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Έ ν τφ Έξωτεριχφ δέ σιαρ’ δπαόι τοϊς
άντιπροΰώποας Λμών.

Π&σα παραττ|ρησΐ5 ίχί της
i αποστολής τού φύλλου γίνε
ι ται δεχτή μόνον Ιντός ΟΚΤΩ
> ημερών.
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Σώματα πλήρη παρελθόντων ετών εύρίσχονται παρ’ ήμΓν
χαί παρ’ άπασι τοΓς αντιπροσώποίς ήμών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Καί διά τάς γοναΓχας τίποτε ; — Τά Μάρμαρα (ποίημ.α Λ. Πορ
φύρα.— Ά π ά τά Παναθήναια).— Αέ έργαζόμεναι γυναίκες Β ’ (ύπό χ.
Ελένης Γεωργιάδου). — Τό Νέον Συμβόλαιον. — ’Από τόν κόσμον
τοΰ καλοΰ χαϊ τοΰ ώραίου (ύπό χαλλιτέχνιδος).— Μεγάλοι άνδρες ως
σύζυγοι (ύπό κ. Μ.αίρης Άναιρούση). — 'Η Νέα Σ κ η ν ή . — Συνταγή,
Ειδοποιήσεις- Τό γαλάζιο πουλί (έπιφυλλίς ύπό δος Ειρήνης Νικολαίδου).

ΚΑΙ ΑΙΑ ΤΑΣ ΓΤΝΑΙΚΑΣ ΤΙΠΟΤΕ;
‘ Η συνάδελφος «Άκρόπολις» εις σειράν συνεντεύξεών της,
μέ πολλούς σημ.αίνοντας Έλληνας πολιτευτάς, έδημοσίευσεν
ολόκληρος άρθρα αυτών περί τής καταστάσεως τής χώρας καί
των μέτρων,τά οποία ητο ανάγκη νά ληφθοΰν πρός εθνικήν
καί οικονομικήν άναδιοργάνωσιν αυτής.
Δέν έμεινε κλάδος εργασίας καί βιοτεχνίας καί επιστή
μης, ής δέν έξετέθησαν αί ελλείψεις καί τά αναγκαία προ
ληπτικά μέτρα καί δέν έμεινε ζήτημα άναγόμενον εις
τό παρόν ή είς τό μέλλον των Ελλήνων άνδρών, τό ό
ποιον δέν έξωνυχίσθη καί δέν έμελετήθη καί δέν έβασανισθη
καί διά τήν βελτίωσιν τοϋ οποίου δέν έξετέθησαν γνώμαι
καί θεωρίαι ποικίλαι καί διάφοροι.
Παρηκολούθησα μετά προσοχής τήν άρθρογραφίαν αυτών
των ωραίων επαγγελιών καί τών σοφών θεραπευτικών με
θόδων τών πολιτευομένων μας καί έσχημάτισα τήν πεποίθησιν,δτι ό καθείς έξ αυτών χωριστά καί ολοι μαζή αποκλει
στικόν μέλημα καί φροντίδα των έχουν, πώς νά διορθώσουν
τά κακώς έχοντα καί πώς νά θεραπεύσουν τόν μεγάλον καί
συμπαθή αύτόν ασθενή, ό όποιος λέγεται Ελληνικόν κράτος.
’ Αλλά μεθ’ δλον τόν θαυμασμόν μου διά τήν σοφίαν των
καί διά τόν πατριωτισμόν των καί διά τήν ηρωικήν των
αύταπάρνησιν είς τόν ώραΐον αύτόν αγώνα, δέν είξεύρω

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή
δέν Ιπιστρέφονται. — Ανυπό
γραφα χαι μή δηλοϋντα τήν
διαμονήν τής άποστελλούσης
ιι δέν είναι δεχτά. — Πάσα άγ- ^
γελία άφορώσα εις τάς Κυρίας >,
1! γίνεται δεχτή.
κ
Αί μεταδάλλουσαι διεώθυνV σιν ύφείλουσι ν’ άποστέλλωσι ^
Q γραμματόσημον 50 λεπτών
X πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας.

\ι

-V

διατί δλοι αυτοί οι σοφοί κύριοι μου εφάνησαν όμοιάζοντες
ολίγον μέ έν είδος εμπειρικών ιατρών, κάτι παρόμοιον μέ
τό ιστορικόν πρόσωπον τοϋ φθισιάτρου Βαρλα, ό όποιος ό
λους τούς ασθενείς του έξελάμβανεν ως εν καί μόνον πρόσω
πον καί είχε πεποίθησιν είς έν καί μ.όνον δι’δλους βότανον,χω
ρίς νά έξετάζν) ούτε τόν οργανισμόν, ούτε τήν ασθένειαν
έκάστου.
Εκτός,εάν διά τούς άρθρογράφους πολιτευτάς μας, ή Ε λ 
λάς είναι τό προνομ.ιοΰχον καί παράδοξον κράτος τοΰ κόσμ.ου, είς τό όποιον ζοϋν και υπάρχουν ‘/.αί αναπτύσσονται
καί προάγονται είς τά γράμματα καί τάς τέχνας καί τήν
κοινωνικήν καί οικογενειακήν διαπάλην μόνον άνδρες. Ό κοι
νωνικός οργανισμός μας, τοΰ όποιου άνέλαβον τήν μελέτην
καί άναθεώρησιν, θά είναι τότε μοναδικός είς τόν κόσμον
δλον, άφοΰ μόνον από άνδρας άποτελεΐται καί ή κοινωνική
μας πρόοδος θά είναι κάτι πρωτοφανές, άφοΰ μοχλός καί
δργανον καί δύναμις αυτής είναι μόνον ό άνήρ.
Ό ταν άνεγίνωσκα τά γραφόμενά των καί έβλεπα είκονιζομένας μέ μεγάλα καί ώραΐα λόγια τάς μεταρρυθμίσεις,
αί όποΐαι θά εγίνοντο είς τήν έκπαίδευσιν διά τής ίδρύσεως
τόσων εμπορικών καί βιοτεχνικών σχολών άρρενων καί δι
δασκαλείων άρρένων καί γυμναστηρίων άρρένων καί παρηκο-.
λούθουν τά προστατευτικά μέτρα καί τήν σχεδιαζομενην
νομοθετικήν εργασίαν, δι’ ής έπροβλέποντο καί έμελετώντο
καί αί έλάχισται άνάγκαι τών Ελλήνων άνδρών καθε κοι
νωνικής τάξεως,προσεπάθουν νά πεισθώ,δτι δέν έπλανώμην,
δτι βεβαίως δλος ό .'Ελληνικός πληθυσμός άπετελεΐτο από
άρρενας καί δτι ή πατρίς μας άν διά τίποτε άλλο δέν είναι
σήμερον ένδοξος, βεβαίως απέκτησε τουλάχιστον τό μ.οναδικόν προνόμιον τής άποκλειστικής άρρενογονίας.
Δυστυχώς τήν ώραίαν αύτήν πλάνην διεσκέδασεν ή πραγματικότης καί μία πραγματικότης οδυνηρά, άφοΰ μέ πείθει
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δτι το ήμισυ τοΰ Ελληνικού πληθυσμού μένει έγκαταλελειμμένον εις την τύχην του, χωρίς κάνεις νόμος προστα
τευτικός, καμμία εργασία νομοθετική, καμμία απόπειρα
καν μελέτης η σκέψεω; έ'στω καί παρά ενός μόνον σοφοΰ
μεταρρυθμιστικοΰ πνεύματος δέν έ'γεινεν υπέρ τοΰ γυναι
κείου φύλου.
Πώς καί που εκπαιδεύονται τα κορίτσια των, ποιον θά
είναι το μέλλον των,ποΐαι αί τέχναι καί τα επαγγέλματα,
τά όποια θά άποτελέσουν τά εφόδια των Έλληνίδων των
κατωτέρων καί μέσων τάξεων, ποια τά σχολεία εις τά
όποια θά μορφωθούν καταλλήλως αί νέαι βιοπαλαίστριαι,
ποιοι οί προστατευτικοί νόμοι, οί όποιοι θά θέσουν φραγμόν
εις την έκμετάλλευσιν της άθωότητος των, ανηλίκων έξ αυ
τών, ποία ή αίγίς, εις ήν θά προσφύγγ η άδικουμένη σύζυ
γος, δταν αυτή πείνα καί διά της προικός της ικανοποιούν
ται αί πλέον παράλογοι ίδιοτροπίαι καί ορέξεις τοΰ συζύγου,
που θά προσφύγν) ή από τό ό'νειδος καί τήν προδοσίαν έγκαταλελειμμένη, πώς θά προληφθή ή έξάπλωσις της δια
φθοράς καί του σωματεμπορείου τών λευκών, τών στρατο
λογουμένων ενίοτε εις κοινωνικάς τάξεις, αί όποΐαι μέ
χρι χθες άπετέλουν την άγνοτέραν μερίδα της κοινωνίας
μας, δλα αυτά είναι πράγματα διά τά όποια, ούτε μ.ία
λέξις έγράφη, ού'τε μία ιδέα έξηνέχθη, ού'τε εις νόμος έμελετήθη.
’ Εάν αί Έλληνίδες έ'ζων ακόμη εις τόν γυναικωνίτην,
εάν οί σύζυγοι ¿πλήρωναν τόσα εις τόν πτωχόν πατέρα διά
νά λάβουν ως σύζυγον την κόρην του, εάν ό Έλλην άνηρ
είχε τόν μοναδικόν ηρωισμόν καί την μ εγάλην δύναμιν νά
φέρτ) ως ’Ά τλας εις τούς ώμους του δλον τό βάρος τ·ης ζω·ης
καί αί γυναικειαι χεΐοες δεν ¿χρησίμευαν εις τίποτε άλ
λο σήμερον παρά, ως έ'λεγαν άλλοτε οί ρωμαντικοί ποιηταί,
διά νά στρώνουν με ρόδα τόν δρόμον τ·»5ς ζωης, βεβαίως οί
Έλληνες πολιτευταί θά ησαν δικαιολογημένοι, άκολουθουντεςτά ρητόν του μ.εγάλου Ρωμ,αίου Ιναίσαρος,καθ’ό δεν έ'πρεπε
νά γίνεται λόγος ποτέ περί γυναικός, τόσον ίεοόν έθεώρει
τό πρόσωπόν της.
Άλλά <ρεΰ ! "Οταν ολόκληροι σιδηροδρομ.ικαί γραμμαί
εις αυτά τά σπλάγχνα της Έλληνικης πατρίδος χαλικοστρώνωνται από εκατοντάδας παρθένων, δταν διά
τό πλέον άγενη καί ταπεινά έ'ργα ασχολούνται τά άβρά
χέρια πεντακοσίων χιλιάδων έλληνίδων γυναικών, οταν αί
δολοφονίαι καί τά αιματηρά δράματα είναι ή κατακλείς της
άστοργίας τών Ελλήνων νομοθειών, δταν ό Ελληνικός πληθυσμ.ός καρκινοβατεί καί αί άεργοι γεροντοκο'ραι μ.αραίνονται,
χωρίς κανένα σκοπόν καί προορισμόν ,είς την ζωήν, τότε αί
μελέται καί τά μεταρρυθμιστικά δημ-οσιεύματα τών Ε λ λ ή 
νων πολιτευτών, εις τά όποια κανείς δέν γίνεται λόγος περί
γυναικός, άποδεικνύουν μίαν άντίληψιν εντελώς σφαλεράν
της άνορθώσεωςκαί τνίς προόδου καί γεννούν φόβους περί τνίς
ειλικρινούς προθέσεως τών έπαγγελλομένων τήν εθνικήν μας
ανόρθωσή.
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(’Από τα Παναθήναια)

