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ΠΕΡΙ EXOMEN Α

Νεότη
Κρυσταλλίας Χρυσοβέργη)— Πώς δέν _______
Γπερ του Νοσοκομείου τών ανιάτων- — Λιατι 

μοτεραι του Χρίστου ύπέρμα^οι. — Ό  περι ημάς κόσμος. 
Αλλ ηλογραφία.— Συνταγή.— Ειδοποιήσεις.—Έ πιφυλλίς.

(υπό κ. Φορμόζας Κοέν). — 
α! γυναίκες υπήρξαν αί θερ- 

• θ έα τρ α .. —

Η ΓΤΝΗ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΗ, ΤΟΝ ΑΝΑΡΑ ;
Πρός τος Μ ποέΐ·» . (τνντάχτην τον «."Anτ έω ς» .

Εις κήπον δροσερόν καί μυροβολον πχμμεγίστη δρυς ύψοΐ 
υπερήφανος τό γηραιόν καί κολοσσαίον ανάστημά της. Ά νά 
τους πυκνότατους κλάδους της ό Ζε'φυρος ψάλλει τό αίθέριον 
άσμά του. Τι δεν αποκαλύπτει τό άσμα τοϋιο είς την ΰψη- 
«όρυφον καί ΰπερήφανον του κήπου βασίλισσαν ! "Ολης τής 
φύσεως τό μυστήριον. Ολης τής δημιουργίας τά  απόρρητα.

: Αι ρι,αι της βαθύτατα εντός τής γής απορροφώσι τούς παχυ- 
τάτους αυτής χυμούς καί ζωογονοΰσι τό γιγάντειον σώμά της. 

β Η δρυς ούτω άκμαία καί ισχυρά παλαίει πρός πάντα τά στοι
χεία τής φύσεως. ι

Ολίγον άπωτερώ αύτής ύψοΰται ροδή, θάμνος τρυφερός, 
δενδρίον ώραϊον καί λεπτοφυές. Αϊ ρίζαι της έπιπολαίως συγ- 
*ρατοΰνται πρός την γήν, οί κλάδοι της είναι λεπτοί, οί κά
λυκες της ασθενικοί. Τό ταπεινόν δενδρίον ατενίζει τά γιγάν- 
τειον δένδρον καί άδημονεί. Αισθάνεται ότι, εάν τά πυκνόν 
φύλλωμα τής δρυός άφινε νά φθάσωσι μέχρις αυτής αί άκτϊνες 
του ήλιου, θά ήδύνατο καί αύτή νά άναπτυχθή καί νά φέρη, 
6!? φώς ωραία άνθη. Έάν ή ΰπ ’αΰτήν γή δέν ήτο ΰπεστρω- 
Ηενη ύπό τών απανταχού εξηπλωμένων τής δρυός ριζών, θά 
ηδυνατο καί αύτή νά έκτείντ) τάς ίδικάς της, νά άπορροφήση 
νωΐκά τινα στοιχεία, ών τόσην έχει ένάγκην.

Ί ά έ τ η  διαδέχονται τά έτη. Κεραυνοί άλλεπάλληλοι καί 
καταιγίδες ήραίωσαν τούς κλάδους του ΰπερηφάνου δένδρου,

έγύμνωσαν την κορυφήν του καί άπεξήραναν σχεδόν τόν κορ
μόν καί τάς ρίζας του. Αί άκτϊνες τοϋ ήλιου λούουσιν ήδη 
άπλέτως τήν ροδήν, αί ρίζαι της είσδύσασαι βαθύτερον είς τήν 
γήν, άπορροφώσιν ήδη άπλήστως τούς παχείς αυτής χυμούς.
Η ροδή ούτω, τό τέως ασθενές δενδρύλλιον, ΰψοΰται μέχρι 

τής κορυφής του παρακμάσαντος δένδρου, καλύπτει τόν σκε
λετώδη κορμον του, εξωραΐζει τήν σκοτεινήν μορφήν του, τοϋ 
προσδίδει άρωμα.τό οποίον ουδέποτε άπέπνευσε.τά στεφανόνει 
μέ ρόδα, τά  όποια τό φώς, ό ήλιος, ή θερμότης καί ό καθαρός 
τοϋ απέραντου άήρ, κατέστησαν ωραία, ζωογόνα καί θαλερά.

X
Μέ ηρωτήσατε, κύριε συντάκτα τοϋ « ’Ά στεω ς» κατά τήν 

μετ έμοΰ συνέντευξιν σας, έάν ή γυνή θά άντικαταστήση) ημέ
ραν τινά τόν άνδοα. Είς τήν άπάντησίν μ,ου έμειδιάσατε καί 
το μειδίαμά σας εκείνο μοί έφάνη πονηρόν. Ό  ανδρικός εγω
ισμός σας έζανέστη βεβαίως προ τής τολμηράς καταφατικής 
απαντήσεως. Ή  άνω άτεχνος ίσως,άλλά πιστή είκών ερμηνεύει 
πληρέστερον τήν σκέψιν μου. Τά φΰλον σας άντιπροσωπεύει 
τήν δρΰν. Τό ίδικόν μας τήν ροδήν. ’Επί σειράν αιώνων είσθε 
κύριοι τοϋ κόσμου όλου διά τής φυσικής ισχύος καί υπεροχής σας.

Ή  γυνή κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους τής άνθρωπίνης 
ιστορίας ΰπήρζεν ή λεπτοφυής ροδή μέ τούς ασθενικούς κάλυ- 
κάς της. ’Αλλεπάλληλοι κοινωνικά: καί πολίτικα! μεταβολαί, 
πόλεμος διωγμοί, θρησκευτικά! μεταρρυθμίσεις μετέβαλλον 
βαθμηδόν καί άνεπαισθήτως ττ$ν θέσιν καί τήν τύχην τής γυ- 
ναικός. Ό  Χριστός, ό μέγας απόστολος τής αγάπης καί τής 
ισότητας ήλθεν. Είναι ό πρώτος, όστις έπάταξε τόν ανδρικόν 
εγωισμόν, όστις ώμίλησε πε^ί ίσότητος τών δύο φύλων, όστις 
προείπεν ότι οί τελευταίοι θα έλίουν πρώτοι καί τάνάπαλιν.

Οί αιώνες διεδέχθησαν τούς αιώνας. Ή  γυνή άπό βήματος 
είς βήμα καί άπό βαθμιδος είς βαθμίδα έγένετο άπό σκεύους 
δούλη, άπό δούλης σύντροφος, άπό συντρόφου δέσποινα. Ό  
μεσαίων τήν άνύψωσεν είς κυρίαν τής κχρδίχ; τοϋ άνδρός καί
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οί ίππόται τών χρόνων εκείνων φέροντες το έμβλημα της γ υ -  
ναικός, ήν ήγάπων, έτασσον απτόητοι τα  στήθη πρό τών εχ
θρικών βελών.

Σήμερον τά  πάθη καί α! όρμα! τής ζωής, εις ας αχαλίνω
τος άφέθη ό άνήρ επί σειράν αιώνων άπερρόφησαν τάς ΰγιε- 
στε'ρας ικμάδας του ανδρικού σθε'νους καί υποσκάπτουν λελη- 
θότως την υπεροχήν του. Σήμερον ή έπιτελεσθείσα τής γυναι- 
κός πρόοδος αναγκάζει τον άνδρα να δεχθή την συνεργασίαν 
της εις τον όσημέραι βαρύτερον καί πολυμοχθότερον τής ζωής 
άγώνα. Ή  γυνή ήδη νε'α κα! άνεκμετάλλευτος δόναμις, προα- 
γομε'νη διά τών φώτων τής επιστήμης καί άναπτυσσομε'νη έν 
τή θαλπερά άτμοσφαίρα τής αγάπης καί του έλε'ους, ύψοΰται 
παρά τό πλευρόν του άνδρός ισοβάθμιος, ισοδύναμος αύτώ. 
Ή  Άμερικανίς συναγωνίζεται ήδη μετά του άνδρός έν ταϊς 
έπιστήμαις, ταϊς τε'χναις καί τώ έμπορίω καί έν πολλοϊς άνα- 
δείκνυται ύπεροχωτέρα εκείνου. Κατέλαβεν ήδη πάσαν δημο
σίαν θέσιν, παν κοινωνικόν άξίωμα. Ή  Ευρωπαία ακολουθεί 
τά  βήαατα τής ύπερωκεανείου αδελφή; της. Δέν θά παρέλθν) 
δέ ίσως αιών καί ή γυνή διά τής πνευματικής υπεροχής της 
καί διά τών θησαυρών τής καρδίας της θά κατορθώστ, νά δια- 
σκεδάστ, όλας τάς πλάνας τών άδικων θεσμών καί νά καταρ- 
γήση τάς βαρβαρότητας τών πολέμων καί αιματοχυσιών, εις 
ας ό πεπολιτισμένος άνήρ ένέμεινε. Τότε ώς ή θαλερά καί μυ 
ροβόλος ροδή θά καλύψη διά του ποιητικού πέπλου τής άγά- 
πης καί άληθείας τάς άδυναμίας του συντρόφου της, θά έμ
πνευσή αύτώ νέαν ζωήν καί δύναμιν, όπως άπό κοινού άνοι- 
κοδομήσωσι τό εις έρείπια καταρρέον κοινωνικόν οικοδόμημα.

Δέν θά άντικαταστήση λοιπόν, κύριε Συνάδελφε, ή γυνή 
τον άνδρα, άλλά θά τάν ΰποστηρίξτ] κλονιζόμενον καί θά συμ- 
πληρώσ-/) τά έργον του.

ΤΟ ΩΡΑΙΟΤΕΡΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑ
«Ζωγράφισόν μοι τά ώραιότερον έπί τής γής πράγμα», 

ειπεν ό πλούσιος τώ  καλλιτέχνη- καί ό καλλιτέχνης έπέστρεψεν 
εις τό έργαστήριόν του, διαλογιζόμενος τι ήδύνατο νά ήναι 
τό ώραιότερον έπί τής γής πράγμα καί που θά τό εύρισκε. 
Οότως έμεινε σκεπτόμενος έπ ’ άρκετόν, ά λλ ’ 5λαι αί σκέψεις 
του δέν τόν έφερον πλησιέστερον προς τήν άλήθειαν, καί τό 
εσπέρας ύπήγεν εις μεγάλην τινάμσπερίδα έν τή οικία περικλεούς 
τίνος άνδρός. α ’Εκεϊ θά ίόω ώραίον τ ι» ,  ε ίπεν καί έσπευ- 
δεν όπως φθάση έγκαίρως καί εύρη άντικείμενόν τ ι διά τήν 
εικόνα του. Καί τά  φώτα ηυγαζον καί ή μουσική ήχει εύθύ- 
ιαως έν τοΐς μεγάλοι; δωματίοις: Ά λ λ ’ό καλλιτέχνης δέν είδε 
τ ι τό όποιον νά ήτο τά ώραιότερον έπί τής γής πράγμα. «Ιδού 
ή ώραιοτέρα τού Λονδίνου κόρη», είπεν άνήρ τις καθήμενος 
πλησίον αυτού καί ή καρδία τού καλλιτέχνου ηύφράνθη, διότι 
διελογίσθη, «θά εύρω τά, ώραίον»- ά λλ ’ ότε προσέβλεψε τήν 
Λαίδη Κόνστανς, δέν ειδεν ή τήν ψυχρότητα τών κυανών ο
φθαλμών της καί τό έπιτετηδευμένον κύρτωμα τών παχέων έ 
ρυθρών χειλέων της, καί άπέστρεψε τό βλέμμα άπηυδηκώς καί 
διεψευσμένος τάς ελπίδας.

Τήν άκόλουθον ημέραν, ό καλλιτέχνης άπήλθεν εις τήν έ- 
ξοχήν, καί περιεπλανήθη άνά τάς άτραπούς καί τά λειβάδια, 
έπ! τή έλπίδι τού νά εύρη τό ώραιότερον έπί τή ; γής πράγμα. 
«Βεβαίως θά τά εύρω έδώ», διενοήθη, άμα ώς παρήλθε πρό

λευκής τίνος έπαύλεως κεκαλυμμένης υπό έρπυστικών φυτών, 
καί ποικιλοχρόων άνθέων. Ά λλά  δέν παρετήοησεν ή τά ρόδα, 
άτινα ήσαν πραγματικώς εράσμια. «Α υτά είναι τά  ώραιότερα 
έπί τής γής πράγματα», είπεν ό καλλιτέχνης, καί ήπλωσε 
τήν χείρά του, ΐνα δρέψη τινάς τών κατερύθρων καλύκων- άλλ’ 
οξεία άκανθα διετρύπησε τά δάκτυλά του, ούτως ώστε ότε 
τά άπέσυρε ήσαν πληγωμένα καί κηλιδωμένα δι’ αίματος. 
«Δέν είναι τά ώραιότερα έπί τέλους», είπεν ό καλλιτέχνης καί 
έστρεψε καί πάλιν οί'κοι μ ετ’ άποτεθαρρημένης καρδίας.

