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Σώματα πλήρη τοΟ α', β',  γ ' ,  δ’ , καις·’ έτους ευρίσχονται 
παρ’ ήμίν καί παρ δπασι τοίς άντιπροσώποις ήμών.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό-, 
γραφα δημοσιευόμενα {] μήί 
δεν ίπιστρέφονται. —■ Ά νυ- ι 
πόγραφα χαί μή δηλουντα/, 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ο 
λούσης δεν είναι δεχτά. — Π 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις Λ 
τάς Κυρίάς γίνεται δεχτή. «

Αι μεταβάλλουσαι διεύδυν.ί 
σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωολ 
γραμματόσημον 50 λεπτώνί 
πρδςίχτύπωσιν νέας ταινίας^Ι
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ΑΙ ΑΑΙΚΟΓΣΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΑΙ
(Εις ά,πάντησϊν των άρθρων τοϋ «Ριζοσπάστου» 

τ η ς  « Άκροπόλεως»)
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Τό έπαιδευτικόν σύστημα είνε σαθρόν, είνε μωρόν, είνε 
σεσηπός, είνε ετοιμόρροπου. Κατακρημνίσατέ το, κατεδα
φίσατε το. Ιδρύσατε νέον, επί εντελώς νέων βάσεων. Γίνετε 
έκλεκτικοί, δίκαιοι, αμερόληπτοι, αυστηροί καί προ πάντων 
λογικοί καί πρακτικοί. Τό σχολείου ας άνταποκριθγ είς τάς 
νεωτέρας άνάγκας τής κοινωνίας, είς τάς πολλαπλό?; άνάγ- 
κας τής γυναικός καί τής αδελφής καί τής συζύγου. Παρά 
τά γράμματα καί αί τέχναι καί ή οικιακή βιομηχανία, καί 
όλα τά εύκολα επαγγέλματα, διά τά όποια δέν απαιτείται 
ούτε μυών δύναμις, ούτε γρόνθοι ισχυροί, ούτε στήθη λάσικ. 
Ή  επαγγελματική, ή τεχνική, ή οίκοκυρική μόρφωσις άς 
βαδίζη παρά τήν πνευματικήν. Καί μαγείρευμα καί κοπτική 
καί ραπτική φορεμάτων καί καπέλλα καί άνθη καί πλαστική 
καί διπλογραφία καί φωτογραφία, καί τηλεγραφική καί τ η 
λεφώνου. "Οσαι έκ των τεχνών αύτυν έκτελοΟνται κατ’ οίκον, 
υποβιβάζουν τάς δαπάνα; αύτοϋ είς πενήντα τοΐς ο(ο. “Όσαι 
έκτελοϋνται έκτός τοϋ οί'κου, δίδουν άναντιροήτως διπλάσιου 
καί ασφαλέστερου εισόδημα από τό διδασκαλικόν επάγγελμα.

Καί τότε διδάσκαλοι μόνον αί ευφυείς, διά νά μήν εΐπω 
αί μεγαλοφυείς, μόνον αί άριστα κατηρτισμέναι αί έχουσαι 
φυσικήν κλίσιν προς τά γράμματα, τά ζωηρά εκείνα πνεύμα - 
τα, τά όποια είξεύρουν νά έμβαθύνουν καί είς τήν ψυχήν καί 
είς τό πνεύμα τοϋ παιδιού. Αί όποΐαι εννοούν τόν σκοπόν, 
ον εξυπηρετούν καί τήν ευθύνην, ήν απέναντι τής κοινωνίας 
καί τής πολιτείας αναλαμβάνουν.

Τό πρώτον επαγγελματικόν Σχολείου ίδρύσαμεν ή'δη τ έ 
λος πάντων άπό του παρελθόντος έ'τους. Άνταποκοίνεται είς 
πάσας τάς άνάγκας τής μορφώσεως καλής οικοκυράς καί κα
λή; τεχνίτιδος καί καλής έπαγγελματίου. Ά λλά ποϋ είνε 
κρυμμένη ή μέση τάξις εκείνη, ή όποία έ'χει ανάγκην νά 
μορφώση τάς θυγατέρας της είς τού; διαφόρους κλάδους των 
οικιακών καί επαγγελματικών τεχνών Ποΐαι εσπευσαν νά 
έγγραφώσιν ) ή αί.κόραι τής πλούσιας, τής αριστοκρατικής 
τάξεως, ή αί έργάτιδες ; Που είνε οί πατέρες καί οί σύ ■ 
ζυγοί, οι γκρινιάζοντες καί μεμψιμοιροϋντες διά τήν ατελή 
μόρφωσιν τών γυναικών καί τών κοριτσιών των ; [Ιου είνε οί 
άπελπιζόμενοι, διότι πληρόνουν τόσα είς τήν μοδίστραν καί 
τόσα είς τήν πιλέμπορον καί τόσα είς τό σιδέρωμα καί τόοα 
εδώ καί έκεΐ καί άναγκάζονται νά καμνουν χρέη καί νά ζοϋν 
έν τώ μέσω τών οικογενειών των ώς κολασμέναι ψυχαί · 
Διατί δέν ολιγοστεύουν τάς ώρα; του άγγλικοδ ή του γα λ
λικού ή τοϋ γερμανικού μαθήματος καί τάς ώρας αύτάς τών 
κοριτσιών των νά διαθέσουν είς τό επαγγελματικόν σχολείου 
διά νά μάθουν νά ράπτουν τά φορέματά των καί να κατα
σκευάζουν τά καπέλλα των καί νά όδηγοϋν τήν μαγείρισσάν 
των καί νά σιδερόνουν τά υποκάμισά των ;

Ή  «°Ένωσις τών Έλληνίδων» έκαμε τό καθήκον της έν 
τώ ζητήματι τούτω περ'σσότερον άπό δλους τούς κατά και
ρούς υπουργούς καί τμηματάρχας τής Παιδείας, οί όποΐω 
άφοϋ δέν προέβησαν έπί τότα τώρα έ'τη είς ΐδρυσιν τοιούτου
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σκολείου, ώφειλαν τουλάχιστον νά το υποστηρίξουν και νά 
το συνδράμουν,ευθύς από τ έ ς  πρώτης τ·ης ίδρύσεώς του στιγ
μές. Διότι και αί δημοδιδάσκαλοι, αί τόσον αδαείς πάσης 
γυναικείας τέχνες, ώφειλαν έκεϊ νά τελειοποιούνται, διά νά 
μεταδίδουν τάς πρακτικάς των γνώσεις εις τά παιδιά του 
λαοΰ, των οποίων την ε’κπαίδευσιν αύταί αναλαμβάνουν.

"Ας έλπίσωμεν, οτι εάν αύτό δεν έ'γεινεν χθες, θά 
γείνγι ίσως αΰριον.

Έ ν  τώ μεταξύ τό σχολεΐον λειτουργεί καί προετοιμάζει 
¿θορύβως καί την κόρην του πλουσίου και την κόρην του ερ
γάτου διά τάς εύθύνας, άς θά φέρουν εις το μέλλον. Βαθμη
δόν καί κατ’ ολίγον τά επαγγελματικά θά πολλαπλάσια 
σθοΰν καί θά άποσπάσουν την έργάτιδα άπό την συγκεντρω
τικήν εργασίαν του εργοστασίου. Θά την άποσπάσουν από 
τούς δρόμους, οπού περιφέρεται από τ έ ;  οκταετούς μέχρι της 
δεκατετραετοϋς ηλικίας της, όχι ώς μαθητευομένη, άλλ’ ως 
υπηρέτρια καί προμηθεύτρια τίίς βιομηχάνου καί του έργο- 
στασιάρχου. Δεν θά συγχρωτίζεται εις τό μέλλον αυτη οΰτε 
μέ τούς έμποροϋταλληλους, ού'τε μέ τούς μικροπωλητάς, 
άλλ’ οΰτε θά ύπόκειται παιδί άκόμη, εις τούς κινδύνους είς 
ου; ύπόκειται περιφερομένη άπό οικίας εις οικίαν, οπου με 
ταφέρει τά φορέματα των κυρίων. Δεν θά καταναλίσκη την 
ζωην της, την νεότητά της, την υγείαν της, νυκτερεύουσα 
μέχρι μεσονυκτίου, κακώς τρεφομένη, κακώς διαιτωμένη, 
ελλιπέστατα καταρτιζομένη εις την τέχνην της, καί πλουτί- 
ζουσα διά τών κόπων της εν καί μόνον άτομον.

Ουτω τό σχολεΐον αυτό θά καταστί) ό πυρην, άπό τοΰ 
όποιου θά έξαπλωθί) ή γυναικεία επαγγελματική καί τε-  
χνιχη μόρφωσις εις την Ε λ λ ά δ α  την έσω καί την έξω. Διότι 
ά)δη καί έκ Κύπρου καί έκ Σάμου καί έκ τές Μικρές Άσίας 
καί έκ τών επαρχιών προσέλθον μαθητριαι νά καταρτισθοΰν 
διά νά μεταδώσουν την διδασκαλίαν τών γυναικείων αυτών 
τεχνών εις τούς τόπους των. Έ π ί  τέλους καί η πολιτεία θά 
συγκινηθγ. Καί αύτη θά συνεχίσγ ο, τι ή ιδιωτική - καί ή 
τών σωματείων πρωτοβουλία ηοχισε.

Τοιουτοτρόπως η οικογένεια θά άνακτησγι την οικοδέσποι
νάν της την δεξιάν καί την βιομηχανον του οΓκου, του οποίου 
αί δαπάναι θά κατέλθουν είς τό ημισυ. ’Απαράλλακτα οπως 
εις την Γερμανίαν καί την Γαλλίαν καί την ’Αγγλίαν καί 
την ’Ιταλίαν, όπου άνά εκατοντάδας λειτουργούν τά οίκο- 
κυρικά καί επαγγελματικά σχολεία, είς τά όποια φριτοΟν 
καί αί πριγκηπισσαι άκόμη. Ή  πριγκηπισσα Σοφία καί αί 
άδελφαί της όλαι έφοίτησαν είς τοιοϋτο. σχολεΐον. Ά φ ’ ε τ έ 
ρου τό εργοστάσιου δέν θά είνε είς τό μέλλον τό μεγαθηοιον, 
τό όποιον καταβροχθίζει τόσην νεότητα καί μαραίνει τόσην 
άνθηρότητα καί υπονομεύει τόσην αγνότητα, καί τηρεί την 
έργάτιδα δούλην άμισθον, δούλην άμαθέ κατά τά καλλίτερα 
καί τά παραγωγικώτερα έτη τές νεότητάς της. ’Αλλά βαθ
μηδόν καί κατ’ ολίγον θά δημιουργηθη ή μικροβιομηχανία 
ή κατ’ οίκον, ή όποία θά έπαναφέρη την κόρην είς την άγ- 
κάλην της μητρός, την σύζυγον είς τό πλευρόν τών τέ  - 
κνων της.

