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Έν τφ  Έξωτερικφ δέ παρ ’ άπαΟι τοϊς 
άντιπροόώποις Λμών.

Σώματα πλήρη του α ', β ', γ ' ,  δ ', ε ' ,  και ς '  Ιτους ευρίσχονται 
π αρ ’ ήμ ΐν και παρ ’ απασι τοϊς άντιπροσώποις ήμώ ν.
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δέν έπιστρε’φονται. — ’Ανυ- ' 
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Αί μεταδάλλουσαι διεύθυν- Λ 
σιν οφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςΙκτύπωσιν νέας ταινίας.
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Τί θέλομεν δια τας Έ λλη ν ί ας. —Λουδοβίκος Παστέρ Δ ', (ύπδ κ. 

Ά ν ν η ς  Σερουΐου).— Γαλήνη μετά τρυχυμίαν (ύπό κ. "Ελένης Γεωρ- 
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ΤΙ ΘΕΑΟΜΕΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ
Έ κ τών γνωμών καί τών ιδεών, α ΐτινες κ α τ ’ αύτάς διε- 

σταυρώθησαν καί παρ’ ήμϊν περί τής φύσεως καί του προορι
σμού τής γύνα.ικο'ς, έκ τών σκέψεων ας Έλληνίδες τινές διά 
τής δημοσιότητος διεκήρυξαν, έν απελπιστικόν εξάγετα ι συμ
πέρασμα : Ό τ ι μεθ’ όλα τά  παθήματα μας, μεθ ’ όλην τήν 
σύγχρονον μο'ρφωσίν μας, μεθ’ όλας τάς νεωτεριστικά; ιδέας, 
αίτινες κυκλοφορούν άνά τόν ορίζοντα, μεθ’ ολην τήν απαν
ταχού δράσιν τών απανταχού ομοφύλων, ή Έ λληνίς κατά 
μέγα μέρος εξακολουθεί νά μένν) Ά να το λ ϊτ ις , ώς άλλως -τήν 
εχαρακτήρισαν πάντες οί ξένοι,οί περί αυτής κατόπιν επιτό
πιων μελετών γράψαντες.

Τ ό ά ο Ι ο β ί η Γ η ί θ η Ι β ,  τό νά ζώμεν άνευ φροντίδων 
*κί μεριμνών είναι τό έμβλημα καί ονειροπόλημα μεγάλης με- 
ριδος έξ ήμών.Διότι όπισθεν τής στερεοτύπου και πομπώδους 
φράσεως ή γ υνή  πρέπε ι μόνον  νά  δρα έν τω οΐχω κρύπτεται 
V εξευτελιστική δυστυχώς ιδέα : ή γ υνή  δέν  πρέπε ι νά  δρα
πουθενά .

Καί'έρωτώμεν : αί Έ λληνίδες έδρασαν ναι ή όχι μέχρι 
σήμερον έν τώ  οί'κω ; Καί ή τοιαύτη δράσίς των ποια έπέφε- 
ρεν αποτελέσματα καί είς τ ί  συνοψίζεται ; Είς τό νά έπι-

στατοΰν, όπως τό φαγητόν είναι εγκαίρως έτοιμον και γ ευ 
στικόν, όπως παν πράγμα είναι είς τήν θέσιν του, όπως ή 
τάξις καί ή καθαριότης βασιλεύ-/) παντού έν τω  οί'κω.

Ά λ λ ’ oía δήποτε οίκονόυ.ος,πληρωνομένη αντί δρ. εξήκοντα 
τόν μήνα, δύναται χωρίς νά είναι οικοδέσποινα και σύζυγος 
καί μήτηρ τέκνων νά έκτελέστι πολύ τακτικώτερον, πολύ τυ- 
πικώτερον καί μεθοδικώτερον τό καθήκον τούτο, όπισθεν του 
οποίου αί Έλληνίδες μας όχυρουνται, ώς στρατηγοί όπισθεν 
τής πανοπλίας τω ν.

Θά παρεδεχόμεθα τήν αποκλειστικήν καί ευεργετικήν δρά- 
σίν των έν τώ οί'κω, έάν άπό τής μιας ήμερας έως τήν άλλην 
έβλέπομεν έκδιωκομένας δλας τάς μαγείρισσας καί θαλαμη
πόλους, πλυντρίας καί σιδηρωτρίας, τροφούς καί παιδα
γωγούς ξένας, ραπτρίας καί μοδίστριας, δλον αυτόν τόν 
συρφετόν τών μισθωτών ανθρώπων. Έ άν μητερες καί θυ
γατέρες κατένεμον μ.εταξύ των τήν έργασίαν του οίκου· έάν 
ήρημοΰντο αί οδοί Έρμου καί Σταδίου έκ του πλημμυροΰντος 
αύτάς άνά πάσαν ώραν γυναικείου πληθυσμού- έάν ή μεταξα 
καί τό βελοΰδον άντικαθιστώντο ύπό βαμβακερών εύθηνών 
υφασμάτων- έάν τά  διά τόν στολισμόν γυναικεία είδη άπε - 
τελούν βιομ.ηχανίαν οικιακήν- έάν αί δαπανώμεναι ώραι είς 
flirt καί είς άνάγνωσιν ανουσίων μυθιστορημάτων κατηναλι- 
σκοντο είς τήν κα τ ’ οικον ύπ’ αύτών τών μ.ητέρων καί αδελ
φών έκπαίδευσιν τών τέκνων. Τότε βεβαίως θά έξυμνουμεν 
καί ημείς τήν τοιαύτην τής γυναικός δράσιν καί ούδεν πλέον 
αυτής ήθέλομεν έπιζητήσει.

Ά λ λ ’ έπειδή, έκτος εύαριθμοτάτων έξαιρέσεων, όλως διό
λου τό έναντίον συμβαίνει, έπειδή βλέπομεν τήν νεαν γενεάν, 
διαδεχομένην τήν παλαιάν ύπό τούς αυτούς καί χειρονας 
όρους τής γυναικείας! απραξίας καί αναλγησίας καί έντός του 
οίκου καί έκτος αυτού, διά τούτο νομίζομεν' ότι πρέπει νά 
πεισθή ή γυνή περί τής ατομικής πρώτιστα αξίας καί χρησι-
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μότητός της, περί της έν Γσγ, μοίρα ικανότητάς της προς τον 
άνδοα, παρ’ ου τά πάντα συνείθισε να προσδοκά.

Πρέπει νά έννοήσνι ότι ό Θεός την επροίκισε με νοϋν έξ 
ίσου επιδεκτικόν μορφώσεως πρός τόν ανδρικόν και έξ ί'σου 
παραγωγικόν ώς τόν εκείνου. Ό τ ι αί χεϊρές της δεν έπλά- 
σθησαν μόνον ΐνα φέρωσι -χρυσούς και έκ πολίτικων λίθων κρί
κου:, διά του ίδρωτας άλλων αποκτώμενους, άλλ’ ΐνα έργά- 
ζωνται καί άποδίδωσιν όχι ¡κονον οσων αυτα ι έχουν αναγκην, 
άλλα καί όσων δύνανται νά δημιουργήσουν την ευτυχίαν των 
οικείων των. Πρέπει νά εννοήσουν καί νά πεισθουν ότι εινα ι 
έζ ίσου καί έν Γσοις δικαιωμασι τέκνα της πατριδος, υπερ τής 
ευηκεοίας της οποίας δύνανται νά συντελώσιν έν τω  ίδίω 
κύκλω των καί έν τω  μέτρω των δυνάμεων των.

Πρέπει τέλος νά διασκεδασθη άπαζ διά παντός ή πε- 
πλανημένη καί σφαλερά γνώμη, ην όλοι τα ΐς έμπνέουν, οτι 
είναι μόνον εγκαλλώπισμα καί στολισμός του οΐ'κου καί της 
κοινωνίας καί ούχί παράγων ωφέλιμος και ευεργετικός “αυ
τής καί εκείνου. >

Καί θά τά  έννοησουν ολα αυτά αί Έ λληνίδες, εάν εκπαι-
δευθοϋν καλώς καί τελείως, έάν έπιδοθοϋν είς πάσαν άρμό- 
ζουσαν πρός τό φΰλόν των εργασίαν εί'τε εντός, εί'τε έκτός 
του οΐ'κου, άδιάφορον, έάν έ'χωσι το δικαίωμα ως ελευθεραι 
πολίτιδες νά μελετωσι την πολιτικήν της πατρίδος των κα- 
τάστασιν καί έπιδιώκωσι διά της έλευθέρας καί νομίμου όδοϋ 
την είς καλάς χεΐρας άνάθεσιν των συμφερόντων αύτης, έάν 
τέλος διά της άτομικης βαρύτητάς των μεταβληθοΰν είς στυ- 
λοβάτας του οΐ'κου, είς έ'ρεισμα πολύτιμον καί άπαραίτητον 
του άνδρός, είς ευεργετικόν παράγοντα της ευτυχίας του 
καί ούχί είς ευτελές κοσμητικόν σκεύος, θαμβοΰν διά των 
χρωμάτων, αλλά στοιχίζον περιουσίαν όλην πρός συντήρησίν 
του καί είς πλήρη αχρηστίαν καταδικασμένον.  ̂ ^

Τούτο έπιζητοϋμεν ημείς διά την Έ λληνιδα, εις αυ.ο 
περιστρέφεται ο άγών,βν άπό δεκαετίας άνελάβομεν καί τόν 
όποιον μεθ’ ό'λας τάς αντιπράξεις, μεθ’ ολην την παρά με
γάλης μερίδος της γυναικός άντιπολιτευσιν έλπιζομεν να φέ-

ροιμεν είς αί'σιον πέρας. , . τ τ  '
Ή  αποδοχή άλλως τε της γυναικός είς το Π ανεπιστη-

μιον καί είς τό Πολυτεχνεϊον, ή έν εύρυτέρω κύκλω όσημε-
ραι βιομηχανική αύτης δράσις, ή άποδοχή της ώς μέλους
των εξεταστικών έπιτροπών των δημοτικών σχολείων, ώς
καί τών επί πτυχίω  διδασκαλικών εξετάσεων, η ήδη ύπέρ
αύτης παρασκευαζομένη παρά φιλοπροοδου Κυβερνησεως νο
μοθετικη εργασία πρός μέσην καί επαγγελματικήν ειδικήν
παίδευσιν ή έπέκτασις της φιλανθρωπικής αύτης δράσεως είς
βαθμόν εύεργετικόν διά την χώραν, η διά τών Κυριακών
σχολείων έκλαίκευσις τής γυναικείας παιδεύσεως είναι τό-
σαι νίκαι άς κατηγαγον τόσα τρόπαια άτινα ύψωσαν αί ίδέαι
μα: επί της άκανθοσπάρτου όδοϋ, ην μεχρ1 τουδε διηνυσα-
υ.εν, ώστε μετά θάρρους νά βαίνωμεν πρός τα  εμπρός, τγ
συνοδεία όλων τών άληθώς πονούντων καί ποθούντων την
οικογενειακήν καί κοινωνικήν ευημερίαν.

Π Α Σ Τ Ε Ρ
Λ'.

Ή  μέθοδος αυτη σήμερον έφηρμόσθη παγκοσμιως. Εκα

τοντάδες γυναικών καί κορασίων άσχολοϋνται έν τα ΐς μετα- 
αραγωγοΐς χώραις είς την σύντριψιν τών ψυχών, είτα  δε 

είς την διά του μικροσκοπίου έξέτασιν, την εκλογήν και τα - 
ξιθέτησιν τών μικρών ίστών, έφ’ών τα  ώα είναι εναποτεθει- 
υ.ένα .

