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Διά τα μιχρά.— Αί γυναίκες δικηγόροι. (Άνταπόχρισις χ . Μα
ρίας Μ αρτέν).’Εντυπώσεις ταίειδίου άπδ τήν Νεάπολιν. —  Ή  Καίτη 
(υπό χ . 'Ελένης Γεωργιάδου). —  Φιλολογιχαί σελίδες. Αί γυναΤχες 

των γραμμάτων τής Γαλλίας (χατά τόν Jules Lemaitre). — Έ γ χ α -  
τάστασις Πανεπιστημιακών αρχών.— Γυναικεία κίνησις. —  Βιβλία χαΐ 

Περιοδικά. —  ’ Αλληλογραφία. —  Συνταγαί — ’ Επιφυλλίς.

ΔΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ
Έάν ή ήσθάνθη είς τό σιήθός της τόν πόνον, τόν

όποιον ήσθάνετο ή κόρη της είς τό ίδικόν της, κατά τήν πα- 
ροΐμΐώδη καταστάσαν ώραίζν φράσιν της, μία νέα μητέρα 
εδώ, είς τήν πόλιν μας ήσθάνθη είς τήν μητρικήν καρδίαν 
της όλους τούς παλμούς των πτωχών γυναικών, αί όποΐαι 
δεν ήμποροϋν να ανακουφίσουν καί περιθάλψουν και νοσηλεύ- 

; σουν τά παιδιά των ασθενή καί πεινώντα καί θνήσκοντα 
έκ τής άθλιότητος.

Ευτυχώς ή μοϊρα έ’ταξεν ύψηλά, πλησίον ένό; θρόνου τήν 
νέαν, αλλά μεγαλόκαρδον αυτήν μητέρα, καί ό πόθος της 
τοίί νά απόσταση από τούς ό'νυχας του θανάτου καί τοϋ αι

ωνίου πόνου καί του άτελειώτου μαρτυρίου τόσα μικρά θύ
ματα αρχίζει νά πραγματοποιήται.

Κόρη γονέων, οί όποιοι τήν πρός τά παιδιά των, αλλά 
καί τόν λαόν των αγάπην έ’ταξαν πάντοτε ύπεράνω παντός 
άλλου αισθήματος, ή πριγκήπισσα Σοφία, έ'χουσα καί 
τέλειον πρός υπόδειγμα του καλού καί τής φιλανθρωπίας 
τύπον τήν Ρασίλισσάν μας, δεν ήτο δυνατόν παρά νά έγκαι 
νιάση τήν είς τήν νέαν της πατρίδα φιλάνθρωπον δράσίν της με 
πραςιν ώραίαν καί μεγάλην, ή όποία τήν άναδεικνύει στορ- 
γικωτάτην μητέρα,όχι μό/ον τών τέκνων της, αλλά καί τών 
τέκνων τοϋ λαοΟ, είς τόν θρόνον τοϋ όποιου θά άνέλθη μίαν 
ΐμ.έοαν.

Οί μεγάλοι, οί ενήλικες πτωχοί είχαν έως τώρα τά νοσο- 
κομεΐά των. Μόνον διά τά μικρά, τήν ελπίδα καί τό μέλλον 
του λαοϋ μας, δεν υπήρχε νοσοκομεΐον. ‘Η πριγκήπισσα Σο
φία άνέλαβε τήν ίδρυσιν αύτοΰ καί δεν άπηζίωσε νά κατελ- 
θη άπό του ηγεμονικού μεγαλείου της καί νά έπικαλεσθή 
τήν συνδρομήν εκείνων, οί όποιοι ήδύναντο νά συντελεσουν 
είς οσον τό δυνατόν τελειοτέραν τοϋ παιδικού της νοσοκο · 
μείου συμπλήρωσιν.

Καί έπετεύχθη ή ΐδρυσίς του καθ’ ολους τούς ορούς τής 
υγιεινής καί τάς νεωτέρας τής επιστήμης απαιτήσεις καί ύ- 
ψοΰται τώρα καί αυτό οχι κολοσσσός μαρμάρου, ως τα συν
ήθη μέγαρα τής φιλανθρωπίας μας, άλλ’ άπλούστατα είς 
κομψά καί άπομεμακρυσμένα τό έν του άλλου περίπτερα, 
κτισμένα μέ εντέλειαν ζηλευτήν, μέ απλότητα περί τήν αρ
χιτεκτονικήν, άλλά καί μέ τήν πολυτέλειαν, τήν οποίαν 
αποπνέει πάντοτε κτίριον άνταποκρινόμενον εντελέστατα και 
μέ πολλήν ευμάρειαν καί μεθοδικότητα είς τόν προορι
σμόν του.

Ά λ λ ’ έάν τό κυρίως κτίριον συνετελέσθη, έάν ό εις πάντα 
πρωτοστατών γενναιόδωρος κ. Άνδρέας Συγγρός, ίδρυσεν ί- 
δίαις δαπάναις τό έν περίπτερον, τό προωρισμένον διά τά επι

δημικά νοσήματα, έάν ό κ. Παύλος Στεφάνοβικ διά τής 
προχθεσινής έκ τριάντα χιλιάδων δραχμών δωρεάς του συνε- 
τέλεσεν, όπως φωτισθή δι’ ηλεκτρικού φωτισμού τό νοσοκο
μεΐον τών μικρών, έάν διά τήν έπίπλωσίν του* συνεισεφεραν 
μέχρι σήμερον πολλοί ομογενείς, διότι εΐ'δομεν είς τάς μικράς 
κλίνας τούς τίτλους ελληνικών έν τώ έξωτερικώ κοινοτήτων, 
δέν άρκιΐ όμως ή παρασχεθεΐσα μέχρι τοϋδε συνδρομή, όπως 
έζασφαλισθή ή συντήρησις τοϋ νοσοκομείου. Δέν αρκεί, όπως 
άνεγερθοϋν όλα τά μικρά περίπτερα, είς έν έκαστον τών ο
ποίων θά άπομονοϋνται τά προσβεβλημένα μ.ικρά έκ μεταδο
τικών νόσων δέν αρκεί, όπως όσον τό δυνατόν περισσότερα
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πάσχοντα άνακτήσουν υπό τήν στέγην αύτήν τ έ ς  φιλανθρω
πίας τήν κλονισθεΐσαν υγείαν των.

Διά τούτο ή Έλληνίς πριγκήπισσα απευθύνεται και πάλιν 
πρός τάς απανταχού Έλληνίδας μητέρας καί επικαλείται τήν 
συνδρομήν των ύπέρ των μικρών ασθενών του λαού, υπέρ των 
άτυχων πλασμάτων, τά όποια θερίζει ό θάνατος άλύπγιτα, 
ελλείψει υγιεινές διαίτης, ελλείψει μέσων κανονικές νοση- 
λείας καί περιθάλψεως. Καί αί απανταχού Έλληνίδες μητέ
ρες, αί εύ'ποροι καί πολυτάλαντοι, αί όποΐαι τρέμουν διά 
τήν υγείαν των αγαπημένων καί χαϊδευμ,ένων των μικρών, θά 
συγκινηθουν, θά εννοήσουν τον πόνον καί την αγωνίαν των 
πτωχών μητέρων, και θά σπεύσουν πρόθυμοι νά προσφέρουν 
την γενναίαν συνδρομήν των ύπέρ τοΟ Παιδικού Νοσοκομείου.

Τό εί'παμεν καί άλλοτε, τό έπαναλαμβάνομεν καί σήμερον! 
Τό παιδικόν λίκνον είναι ή ελπίς τής ζωές, είναι ό πλούτος 
του οίκου, είναι τό μέλλον τών εθνών. Αί μητέρες, αί γυ
ναίκες, αί όποΐαι έτάχθησαν φύλακες του, οφείλουν νά συντε- 
λέσουν, οπως μη έρημοϋται ό οίκος του πτωχού άπό τόν 
μοναδικόν του αύτόν πλούτον, όπως μη τό "Εθνος χάννι τόσα 
τέκνα του, όπως μ.ή ή ζωή χάνγ τόσα μειδιάματά της.

ΑΙ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Ι
Τό ζήτημα τές  αποδοχής τές  αίτήσεως τών δικηγόρων 

γυναικών, όπως δοθγ εις αύτάς ή άδεια του δικηγορεΐν, θέλ ει 
λυθη προσεχώς ίκανοποιητικώτατα. Ό  ακάματος συνήγο
ρος τ·55ς γυναικείας μερίδος κ. Βιβιάνης, ό νεαρός αυτός βου
λευτής, ύπέβαλεν εις την Βουλήν νομοσχέδιον, δι’ ου θά έπι 
τρέπεται εις πάσαν γυναίκα, φέρουσαν δικηγορικόν δίπλωμα, 
νά επαγγέλλεται την δικηγόρον. "Iva δέ μη άναβληθή ή 
συζήτησις του έν λόγω νομοσχεδίου ό κ. Viviani άπήτησεν, 
όπως ταχθή μετά τών κατεπειγόντων, τό όποιον ό σφραγι- 
δοφύλαξ τές  Βουλές άπεδέχθη, δηλώσας ότι καί η Κυβέρ- 
νησις υιοθετεί τό έν λόγω νομοσχέδιον.

Θά έ'χωμεν λοιπόν προσεχώς την εύχαρίστησιν νά άκούσω- 
μεν γυναίκα συνηγορούσαν άπό τού δικαστικού βήματος. Έ κ  
τών προτέρων είξεύρομεν ότι ή δίς Chanvin θέλει λάβει την 
άρμόζουσαν εις την ευγλωττίαν καί πολυμάθειάν της θέσιν 
παρά τό πλευράν τών άνδρών συναδέλφων της.

*Η σπουδή τές  νομικής δέν είναι δυσκολωτέρα άπό την 
της ιατρικής.’Αφού αί ιατροί τόσον έπολλαπλασιάσθησαν και 
έκτιμώνται σηαερον, δέν υπάρχει ούδείς λόγος, οπως μη 
γείνγ τό ί'διον διά τάς δικηγόρους γυναίκας ,^άφοΰ έκεΐναι ώ: 
αύταί καλούνται νά εύεργετήσωσι τούς γυναικείου; πληθυ
σμούς. "Αλλως τε ούδέποτε νέος νόμος είσάγεται καί γίνεται 
άποδεκτος, εφόσον δέν καθίσταται αισθητή καί έπιβάλλουσα 
η εφαρμογή του. Ή  έξάσκησις τού δικηγορικού επαγγέλμα
τος καί θά άνοιξή νέαν όδόν εις την πνευματικήν της γυ- 
ναικός δράσιν καί θά έπιτρέψν) εις τάς γυναίκας νά ζητώσι 
συμβουλάς παρ’ ομοφύλων των εις τά λεπτά ζητήματα, διά 
τά όποια τόσον δύσκολον ήτο νά έμπιστεύωνται εις άνδρας.

Βεβαίως δέν θά έξοικειωθή ό κόσμος πολύ γρήγωρα εις τό 
νά άκούη) γυναίκας δικηγορούσας καί ό άριθμός τούτων διά 
πολλά ίσως έτη θά είναι περιωρισμένος καί οί κύριοι δικη
γόροι δέν θά έχουν νά φοβηθούν τόν συναγωνισμόν.

Ή  εισαγωγή της δικηγόρου γυναικός εις τά δικαστήρια 
θά είναι επί πλέον μία γυναικεία νίκη, προστιθέμενη εις τάς 
τόσας άλλας, άς αί γυναίκες της Γαλλίας έκέρδησαν εσχά
τως.