Λ Α Μ Π ΡΟ Σ ΠΟΡΦ ΥΡΑΣ

Α Ι ΕΡΓΑΖΟΜ ΕΝΑΙ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε Σ
Β'.

Εις τήν μελέτην μας περί έργαζομένων~γυναικών θά ανα
φέρωμεν βεβαίως δλας τάς εργασίας, εις τάς όποιας μ-έχρι
σήμερον επεδόθησαν αί γυναίκες εις δλον τόν κόσμ-ον, θά επιμεινωμεν δμως ιδιαιτέρως εις έκείνας, τάς όποιας νομίζομεν
προσιτάς εις τήν Έλληνίδα ιδιαιτέρως.
Περί διδασκαλίσσης θά όμιλήσωμεν έκτενέστερον καί μάλ
λον διά νά ύποδείξωμεν δλας τάς δυσκολίας, τάς όποιας
άπαντφ μία διδασκάλισσα διά νά εξασφάλιση στάδιον, δπως
δήποτε αξιοπρεπές.
ΤοΟτο διά πολλούς άλλους λόγους καί ιδιαιτέρως διά τήν
πληθώραν τών διδασκαλισσών έν σχέσει πρός τόν αριθμόν
τών θέσεων, άλλά καί διά τόν εξευτελισμόν του επαγγέλ
ματος παρά μεγάλης μερίδος διδασκαλισσών, αί όποΐαι στε
ρούνται εντελώς, ενεκα ελλιπούς οικογενειακής ανατροφής,
δλα τά στοιχεία, τά όποια είναι άπαραίτητα διά μίαν παι
δαγωγόν.
Διά νά άποκτήσγ μία κόρη δίπλωμα διδασκαλίσσης πρέ~
πει πρωτίστως νά κατοικγ εις τήν πρωτεύουσαν, διότι καθ’
δλην τήν Ελλάδα έν καί μόνον διδασκαλεΐον γυναικών
υπάρχει, τό Άρσάκειον. Τά λοιπά ανώτερα Παρθεναγωγεία
άν και έχουν τό αυτό πρόγραμμα δέν έχουν δμ.ως τό δικαί
ωμα της παροχής διδασκαλικών πτυχίων έστω καί υποβαλ
λόμενα εις εξετάσεις παρά επιτροπές εξεταστικής, διοριζο*
μένης παρά του Υπουργείου της Παιδείας.

Διά τοϋτο πάσαι αί εκ τών επαρχιών καί τοΰ εξωτερικού I δαής έν γένει της^ζωης καί της δρασεως τοΰ πνεύματος τών
υποψήφιοι διδασκάλισσαι αναγκάζονται νά είσάγωνται ως οί ■ I συγχρόνων της,έστερημένηάκόμη κατα το πολυκαι τα εφόδια
κότροφοι εις τό Άρσάκειον μέ μηνιαία δίδακτρα, τά όποια I τά άπαραίτητα διά τήν κοινωνικήν μόρφωσιν κάθε άνθρώπου,
έξέρχεται εις τήν κοινωνίαν σχολαστική, αμόρφωτος, συ
ποικίλλουν από 10 0 — 13 0 δρ. τόν μηνα.
Τά έτη της διδασκαλίας είναι δώδεκα έν δλω, δια μαθη- I χνά έντελώς άξεστος, άρκετα αντιπαθητική ακριβώς δια
τριαν δμ,ως απόφοιτον τοΰ δημοτικού σχολείου τά έτη της I τόν δασκαλισμόν της, φυσικά μη εμπνεουσα πολλην έμπιστοσύνην εις τάς άνεπτυγμενας τάζεις, αι οποΐαι διά τοΰτο
διδασκαλίας περιορίζονται εις οκτώ.
Πλήν τών διδάκτρων ή είσαγομένη ως υπότροφος οφείλει I διά τήν μόρφωσιν τών παιδιών των ποοτιμοΰν τας ςενας
νά φέργ μαζη της καί ώρισμένον αριθμών έσωρρουχων και I παιδαγωγούς.
Μεταξύ τών πολλών διδασκαλισσών εν τουτοις ύπαρχουν
φορεμάτων μ,ετά κλινοσκευης. ’Οφείλει έπισης να καταβαλν) I
τά έξοδα τών αναγκαίων βιβλίων και ειδών γραφικής και I καί μερικαί, μορφωθείσαι άπό οικογένειαν άνεπτυγμενην,
ή φύσει προικισμέναι μέ χαρίσματα ψυχής και πνεύματος,
εργόχειρων.
Ή διδασκαλία τών εσωτερικών μαθητριών γίνεται εις I δι’ ών κατωρθοΰν ευκόλως νά άναπληρωσουν ολας τας ελ
ιδιαίτερα τμήματα, επειδή δέ αί έσωτερικαί μαθήτριαι είνε
όλιγώτεραι τών εξωτερικών, διά τοϋτο καί αί πρόοδοι αύτών είναι άνώτεραι καί ή μόρφωσίς των έν γενει πολυ περισσότερον έπιμελημένη.
Αί μαθήτριαι της έ'ξω Ελλάδος λαμβάνουν τό δίδασκαλικόν των δίπλωμα είτε από τό Ζάππειον Παρθεναγωγεΐον
της Κωνσταντινουπόλεως, είτε άπό τά Ζαρίφεια δίδασκαλεία της Φιλιππουπόλεως, εΐ'τε άπό τά λοιπά άνώτερα σχολεία των μεγάλων έν τώ έξωτερικώ Ελληνικών μεγάλο-

