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δ π α ν τ η ς ι ς
« Αφήσατε τάς γυναίκας νά άναγινώσκωσιν ειδήσεις καί 

κοινωνικά,όχι όμως καί πολιτικά άρθρα »,έπιστέλλει πρός ή- 
μ«ς κύριος τις εις άπάντησιν του κατά τήν παρελθοΰσαν Κυ
ριακήν δημοσιευθέντος άρθρου μας. «Ή πολιτική δέν είναι 
ο,κύκλος, δέν είναι τό στάδιον τής γυναικός».

Τό εϊπομεν πρό ύμών. Τό έπαναλαμβάνομεν καί σήμε- 
Ή γυνή έν Έλλάδι δέν είναι είσέτι εις θε'σιν νά έπι- 

ιωςη ούτε πολιτικήν χειραφέτησιν, άλλ’ ούτε δημοσίας θέ- 
®eií δημόσια άξιώματα ώς αί ομόφυλοι Ευρωπαίο» καί 
’Αμερικανίδες. Άλλά νά άποποιήσθε αυτή τό δικαίωμα νά 
*ναγινωσκη κατά τάς παραμονάς τών εκλογών εν ή δύο 
πολίτικα αρθρα, έν οίς διαγράφονται καί καθορίζονται τά 

ροζ την Πατρίδα καί πολιτείαν καθήκοντα αυτής, τούτο 
υ μονον αυθαίρετον καί πολύ τολμηρόν είναι, άλλά καί τά 

μάλιστα άδικον καί έπιζήμιον δι’ αυτήν τήν Πατρίδα.
Β|γ V πολιτική συνδέεται άδιαρρήκτως, άναποσπάστως 

τής γυναικός. Άναπνέομεν διαρκώς τόν άέρα της, 
λητηριώδη η καθαρόν, ασφυκτικόν ή ζωογόνον. Έκ τής 

 ̂οάιτικής έξαρταται ή ταπείνωσις ή τό μεγαλεΐόν μας, ή 
εςαντλησις καί καταστροφή ή ή ευμάρεια καί εύδαι- 

C'V * ^  *** τ“ ν τεκνων μαν· Πολιτική άντιπατριωτική
ji * τΛ ι ν* μ*? άπορφανώση τήν θυγατέρα άπό τού πα- 
, , της, τήν γυναίκα άπό τού άνδρός της, τήν μητέρα 

0 τών τέκνων της. "Οπως ό βίος μας είναι άδιασπάστως

συνδεδεμένος μετά τού τούάνδρός,ούτω καί ήπολιτική εκείνου 
άποτελεϊ μέρος του προορισμού, τού σκοπού, τών βλέψεων, 
τού μέλλοντος ήμών. Ως συμμεριζόμεθα τους θριάμβους καί 
τήν χαράν σας. συμπάσχομεν διά τάς άτυχίας καί ΰφιστά- 
μεθα τάς τρομεράς συνεπείας τών πεπλανημένων ιδεών σας.

Μή ΰψο'νετε λοιπόν τήν φωνήν, μή συνοφρυοΰσθε καί άδη- 
μονεϊτε, διότι έτολμήσαμεν νά ε’ίπωμεν εις την μητέρα, εις 
τήν σύζυγον, εις τήν αδελφήν : Άγρύπνει έπί τής ευτυχίας 
τού πατρός, τού συζύγου, τού αδελφού, τού τέκνου σου. 
“Οταν οΰτοι, ώς έκ τού έξωτερικοΰ αυτών βίου καί τών ά- 
καταπαύστων πεοί αύτοσυντηρήσεως αγώνων, άτενίζωσι πρός 
τόν πολιτικόν ορίζοντα διά μέσου τής δηλητηριώδους ομί
χλης τού σκεπτισμού, τού υλισμού καί τή; ιδιοτέλειας, σύ, 
ή ζώσα έν τή άγνή καί διαυγεί ατμόσφαιρα τού οίκου, έρ- 
γάσθητι όπως διασκέδασης τά νέφη καί έξαφανίση; τό σκό
τος καί ώς άληθές τού Ελληνισμού τέκνον, έξακολούθησον 
τό έργον, όπερ αί μητέρες σου τόσον έπιτυχώς ήρχισαν.

Έάν αί γυναίκες τών πολιτικών άνδρών μας, άντί νά γί- 
νωνται όργανα τής μικροπολιτικής καί τών ρουσφετίων, ή- 
σχολοΰντο εις μελέτην τής υψηλής ευθύνης, ήν απέναντι τής 
Πατρίδος φέρουσιν οί σύζυγοι αυτών, έάν μετεΐχον πατριω- 
τικώτερον, αισθηματικώτερον εις τήν πολιτικήν τών ρυζύγων 
των, πόσα δυστυχήματα δέν θά προελαμβάνοντ! καί πόσων 
καλών πρόξενοι δέν θά άπεβαινον αύται ;

Τάς προσωπικά; πολιτικά; πεποιθήσεις καί συμπάθειας 
μας δέν έπιβάλλομεν εις ούδένα, πισταί εις τό περί άμερολη- 
ψίας πρόγραμμά μας. Έφιστώμεν μόνον τήν'*πρ«|σοχήν τών 
άναγνωστριών μας εις τό πνεύμα τής πολιτικής, ήν αύται 
όφείλουσι νά άσπάζωνται καί άκολουθώσι, καί ύπέρ ής νά 
έργάζωνται κατά τάς ημέρας ταύτας τής γενικής συγκινή- 
σεως, καθ’ άς άρχεται ό ύπέρ πάντων άγών.
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ΑΣΠΑΣΙΑ Δ. Σ Ο Υ Ρ Μ Ε Λ Η
Έγεννήθη έν Ναυπλία κατ’ Αύγουστον του 182 / έκ γο

νέων Κρητών. 'Ο πατήρ αύτής Γεώργιο; Τομαζινάκης, ά- 
γωνισθείς εν Κρήτη καθ δλην την διάρκειαν του μ.εγάλόυ 
της παλιγγενεσίας άγώνος, μ-ετενάστευσεν εις Ελλάδα περί 
το 1825 ριετά τής συζύγου αύτοΰ Ανδριάνας, καί ταύτης 
έξ επιφανούς τής Κρήτης οίκου, τού των ενταύθα Αντωνια- 
δών Κρητών, καταγόμενης, συνεχιζων τό έν πολέμοις υψι- 
στον αυτού καθήκον, αφειδώς δαπανών και τα περισωθεντα 
τής περιουσίας λείψανα. Αλλ αν και περιηλθον εκ τών τού 
πολέμου περιπετειών εις άκραν πενίαν, τήν θυγατέρα αυτών, 
την μονογενή ’Ασπασίαν, έπεμ.ελήθησαν ν άναθρέψωσΓπροσ- 
ηκόντως, ιδίως ή ευσεβής καί συνετή μήτηρ, καταβαλοϋσα 
εις τήν τρυ©εράν καί γόνιμον τής θυγατρός καρδίαν όλα τά 
σπέρματα τής ευσεβείας, φιλανθρωπίας, σεμνότητος, προ- 
θυμ.ίας, υπομονής καί πασών τών λοιπών αρετών, επιμελώς 
καί τελεσφόρως αύτάς φυτοκομήσασα. Ούτως ήγμένην είσή- 
γαγον αύτην τρόφιμον κατα τό 1838 εις το τότε ακμά,,ον 
καί ανθούν ΓΙαρθεναγωγεΐον τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
ίδουθείσης άπό τού 1836 ύπό τών αοιδίμων I. Κοκκώνη, 
Μισαήλ Άποστολίδου καί Άνδρέου Μεταξά. οϊτινες μετ 
ένθεου ζήλου διηύθυνον έμπείρως τό δημιούργημα αυτών, 
γενναίους τότε άποφέρον καρπούς παιδείας τής προσηκούσης 
καί τελείας ήθικής.

Φιλομαθής, νοήμων καί φιλότιμος προέκοπτε γοργώς καί 
διέπρεπεν, έφελκύουσα διά τής άγαθότητος τήν αδελφικήν 
τών συμ.μαθητριών αγάπην, διά δέ τής άπαραμίλλου προό
δου καί τών παντοίων αυτής αρετών προκαλούσα τούς ομο
ψήφους τών διδασκάλων επαίνους. Διά ταΰτα και οι αοίδιμοι 
Τδρυταί τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, τιμώντες τήν έξο
χου άρετήν καί τήν έκτοτε προανατέλλουσαν διοικητικήν καί 
παιδαγωγικήν αυτής ικανότητα, άνεβίβασαν αυτήν προσω- 
ρινώς τφ 1842, μόλις δεκαπενταετή καί προς τώ τέρματι 
τών σπουδών εΰρισκομενην, εις την τότε χηρευουσαν τής 
Διευθύνσεως τού Παρθεναγωγείου θέσιν, έν ή θαυμασίως ηύ- 
δοκίμησε, μ.έγρις ού άσμένη παρέδωκεν αυτήν τή φερωνύμω 
Σεβαστή Μάνου.

Άπαλλαγεΐσα δέ τού προώρου καί πρόσκαιρου τούτου βά
ρους περιχαρής έσυνέχισε καί απεπεράτωσε τας σπουδας τον 
’Ιούνιον τού 1843, ότε καί έλαβε το διδασκαλικόν πτυχίου, 
μετά μ,εγίστης τότε φειδούς καί έπαφίως άπονεμόμενον, προϊ
σταμένου τών εξετάσεων τού αυστηρού εκεενου ανδρός, I. 
Κοκκώνη, βρχβέω; τή; αληθούς παιδείας καί αρετής. Ή δέ 
Κυβέρνησες τής Ελλάδος αμέσως διώρισεν αυτήν Διευθύν
τριαν τού έν Αίγίω Παρθεναγωγείου καί έπειτα τού εν Χαλ- 
κίδι. ’Εντεύθεν προσκληθεϊσα μετέβη εις Κρήτην, φόρον άπο- 
τίνουσα τή πατρίδι. Έκεϊθεν δέ προσεκλήθη Διευθύντρια τού 
έν ’Αλεξάνδρειά Παρθεναγωγείου, όπερ καί διετέλεσε διευθύ- 
νουσα μέχρι τού 1853. Έφείλκυσε δέ πανταχού τήν αγάπην 
καί τό πάνδημον σέβας διά τής άοκνου καί εύμεθοόου δι
δασκαλίας, τής σεμνότητος καί τής αγγελικής μετριοφρο
σύνης.

