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Θά έλέγομεν άδιστάκτως ναι, εάν δεν υπήρχε τό διαζυ

γίου, ό θάνατος τού συζύγου, αί καταστροφαί, αί π τω χεύ
σεις, αί άσθένειαι, αί άσωτείαι, ή μέθη, τό χαρτοπαίγνιου, ή 
¿κνηοία καί τόσα ά'λλα, είς ά ό άνήρ ώς άνθρωπος ύπόκειται, 
καί άτινα άφαιρούσι παρά τής οίκογενείαςαύτού πάσαν ελπίδα 
προστασίας, ύπερασπίσεως καί συντηρήσεως.

*Εν βλέμμα εάν ρίψωμεν έπί τής μικράς έν τή πόλει ημών 
κοινωνίας, θέλομεν άριθμήσει τόσας ζώσας αποδείξεις τής 
άληθείας ταύτης, οσας ούχι ό χ,ώρος εφημερίδας, άλλ ούτε 
όλόκληοοι τόμοι ήθελον περιλάβει. Πόσα όοφανά πατρός άπο· 
θνήσκουσι σχεδόν τής πείνης, διότι ή μήτηρ ή μέχρι τής 

*; χθες χαϊδευμένη σύζυγος υπαλλήλου, δεν δύναται νά έργα- 
σθή, αφού διά πάν άλλο ή διά τούτο είναι παρ’ ήμϊν προιυ- 
ρισμένη. Ιίόσαι γυναίκες έρχονται είς άπόγνωσιν καί εις τά 
έσχιστα καταφεύγουσι μέσα, όπως ζήσωσι τόν άεργου βίο ν 
*ΐς 8ν έξωκειώθησαν καί δΓ δν ψ ΐ¿άστοργο ι  γονείς παοασκευά- 
ζουσιν αύτάς ;

Αί οίκογενειακαί αύται εικόνες έμποι·ύσι, τή αληαεία, 
φρίκην. *0"σύζυγος αποθνήσκει, ή χαρτοπαίζει, εγκαταλεί
πει τήν σύζυγον μετά τών τέκνων εις φοβέραν ένδειαν. Πω- 
λούσι τ*  έπ ιπλα , τά κοσμήματα, τά σκεύη, καί τέλος συ- 
νωθούνται εντός τρώγλης· πρέπει νά φάγωσιν έν τούτοις, 
πρέπει νά ένδυθώσιν, πρέπει νά πληρώσωσι τό ένοίκιον. Ή  

• μήτηρ είιρίσκεται πρό τρομερού διλήματος· νά ζητήση εργα

σίαν- αλλά τ ί εργασίαν ; ραπτικήν ; Νά κερδίση δηλονότι 50 
λεπτά τήν ημέραν · καί δ ι’ αύτών νά διαθρέψη καί ένδύση 
τέσσαρα η πέντε τέκνα ; Είναι χίμαιρα· άλλως τε έν τή έπ ι- 
κινδύνω ταύτη ψυχολογική στιγμή εμφανίζεται πάντοτε ά- 
φωσιωμένο; τις τή ; οίκογενείας φίλος, διεφθαρμένος τις γ έ
ρων άγαμος δστις λαμβάνει ύπό τήν προστασίαν του τήν τα - 
λαιπωρουμένην οικογένειαν, προσφέρει αυτή άφθονον άρτον 
καί ¿λίγα  κερμάτια έπ’ ανταλλαγή βεβαίως έπονειδίστω : 
’Αλλά τί νά πράξη, ή ταλαίπωρος μήτηρ· αναγκάζεται νά έν- 
δώση, πολλάκις δέ καί τά τέκνα της αύτά παραδίδει άντί 
άρτου καί ποιας τίνος ευζωίας.

"Εχει λοιπον λογικήν έννοιαν ή σχολαστική τινων άξίωσις 
ότι ή γυνή δέον νά μορφόνηται μόνον καλή οικοδέσποινα καί 
μήτηρ ; Οι μεγάλ.οι ούτοι νόες προβαίνουσι τή άληθεία είς 
αυθαίρετον λύσιν πολυπλοκωτάτων προβληρ-άτων ρ.ετ’ αύθεν- 
τικότητος χαρακτηριζούσηςέν αύτοΐς τόσην αμάθειαν όσην καί 
μωρίαν. Τί ιδέα, έλεγεν ήμϊν κα τ ’αύτάς, είς άλλοτε ύπουργός 
νύν δέ τά βλέμρ.ατα, ώς νομίζομεν, έ'χων έστραρ.μένα έπί 
τού πρωθυπουργικού εδωλίου· αί γυναίκες μας επιστήμονες, 
τεχνίτιδες, έμποροι ; αί γυναίκες μας δρώσαι έπί τού κοι* 
νωνικού ημών βίου ; όλ.α αύτά εΐνε χίμαιραι καί ούδέν πλέον. 
Ή  γυνή διά τών θέλγητρων της καί μόνον έξασκεϊ ίσως γοη
τείαν τινά έπί τού άνδρός, δΓ 8 καί τή αρκεί ή πρός οικια
κήν ένασχόλησιν μόρφοισις. Καί άναμένομεν παρά τοιούτων 
άνθρώπιυν λογικήν διοίκησιν τών πολιτικών ημών πραγμά
των καί εκπολιτισμόν καί πρόοδον ; καί άναμέΛμεν παρά 
τοιούτων κεφαλών, έν αίς άπετυπώθη ή τής βαρβάρου κυριαρ
χίας καί τυραννίας σφραγίς διά τού παρά των βαρβάρων κα- 
τακτητών κληροδοτηθέντος εγωισμού, καί παρά τοΐς όποίοις 
ή γυνή μόνον ώς ο ΰ ρ ί ύπολογιζεται καί εκτιμάτα ι, παρ’ 
οίς ή ιδία σύζυγος, θυγάτηρ καί μήτηρ κατατάσσεται είς τήν 
ανωτέρω κατηγορίαν, άναμένομεν, λ.έγομεν, παρά τοιούτων 
ανθρώπων πρόοδον καί μεγαλεΐον τής πατρίδος καί έκπλή- 
οωσιν προαιωνίων πόθων καί άγνοώ τ ί άλλο ;

Αέν προτιθέμιθα βεβαίοις νά φέρωμεν τούς ύπαδούς τού-
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του; τοϋ σκότους εις τό φως, αλλά θά άποδείξωμεν έν ολί
γ ο ι; λέξεσι το άκριτον καί πλημμελές των λόγων καί σκέ
ψεων αυτών, δσον άφορά ε ΐ; τό επαρκές της οικιακή; και 
μόνης ένασχολήσεως τής γυναικος.

Έ άν κατά φυσικόν νόμον ή γυνή ήτο προορισμένη διά τήν 
μητρικήν καί συζυγικήν μόνον ένασχόλησιν, κατα τόν ίδιον 
έπίσης νόμον ή γυνή πάστ,ς τάξεως καί κοινωνίας ώφειλεν 
υποχρεωτικώς να νυμφεύηται, οί όέ δεσμοί του γάμου ωφει- 
λον νά είναι ούχί τόσον εύθραυστοι καί. χαλαροί, άλλ’ αιώνιοι 
καίάδιάρρηκτοι· μετά τόν θάνατον δέ του άνδρό; δεύτερος και 
τρίτο; γάμ.ο; ώφειλε κατ’ ανάγκην νά η υποχρεωτικός, καί 
τούτο ϊνα ή γυνή εΰρίσκηται πάντοτε έν τή έξασκήσει του 
Φυσικού τούτου προορισμού τη ;. 'Ο γάμο; κατα  συνέπειαν 
διά  τόν άνδρα ήθελεν είσθαι καθήκον ή μάλλον υποχρέωσις
έπιβαλλομένη αύτώ υπό τού νόμου.

Παρατηρόύμεν δμω; δτι τά πολυπλασιάζον τήν άνθρωπό 
τη τα μυστήριον τούτο, οΰ μόνον δέν είναι υποχρεωτικόν, άλ
λα  καί όσημέραι παραγκωνίζεται παρά ταΐς τάξεσιν άκριβώ; 
εκείνα ι;, παρ’ αίς ή εργασία τής γυναικός θεωρείται χίμαιρα, 
ε ί; βαθμόν ώστε τό έν τρίτον σχεδόν των γυναικών τής τά- 
ξεω ; ταύτης νά μένωσιν έκτος πάσης νυμφικής παστάδας.
Ai γυναίκες λοιπόν αύται αί στεοούμεναι προικός, δπως δε- 
λεάσωσιν εκείνου;, οίτινες μόνον άντί ισοβαρούς πρός την γυ
ναίκα χρυσού άποφασίζουσι νά έγκαταλείψωσι τόν άγαμον 
βίον, αί γυναίκες, λέγομεν, έκεΐναι, αί μη μητέρες και σύζυ
γοι. αί οΰδένα κατά συνέπειαν εχουσαι προορισμόν ή ένασχό- 
λησιν, τ ι θά γείνωσι καί τ ί θά φάγωσιν ; άφού κα τ’ αυτούς 
δέν πρέπει νά έπιδοθώσιν εις επιστήμην, τέχνην η οίανδή- 
«οτε άλλην έντιμον καί άζιοπρε^ή ένασχόλησιν; Καί δ ιατί 
παρά τώ λαώ, Ινθα άνήρ καί γυνή εργάζονται έξ ίσου ή άπο- 
κατάστασις είναι τόσον εύκολος καί ó οικογενειακός βίο; μεθ’ 
ολην τήν άμάθειαν καί άγροικίαν μάλλον επαγωγό; και τά
διαζύγια  σπανιιότερα :

Έάν δέ τ ινε ; τών νεανικών τή ; μέσης καί άνωτερας .α- 
ζεω ; έχουσι κενά; καί πεφυσιωμένα; κεφαλας, τ ί ;  άλλος 
πτα ίε ι ή ó θεωρών καί μορφόνων αΰτάς ούχί ως δντα λογικά 
Ιχοντα τήν αυτήν μέ αυτόν άποστολήν, άλλ ου; άθυρμάτια 
καί άντικείμενα διασκεδάσεως. Ποια κόρη κατά τά ; ,.αραμο 
νάς τού γάμου αυτής, έχει έν τώ νώ άλλο τ ι η δτι θά γεινη 
ανεξάρτητος, θά φορή πολυτελεστάτα; έσθήτας, ας οί γονείς έν 
πυρετώδει άγωνία έκλέγουσι καί προετοιμάζουσι, καί πόσοι 
γονείς έσκέφθησαν δτι ή κόρη αυτών ένδεχόμενον μετά gv ή 
δύο ή πέντε έτη νά μείνρ, χήρα καί ευρεθή εις τήν ανάγκην 
νά έπαρκέση μόνη εις τάς άνάγκας τής οικογένειας αυτής, καί 
έ φ ω δ ία σ α ν  αυτήν προ; τόν σκοπόν τούτον διά καταλλήλου 
καί άναλόγου πρός τήν κοινωνικήν αυτής θέσιν βιοποριστικής 
δεξιότητος ;

Καταστρέφουσαι λοιπόν τήν σειράν τών άρθρων τούτων 
έπαναλαμβάνομεν δτι αί τέχνα ι. αί έπιστήμαι καί τά επαγ
γέλματα , έν ένί λόγω ή έογασία καί μόνη ή έργασια εξα
σφαλίζει τό μέλλον τής γυναικός. 'Η  έθνοσώτειοα καί ευ
εργετική εργασία ή μήτηρ αύτη τής προόδου καί του πολι
τισμού· τό κοινωνικόν τούτο δικαίωμα, έξ ού έκαστος εχει 
καί άνάλογον τών δυνάμεων αυτού μερίδα. Η εργασία ή απο
τελούσα τήν άναγέννησιν καί ελευθερίαν τών έθνών έν γένει

καί τών άτόμωνέν μέρει, ήτις ώφειλε νά θεωρήται ου; ή μονη 
ζηλωτή καί έπιθυμητή δόξα, παρ’ έκείνων ακριβώς, οιτινες
> · , 1 ι 5 ' > ~ενώ νεμονται μετά τόσης απληστίας τα ευεργετήματα αυτής, 
θεωρούσιν αυτήν διά τά ; γυναίκας χίμαιραν φαντασιοπληκτι- 
κ ή νκ α ί παράλογον.