Ι 4 α τ α ν ο μ . ή  ε ρ γ α σ ί α ς .  —  Ο ι  α ν δ ρ ε ς  έ ρ γ α  ά ν δ ρ ς -  
κ ώ τ ε ρ α

Σιγά-σιγά καί οί έμποροι καί τά γραφιΐά μας καί ή δημο
σία υπηρεσία θά άνοίξουν τάς θύρας των είς την γυναίκα, η 
όποία δέν έχει οικογένειαν, είς την γυναίκα, ή όποία οφείλει

νά άντικατασιησν) έν τώ οί'κω τον μη υπάρχοντά πατέοα $ 
σύζυγον η άδελφόν. Ό π ω ς άφ’ ετέρου η μεγαλοφυής καί η 
έπιστημων θά κάμνη τόν δρόμον της καί θά τόν άνοίγγ καί 

διά τάς άλλας είς τά αυτά στάδια. Ή  ιατρός ’Αγγελική 
Παναγιωτάτου, διαγωνισθεΐσα μετά τόσων ξένων ιατρών έν 
’Αλεξάνδρειά, διωρίσθη άπό πέρυσι δημοτικη ιατρός τ ίς  
πόλεως. "Εχει λαμπρόν μισθόν, άμαξαν, οικίαν, τιμαται καί 
υπολήπτεται άπό την καλλιτέραν κοινωνίαν της ’Αλεξαν
δρείας, δέν παύεται άπό την θέσεν της, έξησφάλισε τέλος 
καί παρόν καί μέλλον έντιμον.

"Ας μη μάς εί'πουν δέ καί πάλιν τό στερεότυπου έκεΐνο. 
Καί οί άνδρες τί θά κάμουν; άφοΰ δέν μάς τό λέγουν διτ 
την άχθοφόρον, άφοΰ δέν μάς τό λέγουν διά την γεωργόν. 
"Ας. μείνουν περισσότεροι είς τά χωριά των καί ας καταβαί
νουν όλιγωτεροι είς τάς πόλεις. "Ας έπιδοθοϋν πεοισσότε» 
ροι είς την γεωπονίαν, τ έ ς  όποιας αί χέρσοι μας, αί άκαλ- 
λιέργητοι, τόσην έχουσιν ανάγκην. "Ας έπιδοθοϋν είς την 
βιομηχανίαν μας την άνεκμετάλλευτον. "Ας έπιδοθοϋν είς 
την ναυτιλίαν, την μεγάλην μας άλλοτε δύναμιν καί τό 
μεγα μας καύχημα, η όποία άπό ημέρας είς ημέραν μαραί
νεται, θνήσκει. Αύτοί μέ τούς ισχυρούς μϋς καί μέ τάς βα
ρείας πυγμάς,άς γείνουν όλιγώτερον τρυφηλοί,όλιγώτερον κα- 
θεστικοι, όλιγώτερον χαρτένιοι. "Ας έπιδοθοϋν είς έργα άν- 
δρικωτερα άπό τόν τηλέγραφον καί τό τηλέφωνον καί τό 
μέτρημα τών ταινιών καί τών δαντελλών. Θά κερδίσουν καί 
αυτοί περισσότερον ώς άτομα καί ό τόπος μας ώς έθνος καί 
τό γένος των ώς γένος, καί υι φυλη μας ώς φυλη.

’Άλλως τε δέν υπάρχει φόβος νά ριφθοΰν ολαι αί γυναίκες 
είς τάς έπιστημας, διότι μόνον αί ευφυείς θά ευδοκιμήσουν, 
συναγωνιζόμεναι μετά τών άνδρών. Άπόδειξις τ έ ;  άληθείας 
αύτης είνε ότι κατόπιν δεκαετίας, άφ’ Ί)ς τό Πανεπιστήμιου 
•/¡νοιξε τάς θύρας του είς την γυναίκα, αί είς τούς καταλό
γους του έγγραφεΐσαι δι’ ολους τούς κλάδους τών έπιστημών 
καθ’ όλον αυτό τό διάστημα δέν υπερβαίνουν τάς είκοσι. 
Είκοσι, άλλ’ έκλεκταί, άρισται, τιμητασαι τό φΰλόνμας, 
τιμώσαι την έπιστημην. Ή  Έλληνίς είνε άρκετά ευφυής, 
ώστε νά ζυγίζν) πρώτον καλά τάς δυνάμεις της καί έπειτα 
νά άποφασίζγ διά τό στάδιον, τό όποιον θά έκλέξγ.

"Ας μη μάς εί'πουν τί θά γείνη τό παιδί καί τί τό σπίτι. 
Τό ζητημα τό έλυσαν έμπράκτως καί αί ’Αμερικανίδες καί 
αί Αγγλιδες. ’Άλλως τε ή σωρεία τών άγάμων καί τών 
γεροντοκορών, αί όποΐαι σήμερον δέν έχουν οΰτε παιδί, οΰτε 
σπίτι, τότε θά έογασθοϋν καί αύταί, θά δοάσουν καί η ζωη 
των θά έχγι σκοπόν καί προορισμόν.

Αυτό λοιπόν πρέπει νά γίνεται καί θά έξακολουθησν) 
σιγά— σιγά. Βεβαίως ή έποχη μας είνε μεταβατική, αί νέαι 
ίδέαι ευρισκονται άκόμη υπό ζημωσιν, δέν έσωματοποιηθη- 
σαν. δέν άπεκρυσταλλώθησαν άκόμη, δέν έγειναν έξεις.

Το παλαιόν καθεστώς σαθρόν, κλονισμένου, άφίνει κενά 
έδώ, ρήγματα έκεϊ, άσχημίας έπάνω, δυσμορφίας κάτω. 
Καί διά τοΰτο αύτη ή άγωνία,' αύτη ή άνησυχία, αύτά 
τά πταίουν αί γυναίκες καί τά πταίουν αί μητέρες καί τά 
πταίει ή πολυτέλεια καί τά  πταίουν οί άνδρες.

Δεν πταιει κανείς. "Η μάλλον πταίομεν όλαι καί όλοι 
μας, πταίει η άνθρωπίνη φύσις μας, η όποία προσκολλάται
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είς τάς συνήθειας της τάς παλαιάς, ενώ ό κόσμος όλονεν ανα- 
γενάται, όλο έν βαδίζει, όλονέν προχωρεί. Είναι δυνατόν να 
εί'μεθα υγιείς, φέρουσαι τόν χειμώνα τό φόρεμα, τό όποιον 
έφέοαμεν τό θέρος ; ’Απαράλλακτα δέν ημποροΰμεν να ζώ 
μεν τώρα, ώς έζων πρό εκατονταετίας πρό δέκα αίωνων. 
Καί είναι δυνατόν νά εί'μεθα ευπαρουσίαστοι, φέρουσαι μετα- 
ξινον φόρεμα καί έσώρρουχα ρυπαρά καί υποδήματα διάτρη- 
τα ; Καί όμως αύτό γίνεται μέ την έπίπλαστον μόρφωσιν 
μας, η όποία δέν συντελεί διόλου είς την εύεξίαν, οΰτε της 
ψυχής, οΰτε τοΰ πνεύματος.

’Αλλά μέ ό,τι καί άν προφητεύνι ό Σπένσερ καί οί μεγά
λοι τοΰ κόσμου φιλόσοφοι, μέ όσον καί άν ό άνδρας έκθηλυ- 
νεται καί ή γυνη έξανδρίζεται, άς έλπίσωμεν καί άς εύχη- 
θώμεν νά έπέλθγ η ίσότης, άλλά νά τηρηθγ πάντοτε η άνο- 
μοιότης τών δύο φύλων. Τό ερμαφρόδιτου αύτό ζεΰγος τοΰ 
μέλλοντος μοΰ φαίνεται ολίγον τερατώδες, καί μ,οΰ ένθυμ'.- 
ζει τούς χρόνους τών ’Αμαζόνων μέ τόν ενα μαστόν καί με 
τό όπλον έπί της θέσεως τοΰ έτέρου.

Ό  άνηρ άς μείνη καί είς τό μέλλον τό γηραιόν δενδρον με 
τόν χονδρόν κορμόν καί τούς μεγάλους κλάδους. Μόνον έπειδη 
τόσα τώρα έτη άπερρόφα μόνον του όλον τόν χυμόν της γ έ ;  
άρχισαν αί ρίζαι του νά είναι άνίκανοι πρός άπορρόφησιν καί 
τά άγγεΐα της λειτουργίας του νά χαλαροΰνται. Δ ά τοΰτο 
αί κορυφαί του άπεψιλώθησαν, τό στέλεχος του κενοΰται, 
τά φύλλα του πίπτουν, οί κλάδοι του γέρνουν π.ός τήν γην.  

Ά λ λ ’ ή φύσις μεγάλη καί γενναία προέβλεψε τό κακόν καί 
παρά τό δένδρου τό ισχυρόν είχε φυτεύσει άπό τές  πρώτης 
ημέρας της δημιουργίας εν άλλο μικρότερον καί τρυφερώτε- 
ρον. Σήμερον, δτε ό γίγας δέν άπορροφά όλας τάς ικμάδας 
τ·ης γΐ)ς, καί όλας τάς άκτΐνας τοΰ η'ϊίου, τό τρυφερόν δεν
δρον ένδυναμοΰται, μεγαλόνει τού; πυκνοφύλλουςκλάδους του, 
πολλαπλασιάζει τά άνθη του, δίδει άφθονωτέρους τού; καρ
πούς του. Καί άδελφικά έναγκαλίζεται τόν γηραιόν σύντρο
φόν του, καί τόν στολίζε μέ τό πράσινον φύλλωμά του, καί 
τόν άρωματίζει μέ τά εύώδη μύρα τών άνθέων του καί άδελ- 
φόνει τούς καρπού; του μ^τά τών ίδικών του καί φαίνεται 
μέγα ώ; έκεΐνος καί έκεΐνος ώραΐος καί θαλερός ώς αύτό 
Καί οΰτω άληθώς συμπλεγμένα καί συνεζευγμένα καί τά 
δύο θάνταποκρίνωνται όσημέραι τελειότερον καί είς τό ίδεώ · 
δες τοΰ λημιουογοΰ καί είς τόν σκοπόν της δημιουργίας.

Ο ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ
Ό  κ,αθρέπτη; ομοιάζει πρός καλλιτέχνην, τοΰ όποιου ή 

τέχνη δέν ημπορεΐ νά καθορισθί). Ά λ λ ’ είναι καλλιτέχνης, 
μέ τόν όποιον ούδείς άλλος ημπορεΐ νά συναγωνισθί), τόσον 
τό έργον του είναι άνεπίδεκτον κριτικές. Καί είναι ό πλέον 
εύνοούμενος, ό πλέον χαϊδευμένος καλλιτέχνης τές  άνθρωπό- 
τητος. Είναι πάντοτε ειλικρινής, άποδίδων πίστην την φυ
σιογνωμίαν, μέ πάσα; τάς έναλλαγάς τίίς έκφοάσεως, μέ 
πάντα τά αισθήματα της ψυχής.

