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τ α ο  Τ Ι Ν Ο Ν  Α Ι Ε Ϊ Θ Τ Ν Ο Ν Τ Α Ι  Τ Α Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α
ΤΩΝ. ΘΗΑΕΩΝ “ΣΧΟΛΕΙΑ

| 'Γπά τής διευθυντρίας ήθελέ τις απαντήσει ή υπό τίνος 
διδασκαλίσσης, ή τέλος υπό επόπτου τινός τής δημοσίας έκ- 
παιδεύσεως. Πλάνη ! Τά δημοτικά τών θηλέων μας σχολεία 
διευθύνονται άποκλειστικώς υπό επιτροπής τίνος εκλεγόμε
νη; υπό τού δημοτικού συμβουλίου καί συνισταμένης έκ μελών 
τού σομβουλίου τούτου. Ποια τά αποτελέσματα τής ένεργείας 
τών κατά καιρούς επιτροπών τούτων δύναται νά κρινη πας ό 
τά σχολεία ταύτα επισκεπτόμενος.

Οί Κύριοι ούτοι δυνατόν νά είναι καλοί έμποροι, εξαίρετοι 
δικηγόροι, Τι βιομήχανοι, τέλος αξιόλογοι οίκοκυραίομ ήκιστα 
όμως παιδαγωγικώς κατηρτισμένοι,όπως οίανδήποτε ζπωφελη 
μεταρρύθμισιν έν ταϊς σχολαϊς ταύταις είσαγάγωσι. Δύναν- 
ται βεβαίως νά διακρίνωσι τίς ή εύειδεστέρα μεταξύ τών 
διδασκαλισσών, ούχί όμως καί τίς ή τό καθήκον αυτής 
εύσυνειδητότερον έκ πληρούσα, έξ ού καί πλεΐστα γεννώνται 
παράπονα, άντιζηλίαι καί τέλος άτοπήαατα συνεπαγόμενα 
διά τε τάς μαθήτριας καί ατυχείς διδασκαλίσσας λίαν δυσά
ρεστα αποτελέσματα. "Απασαι αί υπό τών επιτροπών τού
των είσαχθεϊσαι βελτιώσεις συνίστανται είς τήν προσθήκην 
δύο ή τριών γεωγραφικών χαρτών, πινάκων τινών εικονογρα
φημένων πρός διακόσμησιν τών τοίχων, ενώ εν όωματιοις 
στενοΐς καί έν ασφυκτική ατμόσφαιρα συσσωρεύονται εκατον
τάδες όλαι μικρών κορασίων,δηλητηριώδη άναπνεουσαι αερα 
καί δίκην κτηνών έν ταϊς ασφυκτικαις εκειναις τοωγλαις 
διαιτώμεναι.

Φρίκην αληθή ένεποίησεν ήμϊν η καταστασις τής Β . τών

θηλέων δημοτικής σχολής. Κτήριον τ ι εν οικτρά όιατελοϋν 
καταστάσει, άνευ κήπου, άνευ αυλής πλην ρυπαρού . ινός 
προαυλίου, έν ώ έν έπισήμω παρατάξει επεκτεινεται σειρά 
δυσιυδών αποπάτων,ών ο άήρ μολύνει άπάσας τάς κλάσεις καί 
όστις θεωρείται ίσως απαραίτητος όρος παρά τών εφορευτικών 
τούτων επιτροπών διά τήν υγειινήν τών κορασίων. Τόού πώς 
μεριανώσιν αί μεγαλώνυμ.οι έπιτροπαί περι τών δημοτικών μας 
σχολείων, ένοΐς μορφόνονται τού λαού τά τέκνα, όι α η σχολή 
ώφειλε νά ή εντρύφημα άναπληρούν άπάσας τάς στερήσεις καί
κακουχίας είς άς ταύτα ΰπόκεινται. ^

Μήποτε οί Κύριοι ούτοι έσκέφθησαν, οτι πολλαί τιυν Δυ
στυχών τούτων υπάρξεων διέρχονται ολοκληρον τήν ήμ,έραν 
νήστεις ή χορταίνουσι τήν πεινάν των διά ξηρού τεμαχίου 
άρτου καί ότι τοιαύτη διαιτητική δεν όυναται η κατασ.ρε- 
πτικά  διά τήν υγείαν αυτών νά επενεγκη αποτελέσματα . Μη 
Ιζήτησαν νά.μάθυ^σι τό αίτιον δΓ 8 έγγράφονται μέν κατά 
τήν αρχήν τού σχολικού έτους διακόσιαι περίπου μαθητριαι, 

φοιτώσι δέ μόνον εκατόν! Μήποτε εξητασαν κατ*α ποιαν ώρα ο 
τά  είς τήν τύχην των άφιέμενα ταύτα παιδια επανέρχονται 
είς τάς οικίας των καί τ ι συμβαίνει αυταΐς καθ σόον .

Πού αί παιδικαί βιβλιοθήκαι, αιτινες τή πρωτοβουλία 
καί μερίμνη τούτων κατηρτίσθησανκαι τις η χορηγούμενεταις 
άπόροις καί έπιμελέσι μαθητρίαις συνδρομή, οπως άκωλύτως 
τάς σπουδάς αυτών άκολουθώσι ! Πού τά σχολικά ταμεία 
καί τίνες οί επ ί τής ένδυμ.ασίας τών απόρων μεριμνωντες . 
Ιδού ποια τά τών Ιπιτροπωνμκαθήκοντα και 01)'Κ· !-*·εΧΡι 
τούδε παρ’ αυτών έξασκηθέντα.

ΣΥΣΤΗΣΑ ΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ ΕΚ ΓΥΝ ΑΙΚΩΝ
Διατί ή οίκειοποίησις καί εδώ τής θεσεως ταύτης τής απο

κλειστικοί: υπό τήν δικαιοδοσίαν τής γυναικός άναγομένης ! 
Ή  μή έν έκάστω δημοτικής σχολής τμήματι δέν ύπάρχωσι 
Κυρίαι ανεπτυγμένα1, καί μητέρεςσεβασταί οικογενειών, οπως 
άναλάβωσι τήν έποπτείαν τών σχολών τούτων! Τις κάλλιον 
"τής γυναικός έννοει ενστίκτου: τά ; ελλείψει: διδασκομ.ένων
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τε καί διδασκουσών κχί τόν τροπον όι ού θελει επιτευχθή ή 
ποθητή βελτίωσες !

Τα έκπαιδευόμενα έν τα ΐς δημοτικαϊς σχολαΐς κοράσια ά- 
νήκουσιν ώς έπι τό πολύ είς τάς απόρους κοινωνικάς τάζεις, 
αίτινες μέχρι τοϋ 12ου ί  το πολυ τοϋ 13ου έτους άποστελ 
λου

γομάρ, ής τόν έπ ί τνί εκλογή ευχαριστήριον λόγον έδημοσι- 
εύσαμεν εν τ ιν ι τών παρελθόντων ημών φύλλων.

Πώς εργάζονται αί εύγευεΐς έκεΐναι δέσποιναιέν ταΐς λαβυ- 
οινθ.ώδεσιν έκείναις μεγαλοπόλεσι μαρτυροϋσι τα είσαχθέντα 
ΰπ ’ αυτών σχολικά ταμεία, τό είσπραττόμενον τών οποίων

θώσι να έκτελέσωσι τά καθήκοντα 3ι ά κεκληντα ι; Η μή 
οι Κύριοι ούτοι νομίζωσιν, ότι εν τή πανδαημοσυνη των γνω- 
ρίζουσ^ κάλλιον τών γυναικών, πώς πρέπει νά μ,ορφονηται ή 
μικρά τού λαού κόρτ,, ή τ ι; προώρισται νά γίντ, μητηρ φεοουσα 
εύθύνας καί όφείλουσα νά παλαίση εν τώ βκυ αυτής τόν με- 
γαν τής ίδιοσυντηρήσεως αγώνα. Μνι εν ταΐς συχναϊς καί πυ- 
κναϊς έν τοίς παpθεvαγoJγεíoις έπισκέψεσιν αυτών κατήλθον 
ποτε καί μέχρι τού σημείου νά εζετασωσι, τίς ο προορισμος 
τών κορασίων τούτων καί ποία ή καταλληλότερα πρός μορφω- 
σιν δδός. Πού αί πρός τό ύπουργεΐον τής παιδείας εκθέσεις 
αυτών, έν αίς γ ίνετα ι λόγος περί τής γενικής τών σχολών
τούτων μεταρρυθμίσεως ;

Τα ποογοάμματα τών δημοτικών τών θτ,λεων σχολών εί
ναι έντελώς όμοια πρός τά τών άρρένων, εις τρόπον ώστε καί 
ή γυνή καί δ μέλλουν στρατιώτης τής αυτής τυγχάνουσιν άνα- 
πτύξεως. Έλήφθη ποτέ ΰπ’ δψει ότι ή πτωχή τού λαού κόρη 
έχει ανάγκην οικογενειακής πρακτικής μ,άλλον μορφώσεως, 
αφού ή στέρησις μητρός ανεπτυγμένης, έσθ ότε όε καί εις 
έξωτερικάς καθημερινώς άσχολουμένης εργασίας άπορφανόνει 
αυτήν παντος στοιχείου οικογενειακής καί ηθικής διαπλάσεως. 
’Α ντί δέ έπί έτη ολόκληρα νά άσχολήται εις πλεςιμον ένος 
τραπεζομανιϊύλου, ή είς τήν έκμάθησιν μυρίων άχρηστων 
αυτή ποαγμ.άτων, προτιμότερον δεν ήθελ.εν εισθαι νά εδίόα- 
σκον αυτή διά τίνος τρόπου δύναται νά ανάπτυξη υγιώς τάς 
σωαατικάς δυνάμεις σήαερον μέν τών νεωτερων άόελφιυν της, 
έν τώ μέλλοντι 3ε τών τέκνων αυτής , τίν ι τροπω νά ποιή- 
τα ι χρήσιν τής ΰγειούς πνευματικής τροφής, ήν τό σχολεΐον 
παρέχει αύ-ςη πρός μόρφωσιν τής οικογένειας αυτής ; \ 
ώφειλεν ή υγιεινή , καλλαισθητικη κα ί καθάριος τής σχολής 
διακόσμησις νά χρησιμεύη αυτή ώς γνώμων πρός ρυθμισιν τής
οικιακής τοιαύτης

Πού αί περί υγιεινής καί οικιακής φαρμακευτικής γνώσεις
τής πτωχής κόρης,ό'ι’ών δύναται νά προλαμβάνη καί κατανικα 
πάσαν ασθένειαν, έπιτυγχάνουσα πολλάκις 3ιά τής συντόνου 
μερίμνης αυτής τήν θεραπείαν τών οικείων, αφού τά μεσα 
εις έξαιοετικάς μόνον καί λίαν επικινδύνους περιστάσεις επ ι- 
τρέπουσιν αυτή ιατρικήν έπίσκεψιν ; Πού ή υγιής θρησκευτική 
αυτών μόρφωσις, αφού αί πλείσται αυτών μόλις τήν παλαιάν 
διαθήκην έν άκατανοήτω μακροσκελ εΐ λεπτομερεία επρόφθα- 
σαν να διδαχθώσιν ; Τούζων π ά ν τ ω ν  ζ η ν  εΛ.Ιειγεν γ υ ν α ί 
κες μ ό ν ο ν  κ α ί  μητέρες  ά ν ε π ζ υ γ μ έ ν α ι  ά ϋ να ν ζα ε  ν ά  ά ν ζ ι -  
Λη<ρθώσι κ α ί  θεραπεύσωσ ιτ .

