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ΙΙασα 76<*ραττ(ρησις επί της 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.

ΣΰνδρομηταΛ έγγράφονται ε4ς τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τ ίίς  

Έ φ η μ ε ρ ί δ ο ξ  χ ώ ν  Κ υ ρ ι ώ ν
*<xl παρά τοΐς Βιβλιοπωλείο^ Βίλμπεργ χαΐ «Εατίας»

Έν τψ  Έ ξωτερικψ δέ παρ ’ δπαόι τοΐς 
άντιπροόώποις Λμών.

Σώματα πλήρη τοΰ α , |3 , γ , S’ , ε\ και ς '  έτους εΰρΐσχονται 
παρ ήμίν χα'ι παρ ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις ήμών.

Τά πεμπο'μενα ήμϊν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μη 
δέν έπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα χα’ι μη δηλοϋντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λοΰσης δέν είναι δεχτά. — 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αΐ μεταβάλλουσαι διεύθυν- Λ 
σιν οφείλουσι ν’ άποστε'λλιυσι 
γραμματόσημου 50 λεπτών 
πρόςΙχτύπωσιν νέας ταινίας.
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κυρία καλαιρροη παρρεν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εν ειχοσαημερονέντω Αρσαχεΐω. — Ή άναχρΐβεια (ΰπο χ.'Ελένης 

Κ,Γεωργιάδου). — ΡαλλοΟ ΜουρούζηΑλ — Ήλθε καί πάλιν (ποίηαα υπο 
χ.ΚρυσταλλίαςΧρυσοβέργη Δασχαλοπούλου).— ’Από Βώλου είςΠορτα- 
ρΐάν Ε . Τα Κυριαχά Σχολεία. — Γυναικείος κόσμος (ύπο φιλόκα
λου).— 'Ο κ. Καμπούοογλους Γεν. Γραμματεύς.—’Αδελφότης 'Ηρα
κλειωτών.—Τα βραβεία των εργοστασίων Καροσταμάτη.—Βιβλία.— 
Αλληλογραφία.—ϋθέατρον. —Συμβουλαί. — Συνταγαί.— Ε -ιφυλλίς.

ΕΝ ΕΙΚ IAHMEPON
EN TÛ, ΑΡΣΑΚΕΙίΙ,

Να όεχθώ̂  νά μή δεχθώ ! Όχι δέν θα δεχθώ ! Πώς ! νά 
χασω τον μήνα των διακοπών μου ; νά χάσω τό ετήσιον τα- 
ξείόι μου ; Νά κλεισθώ με τήν αφόρητον αυτήν ζέστην μέσα 
εις τεσσαρας τοίχους καί, δίκην ίερεξεταστοΰ, νά συντελέσω 
5’ς το μαρτυριον έκατόν όγδοήκοντα δύο νέων κορασίδων ; 
Νά πε-ίβληθώ την τήβεννον του ψυχικού δημίου καί να αι- 
οθανωμαι ότι έν β'έμμα μου, έν κίνημά μ,ου, μία σύσπχσι; 
των οφρυων μου ήμπορεϊ νά κάμνγ νά παγώνη εις τάς φλέ
βας το αίμα τόσων δυστυχών θυμάτων τοΰ ακαταλόγιστου 
παιδευτικού μας συστήματος ; Όχι. Δέν θά δεχθώ.
Ι· Αυτη ητο ή τελευταία απόφασίς μου. Καί ομως τήν ει
κοστήν πρωτην τοΰ παρελθόντος μηνο'ς εύρισκόμην μεταξύ τών 
πρωτων εις αχανή στοάν, διαμέρισμα ήμιτελες, μέ μεγάλα; 

ί^λινας όοκους άντί ύποστέγου, κείμενον εις τήν περιοχήν 
?̂οΰ μεγάλου τετραγώνου τοΰ ’Αρσάκειου. Ή άπόφασις είχε 

ΐφθή τήν τελευταίαν στιγμήν. Métier oblige. Άφοΰ άπό 
δ)ιαετιας άνέλαβον τον αγώνα τής μορφώσεως τοΰ φύλου 

tjtou, ωφειλον βεβαίως νά δραχθώ τής ευκαιρίας, οπως έκ τοΰ 
ϊ*λησιον μελετήσω τον τρόπον καί τά συστήματα, δΓ ών ή 

Χωρα παρασκευάζει τήν μόρφωσιν τών Έλληνίδων μας.

Ή πρώτη έντύπωσίς μου ήτο ολίγον περ.ίεργος. Άνεμνήσθην 
τών μαθητικών μου ετών καί τής άκαταστχσίας, ή'τις ¿χαρα
κτήριζε τάς ημέρας τής ένάρξεως τών μαθημάτων. Θόρυβος, 
φωναι, θρανία σκονισμένα, έπιστάτριαι δύστροπος καθηγηταί, 
όιευθυντριαι, έπιμελήτριαι, παιδιά, επιτροπή, ολα αυτά άνω 
κάτω, χωρίς κανείς νά είςεύργ τήν θέσιν του, χωρίς κανείς νά 
άκούγ ή νά ακούεται. ’Άγνωστοι μεταξύ μας ολοι οί τής επι
τροπής. Κύριός τις, πρός τόν όποιον απευθύνομαι σπεύδει νά 
μοι τιτλοφορηθή ως χριστιανός αναμορφωτής τής κοινωνίας, 
πολλά έ'χων νά εί'πγ καί συζητήση μετ’ έμοΰ, άλλ’βό'χι μέλος 
τής επιτροπής. Σπεύδω αμέσως νά απομακρυνθώ άπό τήν επι
φανή αυτήν εξοχότητα, προτιμήσασα νά ασχοληθώ μέ τάς έ- 
ναγωνίως προσβλεπούσας με μαθήτριας.

* **
Έν τώ μεταξύ έπιφαίνεται ό κ. Πκπχσωτηρίου, πρόεδρος 

τής επιτροπής καί γίνεται ή πρώτη απόπειρα πρός τακτοποίη- 
σιν θρανίων καί ανθρώπων. Πράγμα δύσκολον πολύ, εάν ψυ- 
χολογηση τις επί τούτων ώς καί επί εκείνων.

Οί άνθρωποι εύοίσκοντκι εις πυρετώδη κατάστασιν. Γονείς 
καί παιδιά, διευθύντριαι καί καθηγηταί, ολοι αύτοί ύπό τής 
αυτής κατέχονται συγκινήσεως, ύπό τοΰ αύτοΰ πόθου, ύπό 
τών αύτών φόβων καί ελπίδων. Τό όίπΛωμα ώς χρυσοΰν δέ
ρας, τό δίπλωμα ώς παράσημον τιμής, τό δίπλωμα ώς ίκανο- 
ποίησις κόπων καί θυσιών, τό δίπλωμα ώς θεία χάρις, όφεί- 
λ.ουσα νά δίδεται εις εκλεκτούς καί μή αδιακρίτως, ιδού τό 
γενικόν άντικείμενον τών σκέψεων δλου αύτοΰ τοΰ κόσμου. Εί
ναι τό τετράγωνον εκείνο χαρτί ό θεός τής ημέρας, είναι αία 
φωτεινή άκτίς εις τόν άγνωστον ουρανόν τοΰ μέλλοντος, είναι 
εις φάρος σωτηρίας εις τό τρικυμιώδες πέλαγος τών αγώνων 
τής ζωής. Είναι ό άρτος τής ορφανής, τό φόρεμα τής πτω
χής, ό τίτλος πρός έπιτυχεστέραν άποκατάστασιν τής άνέτως 
ζώσης, ή τιμή καί ό έ'παινος τής πλούσιας. Ά λλ ’ είναι ένταύτω
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ό ελίγ/_ος του σχολείου, η τιμή, ή όπόληψις, η ικανοποιησις, 
ή ηθική Αμοιβή των εργαζομένων έν αύτώ. Είναι ή έξόφλησις 
του συναλλάγματος των γονέων προς τά τέκνα, ή Απότισις 
του χρέους τούτων προς εκείνους διά τάς θυσίας και τάς φρον 
τίδας, εις -α ς  ύπεβλήθησαν επί σειράν ετών, ό γνώμων της έκ- 
τιμ.ήσεως της πνευματικής δεξιότητος, το μετρον της φιλοτι
μίας καί της εύγνωμοσύνης του είσαγομένου εις την ζωήν πρός 
τον είσηγήτορα καί οδηγον αυτοΰ

Δικαιολογείται λοιπόν πληρέστατα η πυρετώδης συγκινη- 
σις, ητις κατέχει τάς ψυχάς όλων, καί η αγωνία ητις δια κυ- 
ανερύθρων κηλίδων χρωματίζει τά πρόσωπα, ανθηρά και ερρυ- 
τιδωμένα, των γονέων, διδασκάλων καί μαθητριών.

¥* *
Καί η πυρετώδης αύτή κατάστασις δεν δύναται να κατευ- 

νασθή,έφ’ όσον έκάστη μαθήτρια δεν λάβτ) την θεσιν της, και 
κάθε'θρανίον την ίδικήν του. Πρέπει μάλιστα νά προταχθή η 
τών τελευταίων, ίνα έπιτευχθή η τών πρώτων. ’Αλλά δι’ 
αυτό απαιτείται ολόκληρος έπανάστασις. "Ολαι αί τάξεις του 
’Αρσάκειου θά άναστατωθοϋν, όλα τά γηραιά καί Ακρωτηρια
σμένα θρανία θά έκτοπισθώσιν ΐνα Αραιώς επί τών σκληρών 
νώτων των υποστηρίξουν τά κλονιζόμενα εκ της συγκι ησεως 
σώματα τόσων ύποψηφίων του έ'θνους πνευματικών μητέρων.

Καί σύρονται απ’ εδώ καί ωθούνται απ’ εκεί, και στενά
ζουν τρίζοντα, καί υπό τό σκονόμακτρον της αιωνίως μεμψι- 
μοιρούσης κυρ ’Αγγελικής αποκαλύπτεται ^μετά ήρωϊκόν ξε- 
σκόνισμα η οψις των. Συμμετέχουν έν μια λέξει όλων τών βα 
σάνων τών μαθητριών, άς άνέπαυον άλλοτε παιδακια ευτυχή 
από τούς κόπους παιγνίων καί αλμάτων, ενώ σήμερον πρόκει
ται, έκει, επ’ αυτών τών γραφείων των, αύταί αύται να υπο
γράψουν τρέμουσαι την ευτυχίαν η την δυστυχίαν των.

' Δύο ώοαι ειχον παρέλθει καί μόλις άρχίζει νά Αποκαθί- 
σταται ή τάξις. Κατορθόνω τέλος νά ίδω, τόν ενα μετά τόν 
άλλον, όλους τούς κυρίους μεθ’ ών έκλήθην νά συνεργασθώ.

