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Έν τψ Έξωτερικώ δέ παρ ' &παθι τοϊς 
άντιπροδώποις ημών.

Σώματα πλήρη του α', β', γ' καί δ' έτους εύρίσκονται παρ’ ήμΓν 
καί παρ’ άπασι τοϊς αντιπρόσωποι; ήμών. 7Γ

Δια τά ανυπόγραφα άρθρα 
εύθύνεται ή σ υντάκτίς αυτών ( 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τα πεμπόμενα ήμΓν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μη 
δεν έπ ισ τρέφοντα ι.— ’ Α νυ
πόγραφα κα'ι μή δηλοΰντα 
την διαμονήν τής αποστελ- 
λούσης δεν ε ίνα ι δεκτά. —
Πάσα αγγελ ία  άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γ ίν ετα ι δέκτη.

Α ί μεταβάλλουσαι διεΰθυν- 
σιν δφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
προς εκτΰπω σ ιν νέας τα ιν ία ς.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καλλιτεχνική ’ΈκΟεσις Κυριών Λ Α ι κ α τ ε ρ ί ν η  Έλισσάβετ Τε'ξτορ, μήτηρ 

τον Γκαΐτε, (υπό κ. Ελένης Γεωργιάδου). — Μέση Γυναικεία παίδευσις εν 
■βωσσία. — Το άσπρολούλουδο ποίημα (υπό δος Κρυσταλλίας Χρυσοβέργη). — 

Τό νέον έογον τής Κάομεν Σύλβας. — Ποικίλα. — Αλληλογραφία. — Συμβου- 
λαί.—Συνταγαί.— Είδοποιη'σεις.— Έπιφυλλις « Ή  προσφιλέστατη είκώνο.
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Η Τέχνη ύπήρξεν αείποτε ή ζώσχ καί λαλούσχ των θρη
σκειών ιστορία. Ήτο καί είναι ό πιστότατο; διερμηνεύς των 
κατά τάς διαφόρους των αιώνων έναλλαγάς ιδεών και πεποιθή- 

Ε'τεων των ανθρώπων πεοι θεού; I
Εάν τά περισωθέντα εν τή Ινδική μνημεία τής Τέχνης οι- 

Κτ,γοϋνται είς τους συγχρόνους περιηγητάς, ότι οί Ίνδοι έθεο- 
ποιουν την φύσιν άνά πάσας τάς ιδιότητας καί εκδηλώσεις αύ- 
'ίς, ή ’Αφροδίτη τής Μήλου καί ό Ερμής του Πραξιτέλους 
μσρτυροΰσιν εύγλωττότερον και αύτοϋ του Πλάτωνος, ότι θρη- 

|τκεία διά τον άρχαϊον Ελληνισμόν ύπήρξεν ή ιδέα του κα- 
έν τή έντελεστάτη εκδηλώσει τής χάριτος καί του μεγα- 

ρλείου.
Την μεγάλην θρησκευτικήν του μεσαίωνος μεταρρύθμισιν 

ϊρηκολούθησεν ή Τέχνη ώς ιστορικός άγρυπνος. 'Ότε δ’ οί 
ν*οί τών ’Ολυμπίων καί Έλικωνιάδων έσυλοΰντο, ότε τά ω
ραιότερα τών θεών αγάλματα μετεβάλλοντο εν Κορίνθω καί 
«ν Άθήναις υπό τών βαρβάρων επιδρομέων είς λίθων άμόοοων 

υντρίμματα, ή Τέχνη καταδιωκομένη, άστεγος, γυμνητεύουσα 
ατήλθεν είς τάς κατακόμβας, παρηκολρύθησεν ασθενική καί 

έςηντλημένη την υπό την σκοτεινήν καί ύγράν γήν έξέλιξιν 
ής νέας θρησκείας, έγονυπέτησε καί αυτή ώς μετανοούσα ά- 

Καρτωλή πρό τής θείας τού Εσταυρωμένου μορφής, έσπού- 
Οασε τούς βίους τών μαρτύρων, είδεν έκ του βάθους τού ζων
τανοί τάφου της τον ουρανόν, έτάχθη υπό τάς σημαίας τών 
έων θρησκευτικών ταγμάτων,, ύπέστη μετ’ αύτών πόνους, ό- 

6ύνας, μαρτύρια καί ακρωτηριασμούς, καί μετά ταύτα ώς ό

αρχηγός τής νέας θρησκείας, υπέρ ού εθυσιάσθη, άνέζησε κα. 
ανέκτησε την προτέραν θέσιν της έν τοϊς μεγαλοπρεπεστάτοις 
τού θεού καί τών 'Αγίων αύτού ενδιαιτήυασιν.

'Ως δέ παρά τοϊς αρχαίοι; ό Φειδίας, ό Άπελλής καί ό Πρα
ξιτέλης άνήγειρον αυτή θρόνου; περιφανείς καί αντιπρόσωπον 
τών ιδίων θεών ανεκήρυξαν, ούτως ό Ραφαήλ καί οί σύγχρο
νοί του καλλιτέχναι διά τής αθανάτου γραφϊδό; των κατέστη
σαν την χριστιανικήν Τέχνην κοινωνόν τής αθανασίας, ήν ή 
νέα θρησκεία έφερεν ώς ίδιάζον σύμβολόν της.

'Η χριστιανική Τέχνη ύπήρξεν ή όλιγώτερον άντιπροσω- 
πευθεϊσα έν τή Καλλιτεχνική τών Κυριών ’Εκθέσει. Η Έ λ- 
ληνίς γυνή, ώς έκ τής ανατροφής, ής ετυχεν έν τή πλήρει 
περιπετειών καί μέχρι τής χθές ύποδούλφ πατρίδι της, ουοε- 
ποτε ανέπτυξε προς τούς μυστικισμούς τής θρησκείας ιδιαιτέ
ραν φανατικήν στοργήν. Καθ’ον χρόνον αί έν Ευρώπη ομόφυλοί 
μας άνά χιλιάδες έθυσίαζ’ον νεότητα καί κόσμον καί οικο
γένειαν πρό τών ποδών τού ’Εσταυρωμένου, αί μητέρες καί 
μάμααι μας έννοήσασαι ένστιγματικώς, ότι ή θρησκεία καί ή 
πατρίς μας ειχον ανάγκην υιών μάλλον η θυγατέρων χριστια- 

* νών, ένυμφεύοντο καί έγίνοντο μητέρες, παιδίσκαι δ’ έτι άν- 
έτρεφον υιούς, είς τάς καρδίας τών οποίων ένέπνεον ταυτοχρό- 
νως μετά τού θρησκευτικού αισθήματος καί την πρός την ελευ
θερίαν τής δούλης Πατρίδος θείαν αγάπην. Άφωσιωμέναι έν- 
τεύθεν ψυχή τε καί σώματι είς τό μέγα τής άπελευθερώσεως 
τής πατρίδος ιδεώδες, έπίστευον είς τον θεόν, χωρίς νά εξ^- 
τάζωσι, χωρίς νά μελετώσι, χωρίς νά φιλοσοφώσιν.

’Άλλως ή χριστιανική Τέχνη, ή συγκινούσα καί σαγηνεύ- 
ουσα, ή λαλούσα ευθύ πρός την ψυχήν, ή μεταρσιούσα αυτήν 
είς σοαίρας ιδεώδεις, δεν άνέτειλεν είσέτι έν Ελλάδι, άλλ’ουτε 
τό θρησκευτικόν αίσθημα υπάρχει ανεπτυγμένου είς σημείο», 
ώστε νά ποοκαλή τον ενθουσιασμόν καί την τυφλήν λατρείαν, 
ήν ό Καθολικός καί Διαμαρτυρόμενος κλήρος έγνω διά συγγρα
φών καί διά ρητορικών λόγων νά έμπνευση είς τάς καρδίας τών 
ευρωπαϊκών λαών.

Μόναι λοιπόν αί έν τή 'Εσπερία μορφώθεΐσαι Έλληνίδες καλ-
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λιτέχνιδες ήσχολήθησαν εις έργα χριστιανικής Τέχνης. ’Επειδή 
δε μία ή δύο μόνον έκ τών έκθετριών μας άνήχουσιν εις Ευρω
παϊκά; σχολάς,ελάχιστα και τα έκτεθέντα σχετικά προς τήν ιστο
ρίαν τού χρ ιστιανισμοί καλλιτεχνήματα.

Η δεσποινίς Ολυμπίάς ’Ολυμπίου,ή άπό πολλών ετών ασχο
λούμενη εις τήν ζωγραφικήν, ή μοναδική ίσως τέλειος ύδατο- 
γράφος έλληνίς, έξέθεσεν ώραίαν εικόνα, παοιστώσαν τήν Θεο- 
μήτορα καθ’ήν στιγμήν ανεγείρει το παραπέτασμα τής βρεφικής 
κοιτιοος του Γιου της και δεικύει αύτόν κοιμώμενον προς τόν 
μέλλοντα μαθητήν και άχώριστον σύντροφον του άγιον Ίωάν- 
νην. Τήν ώραίαν ταύτην εικόνα ή δεσποινίς ’Ολυμπίου αντέ
γραψε προ πολλών έτών εκ τού έν τώ Salon Carré του Λού
βρου πρωτοτύπου του Ραφαήλ αριστουργήματος. Είργάσδη εις 
τό ε'ργον τούτο μετά τής υπομονής καί τού σεβασμού, ον εμ
πνέει αυτή ή υπόθεσις τής συνθέσεως, μετά τής αριστοτεχνικής 
δεξιότη τος, ήν επιβάλλει εις πάσαν κακλιτέχνιδα ψυχήν ό εύ- 
γενής πόθος καί ή φιλοδοξία τού να πλησιάση όσον τό δυνατόν 
τήν τελειότητα τού πρωτοτύπου τού έξοχου διδασκάλου.

Ή συμπαθής κυρία, ή πρώτη, ήτις έγραψεν όνομα γυναικεϊον 
ελληνικόν εν τή βίβλω τών άντιγραφέων τών Παρισινών μου
σείων, επέτυχε τού εύγενούς σκοπού της.Κατώρθωσε να είσδύση 
εις τήν ψυχήν, εις τόν νουν, εις τό φρόνημα τού έξοχου δ ι
δασκάλου. Να ύποκλέψη τόν σπινθήρα εκείνον τής αθανασίας 
'ή? ψυχής, δττις καταυγάζει πάσας τάς θρησκευτικός αυτού συν
θέσεις, καί δστις έν θαυμασίω συνδυασμό» τού φυσικού μετά 
του ηθικού κάλλους, αποτελεί τόν τύπον τού ιδεώδους καλού, 
τύπον, ον μονος ο Πλατών εκ τών αρχαίων φιλοσόφων είχεν ο
νειροπολήσει.

Πρό τής είκόνος τής Ραφαηλείου Παναγίας,τής άποθανατιζού 
σης μεταξύ πάντων τών ανθρωπίνων αισθημάτων τήν μητρικήν 
αγάπην, τήν αγάπην τής αύταπαρνήσεως καί τών θυσιών, πά- 
σαι συλλήβδην αί Άφροδίται τής άρχαιότητος ώχριώσι καί κλί- 
νουσι γόνυ.

Η παρθένος, ής τό πρόςτό κοιμώμενον βρέφος βλέμμα άπο- 
πνεει την απεριόριστον άφοσίωσιν καί στοργήν τής άγνώς άγα- 
πώσης γυναικός, ής ή καλλιτεχνική τού προσώπου κατατομή, 
ή ανθηρά καί ζώσα έπιδερμίς, τό μετ’ ένθουσιώδους σεβασμού 
υπομειόιών στόμα, ή επί τού μετώπου είκονιζομένη περί τού 
.μέλλοντος ελπίς, η παρθένος, ή κατά τό εβραϊκόν έθιμον ποο- 
φυράν και κυανήν ζωηροτάτην άμφίεσιν περιβεβλημένη, αποκα
λύπτει προτού μέλλοντος μαθητούτού υιού της—παιδός έτι καί 
τουτου καί φέροντος τόν Σταυρόν έν τή αγκάλη — ούχί τό τέκνον 
της, αλλά τόν Θεόν έν τη άπλουστάτη καί ταπεινή καί άτελεϊ 
στάσει βρέφους κοιμωμένου. Οΐαν εποποιίαν δεν αποτελεί ή 
στάσις έκείνη τής μητρός ενός Θεού, ή μεγαλοπρεπής τής χει- 
ρός πρός ύπέγερσιν τού παραπετάσματος κίνησις, τό εμπνευ
σμένου καί πλήρες μυστικισμού βλέμμα τού παιδός Ίωάννου, 
τό επί τής φυσιογνωμίας τού κοιμωμένου θείου βρέφους είκονι- 
ζόμενον όνειοον τής δι’ αυτού τεμνομένης νέας πρός τήν αλή
θειαν, πρός τούς μαγικούς καί μυστηριώδεις κόσμους τού φωτός 
καί τής άκτινοβολί ας όδοΰ.