I λείψεις της σχολικής έκπαιδεύσεως.
Δ ι’ αύτάς τό διδασκαλικόν στάδιον έξασφαλιζει μιαν
I
ζωήν
άνεξάρτητον οΐκονομικώς, μιαν θεσιν διακεκριμενην με
I
ταξύ άνθρώπων έκτιμώντων τήν μόρφωσιν των, και συχνό
I τατα μίαν άποκατάστασίν άνάλογον προς την κοινωνικήν
I καί ηθικήν περιωπήν των.
I
I
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'Ε λένη ΓίωργιΑ δου.
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(Συνέχεια).
πόλεων.
'Ως δμως οί νέοι αυτοί δεσμοί της στοργής να άπεκαλυΈ ν γένει δμως έν έλάττωμα κοινόν παρουσιάζει ή γυναι- I
ψαν
αίφνης εις τό ορφανόν τήν πραγματικήν του ερημωσιν
κεία παίδευσις ή παρεχομένη εΐ'τε εις τήν Έλληνικην πρω- I
τεύουσαν, εΐ'τε εις τάς άλλας μ.εγαλοπόλεις του έξωτερι- άπό αληθινούς συγγενείς καί οικογένειαν, ως να ήσθανετο
κοϋ. Κατά κανόνα τά προγράμματα τών γυναικείων διδα κάποιαν ένοχήν διά τήν πρός τόν πατέρα του ψυχρότητα,
σκαλείων είναι δμ.οια πρός τά άνδρικά, έκτος άσημαντων ώς νά τόν έλυπεΐτο διά τήν μόνωσιν του της βραδείας εκειέξαιρέσεων, έπιμένουν δέ πολύ εις την κλασικήν παίδευσιν, νης, ώς νά ήσθάνετο μέ τόν μικρόν άκόμ-η νοΰν του, GTt έή όποία δμως γίνεται κατά τρόπον άπολυτως σχολαστικόν. I παιτοΰσεν άπό ξένους τήν άγάπην, τήν όποιαν ό θανατος
Ή νεωτέρα φιλολογική κίνησις του κόσμου, καί αύτης της της μητρός του τόνέστέρησε, διά μιας ήσθανθη να πλημ.Έλληνικης μ.η έξαιρουμένης, μένουν πράγματα άγνωστα I μυρή τήν ψυχήν του μ.ία λυπη καιενα παραπονον πικρόν
διά μίαν κόρην, ή όποία έν τούτοις οφείλει νά γνωρίζν] δλην τόσον, ώστε αν έν τω μεταξύ ό κ. Δούαλ δέν έσηκώνετο
τήν πολεμ.ικήν καί τήν πολιτικήν ιστορίαν τοΰ κόσμου άκόμη διά νά εύχηθή εις τά παιδιά του τόν νέον χρόνον εύτυχιI σμένον, βεβαίως τό ορφανόν θά εζεσπα εις δακρυα.
καί εις τά πλέον σκοτεινά αύτης σημεία.
Ά λ λ ’ ή πρωτοτυπία τών λόγων και τών δώρων τοΰ Α Τοιουτοτρόπως δλαι αί παλαιότεραι και νεωτεραι Ε λμερικανοΰ
ειλκυσεν άμεσως δλην την προσοχήν τοΰ μ.ικροΰ
ληνίδες διδασκάλισσαι καί παιδαγωγοί άγνοοΰν κατά τό
πλεΐστον ποιος είναι ό ποιητής τοΰ έθνικοΰ μας υμνου, και I καί τόν έκαμε νά λησμονήσν) τόν πόνον του.
Παιδιά μ.ου άγαπημ.ένα, είχεν εΐπεί ο ευτυχισμένος παποία είναι ή χορεία τών άνδρών, οί οποίοι συνεχίζουν την
τέρας.
Μέ τόν νέον αύτόν χρόνον εισερχ_εσθε και εις μιαν
ιστορίαν τών όιραίων γραμμάτων άπό της άρχαιότητος καί
έδώ. 0 ά έλεγε κανείς, δτι έκτός τών πολέμων καί τών δια νέαν ζωήν. 'Ως προχθές άκομ,η άλλος ητο ο κύκλος της
φόρων πολιτικών περιπετειών, εις τάς όποιας υπεβληθη η ζωης τοΰ ενός καί άλλος τοΰ άλλου. Ιωρα και συ μικροΰλα
Ελλάς κατά τά μακρά έτη της δουλειάς, ουδεν αλλο φω I μ.ου καί σύ φίλε μου, σχηματίζετε μ.ίαν νεαν αυτοτελή
τεινόν σημείον υπάρχει, ουτε πρό της άπελευθερωσεως, ουτε κκί άνεξάρτητον ίίπαρξιν, εις την όποιαν εύχομαι να σας
I ένώνγι πάντοτε ή αγάπη και να σας όδηγή η φρονησις και
μετά τήν έθνικήν άποκατάστασίν της.
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"Οσον άφορ£ τήν φιλολογικήν καί ποιητικήν κίνησιν τοΰ I ή άρετή.
Έδώ εις τόν ί'διον αυτόν τόπον, τόν οποίον οι θεοι τών
κόσμου, αρκεί νά λεχθή, δτι τό μυθιστόρημα, ή νεωτέρα
αυτή μορφή σήμ,ερον της παγκοσμίου φιλολογίας, ή όποία I ωραίων ιδεωδών έχουν εύλογημενον, προ εικοσιν ακριβώς
άνέδειξε τόσους μεγάλους καί σοφούς άνδρας, είναι διά τούς έτών, ήνωσα καί έγώ τήν τύχην μ.ου με μιαν Ελληνιδα·
πλείστους διδασκάλους καί τά σχολεία έν γένει βιβλίον δια Τίποτε άπό τάς ευτυχίας, αί όποΐαι πτερυγίζουν γύρω σας,
φθοράς, καί ή ποίησις ή νεωτέρα είναι μόνον τραγουδάκια, δέν μας έσυνώδευεν εις τάς άρχάς της νέας μας ζωης. Έ γώ
περί τών όποιων δέν άξίζει τόν κόπον νά γίνεται καν λόγος. ήαην τότε πτωχός νέος, έραστης μ.όνον τών ωραίων πραγΣκοτισμένη λοιπόν ή νέα διδασκάλισσα μονον άπο ζηοαν μ,άτων καί τίποτε περισσότερον. Καί έπειδή ή μητέρα σου
ήτο ώραία μορφή καί ώραία ψυχή μέ έθελξε τόσον, ώστε
γ ρ α μ μ α τ ικ ή ν καί άμείλικτον άνατομίαν τών άρχαίων συγ
τήν παρεκάλεσα νά μέ δεχθγ ώς σύζυγον.
γραφέων άπό σχολαστικούς διδασκάλους, άπειρος καί ά~
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Ή τύχη δεν μάς έμ,ειδίασεν άμέσως, δπως μειδιγ εις
σάς, παιδιά μου, από της πρώτης ημέρας. 'Η μητέρα σου,
Αννα, εϊχεν άνατραφέ, ώς άνατρέφωνται εδώ αί γυναίκες·
καί δ ι’ αύτό δεν ήμποροΰσε νά μέ βοηθήσ-/] εις τόν αγώνα
τές ζωές καί νά μέ ένισχύσγ εις κάθε έργον μου. Δεν η το
δύναμις, ούτε παράγων, ούτε καν μοχλός εις τό οίκοδόμημ.α
το οποίον εφιλοδοξοΰσα νά ύψωσω διά τό μέλλον της οικο
γένειας μου.
Ά λ λ ’ εγώ, ό όποιος είχα άνατραφη ορφανός καί δεν είχα
δοκιμάσει ούτε αγάπην μητέρας, ούτε τρυφερότητα αδελ
φής, ούτε προστασίαν πατρός, εγώ ένισχυόμην από την μεγαλην αγαπην της καί δι’ αύτης έδιπλασιάζετο ή δύναμις
καί ένεργητικότης ¡¿ου. Έ ν τούτοις πολλάκις ήσθάνθην την
μεγάλην έλλειψιν συντρόφου ΐσχυράς, δπως είναι αί ίδικαί
μ ας γυναίκες έκεΐ κάτω.
Φίλε μ.ου. Ή θεσις σου είναι εντελώς διάφορος. ’Έχεις
πλησίον σου γυναίκα ίσχυράν. Έ καμα δ,τι ήμπόρεσα, δπως
ή κόρη μου, ή άγαπημένη μ.ας ’Άννα, γίνγ δ,τι όφείλϊ), ο,τι εχει καθήκον να είναι μια γυνή. Τό χερι τό τρυφε
ρόν και· εύμορφον, τό όποιον κρατείς σήμερον μέσα εις τό
χέρι σου είναι μία δύναμις καί έ'να στήριγμα. Καί τό βλέμ
μα, τό όποιον αντανακλά τάς ημέρας αύτάς άπεράντους κό
σμους ευτυχίας καί χαράς φωτίζεται από νουν ισχυρόν, από
διανοιαν, την οποίαν η επιστημη καί η σοφία τών αιώνων
έχουν μορφώσει καί αναπτύξει διά κάθε αγώνα καί κάθε
πρόβλημα τές ζωές δύσκολον.
Ο έρως, η εκτιμησις καί μ.ία μακρά παιδική φιλία σάς
ένώνει- Γνωρίζεσθε από παιδια καί διά τούτο καί οί δύο σας
θα απαντήσετε ολιγωτερας δυσκολίας εις την ίσοπέδωσιν
τών ιδεών καί αισθημάτων, έξ ης απορρέει ή αρμονία τές
συζυγικής ζωης.
ΓΙροσεόατε εν τουτοις καλά εις τόν μ,ικρόν αγώνα, “ όν
όποιον αί ψυχαί σας θά παλαίσουν, μέχρις ου εντελώς αδελ
φωθούν. Μη ζητησετε εις την υποδούλωσιν η την αύταπάρνησιν του ενος και μονού εκ των δυο σας την έπίτευξιν
της αρμονίας αύτης. ’Οδηγός σας εις την πάλην αύτήν ας
είναι η αλήθεια καί τό δίκαιον.
Αννα, παιόι μου. Εως τωρα εγώ ό πατέρας σου ύπέκυπτα πολύ συχνά εις τήν γνώμην σου. "Οχι από αδυνα
μίαν χαρακτηρος, ώς είξεύρεις, αλλά διότι άντελαμβάνεσο
ταχύτερα καί άμεσώτερα από εμέ τό ορθόν καί τό αληθές
και υπεστηριζες αύτό. Δέν έθεώρησα τοΰτο ποτέ ταπείνωσιν, αλλά σέ ήγάπων περισσότερον καί είχα έλκύσει δλην
σου την εμπιστοσύνην. Έ άν συμβγί ό άνδρας σου νά αντι
λαμβάνεται ορθότερα από σέ τά πράγματα, βεβαίως θά
αίσθανθγς δ ι’ .αύτόν, χωρίς διόλου νά ταπεινωθγς, την αύ
την αγάπην καί την αύτην έκτίμησιν. Έάν συμβγ τό ενάν
τιον, θά είναι βεβαίως καί αύτός έξ ΐ'σου εύτυχης, δσον ήμην καί εγώ, δταν έ'βλεπα μέσα εις τό βλέμμα σου νά άκτινοβολή τό φώς, τό όποιον έσκόρπιζεν ακτίνας εις την
σκοτισμενην ενίοτε διάνοιάν μου.
Είναι τόσον ώραϊον πράγμα νά ημποργ κανείς νά φέργ
τά βάρη ώς καί την χαράν τής ύπάρξεως μ.αζη μέ έ'να άλ
λον, τόν όποιον άγαπφ ώς τόν ίδιον έαυτόν του ! Είναι τό
σον θαυμάσιον πράγμα, δύο άνθρωποι ενωμένοι καί εις την
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ζωην και εις τόν θάνατον νά είναι εις τό αύτό ύψος της η
θικές και πνευματικές ζωές, καί νά ημποργ ό εις νά εύρισκγ εις τάς σκέψεις του άλλου τάς ιδίας του σκέψεις. Νο
μίζω ότι αί άρχαί, ύπό τάς όποιας καί οί δύο σας άνετράφητε, σάς εςησφαλισαν την μεγάλην αύτην εύτυχίαν.
Μαζέ με τα ολίγα αύτά φιλικά λόγια μου έ'χω καί εγώ
να σάς προσφέρω το δωρον μου διά τό Νεον ’Έτος, τό ό
ποιον είναι συγχρόνως καί τό δώρόν μου του γάμου σας.
Αννα μου ! ειπε και εβγαλε από έν σημ,ειωματάριον, ένα
φυλλον χαρτιού-, με ενα αριθμόν καί την υπογραφήν του.
Προικίζω τό παιδικόν σου άσυλον
εκατόν χιλ. δολλάρια.