Πρόσωπα καί ονόματα κατά τό πλεΐστον άγνωστα μέχρι 
τής στιγμής ταύτης. Φυσιογνωμία-, παν άλλο η δασκαλικαι. 
Τύποι εντελώς ιδιόρρυθμοι καί πρωτότυποι. Ό κ. Ζήκος Ρωσ- 
σης, καθηγητής του Πανεπιστημίου, ό πρώτος δν λαμβανω την 
εύχαρίστησιν νά γνωρίσω, ομοιάζει μέ την μακράν ρεδιγκόταν 
του καί τόν πλατύγυρον μελανόν πΐλόν του μέ pastor όιαμαρ- 
τυρόμενον. Εις έν πρόσωπον ασθενικόν έκ τής διδασκαλίας καί 
έκ τών κόπων εύρίσκονται κολλημένοι δυο οφθαλμοί, μι
κροί, στρογγύλοι, λαμπυρίζοντες καί αεικίνητοι. Παν βλέμμα, 
πάσα κίνησις, πάσα λέξις, πάσα στροφή του ανθρώπου αύτοϋ 
προδίδει διαρκή νευρικήν έ'ξαψιν, ητις έκ του χρόνου καί τής 
Ιξεως Αποτελεί τήν κανονικήν πλέον ιδιοσυγκρασίαν του. Ό- 
μιλεϊ ταχέως καί μετά πάσαν φράσιν, άτενίζει αστραπηδόν, 
αυτομάτως, άσυνειδήτως, σχεδόν ενα έκαστον τών μεθ’ ώ·, 
συνδιαλέγεται, ώς ΐνα μαντευσν) τας σκεψεις των. Της πα 
λαιάς κάπως σχολής οπαδός, εξακολουθεί νά όνομάζϊ) τας μα 
θητρίας κοράσια, καί να επιμενν] εις τυπους έντ-λώ, άσημ.αν 
τους. Καίτοι θεολόγος, φαίνεται όμως κάτοχος των έλαχμστων 
λεπτομερειών τής γραμματική; κχί τοϋ συντακτικόν, δ νναμε- 
νος νά ύποστή συναγωνισμόν καί μέ αυτόν τόν κ. Ρανταν.

Εύθύς έξ αρχής κηρύσσεται εύαγγελικώτατα υπερμαχο; τών 
άδικουμένων, συνηγορών ύπέρ του διευθυντοΰ του διδασκαλείου

Σύρου εις δν δεν επετράπη ή έν ταΐς γραπταις έζετασεσι πα
ραμονή, ένω έπετράπη αυτη εις τάς κ. κ. διευθύντριας τών 
λοιπών Παρθεναγωγείων.

Ποίν ή προφθάσω νά συμ.πληρώσω τήν έπί του κ. Ρώσση 
μελέτην μου ό κώδων του κ. Παπασωτηρίου σημαίνει. Αί θύ- 
ραι κλείονται καί αναμένω νά κληθώμεν πρός σύνταξιν προ
γράμματος τών έργασιών μ.ας.

Η ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ
Μεταξύ τών άξιούντων ότι γίνώσκουσι κατά γράμμα τούς 

κοινωνικούς τύπους καί την έθιμοταξιαν συγκαταλέγεται με- 
γας αριθμός προσώπων, άτινα αμελοϋσιν έν τών σπουδαιοτε- 
ρων αυτής παραγγελμ.ατων, την ακρίβειαν.

Παρά ταΐς πολλαΐς τών γυναικών, ή ανακρίβεια θεωρείται 
θελκτική ανοησία, ήν δεν θέλουν νά διορθώσουν, φρονούσα-, 
ότι χάνουν χάριν τινά. Τό παιδικόν υφος, η ελαφροτης η αστα- 
σία είναι σήμερον σοβαρά έλαττώματα.

Ή ανακρίβεια, σοβαοώτερον τών άλλων, προκύπτει εκ τοϋ 
έγωϊσμοϋ καί τής ματαιότητος, τής έλλειψεως λεπτότητος 
καί τής άμελείας. Ό  έγωϊσμός, μονομερώς λαμβανομενος, δεν 
έπαρκεΐ διά νά παραγάγγ] τήν ανακρίβειαν. Γα ατομα, α.ινα 
κέκτηνται τό έλάττωμα τοϋτο, δεικνυουσι δια τών πραςεων 
αύτών είδος υπεροχής, ητις παρεχει εις αύτα ιδιαίτερα προνό
μια, ών κχταχρώνται άνευ τύψεως. ’Ά λλα παλιν είναι ανα
κριβή, διότι ή αμέλεια είναι τό πρώτον προσόν του χαρακτή- 
5ος αύτών.

Λησμονούν τήν ώραν μιας συνεντευξεως, διότι, αλλη υποθε- 
σις, κατεπείγουσα έμποδίζει από τής εκπληρωσεως τοϋ καθή
κοντος τούτου καί μέμφονται τήν ανακρίβειαν τών άλλων, 
όταν αυτη πληγόνγ τήν έπί τούτων φαινομενικήν υπεροχήν. 
’Εάν έπι μακρότερον άναλύσωμεν τήν ανακρίβειαν, θά θίξωμεν 
ζητήματα σοβαρώτερα, άλλ’ άτινα είναι δυστυχώς αχώριστα 
άπ’ αυτής. Τιμιότης καί ευσυνειδησία δεν συ/δυαζεται ποτε 
μετά τής ανακρίβειας. Δι’ άνθρωπον εύσυνείδητον πάσα ύπο- 
χρέωσις είναι ιερά. Ούτος τηρεί τήν ύπόσχεσιν, ήν έδωκε, καί 
ποτέ δέν προτιμά τά έκυτοϋ συμφέροντα απο τα του άλλου.

Ή ανακρίβεια δέν συμβαδίζει μετά τής τάξεως. Ή πλη- 
θύς τών ένασχολήσεων δέν πρέπει νά τίθεται ώς πρόφασις. Τά 
μάλλον ένησχολημένα πρόσωπα είναι καί τα μάλλον ακριβή. 
Αί άεργοι, τούνανιίον πάντοτε διαθέτουν τ»ς ωρας των δι 
χως υπολογισμόν, καί κατά συνέπειαν δεν αισθάνονται τό α 
δίκημα τό προσγινόμενον έκ τής ανακρίβειας, ητις είναι έλατ- 
τωμα άσυγχώρητον διά τάς γυναίκας. Νεάνις, ητις καμ.νει να 
τήν περιμένουν αί φίλα-, καί πάντοτε ευρισκεται εν αργοπο
ρία εις όλας τάς περιστάσεις τοϋ καθημερινού βιου, ποτε δεν 
θά γίνγι γυνή προσεκτική, έμφροντις μητηρ, ασφαλής φιλη. 
Παιδίον, τό όποιον ποτέ δέν είναι έτοιμον εις τήν ώραν τών 
μαθημάτων, τοϋ γεύματος, τοϋ περίπατου ριψοκινδυνεύει να 
καταστή ή μάστιξ τής οικογένειας, διότι όταν μεγαλώσή θά 
προτιμά τάς διασκεδάσεις άπο τα καθήκοντα του.

Δι' όλους τούς λόγους τούτους ή εύγενεια απαιτεί την 
αύστηοοτέραν ακρίβειαν, διότι ή εύγενεια δεν είναι άλλο η το 
καθήκον τοϋ ν’ άπομακρύντι τις από την διάνοιαν τοϋ άλλου 
τήν ύπαρξιν καί τάς συνέπειας τώ> ιδίων του έλαττωμάτων.
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Καλώς άνατεθραμμένη γυνή πρέπει νά κανονίσή τόν βιον της 1 
οΰτως, ώστε ποτέ αί ένχσχολήσεις της νά μή τήν κάμωσι να I 
λησμονή τά πρός τούς άλλους καθήκοντά της.

Πρός τοϋτο δέν πρέπει ν’ άναβάλλγ τις εις τήν τελευταιαν 
υτιγμήν τήν έκτέλεσιν έργου, οίον δήποτε καί άν είναι τοϋτο· 
έστω καί αν είναι μία άπλή έπιστολή. Ή εύγενεια δεν μάς 
κάμνει καλλιτέρους, λέγουσιν οί νέοι, αί νέαι γυναίκες, αί νεα- 
νιδες. Τοϋτο είναι πλάνη, διότι αί σταθεραί εςεις τής γλυ ■ 
κύτητος καί τής άφοσιώσεως είναι ίκαναί νά διορθωσωσι χα
ρακτήρα ορμητικόν, ανακριβή, βίαιον καί έγωϊστην. Άλλα και 
αν ή εύγένεια δέν θά είχεν άλλο αποτέλεσμα, ή νά μ.άς καμνγι 
νά φαινώμεθα καλλίτεραι καί νά καθιστώμεν τους άλλους ο- 
λιγώτερον δυστυχείς, τοϋτο ώφειλε νά Αρκή όπως, υποβαλ-
λώμεθα εις τήν θυσίαν νά εί'μ.εθα εύγενεΐς.

" Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο υ .

ΡΑΛΛΟΤ ΜΟΥΡΟΥΖΗ
Α'.

Παρά τάς όχθας τοϋ χρυσορρύτου Δουνάβεως, εκεί ενθα η 
θεά Δήμητρα μετέφερε σύν τή ανατολή τοϋ νεωτερου πολιτι- 
σμοϋ τά πλούσια καί μυστηριώδη ένδιαιτηματα της, ε-.ς την 
πρωτεύουσαν τών πκριστρίων ηγεμονιών, έν αις από πολλών 
ήδη δεκαετηρίδων "Ελληνες ηγεμόνες ε'φερον τα σκήπτρα τής I 
αρχής, έγεννήθη περί τά τέλη τοϋ λήξαντος α-.ώνος ή Ραλ- I 
λοϋ Μουρούζη.

Ήγεμονόπαις ένδοξος καί λατρευτή, γόνος τοϋ περιφανούς 
οΓκου τών Μαυροκορδάτων, έγένετο δεκτή εις τήν ζωήν μέ τά 
χρυσά μειδιάματα τοϋ θερμοϋ καί ζωογόνου ήλίου τής στορ
γής, τοϋ πλούτου καί τής δόξης. Έπί άδαμαντοκολλήτου Α
τράκτου αί παρά τό λίκνον της έφορεύουσαι τήν γέννησίν της 
μοΐραι έπέκλωθον τό άργυροϋν νήμα τής ζωής τών παιδικών I
καί νεανικών τής παιδίσκης χρόνων.

’Εάν αγάπη άδολος εύγενών καί σοφών γονέων, έάν υγεία, 
πλούτος, τιμκί καί αξιώματα δύνανται νά άποτελέσουν τό 
ιδεώδες τής εύτυχίας έν τή ζωή, βεβαίως ή Ραλλοϋ είχε γεν- 
νηθή ΰπό αστερισμόν έξόχως αΐ'σιον.
’ Έλληνίς αύτή καί. γόνος έπΐφανοϋς ελληνικού οί'κου, εφερε 
σύν τώ διαδήματι τοϋ πατρικοϋ αξιώματος, το άφθιτον και 
έκπαγλον στέμμα τής προγονικής εύκλειας, τοϋ οποίου αι α 
νκλαμπαί καί μετά τόσων αίωνων παροδον κατηυγα,ον ετι 
τήν οικουμένην σύμπασαν.

