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Διά τά (Ανυπόγραφα άρθρα εΐ'θύνεται Λ όυντάκτις αυτών
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ παρρεν.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ ι ζητουμεν άπό τήν Νέχν Κυβέρνησιν.— Μαργαρίτα Ά λβχνα  Μη- 

νιάτη Ε ' .  (ύπο χ· Σωτηρίας Ά λιμ π έρ τη ). — Ή  ζωή (ποίημα ύπο 
X. Σαπφοϋς Λεοντιάΐος).— Ά π ’ Αθηνών εις Μεγχρχ Δ ' .  —  Η οι- 
χειότης των τεχνών προς τους γονείς (ύπο χ. Μάρθας Ζημνοπούλου) 
— Ή  σπάθη του Δχμοχλέους (υπό κ.Βασιλικής Κυριχχίδου). — Γυναι
κείος κόσμος (ΰπό φιλοκάλου). —  Μία εύγενής θυσία (ύπο κ . Δόρας 
Συνδίχα).— Συνταγή —  'Υπέρ του ’Ασύλου των ’Ανιάτων.—  Α λ 
ληλογραφία.— Ειδοποιήσεις.

ΤΙ Ζ ί ΐΟ ΐΙΕ Ν  1 1 0  ΤΗΝ ΝΕ*Ν ΚΪΒΕΡΜΣΙΝ
Σήμερον ότε ό έκλογικός σάλος έκόπασε καί ό πολιτικός 

άγων άπέβη νικηφόρος διά τήν νέαν κυβέρνησιν, ήτις έντός ολί
γου θά αναλάβή τά ήνία τής διοικήσεώς του κράτους, καί 
τοσαι έπανορθώσεις κακώς κείμενων προμηνύονται, νομίζομεν 
κατάλληλον τήν στιγμήν νά ύποδείξωμεν καί ήμε~ς τήν ανάγ
κην ριζικών μεταρρυθμίσεω' παντός 5,τι ανάγεται ε’ς τήν μόρ- 
φωσιν του φύλου μας καί ίςυπηρέι ηο ιν των συμφερόντων αυτού.

’Από των παρθεναγω > είυ.ν τής δημοτικής παιδεύσεως μέχρι 
των άνωτατων διδασκαλε'ωι πολλαί καί έπείνουσαι επιβάλ
λονται μεταρρυθμίζεις. Διά τά : αρθεναγωγεΐα έν οίς μορφούν- 
ται « ί θυγατέρες τοϋλαοΰ εχιμει ανάγκην προγράμματος πρα- 
κτιχωτέρου, συνταχθησομε-.υυ ύπο διαφόρους όλως βλέψεις κα( 
«υνθηκας των σκολείων των άρρένων. Προκαταρκτική μάλιστα 
εις ωρισμένας γυναικείας βιοποριστικής τέχνας έπίδοσις των 
μαθητριών κατά τάς ώρας, άς συνήθως καταναλίσκούν εις 
ασκοπα τής έπιδείξεως χειροτεχνήματα, θά ήτο αληθές εύε:- 
γετη,μκ.

Μετατροπή πολλών δημοτικών σχολών εις γνήσιας έπαγγελ.- 
(ε-ατίχας με διδασκαλίαν μαθη κάτω ι μόλις δίωρον καθ’ έκά-

στην, ιδού ό,τι θά προσείλκυε τήν εύγνωμίσύνην του λαού 
προς τον μέλλοντα ύπουργόν τής παιδείας. Έπιτροταί έκ κυ
ριών έποπτευουσών τά τε κατώτερα καί ανώτερα ταύτα παρ
θεναγωγεία, εκλογή κυριών ώ ; μελών του εκπαιδευτικού συμ
βουλίου, ιδού έπείγουσαι μεταρρυθμίσεις, τάς όποιας δεν πρέ
πει νά παρίδγι ή μέλλουσα τού τόπου κυβέρνησις.

Οΰδείς επόπτης άνήρ,όσον σοφός καί άν είναι,δύναται νά άν- 
τιληφθή καί ένοήση τά μυρία εκείνα τίποτε άτινα άποτελού 
τό έπαγωγότερον μέρος τής γυναικείας αγωγής καί τά όποια 
παρορώμενα χαλαρούσι έν γένει τήν γυναικείαν μορφωσιν. Εϊνα 
καιρός πλέον νά έννοηθή, ότι έάν ε’ς τήν έλευθέραν Ελλάδα ή 
οικογένεια δυσπραγή καί ή νέα γενεά παρουσιάζη φαινομ.ενα 
ήκιστα ένθαρρυντικά, τούτο οφείλεται εις τάς κακώς καταρτι- 
ζομένας γυναίκας καί μητέρας.

Ά λλω ς τε δεν εΐναι μόνον ή γυναικεία έκπαίδευσις, ήτις 
χρηζει τροποποιήσεως. Αί έργάτιδες έν Έλλάδι εΐναι άφιμέ- 
ναι εις τήν τύχην των. Ούδεις νόμος κανονίζει, ώς εις όλον τόν 
άλλον κόσμον τάς έργασίμους ώρας τής ημέρας τω ν, ουδείς νο· 
μ ος ρυθμίζει τήν έν σχέσει προς τήν έν τοΐς έργοστασίοις έργα 
σίαν των άνάλογον τιμήν, ούδεις μέριμνα περί τής έν αύτοΐς ύ- 
γιεινής διαίτης τών έργαζομένων. Καί ανέρχονται εις χιλιάδας 
γυναικών καικορασίων αί καθ όλην τήν Ελλάδα εις τά διάφορα 
βιομηχανικά έργοστάσια έργαζόμεναι.

Καίτοι δ’ είξεύρομεν ότι ή νέα Κυβέρνησις εοχεται μέ πρό
γραμμα οικονομιών, έν τούτοι; θά έπιμείνωμεν εί; τήν έπίγου- 
σαν άναγκη· ίδρύσεως ενός τουλάχιστον δημοσίου Παρθεναγω
γείου Μέσης Παιδεύσεως. Εις πολλάς δεκάδας ανέρχονται τά 
γυμνάσια τών άρρένων καθ’ όλον τό κράτος, ύπάρχουν δέ πό
λεις έε τοΐς γυμνασίοις τών όποιων πλείονες άριθμούνται καθη- 
γηταί ή μαθηταί Έχομεν λογους νά πιστεύσωμεν, ότι ή νέα κυ- 
ρνησις καί οί έν τή βουλή αντιπρόσωποι θά είναι δικαιότεροι 
τών προκατόχων των, ώστε νά προβώσιν ε: ς τήν κατάργησε ν
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των περισσών τούτων γυμνασίων καί την ΐδρυσιν ενός τοδλάχι 
στον δημοσίου ανώτερου Παρθεναγωγείου.

Καί άλλην δικαιοσύνην άπχιτεΐ καί ελπίζει ή εργαζόμενη 
μερίς των γυναικών παρά της μελλούσης Κυβερνήσεως. Την 
των δημοδιδασκάλων καί δημοδιδασκαλίσσων ίσην ιχισθοδότη 
σιν. Δεν υπάρχει επιθεωρητής, δεν υπάρχει εξεταστική επ ι
τροπή έπισκεπτομένη τά σχολεία των άρρένων καί θηλέων, 
ή τις νά μή άνομολογή τνν υπεροχήν των διδασκαλισσών επί 
των διδασκάλων, τήν εδσυνειδητοτέραν εκείνων εργασίαν, τήν 
τελειοτέραν ήθικήν καί πνευματικήν μόρφωσιν, τήν ενθουσιώδη 
άφοσίωσιν εις τδ καθήκον. Δεν είναι έπίσης άγνωστον δτι ή 
μεγίστη μερίς αυτών συντηροΰσι τάς απόρους ο’κογενείας των, 
ή εκπαιδεύουν νεωτέρους αδελφούς καί άδελφάς, ή εργάζονται 
δι’ έντιμον αΰτοσυντήρησιν καί ΐξασφάλισιν του μέλλοντος. 
Καί όμως υπήρξαν νομοθέται τόσον άδικοι, τόσον μεροληπτι
κοί υπέρ του ισχυρού φύλου, τόσον άνιλεεΐς διά τήν έργαζομό- 
νην γυναίκα ώστε τών μεν δημοδιδασκαλισσών τούς μισθούς νά 
ίλαττώσουν κατά είκοσι καί τριάντα επί τυΐς εκατόν, τήν δ ι -  
φοράν δε ταύτην νά προσθέσουν εις τήν μισθοδοσίαν τών διδα
σκάλων. Καί έδικαιολόγησαν τήν παράνομον αυτήν πραξίν 
των με τροπον πρωτοφανή βεβαίως διά τά παιδαγω γικά του 
κοσμου χρονικά. Οι διδάσκαλοι, λέγουν, έχουν περισσότερα 
έξοδα, διότι φοιτωσιν εις τά καφενεία —  δεν είξεύρομεν, εάν 
προσεθεσαν και εις τα οί/οπωλεια — καιτοι δε άναγνωρίζομεν 
ότι εργάζονται όλιγώτερον, χειρότερον, άτελέστερον άπό τάς 
γυναίκας, αυςαιομεν την μισθοδοσίαν τούτων καί έλαττονμ.εν 
εκείνων.

‘Η νέα Κυβέρνησις, έχομεν λόγους νά πιστεύωμεν, δεν θά 
μεινη άδιαφορος απέναντι τής ελαττωματικής καί τόσον πλ.ημ 
μέλους νομοθεσίας τής αναγόμενης Δς τήν γυναίκα. Ένθυαού- 
μεθα μ.αλιστα ρητην υποσχεσιν του μέλλοντος πρωθυπουργού, 
δοθεΐσαν ήμΐν προ έπταετίας ε’ ς τδ έν ΙΙαρσιοις Διεθνές Συνέ 
δριον τών γυναικών, καθ’ ήν ημέραν ήμεις όμιλούσαι περί 
Έλληνίδος] έξηνέγκομεν τήν ευχήν νά ίδωμεν τούς πο λ ί
τικους ¿ας ανδρας προοαινοντας εις ίδρυσιν επαγγελματικών 
γυναικείων σχολών καί μιας τοΰλάχ ιστ- σχολής Μέση; Παι- 
δεύσεως. Ό  κ .θ . Δηλιγιάννης τιμήσας διά τής παρουσίας του 
τήν διάλεξίν μας εκείνην μας ύπεσχέθη έπισήμως τήν υπέρ τού 
φύλου μας συνδρ ομήν του. Έχομεν δέπεποίθησιν ότι και ό 
θεωρούμενος ώς βέβαιος ύπουργδς τής Ποιοείας, αννρ ίντρ ιβ ί- 
στατος περί τά εκπαιδευτικά και φίλος κατ' εξοχήν τής πεοό- 
δου θέλει προθυμως έργασθή εις επανόρθωσιν τών κακός κειμ ;- 
νων, έςασφαλιζων ούτω ύπέρ εαυτού τήν ευγνωμοσύνην καί έκ 
τιμησιν του τοσον αδικούμενου γυναικ,ειου φύλου.

Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α  Α Α Β Α Ν Α  ΜΗΜΙΑΤΗ
Ε'.

Έκ -ών έργων του κρίνουσα τον Κορρίγιον γνωρίζει α ’)τόνήμ'ν 
ώς ζήσαντα έν ήρίμω ατμόσφαιρα,έν τή απολαύσει του συζυγι
κού έρωτος, έν γαλήνη καί ευθυμία ψυχής, έν νηφαλιότητι 
πνεύματος, οπερ επιπνεει έφ’ όλων αυτού τών θαυμάσιων παρα
στάσεων. Χάρις, ευθυμία, ζωηρότης έν άπλέτφ φωτί, ή αρμο
νία τού καλού έν τή Τέχνη περιβάλλει πάσας αυτού τάς ει
κόνας.

Ισως έν πολλοΐς άποτυποΐ ή συγγραφεύς τον έαυτής βίον. 
Ή  περιγραφή τής είκόνος τής Μερλίνης, τής συζύγου τού Κορ- 
ρεγιου, δέν είναι αυτή ή μορφή τής Μαργαρίτας ; ή έκδήλω · 
σις τής αγάπης καί τών τρυφερών αισθημάτων τού φύλακος 
αγγέλου τής ζωής τού Κορρεγίου δέν ε’ναι ό έρως καί τδ ίε- 
ρδν αίσθημα τού καθήκοντος τής Μηνιάτη πρδς τδν άγαπητδν 
αυτής Γεώργιον ; Καί ή ελληνική τής άρχαιότητος πνοή, ήτις 
ένέπνεε τήν φαντασίαν καί διηύθυνε τήν χεΐοα τού Κορρεγίου 
δέν είναι αδτδ τδ θειον πύρ, οπερ διεθέρμαινε τήν καρδίαν τής 
Μαργαρίτας ;

ΙΙοΐον έγκωμιον καί έπαινον ήδύναντο νά πλέξωσιν έπί τούαοι- 
σ'τουργήματος,ώς καλώς λέγει τούτο ¿"Αγγελος Δέ Ι’ουρβενά- 
τος, ουτινο; τά έςοχα μέρη έγράφησαν διά τών π υρ ίνω ν  π τερ ύ 
γω ν , αΐτινε; άπεσπάσθησαν έκ τών ’Αγγέλων τών περιστοιχι- 
ζόντων έν δόξη Κυρίου, τδν Υιόν τού Θεού καί τήν Άειπάρθε- 
νον Μαρίαν έν τοΐς κυανοΐς Οδρανοΐς τών Ναών τής Πράγας ;

Μίαν έ'τι αυτήν τήν έθνικήν έκδήλωσιν τών Ιταλών, ούς ώς 
αδελφούς έτίμησεν ή μεγάλη αυτής καρδία.Καί όντως ή Ίτα - 
/ια, ή θετή πατρίς τής Μαργαρίτας, ή ’Ιταλία ευγνώμων άνέ- 
γραφεν εις τάς αθανάτους αυτής δέλτους τδ ένδοξον όνομα τής 
Ελληνίδος, προσαγορεύουσα αυτήν έπ ιτ ιμ ο ν πολίτιδα  Κορ

ρεγίου.

Τδ ψήφισμα, όπερ τδ Δημοτικόν Συμβούλων Κορρεγίων 
επεμψε πρδς τήν Μαργαρίταν είναι εις έτι θαλερός κλώνος, 
όστις προσετεθη εις τδν άμ,άραντον στέφανον, όστις περιβάλλει 
αυτήν.

Τ  ή  ψ  ι  d  ¡ ι  α

Γο Δημοτικόν Συμβούλων Κορρεγίων

εδγνωμονο πρδς τήν περίπυστον φιλόλογον Μαργαρίταν Ά λ - 
βάνα η,ιάτη, ήτις κατεχομένη ύπδ ζωηρού θαυμασμού ήδυ- 
νήθη έιά τού ωραίου αδτής συγγράμματος «Περί τού βίου καί 
- ών έ'ργων τού Κορρεγίου» ν' άποκαλύψη τδ αληθές μεγαλεΤον 
τού εςοχο· τουτου ημΐε συμπολίτου, παμψηφεί άνακηρύττει αυ
τήν πολίτιδα Κορρεγίου άπονεμον μέν αυτή τά δικαιώματα, 
προνομία καί γέρα. ατινα δυνάμει τών αρχαίων τής πόλεως ταύ- 
της θεσπισμάτω· προσήκουσι τοΐ; περιβλέπτοις πυλίταις, πα- 
ράγγελον δε τή Εκτελεστική Επ.τρο-ή,ϊνα φροντίση περί τής 
ενδ.σεως τού σχετικού διπλώματ'ς, ον τροπον κρίνει καταλλη- 
λότερον.

Προς του-Όΐς έψηφιςεν,ΐνα το περί Κορρεγίου σύγ'γραμμα αυ
τής παράκειται ταΐς χαλκογραφίχις τού Τοσκη έ- τή μεγάλη 
αιθούση τού μεγάρου, ΐνχ χρησιμ >υη μετά τών χαλκογραφιών 
τούτων πρδς διασάφησιν τών έργων τού έξοχου καλλιτέχνου.

*Ω ! ποσον ηυχαρίσ'άθη διά τήν τιμητικήν ταύτην πολιτο
γράφησή λέγει ό Έρρΐκος Μοβέλλος πρδς ον ή Μαργαρίτα ε- 
γραφεν : ’Ομολογώ ότι άπήλαυσα τήν μεγίστην άνακούφισιν, 
άνθ’ όσων υπέρ τής ’Ιταλίας ήσθάνθην καί έμόχθησα. Ό  Κορ- 
ρέγιος μου μέ συνδέει μετά τής προσφιλούς μοι ταύτης γης 
και τών τέκνων αδτής δι’ αρρήκτων δεσμών.

Και ως ο περιδοξος Μ. Tozchi έχάραξεν έπί χάλκινων πλα
κών, άντιγράψας έκ τών τοιχογραφιών τών ναών τής Πάρμας 
τα αριστοτεχνήματα τού Κορρεγίου, ΐνα διασώση αυτά έκ τής 
επήρειας τού χρονου καί μεταδώση τήν φήμην τού μεγάλου 
ζωγράφου τοΐς μετκγενεστέροις, ούτω καί ό διάσημος γλύπτης,
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ό "Αγγλος Γύψων, άπηθανάτισε διά τής σμίλης τήν μνήμην 
τής έστεμμενης συγγραφέως, γλύψας έπί μ,αρμάρου τής Καρ- 
ράρας τήν προτομήν αδτής, ήν ή εδγενής ’Αγγλία εστησεν έπ- 
βάθρου έν τώ Βρεττανικψ Μουσείφ ώς δείγμα τιμής καί άνα- 
μνήσεως ίερας πρδς τάς α’Ανταποκρίσεις», τδν «Δάντην» καί 
τήν « ’Ιστορίαν τής ’Ιταλίας».

Ή  επιφανής Έλληνίς καθ’ όλον αδτής τδν βίον δπερεπλη- 
έγκωμίων καί λατρείας όσων όλίγαι τών συγχρόνων αδ

τής ισοτίμων γυναικών. Οί θαυμασταί καί φίλοι αδτής τήν 
άπεκάλουν νέαν ’Ασπασίαν καί δεκάιην Μούσαν. Ό  δέ ’ Ιωάν
νης Ροζίνης ελεγεν : «Αδτη είναι δεύτερα Στάελ, άλλά Στάελ 
πλασθεΐσα έκ χώματος τής Τανάγρας καί Λέσβου».

Άλλά δυνάμεθα άδιστάκτως ν ’άποφανθώμεν, ότι ή Μαργα
ρίτα δέν συνή-ου μόνον έν έαυτή τήν καλλιτεχνικήν έμπνευσιν 
τής ’Ασπασίας, τδν ενθουσιασμόν, τήν λεπτότητα καί πε ιπά 
θειαν τών αισθημάτων τής συγγραφέως τής Κορίννης, άλλά καί 
τάς πλατωνικής ιδέας τής Διοτίμας, τήν οξύνοιαν καί φιλο'ο- 
φικήν δύναμιν τής Γάνδης καί τάς ανακαινιστικής ιδέας τή ; 
φίλης αδτής Δώρας Ίστριάδος.

Το πνεύμα αδτής διά τής σπουδής τής κλασικής τών έλλή- 
νων παιδείας καί τέχνης άπέβη έγκυκλοπαιδικόν καί κοσμοπο- 
λιτικόν, καί κατά τούτο υπερτερεί τών άλλων περιωνύμων συγ
γραφέων. Έν τούτερ κεΐται τδ μυστήριον τής υπεροχής, ώς 
καί ό Έδουάρδος Σκυρέ έπιμαρτυρεΐ διά τών έξής : Par son 
genie propre, Marguerite Albana Mignaty appartenait à 
toutes les nations et représentait la plus haute civilisation 
de ce temps-ci. Elle étonnait par l ’originalité et la pro
fondeur de ses vues sur toutes les littératures. . . Non 
seulemeut elle sentait profondément tous les arts mais 
elle les interprétait avec l ’enthousiasme d uo poète et 
l ’energie d ’un penseur. . .  Elle avait le don divin d’in
spirer, de régénérer et de consoler. Τί δέ νά ειπωμεν καί 
περί τής μεγάλης αδτής εδσεβείας καί πιστεως πρδς τδν Θεόν"
«La Lumièie est Dieu et Dieu est la Lumière έπιφωνεΐ 
πολλάκις έν τώ «Κορρεγίω». Τδ πνεύμα τού άϊδίου τής ’Αλή
θειας Φωτός διαπνέει άπαντα τά έργα τής θαυμασίας ταύτης 
γυναικός.

Ή  άφατος καί γοητευτική χάρις, τδ ζωηρόν πνεύμα, ή ελ
ληνική καλλονή διεμειναν αναλλοίωτα καί μετά τήν πάροδον 
τής ανθήρας ηλικίας. Έγνωρίσαμεν αδτήν έν Φλωρεντία, ήτο 
τοτε πεντηκοντούτι; περίπου- άλλά ποίαν είχε μεγαλοπρέπειαν, 
ποιαν ώραιότητα καί θέλγητρον γοητείας ! 'Ως οπτασίαι μα- 
γευτικαί διέρχονται πρδ τών οφθαλμών αί συναντήσεις ήμών 
έν τοΐς Μουσείοις, τοΐς Θεάτροις καί εις τού Lungarno τάς 
γραφικάς Cascine, Έβλεπον τήν εδγενή μορφήν, ήκουον τή ; 
μελωδικής φωνής της καί ή νεαρά καρδία θαυμασμόν καί λα
τρείαν τή προσέφερεν.