*
* *

Εβδομάδες τινες παρήλθον, καί ό καλλιτέχνης ήτο άπη- 
σχολημένος ϋπό ά)λων εικόνων, ώστε δέν είχε καιρόν όπως 
σκεφθή περί τής τού ώραίου είκόνος του. Ή  κενή οθόνη έμενεν- 
έπί όκρίβαντός τίνος έν τώ έργαστηοίω του. Ημέραν τ ινά , 
ότε ό καλλιτέχνης έξερχόμενος διήλθε πρό αυτής, διελογίσθη 
ότι ουδέποτε θά εύρισκε τά άντικείμενόν. Άπήλθεν εις τήν θο
ρυβώδη πόλιν ενεκεν υποθέσεων- διήλθε μέσω τών στενών όδών 
καί αυλών- ύπήγεν άπωτέρω άκόμη, έκεϊ όπου αί ηλιακαι α
κτίνες άδυνατοΰν νά είσδύσουν, όπου ή άτμόσφαιρα είναι θερ
μή καί πνιγηρά, καί τό παν είναι σκοτεινόν καί έλεεινόν. Και 
ότε έτελείωσε τάς υποθέσεις του έσπευσε νά άπέλθη. χαίρων 
ότι θά άπεμακρύνετο άπό τοιαύτας σκηνάς πτωχείας και π ε
νίας. Ά λ λ ’ ώς διήρχετο δι’ ήσυχωτέρας τινός όδοΰ, ώσφράνθη 
ευωδίαν οίνάνθης, καί στρέψας πρός τά  άνω είδεν έπί τού 
θριγκού μικρού παραθύρου δοχεϊον περιέχον τό ώραίον ευώδες 
αύτο άνθος- καί ταύτοχρόνως γλυκεία φωνή ήκούσθη έκ τού 
μικρού παραθύρου, καί ό καλλιτέχνης άκούων αύτήν έλησμό- 
νησε τόν κάματόν του καί τήν βίαν του, καί άνήλθε τάς στε
νάς καί τεθραυσμένας βαθμίδας τάς φερούσας εις τό υπερώον. 
Ή  θύρα ήτο ήμιάνοικτος, καί είδε τό γυμνόν εσωτερικόν, τό· 
άθλιον ψυχρόν δωμάτιον, ούτινος τό μόνον ώραίον άντικείμε- 
νον ήτο προφανώς τό τής οίνάνθης δοχεϊον. Αλλ ή κτήτωρ 
τής φωνής εύρίσκετο έκεϊ, κύπτουσα έπί σωρού ρακών, έπί τών 
όποιων έκειτο ή μαρανθείσα μορφή άποθνήσκοντος παιδιού. 
Άμφότερα ήσαν παιδια ώραία. με όλην την ωχρότητα την 
έπικαθημένην έπί τού προσώπου τής νεωτερας, καί τήν βα- 
θεϊαν μελαγχολίαν έπί τού τής άδελφής της. Έκράτει τάς- 
ίσχνάς χειρας τής θνησκούσης άδελφής της έντός τών ίδικών 
τη ς- έθετε τά θερμά χείλη της έπί τών ψυχρανθέντων ήδη ΰπό- 
τοΰ προσεγγίζοντος θανάτου- ώμίλει καί πάλιν" « Αγαπητη 
μου, είπε μετά γλυκύτητος, αγαπητή μου, απέρχεσαι έκεϊ 
όπου φύονται τά  άστρα. Οί άγγελοι θά σε υποβαστάζουν, 
ώστε δέν θά κουρασθής πλέον καί ό Ιησούς Χριστός όστις σέ 
έξηγόοασε, θά σέ παρουσιάση έν τή άγάπη τουείς τόν Πατέρα. 
Ά λ λ ’, ώ καλή μου άδελφή, σέ άγαπώ τόσον πολύ, καί συ· 
έπίσης μέ άγαπάς, καί ουδέποτε, ουδέποτε θά μέ λησμονήσης, 
δέν έχει ούτως ;»  Καί τά  ώχρά χείλη τού θνήσκοντος παιδιού 
έψιθύρισαν κάτι. Ό  καλλιτέχνης έμάντευσεν ότι ήτο ή ζητου- 
μένη άπάντησις, διότι ή άδελφη έκλινε την γλυκεϊαν κεφαλήν 
της έπί τού έσχισμένου προσκεφαλαίου, καί άπεκοιμήθησαν 
όμοΰ τόν ύπνον, όστις θά κατέληγεν εις τόν θάνατον διά την 
μίαν έξ αύτών.

¥ *

«Εύρον τό ώραιότερον έπί τής γής πράγμα», είπεν ό καλ
λιτέχνης, «είναι ή Ά γ ά π η !»  καί άπεμακρύνθη. Ά λλά  τα 
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χύτατα έφερε βοήθειαν καί τροφήν καί ενδύματα διά τήν μι- 
σιράν ζώσαν αδελφήν, ήτις έκλαιε τό παιδίον τό όποιον οί ά γ 
γελοι ειχον αποκομίσει εις ανάπαυσιν. Καί κατόπιν τήν έλαβε 
.μεθ’ εαυτού εις τήν λαμπράν οικίαν του, καί τή είπεν ότι θά 
κατώκει μετ αυτού, καί θά ήτο ή ήλιακή άκτίς του καί ή 
μικρά του κόρη. Καί ότε ό πλούσιος είδε τήν εικόνα τήν ό
ποιαν ό καλλιτέχνης ειχε ζωγραφίσει, τά  δύο ώχρά παιδια έν 
τώ έρήμω όωματίω, μέ τήν Ειρήνην τής Ά γά π η ; έπί τών 
γαληναίων προσωπων τω ν, έμ-εινε παρατηρών αύτήν έπί μα- 
κρον μετά δακρυβρέκτων οφθαλμών Καί ότε τέλος άπέστρεψε 
το βλέμμα, είπε- «Τών τοιούτων έστίν ή βασιλεία τών ου
ρανών».

( Έ κ τοΰ ’Αγγλικού) Μ α ρ ία  Κ ο ύ ζη

Ν Ε Ο Τ Η Σ Τ Β Ι Ο Σ
Η ζωή, μάς λεγουσι συχνότατα, δέν είναι πάντοτε φαιδρά 

και γλυκεία, αί οδοι δεν είναι πάντοτε έπηνθισμέναι, ό όρίζων 
ανεφελος. Εκαστον έτος προστιθέμενον εις τά  παρελθόντα 
φαίνεται νά αφαρπάζη μιαν ελπίδα, καταστρέφη μίαν προσ
δοκίαν, καί αί θλίψεις τής καρδίας, έπισκιάζουσαι τόν άρί- 
,,οντα, άποβάλλουσι κατι τι έκ τής γοητείας, τήν όποιαν δε- 
καεςαετης φαντασία δίδει φυσικώς εις τήν ύπαρξιν.

Και ιόου διατι εκείνοι, οΐτινες βαδίζουσιν ήδη έπί πολυν 
χρόνον εις τήν έπίμοχθον καί έλκιώδη ταύτην όδόν όπισθοχω- 
ροΰσιν άνακράζοντες: « Ώ  ! άναμνήσεις νεότητο;, έπανέρχεσθε 
άκόμη, ΐνα ή είκών σας μάς φέρη χρυσούν ονειρον !»

Λοιπόν, πρός στιγμήν, θά φαντασθώ ότι έζησα πολύ, θά 
ανακαλέσω τας αναμνήσεις μου, θά αναζητήσω εις τήν νέαν 
ηλικίαν, τής όποιας μόλις διήλθον τάς πρώτας βαθμίδας. . .

Γι ενθουσιά, Tt θέλγει την ευτυχή ταυτην ηλικίαν, τήν «ώ -  
ραίαν ήλικίαν» καθώς τήν λέγουσιν οί γέροντες; Κατά πρώτον 
ή γλυκεία καί ένθερμος στοργή τής οικογένειας- διά τό π α ι
δίον, ό κόσμος όλος εύρίσκεται έκεϊ- θωπείαι τών γονέων, τρυ
φερά αγάπη τών αδελφών, μέχρις αυτών τών μικρών διενέ
ξεων, αϊτινες είναι ώς ή βάσις τής γεννήσεώς τω ν .’Εκεί προσ
δοκία-. δέν ύφίστανται, ευχαριστούνται μέ τόσον ολίγον ! έν 
άθυρμα, εις περίπατος, κομφέτα τινά, καί τ ί άκόμη, μία θω
πεία άποξηραίνουσι τά δάκρυα μετά τό σφάλμα, ή καρδία 
πρός στιγμήν θορυβηθείσα επανέρχεται εις τήν ζωήν, ώς έάν 
τίποτε δέν έχει ταράξει τήν διαύγειαν τού ουρανού της. ’Εκεί 
ποσώς φιλοδοςια, ουδείς φόβος διά τήν έπαύριον, μήπως αί 
έπιθυμίαι του δέν θά έκπληοωθώσιν.

Έ ν τούτοις μαντεύω ότι ό βίος δέν θά έξακολουθήση ούτω. 
Θά χρειασθή προφανώς εις τήν κοινωνίαν τών άνθρώπων, νά 
>*<ροσκρού<7Υ) τις κατα ττολλών χαρακτήρων, να ύπο^ττ, αντί- 
λόγιας καί τότε διά τήν εύαίσθητον καρδιαν όποίαι θλίψεις, 
οποία άπογοήτευσις !

Επίστευσεν ότι ήδύνατο νά στηριχθή έπί τών φιλικών υπο
σχέσεων, ματαία προσδοκία ! . . . τό συμφέρον, ό εγωισμός, 
έκλεισαν τήν καρδιαν τήν όποιαν ένόμιζεν άνοικτήν- άπέδωκεν 
υπηρεσίαν τινά , ύπεχρέωσεν όντινα ήλθε μέ τάς χείρας τετα 
μένα;- άπέρχεται καί άπομακρυνόμενος λησμονεί ότι ώφείλει 
υποχρέωσιν καί ευγνωμοσύνην.

Ηόυνατό τις ποτε νά ύποπτεύσν) τοιαύτην άγνωμοσύνην; 
Εις τήν άνιαράν ταύτην στιγμήν ή άνάμνησις τής παιδικής

χαράς καί άμεριμνησιας ε*.ανέρχεται, ΐνα τρόπον τινά ένδυνα- 
μώση τήν καρδιαν μας καί μάς βοηθήση νά έξακολουθήσωυεν 
τήν πορείαν μας έπί τής πετρώδους ταύτης όδοΰ, ένθα τόσον 
πολυάριθμα είναι τά εμπόδια, τόσον σπάνιαι αί άπολαύσεις...

Ως πρός ημάς, διά τάς όποιας ή ζωή δέν Ισχεν άκόαη 
είμή μειδιάματα, προσπαθήσωμεν νά προετοιμάσωμεν έαυταίς 
ευτυχείς άναμνήσεις διά τό μέλλον. "Ομοιαι πρός τά φαίδρα 
εκείνα όνειρα, άτινα τήν νύκτα έπισκέπτονται ενίοτε τόν ύ 
πνον τών δυστυχών καί τούς κάμνουσι νά λησμονώσι πρός 
στιγμήν τάς άθλιότητας τής παρελθούσης ημέρας, θά φαιδρύ- 
νωσι τά κλονούμενον γήρας μας καί θά άγαπήσωμεν τήν ύ- 
παρζιν τότε, ότε τό πάν θά φαινηται ώφείλον νά μάς άπο- 
σπάση έκεϊθεν.

