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Ό Ίησους τήν Ισπεραν των Χριστουγε’νων. — Τό κάλλος των παίδων 

χατχ τήν παιδαγωγίαν (ύπά κ. Ειρήνης Οΐχονομίοου).— Περικοπα! ε’κ του 
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Ο ΙΗΣΟΥΣ 
ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΤΠΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΏΝ
0 ουρανός άσύννεφος, γαλήνιος, ήσυχος, ώμοίαζε προς μέγαν 

-εκ κυανής πορσελάνης θόλον, έφ’ ού ή σελήνη προέβαλλε την 
στρογγυλήν καί ώχραν γελαστήν όψιν της. Ή χιών έκάλυπτε 
τα; στεγας τών οικιών καί ή πόλις όλη, ®ρίσσουσα υπό τήν 
βαμοακινην στρωμνήν της, έλούετο εις κύματα φωτός αργυρού 
μεταλλικού καίύποκυάνου, ένφ διεγράφοντο αί κωνοειδείς στέ- 
γαι των (πι τοΰ εδάφους σκοτεινών σκιών τών υψηλών οικιών.

Καί δια τοΰ πολύπλοκου δαιδάλου τών λευκών τούτων καί 
ησυχων οδών, ό Ίησους εβάδιζε ταχέως, βυθίζων έν τή χιόνι 
•ου, ψυχρους γυμνούς πόδας του, είς ούς τό ψύχος ειχε προσ- 

σει χρώμα ρόδινον. Ητο ή έσπέρα τών Χριστουγέννων. 'Ο 
γλυκύς Σωτηρ ήμών δέν ειχε κατέλθει τήν παγετώδη ε̂κείνην 
§&*** π̂· ~λί γης χάριν τών ύπό τά άγνά καί λευκά παραπε- 

®σμα.α των κοιμωμένων παιδιών. Τήν περί αύτών φροντίδα 
ίιχεν αναθεσει είς τούς πτερωτούς αγγέλους του. Τον νούν του 
βπησχόλει σκεψις σοβαρά καί τό μέτωπόν του ήτο ήδη σύνο- 
?ρυ. Εχυσα, οιενοείτο, καί τήν τελευταίαν ρανίδα τού αίμα- 

μ®υ, ινα οιοάξω είς τούς ανθρώπους τήν αγάπην. Ο σπό- 
Τβξ* V̂,εβΊΚιΡ&, άπέδωκεν αρα καρπόν; καί θά ευρω άρα με- 

αυ.ων μίαν μόνην καρδίαν, αληθώς άγαπώσαν καί άφω- 
^μενην, ικανήν νά θέση τήν αγάπην της υπερθεν πάσης δο- 

■> να αγαττ σ̂η ουχι όι εαυτήν, αλλα όια το προτω-
 'f J,'~P αγαπά. ’Εάν εύρω τοιαύτην υπαρξιν, θά τήν θέσω υ-

γ 1 παντων τών αγαθών καί δικαίων, διότι ή ισχυρά, ακα

τάβλητος καί γενναία αγάπη είνε ή μόνη αρετή, ήν υπέρ πά
σαν άλλην τιμώ .

Μέ τοιαύτας σκέψεις ό Ίησους ειχεν αφήσει τήν εσπέραν 
εκείνην τάν παράδεισον τοΰ πατρός του, ίνα κατέλθη επί τής γης 
καί από τής πρώτης τής νυκτός ώρας άνεζήτει άνά τά πολυτελή 
μέγαρα καί τάς πτωγάς καλύβας, παντού ένθα υπήρχε συνά- 
θροισις ανθρώπων, άνά τούς ναούς, παρά τήν λαμποώς πεφω- 
τισμένην φάτνην, τήν εκλεκτήν καρδίαν, ήν ή ψυχή του έπόθει 
νά εύλογήση τήν εσπέραν εκείνην. Φεύ ! ούδέν άλλο εύρεν η 
άγάττην χωρίς δύναμιν, στοργήν χωρίς θάρρος, φιλίαν χωρίς 
άφοσίωσιν.

Καί τό μεσονύκτιον ¿πλησίαζε καί ό ’Ιησούς ώφειλε νά επι- 
στρέψη πλησίον τού πατρός του. Άποτεθαρρυμένος ήδη, έξηκο- 
λούθει νά βαδίζη άνησύγως πράς την αγνήν καί αίθεριώδη ε
κείνην νύκτα, διά μέσου τής σιωπηλής καί φανταστικής πόλεως, 
έπί τής όποιας ή φιλοσκώμμων σελήνη εχυνεν άπλετον τό ψυ
χρόν φως της. ’Εβάδιζε μετά δισταγμοΰ, φοβούμενος μή ή πα
ρουσία του πτοήση τήν σιγήν εκείνην καί άτενίζων τούς αστέ
ρας, οίτινες έφαίνοντο μελαγχολικοί, διότι Ιφώτιζοντήν επίπο
νον καί θλιβεράν εκείνην πορείαν του. Εβάδιζε, καί αίφνης, ώς 
τήν άλλην εκείνην νύκτα έν τώ «Δάσει τών ’Ελαίων», εστη και 
έκλαυσε πικρώς, σκεπτόμενος τήν σκληρότητα τής ανθρώπινης 
καρδίας.

Δύο μόνον δευτερόλεπτα ήδύνατο ετι νά μείνη έπί τής γής καί 
μέ τήν ψυχήν περίλυπον άπεμακρύνετο ήδη τής πόλεως.|Αίφνης 
μικρά, χιονοσκεπής κσλύβη ειλκυσε τήν προσοχήν του. ’Οπή 
τετράγωνος, κακώς περικλειομένη διά φύλλων χάρτου, άφινε 
νά διαφαίνηται φως ασθενές καί άμυδρόν. Μέ βήμα βραδύ ό Ίη- 
σοΰς προύχώοησε μέχρι τής θύρας, ήτις, κακώς κε^λεισμένη, 
ύπεχώρησεν είς τήν πρώτην ώθησιν.

Τό έσωτεριν.όν τής καλύβης άπέπνεε μεγίστην ένδειαν. ’Εν λ ι
θόκτιστη έστία έκαιον μέ έλαφρόν ψιθυρισμόν δαυλοί ξύλων,ών 
αί φλόγες άπετέλουν τον μοναδικόν τής οικίας φωτισμόν. Επι 
κλίνης έ'κειτο νέος άνηρ, ισχνός, ώχρός, ετοιμοθάνατος. Παρα 
τό προσκεφάλαιόν του, κύπτουσα επί τοΰ προσώπου του και
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προσπαθούσα να τον θερμάνη διά τής πνοής της, ήτο γυνή εξ
αίσιου κάλλους, ήν όμως αί θλίψεις καί τα δάκρυα είχον προ- 
ώρως μαράνει.

Ό Ίησοΰς, ώς καρδιογνώστης, άνέγνω πάραυτα εις τδ μεγα 
βιβλίον τών καρδιών :

■— “Η μην πλούσια, άγνή καί ευτυχής. Ένυμφεύθην τον άν
θρωπον τούτον, δστις μέ έπρόδωκε, με ¿βασάνισε καί με έγκα- 
τελιπεν. Έγένετο παραίτιος τής καταστροφής τού οικογενειακού 
μου πλούτου καί τού θανάτου τών αγαπητών γονέων μου. 
Έπαιξεν έν τφ χαρτοπαιγνίφ καί τήν τελευταίαν δραχμήν 
τής πατρικής περιουσίας μου. Έπασχον, έπόνουν, έλυπούμην 
δι’ αυτόν καί όχι δι’ έμέ. “Εφυγε, μακράν τού κόσμου καταδιω- 
κόμενος, δυστυχής καί παρά πάντων έγκατα),ελειμμένος. Τόν ή- 
κολούθησα εις τήν έρημον ταύτην καλύβην καί θά ήμην ευτυ
χής, έά/ ήδυνάμην νά παρατείνω τήν ζωήν του αντί τής οδι
κής μου. Ό άνθρωπος αυτός δεν μέ αγαπά.

— Καί λυπεΐσαι, διότι δεν σε αγαπά ; ήρώτησεν ό Ίησοΰς τήν 
μεγάλην ¿κείνην καρδίαν. Κλαίεις διά τόν κατασυντριβέντα έ
ρωτά σου, διά τήν τόσφ προώρως έκμηδενισθείσαν ύπαρξίν σου;

— “Ο χι! Κλαίω διά τήν δυστυχίαν του, κλαίω τήν ζωήν 
του, τήν τιμήν του, τό κάλλος του, τήν νεότητά του.

— Καί εξακολουθείς νά τόν άγαπάς;
Μέ μειδίαμα μελαγχολικόν εκείνη άπήντησεν:
— ”Ω! ! να ί! ! υπέρ ποτε άλλοτε τόν αγαπώ δυστυχή καί 

ένοχον.
Τήν στιγμήν ¿κείνην έσήμανε μεσονύκτιον εϊς πάσας τάς εκ

κλησίας τής πόλεως καί κωδωνοκρουσία μελφδική ¿ξέπεμπεν 
άνά τάς λεύκάς στέγας τούς αργυρούς στόνους της. Νέφος έκά- 
λυψε τήν σελήνην καί έν μια στιγμή πέπλος σκιερός έφάνη 
κυματίζων υπέρ τόν ορίζοντα. Ό Ίησοΰς συγκεκινημένος, έτεινε 
τήν χείρα προς τήν νεαράν γυναίκα.

— Είσαι αδελφή μου έν τφ πόνφ, είπεν. Έσο τοιαύτη καί 
έν τή χαρά. Καί άπεκάλυψεν αυτή τήν μόνην κατά τήν στιγμήν 
έκείνην καθαράν καί άσύννεφον γωνίαν τού ουρανού, ήν προώ 
ριζε διά κατοικίαν της έν τή αίωνιότητι.

Έκτοτε αί έγκαταλελειμμέναι, αί δυστυχείς, αί προδοθείσαι 
γυναίκες άντλούσιν υπομονήν καί δύναμιν έκ τής μικράς έ/.εί- 
νης γωνίας τού ουρανού, ήν ό Χριστός άπεκάλυψεν αύταίς κατά 
τέν εσπέραν τής γεννήσεώς του.

ΤΟ Κ 4 Μ Π Σ  ΤΟΝ ΠΑΙΔΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑΝ
Ει καί ή χάρις είναι κοινή εις πάντα σχεδόν τά παιδία, έν 

τούτοις υπάρχουσί τινα, φέροντα άπό τής πρώτης τρυφερά; η
λικίας τήν ευγενή σφραγίδα τής καλλονής, τής ΰπισχνουμένης 
είς τό μέλλον σταθερόν κράτος καί άκαταμάχητον θέλγητρον, 
ιδίως παρά τοίς κορασίοις, τοίς φυτωρίοις τούτοις τού, κατ’ έ- 
ξοχήν, καλουμένου ωραίου φύλου. ’Επειδή δέ έπεκράτησε νά 
θεωρήται παρά τή γυναικί, προ πάντων, ώς ίδιάζον, ει μή τό 
Ιδιαίτατον τών προσόντων, τό κάλλος, διά τούτο κυρίως έν τή 
οιαπαιοαγωγήσει τών κορασίων λαμβάνομεν ύπ’ δψει τό φυσι
κόν τούτο χάρισμα.

Ηθελεν εισθαι αυτόχρημα απειροκαλία νά παρίδη τις τήν 
φύσει ένυπάρχουσαν δύναμιν έν τώ γοήτρφ τής καλλονής, ήθε- 
λεν εισθαι αρνησις τού θείου συναισθήματος τού καλού, τού 
φωλευοντος εν τή ψυχή παντός μεμορφωμένου καί άνεπτυγμέ- 
νου ανθρώπου. Διότι τί άλλο είναι ή καλλονή, είμή ή έντέλεια 
και η άρμονία τού σχήματος έν τή άρίστη καί όγιεστάτη έκ- 
φάνσει τής ζωής ;

Ακριβώς ομως, ένεκεν αυτού τού θαυμασμού καί τής λα-

τοείας, ήν εξεγείρει τό φυσικόν κάλλος, αποβαίνει πλειστάκι; 
έπικίνόυνον είς τήν ηθικήν τελειοποίησιν τού μικρού όντος, τού 
όποιου ή παιδαγωγία καθήκον έχει ν’ άναπτύξη τάς πνευματι- 
κάς δυνάμεις καί τάς χάριτας τού φυσικού.

