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| Συνδρομή  έ τησ ία  π ρ ο π λ η ρ ω τ έ α  |
1 Διά το Εσωτερικόν Δρ. £5 |
| Διά τό ΕξωτερικόνΦρ.χρ.β |

| Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ  Α Ι Ε Υ Θ Υ Χ Σ Ε ϋ Σ  |
1 Όδός Σταδίου απέναντι |
| Άρσακείου Παρθεναγωγείου |

1 Γραφε ΐον  ανοικτόν καθ’ Ικάστην |
| από 10— 12 π. μ. §

ξ Πασα παρατήρησις έπ\ τής άπο- |
| στολής του φύλλου γίνεται δεκτή |
ξ μόνον εντός οκτώ ήμερων.
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| Διά τά ανυπόγραφα άρθρα ευ- =
1 θύνεται ή συντάκτις αυτών κυρία |
| Κ αλλ ιρ ρ όη  Παρρέν. |

1 Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα §
1 δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρέ- |
1 φονται. — 'Ανυπόγραφα και μή |
| δηλούντα τήν διαμονήν τής άπο- |
| στελλούσης δεν είναι δεκτά. — |
| ΙΙασα άγγελ’α άφορώσα εις τάς |
1 Κυρίας γίνεται δεκτή. =

1 Α ί μεταβάλλουσαι διεύΟυνσιν 5
| όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 1
1 ματόσημον £50 λεπτών πρός εκ- =
| τύπωσιν νέας ταινίας. |
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή ιίκοσιπενταετηρις τού βασέλέως και τά εγκαίνια των ’Ολυμπίων.— 

Επιστολή Κυρίας είκοσιπενταετούς νυμφευΟείσης πρός άνδρα έξηκοντούτη. 
(υπό χ. Μ. Ε.)— *0 χειμών.— Τά παιδία και ή Εκκλησία (υπό χ. 
Φλωρεντίας Φ ονντ ο υχ λή ).— Τό παιδίον Ινώπιον τής ούσεως (π ο ί η μ α  
υπό τή ς  α υ τ ή ς ).— Έλληνίοες εκθέτριαι — Φοιτητής έπαγγελόμενος τόν 
μνηστήρα.— (ΰπό χ . Ά σ π α ο ία ς  Ά ρ γ ν ρ ι ά δ ο ν ).— Τί πρέπει και τί δεν 
πρέπει (υπό Κ υρ ία ς  τον Κ ό σ μ ο ν ).— Ποικίλα.— Βιβλία και Περιοδι
κά.— ’Αλληλογραφία. — Συμβουλή. Συνταγή.— Έπιφυλλίς

Η ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΪ ΒΑΣΙΛΕΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΓ Κ Α ΙΝ ΙΑ  Τ 2 Ν Ο Λ Τ Μ Ι Ο Ν

Λύο μεγάλαι έθνικαί έορταί ίν άδελφοποιήσει συγκινητική 
έξήγειραν τόν άνά πάσαν της γης γωνίαν διεσπαρμένου Ελλη
νισμόν. Ό έμπορος άφήκε πρός στιγμήν τά βιβλία καί τού; 
λ/σμούς του, ό κεφαλαιούχος καί τραπεζίτης τάς χρηματιστι- 
κάς ενασχολήσεις του, ¿τεχνίτης τά εργαλεία του καί' ό γεωρ 
γος τό άροτρόν του, όπως άθρόοι καί ώς άπό συνθήματος έν 
τη πρωτευούση της Ελλάδος συναντηθώσι κατά τάς ημέρας 
ταύτας.

Πλούσιοι καί πένητες, μικροί καί μεγάλοι ΰπό ένάς καί τοϋ 
αΰτοϋ ίμφοροϋνται αισθήματος, άπό μιας καί της αΰτής ά- 
ναχωροϋσιν ιδέας. Ό μακράν της Έλληνικης γης κερδίζων 
την ζωήν των τέκνων του, ό έν τη ζένη άπατρις, ό άπόκλη- 
ρος των έθνικών άπολαύσεων, ό επί όλα έτη οίκονομών καί 
ώς ή μέλισσα διά της άκαταπονήτου φιλοποηας του άποθη- 
σαυρίζων, άνοίγει σήμερον τό βαλάντιον του. έτοιμος καί μέ
χρι τοΰ τελευταίου όβολοΰ του νά δαπανήση, όπως καί αυ
τός άπολαύση τής χαράς του νά έορτάση μετά των έλευθέ- 
ρων αδελφών του,έν τή έλευθέρα πατρίδι του τήν είκοσιπεν-

ταετηρίδα του βασιλέως του, δν διά πρώτην φοράν, ίσως, βλέ
πει. Τόν Βασιλέα του, ΰπό τήν αιγίδα τοϋ οποίου ή πατρίς 
του ήνδρώθηη,ύζήθη, έπολιτίσθη. Τόν Βασιλέα του, όστις εδω- 
κεν αύτώ διάδοχον Έλληνα άντάξιον τοϋ μεγάλου καί ύψη— 
λοϋ ονόματος, δπερ φέρει, καί όστις διά τής συνετής καί έμ- 
φρονος πολιτικής του κατώρθωσεν δ,τι άλλοι δι’ άγώνων, αι
ματοχυσιών καί άνυπολογίστων θυσιών δεν ήθελον κατορθώ
σει. Τόν Βασ·λέα του, όστις διά τοϋ καρτερικοϋ καί διαλλα- 
κτικοϋ χαρακτήρος του κατώρθωσε νά τεθή πάντοτε ύπεράνω 
τών κομματικών διαμαχών, έν κρισίμοις δέ στιγμαϊς νά κατ- 
ευνάση τό άνήσυχον πνεύμα τοϋ εύερεθίστου καί λίαν φιλε
λευθέρου Ελληνικού λαοϋ.

’Αλλά συν τη είκοσιπενταετηρίδι τοϋ σεπτοϋ αΰτοϋ Α- 
νακτος εορτάζει ό Ελληνισμός καί έτέραν μεγάλης σπουδαιό
τατος έθνικήν εορτήν, συνδέουσαν άδιαρρήκτως τήν ιστορίαν 
τής συγχρόνου μετά τής άρχαίας Ελλάδος. Εορτάζει τήν 
Δ’. ’Ολυμπιάδα του, τήν έθνικήν τών αθανάτων προγόνων 
του εορτήν, ήν μέγας τοΰ Ελληνισμού ευεργέτης, έςέθαψεν 
άνεστήλωσεν, ΐδρυσεν έν τή νεωτέρα Έλλάδι.

Ό άείμνηστος Εύαγγέλης Ζάππας, συν αΰτφ δέ όκαισυμ- 
πληρώσας τά έργον εκείνου Κωνσταντίνος Ζάππας, έπί τή 
ιδρύσει τών ’Ολυμπίων ίδρυσαν μεγαλοπρεπές τής γενναια- 
φροσύνης καί τοΰ πατριωτισμού των μνημεΐον, ένθα μετά ά
γιου ενθουσιασμού θέλει άείποτε λατρεύεσθαι ΰπό πάντων τών 
Ελλήνων τό μέγα όνομά των. ,

* φ
Λίαν εΰστόχως, οθεν οΐ αρμόδιοι συνέδεσαν τήν επέτειον τής 

είκοσιπενταετηρίδος μετά τής επετείου τών έγκαινίων τών ’Ο
λυμπίων, ώς ή Ιστορία τής νεωτέρας Ελλάδος θέλει έν χρυσφ 
συμπλέγματι συνδέσει τά ονόματα τών βασιλέων καί τών 
εθνικών Ιδρυτών καί ευεργετών αυτής.



o Ε ίΗ Μ Σ Ρ ίΣ  ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΕπιαΤοΛή νεας Κυρίας vvp(¡πνθείσης πρός Ανδρα έςηχον- 
τοΰτη.

Δη/ι οσιεύομεν ευχαρίστως δύο έπιστοΛάς,ΑποσζαΛεισας ημίν  
υπό φίΛης, γνωστής καί Ανεπτυγμένης έν τή ημετερα κοι
νών ία κυρίας, νυμφευθείοης προ δεκαπενταετίας μετ Ανδρος 
έζηκονταετονς. Η μεν πρώτη έπιατοΑή έγράψη μετά τους Αρ
ραβώνας, ή δε δεύτερα ¿V έτος μετά τον γάμον τής έν Λογψ 
Κυρίας. Αι έπιστο.Ιαί ανται, καίτοι Αντιτασσόμενοι πως εις 
τα ς ήμετέρα ς περί δυσανα.Ιόγων γόμων αρχας, δυνανται ονχ 
f/ττον νά χρησιμενσωσιν ώς σοβαρα καί εμβριθής ψ'υγοΛογικη 
δια το φϋΛόν μας μεΛέτη. Ιόου το περιεχομενοΥ τής πρώτης ■

ΠροσψυΛής μου Μ . .  .
Είμαι ήρραβωνισμένη ! Μή το συνοδεΰον τήν φράσιν ταύ- 

την έπιφωνηματικόν σημεϊον σέ κάμνι να νόμισες δτι ή καρ- 
δία μου γέμει των αισθημάτων εκείνων, άτ'.να συνωθοϋσι τό 
αίμα έν αυτή, διά χαγνητικών δε ωθήσεων μεταδιδουσι τούτο 
εις το λοιπόν σώμα, τέ ήρεμα μαγνητιζόμενον καί εις κό
σμους άγνωστου ευτυχίας άνεπαισθήτως μεταφέρον ημάς. 
Τ ) y φίλη! Ούδέν τών ευτυχών τούτων επακολουθημάτων τής 
χαράς συμβαίνει έν έμοί. Η καρδια μ.ου πάλλει άργά καί 
μεθοδικώτατα. ώς όταν κοιμούμαι, η όταν δεν εχω συναί- 
σθησιν ότι υπάρχω. Τό βλέμμα uoj είναι άπλανες καί έσβε- 
σμένον σχεδόν, ρίγος δε ψυχρόν περιβάλλει τό σώμά μου. 
Σοί αναγγέλλω τό επίσημον τούτο του βίου μου έπεισόδιον 
μετά πόνου, μετ' αγωνίας, μετά πραγματικής οδύνης. Μή 
μέ έμπαίξης. μή παύσής, φίλη, έκτιμώσά με διά τήν άπό- 
φασιν, ήν λογικώς ή παραλόγως συνέλαβον.