Σ ω τ η ρ ί α  Ά λ ι μ π έ ρ τ η

Η  Ζ Ω Η
Είχε γλυκε ία  ή Cur), πολύ  ά γαπημέν  η ! 
άνθρωποι, ζώα χαί (ρυτά σ' αν  την προσηλωμένο ι  

EL·’ άμα  γ εννηθ ού ν !
Αι i t  s i r e  τ' άγαθδν το κύριον χαί πρώ τον ,  
δπερ έδώρησ’ ό Θεός έχ τών Αναλλοίωτων  

λειμώνων τ '  ουρανού.

Και  με αύτδ τήν άνλον  χα'ι ύλιχήν Του π λά σ ι ν  
έπροίχισε χ ι ’ εις κίνησίΥ παντο ιε ι νήν  χαί δράσιν  

την ώοισε νά ή.
— Ε Ι υ ' ή Αύτοαλήθεια χι ’ \ύτοζο)ή Έν.είγος· 
χαί ιήγ  ζωήν χι ’ ά.Ιήθειαν Ανιος παγγηθυούχως 

ί ι υ σ ε ν  εις τδ π&Υ.
Τί  Λοικδν είχε ή ζωή ; — ΕΙυ ' α ί η γ μ α  τον θείου ;
ΕΙυ ’ έχτδς χο'σμου ύ.Ικον. άγιον μυστηρίου  

ωραία τελετή ;
Ναι , είχε τοϋτο ή ζωή. —  Έχείχηχ είχοχίζει  
τήχ ΰπερκόσμιοχ ζωήν, ήκ άδυτος φωτίζει  

φωτός μαρμαρυγή.
Μ ’ δ ,τ ι  ή φύσις τήχ ζ ω ψ  ώραϊοχ χαθηδύχρ, 
χα ί τής ψυχής τον ενσεδονς ή ιερά γαλήνη  

εχείχης είχ ’ σχιά.
Ειχ’ χάτοπτροχ κι’ εχτδς αντον έχείχηχ ¿χορ&μεχ 
τήχ β" λε ίαν  τοΰ Θειΰ, δ ι ’ ήχ χά διαβώμεχ 

μάς στέλλει  Ιττί γης.
Ι\ αί τ ’ άγιόν  Του θέλημα μάς έχει γεγραμμέχοχ 
εις τής χαρδίας τούς μυχούς χαί έπιχυρωμέχοχ 

στδχ β ίοχ  τον Χρίστου.
Το θειον τοϋτο πρότυπον δταχ άχολονθώμεχ, 
χαί χά συμδασιλεύσωμεχ έχει θ ’ άζιωθωμεχ 

μετά τον Ίησοϋ.
Είχ’ ή ζωή μας  θάλασσα , χαί ε π ’ αυτής τδ πλο ιοχ  
τον βίον πλ ίε ι ,  ίως ον εις τών χωρών τών θείων 

νά φθάση τήχ ά χ τ ή ν  
Κι ’ έχει φορτίου άγαθον αχ είχε πληρωμέχοχ,  
έ·/ τής μαχαριότητος τδν προητοιμασμέχοχ  

κόλπον θά όρμηθη.
Είι ε πεδίοχ γ ζωή πολέμου χα αγώνων  
χατά τον σμήνους τών χαχών, τών συμφορών,τών πόνων,  

οδς άπδ τού ’Λδάμ,
Ή άμαρτ ία  ’γέννησε στο πνεύμα χ ι ’ εις τδ σώμα,  
χι' εις τον θανάτου Ιγεινε τδ φριχαλέον στόμα.

ό άνθρωπος βορά !
Κα ί χ α τ ’ αντυν εις τήν ζωήν νυχθήμερον παλέει  
χαί ν ικητή. έζέρχεται ,  δταν τδν χαταπχέη 

ή χάρ ις  τού θεού.
Κα ί τοΰ Χριστού κηρύσσεται γενναίος στρατιώτης  
χαί μ άχ ε τα ι  χαρτεριχώς χΤ άνδρείως έν τοΐς πρώτοις 

χατά τον πονηρού.
—  Είν’ ή ζωή οΰτω -ρλυχειά, πολύ  αγαπημένη \ 
χαί είχε εις τδν άνθ  ̂ωπον ώς χ λ ϊμ αζ  ν ’ άναδα ίνη  

στήν άληθή ζωήν.
’Εχει εις τ δν άχήρατον τοΰ ούρανού λειμώνα 
θά τδν είσάβη ό Χριστός, α,ν τδν έδώ αγώνα  

Ιτέλεσε πιστώς.
Καί  τής ζωής ενόησε τδ α ίν ιγμα τδ θειον 
χαί μ ι τ ’ ’Αγάπης, Πιστεως χ ι ’ Έλπίδος, τών άγιων  

ζζησεν αρετών!
— Ώ ! ε ιν ’ άγνωμων πρδς θεδν  ό τήν ζωήν χαχιζων,  
την Πατρικήν ’Αγάπην Του τυφλώς παραγνας ί ζων  

τδ δώρον τ ’ άγλαόν  !
Έ ν  Κων)πόλει Σαπφώ Κ . Λεοντίλς
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Α Π ’ Α Θ Η Ν Ω Ν  ΕΙΣ Μ Ε Γ Α Ρ Α
Δ'.

Με την φαντασίαν έντρυφώσα.ν άπλήστως εις άπομεμαχρυ- 
σαένον μέγα παρελθόν, άφήκαμεν τά ερείπια του Ναού της Δή- 
μητρος. Κατήλθομεν προς τον σταθμόν διά των έρήμων σχεδόν 
οδών της μικράς κώμης, συναντώσαί που καί που καλήν τινα 
άγρότιδα με τδ γραφικόν εγχώριον ένδυμά της, η άνδρα εργα
τικόν εΰσώματον και άκμαΐον δίδοντα άπδ της θύρας του οί- 
κίσκου τάς διαταγάς προς την έν αΰτω συνηθροισμένην οικο
γένειαν.

Ούτε μέγαρα, ούτε έπαύλεις, ούτε έξοχαί, οΰτε πλ,ατεΐαι. 
’ΊΙΘελέ τις πιστεύσει, ότι ήπα λα ιά  θρησ.εία συμπαρέσυρεν έν 
τή πτώσει της πάσαν ζωήν, δτι ή θεά της γης άποσπασθιΐσα 
άπδ την προαιώνιον κατοικίαν της άφη-εσε ά π ’ αυτής πασαν 
ικμάδα ζωής. Μακράν μ.όνον διαχρίνομεν τά έρείπια φραγκικού 
φρουρίου, δεΐγμ,α τούτο της εθνικής καταπτώσεως και ταπεινό- 
τητος, ήτις διεδόχθη τήν ένδοξον καί μεγάλην του παρελθόντος 
έποχήν.

Οί νέοι κάτοικοι άλβανικής κατά τδ πλεΐστον καταγωγής, 
μετέφερον έδ£5 μ'ε την γλώσσαν καί τδ ένδυμά των καί τά ήθη 
καί τάς παραδόσεις των, έν αις ούδέν κοινόν υπάρχει πρδς τά: 
των αρχαίων Έλευσινίων. ’Άνθρωποι πτωχοί καί έργατικοί 
κατά τδ πλεΤστον, καίτοι ε’ς τά πρόθυρα της πρωτευούσης 
ζώντες, διάγουν βίον έντελώς άρχεγόνου πολιτισμού. Φυσιογνω- 
μίαι έν τούτοις γλυκεϊαι καί ήμεροι, σώαατα πλαστικά, κατα- 
τομαί κανονικαί. Οί οίκίσκοι των πάντες σχεδόν ισόγειοι, διαι 
ρούνται ε’ ς δυο η τρία δωμάτια, καθαρώτατοι καί τακτικοί, 
μ,'ε τάς άπαστραπτούσας κλινοσκευάς έστοιβασμένας παρά τδν 
τοίχον, μέ εν τετράγωνον κατοπτρίδιον άνηρτημένον πολύ υ
ψηλά, με που καί που εικόνα λιθογραφημενην συμπληρούσαν 
την διακόσμησιν των πλευρών του δωματίου.

ΦιλομειδεΤς μάς χαιρετούν, τινές δ’ έξ αυτών καί μάς ά- 
πευθΰνουν τδν λόγον. Διατί δεν ηλθετε χθες όπου έχορεΰαμεν, 
μάς λέγει άπδ του ισογείου παράθυρου της ευειδής τις γυνή, 
τής οποίας την ηλικίαν δυσκό^ως δύναταί τις νά καθορίση.

*Ε! γυνή έδώ μέ όλον τδν καθαρόν άερα καί τδ υγιεινόν του 
κλίματος γηράσκει ένωρίτατα. Εργαζόμενη άπδ πρωίας μέχρις 
έσπερας εις τους άγρούς,τρεφόμενη κακώς,μόνον άπδ τδν καλόν 
άερα έξαρτα κ.αί την υγείαν κ.αί την διατήρησιν τής νεότητός 
της. Φαίνεται δέ, μεθ’ όλας τάς διακηρύξεις τών ύγιεινολόγων 
καί τής συγχρόνου έπιστήμης,ότι έάν διά την υγείαν ό ήλιος,τδ 
φώς, ό καθαρός άήρ είναι πολύτιμοι παράγοντες, διά τδ κάλ
λος όμως καί την άνθηρότητα τής γυναικδς απαιτείται καί 
καλή τροφή, καί ποιά τις ευμάρεια καί δίαιτα έν γίνει. ’Έ 
πειτα άπδ τδ πρόσωπον τής χωρικής έλλείπει ή εκφρασις τής 
ψυχικής διαπλάσεως και μορφώσεως, ώς καί ή άκτινοβολία 
πνεύματος άνεπτυγμένου. Γεννάται, γυναικώνεται καί γηράσκει 
μόνον καί μόνον διά τήν διαιώνισιν του είδους προοριζομίνη, 
χωρίς νά εχη ό βίος της οΰδόνα άλλον σκοπόν καί προορισμόν. 
Τά τέκνα της άνατρεφονται, ώς άνετράφη καί αυτή, άφιέμενα 
εις τήν άντοχήν τή ; φυσικής ιδιοσυγκρασίας των καί εις τδ ελεος 
τής τύχης. ΓΙλήν του μητρικού γάλακτος καί τών πρώτων μη · 
τρικών φιλημάτων, ή χωρική ούδέν άλλο εχει νά προσφίρη εις 
τδ μικρόν της. Εις τούς άγρούς, ύπό τδν άνοικτδν ορίζοντα,

ά· ηρτημενον διά σχοινοαιώρας έπί δένδρων, ΰφίσταται άπδ τών 
πρώοιυν ήυ.ερών τής ζωής του, θέας τάς εναλλαγάς τής ά- 
τυ.οσφαίρας καί τούς κινδύνους, οΰς αύται συνεπάγονται.