Κ α τίνα  Β. ’ AX scivír.aM

Η  Α Ν Ο Ι Ξ Ε Ι Σ
(  ΈπιστοΛή)

Σνρε χ&ι ιζ&Αι α τό χαΛο, 'ρ ε ιικ ύ γα  η ? άΰτιρο/έ<ί,ΙΛ?ι 

Πάρε μαζή σου τά βορρρ&,τήν παγωνιά, τά χιόνια  
ΡοδοπΛαμένη, Λιγερη, άμορφη νερά προβάΛΛει 

Κ α ι γύρω, γύρω της πετοΰν φαιδρά τά χεΛιδόνρα.

Χρυσά στεφάνι πΛέχουνε τον ήΛιον ή άχτίδες 

Κ α ι τα ζανθα της τά μαΛΛρά 'περήφανα στοΛίζουν, 
Τήν συνοδεύουν έρωτες καί φτερωτές έΛπίδες 

Κ α ι άγάπης Λόγια μυστικά σιγά, σιγά όγε.ΙΛΙζουν.

Στά διάόα της φυτρώνουνε τριαντάφυΛΛα και κρίνοι 

Α νοίγει τ άσπρο γιασεμί, όμε ιεζές ανθίζει 

Ο (,αφειρενιος ουρανός δροσιάς διαμάντια χύνει 

Τά δένδρα φυΛΛα βγάζουνε και ό κάμπος πρασινίζει.

^ το  νεύμα της ακούονται όΛύχαρα τραγούδια 

ΤΛυκοφιΛροννται τά πουΛρά καί παίζουν ταίρι, ταίρι. 
Ο ί κήποι ό.Ιοι ντύνονται Λογιών, Λογιών ΛονΛούδια 

Κ α ι άναστενα(,ει στά χΛαδρά τό μυρωμέ ν' άγέρι.

Μ  ένα της βΛεμμα μαγικό τά κύματα 'μερώνει 

Α ινεί στ άστερρα φώς Λαρπρό 'στον κόσμο τή γα.Ιήνη 
Αινεί κε.Ιαδημα γ.Ιυκό στόν κότσυφα, σ τ ' αηδόνι 

Σ  ό.Ια χαρίζει τή ζωήν, σ ' οΛα τή νερότη δίνει.

Νεράιδα παντοδύναμη ¡ιέ Λόγια μαγεμμένα 

Τη φυσι που ητανε νεκρή ζυπνα καί ζανανιώνει 

Μ α δέ χαρίζει τη χαρά σέ στήθη πικραμένα 

Ούτε ■> ιατρεύει τήν καρδιά 'που μάραναν οί πόνοι.
I

Κ ρ ν σ τ α λ λ ία  Χ ρ υ σ ο β έ ρ γ η

Π Ω Σ  Δ Ε Ν  , ΑΝ ΙΩ Μ ΕΝ
Άναγινώσκουσα τήν επιστολήν σας, έγνωρίσθην ^μετά τής 

νέας φίλης σας, ήτις σάς εζήτει νά τή ΰποδείξητε μέσον τι, 
ΐνα μή άνια.

ΙΙώς νεάνις τις δύναται να αδημονή καί νά άγνοή τάν τρό
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πον τοΰ διέρχεσθαι τόν καιρόν; Άναγινώσκουν, έκτελοΰν τεμά
χια μουσικής, σπουδάζουν ξένας γλώσσας, ζωγραφίζουν, ρά
πτουν, ένα-χολοϋνται υπέρ των άπορων, καί τότε βεβαίως ή 
ημέρα είνε μικρά.

Τήν αυτήν περίπου άπάντησιν εδωκα εϊς τινα φίλην μου, 
■ίότις μο! ώμολόγει ότι έστενοχωρεϊτο καί ήγνόει τίνι τρόπφ 
ήδύνατο νά διέλθη τόν καιρόν της. Ή  τοιαύτη σύμπτωσις ¡as 
έξέπληξεν. Ύπάρχουσι λοιπόν γυναίκες άγνοοΰσαι τίνι τρόπω 
νά χρησιμοποιήσωσι τάς ημέρας των ; Τό τοιοΰτον μοί φαίνε 
τα ι ώς εν πρόβλημα άξιον μελέτης, καί κατόπιν ώριμου σκέ- 
ψεως, σοι υποβάλλω ένταΰθα τάς άπλάς μοι ιδέας, χωρίς πο
σώς νά προσκληθώ. Έάν αί γραμμαί αύται δύνανται νά 
ώφελήσωσί τινα,εάν ήδύνατο νά θεραπευσωσι καμμίαν τών άνα- 
γνωστριών μου, θά έλογιζόμην έκ τούτου ευτυχής.

"Iva νεάν>ς τις στενοχωρεΐται έν μέσψ τής οικογένειας, κα! 
του κόσμου πρέπει νά ϋπάρχνι αίτιον τι, τό όποιον είναι άνάγκη 
νά ζητήσωμεν. Νομίζω ότι θά ήδύνατο τό αίτιον τούτο 
νά έξηγηθή ούτως: ’Ανία είναι ή μη χρησιμοποίησις τών δια
φόρων ήμών διανοητικών δυνάμεων. Ή  Κυρία Sweteine, 
ή χρηστοτάτη αύτη γυνή, ής ή ζωή διέρρευσεν έν εΰσεβεία δέν 
ειπε ότι ΰπάρχ-.υσιν ώραι, καθ’ ας ή ευσέβεια μόνη δέν άρκεϊ, 
καί ότι ταύτην οφείλει τις νά ένών/ι μέ τήν σπουδαιοτέραν τοΰ 
πνεύματος εργασίαν; Αί τέχναι λοιπόν, κατά τήν ιδέαν της, 
δέν άρκούσι εϊς τινας περιστάσεις άπαιτεΐται μεγάλη καί 
ισχυρά επιμέλεια, ένασχόλησις φιλολογική, ιστορική έστω και 
φιλοσοφική:

Εννοείτε οϊκοθεν ότι δέν προτίθεμαι νά δώσω μαθήματα 
αποφυγής στενοχώριας- άλλά νομίζω ότι, ΐνα έργάζηταί τις 
μετά άποτελέσματος καί νά ένδιαφέρηται εις τό έργοντου, είνε 
άνάγκη νά εύρη τόν δρόμον του.

Εννοώ έκ τούτου, ότι έκαστος έχει διανοητικάς δυνάμει:, 
καί άτομικάς κλίσεις, καί ότι είνε έν τή έννοια τών ορέξεων 
τούτων, καί τών διανοήσεων, όπου πρέπει νά ζητή τις τήν 
κυριωτέραν άσχολίαν, δι’ ής παρέρχηται ο καιρός όσον οίόν τε 
εύχαριστοτερον και ώφελιμωτερον. Εάν ό ου.ανος μ.οι έ/ο- 
ρήγει πολυάριθμον οικογένειαν, φέρ’ είπεϊν, ήμίσειαν δωδε
κάδα θυγατέρων, ήθελον πειραθή νά εξετάσω κατά βάθος τόν 
χαρακτήρα καί τήν φύσιν μιας έκάστης αυτών, θά τάς διηυ- 
θυνον άναλόγως τών κλίσεων των. Θ* συνεβούλευον τάς έχού- 
σας σοβαρόν πνεύμα νά στραφώσι, καθώς λέγει, ή κ S\V6- 
ttíteine εις έργα φιλολογικά, ιστορικά, εϊτε φιλοσοφικά. Εις 
έκείνας αϊτινες κλίνουσι πρός τάς τέχνας, θά συνεβουλευον νά 
έκλέξωσι μίαν τοιαύτην καί νά τήν καλλιεργήσωσι κατά βά
θος. Ή  τελεία σπουδή τής μουσικής, τής ιχνογραφίας, τής 
ζωγραφικής, είνε έν ισχυρόν ενδιαφέρον έν τή ζωή τής γυναι- 
κός. ’Αλλά πρέπει τις νά τήν καλλιεργήση βαθύτατα, Ϊνα άν
τλησα) έξ αυτής τάς εύγενεΐς καί ύψηλάς άπολαύσεις, αϊτινες 
είνε τροφή τής διανοίας καί τοΰ πνεύματος. Εις έκείνας, α ίτ ι- 
νες ήθελον παρατηρήσει, ότι αύτη ή μεγάλη έκπαίδευσις τής 
επιστήμης [καί τέχνης δύναται νά κινήση τήν υπερηφάνειαν, 
θά άπεκρινόμην διά τών γραμμών τούτων τοΰ Θεοφιλεστάτου 
Dupanloup- ας πεισθή τις καλώς, ότι εν πνεύμα καλλιεργη- 
μένον, είνε τό καταλληλότερον όλων, ϊναέννοή τά καθήκοντά του.

Εκτός τούτου έχομεν ήμεΐς αί γυναίκες μέσον τ ι ηθικής 
ισορροπίας, αύτη είνε ή οικογενειακή ζωή καί αι ποικιλαι και 
πολυπληθείς οίκιακαί άσχολίαι, ας πάσα νεάνις όφείλει νά συμ-

μερίζηται, ΐνα προετοιμασθή καί έκπληρώση καλώς ημέραν 
τινά τά καθήκοντά της, ώς μήτηρ καί οός σύζυγος. Παρά τοϊς 
πνευματικοίς έργοις, τά  έργόχειρα έχοΰ%ιν έπίσης τήν σπου- 
δαιότητά τω ν, τά  τελευταία ταΰτα δέν είνε ολιγώτερον χρή
σιμα τών άλλων εις τήν ευτυχίαν τής ζωής. Τά μαθήματα τής 
ιστορίας είνε παρόντα νά τά  άποδείξωσι. Παρά τοϊςλαοίς τοίς 
πλέον πεπολιτισμένοις αί γυναίκες, αί πριγκίπισσαι μάλλον 
ένησχολοΰντο περί τά  εργόχειρα. Ό  μέγας ’Αλέξανδρος έδεί- 
κνυεν ευχαρίστως τάς ένδυμασίας, ας αΰταί αί άδελφαί του, 
τώ είχον κατασκευάσει. Παρ’ήμίν ό Charlem agne έδίδασκεν 
εις τάς θυγατέρας του, τά  εργόχειρα, όπως αύται, έλεγεν, 
άποφεύγωσι τήν άργίαν καί έχωσι μέσον τ ι βοήθειας έν ταίς 
άνάγκαις των, έάν ποτέ ήθελον ύποστή δυστυχίαν τινά , διότι 
τίποτε δέν δύναται νά έγγυηθή κατά τών άστασιών τής τύχης.

Ή  Κυρία de Maintenon, ή μεγάλη παιδαγωγός, ήθελε νά: 
διδάσκη εις τάς νεάνιδας, ραψίματα, έπεθύμει ούτως ώστε 
αύται νά έμάνθανον άπαντα τά  είδη τής οικοκυροσύνης, καί 
τήν οικιακήν οικονομίαν. Ή  γυνή, έλεγεν αύτη, ήτις δεν εί- 
ξεύρει νά μένη εν τή οικία της, ούτε νά εΰρίσκη εύχαρίστησιν 
έν τή ασχολία τής οικοκυροσύνης, ή  δέν άσχολεΐται εις έργον Tt 

εύχάριστον, ζητεί έν ταίς ήδοναίς τήν εύτυχίαν. Ά λ λ ’υπάρχει 
τι κιβδηλότερον καί έπικινδυνωδέστερον τής ήδονής ;

Τό κατ’ έμέ ή άργία, ή κουφότης, ή πλησμονή τών διασκε
δάσεων, ας χορηγεί ή ζωή τής σήμερον, είναι αί βεβαίως 
προξενοΰσαι τήν άδημονίαν.