Διότι ποιον άλλο δείγμα τής κληρονομικής υπεροχής τών 
Ελλήνων, ή αύτή ή παρά λαοϋ τότε δούλου καί άπάτριδος,καί 
τής δι’ αύτοϋ ύπολανθανούσης συνεχίσεως τής εκπολιτιστικής 
δράσεως τών προγόνων,ηγεμονευόμενη παρα τον Ιστρον και τον 
Δούναβιν πλούσια χώρα, αύταί αί τιμαι και τα άςιωματα, 
άτινα κατεΐχον οί κατακτηθεντες παρα τών κατακτητών , 

Καί δέν ύπήρξεν άρα έργον ύπερτάτης τοϋ Δημιουργοΰ πρό
νοιας ή τών Ελλήνων εις βαρβάρους λαούς υποταγή, καί ή δι’ 
«ύτών ούτω άνά τάς διαφόρους τοϋ κόσμου φυλάς έπιτελε- 
σθεΐσα τοϋ πολιτισμοϋ διοχέτευσις ; Τί θα ησαν σήμερον οι 
Γότθοι καί οί Κέλται, καί οί Ι’αλάται καί οί Σκύθχι καί οί 
Σάξονες καί όλοι οί τών δυτικών βορείων χωρών λαοί, έαν διά 
τής Ρωμαϊκής κατακτήσεως δέν έπετελεΐτο εν τή Ιταλική

χερσονήσω ή άναζύμωσις τοϋ πολιτισμοϋ παρά των έκει νέαν 
πατρίδα έπιζητησαντων σοφών Ελλήνων ,

"Ο, τι δ’ έγένετο έν τή Δύσει διά τής υποταγής τοϋ Έλλη- 
νικοΰ έίς τό Ρωμαϊκόν κράτος, έγένετο καί έν τή Ανατολή 
διά τής υποταγής τών Βυζαντινών εις τόν ’Ασιανόν τατακτη- 
τήν. Ή μετά τούτων καί τών διαφόρων σλαυϊκών και σκυ- 
θικών φυλών ώς συνυποταχθέντων συγχρώτισις δέν έπέφερε τον 
έν τή χριστιανική θργσκεία προσηλυτισμόν αύτών και τόν βαθ- 
μιαΐόν διά τής θρησκείας τής ίσότητος έκπολιτισμόν των ;

Εις τόν πατρικόν δέ μάλιστα τής Ραλλοϋς οίκον αντανακλά 
πρωτίστως ή δόξα τής έπί τών παριστρίων χωρών έλληνικης 
έπιρροής. Καί διά τοϋτο οί εις τήν οικογένειαν αύτής άπονε- 
μόμενοι εύγενείας τίτλοι έξηγοράσθησαν άναντιρρήτως διά 

I τών νομίμων μέσων τής πνευματικής καί ηθικής υπεροχής έπι
I πάντων τών συγχρόνων των.

Προπάτωρ τής Ραλλοϋς είναι ό πρώτος τοϋ ελληνικού ή- 
I γεμονικοϋ έν Μολδοβλαχία οίκου ιδρυτής Άλεςανδρος Μαυρο̂  

κορδάτος, ό έξ Απορρήτων. Ούτος δύναται νά θεωρηθή καί ό 
ηθικός Απελευθερωτής τών περί τόν- Πατριάρχην συσπειρωθίν- 
των Ελλήνων, κατά τούς πρώτους αιώνας τής ύπο τον ̂ δου
λικόν ζυγόν ύποταγής αύτών. Εις τήν νοημοσύνην, τό έξοχον 
πνεϋμα, τάς πολλάς καί ποικίλας έπιστημονικάς γνώσεις τοϋ 
έπΐφανοϋς Ανδρός, ¿Μωάμεθ Δ', ένεπιστεύθη τά απόρρητα του 
κράτους του, αισθανόμενος βτι δέν ή'ρκουν μόνον αί τών βαρ
βάρων όρδαί καί τά αίμοβχφή ξίφη πρός διοίκησιν τών πο
λυαρίθμων κατακτήσεων του. Τοιαύτη τιμή άπονεμηθεΐσα 
πρώτην φοράν πρός Έλληνα ένεψύχωσε τούς έπιφ*νε*τέρους 
ύπό τών έκ φόβου έκπατρισθεντων, οίτινες αθροοι ηρχισαν να 
έπανέρχωνται καί συνοικίζωσι τό Φανάριον. Τοϋτο  ̂υπο την 
προστασίαν τοϋ Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου Απετέλεσε την 
σημαντικήν τών Φαναριωτών Ελληνικήν περιοχήν, έκ των α- 
νηκόντων εις τήν έκλεκτοτέραν τάξιν τών Αρχαίων ελληνικών 
οίκων τήςΚωνσταντινουπόλεως. ^

Τόσον δέ τό ελληνικόν διοικητικόν πνεϋμα έξετιμήθη έν τίό 
| προσώπω τοϋ πρώτου τούτου μυστικοσυμβούλου τοϋ ’Οθωμα
νικού κράτους, καί τόσην ό Σουλτάνος έτρεφες ύπόληψιν εις 
τήν μορφωτικήν ικανότητα τοιούτου πατρός, ώστε δέν έδί- 
στασε νά άναθέσν) τήν ήγεμονίαν τής Βλαχίας εις τόν υιόν 
αύτοϋ Νικόλαον Μαυροκορδάτον κατά τό 1816. Ουτω πα- 
ριστάμεθα προ μοναδικού έν τή ιστορία φαινομένου. Ό από
λυτος δεσπότηςκαί κυρίαρχος τοϋ δούλου 'ελληνικού λαοϋ ιδρύει 
δυναστείαν Ελληνικήν εις τάς πλουσιωτέοαςκαί πολυπληθεστέ-

I ροίζ έκ τών εύρωπ&ι&ων χ,τΥ]ί?εων του.
Ό πατήρ τής Ραλλοϋς Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος είναι 

ό έ'γγονος τοϋ ύπερόχου έκείνου Ανδρος, ό άνακηρυχθεις ηγεμων 
κατά τό 1875, έπί τής ηγεμονίας τοϋ οποίου ή μελλουσα τοϋ 
ήγεμονόπαιδος Μουρούζη συζυγος εγεννηθ/).

Δαψιλώς λοιπόν ύπό τοιούτου περιφανούς οίκου ποοικισθεισα 
ήδύνατο καί μόνον διά τών κληρονομικών Αρετών καί προνο
μίων νά άναδειχθή. Ά λλ ’ η φύσις, η υπέροχος αβτη τοϋ παν
τός καλλιτέχνις, δέν έ'μεινε καί αύτή αμέτοχος εις τήν συμ- 
πλήρωσιν τής εύτυχίας τής νεαράς ήγεμονόπαιδος.

Τό κάλλος, τό πολύτιμον τοϋτο κόσμημα τοϋ παντος, τό δη
μιουργούν, κατά τό πλεΐστον, έπίζηλον καί μοναδικήν δια τας 
γυναίκας θέσιν, τό κάλλος τό έλεύθερον τοϋτο διαβατήριον καί
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το ακαταμαχητον οπλον διά πάντα τή; ζωής αγώνα έστόλιζε 
με ολας τας χαριτας καί τά θέλγητρά του την έπίδοξον του 
Βλάχικου θρονου ήγεμονίδα. Άκαταμαχήτω; ώραία έκάλλυνε 
.ον βιον των οικείων διά τής χάριτο; καί τη; γοητείας της, 

λησμονούσα εαυτην και ωσεί μη συνείδησιν έχουσα τη; έν 
πάσιν υπεροχές τη;.

Η κοινωνική θεσις του πατρός τη; έπέβα.λλεν αύτή την έκ- 
τελεσιν καθηκόντων καί υποχρεώσεων κοινωνικών καί φιλαν
θρωπικών, εις ά; μετά παραδειγματική; άγαθο'τητο; καί χάρι- 
το; ανταπεκρινετο. Ύπήρξεν η παρήγορος τών δυστυχών καί 
η ^ροσωποποιησις τά; Θεια; Προνοία; διά τά ορφανά καί ά
στεγα ατινα επεκαλοΰντο την συνδρομήν τη;.

Ούτω ο παιδικό; και νεανικό'; της βίο; διέοοευσεν ευτυχή; 
και ανεφελο;, εν τή θαλπερά άτμοσφαίργ του εύγενοΰς ηγεμο
νικού οικου του πατρο; τη;, καί εν τη αγάπη καί λατρείμ τη; 
εκλεκτά; κοινωνία;, ε’ν η έ'ζη καί η; έγενετο τό περιφανέ; ά- 
γλάϊσμ,α καί σέμνομα.

Η Λ Θ Ε  Κ Α Ι  Π Α Λ Ι Ν
Η.ΙΘε χαί πάΑι στη γΑυχειά, στην ποθητή πατρίδα 

Σαν .-τον ’ρ έετα ι χαι το πον.Ι) στην πρώτη τον μω.Ιηά
η ’ έχει γεμάτη την καρδιά θάρρος, γαρά χ έ.Ιπίδα 

Γ ια τ ' ηί'ρε πάΜ τι) θέρμη της μάννας άγχα.ίιά .

Τον ονρανο της 'Αττικής χαι πά.Ιι α ντ ικ ρ ίζε ι’
Τά χά.Ι,Ιη τής Α θήνας μας θωρεΐ τά ζη,Ιεντά·

Ό  ίΤαρθενών μας ό χα.Ιός την β.Ιέπει χαϊ δακρύζει 
Κ ' ό Υ μηττός από ’ψη.Ιά την γΑνκοχαι ρετιϊ.

Στην ίίχρρη τον Φα.Ιήρου μας χαί πάιΑι χαταιβαίνει, 
Λούζει τ ’ άφρόπΑαστο κορμί σε χρνσττΑΑα νερά

Κ’ ή γα.Αανή μας θάΑασσα σά μάννα την προσμένει 
Την .άγχαΑιάζει, τή μι Αεί μ ' άγάπη τρομερά.

Τής μίΑες μα., τής παιδικές χαί πά.Ιι άνταμώνει,
Ληγαται τά ταζείδια της, θυμάται τά πα.Ιηά

Λ ’ είνε χαρούμεν', ευτυχής γ ια τ ί δεν ει'νε μόνη 
ΆΑΑά . . . στερείται μιας φυγής, τ ’ άδεΑμικά μιΑιά. . .

Έξ Άγυιας Κ ρ υο τα λλ ί*  Χρυσαβέργη Χ *σ**λοπούλθΐ)

ΑΠΟ ΒΟΑΟΪ ΕΙΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΝ
Νομίζω δτι ώνειρευόμην το μικρόν αγροτικόν σχολεΐον τών 

Λεχωνιών, οταν αίφνης κτύπημα τά; θύρα; ηχηρόν μέ άπέσπα- 
σεν άποτόμω; του ΰπνου.

Τό διά τών ημίκλειστων παραθύρων ύπεισερχόμενον ή'δη φώς, 
μέ μίαν φωτεινήν ακτίνα παίζουσαν έπί του παραπετάσμα
τα; τά; κλίνη; μου,μέ μετεφερε διά τά; νυσταλαία; φαντασίαε 
μ.ου έπί του υψώματα; του Ιργοστασίου Καρτάλη.Ουτω τά άνά 
την δραπετιδα εκείνην φωτεινήν γραμμήν άναπαλλο'μενα χρώ 
ματα τά; ΐ'ριδο;μοί παρέσχον καί άπαξ έ'τι έν θαυμασία όνειρα- 
πάτη τό μεγαλοπρεπές θέαμα τών χρωμάτων τά; κατά την 
προηγηθεϊσαν εσπέραν δύσεω; του ήλιου Δεύτερον κτύπημα 
ήχηρότερον του πρώτοι διεσκέδασε παν ό'νειρον καί μέ έ'κακεν 
ήδη νά άνατιναχθώ έντελώ; τά; κλίνη;. Δειλή ή φωνή του ύ 
πηρέτου προσέθηκεν

»ΤΤ γ/ * /
II ωοχ ε'.νε ττεντε.

Καί ε’; τά; πεντε καί ήμίσειαν άκριβώς ώφείλαμεν νά κινή- 
σωμεν όια Πορταριάν Διαψεύδουσα τά; γνωστά; περί βραδύτη
τα; τών κυριών διά την ένδυμασίαν των θεωρία;, κατώρθωσα 
άκριβώς την ώοισμένην ώοαν νά εΰρίσκωμαι Γ"με τόν πίλον έπί 
κεφαλή; πρό τά; θύρα; του ξενοδοχείου. Έντό; άαάξης κλει
στά; η ςεναγός μ/ς μετά του αδελφού τη; άνεαενον. Είχε 
πεοαποφασισθή ότι ήθέλομεν έφ’ άμάξης άπομακρυνθά ολίγον 
της πόλεω;, ινα μη παράσχωμεν εί; τά κατάπληκτα βλέμ
ματα τών Βολιωτών τό θέαμα τά πρωινά; ιπποδρομία; μα;.

