
ΕΤΟΣ Ε' Έν ΑΘΗΝΑΙΣ 12 Ίανουαρου 1892

’φ ϊ ρ ε ρ ι ς τ ω ν (

/ Ο

ΆριΟ. 2 4 2

υ ρ ι ω ν

Syooooc
SYNÜPOMH ΕΤΗΣΙΑ

ΠΡΟΠλΗΡαΤΒλ
ΚΔια το  Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό ν  Δρ. Β 
^ Δ ιά τό  Ε ξ ω τ ε ρ ικ ό ν  φ .χ . 8/<

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ÜIEYBYNZEÜS U 
'ι 7 'Οδό; Μουσών και Νίκης 7 ( 

ΠλατεΓα Συντάγματος.

Γ ρ α φ ε ΐο ν  άνοικτδν καθ* 
έκάστην άπδ 10— 12 π . μ.

Πασα παρατηρησις επι τής > 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεκτή μόνον εντός οκτα 
ήμερων.

ΣΥΝ Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Μ  ΤΠΟ ΚΤΡΙΩΝ

Q____________ S f i f c « ------------------ Η
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |

(Κ α λ λ ι ρ ρ ο η  Π α ρ ρ ε ν  {
' (Π|#ιι#.ι#ιι#ιι#1,#„«Ιι·ιι·ιι·ιι»ιι·ιι·ιΐ'·ιι·ιι·ιι·ιι·α·ιι«ιι·ιι·ιι·ιι··Ι3

Σ υ νδ ρ ο μ η τα Υ  έ γ γ ρ ά φ ο ν τ α χ  είς τό  Γ ρ α φ ε χ ο ν  τής

Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ς  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν
**1 n*pi τοϊς Βιβλχοκωλείοι? Βίλμκεργ *αΙ “ Έο-είας „

'Ε ν  τ φ  Έ ξ ω τ ε ρ ικ φ  δ έ  π α ρ ' άπα Ρ χ  τοχς 
ά ν τχ π ρ ο δ ώ π ο χ ς  η μ ώ ν .

Σ ώ ματα πλήρ η  του χ  , β ', γ  κα ί δ' έτους εύρίσκονται παρ ’ ήμ ϊν 
κα ί παρ ’ ά πα σ ι τοις αντιπροσώποις ήμών.

Διά τά ανυπόγραφα αρθρα 
ι εύθύνεται ή συντάκτις αυτών ( 

Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
. γραφα δημοσιευόμενα η μή 
■ δόν έπιστρέφονται.— *Ανυ- 
, πόγραφα και μή δηλούντα 
. τήν διαμονήν τής αποστελ- 
I λούσης δεν είναι δεκτά. —
, Πασα άγγελία άφορώσα εις 

τάς Κυρίας γίνεται δέκτη.

Δί μεταβάλλουσαι διευθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
γραμματόσημου 50 λεπτών 
προς έκτύπωσιν νέας ταινίας. ;
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ΠΕ ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε Μ Α
Ή ίορτη του Δε'νδρου του Κυριάκου Σχολείου.—Αί φιλονικιαι των νεόνυμ

φων (υπό κ. Ελένης Γεωργιάδου).—Αί διασκεδάσεις των μικρών. II πα- 
£ τρική κατάρα (υπό δος Κοραλλίας Ρουσε'λη).—Λόγος τής δος Μπουκουβάλα 

απαγγελθείς επί τή τελετή τής Ιοοτής τού Δένδρου εν τω Παοθεναγωγείω 
Πειραιώς. —Οί νέοι καρποί (υπό κ. Μαρίας Βοάς).— Δώρα υπερ τού Δέν
δρου του Κυριάκού Σχολείου.—Οί μαργαρΐται τού Κόκκου. — Θεατρον. 
Ποικίλα.— Έβδομαδιαΐον δελτίον. — Βιβλία καί περιοδικά. — Συμβουλαι.

I Συνταγή. — Ειδοποιήσεις —Έπιφυλλίς.

Η Ε Ο Ρ Τ Η  Τ Ο Γ  Δ Ε Ν Δ Ρ Ο Γ  Τ Ο Γ  Κ Γ Ρ ΙΑ Κ Ο Γ  Σ Χ Ο Α Ε ΙΟ Τ
Τήν παρελθούσχν Κυριακήν έτελέσθη έν τή  αιθούση τής 

,£ Ε ταιρ ίας των Φίλων του Λαού η προαγγελθεϊσχ εορτή του 
Δένδρου των Χριστουγέννων διά τάς μαθήτριας τού Κυριάκού 

Σχολείου.
, Είναι ή μόνη εορτή τού έτους, καθ ’ ήν αί άποροι έργάτιόες 

καί αί εύποροι κοινωνικά! τάξεις εΰρίσκονται εις άμεσον έπα- 
] φήν καί ψυχικήν, οϋτωςείπεϊν, επικοινωνίαν. Εν καί τό αυτό α ί

σθημα τάς ενώνει υπό μίαν καί τήν αυτήν στέγην. Τό αίσθημα  
£■£ της χαράς διά τήν γέννησιν τού σωτήρος, τό αίσθημα τής ευ- 

ποιΐας, τό αίσθημα τής ίσότητος, ήν έδίδαξεν αυτός ό βασι- 
£'λεύς των Βασιλέων, ό γεννηθείς έν φάτνη αλόγων, ό είπών «ουκ 

έστι δοΰλ,ος καί κύριος αλλά πάντες αδελφοί, πάντες ίσοι ένώ- 
τιον τού θεού».

Καί άλ.ηθώς είς αδελφικόν ένδιαφέρον καί στοργικήν εκ μέ
ρους των εύπορούντων καί δυναμένων συμπάθειαν οφείλεται ή 
εορτή τού Δένδρου μετά των τόσων πλουσίων δώρων πρός τάς  

| πτωχάς γυναίκας καί θυγατέρας τού λαού. Εις ένδιαφέρον καί 
αγάπην διά τήν έπιτυγχανομένην μόρφωσιν και ήθικοποιησιν 
αυτών ώς έκ τής φοιτήσεώς των είς τά Κυριάκόν Σχολεϊον, 

Ρ διά τόν έξευγενισμόν τής ψυχής καί τού ήθους τω ν, διά τά κα- 
| λόν όπερ δύναται νά πρόκυψη έν τή κοινωνία έκ τής μορφώ- 
ί  σεως τής γυναικάς τω ν κατω τάτω ν κοινωνικών τάςεω ν.

Ή  έορτή δεν έφερε τόν έπίσημον χαρακτήρα τής έθιμοτυ-

πίας. Ιναθαρώς λαϊκή, καθαρώς δημοτική, υπήρξε ζωηρά, θο
ρυβώδης, ένθουσιώδης. ’Εάν ύπολογίση τ ις  ότι πλήν των θεα
τώ ν, οϊτινες συνωστίζοντο έν ασφυκτική πιέσει, αυταί αί τής  
εορτής ήρωίδες άνήρχοντο εις τριακοσίας, ότι αί πλεϊσται τού
των διά πρώτην έπί ζωής τω ν φοράν είδον Δένδρον Χριστου
γέννων, ότι πρώτον ήδη έλάμβανον δώρα, θά έννοήση καλ.ώς 
τά έν τή  ψυχή αυτών ύπερεκχειλίζοντα ποικίλα α ισθήματα, 
άτινα  έστω καί μετρίως έκδηλούμενα, προσέδιδον εις τήν εορ
τήν ασυνήθη χαρακτήρα ζωηρότητας.

Ή  μουσική των ορφανών Χ ατζή  Κ ώ νστα, λίαν εύμενώςπαρα- 
χωρηθεϊσα ήμϊν παρά τού Συμβουλίου τού Ορφανοτροφείου, 
έξετέλει καθ ’ όλον τά δ ιάστημα ζ ω η ρ ό τ α τ α  καί ένθουσιώδη τε 
μάχια. Ό  γενικός γραμματεύς τής εταιρίας των Φίλων τού Λαού 
κ. Πονηρόπουλος έν όνόματι τής εταιρίας τών Φίλων τού Λαού, 
έξήρε τήν σημασίαν τής συστάσεως τοιούτων υπέρ τών άπορων 
τάξεων σωματείων καί έξέφρασε τήν χαράν του διότι τά ίδρυ- 
μα τούτο τού Λαού φιλοξενεί ύπά τήν στέγην του τήν εορτήν 
αυτώ ν τών θυγατέρων καί συζύγων τώ ν έργατών, οϊτινες άνά 
πάσαν εσπέραν διδάσκονται έν τή  αυτή αιθούση γράμματα καί 
πρακτικάς καί χρησίμους είς τάς τέχνας και τά  επαγγέλματα  

των γνώσεις.
Τόν κ. Πονηρόπουλον, όστις τόσην φροντίδα καί τόσας ά -  

ξιεπαίνους μέριμνας καταβάλλει ύπέρ τής προόδου τώ ν λαϊκών 
τάξεων ηύχαρίστησαν θερμότατα αί έπί τού Κυριάκού Σχο
λείου κυρίαι, μεθ ’ ο καί προέβησαν είς τήν διανομήν τών δώρων.

Μηχανήν ραπτικής τελειοτάτου συστήματος κα ίάξίας εκατόν 
δραχμών προσήνεγκε γενναιότατα ΰπέρ^τού Δένδρου τού Κ υ 
ριάκού Σχολείου ό εΰεργετικώτατος αντιπρόσωπος τού μεγίστου 
οίκου τών ραπτομηχανών Σίγγερ κ. Νάϊδλιγγερ. Α υτη  έτέθη 
είς κλήρωσιν μεταξύ τών έπιμελεστέρων ραπτριών. Ή  τύχη δ ’ * 
ηύνόησε τήν ορφανήν πατράς ράπτριαν Αικατερίνην Λυσάνδρου, 
μαθήτριαν τής Λ' τάξεως τού Κυριάκού Σχολείου.
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'Η συγκίνησις, ή χαρά. τής πτωχής έκείνης κόρης ’έφερε τα  
δάκρυα εις πολλών τούς οφθαλμούς. Μέ την μηχανην άνά χείρας 
έχαιρέτιζεν, ύπεκλίνετο, ηύχαρίστει πάσας καί πάντας. Αγνο- 
ούμεν εάν κα τ’ εκείνην την στιγμήν ήτο παρών ό ευεργέτης 
δωρητής. Βεβαίως ή καρδία του θά έπαλλεν υπό χαράς καί 
ηθικής ίκανοποιήσεως, ήν σπανίως ό άνθρωπος αισθάνεται έν 
τώ  βίω του. Μετά τα ΰ τα  παιανιζούσης πάντοτε τής μουσικής 
αί μαθήτριαι προσήρχοντο, λαμβάνουσαι έκαστη μικρόν τ ι δώ- 
ρον έκ του Δένδρου ώς καί τό δ ι’ αυτήν προωρισμ.ένον δέμ.α, 
όπερ ήτο άνάλογον πρός τήν επιμέλειαν, εργατικότητα καί συμ
περιφοράν της κατά  τήν διάρκειαν τής έν τω  Ινυριακω Σχο- 
λείω φοιτήσεώς τω ν. Φορέμ.ατα, επανωφόρια, σαλάκια, ύπο- 
δήματα, περικνημίδες, λευκά υφάσματα δ ι’ έσώρρουχα, κλι
νοσκεπάσματα, γ ιαλικά,αναγνω στικά β ιβλ ία ,γλυκύσμ ατα ,π α ί- 
γνια διά τάς μικράς, το ιαΰτα  ήσαν περίπου τά  προσενεχθέντα 

πρός τάς έργάτιδας δώρα.
Μετά τήν διανομήν αυτών έτέθη εις λαχεϊον ώραϊον χειρο- 

τέχνημ.α μ.ετά μεγίστης τέχνης έπεξειργασμένον, όπερ έδωρή- 
σατο υπέρ τού Δένδρου τού Κυριάκου Σχολείου ή φιλάνθρω
πος καί συμπαθεστάτη τής πόλεως μας κόρη,δεσποινίς Ε λπ ίς  
Βαρούχα, πρός ήν καί δημ.οσία έκφράζομεν τήν ευγνωμοσύ
νην μας. Εις τούτο προσετέθη τό έπίχρυσον περιδέραιον— όπερ 
κατά λάθος είχε γραφή χρυσοΰν —  τό υπό τών αδελφών Μα
ραγκού προσενεχθέν, δύο μικρά! καρφίδες άργυραι καί τρεις 
πετσετοσφιγκτήρες προσενεχθέντες παρά του κ. X . Σπηλιοπου- 
λου. "Εκαστος άριθμ.ός έπωλήθη άντ! δραχμής τό έκ τού λ α 
χείου δέ τούτου προκύψαν ποσάν άνήλθεν εις δρ. 5 9 .

Δ ιά του ποσού τούτου ώ.ς καί τών 2 0 0  δρ. ας άπέστειλεν 
ή Α . Μ. ή βασίλισσα τήν μεσημβρίαν τής Κυριακής, θά άγο- 
ρασθώσι κασμίρια καί λευκόν ύφασμα, άτινα θά προσενεχθώσι 

/τήν έρχομένην Κυριακήν προς τάς μαθήτριας έκείνας α ίτινες,έ-  
χουσι ανάγκην μεγάλειτέρας βοηθ,είας.

