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π α ρ ’ ήμϊν χα! π α ρ’ απασι τοϊς άντιπροσώποις ή μ ώ ν . / \

Διά τά ανυπόγραφα αρβραλ 
εύθύνεται ή συντάχτις αΰτώνν 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΤΤΑΡΡΕΝΥ

Τά πεμπόμενα ήμΐν γειρό-Υ 
γραφα δημοσιευόμενα ή μήύ 
δεν ¿πιστρέφονται. — Άνυ-)) 
πόγραφα χαι μή δηλουνταν 
την διαμονήν της άποστελ-Χ 
λούσης δεν είναι δεχτά. —] 
Πασα αγγελία άφορώσα εις Υ\ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύβυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσί’ί 
γραμματόσημον 50 λεπτωνλ 
πρόςίχτύπωσιν νέας ταινίας.Υ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή  βασίλισσα Β ικ τω ρ ία .—  Καθημερινά! εντυπώσεις. — Μία εορτή 

πλουσίων. Μία εορτή π τω χώ ν . — * 0  κ. Μοσχάκης και τό Γυναικείου 
Ζ ήτημ α . —  Γάμος εξ έρωτος (ύπ οκ . Ειρήνης Οίχονομίδου). —  Τά μα λ
λιά της (ποίημα ΰπο χ. Κρυσταλλίας Χρυσοβέργη Δασχαλοπούλου). — 
Παίγνιον και εργασία (υπό χ . Αικατερίνης Λασχαρίδου). —  Β ιβ λία .—  
Συμβουλαί. Συνταγαί. Ειδοποιήσεις. Έ π ιφ υ λλίς .

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Α! γυναίκες τής άγγλοσαξωνικής φυ

λής είναι, ώς έκ των πραγμάτων καθ’ 
έκαστη·' άποδεικνύεται, αί μεγαλοφυε- 

στεραι γυναίκες του αίώνος. Είς την φι
λολογίαν, είς την πολιτικήν, εις τάς έ- 
πιστήμας, είς τ ά ς  τέχνας, είς την ο ι 
κιακήν* οικονομίαν, παντού κατέλαβον 
τάς πρώτας θέσεις, παντού διακρίνον- 
ται μεταξύ όλων των άλλων ευρω 

παίων γυναικών.
Ή  βασίλισσα Βικτωρία j δεν υστερεί 

των υπηκόων της γυναικών, ούτε κατά 
την ευφυΐαν, ούτε κατά τον πρακτικόν 
νουν. Είναι ή μεγαλοφυεστέρα μεταξύ 
τών βασιλισσών, ίνα μή εί’πωμεν μετα
ξύ τών εστεμμένων κεφαλών τού κό- 
σμου. "Αν και γυνή, επί εξηκονταετίαν 
ομως ολην περίπου διοικεί το έκ τρια-
κοσίων έκατομμυρίων ψυχών άποτελουμενον κράτος της, το 
άνά πάσας τάς ηπείρους του κόσμου εκτεινομενον, καταστη- 
σασα ούτω τον θρόνον της τον κραταιότερον καί πλουσιωτε - 

ρον τής Ευρώπης.
Ή  βασίλισσα Βικτωρία έγεννήθη την 3 ίην Μαίου 1 8 1 9  

είς το K ensig to n  P a la c e .  Διεδέχθη είς τον θρόνον τον θεΐόν

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ BIKTQPIA

της Γουλιέλμον IV την 2 0 ή ν ’Ιουνίου 1 8 3 7 ,  ύπύ τόν τίτλον 
Βικτωρία ή 1ή καί έστέφθη είς την επισκοπήν του W e s t 

m in ster ,  τήν 28ην ’Ιουνίου 1 8 3 8 .
Τρία έ'τη μετά τήν στέψιν της ή βασίλισσα Βικτωρία ε- 

νυμφεύθη μετά του έξαδέλφου της πρίγκηπος ’Αλβέρτου του 
Saxe  -  C obourg - G otha. Έ κ  του γάμου τούτου άπέκτησεν 

εννέα τέκνα. Είναι δε σήμερον μαμμη 
του αύτοκράτορος τής Ρωσσίας, ταυ αύ- 
τοκράτορος τής Γερμανίας καί του Δια
δόχου τής Ελλά δος.

”Αν καί δαιύθυνεν αυτοπροσώπως το 
άπέραντον κράτος της, αν και ίσταται 
έν τή αύλική ιεραρχία πολύ υψηλότερα 
του πρίγκηπος συζύγου της, ούχ ήττον 
ούτε ύπήρξεν, ούτε θά ύπάρξν) ίσως σύ
ζυγος λατρευθείς οσον αυτός, άνήρ ευ
τυχέστερος εκείνου. ’Αληθώς μεγάλο - 
νους καί μεγαλόψυχος ή Βικτωρία, υ- 
ψωσεν είς τήν καρδίαν της θρόνον άτί-  
μητον καί έκεϊ έθεοποίησε το εί'δωλον 
του άνδρός, τον όποιον όλη ή ’Αγγλία 
ύπεχρεώθη παρ’ αύτης να αγαπα και 
νά λατρεύγ περισσότερον και απο αυ

τήν τήν ’Άνασσάν του.

Ό  οίκο'ς της ύπήρξεν όχι βασιλικόν 
άνάκτορον, άλλα h o m e  αληθές, έν τώ 

όποίω ή βασίλισσα κατέθετε το έξ άδαμάντων βαρύ διάδη_ 
μα, ΐνα άπασχολήται είς τήν ευτυχίαν του Αλβέρτου της 
καί είς τήν χαράν τών έννέα τέκνων της. Είναι ο τελειος τύ
πος τής αληθώς ανεπτυγμένης, χειραφετημένης καί έργατι- 
κήε γυναικός, έν ταύτώ δέ και θαυμαστής συζυγου και μ/|τρος.. 

Ώ ς  σύζυγος ή Βικτωρία υπήρξε πολύ άτυχεστέρα ή ω
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βασίλισσα, Κίκοσιν έν μετά τον γάμον της έτη έμεινε χήρα, 
άπαρηγόρητος δέ καί μέχρι σήμερον κλαίει άκόμη τον άν- 
δρα, μετά τοΟ όποιου τόσον ευτυχές έζησε καί πλησίον του 
όποιου  ̂τόσην ή'ντλησεν ένίσχυσιν πρός διεξαγωγήν του δυσ
χερούς και επιπόνου έργου της.

Όνομασθεΐσα αύτοκοάτειρα των ’Ινδιών τον ’Ιανουάριον 
του 1 8 7 7 ,  μετέβη αμέσως εις ’Ινδίας προς έπίσκεψιν καί 
έπιτόπιον μελέτην των αναγκών του νέου κράτους της.

Οΰτω περί πάντων καί πάντοτε αυτοπροσώπως μεριμνώσα 
η γ ν  V σήμερον Βικτωρία κατώρθωσεν, ώστε κατά τδ διά

στημά πεντηκοντα οκτώ ετών τής βασιλείας της τδ κρά
τος της ούδένα να ύποστΐ) κλονισμόν, μεθ’ ολους τούς αιμα
τηρούς πολέμους τής λοιπές Ευρώπης, μεθ’ δλας τάς εμφυ
λίους καί έξωτερικάς ταραχάς, αίτινες έκ βάθρων συνετά- 
ραξαν τδ τής λοιπής Ευρώπης καθεστώς.

Αύτή δε μόνη έκ τών του οί'κου της άνεδείχθη αξία 
απόγονος τής περικλεούς Ε λ ισ ά β ετ ,  ήτις έθεμελίωσε κατά 
τάς άρχάς του παρόντος αίώνος τδ μέγα καί κραταιδν τοϋτο 
κράτος.

KÍBHHEPINAI ΕΗΤΓΠΔΣΕΙΣ
ΚαΛή μου  <ρΙΛη,

Ή θελα  νά ήμην ποιήτρια διά νά τονίσω σήμερον ενα 
ΰμ,νον πρδς τδν ήλιον, ύμνον ώραΐον, ύμνον μεγάλον, ύμνον 

διερμηνεύοντα ολην την ζωήν καί την χαράν, ή οποία πλημ- 
μυρεΐ την ψυχήν μου, δταν ύστερον άπδ ημέρας συννεφώδεις 
καί πληκτικάς καί τρικυμιώδεις άναφαίνεται καί πάλιν ζωογό 
νος, διασκεδάζων την μελαγχολίαν καί την οδύνην, εις ήν 
ή φύσις βυθίζεται, όταν πυκνά τδν σκεπάζουν σύννεφα.

Σε φαντάζομαι τωρα εις τδ Λονδΐνον,δπου, ώς μ,οί γράφεις 
μετεβης δι’ όλίγας ημέρας, ζώσαν ύπδ αιωνίως στακτερδν 
ουρανόν, εις ατμόσφαιραν πυκνήν ύγράν, ασφυκτικήν καί α 
ληθώς σέ λυπούμαι, διότι δέν είμπο.εΐς μέ όλα τά πλούτη 
καί τά καλά, τά όποια απολαμβάνεις έκεϊ, νά έχγς καί μίαν 
γωνίτσαν γαλανήν του ουρανού μ.ας, εις τήν οποίαν νά άνα- 
παύεται τδ βλέμμα σου, καί άπδ τήν όποιαν νά ζωογονήται 
ή ψυχή σου. Τώρα δέν λησμονώ" δτι αί οίκίαι έ'χουν έκεϊ τό
σην εύμ.άρειαν, τόσον confort ,  ό βίος είναι κατά τοιοΰτον 
τροπον διωργανωμενος, ώστε ή ήμ.έρα πολύ συχνά νά γίνεται 
νύκτα εντός τών πολυτελών αιθουσών, τών άπαστραπτουσών 
απο φώτα και άπο κρύσταλλα, καί αί κυρίαι γυμνώλενοι, 
με αερώδη φορέματα νά χορεύουν καί διασκεδάζουν, λησμο- 
νοΰσαι τήν υγρασίαν καί πλήξιν τού ουρανού.

Τήν συνήθειαν αυτήν, τήν άριστα δικαιολογημένην εις τά 
βόρεια κλίματα,ύπδ τούς νεφοσκεπείς ούρανούς, τήν έπαπαγα- 
λισαμεν καί ήμεϊς, ή μάλλον είπεϊν ό άριστοκρατικδς κόσμο? 
μ.ας, ο οποίος καθιέρωσε το συστηυ.α των ημερίδων, τών με
ταμεσημβρινών δηλαδη χορών Και οταν εις τάς ημερίδας 
αυτας τα παραθυρα μενουν ανοικτά καί άνά τδν πλούτον τών 
αιθουσών ο ήλιος ελεύθερος σκορπίζει τδ χρυσοΰν φώς του καί 
τονίζει δια τών αλλεπαλλήλων άναπαλμών καί διακυμάν
σεων του τα ωραία πρόσωπα καί τας ωραίας έσθήτας τών

χορευτριών, τδ πράγμα είναι υποφερτόν. Ά λ λ ’ δταν, με τήν 
συνηθη άγγλομανίαν μ,ερικών φανατικών κυριών μας, τά πα
ραθυρα κλειωνται ερμητικώς καί αί σχισμαί αυτών φράσ- 
σωνται υπο φόβου μή έστω καί μία άκτίς του είσδύσν) καί 
αμαύρωση το τεχνητόν φώς τών πολυελαίων, δταν, ένώ ό ή
λιος εξω οργιμ εις αρμονικούς τών χρωμάτων συνδυασμούς, 
εις πανηγυριν και χαράν τής φύσεως ύπδ ορίζοντα ανοικτόν, 
αγνόν, μυροβολισμ,ενον άπδ τήν ζωογόνον καθαρού άέρος 
πνοήν, η νεοτης καταδικαζεται νά χορεύη έντός τών τεσσά
ρων τοίχων τών δωματίων, τδ πράγμα άποβαίνει γελοϊον 
καί παράλογον ένταύτώ.