Τό σύμπλεγμα τούτο αποτελεί μίαν τών ώραιοτέρων συνθέ
σεων τού Ραφαήλου. Είναι ή χρυσή σελίς τής θρησκευτικής η 
μών ιστορίας. ’Εν αύτή εξελίσσεται ή ισόθεος τής μητρός δύ- 
ναμις, ή άνεξίκακος, άθώα καί ή γενναία εικών τού Θεού υπό 
.ήν μορφήν τού βρέφους και ο ποθος τού ανθρωπίνου γένους, ό
πως, διά τού σταυρού αυτού, δν φέρει ό Ιωάννης,μυηθή εις τά 
μυστήρια τού χριστιανισμού καί καταστή άξιος τής τών Ού- 
ρανών βασιλείας.

Καί άλλην ώραίαν αντιγραφήν διάσημου καλλιτέχνου τού

Andrea de la Sarte εκθέτει ή κ. ’Ολυμπίου. Είναι τό έν -γ 
’Ακαδημία τής Φλωρεντίας σύμ πλέγμα τών άγιων Αυγουστί
νου, Βερνάρδου, Μιχαήλ καί Ίωάννου. Καί τούτο επίσης έπι. 
τυχές, επίσης ζών, επίσης φυσικόν, καίτοι πλήν τής μακαριό, 
τητος καί τής θείας χαράς, τό σύμπλεγμα τών άγιων οώδεμίαν 
εμποιεί εις τήν ψυχήν ίσχυράν συγκίνησιν.

Μικρά κεφαλή κυρίας μέ κόμμωσιν παρελθόντων χρόνων, υλ 
κατατομήν γραφικωτάτου κάλλους, μέ εργασίαν λεπτοτάτην καί 
τεχνικήν, έκτεθείσα υπό τής αυτής, είλκυσεν επίσης τήν ποοσο- 
χήν καί τό ενδιαφέρον καί έθαυμάσθη ώ ςκα ίή  Ραφαήλειος αντι
γραφή της παρά τε τής βασιλίσσης καί τής ήγεμονίδος Σοφίας.

Ιχνογράφημα θρησκευτικής τέχνης, αντιγραφήν τής υπό τόν 
τίτλον «Ζ ιι G O t t »  ώραίας είκόνος τού Κάουλβαχ,έξέθηκεν ή δε
σποινίς Ραιμών. Παριστά άγγελον άνερχόμενον εις τόν ουρανόν 
όπως παραόώση τήν ψυχήν παιδιού πρός τόν Πλάστην. Τό βλέμ
μα τού άπό τής θερμής μητρικής αγκάλης άποσπασθέντος παι- 
δός ζητεί να άναγνώση εις τό όμμα τού καλλιμόρφου άγνέλου,. 
διατί τόσον σκληρώς τό άπεμάκρυναν τής μητρός, διατί τό φέ- 
ρουσι μακράν εκείνης ; 'Ωσεί δέ αίσθανόμενον τό τήν καρδίαν 
της καταβιβρώσκον πύρ τού χωρισμού, ώσεί άκούον τούς κο
πετούς καί τούς θρήνους τής άπηλπισμένης, τής γλυκείας μη
τρός του,ώσεί νοσταλγούν άνάΙτήν αίθέριον εκείνην περιπλάνησιν, 
ζητεί παρά τού αγγέλου τήν μητέρα του. Είναι επί τής γής,τω- 

| λέγει ό απεσταλμένος τού Κυρίου, δεικνύων πρός τά κάτω, 
ώσεί δε άπαντών εις τήν παιδικήν έρώτησιν «καί  ημείς πού- 
πηγαίνομεν ; » στρέφει τό βλέμμα πρός τόν ουρανόν.

Ή πρωτότυπος είκών είναι μικροτέρα τής ύπό τής δεσποινί
δας Ραιμών έκτεθείσης. Άντεγράφη έν τούτοις μετά θαυμασίας 
δεξιότητος, κατ’οΰδέν δ’ύπολείπεταιτού πρωτοτύπου, όπερ θεω
ρείται ώς εν τούν αριστουργημάτων τού διαπρεπούς Γερμανού δι
δασκάλου.Ή έν τώ προσώπω τού παιδόςάπεικονιζομένη άθωότης, 
ή γλυκεία καί μελαγχολική αυτού όψις, ή έντφ  βλέμματι καί 
τή στάσει αύτού είκονιζομένη ψυχική πάλη μεταξύ τών δια- 
βλεπομένων ήδη ούρανίων απολαύσεων καί τών μητρικών θω
πειών καί φιλημάτων,ή έν τω ούρανώ αύτω τέλος ποθητή τού τέ
κνου μετά τής μητρός συμβίωσις,καθιστώσι τ^ν εικόνα τού παι- 
δός μυριάκις ποιητικωτέραν καίπροσφιλεστέραν τής τού αγγέ
λου. 'Όσον καί αν είναι ούτος άγγελος, όσον καί αν καταυγάζη, 
τήν μορφήν αύτού ή αίγλη τού θείου φωτός, όσον ιδεώδες κάλ
λος καί άν προσθέτωσιν εις τήν αίθερίαν πτήσίν του αί μετά τό
σης γραφικής έντελείας άναπεπταμέναι πτέρυγέςτου, παρίστα- 
ται σκληρός πρό τών όμμάτων πάσης γυναικός, πάσης μητρός. 
Μόνον οί ωραίοι στίχοι, ούς ό άοίδιμος Παπαρρηγόπουλος θέτει 
εις τό στόμα τού εις τό «Βρέφος» του άπευθυνομένου αγγέλου 
δύνανται νά έξιλεώσωσι καί τούτον. Ισως μάλιστα ό ποιητής 
είχεν έμπνευσθή ύπό τής είκόνος τού Καουλβάχ καί ώσεί θε- 
λων νά έξιλεώση τόν άγγελον θέτει εις τό στόμα του τούς ώραίους 
τούτους στίχους :

Ψι»γή του ουρανού αγία 
ενταύθα τί ζητούσα fiiv εις 
δπου βοα ή τρικυμία 
¿κατασχέτου ειμαρμένης;
· · · · * . · · « · · · . ·  ·
Έδώβαρύς έρπει ό φθδνος, 
τά μίση, ή άπανθρωπία* 
εδώ περιπλανχτ’ ό πόνος, 
άπολιθουται ή καρόία.
Θά κλαύση το γλαυκόν σου ομμα 
πύρινα δάκρυα πικρίας* 
και τό γελόεν τούτο στο'μα, 
φευ ! Οά προφέρη βλασφημίας.
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Καί επιλέγει ό ποιητής :
Κανείς, κάνεις άς μη Ορηνηση, 
τό βρέφος όταν άποθάνη* 
άπηλθε πριν νά τό μαστίση 
ή θύελλα και τό μαράνη.

Κατέλθωμεν ήδη έκ τής άνά τά αιθέρια δώματα μετά τών 
Ιγνέλών πτήσεώς μας, ίνα προσβλέψωμεν καί τήν έπί τής 
ΕΙς παγεράν καί φρικώδη τού θανάτου εικόνα. Μικρόν φονευ- 
«ένον πτηνόν τής έκ Κερκύρας δος Βασιλοπούλου έμποιει η- 
UTV πληρεττάτην έντύπωσιν τού στιγμιαίως καί άπροτοοκή- 
τως Ιπερχομένου θανάτου. “Εν πτηνόν άθώον, ακακον, καλλί- 
χρωμον, πλήρες ζωής καί σφρίγους πετά άνά τό άπειρον, τις 
οίδε οΐαν θαυμασίαν μελωδίαν διασκορπίζον άνά τόν άέρα, τις 
•οίδεν ύπό ποιων αισθημάτων έλαυνόμενον πρός τούτο ή έκείνο τό 
σημείον τού όρόζοντος. Αίφνης κρότος πυροβόλου διακόπτει τό 
άσαά του καί άκτίς αίγληέσσης φλογός άναστέλλει τήν πτήσίν 
τον. Τό πτηνόν πίπτει ύπτιον έπί τού έδάφους, συσπών έν τή 
¿αχάτη τού θανάτου αγωνία τούς μικρούς πόδας του, τανύον τό 
ύστατον τά πλήρη άέρος στέρνα του. Ή δεσποινίς Βασιλοπούλου 
παρέστη εις τήν έσχάτην ταύτην άγωνίαν τού μικρού πτηνού , η - 
σθάνθη τόν ύστατον πόνον του, συνεκινήθη, Ιδάκρυσεν ίσως. 
Χωρίς δέ νά χάση καιρόν, ύπό τήν επιρροήν τής οδύνηράς ταύ- 
της έντυπώσεως άπετύπωσεν έπί τής οθόνης τήν εικόνα τού ύπό 
τού θανάτου ούτως άποτόμως πληγέντος εναερίου άοιοοΰ.
- Τόσον δ’ έπιτυχώς άπεικόνισε τόν θάνατον, ¿ίστε καίτοι μι 
-χρά, μικκύλη ή είκών της άπέκτησε μεγίστην δημοτικότητα, 
καί παρά τών πλείστων επισκεπτών τής έκθέσεως ηκουέ τις 
οτερεοτύπως τήν έρώτησιν : Πωλείται τό φονευμένον πτηνόν ;

Ή δεσποινίς ’Αφροδίτη Ζωγράφου έκθέτει ώραίαν εικόνα 
χωρικής πλεκούσης. Είναι ειλημμένη έκ φύσεως, ώ; καί έτέοα 
της αυτής δλως ειδυλλιακή, παριστώσα νεανίαν άλιεύοντα, 
παρ’ αύτόν δέ τήν έκλεκτήν τής καρδίας του, ήν φαίνεται δι
ασκεδάζουν« ή ένασχόλησις τού νέου.
: Άμφότερα τά ε'ργα τής δος Ζωγράφου προδίδουσι καλλιτε
χνικήν ίδιοτυίαν, ήτις δέν πρέπει νά παοαμεληθή. Πλήν τής 
εις τήν έλαιογραφίαν έπιδόσεώς της ή νεαρά δεσποινίς αντι
προσωπεύει μόνη έν τή Καλλιτεχνική τών Κυριών Έκθέσε 
νέον σύστημα γραφικής,τής διά μεταλλικών χρωμάτων. 'Ωραία 
ανθοδέσμη έπί βελούδου, μέ άνθη έκπέμποντα μεταλλικά; άνα 
λαμπάς, ζωηρότατα, ανεξίτηλα, ένεκαινίασαν έν τή εκθέσει τό 
νέον τούτο σύστημα τής γραφικής, τέως άγνωστον έν 'Ελλάδι.