Ε ντα ύθα  όφείλομεν ιδία να έξάρωμεν τήν υπέρ τού Κυριά
κού Σχολείου έκδηλωθεϊσαν συμπάθειαν τού δημοφιλέστατου 
δημάρχου τής πόλεώς μας κ. Μ ιχαήλ Μελά. Κ αί τάς έξετά- 
σεις αυτού έτίμησε* καί παρέμεινεν ώρας ολας έν αύτα ϊς καί 
γενναιότατος υπέρ τού Δένδρου αυτών προσήλθεν άρωγός, προσ- 
ενεγκών δρ. 10 0  καί κατά  τήν ήμ.έραν τού Δένδρου ά π ’ αρ
χής μέχρι τέλους παρέμεινε, μετά συμπάθειας καί πατρικού 
ένδιαφέροντος παρακολουθών τήν διανομήν τών δώρων καί έ- 
χων πάντοτε καί διά πάσας τάς πτωχάς έργάτιδας ενα λόγον 
ένθαρρύνσεως, έν μειδίαμα, μίαν καλήν λέξιν.

Τοιοΰτοι άρχοντες τιμώσιν άληθώς καί τάν έκλέγοντα α υ 
τούς λαόν καί τήν πόλιν ής προίστανται.

Διά τον γηραιόν δέ καί σεβαστόν τών γραμμάτω ν, τής προ
όδου καί παντός καλού πάτρωνα κ. 'Αλέξανδρον Ραγκαβήν 
τ ί νά εϊπωμεν ; Έκφράζομεν αύτώ δημοσία τήν θερμ.οτάτην 
ευγνωμοσύνην ήμ.ών καί τών μ.αθητριών μ,ας διά τήν ένίσχυσιν 
καί ύπ,οστήριξιν, ήν αείποτε καί πολυειδώς παρέσχεν εις τά Κ υ
ριάκόν Σχολεϊον.

Ε πίσης άπειρους οφείλομεν ευχαριστίας εις πάντας τούς εύ- 
γενεις έν τή δημοσιογραφία συναδέλφους, οίτινες παρέστησαν 
εις τάς έξετάσεις καί τήν εορτήν τού Δένδρου τού Κυριάκού 
Σχολείου καί τόσον εύμενώς έςεφράσθησαν ύπέρ αυτού, ένισχύ- 
οντες ούτω καί τάς μ.ετ’ αύταπαρνήσεως διδάσκουσας κυρίας 
καί τάς άπόρους μαθήτριας.

Α Ι Φ ΙΛ Ο Ν Ε ΙΚ ΙΑ Ι ΤΩ Ν  Ν Ε Ο Ν Γ Μ Φ Ω Ν - 
Δ Υ Ν Α Ν Τ Α Ι  ΝΑ Ε Χ Π Σ Ι  ΚΑΚΑΣ Σ Υ ΝΕΠΕΙ Α Σ

Παοά τοΐς άρχαίοις οί νεόνυμφοι έθυον εις τήν Ηραν άφαι- 
ρούντες τήν χολήν τού θυσιαζομένου ζώου και πετώντες αυτήν 
μακράν. Τοΰτο έσήμαινε τήν απόφασιν τω ν, όπως απομ,ακρύ- 
νωσιν έκ τής ενώσεώς των την οργήν και την πικρίαν, έλατ- 
τώ μ α τα  άτινα  γέννα έν τώ  ανθρώπω ή χολη.

Ά ρκεΐ άρα ή αναγραφή τού'έθίμου τούτου εις άπάντησιν 
τής άπευθυνάσης ή μ ϊντή ν  άνω έρωτησιν ; Αμφιβαλλομ.εν. Διά 
τούτο προσθέτομ.εν ότι όχι τών ζωων την χολήν, αλλα την 
ίδιαν, εί δυνατόν, πρέπει νά άποσπώμ.εν καί νά ρίπτωμεν μα
κράν, πρός αποφυγήν έρίδων οικογενειακών και ιδια απο τών 

φώτων τού γάμου ήμ.ερών.
Μεθ’ όσα δέ καί αν λέγωσι, περί τού ότι κατόπιν έριδος ή 

άγάπη αναπτύσσεται ζωηροτέρα, φρονοΰμεν ότι είναι έπικιν- 
δυνον νά παίζνι τις μέ τό πΰρ. Α ί φιλονεικίαι έχουσι πάντοτε 
ώς φυσικόν έπακολούθημ.α πικράς λέξεις, τα ύτα ς  δε διαδέχεται 
ψυχρότης, ής ή διάρκεια φέρει σοβαρον χαρακτήρα διά την 
ευτυχίαν τών συζύγων. Και μ.ετά την συμ-φιλιωσιν ετι αυτών 
ή έπίπονος άνάμνησις τής παρελθούσης σκηνής έπανέρχεται 
πολύ συνεχώς καί αί ψυχραι έκειναι και δηκτικαι λεξ=ις τίθεν
τα ι ώς φραγμός εις πάσαν ειλικρινή και άδολον έκδηλωσιν της 

αγάπης καί τρυφερότητός τω ν.
ΓΙλήν τούτου πας ό συνεχώς φιλονεικών διατρέχει τόν σπου- 

δαιότατον κίνδυνον, νά καταστρέψν) τάν χαρακτήρά του, νά 
γίνφ απότομος, αυθαδης, οτε πλέον οχι αγαπην και συμπά
θειαν έμ.πνέει, ά λ λ ’ αποστροφήν καί μίσος. Εννοείται ότι το ι- 
αύτα ι έξεις άναπτυσσόμεναι μεταξύ συζύγων, καταστρέφουσε 
πάσαν τού οικογενειακού βίου άρμ.ονίαν, μεταβάλλουσι δέ τόν 
οίκον είςκόλασιν, ήν οικείοι καί ξένοι αποφευγουσι μ.ετά φρίκης.

'Ε λένη  Γεωργιάδον»·

A I  Ε Ο Ρ Τ Α Ι  Κ Α Ι  Α Ι  Α Ι Α Ι Ε Α Α 2 Ε Ι Σ  Τ Μ  Π Α Ι Α Μ
Α ί ήμέραι τών Χριστουγέννων καθ’ ας πάντα  τά  σχολεία 

διακόπτουσι τά  μαθήματα, κ α θ ’ ας τά  πα ίγνια  έκτίθενται προ- 
κλητικώ τατα  προ τώ ν υαΧωΐλατων τών εμπορικών καταυτΥ) ; 
μάτω ν, καθ’ ας καί ή πτωχοτέρα τών μητέρων θυσιάζει μίαν 
ή δύο δραχμάς πρός εύχαρίστησιν τών τέκνων της, καθ’ άς τά  
γλυκύσματα καί οί χειμερινοί καρποί κοσμούσι εξ ϊσου τήν τρά
πεζαν πλουσίων καί μή, αί ήμέραι αύτα ι είναι άναντιρρήτως 
αί ώραιότεραι καί ευτυχέστερα*, ήμέραι τού έτους διά τόν πα ι
δικόν κόσμ.ον. »

Ά λ λ ά π λ ή ν  τών παιγνίων, τών γλυκυσμάτων καί καρπών, 
ύπάρχουσι πολλοί γονείς, οίτινες νομίζουσιν ότι διασκεδάζουσι 
τά  τέκνα τω ν, παραλαμβάνοντες αύτά  εις μουσικάς ή θεατρι- 
κάς εσπερίδας. Πολλοί μάλιστα  υπόσχονται τά θέατρον ώς α
μοιβήν εις τά  μικρά τω ν, έάν είναι έπιμελή καί φρόνιμα.

’Από τής στιγμής όμως, καθ' ήν το ιαύτη ύπόσχεσις έξέλθϊΐ 
του στόματος τής μητρός, ό μικρός ή ή μικρά δέν δύναται 
ούτε νά μ.ελετήση, ούτε νά μεινη εύτακτος. II ιδέα τού θεά 
τρου, τής έκτάκτου καί θαμβούσης την παιδικήν ηλικίαν α<·ο 
λαύσεω ςταύτης καθιστά τόν παίδα νευρικόν, εύερέθιστον, άνυ- 
πόμονον. Α ί συνέπειαι δέ τών θεαματικών διασκεδάσεων είναι 
βεβαίως γνω σταί εις πάσαν μητέρα, εις πάσαν διδάσκαλον.
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Τά παιδία είναι άφγιρημ.ένα, απρόσεκτα, νωθρά. Α ί βαθμολο- 
των έν τή σχολή άθλιαι. Ή κ α τ ’ οίκον μελετη και δ ια - I 

-ωγή ανυπόφορος. Οί γονείς παραπονούνται. Ή  μήτηρ δυσ- 
ιχνασχετ-εΐ, αδυνατούσα νά έννοήσηι πώς τ ά  μικρά της φαίνονται I 
τόσον αχάριστα, πώς δέν είναι φρονιμώτερα ή πριν, αφου το ι- 
*ύτην διασκέδασιν, τοιαύτην αμοιβήν τοίς παρέσχε.

’Αλλά, καλή μου κυρία, τ ά  μικρά είναι πολύ δυστυχέστερα I 
ύμών καί τήν στενοχώριαν τω ν, τήν ανίαν των τήν παρεσκευά- 
σατε βεβαίως σείς άκουσίως σας. Λάβετε ύπ ’ οψει οτι ή θεα- I 
ματική έκείνη άπόλαυσις συνετάραξε κα θ ’ ολοκληρίαν τό π α ι-  I 
δικόν των σύστημα, ότι ή φαντασία των είναι έξηρεθισμένη, I 
ότι ή όρασις των έκουράσθη καί ότι καθ’όλην τήν ήμέραν τής I 
επαύριον τού θεάτρου νομίζουσιν ότι εΰρίσκονται έτι πρά τής I 
σκηνής, ότι άκούουσι τήν μουσικήν, ότι έχουσιν ένώπιόντων τά  I 
χρυσά καί πολύχρωμ,α τών ήθοποιών ένδύματα.'. Πώς θελετε I 
λοιπόν νά άρέσκωνται έπί τών θρανίων τού σχολείου, προσπα- I 
θούντα νά έξακριβώσωσι, πρά δυσθύμου έπίσης διδασκάλου, I 
έάν τό α είναι μακράν ή βραχύ.

Πλήν τούτου καί ή υγεία των δεινήν ύφ ίστατα ι δοκιμ.ασιαν. 
Έπί τέσσαρας ή πέντε συνεχείς ώρας άναπνέουσιν εν ασφυκτική I 
ατμόσφαιρα άέοα μεμολυσμένον έκ τής συνωστίσεως του π λη - | 
θους, έκ τών φώ τω ν, έκ τού κονιορτού, άέρα πλήρη μ ίασμά- I 
των, ον μετά δυσκολίας δύνανται νά καθαρισωσιν οι πνεύμο- I 
νες μεγάλων. Ή  πέραν τού μεσονυκτίου ά συνήθης αγρυπνία 1 
των,ή έντασις τών αντιληπτικών νεύρων τών αισθητηρίων ορ- I 
γάνων, ή ακινησία των έπί 5 — 6 συνεχείς ώρας, π άντα  τα ύ τα  I 
προκαλοΰσι γενικήν τής υγείας των διατάραξιν, ήν μόνον άνά- 
παυσις απόλυτος δύο τουλάχιστον ήμερών δύναται νά έπανα- I 
φέρη εις τήν προτέραντης κατάστασιν.

Μή τά  στέλλετε λοιπόν τήν έπαύριον το ιαύτης έσπεριδος I 
εις τά σχολεϊον καί μή τοίς έπιβάλλητε μελέτην και εργασίαν. I 
Καί τήν υγείαν των βλάπτετε καί τήν εύχαρίστησιν ήν ήσθάν- 
θησαν τά  κάμ.νετε νά πληρωσωσιν ακριβά. Μη τά  α ιτ ιά -  
σθε δέ ώς άγνώμ.ονα, διότι η ευγνωμοσύνη είναι αίσθημα σπά- I 
νίως άπαντώμενον εις τούς μεγάλους, έντελώς δ άγνωστον 
εις τήν παιδικήν ήλικίαν. Μόνον εις ώρισμένην ήλικιαν, πλή
ρους πασών τών δυνάμεων άναπτύξεως, τά  τέκνα έάν είναι 
καλών διαθέσεων αισθάνονται άληθή πρός τούς γονείς των 
ευγνωμοσύνην, διότι τοτε μόνον αισθάνονται καλώς τ ι έπρα- 
ξαν καί τ ί πράττουσιν- οί γονείς τω ν ύπέρ αυτών. Μέχρις όμως I 
τής ήλικίας ταύτη ς τά  μικρά άγαπώσι τούς γονείς, ώς άγα- I 
πώσ; τά  παίγνιά  τω ν, ή τάς κούκλας τ ω ν ,' ή τό μ.ικρόν σκυ
λάκι ή γατάκ ι μεθ’ οΰ συμπαίζουσι καί τά όποιον βασανίζουσι, 
ή τέλος πάν 5,τ ι  τοίς παρέχει εύχαρίστησιν ή ικανοποιεί τάς  

ορέξεις των.
! Ή παιδική ήλικία είναι ύπέρ πάσαν άλλην έγωϊστική και 

ί ίδιοτελής. Συναισθανόμενη τήν άδυναμ,ίαν της έν τή  μονώσει, 
προσκολλάται εις τήν μητέρα, ή τ ις  παρέχει καί τροφήν καί 
πάσαν περίθαλψιν, εις τόν Πατέρα, π α ρ ’ ού προσδοκά προστα
σίαν καί βοήθειαν. ’Α λλά  νά πιστεύση ή ήλικ ία  αύτη ότι 

ί οφείλει τ ι  ποός τούς περιστοιχίζοντας αύτήν δ ι’ αγάπης καί 
 ̂ θυσιών είναι τ ι  έντελώς σπάνιον. Συμβαίνει συνεχέστερον όλως 

' τό έναντίον, ότε ό παίς έν τώ  θαυμασίω μ.ικρώ άνθρωπίνω 
εγωϊσμω του, νομίζει ότι τ ά  π άντα  οφείλονται ποάς αυτόν, ότι 

. ο κόσμος δι’ αυτόν έγένετο καί ό ήλιος χάριν του καί μόνον 
άνατέλλει.

