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I  01 ΝΟΜΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΓΥΝΛ1Κ0Σ
F " Ο οίκος, λέγουσι πάντες, είναι τόβατίλειον τής γυναικός και 
■«ϋόείς διενοήθη ποτέ να τή διαφιλονεικήση τούτο». Παρο.μιώ- 
«,ς και κενή φρασις παοομοία προς τάς ποιητικά; έκείνας, δ ι’ών 

■  γυνή τιτλοφορείται άγγελος του Ηεοΰ. άπό του όποιου όμως, 
ΐϊριόττ,ς ευκαιρία; δοθείσης, άποσπώσι τάς πτέρυγας ή άνθος 
ώραιον και ευώδες, τδ όποιον ευχαρίστως άποφυλλίζουσι και 
ρίπτουσιν είς τον βόοβορον.

Ινα τις βασιλεύς, ύφίσταται ή ανάγκη βασιλείου, έφ’ ου 
υ» έξασκώνται τα βασιλικά αξιώματα. Ό οίκος λοιπόν είναι 
τό βασίλειον τούτο. ’Αλλ’ ό οίκος είναι λεξις περιεκτική, εν ή( 
Συλλήβδην περιλαμβάνονται σύζυγοι, τέκνα, ύπηρέται, έπιπλα 

Γ*ινητά και ακίνητα. Έρωτώμεν δ έ : ή γυνή βασιλεύει επί 
τον συζύγου έν τφ  οίκφ; Ό χι, άφοΰ ό άνήρ είναι απόλυτος 
'ρχηγδς αυτού. Βασιλεύει έπι των τέκνων; ’Ό χι, άφού ό πατήρ 
‘■/μι απόλυτον επί τής ανατροφής καί τή ; τύχης αυτών δι- 
**'.06οσίαν. Βασιλεύει έφ’ έαυτής ; Ό χι άφού ή γυνή οφείλει 

Χοήν είς τον άνδρα. Βασιλεύει επί των υπηρετών ; ’Ό χι, ά- 
?5Μ ο άνήρ δύναται να έκ.διώξη ή νά προσλάβη έν τφ  οίκφ, 
WTiva θεωρεί κατάλληλον. ’Επί των έπίπλων καί κτημάτων;

Λ, Υ — « \ > ν , - » η ,  ι  «a fo j κατα τον νομον οντε τκ προσωπικως ανηκοντά αυτη 
"βεν ούναται νά διάθεση. Τί μένει λοιπόν έν τφ  οίκφ, άφαι- 
ρουμενών των συζύγων, των τέκνων, των υπηρετών, των 
ε~'·~λων καί κτημάτων, τ ί μένει, λέγομεν, έν τφ  οίκφ, έν φ

■ .Αχ~ι/,ε ύ ε ι η γυνη;
Β Α ι σκέψεις αύται έπήλθον άθρόαι είς τό πνεύμα μας έπι τη 
; άτυχούς γυναικός, πρςσελθούσης κατ’ αύτάς είς τό γρα-

φείόν μας καί ζητούσης βοήθειαν, όπως άπομακρυνθή των ’Α
θηνών καί ζητήση πόρον ζωής είς έπαρχιακήν τινα πόλιν.

«Ε ίμαι έγγαμος», έλεγε κλαίουσα ή δυστυχής, «καί εχω  
έν μικρόν· Ό σύζυγός μου είναι τεχνίτης, άλλά μέθυσος, παί
κτης, οκνηρός. ’Ολίγους μετά τον γάμον μα; μήνα; ήρχισε 
νά πωλή εν πρό; έν τά πτωχικά έπιπλα, άτινα οι γονει; μου 
μοί έδωκαν ώς προίκα. Δεν μάς έμε'/εν άλλο ή η κλίνη, μία  
ξύλινη τράπεζα καί έξ καθίσματα. Τά επώλησε καί αύτα, δι
ότι είχ εν άνάγκην χρημάτων, ινα παίξη· Ήναγκάσθην νάγεινω  
πλύντρια, ινα μή άποθάνω της πείνης. Ευθύς -ώς τελείωση η 
πλύσις καί έννοήση, ότι έπληρώθην, μεθύει και με ξυλίζει, 
ίνα τφ  δώσω ο,τι διά του ίδρώτος καί τής εργασίας μου εκερ- 
δισα. Μέχρι τοΰδε ήνεχόμην όλα αύτά τά μαρτύρια, οιοτι ει- 
ξεύρω, ότι ό κόσμος είναι κακός ‘/.αί ότι οίΔουν πάντοτε άδι
κον είς τό άούνατον μέρος, εις τήν γυναίκα. Αλλά τώρα δεν 
υποφέρω πλέον. Ο άθλιος εχει και ερωμενην μεο'α εις τήν 
αυλήν, όπου κατοικοΰμεν. Η ζωή μου κατηντησε κολασι;.

»θά  φύγω, θά δώσω των ματιών μου, γιά  νά μή καμω 
κανένα κακό και πάρω καί τό παιοί μου στό λαιμό μου.»

Καί διατί, τήν ή ρώτησα, δεν προτιμάς νά διαζευχθης του 
άνδρός σου παρά νά έκπατρισθής;

«Διότι μοί είπεν ό δικηγόρος, ότι δεν έχω νόμιμον αιτίαν 
διά τό διαζύγιον.

„—Μά πέρνει τά λεπτά μου καί με άφίνει καί πεινώ.
»— Άδιάφορον, είπεν ό δικηγόρος. Ή περιουσία τών σΦζύ- 

γων είναι κοινή, και ό άνήρ είναι διαχειριστής αυτή; κατά 
τον νόμον.

»— Μά έχει άλλην γυναίκα.
»— Αί ! άνδρας είναι, τ ί πειράζει; είπεν ό ο ικηγόροςλ/εύ^ϋν.
»’Έπειτα με φοβερίζει, πώς θά μου πάρη τό παιδί νά τό 

όώση είς τήν άλλην. Τί νά κάμω», συνεπερανεν η ουστυχής 
όλολύζουσα. «Μοί έρχεται νά χάσω τόν νοϋν μου».

Ί3 ιστορία τή ; γυναικός ταύτης, ιστορία φρικώδης καί άπο- 
τρόπαιος, είναι ή ιστορία πλείστων γυναικών, ει μή τής μεγα- 
λητέοας υεοίδος.* » ’  « ι



2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

'Β γυνή άνά πάσαν κοινωνικήν τάξιν, κάτοχος μεγάλης πα
τρικής περιουσίας ή μικράς, έξαρτφ καί αυτήν τήν καθημερι
νήν διατροφήν της άπδ τάς διαθέσεις του άνδρός. Ούδέν δ’ 
άλλο υποβιβάζει τήν ηθικήν τής γυναίκας ύπόστασιν, δσον ή 
υλική αύτη άπδ του άνδρδς έξάρτησις.

Πώς ό νόμος τιμωρεί τον άσωτον, πώς δεσμεύει τον πνευ- 
ματικώς ανίκανον, πώς χειραγωγεί τον ανήλικα; άφαιρών απ’ 
αύτών τδ δικαίωμα τής διαχειρίσεως τής περιουσίας των. Ό  
μή δικαιούμενος να ίχη  τι, άνήκον αϋτω, ύπδ τήν ιδίαν αυ
τού κατοχήν καί κυριότητα είναι πολιτικώς καί ηθικώς νεκρός. 
Διότι κατέχειν είναι ίσον πρδς τό δίδειν, συντρέχειν, δράν, ζήν.

Ζητήματα λοιπόν λεπτότητος καί αξιοπρέπειας εύρίσκονται 
στενώς συνδεδεμένα προς τδ χρηματικόν καί διαχειριστικόν 
ζήτημα, ό νόμος δέ ό παραδίδων εις τήν αποκλειστικήν κυριό
τητα καί διαχείρησιν τού άρδρδς τήν περιουσίαν τής γυναι- 
κδς καταδικάζει αυτήν μέν εις διαρκή άνηλικιότητα καί ανι
κανότητα, τδν άνδρα δ’ άνακηρύττει απόλυτον άρχοντα καί 
κύριον όχι μόνον τών πράξεων, άλλα καί τών ψυχικών αυ
τών εκδηλώσεων τής ^γυναικός.

Έν τούτοις υπάρχει νόμος εις προφανή άντίφασιν μετά 
τών άνω πορισμάτων διατελών : «Άνήρ ή γυνή θεωρείται έν- 
ήλιξ άπδ του 21ου τής ήλικίας έτους».

Ό νόμος ούτος χειραφετεί τήν άγαμον γυναίκα, όχι Ο
μως καί τήν έγγαμον. ’Αδιαφορεί ό νομοθέτης, εάν άντιφά- 
σκη κατά τών ιδίων λόγων, εάν διαψεύδη τάς άρχάς του, 
εάν άνακηρύττη, δτι πάσα γυνή άγαμος ένήλιξ μετά τδν 
γάμον καθίσταται άνήλιξ. Καί ή άνηλικιότης αΰτη βαρύνει 
έξ ίσου επί τών νώτων τής πεντηκοντούτιδος, ώς καί τής 
δεκαπενταέτιδος γυναικός. Ό κώδιξ άποποιείται άνηλεώς άπδ 
τήν σύζυγον τήν περί τό διατηρεΐν καί άποταμειεύειν προ
βλεπτικότητα, τήν περί τδ διαχειρίζεσθαι ευφυΐαν, τήν περί 
τδ οίκονομείν στοργήν καί άποφαίνεται άκαταλογίστως καί/ 
άσυστόλως δτι ή λογικωτέρα γυνή δεν είναι ποτε ύπερτέρα 
κατά τήν κρίσιν δεκατετραετοϋς μείρακος.

Διϊσχυρίζονται, δτι ό νόμος συγκεντροί τήν περιουσίαν εις 
τάς άνδρικάς χείρας, προστατεύων καί υπερασπιζόμενος τά 
συμφέροντα τών τέκνων. Ούδέν τούτου άνακριβέστερον. 'Η γυνή 
ουδέποτε επιλαμβάνεται κερδοσκοπικών έπιχειρήσεων, έν αίς 
δύναται νά διακινδυνεύση τήν περιουσίαν της ώς ό άνήρ. ’Εάν 
δ’ άληθώς ό .ώμος έκήδετο τών συμφερόντων τών τέκνων, θά 
έξήσκει άγρυπνον έπίβλεψιν επί του κυρίου καί άρχοντος τού
των, δν αυτός δημιουργεί. Θά ήμπόδιζεν, δπως μή ή κυριαρ
χ ία  αυτού μετεβάλλετο εις δεσποτισμόν καί άγρίαν τυραννίαν.

Ά λ λ ’ όχι, ή δουλική μόνον τής γυναικός υποταγή καί έξάρ- 
τησις, συνεχέστατα δέ εντελής καταστροφή τών άνηλίκων 
τέκνων έπεδιώχθη καί έπετεύχθη μέχρι σήμερον διά τών 
νομοθετικών τούτων έξαμβλωμάτων. Γνωρίζομεν κόρην πλου- 
σιωτάτην, νυμφευθείσαν μετά πτωχού νέου, δστις φύσει δύσ
τροπος καί φιλάργυρος στερεί αυτήν καί αυτών τών άπολύ- 
τως άναγκαίων. Τρώγει κρέας μόνον δίς τής έβδομάδος, όιότι 
ό ώς έκ τής πενίας του εξοικειωθείς εις τοιαύτην δίαιταν 
θεωρεί πολυτέλειαν τήν παροχήν θρεπτικής καί υγιούς τροφής 
πρδς τήν σύζυγον καί τά τέκνα του. Πεινφ λοιπόν ή δυστυχής, 
ένω ό σύζυγός της, δν διά τής περιουσίας της έπλούτισεν, είναι 
κύριος νά διαθέτη ώς νομίζει καταλληλότερον τά εισοδήματα 
τών χρημάτων της, νυμφεύων άδελφάς, έκπαιδεύων άνεψιούς 
καί συντηρών φίλας. "Ινα προμηθευθή τ ι άναγκαιούν αύτή, 
είναι άνάγκη νά έπαιτήση παρά τού κυρίου καί άρχοντος πέντε 
δέκα δραχμάς, δστις μόνον κατόπιν έξελέγξεως περί τής χρή- 
σεως αυτών, ευαρεστείται νά τάς παραχωρήστε,.

