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ΑΙ ΓΥ Ν Α ΙΚ Ε Σ  ΕΝ ΤΗ ΕΑΛΗΝ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τ Ε Τ Ρ Α Κ Ο Σ ΙΑ Ι  Ε Ρ Γ Α Τ Ι Δ Ε Σ  Ε Ν  ΤΩ Ε Ρ Γ Ο Ι Τ Α Σ Ι Ω  Ρ Ε Τ Σ Ι Ν Α
Αί γυναίκες έν άπάσαις ταίς βιομηχάνοις πόλεσι σπου- 

δαΐον άποτελούσι παράγο.ντα ώ ; εκ τής έλευΟέρας συμμετο
χής αυτών ώς εργατικών έν ά'πασι τοΐς βιομηχανικοί; κατα- 
στήμασι. Καίτοι δέ υπό πολλών έγράφη μέχρι σήμερον δτι ή 
γυνή υστερεί του άνδρός κατά την ριόμην τού σώματος καί 

|τήν δύναμιν του πνεύματος καί ώ ; επιχείρημα τούτο έλήφθη 
•κατά τής προόδου καί βελτιιόσεως τής τύχης αυτής, ούχ 
ήττον άκωλύτως αύτη έν ταϊς έργατικαΐς τάξεσι συμμετέχει 
ϊΐς  πάσαν έπίπονον καί άντικειμένην εις την οργανικήν αυτής 
κατασκευήν έργασίαν, καί τούτο ιϊιό τt ή αμοιβή αυτής είναι 
κατώτερα τής τού άνδρός. *

Παρ’ ήμΐν ίσιος ολιγώτερον ή παρά τοΐς άλλοις λαοΐς ή 
γυνή από κοινού μετά τού άνδρός συνεισφέρει διά τής έργα- 
σίας αυτής εις την συντήρησιν τής οικογένειας, διότι ή 
βιομηχανία ευρίσκεται εισέτι ήκιστα διαδεδομένη έν Έ λ- 
λάδι. τυάσαν (¡ ί έμπορικήν έργασίαν άναγομένην εις τον κλά
ξον τής γυναικός οίκειοποιεϊται ί  άνήρ.Έν Πειραιεΐ ουχήττον 
-ή μάλλον βιομηχάνω πόλει τής Ελλάδος ή γυνή τού λαού, 
ή μικρά παιδίσκη εξασφαλίζει διά τής έν τοΐς βιομηχανικοί; 
καταστήμασιν έργασία; της τόν άρτον της.
, Τέλειον *'πωςδήποτε βιομηχανικόν κατάστημα παρέχον έρ
γασίαν εις μέγαν αριθμόν γυναικών είναι τό έργοστάσιον τής 

Κί/χλωστοποιίας καί υφαντικής τών αδελφών 'Ρ ετσ ίνα . Κτίριον 
απεραντον και καταλλήλως κατηρτισμένον φιλοξενεί καθ’ έ- 
κάστην υπό τήν στέγην αυτού οκτακόσια άτομα άνδρας καί 
γυναίκας, δ ι’ ιόν έκτελεΐτα ι ή τακτική τού βάμβακος έπε-

ξεργασία, είσαγομένου έν τώ καταστήματι έν τή, πρώτη αυ
τού άνεπεξεργάστω καταστάσει καί έξαγομένου έν εϊδει πο- 
λυειδών καί πολυχρώμων υφασμάτων.

Δεν προτιθέμεθα βεβαίως νά περιγράψωμεν λεπτομ,ερώς 
τήν διαίρεσιν καί λειτουργίαν τού έργοστασίου, άλλ’ ούτε 
να άπαριθμήσωμεν τά  καλά τά προκύπτοντα έκ τής άναπτύ- 
ξεως τής βιομηχανίας έν Έ λλάδ ι. Πάντα ταύτα έγράφησαν 
ήδη καί ό δίκαιος άπενεμήθη έπαινος τοίς ίδρυταίς τού 
ρηθέντος έργοστασίου, διά τήν ευεργετικήν αυτών δράσιν 
έπί τής προόδου τής 'Ελληνικής βιομηχανίας. Έ ν τώ πα- 
ρόντι θέλομεν άρκεσθή εις έξέλεγξιν τής έργασίας τής γυ- 
ναικός έν τώ έργοστασίω τούτιμ καί τής έκ τούτου προκυ- 
πτούσης αυτή ώφελείας ή βλάβης.

Τετρακόσιαι περίπου κατά τάςζητηθείσας πληροφορίας παρά 
τού κ. διευθυντού, οστις λίαν εύγενώς προσεφέρθηνα έπιτρέψη 
ήμΐν τήνέν τώ έργος·ασίω έπίσκεψιν καί δώση σχετικάς τινας 
πληροφορίας, τετρακόσιαι λέγομεν έργάτιδες πάσης ηλικίας, 
ήτοι άπό οκτώμ,έχρι τεσσαράκοντα ετών έογάζονται έν τε τώ 
κλωςηρίω καίύφαντηρίω τούτω.Καί έν μέν τώ κλωςηρίω αύται 
έογάζονται άπό κοινού μετά τών άνδρών, εις ούς είναι άνατε- 
θειμένη καί ή έπίβλεψις καί έπιστασία τών γυναικών. Ά -  
γοούμεν κατά πόσον ό συναγελασμός οΰτος άνδρών καί γυ 
ναικών συντελεί εις το κόσμιον τών ηθών τών τελευταίων 
τούτων. ’Άδηλον έπίσης δ ιατί ή έπιστασία είναι καθ’ όλα τά 
τμήματα άνατεθειμ,ένη εις άνδρας. Έννοούμεν τήν έπίβλεψιν 
τών μηχανικών διά τήν έργασίαν, άφού μηχανικοί γυναίκες 
δέν ΰπάρχουσιν, άλλά τήν τών έπιτραμμένων είδικώς τήν τά- 
ξιν καί ησυχίαν δέν έννοούμεν. Μή γυναίκες προκεχωρηκυίας 
ηλικίας δέν ήδύναντο κάλλιον νέων άνδρών νά έπιβλέπωσι 
τήν πληθύν έκείνων τών νεαρών κορασίων, άιφού;  ό>ς έλπίζο- 
μεν, οΰδεμία γ ίνετα ι χρήσις τής σωματικής τού άνδρός ρώ
μης προς διατήρησιν τής τάξεω ; ; Καί δέν ήθελεν έκ τούτου 
προκύπτει μεγαλειτέρα άσφάλεια διά τήν ηθικήν τών πτω 
χών τούτων καί υπό τής τύχης άδικηθεισών υπάρξεων ;

Καί πώς ο "Ελλην ό μή έννοών νά έπιτρέψη τήν εισαγω
γήν τής γυναικός έν τώ πανεπιστημίω υπό φόβου μή ή συγ
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^ρώτισι; αυτής αετά των φοιτητών /-ατά τάς ώρας των 
παραδόσεων προσκρούστι εις τάς αύστηράς τής ηθικής άρχάς, 
επιτρέπει τήν δωδεκάωρον διαρκή συγχρώτισιν του εργάτου, 
τού χυδαίου καί παρημελημένης άνατροφή; άνδρός μ,ετά τάς 
εις τήν τύχην της όυς επί τό πολύ έγκαταλελειμ,μένης έργά- 
τιδος ; *11 δυο μέτρα καί σταθμά ύπάρχουσιν ; Έκτος έάν 
ΰποτεθή ότι εις άνωτέραν ηθικής μορφώσεως βαθμίδα τίθε
ται ό εργάτης του φοιτητού, καί ή έργάτις της μαθήτριας. 
Ε πειδή  όμως τούτο καί άπίθανον καί αδύνατον τυγχάνει, 
συμπεραίνομενοτι ούδεμ-ία ποτε έλήφθη πρόνοια περί τήςηθι- 
κής κατα-άσεω ; τής εργατικής ένΈ λλάδι τάξεως, άφιεμένης 
τής πεινώσης τού λαού κόρης καί τής διά τής ιδίας εργασίας 
τον επιούσιου αυτής άρτον έξασφαλιζούσης εις την προσπόρι- 
σιν τής ζωής αυτής διά παντός καί οίουδήποτε μέσου.

Μεταβώμεν ήδη εις την υπό υγιεινήν επαψιν κατάστασιν 
των έργατίδων τούτων. Αύται από τής έκτης πρωινής μέχρι 
τής έκτης καί ήμισείας μ. μ. κατά τόν χειμώνα άδιακόπως 
εργάζονται, μέ άνάπαυσιν μόνον ήμ.ισεία; ώρας κατά τό πρό
γευμα· τό δέ θέρος από τής 5/,ς πρωινής μέχρι τής 6 καί 
ήμισείας αναπαύονται μ.όνον 1 καί ήμίσειαν ώραν· τοΰτέστιν 
ή έν τή άναπτύξει της παιδίσκη δεκαέτις, ένδεκαέτις κλπ . 
ώς καί ή νέα γυνή ή τεκνοποιούσα ΐστατα ι ορθή καί σχεδόν 
μ.ή κινουμένη έκ τής θεσειός της επ ί 12 ολοκλήρους ώρας.

Αί πλεϊσται βεβαίως τούτων αργά ή γρήγορα προσβλη- 
Οήσονται ύπό τής άσθενείας κ ιρσόν ,  καθ’ ήν ώς εκ τής κα
θέτου ταύτης στάσεως έξοιδαίνονται αί των σκελών καί 
κνημίδων φλέβες, συνεπαγόμενα', τήν τών ποδών παραλυσίαν, 
πολλάκις δέ καί τόν θάνατον. Εις ποίαν άλλως τε υγιεινήν 
αναγράφεται ή υπό τοιούτους όρους άνάπτυξις τής κόρης,ής ό 
λεπτοφυής οργανισμός καταστρέφεται έν αυτή ταύτη, τή ανα
πτύξει ; καί ποίας υγείας τέκνα θελουσι γεννηθή ύπ ’αύτής, 
έάν υπατεθή ότι αύτη θέλει ζήσει έπί πολύ κατόπιν τής 
κατα/ρήσεως ταύτης τών δυνάμεων της ; Έάν ΰπολογίση 
τις τήν βλάβην τήν προκύπτουσαν έκ τής εισπνοής τού 
έκ τού βάμβακος καί τής έκπνοής τών έργατών μολυνο- 
μένου άέρος καί τό άνθυγιεινόν τής δωδεκαώρου έργασίας 
τής άμοιβομένης αντί ημερομισθίου 50 λεπ . έπ ί δύω ή τρία 
έτη , μέχρι προαγωγής εις μίαν δραχ. μετά παρέλευσιν δέ 
έτών εις δύω, θέλει πεισθή ότι ή προκύπτουσα αύταΐς έκ 
τής καθημερινής έργασίας σωματική βλάβη είναι πολλώ μεί- 
ζων τού έκ τής έργασίας αυτών προκύπτοντος υλικού κέρδους.

