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Ιΐάοα Λ^ραττίρησις επί τη; 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντός ΟΚΤΩ 
ημερών.

Έν τφ Έξωτερχκφ δέ παρ ’ άπαόχ τοχς 
άντχπροόώποις τΥμών.

Σώματα πλήρη τοϋ α\  ¡3’, γ ’ , δ ', ε ’ , κα ις·' έτους εΰρίσκον 
παρ ’ ήμϊν και παρ ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις ήμώ ν.
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Δια τα ανυπόγραφα αρθρα 

ευθύν^ται ή συντάκτις αυτών 
¿Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓΤΑΡΡΕΝ)

Τα πεμπομενα ήμΐν χβιρό- 
γραφα  ̂δημοσιευόμενα ή μή 
δεν έπιστρέφονται. — Ά νυ- < 
πόγραφα και μή δηλουντα | 
τήν διαμονήν τής άποστελ-
λουσης δέν είναι δεχτά. __
Πάσα αγγελία αφορώσα είς , 

<;> τας Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αι μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέκτύπωσιν νέας ταινίας.
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Διά τά άνχιπόγραφα άρθρα εόθί'νεται Λ όυντάκτχς αχιτών
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΗ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Etc απόστολος.— ’Α γγελική Κάουφμαν (ΰπδ κ. ’Ά ννη ς  Σερουίου).

. — Ο κόσμος των άνθέων Ιάνταπόκρισις εκ Παρισίων ΰπδ κ. Ε λ έ 
νης Γεωργιάδου).— ’Επιστολή του Dupanloup περί ανατροφής κο- 
ρασίων (ΰπδ δος Μερόπης Μαρίνου). — Μία ήμερα εις Πορταρίάν. — 
Τδ κρέας έν τή  υγ ιε ινή . —Στόνοι μητρδς (ποίημα ΰπδ κ. Ε λένης Σ. 
Φωτιά).— Καλλιτεχνική εσπερίς — Συμβουλή. — ’Αλληλογραφία. — 
Ειδοποιήσεις.— ’Α γγελία  ήμερολογίου.— Έ πιφυλλις.

ΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ TUN ΜΕΡΑΛΛΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ
Δέν συνειθίσαμεν μέχρι τοθδε ούτε παιάνας νά τονίζωυ.εν 

ύπέρ τής θργ^τκείας,άλλ’ ουτε και φανατικώς νά έξεγειρώμεθζ 
προς έδραίωσιν τής εύσεβείας παρά ταϊς ψυχαϊς των άναγνω- 
στριών μας.
- Τόέ'μφυτον έν τή καρδία μας θρησκευτικόν συναίσθημα ό- 
μολογοΰμεν δτι ελάχιστα είχον ένισχύσει οί έπισήμως άντι- 
προσωπεύοντες τήν ιδέαν του θείου, οΐτινες διασύρουν πολ- 
λακις τό άτιμη τον του χριστιανισμού λάβαρον εις τάς ρυ- 
παρας καί βορβορώδεις άγυιάς των αγενών παθών και τών 
ταπεινών εκδικήσεων.
I Τήν θρησκευτικήν ιδέαν, όπως τήν έννοουμεν ήμεϊς υπό τήν
μεγαλην και υψηλήν αυτής έ'ννοιαν, συνειθίσαμεν ουτω νά
Α<£ (  / ^  f  γ f  .υετωμ,εν υπερανω τών τύπων και τών προσιυπων και να με-

- λετώμεν αυτήν υπό τήν γενικωτέραν της έ'ποψιν. Ή  μ.ελέτη
των ποικίλων θρησκευμάτων καί, δοξασιών, είς ήν ένεκύψαμεν,
*ατα τήν προκαταρκτικήν ίδίο: εργασίαν τής Ιστορίας τής
Τυναικός, μάς ειχεν έμβάλει είς απορίας καί δισταγμούς, ών
τ'Λ;ν λυσιν ουρείς θεολο’γος, ούδέν θεολογικόν σύγγραμμα ούτε

• ^όρρωθεν καν διηυκόλυνε.
| Καί ένωήήμετέρα ’Εκκλησία συνεζήτει περι του αν έ'πρεπε

νά άφορίσγ τήν 'Ιστορίαν τής Γυναικος, έν ή έγινε το λόγος 
περί ’Ινδικής κοσμογονίας, καί τής θρησκείας του Βιονοΰ, 
ήμεϊς έζητοΰμεν άνά τάς μελαγχολικάς θαλασσίας λεωφόρους 
ιής Βενετίας τον μ.ονον σοφον ανδρα, μ.εταξύ τών συγχρόνων 
Ελλήνων, οστις ήδύνατο νά μάς φωτίσγι επί τών σκοτεινών 
τούτων ζητημάτων.

Ή το  ημέρα βροχερά, ημέρα σκοτεινή, έξ εκείνων, καθ’ ας 
ό ουρανός φαίνεται πενθών καί αίτινες περιβάλλουν τόν ο
ρίζοντα τής φύσει μελαγχολικής πόλεως τής Βενε”ίας, ώσεί 
μέ δακρύλουστον πέπλον άπογνώσεως καί απελπισίας. Ή  
γόνδολά μας διέσχιζε σιωπηλώς καί μονοτόνως τήν μεγάλην 
θαλασσίαν διώρυγα καί έστη πρό αρχαίου μεγάρου, είς τό 
όποιον μόλις πρό ολίγων ημερών ειχεν εγκατασταθή ό σοφός 
τών Γραφών ερμηνευτής καί τής θρησκείας τοϋ Χρίστου άκά- 
μ.ατος απόστολος κ. I. Σκαλτσούνης.

Ή  συνέντευξίς μ,ας διήρκεσεν υπέρ τήν ώραν. Έ άν δέ κατά 
τό έλάχιστον αυτό χρονικόν διάστημα δέν κατ.ωρθώσαμεν νά 
φωτισθώμ,εν επι πάντων τών σκοτεινών σημείων, άτινα μάς 
άπησχόλουν, κατωρθώσαμεν όμως νά σχηματίσωμεν τήν εξής 
πεποίθησιν: "Οτι ό άνήρ, δν εΐχομεν πρό ήμών, είναι ό μ,όνος 
ον η τοσον στεϊοα είς έζο’χους διανοίας καί έπιφανεΐς προσω
πικότητας Ε λλάς έ'χη, νά έπι^είξγ σήμερον. Έ γκυκλοπαι- 
δικωτατος μεταξύ τών Χιασημοτέρων σοφών του κόσμου όλου, 
καί μεγα κϋρος καί αυθεντίαν άποκτήσας έν τή συγχρόνω 
διεθνεΐ πνευματική κινήσει, αποτελεί αληθή τιμήν ΰ ιχ  τό 
’Έθνος μας,τό όποιον πολλά δύναται νά προσδοκά παρ’αύτου.

Εκτοτε παρηκολουθησαμεν τόν άκάματον τούτον κήρυκα 
τών Χριστιανικών αληθειών μετ’ άμεταπτώτου προσοχής 
καί έμελετησαμεν τό̂  Ιν μετά τό άλλο πάντα τά  συγγράμ- 
ματά του, πάσας τάς μελέτας του, έν οίς δΓ επιστημονικών 
αληθειών και εμ.βριθεστατων επιχειρημάτων καταπολεμείται
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ο ύλισμός, ό απειλών να καταπνίξϊ] ύπό τούς δηλητηριώ- I 
§εις όνυχας του πάσαν ηθικήν ιδέαν, πάσαν ηθικήν ημών 
ύπόστασιν, όχι ώς άτοκων μόνον, αλλά καί ώς ολοκλήρου 
έθνους.

Πρεσβύτης ήδη καί ανεξάρτητος ύλικώς, αντί νά άρκεσθγι 
εις τάς τιμάς, ας ό επιστημονικός κόσμος της Ευρώπης τώ 
άπένειμε καί νά μένν] συγγραφών έν Βενετία, έν γ έπι σειράν 
¿των έζησεν, έγκατέλιπεν οίκειοθελώς τάς απολαύσεις ά
νετου καί εύμαροϋς βίου καί νεώτερος του Χριστιανισμού ά- 
πόστολος, νεώτερος Παύλος περιάγει τό λάβαρον της Χριστι
ανικής αλήθειας παντού, όπου λαλε ΐτα ι ή γλωσσά μας^ και 
προσκυνεΐται ό υιός του θεού. Μιμητής του Παύλου, άλλά 
καί μύστης έν ταυτω  των επιστημονικών αληθειών κατωρ- 
θωσε τό μέγα κατόρθωμα νά άδελφώστ] την θρησκείαν μετα

τής ’Επιστήμης.
’Επί των δύο τούτων άσαλεύτων βάσεων στήριξών την 

προφορικήν καί γραπτήν διδασκαλίαν του τέμνει νέαν ίδόν 
διά την θρησκευτικήν άνάπτυξιν καί μόρφωσιν τοϋ ^Έλλη- 
κου Έθνους, ανοίγει νέους ορίζοντας διά τά  μέχρι τουδε πλα - 
νώαενα εις τό σκότος τοϋ υλισμού πνεύμα ,α .

Τό τελευταιον ταξείδιόν του άνά την Αί'γυπτον και τους 
Αγίους Τόπους, άνά την Κωνσταντινούπολή καί την Ανα
τολήν αποτελεί άληθή θρίαμβον τής Ορθοδοξίας, άληθή 
του Ελληνισμού δόξαν καί έπαινον. Ό  λόγος,ον ύποπτον τ ι 
τλον *Μία ίζομοΛ ύγψης»  άπηγγειλεν εις 'Ιερουσαλήμ ενώ
πιον του Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων καί λαού πάσης έθνικο- 
τητος καί πάσης φυλής είναι έν άριστούργημα ρητορικής τ έ 
χνης καί μία πειστ.κωτάτη διακήρυξις τής 'μ ια ς  καί μόνης 
αληθούς θρησκείας, ής άνευ ούδεμία ευτυχία καί πρόοδος,
ούδείΛίκ τε^ειοτης έττι ττ;ς γν|ζ·

Την εκ τής μεγάλης ταύτης εθνικής καί θρησκευτικής πε
ριοδείας του κ. Σκαλτσούνη επάνοδον ό Ελληνικός τύπος, 
άπησχολημένος εις τά πάθη τής μικροπολιτικής καί τάς εν 
τή Α νατολή ταραχάς,μόλις έσημείωσεν. 'Ημείς την χαιρετι- 
ζόμεν ώς χαρμόσυνον διά τό Έθνος γεγονός, ώς άγγελμα εύ- 
οίωνον καί παρήγορον έν τω  μέσω των πολυποίκιλων κλυ- 
δωνισμών, των άπειλούντων την πληρη καταστροφήν μας. 
'Η Ε λλάς είπερ ποτέ άλλοτε έχει σήμερον ανάγκην τοιούτων I 
έξοχων καί περιφανών τέκνων της. Παρ’ αυτών απεκδεχεται I 
καί ένίσχυσιν ηθικήν καί οδηγίας καί έργα. ’Άνδρες, ως ο κ. 
Σκαλτσούνης κεκορεσμένοι δόξης καί τιμών και θηρευοντες 
μόνον την ήθικην του τόπου άναγέννησιν, είναι σήμερον πο
λυτιμότατα του Ελληνισμού στηρίγματα καί παράγοντες 
αληθώς δυνάμενοι νά έπιληφθώσι διά τής θρησκείας τής 
πραγματικής του γένους άναμορφώσεως.

Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η  Κ Α Ο Υ Φ Μ Α Ν Ν
Βλέπει τις εις τό ΜουσεΤον τών Οΰίοβ^ έν Φλωρεντία, εις 

την διά τάς εικόνας τών διάσημων ζωγράφων προωρισμένην 
στοάν, την εικόνα νεαρας γυ/αικός, λευκήν έσθήτα ένδεδυ- 
μένης.

Τό υψηλόν αύτής ανάστημα φέρει περί την όσφύν ζώνην με- 
ταλλίνην, αρχαϊκής κατασκευής, τής οποίας αί έν άναγλύφω 
ζωγραφίαι περιέβαλλον την όσφύν καί τά  στήθη κατ’ άπο-

I μίμησιν τών 'Ρωμαίων γυναικών καί ή ζωνη αυτη μόνη, ά- 
πετέλει μίαν χρονολογίαν, χαρακτηρίζουσαν τα  τελευταία 
έτη του δεκάτου όγδοου αίώνος, έκεινα δηλαδή καθ’ ά ό 
Δαβίδ προήγαγεν εις φώς έν Γαλλία την αρχαιολογικήν ζω
γραφικήν καί τήν ώραίαν πλαστικήν, Παν ήννόουν αύτήν 

I οι αρχαίοι.
θ ά  έπανεύρητε έτι ΰπό μυρίους σχηματισμούς καί φάσεις 

! εις τό Λονδϊνον καί έν τοΐς Βασιλικοϊς ανακτοροις . ?ίς Αλ~
1 γλίας, εις τά Μουσεία του Μονάχου και τής Δρέσδης, .ής 
I Πετρουπόλεως καί Βιέννης, τόν ί’διον γυναικεΐον τύπον, αλλα 
I νεώτερον, έκδηλούμενον υπό πολυάριθμους τονους, υ.,ο .ας 
| ποικιλωτέρας ένδυμασίας, πάντοτε εμπλεων ηδυπαθούς χα- 

οιτος, υπό τάς νωχελεΐς έκείνας στάσεις, τάς έμφαινούσας, 
έκ πρώτης οψεως, τήν Γερμανίδα, άλλά Γερμανίδα τών αγνών

I καί εύγενών παραδόσεων.
’Ίσως ίσχυρισθή τις βτι ή ’Αγγελική Κάουφμανν έγεννήθη 

εις Κουάρ, Ε λβετικήν πόλιν, τω  1741. Έζησε δέ μόνον 
κατά τήν βρεφικήν αύτής ηλικίαν εις τήν λευκόφαιον καί ε
τεροθαλή αύτήν χώραν, ένώ τήν παιδικήν καί νεανικήν δι- 
ήλθεν έν Μιλάνω, τελειοποιηθεΐσα ύπό τήν έποπτείαν καί 
διεύθυνσιν του πατρός της, δεξιωτάτου ζωγράφου καί ίχνο- 
γράφου, οστις κατά τά εξήκοντα εξ έτη του βίου του ούδε- 
μίαν ημέραν διέμεινεν έν Γερμανία. Δεν δύναται λοιπον η 
’Αγγελική νά χαρακτηρισθή ώς Γερμανίς, ά λλ ’ έπειδή έν 
Κουάρ διελέγονται Γερμανιστί καί τά έθιμα και αι εξεις 
είναι Γερμανικαί,έν άτμοσφαίρα ολως Τευτονική, έπωφεληθη 
τών μαθημάτων του Μ θΓ^.Έ ν Ρώμη ήκολούθησε τόν \Λ ΙΩΟ- 
Ιίβΐιτιαηη, διάσημον κριτικόν, οστις πρώτος ¡ν Ευρω,.γ ά.πε 

! δωκε τιμάς είςξτάς άρχαίας εικόνας καί άπέκτησεν έκ τούτου 
φήμην μοναδικού συγγραφέως τής Ιστορίας τής τέχνης.

Τί τό παράδοξον, επομένως έάν ή ’Αγγελική Καουφμανν, 
Γερμανίς κατά τάς καλλιτεχνικάς τάσεις, αισθάνεται εαυτήν 

I έμπνεομένην ύπο τών ιδεών του κυκλου, εν .ω ο,.οιω δ.-ρ 
ρευσαν τά  τριάκοντα πρώτα αύτής έ .η  ; Ούχ ήττον παντα 

I τά  έργα της είναι έξ ίσου ανάμικτα έκ του τετριμμένου κά
πως αισθηματισμού (8βηϋηιβηΐ3ΐϊ§Πΐβ) του Ραφαήλ Μβη^δ 

* καί έκ τής σεμνής χάριτος καί τής ολως άρχαϊκής ακρίβειας
τοϋ \Vinckelmann.

Έ κ τών έργων της. «ή γυνή με τό βιβλίον», «ή γυνή με 
τήν τα ιν ία ν» ,«ή  νεαρά γυνή με ένδυμασιαν Σ ιβυλλης»,«η  ν ε 
αρά γυνή μέ ένδυμασιαν Έστιάδος» και αλλα είναι μετρι- 
ωτάτης έμπνεύσεως, ής οί τίτλο ι μόνοι δίδουσιν άμυδράν 
ιδέαν.

Έξαίρεσιν του άριθμοΰ ποιεί, «ή άναδυομένη έκ τών υ- 
δάτων νύμφη», ώραϊον έργον γυμνότητας, έμφορούμενον ύπό 
άπειρου θελγήτρου καί ή «Σ ιβύλλη»κάι η« Εστίας τής Δρέ
σδης». ήτις προτιμαται έκ τοϋ συνόλου τών έργων τής καλ- 
λιτέχνιδος. Ή  λιθογραφία,ή ιχνογραφία καί ή φωτογραφία, 
έξελαίκευσαν τήνέξόχου λεπτότητας κεφαλήν τής« Έστιάδος» 
καί τό ήδυπαθώς ήμικεκλιμένον σώμά της,τό διπλούμενονέντός 
τών πτυχών μακροϋ πέπλου, όπόθεν έξέρχεται μόνη ή χείο, 
φέρουσα τήν συμβολικήν λυχνίαν. Έ ν τούτοις καί τό τόσον 
έπαινούμενον έργον τούτο, ούτε διά τήν αγνότητα του χα
ρακτήρας έξέχει, ούτε διά τό άμεμπτον τής έμπνεύσεως. Αί 

I - Τυ^αί τής έσθήτος είναι άτυχώς άνεστραμμέναι, άλλά
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τό πρόσωπον ένέχει τοιαύτην έκφρασιν μ,υστηριώδους γοη
τείας καί μελαγχολικής χάριτος, ώστε άκαταμαχητως ελ
κύει τά βλέμματα καί θέλγει αυτά . Τό έργον τούτο είναι 
αριστούργηματική έκφρασις προσωπογραφίας.

Είς τά  άριστα καί έπαγωγότερα αύτής έργα καταλέγετα ι 
καί ή προσωπογραφία τοϋ \\Ίηο1ίβ1ιι^ηη. 'Η κ. ΚπϊίΙηβΓ 
μετά τής θυγατρός της, είκών εύρισκομένη έν τω Μουσείω 
τοϋ Λούβρου, ή «θρησκεία» συνοδευομένη ύπό τής αρετής, 
είκών έν Λονδίνω ύπάρχουσα, ό Τηλέμαχος οδηγούμενος είς 
τήν δόξαν ύπό τής ’Αθήνας, έργον έν Πετρουπόλει ύπαρχον, 
πολύ άπεχουν τών ύπό τών συγχρόνων άποδιδομένων αύτοϊς 
έπαινον. Διαφέρει πολύ τής συγχρόνου της άξιαγάστου Γαλ- 
λίδος, ήτις ώς αύτή έφημίσθη, άλλ ’ ή οποία άφήκεν έργα 
πρώτης δυνάμεως, τής κ. Ι,βΙϋΐΊΙΙΤΙ.

Τό παραδοξότερον ιδίως έν τή ζωή τής ’Αγγελικής Κ ά
ουφμανν δεν έγκειτα ι εις τάς καλλιτεχνικάς αύτής κλίσεις.

Γ ~ ΪΓυπηρζτων οποίων υάλλ’ είς τάς άτυχεϊς αύτής περιστάσεις, 
θϋμα, καί αΐτινες έδωκαν λαβήν κατά τό 18 >8 είς τόν Γάλλον 
Μυθιστοοιογράφον κ. Léon de W a lly  είς συγγραφήν περι
έργου βιβλίου, τό όποιον έπέγραψε διά τοϋ ίδιου τής ήρωίδος 
ονόματος : ΆγγεΛιχη K a a v f f t a r r .

'Ως γυνή ήτο τότε εν ολγ τή έκλάμψει τής καλλονής, <ος 
καλλιτέχνις έν πλήρει κατοχή τής τέχνης αύτής, δτε προσ- 
εκλήθη είς Λονδϊνον κατά τω 1 767, ΐνα ζωγραφησγ τάς ει
κόνας τής βασιλικής οικογένειας. Γενομένη δεκτή μετά πϋ.εί- 
στων ένδείξεων τιμής καί άγάπης έν τώ άνακτόρω τοϋ 
'Αγίου ’Ιακώβου, προσεκαλεϊτο καί έ τιμά το ύπό πάντων 
τών εύγενών, κατέστη δέ κ - ίτ ό  άντικείμενον ιδιαιτέρων ολως 
περιποιήσεων, άπό μέρους του ζωγράφου Ρεϋνόλδου, καί 

■ πολλών άλλων νέων έκ τών εύγενεστέαων οί'κων τοϋ βασι
λείου. Αιτήσεις πρός γάμον έπανειλημμένως έγένοντο αύτή 
άλλά πάσας άπεποιεΐτο, άποκτήσασα πολλούς δυσηρεστη- 
μένους έναντίον της. Ά λ λ ’ όποια ύπήρξεν ή έκπληξις τοϋ 
Λονδινείου κοινοΰ, όταν έμαθεν δτι είχε περιπλεχθή αύτη 
είς τά δίκτυα ενός θαλαμηπόλου εύγενοϋς οικογένειας, σφε- 
τερισθέντος τόν τίτλον καί τό ό'νομα του κυρίου του, τοϋ 
Σουηδού κόαητος de Horn !

Ή  δυστυχής μικρού δεϊν ν’ άποθάνν) καί μετά κόπου ά- 
πεσπάσθη άπό τοϋ δεσπότου, όν έκουσίως έδωκεν εαυτή. 
Xàptç είς ισχυρά φιλικά πρόσωπα, ών έπιτηδείως έκαμε χρή— 
σιν καί είς τό ποσόν τών 300 λιρών στερλινών, παραχωρη- 
θεισών ύπ ’ αύτής είς τον άπατέώνα, ή ’Αγγελική ήλευθε- 
ρωθη καί άπευ.ακρύνθη διά παντός άπό τών ομιχλωδών α
κτών τοϋ Ταμέσεως. Μάτην ό Ρεϋνόλδος ένέγραψεν αύτήν 
μέλος τήε Βασιλικής Άκαδημ,ίας τών ¿ηραίων Τεχνών, ή ου
ραία τεθλιυ.μ.ένη (ώς άπεκάλει αύτήν) δεν επανήλθε πλέον.

