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Τα π εμπόμενα  ή μ ΐν  χε ιρόγραφα δημοσιευόμενα η μ ή  δεν επ ιστρέφοντα ι. ’Ανυπόγραφα χα'ι μ η  δηΧοϋντα τήν  δ ιαμονήν  
της άποστεΧΛούσης δεν  ε ίνα ι  δεχτά. Πάσα άγγεΧία αφορώσα εις τας  Κ υρ ίας  γ ίν ε τ α ι  δεχτή.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗ ΣΙΑ  Π ΡΟ Π ΛΗ ΡΩ ΤΕΑ

Αιάτό έσω-ερικόν................. Αρ. 5
A li τό ίξωτεριχόν . . φρ. χρυβοί δ

Τ ιμ ή  φ ύ λ λ ο υ  λ ε π τ ά  Ι Ο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Συνδρομηται Ιγγρ αφ ο ντα ι ε ις  το γραφεΐον ττ,ς 
( ΕΦΪΙΜΕΡΙΑΟΣ TÛN KTPIÛN » κα ι παρά 
το ις β ιβλ ιοπω λείο ις  ΒΙΔμπερ κα ί 9Ιπέχ.

ΓΡΑΦ ΕΙΟ Ν  ΔΙΕΥΘ ΤΝΣΕΩΣ 
Ό δ ο ς  Μ ο υ ο ώ ν  κ α ί BotjX îJç

Γ ρ α φ ε ί ο υ  ανο ικτόν κ α θ ’ Γκα'στην
άπό 40 —  42. Π . ¡Μ.

Χορό; Κυριών ϋ π ίρ  τώ ν απόρων κορασίων ‘ Αθηνών κα ί Π ειραιώ ; 
καί ίδια τώ ν έν τοΐς δημ οτικο ί; Π αρθεναγωγείοις.— Ή  Γυνή έν τή  
αρχαία τραγωδία (ύπό  κ . Σ απφοΰ ; Λεοντιάδο;) — Κάρμεν Σύλβα 
(ύπό κ  Μαρία; Α. Μαυρογορδάτου). — Ή  γυνή  έν Ρώμη κατά  τάς αρ
χ α ία ; έτ.ιγραφάς (ύπ ό  κ. Π αυλίνας Ραδέφσκη). — Τί έπ ιτρ επ ετα ι και 
τ ί δέν επ ιτρ έπ ετα ι... Χορό; Β '. (ύπ ό  κ. Α. Σ .) — Έ πιθεω ρησις δημο
τικώ ν ςχ ο λ - ίω ν .— Π οικίλαέσωτερικά  κα ί εξωτερ ικά . — ΈβοομαοιαΤον 
δελτίον. — Β ιβλία κα ί περιοδικά. — ‘Α λληλογραφ ία . — Συμβουλή . 
Σ υνταγή .— Έ π ιφ υ λ λ ίς .------- Γνωστοποιήσει?·
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ΚΑΙ Ι&Ι.1 ΤΩΝ ÉN ΤΟΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΙΣ

Πολλάκις καί έν σειρά άλφ άρθρων έγράψαμεν περί τή; 
οικτράς καταστάσεως τών απόρων τής πολεως ημών κορασίων 
ώς καί τών ελλείψεων τών δημοτικών ημών Παρθεναγωγείων, 
καί περί τής ανάγκης, ήτις παρίστατο, οπως επιτροπαΐ εκ 
Κυριών άναλάβωσι τήν έποπτείαν τούτων.

Δυστυχώς μετά μικράν τού δημοτικού συμβουλίου συγκι-
Γ . _ , > » ~ γ  * ί ινη€ΐν και γενικήν των πάντων επι του (//¡τΥ̂ατος τουτου 

επιδοκιμασίαν, τά πράγματα έμειναν ώ; είχον, διά τόν ά- 
πλούστατον λόγον άτι παν καλάν έν Έλλάδι βαίνει λίαν 
βραδέως, καί άτι τά αφορώντα εις την αναπτυέμν και 
πρόοδον τού γυναικείου φύλου ζητήματα θεωρούνται, ώ; καί 
άλλοτε είπομεν, επουσιώδη καί δευτερευοντα.

Δι Κυρίαι οθεν τής πολεως ημών, μεθ ολην την καλήν 
διάθεσιν, ήν είχον νά συντελέσωσι και αύται κατά τι υπέρ 
τής βελτιώσεως τής τύχης τών μ.ελλουσών τού λαού μητέρων 
ρένουσιν άπρακτοι.

Καί ή καρδία αύτών άλγεϊ,αΐμάσσει, θλίβεται επί τή εγ- 
καταλείψει είς τήν τύχην των τόσων άτυχων πτωχών κορασίων, 
εΰφυεστάτων, οργώντων πρός μάθησιν, άδυνατούντων όμως,ώς 
Υ-αί άλλοτε έγράψαμεν,νά φοιτώσι τακτικώς εν τοις σχολειοις 
οτε μέν ελλείψει ενδυμάτων, ότέ δέ ελλείψει υποδη,μα-

των, έσθ’ βτε δέ καί ελλείψει άρτου. Ή  κόρη μου λέγει 
ή μήτηρ, θέΧει νά μάθη γ ρ ά μ μ α τα .  ά.Ι.Ϊ εγώ ε ίμα ι  π τ ω 
χ ή ,  δεν δύναμα ι οθεν να δ ιατηρώ αυτήν , ¿'να φοιτά είς 
t e  σχοΧείον- θά τήν  στεί.Ιω είς το εργοστάσ ιον , ί ν α  ό ιά  
τής εργασίας της ίν δ ύη τα ι  χα ί νποΰύητα ι τούΧάχιστον.

Ή μικρά κλαίει, λυπεΐται, ζητεί νά τρώγη Ιν μόνον μι
κρόν τεμάχιον άρτου, τό ήμισυ τού συνήθους, αρκεί νά εξα- 
κολουθήση σπουδάζουσα. Άλλ’ οι γονείς ανηλεώς Από τής 
ένδειας μαστιζόμενοι σπανίως ένδίδουσιν εις τά; παρακλήσεις 
αυτής.- Καί ή άτυχης κόρη ή τόσον αισίως άρξαμένη τού 
σχολικού έτους, ή μετά τόσης ευτυχίας ονειροπολούσα μέλ
λον έξησφαλισμένον πως διά καταλλήλου ηθικής καί πνευμα
τικής μόρφωσε ως, ή άτυχής, λέγομεν, διευθύνεται όακρύουσα 
έν τώ έργοστασίω, ένθα συνεχώς θαπτεται πάσα περι ευοαι- 
μονος μέλλοντος ελπίς αυτής.

Άναπληρούσαι κατά τό ένόν τήν τόσον έπαισθητήν παρά 
τοΐς παρθεναγωγείοις έλλειψιν επιτροπών Κυριών καί έπιθυ-, 
μούσαι κατά τό έτος τούτο τουλάχιστον πολλά: τών άτυ-

σ *. / f / ν r /*·/ών τούτων εγκατχλελει*χ4αενων υπχρςεων να υ-οτττ,ριζωαεν 
αί τή; πρωτευούσης Κυρίαι, άναλαμβάνομεν τήν διοργάνωσιν 
ευεργετικού χορού, ού αί εισπράξεις διατεθήσονται άπέρ τών 
άνωθι έκτεθέντων άναγκών τών άπορων κορασίων.

Δέσποιναι τής πόλεως ημών εύγε.είς διακριθεΐσαι άειποτε 
έπί φιλανθρώποις αίσθήμασι καί εις πάσαν ευεργετικήν πρά- 
ξινπρωταγωνιστούσα', αί κκ. Ζωή Εύ. Βαλτατζή, Σοφία Σχλή- 
μαν, Ζωή Π. Μανέτα, Αίκατερίνα Δ. ΚαλύΑφορνά, Ζαχαρού- 
λα Λαυ.νή καί ΓΙιπποίνα Βαλλώση δικηγόρου μετά τή; 
((’Εφημερίδος τώ/ Κυριών» κατέρχονται έν τώ εύγενεϊ 
άγώνι τώ ύπό τής φιλανθρωπίας υπαγορευομε/ω, πεποιθυΐαι 
οτι πάσα γυνή καί ιδία πάσα μητηο θελει το επ αυτήν συν- 
τελέσει είς δσον ένεστι μειζονα επιτυχίαν τού χορού τούτου.

Μή λησμονήτε, άτι έν τή φιλανθοώπω ταύτη έσπε- 
ρίδι τήν πρωτοβουλίαν έσχον Κυρίαι, άτι δ έ  έκ τή: πρώτης 
αύτών έπιτυχίας έξαρτώνται ίσως πολλά καλά άφορώντα είς 
τόν κύκλον ήυ.ών.



2
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Ό y ορό; ούτος δέν είναι συνάθροισι; πρό; έπίδειξιν πλού
του καί πολυτελών άμφιέσεων—διότι αί ενδυμασία·, ωρισθη- 
σαν αί των έπισκέψεων συνήθεις έσθήτες—αλλά σκοπεί ίδια 
νά συναγάγη έπί τό αύτό Κυρίας και Κυρίου; άνευ διακρι- 
σεως κοινωνιών θέσεων η πλούτου ή γένους, προ; επιτευςιν 
δ'ιασκεδάσεω; συνενούση; τό τερπνόν μετά τού ωφελίμου, το
εύγενές μετά τού φιλάνθρωπου.. ^

E?; τό εύγενές τής ιδέας ταύτης άπιδύν ό επί της Παι
δείας* υπουργό; κ. Μανέτας λίαν προθύμω; προσηνέχθη νά 
παραχωρτ,τγ rpv τά; τού Βαρβακειου αίθουσα;· των Σπα
νών δετής διακοσμήσεως θέλομεν, έλπίζομεν,άπαλλαγη ττ,ευ- 
γενει παραχωρήσει τη; διακοσμήσεω; των αιθουσών παρα του 
X. δημάρχου,θστις λίαν προθύμω; άνέλαβε νά έπικαλεσθή την 
έπί τούτω συγκατάθεσιν της επί τού δοθησομένου δημοτι
κού χοοού εκτελεστικής επιτροπής- Δέν άμφιβάλλομεν ότι τό 
καλόν και εύγενές τούτεέπΐ τής παιδεία; ύπουργού κ.Μανετα 
καί τού κ. δημάρχου ’Αθηνών παράδειγμα θέλουσι μιμηθη 
καί αί λοιπαί τής πόλεω; ημών άρχαί. Εύχόμεθα δε όπως 
μετ’ ού πολύ εύρεθώμεν εί; τό ευχάριστου σημειον νάάνα- 
γράψωμεν ονομαστικώς τα; εύγενεις αυτών ύπέρ τού ευεργε
τικού τούτου χορού ενεργεί ας. Πεπεισμεθα προ; τούτοι; δ-ι 
αί συνάδελφοι εκείνα!, αί τόσον εύγενώς ένθαρρύνουσαι καί 
έπιδοκι[λάζουσαι παν βήμα των Κυριών πρό; την προοόον, 
μετά σθένου; θέλουσιν υποστηρίξει τόν ύπέρ των άπορων 
κορασίων ευεργετικόν τούτον χορόν.

