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Πασα παρατηρησις έπί της 
αποστολής τοο φόλλοο γ ίνετα ι 
δεχτή μόνον έντός Β ήμερων.

Εν τ φ  Έ ςωτερ-.κφ δε -χρ* χ -χ ρ ι το ΐς  
αντιπ ρ όσω π ο ι; ήμουν.
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Αία τα ανυπόγραφα αρθρα 
εύΟΰνετχι ή σοντάχτις αότων 
χορία Κ αλλιερόη Πχρρέν.

Τα πεμπόμενα ή μ ιν  χειρό
γραφα δημοσιευόμενα, ή μή 
δένέπιστρέφονται Ανυπόγραφα 
χα ι μη δηλουντα την δ ιαμο
νήν τής άποστελλοόσης δέν ε ί
να ι δεχτά. — Πάσαάγγελία αφο- 
ρωσα εις τάς Κυρίας γ ίνετα ι 
δεχτή. - Αί μεταδάλλουσχι δι- 
εύόυνσιν όφείλουσι νάχποστελ- 
λιοσι γραμαχτόσημον ¿»0 λεπτ.
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Σήμερον ή ((Έφημερίς τών Κυριών» εισέρχεται εις τό Β 

από τής έκδόσεως αύτής έτος. Ή  ημέρα αύτη υπενθυμίζει 
ήμΐν τάς συγκινήσεις και τήν δειλίαν υφ’ ής εϊχομεν κατα- 
ληφθή κατά τήν τού Α' αριθμού αυτής εκόοσιν, καθ ήν ημέ
ραν δηλ· άπετολμήσαμεν ήμ.εΐς πρώται εν Ελλαδι νά κ.α- 
τέλθωμεν είς τόν εύγενή μέν, αλλ’ επίπονον και ακανθώδη 
τής δημοσιογραφίας αγώνα, κ,αθ ήν ανεκηρυχθημεν υπερ- 
μαχοι τού φύλου ημών, καθ’ ήν τέλος υψωσαμεν την σημαίαν 
τής πνευματικής καί ηθικής χειραφετησεως τής Ελληνίδος 
γυναικός.

Τό βήμα ή ίλών ήν βήμα υψίστης σπουδαιότητος, κατανοη- 
θείσης ευτυχώς υπό πασών και πάντων, οιτινες μετ ενθου
σιασμού ύπεδέχθησαν τήν εκδοσιν τού Α εν Ελλάδι γυ 
ναικείου άποκλειστικώς φύλλου. Εις την ευμενή δε ταύτην 
υποδοχήν οφείλεται κατά μέγα μέρος ή ευτυχής πορεία η
μών, α ΐτινες ούδενά; έφείσθημεν μόχθου καί πάντα ήγωνι- 
σάαεθα άγώνα πρός όσον ένεστι έπιτυχεστεραν έκπλήρωσιν 
τού προορισμού τής « ’Εφημερίδας τών Κυριών».

'Η πάνδημο; επιδοκιμασία ής μ·εχ_ρι σήμερον ετυχεν αυτη, 
Τ διάδοσις αύτής άνά πάσαν την υπο Ελλήνων κατοικουμέ- 
νην χώραν, α’ι θερμαί συγχαρητήριοι επιστολα1, ας παρά προ
σώπων υψίστης φιλολογικής και κοινωνικής σπουδαιοτητο;

έλάοομ.εν καί καθ’ έκάστην λαμοάνομεν, πείθουσιν ημάς οτι, 
τά πρώτα δημοσιογραφικά δοκίμια ημών έπέτυχον πώς, ότι 
δέ προϊόντος τού χρόνου ή «Έφημερίς τών Κυριών» βελτιου- 
μένη κ.αί τελειοποιουμένη μεγάλως θέλει έπιδράσει έπί τού 
καθόλου βίου τής 'Ελληνίδος γυναικός.

' Υπερηφανευόμεθα δέ καί χαίρομεν άληθώς διότι κατωρ. 
θώσαμεν νά διέλθωμεν έν όλον έτος χωρίς καν κατά γραμ
μήν νά έξέλθωμεν τής προχαραχθείσης πορείας καί χωρίς 
νά προσκρούσωμεν είς τον σκόπελον τών πολιτικών δ ιαμα
χών, περιορισθεΐσαι αποκλειστικό»; είς μελέτην καί άνάλυ- 
σιν παντός ζητήματος άφορώντος είς τόν κύκλον σής γυνα ι- 
κός, έπιμείνασαι ιδία είς έπ ίτευξιν τής διά τής εργασίας 
χειραφετήσεως αύτής.

Δυνάμεθα δέ νά έλπίζωμεν ότι εντός ολιγιστου χρόνου τα 
έκ τής γυναικείας δοάσεως προκύψοντα καλά, και ή διά τής 
έργασίας ήθικοποίησις καί ανεξαρτησία τής γυναικός θέλουσι 
πείσει καί τού; μέχρι φανατισμού άντιφρονοΰντας ότι είχο
μεν δίκαιον καί ότι ή «Έφημερίς τών Κυριών» εθετο φραγ
μόν είς τήν έκ τής αεργίας όσημέραι έπιτεινομένην έκτροχία- 
σιν τής ηθικής διαπλάσεως τής γυναικός.

Ά λ λ ’ έάν ή Έφημερίς ημών άπροσκόπτως σχεδόν διήλθε 
τό πρώτον άπό τής έκδόσεως αύτής έτος, τούτο ιδία άποδο- 
τέον είς τήν πεφωτισμένην καί εύγενή συνεργασίαν τό»ν αξιό
τιμων κ. κ. συνεογατίδων αύτής, πρός άς δημοσία ή διευ- 
θυνσις έκφράζει τήν άπειρον αύτής εύγνωμοσύν/>. Ε λ π ίζ ε ι 
δέ ότι ή εύγενώς άναπτυχθεΐσα μεταξύ τό»ν Κυριών άμιλλα 
θέλει συντελέσει είς έπαύξησιν τού αριθμού τών συνεογατίδων 
αύτής, πρός άς κατά μέγα μέρος ή διεύθυνσις εναποθέτει τάς 
πεοί τούμέλοντος τής «Έφημερίδος τών Κυριών» ελπίδας της.

Είς ποό: τούτοις τών σπουδαιότατων παραγόντων τής έπι» 
τυχούς κατά τό παρελθόν έτος πορείας ημών, τύν  ένθαρ-
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ρυνάντων ημάς έν τοΐς πρώτοι; δημοσιογραφικοί; ημών ̂ βή- 
μασι είναι ό εν τε τή Έ λλάδ ι καί τώ έξωτερικώ Ε λ 
ληνικός τύπος, πρός 0ν δημοσία εκφραζομεν . ήν α 
πείραν εΰ,νωμοσύνην μας. ’ Ιδίας δέ άπονέμομεν ευχα 
ριστίας τή άξιοτίμω συντάξει τής «Νέας ’Εφημερίδας» καί 
«Άκοοπόλεως», ταϊς κορυφαίαις ταύταις συνάδελφοι;, αϊ- 
τινες καθ’ δλην την του έτους διάρκειαν ενεθαρρυναν ημάς 
διά της εύγενούς επιδοκιμασίας των καί διά τής εκάστοτε 
καταχωρίσεως των περιεχομένων τής «Εφημερίδας των 
Κυριών)). ^^____________

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΚΟΡΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤ· ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

Την παρελθούσαν Παρασκευήν έδόθη εν ταΐς αιθουσαις του 
Βαρβακείου ο προαγγελθείς χορό; υπέρ των άπορων κορασίων 
των δηυ.0"ΐκών σχολείων. Α α ιθο υσα ι ησαν λαμπρώς και πο- 
λυτελώς διεσκευασμέναι, άπειρον δε πλήθος ήρξα^ο άπό τής 
εννάτης συνοστιζόμενον. Την ΙΟην ακριβώς ώραν ή υπό τάν 
κ. Καίσαρην ορχήστρα άνέκρουσε τόν εθνικόν ύμνον, μετά 
μικράν δέ διακοπήν έγένετο ή έ-αρξις του χορού.

Αί επί τού χορού Κυρίαι επιθυμούσαι να εισαγαγωσιν 
έν τώ νεωτέρ'ο ημών βίω τά πάτρια, καί τιμώσαι τας έθνικάς 
ημών παραδόσεις ώρισαν έν τώ προγράμματι πρώτον τόν Ε λ 
ληνικά-χορόν όστ.ς έχορεύθη μετά ζωηρότητας πρωτοφανούς.
*0 γηραιός πατριάρχης τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας κ.Δ. Ν.Καλ- 
λιφορνάς, ό σεβαστός πολιόθριξ καί αρειμάνιος φουστανελλο- 
φόρος γέρων προηγείτο τού χορού επομένης τής σεβαστής αυ
τού συζύγου κ. Καλλιφορνα καί τής κ. Μανέτα συζύγου τού 
υπουργού τής Παιδείας καί θυγατρός τού αοιδίμου Γενναίου 
Κολοκοτρώνη.Τούτοις είποντο α ίλο ιπα ί τής επιτροπής Κυριαι 
καί πολλαί άλλαι Κυρίαι καί Κύριοι συγκεκινημένοι καί 
μετ’ ενθουσιασμού άκολουθοΰντες τόν προσφιλή καί σεοαστόν

γηραιόν οδηγόν αυτών. _ η . · ;
Ή  θέα τού σύροντος τάν χορόν σεβαστού ζευγους και αι

αναμνήσεις μεθ’ ών συνδέεται ο διά τού ιερού αίματος των Σου 
λιω τιδων έξαγιασθείς Ελληνικός χορός, ένεθουσίασε επί τό
σον τάς τε χορεύτριας, χορευτάς καί θεωμένους, ωστε μετ 
ε ν θ ο υ σ ι ω δ ώ ν  "καί έπανειλημμένων χειροκροτήσεων έχαιρέτισαν
ττίν τε 3νίχρζι.ν χ.λι το τέλος »0̂ . ^

Τούτον έπνίΛολούθ/ιταν οι έν τω προγρά^ατι δριζομενοι
χοροί, μετά πολλής τάξεως καί ζωηρότητας διεξαχθέντες,
καί έπισφραγισθέντες καί πάλιν διά του έλληνικυυ. Αι τοι-
αύτη ; φύσεως έσπερίδες πρώτον ήδη φοράν είσάγονται καί
Ιν Έ λλάδ ι. 'Η  πολυτέλεια καί οί έκ τής ψυχράς εθιμοτυπίας
επιβαλλόμενοι όροι κατείχον δευτέραν δλως θέσιν. Αί περι-
βολαί Κυριών καί Κυρίων έποίκιλλον άπό τού εντελώς άπλού
καί άπερίττου αέχρι τού πολυτελούς καί τυπικού. Τό σύνολον
δέ ήν άρμονικώτατον έν τή ποικιλία καί ή άποψις των υπο
απείρων φώτων άπαστραπτουσών αιθουσών μαγευτικωτατη.

