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ευθύνεται ή συντάκτις αυτών } 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μη 
δέν έπιστρέφονται.— ’ Ανυ
πόγραφα κα'ι μη δηλοΰντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν είναι δεκτά. — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.
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.V Σώματα πλήρη του α , β , γ δ και ε' έτους εύρίσκονται παρ’ ήμΓν
| \  καί παρ* άπασι τοΓς άντιπροσώποις ήμών.
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ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΓ ΣΤΝΕΑΡΙΟΤ ΜΑΧ
( Α ν τ α π ό κ ρ ισ ις  έ κ  Ι Ια ρ ισ ίω ν )

Α'.εργασία·. τού Συνεδρίου της ΔιεθνοΰςΈνώσεως πάντων τών 
γυναικείων σωματείων καί εταιριών έληξαν αισίως. Τό Συνέ
δρων τούτο ήρατο άληθή θρίαμβον. Διατελούμεν ετι υπό την 
επαγωγόν γοητείαν της εύφρχδείας τόσων ρητόρων, γυναικών 
και άνδρών, οιτινες διεδέχθησχν άλληλους έπί τού βήματος καί 
οιτινες έπεβλήθησαν εις τό πολυπληθές καί έκλεκτόν άκροχτή- 
ρώντων διά τών ωραίων καί άκαταμαχητων επιχειρημάτων των. 
;■ Το Συνεδριον τούτο άνηκει ηδη είς το παρελθόν. Τό εργον 
βττείγει καί δέν μας έπιτρέπεται νά έξεΐάζωμεν τ ί έπράξαμεν 
(«/?'· τοΰδε, άλλά τί θά πράξωμεν έν τφ  μέλλοντι. Όφείλομεν 

ΕΥ* βαδισωμεν πρός τά  έμ,πρός είς έπιδίωξιν νέων νικών, νέων 
καταχτήσεων. Όφείλομεν νά συσφίγξωμεν ετι τούς δεσμούς 

γυναικείας ένώσεως, χάρις εις τήν όποιαν διήλθομεν τρεις 
άμερας έν δημοσία συναθροίσει, ήτις εφερε χαρακτήρα οικογε
νειακής εορτής.

ε Η συνάθροισίς μ.ας δέν είχε σκοπον νά μάς διασκέδαση, 
ΕΡλ ουτε νά μάς άπασχολά,στ, μόνον. Δέν ήτο θέατρον, έν ω 
»ϊαβαίνομεν ϊνα άκούσωμεν ωραίους λόγους άπαγγελλομ.ένους 
.(«τα τέχνης καί χάριτος, άλλά τούς όποιους λησμονούμεν έπι- 
5τρέφουσαι οϊκοι.
Ρ Ητο συνάθροισίς εύγενών έργατίδων καί έργατών, οιτινες 

•συνήλθαν έπί τό αύτό, όπως συσκεφθώσι καί συζητήσωσι πεοί 
καλλίτερων μέσων, δ ι’ ών δυνάμεθα νά συντελέσωαεν εις

τήν πρόοδον τής άνθρωπότητος. Δέν μάς έπιτρέπεται νά λη - 
σμ,ονησωμεν ο ,τι ηκούσαμεν έν τφ  συνεδρίιρ τούτω.

ΙΙαρέστημεν είς τήν διδασκαλίαν σπουδαιότατων μαθη
μάτων, οί κόποι μ,ας δέ ώς καί οί τών διοργανωτών θά 
άπέβαινον είς μάτην, έάν δέν ήντλοϋμεν έξ αυτών διδάγματα 
ωφέλιμα διά τό μέλλον.

Μερίς τις τών μελών τού συνεδρίου είογάσθη , καί εργάζεται 
μ.ετά φανατισμού υπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης τού ©ύλου 
μας, ήντλησαν δ’ έκ τού συνεδρίου τούτου νέον θάρρος καί 
νέας δυνάμεις. Αί πλείστχι όμ.ως [περιορίζουσι δυστυχώς τάς 
συμπάθειας των εις κύκλον πολύ περιωρισμένον. Φαντάζονται 
οτι έπιτελούσι τό καθήκον των, άσχολούμεναι μόνον είς τά  
οικογενειακά των καθήκοντα καί λησμονοΰσαι έντελώς τά  πρός 
τήν μεγάλην άνθρωπίνην οικογένειαν τοιαύτα.

ΙΙρός ταύτας όφείλομεν νά ΰπομνά,σωμεν ότι τό στάδιον τής 
γυναικείας έργασίας είναι εύρύ καί ότι έκαστη δύναται νά έκ- 
λέξη άναλόγως τών διαθέσεων καί τών δυνααεών της. Ά ς
εργασθώμ.εν είτε υπέρ τής όιεΰνούς ειρήνης, είτε ύπέρ τής προ
στασίας τής γυναικός, εϊτε υπέρ τής προστασίας τών παίδων, 
άς προσηλυτίζωμεν ύπέρ τών ιδεών μ.ας ειτε διά τού καλάμου, 
είτε διά τού λόγου, εί'τε διά τού βαλαντίου μας, άς έργασθώ- 
μ,εν τέλος πρός έςασφάλισιν τών άστικών και πολιτικών δικαι
ωμάτων μας. Υπάρχει, ώς βλέπετε, ένασχόλησις καί διά τάς 
δειλοτέρας ώς καί διά τάς τoλμηpotέpας έξ ήμών. Πάσα ή 
έργασία αύτη είναι άναγκαία καί εις’ ούδεμίαν ές ήμών έπιτρέ- 
πεται νά είπτ, πρός τήν πλησίον της : Είργάσθην περισσότερον 
άπό σέ. Ό  κτίστης, όστις τοποθετεί τούς λίθους έπί τών θε
μελίων οίκου τίνος είναι έπίσης άτίχρ^ίτητος ώς καί ό σχέδιά— 
ζων τόν οίκον τούτον άρχιτεκτων.

Έκείνο τό όποιον δέν έπιτρέπεται είναι ή Ιλλειψις πάάης 
ένεργείας. Πρά παντός άλλου έπείγει νά συγκεντρώμεθα αί γυ
ναίκες πασών τών χωρών είς ίδια τοπικά κέντρα, διότι ή μο- 
νομερής έργασία φέρει έλαχίστους καρπούς. Έπιθυμοΰμεν νά

διεθν
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ίδωμεν πολυπλασιαζόμενα καί εις τάς μικροτέρας έτι εύρωπαϊ- 
κάς πόλεις τά  γυναικεία σωματεία, καί δρώντα μετά ζωτικό
τατος καί θάρρους. Εις τά  σωματείά μας αί άσθενέστεραι ο- 
φείλουσι να ύποστηρίζωσι τάς ισχυροτέρας, διότι ο ανοιγων την 
όδόν, ό βαδίζων ώς έμπροσθοφυλακή έχει ανάγκην νά ένισχύη- 
σαι παρά των ακολουθουντων αυτόν όπισθεν.

Πλήρης λοιπόν καί τελεία έ'νωσις πάντων των εν τώ  πεπο- 
λιτισμ.ένω κόσμω γυναικείων σωματείων πρεπει νά είναι το
πρώτον αποτέλεσμα του Συνεδρίου ήμών.

Παοίαιοι Μαρία Μοιρτέν.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΚ ΤΗΝΟΥ
Φ ΙΛ Ο Ν  ΦΙΛ~Γ Α Τ Η

Άνεχώρησα χωρίς νά σ ’ άποχαιρετσίω. Ήσθανόμην καί 
αισθάνομαι την ελλειψίν μου ταύτην, πλήν πώς νά την προ
λάβω άφοΰ τόσον αιφνιδιως εξετελέσθη η απόφασις του τάζει- 
δίου μου.

’Εντεύθεν λοιπόν, έκ τής νήσου ήτις περικλείει τό εκ τών 
προσφιλέστερων μου επί τής γης όντων, τό ποθεινόν καί γλυκύ 
μου τέκνον, σοϊ πέμπω τάς γραμμάς ταύτας, όπως διά τού 
μέσου τούτου συναντηθώ μετά σου καί συνομιλήσω, συνάμα 
δέ σοί δώσω καί μικράν τινα περιγραφήν τού με'χρις εδώ πλοΰ 
χγ„! τών εντυπώσεων ¡¿ου, εο οσον Τ) αφελτ,ς y.ott α-τεχνοζ 
γλώσσα τής ασθενούς μου γραφϊδος μοί επιτρέπει τούτο.

Κατήλθον εις Πειραιά περί την 5 μ.μ. ,  έκεϊθεν δε περί την 
7 μ. μ. έπεβιβάσθην εις εν έκ τών κατά τήν ήμέραν εκείνην 
άναχωρούντων ατμ,οπλοιων τής Παλ. Εταιρίας. Αν και ό 
καιρός δέν έφαίνετο ευνους καί εις άληθή διετέλουν στενοχώ
ριαν καί ανησυχίαν, άναλογιζομενη πώς θά διέλθω τάν μ-έχρι 
Σύρου θαλάσσιον τούτον δρόμον, παρ’ ελπίδα ό καιρός τοσού- 
τον μετεβλήθη, ώστε διήλθον τό 8ωρον αυτά διάστημα χωρίς 
νά αισθανθώ ότι επί κυμάτων έπλεον.

Φθάσασα εις Σύρον, έξήλθον πρός έπίσκεψιν τής εϋγενοΰς 
καθ’ όλα καί φιλτάτης οικογένειας Λ. . .  Πλήν ένω ή πρόθεσίς 
μου δέν ήτο νά μείνω είμή ήμίσειαν ώραν, όσον έπετρεπεν η 
έν τώ  λιυ,ένι .έκείνω διαμονή τού ατμοπλοιου, η καλλιστη και 
αγαπητή οικογένεια κατώρθωσε διά μυρίων ευφυών μέσων, νά 
μέ κράτηση τόσον, ώστε, όταν έπέτρεψε τήν άναχώρησίν μου, 
τά άτμόπλοιον είχεν ήδη άποπλεύσει, έγώ δέ έπανήλθον καί 
αύθις έν τφ  μ.έσω τών καλών μου τούτων φίλων, οιτινες έγε- 
λων διά τό έπιτυχές τέχνασμά των.

Ουδέποτε ή έν Σύρφ διαμονή μου διήρκεσε πλέον τής μιας 
ημέρας, ώστε ούδέν τών άξιοθεάτων τής νήσου, τής πετρώδους 
μέν, πλήν γονίμου ταύτης γης,— χάρις εις τήν φιλοπονίαν τών 
καλλιεργούντων αυτήν— , ηδυνήθην να ΐδω. Ηδη τή ευγενεϊ 
προθυμία τής μετά τόσης άβρότητος προσενεχθείσης μοι οικο
γένειας Α. ηύτύχησα νά έπισκεφθώ δύο ωραιότατα ύφ ολας 
τάς επόψεις φιλανθρωπικά καταστήματα, ών ή έντύπωσις ’έ
μεινε καί θά μέντ, ζωηρότατη έν τή μνήμη μου.

Τά όροανοτροφεϊον τών θηλέων τής Σύρου είναι, ο,τι δύ- 
ναταί τις νά όνομάση εύάερον, υγιεινόν, ώραϊον, φιλάνθρωπον. 
Τό μεγαλοπρεπές αυτό κτίριον, έκτισμένον έπί υψώματος έχον- 
τος γύρωθεν σχεδόν τήν θάλασσαν καί τάς πέριξ Κυκλάδας, 
εις τούς πρόποδας δέ, όλην τήν άμφιθεατρικώς έκτισμένην νή
σον, έχει τ ι τά μαγευτικόν, τό άπειρως τερπνόν και θελκτικόν,

Είσήλθομεν,καί τό πρώτον προσβαλόν εύαρέστως τήν όρασίν

μου, ήσαν οί ευρύτατοι καί μεγαλοπρεπείς μαρμάρινοι διάδρο- 
μοι οί άπαστράπτοντες έκ καθαριότητος. Η ευγενώς δεξιω- 
θείσά με εΰπαίδευτος καί άξιότιρ.ος διευθύντρια κ. ΑΙ. Πολίτου, 
ώδήγησεν ήμ.άς εις τά  διάφορα μέρη τού φιλανθρωπικού τούτου- 
ιδρύματος. ’Εν τώ  πρώτω όρόφω, δεξιά τω είσερχομένω, είσίν 
αί τάξεις, έν αις 130 όρφαναί καί έγκαταλελειμμέναι τέως, 
υπάρξεις, εύρίσκουσιν ήδη άσυλον, προστασίαν, περιθαλψιν καί 
σκεπήν υπό το φιλανθρωπικόν τούτο ίδρυμ.α, οπερ θεοσεβής:, 
καί έλεήμων άνήρ ώκοδόμησε πρός συντήρησιν καί διάσωσιν 
τοσούτων ατυχών πλασμ,άτων, τοσουτων αποκλήρων τής κοι
νωνίας όντων. Έ ν αυτώ διδάσκονται υ.αθημ.ατα μ,έχρι της α 
τού Ελληνικού σχολείου τάξεως παρά δύο άςιολόγων διδα- 
σκαλισσών. Πρός τούτοις υπάρχει και εργαστήοιον ραπτικής, 
καί πλεκτικής, ώστε έξερχόμενα τά  κοράσια τού άσυλου τού
του νά έχωσι πόρον ζωής. II μ,αγειρικη δε και ή οικιακή οικο
νομία κατά πρώτον λόγον τίθενται.

