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Η Ζ ΰΗ  ΤΩΝ ΑΙΘ3ΓΣΩΝ Κ Ω  Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ
Κάθε πάλη τής ζωής είναι επίπονο; καί οδυνηρά. Ά λ λ ’ ή 

πάλη μεταξύ οικογένειας καί κόσμου είναι η οδυνηρότερα 
πασών. Διά μεγάλων καί μικρών μέσων, διά παντός είδους 
νέων συνηθειών, απαιτήσεων, κοινωνικών αξιώσεων ή κο
σμική ζωή κάμνεϊ τήν'έφοδοΝ της εις το ιερόν άδυτον τΫίς 
οικογένειας. ’Αλλα ποια έίναι τά δικαιώματα καί οί τίτλοι 
τής πάρεισάκτου ταύτης είς τήν οικογενειακήν εστίαν καί

~ ·Υ ' * Κ ■>  ̂ * ■* «, ~ / Λπου στηρίζει τας αςιωσεις της, ιοου ο,τι αμελουμεν συνηυως 
νά έζετάσωμεν. Κάμνομεν μάλιστα τό λάθος νά ύποδεχώμεθα 
τήν ενοχλητικήν ξένην μέ ταπείνωσιν πτωχού καί απλοϊ
κού ανθρώπου, δεχόμενου εις τόν οίκον του μέγαν καί ίσχύ- 
οντα άρχοντα· καί δ ι’ αυτό θυσιάζομεν ό,τι καλόν έ'χομεν, 
καταπονοΟμεν τούς ανθρώπους μας, παραμελοϋμεν τά πα ι
διά μας καί τάς εργασίας μας.

‘Η ζωή του κόσμου εχει ολας τάς αύθαδείας καί βλας τάς 
αξιώσεις. Ιδού οικία απέριττος, έν γ έμορφώθησαν μεγάλοι 
χαρακτήρες. Πάντα τά εν τ;/) οίκίιγ ταυτγ  συνδέονται μέ τά 
μέλη τής έν αυτή άνατραφείσης οικογένειας. ’’Ανθρωποι, 
έπιπλα καί σκεύη, δλα συνδέονται μεταξύ των. Είτε διά γά 
μου, είτε διά σχέσεων κοινωνικών, ή ζωή του κόσμου, ή 
ζωή τών αιθουσών εισδύει ¿μ α ύτφ . ’Αμέσως έπέρχεται γ ε 
νική άναστάτωσις. Τά έπιπλα κρίνονται παλαιά , άσχημα, 
τά  σκεύη χωρίς καλαισθησίαν. Βαθμηδόν καί ήμέρα τή ημέρα 
τό έν μετά τό άλλο έκτοπιζονται ως μή τοΟ συρμοϋ πλέον

είς θέτιν άοανή, έξ ής καί σιγά, σιγά, απομακρύνονται έν
, ,  0 ■;> (/'> · · ·ν ν  I . . άτελως ροαουτεοον ........... -   J----   - ...

απομακρύνονται
./ ι \\ , , ι ΜΟίΐΟΙ . .Και με .τα αγαπητα αυτα ανιικειμενα

άποσπώνται βαθμηδόν καί οί άγιοι δεσμ,οί τής αγάπης καί 
τής στοργή;, οί όποιοι μας συνέδεον μέ τό παρελθόν έκεϊνο. 
Οί. παλαιοί φίλοι, οί γέροντες συγγενείς άπώλ σαν τό εύνονύ- 
μ,ενον κάθισμά των, τήν αναπαυτικήν γωνίαν των, εις τήν 
οποίαν τόσας όόφειλαν άλλων ημερών καί εποχών αναμνή
σεις, βαθμ,ηδόν δέ καί κα τ ’ ολίγον άποσύρονται, άπομακρύ- 
νονται, τίθενται καί αυτοί κατά μέρος, μή εύρίσκοντες θέ- 
σιν είς τό νέυν πλαίσιον, τό όποιον είναι πολύ νέον καί πολύ 
άσύμφωνον πρός τάς εζεις καί πρός τήν ηλικίαν των.

θ ί  πλεϊστοι έκ τών νεονύμφων, καίτοι έ'ζησαν εις τάς οί 
κονενείάς των ζωήν οικογενειακήν, πάσχουν έκ τής μανία; 
τής έγκαταστάσεώς των υπό τους δρους καί κατα τάς δ ια 
τάζεις τής ζωής τοΟ κόσμου. Δαπανούν πολλά πρός ά πό - 
κτησιν πολυτελών έπ ίπλων, καί, έκποιουσι παν οικογενειακόν 
έπιπλον οΐα δήποτε καί άν είναι ή χρησιμότης του. ’Αντί νά 
κοσμουν τήν οικίαν των μέ πράγματα,τά όποια λέγουν είς τήν 
άφωνον γλώσσάν των: «ΆΥ^μαοΐί»,τήν στολίζουν μέ άντικεί - 
με;α τά  όποια δεν λέγουν τίποτε, ούτε είς τό πνεύμα, ούτε 
είς τήν ψυχήν. "Η μάλλον τό .τή ς ζωής του κόσμου πλαίσιον 
ένθυμίζει τάς αίθούσας καί τάς λέσχας καί τά  έκτος τοΟ οίκου 
κέντρα μέ τάς ήδονάς καί τάς τέρψεις των,τάς συχνότατα δη
λητηριώδεις. <ífi

ίοφώ , xt,sa].y 6o" , ’ icÍ3xjxvvjy rt 
Ούτως ή οικία διοργανόνεται σήμερον μέ τρόπμνξ ώστε νά 

άποβαίνγ τό σημεΐυν, είς τό όποιον σταματ^ τις στϊγμάς 
τινας, κατά τά διαλείμματα, τά όποια τοΟ άφίνει ελεύθερα 
ή ζωή τοϋ κόσμου. Στενοχωρεϊταί τις μένων πολύ έντός τών 
σημερινών οικιών, διότι λείπει άπό αύτάς ή ψυχή, ή μόνη 
ίκανοποιουτα τάς ψυχικά; μας άνάγκας. Μόλις τρώγομεν καί 
κοιμωμεθα σήμερον είς τάς οικίας μας. Καί γρήγωρα, έξω, 
ως κατειλημμ-ενοι άνδοες καί γυναίκες υπό τοϋ φόβου μή
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άγαπήσωμεν τό οικιακόν άσυλον μας. Ιίοτοι καί πόσαι δέν 
Φαίνονται ώς -κυριευμένοι άπό μίαν διηνεκή αγωνίαν τής εκ
τός τοΰ οίκου ζωής καί δέν έσυνείθισχν νά πιστεύουν οτι ό 
κο’σμος θά έσταμάτα, έάν δέν ενεφανίζοντο παντοΰ καί δέν 
ήσαν πανταχοΰ παρο'ντες. Ή  άποστροφή πρός τήν ζωήν τής 
εστίας είναι τοιαύτη, διά τόν μέγαν ιδίως αριθμόν τών άν 
δρών, ώστε προτιμούν νά πληρόνουν καί ά ιοΰν είς τάς λέ- 
σχας και τά  καφενεία, παρά νά μένουν είς τάς εστίας των, 
έν τώ μέσιρ τών οικείων των.

Τά πλήθη, ό όχλος άκολουθεΐ κατά βήμα τάς συνήθειας 
ταύτας τών προνομοιοόχων λεγομένων τάξεων. Ό  λαός γίνε 
τα ι καί αυτός τοΰ κόσμου. ’Ανταλλάσσει τήν οίκογενει ακήν 
εστίαν μέ τό καπηλεΐον, δικαιολογούμενος κατά τοΰτο, δτ( 
ή ίδική του εστία ,είς ήν βασιλεύει άθλιότη; και ένδεια ,είνα ι 
πληκτική καί δυσθυμος. ’Αλλ’ ή δικαιολογία αδτη ε ίνα1 
άβάσιμος.

Δ ιατί ό πατήρ καί ό πάππος τοΰ χωρικοΰ ήγάπων τήν 
τρώγλην τω ν, ή οποία ήτο άσυγκρίτως χειρότερα τής σημε
ρινή; καλύβης ; Καί διατί τό άπέριττον καί πτωχικόν τζάκι, 
τό όποιον έμεινε πάντοτε τό ίδιον, έφώτιζε και έθέρμαινε 
τότε κατά τάς μακράς νύκτας τοΰ χειμώνος,παρά τά γερον
τικά πρόσωπα με τάς λευκότριχας κεφαλάς καί τά σφριγώντα 
σό'ματα τών νέων άνδρών καί τών εφήβων ;

Διότι τά παράδειγμα τών μεγάλων διέφθειρε καί τους μι 
κρούς. Διο'τι όλοι καί όλαι έγκατελείψάμεν τήν παλχιάν 
απλότητα, άναζητοΰντες είς ίκανοποίήσιν νέων παθών τήν 
ευτυχίαν καί τήν ήδονήν εκτός τοΰ όίκου. Διότι οί σύζυγοι 
καί όΐ πατέρες άφήκαν τήν τιμητικήν θέτιν των έν τή εστία 
καί άί γυναίκες έμειναν μόναι φυτοζοώσαι έν αύτή, άιίκανοι 
καί είς αυτά τά παιδιά των νά έμπνεύσουν τήν πρός τόν οί-
κον στΟργήν.

’Ανάγκη, έφ’ όσον είναι καιρός, νά σώσωμεν τήν οίκογε 
νειακήν ζωήν. Εύγένής καί εύλαβής μέριμνα συνέδεσε πολλά; 
μεγάλας ψυ’χάς κάι μεγάλάς διάνοιας είς τήν κοινήν ιδέαν 
τής περισυλλογής καί προασπίσέως τών παλαιών κειμηλίων 
καί μνημείων, ά ινα άναμιμνήσκουν τήν-άρχαίάν μας δόξαν 
Είναι βεβαίως άγιον καί μέγα τό έργον τούτων, δΓ ου μένει 
ζωντανή καί πολλά διδάσκουσα ή ψυχή τών προγόνων. 'Ο ,τ ι 
έγεινε διά τούς’ θησαυρούς τοΰ Πνεύματος καί τής τέχνης, άς 
γίνγ καί διά τούς θησαυρούς τή ; ψυχής, τής οικογενειακής
ψυχής.

Μεθ’ όσα καί $ν λεχθώσι, δέν θά έξαρθή ποτε αρκετά ή 
δύναμις τής οικογενειακής ζωής, · ή ευεργετική έπίδρασις έπί 
τής ψυχής τών αγίων συνηθειών,άς κληρονομοΰμεν καί μετα- 
δίδομεν άπό γενεάς είς γ ενεά ν .: Τό μετ’ άγάπης καλλιεργού- 
μενον παρά τό παράθυρον φύτόν, ή γοητεία παλαιού καθί
σματος ,̂ είς ο ά-.επαύθη τό καταπονημένον ύπό τοΰ γήρατος 
σώμα του γήοαιοΰ πάππου, τόΰ τείναντος τάς ρυτιδωμένα; 
χεϊρά; του 1 είς τά φιλήματα νέων ε’γγονών, τό τραπεζάκι 
τής έργαβίας-γηραιάς μάμμης, τό λίκνον είς τό όποιον άφαΰ 
έκόίμήθη ό πανήρ, κοιμάται τώρα τό μικρόν τέκνον, όλα 
αυτά άπο'πνέουν αγάπην καί περιβάλλουν δΓ άγνής ποιήσεως 
τάς νεωτέρας γενεάς.