Έ ν Ευρώπη οΰ μόνον ΰπάρχουσι καί έν τοίς μικροτέροις 
δήυ.οις έφορευτικαί Κυριών έπιτροπαι, άλλά καί εις τά ανώ
τατα τού κράτους έκπαιδευτικά συμβούλια είσάγονται γ υ 
ναίκες, ώς ή έσχάτως έν Γαλλία  έκλεγεΐσα διά καταπλη 
κτικής πλειονοψηφίας διάσημος παιδαγωγός κ.Παυλίνα Κερ·

θερμών έξασφαλιζόντων τήν υγείαν καί ίκανοποιούντων τήν 
φιλοτιμίαν τών άπορων κορασίων, είς πληρωμήν φύλακος όστις 
συνοδεύει έκείνας, ών οί γονείς έν έργασίαις άπησχολημένοι 

δέν δύνανται νά παραλαμβάνωσιν αΰτάς έκ τού σχολείου.
Αί Κυρίαι αύται καταοτίζουσι πα ιδ ικά; βιβλιοθήκας, σχη_ 

κατίζουσι παιδικά συμ.βούλια, έν οίς αί μαθήτριαι μ,όναι τή 
υποδείξει τών διδασκαλισσών συσκέπτονται περί τών αναγ
καίων μ,έτρων πρός σκοπιμωτέραν αυτών τούτων μορφωσιν, 
διά ψηφοφορίας δε τών μαθητριών αποφασίζει η διδάσκαλος 
περί τής έπενεκτέας έπιπλήξεως ή ποινής εις άτακτούσαν ή 
αμελή μ,αθήτριαν, έφ’ ώ καί συντάσσονται ΰπ ’ αυτών μικραί 
έκθέσεις έν αίς δικαιολογούνται αί άποφάσεις αυτών.

Ούτως ή κόρη εθίζεται έξ απαλών ονύχων είς τήν ορθήν 
καί περιεσκεμμένην έξέτασιν παντός πράγματος, είς άνάλυ- 
σιν ιδεών καί είς μεμελετημένην μετάβασιν άπό τών μερικών 
πρός τά γενικά, καθίσταται ον έχον συνείδησιν εαυτού καί 
τών περί αυτό, αγαπά τό σχολεΐον διότι έν αύτω ευεργε
τε ίτα ι, αναπνέει άέρα καθαρόν, ζή καί δρά ως άνθρωπος και 
οΰγί ώς ετεροκίνητος μ.αχανή, Δ ιατί πάντα ταύτα παρά τή 
πεπολιτισμένη Ευρώπη καί παρά τοίς Σέρβοις, 'Ρωμούνοις,
Βουλγάροις ούχί δε καί παρ’ ήμϊν:

Διότι παρ’ αύτοίς μέν τό γενικόν συμφέρον τίθετα ι ΰπε- 
ράνω τού ιδιωτικού καί κομματικού, παρ’ήμΐν δέ τάνάπαλιν. 
Οί κ. δημοτικοί σύμβουλοι οίκειοποιούνται τήν έν τοίς σχο- 
λείοις θέσιν τών γυναικών, ούχί ΰπό τής έπιθυμίας καί τού 
ζήλου νά έργασθώσιν ΰπέρ τής μορφιόσεοις καί άναπτύξεως 
τών μελλουσών τού λαού μητέρων, άλλά διότι ό λαός ούτος 
διαθέτει ψήφους, κατά τάς παραμονάςδέτών δημ,οτικών έκλο- 
γών διδασκάλισσαι καί μαθήτριαι τίθενται είς ψηφοθηρικήν 
άγραν, ής τά αποτελέσματα έξασφαλίζουσιν αύτοίς τάς δη- 
μοτικάη έδρας, ΰπέρ ών ούτοι τά πάντα θυσιάζουσιν.

Είναι καιρός πλέον, ίνα δήμος τε καί Κυβέρνησις σπουδαίως 
μεριμνήσωσι περί τής γενικής τών δημοτικών τών θηλέων σχο- | 
λώνμεταρρυθμίσεως καί έννοήσωσιν ότι αί έπιζήμιοι αύται 
έπιτροπαι ούδεμίαν έχουσι θέσιν έν τοίς παρθεναγωγείοις τοϋ 
κράτους. Ό  ΰποψήφιος δέ τής μελλούσης δημοτικής εκλογής 
δήααρχος, όστις θέλει συμπεριλάβει έν τώ προγράμματι αύ- 
τοϋ τήν κατάργησιν τών έπιτροπών τούτων καί τήν ΰπό Κυ
ριών άνά τμήματα άντικαταστασιν αυτών θέλει άναμφιβόλω; 
τύχει τής ΰποστηοίξεως πάσης οικογένειας μεριμνώσης ύπέρ 
τής ΰγιούς τής κόρης τοϋ λαού διαπλάσεως.

ΜΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΘΕΙΣΑ
Κάτωθι δημοσιεύομεν τήν βραβευθεΐσαν έν τώ διαγωνισμό 

τής ’Εφημερίδας τών Κυριών μελέτην περί μητρικής ψυχής ένή 
-όσης έπ ιτυχ ιας ή ΰπό τά ψευδώνυμον Ή ώ  περιγράφει 

-ήνμητρικήν ψυχήν κατακλύζοντα θεία αισθήματα,άπό τής
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στιγμής καθ’ ήν ή μήτηρ αισθάνεται ζών έν αυτή καί δΓ α υ 
τής τό ον εκείνο, όπερ μετ’ οϋ πολύ θά ποοταγορεύση αύτήν 
διά τοϋ γλυκέος τής μητρός ονόματος. Τοιούτου είδους πρω
τότυπα καί άσυνήθη έργα θέλουσι πάντοτε τύχεε τής έπιδο- 
κιμασίας ημών, συγχαίρομεν δέ άπό καρδίας τήν ψυχολογικήν 
ταύτην μελέτην έπεξεργασθεϊσαν έλλόγιμον δεσποινίδα, ής 
πάν έργον μετ’ εύχαριστήσεως θέλει κκταχωρίζεσθαι έν ταϊς 
στήλαις τής Έφημερίδος τών Κυριών.

ΙΣ Τ Ο ΡΙΑ  Μ Η ΤΡΙΚ Η Σ Ψ ΥΧΗ Σ
Σύννους, μελαγχολική καί έν άγία έκστάσει, μέ βλέμμα 

ότέ μέν άκτινοβολούν, ότέ δέ δακρύβεκτον νεαρά γυνή άνα- 
παύεται έπ ί κλίνης λευκής, ής οί έκ πολυτίμων τριχάτέτων 
διάκοσμοι άπετέλουν αίθέριον διαφανές νέφος, έν ώ έν καλλι
τεχνική γραφικότητι διεγράφετο ή άγγελική αυτής καλλονή. 
'Ο ΰπό τού ώραίου τούτου τής άνοίξεως ήλίου φωτιζόμενος 
θάλαμος ώμοίαζε καλλιτεχνικώτατα διεσκευασμένην έοω- 
τικήν φωλεάν* όπου δήποτε καί άν εστρεφέ τις τό βλέμμα 
συνήντα καί άντικείμενον άξιον θαυμασμού· δικαίως δέ ήθελέ 
τις έκλάβει αυτό ώς καλλιτεχνικόν ενδιαίτημα, τοιαύτη 
ΰπήρχεν έκεί συσσώρευσις ώραιοτάτων εικόνων τών διάσημο- 
τέρων τής οικουμένης ζωγράφων.

Α ί εικόνες αύται παρίστων τούς μεγαλητέρους καί διαση- 
μοτέρους βασιλείς, μεγιστάνας, ήροιας, τέλος άπασαν τήν τών 
ισχυρών επισημοτήτων πλειάδα. Ή  νεαρά γυνή ποοσηλωμέ- 
νον έχουσα έν τώ βάθει τή ; παστάδος τό βλέμμα, μέ ύφος 
περίφροντι προσείλκυεν ιδιαζόντως τήν έπ ί τοϋ σημείου τής 
προσηλώσεως αυτής προσοχήν. Αίφνης φωνή άσθενής ώς έλα- 

’ φρά πνοή ανέμου, ώς μυστηριοίδης τής σιγής ηχώ, φωνή τέ
λος μικρού χερουβείμ άντήχησεν είς τό βάθος τής άφροπλέ 
κτου παστάδος, καί ή μήτηρ ώσεί ή φωνή έκείνη άνέτρεπεν 
απαντας τούς φυσικούς νόμους, ώσεί έξ αυτής τό πάν έλάμ- 
βανεν άρχήν καί τέλος, ώσεί έν αυτή 6 Όρφεύς έτόνιζε τήν 
λύραν του καί ή μελαγχολική Φιλομήλα τό άσμά της, ή μή
τηρ έν άπεριγράπτω ηδονή, θυμηδία καί ΰπερηφανεία προέ- 
τεινε τάς λεύκάς καί ώραίας χεΐρας της, ϊνα έκ τοϋ βάθους 
τής παστάδος άνελκύση μικρόν καί τρυφερόν λευκόν βρέφος, 
ού απόπειρα μειδιάματος έσχημάτιζε τά μικρά έκεϊνα καί 
θελκτικά λακκάκια, ά τόσον εύφυώς άπεκάλεσαν έρωτικάς φω- 
λεάς καί άτινα  έπί τών στρογγύλοιν καί άφροπλάσάων τού 
μικρού αγγέλου παρειών, ήσαν πηγαί άνεξάντλητοι νέκτα- 
ρος, έν ω τά άκόρεστα τής μητρός χείλη ήντλουν άφατον καί 
μεθυστικήν ηδονήν,

ΎΗτο μήτηρ νέα μόλις δέκα οκτώ άριθμοΰσα άνοίξεις ! ! 
Ή το  μήτηρ έξ εκείνων, ών ό άληθής καί τρισευδαίμων βίος 
“ρχεται, άφ’ ής στιγμής έν τοίς σπλάγχνοις αΰτών αίσθαν 
θώσι τόν πρώτον παλμόν τής νέας αύτών ζωής . . . .