Τούτο ήτο γνώμη τά; φίλη; μου, ήν δεν ένο'ουν, τό όμολ,ο- 
γώ, άλλ’ εϊ; ην έ'σπευσα νά συμμορφωθώ, μη άρεσκομένη νά 
προσκρούω εί; τά; συνήθεια; τών τόπων, ου; έπισκέπτομαι.

Εύθυ; ώ; η αμαξά μα; έσταμάτησεν εί; τό σημεΐον. έ'νθα 
οί ίπποι μα; άνέμενον, ένόησα άμέσω; τί θά καθίστα γε- 
λοιαν την έφιππον διά τών οδών τά; πόλεω; παρέλασίν μα;. 
Αντι ζωων σφριγωντων,ζωηρών, σεσαγμένων δι* έφιππίων κα

ταλλήλων, μά; ά εμενον Ικεΐ πεζότατα ημίονοι καί ίπποι 
κατω νευοντε; την κεφαλήν, ήσυχοι, ήμεροι μέ σαμάρια βαρύ
τατα επι τών ράχεων των καί μέ μικρού; χρωματιστού; τά
πητα; επ’ αυτών, σωστόν μικρόν διβάνι έπί τών νώτων τών 
ζωων. Οι άγωγιαται έπίση;, ήμεροι καί ταπεινοί ώ; τά ζωά 
των, έφαίνοντο λαμβάνοντε; προφυλακτικά μέτρα διά τά; κυ
ρία;, καί ζητοΰντες υψώματα, έπί τών οποίων άνερχόμεναι 
θά έπεβαίνομεν άκινδύνω; τών ίππων.

’Ήρχισα νά γελώ, αλλά καί νά οίκτείρω τό φΰλόν μου, τόν 
ανατολικόν έ’τι πολιτισμόν μα;, την μαλθακήν καί τρυφηλήν 
ζωην εί; ήν αύτοκαταδικαζόμεθα.Τόση ανησυχία, τόσο; θόρυ
βο;,τόση ιστορία διά νά άνέλθωμεν δύο γυναίκες εί; δύο ζώα,τά 
όποια ένόμιζέ τις δτι έκοιμώντο ολόρθα, τόσον ήμερα καί ήσυχα 
ήσαν. Οί άγωγιαται δλοι μας είχον περικυκλώσει καί ήσαν ΐ- 
τοιμοι 6 εί; απ’ έδώ καί ό άλλος άπ’ έκεΐ νά μάς συγκρατή
σουν, νά μάς βοηθήσουν, νά μά; σηκώσουν. ’Ήρχισα νά χάνω 
την υπομονήν.

—> ’Άκουσε, παλληκάρι, είπον εις ένα έκ τών άνατολιτι- 
κώτατα ένδεδυμένων οδηγών μα;, θστις είχε την μανίαν νά 
θέτγι θηλυκά άρθρα πρό τών άνδρικών ονομάτων.

—  Θά έ'λθη ή 1'ιάννη;, μοί άπήντησεν.
—Όχι, θά έλθης σύ, άφοΰ αυτό είναι ίδικόν σου,τώ είπον, 

δεικνύουσα ίππον ολίγον ζωηρότεοον τών άλλων. Σήκωσε άπό 
έκεΐ δλα αυτά τά· στρώματα, άπομάκρυνε ολίγον τό ζώον 
καί άφησέ με νά άναβώ χωρί; διόλου θόρυβον καί ομιλίας.

Έφάνη έ'κπληκτο;, άλλ’ υπήκουσε. Τώ έ'νευσα νά έκτείνη 
την χεΐρά του, έπάτησα έπ’ αυτά; καί έντό; δευτερολέπτου 
ήμην έπί του ίππου μου.

Ή έκπληξι; του ιππότου μου—διότι ό τρόπος μεθ’ού έτεινε 
την χεΐρα, ο πως μοί χρησιμεύσγ, ώ; αναβάτης, ή το αληθώς 
ίπποτν/ό;,·—έκορυφώθη δταν μέείδεν ίππεύσασαν ώς ιππεύουν 
εί; ολον τόν κόσμον αί γυναίκες. Μέ έ'κφρασιν απελπισίας καί 
φόβου έπί του προσώπου ήτένιζεν έναλλάξ έμέ καί τόν ένω- 
πιόν μα; ανηφορικόν του Πηλίου δρόμον.

Έφαίνετο μελετών τή / φυσιογνωμίαν μου καί θέλων νά πει- 
-θη δτι ήμην εί; τά σωστά μου. Έπί τέλους μή δυνάμενος 
νά κρατηθή :

«Μά έτσι γιά κάθνται οί άνδροι, μοί είπε. Πώς μπορείς
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ν’ άναβγς έκεΐ ’ψηλά ’ςτό χωριό έτσι ; Πρέπει δηό νά σε βα
στάμε. Καί πάρε;, καί τό πε̂ ό άτακτο ζώ».

Α τ ρ ό μ η τ ο ς  ιππεντο ια .

Χωρίς νά τώ απαντήσω, τώ έδειξα την σύντροφόν μου, περί 
την οποίαν έξηκολούθει νά συζητάται ό καλλίτερος τρόπος 
τά; άναβάσεως παρά τών άνδρών, οίτινε; σύροντε; έν ζώον 
πότε άπ’ έδώ καί πότε άπ’ έκεΐ, προσεπκθουν νά διευκολύνουν 
την άνάβασιν. "Η φίλη μου, μεθ’δλην την φυσικήν ευθυμίαν καί 
άφελά ζωηρότητά της, έφαίνετο άνήσυχος. Έπί του μετώπου 
τη; έπεκάθητο ωσεί σκιά μελαγχολίας, ήν ήρωϊκωτατα προσ- 
επάθει νά διασκεδάστ). Τό πρό αυτής υψηλόν ζώον μέ τά 
διάφορα στρωσίματα δέν τή έφαίνετο άσφαλέ; μέσον συγκοι 
νωνία; καί μάλιστα διά τόν δρόμον ον προετιθέμεθα νά κάκω- 
μεν. Άσυνείθιστο; εί; τοιαύτας έκδρομάς, στρογγυλούτσικη, 
παχουλή, βαρεία ολίγον, δέν εί'ξευοε πώ; θά ήδύνατο νά τη- 
ρήσγ την ισορροπίαν υψηλά έκεΐ. Έπειτα οί άθλιοι δρόμοι, ό 
ανήφορος, δλα αυτά τήν άπήλπιζον. Ή έκφρασίς τη; ήτο κω- 
μικωτραγική. ’Ενώ έγέλα—καί έφαίνετο γελώσα μέ τήν καρ
διάν της—αί'φνης εί; μορφασμός, ωσεί κρυφίου πόνου, διηυλά- 
κωνε τό μέτωπόν της καί πκοήλλατσεν έντελώ; τήν καλήν, 
τήν άθώαν ώ; παιδιού έκφρασιν τσΰ βλέμματός της. Μοί φαί
νεται οτι στιγμιαίω;, διά τών οφθαλμών τής φαντασίας, έ- 
βλεπεν έαυτήν κατρακυλούσαν άπό τό υψο; του 'ίππου καί 
του δρόμου, καί ό νοητό; έκεΐνο; πόνος, δστι; τήν άνεμενε, 
τήν έκαμνιν άληθώ; νά ύποφεργ.

Ποοσεπάθησα νά τήν έμψυχώσω. Ή άμιλλα είναι βεβαίως 
ό καλλίτερος διδάσκαλο;. Όιον μέ έβλεπεν έκεΐέπάνω εύχα- 
ριστημένην, ευτυχή, γελώσαν, τρέχουσαν άπ’ έδώ καί άπ’ έκεΐ, 
χωρί; διόλου κανένα νά διατρέχω κίνδυνον, ή έκφρασις έκείνη 
ή οδυνηρά σπανιώτερον έπανεφαίνετο καί ή άπόφασι; νά δοθγ 
τέλος εις τήν ιστορίαν αυτήν έλήφθη πλέον άμετακλητως. 
Άνήλθεν εί; έν μικρόν ύψωμα καί βοηθουμένη έτοποθετήθη τέ
λος πάντων. ’Αλλά γνναιχ ίστιχα, ώς έλεγεν ό άγωγιάτης— 
δηλαδή άνδρικά, ώ; θά έλέγομεν ήμεΐ; έδώ. Διάσκελα, à ca
lifourchon, ύποβασταζομένη ύπό τών άγωγιατών. Οί κύριοι 
έτοποθετήθησαν έπίση; καί ή συνοδία μας έξεκίνησεν.

ΤΗτο καιρός. ’Ακόμη ολίγον καί ό ήλιο; θά άνήρχετο πολύ, 
ώστε νά στερηθώμεν τοΰ γοήτρου του ώραιοτάτου θεάματος, 
τό όποιον τό Πήλιον παρουσίαζεν ήμΐν. ’Ήμεθα έπί τής με
γάλη; καταπρασίνου πεδιάδος, έφ’ ή; ή1 άμπελο; κυριαρχεί, ή 
άμπελο; βασιλεύει. Νωχελώ; έξηπλωμένοι καί άναρριχώμενοι 
ό εις έπί τοΰ άλλου οί πλουτοφόροι τή; σταφυλ.ή; θάμνοι,φαί
νονται διεκδικοΰντε; σπιθαμήν πρό; σπιθαμήν τό έ'δαφος, μόλις 

■ εί; άραιά διαστήματα παρέχοντε; ώς έξ ύπερτάτη; συγκατα- 
βάσεω; άσυλον εί; κεοασέα; καί έλαιόδενδοά τινα. Που καί 

χωρικοί μέ τού; ό'νους των φορτωμένους κατέρχονται κα- 
λημ.ερίζοντές μ.ας ποοσηνέστατα. Εί; τούτων περιποιητικώτερο; 
τών συντρόφων του, μ.άς προσφέρει έκ τών καλάθων του κε 
ράσια, ώραίου; λαμπυρίζοντας μαύρους βότρυς, δυναμένους 
νά διεκ ι̂κήσουν τήν λάμψιν καί τήν μεθυστικήν ποικιλίαν τών 
άκτινοβόλων τοΰ μέλανο; άποχρώσεων άπό τού; ώραιοτέρους 

t τοΰ κόσμου μαύρου; άδάμαντας.
Ή γεΰσί; των άμιλλάται πρό; τό θεαματικόν κάλλος των. 

»Η  σάρξ των σκληρά, τραγανίζουσα μ.εταξύ τών όδόντων, ό χυ

μός των γλυκύς, δροσερός καί κόκκινο; ως σιροπιού ανατολικού 
χαρεμιού, άναλύεται εις τό στόμα ποτιζων την γλώσσαν και 
τόν ουρανίσκον μέ ηδονήν, ήν δέν έφαντασθησαν καν ει; τον 
παράδεισόν των αί όδαλίσκαι τών παραμυθιών τής Χαλιμάς.

Καί έ”ώάντί παντός άλλου προγεύματος οί θαυμάσιοι καρποί 
ηά; δροσίζουν καί μάς γλυκαίνουν, οί ίπποι μας βαίνουν βρα
δέως, ήσύχως, κανονικώς, ώσεί φιλόσοφοι περιπατητικοί, διερ- 
χόμενοι τήν ζωήν των ολτν περιπατοΰντες ούτω απο τοΰ Βώ
λου εί; τό ΙΙήλιον καί τάνάπαλι/.

