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Πόσον «πλοϊκή φαίνεσαι καί πόσον ολίγον μάς γνωρίζεις 
πιστεύουσα ότι διασκευδάζομεν το θέρος έδώ, άφοϋ τά θέα-, 
τρά μας δέν άργοϋν, ώς συμβαίνει εις τάς λοιπάς πρωτευού 
σας τής Ευρώπης. ’Αλλά τά θέατρά μας άργοϋν χειμώνα 
καί θέρος καί ή θέα των μεγαλοπρεπών κτιρίων, άτενα ίδρύ- 
θησαν προς τον σκοπόν τοϋτον, αποτελεί μεγίστην ειρωνείαν 

ι̂ά τήν πλέον άμουσον του κόσμου πόλιν, τάς σημερινάς 
’Αθήνας.

Ίσω ς ή λέζις σοί φαν»5 βαρεία, άφοϋ μάλιστα πρόκειται 
*ερί πόλεως, εις τήν οποίαν το αίσθημα τοΰ καλοΰ καί τής 
τέχνης άποκλειστικώς έκυρςάρχησεν άλλοτε. "Ισως σοί φανή 
περίεργον πώς εις πόλιν, είς ήν άνεδείχθησαν οΐ μέγιστοι 
τοΰ κόσμου δραματικοί συγγραφείς, είς τήν οποίαν τόση άνε- 
πτύχθη άμιλλα, τόσοι συνήφθησαν καλλιτεχνικοί άγώνες, 
τόσος έδαπανήθη πλοϋτος, τόσος προς τήν τέχνην έπεδείχθη 

φανατισμός, σήμερον κτίρια μόνον πλούσια καί μεγαλοπρεπή 
εγείρονται, ώς βωμοί κενοί θεών, άφοϋ αί Μοϋσαι όχι μόνον 
έίσυλον, έστω καί προσωρινόν, δέν ευρίσκουν έκεΐ, άλλά καί

κακήν κακώς εκδιώκονται, εάν, κατά τυχαίαν σύμπτωσιν, τίς 
έζ αύτών παραπλανηθή έως .εδώ

Τό πράγμα θά ήτο φυσικόν, εάν τής περιόδου αυτής τής 
καλλιτεχνικής μας καταπτώσεως δέν προηγείτο άλλη, προ- 
οιωνίσασα διά τήν σύγχρονον Ε λ λ ά δ α  μέλλον καλλιτεχνικόν, 
πολύ αίσιώτερον τοΰ σημερινού. Θά ήτο φυσική, επανα
λαμβάνω, ή άμ.ουσία τών νεωτέρων Ελλήνων, εάν λάβγ τις 
ύπ’ δψει τούς τόσους αιώνας τής δουλείας καί άποβαρβαρω- 
σεως τοΰ έλληνικοϋ λαοϋ, είς τον όποιον καί αυτή ή Βυζαν
τινή μουσική άπετέλει πολυτέλειαν, μή έπιτρεπομένην ή είς 
τούς προνομιούχους τοΰ Φαναριού. Τό θέατρον διά τήν πρό 
τοΰ 1 8 2 1  Ε λ λ ά δ α  ήτο λέξις κενή, λέξις άγνωστος. Πλήν 
δέ τής φλογέρας, ή οποία μόνον άπό ποιμενικά στήθη έζέ- 
φερεν εμμέτρους καί περιπαθείς στόνους δούλης ψυχής, 
τό τετράχορδον, ή κιθάρα καί ή λύρα μ,όνον άνατολικάς 
θρηνωδίας καί μυρολόγια παράχορδα τών άπορφανουμένων 
πάσης χοερόίς καί ευτυχίας τέκνων τοΰ Έλληνισμοΰ έτό- 
νιζον.

Καί όμως ή τρυφερά, ή ευαίσθητος, ψυχή τών πρώτων ε
λευθέρων ελληνικών γ'ενεών καί εννόησε τήν τέχνην καλλί- 
τερον άπό τάς μεταγενεστέρας καί έλάτρευσε καί ¿θεοποίησε 
τούς διερμηνείς αυτής καί εύχαρίστως έκ τών γλίσχρων 
τότε μέσων, άτινα διέθετεν, έδαπάνα διά τάς καλλιτεχνικάς 
άπολαύσεις της. ’Εάν ή έλληνική σκηνή ύστέρει τότε κατά 
πολύ τής συγχοόνου, τό ’Ιταλικών όμως μελόδραμα έκυριάρ- 
χει καθ’ ολην τήν γραμμήν καί ό Ροσσίνης καί ό Βέρδης καί 
ή λοιπή χορεία τών μεγάλων ’Ιταλών διδασκάλων ένανάρι- 
ζαν μέ τήν γλυκεΐαν καί περιπαθή μουσικήν των τήν ψυχήν 
τών πατέρων μας, τήν είς σφαίρας ίδανικωτέρας δοκιμάζου- 
σαν νά τανύσγι τάς πτέρυγάς της.

Δέν εΤχον τότε θέατρα μαρμαροπελεκημένα, άλλ’ οΰτε πα
ραστάσεις τής τέχνης άλλνιγορικαί άπετέλουν τον πλοΰτον
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καί τήν έξωτερικήν πολυτέλειαν των σημερινών. Ε κ α τ ο μ 
μύρια δέν είχαν τότε δαπανηθή διά τήν σκηνήν παρά ομογε
νών εκατομμυριούχων, άλλ’ ού'τε έπιτροπαί επί επίτροπων 
έμερίμνων καί ήσχολοΰντο προς διακανόνισιν τού θεατρικού 
ζητήματος. Τότε οί έκατομμυριοΰχοι έμετρώντο εις τά  δά- 
κτυλα, καί οί δραματικοί συγγραφείς επ ίσ η ς .Ά λ λ ’ ύπήρχέ τι,  
το όποιον έξέλιπε σχεδόν σήμερον από την κοινωνίαν μας. 
Ύπηρχαν άνθρωποι μέ καρδιάν, μέ αίσθημα, μέ ιδανικά, μέ 
ό'νειρα καί δι’ αυτούς όλους ή τέχνη, τό θέατρον ητο τροφή, 
ήτο άπόλαυσις, ητο ανάγκη ύπερτάτη πρός ίκανοποίησιν 
της όποιας ό ενθουσιώδης σπουδαστής ύπεβάλλετο εις πολυ
ήμερον νηστείαν, ό υπάλληλος εις περιορισμόν των καθημερι
νών εξόδων του, καί ό αξιωματικός εις περικοπήν του σιτηρε
σίου του. Πλησίον αύτών οί ολίγοι τότε πλούσιοι είχον ανοι
κτά τά βαλάντιά των πρός γενναίαν αμοιβήν καί ίκανοποίη- 
σιν των άρίστιον καλλιτεχνών της Ευρώπης, οί όποιοι εκα
λούντο τότε καί διηρμήνευον έ'ργα μεγάλων διδασκάλων, αντί 
τών σημερινών σαλτιμπάγκων, τών αποφοίτων τών ωδικών 
καφενείων τών άσημοτάτων της Γαλλίας επαρχιακών πό
λεων, οΐτινες τέρπουν την σύγχρονον ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν 
μέ αίσχρολογήματα του Βοκκακίου καί τά παρόμοια κω- 
υειδύλλια.

Αί όλίγαι αύταί λέξεις, άν καί πικραί, αν καί άπογοη- 
τευτικαί, σοί αποδίδουν όμως πιστώς την παρ’ ήμΐν καλλι
τεχνικήν κίνησιν τής εποχής ίδίμ τών θεάτρων, της χ ε ιμ ε 
ρινές δηλαδή περιόδου, καθ’ ην παντού, όπου υπάρχει πολι- 
τισμ,ός, καλόν θεατρον άποτελεΐ τόν πρώτον καί κυριώτατον 
παράγοντα της ψυχικής τών λαών και κοινωνιών μορφώσεως.

Ά λ λ ’ ημείς έχομεν $ μ.άλλον εί'χαμεν κάποιαν θεατρικήν 
κίνησιν καί κατά τό θέρος. Περί αύτής θά σοί γράψω προ
σεχώς, φοβούμενη μήπως σέ κουράσω σήμερον, έκτεινομένη 
περισσότερον επί τοΟ θέματος αύτοΰ.

Μας επ ιτρέπ ετα ι να δια ά κ εδά ζω μ εν ;

Ά λ λ ά  καί αν εέχομεν θέατρα άξια λόγου θά μάς έπετοέ- 
πετο άρα νά διασκεδάζωμεν 5 ’Ιδού η έρώτησις, ην συχνά 
προβάλλω εις έαυτήν. ’Επιτρέπεται εις τόν έχοντα νεκρόν 
εις την οικίαν, εις την όποιαν κατοικεί νά χορεύη ; ’Ε π ι
τρέπεται εί;  τόν βλέποντα την οικίαν του γείτονός του και- 
ομενην νά ψάλλγ  ̂ ’Επιτρέπεται εις τόν έχοντα αδελφόν, 
λγστευομενον, διωκόμενον, δολοφονούμενον νά μεριμνά περί 
απολαύσεων καί τέρψεων τής ζωής ; Ά λ λ ά  τότε η συμπά ■ 
θεια, η αλληλεγγύη, η φιλανθρωπία, α ι τ ί ε ς  αποτελούν τάς 
κυριωτάτας άρετάς του άνθρώπου καί ιδία της γυναικός είναι 
κεναί εννοιών λέξεις, είναι μόνον τίτλοι, τούς όποιους προσ- 
οικειουμεθα χωρίς καν νά αίσθανώμεθα τάς υποχρεώσεις, αί 
όποΐαι απορρέουν έξ αυτών.

Καί τί άλλο παρά φλόγες πυρός καταστρεπτικού περιβάλ
λουν την ατμόσφαιραν εις την όποιαν ζώμεν * Τί, άν δέν 
καιόμεθα ήμεΐς καί καίονται άλλοι ; Μήπως οί άλλοι ούτοι 
δέν είναι αδελφοί, δέν είναι τέκνα της αύτης μέ ημάς μ.η- 
τρός ; Δέν έ'χουν καί αυτοί τά αυτά μέ ημάς δικαιώματα 
επί της ευτυχίας, επί της ζωής, επί της χαράς, επί της 
ελευθερίας ;

Καί ενώ αυτοί καταστρέφονται, ενώ από τής μιας ημέρας 
εις την άλλην χάνουν ζωήν, πλούτον,' έστίαν περίθαλψιν· ενώ 
ό του. εκουσίου θανάτου χωρισμός άποσπίγ τά τέκνα από την 
πατρικήν αγκάλην, τάς μητέρας από τούς υιούς, τάς άδελ- 
φάς από τούς αδελφούς, ήμεΐς θά σκεπτώμεθα εάν διασκεδά- 
ζωμεν καί πώς διασκεδάζομεν ;

Θά έντρεπόμην καν νά σοί όμιλησω περί διασκεδάσεων 
καί νά παραπονεθώ δι’ έλλειψιν τοιούτων. Εις παρομοίας πε
ριστάσεις είξεύρεις τί εί'δους διασκέδασις επιβάλλεται εις 
ημάς εδώ, άλλά καί εις σάς τάς εις τό εξωτερικόν άπολαμ- 
βανούσας δλας τάς ευτυχίας της ζωης ; Ακριβώς πάν οτι 
άνέφερα εις την εγκύκλιόν μου, ην εις κλειστήν επιστολήν 
προ ημερών σοί άπέστειλα. Καί την αντιγράφω ολόκληρον, 
ίνα καί αί μη λαβούσαι τοιαύτην συμμορφο/θούν πρός τό πε- 
ριεχόμενόν της :