Ό ,τι ιδία διακρίνει τήν δεσποινίδα Ζωγράφου είναι πλήν τής 
έντελείας τών έ’ργων καί ή ποικιλία αύτών. Άντιπροσωπεύε 
τοσους κλάδους τής καλλιτεχνικής βιομηχανίας, ώστε καί αγνοεί 
τι; τί πρώτον, τ ί δ’ ύστερον νά θαυμάση ; Είναι φυτομικρογρά- 

■ φος άρίστη, κατασκευάζει άνθη τεχνητά τόσον φυσικά, τόσον 
■ωραία, ώστε νά άπατώσι και τόν έκ τού πλησίον έτι έξετάζοντα 
αυτά. 'Ολόκληρον άνθοκήπιον περιείχε τό χρυσόπλεκτον κάνι
στρό ν της, δπερ τόσον ήρεσκε πρός τήνήγεμονίδα Σοφίαν, πρός 
ήν καί προσηνέχθη έκ μέρους τής δος Ζωγράφου. “Εν πινάκιον 

1 μέ κλάδον κεράσων φυσικωτάτων, έτερον μετά κλώνου ρόδων, 
εν δοχεϊον μετά δέσμης άνθέων, έκτεθέντα παρά τής αυτής, 
μαρτυρούσιν δτι ή γουταπέρκα καί ή βαοβοτία γή προσλαμβά- 

 ̂ νουσιν ύπό τούς μάγους τής κόρης δακτύλους τό χρώμα, τό 
I 57,ήμκ. τήν ζωήν και τό άρωμα σχεδόν αύτό, όπερ ό Πλάστης 
Ρ μόνον εις τά ίδανικώτατα τών δημιουργημάτων του, τά άνθη, 
|;£δώρησε. Μέ μόνην τήν διαφοράν ότιτά κεράσια και τά ρόδαζώσι 
ζ μίαν μόνην πρωίαν, ένω τά τής καλλιτέχνιδος κόρης είναι άει- 
> Θαλή. Ή συμπαθής νεάνις έδέχθη πολλά πολλών συγχαρητή- 
i fl*  διά τήν ποικιλίαν και τε) ειότητα τών έκθεμάτων της, δι’ ών

έναργεστατα άποδεικνύεται ότι είναι φύσις Οεξια, καλλαισθητος. 
φίλεργος καί φιλομαθής, ότι άνετράφη εις σχολήν έργασιας, οτι 
τέλος ποόκειται λαμπρόν εις τάς μικρότερα; αδελφάς της προς 
άπομίμησιν παράδειγμα.

Μεταβώμεν ήδη,διά τής έκ φύσεως ειλημμένης είκόνος τής κ. 
Γιαλούση, τό γένος Τομπάζη, εις τάς μαγικά; τού Πόρου ακτας, 
καί θαυμάσωμεν τόν έξόχως ποιητικόν λεμονεώνά της, τον ύπε- 
ρηφάνως κατοπτριζόμ.ενον εις τά μαρμαίροντα γαλανά κύματα 
τού μικρογραφικού Ελληνικού Βοσπόρου. Η κορη ενος Ιομπά^η 
δέν ήδύνατο νά λησμονήση τόν Πόρον, Οεν ηόυνατο να μη αντι- 
γράψη τήν ποιητικήν τού στενού τουτου θαλαστιαν λωριοα, την 
έκτεινομένην μέχρι τής θαλασσομάχου ίδρας, εν ή εχαιρετισε 
τό πρώτον τό φως ό προσφιλής πατήρ της, ό ένδοξος υιός τού με
γάλου τής Κρήτης Άρμοστού.

Θαλασσινόν έπίσης άνδρα, άλλα άννχνεύοντα τά άτέρμονα 
Χών ύδάτων βάθη, ΐνα έξασφαλίση τόν άρτον τών τέκνων του, 
έκθέτει ή δεσποινίς Λίζα Σολωμού. Η ηλιοκαής οψις του, 
τό λάσιον στήθος του, αί νευρώδεις χειρές του, τό βαθύ βλέμ
μα του, έν ώ άναγινώσκει τις τήν μετά τών αγρίων κυμάτων 
αγωνιώδη πάλην τού αποκλήρου τής τύχης, διδουσι πολλην 
ζωήν εις τήν εικόνα και πολλάς έλπίδας περί τού καλλιτεχνι
κού σταδίου τής δεσποινίδος Σολωμου.Ό φουστανελλοφορος αυ- 
γοπώλης της είναι φυσικώτατος, ζωντανός. Η βλαχοκαλτσα, 

ά τσαρούχια, ό σκούφος, η λερή φουστανελλα, η καπα, το 
πονηρόν τού μικροπωλητού χωρικού βλέμμα, το αρειμανιον 
ανάστημα, έν γένει δέ ό κοινότατος ιθαγενής τύπος του, ό μο
ναδικός έν τή ’Εκθέσει, ύπερήρεσεν εις τό κοινόν, πολλοί όε 
και παρουτιάσθησαν τού αυγοπωλητου αγορασται. Η οεσποι- 
νις Σολωμού άσχοληθείσα συστηματικώς εις τήν ύδατογρα- 
)ίαν, πρώτην ήδη φοράν ζωγραφίζει οι’ ελαιοβαφών. Γά όο- 

κίμιά της είναι έπιτυχέστατα, ή δέ έκλογή τών παραστάσεων 
άξια συγχαρητηρίων. Αί Έλληνίδες πρέπει νά ζωγραφίζουν 
Ελληνικούς καί όχι ξένους τύπους.

Η ποιγκήπισσα Ααβάνωφ και ή αδελφή αυτής κ. Πετρώφ έ- 
ξέθηκαν top αίας τοποθεσίας, γραφείσας έκ τού φυσικού. Περί τής 
έπιτυχ ίας τών έργων τούτων όεν εχομεν αλλο να ειπωμεν η 
ότί ή καλλιτεχνία είναι κληρονομική άρετή εις τόν εύγενή 
οίκον τού σεβαστού και πολυμαθεστάτου φίλου μας κ. A. Ρ. 
Ραγκαβή καί ότι αί θυγατέρες άνεδείχθησαν άξιαι γόνοι πα- 
τρός,τιμήσαντος καί εύεργετήσαντος πολυειδώς τόν Ελληνισμόν. 
Ή νύμφη αύτού κ. Σαρίτα Ραγκαβή έξέθηκεν έπιτυχεστάτας 
έπί οθόνης ύδατογραφίας, απομιμούμενα; θαυμασίως τήν έν 
Γαλλία όνομαστήν τών Γοβελίνων βιομηχανίαν. Πάς ό γνω- 
ρίζων τά Παρισινά gobelins έμενεν έκθαμβος πρό τής έντελούς 
άπομιμήσεως καί τών ώραιοτάτων σχεδίων, ατινα η καλλιτέ- 
χνις κυρία έγραψεν έπ’ αύτών. Ύπό τής αυτής έξετέθησαν κύ
πελλα μετά παροψίδων καί όπωροπινακίδος έκ πορσελάνης, κο- 
σμηθέντα διά τεχνικωτάτων καί πρωτοτύπων δλως γραφών.

Συμπληρούμεν τάςγραμμάς ταύτας διά μικρά; μουσικής συ
ναυλίας, ήν άποτελούσι τό ώραϊον καί τεχνικώτατον τετράχορ
δον τής δεσποινίδος Μαρίας Σκούφου, ό πλαγίαυλος, ή σάίπ ιγξ  
καί τό τύμπανον -τής δεσποινίδος Ουρανίας Βουγιούκα καί τό Α ι
γυπτιακού ρυθμού μετ’ αιγυπτιακών γραφών ώραϊον κρόταλον 
τής δεσποινίδος Σιγάλα. 'Η ζωντανή συναυλία τών καλλιτεχνί- 
δων κυριών συνοδεύει άρμονικώτατα τόν έπί κυανής μετάξινης 
ταινίας «θρίαμβον τού χορού» τής δεσποινίδος Γσολα, πρωτο- 
τυπότατον, ώραϊον τήν σύνθεσιν καί την γραφήν, λεπτόν, ιδανι
κόν, καλλίτεχνον, ώς την γράψασαν αύτόν συμπαθή τών Φκ
ληρικών ακτών καλλιτέχνιδα.
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ΜΗΤΗΡ ΤΟΤ ΓΚΑΙΤΕ
Ο Γκαίτε μεθ’ όλας τάς πεοιοδικάς τής κριτικής αντιδράσεις, 

αΐτινες θραύονται ως κύματα πικρά και ανίσχυρα προ τοϋ υπο
βάθρου του γίγαντες του άνδριάντος του, μένει ό μέγιστος συγ- 
γραφεύς καί ποιητή; τής Γερμανίας, εις των διαπρεπεστέρων 
αρχηγών τής Ευρωπαϊκής φιλολογίας του δεκάτου έννάτου αί- 
ώνος, Εί; εξ "εκείνων, οΐτινες ώς διάνοια και καρδία τιμώ σι 
τά μέγιστα τήν ανθρωπότητα.

Πάντες οι σύγχρονοι τού Γκαίτε άνομολογούσι μετ’ αύτοϋ, 
δτι είς τήν μητέρα του ώφειλε κατά μέγα μέρος την τε μόρ- 
φωσιν τού πνεύματος καί τής καρδίας του, ώς ώφειλεν αυτή 
τήν ζωήν, ήν από τής στιγμής τής γεννήσεως του τή διεξεδίκει 
ή νοσηρά κράσίς του. Αυτός ό ΑΥοΙίο'.'ΐιιμ Οοηΐπ, τον όποιον 
τό άγαλμα του 8(;1ΐΜ';ιιΐ(1ΐα!(!Ζ παρίστησιν ώς κολοσσόν ρώμης 
καί μεγαλοφυίας, καί δστις είχεν άναντιρρήτως μεγάλην δύ- 
ναμιν ζωής, έγεννήθη τόσον ασθενής καί ισχνός, ώστε ένόμιζέ 
τις, δτι άπό στιγμής είς στιγμήν ήθελεν έκπνεύσει τήν ασθενή 
πνοήν, ήτις τόν συνεκοάτει έν τή ζωή. Ή σωτηρία αύτοϋ απο
τελεί τό πρώτον θαύμα τής μητρικής αγάπης, δΓ ής καί μόνης 
ήδυνήθη να έγκλιματισθή μέ τήν ζωήν. Ως συμβαίνει πάντοτε, 
ή μήτηρ του άφωσιώθη πρός αύτόν μέ τήν περιπαθή προτί- 
μησιν, ήν άναπτύσσουσιν αί μητέρες ακριβώς διά τά τέκνα, 
ατινα προύξένησαν αύταίς πολλούς πόνους καί τών όποιων τήν 
ζωήν διεφιλονείκησαν αί άγρυπνοι φροντίδες καί αί ύπερανθρώ- 
πινοι θυσίαι των.

Η οικία, έν’ ή ό Γκαίτε έγεννήθη τήν 28 η ν Αύγούστου 1749, 
διατηρείται μέχρι σήμερον, μετατραπείσα είς εθνικόν μουσειον 
υπό τού ενθουσιώδους σεβασμού καί τής λατρείας όμάδος τινός 
σοφών, συγγραφέων καί θαυμαστών τού μεγάλου ποιητού Τό 
δωμάτων, έν ώ ό Γκαίτε είδε τό φώς, είναι μικρόν, μελαγχο- 
λικάν έπί τού πρώτου ορόφου. Ή είκίυν τής μητρός του μειδιά 
έτι τό γλυκύ εκείνο μειδίαμα, δπερ θά κατηύγασε τήν ώχράν 
μορφήν της, όταν, μετά τριήμερον έπιθανάτιον αγωνίαν, τή 
άνηγγέλθη, δτι τό νεογνόν ήτο άρρεν καί έζη.Άπό τής στιγμής 
εκείνης ή νεαρά μήτηρ περιεστοίχισε τό λεπτοφυές καί τρυ
φερόν εκείνο άνθος μετά πρωτοφανούς μητρικής στοργής, 
ήτις βραδύτερου μετεβλήθη είς θαυμασμόν καί λατρείαν.

Ο Γκαίτε άνταπέδιδεν είς τήν μητέρα του δλην τήντρυφεράν 
αγάπα,ν, ής ήτο αντικείμενου. Πλείσται υπάρχουσιν ένδείξεις 
τής αμοιβαίας εναλλαγής τών αισθημάτων καί τού χαρακτήρος, 
τής εγκαρδίου συμπάθειας, τής πνευματικής άρμονίας,ήτις συνε- 
σφιγγε πλειότερον τούς μεταξύ τής μητρός καί τού υιού φυ
σικούς δεσμούς.