Παρίσιοι
Μαρία Μαρτϊν

ΕΝΊΤΠύΣΕΙΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΤ
Ε Ι Σ  Ν Ε Α Π Ο Λ Ι Ν

Ό  σιδηρόδρομος εκπέμπει την θορυβώδη καί παλμικήν 
άναπνοήν του μέχρι τού σταθμού. Πλησιάζει ήδη άσθμ.αί- 
νων, άνακόπτων τόν δρόμον του, ώς άνθρωπος, ό όποιος 
έκουράσθη νά τρέχνι καί ό όποιος σκοντάπτει, όταν πλέον 
φθάνγ εις τό σημεΐον είς τό όποιον διηυθύνετο. Ό λ α ι  καί 
ολοι σπεύδοντες, μέ την πυρετώδη άνυπομονησίαν, ή όποια 
συνοδεύει πάντοτε τάς στιγμάς τή ;  άναχωρησεως, ώς καί 
τής επανόδου άλλως τε, καταλαμβάνομεν τάς θέσεις μας. 
Εντός όλίγων δευτερολέπτων ολα τά βαγόνια είναι πλήρη.

"Αν καί ολόκληρον την προηγουμ.ένην ημέραν ημην είς την 
Νεάπολιν, την τόσον πολυάνθρωπον πόλιν, ούχ ήττον τώρα 
μόλις κατορθώνω νά άντιληφθώ, νά προσέξω είς την μεγά- 
λην αύτήν εδώ άνθρωποπλημμύραν. ’Εκεί έξω είς τό ύπαι
θρον είς τόν ανοικτόν ορίζοντα μέ τό ώραΐον πλαίσιον, μέ τό 
μεγαλοπρεπές περιβάλλον, αδύνατον νά προσέξν) τις είς τό 
πλήθος, αδύνατον νά έπιστήσν) την προσοχήν του ή άνθρω- 
πίνη μορφή. Ή  μεγάλη, ή ωραία έν τφ συνόλφ της φυσιο
γνωμία τές  φύσεως, έπισκιάζει έντελώς τόν άνθρωπον, είτε 
ώς άτομον, είτε ώς όμάδα. "Ισως διά τούτο ό τύπος τού 
Νεαπολιτανοΰ είναι μάλλον άτελής, μάλλον έλαττωματι- 
κός, άπό τόν τύπον τού βορείου Ιταλού. Ή  φύσις, ή όποία 
κρατεί πολλά δΓ έαυτην, άφίνει όλίγα έδώ διά τόν άνθρω
πον. Μεγάλη, ώραία, πλουσία έκείνη, μικρός, άσχημος, 
πτωχός αυτός. Ή  άντίθεσις είναι πολύ καταφανής, ιδίως 
είς τάς μεγάλας συγκεντρώσεις, οπού άπαντ^ τις ανθρώ
πους παντός φύλου καί πάσης τάξεως. Ά πό τόν άνδρα μού 
φαίνεται" ότι λείπει η ισχύς, τό κύρος, τό σθένος. Άπό την 
γυναίκα ή^χάρις, η άβρότης, τό σφρίγος τές  ζωές. Καί είς 
τάς μεν, ώς καί είς τούς δέ υπάρχει τό βαρύ, τό δύσκαμ- 
πτον^τού άρχεγόνου ανθρώπου, ό όποιος ζΐ) περισσότεοον μέ 
την φύσιν, παρά μέ τούς όμοιους του, ό όποιος ζΐ) περισσότε
ρον είς τό ύπαιθρον παρά είς οικήματα κλειστά ευπρεπι
σμένα, οπως τά έννοοΰν οί κάτοικοι τών βορειοτέρων χωρών. 
Ε κ τό ς  της αριστοκρατικές τάξεως, η όποία έπίσης δέν 
ημπορεΐ νά συγκριθή μέ την άριστοκρατίαν άλλων χωρών 
καί άλλων λαών, αί άλλαι τάξεις δέν εύρίσκονται διόλου 
είς την θέσιν των, κλεισμέναι έντός οικιών η καλυβών, άδιά- 
φορον.

Διά τ·ύτο μέσα είς τά βαγόνια ώμοίαζον οί πλεΐστοι ώς 
κατάδικοι καί έφώναζαν καί συνεζητουν καί έθορύβουν, ώς 
νά εύρίσκοντο είς τό ύπαιθρον καί νά έχάνετο ή φωνή των 
είς τόν άέρα. Είς δικηγόρος διηγείτο είς παρακείμενον φίλον 
του περιπετείας τές  ζωης τών λουτρών. Έ λεγ α ν  άναντιο- 
ρητως πράγματα, τά όποια δέν έπρεπε νά άκουσθοΰν παρά
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τρίτων. Ά λ λ ά  πού νά κρκτησγ ό άνθρωπος την βροντώδη 
φωνήν του, καί πώς νά περιστείλν) την μιμικήν τών χειρών 
του, η όποία άνά πάσαν στιγμήν έθετεν είς κίνδυνον τάς 
χεΐρας καί τούς ώμους καί τά  έξαρτηματα τών πίλων τών 
πλησίον του καί τ έ ς  έπι τού όπισθεν καθίσμ ιτος ναθημ,ένης 
κυρίας; Καί ένω ήτο φαιδρός καί έγέλα, διά μιας συνωφρυοΰ το 
καί αγρίευε καί έσφιγγε τάς πυγμ.άς καί έδενε τάς χεΐρας 
είς σημεΐον προσευχές καί παρακλήσεως, καί έπαθαίνετο καί 
συνεκινεΐτο καί έδάκρυε σχεδόν. Ό  μη γνωρίζων τούς Νεα- 
πολιτανούς ηδύνατο κάλλιστα νά έκλάβν) τόν άνθρωπον αύ
τόν, ώς παράφρονα. ’Εγώ είχον κυριευθέ άπό νευρικόν γ έ
λωτα καί είς πάσαν απότομον κίνησίν του, είς πάντα αγριω
πόν μορφασμόν του καί βροντώδη φωνήν του άνεπήδων έπι 
τές  θέσεώς μου. Τόν έφανταζόμην αίφνης είς κύκλον ψυχρών 
καί φλεγματικών "Αγγλων καί υπέθετα ότι άναμφιβόλως θά 
τόν έδεναν μέ σίδερα.

Αί κυρίαι, τά κορίτσια των μικρά η μεγάλα, ολίγον πα- 
ραλλάσσουν. Όμιλοΰν, ομιλούν, λέγουν, φωνάζουν, χειρονο
μούν. Ά λ λ ’ αίφνης, ώς νά συνέρχονται, ώς νά αίσθάνωνται 
ότι πρεπει έπι τέλους νά σεβασθούν καί την ησυχίαν τών 
άλλων, σιωπούν, ησυχάζουν καί γίνονται άμέσως δεσποινίδες 
πολύ καθώ ς x p in s i,  άλλά καί πολύ ολίγον φυσικαί.

Διά την εύμορφιάν τών Νεαπολιτανίδων ημπορεΐ νά λε- 
χθή δ,τι καί διά την τών Έλληνίδων. Ή  νέα γενεά είναι 
πολύ καλλιτέρα τ έ ς  παλαιάς. Μέ την πάροδον τού χρόνου η 
φυλή τελειοποιείται, καθαρίζεται, έξαγνίζεται.Αί καλαί τ ά 
ξεις μάλιστα, αί εύποροι, αί εύγενεΐς, τών όποιων η μόρφω- 
σις βαίνει έκ παραλλήλου πρός την τελειωτέραν τών δυτικών 
τές  Ευρώπης πληθυσμών, μέ την έπιμεμεληυ.ένην δίαιταν 
καί υγιεινήν των, παρουσιάζει τύπον rafine έντελώς, ό όποιος 
πολύ ένθυμίζει τά μικροσκοπικά ανάγλυφα τών καμεών τού 
Νεαπολιτανικοΰ μουσείου η τών τοιχογραφιών τές  Πομπηίας.

Δέν ε!ξεύρω έν τούτοις άν η διά τές  έξελίξεως μεταβολή 
τού Νεαπολιτανικοΰ τύπου προχωρούσα καί είς τάς κατω- 
τέρας τάξεις δέν έξαφανίσν) καθ’ ολοκληρίαν την φυσιογνω
μίαν, την τόσον παράδοξον καί ιδιόρρυθμον τού λαού αυτού, 
δέν την ίσοπεδώση καί ¡ίεταβάλλν) είς τόν κοσμοπολίτην 
κοινόν τύπον, τόν ανούσιον καί τυπικόν, τόν φέροντα έπι τές  
μορφές την σφραγίδα καί έπι τών ώμων τά βάρη καί τάς 
άμ,αρτίας τών φυλών καί τών έθνών ολου τού κόσμου.

Τ ό τ ε  τ ά  ά σ μ α τ α  θά σ ιγη σουν, τ ά  αιω νίω ς κ υ μ β α λ ίζ ο ν τα  

Οργανα θά νεκρω θούν, η χ α ρ ά , η ά μ ερ ιμ ν η σ ία , κ α ί η όκνη- 

ρία θά  ά ν τ ϊκ α τ α σ τ α θ ο ΰ ν  ά π ό  λύ π α ς καί μέριμ να ς καί 

ό π α ρ ά δ εισ ο ς α ύ τό ς , ό αιω νίω ς θα λλ ερ ό ς  μ έ  τόν ουρανόν, 

τόν π ά ν τ ο τ ε  μ ειδ ιώ ν τα  είς τη ν  θά λ α σ σ α ν  τη ν  π ά ν τ ο τ ε  γ ε 

λ α σ τ ή ν  φ οβούμαι ό τ ι  θά  μ ε τα β ά η θΐ) είς κόλασιν π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , 

όμοίαν μ έ  τ ά ς  ά λ λ α ς  το ύ  κόσμου μ ε γ α λ ο π ό λ ε ις .

Ά πό τάς σκέψεις μου αύτάς μέ άποσπίρ καί πάλιν ή γό
ησσα φύσις, η όποία όσον ό σιδηρόδρομοςΛ προχωρν) πέραν 
τού Παυσιλύπου παρουσιάζει άπ’ έδώ καί ά π ’ έκεΐ νεας καί 
πάλιν είς κάλλη καί είς χρώματα καί είς γραμμάς εικόνας. 
Τό μακρόν λεκανοπέδιον, τό όποιον έκτείνεται μέχρι τού 
PouZZoli μέ λόφους άπ’ έδώ καί άπ’ έκεΐ βελουδοσκεπασμε 
νους, μέ φυτείαν λαίμαργον, άπληστον, κατακτητικήν, 
άναιδέ, έκτείνουσαν τούς κλάδου; της καί τάς ρίζας της

παντού, καταλαμβάνουσαν τό έ'δχφος καί τούς λίθους καί 
την ηφαιστειώδη άκόμ.η γέν καί σκορπίζουσαν τό πράσινον 
είς ολας του τάς άποχρώσεις, είς ολην την κλίμακα τών 
τόνων του παντού, τό λεκανοπέδιον αύτό διασχίζεται άπό 
μίαν όδόν ομαλήν, εύρεΐαν, σιδηροστρωμένην, η όποία ομοιά
ζει μέ λευκήν ταινίαν, χωρίζουσαν τό πράσινον είς τό μέσον. 
Ή  ταινία αύτη φθάνει εως την θάλασσαν, η όποία έξ-  
απλώνει έκεΐ κάτω την άσημοκεντημένην γαλανήν οθόνην 
της, όμαλά, ήσυχα είς μακράν απόστασή ένουμένη πέραν 
μέ τό κυανοΰν άπειρον τού ούρκνού. Έ δ ώ  χάνομεν πλέον την 
πόλιν καί μένομεν μόνον μέ τά πολλά καί πλούσια ύδροθε- 
ραπευτικά μέγαρα, μέ την Νίζιδα καί την Πρόκιδα, αί 
όποΐαι ώς νά έξέρχονται άπό τόχλιαρόνλουτρόν των σκεπασμέ- 
ναι άπό μίαν σκέπην διαφ'ανέ, την όποιαν ό ήλιος έπλεξε, 
παίζων μέ τά σύννεφα τού ούρανοΰ καί μέ την άνταύγειαν 
τές  θαλάσσης. Προσηλωμένη πρός την νέαν αύτην εικόνα, 

λησμονώ τόν σκοπόν τές  πρωινές μου αύτές έκδρομές .Ά λ λ ά  
δέν λησμονώ μόνον αύτό. Λησμονώ τόν κόσμον, λησμ,ονώ 
έαυτην, λησμονώ την ζωήν, ίσως διότι τά ώραΐα αύτά πράγ
ματα άντιπροσωπεύουν την αιωνιότητα, ί'σως διότι άληθής 
ζωη είναι η άπόλαυσις αύτη τών αισθήσεων, ί'σως διότι είς 
ιό όλονέν άναγεννώμενον καί άνανεούμενον αύτό βιβλίον τές  
φύσεως έχομεν την μεγάλην καί άληθέ εικόνα τές  άθανασίας.