Ά λ λ ’ ή Θεία Πρόνοια προώριζεν αυτήν εις μ,είζονα κύ

κλον ένεργείας. Έλθοΰσα εις γάμον τώ 1853 μετά τού έ*εϊ 
Γυμνασιάρχου τού Γυμνασίου Άλεςανδρείας Δ. Σουρμελή, 
επανήλθε μετ’ αυτού εις τήν Ελλάδα κατά τό έαρ τού 
1854. Πρότυπον συζύγου πιστής καί άφωσιωμένης,^μήτηρ 
βαθύτατα συναισθανόμενη τα υψηλά μ,ητρικά καθήκοντα, 
έδαπάνα τόν έκ τών περί τόν οίκον καθηκόντων ύπολειπό- 
μενον χρόνον εις τελειοτέραν παιδείαν ύπό την πρόθυμον δι
δασκαλίαν τού συζύγου αυτής, άπλήστως έπί τρια συνεχή 
έτη έντρυφήσασα εις τά αμίμητα κάλλη τών αριστουργημά
των τών έλλήνων συγγραφέων, πεζών καί ποιητών.

Κατά τό 1856 ό σύζυγος αυτής Δ. Σουρμελής τή έπι- 
μ,όνω προτροπή τών αοιδίμων Κωνσταντίνου Οικονόμου τού 
έξ Οικονόμων καί Φιλίππου Ίωάννου, ίδρυσε τό γνωστόν 
Παρθεναγωγεΐον, κανόνισα; καί πραγματώσας έν αυτω πλή
ρες σύστημα παιδεύσεως καί αγωγής. Εν τώ νέω τούτω 
σταδίω έξέλαμψαν πάσαι τής αοιδίμου Ασπ. Σουρμελή αί 
άρεταί καί τελειότητες. ’Από πρωίας μέχρι βαθείας νυκτός 
διηνεκώς είργάζετο, διδάσκουσα ελληνικά, γαλλικά, μ,αθη- 
ματικά, θρησκευτικά, οικιακήν οικονομίαν καί παιδαγωγίαν, 
παντοϊα yρήσιμά τε καί άπαραμίλλου καλλιτεχνίας εργό
χειρα, έποπτεύουσα τήν διδασκαλίαν τών διδασκαλισσών 
καί καθηγητών, ιδία δέ τάς τροφίμους μαθήτριας έκγυμνά- 
ζουσα εις τήν ραπτικήν, μαγειρικήν καί τήν λοιπήν τού οί
κου κυβέρνησή, άλλά προ πάντων καί πάντοτε έγκατασπεί- 
ρουσα καί καλλιεργούσα έν ταΐς ψυχαϊς τών μαθητριών τά 
τών άρετών σπέρμ,ατα óyi λόγοις μόνον κενοϊς, αλλα καί ερ- 
γοις καί διά τού έαυτής παραδείγματος παντός τού βίου,κατά 
τό τού Ευαγγελίου’ «ός αν ποιήση καί διδάξη, ούτος ρίγας 

κληθήσεται έν τή βασιλεία τών ουρανών». Αύτη καί έποιησε 

καί έδίδαξε μυριάδα όλην κορασίων πάντα τά άγαθά αι
σθήματα. τήν άνυπόκριτον χριστιανικήν ευσέβειαν, την αυ
στηρήν ήθικήν, τήν συζυγικήν πίστιν καί άφοσίωσιν, την 
άδιάλειπτον μέριμναν περί τή; άγωγής τών τέκνων, την λα
τρείαν τή; άληθείας καί τήν άποστροφήν τού ψεύδους, τήν 
περιφρόνησιν τής πολυτελείας καί τήν έξιν τής οικονομίας, 
τήν έν τώ κρύπτω καί άνεπίδεικτον έλεημοσύνην καί αγα
θοεργίαν, καί έν γένει τήν ασκησιν όλων τών άρετών, αιτι- 
νες θεσπεσίως περιεκόσμουν καί έκάλλυνον αυτήν.

Φύσει τού άεί βελτίονος όρεγομένη, συναπήλθε μετά του 
συζύγου αυτής κατά τό έαρ τού 1863 εις τήν Εσπερίαν 
Ευρώπην, ϊνα έκ συμ,φώνου άμφότεροι σταχυολογήσωσι παν 
ό,τι έν τή πείρα καί κρίσει αυτών εύρισκον πρόσφορον προς 
μείζονα τελειοποίησιν τού παιδαγωγικού αυτών έργου. Και 
ό μέν, ώς είκός, έτράπη έπί τά τών άρρένων Σχολεία και 
Λύκεια, ή δέ άοίδιμος ’Ασπασία άκαμάτως έπεσκέπτετο τα 
Παρθεναγωγεία, έκμελετώσα τούς οργανισμούς καί τάς με* 
θόδους αύτών, οΰτω δ’ έξελέξατο όχι είκή καί άκοίτως, άλλ . 
εύβούλως καί έπισταμένως πάντα τά μεταφυτεύσιμα εις το 
ελληνικόν παιδαγωγικόν έδαφος. Μετά πολύμηνον δε δια
τριβήν έπανελθούσα έκεϊθεν, συνεπλήρωσε τό έργον αύτης, 
καί έχώρει έπί τά πρόσω άεί καί βελτίω μέχρι τού 1880, 
τιμήν περεποιούσα εις τό φΰλον αυτής, καί σέμνωμα τήί 
πατρίδος.

Άτυχώς όμως άνίατον καρδιακόν νόσημα ύπούλως κατα
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τά τελευταία έτη ύποσκάπτον τά θεμέλια τής πολυτίμου 
'’’ωής αυτής, έπήνεγκε κατά Φεβρουάριον άρχομένου τού 
1880 τόν θάνατον τής άειμνήστου ’Ασπασίας Σουρμελή. 
Ή μνήμη αυτής διατελεϊ άνεπίληπτος εις τάς ύπερδεκακισ- 
χιλίας μαθήτριας αυτής, πανταχού τού Ελληνισμού έγκα- 
τεσχαρμένας, καί άμείωτος ό γλυκύθυμος πόθος τής σεμνής, 
γλυκείας καί ελληνικής τωόντι φυσιογνωμίας αύτής. ’Εν τή 
μνήμη τών οπωσδήποτε εύτυχησάντων νά γνωρίσωσιν αυτήν 
διατελεϊ βαθέως έγκεχαραγμένη ή είκών αύτής ώς τέλειος 
τύπος γνήσιας Έλληνίδος, κατ’ έπίγνωσιν καί άνυποκρίτου 
ευσεβείας Χριστιανής, καί Μητρός χρηστότατης καί παιδα- 
γωγικωτάτης, έφ ω καί παρ’ άπασών τών μαθητριών αυ
τή; άπεκαλεϊτο μετά φιλοστοργίας άμα καί σεβασμού &ή 
Μητέρα». (

Κατά τάς εξετάσεις τού Παρθεναγωγείου τώ 1880,  
πέντε μήνας άπό τού θανάτου τής άοιδίμου ’Ασπασίας 
Σουρμελή, ότε καί τά αποκαλυπτήρια τής είκόνος αύτής έ- 
τελοϋντο, χορός μαθητριών πενθηφόρων έμελψε τή συνοδία 
κλειδοκυμβάλου τό εξής άσμα, ποιηθέν ύπό τού κ. Κ. Ξένου 
χαί άνεκφράστως συγκινήσαν τό πολυπληθές άκροατήριον :

Μονάχαις έωρτάσαμε τήν πΛειό χαΛή γιορτή μας !

Κι αύτή, που μάς άνάθρεψε με πόθο τής καρδιάς της, 

Πού τήν ψυχήν της έδινε να πΛάση τή ν  διχή μ α ς ,
Είναι μακράν, είναι έχει, που θίΛηαεν ό Π  Λ άστης.

Αύτή , που μάνα κι ’ άδεΛφή μάς ε ί χ ’ ή μοίρα στε/Λει,

. Μ ' αγάπη δίχως σύνορο, μ ’ α ιώνιο καρδιοχτύπι,

Με άγχαΛ;ά πάντα θερμή, με τή δροσιά στα  χείΛ η ,

Λεν είναι κρίμα σήμερον μονάχη αυτή νχ  Λείπη ;
Τού χάχου περιμένετε τή Λυγερέ) φωνή της,

[j Ο ή Λ ως της έσβύστηχε μ ε τής χρυσαΐς του αχτίδες,

Και τώρα πια δεν θά φανή γαρονμεν’ ή μορφή της,

Ουτ ή ματιά πού άστράφτανε ’στο φως της ή έΛπίδες.

Μ άπό το θό.ίο τ ’ ουρανού τον  άστροχεντημένο,

- Πού ταζειδιώτισσα πέτα ή άδοΛη ψυχή της,

I -¿Λησμονάει τής όρφανίάς το δάκρυ παγωμένο 

Κάνει γιορτή κ ι’ αύτή μ ' έμάς, μάς στέΛνει τή ν  εύχή της.

Τ ί  ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ H P 0 T V P V  ΕΛΑ.  ΤΤΑΡ0ΕΝΑΓ0ΓΕΙΟΤ 
ΤΟΥ IVAAOTOV TÖN KVPIQN

■; Η ελληνική κοινωνία, διατελοΰσα ύπό τήν άναπόφευκτον 
«πιρροην του νεωτέρου πολιτισμού, του τροποποιούντο; βαθ
μηδόν καί κατ’ ολίγον τόν βίον καί τάς καθημερινά; άνάγκας 
των νεωτέρων λαών, ύπέκυψε,κατά φυσικόν λόγον,εις τήν άπαν- 
ταχου επικρατούσαν εκπαιδευτικήν κίνησιν, δ ι’ ής όσημέραι 
*πιδιώκεται ανάλογος πρός τάς παρούσας περιστάσεις σω^α- 
ιη*η καί πνευματική άνάπτυξις.

Τή άναγκη ταύτη ύπεΐκον καί τό έπί τών εκπαιδευτικών Υ 
πουργείου χαί ή Βουλή τών αντιπροσώπων καί οί ΐδρυταί και 
Μυβυνται έκπαιδευτηρίων καί οί διάφοροι παιδαγωγοί καί δι- 
«σκαλοι ηρξαντο παρ ’ ήμΐν άπό τίνος ζητούντες να χαράξωσι 

^-^αιδευπκήν πορείαν.

Η πρός μεταβολήν καί νεωτερισμούς τάσι; αύτη δεν απο
βλέπει μόνον εις το άρρεν φύλον Ευτυχώς παρήλθεν ή έποχη', 
καθ ήν αύτοί οί πατέρες τής ’Εκκλησίας συνεζήτουν έν πλη'- 
ρει Συνόδω περι ύπάρξεως ψυχής παρά τή γυναικί, ή 
έποχη', καθ ήν ή έκπαίδευσις αύτής έθεωρεΐτο άπάδουσα πρός 
τας άρχας τής εύπρεπείας καί τής ήθικής . . .  Ή οίκογε'νεια 
πασών τών παρ’ ήμΐν κοινωνικών τάξεων ήρξατο κατανοούσα 
ό'τι ή κόρη δεν πρέπει νά καταλογίζηται μετά τών πολυτίμων 
τής πολυτελείας σκευών. ’Ενόησε, καίτοι άργά, ότι έκ τη ί 
υγιούς μορφώσεως τής κόρης έξαρτάται ή ευημερία αύτής τής 
οικογένειας, δ ι’ αύτής δε καί ή τού έθνους.