Ό Γκαίτε,φυσιολόγος καί ηθικολόγος άδιαφιλονεικήτου υπερ
οχής, έπεχείρησε πρώτος, έκ των ιδίων κρίνων εντυπώσεων, 
αναλυτικήν μελέτην τής μύστηριώδους κληρονομικής επιρροής, 
ήτις αποτελεί εν τών σπουδαιοτέρων προβλημάτων τής φιλο- 
σοοίας καί τής επιστήμης Καί τά συμπεράσματα αύτοϋ εκθέτει 
διά τών κάτωθι γραμμών:

«Ό  πατήρ μου μοί έκληροδότησε τό παράστημά του καί τούς 
αυστηρούς νόμους τής ζωής. Ή μήτηρ μου τόν εύθυμον χαρα
κτήρα καί την διηγηματικήν διάθεσιν. Ό πάππος ήγάπα τάς 
ώραίας, αισθάνομαι δέ συνεχώς τόν κληρονομικόν αντίκτυπον 
τής παλλαισθησίας του, ώς τό αίμά μου σφύζει θερμότερου προ- 
κειμένου περί πολυτελείας καί στολισμών, ούς τόσον ήγάπα ή 
μάμμη μου. ’Εάν λοιπόν τά φυσικά στοιχεία δεν δύνανται έν τή 
όλότητίτων νά διαιρεθώσιν ή μετουσυωθώσιν, τ ί τότε ένδλωτώ  
άτόμω μου δύναται νά θεωρηθή ιδιότυπου ή αυτοφυές ένέμοί;»

Οί γονείς τού Γκαίτε, παρ’ ών, ιός αυτός ό ίδιος άναγνωοίζ^, 
έκληρονόμησε τάς τελειότητα: καί άτελείας του, άνήκουσιν ώς 
έκείνος είς την Ιστοοίαν. Καίτοι δέ περί τής μητρός αύτοϋ ίξι̂ _ 
αίτατα θά πραγματευθώμεν, ούχ ήττον όλίγαι λέξεις καί περ! 
τού πατρός του δέν δύνανται ή νά συμπληρώσωσι τήν εικόνα 
τού ίο ραίου τούτου οικογενειακού συμπλέγματος.

Ο πατήρ του ήτο τύπος άνδρός συνήθους έν Προυσσία. 'Α
πλούς αστός, ανεπτυγμένος, μέ παίδευσιν σοβαρόν καί εγκυκλο
παιδικήν, εργατικός, αλλά μικρολόγος, τυπικός, μεθοίικός, 
πάντοτε έτοιμος νά ύπείκη είς προδιαγεγραμμένου βίον, δν ύπε- 
βαλλε καί είς τούς περί αύτόν, διατεθειμένος νά άποδίδη ύπεο- 
βολικήν σ-ημασίαν είς τήν έπιτέλεσιν τού καθήκοντος μάλλον 
ή νά παραβλέπη καί τό ελάχιστου τούτων, έντελώς ανεξάρτητος 
καί ελεύθερος, άπηλλαγμένος καί αυτών τών καθηκόντων του 
ώς δημότου έκ τοϋ δλως έπιτίμου τίτλου του, τού Αύτοκρατο- 
ρικοϋ συμβούλου, ό ’Ιωάννης Γάσπαρ Γκαίτε άφιεοώθη όλο- 
ψυχως είς τήν ανατροφήν τών τέκνων του.

Αυτός έδίδαξε τόν υιόν του τήν Γερμανικήν, την Ελληνικήν, 
τήν Λατινικήν καί τήν Γαλλικήν γλώσσαν. Είς τήν θυγατέρα 
του δέτήν Κορνηλίαν τήν’Ιατρικήν.Πρός έκπαίδευσιν τών τέκνων 
του συνέταξε πλήρες σχέδιον σπουδών, άς ήκολούθει μεθοδικώ- 
τατα καί αΐτινες δέν έστερούντο πρωτοτυπίας, εάν κρίνη τις έκ 
τών περισωθεισών έν τή βιβλιοθήκη τής Φραγγφούρτης έκ- 
θέσεων τού βραδύτερου διασήμου υιού του Βόλφγγαν Γκαίτε.

Ά λ λ ’ δ,τι ιδίως χαρακτηρίζει τόν εύγενή τούτον πατέρα είναι 
ή πεποίθησις, δτι ώφειλε νά δίόη αυτός είς τά τέκνα του τό 
παράδειγμα τής έργασίας καί νά σπουδάζη μετ’ αυτών, δ,τι. 
δέν εσχε τόν καιρόν νά διόαχθή νέος. Τήν ’Αγγλικήν έσπού- 
δαζε μετά τοϋ υιού του, ώς καί τήν ιχνογραφίαν, άναπτύσσων 
ούτω διά τής συνεργασίας του εύγενή άμιλλαν είς τήν παι
δικήν τών τέκνων του ψυχήν.

Ό πατήρ Γκαίτε έπροσωποποίει τήν τάξιν, τό καθήκον, τήν 
έπιμονήν καί ύπομονήν, άρετάς άρμοζούσας είς καθηγητήν. Οί 
μαθηταί έν τούτοις εχουσιν ανάγκην, πλήν τών καταβαλλομένων 
ύπέρ τής πνευματικής των μορφώσεως φροντίδων καί πολλής: 
συμπάθειας καί στοργής. Δέν άρκεί διά τήν ύγιά. άγωγήν αυ
τών ή μεθοδική διδασκαλία πάσης έπ’ιστήμης καί προ αυτής 
ή άμετάτρεπτος καί διαρκής είκών τού καθήκοντος. Ό  πατήρ· 
Γκαίτε ήγνόει έντελώς τούτο, ώς έστερείτο έπιεικείας καί τρυ- 
φερότητος πρός τά τέκνα του. Έ ζήτει πολλά παρά τής λογικής. 
των, ούδέν δ’ έχορήγει πρός ίκανοποίησιν τής εύαισθησίας και 
τής παιδικής φαντασίας των. Έπρέσβευε μάλιστα τήν σκληραν- 
καί άνηλεή αρχήν, καθ’ ήν καί τάς άθωοτέρας αύτάς απολαύσεις 
καί χαράς των ώφειλε νά παρακωλύη έκδηλουμένας, "να διδάξη, 
αύτοίς τήν ματαιότητα πάσης άπολαύσεως, πάσης ηδονής. Έ- 
νόμιζε δέ καλόν νά μή φαίνηταί ποτε ευχαριστημένος έκ της 
έργασίας τών τέκνων του, ΐνα όικαιώται νά άπαιτή καθ’ έκα- 
στην πλειότερα καί δυσκολώτερα παρ’ αυτών.

Τοιαύτη αύστηρότης ήθελε, προϊόντος τού χρόνου εξερεθίζει- 
τό πνεύμα τών τέκνων του, ήθελεν άποθαρρύνει αύτά καί ψυχρ*' 
νει πάσαν διάθεσίν των πρός εργασίαν, εάν τό αυστηρόν καΐ- 
σκαιόν τοϋ πατρός δέν έμετριάζετο ύπό τής εΰθυμοτάτης δια- 
θέσεως καί τής ζωηράς φαντασίας τής μητρός.

Ή Αικατερίνη Έλισσάβετ Τέξτορ νυμφευθείσα δεκαεπταετις- 
μόλις μετά τοϋ τεσσαρακονταετοϋς ήδη Ίωάννου Γάσπαρ Γκαιτε 
ήτο,ώς προείπομεν, ή είκών τής ζωής καί χαράς. "Εβλεπε τους 
πάνταςκαί τά πάντα ύπό τήν καλήν καί ροδίνην οψιν των, διοτι 
ήτο καλή καί είχε τήν φαντασίαν επίσης αισιόδοξου όσον και· 
τήν καρδίαν. Δεν ήτο γυνή έξοχου μεγαλοφυίας, άλλ’ ε'■'{} 
πνεύμα ύγιές, έστραμμένον πάντοτε πρός τόν ήλιον, δστις θαυ-
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ισιωςς έπενήρνει έπί τής φαντασίας της, ήτις οιεχύνετο εις
ΐρ,ατα χαροπά,εις πηγάς όλας γοητείας και ενθουσιασμού. Π 
ληνιαία καί εύθυμος αύτη φύσις, εύνοηθείσα ύπό έξαιρέτου 
ΐίας, ύπό ιδιοσυγκρασίας, ής ή χολή ούτε τραχύνει ούτε 

‘ολύνει αίμα πάντοτε διαυγές καί θερμόν, οιετηρειτο εν ταις 
ί , αΤ- οιαθέσεσι δι’επιτηδείας, ίσως δέ καί ολίγον εγωιστικής, 
Βοχής άπό πάσης θλίψεως, άπό πάσης σκιάς μελαγχολίας καί 

‘υσαρεσκείας.
Τάς μισομελαγχολικάς ταύτας άρετάς της η κ. Γκαιτε ανε- 

,̂ τυξεν έν τή άνατροφή τών τέκνων της, είς τάς καρδίας τών 
«ποιων άγάπην μάλλον ή φόβον ένέπνευσε, καί τών όποιων ή 
ί|ν()ουΐΐώδης λατρεία όσημέραι ηύξανε, διά τής άκαταμαχήτου 
Βυνάμεως τών στοργικών θυσιών της, τών νέων πάντοτε και τερ- 
πνοτάτωt παιγνίων καί διηγημάτων της. Τήν άπεκάλουν D a m e  
J j  a ώς τήν είχεν Ιπονομάσει ποτε ο φίλος της Hollerg. Και 
βληθώ; ουδέποτε προϊσταμένη υπήρξε πλέον επιεικής, πλέον 
■δεξιά είς επινοήσεις, πλέον φιλοπαίγμων καί τόσον ευτυχής, 
[δλέπουσα τούς περί αύτήν ευτυχείς. Αύτη έξήγειρε διά των 
^φαντασιωδών διηγημάτων, άτινα έπενόει καί μετά τόσαςχάρι- 
τος διηγείτο εί; τόν υιόν της, τήν παιδικήν εκείνου φαντασίαν. 
Έξ αυτών έκληρονόμησεν ουτος την ευτυχή και γαληνιαιαν 
βύσιν του καί τό δώρον τής ρωμαντικής επινοησεως. Διηγείται 
Κέ μόνη μετά πολλής χαριτολογίας τ ι εμηχανευετο, ινα τερπη 
καί ευχάριστή τά τέκνα της και καθιστά τον ι,υγον τού πατρός 
^λαφρότερον καί όλιγώτερον ανιαρόν.
κ  «ΓΙαρίστων, λέγει, τόν άέρα, τό πύρ, τήν γήν καί τό ύδωρ, 
υπό τήν μορφήν πριγκηπισσών καί έδιδα είς πάντα τά φυσικά 
|οαινόυ.ενα έννοιαν και σημασίαν,εις ην εγω,ισως,επιστευον μετά 
Ιΐήερισσοτέρου φανατισμού η αυτοί οι μικροί μου ακροαταί. 1 - 
ίίελογίζομεν καί νοητώς διεγράφομεν τάς όδους τας αγούσας από 
του ενός είς τό άλλο αστρον, άς ν,θελομεν ακολουθήσει, καθ ην 
ημέραν ήθέλομεν μεταβή νά κατοικήσωμεν έν αύτοίς, ώς καί 
τά μεγάλα πνεύματα, μεθ’ ών ήθέλομεν συναντηθή. Άνέμενον 

Βέγει, τάς ώρας τών φανταστικών αυτών διηγήσεων μας μετ 
¡ίσης ώς καί τά τέκνα μου άνυπομονησίας. Έλάμβανον τόσον 
Βιαφέρον είς τήν πορείαν, ήν έλάμβανεν ή διήγησίς μου, ώστε 
πάσα έπίσκεψι; διακόπτουσα τάς έσπερινάς συναθροίσεις μας μέ 
ρσηρέστει μεγάλως. Ό Βόλφγγαν έκάθητο πάντοτε άπέναντί 
μου καί μέ ήτένιζεν άσκαρόαμυκτί μέ τούς μέλανας μεγάλους 
«υ οτθαλυούς. "Οταν δέ ή τύχη ένός τών εύνοουμένων του 
ήρώων τφ  άπήρεσκεν, ένόουν τούτο έκ τής έξοιδήσεω; τώνκρο- 
ταφικών φλεβών του, έκ τών βία συγκρατουμένων δακρύων 

υ, ’Ενίοτε έχανε την ύπομονήν. «Μά, μητέρα, ή πριγκηπέσσα 
pv ή μπορεί νά ύπανδρευθή μέ τόν άσχημον έκείνον ράπτην, 
έστω καί έάν αυτός έφόνευσε τον δρακον». Οτε ύιεκοπτα το 
|ιήγημά μου, ίνα συνεχίσω αύτό τήν έπαύριον, ήμην βέβαια 

I εις τό άπό τής μιάς έσπέρας εις τήν άλλην χρονικόν οίδ
ημα ή φαντασία του είχεν έργασθή καί είχε δώσει ίσως 

*ίλην λύσιν τής ίδικής μου. II μάμμη του, ης ητο ό εύνο- 
μενος, έμάνθανε παρ’ αύτοϋ τήν κατά τήν ιδέαν του πιθανήν 
σιν τού διηγήματος μου, ότε δέ εγώ ακολουθούσα τας οοηγιας 
ίνας συνεμορφούμην πρός δ,τι είχεν έκείνος προιόει, και 
συνέχαιρον ώς μαντεύσαντα τήν λυσιν, τοτε πυρεσσων, 
έρυθρος ύπό συγκινήσεως μέ ενηγκαλίζετο και ησθανομην 

ύς παλμούς τής καρδίας του παλλούσης ύπό ύπερμέτρου χα-

Ούτως ή μήτηρ τοϋ Γκαίτε άπετύπωσεν έπί τής τρυφεράς ετι 
δίας καί τοϋ παιδικού πνεύματος αύτοϋ τήν γόνιμον καιζωη- 

ν φαντασίαν της καί συνετέλεσεν είς έξέγερσιν τής οημιουργοϋ 
|ΐυματικήξ αύτοϋ δυνάμεως. Δικαίως δέ τό όνομά της έμεινεν

άδιαρρήκτως συνδεοεμένον μετά τοϋ ονόματος τοϋ έξοχου ποιη- 
τού ύπό πάντων τών κριτικών καί βιογράφων τοϋ Γκαιτε, καί 
μετέσχε τών τιμών καί θριάμβων έκείνου, καταταχθεισα χωρίς 
ούδεμίαν νά έχη φιλολογικήν άξίωσιν μεταξύ τών διασημοτέρων 
προσωπικοτήτων τής Γερμανικής φιλολογίας.

'Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ

Ε*ί

ί.ί-

αροι

Μ Ε Σ Η  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α  Π Α ί Δ Ε Υ Σ Ι Σ

ΕΝ ΡΩΣΣΙΑι
Ό πρώτος θεμέλιος λίθο; τής μέσης γυναικείας εν Ρωσσία 

παιδεύσεως ετέθη ύπό τής μεγαλεπιβούλου αύτοκρατείρας τής 
Ρωσσία; Αίκατεσίνης τής μεγάλης κατά τόν 18ον αιώνα. ΙΙαρ’ 
αύτής ίδρύθησαν άνώτερα παρθεναγωγεία ύπό τόν τίτλον Ι ν 
στιτούτα άνά πάσας τά; μεγαλοπόλεις τής Ρωσσίας.

1*0 εργον τής μεγάλης Αικατερίνης συνεπλήρωσεν ή αύτο- 
κράτειοα Μαρία Θεοδωρόβνα, τελειοπαιήσασα τά προγράμματα 
τών παρθεναγωγείων τούτων. Η μετ’ αυτήν Μαρία Άλεξαν- 
δρόβνα άκολουθούσα τά ίχνη τών προκατόχων της καί έπισφρα- 
γίσασα τό ευεργετικόν εκείνο έργον,συνέστησε γυμνάσια άνά τάς 
πλείστας ρωσσικάς πόλεις, ισοβάθμια πρός τά τών άρρένων.

Ούτω τά μέν ’Ινστιτούτα είναι άνώτερα παρθεναγωγεία, έκ 
αΐς οίκότροφοι έκπαιδεύονται αί θυγατέρες τής έξεχούσης πως 
Ρωσσικής κοινωνίας, ενώ είς τά γυμνάσια φοιτώσιν έξωθεν κό- 
ραι πασών τών κοινωνικών τάξεων.

Είς τά ’Ινστιτούτα πλήν τής Ρωσσικής γλώσσης καί φιλολο
γίας ύποχρεωτικαί είναι καί ή Γαλλική, Γερμανική καί ’Αγ
γλική γλώσσα, ένώ είς τά γυμνάσια ύποχρεωτική είναι μόνον 
μία ξένη γλώσσα ή Γαλλική ή ή Γερμανική.

Πάντα τά ύπό τών αύτοκρατειρών ίδρυθέντα ινστιτούτα ή γυ
μνάσια θηλέων έξαρτώνται μέχρι σήμερον έκ τοϋ ιδιαιτέρου 
γραφείου τού αύτοκράτορος, ένώ τά λοιπά γυμνάσια καί προ- 
γυμνάσια έξαρτώνται έκ τοϋ ύπουργείου τής δημοσίας έκπαι- 
δεύσεως.

Ή έν τοίς Ρωσσικοίς γυμνασίοις παίδευσις είναι οκταετής, 
συμπεριλαμβανομένης έν τή μέση παιδεύσει καί μιάς καί μό
νης προκαταρκτικής τάςεως.

Τά προγυμνάσια κατέχουσιν θέσιν τών παρ’ ήμ ίν προκαταρ
κτικών Σχολών.

Τά διδασκόμενα έν τοίς γυμνασίοις μαθήματα είναι : θρη
σκευτικά, Ρωσσική γλώσσα καί φιλολογία, Σλαυική φιλολογία, 
’Αρχαία Ελληνική καί Λατινική φιλολογία, 'Ιστορία Ρωσσική 
καί γενική, Γεωγραφία Ρωσσική καί γενική, Μαθηματικοί έπι- 
στήμαι, ’Αριθμητική, Γεωμετρία, "Αλγεβρα καί Τριγωνομετρία, 
Φυσική, Χημεία, Φυσική 'Ιστορία, Παιδαγωγία, Οίκ. Οικονο
μία, Ιχνογραφία, Μουσική, Γυμναστική καί φιλολογία μιάς 
νεωτέρας ξένης γλώσσης.

Τό ώρολόγιον τών ρωσσικώνγυμνασίων είναι θαυμασίως κα- 
τηρτισμένον. Αί μαθήτρια', τών κατωτέρων τάξεων φοιτώσι μό
νον μέχρι μεσημβρίας είς τό γυμνάσιον, αι τών άμεσως ανω-  ̂
τέρων μέχρι τής 1ης μ. μ. καί ούτω καθεξής μέχρι τής 3ης 
μ. μ. ώρας, καθ’ ήν ύποχρεωτικώς παύουσι πάντα τά μαθή
ματα. Πλήν τών γενικών έξετάσεων, είς άς πάσα μαθήτρια ύ- 
ποβάλλεται,έκλέγεμεταξύ τών μαθημάτων ειδικόν τ ι μάθημα, 
είς δ έχει περισσοτέραν κλίσιν καί είς τοϋ όποιου τήν σπουδήν < 
είδικώς έπιδίδεται.

Τφισταμένη δέ ειδικήν έν τώ μαθήματι τούτω εξετασιν, 
λαμβάνει πλήν τοϋ πτυχίου τών γενικών μαθημάτων καί ιδ ι
αίτερον πτυχίον μαθηματικών η ιστορίας η γλώσσης τινός. 
Είς τήν διδασκαλίαν δέ τούτου καί επιδίδεται κατόπιν.
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"Αξιόν παρατηρήσεως είναι ο τ'. αί Ρωσσίοες έπιοίοουσιν ιδ ι
αίτατα εις τά μαθηματικά, έθαυμάσαμεν δ’ αληθώς προ δεκαε
τίας κόρην μόλις δεκαεξαέτιδα κατά τάς μαθηματικός εξετάσεις 
της έν τώ α'. γυμνατίω  τής ’Οδησσόν. Έ λνεν έκ τοΰ προχεί
ρου ύπό ξένων καθηγητών προβαλλόμενα αυτή προβλήματα τρ ι
γωνομετρίας μετ’ ευκολίας, ήν καί αυτοί οί εδώ καθηγηταί μας 
θά έζήλευον.

Α ί έκ των ρωσσικών γυμνασίων άποφοιτώσαι μαθήτριαι ν ί-  
νονται Οεκταί εις τά πανεπιστήμεια, υποβαλλόμενα', ως καί οί 
μαθηταί εις εξετάσεις παρά των καθηγητών τοΰ Πανεπιστη- 
μείου.

Άνώτατον διδασκαλεϊον, έν ω καταρτίζονται ειδικώς παιδα
γωγοί υπάρχει μόνον έν Πετραυπόλει.

Πλήν των γυμνασίων καί ινστιτούτων τών θηλέων υπάρχει 
εν Ρωσσία καί Ιδιαιτέρα τάξις σχολείων άνωτέρων ύπό τον τ ί
τλον : Μαθήματα άνωτέρας γυναικείας παιδεύσεως./Η σύστα- 
σις καί λειτουργία τούτων οφείλεται εις την ιδιωτικήν πρωτο- 
βουλείαν, πολυπληθή δέ τοιαΰτα υπάρχουσιν έν Μόσχα, Όδησ- 
σω, Κιέβω καί Καζάν. Έν Πετρουπόλει επίσημος εναρξις τοι- 
ούτων μαθημάτων έγένετο τό 1875 υπό τού διασήμου Ρώσσου 
καθηγητοΰ καί ιστοριογράφου κ. Βεστοΰγεφ Ρουμίνη. Διά τάς 
εγγάμους κυρίας ή τάς διδασκαλίσσας,αιτινες άδυνατοΰσι νά ά- 
πασχοληθώσιν εις τό διάστημα τής ημέρας,υπάρχουσιν ανώτε
ρα1. ΐοιαύται παραδόσεις έσπεριναί. Φέρουσιν δλως έ π ι  σ τ η 
μ ό ν ι  κ ό ν χαρακτήρα, δύνανται δέ αί άκροάτριαι ν ’ άκολουθή- 
σωσι κατά ¡δούλησιν οίονδήποτε κλάδον επιστημών.

Τ Ο  Α Σ Π Ρ Ο Λ Ο Τ Λ Ο Τ Δ Ο

Μ' Αρέσουνε τά ΑούΑουδα, τά (όμορφα εκείνα,
Που μέσ τη σερ' Ανθίζουνε φι.Ιάρεσκα, φαιδρά"

Δέ '¡ισιάζουν ¡ιέ τριαντάφυ.ΙΑα, δέ 'μοιάζουνε ¡ιέ  κ άνα , 
Είναι πο.Ι'υ .ζεστότερα, πο.Ι'υ πειό τρυφερά.

Ά.τ ’ της γΑυκειάς πατρίδας των τον η.Ιιο μακρυσμένα 
Σαν τα δ ιαμάντια Αάμπουν s κΑεισ[ΐενα στα γυα.Ιιά '

Δροσιά ποτέ δεν ένοιωσε υτον κόρφο του κανένα,
Κανένα δέ δοκίμασε της ανρας τά φιΑιά.

Κάποτε μόνο ώμορφο χεράκι, γαντωμένο 
Τά κόβει καί προσεκτικά τά βα ίνε ι στο νερό,

Κι ά.ΙΑοτε στήθος ιιπα.Ιό καί μοαχομυρισιιένο 
Γιά στο.Ιισμο πο.Ιύτιμο τά φέρνει στο ¡ορό.

Κ ’ εκείνα υπερήφανα υψώνουν τό κεφά.Ιι,
Τά χρώματά των δείχνουνε σε δ.Ιους τά Αδρά'

Τον θαυμασμόν που προζενονν τ ’ Αφράτα των τά κάΑΑη 
Β.Ιέπουνε μ '  ε ίχαρίστησι και ¡ιέ πο.ΙΤη χαρά.

"Ομως έκεί σέ χΑοερό Λειδάδ' Ανθοσπαρμένο 
Μ αζί /ιέ &ΑΑ' αδέρφια του ώραΧα, δροσερά

Μικρό ΑουΑούδι, κάτασπρο αύζάνει ευτυχισμένο,
Σαν πετα.Ιοί'δα φαίνεται μέ κάτασπρα φτερά.

Σκορπίζει γύρω το γ.Ιυκ'ο εκείνο άρωμά του,
‘Έ χει ώς μόνη σκέπη του γα.Ιάζιυν ουρανό·

Δεν προκα.Ιεί περίεργα τά β.Ιέμιματα σιμά του,
'Αά.Ιι μαγεύει τήν καρδιά τό χρώμά του τ ' Αγνό.

'Αμέριμνο κι ό.Ιόχαρο τ Αθώο ΑουΑουδάκι 
ΈΑεύθερο στηρίζεται ς τή μάνα  του τή γ ή *

Τον ή Α ιο εχει σύντροφο, πα ίζε ι μέ τ' αεράκι 
Κ αι μέ δ ιαμάντια ή δροσιά τό Αούζει καθ' αυγή.