ΤΕΠο έ δεκάτη όταν έφθάσαμεν ε’ς τδ πρδ του στάθμου 
έσιια 'ό .ιον. Ό λα t καί όλοι έπελήφηημεν τής προετοιμασίας 
του προγεύματος καί τής διακοσμήσεως τών τραπεζών. Τά 
φύλλα τών δένδρων ήνουν τδν άρμονικδν Ψιθυρισμόν των μέ 
τήν δροσεράν καί άρωματισμ,ένην του άνεμου άποπνοήν, ένώ 
εντός του εστιατορίου μουσική έκτέλεσις ολίγον πρωτότυπος 
έπί οργάνου πολ.ύ περίεργου δ· έχυνε τήν ευθυμίαν εις τούς ολί
γους έκεΐ έγχωρίους θαμώνας.

Μετά σ/.εψιν καί συζήτησιν περί τής καταλληλοτέ ρας καί 
μάλλον προφυλάγειενης θεσεως, αί τράπεζαι, ώς ήσαν, μετηνέ- 
χθησαν ε’ς μέρος, σκιερό' καί έκαστος μετά σπουδής, ήν εδε- 
καιολόγουν αί έπαναστατικαί διαμαρτυρία! του στομάχου, 
έλάαβανε τήν θε’σιν του. Άπε’ναντί υας έξετείνετο ώκεανδς 
θ’1 ος άπδ χλόην, άπδ πράσινον, τδ όποιον κυμαινόμενου προσ- 
ελάμ,βανε τάς γ">υκυτέρας άποχρώσεις του σμαράγδου, δια- 
στ'ζομένου άνωμάλως ΰπδ μυρίων άδαμάντων καί πολυτίμων 
λίθων. Εις όλην αυτήν τήν γοητείαν του θαλερού έδάφους, ό 
ήλιος πάντοτε πιστός τής γής ’εραστής προσέθετε τήν φωτει
νήν άκτινοβολίαν του, ήτις άντανε’κλα παντού τδ κυανούν, τδ 
άπείρως γλυκύ καί απαλόν καί μ.εθυστικόν του όρίζοντος.

’Εννοείται, ότι εις τοιούτο πολυτελές έστιατόριον, ΰπδ τοι- 
αύτην στέγην καί αέ πλαίσιον κοσμούμ ενου ΰπδ παρομοίων ε’κό- 
νων ή ορεξις διπλασιάζεται. Καί κατά παράδοξον σύμ.πτωσιν 
καί οί ζωηρότεροι καί θορυβωδόστεροι έκ τών ημετερων κατα- 
λ αμβά Ό'.ται άπδ εν εΐδος άφώνου καί σιωπηλού ενθουσιασμού, 
όστις ένέχει καί τόνον έλαφρώς μελαγχολ,ικόν. Φίλη εύθυμος 
συνήθως καί πολ.λήν δεαχέουσα ζωήν καί γοητείαν εις τάς 
συναναστροφάς καί συναθροίσεις,σιγά καί αύτή, άπερροφημένη 
άπδ τήν γοητευτικωτέραν καί εύθυμοτε’ραν αύτής εικόνα,ήν έξε ■ 
λίσσουν κύκλω μας τά ώραΐα τοπία. Αί αισθήσεις τόσον άπο- 
λαμβάνουν, ό άνθρωπος εις τοιαύτας στιγμάς ζή τόσον μέ τδν 
εξωτερικόν αύτδν κόσμο11, χάνεται τόσον εις τδν ωκεανόν αυ
τόν του φυσικού πλούτου καί μεγαλείου, ώστε δέν του μένει 
δύ,ιαμις, άλλ’ ούτε καιρός καί διάθεσις νά προσεχή ούτε εις τδν 
τοσω μικρόν εαυτόν του, ούτε εις τούς όμοιους του.

Το πρόγευμά μας τδ όρεκτι/.ώτατον διαδέχεται ό καφές, 
τδν όπιΐον ή φίλη Άτθίς φέρει έντδς ειδικού κιβωτίου καί π α 
ρασκευάζει έντδς μικρού πυραύνου, μέ τήν τέχνην τελείας καί 
προβλεπτικωτάτη; οίκοδεσποίνης Άποδεικνύει τούτο άπαξ ετι 
ότι όσον άνεπτυγμ,ένη καί μορφωμένη εινε γυνή τις, ώς αί πλ,εΐ- 
σται έκ τών γραφουσών γυναικών,τόσον τελειότερου άνταποκρί- 
νεται εις τά οικογενειακά της καθήκοντα- ότι συνειθέστερον 
είναι κυρία γράφουσα νά έπισκέπτηται τακτικώς τδ μαγειρείου 
της καί γευστικώτατα εδέσματα νά παρασκευάζη εις τδν σύ
ζυγον καί τά τέκνα της παρά νά ιδη τις τάς ίλ,αφράς καί επι
πόλαιους γυναίκας τού συρμού κα^ερχομένα; άπδ τού ύψους των 
διά τον άσκοπου βιον τών οποίων ό χρόνος είναι πάντοτε άνε- 
παρ/.ής.

Τάς ώραιας έκ τής Έλευσΐνος έντυπώσεις μας συμπληοοϊ 
νεαρά χωρική μέ τήν χρυσοποίκιλτου ένδυμασίαν της καί τδ 
ώραΐον καί έπιβλ.ητικόν παράστημά της. Είναι μνηστευμένη 
/.αί με τα βαίν:-ι κετά τού άδελφοϋ της ε’ς Μέραρα διά τδν έκεΐ
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χορόν. Ό ,τ ι φέρη ώραΐον καί γραφικόν τδ έ φιλοτέχνησε, τδ 
έσχεδίασε/ τδ έπεξειργάσθη μόνη της· Ή σύγχρονος γερμανική 
χονδροειδής βιομηχανία μέ εν ζεύγος άκομψα ένωτια και πόρ
πην έπίσης χονδροειδή —  δώρα τού γαμβρού — αποτελεί την 
μόνην παρατονίαν ε’ ς τήν ώραίαν καί άρχαϊκώς γραφικήν τής 
νεάνιδος στολήν. Λαλεΐ καλώς τήν γλ ώσσάν μας, είναι άαο- 
πρεπής καί φαίνεται σιμνυνομένη διότι θαυμάζομεν καί αυτήν 
καί τά ένδύματά της.

’Αναμένει μαζή μα: τδν σιδηρόδρομον, χωρίς σπουδήν ή την 
έλαχίστην συγκίνησιν. Μεταβαίνει εις τδν χορόν κατ’ εθιμον και 
όχι διότι αισθάνεται τήν άνάγκην \ά χορεύση, νά διασκεδάση. 
'Ο μνηστήο της, έάν θά είναι έκεΐ ή όχι καί τούτο έπισης τής 
είναι άδιάφορον. Είξεύρει ότι δέν τή είναι έπιτετραμμ.ενον νά 
χορεύση μαζή του, άμφιβάλλω δέ αν καί θά τδ έπεθύμει.

Έν τω  μεταξύ συριγμός οξύς αντηχεί εις τδν άέρα και ώσεί 
πνευστιών ό μαύρος όγκος τή ι σιδηροδρομικής συστοιχίας σύρε
ται μέχρις ήμών.

Η ΟΙΙΕΙΟΤΗΖ ΜΙ ΊΕΚΙΜ 1Ρ0Ϊ TÜÏÏ ΠΙΕΙΣ
Εί; τινας οικογένειας, άπαγορεύουν εις τά παιδία νά ομιλούν 

ένικώς πρδς τούς γονείς των. Δισχυρίζονται, ότι διδάσκουν εις 
αυτά τδν πρδς τούς γονείς σεβασμόν.

Ε;ς άλλας, νομίζουν, τουναντίον ότι πρέπει νά προσεγγί
ζουν τάς άποστάσεις, καί ότι, τά παιδία κερδίζουν έν τή μ,ετά 
τών γονέων άπεριορίστερ αυτών οίκειοτητι.

Πολλαί γνώμαι, καί νπδ πολλ.ών έκφέρονται έπί τού ζητή- 
μ.ατος τούτου. Άναλόγως τών έξεων, άς έκαστος ίλαβεν, έκ- 
θειάζει τήν χρήσιν τού σ.ΐς, καί σύ, καί ευρίσκει έν αδτοΐί 
πλείονα ή ήττονα πλεονεκτήματα. Ά λ λ ’ έάν έμβαθύνη τις 
εις τά πράγματα, καί άναζητήση τήν άρχήν τού τρόπου τού · 
του τού όμιλεΐν, πρδ τού νά έφαρμόση τά πλεονεκτήματα 
ταύτα, ή τάς έλλείψεις έν τή άγωγή, παρατηρεί, ότι έάν τδ 
σεΐς καί τδ σύ ύπερέχη τδ εν τού άλλου, τούτο προέρχεται έκ 
τής προσυλληφθείσης ιδέας ήν άποδίδομεν εις τήν χρήσιν τού ένδς 
ή τού άλλ,ου. Κατά κανόνα, καί γραμυ.ατικώς εξεταζόμενου 
τού πράγματος, τδ σύ επρεπε νά εινκι έν χοήσει έκάστοτε, 
όταν τις άπευθύνεται εις εν καί μόνον πρόσωπον οίον δήποτε 
καί αν είναι τούτο. Ό  κανών ήτο ρητός, εις τάς άρχαίας δια
λέκτους, τάς δημώδεις, αΐτινες άπίρριπτον ώς ύπερβάλλουσαν 
τήν χρήσιν τού πληθυντικού άντι ’τού ενικού, όταν έπροκειτο 
νά προσαγορεύσωσιν έν πρόσωπον. Δύ'αταί τις νά εΐπη οτι τδ 
σέβας τών τέκνων τών Ελλήνων καί Ρωμαίων πρδς τούς γονείς 
των έμειώθη έκ τού σύ τούτου", Είναι ταύτδν ώς νά μή γινώσκη 
τήν ιστορίαν καί τά έθιμα τής άρχαιοτητος.

Ό ταν έπήλθεν ή παρα/μ,ή τής Ρώμης, καί ή κοινή διάλε
κτος έφεύρε τάς λ.έξεις, Μεγαλιιότης, ’ Γψηλοτης, Έξοχοτης, 
έκφερομενας τριτοπροσωπως,ή χοήσις τού ήμεις άντικατεστησε ■ 
τδ έγώ,ούτινος έποιούντο χρήσιν οί αυτοκράτορες και οί ποντιφη- 
κες τής καθολικής ’Εκκλησίας καί τδ σύ άντικατεστάθη ύπο τού 
σεις.Καί μολονότι τά αίτια τής τοιαύτης τών πραρμάτων άλ- 
λαγής μάς διαφεύγουν, ή ρωμαϊκή γλώσσα,έξ ής κατάγονται ή 
γαλ,λ,ική, ιταλική, καί ισπανική, διετήρησε τδν εξαιρετικόν 
τούτον ρμδν τού έκφράζεσθαε, καί έκείθεν εφθασε μέχρις

νμών διά μέσου 12 αίωνων, καθιερωθείς υπο τής συνήθειας, 
ήτις τω έδοοκε τήν δύναμιν, ήν άρχήθεν ξέ1' θά είχε.

