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Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 
εύθύνεται ή συντά*τις αυτών 

 ̂Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ γ

Τά πεαπορενα ηριΐν χειρό
γραφα ί] δημοσιευόμενα $] μή 
δεν Ιπιστρέφονται. — Α νυ
πόγραφα και μή δηλουντα 
χήν διαμονήν τής άποστελ- 
Χούσης δεν είναι δεκτά. - 
ΙΙάσα αγγελία αφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Ιίάσα παρατήρησις επ\ τής 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεκτή μόνον έντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.

Έν τφ Έξωτερικφ δέ παρ ’ άπαδχ τοϊς 
άντχπροδώποχς Λμών.

Σ ώ ματα πλήρη τοΰ α ', γ ' ,  S ', ε ', καις·' έτους ευρίσχονται . Η
παρ’ ήμ,ΐν καί παρ απασι τοϊς άντιπροσώποις ημώ ν. /\

Αι μεταοάλλουσαι διευθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ αποστΛλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέκτύπωσιν νέας ταινίας.
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κυρ ία  ΚΑΑΑΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τί έννοοϋμεν γυναικείαν χειραφέτησιν.— Μαρία Πετρεττινη (υπο κ. 

Σωτηρίας Ά λ ιμ π έρ τη ) .—  'Η γέννησις του ανθρώπου (ποίημα υπό κ. 
Σαπφοϋς ΛεοντιάΒος).— Διεθνές "Ασυλον παιδαγωγών καί διδασχα- 
λισσών.— Ή  ευτυχία Β' (εκ τών του Λεοντος Τολστοη) υπο κ. Βα
σιλικής Κυριακίδου.— Οί ’Ολυμπιακοί αγώνες Γ ' (υπό κ. Καλλιόπης 
Κινδΰνη). — Ή  ευεργετική δρασις τής Βιοτεχνικής Εταιρίας. Σύ
λλογοι.— ’Α λληλογραφία.— Ειδοποιήσεις. Επιφυλλίς.

ΤΙ EDHOOrHEH ΓίΝΑΐΚΕΙΑΜ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣ!
*Η χειραφίτησις τής γυναικός είναι το φύ.εγον ζητημα τών 

ήμερων τούτων, iSiqo μεταξύ τοΰ κύκλου των σπουδαστών. Το 
όνομα τής «Έφ^μερί δος τών Κυριών» φέρεται φυσικώς εις τα

r ί, ^ , t / γ
στόματα πάντων τών περι γυναικείας χειραφετησεως συ,,η 
τοΰντων, πολλοί δε φαίνονται εκπλησσόμενοι δια το συντηρητι
κόν πνεύμα, τό οποίον αύτη Απέδειξε, προκειμένου ακριβώς περι 
ζητήματος σχετιζομένου, ώς νομίζουσι, με την γυναικείαν χει- 
ραφέτησιν. :

Είναι αληθώς καταλληλοτάτη ή ευκαιρία αύτη, ΐνα δηλώ- 
«ωμεν πρός όσους μέχρι τούδε ήγνόουν τάς άρχάς καί τό προ 
γραμμά μας, ότι ουδέποτε έπεζητήσαμεν διά την Έλληνίδα 
γυναίκα την χειραφέτησιν, ύπό τό πνεύμα καί την σημασίαν, 
ην φαίνονται οί πολλοί άποδίδοντες είς αυτήν.

’Εκείνο τό όποιον πάντοτε υπέρ τής Έλληνίδος ΰπεστηρι- 
ζαμεν καί έπεδιώξαμεν είναι ή διά τής εργασίας καί τής πνεύ
μα τικής άναπτυξεως προπαοασκευή καί προετοιμασία αυ
τής διά μέλλον αισιώτιρον τού παρόντος. Θέλομεν την Έ λ- 
^ηνίδα χειραφε ουμενην διά τής εύγενούς εργασίας, τήν θέλο
μ ε  άκαταπόνητον τού πνεύματος καί τής ψυχής σκαπανέα, 
την θελοαεν εννοούσαν τό ύψος τών καθηκόντων καί δικαιω
μάτων της ώς άτόμου καί ώ ; πολίτιδος, άλλα υπέρ παν άλλο 
Την θέλομεν γυναίκα.

Είς άλλου; λαούς, άριθμούντας ηλικίαν πολιτισμού καί προο- 
δου πολύ ΰτερτίραν τής ίδικής μας, ή γυνή είργάσθη έπί δε · 
κάδας πολλάς έτών, ΐνα παρασκευάση τό έδαφος τής χειρα- 
φετήσεώς της. ’Αλλά καί έκεΐ έτι άπεφυγε τον έξα-δρισμον. 
Είς τήν ’Αμερικήν τήν χώραν ταύτην τής καταπληκτικής αλη
θώς προόδου τών γυναικών ή γυνή έπεβλήθη καί έχειραφετήθη, 
ακριβώς διότι εί'ξευρε νά μείνη γυνή. Διότι ή:ευρε νά τηρηση 
τό γόητρον τής λεπτότητος καί άβροτητος της άμειωτον, διότι 
ουδέποτε έζήτησε ούτε νά διευθύνει τους άνόρας άλλ’ ούτε νά 
τίθεται έπί κεφαλής αύτών.

Ίσως πολλάκις αυτή οδηγεί τά βήματά των, αύτή*χαράσ- 
σει τήν πορείαν καί τό πρόγραμμα τού βιου των, αυτη κανο 
νίζει τάς πράξεις των, άλλ’ ουδέποτε αναφανδόν καί δημοσία, 
ουδέποτε μέ θόρυβον καί έπαναστάσεις.

Παντού όπου ή γυνή έζήτησε νά έξανδρισθή, οχι μόνον έγε 
λοιοποιήθη, άλλά καί συνετέλεσεν εις τό νά καταστρέψη τό 
εργον, τό όποιον άλλαι λογικώς καί μετριοφρονώ; είχον έπιτε - 
λέσει. Είναι γνωστή είς όλον τόν κόσμον ή σοσιαλίστρια Louise 
Michel, ητις κατά καιρούς έτίθετο έπί κεφαλής διαφόρων άερ
γων καί σοσιαλιστών καί ένήργει διαδηλώσεις κατά τού πολι · 
τικού τής Γαλλίας καθεστώτος. Λιθοβολισμοί καί λοιδωρίαι, 
ύβρεις καί φυλακισμοί, ιδού ό κλήρος τής άτυχούς αύτής γ υ 
ναίκας, ητις έν τέλει έχαρακτηρίσθη καί ώςπαράφρων καί κκ- 
τεδιώκετο πανταχόθεν μ.έ γιουχαϊσμούς και σκώμματα.

Ποιον δ’ υπήρξε τό πρακτικόν αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
δράσεώς της ; Κατέστησε γελοίας πάσας σχεδόν τάς περί Γυ
ναικείων Δικαιωμάτων άγωνιζομένας γυναίκας καί άπεθάρρυνε 
τούς οπαδούς των, κ,αταστρεφουσα ουτω δια του υπέρμετρου 
ζήλου καί τής έξημμένης καί απερίσκεπτου ένεργείας τ η ς  ερ
γασίαν πολυετή καί συμφέροντα πολύτιμα ολοκλήρου τού γ υ 
ναικείου φύλου.

Υπάρχουν τόσοι τρόποι νά έργασθή μία γυνή ύπέρ τών συμ.- 
φερόντων τού φύλου της, υπάρχουν τόσα μέσα νά φανή χρη-



ΕΦΗΜΕΡΪΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

σιικος και εις την ανθρωπότητα και εις την πατρώα της, ώστε 
δεν βλέπομεν την ανάγκην νά συνδέωμεν την ωραιαν της προο- 
δου και της χειραφετήσεως αύτής ίδεαν με πράςεις και διαοη- 
ματα έξανδρίζοντα έντελώς αύτήν.

Ή  άρχή της χειραφετήσεώςμας άς σημειωθή, μέ δράσιν 
άβράν, σεμνήν, μεμετρημένην, ας έξωτερικευθή μέ ευγένειαν 
ψυχής καί ήθους, μέ ήπιότητα καί καρτερίαν. ’Ά ς ζητήσω- 
μεν νά έξασκήσωμεν την επιρροήν μας εις χαλιναγώγησιν των 
όρμητικώτερον έκδηλουμένων παθών των άνδρών, άς χαρά- 
ξωιχεν νέαν όδόν, ειρηνικήν όμως, προς διεκδίκησιν του δικαίου, 
όπου τούτο καταπατεΐται, άναγράφουσαι επί της σημαιας 

¡χας την έργασίαν ά γ ά π η ν  καί εγ καρ τέρησή ,  ώς τά μόνα όπλα 
διά των οποίων θά νικώμεν πάντοτε.

Παρχχαλο3ντ*ι αί χυρίαι χαι ο! χόριοι πρός οΟ; άπηυθύνθ^ριεν ζητοΰτχι 
βιογραφιχάς σηριειώσεις οϊχιίων ή συγγενών επκρανών Έλληνίδων νά άποστεί- 
λωσίν αΰτάς τάχιστα, διότι ή Ιχτυπωσις του Λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς  ηρξατο χαι 
5) βραδύ της της αποστολής των σημειώσεων θά παρεμποδίση τ*|ν έξαχολούθη- 
σιν της Ιχτυπώσεως ή θά μάς άναγχάση νά παραλείψωμεν ονόματα σεβαστά 
χαι δυνάμενα νά χρησιμεύουσιν ώς εξο^α πρός απομίμησιν πρότυπα.

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΕΤΤΙΝΗ
Η  Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ Ο Σ  

Α ’.
Σύγχρονος καί έξαδέλφη της περικλεούς ’Ισαβέλλας θεοτόκη 

Αλπρίτζη καί τη ; ποιητρίας ’Αγγελικής Βαρθολου-αίου IIάλλη 
ή Μαρία Πετρεττίνη συναποτελεί τήν πλειάδα των επιφανών 
Έλληνίδων, αΐτινες έκλεισαν έν τή Εσπερία τό Έθνος καί τά 
γράμματα κατά τον ΙΗ’ . αιώνα καί τάς άρχάςτής ΙΘ’ . έκα- 
τονταετηρίδος.

Κατάγεται έξ επιφανών Κερκυραϊκών ο ίκων πατρός [χέν Α 
λεξάνδρου Πετρεττίνη καί ¡χητρός Κρεμεζίνης Μιχαήλ Πιέρη 
έγεννήθη έν Κερκύρα τό 1774 ετος.

Τό βρεφικόν λίκνον της Μαρίας έθώπευσαν αί χάριτες υ,μ ο 
ερως, ή Αφροδίτη καί Α θηνά- ωραία, άγχίνους, θελκτική άνέ- 
λαμψεν ή διάνοιά της. Εικόνα τής καλλονής καί τών θείων δώ - 
ρων, δι’ ών έκοσμείτο ή ψυχή της,Ι’γραψεν ό παιδικός καί στορ
γικός αυτής φίλος Μάριος ό Πιέρης. α'Η καλλονή της— λέγει 
ό Πιέρης— είχε τι τό μαγευτικόν καί επιβλητικόν. Οί οφθαλ
μοί ζωηροί μέλανες, κόμη πλούσια έβενώδης, [χορφή ελκυστική 
έφ’ ής έπήνθει ίδιάζον θέλγητρον ¡χελαγχολίας. Ήθος έπαγωγόν 
μετά θαυμασίας χάριτο; κινήσεων.Ή θέα της άπέπνεεν άνεκλά- 
λητον γόητρον, δι’ ού κατέκτα τήν άγάπην καί τον θαυμασμόν. 
Τά χαρίσματα ταύτα τής φύσεως έξωράίζον τό κάλλος τής 
ψυχής, ή ζωηρότης του πνεύματος».

Α λ λ ’ όιχως ή τόσας χάριτας εχουσα αυτη γυνή δεν ύπήρξεν 
ευτυχής έν τώ συζυγι/.ώ βίω. 'Ο γάμος, ον συνήψε μετά του 
ευπατρίδου Στάμου Ροδοστάμου, τό 1800, ήτο συνοικέσιον έκ 
πολιτικών μάλλον λόγων καί εΰγενείας τ ίτ λω ν  καί τήν συμ 
βίωσιν δεν έφαίδρυνεν ό ερως ουδέ τό μειδίαμα τών τέκνων 
ήγλάϊσε. Τά άνθη του εαρος τής Μαρίας έριαραίνοντο έν καυ
στική άτμοσφαίρα αντιθέτων φρονημάτων καί χαρακτήρων/Ο- 
θεν μετά δυο ετη έπήλθε διαζύγιον καί ή Μαρία ¡χονήρη βίον 
διάγουσα έν τώ πατρικω της ο ϊ ω,  έπεδόθη εις τάς προσφιλείς 
αυτής μελέτας, έν αίς ή ευφυΐα καί ή καρδία τη ; ένθέρμως 
άφωσιώθη έκ παιδικής ετι ηλικίας, καθ’ ήν οί γονείς αφειδώς τή

παρέσχον τά μέσα τής ηθικής καί διανοητικής ¡χορφώσεως. Εί- 
χεν έκτακτον οξύνοιαν, μνήμην καί πνεύμα φιλοσοφικονέξεμάν- 
θανεν ευχερώς ξένα; γλώσσας. Έγίνωσκεν έκτο; τη ; Ελ.ληνι- 
κής, τήν Ιταλικήν, Γαλλικήν, Α γγλικήν καί ’Ισπανικήν. Ή - 
γάπα τάς ιστορικά; σπουδάς καί τούς κλασικού; συγγραφείς. 
Τάς πολλάς καί ποικίλας αύτή ; γνώσεις, άς δι’ άτρύτων κόπων 
άπέκτησεν, έ χρησιμοποίησε βραδύ τερον πρός συγγραφήν έκλε· 
κτών καί ώφελίριων έργων, άτι να έστερέωσαν τήν φήμην καί 
άπηθανάτισαν τό όνομα αύτής.

Διδάσκαλος καί οδηγός διά τάς ύψηλοτέρας αυτής σπουδάς 
έγένετο ό διάσημος συγγραφεύς καί ποιητής τής ιταλικής φιλο
λογίας, ό Μάριος Πιέρης.Ότε ούτος έπέστρεψεν έξ ’Ιταλίας εύρε 
τήν Μαρίαν ένδιατρίβουσαν περί τά γράμματα, ήν καί ύπεβοή- 
θησεν εις σπουδάς ’εγκυκλοπαιδικά;· τήν έχειραγώγησεν εις τούς 
αειθαλείς λειμώνας τών Μουσών, ένθα έδρεψε δάφνας τιμής καί 
δόξηςΉ πνευματική αυτών έπικοινωνία έγέννησεν έν τή γεν
ναία καρδίμ του ΙΙιέρου αισθήματα πλατωνικού έρωτος, όστις 
πληοοί τάς ώραιοτέρας του βιου του σελίδας· η δε Μαρία ή - 
σθάνθη ζωηρόν αίσθημα ειλικρινούς φιλίας, ήτις ακτινοβολεί εις 
τούς χρωματισμούς τή ; «Είκονος», έν ·η δι ενθουσιώδους γρ&~ 
φίδος περιγράφει τά προτερήματα τού διδασκάλου αυτής.