Εύρεϊαι κλίμακες άγουσι πρός τόν δεύτερον οροφον. ΑλλάΓ 
πριν ή άνέλθη τις εις αυτόν, σταματά, ώς θέλων ν ’ άποκαλυ- 
φθή καί νά κλίνη) γόνυ πρά τής κατά μ,ετωπον τής κλιμακος 
ΰψουμ.ένης προτομής τού ίδρυτού του ορφανοτροφείου κ. λίπα- 
μπαγιώτου. 'Ο μέγας ούτος άνήρ, ζών έτι, αφιέρωσε τήν πε
ριουσίαν του πρός ίδρυσιν τού ευαγούς τουτου ασύλου ! ΛΙετά 
σεβασμού καί συγκινήσεως ήτένισα τήν μορφήν τού ήρωος τού
του τής φιλανθρωπίας, διανοουμ.ένη ότι υπερ πάντα άλλον οι. 
άνθρωποι ούτοι έπρεπε νά τάσσωνται μεταξύ τών αγίων !

Άνήλθομεν, καί εύρέθημεν καί πάλιν πρό άπεράντου αιθού
σης. Εις τήν άνατολικήν ταύτης πλευράν, ή κ. διευθύντρια 
άνήγειρε παραπέτασμά τ ι, άποκαλυψασα ναΐσκον, έν ω το- 
σαύται άθώαι υπάρξεις άναπέμπουσι πρός τόν Πλάστην τάς 
άγνάς των δεήσεις καί ικεσίας ! "Ω ! αδύνατον νά παραστήσω 
τ ! τήν ώραν εκείνην ήσθάνθην ! Εστην έπι πολύ, σχεδόν τρέ- 
μουσα καί μέ τούς οφθαλμούς πλήρεις δακρύων ! i Εν τώ μι- 
κροσκοπικω έκείνω ναώ,  έβλεπέ τις το θειον, τό ουράνιον, τό | 
υψηλόν, τά θρησκευτικόν μεγαλεΐον έν ολη του τή αίγλη, !

Περιήλθομεν όλον τά Κατάστημα χάρις εις τήν εύγένειαν 
τής όδηγούσης ήμάς κ. διευθύντριας. Παντού τάξις, π α ν .ου , 
καθαριότης άκρα, παντού ακρίβεια μεγίστη.

Άποχαιρετίσασαι τήν κ. Πολίτου, ανεχωρησαμεν, αποκο 
μίσασαι τάς λαμπροτέρας έντυπώσεις. Εν μόνον υπολείπεται, 
κ α τ ’ έμέ, πρός συμπλήρωσιν τής όλης λαμπροτητος, μικρός 
τις κήπος πέριξ τού γυμνού ήδη χώρου τού πρά τού ώραιου
κτιρίου ευρισκομένου. J3

Καί τό έν τή νήσω Πτωχοκομεΐον τού Φερεκύδου, είναι ε* : 
εκείνων τά  όποια έχει αύτη μετ’ έγκαυχήσεως νά ύποδεικνυη. 
Εις ώραίαν έπίσης καί τούτο θέσιν κείμενον, έχει άμα τή ει- 
σόδω λαμπρόν κήπον υπό παντοειδών άνθέων κοσμούμενος- 
Πέριξ αυτού διάφορα ευρύτατα δωμάτια, έν οίς τό γήρας ευ
ρίσκει περιποίησιν, άνακούφισιν καί παρηγοριάν ! ! Τούς ει- 
δομεν όλους, διότι συνέπεσε νά μεταβώμεν καθ’ ήν ώραν ο 
κώδων τούς πρόσεκάλει εις τό λιτόν γεύμά των.

Οί πάντες καί τά  πάντα καθαρά καί ευφρόσυνα. 
Παραπλεύρως τού εστιατορίου, κεϊται άρκετά ευμεγέθης *** 

ώραίος ναός, πρός τελείαν καί ούτος έπισφράγισιν τού λαμπροί 
καί θεαοέστου όλου έργου, προς χαράν δε καί άγαλλιασιν -ώ , 
συντελεσάντων καί συντελούντων εις τοιούτους εύγενεϊς 
θείους σκοπούς !
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Μετά 3ήμερον έν Σύρω διαμονήν, άνεχώρησα διά τήν ά- 
-πέναντι νήσον, άφ’ όπου καί σοί πέμ,πω τάς γραμμάς ταύτας, 
μόνον καί μόνον διά νά σοί αποδείξω ότι, άν καί μακράν σου, 
-ή άνάμνησίς σου μοί είναι πάντοτε παρούσα καί προσφιλής, 
ούδεμίαν δέ πάντοτε ευκαιρίαν θέλω παραλείψει όπως σοί υπεν
θυμίζω τήν έκτίμησιν καί αγάπην ήν θά τρέφει πρός σέ, 

!-ή άείποτε άγαπώ σά  σε
Τήνο; τή 25 Μαΐου 1892. Μ α ρ ία  Λ ρόσου.

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η
Προς την Κυρ ίαν  Κα.Ι.Ιιρρόην Παρρέν

Διευθύ: τ ρ ια ν  τής « Εφημερίδας τών Κ υ ρ ιώ ν »
Εις ’Αθήνα;

Α ξ ιό τ ιμ ο ;  Κ υ ρ ία ,

ί “Οσον παροδική καί άν ύπήρξεν ή γνωριμία μ.ας ένταΰθα, 
όσον βραχεία καί άν ήτο ή έπίσκεψις, δι’ ής μ’ έτιμήσατε έν τή 
-οικία μου, νομίζω ότι δύναμ,αι ν ’ άντλήσω έντεΰθεν τό δικαί
ωμα τής φιλοξενίας τής παρούσης έν ταϊς στήλαις τού περιο
δικού, τό όποιον τόσον εύδοκίμ,ως διευθύνετε.

Δυστυχώς τά  πολλά καί παντοία καθήκοντα, άτινα έπι- 
βάλλονται εις έμέ, ώς εις οικοδέσποιναν καί μητέρα πολλών 
τέκνων, δέν μοί έπιτρέπουσι ν ’ άσχολώμαι περί τά  γράμ,ματα 
και νά διαχειρίζωμαιτόν κάλαμ.ον τόσον έπιδεξίως, όσον άλλαι 
κυρίαι, άπηλλαγμέναι τών τοιούτων καθηκόντων. 'Η μικρά μου 
-όμως παίδευσις έν τινι τών πρωτευόντων παρθεναγωγείων τών 
Αθηνών μοί παρέχει τά ένδόσιμον ν ’ άφήσω κατά μέρος πρός 
στιγμήν το έργον τής οίκοδεσποίνης καί τής μητρός καί νά σας 
απευθύνω όλίγας λέξεις πρός έπανόρθωσιν άνακριβειών τινων, 
εις άς άκουσίως, πάντως, περιεπέσατε γράφουσα τάς ώραίας 
άλλως έντυπώσεις σας έκ τής πατρίδος μου.

I « Φαίνεσθε κατειρωνευομένη τάς γυναίκας τής Αταλάντης, 
διότι .Ιαμβάνουσι τόσω ενεργόν έν τή πο.Ι ιτ ιχή μέρος, ώστε 
ποΛΧαί έζ  αυτών  σπουδα ιότατο ι κο.Ι.Ι ιτ ιχο ι π α ρά γο ν τ ε ς  νά  
θεωρ&νται. Ήμ.είς όμως αί σύζυγοι άνδρών άναμιγνυομένων 
εις τήν πολιτικήν, νομίζομεν καύχημά μ.ας νά είμεθα παραστά
τιδες αύτών καί εις τούς πολιτικούς άγώνας, άφοΰ είμεθα ά- 
χώριστοι σύντροφοι τού βίου των καί κατ’ άκολουθίαν κοινω- 
νωνοί πάσης χαράς ή λύπης των, πάσης ευτυχίας ή δυστυχίας 
των. Καί έάν δέ ή άνάμιξίς μας εις τήν πολιτικήν δέν έπε- 
βάλλετο εις ήμάς, ώς εις συζύγους πιστάς καί άφωσιωμ-ένας εις 
τούς άνδρας μ.κς, θά είχομεν καθήκον καί' δι’ άλλον λόγον νά
_ , ν
πραςωμ,εν τούτο.

’Ακριβώς ή οίκτρά κατάστασις τών σχολείων μ.ας, τήν ό- 
~οιαν μέ τόσον μ,ελανά χρώμ,ατα περιγράφετε, ήνάγκασεν ήμάς 
να λάβωμεν ένεργάν μέρος εις τήν πολιτικήν καί ν ’ κντενεργή- 
γςσωμεν πρός τήν εκλογήν έκείνου τού βουλευτού, τάν όποιον 
θεωροΟμεν κυρίως υπαίτιον τής τοιαύτης καταστάσεως. Ό  κ. 
Χαλκιόπόυλος άντεπροσώπευσεν έπί 9 συνεχή έτη τήν έπαρ- 
Χ'χΊ μας καί ήτο ένθερμος θιασώτης τού έπί ισάριθμα σχεδόν 

ρΑτη εν τή έξουσία κ. Τρικούπη, ό όποιος μάλιστα είχε διορίσει 
Κ**' τόν αδελφόν αυτού κ. Νικόλαον Χαλκιόπουλον γενικόν έπι- 
- θεωρητήν τής Δημοτικής έκπχιδεύσεως. Δ ιατί νά μή απαίτηση 
■σοτε ϊνα γίνη έν σχολείον τής προκοπής διά τά  τέκνα μας ; 
^’•ατί ήρκείτο εις τάν διορισμόν γραφέων καί κλητήρων ;

Πώς ομως σείς, ή οποία τόσον κατειρωνεύεσθε ήμάς διότι

άναμιγνυόμεθα εις τήν πολιτικήν δέν μάς δίδετε τό καλόν πα
ράδειγμα, δεικνύουσα αποχήν έκ τών πολιτικών τού τόπου μας, 
αλλ αναμιγνύεσθε είς αυτά κατά τρόπον μ,άλιστα τόσον με
ροληπτικόν καί άδικον ; Πώς τάν υπαίτιον τής όλης οίκτράς 
καταστάσεως τών σχολείων μας κ. Χαλκιόπουλον άνακηρύτ- 
τετε αίφνης πα τρ ιώ τη ν  χα ί τρίΐον τής προόδου τής χ ώ ρ α ς ;

Ό  ακράτητος ένθουσιασμός υπέρ αυτού σάς παρέσυρεν εις 
πολλά άτοπα. Γράφετε ότι έδωκε διαταγήν είς τάν μηχανικόν 
( ;)  κ. Γ. Στάμ,ου «νά συντάξη σχέδιον οικοδομής καί συναφή 
»τούτου προϋπολογισμόν πρός ίδρυσιν νέου σχολικού έκπαιδευ- 
»τηρίου, περιλαμ.βάνοντος τάς δημοτικάς σχολάς άρρένων καί 
»θηλέων, ώς καί τά σχολάρχεΐον, καί ότι τούτο θ' άποτε.Ιέση 
υά.Ιηθώς τόν  μ έγ ισ το ν  τών πο.Ι ιτ ιχών θριάμβων του χ. Χα.Ι- 
'»χιοπού.Ιο»»( ! ! ) .  “Ολα αυτά είναι πολύ ώραία καί μαρτυρούν, 
όπόσον ζωηράν έχετε τήν φαντασίαν, άλλα δυστυχώς είναι μύ
θος καί ούδέν πλέον.

