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Εν τώ  τελευτα ίω  ήμών κυρίω άρθρω έπραγματεύθημεν θέ
μα άφορών εις τήν δ ιά  τά ; γυναικό; έξαπλουμένην όσημέραι 
διαφθοράν καί κακοήθειαν. ’Επί του θέματος τούτου έπανερ- 
χόμεθα καί πάλιν, θεωρούσαι καθήκον ήμουν νά έπιστήσωμεν 
την προσοχήν νομοθετών τε καί νομοθετούμενων, άντρων καί 
γυναικών επ ί τής υπό τή ; κοινωνία; ήμών κατασκευαζομένη; 
τύχη; τή ; γυναικό;.

Τό κακόν είναι τόσω ψηλαφητόν, ώστε πανταχόθεν καί 
■παρά πάντων αναγνωρίζεται. Ιίαραπονούμεθα δ ιά,τήν γορ
γοί; βημασι βαινουσαν διαφθοράν, άναγνωρίζομεν δτι αί νεά- 
νι^ε; καί τά παιδία αυτά ακόμη. δ ι’ ού τρόπου μορφόνονται 
€?σί καταλληλα μάλλον προ; βοοάν τού λυμ,αινομένου τά ; 
μεγαλοπολει; Μινωταύρου τή ; διαφθοράς, ή πρό; ευτυχή 
έξασφάλισιν τού βίου αυτών. Πρό; τ ί νά κρυπτώμεθα ά'πισθεν 
ιών δακτύλων μα;· ομολογήσωμεν ότι το άναγνωριζόμενον 
ήμερον κακόν, προετοιμάση, ήμΐν μέλλον γαγγραινώδες. Καί 
®ιναι μέν παοήγορό; πως ή άναγνώρισις αύτη καί ή υπό πά ν
των ανομολογουμενη ύπαρξι; τού κακού, αλλά δέν άοκεί νά 
^εριοριζοίμεθα ε ί; θρήνου; καί απελπ ισ ία ;, εάν έχωμέν τινα 
τών οικείων πάσχοντα, οπω; θεραπεύσωμεν αυτόν. Προσκα_ 
λούμεν ειδήμονα ιατρόν, δστι; εξετάζει τήν πηγήν τή ; άσθε- 
νε'·α>) ή; τήν ριζικήν θεραπείαν επιλαμβάνεται.
, Οίιτω καί επ ί τών κοινωνικών πληγών οφείλουσιν οι αρμό
διοι, εκείνοι δηλ. ού; ή πολιτεία μισθοδοτεί πρό; τούτο, ου; 
^ιά τή; ψήφου τη; αναβιβάζει ε ί; τά ύψιστα τών άξιουμάτων

νά ζητώσι τ/.ν θεραπείαν τών κοινωνικών ασθενειών έν τα ί; 
ρ ίζαι; αυτα ϊ; τού κακού.

"Οπερ καί ά'λλοτε είπομεν επαυαλαμβάνομεν καί σήμερον. 
Ή  νεανι; παρ’ ήμίν καί ιδία 5; κόρη τού λ.αού στερείται οδη
γού έν τώ βίφ αυτή;. Πάντε; όσοι ώφείλον νά οδηγώσι καί 
ποοστατεύωσιν αυτήν, συντελούσιν ώ ; έπ ί τό πολύ ε ί; τήν 
απώλειάν τη ;. Δέν θεωρούσιν αυτήν ώ ; άνθρωπον εχοντα 
μέλλον καί αποστολήν, άλλ’ ώ ; πράγμα, οπερ άντί τόσων χ ι .  
λιάοων δρ. καί άντί τόσων δωδεκάδων Ισωρρούχων θά προσ- 
φέρωσι μετά ώρισμένον χρονικόν διάστημα.

’Εάν οι γονείς είναι πτωχο ί, τότε αύτη άφίεται ώ ; έπί τό 
πολύ εΐ; τήν τύχην τη ς,ε ί; τά ; φιλάρεσκου; κλίσεις της, δπω; 
διά τούτων δελ,εάστι τόν πρώτον τυχόντα, δστι; έπωφελούμε- 
νο; τή ; απειρία; α υτή ;, οδηγεί αυτήν ε ι; τήν κακοήθειαν καί 
διαφθ >ράν.

Τ ί; καθιστά προσεκτικήν τήν πτωχήν παιδίσκην, τήν ορ
φανήν, τήν έργάτιδα, τήν κόρην τού μεθύσου καί ασώτου πα- 
τρό;, τήν κόρην τή ;. έργατική; γυναικό; ; Τ ί; υποδεικνύει 
αυτή τό πρό τών ποδών τη ; χαίνον βάραθρον, ού ό βόοβοοο; 
έπ ικεκάλυπται πάντοτε δ ι’ αργυρά; ή χρυσή; καλύπτρα; ; 
Τ ί; είπεν αυτή ά'τι ό έρών αυτή; ψεύδεται, ό'τι δύναται νά 
καταστρέψνι τήν αθωότητα αυτή ;, ίνα μετά τούτο μηκτυρίζων 
αυτήν βυθισϊ) ε ί; τό ονειδο; καί τήν ατιμ ίαν ; Ούδεί; δυσ
τυχώς. Άφού ούτε πρό; τά ; μή έγκαταλελειμμένα ;, ώ ; αυ
τήν ουδέποτε γ ίνετα ι λόγο; περί τή ; διαφθοράς καί κακοη- 
θεία; τή ; λυμαινομένη; τά κοινωνικά ήμών στρώματα, όπό 
τού γελοίου, λέγει, φόβου μή προσβάλω σι τήν αιδώ τή ; κό
ρη; λ έξε ι; καί φράσεις, ά ; μόνον τήν ημέραν τού γάμου τη ; 
δύναται νά άκούσν) αύτη. ^

Α γνοείτε λοιπόν, σείς οί αυστηροί γονείς, ό'τι αι θυγατέρες 
ήμών μανθάνουσι πολλ.άκι; παρ’άλλ.ων πλ.είονα τών όσων ήμ.εΐ; 
αυτοί γνωρίζετε, ακριβώς ε'νεκχ τού μ.υστηριώδου; υφους, καί 
τών μακροσκελών παρεκβάσεων καίύπεκφυγών, ά ; μεταχειρίζε- 
σθε,οπω; άποφύγητε φράσιν τινά , ήν ακατάλληλον διά τά α
κουστικά αυτών όργανα θεωρείτε ; ’Αγνοείτε ότι ή πολυτελή; 
ανατροφή, ήν δίδετε αυτή, ή φιλ.αρέσκεια ήν διά τού θαύμα-
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σμού σας έπί τώ κάλλει αύτής αναπτύσσετε, η λαιμαργία, ήν 
διά τής πλούσια; τραπέζης σας υποθάλπετε, τα τού Paul de 
Kock μυθιςορήματα, άπερ παρά τ ι ς  παιδαγωγού τη ; πολλά- 
κ ι; δανείζετα ι, άποτελοϋσι, άμα τώ τυχόν εκτροχιασμώ τής 
υλικής ευζωίας αυτής,¿λισθηρότατον διά τήνάρετήναύτής έδα
φος καί οτι εάν διαφύγη τούς ¿δόντας τού χαίνοντος τής δια- 
φθοράς θηρίου ώς κόρη, δυσκόλως θά διαφύγη αυτούς ώς γυνή. 
Πόσον ώφειλε νά άπασχολή ολόκληρον την κοινωνίαν ή έκ
ρυθμος αύτη κατάστασις καί πόσον πάντες καί πάσαι οφεί- 
λ ου. εν νά έργασθώμεν, ΐν ’ άναπτύξωμεν παρά τή νέα κόρη 
άπασών των κοινωνικών τάξεων τό αίσθημα τής αζιοπρεπειας, 
τής τιμής, τής υψηλής αυτής, ώς γυ/αικός, αποστολής.

Έπαναλαμβάνομεν οτι σώτειραι τής πατρίδο; ήδύναντο 
δικαίως νά κληθώσιν αί γυναίκες εκεί ναι, α ιτινες ήθελον λά
βει τήν πρωτοβουλίαν νά σ/ηματίσωσι συλλόγους εις πασας J 
τάς Έ λληνικάς πόλεις, δπως από κοινού σκεπτόμεναι εύρωσι 
τέλος τό κατάλληλον μετρ ον πρός περιστολήν τού εν τή γ ι -  
νέσει του έ τ ι , ευτυχώς, ευρισκομένου κακού. *Ί πάρχουσι τό 
σοι τρόποι, δ ι’ ών δύναταί τις νά προφυλάξη καί εξασφάλιση 
τήν τιμήν εκείνων, α ιτινες άνά παν αυτών βήμα προσκρού 
ουσιν εις σκοπέλους κακοηθείας καί διαφθοράς.

Δ ιατί νά άναμένιου.εν την πρωτοβουλίαν ταυτην παρα των 
πλουτοκοατίδων μόνον δεσποινών : Ό  πλούτο; τών πλει- 
στων τούτων άποτεύεΐ πρίσμα, όπισθεν τού εποίου άσθενώς 
αύται βλέπουσι τούς κάτωθι αυτών θνητούς.

Πόσαι παρά τή μέση λεγόμενε, τάξει ήδύναντο όιά τής 
πρωτοβουλίας καί δράσεο/ς αυτών νά καταστώσιν αληθείς 
ε ύ ε ρ γ έ τ ι ^ ε Γ  tou Έ λ Χ τ . ν ι ψ ο Ο  $

Ο ΚΥΡΙΟΣ Α· ΡΑΓΚΑΒΙΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙΑΣ
Μεγάλην καί χαρμόσυνου αγγέλλομε·/ ταΐς κ. κ. σύνεργά- 1 

τ ισ ιν  ημών αγγελ ίαν.
*0 κ. ’Αλέξανδρος Ραγκαβής, ο επί μακρά έτη τιμήσας I 

εν Γερμανία τό Ελληνικόν όνομα ώς αντιπρόσωπος τής Ελλ. 1 
Κυβερνήσεως παρά τώ Αυτοκρατορι Γουλιελμω, ό όιασεμο, I 
συγγραφεύς καί ποιητής, ο κατ εξοχήν φιλόλογος καί μο~ I 
ναδικός λογοτέχνης έπεσκέφθη ημάς, ϊνα έκφραση ήμΐν τήν 
ευαρέσκειαν αυτού έπί τή εκδόσει τής (( Εφημεριόός τών ι 
Κυριών)) καί τή επ ιτύχει εκλογή συνεργατίδων τιμ,ωσών διά 
τού γλαφυρού καλάμου αυτών τήν καινοφανή πως παρ’ ήμΐν 
γυναικείαν δημοσιογραφίαν.

