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Σνδρομη ετήσια προπληρωτέα
Δια τό ’ Εσωτερικήν Δρ. §  
Διά τό ’Εξωτερικήν Φρ. χρ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟ» ΔΙΕΥΘ ΥνϊΕϋΣ
'Οόός Μουσών κα! Νίκης 

ΑριΟ. 7 άπεναντι του γοαιοείου 
της Νέας Έφηυ.ερίδος. 

Γ ρ α φ ε Γ ο ν  ανοικτόν κχΎ  
έκαστην από 1 0 — 12 π. ¡κ.

Πασχ πα ιατήρησις  έπ'ι της  
αποστολής του φύλλου γ ίνετα ι  
δεκτή μόνον εντός οκτώ ημερών.

3 Α Ο Μ Α Α Ι Α Ι
Σ Υ Ν Τ Α 2 Σ Ο Μ Ε Ν Η  Υ Π Ο  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Σνγδρομηταί ίγγράφογται τις τό ΓραφεΐοΥ της

<£{Φη μ ε ρ ι δ ο ς  ^Γω ν  , Κ τ ρ ι ω ν

χαϊ παρά τω ΒιβλιοπωΛείω ΒίΛμπεργ
V W V W V W

Έ υ  τω Έζωτεριχω δί π α ρ ’ άπασι τοΐς 
άγτιπροσώποις ήμΖ>γ.

Σώματα π ΐή ρη  του α ' χ α ΐβ ' .  ϊτονς εύρΙσχογται παρ’ 
η μ ΐυ χαϊ παρ απασι τοΐς άγτιπροσώποις ήμώγ.

Διά τά ανυπόγραφα αρθρκ εύ- 
Ούνεται ή συντάκτις αυτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ έ ν.

Τά πεμπόμενα μ ίν  χειρόγρα
φα δημοσιευόμενα η μ ή δεν έπι-  
στρεφονται.— Ανυπόγραφα και 
μη δηλοϋντα τήν  διαμονήν τής 
άποστελουσης δέν είναι δεκτά. 
—  Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γ ίνεται δεκτή.

Ai μετχβάλλουσχι διεύθυνσιν 
οφείλουσι νά άπεστέλλωσι γεαμ-  
μ.ατόσημον 50 λεπτών πρός έκ-  
τυπωσιν νέας ταιν ίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κρίσεις επί του χαρτκτήρος και τ ί ΐν  ίργων του I. 'Ρουσσώ (ϋπό 
κ. Μαρίας Δερα'μ, ποοίδρου τής Ένώσιως τών Γαλλίδων Γυναι
κών). — Ή  κρί σιμός δια ττ,ν παιδαγωγίαν ήλιχίαν (υπό κ. Ειρηνης
Οικονοιιίδουϊ. — *0 *Ρ:μ6·*ιτ* I Γ»ί* ΙΙΛΙ» ί -ΙΓίΐίτΐΙ Π ΜΤΓΓ

δοποιήσεις. Έπιφυλλίς.
Λ »V WWW

Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  ΤΟΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ο Τ  Ι Ω Λ Ν Ν Ο Ϊ  Ρ Ο Τ Σ Σ Ω
- Α Λ

Έπί τή ευκαιρία τής τελέσεως τής εκατονταετηρίδος 
του 1789,καθ’ ήνάνέζησαν είς μουσεΐον,άποκλειστικώς άφιερω- 
θέν πρός τους άντρας καί τά έργα τής αναμορφωτικής ταύτης 
εποχής, πάντες οί συγγραφείς οΐτινες έγένοντο ο’( πρόδρομοι 
καί οι παρασκευασταί αυτής, τό όνομα του φιλοσόφου τής Γε
νεύης επιβάλλεται εις τήν μνήμην μας.

Βεβαίως τά συγγράμματα αυτού άνελύθησαν, έμελετήθη- 
σαν έβασανίσθησαν μέ/ρις εντελούς έξαντλήσεως.

Μεθ’ δλην Ιν τούτοις τήν πληθύν ταύτην των μελετών 
καί κρίσεων επί τε τών συγγραμμάτων καί έπ’ αυτού του ί
διου, δυνάμεθα σήμερον ετι επωφελώς να έπιστήσωμεν τήν 
προσοχήν επί μιας τών πολλών άπόψειυν τής φύσεως καί ίδιο- 
φυίας του. Έν μια λέξει επί τής ειδικής αυτής ιδιότητάς του, ί 
»τις άπετέλεσε τόν χαρακτηρισμόν τής μεγαλοΐυίας του, καί 
ίτις εξηγεί τήν άπειρον επιρροήν, ήν έξήσκησεν επί του αιώνος 
του καί ήν Ιξασκεϊ μ.έχρι σήμερον επί του ιδικού μας.

Ό Ιωάννης Ρουσσώ ανήκει, ώ; πάντες γνωρίζουσι, εις τήν
μεγάλην φιλοσοφικήν μεταρρύθμισιν του ΧΥΙΙΙου αιώνος, ήτις 
> /
εγενετο παραίτιος τής Γαλλικής έπαναστάσεως.

Απετέλεσε μέρος τής φάλαγγος τών έξόχων καί μεγα
λοφυών αλλά καί εγκυκλοπαιδικών εκείνων άνδρών, οΐτινες έξ- 
έπεμψαν καθ άπαντα τόν κόσμον τάς φαεινάς ακτίνας τής 
αλήθειας και τού ορθού λόγου.

Εθιξε πάντα τά ζητήματα τά υψηλότερα καί τά πεοι- 
ληπτικώτερα : θρησκείαν, φιλοσοφίαν, πολιτικήν, νομοθεσίαν, 
φιλΛθρωπίαν, καλλιτεχνίαν καί γράμματα. ’Αλλά διεκρίθη 
εν πάσι διά τό εν τοίς εργοις του έπιπνέον αισθηματικόν 
πνεύμα. Κατέχει εις τόν υψιστον βαθμόν τό δώρον τού έξε- 
γείρειν τό αίσθημα καί συγκινεϊν. Κατά προτίμησιν απευθύ
νεται πάντοτε εις τήν καρδίαν. Τήν ερεθίζει, τήν συνταράττει, 
>εν συγκινεΐ, προκαλει τά δάκρυα. Τούτο ου μόνον δεν παρα
βλάπτει τήν δύναμιν τών έν τοΐς εργοις του συζητουμένων, 
αλλα καθιστησιν αυτήν ετι ίσχυροτέραν.

Ο Ρουσσώ καί έκ πεποιθήσεως καί έξ ιδιοσυγκρασίας 
ηνοη¿εν ό.ι αίσθημα είναι η εόρα τής δραστικής δυνάμεως, 
ή'Τις κυριεύει πασών τών πράξεων ημών. ’Εντεύθεν άπεκδύει 
τήν φιλοσοφίαν τών ξηρών, τεχνικών καί άφηρημένων σχημά
των της. Τη δίδει ζωήν καί αΐοθησιν γνωρίζων καλώς ότι 
εαν οφείλη νά άποτανθή τις εις τό πνεύμα κα| τήν λογικήν 
ΐνα αποδείςη καί καταπείοη, ί'να δράση, άφαρπάση καί συμ- 
παρασυρη οφείλει νά άποτανθή πρός τήν καρδίαν, τά απαραί
τητον τούτο τού ανθρώπου έλατήριον.

ΓΙαντες δυνανται νά αισθανθώσι, πάντεςί νά̂  άγαπήσωσι. 
’Αλλά δεν δύνανται πάντες νά ανέλθωσιν εις τάς υψηλάς σφαί
ρας τού ιδεώδους καί μεγαλοφυούς.

Σήμερον ετι ζώντες υπό όλους διαφόρους περιστάσεις, μας 
είναι δύσκολον νά φαντασθώμεν μέχρι τίνος σημείου ό Ρουσώ 
επεδρασεν  ̂επί τών συγχρόνων του καί επί τής έπακολουθησά- 
σης αυτόν γενεάς.
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Έγένετο μετά του Βολταίρου δ μέγας ευνοούμενος τού 
κοινού, δοξασθε ίς όσον καί εκείνος. Βολταϊρος καί Ρουσσώ εινα·, 
at δύο προσωπικότητες, at προεξέχουσαι εν τη θαυμασία εκεί
νη της μεγαλοφυίας εΐκόνι.

Άμφότεραίι έγενίκευσαν καί έξελα ΐκευσαν τάς θεμελιώδεις 
αλήθειας, αϊτινες άποτελούσι την βάσιν των ,νεωτέριυν κοινω
νικών μεταρρυθμίσεων.

Ά λ λ ’ ό.Ρουσσώ άναδείκνυται υπέρτερος του Βολταίρου, άφ’ 
ή; στιγμής αί νέαι άρχαί καί θε<» píaι τίθενται εις εφαρμογήν.

Νεκρός, άναζή, γίνεται ή ψυχή τής Γαλλικής έπαναστά- 
σεως. Είναι η εστία, έν ή έκαστος αντλεί θερμότητα καί θάλ
πος. Εμπνέει πάντας τους έξοχου; ρήτορας του 89. "Ολοι 
οίκειοποιούνται τό ύφος καί την γλώσσαν του. Μόνη ή ανάγνω· 
σις τών πυριφλεγών σελίδων του εξάπτει τάς φαντασίας,άναρ- 
ρυπίζει τάς γενναίας δρμάς καί ώς ίερά πηγή εκπέμπει χεί
μαρρον ευγλωττίας καί εύφραδείας. Ουδέποτε τό ; P e c t u s  e s t  
q u o d  d i s e r t u m  f a c i t  έτυχε πληρεστέρας εφαρμογής.

Εις την άξιομνημόνευτον εκείνην έποχήν δεν θεωρείται 
έκπίπτων, άλλ’ ούτε υποτιμώμενος δ κλαίων επί τή θέα ή 
επί τώ άί,ούσματι μενάλων καταστροφών καί ρ.εγάλων αδι
κιών. Πιστεύεται τουναντίον, ο τι tva τις σκέπτηται καλώς, 
καί δρά καλώς ανάγκη απαραίτητος βαθύτατα να αΐσθάνηται. 
’Αλλά ή συγκέντρωσις πασών τών φυσικών καί ήθικών δυνά
μεων έθεωοείτο τότε αναγκαία, άφού έπρόκειτο περί καταρρί- 
ψεως τού παλαιού καθεστώτος, καί επί τών ερειπίων εκείνου 
άνεγέρσει»; νέου πολιτικού καί κοινωνικού οικοδομήματος. "Iva 
έπιτελεσθή τό γιγάντιον εκείνο έργον, ό άνθρωπος ώφείλε να 
καταβάλλη πάσας αυτού τάς δυνάμεις. Ή ατμόσφαιρα ήτο 
πυκνή καί βεβαρημένη. Τά υπό τοιούτον ορίζοντα αναπτυσσό
μενα αισθήματα δέν υποβάλλονται ει’ς μαθηματικούς νόμους. 
Ή καρδία παρίστησιν άντίθεσιν τής άγάπης καί τού μίσους:  ̂
μ.ΐσος πρός την υποκρισίαν, ποός την τυραννίαν, προς την δια
φθοράν, πρός πολίτευμα αυθαίρετον καί καταθληπτικόν. ’Α 
γάπην πρός τήν δικαιοσύνην, πρός τήν ελευθερίαν, πρός την 
πατρίδα, συνοψίζουσαν έν έαυτώ τήν ΰψίστην πολιτικήν αρε
τήν. Τό πρός τήν άρετήν αίσθημα ωθείται μέχρι πάθους, μέ
χρι λατρείας. Τήν έψαλλον, τήν εξύμνησαν μέχρι μανίας. Δέν 
είναι πλέον μόνον ή άγονος αρετή, ή συνισταμένη μόνον εις τήν 
αποχήν καί τήν εγκράτειαν, είναι αρετή άγωνιζομένη καί 
γόνιμος.