Όπίσω μας ή πόλις όλονέν άποαακρύνεται, μόλις άφυπνι- 
ζομένη. Ού'τε θόρυβος, ούτε κίνησις, ού'τε ζωη. Μονον απο και- 
ροΰ εί; καιρόν ύλακαί κυνών φθάνουσιν ως εν απηχησει μεχρις 
ημών, ΐνα διασκεδασθώσιν εις τό άπειρον.

Τά  κά3.3.η τοίτ Π η ν ίο υ .

’Εμπρός μας ή σκηνογραφία τοΰ Πηλίου, μία τών ώραιοτέ- 
ρων τοΰ κόσμου σκηνογραφιών.Έως δτου ό όφθαλμος φθάνει, 
τό Πήλιον μας κλείνει τόν έ'νθεν καί έ'νθεν ορίζοντα, ως η κο
ρυφή του φαίνεται άπτομένη τοΰ ούρανοΰ ύψηλα, πολυ υψηλά. 
Άπό τό υψος έκεΐνο ομαλά, κλιμακωτά, ήρεμα εκτυλίσσει το 
ύπερήφανον δοος τά; θαυμασία; δυτικά; κλιτυα; του, αναδι- 
πλουμένα; εις γραμμά; εύτόρνους, εις σχήματα κατα τοπους 
άπαραμίλλου στρογγυλής πλαστικότητος, εις λοφοπεδια μι
κρά ώ; λεωφόρους, εις δασύλλια άναμιμνησκοντα τους κρεμα
στούς τής Σεμιράμιδος κήπους, εις άνωμαλιας τοΰ εδάφους πε
ριέργου κυματοειδούς σχήματος, όπισθεν τής καμ.πυλοτητος 
τών οποίων ώς άφρώδη έξαρτήματα, ως πολύτιμα λευκά τρί- 
χαπτα διαγράφονται τά γραφικώτατα,τά άνα πάσαν διευθυν- 
σιν άνωαάλω; καί άτάκτω; έγκατεσπαρμένα χωρία.

Άπό τόν Άνω Βώλον—-,τό πρώτον χωρίον τό όποιον άπαν- 
τώαεν,—ή θέα τοΰ Πηλίου προξενεί ίλιγγιώδη κατάπληξιν.Εί 
ναι τόσον τελείως εύμορφον καί αρμονικόν τό πρό τών οφθαλ
μών μας μεγαλοπρεπές θέαμα, ώστε μόνον θαυμαστικά Ιπι- 
Φωνήαατα, μόνον ά ! καί ώ ! άτελείωτα έξέρχονται τοΰ στό
ματός μου. ’Επειδή προηγούμαι τών συνοδοιπόρων μου, στα
ματώ ολίγον τόν ίππον μ.ου, ίνα καθιστώσα καί τού; άλλους 
κοινωνούς τοΰ θαυμασμού μου έλαφρώσω ολίγον τον πλημμυ- 
ροΰντκ τά στήθη μου ένθουσιασμόν. Ή ψυχή, δπω; έν τγ ύ- 
περτάτν) άθυχίγ καί λύπγ γίνεται κοινωνική, κουφότερον ουτω 
φέρουσα τήν οδύνην, ούτω καί έν τή άμέτρω άπολαύσει καί 
χαργ αισθάνεται τήν άνάγκην τή; διά τής συμμετοχής άνα- 
κουφίσεως αύτής.

Ά λλ ’ ή φίλη μου πρό; ήν πρώτιστα άπευθύνομαι άδυνατεΐ 
νά ί'δγ πέραν τών ώτων τοΰ ήμιόνου της. Ό δρόμο; μας έχει 
γείνει ή'δη άπότομος, άνηφορικός, καί ή άγωνία τή; cavalière 
intrépide, ώ; άποκαλεΐ κωμικώτατα τόν εαυτόν της, όλονέν 
αυξάνει. Μάτην δύο άγωγιαται τήν συγκρατοΰν, μάτην τό 
δυστυχές ζώον της βαίνει μόλις κινούμενον, μάτην τήν προσκα- 
λοΰμεν νά θαυμάσγ,νά άπολαύσγ νά χαργ ώ; ημείς. Ατενώς 
έ'χουσα προσηλωμενον τό βλέμμα προς το ύποζυγιον της, με 
τήν μίαν χεΐρα έπί τά έμπρός τοΰ σαμαριού καί τήν άλ - 
λην έπί τά όπίσω, κουράζεται, άφανίζεται, έξαντλεΐται καί 
έν τούτοι; γελά, καί διακόπτει μόνον τόν γέλωτά της, 
μέ έν ά ! ά ! φόβου, οσάκις ό δρόμο; είνε πολύ κακός καί τό 
ζώον σκοντάπτει ή γλιστρά. Ουδέποτε άνθρωπος κατεχόμειος
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ύπό αίτβχίΛχτος φόβου καί ζντίτυχψχς, δ'.χτρεχων δ’ ίτως,ακρι
βώς διά τούτο, και κίνδυνον έπικειαεντις πτωσεως, υπνίρξεν ευ- 
χαριττότερος καί ηρωικώτερος της κκλης ¡κου φίλης. Επερι.- 
παιζετότον έξυπνα καί τότον εύχ.ορφχ τον εαυτόν της, εγελχ 
καί διετκέδα.ζε τόσον πολύ διά τούς φόβους της, ωττε εκ της 
ίλκρότητος καί εύθυχίχς της ριετέδιδεν εις όλους ρικς. Ού:ω 
(Λετχξύ του θαυρικσριοΰ ριου δι’ ο,τι εβλεπον κκι της θυυ.η- 
δίας δι’ δ,τι ηκουον, διηλθον την πρωίαν έκείνηνοτιγριάς έ;ο- 
χως άπολχυστικάς, κί οποΐχι θα ηύχόιχην να πχρετεινοντο- 
οσον το δυνατόν περισσότερον.

Π Ε Ρ Ι  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ω Ν
Σιωπηλώς, άθορύβως, άνευ καταβολής κεφκλαίων, άνευ 

χρηματικών Ουσιών, κνευ επεμβάσεων της πολίτικης κι ελλη- 
νίδες των μεγαλητέρων ελληνικών κέντρων επιλαμβάνονται 
της φιλάνθρωπου μορφώσεως τών θυγατέρων του λαού.

Τα Κυρικκκ σχολεία διαδέχονται τό εν το άλλο μετά κα
ταπληκτικής σπουδής.

Μετά τάς ’Αθήνας η Σύρος, μετά την Σύρον κί Πζτραι, 
μετά τάς Πάτρας ό Πειραιεύς, μετά τον Πειραιά η Χαλκις. 
’Εάν έκ τών η δη λειτουργούντων, ’Αθηνών καί Συρου, υπολο- 
γίσωμεν τον κριθυ.ον τών ελληνιδων εργκτιδων, αίτινες δια της 
διδασκαλίας της Κυριακής θά κποκτώσι την απαραίτητον 
στοιχειώδη μόρφωσιν, ΐνκ κνταποκριθώσιν εις τον προορισμόν 
των ύς σύζυγοι καί μητερες ελληνων πολιτών, το εκ τών Κυ
ριακών σχολείων προσγινόμενον καλόν είναι μεγκ.

Κκι τό καλόν τοΰτο, διά τό όποιον καί η πατρίς ευγνω
μονεί καί τό έ'θνος μεγάλα έ'χει νά προσπορισθη ηθικά κέρδη ο
φείλεται άποκλειστικώς εις ώρισμενον αριθμόν προοδευτικών 
καί φιλάνθρωπων γυναικών.

Καλη θέλησις, μεγάλη καρδιά, ολίγη αύταπάρνησις συν- 
ηνωμένκι μετ’ άνκλόγου άνκπτυςεως αποτελούν τα παιδα
γωγικά εφόδια τών κυριών, αιτινες κνελκοον να μορφωσουν 
τό πνεύμα καί νά δικπλάσσουν την καρδίκν τών έλληνίδων
τών εργατικών τάξεων.

Ουδέποτε ό ορισμός της Κυριακής κατενοηθη καλλίτερον, 
ουδέποτε τό πνεύμα της θρησκείας ήρμηνεύθη σαφέστερον παρ’ 
ημΐν, δσον από της ένάρςεως της λειτουργίας τών Κυριακών 
Σ/ολείων. Προσεύχεσθε την Κυριακήν, διατάσσει ή θρησκεία. 
’Αλλά ποία προσευχή, ποιος ύμνος, ποια λατρεία προς τον 
θεόν δύναται νά ίξισωθη πρός την ηθικοποίησιν καί τόν αν
θρωπισμόν τόσων εκατοντάδων κορασίδων, προορισμένων νά 
άγωνίζωνται από τά παιδικά των ετη τόν τρομερον της ,ωης 
αγώνα; Καί τί καλόν δι’ αυτόν τόν δημιουργόν, δι’ αύτην την 
κοινωνίαν, δι’ αύτην την ανθρωπότητα προκύπτει εκ της εη- 
ρας καί εγωιστικής προσευχής, δταν αύτη δεν συνοδευηται και 
υπό της αγάπης πρός τόν πλησίον, της διατρανουμένης διά 
της έν τοΐς Κυριακοΐς σχολειοις επιτελουμενης εργασίας.

'Ημείς μάλιστα αί έλληνίδες, αί όποΐαι τόσον ολίγον προ- 
σευχόμεθα, άς χρησιμοποιώμεν τάς Κυριακάς μας ύπέρ γενι- 
κωτέοου καί πρακτικωτέρου καλού. Τά Κυριακά σχολιιαπρε- 
πει νά πλημμυρησουν την Ελλαδα ολην. Οχι μονον αι μ=.- 
γαλοπόλεις, άλλά καί αί μάλλον ασήμαντοι κώμαι πρέπει νά 
έχουν τό Κυριάκόν των Σχολεΐον. Οσον μικρός και άν είναι 
τόπος τις είναι αδύνατον νά μη φίλοξεν/i και μιαν η δυο α-

νεπτυγμένας γυναίκας. "Ας μιμηθοϋν λοιπον αυται το ιδικον
μας παράδειγμα. Πώς ημποροϋν νά διασκεδάσουν καλλίτερον
την Κυριακήν εις τόπους ένθα ούτε μουσική, ούτε περίπατοι,
ούτε θέατρα, ούτε άλλαι διασκεδάσεις υπάρχουν η έργαζόμε-
ναι διά την ανάπτυξιν του πνεύματος και την διαπλασιν του
ήθους τών μικρών καί έγκαταλελειμμένω ι εις την τύχην των
χωρικών ; , , ,

Ή φιλάνθρωπος καί χριστιανικωτατη βασίλισσα μας τοσον
αισθάνεται ενθουσιασμόν διά την γενίκευσιν έν Έλλάδι τών 
Κυριακών Σχολείων, ώστε είναι πρόθυμος νά θέση] ύπό την 
Ύψηλην Προστασίαν της παν νέον τοιούτον.

ΊIυ.εΐς ηδη άναμένομεν την πρωτοβουλίαν και άλλων ανχ. 
γνωστριών μας, δπως άπό κοινού, έν γενική, ούτως ειπεϊν ευερ
γετική έξεγερσει πολλών συγχρόνως έλληνίδων, κατορθωθγ νά 
τάμωμεν νέαν οδόν πρός την εθνικήν ημών προοδον.