Σοί παρουσιάζω τόν μνηστήρα μου, πρόσωπον σεβαστόν, 
κατ’ όγκον καί βάρος, φέροντα μετά θαυμαστού θάρρους τούς 
στακτόχροας μύστακάς του καί τό φαλακρόν καί στίλβον 
κρανίον του. Είναι ευφυής ; είναι άνεπτυγμένος ; τό άγνοώ. 
Είξεύρω μόνον ότι είναι δεινός εις τό ντόμινο καί ότι διηγεί
ται, ώς άλλος.Μαραθωνομάχος, τήν προ είκοσι χρόνων ύπ ’ 
αύτοϋ κατατρόπωσιν έν ντομινικφ συναγωνισμέ διάσημου 
τινός δομινοπαίκτου. Γνωρίζει κάλλιστα τήν ιστορίαν τού 
είκοσι ένα, διότι, ώς νομίζω, κατά τήν εποχήν εκείνην δέν 
ήτο έντελώς μικρόν παιδίον. Είναι πλούσιος' έχει λαμπράν 
καί μεγαλοπρεπή οικίαν, ετήσιον δέ εισόδημα,έπιτρέπον αύτφ 
νά ζή μεγαλοπρεπώς καί νά ,ταξειδεύη άνά παν θέρος. Ή 
μήτηρ μου πετρί άπό τήν χαράν της, ό πατήρ μου δε νομί
ζει ότι είναι υψηλότερος κατά δέκα δακτύλους, άφότου ό κ. 
Μ. τφ έκαμε τήν τιμήν νά ζητήση τήν χεϊρά μου. Ό 
αδελφός μου λογαριάζει πόσα έτη θά μείνγ, εις Παρισίους καί 
πόσα εις τήν Λειψίαν !

Καί έγώ; Εγώ τόν ΰπανδρεύομ.αι! Μή έσο άνηλεής. Μή 
μοί άποτείνης τήν έρώτησιν α Που Λοιπόν, το ιδεώδες σου ! 
Πώς κατεποντίσθησαν τα τερπνά καί γαΛανά όνειρα τής με
στής έ.Ιπίδων νεότητάς σου !» Έν τή έρωτήσει σου αύτή έχεις 
καί τήν άπάντησιν. Ή νεότης ήρξατο επισκιαζόμενη. Είμαι 
είκοσιν 'έξ έτών. Ή τρομερά τής ζωής πραγματικότης 
έπεισε με, ότι έκεϊνος πρός δν περιεστρέφοντο τά όνειρα καί 
αί ελπίδες μου, άριθμεΐ μετά μεγαλειτέρας προθυμίας τούς 
έλλείποντας όδόντας πολυφέρνου νύμ.φης ή τούς παλμούς τής 
καρδιας μου. Άπεγοητευμένη λοιπόν υπανδρεύομαι τόν ίξη-

κονταετή μνηστήρα μου. Τνα έν τούτοες μή άπωλε'σω τήν 
έκτ£μ.ησιν καί άγάπην τής τόσον εύγενοΰς καί ειλικρινούς ψυ
χής σου, άνάγκη νά ρίψω τό προσωπείου καί σοί άποκαλύψω 
τήν πτωχήν καρδίαν μου, μέ όλας τάς θλίψεις, τάς πικρίας 
καί τήν άπογαήτευσίν της.

Είσαι νεωτέρα μου, ζής ευτυχής ύπό τό φιλόστοργου θάλ
πος οικογένειας λατρευούσης σε, καί διαθετούσης άνέτως τά 
μέσα τής ευζωίας καί ευτυχούς άποκαταστάσεώς σου. Σύ 
μέχρι τούδι διήλθες μόνον διά των μ,υροβόλοιν τής ζωής διό
δων, άφού οι καλοί γονείς σου έμερίμνησαν νά κλείωσι πρό 
των βημάτων σου τάς άκανθώδεις αυτής άτραπούς. Ό θεός 
υπήρξε καλός δΓέσέ, προικίσας σε άφθονως με πλούτον καί 
άγάπην. Συ δέν δύνασαι ·νά ΰποφέργις, άλλ’ούτε νά σχη
μάτισες, έστω, άμυδράν ιδέαν τού βίου τόσων νεανίδων μή 
αναγόμενων εις τήν ΐδικήν σου τάζιν. Καί έγώ όταν έζήλθον 
τής σχολής, έν ή άπό κοινού άνετράφημεν, έτυχον μέν φιλό
στοργου παρά των γονέων μου άγάπης, {νωρίς όμως κατε- 
νο'ησα. ότι τά μέσα τούτων ήσαν όλως δυσανάλογα πρός 
τήν άνατροφήν, ήυ μοί είχον δώσει Ή μήτηρ μου άλλως 
τε έφρόντεζε νά επαναλαμβάνω ένώπιόν μου, οτι πλούσιος 
γάμος ήθελεν ικανοποιήσει αυτούς διά τάς δαπάνας, ας ύπέρ 
έμού ΰπέστησαν, ό δέ πατήρ μου ίναπέθετε τάς περί ήσύ- 
χου καί ευτυχούς γήρατος του ελπίδας του εις τήν άπόκτη- 
σιν πλουσίου γαμβρού. Βλέπεις ότι πολλοί γονείς δύνανται 
νά άγαπώσι τά τέκνα των, ρυθμ-ίζωσιν όμως τήν ευτυχίαν 
καί το μέλλον εκείνων, συμφώνως προς τάς μικράς άτομικάς 
ικανοποιήσεις των.

Τούτο δέν ήργησα νά έννοήσω. Λιήλθον δέ τά νεανικά 
μου έτη μεταξύ αισθημάτων όλως άντιθέτων καί έν πάσι 
συγκρουομένων. Ό πατήρ μου κυβερνητικός υπάλληλος, έτέ- 
θη εις άπομαχίαν, τό ετήσιον εισόδημά μας ήλαττώθη, με
λαγχολία δέ κατελάμβανεν αύτόν, διότι ύπεβάλετο εις τήν 
ήμερησίαν στέρησιν δύο πούρων, άτινα μετα τόσης ήδονής 
έκάπνιζεν. Ή μήτηρ μου περιώρισε τά έξοδά μας. Αί δύο 
οκάδες κρέατος τής ήμερησίας καταναλώσεως ήλαττώθησαν 
εις μίαν καί μόνην, αί τρεις δόσεις του προσφιλούς τής μη- 
τρός μου καφφέ περιωρίσθησαν εις μίαν, ή λυχνία ήνάπτετο 
πολύ αογότερον τού συνήθους. Ο άδελφός μου σπουδαστής 
ήτο άπηλπισμένος, άδυνατών νά μεταβή εις Ευρώπην πρός 
τελειοποίησιν των σπουδών του, καί έγώ ; “Ω ! έγώ ! Έ- 
μάντευον όλας τάς άγωνίας καί στενοχώριας των φιλτάτων 
μου, καί άπηλπιζόμην άδυνατούσα να άνακουφίσω αυτούς, 
έστω καί κατ ’ Ιλ αχ ιστόν. Ή σχολική έκπαίδευσις, τό λαμ- 

. πρόν τούτο βερνίκωμα, όπερ μέ κατέστησεν άξιόλογον δε
σποινίδα, διαπρεπή κατέχουσαν θέσιν έν ταϊς τού χορού αί- 
θούσαις, ψιττακίζουσαν δύο ή τρεις ξένας γλώσσας — ών 
ούδεμίαν έγνώριζον κατά βάθος, όπως διδάξω αύτήν — έκ- 
τελοΰσαν μετ’άρκετής ευκολίας ώραΐα μουσικά τεμάχια, χω
ρίς νά είμαι μουσικός — άλλ’ όπερ με ήμπόδισε νά άσχο- 
ληθώ εις οίκιακάς άσχολιας καί έγκύψω εις μαγειρικάς μελε
τάς, ένφ ή μήτηρ μου μ̂ μικράν τινα θεραπαινίδα έταλαι- 
πωρειτο -— ταύτα πάντα μετέβαλον τόν βίον μου εις άληθές 
μαρτύριον, ότε,ώς άπό μηχανής θεός έπεφάνη ό κ.Μ.μέ τά 
εξήντα ετη του,τιμήσας με όιά τής εις γάμον αιτησεώς του.
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ΤΙ έντφ οίκω μας εμφάνισές του υπήρξε νομίζεις 
ευεργετική. Ό πατήρ μου έπαυσε συνοφρυούμενος. Έγέ- 
véto ομιλητικός, εύθυμος' περίπατε! μέ τήν κεφαλήν υψη
λά, καπνίζων μεθ ’ ήδονής τά μυρωδάτα πούρα, άτινα ό 
γέρων μελλόνυμφός μου προσφέρει αύτφ. Η μήτηρ μου είνε 
εΰτυχεστάτη. Τό βλέμμα της άκτινοβολεί. Moi όμιλεΐ διαρ
κώς περί τού πλουσίου καί απολαυστικού βίου. όστις με 
αναμένει, περί τών πολυτίμων δώρων, άτινα ό γαμβρός της 
μοί προσφέρει. Ό άδελφός μου εξυμνεί τόν μέλλοντα σω- 
τήρά του.

ΔΓ έμέ, φίλη, δέν σοί όμιλώ. ΙΙρός τι να καταθλίψω 
τήν ψυχήν σου, άφηγουμένη σοι τό μαρτύριον, όπου ΰφί- 
«ταται ή ίδική μου. ΓΙίστευσον όμως ότι έν τφ μέσψ τών 
πικρών δακρύων όπου χύνω, έν τφ μέσψ τής πάλης, ιητις 
κατά τάς ήμέρας ταύτας άναπτύσσεται έν τή πολυπάθει 
ψυχή μου, έχω καί στιγμάς ύπερτάτης χαράς, ύπερτάτης 
ευτυχίας, καταπραϋνούσης τήν θλϊψιν τής πτωχής καρδίας 
μου. Ή γλυκεία ελπίς ευτυχούς τών γονέων μου γήρατος 
μέ άνακουφίζει. Ή πεποίθησις ότι θέλω κατορθώσει νά κα- 
ταστήσω ευτυχή τον άνθρωπον, εις ον θυσιάζω την νεότητα 
καί τό κάλλος μου, έάν γνωρίζν) νά ήνε καλός προστάτης καί 
φίλος μου, δίδει μοι τό θάρρος νά τείνω αύτφ χεϊρα ούχί 
γυναικός άγαπώσης, άλλά γυναικός εύγνωμονούσης. Σύ ήτις 
καλώς μέ γνωρίζεις, μή νομίσης πρός θεού, ώς οι λοιποί, 
ότι έπωλήθην εις γέροντα σύζυγον άντί άδαμάντων καί αμα
ξών. Ίσως άκούσω καί παρά σοϋ τό στερεότυπον {κείνο 
τέργάσθητιΐ). Άλλα τί νά κάμω, άφου ούτε το δίπλωμά 
μου έχω, ούτε ραπτικήν ή άλλο τι γνωρίζω. ΊΙ μήπως έδώ 
εύρέθη κάνεις νά σκεφθή ποτε καί περί τού μέλλοντος τών 
δυστυχισμένων γυναικών. Ειμ.εθα καταδεδικασμεναι η νά 
επαιτώμεν, ή νά νυμφευωμεθα όπως, όπως.