Τών σπουδών καί διαλέξεών των μετείχε βραδύτερον καί ό 
μόνος τής Μαρίας αδελφός Σπυρίδων, έπανελθων εκ τού Πανε
πιστημίου τού ΙΙαταυΐ'ου. Αί ώραι έν τερ φιλολογικό) άσυλα) 
διέρρεον τερπναί καί γαλήνιαι, ας όμως πολίτικα γεγονοτα, 
νέον καθεστώς έπήλθε νά διαταράζη.

'Ο Βονοπάρτης κατασυντρίψας έπί τών δουκικών στεμμά
των τής Γαληνότατης Δημοκρατίας τής Βενετίας την κατα- 
πτωσιν τού φρονήματος, τήν χλιδήν καί έκλυσιν τών τελευ
ταίων Δουκών της έκράτει διά τών 1 άλλων την θαλασσοκρά
τορα πολιν ΰπό τήν ισχυραν θελησιν του, και δεν άφήκεν αυ
τήν ή μετά τήν ειρήνην τού Κάμπου Φορμισκ το 1797, καθ 
ήν ή δυναστεία τής Βιέννης παρελάμβανε παρ’ αυτού τάς κλεΐς 
τής Βενετίας. Αί δέ Ίόνιοι νήσοι, έν αίς έπί αιώνας έκυμάτι- 
ζεν ή σημαία τού Λέοντος, τού Ά γιου Μάρκου, εδιόετο ώς γέ
ρας εις τον πρώτον ύπατον τών δημοκρατικών 1 άλλων. Ο 
στρατηγός Γεντελλίνος άπεβιβά,ετο εις τας γραφικας τής Κέρ
κυρας άκτάς.

Πολλοί τών Έπτανησίων, έν τώ ένθουσιασμώ αυτών, έπι- 
στευσαν, ότι ύπό τήν τρίχρουν σημαίαν ή ιδέα τής άπελευθε- 
ρώσεως τής Ελλάδος ήθελεν άναλάμψεΓ καί έβλεπον ηδη δια 
τής ζωηράς φαντασίας τά  σχολεία, τά γράμματα και τον πο
λιτισμόν άναθάλλοντα, διότι ή πνοή τού δεσποτισμού, τού 
ύπουλου πολιτεύματος τών παρανομιών τής Γερουσίας τής Βε
νετίας καί τών ύπ’ αυτής διοριζομένων Διοικητών τα ειχον μα
ράνει κατά τούς τελευταίους χρονους.

Μεταξύ τούτων ήτο καί ό Μάριος, όστις έξαλλος έχαιρετισε 
τό νέον καθεστώς. Ά λ λ ’ οί φίλοι αυτού Μαρία και Σπυρίδων, 
θιασώται τή ; Βενετικής Αριστοκρατίας, δεν άπεκρυπτον το 
πρός τούς νέους δημοκρατικούς μίσος αυτώ ν έγενοντο ύποπτοι, 
καί έρεύνης γενομένης, έν ώρα νυκτός, κατ’ οικον, ευρεθησαν 
στασιαστικά τινα έγγραφα- όθεν ήχθη ό αδελφός δέσμιος έν 
ταίς φυλακα'ς τού Φρουρίου, ή δε Μαρία μετα τής μητρος 
κατέφυγεν εις τήν έξοχήν.

Α λ λ ’ ό Γάλλος Διοικητή; καί οί στρατιώταί του ύπεχώρουν

ε φ η μ ε ρ ις

μετ’ ολίγον προ τού 'Ρωσσοτουρκικού στολου, ή δ Επτάνη
σος ’ετίθετο ύπό τήν αιγίδα τού Αύτοκράτορος Αλεξάνδρου το 
1804· τότε καί ό'Σπυρίδων Πετρεττίνη; εύρέθη ελεύθερος των 
δεσμών καί ή Μαρία έπέστρεφεν εις την πολιν.

Ή  μικρά φιλολογική αίθουσα άντήλλασσε καί πάλιν τήν με - 
λαγχολικήν οψιν πρός τήν φαιδροτητα καί χαράν, αι δ εσπε
ρινά! διαλέξεις έν αύτή έπανεληφθησαν ζωηροτεραι.

Βραδύτερον, έν ετει 1804, εύρίσκομεν τήν Μαρίαν έτοιμην 
νά μεταβή πρός τον άδελφόν αύτής, εις Βενετίαν, τή προτροπή 
πού νέου αύτής συζύγου, τού κόμητος Μάρκου Αντωνίου Μαρ- 
μορά, καί τή συμβουλή τών Ιατρών, πρός αλλαγήν κλίματος, 
διότι νόσος έπικίνδυνος, δοκιμασίαι θανάτου προσφιλών συγγε
νών ειχον ύποσκάψει τήν ζωην αυτής.

Μετά εικοσιν ήμερών πλούν, έν τή Αδριατική,^ διά βρικίοι/ 
’Αγγλικού έν συνοδία τού άναδόχου αύτής, τού κόμητος Γεωρ
γίου Μοτζενίγου, τού έξαδέλφου της Μιχαήλ Πιέρη, του Δελ- 
βινιώτου καί τού Πιέρου, ή Μαρία έχαιρέτιζε τήν βασιλίδα τού 
Αδρία, μέ τάς πλωτάς οδούς, τάς γονδόλας, τά δουκικα 
Ανάκτορα, τάς όνομαστάς γεφύρας, τον Ά γιον Μάρκον και 

τό Ριάλτο της.
Ή  μάγισσα Βενετία ήτο διά τούς “Έλληνας καί ίδια τους 

Κερκυραίους,— ή πολιτική δεν ρυθμίζει τά αισθήματα τής^καρ- 
δίας — τό γόητρον, όπερ συνεκίνει τήν φαντασίαν αύτώ ν ήτο ή 
“εστία τής ζωής καί τού θάλπους, τό κέντρον τών συναναστρο
φών. Τήν Βενετίαν, καί γενικώτερον είπεΐν, τήν ’Ιταλίαν οι 
Έλληνες πάντοτε ήγάπησαν. Μεταξύ Ελλήνων καί Ίταλων 
ύπήρχεν άδολος καί αμοιβαία συμπάθεια καί έκτιμησις. 1 πο 
ένα καί τον αύτόν διάπειρον ποθον, υπο μιαν μεγαλην πα.ριω- 
τικήν ιδέαν συνεταυτίζοντο- ύπέρ τής άπελευθερωσεως τή* 
Ελλάδος, ύπέρ τής ανεξαρτησίας καί ένότητος τής ’Ιταλίας !

Ή Μαρία ετυχεν ύποδοχής έξαιρετικής παρά τής ’Αριστο
κρατίας τής Βενετίας καί τών ομογενών της. Ενταύθα ευρε πολ
λούς συμπολίτας, διαπρέποντας καί πολλάς Ελληνιδας φημι- 
ζομένας έπί καλλονή καί παιδεία Ή έξαδέλφη αύτής, ή diva 
Ισαβέλλα εξείχε' έθαυμάζετο διά τήν καλλονήν και τήν έκτα
κτον εύγλωττίαν· ή δ’ αίθουσα αύτής ήτο τό έντευκτήριον τών 
εξοχοτήτων τής Εσπερίας. Μετά όλιγοχρόνιον έν Βενετία δια
μονήν μετέβη εις Παταύϊον, ενθα δια τού Πιερου έγνωρισε τον 
μεταφραστήν τού ‘Ομήρου καί Όσσιανού, τον Αββάν Καισα- 
ρώττην, ώς είχε γνωρίσει έν Βενετία, και τον περιφανή δρα
ματικόν “Ιππόλυτον Πινδεμοντον άμφοτερων τοτε ή φημη óic- 
τρεχε τήν Εύρώπην.’Αφού ανέκτησε την υγείαν αυτής, έγκα 
ταλείπουσα τάς ζωηρυτέρας έντυπωσεις και άποκομιζουσα την 
έκτίμησιν, τήν άγάπην καί τον θαυμασμόν τόσων ευγενών φί
λων έπανήρχετο εις Κέρκυραν.

ϊω τ η ρ ί»  ’Α λιμπέρτη

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤ
Έχει, δπον ά ΐέοπερος  αύγη φωτοβοΛεΐ'
"Οπυυ ö ρ ί γ α ς  τώτ Ε θνώ ν  ατιύοτοΛος νψίύθη 
χαι άρρητα  ρ ν σ τή ρ ια  >ά ιάη ήζιωθη 
Έχεΐ, δπον άράραντος  ροδών ρνροδοΑεΐ.

Έ χε ι, δπον  άνέιρεΑοη α ίθ ρ ια  βασιΛενει· 
χι' ά.πό πηγην  άχο ίρη τον  αθάνατος  ζωη 
ρέει χα ι άνα.ΙΑοΙωτον ρενρα τη ν  χαταρδεύει 
χα ρα ς  κα ί πνέε ι επ’ αντον  ζωηρρντος κνοη .

Έχτΐ, οχ  ον ΆγγεΑιχών τ α γ ρ ό τω ν  p v p iä c  
ρέΑ.χει την  πα> αρρόν ιο ν  του χόσρου ρεΑωδίαν 
χαι τών Ά γ ιω ν  του Χρίστον άρετρητος πΈ ιας  
άντ/ίρωνεί έπάδοναα  ε, θεον ΰ ρ νφ δ ία ν .

Εχει, έχεί, δπον ό Νους ό μέγας  ψω τανγε ϊ ΐ  
καί παρ '  Αύτω ό Λόγος Τον εύσαρκος παρεδρεύει'
Έχει, δπον ή Πατρική του πΑαστουργοΰ στοργή  
τό Ι ^ ε ν ρ α  τό Π ανάγ ιον  άψράστως έχπορεύει.

Έχει ix τής όνρ ιονργοϋ  πνοής  roD Ποιητοϋ 
■jvLa l γεννώντ άνθρώπ ινα ι χ α τ ά σ τ ιγ ρ ή ν  χαι ώραν  
καί δ ι ’ άγγέΑων ατέΑΑονται στην  γ ή ϊν ό ν  μ α ς  χώ ραν  
εντός σ α ρχ ίο ν 'ρ έ νο ν σα ι  εχάστη α ισθη τόν .

Κ ι '  αν  τό τό πΑάσρα τ  α π α λ ό ν  στην  μ η τρ ικ ή ν  ά γχ άλη ν  
ή θεογέννητος αύτοϋ ψ ν χ ή  ζωογονε ί 
χαι τον Πατρός Ληριονργον Θ1*ό>α τή ν  μ ε γ ά λη ν  
μετά  τών αθανάτω ν  .Της χ α ρ ίτω ν  έχπονεΐ.

Κ ι ίδον ύπό τόν ήλ ιον  τόν  έχλαμπρον  τής γής 
χ ά λ ι ζ  ανθρώπου αρρενος ή θήλεος β λασ τ ι ίν ε ι .
Εις τήν  χ ο ιλάδα  τής ζωής τή ν  θέσιν  τον λαμβάνε ι  
χαι αέ τό νάμα  ίερας πο τ ίζ ε τα ι  πηγής.

Ka l ρόδον παραδε ίσω ν  α νο ίγ ε ι  χ α τ ’ ολ ίγον  
άγ ια ς  άθωότητος εχον τήν κ α λ λ ο ν ή ν  
Ε ις  τή ν  ι ιαχαρ .ότητα  τή ν  θε ίαν  χ α τα λ ή γ ο ν ,
&/ ζήση νπό τον Χ ρ ίστου  τήν  σώτειραν γωνήν .*

Τοι ,ύτον  έν τή του Πατρός Αημιουργώ Σοφία, 
ρόδον μου  χαρ ιέσ τατον  χα ι ου πλαοτουργηθεν , 
xal i v  τή τών φ ι λ τ ά ιω ν  σον γονέων αρμον ία ,  
λαβόν  τήν ευωδίαν σου χα ί χα λλ ιτ εχ νηθ έν .

Ένεφανίοθης πρό ή μ ώ ν  χι' εις τ' ά γ ιο ν  λουτρον  
εις σ τ ρ α τ ιώ τη ν  του Χ ρ ιστού  γ εν ν α ία ν  έμυρώθης. 
χα ι όνομα τό π ά νσ επ το ν  το ϊς  π ά σ ι  χι ιερόν 
έλαβες χα ι ομώνυμος τή μάμμη  έχληρώθης

"Ω τοΰ Θεομητορικού ονόματος  άξια 
εύχ ομα ι  εν πολυ ε τ ε ϊ  ζωή ν '  άναδε ιχθής .
Κήπος άγ ιω ν  αρετών ν ά  σ' ε ίεε ή χαρδ ία  
χαι αληθής Χ ρ ισ τ ια νή  ν ’ άνακηρνχθής .

Κ α ί  τους γλαυκούς συν οφθαλμούς έχείνης τής χλε ι ι  ής 
σοφίας τών προγόνων μας  ή α ί γ λ η  νά  λ αμπρύνη  
Σαπφώ σοφό ν ' ά να φ α ιή ς ,  γ νή σ ια  Έ λλην ίς ,  
χαί τ' ονομά  σου α γα σ τ ό ν  στό Εθιος ν  άπομε ίνη

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ύ



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΚΤ ά ν  'στην  ψ υ γ η ν  σ' ό άγ ιος  "Ερως έπίχρατέιση 
πρός τόν  άειθαΛή θα.Ιόν της  Β ά ά ν η ς  της π ίκρας, 
ό χάσμος έπ ισ τήμονα  να σέ χε ιροχροτήση  
χ ι '  ημέρας ΰάζης επί γης ν ά ίόης γ.Ιυχεράς.

Κ α ι  με την  πρεσβυτέραν σου γ.ΙυχεΤον άβεΛφήν, 
την παμφ ι,Ιτάτην 'Ά ννανγ ιου , Ήώ, ν ' άποτεΛήτε 
ΐ,εϋγος Χ αρ ίτω ν  ρ έ  άπ.Ιήν χα ί άφεΛη μορφήν  
χαι ώς αστέρες άρε της νά  άχτινοβοΛήτε.

