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1 Σ ν ν δ ρ ο μ η  έ τ η σ ί α  π ρ ο π Λ η ρ ω τ ε α  §
| Διά τό ’Εσωτερικόν Δρ. 25 |
| Διά τό Ε ξωτερικόνΦ ρ . γ ρ . &  |

1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΙΕΥΘΥΝΣΕίΙΣ |
Όδος Σταδίου άπε'ναντι 

| Άρσακείου Παρθεναγωγείου |

Γ ρ α φ ε ΐ ο γ  ανοικτόν καθ’ εκάστην |
| από 10— 12 π. μ.

1 Πάσα παρατήρησις επί της απο- |
| στολής του φύλλου γίνεται δεκτή |
| ριόνον εντός όκτώ ημερών.

  .

ΔΙΕΓΘΓΝΤΡΙΑ

ΚΑΑΑΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
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Έυ τω Έ ξ ω τ ε ρ ι κ ώ  άέ π α ρ ’ ά π α σ ι  τ ο ΐ ς  
ά ν τ ι π ρ ο σ ώ π ο ι ς  ή μ ΐ ο γ .
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| Διά τά ανυπόγραφα άρθρα ευ- |
| θύνεται ή συντάχτις αυτών κυρία |
| Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ έ γ .  |

1 Τά περιπόμενα ηρκΐν χειρόγραφα |
Ξ δημοσιευόμενα ή μή δεν επίατρε'- ::
1 φονται. —  'Ανυπόγραφα και μή |
| δηλοϋντα την διαμονήν της άπο- |
| ατελλούσης δέν είναι δεκτά. — |
| ΙΙασα αγγελία άφορώσα εις τάς =
I Κυρίας γίνεται δεκτή.

= Α ί ριεταβάλλουααι διεΰθυνσιν |
= όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραυ.- =
= ματόσημον £ίΟ λεπτών. Ξ
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Εις ποιαν ηλικίαν πρέπει νά νυμφεύηται ή γυνη'. Απάντηαις εις το αρ- 

θρον της «Άκροπόλεως» « ϊ ’ί  της φ υ λ ά τ ε » . — Φαντασιοπληξία: οεκαεπτα- 
ετιδος μνηστής (υπό κ. Μ α ρ ί α η  Α. Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο υ ) .  — Έ λληνίδες εκθε- 
τρ ια ι.— Έπιστημονικαί συνδιαλέξεις. Πλΰσις (υπό κ. Λ ώ ρ α η  Γ ε λ β ε ρ ι ) .  

Γυναίκες ίδρύτριαι ναου.— ’Ανταπόκρισής εξ Άμστελοδάμου. Τά κατά την 
συνεδρίασιν του έν ’Ολλανδία Φιλελληνικου Συλλογου (υπό κ. Ζ . )  Α λ 
ληλογραφία.—Συμβουλή.— Συνταγή.— Γνωστοποιήσεις. Επιφυλλις.
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Α ττά ντΐ]θΐ(ΐ ε ις  ιο  ά ρθ ρ ο ν  τ ΐ] ς  ΑχροττοΑεως  

«ΤΙ Τ Η Σ Φ Ϊ Λ Α Τ Ε  ;*
Α'.

’Εν τω ύπ ’ άριθ. 34 της φιλολογικής « ’Ακροπόλεως» ανε- 
γνομεν άρθρον ύπό τον τίτλον « Γι τής φυΛάτε;» Εν τω της πα- 
ρελθούσης δέ Δευτέρας φύλλω της αύτής συναδέλφου την έρώ- 
τησιν «Εις ποίαν ηλικίαν πρέπει νά νυμφευηται παρ ήμίν η 
γυνή». Τό αυτό θέμα ή «Έφημερίς των Κυριών» έθετε πρώτη 
καί έπραγματεύθη έν τω ύπ άρ. 78 φύλλω αύτής. Επειδή όμως 
ό «Φιλοπρόοδο;» άρθογράφος τής φίλης « ’Ακροπολεως» ήθέλησε 
νάμάς πείση, ό'τι κόρη είκοσαέτις μόλις, είναι μαραμ ένη , νε
ρουλιασμένη, με μ ά τ ια  έσβεσμένα χα ι χε ίλη  άχροα , ό'τι ήδη ή 
έπιδερμίς της εγασε την παρθεν ίαν  της, α ί .γ ρ α μ μ α ι τον προ
σώπου της τήν κανον ικότητα  των, τό β ά δ ισ μ α  τον άέρα του 
και τήν υπερηφάνειαν του, ότι παντού μεταξύ των προσω
πικών γραμμών της 'εσχηματίσθησαν κενά , επειδή δέ προσ- 
καλεΐ συζήτησιν έπί του θέματος τούτου, παρατηρούμε» 
αΰτώ ότι μεθ’ όλην τήν προσπάθειαν ην κατέβαλεν, οπως 
μάς πείση περί τής άληθείας τών μετά τόσης χάριτος και 
καλιεπειας έκτυλισσομένων επιχειρημάτων του, ένομίσαμεν

τιδα γεροντοκόρην, ϊνα θέτουσαι, ούτως είπεΐν, τους δα
κτύλους έπί τών τύπων πεισθώμεν ότι ανοησίας έλέγομεν, ά -  
ποφαινόμεναι ότι ή γυνή έπ’ ούδενί όρω πρέπει νά νυμφεύηται 
προ τού εικοστού αυτής έτους,αλλ ότι κατάλληλος προς γάμον 
ηλικία αυτής είναι απο τού εικοστού μέχρι τού εικοστού πέμπτου ·

Μή νομίση δέ ό τής φίλης συναδέλφου άρθογράφος, ότι ή θέ- 
τουσα ώς όριον γάμου τήν ήλικίαν ταύτην διά τήν γυναίκα 
όρμάται εις τούτο ύπό όπισθοβούλων η ιδιοτελών λόγων, 
διότι γνωστόν ότι ή γράφουσα τά ανυπόγραφα τής «Έφημερί 
δος τών Κυριών» άρθρα ούτε γεροντοκόρη είνε, άλλ’ ούτε ύπό 
τοιούτου περιστοιγιζεται στοιχείου.

Ίσως άντιλαμβανόμ.εθα ημείς αί γυναίκες τό ανθηρόν, το 
τρυφερόν,τό γαρίενύπό όλωε διάφορους αποχρώσεις η οι άνδρες, 
διότι αληθώς αί παρειαί, τό παράστημα, τά χρώματα, ή άν- 
θηρότης, ή χοίρος, τό μειδίαμα, τό πΰρ τών οφθαλμών τών ει
κοσαετών νεανίδων, άς καθ’ έκάστην βλέπομεν, κατ’ αύτήν δέ 
ιδία τήν εβδομάδα ΰπεβαλομεν εις φυσιολογικήν, λάθρα δέ και 
ψυχολογικήν μελέτην, κάθε άλλο είνε ή μαραμέναι,καχεκτικαί, 
καί άπεγοητευμέναι. ’Εν παραθέσει μαλιστα μ,εταξυ δεκαεςαε
τούς καί εικοσαετούς τοιαύτης αί γραμμαί τού σώματος είναι 
μάλλον καθωρισμέναι, το δέρμα άνθηροτερον καί άπηλλαγμενον 
τών εξανθημάτων καί ανωμαλιών τής δεκαεξατοΰς Ηλικίας, τό 
βλέμμα γλυκύτερον, βαθύτερον, διάπυρον, ή έκφρασις γοητευ
τική, οί ρώθωνες ύπορόδινοι, ό λαιμός στρογγύλος, κύκνιος, 
κανονικός, αί ώμοπλάται εύσχημοι— άνευ κενών— το παρά
στημα καί ό θώραξ εύσταλής καί έν γένει τό σύνολ^ν τού σώ
ματος ευσταθές,πλαστικόν,εύκαμπτον,όπερ σπανιώτατα απαν
τάται εις παιδίον δεκαεξαετές. Πού λοιπόν τά μαραμένα άνθη, 
πού ή έκλείψασα νεότης, πού ή καχεξία καί ή ελλειψις ξωης και
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κόρην. Διότι ζωή, σφριγηλή νεότης άνευ ψυχικού σθένους, 
άνευ συναισθηρικτων δεν δύναται νά ΰπάρξη.

’Αλλα τό δεκαεξαετές κοράσιον, όπερ σχεδόν άγνοεΐ τί 
πάλλει έν τώ στηθεί του και δ ιατί, τό δεκαεξαετές παιδίον 
όπερ κλαίει καί γελά χωρίς νά έχη λόγον ή νά γνωρίζη διατί, 
έκεΐνοόπερ σήμερον συμπαθεί πρόςτούς γέροντας διότι τώ προσ- 
φέρουσι κομφέτα καί αίίριον προς τα παιδία διότι τώπροσφέρουσιν 
ανθη, εκείνο ότερ ισταται πρό του κατόπτρου του επί ώρας και 
λησμονεΐται έν αύτω, εκείνο όπερ χόρταινεται μέ το άρωμα 
του χωρίς νά δύναται ή νά θέλη νά είσπνεύση τό μύρον άλ
λου, τό όποιον άδυνατεΐ νά άγαπήση διότι παρ’ όλο ν άγαπά- 
ται, διότι όλα τω άνήκουσι, όλα τό άφαρπάζουσι, όλα τό ά- 
πασχολούσι, εκείνο όπερ βλέπει τόν κόσμον ριέ τάς χαράς καί 
απολαύσεις του διά μεγεθυντικής ΰέλου, πώς δυναται νά αίσ- 
θανθή, να άγαπηση, νά άφοσιωθή! Μή αίσθανόμευον δέ την 
ψυχήν του συγκινουμε'νην,συνταρασσομένην, άνακυκωμένην, μή 
αϊσθανόμενον τήν καρδίαν του πάλλουσαν δ ι’ εν ώρισμένον αίσ
θημα νεον, ώραΐον, ευγενές, πώς δυναται νά συγκινή διά 
τών βλεμμάτων του, ά'τινα μάλλον αφελή θαυμασμόν καί 
έκπληξιν ή ζωήν καί σφρίγος έκδηλοΰσιν!