Η ματαιότης, ή αυταρέσκεια, ό έγωίσμός πολλών ωραίων 
γυναικών (ένίοτε δέ καί άνδρών) καί τά έκ τών έλαττωμάτων 
τούτων προερχόμενα δυστυχήματα είναι άποτελέσματα τής κα
κής άγωγής μάλλον, ή αναγκαία συνέπεια τού έξοχου δώρου, δι’ 
ου έπλούτισεν αύτάς ή μήτηρ φύσις, καθότι άπαντώσι πολ- 
λάκις πρόσωπα, γοητεύοντα καί αληθώς κυριαρχούντα διά τού 
διπλού θέλγητρου τής φυσικής καί ηθικής καλλονής.

“Αν ή διαπαιδαγώγησις τών μικρών ήναι έν γένει έπίπονος 
καί άκανθώδης, ή αγωγή τών ωραίων κορασίων αποβαίνει οιτ- 
τώς δύσκολος, ένεκα τής έξωτερικής άντιδράσεως, ήν έπί τού 
παιδίου ασκεί ό κύκλος τών οικείων καί γνωρίμων διά τώνέμ- 
παθών θωπειών καί τών άκαίρων έκφράσεων θαυμασμού, ώς 
προς τό κάλλος τής μικράς πλαγγόνος !

Δυστυχώς, ούχί σπανίως άπαντώσι, καί μητέρες ετι, όλως 
άφρόνως καί άπροκαλύπτως τήν εύμορφίαν τών κορασίων των 
έκθειάζουσαι καί οίκυδομούσαι έπί τών πολλάκις υπο τον φα
κόν τής μητρικής φιλαυτίας μεγεθυνομένων αυτών θελγήτρων 
εναερίους πύργους διά τό μέλλον αυτών καί τήν εν τή κοινωνία, 
εύδοκίμησίν των. Ούτω δέ πάσαν τήν προσοχήν αυτών έφιστώ- 
σαι μετ’ έξοχου μερίμνης μόνον περί τήν εξελιξιν και τελειο- 
ποίησιν τών σωματικών χαρίτων τών θυγατέρων των, παραβλε- 
πουσιν έντελώς τήν ψυχικήν μόρφωσιν. Και εςαιρουσαι πάν, 
δ,τι λάμπει καί θαμβοί έκ πρώτης όψεως έν τή αγωγή τών νεα- 
ίδων, προετοιμάζουσι δι’ έαυτάς καί τάς φιλτάτας των μυριας 

απογοητεύσεις καί θλίψεις, ουχί οέ σπανιως και την μοιραιαν· 
καταστροφήν τών θυμάτων τής φιλαρεσκειας και τού εγωι
σμού των.

Είς άντίθεσιν τούτων, έτεραι μητέρες έν τή ευσεβεί και φι- 
λ.οστόργφ αυτών φροντίδι υπέρ τής άληθούς μορφωσεως και 
ευτυχίας τών τέκνων των, ζητούσι οιά παντος μέσου να σμι- 
κρύνωσι τήν αξίαν τή: καλλονής τών θυγατέρων των, να εςα- 
λείψωσιν, εί δυνατόν, άπό τής συνειδήσεώς των πάσαν συναι- 
σθησιν τής φυσικής αυτών υπεροχής.

’Αλλά καί τούτο δέν είναι τό άληθές μέσον προς αποσόβησιν 
τού κινδύνου.

Είναι άδύνατον νά παραοεχθωμεν, οτι παιδίσκη ευφυής, ου—1
ύτή\αμένη νά κρίνη άσφαλ.ώς περί τών περί αυτήν αντικείμενων, 

ά μή έχη ακριβή ιδέαν περί τού ίδιου αυτής προσώπου. Απ«| 
ής εποχής τού καλού Ναρκίσσου έτελειοποιήθησαν άπείρως τα 

αέσα τής εξ άντανακλάσεως άντιλήψεως τής ιδίας μορφής, *α*!|

βουλίας προσφερομένην πρός αυτήν. Αλλως τε, ως προειπομεν, 
τά βλέμματα, τά μειδιάματα, οί κολακευτικοί λόγοι των οι
κείων καί φίλων καί αυτών έτι τών αγνώστων διαβατών έν ταις 
όδοίς, άρκούσιν, δπως λίαν ένωρίς τή γνωρίσωσιν, οτι και™· 
ιδιαζόντως κινεί τήν προσοχήν.

Αυτή αυτη ή έπιφυλακτικότης τής φιλοστόργου καί προνοη
τικής μητρός γίνεται αιτία, ένίοτε, νά μεγαλοποίηση και ^  
τών ιδίων οφθαλμών τήν υπεροχήν αυτής καί νά θεώρηση ε«ί|
τήν έξαιρετικόν ον. (

“Οπως έν γένει έν τή άγφγή ή ειλικρίνεια και η καλη 
στις δέον ν’ άποτελή τήν βάσιν τών σχέσεων τής μη'ρος «? - 
τά τέκνα, ούτω καί έπί τού ζητήματος τουτου. _ ,

’Αντί νά έξαίρη καί υπερτιμά, η σμικρύνη και καταφ-ο/η ί|
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-ώγενές προνόμιον τής καλλονής, οφείλει ν’ άπονέμη αυτή τήν 
δικαίαν καί μεμετρημένην έκτίμησιν. Ούτε νά έμπνέη λατρείαν 
-ποός τό ένώ τού αθώου καί αφελούς έ'τι πλάσματος, άλλ’ ούτε 
νά έπιδεικνύη κουακερ ική ν καταφρόνησιν πρός τό ουδόλως 
άξιον περιφρονήσεως, ήν περιφρόνησιν αδυνατεί ή συνείδησις 
•καί ή ουσική φιλαυτία τής νεάνιδος ν’ άποδεχθή. Τουναντίον 
διά τής αυθεντίας καί τού κύρους τής μητρικής στοργής δύνα- 
ται ν’ άναγνωρίζη καί παραδέχηται, ώς δώρημα, τ^ν έξωτερι- 
κήν τής κόρης ωραιότητα, νά καθιστά ομως αυτή καταληπτόν, 
καθ’ όσον ήλικιοΰται, οτι, δπως«πάσα ευγένεια έπιβάλλει υπο
χρεώσεις», ούτω καί ή έκ τού κάλλους υπεροχή. "Οτι ό θεός, ό 
άπονείμας τά διάφορα τάλαντα είς τά τέκνα αυτού, ώς ό Κύριος 
■τής παραβολής τού Ιησού, θέλει ζητήσει λόγον καί διά τό χά- 
οισαα τούτο, οτι οφείλει νά μεταχειρισθή τό εΰγενές τούτο δώ- 
ρον, οΰχί ώς δργανον φιλαρεσκειας καί έγωϊστικών υπολογι
σμών, άλλά νά καταστήση αύτό αισθητήν έκδήλωσιν, εικόνα 
τρόποντινά καί ανταύγειαν τού ηθικού κάλλους, τού μόνου διαρ
κούς καί άναλλοιώτου, οτι οφείλει νά μεταχειρισθή τό πολύτι
μον τούτο κεφάλαιον, ΐνα καταστήση πλούσια είς ευτυχίαν τά 
πρόσωπα, άπερ ή κοινωνία καί τό καθήκον τήν ύποχρεούσιν είς 
τούτο, οτι διά τής γλυκύτητος καί εΰγενείας τής έξωτερικής 
μορφής, πρέπει νά καταστήση άγαπητά τά ηθικά καί πνευματικά 
προσόντα, ατινα δέον καί ή ιδία ν’ άποκτήση, ΐνα είς πολλάς 
κλο/ιζομένας καρδίας έμπνεύση πεποίθησιν είς τήν αρετήν, 
δπως διά τής άκαταμαχήτου τού κάλλους πειθούς έπιβάλη είς 
πολλά πνεύματα σκεπτικισμού σέβας πρός τήν άληθή ύπαρξιν 
τού αγαθού, δπως τέλος διά τής ήδείας αίγλης καί τής εύγε- 
νείας τής αισθητής καλλονής ανύψωση τήν φαντασίαν καί τήν 
σκέψιν, ένδοιαζούσης τινός ψυχής πρός τό ιδεώδες κάλλος, τήν 
πηγήν καί αιτίαν παντός καλού καί αγαθού.

Ε ΐρήνη I. Ο ίκονομίδου

ΠΕΡίΚΟΠΑΙ ΕΚ TOT ΩΡΑΙΟΤ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

0 EPIHHÍ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥί Β! ΙΙίΙΙίΓΒΓΟΣ
•Π,Ι 1. Α· ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ

Α ί  Έ λλη ν ίδ ε ; .

Καλαί μητέρες, καλαί σύζυγοι, κάκισται πενθεραί, ζηλότυ
ποι εις τον υπέρτατον βαθμόν αί μή ώραίαι είνε interessan
tes, ωςλέγουσινοί ζωγράφοι. Ή Έλληνίς εΐνεήρωίς. Τό Σούλι 
το Μεσολόγγι καί ή Μπουμπουλίνα είνε ακραιφνή δείγματα τού 
ηρωισμού της. Φοβοΰ ομως τήν διεστραμμένην Έλληνίδα! ”Ε- 
χουσιν ωραίους οφθαλμούς,ώραίον λαιμόν, ώραίους πόδας.Ταύτα 
είναι γενικά είς δλας! Είναι ώχραί, κασταναί, καί ίσχναί· Σο- 
Ρ*?αι, αλλα γλυκεία1.· άγαπώσι δέ θερμώς, ώς αί Ισπανίδες. 
Είναι έργατικαί, έπιτηδειόταται είς όλ.α, χειροτεχνούσι δέ έξό- 
/.ω,. Η ωραία Ελένη τού 'Ομήρου «έμπάσει άέθλους», κεντά 
ηλ. μύθους· αν καί ό Δουμάς γράφη πολύ αδίκως, οτι έπί Ό

μηρου ην άγνωστος ή ιχνογραφία. 'Π Έλληνίς είνε πιστή σύ- 
■pf0?· Η Πηνελόπη μένει πάντοτε τύπος έλληνικής συζυγικής 

ι̂στεως. Εινε ομως φίλερις. Έξάπτεται ευκόλως καί άρέσκεται 
*ες Χρυφομιλιας καί είς μηχανορραφίας-'Όπως έκδικηθή,ένδύε- 

ι τήν αλωπεκήν καί τήν λεοιτήν. Είνε θηρίον έν τή έκδικήσει. 
, , λει ”· το αδρανές έν τή φύσει της. Δέν τήν χαρακτηρίζει 

ΡΥον> τό έπιχειρηματικόν τής εύρωπαίας. Είνε πάντοτε 
f̂ov ανατολιτισσα, καθώς ήτο καί ή αρχαία Έλληνίς, «ή έ- 

4*̂  ̂ γυναικεία έργα», καθ’ "Ομηρον. Ή “Ιρις καταλαμβάνει 
Ρ ν Ελένην ύφαίνουσαν.

«'Η δέ μέγαν ιστόν υφαινε, δίπλακα πορφυρέην, πολέας δ’ 
ένέπασσεν άέθλους Τροιών θ’ ίπποδάμων καί ’Αχαιών χαλκοχι- 
τώνων.»

Ά λλ’ αύτή ή αδράνεια είνε καί ή παρέχουσα ταύτη τό ήρε- 
μον έκεϊνο, δπερ χαρακτηρίζει έκπαλαι τήν ελληνικήν φυλήν. 
Έχουσιν οί οφθαλμοί της μίαν γλυκείαν ρέμβην. Είνε φλογε
ροί, άλλ’ ήσυχοι- είνε υγροί, άλλ’ ακίνητοι. "Οσοι είδον τήν 
Άφροδίτην τής Μήλου, θά μέ έννοήσωσιν. Ή έλληνίς δέν λαμ
βάνει μέρος είς τά ταοάττοντα τόν άνδρα ζητήματα. Γνωρίζει τά 
κκθήκοντα, ά ή φύσις σοφώς έπέβαλεν αύτή. Σήμερον όμως ήλ- 
λαξεν ή θέσις τής γυναικός· δέν έχει ώς τό πάλαι τανύν ή 
γυνή μετέχει έπίσης τής πάλης τού βίου, ώς ό άνήρ, καί έάν 
μόνη δέν έπιλάβηται τής τύχης αύτής, πίπτει θύμα τής αδια
φορίας τής κοινωνίας. Αί εΰρωπαίαι πρωίμως ένόησαν τούτο. 
'Η «Έφημερίς τών Κυριών», παρ’ ήμϊν, πρώτη εισή^αγε τάς 
Έλληνίδας είς τά σωτήρια ταύτα, αύτάς άφορώντα, ζητήματα. 
«Αί γυναίκες», έφώνησε, «διά τών γυναικών. 'Ημείς αύταί ας 
βελτιώσωμεν τήν τύχην μας».....

