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Α ΙΕΤβΤΝ ΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Συυδοομηταί Ιγγράφονται είςτό γραφείο» τής 
(( ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΕ TÛX KYPIÛX « καί παρά 
τοίς βιβλιοπωλείοις Β ίλ μ π ε ρ  καί Μπέ*.

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΥΝΣΕΩΣ 
'Ο δ ό ς  Μ ο υ σ ώ ν  κ α ί  Β ο υ λ έ ς

Γ ρ α φ ε ί ο ν  ανοικτόν καθ ’ έ/.α’στην 
από ΊΟ —  Ί2. Π. Μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Λιατί οί σοβαροί καί σοφοί ανδρες προτιμωσι τάς ζωηράς και α- 

μαθεΐ 4 γυναΤκας.—  'II γυνή έν τή αρχαία Τραγωδία (υπό κ. Σαπ- 
φοΟ; Λεονπάδος).·*» ΤΙ φρονεί ό κ. Φ ίλτρων περί των δημοτικών 
σχολείων.— ΙΤεριγραφή τής έν Βριστόλη έκθέσεως τής γυναικείας 
τέχνης καί β ιομηχανίας.— 5 Ασυλον απόρω* παίδων.— Παιδικόν 
δελτίον (υπό κ. ΜαριάνΘης ΊΙλιοπούλου).— Γυναικείος κόσμος. 
Περί αγαθοεργίας (υπό κ. ’Αγγελικής Π κππαδοπούλου).— Ποικίλα 
εσωτερικά καί έζωτερικά.— ‘ΕοδομαδιαΤον Δελτίον.— Α λλη λο γ ρ α 
φία .— Συμβουλή.— Γνωστοποιήσεις.— Σ υνταγή.— Έ πιφυλλίς.
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ΠΡΟΤΙΜΩΣΙ ΤΑΣ ΑΜΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΖΩΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ;

Εϊ δεν έυ.ελετώυ.εν έπί πολύ τό ζήτημα τούτο, ήθέλομεν 
ίσως απαντήσει πρός την ερωτώσαν Κυρίαν, οτι̂ ό άνήρ θεω
ρών την γυναίκα άντικείμενον μάλλον διασκεδάσεως, ή προ
σώπου δυναμενον νά συμμ4ρισθή τόν πνευματικόν, ηθικόν καί 
κοινωνικόν βίον αυτού, ουδόλως μ-εριμνά περί τής ηθικής καί 
πνευματικής αυτής άναπτύξεως.

Άλλ’ ήθελεν άρα είσθαι ορθή ή γνώμη ημών αύτη ; Ό 
εγωισμός καί ή απληστία τού άνδρός δικαιολογούσα πεοισ- 
οοτερον την άκατανόητον ταύτην προτίμησαν αυτού.
Ε-*0 διαπρεπών επί σοφία καί πολυμαθεία άνήρ δεν άνέχε- 
ται νά συγκρίνηται μετ’ άλλων άνδρών, πολλώ όλιγώτερον 
ρετά τής γυναικάς, ήν έξωκειώθη νά θεωρή ώς ύποδεεστέ- 
ραν αυτού, νά διατάττη δέ τά κατά τόν βίον αυτής κατ’ιδίαν 
ολω: βούλησιν. Ή διαρκής πρός τούτοις καί παρατεταμένη 
®ι>ταϋ πνευματική ένασχόλησις κουράζει τοσούτον τήν διάνοιαν 
«ϋτου, ώστε νομίζει ό'τι ευρίσκει άνεσιν καί πνευματικήν 
2νϊπκυλαν μάλλον πλησίον γυναικός ζωηράς, όμιλούσης 
α-ίΤ(Ι-) περί άνθ,έων, πτηνών, περιπάτου καί μυρίων ούτιδα- 
®ν αντικειμένων, εύθυμου, χαροπής, θωπευτικής, ζητούσης 

■'•νεχείς έςόδους, διασκεδάσεις, βίον ψυχαγωγόν, ή πλησίον 
'Όήμονος, σοβαρά; καί ανεπτυγμένης τοιαύτης.

· ή πνευματική εργασία κουράζει. Οί σοφώτεροι δέ 
‘•ο λ λά κ ις  τών άνδρών τέρπονται άκούοντες τάς μεγαλητέ-

ρας ανοησίας έξερχ„μένας τού στόματος τής γυναικός, ήτις 
φέρει τό όνομά των καί ήν μεθ’ υπερηφάνειας στηρίζουσιν έπί 
τού βραχίονός των. Τοιαότη γυνή ικανοποιεί π) ηρέστατα τόν 
εγωισμόν τού άνδρός, ό'στις άναπτύσσων εν αυτή τάς στοι- 
χειωδεστέρας γνώσεις θεωρεί αυτήν, ούχί ώς ον άνθύπαρκτον 
καί αυτοσυντήρητου, άλλ’ ώς άμυδράν άντανάκλασιν τού ά
πειρου εγ ώ  του. Ό άνήρ έν τή περιστάσει τα υ τη είναι ό 
ήλιος ό τού; ύπ’ αυτόν διά τής παντοδυναμίας του ©ωτίζων 
καί θερμαίνων,εΰδοκών δέ νά άντανακλά καί μικράν τινα δό- 
σιν φωτός ασθενούς έπί τής συζύγου αυτού.

Έν συνόψει είπεϊν ο σοφός άνήρ ζητεί παρά τής γυναικός 
ό,τι καί παρά μικρού παιδός : τό μειδίαμα, τήν χαράν, τήν 
άπειρίαν καί τήν λήθην μάλλον ή τήν συνεργασίαν έν ταίς 
πνεύμα τι καϊς καί κοινωνικαϊς αυτού ένασχολήσεσιν. Προτιμά 
αυτός ώς ισχυρός τήν άσθε/ή, ώς αυστηρός καί σοβαρός τήν 
έλαφράν καί χαρίεσσαν, ώς βαθύς καί σκεπτικός μελετητής, 
διάνοιαν διαυγή, άκαλλιέργητον, ιδιόρρυθμον καί έντρυφά έν 
αυτή διερχόμενος άληθώς πολλάκις δλον τόν βίον αυτού έν 
πλήρει καί άφάτω φαινομενική ευδαιμονία, επισφραγιζόμενη 
καί διά σημαντικής προικός, υπέρ ής μάλλον ούτος μεριμνά.,

Ή περίστασις όμως αύτη είναι έξαιρετική, ή δέ έλαφρά 
καί άμαθής γυνή καταστρέφει συνεχέστερου τήν οικογενεια
κήν αυτής ευδαιμονίαν καθιστώσα καί τόν σύζυγον αυτόν 
δυστυχή καί καταγέλαστου.

Καίομως αί άνωτέρω ίδέαι έπαναλαμβάνονται συνε) ώς παρά 
πολλών ανδρών, ιδια δε παρ εκείνων, οίτινες αρέσκονται 
νά παριστώσι πάσαν εγγράμματον σοφήν καί συνετήν γυναίκα 
ώς bas bleu, σχολαστικήν, όχληράν κτ. Ευτυχώς όμως, ώς 
γνωστόν τυγχάνει, έν τώ αΐώνι ημών ή σχολαστικό της καί 
δικησισοφία έξέλιπον άντικατασταθεϊσαι υπό τής άληθούς 
ηθικής καί πνευματικής άναπτύξεως τή; γυναικός.

Δέν είναι λοιπόν δυνατόν ή ούτω μεμορφωμένη γυνή νά 
ύποδέχηται τόν έκ τού χρηματιστηρίου, ή τού δικαστηρίου, 
η τού υπουργείου, η τής Τραπέζης, η τού στρατώνος, ή τής 
Βουλής έπανακάμπτοντα σύζυγον αυτής μέ τόν κώδηκα ή τόν
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Ομηρον, 'Ησίοδον καί 'Iπποκράτην άνά χεΐρας. ΙΙιστευτό- 
τερον φαίνεται ήμΐν, οτι αΰτη πρό της άφίξεως αυτού φρον
τίζει,—ώς μή περιφερόμενη είς τάς πλατείας καί περιπάτους 
—δπως καλόν γεύμα προετοιμασθ-ρ αύτώ,ό'πως τά πάντα ώσιν 
εν τάζει, υποδέχεται αΰτόν μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη, 
χωρίς ουδόλως νά μέριμνα περί τής φι.Ιοσόφίας  καί των κατ’ 
αυτήν. Αυτη γνωρίζει πώς νά δεχθή τάς εκμυστηρεύσεις 
τοϋ άνδρός, πώς νά σεβασθή την σιωπήν καί το μυστικόν 
του, ή πώς νά υποστή τήν άκαιρον ίσως καί άτοπον πρός 
αυτήν οργήν του. Γνωρίζει κάλλιον πάσης άλλης πώς νά 
διασκέδαση τήν κεκμηκυΐαν αυτού διάνοιαν. Γνωρίζει νά 
δμιλήση τερπνότερον διά τά τέκνα, τά πτηνά καί τά άνθη. 
Τέλος γνωρίζει νά σιωπά δταν πρέπ-ρ, δπερ αληθώς αποτε
λεί τήν πολυτιμοτέραν αρετήν τής γυναικός ώς συζύγου.

Ευτυχώς ή γράφουσα πρός ήμάς Κυρία φαίνεται ολίγον 
υπερβολική, διατεινομένη δ τι οι σοβαροί αμάρες καί ούχί τ ι - 
Υες τώ ν  σοβαρών ανδρών  προτιμώσιν αμαθείς γυναίκας.

Άλλά καί ο αριθμός τούτων έλπίζομεν δτι θέλει έλατ- 
τωθή ήμερα τή, ημέρα, ώς εκ τών άτοπων συνεπειών τής ε
σφαλμένης αρχής, άφ’ ής οϋτοι άναχωρούσι, πιστεύοντες 
έν τή σβνεσει καί σορρ'ια, αυτών, δτι προτιμοτέρα είναι ή α
γάπη καί ή υποταγή ή προκύπ-ουσα έξ άμαθείας καί λογι
κής άνικανότητος ή εξ έκτιμήσεως καί εΰγενών αίσθημάτω-. 
Αφού μ.άλλιστα γνωστόν τυγχάνει δτι αί αμαθείς γυναίκες 

.είναι καί αί πονηοόταται καί επιδεξιώταται πασών.