«Νά στρατολογηθώμεν δλαι αί γυναίκες, αί óxotat έχουν 
καρδιάν εις τά στήθη καί οχι μηχανικά δοχεία α'ίματος, αί 

όποΐαι έχουν αίσθημα και άύταπάρνησιν καί αγάπην καί εν
θουσιασμόν καί είναι άπηλλαγμέναι οικογενειακών καθηκόν
των καί υποχρεώσεων καί νά εί'πωμεν : ’Εκείνοι, οί όποιοι 
διισχυρίζονται ότι εέμεθα μόνον σκεύη πρός διαιώνισιν του 
εί'δους καί έπιπλα κομψά τών οίκων δέν εί£εύρουν τί λέγουν- 
εί'μεθα ημείς ως καί οί άνδρες τέκνα τής μεγάλης μητρός, 
ητις έχει ανάγκην καί τής ίδικής μας συνδρομής καί τής 
ίδικής μας ύποστηρίξεως. Σήμερον έκεΐ κάτω οί αδελφοί μας 
σφάζονται. Αί άδελφαί μας ατιμάζονται. Τά  τέκνα τωνΓ i i - i *
κρεουργοΰνται. Σήμερον εδώ ολίγα βήματα μακράν τών πλα
τειών μας καί τών θεάτρων μ.ας καί τών περιπάτο/ν μας στε
νάζουν γυμ-ναί, ρακένδυτοι, άστεγοι, νήστεις τόσαι δυστυ
χείς μητέρες καί σύζυγοι καί άδελφαί, τών όποιων αί οίκίαι 
κατηδ αφίσθησαν, τά έπιπλα καί τά σκεύη καί τά ενδύματα 
διηρπάγησαν, ό πλούτος έδημεύθη καί οί σύζυγοι καί οί πατέ
ρες καί οί άδελφοί έφονεύθησαν, η άγωνίζονται τόν ύπέρτα- 
τον τής ελευθερίας άγώνα.

Ά ς  πράξωμ,εν υπέρ τούτων, άλλ’ίδία υπέρ εκείνων δ,τι μ,άς 
είναι δυνατόν. Δέν είναι δίκαιον, δέν επιτρέπεται εις γυναί
κας λαοΰ χριστιανικού, λαού πολιτισμένου νά μένωσι άπα- 
θεΐς καί άδιάφοροι πρό τοιαύτης συμφοράς. ”Όσαι έξ ημών 
έχουν τό θάρρος καί την δύναμιν νά ενώσουν τάς δυνάμεις 
των μετά τών έκεΐ άγωνιζομένων, άς μη χάσουν καιρόν. Δι’ 
ημάς δέν άπαιτοΰνται ούτε δπλα, ούτε πυριτιδοβολαί. 
Ημείς αι γυναίκες δέν έγεννηθημεν διά νά χύνωμεν αίμα, 

άλλά νά δίδωμεν τό ίδικόν μας υπέρ τών άλλων. Ή μεΐς 
προωρισθητεν νά κλείωμεν καί οχι νά άνοίγωμεν πληγάς, νά 
παρηγορώμεν, καί νά περιθάλπωμεν. Οί πληγωμένοι μας έκεΐ 
άποθνήσκουν, στερουμένοι νοσηλείας καί περιθάλψεως καί φαρ
μάκων. Οί πόνοι των θά είναι ολιγώτερον οδυνηροί, έάν γυ
ναικεία χειρ έπιδένγ τάς πληγάς των, έάν βλέμμα γυναικός 
παρακολουθώ) την αγωνίαν των, έάν άπό στόμ,α γυνοςικός 
εκπεμ.πιονται ύπερ τής σωτηρίας των προσευχαί καί ίκεσίαι 
πρός τόν θεόν.

Αλλά καί αί έδώ, αί τών πάντων στερηθεΐσαι καί άπορ- 
φανωθεΐσαι οίκογένειαι έχουν άνάγκην τής άμέσου καί συν
τόνου συνδρομής μας. Ά ς  άναπληρώσουν αί πλούσιαι, αί δυ- 
νάμεναι έκ τών ήμετέρων τά κενά, τά όποια άφίνει έν τή
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περιθάλψϊι τών άπορων ή Κυβερνητική μέριμνα. Οί άνδρες I 
έχουν δλην την καλήν διάθεσιν νά είναι φιλάνθρωποι, άλλ’ 
αί χεΐρες των είναι φύσει άδέξιοι εις την έξάσκησιν τής φι
λανθρωπίας. »

’Αντί πάσης άλλης άσχολίας, άντί τών έπιζητουμένων 
διασκεδάσεων, άς έπιδοθώμεν ήμεΐς εις τό ώοαΐον καί εύ- 
γενές αυτό έργον. Θά λησμονήσωμεν τότε πρό τής τόσον 
απελπιστικής συμφοράς τών άλλων καί τούς άφορήτους καύ
σωνας τών ημερών αύτών καί την άνίαν καί μονοτονίαν τού 
θέρους.

Πρός σάς δέ τάς άπολαμβανούσας δλην την χαράν καί 
δλας τάς εύτυχίας ζωής άνέτου, άπολαυστικής, πολιτισμέ
νης, πρός σάς αί όποΐαι μόνον ρόδα καί μειδιάματα άπαν- 
τατε είς τόν δρόμον σας, αί όποΐαι ζήτε εις την χλυδήν καί 
την πολυτέλειαν, τών όποιων οί πόδες βυθίζονται είς χνοώ- 
δεις τάπητας καί τά τρυφερά κάλλη περιβάλλονται άπό τρί- 
χαπτα καί άερώδη όλοσηρικά, τών όποιων έν φόρεμα, εν 
κόσμημα άντιπροσωπεύει πλούτον δλον, θά έλεγα; Ένωθήτε,  
άδελφωθήτε. ’Ελαττώσατε τά πολύτιμα άνθη τών θερμο
κηπίων σας. Άφαιρέσατε ένα ή δύο πολυτίμους λίθους άπό 
τάς άπειροπληθεΐς πυξίδας σας, ένδυθήτε κ,ατά την περίοδον 
αυτήν με έν φόρεμα βαμβακερόν, άφαιρέσατε έν έδεσμα έκ 
τής πλούσιας συλλογής τού menu σας, έλαττώσατε κατά 
εν γλύκισμα, την ποικιλίαν καί τόν πλούτον τών έπιδοοπίων 
σας και με τό άντίτιμ.ον τών περιττών τούτων σπαταλών 
σας άγοράσατε υφάσματα καί φάρμακα καί στείλατε τα 
εκεί. Διαθεσατε έν ποσόν, δπως ένοικιασθοΰν έδώ οικήματα 
ανθρώπινα, εν οίς νά έγκατασταθοΰν αί δυστυχείς αί δίκην 
κτηνών καί έμπορευμάτων είς άποθήκας καί είς τό ύπαιθρον 
διαιτωμεναι, δπως κατοικήσουν καί ζήσουν ως άνθρωποι καί 
°7ά ω? ζώα. ’Εάν έχασαν τό πάν, έάν μαύρη ένδεια διεδέχθη 
τον χθεσινόν πλούτον καί την χθεσινή/ εύμάοειάν των, δέν 
είναι διά τούτο ή περισσότερον άξιαι συμπάθειας καί οί'κτου 
και συνδρομής καί ύποστηρίξεως. Δέν κατεστράοησαν είς 
κερδοσκοπικάς έπιχειρήσεις. Δέν ήσώτευσαν τόν πλούτον 
των είς άσωτείας καί πολυτέλειαν. Δέν ήσέβησαν πρός τόν 
θεόν. Δεν έκλεψαν, δέν ήπάτησαν. Δέν ήμάρτησαν. "Εν έπό- 
θησαν ! τήν έλευθερίαν των. Έ ν  έπεδίωξαν τήν συντριβήν 
των άλύσεων των, τήν διάσπασιν τών δεσμών των. Τήν σ ω 
τηρίαν τής ζωής των. Τήν περιφρούρησιν τής τιμής των. Ή  
εκκλησία τούς τοιούτους ήρωας ;τάσσει μεταξύ τών άγιων 
και μαρτύρων της. ’Επιτρέπεται λοιπόν είς ημάς, τά τέκνα 
Τίς Εκκλησ ίας νά έγκαταλείπωμεν τάς οικογένειας αύτάς I 
£ις την δυστυχίαν, είς τήν καταφοόνησιν καί τήν άθλιότητα;» 
r  Εις τήν θερμοτάτην ταύτηνέπίκλησίν μας, μόνον αί γυ
ναίκες τής Λεβαδείας κατώρθωσαν συντόνως νά ένεργήσουν I 
και αποτελεσματικώς διά τόν μικρόν τόπον των νάέργασθοΰν. 
T i jπρωτοβουλία τών κ. κ. Αίκατεοίνης Μανούσκου καί Σοφίας 
Παπασπυρου καί τών ένθουσηυδών δεσποινίδων Ζωίτσας Ό -  
^σσεως, ’Ιουλίας Μιχοπούλου, Εύγενίας Χαοαλαμπίδου 
*αι Φλώρας Ίωάννου δκοργανώθη λαχεΐον διά κέντημα τό 
οποίον αί τρυφεραί χεΐρες τών καλών δεοποινίδων έφιλοτέχ- 
?>)οαν. Και τό κεντημ,α των αύτό έφερεν έθνικόν χαρακκήρα. 

Ητο ο ιερός μας βράχος, ή άγία κιβωτός τού πλούτου μας,
Ου μεγαλείου μας, τής περιφανούς καί άφθίτου δόξης μας.

Είναι ή Άκρόπολις προοιωνίζουσα ί'σως τόν θρίαμβον τής 
νεωτέρας με θρησκείας καί τής άναγεννηθείσης πατρί- 
όος. Τήν εύγενή ταύτην δράσιν των μάς έγνώρισε δι’ 
ωραίας καί συγκινητικής έπιστολής της ύπό ημερομη
νίαν 14 Ιουλίου ή δεσποινίς Ζωίτσα X. Όδυσσέως. Έ κ  
τού λαχείου τούτου είσεπράχθησαν τετρακόσιαι πεντήκον- 
τα (45»0) δρ. Τό ώραΐον καί πατριωτικόν παράδειγμα τών 
Έλληνίδων τής μικράς αύτής πόλεως μάς δίδει τό μέτρον 
τής άποτελεσματικής συνδρομής, ήν θά δύνανται νά παρά
σχουν ολαι αί Έλληνίδες, έάν ώς έλπίζομεν, ύπό τοιούτων 
εύγενών καί πατριωτικώναίσθημάτων έμφορούμεναι έογασθώσι.

