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Τις τών φιλοσόφων ηδυνηθη να δωση μέχρι σήμερον σαφή 
καί πραγματικόν τή ; κοινή; γνώμη; ορισμόν ; ΙΙοία μεγα
λουργός διάνοια δέν άπεδειλιασε πρό αυτής. ΓΙοΐαι και ποσαι 
πολύτιμοι διά τήν κοινωνίαν υπάρξεις δεν εθυσιασθησαν εις 
τόν βωμόν τή ; ιδιοτροπίας τή ; Μεγαλειότητα; ταύτης ;

Εύλόγως δύναταί τις καθ’ ημάς νά παραβάλη αυτήν προ; 
θάλασσαν, ηρεμούσαν μ,έν καί άβλαβή ενόσω ή εσπερινή μονον 
αΰοα επιψαύει θωπευτικώ ; τήν έναρμονίω; κυματίζουσαν επ ι
φάνειαν αυτής, επικίνδυνον δέ τοομεοάν και τό θύμα αυτής 
καταβοοχθίζουσαν, άμα τή εζεγερσει ισχυρά; τυύ άνέμ.ου 
πνοής, ήτις διασχίζουσα ανηλεώς τό κύμα, αποκαλύπτει τας 
ύπ’ αυτό κρυπτόμενα; ασχήμιας. Η έςεγερσις αύτη υπό 
ούριου ένεργουμένη άνεμου ευεργετική πολλακις αποοαινει, 
οδηγούσα τό πλοΐον γοργώς είς ασφαλή λιμένα.

Τάς τή θαλάσση παρεμφερείς ταύτας τή ; κοινής γνώμης 
έ'εγέοσεις,λίαν έπ ιτυχώ ; απεικονίζει παρ’ ήμΐν ή συνηθεστά- 
τη φράσις,υπάρχει ρεύμα υπέρ ή κατά τίνος. Τήν φρασιν ταύ
την έπανέλαβε καί πρό; ημάς κύριός τις έκπλαγείς δια την 
πληθύν τών εν τώ μικρώ τούτω χρονικώ διαστήματι έγγρα- 
φέντων συνδρομητών έν τή ((’Εφημεριδι τών Κυριών», καί εν 
γένει διά τήν μεγάλην διάδοσιν,ής τό φύλλον ημών έτυχε και 
τυγχάνει άνά πάσαν τήν ύπό 'Ελλήνων κατοικουμένην γην. 
«'Υπάρχει ρεύμα ύπέρ τή ; Εφημερίδα; σας,Κυρία μου,ειπεν».

Παραδεχόαεθα τήν γνώμην τού κυρίου τούτον, καθόσον 
μαλιστα τό έκδηλουθέν ρεύμα ύπό ούριου ένεργούμενον άνεμου

έπιβοηθεΐ μ.εγάλως τήν πρό; τά πρόσω πορείαν μας. Α/.λως 
τε τό τή/ κοινήν γνώμην άναπαριστών τούτο ρεύμα εζεδη- 
λώθη ήμΐν, ού μόνον διά τής εγγραφής πολλών συνδρομητών 
καί τής άνά χιλιάδας πωλήσεως τού φύλλ.ου, άλλ α και όια 
τή ; τού τύπου επιδοκιμασία; καί ένθαρρύνσεως ημών παρά 
τούτου κατά τά πρώτα έτι καί ασθενή βήματά μ α ;, ώς καί 
δ ι’ εκατοντάδων όλων έπ.στολών άποσταλεισών ήμΐν ύπ 
τατέρων, μητέρων, συζύγων καί αδελφών.

'Η  ύπέο ημών λοιπόν έκδηλωθεΐσα κοινή γνώμη επιβάλ
λει ήυιΐν ύποχρεώσεις,πρός έπιτελεσιν τών οποίων υπερανθρω- 

νου; και άνωπέοους τών δυνάμεων μας αγώνας οφειλ.ομεν 
νά καταβάλλωμ.εν, όπως έπαξίως άνταποκριθωμεν εις τας
προσδοκίας καί άξιώσεις αυτής.

’Επειδή όμως τό κοινόν ημών συνίσταται κατα μεγα μέρος 
ύπό γυναικών, επειδή ή ’Εφημερίς ημών σκοπόν προτιθεται, 
ιος καί εν τώ προγοάμματι ημών διεχαβομεν τήν μελετην και 
άνάπτυξιν παντός θέματος, άφορώντος εις την γυνα ίκα , ή; 
τήν βελτίωσιν παντί σθένει θέλομεν επ ιδ ιώ ξει, αποτεινόμενα1, 
ποός τήν καοδίαν τού γυναικείου κοινού ημών παρακαλούμεν, 
οπω;, έφ’ όσον τούτο δύναται, ύποβοηθητη ημάς εν τώ επ ι
μόχθου άγώνι, όπερ ανελάβομεν. Μη, προς Θεού ! άρκεσθή 
ε ί: τήν διά λόγων μόνον καί τήν διά τή ; ζηράς τού φυλλου 
άναγνώσεως έκδηλουμένην επιδοκιμασίαν, διότι άναμ,φιβολως 
θέλει ωθήσει ήαά; είς ναυάγιον. Λέγουσαι ναυάγιον, εννοού- 
μεν τήν αποτυχίαν τή ; ηθική; επιρροή;, ήν ή ’Εφημερις αυτή
άξιοι νά έξασκή έ γυναιικειου κοινού.

Δέν ικανοποιούνται οί κόποι μας, αλλ’ ουό’ ο σκοπός τής 
’Εφημερίδας επιτυγχάνει διά τής ανά χιλιάδας πωλησεως 
τού φύλλου. Ποθούμεν καί παρακαλούμεν οπω; τά έν τή Έ - 
φημερίδι ταύτη βασανιζόμενα ζητήματα, καί τά έκ τούτων 
προκύπτοντα ηθικά συμπεράσματα εύρωσιν ηχώ έι τή γ υ 
ναικεία καοδία,ένσαρκονόμενα έν αυτή καί επιρροήν τινα έζ- 
ασκούντα έπί τής βελτιώσεω ; αυτής.

Θέν άπαι τούμεν βεβαίως όπως, αί ώς έκ τής έξεως ριζω- 
θείσαι παο’ ήμΐν ελλείψεις αυθημερόν έςαφανισθώσιν, ά λλ ’ 
ούτε άξιούμεν, ότι τόσον σοφά καί θαυματουργά τυγχάνυυσι
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δφ' ήμών λεγόμενα, ώστε άσυζητητεί νά γ ίνωντα ι παρα
δεκτά· τουναντίον, άναγνωρίζουσαι οτι πολλά γεννώνται 
καλά έκ τής συζητήσεως, παρακαλούμεν τάς άναγνωστρίας 
ημών, όπως εις πάσαν προκύπτουσαν μεταξύ ημών καί αυτών 
λογικήν διαφωνίαν διαμαρτύρονται καί περί τούτου πειθωσιν 
ήμάς διά καταλλήλου τής ιδίας γνώμη; διατυπώσεως, ήν 
εΰχαρίστως θελομεν πποδεχεσθαι.

’ Ιδού ή παράκλησι; καί ή αρωγή, ήν παρά τού γυναικείου 
κοινού προσδοκώμεν, αφού τούτο αποτελεί τήν ηθικήν ημών 
δύναμιν καί παρά τής καταλλήλου τού όποιου ένεογείας έξαρ- 
τάτα ι ή προς τά πρόσω πορεία ημών.

Εΰχαρίστούμεν τήν Μεγαλειότητα ταύτην διά τήν πρώ- 
την πάός υμάς εΰγενώ; έκδηλωθεϊσχν καλήν υποδοχήν της 
καί εΰχόμεθα, όπιο; έν τώ μέλλοντι ή Έφημερίς ημών υπ’ 
αυτής βοηθουμένη, επιφέρει το παρά πάντων ποθητόν απο

τέλ εσ μ ά  ■*.

Γ Λ , Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
'  r —■' V

'Μέρα γ .Ιυκ ίά  π ρ ω τό μ α γ ία ς  ξημέρωσες κ α ι  π ά . Ι ι .
Χ ύνε ις  τρ ιγύρω  μ α ς  δροε-ιά,
Α ινείς τον ρόάον μ υ ρω δ ιά ,
Της γης  π ε ρ ισ σ ά  χά.Ι.Ιη.

ΛαΛοϋν τ' α η δ ό ν ια  σ τα  κ . ία ρ ίά ,  ακούοντα ι τρα γούδ ια  
Τ' α γέρ ι  π α ίζ ε ι  σ ι γ α ν ά  
Κι' ι) π ε τα .Ιο νδα  τ ρ ι γ ν ρ ν ά  
'Σ  τ ά  γορτα c  τ ά  ,1οι Λούδια.

Κ α ι  συ β ρ α δ ιά  ερω τ ικ ή ,  μ ε  μ ά γ ι α  ε ίσ α ι  σ π α ρ μ έ νη , 
Χ αρά  'ς έκ ε ίνο ν  που μ π ο ρ ε ί  
Τ α ΐς  ¿ψ ορφ ία ΐς  σου ν ά  θωρή 
Αίχως καρδιά, ΘΑιμμενη !

'Ά νο ιξ ι  με τα  ΛούΛονδα, ν ε ιό τη  με  τή ν  έ ΐ π ί δ α ,
'Α νταμω μέν ’ ¿ιδεΛψιχά,
Γ ια τ ί  π ε ρ νά τε  β ι α σ τ ι κ ά  
Σ ά  μ ϊ ά  χ ρ υ σ ή  α χ τ ί δ α  ;

'Σ  τή ν  π ρ α σ ι ν ά δ ’ α νά μ ε σ α  τή  μοσχομυρ ισμ ένη  
’Α'ες το νεράκ ι που xv.lâ ,
*Ετσι κ ι '  ή ν ιό τ η  άπα .Ιά  
Σ α ν  το νερά δ ια β α ίν ε ι .

Ά ν ο ι ξ ι  με τά  Αού.Ιουδα, νε ιότη , γ.Ιυκο καμάρ ι ,  
Ντυθήτε τ ά ρ α  τή χ α ρ ά  
Τά κά.ΤΙη σας  τά  δροσερά >
Ό  χρόνος θά τά  π ά ρρ

σάς  ή χάρ ι  τ '  ούρανον , στοΑίδια ζη λ εμ ένα .
Γ ια  σας  ό ονρχνος  γε.Ια,
Μ'ε σάς του κόσμου τά  κα.Ιά  
Χ αρήτ' ά δ ε .Ιμ νμ ένα .