Εις αυτας τας σκεψεις με ένεβαλεν είς χορδς μεταμεσημ
βρινός, ο οποϊος έδοθ.ς αύτήν τήν έβδομάδα, μέ παράθυρα 
κλειστά εις το μ,εγαρον τής κ. Σ τ .  Δραγούμη. Ή τ ο  χορδς 
τών νεων μόνον, χορδς λευκός, ώς συνήθως ονομάζονται είς 
Γαλλίαν οί χοροί αυτοί

Αι νεανιδες τού καλού μας κότμ,ου παρήλ,ασαν δλαι άνά 
τας πολυτελείς αίθουσας τού φιλοξένου άθηναϊκοΰ οί'κου καί 
πολλαι κορασίδες στολισμ.εναι μέ λευκά, ώς άνθη χειμερινών 
θερμοκηπίων, μέχρι χθες μονον μέ τάς κούκλας των παίζου ■ 
σαι, εισηχθησαν δια πρωτην φοράν είς τδν κόσμον αύτδν τών 
αιθουσών και ησθανθησαν είς τάς παιδικάς καρδίας των δλον 
τον κλονισμόν τών νεων εντυπώσεων καί συγκινήσεων, μέ τάς 
οποίας συνοδεύεται πάντοτε ή πρώτη είς τδν κόσμον παρου- 
σίασις τής κόρης.

‘ Η εοοτη τών πτωχών έργατίδων

Αυτη, φιλη μου, είναι ή εορτή τών πλουσίων, τών χαϊ 
δευμενων, τών προνομ,ιουχων κορασίδων, τών όποιων ή είς τον 
κοσμον εισαγωγή χαιρετίζεται με μειδιάματα καί χορούς καί 
όνειρα ροδεινά μέλλοντος ευτυχούς.

Αλλα και εις ενα ταπεινόν οικίσκον τής όδοΰ Νικοδήμου 
εωρτασθη αυτήν την εβδομάδά άλλη νεανίδων έορτή, άπδ 
την οποίαν ομως έλειπαν αί ώραϊαι καί τρ'.χαπτωταί έσθή- 
τες και οι πλούσιοι στολισμοί καί αί μουσικαί καί ό θόρυ
βος τού χορού. Γην εορτήν αυτήν ήγίασεν είς λειτουργός τού 
θεού και εφαιδρυνε το μειδίαμα μιας είκόνος άγιας καί έχα- 
ροποιησαν διαμειφθεντες λόγοι άγάπης καί στοργής καί έγλύ- 
κανε και διεθέρμανεν η συνειδησις τής έπιτελέσεως τού κα
θήκοντος.

Αυτη είναι η εορτή τών πτωχών έργατίδων τού ’Ασύλου 
μας τής Αγιας Αικατερίνης, εορτή τελουμένη κ α τ ’ έτος έπί 
τή έπετείω τήν προστάτιδος τού ’Ασύλου Α γίας ,  έορτή, 
καθ’ ήν συσφίγγονται περισσότερον οί δεσμοί τών έργατίδων 
μετά τών προστατευουσών αύτάς κυριών, καθ’ ήν έξαίρεται 
και έπαινεϊται ο ζήλος, ή έργατικότης καί ή τιμιότης τών 
απο τής μικράς. τής παιδικής ήλικίας των ήιωικών τούτων 
βιοπαλαιστριών, καθ ’ ήν προσφέρονται είς αύτάς άνθη καί 
γλυκυσματα, καθ ην και αυταί άπτότερον αισθάνονται, ότι 
δέν είναι μόναι καί έρημοι είς τδν κόσμον, άλλ’ δτι καί ή 
κοινωνία και η εκκλησία τας τιμά καί τάς άγαπρί, άντικα- 
θιστώσα ευχαρίστως την οικογένειαν καί τήν πατρίδα, μα
κράν τής όποιας αυται είναι καταδικασμέναι νά ζοΰν.

Και την μέν έκκλησίαν άντιπροσωπεύει κατά τήν ημέραν 
ταύτην εις το “Ασυλον άπδ τής ίδρύσεως αυτού ό πανοσιώ-
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τατος άρχιμανδρίτης κ. Καββαθάς, ό μοναδικός ούτος ίεροκή- 
ρυξ ’Αττικής, ό μετά πατρικού ζήλου καί ώραίων λόγων 
Ιξαίρων κα τ’ έτος ένώπιον τών έργατίδων καί τών κυριών τδν 
εκπολιτιστικόν σκοπόν τού ’Ασυλου καί βαρυσημάντους πα 
ραινετικούς λόγους άπευθύνων έκάστοτε πρδς τάς έργάτιδας. 

Τήν δέ κοινωνίαν άντιπροσωπεύει τδ Διοικητικόν Συμβούλιον 
τών Κυριών, τδ όποιον καί καθ’ δλον τδ έτος, άλλά καί κατά 
τήν ήμέραν ίδια ταύτην θερμότερον διατρανοϊ τά πρδς τάς έρ
γάτιδας αίσθήματά του, αισθήματα μητρικής άγάπης καί 
συμπάθειας, ήτις τάς παρακολουθεί είς πάσαν τού βίου των 

στιγμήν.
Καί τώρα θέλεις νά σοι εί'πω ποΐαι, κατά τήν γνώμ,ην μου 

άπήλαυσαν περισσότερον κατά τήν έβδομάδα αύτήν τήν έορ- 
τήν των, καί ποϊαι ύγιεστέρας καί καλλιτέρας άπεκόμισαν 
έξ αυτής έντυπώσεις· αί πλούσιαι, αί χαϊδευμέναι τού μ ε 
γάλου χορού ήρωίδες ή ·αί πτωχαί τού έπί τής όδοΰ Νικο
δήμου οίκίσκου έργάτιδες ;

Μήν εκπλήττεσαι, σέ παρακαλώ, διότι τολμώ νά κάμνω 
τήν σύγκρισιν αύτήν. Μήν νομίζης δτι ή παιδική καί ή νεα
νική εύτυχία έγκειται είς τδν άπδ καλήν ορχήστραν συνο- 
δευόμενον χορόν, άλλ’ ούτε είς τήν εύχαρίστησιν, ήν αισθά
νεται ή κόρη περιβαλλομ.ένη άπδ πλουσίους στολισμούς. Αύτδ 
είνε μόνον δ τι φαίνεται καλόν είς τάς διασκεδάσεις μας. Ε ί 
ναι τδ άνοιγμένον ρόδον, τδ όποιον μεθύει μέ τά χρώματά 
του, ύπδ τδν θερμόν τής ημέρας ήλιον, άλλά τδ όποιον άπο- 
φυλλίζεται καί μόνον τάς άκάνθας του άφίνει νά φαίνωνται, 
ευθύς ώς ό ήλιος παύσγι νά τδ θερμαίνη.

Αί κορασίδες αί πλούσιαι, αί λευκοφορεμέναι, αί όποϊαι 
έθαύμαζον τά μικρά των ύποκείμενα είς τούς κρυσταλλοσκε- 
πεϊς τοίχους, καί έφαντάσθησαν πρδς στιγμήν έαυτάς άλη- 
θεΐς νυμφας τών παραμ.υθιών, τά όποια μέχρι χθές ταΐς διη
γείτο ή τροφός των, εύρέθησαν αί'φνης τήν έπαύρτον πολύ 
άπεγοητευμέναι, διότι μέ τήν άπέκδυσιν τού φορέματος έξέ- 
λειπε καί ή γοητεία ή μαγευτική, έξέλειπε τδ άκτινωτόν, 
τδ όποιον μ-όνον αί νύμφαι τών παραμυθιών διατηρούν είς 
δλην των τήν ζωήν. "Επειτα  ποία πικρία, πόση λύπη, πόση 
απελπισία σήμερον, δτε ή μέθη τού χ'οού διεσκεδάσθη καί 
έκαστη έκ τών μικρών χορευτριών άναμι^ήσκεται, δτι πλέον 
χαϊδευμένη, πλέον περιζήτητος ήτο ή άλλη εκείνη φίλη των 
ή ξανθή ή ή μελαγχροινή, μέ τήν όποιαν δλοι έχόρευον, εί'τε 
διότζ ήτο ωραία, είτε διότι είχε περισσοτέραν χάριν, εί'τε 
διότι έχόρευε καλλίτερα, εί'τε διότι “φερεν ώραιότερον φό
ρεμα, εί'τε διότι ήτο κόρη πλουσίου τινδς καί έπιφανοΰς Καί 
εάν, ώς συμβαίνει βέβαια είς τάς πλείστας έξ αύτών, ή 
ίδική των οικία δέν είναι ούτε τόσον ώραία καί μ,εγάλη, 
ούτε τόσον πλουσίως έπιπλωμένη, ώς τδ χθεσινόν έκεϊνο μέ- 
γαρον τού χορού, πόσον μικρόν φαίνεται σήμερον τδ πατρικόν 
οίκημα, πόσον πενιχρόν καί ξεπεσμένον, πόσον άσχημον καί 
γυμνόν καί είς ποιους συλλογισμούς, είς ποια ά'νειρα φιλοδο
ξίας δέν έμβάλλουν αί σκέψεις αύται τάς μικράς τών θυμά

των αύτών κεφαλάς;
Ύστεοον λοιπόν άπδ τήν χθεσινήν μέθην, άπδ τούς έφη- 

μέρους έκείνους θριάμβους τί άλλο μένει σήμερον παρά κού- 
ρκσις, κεφαλόπονος, άδιαθεσία πρδς έργασίαν, πρδς μελέτην, 
πρός οΐανδήποτε ένασχόλησιν, καί είς τδ βάθος τής ψυχής

έν μικρόν σπέρμα τίς οίδε τίνος έλαττώματος, ποιου κακού, 
άναπτυχθέντος έκεϊ ύπδ τήν μεθυστικήν τής όρχήστρας 
συνοδείαν καί τήν άρωματισμένην έξ άνθέων καί μύρων ά- 