’Αλλά καί έδώ αί Έλληνέδες είς πυρεττώδη κατά τάς 
τελευταίας αύτάς ημέρας εύρίσκονται κίνησιν. Έπιτροπαί 
εσχηματίσθησαν, έρανοι συνελέγησαν, φορέματα καί άσπρόρ- 
οουχα καί φάρμακα έζητήθησαν· πάσαι αί τάξεις άπό τών 
άνωτάτων μέχρι τών κατωτάτων συνεκινήθησαν. Μία πολυ
μελής έπιτροπή ύπό τήν πρόεδρείαν τής εύγενοΰς τής πόλεώς 
μας δης κ. Ά σ π α σ . Ρώμα κατηρτίσθη άπό τής παρελθούσης 
Πέμπτης. Έ τέρα  όμάς, ώς είχον γράψει τήν παρελθούσαν 
Κυριακήν, ύπό τήν προεδοείαν σεβαστής καί φιλανθρωποτά- 
της δεσποίνης. έπιθυμούσης ώς καί αί ύπ’ αύτήν κυρίαι νά 
έργασθή άθορύβως, σιωπηλώς, ώς έπιβάλλει τό άληθές τής 
άλληλοβοηθείας καί φιλανθρωπίας πνεύμα, άπό δεκαπενθη
μέρου ή'δη περισυλλέγει ένδύματαί) καί φάρμακα. Αί μαθή- 
τοιαι τών κυριωτέρων ιδιωτικών Παρθεναγωγείων μας τή; 
είσηγήσει τής αύτής ομάδος ράπτουν άσπρόρρουχα άντί π ά 
σης άλλης τών διακοπών των διασκεδάσεως. Ά λ λ α ι  μικραί 

ομάδες χωρίς θόρυβον, χωρίς πλούτον έργάζονται είς ί'διον 
έκάστη κύκλον, άλλ’ δλαι όμοΰ δι' ένα καί τόν αύτόν σκο
πόν, διά μ.ίαν καί τήν αύτήν ώραίαν ιδέαν.

Θά ηύχόμεθα, θά έπεθυμοΰμεν,ίνα|δπου γής γωνία ύπάρχή 
Έλληνίς καί είς τά άπώτατα αύτά τού κόσμου σημεία, 
άπό τό αύτό τής άγάπης καί τής φιλανθρωωίας νά όρμηθώ- 
σιν αίσθημα, διά τόν αύτόν εύγενή καί ιερόν νά έργασθώσι 
σκοπόν.

Μίαν μόνον σύστασιν θά κάμωμεν πρός πάσας εί'τε τάς είς 
σωματεία συγκεντρωμένας, εί'τε τάς έν άδελφική συμπράξει 
έργαζομένας νά άποφύγουν τήν πανηγυρικήν καί πομπώδη καί 
έπιδεικτικήν έξάσκησιν τής φιλανθρωπίας. Νάλείψουν αί μου- 
σικαί συναυλίαι καί αί δημόσιαι συναθροίσεις καί οί χοροί καί 
αί εύεργετικαί παραστάσεις άπό τά προγράμματά των. Νά 
λείψουν αί δημοσία άπαοιθμήσεις τών ύποκαμίσων καί φορε
μάτων τά όποια διενεμήθησαν χθές έκεΐ καί σήμερον έδώ. 
Νά λειψή ιδία ή ταπείνωσις, είς ήν ύποβάλλονται οί δυστυ
χείς πρόσφυγες τώρα μέ τά βοηθήματα, τρέχοντες άπό γρα
φείων είς έπιτροπάς καί άπό τής άστυνομίας είς τάς οικίας 
τών συμβούλων.

‘ Η υπ ερηφ άνεια  το ν  Κ ρη τικ οί! λ α ο ΰ

Νά μή λησμονηθή ιδία οτι ό Κρητικός λαός,ώς είναι γεν
ναίος, ώς είναι άτρόμητος καί άκατάβλητος, είναι καί δι
καιούται νά είναι καί ύπεοήφανος. Νά μή λησμονηθή οτι αί 
γυναίκες καί τά παιδία τών προσφύγων δέν είναι τέκνα έ -  
παιτών, άλλ’ άνθρώπων εύγενών, εύγενεστέοων καί άπό δ- 
λους τούς πολυταλάντους καί τιτλούχους τού κόσμου, άφοΰ
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οί τίτλοι και ή ευγένεια είναι δικαιώματα, τά  όποια ανέκα
θεν άπεκτήθησαν μόνον διά —·?5ς ανδρείας καί του πατριωτι
σμού, μόνον διά τής σπάθης καί των οπλών.

’Ιδού, φίλη μου, τί συχνά έλησμόνησαν αί των άνδρών έ- 
πιτροπαί καί τί δέν επιτρέπεται νά μη έννοήσγ καί νά μη 
αίσθανθή η γυναικεία καρδία.

Ό π ω ς προς τούς έκπεσόντας άπδ των αξιωμάτων καί του 
πλούτου των άρχοντας παρεχομένη βοήθεια γίνεται μέ 
τρόπον εύγενή καί αβρόν, μυστικά, χωρίς νά είξεύργ κάν ή 
μία χειρ τί κάμνει η άλλη, χωρίς ό βοηθούμενος νά ύποφέργ 
την ταπείνωσιν καί καταφρόνησιν του επαίτου, ούτω καί αί 

διά της γυναικείας χειρός παοεχόμεναι συνδρομαι πρέπει νά 
δίδωνται μέ αβρότητα, με φιλίαν, μέ ταπεινοφροσύνην, εις 
τρόπον ώστε η δίδουσα νά φαίνεται μάλλον ευγνώμων τής 
λαμβανούσης. *Η δίδουσα γυνή πρέπει νά συνοδεύγ την φέ- 
ρουσαν τδ βοήθημα χεϊρα μέ μειδίαμα μητρδς πρδς κόρην, 
αδελφή: πρδς αδελφήν καί όχι μέ υπεροψίαν καί έγωϊσμδν 
έλεούσης πρδς έλεουμένην, άοχοντίσση; πρδς δυστυχή.

ΕΠΙΕΤΟΛΗ ΤΟΝ ΕΚ Α ΕΒΑ Α ΕΙΑ  ΕΑΛ Η ΝΙΑ ΑΒ
Λεβάδεια, τή 14 ’Ιουλίου 1 8 9 6 .

’Α γαπ ητή  Κ υ ρ ία ,

Τά παθήματα των δυστυχών αδελφών μας Κρητών καί ή 
πατριωτική σας φωνή ύπέρ αύτών δέν ήδύνατο νάμή συγκίνηση 
καί τήν σκληροτέραν καρδίαν.’Αμέσως έσκέφθημεν τίνι τρόπω 
δυνάμεθα νά φανώμεν χρήσιμοι καί βοηθήσωμεν αύτούς. Κοινή 
άποφάσει των κ. κ. Σοφίας Παπασπύρου καί Αικατερίνης 
Μανούσκου καί των Δεσποινίδων ’Ιουλίας Μιχοπούλου, Ε υ 
γένειας Χαραλαμπίδου, Φλώρας Ίωάννου καί έμοΰ έκεν- 
τήσαμεν τήν Άκρόπολιν των Αθηνών, τήν οποίαν έθέσαμεν 
εις λαχεϊον.’Εξ αύτοΰ είσεπράξαμεν 4 5 0  δρ.Άν καί τδ ποσδν 
είναι έλάχιστον απέναντι των αναγκών των, έν τούτοις ημείς, 
Κυρία μου, λογιζόμεθα ευτυχείς, διότι τδ κατά δύναμιν είρ- 
γάσθημεν ύπέρ αύτων, εύχόμεναι έκ καρδίας να ί'δωμεν έλευ- 
θέραν τήν ήρωϊκήν μάρτυρα. Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως.

Ζ ω ί τ σ α  X . Ό δ υ α σ έ ω ς .

ΠΠΣ Π ΡΕ Π Ε Ι ΝΑ  ΠΑΙΖΟΓΝ ΤΑ Π ΑΙΔΙΑ
Γ ' .

Καί πως έ'χουσι βραδύτερον πρδς τάς διασκεδάσεις τά 
ούτως άνατραφέντα παιδια  ̂ Φυσικωτατα είναι εστερη- 
μένα τής χαράς εκείνης των ευτυχών, αθώων καί αληθώς 
θελκτικών ηδονών των εις μεγαλητεραν ηλικίαν (εν τγ Δύ
σει συνήθως 18  έτών), τδ πρώτον εις τον λεγόμενόν κοσμον 
είσαγομένων νεων καί νεανιδων. Πας ο αισθανθείς τους παλ
μούς εκείνους δύναται να βεβαίωση το μεγεθος της στερ/]- 
σεως ταύτης ! Ά λ λ ’ αυτή δέν είναι ή μόνη θλιβερά συνέ
πεια τνίς τοιαύτης ανατροφής. Διότι εκ των παιδιών ,ουτων 
οσα μέν διαφυλάττουσι τήν πρδς τά τοιαϋτα κλίσιν δέν δύ- 
νανται ως ενήλικα νά εύχαριστώνται εις ολίγους χορούς, άφ» 
ού έκ μικράς ηλικίας έσύχναζον εις τοιούτους, έξ ού καθί
στανται απαιτητικά καί σκληρά πολλάκις πρδς τούς γονείς 
των· ή δε πρώτη αποτυχία των, και ετι μάλλον η πρώτη 
δυστυχία αύτών, δι’ ής άποτόμως αποκαλύπτεται αυτοϊς η 
σκληρά πραγματικότης, καθ’ ήν προορισμος του βιου δεν εΐνα  ̂
ιχ,όνη ή τέρψις καί ή διασκέδασις, φερει αύτα εις απογνωσιν,

εις άποθάρρυνσιν καί παοιστφ αυτοϊς τδν βίον άποτρόπαιον 
καί δυσφόρητον. Ό σ α  δέ όλιγωτέραν ποδς ταυτα ειχον κλί
σιν, ταχέως βαρύνονται τδ είδος τοΰτο του βίου, σύν αύτφ 
δέ καί πάντα τά λοιπά· αισθάνονται λοιπδν κόρον καί ανίαν 
πριν έ'τι ήλικιωθώσιν, είναι έξηντλημένα, δηλ. πράγματι 
ΐΐΒβββ, μή δυνάμενα νά ευρωσι του λοιπού ούδέν είδος θελ- 

γήτρου έξ οίασδήποτε τέρψεως, ουδέ νχ αίσθανθώσιν ίχνος 
ένθουσιασμοΰ πρδς ό,τι δήποτε έν τφ βίω αύτών, στερού
μενα ουτω διά παντδς τνίς πηγής ταύτης πάσης εύγενοΰ; καί 
ύψηλοτέρας έμπνεύσεως καί λατρείας ! Ό τα ν  δέ τά άπο - 
γοητευμένα ταυτα όντα αίσθανθώσι τδ έν αύτοϊς άνεπανόρ- 
θωτον κακδν καί μάτην προσπαθήσωσι βραδύτερον νά πλη- 
ρώσωσι διά παντοίων μέσων τδ άπελπιστικδν έν τγ  καρδίγ .. 
καί τγ διανοία αύτών κενδν, τότε δυστυχώς καί ταΰτα μετά 
πικρίας αίτιώνται τών γονέων αύτών, οτι ώδήγησαν αύτά 
εις τδν όλεθρον τούτον ή οτι δέν προεφύλαξαν αύτά απ’ 