Ά λ λ ’ έπαρηγορήθη έκ τών θλίψεών της,ύτό  τιμίου άνδρός,
• όνόματι Zucci, ον ύπανδρεύθη τώ  1781 έν Βενετία , και οστις 
θά παρεΐχεν αύτή tj.syοι τών τελευτα ίων ημερών της την 
οικιακήν ειρήνην καί άνεσιν, έάν δεν άπεθνησκε τώ  1 ι 95. 
Μετά τοϋ συζύγου δέ άπώλεσε συγχρόνως καί άπασαν τήν 
περιουσίαν αύτής καί τήν ύποστήοηξιν τών σημαντικωτέρων 
αυτής προστατών, καί ιδίως τήν άγάπην καί προστασίαν τής 
περιβοήτου βασιλίσσης τής Νεαπόλεως Μαρίας-Καρολίνας, 
ήξ οί μετά τών Γάλλων αγώνες παρέμειναν παροιμιώδεις.

Έ γκαταλελειμμένη ούτω καί παντός χρειώδους τή ζωή 
στερούμενη, έρμαιον δε μαύρης μελαγχολίας ή Αγγελική 
Κάουφμανν έσβέσθη τώ  1806 έν Ρώμη, έντός ταπεινοτάτης 
καί πενιχράς οικίας, θλιβερόν τέλος διά τήν εύνοουμένην 
αύτήν τής μ.οίρας γυναίκα !

( Έ *  τοϋ Γαλλικοί) Ά ν ν α  Ε ε ν ο υ ίο υ

Τ Α  Α Ν Θ Η
Τά άνθη είναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, έξ όλων τών 

κήπων, έξ όλων τών θερμ.οκηπίων τών πεοιχώρων τών πόλεων 
μεταφέρονται μυροβόλα καί δροσερά, ίνα φαιδρύνωσι διά τής 
λαμ.πρότητος τών χρωμάτων αύτών, τούς διαδρόμ.ους καί τάς 
στοάς τών οικιών καί τών μεγάρων.

Συσσωρευμένα μετ’ άκρας καλαισθησίας, <νς ορη έκ ρόδων, 
άλση έκ χρυσανθέμων καί δεσμίδες άπαστραπτουσών ρ δο 
δαφνών μετά περιφήμων πτερίδων, θέλγουσι τά ομματα διά 
τής έναλλαγής τών άκτινοβολουντων αύτών χρωμ.άτων.

Ή  έκθεσις τών χειμ.ερινών άνθέων έν τοϊς θερμοκηπίοις 
τοϋ Βοτανικού κήπου είναι θαυμ,ασία. Ρίψατε βλέμμα πρός 
τά δεξιά, θά παρατηρήσητε τά  φαντασιώδη καί βαθύσκια 
δάση τής Γουϊάνης, βλέμμα δέ πρός τά άριστερά, καί μ.ε- 
ταφέρεσθε έντός Ά λπείου κοιλάδος, είς ζώνην τών ορεινών 
ιουτών καί τών οοδοδένδοων.i V \

Είναι χαριεστατον καί περίφημον θέαμα, ώς όλα τά  θεά- 
μ,ατα μ.εθ’ ών ή φύσις κατά τό μάλλον ή ήττον άναμιγνύ- 
εται καί έν το ιαύτγ μάλιστα έκλάμπρω συνθέσει χρωμάτων. 
Α γνοεί τις αληθώς τ ί πρώτον νά θαυμάσγι πλειότερον, τήν 
άπειρον ποικ ιλίαν τών άνθέων ή τήν δεξιότητα τών καλ- 
λιεργούντων αύτά κηπουρών, Χάρις είς τήν καταπληκτικω - 
τέραν ύπομονήν καί διά τρόπων έκλογής, συνεπώς έφηρμ.ο- 
σμένων, Παρισινοί φυτοκόμοι κατωρθωσαν πράγμ.ατι νά 
παραγάγωσιν άνθη άπαραμ.ίλλου λαμπρότητος, καί μετα ■ 
βάλωσι ταπεινά αγροτικά φυτώρια, είς διακοσμητικά φυτά 
άπεριγράπτου πολυτελείας καί πλούτου.

Ένές μάλιστα έξ αύτών ύπερέβησαν τά όρια τής καλα ι
σθησίας καί παρήγαγον αληθείς άνθινους παραδοξότητας, 
αΐτινες είς τήν καλλιέργειαν τών φυτών καθώς καί είς τήν 
άνατροφήν τών ζώων ούδόλως είναι εύχάριστοι είς τήν θέαν. 
άποδεικνύουν δέ άντί τοϋ νοήμονος έργου τοϋ παραγωγέω!·- 
βιαίας προσπάθειας τοϋ στρεβλωτοϋ.

Καί τό άνθος αύτό δέν είναι πλέον ώραϊον,όταν φθάσγ εί: 
τό άπίθανον, άπομακρύνεται δέ τότε πολύ τής αρχικής α 
πλότητας, ΐνα καταστή τέρας καλλονής.

Ά λ λ ’ είς τήν φυτοκομίαν σήμερον, καθώς καί είς πολλά 
άλλα πράγματα έπιζητοϋν καί άγαποϋν πρό παντός τήν λάμ- 
ψιν καί τήν δόξαν, ΐνα πλήττω σι καί έλκύωσι τό βλέμμα. 
Καί τούτο είναι τοσούτω μάλλον άναγκαϊον, καθόσον οί 
πλεΐστοι τών έπισκεπτομένων έκθέσεις άνθεων καί έχόντων 
τήν άξίωσιν ότι γνωρίζουσιν αύτά, δεν θαυμάζουν ή τά μάλλον 
άνοιγμένα καί τά έχοντα λαμπρότερα χρώμ,ατα. ’Επιτυχής 
δέ είναι ή σύγκρισις ν.εταξύ άνθέων καί δεσποινίδων, ότι τά 
μέν πρώτα έκλέγονται ένεκα τών φυσικών αύτών άρετών, ενώ 
εις τάς δευτέρας παρορώνται αύτά καί ύπερισχύει μόνον τό 
χρήμα.
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Ά λ λ ’ ολαι αύταί χ ί  βοτανι/.αί — αραδοξότητες δέν εκ τ ί
θενται είμή όπως έκπλήττωσι τούς έπισκέπτας, διά των άν
θινων θαυμάτων καί έξαιοέσεων

Διά τοΰτο θά συνεβούλευον τούς θαυμαστάςτής φυσεως νά 
μ.ή περιορίζωνται εις τά  θαυμάσια άνθη, άτινα βλέπουσιν 
εις τό Τροκ.κδέρο, εις τάς αίθουσας καί τά θερμοκήπια των 
πλουσίων Παρισινών μεγάρων, η κατά το θέρος, είς τά αν
θοπωλεία καί τούς δημοσίους κήπους, ένθα οι φυτοκο'μ.οι καί 
κηπουροί καί άνθοπώλιδες μετά τοσαύτης τέχνης συσσω
ρεύουν αυτά, αλλά νά μεταβαίνουν είς την εξοχήν, είς τούς 
άπεράντους λειμώνας, είς τάς δροσοβο'λους των δασών άκρας, 
είς τάς δχθας των σκιερών ρυακίων, ΐνα έκεΐ άντιληφθώσιν εν 
όλγ αύτής τή άφελεία την άπαράμιλλον φυσικήν καλλονήν 
των άνθέων καί γνιορίσωσιν τά  χαριέστατα μυστήρια της 
ύπάρξεως αύτών.

Ό  νατουραλισμός ούτος είναι άξιος του ενδιαφέροντος 
τούτου καί τά  πολυπληθή καί άγνωστα δράματα, τά  συμ.- 
βαίνοντα επί μ,ιας δεσμίδας χλόης, είναι όλινώτερον τρο
μερά συνήθως καί ολιγώτερον πολύπλοκα, εκείνων άτινα ά- 
ναγινώσκομεν είς τά μυθιστορήματα του συρμού, μέ τάς πολύ 
πραγματικάς αύτών λεπτομέρειας.

Β εγ γ ά λ η

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  Ο υ Ρ Α Ν ί ,Ο υ Ρ

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΚΟΡΑΣΙΩΝ
Δ'.

Ή  ανατροφή, ην λαμβάνουν εν γένει παρ’ ήμΐν αί γυ
ναίκες παρασκευάζει ταύτας έπαρκώς προς τά μεγάλα τού 
βίου καθήκοντα ;

Δυστυχώς δεν δύναταί τις νά ύποστηρίξη τούτο. Ή  έκ - 
παίδευσις τών γυναικών οποία δίδεται είς αύτάς κατά τούς 
ήμετέρους χρόνους δέν διδάσκει αύτάς αρκούντως δ ,τι ηθελεν 
είνε το χρησιμώτατον είς αύτάς : το σκέπτεσθαι, συγκρίνειν, 
κρίνειν καί άποφασίζειν δικαίως.

Ή  ανατροφή τού 17ου αίώνος ύπερεΐχεν άναμ,φιβόλως της 
ίδικης μας. Εκείνη ητο ολιγώτερον ανεπτυγμένη καί ολιγώ 
τερον ποικίλη, ά λλ ’ ισχυρότερα καί σταθερωτέρα.

Έμάνθανέ τις όλιγώτερα πράγματα, αλλά τά ε*( ' γ

καλλίτερον.
Ή  ανατροφή εκείνη έξησκει περισσότερον της ίδικης μας 

είς τον ούσιώδη σκοπόν τού βίου, είς την μόοφωσιν τού νοΰ, 
την κρίσιν, τον λόγον· κατεγίνετο νά παρέχν) τά μέσα τού νά 
μανθάνν) τις μάλλον, η τού νά πολλάπλασιάζγ τάς γνώσεις 
νά ένισχύν) τάς δυνάμεις τού πνεύματος η νά έπιβαρύνν) τι: 
πνεύμα.

Έ άν είνε αληθές οτι αί σπουδαί τοΰ„άρρενος δέν άρχον- 
τα ι αληθώς νά είνε καρποφόροι, είμή καθ’ ην εποχήν συμπλη 
ρόνει αύτάς, τοΰτο είνε έ'τι βεβαιότερον διά τάς σπουδάς 
νεάνιδος.

Ό  νέος, άπαξ είσελθών είς τον βίον, ακολουθεί εί'τε ουτω 
είτε άλλος το στάδιον το όποιον έξέλεξεν, έάν ηύτύχησι 
νά έχη τοιοΰτο, την επαγγελματικήν τούλάχιστον ανατρο
φήν τού πνεύματός του. Ή  νεανις έξ εναντίας δέν έχει μέ
σον νά άκολουθησγ την ανατροφήν της είμη έν τω ίδίω οί'κω 
καί κατά τάς ώρας τής εκούσιας εργασίας τού οίκου. Μετά

τά καθήκοντα λ.οιπόν, τούς περισπασμούς, τάς άναποφεύ- 
κτους σπατάλας τού πρώτου χρόνου τού γάμου, δτε τέλος η  

ζωή έχει είσέλθει είς την κανονικήν της πορείαν, τότε έν- 
διαφέρεται η νέα αυτη γυνή νά λαμβάνν) τάς έξεις, α ίτινες 
θά έπιδράσωσιν έπ ’ αύτής καί σωματικώς καί πνευματικώς, 
θά μορφώσωσιν είς αύτην χαρακτήοά τινα, θά άποτελέσωσιν, 
εί'τε βίον κακώς διοικούμενον καί κακώς τελειοποιούμενον, 
εί'τε συνετώς καί φρονίμως διατεταγμ.ένον καί ένεογούμενον.