Αί κολακευτικά· τού έξοχου καί μεγαλοφυούς άνόρός πα
ρατηρήσεις, ένέπλησαν ημάς άμέτρου χαράς καί εύχαριστη- 
σεως, ής βεβαίως θέλουσι συμμετάσχει άπασαι αί Κυρίαι, αί 
διά τού καλάμου αυτών πλουτίζουσαι εκάστοτε τάς στηλας 
τής ((Έφημερίδος τών Κυριών)).

Ή  επιδοκιμασία άνδρός μουσοτραφούς έκ τών ολιγίστων 
δυστυχώς έναπομεινάντων παρ’ ήμΐν έκ τής γενεάς τών 
λογίων πατριαρχών τή ; νέας Ε λληνικής γλώσσης, διακρι- 
νομένους δέ έπί μ.εγαλοφυΐα, ήν σύμπασα ή Ευρώπη εθαύ- 
•υιασε καί έξετίμ.ησε καί δυνάμενος αληθώς νά κρίνη, αποζη- 
α,ιοΐ ήμάς διά τήν ψύχραν αόιαφοριαν, ήν οί τα τής πα ιδ ιίας 
παρ’ ήμΐν διέποντες έπεδείξαντο άπό τής αρχής τής έκδό- 
σεως τού φύλλου* δ ίδω σ ι' δέ ήμΐν τό θάρρος, ϊνα , άτενίζου-

σαι τό μ.έλλον μ ετ’ έλπίδιον μείζονος έπ ιτυχ ία ς, πάντα μό
χθον μοχθήσωμεν καί πάντα αγώνα άγωνισώμεθα υπέρ τής 
προόδου καί βελτιώσεως τού φύλλου ημών, ού τόν προορισμόν 
διά τής χαρακτηριζούσης αυτόν έμβριθείας καί διορατικοτη- 
τος κάλλιστα κατενόησεν ο έξοχος άνήρ, ώς αληθής δε πα
τριώτην κ αθήκον αυτού εθεούρησε, άμα τή αφιξει του να 
έπισκεφθή κα· ένθαρρύνη ήμάς εις τό επίμοχθόν πως καί α
κανθώδες έργον. οπερ έσχομ.εν τό θάρρος νά άναλαβωμεν, εν 
ώ χρόνω ό τό χαρτοφυλάκιο·/ τής ηθικής και πνευματικής δια- 
πλάσεως τής 'Ελληνικής κοινωνίας εμπεπιστευμενος επε·- 
στρεφεν ήμΐν τό άποσταλέν τή οικογένεια του φύλλον.

Καθήκον λοιπόν ήμών θεωρούμεν, ίνα και όημοσια έκφρά- 
σωμεν τήν εύγνο/μοσύνην ήμών πρός τόν εξοχον άνδρα,παρ ού 
πολλά δύναται νά προσδοκά ό έν τοΐς κολποις αυτού εύτυ- 
χήσας καί πάλιν νά δεχθή τούτον Ελληνικός λαος.

’Άνδρες, ών στείρα δυστυχώς κατήντησεν σήμερον ή Ελ- 
I λάς, δέον νά μ ή άπομακρύνωνται αυτής, όπως έπιχέωσιν ο- 
I λίγον φώς έπ ί τού ψηλαφητού σκότους, έν ώ ως τυφλοί καί 
I απεγνωσμένοι πλανώμεθα. Τοιούτων άνδρών η επιδοκιμασία 
I αποτελεί δ ι’ ήμάς τήν μεγίστην τών αμοιβών και τήν υψι- 
I στην τών ικανοποιήσεων, ήν ήδυνάμεθα νά ποθησωμεν εν .αΐς 
I άπαρχαΐ; τού δημοσιογραφικού ήμών βίου.

ΑΙ Λ1ΑΚ01ΙΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Α'.

’Αντί να συμμετάσχω καί έγώ εις τήν χαράν τών μητέρων 
εκείνων, αιτινες τέλος άπολαμβάνουσι μεθ ηδονής την μετά 
τών τέκνων αυτών δίμηνον ταύτην άπό κοινού ί,ωήν, πρ ο .ί- 
θεμαι νά εξετάσω ’ τήν περίοδον ταυτην τού έτους υπό =.πο*>-
ψιν σοβαρωτέραν.

Ή  περίοδο; τών διακοπών τών μαθημάτων, ήτις φαίνεταΐ- 
ποοωρισμένη διά τήν τέρψιν καί άπόλαυσιν τών τε γονέων καί 
τέκνων, συνεπάγεται ούχ ήττον καθήκοντα, ών ή παραμέ- 
λησις αξιόμεμπτος διά τε γονείς καί τέκνα τυγχάνει, συνε- 
παγομένη επιβλαβείς συνέπειας επί τής υπαρξεως τών τέ 
κνων ήμών.

Πολλοί γονείς ευτυχείς διότι έχουσι τέλος πλησίον των 
τά  προσφιλή ταϋτα τέκνα, άτινα αί περιστάσεις άπομακρύ- 
νουσιν αύτοΐς κατά τό λοιπόν τού έτους, καταγίνοντα ι, ϊνα 
παράσχωσιν αύτοΐς πάσαν περιποίησιν καί θςοπειαν, καθήκον 
αυτών θειορούντες νά διασκεδάσωσι τα τέκχααυτώ ν, αποζη— 
ύ.ιούντες τρόπον τινά αυτά διά τόν εν τή σχολή περιορι
σμόν των,

Άφίνουσιν αύτά \ά κοιμώνται μέχρι τής 9νς και 10η« 
πρωινής ώρας, μετά τούτο έπιτρέπουσιν αύτοΐς νά περιφέρων- 
τα ι ημίγυμνα σχεδόν καί ·ατημέλητα έφ’ όσον έπιθυμούσι 
τούτο. 'Υποκύπτουσιν εις άπάσας τάς ιδιοτροπίας τών δυ
στυχών αυτών, τά όποια τόσον περιορίζονται καθ’ δλον το. 
έτος.

Ποιον δέ τό αποτέλεσμα τού βίου τούτου ;
- Πρώτον : ποίν ή δεκαπενθήμερον παρέλθη οί γονείς άπο- 
κααόντες καί άπογοητευθέντες έκ τών ιδιοτροπιών τών τέ
κνων αύτών, άναμένουσιν άνυπομόνως τήν ποθητήν έκείνην 
τού Σεπτεμβρίου ημέραν, *αθ’ ήν τέλος θά άπαλλαγώσι τών
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φακρών τούτων τυράννων. Τά παιδία άφ’ ετέρου άνιώσιν έκ 
τού άσκοπου αύτών βίου, ή δέ έλλειψ ις άσχολίας τινό ; καί- 
τοι κατά τό φαινόμενον εύχάριστο; κουράζει αύτά* μ ετ’ ού 
πολύ δέ καί ταύτα έπιθυμούσι τόν τακτικόν τής σχολής 
ιβίον μετά τών συμμαθητών καί καθηγητών αύτών. ’Αλλά τό 
κακόν δέν περιορίζεται μόνον έως έδώ* διότι δια τού τρό
που τούτου εντός ολίγων εβδομάδων καταστρεφεται τό κα
λόν, οπερ έπετεύχθη διά τε τών προσπαθειών καί θυσιών δ ι
δασκάλων τε καί μαθητου έπ ί ολόκληρον έτος.

Τό παιδίον οπερ δένέγείρετα ι ένωρίς ή δέν συγκατατίθε- 
τα ι, νά εργάζηται τακτικώς νά είναι εύκατάστατον κ .τ .λ . 
είμή διότι ό κανονισμός τού σχολείου, έν ώ δ ια ιτάτα ί) άπαι- 
τεϊ τούτο* τό παιδίον όπερ δέν είναι πεπεισμένον, ότι ό βίος 
αυτοο δέον να ρυθμ.ισθή επ ί του κανονισμού τού σχολικού βίου 
και όπερ γνώριζες ότι οί γονείς αυτού, θά τφ  έπιτρέψωσι νά 
ρύθμιση τα κ α τ ’ αυτά άλλως, τό παιό'ίον τούτο άποστρέ- 
φεται τόν σχολςκον βίαν, ζή δε μετά τής προσδοκίας τής ά- 
ναμενομένης άνεξαρτησία; του. δπως άκωλύτω ; άκολουθήση 
τάς τάσεις αύτού.

Η υποταγή καί έκτελεσις τών καθηκόντων αύτού έν τή 
ειναι ^ροτπεποιημεναι. ’Εντεύθεν ή επιθυμία τών νεα

ρών δεσ/.οινιδων, α ιτινες συνδεουσιν άδιαφόρως τήν τύχην 
των μ ο0 οίου δήποτε, επ ί τώ σκοπώ τού νά άποκτήσωσι 
τόν ¿λο)θ4ριαν εκείνην, δι ής θελει έπιτραπή αύτα ΐς, νά 
μενωσιν έν τή κλίνη μέχρι τής ένδεκάτης άναγινώσκουσαι 
μυθιστορίαν τινά . Διά τού τρόπου τούτου άποζημιούντκι, ώς 
λεγουσιδιά τάς πρωί /άς ώρας, άς έκέρδιζον έν τή σχολή, χω 
ρίς νά έννοώσιν ότι εις οϊαν δήποτε ήλικίαν καί κοινωνικήν 
θί,σινκαί άν ευρίσκηται τ ις , όεν έχει τόδικα ίωμανά χάνη τόν 
καιρόν του εις μάτην, καί ότι καθ’ όλον τόν βίον ήμών, ά- 
-ναγκη νά ύποτασσώμεθα άλλήλοις. έάν έπιθυμώμεν νά ζή- 
σωμεν καλώ ; μετά τών όμοιων μας. Εύ' Θ.'Ζαρίφη.