' Ι μ α τ ιο μ ό ς .

Λοιπόν καί πάλιν πρός τό Πραξιτέλειον εΐδωλον. Τό πρώτον 
βήμα, διά νά πλησιάσωμεν τό υπόδειγμα τού τελείου Έλλη- 
νος έστω ή άπλή άμφίεσις. Έχομεν κτίσει τό σώμα έντός 
βάμβακος, μαλλίου καί δέρματος. Κάτω τά τείχη! Όπίσω 
πρός τήν φύσιν. "Οπως αί λέμβοι έν ώρα μάχης τήν πρύμναν 
πολλάκις άνακρούονται, ούτω καί ήμείς δέον ν’ άναποδίσωμεν. 
Αναποοισμός πρός τήν φύσιν! ’Εδώ χρειάζεται ατομικισμός καί 

έθνικόν έγώ. Πού οί ράπται, οΐτινες νά αίσθανθώσι τοιαύτα ζη
τήματα! Είναι δλοι τυφλοί μιμηταί τού ευρωπαϊκού συρμού, θέ
λει ένδυμα άπλούν καί κομψόν ό έλλην διά νά πετάξη. Τό έν
δυμα τού άπογόνου τού Έρμού δέον νά ή ώς πτέρυξ έλαφρόν. 
Φαντάζομαι έν τφ μέλλοντι, οτε ή Ελλάς θά δίδη πάλιν τόν 
συρμόν καί τά έθιμα τού βίου, όποιον ώραίον, άπέριττον, έλα
φρόν την τε χροιάν καί τό σχήμα ένδυμα θά έπινοήση ό φύσει 
έπιδέξιος έλλην ράπτης! θά έχη ύπ’ δψει αύτόν τόν Πραξιτέ- 
λ.ειον νεανίαν καί έπ’ αυτού θά βασίση τόν ιματισμόν τού συγ- 
χρόνου έλληνος. Όχι περιλαίμια στερεά, ώς χάρτης, καί περι- 
σφίγγοντα τόν λαιμόν. Ό έλλην καί ή έλληνίς είνε έκπαλαι εύ- 
τράχηλοι μή κρύπτωμεν λοιπόν έν προσόν τής φυλής ημών. 
Άπό τόν Εύζωνον θά δανεισθώμεν τήν δακτυλιδίνην μέσην, τό 
εύζωνον αύτού. Ά λλ’ ουχί φουστανέλλας. 'Η άναξυρίς είνε τό 
πρακτικόν καί σύμφωνον τώ σημερινφ πολ.ιτισμφ ένδυμα. 'Ω
ραίος, ποικιλόχρους, κομψός καί έκ λεπτής μετάξης λαιμοδέτης 
και παρόμοιας ποικιλίας ζώνη, θά παρέχωσιν άρμονικήν δψιν 
μετά τού απλού έλαιοχρόου δέρματος τής φυλής ήμών.

Ελαφρός πίλος καί έλαφρά έκ λ.επτού δέρματος άνωθεν ύπό- 
δησις, είόος πεοίλων, θά εύκολύνωσι τήν έλαστικότητα καί τό 
ευπετές τού παραστήματος. Σήμερον ό ιματισμός είνε τοσούτον 
φορτικός, δύσκολος καί πολυδάπανος διά τόν έλληνα, ώστε όλε- 
θρίως επιδρά καί έπ’ αύτού τού χαρακτήρος, ιδίως τών ¿γυναι
κών. Η έλληνίς έχει έκτακτον φιλοκαλίαν καί άκραν περί τό έ- 
πιχαρίτως ενδύεσθαι δεξιότητα. Άλλ’ ή δεξιότης αύτη άπόλλυ- 
ται προ τής υπνωττούσης ύποκειμενικότητος. Ένδύεται, ώς έν- 
δυεται η παρισινή, ητις ζή έν κλίματι δια»ορωτάτω.·>Είνε δού-Λ - Γ- . 1 1 * * 5λη του ςενου πνεύματος.

’Αθήναι - ’Α να τολή .

Η Ανατολή εινε το σώμα. Λείπει ή κεφαλή. Κεταλ,ή μόναι 
αι Αθήναι Ουνανται να ηνε. Αι Άθηναιχι έχουσιν ανατολικούς 
οφθαλμούς, οί άθηναίοι είνε ό πνευματικώτερος λαός έν τή Άνα-
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τολή. 'Ο εγκέφαλος είνε ή εδρα τού πνεύματος, άρα μόνον ή 
πνευματική πόλις ’Αθήναι δύνανται νά καταστώσιν ό εγκέφαλος 
τοϋ σαρκικού τούτου όγκου, δστις καλείται ’Ανατολή- Ή Κων
σταντινούπολή καί ή Αλεξάνδρεια μετά τής Σμύρνης ένθυμίζουσι 
τό σύμπλεγμα τών τριών Χαρίτων τοϋ άοιηιΐ8 ββηβηβϊβ. Αί 
Χάριτες όμως δεν ήσαν Μοΰσαι. Τάς ’Αθήνας τουναντίον σκέ- 
πει ή Άθηνά. Αυτής τό δόρυ φαίνεται και από τών πετρών 
τοϋ Σουνίου. Τό σοβαρόν πνευματικόν κάλλος, τό κάλλος της 
διάνοιας, έχει στήσει έν τώ κλείνω τούτω αστει έκπαλαι την 
έδραν του. Αί Άθήναι δεν εινε πόλις απολαύσεων. Δεν ητο ουοε 
τό πάλαι τοιαύτη. Οί άρχαιοι έλεγον «ουχί παντος εις Κόρινθόν 
πλεΐν». Ναί, αί Κορίνθιαι ήσαν αί παρισιναί του αρχαίου κό
σμου. Ουδέποτε α ί ’Αθήναι υπήρξαν τόπος ακολασίας και υλιστι
κής άποχαυνώσεως. Είνε άγαν πετρώδες τό έδαφος διά τήν υγραν 
καί μαλθακήν ηδονήν. ’Ενώ τουναντίον ή Κωνσταντινουπολις 
καί ή Σμύρνη, ώς καί ή ’Αλεξάνδρεια, είνε πόλεις σωματικής 
άπολαύσεως. Ρίψατε εν βλέμμα επί τάς γυναίκας ! Αισμυρναΐαι 
είνε αφρώδεις, άφρόπλαστοι, θερμαί. Είνε πλάσματα τών αισθή
σεων. Αί τής Κωνσταντινουπόλεως είνε Σειρήνες. Σάς μσγεύουσι 
μέ εν φλογερόν αυτών βλέμμα. Έχουσι χαύνην, άνημμένην, 
προκλητικήν καλλονήν.Είνε τά Οΰρί τής Χαλιμάς. Αδίκως θρη
νουμεν τον Παράδεισον, ¿ος δήθεν άπολεσθέντα.Ό Μίλτων οεν 
είχεν ίδει τήν Πόλιν. Η Κωνσταντινούπολις είνε ο παράδεισος 
τών αισθήσεων. Κορεννύει τάς αισθήσεις. ’Εξαντλεί καί καθιστά 
κεχηνότας τούς θνητούς ή μέθη τής βοσπορίδος αύρας. Οστις 
ζητεί ηδονήν εκεί θά τήν ροφήση μέχρι τρυγός. ’Αλλά μή ζη
τείτε πνεύμα καί διαλεκτικήν διάνοιαν!— Τράπητε ποτ ι τα  ς 
Ά σ ά ν α ς .—’Εάν αί ’Αθηναΐαι ήνε σοβαραί καλλοναι, άλλ 
είνε καλλοναι όμιλοΰσαι εις τό πνεύμα. Έ ’Αθηναία δεν εινε 
γυνή άπολαύσεως. Ιδού ό λόγος, δι’ δν αί ’Αθήναι από κτίσεως 
αύτών θεωρούνται αείποτε ώς ό εγκέφαλος τοϋ Ελληνισμού, τ̂
;χολειον τού κοσμου, το διδακτήρ'.ον των νικητών των. θ'"
Ρωμαίοι, οί Βυζαντινοί, οί σύγχρονοι άκόμη τοϋ Ραφαήλ δεν 
διηύθυνον ή ενθάδε τάς πρώρας, όταν έζήτουν τό πνεύμα. Τύ
πος ’Αθηναίας θεωρηθήτω ή ωραία καί σοφή Αθηναις, η, όος 
Ευδοκία σεπτή τοϋ Βυζαντίου αύτοκράτειρα. Παιοεια, κλασική 
μόρφωσις,έκτακτος διανοίας διαύγεια καί καρδία- ιδου η Αθηναις.

Ο  Χ Ε Ι Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Α  Β Α Σ Α Ν Α  Τ Ο Τ

Οί ζώντες εις τά ψυχρά κλίματα αγαπώσι τον χειμώνα, 
ενώ οί μ,εσημβρινοί τόν άποστρέφονται. Τούτο άποδοτέον εις 
τήν διάφορον εντελώς όψιν, ύφ’ ήν παρίσταται ό χειμών εις 
τούς κατοίκους τού Βορρά καί τής Μεσημβρίας. Λευκός, πα
γερός, χιονώδης γέρων, με τους ωραίους εκ κρυστάλλων στα- 
λακ,τίτας του άνηρτημένους άπό τών γυμνοφυλλων δένδρων, 
μέ τόν φαιόν ουρανόν του, μέ τάς δίκ.ην κατόπτρων ενετικών, 
παγωμένας θαλάσσας του, μέ τάς σισύρας καί τά έλκυθρα 
καί τά παγοδρόμιά του, μέ τήν μεγαλοπρεπή μονότονον σιγήν 
τού Βορρά, ό χειμών παρεστα τήν σοβαράν καί έπιβάλλουσαν 
ώραν τού έτους.

Κλαυθμηρίζων, δακρύων,αγρίως μυκώμενος καί στενών, μι- 
ςοπόλιος, μόλις ανεχόμενος έπί τής κορυφής τής κεφαλής του 
ολίγα ς λεύκάς τρίχας, βορβορώδης, άνιαρός, παλίμβουλος ό 
χειμών τών μεσημβρινών κλιμάτων σπείρει παντού την θλιψιν, 
τήν άνίαν καί τήν άπογοήτευσιν.

Οί κάτοικοι τού βορρά μεταβάλλουσι τούς οίκους των εις 
τεχνητά θερμοκήπια, άτινα φωτίζονται με τεχνητόν φώς, διότι

άπό τής 2*5 μ. μ. έχουσι σκότος. Άλλά κινούνται έλευθέρω; 
διασκεδάζουσι, ζώσιν έν τέλει βίον όλως διάφορον τού τών λοι
πών ώρών τού έτους. Ή θέρμανσις τών οικιών των, καίτοι 
τεχνητή, ούδεμίαν επιφέρει βλάβην εις τήν υγείαν, διότι διά 
τών τελειοτάτων άεριστικών συστημάτων άνανεοϋται και κα
θαρίζεται διαρκώς ό άήρ. Τά μουσεΐά των, οί ναοί των, αί, 
βιβλιοθήκαί των, τά θέατρά των θερμαίνονται.

Ό βίος των τόν χειμώνα είναι εύμαρέστερος, απολαυστι- 
κώτερος τού θερινού. Ή θνησιμότης έλαττούται κατά τούς. 
χειμερινούς μήνας καί αί έπιδημικαί άσθένειαι σχεδόν έκλεί- 
πουσιν.

'Ημείς εδώ μέ τόν ώραιον κυανοΰν ουρανόν μας τρέμομεν 
καθ’ όλην τήν ήμέραν, διότι τά συστήματα τής θερμάνσεως: 
είναι λίαν ελαττωματικά καί άτελή. 'Η ατμόσφαιρα τών δω
ματίων μας είναι άνισος, τά ενδύματα, ή ΰπόδησις ατελής διά, 
χειμώνα. Έζιρχόμεθα εις περίπατον. Ό καιρός είναι ώραίος, 
γλυκύς, θαλπερός, ή ενδυμασία μας ανάλογος. Μετά μίαν ώ
ραν τά στοιχεία άναστατόνονται, οί άνεμοι διαπληκτίζονται, 
ό ουρανός συννεφούται καί έκσπά τούς άσκούς του έπί τής κα
κώς καί άτελώς προφυλαττομένης ράχεώς μ.ας. ’Εντεύθεν κρυο
λογήματα, βήχες, κατάρροι τών αναπνευστικών οργάνων, πε
ριπνευμονίας φυμ.ατιώσεις.