Κ Ο Ρ ΙΝ Ν Α .
Κόριννα ή έκ Τανάγρας ή ευτυχής τού Πινδάρου σύγχρο

νος καί συναγωνίστρια. καί τοι δέν κα τα τά ττετα ι εν τή χο
ρεία τών άθανάτων τής Σαπφούς μαθητριών, εσχεν ουχ_ ήτ
ταν διδάσκαλον έτέραν περιφανή τή; έποχχής εκείνης ποιη- 
τριαν τήν γλυκύφθογγον Μύρτιδα, ήν ώ ; λέγετα ι καί ο Π ίν
δαρος αυτός έμιμήθη κατά τε τό ύψος καί μεγαλεΐον τιυν 
άμιμήτων ποιητικών αυτής εικόνων.

Ή  Κόριννα ώς συμμαθήτρια τού Πινδάρου διεκρίνετο πάν
τοτε αυτού, πολλάκις δέ καί κατεμέμφετο αυτού, διότι χά- 
ριν τής πραγματικότητας ήμέλει καθ’ ολοκληρίαν τήν ψυχήν 
τής ποιήσεως, ήτις κα τ’ αυτήν έβασίλευεν εις τό γόνιμον 
τής φαντασίας τών ποιητών τών υμνησάντων τού; έθνικούς 
Θεούς καί περιβαλλόντων διά μύθου καί άλληγορίας τήν 
καταγω γήν, τόν βίον καί τάς πράξεις αυτών.

Έπηρεασθείς ό Πίνδαρο; ύπό τών ορθών τής Κορίννης 
παρανοήσεων συνέταξε ποίημα περιλαμβάνον πάσα; τάς μυ
θολογικά; περί Θηβών παραδόσεις, μεθ’0 καί προσελθών πρό; 
αυτήν ήοξατο άναγινώσκων τό νέον ποίημά του. Η Κόριννα 
μειδιώσα παρετήρησε πρός αυτόν, δτι εδει νά μεταχειρίζη- 
τα ι έν τοΐ; ποιήμασιν αυτού τόν μύθον εν μέτρια δοσει, 
(ίου τώ καλάθω, άλλά τή παλάμή χρήσθαι».

Μεθ’ δλα; έν τούτοι; τά ; πρό; τόν Πίνδαρον έπικρίσεις της 
ή Κόριννα δέν έπαυσε θαυμάζουσα καί έκτιμώσα τόν μεγαν 
ποιητήν, κατεμέμφθη δέ καί τής κοινής διδασκάλου αυτών 
Μύρτιδος. διότι έτόλμησε νά συναγωνισθή μ ετ’ αυτού. Μετ’ 
ολίγον δμω; λησμονήσασα τάς μομφάς της ταύτας, κατήλθε 
καί αυτή εις παρόμοιον μετ’ αυτού συναγωνισμόν. Πεντάκις 
συνηγωνίσθη μετ’ αυτού καί πεντάκις αύτη έλαβε τόν στέ
φανον τής νίκης.

'Ο άνδρικός έγωΐσμάς προσεβλήθη έκ τών έπανειλημμένων 
τής Κορίννης θριάμβων, ό δέ Παυσανίας ήθέλησε νά άποδώσή 
τήν έπανειλημμένην ταύτην τής Κορίννης έπ ιτυχ ίαν εις τήν 
Αιολικήν διάλεκτον, ήν αυτη μετεχειοίζετο έν τοΐς ποιήμασιν 
αυτής καί ήτις ήτο μάλλον οικεία το ί; Θηβαίοι; ή ή δωρική 
•ήν μετεχειρίζετο ό άντίπαλος αυτής. Έ ν γένει δέ ό Παυσα
νίας ζητεί νάϊμειώση τόν θρίαμβον τής Κορίννης διυσχιριζόμε- 
νο; δτι άφού ίδη τις τήν έν τώ ναώ τήςΤανάγρας γεγοαμμένην 
τής ινοοίννης εικόνα, έν ή ή ποιήτρια έστεμμένην έχουσα τήν 
κεφαλήν διά τών πέντε στεφάνων, ούς άλλεπαλλήλως ήρατο 
έν τώ μετά τού Πινδάρου συναγωνισμό αυτής, παρίσταται 
ώς τύπος καλλονής σπανίας καί άνεκτιμήτου, πείθεται δτι 
τούτο μεγάλως έπέδρασεν έπί τής ψυχικής καί πνευματι
κής καταστάσεως τών κριτών αυτής, έξ ού καί μέ άνδοικόν 
δλως έγωϊσμόν ό Παυσανίας άποφαίνεται, δτι αί νίκαι τής Κο
ρίννης κατά τού Πινδάρου δέον νά άποδοθώσι μάλλον εις τήν 
έξοχον καί άπαράμιλλον καλλονήν αυτής ή εις τήν πραγμα
τικήν τών ποιήσεων αυτής άξίαν.
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Ή  διάσημος ποιήτρια έθεοποιήθη σχεδόν έν τή γενετείρα 
πόλει Τανάγρα, εις τιμήν τής όποιας αυτη συνέθεσεν ύμνους 
άπαραμίλλου κάλλους. Μετά τόν θάνατον δέ αυτής οί συμ- 
πολΐται της ήγειραν αυτή μεγαλοπρεπές μνημεΐον,θεωρούντες 
ώς πολύτιμον καί έξαγνίζουσαν τήν γήν αυτών παρακαταθή
κην καί τήν κόνιν αυτήν έτ ι τής ένδοξου περικαλλούς καί ευ
φυούς ποιητρίας. Ε ϊ. Θ .  Ζ α ρ ί φ η .

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ Μ Ο Ϊ
Σάς συνέβη ποτέ, φίλη άναγνώστρια, νά όνειρεύησθε μέ α

νοικτούς οφθαλμούς ; Εΐ; έμέ συμβαίνει τούτο πολλάκις, καί 
τή άληθεία δέν μοί άπαρέσκει, διότι τά όνειρα άπερ βλεπει 
τ ι ; έν έγρηγόρσει είναι πάντοτε σύμφωνα πρός τήν έπιθυμίαν 
του, ένω τά όνειρα τής νυκτός είναι τόσον άλλόκοτα. Μια 
λοιπόν τών ημερών τούτων, ένω έκαθήμην, μοί έφάνη δτι άν
θρωπός τις παρουσιασθείς πρός με αΐφνιδίω ; μοί είπεν :■ Έ λ 
θετε, ίνα φθάσιομεν εγκαίρως. Όδηγηθεΐσα δε παρ’ αυτού 
έφθασα πρό ωραιότατου οικοδομήματος περιστοιχισμένου υπό 
ωραίου κήπου, ένω εΐσήρχετό τις διά πολυτελούς κιγκλιδω- 
τή; θύρας. ΙΙροεχωρήσαμεν έντο; τού κήπου διά μέσου άμ- 
μοστρώτου δενδροστοιχίας, περιοριζούσης ένθεν και ένθεν άν- 
θοστόλιστα καί πολύσχημα τοπεΐα θέλγοντα τήν δρασιν 
καί ίκανοποιούντα ύπό πάσαν εποψιν τάς αξιώσεις καί τών 
πλέον χαϊδευμένων οσφρηνττ,οίων οργάνων. Άφού επί τρία 
λεπτά περίπου έπεριπατήσαμεν, άφίχθημεν έπ ί πλατέος λ ι
θοστρώτου προαυλίου φέροντος εις οικίαν τετραόροφον, τά έπί 
τή; μετωπίδος τής όποια; προεκτεινόμενα δώδεκα παράθυρα 
εφερον πλαίσιον έκ μαρμάρου λελαξευμένου.

Τίνος είναι λοιπόν τό μέγαρον τούτο, είπον πρό; τόν όδη- 
ί γόν μου ; Ούτος μειδιών άπήντησεν : είναι τό νέον σχολεΐον.

’Ιδού λοιπόν δ ,τι πρό πολλού έζήτουν, εύρέθη· έζήτουν καί 
|έπόθουν τύπον τελείου σχολείου- καί ιδού ή έξωτερική τού- 

^.Αάχιστον πρόσοψις φέρουσα έντελέστατον τοιούτον. Μόλις 
διήλθομεν τό κατώφλοιον καί γυνή τις τριακοντούτις ήλθεν 
εις προϋπάντησίν μας, μ ετ’ εύγενεστάτου δέ ύφου; καί γλυ- 
κυτάτου τόνου φωνής : έλθετε, είπε, θα ευρητε τά κοράσιά 
μας προγευμ.ατίζοντα. Καί έν τώ άμα άνοίξασα τήν πρώτην 
πρός τά άριστερά θύραν προσεκάλεσεν ημάς νά εΐσ^λθωμεν 
εΐ; εύρυτάτην καί καθαρωτάτην αίθουσαν, ένθα εΐκοσάς ισο
μεγεθών μαρμ,αροστρώτων τραπεζών ήν κανονικώ; καί έν ά- 
αναλόγω άποστάσει τοποθετημένη. Περί έκάστην τών τραπε
ζών τούτων έκάθηντοέπτάνέαι κόραι,ών τρεις εκατέρωθεν,μία 
δέ έπί τής -κεφαλής τής τραπέζης. Τό πρόγευμα αυτών συνί- 
στατο έκ ζωμού,κρέατος ψυχρούκαίτυρού.Ή έπ ί κεφαλήςέκά- 
οτη; τραπέζης καθημένη διεμοίραζε τήν τροφήν, προσφέρουσα 
μια έκάστη τών συνδαιτυμ,όνων αυτής τό άναλογούν μερίδιον. 
.. "Ότε τό πρόγευμα έτελείωσεν, ήγείρετο ή νεωτέρα τών 
μαθητριών έξ έκάστης τραπέζης περιέβαλε τάς χεΐρας της 
διά πλατέων χειροκτείων καί διευθυνομένη εις τά βάθος 
της αιθούση; έλάμβανεν έκ τής εκεί θερμάστας μέγα δο- 
χεϊον πλήρες θερμού ύδατος, έρριπτε τούτο έντό; άγγείου 
τοποθετουμένου έπί μαρμ.αρίνου υδρορροής (νεροχύτου) προσηρ- 
μοσμένης έπί τού τοίχου όπισθεν έκάστης τραπέζης καί έν

αύτώ έ'πλυνε καί έκαθάριζε πάντα τά  έπί τής τραπέζης ρυ- 
πωθέντα σκεύη, άτινα έκομίζοντο παρ’ άλλης, ήτις καί 
μετά τό πλύσιμον παρελάμβανε καί έστέγνονε διά καθαςού 
μάκτρου, τοποθετούσα κανονικώ; αυτά έπί τής έπί τού το ί
χου προσηρμοσμένης μ,αρμ.αρίνης σκευοθήκης.

