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Διά τά «νυπόγραφα άρθρα 
εύθυνεται η συντάχτις αύτών 

(¡Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ^

Τά πεμπομενα ήμιν χειρό
γραφα ί) δημοσιευόμενα $] μή 
δέν Ιπιστρέφονται. — Ά νυ -  I 
πόγραφα και μή δηλουντα | 
τήν διαμονήν τής άποστελ- . 
λούσης δέν είνα ι δεκτά. —  I 
Πάσα αγγελία άφαρώσα εις , 
τάς Κυρίας γ ίνετα ι δεκτή.
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f j ΙΙάσα παρατήρησις έπ'ι τής 
<> αποστολής το2 φύλλου γίνε
ι) ται δεχτή μόνον ίντός ΟΚΤΩ 

ήμερων.

Έ ν τφ  Έ ξωτερ ικφ δέ παρ ’ δπαόι το ϊς 
ΔντιπροΟώποις Λμών-

Σώματα πλήρη τοΟ α ', ^ γ  ’, δ', ε ', χαίς·' έτουςευρίσχονται _ψ
παρ’ ήμΐν χαΐ παρ απασι τοϊ; αντιπροσώπου; ήμών. / [

Αί μεταβάλλονται διεύίυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςίχτύπωσιν νέας ταινίας.

Διό τό, άνυπόγραφα Δρθρα εύθυνετα ι Λ ch/ντάκτις α ύτώ ν
κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τα θέλγητρα του χειμώνος.— ’Ανθρώπινον αναστημα υπό χ- ( Ελε- 

νης Γεωργιάδου) —‘Η οικία του Loti ύ̂πο κ.Μαρίας Δυμόν).— ’Επι
στολή Dupanloup περί ανατροφής κορασίων (υπδ δος Μερόπης Μα
ρίνου).— "Εν ε’ικοσαήμερον έν τω Άρσακείω.— Η τέχνη του να μη 
γηράσκη τις (υπδ A. Bué).—Ό κυνηγός ποίημα (ύπο δος Παναγιώ
τας Μούρδη). — Ευαγγελία Παρασκευοπούλου. — Ειδοποιήσεις — Επι- 
φυλλίς.

ΤΑ ΘΕΛΓΗΤΡΑ ΤΟΥ ΧΕ1ΜΩΝ0Σ
Οί ποιηταί έ’ψαλαν πολύ την άνοιςιν και έλαχιστα τον 

χειμώνα. 'Q βωμός εκείνης αριθμεί πάντοτε λατρευτάς φ α 
νατικούς, ύμνητάς περιπαθείς, εις τάγματα, εις λεγεώνας 
ολας, καί ή αίωνιότης αντηχεί έξ ύμνων καί άσματων,τονι- 
σθέντων εις πάσαν μουσικήν καί γλώσσαν εις τιμήν της α- 
νοίξεως.

'Ο χειμών είναι δι’ ολους ό λευκόθριξ γέρων, ό παγερός 
θάνατος, ένώ ή άνοιξις είναι ή νεότης, τό σφρίγος, ή ζωη. 
Καί όμως, έάν θελήσωμεν νά άφήσωμεν τούς ποιητάς νά πε- 
τοϋν εις τά οόδινα τής άνοίξεως νέφη καί νά ψυχολογή- 
σωμεν σοβαρώτερον, άπαθέστερον έπί του χειμώνος, θελομεν
πεισθή οτι μονον τον χειμώνα ζί τραγματικως, εαν ζωή
είναι ή δράσις, ή έργασία, ή μελέτη, ή κίνησις, έάν τήν 
ζωήν άντλώμεν έκ της άπό κοινού δραστικής ένεργείας του 
νοϋ καί του σώματος.

Μέ τήν πρώτην του χειμώνος ψύχραν ή βροχόλουστον έμ- 
φάνισιν ό οίκος, τό ζωογο’νον τοϋτο κέντρον τής ανθρώπινης 
ύπάρξεως, έμψυχοΰται, ανακτά τό τρυφηλόν καί ηδυπαθές ε
κείνο θάλπος, τό όποιον τόσον ομοιάζει μέ τήν στοργικήν καί 
γλυκεΐαν τής μητρός αγκάλην. Καί όσον ή φύσις άπεκδύ

αντιπρόσωποι; ημων.

εται τών θέλγητρων της, όσον ό ουρανός αποκρύπτει τάς 
χρυσοβόλους του ήλίου λαμπάδας ύπό τά φαια παραπετα- 
σματα του, τόσον ή εστία ζωογονείται, τόσον άπο τών 
μαύρων στέρνων της διαχύνεται εις χείμαρρον θερμότητος καί 
λάμψεως τό ευεργετικόν πυρ, περί τό όποιον νέοι καί γέ
ροντες συναθροίζονται, άνανεοϋντες καί συσφίγγοντες τους δε
σμούς, ούς έχαλάρωσεν ή κατά τόν εύ’διον καί τόν καλόν 
καιρόν άπό τής κοινής φωλεάς άπομάκρυνσις.

Ό χειμών είναι διά τόν άνθρωπον ό,τι ή άνοιξις διά τήν 
χελιδόνα. Ή έγκαταλειφθεϊσα σχεδόν φωλεά αποτελεί ήδη 
το κεντρον περι το οποίον περιστρέφεται πασα φροντις κας 
μέριμνα, παν όνειρον καί πόθος. ’Απαράλλακτα ώς αί χελι
δόνες, δλαι αί μητέρες, όλαι αί νέαι σύζυγοι, δλαι αί φέ- 
ρουσαι τήν γοητευτικήν καί έπαγωγόν ευθύνην τής οικογενει
ακής φωλεας, τρέχουν, σπεύδουν, ζητοϋν, οικονομούν δ,τι ώ- 
ραιότεοον καί θερμότερον καί ύγιεινότερον ράκος ή έπιπλον, 
σκεύος ή έ'νδυμα δύναται νά έξωραίση περισσότερον τό ε
σωτερικόν τής οικίας.

Ό λαι αί δυνάμεις τής φαντασίας καί τής καρδίας τίθενται 
εις ένέργειαν, όλοι καί δ'λων οί πόθοι εις έν συναντώνται : 
πώς νά έξωραίσθή καλλίτερον ή οικογενειακή φωλεά, πώς νά 
άναπληρώση πληρέστερον τά κάλλη, άπό τών οποίων ή φύσις 
απεκδύεται κατά τόν χειμώνα, πώς νά θερμάνγ ύπό τήν ζω
ογόνον στέγην της τά σώματα καί τάς καρδίας έκείνων, ους 
συνενοΐ καί άδελφόνει ή οικογενειακή αγάπη καί στοργή,

Οί θησαυροί τής μητρικής καρδίας τίθενται ήδη εδπερ ποτέ 
άλλοτε εις ένέργειαν. Δεν ύπάρχει καρπός του θέρους, ό 
όποιος δεν έσακχαροπήχθη ήδη, ΐνα καί κατά τόν χειμώνα 
γλυκά ίνν] τά χείλη τών προσφιλών της. Δεν ύπάρχει ύφα
σμα πολύτιμον καί μή, τό όποιον δεν παρεσκευάσθη καταλ
λήλως καί τεχνικώς, ίνα θερμάνη, ή καί στολίσγ αυτά. Δέν 
ύπάρχει έ'πιπλον ή σκεύος, τό όποιον δέν έλαβε τήν προχει-
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ροτέραν θέσιν, ίνα τά άναπαύν) κατά τάς μακράς του χει- 
μώνος εσπέρας. Δεν υπάρξει άνθος η φυτον, ζών εις . ην 
χνητην του οίκου άτμόσφαιραν, τό όποιον δεν εκαλλιεργηθ/), 
ίνα τέρψη) την ορασιν και έξυγιαίνγ και ¿ρυ)μ.χτιζη την α.μ.ο 
σφαιοαν τοΰ οικογενειακού άσυλου.

Θά έφιλοδοξοΰμεν βεβαίως νά προσθεσωμ.εν οτι δεν υπάρ
χει καί βιβλίον νέον, ώραΐον, καλλιεπές, εποικοδομητικόν, το 
όποιον δεν προσετέθη εις την βιβλιοθήκην, η δεν εύρίσκεται 
πρόχειρον επί της τυχούσης τραπεζης. ’Αλλά η σκληρά 
πραγμ.ατικότης μας υπενθυμίζει οτι μετροΰνται εις τα δά
κτυλά αί Έλληνικαί οίκίαι, αί όποϊα.ι μεταξύ των χρησίμων 
επίπλων των θεωρουν καί τάς βιβλιοθηκας καί μεταξύ των 
αναγκαίων εφοδίων του χειμώνας θεωρουν και τα καλα βιβλία.

Δι’ έκείνας ομ.ως των όποιων η πνευματική ζωη συμ.βα- 
δίζει μετά της σωματικής, δι’ έκείνας των όποιων οί σύζυ
γοι καί τά τέχ.να εύρίσκονται εις το ευχάριστου σημειον να 
συναντώνται υ.ετ’ αύτών καί εις τάς ύψηλοτερας σφαίρας 
του πνευματικού βίου, δι’ έκέίνας αί οποϊαι αισθάνονται 
καί εννοούν την ανάγκην νά ηδύνουν την καοδίαν και ζωογο
νούν το πνεύμα των φιλτάτων μέ μίαν οίανδηποτε καλλιτε
χνικήν άπόλαυσιν, δι’ έκείνας ίδιως ό χειμων εχει θέλγητρα 
πολύτιμα, δι’ έκείνας ό χειμών είναι ή κατ’ εξοχήν ζωογο- 
νος καί ζωοπαραγωγος περίοδος του έ'τους.

Πρέπει νά το έννοησωμεν καλά ολαι ημείς, ότι μ.όνονέάν 
κατορθώσωμεν νά άδελφοποιηθωμεν μετά των άνδρών καί 
των τέκνων μας εις τάς απολαύσεις τοΰ πνευματικού καί 
ψυχικού βίου, θέλομ,εν κατορθώσει νά καταλάβωμεν την άρ- 
μόζουσαν θέσιν μ,ας έν τ*Ρ5 καρδία καί τη διανοία των. Ό 
άνηρ ώς καί το παιδίον εκτίμα καί υπολήπτεται ο,τι αι
σθάνεται μέγά, τέλειον καί εύγενές. Καί η γυνη θά φαίνεται 
μικρά εις αύτό καί εις εκείνον, έφ’ όσον η άγάπη καί αί 
άρεταί της δεν συνδυάζονται μέ την πληρη άνάπτυξιν τοΰ 
πνεύμ.ατος, μέ τον πληρη έξευγενισμον τ·ης καρδίας. Δέν 
υπάρχει δέ σχολεΐον, δέν υπάρχει διδάσκαλος καί σύστημα 
έπιτυγχάνον ασφαλώς την άνάπτυξιν τοΰ πνεύμ.ατος, οσον 
τά καλά βιβλία, τά άναγινωσκόμενα καί μελετωμ,ενα έν οι
κογενειακή συναθροίσει,έν η διασταυροΰνται αί ιδέαι των γο
νέων καί των τέκνων,έν η άνταλλάσσονται σκέψεις καί γνω- 
μ,αι καί πεποιθήσεις, δι’ ών, ούτως είπεΐν, ίσοπεδοΰται τό 
έ’δαφος της πνευμ.ατικης περιωπής καί έδραιοΰται η άμ.οιβαία 
εκτίμησις έκάστου.