Όσαι τών έν τώ έξωτερικώ η ταις έπαρχίαι; συνδρομη- 
- τριών ήαών έπιθυμούσιν έστω καί μακρόθεν να συμμετάσχωσι 
τής ευγενούς ταύτη; καί φιλανθρώπου πράξεως δύνανται νά 
άποστείλωσιν ει; τό γραφείου ημών τήν συνδρομήν των. Των 
ονομάτων τούτω ν κατάλογο; μετά τών αποσταλεντων ποσο
τήτων θέλει δημοσιευθή εν τε τή «Έφημερίδι τών Κυριών» 
καί ταις λοιπαις έφημερίσιν.

Τιαή εισιτηρίου ώρίσθη δραχ. 6.

ί ΐ  γ υ ν ή :

ΕΝ Τ Η ι Α Ρ Χ Α ΙΑ ι Τ Ρ Α Γ Ω Δ ΙΑ ι
(Συνέχεια ιίε  προηγούμενου φύλλου).

Δια ταύτα καί ή ευτράπελος τής τραγωδία; κασιγνήτη, 
ή ιλαρά καί εύθυμος Κωμωδία έπλασεν, οτι αι γυναί
κες έπενόησαν ϊνα καταλάβει τήν αρχήν έν πάσι βεβαίως 
τοις σημείοις τού βίου, όπως διορθώσωσι τά σφάλματα τών 
άνδρών καί έπαναφέρωσι τόν χουσούν αιών.: τής ειρήνη; και
ευημερίας, καί ποταμόν άργυρο δίνη; έγχύσωσ ιν έν τοίς οι- 
κοις, καί τήν έγγαμον εύδαιμονιαν άπολεσθεϊσαν δια το
κοάτο; τών άνδρών άποκαταστήσωσι.
' Φαίνεται δ’ έκ τούτου δτι καιτοι ούδεί; άκόμη τοτε φι

λόσοφος είχε πραγαατευθή περί χειραφετήσεω; τής γυναι- 
κόε, ούδ’ όΕύριπίδης αυτός, οστι; πλέον πάντων τών άλ
λων περί γυναικός έσκέφθη, καί τά; γυναίκας φιλοσόφως 
έμελέτησε, τινέ; όμως έκείνων τών υποδούλων δεσποινών, ευ
φυέστερα·. φαίνεται, καί θαρραλεώτεραι ήρξαντο τοιαύτας τι- 
νας ιδέα; νά συλλαμβάνωσι καί νά Ικφράζωσιν έν ταις συνα-

ναστοοφαις αυτών ίσως, καί ταύτα; διακωμωδων, αλλα καί 
τό μέλλον διδακτικώ; ύποτυπών παρίσταται έν ταϊ; θεσμοφο- 
ριαζούσαι; αυτού ό ευφυέστατο; Αριστοφάνη;.

Έπί τούτοι; άπασιν άξιος πολλή; παρατηρήσεως καί ο 
τοόπο; καί ή φυσις αυτή τών έκφραζομένων έν τή αρχαία 
τραγωδία αισθημάτων. Έξ οό δηλούται καί ή άνωτέρω ύπο- 
δειχθεΐσα δλως ασήμαντος έν τη οικογένεια μητρικη της 
γυναικός θέσις, δι’ ών καί ή μορφή ταύτης ο»ς μητρό; εν τω 
δράμματι έκτραγωδουμένη σφοδρ’ απευκταία καί άποτροπαιος 
παρίσταται. Πασαι έν γένει αι γυναίκες έν τή άρχαιότητι 
ποός τόν φυσικόν αυτών προορισμόν καί τόν έπι τούτω σω
ματικόν οργανισμόν αύτών άποβλέπουσαι άσχάλλουσιν, α- 
χθονται βαοέως, ώσεί ήναγκασμέναι ϊνα ποιώσι τούτο ούχί 
έκ τού φυσικού, τού θείου, τού άγαπητού διά τήν ούρανίαν 
καταγωγήν τού νόμου τού τεκνοποιεΐν, άλλ’ έκ του ανθρω
πίνου’ τού θετού, τού πολιτικού, δς τότε ούτως είχε- καθ’ά 
καί έν τοι; άνω είπον.

Ή νεαρά διά τούτο ’Ιφιγένεια λέγει πρό; τόν φιλοδοςον 
πατέοα ζητούντα νά όδηγήση αυτήν εις τόν βωμόν χάριν τών 
φιλοδοξών σχεδίων του (Ίφιγ. έν Αύλίδι 1234) : «θέλεις 
«λοιπόν νά με θυσιάση; ; ούχί, σκέφθητι τήν μητέρα μου,
((ήτις ποώτον μετά πόνων μ’ έτεκεν· καί νύν θέλει ΰποστη 
«τόν δεύ· ερον τούτον πόνον».—Ή μήτηρ έπομένως̂ δακρύει 
διά τόν υιόν θνήσκοντα καί άποδύρεται ούδέν άλλο ενθυμού
μενη ή τάς ωδίνας τού τοκετού· δεν άποφασίζει δμω; τόν 
έτοιίλοθάνατον "Αδμητόν της νά σώση έκ τού 'Άδου διά της 
έαυτής θυσία;· διότι ούδέν περί τή; πνευματικής καί ήθι- 
κή; του ζωής είχε φροντίσει ποτε ή μήτηρ έκείνη, ουό η 
στοργή αυτής κατά συνέπειαν είχε συντραφή καί συναυξηθή 
μετά τής στοργής ταύτης. Διά τούτο δεν πονει, ώ; ημείς
7τονουαεν τό τεχ-νον ττ,ς . . · · · ·

• ·

Ούδεί; δ’ αγνοεί ότι δσω μάλλον έπιμελούμεθα τής πνευ
ματική; καί ηθικής μορφώσεως τών τέκνων ημών, τόσω̂  μάλ
λον άγαπώμεν αύτα καί ά ν τ κ γ α π ώ μ εθ α  υπ’ αύτών. Ή  όέ 
ελλειψις περί ταύτην γεννά ¿)ς επί τό πλειστον ψυχρό . ητα 
και άδιαφοριαν εις σμφότερα τά μ=.ρη·

Διά ταύτα καί οί ολοφυρμοί τών γυναικών έκείνων ιός μη
τέρων καί συζύγων διά τήν συμφοράν καί τον θάνατον τών 
φιλτάτων εισίν οξείς καί παράφοροι, αλλά δεν είναι και βα- 
θεις καί άτελεύτητοι, διότι δεν πηγάζουσιν έξ ηθικής πη
γής, άλλ’ έξ αισθητικής μονον. 'Ομοιάζουν, προς την οόυ- 
νηοάν κραυγήν τών παιδιών, ήν έκπέμπουσιν οξυτάτην, όταν 
κτυπήσωσι καί άλγήσωσιν, άμα δέ παρελθόντι τω πονιρ, 
-ρέπονται ει; άλλα; άντιλήψεις καί έντυπώσεις,γελώσι, παί- 
ζουσιν, ευφραίνονται, έάν τά έρεθιζοντα τάς αισθήσεις των 
νέα αντικείμενα εισίν εύάρεστα εις αύτά κ«ί_ ένδιαφέροντα.

’Αλλά παρ’ ήμΐν ούκ έχει ούτως· ή μήτηρ εινε άληθή; μη- 
τηρ· κλαίει τό αγαπητόν της έκ τών μυχίων ούδαμώο ̂ ένθυ- 
μεΐται τά; ωδίνας- ούδαμώ; θρηνεί τήν ζωήν της ώ; ή Εκά
βη· άλλά τό γλυκύτατον τή; καρδία; της βλάστημα κλαίει 
τάν άπώλειαν χουσού μέλλοντος, νέας υπάρξεω; οδύρεται' 
ούδεμία έξ ημών μήτηρ έν έδυνηραίς περιπτώσεσιν άναπολει
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τούς πόνους, τάς άγρυπνίας, τάς θλίψεις, άς εδοκιμασεν υ,.=.ρ 
τών φιλτάτων, τεκούσα, θρέψασα περιθαλψασα και νοσηλεύ- 
σασα αυτά· άλλά πολλάκις καί τήν ζωήν της ήθελε προτι
μήσει ν’άνταλλάξη υπέρ τής σωτηρίας έκείνων.—Διότι και 
πνευματικώς δσον ήδυνήθη καί ηθικώς άνέθρεψεν ώς πρώτη 
αυτή παιδαγωγική έν τώ οίκω δύναμι;· διότι έπόνησε μάλ
λον υπέρ τής ψυχική; των ζωής, τή; αιωνίου καί άθανατου,η 
υπέρ τής σωματικής· καί όποια ή χαρά καί άγαλλίασις αυ
τής διά τό εύ ήγμένον ήδη τέκνον της, τοιαύτη καί ή λύπη 
καί ή οδύνη διά τήν άπώλειαν αυτού.— . . . .

Ο: δέ άγριοι έτι λαοί καί πωλούσι τά τέκνα των, ως γνω
στόν, διότι δι’ ούδεμιάς πνευματικής καί ηθική? σχεσεως 
συνδέονται μετ’ αύτών καί ταύτα μετ’ έκείνων. Καί η έν τή 
άργαία λοιπόν τραγωδία μήτηρ φαίνεται φιλοστοργο; διά τόν 
εΐρημένον λόγον. Καί ή άγάπη δέ τού τέκνου παραδόξω; 
πω; λαμπροτέρα έκδηλούται πρό; τούς γονείς, ως ειδομεν 
τής θρηνωδίας λ. χ. τής ήρωιδο; Πολυξένης μάλλον βαθ̂ ιας 
καί κατανυσσούσης τήν καοδίαν η την τής μητρος Εκάβης 
άποχωριζομένης οιύτήν. ("Επεται συνέχεια)

Σ απφω Λ εοντιας

Κ Α Ρ Μ Ε Ν  Σ  T A B A
A/.

ΠΡΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ.
Κάομεν Σύλβα, ποιήτρια, μήτηρ καί βασίλισσα ! Τοιού- 

τος ο τριπλού; στέφανος ό έπαξίω; τεθειμένος έπί τή; εύφυ- 
εστέρας ίσως γυναικείας κεφαλής τού 19ου αιώνος.

Κάρμεν Σύλβα είναι τό ψευδώνυμον τής συγχρόνου διασή 
μου συγγραφέα»; καί ποιητρίας Έλεσάβετ βασιλίσση; τή; 
Ρουμανίας, θυγατρός τού πρίγκηπο; Έρμάνου, δστις υπήρ
ξε φιλόσοφο; καί σκεπτικιστής καί τή; Μαρίας ποιγκη-
πίσσης Νχόσου.

Ή  βασίλισσα τή; Ρουμανίας ’Ελισάβετ έγεννήθη έν 
Neuvied τήν 29ην Δεκεμβρίου 1842. Άνάδοχοι αύτής 
εγένοντο ή βασίλισσα τής Πρωσσίας ’Ελισάβετ καί ή μεγάλη 
δούκισσα τή; Ρωσσίας επίσης Ελισάβετ.

