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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΗΣ “ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ,,

ΕΤΟΣ Η ’.

Ή το  Μάρτιος καί τότε, ώς καί σήμερον. Ήμε'ρα θερμή μέ 
λευκόν πυρίπνουν ήλιον, μέ άέρα άρωματισμένον άπό τά  ϊα καί 
τά  ρόδα τής άνοίξεω;. Ή το Κυριακή, ήμε'ρα άγάπης καί χα 
ράς. Αί οδοί τής πόλεως έβριθον κόσμου ποικίλου, πάσης τά - 
ξεως καί περιωπής. Ή  πλατεία τοΰ Συντάγματος σημεΐον ώς 
πάντοτε μεγαλητε'ρας και έκλεκτοτέρας συγκεντρώσεως, άπε- 
τέλει έν γραφικώτατον μωσαϊκόν άνθρώπων. Δ ι’ όλους αυτούς, 
δΓ όλην τήν πόλιν ούδέν είχε τό καινοφανές, ούδέν τά άσύνη- 
θες, ούδέν τό έκτροπον ή ήμε'ρα αύτη.

Αί'φνης όλος έκείνος ό κόσμος, όλοι οί διαφόρων τάξεων καί 
ιδεών άνθρωποι αυτοί ε’.ς έν καί τά αύτά σημεΐον έστρεψαν 
τήν διάνοιαν των, μία καί ή αύτή τούς άπησχόλησεν ίδε'α καί 
σκέψις, ήν προεκάλεσαν αί διάτοροι κραυγαί μικρών άγυιοπαί- 
δων πωλητών.

Δεν ήτο λαχεϊον ύποσχόμενον κέρδη ύπέρογκα τό πω λού- 
^μενον, άλλ’ ούτε άθυρμάτιον μαγικόν. Δέν ήτο τουλάχιστον 
έφημερίς, άγγέλλουσα τήν πτώσιν 'Υπουργείου, ή τήν έκρηξιν 
μεγάλου τινός πολέμου. Ή το  άπλούστατα τά πρώτον φύλλον 
τής Έφημερίδος τών Κυρ ιών.

Ή το ή σάλπιγξ ή τονίζουσα τό πρώτον  έμβατήριον τής

έξεγέρσεως τοΰ έν Έλλάδι γυναικείου φύλου. Ή το  ή πρώτη 
έπισημος διαμαρτύρησις τή ; Έλληνίδος γυναικός κατά τών έ- 
πικρατουσώνπρολήψεων περί τής πνευματική; άνικανότητο; α ύ 
τής. Ή το τό πρώτον βήμα της πέραν τοΰ άσφυκτικοΰ κύκλου, 
ον διέγραψαν αύτή αίώνε; δουλεία; καί βαρβαρότητος.Ήτο τό 
πρώτον δείγμα τή ; συντρίψεω; τών χειροπε'δων καί τών ά - 
λύσεων, τών όποιων αί τρυφεραί χεϊρες της βαρέως έφερον τάς 
πληγάς. Ή το  ή έμφάνισις τής έμπροσθοφυλακής τής μεγάλης 
τοΰ γυναικείου φύλου στρατιάς,ήτις άπετόλμησε νά τάξη, στήθη 
κρατερά, άντιμε'τωπα πρός τά πρώτα βέλη καί τάς σφαίρας, 
τάς οποίας ή προληπτική καί όπισθοδρομική τής κοινωνίας 
μερίς θά έξετόξευε κατ’ αύτών.

"Οσοι ήσθάνθησάν ποτε τήν πυοεττώδη άγωνίαν τοΰ είς 
μάχην επικίνδυνον καί άβεβ αίαν κατερχο(/.ένου {χαχητου, δσοι 
διήλθον νύκτας άλας άγρυπνοι πρό τής άγνωστου έχβάσεως 
τολμηράς άποφάσεως, ύπέρ ής τά  πάντα ειχον διακινδυνεύσει, 
όσοι μέ τούς παλμούς τής καρδίας των ήρίθμησαν άγωνιώδιις 
στιγμάς άβεβαιότητος, δύνανται νά έννοήσωσι τ ί ύπέστημεν 
κατά τήν πρώτην έκείνην ήμε'ραν τής πρό τοΰ κοινοΰ έμφανί- 
σεως τής Έφηρίδος τών Κ υρ ιώ ν .

’Από τοΰ έπί τής όδοΰ Μουσών  γραφείου μας, παρηκολου- 
θοΰμεν μετά νευρικής ταραχής τήν άπό χειρός είς χεΐρα κυ
κλοφορίαν τοΰ πρώτου φύλλου, άνά τούς πυκνούς ομίλους τής 
πλατείας τοΰ Συντάγματος. Δειλώς ύπεγείρουσαι τά έκ λευ
κής βαπτιστής παραπέτασμα, ήτενίζομεν περιδεείς τύ πλήθος 
εκείνο, τό άναγινώσκον τάς πρώτας γραμμάς, άς ή δειλή έτι 
καί άπειρος γραφίς μας είχε χαράξει. ’Ώ ! έάν έτολμώμεν νά 
έξέλθωμεν! Έ άν ήδυνάμεθα νά διε ισδύ σωμεν εί; τού; ομίλους 
έκείνους, νά άκούσωμεν άπροκαλύπτως τήν γνώμην τών πρώ
των αναγνωστών μ α ς !]

’Αλλά τό θάρρος μα; δέν έφθανεν έως έκεΐ. Ήρκέσθημεν 
λοιπόν εί; τήν μηχανικήν έκείνην προσήλωσιν τοΰ βλε'μματος, 
τοΰ ζητούντο; νά εκμηδενίση τήν άπόστασιν, νά διεισδύση είς
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τον νοΰν καί τόί αισθήματα του κοινού, καί να άναγνώση τόν 
θρίαμβον ή την ήττάν μας.

Αί ώραι αί άτελεύτητοι καί μακραί τής ημέρας εκείνης 
παρήλθον τέλος. Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον καί αί τελευ- 
τα ϊα ι του ήλιου ακτίνες δίεσκεδάσθησαν ΰπό τήν μαύρην τής 
νυκτός έμφάνισιν. Τά πλήθος ήραιούτο, αί όδοί έρημουντο καί 
έ απέναντι του γραφείου μας νυκτερινός φανός απέδιδε πρό 
τινων στιγμών μόλις τήν ασθενή αναλαμπήν του κυκλικώς εις 
τά  πέριξ πεζοδρόμια.

Ά λ λ ’ οί μικροί πωληταί έξηκολούθουν διά τής παιδικής 
φωνής των νά διαλαλοΰν άνά τάς οδούς τήν έμφάνισιν τής 
«Έφημερίδος των Κυριών». Ε!ς κύριος μέ υψηλόν πίλον καί 
εις στρατιώτης του πυροβολικού έστησαν ακριβώς ΰπό τόν φα
νόν, έκάλεσαν ταύτοχρόνως τόν αυτόν ’Εφημεριδοπώλην και 
ήγόρασαν άνά έν φύλλον. Τό ανέπτυξαν, έστησαν ό εις παρά 
τόν άλλον καί έκιϊ ΰπό τά ήμικαμμύον καί νυσταλέον φώς του 
φανού ήρχισαν άναγινώσκοντες.

Τόση λοιπόν ήτο ή περιέργεια τού κοινού, τόση ή άνυπο- 
μονησία, τόσος ό πόθος ίσως νά μάθουν, νά πεισθοΰν ότι και 
αί γυναίκες των δύνανται νά ασχοληθούν εις τι άνώτερον καί 
πνευματικώτερον, ώστε καί ΰπό τού φανού τό φώς νά μάς 
άναγινώσκουν !

Εις μικρός εφημεριδοπώλης ρακένδυτος, άνυπόδυτος μέ ά- 
πέσπασεν άπό τάς σκέψεις αΰτάς. Άνήλθεν άλματικώς τήν 
κλίμακα, είσώρμησεν άψοφητεί εις τό γραφείον μου, καί θέτων 
μετά συστολής τήν χεϊρα έπί του σκούφου του:

Κ υ ρ ία , είπε, θεΛονμε ψύ.ί.Ια.
Ζητήσατε άπό τό τυπογραφεΐον.
Δεν έχει πουθενά, ούτε ’ςτό πρακτορείον, ούτε ’ςτό τυπο

γραφεΐον.
Έπώλησες πολλά ;
«Ε κα τό . Μά πεντακόσια άν είχα θά τά έπωλούσα όλα». 

Καί ϊστατο περιμένων φύλλα,
Δέν έχομεν άλλα, παιδί μου, τώ άπήντησα. Καί κακώς 

συνεκράτουν τόν πόθον μου νά έναγκαλισθώ τά ρυπαρόν εκείνο 
παιδίον, τόν πρώτον άγγελον τής ευχάριστου έκβάσεως τού 
βίου τής πρώτης ημέρας τής «Έφημερίδος τών Κυριών».

Τήν επαύριον αί εφημερίδες έποίουν μνείαν, άλλαι μέν εύ
φημον, άλλαι δέ ειρωνικήν. Τό κοινόν δέ, τό πολύ κοινόν έκί- 
νει δυσπίστως τήν κεφαλήν. “Ολοι οί τότε διευθυνταί μεγα- 
λοσχήμων Εφημερίδων έθεωρούντο κρυπτόμενοι όπισθεν τού 
γυναικείου ονόματος μου.

Αί διαδόσεις αύται ήσαν ή μεγίστη καί ή μόνη ένθάρρυνσίς 
μου. Διά νά άποδίδωνται εις άνδοικόν κάλαμον τά  γραφόμενα 
μου σημεΐον ότι είχον άξίαν τινά.

“Αγνωστος τότε εντελώς, ούτε έν τή φιλολογίοι, ούτε έν τή 
δημοσιογραφίο: ήρίθμουν φίλους, παρ’ ών νά ένισχύωμαι, εις 
οΰς νά ελπίζω. Καί αύταί αί πλεϊσται έκ τών δυναμένων γυ
ναικών έμενον έπιφυλακτικαί, όταν ό φθόνος δέν έκ,ίνεε τήν 
γλώσσαν των καί δέν έμηχάνευεν εναντίον του έργου μου δυσ
χέρειας καί προσκόμματα άνιαρά.

Τό τυπογραφεΐον ήτο τότε τό έξελεγκτήριον τών περιέργων, 
καί οί τυπογράφοι, οί πιστοποιοΰντες αύθενπκώς τήν παρά 
γυναικός συγγραφήν τών άρθρων μου. Πόσοι κατάσκοποι δέν 
άπεστέλλοντο πράς έμέ, ΐνα μελετήσωσι εμέ καί τούς περί εμέ 
καί έξιχνιάσωσι τήν άλήθειχν.

ι Πόσας άνωνύμους δέν έλαβον έπιστολάς, πόσα ταπεινά καέ- 
άνανδρα βέλη δέν έξετοξεύθησαν εναντίον μου. Πόσας στενο
χώριας οίκονομικάς δέν άντεμετώπισα, πόσας άπογοητεύσεις 
καί θλίψεις καί πικρίας καί δάκρυα !

Ά λ λ ’ή «Έ φημερ;ς τών Κυριών» έξηκολούθει έκδιδομένη τα -  
κτικώς, καί έφαρμόζουσα τό πρόγραμμά της. Αί περί τής πνευ
ματικής άνικανότητος τής γυναικός προλήψεις κατέπεσαν ή μία 

ΐ μετά τήν άλλην, χάρις εις τούς άγώνας καί τήν επιμονήν της.Τό 
| Πανεπιστήμιον καί τό ΓΙολυτεχνεϊον ήνοιξαν δ ι’ αυτής εΰρείας. 