Δέκα έχουσι παρέλθει μήνες, άφότου ήνεαρά γυνή ή πρώην 
ζωηρά, άφροντις καί λάλος, ήσθάνθη έν έαυτή παράδοξον καί 
πρωτοφανή συγκίνησιν : ήτο ή πρώτη τοϋ τέκνου της πνοή.
Η γυνή μετεβλήθη είς μητέρα. Μία άπό τής στιγμής έκεί- 
νγι? απησχόλει τόν νοϋν της ιδέα : το τέκνον της* τό προσφι
λές εκείνο μικρόν ον, ή ψυχή τής ψυχής της, ή σάρξ τής σαο- 
*ός της! -ό αισθάνεται, τό βλέπει· ώ ναί ! ιδού αυτό μικοόν,

τόσω μικρόν, ώστε φοβείται νά τό έγγίσντ πρέπει ούχ’ ήττον 
νά μεριμνήση άπό σήμ,ερον, όπως ή προσφιλής αύτη ύπαρξις 
άναπτυχθή όσον ένεστι ώραιοτέρα καί τελειότερα.

’ Ιδέα άλλόκοτος τήν κυριεύει. Τό τέκνον της θά δμοιάζή 
τά πρόσωπα έκείνα, άτινα αΰτη θά βλέπη κατά τήν εγκυμο
σύνην της. θ ά  διακοσμήση λοιπόν τό ΰπνοδωμάτιόν της 
δΓ όλων τών αριστουργημάτων, άτινα ή φαντασία τών διαση- 
μοτέρων ζωγράφων συνέλαβε καί ο χρωστήρ αύτών άπεικό- 
νισε. θ ά  έχη έκάστοτε τό βλέμμα πρός τάς τελειότητας ταύ- 
τας προσηλωμένον, όπως ή καλλονή καί χάρις τούτων άποτυ- 
πουμένη έπί τών σπλάγχνων της συντελέση είς τήν ιδανικήν 
έκείνην καλλονήν, ·?,ν διά τόν υιόν της ονειροπωλεΐ. Ό  \>ίάς 
τ η ς  ! ! τό γλυκύ τούτο ον, ή μελωδική αύτη λέξις ! ’Ιδού 
αύτός μικρός, μικρός μέ τό λευκόντριχαπτοφόρον ένδυμά του! 
αί νύμ.φαι καί αί μ,οϋσαι άπό κοινού παρασταθεϊσαι είς τήν 
γέννησίν του άφθονα καί πλούσια συνήνεγκον αύτω δώρα. 
Έ χ ε ι βοστρύχου; ξανθούς ώς ή χρυσίζουσα τών σταχύων 
κόμη. Έ χ ε ι τό μέτωπον εύρύ καί προεςέχον· σημεΐον άλάν- 
θαστον μεγαλοφυΐας. Έ χ ε ι τό βλέμμα ά έτε ιο ν  νου.ίζεις ότι 
θέλει άλλου; κόσμους ζητήσει, όπως κατακτήση αύτούς* έχει 
τούς μϋς ισχυρούς καί τό μειδίαμα πλήρες αγάπης. Καί τήν 
άγάπην του δλην διά τήν μητέρα καί μόνην φυλάττει. θ ά  
ονομάση αύτόν Ήοακλέα· άλλ’ οχι, ό Ηρακλής φρικτόν έσχε 
τό τέλος· ό υιός της έσται ισχυρότερος, τελειότερος εκείνου. 
’Αλέξανδρον. νΟχι ο υιός της άνώτεοα καί τούτου θά ποάξη· 
δ νικητής τής Άσίας σκληρός καί θηριώδης ΰπήρξε πολλά
κις. Καί οϋτω διά τών πτερωτών τού Πηγάσου τής φαντα
σίας ίππων άνέρχεται ή μέλλουσα μήτηρ, ή πλάττουσα νέας 
σφαίρας έφ’ ών δ υιός αύτή-ς θέλει κυριαρχήσει . . . .

Σήμερον τά άγγελόμορφον μικρόν έν τή αγκάλη σφίγγουσα, 
μετ’ άνεκφράστου στοργής πρός αύτό μειδιώσα άναπο'λεΐ τά 
πρό ενός έτους όνειρά της. Τό μικρόν έγεννήθη· ιδού αύτό τοι- 
οϋτον, οίον τό είχεν ονειροπολήσει.

Δ ιατί τάχα δέν ήθελον πραγμ.ατοποιηθή τά περί αύτοϋ εύ- 
τυχή όνειρά της, αί γλυκεία ι έκεΐναι σκέψεις της ; Μή δ 
θεός έν τή άπείοω αύτοϋ άγαθότητι βαυκαλίζη μόνον διά 
τών γλυκειών τούτων ονειροπολήσεων τήν καρδίαν τής νεαράς 
μητρός, έπιφέρων ούτως λήθην τών πόνων, πικριών καί αγω
νιών τή ; μητρότητας ! Τί θά έμ,ποδίση τόν μικρόν υιόν της 
νά καταστή ό εύτυχέστερος τών θνητών; ιιή αύτη δέν θά εί
ναι πάντοτε παρ’ αύτώ, όπως άποσπα τά ; άκάνθας καί τούς 
τριβόλους τούς άναφυομένου; πρό τών ποδών του· αή αύτη 
δέν θά σπείρή διά ρόδων καί ίων τήν όδόν, ήν ούτος οφείλει 
νά διέλθη, όπως έξασφαλίση τήν δΓ εαυτόν εύδαιρίονίκν. Μέ 
βλέμμα άπληστον εξετάζει έν τή άπεράντω τοϋ όριζοντο; 
τής ζωής κοιλάδι, ίνα άνακαλύψη τήν άσφαλεστέραν ατρα
πόν, δΓ ής τό τέκνον αύτής εύθύ πρός τήν εύδαιμονίαν θέλει 
βαδίσει. *

Πανταχοϋ καί ΰπό παντοίας μορφάς διαβλέπει τήν ευδαι
μονίαν τα ύτη ν  εδώ μέν υπομειδιά αύτή τό μεγαλοπρεπές 
τής δόξης φάσμα, προσφέρον αύτή κύπελλον πλ,ήρε; μεθυ
στικού νέκταρος. Τίς οίδεν έάν δ υιός αύτής δέν προαχθή 
είς στρατάρχην κατακτήσει δέ καί τό σκήπτρον όπερ τόσοι 
ήοωες έν ταΐς μάχαι; απέκτησαν. Καί ιδού αίφνης μα-
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κοόθεν, περθεν τού σαπφειροχοοαυ ουρανού, §ν ό ιάτή ; φαν
τασίας αύτής δ ιασχίζει, εμφανίζεται αύτή γυνή μαγευτικού 
κάλλους, ακολουθούμενη υπό λευκού <ός την αθωότητα α
μνού καί υπό του ισχυρού των θηρίων βασιλεως, ωραιότατου 
καί μεγαλοπρεπεστάτου λέοντος. Τό βλέμ-μ.α της θείας ταύ- 
<7γ5> νυναιχό^ τό εν ταυτφ γλυχι* χ&ι αυοτνιρον |Λχγευει 
χ,αΐ οαντινεύει τνιν εϋτυ^ ί ρυτερα. 1ΙεριβεολΎΐ|χενγι πο7νύτι*/.ον 
πορφύραν, φέρουσχ έν τη, μια των χειρών διάδημα άδαμαν- 
τοκόλλητον, έν δέ τη έτέρα σκήπτρον πλησιάζει πρός τό τε- 
κνον αύτής. Μέ οφθαλμούς ημίκλειστους έξ ηδονής στρέφει 
ή μητηο τό βλέμμα ττρός την μικράν προσφιλή κεφαλήν τό 
διάδημα δπερ λάμπει έν -.αί; χ̂ ερσί της θεάς φαίνεται προω- 
ρισμένον διά τό λευκόκρινον τούτου μετωπον.

Ά λ λ ’ ή μητηρ σκέπτετα ι, οτι τά διαδήματα έχουσιν άκάν- 
θας, ότι ή εΰτυ/ία τού τέκνου της δεν εξασφαλίζεται ουτω. 
Τό θειον της μεγαλοφυίας πτηνόν περιϊπτάμενον κύκλω αύ
τή ς, μικοάν στέοανον έκ δάφνης έπί του ράμφους φέρον, αφαι- 
ρεϊ άπο της μητρός πάσαν προς κτήσιν τού αδαμαντοκολλη- 
του διαδήματος επιθυμίαν. Ναι ο υιός της θα διαφίλονικηση 
τά  πρωτεία καί πρός τό αθανατον τού Σωκρατους πνεύμα, 
καί ποός την δαιμ.όνιον τούίΐλατωνος και Αριστοτελους με- 
γ α λ ο φ υ ία ν .........................................................................................

Είκοσι πέντε παρήλθον ετη καί εσπέραν τινά τού Δεκεμ
βρίου μηνός γυνή ώριμ-ος την ηλικίαν μ,ε βλέμμα γλυκυ καί 
προσηνές, μέ έκφρασιν μ .ε  λαγχολικήν, άλλ ' ήρεμ.ον κάθηται έν 
τω μ.έσω νέου άνδοός και νεαράς γυναικός.

Το πύρ σπινθηρίζει έν τη θερμάστρα δ'ιχχέον τό ζωογόνον 
θάλπος του άνά την κομψήν αίθουσαν. Η μητηρ δ ιηγείτα ι τήν 
ίστοοίχν τής μητρικής ψυχής της πρός μ.ελλουσαν νεαν μητέρα, 
άπο τίνος χρόνοι* διά των δεσμών τού γαικου ενωθεισαν μ.ετα 
τού υιού της, ό.στις έγεινε καλός υιός καί καλός πολίτης χω 
ρίς φεύ! νά άποκτήση ούτε σκήπτρον, άλλ’ ουτε δαφνηφορους 
στεφάνους. ( Η ω ) .  Μ α ρ ί α  Ι ω α ν ι κ ι λ ο ϊ

Π Ρ Ε Π Ε Ι  ΤΗ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ι Η  Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η  Η  ΟΥ ;
Τακτική τής κ’Εφημερίδος των Κυριών» άναγνώστρια 

ακολουθώ μετά μεγίστου ένδιαφέροντος τά τήν γυναίκα άφο- 
ρώντα αυτής άρθρα· καθό τά έγκριτον τούτο φύλλον έν πολ
λο ί; αυτού άρθροις πραγμ-ατευομ.ενον περι γυναικός έμφαίνει, 
ού μόνον πολυμάθειαν καί πείραν άρκούσαν, άλλ ' ώς συνδέον 
το διδακτικό" μετά τού τερπνού καθίσταται ανάγνωσμα λυ- 
σιτελέστατον. Μετ’ ?<ίιαζούτΥιζορ.ω$ τ'κρατηρτιτιχ.όττιτος άνε- 
γνων τό εν τω υπ* άριθ. 30 φύλλω^άναφυέν ζητηρχ, τό άιρο- 
ρών τήν εύρυτέραν πνευματικήν άνάπτυξιν τής γυναικός, δυ- 
ναριέντις Σ>ψτι*λοτέρας εχ τχΛ^ε-χτεωζ, αφονί χαι αυττι κεχτ/ιται 
τά αυτά του άν^ρός ττροσόντ* και αν$ενος τουτου υττολειπο- 
μένης. Φέρει δέ τά άρθρον ώς παράδειγμα πολλάς ξένων κρα
τών γυναίκας, αίτινες έξισώθησαν τω άνδρί άναδεχθεισαι 
λίαν ύψηλά έν τή κοινωνία καθήκοντα.