'Η πριγκήπισσα ’Ελισάβετ άπά τής παιδικής αύτής ηλι
κίας διεκρίνετο έπί γενναιοφροσύνη, ειλικρίνεια, ̂ ευφυΐα και 
ανεξαρτησία έμφύτω καί υπό τού χαρακτήρος αυτής έπιβα- 
λομένη. Τήν φυσικήν αύτής ζωηρότητα ή νεαρκ τότε Ελι
σάβετ απεικονίζει πιστώς έν ένί τών διηγημάτων τού Pelech 
έν τώ προσώπω τής « Ur 1 a n d a»·

Μόλις δεκαέτις ήσχολεΐτο εις σύνθεσιν στίχων, δεκατε- 
τραέτις δέ έγραψεν ώραίον καί τεοπνοτατον διηγημα. Η 
πρό; τήν ποίησιν κλΐσις κα5 ένθουσιασμός αύτής ήν τοιού- 
τος, ώστε έν τή ποιητική παραφορά αυτής καί ο θάνα.ος 
έτι αύτός τή άπεικόνιζε ιδανικήν τινα ευτυχίαν. Η .»οός 
τόν Θεόν πίστις αύτής ήν επίσης ενθουσιώδης, διετηρησε δε 
αύτήν μέχρι σήμ,ερον άμείωτον καί εν ημέραις θλίψεως καί 
έν ήμέοαι; χαράς. 'Η πχίδευσις αύτής ήν έπιμεμελημένη, αύ-

αύτής γνώσεσι καί τήν έντελή έκμάθησιν τής Λατινικής, 
’Ιταλικής, Αγγλικής καί Γαλλικής.

Δεκαεξαέτις ήδη ήσχολεΐτο εις τήν πολιτικήν, καί τοι ου- 
δέν έθελγεν αύτήν, όσον έγχώριον διήγημα η άσμα δημώδες.

'Η πριγκήπισσα άνεπτύχθη ώ; κεκρυμμένον τού άγρού 
άνθος έν τώ έν Neuvied υπό τόν τίτλον Monrepos μεγάρω 
τού πατρός της, τώ περιβαλλομένω ενθεν υ.εν υπό ωραιοτά- 
των δασών καί πεδιάδων, έτέρωθεν όέ υπό σειρά; ολης ηφαισ
τειωδών όρέων καί διασχιζομένω υπό τού πολυκλάδου πο
ταμού W ied. 'Η πριγκήπισσα ένταύθα ήν άληθώ; έν τώ 
στοιχείω της. Μεθ’ όσης δυνάμεως ή φύσις έφαίνετο έςεγει- 
ρομένη περί αύτήν, μετά μείζονος τοιαύτης ή νέα κόρη ενε- 
θουσία καί ήν εΰχαρις καί ζωηρά.

Διέσχιζε τάς πεδιάδα; άδιαφορούσα έάν έβρεχεν, έχιόνιζεν, 
έπιπτον κεραυνοί ή{έξεγείροντο καταιγίδες.

Τρείς θαυμάσιοι κύνες τού 'Αγίου Βερνάρδου συνώδευον 
αύτήν έν ταις άλλοκότοις καί παρατετολμημέναις άνά τά 
όρη καί τάς πεδιάδας έκδρομαΐς,ύλακτούντες και σφριγωντες. 
Ησαν οί αχώριστοι αύτής σύντροφοι, ιδία μάλιστα ό ευνο

ούμενος αύτής Μέντωρ. Τά στοιχεία τής φύσεως μαινόμενα 
η ηρεμούν τα ώμίλουν εις τήν καρδίαν αύτής μέ γλώσσαν, ής 
τό μυστήριον αύτή καί μόνη κατείχεν. Τήν έσπέραν δέ έν τώ 
δωματίω αύτής έπανέλεγεν αύτη εις στίχους πάν ότι ή φύ
σις τή είχεν έμπιστευθή.

Δεκαεξαέτις ήδη είχεν ώραιότατον βιβλίον έτοιμον, επε- 
δίδετο δέ μετά παραφοράς εις τε τήν μουσικήν και ζωγρα
φικήν. Πάντες οί κατά τήν έποχήν έκείνην γνώρισαντες τήν 
τότε πριγκήπισσαν Έλισσάβετ διετήρησαν ζωηροτάτην άνά- 
μνησιν τής χαριεστάτης και άγροτικής ζωηρότητας αύτής, 
μετά τής ωραία; έκείνης βαθείας καστανοχρόου κόμης της 
καί τών μεγάλων κυανών καί έκφραστικωτάτων οφθαλμών 
της. Χωρίς νά είναι ωραία έθελγε καί έμάγευε τους περί 
αύτήν διά τής εύφυεστάτη; καί χαριεστατη; φυσιογνωμίας 
αύτής. Οί περί αύτήν τήν άπεκάλουν ρόόον τον δάσονς.

(Waldroschen).
Μετά μικράν περιοδείαν άνά τήν ’Ιταλίαν, Ελβετίαν και 

Βερολινον ή πριγκήπισσα ’Ελισάβετ έπανελθούσα ει’ς Monre- 
pos άνέλαβε τήν έκπαίδευσιν δύο νεαρών κορασίων καί ενός 
άρρενος. Πλήν τούτου έπί τρεις καθ’ έκάστην ώρα; άνεγίνω- 
σκέ τι πρό; τάν άπόπληκτον πατέρα της, τό ύπόλοιπον όέ 
τής ημέρας ήσχολεΐτο εις μελετην μουσικής.

Κατά τό 1863 ή πριγκήπισσα ’Ελισάβετ μετεβη εις Ρωσ- 
σίαν μετά τής θείας αύτής Ελένης, μεγάλης δουκίσση; τής 
Ρωσσίας. ’Ενταύθα ύπεχρεώθη νά ΰποκυψ| εις τά; υπο της 
έθιμοτυπίας έπιβαλομένα; ύποχοεώσεις, παρουσιασθή όε εις 
τάς αΐθούσας, ένθα διέπρεπε διά τήν εύρειαν αύτής μάθησιν 
καί κρίσιν.

Ό μόνος άνθρωπος 6ν έν Ρωσσία έθεοπρίει σχεδόν ήν ό 
Rubinstein, όστις καί έδωκεν αύτή μαθήματα μουσικής. Περι 
τού Rubinstein έξεφράζετο ό»; έξής περίπου : « Ή  συτείδη· 
σ ίς τη ΐ μουσικής  μου μηδαμιγότητος α π έ ΐα νΤ ι αύ-οϋ με κα- 
μ γε ι r a  χαΥω to θάρρος μου. Λ ο μ ιζ ιι t ic  ° t i  to  o f )  α ν ο ν
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άποπνέει στοργήν-, πάθος, πο ίησ ιν , μ α γ ε ία ν . Ουδέποτε « ’ * 
άον, ηχούσα ή ησθάνθην παρόμοιόν τι.

Έκ Ρωσσία; αύτη μετά τη; θεία; αυτή; μ.ετέβη εις Νεάπο- 
λιν, Ρώμην, Φλωρεντίαν, Παρισιού; καί Σουηδίαν, ένθα καί 
έξέμαθε τήν Σουηδικήν, ϊνα εις τό πρωτότυπον άναγνώση τά 
Frithiofs Sagas τού Tegner. Κατά τό διάστημα τούτο 
άπεβίωσεν b πατήρ αυτή;, δν υπερηγάπα καί διά τον θάνα
τον τού οποίου αύτη ήν απαρηγόρητο;. Έπανήλθεν οθεν παοα 
τή οικογένεια τη;, τό τελευταίου δέ τού παρθενικού βίου αυ
τή; ετο;, αύτη ύπεδέχθη ό; εξής :

«Τίποτε ά.Ι.Ιο i) εν μνημόσυνον δ ιά το θερμόν χα\ ζωο- 
ιγ όνον  ίτος ,όπερ  από της χθες ένεταψιάσαμεν. Η μονη εύ
ηχη μου δ ιά  το νέον είναι ή ευδοκίμησες τών έργων των 
ηχειρών μου. Ύ γ ία ιν ε ,  συ ώραϊόν μου ετος, και συ νζον 
»μου, εϊτε.Ιθε εύμενώς εν τω θαΛάμω μου ώς κχι εν  τ ή  καρ 
ηδία μου. “II το πάν  η τίποτε- ιδού τι σοί ζηυώ, ίδου το 
» σύνθημά μ ου »■ Μ λ ρ ι α  Α. Μ α ϊ ρ ο γ ο υ λ α τ ο ϊ .

Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΡΩΜΗι
Κ Α Τ Α  ΤΑΣ Α Ρ Χ Α Ι Α Σ  Ε ΠΙ Γ Ρ Α ΦΑ Σ

Ο̂σον οι αρχαίοι "Έλληνες έντελώ; ήμελουν την πνευ
ματικήν των γυναικών καί θυγατέρων αυτών άνχπτυξιν, 
τόσον οί 'Ρωυ.αιοι καίτο'. παρομοίου; περί τή; ανατροφής 
τών γυναικών ειχον θεσπίσει νόμου;, ούχ’ ήττον τό αγνόν 
τού λαού εκείνου αίσθημ.κ άνεγνώριζεν αύταϊςάπειοα δικαιώ- 
μ.χτα καί άπεδέχετο παρ’ αυτών ού μ.όνον συμβουλάς, αλλά
καί διατανάς.»

Δεν θά άσχοληθώμ,εν βεβαίω; εις ανάπτυξιν τών επιτών δη
μοσίου ν μνημείων τών αυτοκρατειρών επιγραφών,εν αί; αύται 
καλούνται μ,ητέρε; τών στρατοπέδων,καί εν άλλοι; μητεοε; τού 
ανθρωπίνου γένους· (matrem universi generis humani). 
Διότι οί τίτλοι άποδίδονται ευκόλως ποό; τά; βασίλισσα; 
καί μ.εγιστάνχ;. Έξετάσωμεν ό'θεν τάς δημώδεις εκείνα;επι
γραφής, έν αί; δέν ομ.ιλοΰσι πλέον αί συνθήκαι, αλλά τό αί
σθημα, ή καρδία, ή παράδοσις... Άκολουθήσατέ μα; λοιπόν 
διά μέσου τών ποιητικώνέρειπίων τής ΓΙομ.πηίας,καί σταθήτε 
μεθ’ υμών ποό τών δι’ ερυθρών καί ρεγάλων χαρακτήρων τών 
επί τών έξωτεοικών τών κτιρίων τοίχων. Οι χαρακτήρες ού 
τοι ούδέν άλλο είναι ή τά προγράρ.ρατα τών κατά καιρούς 
έκλεγομένων δημ.οσίων λειτουργών,οϊτινε; επί τόπους αιώνα 
μένουσι πάντοτε έιει ακίνητοι,άντιγραφόμενοι μετάπροσο,γης 
καί σεβασμούπαρά τώνάρχαιολ,όγων πάσης φυλή; καίέθνικότη- 
το;, ένω τά προγράμματα τών συγχρόνων πολιτευορένων εί
ναι χάρτινα, διατηρούμενα επί τόπον, έφ’όσον καί ούτοι 8 ιχ -  
τηρούσι τά; αυτά; πολιτικά; ιδέας. Παρά τά ονόμ-ατα λοι
πόν τών υποψηφίων τούτων δημάρχων ή πολιτευτών εΰρί- 
σκεται συνεχέστατα όνορά τι γυναικό; συνοδευόμενον υπό τή; 
λέξεου; rogat όπερ σηρ.αί ;ει : « αύτη συν ίσ τησ ι την ύπ o f  η 
ςριότητα αύτον, αντη  τον προτείνειΐ» έξ ού καί φαίνεται ή 
τή; γυναικό; ενέργεια καί δρατι; έν τοις δημοσίοις πράγ- 
μ,ασιν.