Ά λ λ ’ ό Παστέρ, κατά την διάρκειαν της εργώδους ταυ- 
ης επιστημονικής έκστρατείας, ύπεστη τοσαυτην κοπωσιν 

καί τοσαύτην κατάχρησιν έποιήσατο του μικροσκοπίου, εν τγ  
ενασκήσει τών πειραμάτων αύτοϋ, ¿ίστε, κατα τον Οκτω- 
βριον του 1868 προσεβλήθη υπό ημιπληγίας. Η ενεργητι- 
κότης του έθριάμβευσε της άσθενείας, άλλά δεν έπανεΰρεν 
έ'κτοτε την πληρη χοησιν τών μελών αύτοϋ, καθόσον ό αρι
στερός βραχίων έμεινε του λοιπού άκινητος.

Έν τούτοις ό θάνατος έφείσθη αύτοϋ. Κατά Ιανουάριον 
τοϋ 1869, μολονότι ήτο άδύνατον αυτώ και να σύρεται ε ι ΐ  
έν τώ δωματίω του, συνεκινηθη τοσοϋτον εκ τών αν,εγκλ,ή- 
σεων, άς διηγειρεν η μέθοδός του επι της κοκκωσεως, ωσιε 
άπεφάσισε ν’ άναχωρησγ διά τό A lais.

Έ κεΐ παρηκολούθησε καθ’ όλας τας φάσεις, απο τοϋ σ,.ο
ρού μέχρι τοϋ κουκουλ,ίου, την έπιχειρουμενην ανατροφήν τοϋ 
μεταξοσκώληκος, έ'σχε δέ την χαράν νά πιστοποιήσγ απαξ 
έ'τι την άκρίβειαν της μεθόδου αυτοΰ.

Ά λ ,λ ’ αί άντιπράξεις διηρκουν πάντοτε. Ή  δέ Γαλλική 
Κυβέρνησις, κλονιζομένη ύπό της βιαιότητος καί επίμονης 
τών άντιφρονούντων, έδίσταζε ν’ άποφασιση επι της σπου- 
δαιότητος της μεθόδου της κοκκωσεως. Ο Αυτοκρα.ωρ Να
πολέων έπρότε.νεν είς τόν Παστέρ νά μεταβή εις Αύστριαν, 
είς μίαν έ'παυλιν, άνηκουσαν είς τόν Αύτοκρατορικόν πριγ- 
κηπα, την έ'παυλιν V icenlina. Πρό δεκαετίας η συγκομιδή 
,ών κουκκουλίων της έπαύλεως ταύτης δέν ήρκει είς την 
πληρωμήν της άγοράς τοϋ σπόρου, ον άνέτρεφον. Ό  Παστερ 
έδέχθη περιχαρής την πρότασιν της σπουδαίας ταύτης δο
κιμαστικής έξελέγξεως.

Διήλθε, πλαγιασμένος έντός βαγονιού, η μεταφερόμενος 
έπ ί θρονίδος, την Γαλλίαν καί ’Ιταλίαν καί έ'φθασε τέλος 
πλησίον της Τεργέστης, είς την Αύτοκρατορικην έ'παυλιν. 
Ή  άνατροφη τών σπόρων υπό του Παστερ, έπέτυχε θαυμα- 
σίως, καί η πώλησις τών κουκκουλίων έ'δωκεν ώφέλειαν 26
χιλιάδων φράγκων.

Ό  Αύτοκράτωρ, πεισθείς περί της πρακτικής αξίας της 
μεθόδου, ώνόμασε κατά ’Ιούλιον τοϋ 1870 τον Παστερ Γε
ρουσιαστήν άλλ ’ ό προβιβασμός ούτος δέν έλαβε καιρόν νά 
τεθγ είς την έπίσημον έφημερίδα. Ό  Παστέρ έπανήλθεν είς 
Γαλλίαν την παραμονήν της έκρηξεως τοϋ πολέμου. Πατριώ
της ένθερμος, γσΟάνΟη άλγεινότατα τάς πρώτας συμφοράς 
μας. Τά δελτία τών καταστροφών έβύθιζον αύτόν εις βαθεΐαν 
άπελπισίαν. Διά πρώτην φοράν είς τόν βιον του δέν ειχε 
πλέον δύναμιν νά έργασθγ. Έ ζη  ώς ηττημένος έν τή μικρά 
του οικία είς Arbois, καί συνεχώς όταν είσηρχετο τις εις το 
δωμάτιόν του εΰρισκεν αύτόν περίδακρυν.

Ή  έργασία του έπί της κατασκευής τοϋ ζύθου έςετελεσθη 
μικρόν μετά την έποχην ταύτην.Έ λλείπει ήμΐν ό χρόνος, ΐνα 
χαρακτηρίσωμεν άρκούντως τάς άναζητήσεις, δι’ών ετελειο- 
ποίησε παραδόξως τάς μεθόδους τών κατασκευαστών.

Κατόπιν έπηλθεν η άνακάλυψις τοϋ προφυλακτικοΰ έμβο-
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λιασμοΰ της άσθενείας τών προβάτων καί κτηνών, μία τών 
λαμπροτέρων κατακτησεων της συγχρόνου έπιστήμης. Σήμε
ρον η γενική έφαρμογή τοϋ έμβολιασμοΰ τοϋ άνθρακώδους η 
εύλογιώδους ίοϋ (*) έπιφέρει άνά την ύφηλιον, ώς έκ της προ- 
φυλάξεως τών κατοικίδιων ζορων, άνυπολογίστους εύεργεσίας.

Ά λ λ ’ έν μέσω τοσούτων σπουδών, η ΰπερέχουσα πάσας 
καί ή'τις έπ ί πενταετίαν συνεκέντρωσεν άπάσας τάς προσπά
θειας τοϋ Παστέρ, άτο η λύσσα. Μυστηριώδης ώς έκ τ*/;ς 
έπωάσεως, φρικώδης ο̂ ς έκ τών συμπτωμάτων, ή άσθένεια 
αΰτη, εΐλκυεν άπό πολ,λοΰ τόν πειραματιστήν μας, ότε περί 
τό 1880 ηψατο τέλος αύτης. Έκτος δέ τοϋ θέλγητρου τοϋ 
σκοτεινοΰ αύτοϋ προβλήματος, γσθάνετο ότι έάν κατωρθου ν 
άνακαλύψ·/) την αιτιολογίαν άσθενείας τόσον φρικωδους, τόσον 
άπαισίας, θά ύπερίσχυεν όλων τών πνευμάτων τών παρακο- 
λουθούντιον νέας ιδέας. >

Γνωστόν έπίσης μ.εθ’ οποίας λάμψεως, μεθ’ όπόσης έπ ιτυ- 
χίας ό Παστέρ κατώρθωσε νά προσδιορίσνι την έδραν τάς 
λύσσης, καί νά μεταδώση,διά τοϋ ένοφθαλμισμοΰ μορίων έγ- 
κεφαλικοϋ βολβού ζώου λυσσώντος, τό μέσον της άντιστά- 
σεως είς τά  αποτελέσματα λυσσικοΰ δήγματος.

Δέν θά έκθέσωμεν διά τών όλ,ίγων αύτών γραμμών τό το- 
σοΰτον σαφώς δΐΐλυσθέν ζητημα τούτο, της Μεθόδου Παστέρ 
πρός θεραπείαν της λύσσης.

Την 14ην Νοεμβρίου τοϋ 1888 ένεκαινίασαν τό περί- 
φημον ίδρυμα, τό όνΟμαζόμενον Ίνστιτοϋτον Παστέρ, ίδρυθέν 
διά παγκοσμίων έράνων,άνελθόντων είς τό ποσόν τών δύο καί 
ημισυ εκατομμυρίων φράγκων. Τό Ίνστιτοϋτον Παστέρ κ α 
τέχει μεγάλ,ην έκτασιν της όδοϋ Du tot έν τ γ  συνοικία Vau- 
girard. Ή  υπηρεσία της θεραπείας της λύσσης έκτελεΐτα ι 
ύπό τοϋ καθηγητοϋ Graneher, τγ  συνεργασία τών ιατρών 
Chantemesse, Charin καί Terrillon.

Τό Ίνστιτοϋτον Παστέρ είναι κέντρον έφαρμογης τοϋ τρό
που πρός θεραπείαν της λύσσης, κέντρον έρευνών διά τάς μο - 
λυσματικάς νόσους καί κέντρον διδασκαλίας διά τάς σπου- 
δάς,τάς άναφερομένας είς τά  μικρόβια.

Αί'θουσα παραδόσεων, έργαστηριον άνατομίας, ζωολογικόν
σπουδαστηοιον, έοναστηοιον οωτονραεικη:, καταστημ,ατα, ψ'ι ’ , 1 ο . ι r . ■’ ι
καί διάφοραι άλλαι οίκοδομαί άποτελ,οϋσι τό Ίνστιτοϋτον. 
Έν τώ κηπω δέ κτίριον διά τά  πειραματιζόμενα ζώα, έτε
ρον διά τά  λυσσώντα ζώα, συμπλ,ηροϋν τό οικοδόμημα της 
όδοϋ Dutot, όπερ χρησιμεύει ¿)ζ υπόδειγμα είς τά  μ,ελλοντα 
νά ίδρυθώσι τοιαΰτα, εί'τε έν Γαλλία , εί'τε άλλ,αχοΰ.

(Έχ τον Γαλλ.ιχοΰ ) "Αννα Ετρο-υΐου

ΓΑΛΗΝΉ ΜΕΤΑ ΤΠΚΤΜΙΑΝ
Ιδού ! μικρά μου Μ 'τα , μοί έ'λεγ,εν ό σύζυγός ρ.ου, μετά 

τινα σιγήν, άποδίδων μ,οι τό φύλλ,ον όπερ είχε λάβει άπό τών 
χειρών μου. Δέν σέ έγνώριζον τόσον ποιητικήν. Ά λλά  πόθεν 
σοί προέρχονται τοσοϋτον θλίβεται ίδέαι ; Μήπως έγνωρισας 
την άπιστίαν ‘, ’Ό χι, βεβαίως. Καί εί'θε νά είσαι πρός αύ- 
την πάντοτε ξένη ! Έσο βέβαια, ότι ένεκεν έυ.οϋ δεν θά

(*) Τής φλυκτα νώδους νόσου τών προβάτων.

κλαύσγς ποτέ, μικρούλα ρ.ου Καί λέγων ταΰτα  μέ έθώπευσε 
τρυφερώς.

Έφρόνουν τότε, ότι η .άπ ιστία  του θά μοί ητο άδιάφορος, 
άφοΰ δέν τόν ήγάπων. Δεσποινίς Μέτα, μοί είχεν εί'πει άμα 
έγνωρίσθημεν, είσθε πολύ λ,επτοφυης καί καλώς άνατεθραμ- 
μένη, ώστε ν’ άνθέξητε είς την σκληράν καί εργώδη ζωην, 
την οποίαν ζητε πρό διετίας. Τί θ’ άπογείνητε είς τό μέλ
λον, σείς καί ή Λένα, άνευ περιουσίας καί συγγενών j Δεν 
ισχυρίζομαι ότι μέ άγαπάτε, άλλ’ έπιτρέψατέ μοι νά σάς 
δώσω |ν άσυλον . . . .