Μαρϊετα Μοετςοτ.

Έ λέχθη έν τώ περί ηθικής και πνευματικής φιλοκαλίας 
δημοσιευθέντι έν τη Έφημερίδι ταυτη αρθρω, τίς ή ιταιρα 
παρά τοΐς αρχαίοι ς καί οϊαν αύτη έξησκει επιρροήν επι τού 
άνδρός.

'Η  ’Ασπασία ή διασημοτέρα πασών καί ή ευφυέστατη τών 
γυναικών τής εποχής της, κατείχε βεόαιως θεσιν άναλογον 
τής άξία : της, άφού κατώρθωσε να καταστή η νόμιμο; σύζυ
γος τού μεγάλου εκείνου καί έξοχου άνδρός, προς όν κατά 
μέγα μέρος οφείλεται ή εύκλεια τής Ελλαόος. Η Ασπασία 
έγένετο σύζυγο; τού ιίερικλεους, αφού ου το; διεζευχθη, εκ.

t ' > Ύ ’ " ’ *"τού σφοδρού πρό; αυτήν έρωτός του, την συ,υγον αυτου, εζ 
ή; είχεν αποκτήσει δύο υιού;. Ό  ένδοεο; ούτος τών Αθηνών 
ρήτωρ διετήρησεν άκμαΐον τό πρός τήν ’Ασπασίαν πάθο; του 
μέχρι τής τελευταίας του στιγμής· ουδέποτε απεμ.ακρυνετο 

*τής οικίας του, πλήν ότε αί πρό; τήν πολιτείαν υποχρεώσεις 
του έξηνάγκαζον αυτόν πρό; τούτο. Λεγουσιν ότι ο τι,ρός αυ
τήν έρως του ήν τόσω μ,έγας, ώστε οτε εχθροί αυτού τε και 
τή ; ’Ασπασίας κατηγόρησαν αυτήν έπι άσεβεια και άνηθικο- 
τη τ ι, ο υπερήφανος έκεΐνος έξοχος 'άνήρ μακράν τού νά συμ- 
μερισθή τάς ιδέας τών άλλων, επεσε μετά δακρύων εις του; 
πόδας τών δικαστών της, έξαιτούμενος τήν άθώωσιν τή ; 
φ ιλτάτης αΰτώ ’Ασπασίας, ό'περ κα ί'επέτυχε.

Ή  εκ Μιλήτου τήν καταγωγήν έλκουσα ευφυέστατη αυτη 
γυνή ώφειλε τήν επιρροήν, ήν έξήσκει, ου μόνον επι τού Πε- 
οικλέου;, άλλ’ έπί πάντων τών μεγάλιον άνδρών τής έποχής 
έκείνης, οΰχί εις τήν καλλονήν, άλλ’ εις τό έκτακτον, ούτως 
εΐπείν , ιδιοφυές αυτής πνεύμα.

Ή  διασωθείσα τής ’Ασπασία; έν μεταλλίω είκών, ής το 
σώμα άναπαριστά προτομήν σώματος Έρμοΰ, τιμήν απονε- 
μομένην εις τού; μεγάλους άνδρας τής έποχής εκείνης, ή 
εΐκών λέγομεν αύτη, παριστα οΰχί βεβαίως τό ιδανικόν έ- 
κεϊνο πλαστικόν τής ’Αφροδίτης κάλλος, αλλά τήν εμβριθή 
καί κλασικήν τής Άθηνάς φυσιογνωμίαν. Ό  οίκος αυτή ; ήν 
τό έντευκτήριον τών ένδοξοτέρων καί διασημ-οτέρων σοφών
τής έποχής έκείνης.

Ή  ’Ασπασία διεκρίνετο ιδία έπί ρητορική δεινότητι, δ ι’ί  
καί διδάσκαλος τού Σωκράτου; εις τήν ρητορικήν έγένετο αυ
τή* εις άνταπόδοσιν δε ο Σουκρατης εδιδαςεν αυτή την φιλο
σοφίαν· λέγεται μ.άλιστα ό'τι ή ρητορική δεινότης του Περι- 
κλέους οφείλεται εις τήν ’Ασπασίαν, παρ’ ή; ουτο; τήν ρητο- 
οικήν έξέυ.αθε καί υ.εθ’ ής έ μελέτησε τάς πολιτ ικά ; έπιστή-
I * k , /
υ.ας. Οι πλειστοι τών ’Αθηναίων τής εποχής εκείνη; ωόηγουν 
τάς άγνάς καί σεβαστά; αυτών συζύγους προ; τήν ’Ασπασίαν, 
ό'πως παο’ αυτής έκμάθωσι τήν δυσκολωτέραν τών επιστημ-ών, 
ήτοι τόν τρόπον τού ζήν καί τήν ζωήν τού συζύγου καθιστά - 
ναι ευτυχή. Ό πω ς δε εις τήν εΰφυεστάτην Μιλητιανήν άπο- 
δίδοται κατά μέγα μέρος ή ρητορική τού Περικλέους δεινό- 
της καί ό χρυσούς τών ’Αθηνών αιών, καθ’ Sv τέχναι καί 
έπιστήααι άφίκοντο εις τό ύπατον αυτών σημεΐον, είς τήν 
αΰτήν επίσης άποδίδονται πολλαί ατυχείς τού Περικλεούς 
εκστρατεία-. ,<ό; έπί παρα δείγμα τι ή κατά τή ; Σάμου το ιαύτη, 
έν ή πολλοί τών ’Αθηναίων έπεσαν μαχόμενοι.

Ό  11 ' ^ - - ώ ν - χ σ ί  τα-.ηνυοικόν ε ΐ; τιαήν τών πεσόν-
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των, κίνησαν τα τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληξιν του ακροα
τηρίου του- αί ’Αθηναία-, γυναίκες εσπευσαν ενθουσιώδεις νά 
στέψωσιν αύτόν. Μόνη ή ’Ελπινίκη ή τού Μιλτιάδου θυγά- 
τηρ καί τού Κίμωνο; άδελφή μισούσα τήν ’Ασπασίαν και 
άποστρεφομένη τόν Περικλέα κατεμέμφθη αυτού,  ̂ ώς χυνον- 
το: τό αίμα τών ’Αθηναίων, οΰχί πρός καταπολέμησιν τού 
εχθρού, άλλά πρό; καταστροφήν συμμάχου πόλεως. Εις την 
• Α σ π α σ ία ν  άπέδωκαν έπίση; τόν άτυχή ΓΙελοποννησιακόν 
πόλευ,ον, όστις ήν γέννημα τής μεταξύ ’Αθηναίων καί Σπαρ
τιατών άντιζηλίας, καί όστις συνεπήγαγε τήν καταστροφήν

τής Ελλάδος. ,
Ό  πρώτο; πανυγηρικός λόγος, 0ν ό Περικλής εξεφωνησε

καί δι’ ού έξύμνησε μετ’ άκαταμαχήτου δυνάμεως τους πρω 
του: πεσόντας έν τώ Πελοποννησιακώ πολέμω, συνεταχθημ 
ώς ό Πλάτων λέγει, παρ’ αΰτή; τή ; ΆσπασίαςΜΙαραθέτομεν 
ώδε περικοπές τινας τού παρά τού Θουκιδίδου παραφρα- 
σ θ έ ν τ ο ς  πανηγυρικού τούτου, 0ν τόσοι συγγραφείς έξύμνησαν, 
θαυμάσαντε; τήν ρητορικήν τής γυναικός μεγαλοφυίαν.

Ό ποό; τούς πεσόντας έπαινο; αποδίδεται εις την γο 'ε- 
τειραν αυτών χώραν,ήτις έδίδαξεν αυτοί; την πρός τήν ελευ
θερίαν άγάπην, τήν ισότητα, τό πρός τούς νόμους σέβας, τήν 
γενναιότητα, τήν πρός τό καλόν λατρείαν, την υγειά .ής ερ 
γασίας συνήθειαν ή χώρα αύτη ήτ-.ς μετέόωκε καί έκληροδο- 
τησεν αΰτοίς τόσην δύναμιν καί δόξαν, ώστε μόνη ή ιδέα 
οτι ήδύναντο νά άπολέσωσιν αυτήν, ένέπνευσεν εις αΰτους 
τήν θείαν εκείνην καί ίεράν άγανάκτησιν, υφ’ ής σιμωμένοι 
προσέφερον την εαυτών ζωην ολοκαυτιυμα εις -ον ^ωμ.ον αυ 
τής. ΙΙεραίνων τέλος ό Περικλής τόν υπό τής ’Ασπασίας συν- 
ταχθέντα πανηγυρικόν τούτον, άποτείνεται πρός τάς χήρας 
τών πεσόντων διά τών εξής λόγων : κπεοιορισθητε εις τά
άφορώντα εις τό φύλον σας καί άοκεσθήτε εις τήν έκ τουτου 
δόξαν.» Έ ν ταΐς όλίγαις ταύταις λέξεσι καταφανής καθί
σταται ή ύπό τή ; ’Ασπασίας σχηματισθεΐσα περί γυναικός 
πεποίθησις, οτι ό κύκλος, έν ώ αύτη οφείλει νά ζητήση, τήν 
δόξαν, τιμήν καί εΰδαιμ.ονίαν αυτής είναι ή οικογένεια μάλ
λον, ή τό πεδίον τού πολέμου καί τό ευρύ των έπιστηρ.ών 
στάδιον. ΜλΡίνΚθΗ Ηλιοποτλογ.

Η Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  ΠΕΡΙΟΔΕ ΤΕΙ
Ή  Αυτής Μεγαλείο της ή σεπτή ημών vAvaooa άπό(τής 

προπαρελθούση; έβδομάδος περιοδεύει άνά την Ελλαδα μετά 
τού Βασιλέως ήαών καί τής λοιπής βασιλικής οικογένειας. 
Ή  περιοδεία αύτη σκοπόν έχει, ώ ; λ έγετα ι, τά μεν, ό'πως ό 
διάδοχος γνωρίση καί έπισκεφθή τάς έπαρχίας τής χώρας, 
έφ’ ής προώρισται νά βασιλευση τά δε, όπως αυτη άντι- 
καταστήση τά θερινά συνήθη ταξειδια τής βασιλικής οικο 
γενείας.