Ή  είκών, την όποιαν μάς ζωγραφίζει, είναι η άπόλυτος 
διατύπωσις πανομοιοτύπου, στιγμιαίως, άληθώς, άλλ’ έπά- 
πειρον άνανεουμένου. Ό λ οι οί άνθρωποι άγαποΰν τόν καθρέ
φτην καί έκεΐνοι άκόμη είς τού; όποιους ύπενθυμίζει την ά-

σχνμίαν των, διότι συχνά είναι ό μόνος, ό όποιος διαψεύδεε 
την είς τού; οφθαλμούς των περί τούτου κοινήν γνώμην. Αί 
γυναίκες άγαποΰν τόν καθρέπτην, διότι χάρις είς τόν ε ιλι
κρινή αύτόν σύμβουλον καί οδηγόν διορθώνονται πολλαί των 
άτέλειαι καί άναδεικνύονται πολύ εύμορφότεραι. Είς πάσαν 
στιγμήν τ έ ς ζ ω έ ς  μ,ας είναι έκεϊ παρών, πρόθυμος νά μάς 
εί'πν) άληθείας, νά μάς δώσγ οδηγίας, νά μάς ^συμβουλεύσν) 
νά καλύψωμ.εν έλαττώματα. Άπόλυτος κύριος είς τά πολυ- 
πλοκώτερα προβλήματα της αισθητικές, δημιουργεί τόν συρ
μόν, τό τέκνον αύτό τίίς άστασίας, τό όποιον κάμνει, ώστε 
μία γυναίκα νά φαίνεται εΰμορφη η άσχημη έν σχέσει πρός 
τό δέσιμον ενός φιόγγου, έ  πρός την τοποθέτησιν τές  κόμης 
της υψηλότερα έ  χαμηλότερα
"Ω / πόσα άνηλεέ πράγματα ημπορε^νά μάς εί'πν) ό καθρέ- 

πτης, χωρίς νά ύποπέσν) είς την δυσμένειάν μας. Ό  άνθρω
πος ευχαριστείται πάντοτε νά θαυμάζν) εαυτόν. Καί όταν δέν 
είχεν άνακαλυφθη ό υδράργυρος καί τό κρύσταλλον, οί Ά δ ώ -  
νιδες καί οί Νάρκισσοι τών χρόνων έκείνων έθαύμαζαν τά 
κάλλη των μέσα είς τό άψυχον νερόν τών λιμνών.

Καί άφοΰ ό λόγος περί χρόνων άρχαιοτέρων, άς ύτομνησω 
μεν έδώ ότι οί πρώτοι καθρέπται ησαν δίσκοι μεταλλικοί, 
τών όποιων η έπιφάνεια ά)το τόσον στιλπνή, ώστε νά^δύ.α- 
ταί τις νά κατοπτρίζεται έντός αυτών. Οί μεταλοκοσμηταί 
της άρχαιότη ν-ος, θαυμασταί πάντοτε τοΰ ώραίου, έγλυφον 
συνεχώς την ώραίαν εικόνα τ έ ς  έκ Κύπρου θεάς έπί τών δί
σκων τούτων.

Έ κ τ ο τ ε  οί καθρέπται έποίκιλλον άπείρως μέχρι σήμερον, 
οτε έφθάσαμεν είς τόν κρύσταλλον, τόν ηλειμμένον δ ι ’υδραρ
γύρου.

Ή  άγάπη της γυναικός είς τόν καθρέπτην της ηδύνατο 
έπί τέλους νά συμβολοποιίί άντί τ-ης έπιπολαιότητος καί τ·ης 
φιλαρεσκείας, την άγάπην της πρός τόν ειλικρινή τοΰτον φί
λον καί σύμβουλον, την άγάπην της πρός την άληθειαν, την 
όποιαν ούδείς καί ούδεμία δύναται νά άρνηθί) είς τόν καθρέ
πτην της.

‘Ελένη Γεω ργιίδου

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΥ
Ε Ι Σ  Ν Ε Α Π Ο Λ Ι Ν

Νερό, ιερό, νερό! Δέν υπάρχει βεβαίως τόπο; είς την 
έφηλιον, είς τόν όποιον τό νερό νά ΰμνέται, νά ψάλλεται, 
νά έγκωμιάζεται τόσον δσον είς την Νεάπολιν. Ά λ λ ά  δέν 
υπάρχει ίσως καί τόπος, είς τόν όποιον τά νερά πάσης ποιό- 
τητος καί πάσης ίδιότητος νά είναι τόσον άφθονα καί τόσον 
ώραΐα καί γευστικά καί υγιεινά, δσον έδώ.

Ά π ό  τό φυσικώς παγωμένον καί διαυγέστατον νερόν τοΰ 
Σερίνου, τό όποιον, άφθονον, διοχετεύεται είς την πόλιν καί 
άποπλύνει τόσους ρύπους καί παρασύρει τόσας εστίας μο
λυσμάτων καί μετέβαλε κατά τά τελευταία αύτά έτη την 
Νεάπολιν άπό της κλασικής γές της ρυπαρότητος είς πόλιν 
πολιτισμένων άνθρώπων· άπό τό νερόν αύτό μέχρι τών θει
ούχων ααί άλκαλικών καί σιδηρούχων, τών όποιων αί ίαμα- 
τικαί ιδιότητες έξαίρονται άπό τάς διαφόρου; πωλητρίας, τό
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νερόν βασιλεύει, κύριος και παράγων τνίς υγείας καί τής 
καθαριότητας καί του πολιτισμού καί τνί; προόδου των Νεα 
πολιτανών.

Καί όμως ούδεμία άλλη πόλις όλιγώτερον της Νεαπόλεως 
εχει έδαφος κατάλληλον προς παραγωγήν ποσίμου ύπατος. 
Ήφαιηειογενής η γ·η της καί οί περιτρίγυρίζοντες αύτην 
λόφοι καί τά βουνά, θά έδιδαν βεβαίως νερά μεταλλικά εις 

τους πάσχοντας, άλλα όχι καί νερά διαυγή καί δροσερά καί 
ευγεστα διά τούς υγιείς, εάν ό δήμος δεν έφερε το νερόν αύτό 
του Σερίνου, δαπανησας περί τα εκατόν, νομίζομεν, εκατομ
μύρια φρ. διά την διοχέτευσιν αύτοΟ.

Εις τον δρόμον, εις τάς πλατείας, εις τούς σταθμούς, εις 
παν βημα καί άνά πάσαν στιγμήν έχετε ώς επωδόν την δια- 
λάλησιν του νεροΰ τοΰ φαγωμένου, τοΰ κρυστάλλινου, τοΟ σι
δηρούχου, η του άλκαλικοΰ. Ή  πτωχότερα των γυναικών, 
μέ τρεις στάμνες νερύ καί ολίγα λεμόνια, δύναταί νά κερ- 
δίσν) την ζωην τνίς οικογένειας της. "Αλλαι έγειναν πλούσιαι 
άπό τύ νεροπώλημα αύτό. Τόσον οί Νεαπολιτανοί, ώς καί 
ήμεις οί Έ λληνες άγαποΰν καί πίνουν τό νερό.

Ή  αγάπη αύτη προς τύ νερό, ή αφθονία καί ή πλνμ.μύρα 
νερών συντελεί όχι μόνον εις την καθαριότητα της πόλεως, 
άλλα καί εις την καθαριότητα των άνθρώπων, οί όποιοι 
κατά τούς παρελθόντας αιώνας καί μέχρι πρδ ολίγων άκόμη 
δεκαετηρίδων είχαν πλήρες διαζύγιον μέ την σωματικήν 
καθαριότητα. Τώρα τά πράγματα ηλλαξαν, καί πλην ολί
γων εξαιρέσεων, ό λαύς είναι μάλλον καθαρός, μάλλον ευπα
ρουσίαστος, έχασε τό cachet εκείνο τ·ης νεαπολιτανικης 
άτημελείας καί άπλυσιας, η όποια ¿κυοφόρησε τόσας χολε- 
ρικάς επιδημίας καί ¿δεκάτισε τόσον πληθυσμόν τή)ς ωραίας 
πόλεως της ΓΙαρθε'Ό'πης.

"Ο ,τ ι  έγεινε διά τούς κατοίκους κατά τά τελευταία αύτά 
έτη, έγεινεν επίσης καί διά την πόλιν ολην καί ιδίως διά 
τάς κατοικίας των πτωχών. Οί δρομίσκοι οί σκοτεινοί καί 
οί άνηλιοι καί τά' υψηλά καί ετοιμόρροπα οικήματα, τά 
όποϊα έφεραν πάντοτε άντηρτημένας εις τούς έξώστας καί 
τά παράθυρά των συστοιχίας ολας ρυπαρών κουρελ^ων, έξ- 
έλειπαν σχεδόν πλέον, τουλάχιστον άπό τά κέντρα. Σ ή μ ε
ρον ολον αύτό τό διαμέρισμα τ·ης πόλεως τών εναερίων 
τρωγλών καί τών σκωληκοφωλεών, δλοι αύτοί οί λαβύρινθοι 
άπό τά βάθη τών όποιων έξεπέμποντο σύννεφα όλα βρωμε
ρών άναθημιάσεων, μετεβληθησαν ώς διά μαγείας εις ώραίας 
καί πλατείας λεωφόρους, παρά τάς όποιας τάσσονται μέ
γαρα πολυτελή), άληθινά παλάτια καί διπλαΐ δενδροστοι- 
χίαι καί καταστήματα πλούσια καί κομψά καί καλλιτεχνι- 
κώς στολισμένα. Καί ή Νεάπολις μέ τούς νέους της αυτούς 
έξωραϊσμούς μετεβληθη εις μίαν άπό τάς ώοαιοτέρας μεγα- 
λοπόλεις του κόσμου, περικλείουσα καί άνάκτορα παλαιά, 
καί θησαυρούς τέχνης άτιμητους, άλλά καί νέαν άρχιτεκτο- 
νικην καί ρυμοτόμησιν όδών, δι’ ην κατά τά τελευταία δέκα 
έτη εδαπανηθησαν περί τά εκατόν έκατομμύρα φράγκων.