Ύ πό  τήν υδρορροήν ύπήρχεν έν συρτάριον έντό; τού όποιου 
εύρίσκετο εις σπόγκος, μία μικρά βρύτις, μία λεκάνη, καί έν 
μικρόν σάοωθρον. Ή  νεάνις έπανέθεσεν έντό; τής συρτοθήκης 
τό δοχεΐον μετά τού άγγείου, μετά τούτο άφού έκαθάρισε 
διά τού βεβοεγμένου σπόγκου τήν τράπεζαν, έσκούπισε τό 
περί τήν τράπεζαν μέρος,έπλυνε τάς χεΐρας της, καί έδοαμεν 
εις συνάντησιν τών συναδέλφιυν της, α ίτ ινε ; πεοιεδιάβαζον 
έπί εύρυτάτης αυλής φερούσης πρό; μ.έγα καί άπέοαντον 
τμήμα κήπου, ένω έκαλλιεργούντο τά διάφορα χορταρικά τού 
καταστήματος. ’Αριθμός τις μαθητριών έπορεύθη πρός τόν 
κήπον τούτον, διευθυνόμεναι άλλη μέν εις τετράγωνον λα- 
χάνων, άλλη δαυκίων, τρίτη π ιζελ ίω ν, άλλη σαλατικών καί 
ούτω καθεξής. Έκάστη τούτων έλαβεν άνά χεΐρας ποτιστή- 
ριον πλήρες υδατο; καί ή'ρξατο ποτίζουσα. ’Ολίγον περαι
τέρω έπλησίασα πρός σύμπλεγμα τριών κορασίων, ών ή αέν 
μία έ'σκαπτε τήν γήν, ή δεύτερα έσπειρε σπόοους έπ ’ αυ
τής, ή δέ τρίτη έτακτοποίει καί έπανώρθου τάς ώς έκ τής 
άνασκαφής έπελθούσας έν τώ τετραγώνω ανωμαλίας. Βλέ
πετε τάς κηπουρούς μας, μοί είπεν ή διευθύντρια* ποοτι- 
μ.ώσι τήν διασκέδασιν ταύτην πάσης άλλης. Έ ν ταύτώ άλ- 
λα ι διέβησαν πρό ημών, φέρουσαι έντός κανίστρων λαχανικά 
καί σαλάτας.

ΓΙοΐαι είναι αύται ; ήρώτησα τήν διευθύντριαν. Είναι αί 
έπί τής μαγειρικής τής έβδομάδο;, μοί άπήντησεν έσύναξαν 
κατά συνέπειαν τά  λαχανικά, άτινα θά χρειασθώσι διά τά 
γεύμα.

Πώς ; παρασκευάζουσι μόναι των τά φαγητά ;
Ε ίναι αί τελειόφοιτοι μας, αί μ ή άσχολούαεναι κατά τό 

έτος τούτο ή εις έκμάθησιν ξένιον γλωσσών, ολίγης μουσικής 
καί πρακτικήν εφαρμογήν όλων τών κλάδων τής οικιακής 
διαχειρίσεως κ.αί οικονομίας. Αί είκοσι λοιπόν τά ; όποιας 
είδετε είναι αι μαγείρισσαι τής έβδομάδος, ών αί μέν δέκα 
είναι καλώς κατηρτισμέναι, αί δέ άλλαι χρησιμεύουσιν αύ- 
ταΐς ο)ς βοηθοί. Εις αύτάς δίδομεν ώρισμένον καθ’ έβδομ,άδα 
ποσόν χρηματικόν κ.αί αύται φροντίζουσι περί προμήθειας 
τροφίμων, αγοράς κρέατος κ.τλ.

Κατά τήν στιγμήν ταύτην ήχος κώδωνος ήνάγκασε τάς 
μαθήτριας νά εισέλθωσιν. (Έ π ετα ι συνέχεια)

ΠΩΣ Η ΓΓΝΗ ΓΟΗΤΕΓΕΙ ·,
Τό άληθέ; γόητρον τής ωραίας γυναικός έγκ ειτα ι έντή ευ- 

γενεϊ αυτής συμπεριφορά καί έν τή έν μέτρφ έκ.δηλουμένη 
λεπτότητι τού πνεύματος αυτής. Διά τοΰτο γυνή μή τυχούσα 
καλής παιδικής άνατροφής καί άναλόγου πνευματικής άνα· 
πτύξειυςμ δσον ωραία καν ή, ουδόλως άρέσκει, ει’μή υπό πλα
στικήν καθαρώς εποψιν. Ά λλά  τ ί ;  μέχρι σήμερον άπεφάσισε 
νά άφιερώση τήν ζωήν του εις έν ώραΐον άγαλμα ή εις 
¿νραίαν εικόνα ;



ΕΦΗ Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Δέν έννοούμεν βεβαίως οτι ολαι αί γυναίκες οφείλουσι καί 
δύνανται νά έχωσι πνεύμα καί τούτο επαρκώς καλλιεργη
μένου. Ά λ λ ’ εις οίανδήποτε κοινωνικήν ταξιν καί άν ανηκω- 
σιν αύται, ανάγκη όπως γνωρίζωσι τουλάχιστον νά ομιλώσι 
καί γράφωσιν άπταίστως τήν γλώσσαν αυτών, γνωρίζωσι όέ καί 
τους στοιχειώδεις όρισμ.ους τής καλής συμπεριφοράς, ήτις απο
τελεί την βάσιν της γυναικείας ανατροφής. Είναι έν τούτοις 
δυσκολωτατον τό καλώς συμπεριφερεσθαι εις γυναίκα παρ/ι- 
μελημένης πως ανατροφής. Διότι ή καλή συμπεριφορά όέν 
συνισταται βεβαίως μόνον εις ωρισμενας φράσεις και λεζϊ,ις, 
άλλ ’ άποτελείται έκ του συνόλου τής ύγειοϋς πνευματικής 
ηθικής καί σωματικής μορφιυσεως* είναι ο διαφανής εκείνος 
καί αιθέριος πέπλος όπισθεν του όποιου διαολεπει τ ις  την 
γυναίκα καί έν φ ύς έν πιστώ κατόπτρω αντανακλώνται τα 
αισθήματα, αί σκέψεις καί αί άρχαί ϋφ’ ών αυτή έμφορεϊται.

Βλέπων τις διά πρώτην φοράν γυναίκα εις τον περίπατον, 
χωρίς νά πλησιάση καν αυτήν δύναται να άποφανθή περί τής 
συμπεριφοράς αυτής· διότι ή καλη συμπεριφορά συνισταται 

καί εις τήν στάσιν του σώματος, καί εις τον τρόπον του βα
δίσματος, καί εις τήν ένδυμασίαν, καί εις τήν κίνησιν τής 
κεφαλής. Γυνή καλής συμ,περιφοράς δεν όμ,ιλεϊ ποτέ μεγαλο
φώνως, ά λλ ’ οΰτε γελά θορυβωδώς, άλλ’ ούτε μεταχειρίζεται 
φράσεις καί λέξεις χυδαίας, ήΰφος τοαχυ καί απότομον, έ'στω 
καί άν άποτείνηται πρός τον χυδαιότερον τών ανθρώπων.

'Ομιλούσα δέ αποφεύγει νά κάμνη χειρονομίας, αϊτινες 
τόσον αηδίαν έμποιούσιν, άλλ’ ούτε μεταχειρίζηται τίτλους 
καί έπίθετα πρός ους άποτείνεται, ί'σως μέν τιμητικά καί 
θωπευτικά, ώς μάτια μ.ου, φώς μου, κτλ. άλλά πάντοτε αν
τικείμενα πρός καλλαισθητικήν γυναικός συμπεριφοράν καί 
έμφαίνοντα ελλειψιν ειλικρίνειας. 'Ο τρόπος τού χαιρετάν 
είναι άληθής τέχνη, διότι άλλως χαιρετώμ.εν ανδρα καί άλ
λως γυναίκα, άλλως κοοάσιον, άλλως νεάνιδα,άλλως νέαν γυ
ναίκα καί άλλως γραίαν, ώς συμβαίνει καί διά τούς άνδρας. 
Πεοί τούτων πάντων θέλομεν πραγματευθή έν λεπτομερεία 
καίτοι φρονούμεν, δτι δύναταί τις ένστίκτως νά έννοή τήν κα
λώς συμπεριφεοομ,ένην γυναίκα καί ταύτην νά απομιμήται 
εις πάντα, άφοϋ μ,άλιστα τόσον εύκολος δια την γυναίκα 
είναι ή άπομίμησις. Καταστρέφουσαι τάς γραμμάς ταύτας 
προσθέτομεν δτι η καλή συμπεριφορά καί ή γοητεία τής γυ- 
ναικός έγκειτα ι πολλάκις έν τή φυσική καί άφελει χάριτι, 
9ίν όμως ολίγισται δυστυχώς έννοοΰσιν, καταστρεφουσι αυτήν 
διά προσπεποιημένων καί τετορνευμένων τρόπων, άλλαι όέ 
άφιέμεναι έντελώς εις αυτήν παραμελοϋσιν έαυτάς μεχοις εν 
τέλους του άτόμου αυτών καταφρονήσεως. Α. Σ.

