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34 Ό5ός Φιλελλήνων 34 
’Απέναντι Άγγλ. Έχχλησΐας <

Γραφεΐον ανοιχτόν καθ' 
Ιχάστην από 10—12 π. μ.

Πάσα παρατήρησις επι τής 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεκτή μόνον ντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν

Δια τά ανυπόγραφα άρθρα 
εύθύνεται ί) συντάκτις αυτών 

ί Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Π ΑΡΡ ΕΝ)

*

ΣυνδοομηταΛ έγγράφοντα ι ε ίς  τό Γρ α φ  ε ι ο ν  τ ιΐς

Έ φ η μ ε ρ έ δ ο ς  τ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν
■χαί παρά τοΥς Βιβλιοπωλείοις Βίλμπεργ χαί «Εστίας»

Έ ν τώ  Έ ξωτερχκψ δέ π α ρ ’ άπαδχ το ΐς 
άντχπροδώποχς Λμών.

Σώματα πλήρη του α ', β ', γ ' ,  δ ', ε ', καις·' έτους ευρίσκονται 
παρ’ ήμΐν και παρ’ άπασι τοΐς αντιπροσώποις ημών.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δέν έπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα και μή δηλούντα 

ώ τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν εΤναι δεκτά. — 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αι μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστίλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέχτύπωσιν νέας ταινίας.

τ Γ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ό Τσάρος άπέθανε.—Σύγχρονοι “Ελληνες ποιηται (ύπό κ. Ευφρα- 
σίας Κετσέα). Σύλλογος Παρνασσός. Μαθήματα δια κυρίας. — Η 
Γυνή έν ’Ιαπωνία (υπό Μοτοϋποή-Σεζώ).— Ή  αγάπη έν τή φιλαν
θρωπία. Ευεργετική εορτή.— Άνάμνησις (ποίημα ύπό κ. Μαρίας Φι
λιππίδου). — ’Α π ’ Αθηνών είς Σικάγον- Ήμερολόγιον Έλληνίδος 
ταϊειδιώτιδος.— Ευεργετική δρασις τοΰ Ορφανοτροφείου X. Κώστα. 
’Αλληλογραφία. Έπιφυλλίς.

Διά τά Ανυπόγραφα άρθρα εύθύνεται Λ άι/ντάκτις αύτών 
κυρία Καλλιρρόη παρρεν.

Ο  Τ Σ Α Ρ Ο Σ  Α Π Ε Θ Α Ν Ε
Βαρύγδουποι ήχούσι τό πένθιμον άγγελμα των άπό άκρου ε’ς 

άκρον τή ; άπ ράντου Ρωσσίας οι κώδωνες τών ναών αυτής, 
Νομίζει τ ις  ότι είς τόν ήχόν των άντιχεΐ μονότονος καί κλαυθ- 
μηρός ό στόνος εκατόν έκατομ,μυρίων ανθρώπων, θρηνούντων 
τόν άπολεσθέντα άρχοντα καί κύριον καί ιεράρχην καί πατέοα 
των, τον αΰτοκράτορα πχσών τών Ρωσσιών.

Ό  Τ σάρος άτιέθανεν ! Ό ποια ειρωνεία τής κοσμικής μα  
ταιότητος ενυπάρχει είς τάς λέξεις ταύτας. Ό  Τσάρος ό μέ 
γας καί παντοδύναμος άνας, ό έπί τής γής αντιπρόσωπος του 
Θεού, « κραταιος καί πανίσχυρος, ό δι’ ενός μειδιάματος του 
Ολόκληρόν τήν Ευρώπην συγκινών καί διά μιας διαταγής του 
Τον πανικόν έμπνέων είς εκατοντάδας εκατομμυρίων λαού ύπήρ- 
ζεν ασθενής, αδύνατος, ανίσχυρος πρό τού θανάτου.

Καί κοιμάται ήδη τόν ύπνον τής α’ωνιότητος ό έπί όλα έτη 
«γρυπνος φρουρός τής ησυχίας καί ειρήνης τού κόσμου συ'απαν- 
ΎΟς. Καί κεΐτα ι έκτάδην διεκδικών μόλις σπιθαμάς τινας γής, 
ο κύριος καί κτήτωρ τόσων απεράντων έκτάσεων. Κ αί άνεπαύ- 
θη άπο τού πολυμερίμνου βίου τών ισχυρών καί μεγάλων τών 
λαών αρχόντων, έκεΐνος δστις τόσον ταπεινός, στοργικός καί 
*γαθός υπήρξεν ώς υιός και σύζυγος καί πατήρ καί αδελφός

Ή  Ε λλά ς έν τώ  προσώπω τού Τσάρου άπόλλυσι φίλον 
κραταιον και ή βασιλική αυτής οικογένεια διττώς πλ,ήσσεται 
έν τή αδελφική άπωλεία τοιούτου συγγενούς.

II αδελφή τού βασιλέως μας ή συμπαθή; πριγκήπισσα τής 
Δανίας Δάγμαρ, ή μεγάλη αύτοκράτειρα πασών τών 'Ρω σ
σιών ή προσφιλής τώ  ρωσσικώ λαώ  Τσαρίνα θρηνεί σήμερον 
βαρυπε\θής άπό τού έρημωθέντος θρόνου της τόν θάνατον προσ
φιλούς συζύγου. Δέν ίσχυσαν α ί τρυφεραί φροντίδες της, ή ά 
γρυπνος στοργή της, ή μεγάλη ή απέραντος άγάπη της νά ά -  
ποτρεψωσι τον θάνατον άπό τού καταστρεπτικού εργου*του.

Τά άσθενή στήθη της, άτινα πάντοτε προέτασσε πρό τού 
κινδύνου, όπως υπεράσπιση, έκεΤνον ον τόσον έλ,άτρευσε καί τού 
οποίου τήν τύχην τήν πολυκύμαντον συνεμερίσθη, υπήρξαν ήδη 
ανίσχυρα κατά τών μυστηριωδών αποφάσεων τής θείας Προνοίας.

Ή  καρδια τη ; ώς άπλής γυναικός, ώς κοινής θνητής ύφ ί- 
στατα ι το καιριώτερον τώ ν τραυμάτων, ώς βασιλίσσης καί 
πρώτης πολ,ιιιδος τήν μεγίστην τών στερήσεων. ’Εν μι^ ημέρα, 
έν μια στιγμή έ'χασε τήν αγάπην τσύ λατρευομένου άνδρός καί 
τήν δό ;αν τού έστεμμένου κυρίου.

Το έκ πολυτίυ,ων λίθων άνεκτίμητον στέμμα τών Τσάρων
όεν θκ στέψη πλέον το περικαλλές μέτωπόν της, τό οποίον βα
ρύς κατα  την στιγμήν ταύτην καλύπτει ό μέλας πέπλος τού 
πένθους καί τής οδύνης.

Ά λ λ  η ευελπις μητηρ θά παρηγορήση τήν άπέλπιδα σύζυ
γον. Ο υιός της Νικοιαος ο II, ό ήδη Τσάρος καί αύτοκράτωρ 
πασών τών Ρωσσιών, τού οποίου τά  εύγενή αισθήματα αυτή  
έκαλλιεργησε, και τήν μεγάλην καρδίαν αυτή καί μόνη διέπλα- 
σεν, αυτός το μονον της σήμερον καύχημα καί έγκαλλώπισμα, 
αυτός έν τώ  προσωπω τού οποίου θά άναζήση ό μ=’γας τής καρ- 
δίας της έκλεκτος, ο υιός αυτός θά έν.σχύση τήν άπέλπιδα ψυ- 
χην της, θά παρηγορήση τήν τόσον σκληρώς δοκιμαζομένην 
σήμερον καρδίαν της.

Καί ο ρωσσικο; λαος, ό έν τώ  μέσω τών δακρύων του άνα-



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

φωνών σήμερον ζήτω ό αύτοκράτωρ Νικόλαός δεν θάλησμο- 
νήση νά ένωση μετά τού μεγάλου τουτου όνοματος και το 
όνομα τής άπηλπισμένης, ά λλ ’ ένδοξου και ευελ,πιδος βασιλο- 
μήτορος Μαρίας θεοδωρόβνας.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΑΙ

Σ Χ Ο Λ Η  Α Θ Η Ν Ω Ν  

ζ ' .
Ή δυνάμεθα ενταύθα νά έ'ετάσωμεν τά  εργα καί άλλων 

’Αθηναίων ποιητών, και νά έκλέξωμεν μάλιστα  χωρία διακρι- 
νόμενα έπί ποιητική καλλονή, ίσως δέ καί έθνικώτερα τήν 
εμπνευσιν τών τριών προηγουμένων ποιημάτων. Ήδυ-'άμεθα 
ωσαύτως ν’ άναλύσωμεν τινά τών έκτενεστέρων ποιημάτων, 
άτινα βραβευθέντα έν τώ  ποιητικώ διαγωνισμό), άτέκτησαν 
ούτω φήμην κατά τό μάλλον ή ήττον διαρκή. Ά λ λ ά  φοβούμιθα 
μή ύπερβώμεν τήν γραμ-μήν ενθα λήγει τό ένδιαφέρον II αφθο
νία τή ; ύλης, τό έπαναλαμβάνομεν, δυσχεραίνει τήν εκλογήν.

Πολλοί ποιηταί, πολλοί στίχοι. Ο χρόνος θά έπιτελέση ο, τι 
ημείς ούτε τό δικαίωμα, ούτε τόν καιρόν εχομεν νά πράξωμεν, 
πραγματοποιών ετι άπαξ τό τών γραφών, ότι «ό εαυτό- τα 
πεινών ύψωθήσεται, καί ό υψών έαυτόν ταπεινω θήσεται».

Πολλοί τών ποιητών τής σχολής τών ’Αθηνών έποίησαν σ τ ί
χους μόνον κατά τήν νεότητά των. Αί δυσκολίαι τής ποιήτεω; 
συντελούσι πρός μόρφωσιν του ύφους, ώστε μ-ίτυιος ποιητής 
δύναται ’ενίοτε ν' άποβή αξιόλογος πεζογράφος. Πολλοί τό απέ
δειξαν. Ούτω νέος τις λόγιος τιμών νυν τήν 'Ελλάδα διά σπου
δαίων έργων, έν άρχή εγραψεν έν ή δύο δράματα, άτι-α  καί 
βραβευόμενα δέν θά ήρκουν, όπως παοάσχωσιν ε’ς αύτόν φιλο
λογικήν φήμην. Τά πλεΐστα τών ποιητικόν έργων, άτι-α  κατα-  
κρίνομεν, έν τώ  συνόλω αύτών, δέν θά έτύγχανον τής επικιν
δύνου τιμής τή ; δημοσιεύσεως άνευ τών διαγωνισμών. Θά εμε 
ναν ό,τι ήσαν, προπαρασκευαστικά εργα.

’Εκπλήσσει τούς Γάλλου: ή ευκολία μεθ'ής έκτυποϋνται βι
βλία έν Ά θήναις. ’Εν Γ αλλία , καί όταν συγγραφεύς τις άνα- 
λαμβάνη τήν δαπάνην τής δημοσιεύσεως, δυσκόλως ευρίσκει 
εκδότην.Έν Έ λλάδι. τουναντίον εύχερεστάτη ή έκτύπωσι; είτε 
ίδίαις δαπάναις, είτε διά συνδρομ,ών. ’Αληθώς, &ν έξ ένος οί 
συγγραφείς δέν άπαντώσι δυσκολίας έκ μέρους τοΰ έκδοτου.στε
ρούνται όμως έξ άλλου τών πλεονεκτημάτων,άτινα χορηγεί κα 
λώς ώρνανισμένη βιβλιεμπόρια. Ώ ς έπί τό πολυ ό Έ λλη ν  συγ
γραφεύς άρκεϊται έξ άνάγκης ε:ς τήν μεταξύ τών φίλων ή τών 
συνδρομητών αυτού μόνον διάδοτιν τού βιβλίου του.

