ τής ίόεας ότι 
τδ δονείόν σας ητο καινουργές.

* *¥
Είς τάς Ιξέτάσεις σχολείου : 'Ο διδάσκαλος προς τόν μ αθητήν-
—  Πόθεν κατασκευάζονται τά ύποοήματα σου ;
—  Έ κ βοείου δέρματος.
—  Παρά τίνος λοιπόν ζώου άφαιρεΐτα ι το οερμα τούτο ;

Παρά τού βοός.

ΠοΓον είναι λοιπόν τό ζώον, όπερ σας ύποδύει ;
■ 'Ο πατήρ μου. * *V

'Η διδάσκαλος ποδς μαθήτριαν I
— Δεν ¿ντρέπεσαι νά μην ήςεύρΥ)ς νά γράψ*/); το όνομά σου :
—  Δεν είναι δα και τόση ανάγκη, ά'ρου όταν νυμφευθώ θά α λλά ςω

ονομα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον I. Σ. Βερδιάκαν. Σώματα άπεστάλι,σαν είς οικείας δ ιευ- 

ύνσεις. Ευχαριστούμε^. Κον Δ. 11. Κάϊρον. — Σώματα άπεστάλη- 
σαν διά του ταχυδρομείου τής χθές. —  Καν Μ. Κ . Βεροιάνσκαν. 
Προσεχώς. — Κ αν Α. Ρ. Κέρκυραν. Χ ρήμ ατα  έλήφθησαν. — Κ αν  
Κ . Σ. Γαλάζιον; Σώματα άπεστάλησαν. Κον I ■ Κ. 1 αλαζιον. 
Ά ποστέλλομεν τρ ιά κ ιντα  ζητηθέντα  φύλλα. — Κον Ν· Λ· Γουλ 
τσέαν. Χ ρήαατα έλήφθησαν. — Κον 1. Λ. Λευκωσίαν. Σώμα α π ε -  
στάλη. Περί ραπτικής μηχανής γράΰομεν ύμΐν προσεχώς. —  Κ α ν  
Ε.Ι.Τ. Μ αγουρέλιον. Εύγ αριστοΰμεν ¿ι* ευμενεστατας και κολακευ- 
τ ικω τάτας κρίσεις. Γράφομεν προσεχώς. Κον Μ. Ζ. Χ ανια . 
'Υπέθεσα δτι πλήν του έν Ίω ανίνο ις Α ίγ ιο υ  υπήρχε και α/./.ος 

Χ α νία . Τά φύλλα άποστέλλονται αυτω  τα κ τ ικ ω τα τα .
Κον Κ. Π. Ρεθυμνον. —  Σώματα νέων συνδρομητών άποστέλλον- 
τα ι. Γράφομεν. —  Κον Α. Μ. Π Λεμησσόν Κύπρου. Κανονισμοί 
Παρθεναγωγείων άποστέλλονται. Γράφομεν. —  Κον Θ. Δ. Σμύρ
νην. — "Εχει καλώς διά Μ αγνησίαν, αλλά ο ιατι ασυνεπής. ■ Κον 
Μ. Π. Κ )πολιν Έ γράψαμεν σχετικόν άρθρον, διέλθετε τό θέρος εις 
παραθαλάσσιον πόλιν. —Κ αν Π". Ρ. Φ ιλιππούπολιν. Βεβαίως καί η 
γήρα δικαιούται νά παρευρ'σκηται είς συναναστροφάς μετα τόσου 
καιρού παοέλευσιν. αλλά πάντοτε Ιτπίευλακτικη καί άςιοπρ^πης.  ̂
Κ αν Μ. Γ. Ζάκυνθον. Σχέδια δεν δονάμεθα νά προμηθευώμεθα με 
ολην τήν έπιθυμίαν ήν έ'χουεν \ά σας φαινώ ιιεθα γρησιμοι. Κ αν 
1. Ξ. Μ ασαλίαν Α ΐ Έ λλην ίδ ε; διδάσκαλοι είνε βεβαίως προτιμο ί  -  
ραι τών ξένων- θά σας συστήσω ευχαρίστως κατάλληλον προσωπον.