τάς πύλας των πρό τής διψώσης άνωτέρας μορφώσεως γυναι- 
κός, ώς διά αυτής ή γυναικεία φιλ ανθρωπία έπεξέτεινε κατά 
πολύ τούς κλάδους της. Αί γυναίκες δ ι ’ αυτής άνεδείχθησαν· 
χειριζόμεναι τόν χρωστήρα μεθ’ όσης δεξιότητος καί τήν γρα
φίδα. Κυριακά Σχολεία έργατίδων δι’ αυτής ίδρύθησαν. Α 
γνωστοι πλήν προνομιούχοι γυναικεία’, υπάρξεις δι’ αυτής ά— 
νεδείχθησαν. Δ ι’ αυτής ή τέως Ά νατολίτις έν Ευρώπη θεω- 
ρουμένη Έλληνίς κατέλαβε τιμητικωτάτην θέσιν, καί ά Ευ
ρωπαϊκός τύπος πολλάς καί ώραίας υπέρ αυτής άφιέρωσε σε
λίδας. Δ ι ’ αυτής τό όνομα τών Έλληνίδων διελαλήθη μετά 
θαυμασμού καί τιμής καί πέραν έτι τών ωκεανών, όπόθεν στε
φάνους δάφνης άπεκόμισε.

Χάρις εις αυτήν άπέκτησαν καί αί Βουλγαρίδες γυναικεία·^ 
Εφημερίδα, έν ή μεταφράζουν αυτολεξεί τά  άρθρα της καί 
τάς μελέτας της, χωρίς ούδεμίαν περί τούτου νά ποιώνταε 
μνείαν.

Καί πάντα ταΰτα έπετεύχθησαν, χωρίς ούτε ή Κυβέρνησις., 
ούτε οί τών γραμμάτων Σύλλογοι, ούτε οί ίδιώται, ούτε ο£- 
έκατομμυριούχοι ομογενείς νά τείνωσί ποτε αύτή χεϊρα άρωγής. 
καί ένισχύσεως, ώς συμβαίνει εις όλα τά  έν Ευρώπη καί ’Αμε
ρική γυναικεία φύλλα, ώς συμβαίνει εις αυτήν τήν Βουλγα
ρίαν, έν ή ή μεταφράζουσα τήν ίδικήν μας γυναικεία Έ φ η- 
μερίς καί επιχορηγήσεις Κυβερνητικής έχει καί άπηλλαγμένη,- 
ταχυδρομικών τελών είναι.

Υπό τοιούτους όρους καί μετά τοιαύτην πλήρη άγώνων καί 
δοκιμασιών δράσιν, επταετής βίος είναι ήλικία σεβαστή, ΰπο- 
σχομένη μέλλον αίσιώτερον, τή εΰγενεϊ πάντοτε συμμετοχή τών- 
καλών συνεργατίδων, τών πιστών αυτών καί άκαμάτων συν
τρόφων μας έν τή πνευματική τής Έλληνίδος γυναικός στα
διοδρομία.
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Ιίαραθέτομεν έτερον ποίημα συγκινητικόν καί άφελές, τό' 
οποίον άνακαλεϊ, ώς ή φαρμακωμένη, τά  τής άρχαίας εΙΧ ην ι-  
χης άνβοΛογίας.

Ό  ποιητής άγγέλλει εις άπόντα υιόν τόν θάνατον τού πα— 
τρός του.

“Οπως έννοηθή όλη ή χάρις τού ποιήματος τούτου, γνω - 
στέον ότι ή πρώτη Μαίου έν Έ λλάδι πανηγυρίζεται όπως καί 
υπό τών έθνικών. Είναι ή εορτή τού έαρος. Τήν πρωίαν τής 
ήμέρας ταύτης εγείρονται ένωρίς καί πορεύονται εις τούς ά -  
γρούς, ενίοτε μάλιστα μεταβαίνουσιν έκεί ά φ ’ εσπέρας, έάν ά  
νύξ είναι ώραία.

Οί νέοι συλλέγουσιν άνθη, κάμνουσιν έξ αυτών στεφάνους
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-κ *ι κατόπιν τους άναρτώσιν ύπεράνω τών θυρών, έ·θα κρέ- 
μανται μέχρις ου μαρανθώσιν. Εντεύθεν ή άντίθεσις μεταξύ 
τών άνθέων τού Μαίου καί τού νεκρού τού έξηπλωμένου έπί 
-τής νεκρικής κλίνης.

Του πατεοα σ’ όταν ε ίθ η ς  
δεν θα tSrjç παρά τον τάφο.
Ε ίμ  εμπρός τον καί σον γράφω 
’μερα πρώτη τον Ματον.

θά σκορπίσουνε το Μάϊ 
πάνω *στ ’ αχακά τον στηθη 
γ ΐα τΙ απόψε άπεχοιμηθη  
ε ις  τor νπνο τον Χρίστον.

M o y o  μ ια  στιγμή π ρ ίτ  φνγη 
ς τβυ ovparoíí κατά τά μερη  

αργοχίνησε το χερ ι 
ίσως για  νά σ’ ενχηθη .

Εις τάς βορείους τής Γαλλίας επαρχίας καί οί ήμέτεροι χω- 
οικοι έορτάζουσ.ν επίσης τήν πρώτην τού Μαίου.

Οί νεανίαι έξέρχονται τήν νύκτα καί κόπτουν κλώνους λ ευ 
κής σημύδας, σύμβολον τής παρθενίας, τούς περιπλέκουσιν εις 
•στεφάνους, ούς άναρτώσι δι’ άνθοπλέκτων άλύσεων έπί τής θύ· 
ρα.ζ τής οικίας τής μνηστής αυτών. Γινώσκουσιν έκ τών προ- 
τέρων πόσην ευχαριστησιν θά αίσθανθή ή νεάνις τήν έπαύριον 
επί τή θέα τής μεγάλης ταύτης άνθοδέσμης, ήτις φθάνει μέ
χρι τού παραθύρου αυτής, καί έπί τή οποία θά σεμνύνεται έπί 
πολλάς ήμέρας, μέχρις ου καταιγίς τις ρίψη τόν Μάϊον 
κατά γής.

Ο Σολωμος αρέσκεται εις τήν γλυκύθυμον μελαγχολίαν. 
Ά λ λ  εκείνο ίδιως δι ου προσπελάζει πρός τούς συγγραφείς 
τή ς άρίστης έποχής τής άρχαίας έλληνικής φιλολογίας, είναι 
ότι ουδέποτε αποπλαναται εις την άόριστον ευπάθειαν τής 
ποιήσεως τής Εσπερίας.

Ιδού έτερον παράδειγμα. Είναι είδύλλιον έντελώς ελληνι
κόν τήν έμπνευσιν.

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΦΑΝΗΣ

Πες μου θυμάσαι, αγάπη μου, εκ είνη  την παιδούλα 
Όπου 'χε  ’ç τ à  ξανθά μαΛΑχά νεοθέριστη μύρτο υΛα ;
'Οποΐί 'χ ε σαν παρθενιχο τριαντάφνΛΛο το avoua 
’Που 'χ ε  τα μά τια  γαΛανά 'σαν τ ’ ονρανοΰ το χρωιια,

’Που πρδς το βράδυ πάντοτε μονάχη ¿περπατούσε 
Κ ’ ε ίχ ε  κοντά της ΐν  άρνί που την άχοΛουθουσε;
'Που καθισμένη ενρίσχαμε, ’c το έρμο π ερ ιγ ιά .Ιι 
S a i  Λυπηρά ίτραγονδαε της ανοιξις τα χάΛη ;
"Α χ ! το τραγούδι άχΛούθαε, χυττάξοντας το χϋμα 
Mi: τοση Λυπη, που Ά εγες δπΖς εχύτταε μνήμα .
Τήν μαύρη ! τήν απάντησα το χάραμμα ’ς το δρόμο,

ΆΛΛά τήν κόρη τέσσεροι τήν είχ α νε 'ς τον ωμο.
Χυμένα ήταν 'ς οΛο της το Λείψανο 'που ενωδα

ΓιούΛια, μοσχουΛαις κα ι γα ντσ ια ΐς, τριαντάφνΛΛα και ρόδα.
Σβνμμενα ήταν τα μά τια  της, 'που φέγγαν 'σαν άστε'ρια,
À a i  μ ε  χορδέΛΛαις χόκχιναις δεμένα ε ίχ ε  τά χέρια .
*Λ χ ! χαταιθάξοντάς τηνε οί τεσσεροι άπ’ το βράχο,
Κάνεις δεν τήν άχΛούθαε πάρεξ το ciçvi μονάχο,
Και μαραμένα ήτανε τά άνδηρά στοΛίδια,
°Πον καθε ανγη τον εμάξονε κ α ι του επΛεκεν ή ίδ ια .

Τ ’ àpvi μόνον άχΛούθαε, μ π έ, μ π έ, μ π έ , μ π έ, φωνάξει, 
Πάντα μ π έ, μ π έ. πάντα μ π έ, μπ έ, και τήν π a  ιδ ον Λα κράξει 
Με το κουδούνι ς το Λαιμό εις  τους γκρεμνούς 'περπάτε f  
Ν τίν , ν τ ίν , 'κουδοννιξε κοντά εις το στέρνο χρεθβάτι.

Ετούτη είν α ι κορη μου, ή ωμορφη παιδουΛα,
Οπου χ ε  ς τα ξανθα μαΛΛτά νεοθέριστη μυρτουΛα.

Εκ τού Γαλλικού Εύφ ρασί* Κ ετσ έ*

Μ Α Ρ Ι Α  Γ.  Τ Ψ Η Λ Α Ν Τ Ο Τ

Β ’.

Είτα δ’ άπελθούσα εις τήν Ε λλάδα καί λύπην άμόθητιν 
καταλιπούσα εις άπασαν την Ελληνικήν τής ’Οδησσού πα 
ροικίαν, ιδίως δε εις τούς ένδεείς, ών τά δάκρυα καί αί θερ- 
μαί εΰχαί συνώδευσαν αύτήν εις τάς ’Αθήνας, ένθα μονίμως 
έγκατέστη.

Αλλα και εν Αθηναις εξηκολούθησε συνεχίζουσα τά εΰσε— 
ι οες και φιλάνθρωπον αυτής εργον καί έγένετο άληθής τών έν- 

δεών Προνοια, παρεχουσα προθύμως την άρωγήν της εις παν 
ε-γον, εις τε τάς έπαρχμας και εις Αθήνας, φιλανθρωπικόν κε- 
κτημενον σκοπον και δυνάμενον ν αποβή έπωφελές εις τήν 
κοινωνίαν καί τήν πατρίδα. Αΰτη ένεθάρρυνεν τόν I. Φιλήμονα 
ινα συγγράψη τήν Ιστορίαν τής Έλληνικής Έπαναστάσεως 
καί διηυκόλυνε γενναίως τήν έκδοσιν αυτής.