Ή  καρδία μου έξανέστη έναντίον του, έκ τών όριων ατινα 
έ'θετεν είςτό  φυσικόν δικαίωμα της τοϋ νά έκλέξγι έλευθερως, 
είς τόν πόθον της τοϋ νά έμπνευσθή ύπό έ'ρωτος διαπύρου, μ ε
θυστικού καί εύτυχοΰς.’Α λλ’ άμα ώς έσκέφθην την Λενα, την 
μικράν αύτην καί άτυχη άδελφην μου, ή'τις τοσοϋτον υπεφε- 
ρεν έκ τής πενίας ρ.ας, καί ήτις ήτο πάντοτε τόσον ωχρα... 
Δέν ήσθανόμην έμαυτήν εύτυχή κατά τό μετα τον γαμ-ον 
ταξείδιόν μου. Είχον τόσον συνειθίσει την συντροφιάν τής 
Λένας, ήν ήγάπων πρό παντός έν τώ  κόσμω, ωστε ο απ αυ
τής χωρισμός μου, μοί έφαίνετο άφόρητος.

Μετά πολλά έ'τη ευρισκον έν τώ  χαρτοφυλακίω της σ τ ί
χους, τούς οποίους τή έ'στελλ.ον τότε, έκφράζουσα δι αυτών 
την λύπην μου διότι ήτο μακράν μου είς μακρυνάς χωράς, 
ένώ πράγματι έγώ ή'μην μακράν έκείνης. Καί έπειδή ή Βε
νετία ηύξανε την μελαγχολίαν μου, άντί νά κλαίω ένωπιον 
τοϋ συζύγου μου, έγραφα πλήρεις θλίψεως στίχους, προοριζο- 
μένους δ.ά την άδελφην μ.ου. Ή  Βενετία μέ την μυστηριώδη 
καί βαθεΐαν σιγήν της, μ.έ τά  πάντοτε ρεοντα ΰδατα της, 
μέ τάς μελαγχολικάς γονδόλ,ας της, τών οποίων αί κώπαι 
άποτελοΰν τοσοϋτον θλιβερόν καί γλυκύν συνάμα κρότον, ή 
Βενετία μέ όλην την περίλυπον καί ελκυστικήν καλλονήν της, 
μέ ένέβαλλεν είς τοιαύτας ζοφεράς σκέψεις, μέ συνεκίνει το
σοϋτον, έύστε άκουσίως έσκεπτόμην τό βαθύ εκείνο βάραθρον 
ένθα, κατά τόν Δίκενς, «πλανώντα ι τά πράγμ,ατα, τά όποια 
ήδύναντο νά είναι, καί τά όποια δέν ύπή:ξάν ποτε».

Έ κεΐ έξεγείροντο άπό τοϋ βάθους τών διωρύγων όλαι αί 
θλίψεις δι’ ών ή'μην βεβαρυμένη, ώχραί ό̂ ς φάσματα· καί 
όταν ή θαλασσία αύ'ρα διωλίσθαινεν διά τοϋ παράθυρου μου, 
καί τά κύματα έθραύο/το κάτωθεν έπί τών πλακών, ήσθα
νόμην έμαυτήν πιεζομένην ύπό άκαταβλήτου νοσταλγίας τοϋ 
παρελ,θόντος μου, ώς παιδιού εύτυχο^ς, παιδιού έλευθέρου, οτε 
δέν είχον έ'τι κάμει τόν όρκον, όστις άντήχει νϋν άεννάως έν 
τή καρδία μου, τής άγάπης καί πίστεως μέχρι θανάτου !

Άντελήφθην δέ καλώς τήν έννοιαν τών αισθημάτων μου 
τούτων, οτε, εύρισκομένη μ,ετά τοϋ συζύγου μου έπί τοΰ άν- 
δήρου τοϋ ξενοδοχείου τοϋ Lido, είδον τόν άνδρα, δι’ ον τό 
πρώτον ή καρδία μου έπαλλε, νά διέλθγ πλησίον μου . . . .

Εκείνον ! . . . . Δέν τόν είχον ί'δει είμή άπαξ, πρό δύο πε
ρίπου έτών, καί όλη ή σκηνή τής συναντήσεώς μας έπανήλ- 
θεν άκαριαίως είς τό πνεϋμά μου. Ή  ποοώρως έπερχομένη 
τότε νύξ, ή βραδέως πίπτουσα λεπτή βροχή, ό ύπό τοϋ άνέ- 
μου δερόαενος έ'ρηαος δρόμος, καί ό τρεμοσβύνων φανός, ύπό 
τόν όποιον έτοποθετήθην, άναμένουσα τήν Λέναν έπανερχομέ- 
νην έκ τοΰ μαθήματος τής κοπτικής, ζωηρώς άναπαρίσταντο 
είς τόν νοΰν μου. Τότε είχε διέλθει έκεΐνος καί έστράφη, όπως
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μέ ί'δγ κάλλιον, πλησιάσχς δέ μοί έ'δωκε χρυσοϋν λουδο- 
βίκειον. Έξωργίσθην, καί έ'μ.ελλον νά τω εί'πω ότι δεν ήμ.ην 
έπα ΐτ ις , δτε συνήντησα τό αγαθόν αύτοϋ βλέμμα, πλήρες 
συμπάθειας προς το ατυχές ατομ.όν μου, είδον τά  τόσον εύ-

•ν \ ι „ 1 ) 1  r ι 'γένη χαρακτη-.ιστικα αυτου, το ωχρόν προσιοπον του, και 
συνεκρατήθην και έ'κυψα την κεφαλήν, δεχθεΐσα το δώρον. 
Μ ετ’ ολίγον ήκουσα το βήμ,α του άπομ.ακρυνόμ,ενον.

Το χρυσοϋν έ'.εΐνο νόμ,ισμα φέρω έ'κ~οτε άνηρτημ.ένον από 
του λαιμ,οΰ μου, ώς περίαπτον και ήτο επί του στήθους μ.ου 
όταν επί του Lido διήλθε πλησίον ήμ.ών καί έστράφη να με 
ί'δ·/) μ.έ την ίδιαν της εσπέρας εκείνης κίνη^ιν της κεφαλής 
καί είς τόσον μ.ακρυνήν από της πατρίδος μ.ας πόλιν.

Μέ άνεγνώρισε ; Βεβαίως όχι. Ά λλα  τό έ'κπληκτον βλέμ~ 
μα (Λου καί τό αίφνίδιον ερύθημά μου, θά τω έ'δωκαν υπο
ψίαν τινά. Προσεπάθησα ν’ άποστοέψω τους ο'οθαλμ.ους και 
προσηλώσω τό βλέμμα μου πρός τό πλησίον ήμ.ών ισχυρόν 
ρεϋμα, τό κυλίον αενάως τα ζοφερά ύδατά του, οτε αιφνίδια 
ίδέα έπήλθεν είς τόν νοϋν μου. Moi επιτρέπετε να κολυμ,βή- 
σω ; είπον είς τόν σύζυγο'ν μου.

Ώ ς άπάντησιν μοί άπηύθυνε παρη τηρήσεις τινάς, άλλα 
τέλ,ος ένέδωκε, μ.ή άντιτάσσων ποτέ την θελησίν.του εις την 
ίδικήν μου.

Μετά τινας στιγμάς έρριπτο'μην εν τη θαλάσσή καί έκο- 
λύυ.βων επί των ύδάτων. Διδάξατέ μοι λοιπο'ν, σεις, την α
πιστίαν ! άνεφώνησα, ύψοϋσα τούς γυμνούς βραχίονάς μου 
πρός τούς λευκούς άφρούς των κυμάτων. Πόσον καλά έγνώ- 
ριζον να διδάξωσιν αυτήν ! Καί ιδού διαβαίνουν τό εν μετά 
τό άλλο ύπεράνω της κεφαλής μου, ορμωντα θορυβοιδως ! 
"Εκαστον δ’ έξ αυτών φαίνεται λέγον μοι «Λησμονεί !»  καί 
φεϋγον συνεπιφέρει μεθ’ έκυτοϋ μίαν σκέψιν, μίαν άνάμνησιν! 
Ό  αλμυρός άφρός πομφολογίζει επ ί της κο'μης μου, η δίνη 
κλονίζει την καρδίαν καί τόν εγκέφαλόν μου καί εγώ ούδέν 
πλ.έον ούτε αισθάνομαι, ούτε σκεπτου.x Γδοκιυάζω μόνον την 
στυγνήν χαράν οτι ζώ έν τω μέσω του αχαλίνωτου καί ά- 
νοικτίοαονος αύτοϋ θανάτουI ι

Ό  σύζυγός μου μέ άνέμενε προ του κ α τ α σ τή μ. α τ ο ς των 
λουτρών."Αμα ώς έξήλθον του κοιτωνίσκου μου, μ.έ περιέβαλε 
τρυφερώς διά τού μανδύου του, μερίμνων μήπως ήσθανόμ.ην 
είσέτι ψϋχος καί συμ.βουϋ.εύων με νά έ,πανέλθωμεν έν τω ξε
νοδοχείο) αμέσως.

ΙΙαρετηρησας τόν έκ τοΐί άνδηρου έξερχόμ.ενον κύριον, καθ’ 
ήν στιγμήν άνεχωροϋμ.εν έκεΐθεν ξ με ήρώτησεν ενώ διηρχό- 
μεθα την μακράν οδόν, την φέρουσαν πρός την αποβάθραν. 
Τόν άνεγνώοισα κατόπιν, προσεθηκε είναι πα λα ιέ  γνωριμία 
ταξειδίου, χαριέστατος άνθιωπος καί πολύ πεπαιδευμένος. 
Δεν ήθέλησα νά σοι τόν παρουσιάσω καθ’ οδόν, μολονότι I- 
οάνη παρατηοών σε καί έπιθυμών τοϋτο. ’Ά λλω ς τε ήτο 
φυσικόν νά ενδιαφέρη~αι διά τοιαύτην άτρόμητον Ναϊάδα ! 
Ά λ λά  μοί ύπεσχέθη νά μάς έπισκεφθή την εσπέραν ταύτην, 
οπερ βεβαίως εγκρίνεις.

Έ'·οίγησα ύπό χαράς άγριας. Νά τόν ΐδω, νά τόν άκούσω 
οαιλοΰντα ! . . .  Νά πέσο) ίσως είς τούς πόδας του καί νά 
λησμονήσω έκεΐ καί την ζωήν μ.ου αύτην . . . .  Καί εάν με
■> '   . ν f s 'ηγαπα ; L2 . . . .  εαν . . .  ·

Νομίζω οτι την εποχήν εκείνην δεν είχον καρδίαν, άλλως

ή άγαθότης του συζύγου μου θά την συνεκίνει, θά την έ'θιγε 
καί δεν θα έσκεπτόμην τοιούτους παραλογισμούς. Ά λλά  τότε 
ή φαντασία μου διεθερμαίνετο, έπύρεσσεν ύπό του φρούδου 
εκείνου πάθους καί ή πρώτη συνάντησις μετά τοΐί εύγενοΰς 
καί ωραίου εκείνου άνδρός, την είχε σφοδρώς εξεγείρει. Πλήν 
τούτου ή'μην, έν καταστάσει μέθης έκ τής πολυούρου επαφής 
της θαλάσσης, ήτις είσέτι έκυμαίνετο είς τά  ώτά μου καί 
έκ του δυνκτοϋ καί μεθυστικού άρώματος, οπερ άπέδιδον 
τά κατά μήκος της οδοϋ θαυμάσια άνθη. Έβάδιζον ώς έν 
όνείρω παρά τό πλευρόν του συζύγου μου, σφίγγουσα διά της 
χειρός τό χρυσοϋν νόμισμά μου, ο έστήριζον έπί του στήθους 
μου. Ό ταν δε ή γόνδολα έπλησίασεν είς την άποβάθραν, ό 
σύζυγός μου μοί έπρότεινεν, έάν δεν ή'μην κουρασμένη,νά δι- 
έλθωμεν ήμίσειαν ώραν έν τγ  Α καδημία τών Τεχνών. Συν- 
ηνεσα καί όταν έφθάσαμεν είς αυτήν, μέ ώδήγησε κ α τ ’ 
ευθείαν πρός την Κ ο ίμησ ιν  τη ς  Θεοτόκου του Τιτιανοϋ.