ί ϊα ρ ία  Διρχίμ

H Κ Ρ Ι Σ Ι Μ Ο Σ  ΑΙ Α  ΤΟΝ ΠΑ Ι ΔΑΓ ΩΓ Ι ΑΝ  ΗΛ Ι ΚΙ Α
Ό χρόνος τής μεταβάσεως από τών παιδικών ετών εις τά 

εφηβικά είναι, όντως, η κρισιμωτάτη ηλικία κατά τήν αγω
γήν τού άνθρώπου. Ή εποχή αυτη είναι εκείνη, ήν οί Γάλλοι 
ώνόμασαν Γ âge ingrat, ή άχαρις, η δύσκολος ηλικία· αλη
θώς δ’ ειπειν, έπιπολαίως εξεταζόμενα τά φαινόμενα, άτι-.α 
παρουσιάζει ή μ.εταβατική αυτη ηλικία δικαιούσι σχεδόν τό 
δοθέν αύτή ό'νομα.

Ό παΐς δέν είναι πλέον παϊς, άλλ’ ούτε νέος, ούτε νεάνις, 
είναι άπλώς μεταβατικόν ον μεταξύ παιδός καί τελείου αν
θρώπου. Ή ανωμαλία δέ αύτη παρατηρειται καί υπό φυσικήν 
καί υπό ηθικήν έποψιν. Τά στρογγύλα καί χαρίεντα σχήματα 
τής παιδικής ηλικίας βαθμηδόν έκλείπουσιν, αί δροσεραί πα-

ρειαι κοιλαινονται καί μηκύνονται, τό αθώον και διαυγές 
ομμα προσλαμ,βάνει άτάκτους καί αχαρακτήριστους λάυ,ψείς

ν γ  \ , ■> „  —τα ι,ωηοα χροψ.ατα ωχριώσι και ολα τά ¡¿έλΐ) εκτείνονται καί 
λαμυάνουσιν άκανόνιστον αναπτυξιν. Τό σιύμ.α εύρίσκεται εις 
έκτακτον οργασμόν, ή φύσις έκτελεϊ τό μέγα καί μυστηριώδες 
αυτής εργον τής άναπτύξεω; καί επί τά τελειότερον έξελίξεως 
τής οργανικής ύλης.

Ω ! είναι πολύ, πολύ κρίσιμος ή εποχή αυτη καί διά τήν 
υγιειαν τών προσφιλών μ.ας οντων!

’Αλλά τά ηθικά φαινόμενα καθιστώσιν, ιδίως, δύσκολον 
και δυσαοεστον την ηλικίαν ταύτην καί σχεδόν άπογοητεύουσι 
και απελπί,ουσι τούς ήττον καρτερικούς γονείς καί παιδαγω
γούς καί τούς μή γνωρίζοντας έπισταμένως τήν φύσιν τών 
πραγμ,άτων. ’Αντί τού τέως θελκτικού καί αφελούς πλάσμα
τος, τού περιβάλλοντος μέ τόσιν χάριν διά τών μικρών αυτού 
βραχιόνων τόν τράχηλόν σας καί κατακυριεύοντος τής καρδίας 
υμών δια τών φιλαρέσκων, ούτως ε’πείν, θωπειών του, βλέπετε, 
ενίοτε, ενώπιον σας εν ψυχρόν καί δύσθυμον δν, πλήρες εγωι
στικών απαιτήσεων, τό όποιον αντί νά προκαλή φαίνεται άπο- 
κρούον πάσαν θωπείαν διά τής άκάμπτου καί σκληοάς στά
σεως του. ’Αντί τών γλυκέων παιδικών φθόγγων, τών όμοιων 
προς τερετίσματα πτηνού, τών κινούντων εις παλμ.ούς χαράς 
τήν καρδίαν σας, ακούετε συνήθως γογγυσμούς καί μεμΊ/ιμοι- 
ρίας, φωνές δυσήχους καί φιλονεικίας διαρκείς. Τά χαρίεντα 
παιδικά σκιοτίματα αντικαθιστώσι βίαιαι και απότομοι κινή
σεις, θορυβώδεις άταξίαι καί παραζαλιστικοί κρότοι. Φαίνεται 
οτι όλη ή προσπάθεια τών τέως ελκυστικών καί πολυθελγή- 
τρων παιόιων συγκεντρούται εις τούτο μόνον; πώς νά γείνωσι 
όηλ. μάλλον ανυπόφορα- οί γονείς δέν άναγνωρίζουσι σχεδόν 
πλέον τά φίλτατα των. Δέν κύίνουσι πλέον ευχαρίστως εις 
την θελησιν των γονέων ή διδασκάλων των, πείσυ.α άκατανί- 
κητον, πολλω χείρον τού παιδικού πείσματος, τού παύοντος 
μόλις ή προσοχή στραφή αλλαχού, καταλαμβάνει πολλάκις τά 
υπερήλικα ταύτα παιδία, τοσούτω μ.άλλον δυσπολέαητον, καθ’ 
όσον δέν προέρχεται εκ στιγμιαίας ιδιοτροπίας, άλλ’ έκ πε- 
πλανημένης πεποιθήσεως επί τή ιδία κρίσει, τοΐς ΐδίοις δικαι- 
ώμασι καί ταΐς ΐδίαις δυνάμεσιν.

Τό μόλις έξελθόν τού ώού άπτερον στρουθίον νομίζει ότι 
είναι ικανόν εις άετείους πτήσεις !

’Άλλοι πάλιν πρόσηβοι παϊδες καί κοράσια δεικνύουσιν 
άκατάληπτον άδρανειαν σωματικήν καί πνευματικήν. Άποφεύ- 
γουσι πάσαν ζωηράν κίνησιν, πάσαν τάσιν πρός εργασίαν ή με- : 
λέτην και φαίνονται απρόσιτοι εις ήθικάς έξωτερικάς επιδρά
σεις· ζωσι βιον ακατάλληλον, επιβλαβή μάλιστα τή ηλικία 
τών καί άπελπίζουσιν επίσης έ'νεκα τής άπαθείας αύτών.

Είναι αδύνατον αί διάφοροι αΰται παρατηρήσεις, άς συνο- 
πτικως ανεγραψαμεν, νά διέφυγον τήν προσοχήν φιλόστοργων 
γονέων ή εύσυνειδήτων παιδαγωγών. Έν σούτοις πολλάκις έξ 
άγνοιας τής παιδαγωγικής τέχνης, ή άσυγχωρήτου ραθυμίας 
οι άρμ.όόιοι δέν δίδουσι τήν άναγκαίαν προσοχήν καί δέν λαμ- 
βανουσι τάς καταλλήλους προφυλάξεις ή καί παρεξηγούντες 
ενίοτε τά διάφορα φαινόμενα τής κρίσιμου ταύτης ηλικίας πα- 
ροξυνουσι διά τή; άκριτου ή άκαίρου αύστηρότητος τό κακόν, ή 
αφίνουσιν αυτώ όια τής άμελείας άνοικτόν χώρον πρός άνά- 
πτυξιν.
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Πάντοτε άληθεύει καί εις τόν φυσικόν καί εις τόν ηθικόν 
κόσμον ότι ούδέν άποτέλεσμα άνευ αιτίου, ώσ-.ε καί ή ανώμα
λος αύτη κατάστασις κατά τήν πρόσηβον ηλικίαν έχει τό ΐδι- 
κόν της αίτιον, οπερ ούδέν άλλο είναι ή αυτή αύτη ή άνάπτυ 
ξις τών φυσικών καί ήθικών δυνάμεων.

"Οσω άνώδυνος καί άν φαίνεται ή μ,υστηριώδης αύτη ερ
γασία τού αύξάνειν καί τελειοποιεϊσθαι σωματικώς, παράγει 
κατά τό μάλλον καί ήττον έπαισθητάς εσωτερικά; άνωμ.αλίας 
εις τόν οργανισμόν καί τάς διαφόρους αυτού λειτουργίας, αίτι- 
νες έκδηλούνται διά τής εσωτερικής άλλοιώσεως τή; μορφής, 
τής δυσθυμίας, τής άσυνειδήτου τάσεους πρός τό μεμψιμοιρείν, 
διά τών άτακτων όρμων ή διά τής ψυχρότητο; καί άπαθείας. 
"Ο,τι συμβαίνει εις τό σώμα επενεργεί βεβαίως καί εις τό 
πνεύμα καί τήν καρδίαν, τοσούτω μ,άλλον, καθ’ ό'όον τά όρ
γανα τών ψυχικών φαινομ.ένων, ό εγκέφαλος καί τό νευρικόν 
σύστημα ύπόκεινται επίσης κατ’ άνάλογον ή καί μείζονα, ενίο
τε, λόγον εις τήν έςέλιξιν τού λοιπού σωματικού οργανισμού.

Αί άτάκτως άφυπνιζόμεναι τής διανοίας διάφοροι δυνά 
μεις, στερούμεναι τή; αρμονίας τής ύποτιθεμένης πάντοτε έν 
τή γενική άναπτύξει τού ενηλίκου άνθρώπου, παρουσιάζουσι 
τά ηθικά φαινόμενα περί ών έλαλήσαμεν.

Κατά τήν ηλικίαν ταύτην τού άνθρώπου ή ενέργεια τής 
παιδαγωγικής δύναται νά άποβή ωφέλιμο; καί ευεργετική. 
Πολλοί φρονούσιν ότι ή άτομική ιδιοφυία τού άνθρώπου έχει 
τήν δύναμιν νά ύπερ'σχύη τής παιδαγωγικής έπιδράσεως. 
Τούτο έν μέοει μόνον είναι αληθές. Διά νά μεταχειρισθώμεν 
έιφρασιν καταληπτήν εις πάσαν γυναίκα, λέγομεν οτι ή φύσις 
μέν παρέχει τό ύΛικόν έν τή άνθρωπίνη ιδιοφυία, άλλ’ ή παι
δαγωγική είναι ή σ χεδ ιά ζου σα  καί ποιχίΛΛουσα  τά έπί τού 
υλικού ποικίλματα. Δυνάμεθα νά κεντήσωμεν καί επί λειοσηρι- 
κού καί έπί λινού καί έπί βαμβακερού υφάσματος, άλλά τό 
κάλλος καί ή έντέλεια τού σχήμ,ατο; καί ή αρμονία τού χρω
ματισμού είναι πάντοτε ήμέτερον έργον, διά τούτο καί ή δια- 
παιδαγώγησις καί μόρφωσις τών τέκνων έξαρτάται πάντοτε 
έκ τής τελειότητος ή άτελείας τής μητρός, τής καλλιτέχνίδο; 
έν τή έργασία ταύτη.