Συγκοίνουσαι τδ σείς, οπερ άπο τας άρχας τού αιώνος του- 
ου, είσήχθη εντε -.ή οί/ογενειακή άγωγή, και έν τή δημοσιμ, 

δυνάαεθα, ν ’ άριθμήσωμεν τάς έλλείψεις ή τα πλεονεκτήματα, 
τού ένος άπο τού άλλου.

Έάν ό σεβασμός ίέν ΰφίσταται, ως ά·α πασαν στιγμήν 
έπαναλαμβάνουν, τούτο δέν οφείλεται εις την ελ.λειψιν τού συ. 
Αρκεί νά οίψη τις βλέμμα έπί τών γνωμών, αΐτινες διασταυ- 

ρούνται ύπο τών θιασωτών τού συ.
Ό χ ι, λέγει ό εις, δέν άγαπώ τδ σεΐς,το υιοθετηθεν υπο τών 

μεγάλων οικογενειών.Εις οικογένειας άστών, όπου πρεπει να βα- 
σιλεύη ή άνεπιτάδευτος άφοσίωσις και ή τρυφερά οικειοτης 
μέ δυσαρεστεΐ πολ.ύ περισσότερον ή παρενθεσις τού σεις αυ
τού, τδ όποιον καταστρέφει την έλευθεραν τού πνεύματος και
τής καρδίας διάχυσιν, δι’ ής έκδηλοϋνται αί οίκογενειακαι
σχέσεις.

Μεταξύ μητρδς καί θυγατρδς τδ σεΐς μ.οι φαίνεται, ότι ε·.ναι 
λέΐις άνευ έννοιας, συγχρόνως δέ καί προπύργιον— μάλιστα δε 
καί έμπόδιον —  εις τήν άνάπτυξιν τών τρυφερών αισθημάτων. 
Τδ σεΐς είναι ενοχλητικόν εις τδ στόμα ένδς παιδίου, ώς το
ψιμμύθιον είς τδ πρόσωπον ευειδούς γυναικός. Μικρόν πλυσι-
μον διά σπόγγου καί ή γυνή έσεται έπισης ώραια, και η κορη 
θ’ άγαπήση περισσότερον τήν μητέρα σεβομένη αδτην ώς και 
πρότερον.

Τί λοιπόν οίκειόιερόν, καί πελειότερον τής μητρδς καί τού 
τέκνου της ; Μήτηρ γινώσκουσα νά είναι άγαπητή, ή μεγαλει- 
τέρα άδελφή καθίσταται άναγκαίως ή έμπιστος, ή βέβαια 
σύντροφος, είς ήν έμπιστεύονται τά πάντα, εις ήν τίποτε δεν 
κρύπτεται, μ.εθ’ ής γελούν, κλαίουν, καί ήτις έννοεΐ τάς χαράς 
μας καί ξηραίνει τά δάκρυά μ.ας !

Θά προχωρήσω μακρότερον. ’Αγαπώ τά θωπευτικά ’επίθετα, 
τά παίγνια ταύτα τής άγάπης, μεθ’ ών ποικίλλοντας, οί καθ 
έκάστην στιγμήν τής ζωής διάλογοι, οΐτινες δέν είναι φλυαριαι 
άλλά ύψηλότεραι σκέψεις μεγαλοφώνως έκδηλούμεναι. Προέρ
χονται άφ’ εαυτών είς τήν φαντασίαν ευθύ άπδ τής καρδιας, 
καί δέν παρεμποδίζουν ποσώς τήν υίικήν υποταγήν, δέν μάς 
έι/.ποδίζουν νά σεβώμεθα εκείνους δι’ ους έφευρίθησαν. I ινω- 
σκοαεν, όταν ή ώρα σημαί··η, ότι έκαστος πρέπει ν’ άναλάβη 
τήν θέσιν του, καί χωρίς οί γονείς νά διατάττουν,τά τέκνα ύπα- 
κούουν. Ήξεύρουν, ότι έχουν καθήκον νά κλίνουν τδ μέτωπον προ 
τών λευκών τριχών. Νομίζουν τινές ότι τά παιδία είναι προτιμο- 
τερον νά τάσσουν ΰψηλ,ά τούς γονείς των. Καί αΰτο είνε πλάνη. 
Έκτδ : τού ότι,ή υπερβολική ιδέα, ότι οί γονείς είναι εςοχα οντα, 
ήαπορεΐ νά έχη δι’αύτούς συνέπειας δυσάρεστους ευθύς ώς άρχί- 
σουν νά κρίνωνται ΰπδ τών τέκνων των, οί γονείς ομω; οφείλουν 
νά προβλέπουν, ότι θά σημάνη καί ή ώρα τής χειραφετήσεώς, θά 
έπέλθη ή ένηλικιότης τών υιών, ό γάμος τών θυγατέρων, καί 
ότι, έάν κατά τήν στιγμήν ταύτην, ή οικογενειακή ευημερία 
καί ό σεβασμός δέν βασίζεται ή έπί ματαίων λέξεων,τά συμφέ- 
οοντα τού βίου καί αί νέαι συμπάθειαι,θ’ άποσπάσουν τάχιστα 
άπ’ αυτών τήν καρδίαν εκείνων,άτινα τοΐς είναι τόσον άγαπητά.

Είς τάς ήμέρας μας, ή τάσις πρδς έπαναφοράν τού σεΐς έν 
τή οίκογενεία επιτείνεται. Πολλοί σύζυγοι, άγαπώμενοι εξακο
λουθούν, νά προσαγοοεύωνται ώς καί πρδ τού γάμ,ου Νηπιον,
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όπερ 'λεγίΐ σείς πρός τον πατέρα του καί τήν ιχητέρα του εχει 
το υφ·ς μικρού αγγέλου παρακαλοϋντος τον Θεόν, άν καί προς 
αύ-ον άκόμη λέγομεν συ.

Μάρθα Ζημινοπούλου

ΤΟ ΞΙΦΟΣ T i r  ΑΑΜΟΚΑΕΟΓΣ
Ιίολλοι άκουουν καί έπαναλαμβάνουν την φράσιν, ή σπάθη 

του Δαμοκλεους, άλλ’ ολίγοι είζεύρουν την ιστορίαν αύτής.
Ο Δσμοκλής ύπήρςεν εις των έπιδεξιωτέρων «υλικών της 

αυλής Διονυσίου του Τυράννου. Η είδικοτης του εις το νά 
προσφερη λιβανωτούς καί θυμιάματα εις τούς βασιλικούς ρώ- 
θωνας, ν άνυψοΐ την χαράν έν τη καρδία του κυρίου διά την 
εις αυτόν επιφυλαχθεΐσαν ευτυχίαν του θοόνου ήτο μοναδική.

Ο Διονύσιος ήθέλησεν ημέραν τινά νά κάμη άστειότητά τινα 
διασκεδαστικην εις τον καθημερινόν αυτοϋ Δαμοκλέα. Τόνπροσ- 
εκαλεσεν εις γεϋμα, και ύπεράνω του δι’ αυτόν προωρισμένου 
θρονου, διέταξε καί έκρόμασαν οξύ ξίφος, συγκρατούμενον ύπό 
τριχος ίππου. ΤΠτο αρκετά συμβολικόν τούτο. Έδείκ.νυεν ασφα
λώς καί άπλούστατα εις τόν Δαμοκλεα, ότι, αί μεγάλαι τιμαί 
περιβάλλονται άπό πληθύν κίνδυνων, άπό τών οποίων μόλις 
το πάχος μιας κλωστής μας χωρίζει κατά τάς της τύχης εναν
τιότητας.

Εννοεί πας τις βεβαίως ότι ύπό την όξεΐαν ταύτην ρομφαίαν 
ο Δαμοκλής θά έγευμάτιζε πολύ άσχημα, έάν δεν είχε προη
γουμένως την ετοιμότητα του πνεύματος ν’ άνοιξη την θύραν 
καί νά παρατηρήση τάς προετοιμασίας του γεύματος. Έ γνώ- 
ριζε τάς παιγνιώδεις όρε'ξεις του Κυρίου του, καί ελαβε τάς 
προφυλάξεις του.

Κατά την όρισθεΐσαν ώραν ό Δαμοκλης άνηγγέλθη εις την 
αυτοϋ Μεγαλειότητα τών Συρακουσών· ό βασιλεύς τόν έδέχθη 
με γλυκύ μειδίαμα: «Πονηρέ',» έσκέπτετο ό εύ/οούμενος ενώ 
ύπεκλίνετο έδαφιαίο/ς πρό αύτοϋ.

«Εις την τράπεζαν ! είπε περιχαρώς ό Διονύσιος· διέταξα 
νά σου ετοιμάσουν τροφάς εύχύμους. ’Ελπίζω ότι θά τίμησης 
τά μαγειρεκά βρώματα τοϋ νέου μου άρχιμαγείρου. Έν τού · 
τοις διέταξα νά αλλάξουν τά μωσαϊκά της αιθούσης· σέ π α 
ρακαλώ νά δώσης πλείονα προσοχήν εις αυτά εισερχόμενος».

Ό  Τύραννος ηλπιζεν ότι ούτως θ’ άπέτρεπε την προσοχήν 
τοϋ Δαμοκλέους άπό τοϋ νά παρατηρηση τί έκρίματο άνωθεν 
της κεφαλής του. Ό  αΰλικός έχαμήλωνε τούς οφθαλμούς με 
άγριον ύφος, καί περιωρίζετο νά παρατσιρή εν έκστάσει τούς 
πόδας της τραπέζης καί τών έδρών.

Έκάθισαν, Τό γεϋμα ήρξατο.
, «Δαμόκλεις, είπεν αίφνης ό Διονύσιος αύστηρώς, κάθεσθε 

ενώπιον ρ.ου μέ κεκαλυμμένην την κεφαλήν ; »
«Μεγαλειότατε συγχωρήσατέ με· ό ιατρός με διέταξε νά 

μη τρώγω, εί μη φέρων εις τό κρανίον τήν περικεφαλαίαν μου 
ήτις είναι ό,τε είδικώτερον καί τελειότερον ύπάρχη- εχει τρι 
πλοϋν καταρτισμόν το εσωτερικόν είναι έξ ορειχάλκου- οί φο- 
βερωτεροι πελέκεις δεν δύνανται νά την διαπεράσωσι. Είναι 
περικεφαλαία υγιεινή, προωρισμένη νά μέ θεραπεύση άπό της 
ημικρανίας, κακόν εις ό άπό χρόνων υπόκειμαι».