Ά ς  ύπεκΚαύσωμεν λοιπόν τό πΟρ τής όσημέοαι σβενυμένης 
οικογενειακής εστίας. ’Ας δημιουργήσωμεν άσυλον κατά τών

βανόαλικών επιδρομών τής κοσμικής ζωής."Ας ίδρύσωμεν φω . 
λεας θερμάς,όπου τα παιδιά μας νά άναπτύσσωνται άνδρες καί 
γυναίκες με καρδιάν καί μέ ώραΐχ αισθήματα, όπου ό έρως 
νά εύρίσκτ] κρύπτην άπό βέβηλα βλέμματα, όπου τό γήρας 
νά έξασφαλίζ-/) ανάπχυσιν, ή θρησκεία ιερόν, καί ή πατρίς 
λατοείαν.

Έ σ τ ιίς

Η ΚΟΜΗΣΣΑ DE RIANCOURT
ΚΑΙ 01 ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΕΚ TÍIN ΠΛΗΜΜΥΡίΙΝ

ώενη το γένος, άλλ" Έ λληνίς τήν ψυχήν καί τό φρόνημα, 
αφοΰ η Ελλάς δικαιούται νά είναι ή πατρίς όλων τών 
μεγάλων πνευμάτων και τών εύγενών καρδιών, ή κόμησσα 
άθ ^ηοΟ ίαΐΊ συνεχίζει τήν μεγάλην παράδοσιν τών ολίγων 
σηυ,ερον πιστών είς μίαν καί θρησκείανείς έν ιδεώδες.

Η θρησκεία της, είναι ή αληθής καί μεγάλη τοϋ χριστια- 
νισμοΰ θρησκεία, ή έπιτάσσουσα τήν αλληλεγγύην τών ατό
μων καί τήν αγάπην καί συμπάθειαν τών δυστυχών. Τής 
αγαπης κ.αι αλληλεγγύης ταύτης έδωκεν ήμϊν δείγματα διά 
τής ά,ίοστολής πρός τον.Σεβασμίώτατον Μητροπολίτην δέκα 
χιλ. φρ. πρός παροχήν βοηθημάτων είς τούς παθόντνς κατά 
τάς τελευταίας πλημμύρας, Τό ιδεώδες της είναι ή Τέχνη, 
ή;, φανατική προσκυνήτρια έπεσκέφθη τήν πόλιν μας καί ώς 
ά.φιέρωμά της διεθεσε περί τάς δύω χιλιάδας φρ. όπως, επι
φανής αρχαιολόγος μας,ό κ. Γ . Σωτηριάδης μεταβγ καί με- 
λετήτγ  έν Νεαπόλει παν δ ,τι εκεί μ,ετά τάς τελευταίας άο 
χαιολογικάς άνασκαφάς καί εργασίας σχετίζεται μέ τήν ελ
ληνικήν Τέχνην.

Έ άν λάβγ τις ύπ’ δψιν τό καλόν, όπερ ή εύγενή; κυρία
έπετέλεσε διά τών δύω τούτων γενναίων δωρεών της, καί
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ρνισθη

διά τής συμβολής, της είς τήν άρχαιολογικήν επιστήμην καί 
διά τής συνδρομής, ήν παρέσχε πρός τόσους αναξιοπαθείς, των 
όποιων αντικατέστησε τήν άπολεσθείσαν έσ-ίαν καί άπέδωκε 
τό θάρρος καί τήν ελπίδα, πείθεται, ότι ή γυνή ημέρα r/i 
ήμέρα καθίσταται τελειοτέρα είς τήν έπίτευξιν του καλοΟ 
καί άρμοδιωτέρα νά έξυπηρετή τοΰτο καί νά έπανορθοϊ τάς 
αδικίας τής τύχης καί τάς δυστροπίας τών πεοιστάσεων.

Τήν επιστήμην έγνω νά ευεργετήσγ) άποτελεσματικώς διά 
χειρός έπστημονικής δεξιωτάτης, χωρίς νά αναθέση είς επι
τροπής καί είς συμβούλια τήν εκλογήν του προσώπου, τό 
όποιον θά έπραγματοποίει τό ώραϊον τοΰτο ό’νειρόν της. Τήν 
δυστυχίαν έγνω νά προ ττατεύον) διά τοΰ άρχηγοΰ τή ; έκ
κλησίας, τοΰ άρμοδιωτέρου ύπέρ πάντα άλλον καί είς τό βά
θος τών καταστοοφών καί άνθοωπίνων αθλιοτήτων να είσδύφ 
καί μετ’ άγάπης καί πατρικής στοργής νά προσέρχεται εί; 
αυτήν επίκουρος καί παρήγορος. Ό Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης, διένειμε τό ποσόν τοΰτο, ώς καί τήν έκ τριών χιλ· 
δρ. ύπέρ του αύτοΰ σκοποΰ δωρεάν τής Α. Μεγαλειότητος 
τή ; Βασιλίσσης καί άλλα μικρά ποσά, προ; πάντας τούς 
πλημμυροπαθεΐς αδελφικώς, άναλόγως ποό; τάς καταστρο
φής, άς έκαστος ύπέστη καί πρός τάς άνάγκας καί τόν βαθ
μόν τής ένδείας έκάστου.

Είχε μάλιστα έξαντληθή τό ποσόν —διότι μόνον είς του;

παρά την εκκλησίαν του προφηι 
Λανιήλ καί έμειναν άνευ στέγης περί τά  τεσσαράκοντα I την φοράν τήν νεαράν γυνα ίκα , ήρχίσε νά τήν ευχάριστή, 

^ Τ01Λα_ I διότι έδεχθη τήν πρόσκλησίν της. Βλέπετε, τής είπεν, ή
; ‘Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εύθύς ώς έμαθε τήν νεαν I γιαγιά  είναι γεροντισσα και δεν βγαίνει ο,ω. Είσθε πολυ 
ταύτην συμφοράν, έσπευσεν αυτοπροσώπως είς τόν τόπον τής I καλη να ελθετε.
καταστροφής καί διένειμεν έξ ιδίων είς τάς ατυχείς οίκογε | Η Μαρία αφήκε τόν σακκον της επι τής τραπέ,ος και

έκαστη τών οικογενειών τούτων οίκονομήσγι άσυλον. I βαίνε μεταξύ τή ; επιύερμιυος και τών οστών τ/ις ούτε ίχνος
Ηδη μένει είσέτι ό είς τήν Κολοκυνθοΰν ναός τοΰ Ά γιου I σαρκός.Έβλεπε τήν νέαν γυνα ΐκχ μέ τά καλά τη ;, τά γελα- 
 ___  ' ' ___    ι ι , ε    -τ- „λ,; 4 ι ι - ί τ ιύ Ια<· νά έπεοίιιενεν άπό αύτήν. ότι ικε την είκονΚωνσταντίνου, ό όποιος κατεστράφη είς πολλά σημεία και I στα ματια, ως να επεριμενεν απο αυτήν, οτι με τήν εικόνα

κσεως ταύτη ; I όπου θά τής εκαμνε, θα τής εύιδεν ισω; ολιγην νεότητα κ α ιαπειλεί πτώσιν. Φυσικώ; δ’ ένεκα τής καταστάσεως 
οί έν α ύ τ ω  έκκλησιαζόμενοι πτωχοί τής συνοικίχο εκείνης I όλίγον κάλλος.
έμειναν άνευ ναοΰ. Ά ς  έλπίσωμεν, ότι θά εύρεθώσι φιλό- 
χριστοι χριστιανοί, παρέχοντες είς τόν ποιμενάρχην τής έκ
κλησίας τά  μέσα τής επισκευής τοΰ ναοΰ, τοΰ ασύλου τούτου ς 
τών ψυχών? είς τό όποιον πάς πόνο; ευρίσκει άνακούφισιν καί 
παρηγορίαν, πάσα δυστυχία πορίζεται θάρρος καί έλπ ίύα .

;,υτ
Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ

(Συνέχεια)

Ή  Μαρία ήσθάνετο μεγάλην συγκίνησιν καί ύπεφερεν 
αληθή α γ ω ν ία ν  μέχ ι τής στιγμής καθ’ ήν έξήλθε, ΐνα μεταβή 
είς τήν ο ικίαν τής πενθεράς της. Πάντοτε με τό στάκτι της 
φόρεμα καί μέ τόν δερμάτινον σάκκον της, είς τόν όποιον 
έκλειεν ό ,τι τής έχρειάζετο διά τό ίργον της, καί μέ όλίγα 
λευκά ρόδκ έπί τοΰ στήθους, μηχανικώς εί/εν έξέλθει, λη 
σμονήσασα καί τό πρόγευμά της άκόμη άθικτον έπί τής τρα-

Ή  γ ιαγ ιά  μ.ου είπεν ή Λέλα.
 Δέν θά σά ; κουράσω, τής είπεν ή Μαρία, ’Ο λίγα; στιγ -

μάς μόνον σήμερον καί όλίγας .είς. τό .τέλος τής είκόνος. Τήν 
άλλην έργασίαν θά κάμω με φωτογραφίαν, έάν έχετε τε- 
λευταίαν, είσεν απευθυνόμενη, πρός τήν Λέλαν. Ά λ λά  την 
έοώτησιν αυτήν έφαίνετο συνοδεύουσα άλλη, ή οποία δεν εί- 
χεν βξέλθει άπό τό στόμα της. Ποΰ ήτο λοιπόν ό Κώστας ; 
έλεγε τό βλέμμα της, τό όποιον τώρα έναγωνίως έφέρετο 
πρός τήν θύραν. , . .

Ά λ λ ’ ώς άν ή σκέψις της εκείνη διά τηλεπάθειας νά είχε 
μεταδυθή είς τόν μή άντιληφθέντα αμέσως τήν άφιξίν της 
σύζυγόν της, ουτος κατήλθε τρέχων καί εύρέθη είς τό μέσον 
τοΰ δωματίου, έτοιμος νά έναγκχλισθ·/5 τήν γυναΐκά του 
λησμόνησα; ολας τάς προφυλάξεις καί ολας τάς οδηγίας τής

πεζής.
"Οταν εύρέθη είς τήν όδόν Tarlabachi καί όλίγα μόνον

μητρος του.
Ά λ λ ’ ή κ. Μεμιδώφ ήτο έκεΐ διά νά βάλγ ό^α καί όλους 

είς τάξιν. Έ τέθη  έπιτηδείως μεταξύ τών δύω νεων καί με 
τό αιώνιον μειδίαμά της,βλέπουσχ κατάμματα τόν υιόν της,

