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Είναι τό γήρας ό χειμών τής ζωής. Ε ίναι ή χιών έπί τής 
κεφαλής, 5 τρόμος τοϋ ψύχους καί τής έξαντλήσεως είς τάς  
χειρας, το παγωμένον ρευστόν άνά τούς ζωογόνους τοϋ σώ
ματος σωλήνας, τό κλονιζόμενον καί ασταθές βήμα τοϋ καμά
του καί τής αδυναμίας. Ούδεμία λάμψ ις εις τούς ήμιεσβεσμέ- 
νους οφθαλμούς. Η ζωή έδωκεν ήδη ό,τι είχε νά δώση.

’Α π α ιτε ίτα ι πολύς ήλιος, πολλή θερμότης, ϊνα ζωογονηθώσι 
τ ά  έξαντληθέντα μέλη. Ά λ λ ’ απ α ιτε ίτα ι τόσον ¿λίγη άγάπη, 
τοσον ευάριθμα μειδιάματα, τόση ασθενής πνοή θωπείας, ϊνα 
θερμανθώσιν αί καρδίαι τω ν γερόντων, καί τό μειδίαμα έπα- 
νανθίσγ έπί τώ ν χειλέων τω ν !

Ε ις την μακράν άνά τήν ζωήν περιοδείαν τω ν έμαθον καλώς 
τήν τέχνην νά άρκοϋνται εις ¿λίγα, νά μή συζητώσι περί τοϋ 
£’-δους τής χαρας, αισθανόμενοι ότι α ί στιγμα ί των είναι με- 
τρημεναι καί ότι οφείλουν νά σπεύδουν.

( 'Αγαπώμεν τό γήρας. Ά γαπώ μεν τόν πολιότριχα πάππον, 
τήν έρρυτιδωμενην ώς άρχαίαν περγαμηνήν μορφήν τής μάμ- 
μης. Περί αυτούς ή νεότης είναι ό ,τι δ ι’ ήμάς ή ανθισμένη καί 
μυροβολος άνοιξις. Είναι ή νεότης τώ ν τέκνων καί έγγονών, ή 
μόνη χαρά καί παρηγορία, τό μόνον φάρμακον διά τό γήρας. 
Μη τούς άποφευγωμεν λοιπόν. "Ας μ.ή διστάζωμεν νά έπιθέ- 
τωμεν τά  χείλη έπί τώ ν βαθυτάτων εκείνων ρυτίδων, νά μή

φειδώμεθα θωπειών, νά μή άποστρέφωμεν τό βλέμμα πρό τό 
οστεωοονν κενών, πρό τών δύσμορφων σχημάτων τά  όποΐα  ή πά
ροδος του χρονου τόσον ήλλοίωσε καί κατέστρεψε.

Είχεν άλλοτε τό ρόδον άποτυπώσει τήν Οαλλεράν μορφήν 
του έπί τώ ν διηυλακωμένων αότών καί άκάμπτως οστεωδών 
παρειών, ώς^είχαν οί κρίνοι διαχύσει τά  γαλακτώ δη κάλλη τω ν  
επι του μετώπου καί τοϋ λαιμοϋ καί τών χειρών καί όλου τοϋ 
σώματος. Ό που σήμερον τά  χείλη, ώς πτυχω τή πεπιεσμένη 
ραφη, συνεστραμμένα κακοκαλύπτουν κίτρινομέλανα ποϋ καί 
που οστεϊδια καί δυσώδεις όπάς, άλλοτε ύπό κοοάλλινον π λα ί-  
σιον έξηστραπτον στιλπνότατοι μαργαρϊται. Τ ΐσάν άλλοτε ό,τ«. 
είσαι συ σήμερον,νεαρά κόρη, ό ,τι ήσο χθες, αμέριμνε νεανίσκε.

Ως υπήρξαν ό,τι είσαι, ούτω θά γίνης ό,τι είναι. Μή τό  
•ησμονης. Μη τούς καταφρονής λοιπόν, μή τούς αμελής, μ ή  

τους αφινγς μονούς. Τό γήρας δέν άγαπα τή ν μόνωσιν' Λ ιά  
την αναγκαστικήν αδράνειαν, είς ήν είναι κατεδικασμένοι ή υ.ό- 
νωσις είναι μαρτύριον, τό όποιον ούτε νά έννοήση δύναται ή  
νεότης. Η φαντασία τω ν είναι κατοικημένη άπό πολλά φαν- 
τασμ ατα , απο πολλάς αναμνήσεις. Κ αί ό θάνατος ϊσ τα τα ι έκεΐ 
πλησίον κ*ί τούς παραμονεύει. Ό  θάνατος ! Τό μυστηριώδες 
αυτό και τρομερον πράγμ,α !

, Αλ>'°ιτε το Υήρ*ς ητο ιερόν, έμπνέον κατάνυξιν, θρησκευτι
κόν σχεδόν σεβασμόν. Ή  λευκή κόμη ήτο διά δη,, α α ίγ ΐήεν, πρό 
του οποίου πάντοτε καί πάντες άπεκαλύπτοντο μετά σεβασμού. 
Ενθυμεισθε τους νέους άρχοντας τής Σπάρτης, παραχωροϋντας 

την εν τω  θεάτρω θέσιν τω ν είς τούς γέροντας απόρους. Ό τα ν  
θ’- γέροντες έλάλ.υν τότε, πάντες τούς ήκροώντο,ώσεί οί λόγοι 
των ησαν χρησμοί άποκαλύπτοντες τό μέλλον.

Σήμερον ! ώ ! σήμερον! Οί γέροντες μας φαίνονται ενοχλη
τικοί κουραστικοί. Οί λόγοι των είναι ^ α ρ έ α , ,  α ί σκέψει-

<3! «α ί . 1 , 1  τ5 :
τον αρχαία, ενω ήμεϊς εί;,.εθα τόσον νέοι καί άγαπώμεν τόσον 
τους νεολογισμούς.



ΕΦΗΜΞΡ1Σ ΤΩΝ ΚΙΤΡΙΩΝ

Σήμερον σπεύδομεν, βαίνομεν τόσον ταχέως, βιαζόμ-.Οχ τό
σον νά ζήσωμεν, ώστε άδυνατοϋμεν νά σνμ.βιβασθώμεν με την 
αδράνειαν του γήρατος. Οί γέροντες μας ανήκουν ε’ ς εποχήν, 
καθ’ ήν τά  πάντα ήσαν διαρκή. Κ αι τά  φορέματα αυτά  τής 
νεότητος τής μάμμ,ης μας σώζονται μέχρι σήμερον. Ένω τά  
ιδικά μας τά  του παρελθόντος έτους, τά  χθεσινά δεν σώζονται 
κάν σήμερον. Δεν είναι λοιπόν τό γήρας εις την ’¡δικήν μας 
δ ιά  π α σ ώ ν .

Δεν προφθάνουν καν νά εννοήσουν, νά άντιληφθοϋν πως ζέο- 
μεν. Δ ι’ αυτούς όλα εΐναι νέα, όλα παρέρχονται, μεταβάλλον
τα ι ταχέως, πυρεττωδως, χωρίς ή πτωχή ασθενής κεφαλή των 
νά  τό άντιληφθή. ’Ιδού δεατί είναι όπισθοδρομικοί, δ ιατί πα- 
ραπονοϋνται διά τάς σημερινός συνήθειας μας, διατί ομιλούν 
μ ετά  τόσου ενθουσιασμού περί του ίδ ιχοϋ τω ν  χαιροΰ. Καί 
έχουν άτελευτήτους ιστορίας οί γέροντες καί α ί γραίαι διά τό 
παρελθόν τω ν αύτό. Κ αί άναμ.ιμνήσκονται τά  νεανικά των ε'τη, 
ότε έρυθριωσαι έταπείνουν τούς οφθαλμούς, μόνον |διότι ξένος 
τα ΐς  άπέτεινε τόν λογον.............

Μή γελάτε, ά λ λ ’ ακούετε προσεκτικως τάς Ιστορίας των αύ- 
τάς. Θά μάθετε πολλήι ωφέλιμα, π*λλά καλά πράγματα άπό 
τ ά  γεροντικά των στόματα. Δεν είναι καιρός χαμένος, εκείνος 
ον διαθέτομεν ύπερ αυτών. Μάς μεταδίδουν όλίγην ήσυχίαν, 
όλίγην ειρήνην έκ τής ίδικής των. Θυσιάσατε μίαν έπίσκεψιν, 
ινα τοΤς άναγνώσητε μίαν σελίδα εύχώριστον ή μίαν στήλην 
έφημερίδος ένδιαφέρουσαν. Έγερθήτε ενωρίτερον, ϊνα διά των 
βλ.επόντων οφθαλμών σας, διά τής ευκινήτου χειρός σας τούς 
βοηθήσητε εις τήν ενδυμασίαν καί διασκευήν του δωυ.ατίου 
τω ν. Διά τό γήρας ή καλλίτερα θεσις παρά τήν εστίαν, τά  
πρώτα άνθη, τό πρώτον xa .ii] ρ ίρ α , α ί πλέον στοργικαί θω- 
πεΤαι. Τό ώχρόν των μειδίαμα Ι'στω ή μεγίστη ίκανοποίησίς 
σας- Α ί εύχαί των φαίνονται έρχομεναι άπο τού ουρανού, διό
τ ι  ό ευχόμενος με τόν ένα πόδα επί τού τάφου δεν είναι πλ.έον 
εκ τώ ν ίδικών μας· ανήκει ε’ς τήν αιωνιότητα.

Φ Ω Τ Ε Ι Ν Η  Μ Α Τ Ρ Ο Μ Ι Χ Α Λ Η
Β '.

Στίλβουσι τά  κυανά ύδατα  τής θαλάσσης, πλήν ΰπ* αύτά  
κρύπτεται ή τρικυμία, κομμώσι τά  ύψικάρηνα δένδρα, πλήν 
έπ ’ αύτών έπίκειται ό κεραυνός καί ή λα ϊλαψ , άνθούσι τά  ρό
δα καί τά  ια , πλήν λίβας φθονερές ¡απειλεί αύτά.

Τά πάθη, αί φιλοδοξίαι, ά φθόνος, αΐ ραδιουργίαι καθ’ ά- 
π αντας τούς αιώνας τρικυμίας, θύελλας καί κεραυνούς έπ ι- 
σείουσι καί έγείρουσιν εν τα ΐς κοινωνίαις και τοΐς εθνεσι, συν- 
ταράσσουσι τήν γαλήνην καί άνακόπτουσι τήν ευεργετικήν 
δράσιν τώ ν προνομιούχων υπάρξεων, διασαλεύουσι τάς πεποι
θήσεις, ΰποσκάπτουσι τήν δύναμιν τών ισχυρών καί άνατρέ- 
πούσι τάς βάσεις του καθεστώτος καί τών θρόνων.

Λικνισθεΐσα ή ώραία Φωτεινή κατά  τήν βρεφικήν ήλικίαν έν 
ροδίνη κλίνη, παρά τήν κρυσταλλίζουσαν επιφάνειαν τής θα
λάσσης, άποπνε'ουσα τής γλυκείας καί ποιητικής άτμοσφαίρας 
τά άρωμα κατά τήν νεανικήν, δ=χομένη τάς ενδείξεις τής έκ- 
τιμήσεως καί άγάπης κατά  τήν ώραίαν καί δραστικήν του 
βίου της εποχήν, ήγνόει τήν πνοήν τής τρικυμιώδους θαλάσ

σης, τους σπινθήρας τών συμπυκνουμένων νεφών, άτινα  συ» 
σκοτιζοντα τον αΐθριον ουρανόν καί έπί τού ήθικοϋ κόσμου έ-  
πιδρώντα, λύπας, α τυχήμ ατα , συγκυρίας τάς μάλλον αντιθέ
τους έπιφέρουσιν.