Η ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ
'Ομίχλη καλύπτει τήν πόλιν Α. Σταγόνες βροχής ήρχι- 

®αν ήδη πίπτουσαι έκ διαλειμμάτων έπ ί τών λιθοστρώτων 
πεζοδρομίων. Γυνή τις ύπερτριακο)τούτις κατήρχετο τήν 
στιγμήν ταύτην διά τής έρημου άνθρώπων μεγάλης όδού. 
Λεπτότατου έκ τής ύπερβολικής χρήσεως φόρεμα έκάλυπτε 
τό ισχνόν, έκνενευρισμένον καί καχεκτικόν αύτής σώμα. Ή  
κεφαλή της ήν κεκαλυμμένη διά λεπτού λευκού μανδυλίου, 
ένθεν καί ένθεν τού όποιου προεξεΐχον τρίχες λευκόφαιαι ήδη’ 
**ιτοι ώς προείπομεν ή γυνή αύτη ητο νέα* οί πόδες αύτής 
γυμνοί περικνημίδων έπλεον έντός πέδιλων ¿φθαρμένων καί 
άκανονίστιον. Τά ισχνόν καί άσχημον σώμα αύτής έρρίγει έν 

'^ή θερινή ταύτη περιβολή καί οί οδόντε; αύτη; συνεκρούοντο. 
Τό .οστεώδες καί ύποκίτρινον πρόσωπον αύτής, οί προεξεχον- 

γνάθοι καί τό λίαν κυρτόν τού μετωπικού οστού' έσχημά- 
^ ‘ζον βαθυτάτας οπάς, έν αίς ύφθαλμοι φαιόχροε; πυρετωδώς 
•έντός τών κογχών αύτών περιστρεφόμενοι μέ βλέμμα άπλα- 

?, έ^ι^°ν εις τήν φυσιογνωμίαν αύτής έκφρασιν όλως πα- 
φάδοξον. 'Η  ρίς κυρτή, τό στόμα μέγα, άλλ ’ υπό λευκότατων 
«δοντων κεκοσμημένον άπετέλουν σύνολον τύπου όλως ίδιορ- 
•ρύθμου καί «συνήθους. Ή  πείνα, ή στέρησις, τά πάθη είχον

αποτυπώσει βεβαίως τήν σφραγίδα αύτών έπί τού προσώπου 
τούτου, έν τή έμβριθεί τού οποίου μελέτη διεγίνωσκέ τις 
εύγένειαν αισθημάτων άλλά καί δειλίαν ακατανίκητο·/.

'Η  δυστυχή; γυνή έφαίνετο έξηντλημένη. Έ βάδ ιζε τυ- 
χαίως και άσκόπως πως· τέλος έστη πρό τής θύρας έογο- 
στασίου γυναικείων φορεμάτων·καί ύπερνικήσασα τήν δειλίαν 
αύτής είσήλθεν. Γυνή εύτραφής καί πολύσαρκος φέρουσα άνά 
χεϊρας έσθήτα πύ.ουσιαν συνήντησεν αύτήν έπί τού πρώτου 
διαδρόμου.

Τί θέλετε ; ’Εργασίαν.—  Δέν υπάρχει· έχομεν πλήθος έρ- 
γατίόων, άς θά άπολύσωμεν έλλείψει έργασίας. ' Η σκηνή 
αύτη έπανελήφθη τρις ή τετράκις εις τέσσάρα διάφορα εργο
στάσιά. ‘ Η δυστυχής γυνή έφαίνετο άποκαμούσα· καί σήμερον 
νήστις, ε ίπ ε ν  θεέ μου ! ! άς άπέθνησκα* άλλως τε ό βίος 
μου είνε τόσον άσκοπος* ούδένα έχ_ω εις τόν κόσμον, όπως 
ένδιαφέρωμαι διά τήν ζωήν, καί άπόφασις άγρια κα ίάπελπ ις 
έφάνη έπ ί τού προσώπου της.

Ε ίχε νυκτώτει ήδη καί ή δυστυχής έλαβε τήν πρός τήν 
πτωχικήν τρώγλην της άγουσαν. Μικρά κύων επιφανέίσα 
ήκολούθει αύτήν κατά βτμα· αύτη ά^ύσασα τόν όπισθεν της 
βηματισμόν έστράφη καί είδε τό χάριεν ζώον, όπερ ώραιότα- 
τον μετά τού πλουσιωτάτου περιλαίμιου του έφαίνετο έπικα- 
λούμενον τήν προστασίαν της. 'Η  πτωχή γυνή έμειδίασε πι- 
κρώς: πτωχόν ζώον έχάθης, περιεπλανήθης· τ ί νά σέ κάμω 
εγώ· μήπως έχω καί ξηρόν Ιστοί τεμάχιον άρτου, ινα σοί 
δοίσου* καί ήκολούθησε τόν δρόμον της. Τό ζώον έξ/κολούθει 
ακολουθούν αυτήν, πηδών θωπευτικοί; καί παΐζον μ.ετά 
τής έσθήτος της. Ή  δυστυχής έστράφη καί πάλιν· τ ί θέλεις 
λοιπόν άπό έμέ ; ε ίπ ε ν  άλλ’ ίδούσα τό περιλαίμιον έσκέφθη, 
ότι ϊσοις έπ ’ αύτού ήν κεχαραγμένον τό ό'νομα τής άπωλε. 
σάσης τήν κύνα, καί ότι φέρουσα αύτήν πρός έκείνην θά έλάυ.- 
βανεν ϊσως τ ι πρός αμοιβήν. ’Έλαβε τήν κύνα άνά χεϊρας. 
άφηρεσε τό περιλαίμιον, έν ω άνέγνωσε τήν λέξιν ((πιστή». 
Τούτο ήν τό ονομα τής κυνός, ώστε ματαία ελπίς* ά λλ ’ ή 
κύοιν δέν κατήρχετο τών χειρών της, ά λλ ’ έθούπευε καί έλειχε 
τάς χεϊρας αύτής μ ετ’ άγάπης.

Νά με δά περίφημα* δέν είχον νά φάγω , έμελέτων αύτο- 
κτονίαν καί ιδού εγώ φέρουσα εύθύνην άλλης ύπάρξεως* τώρα 
αντίνά σκέπτώμαι τ ί θά φάγω έγώ , ή πρό δύο ημερών νήσπς, 
σκέπτομαι τ ί θά δούσω εις τό μικρόν αύτό ζώον, το όποιον 
δέν έχω τήν δύναμιν νά άφήσω ε ί; τόν δρόμον. ’Εμπρός λοι
πόν μικρά μου* έάν σοί εύρω τροφήν δ ι’ άπόψε, τότε ανα
βάλω δΓ αύριον τό σχέδιον τής αύτοκτονίας μου* τίς οιδε, 
ϊσοις μοί φέρης τύχ η ν  καί ταύτα ει’πούσα προσεχθεί νά στε- 
γνώση τήν μικράν κύνα διά τού βεβρεγμένου φορέματος της, 
παρατηρούσα συγχρόνως δεξιά καί άριστερά καί άνακαλύψασα 
δύο ή τρία ¿στα πρό τή ; θύρας μαγειρείου τίνος. ’Έ  ! ! τ ίκ ά ·  
μνεις έκεΐ καλή γυναίκα ! ! είπεν αύτη ή έπί τούν.κατωφλοίου 
τής θύρας ξενοδόχος. Συνάζω ¿στα τινά διά τήν μικράν κύνα* 
έλα νά σοί διόσω έγώ έναπομείναντα φαγητά καί τεμάχιά 
τι\α άρτου, όπως διαθρέψης αύτήν καί αύριον, δ ιότι δέν μοί 
φαίνεσαι εις θεσιν νά υποβαλλησαι εις έξοδα καί διά τήν 
κύνα σου.

Η πτωχή διηγήθτ) τήν ιστορίαν τής κυνός, πρός ήν, ώς 
ελεγε, ησθανετο μεγάλη< συμπάθειαν* έλαβε τά φαγητά τής
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ξενοδόχου καί τους έναπομείναντας άρτους καί διηυθυνθη εί; 
το δωμάτιόν της, ένθκ ¿γευμάτισε μετά τ ι ς  μικράς κυνός 
καί ‘/άρις είς α υτή ν ή κύων μετά τό γεύμα έφαίνετο λίαν 
ηΰχαριστημένη, έχαιρεν, έ'ληχε τάς χεΐρας τής νέας Κυρίας 
της καί ή δυστυχής γυνή ήσθάνετο εν αυτή χαράν καί ηδο
νήν άπερίγραπτον. Έσκέφθη δτι ή κύων ήτο βρεγμένη καί 
το ύποτρέμον καί ριγούν σώμα αυτής τή επέβαλε τήν ιδέαν, 
νά έξέλθη καί ζητήση παρά τής γείτονος έν η δύο τεμάχια
ξύλου, όπως θερμάνη αυτήν.

Τά ξύλα έδόθησαν καί θερμή πυρά έστέγνωσεν άμφοτέρων 
το κάθυγρον σώμα. Ή  πτωχή γυνή ήσθάνθη μεγάλην άνα 
κούφισιν ή μικρά κυων, άφού επαιξεν ολίγον, έκοιμήθη 
παρα τούς πόδας τής κυρίας της, ήτις παρεδόθη εις ύπνον 
εύχάριστον καί ήσυχον ανθρώπου έκπληρώσαντος ηδη ευα- 
ρεστον καθήκον. Τήν επαύριον ήγέρθη λίαν ενωρίς, σκεπτο- 
μένη οτι ώφειλε νά έργασθή, ΐνατραφή αυτή τε καί ή προσφι
λή: Π ιστή ,  ήν κατεθώπευσε καί ήν εθεώοει πλέον ως υπαοξιν 
συνδεδεμένην μετά τής ίδικής της ζωής καί ήν ώφειλε νά 
νά προστατεύη καί άγαπα. Ήσθάνετο ηδονήν ή πτωχή ,δ ιότι 
έπί τέλους είχε καί αυτή ον τ ι ,  έστω και ζώον, δπερ τή ανή
κε δικαιωματικώς, καί ούτινος ή υπαρξις έξηρτάτο έξ αυτή :. 
Τέλος ήγάπα καί αυτή καί ήσθάνετο δτι άντηγαπατο . Τί τά 
θέλετε ; 'Γπάρχουσιν έν τώ κόσμω άνθρωποι, ους δλοι αγα. | 
πώσιν, δλοι περιποιούνται· υπάρχουσιν δμως καί άπωρφανι- 
σμένοι πάσης συμπάθειας καί διψώντες διά λέξιν γλυκεΐαν

καί παρήγορον.
Ή  πτωχή γ υ ν ή  έξήλθε με τήν σταθεράν άπόφασιν να εύρη

εργασίαν, ύπερενίκησε τήν συνήθη δειλίαν της καί τέλος κα- 
τώρθωσε νά τή δοθή εργασία, δΓ ής έκέρδιζε μίαν δρ. τήν 
ημέραν βεβαίως ή μικρά κύων τή έφερε τήν ευτυχίαν. Αί 
ήμέραι παρήρχοντο ευτυχεί;· ή πτωχή ειργάζετο κερδίζουσα 
ήδη δύο δρ. Έ λάτρευε τήν μικράν κύνα, ήτις τή άνταπέδι- 
δεν ευχαρίστως τά ίσα. Αί ώχραί παρειαί της ηρχισαν νά 
χρωματίζωνται, τδ πολύροακον φόρεμά της άντικατεστάθη | 
διά καινουργούς· ευπρεπιζόμενη δέ έπιμελώς έξήρχειο άνα 
πάσαν Κυριακήν εις περίπατον μετά τής λατρευτής Πι- 