Ή έποχη των οικογενειακών τούτιον σχολείων είναι η 
τοΰ χειμ.ώνος, μ.έ τάς μακράς, τάς άτελευτητους εσπέρας 
καθ’ άς η άνεπτυγμένη γυνη κρατεί δέσμιους εις το ψυχα 
γωγον βασίλειόν της σύζυγον καί τέκνα, οικείους καί φίλους. 
Κατά τάς εσπερίδας ταύτας ώς τό χουσίζον πΰρ της εστίας 
θερμαίνει τά σώμ.ατα, ουτω καί τό πΰρ της άγάπης, έκτιμ 
σεως καί άφοσιώσεως φωτίζει καί θερμ.αίνει τά πνεύματα 
καί τάς καρδίας. Διά τούς ολίγους αυτούς εκλεκτούς τοΰ 
κόσμ.ου η ζο)η είναι ό χειμ.ών, ον υποδέχονται μετά χαράς 
καί εις τον βωμ.όν τοΰ όποιου καίουσιν άφθονον τόν λιβανω 
τον της λατρείας καί ευγνωμοσύνης των.

ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΑΝ ΑΣ ΤΗ Μ Α
ΣΧΕΣΙΣ TOT ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΝΑΣIΗΜΑΤΟΣ ΓίΡΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ

Φαίνεται ότι η φύσις, κατά την διανομ.ην των προς τους 
θνητούς δώρων αύτης, προέβη εις τοΰτο, εκ συστημ.ατος συμ- 

Τά ευωδέστερα καί λεπτότερα άνθη πολλάκις δέν 
έ’χουσι καί τά λαμ,πρότερα χροψ.ατα, καθώς και τα μ,εγα- 
λείτερα πνεύμ,ατα δέν ένοικοΰσιν έντος τελείων σωμ.ατων.

Ο Αίσωπος, ό Πώπ, ό Όμπερκαμ, ό Στρατάρχης τοΰ 
Λουξεμ.6ούργου ησαν κυφοί· ό Τυρταίος, ο Σαικσπηρ, ο Λορ- 
δος Βύρων, ό Ούάλτερ Σκωττ, ο Ταμερλανος, ο Βενιαμίν 
Κωνστάν ησαν χωλοί, ό δε Σκαρρων παρωμ,οιαζε το σώμ.α 
του πρός εν Ζ.

Γνωστόν είναι έκ καθημερινών παρατηρήσεων, οτι οί σο- 
ί είναι σπανίως υψηλοί καί ότι ανέκαθεν οί μ.ικροΰ άνα

στηματος άνθρωποι υπήρξαν οί κάλλιον πεπροικισμενοι υπο 
έ’ποψιν νοερώιν δυνάμ.εων. Καί ό Βιργίλιος κάμνει την παρα- 
τηοησιν ταύτην εις τούς έξης στίχους του : i n g e n t e s  á n i 

m o s  a u g u r i o  c o r p o r e  v e r s a n t —ητοι «φέρουν έν μικρω σω- 
μ,ατι, άνώτερον πνεΰμ.α». Καί ό Βίκτωρ Ούγγω, ομιλών 
:ερί τοΰ Καρολομ.άγνου είπεν ότι ητο «εις έκ τών σπάνιων 

εκείνων μεγάλων άνδρών, ( g r a n d s  h o m m e s ) ,  οίτινες ησαν 
επίσης καί άνδρες μεγάλοι ( h o m m e s  g r a n d s ) » .  Ό  Πρώσ- 
κος Q u a d e  έξέδωκεν εις G r e i f s w a l d e  κατά τό 1 7 8 6  περίερ- 

εργον επί τοΰ αντικειμένου τούτου, έπιγραφόμενον : Οί 
μικροί κατά το άνάστημα ανδρες καί μεγά.Ιοι κατά την επ ι
στήμην.

Ό  κατάλογος δέ τών μικροΰ άνασσηματος άνθρώπων,διά
σημων άλλως τε ύπό διαφόρους φάσεις καί τίτλους είναι μ.α- 
κρός. Ά ς  άναφέρωμ.εν τούς κυριωτέρους. Τό πάλαι, Δα
βίδ ό νικησας τόν Γ ολιάθ, ’Αλέξανδρος ό μέγας, ό ηθοποιός 
Μολών, όστις έκοιμάτο έπί δέρματος γάτου, διεσκευασμ,ένου 
εις κλίνην, ό φιλόσοφος Άλούπιος της Αλεξάνδρειάς, όστις 
ηύχαρίστει τόν θεόν ότι δέν έπεφόρτισε την ψυχήν του διά 
μεγαλειτέρου ό'γκου φθαρτής ύλης. Ό  ’Αττίλας, ό G r é 

g o i r e -  d e - T o u r s , Πιπϊνος ό Μικρός, ό Φίλιππος - Αύγουστος, 
’Αλβέρτος ό Μέγας, τόν όποιον ό Πάπας διέταξε πολλάς φο
ράς νά έγερθή), νομ-ίζων αυτόν άκόμη γονυπετή ενώπιον του. 
Ό βασιλεύς της Πολωνίας Βλαδίσλαος, ό επονομαζόμενος 
L o k i e k e k  ητοι μονόπηχυς, ό ’Έρασμ.ος, ό Κούγίας, ό Πάπας 
’Ιωάννης, ό πρίγκηψ Εύγένιος, η Μαρία-Θηρεσία, ό Όφμανν, 
ό ’Ιταλός ’Αποστόλη, έκτακτος άπεσταλμ,ένος της Δημοκρα- 
τίας τοΰ ‘Αγίου Μαρτίνου παρά τη Γαλλική Δημ.οκρατία, 
όστις ώργίζετο οσάκις έπανελάμ.βανον αύτώ, ότι ητο τοΰ αύ- 
τοΰ άναστηματος μ.έ την χώραν του, καί τέλος Ναπολέων 
ó Α'. καί ό ιστορικός αύτοΰ Θιέρσος.

Τό άνθρώπινον ανάστημα παρουσιάζει πολλάκις, άξιοση- 
μ.ειώτους παρεκτροπάς, ένεκα άνωμ.αλιών κατά την έξέλιξιν 
αύτοΰ. Ή άνάπτυξις εις τούς γίγαντας υπερβαίνει πολύ την 

τούς νάνους είναι τουναντίον κατά πολύμετριαν, ενω εις 
κατωτέοα.

Μεταξύ τών ποα 
τών

γμ.ατικών γιγάντων, οίτινες έ'ζησαν έπί 
ημ.έρών μας, θά άναφέρωμεν τόν Φελανδόν Κεάνους ύψους

2 μ. 83· τόν ΚαλμοΟκον M a r g r a t h ,  ύψους 3 μ 53, καί
τοΰ οποίου τά οστά διατηρούνται εντός ύελίνων έρμαρίων εις
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τό μουσεϊον Όρφιλά· καί ό Πορτογάλλος Luengs y Capilla, 
εχων άνάστημ.α 2 μ 30 καί φέρων σανδάλια 65 έκατοστο- 
μέτρων μήκους. Ό δέ διάσημος βασιλεύς τών Κιμβρων T e u -  

t o b o c h u s  είχεν ύψος 30 ποδών.Ό G u v i e r  άπέδειξεν, ότι τά 
έν τώ τάφω του εύρεθέντα οστά, προηρχοντο έκ προκατα
κλυσμιαίου τινός μ.ασ τοφόρου, έκ τοΰ είδους τών μ.αστο- 
δόντων.

’Εναντίον τ-ης λαϊκής δοξασίας, οί λαοί τών γιγάντων 
καί τών νάνων δέν ύπνίρξάν ποτε. Οί Μυρμηδόνες καί οί Πυγ- 
μ,αΐοι τών μυθικών χρόνων, είναι τοσοΰτον φαντασιώδεις, όσον 
καί οί Σπιθαμ.ιαϊοι ούς αναφέρει ό Πλίνιος, οί Κουίουος τοΰ 
Κόμμ.εοσων, καί οί Λιλλιπούτιοι τοΰ Swilft.

Οί μ,ονάρχαι καί οί εύγενεϊς τών παλαιών χρόνων έξεδη- 
λωσαν πρός τούς νάνους μ.εγάλην συμπάθειαν· έν τούτοις, 
έκτος ολίγων έξαιοέσεων, τά ραχιτίκά αυτά ό’ντα, δέν είναι 
μόνον παραμεμ-ορφωμένα, άλλά καί περιωρισμ-ένης διανοίας, 
καί γηράσκοντα πρόωρα.

Εις τόν αριθμόν τών διάσημων νάνων εύρίσκομεν έν τΐί 
άρχαιότητι, τόν Κάραχον, μυστικοσύμβουλον τοΰ Μεγάλου 
Σαλαδίνου, τόν όποιον ό Σουλτάνος ούτος έκρυπτεν έντός 
τών πλατειών περιχειρίδων του, ίνα κρυφίως τόν συμβουλεύ- 
ηται έν τγ κοινωνία.

Τόν Φιλέταν, προστατευόμ.ενον της ’Ασπασίας, ούτινος 
ριπη άνέμου έ'θραυσε την κνημών καί όστις έ'κτοτε έφερε 
πέλμ,ατα έκ μολύβδου, πρός αποφυγήν εις τό μ.έλλον παρο- 
μ,οίου συμ.βάντος. Τόν νάνον τοΰ Τιβερίου, όστις δέν έφοβεϊτο 
νά λέγγ εις τόν τοομ,ερόν αυτόν πρίγκηπα καί τάς σκληρό- 
τέρας αλήθειας. Τόν νάνον τοΰ Δομητιανοΰ, τόν όποιον τό 
τέρας τοΰτο έθανάτωσεν, ένεκα τ·̂ ς άπερισκέπτου άπαντη- 
σεως: Είναι τις μετά τοΰ Αύτοκράτορος; τόν ηρώτησεν ό 
Vipius Priscus· οχι, ούτε μ.υϊά τις είναι μετ’ αύτοΰ, άπην- 
τησεν ό νάνος, ύπονοών την συνήθειαν ήν είχεν ό αύθέντης 
του νά κλείηται μ.όνος του τό πλεϊστον της ημ.έρας, ίνα δια- 
περί£ μυίας διά χρυσοΰ σύρματος. Τόν Λούκιον, εύνοούμ.ενον 
τοΰ Αύγουστου, όστις τώ άνηγειρε μ,ετά τόν θάνατόν του 
μαρμ.άρινον άγαλμ.α, ούτινος οί οφθαλμοί "/¡σαν έκ δύο μεγά- 
λων άδαμ.άν -̂ων· έπειδη δέ ό νάνος ούτος είχεν ώοαίαν φω
νήν καί δυνατήν, ό Αύτοκοάτωρ έφαντάσθη νά τόν κρύψτ) 
έντός τοΰ κράνους αίχμ.αλώτου τινός Γαλάτου, τό όποιον ού
τος κατέθεσεν έν τώ μέσω τοΰ ιπποδρομίου, πλησίον τοΰ έν 
■rtj γγ έμπεπηγμένου ξίφους του καί έκεϊ νά ψάλλτ) διαφό
ρους ΰμ.νους. Καί τόν Κουνόπαν καί την Άνδρομ,έδαν, οίτινες 
άνεβαινον έπί δύο μικρών κινητών κλιμάκων, όποίς βοηθησωσι 
εις τόν καλλωπισμόν της την δέσποιναν αύτών ’Ιουλίαν, θυ
γατέρα τοΰ Αύγούστου.