Τό μέλημα τής άγωγής κατά τήν κρίσιμον ήλε-κιαν, περί 
ής πρόκειται, είναι καί ή υγιεινή τού σώματος καί ή υγιεινή 
τού πνεύματος καί τής καρδίας. Οί έν τή έξοχή περίπατοι, ή 
κανονική καί μή υπερβολική έργασία, ή ρυθμική γυμ.ναστική 
(όπότε τούτο είναι δυνατόν), άς προσθέσωμεν καί *η κατάλληλος 
τροφή, είναι τά παραγγέλματα, τά άφοβώντα εις τήν σωμα 
τικήν δίαιταν. Ώς πρός τήν τού πνεύματος όμως καί τού αι
σθήματος, δέν είναι έπίσης εΰκολον διά θετικών παραγγελ
μάτων νά διαγράφη τις αύτήν. Ή καρδία τής σκλοστόργου καί 
πεφωτισμένης μητρός είναι ό άριστος οδηγός ώς πρός αύτήν, 
έπειδή τά ίδια μέσα δέν έφαρμόζονται έπίσης ώφελίμω: εις
πάντας τούς χαρακτήρας. "Οπως δήποτε όμως ύπάοχουσι γε
νικά τινα μέσα, ών ή έπίδοασις σπανίως άστοχεί. Κατά τήν 
πρόσηβον ήλικίαν, όπότε ή διάνοια άφυπνιζομένη ζητεί τροπήν, 
καί δεικνύει τό φαινόμενον τής άκορέστου περιεργείας μή ορ~ 
θώς φωτιζομένη ή μητρική διδασκαλία, δλως διαφέρουσα τής 
έν τοϊς σχολείοις τυπικώς καί ύποχρεωτικώς δύναται νά γείνη 
ό φάρος, δ φωτίζων καί τόν νούν καί τήν ψυχήν συγχρόνως. 
*Η φύσις είναι τά καταλληλότεραν καί πλουσιώτερον πεδίον

πρός άναζήτησιν καί γνώσιν τής άληθείας καί πρός έκπλάτυν- 
σιν τού αισθήματος. Αί διάφοροι συλλογαί αύτών, πετραδίων 
κ.τ.λ. ή έλευθέρα καί μή σχολαστική αύτών παρατήρησις, ή 
μελέτη τού βίου καί τών ηθών τών διαφόρων ζώων, ή καλλιέρ
γεια άνθέων καί συντήρησις ζώων είναι ώραίαι άφορμαί πρός 
τέρψιν, υγείαν καί ωφέλειαν τού νού καί τής καρδίας καί κατα- 
πολέμησιν τών άναφαινομένων διαφόρων έλαττωμάτων. Τό 
αύτό άποτέλεσμα φέρουσιν αί συνεχείς επισκέψεις εις καλλι
τεχνικά μουσεία, (οπου υπάοχουσι τοιαύτα) καθ’ ότι ή διέγερ- 
σις τής ποός τά καλόν άγάπης είναι δ ασφαλέστερος πρόδρο
μος τής άναπτύξειος τής άγάπης πρός τό άγαθόν. 'Επειδή δέ 
ή φιλαυτία είναι τό κέντρον καί δ κύριος κόμβος τών διαφόρων 
έλλατωμάτων, περί ών προειπομεν, κατ’ αύτής άνάγκη νά 
έργαζώμεθα, όπως έκριζωθή τής παιδικής καοδίας.

Μικραί εύεργεσίαι πρός ένδεείς έπιτυγχανόμεναι διά τής 
έθελοθυσίας τών παίδων, παραχώρησις αφορμών, όπως γίνων- 
ται χρήσιμοι καί ωφέλιμοι εις τούς μικρούς ή μικράς των α,ί- 
λας, εις οικείους ή πρός τούς έν τώ οίκω ύπηρετοΰντας, είναι 
«υντελεστικώτατα μέσα πρός περιορισμόν τού δπερμέτρου έγω- 
ϊσμού, καθ’ όσον είναι άναντίρρητον ότι τελευτώμεν εις τό ν’ 
άγαπήσωμεν τά άντικείμενα τής μερίμνης καί φροντίδων ημών.

Ά ντί λοιπόν ν’ άπελπίζη ή ανώμαλος αύτη ηλικία πρέπει 
τούναντίον νά παρέχη τάς άρίστας έλπίδας, έπειδή τότε γ ί
νεται τό εδαφο; πρόσφορον εις σποράν, τότε παρέχει τό δεν- 
δρύλλιον εύκαιρίαν πρός αποκοπήν τών κακών βλαστών καί 
πρός έγκεντρισμάν ή ένοφθαλμισμόν εύγενών ιδεών καί αισθη
μάτων. Μόνον έπιτήδειος κηπουρός χρειάζεται γνωρίζων κα
λιό; τήν τέχνην του καί γνωρίζων νά έργάζηται, νά έλπίζη 
καί νά περιμένη.

*0 δέ άριστος κηπουρός τις άλλος είναι ή ή μήτηρ, ή φιλό- 
στοργός καί πεφωτισμένη μήτηρ; Δύναται λοιπόν νά έχη 
άκόμη κύρος τό παροιμιώδες σχεδόν καταστάν «τί τά θέλει 
ή γυνή τά γοάμμ.ατα ;))

Ε ΐρ ή νη  I. Ο ίκ ο νο μ ίδ ο υ  

 -------

Ο ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΜΟΥ
Π οΛ Λ ά χ ις  μόνη , χατηφής, εις σκέψεις βυθ ισμένη  

Σ τρ έ φ ω  πρός τόν  ό ρ ί ζ ο τ τ α  τόν  όφθαΛμόν ύγρόν,

K a i  είνε ?j καρδία μου εις δάκρυα π ν ιγ μ έν η ,

K a l  σ τε ν α γ μ ό ν  τά  χε ίΑ η  μου  εκφέρουσι π ικρόν .

’Σ τ ό  τ ε θ ί ιμ μ έ ν ο ν  στήθος μου  τήν  κεφαΛήν μου  κ.1ίνω 

Τώ ν  μ ελα ν ώ ν  μου  σκέψεων ακο.ίονθώ τόν  ροΰν.

Α ή τήν  τή ν  άχα ρ ιν  ζωήν  προσωρινώς άφίνω

K a i  πόθοι πρός τό  α γ ν ω σ ιο ν  έντός ¡ίου π.Ιημμυρο~·>ν~

Ό  Λογ ισμός μου  φέρεται εις αχανείς  αιθέρας  

Μ ε  άστραπής τα χ ύ τη τα  μ έ  π τέρ υ γα ς  του  νοΰ,

Π έ τ α  εις μέρη  μακρυνά, ε ις α.ΙΛας ζένας  σφαίρας

K a i  φθάνει μ ί χ ρ ι  τώ ν  Λαμπρώ ν δω μ ά τω ν  τ ’ ούρανοΰ-

Ε κ ε ί  θ αυμάζω  τήν  Λαμπράν άπάντων Αρμονίαν,  

ΒΛέπω τήν α π ερ ίγρα π τον  έκείνην καΛΛονήν,

Φ α ν τά ζο α ’ δΛως άΛηθή έχε~. εύδαιμονίαν

K a i  τών  ά γγέΛ ω ν  τή ν  ζωήν  ζηΛενω τήν άγνήν .
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Ο ίμ ο ι  ! τό ν  κόσμον εν τελώ ς  ε ίσ έ τ ι  δέν γ ν ω ρ ί ζ ω ’ 

Ε ύρ ίσκομ α ι,  ώς λ έγου σ ιν ,  'ς  ζτού βίου  την  αυγήν,

Κ α ί  όμως πρός τόν  ούρανόν τό  β λ έ μ μ α  μ ’ α τε ν ί ζω  

Κ α ί  μ ε τά  λύπ η ς  σ τρέφετα ι ό νους μου  πρός τήν  γην.

Α ισθάνομα ι π ο λύ  μακρόν, π ο λ ύ  π ικρόν  τόν  β ίον ,

Μ έ  τρόμ ον  β λ έ π ω  τό ν  βαθύν αυτόν ωκεανόν,

Φεύγω μ α κ ρά ν , καί τ '  όμμα μου  ά π ε λπ ι  καί δακρύον 

Π ρός  τ '  άνω π ά λ ιν  φέρεται, ζη το υ ν  τό ν  ουρανόν.

*Ω  ! π ό τ '  εις τήν εύ^αίμονα έκείνην κατο ικ ίαν  

θ έ λ '  ή ψυχή μου, κόψασα ιό  νήμα τής  ζωής,

Ε υρε ι  μ ικράν  ά νά πα υσ ιν , άνάπαυσιν  γλυκεΐαν ,

Η ν  δέν θά εύρη οΰδαμοΰ ίσως  έπί τή ς  γής  !

Αθήνχι. Κρυσταλλία Χρυσοβέργη.

Γ-   ■-   '====================■==—!= = !^ ^ Β - ί=

Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΡΙΩΝ
Μετά χαρά; εύνοήτου έχαιρετίσαμεν ήμείς πρώται τήν 

ευχάριστον εί'^ητιν τής υπό τού Συλλόγου των ’Απόρων Γυ 
ναικών συστάσεως σχολής των υπηρετριών. Το θέμα τούτο 
έπανειλημμένως εν κυρίοις ημών άρθροι; άνεπτύξαμεν καί έβα- 
σανίσαμεν, άναγράψασαι καί έκτενώς έκθέσασαι παν ο,τι έν 
Ευρώπη μέχρι σήμερον έγέ\ετο υπέρ του κλάδου τούτου των 
ομοφύλων μ.ας. Δεν ώκνήσαμεν δέ νά υποδείξωαεν πόσον επεί
γουσα παρίστατο ή ανάγκη λήψεως συντόνων μέτρων, διότι ή 
κατάστασις των υπηρετριών μας, ώς νυν έχει πρόξενος βλάβης 
μεγάλης καί οικογενειακής καί κοινωνικής γίγνεται.

Μεταξύ των λοιπών κοινωνικών ζητηαάτων τό τών υπη
ρετριών κατέχει σπουδαιοτάτην θέσιν. Είναι άρχαίον ό'σον καί 
ό κόσμος, άπησχόλησε δέ τού; διασημοτέρους φιλοσόφους πάν
των τών λαών. Καί ΐνα πεοιορισθώμεν εις τόν σοφώτατον τών 
αρχαίων συγγραφέων, τόν θειον Πλάτωνα, άναγράφομεν ολό
κληρον περικοπήν διαλόγου αυτού περί υπηρετών ;

((’Ωφελιμωτάτη αποβαίνει προ; τού; κυρίου; ή προσέλκυ- 
σις τής συμπαθείας καί άφωσιώσειυ; τών υπηρετών, οΐτινες κα
λώς συμπεριφερόμενοι άποβαίνουσι χοησιμώτεοοι καί τών πλη 
σιεστέρων συγγενών. Ό άνθρωπος δέν είναι τι εύκολαδιοίκη- 
τον καί ιδία οι προωρισμένοι διά δουλείαν, ή'τις συνήθως συν
τελεί εις έξευτελισμόν καί ταπείνωσιν τού πνεύματος. Ίίού ή 
διαγωγή, ήν οφείλει τις νά τηρή απέναντι αυτών : δέν ποέπει 
νά προσλαμβάνω τις ύπηρέτας έκ τής αυτής πόλεως, έν ή δια
μένει. Καλόν είναι νά μή ΰπάρχη μεγάλη φιλία μεταξύ τών 
διαφόρων υπηρετών τής αυτής οικογένειας. Δέν πρέπει νά εξευ
τελίζω τιν αυτούς, ούτε όσον τού; ίσου; του. Ούδέν άποδει- 
κνύει τήν καλήν φύσιν τού ανθρώπου, όσον ή πρός τού; ύπηοέ- 
τας του εύθύτης καί δικαιοσύνη. Οί δούλοι έχουσιν άνάγκην 
επιτιμησεως· αλλά δεον να επιτιμώνται όταν πρέπη καί όταν 
καί αυτοί οί ίδιοι έχωσι πεποίθησιν ότι είναι ένοχοι. Ή με
γάλη επιείκεια τούς διαφθείοει. Δέν πρέπει νά δίδη τις πρός 
τούς ύπηρέτας του μεγάλην οικειότητα, διότι ούτω ό μέν κύ
ριος άπόλλυσι τό δικαίωμα τού διατάττειν, δ δέ υπηρέτης τήν 
έ'ζιν τού ύποτάσσεσθαι.»

