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Διά τά ανυπόγραφα αρθραί 
εΰδύνεται ή «υντάχτις αύτδνρ 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΛΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μήί 
δέν ίπιστρέφονται. — ’Ανυ-( 
πόγραφα καί μή δηλοΰνταβ 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ο 
λοΰσης δέν είναι δεχτά. —ζ 
Πασα αγγελία άφορβσα ε’ς/ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

η Αί μεταδάλλουσαι διεύβυν-β 
σιν όοείλουσι ν’ άποστέλλωσώ 
γραμματόσημον 50 λεπτών! 
προς έχτόπωσιν νέας ταινίας, ρ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή Απόχρεω.— Μαρία Ύψηλάντη Α '. (ΰπό κ. Μαρίας Άλεξαν- 

δρίδου). — Σύγχρονος 'Ελληνική Φιλολογία. Διανυσιος Σολωμός (ΰπο 
κ. Εϋφοασίας Κετσεα). — ’Σ τά Λεύκωμά σου (ποίημα δος Μαρίας 
Πίπιζα).

Διό. τά  άνυπόγραφα άρθρα εύθύνετα ι Λ ό υντά κ τ ις  α/ύτών
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Η  Α Π Ο Κ Ρ Ε Ω
Μάγισσα, ραδινή, σειρήν άφρΰπλαστος, περιβεβλημένη χιο- 

νόλευκον πέπλον, εστεμμένη μέ διάδημα ίζ ίων καί χρυσανθέ
μων, ραίνουσα τον δρόμον της μέ άνθη και άρώματα άπήλθεν, 
ώς ήλθεν, εύχαρις, ζωηρά, γελόεσσα μέ τό μειδίαμα είς τά 
χείλη, μέ τήν χαράν εις τήν καρδίαν.

Κόρη του χοροΰ καί του άσματος συνοδεύεται άνά παν βήμα 
της υπό θεσπεσίας μελψδιας. Παν βλε'μμα της αποτελεί επο
ποιίαν όλην, πάσα κίνησίς της διαχέει αρμονίαν έρρυθμον. 
Πόσην περί αυτήν σκορπίζει χάριν καί μεθυστικήν γοητείαν ! 
Πόσους παλμούς αγνώστου ηδονής καί χαράς γεννά εις τά 
στήθη τής νεότητος ! Πόσας πυρίνους φλόγας άναρρυπίζει είς 
τούς οφθαλμούς ! Πόσους πόθους αγνώστους αφυπνίζει ! Πόσα 
όνειρα ψευδή καί απατηλά κυοφορεί !

Ό βίος της είναι βραχύς καί σύντομος. Ζή όσον τά ία,άτινα 
τήν στεφανώνουν, όσον ή χαρά, ής εΐναι ό άγγελος, όσον ή 
ευθυμία, ήν σκορπίζει είς τον ομιχλώδη του κόσμου ορίζοντα.

Μυκώνται οί άνεμος άναστατοΰνται τά στοιχεία. Ό Αίολος 
έκκενεί τούς ϋετώδεις άσκους του άνά τον κόσμον. Ή ομίχλη 
έπικάθηται βαρεία άνά τό στερέωμα. Ή γή άπογυμνοΰται άπό 
τούς ωραίους και πολυτίμους στολισμούς της. Τά δένδρα γυ- 
μνοφυλλα, λιπόσαρκα εκτείνουσι προς τήν πενθούσαν φυσιν τούς 
μαύρους οκελετώδεις βραχίονας των. θα. ητο ο χειλών η πέν- 
θιμος έποχη του έτους, έάν ή τρελλή προσωπιδοφόρος, ή άγ

γελος τής χαράς καί τής ευθυμίας δέν έτέλει τάς έορτάς καί 
τάς παννυχίδας της κατά τήν εποχήν ταύτην.

Είναι ίδί^ ή άποκρέω ή μεγάλη εορτή τής νεότητος, ήτις 
γελ^, ήτις χορεύει, ήτις οφείλει νά είναι ζωηρά, εύθυμος, ήτις 
διαχέει τήν χαράν ώς ό ήλιος τό φως, δε’ού χρυσίζει καί τά 
ελάχιστα του άε'ρος μόρια, τά όποια άθορύβως αίωροΰνται καί 
χορεύουν είς τόν φωτοβόλον κύκλον τών άκτίνων του.

Καί έγέλασε καί έχόρευσεν ή νεότης τής πόλεώς μας, μεθ’ 
όλας τάς κρίσιμους στιγμάς, ας διερχόμεθα ώς έθνος. Οί θη
σαυροί τών έλπίδων δέν κενουνταί ποτε διά τήν νεότητα, δέν 
παρασύρονται ΰπό του χειμώνος τής άπογοητεύσεως καί τής 
δυσπιστίας, ώς τά ξηρά φύλλα ΰπό του τά πάντα άνατρέπον- 
το; άνεμου ! Ή ευθυμία του πνεύματος, ή χαρά τής ψυχής 
είναι τό άΛΛηΛούΐα τής νεότητος, είναι τό ώσαννά, τής υγείας 
καί τής σφριγώσης ζωής. Ό άργυροΰς κώδων, όστις σημαίνει 
τήν αυγήν του βίου, άνήρτηται άπό λευκοΰ, άπό παρθενικοΰ 
ούρανοΰ, ώς ό τής άνθεμίδος τού άγνοϋ τούτου άνθυλλίου τής 
άνοίξεως. Ούδέν Ιτι νέφος έπί εκείνου, ώς ούδέν στίγμα σκο
τεινόν,ούδεμία κηλις άμαυροϋσα τήν άσπιλον λευκότητα τούτου.

Καί ήδη δύναται νά φύγν) ή πεπλοφόρος μάγισσα, δύναται 
ν’άποσυρθή είς τό κρυστάλλινον παλάτιόν της, άποκομίζουσα 
τούς θησαυρούς,ούς έδρεψε κατά τήν δραπε'τιδα περιοδείαν της.

Καί ύπήρξεν έκλεκτική είς τάς συλλογάς της, ώς είναι φι
λάργυρος διά τάς ανεκτίμητους κατακτήσεις της. Τό διάδημά 
της έκοσμήθη μέ νέους πολυτίμους θησαυρούς. Τά ρουβίνια καί 
τούς άμεθύστους της αυνέλεξεν έκ τών ώς χαμοκεράσων παρθε- 
νικών χειλέων, τούς σαπφείρους της έκ τών μάγων γαλανών 
οφθαλμών, τούς μαργαρίτας της έκ τών κρινολεύκων στηθών 
καί τών κυκνείων λαιμών καί τών τορνευτών βραχιόνων.

Δύναται νά φύγν). Δέν έχομεν πλέον άνάγκην του πυρετώ- 
δους θάλπους της, τής τρελλής καί τεχνητής ευθυμίας της. Ό 
χειμών μέ τάς μελαγχολικάς ήμέρας, καί τά ψύχη καί τόν
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βμιχλώδη ουρανόν, καί τάς μακράς ατελεύτητους νύκτας του
παρήλθε πλέον.

Ή άνοιξις ή ζωογόνος στρώνει ήδη την γην μέ τούς σμα- 
ραγδίνους καί άνθοποικίλτους τάπητας της. Οί άνεμοι κοπά
ζουν, τά όρη άντικαθιστοϋν τα λευκά των στέμματα μέ την 
άπαστράπτουσαν εις γλυκύ ήμιφως οπαλειον τοϋ ουρανού αι- 
γλην. *Η αηδών επανέρχεται άναζητοΰσα τάς ζωογόνους του 
ήλιου μας άκτϊνας, τό γλυκύ άρωμα των άνθέων, τό ήρεμα 
φλοισβίζον κύμα, την έγκαταλειφθείσαν’ φωλεάν της. Η χελι- 
δών έπανήλθεν, ΐνα τονίσν) τό γλυκύ καί δειλόν άσμά της προς 
την άνοιξιν,τήν διαρκή ταύτην περίοδον τής χαράς καί ευθυμίας.

ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΨΗΛΑΝΤΟΤ
Α '.

"Οπως μεταξύ των Εθνών,"ατινα την Οικουμένην ένοικοΰ- 
σιν, υπήρξαν Έθνη μάλλον των άλλων συντεΐναντα εις την εκ- 
πολίτισιν τής άνθρωπότητος, γοργότερον άνελθόντα τάς εν τή 
εξελίξει τής ανθρώπινης διανοίας βαθμίδας, άσφαλέστερον περι- 
αγάγοντα την άνθρωπότητα εις 5 υψιστον σημεϊον την σήμε
ρον εΰρίσκεται, ούτω καί μεταξύ των ατόμων υπήρξαν ευγενεις 
προσωπικότητες, αίτινες, εις αίωνίαν τιμήν καί δόξαν τής άν
θρωπότητος, συνεκέντρωσαν έν έαυταίς άπασαν την διανοητι
κήν ή εθνικήν τελειότητα, ής ή ανθρώπινη φυσις είναι επι- 
δεκτική.

Μία έκ τών εκλεκτών τούτων φύσεων ύπήρξεν άναμφιρή- 
στως καί ή Μαρία Γ. Ύψηλάντου, ής ό βίος ολόκληρος ήν 6 
λαμπρότερος τύπος ύψίστης ηθικής υπεροχής.

Ή Μαρία Γ. Ύψηλάντου έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει 
κατά τάς άρχάς τής φθινούσης έκατονταετηρίδος,καί ήν θυγά- 
τηρ του φιλογενεστάτου Κωνσταντίνου Μουρούζη, τοϋ χρημα- 
τίσαντος Μεγάλου τής Πύλης Διερμηνέως, καί άποκεφαλισθέν- 
τος την 4 ’Απριλίου 1821 ώς μέλους τής Φιλικής Εταιρίας.

Μετά τον τραγικόν θάνατον τοϋ πατράς ή μήτηρ της Δο- 
μνίτζα Ευφροσύνη Μουρούζη ώς εκ θαύματος διεφυγε την μά- 
χαιραν τοϋ δημίου, διευκολυνθεΐσα εις την φυγήν της υπο δυο 
εφημερίων τής Μεγάλης ’Εκκλησίας, ούς εταξε μεν η αρχη 
φύλακας αύτής, άλλ’ οϊτινες έν πνεύματι ύψίστης αύταπαρνή- 
σεως έπροτίμησαν μάλλον νά ^θυσιάσωσιν εαυτους, διό και 
έπλήρωσαν διά τής κεφαλής των την δραπετευσιν και διασω- 
σιν τής δυστήνου οικογένειας.

Ούτω δέ κατέφυγεν εις ’Οδησσόν, ενθα τόσοι πρόσφυγες 
εΰρισκον άσυλον ύπό την υψηλήν καί γενναίαν προστασίαν τοϋ 
Αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου τοϋ Α ’, παρ’ ω μεγίστων άγαθών 
ηθικών τε καί υλικών δαψιλώς ήξιώθησαν.

’Ενωρίς δέ ή Μαρία ύπό σοφόν διδάσκαλον τόν Οίκονόμον 
εξ Οικονόμων εύδοκίμως καί έπιτυχώς μαθητεύσασα κατέστη 
κάτοχος εύρείας παιδείας.

Καί ύπό τόν πολυμαθέστατον έκεϊνον διδάσκαλον, όστις 
έπεθύμει μέν οί μαθηταί του νά καταστώσι σοφοί καί πεπαι
δευμένοι, ιδίως όμως ήγωνίζετο καί ηΰχετο, ΐνα ϊδιρ αυτούς 
ήθικούς καί έναρέτους, ή ευαίσθητος αύτής καρδία ένεπνεύσθη 
τήν ενθουν έκιίνην πρός τήν άρετήν καί τόν πλησίον άγάπην, 
ατινα μέχρις ύστάτης πνοής τόν βίον αύτής ένέπλησαν.

Συνεζεύχθη τόν Γεώργιον Ύψηλάντην, άδελφόν τοϋ Α 
λεξάνδρου, συμμερισθέντα, ώς γνωστόν, τήν έν έν ΑύστριρΤ- 
κάθειρξιν μετά τό άτυχες πέρας τοϋ έν Δακίφ Ελληνικού Ά — 
γώνος, άπελευθερωθέντα δέ εν ετει 182 ι , καί διετέλεσε καθ ό—■ 
λον τόν βίον άξια καί άφωσιωμένη αύτοϋ σύζυγος.

Άλλ’ ή άμείλικτος τοϋ θανάτου χειρ βαρέως έπί τής οι
κιακής αύτής ευδαιμονίας έπιπεσοΰσα άφήιρεσε τόν πολύτι
μον τοϋ βίου της σύντροφον, τον προσφιλή σύζυγον, άποθα— 
νόντα έν Βουκουρεστίψ κατά τό 1847.

Τό τελευταϊον τοΰτο τραύμα έπληξεν αυτήν οδυνηρότατα.- 
Παρέστη εις τον βίον της, έκ νεαρωτάτης ηλικίας, μάρτυςτ 
τοσούτων τραγικών γεγονόνων, είδε τοσάκις περι αυτήν τον' 
θάνατον! Έν Όδυσσίϋ, ένθα είχον καταφύγει αί οικογένειαν 
τών έν Κωνσταντινουπόλει κατά το 21 σφαγεντων πρωτουρ— 
γών τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, ήκουσε τοσάκις τούς; 
θρήνους τών άπορφανισθεισών οικογενειών, ωστε ενωριτατα- 
άντελήφθη τής ματαιότητος τών έπιγείων άγαθών, καί ή ευαί
σθητος, τρυφερά καί μεγάλη αυτής καρδία επληρωθη άρρη
του πρός τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα οίκτου και αγαπης.

Μετά τόν θάνατον λοιπόν τοϋ πεφιλ/ιμένου αύτής συζύγου, 
τοϋ παραγγείλαντος ΐνα ο νεκρός αυτοΰ μεταφερθή και ταφή 
παρά τω άδελφψ αύτοϋ Δημητρίω εις Ναύπλιον, ή εύγενής: 
καί^εύσεβής αύτοϋ χήραπαρεδόθη όλη ειςαγαθοεργα και φιλάν— 
θρωπα έργα καί άφιέρωσε μετ’ αφοσιωσεως άγιας την πολύτι
μον αύτής ύπαρξιν εις ανακουφισιν τών αποκλήρων τής τύχης: 
άδελφών της.

Καρδία μεγάλη, φρόνημα ύψηλόν, διάνοια εύρεϊα ευθύς άν- 
τελήφθη, ότι ή μονομερής καί ατομική αγαθοεργία δεν ειναε 
έπαρκής, δέν δύναται νά προλάβη αναγκας, να επανόρθωση, 
άδικίας, νά ίάννι έλκη τοϋ κοινωνικού ημών οικοδομήματος.

"Οθεν κατά πρώτον μέν έν Όδησσώ έγένετο συνεργάτις τοΰ 
συγγενούς αύτής στρατηγού Αλέξανδρου Στουρζα προς ΐδρυ — 
σιν άσύλου διά τούς πτωχούς και ετερου σκοποΰντος την μορ- 
φωσιν άδελφών τοϋ ’Ελέους, όπως χρησιμεύσωσιν ώς νοσοκό
μοι. Ά φ ’ ετέρου δέ μέγα μέρος τής άτομικής περιουσίας της 
δαψιλώς έδαπάνα εις άνακούφισιν τών ένδεών έν τφ κρύπτω· 
πάντοτε καί έν παραβυστιρ ποιούσα ό,τι παραγγελλει η ευαγ
γελική ρήσις.