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Σ  ΚΟ ΣΜ Ο Σ
Ti φύλλα ήρχισαν νά χλωμοκοκκινίζουν, ό ήλιος νά καίη ολιγώ- 

τερον, αί ήμέραι νά μικραίνουν, αί νύκτες να μεγαλώνουν. Τα θερινά 
φορέματα φυσικά ηρχισαν καί αύτά νά θεωρούνται πολύ έλαφρά καί 
ήμεΐς νά φυλλομετρώμεν τά περιοδικά τών συρμών, διερωτώσαι τί 
μας έπιφυλάττει εις νεωτερισμούς το φθινόπωρον.

Καί διαβιβάζουσαι προς τάς άναγνωστρίας μας τάς ανα τον παρισι
νόν Κόσμον σταχυολογημένας πληροφορίας μας, γνωριζομεν αυταις 
ευχαρίστως, οτι πλήρης άναστάτωσις του συρμου δεν έπίκειται ούτε 
διά την χειμερινήν ’¿τι περίοδον. Πρέπει δε νά ε'ίμεθα πολύ ευχαρι
στημένοι διά τήν σταθερότητα αύτήν, διότι μεθ’ ό'σα καί άν κατα- 
λαλώσι τών τελευταίων έπινοήσεων, σπανίως συρμός ύπήρ,ε τοσον
συμβιβαστικός, λογικός και οικυνομικος.

Άπό ετών ήδη τά φορέματα μας δ'εν ’έχουν σχεδόν ουδεν εξάρ
τημά. Τό άπαιτούμενον δι’ εν φόρεμα ύφασμα είναι μέτρων, μεθ̂  ο- 
λον τό πρός τά κάτω πλάτος τών έσθήτων μας. ’Επί τής Δευτέρας 
Αότοκρατοοίας, ϊν .  έπιτύχη τις τήν αύτήν πλάτυνσιν τών έσθητων, 
έχρειάζετο διπλάσιον ύφασμα, διότι τά φορέματα τότε ησαν ε, ίσου 
πλατέα προς τα ανω και προς τα κατω.  ̂ ^

Είναι άληθές, οτι τά περικόρμιά μας είναι πολυτελέστερα των εσθη- 
των μας, καί Sri χρειάζονται πολύ ύφασμα έ'νεκα του πλάτους των 
περιχειρίων, άλλ ’ εξαρτήματα άπα.τοϋν τόσον άπλα καί τόσον ολίγα, 
άίστε'τήν χάριν των προσδίδει εις αύτά μάλλον τό σώμα ή ταναπαλιν. 
Ούτε φαλμπαλαδάκια, ούτε φυσαλίδες, ούτε πολύπτυχα, ούτε φΐόγ* 
γους, ούτε χανδρωτά πασμαντεριά φορτόνονται ώς άλλοτε τα γυναι
κεία φορέματα. ,

Τά φθινοπωρινά υφάσματα είναι συνέχεια τών θερινών, αλλα στ  ̂
ρεώτερα καί πυκνότερα τούτων, εις σγουρά κρεπωτά, εις πλεκτά, εις 
χνουδωτά. Τά χρώματα του συρμου λαμβάνονται έκ του λε,ικου τω 
πολυτίμων λίθων, του ρουβινίου, σαπφείρου, άμεθύστου, τουρκουας- 
'Όλα αύτά θά άποτελέσουν τό χρώμα του κυρίως ύφασματος, 
έπ ’ αύτών ή φαντασία του καλλιτέχνου βιομηχάνου εγκατασπείρει 
σχέδια διαφόρων ζωηρών αποχρώσεων, κατα το πλειστον ννου ωτ ,
μιμούμενα το αστρακχν. f oc Ν

Ύπό τό χρώμα malgache έννοοΰν σκιάν χαλκοειδούς  ̂ χρωματ ς,
προωρισμένου νά άποτελέση τό κυρίως χρώμα του συρμου της χεψε
ρινής περιόδου © ά  άντικαταστήση πιθανώς τό κυανουν bluet,το π
έχαυ.ε τόσην θραΰσιν κατά τό θέρος. Τό malgache θά εύχαρ.στη^ 
όλας, διότι έξ ίσου πηγαίνει εις τάς ξανθάς καί τάς μελαγχροιν«, | 
καί ε’ις πασαν ήλικίαν.  ̂  ̂ ^

Τά μεταξωτά υφάσματα είναι ώραιότερα ή άλλοτε. μονα ^  
έδώ έργοστάσιόν μας τής κ. Σπάρτης Καρασταμάτη, λαοόν ,α τε  ̂
ταΐα έκ Παρισίων σχέδια, άπετέλεσε μοναδικού  ̂κάλλους^ συ ογη j  
’Ιδίως τά ύδατοβαφή τοιαϋτα μονόχροα ή έναλλάσσοντα είναι 
σίως ώραΐα. Τά μαϋρα μεταξωτά είναι τά μάλλον έπιζήτητα εκ τω 
.̂ονοχρόων.
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Τό σχήμα τών φορεμάτων δεν θά άλλάξη πολύ. ©ά έχωμεν καί

Î πάλιν godets (όμπρελλοειδή) ώς θά έχωμεν περικόρμιά έν είδει ΰπο- 
χααίσων. Μόνον διά τά χονδρά υφάσματα θά περιορισθώμεν εις στενά 
περικόρμιά, τά δποΐα στολίζονται με μεγάλα καί καλλιτεχνικά κομ
βία. Άλλως τε τά τόσον λησμονηθέντα κομβία επανέρχονται ε’ις τήν 
ήμερησίαν διάταξιν. Αί τελευταϊαι έπινοήσεις του είδους τούτου είναι 

r θαυμάσιαι, έκ μετάλλου σκαλισμένου μέ άδάμαντας ή μαργαρίτας επ 
αυτών έκ παλαιάς σαξωνικής γής, έκ χανδρών, τέλος έκ παντός είδους̂  

Ή μέση τών περικορμίων κονταίνει ολίγον, συντελοόσης άλλως ει? 
τοΰτο καί τής πλατείας ζώνης, ήτις ήδη συνειθίζεται. II μονη επαι.

;· σθητή μεταβολή θά είναι τών μανικίων. Δεν τολμώ νά βεβαιώσω εΤ[ 
[■ ότι θά έλαττωθή ό ογκος των, καίτοι τά χρονικά τοΰ συρμου αναφέ

ρουν ότι ή πριγκήπισσα Ελένη τοΰ Όρλεάν δεν έφερεν ¿γκωδη μα
νίκια τήν ήμέραν τών γάμων της. “Οπως δήποτε τό σχήμα θα αλ- 

ΕΙ λάςγ). ’Αντί τοΰ φουσκώματος, οπερ πλαταίνει τους ιΐόμους, θά ’εχω- 
Βλ μεν φούσκωμα Ιξογκοΰν τούς άγκώνφς. Άπό τής έκ τοΰ ιομου δέ 
t έξαρτήσεώς των ακριβώς δ ά τόν λόγον αυτόν ποικίλλονται μέ πεντε-

ε; σειράς σούφρα Φ ι λ ό κ α λ ο ς .

0 Κ. I. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΑΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
ΤΟΐ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ TQN ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

1 Ό γλυκύς, ό αίσθημ.ατίας, ό λόγιος, ό Six πάντχς εχων 
μίαν καλήν λέςιν καί εν μειδίαμα, . ο ποιητής δημοσιογράφος 
κ I. Καμπούρογλος άφήκεν άπό τής παρελθούσης έβδομάδος 
τας τάξεις τής δημοσιογραφίας.
μ Ή πολιτεία, ύπέρ ής επί μακράν σειρών ετών διά του κα
λάμου του ήγωνίσθη, εκάλεσεν αυτόν άντιλήπτορα καί συνερ- 
γάτην της έν τη έμπιστευτικωτάτη καί τιμ,ητικωτάτη τών 
θέσεων, τήν τοΰ Γενικού Γραμμ,ατέως τοΰ Υπουργείου τών 

■ ’Εσωτερικών.
Ή «Έφημερίς τών Κυριών», ή τόσον εύγενώς ένισχυθεΐσα 

ταρ’ αύτου έν τή δημοσιογραφική πορεία της,χαίρει άπό καρ- 
I δίας διά τήν έπα ί̂ως άποδοθεΐσαν εις τόν κ. I. Καμπούρο- 

γλον τιμ.ήν ταύτην, καί συγχαίρει τήν Ινυβερνησιν, διά τήν

άρίστην έκλογήν, ήν έποιήσατο έν τώ προσώπω τού τόσας 
συμ.παθείας κεκτημ.ένου τεως συναδέλφου.

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΩΝ
Παρά τών έν Άθήναις καί έν ΙΤειραιεϊ διαμενόντων Ηρα

κλειωτών Κρητών συνέστη κατ’ αύτάς Αδελφότης, σκοπούσα 
τήν άπό κοινού τών Ηρακλειωτών συνεργασίαν ύτέρ τών γε
νικών συμφερόντων τής τε ιδιαιτέρας καί τής ολης πατρίδος.

Πρόεδρος τής ’Αδελφότητος ταύτης έςελέγη ό γνωστός ια
τρός έξ 'Ηρακλείου κ. I. Ζχχχοιά ίης, γραμματεύς δε αύτής 
ό συνάδελφος δημοσιογράφος κ. I. Δαμ.βέργης ό έπιφανή κα- 
τεχων θεσιν έν τή συγρζοόνω νεωτέρα ήαών φιλολογία.

’Αδελφότης, ύπό τοιούτων άνδρών διευθυνομένη, δεν δύνα- 
ται ή νά άνταποκριθή πληρέστατα εις τόν εΰγενή σκοπόν τής 
ίδρύσεώς της, καθιστάμενη ίσως συν τώ χρόνω ό πυρήν μεγά
λης καί συμπαγεστέρας τών όλων Κρητών ένώσεως.

ΝΕΑ! Τ11ΙΑ1E1S ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ HJ κ. ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ
Ti πρώτα βραβεία, τά όποϊα ήλθον εις τήν Ελλάδα έκ 

τής Διεθνούς τού Σικάγου Έκθέσεως είναι τά τού έργοστα- 
σιου τής κ Σπάρτης Καρασταμάτη. ’Όχι μόνον ή ίδρύτρια 
τοΰ έογοστασίου τούτου βραβεύεται, όχι μόνον ή έφευρέτις τό
σων νεων υφαντικών έπινοήσεων δα Βασιλική Καρασταμάτη 
τυγχάνει έξαιρετικών τιμών, άλλά καί αί μεγάλαι έργατίδες 
του έργοστασίου τούτου λαμβάνουν έπίσης διπλώματα τιμής 
καί βραβεία. Ουτω μία τών έν τώ ήμετέρω Άσύλω διαιτω- 
μενων έργατίδων, ή Μαρούσα Βωβολίνη έ’τυχε τής υψηλής τ ι
μής νά βραβευθή, χάρις εις τήν έν τή υφαντική τελειοποίησίν 
της, ήν αυτή ώς καί τόσαι άλλαι οφείλουν εις τήν άκάματον 
καί θαυμασίαν έλληνίδα βιομήχανόν μας κ. Σπάρτην Καρα
σταμάτη.

14 H E N R I  G R E V 1 L L E

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

14

Ι γ Εννοώ, φίλη μου,πόσον θά ε ίτα ι ό υ ττυ / ή :, άφου έδοκίμασες τόσας πικρία 
Ά λ λ ’ εάν και εγώ  Ι/ανον τον σύζυγόν μου ! . . . Κ αι επ ι τη ιόέα μόνη 

^ΡΡ^γησε, και τό λεπτόν πρόσωπόν της εγένετο κάτω /ρον.
Είσαι λοιπόν ευ τυχ ές ; ήρώ τησεν ή Έ σ τέλ λ α  διά νά άλλάξη  τό θέμα, 

Τίο δμιλίας.