Εν το ιαύτη  θυελ,λώδει κοινωνική καί πολιτική άτμοσφαίρφ  
ευρ>θη μοιραιως. Εγνωρισεν, έδοκίμασε καί βαθύτατα  συνη- 
σθάνθη τάς διαμείψεις τών εύμενών καί άντιξόων περιστάσεων 
του ανθρωπίνου βίου- πλήν έρρωμένως αντιμετωπίζει τό πελώ
ριον κυμα του πολιτικού σάλου καί ύψαύχην βαίνουσα αμ
βλύνει τά  έκ τής φιλοδοξίας καί τού φθόνου βέλη, άτινα  έκ- 
τοξεύονται παρθικώς υπό βέβηλων χειρών κατά  εκλεκτών 
ατόμων.

Ούχ ήττον άλγεΐ καί πάσχει ή ευαίσθητος καί γενναία καρ- 
δία τής ωραίας Φωτεινής, διότι νέφη χιόνος συσκιάζουσι τόν 
πρώην εύδιον ούρανάν δύο έννοηθεισών καρδιών. Καί τ ις  θέλεο
* V / ι \ανα,ωπυρωσει το γλυκυ φώς τής άγάπης ;

ΙΙεριστασις θλιβερά, συμβάν αλγεινόν, πλήξαν έν μέση καρ- 
δια τήν Ανασσαν, ό θάνατος τού σεπτού πατρός της, τού- 
Μεγάλου Δουκός τού Ολδεμβούργου, ος τοσούτον έξετίμα κ α ί  
ηγάπα την ύψηλόφρονα Φωτεινήν, ένόνει έν πένθει τά ς  δύο· 
καοδιας, ας ά πολιτικός σάλος είχεν αποχωρίσει.. Εις τό θλι
βερόν άκουσμα ή εύγενής καί ευγνώμων Έ λληνίς, λησμονεί τή ν  
λύπην καί αδικίαν, καί ενδακρυς έν πενθίμφ περιβολή πορεύε
τα ι εις την Αυλήν και καταθετει προ του θρονου τής θρη,νού— 
σης Μεγαλειότητος θερμά καί ειλικρινή συλλυπητήρια. Έπί- 
τ φ  δειγματι τής ευγενούς ταύτης προσφοράς συγκινεΐται τρ 
ψυχή τής Βασιλίσσης καί έν βαθεΐ βεβαίως διαλογισμω α ν τα 
ποδίδει τήν όφειλομένην έκτίμησιν καί άγάπην Της προς τή ν  
προσφιλή «Κυρίαν τής Τ ιμής», ή τις έκ κομματικών λόγων, 
ές αλλοπροσάλλου πολιτικής είχεν αποχωρήσει τής Αύλής έν 
ετει 1 8 5 0 .

Από πολλοΰ ή έκλεκτή αθηναϊκή κοινωνία έστερεϊτο τώ ν  
άνακτορικών τελετών, ενεκα τού μεγάλου πένθους τής Α ύλής, 
καί ζωηρά καί φαιδρά έξηγε'ρθη έπί τη  άγγελία μεγάλου χο- 
ρού, ού έγένοντο αί προπαρασκευαί. ΓΙοικιλόχροβι έπιστρώ- 
σεις, άνθη θάλλοντα, έκόσμουν τάς άνακτορικάς αίθούσας, Ιν 
αίς τόση κίνησις, τόση ζωή έπικρατεΐ. Πολυτέλεια, μΰρα, α 
ρώματα διασκορπίζονται, φώς άπλετον έξ όλοχρύσων λα μ π τή 
ρων διαχεΐτα ι, γραφικαί αμφιέσεις, κάλλος, νεότης ά νταυγά -  
(,ουσιν, ο χρυσός των παρασήμων απαστράπτει, πολύτιμοι λ ί 
θοι άντανακλώσι τό φώς. Ρ υθμίζοντα ι τών χορευτών τά  ζεύ
γη, άτινα  διασταυρούμενα άναμένουσι τήν ελευσιν τών Α . Α .- 
Μ. Μ. Αυθωρεί, σιγή κρατεί καί ψίθυρος διατρέχει τάς αίθού
σας' τό όμμα στρέφεται πρές τήν είσοδον ή μαργαρίτις τώ ν  
’Αθηνών, ή προσφιλής Φωτεινή έπιφαίνεται. Τό παράστημά  
της νέον αντανακλά μεγαλεΐον, ή μορφή της νέαν έκφρασιν 
θελκτικωτέραν. Ύπό τήν πλουσίαν καί αρμονικήν τής Ί ω ν ιά -  
δος άμφίεσιν, ύπό τήν χαρίεσσαν κόμωσιν, ήν καλύπτει σειρά 
βαρύτερων μαργαριτών, ύπό τήν ακτινοβολίαν στρεπτών καί 
άδαμάντων, ούς φέρει, ένθύμιον όντως τής Μεγάλης Δουκίσ- 
σης τής Πλακεντίας, ώραιοτέρα, μεγαλοπρεπέστερα άναδει- 
κνύεται. Πέριξ αύτής διεχύθη ό θαυμασμός καί ή γοητεία, εί^ 
ά μειδιώσα διά τής μελωδικής φωνής της ανταπέδιδε τής καρ
διάς της τά  α ισθήματα. Ποιαι σκέψεις άνέθορον, ποιοι π α λ 
μοί κατέλαβον τάς καρδίας τών φίλων καί θαυμαστών τη ς ,
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■5τε ύπό τούς φθόγγους τού Βασιλικού Ύ μνου είσερχομένη ή 
μεγαλοπρεπής άνασσα ’Α μαλία , έν καλλιτεχνική ελληνική άμ-  
•ςριέσει προσεχαιρέτιζε μ ετ’ ίδιαζούσης εύνοιας τήν πρώην «Κ υ
ρίαν τής Τ ιμής», τήν άγαπητήν της Φωτεινήν. Έν τή  φα ι-  
•δρφ καί άλήστφ  έκείνη ανακτορική τελετή .] ή εύγενής καί α 
παράμιλλος Έ λληνίς, ή έγγονή τού ήγεμόνος τής Σπάρτης 
-ήρατο τόν ώραΐον τής νίκης στέφανον.

Τά πάν ύπό τόν ήλιον περα μετά ταχύτητος αστραπής, ή 
θάλλουσα ώραιότης, ή δόξα, ή ζωή. Τά πάν έν τή κινήσει καί 
τ ή  προόδψ τή πνευματική καί κοινωνική μεταβάλλει οψιν καί 
μορφήν, καί μ,όνος ό χρόνος, φέρων έν χερσί τήν αθανασίαν 
καί α ιω νιότητα βαίνει ασφαλώς καί ώρισμένως, έξελίσσων τό 
Λήμα τής αλήθειας καί υστεροφημίας.

Ποίησιν, Εικόνας, Κάλλος, θέλγουσαν κοινωνίαν, ακτινοβο
λούσαν Βασιλείαν, δεινός πνιύσας βορράς συγκλονεΐ, μεταβάλ
λε ι, ανατρέπει. Ί λ ιγ γ ιά  ό νοΰς, αίμάσσει ή καρδία έν τή ά- 
προσδοκήτψ Ε θνική συμφορά, έν τή β ια ία  τού πολιτικού κ α 
θεστώτος μεταβολή, έν τή άειφυγίγ δύο έλληνικωτάτων καρ · 
διών, τώ ν πρώτων άειμ.νήστων Βασιλέων.

Ώ ς κλώνες άποσπασθείσθη; δρυάς ύψικαρήνου ύπό άγριας 
¡καταιγΐδος όμοιάζουσι τά  εύκλεά γένη τής έλληνικής κοινωνίας 
•οί θ ιασώ ται καί οί φίλοι τής Βασιλείας. Πόσα δάκρυα έχύθη- 
■σαν, πόσοι στεναγμοί άνεπέμφθησαν, ούς πρώτη πάντων ή - 
-σθάνθη ή εύγενής καρδία τής Φωτεινής. Ζώσα τότε μέ τ ά ί  
αναμνήσεις τού άπελθόντος Μεγαλείου, διέρχεται τάς ήμέρας 
•της εις έπασχολήσεις ήδείας, εύεργετούσα τούς πάσχοντας, 
παοαμυθοΰσα τούς περί αυτήν.

Μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής νέας Βασιλείας στοργή καί έκ- 
τίμησις νέα προστίθεται ε’ ς τάς ώραίας καί άγνάς σελίδας τής  
•ζωής της. Τής άγγελομόρφου Ά νάσσης 'Ό λγας ή Υ ψ η λή  εύ
νοια, ή τ ις  τιμώ σα αύτήν εξόχως τή  προσφέρει θέσιν πλησίον 
Τ ης. ’Α λλά , δεν ανταλλάσσει πλέον τόν κ α τ ’ οίκον βίον πρός 
•τά μεγάλα καί υψηλότερα καθήκοντα τή ς  Α ύλής, δ ιότι νόσος 
ανίατος έμάραινε τήν εύαίσθητον αύτής καρδίαν' τήν καρδίαν 
¡εκείνην, ήτις ήτο εστία άγάπης καί στοργής, ή τ ις  θερμάς έ κ- 
πέμψασα άκτίνας συμπάθειας, κατηναλώθη ύπό τής ιεράς 
■φλογός της.

Μέχρι τελευταίας πνοής ή ελληνική της καρδία διετήρησε 
■θάλλουσαν τήν άνθηρότητα, ώς τά  ώραΐα α γ ά λμ α τα  διατηρβύ- 
•σιν άθικτον τό ύψος τού κάλλους άνά τούς αιώ νας.Γαλήνη θαυ- 
μασ ία , ήρεμία, καρτερικότης διέχεον έπί τής μορφής της θέλ- 
γητρον άνέκφραστον, Οέλγητρον συγκινούν, άποκρΰπτον τού 
σώματος τόν πόνον, τό άλγος τής ψυχής καί παρέχον παρα
μυθίαν εις τήν θλίψιν καί οδύνην τών φ ιλτάτω ν της, ούς τόσον 
προώρως άπεχαιρέτα.

Έ δυεν ύπό νέφη πυκνά ή τελευτα ία  τού ήλιου άκτίς τή  21  
Δεκεμβρίου τού έτους 1 8 7 2 .  Ή  φύσις αύτή σκυθρωπάζουσα 
συμμετέχει τού πένθους,οπερ βαρύ περιβάλλει τόν μέγαν οίκον 
τώ ν Μ αυρομιχαλαίων. Ή ήγεμονόπαις τής Σπάρτης, ή Μαρ- 
γ-αρΐτις τών ’Αθηνών τάς τελευταίας έκλάμψεις τώ ν ώραίων 
•οφθαλμών της πρός τάς δυούσας τού Άστέρος άκτίνας διαμεί- 
βει. Ή εύλαλος φωνή της, ή τάς άκοάς πάντων ήδύνασα, 
ώσεί πνοή αύρας σβέννυται. Τών περικλεών άδελφών τη ς, τής 
εύγενοΰς άδελφής της κ. ’Ελένης Μουρούζη ή λύπη είναι ά φα 
τος. Τ ή; Βασιλίσσης "Ολγας θλίβεται ή καρδία έπί τή  στε

ρήσει προσφιλούς Έ λληνίδος. Σύσσωμος ή ’Αθηναϊκή κοινω
νία έκδηλοί τό πένθος, τήν θλίψιν της, καί άθρόα σπεύδει ν ’ά -  
ποχαιρετίση τήν εύγενή Έ λληνίδκ, ήτις  τόσας άπεκόμιζεν ά -  
ναμνήσεις μεγαλείου καί δόξης. Τό άνθόσπαρτον φέρετρόν τη ς  
περιστοιχεϊ άπας ό έπίσημος καί έκλεκτός κόσμος. Μουσική 
άομονία πρός ήχον κωδώνων συναλλάσσεται άνά τόν αιθέρα 
καί ώς τόνοι θρηνώδεις κατερχόμενοι συγκινοΰσι τά ς  καρδίας, 
εξ ων δάκρυ θερμόν άναβλύζει. Μεγαλοπρεπές καί έπιβλητικάν 
τό θέαμα τής τελετής, ώς άπας ό βίος αύτής.