Ε υτυχώ: ή δυστυχώς, οί τελευταίοι ούτοι σχεδόν ποτέ δέν 
λείπουσι. Μάς διτγήθησαν έπί τούτω τό έξής χαρακτηριστικό ν 
ανέκδοτον περί φιλο-άτριδος καί λογίου καθηγητού τού Πανε- 
πιστηαίου, άποβιώσαντος πρό τινων έτών. Κ ατά τινα έπίσκεψιν 
φίλου του, διανομεύς τις τώ  πα:ουσιάζει κατάλογο · συνδροαη 
τών. *0 καθηγητή; ύπ'-γράφει άνεξετάστω; καί προσφέρει τόν 
κάλααον ε’ς τον έπισκέπτην αύτού. —  Ιίερι τίνος πρόκειται 5 
έρωτή α ύτό ς .—Περί τής δημοσιεύσεως βιβλίου τίνος.— ’Α λλά  
τίνος βιβλίου ; — Ύπόγραψον ,!

Ό  φίλος υπογράφει, ό δέ διανομεύς αναχωρεί μέ δύο ονό
ματα  άντί ένός είς τόν κατάλογόν του. —  ’Εαν τό πράγμα είναι 
άθλιον, ε’ σαι υπόλογος φίλ,ε μου, λέγει ό επισκέπτης. — Τί π ε ι
ράζει άπαντα ό λόγιος. Πράττε ώ ; έγώ, φ ίλτατε, καί υπό
γραφε πάντοτε άνεφετάστως. ΙΊολ,λα' βεβαίως άνοησίαι θά δη 
μοσιευθώσιν ούτ»·>σ, άλλά μετά τών κακών βιβλίων θά τυπω - 
πώσι καί καλά, άτινα άλλως, δέν θά ήδύναντό ποτε νά έκδο- 
θώσιν.

Ειπομεν ότι ό Παπαρρηγόπουλος καί ό Βασιλειάδης έδηνιο- 
σίευσαν δράματά τινα, άλλά δέν ήσαν μόνοι θ ύτη  οί γράψαν-

τε. το ιαύτα. Είς τούς ποιητικού; διαγωνισμού; ύπεβλήθησαν 
πολλά δραματικά εργα, ύ ν  τ ινα  έβραβεύθησαν. ·

Ό  κ Βερναρδάκης έν άλλοις,πρώην καθηγητής τής ιστορίας 
έν τώ Π ανεπιστημίφ, καί =κ τών ποιητών, ών ή φήμη ήκιστα  
διεφιλονικήθη, συνέγραψε δράματά τινα  άξια  λογου. Η ύποθε- 
σις ένός έξ αύτών ( Μ α ρ ία  Δ ό ξ α  Π α τ ο Λ ) , έλήφθη έκ τή ; 
ιστορίας τή ; κατοχής τών Φράγκων έν Έ λλάδι, έποχής, ήτις 
έπί τινα χρόνον έχρησίμευσεν ώς πηγή έμπνευσεως εις τούς 
ποιητάς τής σχολής τών Αθηνών.

Ό  κ. Ά γγελος Βλάχος, ού πολλάκις έμνήσθημεν έν τή με
λέτη ημών ταύτη , εγραψε διαφόρους πνευματώδεις κωμωδίας, 
ών τρεις ή τέσσαρες έβραβεύθησαν.

*0 κ. Δημήτριος Κορομηλάς, συνέγραψε περί τάς δέκα πέντε 
κωμωδίας, τινές τών όποιων μ-τεφράσθηταν γαλλιστί.

Η πολυγραφία τής νέας αθηναϊκής φιλολογίας καί είς τό 
είδος τούτο είναι αξία θαυμασμού. Έν τή φ ιλ ο λ ο γ ικ ή  ΤΟΤΟ- 
ρία τής Ελλάδος, ό 'Ραγκαβή; παρέχει κατάλογον τών πρω
τοτύπων δραματικών έργων τών όησ,οσ ευθεντων άπο του 1 8 2 1 ,  
ό δέ κατάλογος ούτος περιλαμβάνει περί τά έκατον όγδοήκοντα 
δράυ,ατα μή συυιπεριλχμβανο/ιένων τό>ν πολυάριθμων μεταφρά
σεων αλλόγλωσσων δραμάτων. Ό  Ραγκαβής βεβαίως παρε- 
λ.ειψε καί τινα, διότι έν τώ  προλόγω αύτού λέγει : «1 ράφων 
μακράν τής Έλλ,άδος στερούμαι τών πηγών, αΐτινες θά μοι 
παρεΐχον άφθονοτέραν ύλ.ην. μθ·>ην δέ καταφυγήν εχω τας ση- 
μ-ιώσεις αου καί τά ; πληροφορία-, ά ; έκ μνημης άρυομαι». 
Τούτο έξηγει τήν κατά  τής ιστορίας ταύτης τής ελληνικής 
φ ιλ ο λ ο γ ία ς  έπιρριφθιΐσαν μοατιή-, ότι είναι άτελη;· άλλα και 
ούτω τό εργον τού Ραγκαβή είναι τό άριστον περί τού αντι
κειμένου τούτου.

Έν τώ μακρώ καταλόγφ τού βιβλ.ίου τού Ραγκαβή, ύπάρ- 
χουσι δράματα μή στερουμ-vx ώ :αίων σ τ ίχ ω ν  ΰπάρχουσι τινα  
έν οίς ή άνάπτυξ'.ς τής ύπεθεσεως γίνεται μ ε τ ’ ευστοχίας, οι δέ 
χαρακτήρε: έχουσιν ύποττασιν. “Α παντα σχεδόν άποπνεουσι το 
εύγενές αίσθημα φιλοπατρία; μετά μειζο<ο; η πλ.ειονος έπ ιτυ- 
χίας, άλλά μετά τή ; αυτής πάντοτε ειλικρίνειας. Έ κ τών κω- 
αωδιών πολλαί είναι εύφυέσταται καί ζωηροταται και ένεγρά- 
φησαν έπαξίως είς τό δραματολογίαν τοΰ νεωτέρου έλληνικού 
θεάτρου. Ά λ λ ’ άφίνοντες είς τήν ελληνικήν κριτικήν τήν δια
λογήν έκ τή ; δραμ.ατική; ταύτης πληθώρας, κρκούμεθα νά ει- 
πωιυεν, ότι τόσύνχρονον θέατρον έν Ελλαδι δεν ευρεν εισετι τον 
Σαικσπήρον, τόν Μολιέρον ή και τον Άλφιερην αυτού.

Ό  αέν Ραγκαβής φαίνεται άποδίδων τό τοιοΰτον (σελ. 
197  τού 2ου τεύχους) είς τήν έλλειψινθεάτρου ανταξίου μεγά
λων δραματικών έργων. Ά λ λ ο ι λεγουσιν, ότι ή Ελλ.ας ευρισκε- 
ται είσέτι είς τήν λυρικήν αύτή ; περ.οδον, ότι δεν υπερεβη η δεν 
ύπεστη τά ; αναγκαίας εξελίξεις, α ΐτινε; προηγούνται τής μορ- 
φώσεως εθνικού θεάτρου.

Έξερχόμεθα ήδη τών κατά  τό μάλλον ή ήττον τεχνητών 
στοιχείων, τών ύπο τών διαγωνισμών δημιουργαθεντων, όπως 
μελετήσωμιν τά  έργα ποιητού, προωρισμε-ου, καθ ήμάς, να 
δώση νέαν τροπήν είς τήν σχολήν τώ ' ’Αθηνών.

(Έκ τοΰ Γαλλικού) Εύφρκοί* ι *τβί*
■ ■

Σ Γ Α Α Ο Γ Ο Σ  “ Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ ,,
Μ α Ο ή ιια τ α  δ ιά  Κ υ ρ ία ς .

Έδημοσιεύθη τό πρόγραμμα τών μαθημάτων δια Κυρίας, 
άτινα εισάγει εφέτος ό Σύλ,λογος «Παρνασσός».

Τό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα, άτινα θελουσι διδα- 
ξει οί έκ τών μ ε λ ώ ν  τού Συλλόγου είδηαονεστιροι τών περι τα  
το ιαύτα  καταγινομένων. Ά ρκεΐ ό κατάλογος ο δημοσιευόμενος 
κατωτέοω ίνα π.ίση π ά 'τα  περί τούτου. II ημετερα κοινωνία 
ή τ ι; διψά τοιαύτης «,αθήσεω:, θ λει σπευσιι να υποστηρι:η τό 
έ ρ γ ο ν .  “Ενεκα τών δαπανών ά ; θελουτν άπ α ιτη -ει τα  μ α θ ή 
ματα τα ύτα , έπεβλήθη μικρόν δικαίωμα εισόδου, θελουσι δέ
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δοθή οίκογ-νεααά είσιτήοια δι’ δλην τήν σειράν τών μοθηυ.ά- ι 
των άντί δρ 12  διά τ  ία άτομα καί άντί δρ. 15 διάτεσσαρα  
άτομα. Τό τίμημα δηλ. είναι έλάχιστον αναλογούν είς 10 λ.ε- 
πτά περίπου κατά μάθημα.

’Ιδού τό πρόγοαμμα τών μαθημάτων.
Π ρ ό γ ο α ο ρ α  

Τιμ. Άργνρήπονάος, Φυσικά ακροάματα,
Σ. Κ. ΣηχεΙλαροπονΛηΐ Ή  αρχαία Ελληνική ποίησις.
Σπνρ. ΜηΧιαράχης. Οικιακή βοτανική.
Σ. Π. Λάμπρος. Ή  αρχαία Έλληνις έν τή ιστορία.
Ν. Γ. ΠοΛίτης. Ιστορία καί έξήγησις τών δυσιόαιμονιών.
Α. Ρονχης. Οικονομική 8Γ οικοδέσποινας.
Γ. Σωζηριάόης.  Αί γυναίκες έν τή Ε λληνική  Επαναστασει.
Π. ΖαΛοχώστας. Ή  χημεία έν τή οικία.
Α. ΜηΧιαράχης. Γεωγραφικά αναγνώσματα.
Α. X. ΆποητοΧίδης. Βίος. καί μεταμορφώσεις τών έντδμων.
Α. ΚουρτίΑης. Ψυχολογία του καθ’ έκάστην βίου.
Τά μαθήματα θα διδάσκωνται Πέμπτην καί Σ άββατ ν έν 

ώρα μ. μ., ίρισθησοαί· Υ) άρχονται δέ τή  Π'έυ.πτη 27 ’Ο κτω
βρίου. Κ ατά τάς εβδομάδα:, καθ’ ά ; μαθήματα 1 ά γίνωνται 
τήν Πέμπτην μονον, τό Σάββκτον είναι ώρισυ,ένον, κατά ώς 
καί τά  παρελθόντα έτη, διά θρησκευτικά; ομιλίας.

----------------- - ν -  τ · > ί Τ = 3 ο < : » ·  ' -------

Η  I— Τ Ν Η  Ε Ν  Ι Α Π Λ Ν Ι Α ι

Τ Ε Λ Ε Τ Η  Γ Α Μ Ο Υ
Ή  τελετή τού γάμου φέρει χαρακτήρα εντελώς συμβολικόν. 

Ή νύμφη πίνει ο?νον όρύξη; — έθπκόν ποτόν τών ’Ιαπώνων — 
έξ ένός κυάθαυ, έκ τού οποίου πίνουν μ ετ’ αύτήν οί γονείς τού 
μνηστήρός της, οι ίδιοι γο-εϊς της καί τέλος καί αύτός ό νυμ
φίος της. Τούτο επαναλαμβάνεται τρις διά τριών διαφόρων 
κυάθων έν πλήρει κατανύζει, ά ταράλλακτα  ώ ; γ ίνεται παρ’ 
ήμΐν διά τόν έκ τών σταφυλιυν οίνον, τό κ α τ’ εξοχήν εθνικόν 
μας ποτόν. *0 οίνος ’ένεκα τής δραστικής ζωτικότηκός του 
συμβολοποιεΐ τήν χαράν, τήν αγάπην, τήν άφοσίωσιν, τήν 
έλετμοσύνην καί πάντα τά  συναφή πρός τα ύτα  α ισθήματα, τά  
άποτελούντα αύτήν τήν ύπόστασιν τής ζωής.