Εί καί κατά τούτο ούδενί κα τ’ ουδεν επιτρέπεται να άμ- 
φιβάλλη, ούχ* ήττον θά έπιτρέψη, έλπ ίζω , ή διεύθυνσις πρός 
μίαν σ υ ν δ ρ ο μ ή  το ιάν της, ήτις τήν μικραν αυτής πείραν ώς 
γνώμονα χοωμένη τολμά νά ένδιατρίψη διά των άσθενών δυ-

νάμ,εών της έπί τού τόσω σπουδαίου άμα καί άκανθώδους 
τούτου ζητήματος ((Πρέπει τη γυναικί ή επιστήμη, ή ού ;»  
ώς έν έπικεφαλίδι έπέγραψα.

Καί πρωτίστως δέν παραδεχόμεθα ότι ή άπόρριψις τής αί» 
τήσεως, ώς Φοιτήτριας έν τω Πανεπιστημείω, τής ευφυούς 
καί δρώσ/ς πρός εύρυτέραν παιδείαν 'Αρσακειάδας, προήλθεν 
έκ τού ότι τά Άρσάκειον δέν είναι άνεγνωρισμένον ώς τέλειον 
Γυμ,νάσιον, ή τό θρυλλούμ,ενον ότι ή καθημερινή συναναστροφή 
των νεανίδων μετά νέων φοιτητών θά φέρη έκλυσιν ηθών. 
"Οσον αφορά τούτο, ύπεραρκοϋσαν έδωκεν ήμΐν ικανοποίησιν 
ή έγκαιρος καί ανδρική όντως διαμ,αρτύρησις τών φοιτητών 
μας, ή τεκμηοιούσα ού μόνον τά εύγενή καί σώφρονα αισθή
ματα, ύφ’ ών οί πλειους τούτων έμφορούνται, άλλά καί τήν 
άκραν αυτών όοθοφροσύνην έμφαίνουσα. Διό καί πάνυ δικαίως 
έπεκροτήσαμεν έπ ί τη περισπουδάστω έκείνη διαμαρτυρήσει. 
Αφήσωμ,εν λοιπόν τούς κυρίως ύποκινήσανιας τόν κύριον 
Πρύτανιν πρός άπόρριψιν λόγους, καί έξετάσωμεν οσον ένεστι 
συντόμ,ως, τό μ,άλλον ημάς ένδιαφέρον.

’Αγνοώ, αν ή σύνταξις ή συνηγορούσα τόσω θερμ.ώς υπέρ 
τής εύρυτέρας τής γυναικός έκπαιδεύσεως, εσχεν ύπ ’ όψει πά
σας τάς τάξεις τής κοινωνίας, πρός άς αυτή ανήκει· όιότι, 
ώς δέν λανθάνει ούδένα, έκάστη τούτων εχει καί ίδιας εν τε 
τή κοινωνία καί τή οικογένεια υποχρεώσεις. Συνηγορούσα δέ 
ούτω θερμώς ύπέο ταύτης σύ" τοϊς άλλοις προστίθησι πεποι- 
θότως, ότι ή γυνή καταναλίσκουσα δύο μ,όνον ώραςκαί κατα- 
γινομ.ένη εις τά τού οίκου αύτής, τάς έπιλοίπους ώρας δύνα- 
τα ι νά δ ιαθέτη έκτάς τού οίκου, έκπαιδευομένη ή καί έξα 
σκούσα έπικεοδώς έπιστήμην τινά , η τέχνην κλ. Δύο μόνον 
ώρας ! Πλάνη ! τούτο δύναται νά είπη ή μικράν μόνον πεί
ραν έχουσα γυνή* έκτάς αν ύπονοή τήν έκπαιδευθησομένην 
άνήκουσαν εις τήν τάξιν έκείνων, α ΐτινες ουδέ άκροις δακτύ- 
λοις θίγουσί τ ι έν τή οικία. ’Ακολούθως ή σύνταξις δικαιο
λογεί πως τάο έν ακούσια δήθεν αργία διατελούσας γυναί
κας· έπειδή, λέγε ι, αί παντοειδείς έφευρέσεις καί μηχανικαί 
άνακαλύψεις έπέφεραν τοσαύτας καί τοιαυτας εύκολίας είς 
τήν οικιακήν λειτουργίαν, αύται μή Ιχουσαι αποχρώσαν ένα- 
σχόλησιν άναγκάζονται νά έξεοχωνται καθ’ εκάστην, έπισκε- 
πτόμεναι άλλήλας, ή μιάρολογούσαι ή καί περιδιαβάζουσαι 
άσκόπως, έφ’ 0 καί παρά τών άνδρών κατηγορούνται. ’Ενώ, 
επ ιλέγει, αν καί αί γυναίκες έξήσκουν έπιστήμην τινά έκτός 
οτι θά άπηλλάσσοντο τής κατεχούσης αύτάς άνίας, αλλά 
καί έπίκουροι τών συζύγων των θα ηρχοντο, δαπανώσαι εις 
τάς τής οικογένειας άνάγκας,τού άνδοός μόνουμήέπαρκούντος, 
ώς έκ τού είσαχθέντος πολιτισμού. Ου μην, αλλα και σωτει— 
ραι τής τού οίκου τιμής αυτών θά ελογιζοντο, ως προλαμ- 
βάνουσαι τήν τρίτου προσώπου, κατ’ ευφημισμόν φίλου, συμ
μετοχήν τών συζυγικών καθηκόντων.

'Υποτεθείσθω λοιπόν ότι ή εξασκούσα γυνη επιστήμην 
τινά , τήν ιατρικήν, λ. χ . ή τήν νομικήν η και τ ι αλλο 
έπικερδές έργον, συντελεί άκρως είς τήν πρόληψιν όλων εκεί
νων τών ώς έκ τής άνεπαρκείας, άναποφεύκτων δυσάρεστων 
έπακολουθημάτων, δέν νομίζετε έπίσης ολέθριον, αν αφ ενοί 
άποκτήση μεν ή οικογένεια έν αφθονία τό εύ ζην ύλικώς, ε- 
πέλθη δέ οικιακή άποσύνθεσις, ώς έκ τών συνεχών άπουσιών 
έκ τής οικίας τής συζύγου ; Δ ιότι τις κατά τάς συχνάς κα^
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μακράς ίσως απουσίας —  τούτο θα έξαρτάται άπό τό 
είδος τής έπιστήμης άν θα έξασκή,— τίς λέγω  θά έπιβλέπη 
συνετώτερον εις τά τού οίκου της, ή τίς θά έπαγρυπνή μέ 
τήν αύτή,ν μητρικήν στοργήν έπί τών τέκνων της ; Βεβαίως 
les Gouvernantes, ή αί ΰπηρέτριαι είς τών οπαίων τό έλεος 
θά τύχωσι τά δύσμοιρα έκεϊνα πλάσμ.ατα. Ιδού λοιπόν κέρδη 
άφ’ ενός, ζημίαι έξ άλλου. 'Ημείς όμως νομίζομεν ότι, άν 
καί τό χρηματίκώς συνεισφέρει·/ τής γυναικός είναι πολλού 
λόγου άξιον, ούχ ήττον ύπάρχουσι τόσα άλλα μέσα διά τήν 
σώφρονα γυναίκα, ώστε καί έν ελλείψει χρηματικής αρωγής 
νά δύνηται νά συνεισφέρη, οΰχί ποοσθέτουσα χρήμα, άλλ ’ 
άφαιρούσα έκ τών πολυειδών καί μ,αταίων πολλάκις δαπανών 
της τά περιττά : καί δέν θά έχη μέν ίσως αφθονίαν όλων 
εκείνων τών μέσων πρός πλήρωσιν τών άπαιτήσεων τού πολι
τισμού, θά εχη ομωςτήν καλλιτέοαν συναίσθησιν,οτι έκ πληροί 
τό ίεοώτεοον τών καθηκόντων συντελούσα είς τήν ηθικήν ευη
μερίαν τού οίκου της.

Διά τούς προεκτεθέντας λοιπόν λόγους νομ.ίζομεν λυσιτε- 
λέστεοΟν, αί νεάνιδες νά δίδωνται μάλλον είς έργα θετικώ- 
τεοα παραγωγά μέν κέρδους, ή έκτέλεσις όμως τών όποίιον νά 
γίνητα ι κα τ ’ οίκον· ϊνα ουτω δύνηται, ώς καλή δέσποινα, να 
έπιβλέπη καί τούτον ; τήν δέ ιατρικήν καί νομικήν άς άφή- 
σωμεν είς τούς άνδοας, τών οποίων ο προορισμός είναι άλλος 
τού τής γυναικός· άλλως τε καί αυτοί οί άνδρες κατανοήσαν- 
τες τήν έκ τής πληθύος τών λειτουογών έκάσ-η: τών έπι- 
στημών τούτων ήρχισαν νά παραιτώνται καί νά δίδο/νται είς 
ποακτικωτέρας έπιστήμας. Κηρύττομεν πανδήμιος τό φιλο
πρόοδον ήαών και έπικροτούμεν τά μάλιστα τήν όργώσαν 

. πρός υψηλότερα στρώματα γνώσεων φύσιν τών νεανίδων μας, 
άλλ’ όταν αύται έκ μόνου τού πρός τάς έπιστήμας έρωτος 
καί ούχί βιοποριστικού συμφέροντος, θέλουσι νά υιυηθώσι τά 
μυστήοια έκάστης τών θεαινών τούτων.