Η τοιαύτη λοιπόν περί γυναικείας μορφώσεως άνά πάσας 
τάς κοινωνικός τάξεις^διαδοθεϊσα πεποίθησις, ώς καί ό όλονέν 
αυξανόμενος πληθυσμός τής ελληνικής πρωτευούσης, καθίστων 
άπό τίνος έπαισθητήν τήν προσθήκην νεου Παρθεναγωγείου εις 
τά ήδη υπάρχοντα καί εύδοκίμως έπί σειράν ετών λειτουρ- 
γούντα.

Καί τινά μέν τούτων οφειλουσι τήν ύπαρξίν των εις εται
ρείας άνδρών, διευθυνόμενα καί έπιτηρούμενα ύπό τούτων,άλλα 
δέ εις τήν πρωτοβουλίαν εύπαιδεύτων γυναικών, αϊτινες ίδί- 
αις δαπάναις καί έπί ¿δία ευθύνη προήγαγον αυτά εις ζηλωτήν 
αληθώς περιωπήν.

Παρθεναγωγεΐον όμως, ίδρυθέν ύπό γυναικείου σωματείου, 
έπιτηρούμενον καί διευθυνόμενον άνά πάντα αύτοΰ κλάδον ύπό 
επιτροπής έκ γυναικών,πρώτην ήδη φοράν ιδρύεται εν Έλλάδι, 
αποτελούν τό πρώτον βήμα τής γυναικείας παρ’ ήμΐν πνευμα
τικής χειραφετήσεως. Καί είναι μέγα αληθώς τό βήμα τούτο. 
ΤΗτο καιρός νά άνατεθή ή έπίβλεψις τής πνευματικής καί ήθι
κής τών νεανίδων μορφώσεως εις γυναίκας, άφοΰ ό κύκλος τής 
δράσεως αύτών μένει πάντοτε παρ’ ήμΐν ό οίκος, τό άδιαφιλο- 
νίκητον τούτο τής γυναικός βασίλειον.

’ιδού διατί πρώτοι ήμεΐς μεταξύ τών συναδέλφων έπενρο- 
τήσαμεν εις τήν ύπό γυναικείου σωματείου, οίον ό παρ’ ήμΐν 
«Σύλλογος ι̂ τής Γυναικείας Παιδεύσεως», ίδρυσιν Παρθεναγω
γείου καί μ.ετά χαράς γαιρετίζομεν τήν ύπό αισίους οιωνούς 
έναρξιν τών έργασιών αυτού. Ό τίτλος D i s t i n g u é ,  όν 
πολλοί ώς ΰβριν καί κατηγορίαν κατ’ αύτού απήγγειλαν, είναι, 
καθ’ ήμάς, ό τιμητικώτατος πάντων, ό'χι ώς συντελών πρός 
διάκρισιν καί διαίρεσιν τών παρ’ ήμΐν αστικών τάξεων, άφού, 
ώς γνωστόν, εύγενεΐς δέν^ύπάρχουσιν,—  άλλ’ ώς κατορθοΰν νά 
ένώση ύπό τήν αυτήν μητρικήν στέγην τάς τέως άδικαιολογή- 
τως διηθημένα; τών εύπορων καί πλουσίων τάξεις καί παοάσχη 
έν αδελφική ένότητι πρός τά τέκνα τούτων καί έκ'ίνων ελλη
νοπρεπή πνευματικήν καί ηθικήν μόρφωσιν άντί τής όσημέραι 
παρά τών πλείστων εΐσαγομένης ξένης καί όθνείας.

Τό ίδρυμα, ύπό τήν στέγην τού οποίου έτελέσθη ^κτά τήν 
παρελθούσα» Κυριακήν ό έναρκτήριος άγιασμός, άνακαινισθέν 
καθ’ ολοκληρίαν κατά τάς άνάγκας καί τάς νεωτάτας άπαιτή- 
σεις τής υγιεινής καί παιδωγωγικής έπιστήμης άνταποκρίνεται 
έντελέστατα εις τόν προορισμόν του. Χωρίς νά έχγμιέξωτερικώς 
τήν έπίδειξιν πλουσίου μεγάρου, είναι έν τούτοις καλαίσθητου 
καί έπιβάλλον έν τη εύπρεπεΐ τής έπιμεμελημένης καθαριότητος 
περιβολή του. Αύλή μεγάλη καί εύάερος, κλΐμαξ ευρύχωρος, 
αΐθουσαι παραδόσεων έπιμελώς καί κοσμίως διεσκευασμέναι μ̂
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γραφεία και θρανία τοΰ τελευταίου συστήματος, si; έκαστον των 
οποίων άνά δύο καθήμενχι αί μχθήτριχι δύνανται νά βλέτωσι 
καί άκούωσι, συγχρόνως δέ και έπιτηρώνται πάσαι. Λεπτομέ- 
ρειαι,παρερχομεναι άπαρατήρητοι πρό roù τοιχίου έπισκέπτου, 
αλλά έπιδρώσαι σπουδαίως έπί τής σωματική; καί ηθικής των 
μαθητριών εύεξίχ; έτηρήθησαν μεχχ πρωτοφανούς έν τοί; καθ’ 
εκαβτα άκ ι̂βείχς. ’Ανά παν βήμα πείθεται τις ότι τχ έν τή 
σχολή τ/,ύτη έταξε χειρ Γητρική, ευαισθησία περί την άντίλη- 
ψιν γυναικεία, διορατικότη; καί εμβριθής μελέτη περί παντος 
τοΰ συντελοΰντο; εις άνάπτυξιν του αισθήματος τής εύκοσμιας, 
τής ταξεως, τής καθαριότητας. Παντού φως άπλετον, προσπΐ- 
πτον καταλλήλως καί έκ των άνω, μηχανισμό; προς ανανέωσή 
του άε'οος, καί υδωο αφθονον καί τα πάντα ΰπό τήν γενικήν 
καί άμεσον της διευθύνσεως άντίληψιν. Κοιτώνες, εστιατόρια, 
ίματιοθήκαι καλαισθήτως καί άρμονικώς, άλλα λιτώς κα'( 
άπερίττως διεσκευασμένα. 'Η κόρη δέν θά εύρη βεβαίως έν τή 
σχολή ταύτη τήν υπερβολικήν εκείνην ευμάρειαν, ής τόσα θύ
ματα είναι πολλαί μέχρι υποχονδρίας λεπτολόγοι καί άπαιτη- 
τικαί κυρίαι τών αιθουσών μας, χλλ’ χνειταισθήτως ανευρίσκει 
εν αυτή τάς έξεις, τήν τάξιν, ιδία δε τον στοργικόν άέρα του 
οικογενειακού αυτής βίου. ’Ελλείπει γενικώς ή μονότονος εκείνη 
γυμνότης καί ή άστοργο; καί ψυχρά έντόπωσις, ήν συνήθως εμ
ποιεί εις τήν παρθενικήν ψυχήν ή θέα τοΰ μαύρου πίνακος καί 
τών μαύρων γραφείων, τών μοναδικών τούτων συνήθως επίπλων 
τών παραδόσεω-.'Όπου καί άν προσπέσχι τό βλέμμα, αναπαύε
ται εύχαμίστιος. Τοΰτο δ’ επιδρά μεγάλως έπί τής άνατροφής, 
επί τών διαθέσεων τή; ψυχής, έπί τής άναπτύζεως χαρακτήρας 
φαιδρού, γελαστού, εύθυμου, χαρίεντος. 'Η έπιρροή δ’ αυτή 
έπεκτείνεται συνεχώς καί πέρα τώ/ ορίων τής σχολής. Διά τής 
μαθήτριας μεταδίδονται βαθμηδόν αί ευάρεστοι αϋται εντυπώ
σεις άνά τήν οικογένειαν τοΰ παρόντος, ώς ύπ’ αυτής αναπτύσ
σονται καί εφαρμόζονται έν τη οικογένεια τοΰ μέλλοντος.

Περί τής διδακτικής πορείας τοΰ παρθεναγωγείου τούτου ού- 
δεν δυνάμεθα έτι να ε’ίπωμεν. Δεν άμφιβάλλομεν όμως ότι 
πρόγραμμα, ύπό τών αρίστων παρ’ ήμϊν καθηγητών καί παιδα
γωγών εγκεκριμένο-.' και ύπό τά; έμπνεύσεις τοΰ Συλλόγου τών 
Κυριών καί τής γνωστής εύπαιδεύτου καί πεπειραμένης διευθύν
τριας αύτοΰ κ. Καλλιόπης Κεχαγιά συντεταγμένου, θέλει βε
βαίως ευδοκιμήσει καί άνταποκοιθή εις τάς εύλογους καί δικαίας 
άπαιτ/,σεις τή; ελληνικής κοινωνίας.

’Επιφυλασσόμεθχ να έξενέγκωμεν γνώμην μετά τήν τακτι
κήν τών μαθημάτω. έναρξιν, καί τήν έπί τινα χρόνον κανονι
κήν τοΰ Παρθεναγωγείου λειτουργίαν.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΡΤΟΥ
’Ε π ισ τολή  Β '

Όλίγαι μόνον λέξεις έλέχθησαν έν τή πρώτη) επιστολή μου 
περί τοΰ θυρωροΰ, ον έκαστος άνθρωπος φέρει έν τφ ίδίιμ στό- 
ματι. 'Ως υποκείμενος και αύτός εις πάντας τού; φυσικούς 
νόμους εχει βεβαίως άρετάς, άλλα καί ελαττώματα, ών ή 
άπαρίθμησις έφ’ ικανόν θέλει μάς απασχολήσει.

'Οπωσδήποτε αί άρεταί του ύπερτεροΰσιν έν πάσι, καί 
τοΰτο όφείλοαεν εις τήν μέριμναν, ήν ό θεός έν συνεννοήσει

μετά τής μητρός φύσεως ελαβεν υπέρ τής ευτυχίας τών θνη
τών. Τό σώμα ήμών είναι μετά τόσης έντελείας συνηρμ0,  
λογημένον, μετά τόσου πλούτου καί καλλιτεχνίας καί προ- 
βλεπ τικότητος διεσκευασμένον, ώστε άνά παν αύτοΰ ση- 
μεϊον διαβλέπεται ή στοργή καί άγάπη τοΰ Δημιουργού πρός 
την άθάνατον δέσποιναν αύτοΰ,τήν άνθρωπίνην ψυχήν. Ίδέτε 
μετά πόσης μερίμνης μήτηρ άμαθής παρασκευάζει τήν κοι
τίδα τοΰ τέκνου της, μετά πόσου ζήλου κοσμεί τό μικρόν έν- 
διαίτημα, έ'νθα ή προσφιλής ΰπαρξις θά διαμένη. Τήν αύ- 
τήν καί μείζονα μέριμναν κατέβαλε καί ό θεός διά τήν κα
τοικίαν τή; ψυχής ήμών, τοΰ άθανάτυυ τούτου δημιουργή- 
μ-ατός του. Άγνώμονε; λοιπόν ηθέλομεν άναδειχθή, εάν ή- 
σχολούμεθα εις μελέτην μάλλον τών ελαττωμάτων ή τών ά- 
ρετών τών διαφόρων μερών.