Κ ' ε ίνα ι γεμάτο ώμορφιά, ει'νε γεμάτο χάρ ι 
Έ τσι άπΑό κ ' έντροπαΑό μέ τή Αευκή στοΑή*

Κ ι ' Απ’ τ' άνθη τά ’περήφανα τής σέρας το καμάρι 
Τό ΑσπροΑούΑουδο τ αγνό μ ’ Αρέσει πειό ποΑύ.

* Κ ρ ύ σ τ α λ λ έ *  Χ ρ υ σ ο β έ ρ γ η

TO NEON ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΧΑΡΝΙΕΝ Π Λ Β Α Σ

Ο ΜΑΣΤΡΟ ΜΑΝΩΛΗΣ (MAITRE MANOLA)
Αραμ* είς πράξεις 3

Έν τώ μεγάλω θεάτρω τής πόλεως Βιέννης (Burg theater) 
έδιδάχθη, καθάπερ καί ό τηλέγραφος διεσάλπισεν, ό Μαστρο-  
Μ α ν ώ λ η ς  (Maître Manola), δράμα είς πράξεις πέντε, ποι- 
ηθέν άρτι υπό τής γνωστής είς τόν φιλολογικόν κόσμον υπό 
τό ψευδώνυμον Κάρμεν Σύλβας ¡δασιλίσσης τής Ρουμανίας. Ή 
διδασκαλία δεν ήτο δημοσία, άλλ’ ήτο μάλλον πανηγυρική 
τις γενική δοκιμή, γενομένη ενώπιον τοΰ αύτοκράτορος, των 
αύλικών καί τών δημοσιογράφων. Τό νέον εργον τής βασιλί- 
δος ποιητρίας έρείδεται έπί άσματος άδομένου έν τοίς χωρίοις 
τής παλαιάς Δακίας. Όσποδάρός τις περί τά τέλη τοΰ δεκάτου 
έκτου α’.ώνος άπεφάσισε νά οίκοδομήση μέγαν μητροπολιτι- 
κόν ναόν έπί τούτω δέ προσεκάλεσεν έξ Ιταλίας έπίσημον 
καί ειδικόν περί τήν οικοδομήν Εκκλησιών αρχιτέκτονα, τον 
Μαστρο-Μανώλην, ωτινι άνέθηκε τήν διεύθυνσιν τών τής οικο
δομής έργασιών. Αί έργασίαι ήρξαντο, άλλ’ άτυχώς πάν ο,τι 
συνετελείτο τήν ημέραν τήν νύκτα κατέπιπτεν, οΰτω δέ ή οι
κοδομή ουδαμώς προέβαινεν, ό δέ Μαστρο-Μανώλης έν αμηχα
νία διετέλει περί τοΰ πρακτέου, δτε έγνώσθη, δτι, όπως προ- 
χωρήση ή οικοδομή, ανάγκη ήν έξιλαστηρίου θυσίας. Τούτου 
ένεκα ό Μαστρο-Μανώλης έδει νά έντειχίση έν τή στήλη τοϋ 
μητροπολιτικοΰ ναοΰ τό πρώτον ζών ον, οπερ ήθελε συναν
τήσει. Ή πρώτη λοιπόν ζώσα υπαρξις, ήτις,διήλθε πρό του 
οικοδομουμένου ναοΰ,ήν αυτή αΰτη ή σύζυγος τού άρχιτέκτο- 
νος Ίωαννέττα (Ghiaunetta), ήν ό ατυχής άρχιτέκτων, τη- 
οών τόν δρκον αυτού, θυσιάζει, περικλείσας έν τώ λίθω. Τοι- 
οΰτός έστιν ό μΰθος, έξ οΰ έποίησε τό δράμα αυτής ή σεπτή 
ποιήτρια. Ό μΰθος ούτος οΰδαμώς άγνωστος τυγχάνει είς τους 
“Ελληνας, καθότι ώς έκ τών έκτεθέντων περί αύτοΰ καί έξ άλ
λων πληροφοριών άποδείκνυται αύτό τοΰτο τό έλληνικόν ασμα, 
οπερ ο τε Ζαμπέλιος (σελ. 257 υπ’ άριθ. 43) έν τή συλλογή 
τών Δ η μ ο τ ι κ ώ ν  α σ μ ά τ ω ν  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς  και ο 
Arnoldus Passow είς τά Τ ρ α γ ο ύ δ ι α  Ρ ω μ α ί ι κ α αυ
τού καί άλλοι μετά μικρών παραλλαγών άναφέρουσιν.

Τό ασμα αύτό δημοσιεύει ό Pas sow υπό τάς δύο διαφόρους
ακολούθους έκδόσεις :

Σαράντα πέντε μαστοροι κ’ Ιξηντα μαθητάδες 
τρεις χρόνους ¿δουλεύανε της ’Άρτας τό γιοφύρι" 
όλημερή; έχτίζανε κι’ από βραδύ γκρεμιέται.
«Αλλοίμονο ςτούς κόποος μας, κρίμα ςταΐς οοΰλεψαίς μας, 
ολομερής νά χτίζωμε, τά βράδυ νά γκρεμιέται».
Και τό στοιχειά ’ποκρίθηκεν άπ’ τή δεξιά καμάρα*
«"Αν δέ στοιχειώσετ’ άνθρωπο, τείχος δέ θεμελιώνει- 
και μή στοιχιώσετ’ ορφανό, μή ξένο, μή διαβάτη, 
παρά τοΰ πρωτομάστορη τήν ώρια τή γυναίκα, 
πώρχετ’ άργά τ’ άποταχυά, πώρχ*:’ άργά στό γιώμα».
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“ Τ’ άκουσ’ ό πρωτομάστορας, και του θανάτου πέφτει’ 
ί χάνε: γρ*φη **ί στέλνει την με τό ττουλι τ' αηδόνι*
Κ «Άργά ντυθη, άργ’ άλλα/τη, άργά νά πάη ;τό γιώμα, 
ί άργά νά πάτ, και νά όιαοη της Άρτα; τό γιοφύρι».

Και τό πουλί παρακούσε κι’ άλλοιώς επηγε κ’ είπε*
,. «Γοργά ντύσου, γοργ’ άλλαξε, γοργά νά πας τό γιώμα, 

γοργά νά πας και νά όιαβης τής Άρτας τό γιοφύρι». 
ϊ· Νά τηνε κ* Ιξανάφανεν άπό τήν άσπρη στράτα- 

 ̂ τήν είό’ ό πρωτομάστορας, ραγίζει’ ή καρδιά του.
Άπό μακρυά τους χαιρέτα κ' άπό μακρυά τους λέγει.

■ «Γειά σας, χαρά σας μάστορες και σεις οι μαθητάδες· 
μάτ' ε/ει ο πρωτομάστορας κ' εϊν’ έτσι χολιασμένος ;
— Τό δα/τυλίδι τώπεσε ςτήν προίτη τήν καμάρα, 
και ποιος νά μπή και ποιος νά βγη τό δα/τυλίδι ναβρη,
—Μάστορα μήν πικραίνεσαι, κ1 εγώ νά πα' τό φέρω. 
εγώ νά μπώ κ’ εγώ νά βγώ τό δακτυλίδι νάδρω»,
Μηδέ καλά κατέβηκε, μηδε στή μέσ' επήγε,
«Τράβα καλέ μ’ τήν άλυσο, τράβα τήν αλυσίδα, 
τ ’ δλον τόν κο'σμΓ άνάγυρα και τίποτες δεν ηύρα».
"Ενας πη/άει μέ τό μυστρί κ* άλλος μέ τόν άσβεστη, 
πε'ρνει κι1 ό πρωτομάστορας και ρίχνει μεγα λίθο*
« ’Αλλοίμονο ςτή μοιρά μας κρίμα ςτό ροιζικό μας, 
τρεις άδερφάδες ή'μαστεν κ* ή τρεις κακογραμμεναις.
Ή μιά κτίσε τό Δούναβι κΓ ή άλλη τήν Αυλώνα 
κ’ εγώ ή πλιό ‘στερνο'τερη τής Άρτας τό γιοφύρι.
Καθώς τρε'μ’ ή καρδουλά μου νά τρεμη τό γιοφύρι,
κΓ ώς πέφτουν τά μαλλάκιαμου, νά πέφτουν οί διαβάταις».

Γ. —Κόρη τόν λόγον άλλαξε κΓ άλλη κατάρα δόσε, 
ποίχεις μονάκριβ’ άδερφό, μή λά/η και περάση».
ΚΓ αυτή τόν λόγο άλλαξε κΓ άλλη κατάρα δίνει·
«Σίδερον ή καρδουλά μου, σίδερο τό γεφυρι, 
σίδερο τά μαλλάκια μου, σίδερο κ’ οί διαβάταις.
Τι έ'/ιο’δερφό ςτήν ξενιτειά, μή λά/η και περάση».

Β '.
Σαρανταπε'ντε μάστορες κ ’ Ιξηντα λαβουρέντες 
πύργον εθεμελιώνανε τσής Άρτας τό οιοφυρι· 
ολομερής τό κτίζανε, τό̂ βράδυ γκρεμιζώτουν.
Κλαΐν’ οί μαστόροι, κλαΐνέ το, κλαινε, μυρολογανε, 
κ1 οί λαβουρέντες χαίρουνται γιατί περνούν ντσορνάτα.
Μιά κυριακή και μιά λαμπρή', μιά ’πίσημον ’μερούλα 
Ιπεσ’ δ πρωτομάστορας λιγόν υπνο νά πάρη· 
κ’ ειγδ1 δ'νειρο ςτόν ύπνο του, ςτήν υπνοφαντασιά του, 
ςά δέ σκοτώσουν άνθρωπο, πύργος δέν θεμελιώνει, 
μήτ’ άρχοντα μήτε φτωχό μήτε κάνεις ςτόν κόσμο 
παρά τού πρωτομάστορος γυναίκα νά στεριώση.
Τό λαβουρέντη τώκραξε, θέλημα νά τού κάμη*
Σύρε νά πής καρούλα σου, τσή καραβοκυρά σου, 
σά νάντυθή, νά στολιστή, νά βάλη τά χρυσά της, 
γοργά νά πας, γοργά νάρθής, γοργά νάν τσή τ’ όρίσης».
’Επήγε και τήν ευρηκε πώρραφτε κ’ έτραγούδα.
Καλώς την τήν κυρούλά μου, τήν καραβοκυρά μου,
Μ’ ’έστείλ’ δ πρωτομάστορας νά βάλης τά χρυσά σου, 
νά βάλης τ’ άσημένια σου και τά μεταξωτά σου.
νάρθής νά γιωματίσωμε. . . . * .............................
’Εντύθηκ’ έστολίστηκε, ’έβαλε τά χρυσά της, 
έβαλε τ’ ασημένια της καί τά μεταξωτά της. 
επήγε καί τούς εύρηκε ςτήν τάβλα πού καθόνταν 
«Καλώς την τήν κυρούλά μου, τήν καραβοκυρά μου.
Μώπεσ* ή άρραβώνά μου, τό πρώτο δακτυλίδι* 
γιά τούτο σού έμήνυσα ναρθής νά μού τό σώσης.
ΚΓ άφόντες έκατέβηκε ’κείνη μέσ* τό διοφύρι, 
ένας τήν σκάει μέ τόν πηλό κΓ άλλος μέ τόν άσβέστη, 
κ’ εκειός ό πρωτομάστορας μέ τό σφυρί τσή σκάει.
«Τρεις άδερφάδες ε’ίμαστε κι’ ή τρεις ¿σκοτωθήκαν* 
ή μιά ’σκοτώθη σ’ εκκλησία κ’ ή άλλ’ σέ μοναστήρι 
κ’ ή τρίτη ή καλλίτερη τσής ’Άρτας τό διοφύρι.
Ώς τρέμουν τά χεράκια μου νά τρέμουν ή κολόναις, 
κΓ ώς τρέμει ν’ ή καρδούλά μου, νά τρέμη τό διοφύρι».