Όποία θαυμασία λογική έν τοΐς ρήμασι τού θείου φιλο
σόφου ! Τις δύναται μεθ’ όλους τούς διανυθέντας αιώνας νά 
τοΐς αποδωσγ σήμερον πνεύμα άναχρονισμού ;

Δεν είναι δέ, ώς έκ τών  ανωτέρω εξάγεται, μόνοι οί ύπη- 
ρεται μας οι έχοντες άνάγκην μορφώσεως, αλλά καί ημείς 
αύταί. Καλόν δ’ είναι πρός χάρ-.ν τής οικογενειακή; ημών 
ησυχίας νά βχσανίσωμεν καί μελετήσωμεν τά θεία ρήματα 
του δαιμόνιου άνδρός, ΐνα ουτω διευκολύνωμεν τό έργον εκεί
νων, αΐτινες άναλαμβάνουσιν από σήμερον τήν άναμόρφωσιν 
τού υπηρετικού κλάδου.

Ευχαριστον είναι ότι σωματείον έχον κύρος επίσημον καί 
υπέρ τού γυναικείου φύλου άπό έτών δρών καί άγωνίζόμενον 
κατενοησε τήν ύψίστην σημασίαν τού ζητήματος τούτου καί 
άνέλαβε τήν σύστασιν τής σχολής ταύτης.

Παρατηρούμεν έν τούτοι; ότι δέν αρκεί μόνον σχολή εις 
διαμόρφωσιν τού υπηρετικού κλάδου μας. Βεβαίως στοιχειώ
δεις γνώσεις άναγνώσεως, γραφής καί αριθμητικής, έν γένει 
δέ μαθήματα ηθικής καί θρησκευτική; μορφώσεως είναι έφό-

πολύτιμα διά τό υπηρετικόν προσωπικόν. Ά λ λ ’ έκεΐνο, 
οπερ υπέρ πάν άλλο θά συντελέση εις τήν βελτίωσιν τού κλά
δου τούτου, εις περιστολήν τής διαφθοράς καί καταπολέμη
σή τής ̂ οκνηρίας, εις αναγκαστικήν τέλος έκτέλεσιν τού καθή
κοντος έσται δ καταρτισμό; ταμε ίου  ύπηρετρ ιών. Έκ τού 
ταμείου τούτου νά προσφέρωνται κατά καιρούς χοηματικαί 
άμοιοαι, νά ορίζηται δέ καί μηνιαία σύνταξις διά τάς έπί 
πολλά ετη πιστώς, τιμίως καί εύσυνειδήτως έργαζομένκς υπη
ρέτριας. Νά παρέχωνται βοηθήματα καί νοσηλεία πρός τάς 
πασχούσας, ών ή διαγωγή ύπήρξεν ανεπίληπτος. Διά 
του τρόπου τούτου θά κατανοήσωσιν αύται, ότι ΐνα έχωσι δ ι
καιώματα έπί τής μεριμνης, τής συμπαθείας καί τής έκτιμή- 
σεως μας δέον νά έπιτελώσι τά καθήκοντα των. Θά συνειθί- 
σωσιν έν ένί λόγω νά έξαρτώσι τά δικαιώματα των έκ τού 
καθήκοντος καί ούχί τό καθήκον έκ τών δικαιωμάτων, ώ; γί 
νεται σήμ.ερον.

ΑΛΗΘΗΣ Τ Ψ Η Λ Ο Φ Ρ Ο Σ Τ Ν Η
ΜΙσαν υπερήφανοι οί Ρωμαίοι. Ά λ λ ’ ή περικαλλή; Ίουλ- 

βία καί μεταξύ αυτών διεκρίνετο διά τήν άκραν άγερωχίαν τού 
ήθους της, άποκαλουμένη Ρωμαία τών Ρωμαίων. Ουσα θυγά- 
τηρ τού πατρικίου Πορκίου Καικιλίου Κέλτσου, καί άπόγονος 
τών Άντωνίνων, είς τοιούτον μέγαν βαθμόν είχε φέρει τήν δ- 
ψηλοφροσύνην, ώστε καί αυτήν τήν περιφρόνησίν τη; δέν κα- 
τεδέχετο νά ρίψη κατωτέρω τών Πατρικίων, οδς πάντα; έθεώ- 
ρει υποδεεστέρους της. Διά δέ τού; δούλους ούδέν έχουσα ά- 
ξιον, ώκτειρε τήν μικροπρέπειαν τού γέροντος πατρός,’ καί τής 
νεωτερας αδελφής της Ρηγίλλης, τής αείποτε μέ συνεσπασμέ- 
νας τας λεπτάς οφρεΐς, διεσταλμένου; τούς ρώθωνας, συνεσφιγ- 
μενα τα χείλη, ώχριώσης καί παραφερομένη, έξ οργής διά μη- 
δαμηνών δούλων ατοπήματα, καί ούδέν άλλο σάεπτομένης, ή 
διά ποιων άνηκούσσων βασάνων νά τιμωρήση αυτούς, πολλάκις 
μηδέν πταίσαντας.

Ή Ίουλβία μέ οφθαλμού; σοβαρούς, έκφράζοντας τήν 
σύννοιαν έκείνην καί γαλήνην τής νωχελού; ισχύος, μέ τό υψη
λόν σιτόχρουν μέτωπόν της, στεφόμενον υπό αυστηρά; μελαί- 
νης κόμης, εικονίζον δλην τήν έπαρσιν τής συναισθήσεως τής 
υψηλής καταγωγής τη;, έξήπλου ραθύμως έπί πολυτελών προ- 
σκεφαλαίων τά τορνευτά μέλη της, καί προσηλούτο είς τήν
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-άνάγνωσιν καί μελέτην τών παρελθόντων μεγαλείων τής πα- 
-τρίδος της. Έδέχμτο άπροσέκτως τάς περιποιήσεις καί θω
πείας τών προθύμων έ'νεκα τού σεβαστού χαρκκτήρυς της νά 
θυσιασθώσι χκριν αυτής θεραπόντων της, μή φροντίζουσα έάν ή 
τοιαύτη ΰπερηφάνειά τη; ήδύνατο νά έκλειφθή ώς επιείκεια παρά 
τών δούλων. Μεταξύ τούτων συγκατελέγετο καί τι; Ά λκ ί
δας, νεανίας 22 έτών, ξανθός καί ευφάνταστος υιός πλούσιας 
τής Εφέσου οίκογενείας, 8ν περιπετειώδης τύχη κατέταξε με
ταξύ τών δούλων τής ιδιαιτέρας θεραπείας της. Ούτος ά
πειρος τής δουλικής θέσεως, παρεξηγών τήν άκραν τής κόρης 
άλαζονίαν, συνελάμβανε παρατόλμ.ους έλπίδα;, εχων άμα τήν 
νεανικήν αδολεσχίαν ν’ άνακοινή αύτάς έν τή πατρίω γλώσσα, 
του, πρός τήν τροφόν τής Ρωμαίας, αγαθήν Ροδίαν, ονόματι 
Δορκάδα, γελώσαν μητρικώς πρός τάς ανοησίας του.

Αί ελπίδες αύται έλαβον έπίτασιν καί έδραιότητα τήν η
μέραν, καθ’ ήν έν καιρω οικογενειακού δείπνου, υπηρετών ο 

Άλκίδας ένθους τήν άγέρωχον πατρικίαν, έκλήθη υπό τού 
δεσπότου, καί κινδυνεύων νά βραδύνη, έδέχθη έπί τής κεφαλής 
μάχαιραν έπιτραπέΓιον, ήν έξεσφενδόνησεν ό αυστηρός γέρων, 
όπως τόν διδάξη νά καθυστερή άλλοτε, όταν έπιτάττη ό Και- 
κίλιος Κέλσο;. Ρύαξ έρυθρού αίματος άναβλύσας υπό τόν σί
δηρον έβαψε τήν ξανθήν κόμην τού Έλληνος αιχμαλώτου, καί 
εκυλίσθη έπί τού μετώπου του. Πλήν μάοτυς τής μικροπρε
πούς ταύτης οργής ή Ίουλβία ήγειρε περιφρονητικόν βλέμμα 
έπί τού πατρό; της, καί ό Άλκίδας ούδένα ήσθάνθη πόνον έκ 
τής πληγής έκείνης, ικανοποιηθείς έκ περισσού υπό τού βλέμ
ματος τής λατρευτής κόρη;· καί ανάρπαστο; έκ χαράς, μόλις 
ευρών ευκαιρίαν, έδραμε πρός τήν φίλην του τροφόν — Τις σέ 
έπλήγωσεν ουτω σκληρώς, καλέ μου Ά λκ ίία  ;—*.λ! Δορκάς! 
δέν είνε πληγή· είνε ευτυχία. Μέ έκτύπησεν ό αύθέντης, άλλ’ 
ή δέσποινα περιεφρόνησε τήν πράξιν του· έννοεϊς ; ώ τήν λα
τρεύω . . .  — Σίγα, αύδάδη δούλε, έάν θέλη; ακόμη νά ζήσης, 
έπέταξε γελώσα ή γραία. — Ναί, θέλω νά ζήσω υπηρετών 
αύτήν, καί ευλογών τήν αίχρ.αλωσίαν μου, ή'τις μ.οί παρέσχε 
τοιαύτην ευτυχίαν καί άν προύκειτο τώρα νά μοί αποδώσω σι 
τήν έλευθερίαν .. . ώ όχι ! προτιμώ μυριάκις νά ήααι δούλος 
καί πλησίον της,ή έλεύθερο; μακράν της—νΔ! τέκνον, μή λέ
γε- μόνος ο φεύγων έντεύθεν σώζεται' έάν έβλεπες τά όσα έγώ 
είδον κατά τό διάστημα τής έδώ δουλείας μου, θά ήσο τώρα 
δραπέτης άπό τής πρώτης πολιορκίας, δτε ο πολυπαθής εκεί
νος Άδέλβας έζήτει νά σέ συμπχρχλάβη. Αί αύ'ταί καί τότε 
μωοίαι σ’ έκράτησαν άλλ’ αύται δέν σ’ έγγυώνται ότι θά ζή
σης μέχρι τής αΰριον. — Θά ζήσω όπως σύ έζησας, άντεϊπεν 
ο νεανίας σπεύδων ν’ άπέλθη όπως άποφύγη τάς περαιτέυω 
απαισιοδοξίας τή; γραίας φίλης του.

Άπό τής ημέρας έκείνης τά αίσθήαατά του άνεπτερώθη- 
σαν, καί τό βλέμμα του πλήρες σεβασμού καί ευγνωμοσύνης 
υψούτο περιπαθώς έπί τού σεπτού προσώπου τή; περικαλλούς 
Ρωμαίας, ή'τις συναντώσα πολλάκις τούτο, τό άπεδέχετο μετά 
παροιμοιώδου; ολιγωρίας καί άφαιρέσεως.

