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L  χεαπόμενα  ή μ ιν  χ ε ιρόγραφ α  δημοσιευόμενα η μ η  δεν  επ ισ τρέφ οντα ι. ’Α νυπόγραφα κα ϊ μ η  δηΛοϋντα τη ν  δ ια μ ο νή ν  
της άποστε.ΙΛούσης δεν ε ίν α ι δεκτά . Πάσα άγγεΜ α άφορώσα εις τά ς Κ υρ ία ς  γ ίν ε τ α ι δεκτή.

Σϊ ΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύλλογοι Κυριών. — '0  κατ’ οΤκον βίος κατά κατά τήν κλαα ι- 
κήν έποχήν : 'Ελληνίοες γυναίκες (υπό κ. Λίκατνρίνης Λάμπρου).
Διατί έξηγέρθημεν κατά τΛ; βεβηλώσεων τών ναών. — II εύεργε- 
τικωτέρα Ο'αΟήκη τοΰ αίώνος (υπό κ. Μαρίας Α. Μαυρογοροάτου).
Τό ονειοόν μου. — Σχολή μαγειρικής. — Γυναικείος κόσμος (υπό  
κ. Μαρίας δί Γαρδέλη. — ‘ 0  κ. Κοκλέν. — Έοδομαδιαΐον δελτίον.— 
’Αλληλογραφία. — Βιβλία καί περιοδικά. — Σ υνταγή. — Γνστο- 
ποιήσεις. — Έ πιφυλλίς.

■ ΒΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Τ Η Σ  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  ΤΩΝ Κ Υ Ρ ΙΟ Ν
Κατ’ αύτάς έκδίδετοα τό ημερολόγιου τής ’  Ε φημ ε

ρίδας τών 14 υ ρ ιώ ν  δλως πρωτότυπον καί ίδιόρυθ- 
μον, προωρισμένον δέ μεγάλως να εύεργετηση πάσαν 
οικοδέσποιναν, σύζυγον καί μητέρα. Το ημερολογίου 
τοϋτο θά π ερ ιέχη :

Λ.'. Σειράν ολην καθημερινής καταστιχογραφίας 
των οικιακών δαπανών, έν ή πάσα οικοδέσποινα θα 
καταστρώνη τούς καθημερινούς, μηνιαίους καί ετη
σίους λογαριασμούς αυτής μετά πινάκων προϋπολο
γισμών καί άπολογισμών. Καθημερινήν συνταγήν 
μαγειρικής Ε λλη ν ικ ή ς  τε καί ξένης. Συμβουλήν 
πρακτικήν καί χρήσιμον τής ήμέρας. Οικιακήν ιατρ ι
κήν καί φαρμακολογίαν. Υγιεινήν, διατροφήν καί 
περιποίησιν τών βρεφών.

Β ’. Ε κλεκτά αποσπάσματα φιλολογικών έργων 
τών χ. χ. συνεργατίδων ήμών. Π ραγματείας περί φ ι
λοκαλίας, καθαριότητος, υγιεινής καί καλλονής του 
■προσώπου καί τοΰ σώματος. Περί τής τέχνης τοΰ ά- 
ρέσκειν. Περί διασκευής καί έπιπλώσεως οίκου. Έ π ι-  
θεώρηαιν τοΰ συρμοΰ, καί παντός όπερ άνάγεται είς 
τήν εξωτερικήν καί έσωτερικήν ένδυμασίαν τής γυ -  
^αικός. Τρόπους τοΰ φέρεσθαι. ’Ανέκδοτα περί γυνα ι 
κών. Ευφυολογίας. Ε κλεκτά  ποιημάτια Κυριών.

Γ ’. Α γγελίας τών διαφόρων Παρθεναγωγείων τοΰ 
κράτους μετά περιληπτικής έκθέσεως τής χαταστα- 
σεως τοΰ κανονισμοΰ αυτών. Α γγελ ία ς διαφόρους ανα
γόμενος είς τόν κύκλον τών γυναικών.

ICA f » ut. * -γ---------
τετυπωμένον καί δεδεμένον τό ήμερολογιον τοΰτο τ ι-  
μάται, έν μέν τώ έσω τερ ικ ω  αντί μ ιά ς  μόνον Οραχμ. 
έν δέ τώ έξω τερ ικ ω  άντί ενός χρυσοΰ φρ.

Σ ννδρομητα ϊ ¿γγράφοντα ι π αρ  ή μ ιν  κα ι π α ρ  α π α σ ι 
το ΐς ά ντ ιπροσώ πο ις ήμών.

ΓΙαρακαλοΰνται αί έγγραφεϊσαι καί εγγραφησομεναι εν τω 
ήμερολογίω συνδρομήτοιαι νά άποστέλλωσι συγχρόνως τό αντί- 
τιμον, όπως εγκαίρως άποσταλή αυταΐς τοϋτο.

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  ΚΥΡΙΩΝ
Έν τω προηγουμένω ημών φύλλω άνηγγείλαμεν τόν σχη

ματισμόν έν Πάτραις Συλλόγου Κυριών, α ΐτινες εύγενή των 
έργασιών των έναρζιν ποιησαμ.εναι επεσκεφθησαν τας εκεισε 
φύλακας, ύπέρ τής βελτιώσεως τών οποίων δέν άμφιβάλλο- 
Λεν «τ ι θέλουσιν αύτοιι [Λερΐ[ΛνΥΐαε,<,.

Μ ετ’ ευχαριστήσεως χαιρετίζομεν τόν σχηματισμόν τοιού- 
των φιλανθρωπικών σωματείων άνα τάς δευτερευούσας -τής 
Ελλάδος πόλεις,άλγοϋσαι αληθώς επί τή παντελεϊ τής πρω- 
τευούσης έλλείψει καί ορφανία τοιούτων.'Υπάρχουσιν εύχ ήτ- 
σον καί εν Άθήναις σύλλογοι Κυριών είς τούτων τιτλοφο
ρείται ώς φιλεκπαιδευτικός, άγνωστα όμως τά δαπάναις καί 
έποπτεία τού Συλλόγου τούτου λειτουργούντα εκπαιδευτικά 
καταστήματα, ώς καί οί καρποί καί τό αποτέλεσμα τών έρ
γασιών του. Έτερον σωματείου Κυριών είναι το του Ερυ
θρού Σταυρού, τό προεζάρχον τού καταστήματος των άπο
ρων γυναικών, όπερ δύναται ίσως νά θεωρηθή αριστον βιομη
χανικόν κατάστημα, ήκιστα όμως άνταποκρινόμενον προς τόν 
αρχικόν αΰτοϋ φιλανθρωπικόν σκοπόν. Δυστυχώς αί Κυριαι 
τής πρωτευούσης, όλιγίστων έξαρουμένων, δέν ήδυνήθησαν 
μέχρι σήμερον νά έννοήσωσι καλώς τήν υψηλήν αυτών έν τή 
Ε λληνική  κοινωνία αποστολήν,δέν άντελήφθησαν ότι ο πυρην 
τού ελληνισμού είναι αί Ά θήναι καί ότι άναλόγως τής Λαμ-
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ψεω; καί θερρότητο; τού κέντρου τούτου αναζωογονούνται 
κα ί τά εν άπασι τοις τοϋ δτίζοντο; σηρ,είοι; περατούρενα 
άκρα αύτού.

Ά λλα  θά ρά ; παρχτηρήσωσιν, αί Κυρίαι των Αθηνών 
έποπτεύουσι τό νοσοκορεΐον του Εύαγγελισρού, τό ορφανο
τροφείου των θηλέων, τό έκθετοτροφεΐον καί αγνοώ τ ί άλλο. 
Δέν άρκεϊ ή έποπτεία καί ρόνη επί καταστηράτων, ών ή 
ίδρυσι; οφείλεται τοΐ; γενναίοι; καί φιλάνθρωποι; αίσθήρασι 
τή ; σεπτή; ήρ.ών άνάσσ/·,;, ή άλλων γενναίων δωρητών. 
Πανταχού χαίνουσι πληγαί, καταστάσαι χρόνιοι ώ ; έκ τή ; 
πολυκαιρία; καί αληθή ρώρον προσάπτουσαι τή εν τή όδώ 
τού πολιτισροΰ βαινούση κοινωνίιγ ήρών. 'Ρ ίψατε εν βλέρρ.α 
επ ί των άπειραρίθρων έπα ιτίδων, α ίτ ιν ε ; έν τή οκνηρία καί 
άραθία άνατραρεϊσαι, μετέρχονται άνερυθριάστω; τό εξευτε
λιστικόν τούτο έπάγγελρα , έκρεταλλευόρεναι πολλάκι; τήν 
αθωότητα των ρικρών τέκνων αυτών, άτινα έξαποστέλλου- 
σιν εί; επα ιτείαν, διαφθείρουσαι οΰτω καί έκθέτουσαι αυτά 
ε ΐ; πολυειδεΐ; κινδύνου;. ’Ίδετε την πληθύν τών άκροτηρια- 
σρένιον χωλών, τυφλών, κωφών, αναπήρων, ο ιτινε; άνά παν 
βήρ,α παρουσιάζονται πρό τού διαβάτου, τά ; αναπηρία; α υ
τών επ ιδεικνύντε; καί τήν άη Ρ'αν καί οίκτον αυτού κινούν - 
τε ;. Τί πράττουσιν αί Κυρίαι ρ αςδ ιά  τήν πάσχουσαν ταύτην 
κα ί απόκληρον τή ; κοινωνία; ρα ; ρερίδα ;

Δίδουσιν ί'σω; τόν οβολόν των ε ΐ; τινας τούτων, ΰποθάλ- 
πουσαι πολλάκι; τήν οκνηρίαν, σπανίω ; δέ τήν άληθώ; έν
δειαν εύεργετούσαι· παραπονοΰνται συνεχέστερον κατά τόν 
αστυνομικών οργάνων, άτινα ούδερίαν λαρβάνουσι φροντίδα 
πεοι τή ; εκδιούξεω; τών επαιτών, ούδαρ,ώ; δ ι’ άρφοτέριον 
τών τρόπων τούτων εκτελο.'σαι τά υπό τή ; φιλανθρωπία; 
επιβαλλόμενα αύτα ΐ; καθήκοντα.

Έάν δρω; αΰται άπεριρούντο τά ; έν Ευρώπη) όροφύλου; 
ήρών, έάν έπόθουν νά συνδέσωσι τά  όνόρατά των ρέ ευγε- 
νεΐ; πράξεις, ηθελον λαοει ρετκξυ άλλων την πρωτοβουλίαν 
ιδρύσει»; φιλανθρωπικού καταστήρατο; όροίου πρό; τά έν 
Βερολίνο), Παρισίοι;, Λονδίνω, Πετρουτόλει, Βιέννη καί 
"λοιπαι; ρ.εγαλοπολεσι λειτουργούντα, καί έν οί; πά ; έπα ίτη ; 
αναπηρο; ευρίσκει εργασίαν, ανάλογου τή ; σωρατική; αυτού 
ικανοτητο;, προ; δέ πεοίθαλψιν, τροφήν υγιεινήν καί καθαράν, 
κατοικίαν,ιατρόν, φαρρ,ακα και πανθ οσα αναγκαιούσιν αύτώ.