σζήο της.
’Ή  το ή πρώτη Μαΐου· ή πτωχή μας έσκέφθη, δτι καλόν 

θα ήτο νά έξήρχετο μετά τής Πιστής εις εξοχικόν περιπα. 
τον, τόν όποιον ή μικρά κύων ήγάπα τόσον· καί άμ’ έπος αμ 
εργον: προητοίμασε τό λιτόν πρόγευμά της,δπερ περιετυλιξεν 
εντός καθαρότατου χειρομάκτου καί μετάτούτο διηυθύνθη μετά 
τής κυνός τη ; εις κήπον, ένθα πολύ; κόσμος συνέρρεε καί ή 
Πίστη  έπα ιζε μετ’ άλλων κυνών. Αίφνης,Κυρία τις δ ιασχίζει 
τό πλήθος, έρχεται πρός τήν πτωχήν μας φίλην καί τή λέ
νε·.· πού εύρες τό κυνάριον αυτό ; είναι ιδικον μου· μετά 
τούτο αρπάζει τό ζώον καί απομακρύνεται. 'Η  δυστυχής 
εμεινεν άναυδος* εΰρέθη λοιπόν καί πάλιν μόνη καί έγκατα- 
λελειμμένη· ή κύων άναγνωρίσασα τήν παλαιάν Κυρίαν της 
ή-κολούθησεν αυτήν, έγκαταλιποϋσα τήν εΰεργέτιδα της· ψευ
δό; λοιπόν δτι οί κύνες είναι πιστότεροι των άνθρώπων ή 
δυστυχής έκυψε τήν κεφαλήν, καί έν μια στιγμή άπασα ή 
ζωή αυτής μετά τού τρομερού παρελθόντος έπανήλθεν εις τήν 
μνήμην της· είχε καί αυτή άλλοτε οικογένειαν, είχε γονείς 
καλούς καί τιμωμένου;· πλήν φεύ ! ή μήτηρ τη ; έρασθείσα

κακοήθους ανθρώπου άπήχθη παρ’ αυτού, έγκαταλείψασα 
σύζυγον καί μονογενές θυγάτριον. 'Ο πατήρ αυτής παρεφοό- 
νησε· ξένοι παρέλαβον τήν μικράν, ενόσω δε υπήρχε τ ι εκ 
τής πατρικής αυτής περιουσίας συνετήρουν αυτήν, καίτοι με- 
τεχειρίζοντο αυτήν ώς υπηρέτριαν· μετά ταύτα εγκατελιπον 
αυτήν εις τήν τύχην της. Συγγενής τού πατρός της γνωρίζων 
τήν ΰπαρξιν μικοάς κτηματικής περιουσίας εις άλλην πολιν, 
ένύμφευσεν αυτήν μετά τού υιού του· παοαπεισαντες δε αυ
τήν νά δωρήσηται τώ συζύγω τήν περιουσίαν, εξεδιωξαν 
μετά τού?ο αυτήν διά ξυλοκοπημάτων καί υορεων τ ί υπε- 
στη ή δυστυχής· αυτή μόνον τό εγνοόριζε- είχ,ε βαρυνθή πλέον 
τήν ζωήν ταύτην. Ήγέρθη ως τρελλή και διηυθυνθη προς 
τόν οίκίσκον της· οι πόδες της έκλονίζοντο* εν τή ταραχή 
της δέν είχεν αισθανθή, δτι ή ώρα ειχε -παρελθει και ότι η νύξ 
από πολλού ήδη είχε ρίψει επί τήςγής τόν μέλανα πέπλον της. 
Ή ρχισε νά τρέχντ τάφρος πρό ημερών άνεωγμένη ευρισκετο 
πρό τών ποδών τη;· Ιν βήμα έτι καί το κλονιζομενον αυτής' 
σώμα έξηφανίσθη εντός τής τάφρου καί γδούπος μονοτονος 
καί θλιβερός άντήχησεν εις τήν ερημιάν τής νυκτός.

Τήν επαύριον οί γείτονες μή ίδόντες αυτήν έπιστρέψασαν 
ήρχισαν νά άνησυχώσιν. Ειδοποίησαν την αστυνομίαν, ήτις 
•ιετά πολλάς έρεύνας εύρε πτώμα σεσηπος εντός βαθεια; τά 
φρου, έπ ί τού στομίου τής οποίας μικρά κυων εθρηνει από 
δύο ημερών ήδη τήν θανοϋσαν εύεργέτιόα της.

ΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΑΡΕΤΑΙ
Α\

Η ΠΡΟΪΗΑΈΙΑ
(Συνέχεια ίδε προηγ. φύλλον)

Ποά πάντων δέ καί κατ’ εξοχήν ή πρακτική τής άνθρωπί- 
νης άρετής, ή ¿.Ιεημοσύτη  θά δώσγ, τά ; ουσιώδεις ιδιότητας 
τού ευτυχούς χαρακτήρος. Ή  ελεημοσύνη τώ οντι, ήτις συνί- 

I σταται εις τήν επιθυμίαν τού νά φανή τ ι ;  ωφέλιμος καί αρε
στός, δέν προδιαθέτει δλως φυσικώς εις ευμενή υποδοχήν ; 
δέν προλαμβάνει την δυσπιστίαν καί τήν υποψίαν, καί δέν 
δ ίδει, μετά τής ενδομύχου εκείνη; χαράς τής συνοδευούσης 
τάς καλάς πράξεις, τήν έκφρασιν εκείνην τής ευτυχία; καί 

I αγάπης, ήτις προσελκύει τήν συμπάθειαν καί αφοπλίζει τήν
I κακήν θέλησιν ;

Ωσαύτως διά τής ελεημοσύνης μανθάνει τις νά συγχωρά), 
νά μή προσβάλληται ευκόλως, διότι δέν δύναται να υπο- 

I θέση τούς κακού; σκοπού; τών άλλων, νά. εώαι τέλος ευτυχής 
διά τήν ευτυχίαν τών άλλων, (λ; καί νά συμπαθή εις τά 

I δεινά των.
Δήλον λοιπόν γ ίγ νετα ι, δτι είς αγαθός χαρακτηρ δέν είναι 

άπλώς ή έκδήλωσις τής καλής διαθέσεως καί τής ευθυμίας· 
είνε τουναντίον η α ιτ ία  τής καταστάσεως ταύτης τού πνεύ
ματος τής προερχομένης έκ τής ένασκήσεως τών χριστιανι
κών αρετών τών πηγαζουσών έκ τή ; έλεημοσύνης. Φαιδρός χ«- 
ρακτήρ ουδέποτε είναι αντάξιος ομαλού χαρακτήρος’ ευθυμία 
ακράτητος ηπαράκαιρος προκαλεϊ πλειοτέρους έχθρούς ηφίλους.

’Εάν τά προτερήματα τού χαρακτήρος είνε αναγκαία εις 
τόν άνδρα. ώς βοηθούντα αΰτώ μεγάλως έν τώ άπαύστω τού 

I βίου άνώνι, είνε πολλώ μάλλον αναπόφευκτα εις τήν γυναίκα-
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Ή  αποστολή μας δεν συνίσταται τώ οντι εις τό νά προ- 
■καοασκευάσωμεν τήν ησυχίαν καί τήν ευζωίαν τών προσφι
λέστατων ήμίν, νά προσελκύωμεν περί τήν οικογένειαν εγ 
καρδίους φίλους, φαιδρά πρόσιοπα, νά καταπραΰνωμεν τάς 
λύπας καί νά τάς παρηγορώμεν ; πώς θά ήδυνάμεθα νά πρά- 
ξωμεν τούτο, έάν δέν κατείχομ.εν τήν γαλήνην καί τήν ηρε
μίαν τή ; ψυχής, ήτις έπιτρέπει νά κινώμεν δλα τά  ελατήρια 
τής καρδία; καί τού πνεύματος ;

Ό φείλομεν λοιπόν να γινώμεθα υπόδειγμα, διδάσκουσαι 
εις τά τέκνα μας τήν μετριοφροσύνην καί τήν προσήνειαν, 
καί έπιβαλλόμεναι είς τούς υπηρετούντας ημάς χωρίς νά τού; 
προσβάλλωμεν ούτε νά τούς ταπεινώσωμεν πώς δέ θά κατοοθώ- 
σωμεν τούτο, έάν δέν διδαχθώμεν ενωρίς νά κυριεύωμεν τών 
ψυχικών ημών ταραχών ;

Έκ τή ; μητρός πρό πάντων τά τέκνα λαμβάνουσι τά 
πρώτα διδάγματα, άτινα άφίνουσιν έν αΰτοΐς ίχνη διαρκή. 
Αί άοεταί αί ενσπειρόμεναι ούτω από τής μικρά; ηλικίας δια" 
μένουσιν ώς είδός τ ι  κληρονομιάς.

Ή  έπίδρασις τής μητρός εμμένει καθ’ δλον τόν βίον τού 
ανθρώπου· ή μήτηρ λοιπόν δύναται νά δώση εις τό τέκνον 
της, διά τών έαυτής παραδειγμάτων ώς καί διά τών μαθη- 
μάτοιν της, τά τόσον πολύτιμα καί τόσον αναγκαία έν τώ 
βίω προτερήματα ταύτα τού χαρακτήρος.

Έ άν είνε αληθές, ώ ; δοξάζουσιν οί μ.ισόκοσμοι παρατηρη- 
τα ί, οτι έν ηλικία εξήκοντα ετών είνε τις τοιούτος οίος καί 
ό έν ηλικία δέκα ετών, πόσον είνε άναγκαίον νά διαπλάσση 
τ ι : τήν νηπιακήν ηλικίαν καί καλώς νά τήν προικίζη ! ’Εγώ, 
ουδέποτε άπεδέχθην τήν θεωρίαν ταύτην, νομίζω δέ, διότι 
είδον πολλ,ά παραδείγματα, δτι ή θέλησις καί ή επιμονή 
υπερνικώσι καί τάς χειροτέρας κλίσεις· τούτου ένεκα προσ
παθώ ν’ άναδείξω τά πλεονεκτήματα ενός ευτυχούς χαρα
κτήρος καί νά καταδείξω δτι δύνανται ν’ άποκτηθώσιν.

Ευτυχής έσομαι, άν αί σκέψεις αύται δυνηθώσι νά χρησι- 
μεύιωσιν είς τάς τών άναγνωστριών μου, α ϊτινες θά κοπιά- 
σωσιν ολίγον δπως άποκτήσωσιν αρετήν, ής ο θεός ήθέλησε 
•»ά ταϊς άφήση τήν αξίαν μόνον, βεβαίως αντί τών πλεονε
κτημάτων άτινα έδωρήσατο αΰταίς.