«Καί εάν σέ διέτασσα νά τήν άφαιρέσης ",» ύπέλαβεν ό Διο
νύσιος.

«Θά ύπήκουον, άλλά θά παρεκάλουν τήν ‘Υμετέραν Μεγα
λειότητα, νά α,οί έπιτρέψη ν’ άλλάξω θέσιν, διότι ή κεφαλή 
κου άσκεπής δέν έχει τήν δύναμιν ν’ άνθέξη εις πάντα κίνδυνον 
χωρίς τό θεραπευτικόν τοϋτο κάλυμμα. Καί τό παραμικρόν ξί
φος τό όποιον θά επιπτεν επ’ αυτής θά τήν επληττεν άμέσως».

Ο Διονύσιος έμειδίασε- δέν τώ έμενε πλέον ή νά υποχώρηση 
προ τοϋ πνεύματος τοϋ αύλικοϋ του : «Κάθισε προς τά άρι— 
στερά μου καί φάγε ήσύχως, είπεν εις τόν Δαμοκλέα- άλλά 
ήςευρε, ότι δέν θά σοί συγχωρήσω ποτέ διότι τόσον όλίγην εμ
πιστοσύνην έχεις προς τόν κύριόν σου».

(’Εκ τοϋ Γαλλικού). Βασ ιλική  Κ . Κυριακίδου.

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Δεν êtÇaûf ω διατί ώνο'μασαν πούλιαις τά οτρογγύλα ψύγματατοϋ χρυαοϋ η τοϋ 
αργυρου ή και τά Ικ μετάλλων αγενών τοιαϋτα.’Ίσως διότι λάμπουν χαϊ τρεμο
σβήνουν ώς ο έσπερος, τόν όποιον κοινώς ό λαός ονομάζει πούλιαν. "Οπως 
και άν τό πράγμα, ό συρμός μή εΐξεύρων τί νά ΙπινονΙσν) ε’ισόδυσεν εις τά
τουρκιχά χαρέμια, όπου χα'ι εις τά υποδήματά των αί Όθωμανίδες χεντοϋν 
πούλιαις χαί Ι̂χεΐθεν έκλεψε τήν ιδέαν τοϋ νέου τούτου γυναικείου στολισμού. 
Άπό τους πίλους μας εις τους οποίους διαφοροιρόπως σιίλβουν τά μιχρά 
ταϋτα μετάλλινα κερμάτια κατηλθον ήδη εις τά περιλαίμια χαί τά περιχόρμια 
μας. Ά λλ ’ άπαιτεΤται πολύ καλαισθησία, "να μή ό χαρίεις ούτος συρμός με- 
ταβληθή εις αηδή χα'ι φορτικόν στολισμόν.

Ή  μετάξινη μουσελίνη τά χατ’ εξοχήν ύφασμα του συρμοΰ δέν είναι πλέον 
κεντητή άλλά διάστικτος άπό πούλιαις, έν γένει δε τά στίλβοντα υφάσματα εί
ναι εις τήν ήμερησίαν διάταξιν.

Διά φορέματα τών έπισκέψεων χαί τοϋ περιπάτου τά σγουρά (χρεπόν) μέ 
κεντήματα ώς έν άναγλύφω συνειθίζονται πολύ. Κρεπόν μάλλινα, μαλλομέ- 
ταξα, φουλάρια, γάζαι, άπλα ή κλαδωτά,μονόχροα ή έναλλασσόντων χρωμά
των, αδιάφορον είναι υφάσματα μαλακά, ελαφρά, πολύτιμα διά τήν συναρ
μολόγησή τών περιχορμίων.

Δ ι’ εντελώς καθημερινήν χρήσιν τό σχήμα tailleur είναι πολύ κομψόν κα 
εύ'χολον, μέ φόρεμα πλατύτερον τοϋ παρελθόντος έτους καί μόλις έγγίζοντος 
τήν γην, μέ ζακέταν πολύ κοντήν, ής τό ύπό τήν μέσην εξάρτημα κυματίζει 
πλατύτατου χαί εις άραιάς λοξάς πτυχώσεις.

I I  ζακέτα αΰτη είναι ή προσηρμοσμένη ακριβώς εις τό σώμα, ή φέρεται 
μέ ανδρικόν υποκάμισου, μόλις προσηρμοζομένη δι’ ένός κομβίυυ εις τό στήθος.

’Εάν επισχεφθή τις κατά τήν στιγμήν ταύτην τά πιλοποιεία, θά ύποθέση 
πρός στιγμήν, δτι εύρίσκεται εις ανθοπωλείου .Άνθη έν άΐθονία έπί τών γυναι
κείων πίλων, συνωθούμενα τά μέν παρά τά δέ, ογκώδη χαί παράδοξα τό σχήμα 
κα- τό χρώμα. Έπενοήθησαν πανσέδες γιγάντιοι, μεγάλοι ώς μικρά πινάκια 
καί μέ τόσον φαντασιώδες χρώμα, ώστε νά έκπλήσσεταί τις διά τά τολμηρόν 
τής νέας αύτής έπινοήσιως.

'Γπάρχει έν τούτοις πεποίθησις,ότι εύθϋς ώς παρέλθη ό πρώτος αύτός ανοι
ξιάτικος ένθουσιασμός θά έπιχρατήση ανάλογος άντίδρασις είς τόν ολίγον υ
περβολικόν αύτόν άνθοσυρμόν. Άλλω ς άπό τουδε τά μεγάλα καταστήματα 
έμετρίασαν τήν υπερβολικήν τών άνθέων γρήσιν. Τά σχήματα τών πίλων 
ποικ'λλουν, τά στρογγύλα καπέλλα είναι μεγάλα, ογκωδέστατα άποκλίνοντα 
πρός τόν ρυθμόν Λουδοβίκου X V I .  Α ί καπόται έχουν σχήμα άβαθεστάτου μι- 
κροϋ πινακίου, πλατυνομένου πρός τά πλάγια, καί περιβαλλόμενου ύπό δε
σμίδων δλων ανθέων, έξεχουσών ιδίως πρός τά πλάγια καί περιβαλλουσών έκ 
τών όπισθεν τό χτένισμα. Ά λ λ ’ οί πίλοι αυτοί άπαιτοΰν άπαραιτήτως τήν 
κόμμωσιν τοϋ συρμοΰ, μέ τά μαλλιά προεξέχοντα Ικατέρωθεν τοϋ προσώπου 
καί καλύπτοντα σχεδόν καθ ’ ολοκληρίαν τά ώτα.

Φιλόκαλος

ΜΙΑ Ε ΓΓΕ Ν Η Σ ΘΥΣΙΑ
Ή  μικρά Νέλλη έκπληκτος προσίβλεψεν την διδασκάλισ- 

σάν της. Ποτέ άλλοτε ή δίς Τράβερς δέν τήν είχεν άφίσει νά 
διεξελθη ολόκληρον τεμάχιον μουσικής άνευ τινός παρατηρή- 
σεως. Έ ν , δύο, τρ ία , τέσσΐιρα, ή μικρά έπανείλημμένως 
ήρίθμει άδυνατοϋσα νά έξαγάγη οίονδήποτε ήχον. Έ π ί τέλους 
ή δίς Τράβερς τής είπε νά παύση, καί τό παιδίον άνεχώρησεν
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άποροϋν διά τήν ασυνήθη αδιαφορίαν τής διδασκαλίσσης του.
Πρό δώδεκα έτών, ότε ό διά τήν αυτοκτονίαν τοϋ ΰποτε- 

θειριένου πλουσίου έμπορου, ’Ιακώβου Τράβερς, θόρυβος είχε 
παύσει, καί οί έν τη ευτυχώ: του φίλοι είχον ή'8η λησμονήσει 
τήν χήραν του καί τά  τεκνά της, ή κ. Τράβερς άπεθανεν, ά- 
φίνουσα τάς δύο θυγατέρας της, τήν μόλις εικοσαετή ’Άνναν 
καί τήν κατά δώδεκα ετη νεωτέραν Μαίρην, σχεδόν άνευ 
όβολοϋ.

«Νά φροντίζης διά τήν Μαίρην, ’Άννα, αύτη νά είναι πάν
τοτε ή πρώτη σου σκίψις», είπεν ή κ. Τράβερς ίκετευτικως, 
καί ή ’Άννα, άσπασθεΐσα τήν θνήσκουσαν, ύπεσχέθη, μή προ · 
βλέπουσα τάς συνέπειας.

Μήν είχε παρέλθει άπό τοϋ θανάτου τής κ. Τράβερς, ότε ό 
Γεώργιος Βριάντ ήλθεν, όπως τή ά/αγγείλη τήν άπόκτησιν 
καλής τίνος θεσεως εις τάς Ινδίας, συγχρόνως δέ τή προτείνη, 
όπως τον συνοδευση έκεΐ ύπό τόν γλυκύν τίτλον τή ; συζύγου.

«Δυνάμεθα να τελέσωμεν ήσύχους μίαν πρωίαν τόν γά
μον μας, ’Άννα μου,» τή είπεν, άφοΰ ούδενός τήν άδειαν εχο- 
μεν νά ζητήσωμεν.Άλλ’ εκείνη έκίνησε τήν κεφαλήν άρνητικώς.

«Ό χ ι, Ιεωργιε, δέν είναι δυνατόν· λησμονείς τήν Μαίρην.
«Ά λ λ ’ ή έξαδελφη σου, κ. Άρτελλ, έπιθυμεί νά τήν υίοθε- 

τηση». Πλήν ή ’Άννα είπεν: Ό χ ι,ή  Μαίρη ήτο ή παρακατα
θήκη τής θνησκούσης μητρός της, κατά συνέπειαν ουδέποτε θά 
τήν έγκατέλειπεν.

Τοιουτοτροπως άπεχωρίσθησαν ψυχρως, ϊνχ μή συναντηθώ - 
σιν επι πολλά ετη, διότι, ότε ό Γεώργιος ήλθε τήν επαύριον 
μετανοών δια τον τής προηγουμένης εσπέρας τρόπον του, εμα- 
θεν, ότι ή δίς Τράβερς είχεν αναχωρήσει διά τό Λονδϊνον χω 
ρίς νά άφήση τήν διεύθυνσίν της.

Ουτω δώδεκα όλα ετη είχον παρέλθει, τά όποια είς εκείνον 
μεν εφερον πλοϋτον καί ευημερίαν, είς εκείνην δέ μόλις τά πρός 
τό ζήν αναγκαία.

Το μικρόν εισόδημα, όπερ ή κ. Τράβερς είχεν αφήσει είς τά 
τέκνα της, δεν ητο δυνατόν νά έπαρκέση είς τάς άνάγκας των 
κατα συνέπειαν ή "Αννα ητο πολύ ευτυχής, ότι κατώρθωσε νά 
το αυςηση δίδουσα μαθήματα μουσικής.