Α λ λ ’ εις τάς χρυσάς τού ήλιου σφαίρας τό άθάνατον της  
Πνεύμα προσπετών αποστέλλει άκτΐνα παρηγοριάς καί είτα  
στρέφεται εις τάς ουρανίους μονάς ένθα τούς θρόνους τής α ιω -  
νιότητος κατέχουσιν αί ήρωίδες μητέρες, αί έξοχοι Έ λληνίδες.

Σ ω τη ρ ία  Ά λ ιμ .π έρ τη

Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Σ  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Σ
Α ’.

Ή κυριαρχία τής Έ νετίας, ή γειτνίχσις πρός τήν Ιτα λ ία ν , 
οί δεσμοί τής πολιτικής έξαρτήσεως, αί διά τού εμπορίου συ- 
χναί πρός τήν χερσόνησον σχέσεις έξήσκησκν έπί τών ήθών, 
εθίμων καί τής γλώσσης τών Ίονίων νήσων σπουδαίαν έπιρ- 
ροήν.

Εις τάς πόλεις, πρό πάντων εις τήν πρωτεύουσαν Κέρκυ
ραν, έδέσποσαν τά  έθιμα, αΐ τέχναι καί τά  γράμ μ ατα  τής ’Ι 
ταλ ίας, καί ή Ε λλάς ή τήν πρωτοβουλίαν άλλοτε έχουσα έ- 
δέησε νά λάβη παρά τών Ιταλών τήν τού καλού αΐσθησιν, ήν 
άλλοτε έδίδαξεν αύτοις.Ο ί εύγενείς τών Ίονίων νήσων έθεώρουν 
ώς ύψίστην τιμήν τό νά είναι εγγεγραμμένοι έν τή χρυσή β ίβλφ  
τής Ενετίας, όλοι δέ οί πλούσιοι καί φιλόδοξοι νέοι έξεπαι- 
δεύοντο έν Ί τα λ ί$  καί τά  περικλεή Π ανεπιστήμια τής Π α- 
δούης καί Βολονίας έβριθον Ε λλήνω ν σπουδαττών. Οί π λεΐ-  
στοι αύτών εστέναζον επί τή  δουλείοι τής πατρίδος, ένφ τήν 
Έ νετικήν κυριαρχίαν^ έθεώρουν ώς δεινόν μικρότερον, δεικνύ- 
οντες ούτω δικαιοσύνην ασυνήθη εις δεδουλωμένους λαούς.

Ή δικαιοσύνη, εις πάσαν περίπτωσιν συνεπάγεται τήν α 
μο ιβήν ούτω κατά τούς τέσσαρας αιώνας τής οθωμανικής δε
σποτείας αί έλληνικαί'χώραι, αί παραγαγοΰσαι τού πλείστους 
ποιητάς καί συγγραφείς είναι 'ή Κρήτη και αί Ίόνιοι νήσοι, 
αιτινες διεσώθησαν διά τής Έ νετίας άπό τής μουσουλμανικής 
κυριαρχίας.

Τά πράγμα αποβαίνει έτι καταφανέστερον εν Κ ρήτη, έν ή 
ή Ε λληνική ποίησις ήκμαζε μέχ_ρι τής κατακτήσεως αύτής  
ύπό τών Τούρκων κατά τόν δέκατον έβδομον α ιώ να, έξακο- 
λουθεϊ δέ έτι καί νΰν ή ποίησις έκείνη έκπροσωπούσα τήν δη · 
μώδη ποίησιν. Ό  Έρωτόκοιτος άναγινώσκεται μέχρι τής σή
μερον μεθ’ ήδονής, ύπό τε τού ναύτου καί τού χωρικού τή ς  

Ε λλάδος.
Α ΐ κρητικαί κωμωδίαι καί τραγω δία ι, αί εσχάτως ύπό τού 

κ. Σάθα δημοσιευθεϊσαι, ώς|καί αί δημώδεις ποιήσεις, ας σ υ -  
νέλεξεν ό κ. Παναράκης άποδεικνύουσιν ότι κατά  τόν ιστ*. 
καί ι ζ ’ . αιώνα ύπήρξε σπουδαία φιλολογική κίνησις έν Κ ρήτη.

Μετά τήν κατάκτησ,ν τής Κρήτης αί μόναι έλληνικαί χ ώ -
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ραι, αιτινες έμειναν απάτητοι οπό των Τούρκων ήσαν αί επτά 
ιονιοι νήσοι. Περιέχει, ώς φαίνεται, ίεράν τινα δύναμιν ό α
ριθμός ουτος, ό αριθμός του Έβδομαγέτου ’Απόλλωνός, και 
έπεβαλλεν αύτός εις τάς μη ύποδουλωθείσας ίονίους νήσους 
ώσεί καθήκον τό νά αδωσι χάριν των υπό τάν ζυγόν άδελ- 
φών των.

Η προγονική γλώσσα έμελετήθη μετά ζήλου ΰπό τινων λο
γιών, κατά δέ τάν ιη\ αιώνα δύο Κερκυραΐοι μοναχοί διά τών 
συγγραμμάτων αύτών πρώτοι άνεκάλυψαν τό εις την άναγεν- 
νωμένην έλληνικήν φιλολογίαν ένυπάρχον κάλλος. Κατ’ εκεί
νην την εποχην ό Θεοτόκης έγραψε τάς ομιλίας αύτοΰ, τάς 
μέχρι σήμερον καθ’ άπασαν την Ελλάδα γνωστάς. Ή καθα- 
ριοτης καί ή αρμονία τής άναστηθείσης ταύτης γλώσσης προη-
γήθησαν του έργου του Κοραή, ίσως δέ συνετέλεσαν προς 
ίμπνευσιν αύτοϋ.

Ο Ευγένιος Βούλγαρις, ασχολούμενος περί την θεολογίαν 
διανοείται αίφνης νά επιχείρησα, δυσκατόρθωτον έογον, όπεο 
κατορθόνει· μεταφράζει τάν Βιργίλιον εις μέτρον καί γλώσσαν 
Ομηρικήν. Έν τούτοις, ή Ιταλία έξηκολούθει ν’ απορροφά 

την φιλομαθή νεολαίαν τής Επτάνησου. Ή νεολαία ‘αύτη 
δεν έμάνθανεν άτιμωρητεί νά έμπνέηται ΰπό τών μεγάλων τής I 
Ιταλίας ποιητών, νά σκέπτηται καί νά αίσθάνηται ίταλιστί. | 
Πολλοί νεαροί Έλληνες άπέβαλον την έξιν καί την γνώσιν 
τής μητρικής γλώσσης. Λόγιοι, Έλληνες την καταγωγήν, έξ 
ών ένιοι μέν εις τήν Ελλάδα έπανέκαμψαν, άλλοι δέ διέμ,ι- 
ναν έν Ίταλίγ, ώ̂ς ό Μάριος Πιέρος, ό Μουστοξείδης καί ό 
Α μίλιος Τυπάλδος συνέγραψαν ίταλιστί. Ίόνιοι ποιηταί έξέ- 
χυσαν έν άλλογλώσσοις στίχοις τάν ένθουσιασμόν, τόν ήρωϊ- 
νιμόν καί τήν εύαισθησίαν αύτών. Άλλ’ όμως οΐ ποιηταί ούτοι, 
τών οποίων γλώσσα μητρική ή το ή τών αρχαίων Ελλήνων, 
δέν ήδύναντο ν’ άποβάλωσιν όλοσχερώς τήν ελληνικήν έμπνευ- 
σιν. Ούτως Ιψαλεν ό Φόσκολος, ό ποιητής τής Ζακύνθου, έφ’ 
ω σεμνύνεται μέν ή ’Ιταλία, άλλ’ όστις δέν έπαυσε διά τούτο 
νά είναι Έλλην, καί άπά τής θετής αύτοϋ πατρίδας, περιβε- 
βλημένος διόξαν ιταλικήν, άπέτεινε εις τήν γενέθλιον «ύτοϋ 
νήσον ̂ τήν Ζάκυνθον, στίχους πλήρεις πάθους ένθέρμου ούδέ- 
ποτε αποσβεσθέντος. Κατά πάσαν πιθανότητα καί όΣολωμός, 
διαβιών καί εκπαιδευόμενος έν ’Ιταλία, θά παρηκολούθει' τά 
βήματα τοΰ̂ Φοσκόλου, ούτινος τό κλέος έφαίνετο έπίζηλον 

™ιγ1™ς τής πατρίδος του, έάν τό ένδοξον σάλ- 
της επαναστάσεως δέν έξήγειρεν έν τή ψυχή του τήν 

εξαψιν τοΰ πολέμου, τάν πόθον τής άπελευθερώσεως, καί τόν 
ακατάσχετου έρωτα τής πατρίδος· ή έξεγερθείσα Ελλάς εύρεν 
εν αυτφ τόν έθνικόν ποιητήν της.

Α ιο ν ι - ί ί ιο ς  Σ ο λ ω ε ιδ ς

Ο κόμης Διονύσιος̂  Σολωμός έγεννήθη έν Ζακύνθιμ τώ 
1/98. Πρώτος αύτοϋ διδάσκαλος έγένετο ίταλός τις ίερεύς 
πρόσφυξ έκ Κρεμόνης. Ό πατήρ τοΰ Σολωμοϋ άπέστειλε̂ τόν 
υιον του εν Ιταλία δεκατριετή όντα, πρώτον εις Ένετιαν, 
μετα δέ ταΰτα εις Κρεμόνην, καί άπά Κρεμόνης εις Παδούην' 
’Από Πανεπιστημίου εις Πανεπιστήμιον μεταβαίνων ό Σολω
μός έσπούδασε άνευ πολλής ένδελεχείας τά νομικά. Ώς ό ίδιος 
έλεγε, τά διδακτορικόν αύτοϋ δίπλωμα ώφειλεν εις τήν μεγά- 
λην τών δ.δασκάλων αύτοϋ έπιείκειαν. Έπανήλθεν εις Ζάκυν- I

θον ούχί νομομαθής, ούδέ Έλλην είσέτι ποιητής, άλλά ποιη
τής Ίταλός.

Κατ έκεινην την έποχήν ή Φιλική Εταιρία προητοίμαζε 
τήν έπανάστασιν. Ή καθομιλουμένη γλώσσα έψέλλιζε διά τής 
φωνής τών'Ελλήνων ποιητών τάς παραδόσεις του παρελθόντος.

Εν τώ μέσιρ τής ήχοΰς τών ήρειπωμένων ναών καί τών 
αποκεκοιμημένων λαών, μυστηριώδης τις πνοή έπανελάμβανε 
τό όνομα τών ήρώων καί τών θεών τής άρχαίας Ελλάδος.

Ρηγα ηκουοντο και επευφημούντο πανταχοϋ· 
της Ελλάδος. Ό Χριστόπουλος, ό νέος ’Ανακρέων έψαλλεν 
εις χαριεστάτην γλώσσαν τάν Βάκχον καί τάν "Έρωτα. Νέα 
τις δυναμις, έκ τοΰ λαοϋ πηγάζουσα, έδιδε νέαν ζωήν εις τάς" 
άρχαίας παραδόσεις. Συντρίβουσα τόν άπηρχαιωμένον τύπον- 
της αρχαίας ποιήσεως, έτήρει τό πνεύμα καί τάς εικόνας:, 
της. Εκ τοΰ λεξικού καί έκ τής γραμματικής νέκρας γλώσ
σης παρήγαγι διάλεκτον ζώσαν Έπρεπεν άρα όπως άπελευ- 
θερωθή τό ε’θνος, νά άπελευθερωθή πρώτον ή έθνική γλώσσα,.