αύτοΰ !
Τί λοιπδν τδ πρακτέον ; Ποίας τέρψεις πρέπει νά παρέ- 

χωμεν εις τά τέκνα μας. εις ποίας διασκεδάσεις νά είσά- 
γωμεν αύτά 5 Καθήκον ημών έν ποώτοις είναι νά παραστή- 
σωμεν εις τά παιδία τάς τέρψεις κ~ί άνέσεις ώς συνέπειαν 
μόνον καί αμοιβήν τνίς δράσεως καί της έργασίας καί νά 
συνειθίσωμεν αύτά μικοόθεν εις τήν αλήθειαν του οτι πραγ
ματική τέρψις δέν δύναται νά ύπάρξγ άνευ πνευματικές ω 
φέλειας. Ό τ α ν  ή έν τώ άνθρώπω ηθική υπαρξις δέν αίσθά- 
νηται προαγωγήν τινα ή ωφέλειαν έν τη τέρψει ή καί άπλώς, 
όταν δέν δύναται νά συμμετέχγ ταύτης, ¿}ς δλως ύλικης 
καί έπιπολαίου ούσης, τότε όσον μεγαλητέρα είναι ή στιγ
μιαία έξαψις τών παθών καί ή φαινομένη ευθυμία, τοσοΰ- 
τον αμέσως καί μεγίστη έπέρχεται ή άπογοήτευσις καί ή 
τής ψυχής ανία καί βαρυθυμία. Ταυτα δέν πρέπει νά λ ε -  
γωνται θεωρητικώς εις τά παιδία, ή αγωγή όμως αύτών ο
λόκληρος πρέπει νά τείνγ εις τδ νά παρασκευάσγ αύτά πρδς 
τάς αλήθειας ταύτας, πρδ πάντων δέ διά τοΟ σπουδαιοτέ- 
ρου τών παιδαγωγικών μέσων, ήτοι τής έξεως- Ό π ω ς  ή 
μάθησις, δηλ. αί εις τά παιδία άλληλοδιαδόχως παραδιδό- 
μεναι γνώσεις όφείλουσι νά ώσιν ανάλογοι, ού μόνον προς 
τήν ήλικ.ίαν αύτών. άλλ’ άκόμη καί πρδς τήν άνάπτυξιν και 
τήν φύσιν έκάστου παιδδς, ουτω καί τά παίγνιά των, αί  
τέρψεις καί αί βαθμηδδν παρεχόμενοι αύτοϊς διασκεδάσεις, 
οφείλουν νά ώσιν άνάλογοι πρδς τήν ηλικίαν καί τήν άνά- 
πτυξιν έκάστου. ’Επειδή δέ τδ παιδίον όλοψύχω; παοαδί- 
δεται εις τδ παίγνιον, επόμενον είναι ότι τοΰτο, δηλ. τδ 
παίγνιον, δύναται καί οφείλει νά είναι σπουδαιότατον μέσον 
παιδαγωγήσεως, δι’ ού δυνάμεθα νά συνδράμωμεν καί συμ- 
πληοώσωμεν τά λοιπά μέσα τής άναπτύξεως αύτοΰ, δι’ ου 
ιδίως δυνάμεθα, καταλλήλως δςευθυνομένου, νά έξεγείρωμεν 
πάσας τάς έν τγ τρυφερά ψυχή εύγενεϊς καί ύψηλάς τάσεις 
καί δυνάμεις αύτοΰ καί αύτήν τήν άγάπην παντδς άληθοΰς, 
άγαθοΰ καί ωραίου. Ά λ λ ’ ίνα τδ παίγνιον καί αί πνευματικαι 
τέρψεις φέρωσι τά άγαθοποιά αύτών αποτελέσματα, πρεπει 
νά διατηρηθή πρδ πάντων ή αφέλεια καί άθωότης τοΰ παι- 
δδς, ή θελκτική έκείνη παιδική χαρά, ήν παρατηροΰμεν εις 
πάσαν άδιάφθορον καί άγνήν φύσιν, ής ή καρδία πάλλει εις 
τήν θέαν ωραίου άνθους, εις τδ άκουσμα κελαδήματος πτη-
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νοΰ καί συγκινεϊται έκ τών χροιών καί τών σχημάτων τών 
νεφών, τής δύσεως τοΰ ήλίου, ή άλλων φυσικών φαινομένων. 
Πώς όμως νά έξεγερθγ καί νά διατηρηθγ ή τοιαύτη παιδική 
χα ρά , ό άφευκτος ούτος πρδς πάν άγαθδν αίσθημα ιερός έν- 
θουσιασμδς, όταν τδ παιδίον ούδέποτε παοετήρησε τά αι
σθήματα ταΰτα εις τούς γονείς του, καί όταν άπ’ έναντίας 
μικοόθεν συνείθισε καί αύτδ άκόμη ν’ άδιαφοογ περί παντδς 
ωραίου, άγαθοΰ καί οσίου, νά θεωρή δέ ώς τδ μόνον τέρμα 
όλης τής αγωγής καί ύπάρξεώς του αύτήν τήν έπιπόλαιον 
καί πρόσκαιρον άπόλαυσιν τής παρ’ άνθρώποις εύδοκιμήσεως 5 

‘Ομοιάζει τδ τοιοΰτον δυστυχές πλάσμα πρδς καρπδν, κατα- 
πίπτοντα πρδ τής πλήρους ώοιμάνσεώς του.

ΤΩ μητέρες ! μόνον σεϊς δύνασθε νά προφυλάξητε τά τ έ 
κνα σας έκ τοΰ ολέθρου τούτου· μόναι σεϊς μετά τοΰ γάλα
κτός σας άκόμη δύνασθε νά ένσταλάξητε πάν ίεοδν καί ώ- 
ραϊον εις τάς άθώας αύτών ψυχάς καί νά διεγείρητε έγκαί- 
ρως έν αύταϊς τδ αληθές θρησκευτικόν αίσθημα, όπερ τότε 
καί μόνον καθίσταται ή βάσις πάσης έν τώ μέλλοντι τελειο- 
ποιήσεως αύτών, πάσης ηθικής έξεγέρσεως !

Πολλά είναι τά περί παιγνίου*τών·παίδων λεκτέα, άλλ’ 
ένταΰθα πρόκειται ιδίως περί έπιθειορήσεως τών δυναμένων 
ν’ άντικαταστήσωσι σκοπίμως τάς άνωτέοω άναφερθείσας 
ανοικείους καί έπιβλαβεΐς διά τούς παιδας διασκεδάσεις. Π ό
σον σπουδαίαν θέσιν μεταξύ τούτων ήδύναντο νά καθέξωσιν 
αί ήρεμοι έκεΐναι ήδοναί, άς ό γονεύς καί ό παιδαγωγός δύ- 
νανται άφθόνιος νά παοέχωσιν εις τούς παϊδας, έξ αύτοΰ τοΰ 
πλουσίου ταμείου τής φύσεως λαμβάνοντες τά βοηθήματα, 
είτε διά τοΰ καταρτισμού διαφόρων συλλογών, είτε διά πε
ριπάτων, ή τέλος δι’ έκδρομών, καθ’ άς μάλιστα συνδέεται 
καί ή σωματική άσκησις πρδς τήν τής ψυχής άνύψωσιν ! 
Ά λλά κατά πάντα ταΰτα δέον, ώς έρρέθη ή'δη, ό καθοδηγών 
τδ παιδίον νά αίσθάνηται άνάλογον πρδς τά τοιαΰτα ένδια- 
φέρον καί άγάπην, διότι άλλως μάτην ήθελεν επιζητήσει τήν 
διέγερσιν τών παρομοίων αισθημάτων έν τγ  τρυφερά ψυχγ 
έκείνου. Δέν δυνάμεθα νά δώσωμεν ο, τι ήμεϊς αύτοί δέν έχο 
μεν ! Καί ή έπίσκεψις τών μουσείων έπρεπε νά καταλογί- 
ζηται ειξ τάς τέρψεις τών παίδων, άλλά πρδς τοΰτο καί 
ταΰτα ώφειλον νά καθίστανται βαθμηδδν πλουσιώτερα καί 
τελειότερα, νά γίνηται δέ συχνοτέρα αύτών χρήσις.

Αΐκατερίν») Λασκαρϊδου

ΕΤΗΣΙΑ ΣΓΝΑΘ ΡΟ ΙΣΙΣ ΤΟΝ Β Ε Ρ Σ Α Λ Μ Ν
(ΑΝΤΑΠΟ ΚΡΙΣΙΣ ΕΚ  ΠΑΡΙΣΙΩΝ)

• Ή  έτησία έν Βερσαλίαις γυναικεία συνάθροισις υπήρξε 
κατά τδ έτος τοΰτο πολύ πλέον ένδιαφέρουσα τών παρελθόν
των έτών. Μεθ’ όλην τήν έπικράτήσασαν κατά τήν ημέραν 
εκείνην κακοκαιρίαν περί τάς τετρακοσίας κυρίας συνήλθαν 
εις τδ ώραϊον άλσος τοΰ διοργανωτοΰ τής συναθροίσεως ταύ
της κ. Άνδραί καί πολλαί διαλέξεις καί σοφοί λόγοι ήκού- 
σθησαν μετά προσοχής καί ένδ/αφέροντος. Ή  έφετεινή συν- 
αθροισις τοΰτο είχε τδ έκτακτον, ότι ένφ συνήθως αί δια
λέξεις καί αί όμιλίαι, αί γενόμεναι είς αύτήν πεοιεστρέφοντο 
μάλλον περί τήν φιλανθρωπικήν δράσιν τοΰ γυναικείου φύλου, 
σήμερον ό κύκλος τών συζητήσεων έγένετο πολύ εύρύτερος, 
“ εριλαμβάνων καί ζητήματα κοινωνικά, παρά τών όποιων

έξαρτάται ή εύτυχία, αύτή ή υπαρξις τών γυναικών, τών 
παίδων καί τής έν γένει άνθροιπότητος.

Μεταξύ άλλων τδν λόγον έλαβε καί ή κοινή φίλη κ. ’Ισα
βέλλα Βοζελώ, παρακληθεϊσα νά όμιλήσγ περί τοΰ έργου καί 
τής δράσεως μ.ιάς τών πρώτων διοργανωτριών τών συναθροί
σεων τούτων, τής άοιδίμου Αιμιλίας δε Μορσιέ .

’Ιδού περίπου έν περιλήψει τά παρά τής κ. Βοζελώ λ ε-  
χθέντα : Κυρίαι μου.

« ‘Ως σύντροφος είκοσαετοΰς έργασίας καί δράσεως τής 
γυναικός, ήτις τοσάκις άπδ τής θέσεως ταύτης μάς έτερψε 
καί συνεκίνησε, ευχαρίστως θά σάς ομιλήσω σήμερον περί 
αύτής, ίνα άπδ κοινοΰ ένωθώμεν πρδς τέλέσιν τοΰ πνευμα
τικού μνημοσύνου αύτής.

Τδ παρελθόν άκόμη έτος καί κατά τάς παραμονάς τοΰ 
έπανορθωτικοΰ Συνεδρίου, τοΰ συγκληθέντος είς Παρισίους, 
μάς έθελξεν ώς πάντοτε μέ τήν διαύγειαν τοΰ πνεύματός 
της, μέ τήν ένθουσκόδη πίστιν της καί τάς μεγάλας έλπί-  
δας, άς έτρεφε περί τής έπιτυχίας τών συναθροίσεων καί 
διαλέξεων τών Βερσαλιών. Καί είχε δίκαιον. Αί διαλέξεις 
τών Βερσαλιών είναι ό ένωτικδς κρίκος όλων τών διαφορο- 
τρόπως ύπέρ τής προόδου καί τοΰ καλοΰ έργαζομένων γυναι
κών· είναι τδ κέντρον είς τδ όποϊον έκάστη έξ ημών μετά 
έογασίαν ολοκλήρου έτους εκθέτει τήν συγκομιδήν τών κό
πων της.