'Ελπίζω, φίλη, ότι ό θεός, όστις άναγινώσκει εις τήν 
ψυχήν μας, θέλει μέ προστατεύσει εις τήν νέαν ταύτην δοκι
μασίαν τής ζωής μου, καί οτι σύ, ή μόνη καί καλλιτέρα 
μου φίλη, μέ ήνόησας, καί δέν θεωρείς άναξίαν τής άγάπης 
σου τήν άτυχή καί όλως άφωσιωμένην σοι

μ . ε,

Σ. Σ. Την («τά  τόν γάυον Ιιτιστολήν, γεγραυαένην ¡4  3»ος καί πνενμ» 
δλω? ? ιά ?ορον, Οά δηαοσιεύτωμεν εις τά π?ο«-/.έ; ήμών φύλλον.

0  Χ Ε ΙΜ Ω Ν
"Αγνωστον ύπό τίνος ώνομάσθη τό πρώτον ό χειμών κα- 

τηφής καί λευκόθριξ πωγωνοφόρο; γέρων. Ύπάρχουσιν έν 
τούτοις πιθανότητες ότι ποιητής τις έθυσίασε πρώτος εις τόν 
βωμόν τής ομοιοκαταληξίας του τήν προσωποποίησιν ου 
μόνον τού ρωααλεωτέρου καί νευρωδεστερου άνδρός, αλλα 
συγχρόνως τού μ,άλλον σκληρού, απαθούς, εγωϊστοΰ καί κα
κεντρεχούς τυράννου.

"Ισως ή τολμηρά αΰτη έκ μέρους Κυρίας καινοτομία προ- 
καλέσει διαμαρτυρήσεις παρά τών έθισθέντων νά έξυμνώσι 
τάς άργυράς καί χιονώδεις τρίχας τού γεΟαστοϋ αύτοϋ γέρον
τ α ς .  Όλίγαι όμως λέξεες αρκεσουσι βεβαίως όπως τήν 
αλήθειαν τών ισχυρισμών μου καταφανή καταστήσω.

ΙΓτγο πάντων τών ψυχολόγων χαι φυσιολόγων σαφώς χατ· 
εδείχθη, ότι ό χαρακτήρ τού γέροντος είνε επίσης άσθενής , 
άστατος, τουφερός. ελαφρός ώς καί τού παιδός, εντεύθεν καί 
ή συναντησις καί συνεννόησις τών δύο ήλικιών. Ίίς λοιπον 
τολμ.φ νά ΐσχυρισθή ή δυναται νά αποδειζη, ότι ά χειμών, 
ό έν τή γεροντική προσωποποιουμενος ήλικκγ, κεκτηται καί 
κατ’ ελάχιστον, έστω, τάς ανωτέρω ιδιότητας. Τις εκείνος 
όστις άνηλεώς καί άπόνως ςκφίνει νά αποθνησκωσι τού ψύ
χους καί τής ίξαντλήσεως οί άτυχεϊς Ακριβώς γέροντες !
Τις ό τερπόμενος έπί τή θέα πτωχής εργατικής οικογένειας 
ριγούσης ύπό τά ράκη, άτινα ήμικαλύπτουσι τά ίσχνα καί 
παγωμένα αύτής μέλη. Τις τά καλλίφωνα καί άθώα πτηνά, 
τούς άμισθους τούτους τής φύσεως μουσουργούς, εκδιώκει 
τής έρωτικής φωλεάς των ή παγόνει ύπό τό φύλλωμα τών 
δένδρων ! Τις διά τής παγεράς καί θανατηφόρου πνοής του, 
ώς φθονερός, εγωιστής, ζηλότυπος και τύραννος εραστής 
γυμνόνει τήν καλήν μας γήν τής πλουσίας, μυροβόλου, av.it- 
φειρίνης καί άνθοποικίλτου στολής της; Τίς τά καλλίκομα 
καί πλατύφυλλα δένδρα, τά σκιερά ταύτα τού ζωικού βα
σιλείου άσυλα τόσον άσπλάγχνως καί σκληρώς εις γυμνά 
τού θανάτου μεταβάλλει σκέλεθρα ! Τίς τόν λαμπρόν καί 
ζωογόνον ήλιον ζηλοτύπως διά τών μαύρων καί σκοτεινών 
νεφών του επισκιάζει καί τάς χρυσάς άκτΐνας αυτού διά τής 
ειδεχθούς μορφής τού άμαυροΐ! Τίς ύπό τό παγερόν φίλημά 
του καταδικάζει εις θάνατον τά καλλίμορφα ρόδα, τά μυ- 
ροβόλα ϊα, τήν τούς άγρούς άπλήστως νεμομένην θαλεράν 
ανεμώνην, καί πάντα τά εύώδη καί μή άνθη, τά τόσον εύ- 
γλώττως διερμηνεύοντα τά αισθήματα τών θνητών !

Τίς τό θαλερόν, διαυγές καί έρωτύλωςχφλοισβιζον ύδωρ 
τό τήν φύσιν σύμπασαν ζωογονούν, εις ψυχρόν, άκίνητον, 
καί νεκρόν μεταβάλλει πάγον ! Τίς τού παντοδυνάμου πυ- 
ρός τήν θερμότητα έξουδετεροΐ, τίς τήν προσευχήν τού ά- 
Οώου παιδός έπί τών τρυφερών αύτοϋ χειλεων παγονει! Τίς 
τήν ηρεμον καί γελαστήν φύσιν δίκην έμμανοΰς παράφρο- 
νος άλυσσοδένει καί εις τούς λαίλαπας και τάς άγριας καται
γίδας άπόνως καί σκληρώς παραδίδει. Τίς τόν άρε-.μάνιον κα* 
ξανθότριχα φουστανελοφόρον έφηβον αναγκάζει νά βυθίζτΓ 
τήν κεφαλήν εις τούς ώμους καί εντός άμορφου και χονδρο
ειδούς φλοκάτας νά κρύπτη τά εύρέα καί δασύτριχα στέρνα! 
Τίς τόν άτρόμητον προβάλλοντα πρό τών εχθρικών σφαιρών 
στήθος πολεμιστήν, διά τής παγεράς καί θανατηφόρου πνοής 
του εις άμορφον μεταβάλλει πτώμα! Ιίς ό άπό τών χειρών 
ήμών τώ*· καταδίκων τών γραφείων καταρρίπτων τάς γραφί
δας, ό παγόνων καί άπολιθόνων πάσαν σκέψιν καί ιδέαν έν 
τή κεφαλή ήμών, ό τούς πόδας αίμοδιάζων ό τας ρίνας ύπερ- 
υθραίνων, ό τό δάκρυ τών οφθαλμών άποκ̂ υσταλόνων! 
Έάν σείς, Κυρία μου, ίξακολουθήτε νά θεωρήτε τών δρά
στην τόσων κακών καί δυστυχημάτων, άσ)ενή καί 
λευκότριχα γέροντα, Οά έπιτρέψητε εις έμε τουλάχιστον τήν 
ύπό τάς πρώτας παγεράς καί άπείλητικάς έντυιπωσεις του 
διατελοϋσαν νά κηρύξω μέ όλην τήν δύναμιν τών ύποτρεμον- 
των πνευμόνων μου καί τής ήμικρυσταλλομενης μελάνης μου ̂  
ότι είναι ό θηριωδέστερος, άπονώτερος, άμειλικτότερος καί 
ρωμαλεώτερος τύραννος, ον ό θεός έπενόησε καί έπλασε πρός
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τιμωρίαν καί περιοδικόν καθαρτήριον τού ανθρωπίνου γέ
νους.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
«Άχ, τί χαρά, που έτελείωσεν έπί τέλους ή εκκλησία !
«— ’Αλήθεια, μέ είχεπιάσει πια νευρικό, ν’ ακούω τόσην 

«ώραν τήν βρχνήν φοινήν τού παπά.
« ’Ξεύρεις! εγώ τήν έρχομένην Κυριακήνθά κάμω ότι έχω 

«πονόδοντον διά νά μην έλθω.
α— Καλή ιδέα! Καί εγώ θά είπώ ότι έχω πονοκέφαλον».
Τοιοΰτοι λόγοι χθές μετά τήν λειτουργίαν μ’ έκαμαν νά 

στρέψω τά βλέμμ-ατα προς τά όπίσω. Καί είδον δύο κορά
σια. δύω μικρούς αγγέλους, ών τό άθώον στόμα έπρόφερε 
τάς λέξεις έκείνας. Που λοιπόν τό «.¿χ στόματος νηπίων καί 
■θη.Ιαζόντων καταρτίσω α ί ν ο ν ;» είπον καθ’ έαυτήν, καί έπρο- 
χώρουν ύπό τής ήχους των λόγων τούτων άδιαλείπτως τα- 
ραττομένη.

«Τί χαρά που έτελείωσεν ή έκκλησία ! έ π ί  τίΛους\ που 
έτελείωσεν!» Διατί άρα τοιαύτη άγαλλίασις έπί τή λήξει 
τής λειτουργίας! ;

Ένώ δέ έζήτουν τήν έξήγησιν τοϋ παιδικού τούτου αι
σθήματος άνεκάλυψα ότι καί έν έμοί συνέβαινεν, ότι ίσως 
καί πρός εκείνα ! ήμην καί έγώ ευχαριστημένη ότι είχε παρ- 
έλθει ή ώρα τής εκκλησίας. Καί όμ.ως, ένεθυμήθην ότι πολ- 
λάκις εις τούς εσπερινούς μου περιπάτους, διερχομένη ενώ
πιον εκκλησίας, ήσθάνθην τι έλκύόν με πρός αυτήν, καί είσ- 
ήλθον, καί προσηυχήθην, καί εύρέθην έν αγία κατανύξει, έν 
στιγμή, καθ ’ ήν οί ψάλται καί Ιερείς ήσαν ίσως άπησχολη- 
μένοι εις τά επίγεια !

Δυστυχή κοράσια! Καθ’ έκάστην Κυριακήν όφείλουσι ν’ 
άκολουθώσι τούς γονείς αύτών εις τήν λειτουργίαν, όπως έπί 
δύω ώρας, όρθια ίστάμενα, άκροώνταε ψαλμωδιών, ών τήν 
έννοιαν καί τούς λόγους ούδολως έννοούσι. Καί οί γονείς αύτών 
επαναπαύονται έπί τή ίδέγ ότι άνατρέφουσιν αύτά έν εύσε- 
βεία καί φόβφ Κυρίου, καί τούτο διότι όδηγοϋσιν αύτά εις 
τόν ναόν. ’Επαναπαύονται, διότι δεν βλέπουσιν έπί του με
τώπου αύτών τήν στενοχώριαν, διότι δεν άκούουσι τήν μεμ- 
ψιμοιρίαν των, διότι δεν αισθάνονται τήν κόπωσιν, ήτις 
ένίοτε κάμπτει τάς μικράς έκείνας κνήμας. Δεν λαμβάνουσι 
δέ γνώσιν πάντων τούτων, διότι τά τέκνα των φοβούμενα 
μή έκληφθώσιν ώς κακά, ώς μή άγαπώντα τόν θεόν καί τήν 
λατρείαν του, δεν τολμώσι νά έκστομίσωσί τι. Όχι, γονείς ! 
εδώ δέν συνίσταται τά έν εύσεβεία άνατρέφειν τά τέκνα ύμών. 
Ένθυμήθητε τούς λόγους τού Σωτήρος ήμών :

«Πνεύμα ό Θεός, οί δέ προσκυνούντες αύτάν έν πνεύματί 
καί αλήθεια δεϊ προσκυνεΐν». ‘Οδηγήσατε κάλλιον το τέκνον 
ύμών εις τήν εξοχήν, άναβήτε έπί λόφου καί δείξατε αύτφ 
τάς έκτεταμένας πεδιάδας, τά πράσινα δάση· φέρετε αύτό 
πρός τό κυανουν κύμα τής θαλάσσης, υψώσατε τους οφθαλ
μούς πρός τόν άστερόεντα ούρανόν, δείξατε αύτφ τά έργα 
τού Πλάστου. Ή φύσις είνε ή άγιωτέρα έκκλησία, ή άνα- 
γνώρισις τού Δημ-ιουργου είνε ή θερμ.οτέρα προσευχή.