Παρετήρουν, άφηρημένη κα τ ’ άρχάς καί παραδεδομένη είς 
τα όνειρά μου, τάς άκτινοβολούσας μορφάς τών άγγέλων,τόν 
άνοικτόν και φωτοβόλον ουρανόν, πλήρη μορφών εύδαιαόνων 
παιδίων καί έν μέσω αυτών την Μητέρα του Θεοΰ, άνερχο» 
μένην είς τούς ουρανούς. Ή  μορφή αυτής μέ την ήρεμον έ'κ- 
στασιν καί την έ'κφρασιν γλυκείας λήθης τών παρελθουσών 
βασάνων, μέ την αγνότητα, άποτυπουμένην έπί του μετώ
που καί τών χειλέων, μέ σύνεκίνη-ε μυχιαίτατα καί διεσκέ- 
δασε τα προ ολίγου τρελλά όνειρά μου. Εί'θε νά εύλογήσγ ό Θεός 
μέχρι τάφου την χεΐρα, ήτις έ'πλασε τοιαύτην εικόνα καί τό 
πνεύμα, οπερ συνέλαβε την ιδέαν αυτής. Ύψοϋσα τά βλέμ
ματά μ.ου πρός τούς φιοτεινούς έκείνους όφθαλμ.ούς, κατενό- 
ησα την ίδεαν ζωής, τής οποίας υπαρξιν ουδόλως ή ψυχή μου 
υπωπτευε. Ζωην γλυκείας αύταπαρνήσεως, άνευ ταραχωδών 
επιθυρ.ιών, ανευ εμ.παθοϋς έγωισμ.οϋ καί άπέστρεψα βιαίως 
αυτους άπο τής είκόνος, διότι αί προ ολίγου βέβηλοι σκέψεις 
μου με εβασανιζον ήδη ως τύψεις συνειδήσεως καί ήδυνάτουν 
νά υφίσταμαι την θέαν αυτής.

Ένθυμ.οΰμ.αι άμ.υδρώς τ ίν ι τρόπω έπανήλθομ.εν έν τώ ξε
νοδοχείο). Οταν δε είσηλθομ.εν είς την αΐ'θουσάν μ.ας προσε— 
πάθησα νά ομ.ιλήσο) : Είμαι άπηυδημένη, Ροδόλφε, είπον, 
έάν εύαρεστήσαι να δεχθής τόν φίλον σου μόνος,θά ήτο τοϋτο 
προτιμ,ότερον. Θά δειπνήσητε μαζή κάτω  είς τό έστια- 
τόριον . . . .

— Κ αλά,αγαπητή μ.ου Μ έτα,άλλά ήμπορώ νά τού γράψω 
δύο λέξεις δικαιολογητικάς καί ν’άναβάλω την έπίσκεψίν του.

Ό χ ι, πρός τ ί ; Προτιμ.ώ έγώ μ.έν νά κοιμηθώ ένωρίς καί 
σύ νά διελθής μ.ετ’ αύτοϋ μ.ίαν εύάρεστον ώραν Ά λ λ ω ς  τε, 
Ροδόλφε, έάν τοϋτο σοϋ είναι άδιάφορον . . . .  θά έποοτίμ.ων 

• νά μ.ή γνωρίσο) τινά , ένόσω ταξειδεύομεν. ΓΙροτιμ.ώ νά είμαι 
ί μόνη μαζή σου.

Χαρά μεγάλη έφαίδρυνε τό πρόσωπόν του, οταν δέ μέ ά- 
φήκε μόνην, έκάθησα παρά τό παράθυρόν μ.ου, στηρίζουσα 
βαρέο); τούς βραχίονάς μ.ου έπί τοϋ ξυλίνου δρυφράκτου. Α 
γνοώ πόσην ώραν παρέμ.εινα έν τή  στάσει ταύτη, έν κατα - 
στάσει ναρκούσεως, ήν διέκοπτε τό σήμ.αντρον έκκλησίας τ ί
νος σημαίνον από καιροϋ είς καιρόν, Ή  ομίχλη κατήλθεν έπί 
τής θαλάσσης καί αί τελευταΤαι γονδόλαι διέβησαν, ώς μ.αϋ- 
ραι σκια.ί μ.ε τό μ.εμ.ονωμ.ενον αύτών φως έπί τής πρώρας,
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παρόμοιον πρός αστέρα. Έ γώ έν τή αυτή θέσει άνεμ.ιμνη- 
σκόμ.ην ασμ.ατίου μικροϋ, οπερ ή μήτηρ μου μ.οί έ'μαθεν, οταν 
ήμ.ην μικρά κορασίς καί έν τω όποίω έγένετο λόγος περί 
τής αγνής καί πιστής Παρθένου Μαρίας. Άπεσυρα τότε από 
τοϋ στήθους μου τό χρυσοϋν νόμ.ισμ.α καί άφήκα αύτό νά 
κυλισθή έν τή θαλάσση . . . .  Πολλά έ'τη παρήλθον έ'κτοτε.

Σύν τώ χρόνο) έγενόμ.ην εύτυχεστάτη, καθόσον ή εύτυχία 
γεννάται έκ τής γαλήνης καί τής εύγνωμ,οσύνης. Δέν έ'ζησα 
δέ ζωήν μ.αταίαν, διότι υπήρξα καλλίστη σύντοοφος διά τον 
σύζυγόν μου.

Μετά παρέλευσιν έτών ώδηγήσαμ.εν τήν Λέναν είς ’Ιτα 
λίαν καί έ'φερον αύτήν έπίσης προ τής είκόνος τής Θεοτόκου, 
ής ή θέα ένέσπειοεν έν τή καρδία μ.ου τήν μ.έχρι σήμερον έν- 
υπάρχουσαν γαλήνην καί τήν π ίστιν ποός τό καθήκον.

(Έ κ τοϋ Γαλλιχοϋ) ι 'Κ λ ίν η  Γ ίω  ,γ ιά δ ο υ

ΕΝ ΕΙΚΟΣΑΗΙΕΡΟΗ ΕΝ ΤΑ, ΑΡΣΑΚΕΙΑ,
ΣΤ'.

Ή  τετάρτη τών έξετάσεο)ν ημέρα μ.ας έπεφύλασσεν εύ- 
χαρίστους έκπλήξεις. Τήν μεγάλην, τήν σκοτεινήν, τήν θερ- 
μήν καί άκαλλώπιστον στοάν άντικατέστησεν ό κήπος μ.έ 
τά θαλερά δένδρα του, μ.έ τόν γαλανόν, τόν σαπφείρινον 
ούρανόν αντί στέγης. Ούδέποτε σχολεΐον όσον πλούσιον γκαί 
μεγαλοπρεπές καί αν είναι, δύναται νά συγκριθή μ.έ τήν αύ- 
τοσχέδιον αύτήν υπαίθριον αίθουσάν μ.ας, ή'τις μ.ας έπανέφε- 
ρεν είς χρόνους πραγμ,ατικοϋ πνευμ,ατικοϋ τής Ελλάδος μ.ε- 
γαλείου. Ά λ λω ς  τε καί αί προφορικαί έξετάσεις πολύ περισ
σότερον ένδιαφέρον παρέχουν, έκλειψάσης πλέον τής μ.ονοτό- 
νου έκείνης καί έκνευριστικής ακινησίας, τής έφορευτικής αη
δούς έξελέγξεως τής έπιτροπής έπ ί τών μαθητριών.

’Εδώ ό έξετάζων έ'ρχεται είς συνεχή πνευμ.ατικήν συνά
φειαν μ.ετά τής έξεταζομ.ένης, καί έλέγχονται μ.έν α ί κτηθεΐ- 
σαι γνώσεις καί ή μ,άθησις αύτής, -καταφαίνεται όμ,ως καί ό 
•ηθικώς υπεύθυνος διά τάς προόδους ή τήν όπισθοδρομικότητα 
αυτής,

’Ήδη ή έπιτροπή σύσσοίμος έ'χει κ.αταλάβει τάς περί τήν 
μ.εγάλην έξε?·αστήριον τράπεζαν θέσεις καί ό Ε λληνιστής, ο 
ήρως δηλαδή τής ήμ.έρας μεταξύ αύτών, έ'χει έπιληφθή τού
, ν· Μ
εξεταστικού έργου του.

Ό  Ξενοφών, ό Πλάτων, ό Πλούταρχος, ό Όμηρος ή μάλ
λον τά  αριστουργήματα τών αθανάτων αύτών συγγραφέων 
είναι έσκορπισμ-ένα είε διάφορα αντίτυπα  έπ ί τής τραπέζης. 
Εκ τών βλεμμάτων δέ τά  οποία ο καθηγητής τών γλ.ωσσι- 
κών μ.αθημ.άτων ρίπτει έπ ’ αύτών, έννοεΐ πας τις ότι έπίκειν- 
σαι άνιλεεϊς άνατομ,ικαί έγχειρίσεις, αί οποΐαι θά έξουδετε- 
-ρώσουν δλην τήν γοητείαν, δλον τό κάλλος, δλον τό θέλγη- 
σρον τής αρχαίας συγγραφικής γλαφυρότητος -καί καλλιεπείας.
. Ά λλω ς καί έάν ήγνόει τις τήν παρ’ ήμ.ΐν έπικρατήσασαν 
κακήν συνήθειαν τοϋ τρόπου τής ερμηνείας καί μελέτης τών 
αρχαίων συγγραφέων,θά ή'ρκει εν βλέμ,μ.α πρός τόν φανατικόν 

,-γραμματικόν τής ημέρας, ΐνκ μαντεύστ) ότι είς τόν βωμ.όν 
τήζ γρκμ,μ.ατικής θά θυσιασθώσιν ούτοι άδιστάκτως.