Έ* τοΰ Γαλλικού Ε ύ φ ρ α α ία  Κ ετσέα .

Α Π ’ ΑΘ Η Ν Ω Ν  Ε ΙΣ  Σ ΙΚ Α Γ Ο Ν

ΙΙΕΡΟΑΟΓΜ ΕΛΑΗΜΟΣ ΤΑ-ΕΙΑΜΑΟί

ΚΣΤ'.
Είναι σχιδόν νύξ. Ό ήλιος σβεσθείς όπισθεν τής λίμνης, 

αποδίδει άμυδρώς τάς ύστάτας τής μόλις έξαφανισθείσης αί
γλης του άναλαμπάς. Τό φαινόμενον τής οΰτω εις τό άπώτα- 
τον αυτής σημείου πυρπολουμένης λίμνης, εις ήν ταραχώδεις 
κυματισμοι προσδίδουν τήν εικόνα φαντασμογορικών δντων, 
κυλιομένων νοιχελώς έπί χρυσέρύθρου οθόνης, είναι θαυμασίως 
μεγαλοπρεπές.

Εγώ άπά τοΰ σκοτεινοΰ εντελώς δωματίου μου—έν τώ φι- 
λοξένψ πάντοτε μεγάρφ τής κ. Οοοηΐβγ — έξηπλωμένη έπί-' 
αναπαυτικού καθίσματος απολαμβάνω τό ώραϊον αύτό θέαμα. 
Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον, έφ’όσον ή νύξ άπλοι τάς μελανάς 
πτέρυγάς της, ή προ έμοΰ είκών μεταβάλλει όψιν. Τά χρώμα 
του πυράς καί τοΰ χρυσού, τών δύο τούτων αδελφών στοιχείων 
τής ζωης καί τής αίγλης υποχωρεί πρό τοΰ ζοφώδους σκό
τους, του έν μεγαλόπρεπε! σιγή έξαπλουμένου άνά τά άπειρον. 
Καί έγώ έςακολουθώ προσηλοϋσα έτι τά βλέμματά μου πρόςτό- 
άτελευτητως μέλαν,βλέπουσα,αίσθανομένη, εννοούσα έν τή άπο- 
τόμω ταυτη έναλλαγή αύτήν τήν εικόνα τής ζωής, αύτήν τήν 
μεταβλητήν τύχην τών άνθρώπων καί τών πραγμάτων. Καί έ 
νους μου, χωρίς νά τό θέλω, μέ έπαναφέρει εις τό μέγαρον εκεί
νο της φιλανθρωπίας, έν ω ή διευθύνουσα κυρία άμειλίκτως 
μοί επαναλαμβάνει τήν φράσιν: οΐ εδώ “Ε.ΙΙηνες εργάζονται 
ώς πα ιδ ία .

Η φράσις αύτή μελετωμένη, άναπτυσσομένη, σπουδαζο- 
μενη ένέχει μεγάλην άλήθειαν. Άνδρες ρωμαλέοι, σθεναροί, μέ 
βραχίονας ισχυρούς, μέ τυλλώδεις χείρας, διέρχονται τήν ήμέ- 
ραν των εις γωνίαν τινά τής όδοΰ, ίστάμενοι πρό χειροκινήτου 
αμαξιού καί προσφέροντε; άντί ολίγων εκατοστών καρπούς τής 
Καλλιφορνίας, πρός τούς σττεύδοντας εις παραγωγούς έργα- 
σιας διαβατας. Εις άλλην γωνίαν Άμερικανόπαιδες έκ τών 
δυο φύλων μόλις δεκαετείς κάμνουν τό ίδιον. Ό παραλληλι--
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σμος ουτος εξαιρεί τήν εργατικότητα τού παιδίου, έξευτελίζει 
όμως και έξουδενώνει τάν χαρακτήρα τοΰ άλκίμου, τοϋ̂ σφρι- 
γώντος έκ ζωής- καί υγείας άνδρός.

Διατρέχει βεοαιως περίοδον νυκτός παγεράς, σκότους ηθι
κού ό άνήρ εκείνος, ό καταναλίσκων τήν ζωήν του, τήν άκ- 
μαίαν και σφριγηλήν, ούτω άσκόπως, οΰτω νωθρώς, χωρίς 
ουδεν ευ̂ ενες έλατάριον να θερμαίνη τά στήθη του, ούδείς πό
θος, ο νδεμια ευγενης φιλοδοξία να επιταχύνη ολίγον τούς παλ
μούς της λαθροβιούσης καρδίας του. Καί άνέρχονται εις εκα
τοντάδας, ε.ς χιλιάδας ολας οι ουτω ανα τάς διαφόρους πό
λεις του Νέου Κόσμου έγκατεστημένοι Λάκωνες, οί άπορφα- 
νοΰντε; την τόσον άραιώς κατοικουμένην χώραν μας, τάς τό
σον ολίγον καλλιεργημένας εκτάσεις μας, τό τόσον άσθενώς ά- 
νεπτυγμένον έμπόριόν μας, τόν τόσον κακώς έκμεταλλευόμε- 
νον πλοΰτον μας.

Α,πά τας σκοτεινάς αύτάς σκέψεις μου μέ άπέσπασεν ό ό- 
£ΰς ήχος τοϋ ήλεκτρικοΰ κώδωνος. Ήτο ό πρώτος τοΰ δεί
πνου. Μόλις ειχον δέκα λεπτά διά τόν πρός τούτο καλλωπι
σμόν μου. Ηγέρθην νευρική, πυρέσσουσα, δύσθυμος. Θά έ- 
προτιμων νά μη φάγω τήν εσπέραν αύτήν. Διά μίαν στιγμήν 
μάλιστα άπεφάσισα νά ριφθώ ει’ς τήν κλίνην μου καί νά άπο- 
στείλω τήν μαύρην θαλαμηπόλον, —ήτις ήλθε νά ζητήση δια- 
ταγας μου—νά είδοποιήση κάτω, ότι δέν θά δειπνήσω, ένεκα 
κακοδιαθεσίας. Άλλ’ έσκέφθην ότι θά άνησύχουν άδίκως τήν 
ευγενή αύτήν οικογένειαν, τήν τόσα δείγματα ειλικρινούς 
συμπάθειας και εκτιμησεως παρασχοΰσαν μοι.

Εσυρα λοιπον την άπά τοΰ τοίχου παρά τό παράθυρον ά- 
νηρτημενην χρυσήν άλυσον, καί παρευθύς δι’έλαφράς ηλεκτρι
κής έκπυρσοκροτήσεως τό φώς μετεδόθη εις τούς πρό τοΰ καλ- 
λωπιστηρίου μου λαμπτήρας.

Πρό τοΰ κατόπτρου μου μόλις ήδυνήθην νά συγκρατήσω 
κραυγήν έκπλήξεως. Οι οφθαλμοί μου ήσαν έρυθροί. Είχον 
κλαύσει χωρίς νά τά έννοήσω, χωρίς νά τό αισθανθώ. Υπάρ
χουν στιγμαί τοιαύτης τής άνθρωπίνης ψυχής πιέσεως, τοι- 
αύτης ήθικής καταπονήσεως, ώστε νά χάνωμεν πάσαν ιδέαν 
τής σωματικής ημών ύποστάσεως. Πολλάκις ένφ έχομεν τούς 
οφθαλμούς ανοικτούς ούδέν τών πρό ήμών συμβαινόντων βλέ- 
πομεν. Αλλοτε γελώμεν, όταν έχωμεν διάθεσιν νά κλαύσω- 
μεν, η κλαιομεν αντί νά γελώμεν.

Ολα αυτά τα έχω αίσθανθή, τά έχω ύποστή. Άλλά νά 
κλαυσω τοσον, χωρίς καν νά τό ύποπτευθώ, αύτό μοί συνέβη 
διά πρώτην εις την ζωήν μου φοράν.

Μετ’ ολίγας στιγμάς εύρισκόμην εις τήν θέσιν μου παρά τήν 
φιλόξενου τής νέας φίλης μου τράπεζαν. Καί εκείνη κατά τήν 
εσπέραν αύτήν μοί έφαίνετο νευρική. Άνέμενέ τινα, δστις έ- 
βράδυνε νά έλθη. Αίφνης εις βήματα άκουσθέντα παρά τήν 
κλίμακα ανεσκίρτησε. Διά πρώτην δέ φοράν, άφ’ ής παρ ’αύτή 
εφιλο,ενουμην, ήγέρθη τής τραπέζης καί εδραμεν εις τήν πρό 
τού εστιατορίου αίθουσαν.

M jis j î iK a v iç  π ε ν θ ε ο ά .

Μέ άγκάλας άνοικτάς, μέ φιλήματα άληθώς μητρικά, μέ 
θωπευτ,κας γλυκείας έπιπλήξεις έδέχετο νέαν κόρην, ή όποια 
ειχε βραδύνει, και ην τόσον άνυπομόνως άνέμενον. ΊΙτο ή 
ν«μφη τής κ. Coonley, ή μνηστή τοΰ υίοΰ της.

Τότε μόνον παρετήρησα, ότι ή τράπεζα έφερέ πως έορτά- 
σιμον όψιν, ότι τά άνθη τοΰ εστιατορίου ήσαν περισσότερα καί 
ώραιότερα, ότι φαγητόν καί γλύκισμα νέον προσετίθετο εις τό 
σύνηθες mena, ότι καί αύτή ή οικοδέσποινα ήτο πολυτελέ
στερου τοϋ συνήθους ένδεδυμένη.

θά ύποθέσνι βεβαίως ή άναγινώσκουσά με ότι ή νύμφη αύτή 
θά ήτο θυγάτηρ εκατομμυριούχου τινός, ή θά κατήγετο τού- 
λάχιστον έξ έπισήμου τινός οίκου, ή τό κάλλος της θά ήτο έ- 
ξαίσιον, όπως τόσον πανηγυρίζεται ΰπό τής πενθεράς, καί τοι- 
ούτων άξιοΰται τιμών καί έγκαρδίου υποδοχής.

Τίποτε έξ όλων αύτών. ΤΗτο άπλούστατα θυγάτηρ πτω- 
χοΰ καλλιτέχνου, ορφανή μητρός, μόλις εύειδής, καί δειλή 
ολίγον, πράγμα άσύνηθές πως καί σπάνιον διά τάς νέας ’Α
μερικανίδας. Άλλά δι’ όλα αύτά ήτο έτι προσφιλεστέρα εις 
τήν μητέρα τοΰ μνηστήρος της.

Μήπως έγώ, μοί έλεγε βραδύτερου, δέν θά τή χρησιμεύσω 
ώς μήτηρ; καί δέν οφείλω νά τή παράσχω τάς θωπείας, τάς 
οποίας ποτέ δέν έγνώρισε; Μήπως δέν είναι έκείνη, ήν ό αγα
πητός μου υιός εξέλεξε διά σύντροφον τής ζωής του, ή πρώτη 
γυνή, ής ό αγνός καί εύγενής έρως έκαμε τήν καρδίαν του νά 
αίσθανθή τό μέγιστον καί ώραιότατον τών ανθρωπίνων αι
σθημάτων ;

Ώστε είναι γάμος έξ έρωτος, είπον.
Εξ έρωτος καί έξ έκτιμήσεως. Έγνωρίσθησαν άπό μικρά 

παιδιά. Ό υιός μου ήτο δέκα εξ ετών, ή Έλλεν δέκα τεσσά
ρων. Ό πατήρ της έδίδασκεν εις τά παιδιά μου κλειδοκύμ
βαλου, καί άπό καιροΰ εις καιρόν μάς έφερε τήν μικράν του 
κόρην νά παίζγ) μετά τών ίδικών μου.