βήματχ τήν έχώριζχν άπό τή ; οίκίχς, ή όποίχ έπί τέλους, ώς νά ύπενθύμιζε τήν ύπόσχεσίν του. Γνωρίζεσθε : ήρωτησεν.
-ήτο καί όλίγον ίδική της, έπέβαλεν είς έαυτήν νά είναι ήσυ - —  Ώ  ! ναι πολύ. Βεβαίως, είπεν ό νέος, ό όποιο; έκά-
χωτέοα καί ήοεαος. Έ π ί τέλους έλεγε μέσα τη ; : διατί νά θισεν ο ίιείω ς παρή τό πλευρόν τής συζύγου του. Πώς είσαι 
τρέμω καί νά είμαι τόσον νευρική ; τ ί κακόν έκαμα ; τ ί κ«· άπό χθές ; τής είπε χαμηλοφώνιος. Πρέπει νά τελειώσωμεν 
κόν ήμπόρεΐ νά μέ πεοιαένη ; Έ άν ό Κώστας μέ ά γα π ? , θά γρήγωρα άπό αύτήν τήν corvée έδώ.
κάμω τή'/ εύτυχίαν τοϋ. Ό πως δήποτε Ιγεινα παοχίτιος νά Ή  Μαρία μέ τά  όλίγα «ύτά  θερμά λόγια , τά  όποια τό-
έμποδι,θή συνοικέσιο»; τό όποιον θά τόν ήτίμαζε. Ή  μη- σον καλά είκόνζαν τήν ψυχικήν κατάστασιν τοΰ νέου άνδρός 
τέρα του' δέν μέ άγαπά- έστω. Ά λ λ ’ Γσως « ί  άδελφαί του τήν άνυπόμονον άγάπην του, άνέκτησεν βλον τό θάρρος
σκέπτονται διαφορετικά. "Ισως καί αυτός ό πατέρας του εί- της. Συνήλθε, τό αίμά της έκυκλοφόρησε κανονικά, τά μά - 
ναι καλό; άνθοωπος. Ά λ λά  τώοα πώς νά ύποκρίνωμαι ; πώς γουλά της έχρωμασίσθησαν κ«1 τά  μάτ ΐα της ,έξήστραψαν 
νά κούπτωμαι'; πώς νά τοΰ όμιλώ ώ ; ξένη ; άπό εύτυχίαν. Τώρα δι’ αυτήν έκεΐ μέσα δέν ύπήρχε κάνει;

Μέ τάς σκέψεις αύτάς ή Μαρία έφθασε μέχρι τής θύρα;. άλλος παρά ό Κώστας, καμμία άλλη σκεψις καί κανεν «Γ- 
ή ; τόν κώδωνα δέν έπρόφθασε νά σημάνγ, διότι ή Λέλα,μα- *θημ* δέν κατείχε τόν νοΰν καί τήν ψυχήν της παρά το της 
θοΰσα άφ’ εσπέρας παρά τοΰ άδελφοΰ της τά  καθέκαστα καί I άγαπης της.
συμπαθούσα ύπερβολικά τήν Μαρίαν, έκαιροφυλάκτει άπό τό Κατά δεύτερον λόγον τήν «πησχόλει τό. μοντέλο της.
σαχνισίρ καί εύθύς ώ ; τήν είδεν, έτρεξε νά άνοίξν, καί τήν Ή  γραϊα έκείνη τή ; έφαίνετο γραία δυστυχή; και ως
ύποδεχθή αύτοπροσώπως. ε ΐ/-ε ^ « ‘ώματα έπί τής συμπάθειας της. Τό προ-

_  Άδελφούλχ μου, τή ; είπε, καί τήν ένηγκ.αλίσθη. Έ γώ  σωπόν της είχε τήν έκφρχσιν τήν άμφίβολον τών άνθρωπων, 
ιίξεύρω τό μυστικόν καί σ’ άγαπώ πολύ, πολύ, ώς θά σ’ άγα οί όποιοι δέν τολμοΰν ούτε νά σκεφθοΰν, ούτε νά Θελήσουν, 
πήσουν όλοι' έδώ I °θ,τε νά αποφασίσουν τ ι. Είχε τόσον συνειθίσει να θελϊ), να

Ή  Μαρία κάτωχρος άπέδωκεν είς τήν κόρην τό άδελφι- I λ έ γ γ  κα ί νά κάμνγ β,τι ήθελαν οί άλλοι, ώστε καί διά

.
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νά γελάσγ καί διά νά μειδιασνι άκόμη έβλεπε τούς άλλους, 
έτοιμη νά κανόνίσή τον μορφασμόν του προσώπου της σύμ
φωνα προς τά$ διάθέσεις των.

Ή  Μαρία όσον τήν έβλεπε, το'σον τήν έλυπεΐτο, το'σον 
χωρίς νά τό θέλγ Ιπέίθετο, οτι ένεσάρκωνέ τήν δούλην γ υ 
ναίκα, ή ό'άόία δεν είχεν ~ άρκέτήν πονηριάν, ώστε νά άμύνε- 
τα ι δι’ αύτής.Χ Κάτ’ άνάγκην αυτή θά ήτο το φερέπονον 
ολων, αυτή θά ήτο το έξιλαστήριον θΰμα ολων των ανωμα
λιών, άς ή χωρίς έλευθερίαν καί άμοιβαίχν έκτίμησιν καί άλ - 
ληλεγγύήν ζωή δημεούργεΐ -εις την οικογένειαν.

Καί μέ τνιν φαντασίαν τής τήν στιγμήν εκείνην η γράΐκ 
μάμμη της έφαίνετο πόλλαπλασιαζομένή εις χ ιλιάδας, εις 
μυριάδας πολλάς γυναικών, αί όποιαι επί αιώνας τώρα ίδρυ
σαν οίκους εις ολην την -ανατολήν καί αΐ όποιαι'ύΑήρξαν ώς 
ή γραία αύτή μηχαναί αναπαραγωγής γενεών δουλικών, γε 
νεών, αΐ όποία ι έκυοφόρησχν άλύσει; διά τά  όεσμά των ψυ - 
χώνι καί διά τά πτερυγίσματα των πνευμάτων.

Καί ή ψυχιό της ή γενναία είς αισθήματα ώραΐα,τής ένέ- 
πνευ^εΆήν κδέαν'ΐνά"έλευθερώσ7) αυτή τήν γραίαν μάμμην,εΐς 
τό τέλος τουλάχιστον τής ‘ζωής 'τής, νά τνιν κάμγι νά α ί- 
σθανθή τ-ήν χαράν τής άνεξαρτησίχς καί τής συναισθήσεως 
τής άν^ροιπίνήςεύποσ-τάσεώς τ ή ς . τ >  : ί ν-.ε- . .
?*®ά έργασθήτε ίδώ ; ήρωτησεν ή κ. Μεμιδώφ, ενώ ολαι 

αυταί αί σκέψεις '^ύνέήρούοντ-ο φίέτα είς' τήν κεφαλήν τής 
καλλιτέχνιδος. Καί θά αρχίσετε σήμερον ; προσέθηκε.

— Ναί. "Οπως θέλετε,-^snavrjaga^jfl.Mαρία. ή οποία έση 
κώθη από την θέσιν τής καί ¿πλησίασε την γραίαν μετ’ 
α γά πης.« Έ κεί/^Ιή κίνήθήτε καθο'λόυ. Κοντά εις την θερμά- 

τό;φώς,:πρέπει .ν4ι#.«νομέσωμίν» Καί στρεφομένη 
προς ;.φόν Κώσταν^, ως τον, μάγον δυγάμενον ναέννοήση την 
ιδέαν. της ,ρ Δεν θά^άμώ m ^ ^ illo n ,. αλλά θά συνθέσω πί- 
vajppt,.,είπς^.Τό,μρν^έλρ-μου. είναι θαυμάσιον. Γραμμαί κα- 
νρν^καί* -ΐ^τια .^γελμστά, έκφρασις προσώπου . . . . . .  δέν
έξεστόμισε„τήγ φοάσίν γ ρ η ς , θ ά  κρατήσω -έν άντίγρα- 
? ον-^χΜ ^ί>  είπε μέ- φωνήν. χαμηλήν. ;ω ;, . ΪΓλ ;·.

Έπ,ρρφα-ΐηρχρσε νάΐ-^μταιβάζη . τά  πράσινα σπόρια καί νά 
κανονίζη τό φως* £,πως ¿νόμιζε καλλίτερα ,διά την εικόνα 
της. *JtT Αέλμ. εσχεναίφνης.,-μίμνφδ.έακ., Νά κρκτήσωμεν φήν 
Μαρίαν; νά ετρογεύματίση μαζη.,μας, είπε χαμηλοφώνως εις 
άον αδεέφ,ογ;,τηί·ς.'3νς' ρώ νονομ *vm4

Ά λ λ ’ ¿'Κώστας . άνένευσε, θέτων τόν δάκτυλον εις τό 
στόμα,..'Ή κ. Μεμιδώφ, ή όποία είχε παντοΰ τον νουν της 
xc4 επρόφ^ανφν ?ίς ολα άντελήφθη καί τ ί είπεν ή Λέλα καί 
τ ί ,άπ/ημτ-^φεγ,. ;-ά- ̂ *^σ.!ζας,.,;τ Αψε νά. μη θέλη νά προγευματίση 
έδώτ, σημεϊρή; οτφ θμ,,ήθελε , νμ,μείνη μόνοςμάζή της, τίς 
οίδε που, εσκέ%θτφ... "Επρεπε.·λθ(.πόγ--νά :έμποδίση την συνάντη-
σιν α ζχ η ν - .φ ιφ Χ π ά ^ ς^ νφ ί-ά -  vox

Έ ν τω  μ^^ος^ύ . κατρήλθρον,,καί ή Ό λγίνα  μέ την ’Έμμαν. 
Εις .αύτάς,πίχεν άνάγγελθή, παρά τ^ ί ,κ.,!\1ίμιδώφ αργά ή έ-
πάσηξψ^ φής^*ρ(ορς,: ε^ίτη;δ,ε.ς,!ίνσζ μη παρευρεθουν ολαι κατά 
την ,στιγμ.ην π.^ς,.Σφίξεως της. Προνοητική πάντοτε ή κοκ- 
κώνα Κατίγκω έφοβηθηντη/ πρώτην συνάντησ.ιν του Κώστα 
καί τη ς,^κρ ίά ; |νώπιο.ν τής Ό λγίνας. "Εως οτου λοιπόν έ?οι- 
μασθοΟν ,,αί δύω.-άδελφαί — διότι ήννόουν νά παρουσιασθορ,ν 
καλλιτεχναώς.ένδεδυμέναρ— παρήλθεν, άρκρτή ώρα.

— Αί δύω μου θυγα-έρες, είπεν ή κ. Μεμιδώφ, ευθύς ώς 
εφανησαν αί δύω κόραι, ή Ό λγίνα μέ φόρεμα από λευκήν 
φλανελαν, με κίτρινον βελουδον εις την μέσην καί εις τον 
)αιμον καί ή Έμμ,α ο'λοκο'κκινα ένδυμένη. τΗσαν καί αί δύω 
έπιτηόευμεναι καί εις την στάσιν καί εις τάς κινήσεις, ακόμη 
και είς τόν τρο'πον τής ου,ιλίας των. Έ βλεπέ τις —  καί ή 
Μαρία, δυστυχώς δ ι’ αύτην, εί'ζευρε νά βλέπη — οτι ήν.-όουν 
να την θαμβώσουν, αλλά καί νά τής δώσουν νά έννοηση, οτι 
μεγάλη άτο'στασις έχώριζεν αΰτάς τάς φαναριώτιδας από 
την κόρην, η οποία ¿κέρδιζε την ζωην της μέ την έργασίαν 
της και ή όποία είχε τολμήσει νά ύψώση τά  βλέμματα μέχρι 
του αδελφού των. Άφου έχαιρέτισαν μέ έλαφράν τής κεφα
λής κλισιν ¿κάθισαν καί α ί δύω σοβκραί καί αξιοπρεπείς, 
ή Ό λγινα  ρ.άλιστα, ή όποία είς ώρισμένας περιστάσεις 
επροσποιεΐτο την μύωπα, έφερε τά  από ταρταρούγαν γιαλ^ά 
της εως τά  μάτια της καί μέ περίεργον αυθάδειαν εξήταζε 
την Μαρίαν από κεφαλής μέχρι ποδών. Ή  Έ μμα δέν είχε 
γ ια λ ιά ; άλλως θά ¿μιμείτο καί κατά τοΰτο την Ό λγίναν, 
την Οποιαν εμιμεΐτο είς ολα,νομίζουσα οτι ουτω θά έφαίνετο 
καί αύτή μεγάλη καί θά έπεβάλλετο.