Οτε δέ περί τά 1855 ή βροτολοιγός χολέρα έμάστιζε τάς 
’Αθήνας ή μεγάλη αυτής καρδιά καί πάλιν βαθύτατα συνεκι- 
νήθη καί τόν οίκόν της μετέβαλεν ε’ς άσυλον, ένθα άτυχή ορ
φανά εύρισκον άρτον καί στέγην. ’Επειδή δέ ά άριθμός αυτών 
ήρχισενά αΰξάνη έπαισθητώς,συνέλαβεν ύψίστης φιλανθρωπία; 
ιδέαν, νά ίδρύση έν Άθήναις Όρφανοτροφεϊον. Τήν ιδέαν της 
ταύτην άνεκοίνωσεν εις τήν βασίλισσαν ’Αμαλίαν καί άλλας 
σημαινουσας της Πρωτευουσης Κυρίας, αυτη πρώτη καταθέ- 
σασα ώς πυρήνα καί πρώτον κεφάλαιον 60 χιλ. δρ. έφ’ ώ καί 
ή άοίδιμος έκείνη βασίλισσα έπρότεινε νά όνομασθή τά σεμνόν 
τούτο ίδρυμα Ύψηλάντειον. Ά λλ ’ ή μεγαλόφρων, συνάαα 
δέ καί μετριόφρων Δέσποινα άπεποιήθη ν ’ άξιωθή τής δικαίας 
ταύτην τιμής, άντιπροτείνασα νά κληθή Άμαλίειον, όπως διά 
τού ονόματος τής σεπτής Άνάσσης προσελκύση εις τόν άγα- 
θοεργόν τούτον σκοπόν καί άλλους φιλανθρώπους καί ευσεβείς.

"Οθεν τή 25 ’Ιουνίου 1855 έδημοσεεύθη έν τή Έφημερίδι 
τής Κυβερνήσεως Βασιλικόν Διάταγμα άναγνωρίζον τήν σύ- 
στασιν φιλανθρωπικής Εταιρίας των Κυριών σκοπούσης τήν 
σύστασιν ’Ορφανοτροφείου τών θηλέων υπό τήν ’Υψηλήν 
προστασίαν τής Ανάσσης καί ΰπό τήν έπωνυμίαν Αμα.Ιίε ιον  
'Ορφανοτροφεϊον  κορασίων μετά τού σχετικού τού καταστή
ματος Καταστατικού.

Ούτω τή πρωτοβουλία καί τή άρωγή τής μεγαλοψύχου 
ταύτης Δεσποίνης, καί τών τότε διαπρεπών τής ’Αθηναϊκής 
Κοινωνίας Δεσποινών Ζωής Σούτσου, Κυριακούλας Κριεζή, 
’Ανδρομάχης Μ. 'Ρενιέρη καί Λουκίας ‘Ρίζου συνετελέσθη τό 
πρώτον έν Έλλάδι γυναικείον Εταιρικόν Σωματείον καί ί- 
δρύθη τό Άμαλίειον Όρφανοτροφεϊον, ούτινος βάσις καί σκο
πός ευθύς έξ άρχής έτέθη ή μόρφωσις φρονίμων καί κοσμίων 
οικοκυρών, χρησίμων καί άγαθών εϊ; τήν κοινωνίαν γυναικών
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καί ιδία εις την μεσχίαν τάξιν τοΰ φιλοπόνου καί έργατικοΰ 
λαοΰ. “Οθεν καί ή του Καταστήματος αποσκευή καί ή ενδυ
μασία καί ή δίαιτα ώρίσθη λιτή , απέριττος καί άπλουστάτη 
συμφώνως μέ την κοινωνικήν τάξιν καί τον προορισμον των 
εν αύτφ διαιτωμένων κορασίων.

Τέσσαρα έτη μετά την σύστασίν του, τή βοήθεια πλου
σίων ομογενών, άνηγέρθη μεγαλοπρεπές μέγαρον, ένθα τόσχι 
όρφαναί εύρίσκουσι μητρικήν περίθαλψιν, διδασκόμεναι τά  στοι
χειώδη μαθήματα, ιδίως όμως έξασκούμεναι εις τάς οΐκιακάς 
εργασίας, τήν ραπτικήν, τήν ποικιλτικήν καί τήν τριχαπτο- 
ποιίαν. Τα έργόχειρα των κορασίων χρησιμεύουσιν ώς πόροι 
του Καταστήματος, άλλ’ έν με'ρος τής αξίας αυτών προσδιο
ρίζεται πρός όφελος τής εργαζόμενης κόρης, παρακατατιθέ- 
μεναι εις το ταμιευτήριον τής Εθνικής Τραπέζης έν όνοματι 
αυτής τής κόρης, ινα τή χρησιμεύσν) μετά τήν άποφοίτησίν 
της ώς έφόδιον.

Έκτος τούτου έκαστον κοράσιον πριν ή έξέλθγι τοΰ Κατα
στήματος οφείλει νά γνωριζγ) μίαν τινά τών γυναικείων βιοπο
ριστικών τεχνών είδικώς καί έντελώς.

Τό Κατάστημα λαμβάνει πρόνοιαν περί τής έν τή κοινω
νίας εντίμου διαβιώσεως καί άποκαταστάσεως τής άποφοιτώ- 
σης, προμήθευαν αυτή κοινωνικήν ύπαρξιν ανάλογον μέ τά  ηθη 
καί τά φυσικά αυτής προτερήματα.

Έ ν γένει δ’ άξιον σημειώσεως είναι το πνεύμα τής υψηλής 
φιλανθρωπίας, τής μητρικής μερίμνης, τής βαθείας συνέσεως 
τό έμπνεΰσαν τάς συνταξάσας τον Κανονισμόν τούτον, ΰφ* όν 
τό Άμαλίειον Όρφανοτροφεϊον εξακολουθεί μέχρι τής σήμερον 
υπό τήν προστασίαν τής Σεπτής Ημών Άνάσσης λειτουρ
γούν τόσον εΰδοκίμως καί επωφελώς, άναδειχθέν αντάξιον τών 
προσδοκιών τών ενάρετων έκείνων Δεσποινών, αϊτινες ίδρυσαν 
αυτό. Τήν σήμερον διά κληροδοτημάτων καί διαφόρων παρο- 
νών πλουσίων ομογενών κέκτηται περιουσίαν άνερχομένην εις
2 ,09 5 ,00 0  δραχμ.

Μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ έργου τούτου ή πριγκήπισσα 
*Υψηλάντου καταβεβλημένη έκ τών αλλεπαλλήλων του βίου 
δοκιμασιών, τών άτρύτων κόπων καί συγκινήσεων, άς έκά- 
στοτε έν τή έξασκήσει τής άγαθοεργίας έδοκίμαζε καί πάσχου- 
σα άπήλθε περί τό 1860 εις Παρισίους, ένθα μετά άποτυχοΰ- 
σαν έγχείρησιν ή άγια αυτής ψυχή άπαλλαγεϊσα τών γήινων 
δεσμών της άπέπτη πρός τόν Πλάστην.

‘Η Μαρία Γ. ‘Υψηλάντου ύπήρξεν ό λαμπρότερος τύπος 
τής Φαναριωτικής έκείνης γενεάς, ήτις μετά τήν άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως άντεπροσώπευσε τήν πεπολιτισμένην τοΰ 
Γένους μερίδα, διακριθεϊσαν έπί παιδεία, ΰψηλοφροσύν-η, καί 
άκραιφνεϊ πατριωτισμω, τήν τοΰ Γένους Άνάστασιν έσαεί ονει
ροπολούσαν καί πρός έπίτευξιν τοΰ ίεροΰ τούτου σκοποΰ άδια- 
λείπτως πάσας τάς δυνάμεις έντείνασαν.

Ουδέποτε ανθρώπινον πλάσμα συνήνωσεν έν αΰτφ πλειο- 
τέραν ηθικήν καί ψυχικήν τελειότητα.

Φρόνημα υψηλόν, διάνοια εύρεϊα, καρδία μεγάλη, χαρα- 
κτήρ εύθΰς καί ισχυρός συνηνωμένα μετά τής εΰγενείας τοΰ 
ήθους, τής προσήνειας τών τρόπων άληθοϋς άριστοκράτιδος 
καί τής γλυκείας καί συμπαθούς αυτής μορφής ήσαν απα
ράμιλλα.

Οϋδεμία τών άνθρωπίνων αδυναμιών έσκίαζε τήν φωτεινήν 
ταύτην εικόνα.

Κλίνομεν δέ γόνυ ενώπιον τοιούτων προσωπικοτήτων ουχε- 
μόνον διά τά καλά ών έγένοντο πρόξενοι, διά τάς δυστυχίας,., 
άς άνακούφισαν, τά  δάκρυα κτινα άπέμαξαν, άλλά πρό παν
τός διότι καταφανές Ιποίησαν μέχρι τίνος βαθμού τελειότη-- 
τος ή ανθρώπινη φύσις έξικνεϊται ενίοτε.

Ή  Μαρία Γ. Υψηλάντου κατέλιπε μίαν καί μόνην θυγατέ
ρα τήν Σοφίαν κόμησσαν Π. 'Ρώμα καί ταύτην μη έπιζησα—- 
σαν πολύ τής μητρός της.

Μαρία Α. Άλεξανδρίδου

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΣΙΚΑΓΟΝ

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΕΑΑΗΝΙΑΟΣ ΤΑΗΕΜΤΙΑΟΣ
ΚΖ\

Διά τούς θεούς των οί είδωλολάτραι καί οί χριστιανικοί λαοΕ 
έτι εγείρουν μέγαρα κολοσσαϊα καί μεγαλοπρεπή, έν οίς ή Τέ
χνη μετά τοΰ πλούτου καί τής πολυτελείας αδελφωμένη α ι
σθητοποιεί τήν ιδέαν τοΰ υπερφυσικού, τήν μεγάλην ιδέαν τής; 
θεότητος. Οί ’Αμερικανοί τους θεούς των ένοικοΰν εις απλούς; 
καί απέριττους οίκους. Τά μέγαρά των τά  πλούσια, τά  καλ- 
λίτεχνα μέ τά  θαυμάσια περιστήλια καί τά  τριχαπτωτά έκ~ 
μαρμάρου έξαρτήματα, καί τόν πλοΰτον τής διασκευής καί 
έπιπλώσεως καί τάς άπολαύσεις τής εΰμαρείας προορίζουν δΓ 
άλλην θεότητα, επίγειον, άλλ’έπίσης λατρευτήν, έπίσης προσ— 
φιλή, όσον καί τήν ουρανίαν.

Είναι ή χρυσή νεότης, ή πανάχραντος καί αγνή παιδική 
ηλικία, ή θεότης αύτη ή ευελπις, πρός ήν ό Αμερικανός στη
ρίζει τάς περί μεγαλητέρου μέλλοντος έλπίδας του.

Καί τήν λατρεύει, καί τήν θυμιάζει τήν θεότητα αύτήν, κα ί 
άποδεικνύει τήν πρός αύτήν στοργικήν καί άδολον αγάπην τοια 
διά τών ύπερόγκων θυσιών, εις άς χάριν αύτής υποβάλλεται, 
διά τής άγρύπνου μερίμνης, μεθ’ ής εργάζεται, όπως ισχυρο
ποίηση τό σώμα καί έξυγιάνη τήν διάνοιαν καί διαπλάσή. 
τήν καρδίαν καί τό ήθος τής τά πρώτα βήματα τής ζωής βα- 
διζούσης νεοτητος.