Τότε θά έχϊ) το ενδιαφέρον νά συντελέσν) καί νά άποπε- 
ρατώσγι τάς σπουδάς, τάς οποίας ηρχισε εί'τε τών γλωσσών, 
εί'τε της ιστορίας, εί'τε τών ωραίων τεχνών.

Έν ένί λόγω, φίλε, τοΰθ’ ίπερ δύναμ,αι νά βεβαιώσω, διότι 
πολλάκις τό είδον, είνε δτι αί καλώς κεκανονισμέναι ώραι 

ής εργασίας μετά της άφοσιώσεως είς την άσκησιν τών 
θρησκευτικών 'καθηκόντων, είνε ό μόνος τρόπος διά μίαν γυ
ναίκα, ό’πως κερδησ*/) την σοβαράν έκτίμησιν τού άνδρός της. 
Αγαθόν περί τού όποιου νέα γυνη συνήθως δέν φροντίζει πολύ, 
καί τό όποιον είνε έν τούτοις τό άναγκαιότερον καί διαρκέ- 
στερον πάντων. Διότι έάν αύτη ύπολογίζν) μόνον έπί τών 
πρώτων αύτής αισθημάτων, τών όποιων η ζωηρότης ταχέως 
παρέρχεται, έάν, τιμώσα αύτη έαυτην προ τών οφθαλμών 

οΰ άνδρός της, δέν παρέχγι έδαφος στερεόν είς την άφοσίω- 
σιν, την οποίαν δεικνύει είς αύτόν, ολον τον βίον της έκθέ- 
τει είς κίνδυνον.

"Ας έξετάσωμεν τά  πράγματα έκ τού πλησίον. Πόσον
υ ζ ίυγω δύ-σπουδαίαν καί πραγματικήν έκτίμησιν παρά τ 

ναται νά έ'χγι γυνη είκοσαέτις, ητις δέν κάμνει τίποτε ούδ’
εχει πράξη τι -,καί δέν άσχολεΐται είμη περί τον καλ
λωπισμόν της, την διασκέδασίν της καί τον κόσμον ; Τοιαύτη 
γυνη τόσον κενή καί ματαία προπάντων κατά τά  πρώτά της 
έ'τη τά  τοσοΰτον κρίσιμα, καθ’ ά πρέπει απολύτως ή γυνη 
νά έπισπάσσηται την ύπόληψιν καί τού συζύγου της καί τών 
οικείων της καί της νέας της οικογένειας καί της κοινωνίας 
είς ην έκληθη νά ζή, τοιαύτη λ,έγω ζωή είνε πλέον η χρό
νος άπολεσθείς, έάν δέν κατωρθώσν) τότε ούτε νά έκτιμαται, 
ού'τε νά έπ ισπατα ι την προσοχήν, αν ούχί τών άλλων, αλλά 
τούλάχιστον τού συζύγου της. Διότι, ό'σον έλαφρός καί αν 
είνε ό σύζυγος,δέν έπιθυμεΐ ν’άνακαλύπτη ότι η σύζυγός του 
είνε τοιαύτη καί ότι ούδέν σοβαρόν υπάρχει έν αύτη.

( Έ κ  το υ  Γ α λ λ ικ ό ν ) λ ιερ ό π η  Μ α ρ ίνο υ

ΜΙΑ ΒΜΕΡΑ ΕΙΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΪΙ
ζ ' .

Ή  ημέρα παρηλθεν, ώς παρέρχονται όλαι αί εύτυχεΐς 
ημέραι της ζωής, ταχύτατα  ώσεί άπετελεΐτο υπό στιγμών 
μόνον. Πρό τής άναχωρησεώς μας άπεφασίσαμεν νά μεταβώ- 
υ,εν είς την παρά την θέσιν Μ άννα  μονήν της Παναγίας, 
ίνα άπό της ύψηλής εκείνης θέσεως θαυμάσωμεν τό μαγικόν 
πανόραμα τών κ,λιτύων τού Πηλί'.υ, ώς καί την κρυσταλλί- 
νην λεκάνην τού Παγασητικού.

Ά λ λ ’ αντί νά λάβωμεν την κανονικήν οδόν περιεπλανη- 
θημεν είς αποτόμους φάραγγας, είς ατραπούς δυσβάτους, 
πλην καταούτους. Ίτέα ι καί πλάτανοι, μύρτοι καί δάφναι, 
βάτοι καί σφένδαμνοι, συκαμηνέαι καί φιλύραι, ροιαί καί ά-
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μυγδαλέαι καί πληθύς άλλη παντός εί'δους καί γένους δέν
δρων καί φυτών μεταβάλλουν τό άπό τού Καράβου μέχρι της 
Μάννας διάστημα είς μεγαλοπρεπή παράδεισον, εις λαβυ 
ρινθον άδιέξοδον τού φυτικού κόσμου. Ύπηρχον στιγμαι,καθ 
άς τόσον πυκνοί κλάδοι καί φυλλώματα διεσταυροΰντο ώς εν 
τρυφερωτάτω έναγκαλισμώ ύπέρ τάς κεφαλάς μας, ώστε ουτε 
μικράν γραμ,μην τού ούρανοΰ νά μη διακρίνωμεν δι αυτών.

Δύο χαμίνια άνυπόδυτα άνέλαβον να μας οδηγησουν, καθ 
ην στιγμήν εί'χομεν άπολέσει πάσαν έλπίδα περι ανευρε- 
σεωε τού δρόμου μας. Ά λ λ ’ ύπελόγιζον τον δρομον διαβα
τόν μέ τούς γυμνούς πόδας των καί τάς αίλ,ουροειδεΐς κινή
σεις των άνά μέσον τών παραποτάμιων καί τού υπο ιλυος 
παχείας κεκαλυμμένου έδάφους. Ή  περιπλάνησις ήδη απε- 
βαινε δι’ ημάς, έάν ό'χι έπικίνδυνος, βεβαίως Γμως επίπονος 
καί άνιαρά καί είχε φθάσει ή στιγμή καθ’ ην ηρχισα κα· 
έγώ νά δυσανασχετώ καί νά στενοχωρούμαι. Ευτυχώς οτι 
άφήσαμ.εν τούς μικρούς οδηγούς μας καί δι’ άλλων ευκολω- 
τέρων άτραπών έφθάσαμεν τέλος είς τάς πηγάς τού Κοαυ- 
σίνδωνος. Τό ύδωρ έδώ είναι τόσον ψυχρόν, τοσον παγω με- 
νον, η τοποθεσία τόσον έξόχως ποιητική, ό άηρ τόσον καθα
ρός καί ζωογόνος, ώστε μετά την έπιμοχθον περιπλανησιν η 
ορεξις έξηγέρθη μ.έ τά απαράγραπτα δικαιώματά της.

Έ κεΐ υπό τούς γηραιούς κορμούς τών προαιωνιοιν πλατανων 
τοποθετούμεθα καί ό συνοδευων ικας απαράμιλλος εις προε
τοιμασίας γευμάτων υπάλληλος της ; φΐλοξενουσης μας, προ- 
ίδών τάς στομαχικάς διαμαρτυρίας, μάς παρέθεσε πρόδειπνον 
Ικ ψυχρών εδεσμάτων καί όπωρικών, τό οποίον κατεβροχθι- 
σαμεν άπληστως.

Ή  μονη ητις άιχικώς κατά τά  πρώτα τού Χριστιανισμού 
έτη προσέφερεν άσυλον καί στέγην είς γυναίκας, αποχωρουσας 
τού κόσμου καί ητις βραδύτερον, μετοικοδομηθεΐσα υπο Αννης 
τί|ς Κομνηνης μετεβληθη είς ανδρικήν και διοικεϊται υπο 
ενός ηγουμένου, είναι τό μοναδικόν σημεΐον άπο τού οποίου 
δύναταί τις νά άπολαύστι τελείως τού θεάματος τού Πηλιου 

Ή  μονη άκριβώς είναι τό τελευταΐον οριον τών βασιλευου· 
σών ύπ ’ αύτην πρασίνων έκτάσεων, ύπεράνω δ’ αύτης, ά 
μέσο)ς σχεδρν, άρχεται ή μεγαλοπρεπής έκτύλιξις τού γυμνού 
όρους, τού όποιου αί κορυφαί είναι ολίγον μεταλλικαί. Και 
ενώ τό βλέμμα έλκύεται προς τήν γραφικωτάτην εικόνα, ητις 
καταλήγει κάτω , μακράν ηδη, πρός δύο άνοικτούς βραχίονας 
έν οίς η γη δέχεται ώς έν μητρικώ έναγκαλισμώ την ώς ο- 
πάλειον λίθον άκινητοΰσαν μεγαλοπρεπή της θαλάσσης έ- 
κτασιν, ή ύπεράνω τών κεφαλών μας επιβλητική τού Πηλίου 
άλυσις διεκδικεΐ την προσοχήν καί τόν θαυμασμόν μας. Καί 
έχει τό ορος τοΰτο ιδίαν φυσιογνωμίαν, ιδίαν έκφρασιν έν 
σκοτεινγ ακινησία του, εκφρασιν ά~ερίγραπτον, ητις δεν δύ- 
ναται νά παραβληθνί μέ ούδέν άλλον όρος, ούδεμίαν άλλην 
βραχώδη έκτασιν. Έδώ ή χροιά του είναι έρυθρωπη, έκεΐ 
φαιοπράσινος καί ολίγον υψηλότερα φαιοκύανος έντελώς. Τά 
άπό τών κορυφών του κατερχόμενα νερά έχουν διαυλακώσει 
εδώ καί έκεΐ τάς άποτόμους πλευράς του, α ΐτινες, σκιαζό- 
Ρ·εναι περισσότεοον,άποτελοΰν ηδη μέ την άπέναντι άντανα- 
ϊίλώσαν δύσιν, την ποικιλοτέοαν καί μελαγχολικωτέραν έν- 
ταυτώ άπόχρωσιν τού ίανθους χρώματος. Αί ύψηλ.ότεραι καί 
άπώτεραι κορυφαί χρωματίζονται μέ κυανούν διαυγές χρώμα

ώσεί ό ύπέρ αύτάς ούράνιος θόλος έξηπλου τά  μεγαλοπρεπν) 
κράσπεδα τού γαλανού πέπλου του μέχρις αύτών, ολαι δ ιά 
στικτοι ύπό τών σκοτεινών νεφών, άτινα , ώς έν πενθίμω 
ρασσοφόρων λ.ιτανεία διασχίζουν έλαφρά καί άτμηρη τάς άπε
ράντους τού όρίζοντος έκτάσεις.

ΤΗτο άργά πλέον, ώστε δέν μάς έμενε καιρός νά έπισκε- 
φθώμεν τό έσωτερικόν της μον^ς. Ο ηγούμενος εύγενης καί 
περιποιητικός μάς προσέφερε θαυμασίου μεγέθους καί γλυκυ- 

ητος κεράσια, τών όποιων μόνη η άνάμνησις έγείρει κόσμον 
ολον πόθων κάί άπολαύσεων γευστικών.