τμόσφαιραν.
Τώρα ας έλθωμεν καί είς τάς πτωχάς μας έργάτιδας, αί 

όποϊαι τήν έορτήν των οφείλουν άποκλειστικώς είς τήν έργα- 
τικότητά των καί είς τήν άγάπην καί τήν έκτίμησίν μας. 
Τήν έώρτασαν ύπδ τδ ώραιον φώς τής ημέρας, άφού διεσκευα- 
σαν μέ τάς ιδίας χεϊράς των, τάς ύπδ τής έργασίας εύλογη- 
μένας, τήν μικράν τού ’Ασύλου αίθουσαν, τήν οποίαν εστο- 
λιβαν μέ άνθη, άγορασθέντα καί πάλιν έκ τού καρπού τής 

έργ'ασίας των.
Ά π δ  τήν έορτήν δέ αύτήν άπεκόμισαν τήν βεβαιότητα δτι 

αν καί ταπεινή καί άσημος ή έργασίατων τάς έξυψοϊ,τάςέξευ- 
γενίζει καί τάς προάγει είς προσωπικότητας σεβαστάς. Η 
πεποίθησις αύτή άνέπτυξε τδν ύπέρ τής τέχνηςτων ζήλον των, 
οί λόγοι δέ τούς όποιους ήκουσαν κατέστησαν τδ εργον εκάστης 
έξ αύτών προσφιλέστερον καί τήν έπαύριον είπερ ποτε πρόθυ
μοι καί εύτυχεΐς, μέ τήν καρδίαν κούφην καί τήν συναίσθησιν 
τής ιδίας άξιοπρεπείας έπανέλαβον καί πάλιν τδ έ'ργον των 
εύτυχεΐς, άτενίζουσαι πρδς τήν άποπτάσαν τής έορτής ημέ
ραν ώς είς εν σημεϊον φωτεινόν, τδ όποϊον τάς οδηγεϊ και εις 
τδ μέλλον καί θερμαίνει καί άναζωογονεΐ τδν ύπέρ τής έρ
γασίας ζήλόν των.

Ό  κ. Μ ο ό ρ κ η ς  καν το γυναικενον ζήτημα

’Ακριβώς έκ τής έορτής αύτής εύρον αιτίαν νά ζητήσω 
τήν γνώμην τού γνωστού έκκλησιαστικοΰ μας ρήτορος κ. ’Ι 
γνατίου Μοσχάκη περί του γυναικείου ζητήματος. Ό  κ. Μο- 
σχάκης δέν σού είναι βεβαίως άγνωστος, άφού καί έγώ τ ο 

σάκις σοί ώμίλησα περί αύτοΰ καί παρ’ άλλων βέβαια έχεις 
άκούσει νά γίνηται λόγος. Είναι έκ τών έπιφανεστάτων θεο
λόγων μας καί ρητόρων τής έκκλησίας. Πολύ συχνά φθάνει 
είς τδ υψος τού λόγου τού P ère D idon, τδν όποΐον»τόσον έ- 
κεΐ θαυμάζεις, μέ μόνην τήν διαφοράν, δτι ό κ. Μοσχάκης 
είναι θεολόγος λαϊκός, δτι δέν τύπτει ποτέ τδ στήθος του, 
οταν άπαγγέλλη τούς λόγους του δτι δέν άγριεύει καί δέν 
φωνάζει ύπερβολικά καί δέν κτυπά τούς γοόνθους του πουθε - 
νά, άλλ’ ούτε χύνει κρουνούς ίδρώτος έκ τής ρητορικής άγω- 

νίας του.
Πλήν τής έν τώ Πανεπιστήμιο) καί τοΐς Γυμνασίοις τού 

κράτους διδασκαλίας του, ό κ. Μοσχάκης έχρημάτισε καθη
γητής τών θρησκευτικών είς τά άνώτίρα Παρθεναγωγεΐά μας 
έπί πολλά έτη, συχνάκις έλαβε τδν λόγον άπδ τού βήμα
τος τού Π α ρ ν α σ σ ό ν  περί Γυναικόςκαί συγγράμματα σχετικά 
έδημ,οσίευσε. Καί τδ ζήτημα άρα έχει μελετήσει έπισταμε- 
νως καί τήν γυναϊκα έχει ψυχολογήσει.

Ό  κ. Μοσχάκης λοιπόν κατ’ άρχήν φρονεί δτι τδ σημεϊον, 
είς τδ όποιον ιδία πρέπει νά περιστρέφηται ή δρασις τής γυ- 
ναικδς είναι ό οίκος. Ά λ λ ’ δτι πρέπει νά παρασκευάζηται 
αΰτη καταλλήλως είς οίαν δήποτε, κοινωνικήν θέσιν καί άν 
άνήκη, δτι πρέπει νά έπιδίδηται καί έκμ.ανθάνγι εί'τε έπιστη- 
μην, είτε άλλο τι γυναικεΐον έπάγγελμα, δπως έν παρουσια- 
σθησομένγι άνάγκγι καί αΰτη ζήσγι έντίμως καί είς τήν οίκο- 
γένετάν της φανή χρήσιμος.
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— Φρονείτε, τώ είπον, ότι η πολιτεία οφείλει νά άνοιξη καί 
εις την γυναίκα τάς πύλας των δημοσίων θέσεων, δτι αί'φνης 
εις τά τηλεγραφεία καί τά  τηλέφωνα θά ητο καλόν, ώς γ ί 
νεται παντού, νά έργάζωνται γυναίκες ;

— ’Απολύτως έξετάζων τό πράγμα ούδένα λο'γον έναντιό- 
τητος έχω·φοβοϋμαι όμως δτι σήμερον ώς έπεκράτησεν η συνη- 
θεια'ό’άνηρ νά μη επιδίδεται εις αλλο τι η εις έπιστημας 
καί εις δημοσίας θέσεις τοΰτο θά έπιφέργ άναστάτωσιν εις 
τούς ανδρικούς κύκλους.

— Καί δέν νομίζετε δτι τούτο θά ώφελησν) αυτούς τούς άν- 
δρας, οί όποιοι κατ’ ανάγκην θά τραπούν εις έπικερδεστέρας 
εργασίας, ώς την βιομηχανίαν, την γεωργίαν, τδ έμπόριον ;

— Βεβαίως, άλλ’ δπως δηποτε εις την άρχην της έφαομο- 
γές τοιούτου μέτρου θά άπαντηθώσι. πάντοτε δυσκολίαι, ώς 
συμβαίνει άλλως τε  διά πάσας τάς κοινωνικάς μεταρρυθμίσεις. 
Έ ν  γένει φρονώ δτι διά τούς νεωτερισμούς αύτούς, τούς 
οποίους, ώς αλλαχού έπέβαλεν η άνάγκη, θά έπιβάλη καί 
παρ’ ήμϊν, απαιτείται διά καταλλήλου ανατροφές νά παοα 
σκευασθί) καί ό άνγρ καί ή γυνη καί η ’κοινωνία μας έν γένει

Εις την διδομένην δέ σήμερον ανατροφήν εις τάς νεάνιδας 
της μέσης ιδία τάξεως παν άλλο βλέπω η την πρακτικήν 
των νεανίδων μο'ρφωσιν. Ή  έκπαίδευσις είναι μάλλον επιπό
λαιος, θυσιαζομένης πάντοτε της ουσίας εις την έπίδειξιν. 
’Ό χ ι  μόνον δι’ ειδικήν τινα εργασίαν δεν προπαρασκευάζεται 
η κόρη, άλλ’ούτε διά τά στοιχειώδη του οίκου καθήκοντα κα
ταλλήλως καί συστηματικως ασκείται.

—  "Ώστε σεις, δστις έζησατε καί είς την Ευρώπην πολλά 
έτη, που ευρίσκετε την γυναίκα καλλίτερον κατηρτισμένην 

διά τά καθήκοντα της οϊκοδεσποίνης, συζύγου καί μητρός, 
έκεΐ δπου καί εκτός του οί'κου εργάζεται καί διά τδν πρακτι 
κδν βίον άπδ της παιδικής της ηλικίας ασκείται η έδω ;

—  Ε κ ε ί .  Μία οικοδέσποινα Γερμανίς της μέσης τάξεως ε ί 
ναι αληθώς κάτοχος της’οίκονομικης έπιστημης Την έρνασίαν 
καί έντδς καί έκ τδς του οίκου θεωρεί καύχημα, ένω εδώ αί 
γυναίκες τ έ ς  αύτ-ης περιωπ-ής καί τάξεως την εργασίαν θεω
ρουν εντροπήν καί ό'νειδος. Έ κ ε ΐ  εύποροι ο'κογένειαι κάτοχοι 
περιουσίας εκατόν χιλ. μάρκων εργάζονται ολοι, πατήρ, μη- 
τηρ, υιοί καί θυγατέρες· ό οίκος των δέ αποτελεί τύπον μο
ναδικής τάξεως καί αρμονίας καί οί μεταξύ των αναπτυσσό
μενοι οικογενειακοί δεσμοί είναι τρυφερώτατοι.

—  Ωστε δέν νομίζετε οτι η έργασια τνΐς γυναικδς δύναται 
νά έπιφέργ χαλάρωσιν του οίκου ;

—  Ό χ ι ,  εάν η γυνη καί παρ’ ημΐν μορφωθγ, ώς αλλαχού 
καί άποκτησγ την δύναμιν καί την εξιν νά επαρκή είς ο λα.

Και δια την πολιτικήν φρονείτε οτι είναι προτιμότερον η 
γυνη νά εργάζεται άπδ τά παρασκήνια, η νά έχγ τδ δικαίωμα 
νά εί'πγ έλευθέρως, έν πληρει συνειδησει της ευθύνης, ην άνα- 
λαμβάνει, την γνούμην της ;

—  ΊΙσημερινη πολίτικη τές  γυναικδς είναιέπιβλαβεστάτη. 
’Αλλά δέν τολμώ νά άποφανθώ καί ύπέρ της έπισημου συμ
μετοχές της είς την πολιτικήν.

— Νομίζετε τούς νόμους, οί όποιοι διέπουν τά τές γυναικδς 
παρ’ ημΐν δικαίους; Νομίζετε οτι ό άνηρ, γινόμενος κύριος της 
γυναικδς πρέπει νά έξασκΐί άπόλυτον κυριότητα έπί τές  πε
ριουσίας, έπί τές  τύχης καί αύτης καί το ν τέκνων της, αύτη

δέ νά θεωρέται άνέλιξ καί έάν ό σύζυγος είναι άσωτος, μ έ 
θυσος ■?) χαρτοπαίκτης νά είναι έλεύθεοος νά ρίπτη την οίκο- 
γένειάν του είς την άθλιότητα ; Νομίζετε δέ οτι οί νόμοι αύ- 
τοί, οί τόσον άδικοι, δύνανται νά τροποποιηθούν, έφόσον ·η 
γυνη δέν λάβγ ένεργότερον μέρος είς την πολιτικήν;

— Οί νόμοι αύτοί είναι άδικώτατοι— Καί ό κ.Μοσχάκης μοί 
διηγηθη έπεισόδιον - πρόσφατον κόρης πλούσιας, τ έ ς  όποιας 
την περιουσίαν κατασπαταλά ό μέθυσος καί άσωτος σύζυγος, 
τά τέκνα καταστρέφει διά διαγωγές άθλιας, αύτην δέ βα
σανίζει καί στερεί καί τών άπολύτως άναγκαίων— ’Αλλά, 
προσέθηκεν, έλπίζω οτι καί χωρίς την συναλλαγήν τών ψη - 
φων οί νόμοι αύτοί οί τόσον άδικοι ημποροϋν νά τροποποιη
θούν. Οί πλεΐστοι έκ τών νομοθετών είναι πατέρες καί σύ
ζυγοι, δέν νομίζω λοιπόν άδύνατον την παρ’ αυτών τροποποί- 
ησιν τών νόμων ύπέρ τές  γυναικός, ύστερον μάλιστα άπδ 
την ώθησιν, ην δίδετε, διά τών δημοσίων έπί του ζητήματος 
τούτου συζητησεών σας.