Ό  κ .  Ρ ά ν τ α ς
Ο κ Ράντας έν τώ Άρσακείω διδάσκει τό γλωσσικόν

μ,άθημα. Είναι περίεργος τύπος διδασκάλου καί γραμματι
κού. Εΐ'τε είς τήν πλατείαν τοϋ Συντάγματος τόν συναν
τήσετε, καθ’ ήν στιγμήν ή μουσική άνακρούει τό γαργαλι- 
στικώτερον βάλς τοϋ Στράους,εί'τε είς οίανδήποτε όμήγυριν fin 
de siècle σάς έ'ρχεται άμ,έσως, όου.εμφύτως, αύτομ.μ.άτως,
f 5 / ■> \ r / r f03ς εζ ενστιγχ.του ε ι; το στοακ κανών τις γραααατικος, τυ - 
πος τις συντακτικός ή έτυμολογικός. Είναι εν είδος γραμμα
τικής en personne, μ.ία φυσιογνωμία πρωτότυπος, παράδο
ξος διά τάς Α θήνας. Δέν υπάρχει άνθρωπος, είς οίαν δήποτε 
κοινωνικήν τάξιν άνήκων, όστις δέν γνωρίζει τόν κ. Ράνταν. 
Μέ τό μ.ακρύ παλτόν του, τό ύπό τά  γόνατα κατερχόμ,ενον, 
τό όποιον φορεΐ χειμ.ώνα καί θέρος αδιακρίτως, μ.έ τόν σκλη
ρόν ύμιύψηλον . πΐλόν του, τόν μ,έχοι τών όφρύων διήκοντα, 
μ.έ τό δυσαναλόγως ύψηλόν ανάστημά του καί τήν κυρτήν 
ράχιν του, μ.έ τούς μακρούς καί ισχνούς πόδας του, έπί τών 
οποίων φαίνεται ατενίζων όταν πεοιπκτή, με τάς όφρΰς τάς

r \ / « ι λ »/?* s f ~[/.αύρας και πυκνας, υττ  ̂ την εςυπνον εκφοαστικοτητα των 
οποίων προβάλλουν δύο λοξοβλέπονες στρογγύλοι όφθαλμ.οί, 
μ.έ τόν κοντόν καί ύπό ολίγων λευκών τοιχών διηνθισμένον 
μύστακά του, αποτελεί περίεργον τύπον, έλκύοντα τήν 
προσοχήν, άνθρωπον διά τον ¿ποιον χωρίς νά τό θέλν) τις έ
ρωτα ; ποιος είναι, καίτοι έννοεΐ ότι είναι διδάσκαλος.

Ε’ς τό Άοσάκειον ό κ. Ράντας διδάσκει πρό άμ,νημ,ονεύ- 
των χρόνων. Είναι καί αύτ^ς έκ τών ποοτώπων εκείνων, τά  
οποία μοιραίως ή κατά σύμ.πτ(,)σιν, ή έκ στοργής συνε- 
δεσαν αδιαρρήκτως τήν τύχην των, τήν ζωήν των, τήν προσ
ωπικότητά των μ.έ τό άνώ-εοον αύτό τών Έλληνίδων μ.ορ- 
φωτήοιον Καί οί έκτός τοϋ σχούείου καί αύτοί οί ί'διοι θά έξε- 
πλήσσοντο,έάν έπάρχετο είς ~ινα ή ιδέα νά φαντασθή τό’Αο- 
σάκειον χωρίς αύτούς.Άδιάφορον, έάν ή διδασκαλία των είναι 
σύμφωνο; πρός τάς ά.παιτήσειτ τών νεωτέοων μεθόδων καί 
ιδεών καί ποιον αποοέοει άποτέϋ εσυ.α. Μ 'νουν έκεΐ άπό πολ
λών έτών, άοα έ'χουν δικαιώμ.ατα απαράγραπτα. n’Έγειναν 
εν είδος ίδιοκτήται, έταΐοοι, εν είδος τροχών έ'στω καί άτε- 
λών, έ'στο) καί παλαιών έπί τών οποίων κ ινείτα ι όπωςδήποτε 
ά έκπαιδευτική μ.ηχανή τοϋ μέχρι πρό τίνος μ.οναδικοϋ γυναι
κείου διδασκαλείου τοϋ κοάτους-

Τό μεγιστον κεφάλαιον τοϋ κ. Ράντα , ώ ; διδασκάλου εί
ναι ή δεινότης του περί τά  γραμματικά καί ώς ανθρώπου ή 
άγαθότης καί ηθική αύστηρότης του. Έ άν τό συμβούλιον τοϋ 
Αρσάκειου ήννόει περισσότερον τόν σκοπόν τή ; διδασκαλίας 
τών Ελλήνων συγγραφέων, έάν καί αύτοί οί κατά καιρούς 
ύπουργοί τής Παιδείας ήθελαν νά θέσουν έν τέου.α είς τήν ιε 
ροσυλίαν,ή οποία έπί τόσας ήδη δεκαετηοίδχς ένεονεΐται, ά- 
προχαλυπ~ως είς βάρος τών θχυμ.ασίων πνευυ.ατικών κληοο- 
δοτημ,άτων τών προγόνων μ.ας, θά έχώριζον τό μ.άθημ.α τής 
γραμ.μ.ατικής καί τής τεχνολογίας καί τής συντάξεως καί τοϋ 
έτυμολογικοΰ άπό τήν έρμ,ηνείαν τών άρχαίων συγγραφέων. 
Καί όλα αύτά τά τεχνικά, ούτως είπεΐν, μ,αθήματα τής 
γλώσσης μ.έ σχετικήν θεμ.ατογραοίαν έκ τής αρχαίας πρός 
τήν νεωτέραν καί τάνάπαλιν, ώς γ ίνετα ι είς όλθ”ς τούς τό 
πους τοϋ κόσμου, θά άνέθετον είςΈ λληνιττάς ώς τόν κ. Ρ άν
ταν. Είς άλλους δέ είς άνθρώπους μ.ή άπ·ρροφημένους άπό τά 
γραμματικά καί ένθουσιώντας περισσότερον πρό τοϋ ύψους τών 
ιδεών,πρό τοϋ μ.εγαλείου τής έκφοάσεως, πρό τοϋ κάλλους τών
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ρ-ετκφΟρων χ.αι ".χζ ‘/.α7.7.ιετ:εία; έν γένει των φιλολογικών αρι
στουργημάτων του άρχαίου κούριου, νά άναθεσουν τχν ερμη
νείαν, την έ7.ευθέραν μ,ετάφρασιν και άνάπτυΕιν της αρχαίας 
φιλολογίας. Τοτε ιό ^ιδατκαλία της γλώσσης θα ειχεν ετ ι 
τέ7.ους σκοπο’ν τινα. Θά ε^ι^άτκετο, ίνα χρησιμ.εύσγι ως κλεις 
προς αατανο’ησιν των αρχαίων κειμένων και ούχί ως δηλη
τηριώδες δργανον, καταστρέφον δ7.ην την χάριν και την γοη
τείαν των τελειότερων άοιττουργημ.άτων εΕ δσων εγραφησαν 
ποτε καί μ,εταβάλλον αυτά εις ράκη,εις ειδεχθή συντρίμμ.ατα 
προ των ομμάτων των διδασκόμενων. Ή  κατανόησις δε το'τε 
καί μ.ελέτ·/] των αρχαίο)'/ κειμ.ένων θά συνετέλει εις εζαρτιν 
τνίς φαντασίας καί αΐσθημ.ατικότητος, εις έΕ’/ψωσιν του νοΟ, 
εις έΕευγενισμ.ον της καοδίας, εις ηθικόν καί πνευμ.ατικον εν 
νένει λουτοδν. Διά του τοο'που τούτου θά κατωρθοϋτο νά δια- 
τηρηθη μ,εταΕύ της αρχαίας καί της συγχρόνου εποχής συνα- 
φεια τις και σχεσις, πιστοποιούσα την μ,εταςυ ημ.ων και 
εκείνων συγγένειαν, καί την βαθμιαίαν επί τα  ίχνη εκείνων 
πορείαν.

Ά λ λ ’ άτυχως ούδείς μέχρι τοΐίδε ελαβε τον κόπον νά σκε- 
φθνί σοβαρώς έν Έ λλάδ ι περί έκπαιδεύσεως άρρένων η θη- 
λέων, άδιάφΟοον.'Ο κ7 ά δο ς αύτός είναι κ7άδος τν'ς ρουτίνας, 
ώς είναι όλοι οί άλλοι. Καί μ.έ όλας τάς Γερμανίας καί Γαλ- 
λίας, εις άς άνά πάσαν στιγμήν προστρέχουν οι σοφοί μας, 
από τίνος δέ καί αί σοφαί μ.ας, δεν κατωρθώσαμ.εν άκόμ,η 
ουτε έν βημ.α προς τα έμ.προς να βαδίσιομεν.

Τ α  κ α ο ν κ ε ι 'μ α τ α

Εις την κατάστασιν αύτην οφείλεται καί το μαρτύριον, τό 
όποιον ύπέστηαεν επί ημέρας όλ,οκλ.ηρους κατα την προφορι
κήν έΕέτασιν του γλωσσικού μ,αθηματος.Στερεοτυπως οι Ελ- 
ληνισταί έΕά'ταζον τρεις η τέσσαρας γραμμάς εκ τουΞενοφων- 
τος, μ.έ έρμ.ηνε’ίαν τυπικήν, μ,ηχανικην καί μ.ε εκνευριστικην 
γραμματικήν καί συντακτικήν ανατομίαν πασης λεζεως, και 
πάσης φράσεως.

Άπετολμ.ησαμ.εν νά διακο’ψωμεν τον ροϋν των γραμ.μ.ατι- 
κών κανόνων, έρωτωσαι μαθήτριαν τινα, εάν ήδύνατο νά μας 
εΓπη τάς εντυπώσεις της έκ της άναγνωσεως του Λενοφων- 
τος, τάς παρατηοησεις της επί του ύφους και των ιδεών του 
συγγραφέως, τάς ιδέας έν γ ίνε ι, άς άπεκόμιζεν εκ της μελέ
της αύτοϋ. Καί ή μέν μαθήτρια έσίγα, αδυνατούσα φυσι- 
κώ τατα  νά άπαντηστ) έπί πραγμάτων,περι των οποίων ουτε 
νά σκέπτεται καν έδιδάχθη ποτέ. Ό  δε κ. Ράντας μ.ας διε- 
κοψε δυσθύμως : Αύτά είναι καρυκεύματα, καρυκεύματα, 
είπε καί έςηκολούθησε τό έργον του.

Έ π ε ιτα  η σχολαστική αυτη καί μονότονος καί άχαρις 
έπί σειράν ετών ένασχόλησις του Έλληνιστου καθιστα αυτόν 
δύσθυμον, άνυπόμονον, νευρικόν, σκαιον προς αυτας τας μα
θήτριας, αίτινες ουτε προσέχουν εις την Εηράν αύτην διδα
σκαλίαν, ούτε κατά συνέπειαν ωφελούνται ες αυτής.

Ό  διδάσκαλος οΰτω αποβαίνει άληθης τυραννίσκος, έπι- 
βάλλων εαυτόν καί την διδασκαλίαν του, χωρίς ποσώς ούτε 
αυτός, ούτε τό μάθημά του νά ελκύη την συμπάθειαν καί τό 
ένδιαφέρον καί την έκτίμ.ησιν του ακροατήριου του. Απαράλ
λακτα δέ, ώς ό δούλος εργάζεται διά νά πληρωθγ, ούτω καί 
ή μαθήτρια, η κατορθουσα νά έργασθγ καί προσέςη, πράττει

τούτο μ,όνον διά τον βαθμ.όν καί οχι εΕ ευγενους ποθου προς 
άπόκτησιν γνο/σεων.

’Εντεύθεν αί τόσαι μ.ικροπονηρίαι των μ.αθητριών προς εΕα· 
πάτησιν του διδασκάλου, αί τόσαι συνωμ,οσιαι το>ν κατα τας 
ώρας των παραδόσεων. Ούδείς δεσμ.ός πνευματικός, ουδεμια 
κοινή ιδέα καί σκέψις συνδέει ταύτας πρός έκεϊνον. Καθ 
έκάστην προσφέρει εις αύτάς στερεοτύπως επι άσχημου και 
αγενούς πινακίου την αύτην κακόχυμ,ον, δύσπεπτον και αηδ-?) 
πνευματικήν τροφήν, ά~λούστατα διότι άρεσκει εις αυτόν, 
διότι έχει έΕ αύτης έν αφθονία, καί διότι ούδόλως κοπιάζει 
όπως την προπαρασκευάσν) γευστικωτεραν καί όρεκτικωτε- 
ραν. Δεν άγαπα τά  καρυκεύματα ό διδάσκαλος, διότι απα ι
τούν ώραν καί μελ.έτην πρός παρασκευήν. Ά γ α π α  τον μ.ε- 
7,ανα ζωμόν των Σπαρτιατών, τον όποιον όμως αι πονηραι 
μ,αθητριαι χύνουν,χωρίς κ&ν νά τον θίζουν κ.ατά το πΆ ϊστον.

