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Κ Γ Β Ε Ρ Ν Η Σ Ι Σ Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α
κυχ,χ Γ Υ Ν Δ ΙΕ Σ Σ

Έν τώ υπ’ αριθμόν 38 άοθρώ ημών, περί τού αν υπάρχη 
μεση εν Έ λλάδι τών γυναικών έκπαίδευσις, είπομεν, ότι ε
πείγουσα παρίσταται ή ανάγκη, όπως οί πατέρες του Έ λλη- 
κού έθνους μεριμνήσωσι περί της βελτιώσεως της έκπαιδεύ- 
οεως του γυναικείου φύλλου, πρόνοια δέ ληφθή, όπως καί έν 

Ελληνικώ βασιλείω θεσπισθή καί νομοθετηθήι τελεία 
μεση έκπαίοευσις δ ι’ αυτό. Ά λλα  φευ ! ! φωνη βοώντος εν τη 
εΡ%“ υπήρξαν τά παρ’ ημών γραφέντα, ή παρούσα δέ ούνο- 
®°; περατώσασα τάς συνεδριάσεις της, καθ’ άς χιλιάδας 
νομοσχεδιων εισήγαγε καί έσυζήτησε, δεν ήξίωσεν οΰδα- 
μως το περί μέσης γυναικείας έκπαιδεύσεως ζήτημα νά είσα- 
έαΥη, έστω καί μετά τό τού γόρτου των άροτριώντων κτη- 

Φ ·ν· Τι τά θέλετε; μείζων, φαίνεται, παρίσταται παρ’ήμΐν ή 
ανοεγκηι τής σωματικής των κτηνών άναπτύξεως ή τής πνευ
ματικής τών θυγατέρων ήμ,ών ;

Ούδεις λοιπόν τών έν τη Βουλ-ρ παοισταμένων εγει αδελ

φήν, θυγατέρα ή σύζυγον άλγοΰσαν έπί τή έγκαταλείψει 
ταύτνί τού θήλεως φύλου έν τη τύχη, αυτού ; Ουόεις τούτων 
ήσθάνθη άρα τήν πικρίαν, ήν πας ανεπτυγμένος καί αληθώς 
πολιτισμένος άνθρωπος αισθάνεται, ρ.ή δυνάμενος νά ένοηθή 
υπό τής συζύγου ή θυγατρός του, ακριβώς-ενεκα τή ; άμαθείας 
τής τελευταίας ταύτης. ’Ή  έξακολουθεί επικρατούσα παρ’ 
ήμιν ή ιδεα τού τ ί  τ ά  θέΛει ή  γ υ να ΐχ χ  τ ά  γ ρ ά μ μ α τ α .

Λεν αισθάνονται λοιπόν τό γάος εκείνο, όπερ αποχωρίζει 
άνδρα εύφυά καί πεπαιδευμένου, συζύγου αμαθούς · Δέν 
υπολογίζουσιν ότι ή πληθύς έκείνη τών έν τοΐς γυμνασίοις 
τού κράτους έκπαιδευομένων νέων, οί πλεΐστοι τών όποίιον 
εις έκμάθησιν έπιστημών έπιδίδονται, δεν Οέλουσιν ουδέποτε 
άποτελέση μετά τής έν ταΐς έπαρχίαις άνατρεφομένης καί 
δημοτικής μόνον παιδεύσεως τυγχανούσης έλληνίδος, ζεύγος 
αρμονικόν, οικογένειαν έρειδομένην έπί στερεών καί άδιασα- 
λεύτων βάσεων.

Άγνοούσιν ότι, έάν δέν ύπάρχη, ανάλογος δυο άνθρώ. 
πων πνευματική καί ηθική άνάπτυζις, αδύνατον νά επι- 
τευγθή αληθής καί πραγματική μεταξύ αυτών άρμ.ονία. 
’Ίδετε τήν φύσιν, μελετήσατε τούς νόμους αυτή? καί θέλετε 
πεισθή ότι εις σύαπαντα τόν θείο / οργανισμόν, όστις κόσμος 
καλείτα ι,ή  αρμονία βασιλεύει, αύτη καί μόνη άρχει καί τούς 
άναλλοιώτους ταύτη;νόμους πάντα τά σώματα άκολουθούσιν. 
Οί αστέρες εγουτι τήν αρμονικήν καί τακτικήν αυτών πο 
ρείαν, ή γή έξακολουθεΐ πάντοτε τήν περιστροφικήν κίνησίν 
της, ή φύσις εχει τάς τακτικά ; καί κανονικός διαιρέσεις
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της, ό ή'λιος κανονικώς καί άναλόγως θερμαίνει καί φωτίζει 
τούς περί αύτόν πλανήτας. "Ιδετε οίας καταστροφάς επιφέρει 
ή ελάχιστη διακοπή τής αρμονική; ταύτης των πάντων δια- 
τάξεως* ϊδετε τά άποτελέσματα τής ελάχιστης ανώμαλου 
κινήσεως, έ'λξεως ή ώθήσεως τής γής κατά την περιστρο
φήν της, καί πείσθητε άπαξ διά παντός, δτι πάσα κοινω
νική διάταξις μή έχουσα ώς άφετηρίαν τήν αρμονίαν των 
κοινωνικών όντων, συνεπάγεται τήν δλην καταστροφήν τής 
κοινωνίας.

*Η μή ή κοινωνία ήμών συνίσταται μ,όνον έξ άνδριυν, όπως 
τούτων καί μόνων ή μονομερής έπιδιώκηται άνάπτυξις ; Εάν 
άνέλθωμεν εις τήν προϊστορικήν εποχήν θέλομεν πεισθή ότι, 
ενόσω ή γυνή έθεωρεΐτο ώς κτήνος ή κτήμα τού ανδρός, οικο
γένεια  αληθής δέν ΰπήρχεν άπό τής στιγμής δε καθ ήν ή 
μητρότης έθεσεν αυτήν εν άνωτέρα των ανδραπόδων μοίρα,χρο
νολογείται καί ή ύπαρξις τής οικογένειας, τής έκπολιτιστρίας 
ταύτης τού ανθρωπίνου γένους. ’Αφού λοιπόν ό εκπολιτισμός 
τούάνθρώπου καί των κοινω <ιών χρονολογείται, αφ’ ή; εποχής 
ήγυνήήρξατο άνερχομένη, πώς τόση ψυχρότης καί αδράνεια 
περί τήν μόρφωσιν καί άνάπτυξιν αυτής παρ’ήμίν καί μόνοι ;

*Η τά κόμμα καί ή πολιτ.κή ιδιοτέλεια άφείλετο πλέον 
παρά τού Έλληνος πολιτευτού πάσαν ικμάδα φιλοτιμίαν, 
«πω ς ούτος άνέχηται νά ύστερή καί αυτών τών Βουλγάρων

μέση; παιδεύσεως τών θηλέων δημόσια παιδευτήρια —  πλήι 
τών πολυαρίθμων ιδιωτικών —  έν τή ρωσσική, αυτοκρατορία 
άνέρχονται εις 337 , ών 246 τέλεια  γυμνάσια καί 191 ήμι. 
γυμνάσια. Έ ν Έ λλάδ ι δέ ; ; Ο ύ ^ έ ν .

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
’Ίσως δέν άπατώμαι νομίζουσα δτι ή σκέψις τών πλείστων, 

ίνα μή είπω πασών τών φίλων άναγνωστριών, στρέφεται περί 
τά δώρα του νέου έτους κατά τήν εποχή/ ταύτην.

Αί καλαί οι’κοδέσποιναι διαπραγματεύονται καί συνθηκο- 
λογούσι μετά τού βαλαντίου αυτών, σκέπτονται πώς νά ικα- 
νοποιήσωσι πάσαν επιθυμίαν τών περί αύτάς, ύπολογίζουσι, 
συνδυάζουσι καί παντοΐα έξευρίσκουσι μέσα, ϊνα συμβιβάσω« 
τάς απαιτήσει; του ωραίου, τού εύαρέστου, του πρακτικοί) 
περί τήν απονομήν τών δώρων των.

Αί νεάνιδες άναπτύσσουσιν δλην τήν περί τά εργόχειρα 
δεξιότητα αύτών, άναφυλλίζουσι μετά ζέσεω; τά περιοδικά 
τού συρμ,ού, ζητούσαι τά εκλεκτότερα καί καινοφανέστερα 
τών υποδειγμάτων ή καταναλίσκουσι πάσαν τήν ζωηρότητα 
τής φαντασίας αύτών εις επίνοιαν αυτοσχεδίων, καί υπό τάς | 
χείρας αύτών άνθοόσι τά ωραιότατα άνθη έν πλήρει χειμδνι, | 
καί εξέρχονται τά περικαλλέστατα κομψοτεχνήματα, τά 

κατά τήν γυναικείαν έκπαίδευσιν. Τδετε τόν υπό τον ζυγόν μ λλοντα\ ά έμποιήσωσι γλυκεΐαν καί εύφρόσυνον Ικπληξιν 
"Έλληνα, τόν καθ’ δλον τόν βίον αύτού έν οικονομικοί; δια- ^  δ ι’ & προορίζονται.
βιοϋντα συνδυασμοί;, δπως μετά τόν θάνατον αύτού κλήρο- ^  χ£Ϊ?άς τινων αύτών ¿ να_τε?οΐ και ή έΧστίς δτι
δοτήσν, τάς έκ χιλιάδων λιρών οικονομίας του πρός ϊδρυσιν , . φίλτατος αδελφός ή θείος, η ή καλή
άνωτέρα; σχολής θηλέων έν τή υπό τόν ζυγόν γενετείρ*. ^  0, ά ?^ ωσιν άνευ ωραία έργα καί

’Ίδετε τά ; απανταχού φιλότιμους Ελληνικά; κοινό, ητας, I τ(,σην ενδειξιν αγάπης* ίσως τό άθλον τού κόπου των θελει 
μ ετά  πόσης στοργής καί πατριωτισμού ανεγειρουσι μέγαρα εήναι ή άπόκτησις ωραίου κοσμήματος ή πρό πολλοΰ ποθη- 
πράς άνωτέραν μόρφωσιν τών εν τή ξενιρ νεαρών Ελληνιόων ; τ0~ τίνος άντικειμένου. *A ; μή καταδικάσωμεν καί αυτών