Ή δυστυχής είχε γηραιάν συγγενή, ήτις ορφανήν τήν έπρο- 
στάτευσε καί άνέθρεψεν. Έξεδιώχθη άνηλεώς παρά τού συζύ
γου, ή πρδς αυτήν δ’ ευγνωμονούσα άνεψιά δέν δύναται ούδε- 
μίαν νά τή παράσχη συνδρομήν, διότι δέν δικαιούται, χα·  ̂
τδν νόμον, ζώσα νά διαθέστρ ή δωρίση ούτε οβολόν έκ τής πε
ριουσίας της.

Τή άπαγορεύεται νά δίδτρ ώς τή άπαγορεύεται νά δέχηχχ, 
δώρα άνευ τής προκαταθέσεως τού άνδρός. Τήν τυραννίαν έπα- 
κολουθεί ή ύβρις, ή άσέβεια πρδς τήν ηθικήν, πρδς τήν άρετήν 
τής γυναικός. ’Εν τή τελευταίφ περικοπή τού άρθρου τούτου· 
υπάρχει βδελυρά υπόνοια άμοιβής, χρήματος κερδισθέντος καί 
στιγματίζοντος. Προστατεύει, λέγει ό νομοθέτης, τήν τιμήν 
τού συζύγου. Ά λ λ ’ ή σύζυγος δέν έχει λοιπόν ώς άνθρωπος 
τιμήν ίδικήν της ; Δέν έχει αύτη καρδίαν, καί καρδίαν εύαί- 
σθητον, ήν τόσον άνηλεώς πληγόνουσιν αί τοιαύται νομοθετικαί 
διατάξεις ;

Καί δέν είναι καιρός άρα καί παρ’ ήμ ίν νά άναθεωρηθώσί. 
πως οί άφορώντες τδν οίκον καί τάς εύθύνας καί υποχρεώσεις 
τών συζύγων νόμοι, καθ’ δν χρόνον πάντες οί έν Ευρώπτρ νο- 
μοθέται οΰ μόνον τούς νόμους τούτους έτροποποίησαν, άλλ’’ 
ήρχισαν καί σοβαρώς νά σκέπτωνται περί τής πολιτικής χει- 
ραφετήσεως τής γυναικός.

Ε ΘΙ ΜΟ Τ ΎΠ Ι Α Ι — Π Ε Ν Θ Ο Σ
Β'.

Τδ πένθος υποβάλλεται, ώς προείπομεν, εις νόμους εθιμοτυ
πίας άλλ’ οΰχί άπολύτου. ’Εθιμοτυπίας μάλλον τοπικής και. 
οικογενειακής ή παγκοσμίου. Έκαστος τόπος έχει τάς συνήθειας 
καί παοαδόσεις του, αί διατυπώσεις όέ τού πένθους ακριβώς α
νάγονται εις τδ είδος έκείνο τών συνηθειών, άς ό χρόνος μετέ- 
βαλεν εις παραδόσεις, καί άς ό συρμός, Ιοιαίτατα εις μικρός 
χώρας, σπανίως έπηοεάζει.

”Οχι λοιπόν μόνον μάς επιβάλλεται νά συμμορφώμεθα προς 
τάς συνήθειας ταύτας, άλλ’ οφείλομεν καί νά σεβώμεθα καί μετα 
λεπτότητος ύποβαλώμεθα εις αΰτάς, δπως μή ψυχραίνω μεν τους 
άνθρώπους καί τήν κοινωνίαν, παρ’ ή ζώμεν.

Πάσα νεάνις νυμφευομένη οφείλει νά έχτρ υπ όψει της τήν· 
παροιμίαν « Π έ ρ ν ε ις  ά ν δ ρ α ,  π έ ρ ν ε ι ς  χ ω ρ ι ό  ». θά  υίο- 
θετήστρ λοιπόν τάήθη καί έθιμα τής νέας της πατρίδος, τής νέας 
της οικογένειας, χωρίς νά θελήση νά έπιβάλλτρτά τής ιοικής της. 
Δεικνύουσα πνεύμα συγκαταβατικόν εις τοιαύτα δευτερεύοντα. 
καί δλως επουσιώδη ζητήματα, διαθέτει τούς περί τήν νέαν οι- 
κονένειάν της εΰνοϊκώς, καί κατορθοί νά γίνηται ή γνώμη της 
σεβαστή, όταν έπί σπουδαιοτέρων ζητημάτων θελήση νά έπι- 
βάλη αυτήν.

Ή θλίψις καί ό πόνος έχουσιν ώς πάντα τά αισθήματα τους 
βαθμούς τής έκδηλώσεώς των. ’Αδιακρίτως όμως πρδς τάς δια
φοράς τού βαθμού τής έκδηλώσεώς τού πόνου, δν αίσθανόμεθα, 
δυνάμεθα νά διαιρέσωμεν τδ πένθος εις πένθος τής καοδιας κα
είς πένθος τής συμπάθειας.

Διά τδ πρώτον ό οδυνηρός τής ψυχής πόνος ωθεί εις τήν αυ- 
στηράν τού πένθους έκδήλωσιν, εις έντελή άπδ τής πολυτελείας 
καί τών διασκεδάσεων άποχήν. Ά λ λ ’ δταν ό άποθανών δέν ένε- 
πνεε πραγματικήν άγάπην, ή δέν ήτο άρκούντως γνωστός, τοτε 
παριστάμεθα πρδ θεάματος λίαν δυσαρέστου, πρδ θεάματος προ- 
δίδοντος έλλειψιν άνατροφής καί έντελή πώρωσιν ψυχής. Απε- 
ρισκέπτως πολλαί γυναίκες έκτίθενται εις κακοβούλους περι 'ΤΑ 
άγωγής καί τών αισθημάτων των κρίσεις, προκαλούσι πολλακις 
τδ μίσος τών έξάγχιστείας συγγενών, μεμψιμοιρούσαι αναπα-
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αν στιγμήν> διότι τδ πένθος τάς έμποδίζει νά διασκεδαζωσι, 
Ετάς ύποχρεοί νά φέρωσι τδ μέλαν χρώμα, οπερ δεν συμβιβαζε- 

<ςΛι μέ τδ είδος τής καλλονής των, η τάς καθιστά νευρικάς και
Βμελαγχολικάς. _  ̂ ,
ί  Ληαμονούσιν αί κυρίαι αύται δτι έάν ό άποθανων διεκειτο α- 

3ιαφόρως πρδς αύτάς, ή δέν είχε προτερήματα καθιστώντα αυ
τ ό ν  συμπαθή καί άξια ράπητον, είχεν δμως συγγενείς, μητέρα 

: ' ¿δελφάς πονούσας αΰτδν καί δυναμένας νά τδν εκτιμησωσιν 
ίλ\ως η οί ζενοι καί άδιάφοροι. Αύται θλίβονται καί ψυχραί
νονται διά τήν προσβλητικήν έλαφρότητα, μεθ’ ης αι συγγενείς 
-ων μετέχουσι τού πένθους των, αί δυσαρεσκειαι δε καί οικογε
νειακά! έριδες έχουσι συνεχέστατα ώς φυσικόν έπακολουθημα 
τήν έκ τοιαύτης άπερισκέψειαν διαγωγήν τούτων. Τδ δέ περί
εργον κοινόν τδ πάντοτε τερπόμενον καί διασκεδάζον με τάς 
ίνοησίας τρίτων, άρέσκεταινά έξακριβόνη τάς μεταξύ τών συγ- 
γενώς οίκογενειακάς διαφοράς κάί νά έκδίοη πολλάκις αποφάσεις 
ήκιστα κολακευτικάς διά τούς μέν, ή διά τούς δέ.

Εις τοιαύτας πλάνας δέν περιπίπτουσι δυστυχώς μονον γυ
ναίκες άμαθείς, άλλ’ ούτε παρατηρούνται αί έλλείψεις αύται ύπδ 
■απλοϊκών μόνον καί λεπτολόγων άνθρώπων.

Πάντες οί άνθρωποι ήρωες η άγιοι εχουσι τας αουναμιας των, 
καί πολλάκις διάσημοι έξοχότητες περιπίπτουσιν εις απιστεύ- 
τους τοιούτου είδους μικρολογίας.

- Έάν, ώς προείπομεν, έπί τών ήμερών μας τδ μέλαν χρώμα 
φέρεται υπέρπάν άλλο, ποικίλλει όμως ο χρονος καιοτροπος, 
δν φέρει τις αύτδ άναλόγως τού βαθμού τής συγγένειας.

Κατά γενικόν κανόνα ό χρόνος τού πένθους ορίζεται δια συ,υ-  
γοντριετία ολόκληρος, όιά γονείς δυο ετη, κατ ελαχιστον δε 

. όρον τδ πένθος έγγάμου θυγατρός έπ ίτψ  θανάτω τών γονέων της 
δύναται νά περιορισθή εις δέκα πέντε μήνας. Δια πάππον και 
μάμμην εξ μήνες, έκτδς εάν οί γονείς ζώ σικα ι η έγγονή είναι 
άγαμος, δτε τδ δεύτερον έξάμηνον ήμιπενθει.

’Εννέα μήνες δι’ άδελφούς καί άδελφάς, τέσσαρες μήνες διά 
θείους καί θείας. Τεσσαράκοντα ημεραι δια δευτερας θείας και 
θείους ή έξαδέλφας καί έξαδέλφους.

Ώς πρδς τήν ποιότητα τών ύφασμάτων όεν τηρείται πλέον 
ί, σήμερον τδ έθιμον παρελθόντων χρόνων. Το αγγλικόν κρεπιον, 

όπερ άλλοτε έφερον άποκλειστικώς διά τδν θάνατον συζυγου η 
I: γονέων, φέρουσι σήμερον δ ι’ άδελφούς, τέκνα, πολλακις οε και 

θείους. Είναι ύφασμα έπιδεικτικόν και λεπτοφυές, στολίζει οε 
ί- τόσον τά μέλανα ένδύματα, ώστε βαθμηοον και κατ ολίγον =.κ- 

πίπτει τού προτέρου προορισμού του καθιστάμενου μάλλον κο
σμητικόν.