Έ ν πρώτοις τήν κατασκευήν τών σχολείων δέν διατάσσει 
ό βουλευτής, άλλ’ ή Κυβέονησις. ’Έ πειτα  δέ καί ή Κυβέρνησις 
δέν δύναται νά προβή είς τήν τοιαύτην διαταγήν, άν δέν ύ- 
πάρχτ) νόμος έπί τούτω καί πίστωσις. Πού όμως ό νόμος, πού 
ή πίστωσις διά τήν κατασκευήν σχολείων έν ’Αταλάντη; Ε ν 
νοείτε τώρα, είς οποία άτοπα σάς παρέφερεν ό άκράτητος 
ένθουσιασμ-ός σας υπέρ τού κ. Χαλκιοπούλου ;

Δέν άμ,φιβάλλω ότι έγείνχτε θύμα απάτης, ότι δέ τήν ά- 
πάτην ταύτην κατανοούσα τώρα, θά σπεύσητε νά έπανορθώ- 
σητε όσα άδικα καί άτοπα έγράψατε περί τών γυναικών καί 
τών πολιτικών τής ’Αταλάντης.

Έ π ί τούτω δικτελώ μετ ’ έξαιρέτου ύπολήψεως.
”ΟΛως π ρ ό θ υμ ο ς  

Β α σ ιλ ικ ή  Β ε λ λ ο π ο ύ λ ο υ
Έ ν  ΆτβΧά'ΐττ, τή 12 Μχίου 1892·

Είς τήν ανωτέρω έπιστολήν άναγκαζόμεθα νά άπαντήσω- 
μ.εν όπως άποδείξωμεν ότι ή άντεπιστέλλουσα κυρία πλανάται 
προφανώς είς τάς περί ήμών κρίσεις της, έν σχέσει πρός τά  
περί Άταλαντίδων καί ’Αταλάντης έν τή α Έφημερίδι τών 
Κυριών» δημοσιευθέντα.

Έθεώρησεν ή κ. Βελλοπούλου ειρωνικήν τήν οράσιν μας« ί ϊ ς  
ό' έν τή ποΛιτιχή τόσω ενεργόν Λαμβάνουσιν αν τα·· μέρος, 
ώστε πο-Ι.Ιαί έζ αύτών σπουδα ιότατο ι πο.Ι ιτ ιχο ί παράγοντε ς  
νά  θεωρώνται, οντω χα ί υπέρ τής υγιοΰς μορφώσεως τών τέ
κνων των ώρρειΛον ν ά  έπ ιδειχνύωσι μ ε ΐζον  ένδ/αιμέρον».

’Αλλά πού έν ταίς λέξεσι ταύταις διαγινώσκϋ ή έν λόγω 
κυρία ειρωνείαν τ « ά  ; Πώς δέ είναι δυνατόν έφημερίς ζητούσα 
νά απόδειξη τήν μεταξύ τών δύο φύλων ισότητα καί τά  έξ 
αυτής άπορρέοντα δικαιώματα, έφημερίς άγωνιζομενη ν ’ ανά
δειξη τήν γυναίκα έν πάσι πρωταγωνιστούσαν, έφημ.ερίς δη- 
μ,οσιεύσασα κατά τάν εξαετή βίον της άπειρα άρθρα, δ ι’ ών 
άκριβώς άποδεικνύει ότι καί αί Έλληνίδες αγωνίζονται μέν 
έν τε τώ  κοινωνικώ καί πολιτικώ άγώνι όσον καί οί άνδρες, 
παραμέλοΰνται όμως καί αδικούνται πα^ά τούτων, οσάκις πρό
κειται γενναϊόν τ ι νά αποφασισθή υπέρ αύτών, πώς ήτο, έπα- 
ναλαμβάνομεν, δυνατόν νά θεώρηση άξιον μ.ομ.φής κ.αί είρω- 
νευθή τάς Ά ταλαντίδας, διότι άναμιγνύονται είς τήν πολιτι
κήν τού τόπου των ;

Έάν ή άζιότιμος άντεπιστέλλουσα άνεγίνωσκε τό κύριον
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άρθρον του φύλλου, έν ώ έδημοσιεύθη ή περί Αταλάντης δια
τριβή [αας, εάν άνεγίνωσκεν αυτήν ταύτην τήν διατριβήν μετά 
προσοχής, ο/ι μόνον ειρωνείαν τινά δεν θά διεγινωσκεν εις τήν 
φράσιν μας εκείνην, ά λλ ’ ίσως πλάγιον παράπονον, προκύπτον 
έκ τής ιδέας ότι ένφ αύται κατατριβονται εις τον πολιτικόν 
αγώνα καί ύφίστανται όλας τάς αηδείς καί ανιαράς της πολι
τικής μέριμνας δεν έφάνησαν ανδρικώτεραι, δπως έπιτύχ^ωσιν 
ΰπέρ του φύλου των, υπέρ των τέκνων των έν σχολειον κάπως 
ανθρώπινόν.

’Από τής πεπλανημένης ταύτης ιδέας όρμωμένη ή αξιότιμος 
άντεπιστέλλουσα φαντάζεται τήν ’Εφημερίδα των Κυριών 
κατελθούσαν εις τόν αγώνα τής επαρχιακής μικροπολιτικής και 
ένθουσιώσαν ύπέρ τούτου ή εκείνου του πολίτικου ανδ^ος.

Ά λ λ ’ έάν, Κυρία μου, ή Έφημερίς τών Κυριών ένό- 
μιζε πρέπον νά κατέλθη εις πολιτικούς αγώνας καί νά άνήκη 
εις μερίδας καί κόμματα, βεβαιωθήτε ότι δεν θά εξέλεγε τήν 
Άταλάντην ώς χώραν,άφ’ ής νά αρςηται του πολιτικού αυτής 
σταδίου. Ή  πρωτεύουσα τής Ελλάδος, έν ή καί άπό εξαε
τίας έκδίδεται, καί ένθα ικανούς μεταξύ τών έπιφανεστέρων 
πολιτικών άμφοτέρων τών μερίδων έχει προσωπικούς φίλους, 
ήδύνατο νομίζομ.εν νά θεωρηθή ώς έδαφος προσφορώτερον προς 
καλλιέργειαν πολιτικού σταδίου.

ΙΊαραφερομένη έν τούτοις έκ πολιτικού φανατισμού ή αξιό
τιμος άντεπιστέλλουσα απαγγέλλει πληρη έναντίον μου κατη
γορίαν. Έ γραψα , λέγει, μύθους, α π ο θ ε ώ ν ο ν τ α ς  πόσον {ωη- 
ράν εχω τήν  φ α ν τα σ ία ν ,  διότι έν μεταγενεστέρα διατριβή μου 
άνέφερα ότι ό κ. Χαλκιόπουλος άνέθεσεν εις τόν μηχανικόν 
Α ταλάντης νά φιλοπονήση σχέδιον σχολείων και συντάςη προ
ϋπολογισμόν τής πρός ϊδρυσιν τοιούτου σχολείου δαπανης, και 
διότι έξήρα τήν άπόφασιν ταύτην τού κ. Χαλκιοπουλου.

Ήδύνατο ή κ. Βελλοπούλου νά διαφιλονεικήσγι τό άληθές ή 
μή τών πληροφοριών μου, καί νά άποδείξτι, ως πράττει σή
μερον, ότι ό κ. Χαλκιόπουλος δεν έχει τό δικαίωμα νά προβή 
εις ϊδρυσιν σχολείων άνευ ειδικού νόμου και αποφασεως τής 
Κυβερνήσεως’ Ήδύνατο νά αναίρεση τά  παρ ’ έμοΰ γραφέντα, 
προσθέτουσα μάλιστα, αφού είναι εις θέσιν νά τό γνωρίζη ότι ό κ. 
Χαλκιόπουλος ούτε δύναται, ά λλ ’ ούτε ήθέλησέ ποτε να πράξη 
τοιοΰτόν τ ι, δεν τή έπετρέπετο όμως καί νά μοί άποδώση τήν 
πρόθεσιν τής έπινοήσεως τοιούτου μύθου, όπως ταχθώ ύπέρ 
τού ενός τών πολιτευόμενων έν τή επαρχία της, πρός όν ό έν- 
θουσιασμός μου, ώς, λέγει,εις πολλά μέ παρέσυρεν άτοπα, καί
αδικήσω τόν άλλον.

Καί δένθάητο εύγενέστερον, άβρότερον, πατριωτικώτερον καί 
δικαιότερον νά άποδώση τήν προθυμίαν μου, όπως ,τιστεύσω τήν 
μεταδοθεΐσάν μοι εϊδησιν ώς αποτέλεσμα αληθούς χαράς και ικα- 
νοποιήσεως, διότι μετά τά  παρ’ έμοΰ γραφενταηρχισε ναλαμ- 
βάνηται πρόνοια διά τά  σχολεία ’Αταλάντης; Λέν θά προέδιδεν 
άγαθώτερα αισθήματα ή εύγενήςκ. Βελλοπούλου έάν ήθελε νά 
έννοήση, ότι ό πόθος μου τού νά ΐδω έκτελούμενον το έργον 
τούτο,καί ή χαρά μου διότι, ίσως, έγενόμην παραίτιος αυτου μ̂  
ώθησε νά έξάρω τό διάβημα τού κ. Χαλκιοπουλου, τά οποίον 
έπίστευσα ώς άληθές καί πραγματοποιήσιμον ;

Ή  κ. Βελλοπούλου ώς γυνή ώφειλε, νομίζομεν, να εννοη 
καλλίτερον τήν γλώσσαν τής γυναικείας καρδιας, νά μή κατα- 
βιβάζη δέ καί σύρη εις τόν ολισθηρόν κατήφορον της φατρια
στικής μικροπολιτικής ιδέας καί αισθήματα απορρεοντα άκρι-

βώς έκ πατριωτικής αγάπης καί ειλικρινούς ένδιαφέροντος. 
"Ωφειλε, νομίζομεν, ώς γυνή ανεπτυγμένη νά εκτίμηση καλλί
τερον τόν χαρακτήρα έκείνης, ήτις άντί νά προσφύγη εις συνή
θεις αηδείς κολακείας καί χαμερπή έγκώμια, όπως προσέλκυση 
συμπάθειας καί αύξήση, ίσως, και τον αριθμόν τών συνδρο- 
μητριών της έν Αταλάντη, εσχε το θάρρος και την δύναμ<ν 
νά ύποδείξη τά  κακώς κείμενα και επιζητηση την [ύελτιωσιν 
αυτών.

"Ωφειλε πρό παντός άλλου αυτή ή μη Αταλαντις, η μόλις 
προ εξαετίας έν ’Αταλάντη διαμένουσα, ήν ούδεν τών γραφέν- 
των άπέβλεπε προσωπικώς, ωφειλε, λέγομεν, νά πολεμηση πά
σαν ιδέαν περί προθέσεώς μ.αςτοΰνάαναμιχθώμεν εις τά πολιτικά 
τών Άταλαντιέων πάθη, καί έάν τρίτος τ ις , άγνοών τά  καθ 
ήμάς, παρενόει ή κακώς άντελαμβάνετο ό,τι έγράψαμεν. J9,

Ή  κ. Βελλοπούλου δυστυχώς σκέπτεται άλλως. Γούτο μάς 
αναγκάζει νά διαμαρτυρηθώμεν κατά τής άπονεμομενης ήμϊν 
μομφής, ήτις καταπίπτει ά φ ’ έαυτής, άφού ούδέν μάς συνδέει 
ούτε πρός τήν Ά ταλάντην, ά λλ ’ ουτε προς τους πολίτικους 
αυτής άνδρας, ούς ούδέ εϊδομε'ν ποτε, άλλ ουτε και έμέμφθη- 
μεν διά τήν κακήν κατάστασιν τών έν ’Αταλάντη σχο
λείων.