Νομίζω, οτι ή χειμερινή περίοδος θά ήτο δ ι’ήμάς ευεργε
τική, έάν ήδυνάμεθα νά διερχώμεθα αυτήν, ώς ή γή, τά δέν
δρα, καί τινα ζώα, έν μακρα καί ήοέμω ησυχία, έν υπναλέα 
καταστάσει, μεθ ’ ήν ή ζωική δύναμις θά άνέκτα μ,έγα σφρί
γος, μεγάλην υγείαν. Ό πολιτισμός, ή φύσις δεν ήθέλησαν 
ούτω. ’Ανάγκη λοιπόν νά έπιδιώξωμ.εν πάντα τρόπον καί μέ
σον, όπως προφυλαχθώμεν κατά τού κακού, ύφ ών παρακο- 
λουθεΐται ό χειμών παρ’ ήμΐν. 'Η κ. 'Αγνή Μίτς, ’Αγγλίς, 
συνεργάτες μας ιατρός, παρ’ ής έζητήσαμεν οδηγίας διά τήν- 
παρ’ ήμΐν διαχείμασιν, εύηρεστήθη νά άποστείλη διά τήν <( Ε- J  
φημερίδα τών Κυριών,» τήν ακόλουθον μελέτην:

Π ρ ο φ υ λ α χ τ ικ ά  κ α τ ά  τ ο ύ  χ ε ιμ -ώ νο ς  μ .έτρ α
Ό χειμών ψυχρός καί υγρός είναι πρόξενος ασθενειών έξαρ- 

τωμένων έκ τής έλαττώσεως τής άτμοσφαιρικής θερμότητος, 
έκ τής μετριάσεως τής άδήλου διαπνοής, έκ τής αύξήσεως τής: 
τροφής, έκ τής μεταβολής τού βίου, παρ’ ού, κατά τον χεί" 
μώνα, έλλείπει ή άσκησις καί ό αδιάλειπτος άερισμός·

Τόν χειμώνα αναπτύσσονται αί πνευμονικαί, έγκεφαλεκαί 
καί βρογχιτικαί παθήσεις. Ή φυματίωσις βαίνει εσπευσμενω· 
βήματι, τού δέρματος λειτουργούντος άτελώς καί τών μεμ
βρανωδών διακρίσεων επαυξανόμενων διά τάς έλαχίστας αι
τίας. Ή τροφή τού χεεμώνος, ύπερμέτρως ζωική, εξαντλεί το 
πεπτικόν μας σύστημα, όπόθεν καί αί άσθένειαι τού ήπατος 
όξυτάτας παρουσιάζουσι κρίσεις.

Ήμεΐς αί γυναίκες ιδία, όλιγώτερον έξερχόμεναι,ολιγώτερον 
κινούμεναι,όλιγώτερον καθαρόν άέρα άναπνέουσαε, προσβαλλο- 
μεθα κατά τόν χειμώνα, ΰπό τής νεωστί όνομ.ασθείσης άσθε- 1 
νείας «malaria mondaine».

’Ανορεξία, γαστραλγίαι, νευρώσεις, συμπτώματα άσφυξι*- 
χρονίου, προκύπτοντα άπό τόν βλαβερόν άέρα, ον αναπνεο* 
μ.εν τόν χειμώνα εις τάς οικίας μας, εις τά θέατρα, εις τθ-ί-1 
χορευτικάς εσπερίδας. Αί δερματικαί άσθένειαι αύξάνουσι το* 
χειμώνα, διότι τό δέρμα, τό περιφερικόν τούτο οργανον,

βάλλεται εις έν είδος χειμερινής αναισθησίας,έξ ής άτονεΐ, μα
ραίνεται. Ή έπιδερμίς εΰαισθητοτέρα τού δέρματος διαορή- 
γνυται ΰπό τήν έπίδρασιν τού ψύχους καί τά χείμετλα κατα- 
-χηγόνουσι τά ρόδινα χείλη καί τούς λευκούς δακτύλους τών 
γυναικών καί παιδιών.

Αί χοιράδες, ό ραχιτισμός, οί ρευματισμοί καί άρθροιτισμοί 
έπαυξάνουσιν έπίσης τόν χειμώνα. Ούδέν άλλο έχομεν νά άν- 
τιτάξωμεν εις πάντα ταΰτα, ή αύστηράν τήρησιν πάντων τών 
κανόνων τής υγιεινής.

Τό ψύχος, αΰτό καθ’έαυτό έάν δεν ήναι υπερβολικόν έπεδρα 
εύεργετικώς έπί τού οργανισμού μας. Καταπραΰνει τήν εύαι 
σθησίαν τού νευρικού συστήματος,} διευκολύνει τήν χώνευσιν, 
διατηρεί τήν όρεξεν, τακτοποιεί τόν ύπνον. Ά λ λ ’ αί ποικί- 
λαι μεταβολαί κλίματος, οίον τό ίδικόν σας,έάν δέν έχωσιν ώς 
άντίρροπον σοβαρά προφυλακτικά μέτρα, μεταβάλλουσι τόν 
χειμώνα εις τήν φονικωτάτην τού έτους περίοδον.^Θερμαίνετε 
τάς οικίας σας, άλλά μετριώτατα καί διατηρείτε τήν αυτήν 
θερμοκρασίαν εις όλα τά διαμερίσματα. Έπισκεπτόμεναι φίλας 
σας άφίνετε πάντοτε τό έπανωφόριόν σας εις τόν άντιθάλαμον. 
Μή κλείεσθε έν τώ οΐκω ήμέρας όλας. Έάν βρέχη, ή χιονίζη, 
έξέλθετε καθ’έκάστην, τουλάχιστον έπί μίαν ώραν, όπως άνα- 
πνεΰσητε καθαρόν άέρα, ον ουδέποτε ευρίσκετε ΰπό τήν στέ
γην σας.

Ή πεπτική συσκευή αναπτύσσει τόν χειμώνα έκτακτον δρα
στηριότητα. Ά λ λ ’ ό στόμαχος καί τό ήπαρ ύφίστανται έπι- 
πόνως τήν βαρεΐαν έργασίαν, εις ήν ή μεγάλη δρεξίς μας υπο
βάλλει αυτά- Μετρεάζωμεν λοιπόν τήν όρεξιν.

Δι’ ανατροπής λειτουργικής κυκλοφορίας, οί πνεύμονες, ό 
στόμαχος καί τό ήπαρ έργάζονται πολύ τόν χειμώνα, ένώ τά 
δέρμα αναπαύεται. Ά ς τά έξεγείρωμεν τού ληθάργου του, ϊνα 
εταναφέρωμεν τήν μεταξύ αύτοΰ καί τών λοιπών οργάνων 
ισορροπίαν.

Απεκδυθώμεν ήρωϊκώς τάς φλανέλας καί τά υποκάμισά μας 
και ασχοληθώμεν καθημ-ερενώς εις τήν τακτικήν τής έπιδεομί- 
δος μας καθαριότητα. Μη διακόψωμεν τά τακτικά λουτρά μας 
θερμά ή ψυχρά. Εν ένί λόγω, άναπνέωμεν καθαρόν άέρα, 
οιατηρώμεν τό σώμα θερμόν διά καταλλήλων ένδυμάτων καί 
το δέρμα καθαρόν διά καθημερινών λουτρών, τρεφώμεθα διά 
•τροφής θρεπτικής, άλλ’ άποφύγωμεν τάς καταχρήσεις, μή ά- 
γρυπνωμεν πολυ καί ούτω ΰπό τούς όρους τής υγιεινής, ό χει- 
χειμών παρέρχεται, ώς καί αί λοιπαί τού έτους περίοδοι.

’Αγνή Μίτς.

ΤΟ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΠΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑΝ  
ΤΟΥ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Υ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

- ,!ζ °·ατης « Εφημερίδοςτών Κυριών» έρρίψαμεν τήν ιδέαν 
.  ώρύεεως τοϋ Κυριάκού Σχολείου εις άνάμνησιν τών ευτυ

χών γάμων τοϋ Ελληνος διαδόχου μετά τής πριγκιπίσσης Σο- 
°-γ εζ'ήτουμεν σύν τη ύψηλή τής Βασιλίσσης μας προσ-

ι'* χαιτών θυγατέρων του Ελληνικού λαου. 
iUl πριγκιπιστα Σοφία, ή θυγάτηρ τού φιλολαοτάτου αύτο- 

Φρειδερίκου, ή υψηλή ήγεμονάπαις, ής ή μήτηρ έγέ- 
βρβειποτε η προττάτις τοϋ γυναικείου φύλου τής Γερμανι-

κ-ής αυτοκρατορίας, ή έν τοιούτω άνεξαντλήτω ταμείο) ©ιλαν
θρωπιάς καί συμπάθειας καί μερίμνης ύπέρ τοϋ λαού άντλή - 
σασα άρχάς καί ιδέας περί σχέσεων μεταξύ αρχόντων καί άρ- 
χομένων δεν ήδύνατο νά διαψεύστρ τάς ελπίδας καί πεποιθήσεις 
μας ταύτας.

Ού μόνον ύπέρ τού Κυριάκού Σχολείου μετά ζήλου καί άγά- 
πης μεριμνά, άλλά, ώς είμεθα εις θέσιν νά γνωρίζωμεν, καί 
περί άλλων παραπλήσιων ιδρυμάτων σκέπτεται νά έργασθή,υε- 
λετώσα τάς καθ’ ημάς άνάγκας τών γυναικείων τάξεων, καί τά 
σχετικά έν Γερμανία ύπέρ τής μορφώσεως αυτών ιδρύματα, 
καί ενεργούσα δπως, προϊόντος τού χρόνου, πολλά τών έκεΐ κα
λών μεταφυτευθώσι καί παρ’ ήμΐν έπ’ άγαθώ τού οίκου καί τοϋ 
Εθνους.

Ή είδησις περί καταρτισμού Δένδρου διά τάς μαθήτριας τοϋ 
Κυριάκού Σχολείου συνεκίνησε καί ηύχαρίστησε τήν λατρευτήν 
ηγεμονίδα ώς καί τήν γλυκεΐαν ημών Άνασσαν, τήν μετά τό
σης αγάπης καί αύταπαρνήσεως άφωσιωμένην εις πάντας τούς 
δυστυχείς καί αποκλήρους τής τύχης. Μάς ένεθάρρυναν δι’ εύ- 
γενούς καί θερμότατης έπιδοκιμασίας, έπεκρόττσαν ένθουσιωδώς 
εις τήν ώραίαν ταύτην ιδέαν, γενναιοτάτην δέ διακοσιάδραχμον 
δωρεάν άπέστειλεν ήμΐν ή A. Υ. ή ήγεμονις Σοφία προς αγοράν 
οώρων διά τό ’Δενδρον τών ’Απόρων γυναικών καί κορασίων τού 
λαού.

Ήμεΐς έν όνόματι τών πτωχών μαθητριών μας έκφράζομεν 
θερμοτάτην ευγνωμοσύνην προς τήν ηγεμονίδα Σοφίαν, ώς καί 
προς τήν φιλάνθρωπον τής πόλεώς μας κοινωνίαν, ήτις μετά 
τόσης στοργής οίκειοποιήθη τήν ευεργετικήν ύπέρ τών απόρων 
έργατίδων ιδέαν μας καί τόσον προθύμως προσήλθεν ήμΐν αρω
γός. Τούτο αποδεικνύει πόσον πάσαι αί παρ’ ήμΐν κοινωνικαί 
τάξεις έννοοϋσιν έπείγουσαν τήν ανάγκην τής ηθικής καί στοι
χειώδους "πνευματικής διαπλάσεως τών γυναικών τού λαού.