Αύτόπτης μάρτυς, εύτυχήσας νά γνωριση αυτήν προσωπι- 
κώς καί νά συγκαταλέγηται μεταξύ τών οικείων της μοι διη— 
γήθη έσχάτως χαρακτηριστικώτατον ανέκδοτον.

Κυριακήν τινα λίαν πρωί συνηντησε την πριγκηπισσαν Γ — 
ψηλάντου’μετά τής παιδαγωγού της, καί αφού την εχαιρέτη—■ 
σεν εύσεβάστως την ήρώτησε πόθεν τόσψ πρωί έρχεται.

Έξήλθομεν νά κάμωμεν ολίγα βήματα καί έπιστέφομεν νά 
έτοιμασθώμεν διά τήν εκκλησίαν, απηντησεν.

Μόλις δ’ άπεχαιρέτησεν αύτήν καί προχωρήσας βήματά 
τινα συνηντήθη μετά τίνος φίλου του.

— Τίνες ήσαν αί Κυρίαι, μεθ ων συνωμιλεΐτε , ηρωτησεν.
— Ή πριγκήπισσα Ύψηλάντου μετά τής παιδαγωγού της.
— Είξεύρετε πόθεν έρχεται;
— Μοί ειπεν ότι έπιστρέφει άπά τόν περίπατον.
— Ούχί, άλλ’ άπό εύσεβή τινα καί φιλάνθρωπον πράξιν,- 

ής είμαι τέλειος γνώστης. Έν τή αύλή μου κατοικεί πτωχή 
τις χήρα, ής ή θυγάτηρ σπουδάζει έν τινι τών Παρθεναγω
γείων, έσχάτως δέ ή δυστυχής γυνή ήσθένησε βαρέως, καί ένω
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έρχεται δίς καί τρις τής ήμέρας ό ιατρός καί τή ώρισε νοσο- 
κόμον καί ύπηρέτριαν χορηγούσα αύτή άπαντα τά χρειώδη διά 
τού έπιστάτου της, έρχεται καί ή ιδία καθ’ έκάστην πολυ 
πρωί, όπως παρατηρή ίδίοις όφθαλμοϊς τής άσθενείας την πε
ρίοδον καί προλάβν) παν άπευκταϊον. Μόνη τις τακτοποιεί την 
κλίνην καί διά τής παρουσίας της παρηγορεΐ καί ενθαρρύνει 
τήν άτυχή πάσχουσαν. Ά λλ’ αύτή δέν είναι γυνή, λέγει έξαλ
λος άπό θαυμασμόν, είναι άγγελος, είναι άγια.

Πόσα τοιαΰτα έπραττεν έν Όδησσφ, άτινα ένόσω μέν κα- 
τώκει αύτόθι προσεπάθει παντοιοτρόπως ν’ άποκρύπτη, μετά 
τήν άναχώρησίν της όμως έγένοντο γνωστότατα, διότι οί ευερ- 
γετηθέντες διαπρησίως έκήρυττον τάς εύεργεσίας της.

Μ α ρ ία  Α. Ά λ ε ξ α ν δ ρ ίδ ο υ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ
Β ’ .

Ή εθνική γλώσσα, άνευροΰσα τήν άρχαίαν δύναμιν τής έκ- 
φράσεως έν τω μίσει τού κατακτητού, καί έν τή λατρεία τής 
άρχαίας Ελλάδος, ήρωϊκής τε καί ποιητικής συνάμα, δέν ήδύ- 
νατο ή νά έπιβληθή εις τήν φαντασίαν τοϋ Σολωμοΰ ε! καί 
άποκλειστικώς μέχρι τής ώρας έκείνης, έν ξένη διατραφείσαν 
φιλολογία. Εις τά πρώτα ίρσματα, άπερ ήκουσε έπιστρέφων 
έκ τής ξένης, εις τούς πρώτους τής πατρίδος παλμούς, ό Ζα- 
κύνθιος ποιητής διέγνω ότι έν τή δημώδει γλώσση ένυπήρχε τό 
σπέρμα τής άπελευθερώσεως, ούχί μόνον τής πατρίδος του άλλά 
καί τής ιδίας αύτοϋ διανοίας.

Έμελέτησεν έκτοτε τήν μητρικήν διάλεκτον μετά ζήλου, 
άπορρίπτων τήν ιταλικήν έμπνευσιν καί άφοσιούμενος όλοψύχως 
εις τήν ελληνικήν άλλ’ ή έπανάστασις τού 1821 τον ευρεν 
άπαράσκευον καί μή τολμώντα νά πολεμήση μέ όπλον ατε
λές έτι.

Τώ 1822 ό Σπυρίδων Τρικούπης, ό μέλλων ιστοριογράφος 
τής ελληνικής έπαναστάσεως, νέος έτι τήν ήλικίαν, άλλ έκ
τοτε άνήρ πολιτικός, πρός δέ καί ποιητής έστιν ότε αξιάγα- 
στος,διελθών έκ Ζακύνθου συνεφιλιώθη μετά τοϋ νεαρού Σολω- 
μοϋ. Ούτος δέν έτόλμησε ν’ άναγνώση εις’ τόν συμπατριώτην 
αύτοΰ είμή τάς ίταλικάς αύτοΰ ποιήσεις, άλλ’ ό Τρικούπης 
διερμηνεύουν τό ένδόμυχον τοϋ Σολωμοΰ αίσθημα τον ηλεγξε, 
διότι Έλλην ών έψαλλεν εις ξένην γλώσσαν.

Ό κ. Πολυλάς άντιπρόσωπος άλλοτε Κερκύρας εις την έν 
Άθήναις βουλήν, όστις μετέφρασεν εις στίχους τήν ’Οδύσσειαν 
άναφέρει έν τή βιογροοφίεκ τοϋ Σολωμοΰ, ότι ό Τρικούπης, εις 
όν ό ποιητής τής Ζακύνθου άνεκοίνωσε τά πρώτα αύτοΰ δοκί
μια, ένθαρρύνων αύτόν διά πατριωτικών προτροπών καί γενό— 
μένος μάλιστα διδάσκαλός του εις τά ελληνικά, τόν έπεισεν 
άπαξ διά παντός ν ’ άφιερωθή εις τήν Ελλάδα καί νά ύμνήση 
αύτήν εις τήν ελληνικήν γλώσσαν. Έκ τής φιλίας τών δυο νεων 
πατριωτών προήλθεν ή εμπνευσις τοϋ ύμνου εις τήν έλευθερίαν. 
Δέν είνε δέ τοΰτο ή ελάχιστη τών πρός τήν πατρίδα έκδουλεύ- 
σεων τοϋ Σπυρίδωνος Τρικούπη· Ό ύμνος τοϋ Σολωμοΰ αν- 
τήχησεν αίφνης άπό άκρου εις άκρον τής Ελλάδος. Πολυά
ριθμοι μεταφράσεις μετέφερον αύτόν εις τήν Εσπερίαν. Η 
κοινή έπιδοκιμασία καθιέρωσεν άμέσως τήν μεγαλοφυίαν τοϋ 
ποιητοϋ. ’Έτι καί σήμερον τό ποίημα τοΰτο είναι ό εθνικός 
ύμνος τής Ελλάδος. Μελοποιηθείς ύπό γνωστοΰ Κερκυραίου

μουσικού, τοϋ Μαντζάρου, <5 ύμνος  είς την έΛευθερίαν, συνο
δεύει άπάσας τάς πατριωτικάς έκδηλώσεις τών Ελλήνων. Άπό 
δέ τής άναρρήσεως τοϋ βασιλέως Γεωργίου, τό ποίημα τοΰτο 
κατέστη ό έπίσημος έθνικός ύμνος καί παιανίζουσιν αύτόν αί 
στρατιωτικά! μουσικαί άπό τής πλατείας του Συντάγματος έν 
Άθήναις, εως τής πλατείας τής Κερκύρας.