‘Η Κυρία de Genlis, ήτο τής αύτής γνώμης. Πόσον λυ- 
ποΰμαι, έλεγεν αύτη, έκείνους οΐτινες δέν άγαπώσι. ούτε τήν 
άνάγνωσιν, ούτε τήν σπουδήν, ούτε τάς ώραίας τέχνας. Δ ιήλ- 
θον τήν νεότητά μου, εις τάς έορτάς, καί εις μεγαλοπρεπείς 
συναναστροφάς, καί δύναμαι νά εϊπω μετά τελείας ειλικρίνειας, 
ότι ούδέποτε έδοκίμασα ήδονάς τοσοΰτον αληθείς, εΐμή έκεί
νας ας εύρον έντός γραφείου, μεταξύ τών βιβλίων μου ενός. 
μελανοδοχείου, και μιας άρπας. Αί έπαύριον τών ώραιοτέρων 
εορτών είσι πάντοτε θλιβεραί. Αί έπαύριον ήμερών άφιερω-' 
μένων έν τή σπουδή είναι θελκτικαί, διότι έκερδίσαμέν τ ι καί 
ένθυμ.ούμεθα τήν παραμονήν, ούχί μόνον άνευ άηδίας, καί 
ά/ευ λύπης, άλλά μετά τής γλυκυτέρας εύχαριστήσεως. Αί 
μητέρες λοιπόν δέν θά ήδύναντο κάλλιον νά πράξωσιν ή νά 
έμπνεύσουν τό ταχύτερον εις τάς θυγατέρας τω ν. τήν πρός 
τήν έργασίαν έπιθυμίαν, διότι άφοΰ ληφθή αύτη ή συνήθεια- 
έν νεαρά ήλικ;α διατηρείται καθ’ άπαν τά διάστημα τής ζωής^ 

(ΜεταφρασΑέν εκ τοΰ Γαλλικοί») Φερμόζα. Κοεν

Δ Ι  Α Τ Ι  Α Ι  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ξ Α Ν

ΑΙ ΘΕΡΜΟΤΕΡΑΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΥΙΙΕΡΜΑΧΟΙ

Διότι ό Χριστός πρώτος έδίδαξε τόν νόμον τής ίσότητοςΓ 
διότι αύτός ανήγειρε τήν γυναίκα έκ τής δουλείας καί τής τα- 
πεινώσεως, εις ήν έτήρουν αύτήν δεσμίαν οί είδωλολάτραι λαοί.

Ή  θρησκεία τοΰ Χριστού είναι ή κ α τ ’έξοχήν θρησκεία τής 
ίσότητος καί άγάπης. «Ούκ έστι δοΰλο; καί άοχων, άρσεν 
καί θήλυ», άλλά πάντες ϊσοι ένώπιον τοΰ θεοΰ. Άποδίδων ές 
ϊσου εϊς τόν άνδρα καί εις τήν γυναίκα τήν αύτήν πνευματι
κήν δύναμιν, άπονέμων αύτοΐς ίσα καθήκοντα καί δικαιώμα
τα , καί καλών αύτούς άδιακρίτως εις τήν χαράν καί εύτυ
χίαν τής αίωνιότητος, ό Χριστός μετέβαλεν ούτω έν μια στιγμϊλ 
τήν φύσιν τοΰ κόσμου όλου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Πόσον δικαίως και μετά πόσης ευγνωμοσύνης ή γυνή ύψω- 
σεν εις την καρδιαν της θρόνον χρυσοΰν διά τόν χριστιανισμόν, 
όστις πρώτος άντέταςε τήν ηθικήν δύναμ.ιν εις τήν φυσικήν, 
όστις έστηριχθη έπί τής άρετής, τής άγάπης, καί τοΰ έλέους, 
και άνταπεκρινετο εις τούς μυχίους πόθους τής γυναικείας καρ
διάς! Πόσον δικαίως αί σύγχρονοι τοΰ Χριστού γυναίκες κατη- 
νάλισκον τά  μΰρα και τά άρώματά των, ϊνα πλύνωσι δι’αύ- 
τών τους πόδας τοΰ έ'όχου διδασκάλου, όστις συνέτριψε τάς 
άλύσεις και κατέρριψε τούς φραγμούς τής βαρβαρότητος, ής 
Οομοι 67Π σειροιν αιωνων 07ΓΥ)ρζεν γ\ γυντ] !

Φυσικόν ήτο αί τέως δοΰλαι νά εύγνωμονώσι πρός τόν εύερ- 
γέτην και λυτρωτήν των. Φυσικόν ήτο νά συνασπισθώσιν άνά 
λεγεώνας,νά συνδεθώσι διά τών δεσμών τής καρδίας καί τοΰ 
πνεύματος, να αψηφησωσι διωγμούς καί κινδύνους, όπως δια- 
κηρυζωσι την θρησκείαν τής αλήθειας καί τής δικαιοσύνης, 
όπως διαδώσωσιν άνά παν σημείον τής γής τάς νέας ιδέας, 
τάς νέας άρχάς, έφ ων ό γλυκύς τοΰ κόσμ.ου Σωτήρ έθέσπισε 
τόν ηθικόν νόμον. Φυσικόν ήτο.ϊνα θ^ιαμ-βεύση καί επικράτησή 
ή νέα θρησκεία, πολλαι έζ αυτών νά βαδισωσιν άπτόητοι καί 
υψαύχενες εις τόν τόπον τοΰ μαρτυρίου, νά ριφθώσι μετά θάρ
ρους καί ποιοΰσαι τά σημείον τοΰ σταυρού εις τό πΰρ. νά προσ- 
φέρωσιν ολοκαύτωμα τό πολυτιμότερον έπί τής ζωής πράγμα, 
αύτήν τήν ζωήν των. Φυσικόν ήτο, νά άπαρνηθώσι τόν κόσμον, 
όστις μονον άδικιας καί ψεύδη καί κακίας ένέκλειε τότε εις 
τούς κόλπους του και νά ζητήσωσιν εις τόν μοναχικόν βίον, 
εις τον βιοε τής άγάπης καί αύταπαρνήσεως, τών κακουχιών 
και σκληροτήτων τήν άληθή έύτυχίαν. Φυσικόν ήτο αί γυναί
κες νά άνακηρυχθώσιν ούτω αί ΰπέρταται ύπέρμαχοι καί αί 
ενθουσιωόέστεραι άπόστολοι τοΰ Χριστιανισμού.
 ̂ Η Ελλάς, ή Ρωσσία, ή Πολωνία, ή Γαλλία, ή ’Αγγλία 

και αι πλεϊσται ευρωπαΐκαί χώραι διά τοΰ στόματος τής γυ- 
ναικος ενωτισθησαν τών πρώτων τοΰ Χρίστου χρυσών ρημά
των, διά τών άβρών χειρών τοΰ ώραίου ήμίσεως τής άνθρω- 
πότοτος εόέχθησαν τό Ευαγγέλιον, τόν γραπτόν τούτον λόγον 
τοΰ Θεανθρώπου.

ϊ .  Αί άρχαίαι θρησκείαι έχουν περιωρισμένον άριθμάν γυναι
κείων θεοτήτων. Η χριστιανική θρησκεία, άφοΰ τήν γυναίκα 
τίθησιν ώς μ.εσαζον μεταξύ Θεοΰ καί άνθρώπων πρόσωπον, εί-
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

ΤΟ Μ ΥΣΤΗ ΡΙΟ Ν

l· Αλλά  δέν είμαι είμή άπορος κόρη, μία π τω νή  Ιρνατις.
■ Ο Πέτοος έμειδίαΊε.

Α ϊ ής δ προπάππος μου, εϊπεν, ίδρυσε τόν έν Πκρισίοις Τραπεζιτικόν 
Wnxov μας, καθιέρωσε τό εθιμον, τό όποιον χκί ό πάππος και ό πατήρ μου 
ΚΜτ θρησκευτικής έτήρηοαν εύλκβείκς οπωξ τά υέλη τής οικογένειας μ α :, μή 
νυμφεύωντκι ή μετ’ άπόδων νεανίδων 'Ολλανδών ή Γ αλλίδων, άδίκχρίτως 
κοινωνικών τάξεων καί προλήψεων. 'Ο χκθ-.ερώσκς τό ε'θιμον τοϋτο ένα μόνον 

.1°. ορον 6τι τί) ίκλεχθησόμενον προ'σωπον ώιρειλε νά είνα ι άμε'μπτου πα - 
ρεκθοντος και διαγωγής, υγιές τό τε σώμα κα ί τήν ψ υχή ν.
δί, BUCE'·'' δξ ι ° ° ''ος προσέθηκεν χαριεντιζόμενος, τώρα λοιπόν

Rev σοί μένει άλλο ή νά σ ιω πήση ; καί. . . νά μέ αγαπάς.
, , _ '" Οσον οιά τό δεύτεοον ειπεν αΰτη , μέ μειδίαμα ουρανίας έκστάσεν.ς 

/μΰέων τη ς , δέν είνα ι ά·. άγκη να τό κπκ ιτήσης παρ’ έμού, ούδέ- 
Ρ ^ ε  θά έννοήσης πόσον μέγας, πόσον 3κθύς πόσον άπειρος είνα ι ό πρός αέ *ρως μου !

Ε'.
Π ΑΛΑΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ

;ς . Αορην ά—ιβιβάοθησαν επί ωραιότατου πλοίου, τό όποιον είχε σοον- 
°. Πίτ? '11: έυοδιάση διά παντός 8 ,τ ι πρό, εύμαρή καί τεοπνάν έν

¡-■υτω διαμονήν άπητεϊτο.
! β ινΗ. Π- λ -  άνεχώρει τόσγ μάλλον ευτυχής, καθόσον είχε τήν ουνα ίσθη- 
Μ ή τ ι  εςεπλήρωσε πάσας αυτής τάς υποχρεώσεις καί καθήκοντα. Ποό του 

. κταλειψωσι τήν οικίαν, έν ή μετά τοσαύτης αύταπαρνήσεως υπό του μ ντ -  
^  Ρ° ’ ττ·; ε’χε νοσηλ.ευθή, κκθικέτευσεν αύτόν νά τή έπ ιτρέψη, δπως ση-

αί καί ή μόνη, ητις αριθμεί μειζονα αριθμόν γυναικών ή άν- 
ορών άγιων.

_ Ητ? ^π ίράνθοωπος ή άφοσίωσις, ήτο ένθεος ό ενθουσιασμός 
των *γιων καί  ̂μαρτύρων εκείνων γυναικών υπέρ τοΰ Χριστού, 
ο στις ύψωσε τήν σημαίαν τής χειραφετήσεως. όστις έδημιούρ- 
γησε, κα .̂ .α. την ρυναίκα θεσιν τινά άνάλογον και έπαξίαν 
της εν τή κοινωνία άποστολής της.

Ή  θαυμασιωτέρα μεταρρύθμισις, ήν έπετέλεσεν ό χοιστια- 
νισμος είναι αναντιρρήτως αύτη, καί έπί τών βάσεων"' αύτής 
φκο ομήθη τό κράτος και ή δύναμις, ήν ή -̂ -υνή ώφειλε νά 
εςασκησγ) εν τω κοσμώ πρός όφελος τοΰ πολιτισμού καί τής 
ανθρωπότητος.

Τ Α  Ε - Ο Δ Α  Η Τ Ξ Η Ν Θ Η Σ Α Ν  ;
’Εάν ή προθυμία τών μητέρων πρός άποκατάστασ,ν καί 

ιορυσιν οϊκων τών τέκνων των συνωδεύετο ΰπά τής επιθυμίας 
καί τής έμπράκτου εφαρμογής τής καλής τών οϊκων τούτων 
οιοικησεως, η κοινωνία μαο θά εύημέρει, καί ό γάμος δέν θά 
απέδαινε τόσον ουστρόσιτος.

Αί άπαιτήσεις τοΰ βίου ηύξήνθησαν, τά έξοδα έπολυπλα- 
σιάσθησαν, λέγουσι, καί διά τοΰτο ή άποκατάστασις τών άνευ 
χρημάτων νεανίδων άποβαίνει αδύνατος. Ήμεϊς δεν συμφωνοΰ- 
μεν εις την γνώμην ταύτην. Κατ’ άναλογίαν πρός τήν αύξησιν 
τών δαπανών αύξάνουσιν ώς έπί τά πλεϊστον καί τά  είσοδή - 
ματα, ή επιτυγχάνονται οίκονομίαι, αί όποϊαι εις προγενε
στέρους χρόνους άπέβαινον εντελώς άδύνατοι. Ούτω έπί παρα- 
δείγματι τά  ενοίκια τών οικιών τής πρωτευούσης καί τών 
μεγαλοπόλεων έδιπλασιάσθησαν. Ά λλά δύνασθε σήμερον να 
κατοικήτε εις τά προάστεια τής πόλεως, νά έχητε ούτω νέας, 
ώραιοτάτας καί εύρυχώρους οικίας, άντι ελάχιστου ενοικίου 
καί να συγκοινωνήτε άντί δεκάλεπτου άνά πάσ^ν στιγμήν αέ 
τά κέντρον διά τροχιοδρόμων καί σιδηροδρόμων, περί ών ούτε 
λόγος κάν έγίνετο πρό εικοσαετίας.