Έν Κων|πόλει Σ α π φ ώ  Κ. Λ ε ο ν τ ιά ς

ΛΙΕ0ΝΕΣ ΑΣΤΛΟΝ ΑΙΜΖΪΙΑΙΕΜ ΚΑΙ ΠΑΙΑΑΓΩΓΩΙί
Εις οΰδέν άλλο έθνος ίσως ή ξένιη παιδαγωγός η οικοδιδά

σκαλος κατέχει την Θέσιν, ήν παοά τώ ήμ.ετέρω. Δεν είναι μό- 
νον ή ευπορούσα και άνωτάτη κοινωνική τάζις, ή άναθέτουσα 
την ανατροφήν καί μόρφωσιν των τέκνων της εις ξένας παιδα
γωγούς. Ή  μ.ίση τάξις άνά πάσας αυτής, τάς υποδιαιρέσεις 
τών δημοσίων υπαλλήλων, αξιωματικών, έμπορων, κτημα
τιών, μικροεισοδηματούχων Θεωρεί απαραίτητον, δυστυχώς, 
τήν διά ξένης παιδαγωγού καί διδασκαλίσσης μόρφωσιν τών 
τέκνων της.

Ά λλά  διά τήν τάξιν ταυτην τά μέσα διά τήν απαραίτητον 
Θεωρουμένην πολυτέλειαν τής ξένης παιδαγωγού έλλείπουσιν.

Διότι καλή παιδαγωγός μόνον διά γενναίας αμοιβής άνα- 
λαμβάνει εΰσυνειδήτως τά καθήκοντα της. Έπεκράτησε λοι
πόν ή συνήθεια όπως πάσα ξένη λαλούσα καλώς ή κακώς, άδιά- 
φορον τήν γλώσσάν της, απόφοιτος ωδικών καφενείων ή καί δυ- 
σωνυμοτέρων ετι κέντρων νά παρουσιάζηται εις τήν ελληνικήν 
πρωτεύουσαν ώς παιδαγωγός καί άντί ελάχιστου καί ευτελέ
στατου τιμήματος νά άναλαμβάνη τήν μόρφωσιν καί ανατρο
φήν τών νέων Έλληνίδων.

Δεν μ,ας στοιχίζει σχεδόν τίποτε, τάς λέγουν αί προνοητι- 
κώταται μητέρες, τόσον εύθηνά τήν πληρώνομεν. ’Αλλά σάς 
στοιχίζει ό,τι πολυτιμότερον έχετε έν τω  κόσμω, ό,τι άποτε- 
λεΐ τον πλούτον καί τήν ευτυχίαν τών τέκνων σας! Τήν ήθι- 
κήν, τήν τιμήν αυτών, τήν ησυχίαν καί τήν ειρήνην αυτής 
τής οικογένειας σας Διότι τοιαύται γυναίκες άργά ή γρήγορα 
θά ζητήσωσιν εκ τής εύνοιας του συζύγου ή τών άρρένων τέ
κνων σας, τό κέρδος, τό όποιον ή άπλή ίδιότης τής παιδαγω
γού δεν τοίς πορίζει.

Ά λ λ ’ εάν ή τοιαύτη κατηγορία τών οικοδιδασκάλων καί 
ψευδοπαιδαγωγών άδική καί τάς νεάνιδας καί τάς οικογένειας 
εις άς εισέρχονται, άδικεΐ επίσης μεγάλως καί τάς αληθώς 
μορφωμ.ένας καί άριστα κατηοτισμένας διά τό εργον τοον συνα
δέλφους των. Ή κακή φήμη, ήν δικαίως άπολαυουσιν έκεΐναι 
αντανακλά καί επί τούτων, πολλάκις δέ καί ή συμπεριφορά 
τών οικογενειών προς αύτάς παν άλλο είναι ή άνάλογος πρός 
τό άξίωμα καί τήν μόρφωσιν των.

Πρός θεραπείαν του κακού τούτου έξέχουσαι κυρίαι τής παρ’ 
ήμΐν Ευρωπαϊκής Παροικία; προέβησαν εις ΐδρυσιν Διεθνούς οι
κογενειακού ’Ασυλου τών παιδαγωγών κ: ί διδασκ,αλισσών. Παρά 
τού Άσυλου τούτου συνιστώνται μόνον αί έχουσαι συστατικά 
έκ τών ά;χών τής χώρας των καί αί κατά τήν διάρκειαν τής 
ενταύθα διαμονής των έπιδείξασαι διαγωγήν άμεμπτον.Εϊ; αύ-

τά ; τό Home International προσφέρει καί άσυλον μετά τρο
φής καί περιθάλψεως κατά τήν έκ τής πατρίδας άφιξίν των 
μέχρι τοποθετήσεως των, ώς καί οσάκις εύρίσκωνται άνευ θέ- 
σεως, άντί τριών δρ. καθ’ έκάστην.

Τοιουτοτρόπως όχι μόνον α ί ξέναι καί απροστάτευτοι εις ξέ
νον τόπον νεάνιδες προστατεύονται καί ένθαρρύνονται παρά τών 
ευγενών κυριών, αιτινες ούτω άναπληρούν έν μέρει τήν οικογέ
νειαν καί αντιπροσωπεύουν ολίγον τήν πατρίδα, άλλά καί αί 
οίκογένειαι τού τόπου αί ποθούσαι νά αποκτήσουν έντιμον καί 
εύπαίδευτον παιδαγωγόν, αξίαν νά άναλάβη τήν μόρφωσιν τών 
τών τέκνων των έχουν τήνιβεβαιότητα, ότι άπευθυνόμ.εναι πρός 
τό Home International θά έπιτυχω-ιν άκίΐβώς τού ποθου- 
μένου.

Τό Συμβούλιον τού Home International αποτελεΐται κατά 
τό έτος τούτο ύπό τών κ. κ. Hanse προέδρου, Elliot ταμίου, 
B ieler γραμματέως, καί Homolle Dorpfeld, Mêlas καί τού 
κ. Schierstedt συαβούλων.

Η Ε Τ Γ Τ Χ Ι Α  !
(Έ κ  τώ ν τοΐτ Λέοντος Τολστόη). 

Β\
Εις έκ τών απαραιτήτων όοων τής ευτυχίας άνεγνωρισμέ- 

νος παρ’ όλων, είναι ή άκεραιότης τού δεσμού, όστις συνδέει 
τον άνθρωπον με τήν ούσιν δηλ. μέ τό φώς τού ήλιου, μέ τον 
καθαρόν αέρα, με τούς άγρούς, μέ τά φυτά, μέ τά  ζώα. Παν
τού καί πάντοτε, οι άνθρωποι, έθεώρησαν ώς δυστύχημα τήν 
στέρησιν τών αγαθών τούτων. Οί δεσμώται αισθάνονται τήν 
στέρησιν ταύτην ζωηρότερον πάσης άλλης, "ΐδετε τώρα τούς 
ανθρώπους, ο'ίτινες ζώσι κατά τον κώδικα τού κόσμου. Όσω 
μεγαλειτέρα είναι ή θέσις των έν τω κόσμω, τόσω μεγαλειτέρα 
είναι καί ή στέρησις τού όρου τούτου τής ευτυχίας, καί ολι- 
γώτερον άπολαμβάνουσι τό ερώς τού ήλίου, τούς άγρούς, τά 
άγρια ζώα ή τά κατοικίδια, καί τά δάση. Οί πλεϊστοι εξ αυ
τών— σχεδόν όλαι αί γυναίκες — φθάνουσιν εις τό γήρας αύτών, 
χωρίς άπαξ ή δίς έν τώ βίω των νά εχωσι θαυμάσει τήν ανα
τολήν τής ημέρας, τάς έξοχάς καί τά  δάση, ή διά τής θυρί- 
δος. τών βαγονίων καί τών άμαζών : χωρίς ποτέ νά σπείρωσιν 
εν άνθος, ν’ άναθρέψωσι μίαν αγελάδα, ενα ίππον, ή μίαν δρ* . 
νιθα, χωρίς ιδίως νά γνωρίζωσι πώς γεννώνται, αύξάνουσι καί 
ζώσι τά ζώα. Δέν γνωρίζουσιν ή τά υφάσματα, τούς λίθους, 
τό έπεξε^ργασμένον ξύλον καί αν θέλετε, τό βλέπουσιν όχι εις 
τό φώς τού ήλίου, άλλ’ εις τεχνητόν φώς· δέν άκούουσιν ή τον 
θόρυβον τών μ.ηχανών, τών άμ.αξών, τών πυροβόλων καί τον 
τεχνητόν ήχον τών μουσικών οργάνων. Άναπνέουσι τά  ελεεινά 
αρώματα τού οινοπνεύματος καί τής νικοτιανής Δέν αίσθάνον · 
ται ύπό τούς πόδας καί τάς χεΐοά£ των ή τά υφάσματα και 
τά  ξύλα. Τρώγουσι, βαρύνοντες τον αδύνατον στόααχον αυ
τών μέ τροφάς έκ κυνηγίων περασμένων καί δυσόσμων. Τά τα- 
ξείδιά των δέν τούς άπελευθερόνουν τής τεχνητής αυτής ζωής- 
Μεταφέρονται ώς έντός κεκλεισμένων κιβωτίων καί παντού 
όπου πηγαίνουν, ή εις τήν εξοχήν ή εις τήν ξένην αισθάνονται 
τό αύτό ξύλον, τον αυτόν λίθον ύπό τού^ πόδας των. Τά αυτα 
παραπετάσματα τούς κρύπτουσι τό φώς τής ημέρας, οί αυτοί 
άκολουθοι οί ήνίοχοι ή θυρωροί, παρακωλύουν τήν έπικ,οινωνιαν

ΕΦΗΜΕΙΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 5

ήΰτων μετά τών φυτών, τών άγρών, τών ζωοον. Όπου και 
&ν ύπάγωσι, στερούνται τής έκ τής φύσεως προερχόμενης ευ
τυχίας. ακριβώς ώς οί δεσμώται. Ώς δέ οί τελευταίοι ουτοι 
ΐα ρηγορούνται έπί τή θέα τής φυομένης χιονος εις την αύλην 
τής ειρκτής αυτών, ή τής τυχαίας διολ.ισθησεως άραχνης η μι 

-κρού ποντικού, ούτω καί οί άνθρωποι ουτοι παρηγορούνται δια
I / « ' I

τής άπολαύσεως τών άνθίων τού θερμοκηπίου των, ενος ψιτ · 
τακού, μικρού κυναρίου, ή πιθήκου, πάντοτε άνατρεφομενου και 
τρεφομένου ύπό άνδρών μισθωτών.

“Έτερος όρος τής ευτυχίας είναι ή έργασια’ η συμ,παθητικη 
καί ελεύθερα εργασία· έπειτα ή φυσική έργασία, ήτις δίδει τήν 
ορεζίν καί τον βαθύν καί επανορθωτικόν ύπνον. Αλλ κατα το 
λεγειν του κόταου, ο<τω Υ) θετις ενος ανθρώπου είναι άςιΟ',Υ]- 
λευτος, τόσω είναι ξένη πρός τον όευτερον τούτον όρον της ευ 
τυχίας. "Ολοι οί ευτυχεί; του κθ7|/.ου τουτου οι υπα/ληλοι 
'ιςαί οΐ πλούσιοι — στερούνται πάσης φυσικής έργασίας ώ ; οι δε- 
σμώται. Παλαίουσιν, άλλά μα-αίωςμέ τάς άσθενειας, προϊό-τα 
τού καθεστικού των βίου καί κατά τής άνιας, ήτις τους κατα- 
τρώγει. Καί ή πάλη των είναι ματαια, διότι η έργασια δεν 
είναι υγιής ή ότε είναι αναγκαία, και αυτοί δεν στερούνται 
τίποτε.

"Άλλοτε πάλιν οί άνθρωποι τού κόσμου, εργάζονται εργα
σίαν ήν άποστρέφονται ώ; οί τραπεζΐται, οι παραγγελιοδόχοι, 
και άλλοι. Λέγω ότι τήν μισούν τήνέργασιαν αυτήν, διότι ποτε 
δέν άπήντησα μεταξύ αυτών ενα, όστις να δόκιμα,η έκ τής 
έργασίας του εΰχαριστησιν ομοιαν εκείνης του θυρωρου, οστις 
άπομ-κρύνει τήν χιόνα έκ τής θύρας του. Ολοι ουτοι οι ευ
τυχείς, οίτινες ή στερού/ται έργασιαν, η υποκεινται εις έργα 
σίαν, ήν άποστρέφονται, ακριβώς κατέχουσι την θεσιν τών κα
ταδίκων.

Ή  οικογένεια είναι ό άπαραιτήτως τρίτο; όρος τής ευτυ
χίας. Καί πάλιν όσω μάλλον ό άνθρωπος κατέχει ύψηλην θε- 
σιν εις τόν κόσμον, τόσω μάλλον άγνοεΐ την ευτυχίαν ταυτην 
Οί πλεϊστοι τών ανθρώπων τού κοσμου, εί αι μοιχοί, έν πλη- 
ρει έπιγνώσει άπωθοϋντες τήν χαραν της οικογενειακής εστίας 
Καί τά νομίμως ετι άποκτηθέντα τέκνα των τοΐς είναι φορ
τικά. Στερούνται τήν εΰχαριστησιν νά ζώσι μετ’ αυτών. Διότι 
κατά τάς άρχάς των, οφειλουσι νά τα εμ,πιστευθώσιν εις αλ 

/ λους, εις ξένους τό πρώτον, έλθοντας έξ άλλης χωράς και εις 
παιδαγωγούς κατόπιν. Εις τροπον ώστε η οικογένεια ει αι δι 
αυτούς πηγή δυστυχιών καί στενοχώριών. Τα παιδια είναι άπ 
αυτής τής νεότητάς των επίσης δυστυχή ώς οί πατερες των, 
καί δέν τρέφουσι πρός αυτού; άλλο αίσθημα η την επιθυμίαν 
τού θανάτου των, όπως έπιχαρώσι την κληρονομιάν αυτώ ν.... 
"Ο,τι είναι έκπληκτικόν, είναι τό ν’ άκούη τις τούς γονείς δι 
καιολογουμένους διά τής έξης δικαιολογίας. « Εγω δεν εχω 

- ανάγκην ούδε-ός, ή ζωή μου είναι φορτική, άλλα ζώ και εργά
ζομαι διά τά τέκνα μου». Τουτέστι : «Γίνωσκω έζ ίδιας πεί
ρας ότι ή ζωή μας είναι δυστυχής- συνεπώς άνατρεφω τα τέ
κνα μου, διά νά είναι έπίσης δυστυχή ώς έγω. Ούτως επειδή 
τά άγαπώ, ζώ μ ετ’ αυτών εί; τήν πολιν ενθα υπαρχουσιν όλα 
τά ηθικά καί φυσικά μολύσματα- τά έμπιστευομαι εις χειρ ας 
ςενων, οίτινες έν τη άγωγή αυτών έπιδιωκουσι μονον το ίδιον 
συμφέρον, καί διαφθείρω έν συνειδήσει τά τέκνα μου ήθικώς
ν .Χ Ι  Ω Ι ί ν  λ ΙΛ ΊΛ -ν  V  /Λ ?  ·Λ