Η Κ Α Ι Τ Η
Ή  Καίτη μέ έκπλήττει, ώς την έκπλήττω, νομίζω, καί 

έγώ. Καί ομ.ως ένομίσαμεν ότι ένοούμεθκ, όταν μετά τόν 
γάμον μας έλθκμεν έδώ. ΤΗτο σχεδόν παιδί τότε, μία μικρά 
μ.ελαγχροινη, μέ μάτια βαθειά, ώς ολίγον άποκοιμισμένα. 
Έφχίνετο ώ; νά είχε κοιμηθέ πολύν καιρόν όπίσω άπό τά 
σύννεφα, είς μακουνην καί άγνωστον πατρίδα. Καί οταν τές  
είπα^τά άγια λόγια, τά όποια λέγει κανείς μίαν μόνην φοράν 
είς την ζωην του, μού άπηντησεν, ότι θά είναι ίδικη μου δΓ 
ολην της την ζωην.

Ή τ ο  βέβαια ειλικρινής καί ούδέποτε παρέβη την ύπόσχε- 
σίν της. Ά λ λ ά  καί δν εχϊ) την ειλικρίνειαν νά όμιλ·ρ, οπως 
σκέπτεται, η Καίτη δέν λέγει πάντοτε καί ο,τι σκέπτεται. 
Ουτω -ηλθεν είς τόν γάμ.ον μέ ψυχήν έλευθέραν, η όποία ομως 
μού μένει κλειστή. "Ισως καί νά μην είχεν άκόμη έντελώς 
άφυπνισθέ η ψυχη της. ΤΗτο τόσον άγνη, ώστε μού άπεκα- 
λυψεν είς τόν έρωτα τόν θεόν. "Εζησα είς τήν άγάπην της, 
ώς ζή κανείς είς παράδεισον άρωματισμένον. Καί ποτέ δέν 
έχασα τήν αί'σθησιν αύτην- είμαι σήμερον, ώς η'μην την πρω- 
την ημέραν τού γάμου μας ώς ό γοητευμένος καί μαγευμε- 
νο; Ά δάμ πρό τές  Εύας. Έ ζη σ α  είς τό δροσερόν μυστήριον 
τές  ύπάρξεώς της ώς πλησίον τού Θεού.Μετά τοιαύτην ζωήν, 
μόνον ό θάνατος ημπορεΐ νά δωσγι ίσως δυναμιν αιωνιοτητος.

Ά λ λ ’ ή Καίτη δέν ήσθάνετο ώς έγώ τά μυστήρια αύτά. 
Μού άπηγόρευε νά τές όμιλώ διά τον θανατον και ενοησα 
οτι αί ψυχαί μας ήλθαν άνισοι είς τόν κόσμον. Ή  Καίτη 
έζη, άλλά δέν ήθελε νά είξεύργ οτι ζγ. Δέν μέ έννοεΐ καί 
δέν τήν έννοώ. Φθάνει είς τό σημεΐον νά μού είπν) τι ώραιό- 
τερον άπό ο,τι τές βχω είπει εως τωρα, αλλα το τι αυτο 
δέν ήμπόρεσε νά τό είπν). Μάς λείπουν αι λεζεις δια να εν-
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νοηθώμεν, "σως διότι έγώ δεν άντελήφθην ότι αύτή άντλ^ΐ 
τάς πολύ ζωντανάς αισθήσεις της πλησιέστερον άπό τήν φύ- 
σιν ίο εγώ. Ή  γυναίκα είναι πολύ πλέον άρχέγονος του άν- 
δρός, είναι ή δύναμις ιό πλησιεσ'τέρχ πρότ τήν άρχικήν του 
ανθρώπου καταγωγήν. Εύρίσκεται μεθ’ ολον τόν διαρρεύσαντα 
χρόνον ε ’ις. την πρώτην ημέραν τής γενέσεως, ένω ό άνήρ διά 
συνδυασμών διαφόρων των πνευματικών ενεργειών του τείνει 
να εξάντληση έν έαυτώ την άνθρωπίνην έξέλιξιν. Ή  Καίτη 
δεν είχεν ανάγκην να σκεφθή δτι ζή, άφου ·3οτο αύτή ή ζωή. 
ΤΗτο νέα, παρθενική, βασιλική δύναμις τής ζωής. Κα^ 
έγώ έπίστευσα άνοήτως δτι έζων περισσότερον άπο αυτην^ 
διότι ήνάγκαζα τον εαυτόν μου νά άκούγ) την εις το πνευκα 
μου άντανακλώσαν κίνησιν τής ιδίας ρου ζωής. Και εσκοτι- 
ζοντο ουτω αί αισθήσεις ρου, ένω ή Καίτη έγίνετο το φώς 
εις τόν δρόρον ρου, ήτο ό ρυθρός ό κανονίζων την χαράν τής 
ψυχής ρου,ή οποία έπολλαπλασιάζετο εις τό κάλλος τών όφ- 
θαλρών της καί εις την χάριν τών πλαστικών γραρρών του 
σώρατός της. Καί δεν μ.ε {γνώριζε καί δεν την εγνωριζα, 
διότι έζήτουν νά Γδω έν αυτή) τί το όποιον δεν υπήρχεν. .

Ή  Καίτη εύθύς έξ αρχής ρέ έξέπληξε, διότι ήγνόει έντε- 
λώς δ,τι ήρην συνειθισμένος έως τότε νά όνοράζω σεμνότητα.

Ένόριζέ τις δτι είχε ζησει εις ζωήν άλλων κόσρων εις 
κατάστασιν τής αρχαίας γυρνότητος. Καί εξηκολουθησε να 
ζή μαζή ρου ως ρικρόν καί γυρνόν σύμβολον τής άθωότητος. 
Ή  ρόνη έντροπή της συνίστατο εις τό νά λέ·. V) λέξεις αγά
πης. Μόνον δταν την παρεκάλουν νά ρου εϊ'πτ) δτι ρέ άγαπα, 
έκοκκίνιζεν, ώσεί ήσθάνετο γυρνουρένην την ψυχήν της. Ή τ ο  
ως ρόδον, τό όποιον ήρνεΐτο νά δώσγ τό άρωμά του.

Καί Ιτσι έμεινε πάντοτε μαζή μου, πολύ ειλικρινής καί 
πολύ ρυστική, χωρίς νά αισθάνεται ίσως δτι ρου άπεκρυπτε 
τι. Είχα πρός αυτήν τυφλήν έρπιστοσύνην, &ν καί έννόουν 
δτι ύπήρχον ρυστικά χωρίσματα τής ψυχής της, εις τά ό
ποια ούδείς είχεν είσδύσει ποτέ.

Ή  Καίτη έ'χει στιγμάς σιωπής, καθ’ ας λέγει πράγματα, 
τά όποια δέν έννοώ. Καί δταν λυθή ή σιωπή της, έ'χει τρέλ- 
λαν λέξεων, τάς οποίας έννοώ κα! αί όποϊαι δέν λέγουν τί
ποτε Όμιλεΐ, ως νά έπαυεν από του νά λέγγ τι. Καί δταν 
φαίνεται δτι είπε τά πάντα, τότε άκριβώς κρύπτει εις τήν 
ψυχήν της ρέγα μυστήριον. Τά μάτια της αλλάζουν, γίνον
ται ωραιότερα δταν σιωπιή. ’Αντανακλούν τότε τό φώς, τό 
όποιον άντανακλ^ ή λίμνη ύπό τήν ή'συχον έπιφάνειάν της. 
Τής συμβαίνει τάς στιγράς αύτάς νά κυματίζτ) ορμητικά 
καί νά υπερεκχείλιζα), ούτως είπεΐν, ή ζωή εις τό πρόσωπόν 
της. ’Ανοίγει τό στόμα καί &άχονσε, ψί.1ε .’ . . θά έχπΛ α- 
γης έά ν  σον εϊπω  . . . »  καί αρχίζει νά γελ^, χωρίς νά εί- 
ξεύργ), νομίζω, ούτε ή ίδία τί ήθελε νά είπν).

Έ ν  τούτοις ή ψυχή δέν ανέρχεται εις ράτην εως τά χείλη
Ή  Καίτη είχε κάτι ιερόν, κάτι ρέγα τής ζωής μυστή

ριον νά άποκαλύψ*/]. *Ως τά ρικοά καί φαντασιόπληκτα παι- 
δία έχει έν έαυτή τό μυστικόν τών αποκαλύψεων, κρύπτει 
τήν συνέχειαν τοΟ μυστηρίου δλων τών προ αυτής γυναικών 
του γένους της μέχρι τής γυμνής Εύ'ας, τής θαυρασίας γ·υ- 
ναικός τής «ρύσεως καί του παραδείσιου καρποϋ. "Ολαι αύταί 
υπήρξαν άλληλοδιαδόχως δοΰλαι, μάρτυρες, βασίλισσαι, καί 

Κράτη, τό παιδίον αύτό, ήρποροΰσεν ίσως νά είναι άμα- 1

ζών, άφου δ,τι κρύπτν) μέσα της είναι ίσως τό ένστικτον τής 
άραζόνος. ”Ω / Καίτη, μήπως οί θυμοί σου δέν σέ παρομοιά
ζουν ρέ μίαν μικροσκοπικήν Σεριράριδα καί ό έρως σου ρέ 
μικράν του Σαβά|βασίλισσαν; Καί δμως, μυστηριώδης ύπαρ- 
ξις, ήλθες νά ζήσης εις τό πλευρόν ενός σκεπτικιστοϋ, ό ό
ποιος δέν θά μάθή ποτέ, ώς δέν θά μάθης καί σύ, Καίτη, 
ποία είσαι. Καί θά άπαχωρισθής άπό έρέ μίαν ημέραν μ.έ τά 
χείλη σου σφραγισμένα μέ τά ρόδινα δάκτυλά σου, Καίτη, 
ώς άνθρωπος φυλάττων μέγα μυστικόν. Καί μόνον αί γυναί
κες του μέλλοντος, αί όποΐαι θά αποκτήσουν, πεοισσοτέραν 
έλευθερίαν καί περισσοτέραν συνείδησιν έχυτών, θά έννοήσω- 
σιν επί τέλους τό μυστικόν των.