'Ημείς έποθούμεν νά όο>συψ.εν και τοιτον λογον ε.ς . ην 
περιοδείαν ταύτην, λόγον άφορώντα εις την Βχσιλισσάν μας 
πήν φιλ.όστοργον ταύτην και φυσικήν προστατιδα πάσης 
Έλληνίδος γ υ ν α ικ ό ς .Έποθούμεν,όπως ή άγαθή Βασίλισσά μα; 
μελετήση τήν κατάστασιν τής Έλληνίδος χωρικής γυναικσ; 
καί τήν, έκ τή ; μελέτη; ταύτης, σύντονον των κακώς έχόν- 
των θεραπείαν έπιδ-.ώξη,.

Ά λλά  πρός ευτυχή τού τοιουτου επιτευς-.ν ηθελομεν ευ . 
χηθη, ό'πως ή Αυτής Μεγαλειότης, οΰχί έν βασιλική, πομπή 
καί άκολουθία, άλλ ’ ώ ; άγνωστος (incognito) μεταβή είς 
χωρίον τ ι ,  έπισκεφθή τήν έν πενιχρά καλύβη διαιτωμένην 
χωρικήν γυναίκα, έξετάση τόν τρόπον τή ; ί,ωής αυ.ής, α- 
κούση τό μοι εκείνο τό αντιστοιχούν πρός την λεζιν Κυρία, 
συνεννοηθή διά νευμάτων μ,ετ’ αυτής, (διότι και ?; δ./.α λ:.- 
πτά μακράν τής πρωτευούσης ζώσα χωρική αγνοεί τήν μη
τρικήν της γλώσσαν, χάρι; βεβαίως εις τόν κατακλυσαντα 
ήμάς πολιτισμόν) καί θέση, ουτω; ε ΐπείν , τήν λεπτοφυά βα
σιλικήν αΰτής χείρα έπί τών χαινουσών πληγών τής άτυχούς 
Έλληνίδος χωρικής, τού προβληματικού τούτου καί εις τούς 
φυσικούς νόμους άντικειμένου οντος, τού δίκην υποζυγίου 
νυχθημερόν έργαζομένου πρός άπόλαυσ-.ν τεμαχίου ςηρού 
μαύρου ά>του. ’Ήθελεν άναντιρρήτως αίμάσσει ή εΰαίσθητος 
αΰτή : καρδία έπί τή θεα τής οδυνηρά; βαροαροτη .ος, ης
θύυ.α τυγχάνει ή Ε λληνική χωρική. __

Αί δυστυχία-, τή ; χωρικής μας άρχοντα-, μετά τής ζωής 
αΰτής. Οΰδείς βεβαίως άγ.οεί, οίας οΐκτράς υποδοχής τυγχά 
νει ή γέννησις θυγατρός παρά τοΐς χωοικοίς. ΙΙοσάκις ή άτυ
χή; λεχώ ξυλοκοπείται παρά τού αυθεντου συζύγου αυτής ή 
διά κλωσσημάτων φιλοδωρουμ,ενη εφω τ?ί; θυρας ριπτεται δια 
τήν ιεροσυλίαν, ήν διεπράξατο, φέρουσα έν τώ κόσμου θυγά- 
τριον (καί κατά τήν -δικήν τήν έκφραστικωτχτην χαρακτή- 
ρισιν,μ« συμπάθε ιο  θη.Ιυχο), τό οποίον ους επι τό πο/.υ περι
θάλπει έν τώ γήρα τι τόν φιλόφρονα τούτον καί φιλόστοργου 
πατέρα. Τινι τρύπιο δε τά ατυχή ταύσα πλασμ.ατα αναπτύσ
σονται, άφιέμενα εις τό έλεος τού ΰψιστου και τό μή αιμο- 
βόρον τών αιγών καί χοίρων, ών τό γρύλισμα αντικαθιστά το 
νανούρισμα, καί τά σκιρτήματα καί τετραποδητί πηδήματα 
τά : πρός τό δυστυχές μικρόν θωπείας, τάς ιόρα; καθ ά ; τού.ο 
δεν είναι κοεμασμένον άπό τίνος δένδρου, εντός τή ; σχοινίνης 
έκείνης αιώρας, έν ή, τό αίμα τού δυστυχούς πλάσμ.ατος συν- 
ωθεΐται έπί τής κεφαλή; καί πολλάκις τόν έξ ασφυξίας 
έπάγεται θάνατον άλλως τε καί αί μυία ι, τά έντομα, αί 
καυστικαί τού ήλίου άκτΐνες, ή δρόσος τής πρωία; έπί το- 
σούτον έξοιδαίνουσι καί έκδέρουσι τού άτυχούς μικρού τό 
πρόσωπον, ώστε άπό ώρα ίου καί τρυφερού εις τερατώδες καί
άμορφον μετχβαλλουσι τούτο.

'Α μα δέ τή ένηλικιώσει, ήτις συμπληρούται παρά τοΐς
χωρικοί; κατά τήν έποχήν άκριβώς, καθ’ ήν το άτυχε; μ ι
κρόν δύναται νά διευθύνη τό γυμνόν και ρυπαρόν σωμά του, 
δέν άποστέλλεται βεβαίως τούτο είς τό σχολεΐον, ίνα δ ι’ ο
λ ίγων γραμμάτων καί τινων νουθεσιών και διόαγμ.άτων καί 
τήν μητρικήν έκμάθη γλώσσαν καί άνθρωπος καταστή δια- 
κρινόμενος τού άλογου ζώου. ’Αλλά μήπως υπάρχει σ^ολε-.ον; 
ή καί εάν υπάρχη, μή τό δύσμοιρου τούτο δεν ύποχρεουται 
νά έξασφαλίση διά τής εργασίας του τόν πρός συντηρησ-.ν
αΰτού άναγκαιούντα άρτον ;  ̂ ^

Τίνος ή καρδία δέν ραγίζεται επί τή θεα περι^αλλεστα-
της νεάνιδος, φεοούσης έπ ’ ώμων φορτίου, όπεο κα! ό ρω-
μαλεώτερος άνήρ τή ; πόλεώ; μας άδυνατεϊ νά φέρη, καί τού
προσόντος τούτου θεωρουμένου άπαραιτήτου διά τήν εκλογήν
ταύτης, ο>: συζύγου

Ό  χωρικός σύζυγος ή πατήρ είς τά πλείστα τών χωοιων
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£νδύετχι τήν λευκήν φουστχνέλλαν του καί μεταβαίνει είς 
τό οίνσπωλείον, ένθα ώ ; εττι τό πολύ διηυ.εσεύει, λιχνοπίνων, 
κατά τήν συνήθη φοάσιν καί συζητών έπί των πολιτικών τής 
πατρίων; πραγμάτων. Τό ώρχίον ήμισυ χύτου σκάπτει, θε
ρίζει, άροτριά με-χ των τέκνων, δίκην αγέλη ; υποζυγίων, 
άτινχ τό εσπέρας δέον νά προετοιμάσωσι και δείπνον, οπερ 
ό σύζυγος τιμά μετά των συντρόφων, μεθ’ ών διήλθε τήν 
ημέραν, τής άτυχούς συζύγου ίσταμένη; παρά τήν τράπεζαν 
καί τον ρητινίτην κιρνώσης· άλλοίμονον δέ είς αυτήν, εάν εκ 
τής υπερβολική; κοπώτεως οαίνεται αδιάθετος καί άθυυ.ος·

Έαν 5; Βασίλισσα μα; ήδύνατο νά ίόη παντα ταύτα καί 
συγκρίνρ τήν κατάστασιν τής Έλληνίδος χωρικής ¡ν.ετά τής 
Ευρωπαίας, ήθελεν άναντιρρήτως πεισθή, ότι συντονωτέρας 
μερίμνης καί προστασίας χρήζουσι τά παιδία καί αί γυναί
κες αύτα ι, εκείνων α ίτινες υποθάλπονται καί προστατεύον
τα ι υπ’ αυτή ; καί των πλουσίων Κυριών εν ταίς μεγαλο- 
πόλεσιν.

’Ή θελε πεισθή ότι τά έκθετα ορφανά πα ιδ ία , τά εις τά 
Ιλεήμονα αυτής αισθήματα όφείλοντα τήν ευζωίαν αυτών, 
είναι μυριάκις ευτυχέστερα τών μικρών τούτων χωρικών τών 
άνδραποδικώ; υπ ’ άνδραπόδων μορφονομένων. ’Ήθελεν άναν- 
τιρρήτως ζητήσει τήν ριζικήν θεραπείαν τής οίκτράς ταύτης 
καταστάσεως, ουχί ώς βασίλισσα, άλλ’ ώς γυνή άλγούσα διά 
τήν προσγιγνοχένην είς τάς ομοφύλου; αυτή άόικίαν καί κα
τανοούσα οίας εθνικής συμφοράς πρόξενος γίνετα ι ή τοιαύτη 
τής Ελληνικός χωρικής αξιοθρήνητος κατάστασις.

Δεν α πα ιτε ίτα ι, καθ’ ά νομίζομεν, προσθήκη κονδυλίου 
τινός έν τώ προϋπολογισμοί τού κράτους, όπως ή κατάστα- 
σις τής συγχρόνου Ελληνικός χωρική; βελτιωθή. Προκαταο- 
κτική τις θρησκευτική, ηθική καί διανοητική μόρφωσις τού 
άνδρός θέλει πείσει αυτόν περί τής υπ’ αυτού πρός τήν γυ 
ναίκα καί τά τέκνα προσγιγνου.ένης έν άγνοια του αδικίας. 
Ό  χωιικός *£λλην καί καλήν καρδίαν έχει καί φυσικήν ευ
φυΐαν. θεσπ ίσατε λοιπόν νόμον ΰποχρεούντα αυτόν νά καλ- 
λιεργήση τό τε πνεύμα καί την καρδίαν αυτού, παρέχοντε; 
συνάμα αυτών διά καταλλήλων σχολείων καί ιερέων τά ποός 
τούτο μέσα.