Μεθ’ δλας τάς έπινοήσεις τού συρμού τδ βαρύ πένθος οφείλει 
νά άπεικονίζηται έν τή άπλότητι τού σχήματος, μονον δ=. ε.Α
δετος λωρίς άγγλικού κρεπίου περιβάλλει εις άνάλογον πλάτος 

| τό κάτω τής έσθήτος άκρον. Δέν άρμόζουσιν εις τήν θλιψιν 
1 στολισμοί καί ή κομψοπρεπής φιλαρέσκεια δέν εχει θεσιν, όπου 

τά δάκρυα ρέουσιν άκόμη θερμά.
Κατά τάς πρώτας έβόομάδας, αΐτινες επονται τού θανάτου στε

1 νού συγγενούς, όχι μόνον δέν παρευρισκεται τις εις συναναστρο-
|.Χ φας καί έπισκέψεις, άλλ’ άποφεύγει καί νά φαίνηται άνα τάς

ϊ δημοσίας καί κεντρικάς όδούς. Αί έχουσαι η αι δυνάμεναι νά
όκμισθώσιν άμαξας, δέν έξέρχονται πεζαι, αι άποροι εξερχοντ»

, ολίγον καί ά ν ά  τ ά ς  άποκέντρους οδούς. Ουοεποτε παρευρισκετα
τιρ εις κηδείαν μέ φόρεμα καί πίλον χρωματιστόν, αλλ ουτε
■εις συλλυπητήριον έπίσκεψιν μεταβαίνει ποτε τις φερουσα περι-
βολήν έκ χρωμάτων. Τδ μέλαν έπιβαλλεται.
“ Δέν δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν μελετην ταυτην πληρη, 
;< . ,Γ , . , , -_____(ΐζ______  >

ήμίν έθίμου τής δαπανηράς καί μέχρι γελοίου υπερβολικής χ?η-  
σεως τών άνθέων κατά τάς έκφοράς καί κηδείας. Πλούσιος ή πέ- 
νης, άνήρ ή γυνή, γέρων ή νέος, παίςή βρέφος, τά άνθη τδν 
κατακλύζουσιν, οί έκατοστύας δλας δραχμών στοιχίζοντες στέ
φανοι άποτελούσιν άπαραίτητον τής έκφοράς πολυτέλειαν.

Καί διά δέν τά μικρά παιδία τούς έπιγείους τούτους άγγέλους, 
οϊτινες [¿εταβαίνουίτι,ν ανατους ουρανούς εις συναντητιν τών α
δελφών των Χερουβείρ., τα άγνα και λευκά ανθυλ7αα, τα συρ.- 
βολοποιούντα τήν παιδικήν άθωότητα καί περιβάλλοντα τήν 
νεκρικήν των κοίτην, φαίνονται ζητούντα νά άπομακρύνωσιν 
άπδ τής διανοίας τών πονούντων γονέων πάσαν ιδέαν θλιψεως, 
καί έπιδεικνύοντα τά μικρά των εστεφανωμενα ηόη καί παι- 
ζοντα παρά τούς πόδας τού θειου θρονου τού ειποντος . α φ  ε τε  
τά  π α ι δ ί α  έ λ θ ε ί ν  π ρ ό ς  μ ε  ο τ ι  α υ τ ώ ν  ε σ τ ι ν  η 
β α σ ι λ ε ί α  τ ώ ν  ο υ ρ α ν ώ ν ·

Ά λ λ ’ ό στολισμός έκείνος τών άνθέων καί ή παράταξις τών 
στεφάνων δι’ άνθρωπου;, οίτινες ουτε ηρωες ουτε άγιοι ανε- 
δείχθησαν, δ ι’ άνθρώπους, ών η ψυχη πολλά ισωςφερει βαρη, 
είναι έντελώς άσκοπος καί άνάρμ.οστος. Έάν τά οιά τα ανθη 
καί τούς στεφάνους δαπανώμενα χρήματα διετίθεντο εις άνα- 
κούφισιν δυστυχών τινών καί άπηλπισμένων, και η ψυχή τού 
άποθανόντος θ’ άνεκουφίζετο καί ενισχυετο και οι επιι,ώντες θά 
είχον έν τή θλίψει των άπειρον παρηγοριάν τάς εύχάς και 
ευλογίας τών εύεργετηθέντων δυστυχών.

ΜΙΑ Μ Ε Γ ΑΑΕΙ ΟΤ ΗΣ  Δ Ρ Α Π Ε Τ Ε Τ Ο Τ Σ Α  
Τ 1 ί \  α μ α κ τ ο ρ ω λ ι  τ η ϊ

«Ε μείς Αλέξανδρος βασιλεύς τής Σερβίας», έπανελάμβανε με 
τόνον ρεμβώδη λεπτοφυές δωδεκαετές παιδίον, με κατατομήν 
προσώπου γραφικωτάτην, μέ οφθαλμούς μεγάλους καστανούς, 
μέ βλέμμα ύπερήφανον, άλλ’ ένταύτψ γλυκυ και θωπευτικόν.

 Ή Ύμετέρα Μεγαλειότης έπιθυμεί νά έξέλθη έφιππος ή με
άμαξαν'; ήρώτησεν άξιωματικός μεσήλιξ|μέ φωνήν σοβαράν και 
πλήρη άνίας.

 Έπεθύμουν νά έπισκεθφώ τήν βασίλισσαν, απηντησε τδ
παιδίον.

—  Δυ στυχώς είναι άουνατον, διότι απεφασισθη, οπωςη 1 μη
τέρα Μεγαλειότης άπόσχη πάσης συναντήσεως μετά τής πρώην 
βασιλίσσης. Βραδύτερον ίσως οί άντιβασιλεϊς τροποποιησωσι...

—  Τ ί  νά τροποποιήσωσιν ; άπήντησεν ό μείραξ μέ υφος επι- 
βάλλον. Δέν είμαι έπί τέλους ό κύριος έγώ, καί δεν δικαιούμαι 
νά χάνω  τήν υπομονήν, δταν επί τοσον χρονον με απομα- 
κρίνωσι τής μητρός μου ; Οί άντιβασιλεϊς μοι επαναλαμβά- 
νουσιν άπαύστως δτι έπιθυμούσι νά μοί καταστήσωσι τήν ζωήν 
γλυκείαν καί ευάρεστου. Λοιπόν άς αρχίσωσι νά -μοι παρά- 
σχωσι δείγματα τής έπιθυμίας τών ταυτης, επιτρέποντες μοι 
νά ίδω τήν Αυτής Μεγαλειότητα. Δέν έννοούσιν δτι άποθνήσκω 
υπό άνίας εις τδ μέγα τούτο άνάκτορον, ένθα μόλις είσδύουσιν 
άνίτίνές τινες ήλιου, δπου ούδείς γελά ή μειδιά ποτε, »όπου 
είμαι ολομόναχος άπδ πρωίας μέχις έσπέρας έν τω μεσω άν
θρώπων σοβαρών, όμιλουντων πάντοτε περι πολιτικής ,

— ’Αλλά, Μεγαλειότατε, αί περιστάσεις είναι τόσον σοβαραί'.
 Τδ είξεύρω! καί τδν επικείμενον αυτόν πόλεμον ίόν ποθώ

έγώ πολύ, διότι κατ’αΰτδν θά δυνηθώ να αποδειςω την άξιαν τού 
υίοϋ τοιαύτης μητρός. Τότε δέν θά ε ίμα ι πλέον φυλακισμένος 
έδώ. Θά άκολουθήσω τούς στρατηγούς μου εις τάς μάχας, θα 
τοίς δείξω ποιος είναι ό άληθής βασιλεύς. Έάν δέν δύναμαι 
νά έχω πείραν στρατηγικήν, έχω δμως ηρωισμόν. Θά με ευ-
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μειδιώσι πλέον διά τόν δωδεκαετή αυτόν μονάρχην. Η θά ά- 
πωλέση την ζωήν ή Θά κερδίσή στέφανον δάφνης διά τήν μη
τέρα του.

— Πάντοτε τήν βασίλισσαν ! έψιθύρισεν ό διοικητής των ανα
κτόρων, ένώ το παιδίον έφκίνετο λησμόνησαν τόν απελπιστικόν 
βίον του, τόσον αί παρειαίτου είχον έρυθριασει και οι οφθαλ
μοί του έξέπεμπον φλόγας. ’Επί τή ιδέα τοιούτου δυστυχή
ματος ή Μεγαλειότης σας δεν θά επραττε καλλίτερον ιχ  φρον- 
τ ίζη  περί του κράτους πρώτιστα ;

— ’Αγαπώ τήν πατρίδα μου καί είμαι έτοιμος νά άποθάνω 
όι’ αυτήν, άπήντησεν υπερηφάνως ό μικρός άναξ. ’Αλλά λατρεύω 
καί τήν μητέρα μου καί ή πρώτη μου σκέψις εσται πάντοτε 
δ ι’ αυτήν.

'Ο διοικητής ύΊωσε τούς ώμους, καί κρίνων ανωφελές νά ε- 
πιμείνη, προσέθηκε :

—  Πάντα ταϋτα δεν μοί γνωρίζουσιν, εάν ή Ύμετέρα Με
γαλειότης έπιθυμή νά έξέλθη έφιππος ή ; ........

—  ’Έφιππος, άυού πρέπει νά έςέλθω, είπε τό παιδίον στενά- 
ζον. Καί μετά μίαν ιοραν ό ίππος του διέτρεχεν από ρυτήρος 
τό δάσος; δπερ εκτείνεται όχι μακράν τού βασι) ικοϋ ανακτόρου.

Η το ή μόνη στιγμή της ημέρας, καθ’ ήν ήσθάνετο έαυτόν ολι- 
γώτερον δυστυχή. 'Η ψυχή του πάσχουσα άπειρον νοσταλγίαν 
ελευθερίας, έδίψα αέρα, εζήτει νά ίκανοποιηθή εις ίλιγγιώδη  
άλματα άνά τάς μακράς καί απείρους έρημους εκτάσεις. Κατά 
τά; ώρας ταύτας οί πνεύμονες διεστέλλοντο, καί έλησμόνει δτι 
ήτο ό πρώτος αιχμάλωτος τού βασιλείου του. Οι μεγάλοι του 
οφθαλμοί έλαμπον, τό στόμα του έμειδία, τέλος έγίνετο παιδίον.

Κατά τήν ήμέραν ιδίως ταύτην τά ισχυρά τού δάσους αρώ
ματα είσέδυον μέχρι τού εγκεφάλου του καί τό έμέθυον. Ο ά
νεμος τού φθινοπώρου είχε θερίσει άφθονα φύλλα, άτινα πατώ
μενα ύπό τών πετάλων των αραβικών ίππων έξέπεμπον τό ά 
ρωμά των εις τό έπ’ αυτών διερχόμενον ήγεμονόπαιδον τούτο, 
τό έλαφρόν καί εύλύγιστόν ώς νεανίσκος αρχαίας τίνος ραψωοί- 
ας. Οί εΰώδεις κλάδοι εθώπευον γλυκέ ως τό κατέρυθρον προσω- 
πόν του, σταγών δρόσου-διαφυγούσα τάς ήλιακάς ακτίνας και 
παραμείνασα έπί πρασίνου φύλλου έπιπτεν έπί του παιοικου 
μετώπου του ώς νέον βάπτισμα, έν τώ όποίφ τά δάση ταϋτα ε- 
πόθουν -νά λούσωσι τήν ελπίδα τής χώρας, καί τά πτηνά συνειρ- 
χοντο εις χορούς, ίνα τίρ άπευθύνωσι κατά τήν διαβασίν του 
τάς πλέον τρελλάς συμφωνίας των.

—  Είναι άργά, έψιθύρισεν ό διοικητής, όλως άσθμαίνων έκ 
τού παραφόρου καλ.πασμοΰ. 'Η ήμετέρα Μεγαλειότης δέν σκέ
πτεται δτι είναι καιρός νά έπιστρέψη :

—  Ήδη.! είπεν ό βασιλεύς μέ ύφος θλιβερόν, διότι ή λέξις 
αύτη είχε κατασβέσει τό γόητρον, τήν άπάλαυσιν, του. Τό μαγι
κόν βασίλίιον, έν ώ είχε διέλθει στιγμάς τινας, όχι ώς πρίγ-

* κηψ, άλλ’ ώς άπλούν παιδίον, έςηφανίζετο ώς έκ μαγείας. Μα- 
θών δμως ένωρίτατα δτι οί μεγάλοι τής γής όφείλουσι νά πα- 
ρέχωσι τό παράδειγμα τής υποταγής, έστρεψε τόν χαλινόν καί 
έπανέήαβε τήν προς τήν πόλιν άγουσαν.