Αί μάλλον δέ καθ’ ημάς ταλαιπωρούμεναι είναι βεβαίως 
αί έν τοΐς ύφαντηρίοις έργαζόμεναι, ών ή συνώθησις είναι όν
τως ασφυκτική. Ε κατόν εί'.οσιν ιστοί (ιργαλειοί) εισί τοπο
θετημένοι εις άπόστασιν άπ ’ άλλήλων μόλις τμίσεως μέτρου, 
εις τρόπον ώστε ή δυστυχής έργάτις μόλις δύναται νά κινη- 
θή έν τώ πεοιορισμένω τούτω υπό τήν κυριότητά της χώρω. 
Πλήν,τούτου οΰδεμία έλήφθη φροντίς, όπως κατά τών χ ει
μώνα ότε ένεκα τού ψύχους τά παράθυρα διατελούσι κλειστά 
ό αήρ άνανεούται διά τών συνήθων έν άπασι τοΐς έν Ευρώπη 
βιομηχανικοί; καταστήμ,ασιν άέριστηρίωυ ή μάλλον διυλιτη- 
οίων τού άέρος. "Ελλειψιν σπουδαιοτάτην έπίσης άποτελεΐ ή 
ή μή υπαρζις δύο ή τριών εύρυχώρων δωματίων, έν οίς αί 
γυναίκες νά μεταβαίνωσι κατα τήν ώραν τού προγεύματος, 
όπως καί ό αήρ τών αιθουσών, έν αίς έργάζονται καθαρίζη-

τα ι, καί αύται έν άνέσει πως τρώγωσι τό λιτόν καί π τω 
χόν πρόγευμά των, άναπνέουσαι καθαρώτερον καί άπηλλαγ- 
μένον μικροβίων αέρα, ά λλ ’ουτε διά τούς αποπάτους έλήφθη, 
ή έλαχίστη πρόνοια, όπως δι’άφθόνου καί άδιακόπως ρέοντος 
υδατος καθαρίζωνται, ούτε ιατρός υπάρχει έπισκεπτόμενος τ »  
εργοστάσιον τούτο, οΰτε ταμειευτήριον τών έργαζομένων 
γυνα ικώ ν, ώς έν άπασι τοΐς έν Ευρώπη βιομηχανικοΐς κατα- 
στήμασιν. "Οσαι λοιπόν πάθωσιν ώς έκ τής πολυετούς τοιαύ- 
της φύσεως εργασίας, θά μ,είνωσιν άνευ άρτου κατά τό υπό
λοιπον τής ζωής αυτών, φερουσαι ει’ς άνάμνησιν έντιμου καί 
εργατικού βίου υγείαν καταστραφεΐσαν καί στερήσεις καί κα
κουχίας άνυπολογίστους. Διά πάσας τάς έλλείψεις ταύτας 
ανάγκη, νά ληφθή σύντονος μέριμνα έκ μέρους τών τε ιδρυ
τών τού εργοστασίου καί ,τής Κυβερνήσεως αυτής, ήτις ώ- 
φειλε νά διορίζη έπόπτας καί έλεγκτάς έπί τής έν τοΐς έρ- 
γοστασίοις έπιβαλλομένης έργασίας, ώς έν άπασι τοΐς π ε - 
πολιτισμ,ένοις κράτεσι συμβαίνει.

’Αριθμός τ ις  τών έπί τή φορολογική τών διαφόρων ειδών 
λειτουργία ελεγκτών ήδύνατο φρονούμεν νά άποσπασθή εις 
έξέλεγξιν τού τρόπου τής ζωής τών έργατικών καί άπορων 
τάξεων, ΐνα μή έπέλθη ημέρα καθ’ ήν ό Ελληνισμός θά συ- 
νίσταται ύπό άνδρών άνικάνουν καί μή δυναμένωυ νά φέρωσιν 
ούτε έν όπλον εις ύπεράσπισιν τής τοιαύτα καί τοσαύτα 
διεκδικούσης δικαιώματα πατρίδος αυτών. Έ π ί τού ζωτικω- 
τάτου τούτου διά τάς έργάτιδας γυναίκας ζητήματος, καί 
τής έν Ευρώπη καταστάσεως καί νομοθεσίας αυτών θέλοαεν 
έπανέλθει.

------------- -— n ί ο ί ο ·« g  ----

ΦΥΣΙΣ  Κ Α Ι ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Τό βρέφος γεννώμενον εγκλείει άρα έν έαυτώ τά σπέρματα 

άτινα έν τή ένηλικιότητι θέλουσι παράξει καλούς ή κα
κούς καρπούς ; ‘ Η μέλλουσα σοιματική, διανοητική καί ηθι
κή αυτού άνάπτυξις είνα ι ύπό τής φύσεως άκριβώς ώρισμένη. 
ή μορφούται σχετικώς πράς τάς περιστάσεις, καθ’ άς ζή καί 
τήν άνατροφήν, ής τυγχάνει ;

Έ ξετάσωμεν έν έκαστον τών τριών μερών τής τού άνθρώ- 
που άναπτύξεως καί τήν έπιρροήν, ήν έπ ’ αυτών έξασκεΐ ή 
άνατροφή. Βέβαιον είνε ότι δ ι’ ούδεμιάς προσπάθειας δύναν- 
τα ι οί γονείς νά περικοσμήσωσι τό τέκνον αυτών μ.έ τήν καλ
λονήν τ ή ς  ’Αφροδίτης ή τού Ήρακλέους τήν ίσχύν, έάν ή φύ- 
σις δεν συνέπραξεν αύτοίς. Ά λ λ ’ έάν τήν λεμονέαν δέν δυ- 
νάμεθα νά μεταβάλωμεν εις κυπάρισσον, δυνάμεθα όμ ω ςδ ι’ 
έμβολιασμού νά μεταβάλωμεν εις πορτοκαλέαν. Ρόδιναι 
παρειαί, εμφαίνουσαι υγείαν, οφθαλμοί ήρεμοι και γλυ 
κείς κατοπτρίζοντες έσωτερικήν αρμονίαν, καλύπτουσι τήν 
άσχημ.ίαν διά πυκνού πέπλου. ’Αλλά πώς άλλως δυναμεθα νά 
παράσχωμεν τήν ύγείαν,ή μεταχειριζόμεναι παν μέσον προά- 
γον καί άποφεύγουσαι παν παραβλάπτον αυτήν, άλλοις λο— 
γοις μεταχειριζόυ,εναι τήν κατάλληλον δ ία ιταν. Ά λ λ  η 
δίαιτα αύτη τ ί άλλο έστίν ή μέρος τής καθόλου ανατροφής; 
Τήν δ’ έσωτερικήν αρμονίαν διά τίνος άλλου μέσου ή τής α
νατροφής δυνάμεθα νά έπιτύχωμεν; Έπίσης δέ έαν δεν δυνα
μεθα τό άσθενούς κράσεως γεννηθέν παιδιον νά μ ε τ α β ά λ ω μ ε ν  

εις Ήρακλέα, δυνάμεθα όμως δ ι’ έγκαιρου καί συντόνου
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προσπάθειας νά μετριάσωμεν τό κακόν. Πόσοι τυφλοί, χω
λοί. κωφοί καί έν γένει πάσχοντες δέν ήδύναντο νά ώσιν 
ίΰτυχέστεροι, έάν οί γονείς αυτών μετεχειρίζοντο έξ άρχής 
παν μέσον πρός θεραπείαν! Λάβωμεν τήν έναντίαν περίπτωσιν. 
«Η φύσις έπροίκισε τό τέκνον μας δ ι’ ωραίων χαρακτηριστι
κών καί ύγιούς κράσεως.Είνε περιττή ή σύμπραξις τής άνατρο- 
φής , Ταχέως ήθέλομεν ϊδει τήν ωχρότητα τής άσθενείας 
καί τήν εκφρασιν ψυχικής ταραχής καταστρέφουσαν τήν αρ
μονίαν τού ιοραίου αυτού προσώπου καί μαραίνουσαν προιόριος 
τά άνθηρά τής νεότητας θέλγητρα !

Φύσις καί άνατροφή έργάζονται λο ιπόν έξ ίσου εις τήν 
σωματικήν τού παιδιού άνάπτυξιν.

Δέν συμβαίνει όμως τό αυτό καί ιός ποός τήν διανοητικήν. 
Έ δώ τό μέγιστον μέρος άνήκει εις τήν φύσιν. Μ αταία ήθε- 
λεν είσθαι πάσα προσπάθεια, όπως τόν γεννηθέντα ποιητήν 
μεταβάλιομεν εις μαθηματικόν η τ ’ άνάπαλιν, ώς ματα ία  ή- 
θελεν άποβή πάσα πρρσπάθεια τού κηπουρού, όπως εις ύπό 
πάγων καλυπτόμενον έδαφος έπ ιτύχη  τήν καλλιέργειαν τής 
αμπέλου, έπίσης αδύνατον ήθελεν είσθαι νά έξέλθη όονίθιον 
έξ ώού χηνός καίτοι έπωασθέντος ύπ ’ άλεκτηρίδος.

Τόν μή γεννηθέντα όμως ποιητήν ή μαθηματικόν ή άλλο 
τ ι έξοχον ά λλ ’ έχοντα τόν κοινόν νούν, δυνάμεθα νά μορφώ- 
σωμεν εις οίον δήποτε είδος έπιστήμης ή τέχνης θελήσωμεν 
άναλόγιος τής διδασκαλίας, ήν έγκχίριος παρέχομεν αύτώ. 
Ά λ λ ’ ή διδασκαλία τ ί άλλο έστίν ή τό δεύτερον μέρος τής 
ανατροφής. Έ ν τούτοι; δ ι’ ούδεμιάς διδασκαλίας ήδυνάμεθα 
τά κοινόν νούν έχοντα έξοχον τ ι καί μέγα νά καταστήσωμεν. 
Έπίσης δέ περιωρισμένου πνεύματος παιδίον δυνάμεθα μέν 
διά καταλλήλου διδασκαλίας νά έξασκήσωμεν ολίγον, πλήν 
ουδέποτε θέλει λάμψει έπί τού μ,ετώπου αυτού μεγαλοφυΐα.