Ό τέταρτος όρος τής ευτυχίας εύρίσκεται έν τη έλευθίρα 
καί ευαρεστώ συναναστροφή μετά τών λοιπών άνθρώπων. Καί 
εδώ άκόμη οί άνθιωποι του κοσμου, στερούνται τής άπαραι- 
τήτου ταύτης ευτυχίας. Ό σω άνέρχονται τόσον στενώτερο; εί
ναι ό κύκλος τών σχέσεών του, ένω εις τον χωρικόν και την 
γυναΐκά του, ολόκληρο; ή άνθρωποτης είναι προσιτή. Και εν 
έκατομμύριον άνθρώπων έάν δέν ευδοκή να κατελ.θη μεχρις αυ
τών, μένουσιν άκόμη όγδοήκοντα εκατομμύρια εργατών άπο 
τού ’Αρχαγγέλου μέχρι τού Άστραχάν, μεθ ων θα συνδεθώσι 
δεά δεσαών στενών καί άδελφικών άνευ τυπικών έπισκεψεων 
καί παρουσιάσεων. Δ ι’ ενα υπάλληλον και την γυναίκα του 
ΰπάρχουσι πολλοί όμοιο! του, άλλ’ οι άνωτεροι τους άπωθού- 
σιν έκ τού κύκλου τ ω ν  οί κατώτεροι έπίσης είναι χωρισμένοι 
αυτών. Ώ ; πρός τόν ύπουργόν, τόν έκατομμυριούχον και τας 
οικογένειας αυτών, περικυκλούνται ύπο προσωπων ωρισμενων, 
υψηλής τάξεως καί έπίσης πλουσίων. Δεν είναι αυτη η ζωο 
τών δέσμιων κ.υκλουμένων ύπό τών ώρισμενων φυλάκων του , 

Τέλος ό τελευταίος όρος τής ευτυχίας είναι ή ύγεία και ό 
άνευ πόνων θάνατος. Καί έδώ ά/ομ.η δεν ευρισκομεν την ευτυ
χίαν, ε ϊ; τάς ύψηλάς σφαίρας τού κόσμου. Παρατηρήσατε αν- 
δρα τ/ς μέσης τάξεως καί τήν γυναΐκά του ές ένος μέρους- 
’ένα χωρικόν καί τήν γυναΐκά του έπισης μ.εσης ταζεως. ¿.υγ- 
κρίνατε τόν βίον αυτών καί θά ίόητε, οτι μ όλας τας στερήσεις 
καί τήν ύπερβολικήν έογασίαν τού χωρικού, οι ανδρες και αί 
γυναίκες, είναι πολύ καλλίτερον όσω χαμηλοτερον ευρισκονται 
τής κοινωνικής κλίμακας, καί είναι τοσω περισσότερόν άσθενεις 
όσω ύψηλότερον αυτής εύρίσκονται.Μεταςυ αυτών, άνηρ καλώς 
έ'χων μή υποβληθείς εις θεραπείαν ιατρικήν κατα το θιρος, είναι 
έπίσης σπάνιος,όσον καί εις ασθενής έν τή έργατική τάζει. Ολοι 
ουτοι οί ευτυχείς, άνευ έξαιρεσεως ηρχισαν άπο τής προώρου 
διαφθοράς, ήτις κατέστη έν τώ  βίω αυτών φυσικός όρος. Ολοι 
είναι φαλακροί, καί άνευ όδόντων, έν ήλικιμ καθ ήν ό χωρι
κός χαίρει πάσας τάς δυνάμεις αυτου. Ολοι πασχουσι έζ α 
σθενειών τών νεύρων, τού στομάχου και άλλων οργάνων, παθον- 
τες έκ τής καταχρήσεως τών τροφών, τής άκολασιας, τών ια 
τρικών θεραπειών. Οί μ.ή έν τή νεότητι θνήσκοντες, διέρχονται 
τό ήμισυ τού βίου των, άνακουφιζομενοι μέ τήν μορφίνην, κα
θίστανται άνάπηρομ άνίκανοι νά χαρώσι, και ζώσιν ως παρά
σιτοι, ώς έκεΐνοι οί μύρμηκες, ο'ίτινες τρέφονται ύπό τών δούλων 
αυτών. Ηδετε τόν θάνατόν τω ν! Ο εί; εκαυσε τα μυαλα του, 
ό άλλος άπέθανεν έξ άνομολογήτου άσθενειας. Ο εις μετα τον 
άλλον όλοι άπόλλυνται θύματα τής ζωή; τού κοσμου.

Καί πληθύς "κόσμου τούς άκολουθεΐ, και όμοιοι προ; μαρ~ 
τυράς, οί άνθρωποι ούτοι έπιζητούν τάς συμφοράς, αίτινες τους 
καταστρέφουν.

“Υπάρξεις όλαι χάνονται ύπό το αρμα τού Μολοχ, το αρμα 
ίιέρχεται, τούς συντρίβει, και νεα θύματα πιπτουσιν υπο τον 

τροχόν, μέ τήν κατάραν έπί τών χειλεων.
(Έκ το3 Γαλλικού) Β ασ ιλ ική  Κ υρ ια κ ίδο υ .

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
τ ' .

Πάντες άνυπομόνως καί μ.έ πάλλουσαν τήν καρδίαν άν:με- 
νον τήν ήμέραν τών έορτών. Ζωντανήν δέ εικόνα παριστά ο 
Diehl έν τή περί τών 'Ολυμπιακών αγώνων ιστορία του : (4)

/ «  » Τ 7- '



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

« ’Από τής αυγής τής ημέρας, καθ’ ηυ ηρχετο ή άγια των 
εορτών περίοδος, προσεφέρετο τοΐς θεοΤς πανηγυρική λατρεία. 
Ε π ’ ξνόματι τής ’Ηλείας, πομπώδης προσεφερετο τω Διί θυ
σία, διαρκούσης δε τής ήμερας, αί ίεραί θεωρίαι διετρεχον την 
Ά λ τ ιν ,  άποθετουσαι τάς'προσφοράς εις τά ιερά. Κατά το χρο
νικόν τοΰτο διάστημα, έξωθεν του περιβόλου, έγίγνοντο έν τω  
Βουλευτηρίιρ αί τελευταΐαι διά τούς αγώνας παρασκευαί. Προ 
του αγάλματος του Όρκίου Διός, πάντες οι μέλλοντες νά με- 
τάσχωσι των αγώνων, άθληταί, ηνίοχοι, διδάσκαλοι, κριταί 
ώρκίζοντο, δτι ύπεβλήθησαν ε;ς πάσας τάς κεκανονισμένας υπο
χρεώσεις καί δτι οΰδείς ήδυνα.το νά μεμφθή αυτούς επί άσεβεία 
κνί ίεροσυλίίρ· την χεΐρα εχοντες επί του βωμοϋ ΰπισχνοΰντο, 
δτι θά προσενεχΟώσι νομίμως κατά πάντας τούς αγώνας τής 
έπιοόσης. Είτα οί Έλλανοδίκαι έταξινόμουν τούς άγωνιστάς· 
διά κλήρου άπεφασίζοντο τά ζεύγη των παλαιστών καί ώρί- 
ζετο διά τούς δρομείς καί τά  άρματα ό τόπος άφ’ ού εμελλον 
νά δράμωσιν. Ή εσπέρα διήρχετο εν διαλόγους καί ευθυμία' 
οί πολιτικοί άπεχώρουν, δπως συζητήσωσι τάς διπλωματικάς 
υποθέσεις, οί μετά μακρόν χρόνον επαναβλεπόμενοι φίλοι παρε- 
δίδονιο εις ατελεύτητους ομιλίας· οί άθληταί, έν ίερα προσδο
κία συνηγμένοι Ιλάμβανον δυνάμεις δεά την επιοϋσαν, κατά  
δέ την φωτεινήν νύκτα, ύπδ τά άστρα, το πλήθος των προ
σκυνητών έκοιμάτο επί τή έλπίδι τής προσεχούς πανηγύρεως.

Ευθύ; δέ ώς αί πρώται ήλιακαί ακτίνες άνέτελλον, ή εορτή 
ήρχιζε. Πολύ πρότερον έφ’ όσον ή σκιά έκάλυπτεν ετι διά του 
πέπλου αυτής τήν ’Ολυμπίαν, συγκεχυμένος θόρυβος άνήγγελλε 
τήν εγερσιν του πλήθους· όμιλοι κατεσπευσμένοι προσκυνητών 
εσπευδον ποδς το στάδιον, δπως καταλάβωσι τάς καλλίστας 
θέσεις· πολύ δέ προ τής ανατολής του ήλιου τά  τήν κονίστραν 
περιβάλλοντα υψώματα,έν οις τεσσαράκοντα χιλιάδες ήδύναντο 
νά καθίσωσιν, έκαλύπτοντο ύπδ πλήθους θεατών.

’Ακριβώς τήν στιγμήν, καθ’ ήν αί πρώται ήλιακαί ακτίνες 
κατέρχονται άπδ τών κορυφών τών Αρκαδικών ορέων έπί τής 
πεδιάδος, σαλπίσματα άντηχοϋσι καί ή επίσημος συνοδία ει
σέρχεται εις τό στάδιον διά τής θολωτής παρόδου τής ένούσης 
αυτό προς τήν ’Ά λτιν.Ο ί έλλανοδίκαι μακράς έκ πορφύρας έσθή- 
τας φέροντες, καθίζονται έπί του εγ^ύς του πέρατος ιδρυμένου 
βήματος· οί διδάσκαλοι συνοδεύουσι τούς μαθητά;, τάς ύστά- 
τας δίδοντες αΰτοις παραινέσεις- οί θεωροί καί οί έπίσημοι ξέ
νοι λαμβάνουσι τάς δι’ αυτούς προωοισμένας θέσεις· οί άγωνι- 
σταί παρίστανται εις τήν πρόσκλησιν καί έκαστος λαμβάνει την 
οίκείαν αϋτω θεσιν. Ποός δυσμάς, ύπό σκηνήν, οί άγωνισται 
έξεδύοντο καί οί αγώνες ήρχιζον».

Οί ’Ολυμπιακοί αγώνες έν συνόλω ήσαν είκοσι τέσσαρες, έξ 
ών εις δέκα έκτώ έλάμβανον μέρος οί άνδρες καί εί; εξ οί παΐ- 
δες· άλλ’ όμως οί αγώνες ούτοι δέν έτελοϋντο πάντοτε, διότι 
τινές αμέσως μετά τήν σύστασιν αυτών κατηργοϋντο. Τό μέ
ρος ενθα έτελοϋντο οί ’Ολυμπιακοί αγώνες ήτο μία κοιλάς 
αετά του ίεροϋ άλσους ’Άλτεος. Κατά τον Παυσανίαν, ον πάν · 
τες οί περί ’Ολυμπιακών αγώνων γράψαντες εχουσιν ύπ’ ο'ψιν, 
κατ’ άρχάς εις μόνον άγων έλάμβανε χώραν, ό δρόμος'  οί εις 
τον άγώνα τούτον πρωτεύοντες έγράφοντο εις κατάλογον έπι-

νος δ ίαυλος '  κατά τον άγώνα τοϋτον ό άγωνιζόμενος διέτρεχ 
δίς τό στάδιον. Τήν 15ην ’Ολυμπιάδα ε’σήχθη ό δόλ ιχ ο ς ,  
δρόμος μακρότερος πολύ του διαύλου. Τά είδη τών άγωνων 
έπολλαπλασιάζοντο καθ’όσον ηΰξανονοί συναγωνισται.Ούτω τήν 
18ην ’Ολυμπιάδα είσήχθη ή πάλη  καί τό π ε ν τ α θ λ ο ν , όπερ 
συνίστατο έκ πέντε άγωνισμάτων, δηλαδή του άρματος, του 
δρόμου, του δίσκου, τοϋ άκοντίου καί τής πάλης. *Ητο δέ τό 
πένταθλον ό ωραιότερος μετά το παγκράτιον τών γυμνικών ά- 
γώνων. Τήν 23ην ’Ολυμπιάδα είσήχθη ή πυγμή  καί την 25ην 
ή άμαζοδρομ ία  μετά τεσσάρων 'ίππων. Εις ταυτην έλάμβανον 
μέρος οί πλ.ουσιώτατοι τών Ελλήνων, διότι ούτοι ήδύναντο, 
ώς άνωτέρω είπομεν, νά τρέφωσιν άρίστους 'ίππους και να μι- 
σθώνωσιν έπιδεξιωτάτους άμαξηλάτας. Ημιλλώντο δε οί 
πλούσιοι προς άλλήλους διά τήν μεγαλοπρέπειαν και τον μεγα- 
λ είτερον άριθμόν τών ίππων καί αρμάτων, άτινα επεμπον εις 
τούς άγώνας. Ούτω λέγεται, ότι ό ’Αλκιβιάδης εστειλεν εν 
τινι έορτή έπτά άρματα, μοναδικόν δι’ ιδιώτην το τοιοϋτον. 
Καί ό Κίμων άναφέρεται μεταξύ τών νικητών. Κατα την 33ην 
’Ολυμπιάδα προσετέθη ό προσφιλέστερος τών Ελλήνων άγων 
τό παγκράτ ιο ν ,  ή τα  πάλη μετά πυγμής. Οί εις τούτο άγω- 
νιζόμενοι ήσαν γυμνοί, ήλειμμένον το σώμα εχοντες με ελαιον 
καί κεκονισμένον μέ άμμον, διά νά δυνανται να κρατώσιν άλ
λήλους. Τήν αυτή> ’Ολυμπιάδα είσήχθη ή ιπποδρομ ία ,  έχου- 
σα μεγάλην σπουδαιότητα. Πολυτελείς σαρκοφάγοι και άγαλ- 
ματα ίδρύοντο εις τού; νικήσαντας 'ίππους, συχνάκις το σώμ,α 
των άνεπαύετο παρά τό τοϋ κυρίου αυτών. Τήν 37ην εισηχ- 
θησαν ό δρόαος καί ή πά!ι\  τών παίδων τήν 38ην το πόντα·  
θλον  τών παίδων άμέσως καταργηθέν την 41ην η πυγμή  τών 
παίδων τήν 6·)ην ό δρόμος τών οπλ ιτώ ν ,  έν ώ ετρεχον ανδρες 
φέροντες πανοπλίαν τήν 70ην ή άπήνη ,  δηλαδη άρμα έλαυ- 
νομενον ύπό ήμιόνων" τήν 8 ίην ή χα λπη  είδος ιπποδρομίας" 
τήν 93ην ή συνωρίς  άρμα συρόμενον ύπο δύο ίππω ν την 96ην 
ό άγω ν  χηρύχων χα'ι σ α λ π ι γ κ τ ώ ν  τήν 99ην τό άρμα πώλων  
ήτοι άρμα συρόμενον ύπό 4 πώλ.ων την 1 2 ι ην η πωλων συν·  
ωρίς, ήτοι άρμα ύπό δύο πωλων συρομενον την 13 Ιην η 
ίπ π οδροπ ία  έπ ί πώ λω ν■ τήν 145ην τδ π α γκ ρά τ ιο ν  τών παι- 
δων' καί τελευταΐον ό χέλης ίππ ος  τών παίδων.