0 ΕΡΩΣ ΕΝ ΤΟ. ΓΑΜΟ.
Α'.

Ήμην είς τδν κέπον, δτε μοί άνηγγειλαν την έπίσκεψιν 
τέ ς  κυρίας Ζ. ΤΗτο δείλη θερινές ημέρας έκ τών θερμοτέρων 
τοΰ ’Ιουλίου καί είχον καταβέ νά ευρω καταφύγιον είς την 
δροσισθεΐσαν ύπ’ άφθονου ΰδατος όασιν, καθ’ δσον καί αί ρί- 
ζαι τών εύγενών εσπεριδοειδών του κήπου είχον ποτισθέ έκ 
τές  δεξ αμενές καί τά φύλλα διά καταλλήλου άντλίας είχον 
πλυθέ·

Είπον νά όδηγητουν είς τδν κέπον την κυρίαν Ζ. Θά νί- 
μεθα έκεΐ καλλίτερα έ  έντδς πνιγηρού δωματίου κατά την 
ώραν μάλιστα έκείνην. ’’Αλλως τε δν καί η γνωριμία μας 
ητο πρόσφατος, ζωηρά συμπάθεια, έπέχουσα τόπον παλαιάς 
φιλίας, είχε μεταξύ μας άναπτυχθέ κατά τδν νόμον, ί'σως, 
τές  φυσικές συγγένειας.

ΤΗτο σύζυγος άνωτέρου άξιωματικοΟ πρδ ολίγων μόνον μη
νών τοποθετηθέντος είς τδ είς την πόλιν μας έδρεϋον σύν
ταγμα.

Νεα άκόμη, νόστιμη, χαριεστάτη καί εύθυμος ώ ! εύθυμος
ώς νεάνις, ητις άκόμη μόνον τά ρόύ'α έό'ρεψε τές  ζωές !

—  Ά  ! Τ ί καλήν ιδέαν που είχες νά μέ προσκαλέσης έύ'ώ, 
μου είπεν άσπαζομένη μ,ε καί κινούσα ταχέως τδ ριπίδιόν 
της. Τί ζέστη, μά τί ζέστη ! Σέ βεβαιώ έ'σκασα, ώς που νά 
έλθω. Καλέ δέν είξεύρει κανείς τί νάί κάμν) καί μέσα είς τδ 
σπίτι φούρνος καί έξω χειρότερα !

Τ ι  δροσιά που εχεις εδω ! Συ δεν έχεις άνάγκην νά έξέλ · 
θγς, κάθεσαι έδώ καί ρεμβάζεις.

Με τδν έλαφρόν αυτόν τόνον έφλυαρησαμεν άρκετην ώραν 
περί τών τέκνων μας, περί τ έ ς  ήμερησ'ας οικιακές δια- 
τάξεως, περί τών άνθέων μας κ .τ .λ  , ώς όμιλοΟσι, συνήθως, 
δυο κυρίαι, αί όποΐαι δέν εχουσι τοιαύτην οικειότητα, ώστε 
ν άποκαλύψωσι τδ άδυτον τών ιδίων σκέψεων καί αίσθημά- 
των, δέν έπιθυμοθσι δέ νά διασκεδάσωσι δαπάνη άπασών 
τών γνωρίμων των, έκθέτουσαι τά μικρά γελοία, τάς άδυνα- 
μιας καί τά έλαττώματα έκείνων.

I
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Έ ν  τούτοις, έφ’ όσον η δειλή υπεχωρει εις την εσπεραν, 
έφ’ όσον η ηρεμία διεχύνετο πέριξ ημών, η συνδιάλεξις έγί- 

νετο μάλλον έμπιστευτικη.
Έ ξ  «ρχές είχον  παρατηρήσει ότι μέ όλην την φαινομ-ένην 

ζωηρότητα τ έ ς  συντρόφου μου, σκια μ,ελαγχολιας εθαμβου 
τούς ζωηρούς καί γλυκείς οφθαλμού; της. Διεκοπτεν ενίοτε 
άποτόμως την όμιλιαν καί ύπο τας τελευταίας λάμψεις του 

του δύοντος ηλίου. τάς φωτιζούσας τάς στεγας τών περιξ 
οικιών καί πορφυρούσας τάς ύέλους τών παραθύρων μοι εφαι- 

νετο ώς νά διέκρινα καί την λάμψιν δακρύων.
Έ π ί  τέλους δέν ήδυνηθη νά κρατηθέ].
—- ’Ώ  ! Δέν είξεύρεις πόσον εΐμ-αι στενοχωρημένη σήμερον, 

φιλτάτη μου, μοΰ λέγει. Μου πονεΐή καρδιά μου. Αισθάνομαι 
τόσην λύπην, ώστε σοΰ ζητώ συγγνώμην, αλλ εχω άναγκην 
μιας συμπαθούς ψυχές διά νά εξηγηθώ ! Ο συζυγος μου ευ
ρίσκει υπερβολικήν την λύπην μ.ου αύτην, αλλ οι ανδρες δεν 

τά πέρνουν κ.ατάκαρδα αύτά τά  πραγματα.
Φαντάσου- είχον σήμερον επιστολήν μιας εξαδελφης μ.ου, 

αδελφές μου είμ,πορώ νά εί'πω. Δεν είχα ποτε αδέλφια και 
την έθεώρησα πάντοτε, ώς αδελφήν μου. Και μοϋ γράφει οτι 
χωρίζει άπδ τδν άνδρα της ! .........  Τστερα απο ύεκα ετη, ύ 
στερον άπδ τόσον έρωτα είς την άρχην , διότι είναι γαμ,ος 
έξ έρωτος ! Ά χ  πόσον δυστυχής είναι ! Τωρα τα τελευταία 
έτη έμαρτύρησεν η καϋμένη. Καί μάς το εκρυπτε. Τωρα 

έξέσπασε καί τά διηγείται όλα.
Άφοϋ της ένοιξε την καρδίαν καί τ έ ς  έδειξε μίαν γωνίαν 

τ έ ς  Έ δ έμ ,  κατόπιν έρχισεν η αδιαφορία, η εγκαταλειψις, η 
άπιστία ! ’Ώ  ! η απιστία του χειροτέρου εί'δους.

Ύπεμεινε τά πάντα, την κακήν μεταχειρισιν, την κατα 
στροφήν τ έ ί  περιουσίας της είς τδ χαρτοπαίγνιον, άλ“>ά τδν 
έξευτελισμδν δέν είμπόρεσε νά τδν ύποφέρν). Χωρίς περιου
σίαν, χωρίς παιδιά, συντετριμμένη έπέστρεψεν είς Πάτρας, 
είς τούς γονείς της καί άπ’ έκεΐ μ.οϋ γράφει.

Οί λυγμοί την διέκοψαν. Έ π ί  άρκετην ώραν έπηκολούθησε 
σιγή καί ηκούετο ό ρόχθος του ρεοντος υδατος και το ελαφρον 
φύσημα τών φύλλων των δένδρων, τά όποια ηρχμσε να κινί) 

έ  άρξαμένη εσπερινή αύρα.
—  Κάί είναι τδ νόστιμον, ΰπέλαβε χαμογελώσα, ότι καί 

έγώ τδν είχον έρωτευθέ αύτδν τδν προκομμένον κύριον, τδν 
λ τέως έξάδελφόν ιοου ! Ευτυχώς δι’ όκτω ημ.ερας μονον. ,

Τδ τελευταΐον έτος που ημην είς Αθήνας εις το παρθενα- 
γωγεΐον, είχεν έλθει καί η |ξαδελφη μ.ου απο τας Πατρας 
καί έμεινε έκεΐ τδν χειμώνα είς τές  θείας μας, τ έ ς  αδελφές 
τές μαμ,μ.άς μ.ου. ( Ή  Μαριεττα είναι κορη του αδελφού τ έ ς  

μαμμάς)
Είς τάς ’Αθήνας συνηντησε τδν κ. Θεαγένην είς τάς ε 

σπερίδας φιλικές οικογένειας καί -/¡γχπηθησαν.
ΤΗτο πολύ εύμορφη η Μνριεττα, άλλ υποθέτω οτι περισ

σότερον είλκύσθη έκεΐνος άπδ την προίκα της !
Τδ επόμενον φθινόπωρον ημην καί εγω είς Πατρας. Ειχον 

τελειώσει τά μαθηματά μ.ου, άλλά δεν με αφηκαν οι γονείς 
μ,ου νά πάοω τδ δίπλωμά μου. Ήμ.ην τοτε δεκα επτα ετών, 
εκτοτε δέ ή μ.εγαλειτέρα έπιθυμ.ία τών γονέων μου ητο να 
μέ ύπανδρεύσουν. Τότε είχεν ελθει εις Πατρας και ο κ. Θεα
γένης Φαίνεται οτι ή θεία, είς την όποιαν είχεν άποταθέ

διά την Μαριέτταν,είχεν έπιφορτίσει την μαμμά νά όμιληση 
περί τούτου είς τδν άδελφόν της καί νά διεξαγάγγ την ύπό- 
θεσιν.

Έ γ ώ  ηγνόουν όλα αύτά. Ή  Μαριέττα μ ’ ένόαιζε τότε ότι 
έμην άκόμ,η διά ταΐς κούκλαις καί τδ άλφχβητάριον καί δέν 
μοΰ είχεν εί'πει τίποτε διά τδ μικρόν της μυθιστόρημ.α.

Εννοείς οτι ότε -^λθεν ό κ. Θεαγένης είς έπίσκεψιν μας, 
οτε τον είδα διά πρωτην φοράν, μ.οϋ έκαμε μεγάλην έντύπω- 
σιν. Είχε τδ έξωτεοικδν πολύ έπιμεμελημένον μ.ετά μικρολό- 
γου μάλιστα φιλαρεσκείας.

Τωρα άπορώ πώς ·ητο δυνατόν νά μ’ άρέσγ είς τέτοιος 
dandy, έστω καί προσκαίρως !

Μοί έφάνη εύμορφος ; Δέν πιστεύω Δέν ένθυμοΰμαι νά 
ήσχοληθην μέ την μορφήν του.