ϊ ί  γ ^ τ ι ν γ ή :

ΕΝ Τ Η ι Α Ρ Χ Α ΙΑ ι Τ Ρ Α Γ Ω Δ ΙΑ ι
(Συνέχεια ΐοε προηγούμενον φύλλον).

’Εντεύθεν καί είς τοίτον μεταβαίνω αίτιον τής τοιαύτης 
-παραστάσευυς καί μορφής τής γυναικός έν τή αρχαία Τραγω
δία. Τούτο δέ είνε : ή έν τώ έλληνικώ πνεύματι περί αυτής 
ύποκειμένη κρίσις, ή'τε κοινωνική παρά τοΐς άρχαίοις θέσις 
αυτής, μάλιστα κατά τούς ιστορικούς χρόνους.

ΤΤεοί τής γυναικός, ώς και έκ τών είρημένων συνάγεται, 
καί υυς ύπεδειξαμεν έν πάσιν, οί αρχαίοι δεν είχον έν γένει 
αγαθήν ιδέαν, καί πολλώ μάλλον οί ’Τωνες ή οί Δωριείς.

Κατά τούς τρωικούς χρόνους αί ήρωΐδες, παρά τώ με- 
γάλω μάλιστα άοιδώ, φαίνονται ύψτλοτέρας τιμής άξιούμε- 
■ναι, ώς ή Άρήτη εκείνη καί αυτή ακόμη ή Ελένη· δπερ 
ίκανώς μαοτυρεΐ τήν έν σπουδαιω βαθμώ πολιτισμού κα- 
τάστασιν τών 'Ομηρικών καί προομήρικών χρόνων, ούχί μό- 
-νοV παιά τοΐς ήμετέροις Έλλησιν, αλλά καί παρά τοΐς Τρουσί 
καί άλλοις Άτιανοΐς· ό πολιτισμός δμως εκείνος ο>ς πρός 
τήν γυναίκα δεν φαίνεται προοδεύιας από τού 8ου μέχρι 
τού 4ου π. y .  αίώνος δτε ήκμαζεν ή Τραγωδία, άλλά καί 
ο πισθοδρομήσας.

Άποδοτέον δέ τον έξευγενισμόν έκεΐνον τό μέν είς τήν 
αφέλειαν καί απλότητα τών άρχαίων εκείνων ηθών καί είς 
τήν άμεσον, ώς έφρόνουν, τών θεών μετά τών άνθρώπων άνα- 
στροφήν καί άνάυ.ιξιν. Ούχ ήττον δέ καί είς τήν εύγενή τού 
ποιητού μ-.γαλοφυΐαν, δστις έσκέφθη, ινα χαράξη έν τώ άθα-

νατω αυτού έ'ργω, τήβίβλω ταύτη τή; γεννέσεο,ις, δεδόσθωμοι 
ειπεϊν, τούΈλληνισμ.ού, τάς έζο/ωτάτας έαυτού περί τής γυ- 
ναικάς γνώμας, καί νά κληροδοτήση είς τήν συνείδησιν τού 
έθνους ιδεώδη πρότυπα γυναικείας φρονήσεως, σωφροσύνης, 
αιδούς, οικιακής οικονομίας καί φιλοξενίας, συζυγικής πί- 
στεως καί μητρικής στοργής, εύσεβείας καί μεγαλοψυχίας, 
μή στερούμενος καί έν τή συγχρόνω αύτού κοινωνία πραγμα
τικών υποδειγμάτων τοιούτων εύαρέστων καί άξιων μεγάλης 
τιμής γυναικών.

Καί δτι ή γυνή ήρωΐς ούδαμώς έθεωρεΐτο τότε κατώτερον 
έν τώ έ'θνει πρόσουπον· άλλά καί έν τφ πολιτικώ άκόμη βίω 
τιμής ήζιούτο σύν τώ άνδρί, έν τώ έριτίμω προσώπω τής 
Αρήτης ζωγραφεϊται υπό τού άμιμήτου εκείνου γραφέως 
κάλλιστα. Διά ταύτα καί ή άνατοοφή τών τέκνων αυτή έπε- 
τρέπετο έπί πλειότερον χρόνον — διότι ή άρετή αυτής ήν 
ίσχ̂υρά καί τελεία·—-καί τών θρησκευτικών δέ τελετών-έλευ- 
θέρως πάνυ μετείχε· καί έλευθερώτερον ή κατά τούς έ'πειτα 
χρόνους τούοίκου έξήρχοντο αί γυναίκες τότε· καί μέχρι προ- 
βεβηκυίας ηλικίας θελκτικαί καί χαρίεσσαι ένεκα τής άρε- 
τής αύτών διετηροΰντο ώς ή ύπερτεσσαρακοντούτις βέβαια 
μήτηρ τού Τηλεμάχου. "Ως τε ή γυνή τών ηρωικών χρόνων 
ώς πρός τήν οικογενειακήν καί κοινωνικήν αυτής θέσιν είχέ 
τι τό προσπέλαζαν πρός τήν κατά τούς ήμετέοους χρόνους, 

(έ'πεται συνέχεια). Σ α π φ ο  Λ ε ο ν τ ι λ ς

ΤΥΠΟΓΓΑΦΙΚΑ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
εν τώ νπ  άρ\θ. 43 ψνΛ.Ιιρ τήη Έριηρερίδος τών Κυριών.

Σελ. ¡3'. Στήλη β'. στίχος 5 Έποπτι/,ως καί αίσθητικώ ς καί άμα
φανταστ κω ; άντί ’ Εποπτικής καί αι
σθητικής καί αμα φανταττικής

» 3) ς ’· 6 σ/έσεως άντί σχέσεων ^
» 3) 3) » » *8 προς τόν θεόν 3) βίον
5) Β » » 3) 30 αύτων 3) αύτοϋ
5) )) 3) 3) 3) 3) Οεήλατον 33 θέκλατον
» 3) )) 3) 3) 33 ΟρηνεΤ 3) θρηνοΤ

3) 3) 3) 33 36 άλά ατωρ 3) άλάγωρ
7) 3) 3) 3) 3) Ά τρέω ς 3) άτρέως

» 3) 3) 3) 3) 37 Οοινατ?ίρος 3) θοινετηρος
3) 3) 3) 3) 3) 3) άπέτισε 3) άπέτιον
3) 3) 3) 3) 3) 3) ΕπνΟύσας 3) ΈσιΟύσας
3) 3) 3) 3) 3) 38 εικονογραφία 3) εικονογραφία
3) 3) X) 3) 3) 40 πάλιν 3) πάλης

ΤΙ ΦΡΟΝΕΙ Ο Κ *  ΦΙΛΗΜΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ 
Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ω Ν  Σ Χ Ο Λ Ε ΙΩ Ν

Επειδή τό ζήτημα τή; άνατροφής τών τέκνων τού λαού 
καί ιδία τών μελλουσών τού λαού μητέρων άπασχολεί ήμάς 
πρώτιστα, καθήκον ημών έθεωρήσαμεν κατόπιν τών πολλών 
παρ’ ημών περί δημοτικής τών θηλέων έκπαιδεύσεως γρα' 
φέντων, καί παρά τού δηυ.οτ·κού τών ’Αθηναίων συμβουλίου 
περί επιτροπών Κυριών ένεργηθέντων, νά μ,άθωμεν τό αίτιον 
δι’ 6 πνντα ταύτα έμειναν γράμμα νεκρόν, ώς συρ.βαίιει διά 
πάσαν καλήν καί ωφέλιμον ιδέαν έν Έλλάδι.

Αντιπρόσωπος ειδικός ήαών έπισκεφθείς τόν δήμ,αρχον κ. 
Τ. Φιλήμονα καί έρωτηθεί; παρ’αύτού τά αίτιον, δι’8 τό δημο
τικόν συμβούλιον ούδεμίαν έ'λαβεν άπόφασιν σχετικώς πρός 
τό ζήτημα τών εφορευτικών τών Κυριών επιτροπών έμαθε
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παρ αυτού—λίαν εύμενώς προσενεχθέντος ινα πάσαν σχετι
κήν πληροφορίαν παράσχη ήμΐν—τά επόμενα:

((Τό υπουργείο/ τής Παιδείας διά τού τελευταΐον ψηφι- 
σθέντος νόμου άνέλαβεν υ τά τήν αποκλειστικήν αύτού δι
καιοδοσίαν τά δημοτ.κά σχολεία άρρένων καί θηλέω»· κατά 
συνέπειαν και ή εκ όημ.οτικών συμβούλων εκπαιδευτική έπι- 
τροπή δεν έχει πλέον λόγον ύπάρξεως.
μ Έρωτηθείς ο κ. Φιλήμων περί τών έντυπώσεών του έκ 
τής Ιπισκέψεώς του είς τά δημοτικά σχολεία άπήντησεν, δτι 
πολλαι ελλείψεις ΰπάρχουσ,,ν, καί π.λλώ μείζονα των δσων 
εγενοντουπολειπονται νά γείνωσιν υπέρ τών σχολείων τού των. 
*0 κ Φιλημων φρονεί δτι έφορευτικαί έκ Κυριών έπιτροπαί 
πολλά κακώς κείμενα ήδύναντο νά μεταβάλλωσι καί πολλάς 
βελτιώσεις νά έπενέγκωσιν, ώς απανταχού μέχρι σήμερον 
έγένετο. Τήν γνώμην του ταύτην ο κ. Φιλήμων καί έν τώ 
δημοτικώ συμβουλίου ύπεστήριξεν καί έν τώ %εώνε άνέ- 
πτυζε χαρακτηρισας το μετράν τούτο ώς επωφελές καί ευ
εργετικόν διά τήν πρόοδο» καί βελτίυυσιν τών δημοτικών 
σχολείων.
¡¡. Ο κ. Φιλημων περαινων εξεφρχσθη κολακευτικώτατα υπέρ 
τών Κυριών, αίτινε; έφορεύουσιν έπί διαφόρων ενταύθα έκ- 
παιδευτικών ή ευεργετικών καταστημάτων, προσθείς δτι ή 
ευεργετική αυτών επί τών καταστημάτων εκείνων έπιδρασις 
καταφανέστατη οσημέραι καθίσταται.