Τούτο δέν σημαίνει ότι τό παιδίον δέν πρέπει ποτέ νά 
όδηγήται εις τόν ναόν.. Ό ναός συναθροίζει τούς πιστούς καί

συνδέει αύτους αδελφικώς ένωπιον τού κοινού Πατρός. Έν 
τφ ναφ κινούμεθα εις θερμοτέραν προσευχήν, πάντα τά έν 
αυτφ περιστοιχοΰντα ή μάς συντελοΰσιν εις άνύψωσιν τού 
πνεύματος και τής καρδίας ήμών προς τόν Πλάστην αύτής.

. Αλλά μήπως πρός τούτο απαιτούνται δύω ώραι! «Το πολύ 
το αλληλούια τό βαρύνεται καί ό Θεός». Άφοδ τό παιδίον 
άσπασθή τάς άγίας εικόνας, άφοΰ έπί τινα λεπτά άκροασθή 
τού θειου λόγου καί ϊδη τήν συνάθροισιν των πιστών, πρός 
τί νά διαμείνγ περισσότερον έν τή έκκλησίη ; Διατί νά μην 
ίξέλθη αύτής, πριν ή σωματική καί πνευματική κόπωσtç 
καταβάλη αυτό, καί καταστήση μεμψίμοιοον πρός τά θεία ; 
Λέγω καί ή πνευματική κόπωσες, διότι δυστυχώς παρ’ ήμίν 
ή προς τόν λαον διδασκαλία τού Εύαγγελίου μόνον εις ξηράν 
ανάγνωσιν περιοριζομ.ένη, ούχί μόνον ωφέλειαν δέν παρέχει 
ουδεμίαν, άλλά καί οχληρά καθίσταται εις τόν μή έννοούντα 
αύτό. Οδηγήτε λοιπόν τό τέκνον ύμών προς τόν ναόν, άλλ’ 
ή διαμονή αύτού_μή έστω μ,ακροχρόνιος. Τήν λοιπήν τής 
έκκλησιας ώραν αναθέσατε αύτφ έργον τι φιλανθρωπικόν. 
Τούτο ήθελε συντελέσει πολύ περισσότερον πρός διάπλασιν 
καί εζευγένισιν των τρυφερών καρδιών. Τήν δέ τού ναού έπί- 
σκεψιν μή περιορίζητε μόνον κατά τάς Κυριακής καί έορτάς.
Εάν διέρχησθε ένώπιον αύτού, είσέλθετε μέ τό τό τέκνον 

σας, είπατε αύτφ όλίγας λέξεις περί Θεού. Τά δύω ταΰτα 
λεπτά δέν συγκρίνονται πρός ώρας άλοκλήρους διανυθείσας εν 
αγωνιγ καί κοπώσει κατά τήν λειτουργίαν τής Κυριακής.

ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΦΓΣΕΩΣ
Γχά πες  μου κ ν μ α  γαΧανό,
Ποιός σοϋόωσε τό χ ρ ώ μ α ,
Που όέν χ ο ρ τ α ί ν ω  r à  θωρω,
Που μ ο υ  ευφρα ίν ε ι  τ' ά μ μ α  ;

Kai σε n ) r  τόση Χ άμψ ι σου  
Ποιός, ηΧιε, σου χ α ρ ί ζ ε ι ,
Που μ ε  α χ τ ί ν α ς  φΧογεράς,
Την σ φ α ίρ α ν  μ α ς  φ ω τ ίζ ε ι  ;

Και σένα. άσσος  μ ο υ  π υκ νόν ,
Τά φύΧΧα πο ιο ς  σου στέΧΧει,
Ό π ο υ  σ χ ια ζ ο υ ν  τοϋ π τω χό ν  
Τα κο υρα σμ ένα  μέΧη ;

Τχά π ε ς  κ α ί  ο ν , πονΧακ ι μ ου  
Ποιος σ  ¡μ ά θ ε  νά ψάΧης ;
Κα ί  ο ν , άνθήΧιον μ ι κ ρ ό ν ,
Ποιος σ ’ 'έκαμε νά  θαΧης ;

Τόν (εύρο ι  'χώ π ο ιο ς  ε ίν  αυτός  
Που ¡κ τ ί σ ε  την  σφ α ίρ α .
Τό όνομα  roo ε ίν  Πεός,
Τόν βΧέπω χαθε 'μέρα .

Τόν βΧέπω ε ις  τίι εργα του, τόν  ε χ ω  σ τή ν  κ α ρ ό ι α  μ ο υ ,
Κ α ι  σ τη ς  ν νκ τό ς  την  μ ο ν α ζ ι ά ,  τόν ε χ ω  συν τροφ ιά  μ ο υ .

Γχαΰτό ε μ π ρ ό ς  σ τή ν  ΠΧααι του, τίι γ ό να τα  Χυγίζω,
Κ α ι  π ω ς  τόν ό γ α π ω  ποΧύ, σ ι γ ά  τον έ ν θ νμ ί  (ω .

Ka l  t o r  ε υ χ α ρ ισ τώ  θ ε ρ μ ά , του ά γ α θ ό ν  Πατέρα
Γχά τά χαΛα ττόν εί£ ττ) ν γη ν ,  ja α ς  στέ,Ι.Ιει χ αθε  'μέρα.

Κέρκυρα, 7 Όκτοίβριου 1888.
Φ λω ριντία  Φονντουκλ*,
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ΕΛΛΒΝΙΔΕΣ ΕΚΘΕΤΡΙΑ1
Εις έπισφοάγισιν τών έν τή ’Εκθέσει άποσταλέντων γυ

ναικείων καλλιτεχνημάτων καί εις έπίρρωσιν της ιδέας ότι αί 
Έλληνίδες σπουδαιοτάτην θέλουσι καταλάβει ήμέραν τινά έν 
- τ£ήνγ τού καλού θέσιν έρχονται τα ύπό τών δεσποινίδων 
Προσαλέντη έκτεθέντα καλλιτεχνικά άριστουργήματα, Η 

γραία αύγοπώλις τής μεγαλητέρας τών αδελφών Προσαλέντη 
(ίνε άναντιρρήτως έργον προδίδον χεϊρα καλλιτεχνικήν, έξη- 
σ κ η μ έ ν η ν  εντελέστατα εις τήν δύσκολοΥ τού Απελλου τέ
χ ν η ν .  Ή έκφρασις τής φυσιογνωμίας, τό φυσικόν τής στά
σεως, τό αφελές καί άνεπιτήδευτον τού ύφους τής γραίας 
αύγοπωλητοΰ προδίδουσιν ότι ύπό τό εύειδές καί αφελές παι
δικόν ύφος τής νεαράς καλλιτέχνιδος, ύποκρύπτεται καρδία 
βαθέως ψυχολόγου μελετητού, διεισδύουσα μέχρι τών μυχιαι- 
τάτων τών είκονιζομένων προσώπων, καί άποδίδουσα διά 
τού χρωστήρος έπί τού υφάσματος έκεϊνο, όπερ μόνη η αφε
λής καί ανεπιτήδευτος φυσιογνωμία τόσον σαφώς μαρτυρεί.

Βλέπετε, Κυρία μου, έν τή έκφράσει τής αύγοπωλητοΰ, 
ότι ή ήμέρα υπήρξε μετρίως εύνοική δια το πρόχειρον έμ- 
κοριόν της, οτι υπολογισμοί έπί υπολογισμών γίνονται οπως 
έκ του μικρού κέρδους οικονομηθώσι καί ο άρτος της ημέρας, 
χαί τό έλαιον τού λύχνου, καί το ένοίκιον τού δωματίου, 
καί ή πενταρίτσα τού μικρού Ιγγονοΰ, τις οιδε όέ καί μικρόν 
άποθεματικόν κεφάλαιον. Γαύτα πάντα σάς λέγει ή γραία 
μέ τόν άτημέλητον κεφαλόδεσμον της, με τήν παλαιαν κά
λαθόν της, μέ τό έρρυτιδωμένον ώς μουσμουλον μέτωπόν της, 
άλλά καί μέ τούς εύφυεϊς, εμπορικούς, νοικοκυρικούς, μητρι
κούς οφθαλμούς της. Καί τήν γραίαν αύτήν μέ όλας τάς 
ανθρωπίνους και γεροντικας εντελείας και ατελείας̂ της, σ«, 
τήν έγραψε νεαρόν κοοάσιον, παιδίον σχεδόν έτι, άποπνέον 
όλον τό άρωμα τών δέκα έπτά άνοίξεών του, γελαστόν, εύ- 
θυμον, ένταυτφ δέ καί σοβαρόν, περίφροντι εντός τού καλλι
τεχνικού εργαστηρίου του, έν τψ μέσφ τών χρωστήρων, τών 
βαφών καί τών διαβητών του.

Άλλ’ ή νεαρά καλλιτέχνες δέν πλήττει ποτέ ένζτή καλ
λιτεχνική ταύτη φωλεά της. Έχει ώς άχώοιστον σύντροφον 
τήν προσφιλεστάτην νεωτέραν αδελφήν, χαριεστάτην έπίσης 
παιδίσκην, προοιωνιζομένην καλλιτεχνικόν μέλλον έπίσης 
λαμπρόν ώς τό τής αδελφής καί αντάξιον τού ονόματος τού 
έξοχου παρ’ ήμίν καλλιτέχνου πατρός των, τού έν τφ 11ο- 
λυτεχνείφ καθηγητού κ. Προσαλέντη.

Ή νεωτέρα δεσποινίς Προσαλέντη έκθέτει ώραιοτάτην 
■όδαλίσκην, θελκτικήν, χαρίεσσαν έν τή ίδιοτρόπψ περιβολή 
της. Ή θέσις τής νεαράς ζωγράφου είνε βεβαίως δυσκολω- 
τάτη, διότι ούδέποτε έν τή πόλει ήμών είδεν όδαλίσκην έν 
φυσικφ προτύπφ, συνεπώς ή νεαρά φαντασία της έδέησε νά 
έργασθή πολύ, όπως συμπλήρωσή τάς ατελείας, ας μόνη η 
περιγραφή καί ή έπί χάρτου γεγραμμένη είκών παρέσχον 
αύτή. Ούχ ήττον τό έργον της είνε τέλειον εν σχέσει μάλι
στα πρός τήν ηλικίαν καί τό ανάστημά της.