Τά δύο Ζαπεια, η Παλλας, τό Ιωακείμιον, τά Ζαρειφια, I τ ^ν υστεροβουλίαν, έχει πάντοτε ή νεότης τάς αδυναμίας 
τά  Ζωγράφεια, τά 'Ροδοκα*άκεια καί πληθύς άλλη τελείων
γυμνασίων των θηλειον ανά πάσαν πολιν και κώμην τής Τουρ- I θέλει ρίψει κατ’ αύτής τόν πρώτον λίθον ;
κ ίας καί Εύρώπης, εν α ί: ελληνικαί κοινότητες υπάρχουσιν, I ’Αληθώς, ευρίσκω ώραίον τό έθιμον τούτο τής ανταλλαγή»
άποτελούσι τρομεράν ειρωνείαν άπέναντι τής άμαθείας καί τών δώρων, δχι βεβαίως τών δώρων τών υπαγορευομένων
τού παχυλού, σκότους, έν ω ή τών έπαρχιών, συνεχώς δέ καί I [,π¿ τ ^, ψύχρας έθιμ,οταξίας, καθ’ ά λαμ.βάνει εύκαιρίαν η 
ή τή ; πρωτευούσης Έ λλήνίς είναι, έκτός τινων έξαιρέσεων, βε- άχαζονία καί ή ματαιοδοξία νά έκδηλώνται έν όλη τή αν- 
€υθισμένη. ταρέσκω: αύτών λαμπρότητι, αλλά τών έχόντων τόν ευγενη

'Η  ανατροφή τής γυναικός εΐλκυσε κατά τόν αιώνα τούτον σκοπόν νά συσφίγγωσι καί νά θερμαίνωσιν ϊσχυρότερον τα, 
«ύντονον τήν προσοχήν πάντων σχεδόν τών πολιτευτών τής ίεράς σχέσεις τής οικογένειας καί τής φιλίας, 
γή ς , νομοσχέδια δέ έπί νομοσχεδίων καθ’ έκάστην ψηφίζον- Διότι άναντιρρήτως παρά τή άσθενεΐ ανθρώπινη φυ5ί |
τα ι, άφορώντα εις τήν υπό πάσαν έποψιν βελτίωσιν τής κατα- υπάρχει ανάγκη, ϊνα  καί διά τής εξωτερικής εκδη)ωσεωί.
«τάσεως αύιής. υποθάλπωνται, άναρριπίζωνται καί έξεγείρωνται καί τά μ*λ

Μεθ’ υπερηφάνειας αί πεπολιτισμέναι καί έχουσαι συναίσθη- I λον έμφυτα συναισθήματα, 
σ ιν τού προορισμού καί τής ευθύνης των κυβερνήσεις δημοσι- I Δέν είναι λοιπόν ώραίον νά δραττώμεθα πάσης ευκαιρι*»»-
εύουσεν έκάστοτε στατιστικά ; τής προόδου τού θήλεως φύ- όπιος καλλιεργήσωμεν, άναπτύξωμεν καί έπαυξήσωμεν τ
λου, έν ώ παρ’ήμΐν τό όνομα τής γυναικός έν Έφημερίδι τής άγάπην τών προσφιλών ήμΐν προσώπων δια τής είλικρινβ ̂
Κυβερνήσει·); αναγράφεται μ,όνον, έάν πρόκηται νά κατα’δι- I καί ζωηράς ένδείξεως τής ήμετέρας στοργής ;
οεασθή αύτη, διότι μόνον καταδιωκομένη αύτη θεωρείται παρ’ Ί Καί δέν χρειάζεται πολύ.
ήμΐν ίση τώ άνδρί. I *Εν t in tó t e  άρ'κεΐ πολλάκις, διά νά προξενήσωμεν τοΐ; ;

Καί επειδή ο λόγος περί στατιστικών, έν τελευταία τ ιν ι I λοις άληθή χαράν ή νά καταστήση ημάς εύτυχεΐς.
"Ρωσσική Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως άναγινώσκομεν έν τώ I Διά τούτο έπεθύμουν τό ώραίον τούτο έθιμόν μας να 
δ ελτ ίω  τού έπί τής δημοσίας παιδεύσεως υπουργείου, δτι τά | μεταλλευθώμεν καί πρός παιδαγωγικόν σκοπόν.

ΕΦΗ Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Οΰδείς, βεβαίως αναμένει τόσω ανυπομονώ; τήν εορτήν 
τού νέου έτους, όσω τά παιδία .
§  ’Από πολλού ήδη διά τή ; ζωηρά; αύτών φαντασίας ανα- 
παριστώσι τά μυστηριώδη έκεϊνα κιβώτια καί τά μαγικά 
χάρτινα περικαλύμματα, τά περικλείοντα τά άντικείμενα 
τού πόθου αύτών καί καθ’ ύπνον έτι βλέπουσι τάς ξανθάς 
πλαγγόνας, τούς μολυβδίνους στρατούς, τάς ώραίας έργοθή- 
κας, τά χρυσόδετα βιβλία ή τά ξύλινα αλογάκια.

Ποοσδοκώσι νά λάβωσι τόσα καί τόσα, αλλά δ ιατί νά 
σχέπτωνται τούτο μόνον ;

Δέν ήθελεν είσθαι ώφελιμωτέρα ή σκέψις καί ή σπουδή 
αύτών, ϊνα γείνωσιν έπίσης εύάρεστα, ίνα προξενήσωσιν επ ί

σης χαράν ;
Διατί νά μή έκφράζωσιν, έστω καί δ ι’ άπλουστάτου τρό

που, τήν άγάπην καί εύγνωμοσύνην αύτών πρός έκείνους, οϊ- 
τινες έκχέουσιν έπ’ αύτών τούς θησαυρούς τής στοργής των ;
' Διατί νά μή έθισθώσιν άπό τούδε εις τά καθήκον τού άν- 
ταποδίδειν, κατά δύναμιν, τάς εύεργεσίας, ών άπολαύουσι 
καθ’ ημέραν ;
,. Ουτω τά μικρά κοράσια δύνανται έν θελκτική συνομω- 

;^«ία νά παρασκευάζωσι κρυφίως δήθεν, χειροτέχνημά τι χάριν 
1 τού πατρός υπό τήν οδηγίαν τής μητρός αύτών ή έν άγνοια 

ταύτης υπό τήν έποπτείαν τής πρεσβυτέρας άόελφής η τή; 
θείας, νά προετοιμάζωσιν εύάρεστον έκπληξιν τή καλή των 
μαρά ή άλλω τιν ί σ υγγε 'ε ί, παρ’ ού έλαβον δείγματα αγά 
πης.

Καί τήν εύποίίαν δύνανται έπίσης νά διδάσκωνται δια τού 
μέσου τούτου τά πα ιδ ία .

Ίσως εχουσι μικράν φίλην ή συγγενή μή εύνοηθεΐσαν υπό 
τής τύχης καί μετά βλέμματος μυστικής έπιθυμίας προσβλέ- 
πουσαν τά παίγνια ή τά λοιπά ώοαΐα δώρα αυτών* άς τοΐς 
δοθή λοιπόν ή άδεια νά χαρίσωσί τινα τούτων εις την στε 
ρουμένην ή έν ελλείψει αυθορμήτου διαθέσεως, άς ύποκινηθή 
δπό τήε μητρός καταλλήλως τό αίσθημα τής συμπάθειας.
| Μή παραλείπωμεν ούδεμίαν εύκαιρίαν, δπως καταπολε- 
μώμεν τήν φυσικήν φιλαυτίαν τών παιδίων.

Τά αορενα, ώς πρός τό ζήτημα τών δώρων ευρίσκονται, 
•αληθώς εις δυστυχεστέραν θέσιν, δ ιότι, γενικώς, ουόέν άλλο 

Κΐβί*λεΐον διδάσκονται νά χειρίζωνται, πλήν τής γραφίδος* 
εν τούτοι; δύνανται καί ταΰτα νά προσφέρωσιν εις τήν μη- 
'έοα, ή τήν θείαν, ή τήν άδελφήν του, άνθος έν γάστρα πρό 
πολ'κού έπί τώ σκοπώ τούτω καλλιεργούμενον, ή ώραίον ποί- 

καλλιγραφικώς γεγραμ,μένον εις τόν πατέρα ή δ,τι δη- 
άλλο, δ ι’ ού νά δηλώσιν δτι, άν δέχιονται τώρα επ ί  

πιστώσει τήν άγάπην τής οικογένειας, θέλουσι βραδύτερον 
πλουσίω; καί μεγαλοπρεπώς άποτίσει τά όφειλόμενα κεφά
λαια τής ευγνωμοσύνης καί στοργής.

Ε ι ρ η ν η  A a x a t u .

s  ■ Δ Δ Β Α Φ Α Τ Ο Ν

Σ Λ Α Ύ Ω Ν  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν
Τνωστόν ό'τι αί Ρωσσίδες γυναίκες, ού μόνον σωματεί 

**■ Συλλόγους έχουσι συστήσει άνά πάσας τάς Ρωσσικας

πόλεις, άλλά καί μεγάλην αδελφότητα Σλαύων γυναικών, 
εργαζομένων μετά παραδειγματικής φιλοπατρίας υπέρ άπά- 
σης τής Σλαυϊκής φυλής. Αί Κυρίαι αύται είνα ι, ούτως εϊ- 
πεΐν, οι φύλακες τών έθνικών παραδόσεων καί αί προστάτι- 
δες τής έγχωρίου βιομηχανίας, καί ιδία τής γυναικείας το ι- 
αύτης, ήν πρώτη πασών υποστηρίζει καί προστατεύει ή γεν
ναία αύτών άνασσα, ή μεγάλη προστάτις τών Ρωσσίδων 
Τ σ α φ ίν * .

*Η αδελφότης λοιπόν τών Σλαύων γυναικών ε'.ς ένδειξιν 
εύγνωμοσύνης πρός τήν αύτής Μ εγαλειότητα — διότι πρώτη 
κατέστησε συρμόν τά ρωσσικά κεντήματα, κατασκευάζουσα 
αόνητοιαύτα— προσφέρουσιν αυτή έπί τή ευκαιρία τών έορτών

. / * Υ ι ί \ ΐ ?ραπτομηχανήν, κατεσκευασμ.ενην ες σργυρου μετα ωραιότα
των σχεδίων έκ σαπφείρων* αί κλείδες τής μηχανής ταύτης 
ό κοχλιοστρόφος, αί βελόναι καί τό ληκύθιον είναι κατε- 
σκευασμένα έκ χρυσού. Ή  δέ θήκη, έν ή έμπερικλείεται ί; 
πολύτιμος αύτη μηχανή είναι έκ βαρυτίμ,ου δέρματος μαρο
κινού, δεδεμένου μετά πολυτιμοτάτων έκ χρυσού λωρίδων, φέ- 
ρουσα τό σχήμα τού αύτοκρατορικού στέμματος τής Ρωσσίας.