Καθ’ ήν’ στιγμήν θά είσήρχετο εις μίαν έκ τών άγουσών εις 
τό άνάκτορον οδόν, διηύθυνεν άποτόμως τόν ίππον του προς τα 
αριστερά, λέγων :

—  θά  διέλθωμεν διά τών βουλεβάρτων. Έάν δεν μοί έπι- 
τρέπηται νά ίδιο τήν βασίλισαν, θά διέλθω τούύ.άχιστόν ύπότά 
παράθυρά της.

—  Άλ,λά, Μεγάλειότατε, οί αντιβασιλείς..........
θά  έξηγηθώσιν αύριον μαζή μου, είπεν ό παίς μέ άμετάτρε« 

πτον άπόφασιν. ’Απόψε θέλω νά είμαι βασιλεύς, ήτοι έλεύ-, 
θερος νά εκλέξω τόν δρόμον μου άνά τήν πόλιν.

Ό διοικητής δέν έτόλμησε νά έπιμείνη. Αλλ έσκέιίθη ό-. 
άπό τής έπαύριον ώυειλε νά ζητήση πλήρες δικαίωμα νά άν. 
θίσταται εις τά; διαταγάς τού Μεγαλειοτάτου κυρίου του. ή

Φευ ! Μάτην ’Αλέξανδρος ό A διήοχετο πρό τού μεγ*. 
ρου τής μητρός του, μάτην έβράδυνε τό βήμα τού μεγαλοπρε
πούς ίππου του, οΰδέν έκ τών άπειροπληθών τοΰ μεγάρου παρα
θύρων ήτο ανοικτόν, εις οΰδέν τούτων έπεφάνη τό γλυκύ πρό- 
σωπον έκείνης, έκ τών κόλπων τής όποιας τόσον άποτόμως 
έν τή ξένη τόν είχον άποσπάσει.

’Έπραξεν άρα καλ-ώς ή ώραία έκείνη ήγεμονίς, ήτις έπί 
τόσον ολίγον χρόνον— ώς όνειρον δραπέτιδος θερινής νυκτός—  
είχει άγαπηθή περιπαθώς ύπό τού βασιλικού συζύγου της, 
δστις είχε τήν αδυναμίαν νά τήν μυήση εις τόν άπαγορευμέ- 
νον ταίς γυναιξί καρπόν τής πολιτικής, έπραξε .καλώς νά ριφθή 
εις τήν έπικατάρατον ταύτην δολοπλόκον μέγαιραν μέ όλ.ην της 
τήν ψυχήν, άφ’ ής στιγμής ή αγάπη τοϋ συζύγου της μετε- 
βλήθη εις αδιαφορίαν. Δέν θά ήτο μυριάκις προτιμότερου δι’ 
αυτήν, έάν άφιέρου δλην τήν ζωήν της εις τό τέκνον της, συμ- 
μεριζομένη μόνον τά έπί τοϋ λίκνου του άθώα όνειρα, άνακου- 
©ιζομένη εις πάσάν της άπογοήτευσιν ύπό τού έναγκαλισμού 
τών μικρών του βραχιόνων, παρ’ ών τουλάχιστον ήδύνατο νά 
έλπίζή αίωνίαν σταθερότητα καί πίστιν. *

’Αλλ’ έάν έχη άδικον, ή τιμωρία ύπήρξε τόσον τρομερά,, 
ώστε πάντες άπώλεσαν τό δικαίωμα νά τΟ  μέμφωνται. Διωχ- 
θείσα τού θρόνου της, διεζευχθείσα, άποχωρισθείσα του υίου 
της άπέτισεν αύστηρώς τήν φιλοοοξίαν μιας ώρας, το όνειρον 
μιας στιγμής, έκ τής τρομερής μονώσεως, ήν δοκιμάζει πάσα 
γυνή γινώσκουσα δτι ύπάρχει εστία, ήν ίόρυσεν η στοργή της,. 
καί έξ ής άπώλεσε τό δικαίωμα μόνη αυτή νά παρευρισκηται.

Καί ναι μέν καί ό άπιστος καί σκληρός σύζυγος, βλεπων 
όσημέραι αύξανομένην κατ’ αυτού τήν οργήν τού λαου και 
τάς συμπάθειας αυτού ύπέρ τής έξορισθείσης γυναικός, ήτις 
ύπήρξεν άλλοτε ό προστάτης αυτού άγγελος, ήναγκάσθη νά 
καταθέση τό βαρύ φορτίου τού στέμματος έπί τοϋ παιδικού τού 
υιού του μετώπου, διέταξεν δμως τούς αντιβασιλείς, δπως ά- 
νηλεώς παρεμποδίσωσι πάσαν συνάντα,σιν τού τέκνου μετά της 
μητρός. Προφυλάξατε τόν βασιλέα σας, είπε φεύγων, άπό τη; 
έπιβούλου έπιρροής τών πολιτικών τής μητρός του συμπαθειών.
* Ή βασιλομήτωρ είχεν έπανέλθει. Ά λ λ ’ έπετηρείτο μετά 

δυσπιστίας καί φόβου. Οΰδεις τών συμπαθουντων αυτή ετόλμα 
νά έκτεθή εις τήν δυσμένειαν τών ήδη ισχυρών.· Αλλά τι ε- 
μελλε τήν έξοικειωθείσαν εις τήν άνθρωπίνην αχαριστίαν γυ
ναίκα διά τήν διαγωγήν τών υπηκόων της. Ουάεν ά/.λο· έπε- 
θύμει ή νά ίδη τόν υιόν της. 'Ο χωρισμός είχε περιαγάγει. 
τήν στοργήν της εις είδος μητρικής μανίας, καί οΰοέν άλλο ε- 
ζήτει, ούδέν άλλο έπόθει ή τό τέκνον της. .

Τήν έσπέραν έκείνην ό ύπασπιστής τής ύπηρεσίας μετέβη εις. 
συνάντησιν τού νεαρού πρίγκηπος, δστις είχεν άποσυρθ η ν* 
άναπαυθή έκ τού κόπου τοϋ περιπάτου εις τά ιδιαίτερα αυτου 
δωμάτια. Δυστυχώς ή Αυτου Μεγαλειότης δέν ευρίσκετο πλέ
ον ούτε έντός τού κοιτώνος, άλλ’ ουτε εις ουδεμίαν τών ανα
κτόρων του γωνίαν, Τόν έζήτησαν πανταχοϋ, πάν σημειον 
τών ανακτόρων έξητάσθη μετά προσοχής, πλ,ήν φεΰ, οΰδα- 
μού εύρέθη ό βασιλεύς. 'Ο διοικητής τών ανακτόρων ημιθα
νής έκ τού φόβου, έσπευσε νά άναγγείλη τό γεγονός »¿τ 
τούς αντιβασιλείς. Ούτοι άπήντησαν : «Πρέπει νά ζητηθή εις 
τόν οίκον τής βασιλίσσης» καί ώχροί ύπό οργής έδραμον πρσς 
έκείνην. ποός ήν άπεποιούντο πάν έπί τοϋ τέκνου της 
καίω μα.
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Ρ τό  μέγαρον ήτο πενιχρώς φωτισμένου καί οί αντιβασιλείς 
ίσηλθον έν αύτώ άνευ- δυσκολίας. Ζητήσαντες νά ιοωσι τήν 

-ίίύην βασίλισσαν είσήχθησαν εί; εύρείαν αίθουσαν, συνεχο- 
¿ντν  μετά παρακειμένου διαμερίσματος διά θύρας ανοικτής 
Έχώρησαν μέχρι τής ουδού τού δευτέρου δωματίου, άλλ’ αί- 
ρνη'ς έστησαν έκπληκτοι πρό τής πρό αυτών έκτυλισσομένης 
εϊκόνος. Έπί προσκελαίου έρριμένου έπί τών ποδών τής βα
σιλίσσης, ήτο κατακεκλιμμένος ό μικρός βασιλεύς, μέ τήν 
κεφαλήν βυθισμένην εις τάς πτυχάς τής έσθήτο; τής μητρός 
-ού καί έκοιμάτο ύπνον γλυκύτατο-?. Οΰδέν συγκινητικώτερον 
τής θείας, τής ωραίας έκείνης γραφικής προτομής τού παιδός 
βναπαυομένου έπί τών γονάτων, άτινα τόν είχον βρέφος λ ι 
κνίσει. Ήτο πιστή εικών τρυφερού πτηνού έπανελ,θόντος εις τήν 
οωλεάν,'έξ ής πολύ νέον καί ασθενές είχον άποσπάσει αΰτό τά 
ανθρώπινα πάθη.

’Απότομον κίνημα τής μητρός έπί τή τών άντιβασιλέων έμ- 
ϊανήσει άφύπνισε τό δυστυχές μικρόν. ’Εντός μιάς στιγμής 
έ/εθυμήθη καί ένόησεν.

— Δέν θέλω νά σάς ακολουθήσω, άνεφώνησε κτυπών τό έδαφος 
διά τοϋ μικρού του ιππευτικού ύποδήματος. Είμαι βασιλεύς. 
Έχω τό δικαίωμα νά ε ίμαι εΰτυχής. ’Εκεί κάτω, εις τό μεγά- 
λον άνάκτορόν σας, οΰδέν, απολύτως οΰδέν, μοί προξενεί χαράν. 
’Αφήσατε μου τήν μητέρα μου, άγαπώμεθα, καί δταν είμαι 
πλησίον της δέν φοβούμαι πλέον τίποτε, δύναμαι νά κοιμηθώ 
ώς ούδέποτε κοιμώμαι εις τόν σκοτεινόν έκείνον μεγάλον κοι
τώνα μου, ένθα τά πάντα είναι έτοιμα νά μέ καταβροχθίσωσιν.
■ — Έλθετε, Μεγαλειότατε, είπεν ό πρωθυπουργός. Μή λησμο- 
Ρϊτεότι οφείλετε νά δίδητε εις τούς ύπηκόους σαςτό παράδειγμα 
τής λογικής. "Ολοι είναι καλοί μαζή σας έκεί κάτω εις τό άνά
κτορον, ένθα οΰδεις έσκέφθη ποτέ νά σάς κακοποίηση. ’Έλθετε 
καί άς μή μάθη κανείς ποτε δτι ή μεγαλειότης σας έόραπέτευσε 
ννκτωρ έκ τοϋ οίκου της, πράγμα πολύ άτακτον καί άτοπον.

■ — Ούδέν άτοπότερον τής σκηρότητός σας, νά θέλετε νά μέ 
αποχωρίσητε τής μητρός μου, έστέναξε τό παιδίον. Λάβετε 
τό στέμμα μου. ’Ολίγον μέ μέλλει, έάν βασιλεύσω, ή οΰ μίαν 
ήμέραν. Ά λ λ ’ άφήσατέ μου τήν μητέρα μου, θέλω νά είμα ι 
τόσον πλούσιος, όσον τά μικρά τών πτωχών επαιτών τέκνα, 
θέλω τήν μητέοα μου. Άοήσατέ με μαζή της, δι’ όλα τά 
άλλα αδιαφορώ.