'Υπάρχει άλλως μέσον άπλούστατον, δ ι’ ού δυνάμεθα νά 
πεισθώμεν πόσον αί άρεταί τών διαφόρων μερών τοΰ σώμα- 
τός μας είναι ύπέρ-ςεραι τών ελαττωμάτων των καί ποιον 
κακόν ήδύνατο νά προκύψη, έάν τό έλάχιστον τούτων ειχε 
λησμονηθή. Ύποθέσωμεν αίφνης, ότι ή γλώσσά μας κατε- 
σκευάσθη μέν άρτία, όπως δι ’ αύτής λαλώμεν, κατά λάθος 
όμως δέν έτέθησαν έπί του άκρου αύτής τά αισθητικά εκείνα 
γευστικά νεΰρα, ήτοι ό θυρωρός, περί ού πρόκειται. Βε
βαίως φέρουσαι εις τό στόμα τάς διαφόρους τροφάς, ήθέλο- 
μεν μένει επίσης άδ ιάφοροι, όσον καί όταν κρατώμεν αύτάς 
άνάχείρας. ’Ηθέλομεν άδιακρίτως τρώγει τροφάς ωφελίμου; 
καί βλαβερά;, θρεπτικά; ή δηλητηριώδεις, άφοΰ ό θυρωρό; 
λείπει πρός έξέτασιν τοΰ ποιοΰ αύτών. Ένφ εκείνος, άγρυ
πνος καί πιστό; εί; τό καθήκον, άπωθεί παν τό κάκοσμον, 
τό πικρόν, τό δηλητηριώδες, τό βλαβερόν. ’Αλλά τά φάρ
μακα μή έχωσιν ώραίαν γεΰσιν καί ώραίαν οσμήν, άντιλέγει 
εύφυώ; κυρία άποτροπιαζομένη τά προϊόντα ταΰτα τή; έπε- 
νοήσεω; τοΰ γέροντο; ’Ασκληπιού. "Οχι. ’Αλλά μήπως οί 

ωροί τών πλουσίων καί εύγενών μεγάρων δέν ύποχρεοΰν- 
ται άπας τοΰ έτους τούλάχιστον νά δέχωνται τήν έπίσκεψιν 
μαύρων καί άποτροπαίως ρυπαρών επισκεπτών, ού; ονομά- 
σι καπνοδοχοκαθαριστής, καί ών ή παρουσία άποβαίνει πο
λύτιμο; διά τήν τακτικήν λειτουργίαν τών καπνοδόχων μας, 
τών οργάνων τούτων τής διατροφής καί θερμότητο; τοΰ σώ
ματός μας; Καθαρίζουσιν αύτά μεθ ’ όλην τήν κακήν όσμήν 
καί γεΰσίν των τούς τροφοδόχους τοΰ σώματός μα; οχετού; 
έπ’ άγαθώ τή; ύγιεία; καί ευεξίας μας. Μή λησμονώμεν Ο

μως ότι όπως συμβαίνει νά διαλανθάνωσι τήν προσοχήν τοϋ 
εύφυεστάτου τών οικιών μας θυρωροΰ άνθρωποι ύποπτου δια
γωγής καί ηθών, περιβεβλημ.ένοι ενδύματα καί τρόπους ιύ" 
γενών καί έναρέτων, ούτως έξαπατώσι καί τήν γεΰσίν μα; 
τροφαί βλαβεραί, δηλητηριώδεις, περιβεβλημίναι γλυκύ και 
εύχάριστον εξωτερικόν, ώ; πλεϊστα γλυκύσματα ζαχαρω
τά κ.ά.τ.

"Αλλοτε πάλιν ε’ίμεθα άρκούντως παράλογοι, ώστε νά μη 
παρέχωμεν εί; τόν θυρωρόν καιρόν Ενα ένεργήσν) άνάκρισιν και 
έξέτασιν. Καταπίνομεν λαιμ.άργως καί άβασανίστως ο,σι 
τύχιρ, ένθρονίζονται όπου δέν έχουσι θέσιν ώρισμένην, ενίοτε 
δέ γίνονται οί παραίτιοι τής έκδιώξεως τοΰ οικοδεσπότου  
άπά τοΰ οίκου του. Τά ζώα αύτά εί; τήν περίστασιν ταυτην

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 5
υροδίδουσι μείζονα ήμών νοημοσύνην.Είδετε τήν μικράν γά
ταν αας, οσάκις τή προσφέρουσι νά φάγη τι, πόσον είναι επι
φυλακτική ; Μετά πόσης προσοχής οσφραίνεται τό προσφε- 
ρόμενον, θίγει αύτό έπανειλημμένως διά τοΰ άκρου τής γλώσ- 
«ης, αέχρις ού πεισθή ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.

Τοιαΰται αί άρεταί τοΰ θυρωροΰ μας, εις τήν δοκιμασίαν 
τοΰ όποιου ύποβάλλεται τό τεμάχιον τοΰ άρτου τής μικρά; 
ταύτης ιστορίας μας.

Λ αύρα  Σ ούζαρτ

Η ΜΙΚΡΑ ΜΗΤΗΡ
Ό Γεώργιος Γιράρδο; ήτο καλός άγαλματοποιάς καί ήθε

λε καταστή άληθής καλλιτέχνης,άν είχεν ίσχυροτέραν θέλη- 
*ιν καί Ενεργητικότητα. ’Επειδή δέ παν ό,τι έξήρχετο τών 
χειρών του ήτο καθ’ όλα καλόν, όλοι οι άγαλματοπώλαι 
έπεζήτουν τά έργα του καί ούτως έκέρδιζεν άφθόνως τά πρός 
ζην, διότι έκαστο; μήν εργασίας έφεοεν εις τόν οίκόν του 
πεντακόσια; έως έξακοσίας δραχμάς. Τό ποσάν τοΰτο ήτο 
άρκετά σημαντικόν δΓ οικογένειαν έργάτου καί θά τοΐ; έπέ- 
τρεπε μάλιστα νά σχηματίσωσι μικρά; οικονομίας, έάν ό 
Γεώργιο; ήτο πλέον λογικός καί ή σύζυγός του πλέον οικονό
μος αλλ ουτοι, ευρισκοντες εαυτους λίαν εύτυχεΐς, καί άγα- 
πώντες τήν εύζωίαν, ηύχαριστοΰντο εις τό παρόν, ούδόλω; 
φροντιζοντες διά τό μέλλον.

ΙΙαρχτήν απρονοησίαν τη; ή κ. Γεράρδου ήχο καθ’ όλα τά 
άλλα εςαιρετος γυνη', νέα άκο'μη, μόλις τριάκοντα πέντε ετών, 
ωραιότατη καί λίαν εύθυμο; ώ; όλαι αί γυναίκες, εί; ών τάς φλέ- 
οα; ρεεε αιμα θερμόν καί άφθονον. Έλάτρευε τόν σύζυγόν της 
και εκείνο; ενόμιζεν ότι ούδεμία γυνή έπί τής γης ήτο καλ- 
λιτέρα καί ωραιότερα τής συζύγου του.

Μέ τοιαύτα; άρχά; απρονοησίας καί κουφότητος άνέτρεφον 
οί γονείς εκείνοι τήν πρωτότοκον αύτών θυγατέρα Λουκίαν· έκ- 
ης, αΰτή; είχον καί δύο έτερα; διδύμου;, ά; απέκτησαν εσχά
τως και αϊτινε; εύρίσκοντο είσέτι παρά τινι τροφω. *Ητο δέ 
ή Αουκία δεκαεξαέτις κόρη, ώραία, χαρίεσσα καί θελκτική- 
*ιΧ* κληρονομήσει παρά μεν τής μητρός της φαιδρόν καί αμέ- 
ριμνον χαρακτήρα, παρά δε τοΰ πατρός της τον πόθον τών 
«σκεδάσεων, τών ηδονών καί τής πολυτελεία;· ήτο φιλάρε

σκος χαί κοΰφος, αλλ’ όχι καί κακή. 
λ ΟΙιράρδος κα«ώς σκεφθεί; δέν ήθέλησε νά έκλέξη ή θυγά- 

Τ°° δ**ρ θά τήν ήνάγκαζε νά έξε'ρχηται' έ'μαθε
οιπόν νά άντιγ^άφη μουσικήν καί είργάζετο κατ’ οίκον, επειδή 

ήτο ευκίνητος, ζωηρά καί έπιδεξία, έκέρδιζε καθ’ ίκάστην 
*«τα μέσον όρον πέντε δραχμάς, άς ό πατήρ τή άφινε διά τά 

Μ^Οματα καί τά ιδιαίτερα έξοδά της.
εβδομάδα όλην έργασίας, τήν Κυριακήν, ή μικρά μας 

|ΗΒ|*β(α ενοει να διασκεδάση ολίγον. "Οτε λοιπόν ό καιρός 
■ρΧΗτρεπεν, ό άγαλματοποιάς, ή σύζυγο; καί ή κόρη του άμέ- 
■ 8 * * *  ** *Ρθ'Υ««μα μετέβαινον ε·,ς τό χωρίον, όπου άνετρέ- 

δίδυμα τά ένηγκαλίζοντο, έπαιζον μετ’ αύτών, τοίς 
γ. 1 ον μύρια; παραγγελίας καί μετά ταΰτα, έ,δίδοντες εί; τάς 
^^Βγήσεις τής τρελλή; Λουκίας, έκχμνον μικράν εκδρομήν, 

Βρ* επι τή; χλόης ή έπί τή; όχθη; ρυακίου τινός καί

τέλος η ημέρα έληγε διά τινο; αγροτικοΰ χοροΰ, ον μετά πά
θους ήγάπα ή κοιη. Τόν χμιμώνα ή κυριωτέρα διασκέδ’ασί; 
των ήτο τό θέατρον.

Αλλ αύτοί ήσαν ευτυχεί; άνθρωποι ( θ’ άνακράξωσιν ’ίσως 
πολλοί τών αναγνωστών μας. Φεΰ ! ούδεμία ευτυχία διαρκεί 
έπί τής γής.

Πρωίαν τινά ή κ. Γιραρδου ήσθάνδη έαυτήν πολύ αδιάθετον 
καί μετ ολίγον ριφθείσα επί τής κλίνης κατελήφθη ύπό πυρε
τού και παραληρημάτων. Λίαν τεταραγμένη ή Λουκία διά τήν 
αίφνιδίαν ταύτην ασθένειαν έστειλιν εύθύς όπως καλεστι τόν πα
τέρα τη;,πλήν δύστυχοι; εκείνο; δέν ήτο έν τφ έργαστηρίω του- 
ει χε κατά τύχην προσκληθή δΓ εργασίαν εί; τό έτερον άκρον 
τή; πόλεω;· έκεΐ έγευμάτισε, καί ότε τό εσπέρας έπέστρεψεν 
εύρε νεκράν τήν σύζυγόν του καί τήν θυγατέρα του βεβυθισμέ- 
νην εις δάκρυα καί εί; βαθεϊαν απελπισίαν.