Αλλα μή και οί ένθεοι τής άρχαιότητος καλλιτέχναι οί 
διά τό καλόν καί έν τω καλώ ζήσαντες, μή δεν άπέδωκαν διά 
τής τριπλής τής ’Αφροδίτης παραστασεως τήν εικόνα τών τριών 
περιόδων τής γυναικείας καλλονής, άρξάμενοι από της εικοσα
ετούς καί έπιθέντες τήν τελείαν τοΰ καλού σφραγίδα έν τή 
παραστάσα τής ’Αφροδίτης τής Μήλου, ήν γυναίκα είκοσιπεν- 
ταετή είκονίζουσε! Μή έν τή ηλικία ταύτη ή πλαστική τής 
γυναικός καλλονή δέν άφυινεΐται εις τό τελειο'τατον αυτής ση- 
μείον, καί ή θερμότης καί ευγένεια τής ψυχής,τό πυρ του πνεύ
ματος δέν άντανακλα έν τώ βλέμματι ζωογονούν, θέλγον καί 
γοητεΰον! Μή έν τή ηλικία ταύτη καί μόνγι ή ώριμος ήδη ηθική 
καί πνευματική τής γυναικός άνάπτυξις δέν προσδίδωσιν εις τήν 
ψυχήν αυτής όλον τόν κόσμον τών χαρίτων, τής αγάπης καί 
τής άφοσιώσεως ήτις έπιπλέει εις τά χείλη, εις τό μειδίαμα, 
εις τά  δάκρυα, ήτις παρίστησι τήν γυναίκα έν όλη τή 
λαμπρότητι καί μαγεία, δ ι’ ής ό Θεος έπροίκιβεν αυτήν ! 
Μή έν τή ηλικία ταυτη δέν λησμονή έαυτήν, τόν κόσμον, τήν 
κοινωνίαν, ϊνα άγαπήση, λατρεύση. θεοποιήση τόν σύζυγον τής 
καρδίας της, ΐνα κατασκευάση αύτω βίον εύδαίμονα, ίνα 
διασκεδάση τά έπί τού μετώπου αύτοΟ έπικαθήμενα νέφη, ΐνα 
καταστήση αυτόν πατέρα προσφιλή, ευτυχή, πατέρα τέκνων, 
άτινα δυναται να άναθρέψη καί μορφώση καί διαπλάση μόνη, 
εις ά μεταδίδει τήν εύγένειαν τής ψυχής της, τήν λεπτότητα 
του πνεύματός της, το σθένος, τήν υγείαν, τό σφρίγος καί τήν 
καλλονήν του σώματός της 1

Μή έαν ρίψωμεν έν βλέμμα κύκλω μας, δεν θα άριθμήσωμεν 
αναρίθμητα, χθεσινά, πρόσφατα διαζύγια γυναικών νεωτάτων 
και ωραιότατων, νυμφευθεισών υπό τούς καλλίτερους όρους και 
ϋπό τάς ώραιοτέρας συνθήκας, μεταξύ τού 1 6— καί του 20ου 
τής ηλικίας των έτους !

’ΐδού ακριβώς που ό « Φι.ίοπρόυδοςη τής συναδέλφου « ’Ακρο- 
πόλεως» έσφαλε, θεωρήσας τήν δεκαεπταέτιδα υπανδρον λογι- 
κωτέραν καί συνετωτέραν τής εΐκοσιτετραέτιδος αγάμου. *Η 
δέν έγνώρισε πολύ τας γυναίκας ή διατελει ύπό τό γόητρον δε-

καεπταέτιδος Συλφίδος. 'Η δεκαεπταέτις νυμφεύεται διά νά 
όνομασθή δέσποινα,νά γείνη ανεξάρτητος, νά ύπάγη εις τόν κό
σμον,εις τούς χορούς, εις τά θέατρα.*1να άπολαύση ένωρίτερον, 
άπληστοτερον όλας έκείνας τας ευτυχίας, άς ή νέα φαντασία της 
διαβλέπει καί διαπλάττει κατά βούλησιν.

Η μητρότης τήν κουράζει, ό συζυγικός δεσμός,ευθύς ώς ζη- 
τήση νά περιστείλη τάς όρμάς της τήν βαρύνει. Συνεχώς θραύει 
τόν δεσμόν τούτον καί άπαρνεΐται την μητρότητα.

’Αλλά καί έπιστημονικώς καί φυσικώς εξεταζόμενος ό γάμος, 
έν τη ηλικία ταύτη αποβαίνει επιβλαβέστατος, ού μόνον διά 
τάς γυναίκας, αλλά καί διά τά έξ αύτών γεννώμενα τέκνα.

Ο θείος Πλάτων ό έξυψώσας τόν έρωτα όσον ούδείς τών άρ- 
χαίων καί μεταγενεστέρων, άποφαίνεται ότι ύπό ψυχολογικήν, 
φυσικήν καί υγιεινήν έποψιν ό άνήρ ήν ώριμος γάμου από τού 
25 — 33 έτους, ενώ ή γυνή από τού 20— 26. Ο ’Ακαδημαϊ
κός LegOUvé, ό διασημότερος μύστης καί μελετητής τής 
γυναικείας φύσεως, λέγει σαφώς καί ώρισμένως έν τινι περί. 
γάμου μελέτη του.

« Α ποδεδειγρένον s ir e  δτι τά πρωτότοκο π α ιδ ία  είνε χ α -  
ρεχτιχά, ασθενή, ευήθη, παρο ιρ ιώ δης  δέ κατέστη έν Γα.Ι- 
Λία ή β ία χ ία  τών εύγενών πρωτοτόκων κα ι ή εύputa τών 
υστερότοκων. Δ ιατί τούτο ; Διότι α ί  γυνα ίκες υπανδρεύονται 
νεωταται. Διότι α ί δεχαοκταέτιδες γυνα ίκες ψα ινορεν ιχώ ς μέν  
άντέγουσ ιν  εις τάς κακώσεις τής μητρότητας κα ί τήν έζάντ.Ιη- 
σ ιν  τής θη.Ιάσεως, πραγματιχώ ς όμως έζαντΛοϋνται κα ί τά 
πρωτογέννητα π α ιδ ία  υψ ιστανται τάς συνέπειας τής έζαντ.Ιή- 
σεως ταύτηςη . ’Αλλά καί ό M eyer, καί ό V a g n e r καίό D yplay  
καί ό Αγγλος S a d le r , οί παγκόσμιον χαίροντες φήμην έξο
χοι ούτοι άνδρες, οί περί ηλικίας γάμου συγγράψαντες, τά 
αύτα συμπεράσματα Ιζήγαγον, καί άπό τής αυτής άναχω- 
ροΰσιν αρχής.

Καί διά στατιστικών δέ καταφανές καθίσταται οτι ή θνησιμό-- 
της τών νυμφευομένων γυναικών άπό τού 16ου- τού 22ου έτους 
είνε διπλασία περίπου τών αγάμων ή τών μετά τήν ηλικίαν 
ταύτην νυμφευομένων. 'θ διάσημος γυναικολόγος δόκτωρ 1'αρ—- 
νιέ έν τω περί φυσιολογίας τού γάμου συγγράμματι αυτού 
δημοσιεύει τήν εξής στατιστικήν: θνησιμότης γυναικών νυμ - 
ιρευθεισών άπό του 16ου—του 22ου, δώδεκα προς γι.Ιίας, 
θνησιροτης άγαμων νεανίδων τής αυτής ή.Ιιχίας, επτά προς 
χιΛίας. Περαίνων ό δόκτωρ Γκαρνιέ λέγει : 'θ νόμος ό επ ι
τρόπων τοιούτους προώρους γάρους είνε δο.Ιοψόνος καί πρέπει 
νά  καταργηθή.

Μή λοιπόν ζητήτε άντί γυναικών άθύρματα. Μή μεταβάλ- 
λητετόνγάμον εις ορεκτικόν τής ζωής προδόρπιον καί τόν έν αύτω 
έρωτα εις ελκυστικόν πλήν άωρον καί δύσπεπτον καρπόν! Μή 
άπεκδύητε αύτόν τής ηθικής δυνάμεώς του, τής ποιήσεως καί 
τού κάλλους του. Διότι άπο τής στιγμής καθ’ ήν ό έν τφ  
γάμω έρως άρχίση νά άντλή τήν δύναμίν του έκ τών αισθή
σεων, έν τή ύλτ) δέ ζητήση τήν ζωήν του, θέλει άναντιρρή—- 
τως έξουδετερωθη, θέλει έγκαταλείψει τόν πλανήτην μας, ϊνα 
άνέλθη εις σφαίρας εύγενεστέρας, άγνοτέρας, ίδανικωτέρας.. 
Μετ’ αυτού όμως θέλει έκλείψει καί ή ζωή καί ή ποίησις, καί 
ή μουσική και παν τό θέλγον καί ήδΰνο* τό πνεύμα καί τήν. 
καρδίαν.

Καί ό άνθρωπος το ώραίον 
■θά έκπέση τής θεσεώς του,
■οης ηθικής καί ιδανικής άπολαύσεως.
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'Η αίθουσα έφωτίζετο άμυδρώς ύπό λυχνίας άντανακλώσης 

τό γλυκύ καί δειλόν φώς της έν κατόπτρω άπαστράπτοντι.
'Η έπίπλωσις τής αιθούσης ήν άπέριττος πλήν καλλαισθητικη, 
άποπνέουσα γλυκύ καί θαλερόν μύρο* εκ τών άφθόνως άνά πά
σαν διεύθυνσιν έσπαρμένων άνθοφόρων καί φυτοφορων δοχείων.
‘Η κ. Βαλνύ, ή θυγάτηρ τη; Γιζελη καί ό μνηστήρ αϋτης Ρο
βέρτος δε Γιλέ άπετέλουν τήν έν τή αιθούση ταύτη μικράν ιίλήν
.ευθυμόν όμήγυριν.

Χό έν τώ άνθούντι τούτω κλιυβώ αδον πτηνον ή ή δεκαε- 
πταέτις ξανθή καί γλυκεία Ι'ιζέλη. Μειδιά άνά πάσαν στιγ
μήν, σχεδόν καί όταν πασχη. Ισως διότι γνωρίζει, ότι τό μει
δίαμά της φέρει εις φώς διπλήν σειράν μαργαριτών καί σχη
ματίζει έπι έκατέρας τών ύπορροδινων παρειών της θελκτικάς 
φωλεάς έρωτος. Αευκόν καί λεπτόν ένδυμα περιβάλλει παρθε- 
νικώς το κο^ψον λεττοα/ ες ττις.

’Ανατεθραμμένη ή μάλλον χαϊδευμένη ύπό τής καλής μη- 
τρός της,— ήτις εύχαριστως χάριν τής προσφιλούς κόρης έλη- 
σμόνει καί άπηρνεΐτο έαυτήν —  ή Γιζελη είσελθοΰσα νέα ετι 
εις τόν κόσμον, έλατρεύθη και παρ’ αύτοό, καταστάσα το χαι- 
δευμενον τών αιθουσών παιδίον. Οί θρίαμβοί της κατέστησαν 
πολλας ζηλοτύπους καί πολλούς δυστυχείς, 'θ νέος Γιλβέρτος 

"γοητευΟεις ύπο του jccxVXouc ΤΥΐς, γ)Τ/ίσατο τταρα τ/ις |Λ/ιτρος ζ^ζ 
τήν χεΐρα της, έγένετο δέ άποδεκτός μετ’ ένθουσιασμοΰ. Η 
Γιζέλη ήρατο άληθή θρίαμβον, έμπνεύσασα τοιούτον περιπαθές 
„αίσθημα πρός τόν θελκτικώτερον καί πλουσιώτερον νεανίαν, όν 
τόσαι πολύφερνοι άπό πολλού έπωψθαλμιων καί διεφιλονικουν.
'θ Γιλβέρτος μόλις τριακοντούτης, ήτο εύφυής καί χαριεστατος, 
μέ τρόπους διακεκριμένους, μέ καλλονήν ουχί κλασσικήν, αλλ 
άποπνέουσαν το γόητρον τής ευφυΐας και χάριτος.