Δέν δυνάχεθα βεβαίως ημείς αί έν Έ λλάδ ι νά ύπερηφα- 
νευώμεθα δ ι’ ούδέν, έξ δσων πράττουσιν αί άλλ.αχού όμ.όφυ- 
λοί μ.ας, άλλ’ ούτε λάθος τής βασιλίσσης μ.ας είνα ι, έάν μέ
χρι σήμερον πάν εθνικόν έξέλιπεν, ούδέ ιδέαν δέ αι πλεΐστα ι 
ημών έχομ.εν περί τού έθνικού ημών ένδύμ.ατος. Μάτην η 
βασίλισσά μ.ας φέρει τά ταλαίπωρον αύτό ένδυμα καί εις 
τελετάς καί εις χορού; καί εις ύποδοχάς, έλπίζουσα ίσως 
νά είσαγάγη καί παρ’ ήμίν τήν τόσω εύγενή καί ώ- 
ραίαν ταύτην συνήθειαν. Ούδεμ.ία μέχρι σήμ-ερον ηύδόκησε 
νά μιμηθή αύτήν κατά τούτο καί κατέλθ*/ι μέχρι τού σημείου, 
τού νά άνταλλάξη τόν άκοσμότερον πίλον μετά τής διαφα
νούς εκείνης καί λεπτότατης μ .π θ λ λ ία ς ,  ήτις τόσην χάριν, 
άνθηρότητα καί ζωήν προστίθησιν εις τήν φυσιογνωμίαν, η 
έπεξεργασθή τόν ύ>ραΐον έκεϊνον άφελέστατον καί κλασικώ- 
τατον χ ιτώνα , ούχμ βεβαίως διά χονδροειδούς υφάσματος, 
άλλά λεπτού καί όμ.αλού τοιούτου, ποικιλίας δε χάριν φέρη» 
τούτο έναλλάξ μ.ετ’ άλλων έσθήτων, ιδίως κατά τήν θερινήν 
έν τα ΐς έξοχαΐς διαμονήν ή καί κατά τάς χειμερινά; έσπε- 
ίδας.

Πόσην λύπην προξενεί ή ψυχρότης τής έλληνίδος γυναι- 
κόε πρός πάν τά καθαρώς έθνικόν καί πατριωτικόν. "Ηθελέ 
τις πιστεύσει, έκ τής αποστροφής ημών τού νά μ.ιμώμ.εθα 
πάν οπεο παρά τών προμητόρων τμ.ών προέρχεται, ότι επαί
σχυντος λίαν ύπήρξεν ό βίος αύτών* ένω, έάν συγκρίηωμεν τού
τον μετά τού ήμετέρου, θέλομεν βεβαίως έρυθριάσει, άναλο- 
γιζόμεναι ότι έκείναι καίτοι άμαθεΐς καί άπλοϊκαί πολλώ 
πλέον συνεταί καί κρείσσονες ήμ.ών άνεδείχθησαν. Δέν υπάρ
χει έν Ρωσσία γυνή ύπανδρος, κόρη ή πα ΐς, ήτ*ς νά μή έχνι 
καί μίαν ή δύο ρωσσικάς έσθήτας, άς φέρει καθ’ δλον τά θέ
ρος έν ταΐς έξοχαΐς, τόν χειμώνα δέ έν ταΐς συναναστροφαΐς, 
έν τή αιθούση τής υποδοχής μετά χάριτος καί άφελείας. 
Τόσην τέρψιν δέ καί εύχαρίστησιν προξενεί ή ώραιοτάτη αύτη 
συνήθεια, ώστε καί αί ξέναι έτι αί έν 'Ρωσσία διαμένουσαι, 
άδυνατούσι νά άντιστώσιν εις τήν έπιθυμίαν τού νά κατα- 
σκευάσωσι τό ώραίον έκεΐνο έθνικόν ενδυμ,α, δπερ μετ’ εύχαρ»._

?’*
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<ιτ·ϊί<τεως φέρουσι, τιρ-ώ'τχι ουτω ττ,ν φιλοζενον ταυτ'/ΐν , ίε ιιτε- I
ί >ραν πατριοα αυτών.
Δυοτυ^ώζ έν 'ΕλΧά^ι /̂.ονον (*).£. μ,αο'χαρ&ό-ιχο ^υναται τ ι ,  

να φέρη οίονδήποτε εθνικόν ένδυμα, όπερ μετά τόση; άγάπη; 
καί υπομονή; κατεσκευάσθη και επεξειργασθη, χ*ριί  ε !ί  τήν 
τόσην ψυχρότητα τής συγχρόνου Έλληνίδος προς πάν τό μη 
υπό τού γαλλικού συρμού ύπαγορευόμενον.

ΛΕν μόνον ποοσθέτομεν εις τά ολίγα ταύτα,δτι μόνη ή έμ- 
μ.ονή τ ις  Ρωσσίδος είς παν εθνικόν κα ι πάτριον ήρκεσίν, ίνα 
έκπατρίση καί εξ αοτής ετι τ ι ς  I αλλίας τής τοΰ συρμού 
μητρός καί Πρωτέως πλείστας ό'σας συνήθειας, επιβάλλει δε 
τόν συρμόν τής ρωσσικής εθνικής γυνα ικεία ; βιομηχανίας. 
Ά π ό δ ε ιξ ι; τ ις  άλτ,θείας ταύτης εστωσαν τά ρωσσικά κεντή
ματα, τά πολυποικίλως κατά τόν Ρωσσικόν τρόπον κατα- 
σκευαζόμενα τραπεζομάνδυλα, χειρόμακτρα κ. ά. αυτά, δέ 
αϋτη ή εθνικά Ρωσσικά στολή, τά άργυρά τάς τραπέζης 
σκεύη, καί αυτός ετ ι ο τροπος του διακοσμείν τάς τραπε-,ας 
καί ποοσφέρειν γεύματα.

0  Κ Α Τ ’ ΟΙΚΟΝ Β Ι Ο Σ  Κ Α Τ Α  ΤΗΝ Κ Λ Α Σ Ι Κ Η Ν  ΕΠΟΧΗΝ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΑΑΗΝΙΔΕΣ

( Συνέχεια' ίδ ι προηγοόμενον φύλλον )

Τό μειράκιον ήνδρούτο περικυκλούμενον υπό αριστουργη
μάτων τέχνης καί φιλολογίας, η ^ε κόρη ήλικιουτο ουσα 
πάντοτε περιωρισμένη εντός γυμνών τοίχων, αδαής πασών 
των τεχνών, εκτός τών μάλλον άπλών, ήτοι της υφαντικής 
καί του κεντήματος, τόσον δειλή, είνε ώστε τολμά μόνοννά 
ΰψώνη τού; οφθαλμούς πρός τού; στενότερους αυτής συγγενείς 
καί τόσον περιωρισμένη, ώστε ούδείς άνήρ εκτός του πατρό, 
καί τών αδελφών της εισέρχεται ποτέ εις τά δωμάτιά αυτής.

Ό τε  η ’Αθηναία κορασίς συνεπλήρου τά εκτον η έβδομον 
ετος τής ηλικίας της ώδηγεΐτο μετ’ άλλων κορασίδων τής 
αυτής ήλικίας είς τόν ναιν τής Άρτέμιδος, ίνα τεθή υπό 
τάν προστασίαν τής θεότητας. Ώ δηγεΐτο δε είς τόν ναόν τού
τον καί δευτέραν φοράν ή παρθένος, ότε έμελλε \α έγκατα- 
λείψη τάν παρθενίαν καί νά είσέλθη είς τάν ύπκνδρον ζωήν.

Πρός τούτοις έπεσκέπτετο αύτη τάν βωμόν της Δήμητρας, | 
ένθα έλάμβανε μέρος είς τάν πομπήν τάν κατά τό φθινόπωρου 
γενομένην, καθ’ ην προσέφερον ευχαριστίας τη θεα όια τα ; 
εσοδείας σίτου καί έλαίου· έλάμβανε δέ καί μέρος είς τάν 
εορτήν τών κ α τ ά  πενταετίαν εορταζομένων Παναθηναίων. 
Κατά τάν ημέραν ταύτην έφερε μακράν χλαμύδα, ώς καί αι 
αλλαι αυτής σύντροφοι ηγούντο δε αύται τής συνοδείας φε- 
ρουσαι θυμίαμα, καί κάνιστρα πλήρη πλακουντίων, ατινα με- 
τεχειρίζοντο είς τάς θυσία;. Ω φ ε ιλ ε  κατά τά ; περιστάσεις 
ταύτας ή ’Αθηναία νά έχη τού; οφθαλμούς τεταπεινωμένους, 
ώστε λαθραίου μόνον βλέμμα ήδύνατο νά ρίψη επί των περι- 
κυκλούντων αυτήν αριστουργημάτων.

Οί νέοι τών ’ Αθηνών έπεζήτουν τά ; σπάνιάς ταυτας περι
στάσεις. όπως ρ ίψ ω σ ιν  έν βλέμμα επί τών πιθανών συζύγων 
αυτών, διότι έν Ά θήνχις έπεκράτει ή συνήθεια ή πάσαν επ ι
μιξίαν μ.ετά τών δύο φίλων απαγορευουσα.

*0 πατήρ τή ; κόρης έφρόντιζεν, όπως εύρη αυτη, αμα ω ;

έφθανεν τό δέκατον όγδοον έτος τής,ήλικ ίας της κατάλλη
λον σύζυγον, χωρίς ποσώς δμως νά ζητήση την γνώμην αυ
τής επί τού αντικειμένου τούτου. Ούτος έδιδεν αυτή προίκα 
τινά·-στάντα δέ άπεφασίζοντο υπό τών γονέων άνευ τήςέπεμ- 
βάσεως τών ενδιαφερομένων.

'Ο άρραβών έωρτάζετο διά τής ανταλλαγής ευχών καί 
τής προσφοράς δώρων έκ μέρους τού νέου πρός τήν μελλουσαν 
σύζυγον αυτού, ο δέ γάμος όστις έγένετο συνήθως μ ετ ’ ελά
χιστου παρέλευσιν χρόνου εωρταζετο κατα τόν εξής τροπον.