Ά λ λ  ή Μαρία προσηλωμένη είς τό έργον της δέν ¿πρόσεχε 
πλΕΟν εις τάς νεοαφιχθείσας. Ή  γνώμη της περί αυτών εί- 
χέν ηδη σχηματισθή, και έάν ήρωτατο δέν θά έδύσκολεύετο 
νά την διατυπώτη μέ τάς λέξεις ί η ή μ η ί ( ία η Ι β $  χα ϊ α ί  #όω. 
Αλλ ή Μαρία ήτχολεΐτο μέ άγάπην είς τήν σύνθεσιν τής 
εικονος-της καί οταν ή τέχνη της τήν άπησχόλει,οΐον δήποτε 
αλλο ζητημα δέν εΰρισκε θέσιν ούτε είς τό πνευυα, ούτε είς 
τά αίσθήματά της.

Η είκών της είχε συντεθή μέ πολλήν έπιτυχίαν. *Η 
γραία είς τό κάθισμά της, πλησίον τής έκ λευκής πορσελά- 
νης θερμάστρας, τής όποιας αί φλόγες είς τό ημίφως του 
δωματίου ¿χρωμάτιζαν εύαρέστο)ς όλα τά  πέριξ, καί είς 
τούς πόδας της έπί του έουθροϋ τάπητος μία ωραία λευκή 
γάτα , άπολαμβάνουσα ήδονικώτατα δλαν τό θάλπος τής 
φωτιάς.

’Έ τσι δά, χωρίς νά βάλη έν καλλίτερον φόρεμα, χωρίς νά 
π.εριποιηθή ολίγον ; είπεν ή κοκκώνα Κατίγκω.

— Εϊν αι πολύ καλά, δπως είναι, άπήντησεν ή Μαρία ή
οποία άπεμακρύνετο, καί από διαφόρους θέσεις εξήταζε τήν 
άποψιν τής είκόνος.

— Μά πολύ καλά. Είκών χειμώνος θαυμασία, είπε στρε
φόμενη προς τόν Κ ώσταν.«Ό χειμών τής ζωής»καί έδειξε τήν 
γραίαν,καί ό χειμών μέ τά σύμβολά του,κα ί έδειξε τήν φω
τιάν, ώς μονολογούσα.

Εβγαλε ατό τόν σάκκον της έ'να λεπτό καρτόν καί μέ τό 
μολύβι της έτράβηξεν αμέσως όλίγας γ-ραμμάς είς μικρόν,πολύ 
μικράτερον του φυσικου σχήμα. Δέν ήσχολήθη είς τούτο πε
ρισσότερόν των §εκα λεπτών. Καί φυλάττουσα τό χαρτόνι
της, είπε μέ .πολλήν άγάπην πρός τήν γραίαν.

— Σας ευχαριστώ. Βλέπετε οτι δέν σαίς έκούοασα πολύ. 
Ελπίζω οτι εισθε ευχαριστημένη καί οτι θά εύχαριστηθήτε 

περισσότερον δταν τελειώσωικεν.
Μάία

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ί»

Α Ι  Γ Τ Ν Α ί Κ Ε Σ  ΕΝ Ρ Ω Ι Σ Ι Α 1
( Κ α τ '  ο ίκον)

Η Ρωσσις αποτελεί ιδιαίτερον τύπον μεταξύ ολων τών 
άλλων γυναικών τής Ευρώπης. Έ ν γένει π ιστεύεται, οτι αί 
Ρωσσιύες είναι εύφυέστεραι τών άνδρών τω ν, καί οταν ακόμη 
ουτοι είναι ευφυείς. Χαίρουσι πολύ πεοισσοτέρας έλευθερίας 
απο τας γυναίκας τών δυτικών κρατών καί ή άνάπτυξίς των δέ 
είναι ανώτερα τούτων. Τά προγράμματα τών γυμνασίων τών 
θηλεων είναι έξ ίσου τελεία καί 'ομοια πρός τά  τών άρρέ- 
νων, η ειηδοσις δέ τών Ρωσσίδων είς τά  μαθηματικά ιδίως 
ανεπτυξεν είς βαθμόν έξαιρετικόν και ιήν κρίσιν καί τήν 
άντίληψιν των.

Εν Μόσχα οπού είχον μεταβή έσχάτως, έπεσκέφθην οικο
γένειαν, πρός ήν εί^ον συστατικάς ¿πιστολάς.'Η  οικοδέσποινα 
Βερα Θεοδώροβνα είναι γυνή ευφυΐας καί νοημοσύνης έξόχως 
διαυγοϋς καί βεβαίας. Εντεύθεν ό χαρακτήρ της έκδηλοϋται 
όχι αμφίβολος καί διστακτικός ή ¿πιπόλαιος, άλλ’ ¿φησυ- 
χάζων έπί τής ιδίας πεποιθήτεως Είναι δύσκολον νά Φαν 
τασθγ τις χαρακτήρα προσαρμοζόμενον κάλλιον τούτου είς 
τά καθήκοντα τής αητοός καί τής συζύγου. Ή  ζωή της εί
ναι άναντιροήτως έξηοτηαένη παρ’ άλλης καί ^έν δύνα,ται 
νά τήν διαθέσγ) κατά βούλησιν. Έ ν τούτοις δέν υποτάσσει 
τήν ύποκειμενικο'τητά της, καί δέν άφίνει νά άπορροφάται 
ούτε από τόν άνδρα της, ούτε από τήν μητρικήν της άγάπην. 
Τήν πνευματικήν της, ούτως είπεΐν, ζωήν, έννοεΐ νά διευθύ^η 
μόνη. Δέν πράττει τοΰτο έπιπολαίως, άλλ’ ούτε παρασύρεται 
άπό άκαίρους αίσθηματικότητος, άπό συμπάθειας ή άντιπχ- 
θείας άδικαιολογή*ους, άπό εύπιστίας καί ψευδείς ηρωισμούς, 
άλλα τουναντίον έχει ιδέας έσκεμμένας, καί πεποιθήσεις ήν- 
τλημένας έκ μελέτης μακράς έπί τής ζωής, τής θρησκείας, 
τής τέχνης.

Διά τοΰτο ή Ρωσσίς περισσο'τερον καί πραγματικώτερον 
άπό τάς γυναίκας τής Δύσεως εϊνα ίση πρός τόν άνδρα της. 
Ό  πνευματικός δέ δεσποτισμός, ό όποιος άνθεΐ είς τάς άλ- 
λαχοΰ οικογένειας, καί τάς μάλλον άκόμη συνδεδεμένας, δέν 
άπαντιγ σχεδόν έν Ρωσσία. Ή  ευφυής Ρωσσίς τάς ίδέαο της 
έκφράζει πάντοτε έλευθέρως, χωρίς νά ζητ·^ νά τάς ύποτάξν) 
είς τάς γνώμας καί τήν έγκρισιν τοΰ συζύγου της. Ά λ λ ’ ή 
ανεξαρτησία αύτη μετριάζεται άπό χάριν καί λεπτότητα 
μοναδικήν, καί άπό βαθυτάτην ψυχικήν άγαθό 'ητα , ή τ ις 
αποπνέει ιδιαίτερόν τ ι γόητρον είς τήν συναστροφήν.

Ή  Βέρα Θεοδώροβνα προσέφερε τό τέϊον είς οικογενεια
κούς φίλους κατά τήν ώραν τής είς τόν οίκόν της μεταβά- 
σεώς μου. Ή  αί'θουσα καί ή μικρά όμήγυρις έφερον ρωσσικόν 
χαρακτήρα μέ αποχρώσεις ήθών άπλουστέρων.μέ υφος όλιγώ- 
τερον υποκριτικόν καί έτιδεικτικόν τών ίδικών μας. Ή  ομι
λία περιεστρέφετο είς πληθύν ζητημάτων μέ τάσεις φιλοσο- 
φικάς, μέ απλότητα καί άφέλειαν καί άνεπκρυλακπκότητα 
περί τήν διατύπωσιν τών ιδεών έκαστου. Ούδεις ¿φοβείτο νά 
εί'πγ) τήν γνώμην του, άλλ’ ούτε έσκέπτετο, έάν αυτη θά ά- 
πήρεσκεν ή ογι είς τούς άλλους. Ά λ λ ’ είς τήν ειλικρινή καί 
άνυπόκριτον αύτήν συντροφίάν δέν παρουσιάζεται ούδεμία ά ■ 
νωμαλία, διότι ολοι είναι άνθρωποι καλής ανατροφής καί 
ούδεις σκέπτεται νά έπιβαλτ) είς τούς άλλους νά φρονούν β,τι 
καί αυτός. Διά τοΰτο ή κοινωνία τών ημιμαθών καί ψευδο-

πολιτισμένων έν Ρωσσίιγ είναι άνυπόφορος καί αποκλείεται 
άπό παν κέντρον καλοανατεθραμμένων άνθρώπων. μεταξύ 
τών οποίων βασιλεύει άπλότης καί ειλικρίνεια άνυπόκριτος.

Ψυχή καί φύλαξ τής άτλότητος καί ειλικρίνειας αυτής 
τής οικογένειας είναι ή γυνή, ή όποία διευθύνει μετά χάρι- 
τος πάσαν συνομιλίαν, χωρίς σχολ'ατικ σμόν καί δοκισισοφίαν 
καί πόζας έλευθερα έπικοινωνία τών πνευμάτων, διά τά  
όποια ή συζήτησις είναι εύχάοιστος τρόπος τοΰ νά περνά τις 
τον καιρόν του καί νά πλουτίζν) τόν νοΰν.του "Ολαι αί δ ια- 
μειβόμεναι γνώμαι ένέχουν μεγάλην βαθύτητα, διότι έκεϊ 
άνδρες καί γυναίκες δέν εκλαμβάνουν τήν ζωήν ώς μακράν 
εύθ ιΧχν  όδόν, πλαισιουμενην εκατέρωθεν παρά τής αμεταβλή
του γραμμής τών κοινωνικών αναγκών, αλλά βλέπουν 
καί έπιζητοΰν τά  μέσα τής ένεργείας έπί τών κοινωνικών 
πραγμάτων και ορων τοΰ καθεστώτος.

Έ κ τούτου άπορρέει πρός τούς άνδρας καί πρός τάς γυ
ναίκας τό αίσθημα σκοπού ώρισμένου πρός έπίτευξιν, σκο
πού, ό όποιος δέν περιορίζεται είς τήν καλήν έκτέλεσιν ενός 
έπαγγέλματος. άλλ’ ούτε είς τή ν . άπόκτησιν καλής θέσεως· 
σκοποΰ, δστις επικρατεί τών προσωπικών συμφερόντων καί 
τής ιδιοτέλειας καί έπεκτείνεται είς συμφέροντα υψηλότερα 
καί γενικώτερα τής κοινωνίας, ή όποία είναι καί νέα 
άκόμη καί εΰπλαστος καί φαίνεται έπιδιώκουσα γενναίας 
πρός τή . πρόοδον καί τήν τελειότητα βλέψεις.