Πλήν τών ύπό τών δεσποινίδων Προσαλέντη έκτιθεμένων 
έργων, άπεστάλη έπίσης ύπό τής δεσποινίδας Ειρήνης Μ. 
Άντωνοπούλου καλλιτεχνικώτατα έπεξειργασμένον κάτοπ- 
τρον.,. {φ' ού μετά-'λεπτότατης εργασίας είκονίζεται ώραΐον

τοπεϊον πλήν τούτου δέ καί άλλοι ελαιογραφικοί πίνακες, 
οιτινες, ώς πληροφορούμεθα, μεγάλην μαρτυρούσι την καλ
λιτεχνικήν έπίδοσιν τής δεσποινίδος Άντωνοπούλου.

Άξιον δέ ίδιαιτάτης προσοχής καί ώς έργον καί ώς έμ- 
πνευσις καί ώς βαθυτάτης εύγνωμοσύνης έκδήλωσις, είνε ή 
ύπό τής έρασιτέχνιδος δεσποινίδος Καλλιόπης Ελευσινιώτου 
έπεξεργασθεΐσα διά μετάξης είκών τού ίδρυτού τών Ολυμ
πίων μεγατίμου Ζάππα. Ή δεσποινίς Ελευσινιώτου διά της 
ώραίας ιδέας της διερμηνεύει παρά τφ έπιζώντι τών ιδρυ
τών τήν θερμήν τών ομοφύλων της εύγνωμοσύνην. Μη έάν 
ή καλλιτεχνική τών Έλληνίδων έπίδοσις έκτιμηθή, μή έάν 
τά πρώτα έν τή καλλιτεχνία βήματα αύτών τύχωσιν ένθαρ- 
ρύνσεως καί έπιδοκιμασίας, δέν οφείλεται τούτο εις τούς ίδρυ- 
τάς τής έκθέσεως, εις τους μεγάλους τού 'Ελληνισμού ιυερ- 
γέτας αδελφούς Ζάππας !

Άλλά μή έδώ καί μόνον δέον νά περεορισθή ή εύγνωμο- 
σύνη ήμών πρός τόν έπιζώντα ιδία Κωνσταντίνον Ζάππαν! 
Μή χιλιάδες όλαι νέαι Ελληνίδες έκ τών έν Θράκη καί Μα
κεδονία δέν όφείλωσι τήν ελληνοπρεπή μόρφωσεν αύτών, 
τήν ηθικήν και πνευματικήν αύτών διάπλασιν εις τόν ιδρυ
τήν τών έν Κωνσταντενουπόλει καί Άδριανουπόλει δύο χε- 
γαλοπρεπών καί πλουσιωτάτων Ζαππείων Παρθεναγωγείων! 
Μή εις τόν μέγαν τούτον τού δούλου καί έλευθέρου Ελλη
νισμού εύεργέτην δέν οφείλεται κατά μέγα μ.έρος ή εις τάς 
ξένας καί αλλοεθνείς προπαγάνδας άντίταξις τού Ελληνικού 
στοιχείου! Δέν άριθμούνται, άλλ’ ούτε υπολογίζονται αί πρός 
τό Ελληνικόν 'Έθνος εύεργεσίαι τού άκαμάτου περί τό εύερ- 
γετείν Κωνσταντίνου Ζάππα. Ή υπέρ τής έλληνοπρεποΰς 
όμως μορφώσεως τού φύλου ήμών ιδιαίτατη αύτού μέριμνα 
καί γενναιοφροσύνη τιθήσιν αύτόν μεταξύ τών ήγετών τής 
διά τής ηθικής καί πνευματικής μορφώσεως χειραφετήσεως 
τής νυναικός, δΤ ο καί ιδιαίτερα απέκτησε δικαιώματα έπί 
τής αιωνίου εύγνωμοσύνης τού ασθενούς καί παρά τών πολ
λών ε̂ καταλίλειμμένου φύλου ήμών.

Φ Ο ΙΤΗ ΤΗ ! ΕΠΑΓΓΕΑΛΟΜΕΝΟΪ ΤΟΝ ΜΝΗΣΤΗΡΑ
Εις Εύρωπαϊκήν τινα μεγαλούπολιν, μετέβη νέος φοιτητής 

πρός τελειοποίησιν τών σπουδών του. Επειδή όμως οί πρός 
συντήοησιν πόροι του ήσανγλισχρότατοι έπενόησε τό επάγγελ
μα τούμνηστήρος προς έξοινόμησιν τού γεύματος καί προγεύ- 
αατός του. Έπεδόθη όθεν πάραυτα είς εκλογήν μνηστών εις 
δέκα ή δέκα πέντε άπομεμακρυσμένας συνοικίας, μεθ ο καί 
έπαρουσιάσθη ζητών τήν χεϊρα έκάστης παοα τών γονέων, 
χωρίς νά έχη καί απαιτήσεις διά προίκα. ί

Οί ταλαίπωροι γονείς άπεδέχοντο τας προτάσεις του νέου 
είσήγαγον δέ αύτόν έν ταίς οίκίαις των ώς μ-νηστήρα τής 
θυγατρός. Αί εις γεύματα προσκλήσεις έπηκολαύθουν, ό εύσυ- 
νείδητος δέ ούτος Κύριος έρρύθμισενούτω τό πρόγροίμμά του, 
ώστε άπαξ τής έβδομάδος έδείπνει και έπρογευμάτιζε παρά 
μια έκάστη τών μνηστών του. Ή κωμφδία αύτη διήρκεσεν 
έπί έν σχεδόν έτος καί ενώ ό εύτυχής μνηστήρ έτριβε τάς 
χεϊρας έπί τή έπιτυχίχ. του στρατηγήματος του λαμβάνει
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παρά μιας των υποψηφίων νυμφών πρόο/.λητιν δ\ έ'τπερίΧα.
Την αύτην εσπέραν φιλοχχλέστχτα ένδβδυΐΑένος xxt |/.ε 

ώραίον επί της κομβιοδόχης άνθος [χετεβη παρχ τη ρ,νηστη 
του. Οία 0[χως ύπηρζεν ή χαηχχνία του, ότε μεταξύ των 
χεκλημένων είδε καί άλλην μνηστήν. ΉΟέλησε νχ αποφυγή 
τάς παρουσιάσεις, άλλ’ ή νεαρά μνηστή του χρ. I όλη χα
ρά ήνόει να Ιπιδειζη τόν θησαυρόν της τούτον. Αί παρουσι
άσεις έγένοντο. ’Αντί όμως των συνήθων φιλοφρονήσεων ή 
μνηστή άο. 2 ήγέρθη καί: Κύριε, είσθε είς άτιμος, ειπεν
οργίλως. Τό τοιουτον προεκάλεσεν μικρχν περί τον μνηστήρα 
συνχθροισιν, μουσικοδιδάσκαλος δε τις πχρχτυχων εκεί. Άλ
λα ούτος προσέθηκεν είνε ό μνηστήρ δύο ετι διαφόρων μαθη· 
τριών μου. Ό άθλιος διεμαρτύοετο, ίζήτει τήν θύραν, έ- 
πειδή όμως χύτη τφ έκλείετο, εδοκίμασε νχ πηδήση από τί
νος παραθύρου. Το πήδημα ήτον υπέρτερον τής γυμναστικής 
τουεύκαμψΐας, όλισθήσχς δε κχτεσυνέτριψε τούς πόδας. "Ήδη 
φερεται επί ζυλίνων κνημών είς χνχμνησιν του έντιμου επ
αγγέλματος του.

Καί μετά τχύτχ έρωτώσι διχτί δεν νυμφευόμεθα.
*Αα π χ σ ί χ  *Λργ\>ρι£5ο\»

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΔΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ
Εινε ατελείωτες καί άσυμτλήοωτος ή στήλη αυτή. έά/ λάόη τις 6τς* 

δψει την εντϊλή αγνοιαν του ανθρώπου π·ρί τα; ιδία; Ελλείψεις. Μή άν- 
δρες καί γυναίκες καί ιδία οι καί αί άμχΟέσιεραι δέν νομί(ουσιν δτι τά πάντα 
γνωρίζουσ:, τά πάντα πράττουσι καλώς.

Εντεύθεν συναντάτε είς Εσπερίδα νέους, οίτίνες επειδή ΚμαΟον παρά του 
πρώτου τυχόντος χοροδιδασκάλου (ώς επί παραδείγματι κουρέω;) νά στροβιλί- 
ζωσι, νομίζουσιν δτι τούτο αρκεί, δπως συμπαοασύρωσίν δπως τύχη είς τόν 
άτε/νον στρό^πλον των άδράν δεσποινίδα ή καί ευμενή πολλάκις δέσποιναν. 
Ουτοι άγνοουσιν δτι οί άπλοι βηματισμοί κα·. κατά χρόνον κίνησις τού σώ
ματος δεν άποτελουσι δυστυχώς την χορευτικήν τών ανδρών άξίαν καί 
δεν δίδουσιν είς αυτούς τό δικα·'ωμα νά κουράζωσι καί άηδώς διαΟέτωσι τάς 
Κυρία; πρός την μόνην οιασκέδασιν, ές ής κατά τόν αιώνα μας ή σωματική 
ευεξία των καί ή υγιεινή κερδίζει.

Βλέπετε λοιπόν νέους πολλά<ις καλώς άνατεΟραμμένους νά λαμδάνωσι 
τήν χεΐρα τής χορεύτριας, ήν ενίοτε μέχρι; αδιακρισία; Ολίδονσι καί νά 
στηρίζωσιν αυτήν επί τής ιδίας ύσφύος πρός τά όπισθεν, προσαρμόζοντες 
ούτω τόν ’ίδιον Οοίρακα επί τόν τής γορευτρίας. Τούτο ού μόνον άνάρμο- 
στον, αλλά καί άηδες τυγχάνει. Ή χορογραφ κή απαιτεί δπως τό σώμα 
τού χορευτού ή πάντοτε εύΟό, διά τού δεξιού βραχίονος συ γκρα τη καλώς 
τήν χορεύτριαν καί διά τής άπί τού ίδιου σώματος άποιτάιεως τής δεξιάς 
χειρός άπομακρύνη βυΟμικώ; τόν ίδιον θώρακα τού τής χορεύτριας.