Μόνον τήν ίδικήν της, ήτις ήτο, κατά τήν ομολογίαν όλων 
μας, καί ή πλουσιωτάτη, άπωλέσαμεν κατά τδ έτος τοΰτο. 
Ά λ λ ’ έάν ή σοβαρά καί εύσταθής φωνή της δέν άντηχεΐ 
πλέον έδώ, τδ πνεΰμα της όμως πλανάται έν τγ συναθροίσει 
ταύτγ καί τδ όνομά της, άποτυπωμέναν άνεξιτήλως είς τάς 
καρδίας μας, φέρεται άνά τά στόματα όλων μας μ ε τ ’ άγά- 
πης καί εύγνωμοσύνης.

ΤΗτο ίσως ή μετριοπαθεστέρα έξ όσων άνέλαβον νά έρ- 
γασθοΰν ύπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης τοΰ φύλου μας, μή 
ζητοΰσα τά πρδς τδ παρόν άδύνατα, άλλά προπαρασκευάζου- 
σα τδ έδαφος, όπως έν τώ μέλλοντι καταστώσι ταΰτα δυνα
τά. ’Εάν τδ άκούραστον πνεΰμά της καί ή μεγάλη καρδία της 
δέν ικανοποιούντο έκ τής παρούσης καταστάσεως τής γυναι- 
κός, έάν συχνά ευρισκεν ότι ή άδικία έβάρυνε μεγάλως τήν 
γυναικείαν υπαρξιν καί ότι αί πολλαί τών γυναικών έπιπτον 
ύπδ τδ έπαχθές αύτής βάρος, δέν ή'θελεν όμως νά παραδεχθή, 
ότι ή σφάλλουσα γυνή δέν ήτο ύπεύθυνος τών πράξεων της. 
Ή  γυνή, έλεγε, θά ήτο άναξία τοΰ άνθρωπίνου τίτλου της* 
έάν ήτο άνεύθυνος ή διεξεδίκει τδ άνεύθυνον τών πράξεων 
της».

Μετά τήν εισαγωγήν ταύτην ή κ. Βοζελώ άνέγνωσεν έπι- 
στολήν έκ τής ιδιαιτέρας άλληλογραφίας της μετά τής θα- 
νούσης, ής τδ περιεχόμενον συνεκίνησε βαθύτατα τήν έκλε- 
κτήν αύτήν όμήγυριν. Μετά τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής 
ταύτης ή κ Βοζελώ προσέθηκε :

«Βλέπω,κυρίαι μου, πόσον σάς ηύχαρίστησεν ή άνάγνωσις 
τής έπιστολής ταύτης, ήτις άν καί έγράφη πρδ τόσων 
Ιτών, περιέχει όμως πάντοτε τοιαύτας μεγάλας καί αναλ
λοίωτους άληθείας. Πάν ό,τι έγραψε, πάν ό,τι έπραξε, πάν 
ο,τι_ είπεν ή μεγάλη έκείνη φίλη μας, έφερε πάντοτε τδν
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τύπον της άπολύτου άλϊ)θείας, διότι ποίαχ  σκέψις κ«'ι πρά- 
ξίς της άπέρρεεν από τό ιδεώδες τής αλήθειας, τής ευθύτα
τος καί τής δικαιοσύνης.»

Α βυίζαι Π ερέν.

ΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ
(Ιαπωνική ε’ικών.)

Σταθμεύοριεν επί άρψ,ώδους όροπεδίου πεοιξ του όποιου άν- 
υψοϋνται ελαφρά έξ ίνδοκαλάμων οικοδομήματα, καλυπτό
μενα έκ με-αζωτοΰ κρεπίου ίανθους, ανοικτού χρώματος, οπερ 
μεταχειρίζονται οί βασιλείς έν ’Ιαπωνία ώς έν τή Δύσει την 
πορφύραν. ’Ε π ’ αύτων ήσαν εγκατεσπαρμένα λευκά χρυσάν
θεμα συμβολικά άποτελοΟντα αληθή έκθεσιν άνθέων.

Ύ π ό  τάς στέγας ταύτας καί τούς αύτοκοατορικούς αυ
τούς χρωματισμούς, υπάρχουν συλλογαί όλαι χρυσανθέμων 
φυσικών, αλλά συναγωνιζομένων προς την τελειότητα των 
τεχνικών· χρυσανθέων θαυμασίων, προς τιμήν των όποιων αί 
αύτων μεγαλειότητες μάς προσεκάλεσαν χρυσανθέμων κατα- 
πλησσόντων, ών ούδέν δύναται νά δώση καί την έλαχίστην 
ιδέαν. Διά γεωμετρικής ολως κανονικότητος είναι πεουτευ- 
μένα στιχηδον, επί πήλινων δοχείων, καλυπτόμενων έν τή 
έπκρανεία αύτων ύπό ολίγης χλόης. "Έκαστος κλάδος έ'χει 
εν καί μόνον στέλεχος καί έκαστον στέλεχος εν καί μό- 
μόνον άνθος. ’Αλλά όποιον άνθος. Μεγαλείτερον καί των 
μεγαλειτέρων ίδικων μας ηλιοτροπίων καί τόσον ωραίου 
χρωματισμού τόσον σπανίου σχήματος.

Τά μέν έ'χουσι τά πέταλα πλατέα καί σαρκώδη, ουτω δέ 
κανονικως τεταγμένα, ώστε θά έλεγέ τις ότι βλέπομεν μεγά- 
λην ροδίνην αγκινάραν, τά δέ όμοιάζουσι προς μέγα βοστρυ- 
χομένην ανθοκράμβην, χρώματος χρυσοΰ, άλλα του ζωηρό
τερου κίτρινου μέ μυρία μικρά καί λεπτά πέταλα, άνερχό- 
μενα καί έπαναπίπτοντα εις μυριάδας χρυσών άκτίνων, άλλα 
δε γαλακτώδους λευκοΰ, ιώδους γλυκυτάτου, ή θαυμασιωτέρου 
πορφυροϋ. ’Αξιοθαύμαστα επίσης είναι τά βοστρυχωτά καί 
τά σκιερών καί έναλλασσομένων χρωμάτων. Ούδείς δύναται 
νά φαντασθή πόση εργασία χρειάζεται, δπως παραχθώσι τά 
θαυμάσια ταυτα καί γιγάντια άνθη, οπως συντελεσθή επι
τυχής ή καταπληκτική εκείνη παραγωγή, εάν δεν παρατη
ρήσει έκ του σύνεγγυς τά μόλις όοατά αύτων υποστηρίγματα, 
τά άνερχόμενα κατά μήκος των στελεχών, των διαπλεκομένων 
έν τω μέσω των φύλλων καί ύποστηριζόντων τά πολύ βα
ρέα καί σταμα-τωντα εκείνα, των όποιων ό χυμός τείνει ν’
άναπτύξν) αύτά ταχύτεοον των άλλων.

* *

Αί μικραι Ίαπωνικαί νύμφαι μέ τά μακρά καί ποικίλο, 
χροα ώς κολιβρίων ένδύματά των, παρατηροϋσι μεθ’ήμων τάς 
καταπληκτικάς αύτάς συλλογάς, αλλά δι’ ύφους άφγρημένης 
δλως ύποχωρήσεως, άνοιγοκλείουσαι άδιακόπως ώς έκ τής 
έπικρατούσης θερμότητος τά ώραϊα καί πολυτελέστατα αύ- 
τών ριπίδια, τά μεγαλείτερα έξ δσων ειδον έκ πτυχωτής 
μετάξης, έζωγραφημένης δ^ άνθέων, ή μικρών χερουβείμ, 
ή άντανακλάσεως φωτός, ή κυματισμών ύδάτων καί νεφών, 
ωχρών χειμώνος σελήνών, ή σκιών ιπταμένων πτηνών, ή βρο
χής ριπτομένων πετάλων άνθέων, φερομένων ύπό του άνέμου 
εις τήν άτμόσφαιραν του ’Απριλίου. Εις έκάστην γωνίαν του 
σκελετού των έξαισίων αύτών ριπιδίων προσηλοΟται παμ-

μεγέθης κόσυμβος μετά ποικίλων έξ,έπιχνόου κροσών, οί- 

τινες σύρονται μέχρι γής καί τήν άμμον σαοόνουσιν οσάκις 
μικροσκοπική χείρ κινήσγ αύτούς.

Μή βραδύνωμεν όμως ένταυθχ, μοί εΤπέ τις, άς προχωρή- 
σωμεν, δπως ι'δωμεν άνθη ώραιότερα καί άνέλθωμ.εν επί 
του λοφίσκου έκείνου, έ'νθα μ ετ ’ ολίγον θά καταφθάσν) καί ή 
Αύτοκράτειρα.

Άνηρχόμεθα λοιπόν, διερχόμενοι σκιεράν όδόν, μεταξύ λό
φου κεκαλυμμένου ύπό μεγάλων κέδρων, σχηματιζουσών θό- 
λον ύπέο τάς κεφαλάς καί λίμνην κατηφή, πλήρη λωτών. 
Αί κέδροι αυται είναι παμπάλαιαι, πυκναί κατά τό φύλλωμα, 
με πίπτοντας κλάδους, κλίνοντας πρός τήν γήν καί φθάνοντας 
μέχρι τής χλόης· θά έλεγέ τις τό τοπίον έκεϊνο, δλως άγρο- 
τικόν, έάν ή άκρα του δάσους τούτου, δέν ήτο αύτή έκείνη 
ήν ό Αύτοκράτωρ κατά τήν έποχήν του θερισμού άνά πάν 
έ'τος, οφείλει νά καλλιεργήσγ καί σκάψγ ιδία χειρί.

*0 λόφος καί τό όροπέδιον, ένθα μέ όδηγοϋσιν, είναι έπί- 
πεδον δλως ρόδινον έκ χρυσανθέμων, όπόθεν ή πέοιξ θέα έκ- 
τείνεται έπί καλλιεργημένου καί πλήρους χρυσανθέμων έπίσης 
πάρκου. *0 τόπος έκεϊνος είναι έξαισίως καί ήδονικώς ήσυ
χος. ’Ενταύθα }ησμονεϊ τις έξ ολοκλήρου, καί ούδόλως μά
λιστα έννοεϊ καί άντιλαμβάνεται τήν Ιοοτάζουσαν έκείνην 
πόλιν, ήτις κυμαίνεται καί παίζει πρός τά κάτω καί εις τά 
πέριξ.

Έ π ί  τών πλευρών του όροπεδίου, έπί υψηλών καί έλα- 
φρών περιπτέρων καί πάντοτε ύπό τήν σκέπην τών αύτών 
ιωδών παμμεγίστων σκηνών, τών πεποικιλμένων διά τών 
λευκών ροδοειδών άνθέων, ύπάρχουσιν ετεραι έκθέσεις άν
θέων, δτεραι ποικίλαι παραγωγαί χρυσανθέμων, άς έπενόησε 
νά παραγάγγ καί καλλιεργήσγ άνθρωπίνη φαντασία, έκτε-  
λούμεναι κατά διαφόρους τρόπους καί δι’ δλως παοαδόξων 
μυστηρίων τής κηπουρικής τέχνης· έδώ βλέπει τις εί'δη άν- 
θοδεσμών, ώς έκείνας, άς θέτουσιν έν τοΐς δοχείοις τών αι
θουσών καί έκκλησιών, άλλά παμμεγίστη, όμοιαζουσών πρός 
πυκνοτάτους κλάδους δένδρων, ή καί πρός δενδρύλλια. Ό  
ποΰς αύτών άντί ν’ άποτελήται έξ ενός μόνου στελέχους, 
σύγκειται έξ εκατοντάδων τοιούτων, ταξιθετημένων μετά 
τής τελειοτέρας συμμετρίας, πέριξ του κεντρικού κοομοδ. 
Εις τό άκρον έκάστου κλάδου ύπάρχει άνθος έν δλη αύτοΰ 
τή έκλάμψει διανεωγμένον καί άπαστράπτον ούδέποτε άπε- 
φυλλισμένον, ούδέποτε εις κάλυκος ώραν, άλλά πάντοτε εις 
τό αύτό σημεΐον τής άλλως τε έφημέρου τών άνθέων άκμής.