Έάν τώρα λάβγ τις ύπ’ δψιν δτι τούς ώραίους αυτούς 
δρόμους καί τά άπέραντα βουλεβάρτα ζωογονεί καί εμψυχώ
νει ό ζωηρότερος καί θορυβωδέστερος λαός του κόσμου· έάν 
φαντασθνί τόν θόρυβον καί τάς φωνάς καί τά άσματα καί την 
κίνησιν καί τάς χειρονομίας άνδρών,γυναικών καί παιδιών έάν

εις αύτην οίην την πανηγυριν τών φωνών καί τών άσμ.άτων 
προστεθνί ώς κορωνίς ό ώραΐος ούρανός καί η γαλανή θάλασσα 
καί ό Βεζούβ.ος άντίκρυ καί όλοι οί άλλοι πρασινοστολισμέ- 
νοι λόφοι, τότε έχει μόνον μίαν άμυδράν ιδέαν της άπολαύ- 
σεως, ην αισθάνεται ό ξένος εις τόν παράδεινον αύτόν. Καί 
όταν ινάλιστα ό ξένος  ̂ ή ξένη είναι έξ Ελλά δος καί έχν) 
την συναίσθησιν οτι η Νεάπολις είναι ολίγον πατρις της, 
τότε αίσθάναται καί κάποιαν υπερηφάνειαν, διότι η φυλη 
εις την όποιαν άνηκει ¿κυοφόρησε καί ¿πότισε μέ τό αίμά 
της τόν λαόν αύτόν, ό όποιος καί άν ν{θελε νά άρνηθή) την 
καταγωγήν του, δέν θά τό κατώρθωνε· τόσον ό τύπος τή)ς 
φυσιογνωμίας έμεινε γνήσιος, καθαοώς ελληνικός. Εις κάθε 
βνίιια, άνά πάσαν στιγμήν μου νίρχετο ή διάθεσις νά χαιρε
τήσω την γνωστήν μου Άθηναίαν κυρίαν $ κύριον τάδε, τοίί 
όποιου ό Νεαπολιτανός Σωσίας εύρίσκετο ¿νώπιόν μου.

Ή  μόνη διαφορά είναι ότι ημείς μέ την έθιμοτυπίαν έγεί- 
ναμεν ψυχρότεροι, μάλλον έπιτηδευμένοι- έδεσμεύσαμ-εν την 
φύσιν μας καί την φωνήν μας καί τά χέρτα μας, διό η  τό 

bon ton ¿πιβάλλει νά όμιλώμεν σιγά, νά μη κάμνωμεν χ ε ι 
ρονομίας, νά μην άφίνωμεν νά προδίδωνται τά αισθηματά 
μ.ας εύ'κολα. Έ π ε ι τ α  ημείς έγείναμεν,— πώς νά ε"πω— σ τ ε 
γνότεροι, η φύσις μας άπελεπτύνθη, έγείναμεν πλέον ξηροί· 
πράγμα τό όποιον πρέπει νά άποδοθν) καί εις την έπιρροην 
της άτμοσφαίρας,καί εις την πενιχρότητα τνίς περιβαλλούσης 

ημάς φυτικής ζωης καί εις τό πολύ ξηρότερον κλίμα μ.ας. 
Τό πολύ λευκόν, τό όποιον μάς περιβάλλει και εις τό όποιον 
κινούμεθα καί ζώμ,εν, νομίζει κανείς δτι ηυξησε τά λευκά 
αιμοσφαίρια μας καί διά του το μάς λείπει τό σφρίγος καί 
η ζωη καί ή αύτενέργεια καί η εύθυμία, η όποία αποτελεί 
τόν χαρακτηρισμόν τών μεσημβρινών λαών καί κατ’ έξοχην 
τών ομοφύλων μας Νεαπολιτανών.

Ή  θερμοαιμία των αύτη έκδηλοϋται ζωηρά καί άκράτη- 
τος όχι μ,όνον εις την εύθυμίαν καί τά άσματα καί τάς φω
νάς των, όχι εις την ρητορικήν τών σχημάτων των, ή όποία 
μεταβάλλει τούς δρόμους καί τάς πλατείας των εις κέντρα 
δαιμονιώντων-, άλλά καί ε’ς τά ψυχικά των πάθη καί ιδία 
εις τόν έρωτα.

Έ άν ό έρως μισοτρελλαίνγ τούς ησύχους άνθρώπους, τούς 
Νεαπολιτανούς τούς κάμνει έξω φρενών. Μία παράδοσις άνα- 
φέρει ότι κάποιος Νεαπολιτανός έκοψε τό χέρι του, διότι τό 
χέρι αύτό είχε σφίγξει περιπαθώς χέρι άλλης γυναικός, παρά 
¿κείνης την όποιαν ηγάπα. Έ γ ώ  πιστεύω ότι δέν θά ¿δί
σταζε νά κόψν) καί την γλώσσάν του— καί ό Θεός είξεύρει, 
τί στοιχίζει αύτό εις τά λαλίστατα αύτά τών όντων —  έάν 
δέν κατώρθωνε νά πείσν) διά λόγων περί του έρωτός του 
¿κείνην, την όποιαν άγαπ^. Καί έφ’ όσον αί άκρωτηριάσεις 
αύταί χειρών καί γλωσσών έχουν τάσεις αύτοκτονικάς, τό 
τό πράγμα είναι ¿κίνδυνον. Ά λ λ ’ ό Νεαπολιτανός τό μ.α- 
χαίρι του ακονίζει πολύ συχνά καί εις βάρος τοΟ αντικει
μένου τή)ς λατρείας του. Άλλοίμονον εις την άπιστον, η 
όποία θά ¿λησμονεί ότι όφπλει πίστιν καί σταθερότητα αίω- 
νίαν εις è x i î r c r .  Έ άν άνηκγι εις τάς κατωτέρας τάξεις, 
άναμφιβόλως θά μαχαιρωθγ εις τό πρόσωπον καί θά φέρη 
ένόσω ζή), είτε ¿κείνου γείνγ σύζυγος, ε ίτε  άλλου, τό ση- 
μεϊον αύτό τνίς προδοσίας καί άπιστίας της. Τό είξεύρει, τό
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περιμένει καί λαμβάνει πάντα τά προφυλαχτικά μετρα. 

Ά λ λ ’ όταν τόν άποφεύγν), οταν ό προσβληθείς αδυνατεί νά 
την συνάντηση) που, τότε την πληγόνει διά χειράς τρίτου, 
διά χειρός, ην άκροβοπληρόνει. ’Ιδού τί σου στέλλει ό φίλος, 
σου, λέγει ό έντολοδόχος, καταφέρων τραύμα επί τνίς πα 
ρειάς ίό του λαιμού ’Α του μετώπου της δυστυχούς. Πολύ
συχνά η τραυματιζομένη είναι άθώα. Καί τότε μετά την
δίκην, καθ’ ·ην η παθουσα προσέρχεται ώς συνήγορος, δικαιο
λογούσα τόν δράστην καί άποδίδουσκ την πράξιν του εις
ΐδικην της παρεκτροπήν, καί μετά την άπότισιν της ποινής, 
νυμφεύονται καί ζούν εύτυχεϊς.

Καί ουτω ό γάμος μέ τάς νέας συγκινήσεις του καί τάς 
νέας χαράς, άλλά καί μέ τό φύσημα τού ψυχρού άέρος, τό 
όποιον τόν συνοδεύει, θέτει τέρμα εις τό τυφλόν καί παρά- 
φορον πάθος τνίς ζηλοτυπίας, τού αχώριστου αύτού δορυφό
ρου τού έρωτος, ό όποιος τόσον συχνά έκεΐ οδηγεί εις τό
κάτεργον μέ διά βίου δεσμά.

ΛΑΓΟΤΣ ΜΕ ’Π ΙΤΡΑΧΗΛΙΑ
(Π αραμύθι)

"Ητο μίαν φοράν μία κόρη χωοικη, ητις ώνομάζετο Μα
ρία καί η το πολύ πτωχή. Έσκέφθη λοιπόν : Καλά θά έ-
καμνα νά ¿πήγαινα εις τόν παππά τού χωριού νά τού ζητησω 
νά μοΰ δώσγ κανένα γιαούρτι. "Ό τ α ν  μοΰ τό δώσν) θά τό πάω 
εις την πό">ι καί θά τό πωλησω.

ΙΙηγαίνει εις τόν παππά, καί ό παππάς πράγμα« τή)ς δί
δει ένα γιαούρτι.Άφιΰ τό πήρε τό έχωσε μέσα εις ένα βεδούρι 
καί τό έβαλεν εις την κεφαλήν της.Εις τόν δρόμον σκέπ τε
ται: Τώρα θά υπάγω ’ςτην πόλι, θά πωλησω τό γιαούρτι καί 
θά πάρω 2 0  λεπτά· μέ αύτά θά άγοράσω δύο αύγά' αύτά 
τά δύο αύγά θά τά βάλω στην κλώσσα καί θά μοΰ βγοΰν 
δύο κοτόπουλια, υστέρα αύτά τά δύο κοτοπούλια θά τά με
γαλώσω καί θά τά κάμω δύο ώραΐες καί παχιές, παχιές όρ
νιθες. ’Αφού θά είνε πλέον μεγάλες, θά τάς πωλησω καί θά 
άγοράσω ένα αρνάκι. "Ύόπερα τό άρνάκι θά μοΰ κάμν) δύο 
μικρά αρνάκια, θά τά κάμω ώμορφα-ώμορφα καί παχουλά- 
παχουλά. “Ύστερα θ’ άγοράσω ένα μοσχαράκι, αύτό τό μο- 
σχαράκι άμα μεγαλώσν) θά τό πωλησω καί θ’άγοράσω δύο 
άκόμη. "Άμα αύτά τά δύο μοσχαράκια μεγαλώσουν, θά τά 
πωλησω καί θά κάμω ένα ώραίο σπιτάκι. Αύτό τό σπιτάκι 
θά έχν) μια ώραία ταρατσούλα, θά κάθημαι έκεϊ, καί ό κό
σμος ποϋ θά περνά θά μοΰ λέγη — Κυρία Μαρία . . . .
• · · — Καί, θελουσα νά ύποκλιθή), όπως ό κόσμος θά έκα- 
μνεν,δταν θά την έβλεπε, τό γιαούρτι πέφτει καί χύνεται εις 
πην μέση τού δρόμου.

ΜαριάνΟη) 'π λ ιο π ο ϋ λ ο υ .

ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΤΟΝ ΣΓΓΓΡΑΦΕΩΝ
Κατά το 1875  διηγωνίσθην δι’ έν βραβεϊον της Α κ α δ η 

μίας μέ τό μυθιστόρημά μου ύπό την έπιγραφην : Amour f a 
tal. Ά λλά  εις τί χρησιμεύει νά σάς σηαειώσω τόν .τίτλον;
Αναμφιβόλως σάς είναι άγνωστος,¿πειδ/) ό μεγαλείτερος άρ.θ- 

μός τών αντιτύπων εύρίσκεται άκόμη εις τό βιβλιοπωλείου

καί τό έργόν άπεορίφθη παμψηφεί ύπό τού Συμβουλίου,ώς μη 
έχον την παραμικράν αξίαν. Καί έντούτοις οφείλω εις τό έρ- 
γον μου αύτό τό φιλολογικόν^ ότι έγεινα γελοΐο^μίαν φοράν 
εις την ζωην μου.Θέλω νά έλπίζω ότι ύπήρξεν η μόνη. ’Ά λ 
λως τε ιδού η ιστορία.