* X 
¥

Οτε η μικρά Νελλη άνεχωρησεν, ή ’Άννα ήγέρθη, όπως
τακτοποίηση το δωμάτιον, όπερ καιτοι πτωχικώς έπιπλωμέ-
νον, εφερε μολαταύτα ίχνη καλλιτέρων ήμερων. Μερικαϊ ύδατο-
γραφιαι έπι τών τοίχων, μερικά εργόχειρα φιλοκάλως τοποθε-
τημε.α, και αφθονα άνθη προσέδιδον είς τό δωμάτιον εΰχάρι- 
στον οι}.ιν.

« Η Μαιρη δέν θά βραδύνη νά έπιστρίψη», είπε βλέπουσα 
το άνωθεν τής Ιστιας εκκρεμές, καί εσπευσε νά Ιτοιμάση τήν 
τραπεζαν δια το τεϊον, θετουσα εν τώ μέσω άνθοδόχην πλήρη 
εύοσμων ίων.

«Θα ευρη άρά γε μεγάλην μεταβολήν·» έσκέφθη στρέφουσα
προς τον καθρεπτην, όπως ίδη τήν άντανάκλασιν μορφής, όχι
νεας πλέον, ώχρας, καί εστεμμένης ύπό βαθέος καστανού χρώ
ματος κόμης.

Άπέμαξεν ολίγα δάκρυα στενάζουσα, οτε φωνή ζωηρά ήκού- 
«θι» άδουσα καί νέα κόρη είσήλθεν είς τό δωμάτιον.

τ Ρ̂ Χ£1 άγαπητή μου ’Άννα ;»  τήν ήρώτησε βλέπουσα 
μετ’ απορίας τήν έκτακτον διακόσμησιν τής τραπέζης, «μή
πως εχω πάλιν τά γενέθλιά μου

«Ό χ ι, άλλ’ είς φίλος μου, ον δέν είδον έτί πολλά ετη θά 
μάς έπισκεφθή απόψε’ ό Γεώργιος BptávT».

« ’Ώ ! Ά ννα  !»  Καί ή ’Άννα εκλινε τήν κεφαλήν έπί τοϋ 
ώμου τής αδελφής.

Η Μαιρη ητο όλως διάφορος τής Άννης· λεπτοφυής, μέ 
χρυσήν κόμην, πάντοτε γελώσα, έφχίνετο ώς νά ήτο πλασμένη 
μονον διά μειδιάματα καί ευτυχίαν.

«Πώς συνέπεσεν νά τόν συναντήσης ;»  ήρώτησεν.
« ’Ώ ! όλως τυχαίως. Έστεκόμην πρό τοϋ παραθύρου ένός 

καταστήματος, θαυμ,άζουσα τά  ωραία έκθε'ματα, ότε κύριός 
τις διερχομενος έν βια, μέ ώθησεν. Έστράφη όπως μοϋ ζητήση 
συγγνώμην, καί έγώ άμέσως τόν άνεγνώρισα».

— Καί έκεΐνος ;
—  ’Επίσης μέ άνεγνώρισεν.
«Πώς είναι ;»  ήρώτησεν ή Μαίρη, άναμνησθεΐσα τής φω

τογραφίας ένός μειδιώντος νέου, ήν ετυχέ ποτε νά ίδη έπί τοϋ 
γραφείου τής άδελφή; της.

«Είναι σοβαρώτερος, καί ό ήλιο; τών ’Ινδιών τοϋ ήλλαξεν 
ολίγον τό χρώμα, άλλά δέν τόν εύρον καί πολύ παρηλλαγμέ- 
νον» καί έμειδίασεν έλαφρώς. «Τόρα ύπαγε νά έκβάλης τόν 
πίλον σου, Μαίρη, εως νά έτοιμάσω τό τέϊον».

Ό τε ή Μαίρη έπανήλθεν είς τό δωμάτιον ή Ά ννα  τήν έπα 
ρουσίασεν είς τόν κ Βριάντ, λέγουσα :

« 'Η  άδελφή μου Μαίρη».
« Ή  Μαίρη !»  άνεφώνησεν έκεΐνος έν έκπλήξει, «τόρα έννοώ 

Ά ννα , ότι, δώδεκα ολόκληρα έτη παρήλθον, άφ’ ότου «φήκα 
τήν ’Α γγλίαν».

'Η Ά ννα  έμειδίασεν. Άνέζη είς τό παρελθόν άκούουσα 
τόν ήχον τής φωνής τοϋ Γεωργίου.

Καθ’ εσπέραν σχεδόν, ό Γεώργιος εύρισκε καιρόν, όπως επι
σκέπτεται τάς δύο άδελφάς, πότε ΐνα τάς συνοδεύση είς τό 
θέατρον ή εί; συναυλίαν καί συχνά, όπως συνομίλήση περί τοϋ 
παρελθόντος μετά τής ’Άννης, ήτις, ώς ή Μαίρη έλεγεν, είχε 
σχεδόν έπανακτήσει τήν νεότητά της. Πλήν οί μήνες παρήρ- 
χοντο, καί ή λήξις τής άδειας τοϋ Γεωργίου έπλησίαζεν, ότε 
επί τέλους άπεφάσισεν νά όμιλήση.

«Δύνασαι νά διαθέσης ολίγα λεπτά αϋριον τό εσπέρας δι’ 
ιδιαιτέραν συνδιάλεξιν, Ά ννα  τήν ήρώτησεν μία/ εσπέραν, 
οτε τάς άπεχαιρέτα πρό τή ; θύρας των.

«Καί δέκα έάν έπιθυμής», τώ άπήντησεν έκείνη μέ καρδίαν 
πάλλο’ -αν έκ χαράς.

« -έν θά δοκιμάσω τήν υπομονήν σου τόσφ πολύ», τή άπε- 
χ,ιθη γελών. «Που είναι ή Μαίρη ;»

Ά λ λ ’ ή Μαίρη είχεν ήδη άποσυρθή είς τό δωμάτιον της. 
Καί ίτε ή Ά ννα  μετέβη, όπως τήν έρωτήση τί είχεν, ή 
Μαίρη τής άπήντησεν, ότι ΰπέφερεν άπό τρομερόν πονοκέφα
λον καί έπεθύμει νά ήσυχάση. "! 1 Ά ννα ολίγον έκπληκτος διά 
τήν αίφνιδίαν αυτήν άδιαθεσίαν, μετέβη είς τό δωμάτιον της, 
άνυπομόνως άναμένουσα τήν άνατολήν τής επαύριον.

ΤΗνο σχεδόν νύξ, ότε τήν έπορ 'νην ό Γεωγγιος είσήλθεν είς 
τήν μικράν αίθουσαν τής δος Τράβει;.

Ή  Ά ννα  ήγέρθη, όπως άνάψη τό φως, άλλ’ εκείνος τήν 
ήμπόδισεν.

«Δέν πειράζει ’Άννα, δύνασαι νά μαντεύσης τί θέλω /
«Προτιμώ νά μοί τό είπης σύ».
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«Βέβαια θά έμάντευσας, βέβαια θά πχρετήρησκς ' πόσον
άγαττω τήν Μαίρην».

Προς στιγμήν ή "Αννα ΓκΤονισθη, κα.ι η χειρ της, ην έστη 
ριζεν επί της τρ α π έ ζ ι Ιτρεμεν, άλΓ όταν ώμίλησεν ή φωνή 
της οΰδέν έπρόδιδεν, ήτο ήσυχος ως πάντοτε.

«Ό χ ι, Γεώργιε. Πώς ητο δυνατόν ;»
« Έ  νόμισα ότι 'έκαστος ήδυνατο νά τό έννοήση», άπήντησεν 

εκείνος γελων νευρικως. «Καί εκείνη μέ άγαπα έιτίσης. Μου
την δίδεις ’Άννα ;»

« ’Εάν καί οί δυο συμφωνήτε» άπηντητεν ή πτωχή "Αννα,
«είθε ό Θεός νά σάς δώσγι πάσαν ευτυχίαν».

Ό  Γεώργιος εκλινεν, όπως άσπασθγι την χε~ρά της, αλΥ 
εκείνη άπεμακρύνθη άποτορ,ως' επεστρεψε μολαταύτα δια να 
ερώτηση.

«Π ό τε................πότε την θέλεις Γεώργιε ;»
«Ό σω τό δυνατόν ταχυτερον, σε παρακαλώ, "Αννα. ’Οφείλω 

νά είμαι εις Μαδράς εντός τριών ¡χηνών. Δυνασαε ;»  . . .
«Έ γώ  ; . . . . βεβαίως έάν ή Μαίρη παραδέχεται».
« ”Ω ! ή Μαίρη λέγει, δη δυνάμεθα νά ύπανδρευθωμεν πα

ρευθύς».
Ουτω κατά τάς 'εποαένας δυο τοεΐς εβδομάδας όλοι ησαν 

ένησχολημένοι μέ τάς πρεετοιμασίας του γάμου— πολύ ένησχο- 
ληαένοι,δπως μή λάβουν καιρόν νά παρατηρησουν τήνκαθ’έκά 
στην αόζάνουσαν ώχρότητα καί αδυναμίαν της "Αννης.

Ό  Γεώργιος καί ή Μαίρη έπίριενον, όπως τούς συνοδευση 
είς τάς Ινδίας, άλλ’ εκείνη ήρνηθη. Μόνον μετά την τελετήν 
του γάμου καί δτε ή ώρα της άναχωρησεως εφθασεν, ή Μαίρη 
παρετηρησε την κατάστασιν της "Αννης.

«Δεν θά αναχωρήσω, αγαπητή μου άδελφη,» της ειπεν. 
«έάν δεν ¡κί συνοδεύσης».

Ή  "Αννα έριειδίασε, λέγουσα.
« ’Ανόητος ! δεν γνωρίζεις, ότι εις τό έ 'ής οφείλεις νά υπά

κουης τον σύζυγόν σου ζ»
«Τον σύζυγόν ¡χου ; ”Ω ! "Αννα! καί αυτόν τον άφηρεσα 

από σέ !»
Ή  "Αννα άφηκε τό δωμάτιον γελώσα γέλωτα μελαγχολι- 

κώτερον καί αύτών των δακρύων.
«Νά ¡χάς γράφης συχνά», διά δεκάτην φοράν ή Μαίρη της 

έφώναζεν έκ της άμάςης, καί ή "Αννα κλίνουσα την κεφαλήν 
έψιθύρισεν. «Ό  θεός νά σάς εύλογη καί τούς δύο».

Ό τε τό ευτυχές ζεύγος εφθασεν είς Μαδράς, εν τηλεγρά 
φηρια άνέριενον τόν Γεώργιον—  τηλεγράφημα, δπερ εσπευσε νά 
κρύψη άπό Γην σύζυγόν του — άναγγέλων αύτώ τόν θάνατιν 
τής "Αννης προελθόντα άπό δ,τι οί ¡χέν ιατροί καλούν καλπά 
ζουσαν φθίσιν, ό δε απλούς κόσμος μαρασμόν καρδίας.