Αναγνωρίζει όέ οτι η εισαγωγή Κυριώ/ εις τό άνώτατον 
εκπαιδευτικόν συμβούλιον μ,εγάλως δύναται νά συντέλεση 
εις βελτίωσιν τής κατωτέρας καί μέτης έν Έλλάδι έκπαι- 
δεύσεως τών γυναικών.
|| θλιο;,ρον αληθώς οτι επι τής δημαρχίας ακριβώς τού κ.

: Τ· Φιλήμονος, άνδρός νοήμονος καί υπό τοιούτων άρχών εμφο
ρούμενου, κατανοούντος δέ τήν σπουδαιότητα τής έκπαιδεύ- 
σεως τής θηλείας νεολαίας, έγένετο ή τροποποίησις αυτη ο- 
σον αφορά είς τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν.
; Έχομεν δμως δΓ έλπίδος δτι τό υπουργεΐον τής παιδείας 

θέλει εργασθή καί μεριμνήση ιδιαιτέρως υπέρ τής θηλείας 
εκπαιδεύσεως τροποποιήση ού μόνον έν τώ χάρτη, άλλά έν 
Τ!>ϊς πράγμασι τά κατ αύτή·'.
? Ημείς δέν θά παύσωμεν βεβαίως άσχολούμεναι καί γρά
φεσαι -ερί τούτου, μέχοις ού τέλος δυνηθώμεν νά άπολαύ- 
σωμεν καρπού; έστω μικρού; καί ολίγους έχουσαι ύπ’ δψει τό 

ΗΝωστόν εκείνο λόγιον : α’Αρχη το ήμ,ισυ του ηα.ιτός)').

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω  Ν

Επειδή μέγας κατ’ αύτά; γίνεται λόγος περί τής έκθέ- 
^̂ Β|ών Ολυμπίων, εν ή, ως λεγεται, ιδιαίτερον τμήμα πα- 
ρκχωρηθήσεται είς έκθεσιν έργων γυναικείας τέχνης καί βιο- 
Κ̂βνίας, έθεωρήσαμεν καλονπρός ένθάορυνσιν καί άπομίμησιν

τών  ̂ ι \ , , * * 1 '’ “λληνιοων εκθετητριών να μεταφέρωμεν έκ τού Άγγλι- 
ε··> τα; στηλας τής Έφημερίδος τών Κυριών συνοπτικήν 

Ε̂ΡΓίαρήν τής έκθέσεως τή; γυναικείας τέχνης καί βιομ,η- 
ΚΓ*!1’ ΑΥγλίδων γυναικών, ήτις έγένετο έν Βοιστόλη κατάτο

έν Β ρ εστό λη
Η αατα τόν Φεβρουάριον τού 1885 έκθεσις τών γυναι

κείων χειροτεχνημάτων εν Βριστόλη είλκυσε τήν προσοχήν 
/.ολυκριθμων επισκεπτών αί δε τοϋ κοινού καί τοϋ τύπον 
κρίσεις υπήρξαν έξόχω; εύνοίκαί.

Εν συγκρισει προς αλλας βιομηχανικά; έκθέσεις, δι’ άς 
επίτηδες μεγαλοπρεπή ιδρύονται μέγαρα, ή έκθεσις τής γυ
ναικείας τέχνης και βιομ.ηχανίας έχει τό ίδιάί,ον καί άφελές, 
ούσα μάλλον μικρά άπόπειρα τό πρώτον διοργανωθεΐσα πρός 
περισυναγωγήν έπί τό αύτό διαφόρων έργων γυναικείων. Κτί- 
ριον τη- έκθεσεωςταυτης εχρησίμευσεν ευρύχωρος σχετικώς ε
ξοχική οικία, έχουσα ώ; μόνην πολυτέλειαν καί πλούτον 
τούς τέίσαρας αυτής τοίχους.

Ως προμετωπις επί τής εϊσοδου τής εκθεσεως ήσαν κεχα— 
ραγμεναι αί λεξεις τή: διασήμου ποιήτριας κ. Bronrung: 
ΐίΑά,βε την εζ ιν  νά εργάζησαι εν τώ χόσμω, δ ιότ ι αυτό ε ΐ -  
να ι τό χα .υ ίτ ερον  αγαθόν, έζ όσων δννασν.ι  > ά  άποχτή -  
στ)ς. »

Ό χώρος δέν επιτρέπει ήμΐν νά ρίψωμεν ή εν μόνον βλέμ
μα επί τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών τής έκθέσεως 
ταύτης :

Εισερχόμενη τις άπαντά ώραίαν στοάν κεκοσμημένην διά 
σημαιών καί εμβλημάτων πάστς έθνικότητο; -καί παντό: με
γέθους, επικρατούντων τών Βοεττανικών. Μετ’ αύτήν είσέο- 
χεται είς δευτέραν στοάν πλήρη γωνιώ/ καί φατνι-μάτων, 
τεχνηέντως έγγεγλυμμένων καί ¿ζωγραφισμένων μετά πολυ
τελών εξαρτημάτων ξυλογλυπτικής συναρμολογουμένων μ,ετά 
τώνλοιπών δι’ώραιοτάτων κατόπτρων. Μετά ταύτα παρατάσ
σονται διάφορα είδη τελειότατης τυπογραφικής τέχνης έκ. 
τή; τυπογραφικής έταιρίας τών γυναικών επίσης διάφορα 
άριστουργήματα κεραμεικής τέχνης, άρχόμενα άπο τοϋ άπλού 
πηλού καί άφικνούμενα μέχρι τού τελειοποιημένου ποτη
ριού ή πινακίου.

Καί δευτέρα σειρά φατνωμ,άτων τεχνηέντως έζωγραφισμέ- 
ΰπό τών κ. κ. Hodgson καί Badrhouse.

Εντεύθεν μεταβαίνει τις είς δωμάτιον, ένθα βλέπει εικό
νας έπεξεργασθείσας υπό τών διασημοτέρ̂ ν καλλιτεχνίδων 
κυριών : τής Κας Vard, τής δεσποινίδος Mutrie, τών δεσ
ποινίδων Montalba καί άλλων.

Τό κέντρον τοϋ δωματίου πληρούται καθισμάτων διά τάς 
μουσικά; συναυλίας καί τάς άκροάσεις διδαχών. Ε̂πίσης είς 
γωνίαν τινά τοϋ δωματίου έντός θήκης, εύρίσκονται εκτεθει
μένα μεγαλοπρεπή καί πολυτελή εκκλησιαστικά κεντήματα, 
παραπλεύρως τούτων διάφορα άγγεΐα κεχρωματισμένα καί 
κεκοσμημένα υπό γυ αικών άπό τά διάφορα έ̂ ο̂ τάσια τοϋ
Lametti.

Είς τό δεύτερον δωμάτιον τά επικρατέστερα τών εκθεμά
των είναι τά χειροτεχνήματα.

Ενταύθα βλέπει Tt; εξαίσια τρίχαπτα άπό τάς διαφό
ρους επαρχίας τής ’Ιρλανδία; καί ’Αγγλίας. Ή εταιρία 
Morris συνεισέφερε μεγαλοπρεπέστατα παραπετάσματα θυ- 
ρών καί άλλα καλαιοθητικώτατα τής ποικιλτικής άριστουρ
γήματα. Τό Ιρλανδικόν τών γυναικών ΙΙολυτεχνεΐον εξέθεσε
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διάφορα χειροτεχνήματα, άρχαΐα έφαπλώματα καί σχέδια 
αρχαίων κεντημάτων, έν συγκρίσει πρός τα της νεωτέρας 
τέχνης.

Τροχός ηλακάτης, μετά τού χονδροειδούς χνουδωτού πα
νιού, εις του όποιου την κατασκευήν χρησιμεύει ούτος, εύρί- 
σκεται εκεί εις άντιπαράστασιν μετά των λοιπών λεπτοτε
χνημάτων τής γυναικείας δεξιότητος.

Εσώ βλέπει τις πολλά ΰδατογοαφήματα υπό πεφημισμέ- 
νον ΧΡωστιίρων έπεξεργασθέντα, μεταξύ των όποίιυν διακρί- 
νεται το σχεδιογράφημα ((τρυγητού)) τής Κας Butler, γλυ- 
κυτάτου χρωματισμού. Τά καταστήματα Hovell καί James 
έστειλαν ωραιότατα δοχεία πορσελάνης, υπό γυναικών έζω- 
γραφημένα, ή δέ Κα Henry Holius ωραιότατα ανάγλυ
φα ((το xot,[ia)^sror n a iâ io r ))  καί « ρήκ //νσινΛ εκφραστικά 
καί λεπτά έργα.

Άνεοχόμεναι την κλίμακα εύρίσκομεν ό'λως νέου είδους 
εργασίας. Προσόψεις καί σχέδια καταστρωμάτων πλοίων ύ 
πολογισμούς περίπλοκους, διαγράμματα, υπολογισμούς περί 
εκτοπισεως και στερεότητος τών πλοίων,ώ; καί περί τής κα
τασκευής αυτών πάντα ταύτα έργα γυναικών έκ τών ναυπη
γείων τού Leven. Καθ’ όλην την κλίμακα εΰρίσκονται ά- 
νηρτημενα χωρογραφήμ,ατα κηπουρικής καί φωτογραφίας, σχε
διάσματα ριπιδίων έκ τής πολυτεχνικής σχολής τής Bloom- 
sburg. Προ ήμών άνήρτηται ή α ’ΑτεΛεύτητοο οδός» τής 
δεσποινίδος Fonds, ή φυσικότης τής παραστάσεως τής ό
ποιας είναι τοιαυτη, ώστε ο θεατής νομίζει ότι αισθάνεται 
τον άγριον άερα τής έρημου πνέοντα σφοδρώς, καί κωλύοντα 
τά βήματα τής γραίας, ήτι; υπό βαρύ φορτίον παλαίει* 
(τύπος, δυστυχώ; βίου, πολλών γυναικών !.) κάτωθι τής εί- 
κονος ταυτης παρισταται σορός προϊόντων γεωργικών, ήτοι 
γεωμήλων, γογγυλίδων κ. α. δοχεία πλήρη ζαχαροπήκτων 
οπωρών έκείθεν, ου μακράν, συμπλέγματα σπανίων άνθέων 
και καρπών, αναπαριστώντα εν σμικρώ τάς προόδους τών γυ
ναικών έν τ-îj γεωργική καί άνθακομ.ία. (έπεται συνέχεια.)