τές D ivisio Ί Street μέ

Και ετεινεν επειτα προς τόν γαμ.βρόν του ένα άλλο φύλλον χαρτιού με όλίγας λέξεις σημειωμένας καί μέ τήν υπο
γραφήν του. ΤΗτο δωρητήοιον τών καταβληθέντων κεφα
λαίων δια την επιχειρησιν τών ανθρακωρυχείων, ήν είχεν
αναλαβει προ ολίγου καιροΰ ό νέος μέ τόν πατέρα του, χορηγοΰντος τά αναγκαία κεφάλαια του κ. Δούαλ.
Εις το ποσον αυτο προσθέτω καί έν εισόδημα ετήσιον
δεκα χιλ. δολλαρίων, τό όποιον θά διαθέσγς δπως θελήσγς.
Οί δύο νεόνυμ.φοι ηύχαρίστησαν μέ όλίγας θερμάς λέξεις
τον κ. Δουαλ, ο Νίκος δε άφοΰ έσφιγξε τό χέρι του πενθερου του, έπέρε τό μαχαίρι, μέ τό όποιον ή Ά ννα είχε
προ ολίγου κόψει τήν πητταν, έχώριόέν ένα νέον κομμάτι,
και το εθεσεν επάνω εις το χαρτί, εις τό όποιον άνεγράφετο τό είσό δημα τών δέκα χιλ. δολλαρίων.
Εις την Ελλάδα υπάρχει συνήθεια, είπε, τό πρώτο κομ
μάτι τές βασιλοπηττας νά είναι διά τόν πτωχόν. Ή άγαπητη μου Αννα ηγνοει βεβαίως την συνήθειαν αύτήν καί
θα μου επιτρεψϊ) να επανορθώσω το πρός τούς πτωχούς ά-.
δικημα της. Εξ ονοματος της θά προσφέρω κατ’ έτος εις
τους πτωχούς του ανθρακωρυχείου μας τό γενναΐον ετήσιον
εισόδημα, το οποίον ο πατέρας της θετει εις τήν διάθεσίν
μου. Είναι τοΰτο τό νυμφικόν δώρόν μου, αντάξιον γυναικός
ως την αγαπητην μου Ανναν. Εύγνωμονώ τόν κ. Δούαλ,
διότι διά τές γενναιότητας του μου παρέχει τήν μεγάλην
εύτυχιαν να προσφέρω εις τήν ώραίαν νύμφην δώρον τόσον
πλούσιον καί τόσον μεγαλοπρεπές.
Τα πρόσωπα τές Άννας, του Δούαλ, του κ. καί της κ.
Λάίν έλαμψαν από. χαράν. "Ω ! ναι ! ό νέος αύτός αξίζει
περισσότερόν άπο ολους τους δοΰκας καί τούς πρίγκηπας,
οι οποίοι ανταλασσουν τους τίτλους των μέ τά άμ,ερικανικά
όολλαρια, εσκεπτετο ο κ. Δουαλ. Είναι ανώτερος μ.ου χωρίς
άλλο, έλεγε τό γλυκύ καί θερμόν βλέμμα τές Άννας. Ε ί
ναι άνθρωπος τοΰ Θεοΰ καί θά γείν·/) μέγας, έψιθύρισεν ό
Λάιν εις τό αύτί τές γυναικός του.
Καί μ,όνον ό μικρός δέν ήμποροΰσε νά έννοήσγ πώς αντί
διαμαντικών και ωραίων πραγμάτων, έκ μέρους του πατέρα
και τοΰ γαμβροΰ, τα οποία ώς είςευρε, είχαν λάβει δλαι αί
συγγενείς και φιλαι τές μαμμάς του δταν έγιναν νύμφαι, ή
Άννοΰλά του έλάμβανε χαρτιά, προωρισμένα διά βοήθειαν
τών πτωχών.
Από τές ημέρας μάλιστα τές επιστροφές τοΰ γαμβροΰ,
τόσον συχνά τόν έρωτοΰσαν αί κυρίαι, αί μένουσαι εις τό ξε-

δοχεϊον, δπου έμενεν ό πατέρας του, διά τά δώρα, τά ó- | φισιν
VOÖ

3ΐα ”θά είχε λάβει ή πολυτάλαντος νύμφη, ωστε ό μικρός
ποΐχ
ήσθάνετο μίαν άνεξήγητον μελαγχολίαν νά τόν κυριευγ,
διότι ή ωραία φίλη του δέν είχε λάβει τούλάχιστον μέ τήν
ευκαιρίαν'τές πρωτοχρονιάς έστω καί ίνα μόνον κόσμημα
αξίας, άπό εκείνα τά” όποια είχε συνειθίσει νά θχυμάζγ, όσάκις ή μητέρα του ένδύετο διά χορόν ή διά καμμίαν έπίσημον υποδοχήν. Τί θά έλεγε λοιπόν αύριον, δταν θά τόν
έρωτοΰσαν πάλιν διά τά δώρα τές πρωτοχρονιάς, τά οποία
είχε λάβει ή Ά ννα ; Καί έθεώρει αδίκημα, έλλειψιν σπουδαίαν καί τοΰ πατέρα της καί τοΰ άνδρός της τά δώρα έκεΐνα είς δολλάρια, τών όποιων καλά, καλά δέν είχεν εννοήσει τόν προορισμόν.
Ή Ά ννα, ενώ ό μικρός της φίλος έθλίβετο κατάκαρδα
διά τήν αδικίαν, ή όποία κατά τήν παιδικήν του άντίλη-

καί περίθαλψιν πχσχόντων ή εις τήν ένίσχυσιν ενός
σωματείου έπιδιώκοντος σκοπόν έκπολιτιστικόν καί έξευγενηστικόν.
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Ό χορός,ό όποιος δίδεται τό ερχόμενον Σάββατόν είς τό
F o y e r τοΰ Βασιλικοΰ Θεάτρου, ό ύπέρ τοΰ « ’Ασύλου τών
’Ανιάτων» άνήκει είς τήν κατηγορίαν αύτήν. Θά χορεύσουν
καί θ ά εύθυμήσουν είς τήν ώραίαν εκείνην αίθουσαν ολοι καί
δλαι αί διακρινόμεναι διά τό κάλλος καί τήν χάοιν καίτας
I ωραίας των ενδυμασίας, αλλά θά εύθυμήσουν καί θά άπολαυ
I σουν καί δλοι καί δλαι αί φιλάνθρωποι, αί όποΐαι θέτουν τας
I απολαύσεις τές ψυχές ύπεράνω κάθε άλλης αισθητικές άI πολαυσεως
I
Τ ό αύτό θά συμβή καί μέ τήν συναυλίαν τοΰ συμπαθοΰς
I σωματείου τές « Αθηναϊκές Μαντολινάτας»,η οποία δίδεται
I είς τόν «Παρνασσόν» την ποοσεχέ ΙΙεμτην.

μέ σοβαρότητα οικοκυράς, ή όποία αναλαμβάνει όριστικώς I τοΰτο τό μοναδικόν, οτι θα έκτελεσθή άπό τριάκοντα εγ τό καθέκον νά σκορπίζγ τήν εύτυχίαν καί τήν ηρεμίαν τοΰ I χορδα ό'ργανα,μανδολΐνα και μανδόλας και μκνδολοτσελκ,καί
Γεκτεινοαενον εις ο·
Home γύρω της, έκαμε τό τσάι καί ή'ρχισε νά γεμίζϊ) άπό I δτι εκπροσωπεί και εδώ τόν οσημεραι έπε
τό ύπόχρυσον καί άχνίζον ποτόν τά φλιτζάνια δλων
άνο-ιρνι,ιένων
τνιε.
αγαπημένων της

τών I λον τόν κόσμον νεωτερισμόν τές έκτοπίσεως τοΰ πιάνου και
οργάνων, διά τών πολυ ποιη I τών βαρέων έν γένεί μουσικών οργάνων,