Τον ύπέο τών άπορων κορασίων τών δημοτικών σχολείων
χορόν έτίμησαν διά τής παρουσίας αυτών πλήν τού κ. Δ. Ν.
Καλλιφορνα καί ό έπί τής παιδείαςΰπουργός κ. Μανέτας, ό
διευθυντής τής αστυνομίας κ.Στάΐκπς,ό παρεπιδημώ»ενταύθα
ομογενής τραπεζίτης κ. Κορωνιος καί πολλαι Κυριαι και
Κύριοι έκ τών τά πρώτα φερόντων παρ ήμΐν.

Αί άποτελούσαι τήν επιτροπήν Κυριαι Κυριαι Αικατερίνα 
Καλλιφορνα, Ζωή Μανέτα, Ζωή Μ παλτατζή, Ζαχαρούλα 
Ααμνή, Καλλιρόη Παρρέν, ΙΙιππίνα Βαλλώση καί Σόφια 
Σχλέϊμαν είργάσθησαν μετά ζήλου καί δραστηριοτητος, όπως 
καί αί εισπράξεις ώσιν ώς οίόν τε περισσοτεραι και ό χ̂ ορό, 
έπιτύχτί Συνεργός καί υπέρ τού σκοπού τούτου μετά ζή 
λου άνωτέρου παντός έπαίνου εργασθεις ήν ό γ-ωστος 
πρωταγωνιστών έν πάση φιλανθρωπική πράξει δημοφιλής 
κύριος ΜιχαηΛ Κ α τ σ ίμ π α . Ι η ς  ,ο^τις μετά πρωτοφανούς αύτα- 
παρνήσεως ειργάσθη υπέρ τού σκοπού ημών. Ο Κύριος ού- 
τος ζή διά τού; πτωχού; ναί έγκαταλελειμμένους και υπ=.ρ 
αυτών νυχθημερόν έργάζεται και μεοιμ.νά.

Ή  έπιτροπή δθεν τών Κυριών έκφράζει καί δημοσία τά ; 
ευχαριστίας αυτής πρός τόν ευγενή συνεργάτην ανδρα, ώς 
καί πρός πάντα άμέσως ή εμμέσως συντελέσαντα εις επ ιτυ
χίαν τής φιλανθρωπικής ταύττς εσπεριόος.

’Απείρους πρός τούτοι; ή έπιτροπή τών Κυριών εκφρά,ιΐ 
ευχαριστίας προς τάς φιλανθρώπους; Κυρίας καί Κυρίους.οιτι- 
νες άπέστειλαν αύτή χρηματικά; υπέρ τών άπορων βοήθειας 
καί ών τά ονόματα θέλουσι δημοσιευθή.

η : γ υ ν η

ΕΝ ΤΗι ΑΡΧΑΙΑι ΤΡΑΓΩΔΙΑι
(Σ υνέχεια  ϊδε προηγούμενου ιρύλλον).

’Εάν δέ ειλικρινώς καί άπαθώ; διασκεφθώμεν έπί πάντων 
τών ειρημένων, θέλομεν έξαγάγει τό τελευταίου τούτο συμ
πέρασμα περί τού βίου τών άρχαίων ημών Ε λλήνων δν η 
άρχαία τραγωδία άναπαρίστησι καί ίκανώς γνώριμον ήμΐν 
ποιεί : δτι ό άνήρ τότε καταχρώμενος τήν μεστήν πάν
τοτε άγάπης καρδίαν τής γυναικός καί μή άνταποδιδούς 
αυτή τά ίσα έν έναρέτω διανοία και σωφρονούση αισθητικό- 
τη τι καί γενναιόφρονι βουλήσει, έγ ίγνετ ο τό πρώτον καί το 
έσχατον αίτιον τής τοσούτον έν τή τραγωδία ειδεχθούς φαι- 
νομένης καταστάσεως τής γυναικός εν τή μητρική και τή 
συζυγική αυτής ίδ ιότητι.

· · · * * ’ *
Καί δή καταλήγουσα τήν διάλεξίν μου συγκεφαλαιώ κα ί 

άνακεφαλαιώ τά α ίτ ια , δΓ ά είπον δτι άλλοία παρίσταται 
έν τή  άρχαία Τραγωδία, οϊα βεβαίως καί έν τω πρακτικώ βίω 
τότε συνέβαινε ι έπαναλαμβανουσα οτι οί ποιηται της αρχ. 
Τραγωδίας έμόρφουν τοιαύτην τήν γυναίκα τό μέν  διά τήν 
ηρωικήν πάντοτε παρ’ αύτοΐς καταγωγήν τής τραγικής υπο
θέσει»;, δΓ ήν ή σαν υποχρεωμένοι νά παριστώσι τάς μορφάς 
τών δρώντων προσώπων ως κατα την αρετήν, την σ ω μ α τ ικ ή ν  
καί ψυχικήν μεγάλα; καί καταπληκτικά ;, ουτω και κατά τάς 
κακώσεις.

Δεύτερον διά τήν θρησκευτικήν μαλιστα της αρχ_. τραγω
δίας φύσιν, περί ού ικανά είπον καί τρίτον διότι ή περί τής 
γυναικός κρίσις έν τή έθνική τότε συνειδήσει, ή θέσις αυτής 
έντε τή οικία καί τή κοινωνία καί ή σχετικώς πρός ταύτκ 
άμφότερα διδομένη πρός αυτήν παιδευσις και ανατροφή εμορ- 
ί,ουν καί παρεσκεύαζον αυτήν τοιαύτην άναφορικώς τού συ
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ζυγικού καί τού μητρικού προορισμού της καί τής μετά του 
άνδρός συμβιώσεώς της.

"Ωστε ή γυνή είχε μέν κατά βάθος τήν γυναικείαν φύσιν 
τήν έοατεινή ι καί οοδόεσσαν, κατά τήν μορφήν όμως καί τους 
τοόπους τώνενερνειών καί έν γένει κατά το ήθος καί την οψινι II *
τούχαρακτήρος δέν ήτο γυνή, ή μέχρι τού ουδού τού νυμφικού 
θαλάμου, δτε ή δύσμοιρος πλέον εκείνη κόρη άθώα καί απο- 
νηρος έτίθει τόν νεαρόν αυχένα τηςόπό τόνβαρυν κχίανάδελφον 
τού άνδοός ζυγόν ούδέν μετ’ αυτής κομίζουσα δπλον αμ.υν- 
τήριον, ούδέν στοιχεΐον δυνάμεως ούτε ηθικής, ουτε διανοη
τικής. Διότι καί τοιαύτην άπαίδευτον και ηθικώς άδιαπλατον 
ήθελε τότε αυτήν ό άνήρ τών ιστορικών έκείνω,ν χρόνων. 
’Αλλά μόνον, ώ ; είκός, πολύτιμον θησαυρόν έφερε μεθ έαυτής 
τήν άφέλειαν καί τήν τρυφερότητα τής καρδίας τη;· Ή τ ις  
όμως ύτο τούς ελώδεις ύδατμούς τής τού άνδρος συνεχώς 
τότε αμφιβόλου ηθικότητας, καί υπό τόν καυστικόν ήλιον 
τής δεστοτική; αυτού έξουσίας, ήτο επόμενον οτι διεφθειρετο 
ούχί δυσχερώς καί μέχρις άγριότητος απεσκληουνετο.

Διότι δέν είχεν ή άπαλή εκείνη καρδία έν τώ βάθει αυ
τής τήν άνεξάντλητον ηθικήν ζωήν, καί τήν όύναμιν τού 
άντιστήναι γενναίως εις τνν περικυκλούσαν αυτήν εςωθεν πο- 
λεμίαν άτμόσφαιραν, καί διαλύσαι διά τών άκτινιον πεφω
τισμένου νοός τάς ζοφώδεις αυτής νεφέλας καί τα εξ αυτή; 
σχηματιζόμενα έν τώ ήθικώ τότε βιω τέλματα άποζηράναι 
καί άποκαθήραι.

Διά τούτο καί ή γέννησις κόρης έν τή οικογένεια δεν έθεω- 
ρεΐτο ο'σον ή τού άρρενος ευάρεστον και εΰμοιρον δώρημα τού 
Θεού τοΐς γονεύσιν, ώς καί κατά τούς ήμετερους έτι χρόνους 
όπου ό πολιτισμός δέν έξηκόντισεν έπαρκώς τάς ευεργετικά; 
αυτού άκτϊνας'διότι δέν ύπήρχεν έν τή διανοία τών αρχαίων 
εκείνων καίτοι τοσούτον σοφή και πεφιοτισμενη, η ευγενης 
ιδέα δτι καί ή κόρη δύναται διά τής πνευματικής καί ηθι
κής αυτής ίκανότητος καί χάριτος, παιδευομένη καί μορψου- 
μένη, ώς δει, νά συντελέση εις τόν προβιβασμ.όν καί τήν ευδαι
μονίαν καί τής οικογένειας καί τής κοινωνίας, καί τού έθνους 
καί τής άνθρωπότητος, έν γένει διά τής έρεύνης καί τής 
γνώοεως τού άληθούς καί τού καλού καί τού άγαθού καί 
διά τής έφαρμογής καί πραγματιόσεως αυτού έν πάσαις ταΐς 
ένεογείαις τού βίου. ι

’Αλλά ταύτα πάντα διώρθωσεν έπελθών δ θείος χριστια
νισμός, δστις είναι τό άγιον πνεύμα τής διά τού Λόγου τού 
θεού άναγεννηθείσης παγκοσμίου ζωής· δστις κηρύξας δτι: 
«Ούκ ένι Έ λλην καί βάρβαρος, ούκ ένι δούλος καί δεσπό
της, ούκ ένι άρσεν καί θήλυ, άλλ’ ίσοι πάντες έν Χριστώ τώ 
θ ε ώ .)) έγέννησεν, έθρεψε, καί άνέθρεψε, καί σύν τώ χρόνω, 
ακριβέστερου τών θεορρήτων αυτού άρχών κατανοουμένων, 
εις τελειότητα πάσαν προβιβάσει τόν περιλάλητον τών ήμε- 
τέριυν χρόνων πολιτισμόν. Διό εΰχαριστούμεν καί εΰγνωμο- 
νούμεν τώ κοσμοσυντηρίω τούτω πνεύματι, ού ή θεία· πνοή 
έπιδρα έπί πά ντω ν  δπεο τήν αληθή σχέσιν τού άνθρώπου 
πρός τό θειον έδειζε- δπερ πάντων έν τή οικία θέσει ήγα- 
γεν· καί τόν άνδρα έθηκεν, δπου δει άπέναντι, τής γυναι- 
κός, κ,αί ταύτην απέναντι τού άνδρός· άναδείζα; αυτήν καί 
ώς μητέρα, καί ώς σύζυγον, καί ώς άδελφήν, καί ώς θυγα

τέρα, γνησίαν ιέρειαν καί λειτουργόν καί εντολοόόχον τής 
θεία ; πρός τόν άνθρωπον άγάπης· καί τοιαύτην ρ.έν. ούσαν 
καί οφείλουσαν είναι έν τώ ποαγματικώ βιω, τοιαύτην όε 
έν τή νεωτέρα τραγωδία άπεικονιζου.ένην.