Ά λ λ ’ «¿διάφορον ! "Εσο σύ ή μυστηριώδης άγνωστος, άφου 
είσαι ή ζωή, άφου είσαι ή πρωτογενής δύναρις, άφου είσαι 
ό λόγος του Παντός. Μ άϊα.

Φ Ι Λ Ο Α Ο Γ Ι Κ Α Ι  Σ Ε Λ Ί Δ Ε Σ

ΓΤΝΑΙΚΕΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
ΠΟΙΗΤΡΙΑ Ι ΚΑΙ π ε ζΟ ΓΡΑ Φ Ο ί

Α'.

Ή  πρώτη έντύπωσις είνε δτι δλαι σχεδόν αί γυναίκες εί
ναι θελκτικαί ή παράδοξοι καί πρόσωπα εις άκοον ποικίλα- 
επειδή ώς έκ του φύλου των ύπόκεινται πολύ ίίς τάς έξω- 
τερικάς έπιδράσεις, παρουσιάζουν ίσως όλιγώτερον συγκεχυ- 
ρένον άπό τούς άνδρας τό πνεύμα του χρόνου, κατά τό ό
ποιον έζησαν. Καί έκτός τούτου έπειδή ή φιλολογική έπί- 
δοσις εις τάς γυναίκας προϋποθέτει ώς έκ του εξαιρετικού των 
χαρακτήρας περισσοτέραν παρά εις τούς άνδρας ιδιοφυίαν 
καί πρωτοτυπίαν καί ζωήν ολίγον έκτός τής κοινής τροχιάς 
σχεδόν δλαι μάς δίδουν ώς έκ του χαρακτήρό; των ή τής 
ζωής των ιδέας άπροσδοκήτους, άλλά θελκτικάς.

"Ισως διατρέχοντες τά πεζογραφήματα καί τά ποιήματά 
των ένθυμ.ούρεθα πολύ, χωρίς νά τό θέλωμ,εν, δτι είνε γυναί
κες, καί ένεκα αύτοΟ τάς εύρίσκομεν γοητευτικάς, άν καί 
ενίοτε ή ιδέα δτι είναι γυναίκες δυνατόν καί νά στοαφή 
έναντίον των.

Έ ν  μια λέξει, είτε διότι ή ιδέα του γυναικείου γ'οήτρου 
έπιδρ ί̂ έφ’ ημών, είτε διότι νορίζορεν δτι ή προσπάθεια τής 
τέχνης καί τής σκέψεώς των τείνει νά μειώσν) τά ανδρικά 
προνόμια,’υπάρχει φόβο; μήπως εις τάς κρίσε*«ς μας είσχω- 
ρήσν) μεροληπτική τις εύνοια καί πρόληψις- μήπως μάς άρέ- 
σωσιν άνεξετάστως εις τά είδη διά τά όποια τάς νομίζομεν 
γεννημένα;, ώς έπιστολαί, απομνημονεύματα, παιδαγωγικά 
έργα, ή καί τουναντίον μήπως είμεθα πολύ δύσκολοι καί ά- 
παιτητικοί εις τούς κλάδους, τούς όποιους νομίζομεν άποκλει- 
στικώς ώς ίίικούς μας, ποίησιν, ιστορίαν, κριτικήν, φιλοσο
φίαν. Πρέπει νά προσέξωμεν έπίσης μήπως χαρακτηρισμοί 
τινέ; του ιδιωτικού βίου των, οί όποιοι παρέρχονται ένελ ώ ς 
άπαρατήρητοι διά τήν ζωήν του άνδρός, μάς διαθέτωσι ή 
πολύ αύστηρώς ή πολύ συγκαταβατικώς πρός αύτάς, ώστε 
νά μεροληπτώμεν υπέρ τών έναρέτων ή τάνάπαλίν. 
Διότι, δταν πρόκειται διά γυναίκας, καί νεκράς άκόμη καί
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άγνώστους καί πολύ μεμακρυσμένων εποχών, δυνατόν τό έκ 

του χρόνου σκιαζόμενον γόητρον νά μειώσφ τήν άμερόληπτον 
έκτίμησίν μας.

Μόλις ή αίωνία Εύα ή ή αίωνία Φούνη τεθώσι προ ημών, 
άναντιρρήτως εύρισκόμεθα εις σημεΐον, μέ τό όποιον συνδέεται 
αύτό τό έγώ μας, αύταί αί προτιμήσεις ή άντιπάθειαί μ.χς· 
Καί τότε τίς δύναται νά έγγυηθή διά τήν άνεπηρέαστον κρί- 
σιν μας ; Ά λ λ ’ έπειδή καί άνδρας κοίνοντες εύρισκόμεθα συ
χνά εις έξ ίσου διλημματικήν θέσιν άς είσέλθωμ.εν έστω καί 
με τόν χ.ίνδυνον πλάνης εις τόν φιλολογικόν γυναικωνίτην.

II

’Ιδού ή σύγχρονος τής ’Ιωάννας δ’Ά ρκ ή έξαίρετος Χρη- 
στίνα δέ Πιζάν, τόσον άξιοπρεπής, τόσον απλοϊκή, τόσον 
ενάρετος καί σεμνότυφος, ή όποία άκαμπτος ώς εί/ών αγιο
γραφίας τών χρόνων έκείνων προσπαθεί μ.ετά τής μεγάλης 
σοβαρότητος καί άδεξιότητος τών άγαθών ψυχών νά περι- 
σφίγξν) τήν τραυλίζουσαν γλώσσαν του αίώνός της εις υφος 
κικερώνειον ώ; ύπό κράνος πολύ βαρύ καί πολύ μέγα. Τά 
Ή θιχά ά .ν (φ θ έγ ρα ια  καί ού Χ ρ ή σ ιμ η  χ.αί ώψέΛιμοι ό ιό α σ χ α -  
.Π αι, τό ΒιβΑ ίςν των jr ¡á íf(ü r  χαΐ τών xaJ& v ηθών t tv  β α -  

Κ αρόΑ οv του V· ό  θ η σ α υ ρ ό ς  της _} ώ ρας τών Κ υ 
ριών . . . . , "Ω ί θαυμ.αστοί τίτλοι, άποπνέοντες τήν άρ- 
χαίαν σοφίαν! Καί ποία χαρά νά ύπερασπίζεται τήν τιμήν 
τών κυριών έναντίον του κακού έκείιου σκώπτου Jean de 
Meung! "Αν δέν άπατώμαι θά άνεύρωμεν κάτι άπό τήν 
αληθή αυτήν αγνότητα εις τήν Madeleine de Scudéry, τήν 
συνετήν παρθένον μέ τήν ηρωικήν ψυχήν καί τό διεξοδικόν 
πνεύμα.

Ιδού ή Μαργαρίτα d’AngOuléme, πολύ σοφή, πολύ σκο
τεινή δλη έμπνευσμένη άπό τήν ’Αναγέννησιν, καί μεθ? δλα 
αύτά φιλομειδής, εύθυμος, καλή, μέ τήν μεγάλην συμπαθη
τικήν της μύτην, τήν όμοίαν μέ του άδελφου της Φραγκί* 
σκου του Α . "Επειτα έρχεται ή άλλη Μαργαρίτα, ή Μαργα
ρίτα de Voláis διόλου σχολαστική, έλευθέρα μέ πλήρη ηθι
κήν άφροντισίαν, τήν όποιαν τίποτε δέν έκπλήσσει, ή όποία 
διηγείται τόσον ήσύχως τήν νύκτα του 'Αγίου Βαρθολομαίου. 
Ή  πρώτη του αίώνός της γυνή, ή όποία γράφει μέ απλό
τητα, έντελώς άναίσθητος διά τά περί αύτήν διαδραματιζό
μενα, τέρας άξιέραστον, ώς θά έλέγομεν σήμερον, δπου άγα- 
πώμεν τάς μεγάλας λέξεις διά τά μικρότερα τά πράγματα.

Κατόπιν έρχεται ή τάξις τών έρωτολήπτων, τών περιπα
θών γυναικών, τών διαφόρων Σαπφώ, τών όποιων έκάστη 
στενάζει τούς πόνους της εις γλώσσαν τής έποχή; της. Ή  
Louise Labbé, ή τόσον πολυοιαθής εις τήν διατύπωσιν τών 
στεναγμών της, ή δίς de Lespinasse, τής οποίας οί στόνοι 
υπερεκχειλίζουν άπό αναισθησίαν καί άρετήν, ή Desbordes- 
Valmore μέ τάς πανσελήνους της καί τάς θρηνούσας κυπα- 
ρίσσους της.

Μ ετ’ αύτάς ή δίς de Journay, άρχαίζουσα δεσποινίς, δλη 
επιστήμη καί δλη ζωή καί θάρρος, άρχαία καί τολμηρά άμα- 
ζών, τήν όποιαν ó Montaigne, ό θετός πατήρ της. ήγάπα διά 

Ιτήν αγνότητά της- άξιοσέβαστος κόρη, ήτις έχει ύφος καλοΰ 
χωροφύλακος, δταν εις τό παμπάλαιον υφος της ύπερασπι- 
ζεται κατά τοΟ Malherbe τούς «ένθόζονς της γ έρ ο ν τ α ς » ’

Νομίζω δτι τήν βλέπω νά δίδν) τήν χεϊρα εις τήν κ. Dacier 
τήν άλλην αύτήν Κλορίνδαν τής άφελοϋς πολυμαθείας τών 
χρόνων έκείιων.

'Η δίς de Monpensier είναι ήρωίς του Κορνηλίου, πολύ 
υπερήφανος, πολύ παράξενος καί πολύ άγνή, χωρίς ούδεμίαν 
συναίσθησιν τοΟ γελοίου, προφυλαττομένη παντός ρύπου άπό 
τήν ρωμαντικήν καί άπειρον ύπερηφάνειαν τής φυλής της· 
ίτ ι ς  μάς διηγείται μέ τό μετωπον ύψηλά τήν άτελείωτον 
ιστορίαν τών άποτυχόντων γάμων της· ήτις μάς συγκινεΐ έν 
τή ύπερηφάνφ καί άνεξαντλήτω άπλοϊκότητι, μεθ’ ής τεσσα
ράκοντα καί δύο έτών ά^απ^ ]>τόν νέον καί ώραΐον Lauzun, 
— άλλη Μανδάνη έοωτευομένη νέον άξιωματικόντοΰ μεγάλου 

Κύρου —  ερωτοτροπεί μαζή του, τόν λαμ-βάνει σύζυγον καί 
τόν χάνει.

Κατά τόν Jules Lemaître

Ε Γ Ο Τ Ι Μ Σ Ι !  Μ Ι Ι Ι Ι Ζ Τ Ι Ι Ι Κ Μ  ¿ Μ
Μέ τήν συνήθη έπισημότητα έγένετο τήν προταρελθοΰσαν 

Κυριακήν έν τή μεγάλν) αιθούσγι τοΟ Πανεπιστημ.ίου ή εορτή 
τής λογοδοσίας του Συγκλητικού "Ετους.