Ό θάνατος τοϋ λόρδου Βύρωνος ένέπνευσεν εις τόν Σολω
μόν έτερον ύμνον περιέχοντα στροφάς άληθυΰς ποιητικού κάλ
λους. Άλλά δέν άνευρίσκομεν έν αύτφ τόν έξοχον έκεϊνον συ
νειρμόν τών εικόνων, τήν εύρεϊαν έμπνευσιν, τό ύψος καί τήν 
άφέλειαν τής έκφράσεως, άτινα καθιστώσιν άριστούργημα τόν 
είς τήν έλευθερίαν ύμνον.

’Ολίγοι "Ελληνες, καί έκ τών ένθερμοτέρων ετι θαυμαστών 
τοϋ Σολωμοΰ, θά ήδύναντο ν’ άπαγγείλωσιν άπό μνήμης στρο
φάς τινας τοϋ ύμνου, «ε ις  τόν Λόρδαν Βύρωνα», ένψ πάντες 
γνωρίζουσιν έκ στήθους τόν μέγαν, τόν άθάνατον ύμνον πρός 
τήν έλευθερίαν.

'Έν έκ τών ώραιοτέρων ασμάτων τοϋ Σολωμοΰ, είναι τό τής 
«Φαρμακωμένης», έμπνευσθέν ύπό πραγματικοΰ γεγονότος, 
ήτοι τής αύτοχειρίας νεάνιδος, ήτις ύπήρξε θϋμα έρωτος θεω- 
ρηθέντος ένοχου. 'Ο ποιητής έγένετο ύπερασπιστής τής άτυ
χούς νεάνιδος έν τω ασματι τούτω :

Τα τραγούδα μου τάάτγεο οΛα
τοντο μόνο δεν θέίει τό ’πής
τοΰτο μόνον ¿εν θε'Λει τάχονσης
αχI  την πΛάχα του τάφου χρατέϊς χτΧ.

Έχ του Γαλλιχοΰ Εΰ«ρρ»σίχ Κ ετσ ία

’Σ Τ Ο  Λ Ε Ύ Κ Ω Μ Α  Τ Η Σ ! !

Χρυσή μου στίχους ζήτησες ’ςτό Λεύκωμα να γράψω 
κι ’ ά π ’ τήν καρδιά μου τή φτωχή τους πόνους νά ζεθάψω! 
δσαις πΛηγαΐς κ ι' δσαις χαραΐς ή ιιοΐρα μουχει δώσει 
γ ια  μ ια στιγμή ή μοϋσά μου είς τό χαρτί νά στρώση !  .........

"Ο,τι χι αν εχω ’ςτήν καρδιά είς τό χαρτί δε γράφω ! 
με αίμα καί μ« δάκρυα τό Λεύκωμα δέ βάφω ! 
μήπως θά παύση ή φωτιά του στήθους μου νά καίη 
όποιαν ϊδω δι' έιιέ εν δάκρυ σου νά ρέη ; ;  
τί θέΛει ή Λύπη ’ςτής άγνής χαρδίας σου τά βάθη ;  
τι ώφεΛεϊ &ν Λυπηθής είς τά δικά μου πάθη ;

ΌΛδία θέΛω καί ποθώ νά ή ναι ή ζωή σου ! 
άγνή ώς ή αγάπη σου, άγνή ώς ή ψυχή σου ! !

Νά μην ίδώ τά μάτια σου ποτέ μον θοΛωμένα 
’ςτό μέτωπό σου σύγεεφο άς μήν ίδώ κα νένα ! !

Νά ψάΛΛης καί νά παύουνε ’ςτό άσμα σου τ'άηδόνια  
νά παίζης οπως παίζουνε τά ΛάΛα χεΛιδόνια ! ! 
ν ’ άποκνιμασαι ήσυχος σε ροδοδάφνης στρώμα 
άΑλά καί μέσ' 'ςτονς υπνους σου νά μ ’ άγαπας άκόμα !

Νά μ ’ άγαπας ! . . . οπως Έσυ νά άγαπας γνωρίζεις 
’ςτό δάκρυ μου χαμόγεΛο γΛυκυ νά μου χαρίζης ! ! 
χαμόγεΛο που Χερουδείμ θά ζήΛευαν άκόμα 
για τ έχει χάρι ουράνια τ ’άγγεΛικό σου στόιια !  !
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Μη θέΛηςτώpa νά σου 'πώ Λόγια που συνειθίζουν 
Λόγια που Λένε μοναχό, τά χείΛη να στοΛίζουν! 
μη θέΛης Λόγια ψεύτικα κ ι’ από αγάπη ζένα  
ο ,τ ι οΐ άΛΛοι σου ΛαΛοϋν μη θέΛτ,ς άπό 'μένα !

ΠοΛΛοϊ θά σου τραγούδησαν γΛυχά την εύμορφιά σου 
ποΛΛοΙ ποΛΛά θά εψαΛΛαν τραγούδια ’ς τ ’ οιομά σου !

’Εγώ   ρονάχα συμβονΛη σου δίνω μ ια μεγάΛη,
εΐπ ' ή καρδιά τής μούσας μου γΛυχά νά σου την ψάΛΛη !

<ιΝά μη πιστεύης εύχοΛα ς'οτι καθένας Λ έει!  
τά Λόγια; } . . . .  ’π ' αύρας φύσημα τά παίρνει δταν πνεην.

Λάρισσα 8]2]94 Μ α ρ ί χ *  Π ίπ ιζ α

ΠΩΣ ΜΑΝΘΑΝΩΜΕΝ ΤΗΝ ΓΑΑΑΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ
Λ Λ Ε Υ  Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ο Υ

Μέ Ιν νέον λεξικόν γα,λλοελληνικόν, προωρισμένον πολλά νά 
συμπλήρωσή κενά, πολλάς νά παράσχω βοήθειας, πολλην ευ
κολίαν καί οικονομίαν χρόνου προς τούς ασχολούμενους εις την 
εκμάθησή της γαλλικής γλώσσης.

Πάντα τά ανώμαλα ρήματα σχηματίζονται καθ’ όλους τούς 
χρόνους και τά πρόσωπα μετά τής έκ παραλλήλου μεταφρά· 
σεως καί λεξιλογίου άναγομε'νου εις αύτά καί περιλαμβάνοντες 
πάντάς τούς γαλλισμούς καί ιδιωτισμούς τής γλώσσης, τούς 
σχηματιζομενους έξ ενός έκαστου των ρημάτων τούτων.

Ούτω μόλις μάθω τίί  άναγινώσκγι γαλλιστί δυναται καί 
μόνος νά συμπληρώσω τάς σπουδάς του, τή βοήθεια του θαυ
μάσιου τούτου λεξικού. Διά τάς μαθήτριας καί τούς μαθητάς 
είναι άριστον έφόδιον, διευκολύνων την μελέτην καί παρέχον 
οικονομίαν χρόνου καί απλοποίησή εργασίας.

Καί δι’ αυτούς τούς διδάσκοντας την γαλλικήν γλώσσαν 
είναι πολύτιμον τό λεξικόν τούτο καί άριστος οδηγός διά την 
πρακτικήν διδασκαλίαν τής γλώσσης καί εφαρμογήν των ανω
μαλιών καί ιδιωτισμών αυτής, καί καταρτισμόν προχείρου φρα- 
σεολογίου, μετά σχετικής θεματογραφίας.