Έμέμφθημεν τούς Άταλαντιεΐς καί τάς γυναίκας των, 
διότι είξεύρομεν, ότι ό βουλευτής έν Έλλάδι έν γένει δέν δύ- 
ναται νά πράξη εις τήν έπαρχίαν του έκείνο το οποίον αυτος- 
θέλει καί θεωρεί καλόν, ά λλ ’ έκείνο όπερ οί έκλογείς και κομ- 
ματάοχαι του άπαιτοΰσιν. Έμέμφθημεν ίδια τάς γυναίκας ώς 
μητέρας, διότι ένομίζομεν ότι χάριν τής ύγείας τών τέκνων 
τω ν, ή δ ύν αν το αύταί διά κοινού έράνου νά θέσωσι τουλάχι
στον κεράμους έπί τής στέγης, ύάλους εις τα  παραθυρα κ^| 
άγοράσωσι καθίσματα διά τά τέκνα των. Έπιστεύσαμεν δέεις τήν 
πληροφορίαν, ήν έξ ’Αταλάντης έλάβομεν, διότι ύπεθέσαμεν ότι 
συνεπείατών παρ’ ήμών γραφέντων,οΐ Άταλαντιεΐς απητησαν 
παράτοΰ κ. Χαλκιοπούλου, ώς ανήκοντας εις τήν νικήσασαν με
ρίδα, νά μεριμνήσηπερί ίδρύσεως σχολείων, ούτοςδέ προθύμως
άνέλαβε νά ικανοποίηση αυτούς.

Δένήδυνάμεθαδ’ αληθώς νά φαννασθώμεν ότι άναγράφουσαι 
τήν εϊδησιν ταύτην ήδικούμεν τόν κ. Εύταξίαν, όστις τοια ύτη ν  

διακεκριμένην έν τε τή πολιτική καί τή δημοσιογραφία κατέ
χει θέσιν, ά λλ ’ όστις σήμερον ώς άνήκων εις τήν μή ίσχυραν 
μερίδα δέν θά είχε τήν δύναμιν νά πράξη ό,τι  βεβαίως ανα
γνωρίζει ώς άπαραιτήτως χρήζον συντόνου μερίμνης δια την 
ύγια άνάπτυξιν τής νεολαίας τής έπαρχίας του. Ή  κ. Βελλο
πούλου είνε ύπέρ πάντα άλλον εις θέσιν νά γινώσκη, ότι m  
ήτοδυνατόν νά φαντασθώμεν νά άδικήσωμεν τόν κ.Ευταξίαν,κά ,

’ αάλιστα έν έκπάιδευτικοίςζητήμασι. άφοΰγινώσκομεν καλώς οτι 
αύτάς ύπεστήριξεν έν τή Βουλή τήν έπιψήφισιν νομοσχέδιων 
περί ίδρύσεως ιδιοκτήτων τών δήμων σχολείων κ α ί  οτι J  
παντί έκπαιδευτικώ ζητήματι καί έν τή Βουλή και εν τή « Μ  
μοσιογραφία ένεργότατον πάντοτε έλαβε μέρος.

ΑΙΕΖΕΥΓΜΕΝ01 ΕΝ TIE ΓΑΜΟ, j
ΙΙαραδοξολογίαι, αναφωνείτε. Ανωμαλία σκεψεων η 

σθημάτωνή έκδηλώσεως φρονήματος.'Ογάμος είναι ά κ ρ ια ς  J  
αντίθετον τού διαζυγίου, δέν δύνανται λοιπόν νά σ υ νυ π * ·

χωσι.
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Ρΐίολιτικώς όχι, θρησκευτικούς έπίσης, άλλά ήθικώς, φυσι- 
*£>ς, αίσθηματικώς ναι.
κΚ αί είναι φρικώδης ό βίος ύπό τοιούτους όρους, έάν μάλι- 

τοιούτος γάμος προέκυψεν έξ άμοιβαίας συμπάθειας, έξ 
¿μοιβαίου έρωτος. Ό  Δάντης εις τήν κόλασίν του δέν είχε 
φαντασθή τοιούτον οδυνηρόν μαρτύριον. Δύο άνθρωποι οίτινες 
άλλοτε έλατρεύθησαν. Οϊτινες ήσθάνθησαν τήν άνεκλάλητον 
γοητείαν τής εις έν διαχύσεως τών ψυχών των, τής ένώσεως 
τών ήδυπαθώς καί γλυκέως συνδεόμενων καρδιών των έν ένί 
στόνω καί μια πνοή. Οϊτινες δέν ήδύναντο νά φαντασθώσι τήν 
ζωήν άλλως ή άπό κοινού κατά πάσαν ήμέραν καί νύκτα, 
κατά πάσαν ώραν τού έτους διαρρέουσαν. Δύο άνθρωποι εις 
τάς φλέβας τών όποιων δέν έσφυζε, δέν έχύνετο, δέν έκυκλο- 
φόρει αίμα, άλλ ’ έκόχλαζεν έρως θερμός, διάπυρος. Δύο άν
θρωποι ζήσαντες ό είς διά τόν άλλον έπί ήμέρας ή μήνας ή καί 
έτη καί οϊτινες σήμερον καίτοι ζώσι ύπό την αυτήν στέγην, 
καίτοι φέρουσι τό αυτό όνομα, δέν άγαπώνται πλέον. Κάθην- 
ται καί οί δύο όμού έπί τού τάφου τού έρωτός τω ν, η περι · 
πλανώνται ό είς μακράν τού άλλου μέ τους οφθαλμούς με
στούς δακρύων πρό τού νεκροταφείου τού εγκλεισαντος εις τους 
παγερούς κόλπους του τόσην χαράν καί ευτυχίαν. Πώς λοιπόν 
συνέβη, ώστε τό ώραίον έκείνο παρελθόν διεδέχθη τόσον πέν
θος, ώστε έν τή θέσει, έν ή ύπήρχε τά πάν ούδέν υπάρχει 
πλέον; Καί τί φρικωδέστερον τού νά ύπήρξε τις ρόδον μαρανθέν 
ήδη, τού νά ύπήρξεν άσμ.α σιγήσαν ; Τί συνέβη λοιπόν, τις 
μαύρος δαίμων έφθόνησε τήν μοιράν των ;
Γ Άμφότεροι είναι ό,τι ήσαν. Ούτε ήλλαςαν, ούτε εγηρασαν. 
Ή αυτή μορφή, ό αύτάς ήχος τής φωνής, ή αυτή στάσις, αϊ 
αύταί εξεις. Ά λ λ ’ άπώλεσάν τι τό οποίον ήξιζε περισσότερον 
άπό όλα αύτά. Άπώλεσάν τόν θείον εκείνον σπινθήρα, όστις 
έθετε πύρ είς τά βλέμματα καί τά  χείλη καί τάς καρδιας των.

Είναι άρα ό χρόνος, ό άκαταμάχητος ούτος δήμιος πάντων, 
ό έπιτελέσας τό κακόν τούτο ; Είναι ό κόσμος μέ τάς παρα
λόγους απαιτήσεις του, μέ τάς γελοίας προλήψεις του, μέ τον 
φθόνον καί τήν κακίαν καί τάς άκατανοήτους ’ιδιοτροπίας του; 
Είναι ά ανόμοιος χαρακτήρ τω ν, ή διάφορος άγωγή των, τά 
έξ άλλοίων άρχών προερχόμενα αισθήματα, των ; Είναι οί ύπο 
φιλικόν πρόσω—είον κρυπτόμενοι εχθροί, ή ύπό πρόσχημα στορ
γής καλυπτόμενοι έγωΐσταί γονείς, οί σβέσαντες διά τής ψύ
χρας καί δηλητηριώδους πνοής των τόν θερμόν καί άκτινοβό- 
λον τής αγάπης σπινθήρα ;
f  Ζώσιν ό είς παρά τό πλευράν τού άλλου, αλλα μέ τας καρ
διάς πολύ μακράν. Άτενίζουσιν άλλήλους’ χωρίς νά έπιθυμώσι 
νά βλέπωνται. Άνταλλάσσουσι λέξεις χωρίς νά έπιθυμή ό είς 
νά άκούη τόν άλλον. Έγγίζονται ένίοτε αί χεΐρές των ώς έγ- 
γ ,ε ι τις έπιπλον. Κοιμούνται έν τώ αύτώ διαμερίσματα χω- 
Ρ'ς ο είς νά όνειρεύηται τόν άλλον. ’Εγείρονται όμού μέ τήν 
λύπην ότι δέν είναι έκαστος έξ αύτών μόνος, καί έν νωχελεία 
καί ψυχρότητι διαρκεί ύποβάλλονται έξ άβρότητος ή συνη- 
θεικς εις τό ψεύδος ^οΰ βλέμματος, τών λόγων, καί αυτού 
«Τι τού κατά τύπους ένδιαφέροντος.
ζ Ο δεσμός τού γάμου δέν είναι πλέον δΓ αυτούς στέφανος 

Ε* θαλερών άνθέων, άλλ ’ άλυσις βαρεία, σιδηρά, ήν σύρουσιν 
εναγωνίως ώς οί τών ισοβίων δεσμών κατάδικοι καί ής τούς εύ- 
ρωτιώντας καί έσκωριασμένους κρίκους ούτε αυτός, ούτε έκείνη 
*χουσι τήν δύναμιν νά διαρρήξωσι.

Καί τού άβιώτου τούτου βίου τις φέρει τά  μεγαλήτερα βάρη, 
τις πίνει αμιγές τό πικρόν δηλητήριον. τις αισθάνεται περισσό
τερον τήν άπογοήτευσιν, τήν οδύνην, τό πένθος, τήν λύπην ; 
Ή  γυνή.

6ΕΡΑΠΕΓΤΗΡΙ0Ν " 0  ΕΪΑΓΓΕΑΙΣΜΟΣ „
Καταφανεστάτη καθίσταται ή ευεργετική έπιρροή τού φι

λανθρωπικού τούτου καταστήματος έπί τής Ελληνικής κοι
νωνίας, ώς δ ’ έκ τής λογοδοσίας τού 1891 έξάγεται—περί ής 
έν τω  ύπ ’ άρ. 255 φύλλω τής Έφημερίδος τών Κυριών έγρά
ψαμεν—επτακόσιοι εξήκοντα δυστυχείς ασθενείς άποροι, εύρον 
κατά τά λήξαν έτος ύπό τήν στέγην αυτού περίθαλψιν, καί ά- 
πεδόθησαν είς τάς οικογένειας των έν πλήρει ύγεία.

Ά λλά  μήπως μόνον διά τούς πτωχούς καί δυστυχείς τού 
τους ό Ευαγγελισμός άποβαίνει ευεργετικός ; Μήπως όλοι οί 
μακράν τών οικογενειών των ένταύθα ζώντες, είς πάσας τάς 
κοινωνικάς τάξεις άνήκοντες, δέν προσφεύγωσιν πάσχοντες είς 
τό άσυλον τούτο, έν ω εύγενεϊς καί φιλάνθρωποι τής πόλεώς 
μας δέσποιναι προθύμως καί μετά φιλανθρώπου στοργής άνα- 
πληρούσι τάς μητε'ρας, τάς άδελφάς, τάς θυγατέρας τών 
πασχόντων ;

Τοιούτον κατάστημα τιμά καί τήν χώραν, έν ή λειτουργεί 
καί τά οΰλόν μας, είς ο άποκλειστικώς οφείλεται καί ή σύ- 
στασις καί ή λειτουργία αυτού. Τοιαΰται φιλάνθρωποι πράξεις 
δέονται ενθουσιώδους ένισχύσεως, ήν δΓ έργων οφείλουσι νά 
παράσχωσιν οί δυνάμενοι πρός τάς μετά τόσης αύταπαρνήσεως 
έργαζομένας κυρίας.

Αέγεται ότι ό Ευαγγελισμός είναι έν τών πλουσιωτάτων 
τής πόλεώς μας καταστημάτων, άνερχομένης τής περιουσίας 
αυτού είς 1 , 275 , 449 .  Δυστυχώς όμως μέγα μέρος τού κεφα
λαίου τούτου, 69 8 ,5 5 3  δρ. άντιπροσωπεύουσι τήν άξίαν τού 
καταστήματος ώς καί τά  διάφορα σκεύη καί έργαλεϊα αυτού. 
Τά κεφάλαιον τούτο ούδεμίαν πρόσοδον παρέχον, δείται καί 
προσθέτων δαπανών πρός συντήρησιν.

