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 ̂ Διά τά ανυπόγραφα άρθρα) 

ιευθύνεται ή συντάχτις αυτών] 
(Κυρία Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η Π Α Ρ Ρ Ε Ν ;

Τά πεμπόμενα ήμϊν χειρό-, 
γραφα δημοσιευόμενα ή μή< 
δέν έπιστρέφονται. —  Ά νυ-), 
πόγραφα χαί μή δηλουνταΥ 
τήν διαμονήν τής άποστελ->;
λούσης δ̂έν είναι δεχτά. __),
Πασα αγγελία άφορώσα είς μ 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταδάλλουσαι διεύθυν-) 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι) 
γραμματόσημον 50 λεπτών) 
πρόςέχτύπωσιν νέας ταινίας.]

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
^ λΡ · (β·ετ εικόνες). —  Καθημερινά! εντυπώσεις. —  Ό  κ . Καρχα- 

βιτσας. Η γνώμη του περι του γυναικείου ζητήματος. —  Παιγνιον 
χαί,εργασία (ύπό κ ., Αικατερίνης Λασχαρίδου).— Έ π ιστολα ί τοϋ Β ί-  
χτωρος Οΰγχώ πρός τήν σύζυγόν του, (ΰπί> χ . Μαρίάνθης Ή λιοπού· 
λου)-— Δια τα μεγαλα παιδια(υπ& κ . Κρυσταλλιας Χρυσοβέργτη Δασκα- 
λοπουλου). Γυναικείος χόσμος(ύπό  φιλοκάλου) — Διά τα μικρ»(ύπό μ.ι· 
κρας συγγραφέως. — βέατρον. —  Συμύουλαί Συνταγαί.— Έ πιφ υλλίς.

Η G Y P
Ή  Gy^, ή συγγραφεύς μέ τό παιγνι- 

διαρικο υφος, ή γνωστή καί αγαπητή 
Gyp, είναι ή Γαβριέλλα Μα ρία Άντουα- 
νετα Ρικετα Μιραβό,γεννηθεϊσα κατά τό 
1850 καί σι_ζευχθ;ΐσα τό 1 Β69 τόν κό- 
μητα Μαρτέλ δέ Ζανβίλ.

Τπό τόν τίτλον «ή Π αρισ ινή  ζωή» 
εδημοτίευσε σειράν ολόκληρον έργων, τά 
οποΤα είνε δηκτικά, άλλά καί μέ πνεΰμα 
®ολυ, διά τό όποιον  λησμονεί κανείς τήν 
ελαφράν θρασύτητα, ή οποία τά διαπνέει.

Ό  Μ ικρός Βόβ είνε ρόλος, "τόν όποιον 
εκείνη έδημιούργησε· χαμίνι της μεγά- 
τ̂ΐς αριστοκρατίας· άλλά καί τό π ερ ί τ or  

γάμον θεωρείται ώς τό αριστούργημα τής 
πολυγράφου συγγραφέως.

Κ Είς τό στέμμα τών οικοσήμων της ύ- 
παρχει ή ερώτησις χαί μ ε τά  τ α ϋ τ α ;

Ι  Μετά τήν άνάγνωσιν τών έργων της, είς τά όποια άμει- 
^ικτως ζωγραφίζει τάς κοινωνικάς άσχημίας, οπως είς τήν 
Κωμωδίαν της ή Λ ισπ οιν ις  Ε ν α ,  διερωτάται κανείς! καί ά 

η κοινωνία ή άφρογαλάτινος είνε τοιαύτη μ ετά  τα ϋ τα  τί 
γ πο- είνη j τ '1 φάρμακα νά έπιδέσωμεν είς τήν γαγγραι- 
τ*ωδη ταύτην πληγήν ;

ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ DE JANVILLE

Δια την κωμωδίαν της αύτήν, ψιθυρίζουν οί κριτικοί οτι 
δεν εινε κατα τους παραδεκτούς κανόνας τής τέχνης, οτι είνε 
περισσότερόν όιαλογοςπαρά δράμα. Μά καί αν τήν πάργ κά
νεις ως διάλογον, δεν εχει παρά νά θαυμάζγ τάς ερωτήσεις
καί νά καμαρών?] τάς άπαντήσεις. Ό λ α  τά πρόσωπά της
ολοζώντανα, αληθινά, όχι νευρόσπαστα.

Ή  Gyp παίρνει εύ'κολα φωτιά. Δέν
χαρακτηρίζει τά έργα της ούτε γαλήνη,
ούτε υπομονή, ούτε ειρήνη υπερκόσμιος.

Τό υφος της πυρετώδες, αεικίνητον, ό
στωίκισμός της απαράμιλλος * Ά  ν ή Gyp 
δέν είνε μεγάλη συγγραφεύς.είνε όμως με
γάλη σατυρική συγγραφεύς.

"Όλα τά περιπαίζει, τόν όψίπλουτον, 
τόν δανδήν.

Ά λ λ ά  καί μολον αύτόν τόν σαρκασμόν 
αί καινότυπίαι τήν τρομάζουν, δέν άγαπ^ 
τάς ήρωΐδας τοϋ καινοτόμου "Ιψεν. Ε 
κείνη θέλει ό άνθρωπος νά έπιστρέψϊ) είς 
βίον άπλούστερον καί φυσικώτερον. Θρη
νεί είς ολας τάς σελίδας της διά τό ch ic ,  

τό όποιον άπέβη ό'ργανον άποκτηνώσεως.
'Η ιδία όμως φαίνεται μέσα είς τάςδια- 

φο'ρους εικόνας της πολύ κομψή, πολύ χα- 
ριεστάτη, πολύ σκλαβοπούλα τοϋ chic καί 

όμως δέν άπεκτηνώθη. Είνε ή αλήθεια όμως ότι οί ήρωές 
της άποκ,τηνοϋνται.

"Οτι τόν άνθρωπον τόν θέλει φυσικόν καί δ'χι ζώον μιμη
τικόν φαίνεται άπό τόν διάλογον αύτόν, άπό τό έργον της 

(Cœurs â m e s ) . Δέν φρονείτε, ότι πρό παντός πρέπει κάνεις νά 
συζευχθή με τάς ιδέας καί τάς πλάνας τοϋ κόσμου είς τόν 
όποιον έγεννήθη; ότι πρέπει νά συμμορφωθή μέ μεικράς πα-
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ραδόσεις, μέ ¡Λερικοΰς κανόνας, μέ λίγα λόγια νά έργασθή . Ο κ. Καρκαβίτσας εγεινε λοιπον ιατρός. Και ως τοιοΰτον 
κάνεις βπως οί άλλοι ; Σκέπτομαι δ η  προ παντός πρέπει ί τον έγνώρισα ακριβώς προ τριών ετών, έπιστρεφουσα έξ Α- 
κάνείς νά μείνν) απαράλλακτος δπως είνε,χωρίς νά άσχοληθγ I μερικής.τΗτο ιατρός του άτμοπλοιου « Αθήναι»τής Πανελλη

είς τό τί l i r e  η τ ί d ir  t i n  οί â.lÂ oi. νιου Άτμοπλοί'ας, τό όποιον έξετέλει την άπό Μασσαλίας

Ή  Gyp κατέχει πρωτίστην θέσιν μεταξύ τών μεγάλων I είς Πειραιά γραμμήν. Η χολέρα εδεκατιζε κατα την εποχην 
ζωγράφων,οί όποιοι ¿ζωγράφισαν τον κόσμον μέ χρώματα, τά I εκείνην την άρχαίαν τών Φωκαεων αποικίαν, και ημάς μόλις 
όποια δεν τόν άναπαρέστησαν ελκυστικόν ούτως, ¿ίστε ούτε I έφθάσαμεν εκ Παρισίων, διηυθύνθημεν κατ’ εύθειαν εις το

1 \ « ν>αυτοί οι to toi έν θέλουν νά είσέλθουν πλέον είς αυτόν.
Ρ α ψ ω δ ό ς .

------------- —ιηΐθΟΟΟΟΟΟΟίϊΐΒ  -------------

ΚΑΘΗΜΕΡΙΗΑΙ ΕΝΤΪΜΕΕΙ!
Κ α.Ιή  [ιον ψΙ.Ιη,

Ή  σιωπή μου επί τών συνεντεύξεων περί του γυναικείου ζη 
τήματος,τάς οποίας σοί είχον ύποσχεθή, δέν σημαίνει τίποτε 

έξ δσων υποθέτεις. Ουτε δτι οι "Ελληνες δέν εννοούν άκόμη 
τά ζητήματα αυτά, ουτε δτι δεν θέλουν νά τά ενθαρρύνουν 

Τό μόνον πράγμα,τό όποιον μέ είχε κάμει νά τάς αναβάλλω 

μέχρι σήμερον, είναι, δτι δεν ηύκαίρησα νά ί'δω τούς κυρίους 
αυτούς διά νά άρχίσω ίεραρχικώς, ούτως είπεΐν, άπό τούς 
μεγαλτηέοους καί φθάσω είς τους νεωτερους

Ά λ λ ’ ή σπουδή σου είς τό νά μάθγς δσον τό δυνατόν ένω-

άτμόπλοιον, έκ φόβου μη πληρώσωμεν με τήν ζωήν μας καί 
τόν άθωότεοον άκόμη καί καθ’ έξιν πλέον υποχρεωτικόν πε

ρίπατον της C o r n i c h e .
Ό  ποώτος άνθοωπος,τόν όποιον συνηντησα εισερχόμενη είς 

τά διαμερίσματα της χ ' . θέσεως, ήτο ό ιατρός του πλοίου με 
τό ρεμβώδες βλέμμα του, τό όποιον φαίνεται νά ζητ·γ πάν
τοτε νά βλέπη άγνωστους είς τούς άλλους τόπους, με την 
άφγρημένην έκφρασιν τού προσώπου του, με άτημελητον εν
δυμασίαν καί στακτερόν πιλίκιον. Πρό αυτού επί της τραπε- 
ζης ύπήοχεν άχνίζων κυαθίσκος καφέ, τόν οποίον έφαινετο 

λησμόνησα:.
Είξεύρεις βέβαια τάς ασχολίας τών ιατρών τών άτμο- 

πλοίων, διά τούς όποιους παρέρχεται πολλάκις μην ολος, 
χωρίς νά διατάξουν ούτε έν χαμομήλι. Ουτω ό κ. Καρκαβί
τσας κατώρθωσε νά είναι χωρίς νά είναι ιατρός, καί νά γρά- 
φν) περισσότερον παρά εάν είχεν άποκλειστικην ένασχόλησίνρίτερα τάς σκέψεις τών σοφών καί επιφανών άνδρών μας, μέ 

κάμνει νά σπεύσω καί εγώ νά άρχίσω άπό ίνα έκ τών νεω- I tqu ^  ^ λ β γ ί α ν . ’ Ει'ξεύρε?ς πο'σον έπη?είάζει άνθρωπον 
τέρων, ό όποιος κατά σύμπτωσιν καί βλως τυχαίως έξέφρα- γ?άφοντκ .« ^  χα1 »$ολος κα1 ζ ωογο'νο? συντροφιά τής
σεν ενώπιον μου προ ήμερων την επι του γυναικείου ί,ητημα- χχΧ π ·σχ < ρίος το0 ναύτου παρουσιίίζ ει θέλγη-

τος γνώμην του. I rpZj |κεγνον ¿ όποιος είξεύρει νά τά άπολαμβάνγ. ΤΑρά
Θά έχης βεβαίως άκούσει τό βνομά^του, διότι δχι μόνον ^  , ^  ^  ^  κατώρθωνε νά |νν0? τ(5βον

εδώ εχει αποκτήσει μεγαλον φημην, αλλά και^περαν .ών I γ·χ£,σσαν Τ^ς φύσεως, νά διακρίνγι τά μυστήρια
~  1___ . ... - tirvii Íí ί.\ ¿ AvillfiTi- I .. . . . .  . .στενών του τόπου μας ορίων έχει, νομίζω, άρκετην δημοτι

κότητα ως διηγηματογράφος.
Καί είμαι τόσον ευχαριστημένη, διότι άκριβώς ενός ψυχο

λόγου καί μεγάλου παρατηρητου ή γνώμη θά προηγηθή πά- 
σης άλλης, καί θά βαρύνγ πολύ, πολύ είς την πλάστιγγα 

τής κοινής έκτιμήσεως.