Κεραυνοβόλον ύπήρξε τό κτύπημα τοΰτο διά τον Γεώργιον 
Γιραρδον χειρ δολοφόνου δέν ήθελε τόν κτυπήσει άσφαλέ- 
στερον.

Πατήρ καί κόρη τά πάντα εχανον εις μίαν μόνον ήμέραν 
ουτος μέν τήν σύντροφον τής ζωής του, τήν λατρευτήν αύτοΰ

Ύ  ν ’  » ~ V ' ^ . 1 /συ,υγον και μετ αυτη; την χαραν του οικου του και τήν γα- 
λήνιον εκείνην φαιδρο'τητα,ήν ούδέν νέφος είχε σκιάσει μέχρι 
τοΰδε. Εκείνη δε την καλλιτεραν φίλην της, τήν έπιεικεστέραν 
τών μητέρων, τής όποιας τά χείλη μόνον φιλήματα έγνώριζον 
νά δίδωσι καί παρά τή; οποίας ουδέποτε έλαβεν έπίπληξίν 
τινα ή τιμωρίαν.

Ο θάνατος τοΰ πατρός είναι βεβαίως μέγα δυστύχημα, 
διότι ώ; έπί τό πλεϊστον ούτος φέρει εί; τήν ύπ’ αύτοΰ πλη- 
γεισαν οικίαν τήν πτωχίαν καί τήν άθλιότητα- άλλ’ ό θάνατος 
τής μητρός, είνε πολύ μεγαλείτερον, διότι ή τή; μητρός απο
στολή είνε ϊερα και σεβαστή' εις αύτήν μόνην ανήκει ή ανα
τροφή τών τε'κνων.

Εύνόητον είναι τό κενόν, όπερ άφήκεν εις τήν μικράν οικογέ
νειαν ό θάνατο; τής κ. Γιράρδου. *0 μέν Γεώργιος διήρχετο 
ημέρας πλήρεις θλίψεω; καί νύκτας πλήρεις δακρύων ή δέ 
Λουκία δεν έψαλλε, δέν έγέλα πλε’ον καί άφίετο εί; στυγνήν 
τινα μελαγχολίαν. ’Απέπτησαν πλέον τά θέατρα καί τά εξο
χικά δείπνα. Ή Κυριακή τώρα άφιερώθη εί; τήν δυστυχή νε- 
κράν· πρός αύτήν έδιδε πάσας τά; στιγμά; τής άναπαύσεώ; 
της- τή εφερον ά'νθη, εστόλιζον τόν τάφον της, προσηύ/οντο 
και εκλαιον έπ αύτοΰ καί άφοΰ έπί πολύ έμενον έν τή νεκρο- 
πόλει ταύτη, διηυθύνοντο τεθλιμμένοι, όπως έπισκεφθώσι τά 
ετερα δύο ταλαίπωρα ορφανά.

Αί μικραί ήσαν τότε μόλις διετείς, φαιδραί καί χαρίεσσαι 
ώ; ήτο ή μήτηρ των, ώς ήτο καί χθες ακόμη ή πρωτότοκος 
αδελφή των’ άλλά τά κατηφή πρόσωπα τοΰ πατρός καί τής 
Λουκίας, τά πένθιμα αυτών ένδύματα καί τά δάκρυα, άτινα 
έρρεον έκ τών οφθαλμών αύτών άκουσίως, τάς έτρόμαζον, 
άπεδίωκον τήν χαράν καί τήν ευθυμίαν των καί κατέστελλον 
τάς παιδικά; θωπεία; καί τά; θελκτικά; φλυαρίας, ά« προυκά- 
λει ά’λλοτε ή παρουσία τή; μητρός.

Καί ότε ή εσπέρα ήρχετο, πατήρ καί κόρη έκ τής χειρός 
κρατούμενοι, με κεκλιμένην κεφαλήν καί έξωγκωμένην καρ- 
δίαν έπανελάμβανον τήν φέρουσαν εί; τόν οίκόν των οδόν. ’Ενί-
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οτε ό θόρυβος αγροτικού χορού έφθανε |λέχρι» αυτών' τότε ή 
Λουκία άνύψου τήν κεφαλήν, τό βλέμμα της άνεζωογονεϊτο καί 
στεναγμός έξέφευγε τού στήθους της" άλλ ’ ή θλΐψις τής χιιρός 
του πατρός της τήν άνεκαλει εις τήν πραγματικότητα καί ή 
άνάμνησις εκείνης, ητις δεν υπήρξε πλέον,έζεδίωκε πάσαν επι
θυμίαν ηδονής. Τον Γιράρδον όμως ¿βασάνιζε και άλλη τρο
μερά μέριμνα : «Τίς θά άναθρέψτ, τώρα τα μικρά ;» έλεγε
καθ’ εαυτόν.

Καί παρατηρών μετ’ αμηχανίας τήν Λουκίαν διενοειτο : 
«Είνε μόλις δεκαίξ ετών, πάρα πολύ νέα δηλ. όπως άντικα- 
στη'σγι τήν μητέρα».

Τό μέτωπόν του τότε έσκυθρώπαζεν έ'τι μάλλον,διότι μετά 
τής θλίψεώς του ήνούτο ή αγωνία περί του μέλλοντος των δυο 
ορφανών. Τό πάθος καί ή θλιψις όταν είσελθωσιν εις τινα οι
κίαν δεν εξέρχονται ευκόλως.

’Εργαζόμενός ποτε ό Γεώργιος εις υψηλόν τι μέρος καί παρα- 
πατήσας έτεσεν εις τό κενόν καί καταπεσών εμεινεν ευθύς 
νεκρός.

Τήν ημέραν έκείνην ή Λουκία ούδέν δάκρυ έχυσε, καί έφαί- 
νετο αναίσθητος εις παν ότι συνέβαινε πέριζτης' τό νέον τούτο 
φοβερόν δυστύχημα τήν συνέτριψε, κατέβαλε τό θάρρος της, τήν 
έκαμε νά άπολέσν) πάσαν ενέργειαν καί, πρέπει νά τό είπωμεν, 
την κατέστησεν έτοίμην νά τείνη τό ούς εις τάς δεινάς τής απελ
πισίας συμβουλάς.

Ό θάνατος εντός μικρού διαστήματος τί) άφήρπασε τούς 
μόνους προστάτας της. Τί έμελλεν ήδη νά άπογίνη εις τήν θλι- 
βεράν ταυτην μόνωσιν, μή έχουσα έτερον πόρον ζωής ή τήν 
εργασίαν της ; Μετά τον άνετον βίον, ον διήγαγε μέχρι τουδε 
έν τη πατρική οικία, έμελλεν ήδη νά ύποβληθή εις τάς στερή
σεις, εις τήν αθλιότητα ίσως, διότι ό πατήρ της δέν τή άφήκε 
τίποτε, άπολότως τίποτε I Ορός τ ί νά παλαίση ; πρός τί νά 
έργασθή ; Πόσαι άλλαι εις τήν θέσιν της εύρισκόμεναι καί άπο- 
χαιρετίσασαι τήν εργασίαν δέν εύρον τά πλοότη καί τάς ήδονάς!

Καί περίφροντις, μέ άπλα,ες τό βλέμμα ή Λουκία ήκολου- 
θει τήν νεκρικήν συνοδίαν όπισθεν δέ αύτής οί φίλοι καί οι 
συνεργάται τού Γεωργίου μ ετ’ αγωνίας έσκέπτοντο τήν τρομε
ρόν τής νεάνιδος θέσιν καί έψιθυριζον ;

— Δ'καές ετών, ώραία καί μή έ/ουσα άλλο τι, όπως ζήση, 
είμή τάς δύο χεΐράς της, τ ί θά γείνη ή Λουκία ; Άλλοι προσέ. 
θετόν : Τί θά γείνωσι τά μικρά ;

Η έρώτησις αυτή φθάσασα με'χρι τής ακοής τής Λουκίας 
υπήρξε σανίς τής σωτηρίας της.

Τά μικρά ! ναί, ναί ! τά μικρά ! καί αύτή τώρα τά έσυλ- 
λογίσθη ! Ά  ! πώς ήδυνήθη νά λησμονήση, αυτά τά αγαπητά 
μικρά 1 τά αδύνατα ταύτα πλάσματα, άτινα αυτήν μόνον εί- 
χον επί τής γής όπως τά βοηθήση,τα προστατευσγι, τά άγαπήση 
καί τά άναθρέψ/, !

Ερύθημα αίδοΟς άνήλθεν επί τού μετώπου της διά τάς 
κακάς αύτής σκέψεις’ άλλά τό βλέμμα της έλαμψεν έξ υπε
ρηφάνειας διά τήν καλήν άπόφασιν, ήν τώρα έλαβε. Τό θάρ
ρος της πρός στιγμήν καταβληθέν έπανήλθεν άκμαϊον καί ή 
φιλάρεσκος κόρη, ή έγωίστρια, ή φίλη τής ήδονής καί τής 
ευζωίας, ΰπεχώρησεν εις τήν άληθή γυναίκα' εις τήν γυ
ναίκα τού καθήκοντος καί τής άφοσιώσεως" εις τό εύγενέ-

στερον καί τελειότερον πλάσμα τής γής' εις τήν μητέρα τέλος.
Καί χωρίς νά διστάσγ πλειότερον, χωρίς νά περιμένη ά- 

κόμη, αφού προσηυχήθη επί τού τάφου τού πατρός της, 
διηυθύνθη πρός τό χωρίον τής τροφού, παρέλαβε τάς δύο 
άδελφάς της καί άνευ θλίψεως, μετά τίνος χαράς μάλιστα, 
λησμονήσασα παν ό,τι μέχρι τοΰδε τήν έθελγεν, άφωσιώθη 
όλη εις τήν έργασίαν καί εις την θείαν αγάπην, ήν έτρεφε 
διά τά δύο εκείνα παιδία' ήσθάνετο δέ έν έαυτή όλην έκείνην 
τήν γλυκεΐαν ήδονήν μητρος θυσιαζομένης ύπέρ των τέκνων 
τής καρδίας της.