'Ο θείος Πλάστης δέν μάς έπλασε τελείας, άλλα μάς 
έκαμε βεβαίως επ ιδεκτικά ; τελειοποιήσεως, έν δέ τρ αμοιβή 
τή έπιφυλασσομένη είς τούς αγώνα; ημών, έγκειτα ι τό μέγα 
μυστικόν πασών τών φαινομενικών ανισοτήτων, καθ’ ών εγεί
ρεται ή ανθρώπινη υπερηφάνεια,

·■;-·? Ά βήνβ ι ’ Ιουλίου 4 5 4 8 8 7 . Χ αχαροΰλ« Α «μ ν^ .

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ
Ί'ί λ έγετα ι καλλονή ; Τήν έρώτησιν ταύτην δύναται τ ις , 

κατά τόν Άρίστοτον νά άπευθύνρ μόνον πρός τυφλούς. "Αλ
λως τε ή λέξις καλλονή προώρισται άποκλ.ειστικώς σχεδόν 
διά τήν γυναίκα. Τό άσχημον φύλον έχει βεβαίως τό δ ικα ί
ωμα νά έπωφελήται τών συμβουλών τών διδομένων πρός τό 
ώραίον πρό; διατήρηση» τής καλλονής αυτού, άλλ’ ό άνήρ 
δύναται νά είναι καί άσχημος δύναται μάλιστα νά κάμη 
δσην θέλει κατάχρησιν τού δικαιώματος τούτου.
• Διά τήν γυναίκα δμως τό κάλλος είναι υποχρεωτικόν. Ή

υγιεινή κατέχ_ει σπουδαίαν θέσιν όσον αφορά είς τήν καλλο
νήν τού σώματος, είς τήν ώράϊνσιν τών θελ.γήτριυν αυτού καί 
είς βελτίωσιν τών κακώς έχόντων μελών αυτού. Διά τών νέων 
τής επιστήμης προόδων ή υγιεινή έτελειοποιήθη, είς τρόπον 
άστε βλέπομεν σήμερον τούς έκ γενετής χ^ωλούς, κυφούς καί 
άναπήρους θεραπευομένους διά τή ; ορθοπαιδείας τή ; τόσον 
έπ ιτη  ίως διά τού μηχανισμού τροποποίησης τήν φύσιν.

Είς τήν υγειινήν λοιπόν (τήν άληθή ιατρικήν τού μέλ
λοντος) εναπόκειται νά ένδυναμόνη καί έξευγενίζη τό αρμο
νικόν τούτο σύνολον, έξασφαλίζουσα εξωτερικώς τό φυ
σικώς άνάλογον μετά τού ευσχήμου καί κανονικού. ’Ιδού 
ποιος ό ορισμός τού κάλλους.

Ή  υγεία  είναι ό φλοιός ο περικαλύπτων τόν μαργαρίτην 
τούτον- είναι ή δύναμις ή διατάττουσα καί αληθώς συντη
ρούσα τήν καλλονήν. "Ινα δμως ή υγιεινή προλάβη πολλας 
άσχημίας δέον νά προίσταται άπό τής παιδικής αυτής ανα
τροφής, δπως ρυθμίση εγκαίρως τά τε φυσικά καί πρόσκτητα 
ελαττώ ματα , διότι άπό τής στιγμής, καθ’ ήν ό παίς άνα- 
πτυχθή καί τό σώμα σχ ηματισθή καί στερεωθή δυσκόλως 
πλέον τά φυσικά καί επ ίκτητα  ελαττώ μ ατα  θεραπεύονται.

"Ολγα Ίβαννώ φ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΑ ΝΕΑΝΙΔΑΣ
(Έ κ  τού Γ αλλικού, ΰ.τό A . SA G O U S).

Περί α ισθη τ ική :, σκοπό: καί ό’ρια α ύ τή :.— Πώ; ή τέχνη  προναλεΐ 
τόν πρό: τήν ©ύσιν έρωτα. —  Α ί δρυ; του Γέσνερ. -— 'Ορισμοί rnü 
καλού, δπάρχουσι πράγματι τοιούτοι. — Λΰο ειδών άλήθειαι έν -αΐ< 
τέχ να ι: καί έν τή φ ιλολογία .—Τό χάρ'εν.— Τό όψηλδν.— Ή συμ
μετοχή ημών έν τή δημιουργία τού καλού. -— Παρατηρήσ·-.; του  
Γ ρετρύ

Ή  φιλολογία ώς καί αί καλαί τέχναι παρέχουσιν ήμίν 
¡’διαιτέραν τινά ηδονήν, όλους πνευματικήν. Ά λ λ ’ αίσθανό- 
μεθα τήν ηδονήν ταύτην, χωρίς νά άναζητώμεν νά ένδιαφε- 
ρώμεθα διά τήν φιλοσοφικήν φύσιν αυτής, ή νά έξετάζωμεν 
τ ίν ι τοόπω ό τεχνίτης παρέσχεν ήμίν αυτήν. Ή  διπλή αυτη 
περιεργίκ γεννάτα ι παρά μεν τώ άνθρώπω καθ’ ήν στιγμήν 
ή κρίσις άρχεται κατισχύουσα τών λοιπών διανοητικών δυ
νάμεων καί χειραγωγηθείσα παρά τή : πείρας. Παρά δέ τοϊς 
έθνεσι μετά τήν παραγωγήν τών άριστοτεχνημάτων μετά 
τόν αιώνα τού Περικλέους έν τή άρχαιότητι· μετά τήν επο 
χήν τή : άναγεννήσεω; κατά τού; νεωτέρους χρόνους. Τότε 
παράγονται αί Π οιη τ ικ α ϊ  καί αί 'Ρ η τορ ιχα Ι  ήτοι αί θεωρίαι 
έπ ί τής τέχνης τού ποιητού καί τού ρήτορος· τέλος έρχεται 
ή φιλοσοφία, ήτις άναζητεϊ έν τή ψυχή ημών τάς άρχάς καί 
τούς κανόνας τής τέχνης, προσθέτουσα ούτως ε(ς έαυτήν νέον 
κλάδον μελετών.

Α ίσθητ ιχη  έπεκλήθη παρά τών Γερμανών, ό κλάδος ού» 
τος τής φιλοσοφίας, ουχί τόσον επ ιτυχώς, ο>ς μή άποδιδοό- 
σης τή ; λέξεω ; ταύτης τό παρ’αΰτών σημαινρμενον, ήτοι τήν 
επιστήμην τού καλού έν τοΐς προϊούσι τής φύσεως ή τής 
τέχνης.

"Ηδη Ιξετάσωμεν τ ί εστι καλών. Πλήν ενταύθα εΰρισκό- 
μέθα πρό μεγάλης δυσχερεία;, καθότι ύπάρχουσι περίπου το- 
σούτοι τού καλού ορισμοί, δσοι καί φιλόσοφοι περί τό μέγα 
τούτο ζήτημα άσχοληθέντες.
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Ούδέ.ν άπλούστερον λ έγ ε ι τις ; καλόν είναι τό άρεσκον. 
Ούχί λέγ ε ι έτερος : τό καλάν δέν είναι καλάν διότι άρέ- 
σκει, ά λλ ’ άρέσκει δ ιότι είναι καλόν. Τά αληθές, λέγει 
τρίτος τ ις , είναι οτι τά καλόν έγκειτα ι έν ταϊς άναλογί- 
άις. Έ ν τή έντελεΐ αρμονία του μ,έσου προς τον σκοπόν, 
υποστηρίζει τέταρτός τ ις . ’Από του ορισμού δε τούτου 
μ,έχρι τή ; ιδέας οτι καλάν είναι τά ωφέλιμον, μικρά ή από
σ τα σ ή  δ ι’ S καί τελευταίος τις λ έγ ε ι : τό καλάν έφημέρω; 
άρέσκει, έάν σύναζα δεν είναι καί ωφέλιμον. «Ηέ ! ώ ! παρα- 
βττ,ρεΐ ευφυής αισθητικός, ο ’Απόλλων τού Βελβεάερου είναι 
((καταλληλότατα κατεσκευασμένος, δπιυς διά του δεζιου βρα- 
αχίονος κρατή φανόν φωταερίου. Έ άν τάν μεταβάλητε ουτω 
((εις κηροπήγιον, μ.ήπως τά άριστούργημ.α τοϋτο θα ήνε καλάν 
«δ ιότι θά έκπληροϊ τοιούτον προορισμόν ; Καί περί της λαμ- 
«πράς κόνεως της καλυπτούση; τάς πτέρυγας τής. ψυχής, τ ί 
((λέγετε ! Καί τό χάριεν του ρόδου χρώμα ε ί; τ ί χρησιμεύει; 
«ΰποβοηθεί την πτήσιν του εντόμου, αυξάνει τήν οσμήν τού 
((άνθους ; όχι, οχι Β) — * Αλλως τε καί ή φιλοσοφία άντί νά 
Ιπιμένη αναζητούσα τελείους τού καλού ορισμούς, επεδόθη 
εις τήν άνάλυσιν των στοιχείων καί είς την μελέτην των 
ποικίλων αυτού εκφάνσεων.

Παραττ,ρήσον,μεταξύ άλλων, εκείνο, ά'περ άλλως τε , προτ,- 
σθάνθη καί ο κοινός νούς, ό'τι καλάν είναι τά καλάν ήτοι διά
φορόν τ ι ολως καί ανεξάρτητον πάσης άλλης γνώσεως, οτι 
δεν εΐναι ουτε τά αληθές, ούτε τό ωφέλιμον, καίτοι βεβαίως 
τά καλάν είναι πάντοτε αληθές-, ουδόλως την ωφέλειαν άπο- 
λακτίζον. Πάντες άναγνωρίζουσιν ότι μία των υψηλοτέρων 
τού καλού ιδιοτήτων, είναι τό εντελώς άδωρον αυτού καί OTt 
ο Θεάς παρέχων ήμ.ΐν τήν ιδιότητα τού αισθάνεσθαι τό κα
λάν, εδωκεν ήμΐν τήν ιδέαν καί προαίσθησίν τινα των άπα- 
ραβλήτων απολαύσεων, πνευματικής όλως υπάρξεως.

Ούχί διότι αί αισθήσεις ήμ.ών άναισθητοΰσι πρό; τήν επ ί-' 
δρασιν τού καλού, απεναντίας. 'Η  ψυχή αισθάνεται τό καλόν, 
άλλ’ ίνα άντιληφθή αυτού ανάγκην έχει των αισθήσεων, αϊ- 
τινες είναι οί άναγκαίοι ρ,εσάζοντε; μεταξύ τού καλού καί 
τής ψυχή; ημών, μεσάζοντες, οϊτινες όμως ουδολως τάν προο
ρισμόν αύτών θά έξεπλήοουν, έάν δεν έφροντίζομεν νά τους 
έζασκήσωμεν. Δ ι’ δ άντί νά θλιβιόμεθα διά τήν ανάγκην ήν 
έχομεν των αίσθήσεων, άνοίξωμεν τούς οφθαλμούς ημών, ό
πως κάλλιον βλέπωμεν, τά ώτα όπιυς κάλλιον άκούωμεν, έάν 
θέλωμεν νά έπιτύχωμεν παρά τής ζωγραφικής καί τής μου
σικής θείας απολαύσεις. —  Άνοίξωμεν δέ έπίσης τούς οφ
θαλμούς τού πνεύματος ήμών,άσκήσωμεν τάς διανοητικάς μας 
δυνάμεις, όμού καί τήν μνήμην έάν θέλωμεν, ίνα τά γράμ
ματα καθηδύνωσι τήν ζωήν μας.