(Έκ του ’Αγγλικού) Δώρα Σονδίκα

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η

Γ Α νχ ισ μ α  Ά μ ν γ ^ ά Λ ω ν . Κοπανίζετε 50 δρ ψύχα άμύγδαλον κα- 
θαρισμενον, δχι πολύ ψιλά, προσθέ-ετε δέκα κουταλιαϊς τής σούπας 
ψιλοκοπανισμένη ζάχαριν, 10 κρόκους αύγών ολίγον ψΔοκομμένον 
πορτοκαλόφλουδον καί ολίγον μοσχοκάρυδον. Ολα αυτα τα ζυμονετε 
καλά μαζή καί τα έργάζεσθε μέχρις εντελούς συσσωματώσεως. Κ τυ- 
πατε ’έπειτα τα άσπρα των αύγών εις άφρόν καί τάένόνετε μέ ταα .ω , 
προσθέτου: α εις το δλον καί 5 κουταλίαίς φαρίνα γαλλικήν και τα

έργάζεσθε έλαφρά. Την ρίπτετε είς τήν φόρμα την θέτετε εις μέτριον 
φούρνον καί δτον ψηθή τήν άφινετε να κρυώση, τήν χωρίζετε είς 
δύο καί είς τό μεταξύ θέτετε δτι κρέμαν θέλετε.

ΙΠ Ε Ρ  Τ Ο Γ Α Σ Γ Λ Ο Γ  ΤΩΝ Α Ν ΙΑΤ Ω Ν

Ή κ. Πολύμνια Κ α μ ά ρ α ............................ όρ. 200
Ή κ. ’Αλεξανδρινά Παππούόωφ . . .  » 100
Ή κ. Άνδρέου Βαλλιάνου . . . . .  φρ·χρ· 200

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Ν . Δ. Ν . Βώλον. ’ Επιστολή σας μετά χρημάτων Ιλήφθη, ώστε μή 

άνησυχήτε. Εύγαριστοϋμεν Βι’ εύγινή φροντίδα.— Καν Μ . Σκ . Ρουστσού- 
κιον Ήγνοοδμεν τοϋτο, καθ’ δ στερούμεναι άπό πολλοί καιροί είόήσιούν 
των καί εννοοόσαι τό ανιαρόν του έργου. — Κον I . Μ . Αθήνας, Ειχον λο- 
γου; νά άναβάλλω.— Καν Α  Μ. Καλάμας. Θά δημοσ,εύσωμεν τήν είδο- 
ποίησίν σας, άλλά μοί φαίνεται άδύνατον νά τύ/ητε τοί ποθουμένου. Ήμεις 
έδώ δεν ενοίσκομεν διά τήν πρωτεύουσαν, πολύ δέ όλιγώτερον διά τάς επαρ
χίας — Κον Σ .  Πρ- Βία ύπλιον. Άντίτιμον ημερολογίων έλήφθη. Εύχαρι- 
στοΰμεν θερμώς.— Καν Α Α . Κεφαλληνίαν. Έλήφθησαν. Εύχαριστοίμεν. 
Πληρώνετε όυτω καί τήν αυνδρομήν σας του 1896 — Κον Γ .  Κ . Ρέθυμνον. 
Επί τοί παρόντος ούδεμία αποφασίζει νά μεταβή είς Κοήτην. Γράψατέ μοι, 
τί προσφέρετε· όταν παρουσιασθή κατάλληλος τοιαύτη θά προβώ άμέσως είς 
συμφωνίας. — Καν Στ . Γ .  Γα λά ζιον . Ή  δ’, δέν δίδεται ανευ τής α'. — 
Κον Μ· Α · Σ γ . Χ ίον. Γράφομεν. — Καν Αν. Γ .  Ρέθυμνον. Τά φύλλα 
άποστέλλονται ήδη πράς ύμϊς. Ευχαριστώ διά τήν εύγενή φροντίδα. — Καν 
Σ .  Τρ. Βατούμ. Τό φύλλον στέλλεται τακτικώτατα. Άπόδειξις τούτου 
είναι ότι, ώς λέγετε, σας λείπουν μόνον τά φύλλα τοΰ Αύγουστου του 94 καί 
τό α'. τοί Ίανουαοίου.Άλλ ’ έάν άναγινώσκητε τήν « ’ Εφημερίδα» θά ΐδητε είς 
τά τελευταΐον φύλλον τοί ’Ιουλίου οτι ή « Έφημερϊς των Κυριών» διακόπτει 
ώς πάντοτε τήν έκδοσίν της κατά τόν Αύγουστον, χάριν άναψυχής των γρα- 
φουσών, τήν μετά τά Χριστούγεννα δέ έβδομάδα δέν έκδίδεται πάντοτε φύλ
λον ένεκα τών έορτών. Ωστε ούοέν φυλλον σας λείπει- Ω , πρός τόν κ. Ζα- 
φειρίδην πασαι αί έκεΐ συνδρομήτοιαί μας μας ’έγραψαν, ότι ¿πλήρωσαν αύτώ 
μόνον τά 1893, διότι περί τά τέλη τοί έτους αύτοί άνεχώρησεν, απέστειλαν 
δέ πρός έμέ τήν συνδρομήν τοί 94 καί 95. Υποθέτω ότι θα συμβχίνη τό 
ίδιον καί μέ ύμας. "Αλλως έάν τώ ¿πληρώσατε τό 94 θα έχητε βεβαίως ά- 
πόδειξίν του, τήν όποιαν σας παρακαλοϋμεν νά άποστείλητε. — Άγνώστω κ. 
’Αθήνας. ’Αγνοώ τί εννοείτε μέ τάς διαφόρους ομιλίας τών κυριών. ’Άν εν
νοείτε τά μαθήαατα τοί« Παονασσοί»έπιτρέψατέ μοι να μήν είμαι τής γνώμης 
σας. Τά πλιΐστα έκ τώ/ έκεΐ λε/θέντων ήκουσαν αί άναγνώστριαί μας άπό 
τών εδωλίων τών Παρθεναγωγείων,τινά δέ καί άπό τοί νηπιαγωγίου άκόμη. 
Οί περισσότεροι <« τών κυρίων αύτών έπήραν τάς κυρίας ώς μωοά παιδιά.— 
Κους Κ  Ι Ιο Λ β ί ί Ια Ι ΐ .  Φρ. ΧΡ· 32 έλήφ^ησαν. Εύ/αριστοΰμεν θερμώς. 
Φύλλα στίλλονται τακτικώ;. Τπάρχει Ικεΐ^Ελλ. ΠροξενεΤον, όπως άπο- 
στέλλωνται δι’ αύτοί άσοαλέστερον ;— Δα Α ί. Β . Θή6 ς. Σήμερον δημοσι- 
εύομεν ευχαρίστως σ/ετικήν είδοποίησιν. Και εάν μά; ζητηθώσι θέλομεν ά- 
μέσω; σάς γοάψει. Συγγνώμην διά τήν βραδύτητα — Καν\ Κ .*  )πολεν. Βε
βαίως’, έάν όμως δέν ύπάρ/η παλαιά συμπάθεια άλλ̂ ’ ' ιλώς συνοικέσιον, κατά 
συνθήκην τότε έπιβάλλεται ευγενής έπιφυλακτικότης εις τά γραφόμενα. — Καν 
Ε·Ο .Βύλλεα.Βεβαίω ς θά δημοσιευθη,έάν είναι κατάλληλον. — Δα Ο λ .Κ .Μ ί- 
λ ίτην . Καλή Ιπιστολή σας μ»:ά 4> φρ. έλήφθη. Δέν υπάρχει λόγος _ ευχαρι
στιών. άσοί μοί παρέσ/ετε Γ εγάλην εύχαρίστησιν. ’Αποδείξεις αποστέλ- 
λονται. Είααι πάντοτε είς τά,. διάταγάς σας — Καν Μ. Γ .  Ιγ. Μύκονον. 3
δρ. εις τήν' διάθεσίν   Καν Ε .  Ν ϊόφ ιαν · Έγραψα συγχαίρουσα άμ-
οοτέρας. Αυτό ονομάζεται βνο,ή ευτυχίας. Είθε πάντοτε ευχάριστα οικογε
νειακά νά Ιορτάζητε. Χρήματα έοήφυησαν. Εό/αριστώ θερμώς. —Δα Α . Σ .  
Χεκομήδίΐσιν. Ε ί/ε  συμβή σύγ/υσ,ς.Διότι εύρίσ/.εσθε έγγειραμμένη καί είς 
τά ίδικά μας β δλία. — Π . Λ  Ι Ι ό ρ γ ο ν .  Έκΰνο Ιδημοσιείθη. _Ταάλλα ό /ι. 
’Ακριβώς ό πολύς κόσμος μέ ¿πτόησε καί δι’ αύτό δεν ήλθον. Ευχαριστώ θεο- 
μώς διά ·πυοετοιυασθεΐοαν υποδοχήν. —Κας λ. Ε .  Ν . Κ . Μ εσσα'ίαν Αν
δρου. I I  Κ  Γ  Πάτρας, Α . Α  Λ .  Κωνσταντσαν. Δ . Κ . Πάτρας, 
Α  Λ . Α»ςνετ ελ-Καάμ, Μ. Β . Δ βό·.ον, Αν. Ν· Ζ . Αλεξάνδρειαν 
Ρουμανίας, Μ . Γ .  Μ. Μεσολόγγιον. Έλήήφθηουν. ΕύχαριστοΟμεν.

Εκποιείται διά Λαχείου πλονσιωτάτη βι6Λιο0ηκ/| άποτελουμένη 
έκ 1500 χρυσοδεμένων τόμων, εν οις πΛείιπα φιλολογ κα εργα, 
άπαντα τά τής Νομικής Πλεΐστα Ιστορικά. Λεξικά γαλλικα και 
Λατίνι κα. Λεξικά εγκυκλοπαιδικά. ΙΙλεΐστα γαλ) ικα καί ελληνικά 

μυθιστορήματα^
Έκαστος αριθμός τιμαται 1 δρ. Αί έπιθυμοϋσαι νά μετάσχωσι τοΰ 

λαχείου τούτου, έπωφελουμεναι τής έκτακτου ευκαιρίας να αποκτη- 
σωσι βιβλιοθήκην άντί μιας δραχμής, άς άπευθυνθώσιν είς τό γραφεΐον

μας διά πλείονας όδηγίας.

Ζητείται υπηρέτρια ηλικίας 16— 1 7  ετών, ινα εκτελή πάσας τά; 
οικιακά; εργασίας καί μαγειρικήν, διά νέον άνδρόγυνον. Πληροφοριαι 
είς τό γραφεΐον τής Έ φ η μ . τών Κυριών.