Τάς ζωηράς τής εύτυχοΰς τριάδος χαριτολογίας διέκοψεν 
άποτόμως εΐσελθών ό νεος Γεώργιος Λαγγλέ, δστις διηυθύνθη 
πρός τήν οικοδέσποινάν και ηυχηθη αυτή την καλήν έσπεραν, 
άσπαζόμενος τήν δεξιάν της. Καί άπ έδώ, κύριε, άλλά εν τάζει 
καί σοβαρώς, ύπέλαβεν ή 1 ιζελη με ύφος οικείου συντρόφου. 
Μειδιών ό νέος ήκολούθησε τήν δοθεΐσαν αύτω διαταγήν, μεθ ό 
καί στραφείς πρός τόν Γιλβέρτον: Έγνώριζον ότι θά σέ εύρω
έδώ, φίλε μου, καί δ ι’ αύτό ήλθον να ζητησω την συνδρομήν 
καί ύποστήριξίν σου, όπως το ύπαβληθησομενον προς τας κυρίας 
ταύτας πρόγραμμα τής αίίριον γένηται άποδεκτον.

Είμαι όλως ίδικός σου.
'Η μικρά εξοχική έπαυλις τής μητρός μον άνεκαινίσθη έντε- 

λώς— άλλως τε ήτο καί καιρός πλέον. — Θέλετε νά τήν έγκαι- 
νιασωμεν αΰριον ; ’Αναχωρούμεν περι την δεκάτην. Πρόγευμα 
όρεκτικώτατον θά μάς άναμένη, ούτινος αρτυμα πολύτιμον αί 
εύφυολογίαι τού φίλου μου Γιλβέρτου. ή χάρις καί το δηκτι
κόν πνεύμα τής δεσποινίδος, και ή ακατανίκητος φλυαρία τού 
υποφαινομένου. Θα τρέξωμεν, θά γελάσωμεν, θα άναπνεύσωμεν

μύρα καί άρώματα και καθαρόν άέρα. Θα δειπνήσωμεν βασι- 
χικα —  διότι ό μάγειρος τής μητρός μου δέν χωρατεύει 
και τό εσπέρας χάριν τής δεσποινίδος 1 ιζέλης, ήτις τόσον ά- 
γαπά τόν θόρυβόν καί τά τύμπανα θά επισκεφθωμεν τό μέγα

θηριοτροφείου του δαμαστου Βιδελ.
Μπράβο !! τ ί  ευτυχία! τ ι χαρα! άνεφώνησεν ή Γιζέλη χειρο

κροτούσα. Θά ύπάγωμεν, μητερίτσα μου, δέν εινε άλήθεια, κύ
ριε Ροβέρτε. Τί ώραΐα ΰά περάσωμεν! Είσθε ό άγαπητάτερος 
άνθρωπος τού κόσμου κ. Ααγγλέ,

¥
* *

Τήν επαύριον περί τήν τετάρτην μ. μ. ώραν ή I ι,έλη, ο 
Ροβέρτος καί ό Γεούργιος συνωμίλουν φαιδρότατα υπο την σκιάν 
κολοσσαίου δένδρου. Αοιπυν είναι άληθες οτι ό Βίδελ εχει και 
έδ'ώ πλήρες καί τέλειον τό θηριοτροφεϊον του, ήρώτησεν ή 

Γιζέλη.
Βεβαιότατα έχει τόσην συμπάθειαν προς τα θελκτικά αυτα 

τέκνα του, ώστε άδυνατεΐ νά τά άποχωρισθή.
Πόσον τόν θαυμάζω, είπεν ή Γιζέλη· άνθρωπος τόσον γεν

ναίος, τόσον άτρόμητος.
Νυμφευθήτε λοιπόν ένα θηριοδαμαστήν, είπεν ό άδιόρθωτος

Ααγγλέ.
Τό σκοπεύω* διότι ό Ροβέρτος δέν θά μοί άποποιηθή βεβαίως 

τήν πρώτην χάριν, ήν θά τω ζητήσω, είπε μειδιωσα καί κα- 
κατατρώγουσα τόν Ροβέρτον διά τούν μαγευτικών οφθαλμών

τΥΚ*
Πώς I ! έννοεΐτε νά είσέλθω χάριν σας εις τόν κλωβόν τών 

θηρίων;
Ναί. Τούτο σάς εκπλήττει ; μήπως οί οφθαλμοί ούτοι δέν 

άξίζωσι τήν θυσίαν ταύτην ; Ή έχετε ίσως όλιγώτερον θάρρος 
άπό ένα χυδαΐον δαμαστήν ;

Αύτό τό όποιον μοί ζητείτε δέν είνε ένδειξις γενναιότητας, 
άλλά γελοία ιδιοτροπία έκθέτουσα τήν ζωήν μου,άνευ λόγου,εις 

κίνδυνον.
'Ωστε άποποιεΐσθε, ύπέλαβε περιφρονητικώς καί άνυπομόνως 

ή Γιζέλη.
'θ Ααγγλέ χωρίς νά δώση καιρόν εις τόν Ροβέρτον νά άπαν- 

τήση, έπεΐπεν : Βεβαιότατα άποποιεΐται' μετ’ ενθουσιασμού
μάλιστα, άφοΰ άλλως τε ό δαμαστής έχει μεγάλως έζοικειωθή 
τρός τά ζώα ταύτα, ών τά πλειστα έγεννήθησαν ύπό τήν φιλό- 
ξενον στέγην του. Πλήν τούτου ό δαμαστής είνε κύριος ίσχυράς 
μαγνητικής δυνάμεως, ής βεβαίως στερείται ό φίλτατος Ρο
βέρτος, προσέθηκε πονήρως, καί τέλος είνε τό επάγγελμά του 

αύτο.
Συνηγορείτε μετά πολλής ζέσεως υπέρ πραγμάτων, άτινα ού- 

δόλως σάς άποβλέπουσι, κ. Ααγγλέ, είπεν ό Ροβέρ-Λς.
Μή άνησυχήτε δά, γενναίε μου, διέκοψεν ή Γιζελη αύθαδώς- 

εις τό έξής δέν θά υποβάλω εις δοκιμασίαν τό άνδρικόν σθέ

νος σας.
Δεσποινίς, έπανέλαβεν ό Λαγγλέ, δείγματα τών γενναίων αι

σθημάτων τού Ροβέρτου άπεκτήσατε άρκετά. ”θ ,τ ι  άπαιτεΐτε 
σήμερον παρ’ αύτοό ούδέν δύναται νά προσθέση εις τόν ίππο- 
τικόν χαρακτήρα του. ’Επί πλέον λησμονείτε ότι ό Ροβέρτος 
είνε μονογενής, καί ότι ούδέποτε ή μήτηρ του θά σάς συγχω-
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τούτο τής πλάσεως δημιούργημα, 
θά ζήση εις τό σκότος, ορφανός πά- 

[Έπεται συνέχ εια J
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ρήση διά τόν κίνδυνον, είς όν έζεθέσατε την ζωήν τού υιού της;
’Αλλ’ ή χαϊδευμένη Γιζέλη παραφερομε'νη : άδιάφορον, τδ

απαιτώ, είπεν, εν ανάγκη τό θέτω ώς όρον δια το γάμον ρέας.
’Αποφασισμένον, είπε ψυχρώς ό Ροβέρτος. Παρακαλώ μόνον 

τάν δεσποινίδα, όπως ρ ί ,  έν τη εκτελε'σει της δοκιμασίας 
ταυ της της υψηλής ευαισθησίας της, άπαιτη'ση και θεατας. 
Είνε ενωρίς ακόμη, "ίσως ό Βίδελ συναίνεση να. έπιβάλλη εις 
τα προσφιλή θηρία του την παρά τά είθισμένα μικράν ταύτην 
ένόχλησιν. Άγωμεν λοιπόν !

Άγωμεν, είπεν ή Γιζέλη θριαμβευτικώς. Καί οί τρεις διηυ- 
θύνθησαν προς τδ θηριοτροφεΐδν αφέντες την κ. Βαλνή έν πλήρει 
τών διατρεχόντων άγνοια. 'Ο Ροβέρτος είσηλθε πρώτος, συνεν- 
νοήθη μετά του δαμαστοΰ καί έξήλθεν άναγγέλλων αΰτοΐς δτι 
ή δοκιμασία θά έγίνετο πάραυτα.

Μόλις πρδ ήμ,ισείας ώρας είχον δώσει τροφήν πρδς τά θηρία, 
άτινα περιεφέροντο εντός του κλωβού των, άδημονουντα δια 
τδν αναγκαστικόν εκείνον περιορισμόν. 'θ Βίδελ ένεφανίσθη 
προσκαλών τδν Ροβέρτον νά τδν άκολουθήση. 'Η Γιζέλη ήρ- 
πασε τδν τελευταΐον άπδ του βραχίονας. Οχι, Ροβέρτε, όχι, 
φίλε μου, σε καθικετεύω! Επιτρέψατέ μοι, Γιζέλη, είπεν ό 
νέος νά ένδώσω είς μ.ίαν μόνον ιδιοτροπίαν σας .. . εις την πρώ- 
την . ■ · Διότι καί εγώ έχ ω την συνήθειαν νά πράττω άμετα- 
κλήτως ο,τι* άπαξ αποφασίζω. Καί άπεμακρύνθη.

Μετά δευτερόλεπτά τινα είσηρχετο έν τώ κλωβω. Οί λέοντες 
—  ήσαν όκτέο —  περιεφέροντο ανήσυχοι καί ώς έκπληκτοι επι 
τή θέα του άγνωστου τούτου παρεισάκτου, όστις συνώδευε τδν 
κύριόν των.

'Η Γιζέλη καί ό Λαγγλέ ζωηρότατα συγκεκινημένοι καί άγω- 
νιώντες κατέτρωγον τδν κλωβόν διά τών βλεμμάτων. Η Γιζέλη 
ωχρά καί ημιθανής μετ’ αγωνίας συνεκράτει κραυγήν φόβου. 
Ο Ροβε'ρτος ωχρός, άλλ’ ήσυχος, κατά τό φαινόμενον, έκράτει 

έν σιδηρούν ρόπαλον καί μαστίγιον, δ ι’ ών άπεμάκρυνε τά 
θηρία, άτινα ήρξαντο νά ώρύωνται καί νά όρμώσι κατ αυτού 
με οφθαλμούς πυρίνους. Ή δοκιμασία διήρκεσε πέντε λεπτά, 
μεθ’ δ ό Ροβέρτος έξήλθε υγιής, αλλά τεταραγμένος καί σο
βαρός. .

'Η Γιζέλη περιχαρής έτεινεν αύτω άμφοτέρας τάς χείρας. 
Πόσον σας θαυμάζω, Ροβέρτε, πόσον σάς .. .