ΑΣΥΛΟΝ ΑΠΟΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Ευεργετικόν άσυλον απόρων παίδων ίδρυθήσεται τη πρω

τοβουλία καί γενναία ευεργετική επιχορηγήσει τής εΰγενούς 
και φιλοπατριδος κυρίας Πολύμνιας Σκαραμαγκά τό γένος 
Ραλλη. Πολλαι κ~ι πολλοί αριθμοΰνται μέχρι σήμερον οί 

όπό τής κυρίας ταύτης εΰεργετηθέντες, άλλ’ ή υπέρ ίδρύσεως 
ασύλου άπόφασις αυτής δύναται νά χαρακτηρισθή ώς ευεργε
σία προς τήν πατρίδα αυτήν, ή; οί μέχρι τής χθες έγκατα- 
λ,ελειμμένοι καί άστεγοι παΐδε; καλοί καί τίμιοι πολΐται 
θά παρασκευάζωνται έν τώ άσύλω τούτω, τυγχάνοντες προσ
τασίας καί περιθάλψεως καί διδασκόμενοι ού μόνον γράμ
ματα, αλλά και τεχνας. Εςερχόμενοι δέ εις τήν κοινωνίαν 
θά άποκομίζωσι πλήν τής περί τόν πρακτικόν βίον έπιστή- 
μης και χρηματικόν τι κεφαλαιον. Διά τού άσυλου τούτου 
θέλει ιδίως έπιδιωχθή ή άνάπτυξις τών εύγενών τεχνών 
παρά τή ήμετερα κοινωνία, οί δέ άποροι παιδκαθισις τάμε- 
νοι καλοί τεχνΐται θά άναγάγωσι προϊό τος τού χρόνου καί 
παρ ήμΐν τις ευγενεΐς βιοποριστικά; τέχνας εις τό στμεΐον

εκείνο τής τελειότητος, όπερ παρά τοΐς εΰρωπαίοις οΰ μόνον 
θαυμαζομ,εν, αλλά καί τόσον ακριβά πληρόνομεν. Τό άσυλον 
τούτο εκ παραλλήλου μετά τής ίδρυθησομένης καλλιτεχνικής 
και πρακτικής τών γυναικών σχολή; θέλουσιν έγκαινιάσει 
νέον ολως στάδιον προόδου διά τό Ελληνικόν ’Έθνος, όπερ : 
πολλά δυναται νά προσδοκά τά καλά έκ τής άρξαμένης ήδη 
νά αναφαίνηται εις τον ορίζοντα γυναικείας πρωτοβουλίας 
κα: δράσεως.

Δέν αμφιβαλλομεν δέ ότι ή ευγενής κ. Σκαραμαγκά πολ- ) 
λάς ευρησει τάς αρωγούς καί συνεργάτιδας έν τή πραγματο
ποιήσει τής εΰγενούς ταύτης έπιχειρήσεώς της. Ζηλωταί δέ $ 
πολλαι τών ομογενών Κυριών τού εΰγενούς αυτής παραδείγ
ματος γιγνομεναι θελουσιν ελπίζομεν προθυμοποιηθή νά άνα- 
όειχ̂ θώσι και αύται δια παρομοίων ευεργετικών πράξεων των, 
άφορωσών ιδια εις βελτίωσιν τής καταστάσεως τής Έλλη- 
νιδος, ου μονον ¿ν τή ποωτευούση, άλλα καί έν τοΐς χωρίοις, 
ενθα η γυνή ως κτήνος μάλλον ή ώς άνθρωπος λογίζεται. 'Η 
α. Εφημερίς τών Κυριών)) ευτυχής λογίζεται δυναμένη άπό 
τής αρχής τού νεου τούτου έτους νά άναγράφη τοιαύτας εΰ- 
γενεις Ελληνιδων πράξεις, τιμώσας οΰ μόνον αΰτάς άλλά 
σύν αΰταΐς καί σύμπαντα τόν Έλληνισμ.όν.

Π ΑΙΔΙΚΟ Ν  Δ Ε Λ ΤΙΟ Ν
Η υγιεινή τών παιδων απασχολεί πολλούς σοφούς τής 

Ευρώπης, οίτινες μετα ζήλου έργάζονται, όπως, έξασφαλί- 
ζοντες δια συντελεστικών τής υγείας κανόνων τήν σωματι
κήν τών παίδων εΰεξίαν, διευκολύνωσι καί έπιτύχωσιν άκό- 
πως καί τόν πνευματικήν άνάπτυξιν αΰτών. Οΰδέν βεβαίως 
συντελεί εις εζωράϊνσιν τού προσώπου καί εις πλουτισμόν 
τών γνωσεων, όσον η αίσθησις τής έράσεως· καί όμως πόσοι 
τυφλοί, αλλήθωροι, μύωπες ή πάσχοντες τούς οφθαλμούς.

Τούτο αποδοτέον εις τήν άκηδείαν καί άμεριμνησίαν τών 
γονέων έπί τής υγιεινής τών οφθαλμών άπό τής βρεφικής έτι 
ηλικίας τών παίδων αΰτών. Πλήν τών έκτεθέντων ήδη έπί 
τού θέματος τούτου έν τώ Ήμερολογίω τής ((Έφημερίδος 
τών Κυριών)) προσθετέον καί τά εξής :

Μη καλυπτητε ποτέ διά λευκής καλύπτρας τό πρόσωπον 

τού μικρού, τήν στιγμήν καθ’ ήν έξέρχεται τούτο εις περί
πατον. Τά διά ταύτης είσδύον εις τούς οφθαλμούς του φώς, 
ου μόνον εςαντλεϊ και κουράζει τήν άσθενή αΰτού όρασιν, 
άλλά καί καταστρέφει αυτήν. Μεταχειρίζεσθε λοιπόν πρα- 
Givyjv χ.αι στυανιωτερον χ,υαν*?ίν βαθειαν τοιαύττιν.

Παραγγέλλετε προς τήν τροφόν ή υπηρέτριαν νά μή φέρη 
πάντοτε το μικρόν επί τού αΰτού βραχίονος, διότι τούτο 
άτ»νιζον ως επι τό πολυ προς αυτήν, έξοικειούται νά στρέφη 
πάντοτε τό βλέμμα εκ δεξιών προς τά άριστερά ή καί τάνά- 
παλιν, άνεπαισθήτως δέάποκτα τήν έξιν τού νά άλληθωρίζη· 
Ας φέρωσι λοιπον αυτό εναλλάξ έπί τε τού δεξιοΰ καί άοΐ" 

στϊ,ρού βραχίονος πρός πρόληψιν τού δυστυχήματος τούτου.
Περιττόν νά προσθέσωμεν ότι έπ’ οΰδενί λόγω έπιτρέπε* 

ται υμΐυ να παραλαμβάνητε τροφόν ή υπηρέτριαν άλήθωρον. 
Εχετε πάντοτε υπ’ όψει ότι τό παιδίον εΐναι τό μιμητι-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 5

αώτερον τών οντων καί ότι θέλει ίσως βασανίσει εαυτό, έ'ως 
40 κατορθώση νά ρυθμίση τήν διεύθυνσιν τής όράσειός του 
πρός τήν τής τροφού του, όπερ τέλος θέλει κατορθώσει. Οΰ 
μόνον δέ άλήθωρος, άλλ* ούτε πάσχουσα έξ οίαςδήποτε πα- 
θήσεως τών οφθαλμών, ¿)ς χοιραδική εί τι άλλο δέον νά ή ή 
τοοφός, διότι έκτος τού ότι ή άσθένειά της ένδεχόμενον νά 
η μεταδοτική, τό μικρόν θά έθισθή νά ήμικλείη τούς οφθαλ
μούς, ώς πράττουσι πάντες οί πάσχοντες.

Μ αρια ν θ η  Η λιοπογλοτ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Μάτην έπαναλαμβάνομεν πρός τάς κ.κ. άναγνωστρίας ημών 

-ότι τά τού συρμού είναι έκτος τού κύκλου μας. Έπιμ.ένουσι 
νά μάς ζητώσς δελτίον καί τούτου. Καί άληθώς δέν εχου- 
σιν άδικον. Μεθ’ όσα καί άν λέγωμεν καί γράφωμεν κατά 
τού συρμού είναι έν τούτοις άπαραίτητον καί άναγκαΐον κα
κόν διά λαόν όπωςδήποτε πεπολιτισμένον. 'Υποθέσατε Κυ
ρίαν άδαή τού συρμού ώ; ζώσαν εις άπομεμακρυσμένον τινά 
τόπον. Άφικνεΐται νύκτωρ εις ’Αθήνας καί τήν έπαύριον 
ιρέρουσα κρινολϊνον γιγαντιαίων διαστάσεων καί τά τής έπο- 
χής τούτου έξαρτήματα παρουσιάζεται εις τήν πλατεΐάν μας. 
Δυστυχής ύπαρξις ! ’Εάν κατορθώση νά έπιστρέψη οίκαδε 
μή φέρουσα έπ’ αΰτής λείψανα σεσηπότων λεμονιών θά είναι 
θαύμα.

Πρός πρόληψιν λοιπόν τοιούτου δυστυχήματος άναλαμ.βά- 
νομεν νά έξακολουθήσωμεν παραθέτουσαι άπό καιρού εις και
ρόν πάν δ,τι δύναται νά καταστήση τάς κυρίας άναγνω
στρίας ημών, ένημέρους πρός τά έθιζόμενα, συμβουλεύουσαι 
πάντοτε αΰταΐς τήν οικονομίαν καί καλαισθησίαν.