Έ ν το ΐ; καταττήρασι τούτοι; διευθυνορένοι; υπό ειδικών 
διευθυντιυν και διευθυντρίων χοησιρ.οποιούνται άληθώ; πάντα 
εκείνα τά ατελή τή ; φύσει»; άποβοάσρατα, ήθικοποιούρενα 
δια τακτική ; θρησκευτική; διδασκαλία; καί βίου τακτικού 
κα ί κεκανονισρένου. Ο: τυφλοί πλέκοισι ψ ιάθα;, οί στεοού- 
ρενοι χειρών κινούσι διά τού ποδό; ρη/ανάς, δ ι’ ών διάφορα 
πραγρα .α κατασκευάζονται, οι χωλοί αφού διδαχθώσιν όλίγα 
γρα^ααατα. JtaTxytvoviai εφ ολγ(ν τ*/)ν γ]·7.ερ^ν εις gcvt¡.γρα- 
φήν δικαστικών έγγράφων ή άλλων χειρογράφων, οί κωφά
λαλοι έπεξεργάζονται τήν πληθύν έκείνην παντό ;Γεΐδου; Φυκ- 
τρών,καί άλλων σκευών χρησίρων, καί οΰτω έκαστο; τών άν- 
θρώπων'τούτων κερδίζει έντίρω ; καί άξιοπρεπώ; τόν άρτον 
του, παρίσταται δέ άνθρωπίνω; ρερορφωρενο;, καθαρό;, σε- 
ρνυνόρενο; έπί τή διά τή ; έργασία; έκπληρώσει τού καθή- 
κοντο; αυτού.

Τά καταστήματα ταύτα έσχηράτισαν περιουσία; διά τή;

έργασία; τών αναπήρων τούτων,ά;ύπέρ αυτών καί τών όροίων 
των διαθέτουσι.

Πλήν τών ανωτέρω πόσα άλλα καλά ήδύναντο νά προκύ- 
ψωσιν ή ράλλον πόσα κακά νά προληφθώσιν ΰπό τών συλλό- 
γονν τούτων, οιτινε; ήθελον άναπληριόσει τό ρέγα χάσρα,δπερ 
αι ανέκαθεν κυβερνήσει; άφήκαν χαΐνον, περιοοιζόρεναι ε ΐ; 
τήν αποκλειστικήν διεξαγωγήν τών πολιτικών υποθέσεων 
καί διαραχών ;

*Α ; έλπίσωρεν έν τούτοι; δτι τό καλόν παράδειγρα τή ; 
βασιλίσση; ήρών, προθύρω; υίοθετούση; πάσαν φιλάνθρωπον 
επιχείρησιν ¿); καί τών έν τα ΐ; έπαοχία ι; Κυριών, θέλει έπί 
τελου; άποσπάσει καί τά ; πλείστα ; τώ νΆ τθίδω ν Κυριών έκ 
τή ; άδρανεία;, ρεθ’ή; ρέχρι σήρερον προέβησαν ε ί;  πλήρωσιν 
τών φιλανθρωπικών αυτών καθηκόντων, άναρνήσει δέ αύτα ΐ;, 
κατά τά ; ήρέρα; ιδία ταύτα; δτι ΰπάρχουσι καί έδώ φ»λα- 
καί καί φυλακισρέναι,διαιτώαεναι έν σταύλοι;— περί τή ; κα- 
ταστάσεω; καί έγκαταλείψεω; τών όποιων έν τώ ΰπ ’ άρ. 26 
κυρίω ήρών άρθρω έξεθέσαρεν— δτι έπείγει ή ανάγκη νά 
αναδείξωσι τήν πρωτεύουσα·' ταύτην κέντρου φιλανθρωπία;, 
ή; τα ορια δυνανται νά έπεκταθώσι καί ε ι; σηρεΐα απώ
τα τα , εξυπηρετούντα πλήν τών φιλανθρωπικών καί έθνικού; 
έ’τ ι σκοπού;.

0  Κ Α Τ '  ΟΙ ΚΟΝ Β Ι 0 2  Κ Α Τ Α  T I 1 S  Κ Λ Α Σ Ι Κ Η Ν  ΕΠΟΧΗΝ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΣΕΣ

Πολλοί έκ τών περί τήν 'Ελληνικήν φιλολογίαν άσχολου- 
ρένων παρετήρησαν τήν παντελή έλλειψιν τύπων ρικρών κο- 
ρασίων παρά τοΐ; αρχαίοι; συγγραφεύσιν.

Ή  παρατήρησι; αΰτη είναι άληθεστάτη, διότι δπω; δια- 
τρέχων τ ι ;  τά ; όδού; τών Παρισίων έκπλήττετα ι δια τήν 
έν αύτα ΐ; παντελή έλλειψιν τών ρικρών τούτων οντων, οΰτω

, , , , V >καί άναγινώτκων του; αρχαίου; συγγράφει; αναγκαί,εται να 
αναφώνηση: καί πώ ; δέν ύπήρχον τότε κοράσια; ένώ τουναν
τίον πολλάκι; άπαντα τ ι ;  νά γίνητα ι λόγο; περί αορενων 
ράλι στα όσον άφορα εί; τήν άγωγήν αυτών ΰπό πνευρατικην 
τε καί σωρατικήν έ'ποψιν.

Φαίνεται λοιπόν δτι έλίγον έφρόντιζον οί άρχαΐοι Έ λλη- 
νε; διά τήν άνατροφήν τών τέκνων αυτών.

Είναι άρφίβολον αν ή ¿»ραία Ελένη, ή έλκύσασα τόν θαυ- 
ρασρόν πάντων διά τ ? ;  χάριτο; καί τή ; καλή; συρπεριφο- 
ρά; τη ;, έγνώριζε νά άναγινώσκη καί νά γράφη. Ήξεύρορεν 
έν τούτοι; Óτι ήτο καλή οικοδέσποινα, διότι ό Όρηρο; ανα
φέρει τήν χρυσήν αυτή; ηλακάτην καί τό άργυρούν τη ; κα
νίστρου πλήοε; πορφυρού ραλλίου, έτοίρου διά τόν ιστόν 
(έργαλείου).

Άφού λοιπόν οί άρχαΐοι συγγράφει; ούδεν αναφέρουν περί 
τή ; παιδική ; ηλ ικ ία ; τή ; ωραία; Ε λ ένη ;, οΰτε τή ; τών όρο
φύλων αυτή ;, είτε κατά τήν εποχήν έκείνην, ε ίτε έν ρεταγε- 
νεστέρα έποχή, οφείλορεν νά άρκεσθώρεν εί; όσα ούτοι διη
γούνται περί τού βίου, 8ν ώφειλε νά διάγη ή Έ λλη ν ί; ώ; 
παρθένο; καί ώ ; σύζυγο;, καί περί τών αρετών, α ίτ ιν ε ; ήζι- 
ούντο περισσότερα; τ ιρ ή ; έν τή Ελληνική έστία.
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Ή  σοφή τού οίκου διοίκησι; έθεωρεΐτο ρία τών ράλλον ί Καταφανή; λοιπόν ό λόγο;, δ ι’ 8ν αί γυναΐκε; έν τή έποχ
τιρωσών τήν γυναίκα άοετών, πλεϊσται δέ έξ αύτχν διέ- | έκείνη έζω» ζωήν τόσον περιωρισρένην, καί ρόνον κατ’ έχ-
πρεπον έν αΰτώ. Ή  καθημερινή έργασία ρ ιά ; οίκοδεσποίνη; τάκτου; πεοιστάσει; ώ : έν καιρώ πανηγύρεων > 
κατά τήν έποχήν έκείνην, καθ’ ήν έκάστη οικογένεια ήτο κών -ελετων, έξήρ/οντο καί άνεριγνύονιο ρε

θρησκευτι- 
ρετα τού άνδρι-

κατά ρέγα ρέρο; ιδιοσυντήρητο;, συνίστατο ε ί; τό νά γνεθη, I κού φύλου. Η ιστορία τή ; Ναυσικαα; είναι κατά πάσαν π ι-
ρέ τήν ηλακάτην, νά ΰφαίνη, εί; τόν ιστόν τά οορέρατα τή ; θανότητα ρυθ κή, αλλα ρ ετ ’ α .φαλεία ; δυνάρεθα νά εΐπω
οικογένεια; καί νά έπιτηρή τήν έργασίαν τών θεραπαινίδων ρ·£·ν °τ ι 'ά  ηθη και έθιρα τών Ελλήνων έξηκολούθ^υν τα
αύτή;. Τά δωράτια τών γυναικών τά καί γυναικωνΐτα ι κα- αότά ρέχρι τών άρχαίων ιστορικών χρόνων, καί οτι ήθελορεν

εΰρει ρεταξύ τών Σπαρτιατίδων πλείστα; νεάνιδα;, έχούσα;
αία Ναυσικάα.

λούρενα έκειντο πάντοτε ε ί; τό όπισθεν ρέρο; τή ; οικία ;
καί' ήσαν έντελώ; κεχωρισρένα έκ τού έρπροσθεν ρέρου;, εί; I τά αύτά αίσθήρατα καί φρονήρατα ώ; ή όοραία > 
τά όποιον ό οίκοδεσποτη; έδέχετο ξένου; ή είργάζετο ρόνο;. Ύπήρχεν δρω; άρκετή διαφορά ρ ε ’ αξύ τή ; ά 
Οί γυνα ικωνΐτα ι ούτοι ήσαν πέριξ τετραγώνου αυλή; έ/.τι- τών Σπαρτιατίδων καί τών Αθηναίων παρθένων. Αί Σπαρ_

ιένου ρετά θυρών καί παραθύρων έπί τή ; όδού, ε ί; δέ ρόνον τ ιά τ ιδ ε ; είχον πολύ ρεγαλειτέραν έλευθερίαν ή αί Α θηνα ίας

ανατροφής

βαενου
ω? ό'ρορο; δ ι’ού είσήρχετο ό οικοδεσπότη; έχρησίρευε καί διότι καί ε ί; τήν γυρναστικήν ήσκούντο, καί ε ί; δηροσίους
γενική έξοδο;. Έδώ έβλεπέ τ ι ;  τόν ιστόν δι’ ού ΰφαινον τ*  άγώνα; έτρεχον, καί έν γένει ήσαν ήναγκασρέναι νά άκολου-
ράλλινα καί βαρβακερά φορέματα ολοκλήρου τή ; οίκογενεία;, θώσι τακτικόν σύστηρα άσκήσεω;, όπερ είχε διοογανώσει ή
έδώ έδιδη σκέτο ή κόρη τό πρώτον, πώ ; νά διαχειρίζηται Κυβέρνησι;, ΐνα ρορφωση δυ ια τα ; καί ΰ γ ιε ΐ; γυναίκα;,
τήν ηλακάτην, καί έδώ τέλο; ήλεθον αί θεραπαινίδε; τόν διά Έ άν δ συρρό; κατά τήν έποχήν έκείνην εΐχεν εισαγάγει τά  
τόν καθηρερινόν άρτον τή ; οίκογενεία; άναγκαιούντα σίτον. στηθόδεσρα καί τά ; ΰψηλά; πτέρνα;, βεβαίω ; ήθελε καταρ·

Ά ν  καί ε ί; τό ρέσον έκάστη; αυλή; υπήρχε δεξαρενή γήσει αύτά ό νόμο;, διότι ό κύριο; σκοπό; τών νοροθετώ·
εί; ήν συνηθροίζετο τό βρόχιον ΰδωρ, έν τούτοι; ήναγκάζετο 
καθ’ έκάστην πρωίαν ή οικοδέσποινα νά πέρπη τά ; δούλα; 
αύτή;, όπω; φέρωσιν έκ τού πλησίον κειρένου φρέατο; τό πό- 
σιρον ΰδωρ, όπερ ρετέφερον έντό; ρεταλλίνων ή πηλίνων 
υδριών.