Τήν προτεραίαν τού γάμου ώφειλεν ή παρθένος νά κόψη 
τήν μακράν αυτής κόμην, όπως άφιερώση αυτήν τή θεά ’Α
θήνα, ο δέ πατήρ νά θυσιάση είς τούς προστάτας θεούς τής 
οικιακής ευδαιμονίας. Έ ν καιρώ τής θυσίας η εμ.φάνισις κό- 
ρακος έθεωρεΐτο κακός οιωνός, ό γάμος έπρεπε νά διαλυθή* 
Είνε αληθώς άξιον περιεργίας πώ ; οί "Ελληνες οι τόσον πε
παιδευμένοι καί ευφυείς ήσαν είς τοιούτον βαθμ.άν δυσειδαί- 
μονες. "Οχι μόνον γάμον επί τή θέα κόρακος, άλλά καί πά
σαν άλλην εργασίαν διέλυον. Τάν έμφάνισιν δύο περιστερών 
έθεώρουν ώς καλόν οιωνόν, σημαίνοντα άμοιβαίαν αγάπην, ώς 
καί τήν έμφάησιν δύο κοράκων, ήτις έσήμαινε τήν πρός αλ- 
λήλους σταθεράν πίστιν τών μεμνηστευμενων, αλλα την εμ- 
φάνισιν ένό; κόρακος ίθεούρουν ως σημεΐον προώρου χηρείας.

Κατά τήν ημέραν τού γάμου αυτής, ή παρθένος διά πρωτην 
φοράν είς τήν ζωήν τη ; καθίστατο τό κέντρον πάντων τών 
βλεμμάτων ή τέως τόσον όειλή και άπειρος κορη, η δοκακις 
μόλις έκ τού πατρικού οίκου έξελθούσα, ευρίσκετο έν τώ μέ
σω τής φαιδράς συνοδείας, ήτις εμελλε νά φερη αυτήν εις 
τήν οικίαν τού συζύγου αυτής, έχουσαν τήν καρδίαν πλήρη 
προαισθημάτων διά τό άγνωστον μέλλον.

Οί νέοι σύζυγοι έκάθηντο έντός ανοικτού σχήματος, ενδε- 
I δυμένοι πορφυρά φορέματα καί έστεμμένοι ία κα ί μύρτα, 

άνθη ίεοά πή Αφροδίτη,, θεά του έρωτος. Τά άνθη ταύτα 
ωφειλε νά συλλέξη καί πλέξη είς στεφάνους ή παρθένος, διότι 
έθεωοεϊτο κακός οιωνός,αν αυτά ήγοράζοντο. Έ π ’ αριστερών

~  V  t *τής νύμφης έκάθητο ο πλησιεστερος φίλος τού συζυγου αυ
τής, όστις ωφειλε άμα τή άφίξει είς τήν νέαν αύτής κατοι
κίαν, νά φέρη αυτήν έπί τών βραχιόνων του, ίνα μά τυχόν 
οί πόδες αύτής προσκρούσωσιν είς τόν ουόόν τής θύρας.

'Η  συνοδεία αύτη έλάμβανε συνήθως χώραν το εσπέρα; 
διά λαμπαδηφορίας. Τήν νέαν κατοικίαν εστόλιζον με δά
φνην καί κισσόν, καί η μέν δάφνη έσήμαινε τόν σύζυγον, ο 
δέ κισσός τήν άπειρον παρθένον, η τις προσεκολλάτο εις αυ
τόν όπως ό κισσός είς τήν δάφνην.

’Ενώ είσήρχοντο είς τήν κατοικίαν αυτών κανιστρον πλή- 
I ρες σπωρικών αίωρείτο πρός στιγμήν έπί τή ; κεφαλής των 

νεονύμφων, σημαίνον ότι σύν αυτοί; είσήρχετο καί η αφθονία 
είς τάν οίκον. Συνήθως έδίδετο μέγα συμπόσιον καί διά μο
νήν φοράν έν τώ βίω των συνέτρωγον αί γυναίκες μ.ετά τών 
άνδρών οχι όμως καί είς τήν αυτήν τράπεζαν, αλλ’ εις πα- 
οακειμένην, η δέ νύμφη έκάθητο έν τώ μέσω τών γυναικών.

'Η  εορτή τών γάμων έληγε δ·ά τή ; διανομή; ενός κιδω- 
νίου μεταξύ τών συζύγων, δπερ έσήμαινε τήν αρμ.ονιαν, η .’-5 

| ωφειλε νά βασιλεύη είς τόν οίκον αύτών.
Μετά τόν γάμον τη ; η νέα γυνή άνελάμβανε τά ο ικι«*α
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«¿τάς καθήκοντα. Τούτων ακριβή περιγραφήν άπαντώμεν έν 
-οίς Οικονομικοί; τού Ξενοφώντος. Έν τώ έργω τούτω πε
ριγράφει ο Ξενοφών τόν οίκον τού Ίσχομάχου. Ό  οίκος ού- 
, ο; (θεωρείτο έν Άθήναις κατά τάν εποχήν έκείνην παρα
δειγματικός, ό δέ Ίσχόμαχος έχαιρε μεγάλης υπολήψεως, 
διότι κατέστησε τήν νέαν αύτοΰ σύζυγον τόσον καλήν οικο
δέσποιναν διά τών συμβουλών του.

Επειδή αί συμβουλαί αΰται είναι λίαν ωφέλιμοι κα ί διά 
τά ; συγχρόνου; έλληνίδας, παρατίθεται ενταύθα περικοπή τις 
εξ αύτών.

Ό  Ίσχόμαχας όμιλεϊ ώ ; εξής πρός τήν σύζυγόν του.
.... κ'Η οικοδέσποινα, φίλη μου, οφείλει νά ομοιαζη μέ την 
βασίλισσαν τών μελισσών. Ώ ς τό έντομον τούτο μένει 
εντός τής κυψέλης αύτού, ίνα τακτοποιή καί διανέμη τάς 
ίιπό τών υπηκόων αύτού κομιζομένας τροφάς, ούτω καί ή 
καλή οικοδέσποινα δέον νά μείνη κ α τ ’ οίκον, ίνα επιτηρή 
τάς εργασίας τών δούλων αύτής καί ίνα φυλάττη τά προϊόν
τα τής έργασίας τούτων. ’Οφείλει έπίσης αύτη νά διανέμη 
τά διά καθημερινήν χρήσιν άναγκαιούντα φαγητά καί ενδύ
ματα, ίνα μή τά δ ι’ ολόκληρον μήνα ποοωρισμένα έντός μιάς 
μόνης ημέρας καταναλίσκωνται. Είς τήν δικαιοδοσίαν της 
υπάγεται καί ή έπίβλεψις τής κατασκευής τών φορεμάτων 
ολοκλήρου τής οικογένειας, ώ ; καί ή έν άσφαλεϊ καί καταλ- 
λήλω τόπω, τοποθέτησις τών ένδυμάτων καί έπίπλων τού 
οίκου της, ατινα δέον νά φροντίζη δπως τηρώνται καθαρα 
καί δπως πάντοτε έπιστρέφωνται έν τή προτέρα αυτών θέσει. 
Πρός τούτοις έχει καθήκον νά περιποιήται τούς δούλους 
αύτής, άμφοτέρων τών φύλων, νά έπαινή τούς έργαζομένους, 
νά τιμωρη τούς οκνηρούς καί νά διδάσκη τού; αμαθείς. 
’Εάν, αγαπητή μου, ε ί; τήν άκριβή έκπλήρωσιν τών οικια
κών τούτων καθηκόντων προσθέσης τήν πρός εμέ άφοσίωσιν 
καί τάν πρός τά τέκνα σου τρυφερότητα θέλεις κατορθώσει 
καί έμέ ακόμη ιά  καταστήσης δούλόν σου. Δέν θά φοβήσαι 
έλάττωσιν τής πρός σέ άγάπσς μου, δτε γηράσης· τούναν- 
τίον δικαιούσαι είς τήν άπόκτησιν τού ένδιαφέροντός μου 
εί; πάσαν οικιακήν σου μέριμναν διότι ή συζυγική εύτυχία 
δέν έξαρτάται έκ τών προσωπικών θελγήτρων, ατινα κέ- 
κτηνται άδιαφόρως άγαθοί τε καί κακοί, άλλά έκ τών αρε
τών έξ ών μ,όνον οί αγαθοί διακρίνονται.

Ό  Ίσχόμαχος ούτος, ώς εϊπου.εν καί ανωτέρω, έθεωρεΐτο 
τό πρωτότυπον συζύγου, καί έστάθη λίαν τυχηρός άπαν- 
τήσας εύφυά νέαν σύζυγον, πρόθυμον νά μάθη καί έκτελή 
τάς συμβουλάς του. Άναφέρεται συγκινητικόν τ ι συμβάν, 
δπερ συνέβη ολίγον καιρόν μετά τόν γάμ,ον τ ω ν  συμβάν έξ 
εκείνων,ατινα συνδέουσε δ ι’ άπροσδοκήτου νήματος τόν νεώτε- 
fov μετά τού αρχαίου βίου. 'Η  νέα γυνή έπιθυμούσκ νά 
«υξήση τά θέλγητρα αύτής, ίνα περισσότερον ε ί; τόν σύζυ- 
γόν της άρέση, παρουαιάσθη ημέραν τινά ενώπιον αύτού μέ 
τας παρειάς βεβαμμένας καί μέ υψηλά; πτέρνας είς τά σαν
δάλια αύτής. Τίποτε νέον υπό τόν ήλιον ! 'Η νέα αύτη 

'T WV1 έζη 400 έτη Π. X. ήτοι προ i , 200 έτών. Ό  Ίσχό 
μαχος είχεν τήν φρόνησιν νά μή εύχαριστηθή. Σχολιάζων 
λοιπόν τούτο ήρώτησεν αύτήν, έάν θά τή έφαίνετο ούτος 

■ μάλλον αξιαγάπητος, παρουσιάζων αύτη ώ ; άνήκοντα αύτώ 
διάφορά κοσμήματα έπιχρυσομένα μόνον, δπως φαίνονται έκ

πολυτίμ.ου χρυσού, πράγματι δέ κίβδηλα. Ή  νέα σύζυγος 
άπεκρίθη, δτι δέν θά ήγάπα αυτόν, εαν επιστευεν ότι ό,το 
άξιος νά τήν άπατήση. Τότε ύπέδειξεν αύτή, δτι δτε εις 
άνήρ καί μία γυνή συζευχθώσι, δέν είναι πρέπον να ζη- 
τώσι νάπατώσιν άλλήλους ώς πρός 'τ ό  προσωπικόν αυτών 
θέλγητρου.

Έ κτοτε ή νέα σύζυγος δέν παρουσιάσθη ένώπιον τού συ
ζύγου της ή μέ φυσικόν καί άπλούν εξωτερικόν, πάντοτε δέ 
παρεκάλει αύτόν νά τή υποδεεκνύη τ ι ωφειλε νά πράττη, 
δπως όχι μόνον φαίνηται άλλά καί είναι άληθώς ώραία.

Έ ν  Μ αγχεστρ ία  ΑΐΚ,.ΙΤΕΡΙΝΑ ΑλΜΠΡΟΤ.

Γ Ί Ο Ι Κ Ι - Δ - Α .