Σ α π φ ω  Κ. Λ ε ο ν ί ι λ ς .

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
Σ Υ ΓΚΕ ΝΤΡ Ο ΥΜ Ε Ν Ο Ν ΕΝ ΤΕ* ΜΕΣΗ1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ' ΤΑΞΕΙ-
’Αναρίθμητοι οί μέχρι σήμερον άσχοληθέντε-, καί άσχο- 

λούμενοί εις τό τών γυναικών ζήτημα. Ε ίννι τό ζήτημα τής 
ημέρας ή υ άλλον τού αιώνος τούτου, έν ώ τόσαι μεγαλοφυΐαι 
είδον τό φως καί έδωκαν φώς τή άνθρωπότητι. Αί γυναίκες 
έσχονκαί έχουσιν ενθέρμους οπαδούς καί συνηγόρους ώς καί 
άσπονδους καί άμείλίκτους εχθρούς. Ουδέτεροι τούτων εθηκαν 
τό ζήτηαα τής γυναικός εις τήν πραγματικήν αυτού θέσιν 
καί άναλόγως ποοέβησαν εις σχετικά ; έπ ’ αυτού μελετάς.

Οί μέν κηρύσσονται θερμοί ΰπέρμαχοι τής άνωτέρας πνευ- 
ματικής τής γυναικός μορφώσεως, οί δέ τής οικιακής τοιαύ- 
της ώς τής μόνης άναγκαίας καί καταλλήλου διά τε τόν 
προορισμόν καί τήν οργανικήν τής γυναικός κατασκευήν. 
Εντεύθεν πόλεμος αμείλικτος, συγγράμματα, όιατριβαί, 
διαλέξεις καί συζητήσεις πρός άμοιβαίαν καταπολέμη- 
σιν τών άρχών καί ιδεών έκατέρας τών ¡..ερίδων τούτων. 
Καί έφ’ δσον ό πόλεμος έξακολουθεΐ φανατικός, ΐδιοτελής, 
βασιζόυ.ενος εις άρχάς εσφαλμένα; δέν δύναται νά ή ή επ ι
βλαβής διά τε τούς διαπληκτιζομένου; καί τό άντικείμενον 
περί ό αί γιγαντομαχία·, αύται περιστρέφονται.

Δέν λέγομεν βεβαίως υπερβολήν άποκαλούσαι γιγαντομά- 
χους τόν Πλάτωνα, τόν Άριστο-έλη,τόν Σωκοάτην,τόν Πλού
ταρχον,τόν Ευρυπίδην, τόν Σοφοκλέα, τόν Φενελώνα. τόν Μον- 
τέγνιον, πόν Βολταΐρον, τόν Λιδεοότον,τόν Μύλλερον,τόν Μολ- 
λιέρον, τόν Δουμάν, τάν Κάντ, τόν Σιμονα, τόν M ichelst τόν 
Σχοπενχάουερ, τάν Rousseau καί τόσους άλλους διάσημους 
άνδοας,ών τά ονόματα ολοκλήρους σελίδας δύνανται νά κατα- 
λάβωτι. Πάντες ούτοι έπραγματεύθησαν τό τ ις  γυναικός 
ζήτημα έκαστος κατά τάς ιδίας άοχάς καί πεποιθήσεις καί 
έν σχέσει πάντοτε πρός τήν εποχήν ήν αντιπροσωπεύει, ουχ_ί 
δαως καί έκ μελέτης προκυψάσης έκ τού καθημερινού πραγ- 
ματικού βίου.

Τό ζήτημα τής γυναικός δέον να εξετασθή ουχι υ.τό γεν ι
κήν, άλλα υπό μερικήν έποψιν, άφού έν τή άνωτάτη καί κα- 
τωτάτη κοινωνική τάξει ζήτημα γυναικός δέ» υφίσταται. 'Η 
άριστοκοάτις καί πλούσια γυνή έχει τό μέλλον αυτής έξη- 
σφαλ·σμένον, άλλ’ ούτε φρονούμεν επιδιώκει ή ποθεί νά με- 
ταβάλλη τόν ήρεμον, ευτυχή, τρυφηλόν καί άναπαυτικόν βίον 
της μετά τού πολυκυμάντου καί πολυτάίράχου τού άνδρος 
τοι θύτου.

'Η χωρική γυνή, ή έργάτις, ή κόρη σελος τού λαού επ ι
δίδεται ά"ό τής παιδικής αυτής ηλικίας εις έργασίας χ ε ι
ρωνακτικά; ή χειοοτεχνικάς, οπως εξασφάλιση όι εαυτην 
τά ποός τό ζην χρειώδη. Νυμφευόμενη δέ εξακολουθεί ως 
έπί τό πολύ διαμοιοαζομ-ένη μετά τού άνόρός το .; κόπους,
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μόχθους καί δυσπραγίας τού χειρωνακτος, γεωργού ή τεχνίτου 
το-.ούτου. 'Υπολείπετα ι όθεν τάξις τις αύξανομένη από τής 
εποχής τής άνεξαρτησίας των διαφόρων λαών τόσον, όσον ή 
λειτουργία τής πολιτικής μηχανής, ή άνάπτυξις τής βιομηχα
νίας, του εμπορίου, και των διάφορων άλλων χρηματιστικών 
επιχειρήσεων καθιστώσιν άναγκαιοτέραν τήν σπανιζουσαν εν 
προγενεστέραις έποχαΐς τάζιν ταύτην. Αύτη είναι ή των υπαλ
λήλων. Τό γλίσχρον τού εισοδήματος τού άτυχους γραφειο
κράτου προσεγγίζει αύτόν τή εργατική τάζει- αι β ιωτικαί 
όμως άνάγκαι καί ή φύσις τής ένασχολησεως και αναπτυ- 
ξεως θέτουσιν αυτόν έν ίση μοίρα πρός τήν άνωτέραν εύπορον 
βιουήχανον καί εμπορικήν τάςιν.

Περί τήν άνεπτυγμένην όθεν τής τάξεως ταύτης γυναίκα 
περιστρέφεται ώς περί άξονα τό γυναικείου ζήτημα, εντεύθεν 
δέ καί τό οικογενειακόν, πολιτικόν καί κοινωνικόν τοιούτον.

Κατά τήν έπικρατήσασαν γνώμην ή γυνή αύτη μορφώνεται 
όπως καταστή καλή σύζυγος καί καλή μήτηρ. Κατά τάς 
έπιχρατησάσας 5ε συνήθειας αυτή στερείται των μέσων δΓ 
ών σήμερον αποκτάται ό σύζυγος. Είναι άπροις. Διατρέχει 
όθεν τόν κίνδυνον νά ριή τύχη τού προορισριού εκείνου, θν επί 
τόσα έτη είχον άσχοληθή ο; περί αυτήν. Επίκουρος τής άλη- 
θείας ταύτης έρχεται τρομερά καί άμείλικτος στατιστική , εξ 
ής άποδεικνύεται ότι έν τή μέση καί άνεπτυγμένη κοινωνική 
τά ξε ι, τούτεστι τή των στοατιοοτικών καί υπαλλήλων αι ή- 
μίσειαι γυναίκες μένουσιν άγαριοι. Πώς λοιπόν νά έφαρμόσωσι 
τας συζυνικάς καί μητρικάς ιδέας δΓ άς έμορφώθησαν και 
προωρίζοντο , Καί πώς νά έξοικειωθώσι τή ιδέα, ότι θέλουσι 
διέλθει άναμοι άπαντα τόν βίον αυτών, άφού διά τον γάριον 
καί ριόνον είσί προωρισμέναι ; πώς νά συντηρηθώσιν όταν άπο- 
λέσωσι τούς φυσικούς αυτών προστάτας : τούς γονείς. Πώς νά 
ριή δίακινδυνεύσωσιν αύται παρόν τε καί μέλλον όπως τύχμο- 
οι συζύγου τινός, οίος δήποτε καν ή ούτος. Καί εάν ό μετέ- 
πειτα  βίος αυτών είναι δυστυχής, δυσπραγής, εάν φέρωσιν 
ατυχείς έν τή κοινωνία υπάρξεις, τ ίς ό υπεύθυνος ή ή έσφαλ- 
μένη άνατροφη αυτών ;

’Εάν οί γονείς ριετά τήν εγκυκλοπαιδικήν τών υιών έκ- 
παίδευσιν κατέλιπον τούτους άνευ ώρισμένου σταδίου, όπως 
πράττωσι δια τάς θυγατέρας των, τ ι άλλο ήθελον καταστή 
οί υιοί ούτοι ή όχληρα τής οικογένειας φορτία ό>ς αι θυγα
τέρες ς Έάν ή κόρη πρός ήν δεικνύουσι ριέν τήν ΰπεράνω τής 
κεφαλής αυτής κρεμαμένην πνευριατικήν τροφήν, δεν δίδοιι- 
σιν όμως αύτή καί τήν κατάλλτ,λον κλίμακα όπως εύχερώς 
άνέλθη ώς οί υιο ί, έάν λέγωμεν, έμόρφονον καί τήν γ υ 
ναίκα οΰ μόνον ώς καλήν σύζυγον καί μητέρα— άα,ού δυστυ
χώς έν τώ αΐώνι τούτω τού υλισμού ό προορισμός αυτής επαυ· 
σεν ών μόνον τοιούτος— άλλ.ά καί ώς καλήν τεχνίτιδα καλλι- 
τέχνιν, έπιστήμονα ή δ,τι δήποτε άλλο, βεβαίως και την 
ευτυχίαν αυτής τε καί τής οικογένειας αυτής ήθελον έξ- 
ασφαλίσει καί πολλά κοινωνικά δυστυχήματα ήθελον προ
λάβει.