Τά σχολειά των έκεϊ άπά τώνκατωτάτων προκαταρκτικών 
μέχρι τών Άκαδημιών ομοιάζουν πρός βωμούς άληθεϊς, πρός. 
μέγαρα πολυτελή. Καί όπως εις τούς ναούς άνδρες καί γυνα ί
κες αδελφωμένοι, ό είς παρά'.ό πλευρόν τοΰ άλλου; έν εύαγ- 
γελική ίσότητι, έν αδελφική άγαπη προσεύχονται, ούτω καί 
είς τά  σχολεία τά  παιδία τών δύο φύλων συνεργάζονται μέ τά 
αύτά έφόδια, μέ τόν αύτόν πρός τήν μάθησιν οργασμόν, με 
τον αύτόν ένθουσιώδη ζήλον πρός δ ,τι μεγα καί ευγενές.

Ή  αρχιτεκτονική τοΰ Παρθενώνας μας καί τών περιφανε- 
στέρων μ.νημείων τής άρχαιότητός μας, ό ρυθμός τών κομψών 
μεγάρων τής ’Αναγεννήσεως έν συνδυασμοϊς ποικίλοις, ειναε- 
ή καθιερωθείσα άρχιτεκτονική τών σχολείων, μέ τά  ώραΐα 
πάντοτε περιστήλιά των καί τάς οδοντωτά; γοτθικά; στέγας; 
των καί τάς μεγαλοπρεπείς αίθούσας των. “Ο ,τι ίδί̂ ε πλησιά
ζει καί καθιστφ αίσθητοτέραν τήν ομοιότητα τών ’Αμερι
κανικών σχολείων πρός τούς ναούς τής άρχαιότητός είναι ή 
τοποθεσία ήν έκλέγουν πρός ϊδρυσιν αύτών.

Είς τό ύψηλότερον, τό γραφικώτερον, τά ευαερώτερον μέρος 
τής πόλεως διήλθομεν λοιπόν τάς πρό τής μεσημβρίας ώρας
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μας επισκεφθείσαι τυχαίως εν έκ τών πολλών προκαταρκτικών 
σχολείων.

Διηρχόμεθα έφ ’ άμάξης τό Δυτικόν μέρος τοΰ Σικάγου, 
έπιθυμοΰσαι νά σχηματίσωμεν πλήρη ιδέαν τοΰ άπεράντου 
τούτου τμήματος, καί τής έν γένει διαιρέσεως τής πόλεως, 
δταν είς έξοχικωτάτην άκραν αύτοΰ παρετηρήσαμεν γραφικόν 
δασύλλιον, έν τω μέσφ μεγάλης χλοοσκεποΰς έκτάσεως, καί 
μέγαρον ώραίον, διαγράφον ΰπεράνω τών ταπεινοκορύφων δέν
δρων τάς πυργωτά; έπάλξεις του.

Είς τόπον όπου ή αρχιτεκτονική είναι κάπως μονότονος.καί 
αί οικιαι ομοιάζουν ολίγον ή μία πρός τήν άλλην, ή θέα τής 
ωραίας ταύτης οικοδομής μας ένεποίησεν εύχάριστον κατάπλη
ξή .

Είς τίνα ανήκει τό παλάτιον αύτά ήρωτήσαμεν τήν συνο
δοιπόρον μας ;

Είναι σχολείον τής πόλεως, μάς άπήντησεν έκείνη. Θέλετε 
νά τά ϊδητε ;

Ένομίζομεν φυσι*ώτατα, κατερχόμεναι τής άμάξης καί 
βαδίζουσαι διά μέσου τών ώραίων πρασιών καί μυροβόλων αν
δήρων, ότι τό σχολείον έκεΐνο τό τόσω μεγαλοπρεπές θά ήτο 
προωρισμένον διά τά προνομιούχα παιδία τής αριστοκρατικής 
τάςεως τοΰ Σικάγου.Τούλάχιστον έν Εύρώπη, μόνον τά πλού
σια ιδιοσυντήρητα σχολεία ύπά τοιαύτης περιβάλλονται έξω- 
τερικής αίγλης καί πλούτου, προδίδοντα τήν άπά τής παιδι
κής ηλικίας άνισον εύνοιαν τής τύχης πρός τούς ολίγους τούς 
σπανίως καί έκλεκτούς.

Σιγη έπιβάλλουσα καί μεγαλοπρεπής, σιγή προδι'δουσα παν 
αλλο ή συνάθροισιν παιδιών, έπεκράτει καί πρό τοΰ περιστη- 
λ,ιου αυτοΰ τής οικοδομής. Τοΰτο μάς έκαμνε νά ύποθέτωμεν 
ότι είσηρχόμεθα είς ’Ακαδημίαν ή Πανεπιστήμιον. Μαύρη ύ- 
πηρέτις με λευκήν ενδυμ-ασίαν καί λευκόν έπί τής κεφαλής κε- 
κρύφαλον ήλθε πρός ήμάς.

Τή έγνωρίσαμιν ότι έπεθυμοΰμεν νά έπισκεφθώμεν τό σχο
λείον καί μάς ώδήγησε πρός τό διευθυντήριον, διά στοάς με
γάλης καί κλίμακος πολυτελούς καί καλλιτεχνικής. Έ π ί τοΰ 
ανω ακριβώς μέρους τής κλίμακος, ύψοΰτο ώραίον διαμέρισμα 
έν είδει ύπερκειμένης τοΰ λοιπού ορόφου έξέδρας, ΰαλόφρακτον 
με πλαισιον καί συγκολλήσεις τών ϋάλων χρυσοποίκιλτους, μέ 
άραβουργικά σχέδια καί εικόνας καλλιχρώμους, έν είδος πολυ
τελούς ινδικής παγόδας, πρό τής όποιας ήσθάνετό τις τήν α
νάγκην άν δχι νά σταυροκοπηθή, τούλάχιστον νά ύποκλιθή 
μετά σεβασμού καί κατανύξεως. Ύπεθέσαμεν ότι ήτο έκεϊ τό 
παρεκκλήσιον τής σχολής, έν ω.ήτο άπλούστατα τό διευθυν- 
τήριον, άπό τό ύαλωτόν τοίχωμα τοΰ όποιου ή διευθύντρια 
χάρις είς τήν θαυμασίαν τοΰ σχολείου διαίρεσιν, ήδύνατο νά 
παρακολουθή τήν άνά πάσας τάς τάξεις καί διαδρόμους κίνη- 
σιν, χωρίς ποσώς νά φαίνηται.

Μάς ύπεδέχθη έδώ προσηνέστατα γυνή νέα ετι, άλλά μέ 
λευκήν κόμην, εύμορφη, συμπαθώ; διαθέτουσα έκ πρώτης ά- 
πόψεως πάντα άνθρωπον. Ούτε όμματοΰάλια έπί τής ρινός, 
ούτε φωνή διδασκαλική καί ένρινος, ούτε τρόποι έπιτετηδευ- 
μένοι, ούτε ένδυμα άκομψον καί άχαρι καί σκοτεινόν, ούτε 
ύφος σεμνότυφον.

Καρδιά, πολύ καρδιά, θερμή, μεγάλη, έκχειλίζουσα είς 
βλέμμα πλήρες ζωής, είς μειδίαμα άναλυόμενον είς όλους τούς 
τόνους, είς όλα τά κλιμακωτά σημεία τής άγάπης.

Μόλις ήκουσε ποία ήμην, μοί έτεινε τήν χείρα, ήν έθλι
ψε τόσον ίσχυρώς, μετά τόσης διαχύσεως, ώστε νά μέ κάμγ> 
νά άφήσω μικράν κραυγήν πόνου. Έ λθετε, μοί είπεν, νά σάς 
γνωρίσω μέ τά  παιδιά μου. Καί διηυθύνθη πρός τόν μέγαν κυ
κλοτερή διάδρομον, ό όποιος ήνοίγετο πρό ήμών. Αριστερά 
είς την πρώτην αίθουσαν ήτο τό τμήμα τών μικρών, ένώ δε
ξιά ήτο τό τής άνωτέρας τάξεως. 'Ήνοιξε ταύτοχρόνως άμ- 
φοτέρας τάς θύρας καί μάς είπε. Τά μικρότερα καί τά  με- 
γαλήτερα αγαπώ πάντοτε νά έχω έδώ πλησίον μου ύπό τά 
βλέμματά μου.

Καί αληθώς τάς δύο αύτάς αίθούσας, άς ώραίος διάδρομος 
έχώριζε, κατείχον αί δύο άκραι ήλικίαι τών προκαταρκτικών 
σχολείων. Έδώ νήπια έξ επτά έτών, έκεϊ παιδία δώδεκα έως 
δέκα τριών. Καί έδώ καί έκεϊ άρρενα καί θήλεα όμοΰ, τό εν 
παρά τό πλευρόν τοΰ άλλου, πλούσια καί πτωχά έπίσης κό
σμια, έπίσης καθαρά, έπίσης καλαισθήτως ένδεδυμένα. Φυ- 
σιογνωμίαι νοήμονες, πρόσωπα ζωηρά, γραμμαί κατά τό 
πλείστον ώραίαι, βλέμματα σπινθηροβολοΰντα πνεΰμα καί 
εύφυίαν, στόματα έτοιμα είς γέλωτα, είς μουσικήν, είς λό
γους άγάπης καί χαράς. Φώς, ζωή, ήλιος, άνθη, καρποί καί 
χρώματα, ιδού τό πλαίσιον τής τάξεως, ιδού τά  περιβάλλον
τα  τά  παιδία αύτά άντικείμενα.

Έδιδάσκετο τό μάθημα τής Γεωγραφίας είς τήν άνωτάτην 
τάξιν. Ούτε βιβλία, ούτε χάρται γεωγραφικοί, ούτε άντιγρα- 
φη τούτων έπί τοΰ μαύρου πίνακος. Μάλιστα ό πίναξ ούτος 
ό άποτροπαίως έξαπλών τήν πένθιμον καί άχαριν καί σκοτει
νήν έπιφάνειάν του είς τά  ίδικά μας σχολεία, έδώ ήτο πρά
σινος καί περιεβάλλετο άπό ώραίον έξ ερυθρών σχεδίων άρα- 
βούργημα, άποτελούμενον έκ διαφόρων γεωμετρικών σχημά
των. Ουτω τά  βλέμματα τών παιδιών δέν πίπτουν είς τίποτε 
{ΛελοογχοΧικόν, τίποτε σκοτεινόν, διαθέτον τό πνεΰμα καί τήν 
ψυχήν των δυσθύμως. Μία μεγάλη κολοσσαία σφαίρα, παρι- 
στάνουσα τήν γήν, έστηρίζετο έπί σιδηροΰ άξονος, έπ'αύτής δέ 
τά  διάφορα κράτη είκονίζοντο άναγεγλυμμένα, εν ω οί ωκεα
νοί καί αί θάλασσαι βαθύτερον έξετείνοντο, ύπό τήν κρυσταλ- 
λίνην διαφανή έπεφάνειάν των, είς κινητόν ρευστόν, τοΰ οποίου 
αί διά ηλεκτρισμού ένεργούμεναι κινήσεις παρίστων έδώ μέν 
γαλήνην, έκεϊ τρικυμίας, άλλαχοΰ, ώς είς τούς πορθμούς, πα 
λίρροιας καί άμπότιδας. Τά μεγάλα δρη, τά μεγάλα δάση, 
είκονίζονται έπίσης πολύ σαφώς, πολύ διακεκριμένοι; έπί τής 
σφαίρας ταύτης, έπί τής όποιας τά  μικρά χωρίς κόπον, άλλά 
μέ άπληστον περιέργειαν έκμανθάνουσιν έντός όλιγίστου χρόνου, 
τόσα πράγματα, όσα ούτε οί μεγάλοι δέν έννοοΰν άλλοΰ.