Ή κην νέος μόλις είκοσιν ¿τών καί χωρίς πείραν,διότι είχα 
την απλοϊκότητα νά έκδώσω έν μυθιστόρημα δι’ έξόδων μου.
Ά π ό  τό μυθιστόρημά μου αύτό έπωληθησαν μόνον τρία άντί- 
τυπα .Έ ν τούτοις μία γραια θεία μου,ητις ¿γνώριζε τά φιλό
δοξα μου σχέδια μου μοΰ είχεν εΐπει:

Ανεψιέ μου, γνωρίζω ένα άκαδημαϊκόν τόν διάσημον Ζ ...  
Πηγαινέ του έν έκ τών άντιτύπων σου μέ μίαν άφιέρωσιν.Θά 
τού όμιλησω,έπειδη τόν συναντώ πολύ συχνά εις τόν κόσμον.

Την έπαύριον τό πρωί, τό βιβλίον μου ·ητο εις την οικίαν 
τού διάσημου Ζ . . .  ό όποιος άπέθανεν έκτοτε, άλλά, ώς θά 
ί'δητε, ό θάνατός του δέν'προή)λθεν έκ της άναγνώσεως τού 
βιβλίου μου. Τό θέρος ηρχετο καί άνεχώρησα διά την Bour
gogne, οπού επεθύμουν νά άναπνεύσω τόν άέρα τνίς γενεθλίου 
μου γή)ς.

Εις τόν σιδηρόδρομον μέ άνέμενεν η γλυ/.υτέρα καί η μόνη 
ίκανοποίησις,την όποιαν μοΰ έπροξένησεν η φιλολογία. Υπήρξε 
δυστυχώς βραχείας διάρκειας· άλλά δέν σημαίνει. Αύτην 
άκόμη την στιγμήν δέν δύναμαι, χωρίς κάποιαν συγκίνησιν, 
νά έπανκφέρω εις την μνημην μου την άδολον αύτην καί δρα- 
πέτιδα άνάμνησιν της νεότητος. ’Ήμεθα τρεις εις τό βαγό- 
νιον, έγώ,είς κύριος έως έξνίντα ¿τών, κοντός καί κατακόκκινος 
καί η νέα, ¿¡τις τόν συνώδευε η κόρη του άναμφιβόλως.ΤΗτο 
ώραιοτάτη καί χαριεστάτη. Ά λ λ ά  δέν διηύθυνα έπ’ αύτ·ης την 
στιγμήν ¿κείνην τά περίεργα βλέμματά μου, άλλά έπί τοΰ 
βιβλίου,τό όποιον άνεγίνωσκεν.Έν βιβλίον μέ κάλυμικα χρώ ■ 
ματος τριανταφυλλί,τό όποιον θά διέκρινα καί εις άπόστζσιν 
ενός μιλίου. Δίκαιε Θεέ ! ΤΗτο τό βιβλίον μου ! Τίς δέν αϊ- » 
σθάνεται εύχαρίστησιν νά βλέπν) τό όνομά του νά άκτινοβολγί 
εις μίαν βιτρίναν μεταξύ τοΰ Όκταβίου Feuillet καί τοΰ 
Balzak; Ά λ λ ά  νά βλέπγς νά άναγινώσκεσαι! 'Οποία ήδονη! 
την όποιαν δέν γσθάνθην παρά μίαν φοράν εις την ζωην μ.ου" 
ναι, άλλοίμονον! μίαν μόνην φοράν.

—  Καί λοιπόν, έσκεπτόμην μέ τόν εαυτόν μου, θαυμάζων 
την γείτονά μου. Λοιπόν, άγαπητόν πλάσμα, εύλογημ.ένον 
τοΰ ούρανοΰ, ηγόρασες τό βιβλίον μου !

Καί η συγκίνησίς μου σε συγκινεϊ. Καί είναι η σκέψις μου 
την οποίαν σκέπτεσαι, καί αί λέξεις μου xtvoûv γλυκέως τά 
ρόδινα χείλη σου, καί κάμνουν νά πάλλη τό στή)θός σου. . .

Ά λ λ ’οταν άνένευσα.τό βλέμμα,είδον ότι η γείτων μου δέν 
έ'πχλλε, έρρογχάλιζεν.Άναμφιβόλως, —ηναγκάσθην νά τό πι- 
στεύσω,— είχε σηκωθη πολύ ¿νωρίς διά νά είναι έτοιμος διά 
την άναχώρησιν, οί οφθαλμοί της έκλείσθησαν ολίγον κατ’ 
ολίγον· η σιαγών της ή ρόδινος έ'κλινε πρός τό στηθός της, 
αί λεπτώς γαντωμέναι χεΐρές της παρέλυσαν.... καί τό βι- 
βλίον μου έ'πεσε κατά γή)ς !

Δέν έκινηθη· ό ύπνος της ·ν)το σοβαρός καί διαρκής· ύπνος 
οικογενειακός, άλλως τε  άφοΰ άπό πολλ-ης ώρας ό πατήρ της 
έκοιμάτο. Έσκυψα διά νά συνάξω τό βιβλίον. Άλλοίμονον ! 
όταν σάς είπω ότι ή χαρά μου δέν διηρκεσε πολύ ! "Οχι· τό 
άντίτυπον δέν είχεν άγορασθν), έπειδη έπί τνίς πρώτης σελί-
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δος άνεκάλυπτα τάς έξής γραμμάς, τάς όποιας έίχα γράψει 
ό ί'διος.

« Προς τ ί^  κύριον Ζ . . .  (της Ραλ. Ακαδημίας) Ε π ιτ ρ έ 
ψατε, αγαπητέ διδάσκαλε, δπως είς άγνωστος σάς προσφέρν)» 
χ. τ. λ.

Ά λλα  λοιπόν·.. Το αποπληκτικόν αύτό υποκείμενον, το 
όποιον έ<οιμάτο εκεί, ή το ,—  ώ χαρά ! — ήτο ό διάσηριος Ζ 
Και είχε παρατηρήσει τδ έργον μου, άφού τδ έφερε μαζή του 
εις τδ ταξείδιον καί έσυριβούλευσεν ΐ'σως καί την άνάγνωσίν 
του εις τδ τέκνον του ;

Τώρα έμενε νά έπωφεληθώ τής άνελπίστου αύτής συναν- 
τήσεως. Είχα εξ ώρας νά διέλθω μέ τδν ακαδημαϊκόν μου, 
ΤΗτο περισσότερον άπδ όσον έχρειχζετο διά νά βεβαιθώ περ; 
της ψήφου του ήν,κατά την θείαν μου, θά παρηκολούθουν κα̂  
αί λοιταί των συ αδελφών του. Μου έπετρέπετο μάλιστα νά 
μεταχειρισθώ ό)ς μεσάζον πρόσωπον τήν κόρην του.

Φαντασθήτε μίαν μελαγχροινήν μέ χείλη κοράλινα με. · . 
άλλά αύτήν την στιγμήν δεν έπρόκειτο νά έρωτευθώ, έπρό- 
κειτο περί τού βιβλίου μου. Διά τά λοιπά, έβλέπαμεν αργό
τερα. Δυστυχισαένον βιβλίον ! Τά  φύλλα του δεν είχαν ακόμη 
κοπή καί εάν τά πράγματα δεν ήρχοντο ουτω, θά είχαν την 
τύχην νά μην κοπούν ποτέ. Καί μη έχων τίποτε καλλίτερον 
νά κάμω, έξήγαγα άπο του θΑακίου μου τδ μαχαιρίδιόν μου 
καί ή'ρχισα νά χωρίζω τάς σελίδας. Ό  θόρυβος αύτδς του κο- 
πτομένου χάρτου αφύπνισε την γείτονά μου, ήτις έφάνη ώ? 
παραξενευθεΐσα διά την ένασχόλησίν μου.

—  Κύριε... ήρχισε, τείνουσα τήν χεΐρα διά νά λάβν) τδ 
κτήμά της.

—  Δεσποινίς, άπήντησα, έπιτρέψατέ μου νά σάς απαλλά

ξω άπδ ένα κόπον. Είναι ύπόθεσις πέντε λεπτών.
Μέ ηύχαρίστησε μέ έν μειδίαμα, τδ όποιον μου άπεκάλυ- 

ψεν εξαίσιου; όδόντας. Είδα ότι μέ παρετηρει μέ κάποικν 
εύχαρίστησιν, πιθανώς δέν άπήρεσκα. Ή τ ο  ή στιγμή νά εί- 
σέλθω εις τδ προκείμενον. Έξηκολόύθησα : "Εχω άλλως τε
καί δικαιώματα.

—  Δικαιώματα ; έπανέλαβεν άνοίγουσα τούς μεγάλους 
της οφθαλμούς.

—  Θεέ μου ! ναί. Έπειδή , εάν θέλετε νά μοΟ έπιτρέ- 
ψητε νά παρουσιασθώ ό ίδιος, είμαι ό συγγραφεύς, ό ταπει-  
νδς καί άφανής του βιβλίου τούτου.

Έ λ α β ε  τδ βιβλίον καί άνέγνωσε μετά περιέργειας τδ ψευ
δώνυμον, τδ όποιον ητο γραμμένον έπί του εξωφύλλου. Ά -  
περίσκεπτον παιδίον ! είχεν αρχίσει νά άναγινώσκϊ] τούς α
τυχείς μου έρωτας, χωρίς νά ένοχληθν) νά μάθγ ποιος τούς 

είχε γράψει.
—  Λοιπδν, κύριε είσθε συγγραφεύς ;
—  "Εχω αύτην την τιμήν, δεσποινίς, έπειδη δέν αμφι

βάλλω οτι ουτω τδ θεωρείτε σεις· θα γνωρίζετε βεβαίως 
τούς περισσοτέρους των συγγραφέων της έποχής ;

— Έρχονται μερικοί εις τδ σπίτι, άλλά γέροντες ως 
έπί τδ πλεΐστον.

—  Άναμφιβόλως, άναγινώσκετε πολύ;
—  "Οχι πολύ. Τδ καλοκαίρι εις την έξοχην, τδν χειμώνα 

εις τδ Παρίσι· δέν έχω καιρόν.
Διά νεύματος έδειξα δτι τδ πράγμα μοί έφαίνετο φυσικόν.

Εις την ηλικίαν της, μέ την καλλονήν της, την χάριν της 
θά ήτο περιζήτητος. "Επειτα μή λησμονών τήν ύπόθεσιν;ήτις 
μέ ένδιέφερε, ήρώτησα-

—  Νομίζετε οτι ό κύριος πατήρ σας θά μου κάμν) τήν 
τιμήν νά ρίψν) μ·ά ματιά εις τδ ταπεινόν μου αύτδ δοκίμιον 5

—  Δέν είναι πατήρ μου, είναι θεΐός μου· τδν γνωρίζετε ;
— Έ ξ  άκοής, βεβαίως ναί. Όποιας αξίας άνθρωπος !