Ό  λαιμοδέτης του, τά κουμπιά του, τά  υποδήματα τές  
τελευταίας μόδας, τδ μπαστουνάκι του, αύτά ενθυμούμαι οτι 
έπτερύγιζον την νύκτα είς τά δ'νειρά μου. Ε ίχε  τδ chic τών 
’Αθηνών, βλέπετε, καί αυτό μοΰ είχε κτυπησει περισσότερον.

“Υστερον άπδ τά σουρτοΰκα τών τότε καθηγητών μας, ύ
στερον άπδ τδ ιον καί αίδέμον υφος τών νέων έπαρχιω- 
τών, τούς όποιους, εως τότε είχον γνωρίσει, αυτός μοϋ έ 
φάνη ώς τά ¡u d é .la  τών καπέλων καί τών φορεμάτων μας, 
τά όποια εχρυν σό ch ic  τών Παρισίων !

Υ π έθεσα  ότι ητο γαμβρός δι’ έμέ ! Καί έχασα, ώς ε ί 
πον, την ησυχίαν μου την ημέραν νά προσμένω πότε νά έ- 
πανέλθν) καί την νύκτα νά τδν σκέπτωμαι καί νά όνειοεύω- 

μαι δι’ αυτόν. Τδ βέβαιον είναι ότι δέν είχεν άσχοληθέ μαζέ 
μου περισσότερον η όσον η ευγένεια τδ άπγτει. Μία π επει
ραμένη νέα θά διέκρινε μεταξύ κοινών τύπων φιλοφροσύνης 
καί ειλικρινών έκδηλώσεων έρωτος, άλλ’ έγώ προσηλωμένη 
είς τά ίδικά μου αισθήματα, δέν έφοόντιζον διά τά λοιπά. 
Την έπιφύλαξίν του την άπέδιδον είς την λεπτότητα τοΰ νά 
μη έκφρχσθίί πρδ τών άρραβώνι. ν !

Τδν είδον δίς η τρις είς τδ διάστημα αυτές4τ έ ς  έβδομά- 
δος. Είχε μακράς συνομιλίας μέ την μαμμά, είς τδ τέλος δέ 
έκάστης έπισκέψεως μέ έκάλει η μαμμά είς τδ σαλονάκι διά 
νά χαιρετήσω. Ούτε σ.ιγμη διέλθε τές  διανοίας μου ÓTt δέν 
μέ ηγάπα έκεΐνος Πώς ητο δυνατόν νά μη μ ’ άγαπά, άφοΰ 
έπρόκειτο νά μέ πάργ !

"Ηδη έσχεδίαζον τί χρώμα νά παραγγείλω τδ φόρεμα τών 
νυμφικών έπισκέψεων.

Μίαν φοράν ·})λΟε κατά την εσπέραν. ΤΗτο πολύ υγρασία 
καθ’ ολην έκείνην την εβδομάδα καί φαίνεται ότι ό άνθρω
πος έσυνάχωσεν. Αύτδ τδ συνάχι ητο η σωτηρία μου ! Έ νω  
έκαθημεθα είς τδ σαλονάκι καί η λάμπα έχυνεν ύπδ τδ abat-  
jour ροδίζον γλυκύτατον φώς καί ώραΐαι ρόδιναι σκέψεις ά- 
πησχόλουν την διάνοιάν μου, αί'φνης κακόη/ος πταρμός δια
κόπτει τδν ρητορεύοντα υποψήφιον γαμβρόν ! Καί έπαναλαμ- 
βάνεται δίς. τρις, πολλάκις.

Ά  ! πόσον κωμικοί μοΰ έφάνησαν οι μορφασμοί του ! Φρτ— 
κωδώς κωμικοί ! Τδ γελοίο ν θανατώνει τδν έρωτα. Μά τί 
καλόν έκαμα λοιπόν είς τδν Θεόν καί τού έστειλε τδ συνάχι 
έκεΐνο ;

Φαντάσου την θέσιν μου νά έχω άντίζηλόν την Μαριέτταν ! 
Ό λην έκείνην την νύκτα έμεινα πάλιν άϋπνος, άλλ’ η ά-
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πογοητευσις οχι πλέον ό ενθουσικσαο’ς, φοΟ είχε κόψει τον 
ύπνον.

Εψ,πορεϊς νά έν.οησ/ς, έξηκολ-ούθησε, πόση υπήρξεν η 
χαρά ρ.ου οτε την έπθ[λένην ήριέραν (·?)το Κυριακή) ίλθεν η ά- 
*γαπητη Μαριέττα, άστράπτουσα έκ χαράς και you άνηγγει- 

λεν οτι την εσπέραν γίνονται οί αρραβώνες της ριέ τον κ. 
βεαγένην, οτι ηγαπωντο προ πολλοΰ, άλλ’ οί γονείς της έ 
τρόμαξαν νά πεισθοΰν νά την δώσουν εις τά ξένα, εις ενα ά
γνωστον καί οτι επί τέλους ητο εύτυχης, ευτυχής όπως είναι 
οί άγγελοι εις τον Παράδεισον...

—  Εύτυχης; Δυστυχής Μαριέττα !
— Ά λ λ ά  τί είναι λοιπόν ο ερως; είπε μ ετ '  ολίγον ώς μο

νολογούσα.

— Την άπάντησιν μας την εδωκαν οί προ'γονοί μας, φιλτά- 
τη, τ^ς άπεκρίθην μειδιωσα,οί όποιοι τον παρέστησαν ώς γυ
μνόν παιδίον καί ό'χι ώς κομψευο'μενον dandy. "Αν ναυαγοΰν 
τά έξ έρωτος συνοικέσια, δεν πταίει ό έρως, άλλ’ οί εκλαμ- 
βάνοντες, ώς έρωτα τό μορμολύκειον του έρωτος.

— Έ χ ε ις  δίκαιον, εξηκολούθησε. Δεν είξεύρεις πο'σον επι
φυλακτική έγεινα καί εγώ κατόπιν.Μετά τόν γάμον τ·ής Μα 
ριεττας άνεχωρησαμεν καί ημείς καί έπηγαμεν εις έντάμω- 
σιν του μπαμπά. Θά σου είπον άλλοτε ΐ'σως, οτι καί ό πα
τήρ μου ητο στρατιωτικός. *Ητο τότε συνταγματάρχης καί 
εννοείται ώς στρατιωτικός έστέλλετο πότε εδώ καί πότε ε 
κεί. Έγνώρισα κατόπιν πολλούς νέους καί εύγενεϊς καί κομ
ψούς με συμπαθές εξωτερικόν καί μέ ευπρεπείς τρόπους καί 
μ επεριποιουντο, ώς συμβαίνει εις ολας τάς νέας που είναι 
όλιγον ύποφερταί καί έχουν καί μικράν προίκα, άλλ’ άίμην 
δύσπιστος, δύσπιστος πρό πάντων εις εμέ αύτην.

Έφοβούμην μήπως έκλάβω, ώς έρωτα τ-ης φαντασίας μου 
τόν πυρετόν καί έφοβούμην, προσέθηκε γελώσα, μήπως ό Ά -  
δωνίς μου δέν δυνηθΐί νά όποστ-η την δοκιμασίαν τοϋ πολλα
πλού πταρνίσματος! Έζητουν πλέον νά αγαπήσω μίαν ψυχήν.

Οί γονείς μου μ ’ ¿πείραζαν, μου έλεγον ότι θά μείνω γε
ροντοκόρη. ’Αλλά δέν μ’ έμελλεν, ημην τόσον εύτυχης πλη- 
σίον των !

Δυστυχώς δέν διηρκεσεν ή εύτυχία μου έξ ολοκλήρου.’Έ 
χασα αίφνιδίως την καλήν μου μαμμά. Φαίνεται οτι $το καρ
διακή, άλλ’ έ-ώ  τό ηγνόουν, ποτέ δέν μου είπον δτι έπασχε 
σπουδαίως.

Καί έμεινα μόνη μέ τόν πατέρα μου. Ή  λύπη τόν είχε 
πολύ καταβάλλει, έπηρε την άποστρατείαν του καί έγκατε- 
στάθημεν όριστικώς εις Πάτρας.

Ε Ιρ ή ν η  Ο ίκ ο ν ο μ ίδ ο υ

Τ Α  ΜΑΛΛΙΑ  Τ Η Σ  Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ
(Παράφρασις)

Ο ταν τ ό  β ράδ ι·  Λύτη rà Ç arfià μ α -U ià  
M' α ρ έσ ει μ ε στοιη  η r à  τ ά  y ανδ ίνω ,

Μ' ά ρ έσ ε ι r à  τους dira) ά π ε ιρ α  φ/ J i à  
R a l l à  μ ετρώ  έχ ε ι που  τ ’ a r a  δ ίνω

Α ν ά μ ε σ α  c i  τόσ α  κύ μ ατα  χ ρ υ σ ά ,
'Ό π ο υ  σ κ ι πάρουν  δ.Ιη της την πΛ άιη

Κ α ί  νή μ ατα  Λ ειχ ά  άχόμη π ερ ισ σ ά  
Π ου τά  χυττάζω  μ ε ΘΛιμμένο μ ά τ ι .

”Μ χ, π όσα  δε μου J i r  α υ τές  ή άργυρές  
H Τ ρ ίχ ες  σ τ ά  μαΛΛ ιά  τ ’ ά γ α π η μ i r a  !

Μου δ είχ ν ου ν ε πο.Ι.Ιές φ ροντίδες τρυφερές  
Κ α ί β ά σ α ν α  που π έρ α σ ε  γ ιά  μ έν α .

Τής τόσ ες  ν ύ χ τες  που περνούσε μ ο ν α χ ή  
Σ τής χΜνης μ ου  τό πΛ άγι καθ ισμ ένη

Την άγ ω ν ία , την ποΛΛή της τ α ρ α χ ή  
*Ο ταν β α ρ ε ιά  μ ’  ϊδΛ επ' άρρω στημένη.

Ν ά  μου  στοΜ ση την κ α ρ δ ιά , την χεφαΑή 
Μ έ το γΑνχό τό γνω στικό  της σ τό μ α ,

Ν ά  θέΛη ν ά  μ έ  χάμη φρόνιμη, χαΛή 
"'έχ  πόσο δέν  έχ όπ ιασ εν  άκόμ α !

Κ ό π ο ι,  φ ροντίδες , ή στοργή της ή ποΛΛή 
Τ ά  β ά σ α ν α ,  ό μ υ σ τ ικ ός  της πόνος

Ε7νε γ ρα μ μ έν α  στη  χ ρ υσή  της χεφαΛή,
Σ τή ς τ ρ ίχ ε ς  όπου Λ ενχανεν ό χρόνος.

Γ ι '  α ύ τό  τό β ρ ά δ υ , δ τα ν  Λύνη τά  μαΛΛιά, 
Γ ο ν α τ ισ τ ή  άπ άν ω  ατό  χ ρ ιβ ίά τ ι

Θ ερμά τους δίνω  τά  γΛυχά μου τ ά  φιΛχά 
Κ α ι τ ά  θωρω μ έ  δαχρυσμ ένο μ ά τ ι .