Τό δέ βρόχινου ρετεχειρίζοντο διά τά ; λο ιπά; οικιακά;

ήτο ή άπόκτησι; εύρούστων καί υγιών στρατιωτών, τούτο δέ 
κατορθούται ρόνον όταν καί αί ρητέρε; είναι ΰγ ιε ΐ; καί εΰρω- 
σται, καί οχι ασθενεί; καί άνα ρ ικα ί, ώ, είναι ένεκα τή ; 
παντελού; ελλείψει»; άσκήσεω;, αι πλεϊσται τών συγχρόνων.

Αί Ά θηναια ι δρω;, ό>; είπορεν άνωτέρω, έλάρβανον όλι·ς 
διάφορον άνατροφήν τή ; τών Σπαρτιατίδων· διότι ένώ έν Ά θή - 

άνάγκα;, πρό πάντων δέ διά τήν πλύσιν τών φορεράτων. I ναι; έθαύραζον τήν άνδρίαν καί σωρατικήν ριόρην ε ί; τόν
Πολλάκι; δρω; συνέβαινεν ή νά ρή εχωσιν άρκετόν ΰδωρ ή I άνδρα, έθεώρουν τήν σεμνότητα, τήν δειλίαν, τήν καλήν
νά είναι τόσον πολυρελή; ή οικογένεια, όίστε ήναγκάζοντο ! διοίκησΐν τού οίκου αύτή; καί τέλο ; τό καί κυριώτερον τήν
νά κορίζωσι δ ι’ άράξη; ε ί; τήν όχθην τού ποταροΰ τά ρυ- I τυφλήν πρό; τόν πατέρα καί σύζυγον ΰπακοήν, ώ ; τά ρόνα.

απαραίτητα διά τήν γυναίκα προτερήρατα.
Αί Ά θηναιαι εζων ζωήν περιωρισρένην καί ό>; θυγατέρες 

καί ώ ; σύζυγοι* διότι τα Αθηναϊκά έθιρα δέν έπέτρεπον 
αύτα ΐ; νά άσκώνται ε ί; τήν γυρναστικήν οΰτε νά έξέρχωνται 
πρό; πλύσιν ε ί; τά ; όχθα; τού ποταμού.

Έν Ά θήνα ι; ή γέννησί; θυγατρό; άνηγγέλλετο ε ί; τού; 
γείτονα ; διά δέσρ.η; ραλλίου, τό όποιον άνήρτων ε ί; τήν 
Ηραν τή ; οικία; τού νεογεννήτου εί; ενδειξιν τού προορισ · 
ρού τούρικρού τούτου όντο;· ένώ ή γέννησι; υιού άνηγγέλλετο 
δ,,ά στεφάνου έλα ία ;, σηραίνοντο; δτι αί Ά θήναι έπλούτι- 
σαν κατά ένα καλλιεργητήν διά τό έφορον αύτών έδαφο;.

('Έ πετα ι συνέχεια)
Έ ν  Μαγχβστρία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Λ αΜΠΡΟΤ.

παρά ένδύρατα καί έκεΐ ή οικοδέσποινα ή η ρεγαΛειτέρα αυ
τή; θυγάτηρ έπεστάτει τόν ΰπό τών θεραπαινίδων αύτή; κα- 
θαρισρόν τών ένδυράτων,

"Εφερον δέ πάντοτε ρεθ’ εαυτών, καί τροφά;, ώστε άφού 
έτελείωνον τήν πλύσιν καί ένώ έπερίρ,ενον νά ξηρανθώσι τά 
φορέρατα ΰπό τών καυστικών άκτίνων τού ήλιου, διεσκέδα- 
ζον παίζουσαι καί τρώγουσαι ΰπό τήν σκιάν τών πυκνών 
παρά τήν όχθην τού ποταρού δένδρων.

Τοιαύτην εικόνα παρέχει ήρΐν ό "Ορτρο; έν τή παρά τή 
Όδυσσεία άφηγήσει τή ; πρό; πλύσιν τών ένδυράτων έκστρα- 
τεία; τή ; βασιλόπαιδο; Ναυσικάα;. Ή  δέ έπ ί τή ; σκηνή; 
ερφάνισι; τού Όδυσσέω; καί ό τρόρο; τή ; Ναυσικάα; καί 
τών θεραπαινίδων αύτή; είναι άκριβή, άπόδειξι; τού κινδύ- 
νου,8ν διέτρεχον αί άπροστάτευτοι έν τή βαρβάρω έκείνη εποχή 
παρθένοι. Διότι καί ΰπό πειρατών ήδύναντο νά άπαχθώσι 
*«ί πωληθώσιν ώ ; ανδράποδα, καί τολμηροί νεανίαι ήδύ
ναντο νά άρπάσωσιν αύτά ;. Πλείστα δ’ δσα παραδείγρατα 
αναφέρουσιν οί άρχαΐοι συγγράφει; : ώ ; τό τή ; Ε λένη ; ή τ ι; 
απάγεται ΰπό τού Πάριδο;, τό τή ; Περσεφόνη; ή τ ι; ένώ 
ουλλέγει άνθη ρετά τών συντρόφων αύτή ; άναρπάζεται ΰπό

i

ΔΙΑΤΙ ΕΞΗΓΕΡΘΗΜΕΝ Κ Α Τ Α  ΤΗΣ

ΒΕΒΗΛΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΩΝ
Διότι είρεθα γυνα ΐκε; καί αίσθανόρεθα έπείγουσαν τήν

τού Πλούτωνο; καί πλείστα άλλα. Καί κατά πόσον σκληρά ανάγκην ποια; τινο; ζωογονήσει·»; τού θρησκευτικού αισθη-
Καθίστατο ») ζωή τής έν καιρώ πολέρου αίχραλωτισθείση; 1 ρατο;, τού όσηρεραι ραραινορ-αίνου καί επαπειλούντο; εντό;
Υ^ναικό;, άρκεΐ νά φέρωρεν ώ ; παράδειγρα τήν τύχην τή ; ολίγου όλοσχερώ; νά έκλειψη επ’ ολεθρω τή ; τε κοινωνία;
δυστυχούς Άνδροράχη;, ή τ ι; αναγκάζεται νά νυρφευθή τόν καί πολιτεία ;,
φονέα του <ιυζύγου καί τού τέκνου αύτή ;. Διότι αίσθανόρεθα τήν ήθικήν ΰποχρέωοιν \ά άκολουθή-
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ωμεν τό παράδειγμα τής γυναικός άπό των αρχαιότατων 
χρόνων μέχρι των ημερών ημών, η τις ώς πολύτιμον κιβωτόν 
παρέλαβε καί μετέδωκε τάς θρήσκευτικάς δοξασίας, έμ.μεί- 
νασα έν αύταίς μετ’ άκραδάντου πίστεως καί μεταδώσασα 
αύτάς μ.ετά παραδειγματικής ακρίβειας. Ό  μοχλός καί τό 
ό'ργανον πασών των θρησκειών υπήρξε πάντοτε ή γυνή, καί 
ό Κύριος ημών ’Ιησούς Χριστός πιστοποιών την αλήθειαν 
ταύτην διά γυναικός ήλθεν έν τώ κόσμω, καί εις γυναίκας 
τό πρώτον μ.ετά την άνάστασίν του ένειρανίσθη.

Εις ήυ,άς λοιπόν εναπόκειται να άναζωογονήσωμεν εις τά 
στήθη τών άνδρών καί τέκνων ημών τό αί'σθημ.α τής θρη
σκείας εκείνης, ήν ό δαιμόνιος νους του Σωκράτους, του προ
δρόμου τούτου του Χριστού, ένόησε καί ήν δ Χριστός οΰ- 
τος διά τών παθών αυτού ήγίασε καί ηΰλόγησε. Μ’ ό'λην 
δέ την παρ’ ήμΐν έπικρατήσασαν άθείαν, υπάρχει άοα γυνή 
δυναμένη νά καταμεμφθή ημών διά την έκδηλουμένην ταύ
την έπιθυμ.ίαν, ό'πως τό φΰλον μας χρησιμεύση καί σήμερον 
δ μοχλός δ διά τής θρησκείας άνυψών την έκάστοτε διά τής 
αθεΐας έκπίπτουσαν καί έκφαυλιζομ.ένην ανθρωπότητα ;

Δεν έννοούμεν βεβαίως νά άναλάβωμεν τό εργον τούτο μετά 
τού φανατικού εκείνου πείσματος τού μετατρέποντος την εί- 
λικρινεστέραν τών συζητήσεων εις εμπαθές ζήτημα,άλλ’ έπι- 
θυμούμεν νά δώσωμεν τοιαύτην ακριβώς εις τό γυναικεΐον 
πνεύμα ώθησιν, οΐα είναι αυτή αναγκαία διά την θρησκευτι
κήν τής παρούσης καί μ.ελλούσης γενεάς άνάπτυξιν.

Δεν κατερχόμεθα εις τόν εύγενή τούτον αγώνα, φέρουσαι 
άνά χείρας τήν παλαιάν καί νέαν διαθήκην, άλλ’ ούτε ψαλ- 
μούς καί υμνωδίας τονίζουσαΐ'δέν έπιχειρούμεν νά διδάξωμεν 
τήν θρησκείαν, διότι αΐσθανόμεθα τήν προς τούτο αδυναμίαν 
καί άναρμοδιότητά μας· θέλομεν άπλώς νά όπενθυμ-ίσωμεν, 
ότι υπάρχει αύτη καί ό'πάνευ αυτής στοργή, αγάπη, σέβας, 
φιλανθρωπία, δικαιοσύνη καί τέλος κοινωνία δεν δύναται νά
t / rυτταρςτ,.