'Ο ’Ιανουάριος είναι ό κατ’ έξοχήν μήν τών οικογενειακών 
εσπερίδων καί διασκεδάσεων, διά τάς οποίας δέν απαιτούν
ται βεβαίως ένδυμασίαι πολυτελείς καί δαπανηραί. 'Η έσθής 
■τού περιπάτου φέρεται κάλλιστα καί εις τάς έσπεοίδας, εκτός 
•εάν αύται περιβάλλωνται μέ επίσημόν πως χαρακτήρα, δτε 
και τίθενται εις ένέργειαν αί λευκαί ή ώχραί θεριναί έσθή- 
τε--> “ί *'■ προβλεπτικά! δεσποινίδες μας έξέλεξαν. τοιαύ- 
τ*ς επι τώ σκοπώ τού νά χρησιμοποιώσιν αΰτάς καί τόν 
χειμώνα.

ί Μικρά επιδιόοθωσις αποβαίνει, ούτως είπεΐν, άπαραίτη- 
εν ή περιπτώσει π. χ. τό περιλαίμιον είναι ορθόν, άντι- 

καθιστάτε τούτο δι’ άνεστραμμένου πρός τά κάτω καί ολί- 
jäfov εκτετραχηλισμενου τοιούτου. ’Αλλά βλέπω ένταύθα ίσ- 
Χ'ήν νεαράν μελαγχροινήν συνοφρυουμένην ! ό λαιμός της ει- 

ι.ολυ λεπτός καί οστεώδης, οΰχί δέ καί άμέμ,πτου λευκό- 
ος- πώς λοιπόν νά έκθέση τό ελάττωμα τούτο τή; καλ- 

ονής της ε;ς τοσους άδιακρίτους οφθαλμούς. Παρηγορηθήτε, 
μου φιλη-,οί έπινοηταί τού συρμ.ού προέ<ολεψαν τήν πε- 

■■δτασιν σαί ταύτην. Φέρετε λοιπόν πτιλωτόν βόαν, οΰχί έκ 
ωτής, αλλ’ ούτε έκ τριχάπτων· ή μηλωτή είναι άπηρ- 

Ρ̂νωμενη, τα δέ τρίχαπτα δέν θερμ,αίνουσιν άρκούντως. 'Ο 
, °ύτος κατασκευάζεται έκ πτίλων στρουθοκαμήλου, είναι 
... *ρή?, ευκίνητο: καί ώραίζει πολύ τό πρόσωπον.

Τοι ούτους βόας φέρουσι σήμερον καί α! νεαραί νύμφαι κατά 
τήν ώραν τής τελετής τού γάμου. Τούτο δέν είναι νεωτερι
σμός· καί αί μάμαι μας αΰταί νυμφευόμενα', έφερον περί τόν 
λαιμόν κυκνείους βόας, οίτινες ήρμοζον πολύ καλλίτερον εις 
τάς νύμ.φας ή οί σημερινοί. Άλλά τόν νεωτερισμόν τούτον 
συνιστώμεν μόνον πρός τάς εύπορους. Αί μ·γ τοιαύται άς 
φέρωσι περιλαίμ.ιον ορθόν, ίνα μή κουόνωσι. Περαίνουσαι 
λέγομ,εν, ότι τά λευκά χρώματα διά τάς δεσποινίδας καί τά 
μελανά διά τάς δέσποινας είναι τά (ΰραιότερα, εΰγενέστερα 
καί οίκονομικώτερα διά τάς συναναστροφής καί τούς χορούς. 
Άνθη παντοία άρμόζουσι κάλλιστα έπί τών χρωμάτων τού
των ώς άνθη δέ τού συρμού θεωρούνται αί άνεμώναι, τά 
ανοικτά η λευκά τριαντάφυλλα συμπεπλεγμένα μετ’ ίων, τά 
άνθη τής μηλέας, άμ,υγδαλέας κτλ.

Μίαν λέξιν καί διά τά κοσμήματα. Δέν φέρουσι πλέον τά 
βαρέα έκεΐνα καί δαπανηρά περιδέραια, ψέλλια, πόρπας, ένώ- 
τια κ. ά. ’Ελαφρα, λεπτοφυή, εΰθυνά- ιδού τί ό συρμός παρα 
δέχεται, σύμφωνο; άλλοτε καί πρός τάς δυσχερείς περιστά
σεις, έν αίς ζώμεν. Αί δεσποινίδες δέν φέρουσιν άδάμαντας 
καί έν γένει πολυτίμους λίθους· άλλ’ ούτε χρυσά ψέλλια, ή 
αλύσους. Άοκούνται εις έντέχνως κατασκευασμένα άογυρά έ- 
λαφρά τοιαύτα, έπιφυλάσσουσαι εις τον μνηστήρα τήν εΰχαρί- 
στησιν νά συνδέση τήν μετ’ αΰτών εΰτυχίαν του διά τού 
πρώτου χρυσού κρίκου, δν ούτος θά ποοσφέοη αΰταΐς.

ΓΙΕΡΙ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΣ
Αποκτήσατε εξιν, Άγαπηταί μοι άναγνώστριαι, άπό τής 

τρυφερά; υμών ηλικίας εις τήν άγαθοεογίαν. "Οταν δέελε- 
ήτε τόν πτωχόν καί δυστυχή, μή πράττητε τούτο, ίνα α- 
παλλαχθήτε έκ τού θεάματος τής δυστυχίας καί έλεεινότη- 
τος, άλλ’ ίνα χαίρητε ένδομύχως, ότι άνεκουφίσατε αΰ- 
τούς. 'Η ευεργεσία δέν είνε μόνον υλική· αγαθοεργία είναι 
καί αί καλαί συμβουλαί καί ένθαρρύνσεις εί; τήν οδόν τής 
αρετής, καί αί φιλόστοργοι φροντίδες καί τό καλόν παρά 
δείγμα. Τό καλόν μάλιστα παράδειγμα πολλάκις γίνεται 
πρόξενον μεγαλειτέρας )ώφελείας, ή προσφοραί πολυτίμων 
πραγαάτων.

’Εάν τήν αγαθοεργίαν έπεκτείνωμεν εις τάς συμβουλάς, 
εις τήυ διδασκαλίαν, εις τήν παρηγοριάν, καί εί; τάς λοι
πά; χριστιανικά; άρετάς, τότε αυτη δέν θά περιορίζηται εις 
μόνον τόν πλούτον. 'Η άγαθοεργία θέλει καταστολή ανεξάρ
τητος αΰτού καί θέλει είναι δι’ ύμ,άς, ώ φίλταται νεάνιδες, 
ένασχόλησις εΰφρόσυνος καί χαρίεσσα.

Διά τούτο, άγαπηταί μου άναγνώστριαι, παρέχουσαι βοή
θειας εις τούς πάσχοντας, χορηγείτε αΰτάς μεθ’ αβροφροσύ
νης, λεπτότητος καί εΰμενείας.

Μή υπερηφανεύησθε όταν παρέχητε ελεημοσύνην· ταπεινού- 
σθε, ίνα ύψωθήτε. Δέν είναι δέ άναγκαΐον νά ήμεθα πλού
σιοι ίνα άγαθοποιώμ,εν. 'Η χρηστότης καί οί συμπαθείς τρό
ποι, παρέχουσιν ήμΐν ήδονάς άληθεΐς, αιτινες δέν καταδαπα- 
νώνται ποτέ, άλλ’ απεναντίας άνανεούνται καί ών ή άνάμνη- 
σις είναι λίαν εΰχάριστος.
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Tiiv γυναίκα λοιπόν τοιαύτην <ρύτε», ουσχν, ποέπει διά τής 
ανατροφή; άπό τής νηπιαχής ηλικίας, ετι μάλλον ττρός τήν 
ελεημοσύνην έπιτηδείαν νά καταστήσωμεν.

Τούτο δέ πράττουσαι πάσαι αί μητέρες έ'στωσαν πεπεισμέ- 
νχι δτι ουδόλως παρεκτρέπονται των θείων λόγων. 

κ ’Έλεον θέλω καί  ου θυσίαν)).
Α γ γ ε λ ι κ ή  Α .  Π α π λ δ ο π ο τ λ ο χ .

ΕΐόοποιοΟνται αί εχουσαι λάβει αγγελ ίας των υπό 
τής κ. Μ. Μπέτσου έκδιδομένων ποιημάτων νά έπι- 
στρεψωσιν αΰτάς, διότι ή έκτύπωτις τής ποιητικής 
αυτής συλλογής εύρίσκεται ήδη περί τό τέλος.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ε σ ω τε ρ ικ ά .

Κατά τό δημοσιευθέν βατιλικόν διάταγμα ((τη Δευτέρα 
Κυριακή του μηνός ’Οκτωβρίου του εντους 1888 τελεσθήσον- 
.αι τα εγκαίνια του δαπανη των εθνικών ευεργετών Εΰαγ- 
γελη και Κωνσταντίνου Ζάππα άνεγερθέντος Ζαππείου με
γάρου καί ή έ'ναρξις τής Δ'. ’Ολυμπιακός.

Δεν παραθέτομεν ενταύθα τό ΰπά πασών τών καθημερινών 
Εφημερίδων δημοσιευθέν πρόγραμμα τής Ικθέσεως ταύτης,- 
άρκούμεναι νά ΰπενθυμίσωμεν πρός τάς απανταχού άναγνώ- 
στρίας ημών δτι εργα γυναικείας τέχνης καί βιομηχανίας ε- 
σονται δεκτά, δτι δέ ανάγκη νά άποδείξωμεν και ημείς αί 
Ελληνιδες, οτι εαν υστερουμεν τών Ευρωπαίων γυναικών 

κατά τήν πνευματικήν άνάπτυξιν, δεν ΰπολειπόμεθα δμως 
αυτών καί κατά τήν χειροτεχνικήν επιτήδειό τητα καί ίδία 
τήν εθνικήν καί έπιτόπιον τοιαύτην. ΙΙλήν τής πρωτευούσης 
αί έπαρχίαι, αί νήσοι καί αί ΰπά τόν ζυγόν χώραι δύνανται 
νά έπιδείξωσιν αριστουργήματα γυναικείας τέχνης καί βιο
μηχανίας. Αί γυναίκες τής ηρωικής Κρήτης θά άποστείλωσι 
βεβαίως τά ώραϊαέκείνα τρίχαπτά των (κοπανέλια) ά'περ καί 
6π’ αυτών τών Ευρωπαίων προτιμώνται διά τε τήν λεπτό
τητα καί στερεότητά των· θά άποστείλωσι τάώραία μάλλινα 
χνοώδη επικαλύμματα, άτινα διαφιλονικοΰσι τήν ωραιότητα 
καί στιλπνότητα καί πρός τά βελούδινα τοιαύτα. Αί γυναί
κες τών Καλαμών θά άποστείλωσι τά πεφήμισμένα Καλαμα
τιανά υφάσματα των, αί τών Ψαρών τά; ουραίας μπιμπίλας 
των κτλ. Πεποίθησιν δε έ'χομεν δτι ή επί τής έκθέσεως έπι- 
τροπήΰπό τήν προεδρείαν του ρέκτου κ.Δραγούμη του παν κα
λόν ΰποστηρίζοντος καί ΰποθάλποντος θέλει ένθαρύνει τάς α
πανταχού Έλληνίδας, χορηγούσα αΰταΐ; πάσαν δυνατήν ευ
κολίαν καί διατάττουσα τά του γυναικείου τμήματος μετά 
ίδιαζούσης δλως μερίμνης καί προσοχής.