Δικαίως Φοβούμεθα μή έλεγχθώμ.εν ιός απηρχαιωμένων 
ηθών λάτρεις· διαμαρτυρόμεθα ! ουδόλως ορεγόμεθα τήν 
ζωήν τών κατά τούς πατριαρχικούς χρόνους ζωσών νεανίδων, 
αΐτινες καίτοι πλουσιώταται, μόναι των εβοσκον τά ποί
μνιά των · ουδέ τήν εποχήν, καθ’ ήν ή βασίλισσα τής Ίθά - 

X κης Πηνελόπη, νήθουσα μετά τών θεραπαινίδων της προητοί- 
μαζε τά υφάσματα τού οίκου της, καί ή βασιλόπαις Ναυσι- 
κάα περικυκλουμένη ύπο τών ομηλίκων της, έπετηρει' σάς θε- 
ραπαίνας αύτής πλυνούσας είς τόν ποταμόν τά ένδύμ.ατά τοιν, 
άλλ’ ουδέ καί αυτών ετι τών συγχρόνων μας, άφού δά σήυ.ε- 

I  ρον ί  άτμός καί τά διάφορα μηχανήματα άπήλλαξαν ήμάς κό
πων οχληρών καί έργων βαναύσων. ΓΙλήν διά τών συνεσταλ
μένων παρατηρήσεών μ,ας ήθελήσαμεν νά ύποδείξωμεν, ότι 
άν γενικευθή, δπερ πολύ δυνατό", ή άνωτέρα έκπαιδευτική 
άνάπτυξις τού γυναικείου φύλου φοβούμ.εθα, ότι δέν θά εχη 
ευχάριστα τά άποτελέσματα· παράδειγμα ικανόν έστω τό 
Άρσάκειον, το οποίον κατ’ έτος κατακλύζει τήν κοινωνίαν 

^ϊδιδασκαλισσών πολλάκις μ,ενουσών δυστυχώς άνευ έογασίας. 
Ά ίή ν η σ ι τή  9 η  86ρίου 1887  ΠλΡΑΣΚΕΪΗ Δ . Π εΡΑΚΗ.

Μετ’ εύχαριστήσεως άπιδεχόμεναι οϊαν δήποτε λο- 
: γικήν συζήτησιν έπί θέματος μενίστης σπουδαιότητος, διά τόν 

βιον τής Έλληνίδος, δημοσιείομεν τήν άνωθι διατριβήν. *Αντί

άλλης άπαντήσεοις. παραπέμπομεν τήν άξιότιμον διατρι- 
βογράφον είς τά υπ ’ άριθμ. 31 ,32  καί 33 άρθρα ημών. 
έν οίς έν εκτάσει άναπτύσσονται οί λόγοι οί έπιβάλλοντες 
τή γυναικί τήν έκμάθησιν έπιστήμης, τέχνης ή οίου δήποτε 
άρμόζοντος τή φύσει αύτής βιοποριστικού επαγγέλματος.

πλήρη πεποίθησιν ότι ή Έ λληνις ούδέποτε θά 
εγκατάλειψη τόν οικον αύτής άνευ άνάνκης έπειγούσης, όπως 
έξασκήση οϊαν δήποτε έπιστήμ.ην ή έπάγγελμα. Ά πόδειξις 
τής άληθείας ταύτης έστωσαν αί πολυπληθείς πτυχιοΰχοι κό
ρα ι, ών μικρά μόνον μεοίς είς άπορον άνήκουσα τάξιν  επιδίδε
τα ι είς έξάσκησιν τού έπαγγέλμαιος αύτής άλλως τε καί ό- 
σαι εκ τών Έλληνίδων μένουσιν άγαμοι δύνανται νά έργα- 
σθώσιν άνευ τής ελάχιστης οικιακής βλάβης διάγουσαι ούτω 
βιον σκοπιμώτερον, πρακτικώτερον καί άνετώτερον τού νυν.

ΚΑΑΑΙΤΕΧΝΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
'Ωραιοσάτας διήλθομεν τήν παρελθούσαν Τρίτην στιγμάς 

παρά τή καλλιτεχνιδ ι ενταύθα οικογένεια ΙΙροσαλέντη.
Το Καλλιτεχνικό/ τού κ. Προσαλέντη έογαστήριον σύν τή 

πληθύϊ τών ωραιοτάτων εικόνων, άς έσχομεν τήν εύκαιρίαν 
νά θαυμ,ασωμ,εν και εν αίς ή τών χρωμάτων καί γραμμ,ών ε
πιτυχής άπεικόνισις εξικνείτα ι μέχρι τού τελείου, αριθμεί 
και ετερον κοσμον πολλώ υπερτεοον απάντων τών αριστουρ
γημάτων. άτινα ή γόνιμος αύτού φαντασία συλλαμβάνει καί 
η δεςια. χειρ απεικονίζει. Καί όντως τ ί πολυτιμότερον διά 
τόν ευτυχή πατέρα,τών όύο νεαρών καλλιτεχνίδων θυγατέρων 
αυτού, ων η καλλιτεχνική ιδιοφυία λαμ,πρας περί τού μέλ
λοντος αύτών πασέχει ελπίδας.

"Εχουσι τμήμα ιδιαίτερον αι νεαραί καλλιτέχνιδες, έν ώ 
εργαζομεναι μ.εταδιόουσιν εκ τής ιδίας ζωής καί ψυχής ζωήν 
εις τό νεκρόν και αψυχ^ον ύφασυ.α. Έθαυμ.άσαμεν ελαιογραφίαν 
τινά τής δεσποινίδα; Ό λγας Προσαλέντη ληφθείβαν έκ τού 
φυσικού καί παριστώσαν γραίαν χωρικήν έπα ίτιδα  τόσον φυ- 
σικώ; γραφεΐσαν, ώστε προσδοκά τις νά ίδη αυτήν κινουμένην 
ή άκούση ομιλούσαν. Είδομεν έπίσν,ς £ τέραν έπιτυχ εστάτην 
εικόνα τού κ. Κοκκιδου, γρα©είσαν υπό τής νεο/τέρας τών 
άδεΧ,φών δεσποινίδας Ε λένη : Προσαλέντη μετά πολλής τής 
τέχνης καί ακρίβειας· πάσαι δέ αί συνθέσεις αύτών φέρουσι 
τήν σφραγίδα ισχυρών προσωπικοτήτων, πρός^άς ό χρόνος καί 
ή πείρα επιφυλάσσει θέσιν έν τή ' χορεία τών διαπρεπών τής 
ο/ραίας ταύτης τέχνης εργατών.

Ά λ λ  επεφυλασσεγο ημίν χ.αι άλλη έκπληξις· αι δεσποι
νίδες Προσαλέντη είνε εντελείς καλλιτέχνιδες. Τη·̂  δεινότητα 
αυτών περί τό κυμ.βαλίζειν έκρινα μεν έξ ώραιυτάτου καί δυ- 
σκολωτάτου τεμαχίου (»  quatre-!n a iíJS ) τής 'ϊ'π ινοβά τε-  
5 ο ς ,  ^;Onnambula όπερ μετά πολλού πάθους καί αίσθηματι- 
κότητος έςετελεσαν. Μόνος ό διερχόμ.ενος στιγμάς τινας παρά 
τή καλλιτεχνιδ ι ταύτη οίκογενε ία θέλει πεισθή ότι, ούτε 
πλούτος, ούτε μέγα όνομα, ούσέ τ ι άλλ.ο δύναται νά κοσμήση 
μ.ίαν νεάνιδα, όσον ό άγιος ποός τήν'καλλιτεχνίαν ερινς ό διά 
θείου κυσμου καί ιδεωδών θησαυρών περιβάλλων τήν παρθε- 
νικήν αθωότητα αύτής.
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ΙΣΤΟΡΙΑ Τ Ο Υ  Δ ΑΚΤΥΛΙΟ Υ
(Έκ τού Γερμανικού).

Ουδόλως είναι κομψόν, οΰδ’ έμφοιίνει λεπτήν αί'σθησιν 
τού καλού τά κοσμεϊν τάς χεΐοχς διά πολλών δακτυλίων 
συγχρόνως, διότι, ούτω, τής μέν άκομψου χειράς καθίστατα1 
καταφανεστέρα ή άσχημία, τής δέ ωραίας έλαττούται τό 
θέλγητρον, επειδή τό πλήθος τών στιλβόντων καί άστραπτόν- 
των κοσμημάτων άποτρέπει τήν προσοχήν από του σχήματος 
καί τού χρώματος αυτής.

Ή  άληθής φιλοκαλία υπαγορεύει καί υπαγόρευσε καθ’ ό
λους τούς αιώνας την μετρίαν χοήσιν παντός κοσμήματος.

‘Ο δακτύλιος ήν έν χρήσει από τών άοχαιοτάτων χρόνων, 
ώς ή ιστορία του πολιτισμού μαρτυρεί. Οί Α ιγύπτιο ι έφερον 
ήδη αυτόν ώς κόσμημα υπό ποικίλας μορφάς, εόρέθησαν μά
λιστα μούμιαι έχουσαι τούς δακτύλους κατάφορτους έκ δα
κτυλίων. Παράδοξος, όντως, φαίνεται ή τοιαύτη κατάχρησις 
παοά λαώ, ού ή υψηλή καί λεπτή μόρφωσις έξεδηλούτο έν τώ 
κ ο ινω ν ικ ώ  βίω, καθ’ όλας τάς φάσεις αύτού, ώς συνέβαινε 
παρά τοϊς άρχαίοις Α ΐγυπτίο ις, πλήν, πιθανώς, ήτο απόρροια 
άπειροκάλου ματαιότατος κομψευομένων, οίοι άπαντώσι κατά 
πάσας τάς περιόδους τού πολιτισμού.

Το φαινόμενου τούτο παρατηρεΐται καί έν Ι τα λ ία .
Οί Έτρούσκοι π . χ . άνδρες τε καί γυναίκες έκόσμουν μέ- 

χριςυπερβολής έαυτούς διά χρυσών κοσμημάτων, άτινα , αλη
θώς,ήσαν λεπτά  καίάριστα δείγματα τής χρυσοχοϊκής τέχνης.

Οί δε 'Ρωμαίοι κα τ ’ άρχάς μέν έφερον απλούς δακτυλίου; 
σιδηοούς, χάλκινους η χρυσούς,έτι δέ τόν ιππικόν δακτύλιον 
καί έτεοόν τ ι είδος δακτυλίων έξ ορειχάλκου, οϊτινες μετά 
τού ιδιάζοντας αύτοϊς στροφείου έχρησίμευον συγχρόνως άντί 
κλειδιού. Ά λ λ ’ έπί τών χρόνων τής αυτοκρατορίας, ότε ή του 
φή καί ή θηλυπρέπεια είχον έπί κορυφής τούς Ή λιογαβάλουί 
οί 'Ρωμαίοι ανέπτυξαν έκτακτον πολυτέλειαν καί περί τό 
κόσμημα τούτο. ’Έφερον εις πάντας τούς δακτύλους, βαρυτέ- 
ρους μέν^έν ώρα χειμώνος, ελαφρότερους όέ εν θερει,και ηλα- 
ζονεύοντο έπί τώ πλήθει τών δακτυλίων, οΰς ήδύναντο νά έ-
πιδεικνύωσιν έναλλάξ.

Έ ν Έ λλάδ ι όμως, ένθα,γενικώς,έπεκράτει μεγίστη λεπτό- 
της περί τήν αισθησιν τού καλού εν τή τεχνρ και απλότης 
έν τή φιλοκαλία, λίαν φειδωλή έγίνετο χρήσις παντός κοσμή
ματος τού σώματος καί τής ενδυμασίας και επομένως και τών 
δακτυλίων.