Ουτω καί ή άνθρωπότης έν τή  νηπιαζούσγι αύτής ήλικία  
είχεν έκλάβει τήν γήν ώς κέντρον τού κόσμου, ήλιος, αστέρες 
καί πλανήτα ι έθεωρούντο ώς δημιουργηθεντα. όπως αποκλει- 
στικώς φωτίζουσι τήν γήν, ή τ ις ,ώ ς άπεδείχθη βραδύτερον διά 
τής έπιστήμ,ης,είναι είς τών έλαχίστων και τών αραιότερα κα· 
τοικουμένων αστέρων, άς ή δημιουργός δύναμις έρριψεν άνά 

τό άπειρον.

Π Α Τ Ρ Ι Κ Η  Κ Α Τ Α Ρ Α  
ι

Ε ίναι χειμών. Τά π άντα  είναι παγερά καί μελαγχολικά.
Ή γή περιεβλήθη ήδη τό λευκόν της σάβανον. Τά πτηνά άπελ- 
θόντα, έγκατέλιπον τάς ώραιας καλλιτεχνικάς φωλεάς των εις 
τήν λύσσαν τού βορρά. Κ α ί αύτάς ό άγριος κόραξ δέν εύρίσκει 
καταφύγιον ύπό τό όποιον νά κρύψη τό μ.αΰρον πτερωμ.ά του.

Έ ν έρήμω καί δυσβάτω στενωπώ,άγούστ) εις τ ι παρεκκλή- 
σιον ’έξωθεν τής πόλεως κείμενον, δύο δ ιαβάτα ι προχωρούσι 
ταχεϊ βήματι χωρίς καν νά δίδωσι προσοχήν είς τήν δριαύ- 
τη τα  τού ψύχους. Φθάσαντες πρά τής θυρας τού παρεκκλη
σίου έκρουσαν έλαφρώς αύτήν. Φωνή άσθενής ήκούσθη έσωθεν. 

Τις εί;
— Χριστιανοί έπικαλούμενοι τήν συνδρομήν σας.
— Είσέλθετε, άπήντησεν έσωθεν ή φωνή καί ταυτοχρονως 

ή θύρα άνεώγη, καί γέρων ίερεύς έφάνη έπί τού^ κατωφλιού.
  ’Έ λθετε, τέκνα μου, ό οίκος τού Θεού είναι το άσυλον των
δυστυχώ ν.— Π άραυτα οί ξένοι είσήλθον μετά τού ίερέως έν 
τώ  κελλίω του, καί άπεκδυθέντες τών μ α κ ρ ώ ν  έπενδυτών τω ν, 
έδειξεν ό μέν είς νεότητα καί ανδρείαν, ή δέ άλλη διότι ητο

γυνή—  ώραιότητα έξοχον.
Ό  γέρων κ α τ ’ άρχάς έξεπλάγη, άλλ ’ αμέσως άνέλαβε τήν 

συνήθη του γαλήνην, καί άποταθείς πρός τόν νεανίαν: — Πε
ριμένω, τέκνον μου, τάν λόγον τής ένταύθα παρουσίας σου μετα

τής νεάνιδος ταύτη ς.
”Ω ! ναι, πάτερ μου,· είμαι έτοιμος να σάς τον ειπω. Την 

αγαπώ , τήν λατρεύω καί ήλθον όπως μέ συνδέσητε δια παν

ί τός μετ’ αύτής.
| —  Κ αί έκείνη στέργει είς τούτο ;

—  Είναι, πάτερ μου, ό διακαέστερός μου ποθος, ετολμησε

νά εϊπνι δειλώς η κορη.
— Συνεβουλεύθης, τέκνον μου, τούς γονείς σου, τους συγ

γενείς σου ; , , , ,
  Ούδένα έχω έν τώ  κόσμω τούτω , άπήντησεν ευτολμως

| έκείνη.
—  Ά φο ύ τά πρά',μα έχει ούτω, συγκατατίθεμαι εις την

ένωσίν σας. _
Κ αί άκολουθούμενος ύπό τών δύο νέων εισήλθεν εις το π α -

I ρεκκλήσιον. . < , ,  _
Ή μίσειαν ώραν μετά τα ύ τα  οί δύο νέοι έξηρχοντο του ναου

I ήνωμένοι ήδη διά παντός,
—  Είπέ μοι είλικρινώς, Μαρία, είσαι εύτυχής ; έλεγεν ο

I νέος πρός τήν σύζυγον του. ί  (
—  Κ αί μοί κάμνεις τοιαύτην έρώτησιν, Ιωσήφ ; Δεν εθυ- 

σίασα λοιπόν τά  πάντα  χάριν σού, καί πατέρα, καί παν ο,τι,
χον πολύτιμον έν τώ  κοσμώ το ύτω ; ’Ώ ,! έαν έγνώρι.ες πο- 

σον ή θέσις τού πατρός μου μέ άνησυχεΐ· απο ημέρας εις η -
I κ ο - -,Λ/* <τ·̂  νςίοίΔ Π-στευσόν υ.ε, οΆε , όI ^έρχν βαίνει προς τ α  χ ε φ ω · ΑΑ·°^  1 Α * 5
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σε έρως μ,ου είναι άπειρος, διότι έπ ουδενί λόγω θά έστεργον να 
έγααταλείψω τόν δυστυχή πατέρα μου έν τοιαύτν) οίατρα κα τα -  
στάσει, έάν δεν έπρόκειτο περί σου.

Ούτω συνδιαλεγόμενοι οί δύο νέοι σύζυγοι, έφθασαν πρό οι
κίας χθαμαλής έπί της γωνίας της όδού κείμενης. Ή  νεάνις 
άφού ένηγκαλίσθη τόν φίλον της καί τώ  είπεές αύριον, έξεβαλε 
τοΰ θυλακίου της κλειδίον, δι’ ούήσύχωςηνοιζε την θυραν. Κ αί 
εκείνος μέν έκαμψε την γωνίαν της όδού καί ηφανισθη, έκεινη 
δέ είσελθοΰσα έπανέκλεισε την θύραν.

Μόλις άνελθούσα τάς όλίγας βαθμίδας της παλα ιάς κλί
μακας ακούει γογγυσμούς έν τω  δωματιω του πατρός της. 
Τρέμει έν αύτω , άλλ’ όποιον τρομερον θέαμα. . . .  Ο πατήρ  
της αναίσθητος κατέκειτο πρηνής, ένω λευκός αφρός έφαινετο 
έπί τω ν χειλέων το υ .5Εις τά σπαραξικάρδιου τούτο θέαμα ή 
κόρη έγινε πελιδνή καί όλολύζουσα έρρίφθη επί τού άναισθήτου 
σώματος. 'Ο γέρων συνήλθεν ολίγον κ α τ ’ ολίγον, ήνοιξε τούς 
οφθαλμούς καί παρατηρών πέριξ του έφαίνετο ώς νά έζήτει νά 
ένθυμηθή τ ι.

—  Ά  ! να ι, άρχίζω νά ενθυμούμαι . . . ήμην μόνος, κα
τάμονος. 'Ο πυρετός μέ έκαιεν . . ό λάρυγξ μου έφλογίζετο..
έδίψων, άπέθνησκον τής δ ίψ η ς ,... είδον πέριζ μου, ουδεις----
Τότε ήθέλησα νά έγερθώ καί νά υπάγω μόνος μου νά 
τςίω . . , , άλλά μόλις έκαμα τρ ία βήματα κκί έσκοτίσθην... 

έταλαντεύθην . . έπεσα' ώ ! θεέ μου . . . .  πόσον πονώ . . . 
έστύπησα δυνατά έδώ, εις την κεφαλήν. Ω ! θά άποθάνω, 
τό εννοώ, τά βλέπω, ολίγον ίσως μοί έναπολείπεται νά ζήσω. 
Ά λ λ ά  Μαρία, σύ πού ήσο ;

— "Ημην, πάτερ μου κάτω έν τω  μαγειρείο) όπου . . .
*Ω ! μή ψεύδεσαι, ή ταραμη σου σε προδίδει. Ησο λοιπον 

πάλιν μετά τού θανασίμου μου έχθροΰ ; μετ έκεινου όν σε ή μ
πόδισα νά βλέπης ; έκεινου ού ο πατήρ υπήρξε φονεύς τού ά -  
δελοοΰ υ.ου ! ΤΩ ! τούτο είναι φρικώδες ! Αποθνήσκω και α ι
τ ία  τού θανάτου μου είσαι σύ, αφιλόστοργος κόρη ! Επιμένεις 
λοιπόν εις την θέλησίν σου ; παρακούεις λοιπόν εις έμε όστις τά  
π άντα  ύπέφερα μάοιν σού ; ’Ιδού, άποθνησκων διευκολύνω την 
ένωσίν σας. Ν αι, γενοΰ ίδική του, παράκουσον εις τον πατέρα  
σου' άλλά θά είσαι κατηοαμένη ! Ποτέ ή ευτυχία νά μή κρούσγ, 
την θύραν τής οικίας σου ! Οί στεναγμοί και τά  δάκρυα εστω— 
σαν οί αιώνιοι σύντροφοί σου! Είθε ή καταρα μου νά σέ κα τα -  
διώκη παντού καί πάντοτε, είθε . . . .

Εις τάς λέξεις τα ύτα ς  ό γέρων κατεληφθη υπο σπασμών 
καί α ε τ ’ ολίγον ήρμισεν η αγωνία του θανατου. Λ επτά  τινα  
ΰστερώτερον, άνοίςας τά  χείλη καί στρέψας τούς οφθαλμούς 
πρός τόν ουρανόν, έξέπνευσε . . . .

II

Έ ν καλύβη έξωθεν μικράς πολίχνης, γυνή τις  ισχνή καί 
ώμρά καθημένη παρά τήν κλίνην άσθενοΰς μωρού κλαίει σ ιγα- 
λώς. Φέρει μαύρην ρακένδυτον ένδυμασίαν καί φαίνεται ύπο- 
φέρουσα σκληρώς έκ τής πτωχείας. Το μικρόν τη ς, προσολη-- 
θέν υπό σφοδρού πυρετού άσπαίρει, παλαίει έναγωνίως πρός 
τόν θάνατον, όστις έπί τέλους εξέρχεται νικητής έκ τή ς πάλης 

ταύτη ς.
Ή Μαοία, διότι εκείνη ήτο, τό έναπέθεσε κατά  γής καί 

προσολεψασα μ ε τ ’ αγωνίας τό μικρόν άδολον πρόσωπόν του:
—  *Ω ! π ά τε ; υ.ου, ιδού ή κατάοα σου άφαιρούσά μοι ενα

πρός ένα τούς αθώους αυτούς αγγέλους. Τό πρώτον μου τέ- 
κνον, μόλις ένός έτους άπέθανε, τό δεύτερον έπίσης. Έ ν έτος 
μ.ετά τόν θάνατον τού δευτέρου μου, ό ’Ιωσήφ, ναι ό αγαπη
τός μ,ου ’Ιωσήφ, έκεϊνος διά τόν όποιον ύπέστην τ ά  πάντα, 
έφονεύθη άγνωστον υπό τίνος, καί τώ ρα, άφού ή άθλιότης καί 
ή πείνα μέ ήνάγκασαν νά υποθηκεύσω καί αυτο μου ακόμη 
τά τελευταϊον άσυλον, τώ ρα, μοί άφαιρούν καί την τελευταίαν
μου έλπ ίδα...............

Κρουνοί δακρύων έρρεον άπά των άλλοτε ώραίων καί νύν έ- 
σβεσμένων οφθαλμών τής Μαρίας. Ή σπάζετο, ένηγκαλίζετο 
ώς παράφρων τό τέκνον της, μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν τά έ- 
χώρισαν διά παντός αυτής.

Τήν έπαύριον κλητήρες παρουσιασθέντες άπήτουν τήν πλη- 
ρωμήν του χρηματικού το οποίον εχρεωστει η την εςωσιν της 
έκ τοΰ οίκίσκου. Ή  πτω χή Μαρία, άνωφελώς ίκετεύσασα, έρ- 
ριψε τελευταϊον βλέμμα έπί τής άθλιας τηςκατοικίας καί έςήλ- 
θεν αυτής ψιθυρίζουσα'είμαι κατηραμένη ! είμαι κατηραμένη I 

Διέβη άγρούς, διέβη φράκτας καί έφθασε πρό τού ποταμού 
όστις έρρεεν ορμητικός, καί τό ϋδωρ τοΰ όποιου έκχεόμενον τών 
οχθών του καθίστα τήν πεδιάδα εύφορωτάτην εις έκεϊνο τό 
μ.ερος. Ή  χλόη δροσερά καί καταπράσινος έλούετο έν τω  δι- 
αυνεί ύδατι καί μόνον ώραϊά τινα  άνθύλλια έξήρχοντο τής έπι- 
φανείας του. Εις τό μέρος τούτο φθάσασα ή Μαρία, έστη καί 
προσέβλεψε έπ’ αρκετήν ώραν τόν ποταμόν. Α ίφνης φαίνεται 
λαβοΰσα ύπερτάτην άπόφασιν. ’Ανοίγει παραφόρως τούς βρα
χίονας καί ριπτομένη εις τόν ποταμ-όν ψ ιθυρίζει: έδώ τουλά
χιστον ή κατάρα του δέν θά μέ καταδιώκη.

Έν Μιτυλήνη. Κοραλλία Ρουσσέλη.
 ^ -------------------------
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ά ,παγγε .ίθ ε ις  έ.τί τη τε./ετη της εορτής τον Αένδρου 

έ ν  τώ  Π α ρ θεναγω γε ίω  Π ειρα ιώ ς.