Ο Ι  Α Χ Α Λ Χ Α Ι

Ό  ζωολογικός κήπος τής έγκλημ,ατίσεως τών Παρισίων, 
έπλουτίσθη έσχάτως υπό ενός καραβανιού συνισταμενου υπό 
12 άνδρών καί 8 γυναικών εκ τής νομαδικής φυλής τών 
Ά χαντώ ν. Οί έν τή Ευρώπη νεοαφιχθέντες κατάγονται έκ 
τών επί τού ’ Ισημερινού χωρών τής ’Αφρικής, ανηκοντες εις 
φυλήν φιλο πόλεμον διοικουμένην στρατιωτικώς. Ο λαός ου- 
•ςος διακρίνεται έπί δραστηριότητι και φιλοπατρία. Δεν

έλησμ.ονήθη δέ μέχρι σήμερον ό τρομερός και φονικωτατος μετά 
τών άγγλιυν πόλεμ,ος, κ,αθ’ 8ν μ,ετά πολλούς και τεραστίους 
άγώνας ό βρετανικός λέων κατανικήσας τόν μ.αύρον τούτον 
έχθρόν είσήλασε μέχρι τής Κουμασίας,τής καί πολεως τού γρα
νίτου έπικαλουμένης.

'Ο βασιλεύς αυτών είναι άπόλυτός κυρίαρχος τής ζωής , 
τών υπηκόων του. ’Εν καιρώ δμ.ως πολέμου, ούτος συγκαλεΐ 
τά μ.έγα συμ.βούλιον, δπερ έχει τό δικαίωμα να άποροιπτη την 
γνώμην αυτού.

Οί Ά χ άντα ι νυμ.φεύονται μ.όνον μ.ίαν γυναίκα,πλην τών ευ
γενιών καί τού βασιλέως,όστις υποχρεούται νά νυμ.φευθή 3,333 
τοιαύτας. 'Η  ένδυμασία τού λαού τούτου συνισταται υπό δερ
μάτινης ζώνης, έξ ής κρέμανται πολλαί μαχαιραι δηλητη- 
ριασμ.έναι. Οί εύγενεΐς αυτών φέρουσι κάλυμμά κεφαλής συ- 
νιστάμενον υπό χρυσομένων κεράτων ελαφου, οπερ προσόενε- 
τα ι υπό τήν σιαγόνα δ ι’ ιμ.αντων πεποικιλμ-ενων υ..ο θαλασ
σίων κογχυλίων· τό δέ ένδυμα τών εύγενών συνισταται υπό 
πτερών άετού. Φερουσι βελη και τοξα δηλητηριασμ.ενα και 
μεγάλην πληθύν ψελλίων καί περιποδίων χρυσών.Τόσον δέ βά- . 
ρος έχουσι τά ψέλλια ταύτα ώστε άναγκάζονται νά στηρί- 
ζωσι τάς χεΐράς των έπί τών κεφαλών τών σκλάβων. Επι 
τού στήθους αυτών φέρουσι πολλάς σειράς δερμ.άτων, τους δε 
πόδας των ύποδύουσι δ ι’ ερυθρών μ,ακρών υποδημάτων. Ο θά
νατος ενός τών εύγενών τούτων εχει φρικώδεις συνε..ειας δια 
τούς δούλους αυτού, ών μέγας άριθυ.ός προσφέρεται ως θυ
σία κατά τόν θ ινατόν του. ’Ανθρώπινοι θυσιαι έκτελόύν .αι 
δίς τού έτους- ό άριθμός δέ τών θυσιαζομένων ανέρχεται άπό 
500 — 1000. "Η θρησκεία αυτών είναι κράμα φετιχισμού καί 
ισλαμισμού. Τό έδαφος τής χώρας αυτών είναι εύφορώτατον 
παράγον σακχαροκάλαμον, δρυζαν, φυτικόν βουτηρον, πορτοκά
λ ια , άνάνας καί βανάνας, άφθονον βαμβακα έπεζεργα',ομενον 
καί χρωματιζόμενον δι’ ώραιοτάτων χροψ.ατων. Αλλ ό μ.υ- 
θώδης πλούτος τού έδάφους των είναι ή χρυσόκονις ήν αί 
γυναίκες συναθροίζουσι καί καθαρίζουσι και εξ ού αι χω-
ραι αύται έκλήθησαν χώραι χρυσού.

Παρίσιοι Ε λεΝΗ Ρ εΝΑ*

Π Ο Λ Η  Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ν  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν

Ι Χ Ο Α Η  Κ Α Α Α Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  

ΚΑΙ ΛΕΣΧΗ ΚΥΡΙΩΝ.
Μετ’ εύχαριστήσεως άγγέλλομεν προς τάς πολυπληθείς 

άναγνωστρίας ήμ-ών, δτι τά γραφόμενα ήμών υπέρ τής διά τής 
εργασίας χειραφετήσεως τής γυναικός ήρξαντο άποφέροντα 
γλυκείς καί εύχήμους καρπούς. Έγνωστοποιήθη ήμΐν κατά 
τήν εβδομάδα ταύτην δτι κύριός τις φίλος τής προόδου καί 
τού καλώς έννοουμ,ένου πολιτισμού άναλαμβάνει τήν δι 
ιδίων δαπανών ΐδρυσιν φωτογραφείου, δπως δέσποιναι καί 
δεσποινίδες φοιτώσαι δωρεάν έκμάθωσι τήν φωτογραφίαν, ήν 
εύδοκίμως αί γυναίκες δύνανται νά μετέλθωσιν ¿>ς βιοριστι* 
κόν έπάγγελμα , μή απαιτούν άλλως τε τήν άπομάκρυνσιν* 
τής γυναικός έκ τής οικογενειακής έστιας. Δύο μ,έλλουσαί 
μαθήτριας ένεγράφησαν μέχρι σήμερον έν τώ εις τό γραφεΐον 
ήμών άνοιχθέντι καταλόγω, γνωρίζομεν δέ τώ όμοφΰλω η
μών κοινώ, δτι αί έπιθυμοϋσαι νά έγγραφώσι δύνανται νά

ΕΦΗΜ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

εις οίαν δήποτε ώραν τής-προσέλθωσιν εις τό γραφεΐον ήμ,ών 
τήμέρας τής έβδομάδος, πλήν τής Κυριακής

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΩΝ.
’Α γγέλλετα ι πρός τούτοις ή ϊδρυσιςίε:δικής ιδιοσυντήρητου 

χαΛΜτεχνι,χης σχ ολή ς  διά τ α ς  γ υ ν α ίκ α ς ,  α ϊτινες άντί ευ
τελούς μηνιαίου ποσού, θέλουσι διδάσκεσθαι ’Ιχνογραφίαν, 
υδρογραφίαν, έλαιογοαφίαν, ξυλογραφίαν, άνθοποίίαν, έν ι’δίω 
δέ παραρτήματι θεωρητικήν καί πρακτικήν οικονομίαν, κατα- 
«τιχογραφίαν, κοπτικήν, ραπτικήν, ποικιλτικήν καί μαγει
ρικήν,προϊόντος δέ τού χρόνου καί πάσαν βιοπαραγωγόν τέχνην.

Αί βουλόαεναι νά συντελέσωσιν εις πρόοδον τής ευεργετι
κής ταύτης διά τάς γυναίκας έπιχειρήσεως, δύνανται νά 
έγγρ α φ ώ σ ιν  μέλη τής ανωνύμου εταιρίας, συνεισφέρουσαι 
ποσόν τ ι καί άποκτώσαι ώς έκ τούτου δικαίωμα ψήφου.

Ή  καλλιτεχνική αύτη σχολή θέλει συντηρεϊσθαι εκ τών 
διδάκτρων, έκ τής πωλήσεως καλλιτεχνημάτων, καί έκ τών 
Από τών μ.ελών κατατεθέντων κεφαλαίων. Άναφοραί τών 

, Ιπιθυμουσών νά έγγραφώσιν ώς μέλη τής εταιρίας ταύτης 
I άποστέλλονται είς τά γραφεΐον ήμών .

ΛΕΣΧΗ ΚΥΡΙΩΝ.
Καί άλλην εύχάριςον εϊδησιν άγγέλλομεν πρός τάς άναγνω- 

ςρίας ήμών.’Εν Ζακύνθω ιδρύεται ώςλέγεται.ύπότώνφιλομούσουν 
• καί λογιών Κυριών τής νήσου λέσχη Κυριών, ένθα τακτικαί 

φοιτήτριαι έσονται μόνον γυναίκες, διερχόμεναι τάς όίρας των 
.εις άνάγνωσιν, μουσικήν καί συζητήσεις. Τοιαύται λέσχαι 
.ίιπάοχουσι καί έν Γαλλία , Γερμανία, 'Ρωσσία και ’Α γγλ ία . 
Οί κύριοι μ.ετά τό δεΐπνον συνοδεύουσι τάς συζύγους καί θυ- 

ί  γατέρας των εις τήν λέσχην τών Κυριών, ούτοι δέ μ.εταβαί-

ωσιν ό'τι δύνανται τουλάχιστον νά κρίνωσιν έργα άφορώντα 
εις τήν οικιακήν διεύθυνσιν καί διαχείρησιν καί άναγόμενα 
είς τήν απόλυτον τής γυναικός δικαιοδοσίαν, ώφειλεν ό κ. 
Ζύγουρας νά έννοήση, δτι ήδυνάμεθα νά παρακαλέσωμεν αυ
τόν νά μάς άναφέρη ονόματα γνωστών οικονομολόγων ή καί 
άπλών κοιτών,οΐτινες, ώς λέγει,έξεπλάγησαν διά τά παρ’ήμών 
υπέρ τού έ'ργου τής κ. Σ. Λεοντιάδος γραφέντα καί ό'τι δέν 
παρεκινήθη νά γράψη ο,τι έγραψε υπό φόβου, μή τά όντως
ώραιότατον καί ύπο πάσαν έποψιν άριστον τής κ. Σ. Λεοντιά-
ι» » > ■ > ■ > >» .οος εργον επισκιαση τα οικονομικά του εγχμιριόια, και τα
εκ τής πωλήσεως τούτων προσδοκώμενα κέρδη έπαισθητώς 
έλαττώση, ή καί εις τόν περί βιβλίων διαγωνισμόν του υ
πουργείου προτιμηθή τών ίδικών του, τούτου άλλως άπο- 
δεικνυομένου καί έκ τής σπουδής τού κ. Ξ. Ζυγουρα, όπως 
ούχί διά βιβλιοκρισίας, άλλά δΓ αοριστολογιών έπικρίνη τό 
έργον τής κ. Σαπφούς Λεοντιάδος

Ιΐροσκαλούμεν δε αυτόν όπως όνομάοη ήμΐν τούς οικονο
μολόγους τούς κατακρίναντας τό έργον τής κ Σ. Λεοντιάδος, 
άλλως δικαιούμεθα, φρονούμεν, νά συλλυπηθώμεν αυτόν έπί 
τή ύπερφιάλω ίδιοτελεία, ή'τις ώθησεν αυτόν εις όημοσιεύ- 
σεις άδικούσας αυτόν καί μ,όνον. Διότι τοσον γνωστή τ υ γ 
χάνει εις άπαντα τόν έλληνικάν κοσμον ή κ. Σαπφώ Λεον- 
τιά ς, ώστε το όνομ-α μόνον αυτής άρκεΐ ώς περιφανής σύστα- 
σις παντός πνευματικού προϊόντος αυτής, ως κα ί ό άξιότιμος 
διευθυντής τής Νέας Έφημερίδος καί ρέκτης τού καλού κ. 
Ίω . Καμπούρογλους έγραφε πρό ήμερών έν τή συναδέλφω 
Νέα Έφημερίδι, άγγέλλων πρώτος τήν έκδοσιν τής οικιακής 
αυτής οικονομίας.

ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΙΚΑΤΑΙ Ο ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 
ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Τά μικρά ιος καί άλλοτε είπομεν έχόυσι τήν φαντασίαν γό- 
υ.ον καί λίαν εύαίσθητον. Όφείλομ.εν δέ νά όμολογήσωμεν

ότι μεγάλως συντελούσιν εις ερεθισμόν καί στρεβλήν τής φαν 
νουσιν είς τήν έμπορικήν των λέσχην διαμένοντες μέχρις οί- _α, ία? αότών έξέγερσιν ή άπέραντος σειρά τών παραμυθολο- 
αςδήποτε ώρας, όπόθεν καί έπιστρέφοντες παραλαμβάνουσιν ¿ τινα τροφός ή καί υπηρέτρια προθύμως δ ιηγεί-
.αΰτάς. Έ ν τα ΐς λέσχαις ταύταις δίς τής έβδομάδος γ ίνετα ι 
διάλεξις καί άνάπτυξις διαφόρων θεμάτων σχετιζομένων πάν- 

, τοτε πρός τόν γυναικείον κύκλον, υπό λογίων Κυριών, έσθ’
: ότε δέ καί υπό καθηγητών πάνυ εύγενώς πρός τούτο προσ- 

φερομένων. ’Επίσης δίς τής έβδομ-άδος δίδονται μουσικαί 
συναυλίαι, τάς λοιπάς δέ εσπέρας έκάστη διέρχεται τήν

τα ι εις τά μικρά καί καθ’ ά οί δράκοντες, οί Άράπηδες, αί 
νεράιδαι σπουδαία διαδραματίζουσι πρόσωπα, παρουσιαζό- 
μενα πάντοτε έν τή καταλλήλω στιγμή, δτε μέν άνοίγοντα 
τήν γήν, δτε δέ τούς τοίχους καί άλλοτε κατερχόμενα διά 
τής στέγης.

Ύ π ό  τοιούτων ό μικρός κατεχόμενος έντυπώσεων, δέν
-έσπέοαν της ώς βούλεται. Σχηματίζονται όμιλοι, καθ’ ους είναι ποσώς παράδοξον έάν, ευρισκόμενος μόνος, φαντάζηται 
■ μία μέν άναγινώσκει, αί λοιπαί δέ άκροώνται έργαζόμεναι αυτού τόν φοβερόν έκείνον άράπην, δστις κατά τό παρα-
χειροτέχνημά τ ι, όπερ δέν άπαιτεΐ μεγάλην προσοχήν καί ^οθι κατεβρόχθισε τρία παιδάκια ώς αυτόν, καί ύπό φυσικού 
προσήλωσιν. Τοιαύτη λέσχη ή μάλλον Σύλλογος Κυριών ιδρυ- καταλαμβανόμενος φόβου αρχίζει νά φωνάζη ότι φοβείται μό- 
θήσεται καί παρ’ ήμΐν κατά τόν χειμώνα τούτον, έάν ο ά- νος καί νά άπαιτή , όπως ή μήτηρ ή άλλος τις μείνη παο’αύτώ,
ριθμός τών έγγραφησομένων Κυριοίν άνέλθη τουλάχιστον εις 

■ εκατόν. Μέλη τής Λέσχης ταύτης έγγράφονται παρ’ ήμΐν.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΖΥΓΟΥΡΑΣ.
*0 κ. Ξ. Ζύγουρας έπετέθη καθ’ ήμ-ών, διότι έν βιβλιο

κρισία τ ιν ί ήμών έξηνέγκομεν όρθάς καί δικαίας κρίσεις υπέρ 
; *ηής έσχάτως έκδοθείσης οικονομίας τής σοφής συνεργάτιδος 
ήμών καί γνωστής παντί τώ Έλληνικώ κόσμω κ. Σαπφούς 
Αεοντιάδοε.

Δέν πρέπει λοιπόν νά έπιπλήξωμεν αυτόν διά τό φυσικόν 
τούτο αίσθημα, άλλά τουναντίον νά προσπαυήσωμεν νά 
έ ξ α γ ά γ ω μ , ε ν  αυτό τής άπατης διά τής λογικής, προλαμ- 
βάνωμεν δέ καί διά παντός τρόπου καί έμποδίζωμεν τήν 
διήγησιν τών παοαμυθίων τούτων, άτινα τψσον κακά συνε
πάγονται διά τά μικρά αποτελέσματα. Πλήν τουτου ή κακή 
έπίσης συνήθεια τού νά έκωοβίζωσι τά μικρά έν τή βρε
φική αυτών έτ ι ήλικία, άπειλούσαι ότι θά τά  φάγτι ο άρά- 
πης ή ή γραία, η άγνοώ τίς άλλος, μεγάλως έρεθίζει τήν

Πριν η προβή είς συμβουλάς πρός τούς άλλους καί δή φ^ τασ ία ν  τών μικρών καί είς δειλίαν καί φόβους προδια- 
. . πρόςΈφημ.εοίδα συντασσομένην ύπό Κυριών, έχουσών τήν άξί I θέτει ταύτα.
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Τό κακόν δυστυχώς £έν περιορίζεται έως εόω, αλλα πολ- 
λάκις φοβερά συνεπάγονται 5ιά τόν ολον του μικρού βίον απο
τελέσματα. Α ιφνίδιο; φόβος προξεννιθεί; εις μικρόν ασθενούς 
καί άό'υνάτου κράσεως, ίυ να τα ι νά προκαλέσ'/ι σπου&αίαν νευ
ρικήν ίια τάραξιν , παλμούς καρδιακούς, συμφόρνισιν αίματος 
πολλάκις δέ καί παραφοοσύντ,ν. Κακώς νομίζουσιν, οτι έάν 
άφήση τις τό μικρόν μόνον θά παύση φοβούμενον, τουναντίον 
τούτοθά ΰποφέρν] καί εν τή μονώσει του ήφαντασίατου εργά
ζεται μετά καταπληκτικής ταχύτατος.ΙΙροσποιήθητε λοιπόν 
δτι αγνοείτε τούς φόβους τού μικρού, άλλά μένετε πάντοτε 
έν τω αύτώ δωματίω, δικαιολογούσα δ ι’άλλτ,ς τινός ενασχο- 
λήβεως τήν έκεΐ διαμονήν σας.

Μετά τήν έκ τού ύπνου δέ έξέγερσιν αυτού, λόγου γενο- 
μένου, ε ΐπετε δτι δέν έμένετε παρ’ αύτώ. Τέλος προσπαθή
σατε διά μικρών διηγήσεων νά παραστήσ/,τε αύτοϊς τό γε- 
λοΐον καί άνυπόστατον τών φανταστικών κακούργων καί (κο
ριών, χωρίς να φαίνησθε ύπαινιτομένν) αυτά.

’Αποφεύγετε πρός τούτοι; νά δεικνύητε τό έλάχιστον α ί
σθημα φόβου ενώπιον των, διότι τά μικρά πράττουσι καί λέ- 
γουσιν δ ,τι καί ή μήτνιρ των.Έ άν άστράπττ, ή βροντά ήκαται- 
γ ίς  έκρήγνοται,μή δειξνιτε τό ελάχιστόν σημεΐον φόβου ενώ
πιον τών τέκνων σας, άτινα θά καταλαμβάνωνται υπό γε
λοίου καί αδικαιολογήτου φόβου, οσάκις βροντά ή αστράπτει 
καί μετά τήν ένήλικίωσίν των έτι.

Μαριανηη Η.μοποϊλοτ.

Π Ο Ι Κ Ι Α Α
Στατιστική τού πληθυσμού τής γής καί τών διαφόρων έν 

αυτή θρησκευμάτων
Κάτοικοι όλης τής γής 
’Ορθόδοξοι 
Καθολικοί 
Διαμαρτυρόμενοι 
Μωαμεθανοί 
Βουδισταί 
Βραχμανισταί 
’Οπαδοί τού Κομφουκίου 
’ Ιουδαίοι,

Ώ στε 398 έκαιομμύρια ορθόδοξοι, καθολικοί >καί δια- 
μαρτυρύμενοι απέναντι ενός δισεκατομμυρίου καί 200  έκα- 
τομμυρίων ανθρώπων. Έ άν λοιπόν ύποτεθή δτι αί τρεις αύ- 
τα ι θρησκεΐαι παριστώσιν ιδία τήν αλήθειαν καί τά φώς,εξά
γει τις μ ετ’ απελπισίας δτι τά εννέα δέκατα τής σφαίρας 
είναι εΐσέτι τεθ

1,200 ,000,000
81 ,000 ,000

211 ,000 ,000
106 .000 ,000
201,000,000
348 .000 .000
175.000 .000  
84 ,000 ,000

7 ,000 ,000

όν εις το ομώνυμον πτηνόν.Έ πιστεύετο δέ οτι ενθυμούμενος; 
ούτος τά παθήματά του, φωνάζει πάντοτε πριν ή εξημέρωση 
προαναγγέλλων διά τών φωνών του τήν άφιξιν τής Ήούς.

*  *  
*

Ιαμμενα υπο το σκοτος. 
* *
*

Α ιατ ϊ  ό ά.Ιέ'/.τωρ ¡ρωγάζει π ρ ό  τ ϊ ,ς  τον ήΜου άτατοΛ ής .— 
Δέν θά πιστεύσητε ίσως, δτι κατά τάς μυθολογικάς παραδό- 
σειςό ’Αλέκτωρ ήτο άνθρωπος ονομαζόμενος Άλεκτρύων, προσ- 
κεκολημένος δέ εις τήν υπηρεσίαν τού θεούΆρεως, ό'στις ειχεν 
αναθέσει αύτώ τήν εντολήν νά άφυπνίζη αυτόν πρό τής άφί- 
ξεως τής θεάς Ήούς, τής έμφανιζομένης μόνον ολίγην ώραν 
πρό τής ανατολής τού ήλιου, καί ήν δ "Άρης ένοστιμεύετο.