Ούτος λαβών τήν μίαν τών χειρών της, είπε : μή σπεύδητε, 
δεσποινίς. ”θ ,τ ι  έπραξα τό έπραξα δ ι’ ιδίαν μου ίκανοποίησιν. 
"Οσω γενναΐον καί εάν μέ νομίζητε μετά τήν δοκιμασίαν ταύ
την, ομολογώ ότι αισθάνομαι ζωηράν τήν αδυναμίαν μου τού 
νά δύναμαι νά υποκύπτω πάντοτε εις τάς θελήσεις σας. Καί 
επειδή θά μοί έστοίχιζε πολύ νά άντιταχθώ είς τάς διαταγάς 
τόσον ώοαίας νεάνιδος, αποποιούμαι τήν υψηλήν τιμήν του νά 
γείνω σύζυγο'ς σας. Καί ύποκλιθείς μετά σεβασμού άπεμακρύνθη.

*

* *
Είσερχομένη είς τό εν Παρισίοις δωμάτιόν της τήν αύτήν 

εσπέραν ή Γιζέλη, άνεΰρε τήν τελευταίαν τού μνηστήρας της 
άποχαιρετήριον άνθοδε'σμην.

'Η Γιζέλη έμεινεν άγαμος, διότι ήθέλησε νά νυμφευθή δε- 
καεπταέτις, ότε δεν είχε διόλου νουν καί πολύ όλίγην καρδίαν.

Μ αρία  Μ αυρογορδάτου

ΕΑΑΗΝΙΑΕΣ ΕΚΘΕΤΡΙΑΙ
Μεθ’ υπερηφάνειας καί ψυ/ικής αληθώς χαράς ή « Εφημε- 

ρίς τών Κυριών» αναγράφει τά έκάστοτε έν τώ γυναικείω 
τμήματι τής έκθέτεως άποστελλόμενα καλλιτεχνικά εκθέματα 
τών Κυριών, ώς μαρτυρούντα τήν ίδιοφυά τής Έλληνίδος προς. 
τήν καλλιτεχνίαν ροπήν, καί τδ μέλλον όπερ προοιωνίζεται 
αυτί), έάν οι θερμοί πόθοι μας πραγματοποιηθώσι διά συστη
ματικής καλλιτεχνικής μορφώσεως έν τή έπί τώ σκοπώ τούτω 
ίδρυθησομένη— προσεχέστατα έλπίζομεν —  καλλιτεχνική τών 
γυναικών σχολή.

Δεν είνε άλλως παράδοξον έάν ή σύγχρονος Έλληνίς χωρίς 
σχολάς, χωρίς διδασκάλους, χωρίς άμιλλαν, χωρίς ελπίδα 
προαγωγής, χ_ωρίς μέσα, όρμεμφύτως έπιδίδει εις τήν καλ
λιτεχνίαν. Μή είς τάς πρόγονους αυτής δεν οφείλεται αύτή 
αΰτη ή έπινόησις τής καλλιτεχνίας. ’Εάν δεν υπήρχε Κόρα, α
φελής κεραμέως κόρη, κκί Τιμαρήτη καί Ειρήνη, καί Λαλα 
ή Κυζικιΐς καί τόσαι αλλαι θα ύπήρχον άρα Φειδίαι καί 
Πραξιτέλεις καί Ίκτϊνοι καί ’Απελλαί καί όλη ή χορεία τών 
ένθεων τής άρχαιότητος καλλιτεχνών! Διατί λοιπόν αί σύγχρο
νοι νά ύστερήσωσιν εκείνων, αφού ό Ελληνικός ουρανός εξα
κολουθεί πάντοτε νά είνε γαλανός καί ώραΐος, ή Ελληνική φύ- 
σις γελόεσσα καί μυροβόλος καί άρμονικη καί πλουσία καί με
θυστική είς μελωδίας πτηνών, είς κελαρύζοντας ρύακας, εις 
άνθη, καί είς αρώματα.

Μή ό παρ’ ήμΐν είσδύσας υλισμός δύναται νά αφαίρεση άπδ 
τδν ουρανόν μας τάς γοητείας του, άπδ τήν φύσιν μας τα τρυ
φερά καί παρθενικά κάλλη της! Μή αί νεάνιδες καί νεαραί γυ
ναίκες κατέστησαν έπί τοσοΰτον σχολαστικαί έν τοΐς ξυλίνοις 
τών σχολαστικών— ώς έπί τδ πολύ— Παρθεναγωγείων μας ίδω- 
λίοις των, ώστε νά μή συγκινώνται έπί τη μαγική τής φύσεως 
θέα,νά μή αίσθάνωνται τήν παρθένον ψυχήν τιον άφαρπαζομέ- 
νην καί μ.εθυσκομένην καί νά μή έκδηλώσι τδν θαυμασμόν των, 
τήν άγίαν ουγκίνησίν των διά τής γραφίδος, διά τού χρωστή
ρας, διά τής σμίλης, ή διά τής βελόνης!

Ευτυχώς οΰδείς δύναται νά διαφιλονικήση ήμΐν τδ δικαίωμα 
τούτο,ώς ούδείς άρνεΐται νά αναγνώριση τάς προόδους τών Ελ- 
ληνίδων έν ταις καλαίς τεχναις.

Η μουσική, ή ποίησις,ή ζωγραφική,ή υδατογραφία, ή προσ
ωπογραφία, ή τοπογραφία, ή ξυλογλυπτική, ή ποικιλτική, 
άρκετάς μέχρι σήμερον άριθμοΰσι τάς προσηλύιους. Μόνη ή 
σμίλη έθεωρεΐτο βαρεία καί δυσχείριστος διά τάς λεπτοφυείς, 
τών 'Ελληνίδων χείρας καί ή Κόρα ή πρώτη προπλάστις τής 
ώραίας τού Φειδίου τέχνης, ή πρώτη ύπ ’ αύτής έμπνευσθείσα 
καί ποώτη τήν πλαστικήν έπινοήσασα ήν εντελώς άγνωστος παρα 
τώ γυναικείω Ελλη νικώ κοινώ ¡Νεαρά Έλληνίς, νεαρά γλΰπτις 
αναλαμβάνει νά άντιπροσωπεύση τήν πρωτοπλάστριαν Κόραν, 
αναλαμβάνει νά άνοιξη τήν οδόν, αναλαμβάνει νά άποδείξη ότι 
καί τών Ελληνίδων αί χεΐρες έξ ίσου καλώς χειρίζονται τήν 
σμίλην όσον καί τήν βελόνην.

'Η έν Παρισίοις μουσοτραφής Ελληνίς δεσποινίς Γενναδίου 
επιδίδει έξόχως είς τήν γλυπτικήν, ώοαιότατα δέ έργα αύτής 
έκτεθήσονται έν τώ γυναικείω καλλιτεχνικό» τής έκθέσεως τμή- 
ματι Η δεσποινίς Γενναδίου έπεφύλασσεν ήμΐν τήν εύάρεστον 
ταύτην έκπληξιν, τού νά καλλωπίση τδ γυναικεΐον τμήμα δ ι’
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έργων γλυπτική ς κρινομένων μ ετ ’ ενθουσιασμού κα ι παρά των I 
Ευρωπαίων καλλ ιτεχνώ ν. Καί ήμ εί; χαίρομεν και υπερ ηφαν ευο- 
μεθα καί έλπίζομεν ότι τδ ώραίον τής νεαράς κ α λλ ι τέχνιδος I 
παράδειγμα θέλει βεβαίως έλκύσει μ ιμητρ ίας, όπως έν προσέ
χει εκθέσει — άποκλειστικώς γυναικείων έργων ή γλυπ τική  I 

πλουσιως κα ί έπαξίως άντιπροσωπευθή.
’Αλλά κα ί έτερον αριστοτέχνημα άπεστάλη έξ Α μστελοδά- I 

μ,ου ύπδ τών δύο θυγατρίων τού αύτόσε γενικού Προξένου ή μων 
κ Ν. Ελάχου. Δύο ώραιόταται τεχ νττα ί άνθοδέσμαι άπαρα- 
μίλλου κάλλους, άπα τώ σα ι κα ί τδν είδικώτερον άνθοποιδν περι 
τής φυσικότητας αύτώ ν, έν ώραιοτάτη δέ καί ά ρμονικωταττι 
συναρμολογή τών άνθέων, τεθειμένων εντός δύο χρυσοπεπ λεγμ ε- 
νων δοχείων, ών α ί κερατοειδείς βάσεις ένουνται στηριζόμε- 

ναι έπί ξηρού κλάδου δένδρου.
Τό αριστοτέχνημα τούτο ελκύει τόσω μάλλον τδν θαυμα

σμόν, όσον αί έπεξεργασθεΐσαι τούτο ή μεν μια μόλις εν- 
δεκαέτις είνε, ή δέ άλλη έννεαέτις. ’ Αλλά και αλλα άνθη πε- 
ποικιλμένα διά μετάξης έπί λωρίδων μετάξινων έξετέθησαν 
ύπδ τής δεσποινίδας Κλειοΰς Κορδούλη. Μετά τόσης τέχνης δέ 
και καλλαισθησίας καί γραφικών άποχρώσεων είσίν έπεξειργα- 
σμέναι αί ώραΐαι αυτα ι λωρίδες,ώστε μάλλον χρωστήρος δεξιού 

ή βελόνης έργα δύναντα ι νά θεωρηθώσι.

Αί αξιαγάπητο ι άναγνώστριαι θά έχωσι βεβαίως την κα - 
λωσύνην νά τή παράσχωσιν δλίγην προσοχήν, όπως γνωρίσωσι 
καί άπδ επιστημονικής άπόψεως τάς έργασίας έκείνας τας ο
ποίας κατά τήν «μπουγάδαν» τόσον έπιτυχώς έκτελοϋσι.

Δ ε ν  α μ φ ι β ά λ λ ω  ότι είσθε έξησκημέναι καί έχετε ικανήν
πείραν καί έπιτηδειότητα περί τήν διεξαγωγήν .ών οικιακών 
σ α ς  έ ρ γ ω ν ,  γινώσκετε δέ καί όλα τά μυστήρια τής τέχνης 
τού μαγειρείου, όλα τά άπόκρυφα τού σιδηρώτρου, της χύ
τρας ή τού λουλακίου, άτινα ή παρα τής μητρος σας  ̂ έδι- 
δάχθητε ή έτυχε νά άκούσητε παρά τινι γειτονίσση καί διε-
τηρήσατε άκολούθως έν τή μ.νήμη σας.

Γνωρίζετε κάλιστα τ ί κάμνετε, πώς καί πρδς ποιον σκο
πόν τδ κάμνετε, είς το έοώτημα όμως «δ ιατί» τδ κάμνετε 
ούτω, φοβούμαι πολύ μή μείνητε πολλάκις . . . .  άναυδοι.