Ή  λογοδοσία του τέως Πρυτάνεως κ. Σπ.Μαγγίνα μεσιή 
μεγάλων καί έπιστημονικών άληθειών άπηγγέλθη μετά τής 
χαρακτηριζούσης τό μ,ειλίχιον καί άπέριττον ύφος του σοφού 
καθηγητοΰ εύφραδείας. Άνέπτυξεν έν περιεκτική τοΟ λόγου 
του φράσει τά κατά τήν οικονομικήν θέσιν τε.0 ήμετέρου 
Πανεπιστημίου καί έσήμανεν έάν δχι κώδωνα κινδύνου, βε
βαίως δμως άνωμαλίας τινός, ένεκα τής άνεπαρκείας του 
άριθμοϋ τών δι’ έκάστην έδραν καθηγητών.

Καί πολλάς άλλας ελλείψεις έσημείωσεν ό κ. Μαγγίνας 
μετά πόνου άληθους, άλλά καί μέ τήν παρήγορον εύχήν καί 
ελπίδα, δπως τάχιστα πάσαι αί έλλείψεις αύται πληοωθώσι. 
Μετ’ ίδιαζούσης δέ χαράς άνήγγειλε πάν καλόν, έπιτευ- 
χθέν κατά τήν διάρκειαν τής Πρυτανείας του, δχι διότι ώ; 
Πούτανις συνετέλεσεν εις έπίτευξιν τούτου, άλλά διότι τό 
Πανεπιστήμιόν μας προάγεται όλονέν καί κατορθοΐ νά άντα- 
ποκοίνεται πληοέστερον εις τόν προορισμόν του.

Έξήρε τήν εύσυνειδησίαν τών συναδέλφων του καθηγητών 
καί ύφηγητών έν τή διδασκαλίια,. έπήνεσε τήν προθυμίαν 
καί φιλεργίαν τών φοιτητών καί έν τώ μέσω ζωηρών χειρο
κροτημάτων κατήλθε τοΟ βήματος, έγκωμιάζων δι’ ολίγων 
λέξεων τόν συνάδελφον καί διάδοχόν του έν τή Πρυτανεία 
κ. Τ .  Άργυρόπουλον.

Ό  κ. Άργυρόπουλος, ό νέος Πρύτανις, άνήλθε τότε εις τό 
βήμα καί άφου ηύχαρίστησε τούς συναδέλφους του έπί τή 
έκλογή, άπήγγειλε μέ τήν γνωστήν ρητορικήν του δύναμιν 
τόν πανηγυρικόν τών Φυσικών Επιστημών, τών όποιων 
παρηκολούθησε τήν’ έξέλιξιν καί πρόοδον άπό τών αρχαιοτή
των χρόνων μέχρι σήμερον.

Άπηρίθμησεν έν καλλιεπεΐ φράσει δλους τούς μεγάλους 
τών Φυσικών ’Επιστημών μύστας, δλους τούς μεγάλους δη
μιουργούς τής ανθρώπινης προόδου, καί έπέοανε τόν ώραΐον 
λόγουν του έν μέσω ζωηρών χειροκροτημάτων.



6 Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΣ  ΤΩ Ν  ΚΤΡΙΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΙΣ
" Ε μ π ο ρ ο ι  γυνα£*ες ψ η φ έ ζ ο υ σ α ι . Δι* Ιγχυκ)ίου άνηγγέλθη πρό ς πά

σας τάς εμπόρους γυναίκας της Γαλλίας ότι τή > 1δην Δβρίου τελείται r¡ 
Ικλογή των Ιμποροδικών, και παρεκλ^θησαν αυται νά προσέλθωσιν, ίνα λά- 
βωσι μέρος εις τ^ν ψηφοφορίαν ταύτην. Διά πρώτην φοράν γυναίκες εν Γαλ
λία καλούνται νά κάμουν χρησιν σφαιριδίων εκλογής.

Τμ5*ιμα γυναικείω ν έκΟεμάίτων. Αι έμποροι, τε^νίτριαι, βιομόχ^νοι 
και καλλιτέχνιδες γυναίκες τής Γαλλίας έζήτησαν από την Ιπιτροπήν τής Έκ*  
θέσεως του 1900, όπως παραχο^ρηθή εις αυτάς ειδικόν περίπτερον διά την 
έκθεσιν των γυναικείων έργων. Ή  έπιτροπή δέν άπήνιησεν έτι εις την αι'τησιν 
ταύτην.

Γυνή  ύπουργος ιής π α ιδείας .  *Η κ. Lucy Deane ώνομάσθη υπουρ
γός τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως εν τή επικρατεία του Idaho των 'Ηνω
μένων Πολιτειών.

Γυνα ίκ ες στα Ο μ ά ρχα ι. Έ ν  Νορβηγία από του παρελθόντος θέρους 
πολλαι γυναίκες διωρίσθησαν σταθμάρ^αι. Δέχονται και εξελέγχουν τάς ά- 
ναφοράς των οδηγών και παρέχουν εις τους ταξειδεύοντας πάσαν πληροφορίαν 
εις τήν αγγλικήν, γερμανικήν και νορβηγικήν γλώσσαν. ’Αποστέλλουν τά 
Ιμπορεύματα, διαβιβάζουν τά τηλεγραφήματα καί έν γένει άνταποκρίνονται 
πληρέστατα προ; πάντα τά καθήκοντα, τά συ/αφή πρός την υπηρεσίαν των, 
Τό κοινόν και ή υπηρεσία κρίνουν τάς υπαλλήλους ταύτας πολύ άνωτέρας τών 
άνδρών συναδέλφων των.

Νέαι ν ίκ * :.  'II κ. Hogendorp, πρόεδρος έν 'Ολλανδία μιας εταιρίας 
γυναιχοφίλων, άριθμούσης περι τάς εξ χιλιάδας μέλη, συνέταξε και υπέβαλε 
πρός υπογραφήν εις τον Σύλλογόν της δύο αναφοράς* τήν μίαν πρός τον 
σκοπόν τής καταργήσεως του κτηνώδους εμπορίου τών λευκών γυναικών και 
τήν ετέραν πρός τον σκοπόν τής κατεδαφίσεως τών κοινών οίκων. 'Η  πρώτη 
άναφορά ό'χι μόνον έγεινεν αποδεκτή, άλλά και έσχεν ως άποτέλεσμα σύμ- 
β*σιν μετά τής Αυστρίας, του Βελγίου και τής Γερμανίας. 'Η Ιτέρα έγεινεν 
αποδεκτή και έφηομόσθη εις 4Αμστελόδαμον, U trecht, Vento και Kampe, 
όπου oí κοινοί οικοι έκλεισαν καί ή αστυνομική έπέμβασις κατηργήθη.

Αυσαρέσκεοαι κ α τ α  τ ή ς  νέας βασολίσσης τή ς  'Ολλανδίας. Α ίΌ λ -  
λανδαί γυναίκες ευρίσκονται πολυ έξηρεθισμέ/αι έναντίον τής νέας βασιλίσσης 
των, διότι αΰτη ούδΙν έλαδεν Ινδιαφέρον καί ούδεμίαν προσέφερεν υλικήν συν
δρομήν εις τήν έκθεσιν τών γυναικε’ων έργων, ή όποία διωργαιώθη εις τιμήν 
της επί τή ευκαιρία τής άναρρήσεώ; της εις τόν θρόνον. Μόνον τό Κράτος 
Ιδωκε πέντε χιλ. τάλληρα, έ\ώ ή βασίλισσα ’Έ μμα όχι μόνον δέν έδωκε τί- 
π π ε, άλλ’ ουτε Ιπεσχέφθη τήν Ιν λόγω έκθεσιν.

Αί διοργανώσασαι τήν έκθεσιν ταύτην Ιπενόησαν μέσον πρωτότυπον διαμαρ
τυρίας κατά τής μή εκλογής γυναικών, ως Ιπιθεωρητριών τών βιομηχανικών 
καταστημάτων. Εις τό μέσον τής κεντρικής αιθούσης ¿τοποθέτησαν μέγα

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Μ Α Ρ Ι Α  Ι Ω Α Ν Ν Α

Πολλές φορές είχα δοκιμάσει νά τον κάμω νά δμιλήση. « Έ  ! 
'λοιπόν μπάρμπα Φουσάρ σήμερον θά μού διηγηθής την Ιστορίαν 
σου ·,» Ά λ λ ’ έκεϊνος έκίνει τήν κεφαλήν καί αι μεγάλα; ρυτίδες 
του μετώπου του έγίνοντο βαθύτερα:. ’Έπε:τα μέ φωνήν ξηράν,από
τομον, έλ,εγε: «Και το κάτω-κάτω τι σέ ένδιαφερει :» Τήν ημέραν 
αυτήν έφαίνετο νά είχε καλήν δ;άθεσ;ν. Τά κύματα ορμητικά έκτύ- 
πων τά πλάγ:α τής λέμβου του καί ψιλή—ψιλή βροχή μάς έδρόσιζε 
το πρόσωπόν μας. Ό  μπάρμπα Φουσάρ Ικαλοκάθησεν εις το τιμόνι 
καί το πρόσωπόν του έφωτίσθη.Έβγαλε τήν σβυσμένην του πίππαν 
άπό τά χείλη του, καί έμεινεν ούτω με τά μάτ;α γεμάτα άπό φου- 
σκοθαλασσιά καί τούς ρώθωνας ροφώντας τάς άλμυράς πνοάς τού 
άνεμου.

— Έ !  λοιπόν! μπάρμπα Φουσάρ γ:ά σήμερα ή ιστορία σου ;
— Στο διάβολο ! έπανελαβε, πτύων κατά γης, επιμένεις λοιπόν! 

Το πρόσωπόν του εμενεν. ήρεμον,με αόριστον μειδίαμα. «"Ας είναι 
για σήμερα,οπου δεν είμαι στής κακές μου, καί πιστεύω οτι ύστερα 
άπ’ αυτό θά μ’ άφήσης ήτυχον. Καί ήρχισε νά διηγείται:

— ’Εκείνο τον καιρό, πρέπει νά σοΰ ειπώ οτι ό πατέρας μου ήτο 
ψαράς. Όσον γΐά τήν μητέρα μου, — άγια αγαπημένη γυναίκα, 
δ Θεός ας έχη τήν ψυχή της ! — άπέθανεν οταν ήμουν νέος, όταν 
μάς έφερε/εις τόν κόσμον ένα κορίτσι τό όποιον ώνόματαν Μαρία.

πλαίσιον διτμημένον εις διαμερίσματα χαί φήοον τήν Εξής Ιπιγμαρήν : Ε Ικ ό- 
ν ις τών έπιθεωρητρτών τής 'Ολλανδικής Β ιο μ η χ α ν ία ς . Φνσιχα
οδδεμία ύπήρχεν εΐχών χαί ή σάτυρα Ινεποίησε πολλήν α’ίσθησιν.

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

01 Κρητές μ ο ν .  Τοιοΰτον φέρει τίτλον τό νεωστί έχδοθεν βιβλίον 

του χ. I. Δαμβέργη, τίτλον προδίδοντα στοργήν χαί αγάπην καί 
πατριωτισμόν τόσον, ωστε τό μ ο ν  έχεΐνο να διχαιολογήται πληρέ
στατα.

Τό βιβλίον τοΰ χ. Δαμβέργη περιέχει είκοσι διηγήματα, ειλημ

μένα ολα άπο τήν μεγάλην χαί ζωντανήν εποποιίαν τοΰ Κρητικού 
αγώνος. “Εκαστον από τά διηγήματα αύτά αποτελεί καί μίαν ει
κόνα μαρτυρίου του άγώνος, αποκαλύπτει χαί μίαν νέαν σελίδα τής 
αιματηροί; ιστορίας τής νήσου, ή όποία μετά τόσων αιώνων δου
λείαν ήξιώθη επί τέλους σήμερον νά άναπνεύση αέρα ελευθερίας.