Καί τό αποτέλεσμα είναι δ ,τι αί περισσότεραι εζ αυτών 
αποφοιτούν τού σχολείου, άποστρεοόμ.εναι καί τα γραμ.μ.ατα 
καί τούς διδάσκοντας καί την άρχαίαν κ.αι την σύγχρονον 
φιλολογίαν, — περί ών ούτε ιδέαν έ'χουν, — καί ςεσχιζουσαι 
τά διδακτικά βιβ7,ία των, 'ίνα μ.η καί αύτη η δψις των τα ΐς 
άναμιμνησκει τό ανιαρόν παρελθόν τού μαθητικού βίου.

Η ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΤΟ ΠΜΔΙΟΝ
Α ί χαθΙκλτι, οί σκίμποόες, καί τά θρανία των παιδιών, πρεπει να 

είναι άναλόγου ύψους, ώστε τά μικρά να ακουμβωσι τους πόδας χα
μαί. Ε ίναι θλιβερόν διά τήν υγείαν των, καί έν γένει άκαταλληλον, 
δι* αύτά, νά κρέμανται οί ποόες τω ν, ώς τούτο συμβαίνει οταν κκ- 
θηνται έπί των θρανίων των σχολείων.

Χρειάζεται επίσης διά τά παιδία χαμηλή τράπεζα, ινα θετωσιν επ 
αυτής τά  παίγνιά των, τά βιβλία τω ν, τας εικόνας των. Είναι εις 
άκρον δυσάρεστον δΓ αύτά, νά θετωσιν ολα ταΰτα επι υψηλής τρα- 
πέζης, τής οποίας οί πόδες έν σχήματι X συμπτύσσονται ευχερώς. 

Ένδνματα  των παίδων.  -  Κ αί τά παιδία έπίσης υποφέρουν έκ τής 
ερμότητος όσον καί οί μεγάλοι μολονότι όλιγώτερον αύτών παραπο- 
ουνται. “Οθεν δεν πρέπει νά ένδύωνται μέ μακρά φορέματα, ΰπό τό 

ποόσχημα ότι ταΰτα είναι τού συρμού. Τό πρέπον είναι νά ένδύωνται 
καί τά μικρά κοράσια, καί τά  μικρά άρρενα έλαφρώς ινα δύνανται 
νά τρέχωσιν έλευθέρως εις τους αγρούς, νά βυθίζωνται έν τή  αμμιρ, 
είτε νά κυλίωνται έντός των κήπων, άνευ φόβου, μή ρυπάνωσι τα 
ένδύματά των.

’Ενδύετε λοιπόν οσω δυνατόν ελαφρότερα καί άπλούστερα μέ όμοίαν 
ενδυμασίαν τά μικρά παιδία άμφοτέρων των φύλων, καί αφετε αυτα, 
ν ’ άπολαμβάνωσιν άνέτως πασαν εύτυχίαν του β.'ου άνάλογον πρός 
αύτά, κα ί  νά πλησιάζουν πρό; τά άρχέγονα οντα τόσον, δσω έπιτρε- 
πουν αί νεωτεριστικαΐ ίδέαι.

'Α πλή ένδυμασία γυμναστικής είναι προτιμότερα και χαριεστερα, 
τού πλουσιωτέρου καί μάλλον ιδιορρύθμου φορέματος, καθώς καί η 
ατημέλητος κόμη, καί οί ολίγον ακάθαρτοι δάκτυλοι καί όνυχες. Ή 
αφέλεια καί ή χάρις έν γένει εις τά παιδία είναι ό ώραιότερος αύτών 
στολισμός.

Ιϊτρ'ς Μαρία, Νδοώ

Γ Γ Ν Δ Ι Κ Ε Ι Ο Χ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Τό θέρος παρά πασαν πΟοσδοχίαν παρατείνεται πέραν τού συνήθους 
καί ή καλοκαιρία, οί χυνιχοί καύσωνες δεν μας σφίνουν καν διάθεσιν 
νά σχεφθώμεν διά χειμερινά ένδύματα.

Μεθ' ολα αύτά εΰρισκόμεθα άναντιρρήτως εις τά πρόθυρα τού χει·- 
μώνος καί δεν είναι διόλου παράδοξον, αφού κοιμηθώμεν μέ παρά
θυρα ανοικτά, νά άνοίςωμεν τους ύφθαλμοός μέ χιόνα καί βροχας καί
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ανεμοστροβίλους. ’Απαράλλακτα ώς οί έν ΙΤαρισίοις καί Λονδίνω, οί 
όποιοι άφοϋ ολον τον 7βριον είχον θερμοκρασίαν τριάντα ε; βαθμών, 
αίφνης έχουν 'Οκτώβριον ψυχρότατον καί παγερόν.

Διά τούτο δλαι καί ολοι μας καιρός είναι νά έπισκεφθώμεν τά ιμα
τιοφυλάκιά μας, νά μεριμνήσωμεν διά τά χειμερινά μας Φορέματα, 
ένόσω υπάρχει καιρός, ενόσω αί ράπτριαι δεν πνίγονται ΰπό τής πολ
λής εργασίας καί δύνανται νά έργασθούν μέ υπομονήν καί ακρίβειαν.

Καί έπειδή τό ζήτημα των ραπτριών απασχολεί πάντοτε τάς πλεί- 
σιας έκ των γυναικών, έπειδή έπανειλημμένως έρωτώυ.εθα περί τής  
καταλληλοτέρας διά τήν κατασκευήν φορεμάτων καί έπανοφωρίων 
κομψών, καλλαισθήτων, μέ χάριν, καί μέ τιμάς λογικάς, άπεφασίσα- 
μεν να αναθέσωμεν εις ειδικήν έπί τούτω συνεργάτιδά μας τήν φρον
τίδα νά έπισκεφθή τά έν Ά θήνα ις  λειτουργοΰντα γυναικεία έργοστά- 
σια καί να συστήση τό καταλληλότε.ον ές αύτών.

Επί ςου παρόντος ή συνεργάτις μας απονέμει τά πρωτεία εις τό 
έργοστάσιον γυναικείων φορεμάτων, έπανωφορίων καί στηθοδέσμων 
τής Παρισινής ραπτρίας χ Baguoli Είναι εν είδος Παρισινού έρ- 
γοστασίου έγκατεστημένου καί λειτουργούντος έν μέσαις Ά θή να ις ,  
μέ κοπτρίας Παρισινά;, μέ στηθοδεσμοποιοΰς Παρισινάς, μέ δοκιμα- 
στρίας Παρισινά;,με modèles φορεμάτων καί έπανωφορίων Παρισινών, 
καί μέ εύθηνάς τιμάς.

Τά φορέματα τά όποια ήσαν έκεΐ εκτεθειμένα έτοιμα πρός παράδο- 
σιν προεχάλεσαν τόν θαυμασμόν της. Μία πελερίνα cloche έ; έλα- 
φρου έριούχου μέ διάτρητον ποίκιλμα έν εΐδει καλλιτεχνικού αναγλύ
φου φορέμα'α με corsage θαμβοΰντα μέ τά έκ μεταλίνων χανδρών 
στολίσματα των, έσθήτες προωρισμέναι ώ; έκ τής τελείας κατασκευής 
των νά προσδώσουν χάριν καί βασιλικήν μεγαλοπρέπειαν καί εις τό 
πλέον άχαρι καί κακοκαμωμένον σώμα, ίδου έν περιλήψει ο,τι έθάμ- 
βωσε κυριολεκτιχώς τήν συνεργάτιδά μας. ή’τις άδιστάκτως συνιστά  
εις τάς πολυπληθείς άναγνωστρίας μας τήν έπί τής δδοΰ 'Ερμοΰ άρ. 
71 χ. Baguoli.

Διά τόν κόσμον μάλιστα των αίθουσώυ καί τής πολυτελείσς ή κ.
. Bagnoli έπιφυλάσσει θαύματα διά τήν περίοδον των γευμάτων καί 

εσπερίδων. Είδομεν έν τοιοΰτον εις έπίσημον εσπερίδα καί αληθώς τό 
έθαυμάσαμεν. Εξ ύφάσμοτος brocart μαύρου μέ άνθη κυανα ηλε
κτρικού χρώματος. "Ολαι αί ραφαί έκρύπτοντο έπιμελώς ΰπό ανωμά
λους φυσαλίδας έκ γάζης μαύρης, σχηματιζούσης άνθη καί λεπτυνο- 
μενης έφ ’ όσον αί ραφαί άνήρχοντο πρός τήν μέσην.

Τό περικόρμιον ολον ήτο ντραπαρισμένον μέ μαύρην γάζαν καί τό 
γενικόν αποτέλεσμα ήτο-θαυμάσιον.

Ά λ λ ’ άς αφήσωμεν τά Φορέματα, καί άς έ'θωμεν εις τόν στολι
σμόν καί τήν διαρρύθμησιν των οικιών μ α ς .Ό  καιρός των τα ξεδ ώ ν ,  
των έξοχών, τής ζωής έν γένει εκτός τού οιχου παρήλθε καί κάθε 
γυνή άξια τού ονόματος τής οίκοδεσποίνης, αρχίζει νά στολίζη τήν  
τήν φωλεάν της, νά τήν καθιστή όσον τό δυνατόν εύχάριστον καί 
έπαγογόν διά τόν χειμώνα.

Η τέχνη τού στολισμού των οικιών εί'/xt δυσκολωτάτη. Μέ έπ ι
πλα άξίας μεγάλης,άλλά χωρίς καλαισθησίαν τοποθετημένα έχετε ά
θλιον αποτέλεσμα. Μέ έπιπλα εύτελή, μέ μικρά τίποτε χρησιμοποι
ούμενα καταλλήλως έχετε οικίαν αριστο .εχνικήν. Τό επάγγελμα θα 
λαμοστόλων καί έπιπλοποιών έν Έ λλάδι καθαρώς καλλιτεχνικόν ήτο 
μέχρι πρό τίνος άνατεθειμένον εις χειρας Γάλλων καί Γερμανών τ ε 
χνιτών. λ ήμερον έχομεν καί ήμεϊς "Ελληνα, ίδικόν μας, όπερβάντα 
όλους τούς ξένους, όσοι μέχρι τούδε διηυθέτουν αΐθούσας καί διεκό- 
σμουν μέγαρα. ’Ονομάζεται Δ. Δημητρόπουλος' είναι νεώτατος, αβρός 
τους τρόπους, εργαζόμενος χωρίς θόρυβον, χωρίς ρεκλάμας, άλλά μή  
ευρισκων xatpdv να φάγη έκ των πολ,λών έργασιών. Τώ άφίνετε τά  
έπιπλά σας παλαιά καί μή, εύχρηστα καί άχρηστα καί έξέρχεσθε τής  
οικίας σας. Οταν έπιστρέψητε, δεν αναγνωρίζετε πλέον τό σπίτι σας. 
Νομίζετε ότι μάγισσά τις μέ τό Οαυματαυργόν μαστίγιόν της κατώρ- 
θωσε την μεταμόρφωσιν αύτήν. Ούδέν καλλιτεχνικώτερον των συν
δυασμών, ούς έπινοεΐ, τών τεχνιτών πτυχώσεων, δ ι’ών Εν τίποτε με
ταβάλλεται εις πολυτελές άντικείμενον, τής συζεύξεως τών χρωμά
των, τής ιδιορρύθμ.ου τών πάντων τοποθετήσεως.