Εις τούς νεωτέρους δέ χρόνους, άναφέρονται: Ό νάνος τόν 
οποίον η Μαρία τών Μεδίκων είχεν έγκολπωθη, ότε ητο ί- 
σχυροτάτη, καί οστις την ηκολούθησε καί έν τγ έξορία της 
είς Κολωνίαν. Ό Κορνηλιος της Λιθουανίας, νάνος καί μυ- 
στικοσύμβουλος τοΰ Καρόλου ΧΑ. Ό νάνος Φραγκίσκου τοΰ 
A ., έπονομ.αζόμ.ενος κατ’ εύφημισμόν χονδρο-γιάννης.

Ό Βαρβιλόβσκη της κομησσης H u m i e s z k a ,  ητο κατ’ έξ- 
αιρεσιν εύγενοΰς καταγωγές, νοημονέστατος, τό δε άνά- 
στημ,ά του δίν ύπερέβαινε τά 7 6  εκατοστόμετρα. Ό J e f f e r y  

Hugelson, νάνος τν5ς Δουκίσσης τοΰ Βούκιγγαμ, ητο έ’τι

μικρότερος, 56 έκατομέτρων ύψους. Ή δέσποινά του προσέ 
φερεν αύτόν έγκεκλεισμένον έντός πλακοΰντος, εις την βασί
λισσαν H e n r i e t t e  -  M a r i e ,  σύζυγον τοΰ βασΛέως της ’Αγ
γλίας Καρόλου τοΰ Α'.

Ό Νικόλαος Φερρύ, γνωστότερος ύπό τό παρώνυμ,ον τοΰ 
B é b é ,  ητο ό νάνος τοΰ Στανισλάου L e c z y n s k i ,  βασιλέως 
της Πολωνίας.Δέν ητο υψηλότερος τών 89 εκατοστόμετρων. 
Λέγουν ότι εν ξυλοπέδιλον τώ έχρησίμ.ευσεν ώς κοιτίς κατά 
την γέννησίν του. Ή σύζυγός του Θηρεσία Σωβραί, ^το τοΰ 
ίδιου μ.έ αύτόν άναστηματος. Ό B é b é  δέν ηδυνηθη ποτέ νά 
μάθτ) άνάγνωσιν καί τό ονομ.ά του παρηχθη έκ τοΰ μ.όνου 
γράμματος, οπερ έ'μαθε, κατά την παιδικήν αύτοΰ ηλικίαν, 
τοΰ Β. Άπέθανεν έκ γήρατος έν ηλικία 25 έτώιν. Ό σκελε
τός αύτοΰ εύρίσχ.εται έν τώ μ.ουσείω τοΰ Ζωολογικού κήπου 
καί τό άποτύπωμ.α αύτοΰ εις τό Μουσεϊον Όρφιλά.

Περαίνοντες τόν μ.ακρόν αύτόν κατάλογον άναφέρομεν καί 
τούς συγχρόνους νάνους τούς μ.άλλον γνωστούς. Ό πρίγκηψ 
Κόλιβρι, όστις έθεατο εις τά Ήλόσια πεδία οδηγών περί- 
φημ.ον ιπποσκευήν νάνων p o n e y s .  Ό  Τούμ.-Πούς, όστις ϊ -  
παιξεν εις τό «Θέατρον τών Ποικιλιών» τό μ.ερος τοΰ Ρθ t i t— 

P o u c e t  καί όστις κατέφυγεν ημέραν τινά έντός τοΰ m a n c h o n  

της Φανης "Ελσλερ. Καί τέλος ό Ναύαρχος M o r r i s o n  N u t t ,  

τοΰ όποιου τό άνάστημα ητο 30 δακτύλων έν ηλικία 16 
έτών οτε ό B a r n o u m  παρέλαβεν αύτόν παρά τών γονέων του 
πρός χρηματισμ,όν κατά τό I860· άλλά προϊόντος τοΰ χρόνου 
άνεπτύσσετο βαθμηδόν, καί κατά την έποχην τοΰ θανάτου 
αύτοΰ ητο άναστημ,ατος 3 ποδών 7 δακτύλων.

(Έκ τοΰ Γαλλικοί) Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ι ί δ ο υ .

Η ΟΙΚΙΑ TOT LOTI
Άλλοτε έ'κρινον συγγραφέα τινά έκ τών έ’ργων του, άκο- 

λουθοΰντες τό τοΰ B u f f o n  «-Το vçpoq δεικνύει τ&  άνθρω
πο}"». Σημ.ερον ίνα σχημ.ατίσ-/) τις ιδέαν καί έ-κφέργ γνώ- 
μ.ην πρέπει νά γνωρίστι έκτος τοΰ ύφους, την εικόνα, την 
βιογραφίαν, τόν γραφικόν χαρακτήρα τοΰ συγγραφεως, την 
συγκρότησιν της βιβλιοθήκης αύτοΰ, τάς ορέξεις του, τάς 
μ.ανίας του, τάς συνήθειας του, τό χρώμ.α της κόμ,ης του, τό 
μ.ηκος τ·ης ρινός του, τάς γραμ,μάς της χειρός του, καί την 
περιγραφήν τοΰ οίκου του. Εις την τελευταίαν ταύτην περί- 
πτωσιν, η περιέργεια καί ή ψυχολογία δύνανται νά στηρί- 
ξωσιν ιδίως, τάς αξιώσεις των, καθόσον τό έ’νδον τοΰ οί’κου 
παντός ανθρωπίνου ό'ντος, άνδρός η γυναικός, νέου η γέρον
τας, άποκαλύπτει περί τοΰ ατόμου πλειότερα τών όσων ό 
ίδιος ηθελεν άποκαλύψει. Έπί πλέον τό έ’νδον τοΰ οίκου, έ
χει άμ.εσον συνάφειαν καί έπιρροην έπί τών κατοίκων. Είναι 
είδος κρυφίου βασιλείου, δλως ιδιαιτέρου, οπερ άπαρτίζει τις 
κατ’ άπομΐμησιν ολίγον τοΰ μ.αγευμ.ένου άνακτόρου, έ'νθα ώ- 
νειρεύθη νά ζηστ) ποτέ, καί οπερ τοσούτω μ.άλλον άγαπα, 
έφόσον κατοικί[ ολιγώτεοον. Τοιαύτη είναι καί ή περίπτωσις 
τοΰ Πέτρου Λοτί, τοΰ χαριεστάτου συγ'γραφέως τόσων φι
λολογικών έ'ργων.

Άνηκων εις τόν στρατόν τ% θαλάσσης της πατρίδος του 
καί έν τώ άπλώ καί ναυτικώς γυμνώ κοιτωνισκω του, λαμ.- 
βάνει συνοπτικάς σημ.ειώσεις, άς έπεξεργάζεται έν τγ ξηρ*.
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Ό Πέτρος Λοτί, γεννηθείς εις Ροσεφόο, χγχπ% ν’ άνα- 
παύηται έκεΐ άπό τά μακρα αυτοϋ ταΕειδια. Διαμ,ενει δε 
πάντοτε εις την παλαιάν οικογενειακήν κατοικίαν μ.ετα της 
μητρός καί θείας του, καί έκεϊ ωδηγησε μετα την τελεσιν 
του γάμ.ου την νεαράν συζυγον του· Προορισας δι εαυτόν τον 
δεύτερον δροφον του μ. ε γάρου ητθάνθη άπειρον ευχαριστησιν, 
διακοσμ-ήσας αύτον κατ’ ανατολικόν βλως τροπον, ουχμ βε
βαίως διά τοϋ φρικιοδους καί άκόμ.ψου εκείνου διακόσμου, 
του άναμ,ιγνύοντος άνευ ρυθμοϋ και τέχνης τα έπιπλα επο
χής Λουδοβίκου XV καί τά των μεταγενεστέρων καλλυν · 
τηρίων μας, άλλα διά του έΕιδιασμενου εκείνου Ανατολι- 
σμ.οΰ, τοσούτω μάλλον παραδόζου και βεβαιας καλαισθη- 
οθησίας, οσον αύτη προέρχεται εΕ άνδρός, διερχομενου τον 
βίον αύτοϋ εντός ήκιστα καλλιτεχνικού κέντρου, εντός πλοίου.

Ή αίθουσα αύτοϋ ακριβέστατη άναπαράστασις εκείνης, ην 
ό Πέτρος Λοτί ειχεν εις Έγίούπ,είναι θελκτικωτατον ανα- 
παυτηριον. Οί τοίχοι καλύπτονται έΕ ολοκλήρου υπό υφά
σματος Περσικού πεποικιλμένου διά χουσοΰ καί μαργαριτών, 
επί δέ ιδιαιτέρων τετραγώνων κεκαλυμμένων έΕ έπιχνδου 
ίούδους, πεποικιλμένου ωσαύτως ύπό τοπαζίων καί αμέθυ
στων, άναρτώνται περιλαμπή Κιρκασιανά χαντζάρια, λε- 
πτως δαμ-ασκηνουργημένα καί πολύτιμα πιστόλια, με λαβας 
κατάστικτους έκ πολυτίμων λίθων. Ε’ς γοινίαν τινα εκτυλίσ
σεσαι εύρύ διβάνιον, μέ πολύσχημα, καί πολύχροα προσκε- 
ψάλαια, πλαισιούμενον ύπό πολυπτύχου μεταζωτοΰ υφάσμα
τος βυσινοχρόου μ.ετά χρυσών ραβδώσεων. Ενθεν κακειθεν 
ελαφρά υποστηρίγματα υποβαστάζουν λεπτότατα ορειχαλ- 
κινα δοχεία, τά δέ ύπό γάζης περικαλυπτόμενα παράθυρα, 
ώς άγριαι Μαυριταναι, δεν ανοίγονται ποτε, ινα μη διαλυθγ 
τό εν τή παραδόΕω έκείνγ ψωλεά έγκεκλεισμένον ’Ανατολι
κόν θέλνητρον.

Τό εσπέρας άνάπτονται χονδρά καί βραχέα Τουρκικά κη
ρία, τά δέ πύραυνα διαχεουν έκτος της γλυκείας θερμοτη- 
τος καί ευώδη καπνόν καιομένων αρωμάτων.