Άλλά καί πόσον θελκτικαί ήσαν αί δύο έκεΐναι μικραί ! 
Πόσον άκριβά έπλήρονον τάς θυσίας της διά των παιδικών 
αυτών θωπειών καί τών γλυκέων λόγων των ! Μόνον αί λέ
ξεις : «Μητερίτσα μου, άγαπητή μου μητερίτσα !» εις τά 
χείλη τών μικροσκοπικών εκείνων κορασίων ήσαν άμοιβή. ήν 
αύτη έξετίμα περισσότερον καί τών πλουσιωτέρων δώρων. 
Ή Λουκία, διά τάς θυγατέρας της, (οΰτω τάς έκΛλει) έγέ- 
νετο λίαν φιλόπονος, μέχρι φειδωλίας οικονόμος καί διδά
σκαλος ευφυής καί άφωσιωμένη. Δέν τή ήρκει νά δίδη εις 
αυτας την καθημερινήν τροφήν των' έπρεπε νά τάς κατα- 
στήση άληθεϊς γυναίκας καί νά έξασφαλίση τά μέλλον των.

Οί φίλοι της, οί αρχαίοι τού πατρός της φίλοι, τήν ¿θαύ
μαζαν καί δέν είχον λόγους όπως τήν Ιπαινέσωσιν άρκετά.
Ενός Ικ τών γειτόνων της ό θαυμασμός ΰπεχώρησεν εις αί

σθημά τι τρυφερώτεοον καί τή προσέφερε τήν χεΐρά του.
Άλλ ’ ή Λουκία άπεκρίθη : Ευχαριστώ πολύ . . .  Ή 

καρδία μου ανήκει ολόκληρος εις τάς δύο μου θυγατέρας καί 
δέν υπάρχει θέσις έν αύτή δ ι’ άλλην αγάπην.

*Ητο άρά γε τούτο αληθές ;
Σήμερον αί δίδυμοι είναι δεκαέξ έτών, έχ.ουσι δηλ. τήν 

ήλικίαν, ήν είχεν ή αδελφή των ότε έγένετο «μητερίτσα 
των», είναι ώραϊαι, καλώς άνατεθραμμ.έναι καί φιλόπονοι 
ώς εκείνη καί έχουσι τόν φαιδρόν τής μητρός των χαρακτή
ρα. Καθώς ή αδελφή των καί έκεΐναι αντιγράφουν μουσι
κήν καί τοιαύτην έκτίμησιν έμ.πνέουν πέριξ των αί τρεις ορ- 
φαναί, κυρίως ή πρωτότοκος, ώστε ποτέ δέν μένουσιν άνευ 
εργασίας, ούτε υπάρχει φόβος μή ή πενία- κρούση τήν θύ- 
ραν των.

Ή Λουκία είναι ήδη τριάκοντα έτών καί ώραία πάντοτε' 
ή εργασία δέν άσχημίζει τό πρόσωπον' είναι ολίγον σοβαρά 
άλλ’ όχι καί μελαγχολική' αί άδελφαί της δέν έχουν πλέον 
άνάγκην αύτής, διότι υπανδρεύονται μετά τινας ήμέρας. Τό 
καλάν όμως παράδειγμα είναι μεταδοτικόν καί πρό πάντων 
εις την περιπτωσιν τοΰ γάμου. Ά ς έλπ.'ζωμεν ότι δέν θά ά- 
πολεσθή ή Λουκία καί ότι ή μικρά αϋτη μήτηο θά γιντί 
μετ’ ολίγον άληθής μήτηρ καί άγαθή σύζυγος.

Βεβαίως ό άνήρ, όστις θά δώση εις αύτην τά όνομά του, 
θά δύναται νά καυχάται, ότι καλόν άριθμόν έπέτυχεν εις τ» 
λαχεΐον τού γάμου.

(Έ κ  τοΰ γαλλικού)

Κ ρυσταλλ ία  Χρυσοβέργη
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Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Μεταρρυθμίσεις της περί γάμου νομοθεσίας τώ ν  'Ιν δ ώ ν .— 

Έν Ίνδίαις συνέστη κομητάτον έξ Άγγλων καί Άγγλίδων 
κυοιών πρός έπίτευξιν τροποποιήσεων τινων έπί τής νομοθε
σίας τοΰ γάμου παρά τοίς Ίνδοΐς. Αί μεταρρυθμίσεις αύται 
έχουσιν έν περΛήψει ώς έςής : «Ή πρός γάμου συναίνεσιν 
ηλικία νά ήναι ή δωδεκαετής, άντί τής δεκαετούς. Οί συν- 
απτόμενοι γάμοι, ενόσω οί νυμφίοι είναι άνήλικες, νά θεω- 
ρώνται άκυροι καί διαλύωνται μετά τήν ένηλικίωσιν, έάν 
τούτο άπαιτηθή παρά τών ενδιαφερομένων. Νά έπιτρέπη- 
ται ή σύναψις δευτέρου γάμου, νά παραχωρηθή εις τάς δε
καετείς νεάνιδας καί χήρας ή άδεια νά φοιτώσιν εις τά σχο
λεία μέχρι τού δεκάτου τετάρτου τούλάχιστον έτους τής ή- 
λικίας των.

Μέλη τού κομητάτου τούτου είναι ή μαρκησία Δαυφφε- 
ρίν, ή λαίδη Τάννοσων, ή λαίδη Φέργουσσων, ό κ. Φάϊσετ, 
ό κ. Σαμουήλ Σμίθ καί άλλοι. ,

“A cidor διά τάς μέθυσους γυναίκας. — Γνωστόν ότι αί 
γυναίκες τοΰ λαού έν ’Αγγλία άποτελοΰσι τήν φρικωδεστά- 
την εικόνα τής μέθης καί έκλύσεως τών ήθών. Έν Λιβεο- 
πούλ ίδρύθη άπό τοΰ 1880 άσυλον διά τάς μέθυσους- γυ
ναίκας. Εν τω καταστήματι τούτω μεταφέρονται αί έν ά- 
ναισθησια διατελοΰσαι η και απλώς εκ τής μέθης παρεκτρε- 
πόμεναι γυναίκες, παρέχεται δ’ αύταϊς τροφή καί ήθική δι
δασκαλία, μέχρις ου φανώσι συναισθανόμεναι τήν αθλιότητά 
των καί μεταμεληθώσιν. Χορηγείται εις τάς μεταμελου- 
μένας έργασία και παρέχεται προστασία ΰπά Συλλόγου Κυ
ριών, ίδρυθέντος πρός τόν σκοπόν τούτον. Τοιοΰτον άσυλον 
Ιορυθη κατ αύτάς καί εν Μαγχεστρία, παρά τών γυναι
κείων όέ Συλλόγων καί άλλων άγγλικών πόλεων άναφέρε- 
ται ή ίδρυσις πολλών τοιούτων άσύλων και ό έν Άγγλίρε 
περιορισμός τής οινοποσίας, τής φοβέρας ταύτης μ-άστιγος 
τού αγγλικού λαού.

αραχτηρισμος τοΰ γάμον κατά την  χρ ίσ ιν  εί.Ιιχρινονς 
■¡ραιας χάρης. Η ιδέα τοΰ γάμ,ου κατά τήν δεκαπενταετή
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ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΦΥΛΑΚΗ,
   Γρ , τ '

Ε Κ . ν0ς; ει* εν ιααΡκΓΙσ·α άφίνουσα τόν βραχίονα τοΰ συμβολαιο- 
λαμβανουσα τό επισκεπτ^ρινν. Ά λλά  ρίψασα τό βλέρρ,α έττλ 

εψιβυρισε ©ρικίώσα. Πώς! αυτός εόώ ! και αποτεινόμενη 
πρός τον υπηρέτην. «Ποΰ είναι ό κύριος, οστις σου ενε- 

ε̂ ισκεπττ[ρ'.ον τούτο *

^ μ ο ΰ  5 "ΡΤασ^ηρ!θν της κ. μαρκησίας, άπτ|ντησεν εκείνος μετά σε-

« Ε π  «λώ4, είπεν εκείνη. Καί στρεφομετη πρός τόν βήματά τινα περαι-
Ε '  **1ι,ον·:< συμβολαιογράφον είπεν : Εις τάς διαταγάς σας, διδά- 

μοο,
V I

^^Ρ_ΐ*χυδρομιχός ειρμός της Χάβρης άφικνείτο εις Παρισίους τήν ΙΟην

Γ . “ ' :  ώθών τούς πρό αυτοΰ έρρίφθη εκτός τής σιδη-
«(‘ αξης,^Ενωχίσσεν όχημα καί ύποσχεθείς εις τόν αμαξηλάτην

έ̂γα ον  ̂ κατώρθου να τόν οέρη εντός δε'χα λεπτών εις τό
ϊαιν-Ζαμ παρά τόν Σηχουάναν. Μετά παοελευσιν τοΰ νρο- χιχου τούτου δ,α -υ , „ ,

χτήματος η αμαξα εστη πρό τής φωταγωγημενης χιγχλι-
άξ? Ι«*ω6ος έπήδησεν ώς τρελλός

*8ω« ν  έν είχοσάμραγκον εις τόν ηνίοχον, καί χωρίς νά 
μΡατον' " τ " ’  ^α5ί1, το σπόλοιπον ήρξατο νά διευθύνητα, σπεύδων πρός τό 
Β Β * ’ ,Γ'ν * · Βαλωρες, είπεν άποτόμως πρός τόν πρώτον ϋπηρέ- 

' ° '  συνήντησεν εισερχόμενος.

ηλικίαν παρίσταται ώς ρόδινος άτμός άνά τά απώτατα τοΰ 
όρίζοντος όρια. Κατά τήν εικοσαετή ήλικίαν ώς νεφιδιον λευ
κόν πλανώμενον ένθεν κάκεΐθεν άνά τόν κυανοΰν ούρανόν. 
Κατά τήν είκοσιπενταετή παρίσταται ώς νέφος φαιόχρουν. 
Κατά τήν τριακοστήν γίνεται μέλαν νέφος, ένω κατά τήν 
τριακονταετή εξέρχεται εντελώς τών μετεωρολογικών ορίων. 
Κατά τήν τεσσαρακοστήν είναι άληθής βάσανος, ένω κατά 
τήν τεσσαρακονταπενταετή μεταβάλλεται εις άπελπισίαν καί 
κατα τήν πεντηκονταετή εις αποφασις·ικότητα καί καρ
τερίαν.