Ά λ λ ’ ή άτυχής βασίλισσα είχεν ήδη έννοήσει τό καθήκον 
της. Μέ Φωνήν δνακοπτομένην ύπό δακρύων, αλλά προσπα
θούσα νά με.ιδιά, ήρχισε νά παρακαλή τό τέκνον της νά έπι- 
ττρέψη είς τό βασιλικόν άνάκτορον του. Τό παρηγόρησε δ ι’ 
άλας τής θλίψεις του καί τό έβαυκάλισε μέ τάς γλυκείας ύπο- ; 
σχέσεις προσεχούς συμβιώσεως. Τώ είπε πράγματα, εις τά 
ίποία οϋτ’ αύτή κατ' έλάχιστόν ήλπιζε. Καί τό παιδίον συνε- 
λήφθη εις τήν μητρικήν αυτήν παγίδα μετά πάροδον ολοκλή
ρου διώρου πάλης.
I ’Ωχρόν τότε, φρικιών; σιγών, άνήλθεν επί τής αυλικής ά- 
μάξης καί έπανήλθεν εις τό σκοτεινόν μέγαρόν του.
; Άφήνων αυτόν ό ποώτος τών αντιβασιλέων, έόωκε οιαταγήν, 
οπως άπό της στιγμής ταύτης μεταχειρίζωνται ¿)ς α ιχμά
λωτον τού κράτους τόν Αλέξανδρον Α' βασιλέα τής Σερβίας.

Ά λ λ ’ ό όχλος, ό λαός, τήν διορατικότητα τού όποιου ούδέν 
μυστήριον διαφεύγει, καί δστις μυστικώς συνέλ.εξε τήν ειόησιν 
‘“ν κατά τήν νύκτα έκείνην διαδραματισθεισών σκηνών, συν- 
'ηθροίσθη άθρόος πρό τών ανακτόρων τήν έπαύριον. λίαν πρωί 
**’·ενθουσιωδώς άνεκραύγαζε: Ζήτω ο μικρός βασιλεύς ! ζητω 
0 φιλόστοργος υιός τής βασιλίσσης!

Μαρία Παύλοβιτς

ΑΗΔΟΝΙ ΚΑΙ Γ Α 1 0 Σ
Σε fiirdp' ώρα ίο χαι 'ψη.Ιο Λον.Ιύκι έτιεζονσε.
Είχε το σώμά τον Λεπτό, ψτιοχο το φτέρωμά τον.
Εις τά φνΛΛώματα βαθειά κρυμμένο κεΛαδονοε 
Kl '  ο κόσμος έμαγεΰετο απ ' το χεΛάδημά τον.

'Στής νύχτας μέσα τη σιγή την έίχρα χ ' ερημιά,
'Σαν έκρυβε τάς Λΰπας του χαι σκέψεις χάβε πλάσμα .
Κ α ι την αν γη που χύνουνταν ή α ’ύρα ή γλυκεία.
Κ α ι ή δροσιά, ξεχείλιζε το φλογερό τον άσμα.

Με πο ικ ιλ ία  άπειρο εις τους λαρυγγισμούς του,
Ά ννδωνε εις το θεό, πρωί, την προσευχή τον ,'
Κ ' ¿ξέχυνε τους πόνους τον, τούς πόθους, τούς παλμούς του 
Περιπαθείς χαι άδολους, τή νύχτα, ή ψυχή τον.

Κάνεις δέν 'πίστευε ποτέ αντ'  ή Λαλιά πώς βγα ίνει 
Ά.τό τό μιχροσκοπιχο εκείνο στοματάκι,
Μαγεία τέτοι' αρμονική, πώς ήτανε χρνμμέντ.,
Εις το μικρό καί άσχημο εκείνο το πουλάκ ι.

Μ ' ελεύθερο το πνεύμα τον κ ι' άθώα τήν καρδιά τον, 
'Αμέριμνο τά γύρω του τά μέρη τά δ ιαβαίνει.
'Απρόσεκτο, δέν εννοεί, έμπρος ’ς τά βήματά τον,
Πώς μ ιά  παγίδα  δυνατόν νά τςνχουνε στημένη.

"Λ χάρις γάτος 'ς το δενδρί καιρό παραμονινει,
Εις τό πουλί τ ’ αχόρταγο το 'μμάτι τον το ρ ίχνει,
Ν ’ άρπάζη μέ τά νύχια τον τά φοβερά γυρεύει,
Κ α ί δόντια απειλητικά κ ι’ ολόρθη τρίχα δε ίχνε ι.

Πουλί αθώο, μακρυα άπό τούς γάτους στάσον  
Δέν τρέφουνε αισθήματα αγνά , ωσάν εσένα, 
θ ά  καταστρέφουν έίπονα τήν άδολο χ α ρά  σου,
Καί θά χαροϋν νά  αισθανθούν τά μέλη σου σχ ισμένα.

'Π φΰσις, λες, τούς (όπλισε μέ νύχια νά  ξεσχίζουν,
Μέ χαρακτήρα ύπουλο γ ιά  νά σε άπατοννε,
'Στο σώμά σου χωρίς καρδιά τά δόντια νά βυθίζουν,
Κ αί μέ γλυκά θωπεύματα νά σε άποκοιμοννε.

Μιά μέρα ομως, ά ν  κ ι ’ άργά, εννόησε τ' αηδόνι,
’Ενώ π ¡τα μ έσ ’ ’ς τά κλαδιά, πώς ξυπνητό κοιμάται,
Κ ' εΐπε 'ς τό γάτο νά σταθή μακράν νά μή  σιμόν?),
Γιατί πολύ 'ς τάς σκέφεις του καί πόθους τον πλανάτα ι,

, Τ  , . , *α Γιατί πουλί μελωδικό δέν έρχεσαι μ  εμενα.
Που ευτυχία καί χαρά  πολλή θά σου χαρίσω,
Φτωχά 'ναι τέι φτερούγια σου.· δέν είναι χρυσωμένα,
Κ α ί δέ 'μπορείς κατάλληλο νά ενρης ταίρι κ ' ίσο. ^

Καί τό πουλί άπήντηοε, δέν είμπορώ να ζήσι·> .
Μ αζέτσον δεν έπλάοθηκε γ ιά  μένα ή καρδιά σου'
'Ανόμοια φύσι δέν 'μπορώ νά την ευχαριστήσω,
Κ αί δέ θά ευχαριστηθώ ποτέ 'ς τή συντροφιά σου.
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Γιά γη εσύ 'γεννήθηκες και εις τή γή rà  μ,ένης 
T or τρόπο σου μ ή προσπαθείς ποτε rá  to r  ά.Μάζης- 
Σε εν άηδόνι σύντροφος δεν είμπορεΐς rà  γένης 
Κ ’ επάνω εις τον ούρανο μαζύ  του r à  πετάζης.

Κ ' έγώ τοΰ δάσους το πβυΜ, 'ς τά δάση μου θά μείνω  
θ ά  κρύψω τά φτωχά φτερά ’ς τήν ταπεινή φω.Ιηά μου 
Αυγή και βράδυ τ ’ αομά μου περιπαθές θά χύνω,
Γ ιά rá  σου δείχνω τον χρυσό, πώς κρύβω ’ς τή .Ια.Ιιά μου.

Έν ’Αθήναις τη 6 Ιουνίου 1 891 .
•Αγαθονίκη Ά ν τω ν ιά δ ο υ

ΑΙ Ρ Ο ΪΗ ΙΛ ΊΑ Κ Ι ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ!

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΟΤΜΑΝΟΣΕΡΒ1ΚΗΣ ΣΤΜΜΑΧΙΑΣ

ΑΙ αδελφοποιήσεις καί αί πατριωΐΐκαί εκδηλώσεις τών Ρου
μάνων καί Σέρβων φοιτητών δεν ευρον αδιάφορους τάς συναδέλ
φους αυτών Ρουμανίδας καί Σερβίόας.

'Η πρόοδος τηςγυναικος άνά τά μικρά ταΰτα τοΰ Αίμου κράτη 
βαίνει τόσον γοργώς, ώστε άνά εκατοντάδας άριθμοΰνται αί φοι- 
τήτριαι της τε Σερβίας καί Ρουμανίας, αί άδελφικώτατα παρά τό 
πλευρόν τών ομοεθνών των συμφοιτητών έκπαιδευόμεναι, καί 
εξίσου ώς εκείνοι ένδιαφερόμεναι διά τήν πολιτικήν καί κοινω
νικήν τής χώρας των άνάπτυξιν.

Οί Ρουμάνοι φοιτηταί, ώς Ιγνώσθη ήδη καί ένταΰθα, ηρ- 
ξαντο τήν περιοδείαν των άπό τοΰ Πανεπιστημίου τής Σέρβικης 
πρωτευούσης, έν ή ήδελφώθησκν μετά τών φοιτητών Σέρβων, 
θέσαντες, οΰτως είπείν, τάς πρώτας καί εύγενεστέρας βάσεις 
τής Σερβορουμανικής συμμαχίας.

Εις Βελιγράδιον κατά τήν αυτόθι διαμονήν τών Ρουμάνων 
φοιτητών έδόθη παρά τών Σέρβων συναδέλφων των καί τών 
έπισημων τής πρωτευούσης άρχών μεγαλοπρεπές συμπόσιον 
εις τιμήν τών πρώτων.

Προπόσεις ενθουσιώδεις έγένοντο έν τώ συμποσίφ τούτφ, δι- 
ετυπώθη δέ σαφώς έν ταίς προπόσεσι ταύταις ο σκοπός τής 
Σερβορουμανικής συμμαχίας. Αί Σερβίδες φοιτήτριαι μετέσχον 
τοΰ συμποσίου τούτου, μία δέ τούτων, ή δεσποινίς Μελανία 
Δζορέλζεβιτς, έποιήσατο πατριωτικωτάτην πρόποσιν, άναπτύ- 
ξασα έν όλίγαις πλήν περιεκτικαίς λέξεσι τήν έπιβαλλομένην 
εις τά κράτη τοΰ Αίμου ανάγκην μεγάλης ’Ανατολικής 'Ομο
σπονδίας. 'Η δεσποινίς Δζορέλζεβιτς προέπιεν εις υγείαν τών 
Ρουμανίδων φοιτητριών έπευφημηθείσα ζωηρώς παρά πάντων.

Μετά τό πέρας τοΰ συμποσίου πάσαι αί Σερβίδες φοιτήτριαι 
έν σώματι διεβίβασαν πρός τάς Ρουμανίδας συναδέλφους των 
τό εξής τηλεγράφημα:

Ηρός τάς φ ο ιτή τρ ια ς τών έν Ρο υ μ α ν ία  Π α νεπ ιστημ ίω ν

Ά γ α π η τ α ι  φ ίΛαι,

«Έκ συμφώνου μετά τών συναδένφων μας πέμπωμεν ύμΐν τάς έν- 
θουσιώδεις ήμών ύπέρ της Ρουμανίας καί ύπέρ τής Σερβίας ζητωκραυ
γές, φιλεκώς δέ τείνομεν τάς χεΐρας πρός τάς έν Ρουμανία άδεάφάς μας.

»Είθε νά έκπληρωθώσιν οί υπέρ τής πραγματώσεως τής Ρουμανο- 
σερβιχής συμμαχίας πδθοι μας.

»Εύέλπιδες δτι θά δυνηθώμεν αύτοπροσώπως νά Ικφράσωμεν ύμΐν 
τό ταχύτερον τά αισθήματα ήμών.

Δ ιατεΛονμεν α ί  φ ίΛαι σ α ς  
("Επονται αί ύπογραφαί)

Αί ρουμανίδες φοιτήτριαι έσπευσαν ν’ άπαντήσωσιν εϊς τήν άνωτέρω 
έπιστολήν διά τής έπομένης : .