Ό  κ  ■ Κ α {»κ α β {τ< ϊα ς

αυτής, νά ζωγραφίζη την πάλην του άνθρώπου πρός τά στοι
χεία μέ την δύναμιν, την όποιαν άνέπτυξεν είς τούς Pecheurs 
d 'Is lan d e , έάν δέν ητο ναύτης,έάν δέν έ'ζη την περισσοτέραν 
του ζωην μέσα είς τό άπέραντον γαλανόν του ουρανού καί 
τών ύδάτων;

’Έ π ειτ α  που άλλου παρουσιάζονται ταυτοχρόνως τόσον 
πολλαί καί ποικίλαι φυσιογνωμίαι,ποΰ ζούν την καθημερινήν

Πριν νά σου ει”πω την γνώμην του,άνάγκη νά σου τόν γνω- I των ζω ην που άφίνουν συχνότατα τό βερνίκωμα- τής έθιμο·
ρίσω ολίγον, τόσον δσον τόν γνωρίζω καί έγώ. Ό  κ. Καρκα- I τυπίας, που τόσον εύκολώτεοον έξοικειούνται μέ τά νέα πρό
βίτσας έγεννηθη διηγηματογράφος, συγγραφεύς, ψυχολόγος ™ π α , τά άγνωστα πρό όλίγου άκόμη, δσον είς τά άτμό-
καί παρατηρητής έκ τών όλίγων, οθς έχει νά έπιδείξγ η σύγ- πλοία, είς τά ταξείδια, είς τά όποια έπί ώρας δλας ό ιατρός
χρόνος' φιλολογία μας. Ά λ λ ’ ένω είνε γεννημένος' δι’ δλα ύπέρ πάντα άλλον συναναστρέφεται, μελετά, έξετάζει, ψυχο-
αΰτά, έγεινεν ιατρός. I "όογεϊ τούς ταξειδιώτας; Πώς άλλως —  έκτός έάν είναι πλου-

Καί είχε δίκαιον.Είς την Ε λ λ ά δ α  οπού οί έπιστήμονες είναι I σ ιώ τατος-δύνα ταί τις νά έπισκέπτεται τόσους νέους τόπους,
του συρμοΰ- βπου, έκτός τής δασκαλικής, ή νεωτέρα φιλο- νά μελετά ήθη καί έ'θιμα ξένων λαών, νά άντλγ τόσας έντυ-
λογία δέν έχει πέρασιν, άλλ’ ούτε υπάρχει έλπίς,— τις οίδε I πώσεις ή ταξειδεύων διαρκώς ώς ιατρός άτμοπλοίου ;
διά πόσον καιρόν άκόμη— νά θρέψη τούς έργάτας της· βπου Βεβαίως λοιπόν ή ιατρική παρέσχε πολυτίμους ύπηρεσίας
οσοι δ έ ν  έχουν χρήματα διά νά γίνωνται έμποροι ή ιδιοφυίαν I είς τόν συγγραφέα τόσων ωραίων ειδυλλιακών δ ι η γ η μ α τ ί ω ν ,

διά νά γίνωνται βιομήνανοι, ή μέσα διά νά γίνωνται ύπάλ I τόσων θαλασσινών ζωγραφημάτων, τά όποια ¿δημοσίευσε κα 
.  . .  . ..  . .  .  . I - . . .  ϊ  '   Λ Λ - . !  ^  ί ---------------1 ϋ ____________ ! τ ά

ληλοι δέν μένει νά γίνουν άλλο τι παρά ιατροί.
Ό π ω ς  καί άν έχη τό πράγμ.α, ολαι καί δλοι μας άσθενού 

μεν καί ολοι μας συνειθίσαμεν νά δαπανώμεν ¿λίγα χρήματα 
διά τήν υγείαν μας τήν σωματικήν, ένω διά τήν υγείαν του 
νοΰ, διά τάς ψυχικάς άπολαύσεις καί τάς τέρψεις, άς δύναται 
νά μάς παράσχη είς άνατόμος τής ψυχής, είς ιατρός του πνευ- I εκείνο, έν πράγμα δεν ειχε τοτε μελετήσει ακόμη, *ο γ°

τόπιν δροσερά, φωτεινά ώσεί άποπνέοντα τό άρωμα καί την, 

ζωήν του άλμυροϋ νεροΰ
Ά λ λ ’ ό κ. Καρκαβίτσας, ό όποιος άπό τότε είχε γράψει 

τόν άφωρισμένον του καί δλην τήν πλειάδα τών ωραίων διη·

γηματιων, τα  οποία συνώδευ το αριστουργηματακι του

ματος, δέν δίδομεν ούτε λεπτόν. ναικειον ζήτημα.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

Ή τ ο  τότε ποτισμένος μέ ολας τάς προλήψεις τής πα- 
}αιάς σχολής, μέ δλας τάς παρωχημένου ή'δη παρελθόντος 
ιδέας. Δέν ή'θελε κάν νά άκούση νά γίνεται λόγος περί γυ
ναικείας έργασίας, θεωρών μάλιστα oTt ήτο έντροπή διά τόν 
άνδρα, τόν "Ελληνα τουλάχιστον, νά άφίνη τήν άδελφήν του 
νά έργάζεται διά νά ζή.

Μάτην καί έγώ καί ό άοίδιμος Λεμπέσης, ό έν Νέα Ύόρκη 
εκατομμυριούχος μεγαλέμπορος, έζητούσαμεν νά τόν μετα- 
πείσωμεν. Έθύμωνεν, έταοάττετο καί έμενε πάντοτε άμε- 
τάπειστο;.

Πώς“<ίκέ?ττετοι rfnuepov

"Εκτοτε παρήλθον τρία ακριβώς έτη, κατά τά  όποια δέν 
Ιτυχε νά συναντήσω που τόν κ. Καρκαβίτσαν. Τόν άνεγίνω- 
σκα πάντοτε, εί'τε ώς διηγηματογράφον είς τήν φιλολογικήν 

*Ε σ τ ία ν , έφ’ οσον έξεδιδετο, εί'τε ώς έπκρυλλιδογράφον είς 
τήν καθημερινήν «Ε σ τία ν »  είς ήν έσχάτως ¿δημοσίευσε τόν 
ιΖ ητιάνονν  του καί τόν άπελάμβανα ώς άπολαμβάνεις καί 
σύ τούς εύνοουμένους σου συγγραφείς.

Α”φνης πρό ενός μηνός συνήντησα καί πάλιν ολως τυ 
χαίως,ώς καί κατά τήν ποώτην φοράν, τόν κ. Καρκαβίτσαν. 
Ή  ομιλία μας άπό τήν φιλολογικήν κίνησιν, άπό τά νέα 
βιβλία, άπό τήν άναδημοσίευσιν τών διηγημάτων του—  
θαϋμα. τοϋτο δι’ Ελληνικόν έργον — έστράφη έπί τέλους καί 
είς τό ένδιαφέρον με θέμα τής γυναικείας έργασίας, τής γυ
ναικείας έν γένει προόδου.

’Αλλά ποία ύπήρξεν ή έκπληξίς μου, ποία ή χαρά καί ό 
ένθουσιασμός μου, δταν ήκουσα τόν κ. Καρκαβίτσαν νά συν
ηγορώ θερμότατα ύπέρ του ζητήματος, νά έννογί κάλλιστα 
τήν άνάγκην του νεωτερισμού αύτοΰ, ώς έπιβαλλομένην ύπό 
αύτήν τήν φορά τών πραγμάτων ! ύπ’ αυτής τής κοινωνικής 
έξελίξεως, ύπ’ αυτής τής προόδου, ήτις, θέλομεν δέν θέλομεν 
μάς κατακλύζει όσημέοαι περισσότερον.

Λοιπόν ώς βλέπεις, φίλη μου, καί οί μάλλον άκατάπει- 
στοι. ευθύς ¿)ς μ,ελετήσουν έπισταμένως τό πράγμα, εύθύς ώς 
παρακολουθήσουν τάς νέας ιδέας καί έγκύψουν είς τήν άνάγ
κην, ήτις τάς έπιβάλλει, δχι μόνον τάς παραδέχονται, άλλά 
καί γίνοχται θεομ.ότατοι συνήγοροι καί ύπερασπισταί αύτών. 

—  Ά λ λ ’ εί'μεθα τόσοι έπιστήμονες, χωρίς έργασίαν,παρε-

Τήν μεγάλην αυτήν άλήθειαν περί τής έκλογής σταδίου, 
συμβιβαζομ,ένου μέ τήν φύσιν τής γυναικός πιστοποιούν α ί Έ λ -  
ληνίδες μας, αί όποιαι μέχρι σήμερον μόνον ε’ς τήν ιατρικήν 
καί είς τήν φιλολογικήν σχολήν ένεγράφησαν, καί πάλιν ό'χι 
άδιακρίτως αί μ.ή αίσθανόμ.εναι ιδιαιτέραν κλίσιν πρός τάς 
έπιστήμας ταύτας, άπλώς πρός έξασφάλισιν έπικερδοΰς στα
δίου, άλλ’ αί αίσθανόμ,εναι τόν άγιον πρός τήν έπιστήμην 
έρωτα καί διακριθεΐσαι διά τήν έπιμέλειαν καί τήν φι- 
λεογείαν των.