Μχνθάνομεν έκ τών Γαλλικών εφημερίδων, οτι προς την 
Κυρίαν Φραδέν δέ-Μπελάρμπρ άνετέθη ή εξελεγξις και με
λέτη τού παιδαγωγικού συστήματος καί τής διδασκαλίας 
τών φυσικών επιστημών έν τοϊς άποικιακοΐς εκπαιδευτικο ί; 
καταστήμασι τή ; ’Αλεξανδρείας, Άδανων,Κολομβου, Σ ινγα- 
πούρ, Σαϊγών, Μανίλης, Χον-Κογκ, και Ίοκοχαμας.

’Ιδού πώς έν τή πεπολιτισμένη Εύρώπη, ου μόνον αναγνω- 
ρίζουσι πνευματικήν δεινότητα καί επιετημονικην αξίαν εις 
τάς γυναίκας, άλλά καί προτιμώσι ταύτας εις εξελεγκτικά  
καί έξεταστικά συμβούλια, διά τήν όπο πάντων άνεγνωρισ- 
μένην λεπτήν, εύκολον καί βαθεΐαν άντίληψιν αύτών.

Καί ετοιμάζεται λοιπόν ή κ. Φραδέν δέ-Μπελάρμπρ νά 
άναλάβη τό μακοον και επίπονον τούτο ανα τον Ασιαν και 
’Αφρικήν ταξείδιόν της, δπως έκτελέση τήν υπό τής Κυβερ- 
νήσεώ; της έπιβαλλομένην αύτή εντολήν.

Έ ν Φοιλανδία ένεκατέστη κατ’ αύτάς αίρεσι; τις  ιδιόρ
ρυθμος, ή; τό θεμελιώδες δόγμα συνίσταται έν τή κυριαρχία 
τής γυναικός έν τή οικογένεια. Οί οπαδοί αύτής είτε διά τού 
γάμου συνδεόμενοι μετά τής γυναικός, ε ίτε άπλώς μετ αυ
τής συζώντες, άναλαμβάνουτιν ένόρκως τήν υποχρέωσή νά 
υποτάσσωνται καθ’ ολοκληρίαν πρός τάς συζύγου; των καί 
νά έξοαολογώνται πρός αύτάς άπαξ τής έβδομάδος.

Αί γυναίκες άφ’ ετέρου έκλέγουσι μεταξύ αύτών τήν μάλ
λον νοήμονα καί εύφυά ώς κυρίαρχόν των, υπό τόν δρον να 
έπ ιβλέπη , δπως οί άνδρες ώσι πιστοί είς τόν δρκον των καί 
νά τιμωρή τούς έπιόρκους. ’Ανάλογος αϊρεσις υπάρχει καί εν 
Σιβτρίικ ή τών I lovpi-rjuxaray λεγομένη. άναγνωρίζουσα έπ ι- 
οης ύπέροχον τήν γυναίκα.

Έ ν Νέα 'Γόρκη τριακόσιαι γυναίκες ’Αμερικανίδες εξα 
σκούσι τό ιατρικόν έπάγγελμα. Τεσσαράκοντα τούτων έχουσι 
τακτικόν έτήσιον εισόδημα έκ τή ; έπιστήμης των  ̂50 ,000 
φρ. Τοείς άπολαμβάνουσιν άνά 100 ,000  φρ. καί ή διαση- 
μοτέρα πασών δύναται κατά τό τέλος τού έτους να αντιπα- 
ρατάξη τό βιβλίον τών ε ίσ π ρ ά ξ ιώ ν  της πρός το τ&ν διαίημο. 
τέρων έξοχοτήτων τού ισχυρού φύλου, άφού αύται ανέρχονται
είς τό ποσόν τών 200 ,000  φρ.

Αί κνρίαι αύται έπισκέπτονται καί άναλαμβάνουσι τήν 
θεοαπείαν μόνον τών γυναικών καί παιδων.
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Ή  8ιάσ·ψος έν Ευρώπη άοιδός κ. Ά ίελ ινα  ΓΙαττη ανε- 
χώρησε κα τ’ αύτάς εκ Λονδίνου, ένθα πολλάς ε^ρεψε $αφνας 
και διπλάσιάς Ά γγλ ικ ά ς  λίρας· ριεταβαίνει 8ε εις Λισσαβώ- 
να, ένθα έκτακτος ύποΑχη προπαρασκευχζεται αυτή και 
οπόθεν αναχωρήοη τήν 30 Ίανουαρίου. Διερχο[ί.ένη ^ια τ ις  
Μαδρίτη; ριεταβαίνει εις Βρασιλίαν, ένθα οι Αμερικανοί 
άντί άρτου καί άλατος προσφέρουσιν αύτή εκατομμύρια <ϊολ- 
λαρίων,

Άνάλογον 8ε προς τα εκατομμύρια ταΰτα προπαρασκευήν 
ποιούμενη, επρομηθεύθη πρή τής άναχωρήσεως αυτής εκ Λον
δίνου εξήκοντα νέας έσθήτας έκ μετάξης, όλοσυρικών υφα
σμάτων καί τρ ιχάπτω ν δύο ολοκλήρους ημέρας κατηναλωσε 
προς δοκιμ.ήν των έσθήτων τούτων, αΐτινες έπεξειργαοθησαν 
υπό τής διασημ.οτέρας ραπτρίας του Λονδίνου. Αι αποσκευαί 
αυτής συνίστανται έκ 44 κ ιβωτίων, ών οι ναύλοι μονον από 
Λισσαβώνος εις Βρασιλίαν ανέρχονται εις 9 ,000  φράγκα.

ή : ε λ ε η μ ο σ ύ ν η :

κατά τον Victor Hnco).

Μες τού χειμώνα ταις γιορταΐς μες τή χαρά ’ντημένη, 
σεις πλούσιοι ’πού χαίρεσθε ζωή ευτυχισμένη.
Σείς πού ό χορός τά όργανα παίζουν ολόγυρά σας, 
κ ι’ αστράφτουν τόσαις εύμορφιαίς τόσα καλά ’μπροστά σας. 
Καθρέπτης, κρύσταλλα, χρυσά, φώτα ’πού λαμπυρίζουν, 
κ ’ οί καλεσμένοι τή χαρά καί τή ζωή σκορπίζουν.
Τάχα κανείς ς’ τά σκοτεινά ς’ τό δρόμο παγωμένος, 
νά υ .έκ’ άπ ’ έξω ο πτωχός νά τρέμγ πεινασμένος !
Νά βλέπη άπ’ τά γ ιάλινα  χρυσά παράθυρά σας, 
μ.έσα ’πού σείς χορεύετε καί λάμπει ή σκια σας.
Τάχα τό συλλογίζεσθε ό νούς σας νά τό βάζη,“ 
πώς άνθρωπος,κει χαμηλά περίλυπα κυττάζει.
Κ’ είναι πατέρας πού πα ιδ ιά  έχει δυστυχισμένα, 
κ ι ’ άναστενάζει θλιβερά καί λέγει πικραμένα. 
ιιΓ'ιάένα μ.όνον άνθρωπον πόσα καλά καί πόσα !

ά τά δάκρυα τά τόσα.((καί γιά  εμενα, συμφορ
«Πώς ! τά πάιδιά του χαρωπά βλέπουν ολόγυρά τους,
«τόσα πα ιγνίδ ια  εύμορφα τόσα καλα σιμα τους 1 
« ’Αλλοίμονο έ'να ’π  αυτά ώς ήτανε δικά μου,
«νά τό, πουλούσα, νά διδα ψομά/.ι ’ ς τά πα ιδ ιά  μου.
«Μνά σπίθα άπ’ τή θερμάστρα τους ν’ άναβα τή φωτιά μου, 
«άς είχα γ ιά  νά ζέσταινα τή φτωχική φωλιά μου.
«Τή μάνα τών παιδιώνέ μου καί τή δική μ’ ακόμα,
« ’πού ξαπλωμένη κοίτεται μές τά ’χυρένιο στρώμα.
«Κ αί τρέμει, τρέμει, ή γρν.ά ’λ ίγη  φωτιά τί κρίμα 1 
«γ ιά  μία σπίθα μ.οναχη νά τη δεχθή το μνήμα .
Σείς πλούσιοι καί ευτυχείς μή σάς άποκοιμιζγ, 
ήεύτυχία κ’ ή τον νουν σας μη ζαλι^ρ.
Ελεημοσύνη δώσετε, κάμ.ετε λεημοσυνη, 
τής προσευχής μ-ας, αδελφοί, ειν αόελφή εκείνη. 
Αλλοίμονο ’σάν στεκ εκεί ς τα γόνατα πεσμενη, 
εις τό κατώφλι σας γρη* χλωμή και κουρασμένη.
Τού κάκου κράζ* η δυστυχής : κά^αετ’ ελεημοσύνη.

γ ια τ ’ εΐν’ ό νούς σας ’ς τή χαρά καί προσοχή δεν δίνει. 
Καί ’σάν παιδάκια παρεκεΐ γυμνά καί παγωμένα, 
μέ τά 'μ ικρά χεράκια^των έκεΐ τά πεταμένα.
Ξηρά κομ.μάτια λαίμαργα πέφτουνε νά τ ’ άρπάσουν. 
ή πείνα ’πού τά θέρισε ψωμάκι νά χορτάσουν.
’Κείνος ’πού στέκεται ψηλά μέ μιά ματιά  του θεία, 
γυρνά άλλού τό πρόσωπο από τήν αμαρτία.
Ελεημοσύνη κάμετε, καί ό Θεός χαρίζει 
τήν ευτυχίαν τού ουρανού ’ς τό σπήτί σας σκορπίζει, 
'Υ γε ία  κ ι ’ ολα τά καλά τή χάρι ’ς τά παιδιά σας, 
οί άγγελοι θά έρχωνται νά ψάλλουν ’ ς τά όνειρά σας. 
Δώστε κ ι ’ ήμ.έρα δέν άργει, κάμετ’ ελεημοσύνη, 
πού θά άφήσωμεν τή γή ,φθάν’ ή στιγμή εκείνη.
Καί ό πτωχός ’πού βλέπετε ’ ς τά δρόμο καί κυττά ζει, 
πού στέκει τώρα νηστικός κ ι ’ άπό καρδιά στενάζει.
’Σ τούς ουρανούς θέ νά είπή γ ια τ ί θά σάς γνωρίση, 
μ ’ ελέησε, κ ι ’ ό Κύριος τά έλεος θά χύση.
Κι’ άν ή ψυχή σας κουρασθή άπό τήν αμαρτία, 
θά έχετε μιά προσευχή ενός πτωχού άγία.
Καί ό Χριστός π ’ ώς άνθρωπος κατέβηκε ς’ τήν γήν μας, 
κ ι ’ ό'που μαρτύρια γιά  μάς θά έχγ| τήν ψυχήν μας. 
’Ελεημοσύνη κάμετε έν ά'σω ζήτε τώρα, 
γ ια τ ί ζυγώνει ή στιγμή ή τελευταία ώρα.