Ή  χρηματική δέ περιουσία απαρτιζόμενη έκ χρεωγράφων 
καί μετρητών περιορίζεται είς μόνον δρ. 576, 419 καί τά πο- 
σάν τούτο άποτελεί τά προσοδοφόρον κεφάλαιον, έξ ού είσπράτ- 
τονται κ α τ ’ έτος 26 ,000  περίπου δρ. διότι καί τά χρεώγραφα 
καί τά  μετρητά άσφαλώς τοποθετημένα δέν δύνανται νά προσ- 
πορίσωσι πλείονα πρόσοδον. Α πέναντι τής έτησίας δαπάνης, 
άνερχομένης έπί τού παρόντος είς δρ. 185 χιλιάδας, αύξανού- 
σης δέ σύν ταίς άνάγκαις, ή είς δρ. 26 ,000  σταθερά, ούτως 
είπείν έτησία πρόσοδος τού Ευαγγελισμού είναι έλαχίστη.

Τό φιλανθρωπικόν λοιπόν τούτο ϊδρυμα, τό οποίον, ώς προ- 
είπομεν, τόσας παρέχει είς τόν ελληνισμόν ευεργεσίας, τού ό 
ποιου 6 σκοπός είναι ύπέρ πάντα άλλον εύγενέστερος καί θειό- 
τερος, είναι πτωχότατον καί αδυνατεί νά συντηρηθή άνευ γεν
ναίων συνδρομών καί δωρεών.

’Επιφυλασσόμενα', έν προσεχεί ήμών έκτενεστάτη πραγμα
τεία νά έκθέσωμεν λεπτομερέστερος τά  κατά τόν βίον καί τήν 
δίαιταν τών πασχόντων ώς καί τά  κάτά τήν λειτουργίαν τού 
ύπό τήν προστασίαν τής βασιλίσσης λειτουργούντος φιλανθρω
πικού τούτου ιδρύματος, άπευθύνομεν σήμερον ύπέρ αυτού έπί- 
κλησιν πρός τά  γενναία αισθήματα τών απανταχού τού κό- 

I σμου πολυπληθών άναγνωστριών μας. Ά ς  μή λησμονήσουν τό
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nàaû e r r i ç  ψ η ν  κ α ί  πεςΛεθά.Ιψατέ «£»τοΰ ύπέρ ήαών την ζωην 
του όλο'/.αύτωυ.α προσενεγκ,όντος, >οα.ί χς εχωσιν ΰπ οψει ότι 
εάν ή Φιλανθρωπία επιβάλλεται ώς καθήκον, αυτή έξασκου- 
[χένη πρός άοθενεις καί επί κλίνης επιθανάτιου χγωνιώντας, 
αποβαίνει ΰποχρέωσις, ης τα βάρη πάσαι καί πάντες όφείλο- 
μεν εξίσου νά συρψεριζιίψ.εθα.

Σ Χ Μ , Ο - Π Ν Γ  Π Ν Γ ^ Χ Τ Σ ,Ω ,Ι Ι Ν Γ

Έτελέσθησαν τ^ 3τι Μαίου ε. ε. εν Πετρουπόλει μ ετ’ έζαι- 
ρετικής πομπής καί μεγαλοπρεπείας, τα  αποκαλυπτήρια του 
άνεγερθε'ντος μνημείου έπί του τάφου του διάσημου Ρώσσου 
ποιητοΰ Νάτσωνος, έν τω κοιμητηρίω του Βολκώφ , ενθα θά
πτονται άπασαι αί φιλολογικά; δόξχι της Ρωσσίκς. Ή  δαι
μόνιος εκείνη ποιητικη φαντασία, δ ι’ ής ό Νάτσων θά καθί
στατο ή κορωνίς των Ρώσσων ποιητών, έσβέσθη εις ηλικίαν 
είκοσι καί πέντε μόλις ανοίξεων, κατά ’Ιούλιον του 1887,  
καί την πρόωρον τχύτην άπώλειαν, έθρηνησε σύμπας ό φιλο
λογικός της Ρωσσίας κόσμος, κατά-τα τότε γραφέντα ύπό των 
έξοχωτέρων καλάμων απειράριθμα ελεγεία. Έπειδη δέ ήτο 
κατ’ έξοχην τρυφερός ποιητής, καί ιδιαζόντως άνεγινώσκετο 
ύπό τώνΡωσσίδων, κατά τήν κηδείαν αύτοΰ νεάνιδες ήγειρον 
το φέοετρον φέρουσαι αυτό εις το νεκροταφεΐον. Τό μνημ,ειον 
αύτοΰ αληθές καλλιτέχνημα, εργον δέ του πολλοΰ Άντοκόλ- 
σκιν, άνηγέρθη δι ’ εράνων, στοίχισαν περί τάς 10 χιλιάδας 
ρούβλια. Καθ’ ήν δ ’ ημέραν έγένοντο τα  αποκαλυπτήρια αύ
τοΰ, εκατοντάδες στεφάνων έκάλυπτον τόν πέριξ χώρον, την 
δ ’ έπί τοΰ μαρμάρου γεγλυμμένην γλυκυτάτην μορφήν του, 
έγαιρέτισαν δι’ ωραίων στίχων ό ποιητής Λίδωφ, καί ή 
ωραία Ρωσσίς ηθοποιός Καβαλιεφσκάγΐχ άπαγγείλασα τό 
λαμπρόν ποίημά του ((ό ποιητής. »

Ό  Νάτσων έπισκεφθείς την Ε λλάδα, άπεκομίσατο τάς 
γλυκυτέρας τών εντυπώσεων, καί μετά τοΰ κ. Βελλιανίτου 
συνεδέθη φιλικώς όστις καί πολλά τών ποιημάτων του μετε'- 
οοασεν εις την Ελληνικήν. Ιδού δέ τό κύκνειον ασμα του,
ι I m ι \
γλυκύ, γοργόν, μελαγχολικόν, μέ θέμα, οπερ ή πρός την δύσιν 
αυτής κλίνουσα ψυχή του ένεπνεύσθη, ώς ίδιον προάγγελον τοΰ 
θανάτου του.

Τό δσμα τοΰ^ο έκοίθη έν Ρωσσία ώς εν τών αριστουργη
μάτων αύτοΰ :

Μ ια φορά cfrnv μ ικρ ή  κάμαρά  τη ς , 
¿κα θό μ ο υν  μ ’ α ύ τ η  μ ια  βρ αδ εία - 
κ α ι μ ο ϋ  ε λ ε γ ε ν  άργά  Λ λ α λ ιά  τ η ς , 
τη  χαρά  π ο ΰχ ε  μ εσ ’ τη ν  καρδ ιά .

Το γ λ υ κ ό  τη ς  μ ικρό σ το μ α τά κ ι, 
τ η ς  χα ρ άς ητο  μ ό νο ν  φ ω λη ά , 
κ α ι έγώ  στο λ ευκ ό  τ η ς  χ εράκ ι 
τά  θερμά  μ ο υ  κο λλο ύσ α  φ ιλ ιά .

Μ ετά χ ρ ό ν ια  σ τη ν  ίδ ια  μ ερ ιά , 
έκα θόμ ο υν  μ ια  ν ΰ κ τ α  κ α ί π ά λ ι,  
κ α ι μ ισόβεστα  γ ιίρ ω  κ ερ ιά  
τά  ν εκ ρ ά  τη ς  μ ο υ εδ ε ιχ να ν  κ ά λ λ η .

Μέ κα ρδ ιά  γ ιο μ ισ μ έν η  φ α ρ μ άκ ια , 
σ τη  ν εκ ρ ώ σ ιμ η  α υ τή  σ ιγ α λ ιά , 
μ ο να χό ς στά  ψ υχ ρ ά  τ η ς  χ ερ ά κ ια  
τά  ’σ τερ νά  μ ο υ κο λλο ύσ α  φ ιλ ιά .

Αθήναι τή 247] Μαίου 1892.
νΑ ννχ  Ι ε ρ ο υ ΐο υ

'Ως χεραιτίζομεν την άνοιξιν ήτις μ.άς φέρει χαράν καί ο- 
λαύσεις, ώς δεχόμεθα εύτυχεΐς τάς χελιδόνας, ών τό γλυκύ 
τερέτισμα τόσον ήδέως μάς τέρπει καί μάς συγκινεΐ, μετ’ ίσης 
εύχαριστήσεως έδεχθημεν καί μεταδίδομεν καί τάς πρώτος 
μας εντυπώσεις έκ τής ένάρξεως τών παραστάσεων τοΰ άξιο» 
λόγου τούτου θιάσου.

Παντόπουλος καί χαρά καί εύθυμία καί γέλω ς καί άπόλαυ- 
σις είναι συνώνυμα. Έκουράσθητε εξ ήμερησίας επιπόνου ερ
γασίας, έπλήξατε, ¡μελαγχολήσατε δ ι’ένα ή άλλον λόγον; Ά - 
ναμείνατε μεθ’ υπομονής την -εσπέραν. Ό  Παντόπουλος 9« 
σάς κάμη) νά λησμονήσητε καί τούς κόπους καί τάς λύπας 
καί τάς μελαγχολίας σας. Είναι ό άνθρωπος αυτός έκ τών 
ολίγων προνομοιούχων υπάρξεων, ας ό Θεάς στέλλει εις τον 
κόσμον, ϊνκ δικσκορπίζωσι περί αυτούς χαράν καί εύθυμίαν 
καί μειδιάματα καί γέλωτας.

Ή  Τύχη τής Μαρούλας, ό Μπάρμπα Λινάρδος, ή Λύρα 
τοΰ Γερωνικόλα, οί Μυλωνάδες, τά Ζητείται 'Υπηρέτης, είνα.t 
έργα, έν οίς καθ’ έκάστην δύναταί τις νά βλέπν) καί άκούφ 
μετ’ εύχαριστήσεως τόν καλλιτέχνην Ιΐαντόπουλον, δρώντα 
μ.ετ’ αύξούσης ζωηρότητος, μετ’ αύξούσης έπιτυχίας, χορεύ- 
οντα, αδοντα, ένθουσιώντα καί ένθουσιάζοντα .

Ή  κ. Κωνσταντινοπούλου τόν παρακολουθεί έν τή ύποκρί- 
σει έπιτυχέστκτχ. Εύκαμπτος, αφελής, χαοίεσσα, ψάλλουσα 
μετά γλυκύτητος καί διαύγειας, ϋποκρινομένη μετά πολλής 
φυσικότητος καί έλευθερίας άναδείκνυται άξια θυγάτηρ τοΰ 
Μπάρμπα Λινάρδου.

Ή  κ. Χέλμη ώς σύζυγος, ή έρωμένη, ή υπηρέτρια συμ
πληροί τό σύμπλεγμα τών έν τή κωμωδία πρωταγωνιστών 
τούτων ηθοποιών μας.

Τά πλεϊστα έκ. τών λοιπών προσώπων υποδύονται έπιτυχώς 
τά μέρος των. Ή  νεαρά ηθοποιός κ. Βασιλεία Στεφάνου αρε- 
σκει έπί τής σκηνής, συμπαθώς πάντοτε διαθέτουσα το κοινον 
ύπερ αύτής.

Τ4 δράμα δέν υστερεί τής κωμωδίας εν τω θιάσω τής Ομό
νοιας. ’Αρκεί νά όνομ.άσωμ.εν τόν κ. Άλεςιάδην, τον κ. Ευτ. 
Βονασέραν, τόν κ. Πεταλάν, όπως θεωρήσωυ.εν εξησφαλισμε- 
νην την έπιτυχίκν τών δραμ,ατικών παραστάσεων. Ειδομεν την 
«Καλλιτέχνιδα». Ως δράμ.α έλαχίστην έχει καλλιτεχνικήν 
αξίαν. Οί ΰποδυθέντες όμ.ως το πρόσωπον τοΰ εραστοΰ και του 
τυφλοΰ άδελφοΰ κ. κ. Βονασέρας καί Πεταλάς έπαιζαν μετά 
πολλής τέχνης καί έπιτυχίας. Είναι δύσκολον καί άχαρι τά έρ- 
γον τοΰ δραματικού καλλιτέχνου, όταν ό ποιητής δέν θετοί εις 
τό στόμα του τάς καταλλήλους λέξεις πρός έκδήλωσιν και εςω- 
τερίκευσιν τών αισθημάτων του, όταν η πλοατ) του έργου είναι 
χαλαρά καί βεβιασμένη, όταν ή έξέλιξις είναι έπιτετηδευμένη.