Ό  δ υ σ τ υ χ ή ς ’ Αλεκτρύιυν μήάφυπνισθείς ήμέραν τινά εγκα ί
ρως έπέσυρε τήν όργήν τού *Αρεως, δστις καί μετέβαλεν αύ-

Αί ίχθυοπώλιδες τής άγοοάς τών Παρισίων (διότι έν Πα- 
ρισίοις, άντί τών άρειμανίων άγριοπαλικαράδων ψαράδων μας,, 
κομψαί ίχθυοπώλιδες έ/ουσιν άναλάβει τήν πώλησιν τών 
ιχθύων) έζήτησαν παρά τού Δημάρχου τήν άδειαν, δπως έπ ι- 
τραπή αύταΐς νά θέσωσι κιβώτιον έλεημοσύνης έπί τής εισό
δου τών ίχθυοπωλίων. Τό συναθροισθησόμενον ποσόν θέλει 
χρησιμεύει είς άνακούφισιν των άπωρφανισμένων οικογενειών 
τών διαφόρων άλιέων. Ιδού ίδέα εύγενής περιποιούσα τιμήν 
είς τάς άπλάς έκείνας γυναίκας, αϊτινες πρώτιστον καθήκον
ανθρώπινον άναγνωρίζουσι τό τής αλληλοβοήθειας.

*  *
¥

Ά ριεο ιχαν ιχη  ιδ ιό τροπος  ρεχΛάρ,α. Τό αγροτικόν κομη- 
τάτον τής Λακαβάνας έν Πανσυλβανία διωργάνουσεν αγρο
τικήν πανήγυριν, έν ή θελεΐ λάβει χώραν δημόσιος γάμος δύο 
νέων έρωτευθέντων έν τή προγενέστερα πανηγύρει. Το μυ
στήριον θέλει τελεσθή έν τώ μέσω τού αγρού τής πανηγύοεως 
έπί ώραιοτάτης και μεγαλαπρεπούς έξέδρας έπί τώ σκοπώ 
τούτω κατασκευασθείσης. Τά ονόμ,ατα τών μελλονύμφων 
είναι είσέτι άγνωστα είς δλην τήν μεγάλην περιφέρειαν τής . 
αγροτικής παντ.γυρεως.

Ή  νύμφη δέν θά άσχοληθή, βεβαίως είς κατασκευήν προι- 
κός, διότι τά  έγγραφέντα ήδη έν τώ καταλόγω τών διαφό
ρων μελών τού κομητάτου καί διοργανωτών τής πανηγύρευις 
προσενεχθησόμενα είς αυτήν πολυειδή καί διάφορα γαμήλια 
δώρα άνέρχονται είς ποσά δυνάμενα νά ίκανοποιήσωσι καί 
τάς δυσκολωτέρας αξιώσεις τής πλέον ίδιοτρόπου μελλονύμ
φου. Μέλος τ ι τού κομητάτου ήγόρασε διά τήν μελλόνυμφον 
ώραιοτάτην νυμφικήν έσθήτα μεθ’ όλων τών παραρτημάτων 
αξίας 200 δολλαρίων διάφοροι έκθέται προιοντων έν τή 
πανηγύρει ήγόρασαν ώραιότατον άμ,άξιον, άξιας 200 δολλα
ρίων, διά τόν μελλογέννητον διάδοχον τού ευτυχούς ζεύγους· 
άλλος πρακτικώτερος θά προσφέρω αυτή £ξ παμμεγέθη βα
ρέλια αλεύρου πρώτης ποιότητος, άλλος πλούσιον καί ώραιό
τατον τάπητα αιθούσης, φωτογράφος τις προσφέρει 2 δωδε
κάδας φωτογραφιών τών διασημοτέρων τού κόσμου έζοχοτη- 
των, άλλος 50 κοιλά γεωμήλων, άλλος λικνον αξίας 30 δοΑ" 
λαοίων, άλλος κιβώτιον πεοιφήμων οίνων άξίας 50 δολλα
ρίων, άλλος ήμίσειαν δωδεκάδα μεταξωτών άλεξιβροχιων, 
ξυλέμπορός τις προσφέρει αυτή 10,000 πόδας ξυλείας οίκο- 
δομησήμου, μουσικός τις προσφέρει αυτή διαφόρους μουσικάς 
συνθέσεις άξίας 30 δολαρίων, κατοπτροποιός προσφέρει κά- 
τοπτρον 35 δολλαρίων, άνθρακεύς προσφέρει αυτή 5 τόννους 
ανθράκων, άρ,αξοποιός ώραΐον δίτροχον άμάξιον άξίας 60 
δολλαρίων, κλιβανοποιός προσφέρει μαγειρεΐον τεχ_νιτόν άξίας 
40 δολλαρίων, υποδηματοπώλης άνά έξ ζεύγη υποδημάτων 
πρός τε τόν γαμβρόν καί τήν νύμφην, άδαμαντοπώλης πολύ
τιμον δακτύλιον, έμπορός τις οιραίαν θήκην έμπεριέχ^ουσαν 
παν χρειώδες είς κυρίαν, άξίας 35 δολλαρίων, άλλός τ ις  
πάντα τοΓχρειώδη τού μαγειρείου κτλ . ζ’Ιδού γάμος άρχό- 
μένος υπό λίαν αισίους οιωνούς.
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Ai σ π ο ν ά α ιό τ ε ρ α ι  à r ax aÂ v fz i ç  άπ ο  τον 1500 ρι· χ .  ¡ιέ·  
y j ) i  τ o v l8 8 0 . ' ï l  διάμετρος τού μεγάλουμεσημβοινού κατά τό 
1528. 'Η  σχεδιαγοάφησις τών ναυτικών χαρτών (υπό Μερ- 
■κάτορος,) κατά το 1594. Ή ζάκχαρις τών κοκκινογουλίων 
(υπό Oliviers de Serres) κατά το 1605. Oí λογάριθμοι, 
(υπό Guste de Byrge) κατά τό 1605- Ή κυκλοφορία τού 
αίματος (υπό τού ”Αρκεϋ) κατά τό 1608. Τό τηλεσκόπειον 
κατά τό 1609. 'Ο αστρονομικός όοισαός τού Κεπλέρου κατά, 
τό 1610. Τά δίοπτρα καμπύλης έπιφανείας κατά τό 1611. 
Τό μικροσκοπίαν καί τά θερμόμετρον, κατά τό 1621. Ή 
διάθλασις τών άκτίνων κατά τό 1620. Το βαρόμετρον κατά 
-ό 1626· Τό υδραυλικόν πιεστήριον, κατά τό 1639. Ή 
αεραντλία, κατά τό 1654. Ή θεωρία τού κεντροβαρούς τής 
γής (υπό Νεύτωνος) κατά τό 1666. Τό σπειροειδές ελατή- 
. ριον τού ιορολογίου, κατά τό 1674. Ή  ταχύτης τού φιάτός 
κατά τό 1675. 'Η  γυψοπλαστική, κατά τό 1740. Τό άλε- 
ξικέραυνον, (υπό Φοαγκλίνου) κατρι τό 1757. Το άερόστα- 
τον (υπό τών άδελφών Μογγαλφιέ) κατά τό 1783. Ό ζωι- 

. κός μαγνητισμός (υπό Βόλτα) κατά τό 1783. Τά πανορά
ματα, κατά τό 1790. 'Ο έναέριος τηλέγραφος κατά τό 
1792. Ό  γαλβανισμός, κατά τό 1798. 'Ο δαμαλισμός 
κατά τό 1800.

 ---------■ » 1Ι3ΒΓ» * II--------------- -
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

Ε Λ Λ Α Σ .— Τήν παρελθούσαν Τετάρτην έπανέκαμψεν έκ τού άνά 
τήν Ευρώπην ταξειδίου της ή βασιλική οικογένεια. Α ί Ά θ ή να ι άμα  
τή άφίξει τοΰ σεπτού βασιλικού ζεύγους ήλλαξάν πως οψ ιν’ ζωηρό- 
τή ς  καί κίνησις μεγαλητέρα καίτοι κακοκαιρία παρατεταμένη Ιπε- 
κράτησε καθ’ δλον το μεταξύ χρονικόν διάστημα. 'Η πρωινή μουσική 
κατακυλίζει καί πάλιν τήν άκοήν τών θαμώνων τής πλατε ίας τοΰ 
συντάγματος, ώς καί ή όλονέν αυςάνουσα τής τε βασιλίσσης καί 
ήγεμονίδος καλλονή θέλγει καί μαγεύει τούς καί τάς ταπεινός αύ-  
τών ύπηκό^υς.

ΓΑΛ  ΑΙΑ. —  'Ο Ακαδημαϊκός κ. Κ,ουβιλλιέ Φλερυ άπεβίωσεν. 
Ό  πρόεδρος κ. Γρεβύ έπανήλθεν είς Παρισίους.

Α Γ Γ Λ ΙΑ . — Συλλαλητήρια τών άέργων διωργανώθησαν εν Λον- 
•δίνω έν τή πλατε ία  Trafalgar. Οί άεργοι έπετέθησαν κατά τών άστυ-

30 Ε Π I Φ  Τ  Λ Λ I Σ

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
«Mol επιτρέπετε, μ ίαν στ.γμήν»,και διηυθυνθη μετα τούτο προς τον 

'Τραπεζίτην, κατέφερεν αύτώ  δύο ισχυρά κατα το πρόσωπον ραπίσματα  
και απαθής επανήλθε, εισήλθεν είς τήν άμαξαν τ·υ, λέγων προς τον 
ήνίογον έν ψυχρότατον «προχωρεί»,αφεις τον άτυχη  τραπεζίτην εν τω  
μέσω τού συνωθηθέντο; πλήθους, τρίβοντα τους εκ των γρονθώίοπημα
τών έξοιοηθέντας οφθαλμούς του κοί μορμυρίζοντα οτι εαν είναι ευκο- 
λον vi κλέπτγιτις τούς βαρόνους, δέν είναι εΰχάριστον καί να ξυλοοορτο- 
νηται παρ' αυτών.
• Πλήν τούτου έσχημάτισε τήν πεποίθησιν δτι οσάκις ό βαρόνος ήθε
λε συναντήσει αύτον θά έτήρει τήν ύπόσχεσίν του. Ιίαθησυχάσας δθεν 
τούς είς παρομοίας περιστάσεις πρρουσιαζομένους συνηγόρους έπανήλ- 
θεν οίκοι.

Σκεοθείς ώρίμως κ*ί ύπολογϊσας τάς συνέπειας τού έκάστοτε επανα- 
ληφθησομένου ύπο τού βαρόνου ξυλοκοπήματος, δ μάστρο-Δόγμαν άπε- 
φάσισε νά ύπάγη προς αύτον ζητών παρ' αυτού ταπεινότατα συγγνώ
μην καί επιστρέφων το ύπεήαϊρεθέν διά τόσον άτιμου τροπου ποσον 
τών 50,000 ·ρ. Κ α ί άμ' Ιπος, άμ ’ Ιργον. Ό  κ Αόγμαν έξήλθε διευ- 
♦υνόμενος εύ' ύ προς τήν οικίαν τού βαρόνου Μέρεϋ, όστις εδέχθη αυτόν 
ύπό περιεργίας κινούμενος.