Ή  τριάς τών κυάθων συμβολοποιεΐ ώς πάσα τριάς τήν τε 
λειότητα τού μυστηρίου τού γάμου, τήν δΠ αύτού δηλ. ενωσιν 
τριών οικογενειών, τής νύμφη:, τού γαμβρού καί τής νέας
τών νεόνυμφων τοιαύτης.

*0 γάμος τελείτα ι έν τή  οικία το“ μνηστήρός, είς αίθουσαν
πολυτελώς διακεκοσμημένην ύπό αλεξίπυρων καί άλεξιφύτων 
«ναπαριστώντων διά σχετικών εικόνων σκη-'άς εύτυχίας καί 
ύπό άνθέων καί φυτών άειθαλ ών μεταξύ τών όποιων κλάδος 
έλάτη;, εις πελαργός καί μία χελώνη έξ έπιχρύσου χαλκού, 
συαβολοποιούν τήν α’.ιυνίαν νεότητα, τήν π ίστιν καί τήν μα-  
κροβιότητα.

Τήν έπαύριον τού γάμου ή νύμφη χρωματίζει τούς όδο'τας 
της μέλανας καί ξυρίζει τάς όφρύ; της. Τό βλέμμα της ούτω 
προσλαμβάνει παράδοξον ειρωνικήν καί μελαγχολικήν έκφρασιν. 
Μετά τινας ή'κίρας έπισκέπτεται μετά τού συζύγου της τούς 
γονείς άμφοτέρων, ότε καί ανταλλάσσουν μεταξύ των διάφορα 
δώρα, πρός τούς ξένους δέ αποστέλλουν έντος καλλιτεχνικών 
σακκιδίων έρυθρούν όρύζιον, άντί παντός άλλου αγγελτηρίου 
τού γάμου.

Ό  έ γ γ α μ ο ς  ( ϊ ί ο ς .
Ή ζωή τής έγγαμου ΊαπωνΆος διαφερη τής Ευρωπαίας 

μονον κατά τήν μεγαλητ'-ραν βαρύτητα τών κοινωνικών καθη
κόντων καί υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν  καί τήν ζωηράν ευθυμίαν την συνεχή 
Καί άμετάπτωτον, είς ήν υποβάλλεται και δι ή ; άπολεικνυει 
την εύτυχίαν της έν τώ  οίκω. Το μονον παράδοξον και άκα-

τανόητον διά τά  {δι»ά μ.ας ήθη και έθιμα είναι η εν τή  ο ι■ 
γενεία συνύπαρξ'ς συζυγου μετα ερωμένων του άνδρος, ων ο 
αριθμός ποικίλλει έν σχέσει πάντοτε πρός τόν βαθμόν καί τήν 
κοινωνικήν αύτού περιωπην. Ουτω ο αυτοκρατωρ εχει πλ/;ν 
τής συζύγου του καί δώδεκα άλλκς γυναίκας, οί ανώτεροι 
στρατιωτικό' τρεις και μιαν μονήν οι λ.οιποι π/.ουσιοι
εύγενεϊς. Α ί έρωμέναι αύτα ι δέν χαίρουν ουτε το έλάχιστον 
τών δικαιωμάτων τής συζυγου, τα  τέκνα των όμως χαρακτη- 

ίζονται ώς γνήσια. ’Απέναντι τής συζύγου έχουσι θέσιν νεω- 
έρας αδελφής, ΰπακουουσιν αύτήν, ά λλ ’ όχι δουλικώς, καί 

σπανίως ή ζηλοτυπία τα ρ ά ττ ίΐ τήν αρμονίαν τών οικογενειών 

τούτων.
Ή  σύζυγος είναι ή μόνη αληθής σύντροφος τού άνδρός, ή 

τη^τν) και ισόβιός (ρί*λγ), ε^ω αι έρω[/.εναι άτΓ07τε 7̂Γ0ν-
τα ι η προσφίρονται ώ ; δώρα ττρος ευνοούμενους φΟους.

Ή  εύτυχεστέρα περίοδος τής ζω ή; τής Ίαπωνίδος είναι ή 
γεροντική ήλικία. ’Αφού άναθρέψαι τά  τέκνα της καί άποκατα- 
στήτςι τόν πρεσβύτερον υιόν της απαλλάσσεται πάσης οίκια - 
κής αερίμνης, άναθέτουσα πάσαν φροντίδα είς τήν νύμφην της. 
’Ανεξάρτητος, σεβαστή καί άγαπωμένη καί υπηρετούμενη παρ’ 
όλων, «ναμενει εύτυχής τό τέλος, καί σβέννυται γλυκέως, άν- 
τικείμ.ενον τής γενικής υποληψεως και άγαπης, ήρεμος προ τού 

θανάτου, ώς είναι τ ις  μετά ζωήν άφιερωθίΐσαν δλην είς τήν 

αγάπην καί είς τό καθήκον.
Μοτοϋποή ϊ ε ΐ ώ

II Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ  ΕΝ ΤΗ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ.

Έ ο ο τ ι ι  φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ή

Ή  φιλανθρωπία είναι συνώνυμος τής αγάπης, ή μ άλ ίον ή 
νενίκευσις, ή έπέκτασις τής ίδέας αύτής. Ά λ λ ’ όπως δεν ει;ευ- 
ρομεν νά άντλώμεν την έν τή  αγαπη ευτυχίαν, ουτω τυφ λω τ-  
τομεν καί πρό τών εύχαρίστων απολαύσεων, άς ή φιλανθρωπία 

μάς παρέχει.
Κ αί έρωτώαεν πάντοτε καί εύρισκόμεθα διαρκώς προ τού 

διλήμματος: δ ιατί νά είναι τόσον ολίγοι άνθρωποι είς τόν κό- 
σαον εύτυχΰς ; Δ ιατί ενώ ό άνθρωπο: τόσον δαψιλώς έπροικί- 
σθη, τόσα έφόδια εύτυχίας φέρει, νά μή δύναται νά πλησιάσγι 
είς τά  χείλη τό χρυσούν κυπελλον τής εύτυχίας, ά λ λ ’ ώς άλλος 
Τάνταλος νά αισθάνεται τα  στηθη του πυρεσσοντα εκ της δι- 

ψης αύτής.
Διότι ζητουμεν τήν εύτυχίαν έκεΐ ακριβώς όπου σπανίως εύ- 

ρίσκεται. Τήν ζητούμεν είς τάς φαινομενικά; απολαύσεις, είς 
τήν μέθην τών αισθήσεων, είς τάς ψευδείς ματα ιότητας, ε’ς 
τούς τύπους ζωής τεχνικής, έπιπλάστου, μηχανικής. Τήν ζη 
τούμεν είς τήν γήν, ζητούμεν νά διερευνήσωμεν καί τόν ουρανόν 
άκόμη, μέ τήν ελπίδα, ότι τέλος όπισθεν τών χρυσών παραπε
τασμάτω ν τής αναπεπταμένης ήούς θά τήν εύρωμεν ίσως. Καί 
ενώ άνιχνεύ.μεν τά  τέσσαρα σημεία τού όρίζοντος, ή εύτυχία  
διέρχεται παρά τό πλευράν μ α : ή μάλλον εύρίσκεται είς τά  
στήθη μας. ύπό τήν νοσταλγούσαν καρδίαν αας, χωρίς κάν νά 
τό φανταζώμεθα, χωρίς ποσώς νά τό άντιληφθώμεν.
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*0 τυφλός, ό άκαταλόγιστος έγωϊσμός μας δέν μας επιτρέ
πει νά ίδωμεν, έκεί, προ των οφθαλμών μας, εις τον δρόμον 
μας τού; άληθείς δυστυχείς, τούς άληθείς αποκλήρους της εύ- 
τυχιας, τούς αληθείς μάρτυρας, οΐτινες έν τη ζωή μόνον πι
κρίας και πόνους άντλοϋν, και διά τούς όποιους ολίγη ευτυχία 
έκ της ίδικής μας θά άπετέλει αληθώς παράδεισον άνακου- 
φίσε&ος.

Καί μέ την φειδώ, την γλισχρότητα, ήτις χαρακτηρίζει 
πάντα έγωϊστην, άρνούμεθα νά άνοίξωμεν την καρδίαν μας 
τό μέγα αυτό θησαυροφυλάκιον της αγάπης καί της φιλαν
θρωπίας, νά άντλήσωμεν έξ αΰτοϋ την συμπάθειαν, τον οίκτον, 
τον πόνον,τον έλεον,νά έκχύσωμεν εις χειμάρρου; εύσπλαγχνίας 
τάς έν ήμίν ένυπαρχούσας πηγάς της ζωή; καί νά διεγείρωμεν έν 
αυτή ο λα τά αισθήματα, άτινα καθιστούν τον βίον σκόπιμον καί 
δίδουν σάρκα καί μορφήν εις την ματαιως απανταχού του κό
σμου άναζητουμένην ευτυχίαν.

Δεν υπάρχει έν τη γη ταυτη της πάλη; καί των καθημερι
νών αγώνων, ους αί κοινωνικαί συνθήκαι έδημιούργησαν, άλλος 
τροπος άληθους και τελείας ευτυχίας, άγαθής καί πλήρου; ά- 
πολαύσεως της ζωής. Αί ήμέραι μας άποτελοϋσιν ιστόν πολύ· 
πλοκον έπί τοϋ οποίου έκάστη έξ ημών απεικονίζει έν συνεχεί 
διαδοχή εικόνων την ιστορίαν τής ιδίας ζωής. Δεν είναι βε
βαίως δυνατόν νά έχωμεν πάντοτε χρυσας έμφανίσεις ή εικόνας 
χαρωπά; καί ροδίνους νά άπεικονίσωμεν. Ό οφθαλμός δεν θά 
συναντά πάντοτε χερουβείμ, τονίζοντα τούς ύμνους των προς 
τιμήν μας, άλλ’ ούτε αγγέλους γήινους σκορπίζοντας ρόδα καί 
ία εις τον δρόμον μας. Έπί τής χρωματοπινακίδος μας τά 
σκοτεινά χρώματα θά άναμιγνύωνται πάντοτε μέ τά φωτεινά, 
τά ζωογόνα καί χαρωπά μετά τών αμαυρών. Ά λλ’ έάν εις την 
ψυχήν μας ένυπάρχη άκτίς ποιήσεως, έάν έν τη καρδίρ: μας ύ- 
πάρχη έναποταμιευμένον τό αίσθημα τής φιλανθρωπίας, τότε 
κατορθοϋμεν νά συνδυάζωμεν άρμονικώς την έκ τής λύπης 
σκιάν μέ τό φώς τής χαράς καί αί άποτυπούμεναι έπί τών σε
λίδων τής ζωής μας εικόνες ενέχουν τότε όλην την ήρεμον γοη
τείαν τής δυνατή; τελειότητος.

Ευκαιρία κατάλληλο; πρός πορισμόν τέρψεως καί ευτυχίας 
έν τή φιλανθρωπία μάς παρέχει ή κατ’ αύτάς ύπέρ τών άναρ- 
ρωνυοντων τοϋ πολίτικου νοσοκομείου καί τών έργατίδων τε- 
λουμένη έοοτή έν τώ Ζαππείω μεγάρω.

Μέγα λαχείον, τοϋ όποιου δύο χιλιάδες αριθμοί κερδίζουν θά 
διοργανωθή, παίγνια διάφορα θά τεθοϋν εις την διάθεσιν τοϋ 
κοινοϋ, άνθη ώραΐα θά προσφέρωντα.ι ύπό ωραίων δεσποινίδων, 
αναψυκτικά καί ορεκτικά θά πωλοϋνται ύπό άλλων,μ.ουσική θά 
παιανίζη γαργαλιστικούς ήχους καί όλα αύτά θά άποκτα τις 
άντί έλαχίστου τιμήματος μιας δρ· εισόδου καί μιας έτι δο. 
διά συμμετοχήν εις τό λαχείον.