—  Δυστυχώς έξηκολούθησεν, ομιλούσα σιγανώτερα, γη- 
ράσκει, καί γηράσκουσι γρήγορα οι μετερχόμενοι τδ επάγ
γελμά του.

— Ιδού τί είναι-νά είναι κανείς μεγάλος άνθρωπος.
Ά λ λ ά  θά άναπαυθή τώρα. Πηγαίνετε εις τήν έξοχην

άναμφιβόλως ;
—  Έ άν νομίζητε οτι ή ζωή τής έξοχης ξεκουράζει!.... Εις 

τήν Βουργόνην τά γεύματα δέν μάς λείπουν.
—  ΤΑ ! άνέκραξα, πηγαίνετε εις Βουργόνην !
—  Ναί, κύριε, εις τδ Champrive.
—  Εις τής δουκίσης ; Θά μείνετε έκεΐ πολύ ;
—  Ό λην τήν άνοιξιν. Γνωρίζετε τδ μέρος ;
—  Κάποτε έπεσκέφθην τήν θαυμασίαν αύιήν έπαυλιν. 

Ά λ λά  τί θά εί'πητε, δεσποινίς, έάν μέ έβλέπατε νάφθάιω 
μίαν άπ’ αύτάς τάς ημέρας ;

Έξεπλάγη καί μέ παρετήοησεν,ώς θέλουσα,νά βεβαιωθή,
> \ ^  \ 5 . . y  rεαν όεν γ)Π·ει,θ|/.ην.

— Θά τδ κάμω διά νά μάθω ;ί σκέπτεσθε περί του βιβλίου 
μου, καί άν εί'χετε τήν καλωσύνην μετά τήν άνάγνωσίν του 
νά εί'πητε τίποτε καλόν εις τδν θεΐόν σας.

Έξεχύθη εις γέλωτα κρυστάλλινον, διαβολεμένον, θειον ! 
Θεέ μου πόσον ήτο ωραία !

— Άστειεύεσθε, είπε· βεβαίως δεν θά έλθητε δι’ έμε ;
—  "Οχι δΓέσάς ; καί διατί λοιπόν ;
Κατόπιν έλαβα τδ θάρρος νά τήνέρωτήσω πώς ονομάζεται. 

Felicie Legerot, μοΟ άπήντησε χαριέστατα.
—  Ό  κύριος θεΐός σας δέν είναι άδελφδς του κυρίου πα- 

τρός σας, παρετήρησα, επειδή δέν φέρετε τδ ίδιον όνομα.
Είς τδν τρίτον σταθμόν είχα τήν τιμήν νά τήν οδηγήσω 

εις τδ buffet, έπειδή ό άκαδημαϊκδς ύπέφερε φοβερά, ώ; έ- 
λεγεν άπδ ημικρανίαν καί άπεποιεΐτο νά κατέλθγ. Τί λοςμ— 
πρδς άνθρωπος ! Έπεριποιήθην τήν άνεψιάν του μετά 'τής 
αυτής προθυμίας, μεθ’ ής θά έπεριποιούμην βασίλισσαν.

Έ π ί  τέλους ό θείος έξύπνησεν. Ά λ λ ά  διά λόγους, τούς ό
ποιους ήγνόουν τότε, ή άνεψιά του ήρνήθη νά μέ παρουσίαση) 
έπισήμως. Ά λ λ ’ αύτδς ó Ζ . . . .  είχε ύφος άνθρόίπου άπλου- 
στάτου καί έφαίνετο περιφρονών τάς βλακώδεις έθυμοτυπίας· 
τδν έπλησίασα λοιπόν τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν έστα- 
μάτα τδ τραινον.

— Κύριε,τώ είπον,ώφεόλον νά σεβασθώ τήν ησυχίαν.Άφή- 
σατέ με μόνον νά σάς βεβαιώσω περί τής μεγάλης μου έπι- 
θυμίας νά σάς ίδω έντδς ολίγου είς τής δουκίσσης καί νά σάς 
ζητήσω μίαν μεγάλην χάριν.

Έφάνη οτι έξεπλάγη, άλλά καί χωρίς νά θελήσγ νά κοπι- 
άσγι πολύ διά νά έννοήσϊ).

Κύριε, μου είπε, μέ υφος άρκετά οικεϊον. Έάν πρόκειται 
περί τίνος πράγματος τής είδ'.κότητό; μου, δύνασθε νά είσθε 
ήσυχος.

Καί άντηλλάξαμεν θερμοτάτην χειραψίαν. Μή θέλετε νά 
μάθητε πώς κατώρθωσα νά είσαχθώ καί νά γείνω δεκτός 
παρά τή δουκΐσσγι, τήν έπομενην εβδομάδά. Ά λ λ ’ όποια 
ύπήρξεν ή άπογοήτευσίς μου,δτε προχωρών είς τήν τράπεζαν 
δέν είδον ούτε τήν Felicie, ούτε τδν τδν θεΐόν της μετά τών 
λοιπών προσκεκλημένων !

—  Ό  σοφός σας φίλος Ζ..  σάς έγκατέλειψε τόσον ταχέως 
κυρία ; είχον έλπίσει νά τδν συναντήσω έδώ.

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩ Ν  Κ Τ ΡΙΩ Ν

—  Δ ε ν  ή λ Οεν έ φ έ τ ο ς .  Τ δν  γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε  /

—  Τ ό σ ο ν ,  όσον νά λ ά β ω  τδ  θάρρος νά τοΟ προσφέρω ενα 

τό μον  έκ  το ύ  . . . .

—  Ναί ! ένθυμόυμαι ! είσθε συγγραφεύς Κύριε. * 0  φίλος 
μας Ζ. . μου είχε δανείσει τδ βιβλίον σας, συνιστών μοι αύτδ 
ύς έργον ένδς πατριώτου μου. Τδ άνέγνωσα, είναι χαριέστα-
τον. «Εύγενής γυνή.ΌΘεός νά τήν συγχώρηση) διά τδ ψευδός

» 1 ! αυτο !

— ■Πώς έπέμεινα,ό κ. Ζ.. δέν ήλθε; έταξείδευσα μαζή του 
προ ημερών. "Ηρχετο έδώ μετά τής άνεψιά; του.

— Τής άνεψιάς του ;
—  Μά ! ναί, κυρία δούκισσα. Σάς άγαπά πολύ. Ά ξιολά- 

τρευτον πλάσμα καί πολύ όπως πρέπει.

—  Ή  άνεψιά του Ζ . . .  ! Γνωρίζετε τδ όνομά της ;
—  Δεσποινίς Felicie Legerot.
Ή  δούκισα με κατεκεραυνοβόλησε δι’ ένδς βλέμματός 

της. Ό  δούξ έφάνη έκπλαγείς καί μέ έκύτταξε μέ τδ άκρον 
τοΟ οφθαλμοί) μέ ύφος περίεργον.Ένφ συγχρόνως παρετήρουν 
μηχανικώς τδν maître d’hôtel τοποθετημένον άπέναντί μου.

Β α θ ε ΐ α  σ ιγ ή  έ β α σ ί λ ε υ ε  πρδς σ τ ι γ μ ή ν ,  έ π ε ι τ α  ή’ρχισαν νά 

ομιλούν περί  ά λ λ ω ν  π ρ α γ μ ά τ ω ν  έπ ί  τ έ λ ο υ ς .  ΤΗ τ ο ν  ή τ ε λ ε υ 

τα ία  δ ο χ . ιμ α σ ία .Έ π ρ ό τ ε ιν α ν  ε ί ς  μ ερικούς  κ α λ ε σ μ έ ν ο υ ς ,  έλ θ ό ν -  

τ α ς  έ κ  Ι Ια ρ ισ ίω ν ,  κ α ί  ε ί ς  έ μ έ  νά έ π ι σ κ ε φ θ ώ μ ε ν  τ ή ν  έ π α υ λ ι ν .

’Ενώ κατηοχόμεθα είς τά μαγειρεΐχ είξεύρετε ποιον συνήν_ 
τησα είς τούς άπεράντους διαδρόμους; Είξεύρετε ποιον διέ - 
κρίνα μ.ε σκούφον λευκόν καί μέ έμπροσθέλαν καί χιτωνίσκον 
λευκόν καί πλησίον τών πελωρίων φούρνων ; Άπλούστατα 
τον άκαδημαϊκόν Ζ .. Χονδρότερον καί περισσότερον έρυθρόν 
άπδ οτι ήτο είς το βαγόνι, άλλά μή κοιμώμενον αύτήν τήν 
στιγμήν, επειδή κατεγίνετο ψή,ων έπί τής σούβλας διάφορα 
πουλερικά διά τδ δεΐπνον.

Καί είξεύρετε ποίαν άκόμη είδον είσερχομένην άπδ μίαν 
θύραν, μέ σκουφέταν λευκήν καί κρατούσαν είς τήν χεΐρα 
μέγιστον δοχεΐον πλήρες θερμού ύδατος ; ΤΩ θεέ μου ! τήν 
Felicie Legerot, αύτήν τήν ίδιαν, ήτις ήτο ή θαλαμηπόλος 
τής δουκίσσης.

‘Η άγνωστος * αύτή, είς ντήν όποιαν είχα προσφέρει πρό
γευμα είς τδν σταθμόν καί τής όποιας είχον σφίγξει περιπα ■ 
θέστατα τάς χεΐρας. Νέοι συγγραφείς ! ίδούτί άπογίνονται τά 
εργα σας, οταν τά προσφέρετε είς μεγάλα υποκείμενα.

Φαίνεται οτι θά είχαμεν ύφος πολύ άστεΐον ή Felicie κα[ 
εγώ,οταν άνεγνωρίσθημεν, έπειδή ή δούκισα δέν ήδυνήθη νά 
κρατηθγ, καί μέ ολην τήν άξιοπρέπειαν ήναγκάσθη νά στα- 
ματήση) διά νά γελάσν).

Παρήλθον δεκα έτη άφ* δτου υ.οί συνέβη αύτή ή ιστορία, 
καί έκ,τοτε δέν μέ έπχνεΐδον πλέον τήν εξοχήν μας, ούτε τδ 
χωρίον μας.