Προσοχή λοιπόν εις τήν έκλογήν τών δραμάτων. Ό  τόσον 
περιπαθής Άρμ.άνδος τοΰ Λουμά, θά αναδεικνύεται πάντοτε 
έξοχος καλλιτέχνης, έάν έκλέγτ) ποιητάς τοικύτης περιωπή?·

Ό  κ. Άλεξιάδης έν τω  δράματι έχει παρελθόν λαμπρόν, 
συνδεόαενον υ.ετά τοΰ ονομ.ατος συμπαθεστάτης καλλιτέχνιδο?, 
τής κ. Πιπίνας Βονασέρα, μεθ’ ής προ τριακονταετίας περί
που έσύστησε τόν θίασον τοΰτον. Είναι ό κ. Αλεζιαδης μ-6·®: 
τής κ. Βονασέρα οί πρώτοι σκαπανείς ή ¡αάλλον οί πρώτοι 
μάρτυρες τής Ελληνικής σκηνής. Είργάσθησαν ακάματοι. Ή"

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

^Β&ίσθησαν αληθή άγώνα, ά λλ ’ ένίκησαν. Καί ή μέν πρωτα- 
^ „ νστρια κυρία αναπαύεται ήδη έπί δαφνών δικαίως κτηθει- 

¿ντιπροσωπευομένη δαψιλώς ύπό τών δύο καλλιτεχνών 
;ών της, ένω ό κ. Άλεξιάδης έξακολουθεϊ μετά τοΰ αύτοΰ 

πάντοτε ζήλου τόν εύγενή άγώνα τής διά τοΰ θεάτρου έξευγε- 
νίσεως τοΰ φρονήμ.ατος τοΰ λαοΰ.

Τ Α  Λ Ο Υ Τ Ρ Α  ΕΝ Τ Η ι  ΥΓΙ ΕΙ ΝΗι

*0 αιών |χκ< μετά τών άλλων πολυπληθών τίτλων τοο ήούνατο νά προο- 
λάόη και τόν τίτλον τοΰ οδατο;. Ή  υδροθεραπεία είτε ψυχρά, είτε θερμή, είτε 
β*λχσ«κ, είτε μεταλ;κή, έξασχεϊ μεγίστην επιρροήν έπί τής χαθόλου υγιεινής 
Χάι του σώματος χαι του πνεύματος.

( Τα θαλάσσια λουτρά είναι ή υδροθεραπεία, εις ήν αδιακρίτως υποβάλλονται 
πάσ«ι “ ί ήλιχίαι, χατά τήν θερινήν περίοδον. Ά λ λ ’ οπως πάσα άλλη υγιεινή 
δίαιτα ουτω χαί τά θαλάσσια λουτρά δέον νά προσλαμβάνωνται Οπό ορούς τι- 
ν»; χαι συνθήκας, άνευ τών όποιων άντε ώτελείας, βλάβης μάλλον πάροχα
δυνανται νά άποβώσι.

Δι’ ήμάς μάλιστα τάς έν μεσογείφ πόλει διαμενούσας ή μετάβασις εις την 
πατάθαλασσίαν ακτήν δέον νά γίνηται δσον τό δυνατόν αναπαυτική και ευάρε
στος, ίν εύθυμία χαί ευεξία σωματική,Οπό άπλέτως λειτουργοΰντα καθαρόν αέρα.
· . Ό  τρο/ωδρομος ’Αθηνών —Φαλήρου άνταποχρίνεται πληρέστατα εις τόν 
ορον τοΰτον, διότι δι’ αύτοΰ χαί ήσύχως χαί άναπαυτιχώς διανύει τις τό απ’ 
'Αθηνών εις Φαληρον διάστημα, χαί αέρα τών αγρών άγνόν χαί μυροβόλον α
ναπνέει καί διασκεδάζει αρκούντως δια τής έξοχιχής ταύτης χαί ζωογόνου Ιχ- 
8ρομής. Ό  δραστήριος χαί φιλοπονώτατος διευθυντής του σιδηροδρόμου ΙΙε ι- 
ραιώς—Φαλήρου χ. ΥοΜί είναι βεβαίως άξιος θερμών συγχαρητηρίων και 
διά τήν λαμπράν τών λουτρών του παλαιού Φαλήρου διοργάνωσιν χαί δια την 
προσθήκην τής κατ’ εύθεΐαν γραμμής από του παλαιού Φαλήρου εις ’Αθήνας 
χαί τάνάπαλιν, ιδιαίτατα δέ διά τήν μέχρι Πειραιώς διά τοΰ γύρου του Κα- 
οτέλλας προέχτασιν, ήτις αποτελεί ώραίαν χαί μαγευτιχωτά-ην εκδρομήν, με 
έλα χίστην, σχετικώς, δαπάνην.

ί  Όσον δέ τό κοινόν τ ών ’Αθηνών αναγνωρίζει τάς χάριν αύτοΰ εκδουλεύσεις 
τον κ. νοίί: καί υποστηρίζει αύτόν, προτιμών νά μεταβαίνει εις Φάληρον δια 
τοΰ άτματροχιοδρόμου καί νά λούεται εις τά δροσερά καί διαυγή ϋδατα τών 
λουτρών τοΰ παλαιού Φαλήρου, τόσον καί οΰιος θά διπλασιάζη τόν ζήλον του, 
οπιος άνταποχρίνεται πληρέστερον εις τήν έκτίμησιν χαί όποστήριξιν τοΰ Αθη-
»αιχον κοινού.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ω Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Ό  Βασιλεύς άνεχώρησε τήν παπελθουσαν Τρίτην έκ Κοπενάγης 

καί αναμένεται εις 'Αθήνας.—  Ή  Βουλή ήρξατο άπό τής παρελθου- 
σης Δευτέρας τών προκαταρκτικών εργασιών της προς έξελεγξιν τών 
έχλογών, προεδρευομένη ύπο του ώς πρεσύυτέρου θεωρηθέντος βου- 
λευτου Βόλου χ. Κανταρτζή — Ό  Τσάρος άπενειμεν εις τήν πριγχή- 
πισσαν Σοφίαν τής Ελλάδος τον μεγαλόσταυρον τής 'Αγίας "Αννης 
άδαμαντοχόλλητον.

Του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσού» πρόεδρος έξελέγει χατά 
τάς προχθές γενομένας αρχαιρεσίας ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
X. Ν . Γ .  Πολίτης. — Ή  Γαλλική  Ακαδημία εις πλήρωσιν τής χη- 
ρευσάσης έδρας διά του θανάτου τοΰ ναυάρχου Ζουριέν Δέ Λά  Γχρα- 
βιέρ έςέλεξε τον ίστοριχόν Έρνέστον Λαύις. ’Αντίπαλος αύτοΰ ήτο 
ό μυθιστοριογράφος Ζολά, τό δεύτερον άποτυχών —  Έ ν  κύκλω λο
γιών ό κ. Δ . Α , Κορομηλ.άς άνέγνω νέαν κωμωδίαν του (( Ο  γάμος 
τής Λουλοΰχαι»,να παρασταθεϊσαν ΰπδ τοΰ θιάσου τοΰ κ. 'Γαβουλάρη.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ι1ΡΩΤΥΠ0Υ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ.
Α ί εξετάσεις τοΰ Πρωτύπου Παρθεναγωγείου του Συλλόγου τών Κυριών 

άρι  ονται αύ’ριον, 1 ην ’Ιουνίου καί εξακολουθήσωσι με’χρι τής 11ης ’Ιουνίου 
καθ’ Ικάστην άπό τής 9ης εως τής 12ης π. μ.

Τήν Ι4ην ’ Ιουνίου, ήμέραν Κυριακήν χαί ώραν 4ην χαί 1)2 μ· μ. ανα- 
γνωσθή'

χαί αί εξετάσεις τής γυμναστικής και ωοιχής.

νωσθήσεται υπό τής διευθύντριας του Παρθεναγωγείου χ. Καλλιόπης Ινεχα- 
γά ή λογοδοσία τών κατά τό σχολικόν έτος πεπραγμένων, θά τελεσθώσι οε

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΑΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ.
Τό υπό του χ Β . Ν . Βουλγάρεως ευδοχίμως λειτουργούν έν τή πόλει μας 

παιδαγωγειον ποιείται εναρξιν τών ενιαυσίων αυχου εςετάσεων σήμερον, περε 
την 9ην π. μ. ώραν. Οί διά κοντών δε άσκηθέντες μαθηται του Ιίαιδαγωγείου 
τούτου κατα τήν προκήρηξιν του ΓΙανελλ* Γυμναστικού .̂υλλογου ποιησονται 
έπ̂ δειξιν τής σ*/ολειακής γυμναστικής εν τω κεντρικω δημοσιω Γυμναστηριω 
σήμερον τήν 5ην και 1]2 μ. μ. ώραν.

Π Ο Υ  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ Ε Σ Θ Ε  Π Ρ Α Ι Ο Υ Σ  Π Ι Λ Ο Υ Σ
?Γπό τό θέχτρον τώ ν Π οικιΧιών, ακριβώς ά π ε να ντ ι τή ς Βουλής ευρ ισκετα ι 

τό νέον εργοστάσιον τώ ν  γ υνα ικ ε ίω ν  π ίλ ω ν ,  διευθυνόμενον υπό δύο παρ ισ ινώ ν 
κ υ ρ ιώ ν , α ϊτ ιν ες  προσφυέστατα  άιριέρωσαν τή ν  χεγνην τω ν  a u x  e l é g a n t G S

Καί ά).ηθώς δλο ι α ί κομψοπρεπείς ’Ατθίδε; εις τή ν  κα λα ισ θη σ ία ν  τώ ν κυρ ιώ ν , 
το ύ τω ν  όφείλουσ ι τους ωραιότατους π ίλ ο υ ς , οϋς φέρουσι. Ο ,τι δ ιο ια ίτα τα , 
π )  ή ν  τή ς  κα λα ισ θη σ ία ς χαρακτηρ ίζε ι τό εργοστάσιον το ύτο , ε ίνα ι ή τ α χ ύ 
τα τη  Ικτέλεσ ις π άση ς π αραγγελ ία ς τό ευθυνότατον τώ ν τ ιμ ώ ν . Ο λαι λο ιπόν 
aux élégantes, -εχοντα ι κα ί π αρ α γγελ ία ς εκ τώ ν επ α ρ χ ιώ ν , ας έκτελοΰσ ι 
μετά τα χύτη το ς κ α ί ακρίβειας παραδειγμ ατ ικής

33 Ε Π Ι  Φ Τ Α  A I  Ζ,

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Μ Ι Α Σ  Α Γ Ι Α Σ

*Ως δε προ ολίγου ελεγε πρός τήν Μαγδαλινήν πάντες θά παρεδεχοντο αυ- 
ττ,ν αληθώς πάσχουσαν καί θά τόν συνελυπουντο. Και εάν οε τις μεταξύ τών 

^̂ Μιλλών εόιόε κατά σ-μπτωσιν πίστιν εις τά λεγάμενα τήο κόρης, μή οΰτος οεν 
εΐ’/ε ολον τό παρελθόν υπερ Εαυτού ; Μή δεν είχε υπερ Ιαυτου αυτήν την εκ- 
ιίμησ.ν του κ. Κερμαδεκ, δστις κατά τήν πεποίθησιν πάντων τόν ενεπιστεύετο 
Κε/.Ρ· τής τελευταίας αυτού στιγμής; Μήπως ή αύταπάρνησις καί αφοσίωσίς 

I π ρ ό ς  τήν χ̂ ήραν, κατόπιν δέ καί πρός τήν ορυανήν δέν υπήρξαν παραδειγ- 
[λαιικαί; Καί τε'λος δέν θά κατώρθου νά απόδειξη δτι ό Ροβέρτος, ό αληθής 
δράστης τού Ιγκλήματος, ό δραπετεύσας τού κάτεργου είχε διοργανώσει τήν 
δραματικήν αυτήν κωμωδίαν τού παρεκκλησίου, είχεν επινοήσει τήν άπίθανον 
του υπνωτισμού ιστορίαν, ώς καί τήν τρομεράν ιεροσυλίαν τού τά ο̂υ !