’Εάν ό βασιλεύς μας ό ανώτατος τοϋ έθνους άρχων θεωρή 
τήν αγάπην τοϋ λαού, ώς τήν ύπερτάτην καί άκαταμάχητον 
ίσχύν του, βεβαίως ό λαός αποτελεί τά θεμέλια, έφ’ ών έρεί- 
οεται άπαν τό έθνικόν ημών -οικοδόμημα. Καί ό λαός οϋτος 
μορφώνεται, διαπλάττεται παρά τών γυναικών. Ή μήτηρ μετά 
τοϋ γάλακτος, δι’ οϋ τρέφει τό τέκνον της, ενσταλάζει έν τή 
ψυχή αυτού τήν πρός τόν Θεόν καί τήν Πατρίδα αγάπην. Τής 
μητρός αυτής τήν μόρφωσιν άναλαβόν τό Κυριάκόν Σ-χολεΐον 
ετυχε κοινής καί πανδήμου έπιδοκιμασίας, ήν σήμεοον τόσον 
ένθερμον έξεδήλωσαν εύγενεΐς συμπολίτιδες καί συμπολΐταί μας 
οιά τής υπέρ τών γυναικών καί κορασίων τούτων γενναιοδω
ρίας των.

Ή μέχρι τής χθές ριγούσα καί στερούμενη υποδημάτων, 
οπως μεταβή εί; τό έργον της φέρουσα καί αυτή άπό αΰριον 
καινουργή έσθήτα καί θερμόν ένδυμα καί υπόδημα, ού μόνον θά 
εύλογή τά ονόματα τών γενναίων δωρητριών καί δωρητών,άλλά 
καί θά ένισχυθή εις τήν όδόν τοϋ καθήκοντος καί τής αρετής, 
καί θά συνδεθή μετά τής ένισχυούσης αυτήν κοινωνίας διά δε
σμών ευγνωμοσύνης καί σεβασμού, δι’ ών καί μόνων εξασφαλί
ζεται ή κοινωνική αλληλεγγύη, διά ταύτης δε καί ή εθνική 
ημών πρόοδος.

Εύάρέστον δέ έπιτελοϋσαι καθήκον έξακολουθοδμεν δημοσιεύ- 
ουσαι τά άποσταλέντα ήμΐν κατά τήν εβδομάδα ταύτην δώρα 
μετά τών ονομάτων τών κκ. δωρητριών καί δωρητών.

Πλήν τώνγήδη άποσταλέντων καί δημοσιευθεντων, πρός τόν 
αύτόν σκοπόν εστάλη σαν παρά τής φιλάνθρωπου τής πόλεώς 
μας δεσποίνης κ. Ε λ έ ν η ς  Φ. Νέγρη 2 μάλλινα φορεμα- 
τάκια, 6 λευκαί ποικιλταί έμπροσθέλαι, 8 ζεύγη μάλλινων χει
ριδών καί παρά τής φιλόπτωχου κ. Ε λ έ ν η ς  Νοταρά 3
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παιδικά επανωφόρια και ¡αάλλινον φόρεμα. Παρβ τ̂ης κ. Στ. 
Δρ αγ ο ύ μη  ύφασμα διά δύο μάλλινα φορέματα. 'Ο καλός της 
πόλεώς μας έμπορος ωρολογίων κ. Κω ν σ τ  αντάρας  έστειλε 
ζεύγος y ρυτών ενωτίων, ό κ. Κωστόπουλος  έμπορος 55 
π/'γεις διαφόρων υφασμάτων. Ό κ. Ά  ν ισ  άς διά της Δος 'Ε
λένης Ρούσσου 2 σάλια, ό κ. Τσουβέλος  Κουοόπουλος  
2 σαλάκια, διάφοροι άνωνύμως ύφασμα κασμιριού διά 5 ¿πα
νωφόρια, ό κ. Ε ρ ρ ί κ ο ς  Χ ά ο υ κ ο λ  μίαν δωδεκάδα μανδύ- 
λια βατιστένια, έν κιβωτίδιον βελονάκια και σ*μέδια δαντελών, 
εν κυτίον μέ σάπωνας αρωματικούς και εν μικρόν κάτοπτρον 
τραπέζης. Ο κ. Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  γαρτοπώλης 2 δωδεκάδας 
μολυβδοκόνδυλα, 20 κονδυλοφόρους και διάφορα στολίσματα 
δένδρου, πάντα διά της κ. Ρσύσσου. Παρά τής μετά ζήλου 
έργαζομένης ύπέρ του Κυριάκού Σχολείου κ. ’Ι σ μ ή ν η ς  
Β λ ά χ ο υ  εν θερμόν μάλλινον φόρεμα, έν τόπι χασέ, μίαν δω
δεκάδα περικνημίδων, μία δωδεκάδα ρινομάκτρων, 2 σάλια 
μάλλινα. Τή εύγενεΐ φροντίδι τής κ. Έλ έ νης  ’Αλεξ άνδρου  
άπεστάλησαν παρά τού εμπόρου κ. Ά ν ι σ α  6 σαλάκια μάλ
λινα, παρά του κ. Παντελή Χ α ν δ ο υ μ ά κ η  δρ. 10, παρ’ 
ανωνύμου δρ. 5. Παρά συμπαθεστάτης συνεργάτιδός μας δε- 
σποιήδος 13 πήχεις μάλλινου υφάσματος. Παρά τού εμπόρου 
κ. Κ ά ν τ ζ ο υ  99 πήγεις διαφόρων βαυ.βακερών ύβατμάτων.

εύγενεΐ φροντίδι τής κ. Π ιπ  ίν  α ς Β αλλ ώ ση δικηγόρου 
άπεστάλησαν παρά των εμπόρων κ.κ. Παπασπυρ οπ ο ύλ ου  
καί ΓΙουλοπουλου 4 δωδεκάδες περικνημίδων, 1 δωδεκάδα 
ψαλίδια, 2 δωδεκάδες ρινόμακτρα, 1 κιβώτιον κουβαράκια 40 
κουβαρίστραις, 12 δακτυλίθρας, 12 διαλυστήρας, 12 κτένια, 
27 οεματα σειρητια. Παρά τού κ. Μ α γ κ ι ώ ρ α  7 κατσαρο- 
λάκια, 4 σιδηρά διά σιδήρωμα, 2 τηγανάκια, 2 ποδοστάτας, 
μια κουτάλα τρυπητή. Παρά τού κ. Π α τ ύ χ  α 1 άνθοδογεΐον 
άλαβαστρινον, παρά τού κ. Ε υ σ τ α θ ί ο υ  Κ ο υ λ ο π ο ύ λ ο υ  
δωδεκάς κλωστών κεντήματος, 6 πήχυς έλαστικόν, 24 βελονά
κια, 8 βελονοθήκαι. Παρά τού κ. Ρ ω μ α ν ο ύ  3 φιαλίδια αρω
μάτων, 2 καθρεπτάκια, 4 μοσγοσάπωνα. Παρά τού κ. Δ η λ ι- 
γ ι ά ν ν η  105 κηρία. Α ί μ α θ ή τ ρ ι α ι  τού Παρθένα  
γ ω γ ε ί ο υ  Χ ί λ λ  1 σάλι, 1 τόπι, 14 βιβλιάρια, 1 λεύκωμα,
2 καλαμάρια, 3 βελονοκαρφιδοθήκας, 4 κουβάρια λινοκλωστής, 
4 δακτυλίθρας, 2 βελονοθήκας, 6 μανδύλια, 1 βιβλίον μάρκας,
3 πήχ. τσίτι, 2 κιβωτίδια γραφικών ειδών, 4 κονδυλοφόρου; 
μέ μολύβια. Παρά τής κ. Μοροζίνη, διευθυντρίας τού «Παρα
δείσου τών Παίδων», 3 παιδικά επανωφόρια καί 3 ενδυμασίας 
πλήρεις παίδων. ΤΙαρά τής κ. Μαρίας Αιόλιου διά τής κ. Ρού- 
σου ύφασμα δι εν επανωφοριον. Παρα της μικρας έγγονής τής 
κ. Καλλιόπης Δαμαλα, Ελένης Μάκρεθ: 2 πήχ. κανεβά καί 
μαλλιά διά κέντημα, 2 ψαλίδια, 6 κουβαρίστρας λεύκάς καί 6 
μελαίνας, 6 χαρτιά βελόνας, 6 δακτυλίθρας καί 4 καλαμάρια. 
Παρά τής κ. ’Ανθής Βασιλειάδου 2 σαλάκια, 2 ζεύγη περικνη
μίδας καί διά τής αυτής ή κ. Άντουανέττα Τρούμ κασμίριον 
δι’ εν έπανωφόριον.

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε ΙΣ  T O T  ΝΗ Π ΙΑΓΩΓΕΙΟΤ  

ΤΟΥ 1ΙΡ0ΙΥΠΟΥ ΠΑΡΘΕ.ΥΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΩ̂ ΚΥΡΙΩ\
Τό νεοσύστατον έν τή πόλει μας Πρότυπον Παρθεναγωγεΐον 

τού Συλλόγου τών Κυριών, ήγε τήν παρελθούσαν Παρασκευήν 
ώραίαν έορτήν. Μικροί παΐδες άμφοτέρων τών φύλων ύπεβάλ- 
λοντο πρώτον ήδη εις δοκιμαστικήν έξέτασιν. Προέκειτο νά ά- 
ποδείξωσι τάς έν τριμήνφ διαστήματι άποκτηθείσας γνώσεις 
των, αΐτινες, όμολογουμένως, έάν λάβγ τις ύπ’ όψει τάς ηλι
κίας των, ήσαν ύπέρτεραι παντός επαίνου.

Η κ. Καλλιόπη Κεχαγιά, ή άφιερώσασα μετά μεγάλης 
ταπαρνήσεως τον βίον της εις μόρφωσιν τής Ελληνικής νεότη- 
Τ°ί> ειΧεν άναλάβει αυτοπροσώπως τήν έξέτασιν τών μικοώνε!- 
τά πλειστα τών μαθημάτων. Οι μικροί μαθηταί ¿σχημάτισαν 
έπί τού πίνακος διά τών έπί τούτω ξύλινων στοιχείων τού αλ
φαβήτου πολλ.άς λέξεις, δ ι’ αύτών δέ καί φράσεις, άς εύχερώ 
στατα έχώριζον εις συλλαβάς, έτόνιζον άλανθάστως καί απήν. 
γελλον έμφαντικώτατα.

Πλήν τής στοιχειώδους ταύτης άναγνώσεως έξητάσθησαν ε’.- 
την ζωολογίαν, τήν φυτολογίαν, άνέπτυξαν τά κατά τήν εορτήν 
τής ημέρας, απήγγειλαν ωραία καί πατριωτικά ποιήματα, έψα
λαν μετά πολλής ακρίβειας, έτέλεσαν διαφόρους ασκήσεις καί 
μετά τό άσμα τού Δένδρου τών Χριστουγέννων, μετέβησαν 
μετά χαράς εις τό παρακείμενον δωμάτιον, ένθα έξέτεινε 
τούς ακτινοβολούντας μαγικούς κλάδους του τό υπό άπλέτου 
φωτός καταυγαςομενον Δένδρον. Τά μικρά παιδάκια ήτένιζον 
προς τό Δένδρον έκείνο μετ’ έκστάσεως χαράς, καί έλάμβανον 
εξ αυτών παρα Κυριών τής έπιτροπής τά δώρα, ατινα οί ςοιλ.ό- 
στοργοι γονείς των τοις προσήνεγκον φέτως ολίγον ένωρίτερον 
τού συνήθους· Οπερ δ’ εύχάριστον εις τούς γονείς προύξένησεν 
εκπληξιν ήν τά δώρα, ατινα έν άγνοια των τά μικρά των είχον 
παρασκευάσει δ ι’ αυτούς.

Καί ούτω μικροί καί μεγάλοι άπεμακρύνθησαν τής εορτής 
ηυχαριστημένοι κκί διά τά δώρα των καί διά την πνευματικήν 
συγκομιδήν ήν τόσω ταχέως έδρεψαν.

ΕΡΡΙΚΟΣ ΣΧΛίΕΜΑΝΝ
Από τής παρελθουσης έβοοιαάόος θρηνεί ούριπας ό ελληνισμός ά’ν- 

Ορα, όστις χαίτοι ςενος τήν πατρίδα καί τήν εθνικότητα έγενετο αεί
ποτε θερμότατος τήν καρδίαν και τό φρόνημα Έλλην. Ό Έρρΐχος 
Σχλίεμανν ελαβε τό πνευματικόν, ούτως είπεΓν, βάπτισμά του, έν 
τυΐς γλυκυρρήτοις ναμασι τών αθανάτων του 'Ομήρου έπών, φανα
τικός δε λάτρης του αρχαίου έλληνικού μεγαλείου είργάσθη καθ’δλο* 
του τόν fSíov, δπως έκ τών εγκάτων τής γής άνασκάψη καί φερη εϊς 
φως παν πολύτιμον κειμήλιον τής δοζης εκείνης.