Λοιπόν, Κύριε Λόγμαν, τω είπεν, είς τ ι οφείλω την τ ιμ ή ν  τής έπι- 
-σκέψεώς σα ; ;

Εΐσθε πσλύ σκληρός δι’ εμέ. κύριε βαρόνε, άλλα ελπίζω οτι δεν. . .

νομικών οργάνων. Κ ατά  τήν συμβασαν ρήξ.ν πολλοί τών άστυνομιτ 
κών έπληγώ θησαν.’ Ενισχυθείσης όμως τής άστυνομικής δυνάμεως, οί 
τ α ρ α ξ ίίι διεσκορπίσθησαν καί πολλοί αύτών συνκλήφθησαν. Μ εταξύ 
αύτών παρετηρήθησαν πολλοί Γερμανοί αναρχικοί.

Κ Ο Π Β ΓΧ ΛΠ Ι. -Λ έ γ ε τ α ι δτι ό Τσάρος θέλει μεταβή είς Γερ
μανίαν πρός έπίσκ·ψιν τού Οε'ου αύτού αύτοΧράτορος Γουλιέλμου.

   β3_«--- -
Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι  Π ΕΡΙΟΔΙΚΑ

Άγγέλλουσαι τήν ύπό τής μουσοτραφούς συνεργάτιδοςήμών κ. Μαριέτ· 
ταςΜπετσουπροσεχή εκδοσιν απάντων τών ποιημάτων αυτής, ύπό τόν 
τίτλον οΔάφναι κα:. Μύρτα», εχομεν πλήρη πεποίθησιν δτι π ϊσ α  φιλά- 
μουσος Έ λληνίς θέλει μεθ’ υπερηφάνειας σπεύσει νά έγγραφή συνδρο- 
μήτρια καί ς-ολίση τήν οικογενειακήν αυτής βιβλιοθήκην δι’εργου τιμών- 
τος το φΰλον μας, εν ω δυστυχώς τόσον σπανίζοοσιν έπί τού παρόντος 
τουλάχιστον αί συγ·/ραφεΓς*αί ποιήτριαι ώς έκ τής μικρας ένθαρρύνσεως, 
ης μέχρι σήμερον έτυχον έν τή  κοινωνία ήμών. ’Α λλά τό Ιργον τής  
Κας Μ. Μπέτσου είναι άςιον ύποστηρίξεως ού μόνον ώς Ιργον Έ λλη- 
νιδος χαλλιτέχνιδος, άλλά καί ώς Ιργον καλής καί φιλοστόργου μη- 
τρός, σκοπούσης διά τής ευτελούς έκ τούτου υλικής άπολαυής νά άπο- 
στειλη τόν προσφιλή αυτής υιόν, τόν γνωστόν εις τό ’Αθηναϊκόν κοινόν 
επι εκτακτω μουσική ίδιυφυία, τόν συνθέσαντα μέχρι σήμεοον πλεί- 
στα μουσικά τεμάχια  χαίτοι στοιχειώδους μόλις μουσικής μορφώσεως 
τυχόντα,τόν μέλλοντα βεβαίως νά διαπρέψη ήμέραν τινά  έν τή  χορεία, 
τών συγχρόνων καλλιτεχνικών έςοχοτήτων,ϊνα άπος-είλη,λέγομεν, αυτόν 
εις Ευρώπην πρός τελειοποίησιν αύχοΰ. ’Απέναντι λοιπόν τής ίερότητος 
τού ύψηλοϋ σκοπού τής ευγενούς δεσποίνης, θεωρούμεν περιττήν πάσαν 
ΰπερ τού έργου αυτής σύστασιν. Μετ’ εΰχαριστήσεως δέ άναλαμβάνο- 
μεν και παρ' ημ ιν την εγγραφήν συνδοομητριών, όριζομένης τής τ ι 
μής έκαστου αντιτύπου, άπαρτισθησομένου έκ 15 τυπ. »ύλλων, διά μεν 
τό εσωτερικόν δρ. 3, διά δέ τό εξωτερικόν δρ. 3 1 2 .

Ελληνικη Βιβλιοθήκη. Ύ πό τού εκδότου κ. Γουλιέλμου Μπάρτ 
ηρξατο ή εκοοσις διαφόρων έργων εκ τών υ.άλλον άξιαναγνώστων τής  
τε καθ’ ήμάς καί τής ξένης φιλολογίας ύπό τόν τίτλον «Ε λληνική  
βιβλιοθηκνι». Κ ατά  τήν σχετικήν αγγελίαν σκοπός τής έπιχειρήσεως 
ταύτης είναι να γνωρίση είς τό 'Ελληνικόν κοινόν τά  άριστα τών άρ- 
χα ίω ηκα ί νεωτέρων έργων, νά έπιδράση δέ έπί τής καλλιαισθησίας διά 
τής διαδόσεως καθαρών εθνικών έργων, ταΰτα  δέ πάντα δΓ ύπερβολι- 
κώς ευτελούς τιμής, καθιστώσης τήν άπόκτησιν αύτών προσιτήν είς 
πάντας. "Εκαστος τόιλος άντί 60 μόνον λεπτ. Τό πρώτον έκδοθέν !ρ- 
γον είναι ό «Θάνος Βλέκας» μυθιστόρημα οημοσιευθέν πρό δεκάδων

Ώ  ! εδώ δέν Ιχετε νά φοβηθήτε τίποτε.
Ναι, άλλά έπί τέλους τ ί σκοπούς Ιχετε, κύριε βαρόνε.
Σκέπτομαι, ώς τάς ειπον, νά πλ.ηρόνωμαι όσάκις ο ίς  απαντώ, τούς 

τόκους τών χρημάτων, α μοί έκλέψατε, διά ξυλοκοπημάτων, άτινα βε
βαίως δέν θά έλ,αττώσωσι ποτε τά κεοά/ αια.

Κ αί επιμένετε είς τήν απόφασιν σας ταύτην ;
“Ελαβον πλήν αυτής καί άλλην νεωτέραν νά σάς οονεύσω δηλ. 

μ ία ν ώραν πρό τής αυτοκτονίας μου.
Λοιπόν, κύριε βαρόνε, είπεν ουτος, υποχωρώ' «ά σάς αποδώσω τάς 

50 ,000  φρ σ ;ς .
Α υτή είναι λαμπρά ίδ ίσ , φίλε μου, κ ιίτο ι σάς έπήλ,θε ολίγον άργ* 

καί φαίνεται νά σάς στοιχίζη πολύ άκριβά.
Ό  κ Δόγμαν ανεστέναξε.
Ό  κ. Μ -peu μη ’υνάμενος να κρατήση τόν γέλωτα, τώ είπεν ; είναι 

λοιπόν τόσω λυπηρόν νά άποχωρίζηταί τις άπό 50 ,000  φρ. Ιστω καί 
εάν δέν τώ ανήκουσίν.

Είμαι οικογενειάρχης, είπεν ούτος, εχω τέκνον καί σύζυγον.
Μήπως άγαπούν καί οί άνθρωποι τής ίδικής σας ζύμης ;
Μετά τήν εργασίαν ερχεται καί ή άγάπη ή μάλλον ή ανάγκη τής 

διασκεδάσεως.
Κύριε Δόγμαν, λυπούμαι πολύ δΓ ο,τι συνέβη μεταξύ μ α ς . Εΐσθε 

τύπος ανθρώπου, ον ιαίχρις ώρας δέν είχον γνωρίσει. Μοί έπιστρέφετε 
μετά πόνου καί κατ’ ανάγκην τάς 50 ,000  φράγκα. Σάς διδω 10  
χρλιόφραγκα διά τήν διασχέδασιν ήν μοί παρέσχεν ό τρόπος σας τού 
σχέπτεσθαι. Υ π ά γ ετε . Προτπαθήσατε να γείνητε τίμιος άνθρωπος, 
άφοΰ εΐσθε τόσον δειλός καί άνανδρος. Κ αί έάν κατορθώσητε νά συν- 
διαλλαγήτε μετά τ ή ;  τιμιότητος καί λάβητε ποτε τήν ανάγκην μου 
είμαι είς τάς διαταγάς σας. . . .
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Ιτών ύττο τού κ. Π. Κ αλλιγα. Η ετήσια συνδρομή τού άξιου πασης υ- 
■ποιτηρίξεως έργου τούτου ανέρχεται εις 8ρ. 12 δ à το έσωτερικόν, <ρρ. 
ίέ  χρ. 12 δ.à το εξωτερικόν.

LA NOUVELLE REVUE 
23, B o u l e v a r d  P o i s s o n n i è r e ,  23

LIVRAISON DU 15  OCTOBRE 18 8 7 .  

so m m a ir e :
M Paul Bourget. Mensonges (cinquième partie ,. — G. G. Les 

Nouvelles lois m ilitaires Eugène Davis. Plaidoyer pour 1’ I r
lande. —  Henri Des Houx. Le Saint-Siège et 1’ Italie (fin). '—  
Benjamin Constant. Lettres inédites (fin;. Thiébault-Sisson. 
La Manufacture de Sèvres. — M Léopold Lacour. Revue du Théâ
tre . — m ad am e J u l i e t t e  ad am  Lettres sur la Politique extérieure. 
Raoul F rary. Chronique de Quinzaine. — La Bérangère. Lettre  
à une Mondaine. -  Georges Couanon. Chronique agricole. — Re
vue financière. — Bulletin bibliograhique. — Table.