'Ε λ έ ν η  Γ εω ργι& βου

Η Κ Α Λ Η  Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η

Ή  μαγειρική είναι βεβαίως τέχνη κατ’ εξοχήν γυναικεία 
καί ώς τοισύτη έξασκ'ϊται μέ αρκετά προσοδοφόρον εισόδημα. 
Μία καλή μαγείρισσα είναι άγαθόν πολύτιμον δι’ οικογένειαν, 
πληρόνεταί δέ άπό σαράντα μέχρι εξήντα δραχμών. Αί κα- 
λαί μαγείρισσαι είναι περιζήτ-ητοι, περισσο'τερον παρά κάθε 
άλλη τεχνίτρια. Διότι ό άνθρωπος έσυνείθισε νά περιποιήται 
καί δαπανά γενναίως δι’ ο,Π συντείνει είς τήν σωματικήν 
του ευεξίαν καί είς τάς φυσικάς άπολαύσεις, τών όποιων,φαί
νεται, ούσιωδεστάτη είναι ή τής καλοφαγίας.

Έάν σήμερον οί Λούκουλοι είναι άοαιότεροι,καί ή πολυτέ
λεια τών έδεσμάτων καί συμποσίων τή ; άρχαίας Ελληνικής 
καί Ρωμαϊκής εποχής έμεινε μόνον ώς όνειρον, έάν ημείς οί 
"Ελληνες είμεθα λιτότατοι είς τήν τράπεζαν μας καί όλιγω- 
τέραν κατά κανόνα δίδομεν σημασίαν είς τό καλόν φαγητόν ή 
είς τήν καλήν ένδυμασίαν, τοΰτο δεν είναι ή κατά τό ήμισυ 
μόνον αρετή, διότι κατά τό πλεϊστον τήν λιτότητα τής τρο
φής μας συνοδεύει καί ή άγνοια τ ίς  τέχνης τής ύγιοΰς μαγει
ρικής, έκ τής όποιας έξαρτάται ή σωματική ευεξία, ή προα- 
σπίζουσα τόν άνθρωπον άπό τάς παντοειδείς νόσους καί δη
μιουργούσα γενεάς ίσχυράς, εύρώστους καί ακμαίας.

'Η σημερινή Ε λληνική μαγειρική είναι κατ’ εύθεΐαν κλη 
ροδότημα τής τουρκικής μαγεφίκής, ή όποία όσον καί άν εί 
ναι γευστική, είναι δμω; καθ ύπερβιλήν παχεΐα καί υλική 
καί συνεπώς δύσπεπτος και άνθυγιεινή.

Είς ώρισμένην τάξιν καί είς ευαρίθμους οικίας είναι εισηγ
μένη ή γαλλική μαγειρική, ή όποία θεωρείται ύγιεινοτέρα καί 
έπιστημονικωτερα όλων τών άλλων. Ά λλω ς τε όπως βλαι αί
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Τ£Χ.ναι τελεΐυποιώ*τοί& 07χρ.ερ.χι, αε τχς νεωτέρχ; έ^χστοτε 
ανακαλύψεις τ έ ;  ίταστήμ.γ)ς, ουτω καί οί όροι.τη; κ χ λ έ ; ¡κα- 
γειρικής έναλλάσσον ι-οα καί δ ,τ ι χθες παρ’ όλων ¿θεωρείτο 
υγιεινόν, σήμερον καταδ ικάζετα ι ώς ρινί τοιο.Οτον· άτιόδειξι; δέ 
οτι άλλοτε οι ζωριοί των κρεάτων ¿θεωρούντο ώς πανάκεια , 
ως κά τ ι έξόχως τονωτικόν καί δυναμωτικόν, ένω οημερον ό 
ζωμός άπεδειχθν) έλ χ χ ίττα ; ζωτικάς δυνάμεις ένέχων καί μό
νον γεμίζων τον . στόμαχον μέ θερμόν βδωρ, τό όποιον κ α τ ’ 
ούδέν συντείνει εις τήν σωματικήν υγείαν."Α λλοτε τα  πολλά 
κρέατα καί ίδίως τα  μέ α ιματα  ψγιτά βόεια, ¿θεωρούντο πο
λύτιμ α , ενφ σήμερον έπιστνιμονικώς απεδείχθη οτι τό μεγα 
λνιτερον μέρος των οργανικών καί μεταδοτικών παθήσεων μετά 
δ ίδεται προς άμάς διά τών τμιεψημένων κρεάτων, τα  οποία 
και δύσπεπτα είναι καί κουράζουν υπερβολικά τον οργανισμόν. 
Καί Υ) χρΫϊσις δέ έν γένει πολλών κρεάτων εις τήν τροφήν 
διαθετουν το σώμα εις άρθροιτικάς διαθέσεις καί εις ολας τάς 
άσθενείας, α ί όποίαι_ προκύπτουν έκ τών διαθέσεων τούτων.

Διά τούτο ή μελέτη τ έ ;  μαγειρικνίς τέχνης καί ή ειδική 
ασκησις της υγιοΟς μαγειρικές δεν πρεπει να περιορίζεται μό
νον εις τάς έζ επαγγέλματος μαγείρισσας ά λλ ’ ε ί; πάσαν 
οικοδέσποιναν καί πάσαν γυνα ίκα  έν γένει, ή οποία οφείλει νά 
κανονιζτι καί διευθύνϊ) τόν τρόπον τ έ ;  διατροφής της ίδιας 
οικογένειας.

Μέχρι τοΰδε η ε’κμάθησις τεχνικές μαγειρικές άπέβαινε 
δυσχερεντάτη- ηδη δμως, άπό διετίας, η Έ παγ^ελμαπαη 
και Οίκοαυρικη Σχολή άνελαβε νά θεραπεύσγι την Ιλλειψιν 
ταύτην δια μα'ημάτων μαγειρικής, διδασκομένων μετ’ έφαρ 
μογης δίς τη. έβδοαάδος εις την επί τές ό ϊοΟ Άγχέσμου άρ 
3 σχολήν της ύπό ειδικού καί έπισ'ηαονος τεχνίτου. Τό μά 
θημα, τό προο.ιζόμένον διά τάς κυοίας καί δεσποινίδας, δ ί
δεται έκάττην Τρίτην άπό της 2— 5 μ. μ. αντί 1 δρ. δι’ 
έκάστην άκροάτριαν. Τό δέ μάθημα διά τάς τακτικάς μαθή
τριας τές σχολές^καί τάς έζ επαγγέλματος μαγειρίτσας δ ί
δεται πάσαν Παρασκευήν άπό τές 2 — 5 υ.. μ. άντί 50 λ 
δ ι’ έκαστον μάθημα.

ΠαρακχλοΟνται αί έπιθυμοΟσαι νά προμηθευθώσιν εισ ιτή
ρια νά άποτανθώτιν πρός τάς έφορου; τές σχολής κ. κ. 
Εύανθίαν Έμπιδοκλ η καί Ίταβελλαν ψ ο χ α , κχτά τάς ώρι 
σμενας ηυέρχς καί ώρα; τών μαθημάτων εις την σχολήν, 
οδός Άγχέσμου άρ. 3 .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Εύ. II. Γαργαλιάνους, Συμιιορφόύμ.εθκ όδηγίαι σας. Φύλλα άπε" 

σταλησαν. Χαίροικεν διόιι ηδυνη'θηαεν νά σας φανώμεν χρήσιμοι. — Δκς Α. 
καί Μ. Τ. Κρίμσκαϊαν. ' Ημερολο; ία κκ! φύλλα εσιάλησαν. Σημιίωσιν ζη
τούμενων βιβλίων Οίλομεν σάς δώσει προσεχώς. Πρός την σύζυγον Τραπε
ζίτου εκ Βοοκουρεστίου ή άπορος προστατευοαόνη της της όδού Λέκχ ζητεγ 
τήν άδειαν να γράψη Ιπιστολη'ν, 8Γ ής νά εκδήλωσή αύτή τήν θερμήν εϋγνω. 
μοσύνην της διά τήν νόαν καί πάλιν πρός αυτήν ευεργεσίαν της. Ή διεύθυν- 
σις δΰναται νά παραβίαση τό απόρρητον τής άγνωστου ευεργέτιδος ; Καν Α . 
II. Κ. Παραλίαν Καλαμών.’ Από 25 Ιουλίου μ έ/ρι 12 7/5ρίου ή Έ φηαε- 
ρίς κατ’ ετος διακόπτει τήν έκδοσίν της.'Ώστε οί εν λόγω άριθμΟίδέν σάς λείπουν 
Τα από του θ]5ρ!ου ομως και Ιντεΰθεν στέλλονται τχχτιχώ; — Δα Κ. Λ .  
Τζ. Χαλκίδα. ’ Αντίτιμον 15 ή μ ε[. Ιλήφθη. Μυρίας καί θερμάς εύγαρισ τίας 
δι* εύγενή φροντίδα. 'Ημερολόγια άπεστάλησαν. Τό όνομα της χόρης γρά
φεται πάντοτε ε’πί τοΟ επισκεπτηρίου της μητρός. Το Ιπισκεπτήριον φυσικά 
θά είναι πένθιμον, άφού ή συγχαίυουσα πενθεί. — Καν Ε. Στ. Ζεϊτούν. Ε λ 