Η « Εφημ. τών Κυριών» συλλυπεϊται τήν επίσης αρχαιομαθή 
και αρχαιολατριν σύζυγον αύτου κ. Σοφίαν Σχλίεμαν έπί τή ένσκη- 
ψάση εις τόν οιχόν της συμφορά, καί εύ'χεται δπως ό "Υψιστος πα- 
ραμυθήση τήν τεθλιμμενην καρδίαν αυτής καί τών τέκνων της.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

’Έ κ θ ε σ ε ς  γ υ ν α ικ ε ίω ν  ά μ ,φ ιέσ εω ν  
εν τ ώ  έ ρ γ ο σ τ α α ίω  γ υ ν α ικ ε ίω ν  φ ο ρ εμ -ά τω ν  

τ η ς  κ .  R e in e  L aum ond.
Μέχρι τής παρελθούσης Πέμπτης τό έπί τής όδου Αιόλου έργο* 

στάσιον γυναικείων φορεμάτων τής κ. Reine Laumond άπετέλει 
αληθές καλλιτεχνικόν μουσείον γυναικείων αμφιέσεων Το μυστήριο* 
τής τέχνης του ένδύεσθαι, οπερ αόνον αί ΓΙαρισιναΙ γυναίκες κατε- 
χουσιν εις υψηλην περιωπήν άνεδεικνυτο έν όλη αύτου τή λαμ̂ ρ̂ - 
τητι εις δεκάδα περίπου γυναικείων έσθήτων, άς ή διά Π ε τ ρ ο ύ π ο λ ι ν  

αναχωρούσα σύζυγος του πρεσβευτού τής Ρωσσίας κ. Όνου κατεσκεύ**· 
σεν εις το έν λόγω έργοστάσιον.

Η δεσποινίς Reine Laumond, έντελεστάτη Παρισινή κόπτρία χε' 
κτημένη δεινήν καλλασθησίαν, εξετιμήθη τόσον παρά τής κ. Όν°υ> 
ωστε ενώ αύτη μεταβαίνει εις τήν Ρωσσικήν πρωτεύουσαν, τήν 
θουσαν πλουσιωτατων του συρμού έργοστασίων, προετίμησε νά παρ** 
σκευάση ενταύθα τάς διά τάς παρουσιάσεις και τούς χορούς τής 
σικής Αυλής έπισημους αμφιέσεις αύτής καί τών δύο θυγατέρων ττ̂ *

Xaptv τών άναγνωστριών μας σκιαγραφούμεν δι* ολίγων τινάς ,?ων 
ωραίων τούτων έσθήτων, ών προεξήρχε πλουσία τοιαύτη έκ πρΛ ν̂0,>
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βκοτεινού όλοσηρικου οιηνθισμένου δι’ ωραίων αργυροχρύσων άνθεων. 
Tb ττρόσθ,ον μέρος άπετελείτο εξ αρχαίου Λευκού όλοσηοίχου ύφάσματος 
νειοοποικίλτου. Το περικόρμιον λίαν έχτετραχηλισμενον προς τα έμ- 

ιτ£ύΐ«βαλλετο έκ τών όπισθεν δια περιλαίμιου Μα ρ ί α ς  τ ώ ν
» ο  '  » ·γ -·- » » tΛΙεδίκων 'Ετερον εκ κίτρινου ραρυτατυυ ο/οσηρικου,εφ ου σπορά- 

δικώ; άπεικονιζοντο κύματα αργυρά. ’Επίσης λιαν εκτετραχηλισμε· 
νον με περιχόρμων Λουδοβίκου XIV και περιχείρια ά la palicare, 
το έθνικον άλλως περιχειριον τής Ρωσσικής έθιμοτυπίας. Ά λλη εσθης 
έ* λευκού γειροποικίλτου άρχαωυ όλοσηρικου μετα πλουσίου πέπλου 
έ'- αυτοτελούς πολυτίμου Βαλεντιανου τριχάπτου Δια τήν πρεσβυτέ
ραν τών δεσποινίδων Όνου, μακρά έσθής έξ όλοσηρικου χρώματος 
κοοαλίου, μεγαλοπρεπεστάτη μέ περικόρμιον άληθες κομψοτέχνημα 
περιβαλλόμενον υπό χιονωδιυς εξαρτήματος πλήρους απανθίσματος 
κοραλλοειδούς χρώματος. ' Εεερον τής αύτής ρόδινον ώχρόν, άνάμι- 
χών μετ’ ώ/ροϋ πολυποίκιλτου, μέ περιλαίμιον Μαρίας τών Μεδικων 
χαί με εξάρτημα έκ χονδρού κορδονιού χρυσού. 'Έτερον χρώματος 
συντετριμμένου χαμοκεράσου, μετα ζώνης άκτινοβολούσης έκ πελε 
κητών χανδρών πάσης αποχρωσεως τής χροιάς ταύτης, κομψόν, χα- 
ρίεν,πλούσιον καί έν ταύτώ απεριττον. 'Ως κορωνίς δέ καί έπισφρά- 
γ(σις του θαυμάσιου τούτου συμπλέγματος έλαφρα λευκή έκ μεταξί- 
ν η ς  μουσελίνης έσθής τής νεωτέρας δεσπωνίδος Όνου. ‘Η έσθής αϋτη 
ήν διηνθισμενη δι’ ανθυλλίων λεπτοφυών χρώματος ρεζεδά, έφερε δέ 
ώ; μόνον στόλισμα τό ώρκΐον εθνικόν άρχαιοτατον ήμών τρίχαπτον 
μ π ι μ π ί λ α  έκ τών αύτών χρωμάτων καί παριατών τά αύτα αν
θύλλια, Suva καί έπί τού φορέματος ήσαν διηνθισμένα. Ένάμιζέ τις 
οτι εν νέφος άραιωθεν καί σιολισθέν φιλαρέσκως δΓ άνθέων άπετέλει 
το φόρεμα έκεΓνο, μέ τό όποιον ή δεσποινίς Όνου θά έχληφθή βεβαίως 
-ώ; νύμφη, τις οίόε, ποιας μυθευομενης λίμνης.

Ή δεσποινίς Reine Laumond, ή διευθύντρια τού έν λόγω έργο— 
«τασιού, έ-υχε τών θερμοτά'ων συγχαρητηρίων τών πολυπληθών πε- 
λατίδων της, αΐτινες εδράχθησαν τής ευκαιρίας ταύτης, όπως έκλε- 
ςωσι τά ωραιότατα τών σχεδίων τούτων δια τάς έσθήτας, άς παρα- 
σχευάζουσι δια τόν προσεχή χόρον.

ΠΟΙΚ ΙΑ Α
Γυνή άρχιτέκτων. 'Η μις Minerva Parker, γνωστότατη εν Φιλαδελ- 

φεια ¿¡,χιτέχτων, εξελε'γη, όπως χαράξη τό σ/ εδιάγραμμα του τμη'ματος τής 
βχσιλισσ̂ ς Ισαβέλλας έν τή οιεθνει του κοσμου πανηγύρει έν Χικάγοι. 'Π 
μις Ιΐάοχερ είναι μο'λις w2? έτών.

Αύταπάρνησις γυναιπός. Γυνή έζο'/ου άναπτύξεως και μεγαλοφυίας, 
σνζυγος ίνος ιών όιαπρεπεσιερων Βουλγάρων, τών άνατρα̂ ε’ντων έν Ρωσσία, 
του συνταγματάρ/ου̂  Βενδερώφ, οστις ήτο τό κυρίως προ»ταγωνιστήσαν πρό- 
σωπον έν τώ υπερ ανεξαρτησίας τής Βουλγαρίας άγώνι, ώς και έν τή έξώσει 
του ηγεμονος Αλεξάνδρου, ηύτοκτόνησε Ιΐροσβληθεΐσα προ διετίας υπό αρι- 
κιύοους και οΟυνηράς ανιάτου νόσου και βλέπουσα τον σύζυγόν της, όν τόσον

Ε Π Ι Φ Ϊ Λ  A l  I  |6

Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν _ Φ Υ Λ Α Κ Η ,
Εφερι χοχχινην γενειαδα χαί κόμην όμοιάχρουν, μεγάλας διόπτρας, 

*το ην έκ λευκής λεπτής φλανελας, έπανωφόριον έκ κρεμοχράου ύφά 
γ^τος, μ=γα ίλεζήλιον ύπό μάλης κατά τόν στερεότυπον τών "Αγ- 

Γ·υ-^°ν Χ<ΧΙ τ'>> περίφημον φαιόν πίλον έπί κεφαλής, 
α ήν στιγμήν εισήλθεν ο Ταβιρώ εις τήν λέσχην τού Μεγάλου 

-νοοοχειου, έν ω ό Μαλλιώ είχε μεγαλοπρεπώς καταλύσει, οΰτος ΐ- 
7?, τΡαπϊζ1)? πράσινης, περι ήν μετά πείσματος διεςήγετο φο- 

Ρ ο̂ς αγων (Ιακκαρά. Ιοιως οί χυριωτατοι έν τώ άγώνι έκείνω άντα- 
Η**ιβται Χ|®αν Ρώσσός τις πρίγχηψ καί Ιταλός κόμης, ον πάντες άπε-

οΓ Χ'μι’,τα Μαρ£ν,>ν■^τοςειχε τό ταμεΓον, έχανε δ’έπανειλημμένως σπουδαιότατα ποσά. 
ΥΥλ£’̂ ιεκι'ώί,νευσεν έπισης λουδοβίκειά τινα, τά όποια έχα 

εςερεθισθείς έκ τούτου καί μετά προϊοράς ’Αγγλικής ή- 
^¿¡κητα, έάν παιζη τό ταμεΤόν του.

«αι . απήντησεν ό Ιταλός κόμης.
Έ5α ΥΥ. λ̂·ασε Χ11 πάλιν. 

ωσεν'όΙϊ '»ων τού ®υ α̂χί°υ του χάρτην καί γραφίδα, έσημεί-
Χϊλεϊται !:'ίεν π̂ισχε "τ*ίρίου τά έζής : «Ό κόμης Μαρίνης παρα- 
Μμ. , λ ^  ,)θΡω®ή τό χρέος τού λόρδου Λόβελυ έκ τών έκατόν εΐ- 
Τη ’ ατινι ¿κλεψεν έν Βάδεν παρά τού Σωσθένους Μαλλιώ».
Βίβχχϊν''' τούτο έτεινεν άφελώς π,ός τόν Ιταλόν κόμητα.
?!ο· 'χε̂ '/ *ναΥνουζ αύτά, ώχρίασεν. Έφάνη δεχθείς τό έπισκεπτή-
*πί ΐιι».' ν,>!κ'!κου συναλλαγματικής καί έξηκολούθησε παίζωνΓι*ρθν ¿χζ

*0 Π
"Άγγλου κ ^  π<ϊ,ί'|Γ'κο̂ ο£ι®>/τε διά τού βλέμματος τάς κινήσεις τού τε 

ΗκΙΚ *αι το  ̂ Ιταλού, έσχημάτισε δέ τήν πεποίθησιν, οτι ό Ίτα-

οιαπΰρως ήγάπα. ν* μή απομακρύνεται ούτε έπί στιγμήν απ’ αύτής, θεωρούσα 
δε έαυτήν εις το Ιξής προ'σκομμα εις τό στάδιον τοιούτου μεγαλεπηβούλου άν- 
δρος, έδωκε τέλος εις τήν ζωήν της Άφήχε δέ πρός αύτόν επιστολήν, έν ή τώ 
γράφει: κ Άπηλευθέρωσας τήν Βουλγαρίαν από ένα άρπαγα. Σέ άπαλάττώ καί 
έγώ βάρους, δπερ ήδύνατο να σέ έμποόίση νά υανής χαί πάλιν γρήσιμος εις 
τήν πατρίδα. Συγχώρησόν με διά τήν λύπην, ήν ό θάνατός μου θα σοι προ- 
ξενήση»

Αιάθεσςς τής περιουσίας διάσημου ήθοποιοΰ. Ή γνωστή άνά τόν 
κόσμον όλον υψίφωνος ηθοποιός του μελοδράματος τής Βιέννης κ Βέτ άπε- 
σύρθη όριστικώς τής σκηνής. Διέθεσε δέ 100,000 φιορίνια, ών οί τόκοι νά 
‘/ρησιμε-ισωσιν εις υποτροφίαν πέντε γυναικών, φοιτητριών τής Ιατρικής εις έν 
τών Πανεπιστημίων τής Βιέννης ή τής Γράζ.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ α κ ρ ι β ο π ο τ λ ο γ
’Απειροπληθείς σπεύδουν αί πελάτιδες τού αρχαιότατου τούτου 

ζαχαροπλαστείου νά προμηθευθώσιν έν αύτώ, τά διπυρα τείου δια τάς 
εσπερίδας, ώραίας πάστας, γευστικά σιρόπια κα· λικόρια, και όλα τά 
εξαίσια πράγματα, ατινα πολυετής πείρα καί τέχνη έξησφάλισαν εις 
τό καλόν τούτο ζαχαροπλαστεΐον.