Μή άναθέτητε τήν τού χωρικού ηθικήν υ.όαφωσιν είς 
τούς ιερείς εκείνους, ο ίτινε; καθ’ όλον τό έτος έπανχλαυ.βχ- 
νουσι τό αύτό εύαγγέλιον, άγνοια άλλου, οϊτινες έν τώ συμ- 
βόλω τής πίστεως λέγουσι Νευτουκράτωρ, αντί Παντοκοά. 
τωρ, ο ίτ ινε ; έν τώ ·.ερώ βλασφηυ.ούσι .θεού; καί Παναγίας· 
μή άποστέλλητε διδασκάλους αμαθείς καί αγροίκου; ποό; 
ηθικήν καί πνευματικήν αυτών μόρφωσιν. Καταρτίσατε σχο
λεία καί ιερείς καί υποχρεώσατε τότε τόν χωρικόν διά προσ
τίμου καί φυλακίσεως, ΐνα υ.ορφώνη καί έκπαιδεύη τά τέ 
κνα του.

Είθε οί λόγοι μας ούτοι νά εύρωσιν ηχώ είς τήν καρδίαν 
εκείνης, ήτις διά τής συντόνου καί μητρικής αυτής μερίμνης, 
πολλά κακώς κείμενα έβελτίωσε καί έθεράπευσεν. Είθε αύτη 
νά επιδίωξη διά τών αρμοδίων τήν υποχρεωτικήν τού τε άν- 
δρός καί τής γυναικός σχετικήν έκπαίδευσιν, δ ι’ ής καί μόνης 
ή καρδία μαλάσσεται, τό π/εύμα άνυψούται καί ό άνθρωπος 
κατανοεί; ότι ό εν τώ κόσμω προορισμός του δεν συνίστα- 
τα ι είς τό νά τρώγη, π ίνη , τεκνοποιή καί κοιμάται, άλλ’ ότι

εχει καί καθήκοντα νά εκπλήρωσή, μετά τήν έκπλήρωσιν καί 
μόνην τών όποιων δικαιούται νά όνομάζηται άνθρωπος.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Σ Τ Ρ Α Τ ΙΩ Τ Α Ι
Αναγινώσκομεν εν τη Διεθνεΐ Επιθεωρήσει, ήτις έκδί- 

όεται εν Φλωρεντία, τό όνομα ήρωΐδος τινός Ρόζας Μπουίλ- 
λιόν, διαπρεψάσης κατά τό 1793 έ'ν τ ιν ι έπαρχία τής βο
ρείου Γαλλίας καί ής τά όνομα έλησμονήθη έ'κτοτε.

« Η Ρόζα Μπουλλιόν ημέρας τινάς μετά τήν διά τόν πό
λεμον άναχώρησιν τού συζύγου της, ένδυθείσα άνδρικά φορέ
ματα, ήλθεν εις τόν λοχον αυτού καί κατετάχθη ώς εθε
λοντής έν αύτώ.

"Ελαβε μέρος είς όλας τάς μάχας καί πάντοτε είς τούς 
πρώτους τών πολεμούνεων στοίχους. Είς τήν μάχην τού Λ ίμ- 
παχ, διεκριθη ιδιαζόντως. Ό  σύζυγος αυτής πληγείς υπό 
τριών σφαιρών, έπεσε παρά τό πλευράν της· αυτη φορτωθεΐσα 
αυτόν επί τών ώμων της, τόν έφερεν είς τό έν τη οπισθοφυ
λακή νοσοκομεϊον, καί έπανήλθεν εις τήν μάχην έπολέμησε 
δε τόσον ήρωϊκώς, ώστε ό διοικητής τού σώματος έζήτησε 
νά μάθη τό όνομα τού άτρομήτου τούτου στρατιο/του

"Οτε μετά τήν μάχην προσεκάλεσεν αυτήν παρ’ αύτώ 
και έμαθεν ότι είναι γυνή, έσύστησε ταύτην είς τήν αγεν
ναιότητα τού έθνους» όπερ έχορήγησεν αύτή σύνταξιν 300 
φράγκων. *0 σύζυγος αύτής άπέθανεν έκ τών πληγών του, 
και ή έν τή μάχη λεοντόκαρδος αύτη παρά τό πλευράν άγα- 
πητού συζύγου γυνή, έμεινεν απαρηγόρητο; διά τόν θάνατον 
αύτού.

Δ ιατί ή Ρόζα Μπουϊλλιόν δέν άναφέρεται είς τά ηρωικά 
χρονικά, καί δεν μετέχει τής πατριωτικής δόξης τών άλ
λων ήρωίδων γυναικών, οίαι τυγχάνουσιν ή κ. ’Ελευθερία 
Μπαρώ, ήτις τόσω σπουδαΐον διεδοαμάτισε ποόσωπον έν τή 
μάχη τού Άλοκή, ή Μαρία Σχελλίση, ήτις προυβιβάσθη είς 
υπασπιστήν έν τώ πεδίω τής μάχης, ή ’Α γγελική Ντυσεμέν, 
ή Αίκατερίνα ΙΙοσελα, τής γενναιότητος, τής όποιας, τά 
πιστοποιητικά εΰρίσκονται έν τώ Μουσείω τού Καρναβαλέ 
καί ή Μαρία— Θηρεσία Φλάπρ ή καί (.(ατρόμητος)) έπΟνομα- 
σθείσα καί σώσασα έν τώ Ιταλικώ στρατώ τήν ζωήν τού 
στρατηγού Νογκιε εν τώ δεκάτω πέμπτω τών δραγόνων 
συντάγματι ;

Δ ιατί ιδιαζόντως άναφέοονται τά ονόματα τώ/ γυναικών 
έκεινοιν, α ιτινες έλαβον μέρος είς τόν γαλλοπρωσσικόν πό
λεμον· τού 1870 ; Διαπρεπή μεταξύ τούτων κατέχουσι θέσιν 
τά ονόματα τής Κας Κιενε τρομερά; έξ ’Αλσατίας ήρωίδος, 
τών Δεσποινίδων Μ αζαλιέ, δε Μ έτξ, δε Λέξ τής διαπρεψά- 
ση; καί πρωτχγωνιστησάσης είς τήν έκστρατείαν τών Βοσ- 
γίω ν, τής Κας Μποντί σταθμάρχου έν Ά ρκυέϊλ, ήτις τέσσα- 
ρας έφόνευσε Γερμανούς.

Δια τι ή τύχη ή ή ιστορία ήδίκησε τήν Κυρίαν ’Αγλαΐαν 
Μάσει, ήτις ώς λέαινα μαχομένη παρά τόν Κάτω Σηκουά- 
ναν έπληγώθη έπ ικ ινδύνω ; ;

ίδου και όνοματα γυναικών δικπρεψασών κατά τούς 
τελευταίους πολέμους. Κατά τόν τελευταΐον Ρωσσοτουρκι- 
κόν πόλεμον, γυνη τ ις  άνατολίτις διώκει έν τάγμα Κούρ
δων, μετά τού οποίου έδρεψε δάφνχς τεσσάρων νικών.
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Κατά τόν αύτόν πόλεμον, ιδιότροπος τ ι ;  Ά γ γ λ ίς  καταρ- 
τήσασα δ ι’ ιδίων δαπανών σώμα Ιθελοντών καί περιβληθεΐσα 
¡κατάλληλον κομψοτάτην στρατηγικήν γυναικείαν ενδυμασίαν, 
Ιτέθη επί κεφαλής τών στρατιωτών καί έπολέμησε γενναίως 
κατά τών Ρώσσων.

Ε’ί; τινα μάχην πολλοί τών στρατιωτών αύτής έφονεύθη- 
«σαν,αύτη δε συνελήφθη αιχμάλωτος· οί Ρώσσοι έσεβάσθησαν 
αυτήν καί τή έπεδαψίλευσαν τάς περιποιήσεις καί τάς τιμάς 
-τάς άρμοζούσας είς τοιαύτην γυνα ίκα- αύτη περίφρονούσα αύ- 
τούς τε καί τάς περιποιήτεις των έδραπέτευσε νύκτωρ.

Κατά τό 1885 βασίλισσα τις Ίνδή , όνόματι Μαρία-Ζού- 
-μα Μπάκα, προσέφερε πρό; τόν αντιβασιλέα τών ’Ινδιών στρα
τιωτικόν σώμα ’Αμαζόνων, έν περιπτώσει καθ’ ήν, ή ’Α γγλ ία  
ήθελε πολεμήσει κατά τής Ρωσσίας.

Ή  Βασίλισσα, έν τή πρός τόν αντιβασιλέα αναφορά της, 
άγραφεν, ότι αί γυναίκες αύται είλκον τό γένος έκ τού θεού 
τού πολέμου ’Άρεως, καί ότι έγνωριζον τά έν πολεμώ καθή
κοντα αύτών. Ή  έπιτηδειότης αύτών περί τε τό μάχεσθαι 
καί ίππεύειν δέν είναι μυστικόν τι (εγραφεν ή Βασίλισσα) διά 
τήν εξοχότητά σας, όθεν έλπίζω  ότι ή προσφορά, ήν σάς κά- 
μνω καί ήν εις πρώτην διαταγήν σας είμαι πρόθυμος νάέκτε- 
λέσω,θέλει γ ίνει αποδεκτή, καί θέλει χρησιμεύσει ώς προηγού
μενο·/ τών ’Ινδών καί Ά γγλ ίδ ω ν  γυναικών, άποδεικνύον τήν 
γενναιότητα μετά τή ; όποία; ή γυναικεία φυλή φέρει τά ό
πλα, καί γνωρίζει νά μάχηται παρά τό πλευράν τών στρατι
ωτών τής αύτοκρατορίας.

Ή  ιδιότροπος αύτη βασίλισσα συντηρεί πράγματι τά γ 
ματα στρατιωτών γυναικών, ών ή περί τό μαχεσθαι δεινότης 
τη; εϊλκυσε τόν θαυμασμό/ πάντο/ν, κατά τού; μετά τών ιθα
γενών πολέμους αύτών.