Οί συρμοί μεταβάλλονται κατ’ έτος καί αί κυρίαι δαπανώσι 
πολλά εις φορεμ,ατα, εξαρτήματα καί πίλους. Καί έδώ πλάνη! 
Ά λλοτε κυρία ΰπανδρος δέν ήδύνατο νά έξέλθη φέρουσα

μσιώση δΰσ σειράς πρός τόν πατέρκ της άποστέλλουσκ κύτώ συγνρόνως ν - τ -  
ματικον τι ποσόν. 1 1 /'·Γ '■" *

— Εΐσκι άγγελος, κπήντησεν κύτή ό Βκρόνος, διάτι δ άθλιος κύτός ττ.ν 
κγκνκκτησιν μονον κκί περιφρόνη σιν ποοκκλεϊ.

— 12 Πέτρε μου, έψιθώρισεν κύτη , ε ίνκ ι πκτήρ μου ούδέν δικαίωμκ Ι/ω 
να τόν κρίνω. η Λ

— Διότι τή άληθείκ είσκι μία κγία  κόρη. Ά λλά  οέ πκρκκκλώ, μή μοί 
όμ ιλης πεοι κυτου. ^ 1 ^

—  Ά φ ’ οϋ τό θέλεις θά_ ΰπκκούσω. Σκέσθητι 8μως πόσον θά βκούνωσιν 
έπι τ η : συνειοήσεως μου ο π ίουτος κκί ή άφθονίκ, οΐτινες μέ περιβκλλουσιν 
οσκκι; θά συλλογ 'ζω μκι ότι εκείνος, γέρων κκί έξηντλημένος, ώς ε ϊνκ ι, έργκ- 
ςετκι οιά τον έπιουσιον άρτον του στερούμενος πολλκχις τών πάντων.

—  Ας χάμ,ωμεν μίαν συμφωνίαν.
’Εγώ άνκλκμβκνω  νά πκρέχω κ ύ :ώ  ίσοβίω; τό ποσόν. τό όποιον τώ άνκν. 

κκ οι οπως ζήση άνέ-.ως, υπό τόν 8ρον ομω ; σύ νκ πκύσης του λοιπού »ροό- 
τιζουσα -περί αύτου. *

Η Παυλίνα Ιρρίφθη εις τόν τράχηλον του μνηστήρος της.
— ^Είσκι θεός μου, εϊπεν. εΐσκι τό πκν δΓ έμέ, πώς θά 'δυνηθώ  νά σοϊ ά- 

ποοειςω τήν πρός σέ λκτρείκ/ μου ;
— Δικκόσικ »ράγκκ κκτά μήνκ ευρίσκεις οτι κρκοϋσιν;
— ’ Ω! βεβκίως. Πλειότερον χρήμκ εις χεΐρκς τού πκτρός μου θά άπέδκι- 

νεν αυτ»ρ βλαπτικόν, καταστρεπτικόν.
Ο Πέτρος Ζκκομώεν έφρόντισε νά σ τ ίίλη  δ ίδιος τόν πρώτον μήνκ τής ίσο- 

ε^ου τκύτης^ έπιχορηγήσεως, κκλέσκς δέ τόν ίδικίτερον κύτο’ϋ γ ικμ μ ατέκ  
εοωκεν κύτώ τά : δεούσκ: έπ ί τής ΰποθέσεως τκύ -η ς  δικτκγάς μέ τήν ρ τττν  
εντολήν, οπω ουδέποτε δ Πλκντέ μάθη τήν προέλευσιν τών χρημάτων τ ο ύ 
των. ’Εντό: τού πλο ίου, έιρ’ οΰ μετά τή ς Πκυλίνκς εϊχεν ε’πι6ι6κ'σθή, έ ϊρόν- 
τισε νά πκρολάβη παλκιόν τ ινκ  τ^ς οίκογενείκς του ’φ ίλον , σεδάσμων κκ> 
ένάρετον δικμκρτυρόμενον ίερέκ. Πρ«ς τ|ϋτον έδιηγήθη ό νεκν ίκ ; έν άπκσκις 
κύττ,: τκίς_>επτομεροίκι; τήν ίετορίκν τής νέκ; κόρης, μεθ’ 5 κκλέσκς α ύ ττ ν  

.ενώπιον του ίερ ίω ; προσεΟηκεν.
Απεφάσισα νά κκτκστόσω τήν κόρην τκύτην σύζυγόν μου. ’η / λ ’ έπειδτ 

ό μέν Γαλλικός Νόμος θέτε·, κύτήν, κκθ’ δ κνήλ ιχκ , υπό τήν κηδεμονίαν τού 
πκτρός της,^ έγω δέ έπ ’ ούδενί λόγω συνκινώ  ε ι: τ2 νά ζητήσω  τήν συγχκτκ- 
θεσιν τοΰ ανθρώπου τούτου, κπεφάσιοκ τό εξής, έάν έννοείτκι τό τοιοΰτον 
τύχη *.ής έπι^οκιμασίας άμφοτέρων υμών.
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φόρεμα τσίτινο^ η μάλλινον ττ,ς δραχμής. Τά υφάσματα τότε 
■/¡σαν πολυ ακριβά, άπητεΐτο δέ μέγας αριθμός πηχεων διά 
την κατασκευήν ενός φορε'ματος, ώς όλοκληρος περιουσία διά 
την άπόκτησιν ενός πίλου. Σήμερον με δέκα δραχμάς και ό 
λίγην έπιτηδειότητα, καλλαισθησίαν καί άσκησιν εις την κο- 
πτικήν καί ραττικήν εχετε ώραϊον φρέσκον φόρεμα του θέρους 
καί μέ είκοσι μόνον δραχμάς τοιουτο του χειμώνος. Μέ ένα ή 
δύω πήχεις ταινίας, μέ έν μικρόν άνύύλλιον, μέ έν ράκος σχε 
δάν ελάχιστης αξίας καί μέ δεξιότητα καί καλλαισθησίαν κα 
τασκευάζετε χαριέστατον πίλον. Τέλος ή ενδυμασία τής γυ- 
ναικός δέν κρίνεται σήμερον εκ τής ποιότητας καί τής άξιας 
τής άμφιέσεώς της, άλλ’ έκ τής χάριτος καί καλλαισθησίας 
μεθ’ ής είναι ένδεδυμένη.

’Άλλοτε ότε ή κοινωνία ήτο μικρά καί ή άνάπτυξις μετριω- 
τέρα, άπητεΐτο ιδιαίτερον εντελώς κο-δύλιον διά τήν διατήρη 
σιν πολυπληθούς υπηρετικού προσωπικού, τό οποίον δέν έλάμ 
βανε μέν τούς μισθούς τής σήμερον, ά λλ ’ έπροικίξετο καί ά 
ποκαθίστατο παρά τής οικογένειας, έν ή ΰπηρέτει. Σήμερον αί 
πλείσται λογικαί οίκογένειαι άρκούνται εις μίαν υπηρέτριαν, 
έκτελούσαν πάσας τάς έργασίας, εις ήν τ.ληρόνουσιν είκοσιν 
έ'ως τριάντα δρ κατά μήνα και ούδέν πλέον.

Ή  έκπαίδευσις των τέκνων έγίνετο τότε εις έν ή δύο σχο 
λεία μέ αδρότατα δίδακτρα, ένώ σήμερον εις πάσαν γωνίαν 
οδού απαντάτε σχολείον, εις πάσαν οικογένειαν κχι άνά ενα 
διδάσκαλον- εις τρόπον ώσ-ε καί τό ζήτημα τής έκπαιδευσεως 
απλοποιείται καί άντί ελάχιστης δαπάνης καθίσταται προς 
πάντας προσιτόν.

Τί λοιπον λείπει καί διατί ή παρατηρουμένη αληθώς στενο
χώρια εις τάς μέ περκυρισμένα εισοδήματα οικογένειας; Λ εί
πει ώς επί το πλείστον εις τάς δυσπραγούσας ο’κογενείας τό 
διοικητικόν πνεύμα, ή τάξις, ή κατανόμησις τής έργασίας κα 
αύτή ή πρός τήν εργασίαν κλίσις.

Εις ταύτα πάντα θά άσχοληθή ή «Οικιακή Έφημερίς», ής 
ό 1ος άριθ. έκδιδεται αύριον. Θά μυήση τάς άναγνωστρίας 
της εις τό μέγα μυστήριον τής έν τώ  οΐκω ευτυχίας, δ ι’ής έξα- 
σφαλίζεται ή τών έθνών καί κοινωνιών τοιαύτη.

ΪΠΕΡ TOT ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΤ TÛN ΑΝΙΑΤΩΝ
Δ ι’ ώραιοτάτης έπιστολής πρός τήν Ναταλίαν Σούτσου, 

πρόεδρόν τού σωματείου τού Νοσοκοαείου τών ’Ανιάτων ή έν 
Τεργέστη φιλάνθρωπος δεσποινίς Ελένη Γ. Άλβανίτου, απο
στέλλει έκ τού μικρού νεανικού ταμείου της δρ. 200 υπέρ τού 
Νοσοκομείου τούτου.

Ή  έπιστολή αύτη γραφείσχ μετά κχλλιεπείας καί άβρότη- 
τος έντελώς πρωτοτύπου προδίδει τοιαύτας άρχάς καί ιδέας 
τερί φιλανθρωπίας, όποιας σπανίως άπαντά τις εϊς τήν σύγ
χρονον νεότητα, καί αΐτινες έν τούτοις άποτελούσι τόν κυριώ- 
τατον καί άναφαίρετον κόσμον πάσης γυναικός.

Δ ι’ έτέρας έξ ίσου ώραιας, έξ ίσου καλλιεπούς καί γ λα φ υ - 
;άς έπιστολής άποστέλλει ήμίν ή έκ Βουκουρεστίου τής Ρου
μανίας άγαπητή τής « Έφημερίδος τών Κυριών» συνδρομήτρια 
κ. Νίνα Χαίτα δρ. 100 υπέρ τού Νοσοκομείου τών ’Ανιάτων.

Άμφοτέοχς εύχαριστούμεν άπό καρδίας έν όνόματι τών 
δυστυχών υπάρξεων, ών οί πόνοι άνακουφίζονται, τά  δάκρυα 
στεγνονονται καί ή άγωνία μετριάζεται δι’ οικογενειακής προ
στασίας καί περιθάλψεως, παρεχόμενης αΰταϊς, χάρις εις τήν 
γενναιότητα τών αισθημάτων τών φιλάνθρωπων άρωγών τού 
ιρτισυστάτου τούτου Ασύλου.

ΥΙ1ΕΡ TOT ΚΤΡΙΑΚΟΓ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΤΙ Δίς Σοφία Ρεστέν δρ. 4.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν

ΘΕΑΤΡΟΝ ΚΩΜΩΔΙΩΝ. Κ ατά τή ν  εβδομάδα ταύττ,ν έπα νελή - 
φθη υπό του θιάσου του κ . ’Αλεςιάόου ό Άρχισιδηοουργος καί ή Διο
νυσία, δράματα εις τά οποία έπ ιτυγχάνουσ ιν έςα ιρετικώς ή τε  δεσποι
νίς Βερώνη καί ό κ . Κοτοπούλης

Κόσμος πολύς συρρέει εις τάς παραστάσεις του άςιολόγου τούτου θιά
σου, δστις τόσας κατάκτησε συμπάθειας καί μ ετα  τόσης ευσυνειδησίας 
εργάζεται

ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ. ΤΙ Νόρμα καί ή Φαβορίτα έπα ίχθη - 
σαν μετά  τελε ία ς  επ ιτυχ ία ς. ΙΙάντες οί πρ ω ταγω νισ τα ί ηθοποιοί, γ υ 
να ίκες καί άνοοες ψάλλουσι μ ετα  χάρ ιτςς καί τέχ νη ς  εντελούς, επα
νειλημμένους χειροκροτούμενοι καί ένθουσιωδώς ανακαλούμενοι έπι 
τής σκηνής. 'Ο βαρύτονος ιδία είνα ι άοιδός πρώ της δυνάμεως, έχει

  βέλετε, γηραιέ μου φίλε, νά εύλογήσητε τήν Ινώπιον τοΰ θεοΰ ενωσίν
μας ; ’ Ηςευρετε οτι ό λόγος μου Ισοουναμεί πρός συμβόλαιον. Η Παυλίνα 
είνα ι δεκαεπτά ετών. Μέχρι: ένη) ικιώσεώς της θέλομεν ζήσει εις τό έκ Κούμπα 
κτήμ α μου, ε’ ς ούδενα ποιοΰντες γνωστήν τήν έκεί διαμονήν μας, άποιρεύ- 
γοντες το σκάυδαλον, τοΰ κόσμου τά σχόλια κα ί επικρίσεις.