Σάς άναφέρω ενταύθα έν μόνον παράδειγμα καί δη το- 
άπλούστερον : ’Απλώνετε μετά τήν πλύσιν τα άσπρόρρουχα
ϊνα στεγνώσωσιν είς τδν ήλιον, γνωρίζετε πώς πρέπει να τα 
άναρτάτε έπι τού σχοινιού, ήξεύρετε επίσης και . προς τ ι το· 

πράττετε.
Ά λ λ ’ έαν σάς ερώτηση τις διατί καί τίνι τρόπω στεγνω- 

I νουσ ιτά  άσπρόρρουχα; Θ ά  έκπλαγήτε διά τήν έρώτησίν του- 
καί κατα πάσαν πιθανότητα θα τώ άπαντησητε : διότι ο.
ήλιο; άπορροφά τήν υγρασίαν ! καί όμως ακριβώς τούτο, οε- 
σποινίδες μου, είνε παντελώς εσφαλμένη ιδέα !̂  η αποκρισις 
σας είνε ήμαρτημένη, διότι δέν στεγνώνει ο ήλιος τα ασ 
πρόροουχα,άλλ’ ό άήρ· τδ ήλιακδν φώς λευκαίνει τα  ασπρορ- 
ρουχα, τούτέστι καθιστά αύτά λευκότερα και εαν μοι επ ι- 
τρέπητε νά κάμω μίαν μικράν παρέκβασιν, θα σάς εϊπω οτι, 
ύπδ τήν έποψιν ταύτην προτιμώτερον είνε το φώς της Σελή
νής τού ήλιακού, καθότι τδ σεληναΐον φώς λευκαίνει καλλιον 
τά  λινά υφάσματα- ή ήλιακή θερμότης προσέρχεται άρωγος 
κατά τήν απλωσιν τών άσπρορρούχων κατά τούτο, οτι φρον
τίζει ν ’ άποξηραίνη τδν άερα, όπερ δέν επιτυγχάνει καί πάν
τοτε, καθ’ ότι «όσον λαμπρός καί άν είνε ό ήλιος» μετά 
ραγδαίαν βροχήν ό άήρ είνε κεκορεσμένος ύγρασιας, τά  δε 
άσπρόοοουχα μεθ’όλην τήν «λιακάδα» στ.γνώνουσι βραδέως, 
ένίρ πολλάκις, έλλείποντος τού ήλιου έν ώρα σφοδρού, αλλα 
ξηρού άνεμου τάχιστα άποξηραίνονται. (ακολουθεί)

Π *ρί<*οι. Α ώ ρ *  Γ έ λ β ε ρ τ

ΚΓΡ1Α1 1ΑΡΪΤΡΙΑ1 ΝΑΟΙ
’Εάν ή γυνή κατέσχεν έν τή συγχρόνω κοινωνία θεσιν 

πως άνεξάρτητον, έάν έπαυσε νά θεωρήται ον μεμολυσμένον 
καί άξιον τής περιφρονήσεως τού ισχυρού ήμίσεως αυτου, 
τούτο βεβαίως όφείλεται είς τδν πρώτον άναπετ^άσαντα την 
σημαίαν τής ηθικής καί πνευματικής αύτής πρός τδν άνδρα 
ίσότητο;, είς έκεϊνον όστις πρώτος ύψωσε φωνήν ύπερ των 
ά σθενών κ α ί  άδικουμένων, είς έκεϊνον όστις διά τής γυναίκας 
ένανθρωπίσθη, ύπό τήν σκιάν καί την φιλάστοργον αυτής 
άγκάλην άνεπτύχθη, παρ’ αύτήν παρέδωκε τδ πνεύμα και εις 
αύτήν πρώτον μετά τήν άνάστασιν αύτού έπεφανη.

Δικαίως όθεν ή γυνή εύγνωμονούσα πρδς την γλυκειαν 
έκείνην θρησκείαν, ητις πρώτη διέρρηξε τά  δεσμα τής δου-

Ν11ΚΡΑ1  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α !  Σ Υ Ν Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
Ή  Πλύσής.

'Η όχληροτέρα ήμέρα διά πάσαν οικογένειαν, ή ήμερα 
τής γενικής άναστατώσεως, τής άταξίας, τής συγχύσεως, καί 
τής έπιδημικώς ένσκηπτούσης κακοδιαθεσίας, είνε ή ήμερα 
της πλύσεως τών άσπρορρούχων, ή ήμέρα τής «μεγάλης 
μπουγάδας». ’Από πρωίας ήδη έρχεται ή πλυντρια δυσδιά- 
θετος· αί πλύντοιαι είνε ώς οί μεταπράται τών παλαιών βι
βλίων, πάντοτε δύσθυμοι, εύερέθιστοι, κσί έχουσι τάσεις νά I 
γρινιάζουν καθ’ όλην τήν ήμέραν. Καί ή μαγείρισσα μορφάζει 
ώς ή γαλή, όταν βροντά' ή δέ οικοδέσποινα σκυθρωπή, σύν- 
νους,γογγύζει άπαύστως καί αίτιάταιτούς πάντας’ και αυται 
δέ αί μεγάλαι κόραι,έάν τοιαύται ύπάρχωσιν έν τή οικογένεια, | 
έν μέσω τής κοινής άθυμίας καί σιενοχωρίας άδύνατον να 
έχωσιν όύιν φαιδράν καί χαρίεσσαν. j

Τδ άρρεν στοιχεϊον τής οικογένειας όπως άποφύγη τάς ενο
χλήσεις τής «μπουγάδας» ή κάλλιαν είπεΐν τούς άτμούς τού 
μετά τέφρας μεμιγμένου ζέοντος ύδατος, οϊτινες κατακλύζου- 
σιν έκ τού πλυσταριού ολόκληρον τήν οικίαν, τρεπεται ενω
ρίς πρός γειτονικόν τι καφφενεΐον ή πρός τάς καθημερινάς αυ
τού άσχολίας, φροντίζον νά γευμ,ατίση έκτός τής οικίας, έν 
τινι έστιατορίω τής πόλεως. Ή χαράττουσα τάς όλίγας ταύ- 
τας γραμμάς ανέκαθεν ήσθάνετο άκρον σεβασμόν πρός τήν 
«μπουγάδαν» ήν τοσούτω έφοόντιζεν ν ’ άποφύγη όσω ή νύμ
φη τήν φίλεριν πενθεοάν της. Τήν σήμερον όμως προτιθεμένη 
χάοιν τών άναγνωστριών τής « ’Εφημερίδας τών Κυριών» 
νά κάμη μικράν τινα επιστημονικήν συνδιάλεξιν, απεφα- 
σισε νά παρακολουθήσνι έκ του σύνεγγυς τήν πλύσιν καθ ό 
λας αύτής τάς όψεις καί φάσεις.
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λεία; αυτής καί ήν ό Χρίστος μ.ετά τόσης άγάπης έν τώ κό- 
σμω έδίδαξεν, ένθουσιωδώς ύπέρ τής διαδόσεως αυτής είργά- 
σθη, μετά στωϊκής δε άπαθείας παντοειδή μαρτύρια ύπερ αυ
τής ύπέστη, έν πολλοϊς δέ καί πρό μαρτυρικού θανάτου μετά 
γλυκείας χαράς ώς όλοκαύτωμ.α την ιδίαν ζωήν προσήνεγκε. 
Καί τοι κατά τόν αιώνα τούτον δεν παριστάμεθα πρό αμεί
λικτων καί φανατικών διωκτών τής θρησκείας, οΐτινες έν τώ 
αιματι καί τοίς σπλάχνοις τών μ.αρτυρικώς πιπτόντων έκορέν- 
νυον τήν λυσσώδη τής πεπωρωμένης ψυχής των δίψαν, εύρι- 
σκομεθα δμως πρό ψύχρας τού υλισμού άπαθείας καί όσημέ- 
ραι επιτεινόμενης αδιαφορίας καί περιφρονήσεως πρός παν τό 
υψηλόν, τό ώραϊον, τό θειον, το τέλειον. Ό σω οι διωγμ.οί καί 
α ί πιέσεις και αί βάσανοι ίξύψουν τούς χριστιανούς εις θείαν 
όντως καί ιδανικήν τελειότητα κα προήγαγον τήν θρησκείαν 
εις δύναμιν ίσχυράν καί παγκόσμιον, τόσον ¿σύγχρονος υλι
σμός καί ή έξ αυτού προς τά θεία ολιγωρία, ψυχρότης καί 
περιφρόνησες, καταβιβάζουσι τήν θρησκείαν τόν ηθικόν τού
τον τής άνθρωπότητος σύνδεσμ.ον εις εξευτελιστικήν μηδαμ.ι- 
νότητα.

Τις λοιπόν καί πάλιν συνησθάνθη παρ’ ήμ.ίν τήν θρη
σκευτικήν ταύτην κατάπτωσιν καί ύπέρ άναπτύξεως καί άνα- 
ζωπυρώσεως τού θρησκευτικού συναισθήματος συνέλαβε τήν 
ιδέαν να έργασθή ! Εύγενεϊς τής πόλεως ήμ.ών Κυρίαι, 
έ'σχον τήν εύγενή ιδέαν νά υποδείξωσι καί αζιομίυ.ητον πα
ράδειγμα έαυτάς προβάλλωσι ταϊς απανταχού όμοφύλοις, 
ότι καθή κον τής γυναικός έκ τών μ.άλλον επειγόντων είναι ή 
άναστείλωσις τής πρός τον θεόν αγάπης κκί πίστεως, καί ή 
έκδήλωσις τής πίστεως ταύτης ού μόνον διά τής άπλής έκ- 
πληρώσεως τών υποχρεωτικών χριστιανικών καθηκόντων, 
άλλά καί δι εξωτερικών καί ψηλαφητών, ούτως εΐπεϊν, 
μαρτυριών, δι ών τά  κατακλύζοντα τήν ψυχήν θεοσεβή αισ
θήματα, έξωτερικευόμ,ενα ένθουσιάζουσιν, άφαρπάζουσι, συγ- 
κινοΰσι καί τόν ίερον τής θεοσεβείας σπινθήρα τοΐς άλλοις 
μεταδίδουσι, ζηλωτάς καί έκτελεστάς τούτων καί αυτούς 
καθεστώντα.

Ανέλαβον όθεν αί εύγενεϊς αύται τής πόλεως ήμών Κυ- 
ρίαι τήν ϊδρυσιν ναού περικαλλούς έν τή συνοικία ΙΙευκακίων, 
πρός τούτο δέ έπεκαλέσαντο τήν αρωγήν καί βοήθειαν τών 
απανταχού όμ,οφύλων. Σεβαστή τής πόλεως ήμ,ών δέσποινα, 
ένδοξος γόνος μεγάλης οικογένειας, ή κ. Παναγιωτίτσα Σα- 
χίνη έςελέγη πρόεδρος τού θεοσεβούς τούτου τών Κυριών σω
ματείου, οπερ απεφάσισε τήν σύστασιν αγοράς  εργόχειρων
καί διαφόρων άλλων αντικειμένων κατά τόν προσεχή Ό -

' Ρ  , ( , ^κτωοριον, γενησομενης υπερ τού ιερού τούτου Ιδρύματος.
Πρός τόν σκοπον τούτον ή τών Κυριών έπιτοοπή έξέδοτο 

εγκύκλιον, ήν άπέστειλε πρός τάς απανταχού Έλληνίδας δι- 
δασκαλίσσας καί λοιπάς θεοσεβείς Κυρίας, έπικαλουμένη θερ
μώς τήν δι’ αποστολής εργόχειρων ή άλλων αντικειμένων 
εϊσπραξιν. Εάν καί ή ίδική μ,ας προτροπή δύναται νά έπι- 
δράστρ πως έπί τών εύγενών άναγνωστριών ήμών, έάν ή θέρ
μη παράκλησις ήμών συνενουμένη μετά τής άξιοτίμου επιτρο
πής δύναται νά συγκίνηση) τάς εύαισθήτους τών πολλών συν- 
δρομητριών ήμών καρδίας, έάν τό καλόν έξακολουθή νά ά- 
ριθμή ζηλωτάς έν τώ ώραίω καί εύαισθήτω ήμ.ών φύλλω,

ουδό),ως άμφιβάλλομεν, ότι εύγενής άμιλλα περί τήν ταχεεαν 
αποστολήν χειροτεχνημάτων άναλόγων πάντοτε πρός τάς δυ- 
νάμ,εις καί τά μέσα τών άποστελλουσών, θέλει άναπτυχθή 
καί ότι ή προσεχώς έγκαινιαζομένη άγορά θέλει καί πάλιν 
άποδείξει τί ή γυνή δύναται, όταν ύπό εύγενοΰς όρμ.άται 
ελατηρίου.