Τό πνεύμα τής θρησκείας ημών είναι τόσον βαθύ, τόσον 
έξοχον, ώστε καί ελάχιστη τής άνθρωπότητος μερίς, εί 
κατώρθου νά έμβαθύνη, μελετήση καί ένστερνισθή τούτο, ήθε- 
λεν άναντιρρήτως επενέγκει μεγάλας τροποποιήσεις επ ί τού 
καθόύ,ου ηθικού καί φυσικού τού άνθρώπου βίου. Δυστυχώς 
περί άλλα τυρβάζομεν άνδρες τε καί γυναίκες, κραταιοί τε 
καί ασθενείς. Ού μήν δ’ αλλά καί τάς ατελείς έτι αύτάς περί 
θρησκείας ιδέας μας βαθμηδόν καί κα τ ’ ολίγον άπεσκορακί- 
σαμεν, άγαθαί δέ καί μακάριαι χαρακτηρίζονται αί έν αύ- 
ταΐς σήμερον έντρυφώσαι.

Καί ιδού νεαρά κόρη μ.ειδιά επί τα ΐς παρατηρήσεσιν, άς 
ή γραία μάμμη πο ιείτα ι αυτή διά τήν εντελή περιφρόνησή, 
ήν πρός τό θείον εκδηλοϊ αύτη· άλλ ’ αίφνης δυστύχημά τ ι 
επέρχεται· ή μήτηρ ασθενεί ή δ πατήρ αποθνήσκει, ή προσφι
λής άδελφός διατρέχει κίνδυνον, ή τό έδαφος κλονίζεται υπό 
σεισμού, ή πυρκαϊά νέμεται τήν παρακειμένων οικίαν καί ή 
νεαρά άθεος, ή προ μικρού έτ ι είρωνικώς μειδιώσα άνομολο- 
γ ε ΐ τήν πλάνην της,αναγνωρίζει τήν παντοδυναμίαν τού Θεού 
καί τούτου τήν βοήθειαν μετά δακρύων επ ικαλείτα ι : θ ε έ  
μου, λέγει,μ ετά  δακρύων, σώσόν μας,προστάτευσίν μας* καί 
μετά τήν δυστυχίαν αυτήν μόνον έν τή ιδέα τού Θεού, έν 
τή θρησκεία ευρίσκει άνακούφισιν καί παρηγοριάν. ’Ιδού ή

άναλλοίωτος τής θρησκείας δύναμις· ιδού τό άναφαίρετον 
έκεΐνο ένστικτον, καθ’ 8 ή άνθρωπίνη ατέλεια συγκρινομένη 
μετά τής θείας τελειότητος άναγνωρίζει τήν έν ταύτή υπε
ροχήν, ασθενής δέ καί συντετριμ,μένη υποκύπτει μετά 
δέους.

Άκολουθήσωμεν τήν γυναίκα έν τή συγχρόνω έποχή, τήν 
διεκδικούσαν έδρας πανεπιστημιακής, τήν έπιδιώκουσαν διά 
παντός μέσου και τρόπου τήν άνάπτυξιν καί προαγωγήν της, 
τήν δεσμά προλήψεων κατασυντρίψασαν καί θέλομ.εν ευρει 
αυτήν ταπεινήν καί γλυκείαν έν θεία έκστάσει προ τών πο- 
δών τού έσταυρωμένου.

’Ακολουθήσατε τήν δπερήφανον έπιστήμονα Ρωσσίδα εις 
τόν οικογενειακόν καί ιδιωτικόν αυτής βίον : είναι καλή χρι
στιανό, εκ τούτου δέ καλή σύζύγος καί καλή μήτηρ· δεν 
έπισκέπτεται τήν έκκλησίαν, ί'να επίδειξη τά τρίχαπτα καί 
τάς έσθήτάς της, άλλ’ ούτε, ΐνα τάς τών λοιπών έξελέγξη 
καί έκτιμήση. Οΰχί !_ζητεί μικράν τινα  γωνίαν έν αυτή, έπί 
τού γυμνού καί ψυχρού μαρμάρου γονυκλινής άφιεροΐ άπά- 
σας τάς σκέψεις, άπασαν τήν άγάπην, άπαν τά σέβας της 
πρός τόν Θεόν.’Ακολουθήσατε τήν’Αγγλωσαξωνίδα,τήν έπίση. 
ύπερήφανον, τήν δεινήν ταύτην άρχαιολόγον, τήν κα τ ’ έξοχήν 
πρακτικήν γυναίκα εις τόν ιδιωτικόν αυτής β ίονείνα ι ευσεβής 
καί φιλόθρησκος μέχρι φανατισμού. Τήν Κυριακήν άναγtvw- 
σκει τάς γραφάς καί ψάλλει ύμνους πρός τόν Θεόν, δν άπό 
καρδίας σέβεται καί άγαπα. ’Εξετάσατε τέλος τήν Γαλλίδα, 
ήτις πολίτευμα παρά μικρόν άνέτρεπε πρός υποστήοιξιν τού 
κλήρου· εξετάσατε τήν ’Ιταλίδα , Γερμανίδα, ’Ισπανίδα, καί 
θέλετε πεισθή, ό'τι μόνη ή νεωτέρα Έ λληνίς , ή έν πασι 
καρκινοβατούσα ούδένα ζήλον υπέρ τής θρησκείας έπεδεί- 
ξατο, άλλ’ ούτε τό πνεύμ.α αυτής κα τ’ έλάχιστόν έστω κα- 
τενόησε.

Τίς ό αίτιος τής καταστάσεως ταύτης δέν έπιχειρούμεν 
νά κρίνωμεν. Παρατηρούμεν μόνον ότι έάν ποθώμ,εν ποιάν τινα 
βελτίωσιν τής έν γένει ιδιωτικής καί κοινωνικής ημών κα
ταστάσεως, έάν τόν οικογενειακόν ημών βίον ποθώμεν νά 
έξαγνίσωμεν καί έξευγενίσωμ.εν, άνάγκη νά γνωρίζωμεν ότι 
άκρογωνιαίος λίθος έν πάσι τούτοις είναι ή θρησκεία, ήν ως 
άφετηρίαν λαμβάνουσαι θέλομεν καί ημείς άνέλθει έπ ί τού ση
μείου έκείνου τής προόδου, εύημερείας καί ηθικής καί πνευ
ματική ; ένυψώσεως τών λοιπών συγχρόνων ημών γυναικών.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ ΜΟΥ
(ΐίε συνέχειαν άριθ. 37)

’Εν τή σχολή ταύτη δέν υπάρχει βεβαίως πνευματική 
καταπόνησις εϊπεν ή διευθύντρια. Αί μαθήτριαι διδάσκονται 
διασκεδάζουσαι. Καί έάν παοευρεθήτε εις τάς μ,ηνιαίας θεα- 
τοικάς παραστάσεις, θά πεισθήτε, ότι τά κοράσιά μας μ*ν' 
θάνουσι πολλά πράγματα χωρίς νά κοπιάζωσι. Δέν ύποκεί* 
μεθα ό'θεν εις τήν πνευματικήν εκείνην καταπόνησιν, περί η? 
έσχάτως τόσος έγένετο λόγος, καί καθ’ ήν τό σώμα άτροφε1 
έλλείψει κινήσεως καί τό πνεύμα έξαντλήτα ι ώς έκ τη? 
υπερβολικής έντάσειος έπί άφηρημένων άντικειμένων.

Τήν Ιστορίαν παλαιάν τε καί σύγχρονον διδάσκονται * ι
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μαθήτριαι μας διά καταλλήλων θεατρικών παραστάσεων, εν 
αί; τα ιστορικά πρόσωπα δρώσι καί αί διάφοροι ίστοοικαι 
σκηναί ανελίσσονται. Εις τό ιστορικόν τούτο μέρος παρεμ
βάλλεται έπιτηδείως καί τό μάθημα τής γεωγραφίας καί 
τοπογραφίας μετά τών ηθών καί έθίμων τών διαφόρων λαών. 

_Αί μαθήτριαι διασκεδάζουσι, τέρπονται καί έκμανθάνουσιν 
άχόπως τήν Ίστοοίαν καί Γεωγραφίαν κάλλιον καί αυτών 
τών καθηγητών των. Ή  'Ιστορία, Γεωγραφία καί τοπογρα
φία, καταλλήλως διηρημένη, καί έν καταλληλοις διαλόγοις 
άναπτυσσομένη διδάσκεται μετ’ εύχαριστήσεως καί έντός Ιξ 
έτών παίζουσιν, ούτως είπεΐν, τά μαθήματα ταΰτα επ ί τών 
δακτύλων των. Πρακτικωτάτη έπίσης καί έν εΐδει διαλέξειυν 
καί συζητήσεων ή διδασκαλία τών λοιπών μαθημ-άτων.

Μεταβώμ.εν ήδη μοί εϊπεν ή διευθύντρια καί πρός τάς 
παιδαγωγούς μ.αθητρίας. Έ π ί τής έτέρας τών πλευρών τής 
αυλής προεξετείνοντο οί σταύλοι, έν οίς ¿ιραιόταται αγελά
δες παρεΐχον τό θρεπτικόν γάλα των εις διατροφήν τών μι- 

7 κρών. Εις τό βάθος δέ τού κήπου ί 
συνισταμένη έξ ενός ει’σωγείου κα 
*0 προθάλαμος ήν μικρός, ένώ αί νεάνιδες άφηνον τάς έμπρο 
σθέλας τών παραδόσεων, ΐνα περιβληθώσι τάς τών τροφών. 
Είσήλθοαεν τέλος εις τήν ισόγειον αίθουσαν καί θέαμα ά- 

■■■ πλούν καί συγκινητικόν προσέβαλε τούς οφθαλμούς μ.ας.
Νεάνιδες δεκαεξαέτιδες καί δεκαεπταέτιδες ήσχολούντο 

εις τάς μυρίας έκείνας μικράς φροντίδας, άς άπα ιτε ί ή δ ια - 
■' τήρησις καί άνάπτυξις τού μικρού καί λεπτοφυούς οντος οπερ 

ημέραν τινά έσται άν-'ρ ή γυνή.Αι μεν έξ αυτών έλουον τά μ ι
κρά, άλλαι ένέδυον, καί άλλαι προσέφερον αυτοΐς διά θήλα
στρων γάλα , όπερ άπό τούς σταύλους αγνοτατον έφερετο. 
Εις πάσαν δέ κίνησιν αυτών πλήρη χάριτος και γλυκυτητος, 
διέβλεπέτις τό ηθικόν ύψος καί κάλλος τού αληθούς τής γυ-

Κα. Βουσικώ. Ή  κηδεία αυτής έγένετο μετά μεγάλη; πομ.- 
πής, έξ απάντων δέ τών σημ.είων τής Γαλλίας άπεστάλησαν 
στέφανοι καί άντιπρόσωποι Ό μητάτων συνοδευσάντων τήν 
έκφοράν αυτής.