’Αλλά τό πράγμα δεν πεοιοοίζεται εως εδώ. Έκ τών

επιγραφών τούτων καταφαίνεται ό'τι υπήρχε καί Γερουσία 
c u r i a  γυναικών, συστηθεισα Οπό τή; αύτοκρατείρας 
M a m m e a ,  ήτις μετείχε παπών τών δημοσίων συυδιασκε- 
ψεωνδιά πάσαν ύπόθεσιν τιρ.ή; ή οϊας δήποτε άλλη;έπισήμου 
πράξεω;. 'Υπήρχον επίσης ειδικά σωρ.ατεία Κυριών και όε- 
σποινίδιον, άτινα προσέφερον κατά τά; επισήμου; τού έτους 
ημέρας δωρεάν τροφάς καί γεύματα προς τού; απόρους. Εις 
έτι δέ άρχαιοτέραν εποχήν ταύτης απαντάται επιγραφή γυ- 
ναικό; (m agistra pagi) τούτέστι σύζυγος δικαστού συν- 
δικάζουσα μετ’ αυτού πάσαν δίκην τής πόλεους των. Άπό 
τής εποχής εκείνης επιστήμονες γυναίκες έξήσκουν τά επι
στημονικά αυτών επαγγέλματα χωρίς νά ευρίσκωνται άνθρω
ποι. όπισθοδρομικοί αποποιούμενοι αύταϊς τό δικαίωμα τούτο.

Χάριν δέ τών οπισθοδρομικών αύτών μ.εταφέρομεν ενταύθα 
επιτάφιον τινά επιγραφήν εύρεθεΐσαν έν Lyon:

MINVCIA. C. L. ASTE. MEDICA
'Η γυνή αύτη ήν ελληνικής καταγωγής, διασήμ.ου ε 

στημονικής μορφώσεως, αίχμ.άλωτος τή; Minucia έλευθερ 
θεισα παο’ αυτή; καί έξασκούσα έλευθέρωςτό ιατρικόν αυ 
τής έπάγγελμ.α.

ι 

οί·
>

Ü -

Ι Ι α ϊ λ ι ν α  Ρ α λ ε φ ς κ η .

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
Χ Ο Ρ Ο Σ  Β -

’Εν τφ παρελθόντι ήμ.ών περί χορού άρθριδίω έπραγμα- 
τεύθηαεν τό ζήτηιια τούτο υπό γενικήν, ούτως ειπεΐν, επο- 
ψιν. ’Αλλά πλήν τών έπισήμων χορών, εις ού; ολίγοι οί κλη
τοί, ΰπάρχουσι καί αί χορευτικαί λεγόμεναι οι κογενειακαί 
εσπερίδες, α'ίτινες μάλλον συνήθεις παρά τή μέση κοινωνική 
ήμ,ών τάξει καί μάλλον άνετος, πλήρης καί ειλικρινής ή εν
αύταϊς εύθυμία καί διαχυσις.

Αύται περιβάλλονται ώς έπί τό πολύ έθνικήν πω; χροιάν, 
διότι άντι τού κοτιλλυάν αί έσπερίδε; αύται έπισφοαγίζονται 
διά τού συρτού, συνοδευομ,ένου έσθ’ό'τε καί μετά τού παθητι- 
κωτάτου έκείνου άμανέ , ούτινο; τάς γλυκείας και μ,ελωδι- 
κάς χορδάς μόναι αί Σμυρναίδε; μετά τέχνη; καί πάθους 
άπαραμίλλου τονίζουσι. Καί τά λευκά μανδυλάκια περιστρέ
φονται εις τον αέρα καί ή μουσική παρακολουθεί τάς έλα· 
στικοτάτας έκείνας καί χαριεστάτα; περιστροφικά; κινήσεις 
καί ό χορευτής υψούμενο; έπί τών άκρων τών δακτύλων φαίνε
ται σχεδόν ιπτάμενο; εις τον αέρα καί άρρητος συγκίνησις 
καταλαμβάνει τήν πρωταγωνιστούσαν χορεύτριαν, ήτις αΐ- 
σθανομένηότι πάντωνζτά βλέματα πρόςαύτήν στρέφονται, τα
πεινόν ει κατέρυθρο; τούς οφθαλμούς, άκιζομένη δε καί χαρί- 
εσσα τού; πάντα; τέρπει καί θέλγει.

Δέν θέλομεν ήμεϊς ετ ιχ ίτες εις τήν διασκέδασίν μ.ας λέ
γει ό εύθυμο; οικοδεσπότη;. Όλίγην υπομονήν, Κύριέ μ.ου. 
Δέν σά; όμιλούμεν περί ετ ικέτας. Σά; λέγομεν απλώς τί σάς 
έπιτρέπεται νά λέγητε καί νά πράττητε έν ταϊς οΐκογενεια- 
καΐ; έκείναις καί εύθύμοις διαχύσεσιν, ϊνα μή, ώς συνεχώς 
συμ.βαίνει, γεννώνται δυσαρέσκεια1, παράπονα, παρενοήσεις, 
φέρουσαι πολλάκις χαρακτήρα λίαν έπίφοβον.

Εί; τού; οικογενειακούς οθεν τούτου; χορού; μεταβαίνετε
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αί Κυρίαι φέρουσαι έσθήτα τών έπισκέψεων, πολλάκις δέ καί 
τού περιπάτου. Κόσσυμβος έκ ταινίας ανοικτού χρώμα
τος η άνθύλλιον φυσικόν κοσμεί έπιχαρίτω; τήν ώραίαν κό
μην σας. Χειρόκτια φέρετε σκοτεινών χρωμάτων, συμμ.0ρ- 
φούσθε δέ πρά; τάς περιστάσεις, διατηρούσαι ή ού έφ’ δλην 
τήν εσπέραν τά χειρόκτια σας. Οι Κύριοι μεταβαίνουσι φέ- 
ροντε; ένδυμα (Γβϊϋη̂ Όΐθβ) μέλαν, ούχί όμως καί περισκε- 
λίδα τοιαύτην. Έάν οί προσκεκλημένοι τυγχάνωσιν άγνω - 
στοι μ.εταξύ τιον, τότε ο οικοδεσπότη; συνίστησι τήν Κυ
ρίαν προ; τά; λοιπά; Κυρία;, ή οικοδέσποινα δέ τόν Κύριον. 
Ουδέποτε συνιστώσι Κυρίαν ποό; Κύριον, άλλ’ άμα ή νεω- 
σσί έλθούσα τοποθετηθή, τότε ή οικοδέσποινα έκ διαλειυιυ.ά-I , ι .
των παοουσιάζει αυτή τούς διαφόρου; Κυρίους.

Τό τέίον είναι υποχρεωτικόν καί εις τά; οικογενειακά; 
αυτά; εσπερίδας, ούχί όυ.ω; καί έπανειλημμ.ένα τραταρί
σματα έκ γλνκισμάτων καί ζυμ.αρικών. Αί τοιαύται εσπερί
δες άρχοντα! περί τήν 9ην ώραν μ.μ. Μέχρι λοιπόν τή; Γη; 
ώρα; δί; μέν προσφέρουσι λεμονάδας, βυσσινάδα; καί σομά- 
δα; άναμίξ, άπαξ δέ γλυκύσματα, ώ; μπισκότα, μπεζέδες, ή 
άλλο γλύκισμα, ό'περ ή ιδία οικοδέσποινα κατεσκεύασε. Έάν 
ί) εσπερί; παοατείνηται, τότε άπόδειπνόν τι έπί ποδό; έκ 

; ψυχρών έδεσμάτων είναι αναπόφευκτου.
Ταύτα δέον νά ώσιν άφθονα. Ουδέποτε Κύριό; τι; προσ

φέρει τι ποό; Κυρίαν λαμ.βάνων αυτό διά γυυ,νή; χει- 
ρό;, άλλ’ ούτε έπιμένει δίδων αυτή νά τρώγη καί πίνη έζ 
όλων οσα άρέσκουσιν αύτώ. Ουδέποτε έπίση; έπιμένει τις 
εις είδος διασκεδάσεως ή χορού, δπερ οί άλλοι άποδοκιμά- 
ζουσιν. Κ,ύριο; δέ ή Κυρία άνωτέρα; κοινωνικής τάξεω; ου
δέποτε προτείνει τι, ών βέβαιο; ότι καί έάν προ; όλα; καί 
όλου; άπαρέσκη τούτο, θέλουσιν όμως παραδεχθή αυτό ά- 
βροφροσύντ; I εκεν. Ουδέποτε οί Κύριοι έν ταϊς συναναστρο- 
φαι; ταύται; πίνουσι καθ’ υπερβολήν, διότι ή υπερβολική 
ευθυμία έχει ώς έπί τό πολύ κακάς συνέπειας, καταγέλα
στοι δέ καί αγροίκοι πολλάκις οί τοιούτοι καθίστανται.

Έάν κυρία τι; γνωρίζη νά ψάλη, παρακαλέσωσι δέ οί οι- 
κοδεσπόται αυτήν πρό; τούτο, οφείλει νά δεχθή· ψάλλει δέ 
!ν ή δύο άσματα, άποφεύγουσα βεβαίω; νά φέοη τά μουσικά 
της τετράδια υπό μ.άλ-η;, άρχίζουσα δέ μή παύηται. "Οταν 
τι; ψάλλη οί λοιποί όφείλόυσι νά σιωπώσιν, έπιδοκιμάζουσι 
δε καί συγχαίρονται τήν ψάλτριαν ή τον ψάλτην, έστω καί 
έάν μετρίως έμελψε.