Κ ρ υ β τ α λ λ ί»  Δ α σ χ α λ ο π ο ύ λ ο υ  Χρυ^οβέργ·*)

ΠΑΙΓΝΙΟΝ Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Ε ' .

"Οταν ίδ'α προαιρέσει ό παΤς άνα)αμίάνγ νά ε’κπληρώσγι 
τι ,  και δυσκολον πολλάκις, τότε  τό πράττει προθύμως, 
ύπερνικών τάς ένδεχομένας δυσκολίας. Ό τ α ν  λοιπόν διεγεί- 
ρηται να πράττγι τοϋτο συνεχώς, Ινισχύεται διά της τοιαύ- 
της εςεως ή βούλησίς του καί προετοιμάζεται ουτω νά έκτελη 
βαθμηδόν τά Δυσχερή, άνευ της έλαφρυντικ^ς προσθήκης της 
ευχαοιστησεως. Τό νά ζητώμέν τι ύπέρτερον τών δυνάμεων 
του παιδός, είναι τό άσφαλέστατον μέσον του νάφαιρώμεν 
την πρός την έκπληρωσιν του καθήκοντος προθυμίαν του καί 
νά καθιστώμεν αύτό όκνηοόν.

Τούτου ένεκα μεγάλην δίδει ό Φρόεβελ σημασίαν εις τόν 
κήπον καί δέν καλεΐ μεταφορικώς μόνον τά νηπιαγωγεϊά 
του νηπιακόν κήπον. Διά τόν παιδα ό κήπος είναι πεφραγ- 
μενη ελεύθερα φυσις, έν ·/) διά τών εντυπώσεων του φυσικοΰ 
κάλλους καί τ·ης έπ’ αύτοΰ μετά συμπάθειας αύτενεργείας 
αύτοΰ, ού μόνον ένισχύεται έν τω ηθικώ νόμω, άλλά καί 
άνάγεται εις αύτά τά πρώτα θρησκευτικά συναισθήματα τ^ς 
εύσεβείας. ’Εάν ·η νεαρά ψυχη δέν συνείθισε πρωίμως νάνευ- 
ρισκγ τον δημιουργόν δια των θαυμασίων τ'ης δημιουργίας, 
και να κοινών^ προς αυτόν, ώς πρός πανάγαθον πατέρα, δέν 
θελει ποτε δυνηθ'η βραδύτερον διά τών βιβλίων ν’ άντιληφθγ
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της θεότητος καί πολύ όλιγώτερον νά καταστηση ένεργόν 
καί τελεσφόρον την πρός αύτην κοινωνίαν καί σχέσιν της. 

Μόνον τά ορατά ύπάρχουσι διά τό παιδίον καί παρασκευά- 
ζουσιν αύτό εις άντίληψ» τών άοράτων, ό δέ διά τών έρ
γων του έκδηλούμενος δημιουργός μόνον δύναται νά παρα
σκευάσει έν τω νω καί Tf¡ καρδί<γ αύτοΰ την άντίληψιν του 

άοράτου ύψίστου Πνεύματος.
"Αλλως τε  καί ύπό άμέσως πρακτικήν έποψιν ή κλίσις πρός 

καλλιέργειαν τ^ς γνίς καί τών προϊόντων αύτης είναι πολύ
τιμος διά τόν λαόν ιδίως. Ή  βιομηχανία άφαιρεϊ καθεκάστην 
νέας άπό τ·ης γεωργίας δυνάμεις, αίτινες δύνανται ί'σως ν’ 
άναπληρώνται πάλιν, δταν πρωΐμως έξεγερθγί εις τά παιδία 
ή πμ'ς την γεωργίαν άγάπη.

Δέν είναι δυνατόν νά περιληφθώσιν ένταΰθα δλα δσα ή 
φύσις αποκαλύπτει τω τέκνω, ούδέ νά καταδειχθγ η σπου- 

δαιότης τ^ς άπαύστου πρός αύτην κοινωνίας τοΰ άνθρώπου, 
δι’ ης νέας πάντοτε άποκτα σωματικάς καί πνευματικάς 
νάμεις, κατ’ άντίθεσιν τ·ης έκ του έπιτετηδευμένου καί κατά 
συνθηκην βίου προκυπτούσης χαλαρώσεως καί πνευματικές 

άδρανείας.
"Αν σπουδάσωμεν τόν νηπιακόν κέπον καί τά παιδια, εν 

ω καλλιεργώσι τόν κήπον έ  καταγίνονται άλλως έν tí¡  φύσει, 
όρθώς οδηγούμενα καί σκοπίμως διδασκόμενα, τότε μόνον 
θέλομεν εννοήσει που δύναται νά φέργ άι επιμέλεια καί άνά- 
πτυξις τές  κατά τό φαινόμενον μικρές καί άσημάντου πρό; 

την φύσιν ορμές.
Τότε μόνον θέλομεν εννοήσει, δτι ή πρώτη ορθη εισαγωγή 

έν τγ φύσει καί η συνετή χρέτις τών προϊόντων αύτέε, δύ · 
νανται νά παρέχωσι στερεά καί άσφαλέ θεμέλια εις δλην 
την μετέπειτα έκπαίδευσιν.

Α ΐκ α τερ ίν η  Α α σ *α ρ ί·ο υ
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ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ
Μετ* ολίγον ϊκ  τινων γεγονότων άντβλ ϊ̂ΐθτ, ότι η μτ(τηρ της προητοιμαζετο 

να Ιγχαταλείπη την Γαλλίαν καί δρπιυν ήσθάνθη πόνον ¿ν τη άγαθη αυτής 
καρδία, μη δυνβμένη νά τη ειπη : «Θά μείνετε μεθ1 ημών ;»

Ά λ λ ' επειδή ή γενναιότης πολλάκις καθίσταται Ιπικίνδυνος, περιωρίσθη νά 
περιποιήται την μητέρα της, κατά τό βρα/υ διάστημα του^κοινού αυτών βίου.

Εσπέραν τινά, ένω άπε/ωρίζοντο, Γνα μεταβώσιν εις τά δωμάτιά των, 
άντι του συνήθους ασπασμού, ή Ευγενία, ήσθάνθη μίαν γυναίκα δακρυρροοΰ- 
σαν καί σφίγγουσαν αυτήν εις τήν άγκά'ην της.  ̂ τ

—  Ό  Θεός νά σε φυλάξη, τή είπε, νά μή γνωρίσης ποτε τόν οίκτον της 
θυγατρός σου !  ̂ w>

Αί λέξεις αύται ήσαν ή μόνη £νδειξις Ιλέγ/ου καί συντριβής, ή̂ν εδειξε 
πρός τό τέκνον της, μ^/ρι τής τελευταίας στιγμής, ή χαλυβόίνη ¿κείνη ψυχή. 
Καί συνελθουσα μετ’ ολίγον.

—  Πόσον ολίγον μου ομοιάζεις, καί πόσον ομοιάζεις Ικείνου, προσέθηκε 
θαυμάζουσα ταπεινώς τήν θυγατέρα της.

Καί πριν ή ή Ευγενία άπαντήση τι, ή μήτηρ αυτής εξηφανίσθη.

X X X

Μετά παρέλευσιν δέκα-πεντι ήμερών, ή Ευγενία ή'ρξατο ανυπομονοΰσα, 
διότι δεν Ιλάμβανεν ειδήσεις εξ ’Αλγερίας. Εις τόν πατέρα Χρυσόστομον 
ειχεν απεριόριστον εμπιστοσύνην, άλλά τί συνε'βαινε λοιπόν ; μήπολς άπ^θα- 
νεν ό ίβρεύς ; μήπω; άλλο τι εμπόδιον άνεφάνη πάλιν εις τον Πατρίκιον ;

Πρωίαν τινά, ενώ ήτοιμάζετο νά γράψη εις Αλγερίαν, ό ταχυδρόμος Ιρε- 
ρεν αυτή σημείωσιν μέ τάς λε'ξεις ταύτας : «Σήμερον εις τάς δυο εν τψ θερ- 
μοκηπίω».

—  Τέλος ! έψιθύρισε, καί ή κεφαλή της έπανέπεσβν ¿πί του προσκεφαλαίου, 
οί οφθαλμοί της έκλείσθησαν καί προσφιλής σκιά διήλθε πρό αυτών εν τω 
σκότει, φωτίσασα τήν τεθλιμμένην καρδίαν της.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Τά δια κυρίας άκρομ-ατικά |Ααθήμ.ατα τοΰ ΠαρνασσοΟ ήοχισχν. Κατα 

τήν λήξασαν εβδομάδα ώμίλησεν ό καθηγητής τή ς 'Ιττορίας κ . Λ ά μ 
προς περί Π ομπηίας.

Μ α θ ή μ α τ α  άρχ α ι ο δ ο γ ι χ ά .  Ό  εν τω  Εθνικω Πανεπιστημείίρ υφη
γητής τή ς Αρχαιολογίας κ . Άλέζανδρος Φιλαδελφευς ποιείται άπο 
σήμερον έναρξιν αρχαιολογικών ακροαματικών μαθημάτων εις το Κ εν
τρικόν Μουσεϊον. Ε ις τα μαθήματα ταϋτα δύνανται νά παρευρίσκων- 
ται καί κυρίαι, διότι θά δίδωνται κατα Κυριακήν ακριβώς από τή ς 
11η ς μέχρι τής 12η ς. , . . .  , .

Ό  κ. Φιλαδελφευς θά όμιλήση κατα πρώτον περι Μυκηναιων αρ
χα ιοτήτω ν, τάς οποίας οΰτω έπί τόπου— διότι εις τό Μουσεΐον αυτό 
είναι έκτεθειμένα ι-θά  δύνανται νά 'μελετώσιν οί άκροώμενοι τοΰ ώραίου 
μαθήματος του νεαρού καί πολυμαθούς υφηγητοΰ.

Β Ι Β Λ Ι Α

Ή  Λ υγερή .  Παλαιόν εργον τοΰ κ. Καρκαβιτσα αναδημοσιευθεν 
εσχάτω ς. Ε υτυχώ ς δεν είναι γραμμένον εις την καθαραν δημοτικήν, 
τήν γλώσσαν τήν όποιαν μεταχειρίζεται ο κ. Καρκαβιτσας εις τα τ ε 
λευταία ’έργα του, καί ουτω ολαι καί όλοι όσοι δεν αγαπούν την ακραν 
δημοτικήν θά διέλθουν στιγμάς άπολαυστικάς άναγινώσκοντες την Λ υ
γερήν του. Χωρίς νά κάμωμεν σήμερον κριτικήν λεπτομερή του έρ
γου τούτου, τό θεωροϋμεν.. ώ ; ϊν τών ωραιότερων τοΰ κ . Καρκαβιτσα, 
ηθογράφημα τέλειον, είληυμένον έκ τοΰ καθ έκαστην βιου. Τους η -  
ρωάς του ό συγγραφευς λαμβάνει έκ  τή ς τάξεως τοϋ λαοϋ. Ψυχολόγος 
καί ήθογράφος πρώτης δυνάμεως ό κ. Καρκαβιτσας δίδει δια τή ς  Λυ
γ ε ρ ή *  του πιστήν εικόνα τοϋ 'Ελληνικού βίου τών χωρικών, των ό 
ποιων τήν ψυχήν καί τόν νουν ανατέμνει μαθημ α π κω τα τκ  και ζω 
γραφίζει πιιίτότατα.