Και κατά το\>; αιώνα, (τυνεοτ,,ίος χ,ατάτνιν άρ^αι-
ότητα. Κατά τον χρυσούν δηλ. αιώνα τού ίπποτισμού, ήτοι 
τήν δεκάτην δευτέοαν καί^δεκατην τοίτην εκατονταετηρίδα 
τήν έποχήν τών ονειροπολήσεων, τής κομψοτροπίας καί τού 
έοωτικού ενθουσιασμού,"^ πέφευγον (πάντα ύπερβολικόν κόσμον 
έκ χρυσού, επομένως δέ καί τών δακτυλίων μετρίαν έποιούν- 
το χρήσιν, όθενίοΰδεμίαν σπουδαίαν σημασίαν έχουσιν οί με
σαιωνικοί δακτύλιοι, ώς ποός τήν ένδυμασίαν, τήν έθιμογοα- 
φίαν, ή τήν τέχνην τής εποχής εκείνης.

Ά λ λ ’ ή χαλάρωσις τών ηθών, ή έπικρατήσασα κατά τέλη 
τού Μεσαίωνος, ήτοι περί τόν δέκατον πέμτον αιώνα άνηγα- 
γεν εις τό κατακόρυφον τόν σνρμον  τών δακτυλίων καί πάν
των τών χρυσών κοσμημάτων, Ύπήρχον κομψευόμενοι τότε

κοσμούντες πάντας τούς δακτύλους καί αυτόν έτι τόν άντί- 
χειρα διά δακτυλίων, καί δέσποινιι δέ υψηλής περιωπής έ-
Si * > / ' ~ /οεικνυον επίσης τας χειρας κατάφορτους.

Κατά τήν έποχήν δέ τής ’Αναγεννήσεως, οτε παν κόσμημα 
έχαρακτηοίζετο δ ι’ ΐδιαζούσης λεπτότητος τέχνης, ότε ή νε- 
ωστί ανακαλυφθεϊσα ’Αμερική παρεϊχεν άφθονον πλούτον χρυ
σού, καί ό δακτύλιος ήν περιζήτητου κόσμημα καί έγένετο 
άντικείμενον καλλιτεχνικής έργασίας. Ή  έποχή αδτη κατέ- 
λ ιπ ε  τούς άοίστους τύπους τών δακτυλίων εΐ καί, δυστυχώς,, 
λίαν ευαρίθμους.

Ο δέκατος έβδομος και δέκατος ό'γδοος αιών έδείχθησαν 
πολύ μετριώτεροι περί τήν χρήσιν παντός κοσμήματος έν γέ- 
νει καί κατά συνέπειαν καί τού δακτυλίου, πλήν περί τά  τέ
λη τού παρελθόντος αίώνος αί «M erveilleuses·» τής Γαλ
λικής έπαναστάσεως καί αί δέσποιναι τού Διευθυντηρίου ούχί 
μόνον τάς χειρας έπλήρουν δακτυλίων, άλλά καί αυτούς τούς 
μεγάλους δακτύλους τών ποδών.

*Η χοήσις τού δακτυλίου παοέμεινεν αρκούντως κοινή καί 
εις τόν ΙΘ’ . αιώνα καί μέχρι τού νύν δέ μάλλον έπετάθη ή 
ήλαττώθη, έν τούτοις υπάρχει τοσούτω μάλλον σπανιωτέρα, 
καθ’ όσον ανέρχεται τις είς τάς υψηλοτέρας καί μάλλον 
μεμοοφωμένας κοινωνικής τάξεις. Μόνον παρά τοϊς έψιπλού- 
τοις καί τοϊς πολυταλάντοις παρατηρεΐται νύν ή δίψα τών 
πολυτελών κοσμημάτων καί δ έν άρκεΐ νά κορέση τήν ματαιό

τητα αυτών, ούδ’ άπας ο πλούτος τών Χρυσοφόρων χω
ρών. Οί σημερινοί Ναβάβ μ ετ’ αυταρέσκειας έπιδεικνύουσι 
τούς άδάμαντας αυτών, οί δέ Κροίσσοι τής Αμερικής ουδό
λως προθυμοποιούνται ν’ άποκρύψωσι τούς ίδιους, πολλάκις 
δέ δύναταί τις νά ί'ότ, τήν αξίαν ολοκλήρου κράτους έπ ί τών 
δακτύλων αύτών. ("Επεται συνέχεια).

Ε : ρ η ν η  Λ α χ α ν α

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τό φθινόπωρου απέρχεται σπεύδον· καιρός όθεν νά μεριμνή- 

σοομεν περί τής χειμερινής ένδυμασίας ήμώ ν ούδέν δυσκολώ- 
τερον τής συνδυάσεως τού θερμού μετά τού κομψού καί εύθυ- 
νού, άτινα παντί σθένει οφείλει νά έπιδιώκη πάσα λογική 
καί φιλόκαλος γυνή.

Τά εμπορικά καταστήματα βρίθουσι Κυριών άπό εβδομά
δων ήδη, σημεϊον ότι αύται σπεύδουσιν ϊνα υποδεχθώσι τόν 
χειμώνα καταλλήλως προπαρεσκευασμέναι. Κατά τό έτος 
τούτο χρώματα τού συρμού θεωρούνται τό παλαΐ'όν κυανούν 
(vieux bleu) τά φαιόν (ardoise) τό έλαιόχρουν άνοικτόν, 
τό τής κληματίδος κ. ά. Τά φορέματα ταύτα συμπληρούνται 
διά ψαλιδωτών πεοιπτυχών ή λαμποοτάτων χρυσών καί αρ
γυρών γαλονίων.

Τά κτενίσματα κατά τό έτος τούτο είναι μάλλον υψηλά 
καί προσόμοια τή τών αρχαίων γυναικών κομώσει, ήν τόσον 
θαυμάζομεν εις τά αρχαία αγάλματα καί ήτις τόσην χάριν 
προστίθησιν εις τήν γυναικείαν καλλονήν· ϊνα δέ μή ό λαιμός 
μείνη γυμνός ώς έκ τών χαμηλών τού συρμού περιλαίμιων 
φέρουσιν αί Κυρίαι τεχνιτόν έκ τριχάπτων περιλαίμιου, έ  ̂
σχήματι βόα περιβάλλον τόν λαιμόν καί διήκον μέχρι τής 
κάτω· άκρας τής έσθήτος. Τον βόα τούτον κατασκευάζετε 
ράπτουσα έπί στενής ανοικτού χρώματος ταινίας έλικο-
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ειδώς (coquillage) μαύρου τρίχαπτον (δαντέλα). Τό περι
λαίμιου τούτο έκτος τού ότι ελαφρώς προφυλάσσει τον λαιμόν 
άπό τού ψύχους εξωραΐζει μεγάλως καί τό προσώπου. Διά τήν 
νύκτα κατάλληλον διά τά νέα κοράσια περιλαίμιου θεωρείται 
ταινία έκ βελούδου, έφ’ ής κεντώσι ψευδείς μαργαρίτας, 
χάλικας τού Ρήνου (strass) ή μικρά φύλλα καί ήν συνδέουσι 
όπισθεν διά μικρού κρίκου. Συνήθως έπ ’ αύτής κεντώσι τό 
■όνομά των ή οίον δήποτε σύμβολον.

Τό έπανωφόριον σχήματος (visite) αποκλείεται υπό τού 
έφετεινού συρμού καί τοι συμβουλεύομεν τά ; έχούσας τοιαύτα 
νά φέοωσιν αυτά, διότι συνειθίζεται πρό παντός άλλου έκεΐνο 
τό οποίον έχει τις. Έ κεϊναι όμως α ϊτινες κατ’ ανάγκην θά 
κατασκευάσωσι νέα, ας προτιμήσωσι τά μακρά καί ίσα έπα- 
■νωφόρια μετά μακράς καί κομψής πελερίνης. Ιίερί τών πίλων 
αρκετά είπομεν έν προγενεστέρω ημών περί γυναικείου κό
σμου άρθριδίω, σήμερον δέ προσθέτομεν ότι τά έξαρτήματα 
τών χαμηλών καί πλατέων πίλων συνίστανται καί έκ πτερών 
και πτίλω ν, άτινα δεν παρασυμβουλεύομεν ώς λίαν δαπανηρά.

Α θ ή ν α  Σ.
 — -------

Γ Τ Ο Ι Κ ,Ι Υ Α ^ Α .
'Η παραγωγή τού χάρτου έν τε τώ παλαιώ καί νέω κόσμω 

τοιαύτας ποιείται προόδους, καί τόσον άμεσος θεωρείται μετά 
τής πνευματικής άναπτύξεως τού ανθρωπίνου γένους, ώστε 
χάριν τών άναγνωστριών ημών παραθέτομεν ώδε πίνακα τής 
παραγωγής καί καταναλώσεως αυτού άνά τήν υφήλιον. Κατά 
τάς τελευταίας στατιστικά ; 3 ,985  έογοστάσια χάρτου εισί 
διεσπαρμένα καθ’ δλην την έπιβάνειαν τής γηΐνης σφαίρας, 
παράγοντα έτησίως 952 εκατομμύρια κοιλόγραμμα χάρτου. 
Τό ήμισυ τού ποσού τούτου χρησιμοποιείται είς έκτύπωσιν. 
Α: έφημερίδες μόνον καταναλίσκουσι πλέον τών 300 έκατοα- 
μυρίωνκοιλ. ήτοι ήμερησίαν κατανάλωσιν έξ 822 ,000  κοι- 
λογρ. Τά υπουργεία καταναλίσκουσιν έτησίως 100 έκατου..

32 Ε Π IΦ  Y  Λ Λ I Σ

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Εξήκοντα χιλιάδας φράγκων, είπεν ή κ. Δόγμαν έρυθριώσα 
Ο' κ. Μέρεϋ ήγέρθη. Με ήρωτήσατε τ ί πρέπει νά πράξητε ;
Κυρία. "Αφετε τά πράγματα δπως βαίνωσι. Συναινέσατε διά λόγων 

εις παν δπερ ό νέος αύτός Κύριος θά σάς διατάξη μέ τήν ¡διαφοράν, 
δτι αυριον κατά τό διάστημα τής μονομαχία; νά μείνητε κεκλεισμένη 
καί ήσυχος είς τό δωμάτιόν σας, καί δεν θά μετανοήσητε.

χ ν τ τ γ

Περί την 3ην ώραν ό κ. δέ Μέρεϋ αν.μενε μετά φίλου του τινός 
τους προμνημονευθέντας μάρτυρας, οϊτινες καί προσήλθον έν τέταρτον 

 ̂ μετά τήν ώρισμένην ώραν, ακριβώς άνταποκρινόμενοι προς τόν ύ π ’ αυ
τών αντιπροσωπευόμενον ό εις έ; αύτών ελαδε τόν λόγον :
. Κύριοι, είπε μετά φωνή; απειλητικής, έρχόμεθα νά ζητήσωμεν 
ιξηγησεις παρα του κ. Δόγμαν ή παρά τών μαρτύρων του δΓ υβριν 
τινα κατά τοϋ φίλου μας.