ΑΛΛ Η Λ Ο ΓΡΑΦ ΙΑ

Ζητοϋμεν συγγνώμην παρά τών χ .κ . συνδρομητριών, πρός ας δέν Ιδο'θη 
είσε'τι άπάν-ησις διά τήν λήψιν χρημάτων ή καί επιστολών, άποσταλε,σών 
χατά τό διάστημα τής άπουσίας μας.— Καν Ε .  Κ . Ξ . ’Α θ ή ν α ς .  Δυσ- 
τυχ,ώς μονον τομους ολοκλήρους τοΰ Α ’ έτους εχομεν, όχι δμως καί τούς 
ζητούμενους αριθμούς. ΑφοΟ επιθυμείτε καί περικάλυμμα, δυνάμεθα ίσως 
να συνεννοηθώμεν διά τήν παραχώρησιν Ινός τόμου. —  Κον Γ . Α . Π. Κ  α- 
λ ά μ α ς .  Ευχαρίστως άγγόλλομεν έχδοσιν. —  Καν Ά γγ . Λ .  Π ό ρ τ- 
Σ α  ίο . Επιθυμείτε νά οροντίσωμεν Οι αλλιυν, συμμορφουμένων πρός τάς 
απαιτήσεις σας Καν Ε  Π. Τ σ α γ γ α ρ ά δ α .  Έλήφθησαν χαι σας εύ- 
χαριστοϋμεν θερμάταια διά τήν εύγενή μέριμναν. — Καν Μ . Π. Τ  ύ ρ ν ο- 
βον .  Επιστολή σας μετα ποιηματιου ελήφθη. 'Ε χετε  άδικον νά παραπο- 
νησθε, διότι πάντοτε εις τά περι γυναικείου κόσμου άρθρα μας γίνεται λο’γος 
και περι κομμωσεως. Μνηστη προσφέρει εις τόν μνηστήρα Ιογο’χειρόν τι 
κατα τάς παραμονάς μόνον τοΰ γάμου. Ό χ ι  ένωρίτερον. Δύναται ήδη, δτε 
οί κύριοι φέρουσιν υποκάμισα με ποικίλματα, νά κεντήση καί τοιαΰτα, 
άτινα προσφέρει αύτω τάς πρώτας μετά τόν γάμον ήμε'ρας.—Καν Μ . Α . 
Δ . Ζ α γ α ζ ί κ ι ο ν .  Ό  άριθ. 77, ό>ς άπειράκις Ιγράψαμεν, δέν υπάρχει, 
διότι κατά λάθος τυπογραφικόν τό 78 έ’πεται τού 76.—Καν A . Β . Κ έ  ρ- 
κ υ ρ α ν .  0 α  εξεπλήττεσθε ολιγωτερον, εαν Ιγνωρίζετε οια πληθύς επιστο
λών συσσωρεύεται ενταύθα. ’Άλλως τε άπό τάς άρχάς τού ’ Ιουνίου διά 
λογους υγείας εί'χομεν παύσει άναμιγνυόμεναι εις τήν αλληλογραφίαν. Λ ί
τρα ισοουν. προς 96 Ορ. Οκά Οε προς 400 Ο ρ. Σας ευχαριστουμεν θερ
μώς οιά το εκαστοτε υπερ τής « Εφημερίοος τών Κυριών» έπιδεικνυμενον 
εΰγενές υμών ενδιαφέρον.— Κ . Π. Α . Γρ. ’Α θ ή ν α ς .  Ευχαρίστως δημο-

—  Ή  κ. μαρκησία ϋπογράοει κατά τήν ίσπέραν ταύτην τό συμβόλαιο» 
του γάμου της και οεχεται μονον τους κεκλημένους της, είπε μεθ’ υπερο
ψίας ό υπηρέτης, ρίπτων περιφρονητικόν βλέμμα πρός τήν κατεσκονισμέ- 
νην ενδυμασίαν τοΰ νέου .

—  Διαβίβασε πρός αυτήν τό έπισχεπτήριον τούτο καί είμαι βέβαιος ότι 
θά μέ όεχθή, ειπε θέτων συγχρόνως ααί Εν λουδοβίκειον εις τήν χεΓρα τοΰ 
υπηρέτου, ό'στις μεταοαλών ύφος καί συμπεριφοράν καί υποκλινόμενος πρό 
τοΰ γενναιοοωρου ξένου απηντησεν : Έ άν ο κυοιος ευαρεστήται νά μο 
καμη την τιμήν νά με ακολουθήση. Καί ώδήγησεν αυτόν διά τής οπί
σθιας θυρας εις μικράν αίθουσαν, τήν μόνην, ήτις είχε διαφύνει τήν έ’φο- 
δον τών κεκλημένων. Ύποκλιθείς δέ πρό τοΰ ’Ιακώβου ; Τπάγω  αμέσως 
νά ειδοποιήσω τήν κ. μαρχησίαν είπε καί έξηφανίσθη όπισθεν τής θύρας.

Ό  ’Ιάκωβος μείνας μόνο; έ'ρριψεν §ν βλέμμα περί αυτόν.Τό δωμάτων, 
είς τό όποίον ευρίσχετο, είχχν δψιν καλλιτεχ νικού εργαστηρίου. Οί παντός 
είδους και σχήματος από τοΰ τοίχου άνηρτημένοι κηρωτοί πίνακες, αί άνά 
πασαν διεύθυνσιν έσπαρμέναι προτομαί καί αγάλματα, ώς καί πολυποί
κιλα μικροκομψοτεχνήματα προέδιδον ακριβώς χαρακτήρα καλλιτεχνικοΰ 
ενδιαιτήματος. Μέγας εξώστης υαλοσκεπής πρός τόν κήπον άφινε 
νά διεισδόωσιν έν τώ δωματίω τούτω άπλετοι αί ακτίνες τή; πΐνσελήνου 
πίπτουσαι ακριβώς επι ώραίας καί πλούσιας πανοπλίας,

Ό  ’ Ιάκωβος, κατάκοπος, Ιξηντλημένος,οιεσκέλιζε πυρετωδώ; τό δωμά
των ανα πασας αυτοΰ τάς οιευθυνσεις, χωρίς νά φαίνηται προσέχων που. 
Παρατηοήσας έπί πλουσία; ιαπωνικής τραπέζης φιάλην Οδατρ;, έπλήρωσε 
δι’ αύτοΰ ποτήρων, δπερ έ’πιεν απνευστί. Ρίψας δέ τυχαίως βλ%μμα έπί 
του πρό αυτοΰ κατόπτρου έξεπλάγη διά τήν υπέρμετρον ωχρότητα του.

Κατα την στιγμήν ταυτην ή αρμονία τής αθιγγανικής ορχήστρας άνήρ- 
χετο διά τού ανοικτοΰ εξώστου μέχρις αυτοΰ, ώς καί ό θόρυβος τών αμα
ξών τών άποσυρομένων ήδη πρώτων κεκλημένων. Αίφνης τά πάντα έσίγη- 
σαν, καί φωνή ξηρά καί μονότονος, κατ’άρχάς μέν δυσδιάκριτος, βαθμηδόν
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σιευθήσεται, αλλά μετ’ απαραιτήτων τροποποιήσεων. — Καν Α . Κ .  Κ . 
Μ ε λ ί  τη ν. Θά φροντίσωμεν ευχαρίστως διά πάσαν παραγγελίαν σας.— 
Καν Α . Κ . Α . Β ο ρ δ ο σ ά ν η ν .  Τοκομερίδιου έλήφθη. Συμμορφού- 
μεθα όδηγίαις σας.— Καν Σ τ. Μπ. Λ έ σ β ο ν .  Φρ. χρ . 35 ελήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν υμΐν δι’ εύγενή μέριμναν.— Καν Θ . Μ . ’Α θ ή ν α ς .  Ή  
«‘Ιστορία ένός τεμαχίου άρτου» δεν έτελείο^σεν. Άναμε'νομεν την δι επι
στολών τής άξιοτίμου συνεργάτιδος ημών συνέχισιν αυτής. ’Έ χετε λοιπόν 
καί υμείς όλίγην υπομονήν.—Καν Μ. Α . Ν ά ξ ο ν .  ’Ή  επιστολή σας δεν 
μάς εύρεν εν Άθήναις. Ειχομεν έν τούτοις ενεργήσει διά τήν εν λόγορ θέ- 
σιν, άλλά δυστυχώς ούδέν είδοποιήθημεν αποτελεσματικόν και συμφέρον 
ύμΐν διά τό έτος τοΰτο. *Από τουδε δημοσιεύομεν σχετικήν αγγελίαν, 
έλπίζομεν δέ νά κατορθώσωμεν νά φανώμεν υμΐν χρήσιμοι .--Κ αν Α ι . Κ . 
Ό δ η σ σ ό ν .  Χρήματα έλήφθήσαν. Εύχαριστοΰμεν. ‘ Τπάρχοντες αριθ
μοί 136 , 137  εστάλησαν πρό καιρού. 56, 94 έξηντλήθησαν. --  Καν 
ΑΙ. Ν . Στ. Λ α γ κ ά δ ι α .  ΓΙρός μεταβολήν τής διευθύνσεως ανάγκη να 
άποσταλώσι λεπτά πεντήκοντα δι’ αλλαγήν τής ταινίας. "Αλλως τε αφού 
μένετε μετά τής μητρός σας, τί σημαίνει εάν τό φύλλον στέλληται προς 
εκείνην ή πρός υμάς;—Καν Μ. Π. Β ώ λ ο ν .  Ειχομεν αναχωρήσει έξ 
’Αθηνών, δτε Ιλήφθη εν τώ γραφεία.) ή επιστολή σας. Βεβαίως δύναται νά 
διορισθή τελειόφοιτος του Ζαππείου, άφου τούτο είναι άνεγνωρισμένον 
παρά τής Ελληνικής Κυβερνήσεως.—’Ανεμώνην εν Δρυμώνι Σκερώ. Δεν 
άπηντήσαμεν ένωρίτερον, διότι μόνον μετά τήν έξ Ευρώπης επιστροφήν 
μας έλάβομεν τήν επιστολήν σας. Μετά πολλής εύχαριστήσεοίς θέλομεν 
δεχθή καταλλήλους μεταφράσεις σας πρός δημοσίευσιν.—Καν Ε . Ν . Α  ι- 
τ ω λ ι κ ό ν .  Ζητήσατε εξ Αθηνών τό άντιπιτυριώδες υγρόν, περί ού άλ
λοτε εΓχομεν δημοσιεύσει αγγελίαν έν τή «Έφημερίδι τών Κυριών». Ε ί 
ναι άποτελεσματικώτατον.- - Καν Ε . Β . Π λ ω μ ά ρ ι ο ν .  Φυτοφάγοι κυ- 
ρίαι υποθέτω ότι υπάρχουσιν εις ’Αθήνας πολλαί, χωρίς νά έχω τήν τιμήν 
νά γνωρίζω τήν περι ής ό λόγος. Έ ν  Α γγλία  όμως υπάρχουσιν ολόκληρα 
γυναικεία σωματεία, δύναμαι δέ νά σάς παράσχω οίανδήποτε περί αυτών 
σχετικήν πληροφορίαν.Ό φιλοξενηθείς καί φιλοδωρών τήν υπηρέτριαν ενώ
πιον τής κυρίας αγνοεί βεβαίως τούς κανόνας τής καλής συμπεριφοράς. 
Ή  κυρία έν τούτοις δύναται νά προσποιηθή οτι δεν είδεν, επιτρέπουσα 
ουτω εις τήν ύπηρέτριάν της νά δεχθή τό μικρόν δώρον. — Καν Κ . Κ . 
Π ά τ ρ α ς ,  Βεβαίως οί κύριοι φέρουσι τό κλάκ άνά χεΐρας καί είς επισή
μους βασιλικάς τελετάς καί γάμους εν τοΐς ναοΐς.—Καν Μ. Β .  Νέα συν- 
δρομήτρια «'Ιστορίας Γυναικός» ενεγράφη. Συνεμορφώθημεν ευχαρίστως 
όδηγίαις σας. Δρ. 1 1  έλήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας δι’ εύγενεΐς φρον
τίδας. Γνωρίσατε ήμΓν τίνος έτους περικάλυμμα ζητείτε.--Καν Κ . Π . Λ . 
?Α θ ή ν α ς. Χάριν υμών έδημοσιεύσαμεν είς τό φύλλον τής παρελθούσης

δέ καθισταμένη έντονος καί καθαρά έφθασε μέχρις αυτού. Ό  ’ Ιάκωβος 
τείνας μετά προσοχής τό ούς ήκουσε τά έξης: « . . . Ό  κ. κόμης Ροβέρτος 
Γέβρ συνεισφέρει πλήν τού μεγάρου τού Γέβρ μετά τών εξαρτημάτων του, 
άνερχομένου εις τήν αξίαν Ινός Ικατομμυρίου, καί πεντακοσίας χιλ. φρ. 
κατατεθειαενας είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τών Π αρισίω ν... Έ π ί πλέον...