Ανταπόκρισή έζ ΆμστεΛοάάμου.
Τ Α Κ Α Τ Α  THN ΣΥ Ν Ε Δ Ρ ΙΑ Σ ΙΝ  TOT ΕΝ Ο Λ Λ Α Ν Δ ΙΑ ; 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΣΓΛΛΟΓΟΤ

'Υπό τήν προεδρείαν τού καθηγητού κ. A . Η . G. 
P .V a i l  Den Es τά ρ.έλη τού έν Άμστελοδάμου φιλελληνι- 
κοΰ Συλλόγου συνήλθον έν τή μ.εγάλρ αιθούση) τού ξενοδο
χείου «Krasnapolsky.»

Ό κ. πρόεδρος λαβών τον λόγον ίδήλωσεν, ότι αί έρ- 
γασιαι τού Συλλόγου βαίνουσιν αισίως, ύποστηριζομένου τού 
σωμ,ατείου τούτου μάλλον παρά τών έν τώ  έξωτερικώ Ε λ 
λήνων, φιλελλήνων καί 'Ελληνιστών ή παρά τών 'Ολλαν
δών αυτών. ’Αφού δέ έν συνόψει έξέθηκε τά  κατά τάς 
ένεργείας τού Συλλόγου τούτου έξέφρασε τήν ελπίδα, ότι 
ή άρχαία Ελληνική γλώσσα δύναται νά άναζήση έν τή 
νέα, ήτις θάττον ή βράδιον άναδειχθήσεται παγκόσμιος, 
έπί τούτω δέ έμνημόνευσεν, ότι ή ιδέα αύτη οφείλεται πρω- 
τίστως εις τήν φιλελληνίδα κ. Zwaanswîjk καί εις τούς 
κ. κ. D' Eiscthal, R eyer  κ. Boltz. Άνεκοίνωσε πρός 
τούτοις, ότι έπίτιμα μέλη τού Στλλόγου τούτου ώνομάσθη- 
σθησαν άμα τή ιδρύσει αυτού ή A. Υ . 6 πρήγκιψ διάδοχος 
τής Ελλάδος Κωνσταντίνος καί ό φιλέλλην πρήγκιψ Σάξ 
Μάϊνιγγεν. Τά κατά τήν ϊδρυσιν τού Συλλόγου τούτου καί 
ύπέρ αυτού άρθρα μεγάλης σπουδαιότητος έδημοσιεύθησαν 
έν Άθήναις ύπό τής έβδομαδιαίας « Έφημ.ερίδος τών Κυ
ριών» καί τής πολιτικής έφημ.ερίδος « Άκροπόλεως. »

Περαίνων ό κ. πρόεδρος έξέφρασε τήν λύπην τού Συλ
λόγου έπί τή άπωλεία τού άοιδίμ.ου Έλληνιστοΰ κ. C. 
Vosm ajer, έξέφρασε δέ τήν ευγνωμοσύνην τού Σωαατείου 
τοϊς κ. κ. Βόλτζ, R eyer καί Salvatori,  διά τούς ύπέρ 
τού Συλλόγου εύγενεϊς άγώνάς των.

Τόν λόγον λαβών ό πρόξενος τής 'Ελλάδος καί ταμ,ίας 
τού Συλλόγου κ. Ν. Βλάχος έδήλωσεν, ότι εύρηται έν τώ 
ταμ.είω τό ποσόν "262 φιορινίων έκ συνεισφορών ύπέρ τού 
Συλλόγου. Μεθ’ ο καί είσήλθον εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, 
καθ’ ήν συνεζητήθη ή πρότασις τού κ. Κ. 'Ρέγερ, όπως έν 
πάση πρωτευούση πόλει διορισθή άνταποκριτής τις τού Συλ
λόγου, όστις ύπέρ τών συμφερόντων αυτού νά μέριμνα, συν
τέλεση, δέ καί εις τήν σύνταξιν τού μεγάλου 'Ελληνικού τού 
Συλλόγου λεξικού. Τό τών άνταποκριτών ζήτημα άπεδοκι- 
μάσθη ύπό τού προέδρου, έξελέγη δέ έπιτροπή ύπό τών κ. κ.
Η. J .  Nastau-Nordenier, F. Μ. J .  Valetoy  καί
A . J .  Flament, όπως μελετήση τήν περί έκδόσεως τού 
λεξικού ιδέαν. Άπερρίφθη έπίσης ή περί άλλαγής τής ποοσ- 
ωνυμίας τού Σωματείου πρότασις. Ώνομάσθησαν έπίτιμα 
μέλη οι κ. κ. Boltz,R eyer  και Βαλιερης. Απεφασίσθη δε 
ή εί; πέντε γλώσσας έκδοσις τού πεοιοδικου, συμ.βληθέντος 
τού Συλλόγου μ.ετά τού οίκου Belli, όστις καί άναλαμβάνει 
τήν έκδοσιν ταύτην έπί έν έ'τος.

Μετά ταΰτα ό δόκτωρ κ. Muller έπρότεινεν, όπως άντί 
τής νέκρας άρχμίας Ελληνικής έπιδιωχθή ή εισαγωγή τής 
νεωτέρας ώς ζώσης, γένηται δέ άποδεκτή ή ύπο τών Ε λ 
λήνων άνεγνωρισμένη προφορά αύτής, άντί . τής, άπό τής
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17ης έκατονταετηρίδος έπικρατησάσης άσυμ.βιβάστου καί 
εσφαλμένης τοιαύτης.

Ή  πρότασις αύτη ύποστηρίζεται καί ύπό τού άξιοτίμου 
προξένου τής Ελλάδος κ. Βλάχου, έπερωτηθέντος παρά του 
κ. Van Eyk, έάν άληθώς οί Έλληνες συμφωνώσι περί 
προφοράς πρός τά, ύπό τού κ. Muller λεχθέντα. Μετά μι- 
κράν δέ άντίρρησιν τού Δ0? A b re sch , ότε ή Ελληνική 
γλώσσα μ.ανθάνεται, ούχί ϊνα παρά τών ξένων όμιλήται, 
άλλ ώς άποτελοΰσα άναπόστατον μέρος τής κλασικής πα ι- 
δεύσεως, καί εις τούτο έντονον τού κ. Müller δεαμαρτύρη- 
σιν άπεφασίσθη, ίνα συγκληθή διεθνές συνέδριον, έν αύτω δέ 
τά περί προφοράς τής γλώσσης θεσπισθώσι.

Καί ούτως έληξεν ή συνεδρίασις τού έν Άμστελοδάμου 
φελελληνικοΰ Συλλόγου.

’Α[χστόλοδαμ.ον. Ζ.

ΠΟΙ  Κ Ι Λ Α
Άβροφρ<’> ι·νη ΆγγΛιχή.-— Άγγλος τις προσήλθεν ε’ίς τ ι 

ζαχαροπλαστειον και εζητησεν εν βερμουθιον Ωραιοτάτη κόρη 
προσεφερεν αύτω τό ζητηθέν. Ο Άγγλος ένεχείρισε τή κόρη 
χρυσούν είκοσάγραγκον. Αύτη ένθουσιασθεΐσα έλαβε τό ποτή- 
ριον καί ; τοιαύτη γενναιοδωρία, είπεν, έχει άνάγκην άμοιβής, 
μ,εθ’ ό καί προσεκόλησε τά τρυφερά καί κατέρυθρα χείλη της έπί 
τού ποτηοίου. 'Ο "Αγγλος παραυτα έξήγαγε τού θηλακίου του δεύ
τερον ί ίκοσόφραγ'κον λέγων. Σάς δίδω άλλα είκοσι φρ. καί μοί 
δίδετε βερμούτι εις καθαρό ποτήρι.

Λύω»· παραίτιος ό ια ζνγ ίον .—  Παράδοξος ύπόθεσις έξεδικά- 
σθη κατ’ αύτάς παρά τοΐς δικαστηρίοις ’Ιταλικής τίνος πό
λεως. Κύριός τις Αύγουστος Έλσερ ένήγαγεν εις δίκην τήν σύ
ζυγόν του Άγίην έξαιτούμενος παρά του δικαστηρίου διαζύ- 
γιον δια τόν εξής λόγον: «'Ημέραν τινα, λεγει ό ένάγων, ή- 
«κουσα ότι ή σύζυγός μου ένηγκαλίζετο καί κατεφίλει άπλή- 
«στως τινά εις τό παρακείμενον δωμάτιον. Ωρμησα έν αύτω 
«καί συνέλαβον τήν δεκαεπταέτιδα γυναίκα μου σφίγκουσαν
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Μ Α ΡΚΕΛΛΑ  ΜΩΔΟΥΙ

Τούτο λοιπόν καί μόνον σέ εμποδίζει, είπεν εκείνη περι
χαρής. Τό κώλυμα τούτο αίρεται. Είμαι πλουσία. Εχω δεχα 
πέντε |-ιΛιάδας φρ. Διά τού ποσού τούτου ιδρύω έργοστάσιον 
τών συρμών, έχω τά έπιπλά μου ώς καί σύ τά ίδικα φου. Η 
πελατεία δεν θά μοί λείψη, αφού προσείλκυσα ήδη τήν συμπά
θειαν καί ύπόληψιν τών πλουσιωτε’ρων πελατίόων τής Κυρίας, 
παρ’ ή εργάζομαι. Νυμφευόμεθα λοιπόν καί θά είμεθα τό μάλ
λον εύτυχισμένον ζεύγ'ος τής ύφηλίου.

Καί πού εύρες τά χρήματα ταΰτα, ήρώτησεν έκεΐνος με ύ
φος αυστηρόν.

Μοί τά δίδει πρόσιυπον, όπερ μέ αγαπά καί μέ εκτιμά, εί
πεν εκείνη μετ’ έμφάσεως, καί όπερ μοί προσφέρει τό ποσόν 
τούτο,ίνα διευκολύνη τήν πραγματοποίησιν τών προσφιλεστέρων 
πόθων μου.

Άνθρωπος όστις σέ άγαπά, ύπέλαβεν όργίλως ό Άρμάνδος, 
προσπαθών νά ύπεκφύγη διά σκηνής ζηλοτυπίας. Καί διά ποιον 
μέ νομίζεις. Αύτά, Κυρία, δέν περνούν μαζή μου.