Κ α λ λ ι ό π η  Α Κ ι ν ο ύ ν η .

τήν ευγν

Η ΕΪΈΡΓΕΤΙΚΗ ΑΡ4ΣΙΣ ΤΗΣ ΗΙΟΤΕΧΜΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
’Εάν οί πρώτοι ίδρυται έλληνικών έκπαιδευτηρίων ε'ίλκυσαν 

ωμοσύνην τοϋ ’Έθνους ολοκλήρου, βεβαίως καί όί έπι- 
λαμβανόμενοι σήμερον τής ίδρύσεως βιοτεχνικώγ σχολών είναι 
ίσης ευγνωμοσύνης άξιοι. ’Ίσως μάλιστα διά τάς περιστάσεις, 
άς διερχόμεθα καί ώς έθνος καί ώς άτομα μόνη ή έπί τον πρα- 
κτικώτερον βίον καί τήν πρακτικωτέοαν μόρφωσιν ροπή δύνατσι 
νά μάς έξασφαλίση μέλλον αίσιώτερον τοϋ παρόντος.

Καί είναι ευχάριστος καί πάροχος πολλών έλπίδων ή έπι 
τάς τέχνας καί τά  πρακτικά έπαγγέλματα έστραμμένη ήδη 
προσοχή μεγάλης μερίδος έκ τοϋ λαοϋ μας. "Αλλοτε τόΠ α- 
νεπιστήμιον ήτο τό ονειρον παντός πατρός. Πλούσιος ή πτω
χός, έξ έπιφανοϋς οίκου ή έξ άσήμων καί ταπεινών καταγο-

σημον· πρώτον δ’ ονομα νικητοϋ άναφέρεται τό τοϋ Ήλείου μένος, γεωργός η χειρωνας εν έφιλοδοξει δια τον υίον του μελ-
Κοροίβου, τω 776 . Ό  δρόμος  ήτο ό μόνος άγών, ό όποιο; λον: τό τοϋ έπιστήμονος.
έτελείτο μέχρι τής 14ης Όλυμπιάδος ότε είσήχθη ό. καλούμε- | Σήμερον ότε ή πικρά πείρα άπέδειξε πόσον κακών προςενος

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

•Ιγένετο ή δυσανάλογος προς τού; άλλους κλάδους έπίδοσι; πάν
των εις έπιστημονικάς σπουδάς, ότε ή φθισιώσα γεωργία μας 
καί ή μόλις άπό τών σπαργάνων της προκυπτουσα βιομηχα
νία μας ήρξαντό νά γίνωνται άντικείμενα σπουδάιοτέρας μελέ
της, ό ελληνικός λαός ό πάντοτε νοήμων καί ευφυής έστράφη 
ευτυχώς τήν καλήν όδόν καί ό βωμός τής έπιστήμης έπαυσε 
νά θεωρήται ώς τό μόνον βιωτικόν άσυλον τής νεότητος.
: Ή σύστασις τής βιοτεχνικής εταιρίας καί ή παρ’ αυτής 
ίδρυθεΐσα βιοτεχνική σχολή κατέστησε καταφανεστέραν τήν εις 
τ ά  πρακτικά έπαγγελιεατα καί τάς τέχνας άκράτητον έπίδοσιν 
των λαϊκών τάξεων, αΐτινες άθρόαι καί εις πάσαν ήλικίαν 
εσπευσαν κατά τάς νυκτερινάς τής σχολής των ώρας ή κατά 
τάς έλευθέρας τής Κυριακής νά ταχθώσιν άνά πυκνάς ομάδας 
εις τά σχολικά εδώλια τοϋ βιοτεχνικού σχολείου καί νά αντλώ- 
ην έκείθεν τάς στοιχειώδεις έπιστημονικάς άρχάς τής τέχνης 
εις ήν ’επιδίδονται ή σκοποϋν νά έπιδοθοϋν.
; Ά λλ ’ ή βιοτεχνική εταιρεία ή άλματικώς βαίνουσα δέν ήρ- 
κέσθη εις τά κατά τήν διετή αυτής λειτουργίαν έπιτελεσθέντα, 
δέν ήρκέσθη εις τήν διδασκαλίαν τών διαφόρων βιομηχάνων 
τεχνών καί τήν ανθρωπιστικήν έν γένει μόρφωσιν τών 270  μα
θητών της. Τό Συμβούλιον αυτής άποτελούμενον ύπό διακεκρι
μένων καί έξεχόντων έπί μαθήσει καί πατριωτισμώ προσώπων, 
έπεςέτεινε τήν ευεργετικήν τής εταιρείας δράσιν καί πέραν των 
στενών όρίων τής σχολής.
ύ Εις γενικωτέραν τής βιομηχανίας πρόοδον άποβλέπουσα καί 
εις πρακτικωτεραν έμψύχωσιν τών ήμετέρων βιομηχάνων συν- 
ιστά ήδη διαρκή βιοτεχνικήν εκθεσιν έν ταίς αίθούσαις τοϋ 
Ζαππείου μεγάρου, έν ή πάς βιομήχανος, πας τεχνίτης έλλην 
δύναται νά έκθεση τά προϊόντα τής εργασίας του.
& ’Εκ τής τοιαύτης ’Εκθίσεως πολλά θά προκύψωσι τά καλά 
διά τήν έγχώριον βιομηχανίαν μας, ήτις ούτω καί θά έκτι- 

. μηθή παρά πολλών, άγνοού-των ετι ίσως καί αύτήν τήν ύταρ-

ξίν της, καί θά προαχθή καί προοδεύση διά τής μ,εταξύ τώ- 
διαφόρων βιομηχάνων άναπτυχθησομένη; ούτω εύγενοϋς ά- 
υ.ιλλης.

Έλπίζομεν, ότι καί γυναίκες τεχνίτριαι καί βιον.ήχανοι— καί 
ύπάρχουν άρκεταί τοιαΰται— θά σπεύσωσι νά έπωφεληθώσι 
τής ώραίας ταύτης .ευκαιρίας, ΐνα καταστήσωσι γνωστοτέραν 
καί τήν φυσικήν δεξιότητα τή ; Έλληνίδος πρός πάσαν χειρο
τεχνικήν έργασίαν καί τήν έν τή έγχωρίω βιομηχανία τιμητι
κήν θέσιν ήν βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον διά μόνης τή ; δραστη- 
ριότητος καί φιλεργίας της καταλαμβάνει. Ημέρα ένάρξεω; 
τής <ζ βιοτεχνικής Έκθέσεως ώρίσθη ή 16  ’Απριλίου, έκθέματα 
δέ δι’ αύτήν γίνονται δεκτά άπό 1ης Μαρτίου έ. ε.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΟΓ ΣΓΛΛΟΓΟΓ ΤΩΝ Μ1ΚΡΑΣΙΑΤΩΝ
Σήμερον την 2*ν μ. α. ώραν τελείται Ιν τη αιθούση του ομίλου τών Φι- 

λομούσων η τέταρτη επετηρις του Συλλόγου τών Μικοασιατών.
Τον αγιασμόν θά τελέση ό Σ. Μητροπολίτης ’Αθηνών, τόν πανηγυρικόν 

της ημέρα; θέλει Ικρωνήσει ό πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μαργ. Ευαγγελίδης 
και ώραΐον ποίημα τού κ Άριστ. Προβελεγγίου θά άπαγγείλη ό κ. Κω- 
σιης Ιίαλαμάς.

0ά  άπαγγελθώσι και άλλα ποιήματα ανάλογα πρός τό γεγονός της ημέρας 
ενώ κατά τά διαλείμματα θά εκτελη μουσικά τεμάχια ή ορχήστρα τού ’Ορφα
νοτροφείου Χατζή Κώστα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΤΕΧΝΩ Ν
Αύριον την έσπέραν, ώραν 8ην τελείται έν τή αιθούση τής Εταιρείας Άυν 

Φίλων τού Λαού Εορτή έπι τή έγκαθιδρύσει τών αρχών.
Ό πρόεδρος τού Συλλόγου κ. Τιμ. Άμπελάς ποιήσεται διάλεξιν περι τού 

Συλλόγου και τών Καλών Τεχνών εν Έλλάόι, ό κ. Ροντήρης θά όμιλήση 
περι Τέχνης και έρασιτέχναι θά ψάλωσι τόν ύμνον τών Φιλοτέχνων, μελο- 
ποιηθέντα υπό του κ. Θ. Πολυχοάτους, εν ω ύπό τής όρχήστρας θα έκτελεσθή 
ίμβατήριον τών Φιλοτέχνων τονισθεν ύπό του αρχιμουσικού τού Πβροβολικού 
κ I. Καίσαρη. -

ΓΠΕΡ TOT ΑΣΤΛΟΓ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ 
Ή κ, Λάπτα προσέφερε δρ. 1000.

Ε  Π  I Φ  Υ Α  A  I Σ

|

ΠΡΩΤΗ Η Μ Ε Γ Α Λ Η
Γ Η Σέρτη πράγματι έφαίνετο λϊαν καταβεβλημένη, δτε άπεβιβά- 
σ9η Ιπϊ τοϋ ’Αγγλικού εδάφους,και μετεφέρθη διά τοϋ σιδηροδρόμου εις 
Λονδΐνον, ενθα ’έμελλε νά τήν ύποδεχθή ό εφημέριος" ά λλ ’ ή Σέρτη 
εφθασε ταχΰτερον, κα’ι τδν περιέμενεν εις τό δρισθέν ξενοδοχείον .Κ α τ ’ 
εκείνην την πρωίαν σχεδόν δέν έπρογευμάτισε, περιεπάτει δ ’ έν τω 
οωματίω μή δυναμένη νά ήσυχάση και έφαίνετο εις παρά ποτεχείρονα 
^Λταοτασιν.

Ε  Οτε δ έφημέριος τήν ειδε, δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση κραυγήν 
Ανησυχίας.

Σέρτη μου, φιλτάτη μου, άνεφώνησεν, έκτείνων τους βραχίονας 
δπως τήν περιπτυ/θή, ένω έσπευδε προς αύτήν.
, Αλλ’ ή Σέρτη λαβοϋσα άμφοτέρας τάς χειράς του έμπόδισε τήν 

περίπτυξη/, και τάς έθλιψεν έπανειλημμένως έπϊ των χειλέων της, λέ- 
γουσα, ενω δάκρυα άνέβλυζον έκ τών οφθαλμών της, καί ήσθάνετο 
εαυτην λίαν ασθενή.
,  Πάτερ, έπιστρέφω, ή άσωτος θυγάτηρ· άμφεβάλλω άν θά σφά- 
? Τ6 ξ°ν !Α° σ>(θν τ°ν σιτευτδν δ ι’ έμέ, καθήσατε σας παρακαλώ. Ναί, 

είμαι ασθενής, άλλά. . . δέν είνε τοϋτο μόνον. Έκάθησε λοιπόν δ 
ε?Τΐμεριος καϊ ή Σέρτη παρ’ αΰτώ.

Κ ,  Η  θεία Γρέϋ διέμενεν εις μαγευτικδν μικρδν χωρίον τής Ούαλ- 
ΡΑ**ςηθνομαζόμενον, ή γραφόμενον, διότι μόνον οί έν αύτώ γεννηθέν- 

ήδύναντο νά τδ προφέρωσι, Λάϊχνλη. Ά λ λ ’ δ'μως ή ώραία της 
ρ*Μοικια, περικυκλουμένη άπδ περιποιημένους άγρούς και έχουσα δ- 
μ*ισθεν τους Οΰαλλείους λόφους, ήτο γνωστή ύπδ τδ ονομα «Γλυκά-

Νερά" ή δέ θεία Γρέϋ ήτο κομψή παλαιας έποχής γραία μέ δροσεράς 
παρειάς, και μέ ’ιδίαν θέλησιν, ώς ε’ίδομεν προηγουμένως.

Τή  ήσαν άπαραίτητοι, μέλαιναι μεταξωτά! έσθήτις, λευκή εκ μου- 
σελίνης έμπροσθέλλα, λευκόν περιλαίμιον, λευκδς έκ τριχάπτου  ̂ κε- 
κρύιραλος και μακρά χειρόκτια άνευ δακτύλων δστις εβλεπεν αυτήν 
καθημένην έν τή αιθούση της πλησίον τής ύελωτής θύρας, ητις ήνοί- 
γετο εις τούς άγρούς, ένόμιζεν έαυτδν οπισθοδρομοΰντα ενα περίπου 
αιώνα.

Α ί λευκαί, λεπταί, γηραιαι και δ'μως κομψά! είσέτι χεΤρες της, εΐ£· 
γάζοντο, ένω έπιφωνήματα έξήρχοντο άπδ τά μειδιώντα χείλη της.

«Α ι καλά, . . . ’Εγώ  ποτέ δέν θά τό ήλπιζον . . , Ού' ε καν να 
τδ σχεφθώ τώρα, κατόπιν τόσου χρόνου ! . . .

"Οτε αίφνης ή θύρα ηνοίχθ η, και είσήλθε κάποιος μετα οισταγμοΰ* 
ή θεία Γρέϋ άνέβλεψε διά μέσου τών χρυσών διόπτρων της, και α-
φηκε κραυγήν.

_ ' C V.Τ·ΊΛ !

λησε νά τήν έναγκαλισθή, ώς είχε ζητήσει και ο εφημέριος, αλλ η 
Σέρτη τήν έμπόδισεν έπίσης.

— "Ο χι άκόμη, θείτσα, τή είπεν ίσως όταν άκούσητε ο,τι έχω νά 
σάς είπω, δέν θά έπιθυμήτε πλέον να μ εναγκαλισθήτε, αλλ απ ε
ναντίας, πιθανόν νά μέ διώξητε, και νά μοϊ κλείσητε την θύραν σας.