Εΐδοαεν λοιπόν, ότι δέν άρκεΐ μόνον ή άνατροφή όπως 
καταστήση τόν πα ΐδα ποιητήν καί μαθηματικόν· άλλ’ άρκεΐ 
άρα καί μόνη ή φύσις ; Τίς θέλει εύδοκιμ.ήσει περισσότερον, 
ό γεννηθείς ζωγράφος καί μή έχων τά μέσα καί τήν άρκούσαν 
επιμέλειαν πρός καλλιέργειαν τού ταλάντου αυτού, ή ό μή 
λαβών τό δώρον τούτο παρά τής φύσεως καί καταγινόμενος 
ρ.ετ’ έπιμελείας καί σιδηράς θελήσεως ; Βεβαίως έπ ί τινα 
καιρόν υπερέχει ό δεύτερος, ά λλ ’ ένώ ή τέχνη αυτού θέλει 
φθάσει εις βαθμόν συγκριτικής μόνον τελειότητος αίφνης θέ
λει ύψωθή ό άλλος ύπεοάνω αυτού. Καί ή ιστορία δεικνύει 
ότι μαθηταί μή θαυμαζόμενοι ύπό τών καθηγητών αυτών, 
αλλ’ άπ ’ έναντίας ώς πονηροί καί άμελεΐς καί ίσως περιορι- 

. σμένου πνεύματος θεωρούμενοι καί κατώτεροι πολλών συμ
μαθητών των όντες, κατέστησαν άνδρες, ου; ούδ’ οί δ ιδά
σκαλοί των αυτοί θά έτόλμων ν’ άτενίσωσι χωρίς ν’ απο- 
καλύψωσι τήν κεφαλήν καί έκφράσωσι τόν θαυμασμόν των.

Τοιούτος ύπήρξεν ό άθάνατος Νεύτων. 'Ο δέ Πασκάλ, ον 
δυνάμεθα ν’ άποκαλέσωμ,εν άλλον έφευρέτην τής γεωμετρίας, 
εις τίνα οφείλει τό ό ,τ ι έγένετο ή εις τήν φύσιν αυτού μόνην, 
2φού κα τ’ άρχάς ούχί μόνον δέν συνέπραττεν ή άνατροφή 
αύτώ, άλλά καί άντέπραττε· καθότι ό πατήρ αύτού, μή θέ- 
λων νά τόν καταστήση μαθηματικόν έστέρει αύτόν παντός 
τοιούτου βιβλίου. Έ ξεπλάγη  δέ μ,εγάλως ότε έπί τών τοί
χων τού διοματίου τού μικρού του υιού είδε διάφορα γεωμε
τρικά σχήαατα καί ήκουσεν αύτόν περί γεωμετρίας όμι-

λούντα ! "Ωστε ίνα τις έξοχος γείνγ , άρκεΐ μόνον ή σύμ- 
πραξις τής φύσεως καί ή μή άντίποαξις τών περιστάσεουν καί 
τής άνατροφή;. Δ ιότι ό τοιούτος θέλει επιζητήσει καί είίρει 
μ-όνις τά μέσα πρός τελειοποίησίν του. ("Επεται συνέχεια).

Βιρο/ί,ονΉ ϋεπτε υβρίν j 87 Φλωρεντία Ά λ  Φ ουντουχλή.

ΚΑΛΛΟΝΗ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
'Ο οφθαλμός είναι τό ώραιότατον κόσμημα τού ανθρωπί

νου σώματος, ή δέ όρασις είναι ή βασιλίς τών αισθήσεων. 
'Υπάρχει άρα έν τώ άνθρωπίνω όργανισμώ θαυμαστότερόν τ ι 
τής μηχανικής κατασκευής τού οφθαλμού, τού φαινομένου 
τή ; όράσεώς, τής έκφράσεω; τού βλέμματος, τής ζώσης ταύ
της άντανακλάσεως τού πνεύματος, τού καθαρού τούτου κα
τόπτρου τών μυχιαιτάτων κινήσεων τής ψυχής καί τής καρ- 
δίας ; Καί όμως διά τήν εκφραστικότητα τού βλέμματος δέν 
συντελεί μ.όνον ή άντανάκλασις τών εσωτερικών σκεψεων καί 
αισθημάτων ήυ.ών. Συντελε·"’.κώτατα εις τούτο τυγχάνουσι το 
τε σχήμα τού οφθαλμού, τό χρώμα τής ϊριδος καί αί περιβάλ- 
λουσαι τόν οφθαλιιόν γραμμ.αί ¿ις αί τών όφρύων καί βλέφαρων.

Τό βασιλικόν τούτο όργανον είναι τόσον λεπτόν καί ευαι- 
σθητον οσον καί πολύπλοκου- είνα ι, ούτως ειπεΐν, τό χαιδευ- 
μ.ένον όργανόν μας. Μή τούτο δεν συντελή, εις τήν εύγενεστέ- 
ραν καί όψηλοτέοαν τών άνθρωπίνων λειτουργιών ; Μη εν 
αύτώ δέν έγκατοπτρίζεται άπασα ή φύσις, τά θαυμαστόν 
τούτο δημ.ιούργημ.α τού Πλάστου καί μή έν τοΐς έργοις αυτού 
δέν βλέπωμ-εν διά τού πολυτίμ.ου τούτου οργάνου τόν Θεόν · 
Ά τελεστάτην ιδέαν τού Θεού έχουσι βεβαίως οι άτυχεις εκ 
γενετής τυφλοί, ένώούδεί; ήμών δύναται νά είπη ότι δεν ειόε 
τόν Θεόν, ού τήν πρόνοιαν καί τελειότητα καθ’ εκάστην θαυ- 
μάζομεν έν τοΐς άπειραρίθμ.οις δημιουργήμ.ασιν αυτού. "Αλλως 
τε διά τού οφθαλμού άναπτύσσονται έν ημΐν τά εύγενέστερα 
κ-αί υψηλότεοα τών αισθημάτων, ώς καί δ ι’ αύτών έκδηλούν- 
τα ι ταύτα . Ό  έρως, ή στοργή, ό οίκτος, ή εύσπλαγχνία, 
ταύτα πάντα γεννώνται έν ήμΐν -κατόπιν τής διά του οφθαλ- 
μ.ού έπικοινωνίας τής ψυχής μετά τού έξωτερικού κοσμ.ου. 
Αί ώραΐαι τέχναι ώς ή ποίησις, ή ζωγραφική ή γλυπτική  
δέν ήθελον ίδει βεβαίους τό φώς άνευ τής διά τού οργάνου 
τούτου μεταδιδομένης εις τήν ψυχήν άγιας έκστάσεως.

Καί τ ί έν τέλει τό χαρακτηρίζον τήν ώραίαν, εύφυά, γλυ- 
κεΐαν καί καλήν γυναίκα όσον ό όφθαλμ.ός. Ούδέν υπάρχει 
βεβαίως εύφραδέστερον δύο ώραίων έκφραστικών οφθαλμ.ών, 
καί ούδέν άξιοθαυμαστότερον καί ελκυστικούτερον έν αύτοΐς, 
όσον βλέμμα ζωτρόν, θερμόν, γλυκύ, θέλγον. Έάν λοιπόν τοι- 
αύτην κατέχνί ό οφθαλμό; υψηλήν θέσιν, άνάνίκη όπως έπ ι- 
μεύ.ούμ.εθα καί προφυλάττουμεν τούτον, άπό παντός δυναμ.ένου 
νά έλαττώση τήν καλλονήν καί κανονικήν αύτού λειτουργίαν.

Ούδέν καταστρεπτικούτερον διά τόν οφθαύ,μ-όν, όσον ζουη- 
ρόν φώς φυσικόν ή τεχνητόν ζουηρά άντανάκλαετις τού ήλίου 
έπί τής χιόνος, έπί λευκών μαρμάρων, ή έπί λευκών τού δου- 
ματίου τοιχωμάτων καταστρεπτικά συνεπάγεται διά τόν 
όφθαλμ-όν άποτελέσματα. Νεαρά κόρη έτυφλώθη ποτέ, διότι 
άτενώς προσέβλεπε.τάς αίφνηδίους τών άστραπών λάμψεις.

Ή  νυκτερινή λεπτή  έργασία έπί λεπτών άντικειμένοιν ό>ς 
ραπτικής, ποικ ιλτικής, γραφής καί άναγνώσεους συνεπάγεται
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πάντοτε καταστρεπτικά διά τήν καλλονήν και την υγιεινήν 
της οράσεως αποτελέσματα. "Οταν αισθανοίμεθα τούς οφθαλ
μούς ημών έν κοπώσει, κλείωμεν τούτους επί τινα λεπτά  προ: 
άνάπαυσιν. Ή  άπό καιρού εις καιρόν άνάπαυσις των οφθαλ
μών εμποδίζει την γέννησιν τών πρώτων εκείνων υπό τούς 
οφθαλμούς καί κατά την εγκάρσιον αυτών τομήν ρυτίδων, τών 
προδρόμων τούτων,φεύ 1 ! τής τόσον διά πάντα άνθρωπον λυ- 
πηράς μεταβάσεως άπό τής νεοτητος εις την ρεσην ηλικίαν.

Ή  απότομος μετάβασις άπό τού σκότους εις τό φώς καί 
ιδία την πρωίαν είναι σφοδρά επιβλμβης δια τον όρασιν. Μή 
τοποθετώμεν λοιπόν την κλίνην μας απέναντι τών παραθύρων, 
η τουλάχιστον βαθμηδόν καί κα τ’ ολίγον φωτίζωμεν το ύ
πνοδωμά τ ιόν μας. Μήπως ή φύσις αυτή δέν φαίνεται επίσης 
προβλεπτική, παρουσιάζουσα ήμΐν τό φώς βαθμηδόν όιά τής 
ύποφωσκούσης προ τής ανατολής τού ηλίου ηούς ως και .ού 
λυκόφώτο; τής εσπέρας. Μή τρίβωμεν ποτε τούς οφθαλμούς 
κατά τήν άφύπνισιν, διότι τούτο ερεθίζει τά βλέφαρα και ε~- 
οιδαίνει αυτούς. Πλύνωμεν αυτούς πάντοτε διά χλιαρού υδα- 
τος, εάν δέ ποτε είναι ερεθισμένοι δ ι’ οσον άντεχομεν θερμού 
τοιούτου.

Μή κουράζωμεν ύπερμέτρως τούς οφθαλμούς, διότι καί ού- 
τοι γηράσκουσι προ τής ώρας των. Μή λησμονώμεν δέ ότι 
το διαυγές τού βολβού τού οφθαλμού, τό υγρόν καί περίδα- 
κρυ τής λαμψεως τού βλέμματος είναι χαρακτηρισμοί τής 
νεότητος, ενώ οί γέροντες εχουσι τό βλέμμα στυγνόν.

Οί έπικινδυνωδέστατοι εχθροί τής καλλονής τών οφ
θαλμών είναι αί άγρυπνίαι καί τά δάκρυα. Τά δάκρυα έρε- 
θίζουσι καί έξοιδαίνουσι τά βλέφαρα, άτινα επανερχόμενα 
ζΐς τήν φυσικήν των καταστασιν σχηματίςουσι ρυτίδας αί 
δέ άγρυπνίαι έξοιδαίνουσι τον βολβόν τού οφθαλμού καθι- 
στώσαι τούτον ερυθρόν και στυγνόν.