Η κόρη έζερράγη εις γέλωτας.
Τί ανόητος ό'που είσαι! Ζηλοτυπεΐς λοιπόν! τ ί χαρά ! ! ση- 

μεΐον ό'τι μέ άγ'απάς, καλέ μου φίλε. Αλλ’ ό αντίζηλος σου |

«εις τας άγκάλας της τόν Bruno τον ώραιότερον καί μεγαλο- 
«πρεπέστερον κύνα τής «Κέας γης» καί θωπεύουσαν καί ασπα- 
«ζομένην αυτόν θερμότατα. Τή παρετήρησα ολίγον αποτόμως, 
«ό'τι ή διαγωγή' της ήτον άτοπος καί άνάρμοστος εις λογικήν 
«γυναίκα* αύτη δε έν παραφορά, μοί άπήντησε ότι ήγάπα τόν 
«κύνα περισσότερον άπό εμέ, ότε δέ ήπειλησα ότι ήμην διατε- 
«θειμένος νά απαλλαγώ τού αντιζήλου τούτου, ή Άγίη ήγέρθη, 
«έξήλθε τού δωματίου καί έξηφανίσθη μετά τού κυνός. Εκτοτε 
«δέν επανήλθε παρ’ έμοί-»

Τό δικαστήριον έξέδωκε διαζύγιον. Ήπρός τον κύνα τής γυ- 
ναικός προτίμησις άποδεικνύει ύπέρ πάν αλλο τήν ποιότητα 
καί τά αισθήματα τού συζύγου, ώς καί τά διαρκή αισθήματα, 
καί τήν φιλοστοργίαν τών δεχαεπταετών συζύγων.

JlapâCoÇor Â a je l c r .— ’ Vsi τινι πόλει τής Αυστρίας περίερ
γον λαχεΐον διωργανώθη κατ’ αύτας. Τό έν λαχμίω άντικειμε- 
νον ήν γυνή ούχί ώραία. Οί έκδοθέντες λαχνοί ήσαν χίλιοι τ ι
μώμενοι έκαστος άνά 20 φρ· Μετά τήν έκκύβευσιν ό κερδίζων 
τήν κόρην θά ένυμφεύετο αυτήν,θα έλάμβανε δέ ώ; προίκα τάς 
έκτου λαχείου προερχομένας είκοσι χιλιάδας φρ. ’Εαν ό γ'αμ- 
βρός άπήρεσκεν εις τήν κόρην,αύτη εδικαιούτο να απαλλαγή τής. 
ύποχρεώσεως νά τόν νυμφευθή, άποζημιώνουσα αύτον διά τού 
ήμίσεως τού είσπραχθέντος ποσού. Δυστυχώς διά τους ευτυχείς 
αυτούς υποψηφίους ή αστυνομία έπεμβάσα κατέσχε τά χρήματα 
καί επέβαλε πρόστιμον εις τούς ίδρυτάς τού λαχείου.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κ αν I I .  Γ . Κ ί ρ χ ν ρ α ν .  ’Ελήφθη· δηρ.οσιευθήσεται. — Καν β .  θ ' .  

Κ α ι ρ ό ν .  Τπάρχουσι περιστάσεις, καθ άς προτιρ.οτερον εινε νά φανή τις; 
οχληρός ή υπερήφανος- κάρ,ετε λοιπόν τήν επισκεψιν σας. Καν Ε. I . Μ α 
δ ρ ί τ η ν .  Έλήφθη. Σχοινοτενές και άσχετον προς τά καθ ηράς’ ευχάριστου— 
ρεν διά φιλοφρονεστάτην επιστολήν.— Καν Α ί .  Δ. Α θ ή ν α ς .  Εν τοιαυτη 
περιπτώσει παραβλε’πει τις τους υπό τής συρρετριας επιβαλλορένους όρους. 
Τοποθετήσατε το όπου υπάρχει θε'σις και τά κενά περικαλύψατε δι οδοντω
τών πεποικιλρε’νων έξ Ipiouyoo λωρίδων — Καν Ε. Κ .  Κ α β α . λ . ί α ν .  Ε λή- 
φΟη· γράφορεν. — Καν Μ . Μ . Σ έ ρ ρ α ς .  Άποστε'λλονται ώς καί πριν διά

είνε γυνή, εΐνε ώραιοτα'τη κόρη ερωτευμένη ώς εγώ, καί έπιθυ- 
αούσα νά Ιξιλεώση τήν τύχην διά τής γενναίας προσφοράς της.

Καί πώς ονομάζεται ή γενναία αυτη προστατις;
Δέν δύναμαι νά τήν ονομάσω, χωρίς νά φανώ ακριτόμυθός, 

άλλά θά σέ παρουσιάσω πρό; αυτήν, ώς τή τό ύπεσχέθην ρητώς.
’Έστω, είπεν έκεΐνος. Άλλά ή πρσσφορά αύτη ό'ζει ελεημο

σύνης καί νέοι άνθρωποι ελεημοσυνας δεν όεχονται.
Ά ς λάβωμεν τό ποσόν αύτό ώς δάνειον, είπεν έκεινη, και 

θά τό πληρώσωμεν άφού κερδισωμεν την κληρονομιάν σου.
"Εχει καλώς, είπεν έκεΐνος κατερχόμενος τής άμάξης και 

προσφορών τήν χεΐρα πρός τήν νεάνιδα. Θά σκεφθώ περί όλων 
τούτων καί θά όμιλήσωμεν μετά τήν επάνοδόν μου. Άφού δέ 
διεμοιράσθη μετ ’ αύτής λιτόν καί πτωχόν γεύμα, άπεχαιρέτη- 
σεν αύτήν μετά σπουδής καί ήλθε πρός συνάντησιν τού προϊ
σταμένου του. Και έόώ ατυχία! ελεγε καθ εαυτόν. Αα πεσω 
εις τους όνυχας τής ενάρετου ταυτης μικρας, ητις δεν δύναται 
νά διαζεύξη τόν έ'ρωτα άπό τόν γάμον. Δεκα πέντε^χμλ. φρ. 
Μεγάλη δουλειά. Α! τον άχφεΐον τόν Δαρτουα εις ποιαν οικ- 
τράν καί προβληματικήν θέσιν μέ περιήγαγε.

* 4 ·  ,  , tt
’Ο Άββάς ’Ονέζιμος άπετάθη πρός τήν νοσοκομον λεγων: Ινα 

εξομολογήσω τόν ασθενή σας έκλήθην εδώ! * ¡
Τόν θνήσκοντα είπεν εκείνη.
'θ πνευματικός έπροχμορησεν προς την κλίνην, εν ή ο πα

σχών άνέμενε μετ’ αύξούσης άγωνιας. Η παρουσία τού ίερέως 
¿νεθάρρυνεν αυτόν. ^Εστρεψε τυρός αυτόν βλε[/.{χα σχεδόν έσβε- 
σαε'νον, άλλα εΐΑπλεων χαράς και φοβου. Η νοσοκ.ο[χος άττε-
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τοϋ αυστριακού πρακτορείου. Καν Ε ν .  ¿1. Κ .  Β ο υ κ ο υ ρ ε σ τ ι ο ν .  Εγραψα- 
μεν εγκαίρως. Έ φυοντίσαμΐν αμέσως' ελλείπουσιν ημίν λεπτομ=ρείς πλη- 
ροφορίαι.—  Κον Π. Χρ Γ α λ ά ζ ι ο υ .  Τοκομερίδια και ‘/.ρήματα διά τοϋ κ. 
Α . Κ . έλήφθησαν. Νε'αι συνδρομήτριαι ένεγοάφησαν. Κον Σ .  Σ .  Μ α γ ο υ -  
ρ έ λ ι ο ν .  Φορτωτική έλήφθη· μυρίας ευχαριστία; 8ι ευγενε'ς προσπάθεια;.
Κ αν Ε. Γ. " Α ν δ ρ ο ν .  Συνδρομή υμών μετ’ επιστολή; έλήφθη· άδυνατοϋμεν 
δημοσίευσα1, άποσταλέν’ γοάφομεν. — Καν Α. Α. Σ ο υ έ ζ .  Αροΰ εινε τόσον 
πιστή και σά; υπηρετεί μετά ζήλου, δσον γενναία και αν ρανήτε δεν βλά
πτει- ό καλό; άνθρωπο; δεν χαλα, διότι τόν έκτιμώσιν. Εινε εύρημα διά 
τόν αίώνά μας.— Καν Ε. Κ .  ' Α θ ή ν α ς .  Μα; άπευθύνουσι το'σα; και τοιαύ- 
τα ; ερωτήσεις καί έπιστολάς, ώστε ενίοτε λησμονώμεν νά άπαντήσωμεν εις 
■ολας· άλλως τε, έπί τοΰ παρόντος το γραρεΐόν μα; εινε άνάστατον, διότι οί 
ζωγράροι καί οί έργάται δεν έτελείωσαν τάς έν|αϋτω εργασία; τιυν. Μή 
λοιπόν παραξενεύησθε, 'εάν ή επιστολή σας Ιπαρέπεσε καί ώς εκ τούτου 
δεν άπηντήσαμεν έπαναλάβετε τήν έριότησίν σα; καί μή εισθε τοσον 
οξύθυμος. —  Καν Γ .  Σ .  Ν υ μ έ γ η ν .  Ή  εκθεσίς σα; δημοσιεύεται.
Κ α ; Κ α ; Α. Μ . ,  Ε. Κ . ,  Ε. Δ , β .  Ο ί .  Σ .  £., ΑΙ. Ν ., ’Α γ .  Γ ., Ε Κ . 
’ Α θ ή ν α ς  Άρχόμεθα σήμερον δημοσιεύουσαι σειράν1 άρθρων ει; απαντη- 
σιν των έν τή «Άκροπόλει» γραρε'ντων περί τής ηλικίας, καθ’ ήν πρεπει 
νά νυαρεύηται ή γυνή. 0 ά  προσπαθήσωμεν ’ νά ρανώμεν αντάξιαι των 
προσδοκιών σας. Κους Σ .  Γ . ,  I .  Ν ., Δ. Α.  Στείλατε τήν άπάντησίν σας 
εις τήν « ’Ακρόπολη/» πρό; δημοσίευση/. Εινε λίαν μακροσκελής και ολί
γον τραχεία καί απότομος, όπως δημοσιευθή έν τή έρημεοίδι ή μ ώ ν — Καν 
0 .  ΙΙειραια. ’Έχετε δίκαιον. Μή λησμονήτε όμως ότι έκ τής συζητήσεως 
πολλά τά καλά γεννώνται. 0 ά  έκτεθώσι βεβαίως καί έσραλμε'ναι και ορ- 
θαί ίδέαι. Τό κοινόν θά κρίνη καί θά έκλε'ξη "Αλλοτε εγραψαμεν περι 
γεροντοκορών. Λ ιατί νά δηλητηριάζηται ή ψυχή των, άροΰ γνωρίζουσιν 
•ότι άοκεί νά θέλωσιν, ίνα καταστώσι πολύτιμοι τής κοινωνίας παράγοντες. 
Κ αν Δ. Δ. Ό δ η σ ο ό ν .  Έ λήρθη. Γράρομεν. — Καν Δ. Μ .  Χ ί ο ν .  Ά τυχώ ς  
δέν δυνάμεθα νά ζητώμεν παρά 0εοϋ λόγον τών πράξεών του. ’ Επειδή 