Περί Τήν τάξιν λοιπόν ταύτην άναγκη νά πεοιστραφή 
πασα ή μέριμνα ημών, έάν αληθώς έπιποθώμεν τήν βελτίω- 
σιν τής οικογενειακής και κοινωνικής ήυ,ών χαταστάσεως. 
Η έργάτις άς μείνη έογατις, ή τεχνΐτις επίσης άρκεί να

παράσχηται αύταϊς εργασία έντιμος. 'Η  άριστοκράτις δέ άς 
άσχολήται εις τό νά διέρχηται τάς ημέρας της παρά καλώς 
έφωδιασμένη θερμάστρα, δεχομένη καί άνταποδίδουσα έπι- 
σκέψεις, νυμφευομένη ή ού, άαΓ ού υπό πάσαν έποψιν τό μέλ
λον αυτής είναι σχεδόν έξησφαλισμένον. Ά λ λ ’ ή κόρη τού 
υπαλλήλου, τού άπορου άξιωματικού, ή έν τή μέση κοινω
νική τάξει άναγομένη, άς προετοιμάζηται καί μορφώνηται, 
όπως πάσαν ένδεχορένην άτυχίαν άσφαλώς αντιμετώπιση. 
*Ας έχη καί αύτή έν ώρισμ-ένον στάδιον πλήν τού τής συζύ
γου καί μητρός, όπως έξασκουμένη έν αύτώ καί τήν άγα- 
μίαν μετά καρτερίας καί φιλοσοφίας ύπομείνη καί τοΐς γο- 
\εύσι καί άδελφοίς άντί φορτίου άνακούφισις άποβή,'κα ί τον 
σύζυγον έν περιπτώσει άτυχούς γάμου άνακουφίση καί τά 
τέκνα έν τή χηρεία προστατεύση.

ΤΟ ΑΝΤΙΦΑΡΜΑΚΟΝ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ
«Οι δυστυχέστατοι τών άνθοώπων, λέγει συγγραφεύς τ ις , 

είναι εκείνοι, ούς ή εύνοια τής τύχης κατεδίκασεν εις τό νά 
σχοτώτωσι τ ο υ  x a ip ó r  τ ω κ » .

Φρονούμεν ότι έχει μέγα δίκαιον, διότι ούτοι, συνήθως, 
ύπόκεινται εις τήν δεινήν εκείνην ψυχολογικήν κατάστασιν, 
ήν εκφράζει ή λέξες a r i a .

ΓΙαοά ταΐς έργατικαίς τάξεσιν είναι άγνωστον τό πάθη- 
υ.α τούτο- ή πάλη, ό άγιόν πρός τήν ζωήν κεντρίζει καί έξε- 
γείρει πάσας τας ψυχικάς καί σωματικάς δυνάμεις καί 
παράγει τόν πυρετόν έκεΐνον τής δράσεως, μεθ’ ού άδύνατον 
ή άνία νά συνυπάρξη.

'Η  άνία είναι τό έσωτεοικόν έκείνο κενόν, δπερ ούδέν δύ· 
ναται νά πληρώση- είναι ή φυλλοξήρα τής ψυχής ή καταξη- 
οαίνουσα καί έρημούσα τόν παράδεισον τής άληθούς ευτυ
χ ία ς- είναι πολύ χείρων τού πόνου καί τού άλγους, έπειδή 
τό πάσχειν τουλάχιστον είναι ταύτό τώ ζήν, ένώ ή άδρά- 
νεια τής ψυχής ή χαρακτηοίζουσα πάντα υπό τής άνίας κυ- 
οιευόαενον είναι s θάνατος έν τή ζωή.

Τά δε άποτελεσματα τής ηθικής ταύτης νόσου ίιπάρχουσι 
λίαν επικίνδυνα.

'Ο άνήρ, ίνα άπαλλαγή τής θανασίμου άνίας. τής κατα- 
κλυζούσης τήν ψυχήν αυτού ρ ίπτετα ι με τ’ άκαθέκτου μανίας 
εις τάς ραδιουργίας τής πολιτικής,εις τάς περιπετείας άσκό- 
πων ταξειδίων,είς τήν δίνην τών ηδονών ή εις τάς συγκινήσεις 
τού χαρτοπαιγνίου, άναλόγως τής φύσεως αυτού- ή δέ γυνή 
. . . "Ω! ή γυνή, δυστυχώς, ρ ίπτεται έτι βαθύτερον πολ- 
λάκις- ρ ίπτετα ι εις τό βάοαθρον.

Αί μηδαμινότητες, ό κόσμος, αι διασκεδάσεις, ό κατά 
συνθήκην βίος δεν δύνανται νά πληοώσωσι πάντοτε τό ενδό
μυχον αυτής κενόν, δεν δύνανται νά σώσωσιν έκ τής άνίας 
τήν άδρανή αυτής ύπαρξιν.

"Εχει άνάγκην ισχυρών καί τεχνητών συγκινήσεων. 'Ως 
τά έγχορδα όργανα, «χει άνάγκην χορδοτονίας, δπως έκφέρη 
μελωδικούς ήχους καί ώς τά νενεκοωμένα σώματα δείται 
ισχυρού γαλβανισμού, ίνα δείξη φαινόμενα ζωής.

Τόν δε ηλεκτρικόν τούτον τιναγμόν μόνον τό πάθος δύ ■ 
ναται νά παραγάγη, μόνον τό πάθος, δπερ καταρρίπτει από
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τής κρηπίδος την θεότητα και μεταβάλλει τό άριστούργημα 
εις συντρίμματα.

Ιδού τίς ή συνηθεστέρα α ιτ ία  τής δυστυχίας τής γυναι- 
κός έν τώ άνωτέρω κοινωνικω κύκλω.

Ό  ιερός Αυγουστίνος είπεν ότι « 'Η  έργασία είναι ποο- 
σευχή».

Και είναι όντως, προσευχή, αφού σώζει, αφού είναι τό μό
νον άντιφάρμακον κατά τής άνίας.

Εν τούτοις δια τής λεξεως εργασία δέν έννοούμεν τήν 
άπλήν χρονοτριβήν, άλλά τήν άληθή καί δημιουργικήν έρ- 
γασίαν, διότι άνάγκη νά όμολογήσωμεν ότι έχει καί ή εργα
σία τούς dilettanti αυτής. 1

Είς στρόβυλος τού Strauss έπί τού κλειδοκυμβάλου π . 
χ ., ή τυπική άντιγραφή ιχνογραφήματος τίνος, ή κατά τό 
μάλλον και ηττον έντεχνος άπομίμησις λεπτοφυούς έργοχεί- 
ρου, η ή άνετος άνάγνωσις μυθιστορήματός τίνος en VOgue, 
δέν κλείουσι τή άνία τήν θύραν, έπειδή κατά ταύτα ούδέν 
σπουδαίον μέρος λαμβάνει ή διάνοια, ή ψυχή.

*Οχι ! Δέν ωφελεί ή μηχανική έργασία, άλλ’ ή πηγά- 
ζουσα έζ αύτού τού άτόμου, ή τιθεμένη είς ένέργειαν τήν 
δραστηριότητα τού πνεύματος, ή άσκοΰσα έστω καί κατελά- 
χιστ ον τγ)ν ̂ Τί[Λΐουργικνιν «ϊυνααιν, ην ο θεόζ ένεφυτευσεν παντί 
άνΐρώτ:οο.

Τοιαύτη έργασία καί περί τήν μελέτην καί περί τάς καλ- 
λιτεχνικας επιδόσεις καί περί αύτά τά γυναικεία έργα έφαρ- 
μοζομένη, δύναται μόνη νά προφυλάξη άπο τής άνίας.

Λέν είναι, πράγματι, άξιόζηλοι αί πλούσιαι καί εύγενείς 
εκειναι φύσεις, α ίτινες αρκοΰσιν έαυταΐς, α ΐτινες εΰρίσκουσιν 
έν τή δράσει τών ίδιων ηθικών δυνάμεων τήν άληθή εύδαι- 
μονίαν και ουδόλως έχουσι χρείαν εξωτερικών καί τεχνητών 
ίλατηρίονν, όπως άπολαύωσι τής ζωής ;

Δέν είναι αληθές ότι ήθελεν υπάρχει έπ ί τής γής περισ
σότερα ευτυχία άν ήτο δυνατόν νά φυγαδευθή ή άνία ;

Ε ι ρ η ν η  Λ α χ α ν α

Επί τώ θχνάτω τού δαφνοστεφούς αύτοκράτορος τής Γερ
μανίας 1 ουλιέλμου τού Β/. δημοσιεύομεν τήν υπό τής έν 
Βερολίνω εύγενούς συνεργάτιδος ήμών κ. ΦΛωρεχτίας Φουτ- 
τονχΑή— ής το όνομα κατά τυπογραφικήν παραδρομήν παρ- 
*λήφθη εν τώ παρελθόντι φύλλω— άποσταλεϊσαν ήμίν βιο
γραφίαν τής μητρός αύτού Λουίζης τής Πρωσσίας. Έ κ τής 
βιογραφίας αύτής καταφαίνεται, δτι τά υπό καλής μητρός 
«νατρεφόμενα τέκνα άναδείκνυνται μεγάλοι καί περιφανείς 
πολίται.

Λ Ο Υ ΙΖ Α  Τ Η Σ  Π Ρ Ω Σ Σ ΙΑ Σ
Ο Ιωάννης Παύλος (Jean P au l) γράφει περί αύτής. «Πριν 

■γεννηθή έπαρουσιάσθη ό προστάτης άγγελός της (genius) 
■ένωπιον τής ειμαρμένης καί είπεν : "Εχω πολυειδεΐς στεφά
νους διά τό γεννηθησόμενον παιδίον- τόν έξάνθέων τής ώραιό- 
"^τος, τόν εκ μύρτων τής συζυγίας, τό στέμμα βασιλέως, 
τόν δχφνενον καί δρύϊνον στέφανον γερμανικής φιλοπατρίας, 
•υν τουτοις ό έ  καί άκάνθινον στέφανον : τίνας τούτων νά

δωρισωμαι αυτω. κΔός αυτώ πάντας τούς στεφάνους καί τά 
σ.ομματα σου, ειπεν ή ειμαρμένη, άλλά μένει άχόμη είς, ό- 
στις α ξίζει παντας τους λοιπούς». Καθ’ ήν ημέραν έστεφεν 
ο νεκρικός στέφανος τήν σεμνοπρεπή κεφαλήν αύτής ένεφανί- 
σθη παλιν ο άγγελος καί διά τώνπεριλύπων καί δακρυόντων 
οφθαλμών του ηρώτησε. Τότε άπεκρίθη φωνή τις «άνάβλε- 
ψον». Και ό θεός τών χριστιανών ένεφανίσθη.