Ό  ’ Ιάκωβος εφρικίασεν: Είναι λοιπόν άληθές δ,τι άκούυ) ! έψιθύρισε τρί- 
ζων τούς οδόντας. Καί μέ οφθαλμούς λάμποντας, μέ πυγμάς σπασμωδι- 
κώς συνεσφιγμένας εξήγαγεν δσον ήδυνήθη πλειότερον τήν κεφαλήν άπό τού 
τού παραθύρου τού εξώστου, όπως μή άπολέση ού'τε λέξιν έκ τής αναγνοί- 
σεως τού συμβολαίου.

Μετά τήν άνάγνωσιν δέ εκάστης παραγράφου ό ’Ιάκωβος κινών απελπι- 
στικώς τήν κεφαλήν εψιθύριζεν ; Ό χ ι ! όχι ! . .  . αυτό δεν είναι δυνατόν. 
’Ονειρεύομαι.

Τ έλος ή φωνή τού συμβολαιογράφου έπαυσεν άκουομένη. *Γπογράφουσι 
λοιπόν, άνεφώνησεν Ικεΐνος, ώσεί άφυπνιζόμενος. Καί όμως ό γάμος αυτός 
δέν θά γείνη, καί εάν πρόκηται νά προκληθή τρομερόν σκάνδαλον. ’Εγκα
ταλείπουν δέ τό παράθυρον, διηυθύνθη όρμητικώς πρός τήν θύραν, ήν ήνοι- 
ξεν. Άλλ* όπισθοχώρησεν έντρομος. Γυνή τις Γστατο πρό αυτού, καί ή 
γυνή εκείνη ήτο ή Ρηγίνα.

—  Λοιπόν συνάπτετε δεύτερον γάμον ;
—  ‘Ως βλέπετε, άπήντησεν εκείνη ψυχρώς.
— Και ό μεθ’ού νυμφεύεσθε είναι ό επιστηθιώτερος τών φίλων μ ου.Ά λλ ’ 

αυτό δέν θά γείνη, δέν θά επιτρέψω νά γείνη ποτέ.
—  Καί όμως, αγαπητέ κύριε, άπήντησεν εκείνη απαθώς, θά γείνη, διότι 

εγώ τό θέλω.
—  Λησμονείτε λοιπόν δτι σάς γνωρίζω καί ότι δύναμαι νά άποκαλύψω 

τά πάντα είς τον Ροβέρτον;...

—  Τ ί ; Τήν ιστορίαν τής ζωής μου, ήν ή τύχη σάς έγνώρισε κατά τό 
διάστημα τών άνά τον κόσμον περιηγήσεών σας; 0 ά  τώ είπητε ότι ήμην

έβδομάδος συνταγήν διασήμου δερματολόγου, κατά τής έρυθρότητο,ς τής 
ρινός-

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Κ ατά  του ερεθ ισμού ,  των ε ξ α ν θ η μά τω ν ,  η  τητ; ά ό υ ν α μ ία ς  τών ούΛων. 

— Βορικήν σόδαν (borate de SOUde) 4 γρ. Χλωρικήν ποτάσσαν (chlo
ra te  de potasse) 4 γρ. Στύψιν 4 γρ. καί ύδωρ καθαρόν 150  γρ. Προσ
θέτετε ολίγον μέλι καί άναμιγνύετε μέχρις έντελους διαλύσεως. Βρέχεχε 
§ν τεμάχρον καθαρού βάμβακος καί θέτετε έπί τών πασχόντων ούλων. 
Τοΰτο ανανεόνετε συνεχώς. Δ ι’ οΓαν δήποτε πάθησιν τής εσωτερικής στο
ματικής μεμβράνης, γαργαρισμοί διά τού ρευστού τούτου εΓναι συντελεστι- 
κοίτατοι.

’Εάν σάς έδάγκασαν δηλητηριώδεις κώνωπες καί ή έπιδερμίς σας φέρ| 
ιχνη ερεθισμού εκ τών δηγμάτων τούτων, βρέξατε ταύτην έπανειλημμένως 
διά γάλακτος, έν ω έχετε άναμίξει καί ολίγον ύδωρ. Έάν θέλητε νά καθα- 
ρίσητε τάς καταμελανωμένας ε’μπροσθέλας τών μικρών μαθητευομένων τέ
κνων σας, βρέχετε πρώτον αύτάς δι* ΰδατος, έν ώ χύνετε άρκετόν όξος. 
Έπιπάσσετε τότε τάς κηλΓδας τής μελάνης διά μαρμαροκόνεως καί ψάμ
μου πολύ λεπτής. Μετά δώδεκα ώρας πλύνετε καλώς, καί αί κηλΐδες ίκ- 
λείπουσι.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Μ ακαρόν ια  ν η σ τ ί σ ι μ α . — Βράζετε τά μακαρόνια σας είς άφθονον ύδωρ 

και μέ δυνατόν πύρ, προσέχουσα νά μή Ιψηθούν πολύ, καί άποσταλάζετε 
καλώς. Ιδιαιτέρως έχετε ετοιμάσει σάλτσαν ώς άκολούθως : Δι’ ήμίσειαν
όκ. μακαρόνια καθαρίζετε 3 άλμυράς σαρδέλλας τού βαρελιού, άφαιρεΓτε 
τάς άκάνθας, κόπτετε είς λεπτότατα τεμάχια. Κοκκινίζετε μέ καλόν έλαιον 
2 - 3  κρόμμυα λεπτοκομμένα, προσθέτετε δέ καί τον χυμόν ‘ |, οκ. ντο
μάτας. Άφίνετε νά βράσωσιν. Διαλύετε ολίγον κατ’ ολίγον τάς σαρδέλλας 
σας διά τής σάλτσας αυτής, τάς ρίπτετε μετά ταύτα έντός αυτής, προσθέ
τετε δύο φύλλα δάφνης, άλας, πέπερι, 1 σκελίδα σκόρδου καί ΐν  δεμάτιον 
πετροσελίνου λεπτοκομμένου. Έάν έχητε πεταλίδας ή μύδια ρίπτετε τό 
περιεχόμενον αυτών είς τήν σάλτσαν αυτήν. "Οταν βράση καί είναι πλέον 
έτοιμη, σερβίρετε τά μακαρόνια, χύνετε έπ’ αυτών τήν σάλτσαν, καί έχετε 
τό πεφημισμένον καί γευστικώτατον μακαρονικόν φαγητόν τής Νεαπόλεως.

ίππηλάτρια είς £ν άμφιθέατρον τής Νέας ‘Τόρκης, άφού προϋπήρξα ίχθυο* 
πώλις εν Άκρωτηρίω. "Οτι ήμην εν Λονδίνω όχι ή άνεψιά άλλ η έοω- 
μένη τού γέροντο; Βάξτου, δστις μέ έξήγαγε τού άθλίου καί ήκιστα εντίμου 
βίου, δν διήγον είς τά μεταλΛεΐα τής ’Αμερικής. Τέλος οτι αναξίως κατι- 
χράσθην τήν εμπιστοσύνην τού κ. δέ Βαλιορές, οστις με εξε'λαβεν ως έντι
μον κόρην, πρός ήν έδωκε τό όνομα καί τήν περιουσίαν του.

—  Ναί, είπεν εκείνος, θά ρίψω τήν προσωπίδα σου, διότι δέν επιθυμ®» 
νά άτιμάσης καί τον ά'ριστον τών φίλων μου, ώς έπραξας διά τον ευεργέ
την μου.

— Όπως θέλετε, έπανέλαβεν εκείνη. Σάς ειδοποιώ μόνον ότι εφθασατε 
ολίγον άργά, μετά τήν υπογραφήν τού συμβολαίου. Αφου δε σκοπεύετε ν* 
κάμητε τοιαύτας εκμυστηρεύσεις είς τον φίλον σας, δέν θά λησμονήσητε ¡Μ" 
βαίως νά τώ ε£πητε, ότι σείς ό κηδόμενος τής τιμής αυτού, ώς και τής του 
εύεργέτου σας, δεν εδυσκολεύθητε ποσώς νά προδώσητε εκείνον, οςτις 
ήγάπα ώς τέκνον του, ακριβώς διότι ήσθάνθητε ίδιότροπόν τινα συμπάθεια» 
πρός έκείνην, ήν ονομάζετε σήμερον γυναίκα τών τριοοων.

—  ψεύδεσθε, άπλώς ερρίφθην είς τήν παγίδα, ήν έπιδεξίως εστήσατε 
κατά τής άθωότητός μου. "Ω ! ναί ! είμαι ασυγχώρητος διότι σάς η κουσα,  

διότι έν στιγμή νεανικής παραφοράς άπεκρίθην. Αλλα μη δεν ε π λ ή ρ ω σ *  

άκριβα τό στιγμιαίου εκείνο λάθος μου ; δεν εξωρίσθην παρευθύς μακρ®» 
εκείνου, όν δέν ήδυνάμην νά ποοσδλέψω άνερυθριάστως, καί δέν εξηγορ®^ 
τό λάθος διά τής μακράς μετανοίας μου;

—  Καί όμως τό λάθος τοΰτο έγένετο, άπήντησεν ή Ρηγίνα σαρδωνικώς· 
’Αποκαλύψατε τά ίδικά μου, θά άποκαλύψω καί εγώ τό ιδικόν σας ! ! Σ*** 
πήν άντί σιωπής.

—  Ποτέ ! είπεν ό ’Ιάκωβος ώχριών ύπερμέτρως. Θά όμολογή®ω *Τ 
αυτός πόσον υπήρξα ένοχος... Ό  Ροβέρτος εί/αι φίλος μου και θά Ιχω ^  
δύναμιν νά έρυθριάσω Ινώπιόν του.

( ’Ακολουθεί)
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