Τό έπί τής όδοΰ Φωκίονος, παρόδου τής οδού 'Ερμοΰ κατάστημά  
του είναι αληθές μουσεϊον έπίπλων. Ποιων θαυμάσιων σχημάτων άνά- 
κλιντρα καί εδραι διπλαϊ καί καθίσματα μονά, μικρά καί μεγάλα, έδώ 
μέν ένθυμίζοντα τό κλασικόν τής άρχαιότητος S ty le , έκεΐ δέ τούς 
ρυθμούς τής «.’Αναγεννήσεως», καί σκίμποδες καί θρόνοι, καί ΐ ϊτυ -  
χωταί εδραι καί παραπετάσματα, τέλος ο,τι ή καλλιτεχνικωτέρα φαν
τασία δυναται νά συλλαβή καί ή δεξιωτέρα χειρ νά φιλοτεχνήση.

Καί ώ; κορύφωμα τής τελειότητος, όλα αύτά τά ένετε εις τιμάς  
άπιστεύτως εύθηνάς. Φιλόκαλος
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— Και δεν θά σε ε’πανίδω, ειπεν η Όδέττη, πνιγοαένη υπό τών δακρύων, 
«λλά θά σοι γράψω.

— Όχι, χαι τοΰτο ατοπον, άφου θά άποκρύπτης ιάς έπιστολάς σου. Τ ί
ποτε, τούτο θά είναι προτιμότερον.

; Και ώδήγτ,σε τήν νεχράν φίλην της μ^χρι τής κλίμακος, ενηγκαλίσθη αυ
τήν θερμώς, τήν ήσπάσθη καί παρέμεινεν Ιπί τής ανώτατης βκθμίδος, παρα- 
τηρουσα τήν Όόε'ττην, ήτις πνίγουσα τά δάκρυα τη:, κατήρχετο ευκίνητες 
**ι χαρίεσσα, μή άναμένουσα τοιαύτας μάχας έν ταί βίω, καί ήκιστα προη- 
χθιμασμένη δι’ αύτάς. ΦΟάσασα εις τήν κατωτάτην βχθμίδκ, ’έττη, 'έστρεψε 
τθ'υς οφθαλμού; πρός τήν Έστέλλαν, τά κάθυγρα βλέμμα:ά των συνήντηθησαν 
το ύστατον καί ή θύρα έκλείσθη όπισθεν τής τελευταίας φίλης τής Έστέλλας. 
Ε Η κ. Δέ Βωράνδ, είσελθούσα έν τώ δωματίω της, έκάθησε καί θέσχσα τάς 

έπί τών γονάτων, έσκέπ:ετο μυρία πράγματα, πληθύν ατυχών περι- 
βιασεων, αίτινες έκύκλουν αύτήν, άλλά δέν ήτο τεθλιμαένη, διότι ήσθάνετο 
πιρι Ιαυτήν τήν λάμψιν αοράτου άστ/ρος όστις τήν ¿φώτιζε μέχρι τών μυχών 

καρδίας της. ’Ολίγον πρό τής έκτης, ό ΒθΠυΐΒί ηλθεν. Ή Έστέλλα 
•ζεπλάγη ίδουσα αύτόν τόσω περίφροντιν, τόσω τεταραγμένον, αυτόν, όστις 
®ϋνήθως ήτο βραδυκίνητος καί σοβαρός. ’Αφού τή διεκοίνωσεν έν̂  όλίγοις τά 
^5 κηδείας τήν ή ρώτησε.

Βεβαίοις, ούδένα εΓδετε \
Ω. * Ναί, έδέχθην μίαν επίσκεψιν, απεκοίθη ή Έστέλλα μ1 ολην τήν δυσμέ-

νειαν τής τύχης, είχον μίαν φίλην, μίαν σύντροφον τή; παιδικής μ (Λ ήλικίας
τήν δεσποινίδα ΓΙόλρεϋ, νυν κυρίαν Δ ’ Ώλμουά . . . .

— Δ’ Ωλμουά ; διέκοψεν ό Θεόδωρος, νομίσα; δτι κακώς ήκουσεν.
— Ό σύζυγός της είναι υπολοχαγός τού \ Ιου τάγματος τών Ουσάρων, 

άλλά μετήλ)αξε θέσιν διά νά ’έλθη εις Παρισίους.
Ο ΒβηοΐΒί κατέστη εις άκρον σκυθρωπός. Είπατε δτι ή σύζυγος τού κυ

ρίου τούτου είναι φίλη σας ; ήρώτησε, χωρ'ς νά ύψώση τό βλέμμα του ¿π’
αυτής.

— Άναμφιοόλως, καί ηλθε κρυφίως νά μέ Γόη, καί τή έσύστησα θερμώς νά 
μή επανέλθη . . . .  εννοείτε ; ‘Τπανδρεύθη πρό τινων μηνών, καί επειδή ό 
σύζυγός τη; έχει φαίνεται λόγους νά μή συμπαθή πρός ¿μέ, τή ύπηγόρευσε 
νά μέ βλέπη· άλλ* έπειδή άγαπα τόν σύζυγόν της . . . .

— Α ! τόν άγαπα ;
— Ναί, άγαπώνται άμοιβαίως, καί πρός άνταμοιβήν τής άκραιφνους συμ- 

παθείας καί ίπποτικής άφοσιώσεως, ήν μέχρι τούδε μοί έξεδήλου, έπεθύμουν 
νά δυνηθώ νά τή κάμω καλόν τι* καί ήδη τή άπέδωκα τήν μόνην έκδούλευσιν 
ήν ήδυνήθην, προτρέψασα αύτήν νά μή έπανέλδη τού λοιπού παρ’ έμοί, μολο
νότι ακόμη μέ άποκαλει μικράν της μηυέρα, καθώς εις τό έκπαιδευτήριον. Μέ 
συνεκίνησε, σάς βεβαιώ.

— Τότε, ένδιαφέρεσθε πολύ δι’ αύτήν ;
— 'Ως νά ήτο κόρη μου, ή αδελφή μου. Διατί ;
— Τίποτε, τίποτε, έχετε δίκαιον, ν’ άγαπάτε καί ένδιαφέρησθε δι’ δσους σας 

αγαπούν, καθόσον είναι ευάριθμοι.
— Δέν είναι άληθές ; ήρώτησε μειδιώσα τοσούτον έπιχαρίτως, τοσούτον 

συμπαθώς, ώστε δ Ββηοίδΐ άπώλεσε τήν ψυχραιμίαν του.
— ’Αναχωρώ, προσέθηκε, διότι είμαι κατάκοπος* μοί δίδετε τήν χεΐρά σας;
Καί ή Έστέλλα τω έτεινε τήν λευκήν γ.εΐρά της, τήν οποίαν ούτο; έσφιγξε

δι' άμφοτέρων τών ιδιχών του. Καλήν νύκτα, είπεν, ευχαριστώ δι’ δσα εκά- 
μετε καί θά κάμητε δι' εμέ, ευχαριστώ.
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ΦΡΕΒΟΛΙΑΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
Εϊχε γείνει έπαισθητη η έ'λλείψις Φρεβολικνων νηπιαγω

γών, άφ’ ης εποχής το Παρθεναγωγείου της κ. Αί. Λασκα- 
ρίδου ε-αυτε λειτουργούν καί ή ρ ν η  έν Ελλαδι ¡κορφωτρια 
νηπιαγωγών άπεσυρθη ί^ιωτεύουτα εις την έν Καλλιθέα έ'παυ-
λίν της. ,

Καί θά ητο λυπηρόν, εάν, ελλείψει νηπιαγωγών, το θαυ
μάσιου μορφωτικού έ'ργον του ΕΓΟθΕβΙ, δεν απεφερε πλέον 
καί παρ’ άμΐν τά ευεργετικά αποτελέσματα του. Ευτυχώς 
το Παρθεναγωγείου ' Σκορδέλη, τη επινεύσει έλπίζομεν, 
καί της κ. Αίκ. Λασκαρίδου,ιδρύει τάςιυ μορφωτικήν νηπια
γωγών, έν γ  θέλουν διδάξει αί τελειότατα ι των έν τώ 
κλάδω τούτω καταρτισθεισών παρά της κ.Λασκαρίδου δεσποι
νίδες καί κυρίαι. Το κύρος του ονοματος της κ. Λασκαριδου, 
η οποία ώς μέχρι τοΰδε ούτω και εν τώ μελλοντι θα υπο 
βάλλη μετ" άλλων ειδικών προσώπων είς διπλωματικάς εξε
τάσει: τάς νέας νηπιαγωγούς, μάς πείθει περί της σοβαράς 
έργασίας του νέου τούτου μορφωτικού κέντρου, δια τό οποίον 
πολλά οφείλονται συγχαρητήρια προς την δα ’Ασπασίαν 
Σκορδέλη. ._______

Η Δ.εύθυνσι; του Παρθεναγωγείου Άσπ. Σκορδέλη ^αναγγέλλει
1η; Νοεμβρίου καταρτίζει τάξιν Φροεβελιανών νηπαγωγών διδχσκαλισσών

‘Τπονρεουνται δέ αύ:αι να φοιτΆσι τα/.πχω; κα^ ο^στην ^  —
12 καί τούτο μέχρι του τέλου; του σχολικού έτου , οτε, θελουσιν υποοληθη εις 
έξευάσει; ενώπιον Ιξεταστική; ’Επιτροπή; καί τη; Κυρία; A ι κ. Λ  α ο κ α- 
ρ ί 8 ο υ πρός άπόκτησ,ν πτυχίου δι ’ οβ θέλουσιν αναγορευθη Φροεβελιαναιρ ί 6 ο υ προ· 
νηπιαγωγοί

γραφίαν κ α α ι τ η σ ι ν U και την αγγειοπλαστικήν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Π. II. Ρεβυμνον. Ε π ιστολή σας μετά φρ- χρ· 80 έλήφθη. 

Εύχαριστοϋμεν δ ι’ εύγενή φροντιδϊ. Γράφομεν.— Καν Ε. Τ a . f J a t ç a c .  
Έ νεγράφητε. ιΣ τείλατε συνδρομήν σκ; έντός συστημένης επιστολής 
ε’ις διεύθυνσίν μ ο υ .-Κ ο υ ς  κ. Ά δ Ά .  ΡηστΜων. ’Επιστολή σας μετά 
φρ. 88 έλήφθη. ’Απείρους ευχαριστίας διά διευκόλυνσιν Γραφομεν 
αμέσως.— Λα Α ί Μ. ΦιΑιππούποΛιr.  Συνεμορφώθημεν όδηγίαις σας.