Τήν αύτήν ημέραν, πιθανώς, πάντα ταυτα, άτη/α έστοί- 
χισαν τόσους κ,όπους. θά μαρανθούν καί θά πέσουν ώς πάντα 
τά έν τω κόσμω, έκαστον δέ τών χρυσανθέμων τούτων, φέρει 
έπί λωρίδος χάρτου τό δνομάτου,γεγραμμένον καίδιά τών σο
φών έκείνων χαρακτήοων,τών δυναμένων νά άναγνωσθώσι συγ
χρόνως εις δύο διαφόρους γλώσσας τήν Κινεζικήν, καί ’Ιαπω
νικήν. Καί τά ονόματα αύτά είναι ή «ομίχλη τών όρέων»,
«τό φθινοπωρινόν νέφος............... »

Έ χ  τών του P ie r r e  Lotti.

Μ ' Π Ρ Ε Π Ε Ι  N A K O IM Ü M E0A
Έπρεσβεύετο μέχρι σήμερον βτιδιά νά προκαλέσωμεν ύπνον 

ί άνακουφιστικόν καί επανορθωτικόν τών σωματικών δυνά
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μεων, έπρεπε νά κρατώμεν τήν κεφαλήν ύψηλά καί πολλάκις

έπί ενός, δύο ή τριών προσκεφαλαίων. Ή  ιατρός Menli Hilty
de Buchs ύποστηρίζει δτι πρέπει νά κοιμώμεθα μέ τούς πό- 
δας υψηλά και την κεφαλήν ούχί έπί προσκεφαλαίου. Ώ ς  
ισχυρισμόν δέ τούτου προβάλλει τά εξής : ’Επειδή ό έγκέ- 
φαλος είναι τό εύαισθητότερον καί ένεργητικώτερον δργανον, 
τό άπαιτοϋν καλήν τροφήν, δπως άντιμετωπίσγ δλας τάς άξι- 
ώσεις της έποχής μας, ήτις εις μέγαν βαθμόν καταπονεί τά 

νευρά μας, ή καταλληλοτέρα θέσις του σώματος,ήν συνιστιγ, 
δύναται να φέργ φυσικώς τό έπανορθωτικόν αίμα πρός τον 
έγκέφαλον, νά διευκολύνγ τήν έπανόρθωσιν τής νευρικής κο- 
πωσεως, νά έλαττώσγ τήν κοπιώδη εργασίαν τής καρδίας 
και να καταστησγ τά νευρικά κέντρα έπιτηδειότερα, δπως 
αναλαβωσι μετά πλείονος δυνάμεως τήν πάλην τής ζωής.

Κατ αύτην, ούδείς κίνδυνος ύπάρχει εγκεφαλικής συμφο- 
ρησεως, εν τή προτεινομενγ ύπ’ αύτής θέσει πρός ύπνον, διότι 
ή θυρεοειδής καρωτίς χρησιμεύει ώς ρυθμιστής τής κυκλοφο
ρίας του αίματος έν τώ σώματι.

Ά λ λ ω ς  τε δύναται τις νά συνειθίσή βαθμιαίως, άφαιρών 
κατ «ρχας μεν το εν τών προσκεφαλαίων, εϊτα τό έτερον, 
κατόπιν την προσκεφαλίδα καί ν’ άνυψώσή τό πρός τούς πό- 
δας μέρος τής κλίνης κατά εί'κοσιν έκατοστόμετρα πλειότε- 
ρον του προς τήν κεφαλήν μέρους.

Οί νευροπαθεΐς, οί παραπονούμενοι δτι δέν άπολαμδάνουσι 
ήρεμον και επανορθωτικόν τών δυνάμεών των ύπνον, δύναν- 
ται να δοκιμάσωσι τήν ύπό τής δόκτορος Menli — Hilty προ- 
τεινομενην μέθοδον και ισως ευρωσιν έν αύτή άνακούφισιν.

ΑΙ’ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΩΝ
Ή  διευθύντρια τή ; «Έ φ η μ · τών Κυριών» χ. Καλλιρρόη Παρρέν εύνα- 

ριστει το έπί τής Παιδείας ύπουργεϊον διά τήν τιμήν, ήν τή πεοιεποίησεν ε’χ- 
«ξαν αυτήν και χατα τό έτος τοϋτο μόλο; τή ; έξεταστ.χή; ’επιτροπή; τών ύ- 
πνψηφίων δημοδιδασχαλισσών. Αδυνατεί όμως νά άποδεχθή τήν θέσιν ταύτην 
οι« λογου; υγεία;. 1
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Αναγγελθεν διά τών έφηαερίδων το συνοικέσιον του Γουδεφρουα χαι τή ; 
Β^γενία; ενεποίησεν αίσθησιν εί; τόν θεατρικόν καί καλλιτεχνικόν τών Π αρι- 
«ιων κόσμον. Οί μέν ωχτειρον τήν πρόωρον έχλειψιν τοϋ άναμφισβητήτου τα- 

αντου τού μουσικού, οι δε απεφαίνοντο οτι είχε πλέον έξαντληθή τό τάλαν
το» τούτο- άλλοι έπλαττον Ι π ’ αύτοΰ φαντασιώδεις μύθου;, ε’χ τών άφωσιω- 
μένων αυτών, ο ιατρό; έδογματιζε δεινά περί του μέλλοντος τού μουσικού 

ο φυσικήν εποψιν και ωμίλει, περι τού συνοικεσίου άνυψών δυσπίστω; τού; 
ωΙ*00ς. Έ χ  τών λεγομένων τούτων τ.νά έφθανον και μέχρι τού Γοδεφρουα 

; πληρούντα πικρία; τήν ευτυχίαν του.

EL, 0ντ· Τ< Η’Ί0τ7ίΡ — ωβαλ, Οιετέλει ήρεμο; καί αρκούντως ΐκανοποιουμένην 
I®*® την άποκατάστασιν τής θυγατρός της, μετ’ άνδρός πλουσίου καί άχροσφα- 
|Μστ«της ύγείας, διδούσης αύτή λαβήν εις πολλά σχέδια άπωτέρου μέλλον- 

τ®5· Συμπλήρωοις τής ίκανοποιήσεω; ταύτης ΰπήρζεν ό μετά θυελλώδη συζή- 
|Ρ«ιν με*ά τή ; Ρουμανίδο; δοθεί; αύτή θρχος £ιπο τού πρίγχηπο; Κεμενέφ,

θ' 1° ,Ê aí>“ >‘I' ev ε' !  t} lw 0O7®T¿pa τ η ; παραδεισιακήν τινα γωνίαν, έάν αί 
Β Ρ μ « ιτ ή ;  μοίρα; καθίστων αύτήν μ ετ’ ολίγον χήραν.

,Τθ παν έβαινε κατ εύχήν. *Η εις Βεάρν έπαυλι; ι η ;  Πομεϋρας θά έδέχετο 
επαύριον τοϋ γάμου του; νεονύμφους, ένψ αΰτη θά μετέβαινε μετά τίνα; 

Κ Ρ»ί, έγκολπουμένη τόν άγνωστον μέχρι τού νϋν αύτή ρόλον τής πύργο- 
^ ρβ ποίνης, ονπερ έν μακραϊ; νύκταις ώνειροπόλει.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α
Δ ι ά ρ κ ε ι α  τ ή ;  υ π α ρ ξ ε ω ; τ ώ ν  ζ ψ ω ν. Έπιστημονιχώς εό- 

ρισχεται τις εις τό θέμα τοϋτο, μεταξύ τών κακώ; γενομένων παρατηρήσεων 

καί τοϋ μυθου. Π ολλοί βασίζονται έπί τού ρητού τοϋ L h om ond : Corvi d i- 
cu n tu r d iu tissim e vivere

Ώ σ τ ε  οι κόρακες ζώσιν έπί μαχρόν· άλλ’ ό LK om ond δέν προσδιώρισεν 
ακριβώς τόν αριθμόν τών ετών. Ε κ α τό ν  έτη, λέγουσιν οί μ έν  όλιγώτερον, 
διατείνονται άλλοι. Οποια δυσκολία όμω ; πρός άνακάλυψιν τών έτών τής 
ζω ή ; τού χόρακος I

Η άρκτος και ο λυχος δέν ζώαι πλειότερον τών εί'κοσιν έτών. Σπανίω; 
παρήλθον ο! λύκοι τήν ήλιχίαν ταύτην. Ή  άλώπηξ καταβάλλεται μεταξύ τοΰ 

δεχάτου καί δεκάτου τετάρτου ϊτους, άλλ’ οί λέοντες ζώσιν Ιπί μαχρόν. Ειδον 
τοιοϋτον Ιν ταί Ζιρολογιχώ τοΰ Λονδίνου χήπιρ, φθάσαντα τό έξηκοστόν ετο; 
τ ή ; ή"> ικίας του, μ ’όλην τήν περιέργειαν τών έπισχεπτών καί τό δευτέρα; 
ποιοτητος κρέας, δι’ ού ’έτρενον αύτόν καί τήν χατάχρησιν τοϋ άρτου έκ σι- 
καλεω; ήν εκαμνε. Τ ά  ζαρκάδια καί οί λαγωοί ζώσιν οκτώ έτη. Ο ί ελέφαν
τες φθάνουσιν εις τό τετρακοσιοστόν. Ό τα ν  ’Αλέξανδρος ό Μ έγα; ένίχησε τόν 
Πύρρον, άφιέρωσεν ε ί; τόν "Ηλιον έ’ν έχ τών ζώων τούτων, άτινα είχον πο
λεμήσει γενναίω; καί έδωκεν αύτώ τό όνομα ’Α λάξ. Καί ήλευθέρωσεν αύτό, 
αφού έποίησεν έπ’ αύτοΰ διακριτικόν τι σημεΤον. Μετά 35 0  έτη έπανεϋρον τό 

ζώον τοϋτο, δπερ άνεγνώρισαν άκριβώς έκ τοϋ διακριτικού έκείνου σημείο··.
Ο ί ρινόκερω ζώσιν 2 2  έτη· οί φασιανοί καί αί όρνιθες 1 2 , ή φάλαινα 10 0 0 , 

οί δε)φΐνες καί ό ξιφίας 3 0 ,  οί χοίροι άπό 8 έως 1 0 , ο! ψιττ«χοί φθάνουσιν 

εί; προχεχωρημένην ήλιχίαν. Έ ν  Φλωρεντία ειδον ψιττακόν πλέον τών 110 
έτών, εύρισχόμενον έν τή αύτή οίχογενεία έπί τρεις γενεάς, Ή  αίξ καί ή 
άμνά; δέν υπερβαίνουν τό δέχατον πέμπτον, οί δέ πελεκάνο-, ζώσι περί τά 
100  έτη. Οί διαφεύγοντες τήν σ»αγήν βόες μόλις φθάνουσι τό 35  έτος, ό δέ 
ίππος σπανίω; υπερβαίνει τό έτος τούτο, ό όνο; δέν βαίνει μαχρότερον σπά
νιον δέ χύων εϊκοσαέτης.’Εν Βιέννη άπέθανεν άετο; 103 έτών. Ή  καρδερίνα 
καί ό σπουργίτη; φθάνουσιν εί; τά 25  έτος.