"Οσον διά τόν χρωματισμόν τών οφθαλμών φρονουμεν! 
οτι όλα τά χρώματα είναι ώραια, οταν τό σχήμα, τό μεγε 
θος καί ή έκφρασις θέλγουσιν. ’Εάν το βλέμμα εχη εκφρασι 
τραχεϊαν προσπαθώμεν νά μετριαζωμεν ταυτην διά σκεψεω 
εύαρέστων καίγλυκειών.Έ άν τοβλεμμα ειναιατονονκαινεκρΟν, 
τούτο δ ι’οίαςδήποτε συγκινησεως λαμβανει ζωην. Μη λησμο- 
νώμεν πρό πάντων,ότι ίνα τις ή ωραία και θελγη,άναγκηόπώς 
ή αγάπη, ή στοργή, ή εύσπλαγχνία αντανακλά έν τω βλέμ- 
ματι αυτής. 'Ωραίον,εύφυέςκαί καλόν βλέμμα άρκεΐ πολλακις, 
όπως καταστήση γυναίκα μέτριας καλλονής μαγευτικήν καί 
άξιολάτρευτον.

Η Κ Υ Ρ Ι Α  JE A N N É  D IE U L A F O Y
ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΤΗΣ ANA ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ

(Ξυνέ^εια ίόε προηγούμενου φύλλον).

Πράς όποιας τέρψεις συνδέεται τό ταξείδιον εις τά μεσημ
βρινά μέρη τής Περσίας, επιμαρτυρεί τό ακόλουθον χωρίον : 
«Τό νά έπιχειρήση τις κατά τήν ημέραν έν συνοδεία βραδυ- 
πορούντος φορτηγού Καραβανιού τήν οδοιπορίαν άνά τήν έρη
μον Κούμ, θά ήτο δΓ ημάς τούς εύρωπαίους παραφροσύνη. 
Άπεφασίσαμεν όθεν ν’άφήσωμεν τήν αποσκευήν μας, τά όπλα 
καί τά άόγυρχ νομίσματα (τών χρυσών καί χαρτονομισμ.άτων 
φιή όντων έν χρήσει έν τω έσωτερικώ τής Περσίας) παρά τό

,ν
ων

Καραβάνιον, ημείς δέ έν συνοδεία τινών προκαλπαζόντων» 
στρατιωτών ν’ άφιχθώμ,εν εις Κούμ, ει δυνατόν πρό τής 8ης 
πρωινής ώρας. Περί τήν 6ην ώραν τής πρωίας κατέστη ό 
καύσων αφόρητος. Μετά παρέλευσιν άλλης μιας ώρας περιε- 
λίχθη έν είδει κυλίνδρου τό δέρμα τών έφιππίωνμας ορς χάρ
της πρό πυράς. ΙΙεριελούσθημεν δέ υπό τόσον άφθονου ίδρώ 
τος, ώστε τά ένδύματά μας τελείως διαβραχέντα, έκόλλουν 
εις τό σώμά μ.ας. Οί οφθαλμοί μ.ας έσκοτίσθησαν κουρασθέν— 
τες έκ τού άνά τήν θερμ.ήν άμμον δονουμένου άτμοσφαιρικοΰ 
άέρος, τά δέ βλέφαρα συνεκολλήθησαν σχεδόν άπό τόν κα- 
ταρρέοντα ιδρώτα καί τόν κονιορτόν. Οί ίππο ι,ε ΐ καί οί κάλ- 
λιστοι τού βασιλικού ιπποστασίου,προσέκοπτον άνά πάν βή
μα έκ τού καμάτου, θά κατεκρημνίζοντο δέ έάν τούς έβ ιά- 
ζομεν νά βαδίσωσι ταχύτερον. Έ φ ’ οσον οι κεκμηκότες 
οφθαλμοί μας έφθανον, ούδαμού έφαίιετο ζώσα ψυχή έκτος 
απείρων σκορπιών, οίτινες κατά τόν προσεγγισμόν μας μέ υ
ψωμένου κέντρον τάχιστα έκρύβοντο υποκάτω ογκωδών λ ί
θων. Τέλος περί τήν 8ην πρωινήν ώραν έφάνη εις τόν ορίζον
τα  ό έπίχρυσος θόλος τού τάφου τής Φατμάς, τής αγίας, 
προστατρίας τής Κούμ»

Κατά τήν έκ Κούμ άπομάκρυνσίν μας ένεφανίσθη εις τά  
ομματα ημών σπουδαιότατου τ ι καί λίαν σπάνιον φυσι
κόν φαινόμενου. 'Η  νύξ είνε σκοτεινή, βαθύ δέ σκό
τος καλύπτει ημάς μεθ’ όλην τήν διαύγειαν τής άτμοσφαί- 
ρας καί τών απειραρίθμων αστέρων, οίτινες ύπεράνω η
μών λάμπουσιν έπ ί τού στερεώματος. Περί τό μεσονύκτιον· 
έπιταχύνω διά τών πτερνιστήρων τήν πορείαν τού ίππου 
μου, όπως προφθάσω τό προπορευθέν Καραβάνιον. Τέλος κα
ταφθάνω αυτό, διακρίνω δ’ εύκρινώς μακρόθεν καί πρός έκ- 
πληξίν μου τούς ίππους νάκαλπάζωσι περιρραντιζομένουςύπό, 
σπινθηροβολούσης βροχής. Μήτοι ονειρεύωμαι ; Καλώ τόν 
Μάρκελλον, ίνα ζητήσω παρ’ αυτού διασαφήσεις καί άφιπ- 
πεύομεν άμφότεροι, όπως πλησιάσωμεν όσον τά δυνατόν πε
ρισσότερον πρός τά ζώα.Τό μυστήριον ταχέως διευκρινίζεται. 
"Ινα οί ίππο ι άποδιώξωσι τά  αιμοδιψή καί οχληρά έντομα, 
άτινα καί κατ’ αυτήν τήν νυκτερινήν ώραν κατά χιλιάδας 
μαστίζουσιν αυτού;, πλήττουσιν πέρις αυτών διά τής 
ουράς των. Εις έκάστην δέ έπίψαυσιν τής ράχεως διά τών 
μακρών καί ξηρών τριχών τής ουράς, έν τω  ύπερμέτρως ξη - 
ρώ ατμοσφαιρικοί άέρι τής κοιλάδος τού ’Ιράν, παράγονται 
άναρίθμηται ηλεκτρικοί σπινθήρες, οίτινες έτι φωτεινοτέραν 
τήν λάμψιν έν τω έπικρατούντι σκότει αναδίδουσιν.

Ό  Τσαρφαδάρ μπασσί (οδηγός τών Καραβανίων) έκπλαγείς 
έπί τή περιεργεία μεθ’ ή-ς ήκολούθουν τούς ίππους, μέ έρωτά 
τήν α ιτίαν Ιίληροφορηθείς δέ περί ταύτης προσεθηκεν Τούτο 
δέν εινε τίποτε· τ ί ήθέλατε είπει έάν έβγαζα σπινθήρας έκ
του χάρτου τού σημειωματάριου σας ; ’Ε ξάγει ολίγους σπό
ρους πεπόνων έκ τού θυλακίου του, τούς διασπείρει έπί τού 
έδάφους καί μέ προκαλ.εΐ νά τούς συναθροίσω. ’Εννοείται 
οτι τό τοιούτον αποβαίνει όλως άδύνατον έν τώ βασιλεύοντι 
σκότει. 'Ο παράδοξο; καθηγητής μου τής φυσικής κύ
π τε ι έπί τού έδάφους, λαμβάνει τό προσενεχθέν αύτώ τε- 
μάχιον χάρτου καί τό σχίζει βραδέως άπό τή ; μιάς μέχρι 
τής άλληςάκρας. Καθ’ Óv χρόνον έςετέλει τούτο άνετινάσ- 
σοντο κατά μήκος τής γραμμής τού σχισίματος σειρά ηλε

κτρικών σπινθήρων 
φώς αυτών νά συλλέξη τούς σπόρους τών πεπόνων.

Ευτυχής ή χώρα αύτη, ή Περσία ένθα έν τεμάχιον χάρτου 
δύναται ν’ άναπληρώση τούς λαμπτήρας τού Έδισώνος καί 
τάς λυχνίας τού Ίαβλοκώφ ! ’Εν Τεχεράνη ή Κα Dieulafoy. 
τή μεσολαβήσει τού συμπατριώτου της καί ιατρού τής Αύ 
Χής, τού κ. Θολοζάν, συνεστήθη εις τόν Σάχην. «Πώς ; 
έρωτά ό Σάχης, ό νεανίας ούτος είνε κυρία ; άπευθυνόμενος δέ 
πρός τήν Καν Dieulafoy, συνεχίζει τήν ομιλίαν του εις γα- 
λικήν γλώσσαν· Δ ιατί Κυρία δέν φέρετε τήν μακράν έσθήτα 
τών Ευρωπαίων κυριών ;»

«"Οπως δυνηθώ εύκολώτερον νά ταξειδεύω εις τάς Μωα- 
μεθανικάς χώρας καί διαμείνω άγνώριστος. Ή  Α. Μ. γινώ- 
σκει ότι δέν έπίτοέπεται εις γυναίκα νά ταξειδεύη έν ’Ανα
τολή μέ άκάλυπτον τό πρόσωπον.»
1 «'Ω ς πληροφορούμαι, άναχωρεΐτε διά τήν Σχιράζην καί 
Βαγδάτην, θ ά  χρειασθήτε ολόκληρα έτη, ίνα άγάγητε εις 
πέρας τό ταξείδιον τούτο. Έ χ ετ ε  άραγε τάς πρός τούτο ά- 
παιτουμένα; δυνάμεις; Μοί φαίνεται αμφίβολον.»