Ά ντ ίτ ιμ ο ν  ημερολογίων έλήφθη .— Κον Λ. I. Ζ. Καϊρον. Ενεγρκφη 
Φύλλα άπεστάλησαν.— Καν. Μ. Β. Καί τό άντίτιμον τής αποστολής 
του κ. Β. ελαβον καί τχς πχρ’ ΰμών 15 δρ. Σας εϋγνο.μονώ δια τήν 
εύγενή φροντίδα. Γράφω. — Κον Α. Μ. Οδηοοον. Επιστολή σας 
Ιουνίου αετ ’ επιταγής' 100 φο έλήφθη Εόχατιττοϋμε ■. Νέα συν- 

δρομήτρια ένεγραφη — Λα Μ. Το Χων. Σα έγραψα έγκαίοως γνω - 
ρίζουσα ΰμϊν τήν ασφαλή παραλαβήν των 110  φρ. Καί πάλιν θερμας 
εύχαοισΓία ς — Καν Μ.Λ. Κ Τρίκχα.Ια. Φαίνεται δτι επιστολή εκείνη  
παρέπεσε. Εΰχαριστουμεν διά προθυμίαν. Αποστελλομεν εκ νεου^
Καν Μ. Ν. Σάμον. Δεν σας άπηντήσαμεν ένωρίτερον διότι δεν έλά- 
βομεν αμέσως τά άγγελθέντα χρήματα Ηδη εληφθησαν.^ Σας ευ- 
χατιστοΰμεν άπείρως. Γράφομεν.— Κον Ο. Οι. δυόωνιας. Επιστολή 
σας μετά φρ. 50 έλήφθη. Ευγνωμονουμεν. Βιβλίον απεσταλη, οχι 
όμως καί σχετικά παίγνια, άτινα παρηγγελθησαν κα; αποστελλονται 
προσεχώς μ ε τ ’ επιστολής.— Καν I. Γ. Π. Ρ 1 ο 1 β ο ί. Αποστειλατε  
είς Ρουμ. Χαρτ. εντός συστημένης έπιστολ'λς. — Καν Α  Μ. Αθη- 
ναο. Σήμερον δίδεται ή άπάντησις ήν άνεμένετε.—- ον Ν. Γ.Χαηα. 
Τί σκέπτονται α! έκεϊ άγαπηταί συνδρομήτριαι; Θά ήμην ευγνώμων, 
έάν τό εϊςευρα, ΐνα  κανονίσω τό τής άποσυολής ζήτημα. — Κον Γ. 
Γ. Κ)ποΧ ν. Συνεμορφώθημεν όδηγίαις σας — Καν Α . Β. Ληξούριον. 
Εστείλαμεν. Ά ναμένομεν άνυπομόνως καθυστερουμένας συνδρομάς 

3 έτώ ν.— Κον Α. Γρ. Λαύρων. Εύγενής επιστολή σας μετά δρ. 20 
έλήφθη.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Κροχε'ταιο ρύζι. Βράσατε 50 δρ. ρύζι είς 150 δρ. γάλα προσθε- 

τουσα καί τόν έξωτερικόν φλοχόν λεμονιού ψιλοχομμένον. Προσθέσατε 
50 δρ. ζάχαριν ψ ιλήν, ολίγον αλας, καί εως 30 δρ. βουτυρον. Οταν 
τό ρύζι σκάση, δέσατέ τε μέ τέσσαρας κρόκους ,αύγοϋ χτυπημένους 
καί σερβίρετε είς πιάτο. "Οταν χουώση, ζυμώσατε ολίγον καί σ χ η 
ματίσατε κροκέτες τάς οποίας βουτάτε εις κτυπημενον αυγον και μετα 
ταϋτα είς ώύχαν ψωμιού τριμμένην καί τηγανίζετε είς άφθονον βού- 
τ υ ρ ο ν . _________________________———

ΙΙαρακαλοΟνται αί κ. κ. συνδρομήτριαι καί οί κ. συν- 
δρομηταί, οί καθυστεροΟντες μέχρι σήμερον τάς συν- 
ορομάς των, νά σπεύσουν είς έξόφλησιν αυτών. Τήν αυ
τήν παράκλησιν άπευθύνομεν καί πρδς πάντας τούς άν- 
ταποκριτάς καί τάς άνταποκριτίας μας. 0ά  εύγνωμο- 
νουμεν, έάν διά τής προθυμίας των μάς απαλλάξουν 
τής άνιαράς καί έκνευριστικής φροντιύος να έπαιτώμεν 
δι’ έπιστολών το γλίσχρον ποσον τής αξίας τής Έφη- 
μερίδος υ,ας

•Ο Benoist ήσπάσθη εύλαβώ; άμφοτέρα; τά; χεΤρα; τη; νεαρά; γυναικοε, 
καί Ιξήλθε μέ πνεύμα τεταραγμένον καί βήμα κλοιού μ εν ον.

XXXIII

Ό  Θεόδωρο; δέν ήτο ηύχαριστημένο; από τόν εαυτόν του' ή ζωηρά ευ- 
ναρίστησι; ήν ήσθάνθη προκαλίσα; τόν νεαρόν ΰπολοχαγόν, 1;= μηδενίζετο ποό 
τή; βεβαιότητο; οτι ή κ. Λέ Βωράνδ θά έθλ βετο πoλόJ μανθάνουσα ότι ¿πλή
γωσε τόν, σύζυγον τή; μικρά; φίλη; τη;.

Ά λ λ ’ ή υπόθεσι; ήεο προχε-χωρημέ.η 
χαιτίση· άλλω; τε ε’ι; τήν άνάμνησιν των όριμυτά ων φρασ 
|ξεστόαισεν ό άφρων Ουσσάρο;, ό Benoist ητθανετο κοχλά, 
καί ενώ ή ιρρόνησι; τώ έτανελ-άμβανεν δει υ.τήρζεν ορμητικό;, ο θυμο; του τω 
προυζένίΐ ρίγος ανυπομονησίας.

'Η ερις υπήρξε τόσω γελοιωδώς άχαιανοητος, ώ ιτε το χοινον, και πρώτοt 
οί μάρτυρε; άνεζήτουν σοβαροτέραν άφορμήν πρό; έπιξήγησιν αύτή;. Τί θά 
συναίβαινεν έάν τό ονομα τή; Έστε’λλα; ήοχετο Ιν τω μέσω ; II σκίψι; ουτη 
ώθει τον νίον να προφυλάστηται, καί να διατελή εν όιηνεκεΐ ανησυχία. Αλλ.α 
καί ετίρα φροντί; τόν ήνώχλει' δέν έπρεπε να μάθη η κ. Δε Βωρανδ ότι ¿μο
νομάχησε δι’ αυτήν, καθόσον θα τόν έξελάμβανεν ώ; τρελλόι, οτι επροκάλεσε 
τόσον άποτόμω; ένα άγνωστον. Έπε'πρωτν, διενοεΐτο μελαγχολικώ;, απεναιη  
αύτή; τή; γυναικό; νά πράττω αίωνίω; ανοησία; !

Ό  νεαρό; Δ’ Ωλμουά έρθανεν έ; άλλου εμπνεόμενο; υπό των μάλλον πο
λεμικών διαθέσεων. Είσελ.θώ/ Ιν τώ οί’κω του τήν προτεραίαν, λίαν άπησχο · 
λημένο; έκ των προπαρασκευών τή; μονομαχία;, δέν παρετήρησε του; ερυθρού; 
οφθαλμού; ΐή ; συζύγου του. Ή άτυχή; νέα, τόσον κατενόησε τά καθήκον τη;, 
ώστε παρευθύ; έπεθύμει νά τφ έζομολογηθή τό σφάλμα τη;, ελπίζουσα νά 
έπαναφέρη τόν σύζυγόν τη; εί; ύγειεστέρα; ώ. πρός τςν φΤ-ην της σκέψεις, χα'( 
χόν άναγκάση ν' άνομολογήση τήν μεγαλοψυχίαν και αςιοπρέπείαν τού χαρ*

ώστε δέν ήάϋνατο πλέον νά τήν άνα- 
φράσεων, τάς όποίας 

ον τό αίμα του,

κτήρο; τής Έστέλλα;, καί Λ/ι πείσει Ιαυτήν δτι θά τόν έβλεπεν έντό; ολίγον 
διερ-χόμενον τό κατοόφλιον τού μεγάρου Δέ Βωράνδ καί έτοιμον νά ζητήση 
συγγνώμην.

Ά λ)ά  τό σκυθρωπόν υφο; τού συζύγου τη; άνεχαίτισε τάς εύγενεΐ; αυτή; 
προθέσεις. Ό  Ώλμουά, όστις δέν ύπεκρίνετό ποτε απέναντι τή; Όδέττη;, ήν 
έλάτρευε. διισ/υρίσθη δτι εΐχε σπουδαίαν υπηρεσιακήν έργασίαν, ήτι; θά τόν 
άπησχόλει κατά τό πλεΐστον τή; νυκτός, καί Ικλείσθη είς τό δωμάτιό' του. 
Άποσυρθεί; οϋτω καί μο.άζων ό νεαρός αξιωματικός, ή’ρχισί νά μέμσηται τόν 
άδιάκριτον καί άγροΐκον εκείνον, τού οτοίου η παραΟοξος επιθεσι; θα τόν η- 
νάγκαζε νά διέλ'ή επί τού άναχλίνρου τόσφ δυσάρεστον νύχτα καί νά δοχι- 
μάση πάλιν τά; αναπόφευκτου; συγκινήσεις τή; μονομαχίας. Ζητήσας δε πλη
ροφορία; ιϋ αντιπάλου του, έμαθεν ότι ήτο δχι μόνον άληθής ιππότης,
αλλά και άρ/αΐο; φίλος τή; οικογένεια; Δέ Βωράνδ Αί πληροφορίαι αύεαι 
τόν ηύ/αρίστησαν μέν, άλλά δεν ί’σ/υσαν νά κατευνάσωσι τήν όργήν του, διά 
τήν άχατονόααστον προσβολήν, ήν έλαβεν, εν χ̂ ώρερ τοσούτον ιερω ώ; τό κοι- 
μητήριον. Έπαρουσιάσθη λοιπόν τήν επαύριον έπ: τού π,δίου, μέ άπόφασιν 
¿σ/ηματισμένην νά δώση έ’ν καλόν μάθημα είς τόν αντίπαλόν του.

Τό ε’κλέ/θέν δπλον ήτο τό ξίφος" καί τούτο παρειχεν ει; τον Benoist την 
ένπίδα ανώδυνου τέλους. Ά λλ ’ ¿κ πρώτη; αφετηρία; παρετήρησεν δτι ό Δ’ 
Ώλμουά δέν ήτο διατεθειμένο; νά τού φεισθή- σ:ενοχωρηθ-ει; δ ’έκ τούτου ύπε- 
ρασπίσθη έαυτόν, δσον ήδύνατο κάλλιον, προσπαθών νά μή πληγώση τόν όρ- 
μητ χόν εχθρόν του, δπερ δέν ήτο εύ’κολον.

Ό νεαρό; ΰπολοχαγός δέν ήτο αρκούντως κύριος Εαυτού ΐν* άντιληφθή των 
διαθέσεων τού Θεοδώρου, δτε καί θά προσεβάλλετο ή φιλοτιμία του' διότι éret- 
τεθίί; μεθ' άρμης, έκουράσθη τα/έω;, καί εντός στιγμών τινων, οϋδέν διέκρι· 
νεν εύχρινώ;. Διά τούτο, σοβερόν κτύπημα, δπερ θά διεπέρα διαμ.τάξ τό στή
θος τού Benoist, διήλθε μεταξύ τή; πλευράς καί τού βραχίονό; του, άφήσα; 
μόνον μικράν αμυχήν επί ιού καρπού τή; ανυψωμένης χειρος τκυ.

^ ακολουθεί)