Αίφνης μία υπηρέτρια, νόστιμη πολύ καί κατάλευκα έν- I τικωτεοων, τοΰ μανδολινου και τές κιθαρας .
δυμένη μία Άμερικανίς, τήν όποιαν ό κ. Δούαλ είχε προσ- I
Οτι τα ό'ργανα αύτα και ώς αρμονικόν συνολον κκι ως
λάβει προ δεκαετίας είς τήν ιδιαιτέραν ύπηοεσίαν τές κόρης I μουσική είναι τρυφερωτερα και ποιητικωτερα ουδεμ,ια ύπαο
του καί ή όποία είχεν έλθει μαζέ μέ τόν Νίκον πρό δύο I χει άμφιβολια. Και οτι δια τάς γυναίκας ίδιοι θά είναι προήμερών είσέλθεν. Έφερεν έπάνω είς έ'να μικρόν άσημένιο I σιτώτερκ καί μάλλον έν αρμονία μέ ωραίας στοισεις και
τοσον ρεσαιυν,
« w « σημ=.ρ<
σήμερον εις
δίσκον δύο ολόχρυσα βιβλιάρια. Διηυθύνθη κατ’εύθεΐαν προς
πρός | χαριτωμενας κινήσεις, εινκι τόσον
βέβαιον, οοστε
τήν
Εύρώπην
αί
φημιζόμεναι
ώς
κομψοπρεπείς
γυναίκες,δλαι
τήν νέαν κυρίαν της καί άφοΰ τές ηύχήθη τόν νέον χρόνον
έτάχθησαν όριστικώς ύπέρ τές έ πικρατήσεως τοΰ μανδολίεύτυχισμένον τές είπε μέ όλίγας λέξεις, ότι τά δύο εύαγ
νου καί τές Άρπας.
γέλια αύτά προσέφερεν είς αύτήν καί είς τόν άνδρα της ο
Έάν τώρα ληφθγ ύπ’ δψιν τό πρόγραμμα τές Μαντολι
λον τό προσωπικόν τών υπηρετών τοΰ σπιτιού καί τοΰ
νάτας τές προσεχοΰς Πέμπτης, καθ’ ήνθά έκτελεσθγ ή ’Ιφι
γραφείου καί τοΰ Ασύλου της μέ τάς εύχάς των διά τόν εύ
τυχισμένον γάμον των. Τό έν εύαγγέλιον ήτο ελληνικόν, γένεια έν Αύλίδι τοΰ Gluck καί ή Ouverture de Barbiere
τυπώμένον είς περγαμηνήν καί μέ δλους τούς τίτλους καί | di S iv ilia και το Angélus τοΰ Mussenet και αι μελωδιαι
τάς άρχάς τών κεφαλαίων διά στοιχείων σμαλτογραφημε- I τοΰ Griech και η Jotta AragOliese τοΰ Saint Saens τό.ε
■ων. Τό άλλο ήτο άγγλική Βίβλος, ομοια έντελώς καί τά άπό τώρα οί φιλόμουσοι τών δύο φύλων θά προεξοφλοΰν τήν
νων
ύο καί μ.έ συμπλέγματα τών μονογραμμάτων τών δύο νεο- I ήδονικην απολαυσιν τές προσεχοΰς Πέμπτης. Εις τον συμδύο
παθέ καλλιτέχνην καί πρόεδρον τοΰ έν λόγω σωματείου κ.
νύμφων σμαλτοστολισμένα έπίσης.
Ή Άννα ήτο ένθουσιασμένη.Καί άμέσως τήν ιδίαν σ τιγ Ζ. ΙΊαπαντωνίου, ό όποιος είναι ό ιδρυτής καί ή ψυχη τές
μήν έστειλε εύχαριστήριον τηλεγράφημα πρός τόν έπιστάτην ωραίας μαντολινάτας,θά όφείλωμεν τήν νεωτεριστικήν αύτήν
των είς Σικάγον, παρακαλοΰσα αύτόν νά διαβιβάσγ πρός δ- μουσικήν άπόλαυσιν.
Αύριον πάλιν άλλη εορτή, διδομένη ύπέρ- τών συμπολι
λον τό προσωπικόν τήν χαράν καί τήν συγκίνησιν,τήν όποιαν
τών
μ.ας Καθολικών άπορων καί είςήν θά λάβγ μέρος ή γνω
έπροξένησε καί είς αύτήν καί είς τόν άνδρα της τό βασιλι
στή καλλιτέχνις δις Φραγγοπούλου, ή κ. Φεραλδη και η
κόν δώρόν των.
δις ΒΌ πηθβεοη θά συγκεντρώσγ έπίσης πολύν καί έκλεκτόν κόσμον καί θά άνακουφίσγ τόσους ξένους δυστυχείς.
Ή έποχή αυτη είναι ή κατ’ έξοχήν έποχή τές εύθυμίας
καί τών καλλιτεχνικών συγκεντρώσεων καί απολαύσεων.
Και τόσον περισσότερον απολαμβάνουν οί δυνάμενοι οπως
δηποτε νά θυσιάζουν κάτι τι, δσον αί μικραί θυσιαι δι ων
εξαγοράζεται ή εύθυμία καί ή διασκέδασις ολίγων ωρών
συντελεί είς μίαν ώραίαν καί εύγενέ πράξιν, είς τήν άνακού-

01 Μ ΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟ Ι
Ό τρόπος μέ τόν όποιον κατορθώνουν οί σύζυγοι νά
έπιζέ ό έρως τοΰ γάμου των, εϊνε ή πρός άλλήλους εύγενεια καί άβρότης, καί ή άποφυγή πάσης φιλονεικίας. Φίλος
τις έλεγε περί τίνος ζεύγους, τοΰ όποιου ήτο πάροικος:
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« Ηγνόουν, ότι ηιτχν ύπαδρευριενοι διότι ή κυρία άδιακόπως
συνομιλεί ¡/,ε τόν κύριον, καί φέρεται τόσον εύγενώς πρός
αυτόν». Οποία σάτυρα δι’ άλλα τινά ζεύγη ! Ό Σαικπν5ρος λεγει, οτι οι ανδρες είνε « Απρίλιος όταν κάρινουν έρω
τα· και Δεκέμβριος, οταν ύπανδρεύωνται»· άλλ’ εάν αυτός
εινε ο κανών υπάρχουν πολλαί εξαιρέσεις.
Ο Φραγκλΐνος έλεγε: 'Υπάρχουν τρεις πιστοί φίλοι, μία
ηλικιωμένη συζυγος, εις γέρων κύων καί μετρητά χρήμα
τα, προς τουτοις ελεγεν OTt. « Ό τεσσαρακονταετης έγγα
μος βιος του υπνίρξεν εύδαιμων, καί καθημερινώς άμφότεροι
κατέβαλλαν προσπάθειας, όπως ό εις καταστησνι τόν άλλον
ευτυχή».
Οί ποιηταί είνε φυλη ευερέθιστος, αλλά τινές έξ αυτών
υπήρξαν καλοί καί τρυφεροί σύζυγοι. Ό Words worth τό
σον ¿περιποιείτο την συζυγόν του, καί εκείνη αυτόν, ωστε
ενόμιζε τις,οτι ησαν ερασται.Καί οι δυο έφθασαν εις ηλικίαν
προκεχωρημένην, εκείνος δέ σχεδόν τυφλός. Ό μέγας ρητωρ
Εδμονδος Burke, και η συζυγός του άσαν έν ζεύγος ερα
στών. Εσυνειθιζε νά λεγγ, δττ πάσα φροντίς έξηφανίζετο,
καθ ην στιγμήν εΐσηρχετο εις την οικίαν του, τόσον γλυ
κεΐα, συμπαθητική καί περιποιητική ίγτο η σύζυγός του.
Εις έκ τών γνωρίμων του είπεν: «Έ ν τγ Βουλί) τών
Κοινοτήτων δεν εβλεπε τις η μόνον τό θηριώδες μέρος του
χαρακτ-ηρος του, ενώ έν τΫ5 οικία του, έφαίνετο άγαθώτατος,

Ε Π ΙΦ Τ Λ Α ΙΣ

ΤΟ ΓΑ ΛΑ ΖΙΟ ΠΟΥΛΙ
Μια φορα και ένα χαιρό ζοϋσε μέσα σ'έ»α μαγεμμένο δάσος ένα δυστυ
χισμένο πουλάκι, ενα γαλάζο πουλί, τό όποιο μί τό χρώμα του φτερού
του έγινε ή δυστυχία της οικογένειας του χαΐ τό περίγελο τοϋ πολύ ευ
τυχισμένου συντρόφου του.
Γαλαζιο ! γαλαζιο ! ενα πουλί γαλάζιο ! Μήπω ς είχε φανή ποτέ στάν
άέρινο χόσμο πράγμα τόσο) τερατώδες ·. Πώς ήτανε δυνατόν νά ’ρθή στόν
κόσμο μέ αύτά τό χρώμα. Κόκκινο ! χαλά, αύτό μπορεί νά γίνη. Αύτό η
τανε σημείο χαράς χαΐ ευτυχίας μεγάλης. Σταχτί άκόμη χαί αύτό είναι
ωραίο χρώμα. Μαύρο, αύτο το χρώμα καθώς όλοι ξέρουνε είνε χρώμα εύγενιχό, είνε ενα χρώμα που άγαπανε όλα τά σοβαρά πουλιά. Τό άσπρο
Οιχνει ωραία ψυχή. Καί αύτό τό πράσινο είνε εύχάριστο στο μάτι καί πάει
πολύ Αρμονικά μέ τό χρώμα τών φύλλων την άνοιξιν. ’Αλλά γαλάζιο !
ώ θεέ μου καί αν τούλάχιστον ήτανε άναχατεμμένο μί άσπρο ή μκΰρο, άλλά
τίποτα, ολως διολου γαλαζιο, σαν τόν καθάριο ούρχνό, μα αύτά ήτονε ανυ
πόφορο. Και Ιν<ρ τα αλλα πουλαχια τής ώραιας ήαέρας μέ τόν λαμπρό
ήλιο παίζανε χαί τραγουδούσανε Ιπάνου στά δένδρα, τά δύστυχο αύτό πουλί
χάθουνταν μελαγχολιχό πάνω στά δένδρο του χαί άναστέναζε μέ τήν τύχη
του.
Τότε μονάχο ποϋ ήτανε σκεπτικό χαΐ άπελπισμένο, άχουε γύρω του, ήσυ7.!Ι) ήσυχα, άπό το άεράχι που χινοΰοε τά χλαδχά, τά ποταμάκια, τά
λουλούδια, να λένε παράδοξες χαί ώραίες ίστορίις σέ μυστηριώδη γλώσσακα^δεν είχανε πλέον όλα αύτά γςά τό χαϋμένο τό πουλάκι κανένα μυσττχό.
Βλέποντας αύτά μονάχο καί παραπονεμένο τό λυπήθηκαν καί έτσι τό χά
νανε αδερφό τους χαί τοϋ μάθανε τ’- άλεχτα τραγούδια τής άγάπης καί όλα
τα μυστήρια τής ώραίας μελωδίας, τους μέ τά όποια γεμίζανε τόν άέρα τής
ανοιξιάτικες ήμέρες χαί δίνανε σ' όλο τόν χόσμο ένα Ινθουσιασμό άγάπης.
Σέ τέτοιο σχολειά τό πουλάκι δέν άργησε νά μάθη χα' βέβαιο για τήν δύναμίν του, έδοχίμαζε νά βρή μονάχο του γλυχιές μελωδίες, τις οποίες χει
ροκροτούσανε ή γειτόνισσες πεταλούδες.
’Αλλ’ οταν άφηνε τήν μοναξιά του καί ήθελε νά ξαναπή μπροστά στά
άλλα πουλςά τά ώραια τραγούδια του τό χειροχροτούσανεοί πεταλούδες,μάοξ
γονείς του στενοχωριόντουσαν καί τού έλεγαν νά σιωπήση.
Όταν μεγάλωσε χαί τά φτερά του έγιιναν άρχετά δυνατά, ή μητέρα του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ

κκιεις εκ τώνρ.εγαλειτερων ανθρώπων τοϋ κόσμου. Ήεύθυμία
καί το πνεύμα αυτοϋ χατά τό πρόγευμα καί γεϋμ,α ¿ζωογο
νούν παντας τούς παρακαθημένους, καί ¿σκόρπιζαν την
χαράν καί την ευτυχίαν.
Η μελετη τής άταράχου καί μεθοδικής έργασίας τη;
φυσεως εξασκεΐ πραϋντικήν έπιρροην έπί τών σπουδαστών
Κυτης, και ίσως δια τοϋτο πολλοί έ'νδοξοι άνδρες έπιστημονες υπηρςαν καλοί συζυγοι. Έ ν τούτοις απαιτείται ύπομονή
και καλη διαθεσις ες άμ,φοτερων τών μερών μεας οικογένειας
μεγάλου επιστημονος. Υπάρχουν πλεΐστα παραδείγματα,
επίσης και μουσικών, οΐτινες έ'ζησαν άρμονικώς μ.έ τάς συν
τρόφους του βίου των.
Ο W eber ώνόμασε τόν οίκον του «γλυκεΐαν φωλεάν καί
ο D o n izetli καί η σύζυγός του ηγαπώντο ώς εν ζεϋγος έραστών».
Ε π ι πολλά ετη μετά τόν θάνατον του συζύγου της η κυ
ρία Schum ann διηρμηνευε την μουσικήν του εις τό κοινόν
ως εκείνη μ,ονη ηδυνατο. Προ τοϋ νά πράξη τοϋτο έσυνείθιζε ν άναγινωσκη έπανειλημμένως, μ.ερικάς έκ τών πα
λαιών , ερωτικών επιστολών, άς ¿κείνος της έγραφε πρό
τοϋ γάμου των, ούτως ώστε ώς έλεγε, «νά είνε ίκανωτέρα
οπως αποδωση το δίκαιον εις την έρμ.ηνείαν του πνεύματος
και της έργασίας του».
(Έ κ του ’Αγγλικού).
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Η ΣΟΒΑΡΑ ΦΙΛΗ
Ή σοβαρά φίλη,άδιώφορον άν είναι συνοριηλιξ η ¡¿η, οέν
συρ.φωνη ό χαραατηο της η ό'χι, άν ύπάοχη ¡ιεγάλη άποστασις ιδεών, ενεκα της διαφορας αύτης δέν γίνεται ποτε
εχθρά, άλλ’ είναι πάντοτε θησαυρός, είναι ταριεΐον άνεξάντλητον κέρδους, ώφελείας αναφαίρετου. Άπέχουσα η ιδια
της φλυαρίας, τών προλήψεων, της άσκοπου καί μ-αταιας
δαπάνης χρόνου, άσχολου[λένη εις ο,τι καλόν καί ωφέλιμον
άποβαίνει αυτή καθ’ έαυτην καλόν άνεκτίρεητον, πηγη παρέχουσα υγιεινά νάριατα διά πασαν τοϋ βιου ώραν και περίστασιν, καί είκών πρός άπορ.ί[»ησιν άπαράραλλος.
Καί ύπό ¿ξόχου πνεύρ/,ατος άν δέν έπροικίσθη υπό ,τ·ής
φύσεως καί ριεγάλης ¡χαθησεως άν δέν έ'τυχε, είνε βιβλίον
ώφελίριων γνώσεων, διότι αύτη έλαβεν ώς παράόειγρχα την
ριέλισσαν, άπέφυγε τά βλαπτικά, τά άχρηστα, τά όηλητηριώδη φυτά, ¿σύναξε τόν χυριόν τών ευωδών, τών χρήσιμων
τών ώφελίριων, τόν όποιον έναποταριίευσεν εις τό γαλήνιον
πνεΰριά της, καί ¿διπλάσιασε καί ¿τριπλάσιασε τοϋτον η
ριεγάλη καρδία της, τά γενναία αίσθηρ.ατα, η άγνη και
ώραία ψυχη της. Καί δίς άπαντα τις αότην εις τό ρεϋρ.α
τών διά τοϋ δακτύλου δεικνυοριενων άνθρώπων διά την ύζυ-
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τό προσχάλεσε νά βγή άπό τήν πατρική φωλιά χαί τό ρώτησε τ! σκόπευε
να κάμη. Γιατί, έλεγε, ήτονε καιρός νά συλλογισθή ν’ άποχατασταθή χα
να χαμη χάτι πολυ σοβαρό, τό όποιο θά του έπέτρεπε νά ζή χαλά χαί νά
^Χ.71 ιρωλια χαθως και τα αλλα πουλιά. Νά χάνης καθώς χαί οί άλλοι, όλα
σ’ αύτό στηρίζονται σ’ αύτόν τόν χόσμο. Μεταξύ τών άδελφών του άλλα
έμάθανε νά πιά'ουνε χαθώς πετούσανε έντομα χαΐ μυίγες. άλλα νά πιάνουνε τά ψάρια όταν εινε πάνου πάνου στή θάλασσα, άλλα μέ τήν ούράτους
χαί μέ τά πόδγα τους άναχατεύανε τό χώμα θαυμάσια καί χάνανε στε
ρεά καταφύγια. Ολο- τέλος άσχολοΰντο μέ κάποιο χρήσιμο Ιπάγγελμα.
Αλλ αύτό τι ήξερε νά κάνη ς Τί μπορούσε !
— Ξέρω νά τραγουδώ, άποκρίθηκε τό πουλάκι, θά τραγουδώ.
Η δύστυχη μητέρα τρομαγμένη γςά τό Ιπάγγγεμα αύτά άπό τό όποιο
δέν έβλεπε τίποτε βέβαιο, πήγε άπό κλαρί σέ κλαρί καί άπό φωλιά σέ φωλιά
νά βρή τις φιλενάδες της χαί τις γειτόνισσές της.. Καί τούς διηγήθηχε τή συν
ομιλία πού έχανε μέ τά παιδί της, τό γαλάζιο πουλί’ χαι τις ρωτούσε τί
μπορούσε νά χερδήση τραγουδώντας.
Δέν πρόφθασε να τελειώση χαί κείνες ξεκαρδιστήκανε στά γέλοια.
Να τραγουδή ! Ά ! θεέ μου ! Άλλά τό χαχόμοιρο τό παιδί δέν θά
μπορέση ποτέ να χάμη μιά φωλιά. ’Ακόμη άν τραγουδούσε όπως όλα τά
άλλα I Άλλα τα τραγούδια του εινε τόσο γελοία ! "Αχ ! άδελφή μας πώς
έσυ τόσο φρο'νημη ήρθες νά μας διηγηθής σοβαρά τέτοιες άνοησίες ; Νά
τραγουδή ! Είνε τό Ιδιο ’σάν νά χυνηγάη τά σύγνεφα πού περνούνε !
Καί η δυστυχή μητέρα, άπηλπισμένη άπό τις κοροϊδίες τους, γύρισε
χαταλυπημένη στή φωλιά της.
Εν τουτοις το μιχρό γαλάζιο πουλί, άφησε τήν πατρικήν φωλιά χαί
προσπάθησε οπως μπορούσε να έτοιμσση μία στή γειτονιά καί χατά τήν
συνήθεια πού έχουνε τά πουλιά ήθέλησε νά ζητήση μία συντρόφισσα.
Είδε ένα θηλυκό πουλάκι ώραΐο καί χαριτωμένο, τό όποιο στήν άκρην
ένός μικρού ποταμιού άνάμεσα άπό τά κλαδιά μιας άσπρης λευκάχανθας
καθρευτίζουνταν στό νερό καί χαμογελούσε. Πόσο ήτανε θελκτική καί μι
κρούλα ! Πόσο τήν άγάπησε άμέσως !
Πρές τιμήν της τό γαλάζιο πουλί άρχισε νά τραγουδάη τά πεγόώμορφα τρα
γούδια του. Ειδε πώς άπό μαχρυά Ιχείνη εύχαριστιότανε μέ τό τραγούδι
του, έλαβε θάρρος χαί πετώντας άργά άργά ήρθε χοντά στήν άγαπημένη
του. Αλλ Ιχεινη μόλις είδε τό γαλάζιο χρώμα τού φτερού του άρχισε νά
γελαη τρελλά καί πέταξε γλήγορα, γλήγορα, μακριά σ’ ένα δέντρο πού ή
τανε πολλά άλλα πουλάκια χαΐ άρχισε πάλι νά γελάη μέ τήν τόλμην του.
Τό χαχόμοιρο τό πουλάκι έφυγε καταλυπημένο. Πολύ καιρό πάνω στά δέν-