Ά λ λ ’ η ώρα παρέρχεται καί μετά μελαγχολίας άπομα- 
κρυνόμεθα της ¿>ραίας έκείνης τοποθεσίας. Ή  κάθοδος διά 
της όμαλης οδού είναι κανονικωτάτη καί οί ΐπποι μας, άνυ- 
πομονούντες καί αύτοί νά έπιστρέψουν, σπεύδουν είς προϋ- 
πάντησίν μας. Η μαγεία της έπιστροφης, μέ τόν δύσαντα 
ηδη ήλιον καί τάς ύπό τό εσπερινόν σκιο'φως διαγραφομένας 
γραμ.μάς, άποτελεΐ μοναδικήν τών οφθαλμών πανηγυριν. Ό  
ούρανός είναι ωραίος, καθαρός ώς κρύσταλλος καί ώσεί άπο- 
πνέων έτι την θερμότητα τ^ς ημέρας. Τό Πηλιον απομακρύ
νεται σοβαρόν, μεγαλοπρεπές καί άπεριττον, άποβαλλον 
ήδη τήν ίανθή χροιάν του καί ώς Πατριάρχης τής Γραφής 
καλυπτόμενον ύπό γλυκυτάτου κυανού χρώματος καλυπτραν.

Ό  άήρ συμπυκνούμενος ήδη ώς έκ τής άποστάσεως π α 
ρεμβάλλεται μεταξύ ήμών καί τούόρους ώσεί άραχνοειδες δια- 
φραγμα, ένώ ή ύπό τούς πόδας μ.ας κατάφυτος πεδιας ά
ποτελεΐ τό κοσμητικόν τής όλης είκόνος έξάρτημα. Έ χει 
καί ή φύσις τούς άριστοκρατικούς τύπους της, μεταξύ τών 
όποιων ό ,τι βλέπω αύτην τήν στιγμήν φέρει τήν σφραγίδα 
ύπερτάτης εύγενείας. Έ φ’ οσον κατερχόμεθα καί ή πλησια- 
ζουσα νύξ σκιάζει έπί μάλλον τόν ορίζοντα, ό όγκος τού Πη
λίου-ομοιάζει άπεράντων διαστάσεων γυναίκα, ής ή πλούσια 
άμαζών σχηματίζει τούς γραφικωτέρους κυματισμούς καί 
τάς μεγαλ.οπρεπεστέρας πτυχάς, άς ήδυνήθη νά συλλαβγ 
ποτέ καλλιτέχνου φαντασία.

Τ Ο  Κ Ρ Ε Α Σ  Ε Ν  Τ ί Ε  Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η ^
Α δύνατον νά περιγράψη τις τήν προσγινομενην βλάβην έν τω πε

πτικοί σωλήνι, όπί> τών δύσπεπτων καί κακής ποιότητος κρεάτων, 
καί τάςζέκ τούτων έπερχομένας^ αδιαθεσίας καί τά  τοζικά συμπτώ 
ματα. Έάν σπανιως έπέρχηται αιφνίδιος θάνατος έκ δηλητηριασεως, 
ού/ ήττον δέν είναι σπάνιον νά έπιβεβαιωθοϋν έντύς τριών ή τεσ- 
σάρων^έβδομάδων είς ανθρώπους βαθμηδόν δηλητηριαζόμενους ΰπδ 
ήλλοιωμένων δηλητηριωδών ουσιών, δυσάρεστα γεγονότα, ανάλογα 
προς τυφοειδή πυρετόν, ή έκδηλώσεις τής μολυσματικής αύτής νόσου. 
Ευνηθέστερον τούτο παρατηρεΐται έν τώ στρατώ, ένθα δεν ευκαιρούν 
γενικώς νά προσέξουν μ ε τ ’ έπιστασίας, τά διαφόρου διαγνωστικού 
υλικά τροφής. “Α λλω ς τε καί οί έμπειρότεροι ιατροί πολλακις α- 
πατώνται. . . .

Τό κρέας, ούτινος ή_κατανάλωσις έδιπλασιάσθη από είκο’ αετίας 
έχει ώς πρώτιστον στοιχεϊον, τούς μυώδεις ιστούς, ουσίαν έξόχως 
κατάλληλον πρός ανασύστασιν τής σαρκός μας, καί άναπλήρωσιν τών 
άναποφεύκτων φθορών του σώματός μας. Τό κρέας τών νεαρών ζώων 
είναι τά μάλλον εύ'πεπτον. ά λ λ ’ ούχί καί τό θρεπτικώτερον ώς υλη.

Ώ ς θρεπτική άξία τά κρέατα κατατάσσονται ουτω : βοός, μοσχα
ριού, χοίρου, άρνίου. ’Ιδού καί τά διάφορα χαρακτηριστικά πρός έξέ- 
τασιν καί άναγνώρισιν τών κρεάτων- Ή  σάρξ του ταύρου παρουσιάζει 
αντανακλάσεις κυανόλευκους : ούδόλως δε ενέχει στίγματα, καί τό
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λίπος αύτοϋ είναι λευκόν καί ξ·ηρ<5ν. Έ άν είναι δύσκολον να διακρίνη 
τις, ’έχων πρό αύτοϋ μεγάλα τεμάχια κρέατος, τό τής άγελάδος από 
τοϋ βοείου, δεν είναι τό ίδιον και διά τα μικρά τεμάχια. Τό λίπος 
του βοδς έχει χρώμα νωποΰ βουτύρου, τό τής άγελάδος δέ είναι λε
πτότερου καί με στίγματα χονδρού λίπους, ατινα εντελώς ελλείπουσιν 
άπδ τοϋ λίπους τοϋ χοίρου καί τοϋ προβάτου.

Κοπτομένου τοϋ καλοϋ κρέατος άποσταλάζεται ζωμός ζωηρού βο
δινού χρώματος. Κρέας μελανόν καί κυλλώδες, τοϋ όποιου τό λίπος 
αποδίδει οσμήν αμμωνίας δυσώδη, είναι έπικινδυνωδέστατον. Τό αυτό 
συμβαίνει καί διά τά ϋδαρά καί ωχρά κρέατα, ισχνά καί αποστά- 
ζοντα. Ά λ λ ω ς  τε δε ή άκεραιότης τών πλευρών καί τοϋ περιτοναίου 
είναι πάντοτε σπουδαία ένδειζις υγείας, Τά μεμολυσμένα κρέατα έ-  
χουσι λίπος πρασινωπόν, καί δυσώδη απόπνοιαν.

Ευχής έργον θά ήτο, νά έπολλαπλασιάζοντο αί ψυχροποιοί έγκαθι- 
δρύσεις εις τά μεγάλα κέντρα, καθόσον διά τής βοήθειας αυτών, θ ’ 
άπέφευγον την φθοράν τών κρεάτων, α'ί'ΐνες συμβαίνουν τόσον ευ
κόλως κατά τάς θυελλώδεις ημέρας καί θά έκανονίζετο ουτω ή λίαν 
έπιβλαβής επιρροή τών κρεωπωλείων.

Ά λ λ ά  τ ί νά εΐπη ’■ις περί τοϋ κρέατος φυματιώντος ζώου ; Η 
χρήσις του ώς τροφή είναι επικίνδυνος ;

Οί πειραμασισταί, δεινοί έξερευνηταί τών μικροβίων, λέγουσι «ναί.» 
Ά λ λ ’ οί πρακτικοί, οί έπιθεωρηταί τών κρεωπωλείων λέγουσιν «όχι.»

Κ αί εις γενικω τάτην φυματίωσιν, τό κρέας δεν περικλείει βακΰλλια 
φυματιώδη, ή εάν έμπεριέχη, ταΰτα είναι ασήμαντα. Διά τοΰτο η 
ασθένεια δεν εμποδίζει τό ζώον νά έχη καλόν εξωτερικόν, και να πα- 
ρουσιάζη μετά τήν σφαγήν όρεκτικώτατον καί νοστιμωτατον κρέας·

Δεν παρέρχεται έτος, καί νά μή λαμβάνωσι μέρος εις τόν γενικόν 
’Αγροτικόν Συναγωνισμόν αγελάδες τηιές ή βόες φυματιώντες. Ειδο' 
εσχάτως ένα τών συγχρόνων αυτών Ά π ιω ν , όστι; ελαβε το βραυείον 
τής παχύτητος νά φθάση εις τό σφαγείον έστεμμενος με ανθη επι 
θριαμβευτικοΰ άρματος, καί μετά τήν σφαγήν να παρουσίαση την γε- 
νικωτέραν φυματίωσιν, ήν άπήντησαν ποτέ εις ζώον. Δεν οφείλουν 
λοιπόν νά φοβώνται πολυ διά τάς τοϋ κίνδυνου κραυγάς, τος όποιας 
εκβάλλουν οί πειραματισταί.

Τό έκ τών φυτατιώντων ζώων κρέας, μη εμπεριεχον λοιπόν βα- 
κύλλια, ούδένα παρουσιάζει κίνδυνον.

Τά κουρασμένα  στήθη μου έχε ι  ν  άποχο ιμησω  
Κ οντά  ς' το μ ν η μ α τ ά χ ι  τον  τό μ ν ή μ α  μου ret, χτ ίσω .  
Έ χει νά 'βρω παρηγορ ιά ,  έχει ν ά  η σ υ χ ά σ ω ,
Τοϋ χόσμου αύτοϋ  τά  β ά σ α ν α  έχει νά τά  ζ εχ άσω .
Έν Γιβυργίίβω -Ελένη £. Φ ωτιά.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ
Χθες τήν εσπέραν έδόθη έν τή  αιθούση τοϋ Παλαιοϋ Βαριετε κ αλ

λιτεχνική έσπερίς υπέρ τής καλλιτεχνιδος δος Αριάδνης Βαλεριαννη.
Τής καλλιτεχνικής ταύτης έσπερίδος μετέσχον η δις Ελβίρα Ζα- 

βιτσάνου, οί κ .κ . Ά ναστασιάδης καί Θεανόπουλος,βαρύτονοι καί οί κ. 
κ. Σάϊλερ, Γουίδας,Βαλεριάννης,Σεράου καί Σπινέλης.Τας έκ τής καλ
λιτεχνικής ταύτης έσπερίδος έντυπώσεις μας εις τό φυλλον τής προσ
εχούς Κυριακής.

ΥΠΕΡ ΤΟΓ ΑΣΓΛΟΪ ΤΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ
Ή  κ. Παναγιωτίτσα Οικονόμου έ; Ά γχ ιάλο υ  20 φρ. χρ.

Σ Τ Μ Β Ο Τ Α Η

Λαμβάνετε τά γεύματά σας μέ καρδίαν έλαφράν καί ευθυμον. Θεω
ρείτε ώς τόν χείριστον τών έχθρών σας παν τό δυνάμενον να ταράςη 
υμάς. Ό  θυμός, ή αγωνία, ό φόβος διακόπτουσιν αυθωρεί τήν λ ε ι
τουργίαν τής πέψεως. Ούδείς δέ κανών τής ποσότητος ή ποιότητος
τών φαγητών είναι παγκοσμίου εφαρμογής, αλλ αί ατομικότητες 
συνήθως αποτελούν τάς έςαιρέσεις. Παν ό,τι αρμόζει ή φαίνεται κα
λόν εις εννέα πρόσωπα, δύναται νά είναι κακόν εις δεκάτην τινα  
άτομικότητα. "Εκαστος οφείλει νά είναι παρατηρητής σώφρων περί

Σ Τ Ο Ν Ο Ι  Μ Η Τ Ρ Ο Σ

’Ό χ ι  !  δεν ήτο χάρη σον, δεν ήτανε π α ιδ ί  σου 
Ή τανε  π .Ιάσμα  τ ούρανον, γ ι α τ ί  κ./αι' ή ψ υ χ ή  σον ;
Τό έ.Ιυπήθ' ή Π αναγ ιά  πον  είδε τή ν  όρφάνια ,
Είδε τή ν  έγχατά,.ίε ιγη τοϋ α στοργον  Π ατέρα ,
Τήν άγχα.Ιχά της άνο ιξε  τό πήρε ( ' τ ά  ουράν ια  
« Κ α ί  σ 'ούπε-«Π αυσε π ιά  μ ή ν  κ.Ιαΐς,ώ δ ύ σ τ υ χη  Μ ητέρα».