Έ ν Ίσπαχάνη, τή δευτέρα πρωτευούση τού κράτους, λαμ 
βάνει τήν ευκαιρίαν ή περιηγήτριά μας νά γνωρισθή μετά 
τού πρίγκηπος Τσέλ-εσ-Σουλτάν, τού πρεσβυτέρου υιού τού 
Σάχου, άξιολόγου προσωπικότητας, περί ής έλάχιστα μέχρι 
τούδε έγένοντο γνωστά έν τή δημοσιότητι. 'Ο πρίγκηψ Τσέλ 

,ώφειλε πάντως κατά τόν νόμον νά ή διάδοχος τού θρόνου 
τού Νασρ-εδ-δίνς· ή μήτηρ του όμως δέν ήτο πριγκίπησσα
έκ τού οίκου τών Κατζάρ, έκ τού οποίου καί μόνος δέον νά
κατάγηται ό διάδοχος. Τούτου ένεκεν ώς έπίδοξος διάδοχος 
θεωρείται σήμερον ό'δευτερότοκος υιός τού Σάχου, ό Μουζαφ- 
φέο-εδ-δίν, διοικητής τής Ταυρίδος. (επετα ι συνέχεια)

Παρίιτιοι Laura Gelbert
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Κατά τό πεντηκονταετές διάστημα τής βασιλείας τής 
άνάσσης Βικτωρίας, αί γυναίκες έν ’Α γγλ ία  απέκτησαν τά 
δικαίωμα τής ψήφου εις πάσαν δημοτικήν ύπόθεσιν. Σπου- 
δαίαν έπίσης κατέλαβον αύται θέσιν εις άπαντα τά έκπαι- 
δευτικά καί φιλανθρωπικά καταστήματα. 1

Αί θύραι τών Πανεπιστημείων ήνεώχθησαν αυταϊς· όσον 
δ’ αφορά εις τάς έν αύτοΐς δρεπομένας δάφνας, αύται σχε
δόν έγένοντο εντελείς κάτοχοι, άποδείξασαι ού μόνον τήν 
μετά τών άνδρών ισότητά των, άλλά καί μεγάλην έν πολ
λοί; υπεροχήν.

Αί ύπανδροι γυναίκες απέκτησαν τό δικαίωμα τής διαχει- 
ρήσεως τής κτηματικής αύτιυν περιουσίας, κατά τό έτος δέ 
τούτο άποκτήσουσι καί τά δικαίωμα τής κηδεμονίας τών 
τέκνων αύτών. Καίτοι δέ έν ταϊς πολιτικαΐς σφαίραις ούδε- 
μία μερίς άνέγραψεν έπί τού προγράμματος της τό περί χ ε ι-  
ραφετήσεως τής γυναικός ζήτημα, τούτο ούχ’ ήττον κατέστη 
δύναμις άφ’ έαυτής έπιβληθείσα. 
λ Πάντα δέ ταύτα  έπετελέσθησαν διότι τόν θρόνον τή ; ’Α γ
γλίας κατέχει γυνή χαρακτήρας σταθερού, μεγαλοφυής και 
νοημονεστάτη. Ά π ’ αρχή? τή? βασιλείας αύτής ό λαός αυτής

έξωκειώθη νά σέβηται έν τή απλή γυνα ικ ί, βασίλισσαν σο_ 
βαράν καί μεγαλεπήβουλον διαχειριζομένην καί διευθύνουσαυ 
τήν τόοον λεπτήν καί ακανθώδη πολιτικήν τού κράτους μη
χανήν μετά δραστηριότητας καί έπιδεξιότητος αξιοθαύμα
στου. Κατώρθωσε ή μεγαλοφυής αύτη γυνή νά άποδείξη, 
ότι ή έπί πεντήκοντα έτη άγρυπνος μέριμνα αύτής περί την 
λειτουργίαν τών πολιτικών τήςπατρίδο; της πραγμάτων, δέν 
έκώλυσεν αύτήν νά πραγματοποίηση) καί τά ιδεώδες τού συ
ζυγικού καί μητρικού βίου, καί νά άπολαύση έν άνέσει τάς 
γλυκείας ήδονάς τής οικογενειακής εύδαιμονίας.

Καλόν λοιπόν είναι νά άνχγνωρίσωμεν ότι μεταξύ τής ά- 
θορύβου καί σιωπηλής δράσεως,τής έν άπασι τοίς λαοΐς ένεο- 
γουμένης ΰπέρ τής χειραφετήσεω; τού ωραίου φύλου,μεγάλως 
συνετέλεσεν έν ’Α γγλ ία  ή θέα έστεμμένης γυναικός, πεπροι- 
κισμένης δΓ απεριορίστου πολιτικής μ.εγαλοφυίας καί πραγ- 
ματοποιούσης ένταυτώ τό ιδεώδες τής συζύγου καί μητρός· 
γυναικός ή'τις, έπ ί κεφαλή; τού 'εύρυτέρου καί πλουσιωτέρου 
κράτους τού κόσμου άπέδειξεν ότι ή καρδία καί ή ψυχή της 
ή'δρευον πάντοτε έν τοίς κόλποι; τής προσφιλούς αύτής οικο
γένειας. (Έ κ τή; Pall-M all Gazette) Εΰ. Ζ αρ ίφη .

ΑΙ ΜΙΚΡΑΙ ΑΡΕΤΑΙ
Γ '.

Ή  τάξις καί η φ ιλεργία

Μ εταξύ τών μικρών αρετών ών δέον νά μνημονεύσω έτ ; 
εΐνε ή τάξις καί ή φιλεργία.

Ή  τάξις είνε £ν τών θεμ.ελίων τής σπουδαίας έκείνης οί· 
κιακής αρετής, περί ής άλλοτε θά ομιλήσω, τής οικονομίας. 
Τώ οντι άνευ τάξεως δέν υπάρχει δυνατή οικονομία, διότι 
διά μόνης τής τάξεως δύναταί τις νά διατηρήσνι ό ,τι έχει καί 
νά διαθέσνι αύτό έπωφελώ; καί έπικερδώς. Πόσων πραγμά
των ή τάξις διαιωνίζει τήν διάρκειαν έν τ ιν ι οικογένεια καί 
πόσον ωφέλιμοι καθίστανται αί καλώς δ ιατεταγμένα ι δαπά- 
ναι; Ή  αρετή αύτη προσδίδει έν τώ έσωτερικώ οίκου τινόςτήν 
εύάρεστονκαί άξίαν έκείνην όψιν, ήτις έν πρώτοι; τέρπει καί 
έκπλήσσει· δ ι’ αύτής πάν πράγμα εύρίσκεται εις τήη θέσιν 
του, έ’τοιμον νά χοησιμεύση έν καιρω, άνευ ανάγκης άπω- 
λείας πολυτίμων ωρών εις μακρά; καί ματαίας άναζητήσεις 
Δέν δύναταί τ ι ;  νά φαντασθή, έκτός έάν έζησε μεταξύ άτα
κτων ανθρώπων, ούτε πόσον χρόνον δύναταινά οικονομήστ, διά 
τής τάξειυς,ούτε τάς υπηρεσία; άς δύναται νά παράσχνι αύτη. 
Εΐνέ τ ις , χάρις εις μόνην τήν αρετήν ταύτην, αδελφήν τής 
προβλέψεως, πάντοτε έν γνώσει τών αναγκών ·|ού βίου του· 
γινώσκει τ ί οφείλει καθ’ έκάστην νά πράξη,, ώς καί πού δύ 
ναται νά εύρη, πάν. άναγκαίον πράγμα.

'Ως ολα τά προτερήματα, ούτω καί ή υπερβολική τάξις 
μεταβάλλεται εις μανίαν καταναλίσκουσαν Ίπο^υτιμον χρό
νον εις λεπτομερή τοποθέτησιν τών πραγμάτων καί άποδί- 
δουσαν ύψίστην σπουδαιότητα εις παιδαριώδεις καί άνευ 
πραγματικής ώφελείας έπιθυμίας. Δέν είνε ανάγκη να είπω , 
οτι δέν πρέπει νά περιπ ίπτη τις εις τήν παρεκτροπήν ταύτην, 
ήτις άλλως είνε έλάττωμα τών περιωοισμένων πνευμάτων. 
Δέν πρόκειται ποσώς νά έκλέξη τις μεταξύ δύο υπερβολών,
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ουδέ θά ε ΐπ ω ,ο τ ι ττροτψ.ώ μάλλον την υπερβολικήν τάξιν 
της αταξίας· κατά τάς περιστάσεις δύναται ή ρεία νά εΐνε 
τοσοΰτον δσον καί ή έτέρα οχληρά.

Προκειριένου περί της υπερβολής ταύτης, ήν δέν διστάζω 
νά ¡/.ερεφθώ, άναιειρενήσκορεαι οικοδεσποίνων τινών, α ΐτινες, 
καθ’ υπερβολήν λεπτολόγοι, διέρχονται τόν καιρόν των ση- 
(Αειοΰσαι, άριθρεοΰσαι, διευθετούσα'. εκαςον πραγρεα, τοποθε- 
τοΰσαι αυτό έν τη έντελεστέρα τά ξει, ίιπολογίζουσαι καί 
αυτά τα τεμάχια τής σακχάρεως, ά'τινα περιέχει ή σακ- 
χαροδόχη, οΰχί έκ φιλαργυρίας, άλλ ’ έκ πνεύματος τά- 
ξεως, καί α ΐτινες, κατά τόν χρόνον τούτον έγκαταλείπουσιν 
εις τούς ΰπηοέτας την έπίβλεψιν των τέκνων των. Άναμιμνή- 
σκομαι. εκείνων α ΐτ ινες, επειδή παοημελήθη ή κακώς έξετε 
λέσθη λεπτομέρειά τις έν τή δ ιατάξει γεύματός τίνος, χά- 
μνουσι τού; συνδαιτημόνας των ν’ άναμένωσιν έπί ώραν, ΐνα 
τό παν η, άπολύτως τέλειον καί τακτικόν. Εκείνων έτι 
καί τούτο εΐνε τό σπουδαιότερον, α ΐτινες βεβυθισρεέναι έξ 
ολοκλήρου εις τάς ύλικάς φροντίδας τού οίκου, δεν έχουσι 
πλέον ουδέ στιγμήν, όπως άφιερώσωσιν είς τούς φίλους των, 
εις τήν οικογένειάν των, είς αυτόν έτ ι τόν σύζυγόν των, 
όστις κάλλιστα δύναται ν’ αηδιάση τόν οίκόν του καί νά ζη- 
τήση εκτός αυτού ό,τι δέν ευρίσκει πλέον έν αύτίο.

(Έ π ετα ι συνέχεια) Ζ αχαροΰλα Ααμνή.

Ό  φιλολογικός τής 'Ρωσσικής πρωτΐυούσης γυναικείος 
πληθυσμός θρηνεί κατ’ αύτάς τόν θάνατον τής διάσημου συγ- 
γραφέως καί διευθύντριας τού περιοδικού «Ζ αντονσέθνοε  
ΣΛό6ο)Ί κ. Σοφίας Μακάρωφ. Μέγα κενόν εγκαταλείπει ό'πι- 
σθεν αυτής ή έν τή ακμή τής ηλ ικ ία : τη ; άναρπαοθεϊσα ύπό 
τού θανάτου ρεεγα/.οφυής αύτη γυνή, ή τοσοΰτον άποτελεσμα- 
τικώς έργασθεΐσα υπέρ τής άναπτύξεως, ού μόνον τού γυναι
κείου φύλλου, άλλ’ίδία των παίδων, υπέρ ών πλείστα οσα συν
έγραψε καί έφΐλοπόνησε μετά θαυμαστής χάριτος καί άφε- 
λείας. Τήν βιογραφίαν τής διάσημου ταύτης γυναικός θέλο- 
μεν δημοσιεύσει προσεχώς· πολλά δέ οικογενειακά διηγηρεά- 
τ ια  αυτής θέλομεν δημοσιεύσει έν μεταφράσει έκ τού 'Ρωσ- 
σικού, χάριν τών άναγνωστρίών ημών μητέρων τε καί θυγα
τέρων, δ ιότι πολλά τά καλά δύνανται νά άρυσθώσιν αύται 
έκ τής άναγνωσεως τών έργων τής δεινής ταύτης άνατόμου 
τής γυνα ικεία ; καί πα ιδ ική ; καρδία;.