(Κατά τ!) Γαλλικόν) ’Αθην£ Μοντουόρη

Π Ω Σ  ΕΚΛΕΓΟΎΝ

01 ΚΙ ΝΕΖΟΙ  ΤΗΝ AT ΤΟΚΡ ΑΤΕΙ  PAN
Είς πρώην υπουργός "Αγγλος, οστις κατοικεί είς τδ Πεκΐ= 

νον, είχε γράψει έν πολύ ένδιαφέρον άρθρον περί του πώς γί
νονται αί αύτοκράτειραι έν Κίνα.’Εφέτος συμπληρούνται δέκα

ετη αφοτου ε^ελ,εγη ή τελευταία αύτοκράτειοα διά διαγωνι
σμού, είς τον οποίον έλαβον μέρος άπειράριθμοι δεσποινίδες, 
αίτινες είχαν τά άπαιτούμενα προσό/τα, οπως διαφιλανεική- 
σουν τοσον υψηλόν άξίωμα. Τά προσόν*α αύτά είναι τά έξή : 
Πρέπει νά είναι έκ τών πρώτων οικογενειών τής άριστοκρα- 
τίας δηλ. έκ του γένους τού Μαντζοΰ. Κατόπιν γίνονται πολ- 
λχί-πολλαί έπιθεωρήσεις καί ουτω ο άριθμδς τών διαγωνι- 
σθησομένων ελαττοΰται έπαισθητώς, Κατά τδν τελέυταΐον 
διαγωνισμόν, καίτοι παρουσιάσθησαν απειράριθμοι, μετά δύο 

επιθεωρήσεις "μειναν μόνον τριάκοντα καί μίαχι υποψήφιοι, αί 
έχουσαι τδ δικαίωμα δπως λάβωσι μέρος είς τδν διαγωνισμόν. 
Έντδς κλειστών άααξών στέλλονται είς τά άνάκτορα τήν 
πρωίαν πολύ ένωρίς. Προσφέρεται πρδς αύτάς έκλεκτδν πρό
γευμα, δπο>ς ξεκουρχσθουν έκ του νυκτερινού των ταξειδίου, 
καί κατόπιν γίνονται δεκταί παρά τής σεβαστής, άλλά φρυ
κτής Μεγαλειότητος, τής μητρδς του αύτοκράτορος, ήτις καί 
πάλιν τάς έπιθεωρεΐ άνά τεσσχρχς ή άνά πέντε Ή  Μεγα- 
λειοτης της φερει έπί τή εύκαιοία αύτή έν φόρεμα κίτρινον 
μεταξωτόν μέ πεοικόρμιον έκ μαύρου βελούδου. Έ κά σ τη  έξ 
αύτών κρατεί είς τήν χεΐρα περγαμηνήν έπί τής όποιας έχει 
γραφή τδ όνομά της, ή ηλικία της καί τδ όνομα τών γονέων 
της, ήν δίδει είς τήν αύτοκράτειραν, ίσταμένη ένώπιόν της. 
Μετά τινας ερωτήσεις ή Μεγαλείο της της δηλοΐ τήν κρίσιν 
της επί τών διαγωνιζομένων. Έ ά ν  δέν είναι εύνοΐκή, ή περ
γαμηνή δίδεται είς τδν παριστάμενον άξιωματικδν τής τιμής, 
δστις καλεΐ όνομαστί τήν άπορριφθεΐσαν καί τής δίδει ώς 
δώρον έν τόπτ μεταξωτόν ύφασμα. ’Εκείνη μέ τδ μ.εταξωτόν 
της έπιστρέφει διά βασιλικής άμάξης είς τήν οικίαν της. *Η 
τρίτη αύτή έπιθεώρησις κατεβίβασε νατά τήντελευταίαν εκλο
γήν, τδν άριθμόν τών διαγωνιζομένω-' είς δέκα πέντε μόνον, 
αίτινες έκρατηθησαν είς τά άνάκτορα, έως δτου εύηρεστήθη 
ή αύτής Μεγαλειότης νά κάμγ καί άλλην έπιθεώρησιν έξ ής 
έξέλεξε τήν νυν σύζυγον τοΟ αύτοκράτορος.

‘Η βασιλομήτωρ αύτοκράτειρα είναι ή διευθύνουσα τδ χα- 
ρέμιον, έπάγγελμα μεγάλης σπουδαιότητος, έτειδή τής δί
δει άπόλυτον δικαιοδοσίαν έπί δλων τών ιδιαιτέρων δωμά
των του αύτοκράτορος. Καί τδ δικαίωμά της τούτο τής 
παρέχει τήν εύκαιρίαν νά όμιλή περί εσωτερικής καί εξωτε
ρικής πολιτικής, νά γνώριζα) προσωπικώς πολλάς σπουδαίας 
εύρωπαϊκάς έξοχότητας,νά πληροφορήταιτερί δλων,νά έχγ τάς 
Φωτογραφίας όλων τών μεγάλων προσωπικοτήτων τού αίώ- 
νος καί τέλος νά μυήται είς τά μυστήρια τής πολιτικής. Ή  
νΰν βασιλομήτωρ κατέστη ούτω ή μεγαλειτέρα πολιτική προ- 
σωπικότης τής*χώρας, είναι δέ, μεθ’οσα καί δν λέγουν κατ’ 
αύτής, γυνή μεγάλης εύφυ'ίας. Ό  ’Αμερικανός ναύαρχος S h e-  
peldt τδ 1 8 8 2  τήν έκρινε ώς γυναίκα άμαθή, ίδιότροπον 
καί άνήθικον, άλλά δέν ήδυνήθη νά άρνηθή οτι ήτο γυνή 
μεγάλης ένεργητικότητος καί μεγάλης εύφυ'ίας. Έ π ί  τής αύ- 
τοκρατορίας της έγένοντο πολλαί μεταρρυθμίσεις καί διατά
ξεις τινές, ύπογραφεΐσαι παρ’αύτής, ήδύναντο νά τιμήσουν τήν 
εύφυί'αν καί τδν χαρακτήρα ένδς τών διασημοτέρων Εύρωπαίων 
βασιλέων.



8 Ε Φ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩ Ν  Κ Τ ΡΙΩ Ν

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Μ αθήματα κυριών. Ή ρχισαν καί πάλιν μ ε τ ’ ισης ώς και πέρυ- 
σιν επιτυχίας τά φιλολογικά μαθήματα των κυριών. Με τήν διαφοράν 
οτι άντι τής αιθούσης τού Ά ρσαχείου, εις τήν οποίαν έδίδοντο το 
παρεκθάν έτος, φέτος γίνονται εις τήν αίθουσαν του προτύπου Παρθε
ναγωγείου. Και πάλιν δ γόης ρήτωρ κ. Λάμπρος συνεχίζει τήν ιστο
ρίαν των ’Αθηνών του Μεσαίωνος και δ κ. Παπαμάρκου ερμηνεύει 
μετά τής γνωστής του δεινότητος εκλεκτά τεμάχια των αρχαίων 
συγγραφέων.

Εις τδν Παρνασσδν επίσης τά φιλολογικά αναγνώσματα διαδέχε
ται τδ έν τδ άλλο καί κατά καλήν συνήθειαν γίνονται τώρα περί τήν 
έκτην ώραν Καί έδώ δ κ. Λάμπρος έχει τδ ρεκόρ, αν καί ώραϊα 
πράγματα άνεγνώσθησαν καί παρ’ άλλων καί τελευταϊον ωραία μ ε 
λέτη μετά φωτεινών προβολών περί ελληνικής τέχνης Ιν τώ μουσείω 
τής Νεαπόλεως παρά του κ. Α. Φιλαδελφέως.