Ό συγγραφεύς τού πολυτίμου τούτου έργου κ. Κώνστας 
Γ  ια νν ιό ς , καθηγητής τής Γαλλικής προτίθεται νά συγγράψω 
πλήρη σειράν διδακτικών βιβλίων ίδιου διδακτικού συστήμα
τος, δι’ ού εντός όλιγίστου σχετικώς χρονικού διαστήμ.ατος, 
επιτυγχάνεται διά μεθόδου άπλουστάτης ή τελεία έκμάθησις 
τής Γαλλικής γλώσσης.

Αί έπιθυμοΰσαι καί οί έπιθυμούντες νά άποκτήσωσι τό πο
λύτιμον τούτο έργον άς άποτανθώσι πρός ήμ.άς. Τιμη αυτού 
ώρίσθη δρ. 3 διά τήν Ελλάδα καί φρ. χρ. 3 δια το εξω
τερικόν.

ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
Χάριν τών έν Αίγύπτω συνδρομητριών μας αγγέλλομεν την 

έκεϊ μετάφρασιν ενός τών επιφανέστερων οφθαλμιάτρων τής πο- 
λεώς μας, τού κ. Ναούμ Βοΐλα.

"Οπως έδώ άληθή κατώρθωσε θαύματα, θεραπεύσας τόσους 
πάσχοντας έκ χρονιών καί σχεδόν ανιάτων οφθαλμικών παθή
σεων, ούτω καί Ιν Αίγύπτω θά ευεργετήσω άναμφιβόλως πολ
λούς πάσχοντας κατά τήν έκεϊ μικράν διαμονήν του, ής θά 
έπωφεληθώσι πάντες οί ίχοντις ανάγκην τής ιατρικής συνδρο
μής του.

Ο ΕΛΛΗΝ νΑ ΤΕΕ
Αί εσπερίδες τής χειμερινής αυτής περιόδου ανέδειξαν την 

εν Έλλάδι άναπτυχθεϊσαν ζαχαροπλαστικήν τελειότητα. Δεν 
έπευφήμουν μόνον τον νε’ον χορόν τού ρσε άβ (¡ν,αί,ΐβ. αλλα 
καί τάν πρωτότυπον ζαχαροπλάστην τής πόλεως μας κ. Β . 
Ρήγον, όστις πλήν τών ώραίων σακχαρωτών και γλυκισμά
των του άνεδείχθη καί εις διοργανωσιν δείπνων εφάμιλλος του 
πεφημισμένου γάλλου ν<ΐΙβ1.

"Ολαι αί έπίσημοι χορευτικαί εσπερίδες είχον ώς ήρωα τον 
Β α σ ίλ ε ιο ν  Ρ η γ ο ν , τόν διοργανωτήν τών δείπνων τού 
όποιου τό όνομα κατε'στη περιφανές καί εις τήν Αύλην ακόμη.

Παρακκλοϋνται θερμώς αί κ.κ. συνδρομήτριαι τών οποίων ή 
συνδρομή έν τή «Έφημερίδι τών Κυριών» άρχεται άπο 1ης 
Μαρτίου, νά άποστείλωσιν αύτήν εγκαίρως ΐνα μη διακοπή η 
πρός αύτάς αποστολή του φύλλ,ου. Τήν αυτήν παράκλησιν ά- 
πευθύνομεν καί πρός έκείνας, ών ή συνδρομή εληξε τη ■ Ιην 
Ίανουαοίου.

Αί καθυστεροϋσαι είσίτι τάς συνδρομάς των του ληςαντος 
έτους παρακαλοϋνται νά άποστείλωσιν αυτας άνευ αναβολής, 
διότι έπιθυμοϋμεν νά τακτοποιήσωμεν πάντα εκκρεμή λογαρια
σμόν μας.

Ειδοποιούνται αί καθυστερούσαι είσέτι τά άντίτιμον τών 
ημερολογίων, ώς καί πάντες οί αντιπρόσωποι μας, οί μη πλη- 
ρώσαντες είσέτι τά πρός αυτούς σταλέντα ημερολόγια, ότι έάν 
έντάς τού πρώτου δεκαπενθημέρου τού Μαρτίου δεν άποστει- 
λωσι τά όφειλόμενα, τά ήμερολόγιά των δεν θά ληφθώσιν ΰπ 
όψιν διά τήν κλήρωσιν τού Λαχείου.

Δ ΙΑ  Γ Ο Υ Σ  11ΑΣΧΟΙΝΤΛΣ
έκ  π α θ ιίύ εω ντο ν  ίτο ιιά ^ ο υ  κ α ι τώ ν νεφ ρώ ν.

Ουτβ τά νερά του \V ich y, ουνε οΰδεμία άλλη δίαιτα δυναται νά έπιδράση 
τόσον Ιπωφελώς εις τάς ταθήσεις τών νεφρών καί του στομάχου, οσον τό 
ώραΐον καί ίαματκώ τατον ϋδωρ της ’’Ανδρου, τό l·̂ zoιoy δ ιαλύει εντελώς τήν 
ψάμμον, και τους λίθους καί θεραπεύει μεγάλως τοός πασχοντας.

Μέχρι τουδε άτάκτως διεξιίγετο ή μεταφορά αύτοΰ εις Πειραιά και Α θή να ; 
παρά του άντιπροσώπου μου. *Ηόη δμως συναιτερίσθην μετά τών Αδελφών 
Ν. ΜΠΙΣΤΗ, οιτινες θέλουσι παραδίδει τό ύδωρ τούτο τακτικώτατα εις Δαμε- 
ζάνας 30 λίτρων φερούια ; τή ν  σφραγίδα μου ταύτην αντί ες δραχμάς έκα

στη ν.
Ή άποθήκη αυτών είνα ι επί τής δδού Ζωοδόχου Πηγής αριθ. 10 εις ΑΘγ4- 

νας, χαί εις τό Καφενεΐον ”Ανδρος Πλατεία Τζελέπη παρά τώ  Ν. Λεφάχη εις 
Πειραιά.

Ζητήσατε την άνω σφραγίδα διά τό γ νήσ ιο ν  έ ίάστη  Λαμεζανα δραχ. 6 .

'Ράπτρια γυναικείων φορεμάτων, άριστα κατηοτισμένη ζητεΐ οικίαν, Ιν ή  
νά Ιργάζήται Ιπί ήμερομισθίω. Δέχεται καί οϊκοι εργασίαν. Πληροφορίαι παρ'
ή μ ιν . ·■

Π τωχή οικογένεια πολυμελεστάιη , άπωλίσααα εις Ιμπορικάς εργασίας «πά 
σαν τήν περιουσίαν της, στερουμένη δε καί τοϋ άρτου Ιπικαλεΐται τήν συνδρο
μήν τών φ ιλάνθρω πον. "Εξ ολα ανήλικα τέκνα άλλοτε εύπορα στερούνται σή- 
μ&ρον πάντω ν, πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε ΙΑ Ι  Ν Η Σ Τ Η Σ ΙΜ Ω Ν
" θ ,τ ι Ικλεκτδν δύναται ν*  ίπ ιθυμήση καλ-ή οικοδέσποινα διά τδ δψοφυλά- 

κ ιιον καί τδ μαγειρεϊον της, ΐδ ίω ; χαϋιάρι άρ ίστη ; πο ιότητο ;, δποϊον πρώ- 
την φοράν έρχεται εις ’Αθήνας, κα ί άστακούς του κουτιοϋ, Ιληα ΐς Ικλεκταις, 
δσποι* βραστερά, έλαια, ο ίνοι, ο ινοπνεύματα, κα ί πάντα τα ειδη τής καθη
μερινής γρήσεως, τά ευρίσκει εις τδ παντοπωλεϊον χαί Ιδωδιμοπαλεϊον ’Α
ν α σ τ ά σ ι ο ν  Α.  Π α π π α δ ο π ο ύ λ ο υ .