Μ α ρ ιε τ τ α  Μ πέτσου

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
' Ε λ λ ά ς .  — Πολλά εχομεν νά άριθμήσωμεν τά κατά τήν έβδο- 

μάδα ταύτην λοβόντα χώραν. 'Ο χορός τών ανακτόρων ύπήρξε ζωη
ρότατος, καί πλουσιώτατος άπό καλλονάς, χάριν και νεότητα. Ή 
Βουλή έπέρανε τάς έργασίας της, καί οί κ. κ. βουλευταί άπέρχον- 
τα ι τής πρωτευούσης, 'ίνα τάς έορτάς διέλθωσι παρά ταΤς οΐεογε- 
νείαις των. — Ό κ. Τ. Φ ιλήμων ό νέος τής πρωτευούσης δήμαρχος 
άνέλαβεν άπό τής παρελΟούσης Παρασκευής τά δημαρχικά αύτοΰ 
καθήκοντα. — Ή κ. Λαμπρίλλου εΰγενής τής πόλεώς μας δέσποινα 
άνέλαβε τήν κατασκευήν εγκαρσίων πεζοδρομίων εις τάς οδούς εκεί
να ;, αϊτινες στερούνται τοιούτων. Περί τούτου πλείονα προσεχώς. 
Καί τέλος τό έ τ ο ι μ ό ρ ο π ο ν  έκεΤ.ο κτίριον τής Φιλεκπαιδευ
τικής εταιρίας, περί ου έν σειρ? άρθρων εΐχομεν γράψει, καί δπερ 
άπό εικοσαετίας ήδη έθεωρήθη ϋπό των μηχανικώ ν ετοιμόρροπου, 
έκένώθη κατ αύτάς 'ίνα κρημνισθή, εάν πρστερον οί κατά τάς ήμέ- 
τας ταύτας πνέοντες άνεμοι δέν κρημνίσωσιν αύτό.

Μεταξύ δέ τών τόσων εύαρέστων υπάρχει καί τ ι δι’ οπερ ή αν
θρώπινη καρδία άληθώς άλγεΤ. Ή καρατόμησις ατυχώ ν καταδίκων, 
ή μή έπακολουθηθιίσα ευτυχώς καί κατά τήν περίστασιν ταύτην  
ύπά τής πομπώδους έκείνης καί πανηγυρικής τελετής.

Ι τ α λ ί α  — Α γγέλλετα ι έκ Μασσάβας οτι ό Ράς Ά λο ύλα ς  λ α 
βών επικουρίας, ήρξατο κινούμενος πρός τά  έμπρός, όπως έπιτεθή  
κατά των ’ Ιταλών. Διαδίδεται οτι ό βασιλεύς τής Ά βυσ ιν ίας ’Ιωάν
νης οδεύει μετ’ ίσχυρας δυνάμεω; κατά τόν ’ Ιταλών. — Ό  κ. Φέδ 
Ό στινιάνης, πρέσβυς τής ’ Ιταλία ; έν Βάρνη, αντικαθιστά έν Ά θ ή -  
να ι; τόν κ. Κουρτοπάσσην, μετατιθέμενον“είς Βουκουρέστιον. — Ό  έν 
Ά θήνα ις λατΤνος αρχιεπίσκοπος επέδωκε τ φ  Πάπα έπιστολήν του 
βασιλέω ; Γεωργίου.

Γ ε ρ μ α ν ί  α. — Ό διάδοχος τής Γερμανίας ήρνήθη νά άποδεχθή 
τάς γενομίνας προτάσεις, τάς άιρορώσας εις τήν έν περιπτώσει 
θανάτου τοΰ αύτοκράτορος άντιοασιλείαν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Π. Μ .’Ά μφ ισαν.Χ ρήματα  έλήιρθησαν' εύγνωμονοΟμεν- προς 

υμάς νά άποσταλώσιν ήμερολόγια ή οϋ ;— Καν I. Κ. Λευκάδα. U 
έεώτησίς σας δυσνόητος' άγνοΰμεν τά εΤδος πελερίνης '·ε’ ς coqui -
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Jage άλλνο- τε τκΒτ:  =·Τνε καί έκτάς τοΰ κύκλου μ α ς .— Κο» Φ. 
X. Βουκουρέστιον. Χρήματα έλήιρθησαν' φύλλα άπεστάλησαν πλήν 
τών άρ. 5— 6 — 10 έξαντληθέντω·»' άμα τή άνατυπώσει άποστέλλο- 
μ Εν . — Κον Μ. Ζ. Χανία. Τά φύλλα άπεστάλησαν ώς πάντττε' ’ίσως 
συμβαίνει κατάχρησίς τις' ούχ ήττον άποστέλλομεν ώ ; καί ήμερο
λόγια. Τά πρώτα άπεστάλησαν ταχυδρομικά»; πρός μίαν έκάστην 
τών συνδρομητ ριών.— Κο. Π Β. Ρέθυμνον. Ευγνωμονώ εύγενεστά- 
ταις συμπολίτισιν έπί εύμενεστάταις καί κολακευτικωτάταις κρίσεσι' 
παραγγελίαι σας εκπληρωθήσο .τα ι' προσεχώς γράψω ϋμΤν έν έκτά-
σει. Καν Σ. Κ. Τήνον. Χρήματα έλ ξφθησαν' ήμερολόγια άποστέλ-
λονται. — Καν Β. Π. Γαλαξείδιον Χρήματα έλήιρθησαν. 'II μνηστή  
«υνοδευομένη ύπό τίνος τών συγγενών της έπισκέπτεται τόν έορτά- 
ζοντα ώ ; ξένη, ουδέποτε δέ δέχεται αύτη τάς έπισκέψεις το υ .— 
Καν M. X. Α, Φολέγανδρον' άποστείλατε άντίτιμον εντός συστημέ
νης έπιστολής. — Καν Α Κ. Πύργον'· νομίζομεν οτι είναι καιρός νά 
άποσταλή ή συνδρομή άνευ όρων.— Καν Β. Γ. Αθήνας. Ή έθιμο— 
ταξία απα ιτεί, όπως ή νέα έπισκεφθή τήν πρώτην' αί μητέρες μας 
ίμω ς έπραττον τό άντίστροφον.— Κον Γ. Μ. Αθήνας. Άποπαθήτε  
πρός τήν σύνταξιν τής ’Εφημερίδας ταύτης ταχυδρομικώς. — Καν Μ. 
Μ. ’Αθήνας. ’Απέναντι άνθρώπων έχόντων άνάγκην συνδρομής έθι- 
μοτυπία δέν χωρεί’ άντί σημείου πολιτισμοΰ, αύτη  είναι σημε’Ον ά- 
λάνθαστον βαροαρότητος καί σκληρότητος, α ισθήματα δλω; ξένα 
τφ  ιρύλω μας— Καν Α Γ. Πάτρας. Φύλλα άπεστάλλησαν' ειδοποι
ήσατε άνέλάβετεήοί» — Κον Σ .Σ .’Αλεξάνδρειαν.Χρήματα έλήιρθησαν' 
ευχαριστούμε·». — Καν Μ. Β. Π. Κ)πολιν. Ελήφθη. Έ πιθυμοΰμεν νά 
δημοσιεύσωμέν τι έπιτυχέστερον τούτου. — Κον Α, Μ. ’Οδησσόν. 
Τό προσεχές Σάββατον άποστέλλονταΓ κανονισμός κοινότητος υ 
πάρχει παρ’ έμοί.— Κον I. Σ. Βερδιάνσκαν. ’Επιστολή υμών έλή- 
φθη ήμερολόγια άποστέλλονται— Καν Ε. Γ. X. Χρήματα έλήιρθη- 
σαν' ήμερολόγια άποστέλλονται. ΕύγνωμονοΟμεν.— Κ αν Μ. Θ. Κέαν' 
Έλήιρθη καί ο '.κατάλογο; μετά χρημάτων Ημερολόγια άποστέλλον- 
τα ι.’Αδυνατοΰσαι νά παραθέσωμεν τά ονόματα μιας έκάστης τών κατα-  
βαλουσών τά άντίτιμον τοΰ ήμερολογίου συνδρομητριών γνωρίζομεν 
αΰταΐς, οτι τά ήμερολόγια άποστέλλονται πρός ταύτας σήμερον — 
Κον Π. Κ. Πάτρας. Τί ώ .αιότερον καί χρησιμώτερον δώρον όιά 
νεάνιδα ή ολόκληρον σώμα τής Έιρημερίδος ιώ ν Κυριών συνοόευό- 
μενον καί ϋπό τοΰ ήμερολογίου τής αυτής. — Καν Α. Α. Σκύρον. 
Χρήματα έλήιρθησαν' εύγ.ωμονοΰμεν' στίχ^οι έπ ιτυχέστατο ι και νο- 
στιμώτατοι' προηγούμενο·» δημοσιευθήσεται.
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
'Η κυρία "Εαρος διηγήθη τότε τήν σκηνήν τής προτεραίας έπ ι- 

στέιρουσα τήν διήγησίν της διά τής άναγνώσεως τής έπιστολής τοΰ κ. 
θεοδώρου.

'Π άνάγνωσις αύτη έξεπληξε καί συνεκίνησε τού; δύο άκροατάς. 
—Τόν άτυχή  νέονί εΤπεν ό κ. Μέρεϋ. — Τόν τίμ.ον καί άςιόλο- 
γον άνθρωπον! προσέθηκεν ό Μαξ.