Χω ρίς καν νά έπιχειρήσωμεν νά κρίνωμεν τό βιβλίον τοΰ κ. 
Δαμβέργη ύπδ τήν φιλολογικήν του αξίαν, απλώς ώς Ιργον ειχονί- 
ζον πιστότατα καί ζωηΓότατα ένα μεγάλον γιγάντειον λαόν, μέ τάς 
θαυμασίας άρετάς του, άλλά χαί μέ τάς αδυναμίας του τάς παιδικά;, 
τάς αδυναμίας τών αληθώς μ ε γ ά λ ω ν ,  νομίζομεν οτι πρέπει νά άνα- 
γνωσθή άπό ολους.

Μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ βιβλίου τούτου αίσθάνεταί τις τόν πρός 

τούς Κρήτας θαυμασμόν του διπλασιαζόμενον. ’ Εάν δέ ληφθή ύπ’ 
ό’ψει οτι χαί ό συγγραφεύς τοΟ βιβλίου είναι χαί αύτός Κρής, τότε 

πας περαιτέρω λόγος χαί πάσα σύστασις καί πάσα κριτική είναι 
περιττή.

Ή  Τ έ χ ν η .  Τό Β ' .  φυλλάδιον τής «Τέχνης» έξεδόθη. Πλουσιώτε- 

ρον καί ποικιλώτερον τοΟ πρώτου, μέ ύλην φιλολογικήν, άνταποκρι- 
νομένην εις τόν τίτλον τοΰ Περιοδικού. Π εριεχόμενα.· ΟΕ Πρωινοί 
περίπατοι. Τά βιβλία, ή Μοίρα τοΰ Ω ραίου. Ό  Σίλλερ καί τό κοι
νόν (ύπό Κ Π α λα μ α).— Μοναξιές (ποίημα Γ .  Έ π α χ τίτο υ ). Λόγια 
τής πλώρης Ό  βιοπαλαιστής (διήγημα Α . Καρχαβίτσα). —  Τό 
στερνό παραμύθι. Σύννεφα (πριήματα Λ . Πορφύρα. —  Φιλολογικά 
Ψευδώνυμα (Γ ρ . Ξενοπούλου).— Κ αταχτητής (ποίημα Κ . Μ άνου).—  
Γρύλλοι καί Τρίτωνες (Κώστα Πασαγιάννη),— Καρδάκι (ποίημα Μ.) 
Ό  Μαιτερλίγκ χαί τό δράμα (Ά ρ ι ή λ ) .  Ή  Σοφία καί ή Μοίρ

Καί έ'τσι δέν τήν κα/,οθυμοΰμαι. Τήν ημέραν τού θανάτου της ήλθε 
εις το σπίτι μία άλλη γυναίκα, συγγενής τοΰ πατέρα μου, τήν 
όποιαν έως τότε δέν είχα ποτέ ιδεί καί ενώ έφώναζα,κλαίων, έκείνη 
μου έδιδε ξύλο αλύπητο. Άπο έκείνη τήν στιγμήν ενθυμούμαι τα 
πάντα.

Ό  πατέρας μου Ιξηκολούθει νά ψαρεύη οπως καί πριν. Τίποτε 
δέν μετέβαλε άπο τάς συνήθειας του. Έφευγε το πρωί χαράγματα 
καί δέν έπέστρεφε παρά τήν νύκτα, κουρασμένος, κατσουφιασμένος 
καί τρώγων μέ πολλήν ορεξιν. Έπειτα ¿πήγαινε νά κοιμηθή, χω
ρίς νά έρωτήση οΰτε διά τήν αδελφήν μου, οΰτε δι’ έμε. Μίαν ήμέ- 
ραν όμως μέ έκά'λεσε, 0ά ή μην τότε ώς έπτά έτών.Έκάθητο κοντά 
εις τήν γωνίαν’ καί επειδή δέν έτολ,μούσα νά προχωρήσω με πήρε 
καί μέ έβαλε εις τά γόνατά του μέ ζωηρότητα.

—Έ λ α  λοιπόν, μή φοβήσαι καί κύτταξέ με.Τί θέλεις νά γείνης;
— Ναυτικός, τού είπα δειλά.
— Κακό επάγγελμα, αύτο μίκρούλι μου, έπανελαβε, γιατί πριν 

γείνης ναυτικός, πρέπει νά γείνης μούτσος καί θά σού γδέρουν το 
πετσί μέ κτυπήματα καί μπάτσους.Όχι, έχω μ.ίαν άλλη ιδέαν εγώ 
θέλω νά μάθης,νά γείνης σοφός καί νά τιμήσης τήν οικογενειάν σου 
αυριον θά ύπάγης εις το σχολεΤον.

Ή  άπόφασις αύτή τού πατέρα μου μοΰ ¿προξένησε μεγάλην λύ
πην. Δέν ήμην καμωμένος διά σπουδήν,το καταλάβαινα πολύ καλά. 
Καί“ έπειτα θά έπρεπε νά χωρίσω καί άπο τήν μικρούλα μου αδελ
φή, τήν Μαρία, εις τήν οποίαν είχα δώσει δλην μου τήν τρυφερή 
άφοσίωσι. 'Τπέφερε καί έκείνη δπως -εγώ τάς θηριωδίας τής μη- 
τρυιάς μας, άλλ’ ήμεθα δύο Οπου πονούσαμεν καί έκλαίαμεν καί 
ύποφέραμεν ολιγώτερον.

Έμεινα δύο χρόνια εις το σχολειον, δύο χρόνων ανωφελές μαρ-

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ Τ Ω Ν  Κ Τ ΡΙΩ Ν

(Μωρίς Μ αιτερ-ιγκ). Είμαι μαΰρος ίσκιος (ποίημα Πέτρου Βασιλι
κού) κτλ.

Έ τη σ ία  συνδρομή· διά τήν 'Ελλάδα δρ. 10 προπληρωτέας, διά τό 
’Εξωτερικόν φρ. χρ. 10  προπληρωτέα. Αί συνδρομαί άποστέλλονται 

πρός τόν κ. Κ . Χατζόπουλον. Περιοδικόν ή Τ έ χ ν η ,  'Οδός Μ ητρο- 
πόλεως 1 4.

Έ Λ Λ η ν  ιχ ον  Π α ι δ α γ ω γ ικ ό ν  Σ χοΛ έϊον .  Παρά τού κ. Μιλτιάδου 
Βρατσανου, γνωστού παιδαγωγού χαί συγγραφέως πολλών παιδαγω
γικών έργων, έξεδόθη ύπό τόν άνω τίτλον ογκωδέστάτον σύγγραμμα  

περιέχον τήν γενικήν Παιδαγωγικήν και τάς αναγκαίας πρός τό έρ- 
γον τού παιδαγωγού ψυχολογικά; καί ήθικάς γνώσεις. Τό έργον τούτο 

είναι χρησιμώτατον διά τούς παιδαγωγούς άμφοτέρων τών φύλων, 
άλλά καί διάτας νέας μητέρας,αι όποϊαι πολλά; δύνανται νά αντλήσουν 
έξ αυτού όδηγίας διά τήν ανατροφήν τών τέκνων των. Τιμαται δρ. 6 .

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κ . Κ . Κ ων)ποΛ ιν ,  Τό σώμα άποστέλλεται πρός τόν κ Γεράρδον, 
πρός τόν όποιον ανάγκη νά προπληρωθή τό άντίτιμον.— Καν Ε .  Μ. 
Σνρον,  Βεβαίως τό Ή μερολόγιόν μας θά περιεχη σελίδα όλην άνα- 
γομένην εις τά κατά τήν μνηστείαν. “Ωστε έκεϊθεν θά αντλήσαμε 
τάς ζητουμένας όδηγίας.— Καν Κ . Β λ . Π ά τ ρ α ς .  Ά ντίτιμ ον 10 Η 
μερολογίων έλήφθη. Βεβαίως θά λάβητε Ινδεχα. Ευχαριστίας.— Δα 
Εΐ. Μ. Ι θ ά κ η ν .  Δρ. 43 έλήφθησαν μετά καλής έπιστολής σας. Θερ
μήν ώς πάντοτε ευγνωμοσύνην. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. —  Καν 

Μ. Μ. Λιβόρνον.  Πάντοτε ε’ις τό τέταρτον δάκτυλον τής άριστερας 
χετρός. ’ Εδώ οί άνδρες τό φορουν έπίσης. Ίσ ω ς οί έκεϊ τό θεωρούν 
ώς συμβολίζον μόνον τόν ζυγόν, καί δι’ αύτό τό άφίνουν νά τό φο
ρούν μόνον αί γυναίκες —  Δα Ε ΐ. Α. Τ ρ α π τ ζο ν ν τ α .  Θά σας άναμέ· 
νωμεν πολύ ευχαρίστως. —  Δα Κ . Τ ζ . Χ αΛ κ ίδ α .  Γράψατε μοι παρα- 
κολώ εις ποίαν έπληρώσατε τάς σύνδρομά; τοΰ 96 χαί τοΰ 97  ; Δρ. 
7, 40 έλήφθησαν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. —  Κον Θ. Γ .  Β ά ρ 
ναν.  Ε ίχε  γίνει λάθος εις τήν διατίμησιν τών φιορινίων. —  Κον Μ. 
Π. Α θ ή ν α ς  Προτιμώ διά δώρον πρός νέαν μνηστήν τουρκουάζ μέ 
αδάμαντας. Συμβολίζει την σταθερότητα, Ινώ τά μαργαριτάρια συμ
βολίζουν τά δάκρυα. Πλειότερα σχετικά πρός τάς περί γάμου καί 
συμπεριφοράς μετά πενθεριπών έρωτήσεις σας εις τό ' ΙΤμοερολό γ ιόν 
α; — Κον I. I . Κ α ι σ α ρ ε ί α ν .  Σας άποστέλλομεν ευχαρίστως καί π ά-

τύριον, επειδή δεν κΛτώρθωτα ποτέ νά μάθω νά γράφω το δνομα 
μου. Όλον μου τον καιρό τον περνοΰτα νά κάμω βοΐ”0?*7·1® μέ 

αρτί, μεταδάλων τής πένες καί τά κουτιά των εις κατάρτια καί 
ίκαλίζων εις αύτά διάφορα σχέδια με το μαχαιράκι μου. Μίαν ημέ
ραν, ήτο χειμώνας, τά δάκτυλά μου ήταν γεματα χιονίστρες, ό δι
δάσκαλος μέ διέταξε νά ανοίξω το χέρι καί μού έδοοσε μερικά κτυ-

ατα μέ το χαράκι . . . , Ά !  τρομάρα.............. Άρπαξα το κα-
άρι μου καί τοΰ το κατάφερα εις το κεφάλι. Ό  δυστυχής έμεινεν 