Ά λ λ ’ ή Ρηγίλλα άμοιρος τής τοιαύτης άξιοπρεπούς άδια- 
'φορίας δέν ήργησε νά έλέγξη τήν άσύγγνωστον έπιείκειαν τής 
αδελφής της, παρέχουσαν ώς έλεγεν εις τούς άθλιους δούλους 
τό θάρρος νά υψώσι καί έπ’ αυτή; τής ιδίας αυθάδη τά ρυ
παρά των βλέμματα. Ταύτα δ’ έρρέθησαν παρουσία τού Ά λ-

κίδου παραθέτοντος τό πρόγευμα, όστις τρέμων καί ώχρκύν 
άνεμ.νήσθη τών λόγων τή; τροφού υπό τό φονικόν βλέμμ-α τής 
Ρηγίλλης, αυτόν φανερώς ΰπαινισσομένης.

Αί εΰθείαι οφρείς τή; Ροψ,αίας τών Ρωμαίων συνεσπάσθη- 
σαν δεινώς — Σύ θά διδάξης τήν Ίουλβίαν πώς νά φέρηται; 
είπε, προσβλέψασα ΰπερηφάνω; τήν άδελφήν της. Ειτα δέ κα- 
τευναζομένη διά φωνής ήσύχου πλήν αυστηρά;: Ρηγίλλα, έξη- 
κολούθησεν, είμαι τόσον υπερήφανος, ώστε ουτε καταδέχομ,αι 
νά φανώ προσέχουσα εις δ,τι συμβαίνει έντός τόσω ταπεινών 
κύκλων. Περιφρονώ δέ καί σέ αυτήν, βλέπουσά σε κατερχομέ- 
νην περί τοιαΰτα ποταπά. Καί μ.εταστραφείσα ήρχισεν άταρά- 
χως νά προγεύηται. αΕ π ε τ α ι  συνέχεια.

Αεινομάχη Ι ΐα να γ ιω τ ίδ ο υ  

------------------  ι- -------

ΤΑ ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΦΓΛΛΑ
Πίπτετε, ωχρά φύλλα, άποψιλούντα τά δένδρα, καί καλύ- 

πτοντα τήν γήν διά πένθιμου στρώματος. Οί τελευταίοι κλά
δοι σας έμειναν κατάξηροι, τά άνθη έξηφα-νίσθησαν πρά πολλοΰ.

Ούτω καί έν τή ζωή, αί ευτυχίαι άφίπτανται ταχέως, ή 
μ.ία μετά τήν άλλην καί μετά ημέραν θερμήν καί φωτεινήν ή 
σκληρά πείρα άποδιώκει πάσαν γλυκεΐαν καί ρομαντικήν χί
μαιραν.

Άνά πάσαν άφιπταμένην χαράν ή πραγματικότης παρί- 
σταται, άπογυμνουμένη τών έλπίδων καί τής πεοιβαλλούσης 
αυτήν φανταστικής αίγλης ! Γλυκεία τής ζωής πρωία, σύ ή 
δρόσον, έλπίδας καί μ,ειδιάματα μόνον γνωρίσασα, άπόκρυψον 
άπό τής άπειρου είσέτι καρδίας τήν καυστικήν τού μεσημ
βρινού ήλίου θερμότητα, καί τήν οξύτητα τού ψυχρού άνέμου, 
τού παγερού περί τήν έσπέραν. Μή εΐπηις^οτι ή ευτυχία μίαν 
μόνην έχει σελίδα, τά όνειρα μίαν μόνην έσπέραν καί τά 
άνθη μ,ίαν ώραν ! *Αφες τούς άγαπώντας νά πιστεύωσιν ότι 
θά άγαπώσι πάντοτε, τούς διασκεδάζοντας ότι ουδέποτε θά 
κουρασθώσι, ότι τά πάντα είναι ωραία καί αληθή.

Ά λ λ ’ έν τή δύσει τής ζωής πίπτετε, πίπτετε, φύλλα τού 
φθινοπιόρου ! Πάντες γνωρίζυυσι τήν έφήμ-ερον διάρκειαν τών 
συσκίων δασών σας καί ή ορμητική καί ταχεία πτώσις σας 
δέν πτοεί πλέον τάς καρδίας.Μή φοβεΐσθε! Δέν τοϊς αποκαλύ
πτετε τήν σύντομον διάρκειαν τής ευτυχίας. Δέν άγνοούσι 
πλέον ότι πάν τό μαγεύον έξαφανίζεται ταχέως καί ότι μόνη 
ή θλΐψις καί ό πόνος μένει αιώνιος.

Άθην& Σ ιγανοΰ .

Α Σ Π Α Σ Ι Α
’Επανειλημμένου; καί έν μακροίς έγράψ^μεν περί τού 

ώρκιοτάτου καί χαοιεστάτου τών συγγραμμάτων τής νεωτέ- 
ρας φιλολογίας, τού υπό τού διαπρεπούς καί αουσοτραφούς 
Έλληνιστού Ρ. Χαμερλιγκίου συγγρχφέντος υπό τόν τίτλον 
((’Ασπασία)). ,,

Έπί τή έκδόσει τού Β\ καί Γ'. αυτού τόαου, τού θησαυ
ρού; άνεκτιμήτου; τού οικογενειακού τών Ελλήνων βίου καί 
τής εκπολιτιστικής τής Ασπασίας δράσεως αποκαλύπτοντας, 
δραττόμεθα τής ευκαιρίας οχι πλέον νά συστήσωμεν ποός τάς 
κ. κ. άναγνωστρίας ημών τήν άπόκτησιν τού έργου τούτου — 
διότι εΐμεθα βέβαιαι ό'τι κοσμεί ήδη τάς πλείστας τών γυναε-
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κείων βιβλιοθηκών—αλλά νά έπιστήσωμεν τήν προσοχήν αυ
τών ιδία είς τό υπό τάν τίτλον «Σχολείου τής Ασπασίας» 
κεφαλαίου του β\ τόμου, Ινώ τόσα ψυχωφελή καί διδακτικά 
μαθήματα διά τήν ανατροφήν τών θυγατέρων καί Ιν γένει 
τών ‘Ελληνίδων δύνανται νά ποοιοθώσιν.

Ά λ λ ’ αληθώς τί νά συστήσή τις πρώτον, τί δ’ ύστερον 
ει; Ιμβριθή καί έπισταμένην μελέτην. *Η ((’Ασπασία» άπτε- 
ται πάντων τών ζητημάτων τών αναγόμενων εις τόν ηθικόν 
καί φυσικόν βίον του ανθρώπου καί ι ί̂α τής γυναίκας, ώστε 
δικαίως δύναται νά θεωρηθή ή σοφωτάτη τών γυναικών του 
Παλαιοί» καί Νέου κόσμου καί η πρώτη θεϊσα τάς θεμελιώ
δεις βάσεις τής διά τής πνευματικής καί ήθικήςάναπτύξεως χει- 
ραφετησεως τής γυναίκας. *Ίνα δέ καταφανεστέρας καταστή 
σωμεν τάς προσπάθειας, άς ή ’Ασπασία κατέβαλλε πράς 
κατάργησιν του δουλικού βίου, 8ν διήγον αί *,υναΐκες τής επο
χής της |ν τοϊς νυναικωνίταις, άναγράφομεν ενταύθα περικο
πήν διαλόγου αυτής μετά τών Θεσμοφόρων γυναικών ;

(('Υμείς δέ νομίζετε, ότι πάντα τά δέοντα ποιείτε κα- 
θαίρουσαι καί καλλυνουσαι τήν οικίαν, λούουσαι καί θυλά- 
ζουσαι τά παιδία καί φροντίζουσαι, μή τι ή τολύπη υπό τών 
σητών καταβιβρώσκεται, ή ή κρόκη υπό τών άλεκτρυόνων 
φορήται. Ά ν  δέ τις υμών καί πλέον τι ποιεί καί θέλει νά 
άρεση τώ άνδρί, νομίζει, ότι ενδυομένη τό κροκωτόν ίμάτιον 
καί τάς βαυκίδας καί τόν διαφανή χιτώνα καί ψιμμυθίου καί 
κινναβάρεως άνάπλεως γενομένη επιτυγχάνει του σκοπού.Άλλ’ 
εν ταϊς χερσί μόνον εκείνον, αίτινες ευφυΐαν τινά έχουσιν, εί
ναι τό κάλλος καί δ κόσμος όπλον επικίνδυνον τοϊς άνδράσι. 
Πρέπει Ιν τώ μέλλοντι νά έπιτραπή ύμϊν νά καθαίρητε καί 
άναζωπυρήτε τάς εύρωτιώσας ψυχάς διά τοϋ είσορμώντος πνεύ
ματος τής ελευθερίας  ̂νά δέχησθε Ιν ύμϊν αύταίς τήν Ινέργειαν 
τών Ικτός υμών καί οΰτω διατιθέμεναι καί κινούμεναι υπό 
τών Ικτός γιγνομένων δραστήριαι καί υμείς νά άποδεικνύησθε, 
Ινεργοϋσαι υπέρ τής κοινής ευημερίας διά τής τά πάντα έξη- 
μερούσης Ιλευθερίας τής έξαιρέτου γυναικείας διανοίας. 'Η 
διάνοια τών γυναικών πρέπει άρμονικώς πρός τήν τών άνδρών 
συνενουμένη νά ένεργή. Τότε δ’ ου μόνον δ γάμος, αλλά καί 
δ οίκειακός βίος θά μεταβληθή, τότε άκμαΐαι αί τέχναι θά 
θάλλωσι καί θά έκλίπη καί παν ό,τι ώαόν Ιν τοϊς άνθρώποις. 
Συμμαχήσωμεν λοιπόν, πράξωμεν ειρηνικήν συνωμοσίαν καί 
δώμεν πιστά, ότι πάση τή δυνάμει θά πολεμήσωμεν υπέρ τών 
δικαίων τού ήμετέρου φύλου, υπέρ τών δικαίων τών αναγκαίων 
ήμϊν είς Ιπιτέλεσιν Ικείνου. πρός 8 Ικλήθημεν.»

Ό κ. Λύσανδρος X. Κώνστας αληθή εύεργ-εσίαν παοέσχεν 
είς τό παρ’ ήμϊν γυναικεΐον φϋλον διά τής ωραίας καί αρχαιο
πρεπούς τής «’Ασπασίας» μεταφράσειός του, Ιλπίζομεν δέ ότι 
αναλόγως θά ύποστηριχθή τό έργον του παρά τών έσω καί 
έξω Έλληνίδων. Τήν έκδοσιν τού Β', καί Γ\ τόμου άνέλα- 
βον οί παρ’ ήμϊν προοδευτικώτατοι Ικδόται κ. κ. Μπάρτ καί 
X ρστ, πράς οδς δέον νά άποτανθώσιν αί Ιπιθυμούσαι νά 
άποκτήσωσι τό ώραΐον τούτο σύγγραμμα.