Έ ν Κωναταντινουπόλει. Χαρίχλβι» Γεωρχιάθου.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Μ ΕΓ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΣ
Κ υρία

Είμαι τριακονταέτις· δύναμαι νά φέρω πίλον λευκόν στρογ
γυλόν ώς τον τής δεκαεπταέτιδος θυγατρός μου ; 'Ο σύζυ
γός μου ευρίσκει δτι τά τοιούτον μέ κάμνει πολύ νέαν καί 
δ τ ι φαίνομαι μάλλον άδελφή ή μήτηρ τής θυγατρός μου 
(άλλα μήπως τούτο είναι κακόν ;) *0 σύζυγος μου δέν φαί
νεται εκ τών λόγων του τουλάχιστον δτι άρέσκη αύτώ ή

παοατεινομένη νεότης μου. Έ άν έφαινόμην γ·ραία, δέν θά μέ 
ήγάπα ίσως καί δμως δυσαρεστειται διά τήν νεότητά μου, 
δ ι’ ήν τόσον εγώ  χαίρω. Εΰαρεστήθητε, Κυρία, νά μέ δώ- 
σητε τήν γνώμην σας έπ ί τού θέματος τούτου· βασιζόμενη 
είς τήν άπάντησιν σας, ήτις βεβαίως έσται υπέρ εμού δια- 
τ ε λ ώ .............

’ Α ϊ ΐά ν τ ^ β ε ς  : Φιλη Κυρία! Καίτοι διατρέχω τόν κίνδυνον 
νά υποπέσω εις τήν δυσμένειαν υμών τε καί πολλών άνα- 
γνιυστριών, τολμώ ούχ ήττον νά όμολογ·ήσω δτι ά κ . σύζυγος 
σας έχει μέγα δίκαιον, θεουρών επιβλαβές καί κακόν τά νά φαί- 
νησθε άδελφή τής θυγατρός σας.

'Η  μήτηο δέον νά έμπνέη καί έπιβάλλγ, σέβας· δέν έξετά- 
ζομεν έάν αυτη είναι ευειδής ή ού, ή έάν ή καλλονή της πα- 
ρατείνηται δσον καί ή ζωή της. Μήτηρ εννοούσα τήν απο
στολήν της καί τά έκ ταύτης άπορρέοντα καθήκοντα δέν δύ- 
ναται νά έπιθυμή νά φαίνηται άδελφή τής θυγατρός της, 
δ ιότι βεβαίως άπόλλυσιν αΰτη παρ’ αυτή παν δικαίωμα σε
βασμού έπιβαλλομένου υπό τής ηλικίας.

'Η  παροιμία «Τό ρ ά σ ο  d i r  x a j i r e i  t o r  x a J o y t j p o r »  είναι 
ψευδής καί αληθής ένταυτω , ώς δλαι αί παροιμίαι· είναι 
αληθές δτι τό ©όρεμα δέν μεταβάλλει τήν καρδίαν τού υπο- 
κριτού, άλλά τούτο οΰ μόνον μεταμορφοΐ τήν φυσιογνωμίαν, 
είς τρόπον ώστε πρόσωπον ευειδές καί διακεκριμένον νά με- 
ταβάλληται είς άσχημον καί τάνάπαλιν, άλλά κα ί τό ηθικόν 
αυτό μεταβάλλει.

Δ ιατί έπεκράτησεν ή συνήθεια νά περιτυλίσσωμεθα διά με
λανών κρεπίων, δταν έχωμεν τά δυστύχημα νά χάσωμεν 
προσφιλές δν ; Διότι είναι ασυμβίβαστον νά περιοληθή τις  
έρυθρά χρώματα, ένω ή καρδία του είναι μαύρη. Ά ρ α  τδ 
χρώμα καί σχήμα τού φορέματος διερμηνεύουσι τά αισθή
ματα ημών ;

Δ ιατί έμπαίζουσι γυναίκα γραίαν, φέρουσαν ανοικτά χρώ
ματα ; Διότι φαίνε-αι ασυμβίβαστος ό σοβαρός χαρακτήρ τού 
γήρατος μετά χρωμάτων νέων, διότι ο>ς έπ ί τό πολύ ά χα
ρακτήρ μας συνάδει πράς τό ένδυμά μας.

Πώς θέλετε λοιπόν ή θυγάτηρ σας νά σάς υπακούν], έάν 
είς τό πρόσωσόν σας βλέπ (, αδελφήν μάλλον ή μητέρα ; Πώς 
θέλετε οί άλλοι νά σέβωνται αυτήν πλησίον σας, έάν οί τρό
ποι σας, ή ένδυμασία σας, προκαλώσι τάς αύτάς μέ εκείνην 
φιλοφρονήσεις καί χαριεντισμούς ;

ΚΗΠΟΙ Κ ΡΕ Μ ΑΣΤ Ο Ι
Είξεύρετε πόσον ωραία κοσμείται ή αίθουσα οιά τών φυσικών α ν-  

61ων καί π ώ ί «ύτη  κατά τό/ συρμόν μ εταβάλλετα ι είς χλοερον κ ή 
πον. ’Εκείνο ιδ ία  δπερ κα ί τήν δρασιν τέρπει καί. δροσίζει τήν α ί
θουσαν καί τούς άντιΟαλάμους,εΤναι οΐψάπηωρημένοι έκείνοι κηπ ϊσκοι, 
οΐ όπενθυμ ίζοντε; ήμ ΐν έν μικρώ τούς κρεμαστούς κήπους τής Σ εμι- 
ράμ ιίος, Sv τών έπτά Θαυμάτων τού αρχαίου κόσμου.

Ά λ λ ’ ο5, τοιούτοι κήποι δυσκόλως ποτίζονται χωρίς νά όγράνωσι 
καί κηλιδώσωσι τά  όπ’αύτούς έπ ιπ λα . "Ίνα λοιπόν άποφύγητε τό 
δυσάρεστον τούτο ακολουθήσατε τήν συμβουλήν μου. ’ Αγοράσετε μ έ-  
γαν σπάγκον πρόστυχον, εί δυνατόν τρεις τέσσαρας_χ:υς ένονετε" βυ
θίζετε αότόν είς θερμόν υδωρ, έως δτου άπορροφήση αότό. Μ ετά 
τούτο άποσταλάζετε αυτό/ κατά  τδ ήμισυ" είς τάς οπάς δέ αύτου 
ρίπτετε παντός εϊδους σπόρους έκ τών άποτελούντων τά ς συνήθεις 
χλόας Ιν μ εγάλη , έννοεΐται, πο ικιλ ία  καί Ικ τών εύκολώτερον κ α ί 
ταχύτερον αναπτυσσόμενων. Τόν σπόγγον τούτον τοποθετείτε προ—

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ /

σωρινώς έπί μεγάλου δοχείου Ιν τόπω εύαέρερ καί εΰηλίω , εκάστην 
‘δέ πρωίαν έπί μ ία ν έβδομάδα βρέχετε αυτόν δι’ Ιλαιρρας βροχής καθ 
ό'λας τάς διευθύνσεις τής Ιπ ιφανείας αυτού. Μ ετ’ ολίγον ό σπόγγος 
βλαστάνει και αποκτάτε π αμμ εγ ίστην καταπρασίνην ή ποικιλό- 
χρουν σφαίραν, ήν κρεμάτε ή είς τό διάμεσον τό θυρών καί παραθύ
ρων ή.Ιν τώ μέσιρ τής αιθούσης διά πράσινης τα ιν ία ς καί ήν Ικά- 
βτην πρωίαν καταβρέχετε χωρίς νά διατρέχητε, τόν κίνδυνον τής  
ροής τών όδατων.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Ε. Φ. Τρίπολιν. Εύχαρίστως, ά λ λ ’ ούχί αμέσως διότι τό 

πολυάσχολον τής θέσεώς μας, δέν μάς τό έπιτρεπει. - Κ α ν Μ. Ρ. 
Κ ω νσταντινούπολιν. Δ ιότι αί αύτόσε γυναίκες είναι πολύ φιλάρε
σκοι. Κον Δ. Λ . Μονάχον. Εύχαριστούμεν' χρήματα Ιλήφθησαν.,— 
Κ αν Δ. Κ . Πάτρας. Ε ις οιαν δήποτε ηλικ ίαν δύναταί τ ις  νά δοκι- 
μάση, έάν Ι’χη κλίσ ιν' θα κατοριώσητε ίσως νά διασκεδάζητε έαυ- 
τήν. Κον Μ. Ρ. Κάΐρον. Δέν γνωρίζω διδάσκαλον έχουσαν τά προ
σόντα ταΰτα  καί άποφασίζουσαν νά έκπατρισθή.— Κ α ν Μ .Ρ. Σμύρ
νην. Έ λήφθησαν' εύχαριστούμεν. —  Κ αν Σ. Κ . Τήνον. Χ ρήματμ  
Ιλήφθησαν· εύχαριστούμεν.— Κ αν Σ. Φ. "Υδραν. Ά ποστελλομεν. —  
Κον Β. Σ. Μέθανα. Εύχάριστον' δέν δυνάμεθα. —  Κ αν Μ. Π. 
Σύρον. Είς ’Αθήνας εύρίσκετε τό ξύλον μετά τώ ν ¡σχετικών 
ργ αλείων καί σχεδίων είς τό κατάστημα τού κυρίου Μ άιφαρτ. 
Κ αν Κ . Ν. Σύρον. Πικέ λευκόν ναί' ά λ λ ’ άποφύγετε τάς Ιπ ’ αύτού 
χρω ματιστός τα ιν ία ς .—  Κ αν Δ. Π. Αιβερπούλ. ΚολακευτικώτατΟν.