Ό κοιτών ’Αραβικού ρυθμοϋ, είναι δωμάτιον μακρόν καί 
στενόν, τοϋ όποιου οί δι’ ασβέστου άπύ.οΰ κεχρισμενοι τοί
χος γέμουν έπιγραφων καί Άραβικ.ών σχεδιουργηματων. Το 
φως πίπτον έν αύτω άνωθεν, άντανακ-λαται υπο του χαλκού 
των ναργιλέδων καί φωτίζει τά πολυποίκιλα σχέδια των 
ταπήτων τοϋ Θιβέτ καί Τουρκεστάν. Μέγας έπιτάφιος λίθος, 
κεκαλυμμένος ύπό φυλακτηρίου πολυτίμου υφάσματος, με- 
τεφέρθη έκεί, έκ μακρυνοϋ νεκροταφείου, ΐνα δωσγ εις το 
ηδυπαθές έκεΐνο σύνολον ύφος θρηνώδες και θλιβερόν.

’Επί γραφείου, έΕ ευώδους ροδίνου Εύλου (santal) κατε- 
. σκευασμένου, καί διατρήτου, έραπλοΰται το Κορανιον χ,αι 
φαίνεται προλέγον άδιακόπως διά της άφωνου παρουσίας 
του, τό παροιμιωδες των ’Ανατολικών Έθνων; ΤΤί~f <-///)'ι·>' ■

Ούδέν δύναται ν’ άναπαραστησγ η περιγράψγ το ρεμβω- 
δες έκείνο καί μυστηριώδες θέλγητρον, των δυο αυτών κε- 
κλεισμένων καί γαληνιαίων δωματίων. Είσχωρών τις εν αυ- 
τοΐς λησμονεί τάς άνοήτους εύρωπαϊκάς χυδαιότητας, και 
έγκαταλείπων αυτά, νομίζει οτι φεύγει τας χωράς των ονεί
ρων καί ρεμβασμών, ίνα είσέλθγ έκ νέου εις τάς βαναύσους 
δίαγκωνίσεις τής τετριμμένης καί χυδαίας πραγματικότητας.

Μ*ρΐ* Αυμόν

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ουΡΑΝ ί,Ο υΡ

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΟΡΑΣΙΩΝ
Γ'.

Ειζεύρω γυναίκας αΐτινες, μέχρι του χρόνου τής άποστο- 
λης τών τέκνων των εις τό σχολεΐον, έχρησίμευον αύταί αί 
ί’διαι ώς προγυμνασταί, ως πρώτοι διδάσκαλοι αυιών κα 
αΐτινες βραδύτερον, ΐνα έφακολουθήσουν νά τά βοηθούν κατί 
οίκον έσπούδασαν την Λατινικήν, εις τρόπον ώστε νά προγυ
μνάζουν αύτά καί εις τό μάθημα τοϋτο. Ούδείς άγνοεΐ βε
βαίως πόσον η άνάμνησις των πρωτων τούτων μαθημάτων 
έμπνέει βραδύτερον εις τους νέους σέβας και αφοσιωσιν προς 
την μητέρα των. Ταϋτα πάντα φαίνονται τόσον φυσικά καί 
τόσον άπλα καί ομως άπαιτοϋν έργασίαν τινά, σύντονον 
προσοχήν, άσκησιν τακτικήν, κεκανονισμένας ώρας καί βίον 
τακτικόν. Πρέπει δέ νά ομολογήσω μεν οτι τά παραδείγματα 
β'ου ούτω κεκανονισμένου είναι άκόμη σπανιώτατα. Τοϋτο 
δ’ ακριβώς άποτελεΐ καί την μεγίστην των δυσχερείων διά 
την άνατροφην των νεανίδων. Ή κόρη αίφνης άσχολείται 
άπό πρωίας μέχρις εσπέρας, καθώς συνήθως σήμερον αί νεά- 
νιδες, εις μελέτας κατά τό μάλλον η ήττον καΤ ης έκλογής 
•άλλά τέλος άσχολείται πολύ. Ό λαι αί ώραί της είναι κα- 
τειλημμέναι. ’Εν τούτοις βλέπει την μητέρα της πολύ ολί
γον άσχολουμένην, πολύ άργά κατακλινομένην μετά τά με- 
σάνυκτα καί έγειρομένην περί την μεσημβρίαν· διαθέτουσαν δέ 
πολύν χρόνον διά τούς στολισμούς της. Κατόπιν, άφοϋ δώσγ 
διαταγάς τινας ταχέως την πρ’ωίαν, καταναλίσκει τό λοι
πόν της ημέρας ε’ς έπισκέψεις, ύποδοχάς καί πεοιπάτους. 
Ουδέποτε έντός της οικίας, πάντοτε εστος. Τι θεύετε να 
εί'πη καθ’ έαυτην η νεάνις αύτη, ητις έογάζεται ένω η μη- 
τηρ της δέν πράττει τίποτε, ητις μεταβαίνει νά κατακ) ιθή 
καθ’ ην ώραν η μητηρ της μεταβαίνει εις τόν χορόν καί εις 
τό θέατρον, ητις άναγινώσκει την γραμματικήν της, ένω η 
μητηρ της άναγινώσκει μυθιστορήματα, Παρηγορειται κατα 
τό αάλλον η ηττον, λέγουσα καθ’ έαυτην τό άπλούστατον 
τοϋτο καί δυσαρεστότατον : θά  χάμω καί ΐγω  εις το μί·1-
.Ιην, όπως V μήτηρ μου.

Ό βίο:, η ευτυχία, τό μέλλον δέν της φαίνονται είμη ύπό 
τά ψευδή ταϋτα έζωτερικά φαινόμενα της έλευθεριας και εν 
τή άπατηλή ταύτη φαντασία των έγκοσμίων τερψεων. Δυ- 
ναταί τις νά συλλάβη οικτρότερον μάθημα καί όλεθριώτερον 
παράδειγμα τούτου 5

Καί πως θά διατεθή άλλως ή οικονομία τοϋ οίκου τοιαύτης 
γυναικός-,ΙΊοία δέ θά είνε η έπιμέλειά της των σπουδαιοτέρων 
πραγμάτων έπί των οποίων πρέπει νά έπαγρυπνγ ; Ποιαν αυ
θεντίαν θά δυνηθη νά έ'χη αύτη έπί των ύπηρετών, άνδρών 
καί γυναικών, έάν εις ούδέν άσχολήται η άσχοληται έπι- 
πολαίως, άνευ τάζεως η βαρύτητος, μετ’ έκείνης της βιαίας 
καί φιλοταράχου ορμής τής γυναικός, περί ης ή αγία Γραφή 
λέγει. «Είνε ώς λέαινα έν τω οικω της.» Τπαρχουσι βε~ 
βαίως εις ολα ταϋτα σπουδαία άντικείμενα σκέψεως, διότι 
είνε φανερόν οτι γυνη,ούτω παραδεδομενη εις τον κοσμον, εις 
την έπιπολαιότητα, εις την διασκεδασιν και ητις δεν γνω- 
ρίζει ενεχ.κ τούτου νά ά^ολτίται εις τιττοτε εν τω οιχ.ο) τνΐζ, 
θά γείνγ δυστυχής οικοδέσποινα,άθλία μητηρ καί μετρία συ-
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ζυγός. Είνε φανερόν οτι καθήκοντα προς τόν σύζυγόν της, κα
θήκοντα πρός τά τέκνα της, καθήκοντα τής διοικησεως τοϋ 
οίκου, πάντα ταϋτα,τά όποια πρέπει νά κατέχωσι προφανώς 
την πρώτην θέσιν, θά λογισθώσι σχεδόν μηδαμινά ύπό τοι
αύτης γυναικός. Δέν ζητώ γυναίκας άπλώς σοφάς, άλλά 
τοϋθ’ οπερ είνε άναγκαΐον καί εις τούς συζύγους των και τά 
τέκνα των καί εις την οικίαν των, γυναίκας σιόφρονας, συν- 
ετάς, έργατικάς, προσεκτικάς, έχούσας γνώμην παντός οπερ 
είνε εις αύτάς άναγκαΐον καί ωφέλιμον νά γνωρίζωσιν ως μη
τέρες, ώς οίκοδέσποιναι καί γυναίκες τοϋ κόσμου.

(Έκ τοϋ Γαλλικόν) Μερόπη Μαρίνου

ΕΝ ΕΙΚΟΜΜΕΡΟΝ EN Til, ΑΡΜΕΙΩ,
ί

I'.

Πολλάκις ύπελογίσαμεν πόσην οδύνην θά αίσθάνωνται οί 
άρχαίοι συγγραφείς,— έάν ή άθανασία των εγγ  σχέσιν τινά 
μέ την πεζήν ύπαρΕιν μας— βλέποντες πώς ημείς σήμερον τούς 
μελετώμεν καί τούς σχολιάζομεν. Όσον μεγάλη όμως καί 
&ν ύποτεθ-?ί ή λύπη των αύτη δέν θέ ημποργ νά συγκριθγ μέ 
την αηδίαν, ην αισθάνονται οί διδασκόμενοι καί ήν πλην τών 
έτών τοϋ μ.αθητικοϋ μας βίου, ησθάνθημεν καί ημείς κατά 
τάς ημέρας τών έΕεΐάσεων τών έπί πτυχίω δημοδιδασκα- 
λισσών.

Την έζέτασιν τών Ελληνιστών τοϋ ’Αρσάκειου διεδεχθη 
ή τών Εενων διδασκαλείων. Τά διδασκαλεία Σκορδελη, 
Φουντουκλή, Πειραιώς καί Σύρου παρηλασαν το εν μ.ετα το 
άλλο εις τόν γλωσσικόν άγώνα μέ τά αύτά περίπου εφόδια, 
είμη μέ τά αύτά συστάματα. Ή χαρακτηριστική διάφορά 
μεταΕύ τούτων καί έκείνου έ'γκειται εις την μεγαλητεραν 
καί αύστηροτέραν έπίβλεψιν τών μαθητριών, αί όποίαι σπα- 
νίως ύπερβαίνουν τάς δέκ.α πέντε καί εις τόν τρόπον τοϋ δι
δάσκοντος Έλληνιστοΰ,δστις άναλόγως τής άναπτύΕεως καί 
ιδιοσυγκρασίας του είναι σαφέστερος καί πρακτικωτερος η 
στρυφνότερος καί σχολαστιαώτεροςτών άλλων. Τό κοινον πρό
γραμμα συν|έει έν πάσι τοΐς λοιποίς συμείοις αναπόσπαστο): 
πάντα τά διδασκαλεία μεταΕύ των.