Συνδοομηταί έγγράφονται εις το γραφεϊον μας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Προς τάς περί διαγωνισμού γραψάσας. Δεν δεχόμεθα πλέον. Την 

ίρχομένην εβδομάδα άρχόμεθα δημοσιεύουσαι. —  Κον Δ. Μ. Χίον. 
Σώμα άπεατάλη νέα συνδρομητρία. —  Κον Γ. Ε. Π. ςςανθην. Σώ
ματα  μ ετ ’ άποδείξεων άπεστάλησαν. — Κ αν Ρ. Α . Σ. 'Αθήνας. Έ ν  
τ φ  προσεχεΐ ιρύλλω σχετικήν συμβουλήν. —  Κον Κ . Γ" Γαλάζιον. 
Σώματα άπεστάλησαν Βραΐλαν, Ιπίσης και 19  άρ. Κ . — Κον Δ. Β. 
Κ ω νστάντζα . Ά π ε σ τά λ η . Κον Μ. Κ . Σπέτσας. ’Ενταύθα ύπάρχει 
βαφεΐον δί’ άτμοΰ’ δύνασίε άποστεϊλαι κ α τ ’ εύθεΐαν. —  Κ αν Μ. Γ. 
Κέρκυραν. Νεανις, άπουσιαζούσης τής μητρδς, δεν δέχεται ποτε έπ ι- 
σκέψεις πολδ δλιγώτερον Ιπισκέψεις νέων Κυρίων. — Κον X . Π. 
Κ εφαλληνίαν. ’Αποστείλατε συνδρομάς. — Κον Ν. Κ . Σουλινά. Κ α 
τάλογος συνδρομητών Ιλήιρθη. Σώματα μ ετ ’ αποοείξεων άποστελλον- 
τα ι. Μυρίας εύγνωμοσύνας. Ρράιρομεν. —  Κ αν Μ. Ρ. Κ ω νσταντινου- 
πολιν. ΟΤας δήποτε ηλικ ίας και άν είναι το βαπτιζομενον, ανάγκη  
δπως κατασκευασθή αύτώ λευκός ποδήρης χιτων, Κ αν Μ. Π. 
Ύ δ ρα ν. —  ’Εάν άνελαμβάνομεν τάς προμήθειας τών κ. κ. συνδρο- 
μητρίών μας, δέν θά μας έμενε καιρός νά γράιρωμεν, ά λ λ ’ ουτε να 
τρώγωμεν. — Κ α ν  Α- Κ . ’Οδησσόν. Χ ρήματα έλήφθησαν νεων συν-

Κ α ι δντως μετά  παρέλευσιν μόλις μηνός ó κ Δάγμαν ελαβεν ανάγ
κην τοΰ βαρόνου, προς δν προαηλθεν εν κκχη χαταστασει,εξησθενημε- 
νος, ώ /ρός και άπηλπισμένος.

Τί σά : σ υ μ β > ένε·. λοιπόν, τω εϊπ·;ν ό β,ρώνος μειδιών.
“Ω ! χ ύ .ιε  β7ράνε, μεγ,'λη δυστυχία. Σάς είχον εΐπει ότι έχω σύζυ

γον ώοαία - την έ ποιαν αγαπώ, Φαντααθήτε τ ι μοι συνέβη.
Ά πέθανεν ή σύζυγος σας ;
Ό χ ι,  άλλ' ειχον φίλον, προς δν είχον άπειρόν εμπιστοσύνην 

ΣεΤς, είπεν ό βαρόνος, έκπληττάμενος, είχετε φίλον 1 ! /αί ή εμ π ι
στοσύνη σας αύτη  ϊφθασε ποτε εις τό σημεύον νά τώ δανείσητε χρή
ματα

Mol οφείλει πλέον τών 15 ,000  φρ
Ό  φίλος σας δε ούτος είναι νέος, ώραΤος καί σάς επισκέπτεται συ

νεχώς. Σάς έ-ήρε λοιπόν τα χρήματά σας με την αδειάν σας και την 
γυναίκα σα; άνευ αδείας.

Άκριβ-'στατα
Με μόνην την διαφοράν δ τι ο άθλιος σάς έπέστρεψε την γυναίκα  

καί έκράτησε τα χρήματα.
Ν αι, άλλά τό πράγμα οέν περιωρ'σθη Ιδώ Είξευρετε πόσον είμαι 

συνδιαλλακτικός καί όμως έν τή  έξάψει μου έρράπισσα κατά πρόσω
πο ν τον άχρείον.

Εύγε, εύγε. κύριε Δόγμα·/. Ιδου ύμείς σήμερον ηρως τής τιμής. 

Ναι, άλλά δ φίλος μοί έστ.ιλε  τους μάρτυρας του.
Κ α ι σεί; ερχεσθε προς «μέ, ίνα σας χρησιμεύσω ώς τοιούτος* δέχο

μαι ευχαρίστως* θά φέρω δε καί ενα φίλον μου ώς δεύτερον ώστε σ τε ί
λατε εδώ αυτούς τούς αχρείους, όπως συνενοηθώμεν.

Τ ί δπλον θά έκλέξητε, κύριε βαρόνε.

δρομητριών* άναμένομεν βιογραφίας κλπ . —  Κ αν Θ. Π. Καλάμας*..
Το ώραιότερον και ύγιεινότερον διά την κόμην μικρών κορασίωνεΤνΟΜ  ̂
νά άφήνητε ταύτην ί ρ ιμμένην Ιπί τών ώμων χωρίς πλέκητε* 
τη ν  νύκτα πλέκετε ώς και την ί δικήν σας πολύ έλαφρά** μή 
μεταχειρίζεσθε σκουφέτας διά την νύκτα, άλλά λευκόν όίκτυον· —— 
Κ α ν  Μ. Δ. ΛιβόρνΟν. Έ λήφθησαν εύγνωμονούμεν. —~ Κ α ν Δ. Μ. 
Λονδΐνον. Έ άν θέλητε άποταθήτε κ α τ ’ εύθεΐαν* δέν δυνάμεθα νά- 
άναμιχθώμεν εις υπόθεσιν έκτος του κύκλου μας. —  Κ αν Α· Μ· 
Λυών. Ε λπ ίζω  δτι ή συσταθεΤσα άνταπεχρίθη προς τάς προσδοκίας, · 
σας. —  Κ α ν Ε. Π. Αυλώνα· Τδ πρόσωπον ήτο το αυτό ; εΤσθε εύ·*· 
χαριςτημένη Ικ τής θέσεως σας ; —  Κ αν Α· Γ. Θήβας. 'Όσον ό σίε
λος άιοθονος τόσον ή οδοντοφυΐα ^κολος καί άνευ πόνων* να ανησυ*- 
χήτε, Ιάν ό σίελος Ιλαττωθή. Κ ατασκευασατε σαλιάρες με λεπτήν« 

φόδραν Ικ φ λα νέλη ς .— Κον Π. Κ . Βυυκουρέστιον. ’Α παιτήσεις ύπο- 
δεικνυομένου υπέρογκοι* γράφομεν, Σώμα ολόκληρον άπεστάλη.
Κον Ε. Ο. ’Αλεξάνδρειαν. Φύλλα άπεστάλησαν διεύθυνσιν ((Σμύρνης^
— Κ αν A. X . Κ. ’Οδησσόν. ’Επιστολή Ιλήφθη* καθυστερήσαντα  
άπεστάλησαν. Εύγνωμονούμεν διά σύστασιν. Γράφομεν·

Σ Χ Μ Β Ο Τ Δ Η
’Εάν συμβή νά δειχθήτε ύπδ δηλητηριώδους εντόμου έστω και υπό 

κέντρου μελίστης, χύσατε άμέσως Ιπί τού φλογισθέντος μέρους στα
γόνας τ ίνάς άμμονίας, ή Ιπ ιτρ ίψατε διά πετροσέλινου (μαϊντανού) 
κοπανισμένου, ή Ιν ελλείψει τούτων βρέχετε τεμάχιον υφάσματος 
ο ι’ ελαίου καί λαυδάνου καί περιτυλίσσετε αυτό. ’Εάν άναπτυχθή*; 
φλύκτα ινα  τότε θέσατε κατάπλασμα Ικ γάλακτος, ψύχας άρτου καί 
χαιρεφύλλου.

ς τ ν τ α γ η
Κ ρ έα ς  ύπτόν. Λ αμβάνετε ενα μηρόν άρνίου* πλύνετε, άλατίζετε  

Θέτετε έντος χύτρας χαλκίνης μετά τριών μεγάλω ν κοχλιαρίων 
βουτύρου,τομάτας εις τεμάχ ια , ολίγου πιπέρεως καί θετετε επί π υ’ 
ρας κεκαλυμμένης διά τέφρας. ’Αφήνατε αύτο νά σ ιγοψηνηται 
μ ετά  δύο ώρας*δταν δηλ. είναι σχεδόν έτοιμον, αφαιρείτε τήν τέφραν  
αυξάνετε τήν πυράν >αΙ το περιστρέφετε ϊνα λαβη χρώμα. Συγχρό
νως ■ π ί άλλης κεκαλυμμένης τέφρας πυράς τοποθετείτε τιγανιον  
μέ βραστόν βούτυρον. Ιντος αυτού δέ ρίπτετε ολοκλήρους π ατάτας  
καθαρισμένας καί άλατισμένας. σκεπάζουσα το τηγανιον και περι- 
στρέφουσαι αύτάς άπο καιρού εις καιρόν. Έ ντος μ ιας και \ y2  ώρας: 
αύται κοκκινίζουσιν ώς ώραϊα βερύκοκα, Ινω η ψύχα αυτώ ν είναν 
μαλακή ώς σύκον. Δι* αυτών γαρνίρετε το ψητόν σας.

Μή άνησυχήτε, ©ίλε μου, θά έξέλθητε τής ύποθεσεως ταυτης λευ
κός ώς ή περιστερά.

XVII

Ό  κ. Μέρεϋ ήοχισε νά αίσθάνηται ποιάν τι να συμπάθειαν προς τον 
άνθρωπον αυτόν, οστις δέν εδίστασε νά φανή χλεπτης οιχειοποιουμ·- 
νος τάς 50,000  φρ . δειλός καταπ ίνω ν τό έν τή  όδω ξυλοκόπημα, μ«“ 
τανοών καί έπαναφέςων τά χρήματα, άνθρωπος μέ καρδιαν ξυλίζων 
τον διαφθορέα τής συζύγου του καί γενναίος αποφασιζων να μονομα- 
χήση. Πού θά ύπ άγητε, τω είπε, έξερχόμενος απο εδώ ;

Θά ιδω πελάτας μου τινάς-
Μήν έπιστρέψητε είς τόν οίκον σας, πρίν ή περάσητε απ' έδω. 0ot 

περιμένω τούς μάρτυρας τού Ιχθρούσας είς τας τρεις και υμάς εις τα£ 
πέντε ώρας.

Ό  Δόγμα ν έξήλθε
*Ίδωμεν τώρα καί τήν γυναίκα δεενοήθη b βαρόνος* αξίζει αρα τον 

κόπον όπω; ο σύζυγος φονεύση ή φονευθή δι αυτήν.
Κ α ί διηυθύνθη προς τήν οικίαν Δογμαν ανήγγειλαν αυτόν πρός τήν  

Κυρίαν, ήτις τόν παρεκάλεσε νά τεοιμεινη ολίγον.
Ό  κ Δογμαν ύπέθεσεν δτι άλλος Γσως έπισκέπτης άπησχόλει κατα  

τήν στιγυιήν έ κείνην τήν κ. Δόγμαν, αφήκε λοιπον επίτηδες ανοικτήν 
τήν θύραν, δΓ  ής είσήλθε >αί έτοποθετήθη απέναντι τής θύρας του 
έστίατορίου, ήν χατέτρωγε διά τών οφθαλμών

Μετ ολίγα δευτερόλεπτα τω έφάνη δτι ήκουεε ψιθυρισμούς, μεθ' ο 
καί θύρα άνοιχθεΓσα άφήκε διέξοδον είς άνδρα νέον,δστις εν αστραπ ια ία  
ταχύτητι διέβη τό έστιατόριον καί εςήλθεν.

(άκολουθεΓ)