*  *

*
ΈΛ1τ\υϊ^ χ α ά ά ι τ έ χ ν ι ς .  Μεθ’ύπερηφανεία; αναγράφομεν τήν 

υπό τώναΣυλλόγων» τού Βουκουρεστίου άναφέρομένην εΐδησιν 
περί τής κα τ ’ αΰτάς έξ Ίασίου διελθούσης Έλλ.ηνίδος καλλι- 
τεχνιδοςυπά τό ψευδώνυμον Madame R. d’ Estrella. Τέλος 
έχομεν καί ημείς Έ λληνίδα ; καλλιτέχνιδας, καί ικανός 
από τίνος γ ίνετα ι λόγος έν τώ τύπω περί αυτών. 'Η  κυρία 
R . d’E strella έδωκε συναυλίαν τινα  έν τή αιθούση τών 
((’ Ε ρα σ ιτ ε χ ν ώ ν »  μετά πολλής δέ έπ ιτυχ ίας έξετέλεσε δ ιά
φορα δυσκολώτατα τεμάχια κλασικής μουσικής εκ τών τού 
Βάγνερ, Γκούνωντ καί Βέρδη επευφημηθεΐσα υπό τών α
κροατών ένθουσιωδώς. 'Η  κυρία αύτη ανήκει, ώς λέγετα ι, 
είς πολύ καλήν οικογένειαν, είναι ώραιοτάτη, γράφει δέ

καί όμιλεΐ μετά γλαφυρότητο;, πλήν τή ; ελληνικής, τήν 
Γαλλικήν, Α γγλ ικ ή ν , Γερμανικήν, ’Ιταλικήν καί Ρουμουνι- 
κήν. Προσεχώς ή κυρία αυτη μεταβήσηται είς Ε λλάδα , οτε
κα ί θά τήν κρίνωμεν έξ ίδιας άντιλήψεως.

* *
*

“Ε ντ ιμ ο ς  θ ά να το ς  xa l  ουχί ά τ ιμ ο ς  ζωή .— Έ ν Παρισίοις 
υπάρχει ευεργετική συνήθεια του νά παρέχηται είς τούς έν- 
δεεΐς καί λιμοκτονούντα; πινάκιον ζωμού μ ετ’ ολίγου άρτου. 
Ή  δ ιανομή τού ζοψ.ού γ ίνετα ι καθ’ έκάστην παρά τήν εί
σοδον τών διαφόρων στρατώνων καί άλλων δημοσίων κατα- 
στημάτων.

’Εσχάτως κατά τήν διανομήν τού ζωμού έπηκολούθησε 
συμβάν θλιβερόν καί συγκινητικώτατον. Νεανίας τ ις  εντελώς 
αγένειος προσελθιον, ΐνα καί ούτος ζητήση τήν τοΐς άπόροις 
χορηγουμένην ελεημοσύνην, έλιποθύμησεν έκ τής ασιτίας. Οί 
περί αυτόν μετήνεγκον αυτόν έπί τίνος θρονιού, άφαιρέσαν- 
τες δέ τό μανδύλιον, δΓ ού ειχε περιτυλίξει τόν τράχηλόν 
του άνεκάλυψαν ότι προ αυτών άντί άνδρός έκειτο νέα κόρη. 
Ή  θέα αυτής έγέννησε γενικόν ένδιαφέρον, πολλοί δέ έσπευ- 
σαν νά φέρωσιν έκ τού παρακειμένου ξενοδοχείου ζωμόν θρε
πτικόν, τροφάς, οίνον παλαιόν, οπω; ή δυστυχής λιμοκτο
νούσα συνέλθη.

"Αμα ή πτωχή κόρη συνήλθεν ε ί; έαυτήν, διηγήθη τήν ι 
στορίαν της έχουσαν ώ ; έξής :

Είναι θυγάτηο πτωχών γεωργών έκ τών περιχώρων τής 
Toulouse, ένθα και εξεπαιδεύθη. Μετά τ ά ; δ ιδασκαλικά; 
αύτής έξετάσεις μή έπιθυμούσα νά έπιβαρύνη τούς πτωχούς 
γονεϊ; της, άπεφάσισε νά έλθη είς Παρισίους πράς έξεύρεσιν 
θέσεως τινός. ’Επειδή όμως ήτον άγνωστο; καί ήλθεν είς ε
ποχήν κάπως ακατάλληλον, ού μόνον δέν εύρε θέσιν, άλλά 
έξήντλησε καί τό μικρόν χρηματικόν ποσόν, όπερ έφερε μεθ’ 
έαυτής, ρεεθ’ό καί έξεδιώχθη τού δωματίου, όπερ ένωκίασεν, 
ώς μή δυναμένη νά πληρώση τά ένοίκιον. Πολλάκις καθ’ οδόν 
έγένοντο αύτη προσφοραί έπονείδιστοι, άλ.λά πάντοτε απώ
θησε μετ’ αποστροφής τήν ιδέαν τής ζωής ελαφρών ηθών. 
"Ινα δέ άποφύγη τόν κίνδυνον ένεδύθη ανδρικά καί ΐνα μή 
άποθάνη τή ; πείνης άνεμίχθη μετά τών αχθοφόρων μετακο- 
μίζουσα βάρη καί κερδίζουσα σολδία τινα-

Τήν νύκτα κατεκλίνετο έπί τών έν τώ ύπαίθρω θρονίοιν, 
ή μάλλον περιεφέρετο, φοβούμενη μή κλητήρες συλλάβωσιν 
αυτήν ώς ύποπτον λωποδύτην καί φυλακίσωσιν.

Ή  φρικιόδης αύτη ζωή διήρκει από τεσσάρων όλων μη
νών, δΓ δ καί ή υγεία  τής άτυχούς εΐναι διά παντό; κατε
στραμμένη. Σηρό; βήξ διέκοπτεν αύτήν κατά τήν διήγησίν 
της. Αισθάνομαι, εΐπεν, ότι αποθνήσκω προσεχώς- ή μόνη 
επιθυμία μου εΐναι νά έπανέλθω πλησίον τόν γονέων μου.

Οι ό ιαβάται καί παριστάμενοι συνέλεξαν αυτοστιγμεί τά 
ποσόν διακοσίων φράγχων, δΓ ού καί έφοδιάσαντε; αύτήν 
έξαπέστειλαν είς τήν πατρίδα της.

Τοιαύτη ή ’Οδύσσεια τής άτυχούς κόρης, ή τ ι; καίτοι εί- 
κοσαέτις, ώραιοτάτη, εύφυής καί πεπαιδευμένη, παρ’ ολίγον 
άπέθνησκε τής πείνης.

* *
V

Γενναίος δωρητής ο κ . Legueret, ό κληροδοτήσας ποσόν 

τριακοσίων χιλιάδων φρ. ε ί; τήν τάξιν τών ατυχών έκείνων
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Ιγκαταλελειμμένων γυναικών, α ΐτινες άπαξ παρεκτραπεΐσαι 
έγένοντο μητέρες τέκνου, ού τήν ανατροφήν καί μόρφωσιν ε
πιμελούνται. Επιτροπή συνισταμένη υπό δημάρχων διαφό
ρων δή μων θέλει διανείμει τό ποσόν τούτο.

¥  ¥

’Αμερικανική έπινόησις. Έμπορό; τις καί πλουσιιότατο; τής 
Βρασιλίας κτηματίας έπενόησε μέσον, δΓ ού ήλάττωσε κατά 
τά δύω τρίτα τόν αριθμόν τών έογατών αυτού. Συνέλεξε 
μέγαν άοιθμάν πιθήκων, ου; έξήσκησεν είς τά συνήθη αγρο
τικά έργα τόσον τελείω ς, ώστε σήμερον όλοκληρος ή συγ
κομιδή καί προπαρασκευή τού λίνου έκτελεΐτα ι από τού; 
έργάτας τούτους. Εργάζονται δέ τά τετράποδα ταύτα μ ετ’ 
άπιστεύτου έπιτηδειότητος καί διπλάσιάς ταχύτητα; ή οί
Αίθίοπες έργάται υπό τήν έπίβλεψιν ενός καίμόνου έργοδηγού.

1 * *
Χωρική τ ι ;  έκ τών περιχώρων τού Μάν; απέκτησε πρά έν

δεκα μηνών δύο τέκνα δύδυμα, προ οκτώ δέ ημερών απέ
κτησε τρία το ιαύτα ,άτινα  μέχρι σήμερον έχουσι κάλλιστα εις 
τήν υγείαν των. Ή  ευτυχής λοιπόν αύτη νεόνυμφος κατώρ- 
θωσεν έντό; ενός έτους νά γένηται μήτηρ πέντε τέκνων. 
Εύγέ της.Κ * * *

*
Μ ονομ α χ ία  Ά μ ε ρ ιχ α ν ίά ο ς .  — Νεαρά καί όιραία Άμερι- 

κανίς όνόματι Μαρία Σύλδερς μετερχομένη δέ τό διδασκα
λικόν έπάγγελμα είς Τρεντών τής Γεωργίας έμαθεν από τ ί
νος καιοού ότι νέο; τις κατεσυκοφάντει αύτής άνά τάς πλα
τεία; καί τά καφ®ενεία. Αύτη όπλισθεϊσα δΓ όπλου κυνη
γιού μετέβη έφιππος ε ί; τήν κατοικίαν τού διαβολέως της, 
τήν δέκα πέντε μ ίλια  άπέχουσαν τής ίδικής της, καί ύπε- 
χρέωσεν αύτόν μέ τό όπλον άνά χεΐρας νά άνακαλέση έπισή-
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g ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
I·' 'Α γαπάτε τήν θυγατέρα σας καί έπ ιθυμείτε τήν ευτυχ ίαν της, δέν

*  tf*χει ουτω ;
; Δέν ζώ ε’ιμή  δΓ αύτήν καί μόνην. Κύριε.

Λοιπόν. Κ υρία μου, χωρίς νά χάσητε καιρόν, άπαγάγετέ την.
Μά διατί. Θεέ μου, καί πού ; ¡

Γ "Όπου θέλετε, Κ υρία μου, άρκεΐ νά μείνη άγνωστος ο τόπος τής 
μεταβάσεώς σας.