Ό χαρακτήρ τοΰ παιδιοΰ αύτοΰ μοί ήρεσκεν υπερβολικά. 
Ήτο εύφυές, εργατικόν καί μέ καλήν θέλησιν. Δέν είναι εύ
μορφη, ώς βλέπετε, άλλ’ είναι τόσον γλυκεία, τόσον θωπευτι
κή, έχει τόσον εύμορφην ψυχήν, ώστε ό υιός μου τήν αγαπά 
ώς τρελλός. ’Εννοείτε ότι έβοήθησα πολύ αύτό τό αίσθημα, 
εύθύς ώς είδον ότι οί χαρακτήρες τών παιδιών αύτών συμβι
βάζονται. Προσεκάλουν διά τούς θερινούς μήνας τήν μικράν 
εις τήν έξοχήν μου, «αί έκεί ένώ έπαιζον, έμελέτων, έψαλλον 
καί έχόρευον τά παιδιά αύτά μαζύ, έυαθαν καί ν’ άγαπώνται 
χωρίς νά τό έννοήσουν.

"Οταν ώμίλησα περί τοΰ αισθήματος αύτοΰ εις τάν υιόν 
μου ήτο δέκα οκτώ έτών. Έπρόκειτο ν’ αναχώρηση διά τήν 
συμπλήρωσιν τών σπουδών του. Προσπάθησε νά έργασθής κα
λώς, τφ ειπον, ίνα μάς έλΙης ταχύτερα. Μή λησμονής ότι θά 
σε περιμένη καί ή "Ελλεν.

Ήτο τό καλλίτερου φυλακτόν, τά οποίον ήμποροΰσα νά τοΰ 
δώσω κατά τών κινδύνων, οί οποίοι άναμένουν τούς νέους τούς 
διά πρώτην φοράν άπομακρυνομένους τής μητρικής στέγης. 
ΠαρήλΟον έκτοτε τρία έτη. 'Υπήρξε τό πρότυπον καλοΰ μαθη- 
τοΰ, ©ιλοστόργου υίοΰ καί περιπαθώς άγαπώντος μνηστήρος.

Ή "Ελλεν έδώ είργάσθη έπίσης καλώς. Είναι άρίστη φιλό
λογος καί γράφει ώραίας κριτικάς μελέτας εις δύο ’Εφημερί
δας. Κερδίζει εκατόν πεντήκοντα δολλάρια τόν μήνα, καί έχει 
τήν εύχαρίστησιν καί τήν άξιοπρεπή υπερηφάνειαν να προετοι- 
μάζη, ούτω, ό,τι χρειάζεται εις πάσαν κόρην διά τόν γάμον της.

Σήμερον έχει τήν εορτήν της. Εϊξεύρετε τί δώρον μοί έζή- 
τησε διά τήν ήρ'έραν αύτήν. Νά τή ύποσχεθώ, ότι θά πεισω 
τόν υιόν μου νά τής έπιτρέπη να γράφη και μετα τόν γάμον
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τη ς, πάντοτε έπί πλήρωρύ). Τά, χρήαχτα. αύτά θά [AOt χρητι- 
ρ/.εόσουν διά τάς φιλανθρωπικά; [¿ου υποχρεώσεις, ¡¿οι είπε

Καί της τό ύποσχεθητε ;
Βεβαίως, δ ιατί όχι ; Ά φ ο ϋ  τό κάρχνω καί εγώ έπί είκοσι

, V ̂  ϋ _πεντε ηοη ετη.
Καί χωρίς νά χάσιρ καιρόν ηνοιξε ¡¿ιαν βιβλιοθήκην, εζηγα- 

γε δύο ογκώδεις, ώς ¡¿εγάλα λεξικά τόμους, των όποιων αί σε
λίδες άπετελουντβ έκ λευκοϋ χάρτου, καί έπ αυτών ειχον 
συγκολληθη διάφορα τεμάχ ια  έντυπα, άπεσπασμενα άπά εφη
μερίδας. Ύπηρχον εκεί ύπέρ τά  χίλια άρθρα καί μελε'ται δη- 
σιευθεϊσαι κατά καιρούς εί; διαφόρους εφημερίδας ύπό τό κύ
ριον μόνον ονομα της φιλοξενούσης με. Η τιμη έκαστου των 
άρθρων τούτων έσημειοϋτο ύπ’ αυτό. Τά των πρώτων ετών 
έποίκιλλον άπά ενός μ έ χ ρ ι  πέντε δολλαρίων, τά  του τελευ
ταίου άπό τών είκοσι πέντε εως τρ ιάντα .

“Ηνοιξε τότε καί τό βιβλίον της φιλανθρωπίας. « Ιδου μοι 
ειπεν οί λογαριασμοί μου μέ τούς δυστυχείς». Κ αι εις έκαστον 
έτος υπήρχε κονδύλιον πεντακοσίων εως χιλίων δολλαρίων, έν 
ώ έσημειοϋτο, ε ίσ π ρ α χ θ ίτ τα  εκ τής σ υγγρ αφ ικής εργασ ία ς  
ριου. Οί δημοσιογράφοι έδώ κ,ερδιζουν πολλά χρήματα. Δ ιατί 
νά δωρήσω εις αυτούς τά  χρήματα αύτά , τά  όποια τόσους 

άνεκούφισαν δυστυχείς.
Εις τό βιβλίον αύτό της φιλανθρωπίας ερριψα, ενώ έκεινη 

ώμίλει, βλέμματα περίεργα, φυλλομετρούσα αύτό μετά προσο
χής. ‘Υπήρχε κονδύλιον ποσοστών 10  ojo επι τώ ν εισοδημά
των της ατομικής της περιουσίας, ην εκληρονόμησε μετά τον 
θάνατον του πατρός της" υπήρχε κονδύλιον ποσοστών έκ της 
περιουσίας του συζύγου της καί κονδύλιον ποσοστών 10  ο]ο 
έκ τών κερδών τών ηδη έν ένεργεία μηχανουργικών εργοστα
σίων της. ‘Υπηρχον ίόιαιτεραι μερίδες δια τα  διάφορά φ ιλαν
θρωπικά σω ματεία, ίδιαίτεραι μερίδες διά τούς πτωχούς συγ
γενείς, ίδιαίτεραι διά τάς οικογένειας, τάς όποιας αυτοπρο
σώπως έβοήθει, μερίδες διά τούς νέους καί τάς νεάνιδας, άς 
έξεπαίδευε, μερίδες διά τάς βιβλιοθηκας, άς ίδρυσεν έν τω  
χωρίιρ, έν ώ ή θερινή έπαυλις της, μερίδες δια τούς εργάτας 
καί έργάτιδας τών γαιών τη ς. ’Ιδιαιτέρα μερίς τών πτωχών, 
τούς όποιους τά  τέκνα της έβοηθουν.

Οϋτω ή φιλανθρωπία συστηματικώς καί λογικώς έξασκου- 
μένη, άπηλλαγμένη'του ποταποΰ έλατηρίου τής υστεροφημίας, 
αποδίδει εις ηθικήν χαράν καί τής καρδιάς άληθή άπόλαυσιν, 
ο ,τ ι έντελώς άρνοΰνται εις τούς κατά τύπους μόνον και κατ  
έπίδειξιν φιλανθρώπους αί έπί τών πολυτελών μεγάρων χουσαί 
τών ονομάτων έπιγραφαί, οί άτεχνοι γυμνόποδες ανδριάντες 

καί αί ούρανομήκεις άνκθηματικαί στήλαι.

Α Ι  Ε Α Α Η Ν ΙΑ Ε Σ  Κ Α Ι  Τ Ο  Π Ο Α Γ Τ Ε Χ Ν Ε Μ
Μετά τό Πανεπισιήριον τό Πολυτεχνεϊον ανοίγει τάς πύλας 

του εις τό γυναικεΐον φΰλον. Οί άγώνες μας ουτω στέφονται 
ύπό επ ιτυχίας. Α ί Έ λληνίδες αί τόσα κατά τά  τελευταία  έτη 
πχρασχοϋσαι δείγματα τής καλλιτεχνικής ιδιοφυίας των, δύ- 
ναντα ι νά τελειοποιώνται εις την τέχνην, άφοΰ τά ΙΙολυτε- 
χνεϊον, δ ιαταγή τού Υπουργείου τής Παιδείας, ιδρύει από
τοΰδε καί γυναικείας σχολάς.

Ό  κ· Καλλιφορνάς είναι άξιος συγχαρητηρίων διότι δεν

έλησμόνησε κατά την πρώτην ταύτην υπουργικήν του περίο
δον τό γυναικεΐον φΰλον, τό όποιον άπειρον καί θερμήν τ φ  α 
πονέμει τήν ευγνωμοσύνην του.

Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι  ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΕΣ

Βιογραφία Δη μητριόν» X. Λεβίδη. Έςεδόθη εις έπΐτομον φυλλά- 
διον άνατυπωθείσα έκ του Ημερολογίου τής Ποικίλης Στοάς, βιο- 
γραφική μελέτη του αοιδίμου άνδρός Δημητρίου Αεβίδη. ' Υπήρςεν 
ουτος εν τών τελευταίων λειψάνων τής όσημέραι έκλειπούσης γενεάς, 
ήτις εθηκε τα πρώτα θεμέλια του νεοσύστατου τότε ελληνικού βασι
λείου. Κατηνάλωσεν όλον τον βίον του, μετ αυταπαρνηοεως και εν
θουσιασμού έογασθείς, ύπέρ τής προόδου τής χώρας. Δεν δπαρχει σχε
δόν σοοαατείον Ιν 'Ελλάδι, ύπέρ του οποίου ό Δ. Λεβίόης δεν ειργα- 
σθη είτε ώς Ιδρυτής, είτε ώ ; διοργανωτής. Εις τήν αποκλειστικήν 
S’ αύτοΰ προτοβουλίαν οφείλεται ή σΰστασις του τόσον ευεργετικού 
μετοχικού ταμείου τών ύπαλλήλων, ώς ύπήρξεν εις τών πολυτιμότε
ρων παραγόντων του ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, του όποιου έπί είκοσιν 
έ ; συνεχή έτη έχρημάτισε πρόεδρος. Τόσον παρά πάντων ήτο άνε- 
γνωρισμένη ή περί τα λογιστικά καί τά οικονομικά τοΰ κράτους δεινό— 
της το8 άνδρός, ωστε καί ύπό τον βασιλέα Οθωνα και ύπό τόν βασι
λέα Γεώργιον τρις έξελέγη ύπουργος τών Οικονομικών, δικαιώσας τήν 
περί αύτοΰ έκτίμησιν τής 'Ελληνικής κοινωνίας. Απεβιωσε γέρων, 
άλλ ’ εργαζόμενος μέχρι τών τελευταίων αύτοΰ στιγμών, καταλιπών 
ούτω μνήμην σεβαστήν καί προβαλών εαυτόν τελειον προς «πομίμησιν 
παράδειγμα προς τούς υιούς αύτοΰ, τούς βαίνοντας έπί τά ίχνη του.

Ε σ τ ία .j'H  συνάδελφος 'Εστία άγγέλει τήν εις ημερήσιον φύλλον 
έκδοσίντης ύπό τόν αύτόν τίτλον καί διευθυντήν τόν κ.Δροσίνην. Τό νΰν 
περιοδικόν θά έκδίοεται τότε άνά δεκαπενθήμερον με ύλην ώς καί σή
μερον καθαρώς φιλολογικήν. Εύχόμεθα εις τήν νέαν συνάδελφον έν τώ 
πολιτικώ σταοίω επιτυχίαν ανάλογον τής έν τώ φιλολογική.