πίζω νά  Ιλ ή φ θ η σ α ν  εγκαίρως καί νά κατωρθ ωθη ή διάθ·σίς των. Γράφω. —

Κον Κ. Π· Καροασαοά. Ελήφθη. Ένεγραφη. Είς την διάθεσ.’ν σας 1 δο.
— Καν Αι. Δ. Θ. Ν ουκάστελ. Ευγνωμονώ διά θερμοτάτην και Ινθουσιώδη 
επιστολήν, ώς και δια πρόσκλησιν θέρους. Θά συναντηθώμεν β·βχίω; τόν 
’ Ιούνιον. Συγγνώμην διά βραδύτητα άπαντήσεως. Γράφω προσεχώς. — Καν 
Β. Μ. Σπάρτην. Συνδρομή και άντίτιμον 2 ήμερ. Ιλήφθη. ’ Απεστάλησαν. 
Εύχαριστούμεν. — Καν Αί. Μ. Σ. Ζαγυζίγ. ’Εννοώ τους λόγους τής βρα
δύ τητος και χαίρω διά προκαλέσαντα αότήν αί'τια. Γράφω· άποστείλατε 
άντίτιμον συνδρομής διά ταχ. επιταγής. — Κον Σπ. Λ . Κωστάντζαν. Ά ν τ ί.  
τιμον 5 ήμερ. ελήφθη. Απεστάλησαν ώς και «Ζωή Ενός έτους». — Δα Κ. 
Κ. Μεσολόγγι ον. Μυρίας συγγνώμας διά βραδύτητα άπαντήσεως και 
ΰβρρζζ ευχαριστίας διά πρόθυμον πάντοτε συνεργασίαν. Γράφω Ικτενώς. — 
Δα Εύ. Γ . Δ. Σύρον. Κατόπιν του προηγηθέντος δυσαρέστου, θά εννοή- 
σητε τους λόγους τής μή δημοσιεύσεως. — Καν Μ. Π. Κ. Σμύρνην. Φαί
νεται οτι εμποδίσθηκαν τα τελευταία ύπό τής λογοκρισίας, διότι πχντοτε 
στέλλονται τακτικώς. — Κον Φ. X. Βουχουρέστιον. Επιστολή σας μετά ©ρ. 
χρ. 42 ελήφθη. Θερμάς εύχαοιστίας δι’ εύγενή φροντίδα. Γράφομεν. — Δα 
Ε. Φ. Χίον. Καλή ε’π·.στολή σας μετά φρ. γρ. 24 ελήφθη. Σάς ευγνωμονώ 
δι εύγενή φροντίδα. Γράφω άποστέλλουσα και τό ζητούμενον, άφού θά σάς 
εύχαριστήση. — Κον Λ , Κ . Ζαγαζίγ. 8 ήμερ· εστάλησαν. Ά ντίτιμον έλή- 
®θη·— Καν Α. Μ. Ρ. ΙΙαρισίους. Έ/άρην διά τήν κά'ήν υποδοχήν, καί 
έγραψα εγκαίρως ευχαριστούσα. Βλε'πετε οτι δεν εΐχον άπατηθή. Ά π ο -  
στέλλλω πάντα τά ζητηθέντα. Τήν έκθεσιν θα £χω ετοίμην μόλις μετά ενα 
μήνα. — Καν Δ. Μ. Κ. Νέαν Ύόρκη/. Μή ζητήτε Ιξηγήσεις, άλλ’ εξακρι
βώσατε και θά σάς είμαι ευγνώμων. ’Αναμένω άνυπομόνως* — Κον I. Μ. 
ΙΙλωμάριον. Τά 27 σώματα ήμεο. απεστάλησαν συστημένα. ’Ώ σ:3 θά τά 
έλάβετε ή'δη. Τό άντίτιμον δύ^ασθε νά μετρήσητε εις τό αύτόθι ταχυδρο- 
μεΐον πρός παραλαβήν ε’νταυθα, διότι άφου υπάρχει σύμβασις ταχυδρ. μεταξύ 
Κ]πόλεως και ’Αθηνών θά ύπάρχη δι’ όλην τήν Τουρκίαν.— Καν Α. Γκ. 
Λευκάδα. Ήμερ. άπεστάλη. Σ Γ'. τευχ. Τστορ. Γυναικός άποστε'λλεται. — 
Κον Σ. Οί. ιΜίτ. Γκάμ. Εστάλη. Ά ντίτιμον 1 φ ρ .— Δα Θ. II. Λευκω
σίαν. ’Επιστολή μετά φρ. χρ. 32 Ιλήφθη. Θερμάς ευχαριστίας δΓ εύγενή 
φροντίδα. — Καν Α ί. Δ. Πάτρας. Τά πο/ώ μικρά άς περάσουν τό πίνθος 
των με λευκόν χρώμα. ’Έχουν καιρόν νά πενθούν και νά πάσχουν δταν με- 
γαλώ ιουν.— Δα Έ λ. Κ]πόλεως. Συνδρ. κ. Τ. ελήφθη. Ευχαριστίας — Καν 
Φ. Γ. Βώλον. Τά ζητηθίντα σάς Ιστάλησαν, άν καί τό φύλλον σάς ΙστΙλ- 
λετο πάντοτε τακτικώς. ’ Εξετάσατε εις Ταχυδρ. μήτως εχεΐ συμβαίνη 
αταξία τις. — Καν Α  Μ. Κ. Μόσχ αν. Εστάλησαν. Εύχαριστούμεν — Καν 
Ζ X. Ο. Λεβαδείαν.Άλλ* ήμεΐς σάς ό;»:ίλομεν ευχαριστία; θερμχ, καί πολ- 
λήν ευγνωμοσύνην. — Αθλητικόν Σύλλογον Ά ν .  ΠΙτρου. Άποστε'λλεται ευ
χαρίστως. — Καν I. Μ. Δ. Βερολινον. Ένεγράφη καί απεστάλησαν τά 
φύλλα. ΙΙολλήν ευγνωμοσύνην δΓ Ιπιεικεστάτας κρίσεις. — Καν Εύ. Ο. Θ'
Ανδρον. ’Απεστάλησαν. Ά ντίτ ιμ ο ν αναμένεται. — Καν Μ. Μ, Τρίπολη. 
Ελήφθησαν. Εύχαριστούμεν. Ήμερολόγιον άτεστάλη. — Καν Ε. Γ. Μ. 

Τοϋρνο— Σεβερΐνον. Ευγνωμονώ δΓ εύγενεις κρίσεις. — Καν Α ί. Κ . Ρουσ- 
τσούκιον. ’ Ενεγράφητε. Φύλλα απεστάλησαν. Συνδρ. φρ. χρ. 8 . Άποστλε- 
λετε διά ταχ. επιταγής. — Καν Ε. Κ . Κ* Κέρκυραν. Ά λ λ ά  τ ί συμβαίνει 
λοιπον ; Μήπως υπάρχη καί άλλη φίρουσα τό ίδιον όνομα ; ΚασνΙτση ή Καυ- 
νίτση; Συνδρομή Ιλήφθη. Εύχαριστούμεν. — Μαριεττα Ινταυθα. Ηαρακα- 
λεισθε νά μάς γνωρίσητε τήν διεύθυνσιν καί τό όνομά σχς, άλλως θά εύρεΟώ- 
μεν εις τήν δυσάρεστον θε’σιν νά μή δημοσιεύωμεν τά άποστελλόμενα. — Καν 
Ευ. Κ* Καλχαας. ’Ελήφθησαν. Θερμοτάτας ευχαριστίας. — Καν Η. Κ. 
Κεφαλληνίαν. Ευχαοιστούμεν θερμώς εύγενή προθυμίαν. Βεβαίως αυτό ήν- 
νοούμεν. — Καν II. Σ. Αλεξάνδρειαν. Νεαι συνδρομήτριαι ενεγράοησαν. 
Αποοειξεις αποστίλλονται. — Δα Κ- Κ. Βλ. Γαλαξείδιον. Σάς ευγνωμονώ 

δ ’ εύγενεις πάντοτε Ινεογείας. ΝΙα ενεγράφη. Ημερολόγια απεστάλησαν. — 
Καν Μ· Κ. Ρ. ΦΧωρεντίαν. ’Ελήφθησαν. Ευχαριστίας. ΈγΙνετο εγ*.αιρος 
άποστολη εις Λισσαβώ/α —Καν 11. Ε. Π. Πάτρας.’ Επιστολή σας μετά δρ. 
25 Ιλήφθη. Θερμάς ευχαριστίας δι* εύγενή φροντίδα. Άποδείξεις-στΙλλω πρός 
υμάς — Καν κ. Έ . Σπ. ΓΙάτρας Π Γ. Γ. Σύρον. — Μ. Σ τ. Χαλκίδα.
—  Γ. Δ. II. Κατάνην. — Ζ. Α. Κ. Ζαρβε'ρδαν. — Α . Ε. Φ. Π ειραιά.—  
Μ. Γ. Κ. Καλάμας. — Εί. Δ. Γενεύην. — Α. Α . Τύνιδα. Χρήματα Ιλή- 
φθησαν. Εύ/αριστούμεν.

ΣΤΝ Τ ΑΓΑΙ
Μυαλά, β ο δ ιν ά . Ά©ού τά ζεματίσωμε καί τά καθαρίσωμε, εχομεν σέ 

μια κατσαρόλα και βράζουν διάφορά χόρτα, σέλινο, καρόττα, ένα κρεμμύδι» 
ενα γογγύλι, ολίγο μαϊντανό,ολίγα σπόρια πιπε'ρι, ρίπτομε καί τά μυαλά καί 
τα βραζομεν εως 10  λεπτά τής ώρας,όχι σε πολυ φωτιά, κατόπιν τά κόπτομε 
σε φετει, εχομε τηγανισαε'να ψωμάκια καί τά σερβίρομε άτό κάτω τά ψω 
μάκια καί έπειτα τά μυαλά τα σκεπάζομε άπό πάνω με άσπρη σάλτστα.
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Ά σ π ρ η  σ ά λ τ σ α .  Μία κουταλιά τής σούπας ©αρίνα, μια κουτάλ ά βούτυρο 
κχί 100 δράμ. γάλα. Βάζομεν τό βούτυυο καί καίει, ρίπτομεν τήν φαρίνα κα\ 
αφού καοουρδισθή, τότε τραβούμαι τήν κατσαρόλα χπό :ήν φωτιά καί ρίπτο
μεν τό γάλα ολίγον κατ’ ολίγον, ολίγον αλάτι καί ολίγον μοσχοκάρυόο τρ ιμ -  
αΐνο, έπειτα τήν δε'νομεν ώς /.ρέμαν.

Π έρδικες ψ η τέ ς . Ά φού τάς καθαρίσωμε κάνομε μια γέμιση, από το σκοτ1 
τους, άπό ολίγο λαρδί κοπανισμένο όλ γο κρεμμυδάχι, ολίγο μαϊντανό, αλατι^ 
πιπέρι, γεμίζομε μέ αυτά τό εσωτερικό τους, τάς ράβουμε, βάζομεν ουο λε
πτές φέτες λαρδί είς τό στήθος, γυρίζομε τά πόδια πρός τάς Ιπάνω τα όένομε 
καλά καί τάς ψήνομε στήν σο-β>α. ·

Ι ΐ ρ ό ς  τ ά ς  κ ·  κ. μ α ς .
ΓΙαραχαλουντζι αί κ. κ. συνδρομήτριαι της Έφημ. τών 

Κυριών, ώ ; και αί κ. y .  Υνταττοκοίτριαι καί άνταποκριται·, 
οί καθυστεροϋντες έζοφλησιν τών “Χ]7μών του ληζαντος έτους, 
νά σττεύσωσι νά άποστείλωσι τά καθυστερουμενα, ίνα και η 
δ'.χγ είρητις τ η ;  Έφημερίδος δυνηΟη νά κλείπν) παντα ανο ι
κτόν λ]σμόν καί προβν} είς τακτοποίησιν τών β.βλ«ων της.

ΓΙχρκκκλουνται έτίση; αί λκβουται ηΛερολογιχ νά εύαρε- 
στη^ώσι νά άποστείλωσι τό άντίτιμον.

Έ ν ο ο κ ε ά ζ ε τ α ε  είς θέσιν κεντρικήν ολόκληρον πατωμα 
οικίας άποτελούμενον έκ τριών μεγάλων ευήλιων και ευάε
ρων δωματίων άντί 80 μόνον δραχμ,ών. Πληροφορικι πτα ρ 
ημιν.,

Ε  Π  1 Φ  Γ Λ Α Ι  Σ

Η A I QN i A  B A Y Κ Α Λ Ι Ι Τ Ρ Ι Α

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ TAU ΤΙΟΝΟΥίΑΙΙ ΚΑΡΑΙΑΙΙ

Ό  "Ηλιος άχο’|χη δεν 3Τ7 Ξ Sissi.
Κεχρυμμόνος όπισθ;ν τών βϊέό την πυρίνήν αύτοΰ άντχυγειαν Λυρπολουμό- 

νων χρυσών νεφελών, άπόστελλε τάς βστάτβς αύτοΰ φλογέράς αχτίνας ιτρβς 
τήν θάλασσαν, ήτις εμάρμαιρεν ολη χαί έφριχία, έτοιμη νά δεχθή εις τουι 
χαταυγαζομένους χαί άπαστράπτοντας κόλπους της τού φωτός τον κυρίαρχον.