Πρόσφατον άλλως άπόδειξιν τής τοιαύτης καταπληκτικώς 
έργατικότητός των έχομ,εν τάς έσχάτως είς τά γενικά μαθή
ματα έξετασθείσας φοιτήτριας τής ιατρικής σχολής, δεσποι
νίδας ΆνθήνΒασιλειάδου καί Πολύμ-νιαν Παναγιωτιδου. Ά μ -  

φότεραι ήρίστευσαν καί έξέπληξαν τούς καθηγητάς των διά 
τής είς πάντα τά μαθήματα έκτάκτου έπιδόσεώς των.

Ιδού λοιπόν δτι είξεύρεις τήν γνώμην ενός έκ τών νέων 
άνδρών μας, έξ έκείνων, οίτινες άφοΰ ζωγραφίζουν τήν ζωήν 
μέ τόσην έντέλειαν, δέν ήμποροϋν παρά νά τήν μελετούν μετά 
πολλής προσοχής, νά άνατέμνουν ολας τάς έλλείψε.ς καί ά- 
τελείας της, καί νά άναζητουν, ψοχολογουντεν έπί τών ά- 
τόμων καί τών κοινωνιών, τά αί'τια τής τοιαύτης ή τοιαύ
της καταστάσεώς της.

Τόσον δέ μεγαλήτερον κϋρος έχει ή γνώμη του κ. Καρκα- 
βίτσα, οσον πριν ή μελετήση τό ζήτημα τούτο ήτο καί έκ 
παραδόσεως καί έκ προκαταλήψεως έναντίον τής συστηματι
κής έπιδόσεώς τής γυναικός, τής έχούσης άνάγκην νά έργα- 
σθγ είς βιοποριστικά έργα.

ΠΑΙ ΓΝ ΙΟ Ν Κ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α
Γ '.

Ή  πρώτη άνάγκη, ήτις μετά τήν τής τροφής είς ολα τά 
παιδία έκδηλουταΛ, είναι ή τής κινήσεως. Χεΐρας καί πόδας 
κινεί άπαύστως τό βρέφος, πριν έτ ι  δυνηθγ νά^μεταχειρισθή 
τά μέλη του ταΰτα· βραδύτερον δέ τρέχει, πηδιγ, άναρριχά- 
ται. Βεβαίως πάντες γνωρίζομεν, δτι ύγιαίνοντες παΐδες συν
ήθως τούτο πράττουσι, πολλάκις μέχρις ύπερβολής καί μ ε τ ’ 
οχληράς άεικινησίας έπιμαρτυρούντες τήν άλήθειαν τών ανω
τέρω. Δέν είναι δύσκολον ν’ άνεύρωμεν τόν σκοπόν, ον έπ ε-  

τήρησε κύριός σις, παρευρεθείς είς τήν συζήτησίν μας, λόγου ■ διώκει ενταύθα η φυαις. Η εξασκησις και η αναπτυξις τών

γενομενου περι επιστημόνων γυναικών.
■Καί διατί δέν γίνεσθε καί έμποροι καί βιομήχανοι καί 

. έπαγγελματίαι, παρετήρησα έγώ, Διατί ό υιός τού γεωργού 
νά άφίνγι τήν σκαπάνην του καί λιμώττων νά έρχηται είς τάς

κλειδώσεων καί τών μελών καί τής σωματικής έν γένει ρώ
μης τελείται διά τής κινήσεως. Βαθμηδόν δέ έκ τής προ
αιρετικής κινήσεως πηγάζει ή άληθής δράσις, δηλαδή ή είς 
έπίτευξιν σκοπού τίνος τείνουσα. Ή  ορμή αύτη πρός δράσιν

Αθήνας διά νά έξασφαλίσγ μέλλον άνετώτερον δι’ έπιστη- είναι ή γενικωτάτη πασών, διότι έμπεριέχεται είς βλας καί 
μονικής μορφώσεως καί ή κόρη τού άνωτεοου ύπαλλήλου νά ! επιτείνει ολας- πρεπει λοιπον ταυτην ιδίως να περιθάλπη 
μή δύναται, νά μή δικαιούται νά έξασφαλίσν] δι’ έαυτήν τοι-  ̂ καί νά τελειοποιή ή άγωγή, έπιρρωννύουσα δι’ δλων τών δυ- 
ούτο ανεξάρτητον μέλλον, άλλά νά μαραίνηται γεροντοκόρη, ί νατών αυτής μέσων τάς σωματικάς τών παίδων δυνάμεις, 
χωρίς ή ζωή της νάξέχγι κανίνα σκοπόν καί προορισμόν; « Έ ν 'τ ώ  νηπιακώ κήπω ή γυμναστική καί τά παίγνια τής κι-

| Ό  κ. Καρκαβίτσας έπεδοκίμασε πληρέστατα τήν παρατή- ] νήσεως περιλαμβάνουσι τάς σωματικάς άσκήσεις. 
ρησίν μου, προσθείς βτι ή γυνή ζητούσα νά έργασθγ θά έπ ι-  I Γνωστά είναι τά πρός τόν σκοπόν τούτον ειδικά παίγνια 
διώξγ βεβαίως τό στάδιον τό όποιον περισσότερον συμβιβά- [ καί αί άσκήσεις τών έν τγ άρχαιότητι προγόνων ημώ ν άλλά 
ζεται μέ τήν φύσιν της' δτι δέ ή έργασία της ύπό τούς κοι- : καί πολλά πριν τούτων, απο τής νηπιοτητος τών εθνών, 
νωνικούς δρους, ^ύπό τούς όποιους ζώμεν σήμερον δχι μόνον ύπήρχον παρομοια παίγνια και ασκήσεις προς τον αυτόν σχ.ο- 
άναγκαία είναι, άλλά καί ευεργετική. πόν, εί καί άνευ τής αυτής γνώσεως τού ζητουμένου. Καί
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νυν άκόμν) εύρίσκονται τοιαΰτα παίγνια παρά τοΐς άγρίοις 

πάσης χώρας.
'Ο πρώτος όρος πάσης άνθρωπίνης δράσεως, πάσης εργα

σίας, πάσνις παραγωγές είναι άνανπρρητως ή έξασκησις των 
άρθρώσεων, των μελών, των οργάνων καί όλων των σωματι
κών δυνάμεων, δι’ ών αί έργασίαι έκτελοΰνται. "Ότι άτελώς 
μόνον ¿φρόντισε μέχρι τοΰδε ή άγωγή περί αυτών μαρτυρεΐ- 
ηχι έκ τοΰ μεγάλου αριθμού τών χωλών, ¿στρεβλωμένων καί 
επομένως προς την εργασίαν άχρηστων οργάνων τούτων, όσον 
και έκ της σπάνεως ισχυρών, υγιών καί συνάμα ευκάμπτων 

καί ωραίων σωμάτων.
Ε π ίση ς  γενικώς, βσον ή ανάγκη τής κινήσεως αναφαίνε

ται έν τή  νηπιακή ήλικίρ: καί άλλη τις, ής όμως όλιγωτε- 
ρον άκωλύτως επιτρέπεται ή Ιξάσκησις, καί μάλιστα έν ταϊς 
άνωτέραις κοινωνικαΐς τάξεσιν. Είναι ή ανάγκη τής καλλι
έργειας τής γής, ήτις έν τή νηπιακή ηλικία αναφαίνεται ως 
πόθος του νά σκάπτωσιν την γήν, η καί απλώς του νά παί- 
ζωσι μέ τό χώμα καί δι’ αυτών τών χειρών των. Καί ποιον 
παιδίον δεν χ γ χ π γ  νά πχ ίζγ  μέ τό χώμα η μέ την άμμον ; 
Πόσον χαίρουσιν, όταν δύνανται νά βυθίζωσι τάς μικράς των 
χεΐρας έντός τής μαλακής ταύτης υλης, ή καί νά σχηματί- 
τωσι δι’ αυτής κηπάρια,~ εις ά, ώ: επί τό πλεΐστον, φυτεύου- 
σιν απλώς, όσα έκεϊ πλησίον άποκόπτουσιν άνθη.

Ή  δέ ορμή αυτη πρός καλλιέργειαν τής γής βεβαίως κα- 
ταλέγεται μεταξύ τών πρώτων ορμών του ανθρωπίνου γέ
νους, καθ’ όσον συνδέεται μάλιστα μετά τής ανάγκης τής 

πρώτιστης του ανθρώπου τροφής.
Τ ί όμως συμβαίνει συνήθως ; Μόλις άνχφχνή ή όρμη αυτη 

εις τούς πχΐδας καί πάραυτα, μετά ειδικής φροντίδος, με- 
ριμνώσης, δήθεν, υπέρ του εκπολιτισμού του παιδός, κατα
πνίγεται πάλιν. Γονείς καί παιδαγωγοί άναφωνοΰσιν άπχύ- 
στως, «Μη τό χώμα, θά λερωθής, θά φθείργις τα ένδύματά 
σου !» Καί έχουσι δίκαιον, διότι είναι κρίμα νά φθείρονται, 
ουτω, τα πολυτελέστατα πολλάκις ενδύματα τών τέκνων 
των. Ά λ λ ’ εάν έγνώριζον πόσω πικρός έ'λεγχος τής άγνοιας 
καί παιδαγωγικής άδεξιότητος είναι ή έκ τής άπαγορεύσεως 
ταύτης πηγάζουσα θλΐψις καί στενοχώρια του παιδός, βε
βαίως ήθελον προτιμήσει νά ένδύωσιν αυτά άπλούστερον καί 
συμφωνότερον πρός την φύσιν των, όπως μη διά τής παρα- 
κωλύσεως τής έλευθέρας άναπτύξεως τών ορμών των, παρα- 
κωλυθή καί ή όλη αυτών άνάπτυξις, καί άπολέσωσιν ουτω τό 
καταλληλότατον μέσον πρός μόρφωσιν τής καρδίας, όπεο δι’ 
ούδενός άλλου δύνχνται ν’ άντικαταστησωσιν.

Τό σπουδαιότατον μέσον τής επί τής καρδίας του παιδός 
έπιδράσεω; είναι, πλην τής επιρροής τής οικογενειακής άγά- 
πης, η ευαισθησία αύτοΰ πρός άντίληψιν τών έκ τής φύσεως 
έντυπώσεων καί ή πρός ταύτην στοργή αύτοΰ. Αυτη όμως 
έξεγείρεται μόνον, όταν έκθέτωμεν τον παϊδα συνεχώς εις 
τάς έπιδράσεις ταύτας τής φύσεως καί όταν άφινωμεν αυτόν 
νά καταγίνηται έν αύτή, παρατηρών καί παρακολουθών αύ- 
τενεργώς τά τών πολυειδών προϊόντων αυτής. Διότι μόνον 
ό,τι ό παΐς ψιλαφήσει καί εις ό καταγίνεται ό ίδιος, έργαζό- 
μενος, τοΰτο όντως δεσμεύει έξακολουθητικώς την προσοχήν 

αύτοΰ.