κιον. Σχετικόν άρθρον δημοσιεύομιν σήμερον.— Κ αν Θ. Π. Λευκω
σίαν Κυπρου. Εύγνωμονοΰμεν' σώματα άπεσ ιάλησαν.-— Κ αν Ε. Τ. 
Β. Λ. Σάμου. Χ ρήματα Ιλήφθήσαν' εύχαριστούμεν' σώματα ΊΟ άπε- 
σταλησαν. Κον Δ. Δ. ’Οδησσόν· Χ ρήματα Ιλήφθησαν καί εικόνες, 
εύγνωμονοΰμεν’ γράφομεν.—  Κ αν Κ . Κ . Δρέσδην. Έλήφθη* εύχα- 
ριστούμεν.—  Κ αν Μ. Γ . Κ εφαλλη νίαν Ά π οτανθήτε πρός τόν ια 
τρόν σας .̂—  Κ α ■ Α . Μ. Μ ασσαλίαν. ? είς να ί, ήυε ϊς  όχ ι.— Κ αν Π. 
Δ. Κ α λα μ α ς. Έ λήφθησαν- εύχαριστούμε/.— Κ αν 41. Λ. Ταΐγάνιον. 
Παρεπεσαν :σο>ς ή ύπεςτ,ρέθησαν' α.τοστέλλομεν.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ή  δ’.ασηιχο; ηθοποιό; Σάρα Βεονάρ ¡/.ετά τήν έξ Άριερι- 

χής έπάνοδόν τη ; αετέβη είς Λονίίνον, ένθα ¡χεταξύ άλ.λ.ων 
παρέοτηοεν έσχάτω ; καί τήν θεοδώραν Σαργού ¡χετά τοοαύ- 
τη; έπ ιτυχ ία ;, ¿οττε ένθουσιωίώ; άνευφημήθη ύπό τού δη
μοσίου, έν ω προεξήρχε b πρίγκηψ τή ; Ο ύαλλία;, b βασιλεύ; 
Γεούργιο; τών Ελλήνων μετά τού διαδόχου, ό πρίγκηψ ’Αλ
βέρτο; Βίκτοιρ τή ; Ο ύαλλία;, οίτ ινε;-έπεδείξαντο ι τήν ανυ
πομονησίαν τού νά ιδιυσι τήν διάσημον ηθοποιόν, εύρεθέντε; 
εν τώ θεωρείω των πολύ προ τής υψώσεω; τή ; αυλα ία :. Έν 
γένει δέ τό τίμησαν διά τής παρουσία; του τά ; παραστάσεις 
πης κ. Σάρα; Βερνάρ κοινόν άνήκεν εί; τήνέκλεκτοτέραν κοι
νωνίαν τού Λονδίνου, ένθα ώ ; καί αλλαχού ή διάσημο; γυνή 
Λειθαλεΐς δρέπει δάφνας.

Πολλά μέχρι τούδε έγράφησαν περί τή ; πολυτελεία; τών 
περίβολων καί^τών πλ.ουσίων άδαμάντων τή ; διασήμου ηθο
ποιού, ήτις όι; φύλακα τών θησαυρών της μετεκομίσχτα έξ 
Αμερικής ώραιοτάτην νεαράν τίγριν, ήν άποκαλεϊ T ig re tte . 
Τό μικρόν θηρίον ¿ύπεραγαπάται υπό τής ίδιοτρόπου Κυρίας 
Του, ήτις, ώς λέγε ι, πεισθείσα περί τής τών άνθρώπων θηριω- 

αφιέρωσε τήν έναποχένουσαν υπό τού τέκνου της στορ- 
« ’{ τό εύγνωμον ζώον, ό'περ καίτοι από καιρού ε.ίς καΐτ 

ρόν δεικνύει τού; λευκού; οδόντα; του είς τού; αδιάκριτους

ξένους, πρός τήν κυρίαν του όμως φέρεται μετά μεγάλης 
στοργής καί αγάπης.

Δ ια ιτάτα ι ή μικρά Tigrette έντός τού δωματίου τής κυ
ρίας της, μάγειρος δέ ειδικός ήν έντεταλμένος διά τήν τρο- 
φοδότησιν αυτής, τήν συνισταμένην ώς επί τό πολύ έκ κρέα
τος βοείου οπτού. Μετά τό πρόγευμα ή Tigrette αναπαύε
τα ι καί ή Σάρα Βερνάρ έπιβάλλει απόλυτον σιγή/ είς τούς 
παρεστώτας, 'ίνα μή τυχόν διακόψωσι τόν ύπνον τού προσφι
λούς ζώου, τού πολυτίμου φύλακος τών σπανίων καί πλου- 
σιωτάτων αδαμάντων τή ; διαπρεπούς ηθοποιού.

Λ

Α: Ά γ γ λ ικ α ί Εφημερίδες αγγέλλουσιν ό'τι ή δεσποινίς 
Agüella liam say ΰπέστη τάς διδακτορικάς ίατρικάς αυ
τής έξετάσεις τυχούσα τού επιζήλου βαθμού Ά ρ ιστα . Ή  δε
σποινίς Ράμσεϊ είναι ή τρίτη πτυχιοΰχος θυγάτηρ τού σύρ 
Ranisay de B au fl καί ανεψιά τού καθηγητού Γεωργίου 
Ράμσεϊ τού πανεπιστημείου τού Γκάσκιοφ.

Δέν είναι ακόμη είκοσαέτις καί είσήλθε πρό τριετίας είς
τό Πανεπιστήμιον τής Καμπρίδζ, ένθα όιέπρεψεν έπί φιλο-
μαθεία, ευφυΐα καί έτοιμότητι πνεύματος.

* *
•

Ή  βασίλισσα τής Α γ γ λ ία ς  Βικτωρία προσέφεοεν έσχα
το); δλω; παράδοξον δώοον πρό; τόν γαμβρόν αυτής ευτυχέ- 
στατον θνητόν, πριγκηπαΒάττεμβεργ τόν συζευχθέντα τήν άτ 
γαπητήν αυτή; θυγατέρα πριγκήπησσαν Βεατρίκην, ήτις 
απηχθάνετο τον καπνόν καί χάριν τ/ίς όποιας ό πρίγκηψ 
είχεν έγκαταλείψει τήν προσφιλή αυτω τού καπνίζειν συνή
θειαν.

Ή  βασίλισσα λοιπόν Βικτιορία,ΐνα άνταμείψν] τούτον διά 
τήν θυσίαν του ταύτην, παρεσκεύασεν αϋτφ κατά τας έορτάς 
τού 'Ιωβιλαίου τη ; έκπληξιν όλω; απροσδόκητου. Ιίαρεσκεύα- 
σε δΓ αυτόν έν Οΰΐνδσωρ' καπνιστήριου δο)μάτιον, έν τφ  μέσφ 
τού όποιου φαίνεται άναφυέν φυτόν καπνού τεχνητόν, έν σχή- 
μ ατι κολοσσιαία; καπνοσύριγγος, περιβαλλόμενο·/ υπό γης 
καταφύτου έξ ανατολικού καπνού· οί τοίχοι είσί κεκαλυμμέ- 
νοι υπό υφάσματος ραβδιοτού σχηματίζοντος πολυποίκιλους 
φυτείας καπνού, τά  δέ έπ ιπλα  είσί κατεσκευασμένα έκ δια
σταυρωμένων καπνοσυρίγκων. Ό  ευδαίμων πρίγκηψ «πεζή-/ 
μιώθη πληρέστατα διά την ¿λιγοχφόνιον νηστείαν, είς ήν ε ί
χεν ΰποβληθή.

* *
♦

Πρό; τήν σύζυγον τού λόρδου δημάρχ^ου τού Δουβλίνου, ώς 
αντιπρόσωπον rtov ’Ιρλανδών γυναικών, έπαρουσιασθη κατ’ 
αύτάς πρεσβ£ΐα έξ Ά γγλ ίδ ω ν  γυναικών, ήτις παρουσίασεν 
αυτή αναφοράν, φέρουσαν 40 χ ιλ ιάδας υπόγραφα; Ά γγλ ίδ ω ν  
γυναικών, υποσχόμενων νά έξασκήσωσι πάσαν αύτών τήν 
επιρροήν πρός άνάκλησιν τού περί έξαναγκαστικών μέτρων 
νόμου, και δ ι’ ή ; παρακαλούσιν τά ; Ίρλανδάς γυναίκας νά 
ΰποφέρωσι μεθ* υπομονής τά ; πιέσεις καί εξορία; τών συζύ
γων αύτών, πεποιθυΐαι δτι έν ύλιγίστιρ χρονικώ*διαστήματ» 
τά δεινά αύτών θέλουσι παύσει.

ΕΒΔΟΜΑΔΙλΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΛΛΑΣ. — Ά κύρω σις τ ή ;  έκλογής τού κ. Α. Συγγρο.. Κυνικά 

καύματα άφόρητα όιά τδ ζωικόν βασίλειον, ά λλ ’  ώ φελ ιμώ τατα  ί ιά  
τήν ώρίαανσιν τή ε  τταφ ίόο ;, ΰπ ίρ ή ς  ΰποχωρούμεν.
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Β Ο Υ Λ ΓΑ Ρ ΙΑ . —  Ά π σ σ α ν  τήν προσοχήν τού ευρωπαϊκού τυπου 
εϊλκυσε κατά  τήν εβδομάδα τα ύτη ν  ή άναγ-όρευσις του πρίγκηπος 
Φερδινάνδου τού Κοβούργου, ο * « ;  έδωκε τόν νενομισμένον ορκον και 
υπέγραψε τον συνταγματικόν χάρτην τής Βουλγαρίας την παρελ

' *  * ,  Λ  o n  ~· ( ________  / * υ ( « · ί Ο τ  c i l -  T f !

Βουλγαρίας έλέω Θεού καί βουλώσει έθνικη .
‘ Π Ρωσσία άπηύθηνε προς την Πύλην οιαμαρτύρησιν κατα  του 

Φερδινάνδου και παρεκάλεσ» τάς Λυνάμεις να συμμετάσχω τι της 
διαμαρτυρήσεως, έπιπροσθέτουσα ότι ή υπό του πριγκηπος Φεροι- 
νάνδου διεκδίκησιςέξουσίας άποτελεΐ θρασυτάτην προσβολήν κατα  των  
δ καιω αάτω ν τής Ευρώπης και καταφανή παραβίασιν της βερολινείου 
συνθήκης,ήν. έάν αΐ δυνάμειςστέρξωσι. δεν δόνανται να Ιλ^πιζωσιπαρα 
τήςΡω σσίας την τήρησιν των ΰπολειπομένων διατάξεων τής συνθηκης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΕΙΜΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Μ ΙΑΣ Ο ΙΚ ΙΑ Σ . —  Ά ξιολογώ τατον σύγ

γραμμα καί δεςιοτάτη αυτού μετάιρρασις περιλαμβάνονται εις ώραιον 
τεύχος άρτι έκδοθεν καί έπιγραφόμενον ((Είμαι βασίλισσα μ ια ς οι
κίας)) ή ((’Α ναμνήσεις μ ια ς νεονύμφου».