Ά λλ ’ ή έκ τής εορτής καί τής ολοκλήρου δια σκε δ άσε ως άπό- 
λαυσις δεν είναι δυνατόν ούτε κατ’ έλάχιστον νά συνκριθή προ; 
την ηθικήν εΰχαρίστησιν, πρός την άπόλαυσιν, ήν θά άντ/ήοη 
τις έκ τής ίδεας, ότι τό έκ τής έορτής ταύτης ποσόν θά χρησι- 
μοποιηθή προς σωτηρίαν, προ: παράτασιν τής ζωής,πρός ευτυ
χίαν ολοκλήρων οικογενειών.

Τίνος δεν πονεί ή καρδια έπί τή θέα τοϋ άτυχοϋς εργάτου 
ή τή; δυστυχοϋς καί τών πάντων έστερνιμένηο μ.ητρό:, ή τις 
εύθυς ως ευρεθή έκτος κινδύ/ου, κατόπιν τρομερά; άσθενείας,

άκουει παρα του διευθυντοϋ τοϋ νοσοκομείου ή τοϋ νοσηλεύον- 
τος ίατροϋ την τρομεράν λέξιν θά έ ζ έ λ θ η .  Ή θεραπεία 
¿ τ ε λ ε ίω σ η ν .

Θα έςελθη. Νά ύπάγη ποϋ ; νά φάγη τι ; νά έργασθή πώς · 
Αδύνατος, έςησθενημένος, έξηντλημένος ε η, μακράν τής οίκο 

γενεια:, έστερημενο; περιθάλψεως, τί θά έγίνετο ό δυστυχή; 
εκείνος, εαν η φιλανθρωπία δέν τώ έτεινεν αρωγόν χείρα ; 
Καί έδώ ή γυνή, ό παρήγορος άγγελος, ό έννοών τόν έπί τή; 
γής προορισμον του, έπρονοησεν, έμερίμνησεν, είργάσθη ύπέρ τοϋ 
ουτω εις την τύχην έγκατελειπομένου άναορωννύοντος.

Υπο την προεδρείαν τής κυρίας Ναταλίας Σού-σου τής με 
γάλης τών δυστυχών εΰεργέτιδος λειτουργεί άπό τετραετίας 
ηδη, τή πρωτοβουλίοί αυτής ίδρυθέν, σωματεΐον Κυριών, παρέ- 
χον περιθαλψιν καί προστασίαν εις τούς ασθενείς καί τούς έν 
άναρρωσει τοϋ πολιτικού νοσοκομείου. 'Υπέρ αυτών ως καί τών 
άπορων έργατίδων θά δοθή τήν έπομένην ή τήν μεθεπομένην 
Κυριακήν έν τώ Ζαππειω μεγάρω ή φιλανθρωπική αύτη έορτή, 
εις τήν όποιαν πρεπει νά παρευρεθή όλος ό κόσκος τών Άθη= 
νών και δια να διασκεδάση, άλλά καί διά νά άντλήση έκ τής 
επιτευςεως του σκοποϋ τής έορτής μεγάλην δόσιν ήθικής, άλη- 
θοϋς ευτυχίας, ές εκείνης, ή-.ις χρωματίζει τήν ζωήν μέ τά 
ωραιότερα και αγνότερα τής χαράς χρώματα.

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ
Τ ί  ε ί ν α ι  ή  ά ν ά μ ν η σ ι ς  ; Ά σ τ ρ ο  ά γ α η η μ έ ν ο ,  

Γ Ιυ ϋ  ά φ η σ ε  ’ ς  τ η  δ ύ σ ι  τ ο υ  σ η μ ά δ ι  χ ρ υ σ ω μ έ ν ο .  

Ε ί ν α ι  λ ο υ λ ο ύ δ ’ α θ ά ν α τ ο ,  π ο ϋ  ς  τ η ν  κ α ρ δ ιά  φ υ τ ρ ό ν ε ι ,  

Ε ί ν α ι  δ ρ ο σ ο ύ λ α  κ α ί  φ ω τ ιά ,  χ α ρ α ϊς  κ α ί  μ α ύ ρ ο ι  π ό ν ο ι .  

Ε ι ν  ε ύ ω δ ία  τ η ς  ψ υ χ ή ς ,  σ κ ο τ ά δ ι  φ ω τ ισ μ έ ν ο ,  

Τ ρ ια ν τ α & υ λ λ ά κ ι  χ α ρ ω π ό  κ α ί  κ ρ ίν ο  χ λ ω μ ια σ μ ε 'ν ο .  

'Ό σ ο  β α σ τ α  η  π λ ά σ ι ς  μ α ς  ς  τ ά  σ τ ή θ η  μ α ς  θά  μ έ ν ε ι ,  

Τ ή ς  ε υ τ υ χ ί α ς  χ α ρ α υ γ ή  κ α ί  δ ύ σ ι ς  ρ ο δ ισ μ έ ν η .  

Κ α ρ δ ιά  χ ω ρ ίς  ά ν ά μ ν η σ ι  δ έ ν  ε ί μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  ζ ή σ η ,  

Σ ά ν  λ ο ύ λ ο υ ό ο  ’ ς  τ ή ν  ε ρ η μ ι ά ,  θ ά  μ α ρ α ν θ η ,  θά σ β υ ο ι ι .  

Ά λ λ ά  κ α ρ δ ιά  π ο ύ  ε ί μ π ο ρ ε ΐ ,  π ο ύ  ξ ε ύ ρ ε ι  ν ’ ά γ α π ή σ η ,  

Ξ ε ύ ρ ε ι  κ α ί  τ ή ν  ά ν ά μ ν η σ ι  α ιώ ν ια  ν ά  κ λ ε ί σ η .  

’Σ  τ ά  φ λ ο γ ισ μ έ ν α  φ ύ λ λ α  τ η ς ,  μ ’ α υ τ ή  ν ά  ξ ε ψ υ χ ή σ η ,  

Α υ τ ή  ’ ς  τ ό  μ ν ή μ α  ν ά  γ ε ν η  κ ε ρ ί  ν ά  τ ή ν  φ ω τ ίσ η .

Μ ιρ ίχ α  Κ. Φ ιλ ςκ π ίδ ο υ .

ΑΠ ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΣΙΚΑΓΟΝ

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΕΑΑΗΝΙΑΟΣ ΤΑΗΕΜΤΙΑΟϊ
ΜΗ'.

Σήμ ερον μόνον, κατά τήν τελευταίαν δηλαδή έπίσκεψίν υ.α; 
: εί; την "Εκθεσιν, ήννοήσαμεν πόσον άπείρως μεγάλη είναι καί 

ποσον ολίγον τήν εΐδομεν. Καί ακριβώς τό τόσον μέγα, τό τό
σον άπέραντον αυτή; κάμνει, ώστε νά μή δύναταί τις νά συγ
κέντρωση την προσοχήν του ώς εί; τάς συνήθεις έκθίσεις, ώς
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χαί δυσκόλως νά συλλάβη ιδέαν τοϋ εις αυτήν συγκεντρουμέ- 
νου έκάστοτε πλήθους.

Ό ' ένος τύπος δικαιολογείται ούτω διά τήν περί τής έκθε- 
σεως πεπλανημένην γνώμην του. Άνεγίνωσκέ τις αίφνης εις 
τάς γαλλικά; ’εφημερίδας,ότι οι έπισκέπται τής Έκθεσεως ησαν 
¿λίγοι σχετικώς, ένώ ή στατιστική τών πωλουμενων εισιτηρίων 
άνέγραφεν εκατόν πενήντα εως διακοσίας χιλιάδας έπισκεπτα; 
τήν ημέραν. Άνεγίνωσκέ τις, ότι ΰπήρχον πολλά κενά, πολ.λαι 
έλλείψεις έν αυτή, ένώ ήτο άδύνατον εις τούς γράφοντας να 
άντιληφθώσι τό περιεχόμενον άνευ μελέτης καί έπισκεψεων τα
κτικών τουλάχιστον ένός ή δύο μηνών.

Όπως δήποτε ήμείς όμολογοϋμεν, ότι μεθ’ όλας τας προ
σπάθειας μας δέν κατωοθώσαμεν νά τήν ίδωμεν ολόκληρον, πε 
ριορισθεΐσαι μόνον εις τά μεγαλήτερα έγχώρια μέγαρα, άτινα 
ήδη περιεγράψαμεν καί ε’ς τά όποια πρεπει νά συμπεριληφθή 
τό μέγαρον τής Διοικήσεως, τό αριστούργημα τοϋτο τής αρ
χιτεκτονικής, τοϋ οποίου τό κέντρον στεγάζεται υπο του με- 
γαλητέρου κυκλικοϋ θόλου τοϋ κοσμου και η όλ.η οίκοδομηπερι- 
βάλλεται έκ τών τεσσάρων αυτής πλευρών ύπο συστοιχίας στηλών 
Δωρικοΰ ρυθμοϋ,έπί τών οποίων πληθυς αγαλμάτων και τεσσαρες 
χρυσαΐ παμμεγέθεις σφαίραι έπι τών τεσσάρων γωνιών προσδι- 
δουσιν εις τό όλον οικοδόμημα, μεγαλείον και πλ.οϋτον άπα- 
ράμιλλον.

Τό έσωτερικόν τοϋ μεγάρου τούτου έφάμιλλον προς το εξω
τερικόν εχει τοϋτο τό ίδιάζον και άξιον ιδιαιτέρας μνείας, εν 
σχέσει πρός ό,τι είδομεν μέχρι τουδε. Ο θολος ολοκλ.ηρος είναι 
έσωτερικώς έπεστρωμένος ύπό πλακος μετάλλινης άλουμινιου, 
μετάλλου άργυροχάλκου, τοϋ οποίου και μόνου ή άςια άνήλ- 
θεν εί; τριακόσια; χιλιάδας φράγκα. Αί έπιστήμαι και αι τεχνα1 
συναντώνται έδώ ύπό μορφάς άγαλματων και εικόνων των δια 
σηαοτέρων τής Άμερικ.ής καλλιτεχνών, διακοσμοϋσαι τας άπε- 
ράντους αίθούσας, αΐτινες χοησ.μεύουν ως γραφεία τής διοικη- 
σεω; τής όλης Έκθίσεως, μετά τής Αστυνομίας, τοϋ πυροσβε- 
στικοϋ τμ,ήματος, τών ταχυδρομείων, τηλεγράφων και τηλεφώ
νων καί τών τραπεζών. Εις μίαν τών ισογείων αιθουσών ευρί- 
σκεται έγκατεστημένον πολυτελές έστιατοριον, εις το οποίον 
καί έπρογευματίσαμε ,̂ κατάκοποι ήδη κατόπιν συνεχοϋς όρθο 
στασίας καί δρόμου πέντε ώρώ'.

*Η ριις Σωείάννα ’Άντωνι

Έδώ νέα μάς έπεφυλάσσετο ευχάριστος, εκπλήξις. Ή έν’Α- 
μερική πρωταγωνίστρια τοϋ γυναικείου ζητήματος, ή ακάμα
τος παλαίστρια καί ύπερμαχος τών Γυναικείων Δικαιωμάτων,*/) 
άπό τεσσαράκοντα πέντε έτών άγωνιζομενη τον υπερ τών άδι- 
κουμένων καί πασχόντων άγώνα μίςς Σωσάννα ’Άντωνι προεγευ 
μάτιζεν έκεί.