"Οσον άσκοποι καί άν φκίνωνται αί έργασίαι αύται έν τή

άμμω η τώ χώματι καί ή άδέξιος κατασκευή τών έφημέρων 
έκείνων κηπαρίων, ούχ ήττον άποτελοΰσι την άρχήν, την αφε
τηρίαν, πρός παρατήρησιν καί έρευναν τής φύσεως καί πρός 
έξέγερσιν του πόθου τής καλλιεργίας τής γής καί τής έπ ιμε- 
λείας τών προϊόντων αύτής. ’Εάν ό πόθος ούτος δεν άναπτυ- 
χθή δεόντως καί έγκαίρως, χάνεται βαθμηδόν· πάσα δε εις 
άχρηστίαν άφεθεΐσα δύναμις καί δράσις επαυξάνει την βαρύ
τητα του σώμ,ατος, δπερ τότε καθίσταται βαρυκίνητον καί 
διά τής οκνηρίας του τυοαννει τούς παΐδας καί τούς άνεπτυγ- 
κένους άνθρώπους. Τοΰτο είναι ή άρνητικη έξ αύτοΰ βλάβη.

Ή  δέ θετική βλάβη ύφίσταται εις τό ότι ή άληθής παρα- 
τήοησις τής φύσεως, τής μεγάλης ταύτης καί πρώτης τοΰ 
άνθρώπου διδασκάλου, χάνεται διά την παιδικήν, δηλαδή 
την σπουδαιοτάτην διά την άντίληψιν ηλικίαν, και ότι αί 
εντυπώσεις αύτής έπιπολαίως μόνον καί ίξωτερικώς, ώς έν 
πανοράματι, διέρχονται καί ούδόλως μένουσι. Καί εάν μετά 
τοΰτο τά παιδία κόπτωσιν άνθη ν συνάζωσι διάφορα φυσικά 
άντικείμενα, τοΰτο είναι άσκοπον παίγνιον, ούδόλως άγον 
αύτά εις συνετωτέραν παρατήρηση/ τών όντων καί τών άντι- 

κειμένων τής φύσεως.
Α ΐκ α τ ε ρ ίν η  Λ α β κ α ρ ί δ ο υ
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*Εχ χών χνεχδοχων Ι-πισχολών χοΰ Βίχχωρος Ονγχώ 6έλο;υεν οηρ,ρτιευσιι 

χινας απενθυνορένας πρός χην σύζϋγόν τον. Εις ανχας χαχαιραίνεχαι όλη η ψυ
χική χρννερόχης χοΰ ρεγάλου ποιηχοΰ χαι η μεγάλη αιροοΖωαί; του πρός χην 
γυνχϊχά xou. Ή πρώτη ίπισχολψ του διευθύνεται πρός αυτήν 1ξ ’Ορλεάνη·, 
ενθα είχε μεταβή,προσκληθείς παρα χοΰ βχσιλεω; ινα παρερευθη εις χην σχόψιν,

'O p .ita r  19 M atov k μ . μ- 

’Ιδού έγώ εις Orleans, Ά δέλα  μου, καί ποίν νά γευμα
τίσω, πριν νά άναπαυθώ, πριν νά καθίσω κάν (διότι είμαι 
όρθός) σπεύδω νά σου γράψω. Θά λάβφς την επιστολήν αύ- 
την, την όποιαν βέβαια δέν περιμένεις, αύ'ριον, καί χαίρομαι 
άληθώς παρ’ όλην την μελαγχολίαν μου, άναλογιζόμενος 
πόσην εύχαρίστησιν θά σοι προξενησν) αυτό το χαρτί. Ε 
πειτα έ’χω την καρδιάν μου τόσον πονεμενην, ωστε αισθά
νομαι την άνάγκην, γράφων, νά ξεθυμανω ολίγον, Αδελα μου.

Δέν είξεύοεις, πολυαγαπημένη μου, πόσον άτελειωτοι μ.οΰ 
φαίνονται αί ώρχι, άφότου σε άφήκα και ποσον μεγάλη /) 
μεταξύ μας άπόστασις. Μέ πολλην μου στενοχώριαν άναλο- 
γίζομαι τάς δεκα τεσσαρας λεύγας, αι ο τοΐαι μάς χωρι,ουν 
καί μετρώ τάς οκτώ ώρας, αί όποΐαι παοήλθον, χωρίς να σε 
ίδω. Καί όμως καί αύριον καί μεθαύριον καί άκόμη μεθαύ- 
ριον θά είμαι μακράν σου. ’Αληθώς, Ά δ ελ χ  μου, πολυαγα- 
πηυ,ένη μου Ά δ έλα , παρακάλει τον Θεον να μ.οι δωστ) θάρ
ρος, διότι έχω μεγάλην άνάγκην. Αί δέκα πέντε αύται ημε- 

ραι μοί φαίνονται αίωνιότης.
Πόσον μέ μελαγχολούν βλαι αί τιμαί τών όποιων είμαι 

άντινείμενον ! Πολλοί βέβαια μέ ζηλεύουν διά τό ταξείδι αύτό 
καί δέν ειξεύοουν πόσον δυστυχή μ.έ κάμνει η εύτυχία διά την 

όποιαν μέ φθονοΰν.
— Ύγίαινε, άγαπηχέ μου άγγελε,ύγ ίαινε Άδελα μ ο υ ,  πρό

σεχε την υγείαν σου, σε φιλώ άπό μακοαν τρυφερωτατα. Μη 
κλαίγις· μη μαραίνγς τάς ωραίας σου παρειάς, θ ελ ω  εις τη'> 
επιστροφήν μ,ου νά σέ έπανεύρω άνθηοάν καί παχουλήν.

Ό Βίκτωρ σο >
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ΜΓΘΟΣ Μ Α  Μ ΕΓΑΑΑ ΠΑΙΔΙΑ
; Μακραν, πολυ μακραν, εις το βασίλειον μ,ιάς νύμφης, 
ύπήρχε μέγας καί ωραίος κήπος. Φωτιζόμενος ύπό ήλιου άεί- 
ποτε ακτινοβολου, αντηχιον τά ασματα μ.υριάδων πτηνών, 
ό κήπος ούτος δέν είχε γνωρίσει ούτε βοοχήν, ού'τε καται
γίδα· αίωνίκ άνοιξις έβασίλευεν έκεϊ καί, ποτιζόμενα ύπό 
τής μυροβόλου δρόσου τής αύγής, βαυκαλιζόμενα ύπό τής 
χλιχράς πνοής τοΰ ζέφυρου, τα άνθη, όλα ώραϊα, όλα πλήρη 
νεότητος καί άθωότητος,έμειδίων μετ’ άγάπης εις τάς άκτΐ- 
νας τής μεσημβρίας.

- Και ησαν πολυάριθμα τά άνθη ταΰτα* οί κρίνοι υψωνον 
υπερηφανως τχς κεφαλας των, τά έχ έκρύπτοντο μ.ετριοφρό- 
νω; υπο τό καταπρασινον φυλλοόμά των, τά λευκάνθεμα έπε- 
δεικνυον την αγνότητα των, τά 'αύθάδη λείρια, οί τρυφεροί 
πανσεδες, τα υπεροπτικά ρόδα έστόλιζον διά λαμπρών χρω- 
μ,ατων την σμαραγδινην χλόην. Μεταξύ αύτών εύρίσκετο, 
αγνοώ πώς, μ.ικρον κυανοΰν άνθύλλιον, όπεο έξηφανίζετο έν 
τω μεσω τιον ωραίων συντρόφων του.
; Τωρα βεβαίο)ς θά φαντάζεσθε ότι τά άνθη έκεϊνα ήσαν 
ευτυχή εις τον θελκτικόν αύτόν τόπον, όπου ούδείς θόρυβος, 
ούδεμία πνοή ψυχεοΰ άέοος έτάραττε την γαλήνην καί την 
ήρεμ.ίαν των. Καί δμ.ως δέν είχεν ούτως.

Τα άνθη, βλεπετε, ώς καί οί άνθρωποι έχουσι τάς ιδιο
τροπίας τω\· καί αύτά ¿ός καί εκείνοι, ούδέποτε είνε εύχα- 
ριστημενα άπο την τύχην των. "Επληττον λοιπόν πολύ εις 
τον ώραϊον κήπόν τιον καί δέν έσκέπτοντο παρά πώς νά τον 
έγκαταλείψουν καί νά ύπάγουν μακράν— ποΰ Ούδ’ έκεϊνα 
καθώς έγνούριζον.

Άράγε ό πανούργος, όφιλ 'πχίγμων ζέφυρος, όστις καθ’ 
εκαστην τά έλίκνιζε,τοϊς έ'διδε τον ζωηοόν αύτόν πόθον, την 
τρελλήν αύτήν έπιθυμίαν τοΰ νά φύγωσι πρός τον κόσμον ; 

| Εκείνος τοΐς ωμιλει περί τών όρεων, τών θαλασσών, τών 
μεγάλων δασών · ’Εκείνος τοΐς περιέγραφε τούς λααπρούς 
κήπους, όπου πλήθος άνθρώπων πολυτελώς ένδεδυμένων, πε- 
ριεφερε θωπευτικά βλέμ.ματα επί τών άνθέων  ̂ ’Εκείνος ά- 
μκγε η μάλλον ή μεγάλη φωνή τής γής, περώσα διά μέσου 
τοΰ ύψηλοΰ τείχους, όπεο περιέκλειε τον κήπον, τά έκάθιει 
®ρος εαυτήν ; Δέν γνωρίζω τί νά σάς εΐ'πω, αλλά τό άληθές 
εινε οτι τά άνθη έστενοχωροΰντο έκεϊ, ή δέ καλή νύμφη δέν 
«νεγνωριζε πλέον τόν κήπόν της, δτε έκαμ,νε εις αύτόν τον 

ν συνηθη περίπατόν της.

I  .Ματην ό ήλιος έλαμπε καί τά πτηνά έκελάδουν μάτην 
»άι σταγόνες τής δρόσου ώς μαργαρΐται έστόλιζον τά πέταλά 

των» τίποτε δεν ήδύνατο νά διασκεδάσγι τήν θλ,ΐψίν των. Μό- 
νον °'Λ ειδήσεις, άς ό ζέφυρος τοΐς έφερε έκ μακρυνών μερών, 
κατωρθωνον κάπως νά άνυψώσι τάς μικράς αύτών κεκλιμένας 
«φαλάς.