Είς τά προκαταρκτικόν σχολείον τής ’Αμερικής δέν υπάρ
χει ούδέν άλλο βιβλίον πλήν τοΰ τής άναγνώσεως. Τά έν τω 
προγράμματι άναφερόμενα μαθήματα είναι μόνον άνάγνωσις, 
γραφή, άρίθμησις, καί πατριδογραφία. Ούτε αύτό τό θρη
σκευτικόν μάθημα είς τόν κ α τ ’ έξοχήν τόπον τής ΰγιοΰς θρη
σκευτικής μορφωσεως ουδαμοΰ τών προγραμμάτων άναφέρε- 
τα ι. Αλλ δ,τι τά προγράμματα δέν λέγουν, ό ,τι τά  βιβλία 
ουτε έμπνέουν, ούτε έπιτυγχάνουν, τά κατορθόνει ή παρά τών 
διδασκαλισών δ ι’ έφαρμογής καί έκ τών πραγμάτων άντίλη · 
ψις τών χριστιανικών καθηκόντων.

Οί μικροί μαθηταί καί αί μικραί μαθήτριαι δΓ ιδίων οικο
νομιών, έξασφαλίζουν τήν υποτροφίαν άστέγου ή ορφανού συν
τρόφου των η γίνονται μελη διαφόρων φιλανθρωπικών συλλό-
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γων, καί ούτω έν τή Ιφαρ[Αθγή λοψβάνουσιν ίδέα.ν τής πρός τον 
πλησίον άγάπης, και αισθάνονται την έξ αύτής άπορρέουσαν 
ψυχικήν χαράν.

Ή  αύταπάρνησις, ή ταπεινοφροσύνη, ό σεβασριός προς παν- 
τας καί πάντα καί ολαι αί άλλαι χριστιανικαί άρεταί διδά
σκονται ούτω έν τη έφαρριογή, καί οί ¡χικροί Ά|λερικανόπαιδες 
οι άποφοιτώντες των δημοτικών σχολείων είναι χριστιανοί 
κατ’ ουσίαν καί δχι κατά τύπους, χωρίς ούτε την ιστορίαν 
των έβραίων να ειξεύρουν, ούτε τά  τροπάρια καί τούς ψαλ
τούς νά άπομνημονεύουν μηχανικώς, ούτε τών υψηλών καί 
δυσκαταλήπτων θρησκευτικών θεωριών νά επιζητούν την ά- 
νάλυσιν.

Τό σχολεΐον έξ ίσου καλόν διά τά  θηλεα, όσον καί διά τά 
άρρενα, έξ ϊσου δίκαιον διά τά  τε'κνα τών πλουσίων καί τών 
πτωχών, έξ ίσου συγκεντρούν πάσαν χαράν καί ευμάρειαν καί 
εύεξίαν καί ηθικήν άπόλαυσιν, καί διαθε'τον την παιδικήν ψ υ
χήν εΰαρέστως καί τερψιθύμως είναι ό πρώτος σταθμός τού 
ανθρωπίνου βίου, ον ή αμερικανική πολιτεία εξασφαλίζει εις 
τά  τε'κνα της εΰδαίμονα καί άνέφελον.

Τοιουτο σχολεΐον άναπληροΐ βεβαίως πάσαν τού οίκου α 
τέλειαν, ώς συμπληροΐ τό μορφωτικόν της οικογένειας εργον. 
Σχολεΐον τοιαύτης τελειότητος, ης μόλις ασθενή σήμερον πα- 
ρέχομεν σκιαγραφίαν, αποδίδει εις την κοινωνίαν άνδρας καί 
γυναίκας μέ χαρακτήρα σταθερόν, μέ φρόνημα εΰγενε'ς, μέ διά
νοιαν ύγιά, άνδρας καί γυναίκας, δι’ ών ή ’Αμερική άναδεί- 
κνυταί υπέροχος καί κραταιά, κρατούσα αύτή καί μόνη τα 
ηνία τού άληθούς πολιτισμού καί της ευεργετικής καί μεγα
λουργού προόδου.

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Ή  άνοιξις δεν μάς φέρει μόνον τάς χελιδόνας, αλλα και τούς νέους 
συρμούς. Τα νέα υφάσματα συνεχίζουν δπδ λεπτοτεραν βεβαίως υφήν 
τά της χειμερινής περιόδου. Ούτω αντι τών καναβωτων θα εχωμεν 
τά μπαρέζια υφάσματα διαφανή, παλαια επινοησις ανανεουμενη /,οη, 
ώς τόσα «ίλλα.

Τά χρώματα τού συρμού, έκτος ουδετέρων τινών χρωμάτων, τα 
όποια δεν καταργούνται ποτέ, θά είναι άργυροΰν, ηλεκτρικόν, θειο— 
χρουν, πράσινον όφεως καί μενεςέρυθρον. Αί χάνόραι εις πλακωτα 
σχήματα καί επί τριχάπτων καί τουλιων πεποικιλμέναι θα αποτελε- 
σουν τό πολυτελέστερον μέρος τής περιόδου τής άνοιςεως. Οί πλατείς 
φιόγγοι από τού λαιμού θά κατέλθουν εις τήν μέσην καί με άκρας μα- 
κράς θά είναι έν ώραΐον εξάρτημα τών φορεμάτων. Παν ο,τι δύναται 
νά γίνη ή νά φορεθή ώς περιλαίμιον έχει μεγάλην πέρασιν. Τά περι
λαίμια αύτά εις τοιουτο εξιασουνται πλάτος καί τόσον στολίζονται,ωστε 
μεταβάλλονται εις ώραίας καί πλούσιας πελερίνας, αιτινες δια την α- 
νοιξιν θά άναπληριυσουν παν άλλο Ιπανωφόριον. Αί πελεριναι αυται 
κατά προτίμησιν θά ήναι σχεδίου Μαρίας Άντουανέττας, θά αναπλη- 
ροΰνται όμως καί υπό ζακέτας όχι μακρας εύρυτέρας τής χειμερινής 
καί ¿στολισμένης διά πολλών καί μεγάλων κομβίων. Αί ζακέται αυ- 
ται έκ μεταξωτού υφάσματος θά φέρωσι διπλήν σειράν βασκίνης πτυ
χωτής ή άπλώς κυματοειδούς καΗθά στολίζωνται υπό τριχάπτων, ται
νιών καί χανδρών, ενώ αί έξ έριούχου χρωματιστού θα κεντώνται δια 
σειοητίων, μόλις άφίνουσαι κατά ώρισμένας αποστάσεις νά διαφαίνη- 
ται τό ύφασμα.

Αί έσθήτες εξακολουθούν νά ήναι ισοϋψείς, στεναι προς τα ανω και 
κυματοειδείς πλαταίνουσαι πρός τά κάτω, μέ μικρά εξαρτήματα, μέ 
πλαίσιον οδοντωτόν πρός τά άνω προσηρμοσμένον επί τού φορέματος. 
Αί διπλαϊ Φοΰσται, αί φοΰσται μέ έμπροσθέλλας καί μέ παν·έ μεθ όλας

τάς απόπειρας τών ραπτριών, όπως τάς άπαγάγωσι καί παλιν, φαί
νονται ναυαγοΰσαι.

Οί πίλοι θά είναι έν γένει ολίγον μεγαλήτεροι τού παρελθόντος έ
τους. Αί πτέρυγες καί τά χιονισμένα πουλάκια θά αποτελούν τό ιόιορ— 
ρυθμότερον τών πίλων τούτων στόλισμα. Οί πλατείς κόμβοι εις ται
νίας μουαρέ, σχηματίζουσαι έν είδος πλατέων πτερύγων, Οα συνειθί- 
ζωνται καί πάλιν πολύ, άποτελούμεναι άπό τέσσαρας ή καί ές θηλας, 
καί τιθέμεναι άλλοτε εις τό πρόσθεν μέρος τού πίλου καί άλλοτε πί- 
πτουσαι έπί τού κτενίσματος πρός τά οπίσω. Δια τ υς πίλους τό μαύρο 
χρώμα άναμιγνύμενον μετ’ άλλων αποτελεί γραφικωτασην σύζευξιν.

Μετά τήν γενικήν ταύτην έπιθεώρησιν τού συρμού αναμιμνησκο- 
μεν εις τάς άναγνωστρίας μας τά νέα φουλάρια καί πλεκτά υφάσματα 
τής κ. Σπάρτης Καρασταμάτη, άτινα καί στερεά είναι και χρωματι
σμών ώραίων καί ελαφρά,μαλακά, οπερ δέ κυριώτατον ευθυνότατα ώς 
προϊόντα τής εγχωρίου γυναικείας βιομηχανίας μας. Κατασκευάζει 
ήδη καί χριόματα όχι πολύ ζωηρά, τά όποια φέρονται άςιόλογα καί 
εις τόν πεοίπατον καί εις πάσαν ώραν τής ημέρας. Αί εσαρπαι τού αυ
τού εργοστασίου συνειθίζονται πολυ εις μεγάλους φιόγκους περι τον 
λαιμόν. Είναι τόσον άφράται, τόσον αραχνοειδείς, ωστε και εις τό γε- 
ροντότερον πρόσωπον προσδίδουν ανθηρότητα νεότητος.

Ό συρμός δεν περιορίζεται εις ο,τι φοροΰμεν, αλλά καί εις ό,τι με- 
ταχειριζόμεθα. Ούτω ό χάρτης τών επιστολών μας συνειθίζεται σή
μερον σχήματος πολύ μικρού, είναι δέ τόσον πυκνός καί σκληρός, ω- 
στε διπλούμενος ε’ις δύω μεταβάλλεται εις έπισκεπτήριον. Τό χρώμα 
του κλίνει πρός τό τού ίου. Έπί λευκής βατίστης κεντώσι δια χρω
ματισμένης μετάξης ώραΐα πλαίσια διά',φωτογρα'ρίας. Είναι τούτο νεω
τερισμός αμερικανικός. Έπί τών τραπεζών εις τά κάνιστρα τών καρ
πών, τοποθετούν καί άνθη μαζή. Ούτω έντός κανίστρου έχομεν ώραια 
μήλα καί μανδαρίνια καί εις συμπλήρωσιν μεγάλην δέσμην ίων καί 
ανεμωνών. ”Η ξηρούς καρπούς μέ πλαίσια έκ ρόδων.

Καί τά έν τοϊς δοχείοις άνθη τοποθετούνται ιδιοτρόπως. Οχι πυ
κνά, ό'χι ανάμικτα, οχι δεμένα εις δέσμας. Τοποθετημένα έλευθερως 
ιδιοτρόπως, άνωμάλως, αποτελούν τόν ώραιότερον παντός γυναικείου 
διαμερίσματος κόσμον

Φιλόκαλος.
  ---

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γυνή συνθέτις. Εις τό θέατρον τής Galerie "Vivieunne, έδόθη νεον 

κωμικόν μελόδραμα ή Καρμελίνα, τού όποιου συνθέτις είναι ή δεσποι" 
νίς Le Chevalier de Boisval. Τό έργον έτυχεν ένθουσιώδους υποδο
χής καί έχειροκροτήθη όσον ολίγον έκ τών τής έφετεινής περιόδου.