Ο* κ. Γραμματικόπουλος, ο * Ε λ λ η 'ΐ ̂  τ y : του διδασκαλείου 
Φουντουκλή, υ.έ κ.ε<οαλην καλλ.ιτέχνου μάλ.λον ή διδασκάλου, 
ρ.έ παράστημα άοχαίου ’Αθηναίου, με ύφος και μειδίαμα αν
θρώπου πολιτισμ-ένου, υ.έ φυσικήν τινα χάριν ιδίως περι τας 
κινήσεις τής πολύτριχος κεφαλής, μ.έ βλεμ.μ.α σπινθηροβολούν 
άπό εύφυΐαν, είναι τύπος μ.οναδικός δ ι’ άνθρωπον προωρισμ.ενον 
να διδάσκη, δηλαδη νά ακούεται παρ’ άλλ,ων ευχαρίστως. 
Καί άνοησίας, έάν έλεγεν ό άνθρωπος αύτός, νομίζω οτι θα 
Τάς έλεγε μ.έ χάριν καί οτι θά ηκούετο άπληστως·

Ά λλ’ ό κ. Γραμματικόπουλος δέν διατρέχει τοιοϋτον κίν- 
δυνον. Άνατέμ-νει καί αύτός τούς συγγραφείς ώς καί οί άλλοι, 
αλλά τό έγχειρίδιόν του κρύπτει έπιμελώς άπό τά δμματα 
τοϋ κοινοΰ καί την άνατομικην μ.ελέτην του περιβάλ,λει μ.έ 
ποιητικήν τινα χροιάν, ή οποία σάς κάμ,νει νά βλέπετε πέ
ραν, μ,ακράν, ύπό τό ποίσμα τής καλλ.ιεπείας τοϋ λόγου την 
πράζιν του. Σέβεται τόν συγγραφέα, ώς φαίνεται σεβόμενος 
Τχζ μαθήτριας, τάς οποίας άνέλαβε νά μυησν) εις τά μ.υστη-

ρια τοϋ κάλλους τοϋ άρχαίου κόσμου. Τοϋτο άντιλαμβάνεταί 
τις ιδιαίτατα έκ τής στοργής, έκ τής προσηλώσως τοϋ βλέμ.- 
μ,ατός τής έΕεταζομ.ένης πρός τόν έζετάζοντα, έκ τής συγ
γένειας τής ψυχής, ητις φαίνεται άναπτυχθείσα μεταζύ αύ- 
τής καί έκείνου.

Καί έάν ή έΕεταστική έπιτροπη άμείλικτος δέν ηννόει νά 
έκτοπίζν) τάς λέζεις τής άρχαίας φράσεως, νά άποσυνθέτν) 
τό έκ πολυτίμ,ων λίθων μωσαϊκόν, ΐνα έςετάζτ) την ούσίαν 
έΕ ου τοϋτο άποτελεΐται, νομ-ίζω οτι ό κ. Γραμμ-ατικόπου- 
λος θά ητο διατεθειμένος νά έΕαίργι μ.άλλον τό κάλλος τοϋ 
ολου καί νά μάς μ,εταφέρν) εις τοϋ άρχαίου κόσμου τάς αι
θέριους σφαίρας.

Ή έΕέτασις τών ιδιαιτέρων διδασκαλείων τελείται έν γέ- 
νει μετά μ.είζονος αύστηρότητος καί μετά περισσοτέρας λε- 
πτολογίας έκ μέρους τής έπιτροπής. ’Ίσως διότι έπείσθη αύτη 
οτι δύναται νά προσδοκέρ πολύ περισσότερα πράγματα παρά 
τών ολίγων η παρά τών πολλών ίσως διότι αί διευθύντριαι 
τών ιδιωτικών διδασκαλείων φαίνονται έχουσαι τοιαύτην 
πεποίθησιν καί ά.Ειοϋσαι τοιαύτην διάκρισιν.

Καί άληθώς αί διευθύντοιαι τών ιδιωτικών διδασκαλείων 
δέν μ.ένουν Εέναι καί άδιάφοροι πρός την έΕεταστικην δοκι- 
μ,ασίαν. Φέρουσαι ολην την εύθύνην καί ολον τό βάρος τής 
έπιτυχίας ή άποτυχίας τών μ.αθητριο)ν των, ζοΰν καί ύφί- 
στανται τάς αύτάς μετ’ έκείνων συγκινήσεις κατά τάς ημέ
ρας ταύτας, άνελλιπώς συνοδεύουσαι αύτάς άπό πρωίας μέ- 
χρις εσπέρας καί παριστάμεναι μ.ετ’ άληθοϋς ηρωϊσμοΰ εις 
τάς έΕετάσεις όλων τών μαθημάτων καί ολων άδιακρίτως 
τών μ.αθητριών.

Τό Παρθεναγωγείον Πρινάρη καί Φουντουκλή συνοδεύεται 
τακτικώς άπό τάς άχωρίστους διευνθυντρίας του. Διά τάς 
κυρίας αύτάς δύναται νά λεχθή οτι έκπροσωποϋν τά γράμ.- 
μ.ατα ύπό την κυριωτάτην τής λέΕεως σημ.ασίαν. Κόσμ.ος, οι
κογένεια, φίλαι, κοινωνία διά αύτάς είναι τό σχολξ?ον καί τά 
βιβλία, αί μαθητριαι καί τά μ,αθηματα. Έδώ ή γυνή. τών 
γραμμ.άτων άπορροφρέ έντελώς την γυναίκα τοϋ κόσμου. Θά 
παρεΕενευόμεθα πολύ, έάν έβλέπομεν την κ. Φουντουκλή 
έντός γυναικείου καλλυντηρίου, ή την κ.. ΙΊρινάρη εις αίθουσαν 
χοροϋ. Ή πρώτη έργάζεται τεσσαράκοντα δύο ώρας την ε
βδομάδα, διδάσκουσα τά άνώτερα μαθηματικά, τά άνώ- 
τερα παιδαγωγικά, καί εύρίσκουσα καιρόν νά φοιτά καί εις 
τό Πανεπιστημ,ιον τοϋ οποίου είναι φοιτήτρια έπί τέσσάρα 
ήδη έ'τη. Ή δευ-έρα κάμ.νει ", τι καί ή πρώτη εις άλλην 
ομως κλίμακα καί χωρίς τό Πανεπιστημ,ιον. Τάς χιορίζει 
μ,όνον ή εργασία, ΐνα τάς ένώσγι τό άπό κοινοΰ γεϋμ.α ή ή 
εις φιλολογικήν ή καλλιτεχνικήν εσπερίδα άπό κοινοΰ μ.ε- 
τάβασις. Αί δύο των ούτο) άναπληροϋν καθηγητάς, καί δι
οικητικά στμβούλια καί ίδρυτάς καί εύεργέτας τοϋ σχολείου 
των. ’Έχουν τήν εύχαρίστησιν νά είναι τό παν δΓ αύτό, καί 
τήν ίκανοποίησιν νά τό βλέπουν προαγόμ.ενον καί τελειοποι
ούμενο·/.

Τ οΰτο δέν τά: μεταβάλλει ποσώς. Ού'τε ύπερηφανεύονται, 
ού'τε συγκινοϋνται,ισως, περισσότερον παρ’ ό’σον νομ,ίζουν ο,τι 
πρέπει. Τό μειδιάμ.ά των είναι πάντοτε στερεοτύπως τό αύτό, 
ή έ'κφρασίς των σπαν;ως άλλοιοϋται ή μεταβάλλεται. Έφο)- 
διασμέναι καί αί δύω των μέ φλέγμ,α καί ψυχραιμίαν σπα-*
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νιώ τχτχ  άποκτωμένην εις το μεσημβρινόν κλϊμά μας, κανο
νίζουν πάσαν εργασίαν των ¡.ιέ τάς υπαγορεύσεις της λογικής. 
"Ο,τι δέ έκανονίσθη άπαξ είναι νόμος, τόν όποιον ούδείς δύ- 
ναται να παραβ-ί? εις το σχολεΐόν των.

Ή κ. Φουντουκλέ αρχαιότατη συνεργάτις της «Έφημε- 
ρίδος των Κυριών» είναι ¡¿άλλον γνωστή εις τό κοινόν των 
άναγνωστριών ¡¿ας ώς ποιητρια. Μεθ’ όσης ευκολίας λύει τό 
δυσκολώτερον της άλγεβρας πρόβλημα, πλέκει καί στίχους 
χαριεστάτους, συχνότατα δέ καί ηρτυμ.ενους ¡¿ε πολυ αττικόν 
άλας καί άπδπνέοντας πολύ ¡¿έθυ. Μετά την ίδρυσιντου σχο
λείου της ή λατρεία των ¡¿ουσών παρημεληθη κάπως καί σπα- 
νίως, πολύ σπανίως η διευθύντρια παρέχει την θέσιν της είς 
την στιχουργόν.

Η Τ Ε Χ Ν Η

ΤΟΤ ΝΑ ΜΗ ΓΗΡΑΣΚΗ1 ΤΙΣ
Πώς νά άργοπορησωμεν την ώραν, καθ’ ην η ηλικία ώθεϊ I 

ή’ίάς τόσον ταχέως επί τές αατωφερείας του βίου; Κατά I 
ποιαν ηλικίαν γητάσκει τις ; Υπάρχει ελιειριον της ¡¿ακράς I 
ζωές ; Ιδού ένδιαφέρουσαι ερωτήσεις, άφορώσαι τούς πάν- 
τας. Κυρία τις, ηρώτα τόν λόρδον Πάλυ.εστρον, κατά ποίαν 
ηλικίαν άν,;ρ τις εύρίσκεται εις το εαρ του βίου· «Εις ηλι- I 
κίαν έβδομ.ηκοντα εννέα ετών, άπεκριθη.— Επειδή δε εγω 
είσηλθον εις τό ογδοηκοστόν έ'τος του βίου ¡¿ου, ελαφρώς 
ηδη διέλθον τά όρια του έ’αρος ». Ο διάσημος υπουργος, 
οστις ώς γνωστόν ητο ανθηρότατου γήρατος, λυων ουτω 
¡¿ετά της συνήθους αύτώ χάριτος '/.αι ευχερειας το τοσοϋτον ι 
συζητηθέν άνθρώπινον αυτό πρόβλημ.α, ευρεθη αντιφασκων 
προς τόν Αριστοτέλη, δστις προσδιορίζει τα ορια της πλή
ρους άκμ-ές τών σωματικών δυνάμ,εων του ανθρώπου, εις ηλι
κίαν 45 ετών, ¡¿εθ’ ην άρχονται πλέον τα πρώτα συμπτω- 
¡¿ατα της φυσικής καί ηθικές παρακμές· Αι δε στατιστικά), ■ 
γνωρίζουσιν ημΐν καθ’ έκαστον έτος τά ονόματα πολυαρίθ- I 
¡¿ων έκατονταετών άνθρωπων, οίτινες εζησαν επι αιώνα ολον, I 
καί δεν είναι βεβαίως φαινόμενα ώς οΐ γίγαντες και οί να- I 
νοι, άλλ’ άπλούστατοι άνθρωποι,κατορθώσαντες νά φθάσωσιν 
είς τό ευτυχές αυτό άκρον άφου διηυθετησαν αισίως την διε- I 
λευσιν του βίου των. Νομ.ος δε τις τές φυσεως, ευκόλως πι
στοποιούμενος, ορίζει την ολικήν διάρκειαν της ζωές ενός 
ζώου πεντάκις ¡¿εγαλειτέραν της αναγκαίας περιόδου,καθ’ ην 
φθάνει είς την εντελή αύτου άνάπτυξιν. Άναλόγως του άριθ- 
μου τούτου, ό άνθρωπος του οποίου η αναπτυξις δεν σ.α-  
ματα ποό του 29ου η του 25ου έτους, ωφειλε να ζγ φυσι- 
κώς 100 εως 125 έτη. "ΐδετε -ούς κύνας, τούς ίππους, τούς 
γάτους. Διατί ημείς, άτυχεΐς θνητοί, να ειμεθα μακραν της 
ώφελείας του νόμου τούτου, όν η φύσις χορηγεί εις όλα 
τά ζώα ;

’Εάν, κατά τό φαινόμενον, δεν άπολαύωμεν του ίδίου 
πρός αύτά προνομίου, τοΰτο συμβαίνει, ουχι διότι η μ,ητρυια 
φύσις έπροίκισεν ημάς φειδωλότερον τών άλλων οντων του 
κόσμου τούτου, άλλα διότι (άτυχεΐς άφρονες !) γνωρίζοντες 
τόν νόμον τόν διέποντα τόν οργανισμόν μας, εδημιουργησα- 
μεν είς την ημετέραν ΰπαρξιν εν είδος διαρκούς αυτοκτονίας,

ητις φέρει ημάς έν βραχυτάτγ ληςει, εις πρόωρόν και μοι- 
ραΐον τέλος.