Έδώ, έδώ, νέοι μου φίλοι, μάς είπε, μέ τό μητρικόν, τό 
άφελές, τό γλυκύ ύφος της. ’Έλθετε, παιδιά μου. ’Ιδού μία 
ώρα κερδισμένη, προσέθηκεν.Έάν ή σεβαστή μου αυτή γηραιά 
ψιλή έθεώρει τήν ώραν αυτήν κερδισμένην, δΓ εμέ βεβαιο>ς 
?το άπό τάς εΰτυχεστέρας τοϋ βίου μου στιγμάς. ΤΗτο ή τε
λευταία ήμέρα, καθ’ ήν ήδυνάμεθα νά άνταλλάξωμεν όλι- 
Υ*? σκέψεις, καθ’ ήν ήκουον άπό τοϋ ώς ΙΙυθιας στόματός 
ττΐ? εΰέλπιδας λόγους περί τοϋ μέλλοντος τής γυναικος, περί 
τοϋ αίσιωτέοου μέλλοντος τή; άνθρωπότη-ο; έν γένει. Διότι ή

μίςς "Αντωνι,ή θαυμασία αύτη γυνή έν τώ γυναικείω ζητήματι 
περιελάμ,βανεν ολόκληρον τήν πάσχουσαν καί ύπό δουλείαν αν
θρωπότητα, καί ύπέρ αυτή; είργάζετο άνενδοτως άπο τής νεό
τητάς της.

Αυτή μετά τής Cady Stanton καί τής Lucie stone άπετέ- 
λουν τήν τριάδα, τήν θεσασαν τάς βάσεις άπειρων κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων, εις άς ή Αμερική οφείλει τήν έν όλίγω σχετι- 
κώς χρονικώ διαστήματι ’εκπολιτιστικήν πρόοδον της. Δέν έ
δρασαν μο-Όμεοώς, δέν είργάσθησαν άποκλειστικώ; δια το κρά
τος ή τήν χώραν εις ή' άνήκον. ΙΙατρίς διά τάς έςοχους αύτας 
γυναίκας ε’ναι ό κόσμος όλος. Οικογένεια η απανταχού πα- 
σχουσα ά.θρωπότης. Είναι οί άπόστολοι μιάς μεγάλη; καί ευ- 
γενοϋς ιδέας, ήν έθεσαν ώς σκοπον τοϋ βιου των και ην εξυπη
ρέτησαν μετά καταπληκτικής αύταπαρνήσεως καί ζήλου. Ο,τι 
αί χοιστιαναί τ£>ν πρωτων jjl. X. α ιονων επραττον ά(ροσιου(/.6- 
ναι μετά φανατικοϋ ένθουσιασμοϋ εις τήν διάδοσιν τών χριστια
νικών ίδεώ-', καί άπαρνούμεναι εν μι̂ , ήμέρα πλοϋτον, οικογέ
νειαν, απολαύσεις, ευμάρειαν, όπως προσενεχθώσιν όλοψυχως 
εις τήν λατρείαν τής νέας θρησκείας, τό αυτό έπραοεν έν Αμε
ρική ή Σωσάννα ’Άντωνι καί αί σύντροφοί της Μέ μόνην την 
διαφοράν,ότι αύται κάτοχοι εΰρυτάτης καί σοβαρά; παιδεύσεως, 
άπηλλαγμέναι προλήψεων, καί προικισμέναι διά καταπληκτι- 
κ,ης ε\εργτ/τιχ.οτΥ)τος, εφτιρ^οταν εν ιχεγά̂ .ω >ccxt ευρυτατω */.υ~ 
κλω το πρόγραμμα του άλτ,θους χοιττιανισ(/.ου. Ο Χρίστος, 
λέγων, άφιερωθήτε πρός ¿με, δέν ήννόει βεβαίως τήν άσκο- 
πον καί άγονον άσκητικήν ζωήν, η την εν ταίς μοναΐς ανευ 
προορισμού έγωϊστικήν άφοσιωσιν των χρόνων έκεινων. Εργα- 
σ θ ή τ ε  διά τήν πάσχουσαν ά.νθρωπότητα. ιδού τό πνεϋμα 
τής θρησκείας, ήν ή Αμερική έφήρμοσε καί ήν αί γυναίκές της 
μετά τόσου ζήλ,ου έζυπηοέτησαν.

Ή Σωσάνα Άντωνι μέ τήν λευκότριχα κεφαλήν της, τήν 
ισχνήν καί οστεώδη κατατομήν της, το ζωηρόν και ως έμπνευ- 
σμένου προφήτου βλέμμα της, το ευθυτενες κκι άλυγιστον μ%θ 
όλην τήν πάροδον τοϋ χρόνου παράστημα τη;, είναι ό τύπος τοϋ 
άλ.ηθοϋς άποστόλ.ου, του ήρωϊκως και αποτελεσματικούς άγωνε- 
σθέντος, τοϋ άςιωθέντος νά ϊδη στεφανωθίν ύπό έπιτυχίας τό 
έργον του. Διήλθε καί αϋτή δι’ ό'λων τών δοκιμασιών, δι’όλων 
τών πικριών καί άπογοητεύσεων, άς ύφιστανται πάντες οί »πως 
δήποτε ύπέρ τοϋ καλοϋ καί τής προόδου άγωνιζόμενοι. Ύπε- 
στη τούς χλευασμούς, τούς μυκτηρισμούς, τάς άνάνδρους έπι- 
θέσεις, τάς κακοήθεις συκοφαντίας τών αγενών, τών ταπεινο- 
•ρρόνων, τών φθονερών, τών φαύλων. Αλλ ως εις τον πόλεμον 
αναπτύσσεται ή ανδρεία καί τό σθένος, ώς ένωπιον τοϋ έχθροϋ 
ακοίμητος παραμένει ό πρός ύπεράσπισιν τής πατρίδος τεταγμε- 
νος στρατιώτης, ώς ή φιλοτιμία έξεγειρεται και ο ποθος τής 
νίκης ίσχυρότερον καθιστόί τόν ύπέρ τοϋ δικαίου άγωνιζομενον, 
ούτω καί ή έξοχος αύτη γυνή ήντλει έκ τών πολέμων και τών 
καταδιώξεων άς ύφίστατο σθένος καί καρτερίαν προς πραγμα
τοποίηση* τών πόθων καί ονείρων της.

Ή πρώτη, έξέγερσις, τά πρώτα βήματα τοϋ Ικπολιτιστικοϋ 
τη; σταδίου χρονολογοϋνται άπό τοϋ 1851. Κατά την έποχην 
ταύτην ήρξατο ό ύπέρ τή; άπελ.ευθερώσεως τών δουλών άγων^

Καί έπειδή αί γυναίκες τάσσονται εις τήν αυτήν κατηγοριαν 
μέ τού; δούλους παρά τής πολιτείας, ή Σωσάνα ’Άντωνι μετα 
τής αθανάτου συγγραφέως τής Κσλύβης τού μπηρμηα Θ:ο-
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μα, Lucie Stone καί της λαίδης Cady Stanton Ιπίληφθησα
τοϋ ύχίρ της άχε">ευθε:ώτεως τούτων καί εκείνων άγώνος.

Μετά της τελευταίας ύπηρξεν αχώριστος φίλη να! ήνων.ίνη 
αδελφικώς σύντροφος. Οί χαρακτήρες των καίτοι εντελώς διά
φοροι συνεβιβάζοντο καταπληκτικές καί συνεπληροϋ ·το άρ,οι- 
βαίως.Ή Σωσάνα ητο ή προσωποποίητιςτη: δταστηρτότητος καί 
ένεργηπκότητος, όλη ζωη, όλη σφρίγος καί δυνααις· Έπρόκει- 
το περί διοργανώσεως έταιριων, σωματείων, συμβουλίων καί 
συνελεύσεων, ητο ή ψυχη, ή δυναμις όλων αυτών. 'Ρητωρ 
πρώτης δυνάμεως, όχι τόσον διά την γλαφυρότητα καί καλλιέ
πειαν του ύφους, όσον διά την ετοιμότητα του πνεύματος, την 
πεοιληπτεκότητα των ίδεων καί την πειστικήν δεξιότητα κα- 
κατώρθου νά άντεπεξερχηται κατά πάντων καί νά έπιβάλλτ) 
την ιδίαν γνώμην, ήτις ητο πάντοτε ή ορθότερα καί ή λογικω- 
τέρα. Σήμερον ώμίλει εΐ; τρεΊς διαφόρους συναθροίσεις εις Σι- 
κάγον, περί τριών διαφόρων ζητημάτων. Ανριον εφΟανεν εις 
Rochester εις την Ιδιαιτέραν της πατρίδα καί μετά δωδεκάω- 
ρον σιδηροδρομικόν ταξείδιον, χωρίς νά άναπαυθΫ), χωρίς νά 
άναπνευσγι Ιλάμβανε τον λόγον ΙκεΤ εις την πρώτην τυχοϋσαν 
»υνέλευσιν, εις ην προσεκαλείτο νά δωση γνώμην περι οΐουδη- 
ποτε ζητήματος. Ούτω τή Ινεργείρι καί άκαμάτω δραστηριό- 
τητί της κατωρθώθη ή καθ’ όλην την ’Αμερικήν συστασις εται
ριών καί συλλόγων ΰπέρ τής άπελευθερώσεως των δούλων καί 
ύπερ των γυναικείων δικαιωμάτων. Εις τά σωματεία ταϋτα 
συμμετείχε και μεγάλη μερίς άνδρών προοδευτικών καί όμο- 
φρονούντων. Ευθύς ώς παρετηρεΤτό που ή ανάγκη τής παρου
σίας τής Σωσάνας "Αντωνι, Ιλάμβανε, ώς λέγει, τον πάντοτε 
έτοιμον ταξειδιωτικόν σάκκον τη; καί άπήρχετο έκεΐ Ουδέπο
τε ύπελόγισε τάς δαπάνας των ταξειδίων τούτων — Ινώ ητο 
πτωχή — άλλ’ ούτε ήρώτησε πόσαι ώραι σιδηροδρομικά! τήν 
χωρίζουν άπό του τόπου ε’ς ον μετέβαινε. Πολλάκις διημέρευσε 
τρεις καί τέσσαρες ημέρας εις τον σιδηρόδρομον, 'ίναε·ς άπωτάτην 
επικράτειαν μεταβή, διά μίαν ή δύο μονον ημέρας καί πολλά
κις οί κόποι της αυτοί άπέβαινον άγονοι.

Έν τούτοις δεν εχανε τό θάρρος της. Ήρχιζα πάλιν Ιξ αρ
χής, ελεγε καί επί τέλους Ιπετύγχανα. Ή αποτυχία με Ινί- 
σχυε περισσότερον τής επιτυχίας.

Ούτω μετ’ αγώνα τεσσαράκοντα όλων ετών ηΰτύχησε τέλος 
νά ίδη τού; δούλους ελευθέρους, τού; μαύρους τά αύτά δικαιώ
ματα καί προνόμοια χαίροντας με τού; λευκούς, τά τέκνα τω\ 
εις ειδικά σχολεία ’εκπαιδευόμενα, τάς γυναίκας καί θυγατέρας 
των Ιπιστήαονας, συνεισφερούσας εις τήν πρόοδον καί τον πο 
λιτισμόν. Ηύτύχησε νά ίδη τάς μητέρας με τά αύτά απέναντι 
τών τέκνων των δικαιώματα προς τού; άνδρας, τάς νυναΐκας 
έοορευούσας ε’ς τά κοινά, τά αναγόμενα ιδίρι προς τον αιώνιον 
τής γυναικός κλάδον, τής φιλανθρωπίας καί Ικπαιδεύσεως, τάς 
γυναίκας δικαιουμένας διά τής ψήφου των νά ύποδεικνύωσι τ,ύς 
δημοτικούς άρχοντας, εις ούς ανατίθεται ή προστασία τών συμ.- 
φερόντων του οικογενειακού πλούτου των, τάς γυναίκας άλη 
θώς μεγάλα; μητέρας καί θαυμαστά; συζύγους καί πολίτιδας 
καί τέλος πρωταγωνιστούσα; εις παν καλόν, Ιλευθίρας εν πασι 
καί άρίστην δυναμένας νά ποιώνται χρήσιν τής ελευθερίας των

Τό γιγάντειον, τό κολοσσιαΐον τοϋτο εργον της, τήν Ινεργε- 
τικήν ταύτην καί εκπολιτιστικήν δρασιν αύτή; καί τών συναγω- 
νιστριών της, ή Σωσάννα "Αντωνι Ιδηυ.οσίευσε μετά τής λαί

δη: Cady Stanton καί τής Μ. J. Gage ε’ς τρεις μεγαλοσχή. 
μους ογκώδεις τόμους άποτελουμένους άπό ΰπερτρισχιλίους σε
λίδας ύπό τον τίτλον «History of Woman Suffrage», τό πο 
λύτιμον τοϋτο σύγγραμμα, τό όποιον ήδύνατο νά χρησιμεύση 
ώς εύνγγελιον πάσης νοήμονος καί άνεπτ’ίγν,ένης γυναικός, μοί 
προσέφερεν ή γηραιά μου φίλη, μετά θε:μών καί εγκάρ
διον λόγων καί ευχών, όπως ή Ιν Έλλάδι δρκσίς μου ύπερ 
τής μορφώσεω; τοϋ φύλου μου καί βελτιώσεως τής τέχνης του, 
ύπό τής αυτής πρός τήν ίδικήν της στεφθή επιτυχίας.