— Ζέρτη ! Θεέ μου. Θεέ μου, άλλ ’ είσαι ώς φάσμα! δ γάμος δέν 
σέ ωφέλησε' μήπως άφησες τον σύζυγόν σου ;

— Θείτσϊ δέν είμαι ύπχνδρευμένη. δχι- ουδεποτε ημην.^
—  Δέν είσαι ύπχνδρευμένη; έφώνησεν η γραία κυρία οπισθοορο- 

μοΰσα. Δέν είσαι ύπχνδρευμένη, ένω μοϋ έγραψες καί μου ελεγες^. . .
—  Ό χ ι δτι ύπαγδρεύθην, διέκοψεν ή Σερτη· δμολογώ,οτι τό σφαλμα 

μου ήτον έπίσης μέγα, διότι σας ηπχτησα εις τρόπον ωστε να πι- 
στεύσητε, δτι ένυμφεύθην· μία φίλη μου ητις εγνωριζεν ολα, υπχν-



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΪΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ Β VAEP1ANH
Σήμερον την §στ;έρχν δίδεται εις την αίθουσαν του 'Ομίλου των Φιλομούσων 

μουσική Έσπερις τής συμπαθου; χαλλιτέχνιδος δος Βαλεριάνη Τής Ισπερί- 
δοςταύτη; θά μετάσχωσιν οι κ. κ. Σπινέλης, Γουίδας και άλλοι δεδοκιμασμέ- 
νοι τής πόλεώς μας μουσικοί, εν ω ή δεσπινίς Βαλεριάνη θά συγκινήση]πάλιν 
μέ τό γλυκό και τεχνικόν άσμά της τό πολυπληθές κοινόν, όπερ θά τιμήση την 
ν̂ αν και τά άριστα προοιωνιζομένην καλλιτέχνιδα.

Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΕΣ Χ Η Σ
Την παρελθοΰσαν Κυριακήν Ιτελέσθησαν επισήμως τά εγκαίνια τής Φοιτη

τικής Λέσχης. Τόν πανηγυρικόν τής ημέρας εξεφώνησεν ό καθηγητής του Πα
νεπιστημίου κ. Λάμπρος, όσης εξήρε τήν σημασίαν τοιούτου ιδρύματος, διά 
τους φοιτητάς.

Και αληθώς είναι άξιοι θερμών συγχαρητηρίων οί σχόντες τήν πρωτοβου
λίαν τής συστάσεως τής λέσχης ταύτης κ. κ. φοιτηταί. *Η Πανεπιστημιακή 
νεολαία αποτελεί Εν είδος αριστοκρατίας τού πνεύματος εν τω τόπω και δεν 
πρέπει κατ’ ούδένα λόγον νά συμφύρηται μετ’ ανθρώπων πάσης προελεύσεως 
και περιωπής.

Ή μέχρι σήμερον έλλειψις ειδικού συγκεντρωτηρίου κατ' ανάγκην συνεπή- 
γετο τ· άτοπον τούτο, καί πολλοί φοιτηται ζώντες ενταύθα μακράν των οικο
γενειών των ήδικούντο μεγάλως συχνάζοντες εις καφενεία καί άποκτώντες συ- 
νηθείας όχι πάντοτε ευχάριστους καί λυσιτελείς δι* δ προωρίζοντο έπιστημονι- 
κόν στάδιον.

Έν τή Φοιτητική Λέσχη ή μετά συμφοιτητών συναναστροφή καί ή κατ’ α
νάγκην εις φιλολογικά καί επιστημονικά ζητήματα ένασχόλησις θά συμπληροΐ 
τό έογον τού Πανεπιστημίου, θά τηρή δε άμείωτον πάντοτε τό γόητρον τού 
φοιτητού, εις τό εόελπι μέλλον τού οποίου ή πατρίς συγκεντροΐ πάσαν τών 
Ιθνικών ιδεών και πόθων της τήν πραγματοποίησιν.

τά ζητηθέντα. —Καν Ν. Σ.Β ό λ ο ν .  Ή δημοσίευσις άρχεται άπό τού προσε·/ουν 
φύλλου.—Καν Φ. Η* Μ. * Α γ χ £ α λ ο ν .  Ένεγράφητε. Άποστείλατε αντίτιμο 
εις Βουλγαοικόν χαρτονόμισμα εντός συστημένης έπιστολής. — Καν. Αγγ. Ν· 
Ν. Κ ρ α Ι ' ώ β α ν .  Έλήφθησαν Εύχαριστούμεν Γνωρίζετε τήν νύν διαμονήν 
τής κ. Κο. Πρ. θά μέ ύποχρεώσητε, σημειούσά μοι αυτήν.—Καν. Α. Μ. Α· 
Γ ά β ρ ο β ο ν .  ’Έχετε αποδείξεις τών Ιν λόγω ετών ; Καί εν τοιαύτη περιστώσεί 
ποιοι είναι οι αριθμοί των; Ή του 94 Ιπληρώθη προς τήν εν Βάρνη άνταπο- 
κρίτριαν μας; — Καν Β. 11. Πάτρας. Έλήΰθησαν. Εύχαριστούμεν. Δημοσι
εύεται μόνον τό α' μέρος.—Κον Δ.Χρ. A. T u rn o  -  S e v e r iu .  Συνδρομαί 
93 καί 94 καί άντίτιμον ημερολογίου ελήφθη. Εύχαριστούμεν.—Καν Εύ. Γ. 
Θ. Dóxt. Σάς εύ/αριστούμεν θερμώς διά καλού; καί ενισχυτικούς λόγους. 
Χρήματα έλήφθησαν —Καν Ε.Ν. Δρ. Σ ύ ρ ο ν  Ελπίζω ότι έλήφθησαν πάντα 
τά ζητούμενα. Εύ/αριστούμεν δι’ εύγενή φροντίδα.—Κον Κ. Π. Τ ά ν τ α ν .  
’Έχετε δίκαιον. Συνδρομή σας 95 έλήφθη Εύχαριστούμεν.—Δα Ε. Άν. 
’Α θ ή ν α ς .  Διόιι ήτο άπαισίως σπαρακτικόν Διατί νά Λτιγράφη ή νεότης τόσας 
άπαισίας τού πόνου καί τής οδύνης εικόνας; Δέν άρκεΐ ότι τας ζώμεν.—Καν 
Μ. Π. Μ ή λ ο ν .  Άντίτιμον ημερολογίων έλήφθη* θερμάς ευχαριστίας δι1 εύγενή 
φροντίδα. —Κον. Π Δ. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  Συνδρομαί σας έλήφθησαν. Αποδεί
ξεις άποστέλλονται. Εύχαριστούμεν. — Καν Β. I Δρ. Κ ) π ο λ ι ν .  Φρ. γρ. 16 
έλήφθησαν. Εύχαριστούμεν.— Κθν Α. Μ. NC h ib iil-e l I v a iia te r . Ένεγρά
φητε· φύλλα άτεστάλησαν. Άντίτιμον συνδρομής έλήφθη.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Β. Β. Β. Κ ι σ σ ό ν .  Επιστολή σας μετά δρ. 16 έλήφθη. Σάς εύχαρι- 

στούμεν διά τήν εύγενή φροντίδα. Ζητούμενα άποστέλλονται. — Καν Φ. Λ. 
Σ έ λ ι μ ν ο ν .  ΉμεΤς ούδέν έλάβομεν. Είχεν άποσταλή διά συστημένης έπιστο- 
λής; — Καν Μ. Ζ. Φ ι λ ί π π ο ύ π ο λ ί ν .  Φρ. χρ. 16 έλήφθησαν Εύχαοιστού- 
μεν δΓ εύγενή προθυμίαν. — Καν Ε. Α. Μ ε ρ σ ί ν α ν .  Άλλα τότε διατί δέν έπε- 
στρέψατε τά πρώτα ληφθέντα ; Όπως δήποτε σάς στέλλομεν ζητούμενα καί 
άναμένομεν άντίτιμον.—Κον Α. Κ. Α Β ο ρ δ ο σ ά ν η  Έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στούμεν.Συμμορφούμεθαόδηγίαις σας. — Κον. Η. Π. P il ia  P e t r e  Kxöjon- 
ρεΐτε 1893 καί 1894 —Καν Α. Κ* Μ. Κ α β ά λ λ α ν .  Έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στούμεν. — Καν. E. Ν.Μ α δ ρ ί τ η ν . Δέν είναι εύκο'ον νά εύρεθή μεταφραστής, 
πολύ δέ όλιγώτερον μεταφράστρια.Καν Αίκ. Μ . Τ α ΐ γ ά ν ι ο ν .  Έστείλαμεν πάντα

ΓΑΑΑ,ΚΤΟΠίΙΑΕΙΟΝ Γ .  Β Ο Γ Λ Γ Α Ρ Η
Π αρά  τά Χ α ν τ ε ΐ α , ν π ο  το  ζ εΥ οό οχ εΊ ογ  η  ΒΟΙΩΤΙΑ

'Η θεραπεία τοϋ γάλακτος είναι εις την ήμερησίαν διάταζιν. 
Το γάλα είναι ή αληθής πανάκεια διά τά  παιδιά, τάς γυναί
κας και τούς ανδρας πάοης ηλικίας. ’Αναιμικοί, καχεκτικοί, 
πάσχοντες άπδ παθήσεις του λαιμού, τού στομάχου, των νε
φρών, τών έντερων, νευρασθενικοί η καί άπλώς νευρικοί, δλοι 
θεραπεύονται διά του γάλακτος. Τά μικρά μέχρι τού δεκάτου 
έτους της ηλικίας των πρεπει νά πίνουν χάριν της υγείας των 
τουλάχιστον ήμίσειαν οκάν γάλακτος την ημέραν.

’Αλλά ΐνα το γάλα ώφελή, ανάγκη νά είναι άγνον, αρωματι
κόν, άδολον, εύγευστον Καί τοιούτον μονον το παρά τά Χαυ- 
τεΐα ΓαλακτοπωλεΤον τού κ. Δ. Β ούλγαρη, το ΰπο το ξενο
δοχείο ν ή Β ο ιω τ ία  κείμενον δύναται νά προμηθευση.

Τό πρόβατά του καί αί αγελάδες του διαιτώνται ε’.ς τον Υ
μηττόν. Διά τούτο τό γάλα του αποπνέει όλον τό άρωμα τού 
θυμαριού καί όλην τη'’ γλυκυτητα τών άνθεων τού αγρού.

Τό μέλι του επίσης τού ‘Υμηττού είναι άπαράμιλλον ως 
καί οί ύ,ουκουμάδες καί ή μπουγάτσα, ην ειδικός τεχνίτης έ ι  
Κων)πόλεως κατασκευάζει. “Ολα αυτά εις τιμάς ευθη^οτάτας.

δρεύθη τον δόχτορα Νιδερσόλ, καί έγώ άπήλθον μ ετ ’ αυτών εις 
'Ινδίας.

— Δέν είσαι ΰπανδρευμένη ; μέ ήπάτησας ! έκραύγασε μανιωδώς ή 
γραία κυρία, μ ’ ένεπαίξατε; διατί;

—  Χάριν τής Κόντης, θεία' σκεφθήτε, ότι καί υμείς κατά τινα τρό
πον τήν ήπατήσατε’ ή ταλαίπωρος κόρη έπασχεν, ύπέφερε καί επο
μένως ή ζωή της ήτο άθλια δθεν, κατόπιν μεγάλης καί όδυνηράς μετα 
τής συνειδήσεώς μου πάλης, έγώ ήτις συνησθανό/ην, ότι χαίτοι α- 
κουσίως. ήμην ή αιτία τής δυστυχίας της, διέπραςα τό"σφάλμα να σας 
άπατήσω, δια νά ΰπανδρευθή ή Κόννη. “Οσον δι' έμαυτήν, γνωρί
ζετε, ότι ουδέποτε ήθελον δ εχθ ήτιπ α ρ ’ υμών, θά έφύλαττον δέ τό 
μυστικόν μου μέχρι του θανάτου μου, μόνον καί μόνον διά την ευτυ
χίαν τής Κόννης. Τώρα δύνανται, καί θέλουσι σας αποδώσει, παν ό,τι 
αδίκως ’έλαβον, έν άγνοια των, διότι και έκείνοι έπίσης ήπατήθησαν. 
Μόνη έγώ έπταισα, μόνη πρέπει νά υποφέρω.

—  Αυτά είνε ολα; ήρώτησεν ή γραϊα κυρία, τότον τρέμουσα, ώ
στε ό κεχρΰφαλός της έφριττεν όλος.

— "Ολα; Μάλιστα’ δέν άρκοϋσι θεία ; έγώ τά ευρίσκω παραπολλά' 
καί πιστεΰσατέ με, συναισθάνομαι τοσοϋτον, τό δίκαιον τής οργής σας, 
ώστε δέν τολμώ καν νά σας ζητήσω συγγνώμην.

—  Θά ήτον ανωφελές, πήγαι ε ! τή είπε δεικνύουσα τήν θύραν.
—  Δέν σας κατακρίνω θεία, άξια πάσχω.
Έστρ'άφη όπως αναχώρηση, ότε θόρυβος ε’ις τό παράθυρον την 

έκαμε ν ’ άποβλέψη πρός εκείνο τό μέρος’ έκεΐ δέ, ΐστατο ατενίζων 
αΰτάς, κύριος τριακοντούτης περίπου, ήλιοκαής καί ωραίος, δν ιδοϋσα 
ή θεία Γρέϋ άνεφώνησε θριαμβευτικούς:

—  Μάλιστα, ίδοό αυτός, ό ανεψιός τοϋ αγαπητού μου’ δέν απε- 
θανε, δέν έπνίγη, άλλ ’ έπανήλθεν εις τήν πατρίδα. Ό  ανεψιός μου, 
όσης, έπειδή άναχωρήσασα αμέσως, άφοΰ άνέφερον αί έφημερίδες ότι 
έπνίγη, δέν έλάμβανον τάς έπί μήνας στελλομένας έπιστολάς του, ένό-

μισεν ότι δέν ήθελον νά τώ γράψω, διότι ειχομεν μικραν δυσαρέ
σκειαν πριν αναχώρηση, ώστε έμεινεν εις τήν Βραζιλίαν έως ού απέ
κτησε μικράν περιουσίαν, καί τώρα ήλθε νά μ ’ εΰρη. Ναι, δέν εχω 
ανάγκην ν ’ αναζητώ πρόσωπα όπως άφήσω τά χρήματά μου Πήγαινε.

—  Θείτσα, χαίρω πολύ, παρά πολύ, είπεν ή Σέρτη, ήτις αισθανό
μενη ότι ΰπέστη πλείονα τών δυνάμεων της, έστραφη οπως υπακουση, 
άλλά κατ’ έχείνην τήν στιγμήν τή έπήλθε σκοτοδινίασις, καί ατωλεσε 
τάς αισθήσεις.