Καί βιβλία νέα άξια λόγου διά κυρίας έξεδόθησαν : Ή  Ο ικ ια κ ή
'Υ γ ιε ιν ή  τής ίατροΰ δος Μαρίας Καλαποθάκη, βιβλίον άναγκαιότατον 
διά πασαν μητέρα οικογενείας, συντεταγμένον μττά πολλής σαφηνείας 
καί επιστημονικής ακρίβειας. Καί Πρόας δ Νικίου, κατά μετάφρασιν 
του κ. Κωστή Παλαμά ώραΐον εΐκονογραφημένον ανάγνωσμα διά μα- 
θητάς καί μαθητρίας. στεφανωμένον παρά τής Γαλλικής ’ Ακαδη
μίας. Έ ν  αύτώ περιγράφεται ή ανατροφή καί ή έχπαίδευσις του 
παιδδς καί έφήβου τών ’Αρχαίων ’Αθηνών μέ χάριν καί γλαφυρό 
τητα, ήτις θά τέρψη καί τους μεγάλους ακόμη, άναγνώστας. Τδ έρ- 
γον έξέδωκεν ή Διάπλασις τών Παίδων.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Καν Α . Μ. Πειραια. ’Α γγελία  έλήφθη μετά δρ. 2 4 . Μυρίας ευ
χαριστίας. Ή  παρουσίασις μέ μαΰρον φόρεμα, ά λλ’ οχι πένθιμον καί 
πίλον επίσης. —  Ιίον Θ. Γ . Βάρναν. ’Επιστολή σας μετά συναλλαγυα- 
τικής έλήφθη. Ά ναμένομεν υπόλοιπον. —  Δα Κ . Ε .  Δ. Λαμίαν. Ά -  
ποσταλέν έδημοσιεύθη. Ά ντίτιμον συνδρομής καί ημερολογίου έλή
φθη. Εΰχαριστοϋμεν. Βεβαίως τδ ήμερολόγιον θά είναι ήοιθμημένον, 
άφοΰ προεπληρώθη. —  Καν Α ί. Μ. Α θή να ς. Δεν έγράψαμεν ήμείς 
διά τά καπέλλα τών κυριών εις τδ θεατρον, διότι τδ ζήτημα είναι 
επουσιώδες. Έ ά ν  δεν φοροϋμεν καπέλλα θά ημποροϋμεν νά στολί- 
ζωμεν τάς χεφαλάς μας μέ άνθη, ώς γίνεται καί άλλου. Καί μήπως 
τά καπέλλα του θεάτρου δέν είναι κατά τδ πλεΐστον ώς μιχραί άνθο- 
δέσμαι ; ’Έ π ειτα  τί σημαίνει τδ πώς θά στολίζωμεν τάς χεφαλάς μας 
άπ’ έξω. Εις τδ περιεχόμενον νά προσέχωμεν. —  Καν Β . Κ . ’Αγα  
Δρ. 17 καί 4 0  έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν. Τά -ημερολόγια θά άπο- 
σταλοϋν άμα τή έκδόσει των. — Καν Τ . Ν . Βώλον. Συνδρομή έλήφθη. 
Συμμορφούμεθα δδηγίαις σας. —  Δα Σ . Π. Πάτρας. Συνδρομή καί 
άντίτιμον ημερολογίου έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. —  Π. Γ . Περατιάν. 
Δρ. 1 1 .2 0  έλήφθησαν. Εΰχαριστοϋμεν Στέλλομεν. —  Καν Ε .  Μ. 
Λαμίαν. ’ Επιστολή σας μ ε τ ’ άποδεί’ εων καί δρ. 3 1 .2 0  έλήφθη. Μυ
ρίας εύχαριστίας δι ’ εύγενή φροντίδα. —  Κον Μ. Κ . Κ . Ά σμ ού ν . Τά 
24  φρ. δέν υπάρχουν εις τδ έδω ταχυδρομεϊον. Φροντίσατε. — Κον Σ τ . 
Β . Ά Λ ε ί ά ν ό ρ ε ι α ν .  ’Επιστολή σας καί φρ. 1 0 0  έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμεν.·— Καν Ε υ . Κ . Π α τ ρ α ς .  ’ Επιστολή σας μετά χρημάτων έλή
φθη. Χαίρω διότι τόσον άγαπατε τδ Ήμερολόγιόν μας. —  Καν Α ί. 
I. Δρ. Μ α ΐχΈ οβίβΓ. Ευχαριστώ απείρως δι’ εύγενή ώς πάντοτε φρον
τίδα. Συμμορφούμεθα δδηγίαις σας.— Δ Α . Μ . Σας εύχαριστώ θερ
μώς. Έ ά ν  ολαι αί συνδρομήιριαί μας σας έμιμοϋντο δ άριθμδς τών 
άναγνωστριών μας θά είχε πενταπλασιασθή καί τδ έργον μας τότε θά 
ήτο πολύ τελειότερον. Χρήματα έλήφθησαν. Φύλλα νέα καί 'Η μ ε 
ρολόγια άποστέλλονται. — Δα Ε ! Ζ Κ α Α ά μ α ς .  Τδ άποσταλέν δημο
σιεύεται εις τδ Ή μερολόγιον. Συμμορφούμεθα δδηγίαις σας. —  Δα 
Ά γ .  Π . Ά Α ε ζ ά ν δ ρ ε ια ν .  Δ έν έπρόκειτο νά έπιβαρυνθήτε σείς, ά λλ ’ 
ούτε δέχομαι Εύχαριστώ διά τάς υπέρ τών άρθρων μου κρίσεις σας. 
—  Δα Τ . X .  Ν. Κ άρυστον.  Σάς εύγνωμονώ δι" έγγραφήν 2 5  συνδρο- 
μητριών εις τδ Ή μερολόγιον. Τδ άντίτιμον έκ δρ 30 έλήφθη Ή  
Ζωή ενοτ έτους  έδόθη άμέσως εις τδν κομιστήν. Καί πάλιν συγχαρη
τήρια διά ζήλον καί ευχαριστίας δι ’ άγάπην πρδς τδ έργον μ ο υ .—  
— Κον Μ. Δ. Φ. Συγχαίρομεν. Βεβαίιυς θά άποστέλλωμεν τδ φύλλον, 
ώς καί κατά τδ παρελθόν. —  Καν Σ τ . Σ .  Σ π ά ρ τ η ν .  Ά ντίτιμον 1 I 
'Ημερολογίων μ ε τ ’ άγγελίας έλήφθη Θερμοτάτας εύχαριστίας δΓ εύ
γενή φροντίδα. —  Δα Β . Κ . Π άτ ρ α ς  Σας εύγνωμονώ καί δ ι’ εφημε
ρίδα καί δΓ Η μερολόγια. Χρήματα έλήφθησαν. Συμμορφούμεθα δδη
γίαις σας. —  Καν Αί. Μ. Β ε ν ε τ ί α ν .  Θά σας τήν έστελα, έάν είχα —  
Καν Ε .  Γ . ’Ενταύθα : .  Ουδέν νέον ΰπδ τδν ήλιον. Πολύ δλιγώτερον ή 
μόδα. Συμφωνώ δ’τι είναι πολύ άχαρις φέτος. Ά λ λ ά  τί νά γίνη ; 'Η 
μείς δυστυχώς δέν έχομεν άκόμη τόσον κΰρος καλαισθησίας, ώστε νά 
δημιουργοΰμεν ίδικάς μας. —  Καν Μ. Κ . Ά Α ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν .  Έ λ ή φ θη . 
Έ νεγράφ ητε. —  Καν Ε . Τ. Α . Τή νον .  Ένεγράφησαν έξ συνδρομή- 
τριαι καί έλήφθη τδ άντίτιμον. Θερμάς εύχαριστίας δΓ εύγενή φρον
τίδα, —  Καν Δ. Μ. Σύρον .  Βεβαίως κόρη δεκαεξαετής ήμπορεί νά

ύπάγη εις τδν κόσμον. Τ ί θά περιμένετε ; νά ΰπανδρευθή πρώτον > 
— Δα Ε ύ . Δ. Σύρον .  Έ λήφ θησα ν. Ή τ ο  πολύ τολμηρόν,· διά νά μή  
είπω τι περισσότερον. — Δας καί κ. Ε ύ . Κ. Κ ορώνην.  Π . Δ. Κ . καί 
Α. Μ. ' Ιθ ά κ η ν ,  Α . Ζ . Π ε ι ρ α ι α , Α ί. Σ π . ΒΰιΛον, Ε .  Α . Μ - Κ έρκυ
ρ αν ,  Σ . Δ. Π . Π άτ ρας ,  Ε . Σ τ . Π ε ιρ α ια ,  Α . Α . Υ .  Α ίγ ια λ ό γ  Ά ν -  
τίτιμον ημερολογίου έλήφθη. Εΰχαριστοϋμεν. Εύθύς ώς εκδοθοΰν θ ’ 
άποσταλοϋν. Κον Σ π . Δ. Τ ερ γ έ σ τ η ν .  ’Επιστολή σας μετά φρ. χρ. 
45  έλήφ θη. Θερμήν εύγνωμοσύνην δ ι’ εύγενή ώς πάντοτε φρον
τίδα. Καν Ε ί . Θ. Α ίγ ιν α ν .  Χαίρω διότι άπολαμβάνετε ώς λέγετε, 
ώς νά έταξειδεύετε ή ιδία, καί μάλιστα χωρίς έξοδα. Κον Δ. Χ ρ . Β ε ·  
Α ιγ ρ άδ ιον .  Έ λ ή φ θ η . Έ νεγράφ ητε. Φύλλα άποστέλλονται.

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

ΕΤΟΣ ΙΑ'. Λ 8 0 0
Μετά διακοπήν ένος έτους τό Ή μ , ε ρ ο λ ό γ ε ο ν  τής 

«Εφημερίδας των Κυρίων» έκδίδεται καί πάλιν πλούσιον εις 
φιλολογικήν υλην καί ωραίας είκο'νας καί πρακτικάς οδηγίας 
καί άτελειώτους συμβουλάς,αληθής σύντροφος πάσης γυναικό; 
καί πάσης κόρης, άνά πασαν τής ζωής της στιγμήν.

Διαπρεπείς ξέναι καί Έλληνίδες συγγραφείς δημοσιεύουν 
ωραίας καί πρωτοτύπους μελετάς των εις το Ή μ ερολ όγ ιον  
τής «Έφημ. τών Κυριών». Ειδικαί έπιστήμονες, άρθρα ει
δικά διά τήν οικιακήν υγιεινήν καί τήν Παιδαγωγίαν, Κυ 
ρίαι του κόσμου, πληθύν μικρών μελετών του τόσον δύσκο
λου προβλήματος τής ζωής μέ τάς εθιμοτυπίας, καί τάς 
άπαιτήσεις, καί τάς υποχρεώσεις καί τά καθήκοντα, τά 
όποια μάς επιβάλλει. Καί καλαί οίκοκυραί πληθύν συμβου
λών καί οδηγιών πρακτικών καί συνταγών μαγειρικής πολυ
τίμων διά πασαν οικοδέσποιναν.

Το Ήμερολόγιον τής «Έφημ. τών Κυριών» θά είναι 
κατά τό έ'τος τοϋτο είχονογραφημένον,  μέ τριάκοντα περίπου 
εικόνας γυναικών επιφανών Έλληνίδων καί |ξένων.

Το Ήμερολόγιον θά φέργι καί πάλιν έξώφυλλον ήριθμημέ- 
νον καί θά δίδγι δικαίωμα συμμετοχής εις λαχεϊον εις πα
σαν κυρίαν, ή'τις θά προπληρώση το άντίτιμον αύτου εντός 
του μηνύς 9βρίου.

Ό  ά. αριθμό: τ< 0 λαχείου θά κερδίζη ί ν  φόρεμα jto.lv·  
τε.Ιες,  ό βί . φόρεμα κοινόν,  ό γ7. ήμίσειαν  δω δζχάδα  
μ α ν δ ό λ ια  μ&ταζωτά,  ό δ . $ν κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ό ν  άντ ι  κείμενον,  
καί ό έ. ίν  λεύκω μα.  Οί άμέσως δέκα επόμενοι άνά μ ία ν  
έτησ ίαν  συνδρομήν εις τήν « ’Εφημερίδα  τώ ν Κυριών η καί 
ετεροι δέκα τήν « Ζ ω ή ν  έ ν ό ς  έ τ θ \ > ς » ,  πεντακοσιοσέλι- 
δον σύγγραμμα τής κ. Κ .  Παρρέν.

Τό ήμερολόγιον θά τιμάται ί δρ .  διά τάς ’Αθήνας, 4 
χαι 20  διά τάς επαρχίας καί 4 χ ρ .  φρ.  διά τό εξωτερικόν. 
Ή  έγγράφουσα δέκα  συνδρομητρίας λαμβάνει ί ν  άντ ίτνπ ον  
δωρεάν, ή έγγράφουσα εϊχοσι τήν  « ’Εφημερίδα τών Κ υ 
ρ ιώ ν » έπ ί  ¿V ετος δω ρεάν  ή τήν «Ζωήν Έ ν ό ς  ’Έ τ ο υ ς » .

ΙΙάσα έπιστρεφομένη άγγελία πρέπει νά συνοδεύηται ύπό 
το0 άντιτίμου. Τό Ήμερολόγιον προπληρόνεται πάντοτε. 
Γίνονται δεκτά χαρτονομίσματα καί γραμ.ματόσημ,α ξένων 
εθνών.

Νεαραί συνδρομήτριαί μας έπιθυμουν νά συνάψουν άλλη- 
λογραφίχν εις γαλλικήν, ’Αγγλικήν ή Γερμανικήν γλώσσαν 
μ ε τ ’ άλλων δεσποινίδων. Ή  τοιαύτη άλληλογραφία συντελεί 
εις τελειοποίησιν τών γραφουσών. Παρακαλουνται αί έπιθυ- 
μοϋσαι νά άνταποκριθουν εις τήν πρόσκλησιν ταυτην τών 
νεαρών άναγνωστριών μας νά τό δηλώσωσι προς ήμάς διά τά 
περαιτέρω.

ΔΙΔΑΣΚ.4Μ ΣΣ4 πιάνου, έχουσα άρίστκς συστάσεις καί συνιστωμένη 
ε’ιδιχώτερον καί παρ’ ημών ζητεί παραδόσεις. Πληροφοοίαι εις τό γρα- 
φεΤον μας.