ΕΤΕΡΓΕΤΙΚΗ ΛΡΑΣΙΣ ΤΟΓ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΤ X. ΚΩΝΣΤΑ
Όλίγιστα έκ τών έν Άθήναις λειτουργοΰντων φιλανθρωπικών κα

ταστημάτων άνταπεκρίθησαν τόσον άποτελεσματικώς καί σκοπίμως εις 
τόν προορισμο'ν των, όσον τό όοφανο'ροφείον Χατζή Κώστα.

Οί ορφανοί καί άστεγοι παΐδες δεν ευρίσκουν έν αύτώ μόνον άσυ- 
λον, δεν ευρίσκουν μόνον πατέρα στοργικόν έν τώ προσώπω τοϋ σε- 
βαττοΰ διευθυντοΰ των κ. Γραφειάδου, δεν ευρίσκουν μόνον περίθαλ- 
ψιν καί προστασίαν διά τα παιδικά των έτη, αλλά καί έξασφαλίζουν 
μέλλον έντιμον, επιδιδόμενοι εις οίανδήποτε τέχνην προαιρούνται.

Τα έν τώ έργοστασίω λειτουργουντα εργοστάσια είναι τέλεια ε’ις τό 
είδός των, καθ' ολην δε τήν διάρκειαν τής ημέρας, ή μυρμηκυια έ- 
κείνη τών ορφανών μεταβάλλεται εις κυΐ/έλην εργατικού κόσμου, ά- 
γνοοΰντος τήν οκνηρίαν καί έξασκουμένου εις τήν ευεργετικήν, τήν 
ζωοδότειραν εργασίαν.

*Η μάλλον εύνοουμένη τέχνη τών ορφανών είναι ή ξυλουργική. Τα 
εργοστάσια αυτής κατέχοντα μέγιστον διαμέρισμα τοϋ πρώτου ορό
φου, απασχολούν ΰπέρ τους έβδομήκοντα παιδας, τό ήμισυ σχεδόν 
τών έν τώ καταστήματι διαιτωμένων ορφανών.

Μετά τόσου δε έπιδίδονται εις τήν τέχνην ταότην ενθουσιώδους ζή
λου, ωστε ή Διεύθυνσις επιθυμούσα να τους καταρτίση τελειότερον ανε- 
θηκε τήν μόρφωσίν των εις καλλιτέχνην αληθή, κατορθώσαντα να 
μεταδώση τήν δεξιότητα καί λεπτότητα έν τή έκτελέσει εις πάντας 
τους μαθητευομένους του.

Ουτω αί άποθήκαι, έν αις έκτίθενται τά πρός πώλησιν ύπό τών ορ
φανών έπεξεργασθέντα έπιπλα αποτελούν άληθες μουσεΐον τέχνης, τό 
όποιον πρέπει να έπισκεφθοΰν πασαι αί Άθηναιαι ο’ικοδέσποιναι καί 
πας οίος δήποτε έπισκέπτεται τήν πόλιν μας.

Ερμάρια πολυτελή, βιβλιοθήκαι γεγλυμμέναι θαυμασίως, bahut, 
τράπεζαι, κονσόλαι, ίματιοθήκαι, νιπτήρες, άνακλιντήρες, καθίσματα 
πολυτελέστατα, έν οίς ή καλλιτεχνική κομψότης άικιλλάται πρός τήν 
στερεότητα, τέλος παν ο,τι απαιτείται εις έπίπλωσιν οίκου έκτίθεται 
έκεΐ προκλητικώτατον. ‘Έργα πάντα ταϋτα τών χειρών τών ορφανών, 
διπλήν έχουν αξίαν, διπλασίως συγκινοΰν καί δια τήν τελειότητα τής 
έργασίας, άλλα καί δια τόν φιλανθρωπικόν σκοπόν, ον έπιδιώκει ή έκ- 
ποίησίς των.

Δεν πρέπει να διασκευάζηται οικία, δεν πρέπει να έπιπλόνεται αί
θουσα, γραφεΐον, έστιατόριον ή ΰπνοδωμάτιον χωρίς πάντα τα έπιπλα 
να έέέρχωνται άπό τα έργοστάσια τοϋ Όφανοτρβφείου Χατζή Κώστα.

Ό προμηθευόμενος έκεΐθεν τα έπιπλά του καί εις τιμάς άσυγκρίτως 
εΰθηνοτέρας τών άλλων έπιπλοπωλείων τά προμηθεύεται, καί κομψό
τερα, καλλιτεχνικώτερα καί στερεώτερα έκείνων, ευεργετεί δέ ένταυτώ 
τά ορφανά, τών όποιων ό πρός τήν έργασίαν ζήλος ένισχύεται οΰτω 
καί οί κόποι ικανοποιούνται.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Εύ. Τρ Βάρναν. Ευχαριστούμε* διά πληροφορίας.Κερδισθέντα 

άποστέλλομεν. Νομίζετε, ότι άντί άλλου μικροΰ αντικειμένου θά έδέ- 
χοντο βιβλίον καί ίδια έργον ‘Ελληνίδος πρωτότυπον. — Κον I. Ν. Ζ. 
Γραμματικόν Μαραθ&νος. Λυπούμεθα, άδυνατοϋσαι νά άνταποκριθώ- 
μεν ε’ις τήν επιθυμίαν σας. Δεν δημοσιεύομεν έργα άνδρών. — Κον

εφημει iS
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S· Τονρνο-ΜαγονρεΙιον. ’Επιστολή σας μετά φρ. 160 έλήφθη. 

Μυρίας καί θερμάς ευχαριστίας δι ’ εΰγενή φροντίδα. Γράφομεν. — Καν 
jf, Μ. Παρισίο'/ς. Άποσταλέντα χρήματα έλήφθησαν. Ευχαριστοϋ- 
jjev θερμώς.—Δα Α. Π. ΉράχΧειαν. "Ωστε πρέπει νά χάσωμεν πά- 
βϊν έλπίδα διά τά τρ. έ. Βιβλία έλήφθησαν Γράφομεν. — Κον Ν. Κ 
Β ρ α ι Χ α ν .  ’Επιστολή ώς καί δελτάριον έλήφθη. Φρ. χρ. 147 έπίσης. 
Χία συνδρομήτρια ένεγράφη. Εΰχαριστοϋμεν θερμώς δι ’ εΰγενή φρον
τίδά.—Καν καί Κον .Γ. Π. Oí. Κνθωνίας Έπιστολαί σας έλήφθη- 
σχν. Εΰγνωμονοϋμεν δι’ εΰγενή φροντίδα καί εΰμενεστάτας κρίσεις. 
Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. Γράφομεν. — Καν Σμ. Σ. ΒαΛιχιπύρ. 
Ή έκτυπωσις ταινίας με τουρκικά γράμματα αποβαίνει αδύνατος,διότι 
τά έδώ τυπογραφεία δέν έχουν τουρκικά στοιχεία. Θά προσπαθήσω- 
μεν νά τήν άντιγράφωμεν. — Καν Α. Η. Φ. ΜιτυΧήνην. Επιστολή 
μετά χρημάτων έλήφθη. Φύλλα άπεστάλησαν, πλήν τών αρ. 308 καί 
309, οίτινες έξηντλήθησαν, ώς καί Ιον καί 2ον τής «Οικιακής» έξαν- 
τληθέντων έπίσης. Μετά τήν άνατύπωσιν αποστέλλονται. — Καν Λ. 
X. Γ· ΣονΧινα. ’Επιστολή σας έλήφθη. Εΰγνωμονοϋμεν δι’ εΰγενή 
φροντίδα. Νέαι συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. Αποδείξεις αποστέλλον-
τϊ1, Καν Λ. O. ti. Αρεσθην. Εΰχαρίστως άποστέλλομεν ζητούμενα
καί παρέχομεν πάσαν σχετικήν πληροφορίαν. —Καν Μ. Μ. 'Αθήνας. 
Ευγνωμονώ δι’ εΰγενές ένδιαφερον. — Καν Μ. Φ. Αθήνας. Οταν 
λάβω τήν εΰχαρίστησιν νά σάς ιδω, θέλω προθύμως προβή εις δημο- 
σίευσιν τοϋ άποσταλέντος.—Καν Χρ. Π. A. AapSaveUJia. Εληφθη· 
σαν. Εΰχαριστοϋμεν. — Δα Μ. Μ. Βραί.Ιαν. Αί έπιστολαί σας τόσον 
αποπνέουν πατριωτισμόν καί καλοσύνην, ωστε πάντοτε μοι προξενούν 
μεγάλην εΰχαρίστησιν. Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. Μάς κχτεθλιψεν 
ό θάνατος τοϋ Κ., χωρίς νά ένέχηται ε’ις τήν λύπην μας ή απώλεια 
τών 150 φρ. Γράφομεν. —Κον Εύ.Π. Πειραια. Νέος συνδρομητής έν- 
ιγράφη. Εΰχαριστοϋμεν. —Καν 11. Λ. Πύργον. ’Επιστολή μετά χρη
μάτων έλήφθη. Άπείρως εΰχαριστοϋμεν. Ελπίζομεν, ότι θα δυνηθώ- 
μεν νά σάς εΰχαριστήσωμεν. — Καν Δ. Μ. Πάτρας. Εις τα μικρά όν 
λευκόν μάλλινον φόρεμα είναι καταλληλοτατον, διότι χρησιμοποιείται 
καί μετά τόν γάμον, φερόμενον εις πάσαν εποχήν. Κον II. Β. Β. 
Báprav. Καταβάλλετε τήν συνδρομήν σας πρός τήν έν τή πόλει σας 
άνταποκρίτριάν μας δα Τρυφίδου. — Δα Ευ. II. Μ. Ιθάκην. Επι
στολή σας μετά δρ. 50 -λήφθη.Είσθε πολυ, ποΛυ καλη aat σας ευχα
ριστώ θερυ-ώς.—Κ. κ. ’Αδελφούς X. Βουχονρεστιον. ’Επιστολή σας 
έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν δι ’ εΰγενή φροντίδα. —Δα Δ. 0 . Μαχροχω-
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΓ ΧΡΓΣΟΓ

— Σείς I τις είσθε λοιπόν, σείς, όστις φχίνεσθε ενδιαφερόμενος δΓ ίμ έ, καί 
του οποίου τό πρόσωπυν εμπνέει τόσην εμπιστοσύνην; Εις τί οφείλω την τόσην 
σνμπάθιίαν, ήν άναγινώσκω εις τους οφθαλμούς σας ;

IV — Μοί υπόσ/εσθε νά είσθε φρονεμος, εαν σάς τη ειπω ;
— Ναι ! ν α ίΙ ^ Α λ λ ω ; τ^δέν είμαι άσθενής. Αισθάνομαι τήν γ ΐώ σ σά ν  μου 

κάπως νωθράν. Έκαστη λεζις μοι κοστίζει προσπάθειαν έκτακτον, έχω δέ καί 
πίριξ τή ; κεσαλής ώς είδος βαρείας στεοάνη-, ήτις μέ εμποόιζ=ι να σκεφθώ,
*αί νά ενθυμήθώ άλλ ’ αισθάνομαι ότι έχω  πολας δυνάμεις. ”Ας ίδωμεν Λοιπόν, 
ποιο; είσθε σ ; ΐς ;

— Υίός σας. ,
— Υ ιός μου I . . . Μ ’ εκλαμβάνετε β,βαίως 3Γ άλλην..Δ εν απέκτησα η.δύο 

θυγατέρας, τήν Τερέζαν καί τήν Φράγκαν . . . .
. I  — Ά λ λ ’ ό σύζυγος τής μιας ε’χ τών θυγατέρων σας δέν,θά ητο υίός σας ; .  . . 