Τήν συγκίνησιν τής Σοιρίας διεδέχθη ρεμοασμό; μελαγχολικός, 
ειοός τι ψυχικοΰ ϋπ·>ου. Τόσα άπροσδόκητα πράγματα τή  εΐχον 
ουμβή άλληλοδιαδόχω; άπό δύο μηνών, ώστε ήρχισε πλέον νά μή  
Οϋνηται νά σχηματίσή άκριβή τής πραγματικότητος ιδέαν. "Εν μό
νον ήδύνατο: νά. θαυμάζη καί λυπ ήτα ι τόν κ Θεόδωρόν. Μία ιδέα 
τήν άπησχόλει : Τίνι τρόπψ νά παρακωλύση τήν έκτέλεσιν τών σχε- 
όίων τοΰ κ. θεοδώρου. Πώς νά άνακαλύψή τό μέρος, έν ώ ουτος ά- 
πεσύρθη ; Παρά τίνος νά άρυσθή τ ά ;  σχετικά ; πληροφορίας·, Τέλος 
ΐοέα τις άνεκούφισεν α υ τ ή ν  ίσως ό συμβολαιογράφος παρά τ φ  ό
ποιο» είχε τακτοποιήσει τά άποσταλέντα αύτή έγγραφα, έγνώριζε 
τήν διεύθυνσιν αύτοΰ, άφοΰ μ άλ ιστα  χ ίλ ια  φράγκα έκ τών εισοδη
μάτων του έπρόκειτο νά άποστέλλω νται α ύτφ  έτησ ίω ; πρός δ ιατή -  
Ρήαίν του.
Κ Η Σοφία έπεσκέφθη τή  συνοδεία τοΰ κ. Μέρεϋ τόν συμβολαιο

γράφον, όστις εΐπεν αύτή  οτι,είδε κατά τήν ήμέραν έκείνην τόν πε»

Β ΙΒ Λ ΙΑ  Κ Α Ι  Π ΕΡΙΟ ΔΙΚΑ
Κ ατ’ αύτάς ήρζατο έκτυπουμένη ή ύπό τής άξιοτίμου συνεργά- 

τιδος ήμών καί γνωστής τ φ  'Ε λληνικφ κοινφ  διαπρεποΰς ποιητρίας 
κυρίας Μ αριέττας ΜπέτσΟυ άγγελθεΤσα συλλογή τών ποιημάτων 
αυτής ύπά τόν τίτλον ΔΑΦΝΑΙ καί ΜΓΓΤΑ. Παρακαλοΰνται οθεν αί 
άξιότιμοι Κυρίαι πρός δ ; άπεστάλησαν άγγελία ι νά έπιστρέψωσιν 
αύτάς έγκαίρως, όπως αύτη γνωρίσή τόν άριθμάν τών άντιτύπω ν  
εις ών τό» έκτύπωσιν θέλει προβή

Δέν άμφιβάλλομεν οτι φ ιλοτιμ ώ ; τό φΰλόν μας θέλει ύποστηρί- 
ςει τήν φιλόμουσον δέσποιναν,τόσω μάλλον όσον, ώς έλέγομεν, έκτάς 
τοΰ οτι τή συνδρομή αύτών πλουτίζεται ή πενιχρά γυναικεία βι
βλιοθήκη ύπό ένός έτι έργου καθαρώς γυναικείου, πλουτίζεται συγ
χρόνως και ή Ε λλάς ύπό ένός έξοχου ή διασήμου έν τφ  μέλλοντ ι 
καλλιτέχνου, δοκίμια τής έκτακτου Ιδιοφυίας τοΰ όποιου έβχομε» 
τήν εύχαρ ίιτησ ιν νά θαυμάσωμεν έν τή ύπό τής ορχήστρας τοΰ κ. 
Καίσαρη έκτελεσθείσή κατ’ αύτά ; έπανε’λημμένως λαμπρά συνθέσει, 
έπονομασθείση ύπά τοΰ νεαοοΰ συνθέτου ι κ.Τάκη Μ πέτσου: ΑΝΑ- 
ΤΟΛ1ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ. Καί οντω ; ή μουσική αύτη ήν κραμα 
'Ελληνικής, 'Ισπανικής καί Τουρκικής μουσικής, μεθύουσα καί γ λυ 
κέα»; άφαρπάζουσα τόν "Ελληνα άκροατήν, δστις φύσει μαγεύεται 
ύπό γλυκυφθόγκων μελωδιών, τονιζομένων έν ρυθμφ άναλόγψ καί 
άνταποκρινομένων πρός τά κλ ίμ α , τήν φύσιν καί ττ ν̂ θερμήν τοΰ 
Έ λληνος καρδίαν.

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΙΙΣ ΕΣΤΙΑΣ Έξεδόθη καί τά 4ον φυλλάδιον 
τοΰ γ '. μέρους τ/|ς καλλιτεχνικής πινακοθήκης τής 'Εστίας. Αί ε ι
κόνες καί πάλιν άμίμητΟι ; Ή άνάμνησις τή ; Βενετίας, ή αίφνιοία  
βροχή, ή ένέδρα, ή έορτή τών γεν θλίων εΤναι βεβαίως καλαί αρι- 
σται, θαυμάσια·.. Ά λ λ ’ Τι προκαλοΰσα θαυμασμόν καί έκστασιν είναι 
άναντιρρήτω ; ή ϋπό τόν τίτλον ΕΡΩΣ ήΠΛΟΓΤΟΣ είκών' νέα κόρη 
εύρίσκεται πρό διλήμμ,ατο; τρομερού διά τήνάθωότητα καί άπειρίαν 
της' πότερον νά προτιμήση τόν νέον μουσουργόν καί άπορον έρα- 
στήν, δστις μετά πάθους καί άγωνίας προσβλέπει αύτήν ή ξένον 
ενήλικα προσφέροντα αύτή στέμματα έκ πολυτίμω ν λίθων, άδά- 
μαντας καί δώρα ·, είναι έκφραστικωτάτη ή είκών α'ϋτη ή μετά πολ
λής χάριτος απεικονισμένη. Συμπληροΰται δέ τό φυλλάδιον τούτο  
δ’ ώραιοτάτ»ις είκόνο; βενετοΰ άλιέως. Τό ισυλλάδιον δέ τούτο τ ιμ ά -  
ται άντί δύο μονον δραχ.

Έξεδόθη ύπό τοΰ κ. Σακελλαρίου μικρόν τεύχος τής βιβλιοθήκης 
τοΰ λαού περιέχον ώυαιότατα ποιήματα τοΰ διασήμου ποιητοΰ τοΰ εθνι
κού ΰμνου Σολωμοΰ. Τ ιμάτα ιδ ’ε αντί 60 λεπτών μόνον.

λατην του, διαταγή τοΰ όποιου συνέταξεν έγγραφά τινα , έμίτρησεν 
α ύτφ  20 ,000  φρ. εις χρυσόν, χω/ις νά τολμήση νά έρωτήση αυ
τόν περί τής χρήσεως τοΰ ποσού τούτου. Ό  κ. Θεόδωρος όμως έφα ί- 
νετο ήσυχώτατος, ώ μίλησε πρός αύτόν περί διαφόρων ύποθέσεων, 
προσθείς οτι έπρόκειτο νά άναχωρήση εις μακράν ταξείδιον.

'II Σοφία άπωλέσασα καί τήν έλπίδα ταύτην έπέστρεψεν οϊκοι, 
λέγουσα πρός τόν θεΐόν της, οτι ό κ. Θεόδωρος έ^αβεν 'ίσως τήν 
άπόφασιν ταύτήν έν στιγμή  παραφοράς, άλλ’ δτι σκεπτόμενος ορθό
τερο ν θά έπανήρχετο μετ’ ολ ίγα; ήμέρας' καί όντως άνέμενε τήν 
έπάνοδόν του, ώσεί οΰτος εΐχεν αναχωρήσει διά ταξείδιον.

'Ο ιατρό; έπανήλθε τήν έπαύριον, έμαθε δέ παρά τ ή ; Σοφίας τά 
κατά τόν κ Θεόδωρον. Ούτος έμαθε μ ετ ’ εύχαριστήσεω; τήν ε’ίδησιν 
ταύτη», βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολίγον ήρξατο μεταβάλλω ν ύφος καί 
τρόπους άπέναντι τής νεαράς γυναικός. Ό  κ. Βλα,ρύ έπεσκέπτετο  
τήν Σοφίαν, ούχί πλέον ώς ιατρός, άλλ’ ώς προστάτης καί παρήγο-  
ρος. Προσεπάθει νά πείσή αύτήν_ οτι νέα γυνή άδυνατεΐ νά ζήση 
άνευ έρωτος έν τή καρδία, ήμέραν δέ τινα  έτόλμησ ! νά ε’ίπη αύτή , 
οτι τήν ήγάπα  έμμανώς, άφ’ ής ήμέρα; διά πρώτην φοράν έσχε 
τήν εύχαρίστησιν νά τήν ’ίδη.

Έκ τών πρώτων τούτων λέξεων ό κ. Βλαρϋ ένόησεν, έκ τοΰ ψ υ 
χρού ύφους, μεθ οΰ ή Σοφία άπεδέξατο τήν έκμ'άστήοευσίν του, οτι 
διέπραξε μεγάλη·» άδεξιότητα, καί δτι ή Σοφία ουδέποτε θά έσυγ-  
χώρει α ύτφ  τήν διαγωγήν του ταύτην.

Ούχ ήττον αϋτη μετά τής χαρακτηριζούσης τήν ψυχήν αύτής 
εύγενείας, παρετήρησε πρός τό» ιατρόν, οτι καί τοι έλευθέρα δέν ήτο 
όμως χήρ*, o”t δέ καί έν το ιαύτή  έτι περιπτώσει ή άνάμνησις τοΰ 
άνδρός, όςτις ύπήρςε σύζυγός της έπήρκει διά τάς απαιτήσεις τής
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Έξεδόθη χαί το γ'. τεύχος τοϋ ύπο του κ. Κ λ. X. Κοκχολάτου δι- 
θυευνομενου χαί έχδιδομένου περιοδικού « ’Ακαδημία» περιέχον ύλην 
εκλεκτήν χαί ποιχίλην, συνισταμένην Ιξ επιστημονικών άςιαναγνώστών 
διατριβών χαί ώραιοτάτου ποιηματιου τοϋ δημοφιλούς ποιητοϋ χ. Π. 
Συνοδ'.νοϋ.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι
Π ι ζ έ λ ι α  ν η σ τ ή σ ι μ α .  ’Εάν θέλητε νά έχωσι τά πιζέλζα  

σας την γεΰσιν των φρέσκων π ιζελ ίω ν,-βάλλετε αυτα αφ εσπέρας 
έντός χλιαρού ύδατος,τήν πρωϊαν δέ αποσταλαζετε καλώς και θέτετε 
έντός χύτρας βράζοντος ϋδατος, ένφ  έχετε ήδη ρίψει τεμάχ ια  κρομ- 
μύου, καρότων καί πετροσέλινου. Αφήσατε να βρασωσι καλώς 
προσθέτουσα καί άνάλογον ποσότητα ελαίου. Ά φ ο ϋ  χυλώ σω σιν, άνα -  
σύρατε ταύτα' ζυμώσατε ολίγα έξ αυτώ ν, διαλύσατε καί χύσ ατε 
έντός τοϋ ζωμού αύτώ ν. Τά υπόλοιπα αναμιγνύετε μετά νωπού πε
τροσέλινου εις λεπτότατα  τεμάχ ια  ώς καί κρομμύου δπερ προη
γουμένως τηγανίζετε' ζημδνετε τό δλον, άλευρόνετε καλώς και 
σχηματίζετε μεγάλην πήταν ήν τιγανίζετε δΓ έλαίου. Σερβίρετε 
λοιπόν τόν γευστικώ τατον νηστήσιμον ζωμόν των καί μετά ταύτα  
τήν ώραίαν εκείνην π ή τα ν , ήν τρώγουσιν— οί εχοντες μετα μαυρου 

χαβιαριού.