Ή  Λ υγερή πρέπει νά στολίση άλας τα , ελληνικας βιβλιοθηκας, 
νά γίνη κτήμ α  παντός άναγινώσκοντο;, νά άποτελέση τόν  ̂ πρώτον τό 
μον τή ς βιβλιοθήκης τών νεοελληνικών συγγραμμάτων δ ι’ εκείνους, οί 
όποιοι δέν έχουν τοιοϋτον τμήμρ εις τάς βιβλιοθήκας των ακόμη.

Τ α  χ α τ α ό ρ ο μ ι * ά  μ α ς  έν  τώ ό τ δν·1 Γο5’ ί θ β β .  Παρά του κ. Κ . Ρ ά - 
δου καθηγητοϋ τή ς Χα υτικής Ιστορ ία ς έν τή  Ναυτική τών Δοκίμων 
σχολή έζεδόθη υπό τόν ανω τίτλον τριακοντασέλιδος περίπου  ̂μ ελ έ τη , 
άναφεοομένη εις τήν δρασιν του καταδρομικού ναυτικου τής 'Ελλάδος 
κατά τήν Κ ,η τικ ή ν  έπανάστασιν τοΰ 1 8 6 6 . 'Η  μ ελ ετη  «υτη αποκα
λύπτει μίαν ώραίαν σελίδα τή ς Ν αυτικής μας 'Ιστορίας, χάριτες δ ο 
φείλονται εις τόν συγγραφέα τηρ, ό όποιος μ ετά  τόσης έπιμελείας ερ
γάζεται, όπως καταστήση γνωστάς τόσας άγνώττους σελίδας τοΰ Ε λ -  
ληνικοΰ ναυτικού μας. _____________________

Άγωνιωδώς, ώσεί μή έζη. άνέμενε τήν όρισθεΐσαν oigxv καί έπιβϊσα άμά- 
ξης διηυθόνθη εκεί έ-θα ήκουσε τήν πρώτην Ιςομολόγητιν τοΰ Πατρικίου. ^

Ή  τύχη ηύνόησιν αότούς, διότι βροχή αδιάκοπος Ινόκλεισε τού; Παρισιους 
έντός τών τοίχων αύτών. Έ ν  τώ θερμοκηπίω μέ τήν χλιαράν^ερμοκρασίαν , 
καί τό μεθυστικόν άρωμά του είσελθοδσα ή Εύγενία, εΰρεν αναμένοντα αυ
τήν τόν Πατρίκιον, άκίνητον, περιεσταλμένον, ώ; πιστόν άναμένοντα ν ανοί- 
ζωσιν οί οόρανοί. Διηυθΰνθη πρός αυτήν ήρέμα, περιβάλλων αυτήν δια σπιν- 
θηροβόλου βλέμματος καί άπολαμβάνων αυτήν, μέ όλην τήν ψυχήν του, τότον 
ώττε μόλις ή.νόησεν οτι δύο βραχίονες ήνοίχθησαν και τήν πιριέσφιγξαν.

Έ π ί τινα λεπτά άφωνοι προσέδλεπον άλλήλους, ένώ τήν καρδίαν αυτών 
κατέκλυζεν ή χαρά καί ό έοως.  ̂ , , .

Ή  νεαρά γυνή συγκεκινημένη ώς δταν χορασίς δέχεται την πρω-.ην ερω
τικήν Ιςομολόγησιν, εελειε τούς οφθαλμούς, ?να κρύψη τήν ταραχήν της, 
καί έκ νέου ήνοιγεν αυτούς ΐνα άκούση τήν πρώτην λέξιν του. ’Αλλ’ ο Πα
τρίκιος, γονυπετήσας, και συγκρατών τήν φωνήν του,  ̂ ώς συνεκράτει και την 
καρδίαν του : rQ Εύ,ενία μου, πόσον μέγας ΰπήρξεν ό πρός σέ ’̂ερως μου. .

ΛιποψυχοΟσα, Ιστήριξέ τήν ώραίαν κεφαλήν της έπί τοϋ ώμου τοϋ μνη- 
στήρός της, έ’χπληκτος διότι τοσαύτην ελευθερίαν έλάμβανε το πρώτον ήθη, 
Ινφ ό ’έρως των ητο τόσΰν αρχαίος καί Ιψιθύρισεν επίσης : U . επαναλαβε
τήν λέξ.ν αύτήν, ήν πρό πολλοΰ ζητώ I  ̂ , , .  ,£

Έπεθύμουν, νά σοί ανοίξω κάλλιον τό στήθος μου, Οια να ιδης τας λέξεις 
αύτάς αιμοσταζούσαι ώ ; πληγάς, πρό τριών έτων. A ! Ιάν έγ ώριζες ποσον 
έπάλαισα, πόσον ύπέφερα, πόσον σέ άγαπώ !

—  Καί έγώ ;
— "Ημην έκατοντάχις δυστυχέστερος, είπεν ο Ο-Φάρελ.
—  Ό χι διότι Ιγνώρ.ζες οτι άγαπασαι. , s '
—  Ναί ! άλλ’ ή'μην εις τήν έρημον, καταδεβλημμένος^ καί απελπις, διερχο- 

μενος τάς νύχτας μου άϋπνος, καί καταρώμενος πολλάκις του; άλλους και 
Ιμαυτόν ótá τόν άβίωτον βίον μου. _

Ή  Ευγενία έκλεισε διά τής μικρϊς χ ε ι ρ ό ς  τ η ς  τ ό  στόμα του. Διωπα, τω 
είπε, μή καταρασαι ούδένα ! Έ γ ώ  οί θαυμαζω, σε τ^μώ, ^χαι σε αγαπώ. 
Έάν ή δύναμην νά σοί δείξω τί Ικέρδισας διά τής,μαχρας αυτή; απουσίας  ̂ . 
"Ηδη φέρε με εις τό άχρον τοϋ κόσμου, διάταξόν με νά σείρω το αροτρον ως 
ή Ισχάτη Ά ραψ , περί ής μοί άνέφερας εις τήν πρώτην επιστολήν σου, όια- 
ταξέ με νά άποθάνω καί θά ίδης ! _ ,

  "Α ! Ιδού τί σέ διατάσσω, διότι πρό έτών αποθνήσκω εκ της επιθυμίας



ΕΦ Η Μ ΕΡΙΕ TUN K Í’H U N

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι ΕΛ Λ Η Ν ΙΑ ΕΣ

 ̂ Εξιδοθη *«', τό γ-, τιύχο; της Ιστορίας των Συγχρόνων Έλληνίδων. Εν 
αυτψ δημοσιεύεται ο β ο: χα! ή δρϊσ.ς τής Βα«·λ χής των Ίωαννίνων, ή δρί- 
σις άγνιόστων μόχρι σήμερον ήμωίδων τής Ητείρου, δ χ«θ' Ιχαστην βίος των 
Σουλιωτίδων χα'ι Ήχειρωτίδων μί  τά σχετ.χΐ ήδη *«1 Β , μ  τω··. Αί γυναΐ- 
χες τής Κερχυρας, μεταξύ των οποίων πριότην θόσιν χαταλαμδάνει ή Ισ α 
βέλλα Θιοτόχη ή; δημοσιεύεται χα’ι ή είχών.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι
, Σ ά * “ Τ * * * *  * η Λ Ο * τ .  Αναλύουν ξηρόν λευκόν σάπωνα
έντός οινοπνεύματος· χύνουν τό μίγμα έντός ίγδίου μ'ε χρόχχους ο’,ων 
και λειοτρίβουν προσθέτουσαι έχχεέλισμα τερεβινθίνης. Ό τ α ν  ή ζύμη 
γείνη συμφυής, προσθέτουσι χώ μα  σμηκτριδος.

Ύ ό ω ρ  ύ,ΙροχΛωριχη< π ο τ ά σ σ η ΐ  ¿ π ε ο τ α γ μ ε 'ν ο τ .  Ι'ό  ύδωρ τούτο ά- 

φα.ρει τας ίκ  σχωρειας προερχομένας χηλίδας, έκ χυμού όπωριχών 

χαι μελάνης, είναι δε και έξοίριτον απολυμαντικόν. Κατασκευάζεται 
δια τής συγχεράσεως και άναλύσεως ποτάσσης καί χλωρίου καί γίνε- 
ται χρήσις αύτής εις μικράν δόσιν.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι

ΛονχονμάΛεε ά π ο  ρύζ ι .  Ρ ίπ τετε  μαζή μ ε τό κρύο νερδν καί βράζετε 
χαλά και επί πολλήν ώραν άφ ’ εσπέρας 100  δρ. ρύζι καρολίναν εις ά- 
φθονον νερό. Θα τδ άφήσητε να βράση τόσον, ώ στε να λυώση εντε

λώς τδ ρύζι καί να γείνη ώς αλοιφή, προσθέτουσαι νιρό επ α νειλημ μ έ
νος, έάν τδ πρώτον δεν ήτο αρκετόν. Π ρέπει να τδ ’έχ ετε  βράσει εις 

γανωμένην χύτραν, όπου τδ άφίνητε ε ’.ς θερμήν στάχτην 'ό'λην τήν 
νύχτα. Τδ πρωί τδ ευρίσκετε φουσκωμένον, τδ ζυμόνετε χαλα έπί 

πολλήν ώραν καί έφ ’ όσον τδ ρύζι άφίνη νερό, προσθέτετε βαθμηδόν 

καί κατ ολίγον 1 0 0  δράμ. γαλλικήν φαρίναν καί τδ δουλεύετε πολύ, 

πολύ, προσθέτουσαι, αν θέλ ετε, δύο αυγά καί ολίγον γάλα. Β ά ζετε  να 
βράση ’ /, οχ. καλδν λάδι, καί με τδ κουταλάκι του γλυχοϋ, ρίπτετε 
ανα μ.ιαν χουταλιαν δι ένα λουκουμδίν.

Ιδια ιτέρω ς κάμνετε σιρόπι άπδ μέλι η άπδ ζάχαριν, εις τδ δποϊον 

ρίπτετε καί οσα θελετε κοπανισμένα καρύδια καί αμύγδαλα. Ό τα ν  

τελ ειώ σ η τε τους λουκουμάδες, τούς ρίπτετε μέσα εις τδ σιρόπι καί 
σερβίρετε. Ειναί ωραίοι σαν σβίγκοι.

αύιης ! Καί τή γ ειλη  του προσεκολλήθησαν Ιπί του στόματος τής νεαρας 
υναικδς επι πολύ ! '

παρακαλώ, ειπε χαμηλοφώνως ή Ευγενία, μή λησμονής δτι είμαι 
μνηστή σου . Κκί ίχόθησαν ε’π'ι του πρασίιου Εδωλίου, δπερ χα'ί άλλοτε εΙ· 
δεν αντους συνομιλουντας.