Πρός άπόδειξιν τού έμπορικού πνεύματος τής έκτάκτου 
δραστηριότητος ύρθοφροσύνης καί δικαιοσύνης τής γυναικός 
ταύτης άρκεί ή άπειρος περιουσία καί ό τρ·,πος καθ’ δν διέ
θεσε ταύτην.

Τήν προπαρελθοΰσαν Κυριακήν τρε ϊς  χ ι λ ι ά δ ε ς  διαχόσιο ι 
τ ρ ιά χ ο τ τ α  έ π τ α  ύπά.Μη.Ιοι τών άπεράντων αυτής κατστη- 
μάτων συνεκλήθησαν έν τή αιθούση τών συνεδριάσεων, όπως 
εις έπήκοον αυτών άναγνωσθή ή διαθήκη τής άποθανούσης, 
έχουσα ώς έξή; :

Ά φ ίνε ι εις πάντα υπάλληλον, ούτινος ή έν τοΐς καταστή- 
μασιν αυτής εργασία χρονολογείται άπό μιάς ημέρας μέχρι 

ριών έτών φρ. χρυσά 1000. ’Από τριών δέ έτών έ'ως εξ, φρ.
δέκα φ ρ . χ ρ υ σ ά  6 ,00 0 . Πας δ έ  

000 φρ.
Ιδία δέ έμερίμνησεν περί τών οικογενειαρχών υπαλλήλων 

αυτής πρός τά τέκνα τών όποιων άνάλογα έκληροδότησε 
ποσά. Τά σύνολον δέ τών ποσών τούτων άνέρχεται εις 16 
εκατομμύρια φράγκα.

ΙΙλήν τών άνωτέρω έκληροδότνσεν εις τήν εταιρίαν τών 
έμπορικών καταστημάτων κτήμα αυτής άξίας ενός έκατομ- 
μυρίου φρ. πρός ΐδρυσιν άσύλου άναπαύτεως καί άναρρώσεως 
έξ άσθενειών τών έμπορικών υπαλλήλων. Εις τόν ευεργετι
κόν σύλλογον τού Verjux ιδιαιτέρας πατρίδος αυτής 100 , 
000 φρ. Εις δύο ευεργετικά καταστήματα διαφόρων πόλεων 
άνά 50,000 φρ. Εις τούς χέονς ε ρ γ ά τα ς  τού ευεργετικού ά- 
δεΛψάτου τον άγ ιου  Νιχο.Ιά':υ 1 ,000 ,000 , Εις τάς υπό τόν 
τίτλον αχέα ΐ ο'ιν.ονόμοι» έργάτιδα; 500,000 φρ. Εις άλλην

. .ων ε.ς ιατρό^ήν ·ων μ. < 3 ,000  Ά πό  έξ έ'ως δέκα φρ. χρυσά 6 ,000 .
ίπου υψοϋτο μικρά οικοόομή , , , » , , - ι λ  r~ ~ ' ‘ I υπηρετών απο δεκαετίας και ανω κληρονομεί 1U,1
ί σειοάς άνωγείων δωματίων. ,ιΝ,' λ. , , > ' -' 1 ” Ίδ ια  δε ευ.εοκχνησεν περι των οικογενειαρχών υπι

ναικος προορισμού. ■ · · ■
Έν έκστάσει θεία, άφωνος καί άκίνητος έθεώμην τά ; νέας ε τα ιρ ία ν  εργατριών 5 0 0 ,0 0 0 . Εις διαφόρους συλλόγους ζο

έκείνας παρθένους- ναί, εΐπον καθ’ έαυτήν : Έ ν τη μητρότητι γράφων, γλυπτών, αρχιτεκτόνων, μουσικών, δραματουργών,
ευρίσκει τις τήν γυναίκα, έν αυτή δέ καί τήν τύχην τής αν- I εφευρετών βιομηχανων, τεχνιτών, καθηγητών, άπορων απο
Βρωπότητος. μάχων τής δημοσιογραφίας κ. ά. ποσόν άνερχόμενον ε ί; 600 ,

Αί νεάνιδες αύται έν τή δωρεάν καί οίκειοθελώς προσφερο- I QQ0 φρ. Πρός ΐδρυσιν δέ τριών πτωχοκομείων έν Λίλη,Ρουε-
μένη περιθάλψει τών μικρών τούτιυν πτωχών παίδων διδά- νγι καί Σχιαλόν καί Ροντεκωρός 3 ,24 5 ,00 0 . Πρός ΐδρυσιν
βκονταt συγχρόνως, ότι καθήκον έχουσι νά τείνωσι χείρα βοη- γεροντοκομ.είου γυναικών καί άσύλου απόρων νέων έργατριών
θείας πρός τήν πάσχουσαν άνθοωπότητα, μοί εΐπέν ή διευ· 6 0 0 ,0 0 0 . Πρός τόν υπουργόν τής καλλιτεχνίας διά τό
θύντρια. Ένώ δέ κατειλημμένη υπό άφάτου συγκινήσεως έξή- Μουσείον τού Λούβρου καί Λουξεμβούργου πέντε εικόνας άνεκ-
ταζον λεπτομερώς τά πρό τών οφθαλμών μου διαπραττο- I -αμητούς διασήμων ζωγράφων. Ε ί; τά Παρθεναγωγεία του
μενα, αίφνης υπηρέτρια είσελθοϋσα έντός τού δωματίου μου, τί|ξ ^ εγεώ χος  της τ ιμ ή ς ,  ολόκληρον προίκα άσπρορρούχων
μέ άπέσυοε τής γλυκείας εκείνης έκστάσεως. ΤΗτον όνειρον I  ̂ αργυρών σκευών. Εις τούς πτωχούς είκοσι διμερισμάτων
μόνον, οπτασία, ανεφώνησα ώργισμένη. Ά λ λα  άρα, τό ώραΐον τ ^ ν Παρισίων 200 ,000  φρ. Εις τόν'μ,έγαν Ριέβΐνον τών εν
τούτο όνειρον δέν δύναται νά πραγματοποιηθή ·} Αφού δεν I Παρισίοις Έβραίοιν 100 ,000 . Εις τον καθολικόν τής Γαλ·
■^αραχωρούσιν εις τήν Έ λληνίδα εύρύν έκπαιδεύσεως κύκλον, χ ;ας κλήρον 400,000 φρ. Καί εις τόν έν Γαλλία ορθόδοξον
Ας μορφώσωσι τουλάχιστον αυτήν καταλλήλως, όπως δυνηθή I 2 5 ,0 0 0 .
έπαξίως νά άνταποκριθή εις τόν υψηλόν αυτής ¿ος μητρός και I Τό υπόλοιπον τής περιουσίας αυτής αφκινούμενης τής δια

τεθείαης υπέρ τών φίλων καί συγγενών της η διάσημος και 
έξοχος αότη γυνή κληροδοτεί υπέρ ίδρύσεως μεγάλου έν Πα
ρισίοις νοσοκομείου.

διήγησιν παραμυθιού

έχπολιτιστρίας προορισμόν.

Η Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Ι Κ Ο Τ Ε Ρ Α  Δ Μ 0 Η Κ Η  Τ Ο Ϊ  ΑΙΩΝΟΣ Δέν vou.iζει τις ότι άκούει διήγησιν παραμυθιού τίνος τής
Κατ’ αύτάς άπεβίωσεν έν Παρισίοις ή διευθύντρια καί Χ αλιμάς, καθ’ ήν τά έκατομμύρ.α καί αί έκατοστύες χ ιλ ιά - 

ίδιοκτήτρια τού κολοσσιαίου καταστήματος Bon Marché I δες φράγκα σπείρονται ένθεν κάκείθεν, πάντοτε πρός απο-
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ρους άξιους συνδρομής ; Οίον καταπληκτικόν παρά^ειγρια 
παρίττατα ι ό ιά  τούς ισχυρούς τής γ·?,ς· σ άπλή αυτή γυνή, ή 
άπό έργατ-^ος προαχθεΐσα εις σηαεΐον διακεκριμένης κα'ι 
έξοχου προσωπικότατος, καί οιον ράπισμα i t à  τούς κατά 
τής δράσεως καί ενεργείας τής γυναικός καταφερομένους.

Πόσα ευρύστερνα στήθη άνδρών ουδεμίαν τί) πατρίδι προσ- 
ενεγκόντες βοήθειαν γέμ,ουσι παρασήμων, ένώ τοιαύται γυ
ναίκες αντί αμοιβής καί βραβείων φέρουσιν εν τοίς στήθεσιν 
αυτών την μεγάλην καί εΰγενή αυτών καρδίαν.

Oía πολύτιμα καί σπάνια άνθη θέλουσι καλύψει τόν τά
φον τής φίλανθρώπου ταύτης γυναικός, ήτις ώπλισμένη έν τώ 
βίω διά χαρακτήρος θελήσεως καί φιλεργίας άπαραμ.ίλλου, 
πρός δε καί αισθημάτων αγαθότητας καί εύσπλαγχνίας ύπερ- 
έβη έξ ίσου τού; διασημοτέρους έπιχ ειρηματίας ώς καί τούς 
διαπρεπεστάτους τής ανθρωπότητας εΰεργέτας.

Έπιθυμοϋσαι να εχωριεν τακτικόν πρόγραμμ.α καί οδηγόν 
τή ; διδασκαλίας τής μαγειρικής τέχνη ;, ήν, έλπίζομεν νά ί 
δωμεν εντός μικρού διδασκομένην έν τή παρ’ ήμιν προσεχώς 
συστηθησομέννι πρακτική σχολή, άπετάθημεν πρός τόν έν 
Laucaune τής ’Ελβετίας διευθυντήν τοιαύτης, όστις μετά 
πολλής τής προθυμίας καί έν λεπτομερεία άπήντησεν ήμϊν 
διά τής κάτωθι δημοσιευόμενης έπιστολής, ήν χάριν τών ά- 
ναγνωστριών ημών μ.ετεφοάσαμεν.

Σ Χ Ο Λ Η  ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
ΙΛΡΥΘΕΙΣΑ ΕΝ L A U S A N N E  ΚΑΤΑ ΤΟ 1880

νπ ο  τον χ. ’Αλβέρτου M a i J J ä p  καθηγητοϋ κα ι συγγραφέας  
της  π ρ α κ τ ικ ή ς  μ α γ ε ιρ ικ ή ς ,  τον θησαυρού τών έ σ τ ια το -  
ρ ίω ν ,  τον  θησαυρού τής ο ίχοδεσπο ίνης  χ. τ. Λ.