Ύας βασιλόπητάς σας, τά τσουρέκια σας καί όλα τά είδη τών ήμε- 
βών τούτων προμηθευεσθε έν τώ μεγάλω Ζαχαροπλαστεία! Άκριβο- 
πούλου.

ΔΠΡΑ Τ Ο Υ  ΝΕΟΥ ΕΤΟ ΥΣ
Π αρακληθεΐσα ι παρά πολλώ ν συνδρομητοιών μ α ; νά υποδείξωμεν αύταΐς 

τίνα τα κατάλληλα δώρα δια τό νεον έτος, γνωρίζομεν αύταΐς, οτι Γνα εν δώ- 
ρον εχη  αξίαν, ανάγκη να συνδυάζη έν αύτώ ό'χι το'σον τό πλούσιον καί βαρύ, 
όσον το καλλιτεχνικόν καί καλλαίσθητον.

Καλόν είναι, οπως εν τοΐς προσψ/ερομένοις υπάρχη καί χειροτεχνική εργα
σία τής οωρητρίας, συλλογήν δέ πλουσίαν, ώραίαν καί ιδεώδους όλως καλλι
τεχνίας αντικειμε'νων, ατινα συμπληρυνται διά χειροτεχνημάτων, ευρίσκει τις 
εις το επί τής όδού Έρμου ώραΐον καί πολυτελές καλλιτεχνικόν μουσειον τών 
κ. κ Μαραγκού καί Καζή.

"Οπουδήποτε καί αν ρίψη τις τό βλέμμα εν τώ καταστήματι τούτοι συναντά 
θησαυρούς αληθείς πρωτοτύπου καλλιτεχνίας, αντικείμενα ώραΐα καί χρησιμό
τατα, ών αί τιμαί είναι εντελώς κατώτεραι παντός συναγωνισμού. Το συνι- 
στώμεν θερμώς εις τας άναγνωστρίας μας. Όσαι έπισκεφθώσι τό κατάστημα 
τούτο δέν έ'/ουσιν ανάγκην τών συμβουλών μας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ α ν  0 .  Μ. ’Αθήνας. Ε ίδ ο ς  χρήσ ιμον , έάν δέν εύπορή. Κ α λλ ιτεχν ικό ν  

άντικείμενον, ή ώραΐον χρυσοδεδεμε'νον β ιολίον, ή συνδρομήν εις κατάλληλον 
περιοδικόν, έάν ήναι εύπορος. Π άντιυς προσφέρετε τ ι , όπερ ε’.ξεύρετε ότι θά 
εύχαριστήση . Δ ιά  γέροντα ώραίαν ταμπακοθήκην, ή σκούφον, ή παντούφλας. 
Δ ιά  σύζυγον ώραίαν άλυσιν έκ τρ ι/ώ ν  κεφαλής χρυσοδεδεμένην, ή χαρτοφυλά-

λός ήτο τόσον κόμης, όσον ό Σωσθενης Μαλλιώ λόρδος. Ήννόησε μά 
λίστα έκ τής ώχρότητυς τού κόμητος, ότι το έπισκεπτήριον τού Μαλ- 
λιώ περιεΐ^εν απειλήν τινα καί ότε ούτος ήγέρθη, ακολουθούμενος δέ 
ύπό τού ψευδοάγγλου έξήλθεν  ̂ ο Ταβιρώ τούς ήκολυύθησε μετα πολ
λής προφυλάξεως.

Ό κόμης έξήγαγεν έκ τού θυλακίου του τήν σιγαροθήκην του, ή- 
τΐζ συμπαρέσυρε καί το έπισκεπτήριον τού * Αγγλου, τό οποΓον έπεσε 
κατά γής, χωρίς ουδόλως νά έννοηθή παρά τού άθύμω; ήδη απευ
θυνόμενου προς τόν Μαλλιώ κυρίου του.

Ό Ταβιρώ, οστις είδε πίπτοντα κατά γής τόν λευκόν έκεΤνον χάρ
την, έτρεξεν, ήρπασεν αύτόν καί μετ’ έκπλήξεως άνέγνω τάς γραμ- 
μάς έκείνας Χωρίς δέ νά χάση καιρόν, έδραμεν εις συνάντησιν τού φί
λου του, προς όν έξεθηκε λεπτομερώς πάσας τάς ανακαλύψεις του.

— νΑγωμεν εις συνάντησιν των, είπεν ό Κρεπινέ, ένθουσιαομ■ νος 
έκ τής εργασίας τού συντρόφου του. Είσαι θαυμάσιος άνθρωπος καί 
θά σέ χρυσόσω από κεφαλής μέχρι ποδών, έάν εύρω τόν πίλον τού 
Ροβέρτου Γεβρ Φθάνει νά φορή τόν ίδιον ό ’Άγγλος σου.

— Στοιχηματίζω ό,τι θέλετε, απήντησεν ό Ταβιρώ.
Καί ένω άντήλλάσσον τάς λέξεις ταύτας, είδον μακρόθεν διερχομε 

νους τήν στοάν τών λουτήρων τόν ’Άγγλον καί τόν ’Ιταλόν, οί’τι|ες 
έφαίνοντο άποφεύγοντες πάσαν μετά ξένων συνάντησιν.

Οί δύο σύντροφοι έκρύφθησαν εντός τού πρώτου προ αυτών ά νοι- 
κτού λουτήρος, μετ’ όλίγας στιγμάς ήκουσαν τά βήματα καί τήν αγ
γλικήν προφοράν τού λόρδου Λόβε/υ.

— Δέν νομίζετε, έλεγεν αύτώ ό Μαρίνης, ότι έδώ, κατά τήν̂  ώραν 
ταύτην, ούδείς μάς ακούει καί ότι δυνάμεθανά έξηγηθώμεν δι* όλίγω* *

Ό κόμης Μχρίνης, πεισθείς, ότι ούδείς ήδύνατο νά τον άκούση τοι- 
αύτην ώραν καί ε:ς αυτήν τήν θεσιν, άπετάθη πρός τόν ψευδοάγγλον 
μέ ύφος συμβιβαστικόν μεν, άλλά προδίδον, ότι επείγεται νά τελειώση *

— *Άκουσον, τω είπε, πρός τί τά γ̂ ές καί ή φενάκη. Είσαι ό Σω- 
σθένης Μαλλιώ καί εννοείς νά λάβης τό μερίδιόν σου, τό όποΤον ομο
λογώ, ότι δέν έσκόπουν νά σοί αποδώσω. Όπωσδήποτε σήμερον εν
νοώ, οτι οί λογαριασμοί μας μένουσιν εκκρεμείς καί οτι οφείλω να
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αιον, η δωόεχάόα καλών ρινομάκτρων μέ τό αρχικόν στοιχειον του ονόματος 
του γ ειροποικιλτον παρ’ υμών ̂ έπεξειργασμένον, η ά̂ντικείμενόν τι ποικιλτικής 
£ιά τό γρα©εΐόν του. Τάάνθη είναι ώραιότατον δώρον. "Ανθη μάλιστα εκλεκτά 
καί σπάνια, ωραίος σπάνιος θάμνος δι * αίθουσαν είναι οώοον η̂γεμονικόν, τό 
όποιον όμως δεν εννοεί ό καθεί; καί δεν ευχαριστεί πά/τας. Είναι δώρον κατ 
εξο/ήν διά κυρίας καί δεσποινίδας προωρισμε'νον. — Καν Κ. Μ. Γοιλλ.Σχολ. 
Νάξον. 1 δρ. άποστε'λλετε εντός συστημένης επιστολής. Μάλιστα γίνονται 
δεκταί μαθήτριαι εις τό Έλλ·. Ιΐανεπιστήμιον, άλλ1 ανάγκη νά μελετήσωσιν, 
οπως λάβωσιν απολυτήριον Γυμνασίου. Μεταφράσεις γίνονται δεκταί πρός όη- 
μοσίευσιν, άρκεΐ νά ήναι κατάλληλοι καί σύμφωνοι μέ τό πρόγραμμά μας. — 
Καν Α. Κ. Α Ά γρ ίνςον. Ένεγράφητε. ’Αποστε'λλετε συνδρομήν εντός συ
στημένης επιστολής. — Κον I 11. Ξηροχώριον. Άντίτιμον 4 ημερολογίων 
ελήφθη. Ημερολόγια άπεστάλησαν. — Καν Ε Γ. Κ. *Αγρίν&ον· Ημερολό
για άπεστάλησαν —Καν Θ. Μ. Κ/πολιν. Εις χορούς όχι νεωτέρα τών 16 
ετών Εις τό θέατρον, ένθα αναπτύσσεται τό καλλιτε/νικόν αίσθημα, από 14 
ετών, άρκεΐ τά παριστανόμενα νά μη έχωσί τι σκανδαλώδες — Καν Α. Α. Κ. 
Μελέτην. Τό του Δίξονος θεωρείται καλόν. Ήμερολόγιον άποστέλλεται. — 
Καν Σ. Ν. Γ· Π ορταρίάν. Έλήφθησαν. Εύχαριστουμεν. Ημερολόγια απο- 
στέλλονται. —Κον Γ. Μ. ’ Ιω άννινα . Έλήφθησαν. Θερμάς ευχαριστίας δι1 
εύγενεΐς κρίσεις. Ήμερολόγιον άποστέλλεται. — Καν Εύ. Σ. Θ. Άποτανθήτε 
βιολιοπωλεΐον « * Εστίας», διότι άγνοουμεν. που πωλείται τό βιβλίον τούτο. — 
Καν Βισβάρδην Ζ άκυνθον. Δρ. 12 άπαξ, 17 δίς, 20 τρίς. — Κον Μ. Μ. 
Μ ιτυλήνην. Έλήφθησαν φρ·χρ· 9. Διά τών 8 πληρώνεται ή καθυστερουμένη 
συνδρομή τού 1889. Εύαρεστηθήτε άποστεΐλαι καί τήν τού 1890. Ήμερολό
γιον άποστέλλεται. —Καν Εύ. Ρ. Νεον Κ αρλοβάαιον. Πληρόνετε εύαρε- 
στουμένη άντίτιμον αύτόσε άνταποκριτρία μας. Καθυστερήσαντα άποστέλλον- 
ται. — Κον Μ. Σ. Σ. Δ αρδανέλλια. Άντίτιμον προεκδοθέντων τόμων προ- 
πληοόνεται.—Κον Η. 1. Σ. Γ αργαλιάνους. Χρυσόδετα έκαστος τόμος δρ. 
10. Άδετα δρ. 5. — Καν Φ. Γ. Ζ. Ν ικολάϊεφ. Έλήφθη άντίτιμον. Ημε
ρολόγια άπεστάλησαν.— Καν Αί. Δ. Πειραιά. "Ο,τι καί άν μάς στείλητε τό 
δε/όμεθα μετ’ ευγνωμοσύνης.

κτύπησε τά λευκά τών αυγών ως χιόνα καί πρόσθεσον αυτά, τελευταΐον τήν σόδα» * 
άναλελυμένην, ώς είπομεν, εις έν χουλιαράκι τής σούπας γά λα . Ά ν ά μ ιξ ο ν  χα» 
λώ ς πάντα καί πέμψε εις τόν φούρνον.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Πώς α ρ ω μ α τ ίζ ο ν τ α ι τ ά  ερ μ άρ ια  κ α ί α ι κ α ινο υρ γε ίς  ιματιοΟ ^-

α ι.  Κόψατε μικρούς καί τρυφερούς κλάδους έλάτης, χωρίσατε αυτούς εις μι-και . . .  - . . .  . . „ .
κρά τεμάχια, γεμίσατε τά ερμάριά σας καί κλείσατε αυτά Ιρμητικώς. Μετά 
δύο μήνας άφαιρεΐτε αυτά, τό Ιρμάριόν σας θ'άρωματίζη δια παντός παν ε- 
σώρρουχον τοποθετούμενον έν αύτώ.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Corkc· 150 δρ. βούτυρο, 150 δρ. γάλα, 150 δρ. κουραντί, 300 δρ. αλεύρι, 

10 αύγά, 3 φλιντζάνια τού τείου ζάχαριν κοπανισμένην καί 3 λεμονιών φλούδα, 
*/2 /ουλιαριά τού γλυκού Carbonate di soude διαλελυμένον εις δύο χουλιάρια 
τής σούπας γάλα, 3 χουλιάρια τού τείου κρεμόριον.