Ή  διάσημος Ί τ α λ ίς  συγγραφευς Κ α Tommasina Guida ω.ηγει- 
τα ι τάς έντυπώσεις νεονύμφου. αίσθανθείσης ζωηρότατα την απο δε
σποσύνης εις δέσποιναν μετατροπήν τη ς , περιγράφουσα μετα πολλής  
λεπτότητος καί χάριτος ίίπασαν τήν Ισωτερικήν και εςωτερικην ορά- 
σιν. όφ’ής κατέχετα ι ή νεάνις γενομένη κατά τήν φράσιν της συγ- 
γραιοέ’ως ((βασίλισσα μ ιας οικίας)).  ̂ _ _

'Η 'Ε λληνίς μεταφραστής Α ίκατερίνα βουλπιω του οια^της έξοχου 
αυτής κριτικής διαγνώσασα τα πολλά προτερήματα του έργου και 
διά του ΐδίου αύτής ταλάντου περιβαλοΰσα αύτο με ωρα.αν ελληνι·

οαφ
δ 
δ
πα

Προσεχώς άναλυτικώτερον 
μόνον μ ιας και ήμ ισειας δρ. A. Β.

Έξεδόθη ύπό τοΰ πρεσβυτέρου κ. Ίω άννου Μαρτίνου είς ώραιον 
τεύχος Ιπίτομος βιογραφία άπάντων των Βυζαντινών αύτοκρατόρων, 
άνερχομένου τού αριθμού αύτών εις 8 3  μετά κεχρωμχτισμένης ε ι
κόνας Ινός έκαστου τούτων. „ , .

Το βιβλίον τούτο Ικπονηθεν μετά μεγίστης ακρι&ειας θεωρουμεν
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
ΙΙχρετέ τα ί π ’ εμπρός μου αυτά τα μαχαίρια, έπανέλα- 

βεν ή Αίκατερίνα, οπισθοχωρούσα μετά φρίκης, δέν θέλω νά 
τά βλέττω.

Δός j/.ot λοιπόν το &ν, είπεν η Ksc Hubert.
Ό  Μάξ ήρξατο ανησυχών διά τήν ταραχήν τής άδελ*

φτ,ς του.
Ά λλα  δεν καταλαμβάνεις, δτι δέν θέλω νά τά έγγίσω , 

ειπεν ή Αίκατερίνα κρύπτουσα τό πρόσωπον εντός τών χειρών 
<της. δέν εννοείς, δτι δέν θέλο» νά διαπραξω έγκλημα.

"Εγκλημα I Τ ί λέγεις λοιπόν; άπήντησεν, ή μήτηρ, μη εν
νοούσα ποσώς το αίτιον τής σκηνής ταυτης, ενώ ο πατήρ εξη
κολούθει τρώγων βλακωδώς.

*0 Μάξ έλαβε τά δύο μαχαίρια καί τά εδωκεν είς τήν
μητέρα του. . . ..

"Ελα, Αίκατερίνα, τή, είπε, κάθησε· ή μήτηρ δέν σέ επέ- 
πληξε, διότι δέν τή έδωκας μαχαίριον· είναι τόσον μικρόν τό 
λάθος σου· κάθησαι λοιπόν καί φάγε.

Ή  Αίκατερίνα πεισθεϊσα οτι τά μαχαίρια άφγ,ρέθησάν,άπ’ 
εμπρός της, έκάθισε καί ήρχισε νά τρωγη ήσύχως.

ά να γκ α ιό τα το ν  δ.ά τ ιία α ν  ο ικογένειαν, οι' δ κ α ι συνιατώ μεν τ τ ν  απο— 
κ τη σ ιν  α ύτο υ, τ ιμ ω μ ένο υ  ά ν τ ι οραχμώ ν τρ ιών μονον.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Κ α ί κ α τά  τη ν  εβδομάδα τα ύ τη ν  ό γα λ λ ικ ό ς  θίασος νέας εορεψε 

άφ να ς. Λεν δυνάμεθα δε ή να συγχα ρ ώ μ εν  άπο καροιας τους κ. κ. 
ιευθυντά ς  διά τό έκλεκτόν τοΰ προσωπικού κ α ί τή ν  π ο ικ ιλ ία ν  των  
οθέντων μέχρι σήμερον π αραστάσεω ν. Ο! π ρω τα γω νιστο ΰντες  εν 

..-αντί κ α ί π άσ ι κ κ . Lassale κ α ί ϋ ο α Μ ιβ ί κ α τέ κ τη σ α ν  δ ικα ίω ς τά ς  
συμ π άθειας πάντων" όμολογητέον δ'ε ο τι κ α ί ό κ α ί ή  κ. ΟΙιβΓίυί 
μ ετά  τού κ . κ α ί τή ς  κ CΓeteaux υπ οκρ ίνοντα ι έ π ίσ η ς  τ ε χ ν ικ ώ τα τα  
ώς κα ι ό κω μ ικός κ . Μ οηβ^ίΐ". Έ λπ ίζο μ εν  ο ~λ  τό κοινόν θέλει φ ι-  
Α οτιμηθή νά Ικανοποίηση τούς κόπους τώ ν  καλώ ν ηθοποιώ ν, προε
το ίμ α ζα ν  διά τά ς  εύεργετικάς α ύτώ ν εσπερίδας εκτάκτους κ α ί άπροσ- 
δοκήτους δλως ευχάρ ιστους έκ π λή ξε ις .

ΣΥΝΤΑΓΗ
Π α ν τ ε σ π ά ν ι α .  — ί  κορκούς, 2  λευκά  ω ώ ν, 3 6  δρ. ζ α κ χ α  - 

ρεχς, 2 7  δρ. καλού αλεύρου . -  * /
Κ τυ π ά τ ε  τούς κορκούς κα ί τά  λευκά  τώ ν ώώ ν μ ετα  τη ς  ζακ χ α ρ  ως 

επ ί ή μ ίσ ε ια ν  ώ ραν" 'τότε προσθετετε τό άλευρον κ α ί άφου α να μ ιχ θ η  
κ α λ ώ ςό ίπ τε τε  ό λ ίγη ν  βα ν ίλ ια ν , ή φλοιόν πορτοκαλιού ή λεμ ονιού κα ι 
ή μ ισ υν  κ ιαθίσκον ρουμίου, θ έτετε  τό μ ίγ μ α  έντός βου ιυρομένης φόρ
μ α ς  καί ψ ή ν ετε  Ιντός μετρ ίου φούρνου έπ ι 3 3  λ ε π τά  τ η ;  ωρας.

ΓΝΩΣΤΟ ΠΟΙΗΣΙΣ
ΜΙ κ. Κ α λ λ ιό π η  Σκόρδια δ ιδάσκαλος π επ ειρ αμ ένη , δ ιαμ είνα σα  έπ ι 

τρ ιε τ ία ν  έν Γ ε ρ μ α ν ί? , Ι'νθα περί τή ν  ίκ μ ά θ η σ ιν  του Φ ροεβελιανου 
σ υσ τή μ α το ς  ήσχ ο λή θη , ε ίσαγσγοΰσα  αύτο κα ι εις το .ν  Ο όησσ, η 
π ιαγω γεΐο ν τό έπΙ Ιςα ετ ία ν  εύδοκιμως υπ ' αύττ,ν λειτουρ  ι'ησαν. σ- 
στησεν ένταύθα  έν όδω Σώλονος κ α ί Α πέναντι τού σχολείου των Κ α 
λογραιώ ν ιδ ιω τικόν Π αρθεναγωγείον, π ερ ιλαμβανον τέσσσρας τα ςε ις  
π ρ ο κ α τα ρ κ τικ ά ; κ α ί τυ-ήμα Ν η π ια γω γ ικό ν , Ιν οις π λη ν α υτή ς  ιοα 
ξουσι κ α ί ετεραι δ ιδ ασ κ ά λλ ισσ α ι. Γ α λ λ ίς  δέ κ α ι Γερμανις προσ ,η 
οθή σοντα ι διά τή ν  δ ιδασκαλίαν τώ ν  ξένων τούτω ν γλ ω σ σ ω ν ._

Λ ίδακτρα διά μέν τό νη π ια γω γείο ν  ώρίσθησαν δρ. 8  κατα^ μ η να . ι 
τό ά . π ροκαταρκτικόν τμ ή μ α  δρ. 4 0 ,  διά το β δρ. 4 2 ,  οια το γ ρ·
Μ  κ α ί διά τό δ' δρ. 4 3 .

Σ υνισ τώ μ εν θερμώ ς, τ α ίς  κ. κ. ά να γνω σ τρ ια ις  ημω ν τη ν  υπ ο σ .η  
ριξιν του καλού τούτου νεοσυστάτου Π αρθεναγω γείου.

Τρεις έβίο;λά^ες παρήλθον άνευ νέου τινός επεισοδίου,μεθ 
0 νύκτα τ ι ν ά ' δ  Μάξ, μόλις αποκοιμηθείς, άφυπνίσθη ύπό 
οδυνηράς φοβέρας κραυγής σονοδευθείσης &πό βημάτων σπευ- 
δόντων έν τώ παρακειμένω δωματίω.

Ή γέρθη έντρομος καί πρώτη σκέψις του υπηρξεν η της

αδελφής του.  ̂ , , ,
Προσέδραμεν άμέσως είς τό δωμάτιον αυτής, αλλ αυτη

δέν ητο εκεί. Στεναγμός ήκούσθη έν τώ δωματίω τής μ τ -
τρός του, ένθα ό Μάξ έσπευσεν. Φρικώδες θέαμα άνέμενεν
α ύτο ν .

'Η  μήτηρ του ήτον έξηπλωμένη επί τής κλίνης της, το 
στήθος ανοικτόν υπό ευρυτάτης πληγής, όπόθεν τό αίμα έ'ρρεε
κρουνηδόν ήτο νέκρα. ^

' 'Η  Αικατερίνη είχε φονεύσει τήν μητέρα της και ©σκυμμένη 
επί τής κλίνης μέ τήν άχνίζουσαν μάχαιραν άνά χείρας, εξη- 
ταζε μετά κτηνώδους περιεργίας τό τραύμα.

Τ ί έκαμες αθλ.ία ανεφωνησεν ο Μαξ.
'Η  Αίκατερίνα ήρ/μσε νά γελά .
Ό  Μάξ έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν τών ̂ γειτόνων, οιτινες 

έσπέυσαν προς τόν ιατρόν. *0 αστυνόμος είδοποιήθη και επι- 
στοποίησε τήν διάπραξιν εγκλήματος.

Ή  Αίκατερίνα συνεσπειρωμένη είς γωνίαν τινά του^δωμα
τίου, περιειργάζετο τά  περί αυτήν διατρέχοντα, ο>σεί μη 
ένείχετο είς τήν σκηνήν ταύτην.