’Αξιότιμος όμήγνρις·
Ή  Ιορτή τοΰ Δένδρου τών Χριστουγέννων, συνήθης ούσα άνά τήν ήμ6· 

τέραν πατρίδα έν ιδιωτικοί; έαπαιδευτηρίοις, τελουμένη σήμερον έν τή αιθούση 
ταύττ), παρουσιάζει τόν νεωτερισμόν, οτι νυν τό πρώτον διοργανουται εν 
παιδευτηρίω δηριοσίω, ένθα ρ.όνον εζωτεριχαι υ.αθτ|τριαι φοιτο>σι και έν πολει, 
έν η οί όξεΐς τών βιομηχανικών καταστημάτων συριγμοι διαλαλοΰσι την εκ 
της έντιμου χαί άληθοΰς έργασίας οικονομικήν τοΰ τόπου ευεξίαν. ’Αμφιβολία 
λοιπόν εΰχόλως ήδύνατο νά διεγερθή εν ταις ψυχ_αΐς τών πρακτικών Πειραιεων 
περί τοΰ σκοπίμου τής Ιορτής ταυτης χαι μαλιστα εξ εράνου τών πολιτών, 
ευγενώς προσενεχθέντων, παρασκευασθεισης.

Αί πλεΐσται τών φοιτωσών παρ’ ήμΐν μαθητριών ηύνοήθησαν 'υπό τής Μοί
ρας νά εχωσιν εν ταΐς Ιστίαις αυτών άφθονον τήν χαραν χαί τήν εύχαρι'στησ-.ν 
κατά τάς επισήμους χαί πανηγυριχας ταύτας ημέρας' περιβά/.λονται υπο της 
φιλοστοργίας τών γεννητόρων χαί τών συγγενών, ών ή ευπορία έπαρχεϊ εις την 
ίχανοποίησιν πάντων τών πόθων αυτών. Τις λοιπόν ο σκοπός τής εοο.ής ταυ,ης, 

Παραοε'/όμεθα, ώ ; εξ υπέρτατης φιλανθρωπίας ύπαγορευθεΐσαν την υπό έπι- 
φανοΰς φιλοσόφου τής άοχαιότητο; έχφρασθεισαν γνώμην, οτι έν πάση εργα
σία άναγκαιότατον αποβαίνει νά μεσολαβώσι διαλείμματα εορτουν, ϊνα μή ° 
β'ο; προσομοιάζη πρό; όδόν μακράν χαί επίπονον, ανευ χατά διαστήματα, παν- 
δο/··’ων. Βίος χατά τήν όυραίαν αότοΰ εχφρασιν, άνεόρταστος τίναι όδάς μακρα, 
άπανδόχευτος. ’Αττό πρωίας λο.πόν μέχρι εσπέρας υποβχλλομεν έν ταΐς αιθου- 
σαις ταύταις τά έχπαιδευόμενα χοράσια εις μόχθους άτρύτους, τήν πικρίαν των 
όποιων μόνον όπογλυχαίνει ή προσδοκία τών ώραίων αυτών καρπών, προκακου- 
αεν τήν ίντασιν τοΰ πνεύματος αυτών καί χαταπονοϋμεν τό σώμα. ’Ανάγκη'· 
λοιπόν σωτηρίαν ΰπολαμβάνομεν εν αΰτω τούτω τω σχολείου να παρεχωμε» 
εις αυτά αδολόν τινα χαί άγνήν εύχαρίστησιν, ώστε νά διεγείρωμεν ε’ν ταίς^ψ«- 
χαΐς αυτών τήν αγάπην πρός τά Έχπαιδευτήριον. οό μόνον διά τής έπιδείξεως 
τής ήμετεοας μερίμνης.ής πρός διάπλασιν τής χαρίίας των χαί πλουτισμόν τηί 
διανοίας αυτών εμφορούμεθα, άλλά χαί διά τής έπιδείξεως, οτι κύριον υμων
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΝ Ε Υ ΡΩ Π Η  Κ ΑΡΠ Ο Ι
( ’Α ντα π ό χ ρ ισ ις  έχ  Π α ρ ιβ ίω ν )

Παν νέον έτος μας χαιρέτα κατά  τήν ποώτην του το υλά-

Λναα νομίζομεν νά άνακουφίζωμεν τους μάκρους αύτων άγούνας παντοειοως. . 
Ε .  χ4ν σκοπόν τοΰτον έν τοϊς άπανταχοΰ έχπαιδευτηρίοις τοΰ πεπολιτισμε- 
Ιβ ο  χόσμου έξευρίσχουσι διάφορα με’σα ψυχαγωγίας, συντελοΰντα, εκ παρ^αλλη- 

,  χά αριστα αύτών διδακτικά συστήματα, εις τήν έντελεστε’ραν τω'.^εκ- 1
ιδευομένων μόρφωσιν. Ό  ούσιωδέστατος λοιπόν λόγος, δι’ ον κατ’ αρχήν απο- 

^χόμεθ* τήν τέλεσιν έν τοϊς Έκπαιδευτηρίοις Ιορτών, είναι παιδαγωγικός, 
μ  *ότής τής ανθρώπινης φύσεως άπορρέων.

Κ  ,Αλλ’ έκ πασών τών έν τώ χριστιανικού κόσμω έθιζομένων Ιορτών ή γιγνο- I 
¿π· ευκαιρία τής έπετείου τής τοΰ Χριστοΰ γεννήσεως είναι Οψηλοτέρα 

ζαί ώραιοτε’ρα, ποιχιλλομένη δέ διά τής διανομής καί άνταλλαγής διάφορων I 
ίώοων Ιξαίρεται μάλλον έν ήμΤν. Έ ν μέν τοϊς ναοις τελείται ή θρησκευτική 
ίΡύμνησις τής ήμε’ρ « ; ταύτης καθ’ ήν ή γε’ννησις Ινάς βρέυους διέρρη,ε τα οε- 
ο’οά τοΰ δούλου, άνεχήρυξε τού; ανθρώπου; ίσους πρό τών θείων νομών και πα- I 
«σκεύασε χαί τήν ισότητα πρό τών άνθρωπίνων, άνεγνώρισε χαι εχυρωσε την I 
ύπεροχήν μόνης τής ίχανότητο; έν οίωδήποτε τών πολυπλόχων κλάδων τού βίου 
έκδηλουμε’νης, διεσχέδασε τήν άχλύν, έν ή έτύφλωττεν ή άνθρωπότης χαι Οιε- 
σάλπισεν άπανταχοΰ τό θειον τής άγάπης κήρυγμα! Εκτός δέ τοΰ ναοΰ εν 
ταϊς Ιστίαις ήμών λεληθότως ΙξυμνεΤται ό Σωτήρ ώς δοτήρ πάντων των ̂ αγα
θών. Κατά τήν ημέραν τών Χριστουγέννων έχριπίζονται έν ταΐς, ψυχαις ήμων τα I 
τουφερά αισθήματα πρός τά φίλτατά μας! Κατά τήν ή μέραν τών Χριστουγέννων- I 
άγωνιζόμεθα πώς νά φανώμεν άρεστότεροι εις αύτά! Τήν ημέραν τχυτην αν αμ ε 
νουσι μετά μυστηριώδους καί αγωνιώδους έλπίδος παιδί«, νέοι, γέροντες! Κατα 
τήν ήμέραν ταύτην λοιπόν έχάστη χαρδία είναι ναός,έξ ου άναπέμπεται τό άγνο. 
χερον θυμίαμα πρός τόν παρασχευάσαντα τήν ευδαιμονίαν ταυτην επι της γής.

Ε!ς τήν Ιξέγερσιν λοιπόν τών αισθημάτων τούτων αποβλέπει ή επ’ ευκαιρία 
τών Χριστουγέννων τελούμενη αϋτη Ιορτή, ήν εύγενώ; ϊτιμήσατε.

Τά μικρά δώρα, δι’ ών τό φιλόπολι χαί φιλάνθρωπον αίσθημα των πολιτών 
έχόσαησε τό Δένδρον τοΰτο, τή Ιπινεύσει μέν τοΰ Κυρίου Δημάρ-χου, τή ενερ- 
γεία'δέ φιλότιμων χαί φιλοχάλων άνδρών, προσφερόμενα διά των χειρων τών 
μοχθούντων διδασκάλων εις τάς τρυφερά; ταύτας υπάρξεις, αδιακρίτως τής κοι
νωνικής Χ«ί οικονομικής αύτων χαταστάσεως, φρονοΰμεν ότι συντελοΰσιν ε’ις σύ- 
σφιγξιν τών ισχυρών δεσμών, οίτινες όφείλουσι νά συνδέωσι τους εκπαιδευόμε
νου; πρό; άλλήλου; καί πρός τούς διδάσκοντας. Φρονοΰμεν ότι θα αντηχή εις
τάς χαρδιοΐζ αυτών το του ποιητου :

«Σαν κλώνους τοΰ δένδρου ωραίους 
ΙΙου ενας Ινονεε κορμός 
Συνδε'ει κι’ ημ-ας τό σ*/ολεΐον.
Ένόνει κι* ημάς ό Χριστός».  ̂ ^

~ Φρονοΰμεν οτι θά αίσθάνωνται αί νεαραί αύται υπάρξεις ότι έκτος της οιχο- I 
γενειακής αύτών Ιστία; ύπάρχουσι χαί άλλαι καρδίαι έπιδαψιλεύουσαι εις αυταί 
τήν στοργήν των, ποθοΰσαι τήν εύδαιμονίαν των ! Υ πάρχει δηλονοτι το σχο- I 
λεϊον, υπάρχει ή πατρίς των, ήτις εις τό μέλλον δικαιοΰται νά άπαιτήση έμ- 
πράκτω; τήν άπόδοσιν τής χάριτος.

Καί ούτος είνε ό δεύτερος λόγος τής Ιορτης ταυτης. ^
Ό  τρόπος τέλος τής διεξαγωγής τή; Ιορτής δέν είνε ξενικός. Ουδεν χαλον 

είναι δίκαιον νά θεωρήται ξενικόν έν οίαδήποτε χώρα καί παρ’ ήμΐν, 
δέν προσκρούει ε’ις τά ; έθνικάς ήμών παραδόσεις καί τά αγνά καί αρχαικα ηθη 
τοΰήμετέροο λαοΰ. Ώ ; είνε επιβλαβές νά άποδεχώμεθα άβασανίστως παν ο ,τ  
ϊξωθιν έπεισάγεται, ύποσκάπτον τούς θεσμούς τού; κοινωνικούς ή τους οικογε
νειακούς ήμών, άντιστρατευόμενον πρός τάς ώραιας παλαιάς συνήθειας, ουτω. I 
τουναντίον θεωροΰμεν ώς έπακολούθημα ύπερμέτρου συντηρητικοτητος, η χα - 
λιον ε’ιπεΐν, αδικαιολογήτου ’ιδιοτροπίας νά ξενηλατώμεν  ̂πάν άγνόν έθιμον δια 
μόνον τόν λόγον οτι προέρχεται έκ τής ξένης. Πάντα τά πεπολιτισμενα χρατη 
συνδέονται πρύ; άλληλα, καί πρέπει νά συνδέωνται, δ ι’ αρρήκτων πνευματικών 
δεσμών, ών ή διάσπασις θά ήτο Ιπιβλαβής εις τήν άνθρωπότητα. Έκαστον 
αγαθόν βεβαίως έκ χώρας μιάς θά εχη τήν άοχήν αύτοΰ, άλλα διαδιϊομενον 
καί αποδεκτόν γιγνόμενον έν ταΐς λοιπαΐς, λαμβανει την γενικήν .οΰ πολ,.ισμοΰ 
συραγΐδα. Ή  χάραξις λοιπόν πνευματικών ορίων δέν εινε κατα την ημετέραν 
γνώμην έπωσελής καί εις πάντα μέν τά έθνη καί δή εις τό ημέτερον, έκ τοΰ 
εδάφους τοΰ όποιου άνεβλάστησαν άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων πλεΐστα 
αγαθά, έφ ’ οίς σεμνύνεταε σήμερον ό πεπολιτισμενο; χοαμος ! Και οεν θά ε.  ̂
χομεν τήν ευτυχίαν σήμερον νά σεμνυνιόμεθα χαί εναβρυνοίμεθα και ήμε'.ς, οι 
απόγονοι εκείνων, διά τήν έπίδρασιν έν ταΐς λοιπαΐς χώραις τών έν τή ήμε- 
τέρα πατρίδι παραχθέντων αγαθών, έάν καί οί άλλοι λαοί, πνεύματος αύστη- 
οοΰ φυλετισμοί εμφορούμενοι, άνήγειρον Σινικά τείχη, Γνα παραχωλύσωσι τήν 
εισβολήν τών πνευματικών τής Ελλάδος προιοντων ! Ας κατεδαφίσωμεν λο. 
πόν χαί ήμεΐς τά τείχη ταΰτα, άλλά πρό; άποσόβησιν παντός κινδύνου ^ας^τη- 
φώμεν άγρυπνον τό ομμα. μήπως ΰπεισάγηται λαθραίως έκ τής ξένης επιοκα- 
€ε'ς τι έμπόοευμα τοΰ πνεύματος, καί ά ; εύχηθώμεν τέλος, '.να επανε/.θωσιν 
ε’ς τήν ώρα·’αν ήμών πατρίδα οί χρόνοι, καθ’ ους ή εξαγωγή όπερηχοντιζε 
**τά πολύ τήν εισαγωγήν !

|Κ ;-' 'Ε λένη  Ν. Μ π ουπο υδάλα

χιστον -ήξεραν ρ τ ’ ευφροσύνης καί Κ α ιτο ι ό ουρανος
ριας είναι φαιός καί ροαΰρος βόρβορος καλύπτει τα  πεζοόρορι.ια 
ροας, φώ τα  έν τούτοις άπλετα Αιαχέονται εις π ά ν .α  οικον κα. 
άνθη καί εύχαί καί φ ιληαατα  καί ρ ιδ ιά α α τ α  ανταλλάσσονται. 
Τ αΰτα  π άντα  ¡;.άς κάχ.νουν νά π ισ τεύω ρ ν  ότι θά δ ιέλθω ρν
όλον τό ετος έν χαρα καί εϋτυχχ.α.