ϊέ λ ο ; εις Τογκίνον Κινέζος τις στρατηγό; όνόματι Λιού, 
«υνωδεύετο έν τα ϊ; μάχα ί; υπό Άμαζόνο; τινός, ήτις έφερε 
τά σήυ.ατά του καί έμάχετο άνδρείως παρά τό πλευρό·/ 
του. Ό  στρατηγό; G ère έφερεν ε ί; Γαλλίαν κινεζικόν τι 
σχεδιογράφημα, έν ω ή ήρωί; αύτη άπεικονίζετο έν ανδρική 
στολή, άποκεφαλίζουσα διά φοβερού ξίφους άξιωχατικόν τ ι-  
να Γάλλον.

Προσεχώς θέλομεν δημοσιεύσει ονόματα Έλληνίδων 
ήρωίδων γυναικών, α ίτινες έκάστοτε έν τα ΐς μάχα ι; διε- 
πρεψαν.

Καί μήπως ή 'Ιστορία τών γυναικών στρατιωτών κλείε ι 
εδώ ;

Γνωττόν άλλως τε τυγχάνει, ότι οσάκις χώρα τ ι ;  δ ια 
τρέχει κίνδυνον, αί γυναίκες έξανίστανται κατά τού εχθρού, 
καί ποοσφέρουσι τό αίμα καί τήν ζωήν των υπέρ τής σωτη- 
f ‘* ; τής πατρίδας-

Ε. Θ . Ζ λ ρ ιι>η.

7VT Α  Ι  Ο  Σ
Μακράν τής τύρβης τού κόσμου, έν μονήρει τινί δάσει εύ- 

ήΐσκεται βαθεϊα λίμνη, πρό τής οποίας ϊστατα ι αγέρωχος καί 
"υπερήφανος νεανίας αγένειος, άπωθών διά τού ποδός λευκότρι- 
X* καί χιονόκομον γέροντα, φέροντα έπ ί τών ώμων ασκούς 
μαύρου; πεπληρωμενο υ; ύδατο;.

Και τοι λεπτοφυής ό εύχαοις ούτος καί θελκτικός ν εα 
νίας κατορθοΐ ούχ ήττον, νά ώθηση τόν γέροντα μέχρι σής 
λίμνης, καί έν τώ πυθμένι ταύτης ανηλεώς βυθίση αύτόν. 
’Εκ τής πτιόσεως τού γέροντας τα  ύδατα τή ; λίμνης άνέβρα- 
σαν καί έκ τών άφρών τούτων έξήλθε νεαρά λευκοφόρος νύμ
φη, φέρουσχ κάνιστρον όπερ έπί τής όχθης έναπέθεσε/. Ή  
ξανθόκομο; νύμφη κτυπα διά μαγικού μαστιγίου τοίς τήν 
γην, έξ ής άναπηδώσι πάοαυτα χιλιάδες νυμφών καλλιμόρ
φων καί ξανθοπλοκάμων, φερουσών άνά χεΐρας κόσμημά τ ι είς 
στολισμόν τού νέου. Βλέπετε, λέγει αύταίς, ή νύμφη· ιδού ό 
νέος όστις άπηλευθέρωσεν ημάς καί χάρις ε ί; αύτόν, άνά εξά
μηνο·/ όλον δυνάμεθα να περιφερώμεθα εύχάριτε; καί μειδι- 
ώσαι, θελκτικαί καί μαγεύουσαι άνά. τά ; πεδιάδας, λ ε ιμ ώ 
νας καί δάση. Προσφέρετε λοιπόν έκάστη έξ υμών δώρόν τ ι 
είς άνάμνησιν καί ενδειξιν εύγνωμοσύνης πρός τόν Σωτήρα τού
τον. Ούτυ; έβύθισε τόν γέροντα χιονόκομον έν τώ πυθμένι 
τή ; λίμνης ταύτης, ε<θα πρό εξαμήνου ό κακός έκείνος γέρων 
είχε βυθίσει ημάς.

Καί έν τίϋ άμα αί καλλιπάρειοι καί γλαυκουπιδες νύμφαι 
έσπευδαν, τίς πρό/τη νά δείξη τήν ευγνωμοσύνην πρός τόν 
Σωτήρα νέον. Στήτε, είπεν αύταίς ή νύμφη· δύο έξ ημών 
παραλχβετε τούτον καί λούσατε αύτόν έν τώ μυροφόρω τής 
ανοίξεως λουτρών.· σεις, είπεν, αί τήν χλόην καί δρόσον τής 
άνοίξεω; φέρουσαι κατασκευάσατε αύτώ ένδυμα χλοερόν καί 
δροσερόν, δ ι’ ού θέλετε περιβάλει τό coaxíov καί εύκαμπτον 
αύτού σώρ.α. Σείς, αί άνθοφόροι καί μυροφόροι, ρίψατε άνθη 
είς τήν οδόν του καί αρωματίσατε τόν άέρα, όν s σωτήρ μας 
αναπνέει. Σείς δέ, οί τού φωτοβόλου καί ζωογόνου ήλίου πα 
ραστάτιδες, συναθροίσατε τά ; χρυσιζούσας καί ποικιλόχρους 
τού ήλίου άκτίνας καί δ ι’ αύτών πύ.έξατε στέφανον, ίνα κο- 
σμήσητε τήν ξανθοβόστρυχον κεφαλήν αύτού. Σύ, ώ Φιλομή
λα, είπε, στραφείσα πρός μελαγχολικήν τινα καί σιωπηλήν με- 
λαγχροινήν, σύ τόνισον τάς χορδάς τής λύρας σου, ίνα ψάλης 
καί ΰμνήση; τάς χάριτας τού νέου τούτου.Μή λησμονής ότι ή 
υπό τού Θηρέως άποκοπείσα γλώσσα σου μετέδωκεν όλην τήν 
δύναμιν αύτής είς τό πολύχορδον οογανόν σου, δ ι’ ού θνητοί 
τε καί αθάνατοι μαγεύονται* μάγευσον λοιπόν τήν φ ύσ ιν  θε; 
αύτήν υπό τά ; δ ιαταγάς τού νέου τούτου,

Μετά τούτο ή νύκφη ήνέωξε τό κάνιστρό·/ της καί λαβούσα 
έξ αύτού τρία ρόδα είπε:Λάβε καί παρ’ εμού, ώ νέε, τά  τρία 
ταύτα ρόδα καί φέρε αύσά πάντοτε ώ ; συμβολόν σου·· μ ή λησ* 
υ.ονής,ότι τό ρόδον ήνθησε τήν αύτήν με έσε νύκτα κ α τ ’ άρχάς 
μεν άγνόν καί λευκόν ώς τά παιδικά σου όνειρα, μετά ταύτα 
οόδινον ώ ; τά νεανικά σου, καί τέλος, ότε το πρώτον λησμο
νηθείς είς τά ; άγκάλας πιστής φίλη; διενυκτήρευσαί, τό δυ
στυχές τούτο έκ τής αίδοϋς ήρυθρίασε. Μετά τήν απονομήν, 
τών ρόδων καί λοιπών δώρων,δι’ ών ό περικαλλή; μας νέος έ- 
κοσμήθη, αί μεν νύμφαι ώς διά μαγείας έζηφανίσθησαν, ό δέ 
νέο; περιϊφέρθη άνά τήν γην σπειρών καί διανεμών άφθόνως 
είς τούς πτωχούς θνητούς τά δώρα του.

Έμαντεύσατε βεβαίως τό όνομά του, φίλη άναγνώστριχ, 
άλλως τε πρό τριών ήδη ημερών ποιηταί καί πεζοί, άνδρες 
καί γυναίκες, παρθένοι καί γέροντες αύτόν φέρουσιν άνά τά 
στόματά των, αύτόν έξυμνοϋσι καί λατρεύουσι.
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Η Σ Ι Γ Η
( κ α τ ά  τ ό γ α λ λ ι κ ό ν ) .

Γνωστόν δτι οί αρχαίοι οί τό παν θεοποιούντες, είχαν ε
γείρει βωμούς εις τήν σιγήν υπό τό όνομα του Άρποκράτους, 
και ύπό τήν μορφήν νεανίοο κρατούντο; τάν δάκτυλον επ ’, των 
κεκλεισυ,ένων αυτού χειλέων. Καί ιερείς έμισθοδοτούντο όια
τον ναόν τής Σιγής.

Γνοιστόν ωσαύτως δτι ό Άρποκράτης εις τινα ρκέο'/ι είχεν 
ίερείας. ΙΙλεΐστοι σοφοί άρνούνται τό δυνατόν τής ΰπάρξεως 
τού τοιούτου, άλλ’ άπατώντα ι.

'Η  σιγή ενίοτε είναι αναγκαία, ενίοτε είναι αρετή.
Έάν ΰπάρχωσι ρήτορες των όποιων άγοράζομεν τήν φω

νήν, ύπάρχουσι καί έκουσίως βωβοί των οποίων πληρώνομεν 
τήν σιωπήν.

Όπόταν οί Γαλάτχι κατέστρεψαν τήν πρωτεύουσαν τού 
κόσμου, οί συγκλητικοί πατέρες περιτετυλιγμένοι τούς μαν
δύας των έσίγων. Τί να έλεγον εις τού; βαρβάρου; οί'τινες
ήσαν ισχυρότεροι ;

Ή  βία έπιβαλλομένη σιγή φέρει ενίοτε τά πικρότερα ά- 
ποτελέσαατα. Άλλοίμονον ε ί; τόν έπιβάλλοντα αυτήν, έάν 
δεν έχη υπέρ αυτού (εκτός τής βίας) τήν δικαιοσύνην καί 
τόν λόγον !

’Ενίοτε ή σιγή είναι ευγενής καί άρμόζουσα, ά'λλοτε πά
λ ιν  ένοχος καί υβριστική.

'Η σιγή είναι επικίνδυνος λ ίαν, όταν ό τηρών αυτήν σιω
πά έξ έπιριονής καί πείσματος·ή σιγή αύτη θά λυθή θάττον 
ή βοάδιον. Ιίολλάκις όμως λύεται παρακαίρως.

Μυριάκις άνέφερον τήν λέξιν τού Μχζαρίνου. Ό  υπουρ
γός ούτος έλεγε μέ προφοράν ούδέν εχουσαν τό γαλλικόν!! ψάλ
λουν ; τόσω καλλίτερα, θά πληρώσουν.» Καί ή σιγή λοιπόν 
των καταδυναστευομένων έχει σημασίαν ;

'Η ύψίστη τής σιγής δύναμις είναι όπόταν μεταχειριζοι- 
αεθα αυτήν πρός άπάντησιν εις τάς προσβολάς εκείνων, οΰ; 
περιφρονούμεν. Μαρία Λ αρενϊζακη.