Ουδέποτε αί νεάνιδε; φοιτώσιν εις συναναστροφής, ε: μή 
εχωσιν ήδη συυ.πεπληρωμένον τό 17ον τουλάχιστον τή; η
λικίας αύτών ετος. Συνοδεύονται δέ υπό τή; μητρό; ή πατρό; 
>! μεγαλειτέρων αδελφών. Νέα γυνή χ-ήοα υποβάλλεται εις 
αυστηροτέραν έπίβλεψιν ή νεάνι; τοιαύτη. Έάν οίκογένειά 
τ ι;  είναι πολυάριθμος, άποφεύγουσι βεβαίω; οί: γονείς \ά 
Ίαρευρεθώσι μεθ’ όλου τού Άβραμιαίου οΐκου των ε:; συνα- 
Υαστροφή̂ . Καθήκον τή; φιλοξενούση; οίκοδεσποίνη; είναι νά 
φ̂ροντι,η,, όπως μή αί Κυρίαι μένωσιν έν ενί δωματίω καί οί 
Κύριο· έτερω, διότι άπιραιτήτω; γεννάται ψυχρότη; τις 

ί 7ΙΙ'υχί* δυσάρεστο; δι’ εσπερίδα υ.ονοτονία. Α. Σ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Μετ’εύχαριστήσεωςπληροφορούμ.εθα ότι ό γενικά; έπιθεωρη- 

τή; τών σχολείων κ. Χαλκιόπουλος θέλει κατ’αύτά; έπισκεφθή 
καί μελετήση τήν κατάστασιν τών δημοτικών σχολείουν, υ.ερι- 
μνήσηδέ συντόνως περί τή; βελτιώσεω; τών έν αύτοΐ; κακώς 
έχόντων. Έλπιζομεν ότι ό κ. Χαλκιόπουλος θέλει έπί τέλους 
έννοήιει τήν ανάγκην τή; συστάσεως έπιτροπών έκ Κυριών 
πρό; έπιτήρησιν καί έποπτείαν τών παρθεναγωγείων τών 
διαφόρων δημοτικών σχολείων τού κράτους. Πόσαι Κυρίαι 
δέν είναι πρόθυμοι νά έργασθώσι μετά ζήλου πρό; βελτίωσιν 
τή; κατωτέρα; τουλάχιστον τών θηλέων έκπαιδεύσεους !

Ώραιοτάτην έπί τού ζητήματος τούτου γνώμην έξέφρα- 
σεν ήμϊν ή διαπρεπή; λογία τή; πόλεω; ήμ,ών δέσποινα κ. 
Σοφία Σχλέϊμανν. Κατά τήν γνώμην ταύτην πλήν τής ίδρύ- 
σεου; καταλλήλων κτιρίων δι’ ύγε.ά σωματικήν καί πνευμ.α- 
τικήν τών νεαρών Έλληνίδων άνάπτυξιν, απαραίτητος απο
βαίνει ή έποπτεία Κυριών, αΐτινες καί οικονομίας χάριν και 
προς μ.είζονα καί συντονωτέραν έπίβλεψιν ήδύναντο ευχαρί
στως νά άναλάβωσι καί τήν διδασκαλίαν ετι μαθημάτων 
τινιον έν τοϊς παρθεναγωγείο’.; τούτοι;. Ώραιοτάτη καί εύ- 
γενής ή ιδέα αυτη, ήτιτ παοά τοϊς πλείστοις τών πεπολιτι· 
σμένουν έθνών άπό έτών όλων έπραγματοποιήθη, Έν Ρουμα
νία μάλιστα τήν καλήν ταύτην ώθησιν έδωκεν ή Αυτής Με- 
γαλειότη; ή βασίλισσα τής Ρουμανία;—ή; τήν βιογραφίαν δη- 
μ.οσιεύομ.εν σήμερον,—άναλαβούσα τήν διδασκαλίαν άνωτέρων 
μαθημάτων έν δυσί τή; Πρωτευούση; Παρθεναγωγείοις.

Άναμένομεν έπί τού ζωτικωτάτου τούτου διά τό φύλον 
μα; ζητήματος τα; ένεργεία; τού νέου έπιθεωρητού κ. Χαλ- 
κιοπούλου.

Π ΟΙΚΙάΔΑ 
Έ ο ω τερ εν ιά .

Μετά πλείστης εύχαριστήσεω; άγέλλομεν ότι τήν παρελ- 
θούσαν Κυριακήν ένηργήθη μετά τήν θείαν λειτουργίαν έν 
τώ ναώ τού Άγιου Διονυσίου ή έκκύβευσις τού έγκριθέντος 
λαχείου υπέρ τή; συμπληρώσεω; καί διακοσμήσεω; τού ναού 
τούτου.

Επιτροπή έκ τών κ. κ. Ζωή; Π. Μανέτα όο; προέδρου, 
Φανή; Κανακάρη, Ευφροσύνη; Καραπάνου, Ελένης Καρατζά 
καί Ελένης Ν. Άναγνωστοπούλου ειργάσθη μετ’ αξιέ
παινου ζήλου πρά; διάθεσιν τών άριθμών τού 7,αχείου, οθεν 
καί ολίγιστοι ΰπελείφθησαν τοιούτοι, ου; ή̂ κυρία πρόεδρο.; 
διέθεσεν έν τώ ναώ αύτώ κατά τήν στιγμήν τής έκκυβεύσεως.

Συγχαίρομεν άπό καρδία; τά; εύγενεΐ; Κυρία;, εύχόμεναι 
όπως τό παράδειγμα τούτων καί άλλαι μ.ιμούμεναι, εργά
ζονται μετ’ ίση; προθυμία; πρός έπίτευξιν _ τοιούτων Οεαρέ- 
στων καί εύγενών έργων.

Αί χοροεσπερίδες έξακολουθούσι παρά τή άριστοκρατική 
τή; κοινωνία; ημών τάξει. Τούναντίον συμβαίνει κατά τό 
ετο; τούτο εί; τόν τόσον άλλοτε ζωηρόν καί διασκεδαστικόν 
Πειραιά. ’Αλλά καί έν Άθήνχις πλήν τών εύδαιμόνων πολυ-
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ταλάντων μας, αί λοιπαί τάξεις πλήττουσι, μονοτονώτατα 
διερχόμ.εναι τάς εσπέρας των. Ουδεμια κινησις, ουδεμία. ,,ωη- 
ρότης. Εΰνόητον λοιπόν τυγχάνει μ,ετά πόσης ευχ̂ αριστησεως 
θέλει άποδεχθή ή πλήττουσα αύτη κοινωνική τάξις τον ευ
εργετικόν χορόν των Κυριών, έν ώ αντί εξ μόνον δρ. καί ά- 
νευ δαπανών δΓ έσθήτας καί πλούσιας περιβολάς θέλουσι 
διέλθει έν οικογενειακή, ούτως είπεΐν, διαχύσει ολόκληρον 
μακράν εσπερίδα.

Έ ΐ ξ ω τ ε ρ ο κ ά .

Α£ γυναΐχες τής Δανίας. Αι έργάτιδες τής Κοπεγχάγης 
ίδρυσαν κατ’ αΰτάς εταιρίαν αλληλοβοήθειας, ής μεΧΡι 
σήμερον ένεγράφησαν 1459 μ.έλη. Αύται συνεδριαζουσι συνε
χέστατα, ό δέ διαπρεπής τής Δανίας καθηγητής κ. Βπΐηάέβ 
άναπτύσσει πρός αΰτάς διαφόρους ωραιοτατας ρ,ελετας και 
θεωρίας. Πληθύς άλλη γυναικείων Συλλόγων ίδρύθησαν κα
τά τά τελευταία ταΰτα έτη έν τε τή πρωτεύουσα) καί ταΐς 
έπαρχίαις τής Δανιρ.αρκίας.

Ό επισημότερος των Συλλογών τουτιυν ο κατα τόν πα- 
ρελθόντα Νοέμ.βριον ό'.οργανωθείς υπό τον τίτλον ( ΐ α υ ν δ ε  

ομος τών προοδευτιχών γυναικών)·) φέρει χαρακτήρα εν
τελώς δημοκρατικόν. Δημόσιοι διαλέξεις καί συζητήσεις εν 
τώ συλλόγω τούτω λαμβάνουσι χώραν δίς του μηνός.

ΆγγΛιχον χοινοβούΛιον.—’Δπο τής 27ης Ίανουαρίου 
μέχρι τής 16ης Σεπτεμβρίου παρελθόντος έτους 210 άναφο· 
ραΐ" έδόθησαν εις τό αγγλικόν κοινοβούλιον, φέρουσαι υπο- 
γραφάς 7.372 γυναικών, αΐτινες ζητούσιν, όπως συζητηθφ τό 
υπό τίνος βουλευτοϋ είσαχθέν νορ,οσχέδιον υπέρ τής άναγνω- 
ρίοεως του δικαιώματος ψήφου τής γυναικός. Σημειωτέου δέ 
ότι αί Κυρίαι αύται εις πλείστας τής ’Αγγλίας πόλεις απέ
κτησαν ήδη τά δικαίωμα ψήφου έν ταΐς δημοτικαΐς έκ- 
λογαΐς.

X X X  · ν .· χ .χ  ·χ .·χ.χ·

Βραβεία εταιρ ίας Ναυαγών.—Κατά την διανομήν των 
βραβείων τού εν Γαλλία Εθνικού Συλλόγου τών Ναυαγών, 
τρία βραβεία άπενερ.ήθησαν εις Κυρίας, διακριθείσας επί πρω- 
τακούστω γενιαιότητι : τήν κ. Ιίωσε, ητις μετα -καταπλη
κτικού θάρρους, έσωσε τά άποπνιγόμενα τρία τέκνα αυτής· 
τήν δεσποινίδα Κομφορτινη, ήτις εσωσε τρεις φιλάς της 
καί τήν κυρίαν Βενοάν, ής τά κατορθώματα κατέστησαν ανα
ρίθμητα.

XXX

Ειρηνοδίχαι γυναίκες.  Έν Αονδίνω υπάρχει μεγάλη διε
θνής εταιρία γυναικών, ής μελη τινα εκλέγονται υπο τών 
λοιπών ώς είρηνοδίκαι, λύουται πάσαν μεταξύ γυναικών διέ- 

χωοίς ποσώς να μεταόαινωσιν εις τα καταλληλα επι 
τούτω δικαστήρια. Επίτιμος πρόεδρος τής εταιρίας ταύτης 
έξελέγη ή διάσημος κ. "Αννα Σουάνβικ, ή δέ κ. Μονίκα Μάγ
καν διωρίσθη γενικός γραμματείς. Τό σωματείον τούτο έχει 
ιδίαν ήμερησίαν εφημερίδα έκδιδομένην υπό τών μελών αυ
τού υπό τόν τίτλον α'Ομόνοια».  Πλουσιώτατον καί ποΛυτε· 
Λες μέγαρον χρησιμεύει  ώς γραφείον τού μεγάλου τουτου 
σινικά· είου.I

Γυναΐχες βοταν ικο ί χα ΐ γεωπόνοι·— Η. εταιοια τών ό ημο
σίων κήπων τού Λονδίνου,άνέθηκε καί προσέφερεν εις τήν γεω
πόνον κ. \Vilkenson καί εις τήν βοτανικήν κ. βνΐβΐίθη. κόρην 
τού διασήμου καθηγητοΰ τών φυσικών επιστημών 15 στρέμ
ματα γής, όπως χρησιμεύστ, εις κατασκευήν δημοσίου 
τού λαού κήπου. Ό δήμαρχος τής πόλεως λόρδος Μα- 
ϋερ προσέφερεν αύταΐς δέκα χιλιαόας λίρας στερλίνας, αι- 
τινες θά χρησιμεύσωσιν εις πληρωμήν τών εργατών καί αγο
ράν φυτών, υπό τόν όρον όμως ότι οί εργάται θά ληφθώσν 
μεταξύ τών άέργων

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
Οόδέν άνθηοότερον, ροδεινότερον, έλκυστικώτερον τού μι- 

κοοσκοπικού τ£ν βρεφών στόματος. Δέν υπάρχει όέ άναμφι- 
βόλως μήτηρ, ήτις ήθελεν απωθήσει τού στόματός της τά 
κοχλιάριον, όπερ τά τρυφερά τού μικρού χείλη επιπυλισαν·

Δέν συμβουλεύομεν όμως αυτήν νά μεταβίβαζα) καί από τά 
ίδικόν της στόμα τό κοχλιάριον εις τά τού μικρού. Διότι, ώς 
άλλοτε έγράψαμεν, τά έν τώ στόματι τών μεγάλων απειρά
ριθμα μικρόβια μεταφερόμενα εις τά τρυφερά τών μικρών 
γίνονται εστία άπειρων ένοχλήσεων, πολλάκις άέ σοοαρών 
ασθενειών.