ϊ  Αλλ ή νύμ.φη ήτο πολύ καλή. Δέν ήδύνατο νά βιάση 
 ̂κανένα να μείνη άκουσίως εις τό βασίλειον της καί παρά τήν 

ΒΜψιν, ήν τή έπροξένει ή σκέψις τοΰ νάποχωρισθή τών άν- 
 ̂ θέων της. τοΐς είπε ήμέραν τινά · ’

. Επειδή είσθε δυστυχή έδώ καί φαίνεσθε ότι ύποφέρετε, 
ρν*χωρηυατε, δέν σάς κρατώ πλέον. Ε ΐπέτε  μ.ου μόνον, α

νόητα μικρά, ποΰ θέλετε νά ύπάγετε ; Θά σάς μεταφέρω 
έκεϊ έπειδή σάς αγαπώ.

—  Έ γ ώ ,  είπε περιχαρώς τό ρόδον, ήθελον νά ανθώ εις 
ενα: εκ. τών ωρκιων εκ,εινων κηττων, οπου τχ  7τλη̂ '/ΐ ττεο’.ττχ- 
τοΰν, νά μέ θαυμάζουν, νά μεθύσκωνται άπό τό άρωαά μου 
και τότε θά ήμουν εύτυχές.

—  Καί έγώ, ύπέλώίβε τό μελαγχολικόν ”ον, ήθελον απε
ναντίας να εύρισκωμαι μακράν τοΰ κόσμου, εις δοοσεοάν κοι
λάδά, οπου δεν θα ερχωντχι ή μονον οι ποιηταί καί οί δυ- 
στυχεΐς, οίτινες άποφεύγουσι τούς ύ ι χ ο ίο υ ς  των, θά κατακλί- 
νωνται πλησίον μου εις την χλόην, θά αίσθάνωνται τό γλυκύ 
αρωμα μου και θα ηδυνω ίσως μίαν τής ζωής των ήυιίρχν.

Ουτω τά απερίσκεπτα άνθη έξεδήλωσχν τό εν μετά τό 
αλλο τούς πόθους καί τά αίσθήματά των.

—  Καί σύ, μικρόν κυανοΰν μου άνθύλλεον, είπε τέλος ή 
νύμφη, τί ζητείς ;

—  Ήθελον, άπεκρίθη εκείνο σκεπτικόν, νά τοποθετηθώ 
έπί τής κορυφής ύψηλοΰ βουνοΰ, όπως τά πάντα βλέπω, τά 
πάντα γνωρίζω, τά πάντα μανθάνω

Καί εκάστου ή εύχή είσηκούσθη.

Εκ τοΰ υψους του τό κυανοΰν άνθύλλιον έβλεπε ποοσε- 
κτικώς την οικουμένην όλην. Διέκρινε μακοόθεν τούς ώοκίους 
συντρόφους του καί τό λυπηρόν θέαμα, δπερ παρουσιάζετο 
συχνότατα εις τούς. οφθαλμούς του, έκαμ,νε νά σκιρτ^ εξ όδύ 
νης ή μικρά του καρδία. (διότι καί τά άνθη έχουν καρδίαν 
αν καί τοΰτο δέν εύρίσκεται εις τά βιβλία).

Ποσάκις ήδη δέν είδεν άνθρώπους, έλκυομένους άπό τό 
κάλλος τών συντρόφοιν τοΰ παρελθόντος βίου του, νά τεί
νουν τάς χεΐρας πρός τά εύ'πιστα άνθη καί όμοιοι πρός παι
διά άπληστα καί ασυνείδητα νά κράζουν μ ετά  πάθους- «"Ω 
εκείνο το θελω1 εκείνο μ,όνον θά μέ καταστήση εύτυχή». 
Αλλ οσον διά να λαβουν τόν κόπον νά εξετάσουν πλειότερον 

και να ζητησουν να μάθουν άν έκτος τής άνθηοότητος καί 
τής καλλονής το άπειρον άνθύλλιον εχει καί ψυχήν άδελφήν 
τής ίδικής των, ώ αύτό ούδέποτε τό έσκέφθησαν.

Και το δυστυχές μικρόν, πιστεΰον εις τόν θαυμασμόν τοον, 
εις τάς ύποσχέσεις των έστρεφετο πλήρες χαράς πρός τό μ έ 
ρος των καί ανεδιδε δι αύτούς τό γΰυκύτερον θέλγητρόν του. 
’Εκείνοι τό έδρεπον, τό ώσφραίνοντο πεοιπαθώς καί εις μίαν 
στιγμήν τό άπελάμ.βανον δλον· είτα άφοΰ τό έξήντλουν, έ π ι 
ναν τό άρωμ.ά του, τό έμ.άραιναν προώρως, τό έροιπταν μ.ετά 
περιφρονήσεως, μ ετ ’ οργής μάλιστα.

—  Δεν είνε τοΰτο, όπερ θά μ.οί φέρη τήν εύτυχίαν, έλεγαν 
ε’πειτα όλα τκ  άνθη ομοιάζουν, όλα είνε ψευδή, όλα μ ά 
ταια» - Καί τό άνθος συντριφθέν εις τήν άνοιξιν τοΰ βίου του 
καί έγκαταλειφθέν κατόπιν, έμαραίνετο καί άπέθνησκεν εις 
τήν γήν, ένω ό άνθρωπος έξηκολούθει τόν δρόμον του, άνευ 
μ.ετανοίας, άνευ έλέγχου, βαδίζων πρός άλλα άνθη, μετα- 
βαίνων άπό τά κρίνα είς τά ρόδκ, άπό τά ί'α εις τούς παν
σέδες.

— Δυστυχείς εύαπάτητοι άδελφοί μου! πτωχά συντετριμ.- 
μενα όντα ! άνεφωνει όδυνηρώς τό μ.ικρον κυανοΰν άνθος· καί 
ποσάκις έπεθύμει νά κοάξη πρός αύτά !

Δυσπιστεΐτε, δυσπιστεΐτε, άδελφοί μου, μή σπαταλάτε 
ούτε τό άρωμα, ούτε τήν ωραιότητά σας. ’Εγωιστής κα
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ύψηλόφρων ο άνθρωπος σας θεωρεί ώς\όσαον παροδικόν της 
ζωης του, καί δι’ όδοΰ έβπαρ{ΐένης Χιά των νεαρών πετάλων 
*χς των τότω προώρως άποτπασθέντων'θά βαδίσϊ) προς 
άλλα θύρ.ατα». Ναι' πολλά/,'.ς ήθελε νά τοϊς όμιλητη ού'τω, 
πλην ή φωνη του ητο αδύνατος-'άλλα καί Ιβχυροτάτη άν 

•Τίτο, άράγε -^θελον την^άκούσει, ή'θελον την άκροασθη;
Καί αί ηυ,έραι παρηρχοντο το δέ κυανοϋν άνθύλλιον εζη 

ήσύχως επί του βουνοΰ του- ηρευ.ον καί γαληνιαΐον ητθάνετο 
εαυτό έν άσφκλεία πληρει Έ π ίστευε  (/.άλιστα^οτι δεν θά ηδύ- 
ναντο νά τό ΐ'δωσι τόσον ριακοάν,'καί!ένόμ.ιζεν εαυτό πάρα 
πολύ μικρόν, οπως έλκύστι τά βλέμματα. οπως διεγείργ] 

επιθυμίας.
Εντούτοις πρόκαν τινά άνοΐγον την κυανήν στεφάνην του, 

κατεληφθη υπό αγωνίας. Ό χ ι  μακράν του άνηρ τις εστέ-  
κετο όρθιος. Έφαίνετο βυθισμένος εις σκέψεις βαθείας, ά 
νηοχετο βραδέως με τους οφθαλμούς επί του εδάφους προση
λωμένους, απομακρυνόμενος του κόσμου όν ειχε πολύ γνω
ρ ί ζ ε ι ,  Είχεν απολαύσει πολλά,πολλά ανθη,και βεβαουμενος,
κουρασμένος, έζητει, ίσως χωρίς νά τό γνωρίζνι μίαν είσέτι 

ήδονην, νέαν, άδοκίμαστον.
Αίφνης διέκρινε τό κυανοϋν μας ανθυλλιον και εξεπλαγη.

 Όποιον παράδοξον άνθος! ανεκραξεν, ουδεποτε^ειδον ουτε
ηγάπησα παρόμοιον Έάν τό ε'δρεπον!— ύπό τό άπϋηστον 
αυτό βλέμμα τό πλήρες επιθυμίας τό δυστυχές μικρόν 

έρρίγνσε· καί αυτό νά συμμερισθν) την τύχην των άλ
λων! καί αυτό καθώς έκεϊνα νά συντριβγ,νά μαρανθεί καί νά 
άπορρ φθγ μετά περιφρονησεως ως ψευδές καί μάταιον ! . . . 
Ό χ ι  δεν είνε δυνατόν τοϋτο, ¿στέναξε,ενώ έβλεπε την χεϊοα 
εκεί ου νά τείνηται πρός τόν εύθραυστον μίσχον του.

’Αλλά τότε η νύμφη, ητις είχεν ακολουθήσει, χωρίς νά 
έπεμβγ, την τύχην τών πτωχών της άνθεοιν, έλυπηθη την 
τόσην αδυναμίαν, την τόσην άδικον οδύνην.

— Θέλεις νά μείνης ελεύθερον,δυστυχές μου μικρόν; ειπεν- 

λοιπόν θά σέ σώσω έστω καί άν ή σωτηρία σου πληρωθγί μέ 
την ζωην σου. Καί αίφνιδίως τότε σφοδρά καταιγίς τό ά 

πέσπασε καί τό παρέσυρε εις την άβυσσον.
Έκριζωθέν ύπό τ·ης θυέλλης, παοαφερθέν τό άνθος άπέ- 

θνησκε βραδέως, ένω ό άνθρωπος, δν ή καταιγίς δέν είχεν 
έγγίσει, κατέβαινε ησύχως την άλλην πλευράν του βουνού 

ζητών ακόμη άλλα άνθη, άλλας τεοψεις.
' Έ σ κ έπ τετο  ακόμη τό μικρόν κυανοϋν άνθος ; Τό έσκέ- 

πτετο ώς παιδίον στερηθέν τού παιγνιδιού του ; Ή  ψυχή 
αληθώς προσειλκύσθη από τό παράδοξον άνθύλλιον; Ή  διή- 

γησις δέν μας το λεγει.
Τις λοιπόν θά δυνηθγ ποτε νά μάς τό εί'πγ,;

( Έ κ  του Γαλλικού) Κρυαταλλία. Λ ασκαλοπ ούλου Χρυοοβέργ·«,

μέ τά άλλα συγκρατούμενα— τ£ς οίόε πώς— άπ’ ¿πίσω δέν πηγαίνει καλά εις 
κανέν προ'σωπον. ’Έπειτα όσον ίπιμελώς και άν κτενισθη τκ·, μέ τά νάον αυτό 
κτένισμα φαίνεται ώς αχτένιστος.