Τόν Μάρτιον τού 1776 έδέχθη ή γή τήν πριγκήπισσαν 
Λουίζαν. Η πρόωρός απώλεια τής μητρός της είνε τό πρώ
τον νέφος τής ζωής τής πολυπαθούς βασιλίσσης. Έ ξαέτις
■ ο .ε η Λουίζα αισθανεται βαθέως τά δυστύχημα καί οί εδ
ραίοι κυανοί της οφθαλμοί χύνουν πικρά δάκρυα. Τήν άνα-
■ ροφςν αυτής ανελαβεν ή μάμμη της, κόμησσα τής Δαρμ- 
στα της και πολύ πεπαιδευμένη γυνή- παρ’ αύτή ΰπήρξεν ή 
παιδική της ηλικία ιλαρά καί πλήρης ζωής.

Μόλις δεκαεπτά Μχΐων ρόδα ήνθουν έπί τών παρειών τής 
νεας νύμφης, οτε εν τελετή τ ιν ι εν Φραγκφούρτη συνηντήθη 
μετα τού διαδόχου τής Πρωσσίας. "Ερως συνδέει πάραυτα 
τας δυο καρδιας καί τά Χριστούγεννα τού 1793 βλέπομεν 
τούς νεόνυμφους δεχόμενους έν Βερολίνερ τά δείγματα τής 
μεγάλης τού λαού των άγάπης. 'Ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος 
ουδεποτε ελησμονησε τήν εσπέραν εκείνην τού Μαρτίου έν 
Φραγκφούρτη, καθ’ ήν άνέτειλεν έν αύτώ ό φλογερός τής 
καρδιας ήλιος, ο πρώτος καί μόνος ιερός του έρως. Μετά 
τόν θανατον τής πεφιλημενης του συζύγου εμεινεν έν αύτή 
άνεξίτηλος ή’ άνάμνησις τής πρώτης έντυπώσεως, ήν τώ εκα- 
μεν η ευραια δεκαεπταετις πριγκήπισσα τού Μεκλεμβούργου.

Τό νεον ζεύγος ήτο ωραϊον και εύτυχές. 'Ο Φρειδερίκος 
Γουλιέλμος ήτο εχθρός τής ετ ιχ έ τ ζας .  Έφέςετο πρός τήν 
Λ ουί,αν μετα τής απαιτουμενης πρός φίλην σύζυγον οίκειό- 
τητος και ουχι μετά τής συνήθους έν τή αύλή ψύχρας εύγε- 
νειας. Ως άκου«} προσαγορεύεις τήν πριγκήπισσαν σύ, είπε 
ποτέ πρός τόν διάδοχον ό βασιλεύς, όστις τήν ώνόμαζε «πριγ- 
κήπισσαν τών πριγκηπισσών». Τήν στενήν αύτών αγάπην δει- 
κνύουσι καί άλύ.α περιστατικά. «Δόξα σοι ό Θεός ότι είσαι 
πάλιν σύζυγός μου, αναφωνεί ποτέ ο Διάδοχος- μετά τήν 
τελετήν έφόρεσεν ή Λουίζα πάλιν τήν άπλήν της φιλόκαλον 
στολήν τού οίκου». Καί μή δέν είμαι πάντοτε ; —  "Αχ! όχι 
πολύ συχνά πρέπει νά είσαι πριγκήπισσα.

Τώ 1777 άπέθανε Φρειδερίκος Γουλιέλμος ό II. Είμαι 
βασίλισσα, έγγραφε τότε ή Λουίζα είς τήν μάμμην τη ς» . 
κα·. εκείνο τό οποίον μού προξενεί τήν μεγαλειτέραν χαράν 
εινε, ότι δεν θά είμαι πλέον ήναγκασμένη^ ν’ άριθμώ τάς 
άγαθοεργίας μου μετά τόσης ταραχής».

Οί ποιηται άμιλλώνται τίς περισσότερον νά έπαινέση τήν 
Λουίζαν. Καί αυτός ό Γκαίτε ίδά>ν αυτήν, όμιλεΐ περί «ούρα- 
νίας έμφανίσεως» καί βέβαιοί, ότι ή έντίπω σ ις, ήν τώ έκαμε 
δέν θά έξαλειφθή ποτέ.

Πάντες ήλπιζον διά τής βασιλίσσης τήν άκμήν τών έπι- 
στημών καί τεχνών. 'Η ειρήνη τού τόπου έφαίνετο στεοεω- 
μένη, ουδεις εχθρός έφαίνετο άπειλών αύτόν. ’Α λλ’ αίφνης 
ένεφανίσθη έχθρός φοβερός, ό Ναπολέων, καί άπ ’ αύτής τής 
έποχής ή εύτυχία στ.έφει τά νώτα πρός τήν Λουίζαν, ίνα 
μή τήν προσμειδ'ιάση ποτέ πλέον. "Οτε τώ 1806 έκηρύχθη
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ό πόλεμος τής Πρωσσίας κατά τής Γαλλίας, ή βασίλισσα I 
ήτο εις Puemont χάριν τής υγείας της. Ά λ λ ’ δταν τα 
στρατεύματα έξεστράτευσαν οδηγός των ήτο αυτή ή ιδία και 
μόνον οτε ό σύζυγός της έξέφοασε την επιθυμίαν του, έγκα- 
τέλιπε τό πενίαν τής μάχης, ΐνα έλθη εις Βερολινον.Ποό τιυν I 
πυλών όμως προφθάνει αυτήν ό άγγελιαφόρος και τή φερει 
τρομεράν αγγελίαν. Ή  μ ά χ η  τής Gena είχεν άπωλεσθή.

Εις τό άκουσμα τούτο εγκαταλείπει ή βασίλισσα μετά 
των τέκνων της έν μεγάλη βία την πρωτεύουσαν· ποός Ή 
τούς περί αυτήν υιούς της : «Με βλέπετε εις δάκρυα, 
ε ίπε. Κλαίον την κατάπτωσιν τού οίκου μου καί την απώ
λειαν τής δόξης, μεθ’ ής οί πρόγονοι καί οί ηγεμόνες σας 
έστεφάνωσαν τό γένος Hohenzolern. Ή τύχη κατέστρεψεν 
έν μια ημέρα οικοδόμημα, εις την άνύψωσιν του όποιου ειργά. 
σθησαν επί δύο εκατονταετηρίδας άνδρες μεγάλοι. Δεν υπάρ
χει πλέον ποωσσικόν κράτος, τρωσσικός στρατός, εθνική δό
ξα 1 __  ”Α/, υιοί μου, εισθε εις ηλικίαν, καθ’ ήν 5 νους δυ-
νατα ι νά εννοήση καί αΐσθανθή τήν μεγάλην συμφοράν, ήτις 
μάς μαστίζει. Εις τό μέλλον, δτε ή μήτηρ σας καί ή βασί
λισσα δεν θά ζή πλέον, ανακαλέσατε εις τήν μνήμην σας τήν 
δυστυχή ταύτην ώραν. Μη άρκεσθήτε εις δακρυα μονον. Ε
νεργήσατε, άναδείξατε τάς δυνάμεις σας· ίσως ο προστάτης 
ά-'γελος τής Πρωσσίας κατέλθτ, έ φ ’ υμάς τέκνα μου, έλευθε- 
οώσατε τότε τόν λαόν σας από τής αισχύνης, τού ονείδους καί
τής ταπεινώσεω: εν ή τ ή κ ε τ α ι ................... » Π επιστολή τε-
λειόνει διά των λέξεων : ((’Εάν σά; λειψή ο ποθο; τής ανα-
κτήσεως τής προγονικής εύκλειας, θά είσθε ανάξιοι τού ονό- 
υ.ατος πρίγκηπες καί έγγονοι Φρειδερίκου τού μεγάλου»

("Ε πεται συνέχε ια )

Η ΟΡΦΑΝΗ ΝΕΑΝΙΣ
KVTA TUN ESIIKI’ .VN ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Βορρά: πνέει π α γώ νω ν τά  π ίρ ιζ  εν νυκτ ι ζοφερά κα ι αγρ ια , 
σ,ιλων κάποτε μέγ ιστον κΟμα, ποΟ γ ε ίρ ε ι  δεινή τρ ικ υμ ία  !_
Ή  σελήνη  τό κάτ-υχρον φως τ η : ,  ρ ίπ τε ι ηοη ρυθι^ουσα τ ο μ μ α , 
iv κατό π τρ ιυ  μα ρ μ α ίρ ο ντι οπερ. τ '  ούρανου τό γλυκ ύ  φέρει χρ ώ μ α  | 
Είναι νύζ ψ υ ν ή  ζω σα κ α μ μ ία  1 .. .πρός τό κ ύμ α  απευθύνετα ι μονον, 
α ία  κόρη γυμνό  π ο υ ί ω ρα ία , σ ιγ α λά  μειδιδ,σα μέ πόνον !
Μειοια . ώ ! μ ε ιδ ίαμα  ποΤον ! 1 ειρωνείαν ’ ςτήν μαύρην της μοίραν 
ή τ ι:  Φεύ 1 ε ί:  του τάφου τ η :  ήδη τήν ό>θεϊ τή ν  κ λαυσ ίγελον θύραν ! 
Μειδιά . . . ίλ λ ά  τρέμει ώς φύλλον ! . . .  μειδ ιά , ά λ λά  κ λα ίε ι πικρ&ς 
ήτο  μόνη ’ςτό ρεΰμα του βίου, έστερεΤτο πατρός κ α ί μητρός  
ώς νά ήτο  θεά τ(όν κ υμ ά τω ν , του φωτός καί τοΰ σκότους αυτή  
ώ- νά ή το , τ ις  οίδεν οπο ία , νύμ φ η  ζω σα . θεά ή θνη τη  !
Έ π λα να το  . . . νά εύρη έζήτε ι, εις τόν κόσμον ώς σύντροφον μ ίαν  
κ α ί το ια ύτη ν  εξέλεξε τέλος τήν λυσσώοη α υτή ν  τρ ικ υμ ία ν  .
Ε ίναι νύς άποκρ ω  ά π ό ψ ε! ! ε ίνα ι νύκτα  χορών καί α σ μ ά τω ν, 
κ ι' α ύτή  μόνη ώ ρα ία  νεάνις, έπ ί βράχω ν σκληρώ ν έπλανατο  . 
’Ε π λανάτο  . . ζη τώ σ α  μ ο νά χ η , εις τά  αγρ ια  σκότη νυκτος, 
δ τ ι ά λ λη  ζητετ εις τόν κόσμον, έν τ ψ  μέσψ  χορών κα ί φω τός. 
’ Ε πανήλθες λο ιπό ν, λέγει, π ά λ ιν , ώ έσπερα σκλη ρ ά ; άποκρεω,  ̂
κ’ έγώ μ ό νη 'σ τά ν  ά σ π λα γχ νο ν  κόσμον, Φεΰ ! κα π ά σ χ ω  κ α ι φρισσω