Εύμορφο 'τ α ν  σ ά ν  άγγε.Ιος, χα.Ιή μου Π ανα γ ία ,
Γ ια τ ί  μου  τό ¿στέρησες χ είνε ή καρδ ιά  μου  χρύα ;  
'Ήταν γ.Ιυχύ, ή τα ν  χαΛό, αυτό  ήταν ή ζωή μου .
Γ ι'  αύ τό  ενρισχε μ ε ιδ ία μ α  ή δό.Ιχα ή ψνγχ] μου  
Αυτό θοιρονσα χ' εσφ ιγκα  τό  χ έ ρ ι  ς' τήν  καρδ ιά  μου ,  
Αυτό ή τα ν  τής άμο ιρης  μόνη  παρηγορ ιά  μου .

Κ α ί  τώρα που άπ έμ ε ιν α  σέ μαύρη  άπε .Ιπ ισ ία  
Χωρίς ζωή, χω ρ ίς  χ α ρ ά ,  χω ρ ίς  έ.Ιπίδα μ ία ,
Κ α τάδ ικ ο ς  ς' τόν  χόσμ ’ αυτό , θέ να  θρηνώ α ιώ ν ια ,
0 ά  χ.ία ίω  τό π α ιδ ά κ ι  μου  όσα κι άν  ζησω χ ρ ο ν ιά ,
"Ως που  νά  παύσω  νά  ,πονώ, νά π αύση  ή αγω ν ία  
"Ως τιου νά  ε ν ρ ’ ά ν ά π α ν σ ι  σέ τάφου κατο ικ ία .

νήθως 
ν εις 

ατομικότη
τήνΐέκλογήν παντός άρμόζοντος εις τήν ιδιοσυγκρασίαν του, καθόσον 
ε’ις άλλους μέν τά αλκοολικά είναι βλαβερα,εις άλλους δε τα οξεα και 
ενώ τό οςος ανακουφίζει τόν ένα, ή ανθρακική σόδα θεραπεύει τόν 

έτερον.

Ή ίπί τής 6 δ ο 0 Α ι ό λ ο υ  άρ. 43 έγκατασταθεΐσα ήδη γαλλίς ράπτρια 
κ. ΒΑΤΙΠόΝΕ ή πρώτη κόπτρια τή: κ. Bag^iorli Ιργάζετιι μετά καλαισθη
σίας σπανίας καί μέ αληθή Παρισινήν χάριν.

Τά προσωπικόν της εκλεκτόν καί πολυπληθές επιτρέπει όπως πασα παραγ
γελία τελ.ΐται τά/ιστα καί ακριβέστατα, αΐ νέαι δέ έξελθοϋσαι κατ’ αυτός ένδυ- 
μασίαι δ επίσημα διπλωματικά γεύματα ήσαν αληθή [Ιαρισινα ηίοάηββ. Ή 
κ.ΒαΛυηβ συνδιάζε. τήν έπιτυχή και καλλιτεχνικήν εργασίαν μετά τιμών λίαν
συγκαταβατικών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Έ . X. Κόρινθον. Έ λάβετε επιστολήν μου, δ ι’ ής σας Ιγνώ- 

ριζον παραλαβήν ΰμετέρας μετά χρημάτων ; — Καν Μ. Μ Φ. Μη- 
Χόας. ’Επιστολή σας μετά δρ. 1 0 καί έπιστραφεισών αποδείξεων έλή- 
φθη. Εύχαριστοϋμεν θερμώς δ ι’ εύγενή φροντίδα. ‘ Η κ. Μ. Α  Φ. 
έπέστρεψεν εις Μηλέας ; Έ άν όχι τό ταχυδρομείον κρατεί τό φύλλον 
τ η ς ;  Θά μέ ύποχρεώσητε, Ιάν έξετάσητε.— Κον Ί .  Κ . ΚαβάΛΛαν. 
Άπείρως σας εύχαριστοϋμεν, δ ι’ ήν κατεβάλετε εύγενή ^φροντίδα. 
Χρήματα έλήφθησαν. — Καν Δ. Μ. 'Αθήνας. Διά χορόν ευεργετικόν 
δέν επιβάλλεται ή τυπ ική περί τήν ενδυμασίαν πολυτέλεια τών μεγά
λων καί επισήμων χορών. Διά δεσποινίδα, άνοικτοΰ χρώματος φουλαρ 
είναι καταλληλότατον.— Δα Β .Τ ζ.Πάτρας. Ά φ ο ΰ  δέν κατώρθωσα, ώς 
έπόθουν καί ήλπ ιζα νά έλθω κατά τόν παρελθ. μήνα, σάς έγραψα 
προχθές, άποστέλλουσα πάσαν σχετικήν όδηγίαν.—  Δα Α.Χ.Σονάινα. 
’Επιστολή σας μετά συναλλαγματικής έξ 81 φρ. χρ. έλήφθη. Θερ- 
μάς εύχαριστίας δι’ εύγενή φροντίδα. Γράφομεν.— Καν Π. Γ. Βατούμ. 
Εύγνωμονώ δΓ εύγενή προθυμίαν. ’Αναμένω εύχαρίστως ένεργείας 
σας. —Καν Μ. Κ. ΤρίχχαΧα. Κ αλή επιστολή σας μετά δρ 35 έλή
φθη Πολλάς καί θερμοτάτας εύ/αριστίας δΓ εύγενή φροντίδα είσπρά- 
ξεως καί εγγραφήν νέας συνδρομητρίας. — Κον Ν. Κ. Γ . Σαμψονντα. 
Ε πιστολή  σας έλήφθη ώς καί φρ. χρ 92 . Θερμοτάτας καί πολλάς 
ευχαριστίας δι’ εύγενή φοοντίδα — Κον Ν Γ. .Γανια. Θερμοτατας 
ευχαριστίας δ ιη ν  καταβάλλετε εύγενή φροντίδα καί μυριάκις συγγνώ- 
μη'ν δΓ άνιαράν μέριμναν. — Κον Ν. Γ1. Βατού,«. Έ λήφθη καί υπό
λοιπον έκ φρ. 34 . Κ αί πάλιν θερμοτάτας εύχαριστίας. Φύλλον άπο·
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στέλλομεν εις Κ αλλίπολιν.— Κον Λ . X . I. Ζαγαζιχ.  Μήπως ύπάρχη 
εκεί καί άλλη οικογένεια, φέρουσα τό ό’νομα αύτό ; Διότι τό φύλλον 
άποστέλλεται τακτικώς — Κον. Γ. A . ΒΆ.Ιον. Συνδρομή κ. Ζ .Γ .Κ . 
έλήφθη. Ά πόδειςις άποστέλλεται. Εύχαριστοΰμ,εν. — Δα Α. Π. Οί. 
ΚαΛάμας.  Φύλλα άποστέλλονται αύτόσε — Καν Ε. Τσ Πάτρας 
Συνδρομή έλήφθη Εύχαριστοϋμεν. Φύλλα άποσ_έλλονται — Καν 
Α· Α· Βλ. ΛιβερπονΑ. Καθυστεοούμεναι συνδρομαί έλήφθησαν. Ευ- 
χαριστοϋμεν. — Κον. Στ. Σ. Τονρνο  -  ΜαγονρέΑι.  Επιστολή σας 
έλήφθη καί μέ ένέβαλεν εις μελαγχολικάς σκέψεις. Έ άν διά πρώτην 
φοράν σάς παρουσιάζηται τοιαύτη αφορμή άπογοητεύσεως, τ ί  να ειπω 
λοιπόν έ γ ώ ; Πάσαν σχετικήν ζημίαν περάσατε εις λ]σμόν μου, ώ; 
είναι δίκαιον. Φρ. χρ. 90 έλήφθησαν. Γράφω εκτενή έπιστολήν — 
Kay Ε, Ρ. Γύθειον.  Πολύ ατελές Έ πειτα καί δέν γνωρίζομεν την 
γράφουσαν. —  Κον Στ. Β ’Αλεξάνδρε ι αν .  Συναλλαγματική έκ φρ. 
280 μ ετ ’ έπιστολής σας έλήφθη Έ πιστώσαμεν τήν μερίδα σας. Ε 
πισπεύσατε είσπραςιν πάντων τών ΰπολειπομένων. —  όα Δ. E. Man 
ehester. Νομίζω ότι ή έν λόγω κυρία μένει έπί τής όδοΰ Πανεπιστη
μίου. "Οπωςδήποτε θά έχετε ταχυδρομικούς ακριβή διεύθυνσίν τ η ς .—  
Δα. Χρ. Λ . ΚαΛάμας.  Λρ. 10 έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν. — Καν 
Κ. Μ. Σ. Πάτρας.  *Η επιστολή σας μέ συνεκίνησε Σάς εύχαριστώ  
δι’ ένθουσιώδεις κρίσεις. Γράφω. — Δας Μ Κ\τοΛιν.  "Ο,τι ζη :ή τε  
αδύνατον. Είναι άνά·<κη πλήρης τετραετής φοίτησις καί έτησία έπί 
πλέον προπαρασκευή οπως λάβητε πτυχίον τοϋ έδώ Πανεπιστημίου. 
Εύρωπαϊκοΰ δέ άπαιτοΰνται πολλαί διατυπώσεις καί πολυετής μελέτη  
καί συνεχής φοίτησις. — Κον Ο Π. Δ. "Ύδραν.  Συνδρομή σας έόή- 
φθη Εύχαριστοϋμεν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.

Π ρ ο ς  τ ά ς  α ν χ γ ν ω σ τ ρ έ α ς  μ -χς
Επεσκέψθημεν κκί ημείς το έπιπλοποιεΐον ή μ αλλ, ον τό 

λεπτουργεΐον τοΰ κ. Α .λ ο λ ο υ ά τ ο ο υ ,  έπί τής όδοΰ Οφθαλ
μιατρείου Άρ 3 —  παρά τόν Ά γ . Γεώργιον, όρμ,ηθεΐσαι έκ 
δύο ωραίων έπ ίπλω ν, άτινα εΐ'δομεν έκτεθειμένα εις τήν έν 
τω Ζαππείω Μεγάρω Έκθεσιν τ-ος Βιοτεχνικής 'Εταιρείας.

’Αληθώς ή Ελληνική λεπτουργική έποιήσατο έσχάτως 
καταπληκτικής προόδους. ’Εάν δέ κρίνωμεν αυτήν έκ τής 
κομψότητας καί τής καλαισθησίας τών καλλιτεχνικών γρα
φείων καί έρμαοίων καί βιβλιοθηκών καί εδρών παντός ουθμοΰ 
καί έποχής, παντός σχήματος καί διακοσμήσεως, ά έθαυ- 
μ.άσαμεν έν το) καλλιτεχνικό) έργοστασίω τοΰ κ.. Σ αΛ ο ν- 
{{τροιτ, άποφαινόμεθα άδιστάκτως δτι προήχθη δσον καί ή 
έν Ευρώπη τέχνη, ής κα τ’ ούδέν ύπολ.είπεται.