Πρός τάς φ ο ιτή τρ ια ς του έν Βελιγραδ ίω  Π α νεπ ιστημ ίου

Ά γ α π η τ α ι  άδεΛ φα ί ,

»Βαθέως συγχεκινημέναι έκ τών εδμενών αίσθημάτων ά υπέρ ήμ5, 
τρέφετε άπό καρδίας εΰχαριστοΰμεν ύμΐν έπί τή εΰαρέστω ύμών |S1. 
στολή, ένοΰσαι δέ τάς φωνάς μας μετά τών δμετέρων, λέγομεν· «Ζή- 
τωσαν αί Σερβίδες φοιτήτριαι! Ζήτω ή Σερβία ! Ζήτω ή Ρουμανία 1 » 
Ή φιλία σας είναι ήμΐν πολύτιμος, άπαραίτητος μάλιστα πρός πραγ. 
ματοποίησιν τοΰ εύγενους σκοπού δν προεθέμεθα, τής ένώσεως τών 
λαών τοΰ Αί'μου.

»Αί συνέπειαι τής ένώσεως. ήμών θά προβώσιν έτι περαιτέρω- θά 
αϊτήσωμεν τήν εδμενή ύμών συνδρομήν έν τω έπιπόνω άγώνιδνθ’ ά- 
ναλάβωμεν ύπέρ τής ηειραφετήσεως τής γυναιχός, ύπέρ τής ¡όελτιώ- 
σεως τών κοινωνικών δ’ρων αύτής ύπέρ τής διαδόσεως τής διανοητικής 
καί ήθιχής παιδείας της. 'Ο άγων ήμών είναι δίκαιος, εύγενής χαί φι- 
λανθρωπιχδς, ένδιαφέρει δέ τό γενικόν καλόν. Πρέπει νά έργασθώμεν 
άπό κοινοΰ, έπειδή ή ενωσις παρέχει τήν ίσχύν καί τό θάρρος ών το- 
σαύτην έχομεν άνάγκην. Αί διάφοροι ήμών περί τοΰ σπουδαίου τούτου 
ζητήματος γνώμαι θά συντελέσωσιν ύπέρ τής διαφωτίσεως αύτοΰ.

»"iva δυνηθώμεν αύτοπροσώπως νά σάς έκφράσωμεν τά φιλικά ή. 
μών αισθήματα καί ΐνα συσκεφθώμεν περί τώνάφορώντων ήμάς σπου
δαίων ζητημάτων, σάς παρακαλοΰμεν νά έλθητε είς Γιούργεβον εις τό 
συνέδρων τών φοιτητών μας, συγχροτηθησόμενον τόν Σεπτέμβριον τοΰ 
ένεστώτος έτους.

»Ευνοϊκήν έλπίζουσαι άπάντησιν, σάς λέγομεν είς τό έπανιδεΐν έν 
Γιουργέβω.

Αί άδεΛφαι νμ&ν  
("Επονται αί ύπογραφαί).

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Ω Ν  Α Ν Θ Ε Ω Ν

Ο ΚΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΙΟΤΙΙΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
TOV ΚΑΛΛΟΥΣ

Ποικίλας καί πολυάριθμοι μυθολογικά1, παραδόσεις ανάγον
τα ι είς τήν ιστορίαν τής καταγωγής τοΰ πρώτου έν τώ ν.όσμψ 
κρίνου, τοΰ συμβόλου τούτου τής άγνότητος, δπερ ό άγγελος 
Γαβριήλ προσήνεγκε, -χαιρετίζων,εις τήν αειπάρθενου Μαρίαν,και 
τά όποιον καί ώς έκ τοΰ ωραίου καί μεγαλοπρεπούς σχήματος 
καί έκ τοΰ άρωματώδους μύρου του έκλήθη παρά τό ρόδον βα
σιλεύς τών άνθέων.

Λέγεται, δτι ό 'Ηρακλής, ό υιός τοΰ Διός, παίς έτι ών, ήλθε 
ποτε πρός τήν σύζυγον τοΰ Διός "Ηραν, καθ’ ήν ώραν αΰτη ε- 
κοιμάτο. Παρ’ αυτήν α ί δοΰλαι είχο > τοποθετήσει κύπελλον 
πλήρες γάλακτος, ΐνα μετά τήν άφύπνισίν της πίη αυτό. Ο ; 
μικρός λαίμαργος έπιε τό γάλα, οταν ή "Ηρα, άφυπνισθεϊσα, 
άπώθησεν αυτόν οργίλη. Τό ύπολειφθέν είς τό κύπελλον γαλα 
έχύθη κατά γής καί έκ τών σταγόνων τούτου ποτισθεΐσα ή γθ 
έγέννησε τόν πρώτον κρίνον, οστις εφερε γαλακτώδη λευκότητα 
καί ώνομάσθη «Ρόδον τής “Ηρας». Μέχρι σήμερον διατηρεί τό 
δνομα τούτο «Rosa Junonia» έν τή λατινική όνοματολογί? 
τών άνθέων.

Κατ’ άλλην παράδοσιν, ή ’Αφροδίτη ώργισμένη κατά νεανί- 
δος, τολμησάσης νά τή διαφιλονεικήση τό βραβείον τοΰ κάλ
λους, μετέβαλεν αυτήν είς κρίνον. Ζυλοτυποΰσα όμως αυτήν 
καί διότι μετεμορφώθη είς ώραίον άνθος, άνέσπασε τήν καρ
διάν αυτής άπό τών έγκάτων τοΰ στήθους καί την άνήρτησε, 
δίκην κέροτος, έκτος τών πετάλων, ΐνα άσ-χημίση τό άνθος.

'Η χριστιανική παράδοσις,έπιλαθομένη, δτι ό κρίνος υπηρ’/γ 
πρό τής Χριστού γεννήσεως καί δτι δΓ αύτοΰ έχαιρετίσθη % 
Παρθένος, διισχυρίζεται, δτι ό Κλώβις κατά τήν ήμέραν τη4 
προσελεύσεώς του είς τόν χριστιανισμόν έλαβε παρ’ άγγελον 
τόν πρώτον κρίνον.
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Τό άνθος τούτο υπήρξε πάντοτε σύμβολου ψυχής αγνής και 
«ιλοστόργου, κατά τούς αρχαίους δέ είκονολόγους, έσυμβολο- 
ποίει πάντοτε τήν Α ι δ ώ ,  ήτις παρίστατο ύπά τήν μορφήν 
Ερης λευκοφόρου καί φερούσης είς τήν δεξιάν γείρα κρίνον, 
ί Ή ποός τό άνθος τοΰτο λατρεία προήχθη είς τοιαύτην περι* 

ώστε ό Πάπας Παύλος III έσύστησε παράσημου τοΰ 
Κοίνου, τοΰ όποιου σήματα ήσαν διπλή σειρά χρυσής άλύσου, 
» · άνηρτάτο χρυσοΰν μετάλλιον. ’Επί τούτου άπεικονί-
ζετο κρίνος έκ μίλτου.

Τό τόσον άγαπηθέν καί έξυμνηθεν τοΰτο άνθος εχει και α- 
ρ--άς ίαματικάς δλως παράδοξους. Εθεράπευε τα ασχημα δερ- 
μστα καί χρώματα. Ύπό τών άρχαιοτέρων τώ άπεδίδετο μα
γική δύναμις. "Οταν έζύμωνον τό άνθος τοΰτο με ροοόμελι, απε
ιλούν φάρμακον, δΓ ου άλείφουσαι τό πρόσωπον καθίστων 
τό δέρμα καθαρόν, λευκόν καί τρυφερόν, έξαλείφουσαι πάσαν 
ρυτίδα, λέγουσιν οί συγγραφείς τών χρόνων έκείνων.

Ή καλλιέργεια τόσον ώραίου άνθους έπιβάλλεται άναντιρ- 
οήτως είς πάσαν γυναίκα, είναι άλλως λιαν ευχερής, διότι 
έ κείνος απαιτεί γήν κοινήν, ολίγον ύδωρ καί πολύν ήλιον, 
ϊ Τόν χειμώνα τό έδαφος, έν φ ό κρίνος, δέον νά διατηρήται 
έν διαρκεί υγρασία. Ευθύς ώς άνθιση ανάγκη νά μεταβάλη γήν 
καί τόπον.

Μ α ρ ιά ν θ η  Ή λ ιο π ο ύ λο υ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ι  Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ  Υ Γ ΙΕ ΙΝ Η Σ
Έν Αγγλία συνέστη κατ’ αΰτάς σωματείου έκ κυριών ύπό τόν τίτλον «Ε 

θνικός Σύνδεσμος 'Υ γ ιε ινή ς» . Τό πρόγραμμα τοΰ σωματείου τού
του άποτελεΐται ύπό τών ακολούθων οεκα άρθρων ϊ

Ιον ’Αγάπα, τίμα και σέβου τά ανθρώπινον σώμα και διατήρησον αύτό ά- 
ννόν, καθαρόν και είς υγια πάντοτε καταστασιν. 

ί  ,2ον Μή γενοϋ Ικούσιον θϋμα κακοϋ η ασθένειας, ήν ήδύνασο νά προλάβης. 
ΐ  3ον Μ η προξένει ή συντέλει είς τήν διάδοσιν μολυσματικών ή μεταδοτικών 

ασθενειών.
| 4ον Μή τρώγε ή πίνε ποτέ τι επιβλαβές οιά την Ογειαν του σώματος.

5ον Ένθυμου, δτι ό μεμολυσμένος αήρ δηλητηριάζει τό αίμα, προξενεί κε- 
! φαλαλγ-ας, δυσπεψίας και διάφορα άλλα κακά. Ότι τό άκάθαρτον ΰδωρ καί ή 

ε;; ακάθαρτον χύτραν ή άγγειον παρασκευαζομένη τροφή κυοφορουσι πασαν 
χβχήν ασθένειαν.

6ον Άγωνιζεσθε τόν καλόν αγώνα κατα τής ρυπαρότητος, τών νοσημάτιον, 
χαι τών κακών αναθυμιάσεων.

| 7θν Τό σώμα και παν πράγμα ανήκον αυτώ αναγκη νά καθαρίζηται καθ ο- 
|. χάστην. Τό μέν σώμα διά λουτρών έξ υδατος καί σάπωνος, τά δέ ενδύματα 

ίΐι' άποτιναγμου του κονιορτου και τών ξένων υλων και αερίσματος. 
ρ δον Φέρετε πάντοτε ενδύματα καθαρα, σεμνά και κόσμια, και μη αφήνετε 
~οτέ έπί τοΰ σώματός σας ρυπαρά ράκη.

^  9ον Έπωφεληθήτε πάντοτε τής ευφυΐας και φιλεργίας σας, ώς και τής τοΰ 
Ιησέον καί παντός δώρου τής φύσεως.
ΙΟον Επιθυμείτε διακαώς τήν προσωπικήν και γενικήν υγείαν, και εργαζε- 

δι’ όλης σας τής δυνάμεως πρός συντήρησιν αυτής.
 ̂ Τά άρθρα ταΰτα τά πεοιλαμβάνοντα τά προς ΐαυτους, τ̂ ρος τους οικείους 
χαί τό ανθρώπινον έ̂νος καθήκοντα ο̂ φειλον νά χαραχθώσιν ανΞξιττ[λως ¿πι 
^  μνήμης πασών τών γυναικών του κόσμου, πασών τών μητέρων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΠΜΟΤΙΚ2Ν ΙΙΑΡΒΕΧΛΓΩΓΕΙΑΥ
Κ*τά την Ιβδομάδα ταύτην διεξηχθησαν μετ* πολλής επιτυχίας αι εξετα. 