χ -χ χ . x x x

Ή  Πλατεία του Συντάγματος μετά  την πραγματοπο ίη 
σήν τον δανείου τοΰ Λήμου. Ή πλατεία αΰτη τού Συντάγ
ματος ο μοναδικός σχεδόν περίπατος τής πόλεως τής Ελλά
δος, εν ή αί προσφιλείς Άτθίδες διατρέχουσι κίνδυνον θανά
του έξ ασφυξίας εν έορτασίμοις ιδία ήμέα: ίέλει κατά τό
συν σασσόμενον ήδη σχεδιον οΰ μόνον εύρουΟ"'·, άλλα καί εις έ-

πίγειον παράδεισον μεταβληθή. Έν αυτή θά τοποθετηθώσιν 
αγάλματα, στήλαι, θά έγερθώσι σκιάδες, θά Ιπιτραπή δέ εις 
ιδιωτας να έγειρωσι ιδίαις δαπάναις ανδριάντας μεγάλων- 
άνδρών, έγχαράττοντες έπ’ αυτών τά ¿νάματά το>ν. Συγχαί- 
ρομεν άπό καρδίας τόν κ. Τ. Φιλίμονα, εάν μάλιστα ώς έν 
τώ ποογραμματι του διαλαμβάνει, κατορθώση νά μάς παρά- 

τήν έλλειψιν τόσον αισθάνεται πάσααΜ ΰδιωρ,
καλή οικοδέσποινα.

Ειδοποιούνται αί έν τώ έξωτερικώ κ. κ. συνδρομή- 
τριαι ημών, ότι άπό τής 1ης Ίανουαρίου τρέχοντος 
έτους ή τοΰ εξωτερικού έτησία συνδρομή ώρίσθη εις 
φράγκα χρυσά οκτώ.

Ε ξ ω τ ε ρ ικ ά .

'Ασφαλιστική έτα ιρ ία  τών αγάμων γυναικών.  ’Εν Δα- 
νιμαρκία συνέστη κατ’ αυτάς ασφαλιστική έταιρία κα τά. 
τής άγαμίας τών γυναικών. Έν αυτή έγγράφονται μόνον 
νεώταται κόραι άπό τοΰ 13 έτους καί άνω καταβάλλουσα 
ετησιως ελαχιστον τι ποσον. Εαν νυμφευθώσι χάνουσι παν- 
δικαίωμα έπί τής συντάξεως, ή'τις χορηγείται πρός τάς α
γάμους άπό τοΰ 35ου έτους καί άνω. Ή σύνταξις αΰτη έ- 
παρκεϊ δαψιλώς εις τήν άνετον καί άξιοπρεπή διατήρησιν- 
τών συνταξιούχων. ’Αξιόλογος καί πρακτική ιδέα, ήν έλπί- 
ζομεν νά ίδωμεν είσαγομένην  καί παρ’ ήμϊν.

Παρασημοφορίαι γυναικών..  Κατ’ αυτάς ό πρόεδρος τής: 
Γαλλικής δημοκρατίας άπένειμεν ίδιοχείρως τά παράσημον 
πρός δύο γυναίκας έν Παρισίοις:
Ιΐοός τήν δεσποινίδα Νικόλ, έπόπτριαν τού φρενοκομείου τών- 
γυναικών έν ΙΙαρισίοις. *Από τριακονταετίας δλης ή άξιο- 'ί 
θαύμαστος αΰτη γυνή άφιέρωσε τόν βίον αυτή; εις μόρφωσιν 
καί ΰγιά άνάπτυξιν τών ταίς φροντίσιν αυτής άνατεθειμένων 
ηλιθίων νεανίδων ή άτελών καί επιληπτικών τοιούτων καί 
εις προκαταρκτικήν μόρφωσιν τών λαϊκών νοσοκόμων, άς θεω- 
ρητικώς άριστα προπαρασκευάζει αΰτη.

Πρός τήν δεσποινίδα Μουασάκ 85έτιδα άδελφήν τού τάγ
ματος τού άγίου Βικεντίου τού Παύλου τήν διευθύνουσαν , 
μέχρι σήμερον μετά μητρικής άφοσιώσεως καί ζήλου τά στρα
τιωτικόν νοσοκομείον τού Val-de-gráce.

■ x/x-x \ ^ \ \ \ \

Αιαμαγτύρησις υπογεγραμμένη ύπο ένος έκατομμ. Άγ· 
γλ ίδων γυναικών.  Ό υπουργός τών έσωτερικών τής Άγ- ' 
γλιας κ. Ματβες, έλαβε κατ’ αυτάς άναφοράν πρωτοφανή 
διά τά Αγγλικά χρονικά. Έν αυτή ΰπάρχουσιν υπέρ τά έν 
εκατομμυρίου υπογραφαι Αγγλίδων γυναικών, αϊτινες ίκε- 
τευουσι την βασίλισσαν, ινα δωση διαταγήν καί κλείωνται 
κατά τά; Κυριακάς άπαντα τά καπηλεία κ; I καφενεία, ό
πως μή οί άνδρες αυτών μεθύωσι.

Ό Υπουργός άπήντησεν οτι, έάν ή αϊτησίς των ληφθή- 
ΰπ οψει, τότε οι άνδρες των θά μεθύωσι κατ’ οίκο·', ό'περ ε- 
σται δυσαρεστότερον δι’ αΰτάς. Ουχ’ ήττον ΰπεσχέθη νά
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■νενεχθI προς τήν Αυτής Μεγαλειότητα καί έκτελέση τήν 
διαταγήν της.

■ΧΧΧ χχ-χ. ΧΧΧ

Αί γυναίκες επ ί  τών εκπα ιδευτ ικών εν Γερμανία . Εις 
νέον σχέδιον διοργανώσεως τών έν Βερολίνω διαιτητικών 
συμβουλίων αναγνωρίζεται πρός τάς γυναίκας τό δικαίωμα 
ςτδν καθηγητικών καί έν γένει εκπαιδευτικών έκλογών. Βλέ- 
πομεν ότι καί οι εν Γερμανία ήρξαντο άναγνωρίζοντες καί 
συναισθανόμενοι τήν ανάγκην τής παοαχωοήσεως σχετικών 
τινιονπρός τάς γυναίκας δικαιωμάτων.

χ -χ χ  χ .χ -% . χ ,χ χ

■ Αιάλεζις γυναικός εν τή Ιορδάνη . Τήν 3ην Δεκεμβρίου 
παρελθόντος έ'του; ή κ. Κ- 'Ρενώζ έξέθεσεν έν τή Σορβώνη 
τάς αρχάς νεας θεωρία; έπί τών διαφόρων φυσικών μεταβο
λών τού ανθρώπου καί τών ζώων, στηριζομένης τής θεωρίας 
ταύτης έπί τής έμβρυώδους άναπτύξεως.

Μεταξύ τών διαπρεπών σοφών, οϊτινες απετέλουν τό άκροα- 
τήριον αυτής διεκρίνοντο άπαντες οί καθηγηταί τής έμβρυο- 
γενείας, ζωολογίας καί άνθρωπολογίας ώς καί πολύ; έκλε- 
κτός κόσμος έξ άμφοτέρων τών φύλων.

Ή  θεωρία ήν ή Κυρία αΰτη άνέπτυξεν καί ήν εχομεν πρά 
■οφθαλμών είναι τόσον έπιστημονική, ώστε δυσκολευόμεθα νά 
ΗΒάθέσωμεν ένταΰθα έστω καί άπλήν τινα περίληψιν αΰ 
τή:. Στηριζομένη αΰτη έπί τής έμβρυώδους φυσιολογίας άπο- 
Η|ικνύει ότι ή πρώτη παραγωγή τών σ . ματικών συστατικών 
τών πρώτων άνθρώπων δέν συνίστατο έκ στοιχείων ζωικών, 

εκ φυτικών τοιούτων.
XXX. XXX XXX

ί  . Αιάσημος Σου ϊδ ϊςμοθ ιστορ ιογράφος. 'Η κ.Αιμιλία Σγκάρ

Ε Π I Φ V Λ \ I Σ

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Ρ  Σοφία ήτο μ εγάλω ; τεταραγμένη’ έπύρεσιεν ήδη' ή μήτηο  

μάλιστα νομίσασα δτι παρελήρει,τήν έλαβε σχεδόν εις τού; βρα
χίονα; χης κα,ι τ ήν έπανέφερεν εί; τό δωμάτιόν της ένθα καί άί τρεις 
^νυχτέρευσαν άγρυπνοι. 'II Σοφία έμεμψιμοίρει κατά της μητρός 
ΒΒϊ ητις ήμπόδισεν αύτήν νά σπεύστ) εις βοήθειαν τοΰάνδρός εκείνου, 

κατά τήν Σοοίαν, ούδείς άλλος ήτο ή ό κ. Θεόδωρος.

Β ΐίερ ί τά ¿ξημερώματα, δτε τέλος ή Σοφία είχε πείσει τήν μ ητέ- 
¡?®_της και τήν Αίκατερίναν νά μεταβώσι καί έςετασωσι τ ί έγένετο 

ατυχής εκείνος άνθρωπος, ήκουσαν τόν κώδωνα τής αύλοθύρας 
μΡ®υομενον μεθ’ όρμής.