Ό σο ν  αφορά «ίς τό ανθρώπινον γένος, ό Ιχατοντούτης βεβαίως είναι έξαί- 
ρεσι; καί οί άγαπητοί τώ  ® εώ  άποθνήσχουσι νέοι, όπερ διαστρέφει εΰαρέ- 
στω ; τήν στατιστικήν.

Ι ε ρ α π ό σ τ ο λ ο ι .  Οί ανά τήν υφήλιον ιεραπόστολοι ανέρχονται εί; 
1 1 ,5 5 4  εξ ών 6 ,3 3 5  ανδρες καί 5 ,2 1 9  γυναίκες, καί άνήκουσιν εί; 2 1 9  συν
δέσμους. Διά τήν συντήρηε ιν δέ αύ-ών έδαπανήθησαν τό 1 8 9 4 -1 8 9 5  λ  σ τ.
1 4 ,4 4 1 .8 0 7 .

M o l l y  R i t e h e r .  Εωρτασθη ει; πολλας τών Η νωμένων Ιίολιτειών 
πόλεις ή έπετηρίς τής μά χη ; τή ; M on m ou th . Έ ν  A sbu ry  P a rk  ούχί μα
κράν τοϋ πεδίου τ ή ; μ ά χη ς, ή έορτή έλαβε πανηγυρικόν χαρακτήρα. Κατά τήν 
μκχην τού M on m ou th  οί Αμερικανοί πατριώται ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Β α -

Είσερχόμενο; ό Γοδεφρουα έν τή αιθούση τοΰ Δημαρχείου έβάδιζεν έν ύπερ- 

φυσικιδ κόσμω καί διηρωτάτο π ώ ; 6 όπισθεν τή ; τραπέζη; έκείνη; ίστάμενος 

απαθώς άνθρωπος ειχε τήν ΐσχύν νά καθιστά τρισευδαίμονά; τινα ; τών αν
θρώπων, έκπληρών χρέη β εο ΰ . Ούτος διά μια; λ έξεώ ; του έρόιπτε σήμερον 

εί; τάς άγκάλα; του τήν γυναίκα, ήν έλάτρευε καί ήτις δέν θά τόν έγχατέ- 
λειπε ποτέ. ’Ανυπομονώ; λοιπόν άπήντησεν ε ί; τήν άπευθυνθείσαν αύτω έρώ - 
τησιν. Ενιμ έκείνη, πριν ή δεσμεύση τήν έλευθερίαν αύτής, ένώ ήρωτατο ύπό 
τοί Δημάρχου, έρριψε, κλίνασα έπιχαρίτως τήν κεφαλήν, βλέμμα πρός τόν 
βήματά τινα μόνον μακράν αύτή; ίστάμενον Πατρίκιον, ώσεί έκάλει αύτόν εί; 
βοηθειάν τ η ;. Τ ο  βλέμμα εκείνο, ώ ; οξύ βέλο; διεπέρασε τήν καρδίαν τοϋ 
νέου και ενεθυμήθη τάς λέξεις της : οίανδήποτε ώραν κινήσης τόν δάκτυλον 
μόνον, θα μείνω Ευγενία Σωβαλ : Αλλα κατώρθωσε νά φανή οτι δέν ¿νό
ησε το βλέμμα έκείνο και νά πειση τήν Εύγενίαν ίνα διά σταθερού ν α ί, έπι- 
σφραγίση τήν ένωσίν των.

Εν τώ  *αώ , ένθα αμέσως μετέβησαν, ήσθάνθην έαυτόν άναχουφισθέντα καί 
ήττον δυστυχώς, ώ ; συμβαίνει πρός τού; πιστεύοντας άδιστάκτως. ’ Επειδή ήτο 
αδύνατον νά προσκληθή, έφερε τό πνεδμά του προ; τήν μεμαχρυσμένην τή ; 
Άφριχήςχώραν, εί; ήν τήν ’ιδίαν έκείνην Ισπέραν έμελλε να μεταφέρη «ύτόν 
ό σιδηρόδρομος.

Α λλ οτε τά οργανον διέχυσεν, ώς οφειλήν άποδιδομένην εις τόν διδάσκα- 
χαλον τούς αρμονικωτέρου; τοϋ «Κωνσταντίνου» ήχους, ανίσχυρος πλέον νά 
συγκρατηθή, έκρυψε τό πρόσωπον έντο; τών χειρών του, ροφών τά δηλητή- 
ριον τής τρυφερας έκείνη; αρμονίας, ήν τά πρώτον ήκουσε τήν Ισπέραν, χαθ ’ 
ήν ή καρδία του ήσθάνθην τάς πρώ τα; λέξεις τοϋ άτυχούς αισθήματος, οπερ 
κατέτρυχεν ήδη αύτόν.

Περατωθέντος τοϋ μυστηρίου, εθλιψε την χεΤρα τής Εύγενίας, ή ; αί πα- 
ρειαί ήρυθρίασαν καί ήτις ήρώτησεν ανυπομονώ; αύτόν, μή άπαντώσα ε ί; τά 
συγχαρητήριά fou : Πότε αναχωρείτε ;

—  Τήν έσπέραν ταύτην, διά τής ταχείας αμαξοστοιχία; τής Μασσαλίας,
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σίγκτώνο; ή'ραντο νίκην περιφανή κατά των ’Ά γγλω ν Οπό τόν στρατηγόν 
C linton . Κατά τήν μάχην ταύτην έλαβε χώραν και τό ηρωικόν επεισοδιον της 
άποθανατισθείσης M o lly  P it c h e r .  Ή  γενναία αϋτη Άμερικανις αμα ειίε 
τόν σύζυγόν της, στρατιώτην του άμερικανικνϋ πυροβολικού, βληθέντα θανα- 
σίμως ύπό αγγλικής σφαίρας, έσπευσε και ελαβε τήν θέσιν του παρα τώ  τη 
λεβόλο). Ό  Βασιγκτών έπί τή γενναιοτητί της τη άπένειμε τόν τίτλον λοχίου 

Κ υ ρ ι α κ ά  Σ χ ο λ ε ί α .  Έ ν Β ο σ τ ώ ν ΐ  ελαβε χώραν συνέλευσις των 

αντιπροσώπων των έν ταΐς Ή νωμέναις Πολιτείαις σχολείων τής Κυριακής. 
Χ ίλιοι έπτακόσιοι απεσταλμένοι συνήλθον, άντιπροσωπεύοντες δώδεκα Ικατομ- 

μύρια μαθητών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δα Ε . Μ . Θ· Κέρκυραν. Καλή επιστολή σας μετά 8ρ. 45  έλήφθη. Π ολ- 

λάς και θεομοτάτας ευχαριστίας. Στείλατέ μοι σημείωσιν άπωλεσθέντων, J v a  
σταλώσιν έκ τρίτου. Τοϋτο 0ά μέ εύχαριστήση.— Δα Εύ. Κ . Μύκονον. Εισθε 
Ιγγεγραμμένη από 1ης Μαίου, ώστε ή καταβληθεϊσα τόν ’Απρίλιον συνδρομή 
σας θά είναι άπά 1ης Μαίου 9 5 - 9 6 . - Κ α ν  Α ’ι. Δ ρ . M a n ch e ste r . Ή  
καλή Ιπιστολή σας ώς καί τά χρήματα έλήφθησανγ έκαίρως. Θερμοτάτας και 

απείρους ευχαριστίας· Έγραψ α χ θ έ ς . - Κ ο ν  I .  Κ . Μιτυλήνην. Ε π ισ το λ ή  σας 
έλήφθη. Μυρίας καί θερμάς ευχαριστίας δι ’ εύγενη φροντίδα. Έ γραψ α χθές. 
— Καν Z. Α. Κ . Κωνίπολιν. Έδόθησαν διαταγαί εις τόν αυτόθι άντιπρόσω- 
πόν μας, όπως σας στέλλονται τά φύλλα. — Καν E . Α . Τρίπολιν. Επιστολν 
σας μετά δρ· 20  έλήφθη. Σάς ευχαριστώ άπείρως δ ι’ ευγενή πάντοτε χαλωσυ- 
νην.— Καν Κ λ . Γ .  Ρώ μην. Θά συμβαίνη βεβαίως παρεξήγησές τ ι ς .- Κ α ν  
A . Α . Τρίπολιν. Ώ ς  δοκίμων καλόν όπωςδήποτε, ά λ λ ’ οχι καί δημοσεύσιμον. 
[Ασχολήθητε επί τού παρόντος εις μεταφράσεις, δοκιμάσατε καί επί άλλου θέ
ματος· πάσα άρχή δύσκολος. -  Καν Π . 1. Κων)πολιν.Μ οί φαίνεται πολό π ε 

ρίεργον. Ποιος λοιπόν Ιλάμβανε τό φύλλον καθ’ δλον αυτό τό διάστημα. 
Κον Π . Μ . Γαλαξείδιον. ’ Επιστολή σας μετά δρ. 54  έλήφθη. Σάς εόχαριστώ 
θερμώς δι’ εόγενεΐς φροντίδας. Γράφ ω .— Κον Κ λ . Π .  Κηρήνειαν. Χρήματα 
Ιλήφθησαν Εύχαριστοϋμεν.— Δα Κ · Η . Κέρκυραν. Έ λήφ θη· Έ ύ χ α ρ ισ το ϋ ' 

μεν. Β .βαίω ς θά ύπάρχη παρενόησίς τ ις .— Καν Π . I . Κων)πολιν. Ζητούμε
νοι τόμοι έστάλησαν, καίτοι καθ' δλον αυτό τό διάστημα τό φύλλον έστέλλετο 
εις ”Αδα Παζάρ. Ε'ίσθε δέ όπεύθυνος, άφοϋ οόδέποτε μάς ειδοποιήσατε. ’Ή δη 
έλπίζω ότι θέλετε σπεύσει νά καταβάλλητε τή < συνδρομήν σα; πρός τόν ΙκεΤ 
αντιπρόσωπόν μ α ς .- Κ ο ν  Ν . Δ . Ν . Βώλον. Δρ. 150  έλήφθησαν, ώς εϊδο- 
ποιήσαμεν τηλεγραφιχώς.— Κον Κ . Λ  Μιτυλήνην. Έκπληττόμεθα μέ τό θάρ
ρος σας. Εισπράττετε τό άντίτιμον 10 συνδρομών, ώς πληροφορουμεθα παρ 
«ύτών τών σ υνδρομ ητώ ν.-Κ α ν Μ . Γ .  Κ . Τρίκκαλα. Έ στά λη σαν έκ δευτέ- 
ρου δλα. ’Ίσ ω ς ό περιέχων αύτά φάκελλοςείχε λάβει άλλην διεύθυνσιν.— Καν 
Μ . Δ . Πισέστη. Έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.— Καν Μ . Σ τ .  Σ γ . Ξάνθην.