Τί λοιπόν όφείλομεν νά πράττωμεν ίνα μη γηράσκωμεν, 
άλλά νά ζώμεν πλειότερον χρόνον ; Άναφερομεν ενταύθα μι- 
κράν τινα διδακτικωτάτην ιστορίαν.

Ό Sire Βενιαμίν Rirhardson. έσχεν ημέραν τινά μακράν 
συνδιάλεξιν ¡¿ετά τίνος μηχανικού, ητις ενεβαλεν αυτόν εις 
σοφάς σκέψεις. Ό εργάτης ουτος ητο επιφορτισμένος την 
έπίβλεψιν καί διατηρησιν άτμ,ομ.ηχανης.λειτουργουσης επι 90 
έτη μετ’ άκρας κανονικότητος. Όκτω άνδρες διεόεχθησαν 
άλληλους είς τό καθήκον αυτό, καί παντες υπεκυψαν υπό τό 
βάρος διαφόρων άσθενειών, ενώ ή ¡¿ηχανη, ης εκανονιζον την 
πορείαν, παρέμενε καινουργής ως κατα την πρωτην ημέραν. 
Τέσσαρες μεταξύ αυτών έγένοντο θύματα της ακολασίας 
των, δύο έτεροι έφερον τά ίχνη τών άταξιών της νεότητος, 
είς έζηντληθη έκ της παραπληρωματικές εργασίας, ην ανε- 
λάμ,βανεν ύπεράνω τών δυνάμεων του και ο τελευταίος απε 
θανε φονευθείς υπό τυχαίου συμ.βάντος. Και εν τουτοις η μη
χανή έξηκολούθει, λειτουργούσα μ.ετ’ ακρίβειας αδιάπτωτου, 
καί έπέζη τών έπιβλεπόντων αύτην άνθρώπων. Διηρκεσε δε 
επί αιώνα καί παρηγε καθ’ ήμ.εραν αμετάβλητον ποσό
τητα εργασίας, μη ύφισταμ.ένη άλληλουχιαν υπερβολικές 
ένεργείας καί άπολύτου ησυχίας. Οί λεβητες αυτές διετη- 
ροϋντο έν άμέμ.πτω καθαριότητι καί σταγόνες τινες ελαίου, 
χυνόμεναι έπ’ αυτές έν εύθέτω χρόνω, ημ.ποδιζον τα ελατή
ρια νά φθείριονται έκ τές συχνές προστριβές· Και τέλος, υπό 
την μ,ορφην καλές ποιότητος άνθρακων, εδεχθη το είδος ·ές 

I τροφές, τό μ.άλιστα άομ.όζον εις τον οργανισμ.ον της.
’Εάν οί οκτώ μηχανικοί έπεφερον είς την χρέσιν του και- 

I οοϋ των, είς την εκλογήν τές τροφές πων και εις τας φρον- 
I τίδας του άτόμου των τοσαύτην μέριμναν, όσην έπέδειξαν 
I είς διατηρησιν τές μηχανές,ίς είχον έπιφορτισθέ την έπιβλε- 

ψιν, θά διηρκουν όσον καί έκείνη, άντί νά έξαφανισθώσιν είς 
τό άνθος τές ηλικίας αυτών καί πληοώσωσιν είς τάς άσθε- 
νείας, πρό του τέλους, φόρον σκληρόν και πρόωρόν.

'Ας έξαγάγωμεν έκ τές άπολογίας ταυτης σοφον μαθημα. 
’Εάν έπιθυμώμεν νά μείνωμεν επί πολύ νέαι, έάν έπιμενωμεν 
νά θέσωμεν την υποψηφιότητα ημών διά τό άξίωμα του εκα- 
τονταετοΰς, ας είσάγωμεν ένωρίς είς την καθημερινήν υπαρ- 
ξίν μας συνήθειας άπολύτου κανονικότητος. δς μη κυριευώ- 
μεθα υπό τών υλικών ορέξεων μας, υπό τών παθών και 
έλαττωμάτων ημών. Ή μακροβιότης δεν είναι, ώς φρονούν 
τινες, παίγνιον τές τύχης, καθ’ ο δυνατόν νά κερδηση τις 
τόν πρώτον άριθμόν, διόπι έλαβεν εν γραμμάτιον του λα- 

I χείου Ινώ έγεννάτο. Έάν έπιθυμώμεν νά διατηρησωμεν είς 
καλήν κατάστασιν υπηρεσίας και διάρκειας το συνολον .οϋ 
η (¿ετέρου μηχανισμού, έάν θέλωμεν νά φθάσωμεν τό άκρον 
τές άνθρωπίνης μ ακ ρ ο β ιό τη τ ο ς, πρεπει να τηρωμεν ανευ δια
κοπών καί άδυναμίας τούς άναλλοιώτους κανόνας τές φυ
σικές καί ηθικές υγιεινές, οΰς η θεία Πρόνοια έχάραξε καί 

I τών οποίων τά ίχνη έπανευρίσκομεν έν τώ λογικω μας.
"Αννα Β υε’ ιατρός

*Η τέως πρώτη χόπτρια της κ. Bagnoli δίς Bethune ίδρυσεν ίδιον 
έργοστάσιον ραπτικής έν τή όδω Αιόλου αρ. 43.
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0 ΚΓΝΗΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΓΛΑΚΙ
Ή μ ο υ ν  κ α \  ’ γ ώ  α μ έ ρ ι μ ν ο  π ο υ λ ά κ ι ,  

έ π έ τ α γ α  σ τ α  δ έ ν δ ρ α  τ ’ ά ν θ η ρ ά ,

Κ ’ ’ρ ρ ί χ ν ο υ μ ο υ ν  σ τ ό  ή σ υ χ ο  ρ υ ά κ ι ,  

γ ι α  ν ά  λ ο υ σ θ ώ  σ τ α  κ ρ ύ α  τ ο υ  ν ε ρ ά .

Ό λ ΐ ί μ ε ρ ' ι ς  γ λ υ κ ά  έ κ ε λ α δ ο ϋ σ α ,  

κ α ί  έ π α ι ζ α  σ τ ο ν  κ ά μ π ο ,  σ τ ό  β ο υ ν ό ,

Ε ί ς  τ ά  κ λ α δ ι ά  χ α ρ ο ύ μ ε ν ο  ζ η τ ο ύ σ α ,  

ν ά  ε ύ ρ ω  τ ό  τ σ ι ρ ά κ ι  μ ο υ  τ ’ ά γ ν ό .

Έ μ ά ζ ε ύ α  λ ο υ λ ο ύ δ ι α  μ υ ρ ω μ έ ν α ,  

κ α 'ι τ ο ύ φ τ ι α σ α  ά ν θ ό π λ ε χ τ η  φ ω λ ι ά ,

Ν ά  κ ε λ α δ ο ϋ μ ’ ε κ ε ί  ζ ε υ γ α ρ ω μ έ ν α ,  

μ έ σ ’ τ ά  π υ κ ν ά  τ ο ύ  δ ά σ ο υ ς  τ ά  κ λ α ρ ι ά .

Μ ά  ’ κ ε ΐ  π ο ύ  έ π ε τ ο ύ σ α ,  σ υ μ φ ο ρ ά  μ ο υ  ! 

ν ά  τ ρ έ χ η ,  β λ έ π ω ,  έ ν α  κ υ ν η γ ό ,

Μ ι α  ν τ ο υ φ ε κ ι ά  μ ο ΰ  δ ί ν ε ι  σ τ ά  φ τ ε ρ ά  μ ο υ ,  

κ α ί  χ ά μ ω  π έ φ τ ω  ά ν α ί σ θ η τ ο  χ λ ω μ ό  ! ___

" Α χ  ! ε ί μ α ι  τ ώ ρ α  τ ό  δ ό λ ι ο  π λ η γ ω μ έ ν ο ,  

τ ό  β ό λ ι  τ ο υ  τ ό  έ χ ω  σ τ η ν  κ α ρ δ ι ά ,

Π ε θ α ί ν ω ,  ε ί μ α ι  σ τ ό  α ί μ α  β ο υ τ η μ έ ν ο ,  

κ ’ ά φ ί ν ω  έ ρ μ η  σ τ ό  δ έ ν δ ρ ο  τΛ. φ ω λ ι ά .  . . .

Έν Πειραιεΐ 1895. Πιχναγιωτοΰλοι Αιούρδη-

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Η γόησσα Έλληνίς καλλιτέχνις ητις, άνερρίπισε τό αί

σθημα τοΰ πρός την Ελληνικήν σκηνήν θαυμασμού καί αυ
τών τών ξένων έν Κωνσταντινουπόλει, νέας πάλιν δρέπει 
δαφνας και νέους περισυλλέγει στεφάνους άπό σκηνές είς
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Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Εκ του άφθόνως είσχωρήσαντος έκ του ανοίγματος της θύρας φωτός, ίδοϊσα 
*t του κατωφλιού της θύρας, τόν υψηλοί, αναστήματος ,ανδρα ΙχεΤνον,Γχαί 

Την χαρίεσσαν κυρίαν, προσήλωσεν έπ ’ αυτών τό έσβισμένον βλέμμα τών ώ- 
Χροφαίων ός,θαλμών της. Έπΐ τη θέα αύτή ή Έστέλλα άνεπόλισε τάς Μοί- 
ρ«ς, τας χρατούσας τάς ανθρωπίνους τύηας διά τών χειρων αυτών.

Συγγνώμην, κυρία, ειπεν αμέσως ενο^σασα δτι ί] Φωνϊ{ της θά άνησυγει 
ριγώτερον την γραίαν, F, ή φωνή του συνοδοί της· εΤσθε συγγενής τής Ρο- 
ζαλίας Φέρελ ;

_ Η καλή γυνή περιέφερε τούς απλανείς έως τότε οφθαλμούς της άπό του 
Im!15 ,1! τί)ν “λλην, προσήλωσεν αυτούς ε’πι τής Έστέλλας, και δέν άπεχρίθη. 