Έζηπλωμένη Ιπί τίνος άπορρώγος βοάγου, πολλά μέτρα υπέρ' τήν Ιπιφό- 
νέιαν τής θαλάσσης όψουμένου, Ιο’ οό κατά τάς ώρας τής μελαγχολίας μου 
καί των ψυχικών συντοιβώ^μου παρηγορούμην ανερχομένη, ήτένιζον ρεμβώ- 
δης τά φωτεινά υψη, ατινα 'ό "Ηλιος τήν ώραν Ιχείνην έχρύσωνεν, εν ώ ελι- 
κνιζόμην ύπό τόν ήδύν χαί μελιρδιχόν φλοίσβον τής κάτωθεν Ιμοϋ ροχθούσης 
θαλάσσης καί έμέθυον ύπό τήν ζωηράν απόπνοιαν παρθένων κρίνων, μελαγ- 
χολικώς άνθοΰντων είς τά άγρια εκείνα ύψη, είς τήν απρόσιτον εκείνην ερη- 
uiav ύπό τάς θωπείας καί τά φιλη'ματα τής θαλασσίας αύρας καί τήν άλμυ- 
ράν δρόσον τήν έκ τών ψεχάδων τών κάτωθεν του ¿βράχου θορυβωδώς εκ- 
σπώντων κυμάτων,

Βαθεϊα σιγή Ιπεκράτει πε'ριζ Ιμοϋ, ήν αίφνης διέκοψε μάγο; φωνή, άρμο- 
νικώ; παλλομένη είς μεταλλικά; χαί αργυρά; άπό τών βράχων απηχήσεις Χαί 
γοητείαν αρρηκτον είς τήν όνειροπο'λον ψυχήν μου σκορπίζουσα.

«Σείς, ών τά ύψηλά όνειρα καί οι εύγενεις πόθοι καί αί άόοαί Ιλπίδες καί 
τά άγνα ίδεοίδη καί αί ώααΐαι προσδοκίαι, Ισαρώθησαν ύπό τήν αδυσώπητον 
πνοήν άστοργου Ειμαρμένης καί κατεποντίσθησαν είς τά άνήλια βάθη καί τας 
χαινούσας αβύσσους άσπλάγχνου κοινωνικού πέλαγους».

«Σείς,τού; όποιους ό ζοοεράς πέπλος τής συμφοράς καί τού πένθους ή μαύρη 
αγκάλη σφιγκτά περιβάλλει».

«Ψ υχαί ύπερήφανοι, πάσχ^ουσαι έν άφανεία καί μή τολμώσαι νά αποκαλύ- 
¿ητε εί; οόδένα τό άλγος σας. Καρδ'αι εύγενεις, άφιερωμέναι ε’ ς ζωήν αυγ 
ταπαρνήσεοις, ελέους καί αγάπης. ’Απόκληοοι τής τύχη; καί τής κοινωνίας 
Μακράν τής βαρείας καί πεπυκνωμένης ατμόσφαιρας τώ» στεναγμών και τώ 
πόνων,ήτις σάς περιβάλλει καί έν τή γαύήνη τής ήσυχου ε .ηοίας,πρΟσέλθετε 
νά σάς θερμάνη, νά σάς λικνίση καί νά σά. βαυκαλισή ή αίωνία βαυκαλίστρια 
τών άνθρωπίνων παθών, ή γίυκεΐα καί άβρά Ιρωμένη, ή πιστή καί παρή 
γορος φίλη, ή φιλόστοργος καί τρυφερά μήτηρ ή Φ ΐΣΐ£ .»

« Ή Φύσις ήτις εχει δι’ όμά; γλυκείς λόγους Ιπί τών /ειλεών της, θησαυ
ρούς αγάπης Ιπί τών βλευμάτων της, αισθήματα τρυφερά; στοργής έν τή

Προς την ém τ έ . όΊ ·0 Λέκκα παρά τον άρ 10 άπορον 
κόρη-, ητις Ιπασχε καί '/j; η ú^sía βελτιονται ήρΐέ.α τ·̂  
ό[αεεα,άτεστάλησαν παρά τές ευεργετικές καί πάλιν άνω ύιχου 
κυρίας, τ έ ;  ύπογραφοριένης «σύζυγος  Τ ραπεζ ίτου* ,  έκ Βου- 
κουρεστίου ^ρ. πενέντα  3ιά τάς έορτάς τί5ν Χριστουγέννων.

"Ο,τι ί^ία καί κ α τ ’έζο/ηχ έί)αυρεάσαα.εν εις τήν φιλανθοω 
πικην καί γε ναίαν δωρεάν τές άνωνύριου κυρίας, $ Ηζ 150 
Ρ̂· ί*·®ΧΡι Τ(Ό5ε εχει άποστείλει είς τ- ν̂ πρόσφυγα ορφανήν, 

καί εις ην αυτή οφείλει τήν υγε αν της, εΝαι ό τρόπος &C ου 
έ νήργηθη η φιλάνθρωπος §ωρεά της.

"Οχί ρ/έ την συνηθη οίητιν τών ευεργετούντων δχι ριέ την 
υπεροψίαν του ίσ^υρου πρός τον ταπεινόν, άλλ’ ώς άδελφή 
πρός αδελφήν άπεστειλε τήν συνδρομήν τη ; δι" ωραίας καί 
άβρά; έπιττολές, ήτις θά άπέσπα δάκουα καί ά^ό: τή ΐ σκλη- 
ρϋτέραν ψυχήν, με συνοδείαν εύχων, αί όπόΐαι β β>ίως ένε- 
π,ίησαν είς τήν ψυχήν τ έ ; κόρη; πολύ πε.ισσοτέραν χαράν 
ή αυτό τό γενναϊον δώρημα. Ή μ εΐ; ε ί; τάς έυ ν ,γ ΐα ; καί τήν 
άπειρον εύγνωμοσυνην τής πτωχές κόρης, προσθέτομεν τόν 
φόρον του θαυμασμού μα; διά τήν μεγάλην καρδιάν τ έ ;  άνω- 
υμ,ου φιλάνθρωπου, ή ;  σεβόμεθα τό μυστικόν, άν,καί θα ήθε- 
■ αμεν νά βροντοφωνήσωμεν τό ονομά τη ;, ίνα ή τοιουτοτρό- 

πω ; παρ αύτη; εξασκουμένη φιλανθρωπία χρησιμιόσγ. ώ ; πα 
ράδειγμα καί πρός αλλας.

κασδία της... ήτις σκορπίζει μειδιάμκίκ πρός πάσα; ημών τάςχχοά;.στεναγμού ς 
τάς λόπας,συμπκθείας πρός πάσας ημών τάς εμπνεύσεις'...πρό σύτής,ήν άρρητο; 
ποίησις διά τών θωπειών της περιβάλλει,άφετε τήν ψιίχήν σαςνά κορεσθή άπό 
την μαγείαν τής πάντοτε θαλλούσης, τής αιωνίως παρθένου καλλονής της, νά 
μετάλάβη πης τρυφερά;' στοργής της, νά χοιμηθη άφροντι; είς τούς κόλπους 
της καί νά Ιγερθή εν τή /αρα καί τή ευθυμία λουσμένη, εις τά νάματα τού 
ιδεώδους παγκοσμίου κάλλους, άδολος καί άγνή και αίθερίμ».·

«’Έλθετε νά λικνισθητε ϊπ ι  των κόλπων τών κυανών θαλασσών της, νά αί- 
σθανθητε την ά^χάλην τήν ήδονικώς φρίσσουσχν και τήν άπαλόχητα τών πε
ριπτύξεων και τήν υγρότητα τών θωπειών καί τήν δροσερόνήτα τών φιλημά
των και τους έναγχαλισμους τους αφρώδεις τής γαλανής και φιλαρέσχου άκ- 
κιζομένης παρθένου.» , rr: · ; . ν , ν · Ο χτ , 5  · , .

«Έλθετε νχ ενωτισθήτε τής γλώσσης τής άσυλλήπτου,τών μυστηριωδών ή- 
χοιν τη ί, τής μουσικής τής μάγου,τών απροσίτων μελωδιών της, αΓτινες πάλ- 
λονται Ιν τή ατμοσφαίρα άπό τών πρωινών κελαδημάτων'*·Τθύνπίεοωτού κό
σμου, ατινα ώ ; προσευχή, λατρείας καί ώς θυμίαμα λιβανωτού, φέρονται διά 
μέσου του χιθέρος, πρό τής ροδοδακτύλου Ή ούς, μ^χρι τών νυκτερινών εναγ
καλισμών του Ζεφύρου καί τής Αύρα; και τού θαλασσίου ©λοίσβου τού κυ- 
κνβϊου αυτού χτματος, τό όποϊυν πρός τήν παραλϊαν, ήν πέριίττυσσόμενα θνή- 
σκαυσιν, άπευθύνουσι τά άφροστ^φάνωτα. κύματα».

«’Έλθετε νά αίσθανθήτε τά άγρια αρώματα τών δασών τη$ καί τάς δρι- 
μείας ευωδίας τών κήπων της καί τά μυρα τά μεθυστικά τών άνθοφόρτων 
κοιλάδων της καί τάς άποπνοϊας τάς ζωηρός τών χλοερών λειμώνων της,
καί τά; θωπείας καί τάς τρυφερότητας τών απείρων θέλγητρων τού άναπάλ-
•ι . > !  Λ 1 Φ 4 S "ι ■ I Λ ή Λ Λ Αλοντος εαρος τη ς . »

«’Έλθετε νά αίσθανθήτε τήν καοδίαν ημών είς αύθόρμίητσν| δι.ανοιγομένην 
λατρείαν προ τών λαμπ-,ών, χρωμάτων τού λυχόφωτος,. πρό τής. βκθε-ας γα
λήνης τών καταστέρων νυκτών, πρό τών απόψεων* τών αχανών άβασσων, πρό 
τής θαμβούσης μεγαλοπρεπείας τών αστέρων καί του απροσίτου κάλλους τής 
βασιλίοος τών Νυκτών» - t :r  ..ς »

«Έ λθετε, ’έλθετε πρός τήν α ιωνίαν βαυκχλίστμιαΐλ τού πόν^υ·»
................Έςύπνησχ 'έντρομος, εν’ ώ  άντελαμβανόμην ετι άμυδρού τίνος

καί ψ-θυρίζοντος θορύβου, φερομένου μεχρις Ιμού επί τών πτερύγων τής ε
σπερινής αύρας. τ . * r ■·: ..·*·,

’Έτ^να μετα προσοχής τό ους, ενώ ή καρδία μου θορυβωδώς Ιπάλλετο.
Ή  μάγος, ή γλυκεία καί γόησσα εκείνη φωνή εί/ε σβειθή καί εύκοίνώς 

μόνον ήκούετο ό μοκηθμ/ςτής κάτωθεν εμού απλουμενης θαλασσής-
Μ'πό τό χλιαρόν περιβάλλον τής θβοινής δειλη,ς καταβληθεϊσα Γΐχον όνει- 

ρενθη, χο τόσον άληθες Ιν τή πραγματικό;ητι αυτό oy«ipov.