\  Ευγενία, δος μοι ειοήσεις περί τού πατρός Χρυσοστόμου.
—- Επανήλθε πρό πέντε ημερών ισχνός, χαί γηράσας πλειότερον, χαί έν- 

τελως παρηλλαγμένος.^ Μόλις άνεγνώρισα αυτόν’ εις τήν θέαν του έφαν- 
τάσθην οτι μοί φέρει τήν αγγελίαν νέας καταστροφή.· ’Εν τούτοις μοι ειπεν: 

Αναχώρησαν ταχέως, σέ αναμένε!, θά ήναι ίδιχή σου I Αΐ γραμμαί αύται 
«οι_ ? Ι* . π®Ρ®’/.ωροον. Καί έθεσε τόν χάρτην τούτον ε’πί τής τραπέζης μου.

Ιο  ωραΤον τήι Ευγενίας μέτωπον εσχιάσθη όπό νέφους μελαγχολίας, δτε 
διέτρεχε τας γραμμάς ταύτας διά τού βλέμματος

~  Α,·αχή ’Αντώνιε ! Ιψέλλισε' γράφων τάς γραμμάς ταύτας έχαμες τήν 
κηλΐϋα εκείνην επι του δάχτυλου σου, η άνάμνησις τής όποιας με έσωσεν.

~  Αληθώς, άπήντησεν ο *0-Φ ά ρε), άνευ της κηλΐδος ¿κείνης γυνή ρα
διούργος, άπληστος, παραπατούσα παν ιερόν. . . . .

Εκ νέου ή μικρά χειρ έκλεισε τό στόμα του.
.  Είμαι θυγατηρ της, είπε βραδε'ως ή Εόγενία και ήσπάσθη τό χαοτίον
οπερ εκρατει, ώσει έζήτει συγγνώμην παρ’ εκείνου, όστις τό έγραψε και ήγέρ- 
θη ν' αναχωρήση.
ο δε η άμαξα ητοιμαζετο ν ’ απέλθη,ή Ευγενία είπε μειδιώσα : «Φρονώ
οτι ΰεν θά μέ άναγκάσης νά Ιπανέλθω τόσον μακράν διά νά σε Τδα>, ώσει 
ωφειλον να κρύπτωμαι. ,

Ω  ! οχι ! ηθέλησα νά σέ Ιπανίδω υπό τους φοίνικας τούτους* άλλως 
τε, σοι ομολογώ ότι εις τήν θέαν τής μητρός σου δυσκόλιυς θά συγκρατήσω 
εμαυτόν.

Δυστυχής μήτερ ! ’Αμφιβάλλει εάν θά παραμείνη επί πολυ ακόμη εις
Γα)λ;αν. Αλλά Οιατι με παρατηρείς ουτω ; είπέ μοι τήν σκέψιν σου.

Ενθυμούμαι, άπήντησεν, ότι μίαν άλλην φοράν σέ είδον εντός άμάξης, 
έμπροσθεν μιας θύρας, Ιρχομένην νά ζητήσης ειδήσεις περί ενός ασθενούς, έν- 
θυμεΐσαι; Τά βλέμματά μας συνηντήθησαν,και τό ίδικόν σου είσεχώρησεν έν τή 
καρδία μου, ήν έλαβες διά παντός. Μειδιάς ; είπέ μοι, και σύ, τί σκέπτεσαι ;

Οτι αληθώς τά βλέμματά μας συνηντήθησαν ώς δύο ξίφη, τά όποια διε- 
πέρασαν τάς καρδίας μας.

Κ«ι διά τής κινήσεως τών χειλέων άσπασθέντες άλλήλους, άπεχωρίσθησαν,

Plus de Cheveux blancs !

EAU SALLES
c e t t e ' e a u

S A N S  R I V A L E
P R O G R E S SIV E  OU IN ST A N T A N É E  

Rend aux C heveux, g r is  ou b la n c s , et à la  B a rb e , leur 
co u le u r p rim itive  · BLOIVD, CHATAIN. XOI1S.— U ne ou 
d eu x applications suffisent, sans préparations, ni lavage.

Produit iuoffensif.— R E S U L T A T  G A RA N TI.
5 0  A n n ées de S u e c e è s  ! 

Parfum eur-Chim iste, 7 3 ,  R ue TurbïgO, P A R IS .

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΦΓΤΑ
Κατηργήθησαν πλέον τά τεχνητά  άνθη καί άπδ τάς αίθουσας και 

άπδ τάς κηδείας χαί άπό τά φορέματα τών χορών. Παντού τά φυσικά 
βασιλεύουν. Μία ωραία φυσική ανθοδέσμη, Εν ώραίον φυτόν εις α ί

θουσαν στολίζουν περισσότερον άπδ Α  επιπλον ή Εν κομψ οτέχνημα, 

όσον πλούσιον καί αν είναι τοϋτο.
Τδ έπί τή ς  όδοϋ Σταδίου άνθοπωλείον του κ. Κανδόρου, ’έχ ει θαυ- 

μασίαν συλλογήν φυσικών άνθέων καί φυτών, καί τδ άπλούστατα δε 
διεσκευασμένον οίκημα δύναται νά μεταβληθή εις κομψδν χαί πλού

σιον ενδιαίτημα, έάν στολίζεται με φυτά χαί άνθη τοϋ κ. Κανδόρου. 

Τιμαί μεσριώταται.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕ!ΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
*0  κ Φ ω σ τή ρ α ς ό διευθυντής τού υποδηματοποιείου τών Κυριών επι τρί

μηνον σπουδάσας ¿κ τού σύνεγγτς εις τά Μέγιστα τών Παρισίων Εργοστάσια 
και τελειοποιήσας τήν δύσκολον τέχνην τής εφαρμογής τών ύποδημάτων και 
ώς έκ τούτο** τό ά’.ετον βάδισμα, κατώρθωσε νά έφαρμόση τό άρχαΐον AÓ- 
γιον, «και Βήμα ποδός και γέλως οδόντων κ τ.λ .

IIοέα Κυρία ή Δεσποινίς, καλαίσθητος δέν θά παραγγείλη εφέτος τά υποδή
ματά της εις τό τελείως ώργανισμένον Έργοστάσιον τών Κυρ ών τό άνωθεν 
τού Καταστήματος τού κ. Φωστήρα. r'Oxt δήποτε δέρμα και ότι δήποτε σχή
μα άν ζητήση τις θέλει εΰρει εις πλυυσιωτάτην συλλογήν.

και ή άμαξα ταχεία έφερε τήν Ευγενίαν εις τόν οίκόν τη«:, θριαμβεύουσαν και 
άπαστράπτουσαν έκ χαράς.

XXXI
Ό  Ό-Φάρελ ουδέποτε έπανεΐδε τήν κυρίαν Σωβάλ, ήτις άθορύόως άπε- 

χώρησεν εις Ρουμανίαν, μικρόν μετά τήν άφιξιν του νεαρού άποίκου. Ή  
άναχώοη'ΐς αύτη Ισκίασέ πως τήν ευτυχίαν τής με'*λούσης κομήσσης, άλλ’ 
ή:ο αναπόφευκτος προς τό συμφέρον όλων, μολονότι τά ολίγα άτινα έκ τής 
ιστορίας τής μητρός Ιγνιύριζεν ή Ευγενία Ιμετρίαζον παραδόξως τήν θλΐψιν 
του αποχωρισμού. Τί* θά συνέβαινε λοιπόν έάν Ιγ ’νωσκε τά πάντα ;

Έτέρα μεγάλη πικρία κατεΐχεν από τίνος τάς καρδίας τών νεαρών μελλον
ύμφων. Άμφόιεροι ε’πεθύμουν ινα ό πατήρ Χρυσόστομος παρευρεθή εις τήν ενω· 
σίν'των,και ευλογήση αυτήν·Πριν ή όρίση τήν ήμέρ;:ν τής τελέσεως τοΟ γάμου, 
ό Πατρίκιος ϊγραψεν εις τόν ιερέα παρακαλών αυτόν και διευκολύνω* αότω 
πάντα, ινα έπιχειρήση έκ νέου τό ταξείδιον.’Αλλ’άπήντησε δι’ έπ μόνου και ρη
τής άρνήσεως,κα'ι πράγμα παράδοξον τήν άπάντησίν του άπηύθυνετή Ευγενία.

-Αυτό τό όποιον μοι ζητείτε θά ήτο γλυκυτάτη χαρά, δι’ εμέ τόν γέροντα, 
δστις σπ-:ύδα νά έξαγοράση σοβαρά σφάλματα. Τριών έιών τιμωρίαι δεν θα 
ή'ρκουν πρές έξάγνησιν τού διαβήματος οπερ μοι έπιβάλλετε νά έπιχειρήσω. 
Ουδέποτε θά φαντασθήτε τό μέγεθος τής εύτυχίας τήν οποίαν άρνούμαι. ’Επι 
τοσούτον ή υμετέρα θά αύξηθή έάν είσακουσθώσιν αί εύχαί μου ! Έ σ τέ  ευτυ
χείς ! Και σεις, κόρη μου, (και αί δύο αύται λέξεις μόλις άνεγινώσκοντο, 
τοσούτον ή χειρ τού ίερέως ’έτρεμε χαράττουσα αύτάς) μή λησμονήτε δτι Ινώ 
μέχρι τούδε ώφείλατε νά προσεύχησθε διά δύο νεκρούς, νύν μέλλετε νά προσ- 
εύχησθε υπερ τριών.»

Ολίγον χρόνον μετά τόν γάμον των, οϊ νεόνυμφοι, έγκατασταθέντες εις Πο- 
μεϋράς, έλαβον πρωίαν τινά τήν αλληλογραφίαν αυτών. Ή  κόμησσα Ό  Φ * ; 
ρελ, άνεγίνωσχεν έγγραφον επίσημον άλλά βραχύτατον έκ Ρουμανίβς, δι’ ου 
έπιστοποιεΐτο ή παραλαβή τής προίτης δόσεως έτησίας συντάξεως έλευθερίως 
υπογραφείσης έν τω συμβολαίω, δτε 8tεκόπη υπό έπιφωνήσεως τού Πα-ρικίου, 
δστις έτεινεν αυτή φάκελλον έσφραγισμένον είσέ ι, καί φέροντα διά τού γρα
φικού γαρακτήρος τού'νέου τήν διεύθυνσιν *ού πατρός Χρυσοστόμου, εις Τε* 
λάγγ, ί'να έπιδοθή αύτώ ^ατά τήν ε’κεΐθεν διάβασίντου. ’Αλλ’ ό ''Αγιος ούιος 
ταξειδιώτης είχε περατώσει τάς πολυμόχθους περιπλανήσεις του, διότι όπό το 
σκοτεινόν τού ιεραποστόλου ό'νομα, ξένη χειρ είχε χαράξει τήν απλήν λέξιν.
Άποθανών.
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