TI ΘΑ ΓΕΙΝίΙΣΙΝ ΑΙ ΠΕΝ0ΕΡΑΙ
’ Δνταπόκρισις Ir. Μαρυλάνδης (Νέα Ύ όρκη)

Μή Ικπλαγήτε, άναγινώσκουσα τάς όλίγας αύτάς λέξεις 
μου. Δέν κάμνω άλλο ή αντιγράφω νέον νόμον, ψηφισθέντα

παρα τού νομοθετικού ουμ.βουλίου τής πόλεως ταύτης, είς 
προσωρινώς διαμένω. Κατά τάν νόμον τούτον ο! σύζυγοι, άνήρ 
καί γυνή, οΐτινες θά συνοικώσι μετά πεθεράς, θά πληρώνωσι 
ετήσιον φόρον ώς έξης ; Διά τήν πενθεράν, μητέρα τού άνδρός 
900 δολλάρια κατ’ έτος, διά τήν πενθεράν,μητέρα τής γυναι- 
κός 120 δολλάρια.

’Άλλοι Ιπίσης συγγενείς ώς γαμβροί, νύμφαι, θά Ιπ ιβ ά λ -  
λωσιν Ιπίσης τούς συζύγους, Ιν περιπτώσει συνοικήσεως, είς- 
Ιτησίαν πράς τό δημόσιον άποζημίωσιν.

Επειδή δέ ούδείς νόμος είσάγεται πρός ψήφισιν άνευ- 
δεδικαιολογημένης τίνος αιτίας, οί νομοθέται τής πόλεως Μα- 
ρυλάνδ Ιδικαιολόγησαν ώς εξής τήν νέαν νομοθεσίαν των.

«Ή συνοίκησις τών Ιξ αγχιστείας συγγενών είναι έναντι* 
είς τήν ηθικήν, διά τάν λόγον ότι ή συνεχής αυτών συμβίω- 
σις προκαλεΐ έριδας, φιλονεικίας καί οικογενειακά σκάνδαλα.»

Συμπεραινουσι δε οτι η εφαρμογή τού νέου τούτου μέ
τρου θά έχη ώς απαραίτητον συνέπειαν τήν Ιλάττωσιν τών 
διαζυγίων κατά πεντήκοντα Ιπί τοίς °|0 καί τών αΰτοκτο 
νιών κατά 90 ®|().

Καί τώρα Ιρωτάτε τί θά γείνωσιν αί δυστυχείς πενθεραί; 
και Ιάν δέν αντιβαίνη είς τήν ηθικήν νά άποθνήσκωσιν αύται. 
τής πείνης, οσάκις οί υιοί των δέν θά δύνανται νά άποτίωσι 
τόν φόρον τής  αποζημιώσεως ; Οί κύριοι νομοθέται ούδέν- 
ειπον περί τούτου, ΐσο)ς διότι οί πλείστοι τούτων δέν έγουσι 
μ-ητέρας, άλλά πενθεράς μόνον.

*Έλλεν Μώρ.
----------------- II—igDOQlB— ---------------------

ΓΪΛΑΙΚΕΙΟΙ KOSMOS
’Εδώ δέν εκθέτουν τάς προίκας τον μελονύμφων. ά λλ ’ ού'τε έ : α -  

ποστέλλουσιν αύτάς δι’ ανοικτών αμαξών ώς επραττον αί καλα! μ ά -  
μαι μας. "Ολαι όμως αί φίλαι και αί γνωστα ί'τής  νύμφης έπιζη-  
τουσι τήν  εύνοιαν τής μοδ.ιστρίας, ήτ ις  επ ιθυμεί νά έκθετη τάς εν- 
τω έργοστασίω της κατασκευαζομένας έσΟήτας χάριν ρεκλάμας.

 ̂ Γνωστή μοι κυρία πρόκειται νά νυμφευθή. Έδράχθην λοιπόν και 
εγώ τής ευκαιρίας ταύτης.  ίνα θαυμάσω ολόκληρον Παρισινήν 
προίκα, σας σκιαγραφήσω δέ. δΓ άσθενεστάτων βεβαίως χρωμάτων,  
τάς ωραίας καί θαυμάσιους αύτάς τουαλέτας αίτινες άποτέλοϋσι τήν  
ευτυχίαν, άλλά καί τήν  δυστυχί ν τών περισσοτέρων γυναικών.

Καί δέν έπρόκειτο βεβαίως περί_ τυχαίας προικός, άφοϋ υπέρ τάς. 
πεντήκοντα ολοκλήρους τουαλέτας ειδον έτοιμους πράς αποστολήν είς 
τό μέγαρον του μελονύμφου Πενήντα φορέματα μέ ολα τά έΗαοτή- 
μ.ατά των 1 Καίτο ι  γυνή οφείλω νά ομολογήσω ότι ή άπαοίΟμ.ησις 
μόνον τών ωραίων αυτών ενδυμασιών μοΐ προυξένησε ζάλην κα' φο
βερόν άθυμίαν ’Ό χ ι  άπό ζηλοτυπίαν' καί φθόνον, άλλ ’ άπό αληθή 
οίκτον πρός τάς ό οφύλους μου. πρός τούς γονείς καί πρός τούς γα μ 
βρούς του αίώνος μας. Λιότι όλοι βεβαίως είναι υπεύθυνοι διά τήν  
κατάστασιν ταύτην. Πενήντα φορέματα ! ! τά όποία αντιπροσωπεύουν  
ί'σως  ̂ είκοσι πέντε χιλ. φρ. ήτοι τό τέταρτον τής όλης προικός, ήν  
λαμβάνει ή νύμφη. r Apa ρε έδαπανήθη τό ήμ ιαυ  καν του ποσοϋ 
τούτου πρός έκπαίδευσιν καί μόρφωσιν αυτής !

Κα ί μετά ταϋτα έρωτώμεν διατί οι γάμοι καθίστανται όσημέραι 
προβληματικοί διατί τόσα διαζύγια καί τόσαι οικογενειακά! έριδες 
καί σκάνδαλα καί φιλονεικίαι ! Ά λ λ ’ εξετράπην του θέματός μου. Δέ» 
προτίθε-μαι νά τονίσω Ιερεμιάδα άλλ" ού'τε νά ήθικοποιήσω τάς. 
άναγνωστρίας σας μεταξύ τών δποίων πέποιθα, ούδεμία θά ζηλεύση 
τήν τύχην τής νύμφης μέ τά πενήντα φορέματα. Θά σάς περιγράφω 
τά ωραιότερα τούτων όπως αί βουλόμεναι άντιγράψωσι τό κομψότε- 
ρον καί καλλίτερον είς τήν  καλλονήν των άρμόζον.

Τά εντελώς απλά καί εύθέα φορέματα χωρίς πτυχάς πολλάς καί 
ε αοτημχτκ με περικορμιον άμαζόνος είναι βεβαίως κομψά, χαριέ- 
στατα άλλ όχι και ει επισκέψεις, γεύματα ή επισήμους παρουσιά
σεις. Δια τούτο μεταξύ τών πενήντα έν μόνον υπήρχε τοιοότου σχή- 
ματος. Οραιοτατον φόρεμα εκ λεπτού φαιού εριουχου διατετρυμμένου* 
έν ποικίλοις σχεδίοις και άναδιπλουμένου ύπά τσόχας λευκής "Ετε
ρον ισοϋψές εκ /επτου μάλλινου υφάσματος, ένούμενον πρός τά πλά—
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via διά σειράς μακρών κομβίων,διηκόντων άπό τών άνω πρός τα κάτω. 
Τό περιχείριον επίσης κλείετα ι εκ τών άνω πρός τά κάτω δια σειράς 
,χομοίών μικρών καί κομβιοδόχων. Δεδίπλωμένον δ ί  ερυθρού μ ετα 
ξωτού άιοίνει νά διαφχίνηται λωρ ς στενή τοικύτη πρός τά πλά ια ώς 
καί ποός' τό προθωράκιον/Έτερον φόρεμα έξ υφάσματος δαμάσκου χρώ
ματος λειριού, Έσθής στρογγυλή πρός τά εμπρός, συρόμενη ολίγον εως 
τέσσαοα δάκτυλα πρός τά ¿πίσω πρός τά πλάγια  ?έ άνυψουμένη καί συγ- 
κιατουυένη διά ποικί ματος χανδρωτοΰ.Ή όλη έσθήςπλουσίως πεποι- 
κιλαένη διάμελανων συνιλίων και χαν'ρών.Κοιτωνίτης  ωραίος εκσκω- 
τσεζικου ροδίνου κυανού, λευκού κα. ώχροϋ μαλακού έριούχοο ή μάλ
λον φλ.ανέλας. ’Εξαρτήματα περί τόν λαιμόν, τάς χειρίδας καί έκ τών  
*νω πρός τά κάτω έκ λευκής μηλωτής,  ή λευκών πτερών τού πήχεως.

Δι’ εσπέραν ιοραία μέλαινα έκ τριχάπτων έσθής. ούχί έρριμμένη 
■ώς συνήθως έπί έσωφορίου έκ μ.έλανος μετα ωτοΰ, αλλ' έπερραμμενη 
έπ’ αυτού. ‘ II κάτω έσθής πλατε ία  καί πλουσιωτάτη άνχστρέφετα; 
πρός τά πλάγια  διά χχν?ρίνων π α σ μ α ν τ ε ρ ί  κα διατέμνεται δια 
ταιν ιών έκ μελανός μουάρ. Πλατεία ζωνη με ί ιπλούν κομ,όον προς 
τά όπίσω καί πλατυτάτην έκ τής αύτής ταιν ίας άκ αν πεποικιλμε-  
νην έπίσης διά μελαινών χανδρών. Τό περικορμιον πολύ πλούσιον 
καί ιίχ-,ύ μετά τα ιν ιώ ν  μουάρ καί χανδρών ήτο κατασκευατμένον εις 
τρόπον, ώ ίτ ε  νά φέρηται καί εκτραχηλισμένο') καί κλεισπόν, ‘ ί ΐραία  
ρόδινη έξ όλοίησικοΰ έσθής προσειλκυσεν ιδ ια ίτατα  τήν προσοχήν 
ύου. ’Έφερε πολλάς πτυχάς οριζοντίους ή μάλλον καμπύλας άπό τών  
ώταων διά τού θώρχκος καί τής μέσης πρός τήν κάτω εσθήτχ. Αί  
πτο/αί αύται ήσαν ό μόνος, άλλά κα: ωραιότατος αληθώς στο/.ισμός 
τής έσθήτος.

Έπχνοφόοιχ διαφόοων ειδών '. Έπανοφόριον ταξειδίου ε: αστ α- 
κάν μέ περιχειρίδας à la Ju ive ,  δηλ. μ.ή περιβαλούσάς τήν χείρα 
άλλ' έξαοτωμένχς άπό τού ώμ,ου καί διηκούσας μέχρι τού κάτω άκρου 
τής έσθήτος Έπανοφόριον προσηρμ-ωσμένον έπί τού περικο.μ.ίου 
(veste)  έξ υφάσματος ν  e I O u t i n e  μ ε τ ’ εξαρτημάτων έκ πτε 
ρών καί τοιχάπτων. Καί τόσα άλλα. ατινα παραλείπω, ίνα μ.ή λίαν  
μακροσκελής ή παρούσα μου καταστή.

Παρισινή.