Διά ράπισμα, είπεν ό Βαρόνος. Κ α ί τ ί εξηγήσεις ζη τε ί δ Κύριο; 
αύτός. Τό ράπισμα δεν είναι τόσον άφηρημένον πράγμα, ώστε νά εχη 
ανάγκην έξηγήσεως.

Οι δύο μάρτυρες άλληλοεβλέποντο ’εκπεπληγμένοι.
Λοιπόν, Κύριοι, διέκοψεν ό έτερος τών δύο, έρχόμεθα νά μάθωμεν 

ι τ° αίτιον τής προσβολής ταύτης.

Τά σχολεία 90 έκατομ. Τό έμπόριον 120 έκατομ. *Η 
βιομηχ_ανια90 εκατ. καί ή ιδ ιωτική αλληλογραφία 52έκατομ.

Αι 'Ηνωμέναι ΙΙολιτείαι κατέχουσι τήν α '. θέσιν ώς πρός 
τήν παραγωγήν τού χάρτου. Το α '. έργοστάσιον χάρτου ίδρύθη 
κατα το 1693 εις Βαξβαρούς (Πανσυλβανίας) καί τό β '. έν 
Βοστονη κατά τό 1728· σήμερον δέ λειτουργούσιν έν ταΐς 
Ή νωμέναις Πολιτείαις 900 τοιαύτα.

Δευτέραν θέσιν κατέχει ή ’Α γγλ ία  μέ 800 έργοστάσια καί 
1500 μηχανάς παραγουσας 185 έκατομ. κοιλογραμ. αξίας 
200 έκατομ. φρ. καί Γ '. ή Γαλλία μέ 300 έργοστάσια.

Διακεκριμένος στατιστικός όπελόγισεν, ότι έκαστος Ρώσ- 
σος καταναλίσκει έτησίως μίαν λιτραν χάρτου, έκαστος 'Ισπα
νός μίαν καί ήμίσειαν, έκαστος Μεξικαεός δύο, έκαστος ’Ιτα
λός καί Αυστριακός άνα τρεις και 1)2, έκαστος Γάλλος άνά 
επτά καί 1 )*2, έ'καος-ς Γερμανός άνά οκτώ, έκαγος ’Αμερικα
νός άνά δέκα καί 1)4 καί έκας·ος*Αγγλος άνάενδεκα καί 1)2.

Παν φυτόν ινώδες μεταβάλλεται ευκόλως εις ζύμην χάρτου.
Ό  Χάρτη; κατασκευαζόμενος έξ άχύρων 8?vat λεπτός δ ια

φανής καί θλάται ή ΰελος. 'Η  ξυλόκονις δίδει χάρτην 
προστυχότερον καί κιτρινίζοντα ευκόλως, ενώ τό χημικόν ξύ- 
λον δίδει χάρτην καλλίτεοον.

Καί έτερον ευεργετικόν νοσομεΐον τών παίδων ίδρυθέν υπό 
τής κ. Turtado Heine έν τή μαγευτική παραλία τού Ren- 
Bron, καί περιλαμβάνον πεντηκοντάδα παίδων κράσεων 
χοιραόικής, ών ή θεραπεία έπιδιωκομένη άπό τής τρυφεράς 
έτ ι ηλικίας μεγάλως δύναται νά συντελέση εις παρακώλυσιν 
τής άναπτύξεως τών φοβερίίν χοιραδικών παθήσεων τών όση- 
μέραι καταπληκτικά ; λαμβανουσών διαστάσεις.

Χήρα τις πλουσίου μεγαλεμπόρρυ τής ’Α γγλ ίας ή κ. Λου- 
κία *Αλφαντ; άπεβίωσεν έν Λονδίνω κληροδοτήσασα άπασαν 
τήν περιουσίαν αύτής εις "Ασυλον κυνών, μέ τήν έντολήν, 
όπως νηστεύσωσι κατά τήν επέτειον τού θανάτου της.

Είς παρόμοιας περιστάσεις κρίνουσιτά άποτελέσματ«. προτείπεν & 
βαρόνος.

Τότε λοιπόν ζητοΰμεν ίκανοποίησιν 
Είσθε οί παθόντες. Διατάξατε Κύριοι.
Ό  φίλος μας είναι περίφημος σκοπευτής, άλλά μή θέλων νά κάμη

χρήσιν τής ύπεροχ_ής του τ α ύ τ η ς ............
"Εχει άδικον δταν μονομαχή τις καί είναι παθών, οφείλει νά έπωφε- 

ληθή παντός νομίμου μέσου, δι’ ού δύναται νά έκδικηθή.
Πτοτιμώμεν τό ξίφος, Κύριε.
"Εστω διά τό ξίφος, διέκοψεν ό κ. ; ε-Μέρεϋ. Αυριον λοιπόν περί τήν  

ΙΟηνώραν είς τό δάσος τής Βουλόνης. Μετά τοϋτο ό κ. Μέρεϋ ήγέρθη 
ϊνα  Βείξη πρός τούς Κυρίους αύτους, δτι ητο καιρός νά απαλλάξωσιν 
αύτόν τής οχληράς παρουσίας των.

Ήγέρθησαν καί ούτοι καί άποχαιρετσαντες τόν βαρόνον άπήλθον. 
Μόλις εύρέθησαν ε ’ωθεν τής οικίας ήρχησαν άναπνέοντες ’ελευθέριος. 

Καί πώς σοί έφάνη 6 κ. βαρόνος είπεν ό είς πρός τόν ίετερον.
Κ άμει ταΐς όουλραΐς του μέ τρόπον μή έπιδεχόμενον αντίρρησιν.
Εύτυχώς, ότι ό φίλος μας δέ« Ιχει αύτόν άντίπαλον, άλλως .
Ό  Άνατόλιος είναι γενναίος.
Α ”! Α ί ! δηλ. είναι επιτήδειος ξιφομάχος, δπερ δεν _̂ ά είπη γενναίος. 
Τήν δην ακριβώς ώραν ό κ. Δόμιαν ήλθε παρά τώ βα^νω.
Τά πάντα συνεοωνήθησαν ειπεν ό κ. Μερεϋ. "Ωστε αυριον τήν δε

κάτην ................
Ό  κ Δόγμαν ώχρίκσεν ελαφρώς.
"Κλθετε έδώ περί τήν έννάτην καί ήμ ίσειαν ακριβώς.
Σάς ευχαριστώ, Κύριε βαρόνε.
Τίποτε, τίποτε, φίλε Κύριε. Γυμνασθήτε ολίγον περί τήν ξιφασκίαν, 

άλλα μή κουρα®θήτε πολύ ές αυριον.
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ΕΒΔΟΜ ΑΔΙΑΙΟΝ Δ ΕΛ ΤΙΟ Ν  ,
Ε Λ Λ Α Σ .— Χθές τήν ΙΟηνώραν έγένετο κατά. τά  κεκανονισμένα ή 

εναρξις τής Βουλής, συνελθόντων εν τω βουλευτηρίω των κ. κ. Βουλευτών 
καί πάντων τών έν τέλει. Μετά τον ύπό του Σεβ. Μητροπολίτου ψα- 
λέντα αγιασμόν ό κ. Ιίρωθυπουργ'ος άνέγνωσε το περί ένάρξεως τής 
Συνόδου βασιλικόν διάταγμα.

Ε πετράπη ή άδεια εις τήν Φιλεκπαιδευτικήν εταιρίαν νά συστήση 
σχολεία θηλέων έν Ελευσίνι τής Μεγαρίδος. έν Μενιδίω τής ’ Α ττικής  
καί έν Γαυριώ τής “Ανδρου.

Ίον ’ Ιούλιον του 1888  προσκαλούνται έν ‘Αθήναις οι απανταχού κα- 
θηγηταί κσ ί δυδάσκαλοι προς συγκρότησιν το. εκπαιδευτικού συνεδρίου, 
έν ώ θά συζητηθώσι τά  κατά  τάς- συνεδρίας 24 , 2ο καί 26 ε. ε. όρι- 
σθέντα ζτ,τήματα.

Γ Α Λ Λ ΙΑ .— Λ έγεται δτι διαπραγματεύσεις ήρχισαν μεταξύ Γαλ
λίας καί Ελλάδος περί εμπορικής συμβάσεως.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κους Μ. Γ. καί Λ. Ν. Αθήνας. ’ Ρρρέϋη μ υ ρ ιά κ ις ,  ό τ ι  δέν δεχό- 

μ εθα  έργα άνδρών. Εΰγνωμούμεν 8Γ εύμενεστάτας κρίσεις —Κ αν Μ. 
Κ . Κ Κεφαλληνίαν. Χρήματα Ιλήφθησαν.—Άρσακειαδι Ή  ιδέα σας 
είναι καλή· έλθετε ε ί :  τό γραφείόν μας, ϊνα μελετήσωμεν από κοινού τήν  
ποότασίν σας και σκεφθώμεν διά τά  περαιτέρω. — Καν X. Κ . Κ ω ν
σταντινούπολή. Δέν έδημοσιεύθη ώς λίαν μακροσκελής. — Καν Β. Τ, 
Σάμον. Έλήφθησαν εόγνωμονούμεν. Νέα σώματα αποστέλλονται. — 
Καν Α. Π. ’Αθήνας. — Κ ατά τήν οδοντοφυΐαν μή δίδητε ποτέ εις τό 
μικρόν σκληρά αντικείμενα, ϊνα προστριβή τά  ούλά τον δότε αύτω σΰ- 
κον στεγνόν δπερ θεωρείται καταλληλότερον. — Κον Α Β.. Άδριανού 
πολιν Επιστολή ύμών ύπό ήμερομ. 27  Αύγούστου έλήφθη· ειδοποιή
σατε, εΐ έλάβετε καθυστερήσαντα. — Καν 1. Κ. Γ. Κ πολιν. Γραφο
μ ε ν .  —  Κον II Γ. Κ , Βουχουρέστιον. Σώματα άπεστάλησαν χθές 
νέαις συνδρομητρίαις· εύχαριστοΰμεν. — Κον Α. Κ. Μαριούπολιν. Ά πο- 
στέλλεται. Κον Μ. Ζ. Χανία· διαταγή έκτελεΓται. — Καν Α. Δ. 
’Αθήνας. Ά ποτανθήτε προς τόν χρυσοχόον σας. — Καν Τ. Σ. Μαγχε 
στριαν. Έ λήφθησαν διαταγή έκτελεσθήσεταί’ γράψομεν.— Καν Δ. Π. 
Σύρον. “Οσον νέα καί αν ησθε μοί φαίνεται άνάρμοστον νά φέρητε ανοι
κτόν ρόδινον φόρεμα τόν χειμώνα εις τόν περίπατον. — Καν Δ. Π. 
Πειραιά. Εις τά ’επίσημα γεύματα οίνοχοούσιν οί ύπηρέται, εις τα  οι
κογενειακά δέ ο έχων παρ' αύτω φιάλην οίνου προσφέρει εις τόν πα- 
ρακαθήμενον. — Καν Μ. Κ. Πενθιφορήσατε δλον τό προσωπικόν πλή» 
τής τροφού, καί τού μικρού, δπερ αποστρεφεται το μέλα» χρώμα’ προ- 
πιμήσατε δΓ αμφοτέρους τό λευκόν. — Καν Δ. Κ. Βάρναν. Έλήφθη- 
σαν· εύχαριστοΰμεν· ό α' αριθμός καίτοι άνατυπωθεις έξηντλήθη : μετά

Τήν έπαύριον περί τήν έννάτν,ν καί ήμίσειαν ακριβώς, δ τραπεζί
της ε’ισήρχετο παρά τώ κ. Μέρεϋ. Εφάνη ακριβής καίτοι ή καρδία του 
έπαλλεν ίσχυράτερον τού συνήθους. Εδρε τόν βαρόνον μόνον περιβεδλη- 
μένον κοιτωνίτην καί καπνίζοντα ήσύχως τό σιγάρόν του.