'Ιστορία τής Οικογένειας Μεταξδί. Παρά τοΰ ευπαιδεΰτου εν Κε
φαλληνία ίατροΰ κ. Ε. Κ. Μεταςά έςεδόθη ώραία καί έκτενής μελέτη 
έπί τής πολιτικής καί κοινωνικής δράσεως τοΰ εύγενοΰς οίκου Με
ταςά, ού πλείστα μέλη σπουδαιότατου διαδραματίζουν μέρος έν τη 
καθόλου ιστορία τοΰ τόπου των καί τής όλης πατρίδος.

‘Ο κ. Ε. Μεταςας ήρυσθη πάσας τάς πληροφορίας του έ; έπισή- 
μων οικογενειακών εγγράφων καί παραδόσεων, αναπτύσσει δέ γλαφυ- 
ρώς καί καλλιεπώς σύν τή ιστορία τής οικογένειας Μεταζά την ιστο
ρίαν αύτής τής νήσου Κεφαλληνίας, καθιστών ούτω τό έργον του πο
λύτιμον διά πάντα “Ελληνα, ιδία δέ διά τούς αμέσως ενδιαφερομένους 
Κεφαλλήνας, ο'ίτινες πολλά ’έχουν νά διδαχθούν έ; αύτοΰ.

'Ιστορίες τοΰ Γεαννον» ’Επαχτίτη Εις διάλεκτον έντελώς Σου- 
λίωτικήν έζεδόθη παρά τοΰ Γιάννου ’Επαχτίτη βιβλιάριου περιέχον 
ώοαΐα ποωτότυπα διηγήματα μετά πιστότατων περιγραφών τών ηθών 
καί εθίμων τοΰ Σουλίου. Τό μικρόν βιβλιάριου αποπνέει άγριον ποιη
τικόν άρωμα, πρωτοτυπίαν θαυμασίαν έν τή αφελεϊ Ιςωτερικεύσει 
πολλών καί ώραίων αισθημάτων καί ιδεών.

ΤΡ άδίχημα τής Λίγαιαίας. Παρά τοΰ κ. Νικολάου Στράτίυ, δι- 
δάκτορος τοΰ Δικαίου έζεδόθη ύπό τόν άνω τίτλον ώραία μελέτη δια- 
κρινομένη διά τον πλούτον τών νομικών γνωσεων και τό ευμεθοόον 

I τής έπεςεογασίας τών προς το θεμα τοΰτο σχετιζομενων ζητημάτων. 
Τό μυστήριον τής μακροβιάτητος. Παρα τοΰ κ. Γ. Εμαρ αγ

γέλλεται ή έκ τοΰ γαλλικού μετάφρασις τοΰ ύπό τόν άνω τίτλον συγ
γράμματος τοΰ ίατροΰ Saffray. Γό βιβλιον τοΰτο τιμάται ορ. 2.

 ----

ΙΙΟ ΙΚΙΑΑ
Γυνή δημοτική γραμματεύς. Τό δημοτικόν Συμβούλιου τής πο- 

λεως Jauche έν Βελγίω ώνόμασε γραμματέα τοΰ δήμου νέαν γυ
ναίκα, έκτελοΰσαν μετά παραδειγματικής ακρίβειας τα νέα καθή
κοντα της.

Γυνή μέλος Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Έ ν τώ Πανεπιστη-
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μ,ίο τής Aucklaud πολεως τής Νεας Ζηλανδίας διωρίσθη μέλος τής 
Πανεπιστημιακής Συγκλήτου ή μιςς Μαργαρίτα Λίλιαν ’Έδγκερ.

Γυναίκες εκλογείς. Διά πρώτην φοράν αί γυναίκες τής Νέας Ζη
λανδίας προσήλθον εις εκλογας αντιπροσώπων τοΰ έθνους, γενόμεναι 
οεκται εις τόν τοπον τής ψηφοφορίας μ ετ ’ένθουσιαδών ζητωκραυγών. 
ΙΙασαι εδωκαν λευκήν ψήφον ύπέρ τών βουλευτών τής tempérence.

Γυνή τμημςετάρχης τής Δημοσίας ’Εκπαιδεΰσεως, Εις τήν επι
κράτειαν τής Jobas των Ηνωμένων Πολιτειών έζελέγη εις τάς έκ- 
παιδευτικας εκλογας τμηματαρχης τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως ή μίςς 
Bell Meek. Η κυρία αυτη είναι φανατική ύπέρμαχος τών γυναικείων 
Δικαιωμάτων.

Παράατασις αποκλειστικώς γυνα ικ εία . Τόσον σπουδαίου μέρος δια
δραματίζουν αι γυναίκες έν ’Αμερική καί τόσον τυγχάνουν συμπαθειών, 
οίστε ή διεύθυνσις τοΰ Palmer’s Theatre έν Νέα 'Γόρκη έόωκε κα τ ’ 
αύτας παράστασιν, έν ή μόνον γυναίκες έλαοον μέρος, ύποδυθείσαι καί 
αύτα τα μερη τών άνδρών έν τή κωμωδία τοΰ Σαιζσπήρου "Οπως 
σας apear). Συμβαίνει δηλαδή ακριβώς τό αντίστροφον τιόρα έκεί, του 
ό ,τι συνεβαινεν εδώ προ έτών, οτε οί άνορες ύπεούοντο γκναικεία πρό
σωπα.

Ρωσσίοες ιατροί φελοδωρούμεναι ύπΟ τής αύτοκρατείρας. 'Η
αυτοκρατειρα τής Ρωσσίας άπέστειλε πλουσιώτατα δώρα προς τάς γυ
ναίκας ιατρούς κ. Μαρίαν Ενρωτ, Ζιναιδα Έλζίνα, ’Λλεζάνδρα 
Ρουμιαντσεβα, Ράϊσα ΙΙαυλοφοσκάία και Λουδμήλα Παυλίνοβνα εις 
ενοειξιν ευγνωμοσύνης δ ι’ ί'σας παρέσχσν ύπηρεσίας εις τό έν Πετρου- 
πολει νοσοκομείου τοΰ 'Αγίου Γεωργίου.

Γυνή διευθόνουσα φιλανθρωπικόν τμήμ,α του δήμου d’AuVELAIS, 
διωρίσθη ή Εύγενεία Σασγιέ παμψηφεί.

Σ Τ Ν Τ Α Γ Α Ι
Μακαρόνια σάλτσα. Κατασκευάζετε τό σύνηθες όπτόν βόειον, τήν πρός 

τα οπίσω οηλαδή λωρίδα τοΰ μηροϋ, τρυποϋσα αυτήν μέ σκελίδας σκόρδου καί 
αρωματικών και ψήνουσα με πέντε-ές κρόμμυα ολόκληρα, μέ ανάλογον βοό- 
τυρον και αλατοπίπερου, μέ ολίγον καρότον, μέ δεμάτιον μαϊντανό, με δύο 
φύλλα όαφνης και με αρκετήν τομάταν, "ίνα είναι έτοιμον και τό ψητόν καί 
ή σάλτσα, ανάγκη νά σιγοψηθοϋν επί τέσσαρας ώρας.

Θέτετε τότε εις μεγάλην χύτραν πολύ ϋδωρ καί βράζετε αύτό έπί δυνατής 
πυράς. Ρίπτετε τά μακαρόνια σας μόλις ¿λίγα λεπτά πρό τοϋ γεύματος. Έάν
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Η ΒΑ ΣΙΛ ΙΣΣΑ  TO T Χ Ρ Γ Σ Ο Τ

«Σθ' τό ε·.πα προ πολλοΰ—xat εννοείς δτι δέν μετεβαλσ γνώμην εκτοτε,— 
ή πτωχία μαζή σου μου είναι χιλιακις προχιμοτ&ρα άπό τα έχατομίαύρια τών 
άλλων.

»”Ω θεέ μου ! · . . ά; εξαχολουθτ)? νά μέ ά/απας, χαΐ άδιαφορώ δι’ δλα τά 
άλλα* Τί εινε αυτά άπέναντι τής Ιδέας τοΰ νά σέ άποχωριοθώ ;

»Δέν σκέπτεσαι χατά τόν ίδιον τρόπον χαΐ συ ;
—νΩΛ! ναι, εψ-θΰρισε, άλλά δέν αντέχω νά σέ βλέτω νά ύποφέρτ\ς τόσα.
Και ήτο άλ/,θώς γεννα ία  I
Μόλις ήρχισε νά άναλαμβάνη, οτε ή μέραν τινά εΤχ εν έξ-:λθει πρδς προμή

θεια; τών άναγχαίων, ήκουσε χατά τόχην δτι εις τι τυπογραφείον ύπηρέτουν 
και γυναίκες, είτε ώς στοιχειοθέται, είτε ώ ; έργάται διπλόνουσαι τά τυτογρα- 
φιχά φύλλα·

Ά μα ήσθάνθη ότι είναι άρχε:ά καλλίτερα και Ικανή νά άνθέςτβ εις μεγά
λους δρόμους, Ι;ή/θε τοΰ οικήματος άμέσω; μετά τήν άναχώρησιν τοΰ Ά ν- 
δρεου, και οιέτριξε τα τυπογραφεία τών Παρισιων πρός άναζήττ,σιν έργασίας.

’Επέτυχε νά γίνη δεκτή εις έν έκ τούτων.
’Εννοείται δτι ώς γυνή καλώς έκπαιδευθείσα, καί χάρις εις τήν έπιμέλειαν 

ήν κατέβαλλε, δέν εβράδυνε νά κατασταθή κάλλιστος στοιχειοθέτης.
Αί λεπταί της χείρες άπέκττ,σαν ταχέως έκτακτον έπιτηδειότητα καί έτρε- 

χον μετα καταπληκτικής ευκινησίαςΙπΙ τών θηκών, εις ας είνε τοποθετημένα 
τά διάφορα στοιχεία τοΰ άλφαβήτου.

Άπό τίνος καιρού ό Άνδρέας δέν Ιπέστρεφε τήν μεσημβρίαν εις τήν ο ίκ ίαν 
Επρογεύάτο εςω όπως, οπως. Ουτω δέν ειχε παρατηρήσει κάν ότι ή σύζυγός 

του άπουσίαζε ναθ’ δλην τήν ήμέραν.
'Εσπέραν τινά. ά'μα ουτος είσήλθε εις τό πτωχικόν οίκημά του, ή Τερέζα 

ερρίφθη εις τόν λαιμόν του, κλαίουια από ευχάριστησιν.

η φωτ:α είναι πολύ δυνατή καί άφθονου τό νεφόν τά μακαρόνια βράζουν ΐντά 
μόλι; 8 λεπτών. Τά αδειάζετε εις τό τρυπητόν καί τά άφίνετε νά χύσουν ολον 
τό νερον τιον. Τοτε έχετε ξυμενον άνά δύω ίσα μέρη τυρί παρμεζάνας καί κε
φαλοτύρι. Τά αναμιγνύετε, στρώνετε εις τήν πιατέλαν σας έναλάξ τυρί καί μα
καρόνια, χύνετε επ’ αυτών καθ’ όλ«ς τάς διευθύνσεις τήν σάλτσαν τοϋ κρέατος, 
καίετε ολίγον βούτυρον, τά βρέχετε καί σ*ρ6ίρετε άς πρώτον πιάτο.

Μακαρόνια σοϋ φούρνιου. Τά ετοιμάζετε ώς άνω μέ τήν διαφοράν 
οτι τα στρώνετε μέσα ε’ις καραβάναν, κτυπάτε 5 - 6  αυγά καί τά χύνετε έπ ’ 
αότών και μετά ταϋτα τά στέλλετε εις τόν φούρνον. "Οταν κάμουν κρούσταν 
κόκκινην τά αποσύρετε.