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Σ  

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η
"Εκαστον τεύχος τ ιμαται μιας δραχμής δ:ά τάς Άθήνβς 1 ,25  

'διά τάς επαρχίας καί το ¡ξωτερικόν. Ή  κροπλτρόνουσα δρ. πέντε Ο.ά 
τάς ’ Αθήνας χαί εξ διά τάς Ιπαρχίας καί τό ¿ξωτερικόν δικαιούται 
λαμβάνειν εξ τεύχη, άποτελοΰντα τόμον πλ ίρη  καί αυτοτελή. Ή  Ιγ- 
γράφουσα πέντε συνδρομητ:!ας καί προπληρόνουσα τήν συνδρομήν των
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Ε Ν  Ε Δ Ρ A
Παραληρεί. Καί πρώτον φαίνεται όμιλών μετά τής Λου- 

-κιανής. Άλλά μετ’ όλίγας στιγμάς τό θέμα μεταβάλλεται. 
Βλέπει Ινώπιόν του τήν λαιμητόμον ίσταμενην προ τής φυλα
κής καί τάν Δοριάτ μέ κατερύθρους οφθαλμούς ανερχόμενον 
άντ’ αυτού τάς βαθμίδας αυτής. Καί βλέπών τον δήμιον 
χωρίζοντα τήν κεφαλήν άπό τού κορμού, άναφωνεϊ μετά χα
ράς : Έτελείωοε. Τιόρα ήμπορώ νά κοιμώμκι ήσυχος. Δέν θά 
γείντι πλέον λόγος περί τής Ιπαράτου αυτής υποθέσεως.

Ή Λουκιανή φρίττει άκούουσα τάς λέξεις ταύτας. Ευθύς 
δ’ έπειτα ο κοιμ-ώμενος φαίνεται καταόιωκόμενος υπό τών 
φασμάτων τών δύο θυμάτων του : Βουρέϋ καί Δοριάτ. Φύγετε, 
φύγετε, λέγει, δέν σάς φοβούμαι. Είσθε νεκροί. Καί Ιςακο- 
λουθεϊ παραληρών, καί Ιναγωνίως φωνάζο>ν, καί έκθετων τά 
τού κακουργήματος του; μέχρις ού έκ τής πολλής ταραχής 
αφυπνίζεται.

Ά λ λ ’ ή φρίκη καί ό τρόμος του ήσαν απερίγραπτοι, όταν 
είδε τήν θύραν του ανοικτήν καί τήν Λουκιανήν προ αυτής 
ίσταμενην. Τί νά είπε άοά γε ! ίσως ή. Λουκιανή ήκουσε τό 
τρρικώδες καί άποτρόπαιον μυστικόν !

Ά λ λ ’ ή κόρη τόν ατενίζει μειδιώσα καί αυτός ανακτά τό

λαμβάνιι ενσ τόμον δωρεάν. Πρός άπσφυγήν λογιστικών περιπλοκών 
άπεφασ'σθη ώρισμένως καί άμετακάήτως, όπως τεύχη άποστέλλω/ται 
πρός συνδρομητές ή μή ιοιούτους μόνον δπό τόν ρητόν ορον τής προ
πληρωμής τού άντιτίμου. Έκ τών Ιπαρχιών ναι τού Ιξωτ-ρικού τό 
άντίτιμον άποστέλλεται έντός αυστηυένης έπιστολής ταχυδρομικώς.

ΙΣΤΟΡΙΑ TOV ΜΕΓΑΑΟΤ ΝΑΠΟΛΕΟΜΟΣ

’Ήρξατο Ικδιδομένη άνα τεύχη ή Ιστορία τού Μεγάλου Ναπο- 
λέοντος, συγγραφείσα υπό του κ. Γ. Ααμπίση. Ό  νέος έκδοτης αύτής  
κ. Α. Μανιζαβϊνος, βιβλιοπώλης είς Πειραιά, πρός εύκοίον άπόκτηο.ν 
υπό τών στρατιωτικών τού έργο) τούτου ποιείται άνάλογον πρός αό- 
τούς έκπτωσιν Εντεύθεν έν ω τό όλον εργον τιμαται δρ. 4, διά τούς 
στρατιωτικούς τ μάται μόνον δρ. 3.

Π Ο Ι Κ Ι  A  A
Ν έ ο ς  τ ο ό π ο ς  σ υ ν ο ι κ ε σ ί ο υ .  —  Ρωσσίς τ ις κυρία ταξει-  

δεύουσα μετά τής θυγατρός της έφθασεν εις τήν πόλιν Όρέλ. Κ α -  
τήλθεν αύτόσε εις τό πλουσιώτερον ξενοδοχείον. "Οτε δέ δ διευθυν
τής τή  π α :θυσίασε τό βιβλίον, ίνα έγγράψγ) τό όνομά της. έλαβε τήν  
γραφίδα και ’έγραψε τά ακόλουθα' Κυρία Δ. σύζυγος εμπόρου έκ Δη-  
μητρόφσκης μετά τής θυγατρός της Σάσας, άγαμου, ετών δέκα εν
νέα προικός 1 0,000 ρουβλ. Φυσιογνωμία τής κόρης : Κόμη ξανθή· 
ρ'ις ολίγον έστρχμμένη πρός τά άνω' λακκίσκους είς τάς παρειάς, 
όύδέν σωματικόν ελάττωμα, άλλ ’ ούτε σημεϊον χαρακτηριστικόν.

Γ υ ν ή  μ ά ρ τ υ ς  ε ν ώ π ι ο ν  σ υ μ β ο λ α ι ο γ ρ ά φ ο υ .  —  
Παρ’ ήμϊν δέν επιτρέπεται είς τάς γυναίκας νά παρουσιάζωνται ώς 
μάρτυρες ενώπιον συμβολαιογράφου άλλά μόνον ενώπιον τών ενόρ
κων Είς τήν  Ω κεαν ίαν  έν τή επικράτεια Ταίτή  ή Α. Μ. ή βασί
λισσα Πομάρη V πα ,έστη ώς μάρτυς είς τούς πολιτικούς γάμους τής  
δεσποινίδας Rose Bsculx μετά του κ. lardounet.

Α ΑΑ Π Α Ο ΓΡΙΦ ΙΑ

Κον Π. Κ .  Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ι  ο ν .  Τά περί τών εύγενών κρί
σεων τοϋ έν λόγω Ρωμούνου δημ,οσιογράφου έδημοσιεύθσσαν έν τή  
((Έφημερίδι». Είς τά γραφόμενα σας άπαντώμεν δΓ έπιστολής.—  
Κ αν Μ. Α. Τ ή ν ο ν .  Μυρία; ευχαριστίας διά τήν ό/ραίαν καί εύ- 
νενή επιστολήν σας. Δέν κατωρθώσαμεν νά άπαντήσωμεν άμέσως ώς 
¿χ  τών πολλών ασχολιών μας.—  Κ αν Μ. Γ. ΓΓ. "Α γ κ υ ρ  α ν  Α'.

θάρρος του. Πώς έδώ ; τή λέγει. Περίεργον ! άπεκοιμήθην 
γράφων. Τάς νύκτας μου όλας διέρχομαι άϋπνος καί υποφέρω 
άπό φρικώδεις έφιάλτας. Καί προδίδων σχεδόν τούς φοβους 
του, μέ καταφανή ανησυχίαν έρωτά ; Μήπως ώμίλησα κοιμώ- 
μένος !

Ναί, είπεν έκείνη. Διερχο̂ όνα) τού γραφείου ήκουσα τό 
όνομ,ά μ.ου.

Βλέπετε οτι καί κοιμώμενος ακύμη, σάς έχω κατά νούν. 
Καί δέν εξακολούθησαν τά παραληρήματα μ.ου ;

Ναί. είπεν ή κόρη. Τρομ,ερά πράγματα καί σκέψεις σάς 
έβασάνιζαν, ¿ομιλούσατε περί θανάτου καί έφαίνεσθε πολύ 
φοβισμένος.

*Ω ! είπεν ό Μονμάγερ μετά φρικτής αποστροφής. Ά φ ’ ής 
ή πατρίς μας διατρέχει κίνδυνον, άπώλεσα τήν ησυχίαν μ,ου.

Ή κόρη άπεμακρύνθη μετά τόν διάλογον τούτον, καί ό 
άθλιος έπεσεν έπί τής έδρας του σφίγγων τούς γρόνθους καί 
τρίζων τούς όδόντας ¿)ς μ,ανιώδης. Έγού ! οστις ενόμιζα ευ.αυ- 
τόν ισχυρότερου τών άλλων, εγώ, οστις εςετίλ.εσα μετά τόσης 
ψυχραιμίας τό έγκλημά μου, έγώ, δττις έγέλων διά τήν συ/εί- 
δησιν κατήντησα νά είμαι δούλος της, δέσμιός της. νά μή 
έχω ησυχίαν, νά μή τρώγω καί κοιμώμαι, νά είμαι αδύνατος 
ώς παιδίον, ασθενέστερος καί αυτού τού.ιάδελφού μ,ου. Είναι 
φοβερόν ! είπε καί κτύπων τήν χεϊοα έπί τή$ τραπέζης προσ- 
έθηκε. "Ω ! ! θά νικήσω τήν συνείδησιν, θά νικήσω τόν ύπνον.
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τεϋ/ος ((’Ιστορίας της Γυναικός)) άποστέλλεται. Εΰχαριστούμεν δε’ 
ώραίαν και εύγενή επιστολήν. Γράφομεν.—  Καν Ε. ΓΙ. Κ. Τ ρ ί  - 
π ο λ ι ν  Β α ρ β α ρ ί α ς ,  Α ' . τε ίχος  ((’Ιστορίας τής Γυναικός)) άπο- 
στέλλεται.  Γράφομεν.— Καν Φ. <Ι>. Κ έ ρ κ υ ρ α ν .  Γράφομεν.—  
Κ α ν  Ε. Μ. ’Α θ ή ν α ς .  Λ ιατ ί  μέ ευχαριστείτε. "Ο.τι γρά®ω είναι  
ιστορικόν. Κ ατά  συνέπειαν χάριτας οφείλου εν πρός τάς δυστυχείς 
εκεινας. Καν Ε. /,. Π ε ι ρ α ι α Λεν είναι πολυτέλεια. ’Έργον 
προωρισμένον διά τό γυναικείου φΰλον και εξιστορούν τά κατ ’ αυτό 
πρέπει να είναι ή καλόν καί ώραίον ή νά λε ίπη.—  Ινον Ε. Β. X  α
ν ί  α. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.—  Καν Λ. Π. Ά  θ ή ν α ς .  Ει- 
χεν έκτυπωθή ήδη. Κατεχωρίσαμεν λοιπόν αΰτό μέν εις την σημερι
νήν ’Εφημερίδα, τό δέ άποσταλέν εις τό ημερολόγιου.— Καν Ε. Γί. 
Τ ρ ι  π ο λ ι ν Ηργήσαμεν νά δημοσιεύσωμεν φέτος τήν αγγελίαν  
του Ημ.ερολογίου, διο'τι ε’ίχομεν τήν έκδοσιν τής ((Ίστο ίας τής 
Γυναικός)). Πάντοτε υπό τό αυτό πνεύμα, μέ τήν διαφοράν δτι κατά  
τό ετος τοϋτο θά έχη καί εικόνας γυναικών και πολλάς Έλληνίδας  
καί ξένας συνεργάτιίας.— Κ αν Σ. Κ. X α ν ί α. Ά π εστά λησα ν .—  
Κ α ν  Κ .  Σ. Λ γ ο υ δ ί τ σ α ν  Συνδρομή έλήφθη. Ένεγράφητε.  
Φύλλα καί αποδείξεις άποστέλλονται.— Κ αν Α. Κ. Δ. Τ) ά τ  ο α ς. 
Κακώς επληροφορηθητε Συνειθίζεται μόνον νά σύρηται ολίγον τό 
φόρεμα έν ή δύο δάκτυλα έπί τού εδάφους. ‘ Ημείς έν τούτοις δεν ή-  
κολουθησαμεν τόν συρμόν τούτον, διότι τό στρογγυλόν φόρεμα καί 
ώραίον είναι καί καθαρόν μένει καί δέν καταστρέφετα ι—  Κον Γ. 
Κ . Κ α λ α φ ά τ ι ο ν .  Βεβαίως έλήφθησαν ώστε μ ή άνησυχήτε.—  
Κ α ν  Ζ. Κ. Β ώ λ ο ν Συνδρομή έλήφθη, άπόδειξις άποστέλλεται.—  
Κ αν Μ. Α. Δ Τ σ α γ κ α ρ ά δ α .  ’Ενεγράφητε. Χρήματα  έλήφθη - 
σαν. Φύλλα άποστέλλονται — Κ αν Στ. Κ .  Τ ή ν  ο ν' Νέα συνδρο- 
μητρια (( Ιστορίας τής Γυναικός)) ένεγράφη καί άντίτ ιμον έλήφθη. 
Τεύχη άπεστάλησαν. Μυρίας ευχαριστίας δι’ εύγενείς φροντίδας — 
Κον I. Μπ. Κ  ά ί  ρ ο ν Νέοι συνδρομηταί ένεγράφησαν Εύχαριστοΰ- 
μεν δι’ εύγενή μέριμναν Γράφομεν,— Καν Λ. Γ. II ό ρ τ-Τ  ε φ ί  κ. 
Τπολοιπον έλήφθη· εύχαριστουμεν — Κα ν  Σ. Ρ. Ξ η ρ ο χ ώ ο ι ο ν. 