Τό 1 8 9 2  έπίσης αίσιον ώς καί τά  λοιπά ¡/.ας φέρει έκ κό- 
σχ,ων άγνωστων καί χωρών άπω τάτω ν νέα άνθη, νέους καρ- 

ττούς.
Έ κ της ’Ιαπωνίας, της χώρας ταύτη ς τού σηρρινού συρ- 

ροού, της πατρίδος τώ ν ώραίων χρυσανθέμων, μας έρχονται οι 
νέοι καρποί, οίτινες θά άντικαταστησωσιν εις πασαν τραπεζαν 
καί τόπον τά  κοινά πλέον καταστάντα  μανδαρίνια.

Εις δύο είδη ανάγονται οί καρποί ούτοι. Ό  μέν ονομάζεται 
Μύριχα. Τό δένδρον του είναι ώραιον, μέ πλούσιον και λαμπρόν 
σκοτεινόν πράσινον φύλλωμα, ανθούν τήν άνοιξιν και καρποφο
ρούν τό θέρος. Ό  καρπός του ομοιάζει πρός καρπόν μωρεας, 
περικλείει δέ ενα μόνον σπορίσκον, τό χρώμα του είναι ή ρο- 

I δινον ανοικτόν ή έρυθρόν σκοτεινόν. Ε ίναι γλυκυ,^ εχει την γευ- 
σιν τού οίνου, άρωμα θαυμάσιον, δι’ αύτοΰ δέ κατασκευά- 

I ζουσι γλυκύσματα, λυκωρια και π α γ ω .ά  γευστικώ τατα .
Τό άλλο είδος τών ξένων τούτων καρπών ονομάζεται Σ α -  

τοούαα , ομοιάζει πρός δαμάσκηνον, μέ μικροσκοπικόν πυρήνα,
I είναι καρπός σαρκώδης ερυθρός ώς ωμόν κρέας. Ιό έν ρυν 

τούτο άνεκαλύφθη εις τό νότιον τής ’Ιαπωνίας, παραγει δε, 
δενδρύλλιον 2 μόλις έτών, ύπέρ τούς πεντακοσίους καρπούς.

Τί κόσμος πλούσιος χύτη ή Α να το λή . Ή  πτω χή μας γ η -  
ραιά Εύρώπη δέν έχει ούτε ένα καρπόν, όστις ανήκει εις την
παραγω γικότητα τής γής της. Η ροδακινέα μα^ '-?/} · *'· κ̂
Περσίας, ή άπιδέα έκ Συρίας, ή αμυγδαλή έκ Μ αυριτανίας, η 
ροδή έξ ’Αφρικής, ή μωρέα έξ Ά σ ία ς , ή βερυκοκέα έξ ’Αρμε
νίας, ή μηλέα έξ ’Ανατολής, ή πορτοκχλέχ καί ή καμελια εκ 
Κίνας. Ή Εύρώπη είναι πτωχή εις παραγωγήν, πλούσια ομως 
εις έπινοήσεις πρός τελειοποίησιν. Είναι εύρύτατος κήπος πάν
τω ν τώ ν άνθέων καί τών καρπών, πασών τών φυλών καί ανα
καλύψεων, ας οί Παρίσιοι τελειοποιούσιν, έξευγενί,ουσι και 
παραδίδουσιν εις τήν Εύρώπην ύπό διάφορον όλως μορφήν και 

γεΰσιν.
π  , Μ αψέ» ΒοάςΙίαρισιοξ.

A Û PÀ  Υ Π Ε Ρ  Τ Ο Γ  Α Ε Ν Δ Ρ Ο Υ  Τ Ο Υ  Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Υ  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΟ Υ
Πλήν Τών άναγραφέντωυ ή'δη άπεστάλησαν ήμΐν μέχρι τής παρελθούσης 

Κυριακής : Παρά τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης δραχ. διακοσιαι. Παρα του κ. 
Νάίδλιγγεο άντικροσώπου τοΰ μεγάλου οίκου τών,μηχανών S inger μια οι,λη  
μηχανή τελειοτάτου συστήματος άξίας δραχ. έκατον. Παρα της κ. Κ ενης 
Νοταρά 2 ©ορέματα μάλλινα καί 2 ίμπροσθελλα, Παρα τής κ. Dominique 
Favette συζύγου τοΰ διευθυντοΰ τοΰ φωταερίου 27 πήχ. μάλλινου κασμιριού. 
Παρα Τής κ. Ευρυδίκης Βοίλα 1 φόρεμα μάλλινον καί 1 τσιτινον Παρα της 
κ Ελένης Τοέχα 1 τόπι πανί λευκόν. ΠαρΆ κυρίας ανώνυμου 1 φόρεμα. 
Παρά τής κ. ’Ασπασίας Κυπαρίσση 1 βαμβακερόν φόρεμα. Παρα της κ. 
Μαρίας Δρόσου δρ. 6. Παρά τών μαθητριών τοΰ Παρθεναγωγείου Σκοροελη 
1 έπανω^όριον Ιρραμένον, 2 έμπροσθέλλαι μικραι και 3 μεγαλ«ι, β ή χ ε ις  
φλανέλλας, 15 πήχ, ύφάσματος, 1 τόπι κεντήματος, 1 ημεροοείκτης 1 β. 0- 
νοστάτης, 4 ζεύγη περικνημίδων, καί 8 πήχ, τσίτι. Παρα τη, Δο Hamel 
3 κρίκοι ά ρ γ υ ρ ο ί-p o rte -b o n h eu r . Παρ« της κ. ΦιλαΟελφεως 10 πήχ
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φάσματος. Παρ’ ανωνύμου 3 όωόίχάόε:; πιάτα, 2 πιατέλες, 1 σαλατιέρα, 2 
δοχεία γλυκου, 2 ώραΐα δοχεία τραπέζης, 2 κηροπήγια, 2 σιγαροΟηχαι, 2 
άλατιέραι, 12 χιάθοι χαφφέ, 1 κανάτα. Παρά του κ. Καλαμπόκη I τηγάνι και 
1 μετάλλινον δοχεΐον. Παρά του εμπόρου κ. Άγγελοπούλου 6 ζεύγη περι- 
πντρμίδων και 10 πι\/̂ . τσ ίπ . ΓΙαρά των κ. κ. Χρυσοβέργη και Κυριάκου 8*/̂  
πτ{χ. υφάσματος. Παρά της κ Βασιλείου 6 πήχ· μάλλινον ύφασμα. Παρά του 
εμπόρου κ. Στεφάνου Ταμπακοπούλου 2 ί  ζεύγη περικνημίδων, 12 περιλαί
μια, 1 σαλάκι, 6 κτένια, 12 κουβαρίστρες, 2 σάκκοι βιβλίων. Παρά της 
εύγενούς συνεργάτιδος ημων κ. ΆγαΟονίκης Άντωνιάδου 1 τόπι πανί. Τη εύ- 
Υενεΐ δ’ αΐτης παρακλησει άπέιτειλαν* η κ. Μαρία Τρικούπη 1 μάλλινον φό
ρεμα και 1 τόπι πανί* ή κ. Σμαράγόα Άνάστου δρ. 10, δ κ. Δημήτριος Σα- 
ρής δρ. 10 και ανώνυμος λεπ. 50. Τη εύγενεΐ παοακλήσει της κ. Βαλλώση 
απέστειλαν' ό έμπορος κ. Κοπίδας 20 πηχ. ύφασμα βαμβακερόν και ό κ. 
Σπηλιόπουλας δύο πετσετοσφιγκτηρας και 2 μικράς καρφίδας άργυράς.

Έ ν τέλει η εύγενής δέσποινα κ. Βαλτινοΰ άπέστειλε δίσκον ωραίου γλυκύ- 
σματος καί οί άδελφοί Βασιλάκη οι ευμενείς τής πόλεώς μας ζαχαροπλάσται 
επίσης δίσκον γλυκυσμάτων. Λεπτομερή έκθεσιν τής διαχειρήσεως των άπο- 
σταλέν των ήμΐν χρηαάτων θά δημοσιεύσωμεν εις τό προσεχές φύλλον.

01  Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Ι  Τ Ο Υ  Κ Ο Κ Κ Ο Υ
"Ε να πα ιδά κ ι τώ χ ω , ενα  ¡to ro ........
η.Ιιον ακτ ίνα , χαραυγής μ α τ ιά !  
ά χ , κα ι τ '  ά φ ίνω , ¡ t i  θα νά του  π ό νο , 
γ ιά  νά  βρεθώ  \ τη μαύρη ζ ενη τε ιά  .......

Ιούς στίχους τούτους τού άτυχούς ποιητού Κόκκου, ούς 
είχε γράψει απερχόμενός ποτε τών ’Αθηνών, έχάραξεν ή δύσ
μοιρος τού ορφανού η δη τε'κνου του μήτηρ επί τού εξωφύλλου 
της έκοοθείσης συλλογής τών ανεκδότων ποιημάτων του.

Οσοι ¿γνώρισαν τόν Κόκκον, όσους ή λύρα του ή μαγική 
εκαμε νά διελθωσι στιγμάς άρρητου άπολαύσεως, ■ όσοι παρη- 
κολούθησαν τούς επί της έλληνικης σκηνης θριάμβους του, 
ocot εκλαυσαν τόν άδικον θάνατον τού μοναδικού συγχρόνου 
ποιητού μας θά σπεύσωσι νά προμηθευθώσι την υπό τόν τ ί 
τλον «Μ αργαρίτα1.# έκδοθεϊσαν ύπό της δυσμοίρου συζύγου 
του συλλογήν τών ποιημάτων του.

Είναι εν τελειον καλλιτεχνικόν άριστούργημα τά βιβλίον 
τούτο. Γά ποιήματα ό ,τι εςοχον εχει δημιουργήσει ή θαυμα
στή τού δυστυχούς Κόκκου φαντασία, συμπεριληφθεντων καί 
τών ασμάτων τής Μαρούλας, τού Μ πάρμπα Αινάρδου καί τού 
Γερω Νικόλα. Τό έξώφυλλον εν άριστοτε'χνημα τής μαγικής 
γραφίδος τού γνωστού καλλιτέχνου μας κ. ’Αλεξάνδρου Φι- 
λαδελφε'ως. ΙΙαριστά τόν ποιητήν φέροντα κλάδους δάφνης, 
οΰς προσήνεγκον αύτώ  αί γυναίκες τής ’Αλεξάνδρειάς καί Κων
σταντινουπόλεως. Ό  πρόλογος έγράφη επίσης ύπό τού κ. Α . 
Φιλαδελφεως. Αποτελεί δε έν καλλιτεχνική πρωτοτύπω ίδιορ- 
ρύθμω σκιαγραφία τήν εικόνα, τήν βιογράφησιν τού άνδρός, 
όστις υπήρξε καί έπιστηθιώτατος φίλος τού κ. Φιλαδελφε'ως. 
Μονον τοιοΰτος πρόλογος ήδύνατο νά γραφή διά τό βιβλίον 
τού Κόκκου. Μόνον το ιαύτη γραφίς ήδύνατο νά άπεικονίσγι 
ζωηρότατα τήν έξοχον ιδιοφυίαν τού άναστηλωτού τής ελλη
νικής Κωμωδίας.

Αέν θά μείντι βεβαίως Έ λληνίς μέ καρδίαν καί αίσθημα, 
ήτις δεν θά, σπεύση νά άγοράση καί ήτις  δεν θά άναγνώση 
δακρύουσα τούς τελευταίους στίχους τού τόσον άδίκως άπολε- 
σθέντος ποιητού.

ΘΕΑΤΡΟιΝ Κ Ω Μ Ω Δ ΙΑ Σ
Ώραϊον, κομψόν, πλούσιον εις διακόσμησιν, ρυθμού ινδικού 

ένεκαινίσθη άπό τίνος τά ύπό τού κ. Μπαλάνου ίδρυθέν θέα- 
τρον, ένώ ό συμπαθής Θίασος τής Ελληνικής κωμωδίας έπηξε 
τήν φωλεάν του.