Τό βέβαιον είναι ότι ό συρμός αυτός είναι συνέπεια τών όψηλώνπεριλαιμίων, 
τά οποία εν ω πέρυσιν άνψρχοντο μονον μέχρι τών ώτων, φαίνονται τωρα 
διατεθειμένα νά σκεπάσουν ολόκληρον τέ\ν κεφαλήν Ικ τών κάτω προς τά άνω.

Φυσικόν λοιπόν είναι άφοϋ τά εξαρτήματα τών φορεμάτων θά σκεπάσουν 
την κεφαλήν, οί πιλοε νά Ικτοπισθοΰν, νά κλίνουν πρός τά εμπρός, ώστε 
νά καλύπτουν σχεδόν τους οφθαλμούς και διά να διακρίνωνται απο τα φορέ
ματα νά υψώνωνται και αυτοί εις βαθμόν, ώστε νά υπάρχω κίνδυνος μήπως 
όπερβοϋν κατά τό ϋψος και αυτούς έ'τι τούς ανδρικούς.

Ό  πίλος σχήματος άμαζόνος, τόν όποΤον ή Αΰτοκράτειρα Ευγενία εΤχεν 
άλλοτε εισαγάγει εις Παρισίους, επανήλθε καί πάλιν επί του τάπητος, αλλά 
πολύ ασχημότερος από τότε,διότι τά ίίψος τής καλόττας του ’έχειτό σχήμα ακρι
βώς ανδρικού ύψηλοϋ πίλου. Καί ό Θεός είξεύρει,έάν αί καπνοδόχοι αΰταί δΓ 
ών οί κύριοι τιμοΰν τάς επισήμους Ιορτάς, είναι εύ'μορφον κάλυμμα διά κεφα- 

λάς λογικών ό'ννων
Τά καπέλλα αύτά στολίζονται μέ πολλά πτερά, ιδίως παραδείσια καί πρός 

τά Ιμπρός καί πρός τά όπίσω καί πρός τά πλάγια. Τέλος τά πτερά βασιλεύ
ουν. Καί ύπό τόν πίλον αυτόν τά μαλλιά αναδιπλωμένα επί τών ώτων πολό 
χαμηλά, βυθιζόμενα, χανόμενα εις τά βάθος περιλαίμιου Ικ πλουσίου γου

ναρικού.
Λέν εΐξεύρω άν ή περιγραφή αυτή είναι αρκετά σαφής, ωστε νά δυναταί τις 

νά φαντασθή μέ τί θά όμοιάζουν φέτος αί διστυχισμέναι κεφαλαί μας.
Διά τάςνεάνιδας καί τάς νέας γυναίκας μένει ώς ύποφερτάν οπως δήποτεί 

σχήμα Ικ καστοριού όψηλόν μέν, αλλά στενόν καί μέ γύρον στρογγυλόν στο
λισμένου μόνον μέ τρεις βελουδίνας ταινίας, τήν μίαν πίπτουσαν επί τής άλλης.

Τά κλειστά καπελάκια πλατύνουν καί πλατύνουν όλονέν, καί φορτόνοντα 
μέ άνθη, μέ ταινίας, μέ πτερά, εις τά όποια βασιλεύει σκανδαλώδης ποικιλία 
ζωηρών κατά πλεΐστον χρωμάτων.Καί μεταξύ όλων αυτών τών τερατούργημά, 
των του συρμοϋ, ού'τε αί μεσήλικες, ού'τε αί γραΐαι κυρίαι ευρίσκουν τι ύπο- 
φερτόν διά τά μαραμμένα ή τά ύπερτραφή πρόσωπά των.

Φ ιλ ό κ α λ ο ς

Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Σ  Κ Ο ΣΜ Ο Σ
Τ ί άσχημοι συρμοί οί έφετεινοί. Καί πόσον εϋ'μορφος, γαρίεσσα, υψηλή, | 

λεπτή πρέπει νά είναι ή γυνή διά νά αντιμετώπιση άκινδύνως τούς τόσους 
παραλογισμούς τής εποχής. Τό εύχάριστον είναι ότι καμμία από όλας ήμας 
δέν πιστεύει^όν καθρέπτην της καί κατά συνέπειαν δέν εννοεί ποσον γελοίαν 
■ζην κάμνουν δλο'. αυτοί οι νεοι συρμοί.

Άποφασισμέναι νά άπαγγείλωμεν τό κατηγορητήριου του συρμοϋ, δέν ε’ι- 
ξεύρομεν αληθώς από ποϋ νά άρχίσωμεν. Ή  κεφαλή είναι βεβαίως το πρώ
τον πράγμα, τά όποιον ύποπίπτει εις τήν άντίληψίν μας καί κατά τής οποίας 

συρμός Ιπέπεσεν άνιλεής. Τό κτένισμα μέ τά μαλλιά Ιπι τής κορυφής καί

ΔΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ
Ή  ’Ιωάννα καί ό Μώψ είναι δύο παλαιοί φίλοι. Η 

’Ιωάννα είναι έν χαριτωμένο κοριτσάκι και ο Μωψ εις π ι
στός καί άφωσιωμένος σκύλλος. ’Ανήκουν εις τήν αύτήν κοι
νωνικήν τάξιν. Είναι καί οί δύο γεννημένοι καί άναθρεμμέ- 
νοι εις τούς αγρούς καί δι αύτο είναι τοσον οικείοι και τοσον 
αγαπημένοι. Δεν είξευρουν ουτε οι ίδιοι απο ποτε γνωρίζει ο 
εις τον άλλον, άλλ’ ούτε αισθάνονται την επιθυμίαν καί τήν 
ανάγκην νά το μ.άθουν. Πιστεύουν ομως οτι γνωρίζονται αφο- 
του ύπάοχουν, άπό τήν αρχήν του κόσμου' διότι ουτε εκείνη, 
ούτε ό Μώψ φαντάζεται δτι ό κόσμος ύπηοχε πριν νά γεννη
θούν αυτοί. Ό  κόσμος ώς τον βλέπουν μέ τά αθώα καί καλα 
ματάκια των είναι νέος, άπλοϋς, αφελής ώς αύτοί. Καί εις 
τύ ώοαιότερον καί έπιφανέστερον μέρος τοϋ κόσμου αύτοϋ, η 
’Ιωάννα βλέπει τύν Μώψ καί ό Μώψ βλέπει τήν ’Ιωάνναν.

Ό  Μώψ είναι πολύ υψηλότερος καί πολύ δυνατώτερος άπό 
τήν ’Ιωάνναν Ό τ α ν  θέτγ τά έμ.προσθινά πόδια του εις τους 
ώμους της μικρας, τήν πεονα κατά μίαν κεφαλήν. Θά ήμπο- 
ροϋσε νά τήν φάγγ ολόκληρον· τόσον μεγάλο είναι το στόμ* 
του. Ά λ λ ’ αισθάνεται ό καλός Μώψ, δτι ψυχή τρυφερά ζωο
γονεί το λεπτοφυές έκεϊνο σωματκκι, το οποίον καθιστά πο
λύτιμον. Τήν άγαπα λοιπόν καί τήν θαυμάζει. Ά λ λ α  και *1 
’Ιωάννα επίσης ευρίσκει τύν Μώψ θαυμάσιον.Είξεύρει δτι είναι 
δυνατός καί ώς γυνή θαυμάζει τήν δύναμίν του. Παρατη
ρεί οτι ό Μώψ εννοεί πολλά μυστήρια της φύσεως, τά όποια 
αυτή άγνοει καί δτι το σκΛτεινύν πνεύμα της γης ούδέν κρύ
πτει άπο τούς όφθαλμ.ούς του. Τύν βλεπει ω; γίγαντα με 
γάλον, άλλά σταθερόν πάντοτε καί γλυκύν. Τά μάτια του
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τν5ς ομιλούν τόσον συχνά καί όταν ό Μώψ λυπηται καί δταν 
χαίρεται ή φίλη του βλέπει εις τύ σοβαρόν καί εκφραστικόν 
πρόσωπόν του τήν χαράν καί τήν λύπην του. Καί ή ’Ιωάννα 
¿γαπ^ καί ευλαβείται τόν Μώψ, ώς εις τούς παλαιούς χρό
νους οί άνθρωποι ηύλαβοϋντο τούς δασύτριχας θεούς τών 
άγρών

Μ ικ ρ * Ευγγραφής

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ή  d o ix ia a a  των Ά θηνω ν. Τό μετά τόσης ανυπομονη

σίας αναμενόμενον τοϋτο έ'ργον του κ· Κλ Ραγκαβ-η διδά

σκεται τέλος άπύ της παρελθούσης Κυριακής, άναβιβασθέν 
άπό τής σκηνής τοϋ Μεγάλου Θεάτρου Αθηνών.

ΉβΔούκισσα τών Αθηνών»απεικονίζει πιστώς καί έν πε
ρισσή μεγαλοπρεπεία τόν επίσημον βίον καί τάς μεγάλας πο
λιτικής καί θρησκευτικής τελετάζ τών ’Αθηνών επί τής επο
χής τής Φραγκοκρατίας. Είναι μία εΐκών τοϋ τότε Έ λ λ η -  
νικοΰ καί φραγκικοΰ βίου, άξία πολλής ρ.ελέτης είναι ωραία 
σελίς, έν γ περιπλέκεται ιστορικόν τ ι  τών χρόνων εκείνων 
έπεισόδιον, παραλλαγεν καί τροποποιηθέν '{να άποτελέστ) ύπό- 
θεσιν δραματικήν.
' Ουδέποτε τό Ελληνικόν θέατρον είδε τοιοϋτον πλοΰτον 
εικόνων, τοιαύτην πολυτέλειαν σκηνικήν, τοιαύτην χρωμά
των καί σχημάτων γραφικότητα, έν μια λέξει ουδέποτε πα- 
φέλοεσις μεγαλοπρεπεστέρα καί φανταστικωτέρα, ούτε εις 
κύτάς άκόμη τάς πραγματικής έορτάς έγένετο πρό τών όμ- 
μάτων τών θεατών.

Έάν ό κ. 'Ραγκαβής ¿γνώριζε περισσότερον τό κοινόν τών 
’Αθηνών θά π?ριέκοπτε πολλά μέρη έκ τοϋ έ'ογου του, ίνα 
διά τής γοργοτέρας διεξαγωγής καί ή δρασις καταστή κα- 
ταφχνεστέρα καί τό έ'ργον έκτιμηθή καλλίτερον. 
g  Όπως δήποτε ή «Δούκισσα τών ’Αθηνών» συνήθροισε πο-

31 L E O N  T I N S E A U  31

ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΣΤΟΜΑ
*

—  Μητ^ρ μου, είπε χαμηλοφώνακ, ελθετε μετ’ εμού.
* Η Ρουμανις εσπευσε νά υποοιηρίξτ)  ̂ τήν θυγατέρα της, καί δταν ευρεθησαν 
{̂ ονας, ή Ευγενία διηυθυνθη, σε^ρουτα νυν τήν μητέρα της ποδς τήν θύραν 
•ου δωματίου του Γοδεφρουά, ήτις σπανίω; ήνοίγετο, άφότου εξήλθεν Ικεΐ- 
0εν "ό φέρετρον Ικείνου.