ϊ  V Μ Β Ο 1* A  H
Μή κατακλ ίνητε ποτε τό μικρόν σας ύπ τίω ς, διότι Ινδέχεται νά 

άποπνιγή έκ τού γάλακτος, οπερ συνήθως Ικ δ ιαλειμμάτω ν έςεμεί*λ * ** , / V ?ϊ■>_ 1 ' λ., ■ ■ ΡΛΛκ* -ΛΛιΤίνί-β

προσδοκία- τήν έννάτην ήλθεν πρά; τόν εκδότην, ϊνα μάθν
τήν τύχην του.

Δεν μοί εΐπετε ότι ήσαν στίχοι, άπήντησεν αύτώ ό εκδότη;.
Α γνοείτε λοιπόν ότι ούδείς σήμερον άναγινώσκει στίχους.
Ώ σ τε  ήοώτησεν ό Μάς ώχριών καί κλονούμενος δέν θέλετε 

νά άναλάβητε τήν εκδοσιν ταυτην.
”0 / 1 βεβαίοσς.
'Ο Μάξ έκυψε τήν κεφαλήν αισθανόμενο; δακρυα πλημ- 

μυρούντα τού; οφθαλμού; του.
Ί ν α  έπιστρέψη οϊκαδε διήλθε τήν γέφυραν, έν ή θά έρρί- 

πτετο ίσως, Ιάν δεν εσκέπτετο ότι ή ζωή τριών άνθρωπων 
έξαρτάται έκ τής ίδ ική ; του.

Λοιπόν, είπον αύτώ , αί μ ετ ’ αγωνίας αναμένουσαι αυτόν 
μήτηρ καί αδελφή του.

Λοιπόν, ειπεν οστο; προσπαθών νά μειδιάστ]· θά μείνω 
πάντοτε γραφειοκράτη;.

IX

Ά π ά  τή ; ημέρα; ταύτης ό Μάς περιωρίσθη ε ι; τόν βίον, 
δν ήδη περιεγράψαμεν. 'Η  δυστυχή; Αϊκατερίνα φύσις άσθε- 
νή ; καί εΰα ίσ ίητο ;, χαρακτήρ επιρρεπή; είς τήν μελαγχο
λ ία ν , ειχε κληροδοτήσει τό οικογενειακόν εκείνο νόσημα, εις 
8 ώφείλετο ή οίκτρά τού πατρό; αυτής κατάστασ ι;. Ε ν ίο τε  
ή δύστηνος ήσθάνετο ότι ή διάνοια της εσκοτιζετο εντελώς

'Ημέραν τινά ούχ ηττον αύτη έροίφθη ε ί; τά ; άγκάλας 
αυτού μετά δακρύων λεγουσα.

’Εγώ δεν είμαι χρήσιμο; ε ί; ούδένα. ’Άφησέ με νά φύγω. 
Καί πού θά ύπάγη ;, άγαπητή μου ;
Άδιάφορον πού- θελοσ νά αποθανιυ.
Έτρελλάθη; , Φοβούμαι πολύ, είπεν ή Αικατερίνη μετά

οωνής τρεμούση;. t _
Ό  Μάξ ώχρίασεν. Τί αισθάνεσαι λοιπόν, τή είπε :
Μοί έρχονται τόσον άλ.λόκοτοι ιδεαι· ειξευρει; ποσον σ»

άγαπώ - καί μ’ .όλα ταύτα ενίοτε μέ καταλαμβάνει επιθυμία
νά σέ οονεύσω.

Μήπως έμέθυσά; ποτε, τή είπεν ο αδελφό; της γελών ; 
”0 / 1  ! άλλ ’ εάν ειχον οΐνον καί ήμην βεβαία ότι λησμονεί

τ ι ;  ήθελον μεθύσει.
•Ώστε ό,τι μοί λ έγ ε ι; είναι πραγματικόν- καί πότε σοί

έπέο/οντα ί. &ι ωραίοιι  α ^ τα ι ιο ε α ι ;

"Οταν είμαι μόνη* τήν νύκτα.
Δέν κοιμάσαι λοιπόν;
Σχεδόν ποτέ.
Πρέπει νά κοιμάσαι περισσότερον.
Σύ κοιμάσαι περισσότερόν;
Ά λ λ ’ εγώ είμαι άνήρ. (ακολουθεί)