Π ρ ο ς  τή ν  χ . Κ α λ λ ιρ ό η ν  Π α ρ ρ έ ν
Εις ’Αθήνας.

Κάτοχος είμί τής έπιστολής υμών τής 5ης Νοεμβρίου, 
έν ή μοί ζητείτε πληροφορίας περί τής ύπό την διεύθυνσίν 
μου μαγειρικής τών νεανίδών σχολής. ’Ιδού, Κυρία μου, έν 
συνάψει τό πρόγραμμά μου. Ή  έκμάθησις τής μαγειρικής 
συνίσταται έξ είκοσι μ,αθημάτων, έκαστον δέ μάθημα συνί- 
ε τα τα : έξ ενός γεύματος,οπερ κατασκευάζεται καί μαγειρεύ 
εται ένώπιον τών μαθητριών. Τό γεύμ,α τούτο περιλαμβάνει: 
£ν ρόφ ημα . όνο ε ιδών κρέας , £ν χβ ρ τα ρ ιχ ό ν  καί έν γλύκισμα.

Ή  χρησιμοποίησις τών άπολειπομένων τού γεύματος 
τούτου έπιδιιόκεται καί έκτελεϊτα ι μέχρις έντελούς έξαντλή- 
σεως, εις τρόπον ώστε αί μαθήτριαι συνειθίζουσι νά χρησι* 
μοποιιυσι τά  περισσεύματα ταύτα ή διδάσκουσιν έν τούτω 
τήν μαγείρισσαν αυτών. Σύν τοΐ; έκ τούτων κατασκευάζο
με οις έδέσμασι, προστίθεται πάντοτε καί έν φαγητόν έζ 
ολοκλήρου τεμα/ίου κρέατος, διαφοροτρόπως έκάττοτε κατα- 
σκευαζομένου.

Άναλογως τού Ιριθμού τών μαθητριών, αΰται διαιρούνται 
είς τάς έξής κατηγορίας: τάς μ α γ ε ιρ ί τ σ α ς ,  τάς τής υπηρε 
σ ία ς  τής τ ρ α π έ ζ η ς ,  τάς τής χαθαρ ιότητος ,  καί τάς τών έδω -  
ό ιμοαποθηχών.

ί^ υ α ν ο φ ό ρ ο ε .— Αί μαγείριτσαι φέρουσι μικρόν λευκόν

κεκρύφαλον μέ εξαρτήματα έκ κυανών ταινιών καί κοσσύμ- 
βων. Είς αΰτάς ανατίθεται ή διατήρησις τών πυραύνων 
(φουρνέλων) ή προπαρασκευή τών έδεσμάτων καί τό βράσιμον 
αυτών. Μετά τό τέλος τής έργασίας των τακτοποιούσε τό 
όψοφυλάκιον.

Λ ε υ κ ο φ ό ρ ο ι .—  Ή  υπηρεσία τής τραπέζης περιλαμ
βάνει τό προσωπικόν, όπερ τακτοποιεί καί παρασκευάζει 
τήν τράπεζαν άναλ.όγως τού άριθμ.ού τών συνδαιτημόνων ς 
ήτοι αυτών τούτων τών μαθητριών καί όσων έκ τών γονέων 
ή συγγενών αυτών έπιθυμούσι νά παρασταθώσι καί συγγευ- 
ματίσωσι μετ’ αυτών. Αύται διανέμουσι καί προσφέρουσι τά 
φαγητά, τακτοποιούσε τά κοχλιάρια, τάς περόνας, τά μα
χαίρια καί τά ποτήρια.

Η ο δο χρ ο φ ό ρ ο ε.—Ή υπηρεσία τής καθαρ.ότητος πε
ριλαμβάνει τόν καθαρισμόν τού μαγειριού, τών πυραύων· 
(φουρνέλων), καί τήν καθαριότητα τού εστιατορίου.

Έ ρυΟ ροφόροε.—Ή υπηρεσία τής έδωδιμ.οαποθήκης: 
περιλαμβάνει τό πλύσιμον τών πινακίων, μαχαιροπηρούνων- 
καί κοχλιαρίων. Έκάστη τών μαθητριών υποβάλλεται εναλ
λάξ είς άπάσας τάς ανωτέρω κατηγορίας, είς τρόπον ώστε- 
αί μαθήτριαι έξοικειούνται είς άπάσας τάς έργασίας τού 
μαγειρείου καί τής τραπέζης.

Έκάστην πρωίαν αί μ.αγείρισσαι συνοδευόμεναι ύπό τού- 
καθηγη ού των μεταβαίνουσιν είς τήν αγοράν καί ιδίως 
παρά τώ κρεοπώλη, ένθα γ ίνετα ι άνάπτυξις τής ποιότη- 
τος τών κρεάτων καί τής χρήσεως έκάστου μέρους τού κρέα
τος, έθιζόμεναι ούτως είς κατάλληλον καί άνάλογον τούτου* 
έκλογήν.

Τέλος διδάσκονται αύται περί παντός πράγματος, οπερ· 
έχει σχέπν τινά πρός τό μ,αγειρεΐον, ώς καί τήν καταστι- 
χογραφίαν τών δαπανών, κτλ.

Δέξασθε, Κυρία μου, τήν διαβεβαίωσιν τής απείρου πρός: 
ύμάς ύπολήψεώς μου. Α λ β έ ρ τ ο ς  Μ α λ λ ι α ρ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
'Η λθε τέλος ή οειρά τής ίκανοποιήσεως τών ευτραφών γυ

ναικών, ας αληθώς άπήλπιζον αί έπ’ έσχάτων άπειλητικαί- 
τής t u r n u r e  διατάσεις. Ό  συρμ.ός λοιπόν, όστις τέλος ώ ί -  
αληθής πολιτικός διπλωμάτη; αλλάζει άπό ημέρας είς ημέ
ραν, ϊνα πασών τάς ορέξεις ίκανοποιή, ήλάττωσε καί πε- 
ριώρισε κατ’ αΰτάς τάς τού ανωνύμου τούτου είς τήν γλώσ- 
σάν μας έξαοτήματος διαστάσεις, καταστήσας αυτό μετριω— 
τατον, μέχρι? ού βαθμηί'όν είς τήν έντελή τούτου προβή 
κατάργησή. ’Αντί τούτου όμως είσήγαγε καί πάλιν πολυ
τελείς συνήθειας, ώς τάς έκ με τάξης έσθήτας, α ΐτινες επι 
Ttva χρόνον είχον σχεδόν λησμονηθή. Τά χρώματα τούτων,, 
ας μόνον ταΐς πλουσίαις συμβουλεύομεν, ποικίλουσιν άπδ- 
σισυροειδή έκ χρώματος άλώπεκος ( r e n a r d )  καί φαιού χ ρ υ -  
σαργυροειδούς. Atá τάς εσπερίδας τά νεκρά χρώματα άντι- 
παρήλθον ήδη, διαδεχόμενα ύπό τού πρασίνου τού ψιττακούΓ 
τού κυανού τής τρικυμιώδους θαλάσσης, τού ερυθρού καί κί
τρινου τού κολυβρίου καί τού ροδοχρόου ίβίς (πτηνού τής 
Αίγύπτου). Τά τών εσπερίδων φορέματα διά μέν τάς δε-
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■σποινίδας κατασκευάζονται ύπό τουλίου ή κρέπ, διά τάς ύ- 
πάνίρους ύπό βελούδου.
* Είναι περίεργοι οί κατά τό έτος τούτο τού συρμού διάκο
σμοι. Τά έπανωφόρια, π. χ. κοσμούνται ύπό πληθύος μικρών 
φυλακίων ποικιλόντων κατά σχήμ,α καί άτινα κοσμοΰσι διά 
αομβίων καί γαλονίων.

Διά τήν έπίπλωσιν δέ τών αιθουσών ή ’Ισπανική καί Σ ι
νική τέχνη χαίρει κατά τά έτος τούτο τά πρωτεία, ιδίως είς 
δοχεία, αγγεία καί στάρια y a k  Ο άπό ξύλου βαμβαί μετά 
χονδρών χρωμ.ατιστών. Ύφάσμ.ατα έπίπλων τελευταία θεω
ρούνται τά έκ Μαρόκο Τουρκίας, Αίγύπτου, Περσία;, ’ Ιν
διών, Κίνας καί ’ Ιαπωνίας προερχόμ.ενα. Πάντα ταύτα διά 
τά πολύ βαρέα βαλάντια. Καλή όμως καί τακτική ’Αθηναία 
οικοδέσποινα ανοίγει παλαιά τινα τής μάμ.υ.ης της ερμάρια 
ένθα διατηρούνται είς καλλίστην κατάστασιν ύφάσμ.ατα πα· 
λαιά με ανατολικά σχέδια, ατινα σήμερον χρησιμοποιεΐ.Έάν 
έν μόνον τεμάχιον εχη, δι’ οΰ αδυνατεί νά σκεπάση έπ ιπλα , 
ρίπτει τούτο επί τού κλειδοκύμβαλού, όπερ κατά τάς τού 
συρμού απαιτήσεις έπίσης καλύπτετα ι. Αί Τουρκικαί στοαί 

υείναι ύπέρποτε άλλοτε τού συρμού, κεντώμ,εναι έπί έρυθοών 
ή πολυχεόων ύφασμάτων διά χρυσών σειρητίων καί κέχρων 
(τρεμουτών). Ταύτα; τοποθετούσι έντά; τού πλαισίου τών 
■θυρών.

Ή Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Υ Σ  ΤΟ Υ  Π Ρ Ο Ε Α Ρ Ο Υ  ΤΗΣ Γ Α Λ Λ Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ
’Ιδιαίτερο; γραμμ.ατεύς τού νέου προέδρου τής γαλλικής 

δημοκρατίας είναι ή πολυμαθής καί εΰφιεστάτη σύζυγος αυ
τού κ. Καρνώ.

Ο  Κ ΚΟΚΛΕΝ
Ύπό καλλιτεχνικήν έποψιν ή έβδομάς αύτη ύπήρξεν 

•αληθώς μ.οναδική είς τά ελληνικά χρονικά. Ή  άφιξις τού

όιασήμου καλλιτέχνου τού αίώνος κυρίου Κοκλέν εδει νά 
χαρακτ/ρισθή, ύπό σύμπαντος τού ’Αθηναϊκού κο.νού ώς έκ 
τακτος εύνοια τύχη ;, ανάλογου δε τύχη ένθέρμου ύποδοχής 
καί ύποστηρίξεως ό έξοχος καλλιτέχνης. Δυτυχώ; δ ι’ ημάς 
αι εντυπώσεις τού άνδρό; ύπήρξαν πολλώ κατώτεραι τώ ν 
προσδοκιών του καί άπήλθεν ούτος έξ ’Αθηνών σχ ηκατίσας 
καί δ ικα ίω ; περί τών καλλιτεχνικών γνώσεων τού ’Αθηναϊ
κού κοινού παραπλησίαν ιδέαν τού ((οΰ π α ν τ ό ς  πΛείν ε ίς  Κ ό 
ρινθον·!).