Η Β' εχδοσις υπολείπεται τής πρώτης, χαρακτηριζόμενης 
υ. τή εύγενεία τών αισθημάτων τών ούο συζύγων καί μά

λιστα τής άτυχούς γυναικός. Παρεθήκαμεν δέ άμφοτερας καθότι, 
έξ ών φαίνεται, ή ποιήτρια τού Μ α σ τ ρ ο - Μ α ν ώ λ η προ- 
είλετο την δευτεραν έκδοσιν, ένθα ό σύζυγος παρίστατπ προσ- 
καλών τήν σύζυγον, ίνα θάψη αυτήν, καί οΰχί ώ; έν τή 
πρώτη, ένθα έκ τύχης ή συνάντησις γίγνεται καί ένθα ό σύ
ζυγος άγνός καί εύγενής παρίσταται.

Έν τώ δράματι, ώς συνελαβεν αυτό καί άνέπλασεν ή σε
πτή ποιήτρια, ό σκελετός τοΰ μύθου διατηρείται, παρεισά
γονται δέ έπεισόδια καί άλλα πρόσωπα, πλήν τών πρωταγω- 
νιστούντων, δπως συντελεσθή τό δλον εργον. Έν αύτώ δέ, ώς 
φαίνεται ήμίν,αντιγράφονται καί σκηναί ζηλοτυπίας έκτής γνω
στής τοΰ Όθελλου σεκσπηρίου τραγφδίας. Ίάγος τις, δν ή σε
πτή ποιήτρια παρουσιάζει ώς “Ελληνα Φαναριώτην, οΰ ό έ
ρως άπερρίφθη υπό τής Ίωαννέτας, διαβάλλει αυτήν παρά 
τώ (συζύγω ώς έχουσαν σχέσεις προς αυτόν τόν πρίγκηπα. 
Μεθ’ δλα δέ τά έπισωρευθεντα κωλύματα έπί τής όδοΰ αυ
τής ή Ίωαννέτα άφικνείται τή ώρισμένη ώρα είς τόν άπαίσιον 
αυτή τόπον κομίζουσα τήί άρχιτέκτονι τό σύνηθες γεύμα. “0 -  
λως άθώα ή τάλαινα σύζυγος, ούδέν ένόει τών έκτοξευομένων 
αυτή μομφών. Μετά μικρόν δέ ένδοιασμόν ό Μαστρο-Μανώλης, 
προβαίνει είς τό εργον, ή φοβερά δέ πραξις τελείται έπ’ αυτής τής 
σκηνής. Κίνησις αρρήτου φρίκης κατέλαβε πάντας τους θεατάς 
τότε, οίτινες δικαίως δέν έπεδοκίμασαν τήν έπί σκηνής, πρό τών 
οφθαλμών πάντων, παρουσίαν τοσοΰτον φοβερών πράξεων. ’Αλλά 
καί ό Μαστρο-Μανώλης τιμωρείται έπί τή σκληρότητι αυτού, 
διότι καί αυτός φονεύεται.

Τοιαύτη ή υπόθεσις τοΰ δράματος τής μουσολήπτου (ίασιλίσ- 
σης καί τό ασμα, εξ οΰ έλήφθη αΰτη. Έν τή έκτελεσει δ’ αύτοΰ 
πάσα κατεβλήθη φροντίς πρός επιτυχίαν* ό αΰτοκρατορικό; θίασος 
μεγάλως είργάσθη- τά πρωταγωνιστοϋντα πρόσωπα ΰπεκρίθησαν 
τό μέν τοϋ Μ α σ τ ρ ο - Μ α ν ώ λ η ό 8θβηηβί1^1, τό δε τής 
Ί ω α ν ν έ τ α ς  ή κ. ΥοΙίβΓ τά δ’ άλλα πρόσωπα ΰπεκρίθησαν 
επίσης καλλιτεχναι πρώτης δυνάμεως. Μεθ’ δλα δμως ή κριτική 
οΰχί εΰνους τώ έργω τής χαριέσσης ποιητρίας υπήρξέν.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
ΆντισηπτικαΙ Ιδιότητες τοϋ κκφφε· ’Αφέψημα καφφί έτ:6άλλεται 

παρά πολλών ιατρών ώ; φάρμακον κατά νοσημάτων, ϊόία εξαντλητικών. Δ'.* 
τόν τυφοειδή ίδια πυρετόν 6 καφφέ; θεωρείται ώφελιμώτατοζ, δ/ι ιό; τονω
τικός, αλλά ώ; ουσία αντισηπτική, έπιφέρουσα θάνατον ασφυκτικόν εΐ; τά βα
κτηρίδια.

Τυφλή νοσοκόμος. Έν Λονδίνω ή φιλανθρωπική εταιρία, ή -/ορηγοϋσ* 
άσυλον εις τά; τυφλά; και λοιπά; ήκρωτηριασμένας, κατώρθωσε νά μόρφωση, 
τρεΐ; νεάνισα; τυφλά; άριστα; νοσοκόμου;, ίδια διά τά; νευρικά; άσΟενεία;, εΐ; 
α; επιβάλλεται ή δι’ έντρίύεων θεραπεία. Αί τρεΐ; νεάνιδε; Ιφωδιασμέναι διά 
λεπτοτάτη; αίσΟήσεω; τή; αφή;, άγαπώνται παρά τών ασθενών και έκτελοΰστ 
τήν υπηρεσίαν των μετά μεγάλη; ευσυνειδησία;.

' Ίΐ γερμανική Βουλή περί έργατίδων. Κατά νέον νόμον του γερμανι
κού Reichstag ώρίσθη δπω; αί μητέρε; οικογενειών έργάτιδε; διακόπτωσι τήν 
εργασίαν των ήμίσειαν ώραν πρό τών λοιπών, ίνα έγκαίρω; Ιπανερχόμεναι ο’ίκοι 
μεριμνώσι καί περί των τέκνων των.

Μητέρες άνεπτυγμέναι και μητέρες αμαθείς. Ή γνωστή άμερικα- 
νίς ’ιατρό; δεσποινί; Λουκία Χάλλ έδημοσίευσελίαν ένδιαφέρουσαν στατιστικήν, 
δι' ή; άποδεικνύεται δτι ή έλάττωσι; τοΰ πληθυσμού εί; τά; πόλει; τή; Άαε- 
ρικής, Ιν αί; αί γυναϊκε; δέν αναπτύσσονται άρκούντω;, είναι καταφανεστάτη. 
Έπί εκατόν εβδομήκοντα πε'ντε οικογενειών αί μητέρε:, α:'τινε; εί/ον πλείονχ  ̂
τών τριών τέκνων καί πάντα όγιά, εί/ον τύ/ει πϊσαι άνωτέρα; μορφώσεω;.

Τό δικαίωμα τοΰ καπνίζειν. Νέα κυρία συνοδευομένη παρά του συ
ζύγου τη; καί τρίτου τινό; είσήλθε καί Ιγευμάτισε μετ’ αυτών έν τινι Ιστιατο- 
ρίω τοΰ Λονδίνου. Μετά τό γεύμα δ κύριο; ήναψε τήν πίπαν του καί ή νεαρά 
γυνή ήτοιμάζετο νά άνάψη τό μιχροσκοπικόν σιγαρέττον τη;, δτε δ υπηρέτη; 
τοΰ εστιατορίου πλησιάσα; παρετήρησεν αύτή, δτι δέν επιτρέπεται εΐ; τά; ιίϊι- , 
ρία; νά καπνίζωσιν Ιντό; τοΰ έστιατορίου. Ό σύζυγο; όργισθεί; ήρπασε τήν 
πρό αύτοΰ φιάλην υόατο; καί τήν Ιξεσφενδόνισε κατά τή; κεφαλή; τοΰ υπηρέτου.

Τό δικαστηρίου, πρό; τό όποιον άνηνέ/θη δ διευθυντή; τοΰ εστιατορίου, Ιδι- 
χαίωσε τήν νεαράν κυρίαν, άποφανθέν δτι άφοΰ επιτρέπεται ει; του; κυρίου; νά 
καπνίζωσιν θύσεις υπάρχει λόγος, δπως μή καί αί γυναίκες πράττωσι τό ίδιον.

Άπό τή; ήμερα; εκείνη; πολλαί γυναίκες εΐ; πείσμα τών υπέρ τοΰ ξενοαό- 
■/ου συυηγορούυτων, περιφέρονται εΐ; του; δημοσίου; περιπάτους, φέρουσαι εΐ; 
τό στόμα σιγαρέτα προκλητικώτατα.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Α· Τσ Κ<χφρ-ελ-Ζχγίάτ. Έληφθησαν. Ευ/αοίστούμεν όιά sjura- 

θεις λόγους. Ε'τεύ/. Ιστορίας άποστέλλεται.—Κον Κ. Κ. Μετράς. Επι
στολή σας Ιλήφθη. Εύ/αρ·στούμεν οι' ευγ-νή φροντίδα. Γράφομεν.— Καν Λ. 
Μ. Πε^ρχιά Έ/ετε άόικον. Ιίαρουσιάζουσι “άντοτε τον φίλον πρτς την σύ
ζυγον, ούοετΐοτε ταύτην προς εκείνον —Καν Λ Μ Τεργέστην Εννοείτε,οτι 
τα συμφέροντα τής εχημερίδος είναι συνδεδεμενα μετα των των συνδρομητριών 
της, δεν δυνχμεθα λοιπδν να δυσαρεστήσωμεν τάς πολλά;, yapiv μιας. — Καν 
Π. Μ Βώ λον. Έληφθη. Ευ/αριστοΰμεν. — Καν Αί. Μ. Μύκωνον. Συν- 
δρομητρίας εγγράρομεν 8Γ ετος και οχι δΓ εςάμηνον. Την συνδρομήν εντός 
συστημένης έπιστολής.— Καν Δ. Μ. ’ Αλεξάνδρειαν. 'Γούτο ση·χαίνει,δτι δεν 
επιθυμεί νά δέ/ηται, άλλ’ ούτε νά άποδίδη επισκέψεις, δτε και οί άλλοι όφεί- 
λουσι νά συμμορφωθώσι πρός την εν λόγω επιθυμίαν.—Κον Α. Θ Κ· Τρα- 
π εζο ΰντχ . Τα άπεστείλαμεν πρό πολλοΰ υπό τήν δοθεΐσαν διεύθυνσιν. — Κον 
Α· Κ. Σο υ λινά ν . Δυστυχώς δεν ε/ομεν καιρόν νά άπαντώμεν δΓ επιστολών 
εις πάντας τούς ζητούντας άπάντησιν Σάς γνωρίζομεν, οτι τά χρήματα ελή- 
ιρθησαν, οτι αί νε'αι συνδρομήτριαι ένεγράρησαν καί ατι συμμορφούμεθα πρός 
τάς οδηγίας σας — Καν Θ. Μ . Κ α λ ά μ α ς "Εως ές ετών ήμπορεΐ νά φέρη 
φορεματά'.ια Δεν στολίζουσι πλέον μέ τρί/απτα, άλλα άρκούνται εις έπανω- 
φόριον πτυ/ωτόν έκ τών άνω πρός τά κάτω — Κον I . Ζ Βα το ύ μ . Έλήφθη- 
σαν. Συνεμορφώθημεν όδηγίαις σας.— Κον Α.Μ. Ό δησόν . Δυστυχώς ή φορ
τωτική ε'φθασε πολύ αργά· τήν επαύριον τής λήξεως τής Έκθέσεως. Τώρα τί 
πρέπει να γείνη ; Έάν τό παραλάβωμεν, Οά έπιφορτισθή διά νέων ε’ξόδων — 
Καν Ε. Δ. Σύρον. Ούδείς συνδρομητής έγγράφεται, έάν δεν προπληρωθή ή 
συνδρομή — Καν Δ. Μ. Μονεμβασέαν- Άγνοούμεν καί τό όνομα αυτού.— 
Καν Σ. Μπ Πάτρας Φροντίσατε περί παραλαβής τών εργιυν σας, διότι δεν 
έχομεν Οέσιν να τά φυλάττωμεν. —  Καν Ε Κ. Κ πολιν . Βεβαίως δεν επισκέ
πτεται καιρόν με pardessus, έττω καί άν κάμνη ψύχος, "ιΐστε ό κύριος έχασε 
τό στοί/ημά του. Ε’ς τήν κοινήν τού ξενοδοχείου αί'Οουσαν τό πράγμα αλλάσ- 
σει.— Καν 1ί. Μ. Τάνταν . Έλήφθησαν. Ευ/αριστούμεν. — Κον I. Σ. Ά> ε- 
ξάνδρειαν Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. —  Καν Εύ. Πύργον. Έλή
φθησαν. Ιύύ/αριστούμεν — Κον Ε. Οι. Άνδρέτσα ιναν . Ίύλήφθησαν. Εύχα- 
οιστούμεν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. —  Καν Δ Κ. Κύθηρα- Είναι και
ρός να πληρωθώσι καθυστερούμενα.