—  Τήν έιρόνευσα ! έκραύγασεν ή θεία Γρέϋ, όρμώσα πρός την κα- 
ταπεσοΰσαν ανεψιάν της. Τ ί  κτήνος όπου είμαι ! είνε πληρης αυτα- 
παρνήσεως, και ή καλλιτέρα νεανις όπου υπήρξε ποτε. Ιάκωβε, 
’Ιάκωβε, βοήθειαν !

’Α λλ ’ έκείνος ήτο ήδη έπί τό ’έργον, μετα μεγάλης εκπληξεως ει- 
χεν εγείρει τήν κεφαλήν τής Σέρτης, παρακαλών την θειαν Γρεϋ ν* 
φέρη ΰδωρ.

Έπηκολούθησε μακρά ασθένεια τής Σέρτης, και δέν ηδύναντο να 
τήν μεταφέρωσιν άπό τής θείας Γρέϋ. Ένόμισαν μαλιστα, οτι θ απε- 
θνησκε, άλλά δέν άπέθανε’ ή υγεία της ήρχισε νά βελτιοΰται, καί ότε 
κατέστη αρκούντως ισχυρά, περιεφέρετο εις τάς ρωμαντικας Ούαλλει- 
ους τοποθεσίας, στηριζομένη έπί τοϋ βραχίονος τοϋ ’Ιακώβου. Μετα 
τινας μήνας γάμος έτελέσθη έν τή μικρά Προτεσταντική εκκλησιφ, 
ό’τε δέ ό νυμφίος ήθέλησε ν ’ άσπασθή τήν ευτυχή νύμφην, ή 9ει* 
Γρέϋ γελώσα προέβη λέγουσα ’. «Πρώτη ή μεγάλη».

(Έκ τοϋ Άγγλιχοΰ) A . Α .

Π Ι Ν Α Ξ  Τ Ο Ν  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

T O T  Η .  Ε Τ Ο Τ Σ  Τ Η Σ  “ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν . .

Α Ρ ΙΘ . 342.
Ή  έπέτειος τής « ’Έφημερίδος τών Κυριών». "Ετος Η ' .  — Σύγχρο

νοι "Ελληνες ποιηταί. Διονύσιος Σολωμός Γ ' . — Μαρία Γ .  Υψηλάν- 
του Β ’ . — ’Α π ’ ’Αθηνών ε’ις Σικάγον. ‘ Ημερολόγιον Έλληνίδος τα- 
ξειδμότιδος.— Γυναικείος κόσμος.— "Ανθη τής έποχής.Αί Μαργαρΐται.

Α Ρ Ιβ .  3 4 3 .'
Αί Έλληνίδες εις τό Πολυτεχνεΐον. — Ή  δεχαετηρίς τοϋ «Ρω- 

Ιΐηοΰ». — Κυριακοΰλα Κριεζή Α ' .  —  Σύγχρονοι “ Ελληνες ποιηται. 
Γολωμός Δ ' . — Ή  Βασίλισσα καί τό Κυριάκόν Σχολεΐον. —  Ά π  
’Αθηνών εις Σικάγον. ‘Ημερολόγιον Έλληνίδβς ταξειδιώτιδος Κ Η  .
— ‘Εστία καί Έσπερις Σιγάλα .— Στρατιωτική "Ενωσις.

ΑΡΤίδί 344.
Ή  φιλανθρωπία εις τα Σχολεία. Α ί φίλαι τής Μόσχως. Επιστολή 

αΰτών πρός τήν πρόεδρον τοϋ ’Ασύλου τών Ανιάτων.— Κυριακουλα 
Κριεζή Β ' .  — “Ελληνες ποιηταί. Κάλβος— ’Α π ’ ’Αθηνών εις Σ ικά 
γον. ‘Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. —  Καλλιτεχνικαι εσπε
ρίδες.

Α Ρ ΙΘ . 345.
■ Έπετηρΐς μνημοσύνου. Μόσχα Τζαβέλλα. —  Σύγχρονοι Ελληνες 
ποιηταί. Κάλβος Γ ' .  —  ‘ Η ζωή διά τήν πατρίδα, ή τιμή δΓ έμ έ .—  
’Απ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. ‘ Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος 
Λ ’ .— Ή  25η Μαρτίου.— Μουσικαί έντυπώσεις. —  ’Ανάγνωσμα. — 
Γυναικείος Κόσμος.

Α Ρ ΙΘ . 346.
‘Ο «Παρνασσός» υπέρ τής μορφώσεως τών Γυναικών.— Σύγχρονο 

Έλληνες ποιηταί. Τερτσέτης. —  ‘Υγιεινή καί καλλονή τής γυναικός
— Εφευρέσεις καί έπινοήσεις γυναικών.— Στο Λεύκωμα σου. — Μου- 
σικαί έντυπώσεις— ’Α π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. Ημερολόγιον Ελλη- 
νίδος ταξειδιώτιδος Λ Β ' . — Γυναικείος κόσμος. —  Εξετάσεις Κυριάκού 
Σχολείου.— Παιδική φιλανθρωπία.

Α Ρ ΙΘ . 347.
Τό μορφωτήριον τών θυγατέρων τοϋ Λαοΰ. Επ ιστολή  μαθητριών 

Χίλλ. — Σύγχρονοι Έ λλ η ν ες  -ποιηταί. ’Ιούλιος Τυπάλδος. — Μελέτη 
έπί τής πολιτικής καταστάσεως τής Γυναικός— ’Α π ’ ’Αθηνών εις Σ ι-  
κάγον. Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος Λ Β ' .  —-‘Υγιεινή καί 
καλλονή τής Γυναικός.— Καλλιτεχνία.— Δώρα διά τάς εξετάσεις τών 
μαθητριών τοϋ Κυριάκού Σχολείου.

— ‘Υγ ιεινή  τής καλλονής.— Α ί Έλληνίδες υπέρ τών σεισμοπλήκτων.
— Ε ’ικοσιπενταετηρίς τοϋ γραμματέως τοϋ Συλλόγου «Παρνασσοΰ».
Τά  Φάληρα— ‘ II συναυλία τής Φιλαρμονικής.

Α Ρ ΙΘ . 353.
Α ί γυναίκες τής Γαλλίας υπέρ τών σεισμοπλήκτων. — Σύγχρονοι 

Έ λλη νες  ποιηταί. Ή λίας Τανταλίδης. — Τά  όνειρα.— ’Α π ” Αθηνών 
εις Σικάγον. ‘ Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. —  Κακαί εςεις. 
Βλασφημίαι— Ή  σιγή (ποίημα). — Παιδικόν δελτίον.—  Ή  Φράουλα.

Α Ρ ΙΘ . 354.
Τό Νέον Πνεΰμα.— Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί.— Γυναικεία δρα- 

σις έν ’Α γ γ λ ία — ’Α π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. ‘Ημερολόγιον Έ λ λ η 
νίδος ταξειδιώτιδος.—  ‘ Η εορτή τών κυριών υπέρ τών σεισμοπλήκτων 
‘Υγ ιεινή  καί καλλονή τής γυναικός.

Α Ρ ΙΘ . 355.
Τά  θύματα τής έποχής. — Σύγχρονοι Έ λλη νες  ποιηται. ^Αλέξαν

δρος Σοϋτσος.— ’ Α π ’ 'Αθηνών εις Σικάγον. ‘ Ημερολόγιον Ελλη νι- 
δος ταξειδιώτιδος. —  ‘Υγιεινή καί καλλονή τής γυναικός. Πρόσωπον 
Δ ' .  — Έ γ ώ  διαβάζω γαλλικά.— ‘ Ο σιδηροΰς άρχικαγκελλάριος καί at 
γυναίκες. - ’Από Μασσαλίας εις Πειραια. -  ’Εξετάσεις.— Υ π έρ  τών 
σεισμοπλήκτων.

Α Ρ ΙΘ . 856.
Τά θύματα τής^έποχής Β ' .  — Σύγχρονοι Ελληνες ποιηται. Α 

λέξανδρος Σοϋτσος. — Α ί γυναίκες εις τό Salon τών Ήλυσίων Π ε
δίων.— Παυλίνα δέ Μελών.— ’Α π ’ ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολό- 
γιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. — Τά  μαθήματα τών Κυριών τοϋ Σ υ λ
λόγου «Παρνασσοΰ.»— ‘ Η  τελετή τής Πεντηκοστής έν τώ ναώ τοϋ 
άγί»υ Νικολάου. —  ’Εξετάσεις.

Α Ρ ΙΘ . 357.
Τά  θύματα τής έποχής Γ ' . — Μία ήρωίς.— Α π ’ Αθηνών εις Σ ι 

κάγον. Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. — Οί σύγχρονοι Ε λ 
ληνες ποιηταί. Παναγιώτης Σοϋτσος.— Εικών Ιησοΰ τοϋ Ναζωραίου. 
—  ’Εξετάσεις.— Οί κερδήσαντες αριθμοί τοϋ λαχείου τοϋ Ημερολο
γίου τής «Έφημερίδος τών Κυριών».

Α Ρ ΙΘ . 358. .
Τά θύματα τής έποχής Δ ' .— Σύγχρονοι “ Ελληνες ποιηται. Πανα- 
' ____  ν  ~  1 Α Δ - p« — ’ Λ-τγ* *AAyiví7>v Etc Σίικχ-

Α Ρ ΙΘ . 348.
Χριστός Ά ν έσ τη .— Α ί καταστροφαί τών σεισμών. Επικλησις προς 

τάς Έλλττνίδας. — Εύννοονοι "Ελλιπνες ποιτιταί. Λασκαράτος. — Τ ί  γί-τας Έλληνίδας. — Σύγχρονοι “ Ελληνες ποιηταί. Λασκαράτος. — Τ ί γί 
νεται εις τό Κυριάκόν Σχολεΐον.—  Μελέτη έπί τών δικαιωμάτων τής 
Γυναικός.— Πρός τάς νέας μητέρας.—  ’Εξετάσεις Κυριακοΰ Σχολείου.

γιώτης Σοϋτσος. ’Αλέξανδρος Ρα γκαβής.— Απ Αθηνών εις 
γον. ‘ Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος Μ . Το τελευταΐον κη- 
ρίον. — “Αλγους κραυγή. —  ‘Υπομονή α ' .—  Εξετάσεις. Παρθεναγω- 
γείον Μαρίας Β ελή .

Α Ρ ΙΘ . 359.
Τά θύματα τής έποχής Ε ' · — Σύγχρονοι Ελληνες ποιηται. Ακε-

Α Ρ ΙΘ  349.
Επωφελείς νεωτερισμοί.— Σύγχρονοι “ Ελληνες ποιηται.— Μελετη 

επί τών Γυναικείων Δικαιωμάτων. — Εκδρομή εις Ολυμπίαν.

Y

Α Ρ ΙΘ . 350.
Αί Έλληνίδες υπέρ τών σεισμοπλήκτων. —  Σύγχρονοι “ Ελληνες 

ποιηταί. Σχολή Κ)πόλεως — ‘Η  κ . ’ Ισαβέλλα Βοζελώ ιππότης τής 
Λεγεώνος τής τ ιμ ής .—  Εκδρομή εις Όλυτπίαν Β  . —  Η θρησκεία, 
τά σχολεία και ιεροκήρυκες. — 'Η  δεκαετηρίς τοϋ «Ρωμηοΰ». Τό 

i Ασυλον τών ’Ανιάτων.
Α Ρ ΙΘ . 351.

θέσιν διά τούς άνδρας.— Σύγχρονοι 'Έλληνες ποιηταί. Ρίζος Ν ε
ρουλός.— ‘ Η Μεγάλη Παρασκευή πέραν τής Ελλά δ ο ς .— Καί άλλαι 
ευεργετικαί μαθήτριαι. —  ’Εκδρομή εις Ολυμπίαν. —  Ή  δεσποινίς 
Καλλισπέρη έπί τής Άκροπόλεως. — ’Απομνημονεύματα Ραγχαβή.

At θεωρίαι τοϋ κ. Λυκόρτα.—  ’Ανάγνωσμα Λαμπρίδου.— Η Ε λ 
ληνική άτμοπλοια — Συναυλία τοϋ ‘ Ομίλου τών Φιλομούσων ΰπερ τών 
«εισμοπλήκτων.— Κρητικοί γάμοι.

Α Ρ ΙΘ . 352.
Θέσιν διά τούς άνδρας Β ’ . — Σύγχρονοι “ Ελληνες ποιηταί.Χρηστό- 

πουλος.— Α ί έν Ρουμανία Έ λλη ν ίδ ες .—  ’Α π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. 
ί  · Ιίμερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.— Μνημόσυνον ενός ποιητοΰ.

’Εκδρομή εις Τατόϊον.—  ’ Ακαδημία Βιομηχανική κ α ι’Εμπορική.
Α Ρ ΙΘ . 360.

Τά  θύματα τής έποχής.— ’Α π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. Ήμερολό- 
γιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.— Σύγχοονοι “Ελληνες ποιηται. —  Χα ι
ρετισμός παρά διαφόροις λαοϊς.—  Υπομονή. Τα ανθη τής φιλίας.ρετισμός παρά διαφόροις λαοϊς.—  Υπομονή.
Γυναικεία Βιβλιοθήκη. — Φιλανθρωπικόν 'ίδρυμα εις άνάμνησιν τοϋ 
Καρνώ.

Α Ρ ΙΘ .-361.
Τά θύματα τής έποχής Ζ ' .— ’ Α π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. 'Ημερο

λόγιον Έλληνίδος ταςειδιό,τιδος Μ Γ '. — Σύγχρονοι “ Ελληνες ποιη- 
ταί.— Σχολή ’Αθηνών. — Ή  κληρονόμος. —  ‘ Ηλίου δύσις.

Α Ρ ΙΘ . 362 .
Εν ό ς  μηνός άδεια.— Σ',γχρονοι Έλληνες ποιηταί.—  ’Εντυπώσεις 

σεισμοπλήκτου κυρίας.— ‘Η  θεραπευτική δύναμις τής μουσικής — Καί 
άλλη φοιτήτρια τής ιατρικής.— Τό μειοιαμα και το δάκρυ.· - Η  Δ ιε
θνής Βιβλιοθήκη.

Α Ρ ΙΘ . 363.
‘ Ο μήν τής νέας ζωής. —  Α ί εν Ρουμανία Ελληνιοες και δ κ ·



Λαμπρίδης.— Α π ’ ’Αθηνών εις Λουτράκι. —  Παρθεναγωγείου Χ ίλ λ .
— Γυναίκες ιατροί. Πριγκήπισσα περί νοσοκόμων.Παράδοξοι ςκδριμχί.