θν στιγμήν εκείνην έχ πλαγίας τινόςλ θύρας Ιπεφάνη ο άλλαντοπώλης, πα" 
Χ“ς χαΐ φιλομειδής άνήρ, οστις έσπευδε ν’ άπαντήση

Η Ροζαλία ητο θαλαμηπόλος τής μητρός μου, εΤπεν αύτώ αμέσως ή 
ατέλ),« μίΙα τινοί στενοχώριας.—Συνειθισμένη νά ενεργή έν πλήρει εΐλιχρι- 

Ερ®’ “̂ έφερεν ένδομύχως όφείλουσα νά ύποχρύπτη μέρος τής άληθείας. — 
*σχω πολλά πράγματα νά τής ειπώ. 

k  H Ροζαλία ητο θαλαμηπόλος τής κυρίας Bruuaire, είπεν αίφνιδίως ή
.Τρσΐα, ητις μέχρι τής στιγμής εκείνος έφαίνετο μηδέν εννοούσα, μηδέν ά- 
*ουο υσα.

τθί κυρίας Brunaire, έπέμενε ή λέγουσα ή γραία.

την «Μήδειαν», την «Δαλιδάν» καί άλλα του δραματολο
γίου αυτές εργκ, κατά τήν διδασκαλίαν τών όποίοιν δαιμο- 
νιαν αληθώς σκηνικήν δύναμιν έκτυλίσσει.

Μετ’ έθνικές υπερηφάνειας άναγράφομεν έκ του « M o 

n i t e u r  O r i e n t a l »  ολίγα τινα πλήν σημαντικά άφορώντα τήν 
εξοχον καί διαπρεπέ ημών καλλιτέχνιδα.

«Κατά τήν έξέλιξιν του δράμμ,ατος, ή έ'ξοχος αυτη ήθο- 
»ποιός άνέρχεται είς υψη, τά όποια άναμιμνήσκ*υν, άνευ 
»υποβιβασμού, τήν άπαοάμ,ιλλον καί σπαραξικάρδιου παρά- 
»στασιν τές διάσημου Ίταλίδος καλλιτέχνιδος κ. Ριστόρη, 
»ής ή φήμ-η κατέστη ή'δη άθάνατος.

»Κατα τον μακρόν χρόνον, όν άπαιτεΐ ό βαούς καί δυσ- 
»χερής αύτόε ρόλος, ή κ. Παρασκευοπούλου, ούδ’ έπί στιγ- 
»μην εκλονισθη. Κατά τήν τελευταίαν μ-άλιστα σκηνήν, οτε 
»πλήττει δια του εγχειριδίου άμφότερα τά τέκνα της καί 
»είτα έαυτήν, ύπέοξε σρικωδώς έ'χ ΐ'-ίχ  !

»Το κοινον—ή αίθουσα ήτο άσφυκτικώς πεπληρωμένη—  
»εφθασεν αληθώς είς τό κατακόρυφον του ένθουσιασμοΰ. Ή 
»λεζις δέ έπιτυχία είναι άσθενεστάτη πρός τήν παραχθεΐ- 
»σαν εντυπωσιν, και θρίαμ,βος έ’ξοχος, δύναται νά όνομ,α- 
»σθή η υποδυσις τές κ. Παρασκευοπούλου, ητις έπροσωιτο- 
» ποίησε την ατυχέ και σκληράν έκείνην πριγκήπισσαν έκ 
»γενετές, μάγισσαν έκ κλίσεως, καί διεφθαρμένην έξ ίδιο- 
»συγκρασιας, αλλ εκΟΑακ,ευσε καί εξέρε πλειότερον τόν χα- 
»ρακτέρκ έκείνης.

«Τήν δέ Κυριακήν εσπέρας παρεστάθη ή «Δαλιδά»,δράμα 
»του O c t a v e  F e u i l l e t ,  έργον διδασκάλου καί φυσιογνωμία 
»καλλιτέχνου, συγκρατοϋντος τόν θεατήν καί άποτελοΰντος 
»θεαμ,α πολυ διάφορον του τές προτεραίας.

«Είς τόν ρόλον τές πριγκηπίσσης Έλεονώρας, ή κ. Πα- 
»ρασκ,ευοπουλου, κ,ατεδειξε τάς έξοχους αυτές σκηνικάς άρε-

—

— Ητο ή μήτηρ μου , απήντησεν ή Έστέλλ* διά γλυκείας φωνής, καί πρό 
πολλοί άπέθανεν.

Είναι πολύς καιρός ! ειπε πάλιν σοβαρώς ή γραΐα, εξακολουθούσα νά 
προσβλέπη ατενώς τήν νεαράν χήραν, — δέν πιστεύω νά φορήτε εκείνης τά 
πένθος.
—"Οχι, φίρω τό πένθος τής θείας μου, άπήντησεν ή κ. Δέ Βωράνδ, μή τολ- 

μώσα νά στραφή πρός τόν Benoist. Συνοδευομένη υπό τοϊ άνδρός εκείνου, 
ήσθάνετο ότι τή ήτο αδύνατον νά όμολογήση έαυτήν χήραν. Εύ*υχώς όμως ή 
γηραιά Μοίρα δέν άνησύχει περ'ι τούτου, νομίζουσα ότι ήσαν σύζυγοι.

— Ε'οθε ή μικρά Brunaire; έςηκολούθει νά έρωτα ή γραία" τότε λοιπόν 
τί τήν θέλετε, τήν Ροζαλίαν ;

— Ε’.πέτε ότι θά τή Ιγχειρίσητε χρήματα, έψιθύρισεν ’Αγγλιστί εις τό ους 
της à ©ιόδωρος. Ά λλ’ ή Έστέλλα έρριψεν έπ’ αύτοϊ απελπι βλέμμα, δη- 
λοίσα ότι θά τή ήτο αδύνατον νά χατασκευάση τοιοϊτον ψεϊδος και νά ύποστη- 
ρίξη αύτό.

— Ή κυρία, προσέθηκε τότε ό Θεόδωρος, είναι ένήλιξ και κάτοχος τής πε
ριουσίας της, έπεθύμει δέ νά φανή χρήσιμος εις τήν πρφην θαλαμηπόλον τής 
μητρός της. —Διά τοίτο έπιθυμοίμεν νά μάθωμεν ποϊ κατοικεί ή Ροζαλία.
— Πρό πέντε ετών άνεχώρησεν απ’ εδώ, άπήντησεν ό πα/ύσαρκος άνήρ, άντ· 

τής γραίας ητις έξηχολούθει νά προσβλέπη τώρα τον Bônoist.
— Κατοικεί δέ τώρα είς τό Λαβάλ ; ήρώτησε ζωηοώς ή νεαρά γυνή.

Ό άλλαντοποιός έκπληκτος ήτένισεν αυτήν. Είς τό Λαβάλ ; ”Ω ! όχι, 
Διατί ; Δέν πιστεύω ποτέ νά έπάτησε τόν πόδα είς τό Λαβάλ.

Ή Έστέλλα ήσθάνετο συσφιγγομένην τήν χαρδίαν της, καί ό Θεόδωρος 
πλησιάσας πρός αύτήν προσέτριψεν ολίγον τά φόρεμά της, "να Ιννοήση ότι δέν 
ωφε*λε νά απολέση τό θάρρος της, άφου εκείνος ήτο παρών.

Αλλά σείς, πηγαίνετε; ήρώτησε μειδιώσα τόν άλλαντοπώλην, δστις 
έξερράγη είς γέλωτα.



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

»τάς, αί όπ ϊαι συντ,θως άποδεικνύουν f/.ακράν καί ένδελεχνί 
»πεΐεαν, ην ηδύνατο νά συνεττκρερν) 7) Τ)λικια της. ^

«'Υπηριεν, έπαναλαμβάνορ.εν, τελεία ώς προς την λε- 
»τετότητα, τέχνην καί καλαισθησίαν και ακρα.η.ως, ελκυ 
*στική καί επαγωγός Βλερψατα, ¡/.ειδιαυ.ατα, τ.ατιν, 
»νάοιν, τό παν άφθόνως επεδαψίλευτεν εις το ύποδυόριενον 
»πρόσωπον, δοϋτα εις αύτό τόν άπαιτούρ,ενον χαρακτήρα 
»άκαταν.αχητου τειρηνος, άλλα Οανασ'αως επικινδύνου».  ̂

""Ωττε η ετπέ'ρα του Σαββατου και της Ινυριακ-ης αι,ετε- 
λεσαν, διά την θελκτικήν καλλιτεχνία εις διαφόρους τύ
πους, δύο επιτυχίας έξ &ου τελείας, διά την καλλιτεχνικήν 
αύττίς φηριην. Συγχαίρουν δέ καί εύγνωαονουυ,εν αύτην άπο 
καρδίας διότι τοσοΟτον άνύψωσεν έν τω έξωτερικω την ση
μαίαν της Έλληνικης τέχνης.

\  — ’ 1 ■ ----------
Δ Ι Α  ΤΑΣ κ . κ . ΑΝΑΓΙΝίϊΣΤΡϊΑΣ ΜΑΣ

Με τά πρώτα ψύχη δ χειλών χαιρετίζεται δι’ εσπερίδων και χορών. 
’Αγγέλλονται μ-αλιστα διά τον μήνα τούτον δύο επίσημοι εσπερίδες. 
Ή καλλιτεχνική έσπερίς ή δοθησομένη έπί τη είκοσιπενταετηριδι του 
κ. Ε’ιρ. Άσωπίου καί δ ΰπερ τής συμπληρωσεως τής Ριακοσμησεως 
του Ά γ . Γεωργίου δοθησόμενος χορός. , ,

"Ολα τά διά τους χορούς καί τάς εσπερίδας φορέματα αφευκτως 9α 
προμηθευθώσιν αί Άτθιδες καί αί εις τάς Αθήνας παρεπιδημουσαι 
Είναι έκ τού εργοστασίου τής κ. Καρασταματη, τό οποίον ηδη τελει
οποιηθώ συναγωνίζεται με τά επισημότερα εργοστάσιά  ̂μεταςωτων 
τής Λυών. Δυστυχώς μοδίστρια ί τινες τών Αθηνών, ενεκεν ίδιων 
μετά των εμπόρων συμφερόντων, άντιπολιτ.ύοντ« την κ.Καραστα- 
μάτη, διαδίδυυσαι ότι τά υφάσματα της είναι κατώτερα των Ευρω
παϊκών καί οτι τσαλακόνονται ευκόλως. . , ,

Τό τοιοϋτον διαψεύδει διαροήδην αύτη ή εξ ευρωπαιων κυρίων με
γάλη πελατεία τής κ. Σπάρτης Καρασταματη, αυταί αί πρεσβ,ιαι και 
ή Αύλή, αί όποίαι ένώ δεν ύπόκεινται εις τελωνειακούς δασμούς και 
ήδυναντο νά προμηθεύωνται τά μεταζωτα των έξ Ευρώπης, προμη
θεύονται ταΟτα έκ τού μοναδικού τούτου έν Έλλαδι εργοστάσιου μας, 
τού τιμώντος καί τό ’έθνος καί τήν γυναικείαν πρωτοβουλίαν και δρα
στηριότητα τών Έλληνίδων. t , ν  „