Ο τ ι ίδίφ είνα ι εΰχάριστον διά τάς εκ τοϋ χαταστήαατο; τούτου Ιφοσιαζο- 
μ ίνας πάντα τά του οίκου των χρειώδη είνα ι ή ακεραιοτης και ευσυνειδησία 
τοϋ καταστηματάρχου, ή εύγένεια καί άδρότης αύτοϋ καί τών ύπαλλήλω ν του 
ή πρόθυμος ύπηρεσία. ΑΙ τ ιμ α ί τών άριστων ειδών τοϋ καταστήματος τούτου 
είνα ι κατώτεραι παντός συναγωνισμού.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΛΟΠΟΤΑΟΣ 
Παντοπωλεϊον Σύνταγμα. Αιασταύρωσις όδών Έρμου καί Βουλής.

Π Ι Ν Α Ξ  Τ Ω Ν  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν
T O T  τ ' .  Ε Τ Ο Τ Σ  Τ Η Σ  “ Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ο Σ  ΤΩ Ν  Κ Τ Ρ ΙΩ Ν -,

ΑΡΙΘ. 295.
Εάν ήθέλαμεν.—Μία αληθής ποιήτρια.—Καλλιτεχνική εκθεσις. 

ΑΡΙΘ. 296.
Επέτειος τής έκδόσεως τής « ’Εφημερίδος των Κυριών».— Ελένη 

Βάσου.—Το εαρ.—Ευανθία Κονοφάου (ποίημα).—Παιδικόν δελτίον. 
— "Τγιεινή τοϋ Κάλλους.

ΑΡΙθ. 297.
Μία στιγμή.—,Κλείς.— Ή εργασία.—Πώς πίνομεν.— Γυναικείος 

Κόσμος.
ΑΡΙΘ. 298.

'Ελένη Βασσου.— 'Η δύναμις τής ’Ελπίδος (ποίημα).—Τα εγκαί
νια τής παγκοσμίου έκθέσεως τοϋ Σικάγου. — Φιλία. —Ή άνοιξες έν 
’Αττική. — Πάντοτε ωραία. — 'Τπέρ τών εργατίδων τοϋ Κυριακοϋ 
Σχολείου.

ΑΡΙΘ. 299.
Χριστός Ανέστη.— ’Εξετάσεις Κυριακοϋ Σχολείου.—'Ο Ευαγγε

λισμός (ποίημα).—Τό θαΰμα τής άναστάσεως.—Τό νοσοκομεϊον τών 
ανιάτων προικιζόμενον.—Θρησκευτικαί όμιλίαι Παρνασσοΰ.—Ή  πο 
λυτέλεια.—’Εθιμοτυπία.

ΑΡΙΘ. 300.
Η γυνή θά αντικαταστήση τόν άνδρα ; Πρός τήν Μ ποέμ  συντά· 

την τοϋ «Άστεως».—Τό ώραιότερον έπί τής γής πράγμα —Νεότης. 
— Η άνοιξις (ποίημα).—Πώς δεν άνιώμεν.— ‘Υπέρ τοϋ νοσοκομείου 
τών ανιάτων.—Διατί αί γυνεΐκες ύπήρξαν αί θερμότεραι τοϋ Χριστοϋ 
ύπέρμαχοι.— 'Ο περί ήμάς κόσμος.

ΑΡΙΘ. 301.
Φιλολογικά τέρατα.—'Ο ’Ερημίτης τοϋ Μαλέα.— 'Ο δακτύλιος.— 

Γυναίκες συνθέτριαι.—Λώρον τής Κάρμεν Σύλβα πρός τούς νεόνυμ
φους πρίγκηπας τής Ρουμανίας.— ’Επόθησα (ποίημα).—Τό “Ασυλον 
τών έργατίδων καί υπηρετριών. — Συνδρομαί κυριών υπέρ τών Ζακυν- 
θίων.— Εκδρομή εις Κόρινθον.

ΑΡΙΘ. 302.
Αναχώρησις εις Σικάγον τής διευθύντριας τής « ’Εφημερίδος τών 

Κυριών».—Αιμιλία Ασσόρστ Βεντούρη.—Τό χρυσοϊν Βραχιόλιον.— 
Η διακόσμησις τοϋ γυναικείου τμήματος τής έν Σικάγω έκθέσεως. 

—Τά άνθη.— ’Εκδρομή εις Κόρινθον.
ΑΡΙθ. 303.

Ο άγων ύπέρ τής ζωής.— Ή  εορτή τής μητρός.—Εις τήν θάλασ
σαν τοϋ «Mon Repos» (ποίημα).—Σάρα Βερνάρ.— Γυναίκες άατρο- 
νόμοι.—Αί ρυτίδες τοϋ προσώπου.

ΑΡΙΘ. 304.
Χαιρετισμός.—Μάϊος.—Θεανώ. —'Ο Κρίνος καί ή Τριανταφυλλιά 

(ποίημα).— Έκ τοϋ 'Ημερολογίου μιας βελόνης. —Ή 'Ηλακάτη.— 
Τό δώρον τής νύμφης.— Έβδομαδιαΐον δελτίον.

ΑΡΙΘ. 305.
Χαιρετισμός.—Θεανώ.— Περί εύσεβείας. —'Ο ανθρώπινος βίος.— 

Κατά τήν άναχώρησίν της, κατά τήν επάνοδόν της (ποιήσεις).— ’Α
νάγνωσμά τής κυρίας Άθηνας Σερεμέτη. — Έκ τοϋ 'Ημερολογίου 
μιας βελόνης.—Οί αστέρες.— Έπίκλησις.—"Ασυλον 'Αγίας Αικατε
ρίνης.— Έβδομαδιαΐον δελτίον.

ΑΡΙΘ. 306.
Ο ασπασμός τής πατρίδος. —'Ο γάμος τής ορφανής (ποίημα).— 

Περικτιόνη.—Οί αστέρες Β ’·—Τή φίλη μου Ελένη (ποίημα).— 'Η 
υπερηφάνεια ώς νόσος εγκεφαλική. — Eívat ποτέ τις βέβαιος; — 'Η 
νεανις.

ΑΡΙΘ. 307.
Μία γνώμη ώς έκ περισσού περί.τοϋ γλωσσικού ζητήματος. — Έ-

πιστολή πρός τήν Διεύθυνσιν. — Ενώ οι* τήν Έκθεσιν διαβαίνει σαν 
πουλί, μέ μιά της συνδρομήτρια εις τούς Κορφούς μιλεΐ (ποίημα). 
— 'Η ροδοδάκτυλος ήώς.— Αί γυναίκες τοϋ Βελγίου.—Εις τήν έοο- 
τήν της (ποίημα). ΑΡΙΘ. 308.

Έκ Σικάγου : 'Η επίσημος έναρξις τοϋ Διεθνούς Συνεδρίου τών Γυ
ναικών. 'Η προσφώνησις τής κ. Καλλιρρόης Παρρέν. — Επιστολή 
πρός μητέρα. — Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. 'Ημερολόγιον Έλληνί- 
δος ταξειδιώτιδος. — 'Η μετριολογία ώς ύψίστη άρετή.— "Εχε γειά 
(ποίημα).—Αί παρά τοΐς άρχαίοις χρήσιμοι πρός γραφήν ούσίαι. 