Κ θα τόν συνελάμβανον τότε εκείνον, ον αύτή ή Μαγδαληνή καί ή ανθρώπινη 
δικαιοσύνη είχον άνακηρύξει ένοχον, καί θά τόν άπε'στελον εις τό κάτεργον, 

βεβαίως δέν θά επανήρχετο πλέον.
Μεθ βλας έν τούτοις τάς ένθαρρυντικάς αύτάς σκέψεις, ό άθλιος δέν ήδύ-

VctT0 διασκέδαση έν τελώς τήν ανησυχίαν ’ΈρΟανον ήδη εις τάς Καρ-
5̂ρετ. Οποίαν αρα στάσιν θά έλάμβανεν ή Μαγδαληνή απέναντι του ; Ποιον 

, «χανοαλον δεν θά προύκάλει ακριβώς ενώπιον τών πολυπληθών ξένων, οιτινες 
τ7<ν περιεστοίχιζον κατά τήν ήμέραν ταύτην; “Εστρεψε τό βλέμμα του πρός 

^ ΓΓιν> «πήντησε δέ τό ίδικόν της, βαθύ, αυστηρόν, αποφασιστικόν.
^  Ητο πολύ ώ/ρά, αλλά τό πρόσωπον της ούδέν έξέφραζεν αίσθημα ζωηρόν 
*̂®ι Εςημμε'ν0ν. Τουναντίον είχεν ανακτήσει τήν συνήθη μελαγχολικήν εκφρα- 

Βχ'1 της η φυσιογνωμία της.

— Μαγδαληνή ! έτόλμησε νά ψελπ'ση ό άθλιος. Την πρωίαν ταύτην . . . .  
προ ολίγου έ'τι . . . . ήναγκάσθην.

— νΩ ! εΤπεν έκείνη μέ τόνον καί ύφος έξαντλήσεως. Άφήσατέ με. Αύριο ν 
μοί όμιλνειτε, άλλ’ ήδη σιωπήσατε.

Επ/ον ήδη φθάσει εις τήν επαυλιν, έν ή οί προσκεκλημένοι των είχον αρχί
σει νά συναθροίζονται. Ό  ιατρός καί ό συμβολαιογράφος έσπευσαν εις συνάν- 
τησίν των. Ό  πρώτος έτεινε τήν χειρα εις τήν Μαγδαληνήν, αμέσως ομοσς 
έστράφη καί Ιξήταζε τό πρόσωπον της μετά προσοχής. ’Αλλά πυοεσσεις, τέ- 
κνον μου,είπεν οΰτος, ό σφυγμός σου ουοεν καλόν προμηνυει.

— “Ω ! δέν είναι τίποτε, είπεν ή νεάνις. Ή  καταιγίς τής νυκτός έτάραξε 
μεγάλως τό νευρικόν μου σύστημα. 'ΊΓπάγω νά ένουθώ. Έντυς ολίγου θά έχω 
τήν εύτυ/ίαν νά τιμήσω τήν Ιορτήν ταύτην, ήν ό σύζυγός μου το'σον έπιτυχώς 
διωργάνωσεν εις τιμήν τών γάμων μας.

Οί κεκλημένοι συνέρρεον ήδη πανταχόθεν. Ολ.αι αι αρχαι τής πολεως άπο 
τού Νομάρχου μέχρι τού Εισαγγελ.έως καί τού Ειρηνοδικου αφήκαν τάς πολυ- 
ειδεΤς ασχολίας των, Γνα διά τής παρουσίας των εν τή Ιορτή, ήν συνεκαλει ο 
Κορβόλ άποδείξωσι τήν μεγάλην υπόληώιν, ήν ετρεφον πρός αυτόν.

— Ή  κυρία σάς παρακαλει, κύριοι, ελεγεν ούτος νά συγχωρήσητε την βρα
δύτητά της. Μίτο όλίγον κακοδιάθετος τήν παρελ̂ θουσαν καί έδέησε νά άναπαυ- 
θή ολίγον τήν πρωίαν ταύτην.

Ή  Μαγδαληνή είσήρχετο κατ' εκείνην τήν στιγμήν, ούδέν δ’ Ιχνος έκ τών 
συγκινήσεων, ας είχεν ύποστή άπέμενε πλέον έπί τών χαρακτήρων τού προ- 
σώπου της. Τουναντίον ήτο ώραιοτάτη καί θαλερωτάτη. Οί κυανοί οφθαλμοί 
της έλαμπον έξαιρετικώς καί αί συνήθιυς ορχρ̂ ί παρε-αί της έχρωματίζοντο διά 
δροσερού ροδίνου χρώματος. Ή  πολυτελής καί .̂αλλαίσθητος ένδυμασία της 
ενεποίησεν εις τάς γυναίκας τόσην άισθησιν, δσην ή καλλονή της πρός τούς 
άνδοας, πάντες δέ έξεδήλουν τόν θαυμασμόν των διά δειλού ψιθυρισμού. ί

Ή  Μαγδαληνή έφαίνετο χαίρουσα διά τόν θρίαμβόν της τούτον, καί έδέχετο 
θελκτικώς μειδιώσα τά συγχαρητήρια καί τάς φιλοφρονήσεις τών κεκλημένων.

Πόσον ή ευτυχία τήν καθιστά ώραίαν, είπεν ή κ. Άρδουέν. Ά λ λ ’ ιδέ, ια-
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Α . Μ. Α · Φ&λ&ππούπολ&ν Ό  εν Βάρνη ανταποκριτής μας άπέ*

Βανε, χωρίς ό δυστυχής να μας δώσβ λόγον τής του λήξαντος έτους διαχειρί- 
σεώς του. Εντεύθεν τό λάθος. Φρ. χρ. 16 έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν. —
Δα Κ .  Ρ . Μιτυλήνην. Ήθικώτατον, άλλα όχι κινούν τό ενδιαφέρον. Φιλο- 
λογικώς δε μέτριον. Έπιφυλλίς Έφημερίόος οί’α ή ίδική μας οφείλει μέν νά 
διδάσκη, άλλα και νά συγκινή, και νά τέρπη καινά συγκρατή εν άκαταπτώ:ω 
ένδιαφέροντι τον αναγνώστην. — Καν Κ . Π . ΙΙαρτσίους. ’Απαντήσατε τά
χιστα. — Καν Α ί. Κ . Ιίετρούπολον. Μετεβάλαμεν γνώμην. Ουτε εις Ε λ 
βετίαν, ουτε εις Αυστρίαν. Θα διέλθωμεν τό θέρος άπλούστατα εις την κάμινον 
των ’Αθηνών, ώς προσφυέστατα την ονομάζετε. Δίατί ή άπότομος αυτη μετα
βολή ; ερωτάτε · και πώς κατηυνάσθη ό υπέρ τών "Αλπεων ενθουσιασμός μας 
του παρελθόντος έτους; Θα τό μάθετε αργότερα. · "Οπως δήποτε γραψατεόρο- 
μολόγιόν σας. — Καν Μ. Ψ . Ζάκυνθον. Εύγενής επιστολή μετα χρημάτων 
έλήφθη. Μυρίας ευχαριστίας όι’ ενθουσιώδεις ενεργείας. Συμμορφούμεθα όδη- 
γίαις σας. — Κον 1. Στ. Βερδιάνσκκν Είχε συμβή κατάχρησις παρά άπο- 
βληθέντος υπαλλήλου. Συνεμορφώθημεν όδηγίαις σας. Γράφομεν. — Καν Σ .
Γ . Χρήματα και επιστολή έλήφθη. 'Αλλά πώς νά σάς γράψωμεν συνόρομη- 
τριαν, αφού δεν σημειούτε εν τή επιστολή σας τό όνομα τής πόλεως έν η διαμέ
νετε. — Καν Μ. Α . Β . 'Α θήν ας .  Έλήφθη. Ευγνωμονούμεν διά κολακευτι- 
κάς κρίσεις. —  Κον Δ. Τρ. Ζχγκζέκ . Φρ. χρ.  60 έλήφθησαν. Ιίολλάς ευ
χαριστίας οΓ ευγενή φροντίδα. — Καν Α ί. Μ . Φ ιλ& π π ο ό π ο λιν .  Απεστα- 
λησαν. — Καν Ε . Δ. Δ. ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Είναι ζητήματα ακανθώδη, άτινα 
δυσκόλως δυναται νά πραγματευθή ή « Έφημερις τών Κυριών»· Ειμ·θα σύμ
φωνοι. Σάς συνιστώμεν έγκαρτέρησιν. Μάς επιτρέπεται νά αισθανομεθα ο,τι ή 
καρδιά μάς επιόάλλει, αλλά μάς έπισάλλεται νά σεβώμεθα και τον κοσμον, 
και τάς οικογένειας μας, και εαυτάς· Τούτο είναι και ώραΐον και ευγενές κα̂  
ηρωικόν. — Καν Ι\ . Μ. Γ .  Τ ρ ίπ ο λ η ν .  Λυπούμεθα δώτι άδυνατούμεν νά σάς 
ευ/αοιστήσωμεν Τ Ι  «Έφημερις τών Κυριών» ουδέποτε δημοσιεύει τοιαυτας 
ειδήσεις, καίτοι συγχαίρει από καρόίας επί τοιαύτη ευτυχία, πάσαν συνδρομη- 
τριάν της. — Καν Μ. Λ . Α . Α ι γ ιο ν .  Ή  κ. Μ. 11. ιατρός, ήτις μένει εις 
Παρισίους, καί δι’ αυτό έβραδύναμεν νά σάς εύχαριστήσωμεν, άπαντα. Ιό  
γάλα δεν πρέπει νά πίνηται τήν πρωίαν ούτε με καφφέν ούτε άνευ. Μέ καφ®εν 
χάνει τάς θρεπτικάς ιδιότητας του. "Ανευ καφφέ την πρωίαν, ενώ ό στόμαχός 
είνε κενός, αποβαίνει δύσπεπτον. Εις τάς μεταξύ του προγεύματος και τού δεί
πνου ώρας, έν ποτήριον γάλακτος βρασμένου είναι πάντοτε ωφέλιμον 1 ήν νύ
κτα δέ πρό τού ύπνου πίετε όσον επιθυμείτε. Είνε υύφελιμώ τατον, υ>ς καθησυ- 
χάζον τό νευρικόν σύττημα καί ποοκαλουν ήσυχον ύπνον. Εις το προσωπον 
δεν βλάπτει. Είναι πάντοτε μαλακτικόν. — Καν X . Μ· Κ] π ολο ν .  Εάν έγ- 
κριθή ευχαρίστως. Συνδρομή Σαρ. έλήφθη. Νέα συνδρομήτρια ενεγραφη. Εύ- 
γνωμονούμεν δι1 εύγενή φροντίδα. — Κον I .  Ζ . Β α τ ο ύ μ .  Επισπεύσατε εισ- 
πραξιν συνδρομών. —  Καν Π . Κ .  Α θ ή ν α ς .  Τα παιδιά είναι 6 ετών Νομι·

τρέ, πώς ό Θρίαμβος τής Μαγδαληνής φαίνεται ταράτεουν και ανησυχών τόν 
σύζυγόν της. Φαίνεται δλως περίφροντις καί άπησχολημένος.

'Η ζυλοτυπία βαδίζει πάντοτε παρά τό πλευρόν τού έρωτος. Ο έρωτευμέ- 
νος ώς ό φιλάργυρος επιθυμεί νά θαυμάζη μόνος τόν θησαυρόν του.