Μακαρόνι* με κημάν. Τά ίτοιμάζετε ώς τά μακαρόνια μέ σάλτσαν,
μέ τήν διαφοράν, ότι έχετε καβουρδίσει κημάν καί στρώνετε εναλλάξ εις τήν 
πιατέλλαν σας μακαρόνια, τυρί, και κημάν. Κατά τινας τά μακαρόνια, κημά 
είναι καλλίτερα χωρίς σάλτσαν, μόνον μέ βούτυρον καϋμένον.

Μακαρόνια νηστήσιμα. Λυόνετ; 4—5 σαρδέλας άλμυράς χαλά καθα
ρισμένος καί τάς αναλύετε εις σάλτσαν, ήν κατασκευάζετε μέ λάδι, ντομάτας 
φρέσκας, χρομυδάχια, μαϊντανό, σκόρδον, 2 φύλλα δάφνης, αλατοπίπερου. 
"Οταν βράσουν όλα αύτά καλά, προσθέτετε τάς σαρδέλας σας λιωμένας, ¿λίγα 
μήδια καθαρισμένα, όλίγα τεμάχια βρασμένου καί καθαρισμένου άστακοϋ ή 
καραβίδας, και όλίγα μανιτάρια ψιλοκομμένα.

Βράζετε τότε τά μακαρόνια σας ώς άνω, τά άποστάζετε, τά σερβίρετε καί 
έπ’ αυτών χύνετε τήν σάλτσαν σας·είναι γευστικώτατα και όρεχτικώτατα.

Μακαρόνια Παστίτσο. Βράζετε τά μακαρόνια σας μετρι'ως εντός ζωμοδ 
κρέατος. Ίδεαιτέρως κοκκινίζετε καί ψήνετε μέ άφθονου τομάταν τόν κημάν 
σας, ό όποιος οϋτω μένει μέ πολλήν σάλτσαν καί μαλακός. Βράζετε χωριστά 
καί έν μυελόν βόειον, τό όποιον καθαρίζεται καί κόπτετε εις φέτας. ’Αποστα
λάζετε καλά εις τό τρυπητόν τά μακαρόνια σας, στρώνετε μέσα εις βαθουλίν 
φόρμαν βουτυρομένην ή εις μικρόν τεντζεράκι τά φύλλα σας, τά όποια αγο
ράζετε άπό τό ζαχαροπλαστείου, έάν δέν εϊξεύρετε νά τά κατασκευάζητε ψιλά. 
Έχετε ξόσει ιδιαιτέρως άρκειόν τυρί παρμεζάνας καί κεφαλοτύρι. Θέτετε τότε 
εντός μεγάλης σουπιέρας τά μακαρόνια σας. Χύνετε μέσα εις αύτά τό ξυσμέ- 
νον τυρί σας, τόν κημάν μέ όλην τήν άπά ντομάταν σάλτσαν του, τά μυαλόν 
κομμένου εις λεπτάς φέτας καί χτυπάτε καί 8—10 αυγά τά όποια χύνετε έπί- 
σης. ’Αναμιγνύετε όλα αύτά καλά καί κενόνετε τά μίγμα σας μέσα εις τήν μέ 
φύλλα στρωμένην φόρμαν σας. Καίετε άρκετάν βούτυρον, τό χύνετε έπ’ αυ
τών, σκεπάζετε μέ φύλλα, βουτυρόνετε αυτά άνωθεν καί τά στέλλετε εις τόν 
φούρνον. Όταν αοκκινήση χαλά είναι ϊτοιμον. Τό έξάγετε Ιχ τής φόρμας και 
σερβίρετε. Είναι θαυμάσιον.

^ΐΛστίτσ^ο με πουλάκια . ’'Εχετε πιτσοανάκια ή’ τσίχλαις παχειαίς. 
Τάς καθαρίζετε, άφαιρεΤται τά έντόσθια καί τάς κοκκινίζετε μέ βούτυρον.' Έ 
πειτα τά ψήνετε ολόκληρα μέ όλίγην ντομάταν καί τά άφίνετε μέ τήν σάλτσα*

—^ΑΙ τώ είπε. εις τό έξης δέν θά είμαι έντελώς ά/ρησ-σν δν, ποοωρισμί- 
νον να εξοοευω τά χρήματα,τά δποϊα κερδίζεις μετά τόσου κόπου καί αόνίου 
θά σέ βοηθώ καί έγώ καί θά συντελώ εις τήν συντήρησιν τοϋ ο?κου ή'μών ’

« Κύτταξε I ■ · . Ιδού είκοσι τέσσαρα φράγκα . · · τά ποώτα χρήματα τά 
όποια κεροιζω μέ τον κόπον μου ! *

Καί συγχρόνως έθετε εις τήν χεϊρά του έν λουδοβίκειου καί τινα κερμάτια- 
«Τί θέλεις νά εΐτιης ; Δέν σέ έννοώ · · . διόλου δέν έννοώ· Ποϋ ηύρες αύτά 

τά χρήματα ; Πώς τά έκέρδισες ;
Καί ή Τερέζα τότε, έχουσα πάντοτε τόν βραχίονα περί τόν τράχηλόν του 

τώ διηγήθη λεπτομερώς τά πάντα. ' *
Καί παρενεβαλλε κάθε τόσον τρυφερά φιλήματα εις την διήγησίν της, καί

έν τρελλή χαρα τώ έλεγεν πόσον ευχάριστου τή ητο τό έπάγγελμα εις τό 
οποίον κατεγίνετο, ότι τοΰτο δέν τήν έκούραζε διόλου, ότι τουναντίον ητο δια- 
σ/έδασις πραγματική δ ϊ αΰτήν ή διαμονή της έν τώ τυπογραφείω, έν μ='σω ' 
τόσον άλλων νεαρών Ιργατιδων, αϊτινεςήσαν δλαι πΐιλϋ άξιάγάπτ,τόι χάί'τή 
Ιφέροντο φιλιχώτατα. 1

Καί ¿κείνος. . . τ ί νά είπή, καί τί νά κάμη. 
ν£κλαΐ£\·, όλονέν, καί ¿πανελάμβανε.
—Σύ I . . . σύ ! - · . Χύ ή κόρη τοΰ χόμητος δέ 'Ροσεβέλ . .. νά χαταν-

τήσης κοινή έργατις . . καί τούτο έξ αιτίας μου !
— Καί μήπως δέν έργάζεσαι καί σύ, δ μαρκήσιος δέ Ϊαίν-Ζάν δ’ Άνζελΰ ■ 

τώ είπεν έκείνη ΰπερηφάνως. "Οταν έργάζεται ό άνήρ, πρέπει καί ή γυνή νά 
έργάζηται!

«Μέχρι τής ημέρας καθ' ήν, —διά τής έργασίας σου, έννοεϊται, —θά κατα- 
σταθώμεν πλούσιοι, άφινέ με καί έμέ νά καταγίνωμαι ε’ις τίποτε. Μή θελή- 
σης νά μέ στερήσης τήν μεγίστην αύτήν εύχαρίσττ,σιν νά ύψωθώ μέχρι τίνός 
καί νά είμαι, οπως καί^σύ, άξία νά κερδίζω” τόν άρτον τής ήμέρας·

Ά λλ ’ ό άγων αυτός ήτο ύπέρ τάς δυνάμεις της.
Άτελώς θεραπευθεϊσα έκ της τελευταίας αύτής νόσου, δέν έβράδυνε νά ίδη 

τας δυνάμεις αυτής μειουμένα; μικρόν κατά μικρόν. 'Ο τυφοειδής πυρετός 
Ιμάστιζε τήν συνοιτίαν. Ή Τερέζα προσεβλήθη ε’κ τών πρώτων.

Ο, Ανδρέας ήθέλησε νά τήν_νοσηλεύση ώς Ιπραξε τοΰτο κατά τόν τοκετόν 
της, άλλ’ ο προϊστάμενός του είχε χάσει χρήματα, είχε γίνη άπαιτητικός καί 
ιδιότροπος, ναι τώ έδήλωσεν οτι ή έπρεπε νά έργάζηται παρ’ αύτώ ή νά δια- 

κόψη τήν Ιργασίαν.
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τ ω ν .  Β ρ ά σ τ ε  ιδ ια ιτέρω ς εις γάλα  ή κα ί εις νερόν μακαρόνια σ π α γ γ έ το νή  χον- I 
δρόν φιδέ κα ι ¿ σ τ α λ ά ζ ε τ ε .  Ξ ύετε τυρ ί παρμ εζά να ς. Κ τυπ ατε 5 - 6  α υγα , τα  I 
ανακατώνετε μέ τόν φιδέ σας, κα ί μέ τ^ν σάλτσαν τω ν  πουλ ιώ ν κ α ί.μ έ  τό τυρί. I 
θ έ τ ε τ ε  μέσα ε ί ; φόρμαν Ιξ εκείνω ν α ί όπο ΐαι άφίνουν ε ις  τό μέσον κενόν. I 
Λ αμ βάνετε τότε άνά έν τά  πουλάκια  κα'· τά  τοποθετείτε έκ δ ια λε ιμ μ ά τω ν ορθά I 
ε ί ;  το μεταξύ του φ ιδέ. Ο υτω  εάν ή φόρμα σας δέν είνα ι πολύ μικρά τοποθε- I
τ _Γτε β  7 τά  όποια πανταχόθεν σκεπάζονται από φ ιδέ, πλην τω ν  μ ικρών κε- I
φ α λώ ν  τω ν . Τ ά  χ α ’ετε με βούτυρον κα ι τά  βάζετε δ ι’ ολίγα  λ επ τά  εις τόν I

φούρνον. ,
Μ α κ α ρ ό ν ι*  μ ά  κ ρ έ α ς .  ’Α γοράζετε μακαρόνια π λα τε ία  ακλα  μικροκομ- I

μ ένα . Σ τέλλετε  τό κρέας εις τόν φούρνον μέ βούτυρον κα ί ντομ αταν ώ ς  καμ νο - I
μεν διά τά  ψητά  του φούρνου. ’Α ντ ί όρυζίου, στέλλετε κα ί 100  δρ. μακαρόνια, I
τά  οποία ό φούρναρις προσθέτει εις τό ψητόν οταν ε ίνα ι έτο ιμον.

( Έ κ  του 8ου άριθ. της «Ο ικ ιακής Έ φ η μ ερ ίδ ο ς»),

Π αρακαλοϋντα ι α ί κ κ. α υνδ ρ ο μ ή τρ ια ι τ η ς  «Έ |ιι· 
μερίδος τω ν Κ υρ ιώ ν», ών ή συνδρομή λ ή γ ε ι τη ν  Ιην  
’Ιανουάρ ιου νά  σπ εύσω σ ι νά  ά νανεώ σω σ ιν  α ύτή ν , ϊνα  
μ ή  άναγκασϋώ μεν νά  δ ιακοφω μεν τη ν  προς α υτα ς  ά- 
π ο στολή ν το υ  φ ύλλο υ .

Π αρακαλοϋντα ι α ί κ.κ. συνδρ ο μ ήτρ ια ι τή ς  «Ο ικ ια
κής»  νά  ευαρεστηθώ σ ι νά  ά π ο στε ίλω σ ι τάς συνδ ρ ο 
μής τω ν, ϊν α  εξακολούθηση  ή προς α ύτά ς  τα κτική  ά 
π οστολή  τοϋ φ ύλλο υ .