Α Ρ ΙΘ . 364.
Ό  πλειστηριασμός των ιδιωτικών έκπαιδευτηρίων^μας.—  'Ο  κ .Λ α μ 

πρίδης καί αί εν Ρουμανία Ελληνιδες Β  . Απ Αθηνών εις Λου
τράκι Β \  Γυνή ήρωίς.— Μητέρες καί παιδιά.— Γυναικεϊις κόσμος.

Α Ρ ΙΘ . 365.
Τά  καθήκοντα τής γυναικός προς τήν Πατρίδα.— Αί γυναίκες^ κα- 

θηγήτριαι.— Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί.— Είς_ Λουτράκι.— 1Τά αρώ
ματα.— Μητέρες καί παιδία.— Μαθήματα δΓ αλληλογραφίας. —  Α ί 
Γυναίκες καί το ποδήλατον.

Α Ρ ΙΘ . 366.
Ή  τελευταία λέξις του ληστρικού δράματος καί οι' ηθικοί ύπεύθυ- 

ν0[.— Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί. — Μητρικόν ένστικτον.^ —  Ά π ’ 
’Αθηνών εις Σικάγον. ‘ Ημερολόγιου Έλληνίδος ταξειδιώτιδος Μ Δ '. 
 ' I I  άγάπη.— Το Λουτράκι.— 'Υπέρ του Νοσοκομείου τών’Ανιάτων.

Α Ρ ΙΘ . 367.
Ή  κ. de G ira rd in  περί γυναικός. Χαρακτηρισμός τής γυναικός.—  

"Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί. — ' I I  βασίλισσα ’Ελισάβετ.—  Έ ν  Ά ν -  
9(5Vt .— Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. 'Ημερολόγιον 'Ελληνίδος ταξει- 
διώτιδος Μ Ε '.  — Ή  κατάργησις τών πτερών. — Γυναικεία κίνησις έν 
’ Ιαπωνία.

Α Ρ ΙΘ . 368.
’Αθηναϊκή γυναικεία βιβλιοθήκη. Γυναίκες καί Β ιβλ ία .— Σύγχρο

νοι "Ελληνες ποιηταί.— Ή  γυνή έν ’ Ιαπωνία.’Ανατροφή καί έκπαί- 
δευσις τής Ίαπωνίδος. —  Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. ’Ημερολόγιον 
Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.— Σκύλλις καί "Υδνα. — Πλύσις άσπρορρού- 
χων.—  ’Εγκαίνια Γαλλικού Παρθεναγωγείου.— ΓυναικεϊοςΚόσμος.

Α Ρ ΙΘ . 369.
'Η  ευτυχία έν τή άγάπη.— Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί.— 'Η^γυνή 

έν ’Ιαπωνία ύπό Μοτουποη Σεζώ . Ή  μικρά άνθοπώλις. — Ά π ’ Α 
θηνών εις Σικάγον. 'Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.— Ευερ
γετική Συναυλία κυριών έν Χίω  Άνταπόκρισις.—  Εύεργ-ετική υπέρ 
τού Ασύλου τών έργατίδων και υπηρετριών.

Α Ρ ΙΘ . 370.
'Ο  Τσάρος άπέθανε.—  Σύγχρονοι Έ λλη ν ες  ποιηταί. — «Σύλλογος 

Π α ρ ν α σ σ ό ς  ».Μαθήματα διά κυρίας.— 'Η  Γυνή έν ’ Ιαπωνία.—  Η  ά
γάπη έν τή φιλανθρωπία. Ευεργετική έορτη. Ανάμνησις (ποίημα).
 Ά π ’ ’Αθηνών εις Σικάγον. 'Ημερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτι-
δος.— Ευεργετική δράσις τού ’Ορφανοτροφείου X .  Κώστα.

Α Ρ ΙΘ . 371.
Α ί φιλόλογοι καί παιδαγωγοί μας. έκπατρίζονται. —  Σύγχρονοι 

"Ελληνες ποιηταί — 'Η  υπέρ τών άναρρωννυόντων φιλανθρωπική άγδ-
ρ χ ,  Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. Ημερολόγιον Ελληνίδος ταξειδιω-
τιδος Μ Θ '.= Τ ά  άκροαματικά μαθήματα τών Κυριών έν τώ Συλλόγω 
«Παρνασσω».— Γυναικείος Κοσμος.

Α Ρ ΙΘ . 372.
Α ί άριστεύσασαι φοιτήτριαι.— Σύγχρονοι Ελληνες ποιηταί.— Χ ι

μαιρικά όνειρα.— Ή  Σερεβίνα.— Ά π ’ Αθηνών εις Σικάγον. ‘ Η μ ε
ρολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.— Καλλιτεχνία καί θέατρον.—  ’Ε 
πιστολή περί ’Ορφανοτροφείου X . Κώστα.

Α Ρ ΙΘ  373.
'Η  φιλανθρωπία έορτάζουσα.— Σύγχρονοι Ελληνες ποιηταί. Τ ι-  

μαί εις τήν Μαρίαν Δεραίμ.— Ά π ’ Αθηνών _ εις Σικάγον. 'Ημερο
λόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος. —  Ή  έπιστολή. — Υ π έρ  τής ευεργε
τικής άγορας.

Α Ρ ΙΘ . 374.
Κυρίαι έξωραίζουσαι ναόν — Σύγχρονοι Ελληνες ποιηταί. - Η 

τών άλ)ων ευτυχία.— Α π ’ Αθηνών εις Σικάγον 'Ημερολόγιον Έ λ 
ληνίδος ταξειδιώτιδος.—  Γυναικεΐαι εκλογαι. I I  σύζυγος τού Ια 
κώβου.— Λογοδοσία τής φιλανθρωπικής εορτής. Ευεργετική παρα- 
στασις ύπέρ του Άσυλου των Ανίατων.

Α Ρ ΙΘ . 375. ^
Μία συγκινητικωτάτη έπέτειος.— Σύγχρονοι Ελληνες ποιηταί.—  

Τί> Ήράνθεμον*— Ά π ’ Αθηνών ε’ις Σικάγον. 'Ημερολόγιον Έ λ λ η 
νίδος ταξειδιώτιδος. — 'Η  ευεργετική άγορά τού Ασύλου τού Άγιου 
Γεω ργίου.— Μνημόσυνου υπέρ τού Τσάρου.— Γυναικείος κόσμος.

Α Ρ ΙΘ . 376.
Τ ί  κάμνουν αί Έλληνίδες. — Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί. —  Ή *  

ράνθεμον.— Λόγος Π :  άρχ. Καββαθα, έκφωνηθείς έν τώ Άσύλω τών 
Έργατίδων κατά τήν έπέτειον αυτού.—  Θέατρον καί καλλιτεχνία. 
Προς τάς συνδραμούσας ύπέρ τών σεισμοπλήκτων. Το Εφετεινον 
μας Ημερολόγιον.

Α ί θιασώτιδες τού κακού.— Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί. Επ ι
στολή προς μητέρα.— Μία μήτηρ.— Α ί φωναί των βρεφών.

Α Ρ ΙΘ  378.
Ή  έκ τών δώρων τού Νέου Έτο υς εύχαρίστησις. Σύγχρονοι 

"Ελληνες ποιηταί.— Τό Ιδανικόν — Ά π ' Αθηνών εις Σικάγον, 'Η 
μερολόγιον Έλληνίδος ταξειδιώτιδος.—  Έπιστολαί προς μητέρα.

Α Ρ ΙΘ . 379.
1894— 1895. Το νέον έτος καί τό παλαιόν. —  'Η  Κούκλα. Το ’Ι 

δανικόν Β ' . —  Τό παιδί τών Χριστουγένων. —  Ή  αγορα τού άγιου 
Γ  εωργίου.

Α Ρ ΙΘ . 380.
Τά έκθετα έν στερήσει.— Σύγχρονοι "Ελληνες ποιηταί. Επ ι τής 

ώραίας. -Έ π ισ τ ο λ α ί πρός μητέρα. — 'Η  άθανασία τής ψυχής. —  Η 
διεθνής Βιβλιοθήκη τών Κυριών συμπληρουμένη. —  Τό αποτέλεσμα 
τής άγορας τού άγιου Γεωργίου.

Α Ρ ΙΘ . 381.
’Εάν η σ α γ  χ α Μ ι χ ά . . . — Σύγχρονοι Έ λλη νες  ποιηταί.— Ή  πρώτη. 

Έ λλη ν ίς  Ιατρός. Μαρία Καλαποθάκη.—  Έ π ϊ  τοίς γάμ,οις των. — Τά 
Δικαιώματα τών Γυναικών έν τώ Γαλλικώ κοι^οβουλίω. —  I I  δυνα- 
μις τής άγάπης.— Τά έγκαίνια τού ’Εθνικού Γυμνάσιου.  ̂ Καλλιτε- 
χνική *Έχθεσις «Τυλλόγου Φιλομούσων».—  Εξετάσεις Εφηοειου. 
Ελληνικός Ναός εις Τζέρμπα Τύνιδος.

Α Ρ ΙΘ . 382.
Μία έπίσκεψις εις τάς γυναικείας φύλακας. Σύγχρονοι Ελληνες 

ποιηταί.— Διά τάς διασκεδαζούσας νεάνιδας.— ΙΤτωχό χαμομήλι. —■ 
Ποίημα.— Ή  κ . Ώ νέ. — 'Η  Βασίλισσα εις τό ’Άσυλον τών Ανία
των.— Δένδρον τού 'Ομίλου Αλεξάνδρας.

Α Ρ ΙΘ . 383.
Ά χ Μ ε ί ΐ  Π α ρ ά α χ ο ζ . — 'Η  Άπόκρεω καί οί παρ’ ήμίν μεταμφιε- 

σμοί Α ’ . — Ή  Γενεύη.— Ρουμανικαί διηγήσεις. 'Ο Πυρποληθεΐς βρά
χος. Έ κ  τών τής Κάρμεν Σύλβας. — 'Ο  θάνατος  ̂ τού Παράσχου.^ — 
Ποίημα τή δεσποινίδι. —  Περί πνευματικής δυνάμεως τού ανθρώπου 
καί τών αρμονιών αυτής. — Τό δέρμα και τό κάλλος. Γυναικείος 
Κόσμος.— Περί φυλακών καί φυλακισμένων.

Α Ρ ΙΘ . 384.
'Η  Άπόκρεω Β ' .  — Δέσπω Μπότση.— Γενεύη Β ' . — Πρός τήν Ά -  

φροδίτην — Ό  πυρποληθεΐς βράχος.—  Καί αί γυναίκες ύπέρ των Ο
λυμπιακών άγώνων. — "Οπου πταίουν οί άνδρες.—  Χειμών καί υγεία.

Α Ρ ΙΘ . 385
‘ Η Άπόκρεω άνά τάς αίθούσας. —  Ό  χορός τών εξήκοντα.— Περί 

δημοσίων άγώνων καί ιδία περί ’Ολυμπιακών.—  Γενεύη.—  Υπό τήν 
άκακίαν. — Έ κ  τού άτμοπλοίου. —  'Η  ευεργετική παραστασις τού 
Παρθεναγωγείου Μαρίας Β ελή .— 'Υγιεινή  τής Καλλονής.— Τά βλέ
φαρα καί αί βλεφαρίδες. —  'Η  πα άστασις τού Πρωτοτύπου Παρθε- 
ναγωγειου.

Α Ρ ΙΘ . 386.
Φοιτήτρια στασιάζουσα. —  'Η  Χάϊδω — Α ί γυναίκες εις τους Ολυμ

πιακούς άγώνας — 'Η  ευτυχία.— 'Η  δύναμις τής θρησκείας.— Τό χρυ
σάνθεμου.— Τό ρόδον σου.— Εο ρ τή  ύπέρ τού Κυριάκού Σχολείου.

Α Ρ ΙΘ . 387.
Τ ί  έννοούμεν γυναικείαν χειραφέτησιν.—  Μαρία Πετρεττίνη. Η 

γέννησις τού άνθρώτου.— Διεθνές Άσυλον παιδαγωγών καί διδασκα- 
λισσών.— Ή  ευτυχία Β '  (έκ τού Λέοντος Τολστόη).— Οί ’Ολυμπια
κοί άγώνες Γ ' . —  ’Η  ευεργετική δρασις τής Βιοτεχνικής Εταιρίας.

Σ Γ Ν Ε Ρ Γ Α Τ ΙΔ Ε Σ  ΤΗΣ “ ΕΦ Η Μ Ε ΡΙΔΟ Σ ΤΩΝ Κ Γ Ρ ΙΩ Ν ,,

Κ Α Τ Α  Τ Ο  Ε Τ Ο Σ  Ί 8 9 4

Σαπφώ Λεοντιάς.— Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. — Σωτηρία Ά λ ιμ -  
πέρτη. — Ειρήνη Ο’ικονομίδου. — Φλωρεντία Φουντουκλή.— Καλλιόπη 
Κινδύνη.—  Εύφρασία Κετσέα. — Κρυσταλλία Χρυσοβέργη. — Ξαν
θίππη Καλοστύπη. — Παρνασία Παλαμήδου. — Μαρία Γούση. — Ζωή 
Κοντογεωργίου. — Ά νθ η  Χ ·  Βασιλειαδου. Βασιλική ΚυριακιΟου. 
Μαρία Π ίπιζα.—  Τούλα Κόκκαλη. —  Αικατερίνη Δραμηλαράκη. — 
"Ολγα Κούζη.— Παναγιώτα Λιούρδη.— Φορμόζα Κοεν. Αικατερίνη 
Αλεξάνδρου.— Μαριάνθη Βάληνδα. — Κοραλία Ρουσελη. —  Κασσάν
δρα Βιτιάδου.— Ευτυχία Μονέν.—  Ελένη Ανδριοπουλου. Δέσποινα 

j Μιναλοπούλου. — Ματθίλδη Συνοδινοΰ. —  ’Ασπασία Σκορδέλη. —
* Μάρφα Ζημνοπούλου. — Μαρία Δέλμ (ιατρός). —  Αννα Παπαγογιαν 
' νάκη. — Μαρία Φιλιππίδου.— M ary D u w a l— Ά ν ν α  Σερουίου.—  Μα

ρία Α . Κωστοπούλου.— ’Ιωάννα Βασιλείου.— Κορνιλλία Α .Πρεβεζιω · 
του.— Δόμνα Θωμα. — Μαρία Δελφού — Σοφία Δούκα. — Μαρία Ο 
θωναίου.— Μαρία Τριανταφύλλου. —  Καλλιρρόη Παρρέν διευθύν.ρι®- 
καί άρχισυντάκτις.

ΑΡΙΘ. 377.