Δουλεύετε τό βούτυρον με τούς κρόκους τών αύγών, πρόσθεσον τήν ζάχαριν 
μέ τό ξυμένον λεμόνιον, θέρμανον τό γάλα, καί πρόσθεσον αυτό με τό κρεμό
ριον, ρίψε τό άλεύρι καί κτύπησε τα καλώς, έως ότου μαλακώση καί φούσκωση,

ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΙ
πάντω ν τών χρειωδών του μαγειρείου.

Δυσκολώτατον άχέόαινε μέχρι προ χινος ή παρά τών κυριών προμήθεια κ». 
αγορά πάντων χών χρειωδών ίόωδίμων, ώ; καφέ, σακχάρεως, βουτύρου, ελαίου 
όρύζης, σάπωνος, κόλας, πασχών κ.χ.λ.

Τά πανχοπωλεΐα, έν οις πάνχα χαϋχα, αποικιακά και μή, πωλοΰνχαι, βρ,. 
θουσι πάνχοχε άνδρών πάσης χάξεως, ιδιαίτατα δέ μέθυσων χού λαού, ους έλ- 
κύει χό έν χοΐς πανχοπωλείοις χούχοις πωλούμενον μέ χό ποχήριον ρηχσινάχο.

Ιναχ' ανάγκην λοιπόν χήν αγοράν χών εδωδίμων άνελάμδανον οί κύριοι, οΐ- 
χινες, δλως αναρμόδιοι εις χά τής μαγειρικής, έγενονχο πολλάκις πρόξενοι ζη. 
μιών, άγοράζονχες άκριδιύχαχα, είδη εντελώς προσχύχου ποιόχηχος και μή άν- 
χαποκρινόμενα εις χάς οίκονομικάς αξιώσεις καλής οΐκοδεσποίνης.

Εύχυ/ώς χήν έλλειψιν καχασχήμαχος, εΰπρεπώς διεσκευασμένου πρός ίιποδο- 
χήν κυριών, άνεπλήρωσεν από χινος ό παρ’ ήμΤν έμπορος κ. Δημήτριος Π. 
ϊίίόσχος, οσχις ίδρυσε κατά Ευρωπαϊκήν δλως άπομίμησιν κατάστημα, έν w 
ευρίσκει ή οικοδέσποινα πάνχα χά διά τροφήν χρειώδη, πλήν κρέαχος και χαρ- 
χαρικών, προσωπικόν εϋγενές και εύσχημως τιθέμενον εις χάς δγ.αχαγάς αύχής, 
οπερ δε σπουδαιόχαχον, οί φίλοι χού Βάκχου έλλείπουσι, διόχι οίνος δεν πωλεϊ- 
χαι έν χώ κατασχήμαχι χούχω, πλήν εις φιάλας ¿σφραγισμένα;,μί»; και liqueurs 
χών καλλίτερων Σιροποιών καταστημάτων, ώς και ζύθος.

Πάσα ή έκλεκχή χής κοινωνίας ημών μερίς προμηθεύεχαι χα̂ εδώδιμα και α- 
τν ι.  ρ/ τωΧ νεο συστά το υ  το ύ το υ  καταστ7Ϊυ.αχοι. εν ω  είναι βεδαία. οτιποιχιαχα χης εκ χου νεο εοαια, οχι 

συναγω-

 ..... . . ,. οσυσχάχου χούχου καχασχήμαχος, έν ω  είναι
ευρίσκει πάνχοχε έκλεκχής ποιόχηχος πράγματα, χωρίς νά απαχηθή εις χά 
υπηρεσίαν πρόθυμον, καθαριότητα ακραν και χιμάς κατωχε'ρας παντός συ 
νισμοϋ. λ ,¿Β

ίίάσαι λοιπόν αι καλαι ο’.κοδε'σποιναι εφοδιάσατε χάς άποθήκας και χά οψο- 
φυλάχιά σας έκ χού καχασχήμαχος χού κ. Δημ. 11. Μόσχου, πρώην Δ.’Εξαρ- } 
γ οπούλου, κειμε'νου επί τής όδοϋ Βουλής καί Κολοκοχρώνη, απέναντι χής οπί
σθιας πλευράς τής Βουλής.
    I

Διά τούς πάσχοντας ύπδ αναιμίας, αδυναμίας του στήθους, συνε
χών αφιδρώσεων, σωματικής έξαντλήσεως.

Διά τούς άναρρωννύοντας έξ άσθενειών μακρών, ουόεν ά/λο τονω
τικόν δύναται νά συγκριθή πρός τούς παλαιοτάτους οίνους τής εν 
Πάτραις οίνοποιητικής εταιρίας.

Α Χ Α Ι Α Ϊ
οίνοι μαυροδάφνης, αονιάα εξαιρετικής ποιότητος, καταλληλό

τατοι δια γευαατα, έσπερίδας, χορούς καί πολυτελή δείπνα.
Οίνοι τραπέζης χονδρικώς καί λιανικώς πωλουνται έν τώ νεοϊδρυ- 

θέντε κατασιηματι Χρ. Σακελλαροπούλου, οδός Νίκης παράπλευροι; 
του ξενοδοχείου τής ’Αγγλίας.

σέ πληρόσω. ’Αλλά έρχεσαι ε’ις άκατάλληλον στιγμήν. Δεν έχω παρά 
είκοσι πεντε χιλ.φρ, καί έάν πληρόσω εις τόν Ρώσσον τό ποσον τούτο 
διά λογαριασμόν σου, μένω άνευ οβολού.

— 1\αι δεν παίζετε ε’ις τό ίπποδρόμιον; ήρώτησεν ο Μαλλιώ, ώσει 
συλλαβών νέαν τινά ιδέαν.

— Τί θέλεις νά εΐπης;
— Ό τι αύριον θά λάβητε μέρος εις τό ίπποδρόμιον, δτι θά στοι- 

χηματίσητε έπι δύο ίππων καί οτι θά κερδίσωμεν 150-200 χιλ. φρ.
— ’Έχεις λοιπόν καί έδώ συντρόφους.
— Μεταξύ τών οποίων καταλέγεσθε καί ύμει'ς, κύριε κόμη, προσ- 

έθηκεν ό Μαλλιώ μέ ύφος ειρωνικόν.
Μετά τάς λεξεις ταύτας οί δύο αχρείοι άπεμακρύνθησαν καί ό Κρε- 

πινέ άνέπνευσεν έλευθερώτερον έν τή κρύπτη του.
— Δύο έπικίνδυνοι κακούργοι, είπε πρός τόν σύντροφόν του. "Έκλε

ψαν, κλέπτουν καί θά κλέπτουν ένόσω ζουν. ’Αλλά τί νά ήναι αύτός 
ό κόμης, ό όποιος κάμνει τόσον ωραίας έπιχειρήσεις.

— Νάσας ε’ίπω τήν γνώμην μου, άπήντησεν ό Ταβιρώ. Όπωςυπο 
τόν "Αγγλον λόρδον κρύπτεται ό ιπποκόμος Μαλλιώ, οϋτω καί υπό 
τό δέρμα του κόμητος θά κρύπτηται σύντροφός τις του πρώτου ’Αλλά 
τί μας μέλλει δι’ δλα αύτά. Άρκεΐ”, δτι ήξεύρομεν που εύρίσκεται ό 
πολύτιμος φαιός πΤλος.

II

:ήν χαράν τής μαρκησίας. Μή ιδών δέ αυτήν έπί τής πλα- 
Γυνηθη του περιπάτου ώραν, μετεβη νά τ η ν  έπισκεφθή. ί  

άνεφώνησεν ή Ρηγίν», ευθύς ώς άντίκρυσεν αυ-

’ήν ήμέραν ταύτην ή μαρκησία Ρηγίνα δέ Βαλωρή ήτο εΰδιάθετος. 
ε λάβη τό άκόλουθον τηλεγράφημα: «Εκείνος επιμένει εις την

Τήν 
Είχε
σιωπήν του. Ή ΰπεράσπισις παραλύει. Ό δικηγόρος του απηλπισμε- 
νος. Ή κόρη ασθενής. Καταδίκη βέβαια».

Ή χσρά τής μαρκησίας ήτο μεγάλη καί άπελάμβανεν αυτήν έν τώ 
έν Διέππη έξοχικώ μεγάρω της, ένθα είχε μεταβή, ίνα διέλθη τούς 
θερινούς μήνας.

Ά λ λ ’ ό Μαρίνης, κατόπιν τής άπωλείας τόσου χρηματικού ποσού 
καί τής μετά τού Μαλλιώ συναντήσεώς του, οΰδένα είχε λόγον να συμ-

μερίζηται τήν 
τείας τήν συνηυ

— ”Ω!! θεέ μου, 
τόν. Τί έχετε λοιπόν, αγαπητέ μου κόμη;

— Έχω, άπεκρίθη έκεΐνος, δτι έπέστη ή στιγμή σοβαρας μετα,σ 
μας έξηγήσεως. ’Έχω, δτι έπέστη δ καιρός, καθ’ όν θά παύσητε η* 
σμονουσα τό παρελθόν, δπερ μάς συνδεει. Ένθυμείσθε την ύπόσχεσιν, 1 
ήν μοί έδωκατε τήν έσπέραν τού θανάτου τού Γέβρ, έπί τού πτώμ» 
τος αύτού. Εΐχετε ανάγκην νά εκδικηθήτε, ν άτιμάσητε τόν Γρσμ̂  
πραί. Ή χ.είρ μου εύρέθη πρόθυμος να καχασυντρίψη τό κρανίοντο*  ̂
νεκρού και άνχί άνθρώπου άμυνομένου, ό Γραμπραί έ̂θεωρήθη δο 
φόνος. Διά τό έγκλημά μου έκεΐνο, μαρκησία, έτέθη εις δρος. Οτι Μ 
συνεμερίζεσο τήν τύχην μου καί τήν αγάπην μου. Οτι θά εδιχε*® 
τό ονομά αου, έστω καί έάν δέν μοί άνήκεν 'Εκτοτε παρήλθον μην6», 
καί φαίνεσαι λησμονήσασα τήν ύπόσχεσιν σου.

Ή μαρκησία ήκουεν, άδημονούσα. Τά ανήσυχα β λ έ μ μ α τ ά  της 
τεφέροντο άπό τής μιά’ς πρός τήν άλλην θύραν. Έφοβεΐτο, μη Ρ̂ *· 
πίνη ΰπαρξις άκούση τά ύπό του άνδρός εκείνου λεγάμενα. Αίφνης 
γερθεΐσα καί πλησιάσασα τό στόμα της πρός τό ούς τού Μαρί'Ί!
πήντησεν: , , , , Λ6ι-

— Ήξεύρετε πότε μόνον ή ύπόσχεσίς μου έκείνη θα πραγμ&ξ0 ^ 
ηθή; 'Όταν ό άνθρωπος, δστις κατεστρεψε τάς έλπίδας μου, την 
λοδοξίαν μου, τά περί τού μέλλοντος σχέδιά μου, άποθάνη.  ̂
κεφαλή του πέσγι έπί τής λα'μηχόμου, τήν αυτήν στιγμήν ηχειΡ 
έσται ίδική σου. __

— Θά περιμείνω , είπε ν δ κόμης. .   .............................  9
      ..............

Τήν έπαύριον'ο Κρεπινέ μετά τού συντρόφου του ευριιικοντο μ _ ̂   ̂
τών πρώτων έν τώ ίπποδρομίω. Ό πρώτος άνθρωπος, όν ειύον, 
ψευδοκόμης, υύ τά μυστικά κατά τόσον παράδοξον τροπον ειχθν , ¿Λ 
καλύψει. Ό κύριος ούτος ίστατο προ τήςθυρίδος άμάςης,φερ°^σ,ίί'' ^  
σηαον,καί συνωμιλει οίκείως μετά τής έν αυτή μελανειμονούση, κ̂ ρ ^

(άκολουθει) ■

Εκ τογ Τγπογραφειογ Παραςκεγα Λ εονη

(