τών πλείστων τής πρωτευούσης δημοτικών παρθεναγωγείων. Τά ύπό τήν 
διεύθυνσιν τής κ. Ελένης Πετρίδου άνέδειξε καί πάλιν τήν ενσυνείδητον καί 
δεθοχιμασμένην παιδαγωγικήν μόρφωσιν τής διευθύντριας, περι ής πολλάκίς 
ηράψαμεν, έξαίρουσαι τό εύμέθοδον τής διδασκαλίας αύτής καί την δεξιότητα 

' 7εεΡι τήν διεύθυνσιν καί κατάρτισιν Παρθεναγωγείων- 
ΐϊήΤόύπό τήν διεύθυνσιν τής δεσποινίδος Ξύδη, προύχάλεσεν επίσης τά θερ

μότατα τών παρευρεθέντων συγχαρητήρια διά τήν Ιπίδοσιν εις πρακτικωτάτην 
άνταποκρινομε’νην είς τόν προορισμόν τών μαθητριών μορφωαιν. Ιό υπό 

5̂ δος Άδριανοπούλου γνωστής ή'δη άνά τόν διδασκαλικόν κόσμον, διά τήν 
αρτίαν παιδαγωγικήν μόρφωσιν και τήν ευσυνειδησίαν μεθ- ής διευθύνει κα<

διαπλάττει τό πνεύμα καί τήν ψυχήν τών ύπό τήν διεύθυνσιν της διδασκομένων 
μαθητριών.

Έν τέλει καί τό ύπό τήν διεύθυνσιν τής κ. Παναγιώτου αρρεναγωγεΐον, 8ιε- 
κρίθη ού μόνον διά τάς προόδους τών μαθητών, αλλά χαί διά τά σεμνόν, ευ
πρεπές καί εύάγωγον αυτών, δι1 ού καί πάλιν αποδεικνύεται, ποσον η γυνη εί
ναι καταλληλοτέρα τοΰ άνδρός διά τήν πνευματικήν μόρφωσιν καί διάπλασιν 
τοΰ ή'θους τών άρρένων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ
Ή ευσυνείδητος εργασία τών καθηγητών καί διδασκάλων τοΰ καλοΰ τούτου 

λυκείου καί ή πατρική μέριμνα τοΰ διαπρεπούς διευθυντοΰ χ. Διοσκουρίδου έπν(- 
νεγκον καί κατά τό έτος τοΰτο λαμπρά άποτελέσματα κατά τάς δοκιμαστικός 
εξετάσεις.

Οί γονείς ώς καί πάντες οί έκ τοΰ κόσμου τών γραμμάτων παρευρεθέντες εις 
τάς εξετάσεις τοΰ λυκείου τοΰ κ. Διοσχουρίδου, έξέφρασαν τά θερμά συγχαρη
τήριά των πρός τόν κ. διευθυντήν διά τούς άτρύτους κόπους, οΰς αυτός τε κα\ 
τό ύπ * αυτόν προσωπικόν καταβάλλει διά τήν Ελληνοπρεπή μόρφωσιν των εις 
τάς φροντίδας των έμπεπιστευμένων Έλληνοπαίδων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΓΕβΡΓΙΟΥ
Πλήν τών είς τά τακτικά μαθήματα εξετάσεων τό λύκειον τοΰ κ. Τν. Παπα- 

, γεωργίου ήγι τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν Ιορτήν πανηγυρικήν. ’Εψάλησαν διά
φορα ιόραϊα άσματα παρά τών νεαρών μαθητών, άπηγγέλθησαν διάφορα ποιή
ματα, μετά πολλής δέ έμφάσεως συγκινητικά αποσπάσματα Ικ τής Χίου Δού
λης τοΰ Όρφανίδου, έκ τής Κατάρας τής Μάνας τοΰ κ. Άντωνιάδου, έκ τοΰ 
Κανάοη τοΰ κ. Άχιλλέως Παράσχου.

Ό κόσμος ολος ένεθουσιάσθη καί οί γονείς συνεχάρησαν τόν κ. διευθυντήν, 
οστις έγνω διά τοιούτων ιοραίων 'έργων νά έξάρη τά φρόνημα τών νεαρών 
μαθητών του.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
ΓυναΈχες Ια τ ρ ο ί έν Βοσ νία . Έν τή πόλει Σεραβέγιο τής Βοσνίας διω- 

ρίσθη κατ’ αύτάς ιατρός έν τώ πολιτικώ νοσοχομείω ή χ. Μαρία Γοβελέφ- 
σκη. Οί ασθενείς μουσουλμάνοι έξ άμφοτέρων τών φύλων τόσον ηύχαριστή- 
θησαν έκ τής ιατρικής περιθάλψεως τής δόκτορος ταύτης, ώστε δι’ άναφορας 
των έξέφρασαν τήν ευγνωμοσύνην των πρός τά διόρισαν τήν κυρίαν ταύτην 
άδελφάτον τοΰ νοσοκομείου.

Ε φ η μ ερ ίδ ε ς  έν Ά μερεχή ). Καθ’ άπασαν τήν ’Αμερικήν κυκλοφοροΰσι 
17,000 εφημερίδες άνδρικαί, 50 δε μόνον γυναιχεΐαι.

Χήραε έν Ίν δ ία ις . Κατά στατιστικήν συνταχθεΐσαν παρά τοΰ ’Άγγλου 
κοινωνιολόγου κ. Βαρνχάμ έν ταΐς Άγγλικαΐς Ίνδίαις ύπάρχουσιν εΓκοσιν δν 
Ικατοαμ. χήραι γυναίκες, έπί τών όποιων διακόσιαι χιλιάδες φέρουσιν ηλικίαν 
άπό δέκα έως δεκατεσσάρων έτών, καί όγδοήκοντα χιλ. άπό οκτώ έως έννέα 
ετών.

Γυνά) επίτροπος να ο ΐί. Έν Λονδινω ή κ. μαρκησία do Londonderry 
έξελέγει παμψηφεί επίτροπος τοΰ ναοΰ τής συνοικίας της. Τρεις άλλαι κυρ/αι 
κατέχουσιν έν ’Αγγλία τήν θέσιν ταύτην-

Γυ ν ή  μ έλο ς α ρ χ α ιο λο γ ικ ή ς  έτ α ιρ ία ς . Ή κόμησσα Λαβατέλλη, διά
σημος συγγραφεύς τής ’Ιταλίας, διωρίσθη τακτικόν μέλος τής Γερμανικής άρ- 

I χαιολογικής έταιρίας.
Α ί γ υ να ίκες  έν Α υ στρ α λ ία . Αί γυναίκες έν Αυστραλία βαίνουσιν έπί 

κεταλής τών ύπέρ τής γυναικείας χειραφετήσεως ομάδων. Άπό πολλών ήδη 
έτών αυται άπέχτησαν τά δικαίωμα τής δημοτικής ψήφου, ή'δη δέ ύποβαλοΰσαι 
αϊτησιν είς τήν Βουλήν τής νέας Ζηλανδίας ύπέρ τοΰ δικαιώματος τής πολι
τικής ψήφου έπέτυχον τής αίτήσεώς των διά μεγάλης πλειονοψηφίας.

Φ υσιο γνω μ ία  τή ς ρινός κ α ί τών ονύχων. Νέος φυσιογνωμιστής ώρι- 
σεν ώς Ιξής τάς έκ τοΰ σχήματος τής ρινός καί τών ονύχων ύποδηλουιίένα; 
ψυχικάς διαθέσεις: Ρίς ύπεγειρομένη πρός τά άνω μαρτυρεί ψυχήν μεγάλην 
καί ύπερήφανον. Ρίς πολύ οξεία χαρακτήρα φλύαρον καί περίεργον. Ρίς κυρτή, 
χαρακτήρα σκωπτικάν καί ρίς χονδρή χαρακτήρα ατρόμητον.

Όνυχες πλατείς καί κοντοί προδίδουσι χαρακτήρα άπότομον και .οργίλον. 
Σκληροί καί εύ'θραυστοι σκληρότητα ψυχής, καί κλίσιν πρός ’έγκλημα. Ανε- 
στραμένοι πρός τό άκρον ύποχρισίαν. Μαλακοί άδυναμίαν σώματος καί πνεύ
ματος. Ερυθροί άνοησίαν. Μακροί καί χονδυλωτοί φαντασίαν ποιητικήν. 
Μαχροί καί πλατείς φρόνησιν καί εύπροσηγορίαν.

Καί τώοα κρίνετε έξ ίδιας μελέτης έάν ό φυσιογνωμιστής εχη δίκαιον.
'Η χ · L e o n  B e r t a u x  μ έλο ς  τής 'Α κα δημ ία ς τών Δ ρ α ίω ν  

Τεχνώ ν. Ή έν ΓΙαρισίσις φίλη καί συνεργάτις ήμών κ. Leon Bertaux πρό
εδρος τής έν Γαλλία Ένώσεως τών ζωγράφων καί γλυπτριών γυναικών έθεσε
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διά του κ. Najaillo τήν υποψηφιότητά της εν τη χηρευσάση ώς Ικ του θανά
του του κ. Chapa θέσει.

Ή εκλογή αυτής άνεβλήθη, διότι κατά τον κανονισμόν ¿οφείλε νά παρου3».α- 
σθή αυτοπροσώπως Γνα υποβάλη τήν υποψηφιότητά της.

At φ ο ι τ ή τ ρ  oit Γ χνεπ&στημ.εέων κ α τ ά  τ ο ν  18ον α ι ώ ν α  Κατά τον 
διαρρεύσαντα αιώνα φοιτήτρια». ΙΙανεπιστημίου ού μόνον δεν έθεωρειτο φαινο- 
μενον έκτροπον, αλλά και μετά πολλής αγάπης και σεβασμού εγίνοντο δεκτά:. 
Άναγινώσκομεν εις χρονικά τής εποχής εκείνης, ότι καθ ’ήν ημέραν ή εξ ’Αλ
σατίας δεσποινίς Schlizer έζήτησε νά έγγραφή εις τό Πανεπιστήμιον του Στρα
σβούργου, ό Πρύτανις αυτού συνοδευόμενος υπό Ινός καθηγητου μετέβη εις τον 
οίκον τής κόρης εφ' άμάξης, κομιστής του μητρώου τού Πανεπιστημείου, οπερ 
έν πομπώδει έπισημότητι παρουσίασε πρός τήν κόρην, όπως εγγράψη ιδιοχεί- 
pto; τό όνομά της έν αύτω. Μετά ταύτα παρέλαβεν αυτήν εις τήν αμαξαν του 
και τήν ώδήγησεν εις τήν Εθνικήν Βιβλιοθήκην, τήν συνέστησεν εις τούςε̂ φό-

λέως». Άπάντησιν ιδιαιτέραν προσεχώς.—ΚονΑ. Σ, ’Α λεξάνδρειαν . Συμ. 
μορφούμεθα όδηγίαις σας. — Καν Λί Δ. \έα ν  Φ ώ καιαν . Άδυνατουμεν ν* 
σας εύ/αριστήσωμεν. Ή ευθύνη είναι μεγάλη και ειμεθα ε’ντελώς αναρμόδιο, 
εις τούτο. —Καν Α. Κ. θή δα ς . Δρ. 15 έλήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας̂  
Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας —Καν Φλ. Φ. Κέρκυραν. Επιταγή εκ δρ. 
5(1 έλήφθη. Εύχαριστούμεν θερμώς δΓ εύγενή φροντίδα. Θά διέλθωμεν διά 
Κέρκυρας, ότε και έλπίζομεν νά σάς ίδωμεν. — Καν Ε. Κ· Κύθνον. Δεν 
μάς έγνωρίσατε τήν αυτόθι μετάβασίν σας. Βεβαίως κατέρχεσθε εις τά λουτρά 
μέ κοιτωνίτην ή και έκ βατίστας matinées. ’Άλλως τε είναι γελοΐον με τ0ι- 
ούτους κυνικους καύσωνας νά άσφυκτια τις, απλώς ί’να υποβληθή εις τούς νό- 
μους τής εθιμοτυπίας. — Καν Σ. Μ. Π. Χ α ύπ λιο ν . Δρ. 35 μετ’ εύγενούς 
επιστολής σας έλήφθησαν. Εύγνωμονούμεν δι’εύγενές ένδιαφέρον. — Καν Έλ. 
Μ. Κ. Βόλον. Μετά Ιπτά μήνας τό πένθος διά τόν θάνατον πενθερού δεν 
έχει θέσιν, άφού άλλως ότε άπέθανεν ούδεμίαν είχε μεθ’ ημών συγγένειαν Ai 
νεόνυμφοι άποφεύγουν τά πένθη. Έάν έν τούτοις ή οικογένεια κατά τήν 
έκεΐ μετάβασίν σας πενθή έτι βαρέως, υμείς άποφύγετε τά άνοικτά και ζωηρά

Schlizer κατείχε τήν πρώτην τιμητικήν θέσιν.
Τά σύγχρονα Πανεπιστήμια υπολείπονται πολύ κατά τόν ίπποτισμον και

τήν αοροτητα προς τας κυρίας.