’Ιούλιος 1899.
Μσφιέττα
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Χ1 Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ  Α Γ Ο Ρ Α

Γ . Π Η Τ Τ Α
'Οδός Σ ταδ ίου  άρ .  4. ( e r a rx t  ΒυνΑής)

; . Λ ‘ Λ ·. V-·* ■ ’ '·. ·· .· ·ν '
Και αυτό; προνομοΐαΰχος, άφο5 έ ί; τούς προνομοιουχους τοΟ

πλούτου προμηθεύει τά ώραΐα έδώδιμα καί ποτά, άπό τό 
τέϊον, τό κα τ ’ έξυχήν ποτόν του συρμοΟ, τό τέϊον των ’Ιν
διών και της Κίνας, τό τόσον γενικευθέν καί τό οποίον έχει 
είς πολλά; καί εκλεκτά; ποιότητα;. Αυτό ακολουθούν τά 
ωραία λικέρ, τά Ρούμια τή ; Ζαμάικας, τά  κονιάκ, αί σαμ
πάνιες του Reillies καί Epernay καί τά κρασιά. Ό λα  ευρω
παϊκά μέ σφραγίδα; φημισμένων εργοστασίων.

Μόνο; αυτό; φέρει κα τ ’ ευθείαν έκ Σικάγου τά παγκοσμίου 
φήμη; χοιρομέρια Nelson Morrós, ου είναι καί αντιπρόσω
πος. Τυριά καί βούτυρα γαλλικά καί άγγλικά , τά οποία 
φρέσκα λαμβάνει κάθε έβδομάδα. Πάστες νεαπολιτανικές. 
Ό λ α  τά  αποικιακά, δίπυρα, τε'ί'αν, γαλλικά καί άγγλικά. 
Κονσέρβες όλων των είδών. ’Από την ’Ιταλίαν καί την Ρώσ
ο ίαν όλου; τού; άλάντα ; τη ; χειμερινή; περιόδου. Μπανάνες 
δέ όχι έξ Α ίγύπτου, αλλά κατ’ εύθεΐκν έξ ’Αμερικής, πολύ 
γευστικά ; καί ώραΐον έπιβόρπιον διά παν γεύμα.

Ό  κ. Πήττας, ακολουθών τό έν Εύρώπτ) σύστημά διά τά 
πρωτοχρονιάτικα δώρα, έπρομηθεύθη έπίτηδε; τοιαΟτα έκ 
ταυ είδους τη ;' άρίστη; ποιότητο; καί καταλληλότατα διά 
δώρα. - W

ΑΝΘΗ Κ ΑΙ ΦΥΤΑ
Αί Ά θήναι έξεύρωπαί'ζονται όλονέν. Τά άνθοπωλεϊά των 

δύνανται νά άποτελεσουν ένα γνώμονα άλάνθαστον τή ; φι 
λοκαλία; τών ’Αθηναίων. Όπου τά  άνθη θεωρονται όχι 
πολυτέλεια, ά λλ ’ άναγκη, ό πολιτισμό; έχει κάμει ήδη την 
οριστικήν έμφάνισίν του.

Ό  συναγωνισμό; τελειοποιεί τά  άνθοπωλεϊά μα; μ εγ » -  
λως, άλλά πάντοτε τό τοΟ κ. Κανδωρου το επί της όδοό 
Σταδίου κατέχει τά σκήπτρα, δύναται δέ άφόβω; νά συγκρι- 
θή μέ τά  ωραιότερα καί πλουσιώτερα Παρισινά ανθοπωλεία. 
Φυτά αιθουσών, άνθη, άνθοδέσμαι, στέφανοι, ολα μέ κα
λαισθησίαν καί μέ εντέλειαν. Διακοσμήσει; αιθουσών δι’ ω 
ραίων φυτών τών Τροπικών, καί επί πλέον αυτό τό άνθοπωλεΐον 
είνε αληθινό; παράδεισος, είς τόν όποΐον ένώ διδομεν τά ; πα
ραγγελία; μας, ή έ«λέγ μεν τό εύνυούμενον άνθος άπολαμβά- 
νομεν αληθή καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν. ‘Ω; δώρα τοΟ Νεου 
έτους, τά άνθη καί τά  φυτά είναι οί καλλίτεροι καί πο.ητι- 
κώτεροι διεραηνεΐς τών αίσθημχτων μας. 1 ó>sa μάλιστα OTt 
τά  τε/νητά άνθη' κατηργήθησαν άπο τά ; αίθούύσα; καί τά 
φυσικά σκορπίζουν ζωήν δρόσου εί; τόν ξηρόν αέρα τών θερ
μαστρών τώρα ύπερ ποτέ τά  άνθη ώ ; δώρα είναι επίκαιρα 
καί πολύτιμα.

Μ Ε ΓΑ ΓΠΟΔΗΜ ΑΤΟΠΟ 1ΕΙΟΝ 

Κ. Φ Ω Σ Τ Η Ρ Α
55 — 'Οδός Σ τ α δ ί ο υ — 55 

Ή  μεγάλη παραγγελία δεραάτων,ήτι; έλήφθη κατ’ αυτά ; 
ε ί; τό ύποδηαατοποιεΐον τοϋτο, έπέτρεψεν ε ί; τόν κ. Φω
στήρα νά ύπο€ιβάσγι τά ; τ ιμ ά ; τών γυναικείων υποδημάτων
ω ; εξής..· ,· , μ> .·, »  »

Β ότε; έκ Σεβρώ. . . .
» » Σαγρέ. . . .
* » Τελα-ινίου

Σάννες έκ Σεβρώ. . . .
» » Σαγρε . . . .

Γόβες έκ Σεβρώ . . . .

; ·. , ■: ι , ■■
Τιμαί πϊλάαί

Tl’O l. ,νεα».
Δρ., 2 8 .— Δρ. 20—
» 25 — » 18—
» 2 8 — 3» 20 —
» 20.— 3» 16—
» ib  X) 15 —
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ΤΟ Η.ΥΙΕί ΟΛΟΠυΝ ΜΑΣ
Τι περιέχει ; ήμερ μήνια· Φιλολογίαν τοΟ Β.ρρχΖ Ερρίκος 

Itfrer : Κατάμονο; . Περιπλοκαί. Φωτόφυξ. Κρίνον λ ίμ ν η ς .  

ΤόΛας Αοριάν. ‘Η γέννησις κόρης. ’Αγροτική είκών έν ‘Ρωσ- 
σίρ:. Γ νώ ρα ι γυ να ικώ ν .  Γαμήλια δώρα : "ΟΛγας Κούζη .  
F ran ço i s  Coppêe : Τό χρυσοΟν Λουδοβίκειον. Ό δηγίαι διά 
γεύματα. Το ψέμα." Ειρήνης Ζ α β α σ ά ν ο υ .  Α νθής  Βασ ιΛειά-  
δον, ιατρού: Διατροφή βρεφών. Μ αρίας ΠινέΛ.Ιη \ Σιβύλ- 
λαι καί προφητιδες. S c h i l l e r : τό Ιδανικόν.

Μεγάλαι γυναίκες τοΟ αιώνο; : J sab e l  Aberdeen  : Λέγουν: 
ΙονΛιέτας Αδάμ'. ‘Η ώριμο; γυνή, ΣυΑδίας ’ΑΑμπερτ όνη". 
‘Η άγάπη . Σ α ρ ρ ίσ α ς  Β ι ί τ σ έ σ χ ο ς , ρουμανίδο; δικηγόρου: ή 
γυνή είναι πολ ϊτ ι;. Κ ας  ΆΑφόνσου D audet :  Τά χαρτιά τών 
παιδιών μου. Βαρωνίδο; d 1 E bner  Eschenbach'· Μία συνάν
τησες. Αύγούστας ΦΙκερτ’. ΠοΟ μάς φέρει τό γυναικεϊυν ζή
τημα. ’ΊρΖας Ρ ετσ ιυυς :  Κάμνετε τά παιδιά εύγενή. Λίνας  
Μ όργενστερν : Τό ζήτημα τής γυναικός. ’Άδας Νέγρη.
Τελο; ’Απεργίας. Κ ίε μ ά ν ς  ΡοαγιΡΑΟ φυσικό; νόμος. Σεδερ ί-  
νας .  Τό δολοφόνον π ο  νόν. S o r g u e .  Είκών ΣΛαύας. Λ α ίδης  
S o m m e r s e t : Πώς θά γεννώνται παιδιά εύτυχή: ' ΕΛισάβετ 
Σ τά ν τ ο ν :  ‘Η Βίβλος καί αί γ .να ΐκες. ΖυνδΙΘ Γ ω π ε : Μία 
ήρωί; του ’Ιαπωνικού θεάτρου. H enri  G rev i l l e .  Τό μικοόν

.-V·· ι ... ο ν
φώς. Μ αρίας Πιεράρ ία ΐ ρ ο υ  εί; νέας μητέρας.

Ειρήνης Nexo ία ΐδ ο ϋ  : Ϊ Ί  %άράμύθι τή ; αγάπης. ΦιΛαν- 
θυϋς : Τά φυτά τών αιθουσών. ΦαΑιώς Π α ια γ ιά ν ν η  ό λ υ 
χνοστάτη;.

Παίγν.α συναναστροφών. Περίεργα. Εορτή άνθέων,‘ 0  Δε
κάλογο; τών λουτρών. Μία άσπρη τρίχα. Γυναικεία έν Έ λ 
λαδι σωματεία. Πρώτη Ίανουαρίου. Συμβουλαί. Συνταγαί 
μαγειρικής κ .ά .

Τό έξώφυλλόν του είναι ήριθμένον καί δίδει δικαίωμα εί; 
λαχεϊον,τοϋ οποίου κερδίζουν πολλοί αριθμοί, φορέματα, κομ- 
ψοτεχνήαατα, γάντια  βιβλία κτλ. Τ ιμκται I φρ.

Μ Ι Α  Κ Α Λ Η  Σ Υ Σ Τ Α Σ 1 Σ
Έπεκράτησε καί γενικεύεται όλονέν ή καλή συνήθεια,ώττε 

τά ; προμήθεια; τών ανδρικών ειδών, οχι μόνον τών ασπρ ιρ- 
ρούχων, άλλά καί πίλων, γραβατών, ράβδων ομπρελών, ναν - 
τιών,ρινομάκτρων νά τά έκλέγωσιν αί σύζυγοι διά τού; άνδοα; 
αί μητέρε; διά τού; υιού; των. Αί γυναίκες καί τά ; καλά ; 
ποιότητα; διακρίνουν καί τά ; τιμά ; πάντοτε κάμνουν εύ- 
θυνοτέρας.

Τώρα μάλιστα διά τά ; εσπερίδα; καί τού; χορού; όλον τό 
γυναικείον φίλον τίθεται εί; κίνητιν καί αί έπισκ^ψει; ποό; τά  
καταστήματα τών ανδρικών είδών πολυπλασιάζονται. No ■ 
μίζομεν βτι παρέχωμεν έκδονλεψιν, συνιστώσαι ε ί; αύτά; 
τό έπί τή ; όδου Σταδίου έναντι του ’Αρσάκειου γνωστόν 
κατάσ-ημα του Κου 1 Ιωάν. X ρνσ ιχοπού.Ιον  ε ί; τό οποίον 
όλα τά ανδρικά καί παιδικά ε”δη είναι καί έκλεκτή; ποιότη
το ; καί τιμών έζαιρετικώς εύθυνών, πάσα δέ συναλλαγή, 
τελείτα ι ενταύθα μετ’ έξαιρετικής ευσυνειδησίας.

ϊ* ά π τ ρ ε α  φορεμάτων ζητεί οικίαν, έν ή νά έργαζεται ώ ; 
καμαριέρα καί νά ράπτγι συγχρόνως. Πληροφορίαι παρ’ ήμϊν.