Μή λοιπόν γεύησθε έκαστον κοχλιάριον τροφής τού μικρού 
πριν η δώσητε αύτώ τούτο. Μή έπιτρέπητε εις τάς τροφούς 
νά άναμασώσι σκληράς ουσίας καί έκ τού στόματος αυτών 
μεταβιβάζωσιν εις τό τού μικρού. Ό μεμολυσμένος̂  εκείνος 
σίελος καταστρέφει τήν υγείαν τών παίδων. Άλλ’ ούτε έπι- 
τοέπετε νά βρέχωσιν, ώς συνήθως γίνεται, διά τού σίελου των 
μίαν άκραν τής έμπροσθέλας των, όπως καθαρίσωσι τούς 
οφθαλμούς η τό στόμα τού παιδός. Τό μικρόν αυτό τίποτε 
συνεπάγεται πολλάκιςτήν διά παντός καταστροφήν τής υγείας 
τών προσφιλών αυτών υπάρξεων.

Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Έ π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς  ’Ήρξατο και πάλιν έκοιδό- 

μενον ύπά τήν διεύθυνσιν του γνωστού ρήτορος και δεινοϋ οικονομο
λόγου πρώην βουλευτοϋ ’ Α ττικής κ. Άρτττείδου Οικονόμου τό μ η - 
νιαΤον περιοδικόν σύγγραμμα ΰπά τόν τίτλον Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  
Έ  π ι 6 ε ώ ρ η σ ι ς. Τό περιοδικόν τοϋτο πραγματευόμενο-/ ζη τή 
ματα ού μόνον οικονομικά, ά λλ ’ έν γένει κοινωνικά συνιστ&μεν 
θερμώς πρός τάς κ. κ. άναγνω ιτρ ίας ήμών. Συνδρομή έτησία έν 
Έ λλάδι δρ. 15 έν τ φ  έςωτερικφ φρ. χρ. 20.

Έ  ο η μ ε ρ ί ς. Ή άπό δεκαπενταετίας έκδιδομένη α’Εφημερίς» 
του Κορομηλ'α ή περιέχουσα πάντοτε 'ύλην άρίστην υπό πάσαν έπο- 
ψιν ή έν ταΐς στήλαις αύτής αείποτε φιλοξενοϋσα γλαφυρώ τατα  
και’ έμβριθέστατα άρθρα τών διασημοτέρων λογιών τής συγχρόνου 
Ε λληνικής Φιλολογίας ανακαινίζεται κατ’ αύτάς. Τήν οιεύθυνσιν 
αύτής άναλαμβάνει 6 κ. ’Αριστείδης Ρούκης, έξασφαλίσας διά τά  
διάφορα οικονομικά και έπιστημονικά ζητήματα  τήν συνεργασίαν 
διαφόρων διασήμων ειδικών άρθρογράφων.

Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή  II ι ν α κ ο θ ή κ η τ ή ς  α'Ε σ τ ί α ς». 
Έξεδόθη και τό δον φυλλάδιον τοϋ γ '. μέρους τής καλλιτεχνικής  
πινακοθήκης τής αΈ σ'τία:». Περιεχόμενα άμιμήτου κάλλους καί τέ
χνης είσίν : ά. Έ κφραστικω τάτη είκών Νεαπολίτου π α ιοος— ο .
Χαιρετισμός πρός τούς τραυματίας, είκών σ υγκ ινητικω τά τη .— γ · 
Πολύ άργά.— δ'. Ποίμνιον έν χειμώ νι. — έ. Ά πόκρεω ς έν Βενετία. 
— ς'. Παρά τήν ακτήν. Ποια κυρία καλλ ιτέχνις ή άπ λώ ; φιλόκαλος 
δ ε θ ά  θελήση ν ’ άποκτήση τόσας ώραίας εικόνας άντί δρ 2 καί- 50.

’ Ε λ λ η ν ι κ ή  Β ι β λ ι ο θ ή κ η .  Τό 7ον βιβλίον τής 'Ελληνικής 
Βιβλιοθήκης είναι μετάφρασις τής ώραιοτάτης τραγωδίας του Σ χίλ- 
λερ α Λ ο υ ί  ζ α Μ ύ λ λ ε ρ » ήτοι ραδιουργία και έρως . Ή μετα- 
φρασις είναι έπ ιτυχεστάτη  καί ή εκλογή τοϋ έργου κατάλληλος.

Β η λ α ρ ά  π ο ι ή μ α σ α .  Εςεδόθη ύπά τοϋ κ. Σακελαριου τό 
3ον βιβλιάριον τής βιβλιοθήκης τοϋ λαοϋ περιέχον τά ώραιοτατ»
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τοϋ Βηλαρά ποιήματα εις δημώδη γλώσσαν" τ ιμ ά τα ι άντί 50 μόνον 
λεπτών.

’ Ε θ ν ι κ ό ν  δ ρ  α μ α τ ο  λ ό γ ι ο  ν. Έξεδόθησαν έν Όοησσω  
ύπό τοϋ κ. Κ. Σ. Πέρβελη : δράμα πρωτότυπον οικογενειακόν ύπό 
τόν τίτλον τό ο ν ε ι ρ ο ν, καί τραγφδία επίσης πρωτότυπος ύπό 
τον τίτλον ό Δ ρ α μ α τ ο υ ρ γ ό ς .

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
ΕΛΛΑΣ. — 7Ο ένταϋθα παρετιδημών ομογενής κ. Λούμπας άνέλα- 

.βεν ίδίαις δαπάναις τήν έπ ιχρω μάτισ ιν καί διά λαμπρότατω ν εικό
νων έςωράϊνσιν τής ζωηφόρου τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημειου.

ΓΑΑΛΙΑ.— ’Εν τή εκθέσει τοϋ είσαγγελέως επί τής ύποθεσεως 
Ούίλσωνος ούτος έζήτησε τήν έφαρμογήν τοϋ άρθρου τοϋ ποινικοϋ 
κώδηκος τοϋ τιμωροϋντος τάς δόλιας πράξεις καί την Αισχροκέρ
δειαν.— Ό κ. Λελαπόρτ βουλευτής διωρίσθη υφυπουργός έπί τών  
αποικιών.

Β Ο Τ Α Γ Α Ρ ΙΑ. — Κατά τηλεγράφημά τι έκ Βιέν.ης λέγεται ότι έπ ι- 
τροπή Μακεδόνων άπεστάλη εις Σόφιαν, όπως παρακαλέση τόν 
πρίγκηπα Φερδινάνδον νά παράσχη αύτονομίαν εις τήν Μακεόονίαν. 
Έ Ρωσσία έπιθυμεΐ όπως αί δυνάμεις κηρύξωσιν ότι ■ ή ήγεμονεία  
τοϋ πρίγκηπος Φερδινάνδου αντιβαίνει εις τήν Βερολίνειον συνθηκην.

ΡΩΣΣΙΑ. — Διακοίνωσις άπηυθύνθη παρά τής Ρωσσίας προς τήν 
Γερμανίαν, Αύστρίαν καί Τουρκίαν Λιά τής διακοινωσεως ταυτης  
προσκαλούνται αί ανωτέρω δυνάμεις, όπως συμόουλευσωσι τήν 
Τουρκίαν νά δηλώση ότι ό πρίγκηψ Φερδινάνόος είναι σφετεριστής 
καί νά διατάςη αύτάν νά καταλείπη τήν βουλγαρίαν. Ή Ρωσσια, 
καθ’ ά τηλεγραφοϋσι, παρεκλήθη παρά τής Αύστρίας, Ιταλίας και 
’Αγγλίας νά ύποδείςη τόν διά τόν Βουλγαρικόν θρόνον ύποψηφιον 
ήγεμόνα καί τά  ληπτέα μέτρα, έν ή περιπτώσει 6 πρίγκηψ Φεροι- 
νάνδο; ήρνεΤτο νά άπέλθη τής Βουλγαρίας.

ΑΓΓΛΙΑ.— Ά π α ντώ ν  ό έπί τών έξωτερικών ύφυπουργός τής Α γ
γλίας εις έπερώτησίν τινα άπευθυνθεΤσαν α ύτφ , εΐπεν ότι ή Α γ
γλία ούδεμίαν άνέλαοεν ύποχρέωσιν απέναντι τής ’Ιταλίας και οτι 
αί πρός τήν Γαλλίαν σχέσεις της είσίν έςαίρετοι.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Μ. Ρ. Κύμην. Τά καθυστερήσαντα φύλλα, ώς έκ τής μή έγ