κιπέτε μητέρα, μητέρα! . . . δυστυχή, μητέρα . . .
'ι· ’Εκείνη έ©ερε τάς δύο χείρας επί τής καρδια;.

— Μ ία έκ τών θυ ατέρων μου είναι υ π α ν δ ρ ε υ μ έ νη . · . Θεέ μου ! . . Η 
Τερέζα μου, δέν «Τναι αληθές ; Ν αι. Ά λ λ α  τότε θά ήναι καί αύτή έδώ .
Ι*κθ’ δμών ; . . . καί θά τήν ίόω ; . . . "Α ! που είναι λοιπόν ; . . . που εΰ- 
ρίσκεται ; . . .

— Ά λλο ίμονον, ό χ ι ! Έχρειάσθη νά χωρισθώμεν. Ή  Τερέζα ητο ήναγκα- 
®μέ»η νά μένη είς τήν Γαλλίαν. ’Α λλα θα ΰπαγωμεν να τήν έπανεύρωμεν καί 
οι δύο μαζύ· Θ έκετε; . · .

— Ά  ! ναι, -χιλιάκις να£! . . θ ε έ  μου ! πόσον είναι ωραία, προσέθηκε ή 
Ναδίνα, παρατηρούσα πάντοτε τήν φωτογραφίαν τής θυγατρός της. Α λλ όμι- 
λήσατέ μοι περί αυτής, όμιλήσατέ μοι περί τής Φραγκας, τή , άλλης λατρευ-

ριον. Άποστείλχτε κχΐ έάν έγκριθή, δημοσιεύεται εις τό ήμερολό- 
γιον, άφοΰ, ώς λέγετε είναι μακρόν. Λυποΰμαι καί έγώ μή κατορθώ- 
σασα νά σάς ϊδω είς Κ)πολιν.—Κον Λ. Ε. ΦιΑιππούποΐιν Προσπα
θήσατε νά ταχτοποιηθή έπί τέλους.Θχ βραδύνη πολύ ή έντεΰθεν δια- 
βασίς σας.—Κας κ. Μ. Εύ. ΚαβαΧΑτν, Β. Σ. Α. ί/εεραια, E. I. Α., 
Φ Π. Θήραν. Χρήματα έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν.

ΏΝ ΚΥΡΙΩΝ______________  ,_____________ 1 _

Ή  ενεογετικη «αρά<ίτα(ίις τοϋ θιάίίον Πρόοδος 
ίττιέο τοϋ Ά(ίίίλου τών Έργατίδων

Ό θίασος πρόοδος δύναται νά θεωρηθή άπό σήμερον Ικ τών 
δωρητών τοϋ ’Ασύλου τών Ιργατίδων. Έκ τής ευεργετικής πα- 
ραστάσεως τής δοθειση; παρά του θιάσου τουτου εισεπραχθησαν 
Ιπτακόσιαι πεντήκοντα μία δραχμαί καί 75 λεπτά, καθαρόν 
κέρδος, παραχωρηθεν εύμ,ενώς προς το Συμ.βουλιον του Ασυλου, 
τό όποιον καί πάλιν δημοσία εκφράζει πρός τόν διευθυντήν αΰ- 
τοϋ κ. Δ. Κοτοπούλην τήν άπειρον ευγνωμοσύνην του.

ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΛΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΤΣ
Ή δισποινίς Marthe de Maillard, ή γνωστή χαλλιτέχνις τοϋ χρω- 

στήρος, ή τόσον άποτελεσματικώς εργασθεϊσα κάτι το παρελθόν ετος 
καί είς τόσας 'Αθηναίας δεσποινίδας μεταδώσασα τήν μαγικήν τέχνην 
τής έπί κομψοτεχνημάτων ζωγραφικής επανήλθεν εκ τής ανα την 
Γαλλίαν καλλιτεχνικής περιοδείας της.

Τά κατ’ οίκον καλλιτεχνικά μαθήματά της ήρχισαν άπό 1ης 8βρίου 
με τά νέα έφόδια καί έργαλεΐα, ίτινα εφερεν εκ Παρισιων, ιδια δια την 
έπί πορσελάνης ζωγραφικήν, δι’ ήν καί κλίβανον εφερεν πρός στερεο- 
ποίησιν τών έπί πορσελάνης βαφών.

Ή δεσποινίς de Maillard, πλήν τών έν τώ έργαστηρίω της άνά 
πάσαν Τετάρτην καί Σάββατον διδομένων μαθημάτων, δέχεται καί 
κατ’ οίκον μαθήματα, ύπό τους αυτους ως κατα το παρελθόν ετος 
ορούς.

Ή δεσποινίς de Maillard συνιστωμένη θερμώς καί παρ’ήμών δέ
χεται τάς μαθήτριας της, ώς καί πάσαν άλλην επιθυμούσαν να ανα

τής [σου κόρης . · ”Ω ! ειπέτε μοι ολα . . ολα . · . Π ως τας εγνωρίσατ*. 
Που εΰρίσκονται ; Τ ί άπέγειναν ; Καί τήν παριμικραν λεπτομέρειαν τοϋ βίου 
των ; Καί ό πατήρ τω ν, ό κόμης δέ Ροσεβέλ ;

Ά λ λ ’ αμα έζήλθετώ ν χειλέων της ή λέςις αύτή, ή Ναδίνα ήνωρθώθη άπο- 
ιόμ ω ς. Ά  ! τόν άθλιον ! άνεφώνησεν αύτη, τόν άθλιον ! "Υψιστε Θεέ !_ . · · 
όποΤον φοβερόν έ’γκλημα ήθέλησε νά διαπραξη ; "Α ! ε -θυμούμαι ! . . . ενθυ
μούμαι ! . .  .

Κατελήφθη τότε υπό φοβέρας, τρομώδους χινήσεως τών μελών της, χαί 
έγείρουσα έτ ί τοϋ Άνδρέου όεθαλμοός περίτρομους, χαί σχεδόν παράφοονος 
βλέμματα ; "Ω ! μή μ ’ έγκαταλι'ψετε καί σείς, άνεφώνησεν Μή μ έγκατα- 
λείψετε εις αύτήν ιήν φρικώδη έρημον, έν μέσω τών οφεοιν, τών ζω ω ν αυτώ ν, 
τών τίγρεων, α ιεινε; όρνονται τήν νύκ :α  πέοιξ μου ! ^  ̂  ̂ _

Καί άπεμακρύνετο περίφοβο; πρός τά όπ ίσω , ώ ς εάν πραγματι ολαι αυται 
οί φρικαλεότητες τήν περιέδαλλον, και μέ τά , χεϊρας τεταμένας έψιθύρισεν : 
Φοοοϋμαι . . και πεινώ  ! .  . Θεέ μου, πώς πεινώ .

Ό  Ά νδρέας ήρπασε σχεδόν δια τήι βία; τήν μικράν ψυχράν "χεΤρα της. Ε - 
σκέφθη οτι πράγματι δέν είχε φχγει τίποτε άπό τήν πρωίαν τής προτεραίας. 
Καί λαμβάνω* αίφνης ύφος έπιικκτικόν απέναντι αύτή; : — Μητέρα, τή ειπεν, 
θά μέ υπακούσετε, αλλι ά/ευ ούδευ,ια; άντιστά ιεω ς. Μή λησμονήτε οτι εισθε 
εϊσέτι όλίγον ασθενής. Α λ λ ’ είσθε φρόνιμος, ώστε η πλήοης ιχσις θά έπέλθη 
τα/έως. Τότε θ’ άναχωρήσωμεν καί οΐ δύο διά να συναντήσωμεν την Τερέζαν 
και τήν Φράγκαν. Έ ω ς  τότε δέν θ’ άποχωρισθώμεν.  ̂ ^

’Αμέσως έπειτα ό Άνδρέας έκάλεσε τόν Βερνάνδον — Ζωμόν, κρέας, ο ίνον 
τοϋ Βορδώ, τάχιστα, φέρε άπό ολα αύτά έδώ, τώ  διέταξεν.

Ά λ λ ' ή δυστυχής γυνή εϊχεν άπολέσει τήν συνήθειαν_τής^ούσιώδους τροφής, 
ής έκαμνε χρήτιν ό μηχανικός Νκ καταπίη κρέας τή ήτο αδύνατον. Έ /ρειά - 
σθη ν ’ άρκεσύή νά τή δώση ούτος μόνον οίνον καί μ ρικά ο^πωρικα. Αφοϋ 
έφαγεν ή Ναδινα κατέστη αμέσως ήσυχωτέρα Ό λίγον κατ ολίγον ή ¡κνήμη 
της έπανήρχετο ήτο τοϋτο ποοφανέ;.

Δέν όιμίλει, αλλ ’ έκλαιε έπί μακρόν.
—  Ύποσχεθήτέ μου, είπε ότι αϋριον τέλος θά μοι εΐ’π ε ιε  παν ο ,τι γνωρίζε

τε περί τή. Φράγκας χαί τής Τερέζας.  ̂ , .  τ 0 - ,
— Βίβαιότατα, σας το υπόσχομαι, τότε όμως μόνον, εάν εισθε πολυ ήρε

μος, καί άν ή κατάστασίς σας δέν μέ άνησυχή.



εφημ ερις των κυΤιωΝ

δεσγι αυτή καλλιτεχνικά; εργασία; εί; το έπΐ τής όδοΰ ΣταΒίου άρ.
40 εργαστηρών τη;.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΓΣΑ ΜΑ ΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ1Σ
'Ω; εχομεν ¡χέλι άρω[χατικον του 'Υμηττού έχομεν και γάλα 

άγνον και μυροβόλον, γάλα εγχωρίων προβάτων, τρεφόμενων 
άνά τά; ποιητικά; ράχεις του 'Τμηττοϋ ¡χέ το αγνόν χόρτα- ] 
ράκι καί τό μοσχοβολούν θυμάρι τη; έποχή;.

Τά πρωϊμα αρνάκια άνηκοντα εί; τό ποίμνιον του κ Βουλ- 
γαρη, μοιράζονται τό γάλα των με τού; πολυπληθείς πελάτα; 
του κ. Γ. Β. Βούλγαρη εί; τό γαλακτοπωλείου αΰτοϋ, τό κεί
μενον παρά τά Χαυτεϊα, κάτωθεν τού ξενοδοχείου ή Βοιωτία.

Ο αυτο; κάτοχο; αίγων καί αγελάδων διαιτωμένων επίση; 
εί; τον 1 μηττον και την Πεντέλην προσφέρει καί αγελαδινόν 
γάλα γλυκύτατου εί; τιμά; μετριωτάτα; Εί; τό γαλακτοπω
λείο ν τούτο ευρίσκει τι; καί μπουγάτσαν καί λουκουμάδες νο- 
στιμωτάτου;, κατασκευαζομένου; έκ τεχνίτου, προερχομένου έκ
Κ/πόλεω;.

Έζ ίδιας πείρα; κρινουσαι τό θαυμάσιου γάλα τού κ Βούλ
γαρη, το συνιστωμεν εί; τά; πολυπληθείς άναγνωστρίας μας.

Κυρία άρίστη; ¡χορφώσεω; γινώσκουσα άριστα τήν ’Αγγλικήν γλώσ
σαν και την Ελληνικήν, επίσης δε δεζιώτατα εργαζόμενη άσπρδρ- 
ρουχα ζητεί ή μαδήματα η εργασίαν. ’Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν 
προικδ; μετα πάση; φροντίδο; άγορα; πάντων των χρησίμων ειδών, 
εί; τιμα; μετριωτάτα;. Συνισταται δερμώ; παρ’ ήμών.