'Η έν τώ έργω τούτω έγκατεσπαρμένη ζωή, ή ιδιοτροπία καί τό 
έκτροπον περί τήν σύνθεσιν, ένεποίησαν μεγάλην έντύπωσιν, και πρου- 
κάλεσαν εΰάρεστον κατάπληξιν εις τό κοινον.

Ε β ρ α ία  ίερεύς. Οί έβραΐοι τής ’Αμερικής παρακολουθούν κατά 
βήμα τάς προόδους τής χώρας, έν ή φιλοξενούνται. Η δεσποινίς Bay 
Traut έξ Oaklaud είναι ή πρώτη Εβραία ίερεύς. Εςεπαιδεύθη εις τό 
εβραϊκόν κολλεγειον τής Ένώσεως καί συνεπληρωσε τας σπουδας εις 
τό Πανεπιστήμιον τής Καλλιφορνίας.

Γυνή Εΐσαγγελεύς. 'Η δις Ella Knowles έκ Μοντάνας έςελέγη 
διά μεγάλης πλειονοψηφίας δημόσιος συνήγορος τής π όλεως ταυτης. 
Άπεστάλη δέ ώς τοιαύτη εις Ούασιγκτώνα, όπως ύπερασπισθή τα 
συμφέροντα τού Κράτους τό όποιον αντιπροσωπεύει πρό τού υπουργού 
τών ’Εσωτερικών. Έπρόκειτο περί δημοσίων γαιών περιουσίας τών 
σχολείων, άνερχομένης εις έν έκατομμύριον δολλαρίων. Η δις Ella 
Knowles επέτυχε τού σκοπού της.

Ευφυής σατυρα κατά τών νομοθετών. Εις τό Σικαγον, την πολιν 
ταύτην τών θαυμασίων, έξετέθη κατ’ αυτάς περίεργος εικων, εργον 
γυναικός ζωγοάφου έκ τών έπιφανεστέρων. Εις τό κεντρον τής εικονος 
ταύτης παρίσταται γυνή ώραία, μέ έκφρασιν αρρήτου μεγαλοφυιας, 
τής όποιας τό βλέμμα ζωογονείται ύπό γλυκείας ακτινος ελπιδος. 
Είναι ή Φραγγίσκα Βιλλάρ ή ίδρύτρια τής εταιρίας τής ’Ε γ κ ρ ά τ ε ι α ς  
άνά τούς δύω κόσμους. Εκατέρωθεν αυτής εικονίζονται πρόσωπα φρι- 
κώδη καί απειλητικά : Εις πχράφρων καί εις ήλίθιος, με τό κρκνίον 
παραμορφωμένου. Παρ’ αυτούς εις κακούργος, μέ πρόσωπον ασύμμε-
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τρον, μέ σιαγόνας έξεχούσας, μέ χαρακτηρισμόν ανθρώπου έκφυλισμέ- 
νου. Καί υπό τήν εικόνα ή έξής σημείωσις : Ή γυνή καί οί ίΐμο,οί 
της. Εις τά ’έθνη τά προνομοιΰχα τής καθολικής ψηφοφορίας, Εξαι
ρούνται τού δικαιώματος τής ψήφου, οί παράφρονες, οί ηλίθιοι, οί έγ- 
κληματίαι κ α ί αί γυναίκες !

Κα ί άλλαι γυναίκες ψηφίζουσαι. ’Ενώ λοιπόν νομοθεσία τής επι
κράτειας του Ιλλινουα μυκτηρίζεται ουτω, αλλο κράτος ’Αμερικανι
κόν το Colarado παρεχώσησεν εις την γυναίκα τό δικαίωμα τής κα
θολικής ψηφοφορίας. Η έπιτυχία αΰτη οφείλεται εις τήν έκεί πρω
ταγωνίστριαν τού γυναικείου ζητήματος κ. Campbell ώς καί εις τήν 
μις Caiie Chapman, ητις καθ όλον τό λήξαν έτος διέτρεχε μόνη τά 
χωρία, τας εςοχας, τα μεταλλεία και δια τών θερμοτάτων άγορεύσεών 
'Τής, παρεκινει τας Λαϊκκς τάξεις να ψηφισωσιν υπέρ τής γυναικείας ι 
πολιτικής χειραφετήσεως. Αποτέλεσμα τών ενεργειών τών ¿κα
μάτων τούτων σκαπανέων τής προόδου είναι ό νέος ψηφισθεις νόμος 
του Συντάγματος ο οια πλειονοψηφίας π-ίντε χιλιάδων ψήφων παρα- 
χωρήσας εις τήν γυναίκα τό δικαίωμα τού νά έκλέγη καί εκλέγεται 

Α ί ’Αγγλίδες κατά τήν άπεργίαν τών μεταλλουργών. Κατά τήν 
απεργίαν τών μεταλλουργών ή Φιλελεύθερα Ένωσις τών Γυναικών, I 
και ή Εταιρία τής Εγκράτειας προσήλθον μετά μεγάλης αύταπαρ- I 
νήσεως επίκουροι εις τας οικογένειας τών απεργούντων. Εύεργετικαί I 
υπέρ αύτών συνεισφορά! ένηργήθησαν καί κυρίαι εύγενεϊς καί τιτλού- I 
χοι έζήτουν παρά τό πλευρόν τών γυναικών τού λαού, βοήθειας υπέρ I 
τών πεινωντων τούτων τέκνων. Πολλαΐ γυναίκες τού Nottingham- I 
shire στερούμενα·, χρημάτων προσέφερον τά πολύτιμα κοσμήματά των, I 
εκ τής πωλήσεως τών οποίων είσέπραξαν είκοσι πέντε χιλιάδας φράγ. I

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
’Εάν αί ιδιωτικά! εμπορικά! έταιρίαι κα! ενώσεις ναυαγουν 

κατά τό πλεΐστον έν Ελλάδι, ή Στρατιωτική “Ενωσις είναι 
ή μόνη ήτις κατώρθωσε νά έπιζήση,νά έδραιωθή, νά προοδεύσγ), 
νά καταστή παράγων ευεργετικός διά τάς οικογένειας τών άν· 
δρών του στρατού, ώς καί δ ι’ εύρύτερον έτι κύκλον ’Αθηναϊ
κών οικογενειών.

Ή  έκμετάλλευσις εμπόρων τινων τοκογλύφων, εις τά  θυλά-
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Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΥΣΟΥ

Έ φανη εις τόν Δανζελϋ ότι τού ήοχετο βοήθεια τ ις οόρανόθεν.
Δέν ^Ιπροκειτο πλέον περί τής αξιοπρέπειας του, "να τώ  έπιτρέπεται νά κρά

τηση εχεμύθειαν ή νά δείξη ψυχρότητα·
 ̂ ® ψΤερέζα άπέθνησκε, επομένως δ Ανδρέας θά έφι'λει τούς πόδας παντός

όστις ήθελε δυνηθή νά συντελέση εις τήν σωτηρίαν της ή άπλώς νά τον 
βοηθήση.

— "Ω ! οποίος καί αν εισθε άνεφώνησε, εί*έλθετε. Ό θεός σας στέλλει.
*0 'Ροβέρτος ειαήλθε.
Το οίκημα άπετελειτο άπό εν κα ! μδνον στενόχωρον δωμάτιον. Εις μ ίαν τών 

γω νιώ ν υπήρχε μικρά θερμάστρα, δυναμένη νά χρησιμεύση κα ! πρός θέρμαν- 
<τιν και ώς μαγβιρεΤον

Δ ι Ινός περιξ αύτοϋ βλέμματος ό γλύπτη ς ήννόησε τό μέγεθος τής ενδείας, 
ή τις  Iμάστιζε τό άτυχές έκεϊνο ζεύγος. Δέν είπε τίποτε, αλλά μεγάλη θλίψ ις 
^πίεζε τήν καρδίαν του.

Οταν ειδί τήν Τερε,αν, οεινώς πυρέσσουσαν έπ! τής στενής εκείνης ξύλινης 
κ λ ίνη ς , τής οποίας η λεπτή στρωμνή ητο σκληρά ώς σανίς, οί ώραιοί του 
¿φθαλμοί έ ;έμ η α ν  δάκρυα.

Ο Ανδρέας ειδεν επ ι ιο ύ  προσώπου τήν ύρα ίαν εκείνην έκφρασιν τής θλ ί- 
ψεως καυτο ύ  μ ικτού, και παρ’ ολίγον νά  όρμήση νά έναγκαλισθή τόν νέον. 
Ηδέτε, είπε· 'Η άτυχης σύζυγός μου είνε βαρέως άσβενής. Πρό όλίγου τής 
ηλθε έξαψις. καί ή θέλησε νά κρημνισθή άπό τό παράθυρον, καί δ ι’ αΰτό δέν 
το λμ ώ  νά άπομακρυνθώ ά χ ’ Ιδώ διά νά ύπάγω νά ζητήσω βοήθειαν.

— Που θέλετε νά υπάγω ;
—Νά φέρετε κανένα ιατρόν, όποιον εϋρετε, άρκεϊ νά μήν άρνηθή νά σάς 

άκολουθήση. 1
Ό 'Ροβέρτος έξήλθε καί χατέβη τήν κλίμακα μέ ταχύτητα αστραπή;·

I κιικ των όποιων μετεφέρετο άνεπαισθήτως ολόκληρος ή μισθο
δοσία του αξιωματικού, έξέλιπεν ήδη. “Ο ,τι έκέρδιζον έκεΐνοι 
το κερδίζουν σήμερον αύτοί οί αξιωματικοί έκ τών γενναίων 
ποσοστών των μετοχών των, καί εκ τών εύθυνοτάτων προ- 

I ¡χηθειών 7μ&ντων των χρειωδών του οΐ'χου των.
Παντα τα εδώδιμα, πάντα τά  αποικιακά, άπό τού αλεύρου 

με'χρι τού άλατοπιπε'ρου, παν ό,τι άναγκαιοϊ εις οίκογε'νειάν 
| τινχ άσ7ΓΡόΡρούχα, φορέματα γυναικεία, ενδύματα ανδρικά

και παιδικά, έπανοφόρια, πάντα τής έκλεκτοτάτης ποιότητος 
και εις τιμάς κατά 30 ο)ο ΰποδεεστέρας τών έν τοΐς άλλοις 
εμπορικοίς καί παντοπωλείοις προμηθεύεται τις έκ τών κατα
στημάτων τής Στρατιωτικής Ένώσεως.

Αι οικογένειαι τών στρατιωτικών άνέπνευσαν. Μετ’ αύτών 
δε και πλήθος άλλων οικογενειών, αιτινες μέ τό όνομα γνωστού 
η συγγενούς αξιωματικού προμηθεύονται εις τιμάς άπιστεύτως 
εύθηνάς πάντα τά  άναγκαιοΰντα εις τούς οίκους των.

ΙΙολλαι κυρίαι ζητούσαι νά συνδυάσωσιν έν ταΐς προμηθείαις 
των τό καλάν μετα τού εύθηνοΰ, ας έπισκεφθώσι τήν άνωθεν 
τών καταστημάτων Κωνσταντινίδου έπί τής ύόον Έριιοϋ 
Στρατιωτικήν "Ενωσιν.