— Ενθυμεΐσθε τόν θάνατον του δυστυχους Ά ντω  ίου ; ήρώτησε φρικιώσα 
μητε'ρα της άμα ώ ; είσήλθον. Εί/ιν έπίσης τήν ημέραν εκείνην κηλΐδα

μελάνης, επί του δακτύλου, ώ ; Ικείνην ήν είδον προ μικρού. Εί/ε λοιπόν 
Τράψει ;

Βεβαίως, άπήντησεν ή Μάρτσκα, ής τά βλέφαρα σπασμωδικώς Ικινη'-
θϊ)οαν. Ά λλ’ εις τί τοΰτο δύναται ν ά ..................

—- Έπεθυ μουν νά μάθω τί έγραψεν, είπε διακδψασα αυΓήν ή Ευγενία.
Δεν γνωρίζω, άπήντησε φυσικώτατα ή Ρουμανίς, άλλά ; υποθέτω τούτο. . 

- Πως υποθέτετε ; άφου ήοθε πλησίον του δταν έγραψε τάς τελόυταίας 
ΤΡαμμας του ; οφείλετε νά γνωρίζητε, τί έγραψε.

ί Τήν σπγ,υόν ίκείνην η χυρία Σωβάλ ώφειλε νά λάβΐ) σοβαράν άπόφασιν, 
ω ι κθιβτά/.τως στρεφυριίνη πρό; τήν θυγατίρχ τη; :

Ιδού τί συνέβη, είπε. Μίαν ώραν πρό τοϋ τέλους του, ό σύζυγός σου 
•«ζήτησε νά ”δη τόν συμβολαιογράφον τοϋ Π ώ, και άπέστειλε πρός αύτόν τόν

λύν, πολύν κόσμον, εκτιμώντα τόν συγγραφέα καί συρρεύ- 
σαντα έκε~, ινα χειροκροτήστ) τό έ'ργον του.

Ή  ύπόκοισις ύπήοξεν οσον ήτο δυνατόν νά είναι καλή, 
λαμβανομένης ύπ’ δψιν τής μορφωσεως τών ηθοποιών μ.ας, 

έκ τών οποίων μάλιστα πϋήν τής κ. Παρασκευοπούλου έ'λει- 
παν οί καλλίτεροι.

θ ία σ α ς  ΤΤαντοΆού.Ιου ’Εξακολουθεί νά σκορπά γέλωτα 
καί χαράν ό άμ.ίμητος Παντόπουλος, τόν όποιον τόσον είχον 
επιθυμήσει αί Άθήναι καί τόσον χειροκροτοΰν καθ’ εσπέραν 
άλλοτε ώς Μπάρμπα Λινάρδον, άλλοτε ώς Γέοω-Νικόλαν καί 
άλλοτε ώς Καπετάν Γιακουμ,ήν. Είναι καί θά είναι πάντοτε 
ό Παντόπουλος, προωρισμένος νά φαιδρύνή δ ιά τή ;  τέχνης του 
τάς πολύ μ,ονοτόνους καί πολύ πληκτικάς ώρας τής Α θ η 
ναϊκής ζωής.

Β ΙΒ Λ ΙΑ  ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
Τ ό βοβλίον τώ ν  γονέω ν. Τοιουτον τίτλον φέρει μεταφρασθέν έκ του Γερ

μανικού καί δημοσιευθέν πρό πολλοΰ ήδη παρά του κ. Χαρίση Πουλ.ίου, βι- 
βλίον έν ω εκτίθενται λεπτομερώς όδηγίαι πρός τούς γονείς περί τής κατ’ οί
κον αγωγής τών τέκνων των.

"Αν καί παλαιόν τό έργον, ενέ/ει ομως χρησιμωτάτας οδηγίας καί διά 
τούτο τό συνιστώμεν εις τούς κ. κ. συνδρομητας καί τάς συνδρομητρία; μας. 
Τιμαται δρ. 8.

Τϋ ρ α ι Σ χ ο λ ή ς. Παρά τού κ. Άναστ. Μάνου Ιξεδόθη έν Βάρνη ύπό τόν 
άνωτέρω τίτλον συλλογή διαφόρων διηγημάτίων. Τό έργον τιμαται 1.50 φρ.

[Ικ ίδ εία . *Τπό τόν τίτλον τούτον ήργισεν έκδιδόμενον Περιοδικόν, προω- 
ρισμένον μεγάλας νά παράσχη έκδουλεύσεις εις τον διδασκαλικόν κόσμον. Θά 
παρακολουθή τά σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα καί θά προπαρασκευάζη 
καταλλήλως τόν διδάσκαλον διά τό έργον του. Συνδρομή δρ. 8 διά τήν Ε λ 
λάδα καί 8 φρ. χρ.^διά τό έξωτερικόν.

Ρ α Πτ ΡΙΛ . φορεμάτων, τελειοποιηθεΐσα παρά τή κ. Dessegne, ζητεϊ έρ- 
γασίαν εις οί^ογενείας. Συνιστατα θερμώς καί παρ1 ημών. Πληροφορίαι εις το 
γραφεΐον μας.

Κ Υ Ρ ΙΑ  καλή, έ/ουσα άρίσια; συστάσεις ζητεΐ θέσιν υίκονόλου. *II διεύ- 
θυνσις εις τό γραφεΐον μας.

κόμητα μετ’ έπιστολής.Φαίνεται δτι μετενόει διχ τήν δριμύτητα τών διαθέσεων 
του,^καί^έπιθυμει νάλλάξη αυτάς. Δυστυχώ; μετ’ ολίγον έςέ?τνευσεν, ενθυμεί
σαι, ώστε πιθανόν είναι δτι έμελανώθη γράψα; τήν Ιπιστολήν εκείνην.

Ή  Ευγενία έσκέπτετο στηρίζουσχ διά τών χειρών τήν κεφαλήν της. *Ε - 
πανέβλεπε τόν σύζυγόν της, άσθμαίνοντα επί τοΟ προσκεφχλαίου· ήκουσε τού; 
τελευταίους λόγους οϋ; είχεν ειπει πρός αυτήν, δΤ.ε :όν ήοώτησε πώς έκηλί- 
δωσΥτόν δάκτυλόν του '. «’Έκαμα^τήν κηλΐδα τχύτην δίδω ί  τήν ύσεάτην τής 
στοργής μου ένδειξιν πρός έκείνους τούς οποίους αγαπώ». Πιθχνη ή:ο ή παρά 
τής|μητρός της διδομένη έξήγησις, χλλ * έν τού:οις είχον και σημασίαν οί τε
λευταίοι εκείνοι λόγοι* καί παοέμενεν οΰτω όδυνηοώς περί®ροντις.

—  Ήννόησας ; ήρώτησην ή μήτηρ της.
Ή  Ευγενία άνήγειρε τήν κεφαλήν καί άπήντησε βραδέως, μέ τούς οφθαλ

μού; προσηλωμένους επί τής κλίνης, ώσ·ί ύπήοχεν ¥ τι επ’ αυτή; τό άπαίσιον 
σχήμα τού σώματος.

— Ναί, ένόησα έν πράγμα, ότι ό νεκρό; μοί παραγγέλλει να μή υπο
γράψω.

—  Πώς ! άνέκραξιν ή μήτηρ, άνορθουμένη, δίν θά υπογράψης ; t
—  "Οχι σήμερον, όχι τόσον ταχέως, ού'τε έν τή οικία ταύτη. Ποάττομεν 

ιεροσυλίαν, ύπογράφοντες Ιδώ δπου άπέθανε δεύτερον γαμήλιον συμβόλαιον. 
’Άλλως τε είμαι βαθέως τεταραγμένη . . . θέλω ν’ αναχωρήσω, καί δεν θά 
κοιμηθώ πλέον εις τόν οίκον τούτον 1

—  Καί ό πρίγκηψ ;
—  Είπατε αυτώ δτι επιθυμώ νά ιφ ομιλήσω, άλλ' όχι εις τό δωμάτιον 

τούτο.
Μετά τέταρτον ώρας, ό πρίγκηψ Κ?μενέφ εγκατέλειπε τήν μνηστήν του, 

διιυθυνόμενος εις Βιαρίτζ, χαταπεπονημένος. Κλεισθείς δέ έν τώ καπνιστη- 
ρίω αυτού έψιθύρισεν : 'Ο διάβολ̂ ος νά μέ πάρη, Ιαν εννοώ τι εκ τών συμ - 
βαινόντων. Ά λλην αναβολήν μού Ιζήτησε τριών μηνών εγώ έθεώρουν τας 
Ρωσσΐδας ίδιοτρόπους !
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Γ Υ Ν Α ΙΚ Ο Σ
Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ι ' E J-h /r ló cc ,

’Γξεδόθη και τό R'. τεΟχος της Ιστορίας της Γυναι-  

κός. Έ ν  αύτψ συνεχίζεται ή δρασις της γυναίκας τοΟ 

Σουλίου και περιγράφεται έκτενώς b χορός των έξή-  

κοντα ήρωϊ'δων, έφαμίλλους των όποιων δεν εχει ούδα- 

μοΟ τοΟ κόσμου νά έπιδείξη ή Ισ τ ο ρ ία  τη ς  Γννα εκ ός. 

Δημοσιεύονται αί βιογραψίαι της ώραίας κόρης τοΟ Νότη  

Μπότσαρη και της αδελφής αύτου Ε λ έ ν η ς ,  της Ζωής 

Φώτου Τζα βέλλα , της συζύγου τοΟ Γεωργίου Τ ζα -  

βέλλα, της Χρυσούλας Μάρκου Μπότσαρη, και συμ -  

πληροΟται τό κεφάλαιον των Σουλιωτίδων γυναικών μέ 

συγκριτικήν μελέτην αυτών έν σχέσει πρός τάς άλλας  

ήρωΐδας τοΟ κόσμου.
Τάς Σουλιώτιδας διαδέχονται αί γυναίκες τής Πάρ· 

γας καί μ ε τ ’ αύτάς αί γυναίκες τής ’Ηπείρου ύπό τον 

Ά λ ή ν  Πασσάν. Περιγράφεται τό δραματικόν έπεισό- 

διον τής Φροσύνης μετά τών δέκα εξ Έ λλ η ν ίδ ω ν  αί'τι- 

νες ύπέστησαν τον οδυνηρόν' θάνατον τοΟ άποπνιγμοϋ 

εις την λίμνην τών Ίωαννίνων, καί ό βίος καί δ θάνα

τος τής Δέσπ ος Λιακατά.