οκτώ ήμερες εις το κρεββάτι.
ί ’Εννοείς οτι κατόπιν αύτής τής σκηνής μέ έδιωξεν άπο το σχο- 
λεϊον. Ό  πατέρας μου μέ έσπρωξε τόσον, ώστε οί ωμοί μου τρέ
μουν ακόμη’ έπειτα μοΰ ειπε: θέλεις ταξείδι αγριάνθρωπε ; Μήν 
σκοτίζεσαι παληκαρά μου, ετοιμάσου. Αυριον θά ύπάγωμεν εις τήν 
ίΜασσαλίαν καί μεθαύριον θά είσαι εις τήν θάλασσαν.
[ Τήν επαύριον έφεύγαμεν πρωί, πρωί. 'Η  αδελφή μου, τήν ο
ποίαν δέν είχα το θάρρος νά άποχαιρετήσω, μέ έπερίμενεν ολίγα 
.ήματα μακράν άπο το σπίτι. Έτρέμαμεν εις τήν αγκαλιά ό ένας 
τού άλλου, άλλά ό πατέρας μας έχώρησε μέ δύο κτυπήματα. 
— Πήγαινε έμπρος, μοΰ είπεν άποτόμως’ καί σύ, Μαριεττα, έχεις 
δουλειά στο σπίτι ’ δέν μ,οΰ αρέσει νά τεμπελεύης. — Μετά τρεις 
ήμίρας με έβάρκαραν ώ: μούτσον εις ένα άτμόπλοιον πού έφευγε 
διά τάς ’Ινδίας.
ί Δέν θα σοΰ διηγηθώ τα διάφορα ταξείδιά μου εις ολ,ον τον 
Ιόσμον. Θά σοΰ είπώ μόνον οτι τέσσαρα έτη μετά τήν άναχώρησίν 
μου ή συγγενής τού πατέρα μ.ου άπέθανε μέ τήν σειράν της καί αύ- 
τή. Ή  αδελ,φή μου άν καί πολ,ύ νέα άνέλ,αβε το νοικοκυρειο τού

τιού Μού έγραφε καμμιά φορά τά νέα της, επειδή είχε μάθει
γράφη αύτή (οί γυναίκες έχουν πάντοτε ποιο πολύ μυαλ’ο άπο

λιν τό φΰλλον. —  Καν Κρ. Α . Οι. Λ ά ρ ν α κ α .  Συνδρομή σας έλήφθη. 
Εϋχαριστοΰμεν— Καν Αί. Γ . Θήραν. Αύτα είναι παλαιαί συνήθεια:. 

“Εν ώραΐον μελανοδοχεϊον, ή έν κομψοτέχνημα δια τό γραφεΐον, ή 
μία εΐκών, άφοΰ ή κόρη ζωγραφίζει είναι άριστον δώρον δι ’ ονομα
στική 1 εορτήν. —  Καν Π. Ν. Ζ. Ό λ τ ε ν ι τ ζ α ν .  ’Επιστολή σας μετα  

φρ. χρ . 4 έλήφθη. Ευθύς ώς ληφθή καί άντίτιμον συνδρομών θα σας 
ειδοποιήσω. Θ ερμότατα; καί .πάλιν ευχαριστίας δι’ εύγενή φροντίδα 

καί πολλήν πάντοτε προθυμίαν. ’ Δπόδειξις νέας συνδρομητρίας θέλε1 
ευχαρίστως σάς άποσταλή. —  Κον Κ . Τ ζ . ΚαΛΑίποΛιν.  Ά ναμένομεν  

τόν κατάλογον τών ονομάτων ώς καί τό άντίτιμον τών 'Η μ ερολο
γίων, τά όποια θα σάς αποστείλωμεν μετά τήν έκδοσιν. Γνωρίσατε 
μας τήν νέαν διαμονήν τής κ. Π α χ ή .— Καν I . Μ. Λ η ίονρ ιον .  Έ λ ή 

φθη άντίτιμον 1 0 . Θά λάβετε 11 . Ευχαριστίας. —  Καν Π . Λ . Λ ε -  
μησσο’ν .  ’Επιστολή σας μετά καταλόγου 'Ημερολογίων έλήφθη. Έ -  

λυπήθην διά νέας  σας στενοχωρίας. Δείγματα έλήφθησαν. Μή άνα- 
χωρήση προστατευομένη σας, πριν λάβετε έπιστολήν. 'Η  άλλη άφί- 
χ θη . Έ τακτοποιήθη εις Ά σ υλ ον  Έργατίδω ν καί φοιτά τακτικώς εις 
’Επαγγελματικήν Σ χ ο λ ή ν .— Κον Π. Δ. Μ . Χ α λ κ ίδ α .  Δέν έστείλετε 

ό'μως τό άντίτιμον τών καταβαλουσών τήν συνδρομήν των, διότι ού- 
δέν ύπήρχεν εις τήν έπιστολήν σας.— Δ α Α .Σ . Χ α λ κ ί δ α  Δέν νομίζετε 
ότι είναι καιρός νά μάς έξηγήσητε τί συμβαίνει; — Καν Α .Π .Κ . Κ ω ν-  
σ τ ά ν τ ζ α ν . Ά ντίτιμον Η μερολογίου έλήφθη. Εύτρεστήθητε νά απο- 
στείλητε καί υμείς καί αί λοιπαί αύτοΰ συνδρσμήτριαί μας τάς σύν
δρομά; σας λήγοντος έτους εις χαρτονόμισμα Ρουμ. έντός συστημέ
νης έπιστολής. —  Κον Σ τ . Β . Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  ’Εάν τά παραλάβητε 
έδώ εις τό γραφεΐον μας ώς άλλοτε, μάλιστα. ’Εάν όχι, θά πληρώ - 

σητε εις φρ. χρ — Κον Κ . Δ. Κ ά ϊρ ο ν .  Φρ. χρ. 9 έλήφθησαν. Σ υμ 
μορφούμεθα όδηγίαις σας.— Καν Ε  Έ λ .  Κ)πολιν. Ή  έπιστολή σας 

δέν είχε τίποτε έσώκλειστον. Ά λ λ ω ς  τε δέν ήτο χαν σφραγισμένη. 
“Ωστε φροντίσατε άποστολήν άντιτίμου.—  Δα Κ . Π . Α ίτ ω λ ικ ό ν .  Ή  
ώραία έπιστολή σας μέ συνεχίνησε. Χαίρω διότι τό έργον μου φέρει 
τούς καλούς του καρπούς. Αυτό είναι ή μεγίστη ίχανοποίησίς μου· 
Ά ν τίτιμ ο ν  συνδρομών χαί ήμερολογίων έλήφθη. Μυριας καί θερμά; 
εύχαριστίας. —  Καν Κ . Π . Α ι δ η ψ ό ν  Ά ντίτιμον πέντε ήμερολογίων 

έλήφθη Θερμάς ευχαριστίας.— Καν Α ίκ. Σ . Α α νρ ιο ν .  Ά ντίτιμον 8 

'Ημερολογίων έλήφθη. ’Απείρους ευχαριστίας. —  Δα Μ. Π . Ζυρίχην. 

Καλή επιστολή σας, έσώκλειστα χ ε ’ρύγραφα καί δεμάτια ειδών άν- 

θέων έλήφθησαν- Θερμ,οτάτας ευχαριστίας δι’ εΰγενείς πάντοτε φρον-

μας). Ό  καιρός έπέρατε χωρίς κανέν άλλο έπεισόδιον έως τήν 
ημέραν, οπου έπέστρεψα εις τήν πατρίδα ναυτικός καί υπερήφανος 
δι’ αύτό ! είχαν περάτει οκτώ έτη άπό τής άναχωρήσεώς μου. ! Ό  
πατέρας μου δεν έψάρευε πλ,έον άπό ολίγον καιρόν. Τόν ηυρα γη- 
ρατμένο, διαφορετικό.

Δεν άφινε πλήον τήν γωνιά τής φωτιάς καί παρεπονείτο διαρ
κώς. Ότον διά τήν μικρή μου Μαρία, είχε γείνει μία ώραία κόρη' 
δροτερή σάν τό μ.ήλ,ο μ.έ μάτια σάν μαύρα διαμάντια. 'Ο γέρων μέ 
έδέχθη μέ ύπερήφανον αγάπην, βλέπω/με άνδρα τέλειον καί γε
ρόν. “Τοτερα από τό δείπνο μέ επήρε άπό τό χέρι κπί έπήγαμε 
εις τό νεκροταφείο εις τόν τάφο τής πρώτης, τής αληθινής.. .είναι 
μία ώραία άνάμνητις τής ζωής μου έκείνη ή ήμερα !

Έπειτα έπρεπε νά ξαναφύγω, καί οί αποχαιρετισμοί ήταν θλι
βεροί. Όταν 5 πατέρας μέ ήτπάζετο, μοΰ έφάνη οτι είχε λυγμούς 
εις τό οτήθόςτου, άλλ.’ οί οφθαλμοί του ήταν στεγνοί.—Άκουτέ με 
παιδί μου, έχω προαίσθημα οτι δέν θά ξαναϊδωθοΰμε. 'Η βάρκα 
μου έτάπιτε, ένω σύ έμβαίνεις εις τήν ζωήν. Ταξείδευε πάντοτε 
δεξιά, ’σάν καλός ναυτικός, καί οταν μάθης οτι ¿βυθίσθηκα, γύρισε 
εδώ κοντά εις τήν Μαριεττα.Έχει ανάγκην τής προστασίας σου ώς 
νέα— αγάπα την αύστηρά, χωρίς αδυναμίαν . . . Ό χ ι  ατιμία εις 
τήν οικογένειαν, μέ εννοείς.

Έπέρασε πολύς καιρός χωρίς νά έπιστρέψω. 'Η έπιστολ,ή ή άναγ- 
γέλλ,ουια τόν θάνατον τοΰ πατρός μου δέν μοΰ έφθατε ποτέ. Μίαν 
ήμέραν μόνον εις 'ννβδίβΓηβ ευρομεν μίαν φρεγάδα Γαλλικήν καί 
αμέσως Ιπιάσαμεν φιλίαν μέ τό πλήρωμα. 'Υπήρχαν εκεί πολλοί 
ναυτικοί πατριώτες μου, οί όποιοι ¿γνώριζαν τήν οικογενειάν μου. 
Ενας άπό αύτούς ονόματι Μαθουρήν Λεσκό μέ έκτύπησεν εϊς τόν 

ώμον καί μοΰ είπε μέ βλέμμα,πού μέ έκαμε νά ώχριάσω! "Αν έχω



8 ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩ Ν  ΚΥΡΙΩΝ

τίδας. Γράφομεν προσεχώς. 'Ημερολόγια άποστέλλονται εΰθός ώς 
εκδοθοον.— Καν Σ . Ζ. Σ π ά ρ τ η ν .  Ά ντίτιμον εξ 'Ημερολογίων έλή- 

φθη. Πλείστας ευχαριστίας. —  Κον Ν . Δ. Ν. ΒΆΛον. Βεβαίως εχ ετε 

καιρόν δέκα ακόμη ήμερων. — Εύχαριστώ δι’ εύγενή πάντοτε φρον- 
τίδα. —  Κ . κ. Π . Χρ. Κ α Α ά μ α ο ,  Τ . Ν. Β&Λον, Μ. Κ . Ά θ ή ν τ η ,  Σ .  
Κρ. " Α μ φ ισσαν ,  Β . Μπ. Β ρουΛ ιάν ,  Ζ .Χ .Ο -  Λεβαδείαν, Α . Φ. Πει

ραιά, Σ .Ν .Δ . ’ Αλεξάνδρειαν. Ά ντίτιμον 'Ημερολογίων έλήφθη. Ε ύ -  
χαριστοΒμεν.

Σ Υ Ν Τ Δ Γ Α Ι

Λικέρ. Εις μίαν όκ. κρύο νερδ ρίπτετέ 1 όκ. και 250 δρ. ζάχαρι κομ
μάρα έως ου λυιύση.’Αφ’ Ιτέρου έχετε οινόπνευμα (I όκ. καί 300 δρ. βαθμ. 
cent. 83. ’Αναμιγνύετε δλα μαζή, τά άφίνετε από 10-30 ήμέρας'και τό φιλ
τράρετε μΐ στυπόχαρτο. Ήμπορεΐτε να φιλτράρετε και αμέσως.