Μ  Τ  θ ~  0 λ  0 Γ  I  Κ  Α
(Συνέχεια ιόε αριθμόν I>).

Ή  ποάς τήν θεάν Άθηνάν λατρεία υπήρξε πάντοτε σε
βαστή παρά τοΐς "Ελλησι. Εισήχθη δέ έν Έ λλάδ ι παρά τού 
Κέκροπος κατά τό 1556 ή 158*2 π. X. όστις μετώκησεν 
έξ Α ίγύπτου εις τήν ’Α ττικήν καί κατέστησε τήν τής ’Αθή
νας λατρείαν σεβαστήν, διά τής ακολούθου θρησκευτικής 
αρχής. ’ « 'Η  φρόνησις έξήλθεν εκ τής κεφαλής τού άνωτάτου 
Θεού, πρό τής κτίσεως κόσμου».

Ή  πρός τήν ’Αθήναν λατρεία έγένετο παγκόσμιος. ’Εν 
Σαίδι τής Αίγ'ύπτου 'ίδρυσαν αυτή μεγαλοπρεπή ναόν. Οι 
Ρόδιοι έτίμησαν αυτήν ένθουσιωδώς, νομ.ίζοντες ότι κατά 
τήν ημέραν τής γεννήσεώς της έφιλοδώρησεν αυτούς διά 
χουσής βροχής· μετ’ ολίγον όμως γενόμενοι ήλιολάτραι 
παρηχέλησαν έξ ολοκλήρου αυτήν. Έ ν Αθηναι; ιδίως ελα- 
τοεύετο υπό τά ονόματα Πανάθηνος, Παρθένος και Ά θη να - ο 
θεωρούμενος υιό; αυτής Έριχθόνιος διωργανωσεν εν Αθηναις 
έορτάς όνομαζομένας Ά θήνα ια , τά ; οποία; ο βασιλεύς των 
’Αθηνών Θησεύ; μετωνόμασε ΙΙαναθήναια, ήτοι έορτάς πάντων 
των τήν Άθηνάν λατρευόντων. Καί τά μέν μεγάλα λεγό- 
υ.ενα ΙΙαναθήναια έπχνηγυρίζοντο κατά πενταετίαν, τά δέ 
υ.ικρά κατ’ έτος.

"Ινα τιμήσωσι τά ; έορτάς τχ'ιτχς, αί κόραι των Α θηνών

διγ,ρούντο εις διάφορα στρατόπεδα ώπλισμέναι διά λίθων 
καί ράβδων. Τήν στιγμήν, καθ’ ήν τό σύνθημα τής μάχης 
έδίδετο, έφώρμων (ό; μαινόμεναι ή μία επί τής άλλης, ή 
πρώτη δέ πίπτουσα έν τήμάχη, ταύτη έθειορείτο μεμολυσμένη, 
δΓ δ και τά σώμα αυτής έρρίπτετο εις τό ύδωρ, ενώ ώόή- 
γουν έν θριαμβευτική πομπή τήν μετά καρτερία; άντισχαύ- 
σαν εις τήν μάχην καί φέρουσαν πεοισσοτέρας πληγάς. Αι. 
έορταί αΰται μετηνέχθησαν εις ’Αθήνας έκ τής Λιβύης.

Κατά τήν έποχήν τών μεγάλων Παναθηναίων, ο λαός 
περιέφερεν άνά τάς οδούς έν μεγάλη πομπή καί παρατάξει 
πλοίον κε<αλυμμένον διά τού λεγομένου πέπ.Ιου, χιτώνος 
λευκού καί έλαφρού, άνευ περιχειρίδων, πεποικιλμενου δια 
χρυσού, προσαρμοζομένου επί τού αριστερού ώμου καί α π ε ι- 
κονίζοντος διά διαφόρων εικόνων τάς διασηυ.οτερας πράζεις 
τής τε θεάς, τού Λιός καί διαφόρων ηρώων. Συνέπεια τών 
έορτόόν τούτων, ώριζον βραβεία διά τους άθλητάς 'γυμναστι
κών παιδιών καί στέφανον έλαίας διά τούς πο ιητά; κα ι 
άοιδούς, εις άνάμνησιν τής διά τής έλαίας έπιτευχθείσης 
υπό τής Άθηνάς ποοστασία; τής πόλεώ; τω ν  δΓ 0 και 
πάντε; οί έν τοΐς Ιΐαναθηναίοις παρατυγχάιοντε; άνδρες τε 
καί γυναίκες έφερον ύποχρεωτικώ; εις τήν έτέραν τών χειοών 
κλάδον έλαίας. _ AöB-Sa Σ.

Ι Η Λ 0 Μ 1 Λ Ι Λ 1 0 \  Α Ι ί Λ Γ Ι Ο Χ

ΕΛΛΑΣ. —  Τήν παοελθούσαν Κυριακήν έωρτάσθη μεγα- 
λοπρεπώς ή πανήγυρις τής πεντηκονταετηρίδος τού γηραιού- 
κχθηγητού τής πολιτικής οικονομίας κ. I. Σούτσου. θερμά 
συγχαρητήρια έδέχθη ό σεβαστός γέρων παρά πάντων τών 
συναδέλφων, μαθητών καί φίλων αυτού. Ή  «Έ φημερι; τών 
Κυριών» εύχεται αύτώ όπως ζήση πολλά έτη, ΐνα καί τήν 
όγδοηκονταετηοίδα αύτου ετι πανηγυρίση.

ΓΑΛΛΙΑ.— 'Ο πρόεδρος τού Γαλλικού υπουργείου εις τόν 
κατά τήν έναρξιν τής ναυτιλιακή; έκθέσεως, έκφωνηθέντα 
ΰπ’ αυτού λόγον, έξήοε τήν ΰπέο τής ειρήνης έπιθυμίαν τής- 
Γαλλίας, αλλά καί τήν σταθεράν άπόφασιν, ήν αύτη έχει νχ 
μ,ή θυσιάση υπέρ τής ειρήνης ούτε τά δίκαια ούτε τήν τ ι-  
αήν αυτής. 'Ο στρατηγός ΒουλαΓζέ έζήτησε παρά τής Βου
λής πίστωσιν 5 έκατομ. φράγκ. όπως έκσελέση γυμνάσιά 
έκστοατεύσεως κατά τόν προσεχή ’Οκτώβριον. 'Η επί τού 
ποούπολογισμ.ού έπιτροπή άκούσασα τού πρωθυπουργού κ. 
Γοβλέ έπέμεινεν ότι αί προτεινόμεναι οίκ.ονομιαι εισιν ανε- 
παοκεΐς καί ποοσεκάλεσε τήν Κυβέρνησιν νά παρουσίαση νεας 
προτάσεις.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ.— Τά νομοσχέδιου τού στρατηγ'ού Βουλανζε 
περί έκστρατεύσεως ένός σώματος στρατού ένεποίησεν εν Γερ- 
μανία ζωηράν έντύπωσιν, διότι ούδενός σώματος στρατού 
μ,ή όποδεικνυομένου, άπαντα τά σώματα τού γαλλικού στρα
τού δέον νά κινητοποιτ,θώσιν.

ΑΓΓΛΙΑ.—-Συμβιβασμ,ός έπήλθε μεταςύ Ά γγ 'λ ία ς και- 
Γαλλίας, δΓ ού ορίζεται ή αμοιβαία αυτών ενέργεια κατά 
τήν χώραν τού Όβόκ καί παραχωρεΐται τή ’Α γγλία  η Δου- 
γκαρέτη. Αί μεταξύ Α γ γ λ ία ; καί Ρωσσίας περί τών άφγα- 
νικών συνόρων διαπραγματεύσεις έναυάγησαν.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.— Άπεφασίσθη ή ευθύς μετά τήν επάνοδον 
τών Άνθηγεμόνων καί τού κ. Σταϊλόφ εις Σόφιαν σύγκλησις 
τή ; μεγάλης Βουλγαρικής συνελεύσεως πρός ανανεωσιν τής- 
κε Όοηγημένης εις τήν Άνθηγεμονίαν έξουσίας.

Β Ι Β . Λ . Ι Α .
Συνιστώμεν θερμώς πρός τάς Κυρίας άναγνωστρίας ημών- 

τήν άπόκτησιν τού υπό τού κ Βίλπεργ έκδοθεντος και εκ 
τού γεοαανικού μετακοασθέντος συγγράμμχτος '.(AC πρώ-
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τοΰ τέκνου φ ρο ζ ζ ιδ ε ζ  κα ί ζα  Jtpcúta καθϊ]κοζζα trfQ 
W.,r,rrmci;. ώς αναγκαιότατου καί απαραιτήτου διά πάσαν 

μγ,τέοα. 'Υπό τού συγγράμματος τούτου όδηγουμένη ή νέα 
μήτηρ. δύναται να άπεφύγη όλα; εκείνα; τάς δυσάρεστους 
δΓ έαυτην καί τό τέκνον της συνέπειας, ά ; ή έντελής χυ- 

[Ιτή; απειρία καί άγνοια συνεπάγεται πάντοτε.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Ε. θ. Μ. ’ Α θ ή ν α « .  'U άπάντησις ευρίσκεται εις τό ά.
,  6-ον τοϋ ϋτΓ άριθμ. 8 φύλλου. Γονή, ή τις καταδικάζει, ενεργεί 
¿ ιυ μ β ’βαατόν τι πρό; τήν ούσιν καί αποστολήν τη ;. — Καν Μ. Λ . 
Αθτ'να; Αημοσιεοθήσεται. Καν Ε. Π. Π ά τ ρ α ; .  Αημοσιεοθήσεται 

ετά σχολίων. — Κο ν Α .  F. Τ ή ν ο ν .  Φύλλα ά π εσ τά λη σ α ν .— 
( I  2 . Α. Χίον. Υ π ολείπ ο ντα ι πρό; σομπλήρωσιν τ®ν δύο συνδρο- 
,uav δύο χάρτινοι οραχ.μ· εύαρεστηθήτε άποστεΐλαι. — Καν Α ι. Κ. 
Μα σ σ α λ" ία  ν. Εύγνωμονοϋμεν διά πληθυν συνόρομητΟν‘χρήματα  