Ό  Κορβόλ έν τώ μεταξύ «πλησίασε τήν σύζυγόν του.
— Είσθε θαυμασίως ένδεδυμένη, τή είπεν, μή εύρίσκων άλλην λέςιν πρό

χειρόν.
— Σάς ευχαριστώ διά τήν φιλοφρόνησιν, είπεν εκείνη μεγαλοφώνως, και 

είμαι ευτυχής βλέπουσα ότι σάς άρέσκω.
Ό  Κορβόλ διέκρινεν ότι αί λέξεις αυται έτονίζοντο σαρκαστικώς, δεν επρο- 

φθασεν όμως νά σχολιάση τήν σημασίαν τυ>ν, διότι ή θύ( α ή'νοιξε και φρακο
φόρος υπηρέτης άνήγγειλεν ότι ή τράπεζα ήτο έτοιμη.

Ό  Νομάρχης τότε ήγέρθη, ύποκλινόμενος δέ μετά σεβασμού πρό τής οικο- 
δεσποίνης έτεινεν αυτή τόν βραχίονα. Τούτους ήκολούθησαν οι λοιποί κεκλη- 
μένοι έν τώ πολυτελεστάτω εστιατορίου, ένώ τράπεζα πλούσια εις εδέσματα και 
παλαιούς οίνους, έγκατεσπαρμένη δέ μέ άνθη άνέμενεν αυτούς.

Μεθ* όσα καί άν λέγωσι περί τών παρισινών γευμάτων ύπάρχουσιν έν του- 
τούτοις έν ταις έπαρχίαις οίκοι, έν οίς αληθώς τρώγουσι μετά λουκουλειου λε- 
πτότητος. ήν ούδ’ώνειρεύθησαν καν οι παρισινοί, παο οίς τά μεγάλα γεύματα 
είνε ευκαιρία συναθροίσεων, τρόπος κατάλληλος όπως έκθεση τις τόν πλούτον 
καί τήν πολυτέλειάν του, πρόσχημα όπως φέρη εις πέρας έπιχείρησιν τινα 
σπουδαίαν. Κατά τό γεύμα συνδιαλέγονται περί πολιτικής, περι καλλιτεχνίας, 
περί φιλολογίας, περί χρηματιστικών υποθέσεων, κηρύσσονται υπερ μιας ιο=ας, 
συζητούσι, συγκινούνται, όσον δέ λεπτόν καί άν είναι τό φαγητόν, μεθ’ όσης 
επιστημονικής δεξιότητος καί άν κατεσκευάσθησαν τά εμβαμματά του, σπανιως 
προσέχουσιν οί δαιτυμόνες.

Εις τάς έπαρχίας συμβαίνει τό έναντίον. Τρώγουσι πρό πάντων, ινα φα- 
γωσι καλώς. Τ Ι συνδιάλεξις έδώ είναι ώς έπιβοηθητικόν εις εύχάριστόν καί 
καλήν χώνευσιν.

Εις τό γεύμα έν τούτοις τών Καρμερέτ ύπήρχεν ασυνήθης ζωηοότης, αυτή

ζω ότι άγνοούσιν έντελώς γράμματα. Είδοποιήσατέ μας. — Καν Α ί I. Π 
Ζ ά κ υ ν θ ο ν .  Επιστολή μετά συνδρομής έλήφθη. Ένεγράφητε ευχαρίστως. Ί’ό 
έσοίκλειστον δεν έλάβομεν καιρόν νά έςετάσωμεν. Έάν έγκριθη, θα δημοσίευσή 
προσεχώς. — Κον Μ Σ . Τ α ρ σ ό ν .  Άποταθήτε εις άλλην Εφημερίδα, ΒΙ- 
ναι ζητήματα φιλοσοφικά καί αί κυρίαι δέν έχουσι πολλήν σχέσιν με τήν φιλο
σοφίαν — Καν Α . Δ· I I .  Τ σ ε σ μ έ .  Ή  ταινία σας έφερε διεύθυνσιν Χίου. 
Εντεύθεν ή διακοπή. ’Ήδη σάς άποστέλλονται από 8ης Μαρτίου πάντα χ* 
φύλλα. Συνδρομή έλήφθη. Εύχαριστούμεν. — Καν Α . I I .  Β ώ λ ο ν .  Έλήφθη 
Εύχαριστούμεν. — Κον Ν. Τσ. " Α ρ τ α ν .  Έλήφθη* Εύχαριστούμεν. Ζητή
σατε σχετικήν απόδειξιν παρά κ. Σταματέλου.

Σ Γ Μ Β Ο Γ Λ Η
Κ α τ ά  τ ο υ  β ό μ β ο υ  τώ ν ώ τ ω ν  ή  κ κ ΐ  τ ή ς  α1φν&36ας α ν α ι σ θ η σ ία ς  

τ ή ς  α κ ο ή ς .  ΙΙολλάκις συμβαίνει νά αίσθανώμεθχ βόμβον εις τό ετερον τών 
ώ τω ν  ή καί νά μή ακούω μεν ποσώς δι’ αυτού. Τούτο προκύπτει εκ τής πετριό- 
σεως τής κυψέλης, τής κηρώδους δηλ. ύλης ήν έκκ οίνου σι τα τοιχώματα τών 
ώτων. Τό κακόν Θεραπεύεται,έαν διά μικρχς σήριγγο; κάμητε επανειλημμένος 
εγχύσεις έντός τού ύόατος δια /χλιαρού ύπατος. Έ ν  εναντία περιπτώσει ρί- 
ψατε έντός τού ούτός σταγόνας τινάς γλυκερίνης. Έάν αποτύχη τούτο Οέιετε 
σιναπισμόν όπισθεν τού ώτός καί κατακλίνεσθε. Επαναλαμβάνετε τούτο δύο 
ή τρεις Ισπέρας κατά σειράν καί ή θεραπεία είναι βεβαία.

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η
Φράουλα πελτέ. Καθαρίζετε τάς φράουλας. Τας λυώνετε καλώς έντός 

δοχείου, βρέχετε εν διαφανέστατον καί αραιόν λευκόν ύφασμα, καί δι' αύτου 
περάτε τάς φράουλας, σφίγγουσαι καί πιέζουσαι τό ύφασμα μέχρις ού εξαχθή 
όλος ό χυμός των Θέσατε τόν χυμόν τούτον εντός χύτρας εις ήν προσθέτετε 
ζάχαριν κατ’ άναλογίαν 100 δρ. χυμού μέ ήμίσειαν όκ· ζάχαριν. Τό βράζετε 
μέχρις ου δέσει καί τό θέτετε εις ποτήρια. Έάν προηγουμένως καθαρ σητε 
τήν ζάχαρά μέ τό λευκόν Ινός ώού καί τήν περάσετε, τήν αφίνετε νά κρυώση 
καί τότε τήν βράζετε μέ τόν χυμόν.

Γ Α Λ Α Κ Τ Ε Ρ Α ,  Β Ο Υ Τ Γ Ρ Ο Ν  Ν ΩΟ Ν, Κ Τ Λ .
Τ Ι  εποχή τών γαλακτερών ή'ρξατο. Τά γάλατα κατά τό έτος τούτο είναι 

υγιεινότερα καί γευστικώτερα τών άλλων ετών. Ή  διά γαλακτερών θεραπεία 
κατέστη τού συρμού, ιδία διά τούς αδυνάτους, τούς έν άναροώσει. τούς νευρι
κούς καί αναιμικούς. Άφίνομεν τά μικρά, o j v  ή κυρίως τροφή αποτελεΐται από 
γάλα, νιυπόν βούτυρον καί κρέμα. ’Αλλά πού νά εύρη τις γάλα άδολον, κατό
πιν τής συστηματικής πλέον καταστάσης άναμίςεως αυτού μεθ’ ύδατος*, Συνι- 
οτάται ύμιν τό γαλακτοπωλεΐον του κ.Γςαννέτσου έν τή  όδώ Πραξι-τέλους 
άριθ 5  ώς παρέχ̂ ον γάλα παχύ, γλυκύ καί άρωματικώτατον, νο>πόν βούτυρον 
υπερτερούν καί τά ωραιότερα τής Κων/πόλεως καί ο’υά φρεσκότατα εκ τών 
αθηναϊκών χωρίων συλλεγόμενα.

ΠΟΤ ΠΡ ΟΜΗ Θ ΕΓ Ε ΣΘ Ε  ΩΡΑΙΑ.  Υ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Α
Καθιερώθη πλέον νά μή ύπάρχωσι δύο γνώμαι περί τής εςαιρετικής επι- 

τηδειότητος τού κ. Τσάμη ώ; προς ττ,ν επιτυχή κατασκευήν υποδημάτων.
0{ ανδρες, οϊτινες τόσον πολύ περιπατούσι, καταντά νά φέρωσιν έπί δυω 

καί τρία ετη υποδήματα κατασ<ευασθέντα παρά τού κ. Τσάμη, έν ύ αί *υ- 
ρίαι ούδαμού άλλου εύρίσκουσι συνδυαζομένας τήκ στερεότητα μετά τή: κομ- 
ψότητος καί εδθηνίας.

δ ή νεαρά οικοδέσποινα έδιδεν, ούτως ειπεΐν, δι επιχαριτου και λεπτής ευφυο
λογίας τό σύνθημα.

Ό  Κορβόλ ητο άνήβοχος διά τήν Ιπιδειχτιχήν τχόϊην εόΟυμίαν της Μ*γ- 
δαληνής. Ιίαρεδέχετο ότι νευροπαθής, ώς ήτο, ενδεχόμενόν νά ηρχισε νά αμ- 
φιβάλλη περί τών όσων είδε καί ή'κουσεν, ότι ισοσ; ήθελησε νά σκεφθή ωριμω- 
τερον περί τού πρακτέου, ή ότι ίνα αποφύγη τρομερον σκανΟαλον άνέοαλ= 
σαν έξήγησιν καί σχετικήν απόφασιν μέχρι ιή> αναχωρήσεως τών ς̂ νων. 
ήδύνατο όμως νά έννοήση πώς μετά τήν μεταξύ των σκηνην τής πρωίας έκεί 
νης, μετά τήν τρομεράν αγωνίαν καί άγρίαν αποφασιστικότητα, μεθ ής̂  επα 
λαιε κατ’ αύτού πρό ολίγου ετι κατώρθου ήδη νά είναι ή νά φαίνηται αμέρι 
μνος ή μάλλον εύθυμος. Μήπως ή προσποιημένη αύτη ησυχία ύπέκρυπτε πα
γίδα τινά; Μήπως αίφνης έξεύρε μέσον αλάθητου νά τόν καταστρέψη, να εχ- 
δικηθή.

Ή  ιδέα αύτη τόν καθίστα παράφρονα. Ψυχρός ίδρώς περιερρεε τούς κροτ*
φους του, καί ό λαιμός του έξηραίνετο, έφλογίζετο Ετεινε τότ-̂  πρ®ί
τόν υπηρέτην τό ποτήριον του, τό οποίον πληρούμενον μέχρι στεφάνης -ν·έν 
απνευστί.

Νέφη τότε σκοτεινά διήρχοντο προ τών οφθαλμών του, καί εν τή σκο.ο 
τής μέθης τώ έφαίνετο ότι πάντες οί συνδαιτυμόνες του ήγείροντο τής θε«ε0)» 
των χαί τόν κατεδίουκον δι υορεων και ε κ̂ωφαντικων κραυγών. ,

  "Ο χ ι  ! δ/ι ! . . .  άνε^οίνησϊν αΤΰνης ój; πι=ζομενος υπό έρ'.αλτου
άγνοών τί ελεγε.

— Ιΐώ ςδχι! άνεχραξεν ό πχρα τό πλεορόν του χαμμένος συ.τχγΗ·*^Ρ' 
Χης γελών θορυβωοώς, άλλχ τί σχεητεοθε, πως αϊς ¿ποπλανωο'.ν οί ρψ ' 
σμοί τχς, χύριε Κορβόλ; Πω; ! r .p ir .or.v Οπερ της ευτυχίας ο*ί *4t“
«παντατε δι’ Ινός δχι! _ .

— Συγγνώμην συνταγματάρχα μου, είπεν ό ϊϊλ ιο ; χάτωχρος, ουνερχψ 
νος εις Ιαυτόν. ’Έχετε δι’χαιον ! Ή  μεγάλη εόχαρίατηαις με άπεπλάνηΗ* “

Ρ^ 6α^ θύς· (άχολουθεΐ)
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