Καί χρήζει τόσον περισσοτέρας ΰποστηρίξεως η κ. Σπάρτη Καρα- 
σταμάτη ‘οσου δεν άφίνει ούδεμίαν ευκαιρίαν.χωρίς να φερη πανταχου 
ύψηλά τήν σημαίαν τής Εθνικής ήμών βιομηχανίας.^ Εις την εν
Μ ό σ χ α  διοργανουμένην ήδη μεγάλην διεθνή Εκθεσιν η κ  ̂Σπάρτη
Καρασταμάτη άπέστειλε πλουσιωτάτην συλλογήν μεταςωτων, α,ιας 
τεσσαράκοντα περίπου χιλιάδων δραχμών, συλλογήν ητιο κατεπληξε

καί ένεθουσίασε τήν έπιτροπήν τής Ρωσσικης Εκθεσεως ως κατα
πλήττει καί ενθουσιάζει πάντας ή συλλογή ην-εχει και εδω εκθεσει 
εις τάς έν τω Ζαππείω μεγάρω αίθούσας τής Βιομηχανικής Εκθε-
σεως. * * , «ττ ’Καί άλλη εύ/άοιστος διά τας αναγνωστριας μας ειόησις. Η εκΙΠα-
ρισίων μόλις κατ’ αύτάς επανελθοϋσα κ. Κλαρα Στινη, η γνωστή δι
ευθύντρια τοΰ έπί τών δδών Έρμου καί Νίκης μυροπωλείου εφερε 
μεταξύ τών τόσων καλλυντικών σκευασιών καί μύρων και σαπωνων 
καί θχυμάσιον μηχάνημα, δι’ οδ έντός δέκα λεπτών, ανευ της ελά
χιστης άνησυχίας λούει καί τήν μάλλον άφθονον και δυσυπότακτον 
γυναικείαν κόμην. Καθώς μεταβαίνετε εις τα εμπορικά εισερχεσθε και 
ζητείται νά σα; λούσουν. Ή κ. Στίνα σας νισαγει εντος̂  κομψου,καλ- 
λυντηρίου καί ώς είσθε ένδεδυμένη καί χειροκτιοφορεμενη σας τοπο
θετεί έπί εύρυχώρου έδρας. ’Εκεί έντός δέκα λεπτων_ ενωφυλλομε
τράτε περιοδικόν τι του συρμού, σας λούει βοηθείφ του δι ατμού ερ
γαζομένου μηχανήματος της, σας στεγνόνει αμέσως την_κομην, σας 
κτενίζει μέ τό'τελευταϊον του συρμού κτένισμα και σοις αποχαιρετφ, 
δεχομένηΐ'Αμερικανικώτατα τρεις δρ. μόνον διά τά λουσιμον,^το στε- 
γνωμα καί τό κτένισμα όμοΰ. Οΰτω ή κ. Στίνη απο της ημέρας της 
έπιστροφής της δέν προφθανει να λουη.

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  Κ Α Ι  Β Ι Β Λ Ι Α
Ο ί δ ό ο  Κ ό σ μ ο ι .  ‘Υπό τήν διεύθυνσιν τών κ κ. Κόκου και Λασ- 

καρη έξεδόθη νέον έβδομαδιαίον Περιοδικόν ο ι  δ ύ ω  Κ ό σ μ ο ι ,  ^ α 
σ φ ά λ ι σ α ν  τήν συνεργασίαν δοκίμων καλαμων, περιεχει _ υλην εκλε
κτήν καί άξιανάγνωστον. Φ α ίδ ω ν .  Έν Πύργω ηρζατο από τίνος εκ- 
διδόμενον περιοδικόν ύπό τόν τίτλον Φ α ί δ ω ν ,  εξασφάλισαν την^υν- 
εργασίαν πλείστων δεσποινίδων καί κυριών και περιεχων υλ,ην εκλε
κτήν καί ποιχίλην, ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ φοιτητου χ Κανελοπουλου. 
Τ ά  ϊ ύ λ α τ α  Παρά τού κ. Συμ. Φαρασοπουλου εξεοόθη ωραία μελετη 
τοΰ νομού Ίχονίου, φέρουσα εις φώς πράγματα ,τεως αγνωστα του 
έκεί διεσπαρμένου Ελληνισμού καί ήθη καί έθιμα πολυ περίεργα.

ΪΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΜ 

Τ Η Σ  Α Υ Λ Η Σ

I .  Τ Σ Α Μ Η

'Oâoç Γεωργίου Σταυρου.

Δέρματα εκλεκτά, τέ/ν*/) και καλλαισθησια ευρωπαικν], τι- 
¡ΛαΙ λογικαι κατέστνί'ταν το ύποδτ)[/.ατοποιεΐον το κατ
έζο/TjV εύνοούαενον τών '/.υριών και αυτ'ης tyjç Β. Αυλ/¡ς. ^0 
κ. Τσάιαης είναι Χιά τήν Ελλάδα ότι ό Παρισινός Pinné διά 
τήν Γαλλίαν.

— Βεβαίως, είπεν αφού πηγαίνω  ν ’ αγοράζω -χοίρους,καί όταν γίνω ντα ι πα· 

νηγύρεις.
—Κ αί βεβαίως θά Ιγεινε πανήγυρις πρό ολίγου, έξηχολούθησεν οΒβηοιβΐ' 

Ιξ.τάζων αυτόν προσεκτ.κώς, διότι βλέπω Ιδώ χοίρους προερχομένους απο

το Λ αβάλ. > ,
—  "Ο χι, κύριε, αύτοός τούς ήγόρασα [α π ’ Ιδώ, απήντησεν ευθυμως ο χ ω 

ρικός, βλέπων ένα άληθή Π αρίσιών ενδιαφερόμενον διά τας υποθέσεις του, 
δσους ιΐχον από τό Λαβάλ, τούς ίπώληαα τήν παρελθουσαν έβδομάδα, διότι 
ή πανήγυρις γίνεται τήν πρώτην Δευτε’ραν Ικάστου μηνός.

Ά ποτόμω ς τότε νωτεινή  ιδέα άνελαμψεν έν τή διανοία της Εστέλλας. 
Ε ΐχεν ύπανδρευθή Τρίτην, δ»εν ή επιστολή ήν ό σύζυγός της έλαβε τήν ήμέ- 
ρ α Λ ο υ  γάμου είχε ριφθη εις τό ταχυδρομείου ύπό τοΰ αλλαντοπώλου την 
ποοτεραίαν, ημέραν πανηγύρεως έν Λαβάλ. Ε’ισδύουσα δέ ,ε ’ις τό άνακριτικόν 
πνεύμα τού Θεοδώρου, ήρώτησεν Ικ νέου : Έ μ εινεν  έπ ί πολύ εδώ τό παρελ

θόν έτος ή Ροζαλία ; ^
—  Μ ά τήν πίστιν μου, όχι, άπήνιησεν δ χωρικός, ήλθε,1- και μετα μίαν

έβδομάδα χωρίς αιτίαν έφυγεν, άμα έπέστρεψα άπό την πανήγυριν.
 Καί δέν έλησμονήσατε να ρίψητε εις τό ταχυδρομείου τήν έπιστολην τήν

οποίαν σάς έδωχεν ; ήρώτησεν ολίγον συγκεκινημένος 6 Ββηοιβέ.
—  Βεβαίως δέν έλησμόνησα.
— Γνωρίζετε πρός ποιον άπηυθόνετο ; έπηρώτησεν δ Θεόδωρος ούςινος ο 

λαιμός είχε ξηρανθή ύπό τής συγκινήσεως.
  ’ Α λλά, κύριε, δέν γνωρ ίζω  ού’τε νά γράφω, ού’ ιε  νά διαβαζω.
Ό  Ββηοϊδέ άνέπνευσεν έλευθέρως, ένώ ,ή  Έ ο τέλλα , Γνα κρύψη τήν συγχί-

νησίν της Ιπλησίασε τό γείσον τής έστίας, προσποιουμένη δτι παρετήρει αότό

προσεχτιχώς. ( ,
  Είναι ώοαιοτάτη ή έστία , ειπεν ό αλλανιοπώλης, χαι έρχεται χοσμος

εδώ διά νά τήν βλέπη.
 Ή  Ροζαλία έγεννήθη εις τήν οΐχίαν ταύτην ; ήρώτησεν ό Β βηοίδ ΐ. ]

— Ό χι εδώ, χύριε, διότι δεν χατάγεται άπ’ εδώ, άλλ’ ή'ρχετο μέ την μη 
τέρα της δταν ήτο μιχρά.

— Πόθεν ήςχοντο ;
— ’Από τό ορος Saint-M ichel. ΕΤχεν έπανέλθει μετά τόν θάνατον τής 

χυρίας της, αλλά δέν εϊξεύρω διατί εστενοχωρήθη χαι έφυγε παλιν . . .
— Πού Ιπήγεν ; ήρώτησεν ό Benoist, φοβούμενος μήπως ή ορατή, συγχί- 

νησις τής συντρόφου του προξενήση δυσπιστίαν εις την γραίαν.
— Εις πολλά μέρη, χύριε. Έάν ή χυρία ένθυμήται, ήτο παράδοξος χάρη· 

έβαλεν εις τόν νοϋν της νά πηγαίνη εις προσχύνημα ιερών τόπων χαί ύπο- 
θέτω δτι θά ίπεσχέφθη πολλάς εκκλησίας.

— Άλλά τώρα πού φαντάζεσθε δτι δύναταί τις νά τήν ευρη, ϊνα τή δώσω- 
μεν δ,τι τή ανήκει;

— Αύτό, δέν είναι δουλειά μου, είπεν è άλλαντοπώλης ολίγον στενοχωρη
μένος. Είπέ, μητέοα, σύ τό ξεύρεις ;

Ή γραία Ιξέτεινε τήν χεΐοα πρός,τήν Έστέλλαν, ήν έγκατέλιπον αί δυνά
μεις της : είναι αλήθεια, δτι είσθε ή κόρη Brunaire ; ήρώτησεν αύτήν, μεθ 
δλως χωρικής δυσπιστίας.

— Άλήθόΐα, άπήντησιν ή ΈστΑλα, σοβαρωτατα.
— Όρκίσθητι, έπέμεινεν ή γραία, άποτόμως : Εις τό ονομα τού Πατρος, 

και του Υίου, καί του * Αγίου Πνεύματος............
— ‘Ορκίζομαι, Ιπαν^λαβεν ή ΕστΑλα.
Ή γραία μάγισσχ Ικαμε νεύμα δυσπιστίας και προσήλωσεν επ’ αυτής 

τους εσβεσμένους ορθαλμους ττ,ς-
  Δείξατε αυτή τήν εικόνα, είπε χαμηλοφώνως ό Benoist. Καί ή Έστέλ-

λα έξεβαλεν έχ μ·χρού σαχχιδίου δπερ έφιρε μεθ’ Ιαυτής, τό εύχολόγιον, έλα- 
δεν 1ς αυτού τήν εικόνα τής 'Αγ'ας ΡοζχΝίας.

  *1δού, είπε, μόνη της Ιγραψεν εδώ τό Ονομά μου.
Ή γραία καί 6 υιός της εξήτασαν μετά σεβασμού τήν εικόνα, καί τέλος ο 

άλλαντοπώλης έπιστρέφων αυτήν εις τήν Έστέλλαν. (ακολουθεί)
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