•δέν γίνονται _ , , . . .
δες. Κατά τό διάστημα τούτο θά χορηγήται πρός αύτάς ήμερησία άποζημίω-
σις
Αί

ς 2 φρ· παρά τών κατά τόπους και διαμερίσματα δημοτικών συμβουλίων, 
ί τής άποζημιώσεως ταύτης δαπάναι θά καταβάλλωνται εξ ήμισείας εκ τού 

Δημοσίου Ταμείου και έκ τών ταμείων τών διαφόρων δήμων.

Η Α Υ Ρ Α  Τ Ο Υ  Γ Ε Ρ Ο - Ν Ι Κ Ο Λ Α
’Από τής σκηνής τού θεάτρου τής Όμονοίας έδίδετο διά πρυίτην φοράν 

κατά τό παρελθόν Σάββατον τό υπό τόν άνωτέροί τίτλον τρίπρακτον κιομει- 
δύλλιον τού γνωστού ποιητού Δ. Κόκκου.

Κόσμος πολύς κατέκλυζε τό μικρόν τής Όμονοίας θέατρον. Ή επιτυχία 
τού έργου έθεωρειτο βεβαία, καθόσον ό ποιητής είναι γνιυστός έκ τού τόσον δη
μοφιλούς καταστάντος κωμειδυλλίου του ό 3 1 π χ ρ μ π χ λ ι ν ά ρ δ ο ς .

Ή ύπόθεσις του Γερο-Νικόλα έχει ώς εξής :

απο
του

Γην ημέραν τών γάμων τής θυγατρός του, ποοσέοχεται πλούσιος τις γειτων 
, όστις όπως καταστήση τόν βίον αυτών εύτυχέστερον χαρίζει αυτώ χιλιά

δάς τινάς δραχμών.
Άπό τής στιγμής όμως ταύτης τά πράγματα μεταβάλλονται. Αποδιώκεται 

υπό τών γονέων ό Λάμπρος, ο5ς ακατάλληλος διά τήν έχουσαν ήδη προίκα θυ
γατέρα των, διχόνοια δέ και μίση αναπτύσσονται μεταξύ γονέων και τέκνων,

ερο·παραφορας ·... _ ,h , _ , ^
-νουμένην νά συζευγχθή τόν υπ’ αυτού προτεινόμενον, εισέρχεται ό πλούσιος 
γείτων, σπεύδων εις τάς φωνάς τών διαπληκτιζομένων,και ό Γερο-Νικόλας έπ̂ -

ξενεΐον. Έν τούτοις διά τό μέλλον θά επωφεληθώμεν τής εύγενούς συστάσεώς 
σας. — Καν Ξ· Κ. ’Α θ ή ν α ς  Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστούμεν Ποιη- 
μάτιον δημοσιευθήσετα·. — Καν Ε Οι. Π ά τ ρ α ς  Δυστυχώς ή βιβλιοθήκη μας 
δέν περιλαμβάνει τοιαύτα έργα. Ά λλ’ ούτε έχομεν καιρόν νά άσχολώμεθα εις 
έκλογήν και προμήθειαν τοιούτων έργων. Καν X. Μ. Κ ό μ η ν .  Δρ. 10 έλή
φθησαν. Αποδείξεις έχουσιν άποσταλή τώ αυτόθι αντιπροσώπω μας.—Καν 
Μ. Ρ· Α ε β α δ ε ία ν .  Μυρίας ευχαριστίας δι’ εύγενή φροντ·'δα —Καν Ε. Δ. 
Κ. Β ό λ ο ν .  Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστούμεν, —Καν Ε. Ν. Αιβόρνον. 
"Οπο̂ ς θέλετε χαρακτηρίσατε το. Ημεΐς σάς συνιστώμεν νά εμμείνητε εις τήν 
γνοόμην σας. χωρίς νά φανήτε χάνουσα τήν υπομονήν.— Καν Ρ .  Κ. Λργο- 
σ τ ό λ ι ο ν .  Εύγνωμονούμεν δι εύγενή φροντίδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΑ1
Π ρ ο φ υ λ ά σ σ ε τ ε  τ ά  έ π ί χ ρ υ σ α  σ κ ε ύ η  σ α ς .  Κατά τούς θερινούς μήνας, 

οτε ή έκ τών πόλεων άπομακρυνσις και ό αφόρητος κονιορτός μάς αναγκάζει 
νά γυμνόνωμεν τάς οικίας μας καινά προφυλάττωμεν άπό τής φθοράς τά σκεύη 
μας, ανάγκη νά έχωμεν ύπ’ όψιν, ότι δέν πρέπει νά μεταχειριζώμεθά ποτε 
πρός περιτύλιξιν Ιπιχρύσων σκευών έφημερίδας.

'Η τυπογραφική μελάνη έχει τήν ιδιότητα νά καταστρέφη τά επίχρυσα μέ
ταλλα και να άφίνη έπ’ αύτών κηλίδας μελαίνας, αίτινες δέν έξαφανίζονται δι 
ούδενός μέσου.

Κ α τ ά  τ ο ύ  ξ ο ν ί σ μ α τ ο ς  τού γ ά λ α κ τ ο ς .  "Ινα άποδώσητε εις τό ύποξυ»
νίζον ήδη γάλα σας τήν προτέραν γεύσιν του, άοκε! νά χύσητεέν αύτω ολίγα; 
σταγόνας ανθρακικής σόδας (carbonate de soude).

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Π η κ τ ή  (gelatine) εκ  κ α ρ π ώ ν .  ’Αφήσατε νά μαλακώση έντός ολίγου ψυ

χρού ϋδατος 10 δρ. ψαρόκολα. Μετά μίαν όίραν, λαμβάνετε τήν μαλακήν ήδη 
ψαρόκολαν ταύτην και τήν βυθίζετε εις 100 δο. νέου ψυχρού ύδατος. Τήν θέ
τετε έπι έλαφράς πυράς και τήν αφήνετε νά βράση μέχρις έντελους διαλύσει»; 
έντός τού ύδατος. Τήν περάτε τότε διά λεπτού καθαρού υφάσματος. Κατα
σκευάζετε ιδιαιτέρως σιρόπιον έξ ήμισείας οκάς ζαχάρεως καλώς καθαρισμένης 
και 100 δρ. ύδατος. Εις τό ύδωρ τούτο λυόνετε προηγουμένως και ζυμόνετε 
καλώς ισας δόσεις βερυκόκων, κερασ»ίων, φράουλας και φραγκοσταφύλων. Τό 
περάτε διά καθαρού λεπτού υφάσματος και.δι’ αυτού κατασκευάζετε τό ώς ανω 
σιρόπιόν σας. ’Αναμιγνύετε τό σιρόπιον τούτο τό όποιον έξαφρίζετε καλώς εις

Δ ι κ τ ή ρ η σ ι ς  φ ρ έσ κ ω ν  φ α σ ο λ ιώ ν  δ ι ά  τ ό ν  χ ε ι μ ώ ν α .  Εκλέξατε Φασό
λια τρυφερά και φρεσκοκομμένα. Καθαρίσατε, άποκόπτουσα τό άνω και κατω 
άκοον και τάς έπι τών πλαγίιον ξηράς ίνας Ευθύς μετά τό έκκαθάρισμα τά βυ
θίζετε έντός ψυχοοτάτου ύδατος, μετά ταύτα δέ έντός ύδατος βράζοντος «λ*-

>οίας, ώς θυγάτηρ τού Γερο-Νικόλα ύπεκρίθη μετά τής χαρακτηριζούσης αυτήν 
άφελείας και φυσικότητος. Επίσης ή κ. Χέλμη ύπεκρίθη μετά πολλής επιτυ-

τικής επιτυχίας, τιμά ανέκαθεν τήν ελληνικήν σκηνήν και τούς συναδέλφους 
του, είναι 7(θοποιός μορφωμένος και εύσυνείδητος, ώς μαθητής δέ τού γυμνα
σίου (υιός τού Γερο-Νικόλα), ύπήρξεν αμίμητος. Και ό κ. Κοτοπούλης και τά 
λοιπά τού θιάσου πρόσωπα έφιλοτιμήθησαν νά ύποκριθώσι πιστώ; τά μέρη των.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

είναι ονειδος. Τούτο τέλος πρέπει νά έννοηθή υπέρ πάνάλλο.—Καν Α.II. Ανω 
Β ό λ ο ν .  Ιίαλύ σάς εύγνωμονούμεν διά τήν εύγενή συνδρομήν σας υπέρ τού 
φιλάνθρωπου έργου τών «Θυγατέρων τού Βασιλέως». — Καν Γ1. Λ. Α. 
Ο ό ρ γ ο ν .  Δρ. 21 ώς και χειρόγραφον έλήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας δι'εύ
γενή φροντίδα ώς και διά τήν συνδρομήν σας υπέρ τών «Θυγατέρων τού Βασι-

στεγνον.  ̂ %  ̂  ̂ ^
Όταν θά τά μεταχειρισθήτε, τά χύνετε έντός ψυχρού ύδατος ί’να εςαλμυρι* 

σθουν και μετά ταύτα τά βράζετε ώς θέλετε.

Δ ιά τ ε λ ε υ τ α ία ν  φ οράν π α ρ α κ α λ ο ΰ ν τα ι α ί  κ . κ .  <Λ/ν- 

δ ρ ο μ ή τρ ια ι, α ί κ α θ υ σ τερ ο ύ σ α ι τ ί ιν  σ υ ν δ ρ ο μ ή ν  των, 
ν ά  ά π ο σ τε ιλ ω σ ιν  α υ τή ν . Π ρέπει νά  έ ν νο ή σ ω σ ιν , οτι 
τό  π ο σ ό ν  ε ίν α ι τό σο ν  ευτελ ές , ώ στε  Λ  κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ή  

κ α ι α υ τ ο ύ  κ α θ ισ τά  α δ ύ να το ν  τ ή ν  σ υ ν τ ή ρ η σ ιν τ ο ΰ  φ ύλ
λο υ . Έ λπ ίζο μ εν  οτι α ί έξ ά μ ε λ ε ία ς  β εβ α ίω ς κ α θ υ σ τ ε -  

ρ ο ϋσ α ι μ έχ ρ ι σή μ ερον, θά  σ π ε ύ σ ω σ ι ν ά  εξοφ λήσω «1 
τό  μ ικ ρ ό ν  χρέος τω ν .

Τ ή ν  α ύ τ ή ν  π α ο ά κ λ η σ ιν  ά π ε υ θ ύ νο μ ε ν  κ α ι π ρ ό ς τας 
κ α ί το ύ ς  κ. κ . α ν τ ιπ ρ ο σ ώ π ο υ ς  μ ας.