καιρου είδοποιήσεως περί άπομακρύνσεώς σας έκ τοϋ Παρθεναγω
γείου, έδόθησαν τ φ  ύμετ. άδελφφ. — Καν Μ. Τ. Β. ’Αλεξάνδρειαν, 
Ά νατυπω θέντες αριθμοί άποστέλλοντα ι.— Κον Σ. Β. Αεοβαν Βεσσα- 
ραβίας. Σώμα άπεστάλη κ. Α. ήμερολόγια έπ ίσης’ άντιτιμον ελή- 
φθη' εύχαριστοΰμεν διά τήν εύγενή υμών μέριμναν. — Καν Β. Β. 
Καρλοβάσιον Σάμου. Λέκα τρία σώματα άποστέλλονται άπό τής αρ
χής τής έκδόσεως. Εύγνωμονοϋμεν έπί εύγενεΤ συμπράςεΐ. — Κον Ν. Β. 
Σουλινά. Ά ποστείλατε άντιτιμον, διότι μας καθυστεροϋνται πολλά  
έκ Σουλινά. — Καν Μ. X. Λ. Φολέγανδρον. Χρήματα έλήφθησαν’ έν 
ήμερολόγιον άπεστάλη' ήδη άποστέλλονται έννέα μετά αρ. 28 .— 
ΚανΕ,Μ. Μεσολόγγιον. ’Αντιτιμον ήμερολογίων έλήφθη. — Καν Ε Λ. 
Σπάρτην. Χρήματα έλήφθησαν — Κον I. Π. Γυθειον. Φύλλα απο- 
στέλλονται τα κ τ ικ ώ τα τα ,— Κον , Ν. Κ. 1. Άργοστόλιον. Χρήματα  
έλή,φθησαν’ ήμερολόγια άπεστάλησαν ώς καί φύλλα νέαις συνόρο- 
μητρίαις' εύγνωμονοϋμεν έπί τή εύγενεΐ μερίμνη. Φροντίσατε περί 
άποστολής συνδρομών νεων συνδρομητριών. — Καν Α. Κ. θ . Ιόραν. 
Συμβουλάς δίδομεν πάντοτε συμφώνους πρός τάς ύπό τών συνορο- 
μητρι&ν ήμών ζητουμένα:. ‘Απείρους τοιαύτας,Ιδίως περί κόμης, π ι-  
τυριάσεως κ.ά.εύρήσετε έν τ φ  'Π μ ε ρ ο λ ο γ ι ιρ  ήμών.Κον Α ξιω ματι
κόν ’Αθήνας.Λιότι άνωτέρα πάσης άλλης σύστασις εΐναι ό τίτλος,όν ή 
πατρίς κατόπιν αύστηράς δοκιμιασίας παραχωρεί αυτφ . Καν Π. Ν. Β. 
Τρίπολιν. Ούδέν έλάβομεν. 'II έπιστολή σας ήτο συστημένη ; Ϊ11- 
ΒβΓβηββ. Βεβαίως ό σάπων είναι βλαβερώτατος διά το πρόσωπον.—  
Κ α. Β Π. Κων)πολιν. ’Εξακολουθήσατε άσκουμένη' άποστέλλετέ μοι 
τά δοκίμιά σας καί τό τελειότερου καί έπιτυχ^εστερον θελει ευχαρί
στως δημοσιευθή. Εύγνωμονώ διά τάς υπερβολικως κολακευτικας 
κρίσεις σας.— Καν Σ. Π Α. Βραΐλαν. ‘ Αμα τή  άνατυπωσει άπο- 
σταλήσονται ύμΐν. 'Γπό πΟΤον όνομα ένεγράφητε έντα ϋθα ;— Καν 
Μ. II. Κέρκυραν. Εύχαριστοΰμεν’ γράφομεν πρός τόν κ. Ε. Λ. 
Καν 0. ό. Μβηβοιίι-αίι. Πρός τόν έν 'Αλεξάνδρειά ανταποκριτήν 
ήμών κ. Ορφανίδην φαρμακοποιόν. — Καν Μ. σι Βουκουρεστιον. Το 
ποίημά σας εΐναι ώραϊον, άλλά πολύ μακράν διά την (I Εφημεριοα 
τών Κυριών)) εύαρεστήθητε νά άποστείλητε ήμΤν συντομωτερόν τι 
καί θέλει εύχαρίστως δημοσιευθή. Εύγνωμονώ όιά κολακευτικω τά- 
την επιστολήν. — Καν Δ. Μ. Μ ασσαλίαν. 'Π επιδοκιμασία προσώπου 
τοιαύτης άξίας παρέχει ήμ ΐν άπειρον θάρρος. Γράφομεν εύχαριστή- 
ριον έπιστολήν τήν προσεχή εβδομάδα. ’Αναμενομεν οιατριοήν φ ί
λης Α. — Καν Ζ. Κ., Σϋρον. Χρήματα καί άρθρον έλήφθησαν’ οεν
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ  ΜΩΔ0ΓΙ
I

’Εντεύθεν ό Ροβέρτος Βρικέ—ούτως εκαλείτο ό κατάσκο
π ο ς—μετέβη εις τό εστιατορίου, οότενος ή ίιακόσμησις ήτο 
κ α θα ρ ά  μέν., άλλά σχεδόν πενιχρά, μοναχική.

Ό κλέπτης μας ύψωσε τούς ώμους. ’Εσωτερικόν εκκλη
σιαστικόν εψιθύρισεν. *Ιδωμ.εν τό όπνοδωμάτιον.

Ή άπλότης ήτον ή αυτή· κλίνη σιδηρά στενή, μεθ’ ενός 
μόνου στρώματος. Γίαραπετάσμ,ατα έκ πρασίνου μ.αλλίνου 
ΰφάσμ,ατος έκ.άλυπτον τήν γυμνότητα τών δύο παραθύρων, 
μεταξύ τών οποίων ύπήρχεν ιματιοθήκη κάρυνη. Παρά τήν 
κλίνην μικρόν γραφείον έκ. τού αυτού ξύλου· τέσσαρες εδραι, 
δύο ανακλιντήρες, καί μία βιβλιοθήκη μετ’ ευαρίθμων τό
μων βιβλίων συνεπλήρουν τόν διάκοσμον τού υπνοδωματίου 
τούτου.

Επί τής εστίας ώρολ,όγιον έκ μαύρου μαρμάρου συνοδευ- 
ομενον ύπό δύο όμοιων κηροπηγίων. Οΰδαμού κ,άτοπτρον, αλ
λά μαγική είκών τού εσταυρωμένου,έκ παλαιού κίτρινου ελε- 
φκντόδοντος, περιβαλλομένη ύπό ωραίου πλεσίου έκ μ.έλα· 
ν°> βελούδου καί παρά τήν κλίνην προσευχητήριον τι εκ ςυ- 
λου παλαιάς δουός μικράς άξίας.

Καί
Ιου η κατοικία τού νέου ιεοέως ψυχρά γ υ α ν η  :
όμως θά εμενα ευχαρίστως έν αυτή. Άλλ’ εγώ, ειπε

μ.ετά πικρίας, έξωρίσθην τής εκκλησίας, διότι ρ.οί ήρεσκον 
αί ώραΐαι μετανοούσαι πλέον ίσως τού δέοντος. Ο δε αρχμε- 
ρεύς άντί νά μέ προστατεύση . . . με εγκατελειώε. Και ιόού 
εγώ κλέπτης. 'Ωραία θέσις, άγιώτατε πάτερ ! ! Άλλ’ ίδω
μεν θά εύρω τίποτε εδώ. Δέ/ πρέπει τις νά κρίνη τούς κυ
ρίους τούτους άπό τό εξωτερικόν μόνον.

Τέλος, ειπεν, άρκεϊ ή φιλοσοφία. Εις τό εργον. Δέν θά εύ- 
ρωμεν βεβαίως Καλλιφορνίαν ενταύθα, αλλα τις οίύε: Παρα 
τοϊς καλογήροις ευρίσκει τις πάντοτε πράγματα τά όποια δέν
προσδοκά. Δώρα τών ευσεβών γυναικών καί τόσα...........
Καί λέγων ταύια διηυθύνθη πρός τό έν τώ έστιατορίω όψο- 
φυλάκειον, οπερ ήνοιξε καί εντός τού όποιου εύρε ήμισυν άρ
τον, τεμ.άχιον τυρού κχί φιαλίδιον κατα το ήμισυ πεπληρω- 
μένον οίνου. Οίκονόμος ό παπάς, ειπεν ο Βρικέ. Άρτον όευ- 
τέρας ποιότητας καί οίνον 70 λεπτών. Moi φαίνεται δ τι έκα
μα μίαν τρύπαν εις τό νερο.

’Ήνοιξε τάς συρτοθήκας, έξήτασε τά μαχα̂ ροπήρουνα, καί 
μετ’ άπογοητεύσεως έπανεθηκεν αυτά εις την θεσιν των. 
Έπανέλθωμεν εις τό ύπ/οδωμάτιον καί έξετάσωμεν τήν ιμα
τιοθήκην. Άφθονα καί κατάλευκα έσώρρουχα ήσαν έν κανο-

Κίναν, όπως κατηχή τούς Κινέζους μενει εδώ και ανησυχεί
τον κο Ιυ.ον.
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ϋσνον καιρόν να έξ τάσω αυτό - Κ α ν  L. G. Παρισίους. Έ λήφθη. 
Πταίετε ύμεΤς καί ούχί έγώ διά τήν ελλειψ ιν εκείνην εν .ώ  η μ .
ρολογίω. Γρά^ω. ______ _______________

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
•Η δ.εύθυνσ,ς της «Εφημερίδας των Κυριών» εύχμφιστοδσα τάς

απανταχού πολυπληθείς συνδρομητρίας α υ τ ί,;,  α ιτιν .ς  αθροαι ya .
μ -τα προθμυίας έσπευσαν καί σπεύοουσιν εις υποστηριςιν της Ε
φημερίδος τα ύτη :, ύπενθυμίζει αύταΐς δτι την 8ην Μαρτίου . -
‘· L v -τα ι sic τό 0'. έτος, καθ’6 πέποιθεν ότιΐσης και μειζονος θελα
τύχ ε ι παρά των απανταχού Έ λληνίδων ύποστηρίξεως. Παρακαλεΐ
.. . - «Truie ίζοο της 8ης Μαρτίου οηλωσωσι τη οιευθυνσει,cl αότας. οπως προ της ν .,, ,* >
6τι καί διά τό β'. έτος ετονται αυνορομητριαι, ινα μη -TteAUr, 
ακοπή της αποστολής του φύλλου

•11 Έ φ η μ ε ρ ί «  τ ώ ν Κ υ ρ ρ ι ώ ν  αντιπροσωπεύεται εν
- £ ώ ς k’-f ic  : Έ ν ΚΩΝΣΓΑΝΐΙΝΟΪΠΟΑΕΙ υπο του x.