Ι Τ Ν Α Τ Λ Ι Α  Ξ Τ Ν Τ Α

Τήν προσεχή Τρίτην εις τήν αίθουσαν τών Φιλομούσων τε
λείται ύπο διακεκριμένων καλλιτεχνών τής ήμετε'ρας πόλεως 
καλλιτεχνική έσπερός ύπέρ τού πρώτου Έλληνος συνθέτου, 
τού άναξιοπαθοΰντος γηραιού, τυφλού κιθαριστού Κ. Ξύντα.

Τής εσπερίδας ταύτης, ήτις έσται μία τών επιτυχέστερων 
τής εαρινής περιόδου, θέλουσι μετάσχη εύγενώς προσφερόμεναι 
αι συμπαθεστεραι τών καλλιτεχνών τής ήμετέρας πόλεως, ών 
μόνα τά ονόματα έγγυοΰνται τήν πλήρη επιτυχίαν.

Ή  κ. Άθηνά Σερεμέτη δι’ ώραίας έπ ί χλειδοκυμβάλου

Μιτά έν τετβρτον ά νήρχ .,ο  . ύ · « « β τ ή ν ,  φβρτωμέν.ς ^  συναπ,σαούς μέ 
τεμάχ ια  πάγου και με όια·ορα φ ιαλ ίο ια  περιέ'/οντα φάρμακα-

— Ο ίστρός έρχετσ; κατόπιν μου, είπε. Έ πηρα μερικά φάρμακα, τά όπσϊα 
διεταςε Οπου κα! αν είνα ι φθάνει. Έν τοότοις άς άρχίσωμεν οί δυο μ αζί 
να εκτελωμεν δ ,τι παρηγγειλε- “  ’  1

ΕαΓ *ϋναΤ “ 0ί· Β ίλλετ ’ ,τ0 ϋ ! *<5δ«ς τής γυναικός σας·Κατ αυτο το διάστημά έμ., πηγαινισ εις τό οίκημά μου νά κοπανίσω ολίγον
πάγον, διά να της τον βαλωμεν εις τό μέτωπον. Θά φροντίσω κα ί διά λωρίδας 
πανιού _ δια ^ ιδε 'σμους, και θα θερμάνω διά παν ενδεχόμενον καί ολίγον νε- 
ρόν, διότι πιθανόν να χρειασθη, ώς ειπεν ό ιατρός.

Ο Ανδρέας άφοΰ ή πρώτη ευχάριστος έντόπωσις έπ ί τή τοιαύτη άνελπίστω  
βοήθεια παρηλθε, ήρυθρίασεν. ' “

— Έδώκατε χρήματα δ ι ’ όλα αύτά ; είπε· Τί σάς χρεωστώ ;
—Τίποτε δέν μέ χρεωστεϊτε, άπήντησεν αύστηρώ , ¿άπως ό 'Ροβέρτος Κα> 

νά  σας ειπω ας λυσωμεν μία καί καλή αυτό τό όχληρότατον ζήτημα·
Δ ι ί λ θ η ν ^ ν ΐ " 6 δΐ° ν  υ 1' λ0“σι05’ *ύΡίε ’Ανδ?έα. ή π τω χ ία  δέν είνε έγκλημα. 
Διηλθον καί έγω πολυ μεγαλητεραν πτω χ ίαν. άν δέν Ιτύχα ινε νά Ιλθη Ι'να- 
καλλιστος άνθρωπος νά μέ σηκώση άπό τήν κλίνην μου,καί νά μέ όδηγήσγ ε’ις 
το νοσοχοαεΐον, καί έπειτα νά μέ πάρη πλησίον του, κ’αί νά μέ μ ά θ η σ η ν  
θα η μην προ πολλου πάθαμμένος άπό τήν πείναν * 1 ’

εΙς’ έμ Τ  δίΧ“ 10ν ^  Χα! ^  ΕΪ? 5 λ λ°υς δταν 5·τ ι  ΐχαμαν
» Είμαι δλόμονος είς τόν κόσμον, κα! δ ι’ αύτό η ύτύχη σα  νά Ινω  ¿λ ίγα  

χρήματα κατά μέρος. 1 Λ ο Λ . γ χ

“Σ * ί ^  δεΖ9ίΐτε , κσί όταν εόχολυνθήτε, μοί τά έπιστοευετε
ν τ θ ί  δ '° νζελΣ ε“Ρί<Γ* « °  πολύ έμπερδευμένος καί έδοχίμαζε 'νά ¿ο'.
¿ Ι γ  ι* ν ευΡ·*τος της κεφαλής- Σάς έξορκίζω, Ιξηχολούθησεν 6 'Ροβέρτο-, 
άφησατενά  πιστευση εις νέος νηπιόθεν Ιγκαταληφ ίέίς άπό τούς γονείς τού

Δέ’ν ήζεύσε'-ε Τ " Ρ“ μ ^ ν0ν ^  ****  τ ι ΧΡΊ '̂-ΡΟς εις κανένα άλλον!
νά σκέπ τΤ  > - π °λυ.τ1μ0; ^ χ α ρ ί σ τ ^ ίζ είνε δι- άνθρωπον χανέρημον τό
να σχέπτη .α ι οτι ειμχορει νά χάμη καλόν εις άλλον άνθρωπον.

άπήντησεν ό Ανδρέας, είς άχρον συγχεκινημένος, καί τείνωντην χειρα.

άδ ελφ Γ μ ο υ  ΤΡήγ0ρβ· θ ί  βοηθήσετε νά τήν περιποιηθώ, ώς άν ήσθε 

Ο γλυπτής έτεθη άμεσως εις κίνησιν.
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Ικτελέσεως τοΰ Chopin xatl M eyer, ή κ. Παρασκευοπούλου 
δι’ άπα.γγελίκς μονολόγων έκ του Έ νσάρχον  ’Λ γά2μ*τος  χαι 
τής  Γ α ΐα τ ε ία ς ,  ό κ. Λάσκαρτης δ ι’ ωραίου άσματος, καί οί 
κκ. Γουίδας, Μπεκατόρος, Σπινελης καί Σεράου καί αυτός ό 
ευεργετούμενος με τας κιθάρας καί τα τετράχορδα, καί τας 
βαρβίτους καί τας βιόλας των θά τέρψουν, θά συγκινήσουν 
τό ’Αθηναϊκόν κοινόν, τό όποιον άθρόον βεβαίως θελει συρρεό- 
σει καί ίνα άπολαύστ) την ώραίαν καί σπανίαν ταύτην της 
Τέχνης έορτην, καί ίνα συνδράμω τόν πρώτον ιδρυτήν του 
Ελληνικού μελοδράματος, τόν δυστυχή τούτον της τέχνης 
άπόμαχον, τόν στερούμενον των πάντων κατά την ομιχλώδη 
της ζωης του δύσιν.

ΑΝΘΗ Τ Η Σ  ΕΠ Ο ΧΗ Σ
Μ α ρ γα ρ ίτα .

Ό ήλιος τής άνοίςεως διεσκέοασε τα πυκνά νέφη του χειμώνος, 
καί γλυκύς θαλπερός θωπεύει την χλοόσπαρτον ήδη καί άνθοσκεπή 
τής γής επιφάνειαν. Αειλή μαργαρίτα ΰπανοίγει τα άμυδρώς ροδίζοντα 
λευκά πέταλά της. Λεπτοφυής καί τρυφερά επιτρέπει εις τον ζέφυ- 
οον να τήν λικνίζη κατά τήν φαντασίαν του. Ρυάκιον διαυγές ΰδατος 
ρέον παρ’ αυτή φαίνεται ώς να τή ψιθυρίζη λέξεις γλυκείας καί κο- 
λακευτικάς, έν ω κατοπτρίζει εις τα δροσερά στήθη του τήν ώραίαν 
καί γραφικήν στεφάνην της.

Νεανις διέρχεται τόν άγρδν μ'ε βήμα κοΰφον καί σπεΰδον. Αίφνης 
ϊσταται. Οί οφθαλμοί ττς συναντδσι το τρυφερόν των άγρων ^ανθύλ- 
λιον καί νέοος σκοτεινόν φαίνεται σκιάζον τδ μέτωπόν της.’Ώ ! Μαρ
γαρίτα μου χρυσή, αναφωνεί. Σύ, τουλάχιστον θα μου ε’ίπης τήν α
λήθειαν. Θα μοί ειπης έαν εκείνος τον όποιον αγαπώ· είναι άξιος τής
αγάπης μου. , , _ , ,

Καί με πυρετώδη αγωνίαν, χωρίς οίκτον όια το πτωχόν της ανοι-
ξεως άνθος, άπέσπασεν απόνως το εν μετα το αλλο όλα τα λευκά τής
Μαργαρίτας πέταλα. « ΌΛίγαν, ποΛν,  π ε ρ ι π α θ έ ς ,  διόΛου ..............

"Ω ! κακόν άνθος, διατί με μίαν σου μόνην λέξιν καταστρέφεις καί
τήν τελευταίαν μου ελπίδα ;

Καί έκ πείσματος ή μικρά ρίπτει μακράν τό άνθος γυμνόν καί φρίσ-
σον, τό οποίον ό ρύαξ παρέσυρεν εις τό δροσερόν ρεύμα του.

"Ετρεξεν εις τό δωμάτων του "να Ικτελέση θ ,τ ι είχεν ε'ίπει, Ινώ  ό Άνδρέας 
επέθετε συναπισμούς εις τούς πόδας καί τάς κνήμας τής άσθενους.

"Οταν Ιφθασεν ό Ιατρός Πρυνιέ ή γυνή είχε περιδεδεμένον Ιπ ί του μετώπου 
επίδεσμον πλήρη τετριμμένου πάγου, οί δέ συναπισμο'ι είχον αρχίσει να φέ
ρω σ ιν αποτέλεσμα. ,

Ό Ιατρός τήν Ιξήτασε μετά σπουδής. Εννοήσατε καλώ ς τας παραγγελίας 
υο υ , είπε, καί τάς Ιξετελέ.ατε άξιόλογα.
' "Επειτα, παρατηρήσας τήν ελ ίε ιψ ιν  πολλών άναγκα ίων, Ιπρόσθεσε.