Ά λ λ ο ι γορεύουσι μέχρις εξαντλήσεως τήν αυτήν κυρίαν, ενώ ή εύγέ- 
νεια απαιτεί, όπως μετά δύω έν τή αιθούση γύρους, 6 χορευτής Ι.ταναφέοη 
τήν Κυρίαν είς τήν Οέσιν της, ευχαριστών αυτήν. Ουδέποτε χορευτής κα
λώς ανατεΟραμμένος χορεύει έπανειλημμένως καί συνεχώς τήν αυτήν Κυ
ρίαν, εκθέτων ούτω αυτήν αδίκως εις ύποπτα μειδιάματα καί βλέμματα τών 
παρισταμένων. Καί εάν. ιστω, ύπάρχη τί τό συνδέον τούς δύο νέους, ό 
άνήρ οφείλει κηδόμενο; τής ηθικής ησυχίας τής κόρης νά άποφύγη αντί πά- 
σης Ουσίας τό άτοπον τούτο. Α ί Κυρία* άφ* Ετέρου όφείλουσι νά μήν 
άποδεικνύιοσιν οιανδήποπε προτίμησιν πρός χορευτάς, μετ’ ίσης δε προθυ
μίας νά χορεύωσι μετά νέων ή παρηλίκων. Νά μή συνδιαλέγωνται μετά 
τού χορευτού των, άπαντώσαι λακωνικώς εις τά; ερωτήσεις τούτου. Νά 
μή μειδιώσι δε ή εμπαίζω σι τού; κακούς χορευτάς, καί εύγενώς νά αποποι- 
ώνται τούτους, δικαιολογούμενα! δτι έχουσιν ύποσχεΟή τόν χορόν έ/.εινον 
πρός τινα οίκειον, δστις τή προσκλήσει των άπαλάσσει ταύτας τού νά φω- 
ραΟώσι ψευδόμεναι.

Καί έπε.δή ό λόγος περί χορών καί Εσπερίδων προσΟέτομεν οτι ουδέ
ποτε νέα χήρα, ή γυνή ής ό σύζυγος άπουσ-.άζε· δίδει Εσπερίδας ή γορούς. 
Καί έν άπλουν γεύμα μόνον εις εξαιρετικός περιστάσεις επιτρέπεται. Άλλ*  
ούτε δέχεται τοιαύτας προσκλήσεις ή παρα συ §γενών και πολύ οίκε'ων. 
Ουδέποτε δμως χορεύει Έν γενει δέ νέα γυνή ή νεάνις δεν δέχεται τας ε

πισκέψεις τών νέων φίλων τού συζύγου ή πατρός, άπόντος τούτου, Ικτός 
εάν εχη παρ* Ιαυτή τήν ιδίαν ή τήν τού συζύγου μητέρα ή αδελφήν έγγα
μον ’Εάν εύρεΟή είς τήν ανάγκην νά όεχΟή τινα καί ό επισκέπτης ούτος 
είνε αδιάκριτος, παρατείνων τήν επίσκεψίν του πέραν τών δέκα λεπτών, τότε 
μετά τρόπου εύγενους ας ζητήση συγγνώμην, προφασιζομένη δτι αναμένε
ται κατά τήν στιγμήν ταύτην Ά λ λ ’ ούτε ό κύριος δέχεται επισκέψεις τής 
Κυρίας του, άπούσης ταύτης, ή καί εάν άναγκασΟή είς τούτο, αι έπισκέ- 
πτριαι όφείλουσι νά άνταλλάξωσι λέξεις τινάς επί ποδός,άποσυρΟώσι δέ πάρ- 
αυτα. ’Ενταύθα καταπαύομεν τά περί χορού, επιφυλασσόμενα^ να εκΟέσω- 
μεν λεπτομερώς παν τό σχετιζόμενον εν τώ κατ’ αυτάς εκδιδομένω ήμερο- 
λογίω τής «Έφημερίδος τών Κυριών» τού έτους 1889.

Κ υρ έ»  τ ο ύ

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γνναικες ζωγράφοι.—Κατά χχς τιλίυταιας έν τχΐς ααλ- 

λιτίχνιααϊς σ̂ ολαϊς τών Ιίαριχίων έζετάΊ.ις ΚαΟτ)γνιτών 
της ζωγραφικής προσήλΟον είς συναγωνισμόν 500 γυναίκες 
καί 150 άνδρες. Εκ τών 38 έχιτυγόντων και διορισθίν- 
των έν ταίς σχολαίς ταύταις 22 είναι γυναίκες καί 16 άνδρες.

Γυνή Πράβ^ρος έπΐ τής έζεταστικήζ τών Λυκείων Έπιτρο- 
τ τής .  —  Ή κ. Βογελώ Πρόεδρος τών γυναικείων φυλακών 
του άγιου Λαζάρου, ή άντιχροσωτεεύσασα τήν Γαλλίαν έν 
τφ διεθνει συνεδρίω τών γυναικών είς Οΰασιγκτώνα, διωρί- 
σΟη υπό τής γαλ7,ικής Κυβερνήσεως πρόεδρος τής έζετα- 
στικής επιτροπής του δημοσίου Λυκείου τής Βουλώνης. Μετά. 
τήν διανομ,ήν τών βραβείο>ν ή κ. Βογελώ έζεφωνησε λόγον 
μεγάλης παιδαγωγικής αξίας και ρητορικής δεινότητας,

Αί δικηγόροι τού Χικάγω. — Έν Χικάγω ίδρύβη διεθνής 
έταιρία γυναικών, ής σκοπός είναι ό πολυπλασιασμός νομι
κών σχολών δια τας γυναίκας και ή παρά τών δικηγόρων- 
γυναικών ϋπεράσπισις καί έξασφάλίσις τών γυναικείων δι
καιωμάτων. Ιΐρόεδρος τής διεθνούς ταΰτης έταερίας διωρί- 
σΟη ή αξιότιμος κ. Αΐκατερίνα Βάϊλε, διδάκτωρ τής νομικής.

Άποποιησ,ς γάμον.— Νεάνις καλής καί εύπορου οικογέ
νειας είχε μνηστευθή παρά τήν θέλησίν της πρός νέον, ον- 
ουδόλως συνεπάθει, καί όστις, κατά τήν γνώμην τής μητρός, 
συνεπάΟει αυτήν έκ ψυχής. Άκουσον, είπε πρός τήν μητέρα 
της' Δέχομαι τόν υποψήφιόν σου ύπό τόν ρητόν όρον νά μοί 
έπιτρέψγ,ς νά συνομ.ιλήσω μετ’ αύτοϋ έπί δέκα λεπτά, πριν 
ή δώσω όριστικώς τόν λόγον μ.ου. Ή μήτηρ συνήνεσεν είς 
τοΟτο καί ή συνάντησις τών νέων έγένετο εντός τής ημέρας.

Ή κόρη διά του εύγενεστε'ρου τρόπου προσπαθεί νά πείστί 
τον νέον ότι ευτυχία μ,εταξύ των είναι αδύνατος.

ΤΩ ! δεσποινίς, αναφωνεί εκείνος. Ή άποποίησίς σας μέ 
ρίπτει είς απελπισίαν. Δι’ έμέ δέν υπάρχει άλλη γυνή πλήν 
υμών. Ώ, αδύνατον ! θά τρελλαθώ! θά αύτοκτονήσωΐ

’Αλλά μήν άπελπίζησθε τόσον, προσθέτει ή κόρη συγ-
κεκινημένη. Γνωρίζω κόρην καθ ’ όλα όμοίαν μου........

Καί κατά τήν προίκα ! έρωτα ό άπηλπισμένος νέος μ4 
βλέμμα άπλησ-ον.

II έν τφ παρακειμ.ένφ δωμ,ατίψ κεκρυμμένη μήτηρ έξ- 
ήλθε Αποτεινόμενη δέ πρός τόν γαμβρόν : Δέν υπανδρεύω- 
τήν προίκα, άλλα τήν θυγατέρα μου, κύριε. Λάβετε τόν 
άρραβώνά σας καί καλήν έπιτυχίαν.

Τά ( τ γ ο . ί ιχ ά  μαγειρεία. — Τά υπό τών κυριών ίδρυθέντ«
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άν Παρισίοις σχολικά μαγειρεία προσφέρού-σι καθ’ έκάστην 
κρέας οπτόν καί ζωμόν είς 5,000 κοράσια. Κατά τό λήζαν 
[χος διενεμήθη έν ολφ τοιουτον πρόγευμα προς 1,110,827 
κοράσια’ τά ήμισυ του ποσοϋ τούτου άπενεμ.ήθη πρός άπο
ρους μαθήτριας δωρεάν. ΙΙαρ’ ήμίν ού μόνον ούδείς έφοόν- 
-ησέ ποτε περί τής ΰγιοϋς διαθρέψεως τών μαθητριών, αλλα 
καί απαγορεύεται ρητώς εις τούς γονείς τών έζωτερικών μα
θητριών του ’Αρσάκειου νά στείλωσι τήν μεσημ.βρίαν ολίγον 
ω̂μόν, ή μίαν κοτελέτταν προς τά ψωμοτρώγοντα τέκνα 

πων. Έάν ΰπάρχγ ασθενής ή άναρρωνύουσα μ-αθήτρια α
νάγκη νχ ζητηθή ή άδεια του συμ,βουλίου, οπως έπιτραπή 
νά δεγθή τροφήν θρεπτικήν άποσταλεΐσαν παρά τών οικείων. 
Καί μετά τοΰτο έρωτώσι διατί τά νέα κοράσια είναι ώχρά, 
αναιμικά καί μ.αραμ.έναΙ

Γυνη διάσημοι γειροΰργος.— Η νεαρά σύζυγος τοΰ προέ
δρου της δημοκρατίας τής Χαίτης έν ’Αμερική έτέλεσεν έγ- 
χείρησιν φρικώδη έπί του συζύγου αύτής, σώσασα αύτον έκ 
βεβαίου θανάτου. Ο ατυχής άνήρ επασχεν ύπό λιθιάσεως. 
Ούδείς δέ τών άνδρών ιατρών άνελάμ.βανε να έκτελέσγ έγ- 
χείρησιν, διότι ή θέσις τοΰ πάσγοντος προύκάλει φόβους 
περί τής ζωής του. Ή νέα σύζυγός του τελειοποιηθεϊσα έν 
Νέα Ύόρκγ καί έννοήσασα τόν κίνδυνον έν περιπτώσει καθ 
ήν ή έγχείρησις άνεβάλλετο, άπεφάσισε μόνη νά πράξη ό,τι 
οί προσκληθέντες ιατροί έφοβαΰντο. Ό 6π’αύτής έξαχθείς 
λίθος ήν μεγέθους ώοΰ περιστεράς, ή υγεία δέ του προέδρου 
μετά τήν έγχείρησιν άρίστη. Οί δύο παρευρεθέντες κατά 
τήν έγγείρησιν έκείνην ιατροί όμ-ολογοΰσιν, οτι ή δεξιότης 
καί ή απάθεια τής νεαράς γυναικός ήν άνευ προηγουμένου 
έν τή ίστορίγ τής χειρουργικής. Μετά τήν έγχείρησιν καί 
τήν βεβαιότητα ότι ό σύζυγός της έσώθη, ή γενναία γυνή,
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΠ

Τοΰτο είναι χριστόν σημείον, είπεν ό Όνεζιμος. Αί γυναί
κες, φίλε μου, έχουσι τό ένστικτον άνεπτυγμένον εις βαθμόν 
τελειότητος. Καίτοι δέ ή φύσις και ή κοινωνία ήδίκησαν αύ- 
τάς έν πολλοϊς, ό Θεός όμως, ϊνα τάς ένθαρρύνη ίσως δ& ημέ
ραν τινα καί τάς έξυψώση ΰπεράνω ημών, έχάρισεν αύταΐς 
νευρικόν σύστημα θαυμ.ασίας λεπτότητος καί δυνάμ.εως.