’Αποστείλατε παρακαλοΰμεν καθυστερούμενα, αφοϋ ηδη παντα τά ζητούμενα 
άπεστάλησαν.— Καν Κ . Β .  Αιβερπούλ Έλήφθησαν. Έ χ ε τ ε  πληρώσει μέχρι 
τέλους 9 6 ·— Κον Κ . Γ .  Πάτρας. Δέν έννοοϋμεν εις ποιον Ιπληρώθησαν, 
άφοϋ ημείς ούδέν παρ’ ουδενός ελάβομεν.— Καν Μ . Ν . Λ α Βος Σάμου. Ε 
πιστολή σκς μετά συναλαγματικής έλήφθη Εύχαριστοϋμεν θερμώς δΓ εύγενη 
φροντίδας. Τ ά  φύλλα έστάλησαν δλα. Ά λ λ α  διατί δέν μας ειδοποιήσατε έγ- 
καιρότερον— Καν Π. Α . Πάτρας Εύτυχώ ς δτι τό κακόν περιωρίσθη μόνον 
εις τόν τρόμον.— Καν Α ι. Έ λ .  Εισθε πολυ, πολυ καλη και σας εεχαριστω 
θερμώς 8Γ δ,τι καλάν καί ένισχυτικόν μοί λέγειε. Γράφω. — Καν Κ . Κ . Μ ε- 
σολόγγιον. Καλή έπιστολή σας έλήφθη. Χρήματα έπίσης. Ευχαριστώ άπείρως 
δΓ εύγενη πάντοτε φροντίδα.— Κον Γ .  X .  Τεργέστην G raz. Επιστολή σας 
μετά φρ. χρ . 30  έλήφθη Φύλλα άποστέλλονται. Ί σ ω ς  ήληάκατε διεύθυνσιν. 
Σημειώσατε καθυστερήσαντας άριθ. δπως άποσταλώσι— Κας κ. Ε ό . Κ .  Καλα- 
μας, Ε .  Ρ .  Ποντοχράχλειαν, Μ . Σ .  Δαρδανέλια, Ε  Μ . Άργοστόλιον, Π. 
Σ 6. Κεφαλληνίαν, Κ λ . Κ T u to v a , Κ .  Ν . Γ .  Τρίπολιν, Δ . Δ ρ . Σύρον. 

Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν.

ς τ μ β ο υ α α ι
Β ε ρ ν ίκ ιο ν  8 ’ Ιχ ν ο γ ρ α φ ία ς  * α Ι  ζ ω γ ρ α φ ία ς .  Θέσατε έντός μικρας 

φιάλης τάς ίξής ούσίας· Σανδαράκην εις κόνιν 50  δράμια, Μαστίχην  ̂ 2 0  δρ., 
Καμφοραν 1 δρ ., Οινόπνευμα 2 5 0  δρ. Ταράξατε δυνατά τήν φιάλην ϊπί 
πολλήν ώραν καί κατά διαλείμματα, μέχρις ο'ύ τό παν άναλύση καί^άφομοι- 
ωθή καί έπειτα σουρώσατε. Έ ά ν  τό βερνίκιον τοϋτο χρησιμεύση δΓ ιχνογρα
φίας ή ζωγραφιάς άνευ κόλλας, άνάγκη πρώτον αύται ν’ άλειφθώσι δια δια- 
λύσεως ψαροκόλλας έντος οινοπνεύματος, διά ντ μή είσχωρήση τό βερνίκιον

εις τόν χάρτην καί μουσκεόοη αύτόν.  ̂ ι
Π ώς « λ ύ ν ο ν τ α ι  τ ά  φ ο υ λ ά ρ ια . ’ Ιδιαιτέραν δλως προσοχήν άπαιτεί το 

πλύσιμον τών μεταξωτών φουλαρίων. Πρώτον πλύνοντα. μέ σάπωνα καί ψυχρόν 
ύδωρ, έπειτα έξαπλώνονται καί σ®ίγγονταιέντός στεγνού, μαλακοϋ και καθαρού 
πανίου. Βράζετε έπειτα πίτυρα, μίαν φυύκταν έξ αύτών δΓ έκαστον φουλαριον, 
τά σουρόνετε διά λεπτού όφάσματος, καί έντός του ίίδατος αύτοϋ αφήνετε τα 

φουλάρια νά μουσκεύσουν έπί τινας ώρας, κατόπιν τά στύβετε τά άπλώνετε, 

και τά σιδηρόνετε υγρά ειι·

Ό  κύριος Ιωάννης Τσάμης υποδηματοποιός τής Αυλής τής A . Τ .  του 
Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τής Πριγκηπίσσης Σοφίας αναχωρεί οια Παρι- 
σίους, ί'να κομίση έκείθεν του τελευταίου συρμοϋ τά υποδείγματα και τα ω 

ραία δέρματα δΓ ών ύποδυονται οι Παρισινοί.

—  Κ αί ημείς διά τής ταχείας τοϋ Βορδώ , είπεν όποκώφως, ώστε μόλις 

τήν ήκουσε.
  Χας εύχομαι ευτυχές ταξείδιον, ειπεν αυτή σιγαλά ο Πατρίκιος.
Κ α ί ή παρελαύνουσα σειρά τών κεκλημένων διέχοψε τήν συνομιλίαν αύτών. 

Τήν αύτήν εσπέραν, έπακουμβών έπί τοϋ παραθύρου του βαγονιού, δπερ ταχύ 
ώ ς βέλος έπέτα πρός τήν πεδιάδα τής V ille n e u v e , ό νέος τής Α λγερίας αποι- 
κος παρε-.ήρει εις τάς τελευταίας λάμψεις τής ημέρας ταινίαν λευκήν καπνού 
έκτυλισσομένην μακράν έν τώ όρίζοντι, άναμέσον πρασίνων φηγών, έκείθεν 
τοϋ Σικουάνα. Ί σ ω ς  είναι τά τραΐνον δπερ μεταφέρει αυτήν εις Βορδώ, 

έσκέπτετο.
Μ ε τ ’ ολίγον αί σιδηραί ράβδοι άπεχωρίζοντο άπ’ άλλήλων, ώς άπεχωρί- 

σθησαν αί υπάρξεις τών δύο νέων, οΐτινες μετεφέροντο πρός δύο άντίθετα ση
μεία τής γη ς. Ή  νύξ περιεκάλυψε διά τοϋ πέπλου αυτής την φύσιν πάσαν, και 
έν τή ψυχή τοϋ ταξειδιώτου ζοφερώτερα σκότη Ισκότισαν καί ήμαύρωσαν

πάσαν Ιλπίδα. ^
* *

Ό  πύργος τής Πομεΰράς εις Βεάρν δεν ητο ούτε δι1 ενοίκιον ούτε πρός πω ’ 
λησιν, κατάλληλος δέ δΓ έρωτεομένους ή 0Γ άσθενείς. Ή  θέα αύτοϋ έκτυλισ- 
σομένη έπί τών άπωτάτωνΠυρηναίων, παρέχει Βέλγητρον άληθώς Ιπιβλητικάν 
καί οί περί αύτόν άπέραντοι άγροί άπειρονάγροτικήν καλλονήν.'Ο  περιβάλλων 
τόν πύργον μικρός κήπος, είναι πλούσιος εις φυτά καί άνθη διαφόρων κλιμά
των, άπό τής μανόλιας τών Τροπικών μέχρι τής ορεινής καί άγριας λεύκης, 
ά π ό  τ ο ϋ  ποιητικού πεύκου τοϋ Βορρά μ έχρι τών μελαγχολικών ροδοδαφνών. 

Ταΰτα, πλαισιούμενα υπό γηραιών δρυών παρέχουσιν εις τόν περιπατητήν τοϋ 
μικροσκοπικοΰ έκείνου πάρκου ύγιεινοτάτην δρόσον, ζωογονούσαν καί τάς α- 

σθενεστέρας Ιδιοσυγκρασίας.
Ή  ημέρα δέ καθ’ ήν ό Γοδεφρουδ χατήλθεν εις τήν οασιν εκείνην τής ηρε

μίας καί τής γαλήνης, ΰπήρξεν ή ώραιοτέρα τοϋ βίου αύτοϋ. Διά πρώτην φο̂  
ράν' παρ τή(ητιν έπί τών χΐ'λέω ν  τής Ευγενίας μειδίαμα μή σκιοζόμενον υπό

νέφους. Έ χ ε ι  έλαβε τό μητρικόν φίλημα τής γραίας Μαρκέλλας, ητις ως την
ή μ έ ρ α ν  τ ή ς  γ ε ν ν ή σ ε ώ ;  της έδέχθη καί ν ύ ν  αύτήν εις τάς άγκάλας της και »
γηραιός Πέτρος ό ιπποκόμος τοϋ ταγματάρχου πατρός της έθώπευσεν αυτήν 

ώς δτε τετραέτις έπήδα έπί τών γονάτων του, ινα τήν θωπεύση. ^
Η  Εύγενία ήσθάνθη άρρητον ηδονήν ε’ις τάς άγκάλας τών δύο απλοϊκών 

εκείνων καί πιστών θεραπόντων, εκείνη, ή έξοχος άοιδός, ή θαυμασθεΤσα και

Ί  ειροκροτηθεισα άπό δοΰκας και πριγκηπας.  ̂ » α '
—  Έ λ θ ε  νά ’ιότ)ζ τ( πλειότερον αγαπώ εις Πομεϋράς μετά τούς αγαθούς 

αύτού; ανθρώπους', είπε τώ  Ά ντω νίω  καί, σπεύσασα Οπό τήν δενδροστοιχί«) 
τών δρυών, ’έπεμπεν αύταίς φιλήματα ώς δτε ήτο παιδίον, αναφωνούσα' 11ο- 
σον είμαι εύτυχής, έπανευρίσκουσα τά γηραιά ταϋτα δένδρα, ατινα έπί τόσα ετη 

με άνέμενον !
— Και εγώ, πόσον είμαι εύτυ/ής, ßλ¿πωv σε ευτυχή !
— ’Ώ  1 ναι είμαι πολό εύτυχής ! Καί έν μακρω διαλόγω υπό τά λυκόφως 

διηγείτο εϊς τόν σύζυγόν της τάς παιδικάς της άναμνήσεις, ένφ ό Α ντώνιος 
έν έκστάσει έρρόφα τούς λόγους τη ς , μολονότι δέν ήσαν τοιαύτης φύσεως, 
οϊαυ; άνέμενε ν ' άκούση σύζυγος έρωτευμένος, άποκτησας άπό ώρών τινων μο- 

νον τό δικαίωμα τοϋ νά ροφα τους λογους έκείνης. ^
Ό  Γοδεφρουά, ε’ις τόν βραχίονα τοϋ όποίου Ιστηρίζετο ή Ευγενία, Ικαμψε 

πρό αυτή; τό γόνυ καί άσπαζόμενος θερμώς τάς χεΐράς της έψιθύρ.ζεν ω άγ«-

πητή μου ! * ιλ
Ε ις τάς λέξεις ταύτας ή Εύγενία άφυπνίσθη· είδε τήν π α ι δ ι κ ή ν  αυτής ηλι

κίαν μακράν, πολλάς δέ όπέστη έκτοτε ηειαλλαγάς καί πολλούς οδυνηρούς α
γώνας ! Καί τώρα εις άνήρ, εις 8ν νομίμως άνήκεν, ήτο πρό «ύτής γονυπετής, 
μή άρκούμενος πλέον εις τήν ψυχράν χεΐρά της, ενιφ εκείνος, ον πραγματι η 
γάπα, κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, ’έπλεε μακράν αυτής καί ΐσ ω ; ποτέ^δέν θα τον 
έπανέβλεπε πλέον. ’Άφθονα δάκρυα σιωπηλώς κατέρρευσαν έπί των π α ρ ε ι ώ ν  

της. ή θέα τών οποίων έπλήρωσε πικρίας τήν ψυχήν τοϋ ’Αντωνίου.
(Ακολουθεί)