ΑΡΙΘ.' 309.
Έκ Σικάγου : Έργασίαι συνεδρίου. Ή  μεταρρύθμισις τής γυναι

κείας ενδυμασίας. — Έντυπιόσεις έκθέσεως Σικάγου. — Άμερικανίς 
γυνή.—Ποίημα κ. Φ. Φ.—Τά παιδία καί αί κλίσεις των.

ΑΡΙΘ. 310.
Έκ Σικάγου : Ή  επίσημος ήμέρα. Προοίμων τής Προέδρου, δ λό

γος τής κ. Παρρέν : ή αρχαία καί σύγχρονος Έλληνίς καί ή γυναι
κεία αλληλεγγύη.—Τό Διεθνές τών γυναικών Συνέδριον. — ’Ανταπο
κρίσεις έκ Σικάγου : Ή  υποδοχή τής κ. Πάλμερ.

ΑΡΙΘ. 311.
Ανταπόκρισις έκ Σικάγου : Διεθνές δημοσιογραφικόν Συνέδριον.— 

Διεθνές Συνέδριον τών γυναικών έν Σικάγω. Τμήμα καλλιτεχνικόν. 
— Συνέδρων γυναικών. Μέγα γεϋμα έν τω ξενοδοχείο) Ρισχελιέ. — 
’Απ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. ’Εντυπώσεις Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. 
—Εις τάς έν τώ παρθεναγωγείω Χίλλ άριστευσάσας μικράς "Ολγαν 
καί Βασιλικήν Βασιλείου (ποίημα).

ΑΡΙΘ. 312.
Έκ Σικάγου : Διεθνές Συνέδριον τών Γυναικών. Λειτουργία Γυ

ναικών.—Τό Διεθνές τών γυναικών Συμβούλων. — Ή  μουσική έ»πε- 
ρίς. Ποιήτριαι, συνθέτριαι καί έκτελεσταί Γυναίκες.— ’Απ’ ’Αθηνών 
εις Σικάγον. 'Ημερολόγιον Έλληνίδος Τα'ειδιώτιδος. — Ελένη καί 
Βαλεντίνη.—Οί θησαυροί τής θαλάσσης.

ΑΡΙθ. 313. *
May Wrigt Sewal. —Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. Ημερολόγιον 

Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. — Έργασίαι τοϋ έν Σικάγω Συνεδρίου. — 
Εις ενα πουλί (ποίημα). — ’Επάνοδος τής διευθύντριας τής « Έφημε- 
ρίδος τών Κυριών».— Ελένη καί Βαλεντίνη.

ΑΡΙΘ. 314.
May Wrigt Sewal B f.— Έκ τών έργασιών τοϋ Συνεδρίου. At θυ

γατέρες τής Σωτηρίας.— Εις τό λεύκωμα φίλης (ποίημα). —Ελένη 
καί Βαλεντίνη.— Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. Ημερολόγιον Έλλη
νίδος ταξειδιώτιδος. — Εκ τοϋ ημερολογίου μου. Πρός φίλην. —Υ 
γιεινή μελλούσης μητρός.—Γυναικείος κόσμος.

ΑΡΙΘ. 315.
Λεύκωμα έπιφανών Έλληνίδων.—May Wrigt Sewal Γ ’.— Ά π ’ 

Αθηνών εις Σικάγον. Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.— Ε 
λένη καί Βαλεντίνη.

ΑΡΙΘ. 316.
May Wriht Sewal Δ '.— ’Αμερικανίδες μαθήτριαι ξιφομάχοι.—Τό 

άνθος τής υπομονής (ποίημα).—Ιΐοδηλατιστικοί αγώνες. —Ά π ’ Α 
θηνών εις Σικάγ·ν. Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.—Γέννη- 
σις ήγεμονόπαιδος ’Αλεξάνδρου. — Έλληνίς καλλιτέχνις έν τφ Salon 
τών Παοισίων.

ΑΡΙΘ. 317.
Καί ήμεϊς όλίγην άνάπαυσιν.—Ή μαγική τολύπη.— Ά π ’ Αθη

νών εις Σικάγον.— ‘Ο ωκεανός. Ή προίκησις. Ό παγών. Ό Πιλό
τος.—Τό άγαλμα τής Έλευθεοίας.

ΑΡΙΘ. 318.
Νέαι σκέψεις. —Ή γυναικεία έ’νωσις. — Ανταπόκρισις έκ Καλύ.



μνου. Ήθη και έθιμα. —’Ολίγα άνθη εις τδν γάμον τής φίλης μου | 
Άριστέας Κυριάκου.— Άπ ’ ’Αθηνών εις Σικάγον.Ήμερολόγιον Έλ- - 
ληνίδος ταξειδιώτιδος.—Αί διδασκάλισσαι τής γυμναστικής.

ΑΡΙΘ. 319.
Νέαι σκέψεις. Και αί νεάνιδες μέλη τής Γυναικείας ένώσεως.—Μα- 

ριάννα Καμπούρογλου. — ’Επιστολή έκ Κάλυμνου. — Τά άνθη τής 
καρδιάς μου (ποίημα). — Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον 
Έλληνίδος Ταξειδιώτιδος.—Μία συμβουλή πρός τάς μητέρας.

ΑΡΙθ. 320.
Τί σκοπεί ή ΓυναικείαΈνωσις —Τό ρόδον.— ’Ιωάννα (διήγημα).

’Απ’ 'Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον 'Ελληνίδος ταξειδιώτιδος.
—Φαϋστα.

API®. 321.
Καλλιτεχνία και φιλανθρωπία.—Tb ρόδον —  Ά π ’ Αθηνών εις Σι

κάγον. 'Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. Tb ξενοδοχειον Pal
mer Hause. Τ· ΰπ’άριθ. 375 δωμάτιον· Το κομμωτήριον των κυ
ριών. Ή  γραμματεΰς τής Προέδρου.—Πώς παρατείνεται ή νεότης.— 
Δίαιτα θηλαζούσης.

ΑΡΙΘ. 322.
ΔιατΙ έπείγει ή σύστασις τής Γυναικείας Ένώσεως.—Εις μάγος του 

ΙΗ’. αΐώνος. — Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον Έλληνί
δος ταξειδιώτιδος. (Τα εντευκτήρια του Palmer Hause. Tb εστιατό
ριο». Οΐ ρέπορτερ). — Tb ρόδον. —Ή  ωφέλεια τών ταξειδίων.—Μία 
Ιτι λογία Έλληνίς.

ΑΡΙΘ. 323.
'Η λατρεία τών αναμνήσεων. — Tb ρόδον. — Ή μαραμένη φυσις 

(ποίημα).— Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον.Ήμερολόγιον Έλληνίδος τα- 
ςειδιώτιδος. —Νέα ’Ιωάννα δ’ Άρκ έν Αμερική.— Και άλλη λογία 
Έλληνίς.

ΑΡΙΘ. 324.
Τί δύνανταιαίγυναίκες;—Πρός τδν άπερχόμενον άνεψιόν μου Λ.Κ

 Tb ρόδον.—Φιλοθέη Μπενιζέλου Α ’ .— Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον.
Ήμερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. Έν τω έστιατορίω. Η ρε 
πορτερ τής Νέας 'Υόρκης.

ΑΡΙΘ. 325.
Tb έν Σικάγω Συνέδριον τών δικηγόρων Γυναικών.—Φιλοθέη Μπε 

πιζέλου Β ’.—Έ ν πρακτικώτατον ζήτημα.— Τιμαι άπονεμηί είσαι έν 
Γαλλία προς τήν κ . ’Ισαβέλλαν Βοζελώ, αντιπρόσωπον τών Γαλλίδων 
εις το έν Σικάγω Συνέδριον. — Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερο
λόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. — Lincol Park.—Το flirt.