Ό  κ. Κοκλέν κατόπιν τών δαφνών ας έδρεψε καί κατά 
την παρούσαν περιοδείαν του καί κατά προγενεστέρας τοι- 
αύτας, καθ’ άς έν Ρωσσία, ου; ένθυμούμεθα, δίς τής ημέρας 
παριστανεν ούτος ένώπιον ενθουσιώδους έκ. χιλιάδοον θεατών 
κοινού, λίαν δικαίως έχαρακτήρισε τό κοινόν μας, ους μή δυ- 
ναμ.ενον να εννοήση καί κρίνη καλλιτέχνας ον; αυτόν. Νομί- 
ζομεν ότι έχει δίκαιον, έχουσαι ΰπ’ οψει τούς πρός τήν 
κ. Αασσαλ προσινεχθεντας στεφάνου;.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ δελτιο ν
'Ελλάς — Κατά τήν έβδομ^£α τ αύτην πλεΤστα νομοσχέδια συνε- 

ζητήθησαν και έψηφίσθησαν έν οουλή, της άντιπολιτεύσεω ; σύσ
σωμου σχεδόν άπουσιασάσης

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Ζ. Λ. Κ. —όρον. Συνδρομαί έλήφθησαν ώς καί αντίτιμον αγ

γελίας μετά καταλόγου συνδρομητών. Μυρίας εύχαριστίας.-—Καν 
Σ. Α. Σ. Φ ιλιατ;ά . Έ λ ή ίθ η .— Κον ΑΙ. Π. Κ. Πάτρας. — Διδασκα- 
λισσα άγνο ιΐ τήν Α γ γλ ικ ή ν  — Κον Κ. Κ. Τεργέστην. Ε ύχαριστοΰ- 
μεν' σομμορφωθώμεν οδηγίας σας. — Κον 0  Λ Σμύρνην. Ελάβετε 
καθυστερήσαντα' ούήέν έπεστράφη ή μ ΐν .— Καν Μ. I’. Λεβαδείαν. 
Έλήφθησαν* εύχαριστοΰμεν.— Ά νά μ νησ ιν  Χίον. Φύλλα άπεστάλη- 
σαν' βιβλίσν τ ιμ δτκ ι δρ. 2 — Καν Κ. Λ. Χαλκίδα. Αί παρατηρήσεις 
είναι όρθόταται, άλλά. . . . τέλος άς μένη όπως έχ η .— Κον 4. ΓΙ. 
ΆΟηνας. Α π α ιτείτα ι προσοχή περί τήν έκλογήν των δώρων. Λη- 
μοσιεύσωμεν σχετικόν αρθρον. — Κον Λ. Β. Σουλινά. Έλήιρθησαν εύ-

Ε Π I Φ  Τ  A X  I Σ

I  ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Β Καί χ6ες τί είπεν ;
Μ ΚΙν ήλλαςε ποσώς γνώ μην.

Κα δεν υπάρχει θεραπεία διά τό κατηραμένον αυτό κακόν. 'Ια- 
Β ρ , έάν άπό της πρώτης ήμέρας, καθ’ ήν σάς συνεβουλεύθην εΤσθε 
-ολίγον ειλικρινέστερος, ήθέλετε έμποδίσει τό μέγα τοϋτο δυστύ- 
Χθμα, όιότι ούδαμώς έγώ ήθελον άποδεχθη τήν θυσίαν ταύτην τής 

.-"»μας. Ούχ ήττον σάς ευχαριστώ διά τήν σημερινήν σας ε ιλ ικρ ί
νειαν. 1[ή ε’ίπητε,παρακαλώ, τίποτε περί της έςηγήσεώ; μας ταύτης  
-πρός τήν Σοφίαν.
^  Αλλά τί σκοπεύετε νά πράξητε' ήρώτησεν ό κ. Βλαρύ, έκ-πλα- 
γτις επί τή ψυχραιμ ία  τοΟ κ. θεοδώρου.

» ¿  Μείνατε ήσυχος, ιατρέ, θά πράςω δ,τι ό ρείλει νάπράςη εΐς τίμιος  
άνθρωπος.

ιατρός άπεσύρθη’ Ό  δε κ. Θεόδωρος ήγέρθη, έγραψεν έκτενή 
.^'-ιατολην. ήν έθεσεν έντός τοΰ θυλακίου του, καί έζήτησε τήν 
Δοοίαν.
||9® Σοφία ήλθε πρός αύτόν μ ! τό μειδίαμα είς τά χείλη.

Σοφία. Χή εσπεν  ̂ 0ό τ·ς, άφοΰ επί τινας στιγμάς έθεώρησεν αύτήν 
=κ.στάσεως καί ευγνωμοσύνης, έχω νά σοί ομιλήσω  περί πραγ-

,μά τω ν σοβαρών.
—ί ακούω.
Αεν θέλω πλέον νά μείνω είς Παρισίους. θ ά  φύγωμεν.
Πότε ·

’ ’Απόψε.
Εχει καλώς' τήν έσπέραν ταύτην έσομαι έτοιμη.

Ηρ$>ε ; τό αποφασίζεις ; ά λ λ ’ αγνοείς δτι Οά ύπάγωμεν νά ζήσω- 
ξ ® ?  **·* εντελή έρημίαν, καί δτι δεν θά ίδωμεν ή δεχθώμεν έκεΐ ούτε 

Τή'1 μητέρα σου αύτήν ;

’Έστω. Ά λ λ ά  θά μοί επιτρέπετε τουλάχιστον νά τή  γράφω ;
Ναι. Είςεύρεις, Σοφία, διατί καταδικαζόμεθα είς τήν έρημον αύτήν  

ζωήν, Ό  ιατρός μοί έςεμυστηρεύθη τά πάντα' γνωρίζω δτι ε ΐυα ι 
προσβεβλημένο- ύπό τρομεράς άσθενεία;' αναγκάζομαι δθεν ιά  άπο- 
φύγω τήν κοινωνίαν, πριν ή αύτη μέ άποκληρώση. Αέν δύναααι 
δμως νά ζήσω εντελώς μόνος, oioxt έχω ανάγκην περιθάλψεω; καί 
περιποιήσεως' φοβούμαι τόν θάνατον άνευ περιποιήσεως, ώ ; φοοοϋ- 
μ ι νά ζηαω άνευ άφοσιώσεως' δεν έχω ή σε είς τόν κόσαον.

Σέ καταοικάζω ε ίι μ ίο ι επίπονον διότι ή άσθένειά μου. δύναται 
νά μέ φ'.νεύαη μετά εΐκοσιν έτη, ώς δύναται νά μέ οονεύση καί αύ- 
ριον. 'Ορκίζεσαι δτι δέν θά μέ εγκατάλειψης ;

Τό ορκίζομαι.
Ό κ Θεόδωρος έπνίγετο ύπό συγκινήσεως. Δέν θά όμιλήσης περί 

τ ή ι άναχωρήσεώς μας είς ούδένα.
Είς ούδένα.
Προσκάλεσον δμως είς τό πρόγευμα τόν θεΐόν μου καί τόν Μάς, 

'ίνα φάγωμεν διά τελευταίαν φοράν μ ετ’ αύτών. “Εχεις ήδη νά μοί 
ζητήσης χ^άριν τινά εις ανταλλαγήν τής θυσίας ήν ύπέρ έμοϋ κάμνεις.

Ναί' άφίνεις τήν έν τώ  ύπουργείω θέσιν σου. Ό  Μάς είνα ι π τω 
χός και δυστυχής' έχει πατέρα κ.αί αδελφήν νά διαθρίψη. Ζήτησον 
δπως ούτος προαχθή είς τήν θέσιν σου' ή πράςι; αύτη μοί φαίνεται 
εύγενής καί γενναία.

θ ά  γείνη, είπεν ούτος. Καί τώρα, Σοφία, μοί επιτρέπεις νά σέ 
έναγκαλισθώ' ό κ Θεόδωρος συγκρατών τά  δάκρυά του,είπεν, έναγ - 
καλιζόμενος τήν Σοφίαν : Είσαι άγια καί ό θεός θά »έ άφταμείψη· 
μετά τάς λέξεις δέ ταύτας έξήλθε.

Μετά τήν άναχώρησίν του ή Σοφία ήρχισε νά έτοιμάζη τά τοΰ 
ταςειδίου των, μεθ’ δ καί έγραψε πρός τόν θεΐόν της κα ί τόν Μάξ, 
νά έλθωσι νά προγευματίσωσι παρ' αύτή , υπήγε δέ καί άπεχαιρέ- 
τισε τήν Αίκατερίναν, ήν ίσως δέν θά έβλεπεν έν τώ  μέλλον τι.

'Ο κ Μέρε'ύ δέν άνέμεινε τήν πρόσκλησιν της ανεψιάς του, ά λλ ’ 
ανησυχών νά μάθη τάς συνέπειας τη ; νευρικής τοΰ άνεψιοΰ του 
έξάψεως τής προτεραίας, έσπ.υσεν ακριβώς να πληροφορηθή περ X



8 Ε Φ Η Μ λΡ ΙΣ  ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

γνω μονοΰμεν.— Καν Δ.Π.Κάϊρον .Ά π ο σ τε ίλα τε  τήν συνδρομήν τού ήμε- 
ρολογίου εις γραμματόσημα Γαλλικά..'II έιρημερ'ις δϊν είναι περιοδικόν 
συρμού,ούχ ήττον έν τ ψ  φ ύλλψ  τούτψ  ευρίσκετε σχετικάς οδηγίας.— 
Καν θ . Μ. Κεφαλληνίαν. Τ μ εΐς  ώς νεωτερα υποχωρήσατε ύποχρεό- 
νουσα ούτω καί τόν σύζυγόν σας, ού ή θέσις λίαν δυσάρεστος. — 
Καν Μ. Κ. Λιβόρνον. Εύγνίομονοϋμεν επί εϋμενεστάται; κρίσεσι. 
’Ελήφθησαν. έν Έ λλάδι ή έορτή τών θεοφανείων δ'εν πανηγυρίζεται 
μ ετ’ έπ ισημότητος, οΰτε έορτή βασιλέων καλείτα ι. Τό μικρόν δ ιά 
φορον δημοσιευθήσεται.

Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι  Π ΕΡΙΟΔΙΚΑ

L A  N O U V E L L E  R E V U E
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  DECEMBRE 18 8 7 .

s o m m a i r e :
M. Guy de Maupàssant. P ierre et Jean  (suite). — M. Pierre  

Loti. Un Bal à Yedddo. —  M. Tatistcheff. Paul 1er et Bonaparte. 
Etude historique d’ après des documents inédits (suité). —  M. 
Maurice Bouchor. Le Peuple de Dieu (poésie . — M. Georges Cla
iron. L ’ Oubli (suite). —  M. Tliiébault-Sisson. L ’ A rt Elégant : 
Prosper d’ Epinag. — M. Ad. Badin. Les Livres d ’ Etrennes. —  
Madame Ju liette  Adam. Lettres sur la Politique extérieure.— M. 
Raoul Frarg Chronique politique. — M. Couanon. Revue ag ri
cole. —  Chronique financière. — Bulletin bibliograqhique.— M. 
Vernon Lee. Mis. Brown (suite). Supplément litteeraire . 

Συνδρομηταί έγγράφονται εις τ'ο γραφεΓον μας.

ΣΥΝ ΤΑΓΉ
Ρ ό φ η μ α  τ ή ς  ώ ρ α ς .  — ’Εάν παρουασιασθή ανάγκη α ίφνη- 

δία ζωμού, ή κατασκευή του όποιου απ α ιτε ί συνήθως τρεΐς καί

τούτου καθ’ήν στιγμήν ένόμιζε τόν κ. Θεόδωρον εις τό γραφεΐόν του.
Εύρε τήν κ. Έαρος μόνην, ήτις κα ί διηγήθη αύτώ  τά καθ’ έ- 

καστα.
Πρέπει νά τελειώση ή κατάστασις αύτη , εΐπεν, οΰτος" άφετέ με 

νά ένεργήσω' ή γενναιότης έχει καί τά όριά της.
'Η Σοφία έπέστρεψεν, ά λ λ ’ ενώπιον του Μάς ούδέν έτόλμησεν 

ό θείος νά εΐπη.
Άνέμενον τόν κ. θεόΟωρον, άλλά παρά τήν συνήθειάν του δεν 

έφαίνετο. Ά νησόχουν σπουδαίως οί μέν έν άγνοια των διατρεξάντων, 
οΐ δέ έν γνώσει αυτών. Ή μίσεια παρήλθεν ώρα καί ό κ. Θεόδωρος 
δεν έφαίνετο. Τέλος ό κώόων έκρούσθη.

’ Ιδού αυτός, τέλος πάντων 1 ΕΤπεν ό βαρόνος.
'Γπηρέτης παρουσιάσθη, κομίζων πρός τήν Σοφίαν ογκώδη έπ ι-  

ατολήν.
'Ο χαρακτήρ του συζύγου μου, εΐπεν αύτη μετά συγκινήσεως, τ ί 

σημαίνει τούτο ; Καί τρέμουσα άπεσφράγισε τήν έπιστολήν.

XXIV

’ Ιδού τό περιεχόμενον τής συγκ ινητίκω τάτης ταύτης έπιστολής. 
«Μή μ ’ε άναμένης, Σ οφ ία ’ δέν θά σέ παραλάβω μετ’ έμοΰ εις τά 
ταξείδιον, όπερ μ ετ’ αγγελικής μακροθυμίας άπεδέχθης" δέν θά μέ 
έπανίδης ποτέ. ’ Εγώ αύτός θραύω τούς δεσμούς, ούς νόμοι ανθρώ
πινοι, συνένοχος τής άφοσιώσεώς σου καί τού έγωϊσμοΰ μου, μάς 
έκαμαν νά συνδέσωμεν.

Σοί ορκίζομαι ότι ουδέποτε έπραςα κακόν τ ι έκουσίως, όπως 
έπιτρέψω , "ίνα γυνή άξια πάσης ευτυχίας έν τώ  β ίψ  συμμερισθή τάς 
αγωνίας τής άδυνηράς ύπάρξεώς μου. Μήν άνησυχής έν τούτοις, 
δέν θά αύτοκτονήσω. Δέν θέλω νά κηλιδωθ^ καν τό παρελθόν σου 
διά τής άναμνήσεως έστω τής αυτοκτονίας μου. θ ά  ζήσω λοιπόν 
μακράν τού κόσμου, άγνωστος καί ξένος, θ α  περιμείνω έκεΤ ένθυ- 
μούμενος καί ευλογών τάς ευτυχείς ήμέρας, άς σοί οφείλω, μέχρις 
οΰ ·  θεός σέ έλευθερώση εντελώς άνακαλών με παρ’ α ύτφ .

τέσσαρας ώρας, ’ίνα έχητε τοιούτον έντός ήμισείας ώρας πράττετε  
ώς έξη ς : λαμβάνετε 100  δρ. βοίου κρέατος άνευ οστών κα ί^ πά-  
χους καί ΐσην ποσοτητα άρνίου ή μοσχαριού, κόπτετε αύτό εις μ ι
κρότατα τεμάχ ια , θέτετε έντός χύτρας καί αφήνετε έπί 20 λεπ τ-  
νά σιγοβράση, δταν τά ύδωρ άπορροφηθή σχεδόν" συγχρόνως θέτετε 
έν ιδιαιτέρα χύτρα έν μέγα ποτήριον ύδατος, όπερ αφού βράση χύ
νετε έντός τού βραζόμενου κρέατος. Ά φ ίνετε  έπί δυνατής πυράς έπί 
20 λεπ . κα ί ούτως έντος τρ ιώ ι τετάρτων τής ώρας, ζωμός δυνάμοά 
τικώ τατος καί γευστικώ τατος είναι έτοιμος.

ΣΓΜ ΒΟ ΥΑΗ
Τ ρ ό π ο ς  τ ο ύ  ε π α ν ο ρ θ ε ΐ ν  τ ή ν  κ α κ ή ν  γ ε ύ σ ι ν ( τ σ ά γ-  

γ ω μ α )  ή ά π ο φ ο ρ ά ν  τ ο ύ  β ο υ τ ύ ρ ο υ .  — Κτυπάτε το βού- 
τυρον έντός ύδατος, έν φ  ρίπτετε 3 0  σταγόνας χλορίου άσβεστο» 
δι’ έκάστην όκάν βουτύρου" άφού τά κτυπήσητε έπί πολλήν ώραν 
αφήνετε νά κατακαθίση μεθ’ 0 καί μεταφέρητε τό βούτυρον έντός 
άλλης λεκάνης, περιεχούσης καθαρόν ύδωρ" πλύνετε καλώς τό βού
τυρον, τά άποστδλάζετε, ρίπτετε ολίγον άλας καί θέτετε εις τό έπί 
τούτω  δοχεΐον.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
Κ .-  ΙνΛ· Ο Ι Κ Ο Ι Τ Ο ί ν Λ Ο Υ  

6 8 .  'Ο δ ό ς 'Ε ρμ-οΰ 6 8 .
Εις τά γνωστόν ’ Εμπορικόν Κ ατάστημα έκομίσθησαν εσχάτως 

διάιοορα ύφάσματα διά γυναικεία φορέματα ώς καί π ίλοι γυναικεΤοτ 
τού τελευταίου Συρμού.

Πρός τούτοι ς γνωστοποιούσι πρός τούς πολυπληθείς πελ,άτας των 
ότι ή μέχρι τούδε γνωστή έπί τών γυναικείων Πίλων Κα Κατίνα 
Κομνηνοΰ νΰν δέ Κατίνα Κ. Οικονόμου μετέφερε το έργοστάσιόν της 
εις τά Ιδιον έμπορικόν κατάστημα (κάτωθεν τού Αου έργοστασίοο 
της)" οί προσερχόμενοι θέλουσι μείνει λ ιαν ευχαριστημένοι άπό τ* 
τά δλως νέα ύφάσματα καί τήν εργασίαν.

'Γγίαινε, άγαπητή Σοφία, συγχώρησόν μοι, έάν άκουσίως μο» 
έπίκρανα ήμέρας τινάς τού νεαρού σου βίου, πεπεισμένη ότι ούδείς 
ποτέ σέ έλάτρευσε, σέ έσεβάσθη καί σέ εύλογεΐ ώς άγίαν,δσον έγώ.

’Έπραξα ό ,τι έπεθύμεις ύπέρ τού Μάς" είθε νά ζήση εύτυχής ό 
καλός αυτός νέος, ή μεγάλη αύτη ψ υχή , καί εύγενής καρδία" χαίρω  
διότι ή δυστυχία μου άποβαίνει τούλάχ ιστον εις αύτόν χρήσιμος.

Σέ έμπιστεύομαι καί σέ θέτω ύπά τήν προστασίαν τού θείου μοο. 
Μόνη ή άρετή σου δύναται νά σέ προφυλάξη κατά τών συκοφαν
τιώ ν, εις δς ή νέα ζωή σου σέ έκθέτει" ά λλ ’ ύπάρχουσι καί περι
στάσεις, καθ’ δς ά βραχίων τού άνδρός είναι άναγκαΐος εις τήν γυ
να ίκα .Ο  θείος μου λοιπόν δέν έχει τά  δικαίωμα νά άποθάνη πλέον, 
άφού επ ιβάλλεται α ύ ιψ  έκπλήρωσις μεγάλου καθήκοντος.

Κρατώ έκ τής μικράς μου περιουσίας ό ,τι μοί εΐναι άπολύτως 
άναγκαΐον διά τήν ύλικήν συντήρησίν μου, τά ύπόλοιπον σοί προ
σφέρω, ώς πιστοποιούσι τά έν τή  έπιστολή ταύτη  σχετικά έγγραφα, 
ούχί ώς δώρον, ά λ λ ’ επειδή γνωρίζω  ότι άπεστάλης εις τήν γην, 
"ίνα πράττης τό καλόν, σέ ύποβοηθώ όσον δύναμαι εις τήν έκπλή- 
ρωσιν τής άποστολής σου ταύτης.

«'Γγίαινε, προσφιλής κόρη, ζήτησον συγγνώμην έκ μέρους μου 
παρά τής μητρός σου, διά τάς λύπας, δς άκουσίως μου τή  πρού- 
ξένησα* έσο εύτυχής, ένώ έγώ θέλω χρησιμοποιεί τόν καιρόν, 0ν ό 
θεός διαθέτει διά τήν ά τυχή  ζωήν μου, "ίνα αξιωθώ τής έν τή μελ* 
λούση τούλάχιστον ζωή εύόαιμονία,».

Τήν άπλουστάτην ταύτην έπ ιστολήν, ήν ή Σοφία άναγινώσκουσα 
έβρεχε διά τών δακρύων της, συνώδευεν έγγραφος τα κ τ ικ ή  δωρεά 
άπάσης τής κινητής καί άκινήτου περιουσίας τού κ. θεοόωρο®, 
πλήν έτησίου εισοδήματος χ ιλ ίω ν φράγκω ν,ατινα έκράτει οι’ έσυτό*·

Ή Σοφία μετά τήν άνάγνωσιν μετεβίβασε δακρύουσα τήν επι
στολήν ταύτην πρός τήν μητέρα της.

(ακολουθεί).