δρο πού είχε γιά άσυλο άπελπισμένο έκλαιγε κχί άιουγε άπό μκχρυά με ταξύ τών άλλων πουλιών τήν άγσπημένην του νά γελάη «κόμη γι'χ αύτό
καί νά κάνη χαί τούς άλλους νά γελάνε μέ τή διήγησίν της.
Καί όλον αύτόν τόν καιρό έχλαιγε χωρίς νά μπορή νά νιχήση τόν πό
νον του.
Άλλά μ;ά γρηά βελανιδιά, τήν όποιαν σέβονταν τά άλλα δένδρα, μέ
πείρα, πού τό άχουε τό λυπήθηκε τό δύστυχο τό πουλάκι καί τό άποχοίμησε
μέ τό ψιθύρισμα τών φύλλων της καί τούδειξε μέσα σ' ένα όνειρο, ψηλά
στόν ούρανό, στά άτιλείωτα βάθη τις ήσυχες χαρές καί τις άγνοιστες άπό
τούς χυδαίους, στις όποιες θα έχουνε μέρος μ ι’α μέρα τά άτυχα γαλάζια
πουλιά.
Καί τό πουλάκι άμα ξύπνησε περιφρόνησε όλες τις βάναυσες αύτές εύτυχίες πού ιΐχανε τά άλλα πουλιά καί μέ τά μάτια γυρισμένα στόν ούρανό,
ώρχίστιχε νά μήν άγαπήση πλέον στό μέλλον παρά τό ιδεώδες γαλάζιο
χρώμα τ’ ούρανού.
Έφυγε άπό τούς δικούς του καί πήγε καί κάθισε μέσα στά πυκνά κλα
διά τής γρηδς βελανιδιάς ή όποια μέ εύχαρίστησιν τοδ έδωκε τή σκιά της
Καί Ικεί μεθυσμένο άπό τήν άνοιξιάτικη μουσική χαί τ’ άρώματα, τραγου
δούσε μέρα χαί νύχτα. Καί άπό τά μελωδικά τραγούδια του, τό ποταμάκι
εύχαριστημένο, έκανε νά κελαριζουνε περισσότερο πόνον στήν άσημένια
άμμο τά νερά του καί ή χλόη είχε πολυ'ζωηρά χρώματα, τά λούλουδα κι
νώντας πρός αύτό τά μυρισμένα φύλλα τους γέμισαν τόν άέρα μέ πολύ με
θυστικές μυρωδιές, ή πεταλούδες ήρχονταν χατά χιλιάδας κάτω άπό τό
δέντρο όπου ήτανε, χαί όλη ή φύσις τριγύρω του μή ξέροντας πώς νά τού
δείξη τήν εύγνωμοσύνην της τού έκανε εύχαριστίες άγάπης.
Τά χαμένα μερικά πουλιά ήθελαν άκόμη νά τό ένοχλήσουνε στήν μονα
ξιά του. Ξέχναε τά γέλοια τους καί τις κακίες τους στήν μέθη τοϋ τρα
γουδιού του.
Καί έπειτα όλη ή φύση προσπαθούσε νά τό εύχαριστήση. Γςά αύτά τά
στάχια ήτανε περισσότερο ώριμα καί πολύ γλυκά, τά βάτα καί τά άγχάθια
μαλάκωναν άπό τά τραγούδι του χαι μονάχα έγερναν πρός -ύτό τούς χαρπούς τους χαί τά λουλούδια τους, καί γι'α ν’ άρωμκτίζουνε τά δείπνά του
λουλούδια μυστικά στό βάθος τους κρατούσανε γι'α τ’ άγαπημένο πουλί με
ρικές γλυχιες σταλαγματιές άπό τό πολύ καθάριο αίμά τους.
Ετσι πέρασε καί αύτό τό καλοκαίρι πολύ γλήγορα άπό μιά φθινοπωρινή
ημέρα μέσα σέ μιά άτελείωτη χαρά. Άλλά έπειτα άπ’ ολίγο τά φύλλα κι
τρίνισαν, τα λούλουδα τό ένα έπειτα άπό τό άλλο μαδήσανε, τά δένδρα γυ
μνωθήκανε, ή πεταλούδες χαθήκανε καί ό ήλιος σκεπάστηκε άπό σύγνεφα.
Μονάχο πάνω στό χωρίς φύλλα δέντρο του, τό δύστυχο πουλί έτρεμε
κάτω άπό τή βροχή.

νοιαν καί την ¡χεγάλην αύτόιν ¡χάθητιν, τή είη τάς ύψηλοτέ:ος τ·ης κοινωνίοςς βαθμίδας, τή εις τούς ύπο τοϋ χρόνου β εβοςρυ[λένους ώριους.
Την ευρίσκει εις την τρυφερών ηλικίαν, συριρ.αθητριαν ί
σως εις τό σχολεΐον άπερροφηριένην εις τάς ¡χελέτας της,
άλλ’ άκούουσαν οσοι της όρ,ιλοϋν ¡χετά προσήνειας, καλήν
προστατευτικήν διά την άδύνατον, συγκαταβατικήν ό'ιά την
πταίουσαν, θαυρ-άζουσαν την δυνατωτέραν ¡χετά πόθου νά
την φθάσγ, καί δχι φθονοΰσαν, νεαν άβράν, φιλόκαλον, ύπό
τ·γς. τύχης εύνοηθεΐσαν, παρά τό τραπεζάκι της έργασίας, η
τόν βωιχόν τ·ής καλλιτεχνίας, πτωχήν άγωνιζοριένην οπως
διέλθγ σκοπίρ-ως καί έπωφελώς τάς ώρας τοϋ χρόνου· ¡κητέρα νεαράν, πληρη ζωης καί υγείας, παρά την κοιτίδα τοϋ
χικοΰ της, τή καί ώριρ,ον έπίσης καί ¡χετά ταΰτα ¡κέ έξαστράπτον άργυροστεφανωρ,ένον. ¡κέτωπον, τό όποιον θά στο
λίζουν κάθετοι βαθεΐαι γρα[λ[χαί. νΩ πόσα θά λέγουν αί
γραριικαί έκεΐναι, αί όποΐαι κάποτε έρχονται πρωψαως ώς καί
η αργυρά της κεφαλής στεφάνη· άλλ’ αύτά δέν άφαιροΰν
κάλλος- προσθέτουν εις τό ηδη έπί τοϋ προσώπου άντανακλών ψυχικόν τοιοΰτον.
Εις όποιανδηποτε κοινωνικήν τάξιν καί ώραν τοϋ βίου
καί αν άνηκγ η φίλη αύτη είναι πάντοτε θησαυρός. Αύτη
Ματαίως τά άγκάθιχ κρατούσινι γχΑ αύτό μαλλί άπυ τά πρόβατα πού
πίρνούσανε γιά νά ζεστάνη τά παγωμένα μέλη του. Χωρίς ήλιο, χωρίς ά 
συλο, τό δύστυχο πουλί χλχίοντας τό καλοκαίρι που πέρασε χαί τήν εύιυχία του τή χαμένη, έλεγε τά πολύ λυπητερά τραγούδια του, καί άπελπισμένο καί άφημένο άπό τούς δικούς του πέθανε.
"Οταν τό γαλάζιο πυυλί πέθανε όλο τό δάσος είχε μεγάλο πένθος, όλα
έκλεγαν χαί έλεγαν χάσαμε τό παιδί μας ! Άλλά τά άδιάφορα καί Ιγωϊστικά πουλιά, ζεσιά ζεστά μέσα στις φωλιές τους εξακολουθούσανε νά τρα
γουδάνε σιγά σιγά χαί νά χαίρωνται, χαί γελούσανε μ’ αύτό χαί οταν πέθανε όπως χαί οταν ζοϋσε.

Τήν άνοιξη όταν τό δάσος ξανκντύθηκε τήν πράσινη φορεσιά του, τά δέν
τρα ξυπνώντας άπό τό βαρύ δπνο τους, μέ τά χάδια τοϋ άνοιξιάτιχου άέρα
έβγαζαν τούς μυρωμένους κλάδους τους οί δποϊοι κινούμενοι έχαναν ν’ άχούγεται ήχος παράδοξος, τών δποίων ή λυπητερή αρμονία Ινθουσίαζε εις
τά δάσος ποϋ βρίσκουνταν εις έχστααιν.
"Ητανε ή άγαπημένες μελωδίες που τά δύστυχο πουλάκι είχε σπείρει καί
μέσα στά φύλλα χαί ή όποΐις είχαν μπή μέσα στά δένδρα κοιμήθηκαν
χαθώς αύτά τόν χειμόνκ χαί χαθώς αύτά ξυπνούσανε τώρα χαί λαβένανε
ζωή μέ τις πρώτες ημέρες τής άνοιξης.
Καί ήτανε μεγάλος θαυμασμός γιά τούς διαβάτας ποϋ περνούσανε άπ’
αύτό τά δάσος, ν’ άχοϋνε έτσι πάνω άπό τά κεφάλια τούς, χωρίς νά χαταλαβένουνε άπό ποϋ βγένκνε αύτοΐ οί ήχοι οί τόσο γλυκείς καί τόσο παρά
ξενοι, αύτές ή μυστηριώδεις μελωδίες, περισσότερο ζωηρές χαί περισσότερο
γλυχιές άπό τ’ αγαπημένα τών άηδονιών χαί τών ύπολαίδων .
Τά πράμα μαθεύτηκε στήν χώρα καί τά περίχωρα. Καί άπ’ όλα τά μέρη
πρός τό δάσος μέ τό μελωδικό φύλλωμα ήρχονταν νέοι χαί γέροι μέ Ινθουσιασμό γιά νά άκούσουνε το άέρινο τραγοϋδι· οί ερωτευμένοι ήρχονταν καί
καθουνταν χάτω άπό τή σκιά τους χαί φαντάζονταν ότι ή άγάπη τους θά
ήτανε ευτυχέστερη καί κάποιος καλός θεός θά τούς γελούσε, χαί μέσα στό
άνεξήγητο αύτό θαΰμα άρχίσκνε οί λαοί νά λατρεύουνε μια άγνωστη δύ
ναμη χαλή, χαί άόρατη .
Καί όλοι εύλογούσανε τό μαγεμένο δάσος χαί τά δένδρα πού άλλοτε δώνανε άσυλο στό μιχρό χαί ολομόναχο πουλάκι, χαί άνθούσανε τώρα χωρίς
ποτέ κανείς νά τολμήση νά τά κόψη, γέριχα χαί τιμημένα.
Καί τά πουλιά τότε ένθυμοϋντκν τό μιχρό γαλαζιο πουλί τό οποίο είχανε
άπαρνηθή ο’ταν ζοϋσε χαί καταδιώξει με χαχία χαί βέβαια πώς δέν μπορούσε
ν’ άναστηθή ύπερηφανεύονταν γγά αύτό.