Είναι δέ πάντοτε πλήρες καί ιδία οσάκις τά  ώρ^ίακωμειδύλ- 
λ ια  τού Κόκκου άναβιβάζονται έπ ίτής σκηνής. Ό  κ. Παντόπου- 
λος,πάντοτε θαυμάσιος, πάντοτε άμ ίμητος.Ή  κ. Κωσταντινο- 
πούλου ώς καί ή κ. Χέλμη πάντοτε πρωταγωνίστρια1., πάντοτε 
δρέπουσαι δάφνας. Εις τά  δράματα ό κόσμος είναι άραιότερος. 
Τούτο άναγκάζει τόν θίασον νά άναβιβάζγι έπί τής σκηνής καί 
κωμωδίας, ώς τούς Καρβοννιάρηόεε οϊτινες έπρεπε νά διαγρα- 
φώσιν εκ τού καταλόγου τών θεατρικών παραστάσεων καί αί- 
τινες ύποβιβάζουσιν τήν καλλιτεχνικήν άξίαν υποκριτών οιος ό 
Παντόπουλος. Εις τούτο δεν πταίουσιν οί ηθοποιοί, άλλα τό 
κοινόν, τά όποιον θέλει πάντοτε νά γελά καί τά όποιον μόνον 
εις τάς κωμωδίας τρέχει πρόθυμον.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Τά παίγνια τών μικρών. Δέν πρέπει νά προσφέρωμέν ποτε εις παιδί«
παίγνια, ών ό προορισμός είναι ή κακοποίησις ζώων η ανθρώπων. Τά μαστί- 
για, τά όπλα, τά ξίφη και τά πιστόλια δέν πρέπει ποτέ νά καταλέγωνται με
ταξύ τών παιγνίων καλώς άνατρεφομε'νων μικρών, αφοί» τό παίγνιον έ/ει ση
μασίαν παιδαγωγικη'ν. Πόσοι φόνοι όλιγώτερον Οά ήριθμουντο εις τάς στατι- 
στικάς τών λαών, εάν οί παΤόες άπό της τρυφεράς των ηλικίας δέν εξοικειουντο 
εις τήν όπλοφορίαν και τήν δΓ όπλιυν διασκέδασιν.

'Η τροποποίησις του γυναικείου ενδύματος 'II υπέρ τής μεταρ- 
ρυθμίσεως τής γυναικείας ενδυμασίας ενωσις τών γυναικών εν ’Αγγλία συνήλθε 
κατ’ αυτας εις συνεδρίασιν, έν ή πολλά σχετικά πρός τήν τροποποίησιν τής 
γυναικείας ενδυμασίας συνεζητήθησαν. Έ ν αυτή δ’ άπεφασίσθη, όπο ς̂ κατα- 
σκευασθώσιν έκατομμύρια πλαγγόνων, φερουσών τό νέον γυναικειον ένδυμα. 
Αΰται έκυκλοφόρησαν καθ ’ ολην τήν ’Αγγλίαν επι τή ευκαιρία του νέου έτους, 
χρησιμεύσασαι ώς δώρα πρός τάς μικράς άγγλίόας.

'Υπεροχή τ^ς φυσικές Ιδιοσυγκρασίας τών Οηλέων επί τών άρ- 
ρένων. Κατά στατιστικούς υπολογισμούς τής ’Αγγλίας και ’Αμερικής άπεόεί- 
χθη ότι κατά τά τελευταία έτη ή φυσική κατάστασις τής υγείας τών κορασίων 
έβελτιώθη μεγάλως, ένώ ή τών άρρένιυν φαίνεται έξασθενουμένη όσημέραι.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι  Α Ι Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Ν

Μ εταςύ τώ ν μ εγάλω ν ευεργετώ ν τού έθνους δέον νά συγκαταλέ
γ ε τα ι τού λο’.πού ευλογούμενος '  πρό τίνος άποβ ιώσας έν Α ίγΰπ τω  
θεσσαλος Π ανταζης Βασσάνης, καταλρηών ύπέρ τού ’ Εθνικού ημών 
στόλου 5 ,0 0 0 ,0 0 0  δρ αχ υιών, ήτο ι άπασαν σχεδόν τήν περιουσία* του. 
— Τό θωρηκτόν Σπ/τσαι έπ ισκευασθέν εντελώ ς εν Τ ουλώ νι διετάχθη 
νά κα ταπλεύσ η  ει< Π ειραιά . —  Ά πηγορεύθη  ή άνάρτησις σημαιών 
εθ νικώ ν εις καφενεία  καί λεσχας κα ί ή άνάκρουσις τού βασιλικού 
ύμνου έν τοΐς ώδικοΤς καφενείο ις , άνευ ειδ ικής άδειας. —  Σεισμός 
ισχυρότατος έγενετο  έν Π άτραις ίυ , *2 π . μ. τής παρελθοόσης Κυ- 
ο ιαχής.

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
Σωκράτους βίος καί διδασκαλία. Τήν ύπό του γνιυστοΰ Έλληνιστού 

Έρνέστου Λασσέ συγγραφεΐσαν επίτομον συγγραφήν έπί τού βίου καί τής οι. 
δασκαλίας του Σωκράτους, μετέφρασεν επιτυχέστατα εις τήν Ελληνικήν ο εν 
Τεργέστη κ. ’Αριστείδης Καρακάρης.

Διά πάντα Έ λληνα περί τά γράμματα άσχολούμενον ή μετάφρασις αυτη 
είναι άναγκαιοτάτη

'Η Φυσις· 'Η διεύθυνσις τού Περιοδικού τής «Φυσεως» έςέδωκεν επι τη 
εύκαιοία τών Ιορτών ιδιαίτερον φυλλάδιον υπό τόν τίτλον, Είκονογραφημίν^Ι 
έπετηρις τών Χριστουγέννων, περιέχον ύλην εκλεκτήν καί ποικίλην.

'|1 Κρήτη ψυχορραγεί. Παρά τού κ. Ί .  θεοδοσιάδου έξεδόθη φυλλάδιον 
ύπό τόν άνω τίτλον.

Ο υπνωτισμός καί ή δικαιοσύντ^ Παρά τού κ. Άνδρέου Δ. Παπα- 
διαααντοπούλου, Παρέδρου δικαστοΰ παρα τω έν Άλεξανδρείφ Πολιτικώ πρ*- 
κτορείω τής Έλλάδός, έξεδόθη ωραία καί έμοριθεστάτη μελέτη έπί τού τοσον 
άπασ/ολούντος τούς φιλοσόφους τού 19ου αιώνος ζητήματος τού υπνωτισμέ 
έν σχέσει πρός τήν Δικαιοσύνην.

Τό έργον τού κ. Παπχδιχμαντοπούλου πρέπει νά άνχγνωσθή παρά πάντων 
διότι είναι τεοπνότατον, ιδιαίτατα δέ παρά τών λειτουργών τής Θέμιδος, οι* 
τινες πολλά Οά διδαχθώσιν έξ αυτού, έντελώ; άγνωστα αύτοΐς μέχρι τούδε.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Ρ κ * ν  Έ . Μ. Π ίτρα ΐξ  Οί ιιενθουντες ας άποφεύγωαιν νά ατΑλωαιν επι- 
- νττοιΛ ν .«ά  τήν Α ’ του έτοους. είναι ήρε'ρα χαράς ααί τό ρέλαν περιθώ- 

¿π0, ίλεϊ παοατονίαν εις τό αί’σθηρα τοϋτο.— Καν Εν. Μπ. Μ ίθω νη ν, 
Γϊωρία.τε παρα,αΛονρεν, ¿αν ¿π λ η ρ ο ί ή αννδρορή 1891 χα'^τόν αρ.θ τή5 

¿ΐΕοδείξεως. — Καν Αί· Γ . Κ. Κ εφ α λ λη ν ία ν . ΣυνΟρομη ελη? θη, 
Τ  ζϋμεν. — Καν Μ. 11. Κ αοαμ πάν. Φρ· χρ· 60 '/.αί δρ. 5 ΙλήτΟησαν 

αποστολή 32 ημερολογίων καί φύλλα δύο νέων συνδρομητρεών. 
Μνι^ας ευχαριστίας δΕείγενή ?Ρο ντίδα .-Κ αν Κ. Μ. Πεεραεά. Αί παρα- 
«ιί^σειξ σας όοθίταται. ©ά ληφθή δέ φροντίς πρός θεραπείαν του κακόν. 
Τ )τθω ς ούδέν' χειρότερον καί έπικινδυνωδέστερον άμαθονς ή ήμιμαθονς και 
τετυτωμένου άνθριύπου. Παντού επιφέρει άταξίαν καί «ναστάτωσιν. -  Καν 
Λ Κ. Μελί τη ν  Φρ. χρ. 10 έλήρθησαν. Εύχαριστονμεν. ^νμμορφονμεθα 
έ?κγίαις σας. — Καν Π. Μ. Σ αρ ά ντα  Έ α α λη σ εα ΐς ·  Γνωρίσατε καθνστε- 
ρούτας σννδρομητριών αριθμούς, οπως άναπληρώσωμεν αυτούς. Ευγνωμονου- 
μεν δι' ευγενή προθυμίαν καί φροντίδα. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — ^αν 
Ε  Γ  Κ 'Γ πο λο χ . Ο ίαο νο μ ία ς ’Επιστολή σας δέν Ιλήφθη. Εαν ειχετε 
«,ρατΛ,ε. αύίήν, άποστείλατε άπόδειζιν ταχυδρομείου, όπως «παιτήσωμεν παρα 
τ,νυδρ. άποζημίωσιν. -  Καν Μ. Εύ. Κ α βάλλα ν Εύγνωμονοϋμεν οι ευ- 
ν=νί προθυμίαν. Ή  κλήρωσις του λαχείου του Ημερολογίου γενήσεται την 
τελευταίαν έβδομάδα του Φεβρουάριου. Τό λάθος δέν είναι ίδεκόν μας, αλλα 
τών Τονρκ. ταχυδρομείων. Αί περί ου ό λόγος κυρία·, ούδέποτε έγραψαν Οι 
Ωρολόγια. -  Καν Α. I. Ζ. Β ώ λον. Άντίτιμον 3 νέων συνδρομών ελήφθη. 
Μυρίας ευχαριστίας δ ι’ εύγενή φροντίδα. -  Καν Εί. θ .  Λ . *Α ηδονάτεον. 
Αέν ήδυνάμεθα νά μαντεύσωμεν ότι ήλλάξατε διεύθυνσιν. Ί α  φυλ/,α σας απε- 
στελλοντο εις Ιωάννινα τακτικώτατα— Κον Λ. Λ· Μ ή νια ν . Αέν μας ειχετε 
γνωρίσει τήν ¡κ  Κισσού άναχώρησίν σας. Τά ζητηθέντα άσματα αποστελλονται 
ευχαρίστως. — Καν Μ. θ .  Μ υ τ ιλ ή νη ν . Ευχαρίστως θά οημοσιευθη. Μετ 
ευγνωμοσύνης θ’άποδεχώμεθα τήν συνεργασίαν σας, «ρκεΤ τά «ποστελλομενα να 
είναι σύντομα. — Κον Ν. 11. Κ. Β ρ α ΐλα ν . Εύγνωμονοϋμεν δι ευγενεις 
=νεργείας σας. Ιστορίας Γυναικός έστάλησαν 4 καί ούχί 3 τεύχη.—Αα Κ· . 
Μ υτιλήνην. Δημοσιεύεται εύχαρίστως σήμερον. Άντίτιμον -Εφημερίδας και 
Ημερολογίου Ιλήφθη. Εύχαριστουμεν. — Καν Α ί. Μ. 'Α θήνας. Ευγνωμο- 
νοΰμεν δΓ ενθουσιώδη συγχαρητήρια και ευχας. Εάν ηξ^ύρατε αν .. -
πικριών πληρώνονται πάντα ταϋτα Οά κατετάσσετε τάς έν Έλλάδι αναΐ.αμΟα- 
νούσας νά πράξωσί τι καλόν μεταξύ τών μαρτύρων. — Καν Α ι.  ̂ · Φι 
πούπολιν. φρ . χρ. 20 έλήφθησαν. Ημερολόγια άπεστάλησαν. Ε υχαρ ιανυ- 
μεν δι’ εύγενή φροντίδα -  Καν Σ. Ρ . Μ υ τ ιλ ή νη ν . Δέν ύπάρχει λογος ευ
χαριστιών. Δέν σάς εΐχον άποσταλή τά ? φύλλα διότι έξετυποϋντο ταινίας και 
δέν είχε κρατηθή ή διεύθυνσις σας.— Κον Κ. II. 'Ρ έθυμ νον . Ειχον απο-
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ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

[ έ θ ά  έπεθύμουν, κύριε ιατρέ, προσεθηκε, νά μοι έπιτροφητι νά μ=.νω ί.σ=τι 
έδώ έπί τινας ημέρας, όπως σκεφθώ περί τής τύχης μου και λαβω ώρισμενην 
τινά άπόφασιν. ©έλω νά σωθώ άπό τήν δυστυχίαν, απο το Ονειδος της ατι
μίας, εις ήν ενδεχόμενον νά περιπέσω ορφανή καί άπορος ώς είμαι. ^Σκέπτομαι 
νά ζητήσω ασυλον έν μοναστηρίω καί νά άφιερώσω τόν βίον μου εις περιθαλ- 
ύιν πασχόντυιν έν τινι νοσοκομείω αΟελφών. Και Οια κινήσ&ως ταχ,.ας η κορη 
έπεσε πρό τοϋ ιατρού γονυκλινής καί λαόοϋσα τήν χειρά του περιεβρεχεν αυ
τήν διάτων δακρύων της. Σάς ικετεύω, έλεγε, μή μέ διώκετε σήμερον. ^
I Ό  Γερδέ ήγέρθη άποτόμως καί άνήγειρε τήν νεάνιδα. ’Εφαίνετο πολύ συγ- 
κεκινημένος. Μ έ φωνήν τρέμουσαν τή είπε : Δεσποινίς, ό,τι μοι Τ - τ . ../α. 
αδύνατον. Τό καθήκόν μου μοί άπαγορεύει, νά τό πράξω. Δυστυχώς έχομεν 
έδώ πολύ περισσοτέρους ασθενείς η κλινας και εάν σάς επιτρέψω εά με.νη .,^θά 
σοντελέσω εις τό νά άποθάνη ίσως άλλος άσθενής έπικινούνως πάσχων, ον δέν 
θά δεχθώμεν εάν δέν κενωθή ή κλίνη σας. ’Εν τούτοι; ή θέσις σας με συγκινει 
μεγάλως καί επιθυμώ νά σάς φανώ κατά τι χρήσιμος. 'Επιτρέψατε μοι Ιρωτη'- 
«ει; τινάς. Ζήτε μόνη ; Ιΐοϋ κατοικείτε ; ’Ίσως ώς έκ τής ασθένειας σας θα ευ- 
ρώκβσθε έατερηρ,ένη τών άπολυτως αναγκαίων καί . . . .  ^
 ̂ — ΤΩ ! Κύριε, άπήντησεν έκείνη, ένω ζωηρόν Ιρύθημα έκάλυψε τάς παρειάς
της, δέν ’έ/ω άνάγκην χρημάτων. Έ χ ω  μικράς τινας οικονομίας,^ όπως ζήσω 
κατά τάς ποώτας ημέρας τής εξόδου μου, ελπίζω δέ ότι τά κατάστημα οπερ 
μοί παρείχε μέχρι σήμερον εργασίαν, δέν θά μοί άρνηθή ήδη τοιαύτην. Δεν 
φοβούμαι τόσον τήν δυστυχίαν, όσον τήν μόνωσιν, έν ή ζώ . Καί Ιάν έπιθυμώ 
V» αφιερωθώ εις τούς πτωχούς, τούτο είναι διότι θέλω νά μείνω πάντοτε αξία 
τού εντίμου ονόματος, δπερ οί γονείς μου μοί ¡κληροδότησαν.......