Β ίίοφία ήγέρθη παρακολουθηθεΐσα ύπό άμφοτέρων. ’Έσπευσαν 
έξώθυραν. Τί θέλετε, ήρώτησεν α'ύτη, πρό; δύο καραγωγεΐς, 

^^**5 και έκ τρίτου ήτοιμάζόντο νά κρούσωσι τήν θύραν. 
γρ βοήθειαν 1 βοήθειαν! δι’ ένα δυστυχή, δν ε'ύρομεν Ονήσκοντα έόώ 
ΡΒ^σίον, καί δν, έλλείψει άλλης οικίας, έφέρομεν ένταΰθα.

είναι ά άνθρωπος αυτός ·, ήρώτησεν ή Σοφία μετά φωνής συγ- 
**Μνημενης.

σήν αμαςάν μας. Τ ίτο έξηπλωμένος έπί τήςάδοϋ, προσέθηκεν 
Τούτων. Είχομεν άποκοιμηθή καί έάν οί 'ίπποι δέν έςαμά- 

*' μόνοι των, βεβαίως θά κατεπατεΐεο ύπό τ?ις άμάςης.

Καρλέν τής οποίας τά ωραιότατα μυθιστορήματα μετεφρά- 
σθησαν εις άπάσας τάς γλώσσας καί ή'τις συγκαταριθμεΐτχι 
μ.ε ταξύ τών διασημοτέρων μυθιστοοιογράφων τού αιώνος έξέ- 
δωκε κατ’αΰτάς εις τρεϊς ογκώδεις τόμους τά άπομνημονεύ ■ 
μ α τα  αυτής  έπιγράψασα αυτά ους εξής «r¿ στάδ ιον ογδοη· 
κοντούτιδος μυθιστοριογράφου γυναικός.))

XXX νχχ XXX

Κολοσσ ια ία  έπιχείρησις γυναικός.  Έπεκυρώθη έπ’ ονό- 
μ.ατι τής Κας Α. Χολόβαη μηχανικού ή εργολαβία τής έπι- 
στρώσεως καί διατηρήσειος τών οδών τής μεγάλης έν Άμ.ε- 
ρική πόλεως ((Βουφάλον)) αντί 2.230,000 φρ. Πρακτικοί άν
θρωποι οί ’Αμερικανοί. Δέν καταδικάζουσι τό ήμισυ τού 
πληθυσμού τιυν έν μακαρία αεργία.

■Χ.·Χ.Χ Χ .-Χ .Χ  ·χ.·χ.·χ.

Αι εν ζε ϋγο( χειροκτίων καταστρέιρεται συνοικέσιον. 
Άπίστευτον καί όμως αληθές. Νεάνίς τις έν Βιέννη άπώ- 
λεσεν εν μ.ιά στιγυ.ή τόν ώραιότερον, εΰγενέστερον καί πλ.ου- 
σιοότερον μνηστήρα, δν ήδύνατο νά όνειροπωλήση, δι’Ιν ζεύ
γος χειροκτίων.

Οί κεκλημένοι είχον προσέλθει. Ό μνηστήρ έπί κεφαλής 
τών συγγενών του άνέμενε τήν μελιόνυμφον, ήτις έν τού
τοι: δέν έφαίνετο. Τέλος ό πατήρ αυτού άνυπου.ονήσας άπέ- 
στειλέ -ινα, ινα ιδη τί συνέβαινε. Ή θαλαπηπόλο: έπανέρ- 
χεται λέγουσα ότι ή δεσποινίς βάλλει τά χειρόκτια της. 
Μετά ημίσειαν ιοραν ο 'γαμβρός ζητεί ειδήσεις περί τής νύμ
φης. Τώ απαντώσι δε ότι επειδή τά χειρόκτια εφεοον άνά 
22 κομβία έ'καστον, άπήτουν χρόνον όπως κομβωθώσι. Καί 
τρίτος απεσταλμένος επανέρχεται λέγων, ότι τρία κομβία

Έ νψ  ούτος ώ μίλεΐ ή Σοφία ιίχ εν  άνοίζει τήν έςώθυυαν καί π λ η 
σιάσει πρός τήν άμαξαν. Ό  είς τών αμαξοδηγών εΐχεν άνέλθει έπ1 
τής άμάξης καί ώθει τό σώμα τοΰ άτυχους λιπόθυμου. Ό  ϊτερος 
έ'λαβε τούτον επί τής ράχεώς του καί βοηθούμενος ύπό τοΰ πρώτου 
μετήνεγκον τόν άτυχή  θνήσκοντα έν τή  οικία καί έναπέθεσαν αύτόν 
έπί τίνος άνακλιντήρος. Ούτος πάντοτε λιπόθυμος ειρερεν έπί τοΰ 
μετώπου εύρείαν π ληγήν, έξ ής άφθονον έρρεε τό αίμα' τό πρόσωπόν 
του ήν έντελώς άγνώριστον ώς έκ τοΰ βορβόρου δστις μετά τοΰ 
αίματος παρεμόριοονε. αύτό.

Ή Λίκατερίνα έφιρεν αμέσως διαυγές ύδωρ, ή δέ Σοφία λαβοϋσα 
μάκτρον ήρξατο νά καθαρίζη τό πρόσωπον καί τάς π^ηγάς τοΰ ά - 
τυχοΰ;' μόλις δέ έκαθαρίσθησαν οί οφθαλμοί του ή Σοφία άφήκε 
σπαρακτικήν κραυγήν πόνου. Εΐχεν αναγνωρίσει τόν σύζυγόν της.

XXVIII
ί

Π είχε λοιπόν συμβή, άφ ’ ής έποχ_ής ό κ. θεόδ υρος εΤχεν οίκει- 
οθελώς άπομακρυνθή τής συζύγου του, καί πώς έπανευρίσκετο παρ’ 
αύτή έν Τοιαύτη τρομερά καταστάσει.

Ή άπόφασις τοΰ κ. θεοδώρου τοΰ νά άπομακ-ρυνθή τής συζύγου 
του ήτο βεβαίως γενναία καί επαινετή, ά λ λ ’ ή πραγμάτοποίησις 
αύτης ήν άνωτέρα τών δυνάμεων του. Ά φ  οΰ δέ έπί πολύ καί μ α- 
ταιω ς έπάλ.αισε κατά τής αδυναμίας του ταύτης, έλαβε τήν άπό- 
φασιν νά μεταοή εις πλησιόχωρόν τ ι τής εξοχής, έν ή ή, Σοισία κα- 
τώκει. χωρίον, ίνα  τουλάχιστον κατασκοπεύη τά διαβήιαατά της 
και μακροθεν έστω καί αγνώριστος βλ,έπει τήν άξιολάτρευτον τα ύ-  
την γυναίκα.

Μετά παρέλευσιν δμως ολίγου χρόνου τοΰτο δέν ήρκει είς τόν κ
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εζηλω θησαν κ α ί ήτο ανάγκη νά τά  ράψωσιν εζ αρχής. 'Ο 
ρ,νηστηρ άπεσΰρθη ε ι ς  τό παρακείμενον ά'οκ/,άτιον, ά λ λ ’ δτε ή 
νύμφη έξήλθεν, εΰρεν ά ν τ ’ αύτου επ ισκ επ τηρ ίο υ, ένω έγνω ρ ί-  

ζετο  α υ τ ή ο τ ι  ο μνηστήρ α υτή ς  γσθάνετο απόλυτον α δ υνα μ ία ν  
να άνεχθη το ια ύτη ν  σύζυγον.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
ΕΑΛΑΣ. Διά βασιλικού διατάγματος έτροποποιήθη ο νόμο; περί 

πτυχίου διδασκαλισσών.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ — Δεχόμενο; του; προέδρους άμφοτέρων σών βουλών 

της Πρωσσίας, 6 Αύτοκράτωρ της Γερμανίας έξέρρασε τήν ελπίδα 
δτι ή ειρήνη θέλει διατηρηθη. ‘Ο δέ πρίγκηψ Βίσμαρκ έν ιδιωτική  
συνομιλία έξέφρασε τήν πεποίθητιν ότι ή ειρήνη εΐναι εξησιεαλισ- 
μένη διά τρία έτη .

ΛΓΓΑΙΑ. — Ή ‘Ελληνική κοινότης έώρτασε μεγαλοπρεπώς έν 
Λονδίνψ τήν εκατοστήν έπετειον της γεννήσεως τοΰ λόρδου Βύρωνος.

Κατά τήν τελετήν πσρευρέθησαν ό κ. Γεννάδιος καί τά έςέχοντα  
μέλη της ‘Ελληνικής κοινότητος. ‘Ο "Ελλην άρχιμανδρίτης έπλεξε 
τό εγκώμιον τοΟ Βύρωνος.

ΡΩΣΣΙΑ. — ‘Η ρωσσική Κυβέρνησις έσπευσμένως ανεγείρει τρεις 
μεγάλους στρατώνας επί των δυτικών συνόρων της αυτοκρατορίας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κας Δ. Μ Κ. Τ. Α. 01, Φ- Π. Πάτρας. Έ λήφθησαν. Α ν τ ίτ υ 

πα άπεστάλησαν. Εύγνωμονουμεν δΓ ενθερμον έπιδοκιμασίαν. Ά ρ ιθμ . 
I Οος άνετυπώθη* ήδη άνατυποϋτα ι 5ος και 4ος. — Καν Al. A. Α. 
Μ αγχέστριαν ’Απροσεξία καί ούδεν πλέον Ά ναμένομεν πραγμα
τείαν, άλλ ούχι σχοινοτενή — Κον Π. Φ. Τρίκκαλα. Ά ντί-ημον 31 
σωμάτων ελήφθη εύχαριστοΰμεν.— Κον Δ. Μ. Σύρον. Δεν έπιτρέ
πεται νά κατασκοπεύητε τον σύζυγόν σας, έστω και διά τόν ρηθεν- 
τα  λόγον, άτομακρύνατε διά καλοΰ τρόπου τό αίτιον του υπ ο τι
θεμένου κακοΰ — Κον Δ. X. ζρόον άπεστάλησαν.— Καν Α Π. ’Α
θήνας. 'Ο Σωκράτης δεν ένυμιρεύθη τήν Ε ανθίτπην έγωϊσμοϋ ή Ιδι
οτροπίας ενεκεν, άλλ ’ ινα ώ-, φιλόσοφος μελετήστ, τόν δΰστροπον 
χαρανχηρα γυναικός* άλλως τε εις τινας περιστάσεις εΤχε και ολίγον

Θεόδωρον *11 παρουσία του Μάς έν τω  οικψ της Σοφίας, ή μέριμνα 
ήν αυτη εΤγεν έπιδείξει κατά τήν ήμέραν της νομιζομένης άναχω - 
ρτρεως των, υπέρ αύτοΰ, ή ανάμνησις α ύτη £ τά φαινόμενα ταΰτα , 
όσον άΟώα αυτά καθ’ έαυτά, έλά μβ ανον σάρκα, ο'ύτως είπεΤν, άπέ- I 
ναντι τοΰ κ. Θεοδώρου, λαμβάνοντα ονομα δπερ έπηύξανε τήν φυσι
κήν τούτου ζηλοτυπίαν.