"Αιια εϊσέλθη αΰτη εις τό εικοστόν πρώτον τής ήλ ικ ία ς τ η ; ετος έπιστρέ- 
®ομεν εις Γαλλίαν καί έκεί έκπληρώσαντε πάσα ; τάς υπό τοΰ νόμου άπαι- 
τουμένας διατυπώσεις τελοϋαεν τόν πολιτικόν γάμον μας.

Μς ταΰτα έχετε νά κάμητε αντίρρητίν τ ινα  ;
Τοιαύτη ητο ή κατά τήν στιγμήν ταύτην καταπλημμυροϋσα τήν καρδίαν 

τής Παυλίνας σ υγκ ίνησ ι;, ώστε ήδυνάτει αύτη μίαν μόνην νά άρθρωση λε- 
ξ ιν , Ιγονυπέτησε προ του νεανίου καί λαβοΰσα τάς χειρας αύτοΰ κατησπα* 
ξετο ταύτας, έν ώ έκ τών οφθαλμών της άφθονα ερρεον δά·ουα ευγνωμοσύνης 
καί χαράς.

Ό ίερεΰς δΓ ολίγων λέξεων επιδοκίμασε τήν άπόφασιν τού Πέτρου καί έν 
σεμνοπρεπεί άπλότητι Ιτέλεσε τό μυστήριον του γάμου, εύλογήσας τήν ενω- 
σιν τών δύο νεαρών τούτων υπάρξεων.

Ή έν Κούμπα διαμονή αύτών δ-.έρρευσεν έν διηνεκεΐ μαγεία. Έν τή απο
μονώσει καί έρημία τής μαγικής ταύτης νήσου, Ι νθ ι ή φύσις αφειδώς ¿σκόρ
πισε τούς άπαραμιλλου: θησαυρού; τη ς, ένθα εις έκαστον βήμα δύνατκί τις 
νά άπαντά,ση πλατύφυλλους θάμνου:, π η γά ;, ρυάκια καί νά μεθυσθή ΰπό τών 
ήδέων άρωμάτωντών σπανιωτέρων καί τελειοτέρων ά θέων, έν μέσω τής π λ ο ύ 
σ ια ; ταΰτης βλαστήσεως ό έρως αύτών έμελλε νά λ.άδη μείζονας διαστάσεις 
ή έν Γ α 'λ ία , έν τή ασφυκτική ατμόσφαιρα τών έν τκ ΐς  πόλεσι κοινωνικών 
συνθηκών.

"Εν έτος μετά τον γάμον των ^τοϊς έγεννήθη υιός, δτ= ή ευτυχία αυτών 
Ι^θασεν είς το άπροχώοητον. Πλησίον τής κατοικία; των ύπήρχεν έτέρα κα 
τοικία άα ιλλωμένη  μετά τ ή ; ίοικής των ώ ; πρός τήν ώ α ιότητα , τόν π λ ο ύ 
τον, τήν θαυμασίαν εν αύτη διοργά^ωσιν, αύτη άνήκεν εις τό νεαρόν μαρ- 
κήσιον Λε Σάντα Κρούζ. δστις τήν Ικληοονόμησε παρά τού πατρός του.

Δ ιαχυτικό :, κομψός, χαρίεις, 2/ων πάντοτε τήν καοδίαν εις τά χε ίλη  6 
Μαρκήσιος ού< όλίγας έοωτικάς επ ιτυχ ία ς ήο·θμει εις τόν μέ/ρι τούδε βίον 
του, τόσον έν Κούμπα όσον καί είς τάς ’Αντίλλας νήσους. Ούόεμία τούτων 
εντούτοις ητο φύσεως, ώστε νά θεση ε ί; άνησυχίαν τόν πατέρα αυτού μέχρι 
τ ή ; εποχής, καθ’ ήν συνηντήθη ούτο; έν 'Αγίω θω μ α  μετά διαβόητου τΐ/ός 
μελαψής γυναικός Μάω καλούμενης.

Ή γυνή  αύτη , συνενούσα έκτακτον καλλονήν μετά μεγάλης πονηριάς ψ υ 
χής, μεγάλης η θ ική ; έςαχρειώσεως, εθε ορεΐτο γενικώς ώ ; λ ία ν  επικίνδυνος 
καί ή μετ’ αύτή ; σχέσ ι; τ^,ν οποίαν δ νεαρός μαρκήσιος είχε συνάψει μικρόν 
ποό τού θανάτου τού πχτρός του, έθετε φυσικώς τόν τελευταΐον τούτον ε ί; φο
βέραν άνησυχίαν, είς μαίρην άπελπ ισ ίαν, έδέησε δέ νά έπέλθη ό θάνατο; τού 
πατρός, όπως σώση τόν υιόν άπό τούς όνυχα ; τού υπό μορφήν γυναικός εω 
σφόρου τούτου.

Βλέπων δ πατήρ έγγίζοντα τόν θάνατόν του. προσεκάλεσε τον υιόν αυτού 
καί παρά τούτου άπήτησεν. δπως όρκισθή ότι θέλει διχ«όψ<ει πάσαν μετά της 
έπιφόβου ταύτης γυναικός τού λοιπού «τχέσιν, δτι δέ ολίγου ; άπό τού θανά
του του μήνα : θά ένυμφεύετο μ ίαν τώ ν έξαδέλφων του, παρ’ η ; ήγαπατό, 
ιδιαιτέραν αύτή δεικνύων καί ούτος συμπάθειαν.

Τί άρνεΐται τις είς καλο«αγαθόν καί φιλνόττοργον πατέρα, οιος ητο δ γη 
ραιός μαοκήσιος έν σ τ ιγμ α ΐ. μάλιστα παντοτεινού χωρισμού ;

Ό Ζουάν Δε Σάντα Κ-ούζ έν συγκινήσει κα ί μετχμελεία εόωκε τόν παρ 
αυτού ζητούμενον ορκον

'Ο Πέτρος Ζάκομψεν εφθασεν είς Κούμπαν τάς ή μέρα; άκοιβώ;, καθ’ ας ο 
γέρων μαρκηνιος έπνεε τα λοίσθια, έχων προσωπικήν μετά τού γέροντος γνω- 
οιαίαν εσπευοε νά έπισκεφθή αυτόν καί παράσχη πρός τόν υπό τόσω θλιβεοάς 
περιστάσεις διατελούντα υιόν του τήν περίθαλψιν καί παραμυθίαν, ά ; άπήτει 
ή θέσι; ^ου, ούτω δ γέρων θνήσκων πρό; τόν βαοόνον έσύστητε τόν νεαρόν 
μαρκήσιον, άναθέσας αύτώ  ιδιαιτέρως τήν φροντίδα, δπω : δέν παύση καί μετά 
θάνατον αυτού ένισχύων τόν υιόν είς τήν τηρησιν τνύ πρός τόν πατέρα 5ο- 
θέντος ορ^ου του.

"Εξ μήνας μετά τα άνωτέρω δ μα-κήσιος Ζουάν Δε Σάντα Κρουζ ένυμ φ εύετο  
τή ν  έξαδέλφην του Μαρίαν Δε Ριέρα. γ

Ή  νέα μαοκησ.’α μολονότι ε ί ;  άκρον μι ρόσωμος κα ί λεπτοφυής ητο εν
τούτοις εύειδεστάτη, μέ τού ; ώρα οτάτους μέλανας οφθαλμούς της καί τήν ά- 
σθενικήν ωχρότητα τού προτώπου της, ή  τ ις έκαμνεν αυτήν νά δμοιάζη 
ώραΐον λευκόν ρόδον.

Γ0  Ζουάν Δε Σάντα Κρούζ τήν ήγάπα  ;
Βεβαίω:, ώ ; άδύνατον καί άσθενές τ ι πλάσμα, τό δποϊον είχεν άπόλυτον 

άνάγκην τού βραχίονό; του, δπω , στηριχθή Ι τ  αυτού, τών φροντίδων και 
άγάπης του δΓως ζήση , πολύ δμως άπείχεν άπό τού νά αίσθάνηται δ ι’ αυ 'Τ,ν 
τόν διάπυρον καί άποκλειστικόν έκεινον έρωτα, τόν πρόθυμον εις πάσαν υ 
σίαν καί αύταπάρνησιν, τ ,ν δποϊον δ Πέτρο; καί ή Παυλ,ίνα ήσθάνοντο 
άμοιβαίως.
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φωνήν Ιςη σχη αενην , ίσχυράν καί π ερ ιπαθεστάτην , χω ρ ίς έν τούτοις 
εις r i ?  αρετάς του αυτας νά ύπο λείπ ω ντα ι ού’τε  οί ούο υψ ίφω νο ι οίίτε 
έκ τώ ν κυριών η ανθυψίφιονος καί ή πρώ τη  υψ ίφω νος.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Ε. Μ. Ί θ ί χ η ν .  χρήματα Ιλήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας ο ι ’ 
εύγενή  σας φροντίδα. Συνορομήτριαι είς Ο ικιακήν ένεγράφησαν. Φύλ. 
σταλήσονται άμα τή  έκοόσει.— Καν Δ . Ί .  Σ . Χ α λπ ίό α . Συνδρομή 
σας έλ/,φθη ώς καί Ο ικ ιακής. Ε ύχαρ ιστούμεν.— Καν Α Π .Κ α β ΐβ η -  
<111 Χρή ματα ελήφθησαν. Δ ιευθυνσις μ εταβάλλετα ι. Συμφοόνως όδη- I 
γίαις σας. — Καν Α Ε. Μ. Π ειρ α ιά  Χ ρήματα έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στουμεν. Κον Θ. Π- Αίβερ«ο\>λ. Φρ. 24 ελήφθησαν. Β ύχαριστου- 
ρ-εν. Καν Ε. Κ. Λ α μ ία ν .  Ε ληφθησαν ορ 24 . Νέα συνδρομήτρια 
ενεγραφη εις αμφοτερας εφημερίδας. Ε υγνωμονουμεν δ ι ’ εύγενή  σας 
μέρ ιμναν.— Κον Δ Θ. Ρ ο υ χ τ σ ο ύ χ ιο ν .  Φρ. χρ . 60 έλήφθησαν Μ υ- 
ρίας εύχαριστίας. Προσεχώς γράφομ.εν· —  Καν Β . Δ . Κ ω ν)πο λ ις  Χρή
ματα έλήφθησαν. Τό 92 ήτο πληρω μένον. Τό λάθος ήτο  ίδικόν μας. 
Εύχαριστούμεν.· Κον Δ . Κ. Κ. Κ υ λ ί ν ό ρ ια ν .  'Εκαστος τόμος χρυ- 
σοοετος οποίου οηποτε έτους τ ιμ α τα ι σντί φρ χο. οκτώ  μετα  τώ ν 
ταχυδρομικών τ ελ ώ ν . Δ ιεύθυνσίς σας μ ετα βά λλετα ι. —  Καν Μ. Φ.
Κων π ο λ ιν . Συνορομ.αι σας επληρώθησαν πρό ολίγο^ν ημερώ ν όλαι 
όμοΟ. Ε ύχαρ ιστούμεν.— Καν Α . Β . Α (Η ΐ1(Ι Χ ρήματα έλήφθησαν. 
Έ νεγράφητε καί είς παράρτημα Ε ύχαριστούμεν. —  Κον Π . Γ Κ . 
Βουχουρέστιον Φρ χρ. 132 έλήφθησαν. Ε ύγνωμονουμεν. Γράφομεν.