■έλήοθησαν· φύλλα και αποδείξεις άποστέλλονται. Καν Α. Μ. 
Ό ο τ σσό  ν. Ά π εστά λησα ν τά Ιο ζητηθέντα φύλλα μετ αποοει- 
W  Κον Ε. Π. Ρ έ θυ μ V ο ν. Εύγνωμονοϋμεν διά τού; νέου; 
Ινδ σ ο μ η τά ;' άποστέλλονται φύλλα καί σχετικαί άποδείξεις — Κους 
Μ Ζ ' Ε Κ Χ α ν ί α  Φ ύλλα άποστέλλονται μ ετ’ αποοειςεων οια 
τού; νέου; συνδρομητά;. —  Καν Αί. X. Π ε ι ρ α ι ά .  Χρήματα ελή- 
®θτ·σα/· άποστέλλομεν άπόδειςιν καί φύλλα. Γράψετε ήμ ιν όιεοθυν- 
4 ¡v σα;. —  Κον Γ. Λ. Ί  σ μ α ή λ  ι o V  φύλλα άπεστάλησαν. — 
Καν Μ. Ρ. Π ρ ο 0 σ σ α ν. Εύχαριστοϋμεν' φύλλα άποστέλλομεν.— 
Κον Ρ. Μ. Τ ρ α π ε ζ ο ϋ ν τ  α. Εύγνωμονοϋμεν δΓ εύγενεστάτην 
κ α ί  πατοιω τικω τάτην επιστολήν- φύλλα άποστέλλονται Κο ν Χ.  Λ.  
-*Η ρ ά κ λ ε ι ο ν. Ε ύχαριστοϋμεν φύλλα  νέων συνδρομητών άποστελ- 
^ ντα ι — Καν Ε. 0 . Π ά τ ρ α ; .  Αημοσιεοθήσεται. — Τή ζητούση 
•σομόουλήν άνυπογράφω; παραπέμπομε» ε ί; το ύπ αρ. 6 φυλλον.

----- οθΧΧθ-o-----

Ώρολογοποιός τις τού Β ιλινζεν ϊφ ϊρ ϊ κατ αυτά ; ε’.ς 
.ρχ; τή συνεργασία καί επινοήσει τής νεαρά; τεχνιτιόος συ,ύ- 
γου αυτού ώρολάγιόν τ ι, όπερ ύπερτεοεί πάντα τά μέχοι σή
μερον γνωστά τής μηχανής αριστουργήματα. Τά πλάτος αυ-

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Είναι άνθρωπο; δειλός καί συνεσταλμένος· ή εύτυχία έπίε- 

«  τήν καρδίαν του, διότι καθ’ ά φαίνεται δεν Ισυνείθισε νά

■είναι ευτυχής. i
Ίσως είπεν ή κόρη· διά τούτο θά προσπαθήσω νά άπομα- 

•κρύνω απ’ αυτού, παν ό τ ι δύναται να τόν συγκινήση. ’Ίδω
μεν, άγ-απητή μήτερ, τ ι σε επιφόρτισε νά μοί ει..ης.

'Υ πάγει εις Παρισιού; ϊνα τακτοποιήση τάς έκεΐ υποθέ
σει; του.' Μετά δεκαπέντε ημέρας θά μεταβώμεν καί ημείς 
ε ΐ; συνάντησίν του καί θά κατοικήσωμεν εις οίκημά τ ι ,  όπερ 
<ά προετοιμάση δ-Γ ημάς- μετά ένα μήνα νυμφεύεσθε. Μέχρι 
τής ημέρας' έκείνης μοί έζήτησε τήν άδειαν νά σοί γράφη, ήν 
καί παρεχώρησα αύτώ.

Γεννηθήτω το θέλημά σου, μήτερ μου. 
ι 'Η ευτυχία σου είναι έξησφαλισμένη, τέκνον μου, διότι ό 
κ. Θεόδωρο; εχει άγαθωτάτην καρδίαν.

Μετά μίαν ιόραν ό κ.. Θεόδωρος ειχε λάσει τήν εις Παρι
σιού; άγουσαν. Πρώτη αυτού φροντίς μετά τήν έκεΐσε άφιξίν

τού είναι δύο μ.έτρων καί 75 ο)ο, τό ύψος τριών μ,ετρων και 
50 ο)ο καί τά βάθος 56 ο)ο. Δεικνύει τό δαιμόνιον τούτο άρι - 
στούργημα, τά δευτερόλεπτα, τά λεπτά , τα τέταρτα, τάς 
ώρας, τάς ημέρας, τάς εβδομάδας, τούς μήνας, τά συνηθη 
έτη ώ ; καί τά Βίσσεκτα μέχρι τού τελευταίου δευτερολέ
πτου τού έτους 9 ,99 9 .

Δεικνύει έπίσης όλ.ας τάς φάσεις τής Σελήνης κατά τόν
ώρισμένον χρόνον καί τήν ώραν υπό τάς διαφόρους μοίρας τού 
’Ισημερινού καί τών Μεσημβρινών. Εκείνο δέ ιδ ία , όπερ κινεί 
τόν θαυμασμόν τού βλέποντο; τό αριστούργημα τούτο, είναι 
ή πληθύς τών έν αύτώ δρώντων προσώπων. λνθρωπισκος 
έμφανίζεται καί κινών κανονικώς ράβδον τινα κτυπά τα τ έ 
ταρτα. Ο; δώδεκα Απόστολοι κτυπώσιν έναλλάξ τάς δώδεκα 
ώρας· ό Ιησούς Χριστός φέρει τό νεον ετος· άνθρωπίσκοι προ- 
σωποποιούντε; τάς τεσσαρας περιόδους τής ζωής μ.εταβαλ- 
λουσι τά ; τέσσαοας ώρας τού έτους· οι Χερουοειμ κ.αι σερα
φείμ δεικνύουσι τήν ανατολήν καί δύσιν τού ήλιου· τά δεκα- 
τοία ζωδιακά σηυ.εΐα παριστώσι τό σεληναΐον ετος· ο θάνα
τος παρουσιάζεται τήν τελευταίαν τού Δεκεμβρίου ημέραν.

Σ αλπ ιγκτα ί καί μικροί κήρυκες άγγέλλουσι τήν άφιξιν τής 
νυκτός. Ά λέκτορε; δέ ποικιλόχρους καί ζωηροί τήν τής 
πρωίας. Τήν άνοιξιν φέρουσιν α; χελιδόνες α ιτινες ψαλλουσιν 
άομονικώτατα. Τό Πάσχα παοίσταται διά 14 εικόνων, πα- 
οιστανουσών τά τού Χριστού πάθη. Ά πό καιρού εις καιρόν 
ώοαία μουσικά τευ-αχια παιζου.ενα δια μουσικού τίνος κ ιβω 
τίου, έαπεοικεκλεισμένου έντός τού όιρολογίου, τέρπουσι τόν 
ακροατήν. Δέκα οκτώ διάφοροι μηχανισμοί θετουσιν εις 
ένέργειαν τό αριστούργημα τούτο τή ; γυναικείας επινοησεως, 
τό πεοιλααβάνον 83 πλ.άκας.

του υπήρξε νά γράψτ, πρός τήν Σόφιαν θερμοτατην και τε- 
τρασέλιδον έπιστολήν μαντεύετε βεβαίως τα εν τή επιστολή
ταύτη, γραφόμενα.

'Ό ταν νέα τις κόρη άγαπα, όταν διά πρώτην φοράν α ι
σθάνεται έν τώ στήθει αυτής τόν πρώτον εκείνον τού εοω- 
το: παλυ.όν, τόν πρόδρομον βίου αγνώστου, οτε τό πρώτον 
ή ψυχή αΰτή; γ ίνετα ι μήτηρ νέου αίσθήμ.ατος, βεβαίως επ ι
στολή τετρασέλιδος γραφεΐσχ υπό τού άγαπωμένου προσώπου 
ειναί τ ι γλυκύ καί εύχάριστον. Είναι άρωμα ψηλαφητόν, ευ
ωδία ίρατή τού άπομεμακρυσμένου τούτου έριοτος καί αί έν 
τή άποσφραγιζομένγ, επιστολνήι λεξεις περ ιιπταντα ι, ως τα 
έκ τού κλωβού των εξερχομενα θελκτικά πτηνά, κυχλω αυτη; , 
τονίζουσαι γλυκεΐαν καί θυμήρη μελω δ ίαν χωρίς νά όπολο- 
γίσωμεν ότι ή νεαρά κόρη δέν αναγκάζεται νά συγκρατήται 
πρό τή ; έπιστολής, όπως πρό τού έρωμένου προσώπου^ ότι δύ- 

νά έπαναγνωση και θωπευση,, ούτως ε ιπεΐν , τας λέγεις 
τάς τερπούσα; τήν ψυχήν αυτής, περιβληθή όέ δι αυτών 
παντοιοτοόπως οι; ή φιλάρεσκος περιβάλλεται δια πολυτί- 
μ.ων κοσμ-ημάτων. Ά λ λά  όταν, ω ; η Σόφια, γινωσκνι έκ τών 
προτέριον, ότι ή άνάγνωσις τής επιστολής ταυτης ουδεμ.ίαν 
ττς καρδίας αυτής χορδήν θελει κινήσει, οτι ουδέν κο- 
σμημ.α τών εν τή, κοσμηματιοθηκη ταυτη αρμο^ρ αυτη, ό
ταν ό εοως της είναι συλλογισμός καί υπό τού καθήκοντος πα- 
οατεινόμενος θέλει μεταβληθή ε ί; συνήθειαν, τότε δικαίως
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Ό  5 ιάσημος Γερμανός ηθοποιός Πασάο, είχε νυμφευθή 
προ τννων ετών ¡χετά τίνος άόιδοΰ. Μετά παρέλευσιν τριών ή 
τεσσάοων ετών Ιζήτησε τό διαζύγιόν του, δπερ τη συναινέσει 
της συζύγου του έλαβε. Μετ’ ολίγον καιρόν ένυμφεύθη έ/. δευ
τέρου μετά τής πρώτής συζύγου του. Προ ολίγων δέ έβδομ,ά- 
δων διεζεύχθη καί πάλιν αυτής.