Είναι έννέα καί ήμ ίσεια , Κύριε βαρόνε, καί ώρίσατε νομίζω τήν 
δεκάτην.

Έπρόκειτο διά τήν δεκάτην.
Μήπως άνεβλήθη.
Τό σχέδιον μετεβλήθη καθ’ ολοκληρίαν. Χθές αφού άνεχωοήσατε 

έσκέφθην όρθότερον..................
Λοιπόν ;
ΕΓδετε τήν κ. Δόγμιν ; σάς είπεν, δτι τήν έπεσκέφθην ;

“° 1 ί · Τ ,
Κ α ί δμως τήν ειδον χθές τήν πρωίαν’ είναι πολύ εύμορφος.
Φεύ ! διά τήν δυστυχίαν μου.
“Εχετε άδικον να παραπονήσθε- ώμίλησα μ ετ ’ αυτής περί έκείνου 

τό όποιον ονομάζετε παρεκτροπήν της. Ή  σύζυγός σας δέν είναι ένοχος, 
σάς δίδω τόν λόγον μου’ άλλως τε έχω ποιάν τινα ειδικότητα περί τά  
το ίιΰ τα .

Κ α ί δμως.
Κ α ί δμως εΰρετε έπιστολάς θά μέ εΐ'πητε. Ά λ λ ’ α ί έπιστολαί δέν 

μαρτυροΰσι τίποτε. Έ άν μάλιστα θέλητε νά μέ πιστεύσητε οχι μόνον 
οΰτη  δέν ήγάπησε τόν κ. Ά νατόλιον άλλ’ σΰτε άντηγαπήθη ποτέ
παρ’ αύτοΰ. ’Εκείνο τό όποιον σείς έξελάβετε ώς έρωτα, ήτο άπλού-
στατα  χρηματική  έπιχείρησις, ήν ’εκπλήττομαι, πώς σεις ό τόσονεί- 
δήμων εις τάς έπιχειοήσεις, δέν έμαντεύσατε ;

Έ πιχείρησις ;
Φυσικωτάτη. “Οταν ό άνθρωπος δέν ’έχει οικογένειαν, τ ιμ ή ν  περιου -

τήν έκ γ'. άνατύπωσιν άποστέλλομεν.—Κ αν Α. Κ. ’Οδησσόν. ΕπιςολΆ  
ύμών έλήφθη· άπόδειξις καί νέον σώμα άποστέλλετα·.. — Καν Λ . Ρ. 
’Οδησσόν. ’Επιστολή έλήφθη· γοάφομεν. — Καν Δ. II. Κεφαλληνίαν. 
Βεβαίως μετά τού μνηστήρος, άλλά τή  συνοδεία πάντοτε καί ένός τών λ 
οικείων. Καν Μ. Ν ’Αθήνας. Καίτοι πενθούσα μετά τήν α'. τρι
μηνίαν έπισκέπτεσθε έκείνας, αϊτινες έπανειλημμένως σάς έπεσκέφθη- 
σαν κατά τάς δυστυχείς έκείνας ήμέρας.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Πώς σ υ γ κ ο λ λ ώ ντα ι τά  σ υντρ ιβ έντα  π ιν ά κ ια  κ α ί ά λ λ α  σ κ εύ η —

Λαμβάνετε 40 ορ. άσβεστο·/ τήν όποιαν καταβρέχετε διά 18 δρ. ϋδα- 
τος· αφήσατε νά στερεοποιηθή καί στεγνόση. Έ ξ αυτής κατασκευάζε
τα ι ή κόνις, ήν τόσον ακριβά πληρόνομεν εις τους ύελοπώλας Οταν 
θέλητε νά συγκολλήσητέ τ ι λαμβάνετε τεμάχιον λευκού τυρού, ον ζυ- 
μόνετε μετά τής ρηθείσης κόνεως, έως οτου σχηματισθή είδ.ς κρέμας 
ό ί ής συγκολλάτε τά  συντριβέντα σκεύη, πιέζουσα αύτά με/ρις άπο- 1 
στεγνώσεως.

Σ Υ Ν Τ Α ΓΗ
Κεφτέδες — Κτυπάτε καλώς τόν κυμά, ρίπτουσαι απο καιρού εις 

καιρόν ολίγον ύδωρ, έως δτου άποτελέση μάζα/ μαλακην. Κόπτετε εν 
κρόμιον ε’.ς λεπτότατα τεμάχια, καβουρδίζετε καλ-. ςμέ βούτυρονέωςότου 
κοκκινήση. Βρέχετε καλώς 8Γ ΰόατος τεμάχιο·/ ψύχας άρτου, δπερ ζυ
μάνετε μετά τού κυμά άναμιγνύουσα έν ταυτώ  τό καβουρδισμενον 
κρόμμυον, δύω ώά, άλας, πέπερι, όλίγην κανέλαν καί αρκετόν πετροσε- 
λινον ¡μαϊντανόν) κομμένον εις λεπτότατα τεμάχιά. Εκ της μ α ,η ς  
ταύτης πλάττετε τ ή  βοήθεια αλεύρου τούς κέφτέόο, σας. Μετα τούτο 
βράζετε καλώς βούτηρον άιθονον έντός τηγανιού καί τηγανίζετε αυτους.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κ .  χαό Ι^όΕ. 

» 1 6 .  “Ο δ ό ς  Έ ρ μ ,ο ΰ  » 1 6 .
Εις τό γνωστόν Εμπορικόν Κ ατάστημα έκομίσθησαν έσχατως Οιά- 

φορα υφάσματα διά γυναικεία φορέματα ώς καί πίλοι γυναικείοι του 
τελεταιου Συρμού. ;

Προς τούτοις γνωστοποιούν προς τούς πολυπληθείς πελατας των οτι ή 
μέχρι τοΰδε γνωστή έπι τών γυναικείων II ίλών Κα Κ ατίνα  Κομινου νυν 
δέ Κ ατίνα  Κ. Οικονόμου μετέφερεν τό έργοστάσιόν της εις το ιοιον 
εμπορικόν κατάστημα (κάτωθεν τού Αου έργοστατίου της· οί προσερχο- 
μενοι θέλουσι μείνει λίαν ευχαριστημένοι από τε τα  ολως νεα ύφκ* 
σματα καί τήν εργασίαν.

σίαν, θάρρος, θέσιν, είναι δε νέος σχεδόν ώραίος, επιθυμεί να απόκτηση 
χρήματα, ζη τε ί οίκογένειάν τινα ώς τήν ίδικήν σας, εν ή η κυρία π λήτ
τε ι ολίγον γίνεται φίλος τού συζύγου, προσποιείται οτι ερωτεύεται την 
Κυρίαν, έκθέτει αυτήν γοάιοων αυτή  επιστολας, ως εκεινας τας όποιας 
εΐδετε, ϊνα πείση αύτην δτι είναι ένοχος, λαμβάνει παρ αυτής τοι- 
αύτας — καί ό κ. Μέρεϋ έξήγαγεν έκ τοΰ θηλακίου τβυ δέμα επιστο
λών — τάς όποιας θά άναγνώσητε μετ’ ολίγον, ϊνα  πεισθήτε περί τής 
αλήθειας τών λόγων μου· δανείζεται χρήματα παρά τού συζύγου έν 
όνάματι τής φιλίας, παρά τής συζύγου εν ονόματι τού ερωτος, και δα
πανά ταύτα μετ’ άλλων ανόοών και γυναικών του είδους του.

Σπανίως οί τοιούτοι άνθρωποι άποφεύγουσι αναγκαστικήν τινα μετα  
τών αστυνομικών οργάνων γνωριμίαν, σπανιωτερον φερουσιν εν και το 
αυτό όνομα καθ’ δλην των τήν ζωήν, ή διατελοΰσιν άγνωστοι πρός τό 
προσωπικόν τώ» διαφόρων ο υλακών, έν αις δ ιέμειναν εφ ικανόν χρονι
κόν διάστημα. Καίτο·. δέ όμιλοΰσι μεγαλοφώνως καί φαίνονται περι- 
φρονοΰντες τά  πάντα  καί τούς πάντας, είναι ούχ ήττον άνανδροι, διότι 
βεβαιωθήτε, δτι ό άνήρ έκεϊνος δστί: προτιμά νά κερδίζη τήν ζωήν του 
διά τοιούτων μέσων αντί νά έργάζηται, δέν εχει θάρρος νά κρατήση 

έν ξίφος.
Ό  κ Ανατόλιός σας λοιπόν ητο άνανδρος.
’Επειδή δμως δέν είσθε συνειθισμένος νά μονομαχήτε ήδύνατο νά σας 

φονεύση. Έσκέφθην δτι εισθε χρήσιμος, αν δχι εις τήν κοινωνίαν του
λάχιστον εις τήν γυναίκα καί τό τέκνον σας, δθεν άπεφάσισα νά έξε- 
τάσω ολίγον ποϊαι ήσαν α ί σχέσεις τού αντιζη'.ου σας πρός τά  όργανα 
τής δημοσίας ασφαλείας. Ό  διευθυντής τής αστυνομίας είναι φίλος μο* 
Ή δυνάμην κατόπιν τών πληροφοριών, ας περι τοΰ ύποκειμενου αυτου 
συνέλεξα νά τοποθετήσω αυτόν εις ασφαλές μέρος, ά λ λ  επροτίμησι τ* 
ενεργήσω μόνος. ίάκολουθεϊ).