•ομως βλε'πομεν πόσον τελείως τά πάντα επλασσε καί συγκρατεί, ορείλο- 
μεν νά άριέμεθα εις τάς θεία; καί άνεξερευνήτους αύτοϋ βουλάς. Ό  θά
νατος όσον καί αν πληγόνη τήν ψυχήν μας, δέν πρέπει ομως και να μάς 
καθιστά ασεβείς καί βλασρήμους.— Κον Α Σ .  Ά δ ρ ι α ν ο ν π ο λ ι ν .  θερμώς 
εύχαριστοΰμεσ δι’ ενθουσιώδεις κρίσεις καί ευμενή ύποστήριξιν. Συναλλαγ
ματική έκ 13 Λ . Τ . έλήρθη. Κ αί πάλιν τήν άπε ρον ευγνωμοσύνην μα; 
δι’ εύγενεΐς κόπους καί ρροντίδας. Γράρομεν. — Καν Μ .  π . Β ο ν χ ο ν ρ έ -  
σ τ ι ο ν .  "Εχετε δίκαιον. Ζητοϋμεν μυριάκις συγγνοόμην. "Ενεκα τής με- 
τακομιίσεως του γραφείου και τής έπικρατούσης εισετι άτας’.ας ήργοπορη-

■σύρΟνι καί οί δύο άντρες έμειναν μόνοι. Ουδέποτε είχον ίδει άλ- 
λήλους, άλλ’ ούτε έφαντάζοντο κατ’ εκείνην τήν στιγμήν οίος 
δεσμός αίματος συνήνου αυτούς.

Ό ίερεύς έλαβε τήν ψύχραν γείρα του άγωνιώντος, ήν έ- 
σφιγξεν ελαφρώς έν τή ίδικάί του. Πάσχετε, αδελφέ μου,τον 
ήρώτησε μετά γλυκύτητος.

Ναί, ειπεν ό πάσχων μέ φωνήν ασθενή. Αλλ ή ψυχή, έάν 
ή ψυνή ύπάρχη, ώς διϊσχυρίζεσθε σείς οί ιερείς, αυτή πάσχει 
πλειότερον ή τό σώμα

Αέν έχετε πίστιν εις τόν θεόν, είπεν ό ίερεύς. Αλλ εισθε 
δυστυχής, είσθε μόνος καί θέλω προσπαθήσει νά καταπραΰνω 
τήν ύστάτην ταύτην στιγμήν σας. Υποθέσατε ότι είμαι πιστός 
φίλος συμμεριζόμενος τάς βασάνου; σας, ή ίερεύς συγχωρών εν 
όνο ματ ι τού θεού τόν αληθώς μετανοούντα.

’Ο χι, άπήντησεν ό κακούργος άποτόμως καί φρικιών. Λεν 
θέλω φίλον...δέν σάς γνωρίζω "Αλλως τε δέν έχω εμπιστο
σύνην εις τούς φίλους θέλω ιερ έα ,.. .πνευματικόν έάν
ύπάρ/η άλλη ζωή .έάν ύπάρχη θεός έχω ανάγκην νά
συμβιβασθώ μετ’ αύτου Τούς άνθρώπους δέν τούς φοβού
μαι Τήν θείαν δίκην, έάν ύπάρχη Επειτα θά σάς έμπι-
στευθώ παρακαταθήκην τινά, ήν μόνον πρός ιερέα δύναμαι νά 
έμπιστευθώ.

Σάς άκούω ώς πνευματικός καί αντιπρόσωπος τού Θεού, 
αδελφέ μου.

Καί τό μυστήριον τής έξομολογήσεως είναι άπαραβίαστον;
’Απαραβίαστον απολύτως. Ούδείς άνθρώπινος ή εκκλησια

στικός νόμος έπιτρέπει εις τόν ιερέα τήν άποκαλυψιν του μυ-

σαμεν. Γράρομεν. Συνδρομή έλήρθη.— Κ α; Π. Σ .  και E t .  Μ . Α θ ή ν α ς .  
Ευχαριστώ; προσφέοομεν ΰμίν τήν ΰποστήριξίν μας. Σήμερον οημοσιευο- 

I μεν σχετικόν άρθρου.—  Καν Π. Α. Ά θ ΐ ] ν α ς .  Τό ποιημάτων σας εινε ω- 
1 ραίον, άλλ’ ακατάλληλον διά τήν εποχήν. Δημοσεεύσωμεν ή εις τά ημε

ρολόγιου τοϋ Β ' έτους ή εί; τήν εποχήν του Βιβλίον άπεστείλαμεν καί 
υπόλοιπον. —  Κον I I .  Γ κ .  Τ ή ν ο ν .  Ναί, άλλα φροντίσατε ν’ άποστείλητε 
τήν συνδρομήν σας· νομίζομεν ό τι είναι πλέον καιρός— Κον Κ .  Σ .  Φ .  Α ε -  
μ η σ σ ό ν .  Λεν μάς εί’χετέ ποτε υπ νθυμισε·. ότι σάς λειπουσιν οι αριθμοί ε
κείνοι, οϋ; άποστέλλομεν ευχαρίστως.— Καν Α Μ . Σ έ ρ ρ α ς .  Νέα συνδρο- 
μήτρια ένεγράφη. Άδυνατοϋμεν νά έννοήσωμεν τ ί συμβαίνει εί; τά αυτόσε 
ταχυδρομείου.— Κον Ν . Σ  Κ ό μ η ν .  Οίι'τε τό όνομα τής Κυρίας μάς γνω 
ρίζετε ο ϊτε τόν αριθμόν, όστις τή λείπει. Παράδοξος τρόπος τοΰ συνεννο- 
εΐσθαι. Μήπως μάς έξελάβετε προφήτιδας. — Κον θ  Τ σ .  Σ χ .  Κ ό ρ ι ν θ ο ν .  

Τήν συνδοομήν σα; έντό; συστημένης επιστολής.—  Καν Ai. Β .  Α ί τ ι ο λ ι -  

χ ό ν .  Ή  συνδρομή σα; έληξεν από Ιπταμήνου ήδη. Καν Σ .  θ .  Π ά τ ρ α ς .  
Εινε αληθής κυκεοίν. Καίτοι δέ ή δύσνοια δέν αποτελεί τό ούσιο/δέστερον 
χαρακτηριστικόν μα;, ου/ ήττον ουδέν άντελήφθημεν. Ευτύχημα ότι δέν 
άπεστάλη εις τήν περί ή; ό λόγος εφημερίδα. Α ύτα ί αί παρατονίαι άς μέ
νουν πάντοτε έν στενώ γυναικείω κύκλω.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Κοιτά, τ ή ς  ή μ ικ ρ α ν ία ς .  Μόλις αισθάνεσθε τά συνήθη τής ημικρανίας 

προμηνύματα, καταπίετε πριν ή καταληφθήτε δπ’ αύτη; ήμισυ κοχλιάριο» 
μικρόν άλατος κοινού. Ή  ημικρανία εί μή προληφθή εντελώς, παρέρχεται 
όμως έντάς ήμισείας ώρας. Ό  διάσημος νευρολόγο; Nothnahel διϊσχυ- 
ρίζετε ότι τό μέτρον τούτο εινε σωτήριον και κατά τής επιληψίας.

ΣΥΝ ΤΑΓΗ
Πώς ό ο ίνο ς  δέν ξ υ ν ίζ ε ι  "Οταν ό οίνος άρχίση νά ξυνίζη, πρός 

πρόληψιν έντελοΰ; καταστροφής αύτοΰ, ενεργείτε ώς έξης : Ρίπτετε εν τω  
βυτίω 'κάρυα, άτινα καίετε μέχρι; άναφλέξεως έπί άνημμένων ανθράκων. 
"Εκαστον κάρυον άναλογεϊ προ; 50 λίτρα; ο’ίνου. Μετα ταυτα κλείετε κα
λώ ; τό βυτίον καί άφήνετε ούτω έπί ό8 ώρας. Ό  οίνος άνακτα πάραυτα 
τήν προτέρρν γευστικότητα καί άρωμά του. ___ ____________________

M a d a m e  Dupont ; Lauréat de l’Académie de Musique de 
Genève professeur de piano et chant. .
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στηρίου τής έξομολογήσεως. Ούτε επι σωτήρια τής ίδιας ζωής 
η τιριής του ό πνευματικός δύναται νά παραβή τόν έκκλη-
σιαστικόν δρκον. ^

Καί έάν μετά τήν έξομολόγησιν μου δεν άποθάνω, όρκι,ε- 
σθε νά μοί άποδώσητε τήν παρακαταθήκην, ήν θέλω σάς έμπι- 
στευθη, όπόθεν καί άν μοί προερχηται αύτη;

Ναί, άδελφέ μου, προσέθηκεν ό ίερεύς, καί λαβών κάθισμα 
έκαθέσθη παρά τήν κλίνην τού πάσχοντος. Σάς άκούω, ειπε, 
λαμβάνων τάς χεΐρας αύτού. ’Ανοίξατε μοι τήν καρδίαν σας. 
Ούδείς έν τώ κόσμω τούτω άναμαρτητος, καί ό κάλλιστος 
ήμών έχει ανάγκην τής θείας επιείκειας.

'Ακούσατε με λοιπόν, είπεν ό Πέτρος μετά φωνής ασθενούς.

Ό  εερεύς-
ΓΙρό παντός άλλου έρευνήσατε υπό το προσκεφάλαιον μου.
‘Υπάρχει κλείς.
’ΐδού αύττί, είπεν ό ίερεύς.
’Ανοίξατε τό γραφείου αύτό. Εύρετε τήν πρός τά δεςιά θή

κην, έν αύτή υπάρχει κιβωτίου τ ι' λαβετε το.
Ο ’Ονέζιμος άκολουθών τάς οδηγίας τοΰ πάσχοντος ελαβε 

τό μικρόν κιβώτιου, όπερ έφερε προς αυτόν.
’Εν τώ κιβωτίω τούτω ύπάρχουσι τριακόσιαι δώδεκα χι

λιάδες φρ. προς δέ καί έγγραφον μεγάλης σπουδαιοτητος· Α- 
ποδέχεσθε τήν παρακαταθήκην ταύτην; Εάν αποθάνω θά έγχει- 
ρήσητε τό κιβώτιου εις πρόσωπον, οπερ θέλω σάς ύποδειςει 
καί θά καύσητε τό εν λόγω έγγραφον. Εαν ομως ,ησω θά μοι 
έπιστρέψητε, άρ.φότερα όταν σάς τά ζητήσω. (ακού.ουθει)

Έ κ  τ ή ς  Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς  τ ή ς  Β α σ ι λ ι κ ή ς  Α υ λ ή ς  Ν ι κ ο λ ά ο υ  Γ .  Ί γ γ λ έ σ η