σταλή 10, εις αύτά δέ προσετέθησαν ίτι 5. Εύγνωμονοϋμεν δι’ ευγενή φρον
τίδα — Καν Β . Μ. Κ. Ά γ « .  Δρ· 19 έλήφθησαν. Εύαρεστήθητε νά πληρο- 
φορηθήτε παρά τών κ. κ. Κοντογ, έάν ¿πλήρωσαν συνδρομήν π. έ. εις ποιον 
¡πλήρωσαν αυτήν καί ποιοι είναι οί άρ. τών σχετικών άποδείξεών των. — Καν 
Α. I. Π. Βώλον. Χρήματα έλήφθησαν. Ημερολόγια φαίνεται οτι άπωλέ- 
σθησαν έν τω ταχυδρομείο». Άποστέλλονται εύχαρίστως έ< νέου Άποστελ- 
λόμενον δημοσιευθήσεται. — Καν 11- Ε. Καλαιράτοον. Εστάλη. Αντίτιμον 
αποστέλλετε εις 'Ρουμανικά γραμματόσημα. — Κον Κ. Δρ. Ημερολόγια 
30 άπεστάλησαν — Κον Κ. II. Σωζούπολιν Δυστυχώ; οί χρυσοδεθέν- 
τες τόμοι τοϋ Δ' έτους ένεκεν απροσεξίας τοϋ βιβλιοδέτου φερουσι τίτλον 
Έιοημερίς Κυρών αντί κυριών. Τοϋτο μάς ήνάγκασε νά τούς καταδικάσωμεν 
εις αχρηστίαν, νά άναμείνωμεν δέ όπως δεθώσι νέοι. Ελπιζομεν ότι αί εν Σω- 
ζουπόλει κ. κ. συνδρομήτριαί μας πρός υμάς πάντοτε άπευθυνονται δι’ ό,τι δή
ποτε άφορά εις τήν Έ φ . τών Κυριών. — Καν Ε. Δ. Κλ. Γοελάζεον Τα 9 
ημερολόγια άπεστάλησαν ύμΐν εγκαίρως, καί εν προς την εν Κ/πόλει θυγατέρα 
σας. Άντίτιμον αποστέλλετε έντός συστημένης επιστολής εις Ρωμουνίκόν χαρ
τονόμισμα. — Καν Φλ. Φ. Κ έρκυραν. Μυρίας καί θερμάς ευχαριστίας δι’ 
εύγενή φροντίδα. Δρ. 40 έλήφθησαν. 20 ήμερολόγια άπεστάλησαν. — Κον 
Α. Μ. "Οδησσόν. Εύγνωμονώ δι’ ειλικρινείς ευχάς και ενθουσιωοεις υπερ 
Έ φημ Κυριών κρίσεις. Εύθύς ώς ευκαιρήσω ολίγον απαντήσω εις ευγενή 
επιστολήν υμών. 40 Ημερολόγια άπεστάλησαν εγκαίρως. Καν Μ- Δ. Μ. 
Φχνάρτον Ήμερολόγιον απεστάλη. Ούοεν φύλλον εληφθη. Καν Μ. Κ. 
Σπέτσας. Τά ήμερολόγια άπεστάλησαν. Ή  επιστολή σας δέν έλήφθη. Εάν 
ήτο συστημήνη, γνωρίσατε ημίν αρ. αποοειξεως. Καν Ε ι. I. Ρ . Αθήνας. 
Έ π ί τοϋ παρόντος περιορισθήτε εις μεταφράσεις. Αλλως οταν έλήφθη τό χει
ρόγραφόν σας τό φύλλον τοϋ νέου ’έτους είχεν εκόοθή. Κον. I. Στ. Βερδεάν- 
σααν. Ή  κ. Εύ. Κ. είχε έπιστρέψει τά φύλλον καί δι’ αύτά διεκόπη ή πρός 
αύτήν αποστολή του.—Καν Ζ. Θ. Σ. ΙΙεεραεα, Μ. ©. Γρ. Κεφαλληνίαν, 
Έ  Π. 0 ! .  ’'Αρταν, Ν. Σ. Βώλον, II. Κ. Κεφαλληνίαν, Έ . Γ. Κ. 
Βώλον, Α. Β. Ναύπακτον, Θ. Γ· Πάπα Πέτρε, X Ευ. Τύρναοον, 
11. Π. Β. Κεφαλληνίαν, Αί. Γ. Κ. Κεφαλληνίαν. Σύνδρομα! έλήφθησαν 
Εύχαριστοϋμεν. — Καν Αί. Η. Κ. ’Άρταν. Εύγνωμονοϋμεν δΓ εγγραφήν 
νέων συνδρομητριών. Χρήματα έλήφθησαν.

ΣΤΜΒΟΤΛΑΙ
Πώς καθαρίζονταε κηλΐδες οξέων καρπών ή ή σκουρεά έπί 

άσπρορρούχων. Βρέξατε έυ κηλιδωμένον μέρος και θέσατε έπ’ αύτοϋ άλας 
άψίνθου, μεθ’ ο καί τρίβετε επανειλημμένο»;. Ανάψατε μετά ταϋτα 3 — 4 
σπίρτα τοϋ μαγειρείου καί κρατήσετε τό κηλιοωθεν μέρος ύπερθεν τής φλογος 
τοϋ καιομένου θείου τω» σπίρτων. Η κηλις εξαφανίζεται.

Ό  σοφάς ¡ψιθύρισε βαθύτατα συγκεκινημένος. Θέλετε νά μοί άφήσητε τήν 
διεύθυνσιν σας, δεσποινίς ;

Ά κ τ ί; χαράς πάραυτα σβεσθείσα έ'λαμψεν εϊς τά ό'μματα τής νεάνιδος. Δε
σποινίς Ώβρύ, άπήντησεν, όδός Αγίου Ιάκωβου, άρ. 312. Είναι πολυ πτω
χή συνοικία.

Ό  ιατρός ¡σημείωσε τήν διεύθυνσιν, ένω εκείνη ψιθυρίζουσα εύ-χαριστίας 
άπεσύρετο.

Άφοϋ ό ιατρός Γερβέ έμεινε μόνος,έστήριξε τήν κεφαλήν έπί τοϋ άγκώνος καί 
έβυθίσθη εις βαθύτατον ρεμβασμόν.

Τήν έπαύριον είσήρχετο εις τήν οικίαν, έν ή κατώκει ή κόρη. 'Οδηγηθείς πα
ρά τής Ουρωροϋ άνήλθεν εί; τά πέμπτον πάτωμα καί όνι^μάζων έαυτόν εκρουσε
πρό τής πρώτης θύοας.

Ή  θύρα ήνοιξε πάραυτα καί ή κόρη τοϋ νοσοκομείου εύρέθη ενώπιον του. 
Έφερεν έσθήτα μέλαιναν, άπλουστάτην, καί ή ξανθή της κόμη πλεγμένη εις 
δύο χονδρού; πλοκάμους, έφθανε σχεδόν μέχρι τής γης. Ή  χροιά της ήτο ε’ι- 
σέτι ώχρα καί μέλας κύκλος περ'έστεφε τούς μεγάλους καί ώραίους οφθαλμούς 
της. Χωρίς νά ε’ίπη λέξιν άπήντησεν εις τόν χαιρετισμόν του ιατροΰ, υποκλι- 
νομένη μετά σεβασμού, έρυθριωσα οέ και κάπως ανήσυχος, ετεινεν αυτώ κάθι
σμά. Μετά ταϋτα μετά συγκινήσεως καταφανούς έδειξε διά τής χειρός εικόνα 
άνηρτημένην άπό του τοίχου καί είπε : Ή  μήτηρ ¡Ιου,—φαινομένη οτι έθετε 
τήν σκιάν αυτή; μεταξύ τοϋ τέκνου της και τοϋ ξένου έπισκεπτου.

Ό  ιατρός έν άμηχανία ύπεκλίθη. Μεθ’ ο καί έν αύξούση συγκινήσει τή είπε: 
Δεσποινίς, όσα μοί ε’ίπετε χ^θέ; περί τής προθέσεω; σας νά εί έλθητε εις μονα- 
στήριον μέ συνεκίνησαν. Έσκέφθην ότι ή νευρική κατάστασις εις ήν ευρισκε- 
σθε, τά δυστυχήματα, άτινα σάς έπληξαν μ έχά σήμερον, τέλος ή θέσις σας 
οάς ένέπνευσε σχέδιον, το οποίον πιθανώς να αντικειται προ, τας κλ.σ=ις, ως 
αντιβαίνει πρός τήν νεότητά σας. Ένόμισα λοιπόν καθήκόν μου νά σάς άποτρέ- 
ψω έπί τοϋ παρόντος τούλάχιστον τής σκληράς θυσίας, εις ήν σκέπτεσθε νά 0- 
ποβάλλητε τήν νεότητα καί τήν ζωήν σας. Καί τοι ό κύκλος, έν ω ζώ  είναι 
λίαν περιωρισμένος, μοί έπιτρε’πει ούχ ήττον νά σάς εϋρω θέσιν πλέον άνάλογον



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

'Η υ γ ιε ιν ό τ ε ρ α  κ α ύ σ ιμ ο ς  ύ λ η . Οίκεκβυμένοι ή'δηγαιάνθρακες, ου; συ
νήθως μετα/ειριζόμεθα πρός θέρμανσιν, είναι εντός καλώς άεριζομένης θερμά
στρας ή υγιεινότατη των καυσίμων υλών ώς και ή μάλλον οικονομική. Καίει 
•/ωρις νά παράγη καπνόν, ουδόλως δ’ Ιπηρεάζει ουτε τό χρώμα τών επίπλων 
ουτε τα ; εικόνας τών θερμαινόμενων δωματίων.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Λ ο υ κ ά ν ικ α . Λαμβάνετε 2 οκ. χοίρινον κρέας άπα/ον και μίαν οκάν βοειον 

κημάν, εξ ού άφαιρεΐτε ολα τά νεύρα. Κόψατε όλα όμου εις λεπτόν κημάν. 
Προσθέσατε μίαν όκ. λαρδί (χοίρινον πάχος) κομμένον εις τεμάχια λεπτά και 
ο-/ι πολύ μεγάλα. Άναμίξατε όλα όμού προσθέτουσαι 100 δρ. άλας, 8 δρ. 
πιπέρι κοπανισμένον, 8 δρ. ακοπάνιστον και 15 δρ. νίτρον ποτάσσης. 
■Ανακατώσατε όλα όμου και άφήσατέ τα επί 24 ώρας. Λαμβάνετε τότε τό 
χονδρόν παχύ έντερον χοίρων, τά ξύετε έσωθεν και τά πλύνετε επανειλημ
μένους. Γεμίσατε καλώς αυτά με τό άνω μΐγμα και τά δένετε καλώς Ικατέρω- 
θεν, αφού πεισθήτε ότι είναι καλώς πιεσμένα και ότι δεν υπάρχει κενόν εν αύ- 
τοΐς. Θέσατέ τα τότε εις μεγάλην λεκάνην και σκεπάσατε' τα μέ άλας και νίτρον, 
πλακόνουσα αυτά εν τή λεκάνη διά βαρέος λίθου. Τά αφήνετε ουτω 8 ημέρας 
και μετά ταϋτα τά άναρτάτε υπό την καπνοδόχον, μέχρις ού στεγνώσουν εντε
λώς. Τότε τά σφίγκετε διά σπάγγου και τά τρίβετε καλώς έξωθεν μέ κατακα
θίσματα οίνου τά όποια έχετε βράσει προηγουμένως μέ θυμάρι, δάφνην και 
φασκομηλιάν. Τά κρεμάτε και πάλιν υπό την καπνοδόχον και όταν ξηρανθώσι 
καλώς τά περιτυλίσσετε εντός /άρτου, τά θέτετε εις κιδώτιον, εν ω ρίπτετε αρ
κετήν στάκτην, ώστε πανταχόθεν νά περιβάλλωνται υπ* αυτής και τό τοποθε
τείτε εις μέρος στεγνόν φυσικής θερμοκρασίας. Τριύγονται ώμά και είναι γευ- 
στικώτατα.

1ΑΗΑΗΑΙΑ. ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ν· Κ· Π Ε Π Α Σ  οπί της όόου Σταδίου

Περισσότερα χρήματα δαπανώμεν εις τα ψιλικά, ώς λέγουσι συνήθως, ή εις 
τά φορέματα καί υποδήματά μας, άτινα άποτελουσι την κυρίως περιβολήν. 
Περικνημίδες καί ρινόμακτρα. άλεξήλια καί χειρόκτια είναι καί διά τους άν- 
εδρας καί 0·.ά τάς γυναίκας απαραίτητα, σπανίως όμως καί καλής ποιότητος, 
εάν δεν ίναι πολυ ακριβά.