καί κ λα ίω  !
'Ε π ανήλθε: εις ά λ λ ο υ ; μ ί γ έλο ια , u i  γ ΐά  μένα ομοιάζεις τ'ο κ ύμ α ,  
ο π ’ έν ώ σ ιγαλά  μάς μεθύσκει μ α : βυθίζει γ ΐά  π ά ντα  ’ ς τό μ νή μ α  . 
Καί λυσίκομος έφώ ρμησ ’ ή κ ·ρη, εις τό χάος ευθύς τό βαθυ. 
κ α ί τό κ ύμ α  α ύτή  έγκ ο λπ ο ύτα ι, κα ί μ ί ποθον π ολυν το φ ιλ ε ΐ .
Το φιλεΤ ! . . άλλά uaÖOo φαρμάκι τήν ποτίζει άγάλχα το κύμα,  ̂
τήν φ ιλεΐ κΓ αύτό τότε μΙ βία καί τής δίδει γ ΐά  -ά ντα  τό μνήμα. 

Έ ν Μ εγάλψ Κεσερλή τή  Η α Φεβρουάριου 1888.

Μ Λ ΡΙΚΑ ΠίΠΪΖΑ.

ΜΗΝ Α Π Α Τ Α Τ Ε  Τ Α  Μ Έ Ρ Α
Τά μικρά Ί/εύδονται, διότι οι μεγάλοι όιδάσκουσιν αυ

το ί; τ ό ’'εύδος. Είναι αληθές δτι η διδασκαλία των χύτη ε ί
ναι απρομελέτητος καί έκ τού προχείρου, είνα ι, μάλλον ε ι-  
πεΐν, αί άρχαί τής πρακτικής των αμαθών πα ιδαγωγίας, ήτις 
ίο; πάν κακόν ερριζώθη και διεκλαδωθη εν απασαις ,αις κοι 
νωνικοϊ; τάξεσιν. Δύο μικρά κοράσια παίζουσι μετά τών μ ι
κρών φίλων των έν τιν ι κήπω. ’Ά γωμεν, λέγει ή τροφός, θά. 
επανέλθωμεν αύριον. Καί τό αύριον αυτό δεν ερχεται πο
τέ. Ή  μικρά ελαβε τό πρώτον μάθημα τού ψεύδεσθαι.

'Η μικρά ασθενεί. 'Η μήτηρ λέγει αυτή : π ιε παιδί μου,, 
τό φάρμακόν σου, είναι γλυκύ, ώραιον ιδε πως το πινω και 
εγώ .Ή  μικρά δελεάζετα ι, π ίνει τό φάρμακον, πλήν φεύ ! εί
ναι πικρόν ώς δηλητήριον. Ή  μήτηρ εψευσθη. Θά είναι άρα 
πιστευτή εις τό μέλλον ; Το μικρόν υπό ιδιοτροπίας η κακο· 
διαθεσίας ορμώμενον κλα ίε ι, φωνάζει, κτυπά του; πόόας. 
Τώρα θά σέ πάρη ή γραία, η ο κλητήρ ή αγνοώ τις άλλος.
Τό μικρόν παύεται υπό τρόμου, πολλάκις ή υγεία του προσ
βάλλεται· πείθεται δέ έκ τών υστέρων δτι ή μήτηρ έψευ- ;. 
σθη διά νά απαλλαγή τών φωνών του. Δ ιατί λοιπόν vdt 

I αή ψευσθή καί αύτό, δπως απαλλαγή επιπλήξεων και τι- 
I μωριών.

Καί τίς ο ένοχος εάν το μικρόν τούτο θεωρή τό νεύδος 
φυσικώτατον. Παρά τοΐς πλούσιοι; καί τοϊς πτωχο ί;, εν τε 

I ταίς πόλεσι καί τοί; χωριοις ουδείς διστάζει νά απατα τα 
μικρά πα ιδ ία , ώς έπί τό πλείστον δέ άνευ ούδεμιάς ανάγκης. 
Ύπαρχουσιν άνθρωποι οΐτινες τηρούν τάς υποσχέσεις των και 
απέναντι κλεπτών καί ληστών έτι, δ ιατι λοιπόν νά θεωοώ- 

I υ.εν τά τέκνα μας χειρότερα τών κλεπτών. Ο απατωμένος:
I άπατά. Καί τίς έξ ημών έχει τό δικαίωμα νά τιμωοήση το- 

ψευδόμενον τέκνον της, εάν καθ εκαστην ψευδν,ται πρόί 
αύτό :

'Ο άνθρωπος,κατά τόν ’Αριστοτέλη, είναι ζώον μιμητικόν·· 
ό π α ΐ; μάλιστα ώς έκ τής ζωηρά; φύσεως, καί απειρίας του· 
μ ιμείτα ι έξ ίσου τό καλόν καί τό κακόν. 'Η διδασκαλία καί 

I αί θεωρητικά! νουθεσίαι είναι δι’ αύτόν πράγματα ακατα- 
I ληπτα , ένώ τό παράδειγμα είναι ό τύπος, δν πιστώς ακο

λουθεί. ’Εάν διά τήν ανατροφήν τών παίδων ετίθετο ως β®*· 
σις είλι-κρίνεια καί φιλαλήθεια, λαμπρούς καρπούς ήθελε- 

I δρέπει πάσα μήτηρ. Πάσα άληθώ; φιλοστοογος μήτηο οφεί
λει νά μή υπόσχηταί τι πρός τά τέκνα της, όπεο δεν θελεΐ- 

I ή δέν δύναται νά τηρήση. Νά μή απειλή οταν δέν σκεπτηται 
I ή δέν δύναται νά τιμωρήση. “Αμ’ ώ: το τεκνον αρξηται ομι

λούν, άς μάθη νά λέγη τήν αλήθειαν, καί άμ’ ως αρχιση ν* 
σκέττητα ι, ή πρώτη σκέψις αύτού έστω : Οι γονείς μου δει» 
μέ ήπάτησάν ποτέ, οφείλω νά ήμαι φιλαλήθης.

Π Ο Ι Κ Ι Α Α
Έ β ω τ ε ρ ε κ ά .

Ή  εν Π ειρα ιε ϊ φι-Ιόκτωχος τών Κυρίων i τ α ί ρ ι α .—Μετ 
εΰχαριστήσεως άγγέλλομεν τήν έν Πειοαιεΐ σύστασιν φίλο--  ̂
πτωχού εταιρίας τών Κυριών υπό την προστασίαν τής Αυτήίί , 
Μεγαλειότητος τής: βασιλίσση-ς ήμ-ών.

ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΩΝ Κ ΓΡΙΩΝ 7

'Η υπό τής βασίλίσσης δ ι ο ρ ι σ θ ε ί σ α  επιτροπή τής εταιρίας 
-ταύτης συνίσταται υπό τών κ. κ. ’ Ασπασίας Θ. Ρετσίνα, 
■δημάρχου, Μαρία; Γρυφ. Μουτσοπούλου, ’Αφεντούλη, Ά σπα 
βία; θ .  Ίωάννου και Ά μ α Α θ ί α ;  Σωνιέρου καί έκ τ » ν  δ ε
σποινίδων Μαρίας Α. Μιαούλη καί Σοφίας Λέλη.

'Η βασίλισσα δΓ επιστολής τή ; μεγάλης κυρίας τή ; τ ι 
μής κ. Θεοχάρη ανήγγειλε πρός τόν δήμαρχον Πειραιώς κ. 
■Θ. Ρετσι αν τήν ίδρυσιν τής 'Εταιρίας ταύτης, συνιστώσα 
•θερμώς αυτό δ π ν ; ποσόν τι τών έκ τή ; συναυλίας υπέτ των 
πτωχών είσπραχθέντων χρημ-άτων, παραχωρηθή τή νεοσυστά- 
τω ταύτη φιλοπτώχω εταιρία, λίαν δε προθυαως ό κ Δή
μαρχος ΰπεσχέθη τήν υπέρ αύτής συνδρομήν του. 1

’Ελπΐζομεν δτι τό φιλάνθρωπον παράδειγμα τών Κυριών 
■τής γείτονας πόλεως θέλουσι μ μηθή αί απανταχού Έ λληνι- 
δες, άναλαμβχνουσαι νά εργάζωνται, μεριμνώσαι καί άνακου- 
•φίζωσι τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα.

ϊί ’Εκιθεώρησκ; τω ν  όημ,οτ ιχώτ σ χ ολ ε ίω ν . ’Από τής πα- 
ρελθούσης εβδομάδας ό γενικός επιθεωρητής τών δημοτικών 
σχολείων τού κράτους ήρξατο έπισκεπτόμενος τά δημο
τικά σχολεία. Μεταξύ άλλων έπεσκέφθη, ίο; πληροφορούμεθα, 
καί τήν β' δημοτικήν σχολήν τών θηλέων, παραμείνα; έν 
αύτή έπί ικανήν ώραν καί ζητήσα; πληροφορίας περί τών 
ελλείψεων τής σχολή; ταύτης. Η μ είς  νομ.ίζου.εν δτι ήοκει 
μόνον ή θέα τής σχολής καί ό ατμοσφαιρικό; άήρ, δν ό κ. 
Χαλκιάτουλος εσεπνευσεν εισερχόμενος, δπως πείση αύτδν, 
•οτι πρό παντο; άλλου οφείλει νά μεριμνήση περί αλλαγής 
κτιρίου, διότι γνωρίζει βεβαίως δτι τού σώαατος πάσχοντος, 
τό πνεύμα αδυνατεί να έργασθή καί άναπτυχθή.