ΑΡΙΘ. 326.
Εργασία-Άνακούφισις.—Φιλοθέη Μ. Βενιζέλου Γ . Αι Γυναί 

κες έν τώ Συνεδρίω τών δημοσιογράφων.—Tb ΦιΛι του κ. Έυχαρη
 Ανέκδοτον του ναυάρχου Άβελλάν.—"Ολα λησμονοϋνται.

ΑΡΙΘ. 327.
Γυναικεία δοάσις έν 3υρυ>. Το Κυριάκόν Σχολειον. · Απόκληρος.

  Το Λυκόφως μου. —Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον
Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.

ΑΡΙΘ. 328.
Ρόδα και ’Άκανθαι.— Ή Λίμνη του Λαμαρτίνου.—Περί μουσικής.

  Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτι-
3ος.—Τό ελληνικόν θέατρον έν Αλεξάνδρειά:.—Γυναικείος κόσμος.

ΑΡΙΘ. 329.
Ή  έπέτειος του Άσυλου τών Έργατίδων και 'Υπηρετριών.—Ό 

Βάγνερ καί ή μουσική του.—Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολό 
γιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.—Ή  προς τα ζώα συμπεριφορά μας.

ΑΡΙΘ. 330.
Το Νόστιμον Ήμαρ (διήγημα).— Άνθή Οικονόμου· ωδή Άνθίας 

Οικονόμου πρός τόν αΰτοκράτορα τής Ρωσσίας. — Ά π ’ Αθηνών εις 
Σικάγον. Τά έμπορικά καταστήματα.

ΑΡΙΘ. 331.
Ή γυνή καί b πολιτισμός.—Ό Βάγνερ, τά έργα του.— Άνθία Οί- 

νόαου έξ Οικονόμων. — Ειν’ ευτυχής (ποίημα). — Άπ ’ Αθηνών εις 
Σικάγον. Ήμερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.

ΑΡΙΘ. 332.
Άκτίς χαράς. —Ή ημέρα καί ή νύξ.— ’Ισαβέλλα θεοτόκη.—Το

χαμόγελο (ποίημα). — Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγισν Έλ"* 
νίδος ταξειδιώτιδος.—Θερμότης-Ζωή.

ΑΡΙΘ. 333.
1893-1894.  —Ή Χριστός καί ή Γυνή (^τοίημα).— ’Ισαβέλλα Θεο- 

τ3κη β ' .—Χριστούγεννα (ποίημα).—Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον.Ή
μερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.—’Επισκέψεις καί Επισκεπτή
ρια του νέου Ετου.— Ο Χρυσός και ο Ερως.

ΑΡΙΘ. 334.
Tb νέον έτος καί τό παλαιόν.— ’Ισαβέλλα θεοτόκη Γ . Ζεττη. 

Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον Έλληνίδος ταξειδώτιδος. 
—Τά βάσανα τών νεογνών.

ΑΡΙΘ. 335.
Εις ναός άγνωστος.—Πολύτιμον κιβώτιον. — Ισαβέλλα Θεοοτκη 

Δ'·—Πρδςτήν Σελήνην (ποίημα).— Ά π ’ Αθηνών ε’ις Σικάγον.Ή
μερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. ΚΑ'. — Δένδρον Φιλοβρέφων.

ΑΡΙΘ. 336.
Τί άναγινώσκουν αί Έλληνίδες ; — Επιστολή περι τού Ασύλου. 

— ’Ισαβέλλα θεοτόκη. Δ '.— Ό τυφλός μουσικός. (Ποίημα). — Έ ν 
Έργον Έλληνίδος τής Κύπρου.—Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ή 
μερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.

ΑΡΙΘ. 337.
Τί νά άναγινώσκωμεν. — Μία άγνωστος.— Ισαοελλα θεοτόκη. ΣΤ · 
Στήν εορτήν σου.—Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον έλ

ληνίδος ταξειδιώτιδος.—Γυναικείος Κόσμος.
ΑΡΙΘ. 338.

Μαρία Δεραίμ (μετ’ εΐκόνος).— ’Επιστολή τών έμπορων γυναικών 
τής Γαλλίας πρός τήν Μαρίαν Δεραίμ.—Κηδεία τής Μαρίας Δεραίμ. 
Περικοπαί έκ του έπικηδείου λόγου του κ. Ernest Hamel. — Τί μου 
λείπει (ποίημα).— Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. ’Εντυπώσεις Έλληνί
δος ταξειδιώτιδος.—Tb προσκύνημα του Παρθενώνος.—Μία έπίσκεψις 
εις τό Νομισματικόν Μουσεϊον.

ΑΡΙΘ. 339.
Μελέτη γυνα'κός έπίτής συγχρόνου Ελληνικής φιλολογίας.—Σύγ- 

χρονοΓΈλληνες ποιηταί. Α '.—Φωτεινή Μαυρομιχάλη. Α '.—Ελλη
νικός χορός.— Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολόγιον Έλληνίδος 
ταξειδιώτιδος. ΚΕ'.

ΑΡΙΘ. 340.
'Ο χειμών τής ζωής.— Φωτεινή Μαυρομιχάλη Β ’. — Σύγχρονος 

Ελληνική φιλολογία. Διονύσιος Σολωμός.— Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικά
γον. Ήμερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος KÇ'.—Αί Έλληνίδες είς 
τό Πολυτεχνείον.

_ΗΜ. Ποικίλα, Έβδομαδιαΐον Δελτίον, θέατρον και Καλλιτεχνία, 
Βιβλιογραφία, Συμβουλαί, Συνταγαί και Έπιφυλλις εμπεριέχονται έν 
έκάστω φύλλω.

ΣΓΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΤΗΣ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΑΝ ΚΓΡΜΝ»
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Σαπφίυ Λεοντιάς.— Αίμυλία δε Μορσιέ.— Σωτηρία Άλιμπέρτη.
 Ειρήνη Οίκονομίδου.— Φλωρεντία Φουντουκλή.— Καλλιόπη Κιν-
§ — Εύφρασία Κετσέα.— Κρυσταλλία Χρυσοβέργη.— Ξανθίππη 
Καλοστύπη.— Άνθίππη Παλαμήδου.—Μαρία Πιέρ (ιατρός).—Μαρία 
Νεμπώ (ιατρός).— Άνθή X. Βασιλειάδου.— Βασιλική Κυριακίδου.— 
Μαρία Πίπιζα.— Τούλα Κόκκαλη.— Αικατερίνη Δραμηλαράκη.— 
"Ολγα Κούζη.—Παναγιώτα Λιούρδη.—Φορμόζα Κοέν.—Αίκατερινα 
Αλεξάνδρου.—Σοφία Ρεστέν.—Κοραλία Ρουσέλη.—Ευαγγελία Κα- 
πετανάκου.—Ρόζα Βάϊερ.— Άριστέα Κυριάκου.—Δέσποινα Μιχαλο- 
πούλου.—Ματθίλδη Συνοδινοΰ.—Ασπασία Σκορδελη.—Καρυατις.— 
Μαρία Δέλμ (’ιατρός). — Μαρία Μασσιέ. —Έλλεν Δονε. —M a r y  Du- 
wal.—"Αννα Σερουιου.— Ελένη Παπαδάκη.— ’Ιωάννα Βασιλείου.— 
Κορνιλλία Α. Πρεβεζιώτου.—Δόμνα Θωμά.—Μαρία Δελφοϋ.—Ευαγ
γελία Γ. Κορωναίου. — Μαρία Τριανταφύλλου. — Καλλιρρόη Παρρεν 
διευθύντρια και άρχισυντάκτις.
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