Ά στείζεσθε. Κ ύρ ιε ’ λησμονείτε λοιπόν ότι ή θυγάτηρ μου νυμ
φεύεται μετά δύο ώρας.

Λεν τό λησμονώ, Κ υρ ία , ά λ λ ’ ά γάμος αυτός πρέπει νά έμπο 
δισθή.

Τί συνέβη λοιπόν, είπατε μοι προς Θεού !
Συμβαίνει, Κ υο ία , ότι άνεκάλυψά τ ι,  δΓ όπερ ίσως θά ήδιαφό- 

ρουν έάν ή καλλονή, ή νεότης, ή άθωότης τής θυγατρός σας ώς καί 
®ί άρεταί αύτής, δέν μοί ένέπνεον άπειρον συμπάθειαν καί όέν μορ 
Ιπέβαλον τήν ύποχρέωσιν νά ¿μποδίσω διά παντός τρόπου τόν δυ- 
ατυχή τούτον γάμον. Διότι σάς τό λέρω, Κ υρία, 6 κ. Θεόδωρος δέν 
δύναται νά γ ίνη  σύζυγός της.

Διά ποιον λόγον Κ ύρ ιε, οια ποίον λογον ;
Ήκούσατέ ποτέ, Κ υρία , νά γ ίνη τα ι λόγος περί τρομερά; τίνος 

καί ιρρικώδους άσθενείας, ύφ ’ ής κατεχόμενός τις προσβάλλεται όπό 
λυσσωδών σπασμών, ήτις είναι κληρονομική ώς τό προπατορικόν 
Λμάφτημα, ήΧι- καθίστησι τόν άνθρωπον παράφρονα, ήτις μ ετα β άλ-

μω; χκί διά τού τύπου πάσα; τάς ένχντίον τη ; ψευδείς συ
κοφαντίας. Ούτος πτοηθείς έκ τού άποφασιστικού υφους τής 
κόρης ήναγκάσθη νά ύποχωρήση, μεθ’ ό αύτη έδημοσίευσεν έν 
τ ιν ι Ιγχωρίω έφημερίδι διατριβήν, χαρακτηρίζουσα αύτόν ¿)ς 
διεφθαρμένον καί άτιμον συκοφάντην.

Φαίνεται ότι ή νέα φάσις τών πραγμάτων άπήρεσκέ πως 
είς τόν συμπολίτην της, όστι; προσεκάλ.εσε τήν κόρην είς μο
νομαχίαν. Κατά τά ύπό τών μαοτύρων άμφοτέοων συμπεφω- 
νημένα ή νεαρά Σίλδερ προσήλθεν είς τόν τόπον τής μονομα
χίας κατά τήν προ; τούτο προσδιορισθείσαν ωραν,ένθα μάτην 
έπίώρας άνέμεινε τόν ήρωα, όστις μετά τήν άναχώρησιν αύτής 
έφθασεν. Δ ιατί άρά γε ; Λέγουσιν ότι τά προκαλέσαν τήν 
αργοπορίαν αυτού έλατήριον ήν ή δειλία .

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΪΟΝ
Ε Λ Λ Α Σ. —= Μ εταθέσεις, διορισμοί καί παύσεις όιδασκαλισσών καί 

διδασκάλων.
Γ Α Λ Λ Ι Α  καί Α Γ Γ Λ ΙΑ . —  Λ έγετα ι ότι ή Γ α λλ ία  καί ’Α γ γλ ία  

συνειρώνησαν νά άναθέσωσι τήν έποπτείαν τής Σουεζείου διώρυγος 
είς διεθνή έπιτροπήν, συγκειμένην έκ πάντων τών ¿ν Κ αίρω  προξέ
νων, καί ής ή δικαιοδοσία θέλει καθορισθή δ®’ έτέρα; τεχ ν ιτή ς  επ ι
τροπής.

ΡΩΣΣΙΑ. —  Ό  αύτοκράτωρ τής "Ρωσσίας θέλει διαμείνει έν Δα
νία μέχρι τών μέσων τού ’Οκτωβρίου. Λ έγετα ι ότι κατόπιν συνεν- 
τεύξεως" μεταξύ τών κ. κ. Βίσμαρκ καί Κ αλνόκη θά παραχωρηθή τή  
'Ρωσσία δπεοισχύουσα επιρροή έν Βουλγαρία" καίτοι ή Πύλη φα ί
νεται άνθισσαμένη προτείνασα νά μεταβή είς Σόφιαν Τούρκος έπ ί- 
τροπος άντί τού στρατηγού Έρανρώτ.

Β Ο Υ Λ ΓΑ ΡΙΑ . —  Τό Βουλγαρικόν ζή τη μ α  μένει έκκρεμές. 'Η 
μεταβολή τής καταστάσεως δέν φα ίνεται προσεγγίζουσα.

——*. -----

Β Ι Β Α Ι Α .
Ο Ικιακή Ο ίκ ο νο μ ί» . —  'Υπό τής πολυμσθο’ ς καί γνωστής τώ  

®ιλολογικφ κόσμιρ συνεργάτιδος ημών κ. Σαπφούς Λεοντιάδος έξε-

λει αύτόν είς άγριον ζώον, όπερ πάς τ ις  αποφεύγει, ής δέν δύναταί 
τ ις  νά ευρη ούτε τήν αρχήν, ά λ λ ’ ούτε τήν θεραπείαν, ήτ ις  πληροί 
τους οφθαλμούς αίματος καί ιό στόμα άφρού καί ήτ ις  μεταδίδοται 
ύπό τής φρίκης ήν προξενεί ;

Τήν έπ ιληψ ίαν, ειπεν ή Κυρία "Καρος ώχρά καί τρέμουσα.
Λοιπόν, Κ υρ ία , θά έδίδετε τήν θυγατέρα σας είς άνθρωπον προσ- 

βεβλημένον ύπό το ιαύτης άσθενείας.
Ουδέποτε ! εΐπεν ή κυρία Έ αρος μετά φωνής έσβεσμένης.
Φύγετε λοιπόν άμέσως μ ε τ ’ αύτής. διότι ό άνθρωπος τού όποιου τό 

ό’νομα θά ®έρη μ ετ ’ ολίγον ή θυγάτηρ σας εΐναι προσβεβλημένος ύπό 
έπ ιληψ ίας.

'Η Κυρία "Εαρος κατέπνιξε κραυγήν άπελπ ισ ίας καί εόραμε πρός 
τό δωμάτιον τή ς  θυγατρός τη ς , τήν στιγμ ήν άκριβώς, καθ’ ήν α'ύτη 
ένε®ανίζετο έπί τού κατω φλιού, ώχρά καί ύποτρέμουσα έν τή λευκή  
νυμφική περιβολή της.

Τί συμβαίνει λοιπόν, ήρώτησεν αύτη μετά γλυκύτητθ|.
Τέκνον μου, άνεφ ώ νσ εν  ή μήτηρ, ό Θεός μέ έλυπήθη" εχομεν κα ι

ρόν άκόμη. *Ω ! ! δέν θά σέ άφήσω ποτέ, ποτέ !
Τί Ι'χετε, μήτέρ μου. καί δ ιατί ή ταραχή αύτη ;
Ή  κ. "Εαρος έν μεγάλη  ταραχή διηγήθη πρός τήν θυγατέρα της  

τά παρά τού ιατρού άνακοινωθέντα αυτή . Ή  Σοφία φχρίασεν έλα -  
ορώς, άλλά πρός μεγάλην έ'κπληξιν τής τε μητρδς αύτής καί τού 
ιατρού, αυτη δέν συνεκινήθη. Ά π α λ λ α γ ε ίσ α  τών μητρικών περ ιπτύ
ξεων έσιράφη πρός τόν ιατρόν λέγουσα :

Μοί όρκίζεσθε, Κύριε, ότ· ταύτα  εχουσιν άληθείας ;
Σάς τό ορκίζομαι, δεσποινίς.
‘Ο κ. Θεόδωρος έχει συγγενείς, ο ΐτινες ήθελον περιποιηθή αύτόν;

"Οχι-
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δόθη δαπάναις τού κ. Γ. Σεϊτανίδου Ο ικιακή οικονομία πρός χρήσιν 
τών Παρθεναγωγείων.

Τήν άπόκτησιν τού πολυτίμου έργου αυτής προϊόντος ού μόνον 
μελέτης έμβριθούς άλλα  καί μακράς πείρας, συνιστώμεν θερμώς ού 
μόνον προς τάς άπανταχοΰ Έ λληνίδας διευθυντρίας πρός εισαγω γήν  
έν τοϊς παρθεναγωγείοις αύτών, άλλα  καί πρός πάσαν οικοδέσποιναν 
κτ,δομένην των συμφερόντων του οικου αύτής.

* **
Έξεδόθη έπ ιτομή Ίεράς ιστορίας τής παλα ιάς διαθήκης μετά 27  

σχετικών εικόνων δπό τού διευθνντού τού έν Χ αλκίδ ι ιερατικού Σχο
λείου κ. Βαρθολομαίου Γεωργιάδου πρός χρήσιν τών παίδων καί παν- 
τας χριστιανού.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Παρακαλοΰμεν τάς κ. άναγνωστρίας ήμών νά άποτείνωσιν ήμΐν 