Ε υτυχέστατη . Ε υρ ίσκω  δε οτι γάμ ος, ώ ς ό ’ δικός μου, είνα ι παράδεισος 
' ”^Η·?ιθάλλω εάν η αδελφή μου είνα ι τής αύτής γ νώ μ η ς διά τόν σύζυγόν της, 

φαλακρόν με τήν μακράν γενειάδα , κα ι μέ τό ύφος μετρίου συμοολχιογρά- 
το όποιον εχει · . . Ά λ λ ’ εχ ει χ ρ ή μ α :α , και ε ίνα ι πλουσιώτερο ι η μ ώ ν .

°μιυς, καθώς λέγει >»αι δ ίδ ιος, είνα ι πάντοτε είς αμπελουργός τής Β ουρ- 
[^νδ ίας. ’ Ε γώ  προτιμώ  τον στρατόν. Έ ν  το ύ :ο ις  πρέπει νά φ ύγω , επειδή 

Η ?**1« δεν είξεύρει οτι ε ίμα ι έδώ .
Η ρ *Θ ά  τό ε’ιπης εις τόν σύζυγόν σου ; είπεν ή Έ σ τέλλα .

^ ^ ^ " Ν α ί ,  άπήντησε φαιδρώς ή νεαρά γυνή ,κα ι έπειδή ^πρέπει νά προφθάσω τήν 
^ Β ρ ψ ίσ σ α ν  νά μή βάλη τά  βραστά αύγά είς τό νερό πρ ιν φθάσω , θά πάρω  

διά νά ύπ ά γω  τα χ έω ς . Τούτο θά μέ διασκέδαση π ο λύ . ‘Γ γ ία ινε , καλή 
^ Β ^ ^ β λ λ α ,  μικρά μου μήτηρ, καλήν έντά μ ω σ ιν . . . .

 ̂ διά πρώ την φοράν θά π ληρώ σω  αμαξηλάτην μόνη μ ο υ . Κ αι ά ν α .
έν τω  θυλακίω  της τό βχλάντιόν της μετά κω μ ικής σπουδής, έστάθη 
:®ερε χυχλοτερώ; τό β νέμ μ χ  έντό ; τής α ίθο ίσης :
Χής Έ σ τέλ λ α , προσέθηκε, πάντοτε μ ό νη . . . εγώ  θά άπέθνησκον εκ

θλ ίψεω ς εάν τώ ρα  έμενον μόνη . . . Ά λ λ α  σύ, δέν ε ίχ ες ποτέ σύζυγον, δ ιότι 
δύο ουρών γάμος δεν λογαρ ιάζετα ι.

—  Βεβαίοις, άπήντησε θλιβ·:ρώς, ή Έ σ τέλ λ α  . . .
Ε ίνα ι ορικτόν νά μήν γ νω ρ ίζη ς . . . . Κ αι ητο τρελλός ;
Ή  απάντησις τής νεαράς χήρας —  πιστεύου —  δέν ήκούσθη ί·πό τής Ό δέτ- 

τη ς, ή τις άνεχώ ρησεν εσπευσμένους, ένω ή Έ σ τέλ λ α  είσήλθεν εις τήν έξ ί'ων 
άοω ματισμένην α ίθουσαν, θλιβομένη μ υ χ ίω ς  διά τήν θραυσθεΐσαν ΰπαρξίν της.

Έ π λ η σ ία σ ε  βταδέως εις τό γραιρειόν της, έκάθησε παρ ’ α ύτω , και ή'ρχισε ν ’ 
άναδιφή τό β ιβλίον τών έξόδων χ λ λ ’ ή διάνοια της άπε ΐχε πολυ τώ ν  λογαρ ια 
σμ ώ ν, π ετώ σα  κατόπιν τής Ό δ έττη ς . Ε ντό ς φ ιλοκάλω ς κεκοσμημένης α ιθού
σης, ώ ς  κάνιστρον πλήρες έκ τώ ν  δώοω ν τού γάμου, διέβλεπεν αύτήν πλησίον 
τοΰ συζύγου της, λογαγού τώ ν  Ο υσάρων, όστις μέ λάμ πο ντας έξ εύτυχ ίας οφ
θαλμούς, μέ ήμιάνοικτα  χ είλη , επροχώοει πρός α ύ τή ν , κα'ι έγέλα διά τήν π ρ ω ι
νήν κα ι παράδοξον έκδρομήν της Αιέβλεπ-τν εις τό Ιστιατόριον τή ν  ύπό τού 
λοχαγού τήν π ρ ω ία ν  τεθεισαν έν τω  μέσω  τής τρ απ ίζης ανθοδέσμην, και άμ- 
<οοτέρου ; παρακαθημένους και μετ’ εύδαιμονίας άπολαύοντας έν μέσομ γ ελώ τω ν  
τής υλικής αύτής σ τ ιγ υή ς  τού γεύμ ατος, ένω  άκτις ήλίου διαθέτουσα διά τώ ν 
παραπετασμ άτω ν έστόλιζε τάς κεφαλάς τω ν διά τώ ν  χ ρ υσ ώ ν  κροσσών τη ς.

Ή  οπτασία αυτη υπήρξε βραχεία , και ή Έ σ τέλ λ α  άπωθήσασα τό βιδλίον τώ ν 
δαπανώ ν , έστήριξε τούς βραχίονας έπ ί τής τραπέζης, εβόθισεν έντός α ύτώ ν τήν 
ώραίαν κεραλήν της, ώς άπελπ ι πχ ιδ ίο ν ,κα ι θερμά δάκρυα άνέβλυσχν άπό τώ ν 
οφθαλμών αύτής

X X IV

Π ερι τό τέλος τού έτους έτελέσθη μετά μεγάλης πομπής ή  επ ιμνημ όσυ
νος τελετή τού λοχαγού Δέ Β  οράνδ, είς τήν έκκλησίαν τού Α γ ίο υ  Θ ω μ ά . Ή 
κ . Μ ονκλάρ έπέμ εινεν ,όπω ς άποστείλη προσκλητήρια  πρός δλους τούς α ρ χα ί
ους γνω ρ ίμους τη ς,ενα ντίο ν  τώ ν  επ ιφυλακτικώ ν παρατηρήσεω ν τής Έ σ τέλ λ α ς
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ΤΟ ΣΚΡΙΠ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΝ
Το Σχριπ τό φαιδρόν, το διασχορπίζον τον γέλωτα χαι τήν χαραν, 

το Σχοίπ το ’έξυπνον, το εύφυολόγον, το δροσερόν το τειος ε ;θομα- 
διαΐον έγένετο χαθημιερ.νόν. Τό περίεργον δ είναι οτι χαι εις την χα 
θηαερινήν έχδοσίν του χατοιθόνει να οιατηρη την απαρα[χΐΑΛον^ευθυ
μίαν του χαί να παρουτιάζη τά σοβαρώτερα των ζητημάτων υπο ε;ω- 
τερικόν χατ ’ έξοχήν επαγωγόν χαι έπίχαρι. Εις την χαιοραν ειχονο- 
γραφημένην νεαν' συνάδελδον εύχόρ,εθα προοδον χαι προχοπην.

0 Ε Α Τ Ρ Ο Ν
θίασοί· Προοίοί. ’Αληθή θαύματα έπετέλεσε χαθ ’ ό'λην την θερι

νήν περίοδον ό παρά του χ. Κοτοπούλη διευθυνομενος θιααος «Προο- 
π . και δεύτερον ηδη εν τω «Θεατρί

νέων καί κατά τό πλεΐστον έχλεκτών έργων. ^
'Η «Μαρκέλλα», 'ο «δον Κιχώτης», η «ΙΙεθερα», και πληθυ, άλ

λων έλαφροτέρων κωμειδυλλίων όφείλουν εις τον θίασον «Προοδο;» 
την έπ'ι τής σκηνή; έαφάνισίν των Ε!ς τ4ν θίασον «Προοόος» οφεί
λ ε τ α ι , γέννημα χαί δημιούργημα αύτου, ή δεσποινίς Κοτοπούλη, ν α 
οί καλλιτέ/νις ήτις συν τώ οικογενειακοί ταλαντω τόσα, αλλας συν 
?υά“  χ · !Ι Ϊ«  Α  χάριτας, κά  τόσην ζηλευτήν κομψότητα χαι

· * * * ·  . , !γσεώς του αποβαίνει ουτω εις τών/.σχυροτερων ακρογωνιαίων λίθων

Κ ' & Τ „ Γ Γ

ώ 1:  : “
πασαν εσπέραν εις τάς καλλιτεχνικής παραστάσεις του εν τω θεατρω
Όοιρανίδου ’Ιταλικού θιάσου. , * ,

Οίπρωταγωνιστοϋντες έχ των άνδρών εν τω θιασω τουτω Ουναντα
να χαταλε/θώσι μεταξύ των καλλίτερων, ους ^  ™λί
μας διά τάς έπισήμους μελοόρκμκτιχας παραστάσεις του Μεγάλου 0ε 
ατρου Ο κωμικός, δ βαρύτονος καί ό  ύψίφωνος απέκτησαν αόρ ι
στον τήν συμπάθειαν του χοινοϋ, τόσον ώραια ψάλλουν χαι υπ - 
κρίνονται· ’Ήδη μ'ε τήν αύ'ρ.ον άναμενομενη- νεαν υψίφωνον ο Ιτα 
λίκό- θ’ασος συάπληροΰται έπιζήλως, έαν θελήση Οο να συν.χ -

ενθουσιώδους ύποστηρίξεως του κοινού._______ _______

α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία

Δα Ε. 0 . Κε'οχνραν Δεν ’έλαβον καιρόν νά άπαντήσω εις τήν τε· 
λευταίαν σας. Άποσταλέντα έλήφθησαν ώς σας εγραφον. Ευγνωμο 
σύνην πολλήν. — Δα Π. Μ. ί » Λ σ « .  θερμοτάτας και άπειρους ευ