Καν Μ, I. Μ ύκω νον . ορ 20 ελήφθησαν. Εύχαοιστουμεν. Είς κ .
Κ. Γ . δεν ο ιακόπτεται φυλλον επειδή έπλήρωσε καί τό 9 3 .— Καν Ε .
Γ. Α 1βχαη{ ΐΓ ΪΘ  Φρ χρ. 24 καθυστερουμένων συνδρομών έλή φ θη - 
σαν. Εύχαριστούμεν. Δ ιεύθυνσίς μ εταβάλλετα ι. —  Καν Ε. Α . Α . 
Τούχ Χ ρήματα ελήφθησαν. Ε ύχαρ ιστούμεν.— Κας Π. καί II. Ε 1ν 
Ελήφθησαν. Καν Σ. Ρ . Λ Η τυλήνην. Χ ρήματα έλήφθησαν υπέρ 

Κυριάκου σχολείου. Ε ύχαρ ιστούμεν.— Καν Κ . Ρ . Λ Ιιτυλή νη ν Χρή
ματα ελήφθησαν. Εύχαριστούμεν. Ε ίχατε δίκαιον. Συνδρομή 93 δέν 
ήτο πληρω μένη . Δ ημοσιευθήσετα ι π ρ ο σ εχ ώ ς— Καν Κ. Δ . Κ. ΙΙά- 
τρας Χ ρήματα ούνασθε ν άποστείλητε έντός συστημ ένης έπ ιστολής 
εις το γραφεΐον μας Εν τούτοις ένεγράφησαν είς «Ο ικ ια κ ή ν» .— Καν 
Δ· Θ. Μ α χρ υχώ ρ ιο ν. φρ. χρ . 16 έλήφθησαν. Νέα συνδρομήτρια ένε- 
γραφη, εύχαριστούμεν. Ζ ητούμενα φύλλα  δέν υπάρχουν, άς άρχίζη 
συνδρομή σας από 1ης Μα’ίου.— Καν Τ . Δ . Κ. Μ εσολόγγιον Χ ρή
ματα ελήφθησαν, Συνδρομήτρια·. είς Ο ικιακήν ένεγράφησαν, εύχαρ ι- 
στούμεν.  ̂Κον 21. Οαησσόν, Είς κ . Κ . διεκόπη φυλλον επειδή έπ ε - 
στοαφη, εις κ .^ .  έστάλησαν άπό 1ης ’Ιανουάριου.— Καν Δ. Σ . Καρ- 
λοβάσιον Νέος συνδρομητής ένεγράφη - φύλλα έστάλησαν. — Κον Ν. 
Ρ ·Λ  Τ ο ύλτσαν Φρ.χρ. 56 έλήφθησαν.Μ υρίας εύχαριστίας. Γράφομεν.
Καν Ν. Σ . I . Χ ίον. Γοκομερίδιον έλή φ θη , συνδρομήτρια ένεγράφη ,

φύλλα  έστάλησαν, εύχαρ ιστούμεν. —  Καν Α . Φ. Σ . Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν  
Συνορομαι δύο έτώ ν έλήφθησαν, άποδείςε’.ς έστάλησαν έντός φύλλου- 
— Καν Α . Κ Μ ά λ τ α ν .  Χ ρήματα έλήφθησαν. Τό ΰποληφθέν ποσόν 
ευχαριστιος οεχομεθα ύπέρ τού νοσοκομείου τώ ν ανιά τω ν. Ευχαρ·στο0- 
μ ε ν .-Κ α ν .^  Μ. Ε . Κ ύ θ η ρ α . Δρ 20 έλήφθησαν. Ε ύχαρ ιστούμ εν 
Νεαι ενεγραφησαν.— Δα Ε. 0 .  Ό θ η σ σ ό ν  Εύχαριστώ  διότι μέ ένε- 
θ υ μ η θ η τ ε ..— Καν X. Λ . Κ α λ ά μ α ς  Έ λήφ θη σαν δραχ. μόνον 5 καί 
οχι οκτω , όπως εν τή  έπ ιστολή  σας γράφετε.

Σ Γ Ν Τ Α Γ ϋ
, ο ρ εκ τ ικ ό ν , Κ όπτετε δύο οκάδας κρέατος βοείου ή μόσχε ίου

εις φ έτας. Ά φ ’έτέοου καθαρίζετε καλάς σαρδέλας', τάς π λύνετε  ’ καί 
τας ψ ιλοκόπτετε , ώς^καί κρόμμυα' στρώνετε τήν καραβάνα σας μέ τάς 
φέτας τού κρέατος, έ π ’αύτώ ν τάς σαρδέλας, τά  κρόμμυα καί κάπαοιν 
τουρσί, έ π ’αύτώ ν πάλ ιν  κρέας καί οΰτω κ α θ ’έξής! Έ π ’αύτώ ν χύνετε  
εν φλυτζάνιον καλόν ελαιον, έν μ έγα  ποτήριον λευκού άρητινώτου οί
νου καί εν φ λυτζά ν ι όςος. Έ π ί τούτω ν κόψατε είς τεμ ά χ ια  δύο πο- 
οαρακια βιδέλου. Σ κεπάζετε  μέ τό κάλυμμα τή ν  καραβάνα σας, ν ν  
κολλάτε γύρω  διά ζύμης καί τό άφ ίνετε  νά ψηθή  είς τόν φούρνον τριΓς

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΠΟΤΔΡΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗ
.  Η  Ζ Α  Κ Τ Γ Ν  © 0 2 1  »

Βοαβευθέιν ε ίς  τ ύ ν  «layicodytov ’ΈκθεΟ ιν τώ ν  Π αριόίων 1889 
καί, Δ' ’Ο λυμ π ια κή ν 'ΈκθεΟιν Α θ η νώ ν  ί 888.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΤΗΣ Β. ΑΤΑΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Ολος ό Κόσμος παρεδέχθη οτι αί Ποΰδραι μου δέν έχουσιν ά ν τ ι-  

πολίτευσιν.^ Σ υνιστώ  πολύ P oudre  de V en us (Πούδρα τή ς  Ά φ ρ ο δ ί- 
τ (θί)> ήΓ[ΐ  υπερβαίνει ολας τάς εύρωπαικάς καί άνευ έπιβλαβοΰς ουσίας, 
εις κυτίδ ια  πρός δρχ. 1 .50 έκαστον. Π αραγγελίαν άπό 10 κυτ ίω ν καί 
ανω αποστέλλω  εντός τού κράτους, καί 20 κυτίω ν είς άπαν τό έξιο- 
τερικόν, όπου υπάρχει ταχυδρομικός σύνδεσμος, έλεύθερα ταχυδρομι
κώ ν τελώ ν . Τ ιμολόγιον άποστέλλετα ι δο^ρεάν καί έλεύθεοον.

ΜΓΡΟΠΩΑΕΙΟΝ ΚΛΑΡΑΣ ΚΑΊ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΝΗ
Σάπω.ες, άναψυκτικα υγρά, όδοντοχόνεις, άρώμαια ¡ι la S arah  Bernhard 

Ι ό fiuoirjpiov^ της μαγίσης καλλιτέ/νιδο; άνεχαλυοθη.. ΙΙώς οιετήοει μέ ό'λχν 
τήν ίσχνότητά της τόσον θαυμάσιον *<χ\ ανθηρόν δέρμα; Μ ΐτε/ειρί^το ίδιον 
σ άπω να, ιδίας σκευασίας, ας κατέστησε γνωστας είς το κοινόν ό μυρεψος τη: 
οστις ελωκεν είς αυ :ά ; καί τό όνομά της ώς τίτλον. * Μ
„ Το μυροπωλεΐον Ση'νη έ^ερεν όλα αυτα τά θαυμάσια τής vSarah Bernhard 
ατινα θέτει εις την διάθεσιν τών πο/υπληθών πελατίδων του

Β-Ουχ ηττον τό πρώτον άπό τού γάμου των ετο: δ.έρρευσεν άνεφελον διά τήν 
νε α̂ράν γυναίκα , ύ..ήρςε δι* αυτήν περίοδος άδικπτώτου ευτυχίας, διότι ό 
;β̂ -^ ϊ0ί τΓιζ δέν έπαυσε καθ δλον αντό τό διάστημα πεοιβά/λων αυτήν τής 
Ιών Ινοε ξεων εκείνων στοργής να ι μερίμνης, τά όποια άπήτει τό ευπαθές τής 
υγείας τη ; ί ψ  ένό :, ή μεγάλη εύαισθηοία τής καρδίας της άφ’ ετέρου.

Μετά τών Ζάκομψεν έβλέποντο συχνότατα
^  Η Παυλίνα, ή τις  μετά μεγάλου ζήλου εΐχεν έπιδοθή είς τήν άπόκτησιν τών 
γνώσεων ε’κείνων, α 'ίτινε; άπαραίτητοι θεωρούνται πρός συμπλήρωσιν πάσης 
«πιμεμελημένη; άνατροφής, μή άμελούοα συγ/ρόνω ; τά καθήκοντα αυτής 
Βροντά τέκνον της, το όποιον μόνη έθη'/αζε, κατώρθονε νά διαθέτη ώρας τινάς 

υπέρ τής νέας μαρκησία ι, ήτις τρυφερά καί δ ιαχυτική , ώ ; ητο , * μεγάλως 
ηυγνωμόνει αύτή διά τούτο.
^ Η Μαρία δέν είχεν ε ίσέτι άποκτήσει τέ/νον, εκτός τούτου ή υγεία αυτής
*27'.«τατο άπό ημέρας είς ήμέραν έπί μάλλον άκροσφαλής χαί ό Ζουάν Δέ 
“·?ντχ Κρουζ. δστις ενεκα τού χαρακτήρα; τόυ ειχεν άνάγκην ζωηρας, θορυ- 

Ρώκους καί σφριγώσης ώς άύτός υπό υγείαν γυνα ινός, δπως πληροί τόν β:ον 
®βυ καί κρατή αυτόν πλησ ίον της, εϋρισ/.ε τον οικογενειακόν βίον λίαν μονό- 
Γ°ν<>Λ λίαν πληκτικόν καί προφασιζόμενος κατεπειγούσας υ/τοθέσει; συγνάς 
ε/-μ νεν  απουσίας.
Κ®τεί μ τνα ; πολλά«ις δλοκλήρους, καθ’ ού; δ Πέτρος καί ή Παυλίνα εύρί- 
ρο^το διαρκώ; πλησίον τής άτυχου: γυναικός παραμυθούντες καί διασκεδά
σ τ ε ;  αυτήν έν τή μονώσει τ η ; ,  έπί δ)οκλήρου, μήνας ό Ζάκομψεν έξηφανί- 

’/.ω?ίζ ούδεί: ποτε νά μάΊη που ούτος μετέβαινε 
ΚήΠρό; τόν Πε’ ρον, δστι; άπεπειράτο ένίοτε νά χάμη αύτώ φ ιλ ικά ; τ ινας πα - 
^Κ^ρησε.ς^ δέν ή θέλησε \ά έκρ υστηοευθή ποτε το παραμι «ρόν.

φίλε μου, τώ άπήντα στερεοτυπίας, δέν συνειθίζω νά έμπιστεύωμαι 
■ ρ  Οΐίυθυνσιν τών υποθέσ-ών μου είς ςένας χειρας. διότι ή πείρα μέ έδίδα- 

τι ανθρώπου; άςίου; εμπιστοσύνης, πολύ ολίγους τ/·,ν σήμερον δύναταί τις 
ευκόλως δέ έννοειτε, π ιστεύω, οτι ή πώ λησ ις καί ή εξαγωγή τών 

^Ρΐοντων των άπεράντων φυτειών μου, ήτις προκαλεϊ τάς τόσω συχνά ; κατ’ 
.^ου’ ^παιτε ϊ εργασίαν ούχ ί μ ια ;, άλλα πολλών ήμερών. 

^^Κ*ειθή οε ή εκ τώ ν κτημάτων αυτού έξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ζαχά- 
■ * '»  Χαφέ, ρουμ ίου  καί κακάο ουνέπιπτε πάντοτε σχε όν μεθ’ ενός τών τα- 
»  .ων του δέν ύ π ή ;χ ε, > ατά τό φαίνόμενον τούλά/ ιστον, εύλογοφανής ά- 

άμφίβάλλη τ ι.  περί τής άληθείας τών λεγομένων του.
^όν Ζάκομψεν καί ύπονοίας ετι έαν εΐχεν ούτος περί τής δια-

γω νή ί τού μαρκησιου ουδέποτε έξεστόμησε τόν έλάχιστόν λόγον δυνάμενον 
νά δωση και άμυδράν μόνον περί τών τοιουτων υπονοιών του ιδέαν.