ΣΥΜΒΟΥΛΑ1
’Επισκευή ραγισμένων πήλινων δοχείων. Θέσατε Ιντός τού δοχείου 

σας 2 κο/λιάοια ζά/αριν καί διπλάσιον ύδωρ καί θέσατε επί τής πυράς. Φέ-

Η ΠΡΟΣΦΙΛΕΣΤΑΤΗ ΕΙΚΩΝ
»Ότε ή γτγ,ρ της είδεν αυτήν, α/ χαί ήτο άχόμη ήμιτελής, έμει- 

νεν έκθαμβος διά τήν όμοιότν,τα χαίτην ζωήν, τήν όποιαν εϊχον μετα
δώσει είς τήν εικόνα. — Μόνον ποΰ δέν ’μιλεΐ, άνεφώνησεν.

a Καί ή άδελφή της δέν άπέχαμε θχυμάζουσα Εΐ ε̂ μείνει μόνον 
άχόμη ολίγη επεξεργασία, άλλά δέν είχον πλ.έον άνάγ.ην τοΰ προτφι- 
λοΰς προσώπου, θά τήν άπετελ.είωνα μόνος μου.

» ’Εν τούτω τώ μεταξύ, ήναγκάσθην νά ύπάγω μέ άλλους φίλους είς 
χαλ,λιτεχνιχήν έχδρομήν, διά νά ζωγοαφίσωμεν έχ τη; φύσιως. Μετ’ 
όλίγας ήμέρχς έπχνήλθον.

»Ητο νύξ, δτε ίπέστρεψα εί; τό δωμάτιόν μου. ’Ενώ δέ διηρχάμην 
τήν σχοτεινήν όδόν μ,ας, πχρετήρησχ φώ, εί; τά παράθυρα τής γειτο 
νίσσητ μου.

»Έπλησίασα εί; τό πχράθυρον. Βλέπω πράγμα σπάνιον, το παρά- 
θυρον ανοιχτόν μέ παραπέτασμα, παραμερίζω σιγά σιγά τό παραπέτα
σμα χαι τί βλέπω ; . . . Λείψχνον !

«Έχλ,ονίσθην, άλ.λ’ άμέσω; είπον : Ή δυστυχής γραΐα ! !
»Παρατηρώ χαλ.λίτερον καί μένω ώ; άπολιθωθείς.........
»Βλέπω. . .  πρόσωπον νεαρόν !
»θεέ μου. . . είναι δυνατόν ! . . Δέν είναι αυτή. . . “Οχι ! Δέν δύ 

ναται νά είναι ή γλυχεϊί μου ή σιωπηλή μου άγάπη, ή προσφιλής 
μου είκών.. . “Οχι ! δχι! θά είναι ή αδελφή της. . .

»“Αρά γε χοιμώμαι; ονειρεύομαι; — Είναι δημιούργημα τής φαν
τασίας μου ή είναι φοβερά άλήθεια ; — Κτυπώ εις τήν θύραν τοΰ ερ
γαστηρίου

»Μοί άνοίγει μία ξένη γραΐα, ή φύλαξ τοΰ λειψάνου.
»Τήν μητέραν χαι τήν αδελφήν τάς είχον άποσυρη.
» — Πώς ; Είναι δυνατόν ; ήοώτησα ιό; τρελλός. Πώς συνέβη ;
» — Ν αι... άπεχρίθη. Ν α ι... “Επαθεν έχ σογχοπή'ς τής χαρδίας... 

Τόσον νέα ή δυιτυχής. . .
»Τούτο μόνονήκουσα χαίέτρεξα ώςπαράφρων είς τό δωμάτιόν μου. 

Έχει εδρον έπί τοΰ άχρίβχντος τήν είχόνα μου, δπως τήν είχα άφήση, 
καί ήτο ή ιδία καί ζώσα καί είς τό φέοετρον.

»’Ερρίφθην πυρέσσων έπί τής κλίνης μου καί ύπέφερα τοσοΰτον άλ
γος, όσον ουδέποτε ήσθάνθην είς τήν ζωήν μου.

»Έπεθύμουν νά συνέβαινε καί εί; εμέ δ,τι συνέβη εις τήν γειτο'νισ- 
c á r  μου . . . — “Αλλως δέν είχον δικαίωμα νά τή/ όνομάσω.

»'Όλην τήν νύκτα έμεινα άύπνος. Παντού έ’βλεπον τήν εικόνα της.Τά 
πάντα μοίέφαίνοντο πλήρη ’Εκείνης.

»Μετά τό μεσονύκτιον όλίγον κατ’ ολίγον ήρχιαεν ή Σελ,ήνη νά ρίπτει 
τό άμυδρόν καί μελαγχολιχόν φως της εί; τό δωμάτιόν μου, αί δέ ά-

I σετε τό ρ=υστον σα; πρός τό Ιρραγισμέ/ον μέρο;. Ή διαλελυμίνη ζά/α5,. 
διαρρέει διά τής-/αραγμής, ώς έχ τής εξωτερικής δέ θερμότατος άπανθραχοό'-̂  
καί κλείει εντελώς τό άνοιγμα.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Κολ,οκυνθάκιχ παραγεμιστά. Λαμβάνεις μικρά χολοχυνθάχια τά όπο;α 

βράζεις έντός ϋδατος χαι άλατος. Άφαιοεΐς τήν ψύχαν καί γεμίζεις διά τοΰ εξής 
μίγματος. Βρέχεις τήν ψύχαν φραντζόλας εντός γάλακτος καί αναλύεις αυτί» 
καλώς, προσθέτουσα δύο κίτρινα ώών, πεντήκοντα δράμια τυροΰ έξεσιιένοό 
δέκα αμύγδαλα καθαρισμένα καί τετριμμένα και ολίγα,ν χανέλλαν. Άναμιγνύΐ' 
εις καλώς,τηγανίζεις ε’ντός ολίγου βουτύρου καί γεμίζεις τά χολοχυνθάχια. 'Έ
πειτα θέτεις εις χαταβάνπν μέ τό άνάλονον βούτυρον καί στέλλεις εις τόν φοϋινον

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α
ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ 

τ ή ν  1 6 / 2 8  Λ ία ΐο υ  1 8 9 1
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Έ ν φυλλχιδιον συνδρομής διδον δικαίωμα είς 10 ταζειδια
διά Φάληρον ανόδου καί καθόδου ώ ; καί τήν λήψιν 10 λου
τρών τιματα ι..................................................................δραγμάς 9 50

"Εν άπλοΟν εϊσιτήριον λουτροϋ............................λεπτά 0,30
"Εν εϊσιτήριον διά παΐδας........................  » 0,10
"Εν εϊσιτήριον λουτροΰ δια τους κυρίους α 

ξιωματικούς, ΰπαξιωμα,τικούς του στρατού, 
τής χωροφυλακής ώς καί τής αστυνομίας. . . .  η 0,10

Μία σ'.νδών....................................................  » 0,15
Σινδών μ.ετά περισκελίδος ή ϋ-οκααίσου. . . » 0,15
Ύ-οκάμισον ή περισκελίς........................  » 0,10

ΚΥΡΙΑ Έλληνίς, ραλλειοϋχος τοΰ ’Αρσάκειου, άνωτέρα 3έ πάσης συστά- 
σεως χαί επαίνου ζητ,Τ παραδόσεις. ΤΙ διεύθυνσις είς τό γραφεΐόν μας.

ψυχοι γραμμαί τής εϊκόνος μου έλάμβανον βαθμηδόν ζωήν, καί έγώ 
έιρεμον πρό θεάματος, τά όποιον παρουσιάαθη πρό τών οφθαλμών μου.

»Έβ/ επον, δτι έλαφρά ελαφρά ήνοιξε τήν θύραν χαί είσήλθεν είς τό 
δωμάτιόν μου, δπως συνείθ ζε/, δτε τήν Ιζωγράφιζον, έσταμάτησε πρό 
όκριβαντο:, χαί άφού έπί μχκρόν παρετήρησε τήν εικόνα, τήν έθώπευσε 
μέ τήν ώχράν χεΐρά ττς, χλίνασα δέ τήν ήσπάσθη, έπειτα στραφεΐσα 
πρός έμέ έχαμεν είς τόν άέρα τά σημεΐον τού σταυ.οϋ καί έξήλθεν έλα- 
φρά καί άθορύβως, δπως καί είαήλθεν.

»Ή συγχίνησις χαί ή ταραχή μέ κατέοαλον πολύ. ’Ήμην ζών νεκρός.
»ΤΛρά γε ήτο δ ειρον ; — άλλ’ δχι, διότι ό ύπνος ούδ’ έπί στιγμήν 

έκάθισε-' είς τά βλέφαρά μου.
»Τό πρωί πολύ ένωρί ήγέρθην, ένεδύθην καί έξήλ.θον τοΰ δώμα- 

τίου μου, όιά νά λάβω λεπτομερεστέρας πλ,ηροφορίας.
»Είς τήν αόλήν συνήντησα τήν δυστυ/ή μητέρα της, ή όποια έρρί · 

φθη έπί τοΰ στήθους μου θρηνούσα τόν θάνατον τής λατρευτής θυγατρό; 
της. . . Έγώ μόλις συνεκράτουν τά δάκρυα μου. Έπί τέλους μοί ειπεν

» — Άφοΰ ό θάνατος ήθελε θ'μα, άς μοΰ άφήρει τουλάχιστον την 
άλλην. Είναι αμαρτία αότό. τό όποΐυν τώρα λέγω, τό γνωρίζω, ναι.— 
άλλ,’ είναι πολ,ύ, πάρα πολύ, νά μοΰ άφαιρέση τήν πολύ ήγαπημένην 
κόρην μου, τήν μόνην ευτυ/Ιαν μου.

»Έσταμάτησεν όλίγον καί έπειτα έξηκολούθησεν
» — Ή αδελφή της θά σάς ήνώχλησε τήν νύχτα. Fivai ύπνοβάτις, 

χαί τήν νύκτα ήλ.θε, διά νά ΐδη τήν εικόνα τής νεχράς πλέον άδελ- 
φής της.

» — Αύτή λοιπόν ήτο. Τώρα έννοώ. Αότή έφίλησε τήν εικόνα τής 
άδελφής τη·. Έν τή ταραχή μου είχον λ,ησμονήσει νά κλ.είσω τήν 
θύραν,

»Συνελυπήθην θερμώς τήν γραΐαν καί μετά τήν έκφοράν τής νεκρ*- 
τή ποοσέφερον τήν είχόνα. Έγώ δέ άμέσωςήλλαξα κατοικίαν. “Ε*ποτε 
δέν έμαθον πλέον τίποτε περί αυτών.

»’Εσχάτως μόνον είς μίαν οικογένειαν, τήν όποιαν πρό ολίγου έγν“” 
ρισα, άνεκάλυψα τήν Εικόνα μου. Δέν είπον είς ούδένα τίποτε περί 
αότή·, άλλ.ά ένίοτε έπισκέπτομαι τήν οί ιογένειαν μόνον διά νά βλέπω 
τήν εικόνα.

»Παοήλθον έκτοτε πολ,λά έτη, κατά τά διάστημα τούτο έγραψ» 1ίθΧ- 
λάς χαί ωραίας εικόνας δι’ αύ ιοκράιορας, πρίγκηπας καί ήγεμόνας, *·1· 
δι’ έξόχ_ους χαλ.λονά ·, τάς όποιας είργάσθην μεθ'ό'λ,ης τής διαφημι®^' 
σης τέχνης μου· άλλ’ ή είκών έκείνη μοΰ είναι πάντοτε προσφιλέστατη 
πασών».

Ταΰτα μοί διηγήθη ό φίλος μου. “Ητο δέ ουτος δ περίφημος Plter 
Johann Nepomuk Geiger, Professor τής Άκαδτ μίας έν Βιέννορ,έξο- 
χος καλλιτέχνης.

(Έλευθέρα μετάφρασις έκ τοΰ Γερμανικού) (Άνωνόμως)·