χαριστίας δι’ αποδοχήν αντιπροσωπείας. Δρ: 15 εληφθησαν. Και πά
λιν ευχαριστίας.—Κον Στ. Μπ. Λίσβαν. “Οπου άποδειχνύεται, δτι δ 
Έρμ/ης δύνχται να συγγενεύ*/} με τας Μούσας και φαντασία ποιιητικϊ] 
νά αποπλανά ένίοτε τήν ορασιν. Λδιαφορον σας ευγνωμονούν άπει- 
ρως διά φιλοφρονεστάτας χρίσεις.—-Καν Μ.Ι. Σφ. Ηραχ-Ιειογ. Πολυ, 
πολύ ευχαριστώ διά τόσα λόγια τής καρδιάς. Τό φύλλον δεν. εστάλη 
αμέσως, διότι κατ ’ Αύγουστον διακόπτεται πάντοτε η εκΟοσμ. Σ υ ν 
δρομή έλήφθη —Κον Ν. Π. Νοβοροσίσχηγ. Ευγνωμονώ διά προθυ
μίαν. Φύλλα άποστέλλονται. Δεν στοιχίζουν τίποτε. Ανααένιυ νεωτε- 
ρας ειδήσεις σας. Λα A. I Κ. Επιστολή σας μετά φρ-^58 έλήφθη. 
Θερμάς ευχαριστίας δι’ εΰγενή φροντίδα. Η Σ. είχε δίκαιον. Αλ
λως τε έπλήρωσε χατ’ εΰθεϊαν. Τά φύλλα στελλονται προς ολας συγ
χρόνως. Πώς λοιπόν συμβαίνει νά μή λαμβάιωνται παρα τινων. Ει- 
μεθα έν τούτοις πρόθυμοι νά αποστειλωμεν έκ οευτερου παν το ζητου- 
μενον. — Δα Κ. Κ. Μ εσοΛόγγιον. Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. Συν
δρομή έλήφθη. Πάντοτε καλή χαί πρόθυμος. Πολλας ευχαριστίας.·— 
Κας Δ. A. N. χαί Μ. ΤαιγάνιοΥ. Καθυστερούμεναι συνδρομαί έλή
φθησαν. Εΰχαριστοϋμεν.—Δα Λ. Χρ. X. ΣονΑιναν. Εις την τελευ- 
ταίαν μου δεν έλαβον ε’ισέτι άπάντησιν χαί ανησυχώ. Σας εστελλον 
χαί τήν ζητηθεΐσαν φωτογραφίαν. Απαντήσατε μου, γνωριζουσα μοι 
ασφαλή παραλαβήν.—Καν Κρ. Χρ. Δ Αγυιαν.  Μόλις σήμερον δη
μοσιεύεται. Νέα συνδρου,ήτρια ένεγράφη. Συνδρομή έληφθη. Ευγνω
μονώ δι ’ εύγενή φροντίδα. Γράφω.—Δα Π. Δ. Λεμησσον. Καλη ε
πιστολή σας μετά χρημάτοον έλήφθη. 0ά είμαι πολύ ευτυχής, έαν κα
τορθώσω νά σάς έπισκεφθώ. ’Ίσως τό προσεχές. Ευγνωμονώ δι ευ- 
γενή πρόσχλησιν. Καν Ο. Μπ. Αγι,ονε Τεσσαραχονζα.  ̂Συνεμορφω- 
θημεν όδηγίαις σας, - Δα Μ. Τρ. Χίον. Δεν ελαβον εισετι απαντησιν 
εις τήν τελευταίαν μου έν η σας παρεκαλουν θερμώς να μοι γραψητε 
προ τής 10ης 7]βρίου. ’Αναμένω.—Κον X Μ. Π. ΝεοχωριοΥ (0ε- 
σπιών). Συνδρομή έλήφθη. Ένεγράφητε ευχαρίστως άπό 1ης .]ορίου. 
Ή « Έφημ. των Κυριών» είναι εβδομαδιαία χαι όχι κααθημερινη. 
χ.Άδ. Κ Ίσμαή-ΙιοΥ. Τέλος έλήφθησαν τά 100 φρ. Ευχριστουμεν. 
Καν Μ. Ε. ΔαρΑανεΆΛια λυνδρομή σας έλήφθη. Ημερολόγιου απε- 
στάλη.—Κον Ε. Γ. Τσ. Συνδρομή σας έλήφθη χαί ζητούμενος-άριθ- 
μός άπεστάλη. Ζητήσατε άπόδειξιν πληρωμής παρα κ. Βρεττα. Κον 
Μ. Γχ. ΚωσζάντζαΥ. αί 24 καί προηγούμενα 16 φρ. έλήφθησαν χαι 
έπιστώθη ή μερίς σας.—Κον Ν. Α. Π. ΚαΛαμαί. Συνεμορφωθημεν 
όδηγίαις σας. — Καν Ζ. Δ. Γ. Κε'ρχυραΥ. Ποια ήτο ή προτέρα διαμονή 
σας, "να σάς διαγράψωμεν έκεΐθεν ;—Κον Α. Γ. Κ]ποΛΐΥ. Τελευταία 
σας με.τά φρ. 71 έλήφθη. Διακόψατε τήν προς τόν χ. Άνανιάδην α
ποστολήν του φύλλου. Δα Ε Τρ Banvay. Με ελησμονησκτε Ανκ- 

—Λν Πιί Γ ΛενχάΑίΐ. Μένει έτι ε’ις Τεονεσταιν ;—Κον Κ. Δ.μένω.—Δα Ού 
11. Σ α ι ζο νπ οΑί Υ

Γ. ΛευχάΑα .  Μένει έτι εις Τεργέστην Κον Κ. Δ. 
’Επιστολή σας μετά φρ. 80 έλήφθη. Αναμενομεν11. ΣιύζονποΑ ιυ . ’Επιστολή σας μετά φρ. 8U εληφθη. Αναμενομεν 

άνευ ίναβολής πλήρη έχκαθάρισιν.—Κας κ· Αι. II. ΚεψαΧΑηνίαν, Ν. 
ΚάιροΥ, Ε’ι. Κ. Μ. Λέσβον, AI. Β. ΑίζωΛιχόν, Φ. Λ. Η. ΝαΰπΛιον. 
Συνδρομαί έλήφθησαν εΰχαριστοϋμεν.

«I ραλίστα π  »ρευρέθη έν αύτή, μ’ ύλας έ π ί σ ς ς  τ ά ς  ^παραστάσεις των φ ίλων
της, διισ/υριζορένη ότι έθεώρει αύτόν υιόν πλέον και οχι ανεψιόν, και =πομ- 
νω ς ώφειλεν εις αύτόν τήν τελευταίαν αύτήν ϊνόειξιν τρυφερότητας.

Ά λ λ ’ άπό τίνος ό χαρακτήρ τής ρηραιάς κ. Μονκλάρ ρετεδλήθη έπαισθη 
τώς· ή γενναία έκείνη φλόξ.ήτις άνέλααψε καθ' ήν στιγμήν ή α ν φ α  τη ; προ- 
σεδάλλετο ύπό τής κοινωνίας,έσδέσθη καί μόνον σπινθήρές τ.νες «ν θωρον^νίοτε, 
και ή Ιδέα τοΰ προσεχούς θανάτου της χατίσχυεν αυτής, χαί έξεδηλουτο οι 
επιμόνου μελαγχολίας χαί πικρίας άπειρου.

Τήν χατάστασιν ταύτην ή Έ στέλλα  Οπόφερεν άγογγύστως, φρονούσα 8τι 
καί ή γενναιοτέρα καί μακροτέρα ύπομονή, δεν θα ήτο αρχοΟσα ανταμοιβή της 
ιοιλοστόργου προ .τασίας, 8Γ ή ; τήν είχε περιβάλλει ή χ Μ_ονκλ«ρ.
' Παρευρεθεΐσα δέ αβτη ε’ις τό μνημόσυνου μετα τής ανεψιας τη :, παρετηρησ= 
μετ’ άλγους πόσον εύάριθμοι ήσαν εκείνοι, οίτινες έξεόήλωσαν εις τον άσ τοχη  
Ραυμόνδον τήν ύστάτην αύτήν στοργικήν άνάμνησιν, καί προς αυτήν την ίδ ιαν,

τήν επίσημον αύτήν Ιχδήλωσιν εκτιμήσεως.
’Ολίγοι οικείοι, οί προμηθευταί του οϊκου των, ** ί πλήθος περιέργων, απε- 

τέλουν τόν κύκλον των παρευρεθέντων, των όποιων τήν πρώτην θέσιν κατείχεν 
ό γηραιός έκείνος συγγενής τω ν , όστις καί κατά τό παρελθόν ετος ειχεν α ντ ι
προσωπεύσει τήν ο’ικογένειαν είς τήν κηδείαν, καί οστ.ς εθεωρει την νεαν αυτήν 
έμφάνισίν του έν τώ  ναώ ώ ;  λίαν φορτικήν έκδούλευσιν, «ποοιδομένην εις Ουο

άποοστατεύτους γυναίκας.
'Υ πό  μυστηριώδους αυγκινήσεω; κατεχόμ.νος ό Βθηο13ί ,  έξήταζε τά πρό  ̂

σωπα των παρισταμένων, οίτινες συνωμίλουν άδιαφόρως, καί ματαίως ετεινε το 

ο3;  προσπαθώ; ν ’ ά ,πάξη  λέςιν τινά. Περί τό τέλος δε τής πένθιμου τελετής, 
πλησιάσας ποός τή ν 'α . Μονκλάρ, έζήτησε τήν άδειαν νά την οοηγήτη εις την 
αμαξάν της, ένω 6 γηραιός συγγειής των έδέχετο δυσθυμως τα συλλυπητήρια 
όλίγων φ ίλω ν. Άλλ’ ή κ . Μονκλάρ, παρά τά ; ποοτροπα; τη ; Ε ττΑ λα ς , οπω ; 
άναχωοήσουν, διηυθύνθη πρά ; τήν μεγάλην θύραν, και έμεινεν αγέρωχος πλη-

σίον αύτης αριθμούσα [/.ετ' άφατου πιχρίας όχι πλέον τους παροντας φίλους, 
άλλα τούς άπόντας.

Τέλος μετά την άναχώρησιν και του τελευταίου ξένου, ο γηραιός συγγενής 
άπε/αιρέτησεν ύπό τό όια μελανού υφάσματος κεκαλυμμένον περίστυλον,την κ. 
Μονκλάρ, ήτις θερμώς ηυ'/_αρίσττ,σεν αυτόν όιά την προστασίαν του, ένω συγ
χρόνως φωνή παιδική κόρης τού όχλου άντήχησεν, ώς κώόων μετάλλινος,κατα 
μή*ος των ηχηρών θόλων .ή  νέα κυρία, ή ή γραί®, έσκοτωσε τόν άν-
δρα τη ς ;

' Ιίάντες οσοι κατέβαινον τάς βχθμίδας ’έστρεψαν τά βλέμματά των νά ίδωσιν, 
άλλ ’ ό Β βηοίεί δια βια^ας κινήσεως ήοπασε τόν βραχίονα τού κορασίου, πα- 
ρεμέρισεν αότο μετά πικρών λόγων, και έπανήλθεν εσπευσμενως πλησίον τών 
δύο γυναικών. Και ένω ή γηραια κυρία έλάμβανεν τόν βραχίονα τού συγγενούς 
της, ή Έ στέλλα  μόνη παρετήρει μετ’ ανέκφραστου θλίψεως την κόρην, ητις 
άπηύθυνεν αυτή τήν ύπερτάτην αυτήν ΰόριν.

Λάβετε τόν βραχίονα μου, κυρία, τη είπεν ό Θεοόωρος μεγαλοφώνως. Και 
συγγρόνως παρέσυρε μέχρι τής ά χάξης τήν νεαράν γυναίκα, την οποίαν αι δυ
νάμεις της ήρχισαν νά έγκαταλίπωσιν.

Ά ναβήτε, έξάόελφέ μου, άναβήτε κύριε, ειπεν η κ. Μονκλάρ, εις τούς ουο 
άνδρας οίτινες τάς συνώδευσαν. Καί έν σ ιωπή διήλθον το β?*χυ Οιάστημα από 
τού 'Α γίου Θ ωμά μέχρι τού μεγάρου Δε Βωράνδ. Η κ. Μονκλάρ ανεβη βρα
δέως τας βαθμίδας του μεγάρου, καί εισήλθεν εις τήν αι'θουσαν τού προσγείου 
ορόφου, και ό ΒΘηοίβί;, όστις είχε λάοει τόν βραχίονα τής Έ στέλλας, δ ι- 
ηύθυνεν αύτήν επί τίνος ανακλίντρου.

Φίλοι μου, είπεν ή γηραιά κυρία, αντιπαλαίουσα πρός την καταλαμοάνουσα/^ 
αύτήν άκραν αδυναμίαν, σάς ευχαριστώ . · . . είχον άδικον. . . .  οι οφθαμυ 
της εκλείσθησαν, και έλιποθύμησεν.

(ακολουθεί)