Κατά τήν έποχήν αύτήν έπληρώθη ή θερμοτέ α εύ/ή, ό δια-.αέστερος πό
θος τη Μαρίας, ενόησεν αύτη δτι ενμελλε νά γ ίνη  μήτηρ, κ α θ ’ δν άκριδώς 
χρονον τής Παυλίνας συμπληρωσάση ; τό εικοστόν τής ηλ ικ ία ς της έτος ό 
Πέτρος ήτοιμάζετο νά τήν όδηγήση είς τήν Γαλλίαν, δπως τελεση έκεϊ τόν 
πολιτικόν μετ’ αυτής γάμον του
, Τα τ ^ α ρ α  έτη , άτινα ή Παυλίνα έν τή παραδεισιακή έςορία της διήλθεν 
ηδυνήθη λ ια ν έπωφε*ώ ; δι έαυτήν νά χρησιμοποίηση.

Ευρισκόμενη^ είς διηνεκή συνάφειαν μετ’ άνδρός, τελείας τυχόντος υπό 
πασαν εποψιν ανατροφή:, δέν έβράδυνεν αύτη μέ τή ν  θαυμασίαν οξυδέρκειαν, 
ήτις τήν διεκρινε, νά άφομοιωθή καθ’ ολοκληρίαν πρός τόν σύζυγόν τη ;, 
ούτω^οί τρόποι αυτής έπί τοσούτον έλεπτύνθησαν. ή συμπεριφορά αυτής έπί 
τοσουτον αδρά, διακεκριμένη, άνεπίληπτος, προϊόντος τού χρόνου κατέστη, 
ωστε ^πρότυπον άλ θώς νύν αύτη νεαράς εύγενούς δεσποίνης ήδύνατο νά έκ- 
ληφθή ώς καταγόμενη έκ τίνος τών άριστο/ρατικωτέρων οίκων τού προαστείου 
τού Αγίου Γερμανού

Εχουσα άφ ετέρου θέλησιν ίσχυράν, άκαταπόνητον έπεδόθη μετά τοσαύ- 
της έπιμελ είας εις τήν σπουδήν, ώστε καί υπό έποψιν μαθησεως εύρέθη κατά 
την ένηλ ινίω σίν της^ τόσον άρτίως χατηρτισμένη, δσον αί άριστεύουσαι άπό- 
φοιτο: κόρα; ενός τώ ν λαμπρότερων Παρθεναγωγείων ττ,ς Γαλλίας.

Ή  μητρότη; μακράν του ν ’ άλλοιώαΤι,|νά μειώττ) κατ’ ¿ λ ά χ ισ τ ο ν  τ+,ν ?κ- 
παγλον καλλονήν ττ,ς εΐχεν άναδείξει άπ ’ Ιναντίας αύτήν ετ ι ώοαωτέραν, 
μικρά ένσαρκία, προστεθεισα αύτή, καθίατα μάλλον άπαατράπτουσαν τήν 
ωραιότητα τον προσώπου της, γοητευτικωτέρας τάς γρ αμ υά ; τοΰ σ ώ 
ματός της.

"Ο πρός αύτήν, ενεκεν όλων τούτων, ε ως, θαυμασμός, λατρεία του
συ,ύγου της οέν εΐχον όρια ! Δέν<}έγνώριζεν ούτος τίνα πλειότερον νά 
λατρεύση εν αύτή , τήν σύζυγον ή τήν Αητέοα του μικροϋ εκείνου ' αγγέ
λου, τόν οποίον άπεκάλει υιόν του καί όστις, ώς ωραίος χάλοξ π 'λτ-
σίον ώραιοτάτου ρόδου, είχε βλαστήσει καταπληκτικήν απ’ α ύ τ ϊς  ' τ ή ;
η λ ιν ια ς  εήων μετά τής μητρός του ομοιότητα.

(’Ακολουθεί)
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“ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ,,
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Ε πταετής βιος αποτελεί ώρισμένην περίοδον ηλικίας, καθ’ ήν θεωρούνται απαραίτητοι τροποποιήσεις και μεταρρυθμίσεις, 
ας ή πείρα τού διαρρευσαντος χρόνου άπέδειζεν αναγκαίας.

Η Ε φ η μ ,ε ρ ε ς  xtï> Κ υ ρ ι ώ ν  έπομένη τή άρχή ταΰτΥ) καί έπιθυμούσα να φανή έν τω ριε'λλοντι πολυτιμότερα καί έ ν 
πάσιν επαρκής διά τελείαν και ύγιά μόρφωσιν τής Ελληνίδος γυναικός επιχειρεί σπουδαίαν μεταρρύθμισιν.

Ασχοληθεϊσα μέχρι σήμερον ειδικώτερον εις την πνευματικήν καί ηθικήν μόρφωσή του φύλου της, δεν ήδυνήθη να διά
θεση αρκετόν^ χρόνον και πρός έπιδοσιν τών άναγνωστριών της εις τό πρακτικόν, εις το τεχνικόν, ούτως είπεΐν, μ-έρος τής ζωής.

H δη τήν ελλειψιν ταύτην άναπληροΰσα προβαίνει εις εκδοσιν μηνιαίου αυτής παραρτήματος, φέροντος τίτλον Ο ι·  
καί διευθυνομενου υπό τής συνεργάτιδος καί διαχειριστρίας τής « Έφηυ,ερίδος τών Κυριών» δεσποι- 

νίδος Ά ό η ν ϊ ς  ΧιγοινοΔ.
 ̂ Γό παράρτημα τούτο θά άναπληροϊ εν τή οικογένεια τήν διδάσκαλον τής κοπτικής καί ραπτικής μ ετ ’ εφαρμογής, τήν 

διδάσκαλον τής ποικιλτικής, τής άνθοποιίας καί πιλοποιίας, τήν διδάσκαλον τής μαγειρικής καί τής οικιακής οικονομίας, 
τής υγιεινής καί καλής συμπεριφοράς καί εθιμοτυπίας.

Η Ελλάς είναι ίσως ό μόνος τόπος, ή μόνη χώρα, εις ήν ή γυνή δεν καταρτίζεται ποσώς ούτε δΓ αΰτάς τάς εργασίας, 
εις άς μέχρι τούδε την έθεωρουν άποκλειστικώς προωρισμένην. Αύταί αί ράπτριαί μάς δεν ήζεύρουν έπιστημονικώς, μ.αθημα- 
τικώς τό έργον των. Αι μαγείρισσαι μας, αί πληρωνόμεναι άντί τεσσαράκοντα καί πεντήκοντα δρ. κατά μήνα, άγνοοΰσι 
πώς νά κόψωσι τό κρέας των, ποιον μέρος νά προορίσωσι διά τοϋτο καί ποιον δ ι’ εκείνο τό φαγητόν. Πο'λλάκις κρέας διά 
του οποίου μάγειρος εύρωπαια θά διετήρει οικογένειαν έπαρκώς, άφθόνως καί με ποικιλίαν τροφής επί τρεις ήμέρας, ή 
ίδική μας τό σπαταλα εις μίαν καί μόνην, καί μάς άφίνει νά πεινώμεν.

Η «Οικιακή Εφημερις» θά θέση τέρμα εις τήν κατάστασιν ταύτην. Θά μορφώση τάς κυοίας, καί δ ι’ αυτών θά μορ- 
φωθώσι καί αι υπηρέτριαι. θ ά  αναπληρωση τά αλλαχού λειτουργοΰντα πρακτικά σχολεία, ώς καί τά πολυπληθή συγ- 
γράμματα καί περιοδικά, έν οίς εκτίθεται ή διδασκαλία τών μαθημάτων τούτων.

Εισέρχεσθε διά πρώτην φοράν εις το μαγειρεϊον. Διά τών οδηγιών τής «Οικιακής Έφημερίδος» δύνασθε νά κατασκευα- 
σητε Αουκούλιον γεύμα, να καταπλήζητε τόν ειδικώτερον μάγειρον, νά προκαλέσητε τόν ενθουσιασμόν τού δυστροπωτέρου 
συζύγου, ον άφινει εντελώς απαθή και ¡¿διάφορον ή θαυμασιωτέρα μουσική έκτέλεσις τών άριστουργημάτων του Μόζαρτ. Διά 
τής «Οικιακής Εφημερίδος» δύνασθε νά έχητε καθ’ έκάστην έπϊ εβδομάδας όλας νέα φαγητά, νέον ρόφημα, νέον γλύκυσμα, 
διά μεθόδου άπλής, σαφούς, εύκολου.

Δεν έχετε ποτέ σας χειρισθή βελόνην ή ψαλλίδα, δεν είςεύρετε στρίφωμα ή γαζί, αρχίζετε διά τής «Οικιακής ’Εφη
μερίδας» συστηματικώς, έπιστημονικώς δι εικόνων καί σχετικών οδηγιών καί μαθημάτων, όλην τήν διδασκαλίαν τής ρα
πτικής και κοπτικής. Μανθάνετε μόνη σας νά έκτελήτε τάς δυσκολωτέρας ραφάς, νά κόπτετε χνάρια διά παν είδος φορέ
ματος, ιόικα σας, διά τά  μικρά σας αρρενα καί θήλεα, διά τούς κυρίους σας αύτούς. Νά τά  κόπτετε, νά τά π ρ ο σ α ρ μ ό ζ η τ ε ,  

νά τά  ράπτητε θαυμασιως. Δεν έκεντήσατε ποτέ τ ι, ή «Οικιακή Έφημερίς» σας διδάσκει, πώς νά τελειοποιηθήτε εις τέν 
κλάδον τούτον. Ιό αυτό θά συμ.βή διά πάσας τάς οίκιακάς τέχνας, καί έκ τής «Οικιακής ’Εφημερίδας» δύνανται βαθμη
δόν νά μορφωθώσι τέλειαι έργάτιδες, τέλειαι τεχνίτιδες, τέλειαι οίκοκυραί.

Δια τής «Οικιακής Εφημερίδος» θά θεραπευθή τέλος ή εις τάς πλείστας Έλληνίδας παρατηρούμενη σήμερον παν- 
τελ,ης ελλειψις ειδικών γνώσεων προς διεύθυνσιν καί διαχείρησιν τού οίκου, πρός έπίβλεψιν τού προσωπικού αύτοΰ, πρός 
διακόσμησιν αυτού, προς κατασκευήν φορεμάτων καί έζοικονόμησιν τών εις τάς ραπτρίας δαπανωμένων, πρός ποικιλίαν τρο
φής κ α ί έντεχνον κατασκευήν φαγητών. Θά διασκεδασθή ή εντελής άπειρία πολλών περί τήν στοιχειώδη οικιακήν ο ικονο μ ία ν , 
περί τήν φιλοκαλίαν και τήν αβρότητα καί συμπεριφοράν έν ταΐς οίκογενειακαϊς καί κοινωνιναΐς αύτών σχέσεσιν, ήτις έγένετο 
παραίτιος πολλών καί άνεπανορθώτων δυστυχημάτων, ής θύμα ύπήρζεν ολόκληρος ή οικογένεια.

Θά άποκτήσωμεν και ήμεϊς ούτω εις πάσας τάς κοινωνικάς τάζεις οικοκυράς έπιστήμονας τής οίκοκυρωσύνης των, φιλέρ- 
γους, οικονόμους, καθάριους, εύπροσηγόρους ώς τάς γαλλίδας καί τάς γερμανίδας, άληθεϊς παράγοντας τού οικογενειακού 
πλούτου καί τής έν τω  οϊκω εύδαιμονίας.

Συνδρομή έτησία εις τήν «Οικιακήν ’Εφημερίδα» ώρίσθη διά τάς σννόρορητρίας τής « ’Εφ>ι/ιερίάος τών Κυριών» διά 
τήν Ελλάδα δ ρ .  3 .  Δια το έςωτερικόν φ ρ .  χ ρ .  3 .  Διά τάς μή συνδρομητρίας τής « Έφημερίδος τών Κυριών» ή έτησί* 
συνδρομή ορίζεται εις δ ρ .  8 .  διά τήν Ελλάδα καί φ ρ .  χ ρ .  I  1  διά τό έςωτερικόν.

Πάσα αιτησις απευθύνεται προς τήν Διευθύντριαν τής «Οικιακής Έφημερίδος» δα Ά .θκ}νάίν Χ ιγα ινο Δ  οδός Φιλελ
λήνων 34 ’Αθήνας.

Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ε  « ι  λ α δ ο ύ σ α ι  α γ γ ε λ ία ς  τ ή ;  Ο ικ ια κ ή ς  ν ά  έ π ισ τ ρ ε ψ ω σ ιν  α ύ τ ά ς .