’Αγνοώ τίς ταίς έδώρησε πάντα ταϋτα, είπε γελών ό Γιλ- 
/βέρτος̂ ούδέποτέ όμως θά δυνηθώ νά είπω όλον το καλον,δπερ 
σκέπτομαι διά τάς τρυφεράς τοΰ βίου μας συνοδοιπορους.
’ Χαίρω διά τά νέας ταύτας ιδέας σου, άς εύχομαι νά 

•διατηρήσης πάντοτε. Διότι παρετήρησα ότι μ.όνον άνθρωποι 
μικροΰ πνεύματος καί κακεντρεχείς κακολογοϋσι τάς γυναί
κας καί: προσπαθοΰσι νά ύποβιβάζωσι τήν πνευματικήν αυ
τών άξίαν, ’Ελπίζω ότι δέν θά παραδεχθής ποτέ τάς μω
ρίας ταύτας καί τήν γελοΐαν ταύτην ανδρικήν οί'ησιν.

Α! ή πτω/ή αας μήτηρ καί ή Μαρκέλλα ήρκουν, ίνα μέ 
μεταπείσωσι, καί έάν είχον τοιαύτας ιδέας. Πλήν άγωμεν !

’Αλλά μόλις έσήμανεν ή ένδεκάτη.
Ακριβώς, διά. τοΰτο θά μάς δεχθή ή Μαρκέλλα άντί τοΰ 

X. Μωδουί.

ή τοσοΰτον συγκοατήσασα έαυτην κατά τας τρομεράς εκεί
να; καί εναγώνιους στιγμάς, προσεβλήθη ύπό νευρικής κρί- 
σεως, προκαλεσάσης σοβαρούς περί τής υγείας της φόβους. 
Εύτυχώς τό κακόν παρήλθε καί ή κ. Προέδρου, θυγάτηρ τοΰ 
διάσημου ’Αμερικανού χειρουργού Μάγνους, έξήλθεν εις πε
ρίπατον. στηριζομένη εις τόν βραχίονα τοΰ υγιέστατου ήδη 
καί προσφιλούς πελάτου της.

Ι\εάνιδες θαλασσοπόροι. Δύο νέαι ’Αμερικανίδες έδοκί- 
μασαν νά κατέλθωσι διά λέμβου τόν ορμητικόν χείμαρρον 
τοΰ Νιαγάρα. ’Επειδή όμως ή λέμβος των παρεσύρθη. αί 
δύο νεάνιδες έρρίφθησαν είς τόν ορμητικόν χείμαρρον καί 
κολυμβώσαι διεξεπεραιώθησαν είς τήνάντίπεραν τοΰ Νιαγάρα 
όχθην.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΔΙΙίΓΗΜ ΑΤΑ €Ωρο?Τον το|χ̂ διβν περιέχον παΟητικώτατα και μετά χά- 

ριτος και καλλιεπείας γραφ^ντα διηγήματα προσφέρει εις το κοινόν ό το'σον 
χαριε'ντως εις τήν Ιλαφράν ασχολούμενος φιλολογίαν ό τής Άντωνίνης μετα
φραστής κ. Λάμπρος Έννυάλης. «7/  Ά νθοπωΛίς  Γουν πρωτότυπον κα- 
χαριέστατον διήγημα, καθ ο νεαρά κόρη παρ^σταται ήρωίς εκδικούμενη τήν 
υπόληψιν της, είνε είλημμένον εκ τών μυρίων του κοινωνικού βίου εικόνων, 
καθ’ ας διεφθαρμένοι και κακοήθεις επιτίθενται άσυλόγως κατά τής υπολή- 
ψεως καί τιμής ήσυχων καί άΟώολν πτωχών οικογενειών. Μετά τήν α'Αν- 
θ ο π ώ ΐ ι ό α »  όάραιότατον και παΟητικώτατον πρωτότυπον επίσης διηγημά
των είνεό ΊππόΛ υτος  καί ή Διανόρα. Τούτοις έπονται τρία άλλα επίσης 
βης ώραΐα, άναγινω<τκόμενα μετ’ εύχαριστήσεως καί άπλήστως παρά παν
τός φιλαναγνώστου. Τιμή αυτών εν τώ έσωτερικψ δρ. 3 */* εξωτε-
ρικω Μ φρ. χρ . 3 .'/ ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΙΟΤΗΣ. Ύπό τοΰ χ. Χρι-
σζοπον,Ιον Σ α μ ίο ν  έξεδόθη χατ’ χότχ; πρωτότυπον εντελές έργον 
της γνησίας 'Ελληνικής χοσμιότητος, ής τούς νόμους χαι τάς συνΟή- 
χα; ό συγνραυεύς παρά τολν αρχαίων ερανίζεται. ’Εντεύθεν κατάδηλον γί- 
γνεται οτι και αυτή ίτι ή τών εύρωπαίων φημιζομένη ευγένεια περί τούς 
τρόπους καί τά ήθη οΰδέν άλλο είναι ή εφαρμογή τών τής κοσμιότητας

Λησμονείς λοιπόν, οτι ό χαρακτήρ μ.ου δέν συμ,βιβάζεται 
πρός τοιαύτας. . . .

Ύπόθεσε ότι δέν γνωρίζεις τόν λόγον. δΓ δν έπισπεύδω 
τήν έπίσκεψίν μας καί έπίτρεψον μοι τήν μικράν ταύτην 
άπόλαυσιν.

Τό πρ»όγε\>μ.α.

Τοΰ Γιλβέρτου οί υπολογισμοί δέν διεψεύσθησαν. Ή 
Μαρκέλλα μόνη έδέχθη τούς δύο αδελφούς, διότι ό κ. Μω
δουί δέν είχεν είσέτι έπιστρέψει.

Δεσποινίς, είπεν ό Όνέζιμ.ος αποτεινόμενος προς τήν Μαρ
κέλλαν, μετά τήν διατύπωσιν τών συνήθων φιλοφρονήσεων: 
είνε λοιπόν αληθές ό,τι ό αδελφός μ.ου μοί ανήγγειλε περί 
τής αιφνίδιας τοΰ πατρός σας μεταβολής,

Πάτερ μου, είπεν ή Μαρκέλλα έρυθριώσα, άρχιζω νά πι
στεύω καί έγώ, χ_ωρί? ποσώς νά έννοώ. Ή διαγωγή τού πα-* 
τρός μου πρός'τόν Γιλβέρτον καί πρός έμέ έτροποποδήθη διά 
λόγους,ούς αδυνατώ νά εννοήσω, άλλ’ο’ίτινες ούδεμίαν έ'χουσι 
σχέσιν πρός συμπαθές τής καρδίας αΐσθημ-α. Ούδένα ποτέ ό 
πατήρ μου περιποιείται άνευ άποχρώντος καί λίαν δεδικαιο- 
λογημένου λ,όγου, άλλ’ούτε άγαπα ινα οί ξένοι σ̂ μμετεχωσι 
καί κατ’ έλάχιστον εις τόν ιδιωτικόν βίον του.Να ζν| μόνος, 
ασχολούμενος είς μ,υρία ούτιδανά πράγματα — όταν δέν ά- 
άσ/ολ.εΐται είς τήν έργασίαν του—— τοΰτο τόν εύχαριστεϊ’

: ούδέποτε δέ έσκέφθη ότι ή μονότονος καί περιωρισμένη αύτη 
ζωή δύναται νά κουράζγ τούς περί αύτόν. Δέν άνιώ ποτέ 
έγώ, ίλεγε συνεχώς πρός τήν μητέρα μου, χωρίς νά φρον-
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όρων, οΟς παρά τών ήμετέρων άρχαίων συγγρχφέων εδχνεισθησσν, 
Γάέργον τούτο χαί ύπό διαφόρων περιχοπών τών αρχαίων συγγραφέων πλου- 
πσίεν, λίαν δέφιλοχάλως έχτυπωθεν είναι άληθώ; αξιον πάσης αυστάσεως. 
Φέρει δε χαί παράδοξον έν τη γραφή τη; γλιόσσης καινοτομίαν. Ό  συγ- 
ραφεύς λίαν προσφυώς χαταργεΤ τα; ψιλά; χαι τά; βαρείας, αιτινε; δι ουοίν 

άλλο άναντιρρήτως διατηρούνται έν τη γραφόμενη Ελληνική γλώστη ή οια 
τό μαρτύριαν των δυστυχών μαθητριών χαι μαθητών, των αδίχως χαι α- 
σχόπως τόσον πολύτιμον χρόνον χαταναλιοχόντων. Ευχομεθα όπως τό πχ- 
εάδειγματοο τού χ. Χριστοπούλου μιμηθώσι χαι άλλοι μέχρι; ού χαταρ- 
γηθή ή άνεο λόγου έπιχρατήσασα αϋτη συνήθεια.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι A
Καν Ε. Λ. Χ αλκ ίδα .  Λυπούμεθα άπό χαρδίας διά τήν μιχοάν χαχοδια- 

θεσίαν. — Καν .1. Λ. Σκνρογ .  Χρήματα έλήφθησαν. ΆρΟρίδιον δημο- 
σιευΟήαεται ευχαρίστως. — Καν Μ. Γ. Ά λεζά γδρε ια γ .  Β'βαίως εχετε 
χαιρόν. Α ί Ιορτα'ι άρχονται τήν 20 Όχτωδρίου. — Κον Γ. Π Κ/πο.ΐι'* 
Ά ς  προσέλΟη 6 συγγενής σας εις τό γραρείόν μας, ίνα δηλώση οτι οεν 
έλαβε παρ' ή α ω γ  ολόκληρον τό σώμα. Δυστυχώ; δεν έχομεν φύλλα του 
παρελθόντος έτους, όπως σάς άποστείλιυμεν τά ζητούμενα, άλλ’ ούτε και
ρόν όπως συζητώμεν. — Καν Σ. Σ. T fn .ro .hr .  Δυστυχώς ή κόμη μου δεν 
έλευχάνθη έτι, οπως δοκιμάζω έπ’ αυτής οΓαν δήποτε βαρήν χαι δύναμαι 
,ά συνιστώ τοιαύτας. Ά λλω ς  τε εινε τόσον ωραία ή λευκή χόμη, χατα-
όεικνύουσχ ημάς πολλώ σωρρονεστε'ρας.............— Καν Α. Γ. Β. Συρογ .
Μήπως νομίζετε ότι δυνάμεθα νά μαντεύσωμεν τί σάς λείπει ; — Κον G. 
Κ. Π B arrag e . "Ονομα τού έν Καίρω αντιπροσώπου μας άναρέρεται έν 
τη έρημερίδι ημών. J .  Μποναρας χαι οόχί χατά τό έτος τούτο ό χ Π.
 Καν Π. Σ. M r .  Χ αύπλ ιο γ .  Άποστείλατε τήν αξίαν έχτυπώσεω; νέας
ταινίας. — Αί. Α. Γεγενηγ.  Και έδώ δύνασθε νά ίδρύσητε κατάστημα, καί 
οΰτω ολίγον κατ’ ολίγον ό έδώ κόσμος Οά έξοιχειωθή μέ τήν ιδέαν τής 
εργαζόμενης γυναιχός. Διατί δεν έξεθέσατε έργα του καταστήματος σας ; — 
Κον Π. X. Γ αλάζ ιο γ .  Νέαι ένεγράφησαν. ΣυμμορφωΟήτε πρός τά γραρό- 
μενά μας. — Καν Ε· Στ. Τρ ίπο - h r .  Δημοσιευθήσεται, άλλ’ ένυπόγραρον. 
— Καν Ε. Μ. Πειραιά.  Παράδοξος ή έρώτησίς σας. Ό χ ι μόνον οί Έ λ 
ληνες άξιωματιχοί, άλλ’ οίίτε οί ξένοι ρέροϋσί ποτε άλεξήλιον ή άλεξιδρό- 
χιον. Άπλούστατα, διότι θεωρούνται μάλλον τών λοιπών έσχληραγωγη- 
ιαένοι, άδιάρορον οε και εαν εινε ή oyj. Καν Α. Γ. Σέρρασ.  Κπ στο
λήν σας έλάδ,μεν τήν άδελρήν σας εί'δομεν. Θά πράξωμεν δ,τι εινε άν- 
θρωπινως δυνατόν. — Καν Π. Α. Ά θήγα ς .  Πολύ σπεύδετε. Μή λησμο-