Δυστυχώς ούδεμία είκών σώζεται τών γυναικών ων 

οί βίοι έδημοσιεύθησαν ήδη, διότι ούτε αί μεγαλουργή-  

σασαι Σουλιώτιδες, ούτε αί γυναίκες τής Η πείρου αί 

άναγκαζόμεναι νά κρύπτωσι τά πρόσωπα άπό τών β λ εμ 

μάτων τοΟ έχθροΟ έσκέφθησαν ά λ λ ’ ούτε ειχον ίσως τά  

μέσα νά διαιωνίσουν τάς μορφάς των δι’ εικόνων.

Αί έπιθυμοΟσαι νά λαμβάνωσι τακτικώς τά έκδιδό- 

μενα τεύχη  τής Ισ το ρ ία ς  τ η ς  Γνν α ικ ο ς  παρακαλοΟνται

Την Ιπαύριον επιστολή τής μητρός Σωβά) , απέόωκεν αύτω σχετικήν ηρεμίαν.
(«Άναχωρουμεν;— έλεγε μετά μίαν ώραν διά ΓΙαρισίους, διότι ίάν ή θυγά- 

»τηρ μου ^μενεν είσέτι εις Πομευρας θά Ιτρελλαίνετο. Λέγει οτι ειόε τό 
»φάντασμα του Γοδεφρουά. Τά τοιαυτα γνωρίζετε ότι συμβαίνουν Ινίοτε^ 
»αλλά Οά'παρέλθουν προσεχώς, καί τότε Οά σάς ειδοποιήσω αμέσως. Όταν 
»τό υπερφυσικόν άναμιχ6ή εις τόν βίον του ανθρώπου, καθίστησιν αυτόν εξαλ- 
»λον. Χαίρετε πρίγκηψ».

Ό λ α  βαίνουν θαυμασίως, έσκέπτετο ό Κεμενέφ, ε’κτός του φαντάσματος 
όπερ ’έλειπεν άπό τό πρόγραμμα. Τό νά υπερασπίζηταί τις ο,τι του ανήκε1 
άπό τους ζώντας, είναι ή'δη βαρυ καθήκον διά τόν σύζυγον γυναικός ωραίας 
και νέας,αλλά νά τήν υπερασπίζηταί κατά τών νεκρών, θά είναι άνώτερον τών 
δυνάμεων μου.

X X V III

Τήν πρώτην Κυριακήν τής είς ΙΙαρισίους άφίξεως τών δύο γυναικών, ό διά
κονος τής εκκλησίας του ‘Αγίου Αυγουστίνου παρεχώρησε τήν ημέραν εκεί
νην τήν Ιπι του άμβωνος θέσιν του είς τόν κληρικόν, όστις τό πρώτον ήδη 
Ιφαίνετο. ΤΗτο Ιερευς υψηλοΰ αναστήματος, λευκοπώγων και ωραίος. Έφό- 
ρει φελόνην σκιερού χρώματος και περι τόν λαιμόν πορφύραν ταινίαν άφ’ ής 
έκρέματο χρυσούς σταυρός.

Συμπαθής περιέργεια έξηγέρθη μεταςυ τών πιστών, επι τή θέα τού αγνώ
στου) τούτου]*κατηχητού, ούτινος ή κεφαλή ήόύνατο νά χρησιμεύση ως τύπος 
είς ζωγράφον άλλ’ ότε ό γέρων ηνοιξε τό στόμα* όταν άνήγγειλε τό θέμα 
τής βραχείας^.διδασκαλίας του, νεαρά γυνή, β;6υθισμένη είς βαθεΐαν ρέμβην, 
ερρίγησε και 'άνύψωοεν αίφνιδ.ως τούς οφθαλμούς προς αυτόν. Συγκίνησις τήν 
κατέλαβεν|άρρητος, και Ιλησμόνησε τά περι αυτήν, ινα ακολουθήση τόν ιερέα 
είς τάς μακρυνάς χώρας ας' άφελώς περιέγραφεν : Αί ίεραί άποστολαί εν Α λ 
γερία : ιδού αί πλήξασαι τήν Ευγενίαν λέξεις και κατέτρωγε διά τού βλέμ-

νά έπιστρέψουν τάς άποσταλείσας αγγελίας μετά τοΟ 

αντιτίμου εξ τουλάχιστον τευχώ ν, έχουσαι ύπ’ οψιν 

δ ci διά τά έξ ταΟτα τεύχη  θά προπληρόνωνται μόνον 

5  δρ. είς τήν Τ λ λ ά δ α  καί 5  <ρρ. χρ. είς το έξωτερικόν.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
‘ Η δεσποινίς M a rtle  de M aillard έκαμε καί πάλιν έναρξιν των μάθημά- 

των της ζωγραφικής χαί αγγειοπλαστικής εις τήν Ιπι τής οδού Κολοχοτρώνη 
άρ. 7 οικίαν της. Δέχεται'χα'ψπαραδόσεις παρά ταΐς οϊχογενείαις.

Τό Ιξοχον καλλιτεχνικόν τάλαντον τής δος-de Maillerd έχει Ιχτιμηθή 
αρκετά παρα τής Άθηναϊχής κοινωνίας, ώστε νά μή όπάρχη άνάγχη ιδιαιτέρων 
περι αυτής συστάσεων.

Υ Δ Ω Ρ  Μ Ε Λ 1 Σ Ζ Η Σ  D E S  C A R M E S

’Άνθη μελισσοχόρτου προσφάτως αυλλε^θέντα * ¡ 2  χο λοΰ Μελισσοβότανον 
40 γραμμάρια Κορυφαι άγ(ελιχής 20 Σχολύμους 40 Ψύχα μοσχοχαρύου 20 
Κανέλλα ψιλή 10 Γαρύφαλλα 10 Άνθη λαβάντας 3 Γλυχάνισον 3 Συνά- 
νισον 3 Κορίανδρον 3 "Τσσωπον, μαντζουράναν, θύμον, δενδρολίβανον άνά 
3 γραμμ. έπίσης.

Ό λ α  καλώς καθαρισμένα, κοπανισμένα, νά ριφθοΰν Ιντός τεσσάρων λίτρων 
σπίρτου άναλελυμένου διά μιας λίτρας ποσίμου ύδατος.

Παρακαλουνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί κα 
Ουστεροϋσαι μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς των νά σπεύ- 
σουν επ ί τέ ΐό ν ς  νά άποστείλουν αύτάς. Τήν αυτήν πα-  
ράκλησιν άπευθύνομεν καί πρός τάς κ. άνταποκριτρίας 
ως καί πρός τούς κ. άνταποκριτάς μας νά έπισπεύσουν 
τήν εΐ'σπραξιν καί αποστολήν τών καθυστερουμένων, 
διότι ή άταξία αυτή τών εισπράξεων καταντά άνυπό- 
φορος

Ε Λ Ε Ν Η  Γ Ο Ρ Τ Υ Ν Ι Ο Υ  (πρώην Πετρή)
Μ Ο Δ Ι Σ Τ Α

Κομψότης,^χαλαισθησία, στερεότης xaij εύθηνία άνεπ/δεχτο; συναγωνισμού 
είναι οί τίτλοι τής χ. Γορτυνίου.  ̂ , ,

Είς τό έπί τής οδού Λυχαβητού άριθ. 11 κατάστημά της θά εύρωσιν αί 
άναγνώστριαί μας τήν χ. Γορτυνίου, ής ή περι τό χόπτειν τέχνη φημίζεται ώς 
αί φιλόκαλοι χαί καλαίσθητοι Κυρίαιχαί δεσποινίδες πελάτιδέςτης μετ' ενθου
σιασμού ομολογούν.

Δέχεται παραγγελίας και έχ τών ’Επαρχιών.

ματο; τόν άχάματον εκείνον Ευαγγελιστήν, ούτινος ο ζήλος, ισχυρότερος του 
γήρατος, ήρχετο Ιν Γαλλία έτιζητών τήν αρωγήν τών πιστών, δι’ έκείνους, 
ο'ύς άπεχάλει «άτυχή τέκνα του». Ό τ ε  δε ό ίερευς χατήλθε τού άμβωνος 
χαί έτεινε ταπεινώς τήν χεΐρα πρός τούς παρευρισχομένους, ή νεαρά γυνή έρ- 
ριψεν Ιπί τού βαλαντίου τόν χρυσοΰν κρίκον όν έφερεν επι τού καρπού της 
χειρός, μετά τού Ιπισχεπτηρίου αυτής :

— Εύαρεστηθήτε, ¿ψιθύρισε, νά μοί έπαναφέρητε έν τώ οΐχφ μου τό κόσμη
μα τούτο, θά τό εξαγοράσω άντί ποσού άνωτέρου τής άξια; του.

ΑΓ όλης τής ημέρας οέν ήδυνήθη νά άποσπάση τήν διάνοιαν της άπό τού 
Πατρικίου 'Ο — Φάρελ· ποσάχις είς τάς έπιστολάς του άνέοερε περί τού μο
νού αύτου φίλου, Ιν τή έρήμω έχείνη, τού ευσεβούς ιεραποστόλου. Έάν ή το ο 

ί’διος 1
Τήν Ιπαύριον ανήγγειλαν αύτή τόν πατέρα Χρυσόστομον. Εύτυχώς ή μη- 

τηρ αυτής ήτο απούσα ,χαί ή Ευγενία είς άχρον συγχεχινημένη Ιδέχθη αυτόν 
μόνη. "Ινα χατευνάση δε τήν συγχίνησίν της, διηυθύνθη πρός τό γραφεΐον αυ
τής, πρός παραλαβήν χρημάτων, Ινώ ό ίερευς Ιξήγεν ε'κ τού θυλακίου του 
τόν χρυσοΰν κρίκον.

"Οταν έπανήλθεν Ιν τή αιθούση ή Ευγενία,
  Εύ/αριστώ, χυρ'α, τή είπε, τείνων τήν χεΐρα πρό; τήν νεαράν γυναΐχ«ι

ά Θεός θά οάς εύλογήοη δι’ ο,τι πράττετε. Καί Ιφαίνετο ποθών ν' άναχωρήση 
έχείθεν τό ταχύτερον. Ά λ λ ’ ή Εύγενία^ παίζουσα διά τών Λουδοβιχιων, ατιν* 
Ιχράτει είς χ,είρας, Ικάθισε, χαί ό γέρων Ιμιμήθη αυτήν,

—  Κυρία, τή είπε, μετά τής εύχερείας έχείνης περί τόν λόγον, ήν παρέχει 
ή εξις τού χόσμου, θά διηγηθώ τήν ιστορίαν τού ψελλίου σας είς τά «πτωχά 
τέκνα μου» έν ’Αλγερία. Δεν φαντάζεοθε πόσον αί γενναϊαι αύταϊ πράξεις τα 
προσχολλώσι πρός τήν Γαλλίαν, χαί πόσον άγαπώσιν αυτήν.

(Ακολουθεί).