Θά είναι άοα ή τελευτα ία  φορά ;

ccS¿Zc ε υχαρ ισ τώ  Λοιπόν κα ί τονς ε ίκοσι θ ερμότα τα  Λ χα\' 
το παράθνρον  εκΛείσθη εκ νέου.

-----»-ν̂ Φ-ÎG-O—

Λ Ο Ϊ Τ 1 Μ Α

üfivvfoc τ ι ς  π  a i e  άφοϋ ά ν έ γ νω σεν  εκ α τοστόν  οΛην έπ ι·
τ υ μ θ ίω ν  επ ιγραφών, εζυμνονσών τά ς  Αρετάς των θανόν -  
των, στραφε ίς  προς τ ο ν  π α τ έ ρ α  τον ?}ρώτησεν α ύ το ν  μ ε τ ά  
π α ιδ ικ ή ς  άφεΛείας. ((ΙΙοΰ Λοιπόν, π ά τ ε ρ  μου ,  θ άπ του ν  τους
κακούς. »

Κ ατηγορον ι ιενός  τ ις  έρωτηθείς μ ε τ ά  τη ν  ά π ο π ε ρ ά τω σ ιν  
της δ ια δ ικ α σ ία ς ,  εά ν  εχη  να  προσθέσι) τ ι  προς ύ π ε ρ ά σπ ι -  
σ ιν  του, κα ι μ η  ευχαρ ισ τηθε ίς  εκ της  ύπ ερασπ ίσ εω ς  του 
συνηγόρου του , ά π ή ν τ η σ ε ν  ονδέν  κύριε Πρόεδρε' ζητώ μ ό 
ν ον  τη ν  ε π ιε ίκ ε ια ν  του δ ικασ τηρ ίο υ .  . . . υπέρ τον σ υ ν η γ ό 
ρου ¡II ο 'J I I !!»

Την ε ικοστήν  τ ρ ίτ η ν  ’ΑπριΛίου έώρταζε πΛούοιός τ ις  
φιΛάργυρος. ΟΛόκΛηρος μουσ ικ ή  ο ρχήσ τρα  ή ρ χ ισ ε  να  π α ί -  
ζη Λ αμπρά μ ο υ σ ικ ά  τ ε μ ά χ ια  προ τον παραθύρου  του. Μ ε
τά  τ ή ν  μ ο υ σ ικ ή ν  τ α ύ τη ν  έχτέΛεσιν ό φ ιΛάργνρος ήνο ιζε  το  
παράθυρόν  του κα ι Αποτεινόμενος προς  τούς μ ουσ ικούς  ε ί 
π ε ,  « Πόσοι εισθε Κύρ .ο ι  ; »  — α Ε ιχοσ ιν  Ε ΰγεν έσ τα τε»  —

ΜεγαΛοπρεπώς κατ ' α ν τ ά ς  έτεΛέσθη ή β ά π τ ι σ ι ς  μ ο ν ο γ ε 
νούς υίοϋ πΛονσίου τ ιν ό ς  τραπεζ ίτου -  ”Οτε ούτος προσήΛθεν 
ϊ ν α  εν  το ΐς  Λ ηζιαρχ ικο ΐς  βιβΛίοις τής έκκΛησίας θέσγ τήν  
υπογραφήν  του, άφρρημένος ν π έ γ ρ α γ ε ν  αό π α τή ρ  Γεώργιος  
Π. κ α ί  Σ υ ν τ ρ ο φ ιά »

Γ ν ω μ ι  / i

Τό 'Χ'Ξΰοος όμο'άζε'. ττρος σφαίραν έκ yiovoç’ ενόσω κυλυεται, τό- 
σφ έςογκοΰται.

*  ¥

Αατανηροτέρα εΤναι ή διατροφή ένός έ/ατ ιώ μ ατο ; ή δύο τέκνων*.
(ΦοαγκλΤνος )

X 
¥ ¥

Ό  'ύπ\ο; είναι κλέπ τη ; γενναιόδωρο;, οστι; οίδει εις τά ; σω μα- 
τικ.ά; δυνάμεις, OTt άυαιρεΐ άπό τοΰ χρόνου.

(Ε λισάβετ. βασίλισσα τής Ρουμανίας),
* * ‘
¥

Τέλειοι δεν είναι είμή έκεΐνοι, ου; δεν γνωρίζομε·;.
(Μαρκησία de Bouffer?)

ϊ υ ν τ α γ α ί  Μ α γ ε ιρ ικ ή ς
ΚΡΕΜΑ. Μία όκα γάλακτος βρασμένου τό όποιον ια ίνετε νά  

κευώση. Κτυπάτε ες κρόκους ώ ϊν  φρέσκων έπι είκοσι /.επτά και 
ρίπτετε αΰτά έντάς τοΰ χλιαρού γάλακτος, αναμιγνύετε Οιαρκ&ς 
ταΰτα  διά καθαρού ξυλίνου κοχλιαρίου. Κοπανίζετε 80 δραμ. ζακ- 
■χάρεως όλίγην βανίλιαν καί δύο κοχλιάρια φαρίνας ή κόλλας,ήν οια- 
λύετε εντός κυαθίσκου ψυχροΰ γάλακτος, ρίπτετε τό δλον έντός τής 
κρέμας, ήν άδιακόπως αναμιγνύετε διά τοΰ ξυλίνου κοχλιαρίου,οπερ  
πάντοτε περιστρέφετε κανονικ.ως. Βράζετε τήν κ.ρέμαν, άναμιγνυαυ- 
σαι αύτήν διαρκώ; έπί ασθενέστατης πυράς, έως δτου συμπαγή.με-  
τα τοΰτο σερβίρετε αύτήν καί άμα κρυώση τήν τρώγετε.

ή κόρη αύτη είναι περίλυπος πρό τού τεμαχίου τούτου τοΰ 
χάρτου, φύλλου νεκρού, δένδρου, δπερ ουδέποτε ήνθησε· δι
καίως αύτη άφήκε τήν κεφαλήν της νά πέση περιλύπως έν
τός των χειρών της καί τά δάκρυά της περιέορεον τάς λέξεις, 
άς άνεγίνωσκε. Τά υπό των ωραίων οφθαλμών αυτής πρώτον 
ρεύσαντα δάκρυ* έπεσαν έπί τής επιστολής αυτής. Ό  έρως 
είναί τ ι άπειοον· δταν δεν εκπροσωπεί τον ουρανον, εκπροσω
π ε ί τήν έρημον.

Άπήντησεν, οτε είχε νά άπαντήσττ αλλ.’ έν τή ευγενεΐ 
αυτής καρδία ΰπήρχον τοιοΰτοι ανεξάντλητοι θησαυροί, ώστε 
ή υπό αισθήματος οίκτου υπαγορευθεϊσα έπιστολη της ικανο
ποίησε πληρέστατα τάς τοΰ κ . Θεοδώρου αξιώσεις, όστις 
μετά παραφοράς κατησπάζετο τήν έπιστολήν έκείνης. πρός 
ήν ειχεν αφιερώσει πάσας τάς περί μ,έλλοντος έλπίόας αυτοΰ.

Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα συνάθροιζε τά αναγ
καία διά τον γάμ.ον του έ'γγραφα, ίκαμ.νε τάς ετοιμασίας του 
διεκόσαει τον οίκίσκον του καί τή συγκαταθέσει τής Κας 
Έαρος έδημοσίευε διά τοΰ ιερέως τους γάμους του.

Μετά παρέλευσιν δεκα πέντε ημερών, έγραφεν έπιστο
λήν πρός τάς Κυρίας ταύτας, δ ;’ ή; έγνωστοποίει αύτα ίς, 
οτι τά πάντα ήσαν έτοιμ.α καί δ τι έπερίμενεν αύτάς μετ’ ά- 
νυπομ.ονησίας.

Τήν ήαέοαν ταύτην Σ  κ. Θεόδωρος ήδύνατο νά χρτ,βι- 
μεύση εις οξυδερκή τινα παρατηρητήν, ώς άντικειμενον περι-

έογου μελέτης. Άφοΰ έγραψε τήν επιστολήν του, ήγέρθη έκ 
τής θέσεώς του, έστάθη απέναντι τοΰ κατόπτρου του κ*1 
προσήλωσεν επ '  αύτοΰ βλέμ.μα ατενές καί έεευνητικόν.

’Ήθελέ τις είπει, δτι έζήτει ν’ άντιλη©θή έν έαυτώ πράγ- 
μ,ατός τίνος, δπερ τώ διέφευγε καί άναγνώσή τ ι εις τούς ο- 
φθαλμ,ούς του. ’Έφερε δίς τήν χείρα έπ ί τοΰ μετώπου, έμε- 
λέτησε τόν τρόπον τής αναπνοής του, συνεστειλε τούς τοΰ 
προσώπου του χαρακτήρας· μετά τοΰτο άνέλαβε τήν προτέ- 
τέραν του φυσιογνωμίαν καί έξηκολούθει νά έγκατοπτρίζη- 
ται· προσκολληθείς δέ σχεδόν έπί τοΰ ζατόπρου έζήτει νά 
άνακαλύψή μυστήριόν τ ι υπό τήν ΰποκήρινον ωχρότητά του. 
Διήνοιξε τά χείλη του, προσέκρουσε τούς οδόντας τόν ένα 
έπί τοΰ άλλου, καί άφοΰ διά τών χειρών έψηλαφίσθη παντα- 
χοΰ, άοοΰ έν πρός έν άνέτρεψε καί μετεκίνησε τά διάφορα 
τοΰ σώυιατος αύτοΰ μέλη, δΓ δ τρίτος θά έξελάμ.βανε βε
βαίως αυτόν παράφρονα, καί άφοΰ πάλιν τήν φυσικήν του 
άνέλαβε στάσιν και μορφήν, έψιθύρισεν έντός τών οδόντων : 
είμαι καλά, κάλλιστα.

Μετά τοΰτο ένεδύθη καί παρατηρών πάντοτε λοξώς τό 
κάτοπτοόν του, έτόνιζεν άσμάτιόν τ ι ,  καθ’ δν τρόπον δειλός 
τ ις διερχόμενος έρημόν τ ινα  συνοικίαν τραγωδεί, ίν* τούς 
φόβους του διασκεδάση.·

(ακολουθεί).