Έ ξ ω τ ε γ ν ε χ ά .
Γυral·xeς επ ισ τήμ ο ν ε ς  εν  Κίν&.— Αί Ά γ γ λ ικ α ί εφημε

ρίδες άναγράφουσιν έξ ’Ιαπωνικών φύλλων, δτι γυνή τις έκ 
Κίνας μετέβη εις ’Αμερικήν, ένθα μετερχομένη τήν φωτο
γράφον εφοί-α εις τήν ιατρικήν σχολήν τού Πανεπιστημείου. 
Τελειοποιηθεΐσα δέ καί λαβούσα πτυχίον με :ά τού βαθμού 
ά ρ ισ τ α  προσεκλήθη ώ; ιατρός καί φοιτογράφος εις τήν διά 
τήν Ία πωνίαν άναχωρήσασαν αστρονομικήν αποστολήν.

Γυνή Μ ουσουργός .— Ή  έν Αύστραλία γεννηθεΐσα δεσποι
νίς Φλωρεντία Μαικμάϋερ έγγονή τού διασήμου τού αίώνος 
μουσουργού ΙΙΐΐΙ)ίη8ΐΘΪη, ήρατο αληθή θρίαμβον έν τή πρω- 
τευούση τού μουσικού κόσμου έν Βιέννη. Αυτη συνέθεσεν αλη
θή αριστουργήματα. Μεταξύ δέ άλλων καί ολόκληρον μουσι
κήν συμφωνίαν μελοδράματος υπό τόν τίτλον «Β ικτωρίνα» 
ήτις ανεστάτωσεν ούχί μ.όνον τήν Βιέννην, άλλά καί τούς 
Παρισιού;, ένθα τό μελόδραμα τούτο έπεσπάσατο θριαμβευ
τικήν έπιδβκιμ.ασίαν.

*Εχθεσις τών εν  Π αρ ισ ίο ις  Ζωγράφων χα ϊ Γ .Ιυκτρ ιών  
γ υ να ικ ώ ν .— Τήν παρελθούσαν έβδομ,άδα έγένετο τ; έναρξι; 
τής καλλιτεχνικής έκθέσεως τών ζωγράφων καί γλυπτριών 
γυναικών.

Αί έκθέτριαι κατ’ ετος αύξανόμεναι άνήλθον κατά τό έτος 
τούτο εις διακοσίας, έκθέσασαι τό δλον πεντακόσια; εικόνας 
καί γλυπτικά  άριστουργήματα. Ή  έπί πορσελάνης σχεδιο- 
γραφησι; αφίκετο εις έντελή τελειότητα, έπισπασαμένη τόν 
θαυμασμόν τών πολυπληθών επισκεπτών. “Αξιόν επίσης εκ
τάκτου μνείας ήν ριπίδιον καλλιτεχνικώτατον, λεπτοφυέστα- 
τα γεγλυμ.μένον υπό τή ; δεσποι^ίδο; Μαρίας Ρελέν.

5 — Ε Π I Φ Γ  Α  Λ  I Σ

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΓΙ
I

. Τοιούτος ή;ον ό Γιλβερτος Βερνιέ, ο ευφυέστατο; κα λλ ιτέ 
χνης, ού ή επιστολή είχεν άτυχώ; περιέλθει εις χεΐρας τού 
αθλίου εκείνου κλέπτου.

Η ενδυμασία του ήν άτημέλητος μέν. άλλά φιλάρεσκος 
καί καθαρά. Είκοσιπενταετής τήν ηλικίαν είχεν άπό έτους 
ηδη προσληφθή ώς σχεδιαστή; έν τοΐς έργοστασίοις τού κ. 
Δελφίς.

Η καταπληκτική ευκολία μεθ’ ής έζετέλει τήν εργασίαν 
Γου, οος καί ή έκτακτος αύτού άντίληψις, είχον καταστήσει 
τούτον πολύτιμον δια τόν έργοστασιάρχην υπάλληλον, δστι; 
^®τ ανάγκην ή νπά .το τε  επ ιεικές πρό; πάσαν τού νέου σχε- 
•οιαστού ιδιοτροπίαν.

Ουδεποτε ό νέος Γιλβέρτος κατώρθωσε νά ΰποβληθή εις 
ρην τυπικήν εκείνην καί αυτοματικήν πειθαρχίαν, καί ε ’ς τόν 
,_!«ηχανικάν κανονισμόν, εις δν ή φύσις τής μηχανικής εργασίας 
«ποβάλλει πάντα υπάλληλον.
> Χ·· Δελφίς δέ ούδέποτε ήθέλησε νά έπιβληθή εις τόν

ί^Μλληλον τούτον κατανόησα; δτι ΰπάρχουσι φύσεις έξαιρε- 
ΤΚ*ι» α ·Τινες εις ουδένα υποβάλλονται κανονισμόν, καί δτι 

|^*Ται δεν πρέπει νά κατατάσσωνται εις τού; αύτού; μετά 
■πων λοιπών μετριοτήτων κανόνας.

'Ο Γιλβέρττ,ς λοιπόν ειργάζετο κατά βούλησιν, άναχωρών 
πολλάκις δτε οί λοιποί προσήρχοντο ή έρχόμ.ενος δτε οί λοι 
ποί άνεχώρουν· τούτο δέν τόν ήμπόδιζε τού νά έργάζηται 
πλειότερον καί καλλίτερον τών λοιπών. Κατά τήν ημέραν 
έκείνην π χ. δέν ήθελε χαράξει ούτε γραμμήν δΓ δλον τόν 
κόσμον.

Ήνα δε ολιγώτερον αι’σθάνηται τήν δποχρέωσιν τής εργα
σίας ένωκίασε μικρόν οίκίσκον έν τή οικία, έν ή καί τά γρα
φεία τού κ. Δελφις. Εις τρόπον ώσ τε καί κατά τάς ώρας άς 
διεμενεν εις το γραφεϊον εθειυρει εαυτό* έν τώ οϊκω του καί 
κατά συνέπειαν άνεζάρτητον.

’Εζελθών εκ τής καλλιτέρας μηχανικής τών ΙΊαρισίων σχο
λής ήδύνατο βεβαίως νά έξασφαλίση στάδιον λαμ.κρόν πράγμ’ 
δπερ έσκέπτετο τελευταΐον πάντων.

Μόλις είδε τόν γραμματοκομιστήν : λοιπήν, είπε, φέρεις 
άπάντησιν.

Δυστυχώς όχι, Κύριε, άπήντς,σεν ούτος, διότι δέν εύρο* 
κανένα. Έκαμα ούχ ήττον δτι μέ διετάξατε.

Ή  θυρωρός δεν ήτο έκεϊ καί έγώ έβαλα τήν επιστολήν 
διά τής χαράδρας τής θύρας. 1

“Ωστε εισερχόμενο; θά τήν εύρη, έψιθύρισεν ό νέο-, καίέξα- 
γαγών |ν πεντόφραγκον έκ τού θηλακίου του, ποοσέφεοεν 
αύτό πρός τόν γραμματοκομιστήν όστις έξεδήλου τήν εύγνω- 
μοσύνην του δΓ ευχαριστιών καί εύχών.

Ό  κομιστής άπήλθε, υύτο; δέ κλείσα; την θύραν του ήρ
ξατο περιδιαβάζων εν τή μικρά αιθούση του, ένθα τά έ π ι
πλα κ α ίτ .ι φίρδην μίγδην τοποθετημένα, άπετέλουν Ιν 
τούτοι; καλλαισθητικόν σύνολον.
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Μεταξύ τών αγαλμάτων τό τό πρώτον βραβείον διαφιλονι- 
κούν εΐναι ή « ψ ν χ η )) τής κ. Λέοντος Βερτώ. Το άγαλμα 
τούτο είναι ολον ψνχή .  ’Εάν δέν ψαύση τις αυτό. και πει- 
σθή ότι είναι ψυχρόν καί ά’πνουν, προσδοκά νά ακούση φωνήν 
καί τό ίδη κινούμενον. ’Αριστούργημα επίσης τέχνης είναι 
ή υπό της κ. ϋΘΙΏΟηΙ-ΒΓβΙοη έκτεθεισχ εικών υπό τόν τ ί
τλον Α. 1). Ο. τούτέστι μήτηρ διδάσκουσα πρός τό τέκνον 
τνς τό ’Αλφάβητον. Καί άπειρα άλλα δΓ ά αί κ. κ. εκθέ- 
τριαι έ'τυχον πανδήμου επιδοκιμασίας καί απείρων συγχα- 
ρη τηρίων.

’Έ χθεσ ίς  ΓΛασχοβι\ς.— Αί έργασίαι της προαναγγελθεί- 
σης έκθέσεως της Γλασκόβης βαινουσι μετα ζήλου. Τό μάλ
λον ενδιαφέρον τμήμα προμ,ηνύεται τό τών γυναικών, οΰ την 
προεδρείαν καί διευθέτησιν διά τα προϊόντα της εν Ιρλαν
δία γυναικείας βιομηχανίας άνέλαβεν ή δούκισσα Α1)βΓ- 
Κοί-η, διά δέ τά της ’Α γγλίας ή πριγκίπησσα Χριστίνα καί 
ή κόμησα Ρόσμπεου, α ίτ ιν ε ; μετά πρωτοφανούς και απί
στευτου ζήλου εργάζονται,κατεοχόμεναι καί μέχρι τών ελά
χιστων καί ασήμαντων λεπτομερειών. ’Επίσης την 2αν Φε- 
βοουαρίου έγένετο εν Δουβλινω η εναρζις τής καλλιτεχνικής 
έκθέσεως τών γυναικών. Κριταί αυτής εξελέγησαν ουχι πρό
σωπα εική καί ώς ετυχε/, άλλ’ άνεγνωρισμέναι εξοχότητες 
δ , ’ έκαστον κλάδον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Ε. Α. Κ. ’ Α θήνας. Ά π ω λ ε σ θ έν τα ς  άρ ιθ .ά π εστε ίλα μ εν . Ε ύχα-  

ρι j -οϋμεν διά νέας συνδρομητρ ίχς,πράς άς ά π εσ τά λη σα ν  κα ί ολόκληρα  
σ ώ μ α τα  παρελθόντος έτους.Α έμ ατα  π αρ η γε ίλα μ εν .— Κον Π .Μ ,.Γ αλα- 
ξείδιον. Ά ν τ ίτ ιμ ο ν  άνανεώσεως συνδρομών έλήφθη· εύγνω μονοθμεν

Ή  ζωηρά καί εύχαρις αυτού  φυσιογνωμία κατέστη άπο · 
τόυ.ως σοβαρά καί σκυθρωπή, νέφος μελαγχολίας ή μάλλον 
αγωνίας έπεσκίασε τό ώραΐον αυτού μέτωπον καί μετά προ
φανούς ανυπομονησίας έψιθύρισε :  ̂ , .