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ
ΕΝ Π Ύ Ρ Γ Ω

Μ έ την άνοιξ ιν κα ί τήν γλυκε ίαν τής φύσεω ς ά ναγέννησ ιν άρχονται κα ί αί 
Ικδρομαί εις τήν ’Ο λυμ π ία ν , εις τήν ’ Ιερουσαλήμ ταύτη ν τής νεω τέρ α ; Ε λ
λάδος, εις τούς τόπους οδ; ό Π ραξιτέλη ; μετέβαλλεν εις δ ια ιτή μ α τα  θεων.^

Μ έχρ ι τοϋ δε ό φόβος τή ς ίλ λ ε ίψ ε ω ; περ ιποιήσεως κα ί εύμαρείας ήμποο ιζε 
πολλούς κα ί π ο λ λ ά ; νά μεταβώσιν εις τό ιερόν τοΰτο προσκύνημα .  ̂  ̂ .

’Α πό  της συστάσεως όμως Ιν Π ύργω  του Ξ ενοδοχείου τ ή ς 'Ο λ υ μ π ία ς  υπο 
τω ν  κ. κ . Ά νδ ρ έο υ  Παπαθεοδοσίου κα ί Π άνου Κ οτοπούλου ή ευμάρεια τω ν  
ταςειδ 'ιω τώ ν έξησφαλίσθη κα ί ή έκεΐ μετάβασις άποτελεϊ τήν εύχαριστοτέραν

τω ν  διασκεδάσεων. ^ *
Χ ω ρ ίς  ύπερβολήν ή Μ εγάλη  Β ρ εττα ν ία  μέ όλον τόν πλούτον τη ; έ π ιπ λ ω -

'0  Δανζελϋ όλίγου δεϊν νά παραφρονήση έκ τής θλίψεως καί έκ της άπελ-

1' 1Δέ“ ί ύπήρχον χρήματα εις τήν οικίαν, διότι μειεχειρίσθησαν .*«. ήδυνη'θη- 
cav νά συλλέξωσι, διά νά πληρώσωσι τά χρέη, τα όποια έκαμαν κατα τήν.μα
κοάν άσθένειαν τής Τερέζας , ,

‘ Λέν ήδύναντο δθεν νάλαβωσι νοσοχόμον διά νά άντικαθιστα αυττ, τον Αν- 
δρέαν κατά τό διάστημα τής ήμέρας. Καί περί Ιαυτους ουδένα έγνωριζον, κα
θόσον ούδέπ.τε ούτε αύτός ούτε έκείνη ήθέλησαν ν άνοιξωσι των οικον των 
εί- ννωριαίας αί δποΐαι ήδύναντο να καταστωσιν ή δαπανηραί η άοιακριτοι. 
τ7νΤπ“οτε=αιαν ό άρχιτέκτων είχε δηλώσει τήν θέλησίν του εις τδν_ Ανδρεαν.

Τάν πρωίαν ή Τερέζα άπήτησε ν’ αναχώρηση ουτος, δπως κατά το συνηθες, 
λέγουσα μόνον ν’ άφήση τό κλειδίον εις τήν θυρωρόν, οπως εισέλθη ο ιατρός 
νωρίς ν’ άναγκασθή αύτη νά έγερθή της κλίνης.
'  Ένέδωκεν έκείνος ε’ις τάς παρακλήσεις της, έννοών όποία *«αστροφη 

•7 το δι’ αύτούς κατά τήν έποχήν ταύτην, εαν δ άρχιτέκτων τό
Τό πρώτον ήδη άφότου δ Άνδρέας ητο έν τη _οικιφ εισηλθε παρ« τη Κυ 

ρία Σαμουήλ, δ/ι μόνον οπως παραδωση το κλειΟι, άλλ οπως και ή Τ 
f f  άναβαίνη άπό καιρού εί. καιρόν νά βλέπη τήν Τερέζαν, η όποια η τ.
βαρέως άσθενής. . . . .

Ή θυρωρός ή όποια ητο έξαίρετος γυνή, έλυπήθη την ηλλοιωμενην μορ
φήν τοϋ Άνδρέου καί τοϋ ύπεσχέθη πλειότερα ή .σα  ουτος έ,ητησε δηλ. 
μένη πλησίον τής Τερέζα; δλην τήν ήμεραν.

'0  Δανζελύ άνεχώρησε κάπως ήρεμωτερος.

Τό εσπέρας, ένω άνυπομόνει φοβερά νά έπιστρέφη πλησίον της συζυγου 
του κατεπείγουσα έργασια τόν έκράτησε βραδύτερον του συνήθους.

’Ενώ διήρχετο ενώπιον τοϋ θυρωρείου, τώ  έφάνη οτι κεραυνός έπιπτε κατα

ΤΤ''—Κύριε^’Ανδρέα, τω  είπε πράγματι ή Κυρία Σαμουήλ, μέ μορφήν ήλλοι- 
ωμένην, άναβήτε γρήγορα, ή κυρία σας είνε χειρότερα . . . Εχει φοβερά πα-

"Ελαβε τό κλειδίον καί ώς παράφρων άνήλθεν άνα τέσσαρας τας βαθμίδας 
των πέντε δρόφων.

σεω ς κα ί τοϋ προσωπικού κα ί τή ν  καθαριότητα τώ ν  σχευώ ν κα ί άσπρω ν χογ 
τήν π ο ιιιλ ία ν  τής εκλεκτή ; μαγειρ ικής μετεφέρθη εις Π ύργον εις τό ξενο δ ο χ είο » 
τοΰτο, άπό τό όποιον καί αυτο ί οί τόσον δύσκολοι ’Ά γ γ λ ο ι  φεύγουν ένθο υσ ια -

σμένο ι.  ̂ ,
Τ ήν μαγειρ ικήν διευθύνει ό άρχ ιμ άγε ιρο ; κ . Ν .  Α τόσος, τόν όποιον κ α ι ο 

Λούκουλος αύτός θά έθεώρει πολύτιμον εύρημα . Κ α ί μέ ολκ αυτα τ ιμ α ι έςα ι- 
ρετικώς ευΟυναί.

ΣΤΡΑΤΙΩ ΤΙΚΗ ΕΝΠΣΙΣ
Εύεργητική διά πάσαν ο ικοδέσποιναν. Π άντα  τά  πω λούμενα  εν το ΐς  κ α τα -  

στήμασι τής Σ τρατιω τικής Έ ν ώ σ ε ω ; άπό τώ ν ειδών τής πολυτελε ία ς κα ι τ ώ »  
ενδυμάτω ν μέ/ρι τώ ν  τοϋ μαγειρείου, π ω λο ϋντα ι μ ι Ικπτω σ ιν  30  ο)ο.

ΔΓ Ινάς οίουδήποτε ονόματος σ τρ α τ ιω τ ιω τ ικο ϋ  προμηθεύεσθε μέ το ια υτη ν  
ϊκ π τω σ ιν  παν ό ,τ ι ά ναγκα ιο ΐ εις τή ν οίκογένειάν σας. 'Ο δ ό ; Έ ρ μ ο ϋ  . Ά ν ω -  
Οεν τώ ν  κ * ϊ* σ τη α ά τω ν  Κ ω νστα ντ ιν ίδ ο υ .

ΥΑΩΪ» ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
’Εφάμιλλου πρός τό δδωρ τής Άνδρου είναι χαί τά τοϋ Λουτρακιού, πλου- 

σιώτατον εις άλκαλικά στοιχεία, καί θεοαπεϋον πάσαν πάθησιν του στομάχου 
καί τών νεφρών. Τό ύδωρ τοϋτο προμηθεύεται τις έάν άπευθυνθή δι’ έπιστολής 
του πρός τόν έν Κορίνθω κ. Ίωάννην Κάλλιαν, όστις αντί εξ δρ. άποστελλετ 
εί; τήν σημειουμένην αύτώ διεύθυνσιν μεγάλην δαμιτζάναν ϋδατο; ιαματικού. 
Έν Άθήναις τό δδωρ τού Λουτρακιού πωλείται εις τά ύαλοπωλειον των Α
δελφών Καλογιάννη τό κείμενον εις τήν δδόν Ά θηνίς παρά τήν Νεαν Αγοράν.

Νέα Έλληνίς άοιστα κατηρχισμένη ζητεί θέσιν οικοδιδασκάλου ειτε έν Α- 
θήναις, είτε ε ί; τό εξωτερικόν. "Εχει άνατροφήν πολύ έπιμελημένην, φέρεε 
άριστα; συστάσεις καί είναι προπαρασκευασμένη τελείως διά τα καθήκοντα, 
άτινα άναλαμβάνει. Πληροφορίαι παρ’ ήμ ίν.

Κυρία Ά γγλίς ήλιχίας ώριμου Ιννοοϋσα καί τήν Ε λληνικήν γλώσσαν ζη
τεί οικίαν. ’Αναλαμβάνει καθήκοντα οικονόμου καιΆπίβλεψιν μικρών παιδιών 
εις τά όποία δύναται νά διδάξη καί τήν άγγλικήν γλώσσαν· "Εχει έξαιρετιχήν 
έπιτηδειότητα περί τήν κατασκευήν άγγλικών γλυκισμάτων ώς κέικ κ. α. δυ- 

' ναμένη να άναπληρώση τέλειον ζαχαροπλάστην. Πληροφορίαι παρ ήμιν-

ΥΠΟΑΗΜΑΤΟΠΟΙΟΝ ΤΣΑΜΗ
Ό κ. Τσάμης καθιστά γνωστόν οτι Ιλαβεν έσχάτως νεα δέρματα έκ Γαλ

λίας άπαραμίλλου λεπτότηχο; καί στερεότητος, δι’ ϊ  πάσα νέα παραγγελία 
έσται αληθής τελειότης τής υποδηματοποιίας____________

Ή Τερέζα μέ έρυθρόν τό πσόσωπον, μέ όφθαλασύ; άπλανει; δέν τον άνεγνω-

‘Κζ’Ηθ.λλησ'ε νά τήν λά β , εις τήν άγκάλην του, έθλιψεν αύτήν έπί τής * « ? -
δίας του.

Τήν έχάλεσεν Ιπανειλημμένως.

Λ έ ^ χ ε 8 παρ α λη εή μ «-, ώ ; είπεν ή θυρωρός άλλά παρεπονείτο ύποκώ- 
φως, συυεχώτ, προφέρουσα λόγους έντελως ακαταλήπτους. -„„ .-λ -

’ό  Άνδρέας ή θέλησε νά ικεταβή δπως ζητήση συνδρομήν, άλλ ο πυρετό, 
τής Τερέζας ηύξανε, καί ευθύς ώς ήννόησεν αδτη δτι δέν έκρατειτο πλέον παρ 
αύτού ήγέρθη καί καιηυθυνθη προς το παραθυ,.ον _ π αοά-

Ό Άνδοέας κατέτνιξε κραυγήν υπέρτατης αγωνίας, και ευρεθη .ς ρ

, ’ ΐ . Χ ω , ΙΛ ; 4 , * »  ε .  ι .* « .™  ■·“ ·'■ *”·■·"'

έκ)έετ "Η μ.εινη πλησίον της χαί να .οη |
άνεχείας ή νά ύ^πάγη πρός έργα,ίαν καί νά τήν ίδ ,  κατέκλιν.

Τήν_έλαβε, τήν έφερε· ^  *  ^ ν ^  ί  .
τήν τής συζύγου του καί ήοξατο όλο-

Λυΐϋ"Α  ' όντως 1 ητο παοασολύ πλέον, καί ή δοκιμασία ύπερέβαινε τας δυνα- 
μεις του αύτός όστις πάντοτε έξεπλήρωσε τό καθήκον του και πάντοτε Ιπραξε

^ έδΛ; ̂
τησέ μου.

ΐ : : ζ  1... ε *  “
“ ■··■·. « ; Γ ”·ν  ” ί ” ·' ·αφού άφησε τόν Περιέ ίκρουε τήν βυραν του Ανόρεου. ( ,Αχολου„εΤ)