Το Καλο'γερόπούλου’. Helbik Han No 5 ’Εν ΑΔΡΙΑΝΟΪΠΟΛΕΙ ύπο 
'δ ' . Σακελλαρίου. Έ ν Φ1Α1ΠΠΟΪΠΟ VEI υπό τοϋ κ. Λάμπρου

« 0  «Ελληνικό» Πρόξενε·ου. ’ Εν BAl’Nüi υπό  
- -  ν Β Γουναροπούλου Εν ΒΟΪΚΟΙΈΕΣΤΙΩι υπο του κ. Π
, 0U g ! j;v Γ101ΈΓΕΙ3Ω ύπό της κ. Ά λεξ . Σπάθη. Εν ΒΡΑΪΛΑ
LT, * 'Λ  κ1,.»Ηί,. ·ε. +  W i ron»·* «  ;£ 
». « Λ : ® 4·’\ ; ε” o4lf  ?  ¿ i « :  ·£ « B U t a ü  «ΒΕΡΑΙΑΝΣΚΑι, υπο του * I. ώ -αΡ α · ά .
■y I Ι’εωργιάδου. Έ ν ΤΑΙΓΑΜΩ έπό του χ Ν. Ληβαρη. Εν 
ΣΜΪΡΝΙΙι υπό των κ. κ. Ιναμπάοη χ « .% Δημητριαδου Βι
βλιοπωλών. Έν ΧΙΟ«. Οπό τού κ. Δ. Μικρουοη. Εν ^ΙΚ Ο ΣΙΑ  
,WA της κ ΤΙαρούτη καί του κ. Νικοπουλου. Εν ΑΕΜΗΣΣΩ 
υπό της κ. Αοίζιίδος καί τού κ. Παλαιολόγου. Εν ΑΑΡΝΑΚ1 υπο  
του κ. Λ. Πιερίδου. Έ ν Αι Βος Σ Α Μ 01, υπο της κ. Β. Τ .ιμ ι, Ε. 
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩι ΣΑΜΟΥ ύπο τ^ς κ. Β Βαρβουνη. Εν Μ A1 X L·
•η ,Α ύπό της κ. ϊπ α τ ία ς  Σ τάμπα, Έν ΒΕΡΟΛΙΝΩι ύ τό της κ. 
Φ Φουντουκλη. Link Strass 31 Έν ΠΑΡ.ΣΙΟΙΣ ύπό της κ .* .  
Κάντα. Rue des trois Rornes 19. Εν AVEí ANAIEIAi υπο του κ
Έ μ μ . Όρρανιδου φαρμακοποιού. Έ ν ΚΑΙΡΩι υπό τών χ^ κ 
Μποναφα κ α ί  Έ μ μ. Παπαδάκη φαρμακοποιού, Εν /ΛΓΑΖΙΚΙΩι
ύπό τοό κ. Β. Μικρού. Έ ν ΒΕΝΧΑι ύπό της κ. Ε Σ τα μ π α , Εν 
Χ Α Ν 1 0 1 Σ  της Κρήτης ύπό τοΟ κ.  Μ. Ζαχαριαοου. Εν ΡΕΘΙΜΝΩι 
ύ π ό τνύ  ύποπροξένου της Ελλάδος κ. Εμμ. Π ετ.χακη. Εν ΗΡΑ- 
ΚΑΕΙΩι ύπό του κ.Πέτρου Λυδάκη σ υντά κ τ.υ  τοϋ Μινωος. Εν -E l -

Έπεσκέφθη άλληλοδιαδόχως πάσαν γωνίαν, πάσαν θήκην, 
άλλ’ ούδέν εύρεν η χρυσούν τι ώοολόγιον, όπερ ήτοιμα,ετο να 
τοποθετήση έν τω Ουλακίω του. Πλήν ισχυρός του κωδωνος 
ήχος ¿σταμάτησε τον κλέπτην μέ την χεΐρα προτεταμένην.

II
Γραμμ-αποκοβώ-κον

Διάβολε, είπεν ό Ροβέρτος· έπισκέψεις έρχονται· αύτό δά 
δέν τό έπερίμενα. *0 κωδων ηχησεν έκ νεου και ο κλέπτης 
μας ηρξατο ανησυχών σπουδαίως.

Βαδίζιον με έλαφρότητα γαλής εφθασε ¡υραόεως και αθ.- 
ούβως μέχρι της θύρας. Την στιγμήν δέ ακριβώς καθ ήν ού- 
'τος έθετε τον οφθαλμόν του έπ'ι της οπής, ο κωόων εκρουσΒη
εκ τρίτου. , , „Κατάρα 1 διενοηθη ό κλέπτης ωχριων. Φαίνεται οτι ο
Άββας έχει ^ωσει σ υνέντευξ ιν  πρός τινα καί έν τοιαύτνι πε ■
οιπτώσει θά έπανέλθ-ρ προσεχέστατα. Και πώς να φύγω !
Την τελευταίαν ταύτην σκέψιν του συνώδευσε Ορους χάρτου
προστοιβομένου έπιτοϋ σανιδώματοςκα'ι μετά κόπου όιολισθαί-
νοντο: μεταξύ τής θύρας και τής τ̂ ΰ σανιδώματος χαράδρας.

Επιστολή, έψιθύρισεν ό Βρικέ, άτενίζιον πρός τα κατω και
άνακτών τό θάρρος του. , , ,

"Εκυψε λ̂ασφημών τόν διαταράξαντα άόίκως την ησυχίαν 
του καί λαβών την έπιστολήν άνέγνω τήν επιγραφήν, φέρου- 
σαν τό ονοαατεπώνυίΛον του ιερειος, τ7,ς ο̂ ου και τόν αρι 
μόν τής οικίας του- έν τινι ό'έ τού φακέλλου γωνία ποοσε- 
τίθετο ή λβξις κ Λίαν χατ επείγον».

1-Α1Σ ύπό τού Προξένου της Ελλάδος κ. Λ. Βιτάλη. Εν KABBVVA 
ύπό , η ;  κ. Ε λένης Κοκκιν*. Έν ΔΕΑΕΑΓΑΤΣ ύπό τού κ. Σ. X «- 
οοκόπου. Έ ν ΜΙΝΙΑι ύπό τοϋ κ. Α. Πομόνη προςενικου πρακτορος.
1 Έ ν λο ιπ α ΐ; δέ πόλεσι ύπό τΟιν διευθυντριάιν zGj i  Κεντρικών ΙΙαρ-
θεναγω γίίω ν. „ .

Παρά ταΐς κυρίαις καί τ·Τς κυρίοις τούτοις ευ^ενως προσ- νεχθεισι 
νά άντιπροσωπεύωσιν ήαάς έγγράφονται συνορομηταί. Ετήσια συν
δρομή: διά τό έξωτερικόν φράγκα χρυσά βκτώ, οιά τό εσωτερικό, 
δρα/μάς πέντε.

Τά ήλεκτρο-γαλβανικά Μ ετάλλια Richardson, ή αληθής αύτη Πα 
νάκεια, άτινα καθα,.ίζουσι τά αΤμα, τακτοποιοϋσι τήν κυκλοφορίαν 
αύτοϋ, άνακουφίζουσι τούς τε νευρικοό; καί ρευματικούς πονους, εν-  
δυναμώνουσι τά αδύνατα μέλη τοϋ σώματος κτλ κτλ . κ τλ . πω - 
λοΰνται εις τό αΓενικόν Πρακτορείο·, τοϋ Ε μπορίου και των ΙΙρο- 
μηθειΦν» Λ. Β α σ ιλ ικ ο ύ ,  οδός Ό φθαλμοΐατρείου αριθ. 8 παρα τη 
όδω Σταδίου. Εις τό χαρτοπωλείο·. Ρήγα Ποφάντη άδός Παρθεναγω
γείου άοιθ. 12  καί εις τό έν Πάτρα·; κατάστημα Ν. Γ. Καδοουρα.

Διά πλείονας πληροφορίας ζητήσατε τάς εγκυκλίους αυτών, α ιτι- 
νες παραχωροϋνται δωρεάν.

ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Η
•ο ρ α ι ό τ α τ ο  ν π α ρ α π έ τ α σ μ α Κεντήσατε έπ'ι δικτυωτοϋ, 

όπερ μετά λεπτού σπάγκου κατασκευάζετε λεπτόν καί ώραίον ελλη- 
νικόν σχέδιο.. Προσαρμόσατε μετά ταϋτα μεταςύ τών λωριοων τού
των τοιαύτβς έκ peluche ή άλοσηρικού καί θα εχητε κομνοτατον 
■παοαπέτασμα. "Ινα προλάδητε Χαί έμποδίσητε τό μετά παρελευσιν 
ολίγου χρόνου υποκίτρινο·, τών τριχάπτων χρώμα πριν η συναρ
μολογήσατε αύτά, βυθίσατε εντός μίγματος έξ 'ύοατο:, κομμεως και 
κόνεως μαγνησίας.

ΣΥΝΤΑΓΉ
Ό  ξ ά λ μ η  π ο ι κ ί λ η .  Κόψατε εν κρόμμυον καί τινα  κοκ

κινογούλια έψημμένα είς τόν -φούρνον καί καθαρισμένα. Προσθέσατε 
κουνουπίδι βοαστάν,σέλινον φασσλια βραστά. Ρ ί.α τε  ϊλας^, πεπερι 
καί όλίγην μουστάρδαν, στολίσατε τήν σαλατοΟόχην σας οιά πρα
σίνων ιούλλων μαρουλιού καί καλήν ύρεςιν.

‘ (Έ κ τού ήμ-ρολογίου τ η ς «  Εφημερίδος τών Κυριών».

’Ώ ! ιυ ! ώ ! Κατεπεΐγον. Τό γράψιυ-ον f/oi φαίνεται γυ- 
ναικεϊον. Ό ίερεύς ¡εας φαίνεται οτι όιακειται κάλλαστα 
τό ώοαϊον φύλον. Διά τούτο 5έν είναι ούτε λαίααργος, ούτε 
Φιλάργυρος ό α· δεσιαώτατος. Έν τη επιστολή ταύτη £.υ.πε- 
ρικλείεται ίσως μυστικόν, οπερ θέλω δυνηθή νά έκαεταλ.λευθω. 
Δυστυχία εις τόν καλόγηρον, έάν παρεξέκλινε τών καθηκόν
των του. Θά φανώ αμείλικτος, οσον ίφάνη̂ πρός έμέ̂ ο πανιε- 
οώτατος δεσπότη; μας. θά καμω Ιν σκάνδαλο·; φοβερον.

Καί ο Ροβέρτος Βρικέ μέ ύφος σαρδονικόν καί απειλητι
κόν έσχισε τόν φάκελλον, έξηγαγε τήν έπιστολήν, ανεπτυζεν 
αυτήν καί άνέγνω τά έπομενα :

(.('Αγαπητέ ¡ ιο ι Ό νέζ ιμε ,
Μή λησμονά,ς τήν υπόσχεσίν, ην μοί έδωκας σήμερον την 

ποωίαν. Εις σε έχω άναθέσει άπασαν τήν έλπίδα μου . ... 
είμαι δέ κατεστραμμένος,έάν δέν έπιτύχης. Σπεύσον λοιπον· 
ύπαγε άφεύκτως εις Σαίν-Μανδε. «Απόψε πρό τής ενδέκα
της ανάγκη νά έχω τάς δέκα πέντε χιλιάδας φ?· ( ,

«Θά σέ άναμείνω τήν εσπέραν ταύτην εις τό δωματιον 
σου.— Συγχώρησόν με, λυπήσου με και σώσον με.

Ό  σός Γ ϊαβερτος Β ερνιε».

"A 1 έψυθύρκσεν ό κλέπτης ξύων τό ούς του. Ήπατήθην̂
Γ ιλβέρ το ς Β ερνιέ. Σ υ γ γ ε νή ς  τ ι ς ,  αδελφ ό ; ίσω ς, προ̂ ς ον »
Άββας θά φέοη τήν εσπέραν ταύτην είκοτι χιλιάδάς φμ
Λ αμπρά ύπόθεσ'ις ! α ξ ίζ ε ι  βεβα ίω ς περισσότερον τώ ν ολ ίγω ν
■/εου.ατίων, ά τ ιν α  εύρον ε ν τα ύ θ α .I ** (α-Λολου̂ ει)