ΑΘΗΝΑΙΚΠ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ό ό ό ς  ό ψ θ α Λ ιιο ϊα τρ ίο υ  ά ρ ιθ .  1

Διά πάσαν περί εγγραφή; πληροφορίαν άπευθυντέον προς τήν 
κ. κ. Κεφαλά καί Πάλμερ.

Α θ ή ν α ς

— ’Έχετε δίκιων, εϊπεν αϋτη, διά νά είμαι εις κατάστασιν νά μάθω τό παν, 
πρέπει να είμαι πλέον δυνατή άφ’ δσον είμαι τώρα.

( Τοΰτο απαιτείται ιδίως, ειπεν, διά νά είοθε εί; κατάστασιν νά μεταβώμεν 
τό τα/ύτ.-ρον, νά εΰρωμεν ρας θυγατέρας̂ σας. Τί μάς μέλει διά τό παρελθόν 
και τάς )υπας του, άφου το μέλλον είνε ασφαλές καί εΰγαριστον, άφοϋ σάς α
ναμένουν δλαι αί εύτυχίαι παρά τή Τερέζα καί τή Φράγκα;

Ω ! ποσον καλά, εζελεξεν η Τερέζα τον υϊόν,δν μοί έδωσεν, είπεν. ’Ε- 
ναγκαλισθήτέ με !

Ό ’λνορέας κατεκάλυψε τάς χεϊράς της διά 'φιλημάτων, καί με καλόν τρό
πον τήν ώδήγησ; πρό: τήν κλίνην της, λέγων αυτή. Κοιμηθήτε.καλώς, καί'μή 
σκέπτεσθε, είμή ότι τό μέλλον θά σας άποζημιώση δια τό παρελθόν. Αύτή εινε 
ή αλήθεια.

Τήν έπαύριον, μόλις ή Ναδίνα ήκουσε νά γίνεται κίνησίς της εις τό γειτονι
κόν δωμάτων, έκάλεσεν .’Ανδρέα ! είπεν Ινθυμουμένη φυσικώτατα τ ' όνομά του 
τό όποϊον ό Βερνάρδος είχε προφέρει τό Ισπέρας ενώπιον της 
Ό Άνδρέας έτρεξεν.

Ώς καί κατά τήν προτεραίαν, ή Ναδίνα είχε κατακλιθή ένδεδυμένη. Τώ 
Ιτεινε τάς δύο χεϊράς της μόλις τόν είδεν. Έκοιμήθην λαμπρά, τφ ειπεν. Καί 
ενθυμούμαι καλά καί τήν έλαχίστην λεπτομέρειαν τήτ χθεσινής συνομιλίας μας.

Νά τό πιστεύσω, οτι είνε δυνατόν νά έχω υιόν ώς σάς, καί ότι θά έπανίδω 
τάς θυγατέρας μου ; Ω ! αΐ άγαπηταΐ, αί άγαπηταί μικραί ! νομίζω δτι ποτέ 
δέν θά άξιαθώ νά τάς σφίγξω εις τάς άγκάλας μου !

’Αλλά μοί Οπεσχέθητε. νά μού τά είπήτε δλα Άνδρέα. Εινε καιρός πλέον 
να εκτελέσητε τόν οοκον σας. — Είμαι δυνατή. ’Εκείνο τό όποιον θά με κα
θιστά αληθώς ασθενή, θά ήτο τό νά ζώ έν άβεβαιότητι καί άγωνιώδει ανησυ
χία περί τών όντων άτινα λατρεύω. Ή πραγματικότης, δσον καί άν εινε δει
νή. εινε προτιμότερα διά γυναίκα τοϋ χαρακτήρός μου από τάς όποθέσεις, ας 
ενδέχεται νά κάμω.

Ενόσω θά ομιλεϊτε, Ανόρεα, θα κατορθώσω νά διαμένω άΐάραχος καί 
ήρεμος, καί κατόπιν οταν Ιλθη ή σειρά μου, θα σάς διηγηθώ τάς φτικτας πε
ριπέτειας δι’ ών διήλθον.

Ό Δανζελΰ άπεφάσισε νά μή έπιμείνη περισσότερον Ή Ναδίνα πράγματι 
δέν ήτο φύσει σιωπηλή, ώς ή Φράγκα, ήτις δέν ήγάπα νά έκφράζεται, ειχε δέ

ΠΟΙ ΡΑΠΤΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΑΣ ΕΝΑΤΜΑΤΑ
Λ , , 4  ’ /Όπου ή καλαισθησία συνοδευθ[χένη ΰπό τή; οικονομία; σά;

καλεϊ. Αί πολυπληθείς πελάτιδε; τή; κ. Άθηνά; Βιτζέντζου 
εννόησαν βέβαια ότι περί αύτή; πρόκειται. Ούδίν ωραιότερου, 
πλουσιώτερον, καλ,αισθητικώτερον καί χαριέστερον των τελευ
ταίων φορεριάτων, άτινα έξήλθον κατά τήν έβδοιχάδα ταύτην 
έκ τού εργοστασίου τούτου.

Ό ’Ά γ γ λ ο ς  ο δ ο ν τ ο ϊα τ ρ ό ς  κ. John S. W a lk e r  λαμ
βάνει τήν τιμήν νά γνωστοποίηση εί; τήν αξιότιμου αύτού πε
λατείαν ότι άπο τή; έν Πειραιεΐ έν τή’όδω Νοταοά ΰπ’ άριθ. 
89 κατοικία; του μετωκησεν εί; τήν έν Άθήναι; οικίαν τού 
:ατρού κ. Χρήστου Ράλλη έπί τή; ΌδοΟ Σταδίου ΰπ’άρ. 37.

ΔΙΔΑΣΚΑΑΙΣΣΑ Έ λ λ η ν ίς ,  δ υναμένη  νά  κ α τα ρ τ ίσ η  μ α θ ή τρ ια ;  
τ ε λ ε ίω ;  καίΙεντο; ένό; ε το υ ; νά  δ ιδάξη  α υ τά ; μ α θ ή μ α τα  δύω  τ ά 
ξεω ν ζ η τ ε ίπ α ρ α δ ό σ ε ις . Ή  δ ιδ α σ κ α λ ία  τ η ;  ε ίν α ι  εύμέθοδο; κα ί 
τερπνή , άκόπω ; δε τά  μ ικ ρ ά  μανθάνουν π α ρ ’ α ύ τ ή ;  τά  δυσκολώ - 
τερα  π ρ ά γ μ α τα .

Σ υ ν ισ τα τα ι θ ε ρ μ ώ ; παρ’ή μ ώ ν . Π ληροφορ ία ι ε ί ;  το γ ρ α φ ε ϊ·ν  

μ « ;·  _ _

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΩΝ ΤΣΑΜΗ
Ό κ. Τσάμης καθιστά γνωστόν ότι Ιλαβεν έσχάτως νέα δέρματα εκ Γαλ

λίας άπαραμίλλου λεπτότητος καί στερεότητας, δι’ ό πάσα νέα παραγγελία 
έσταιάληθής τελειότης τής υποδηματοποιίας.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΝΘΗ ΤΕΧΝΗΤΑ
Τά ΙΙαρισινή; τελειόττ,τος Σ τέφανο ι τών Γ ά μ ω ν  πω λεΐ ήδη λιανιχώ ς 

(σχεδόν χάρισμα) τό γεωστόν παρά τή δδώ Έ .μ ο ύ  ΐ2 | . *Ε ρ γο σ τά σ ο ο ν  άν- 
θέων τεχνη τώ ν τών Α δελ Ι1κ·π3ΐγ&χνν·η, ώς καί τά σχετικά αυτών ήτοι 
Κ ο ρ δ έλλ α ς  Λ α μ π ά δ α ς  κλπ  Γ υ ρ λ ά ν τ χ ς  Χ υ μ φ ικ ά ς ,  Ά ν θ η αΙΟ ουσών, 
χ ο ρ ο ΰ , Κ α π έλ ω ν , Ι ίκ ν ε ρ ά κ ιχ  *Α ν6οστόλ& στχ δι* έορτής Σ τεφ ά νο υ ς  
Κ η δ ε ιώ ν  άπο δραχ 10—300 καί παν άλλο άνθος, κατασκευαζόμενον δμοιον 
μόνον έν Παρισίοις ούδαμού άλλου, ή ένταΰθα καί έν τή λοιπή Ευρώπη·

μάλλον τόν ορμητικόν τής Τερέζας. Δι’ αυτήν ή διάχυσις θά ήτο ή μεγαλη- 
τέρα τών ανακουφίσεων.

Μετά προφυλάξεων άπειρων, τή διηγήθη τό:ε παν ό,τι είχε συμβή εί; τήν 
οικογένειαν δέ Ρεσεβέλ, άπό τής έπιστροφής του Χριστιανού και τής λεγομέ- 
νης συζύγου του, μέχρι τής σ:ιγμής καθ’ ήν, αυτός Δανζελΰ, απεχωρίσθη τήν 
Τερέζαν καί άνεχώρησεν έκ Γαλλίας.

Β.βχίως, ή Ναδίνα ήθέλησε νά μείνη πισ:ή εις τόν λόγον ον είχε δώσει, νά 
μή διακόψη διόλου τόν Άνδρέαν κατα τήν σειράν τής διηγήσεώς του, αλλ 
ότε ό νέος τή περιέγραψε τήν άκαταμάχητον πεισμονήν τής Φράγκας, ήτις δέν 
ήθελε ν' αναγνώριση ο>ς μητέρα της, τό άτομον τό όποιον ό πατήρ της ’έφερε 
με9 Ιχυτου, οί οφθαλμοί τής Βασιλίσση; του Χουοοΰ επληρώθησαν δακρύων. 
Άλλ' ήσαν ταυτα δάκρυα ήδέα τήν φοοάν ταύτην. Συγχρόνως, τ^ έξέ»ευγον 
αί όλίγαι αΰ:αι λέξεις -  νΩ ! χρυσή μου Φράγκα ; πόσον βαθεΐα ήτο ή προς 
εμέ στοργή σου ! καί μόσον είμαι πληρωμένη διά τάς άδημονίας καί τάς λύ- 
πας, ά; μοί επροξένησας, οτε εγεννήθης ί . - . Καί ή καρδία τής ατυχούς γυ- 
ναικός άνεκουφίζετο, καθ’ δσον ό Άνδρέας Ιπληροφόρει αυτήν πώς βαθμηδόν, 
ή Συβίλλη νατά πρώτον, ή κυρία Γιακώβσεν κατόπιν, ή Τερέζα αργότερα, δη
λαδή όλοι όσους ήγάπα, είχον έπί τέλους συμμερισθή τήν πεποίθησιν τής 
Φράγκας.

Άλλα τό μέρος τούτο τής διηγήσεώς τού μηχανικού ήτο τό γλυκύτερον καί 
τό εύχαριστότερον* Τίποτε, όμως, πράγματι, δέν δύναται νά περιγραψη την 
οργήν, τήν άγανάκτησιν καί τήν οδύνην, άς ήσθάνθη ή γυνή αύτη, οταν έμαθε 
τά; βασάνου;, εις άς ή έλεεινή εκείνη, ήτις τή ειχε κλέψει τήν θεσιν της, εί/̂ εν 
ΰποβάλη τήν Τερέζαν Καί έν τούτοι;, έξηκολούθησεν αύτη, ό Θεός μόνος δυ- 
ναται νά γνωρίζη τί Ιγώ ΰπέφερον έξ αιτία; της !

Τότε άνευ έξάψεως, μετά ηρεμίας καί σαφηνείας ούχί κοινής ή Ναδίνα δε 
Σάντα- Κρ·ύζ, διηγήθη τώ Άνδρέα τήν ιστορίαν της, ιστορίαν τόσον τραγικήν, 
καί τόσον άπίστευτον, ώστε κατά τινας στιγμάς, Ιδίσταζεν οϋτος νά παραδεχθή 
οτι τό λογικόν τής δυστυχούς γυναικός είχεν εντελώς έπανέλθη.

(ακολουθεί)