Ά ρκεϊ νά έπανέλθη προ τής εσπέρας. ’Αλλά βεοαίως^ θά 
έπανέλθη. Καί τοι μετά τή,ν πρωινή,ν υπόσχεσίν του η ανη
συχία μου ήν εντελώς περιττή,. "Βμην μάλιστα ανόητος νά 
άπόστείλω τή,ν επιστολήν εκείνην καί νά στερηθώ τού τελευ^ 
τχίου μ. ου πενταφράγχ-ου . . . .  και ειαεθα εις τα ; «ϊυο του 
μηνός . . . . καί μόλις χθες είσέπραξα τον μισθόν μου.

Καί ενώ ταύτα διελογίζετο ή θύρα έκρούσθη.
Ό  Γιλβέρττ,ς έφρικίασεν. *0 ήχος εκείνος τού κώδωνος τφ  

έφάνη ολος ιδιόρρυθμος, άντηχήσας έν τή, καοδία του. Τίς νά 
είνα ι, ειπεν· καί δέν περιμένω κανένα. Καί έ'σπευσε ν άνοιξη 
τή,ν θύραν, πρό τής όποιας ΐσταντο δύο γυναίκες· ή μέν γραία,
η ^  νέα. . . , , , ,

Μαοκέλα ! άνεφώνησεν ο νεος ωχριασας και εν προάηλω
ταοα/Υ)·

V

Εϊπομεν ότι δύο γυναίκες εκρουσαν τή,ν θύραν τού Γιλ- 
βέοτου. Τούτων ή μεν νεωτέρα ή,ν μαθήτρια, ή δέ γραία υψη
λή, ξηρά, οστεώδης ήν ή παιδαγωγός τής πρώτη;.

Ή  παα’ αυτής συνοδευομένη νεάνις, δεσποινίς Μαρκέλλα 
Μεδουί, εικοσαετής τή,ν ηλικίαν, λεπτοφυής και μικρά τό 
άνάστνμα μέ ιοραίου; καί γλυκυτάτους οφθαλμούς, ήν τύπο ; 
ωραίος καί φυσιογνωμία γλυκύτατη , αυστηρά καί ευάρεστος

καί δι’έγγραφήν νέων. Β ιβλιάριον ά π ο σ τ έ λ λ ε -α ι. Γ ρ ά φο μ ε'. —  Κον Γ ,  
Κ. Μ ανσούραν. Φ ύλλα ά π ο σ τέλλο ντα ι νέα συνδρομητρ ία . Γά πλεΐστα- 
τω ν  γραφόμενω ν σας δ υσκ α τό ρθω ια . Γράφομεν. — Κον Π. Γ. Π άτρα;. 
Χ ρήματα  έλή φθησαν'ένεγράφαμεν υμ ά ς κ α ι άποστέλλομεν φ ύλ λ α  κ α ί 
έλλε ίπ ο ντας άρ. π . έ .— Κον Α. ΑΙ. Π άτρας. Ά π ο σ τέλ λο μ εν  κ α ί 
π ά λ ιν  15  ή μερολόγια . Ά ν τ ίτ ιμ ο ν  ε λ ή φ θ η .— Καν. λ ι  Α. Β. Μ. Οι_ 
Ε. Α. κα ί Α. Π. Σΰρον Χ ρήματα  έλή φθησαν' συνδρομαί άνενεω θη- 
σ α ν .— Καν Π. Λ . Λ εμησσόν. Χειρόγραφον έλήφθη . Ε ίμ α ι τόσον 
ένησχολημένη  τάς ήμέρας τα ύτα ς , ω στε δέν ήδυνήθην ούτε νά τά  
ίο ω ' θά σ α ; ά π ό σ τε ίλω  έπ ισ το λή ν  δ ικα ιολογούσαν τ ά ;  π α ρ α τη ρ η -  
σει; μ ο υ .— Καν Μ. Ξ. Πάτρας. Α ιοασκάλισσα  άνεχώρησε διά θεσιν  
ττ,ς' πάσαν προστατευομένην σας άξίαν π ρ ο σ τα σ ία ; θελομεν βεοαίως 
υπ οστηρ ίξει — Καν Εί. Γ. Κ εφ α λλη ν ία ν . Ούοέν δυνάμεθα ημείς" 
κ α λ λ ιτέρ α  λΰσ ις  είνα ι ή τ ή ;  συνδ ια λλα γή ς' άπο ταθητε  εις άρμόοιον 
π ρ ό σ ω π ο ν.— Κον Ν. Φ. πρόεδρον κ .τ .λ .  Κ ω ν]το λ ιν . Επιστολή, 
υμ ώ ν έλήφθη' εϋχ αρ ιστο ΰμεν διά κ ο λ α κ ευ τ ικ ω τά τα ς  κρίσεις ένε-  
γρ ά ψ α μ εν  υμ ά ς. Σ υγχα ίρομεν έπ ί τη  ώ ρ α ιο τά τη  περί π ολυτελε ία ς  
δ ιαλέξει' άναμένομεν συνέχειαν. — Καν θ .  Α. Χ ρήματα  εληφθησαν. 
Γ ράφομεν. —  Κον Κ. Γ. Ι’ α λάζ ιο ν . Χ ρ ή μ α τα  έλή φθησαν. Νέοι 
συνδρομητα ί ένεγράφησαν. Γ ράφομεν. — Κον Ί Μ. Κ. Χ ανια . Ε π ι
στολή  έλήφθη' μερ ιμ νή σω μ εν. Γράφομεν. — Καν Μ. II. Μεγα Κε- 
σερλη. Αέν σάς ά π ή ντη σ α  ένωρίτερον, δ ιότι η  άόελφη μου ά νελά μ -  
βα*ε νά σάς γρ ά ψ η . Τ ελευτα ίο ι σ τ ίχ ο ι σας οημοσιευθήσοντα ι. Κον 
Α. II. Κάΐρον. "Επιστολή έλήφθη' αναμένω  π ληροφ ορ ία ; Κον 
Ά ρ . Κ. Χ ανία . Φ ύλλα ά π εσ τά λη σα ν. Γράφομεν. — Καν Α. Μ. Τερ
γέσ τη ν . Αί τ ιμ α ί τροφ ίμω ν κα ί μ ή , ώ ; σάς έγραφα . Α εν α να λα μ 
βάνω  το ια ύτη ν  ευθύνην, άσοΟ ούτε καιρόν έχ ω  ε ί' σ υλλο γ ή ν  π λ η 
ροφοριώ ν.— Καν λ ΐ . Σ. Β ιέννην. Σ τέλλετα ι κα ί σώ μα. π . ε·

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Κ α τ ά  τ ή ς  σ υ ν τ  ρ ί ψ  ε ω ς τ ώ ν  π ι ν α κ ί ω ν .  Ί ν α  μή  ε ΰ -  

κόλω ; συντ . ίβ ω ντα ι τά  π ινά κ ια , ο ϊας δήποτε π ο ιό τη τα ; καν ώ σι 
τ α ϋτα , δέον'εύθύς ά μ α  άγορασθώ σι νά βράζω νςα ι έντό ; ζέοντος 'ύδα- 
1 0  ς ά να μ εμ ιγμ ένου μετά  τέφρας ξυλανθράκω ν. 1 ά εν τή  τέφρα ά λ α 
τα  σ υσ σ ω μ ατο ϋντα ι μ ετά  τώ ν π ινα κ ίω ν , είσχωροΟ ντα εν τοΤ; πόροι; 
α υτώ ν , στερεοποιοϋσι τόν π η λό ν, καθ ισ τώ σ ι τοΰτο  στ=.ρ=.ώ upo ν και 
π ρο φ υλά ττουσ ι τό βερνίκιον τώ ν σχ ισμάδω ν εκείνω ν, α ίτ ινες  γ εννώ ν-  
τα ι έκ τή ς υπερβολικής θερμότητος.

Ή το ν  ένδεδυμένη άπ'οούστατα, ώς οφείλε-, νά ένδύηται- 
πάσα εύγενής καί ενάρετος κόρη, μ-ή έχουτα εισετι άπολέσει- 
τό παρθενικόν γόητρόν της έν ταίς αιθουσαις καί τή τού κό
σμο; πολυτελεία ^

Τό επιφώνημα τού νεανίου έφερεν ερύθημα έπί τού προσώ
που τής νεάνιδος, όπερ κατέστησεν αύτή,ν θελκτ-.κωτέραν^ 
Ναι, Κύριε Γιλβέρτη, έγώ εδώ. Έ χ ω  νά  σάς ομιλήσω περί: 
σπουδαίας υποθέσεως, ήτις δέν επετρεπεν αναβολήν.

'Η δεσποινίς Φλήτ —  ούτως εκαλείτο η παι Ία ιωγος 
προδήλου διά τών πρασίνων υελων της τό βλεμ.μα πρός τον 
εκπληκτον νέον, όστις αφού ει’σήγαγεν αύτάς έν τή μικρά- 
αιθούση εκλεισεν έπιμελώς τή,ν θυραν.

’Ά  ! Ναί, εϊπεν ή παιδαγωγός* εις τή,ν Γαλλία τό τόπος 
τού διαφτοράς, μία νέα κορίτσι πρέπει νά συνοδεύη πάντα 
τά δασκάλα. Εις τό ελεύθερη ’Α γγλ ία  τό τόπος μου, οί κο
ρίτσια πηγαίνουν μονάχαις παντού, καί μονάχα-.ς διαλέγουν 
τόν άνδρα των, καί γ ι ’ αυτό όλαις οι γάμο-, ε ίν α ι  ευτυχισ- 
μέναις. *Ω ποτές. ποτές εις τό ελεύθερη ’Α γγλ ία  τα κορί
τσια δέν κάμουν ά ταξία ις . _ .

Παρά τή,ν συγκίνησιν τών όυο νεων, ουτοι δεν ηόυνηθησαν 
νά συγκρατήσωσι μειδίαμα ύποκρύπτον επιθυμίαν γ έλ ω το ς  
ώς εκ τού ύφους καί τών παρατηρήσεων τη ; παιδαγωγού^ 
'Ο Γιλβέρτος έν τούτοι; έξέφρασεν αύ-τη τάς ευχαριστίας 
του, αυτη δέ διακόψασα αυτόν προσεθηκεν. Ημπορεΐτε νά 
όμιλήτε, έγώ τά διαβάσω. Καί βυθίσασα τήν χειρ« ση? 
θυλακίου βαθυτέοου τού πίθου τή,ς Δαναϊδος, έ^ηγ-αγεν αυτού- 
β-.βλίον τ ι υ.έλαν καί έφθαομένον,όπερ -υψώσασα θριαμβευτικών 

“ ' (ακολουθεί)