Ούτω γνωρίζομεν οικογένειας, αΐτινες ολόκληρον τήν έπί-

π λ ω σ ιν  τ ώ ν  ύ π ν ο δ ω μ α τ ίω ν , το ϋ  ε σ τ ια το ρ ίο υ , το υ  γρ αφ είο υ  
κ α ί τ ώ ν  α ιθο υσ ώ ν  τ ω ν  έπ ρ ομ ηθεύθη σα ν, ά λ λ α ι  ρυθμοϋ Λ ο υ 
δοβίκου X V  κ α ί  ά λ Α α ι ϋβ ιΐΗ ί.Ί ίκ η ο β ί έκ το ϋ  έ π ιπ λ ο π ω λ ε ίο υ  
το ύ το υ , τ ο ΰ  μ ο να δ ικ ο ϋ  έπ ίσ η ς  κ α ί δ ιά  τ ά  κ α θ ίσ μ .α τα  το ϋ  
’Α γ γ λ ικ ο ύ  συρμοΰ, τ ά  ο π ο ία  τόσον δ εξ ιώ ς  κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε ι  κ α ί  
δ ιά  τ ά  ό π ο ια  έ'χει ιδ ια ιτ έ ρ α ν  έ π ιτ η δ ε ιό τ η τ α  Ό  κ. Σ α- 
λ ο ν Λ τ ο ο ς  α ν α λ α μ β ά ν ε ι  έρ γ ο λ α β ικ ώ ς  ολόκληρον τ ή ν  κ α λ 
λ ιτ ε χ ν ικ ή ν  λ ε π τ ο υ ρ γ ικ ή ν  έ π ίπ λ ω σ ιν  π ά σ η ς  "νέας ο ικ ία ς , ε ίτ ε  
εν τ ή  πρω τευουσγ ι, εί'τε έν τ α ις  έπ α ρ χ ία ις  ε ις τ ιμ ά ς  έ ζ α ιρ ε -  
τ ικ ώ ς  σ υ γ κ α τ α β α τ ικ ή ς .

κ αΤ αιτηιυια  κ ο γ ρ λ ιμ π ι δ η
Ό χειμών είναι ή κ α τ ’ έςοχήν έποχή τών παστών κρεάτων, τών 

χοιρυμηρίων καί τών πολυποίκιλων άλλάντων. Έκτος τοΰ ότι διεγεί
ρουν τήν ορεξιν, είναι ταυτοχρόνως καί θερμαντική καί έξόχως θρε
πτική δια τόν χειμώνα ή κατανάλωσις τών χοιρομηρίων καί άλλάντων.

Εν Γερμανίφ όλόκληρον πρόγευμα άποτελεΐται άποκλειστικώς υπό 
χοιρομηρίων καί άλλάντων. Παρ’ήμ ϊν ή βιομηχανία αυτη άνεπτύχθη  
τελείως, τό έπί τής όδοΰ δέ Αιόλου άπέναντι Φυτογραφείου Παντζο- 
πούλου Άλλαντοπωλεΐον τοϋ κ. Κουρλεμπίδου δύναται νά συνα- 
γωνισθή μέ τά τελειότερα τοιαϋτα έν Ευρώπη.

Εκτός τής μ εγάλης καταναλώσεως,ήν κάμνει έν τή πρωτευούση, 
εχει διοργανώσει καί πλήρη υπηρεσίαν πρός άποστολήν τών άλλάντων 
του εις τας έπαρχίας καί εις τάς άπωτάτας έτι. Μετά τών άλλάντων 
πάσα οικοδέσπ οινα δύναται νά προμηθευθή συγχρόνως δλα τά έδώ— 
διμα, από τοϋ καφέ τής Μόκκας καί τής σακχάρεως μέχρι τών έκ- 
λεκτοτάτων οσπρίων καί όρυζίων καί παστών καί χαβιαρίων.

Τά βούτυρα δέ και τά κονιάκ καί ολα τά ήδύσοτα έν γένει είναι 
αρίστης ποιότητος. ή ΰπηοεσία ποόθυμιο: καί τά 3ίοη ανεπίληπτα

ΠΑΝΑΘΗΝΑ10Ν
Ε πειδή αί κυρίαι δέν πρέπει νά μεριμνώμεν μόνον διά τά  τοΰ καλ

λωπισμού μας. άλλ ’ ιδιαίτατα καί διά τό οίκοκυρίό μας, ή συνεργά- 
τις μας, προς ήν ανεθέσαμεν τήν εντολήν νά συνιστφ τά διά πάσαν 
προμήθειαν αριστα τών καταστημάτω ν, έπεσκέφθη καί τό έπί τής  
όδοΰ ΚοΑοχοτρωνη κα ί Λέχα άριθ. 22 Μακαρονοποιείον Παναθήναιον 
τοΰ κ. Παπαδημητριού, ενώ υπάρχει μεγάλη συλλογή παστών Ι τ α 
λικών καί εγχωρίων, πρώτιστης ποιότητος, έν γένει δέ π ά ν α  τά  είδη 
τοΰ έδωδιμοπωλείου εις ποιότητας έκλεκτάς καί εις τιμάς έξαιρετικώς 
ευθηνάς Τόσον δέ τό κατάστημα τοΰτο είναι περιποιημένον καί εύ- 
πρεπές καί τόσον ή υπηρεσία του τα κτ ική , ωστε πάσα κυρία δύναται 
αυτοπροσώπως να κάμη τάς αγοράς της, άκριβώς ώς πράττει διά τά  
λοιπά έμπορικά καταστήματα.

24 H E N R I  G R E V I L L E
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— Asv εΐξεύρομεν νά διχβάζ'ομεν,^είπεν, άλλ* αφού τό λέγετε, τούτο άρ- 
χεΐ . . . .

— Ά λ λ ’ lav ή6έλατε νά κακοποιήσετε, ‘την Ροζαλίβν, ειπιν ή γραΐα όι 
ησν^ωτέρας φωνής, δέν θα σας έλεγα που είναι, διότι έχει τό μυαλό ολίγον 
«δυνατόν, χωρίς να είναι κακή. Κυρι'ακεται τώρα εις τό χωρίον Mont-Saint- 
Michel, εις τό παλαιόν σπίτι τής μάμμης της, τό όποιον ¿κληρονόμησε πρό 
ολίγου καιρού. Είμπορεΐτε νά γράψητβ* τό σπίτι της ε̂Τναι απέναντι τής ενο- 
ριαχής εκκλησίας, άλλ’ είναι μακράν| τό Mont-Saint-Michel.
 ̂ Ό  Benoist Ιλαβεν αυθβντικώς τόν βραχίονα τής Έστέλλας, διεπέρασεν 

«υτόν υπό τόν ιδιχόν του, φοβούμενος μή 1'δη αυτήν |πίπτουσαν, ηύχαρίστησε 
τους καλούς και απλοϊκούς εκείνβυς ά/θρώπους,'¿ζήτησε παρ’ αυτών συγγνώ
μην κ«ι άνεχώρησαν.

,Εβάδιζον ουτω σιωπηλοί μέχοι τού ξενοδοχείου και εκεΐ εν τή κυανή αι
θούση ή Έστέλλα άφέθη νοΓπέση ε’πί civo; κλιντήρος,κατάκωπος και έξησθενη- 
μένη ύπο τή; συγκινήσεω .

— Εχετε ανάγκην άναταύσεω,; τή είπ=ν ό Θεόδωρος,ε:οιμος νά ε’ξέλθη.
[ Αλλ* ή Έστέλλα, συνελθούσα αΓφνης, προσεβλ£ψ:ν αυτόν και μετά μεγάλης

*πο?®οΐ5τιχόιητος : ’ Ας άναχωρήσωμεν, άπήντησεν έντόνως, τήν Ισπέραν 
•οτην,ιι δυνατόν, έάν υπάρ/η τραΐνον διά τό Mont Saint-Michel, ινα μή 
λαδουν καιρόν και ειδοποιήσουν τήν Ροζαλίαν, ήτις θα έκρύπτετο. Είμαι βε-

βαιοτάτη τώρα, ότιΓ έπετέλεϊέ τι φρικώδες και δέν θά κοιμηθώ πρ\ν κατορ
θώσω νά τήν έπανεύρω.

— ’Έστω, άπεκρίθη άπλούστατα ό Ββηοΐεί, έξελθών, Γνα έτοιμάση τά τής 
άναχωρήσεως.

Τό τραΐνον μετέφερεν περι τό λυκόφως τήν Έστέλλαν μετά τού φίλου της, 
μόνους εντός διαμερίσματος πρώτης θέσεως. Μόνοι, άληθώς μόνοι, διά πρώ
την φοράν, αφ ’ ής συνεκοινώ^ησαν τόν άμοιβαΐον ’έρωτά των, καθήμενοι άπέ- 
ναντι αλλήλων ή νεαρά γυνή, μέ τήν κεφαλήν ε’ρριμμένην όπισθεν, προσπα
θούσα να κοιμηθή και εκείνος θεωρών αυτήν άκαταπαύστως μέ βλέμμα πλήρες 
τρυφερωτάτης στοργής. Μετ’ ολίγον ή Έστέλλα ήνοιξε τους οφθαλμούς και 
Ιπεχείρησε νά όμιλήση εις τόν Θεόδωρον, άλλ’ ό θόρυβος τής αμαξοστοιχίας 
ή ».πόδιζε πάσαν μεταξύ των συνεννόησιν. "Οθεν άφήσας τήν θέσιν του έκάθησε 
παραπλεύρως αυτής και άμφότεροι σιωπηλοί παρετήρουν διά τού άνοικτού 
παραθύρου τάς Βρεττανικάς τοποθεσίας τά δάση και τους χέρσους άγοούς 
ένθα έβασκον ποίμνια, αμυδρώς φωτιζόμενοι υπό τού πρώτου τετάρτου τής σε
λήνης.

'Η εαρινή τού^άέρος θωπε:« έπ)ήρου τάς ψυ/άς αυτών άρρήτου θελγήτρου, 
χαμοδενδρα δέ και σπαρτοί, άνθισμένοι ε’ισέτι, έλαμπον ώς μεγάλοι χρυσοί 
σωροί υπό τό αβέβαιον εκείνο σεληναΐον φώς, και ή πέριξ φύσις έφαίνετο κοι- 
μωμένη σεμνώς, ώς νεόνυμφος περιοεβλημένη εισέτι τόν νυμφικόν πέπλον της.

ι Η Έστέλλα εθεώρει Ιαυτήν όμοίαν. Ή ψυχή της άπηλλάγη άπό δρυμέος 
γειμώνος* ό,τι και άν συνέβαινε του )οιπού, ήγάπα, ήγαπάτο και ούδβις ήδύ- 
νατο νά τή αφαιρέση τόν πλούτον εκείνον, όστις εθάμβου αυτήν. Λικνιζομένη 
υπό τής άπαύστου κινήσεως τού τραίνου, ησθάνετο Ιαυτήν φερομένην εις σητ- 
μεΐον,όπ.ρ δέν ήτο τό τού Μοηϊ-8&ίαΝΜιθ1ΐβ1, άλλά τού έρωτος* και τό ση- 
μειον τούτο δέν τό ¿φοβείτο. *0 γάμος αύτήςηδύνατο ν ’ άναβληθή μέχρις άπω- 
τάτου μέλλοντος, ουδόλως ¿φρόντιζε περι τούτου, αίσθανομένη ότι επροστα-
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Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

Τ Η Σ  “ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν , ,
Ε Τ Ο Ϊ  Θ.