Κατάλογος συνδρομητριών ((’ Ιστορίας τής Γυναικός)) καί άντίτιμον  
εληφθη. Θεεμάς καί πολλάς ευχαριστίας. —  Καν Μ. Π. Ζ. Ζ ο - 
γ λ  ο π η  ν 'Η συνδρομή είναι προπληρωτέα. Ά π οστε ίλατε  αυτήν καί 
ανταποστελλομεν καθυστερήσαντα —  Κ αν Α. Μ. Π. Β ώ λ ο  ν. 
Αγγελ ια ι άποστέλλονται. Γράφομεν-— Κον I. Κ . Κ  ) π ο λ ι ν. 

Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας —  Καν Κ. Κ. Β Γ  α λ α ς ε ί ό ι ο ν. 
Μήπως ήδυναμεθα νά μαντεύσωμεν τούτο άφοΰ ουδέποτε εύηοεστή- 
θητε να μας τά γνωρίσητε Κον Θ Μ. Ά  λ ά τ  σ α τ  α. Ή  νέα 
διευθυνσις έλήφθη ΰπ ’ οΊιν —  Καν Σ, Στ. Β έ ν χ α ν Εύχαρι- 
στούμεν δι ευγενείς φροντίδας Συμμορφούυεθα όδηγίας σας.

V .

Ό Γερμανός λοχίας Φράντς Σχίλλερ ότε δεν είχε υπηρε
σίαν ήρέσκετο νά ήσυχάζη είς δωμάτιόν τι κείμενον παρά τοϋ; 
σταύλους. Πρωίαν τινα άφυπνιζόμενος έρριψε τό βλέμμα πρός 
τήν αυλήν ι̂ά μικρά; θυρίύος, ίιανοιγομένης πρός τήν ιδίαν 
των Μονμάγερ κατοικίαν. Έφαίνετο ευχαριστημένος εκ τής 
πρός τό θερμότερου μεταβολής του καιρού, δτε τό βλέμμα 
του συνήντησε τάς δύο α-ϊελφάς Κλαυ^ίνην και Λουκιανήν, 
συνομιλούσα; υπό τά παράθυρόν του.

Ή Λουκιανή έλεγε : τόν ά'θλιον ! ! αί τύψεις τής συνει- 
$ήσεως τιμωρούσιν αυτόν επί τού παρόντος, μ.έχρις ού ή άνω-
τέρα τιμ,ωρία....................Ο Σχίλλερ έκινήθη διά νά άκούση
καλλίτερον, άλλ’ αί δύο άδελφαί άπεμακρύνθησαν. *0 Τέρ
μινό; ελαβε τότε, ως συνήθως τό σνιμειωματάριόν του καί 
εχάραξε τάς έξης γραμμάς :

((Σήμερον ό καιρός είναι καλλίτερος· Είδομεν τόν ήλιον 
επί δύο {¡μέρας. Τά μικρά μου παιδάκια’ θά παίζουν βεβαίως 
είς τόν περίαυλον τής Εκκλησίας, ένω ή καλή μου Κατεοίνα 
φέρουσα είς τάς άγκαλας της τό μικρόν κοριτσάκι μας τά 
επιβλέπει. 'Ό τ α ν  έχωμεν μ.άχην 5έν τά συλλογίζομαι, διότι 
ουτε καιρόν εχω, άλλ ούτε πρέπει νά συγκ,ινοϋμαι καί χάνω 
τό θάρρος μου.

Μόλις έξύπνησα ει̂ ον τήν ώρα'αν Γαλλί^α, ήτις έλεγε 
πρός τήν ά5ελφήν της πολύ περίεργα πράγματα : Ό  αθ.Ιιος\ 
τ ιμ ω ρ ε ί τα ι  άπό την  ο υ η ίΛ η σ ίν  τον, μ έ γ ρ ις  ον ή ά,νωτέρα 
τ ιμ ω ρ ία  ! . . . . »

ΣΥΝΤΑΓΙΙ
Κουλουράαια  τ ε ΐο ο .—  ’Αλεύρι φαρίνα δρ. 140 .  Βούτυοον δ0
,ς*/-α Ρ'ν. fP\,3a κα! εν πίτρινον ώού. Ζυμόνετε καί τρίβετ* κα-  

(ως επι πολλην ωραν και εις τά τέλος προσθέτετε εν κονλ'ιάοιον νλυ  
κοϋ κόνεως Μ i 1 I e Γ  s Β a k i „ g p o u d e r ,  ήν ευρίσκετε ε ίΓ τ \  
φαρμακεία. 1 f s x

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Πώς «ρωτίζουσι καθαρώς α,ί λ ί μ π α ι  τού  ελα ίου.  —  Διαλύετε  

δοσιν τ ινά αλατος μαγειρείου έντός καθαρού ΰδατος καί εντός αυτού  
μρεχετε τά φυτήλιόν σας. ό’περ με-ά  ταύτα  ά τήνετε  νά ξηρανθή 
Μετα ταύτα αναμιγνύετε δύο ίσα μέρη ελαίου καί ύδατος έν ω'ενετε  
αα/,υσει αλας· αναμιγνύετε καλώς καί άφήνετε μετά ταύτ*' τό έ- 
λχ ιο ν να  επίπλευση ό’τε καί μεταφέρετε τό ού'-ω καθαρισμένον έλαιον- 
εις την λαμπαν σας. Τούτο διατηρείτε πολύ περισ-ότερον χρόνον ή 
τό κοινόν ε/αιον καί τό φως οπερ παράγει είναι καθαοωτατςν διαυ- 
γεστατον και κίτρινον.

Γυνή μεσήλιξ γνωρίζουσα ραπτικήν ζ η τε ί  οικίαν, ι'να έργάζηται  
ώς ρχτττρια.

Ζ ητε ίτα ι  κυρία μεσηλις  μέ καλήν άνχτροφήν καί ομιλούσα κα
θαρεύουσαν και ουχι έφθαρμένην Ε λ λ η ν ικ ή ν  γλώσσαν, έστω καί  
άνευ πτυχίου ώς παιδαγωγός καί έπιμελήτρια πολύ μικρας ήλικίας  
παίοων έν τω έξωτερικώ. ‘ Η διεύθυνσις εις τό γραφείον μας.

Νεα υπηρέτρια ζη τε ί  θέσιν θαλαμηπόλου. *Η διεύθυνσις παο’ 
ή;/Γν.

*______

Κυρία-, εργαζόμενα! μετά σπανίας δεξιότητος καί καλλαισθησίχς  
άσπρόρρουχα, άτ ινα καί ώς άληθείς καλλιτέχνιδες κεντώσι. ζ η τ ο ΰ σ ιν  
εργασίαν. Ά νήκουσ ιν  είς άλλοτε πλουσίαν καί εύημεροΰσαν οικογέ
νειαν. είναι ό'Οεν άξια- πάσης προστασίας καί ύποστηρίξεως. Ή  διεύ- 
θυνσις ε’ι;  τό γραφείον μας.

ΧΙσως δεν ήκουσα καλά ! άλλ’ ή φράσις αυτη μέ έξέ- 
πληξε, καί̂  μέ έκαμε νά συλλογίζωμαι έπί πολλάς ώρας: ποιος 
νά είναι αυτός ό άθλιος !))

Ό Φοάντζ Σχίλλεο ά'φηνε πάντοτε τό σημειωματάριόν- 
είς τήν σιταποθήκην, έν ή, είχεν έγκαταστήση, τήν κλίνην του.

Τήν επαύριον 5 Γεώργιος, δστις ήρέσκετο είς τήν άνάγνω- 
σ-.ν των εντυπώσεων τοϋ Γερμανού, ήλθεν, ώς συνήθως, καί 
ήρζατο μελετών τήν από τής προτεραίας γραφεΐσαν σελίδα. 
Άναγνούς τάς περί Λουκιανή; γραμμάς ώχρίασε.

Κατήλθε δρομαίως σπεύδων είς συνάντησιν τοϋ ά5ελ®οϋ 
του. ’Εννοείς, τω είπε, αρκούντως τήν Γερμανικήν, δπως άνα- 
γνώσης τήν σελίδα ταύτην . καί μοί είπης τί σκέπτεσαι περί. 
τοϋ περιεχομένου. Ό Ιωάννης ανέγνωσε, ήννόησε καί ώχρίασε.

Σκέπτομαι, ειπεν, oTt αί λέζει; αύται δεν πρέπει νά άνα- 
φέρωνται είς εμέ, ιότι ουρείς μέ υποπτεύει. ’Αλλ’ ή άμφι- 
οολια τρομ,ερα και απειλητική είχεν είσ^ύσει βαθύτατα είς 
την καρίιαν του. ΊΓπονοιαι τρομεραί έκυμ,αίνοντο είς τόν φρι- 
κω^ώς ταραχθέντα εγκέφαλόν του. Διηυθύνθη είς τό £ωμά- 
τιόν του, ι'να άνετοΰτερον άφεθή είς τά; σκέψεις του. Ποιος 
νά ητον άρα ό άθλιος αυτός, περί ού είχεν ομιλήσει ή Λου- 
κιανη. Αλλ’ ισως ό Γερμανός δεν ήννόησε καλώς, διενοεΐτο 
παλιν παοηγορουμενος. Άλλά πάλιν νέαι σκέψεις τόν άπήλ- 
πιζον. Εάν ή Λουκιανή έπαιζε τραγικήν τινα κωμωδίαν; ’Εάν 
όεν τον ηγαπα ; ’Εάν επεδίωκε τήν φρικουδη τιμωρίαν του ; 
Ισως μ.ε ηκουσε παραληροϋντα, καί διά τοϋτο όμιλεΐ περί. 

τύψεων συνειδήσεως !
(ακολουθεί)

(