Κ ο μ π ό σ τ α  δ α μ α σ κ η ν ώ ν .  Ααοετε 1 )2 όκ. οαμασκη- 
νω ν, πλύνετε καλώς και βράσατε έντός άναλογου ϋδατος περιέχον- 
τος 80 δρ. σακχάρεως* όταν ϋποχωρώσιν ύπο την π ιετιν του οα* 
κτύλου ρίψατε όλίγην κανέλαν και 3 — 4 μοσκοκάρφια, μετα σ τα 
γόνων κονιάκ η ρουμίου. Μετά 5 λεπτών βράσιμον σερβίρετε.

ΣΤΜΒΟΤΔΗ
"Οζαινα (πάθητις τής ρινός, έξ ής χαί αφόρητος άποφορά αύτής) 

ρίπτουσιν εις μ ίαν όκάν ύδωρ δ.γρ.θέιϊκοΰ άλατος ζίγκου. "Αλας τού

καρδίας αύτής, οτι όμως ηύχαρίσχει αυτόν διά τά πρός αυτήν εύ- 
γενή αισθήματα του, ών ή έκδήλωσις ύπήρξεν ϊσως ζωηρότερα τού 
δέοντος, πρός δέ ότι κα ί ηύγνωμόνει α ύτφ  διά τά ένδιαφέρον, δπερ 
ε'ιχε λάβει υπέρ τής τύχης αύτής έν ταΤς δεινοτάταις τού βίου αύ- 
της περιστάσεσιν.

*0 κ.Βλαρύ άπεδέςατο τήν άπάντησιν τής Σοφίας, ώς οεχεταί τις 
πάσαν περιφρόνησιν, ΰπεσχέθη δέ ή φαύλη α'ύτη ψυχή  έκδίκησιν 
κατά  τής άτυχούς κόρης. Βοηθούμενος ύπά τής μοχθηράς έκείνης 
γραίας θείας τού κ. θεοδώρου, έπετέθη κατά  πάσης άθώας σχέσεως 
τής άτυχούς νέας κόρης,κακολογών,ύβρίζων καί συκοφαντών αυτήν.

■Ο Μάς κατέλαβε τήν θέσιν τού κ. Θεοδώρου, διότι ό ϋπουργος
. - τ τν  ποόο τούτον δοθεΤσαν ύπόσχ.εσιν, Ευκόλως εννοεί τις
ετηρησε ττιν 1 r · . ·- ι  ,-
τήν μεταβολήν, ήτις έπήλθεν έν τ φ  βιω τών ουο τούτων αοελφώ^  
καί τήν χαράν αύτών τήν ήμέραν καθ’ ην κατέλιπον τήν π τω χ ικ ή , 
εκείνην χαλύβην τού μικρού υπαλλήλου, 'iva καταλάβω σι τό εύρύ- 
, ω αναπαυτικόν ο ίκημα άνωτέρου τού κράτους λειτουργούν
θΓ δύο  αδελφοί μαθόντες ότι τήν βελτίω σιν ταύτην τής τύχης τω* 
ώιοειλον άποκλειστικώς εις τά  γενναΤα τής Σοφίας α ισθήματα, κα- 
τ έ σ ιη σ α ν  οί πιστότεροι καί εύγνωμονέστεροι φίλοι αύτής.

XXV
*0 Μάς καί ή ΑίκατερΙνα δεν ήδυνήθησαν νά αίσθανθώσι τήν έκ 

τής εύμαρείας άπόλαυην ίμ ικ το ν  λύπης. 'Ο γέρων πατήρ των άπε- 
βίωσε·' καίτοι δέ άνεμένετο τά δυστύχημα τούτο, καίτοι ήδύνατο νά 
θεωρηθή ώς εύτύχ η μ α , καίτοι ή α ίωνία δι’ αύτόν άνάπαυσις ην προ· 
τιμοτέρα τού νεκρού βίου, δ- οϋτος διήγεν, ή Α'χατερίνα ο ύχ  ηττον  
καί ό Μάξ δέν ήδυνήθησαν προ τού νεκρού τού πατρός των νά κ ά -  
μ ω σι τάς σκέψεις ταύτας. ’Έ/.λαυσαν λοιπόν πικρώς τούτον, ένα -

μαγειρείου 1 8  γρ. Ζώπισσαν (κατράμ ι) καί αλόην άνά έν τεμάχιον  
χονδρόν ώς λεπτοκάρυον, αφέψημα (πτυσσάνι) πετροσέλινου' κ α ϊ 
ήδυόσμου' τό ρευστόν τούτο ροφώσι διά τής ρινός έπανειλημμένως' 
κ δ ιαλειμμάτω ν δέ είσπνέουσι καμφοράν" έντός οινοπνεύματος κ αμ 
φοράς βρέχουσι τεμάχ ια  λευκής οθόνης, άτινα έπιθέτουσιν επί τού  
κυρτώματος τής ρινός'

Εύχόμεθα εις τήν ζητήσασαν τήν συνταγήν ταύτην έντελή θερα
πείαν. Τα ανωτέρω ζητήσατε εις τι φαρμακεΤον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
Παρακαλοΰνται αί έν τα ΐς έπαρχίαις κ. κ. συνδρομήτριαι τού η 

μερολογίου αί μή άποτίσασαι τήν συνδρομήν των ν ’ άπΟστείλωσιν 
αύτήν, δπως έγκαίρως άποσταλή αύταΤς τούτο.

Τό μέτρον τούτο έλήφθη, διότι τό ποσόν έΤναι τόσον εύτελες, ώ
στε δέν άξίζει τον κόπον νά άνοίγωμεν λογαριασμούς καί διορίζω- 
μεν είσπράκτορας διά τοϋτο.

ΧΧ̂  XXX
Παρακαλοΰνται αί απανταχού κ. κ. συνδρομήτριαι της α Εφημε

ρίδα; τώ νΚ υρ ιώ ν ϊ, αί καθυστεροΰσαι τήν συνδρομήν αύτών, νά άπο- 
στείλωσιν αύτήν έντός δέκα πέντε ημερών, άλ^ω; Οιακοπήσεται ή  

αποστολή του φύλλου.
XXX XXX

Αιδασκάλισσα Έ λληνίς πεπειραμένη, έχουσα άρίστας συστάσεις 
η τε ΐ ο ικίαν, έν ή νά διδάσκη καί περιποιείται τάς μαθήτριας ή καί 
μικρούς μαθητάς αύτής άντί τροφής μόνον καί κατο ικ ίας. Ή διεύ- 
θυνσις εις τό γραφεΐόν μας.

XXX XXX

Αιδασκάλισσα Γαλλίς γνωρίζουσα καί τήν ’ Α γγλικήν ζητεί παρα
δόσεις. Ή διεύθυνσις εις τά γραφεΤόν μας.

XXX XXX ΧΧ> X

Ράπτρια πεπειραμένη γνωρίζουσα κα ί κοπτικήν ζητεί νά προο- 
ληιςθή παρά τ ιν ι οικογένεια. Ό α ιλει πλήν τής Ελ.ληνικής καί την  
Γαλλικήν.

πομεϊναντες δέ μόνοι έν τ φ  βίω διεμοιράσθησαν άμοιβαίω ; τήν ά -  
φατον στοργήν, ήν πρός αύτον εΐχον. Ή Σουία μόνη κατείχε θέσιν 
έν τή  καρδίφ άμφοτέρων, ό άγγελος ουτος δστις άπό τής πρώτης ή- 
μέρ ας έτεινε αύτοΐς χεΤρα φ ιλικήν, αρωγόν, προστάτριαν.

Μ ετά τήν κηδείαν τού πατρός αύτώ ν ή Σοφία παρέλαβε μεθ 
έαυτής τήν Αίκακερίναν, ήν ή αγρυπνία καί θλτψις ειχε καταοάλει 
καί ής ή διανοητική κατάστασις παρείχε φόβους. Τήν έπεριποιήθη 
δέ τόσον, ώστε ύπό τά θάλπος τής χριστιανικής καί άΟελφικής αυ 
τής στοργής διελύθη παν νέφος, δπερ έν τω  έγκεφάλω τής πρώτης 
εΐχε σχηματίσει ή όδύνη.

Ό  Μάς καί ή Α ίκατερίνα έθεωροΰντο παρά τε τής Σοφίας καί 
τής μητρός αύτής ώς μελη τής οικογένειας αύτώ ν, η τελευταία  μα  
λ ίσ τα  καί έμεινε διά παντός πλησίο/ αύτώ ν. Ή οικειότης αυτή  
έδωκεν 'ύλην κακολογίας πρός τόν κ. Βλαρύ. Τί εζήτει ο Μάξ έν τις 
οικογένεια έκείνου, οϋ τήν θέσιν κατέλαβε καί έν τ φ  ύπουργείψ. 
Αιατί ή Σοφία έκράτει παρ’ έαυτη τήν αδελφήν, ή '¡να δικαιολογώ  
τήν έν τ φ  οΐκω της παρουσίαν τ°ϋ  άδελφού.

"θπω; λοιπόν ό κ. Θεόδωρος εΐχε προΐδει τά περί συκοφαντιών 
κατά τής νεαράς συζύγου του κεφάλαιον ήοξατο ηδη λαμβάνον
ζωήν καί σώ μα’ με μόνην την διαροραν η ήρω ί; μ α ; ήγνόε*
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έντελώς τά κατά τής ύπολήψεως αύτής διαθρυλούμενα.
’Εάν όμως α'ύτη ήγνόει, ά άγρυπνος αύτής προστάτης κ. Μερε> 

¿γνώριζε καί τό πρόσωπον αύτό έτι, τά έκθετον και ο υ σ φ η μ ι ζ ο ν  τήν 
ύπόληψ ιν τής ανεψιάς του. Έ τεσκέφθη λοιπόν τόν ιατρόν Βλαρύ-, 
πρύς δν άπροκαλύπτως έγνώρ σεν δ τ ι,ε ί μή έ π α ύ ε τ ο ^ κακολόγων αυ
τήν, .ήθελε παρακαλέσει αυτόν νά τ φ  δ ώ σ η  λόγον τή ; α ίσ χ ιά ς  ταυ- 

της διαγωγής του.