_  βά έκάμνετε 'καλλ ίτερα  όμως, αν τή ν  μετεφέρετε εις χανέν νοσοκομειον 
αϋριον θ ά  ε-/η έκει παν δ ,τ ι χρειάζεται. >  ̂ ^

Οί λόγοι ούτοι ένεποίησαν τόσον όδυνηράν εντυπω σ ινείς τόν Ανδρέαν, ώστε 
Ô Ροβέρτος έσπευσε νά εϊπη : Εις νοσοκομειον ! ’ιατρέ. Αυτό Sèv γ ίνετα ι κατ’ 
ούδένα ν όγον. Έ δώ παραπλεύρως εχω Ιν δωμάτιον εύρΰχωρον. Εϊμποροϋμεν 
να στήσωύεν άμέσως Ιν αύτώ  μίαν κ λ ίνη ν , αρκεί νά τό είίρετε κατάλληλον. 
Πηγαίνομεν νά  τό ιδήτε ; _

 νΩ I χόρι, Ροβέρτε ! Ιψέλλισεν ό Ανδρέας.
  ’Αφήσατε να γ ίνη  δ ,τ ι είνα ι δυνατόν. Ό σκοπό; είνα ι νά σώσωμεν τήν

ασθενή.
Ό Δανζελύ δέν διεμαρτυρήθη περισσότερον
Ό γλύπτης μετά του ιατρού μετέβησαν νά ίόωσι τό δωμάτιον.
  Έδώ θά είναι άξιόλογα, είπεν δ ιατρός, άλλά  σείς θά στενοχωοηθήτε

τταρατολύ. _ f
 qî «πτωχοί <αί οί γείτονες πρέπει. νά άλληλοβοηθώντοα όπως οηποτε.
Τό πρόσωπον τοΰ ιατρού Πρυνιέ ελαμψε Ιξ αισθήματος θ α υ μ α σ μ ο ύ .Ά λ λ ’ 

άφ’ ετέρου ήτο συνειθισμένος νά βλέπη ωραία αισθήματα παρά τή τάξει τού 
Παρισινού λαού, τού Ιγκλείοντος τήν καρδίαν όλης τής Γαλλίας, τού υπέρ 
πάντας άγαθοΰ καί γενναίου καί ίπποτικού.

— ’Εδώ πρέπει νά τεθή ή κ λ ίνη , είπε, δεικνύων τήν χαταλληλοτέραν κατ’ 
αυτόν θέσιν. Οίίτω ό αήρ θα χυχλοφορή εύκολώτερα πέριξ τής ασθενούς.

  "Αν άπεφασίζετε, ιατρέ, νά με βοηθήσητε, δυνάμεθα ν «  τοποθετήσωμεν
εδώ τήν ίδιχήν μου κλίνην. Μέ φαίνεται οτι εΤναι_χαλλιτέρα τής κλίνης Ιφ’ ής 
κατάχειται ή  ασθενής. "Αλλως τε, είνα ι σιδηρά, ώστε καί λύετα ι καί σταίνεται 
εύκολα.

Ό ιατρό; Ηρυνιέ ήτο αξιόλογο; άνήρ, κα ί καθ ολην την Μονμάρτην υπερ- 
η γ α π ϊτο .

' 'Εβοήθησε προθυμώτατα τόν Ροβέρτον.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α 1
Διά νά οανή ώοαΤον τό χυανοϋν των γαλανών οφθαλμών φέρετε έσθήτα κυα

νήν ανοικτήν, ή λευκήν μέ χυανοΰν περιλαίμιον. Τό κυανοΰν σκοτεινόν χρώμα 
καταστρέφει τό γαλανόν δμμα. Γυνή μέ ερυθρά χείλη καί ροδίνου: παρειάς δέν 
πρέπει νά φέρη γρώματα ηλιοτροπίου, ή κοσμήματα αμέθυστων, άλλως καί αί 
παρειαί καί τά γείλη της φαίνονται μελανά. Χρώμα ωχρόν συνήθως γίνεται 
ώραϊαν λευκόν μέ λευκόν φόρεμα.

Στ'ΐιβοιΆίν νγιεινης
Κατα τής τ»ςν£ας. Ούόεν θεραπευον ριζικώς τήν πάθησήν αυτήν, δσον 

οί σπόροι τής κίτρινης κολοκύνθης. Έάν πεινάτε πολύ καί πάντοτε, πάσχετε 
δε από γενικά; κακοδιαθεσίας έξετείσετε τάς κενώσεις. Μικρά τεμάχια λενκα εν 
ειόει εντε'ρου κομμε'νου προοίδουσι τήν ϋπαρξιν ταινίας.

1] ραμηθευθήτε άμέσως εξήντα δράμια κολοκυνθοσπόρους, καθαρίσατέ τους, 
κοπανίσατέ τους, άναμίξατε μέ ζάχαριν ψιλήν καί φάγετε τους νήστις εις δύο 
ή τρεις δόσεις. Μετά παρέλευσιν δύω ωρών, λάβετε όύιυ ούγγίας ελαίου καθαρ- 
κτικού καί ή ταινία ολόκληρος γίνεται μέ τήν πρώτην ή τήν δευτέραν κένωσιν.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι
Καρόττα νηστήσιμα . Εκλέγετε οιραΐα κόκκινα καρόττα, τά κόπτετε λε

πτά καί στρογγύλα καί τά τοποθετείτε ή εις καραβάναν, ή εις άλημμένον δο- 
•/εΐον. Προσθέσατε τό άνάλογον άλατοπίπερον, άγουρόλαδον καί ολίγην ψιλήν 
ζάχαριν, και ψήσατε τα μεχρις ου κάμουν κρούσταν. Τότε προσθέτετε εν κα
λόν ποτήρι κρασί άρητσίνωτον, καί ολίγον μαϊντανόν καί άφίνετε νά βράση. 
"Οταν είναι έτοιμον σερβίρετε.

Καρόττα κομπόστα. Καθαρίσατε τά καρόττα καί ξύσατέ τα, ώς κάμνετε 
διά τό κίτρον το ξυστό. Τά ζεματίζετε, τά άποσταλάζετε καί τά βράζετε εις 
πιρούς, εις τό όποιον προσθέτετε ολίγην βανίλιαν.

Κυρία γαλλ ίς  μεσήλιξ, μέ μόρφωσιν και ανατροφήν άρίστην, δυναμένη νά  
άναλάβη και τήν διεύθυντιν οίκου καί τήν άνατρο^ήν και έκπχίβευσιν τέκνω ν, 
καί ραπτικήν έ'τι έργασίαν ζητεϊ οικίαν. Φέρει άρίστας συστάσεις κα ί έχει μέ
τριας άξιώσεις. Πληροφορία, παρ' ήμ ϊν.

ΔΙΑ  ΤΟΥΣ IIΑ Σ Χ Ο Λ ΙΑ Σ  
έκ ·παΟή*ίεων τον dxojxcî ou και των νεάοών-

Οϋτε τά νερά τού W ic h y , οϋτε ούδεμίσ άλλη δίαιτα δύναται νά Ιπιδράση 
τόσον Ιπωφελώς ε ί; τάς παθήσεις τών νεφρών καί τού στομάχου, όσον τό 
ωραίον καί ΐαματικώτατον ύδωρ τής "Ανδρου, τό Γποίον δ ιαλύει εντελώς τή ν  
ψάμμον, καί τούς λίθους καί θεραπεύει μ εγάλω ; τούς πάσχοντας.

Μέχρι τοΰδε άτάκτως διεξήγετο ή μεταφορά αυτού εις Πειραιά καί ’Αθήνας 
παρά του αντιπροσώπου μου. Ηοη δμως συναιτεοισθην μετα των Αδελφών 
Ν. ΜΠΙΣΤΗ, ο'ιτινες θέλουσι παραδίδει τό ύδωρ τούτο τακτικώτατα ε’ις Λχμε- 
ζάνας 30 λ ιιρ ώ ν  φερούσας τήν σφραγίδα μου ταύτην αντί έξ δραχμάς έκά- 
στην.

'Η άποθήκη αυτών είνα ι επ ί τής δδού Ζωοδόχου Πηγής άριθ. 10 εις ’Αθή
νας, καί εις τό Καφενεΐον Άνδρος Πλατεία Τζελέπη παρά τώ  Ν. Αεφάκη εις 
Πειραιά.

Ζητήσατε τήν άνω σφραγίδα διά τό γνήσιον· έκάστη Λαμεζάνα δραχ. 6 .

  Ευχαριστώ, είπεν δ γ λύπ τη ς , άφού Ιστήθη ή κλ ίνη  κα ί Ιτοποθετήθη
ε π ’ αυτής ή κατώτερα ελαστική στρωμνή.

«Τώρα πηγαίνετε νά ίδήτε πάλιν τήν άοθενή σας. ’Εν τώ  μεταξύ εγώ θά 
σιγυρίσω κατά τό δυνατόν τό δωμάτιον. "Οταν νομίσητε ότι είνα ι καιρός νά 
τήν μεταφέρωμεν έδώ, μέ καλεϊτε.

Ό ιατρός μετέβη καί αύθις τότε παρά τή Τερέζα, ό δέ Ροβέρτος, ήρχισε νά 
τακτοπο.ή.

Μετά τινας στιγμάς, δ ιατρό; Πρυνιέ είσήλθεν.
— "Ελθετε νά μάς βοηθήσητε, εΤπεν, ή κυρία δέν είνα ι καλά, καί χρειά

ζονται μέγιστικ προφυλάξεις διά νά τήν μεταφέρωμεν άπά τήν μ ίαν κ λ ίνη ν  
εις τήν άλλην.

  Τόσον δέν είνα ι καλά ! άνεφώνησεν ό Ροβέρτος έπωδύνω ; έκπλαγείς.
  Είναι τυφοειδής πυρετό; μετ’ επιπλοκών εις τόν εγκ έφ α λο ν ..................Δέν

ήξεύρω τ ί θ’ άπογίνη άλλά δέν σάς αποκρύπτω ότι είμαι φοβερά ανήσυχος.
Μετά τ ινα ; στιγμάς, ή νεαρά γυνή Ιγκατεστημένη είς τήν κλ ίνη ν τού Ρο

βέρτου, Ιν τφ  μέσφ τού μεγάλου δωματίου, Ιν τώ  όποίω δ αήρ Ικυκλοφόρει 
Ιλευθέρως, Ιφαίνετο άναπνέουσα άνετώτερον.

'Ο ιατρός βλέπων τόν Άνδρέαν είς κατάστασιν άπολύτου Ιξαντλήσεως, καί 
φοβηθείς μήπως δέν άντελήφθη καλώς τάς παραγγελίας του, έπανε’λαβε τα ύ - 
τας έν εκτάσει εις τόν Ροβέρτον.

—  θ ά  ελθω αϋριον πολύ πρω ί. Μία από τάς πρώτα; Ιπισκέψεις μου θά 
είναι ή εδώ. προσέθηχεν δ ιατρός. 'Έως τότε, μή παυσετε νά άγρυπνήτε π λ η 
σίον της.

"Αμα άπελθόντος τού ιατρού, δ ’Ανδρεας, μέ πλημμυρισμένους από δάκρυα 
τούς Οφθαλμού; Ιπροχώρησε πρός τόν Ροβέρτον.

  Ποό δύο ωρών, οϋτε σάς έγνώριζα· κα ί έν τούτοι; Γφερθητε προς Ιμέ όπως
δέν θά έ-ίέοετο ίσως οϋτε ό πλέον άφωσιωμένος φίλος.

«Καί Ιγώ δέν είξεύρω τί νά σάς είπω  · ή καταπονεμε’νη καρδία μου, δεν 
θά σάς άποτείνη λόγους εύ/αριστήσεως . . . από τοΟδε όμως θά ειμεθα αδελ
φοί. Τό θέλεις καί σύ, Ροβέρτε ;

'Ο Άνδρέας είχε ανοικτάς τάς άγκάλας.
’Α ντί άλλης άπαντήσεως δ Ροβέοτος Ιρρίφθη είς αυτάς Ιν μέσω λυγμώ ν.
Πρώτος δ γλύπτης άπεσπάσθη άπό τόν θερμόν εκείνον εναγκαλισμόν, κατά 

τό διάστημα τού οποίου, άνευ λόγω ν, αί δύο άγαθαί Ικεϊναι καρδιαι ή νώ θη- 
σαν δι’ άρρήκτων δεσμών.

(Α κολουθεί)
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