■τίση νά μάθη, έάν /.αί εκείνη ηύχαριστεϊτο εΐ; τόν μονότονον 
βίον της. Το αύτό πράττει καί δΓ έμέ.

Έάν λοιπόν δέχεται τον Γίλβέρτον, έάν έπιτρέπη να μένη 
ενίοτε στιγμάς τινας πλησίον μου, καίτοι γνωρίζων τά αι
σθήματα του, δεν εινε διότι άγαπ̂  τόν Γίλβέρτον—διότι ού- 
δενα άλλον πλήν έαυτοΰ άγαπα — άλλα διότι έχει λόγον 
σπουδαϊον, σοβαρόν,του όποιου δεν γνωρίζω τήν πραγματικήν 
αιτίαν, παοά τού όειοίου όμως έξαρτάται κατά τό πλεϊστον 
ή ευδαιμονία μ.ας.

*0 Γιλβέρτος ήκουε τήν Μαρκέλλαν μαγευμένος, έκ του 
σοβαρού ύφους καί τής κριτικής δυνάμεως, μεθ’ ής ανέλυε τήν 
ψ υχ ολογ ική ν  του κ. Μωδουι κατάστασιν. “Ω! ! διενοεϊτο'ή 
Μαρκέλλα εινε πολύ άνωτέρα τών λοιπών γυναικών. "Οσον 
δε άνεγνώριζε τήν υπεροχήν αύτής, τόσον έχαιρε καί ύπερη- 
φανεύετο αισθανόμενος ότι τόσον διακαώς ήγαπατο παρ ’ 
αυτής.

Ό Όνέζιμος έπίσης ήγάπα καί έξετίμα τήν Μαρκέλλαν. 
Μετά χαράς όθεν ήκουε του Γιλβέρτου έπαναλαμβάνοντος. 
Βεβαίως ό κ. Μωδουι σέ προσεκάλεσε διότι γνωρίζει ότι μετά 
τόν θάνατον τής άτυχούς μητρος μας, σύ είσαι δΓ εμέ ό 
μόνος συγγενής, ό μόνος προστάτης μου.

’Αλλά μή λησμονής, οτι τήν ευτυχίαν σου οφείλεις εις 
τόν σταθερόν καί άμετάπειστον χαρακτήρα τής δεσποινίδος.

Λάθος! άνεφώνησεν ή Μαρκέλλα. ’Εγώ εν μόνον έπραξα· 
νά άποποιηθώ βδελυρόν γάμον. . . Ένφ ό Γιλβέρτος με τό 
τόλμημά του εκείνο, δπερ ήδΰνατο νά καταστρέψη τό παν, 
ίσωσε τό παν. 'Εννοώ, πάτερ μου, τήν μονομαχίαν του...

Ινήτε τήν παροιμίαν «"Οπςιος β ιά ζ ε τ α ι  σχο γχάπτε ι· .  — Καν Ε. Α. Εαϊ— 
ρογ.  Οί μετά τών άδελρών γάμοι της Κλεοπάτρας είχον χαθαρώς πολι- 
, τιχήν σημασίαν. Ζήτημα διατηρήσςως τοΰ στέμματος. ΆπέΟανε δηλητη- 

1 ριασθεΐσα. Πλειύτερα ΐν  τη παρ' ήμϊν έχδιόομένη κ 'Ιστορ ία  τη ς  γ τνα ι-  
JCÓC».— Καν Φ. Φ. Εέρχυραγ.  Έλήρθη μετ' επιστολής. Δημοσιεύεται 
σήμερον. Γράφομεν.—Κασ Β.Ν.Κ. ΙΙάτραΓ.,Χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαρι- 
στοΰμεν. Δυστυχώς δεν δυνάμεθα έν μια ημέρα νά άπαντώμεν εις δλας τάς 
έπιστολάς .ής έδδομάδο; — Καν Π Στ. B i r k d a l e .  Χρήματα έλήφθη- 
σαν' εόχαριστούμεν συμμορφούμεθα όδηγίαες σας.— Καν Ε . Γ. Κ\πολ ιτ .  
Καθ' ημάς μόνον ή Ιπταετής ηλικία εινε κατάλληλο; πρός έναρξιν έχπαι— 
δεύσεω;· μέχρι τής εποχή; εκείνης δύναται τά τεχνον σας νά μάθη τόσα 
πράγματα παρά του μεγάλου τής ρύσεως βιδλίον.

 „  -

ΣΓΜ Β Ο Τ Λ Η
Βοσπρυχισμος κόμης,««« Παρά πο λών ήρωτήθημεν έάν δια τήν βο- 

στρύχωσιν τής χόμης εινε προτιμότερο; ό πεπυραχτωμένος σίδηρος, ή εις 
χαοτία περιτύλιξις τών τριχών τής χεραλής. Κατά τήν γνώμην διασήμων 
ιατρών ό έλαρρώς πεπυραχτωμένος σίδηρος προτιμάται. Ναι μεν καθιστά 
τά; τρίχας άγριας χαί μεταβάλλει τά χρώμα αυτών εις άνοιχτότερον, δέν έ- 
ξασθενεί όμως τάς ρίζα; χαί προχαλεί τήν πτώσιν τών τριχών χαί τήν φα
λάκραν, ώς τά χαρτία έν οίς συσρίγγοντκι αί τρίχες μέχρις εχριζώσεως.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Αίπυρα Τείου —  Α! νύχτες ήρχισαν νά μεγαλόνουν Τά ψύχη προ- 

χαλοΰν ευχαρίστως τόν αρμονικόν ψιθυρισμόν τοΰ σαμοβαρίου. Γό 
τέιον θέλει ώς απαραίτητον Ιξάρτημα μιχρά πλακούντια, άτινα πάσαι χαί 
πάντες μετά τόσης εύχαριστήσεως ροχανίζομεν, ιδίως όταν εινε έργα τής 
ο’.χιαχής δεξιότητάς μας. Πρός έπιτυχή λοιπόν τούτων κατασκευήν λαμβά- 
νομεν μίαν όχάν σεμιγδάλεως, ήν ζεματίζομεν δι’ ίξήχοντα δρ. χεχαυμένου 
βουτύρου, μεθ ’ ου προστρίβομεν χαλώ; τό σεμιγδάλι μέχρις έντελού; απορ- 
ροφήσεως. Διαλύομεν 100 δρ. ζαχχάρεως έντός ά/αλόγου χλιαρού ύδατο; 
πρός ζύμωσιν τής μιά; όχ. σεμιγδάλεως, έν ή διαλύομεν χαι 80 δρ. προ- 
ζύμου χαί άνάλογον άλας Τό όλον ζυμόνομεν χαλώ; μετά τοΰ έσακχαρω- 
μένου -χλιαρού ΰδατο; έπί πολλήν ώραν. Μετά τούτο πλάττομεν όπως 
θέλωμεν χαίστέλλωμεν εις τόν φούρνον. Άρού έψηθώσι τάχωρίζομεν ώς συ
νήθως, άλλά λεπτότατα χαί τά στελλωμεν εις τόν φούρνον, ινα ξηρανθώσι.

δ·.' ήν παρ’ όλίγον νά παραφρονήσω καί ήτις θά προύκάλετ 
ίσως τόν θάνατόν ¡κου, έάν τά πράγαατα έλάριβανον άλλην 
τροπήν. Ευτυχώς όχ.ως έξήλθε νικητής. Άπό τής ήικερας έ- 
κείνης ό κ. Δουριε δέν επανήλθε καί τά αχέδια τού πατρός 
¡κου ικετεβλήθησαν. . . Ή άσθένεια ή ¡κάλλον ό πιθανός τού 
Δαρτουά θάνατος κατεσκευασε τήν ευτυχίαν ¡κας.

Εις τό όνοικα τοΰ Δαρτουα ό Ιερεύς ήσθάνθη τό σώαα του 
φρικιών, κατανικήσας όρ.ως εαυτόν ήρώτησεν ήσΰχως: μή
πως άπέθανεν ; Δέν τό πιστεύω. Άλλά δέν υπάρχει βεβαίως 
ελπίς σωτηρίας, άφού ουδόλως ό πατήρ μου άναφέρει τό ό
νομά του. Δέν λυπούμαι τόν άθλιον αυτόν, άλλ' ούτε ελ
πίζω, πάτερ μου, ότι είσθε διατεθειμένος νά μέ μεμφθήτε 
διά τούτο.

Ό θεός μάς διατάττει, τέκνον μου, νά σ υ γ χ ω ρ ώ μ ε ν  
τούς ίχθρούς μας.

Άλλα δέν μάς λέγει νά έγκαταλείπωμεν άνυπερασπίστους 
όσους άγαπώμεν, προσέθηκεν ό Γιλβε’ρτος.

Ενίοτε, έψιθύρισιν ό Άββάς ωχρότερος τού θανάτου 
γενόμενος. 'Γπάρχουσι καθήκοντα, άτινα έκπληροϊ τες, χω
ρίς νά συζητή ποσώς' καί άκριβώς όταν περί άλλων πρόκει
ται, αί θυσίαι αύται, ή φαινομενική λήθη. . . εινε σκληρό
τερα ι. . . .

(ακολουθεί)

'Κχ π ή ; Τ υ χ ο γ ρ χ φ ί» ;  τχ ς  Β α σ ιλ ικ ό ς  Α ύλής .Ν ικολάου Γ . Ί γ γ λ έ σ η