(Ο η γ -ν β Ιν ο Γ β

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
συμβρυλεύει δεν κολακεύει- επιπλήττει κάποτε, δεν εκθέ
τ ε ι-, δεν έπηρεαζεται, κρίνει καί την γνώμην της νομίμως
υποστηρίζει1 συμμερίζεται τον πο'νον καί την χαράν είλικρι
νω ς δχι πρός το θεαθήναι--ϋάτρις πίστη τής θεόίς φιλίας,
κατορθώνει διά της πίστεως καί ειλικρίνειας νά πείθ-/), δχι
διά τής τολμηρίας ιταμώς νά επιβάλλεται. "Αν τύχν) μορφω(Λδνν] και έκ φυσεως πλούσια το πνεύμα, τοτε άσυγκρίτως βέβαια 7) ωφελεια είναι [Λεγαλειτέοα. ΙΙρο τνίς <ρίλ*/]ς
αυτνίς ν) ατο[/.ικν) φιλαυτία κλίνει γο’νυ καί ύ\ σκλγ)ροτν)ς
ακόμη της αλαζονείας, αν δεν δαμάζεται, μετριάζεται, όχι
υπό φόβου, άλλ’ ύπδ θαυμασμοϋ καί λατρείας, διότι έχει
την δύναμιν νά φέργ τό αποτέλεσμα τοΰτο ή γλυκεία φωνή
της, το γαληνιον πρόσωπον, το λάριπον βλέμμα, ό ορθός
λόγος της.
Έ χ ε ι την δύναριιν \ά σύρν) καί από τό βάθος της ψυχής
και να φέρν) εις τό φως δ,τι ή Ψυχή έφύλαττεν. ’Αλλά
γλυκεΐαι και αι επιπληζεις τις, άν γείν-/) ανάγκη αυτών, ώζ
πηγάζουσαι απο το γλυκό της αγαθότητας φως, καί την
στιγμήν ακόμη εκείνην δπου συσπα τήν όφρΰν καί διέρχεται
μια στιγμιαία σκιά τό έξαστράπτον μέτωπόν της, ΰφιστα
μένη τον ψυχικόν κλονισμόν πρός τό συμφέρον της φιλίας,
φαίνεται ετι φωτεινοτέρα καί έζαστράπτουσα ή έμπνέουσα
σέβας μορφητης υπο το κράτος του δεσπόζοντος αύτήςφωτός
της άγαθότητος.
.ν ία ρ ία

Ι Ι ιν έ λ λ λ

πλέον θηριώδη έ'νστικτα τής
σκληρότητος καί απληστίας.

Τ Α Β Ι Β Λ Ι Α ΤΗΣ Α Τ ΓΗ Σ
Σ υγγραφχϋς : Κ αλλιρρόη (Ιαρρίν

I.

I I Χ ε ϊ ρ α ς ε τ η μ ε ν « .— Είναι τό πρώτον γυναικείο
Ελληνικόν μυθιστόρημα. Άνατέρνει τήν γυναικεία
καρδιαν,καί δίδει πλήρη ιδέαν τών πλεονεκτημ.άτο^
τής νεας επί τής παλαιάς ανατροφής.
Τιριή έκάστου αντιτύπου 3 φρ.

I I . Ή Μ α γ ΐίί< ία .— ^ ν α ί συνεχεία τής Χειραφέτημένης, αν καί αποτελή εργον αυτοτελές. Ή ύπόθεσι:'
δραματικωτάτη έξελίσσεται εις Αθήνας έπί τήι
εποχής τών Ολυρ/.πιακών Αγώνων, τών όποίωνί
περιλαμβάνει πληρη καί τελείαν περιγραφήν. Δίδει:
την εικόνα μιας κοινωνίας, διατελούσης εις μετάβατικην έποχην καί προδιαγράφει λαρ.πρόν τό μέλλον τών λαιδν, οί οποίοι ένόησαν τήν σπουδαιότητ»
τής γυναικος, ως ζωοποιοΰ καί ανακαινιστικού στοι
χείου τής άνθρωπότητις.
Και η Χειραφετηρ.ενη καί ή Μάγισσα εις τόμου;
υπεοτετρακοσιων περίπου σελ. τιριάται έκαστον 3
δρ. διά τάς Αθήνας, 3 ,5 0 διά τάς έπαρχίας καί 3
■ φρ. χρ. διά τό εξωτερικόν.
ΙΙασα αιτησις μετα τοϋ αντίτιμου απευθύνεται εις τά
γραφεία τής «Έφημ. τών Κυριών».

ΤΟ Κ Ρ Α Τ Ο Σ TOT ΖΟΦΟΤ
Δεν υπάρχει άρ.φιβολία δτι κατεβλήθησαν προσπάθεια
και κόποι ροεγάλοι, καί οτι άπεδόθη πιστά καί τό πνεΰμα
καί ή ψυχή του συγγραφέως τοϋ Κράτους του Ζόφου ύπό
της Νέας Σκηνής.
Ά λλ" δ,τι ως αληθινόν Κράτος Ζόφου, δεν είναι έκ των
έργων, τά όποια τέρπουν καί ευχαριστούν την ψυχήν καί
διαθέτουν ευχαρίστως τόν θεατήν, καί ιδία τό πολύ των
θεατών δέν υπάρχει καμμ-ία άριφιβολία.
Έ ν τούτοις καί εις τούς πλέον άμυήτους άκόριη εις την
φιλοσοφικήν ψυχήν του ριεγάλου συγγραφέως, έκαμε βεβαίως
ίσχυράν καί μεγάλην έντύπωσιν ή σκηνή τής ρ.ικράς κόοης
καί του γέροντος παποΰ, ή σκηνή τής άθωότητος καί του
τρόριου διά τό έπιτελούμενον σκοτεινόν δραμα του θανάτου
ενός βρέφους από τάς χεϊρας του ίδιου του πατρός.
Βεβαίως ή Κυβέλη Άδριανοϋ έξήρθη καί πάλιν ύπεράνω
δλων καί από τριτεύοντος προσώπου άνεδείχθη αυτή πρώ
τος ρόλος του δράματος καί ενθουσίασε καί έχειροκροτήθη
καί ήτο τό φωτεινότερον σημεΐον τοϋ δράρ.ατος καί ή χρυσίζουσα άκτίς μέσα εις τό σκότος τής βαρβαρότητος καί του
ψεύδους,εις τό όποιον κυλίονται δλα τά άλλα πρόσωπα του
έ'ργου.
Όπως δήποτε ρ.έ τό Κράτος του Ζόφου, τό όποιον ιύς
δραρια την αύτην, ήν καί εδώ έκαμεν έντύπωσιν καί εις τό
Βερολΐνον καί εις τό Παρίσι, ό κ. Χρηστοριάνος μάς άπεκάλυψε πιστά καί αληθινά μίαν σελίδα τής Ρωσσικής ζωής,
τής ζωής τών αγροτών, εις τούς οποίους απανταχού τοϋ
κόσμου αί προλήψεις καί ή θεοσέβεια παλαίουν πρός τά

ανθρώπινης πλεονεξίας κι

"Οδός ΙΙανεπιστημίου. άρ. 27.
ΙΙα ν α Ο ή ν α ια : — Δεκαπενθήμερον
περιοδικόν.

εικονογραφημένο«

Διευθυντής καί ιδιοκτήτης : Κ ίι ιω ν Μ ιχ α η λ ΐδ ιις
Τ ίμ η μ α εγγραφής : Έσωτεοικοϋ
δΓ έν έτος δρ.25
»
» έξ μήνας » 13
Έξωτερικοϋ τά αυτά ποσά εις χρυσόν.
Άθήναι 18 . "Οδός Φιλελλήνων.
Ο Τσαμης

ό μοναδικός πλέον υποδηματοποιός τών κυ

ριών, εορωπαίζων εις αλα, είσήγαγε καί έδώ τό ιύστημ.α
τής επί ωρισμενον χρονικόν διάστημα έκπτώσεως τών τιμ.ών
τών υποδημάτων του.

Η εποχή

αυτή

είναι

σήμερον ή

τοϋ νεωτερισμοϋ τούτου, καθ’ ον μεγίστη συλλογή
μάτων ανδρικών
σιν 30 '/0.

καί γυναικείων

πωλείται

υποδη

μέ έκπτω-

ΓΙΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΆΙ θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαί μας,
αι καθυστεροϋσαι τας συνδρομάς των μ·έχρι σήμ-ερον νά σπεύσουν εις έξόφλησιν τών καθυστερουμένων. Τήν αυτήν παράκλησιν άπευθύνομεν

καί πρός τάς κ. κ. άνταποκριτρίας καί

άνταποκριτάς μας.

Ο έπ ι τ ή ς οδου

Ερμου

άριθ. 5 9

κα τα σκευα σ τή ς

τ α π ή τ ω ν άρμένιος Μ ιρ ά ν, ανα λα μ βά νει τ ή ν έπιδιόρθω·
σ ιν το ιο ύτω ν

είτε ε γ χ ω ρ ίω ν , είτε

Π ερσικώ ν εις τ ιμ ά ς πο λυ 7ο γικά ς.

Σ μ υρ να ϊκώ ν, είτε