έρωτήσεις σχετικάς πάντοτε πρόν τον κύκλον μας, διότι αναγκα- 
ζόμεθα νά μή άπαντώμεν- Κον Γ. Β. Δ. Γύθειον. Χ ρήματα ελη- 
φθησαν. Φύλλα άπεστάλησαν. Γράφομεν. —  Κ αν Μ. Σ. Τεργέστην. 
Φύλλα άπεστάλησαν.— Κ α ν  Μ. Κ . Τρίπολιν. Έ λήφθησαν’ εύχα- 
ριστοΰμεν.— Κον ©. X . Σμύρνην. Έ λήφ θησα ν καθυστερήσαντα ά
πεστάλησαν.—  Κ αν Δ. Φ. Κ )πολιν. Χ ρήματα έλήφθησαν· φύλλα ά- 
ποστέλλονται. —  Κ αν Μ. Κ . Θεσαλονίκην. Δεν δυνάμεθα νά άνα- 
λάβωμεν τοιαύτην ευθύνην. — Κ·*ν Εύ Μ. Κ )πολιν. Καθυστέρησαν 
ενεκεν άναθέσεως είς διανομείς ίδίοος, καί μή Ιντελοΰς τακτοποιη- 
οεως αύτών. —  Κον Δ. Δ. ’Οδησσόν. Γράφω άφεύκτως προσεχή 
Ιβδομάδα. — Κον. Ν. Δ. Ταϊγάνιον. Ε π ιστολή  υμών έλήφθη’ εύ- 
χαριστούμεν’ φροντίσωμεν περί είσπράξεως. — Κ αν Ν. Κ . Λ αμίαν. 
Ή  οικοδέσποινα εγείρεται τής θέσεώς τ η ς ’ δεν συνοδεύει δέ τό ι άνα- 
χ ωροΰντα. Ιάν ιδίως εχη καί άλλους ξένους. — Κον Κ . Γ. Γαλάζιον. 
Σώματα άπεστάλησαν’ φύλλον Ε. Μ. άποστέλλεται πάντοτε ε’ις Ό λ-  
τένιτσαν — Κ αν Α . Γ.' Ρ άμλεχ . Εύχαρίστως’ φροντίσωμεν.— Κ αν  
Α . Π. Ο Ββηΐΐα. 'Η έρώτησις είναι παράδοξος- ή έιοημεοίς μας δεν 
είναι έμπορική.— Κον Κ . Ρ. Ά ργαλαστήν* Ά π ο σ τέλλο μ εν  ό ά. άρ. 
Ιξηντλήθη καί π ά λ ιν . -  Κον Φ. Γ .Β ίρ ν α ν .  Χ ρήματα έλήφθησαν 
εύγνωμονοΰμεν. Νέα σώχατα άπεστάλησαν. — Κ αν Μ. Ρ. Π άτρας. 
Σχετικήν συμβουλήν δημοσιεύσωμεν είς τό πρόσεχες φύλλον.—  Καν 
Μ . Π. Δονδίνον. Τά Ιλλληνικά  ήθη καί έθιμα είναι γνωστά ε’ ς τάς  
Έ λληνίδ ας’ περιγράψατέ μας τά ά γ γλ ικ ά .—  Κ αν Κ . Κ . Παρισιους. 
Διά γαλλικώ ν γραμματοσήμων Ιντος συστημένης επιστολής. Κ αν  
Α . Μ. Α θ ή να ς . Έ λπίζομεν δτι ή συστηθεϊσα άνταποκρίνεται είς 
τά ς προσδοκίας σας.

'Υπάρχει Ιλπ ίς θεραπείας δΓ αύτον : Ουόεμισ. Νομίζετε
δτι μέ άγαπα ;

Είμαι βεβαιότατος.
'Εάν άνεχώρουν νομίζετε ότι θα απεθνησκε ;
’Ίσως* άλλα  . . .
Σάς εύχαριστώ, ιατρέ. διά τήν έκδούλευσιν, ήν ήθελήσατε νά μοί 

παράσχητε, ά λ λ ’ άπό χθες είμαι ή μνηστή τού κ. Θεοδώρου.
Δεν ϊχ ε ι άλλους συγγενείς, άλλην άγάπην καί άφοσίωσιν πλήν 

τής ίδικής μου. Είναι καθήκόν μου νά τόν περιποιηθώ, ύφ’ οΐας δή 
ποτε παθήσεως κάν ή ούτος προσβεβλημένος. Μετά δύο ώρας θά 
νυμτευθώ μετά του κ. Θεοδώρου, έλπ ίζω  δέ δτι τή  βοήθεια τού Θεού 
6« τον σώσαμε ν.

XIII.

'Η Κ υρία Έ αρος καί ό Ιατρός ούδεν εύρον νά άντείπω σιν. Ή τέν ι-  
ζον πρός αύτήν μ ετ ’ Ινθουσιασμοϋ καί έσιώπων Ιννοοΰντες τήν σμ ι- 
κρότητά τω ν, άπέναντί της. 'Η Σοφία έπανέλαβεν.

Τώρα, Κ ύρ ιε, είς ύμδς Ιναπόκειται νά μοί άποδείξητε έν τοίς 
πράγμα σι τήν τε πρός με συμπάθειαν σας καί τήν πρός τόν σύζυγόν 
μου φ ιλ ίαν σας. συντελοΰντες τό έφ’ ύμάς είς άνάκτησιν τής δγείας 
του άτυχους -ϊτΛσχοντος.

'Ο κ. Βλαρΰ δπεκλίθη. Σάς είμαι έντελώς άφωσιωμένος, Κ υρία, 
είπε, θά πράξω λοιπόν δτι δυνηθώ δπως ή ίερά καί ή ηρωική ήμών 
έπιχείρησις εξη καλόν τέλος’ μετά  τάς λέξεις δέ ταύτας άποχαιρε-
τίσας αύτάς άπεσύρθη.

'Η Σοφία ένη γκαλ ίσ θη  τήν κλαίουσαν μητέρα τη ς ’ δ ιατί λοιπόν
κ λα ίε ις , τή είπεν.

Κ λα ίω , τέκνον μου, διότι δσον ένάρετος καί γενναία καί δν είσαι

Σ ΥΝ Τ Α ΓΗ
Ό ρτυγες (όρτύκια) ώπτοιί. Μ αδίσατε, άφαιρέσατε τά έντόσθια, 

χωρίσατε αύτάς διά τομής έπί τής ράχεως, έπιπάσσατε καλώς διά 
γαλέτας κοπανισμένης καί ψήσετε έπί τής έσχάρας, μεταστρέφουσα 
α ύ :ά ς  συνεχώς καί έπιπάσσουσαι έκ ίσ τοτε  δια τής γα λέτα ς.

Ά λ λ ο ς  τρόπος. 'Ετοιμάσατε ώς άνωτέρω, ρ ίψατε αύτάς έντός 
χάλκινης χύτρας μ ε τ ’ έλαίου, φύλλων δάφνης, άλατος καί πεπέρεως. 
’Ά φ ε τε  νά σιγοψήνονται έπί άσθενεστάτης πυράς’ άμα είναι κατά 
τό ήμ ισυ έψημμέναι έκβάλλετε ττς  χύτρας, έπιπάσσετε διά γαλέ  
τας, τηγανίσατε είς δυνατήν πυράν, δπως καλώς κοκκινήσωσι. Είς δέ 
τήν έν τή χύτρα έναπομείνασαν σάλτσσν ρ ίψατε ποσοτητα ζωμού 
κρέατος, άφήσατε νά βράση καί σερβίρετε μετά τών ορτύγων.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
'Απλούστατος τρόπος τού διατηρεΐν τά άνθη έντος δοχείου. Ρ ίπ τε

τε έντός τού υδατος τού δοχείου εν κοχλιάρεον ξυλοανθρακόκονιν, ή- 
τις  κατασταλάζουσα άφίνει τό υδωρ καθαρώτατον. Μετά τούτο ά-  
φαιρεϊτε άπό τού στελέχους τών άνθέων πάντα τά φύλλα καί το
ποθετείτε αύτά έντός τού δδατος, δπερ δεν άλλάσσετε έπί δέκα ή 
καί δέκα πέντε ημέρας. Τά άνθη διατηρούσε μέχρι τής ά5ης ήμέ- 
οας τό άρωμα, τήν άνθηρότητα καί τό χρώμα τής πρώτης ημέρας.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ή  δεσποινίς Ρένα Λαψ.όν πρώτη κόπτρια τού εργοστα

σίου τών γυναικείων συρμών τής κ .C h illaud  (Σιλλώ) τό γένος 
Βικτιυρίας Α. Ώβραί, λαμβάνει τήν τιρεήν νά γνωστοποίηση 
είς τό ’Αθηναϊκόν κοενόν, δτι έσύστησεν άπό 1ης Σέπτερι- 
βοίου ί'^ιον κατάστηρια συρριού καί ραπτικής έν ’Αθήναις, επ ί 
τής όδού άγιας Ειρήνης, άριθ. 20 (παρά τόν ναόν τής άγιας 
Ειρήνης). ’Ε λπίζει ι̂ έ οτι 5ιά τής καλαισθησίας, έπιτη^ειό- 
τητος, άκριβείας καί μετρίων τιμών τού εργοστασίου της 
θέλει έλκύσει τάς συμπάθειας τών Κυριών, σ ΐτινες ήθελον 
ευαρεστηθή νά τιμήσωσι αΰτήν ι ι̂ά τής πελατείας των.

Γ αλλίς διδασκάλισσα εγουσα άρίστας συστάσεις.κάτοχος δέ καί τής 
Γερμανικής ζη τε ί παραδόσεις’ ή διεύθυνσις αύτής είς τό γραφεϊόν μας 
ή είς τό ξενοδοχείων τής ’Ανατολής, οδό; Πετράκη.

φοβούμαι μήπως δέν δυνηθής νά παλαίσης πρός τόν κίνδυνον, πρός 
δν έκουσίως ρ ίπτεσαι. Τίς δέ ό ένοχος κατά τήν περίστασιν ταύτην  
ή έγ ύ , ήτις σοί συνεβούλευσα τόν δυστυχή τούτον γάμον.

Δ ι’ δν σήμερον μόνον σέ ευχαριστώ, μήτερ μου. Διότι άμφιβάλλω  
έάν δπάρχη εύγενεστέρα αποστολή έκείνης. έν η τούς πάσχοντας 
καί δυστυχείς πσρηγορουμεν και θεραπευομεν. Κ α τα  τας μητρικας  
σου προβλέψεις ό γάμος αύτό; ήτο κ α λ ή έπιχείρησις. ένώ σήμε
ρον μ εταβάλλετα ι εις αγαθοεργίαν. "Αλλως τε . είπεν ή Σοφία, εχω  
τούλάχιστον τό δικαίωμα νά θεωρήσω τόν γάμου τούτον ώς σύνδε
σμον μόνον δύο ψυχών. Μ ή χάνωμεν λοιπόν καιρόν, μήτερ μου, οιοτι 
ή ώρα πλησ ιάζει.

’Α λλά  μοί ύπόσχεσαι τούλάγιστον νά μοί λέγεις τήν αλήθειαν, οσά
κ ις πάσχεις καί είσαι δυστυχής, καί έάν ή ακανθώδης καί άγια  έπι- 
χείρησίς σου άποτύχη νά παραιτηθής ταύτης.

Ναι, μήτέρ μου.
'Ο κ. Θεόδωρός εφθασεν.
'Η Σοφία διηυθύνθη πρός αύτόν εύχαρις και μειδιώσα.
Πόσον είμαι εύτυχής, τή  είπεν, άσπαζόμενος τήν χεϊρά της.
Λαμπρόν όχημα άνέμενε τού; μελονύμφους προ τής εισόδου.
Δ ια τ ί ή πολυτέλεια αΰτη . είπεν ή Σοφία εισερχόμενη έν τή  άμάξη·
Α υτη είναι περιποίησις τού θείου μου, πρός δν ανήκει τό δχημ»  

τούτο καί δν κατέκτησσς ήδη, αγαπητή  Σοφία.
'Ο θεΐός σας δνομάζεται κύριος δέ Μέρεϋ καί είναι συγγενής τού 

πατρός σας ; «
Να'.
Δ ιατί λοιπόν δέν φέρετε τό αύτό μ ε τ ’ αύτού όνομα.

( ’Ακολουθεί)