Μόνον τό νεοσύστατον Ιπί τής όδού Σταδίου κατάστημα ψιλικών τού κ. Ν. 
Πέπα συνδυάζει τό εύωνον μετά τής άρίστης ποιότητος τών πωλουμένων πλου
σίων καί ποικιλωτάτων ειδών τής γυναικείας καί ανδρικής ενδυμασίας.

Τό συνιστώμεν θερμότατα εις τάς κ κ. άναγνωστρίας μας. Μία έπίσκεψις 
μόνον αρκεί, όπως πεισθώσιν ότι ή σύστασίς μας είναι ευεργετική.

πρός την ανατροφήν καί τάς διαθέσεις σας εκείνας, ήν θεωρεΐσθε υπε/ρεωμένη 
νά Ικλέξητε, θέσιν, ήτις θά σάς εξαγάγη τής μονώσεως καί Ιγκαταλείψεως εν ή 
ζήτε. Μετά τινα χρόνον Οά μέ ευχαριστείτε ίσως διά την συμβουλήν, ήν σάς 
δίδω σήμερον καί δέν θά σκέπτεσθε πλέον τό μοναστήριον.

Θέλετε νά άσχοληθώμεν από κοινού εις άναζήτησιν καταλλήλου οι* υμάς 
θέσεως ; Καί άναγκάσας τήν νεάνιδα νά καθεσΟή απέναντι του, ή'οξατο άπα- 
ριθμών τά διάφορα επαγγέλματα, εις ά ήδύνατο αύτη νά άσχοληθή. Βαθμηδόν 
όμως καί κατ’ ολίγον, όλως ανεπαισθήτως, ήρξατο απομακρυνόμενος τού επι
πόνου τούτου θέματος, ίνα μετά τής νεάνιδος μεταβή νοερώς εις τάς γελοέσσας 
άκτας τής ποιήσεως, τού ιδεώδους καί τών ρεμβασμών.

Βεβαίως ή λέξις έρως δέν ώνομάσθη μεταξύ των έφαίνετο μά?αστα ότι πάσα 
περί τού αισθήματος τούτου ιδέα απείχε μακράν τής διανοίας άμφοτέρων. ’ Ιόν 
τούτοις ή ακτινοβολία αυτού έφαίνετο διαχεομένη εις τό μικρόν δωμάτιο^, καί 
τό άρωμά του έμοσχοβόλει άνά τήν ατμόσφαιραν, έν ή ό Γερβαίς έφαίνετο ώς 
εν μέθη διατελών.

’Αλλά ταυτοχρόνως έκ τού μικρού τούτου καθαρωτάτου δωματίου καί έξ 
αυτής τής νεάνιδος ανεπνέετο τόση ευωδία αρετής καί άγνότητος, ώστε πάσα 
έκδήλωσις έρωτος — έν σχέσει πρός τήν διαφοράν τής κοινωνικής θέσεως τών 

δύο νέων — ήδύνατο νά θεωοηθή ώς υβρις κατά τής νεάνιδος.
Τέλος ό ιατρός άπεσύρθι^, άφού συνεφωνήθη όπως ή νεάνις σκεφθή περί τού 

έργου εις ό θά έπεδίδετο καί τώ γνωρίση τήν άπόφασίν της δΓ επιστολής της.
’Από τού παραθύρου της κεκρυμμένη όπισθεν τών παραπετασμάτων της ή 

Βασιλική παρηκολούθει τον άπομακρυνόμενον νέον μέ βλέμμα σπινθηροβολούν 
έκ /αράς. Εμπρός ! Έψιθύρισε καθ' Ιαυτήν. Είναι ιδικός μου, άλλά πρέπει 
νά προσέξω πολύ.

ΤΗτο παράδοξος χαρακτήο ή νεάνις αυτη. Έ ν ΙΙαρισίοις υπάρχει χίλιάς 
όλη τοιούτων παραδόξων νεανίδιον, αίτινες ήξεύρουσι τά πάντα, έννοούσι τά 
πάντα, αίτινες τουλάχιστον διά τής φαντασίας ένεβάθυναν εις τά μυστηριωδέ- 
στατα τών κακών, καί αί όποΐαι καί τοι φυσικώς είναι άγναί, άπώλεσαν όμως 
προ πολλού ήδη τήν ηθικήν έκείνην χάριν, ήτις ονομάζεται άγνότης.

ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣ ΙΟΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ»
H O T  Ι Ι Ρ Ο Μ Η β Ε Γ Ε Σ Θ Ε  Ω ΡΑΙΑ Κ Α Ι Ε Γ Θ Η λ Α  ΕΠ ΙΠ Α Α

Ό  Σεπτέμβριος είναι ό μί-,ν τών προμηθειών νε’ων επίπλων. Ή  νε'α οίχί» 
ε ί; ην μεταν.ομιζόμεθα είναι εΰρυχωτέρα τής παλαιας και έδώ μία τράπε,α, 
Ικεΐ έ'ν Ιρμάριον, άλλα/ ου μια ιματιοθήκη απαιτείται πρός ουμπλήρωοιν τής 
Ιπιπλώσεως τών νέων δωματίων.

’Άλλοτε, διερ/όμεναι τήν οδόν Σταδίου, έρρίπτομεν έν βλε'μμα εις τό ΙκεΤ 
γνωστόν διά τήν εΰθηνίαν και καλλαισθησίαν του Ιπιπλοπωλεΐον του κ. Μ. 
Μουστάκα, και χωρίς κόπον έπρομηθευόμεθα τά άναγκαιοΰντα διά τάς νέας οι
κίας μας έπιπλα. —

Σήμερον τό έπιπλοπωλείον τοϋτο μετεφέρθη επί τής όδοΰ Ά γιας Ειρήνης 
άριθ. 18. Έ ν αύτώ ή λεπτουργική καί ή επιπλοποιία ποοήχθη εις αληθή καλ
λιτεχνίαν, μία έπίσκεψις δέ άοκεΤ, ίνα πείση καί τήν μάλλον ίδιότροπον, ότι 
προμηθευτήι τών επίπλων της έσται ό κ. Μ. Μουστάκας, του Οποίου καί *! 
τιμαί είναι άληθώς κατώτεραι παντός συναγωνισμού.

Γ Α Λ Α Κ Τ Ε ΡΑ , ΒΟ ΤΤΓΡΟ Ν  ΝΩΠΟΝ, ΚΤΛ.
Ή  έποχή τών γαλακτερών ή'ρξατο. Τά γάλατα κατά τό έτος τοϋτο είναι 

•υγιεινότερα καί γευστικώτεοα τών άλλων έτών. Ή  διά γαλακτερών θεραπεία 
κατέστη του συρμοϋ, ίδια διά τούς άδυνάτους, τούς έν άναρρώσει, τούς νευρι
κούς καί άναιμικούς. Άφίνομεν τά μικρά, ων ή κυρίως τρορή αποτελείται άπό 
γάλα, νωπόν βούτυρον καί κρέμα. Ά λλά  που νά εΰρη τις γάλα άδολον, κατό
πιν τής συστηματικής πλέον καταστάσης άναμίςεως αύτοϋ μεθ’ ϋδατος; Συνι- \ 
στάται ύμΐν τό γαλαχτοπωλεΐον του χ .Γ ια ννέτσ ο υ  έν όδω  Π ραξιτέλους 
ά ρ ιθ  5  ώ ; παρέχον γάλαπα/ύ, γλυκύ καί άρωματικώτατον, νοιπόν βούτυρον 
υπερτερούν καί τά ωραιότερα τής Κων/πόλεως καί ιοά φρεσκότατα εκ τών 
άθηναικών γωρίων συλλεγόμενα. Επειδή δε πολλοί έδήλωσαν οτι έπιθυμοϋσι 
κά προγευματίζωσι παρά τώ κ. Γιανε'τσω ούτος έπρομηθεύθη καί σοκολάταν 
άρίστην καί μέλι γνήσιον τοϋ 'Ρμηττοϋ, ές ού πωλεΐ καί εις οικογένειας πρός 
1,60 τήν όκάν. Διά τοϋ αϋτοϋ ευωδέστατου μέλιτος κατασκευάζει καί αντί άλ
λου γλυκίσματος το έθνικώτατον τών γκυχυσμάτων μας ατροπλαστους λου
κουμάδες έκ ριζαλεΰρου. Αί τιμαί δ’ αυτών τών ωραίων προϊόντων τής γα
λακτοκομίας τοϋ κ· Γιανέτσου μετριώταται. Διά τά σχολεία καί τά μεγάλα 
καταστήματα κάμνει τιμάς ιδιαιτέρας.

Ο Α Γ Γ Λ Ο Σ  Ο Δ Ο Ν Τ Ο Ϊ Α Τ Ρ Ο Σ  
Μ »  J O H M  S .  Y V A M Í E R

Π τ υ χ ι ο ΰ χ ο ς  τ η ς  έ ν  ’Α γ γ λ ί α  Χ ε ι ρ ο υ ρ γ ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς .  

Δ έ χ ε τ α ι  έ π ι σ κ έ ι ( ; ε ι ς  ά π ό  τ η ς  9  π .  y,, μ έ χ ρ ι  τ η ς  6  μ .  μ .  

έ ν  τ η  ο ί κ ί α  α / έ τ ο ΰ .  έ ν  Ό δ ώ  Ν ο τ α ρ α ,  8 9  π λ η σ ί ο ν  τον 
Ν έ ο υ  θ ε ά τ ρ ο υ  έ ν  Ι Ι ε ι ρ α ι ε ϊ .

ΝΕΟΣ φοιτητής, άρίστης μορφώσεως καί αγωγής, συνιστώμενος θερμώς 
καί παρ’ ημών ζητεί παραδόσεις. Ή  διεύθυνσίς του εις τό γραφεΐον μας.

’Ορφανή πατρός καί μητρός, τυχούσα έπιμεμελημένης αγωγής, ή Βασιλική 
άντεμετώπισε ενωρίτατα τήν θέσιν τη; καί παρά νά γείνη υποδιδάσκαλος ή υ
πάλληλος εμπορικού καταστήματος ή άποτυχούσα ηθοποιός, ή νά ασπασθή ε- 
λαφρόν βίον, προετίμησε νά επιδίωξη ~άση δυνάμει γάμον μετ’ ανδρός οιου* 
δήποτε τήν μορφήν, τήν ηλικίαν, τό επάγγελμα, ápxtí νά ήτο πλούσιος. Έ * 
συντηρηθή είργάζετο κατ' οίκον, προφυλασσομένη ούτω άπό τούς κινδύνους, 
εις ους ή νεότης καί ή καλλονή της τήν εξέθετε. Αίφνης ήσθένησε και ήναγκα- 
σθη ελλείψει πόρων καί περιθάλψεως νά ζητήση άσυλον εν τώ νοσοκομεία*.

Ά πό τής πρώτης στιγμής καθ’ ήν είδε τον διάσημον ιατρόν ε’νόησεν ούτως 
είπειν, τήν εύκολον τής μεγάλης ταύτης καρδίας κατάκτησιν. Ει/εν εννοήσει 
ότι εάν μικρός σπινθήρ έρωτος είσεχώρει έν αυτή, τάχιστα ό σπινθήρ ούτος θά 
μετεβάλλετο εις φλόγα, μέλλουσαν νά τήν κατακαύση ολόκληρον. ’ Εντεύθεν η 
μικρά κωμωδία, ή πονηρά παγίς, ήν είχε στήσει πρός τον ιατρόν κατά τήν ημέ
ραν τής έκ τού νοσοκομείου εξόδου της.

Μετά παρέλευσιν δύο μηνών άπο τής πρώτης τού ιατρού έπισκέψεως εν τω 
οίκίσκω τής πτωχής έργάτιδος, ούτος ερωτευμένος μέχρι τρέλλας, παρημελει _ 
τάς ποοσφιλεστέρας του εργασίας, Ιλησμόνει τά βιβλία του, έσυρε τήν ζ ω ή ν  του 
κενήν, συντετριμμένην.

Πάντοτε περιβεβλημένη μέ τον πέπλον τής άγνότητος καί αρετής ή Βασι
λική Ώορύ τον έκράτει εις σεβαστήν α π ’ αυτής άπόστασιν, λάτρην ένθερμον και 
ενθουσιώδη. Ό ταν δ’ ειδεν αυτόν έξιχθέντα εις παροξυσμόν έρωτος υπερβολι
κού ή πανούργος κόρη, τώ έγραψε τήν ακόλουθον επιστολήν :

«Κύριε καί σεβαστέ καθηγητά.
Συγγνιύμην εάν σάς γράφα* άποτόμως καί άνευ προοιμίων. Είμαι τρελλτ, εκ 

λύπης. Μέ συκοφαντουσι διά τάς πρός με επισκέψεις σας μέ τρόπον τόσον κα
κοήθη, ώστε κλαίω κατά τήν στιγμήν ταύτην μέ πύρινα τής ψυχής μου δά
κρυα. Ό  ιδιοκτήτης τής οικίας, έν ή κατοικώ, παλαιός φίλος τής άτυχούς μ7!“ 
τρός μου, μέ επεσκέφθη σήμερον καί έν όνόματι εκείνης, ής ή μνήμη διευθύνει 
πάσαν πράξιν τού βίου μου,μέ έπέπληξε πικρώς διά τήν ελαφρότητα τής &1** 
γωγής μου. ί ακολουθεί)