Διά νά κατασκευάσητε με τό άνω οινόπνευμα μαρασκίνου προμηθεΰεσΟε από 
τό φαρμακεΐον, Ισάνς (essence) πικραμυγδάλου 10 σταγόνας, ρόδων 4 σταγ. 
κανέλλας, 2 σταγόνας. ’Αναμιγνύετε δλα μαζή, τάς χύνετε εις τό άνω σιρό- 
πιον, τό μποτιλιάρετε και έχετε άφΟονον και εύθηνότατον λικέρ.

ΠαρακαλοΟνται αί κ. κ., συνδρομήτριαι, αί λαβοϋσαι κατά 
λάθος τής διεκστεραιώσεως τό ύπ’ άριθμ. 5 5 1  φύλλον δι- 
πλοϋν νά τό επιστρέφουν εις την διεύθυνσιν και θά λάβουν 
άντ’ αύτοϋ τό μή άποστ»λέν ίσως 5 5 2 .

Ε ι ς  τοΟ Έμ,μ-ανουήλ Μ .  Ιϊουγά.
οδός Έ ρ μ ν ν  ά ρ .  40 

Έ  φ θ α σ α ν

ή δεύτερα παραγγελία των ’Αγγλικών Καλτσών, τά βέλα 
μέ νέα πάλιν σχέδια, οί Κορσέδες Ουρανίας καί οί Νέοι 
τοιοϋτοι Μηνιών, άφθονα σειρίτια, βελούδα καί κατά ταύτην 
δέ την εβδομάδα τά κασκορσέ πωλοΟνται με εκπτωσ.ν 2 0  0)0

νά σου δώσω μΐά συμβουλή, γεροντάκο μου, είναι νά γμρίσης μιά 
ώρα προτήτερα εις το χωρΙό. ’Εκεί κάτω έχουν ανάγκην άπο σε.

Έπρόκειτο νά φύγωμεν.Τήν επαύριον,τον εύχαρήστησα χωρίς νά 
Οελήσω να μάθω περισσότερα. Είχα τήν καρδιάν μου σφιγμένη-; καί 
αί λέξεις του πατρός μου ¿τριγύριζαν εις τήν κεφαλήν μου : Λεν 
έχει θέσιν ατιμία εις τήν οικογένειαν μας !

’Επί τέλους έπανειδα το σπιτάκι μας. ΤΗτο μία πρωία του Μαίου,
ό μήν τής Παναγίας...............άνθη, πτηνά παντού,, ό ουρανός καί
ή γη έώρταζαν . . . .  μόνον εγώ έπασχα!. . . . άπο μακράν δεν 
μοΰ έφάνη νά είχε τίποτε μεταβληθή, καί γιά μιά στιγμή Ινόμισα 
οτι αυτός ό ψεύτης Μαθουρήν ήθέλησε νά διατκεδάση μαζή μου. 
Άλλά πλησιάζων διεκρινα ξένους, οιτινες ειργάζοντο εις τήν αυ
λήν" τότε λοιπόν ετρεξα τρομαγμένος Ιως εις τήν πόρτα του κελα
ριού καί τήν ήνοιξα αποτόμως.

Έ κεϊ  ήτο μία γυναίκα ενδυμένη με παλιοκούρε),λα καί έρραπτε 
εις τό πλά'ί μιας κούνιας. ’Ή τα ν  ή Μαρία, ά λλά  τόσον άδύνατη, 
τόσον χ λ ω μ ή  όπου έδυσκολεύθην νά τήν γνωρίσω. Είς τήν παρου
σίαν μου, άνεσηκώθη όρθια μέ τά μάτια τρ ελλ ή ς,έ 'β α λ ε μία; μεγά
λη-; φωνήν,καί έ'πεσεν είς τους πόδας μου ζητούσα συγγνώμην . . . 
ΤΑ! χίλιοι δαίμονες! ήτο λοιπόν αληθές! . . . Οί γρόνθοι μου εσφί- 
χθησαν, είχα επιθυμίαν νάφονεύσω!·. . . Τό παιδί ήτον έκεϊ εν ώ 
πιον μου . . . Ένα νόθον! . . ώρμησα κατ’ επάνω του, ά λλά  τήν 
στιγμήν αυτήν έβαλε μίαν Φωνήν, καί εγώ . . . . τό ¿πήρα εις τήν 
άγκαλιά μου καί τό κατεφίλουν κλαίων . . . .

Έμαθα τό όνομα τ°ύ ανθρώπου, τον εζήτουν παντού εις τήν πα
ραλίαν. Ό  άθλιος είχε δραπετεύσει. Λοιπόν ήτο άνάγκη νά βοη
θήσω, άφού είχα συγχωρήσει. Αί δυστυχισμένα! μου οικονομία: τού 
ναυτικού έξωδεύθησαν είς τήν αγοράν μιας λέμβου καί είς μερικά 
δίκτυα. Έγεινα καί έγώ τότε ψαράς—  Αυτό διήρκησε δέκα ολό
κληρα έ'τη. Τό επάγγελμα έπήγαινε καλά, είχαμε τάς ευκολίας
μας, είχα σχεδόν λησμονήσει έπειτα εγώ ελάτρευα αυτό τό
παιδί με τά αγγελικά του μεγάλα μάτια καί τά ξανθά καί σγουρά
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Φορέματα άπλά δρ. 10. Φορέματα μεταξωτά δρ. 15. Φορέ

ματα ’ παιδικά δρ. 6— 8. Υποκάμισά*« άιροδράρνττα δρ. 3. 
Τποκαμισάκια ιροδραοισμένα δρ. 5— 6. Ζακετες αιροόραριστες 
δρ. 8. Ζακέτες ιροδραρισμένες δρ. 10. Πελερίνες ατλαί δρ. 6. 
Πελερίνες πολυτελείς δρ. 10.

Γίνονται δεκταί παραγγελίαι καπέλλων, ανθέων τεχνητών, 
ειδών αγγειοπλαστικής.

Πωλοϋνται έτοιμα φορέματα καθημερινής χρήσεως, ύποκα- 
μισάκια, παιδικά φορέματα καί φορέματα μαγειρείου δι υπη
ρέτριας είς τιμάς εύθηνοτάτας.

ΠωλοΟνται επίσης διάφορα κεντήματα, νταντέλες καί εν γ έ -
νει γυναικεία χειροτεχνήματα.

Τό μάθημα τής μαγειρικής δίδεται άνά πάσαν Τρίτην διά 
τάς κυρίας, από τάς 3— 5 μ. μ.. Έκαστον μάθημα δρ. 1.

Διά τάς μ,αγειρίσας καί υπηρέτριας άνά πάσαν Παρασκευήν 
από τάς 3 — 5 μ. μ. "Εκαστον μάθημα λεπτ. 50.

Ή  μαγειρική διδάσκεται παρά μ.αγείρου α'. τάξεως. 
Γραφείον παραγγελειών, -πωλήσεως, σχολείου επαγγελμα

τικόν— 'Ο δός Ν ί κ η ς  ά ρ ι θ .  1 3 .

Γ Π 0 Δ Η Μ Α Τ 0 Π 0 Ι Ε 1 0 Ν  Τ Σ Α Μ Η
Έφωδιάσθη*καί πάλιν μέ υλικά εκλεκτής ποιο'τητος, μ.ε 

συλλογήν δερμάτων μοναδικήν, μέ πλούτον σχεδίων καί σχη
μάτων, τά όποια μόνον τό ύποδηματοποιεϊον τούτο, το 
εφάμιλλον μέ τά καλλίτερα Ευρωπαϊκά φέρει κ α τ ’ έτος. Ο 
κ. Τσάμης άκολουθεΐ πάντοτε κατά βήμα τήν πρόοδον τής 
τέχνης του, καί δέν φείδεται δαπανών, ουδέ κόπων, οπω 
διατηρή τό κατάστημά του πρώτον μεταξύ οΧων καί άπα- 
ράμιλλον είς τήν κομψότητα καί στερεότητα τών υποδημά
των τά όποια κατασκευάζει.

μαλλιά, ώσάν τού 'ΑγίουΥωάννου. "Οσον δια τήν Μαριέτταν,εκεί
νη έ'σβυνε σάν τον λύχνο οπου δέν έ'χει πλέον λάδι. ’Αδίκως τής 
ώμίλουν διά τήν κόρη της καί τής τήν έ'βανα είκοσι φορές τήν 
ήμερα εις τήν άγκαλιά της" αυτό δέν ήτο αρκετό πλέον διά νά τήν 
κάμη νά ζήση. Έσκέπτετο πάντοτε τον άθλιον, όστις τήν είχε 
άποπλανήσει, τον αγαπούσε πάντοτε καί, ολίγον κατ’ ολίγον ήρεμη 
άπέθανε ή δυστυχισμένη τρελλή !. .  Μόνον γυναίκες υπάρχουν ά- 
κόμ.η ποΰ μπορούν νά κάμνουν αύτάς τάς ανοησίας ! . . .

Έμεινα λοιπόν μόνος μέ τήν ’Ιωάνναν μου. ’ Α ! πώς τήν αγα
πούσα τήν μικρούλα μου αϋ:ή. Καί ή φωνή τού γέροντος ναυτικού 
έτσάκιζε. — Πώς τήν έλάτρευα.. . !  καί πόσες φορές δέν ¿στερή
θηκα καί τον καπνό μου διά νά τήο αγοράσω κανέν παιχνιδάκι ! . . .  
Τήν άνέθρεψα ό>ς μίαν δεσποινίδα, προσέθεσε-; υπερηφάνως, εί- 
ξεύρει νά κεντά, νά τραγουδή, νά παίζη πιάνο, καί δέν είξεόρω τι
άλλο ακόμη !  καί μαζή μέ αυτά, ωραία οσον όλοι οί άγγελοι...
Έσκυψε διά νά πάρη τήν αναπνοήν του, έ'πειτα έπανέλαβεν άπο- 
τόμως μ.έ θλιβερά-; ανυπομονησίαν νά τελειώση.

— "Οταν έ'γεινε δέκα έξ ετών, ήλθε ενας ωραίος κύριος,ενας εύ-’
γενής δ όποιος τήν ηυρεν ωραία..................ώμίλει καλά, εκείνη τον
ήκουσε, καί έπί τέλους μοΰ τήν ¿πήρε, άλλ’ ήτον τιμιώτερος αυτός 
από τον άλλον. Τήν ενυμφεύθη και τώρα . . ,

Ό  μπάρμπα. Φόυσάρ ¿σταμάτησε πάλιν. Τό παρελθόν τού έσφιγγε 
τήν καρδίαν καί ή φυσιογνωμία του ¿δείκνυε μ.αρτύριον.

— Καί τώρα ; έπεμεινα έγώ
— Τώρα είναι ευτυχείς, έχουν παιδιά, άλλά δέν τά γνωρίζω, 

δεν ήλθαν ποτέ νά με ίδούν . . . Θά τά φέρουν βέβαια τήν ημέραν 
οπου θά ψοφήσω . . . .  Μόνον τήν εποχήν τού γάμου, ό . . . κύ
ριος μοΰ ¿χάρισε αυτήν τήν λέμβον έπί τής όποιας ήμεθα, καί τήν 
έβάπτισα Μ α ρ ί α Ί  ω ά ν ν α, τό όνομα τών δύο μόνον προ- 
σώπων|όπου ήγάπησα εις τον κόσμον.

(Κατα το Γαλλικόν)
’Αθηνχ Μ οντουόρη