'Ωπαϊον, κομψόν, ποικίλον, πάντοτε πιστόν εις τό αρχικόν πρόγραμμα του, του να συνδυα,ν) το τερπνόν μ ε.α  .̂ ου 
ωφελίμου καί τό φιλολογικόν μετά του πρακτικού μέρους, έ κ ^ ε τ α ι  καί κατά τό έ'τος τούτο τό Ι ϊμ ε ο ο ?  ο γ ιο ν  τ η ς

ΰλης θά άποβγ καί πάλιν ο αχώριστος σύντροφος καί

ωφελίμου καί τό φιλολογ 
« ’ Κ ψ ϊΐμ . τ ω ν  ίν ν ο χ ώ ν »

Μέ πολλούς νεωτερισμούς περί την εκλογήν και
I.- ^ι^η^ηνι,νπ^ ρντουδ)’

ί ^ιαίρεσιν ττίς

με πολ- 
άσνις φυ- 

καλλονών καί

των είνι
^Οσαι δέ σπεύσουν νά μας έγγράψουν 20 συνόρορητρ ια ς  καί μ.ζς προπληρώσω« 

ρολόγιον δωρεάν, μετ’ αύτου δε καί χαΛ .Ι ιτεχν ιχον τ ι άντιχει/ιενον  εις ενθψ.ισιν.  ̂  ̂ ^
Τό Ήμερολόνιόν αας θά έκδοθη ήριθμημένον  διά πάσας δσαι θά. προκαταβάλουν τό άντιτιμον.
Εϊχοσι ά ρ ιθρο ί  θά κερδίζουν. Έ κ τούτων ο£ 10 άνά εν καλλιτεχνικόν άντικείμενον και οί άλλοι 10 

^ρομνιν εις την « Εφημ. των Κυριών» ?1 ανα εν βιβλιον.

“ ΠΙΑΟΠΟΙΕΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΓΠΟΑΗΙΑΤΟΠΟΙΕΜ 

ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

άνα μιαν συν-

I . Τ Σ Α Μ Η

Όόοι: Γεωργίου Σζ*νοου.

Δέρματα εκλεκτά, τέχνη καί καλλαισθησια ευρωπαϊκή, τι- 
μαί λογικαί κατέστησαν το υποδηματοποιεΐον Τσαμη το κατ 
έξοχην εύνοούμενον των κυριών και αυτής της Β. Αυλής. ^0 
κ. Τσάμης είναι διά την Έ λλαδα οτι ο Παρισινός Ρίπιιθ δια 
την Γαλλίαν.

Θ Ε Α Ν Ο Υ Σ  Δ Α Μ Α Λ Α

Γωνία  ΜητροπόΛεως χα ί όόοΰ Ερριοΰ

Μεγάλη συλλογή ωραίων πίλων γυναικείων, μετα πολλών υποδει
γμάτων Παρισινών. ‘Υ λ ικά  έξαιρετικώς έκλεκτής ποιάτητος, έκ τών 
μεγαλητέρων Παρισινών καταστημάτων καί καλαισθησία θαυμαστή.

Πασα παραγγελία έκτελεϊται μετά μεγάλης ταχυτητος καί προθυ
μίας, καί εις τιμάς εντελώς έξαιρετικάς. Γίνονται παραγγελίαι καί εκ 
τών έπαρχιών

τεύετο, ήγαπάιο. Τάς ταραγάς τοϋ παρελθόντος διεθέηθη γαλήνη, ήν ουδεμία 
προσδοκία φρικώδους τινός άνακαλόψ,ως ήδύνατο να συγκλονίση.

Ό  Βρ.ιΐοΐεΐ ¿μάντευε συγκεχυμένοι; ται σκέψεις της, τοσουτον διέβλεπεν 
αόΤάς Οψηλάς καί ίεράς. ’Από καιροϋ δ ’ εις καιρόν άντήλλασσον μειδιώντες
£ν βλέμμα καί έπανέπιπτον εις τούς ρεμβασοοός των^ > _ >

ΕΓς τ ι ν α  σ τ α θ μ ό ν , δροσερός ά ή ρ , ε ισ ε λ θ ω ν  α π ό  τη ς  α ν ο ιχ τή ς  θ υρ ίό ο τ, ερ ρ ι—

πισε τό ποόσωπον τής Έστέλλας, ήτις εγερθοΐσα Ιστέναξε βαθέως, και παρε-
χ ήρ ει μ α κ ρ ά ν . Ή  α μ α ξ ο σ τ ο ιχ ία  έκ ιν ή θ η  εκ νέου β ρ α δ έ ο ς , ό ξε ΐς  τ ιν ε ς  σ υ ρ ιγ -

μοί έφθασαν μέγρι τών ώτων τ>]ς και μετ ολίγον οεν ηκουετο πλέον ειμη ο
κανονικός τριγμός τών ανασειομένων βχγονίων επι των σιδηρών ραοΟων. Η
Έστέλλα έστράφη και ειδε τόν ΒβηοΪΒί,τείνοντα αυτή άμφοτέρας τάς χεΐςας,
επι τών δποίων έθηκε τάς ΐδικάς της, έν ταραχή άναμίκτω μεθ’ ΰψίσιης εό-
δαιμονίας. _ < β

  Μ ο: ανήκετε, Έσπέλλα, τή έλεγε χαμηλοφώνως, κρατών τάς υποτρε-
μούσας αυτής γεΐρας, ύπέφερα γάριν ύμων πλειοτερον η οσον υπεφέρετε σεις 
δι’ εμέ, διότι εγώ σάς εμίσουν, Ινώ σεις δεν δύνασθε ώς Ιχ τής άγαθοτητος 
σας νά μισήτε! Σάς Ιμίσησα νομίζω, από τής ημέρας του γάμου σας, και 
Ινόσω ό Ραϋμόνδος μοι ώμίλει περι υμών, την ημέραν εκείνην, ήχουον αυτόν 
μετά τίνος προκαταλήψ-ως, προσπαθών νά τον πιστεύσω τυφλόν εξ έρωτος.

Ά λλα  πρός στιγμήν, παραβιάσας τά πραγματικά αισθήματα μου,διενοήθην. 
Θά ητο μέγα κρίμα, εάν τά δύο ταΰτα θελκτικά πλάσματα δεν εύτυχήσωσιν 
ό εις διά του άλλου. Κατόπιν δμως Ιπανήλθον καί πάλιν αί καχαι σ<έψεις 
μου και ηύχόμην την δυστυχίαν σας ! Ά λλ  * ο:αν ειΟον τόν Ραύμονόον νε
κρόν γαμαί, — τολμώ μόλις νά σάς τό ειπω —αγνοώ, εάν εις την θλίψιν μου
δεν άνεμιγνύετο και ποία τις άνακούφισις................Να/, Εστέλλα, εσκέφθην
στιγμάς τινας κατόπιν τού δυστυχήματος, ότι τέλος δέν θά ανήκετε εις αυτόν,
και επειθόμην ότι ένστικτος άντιπάθεια με ώθει εις τάς σκέψεις ταύτας.

Ηύχόμην την δυστυχίαν σας, αφού και εντός μου σάς κατεΟΐκαςον ! Μει
διάτε ! αντί νά μέ άπωθήτε ! Εννοήσατε ότι μισών υμάς σάς Ιλάτρευον ; 

’Εκείνη παρετήρει αυτόν μέ οφθαλμούς πλήρεις δακρύων, Ινώ βραδυπο-

ρούσα ή τών χωρίων άμαξοστοιγία έβαινε πάντοτε διά τών Βρεττανικών πε
διάδων, και ό ουρανός εξηκολούθει νά 1/η τό λευκόφαιον εκείνο χρώμα, τό 
ϊδιάζον εις τάς γειτνιαζούσας πρός την θάλασσαν γώοα;.— Ο Θεοοωρος Ιςη- 
κολούθησε : Να σάς ήγάπων ; ώ ! ή ιδέα αϋτη δέν ηόύνατο νά εμφωλευση εις 
τόν νούν μου, διότι θα ήτο αληθής τρέλλα ! Αλλά ποσον σάς Ιμίσουν ! Ε- 
πρεπεν ανυπερθέτως νά εξηγήσω Ιμαυτω διατι ουΟε στιγμήν απεμακρυνεσθε 
τής διανοίας μου και Ιδικαιολογνύμην λέγων ότι ενεκα τής φιλίας μου πρός 
τόν Ραυμόνδον έθεώρουν καθήκον απαραίτητον νά σάς παρακολουθώ, ευρίσκων 
εις τούτο χαιρέκακον εύχαρίστησιν και δριμεΐαν ήδυπάθειαν, ήν ουδε νά ®αν- 
τασθήτε δύνασθε ............

Ή Έστέλ/α^έξακολουθητικώς προαβλέπουσα αυτόν ύπεμειδία μετ’ άπερι- 
γράπτου και βχθείας εμπιστοσύνης. Πόσον θά την ήγάπα, διενοεΐτο.

— Είξεύρετε, Ιπχνέλαβε, πώς ήννόησα ότι σά' ήγάπων ; Ή μήτηρ μου 
μοι τό Ιξήγησε* θά την γνο^ρίσητε, Έστέλλα, διότι δέν έχετε καλλιτέραν φί
λην. Άφ* ής ημέρας τή διετύπωσα τάς καθ’ υμών Οπονοίας μου, δέν έπαυσε 
νά σάς ύπερασπίζηται. ΤΑ ! ό εάκελλο; ούτος . . . .  Πόσας τύψεις συνειοοτος 
και θλίψεις μοι φέρε ι ! . . μέ συνεβούλευσε νά σάς εγχειρίσω αυτόν από τής
πρώτης ημέρας και εάν ήκολούθουν την συμβουλήν της, άπό πολλάς θλίψεις 
θά σας ειχον απαλλάξει. Ά λ λ ’ ήσθανόμην άορίστως ότι, Ιάν σάς παρέδιδον 
αυτόν, δέν θά ειχον αιτίαν τού λοιπού νά σάς παρακολουθώ, νά σάς σκέπτω- 
μαι δι’ δληι τής ημέρας και κατά πάσαν ώραν . . . .  ’Ήμην τυφλός . . . .  
καί τρελλός —σάς προεΐπον, σάς έμίσουν και σάς Ιλάτρευον, Έστέλλα !

Ή ημέρα τής αύ'ριον, είπε, θα φέρη Γσως ύμΐν μερίμνας δι’ δλον τόν 
βίον σας· θά σά; άναμίξη Γσως ε̂ίς σφάλαά τι, ή εις έγκλημα ! και δέν θά Ιπα- 
νεύρητε Ιαυτήν, όπο;α ειτθε κατά την στιγμήν ταύτην* Γσως τά εξελιχθησό-
μενα συμβάντα άφήσωσιν ύμ ν̂ ανεξάλειπτα Γχνη...................Προ τής στιγμής
εκείνης, Ιπιθυμώ νά σάς ε’Γπω, ώς και είς τό μέλλον θά σάς Ιπαναλαμβάνω, 
ό,τιδήποτε και άν συμβή : σάς αγαπώ, έχω εμπιστοσύνην, και θά γείνητε σύ
ζυγός μου . . . .  (ακολουθεί)