Μίαν νύκτα λοιπόν ώθησε τήν Ούραν τού κήπου, ήν έξ απρο
σεξίας εΐχον αφήσει άνοικτήν, ε’.σηλθεν εις αυτόν ώς κλέπτης, 
καίτοι διατρέχων τόν κίνδυνον νά άναγνωρισθη. Τις οΐδε άλλως τε, 
εάν δεν έπόθει τό τοιοΰτον.

Είχε τήν τόλμην να προχωρήση μέχρι τοΰ έστιατοσίου, προσκα
λώ·. δέ τό πρόσωπον έπί των ύέλων των παραθύρων νά κατασκο- 
πεύη πάν κίνημα καί πάντα λόγον των έν α ύτφ .

Έπείσθη οϋχ ήττον ότι αί ϋπόνοιαι αύτοΰ ήσαν άδικοι καί άβάσι- 
μοι, ή δέ καρδία του ήλεγχεν αύτόν διά τάς άδικους κατά της Σο- 
οίας ϋπονοίας. ΓΙδθων δέ νά έξιλεωθη τρόπον τινα  άπέναντι τοΰ 
αγγέλου εκείνου, δν τοσον αδίκως έν τή διανοία καί ψυχή  του είχε 
συκοφαντήσει, τήν έπομένην νύκτα, είσηλθε καί πάλιν λάθρα, εΰρε 
το/ τρόπον νά είσχώρήση μέχρι τοΰ ύπνοδωματίου τής Σοιοίας καί 
νά τσποθετήση έπί της κλίνης αύτης τά άνθη έκεΐνα, άτινα τόσον 
εΐχον ταοάςει καί έκπλήξει αυτήν.

’ Αλλά ό ά.θρωπος εΐναι φύσει έγω ϊστής. ’ΊΙρξατο λοιπόν καί π ά 
λιν ό κ. Θεόδωρος νά α ίτιά τα ι τήν Σοφίαν, διότι δ;ηγε βίον ήσυχον 
καί εύτυχή,λησμονήσασα αύτόν καθ’ όλοκληοίαν. ’Εντεύθεν 6 κ. θ ε -  
όδ ορος όρμώμενο; έμέμφετο έαυτάν διά τήν μωράν άπόφασιν, ήν έν 
στιγμ ή  παραφοράς είχε σ υλλάοει.

ι ι ’ Α λλ’ εΐμαι τρελλός, εΐραι άνόητος έ’λεγεν. Πως ! ζώ έδώ ώς

δίκαιον ή δυστυχής' διότι ΰ σύζυγός της είργάζετο μέν διά τά κα
λάν της πατρ ιίος, άλλά σπανίως είχε χ ιτώ να  καί υποδήματα, ή έ~ 
μέριμνα περί τοΰ οίκου καί των τέκνων αύτοΰ. — Καν Α. Π. 2 . 
Σύρον. Γράψατε τι εις πεζόν' ίσως έπ ιτύχητε κ'αλλίτερον — Ιναν 
Μ. II. Μέγα Κεσερλη. Περιγραφή έλήφθη'δημοσιευθήσεται μετά ανα
πόφευκτους τινάς τροποποιήσεις.— Καν Α. Μ Τεργέστην. Δέν εΐναι ά- 
τοπον νά παρευρεθητε μετά τοΰ συζύγου σας εις δημοσίους χορούς, 
προσωπιδοφόρων,είς ούς τόσος καλός κόσμος και τοιαύτη τάξις επι
κ ρ α τε ί.— Καν Μ.Β.Π. Ιν/πόλιν.Εύγενεστάτη έπ ιςολή σας μέ έκαμε νά: 
σας θεωρώ καλήν φίλην' σας λέγω λοιπόν : θάρρος καί μελέτην  
θ ά  σάς παρουσιάσω εις τήν δημοσιότητα μέ πολυτελή έσθητα καί 
ούχί μέ πολύρρακον τοιαύτην. Καν 2 . Α. Σμύρνην. Επιθυμία σας 
έκπληροΰται. Εύγνωμονώ έπί τή συστάσει καταλλήλου προσώπου. 
Κον I. Κ. Ά ργοσ ιόλ ιον. Συνδρομή έλήφθη. ΠοΤοι αριθμοί έλλεί-  
πουτιν. ’Αποστείλατε άντίτιμον ήμεροίογίω ν, ϊνα  άποσταλώσιν ήμϊν- 
ταΰτα. Καν Μ. Π. Κάίρον Δέν δυνάμεθα νά στείλωμεν τόσον πολ
λά, διότι όλίγιστα υπολείπονται. Καν Μ. Ν. Δ. Κ. Π. Μασσαλίαν 
Ε. X, θ . Α, Ε. Δ, Μ. Κ, Κέρκυραν Έ λήφθησαν.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Οσαι πάσχουσιν ύπό σφοδρών κεφαλαλγιώ ν ή νευραλγιών θερα

πεύονται αυθωρεί λαμβάνουσαι μικρά·/ ποσότητα, εν ή εν καί ήμισυ- 
γραμμ. άντιπυρίνης διαλελυμένης έντός ήμίσεως ποτηριού 'ύδατος. 
έσακχαρο/μένου.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Ή
Π η κ τ ή  χ ο ι ρ ι δ ί ω ν .  Βράσατε έντός πηλίνης χύτρας κε

φαλήν καί πόδας χοιριδίου, προσθέτουσα δύο μεγάλα κρόμμυα, δύο- 
τεμάχια σκόρδου, πιπέρι ακοπάνιστον, ολίγον κίμινον, δύο φύλλα  
δάφνης. ’Αφήσατε νά βράση, μέχρις οδ μόλις καλύπτετα ι ύπό του- 
ζωμοΰ. Τότε άφαιρεΐται τά χοιριδιον άποσταλάζετε καλώς τον ζω
μόν, καί χύνετε έντός αύτοΰ τό υγρόν τεσσάρων νερατζίων, άτινα  
πριν στίψ ητε, -καθαρίζετε τοΰ έξωτερικοΰ φλοιού, 'ίνα μή πικράνη ό-
ΧυΓ·01·,

Μετά ταΰτα  σεροίρετε έντός φόρμας ή βαθείας άπλάδος καί έκτί- 
θετε τήν νύκτα εις τό ψΰχος. Τήν έπαύριον έχετε πηκτήν άρωματι- 
κω τάτην τήν γεδσιν καί ώραίαν τό χρώμα.

παρίας, ώς σκύλος, άνευ άλλης άπολαύσεως ή νά θαυμάζω  
μακρόθεν γυναίκα, ήτις εΐναι ίδική μου, ζώσαν έν τη  οικία μου 
αύτή , δταν ·έν έχω νά πρά,ξω άλ.λο ή νά παρουσιασθώ, δπως 
καταλάβω  τήν θέσιν μου ! Καί θά τά πράξω σήμερον, έλεγεν μετ’ 
άποοασιστίκότητος.

’Αλλά τήν άπόφασιν του ταύτην δέν εΐχε τό θάρρος νά πραγμα- 
τοποιήση. Ό τε  δέ τήν έπαύριον εδρε τήν μικράν θύραν κεκλεισμέ- 
νην, τότε κατελήφθη ύπό είδους παραφροσύνης' μανιώδης έπί τή ι
δέα, δτι δέν ήδύνατο πλέον νά πλησιάση τήν Σοφίαν, έπανήλθεν 
οίκοι μέ πρόσωπον έςηγριωμένον, πελιδνός καί βασανιζόμενος ύπό · 
ιδέας φρικώδους, φοβέρας, ήτις άνεκυκάτο έν τ φ  έγκεφάλφ αύτοΰ. 
’ Ιδού ή ιδέα τον: νά εκδικηθή τήν Σοφίαν, νά τήν κάμη πλέον Ιδ.- 
-κήν τνυ, νά τήν φονεύση καί νά φονευθή καί αύτός.

Ή απουσία έκ τής οικίας τοΰ κ. Μέρεύ καί τοΰ Μάς ένεθάρρυνεν ■ 
αύτόν εις έκτέλεσιν τοΰ σχεδίου του. Ά λ λ ’ ίδωμεν επίσης ο'ίαν τρο
πήν έλσβε τά σχέδιόν του τούτο. 'II άσθενής της Σοφίας φωνή ήρ- ' 
κεσεν, δπως τρέψη αύτόν πάραυτα είς φυγήν. Τρέχων δέ καί ώς έ- 
νοχ^ος καταδιωκόμενος, έπεσε μέ τά πρόσωπον κατά γης, άπολέσας 
πάραυτα τάς αισθήσεις του.

"Οτε μετηνέχθη παρά τη  Σοφία άνέπνεεν έτι, ώς προείπομεν. 
'ΙΙμιήνοιξε τούς οφθαλμούς καί άνεγνώρισε τήν Σοφίαν' ά λ λ ’ οί οφ
θαλμοί του έπανεκλείσθησα ν πάραυτα, τά δέ χείλη του έκινήθησαν, . 
χωρίς δμως καί λέξις νά έξέλθη τοΰ στόματός του.

’Ιατρός μετακληθείς πάραυτα έκίνησε τήν κεφαλήν άπελπ ιστι- 
κώς' ούχ_’ ήττον έπέδεσε τήν πληγήν καί ένήργησε πάραυτα άυαί-* 
μαξιν.

(’Ακολουθεί).
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