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Συνορορ,ηταί έγγράφονται είςτό γραφείον τής  
(( ΕΦ1ΙΜΕΡΙΛΟΣ ΤΑΝ Κ Υ Ρ ΙΑ Ν  » καί παρά 
τοίς βιβλιοπωλείοις Β Ι Λ μ π ε ρ  καί Μ π έ κ .

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕΩΣ 
'Ο δ ό ς Μ ο υσώ ν κ α ί β ο υ λ ή ς

Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  άνοικτόν κ α θ ’ Ικάστην 
από ΊΟ —  42. Π. Μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ποία ή θέσις της γεροντοκόρης έν τη κοινωνία. — Γυναίκες Γερ

μανίας.  "Αννα λουίζα Κάρς. (ύπό κ. Φλωρεντίας Φουντουκλη). —  
Ή κατάργησις τ&ν εκλογών έν τοΤ; ναοΐς καί τό δημοτικόν Συμ
βούλω ν .  — "Εργα γυναικΟΜ έν Γαλλία (ΰτά  κ. 'Ελένης Ρενάν). — 
Συμβουλαί περί ανατροφής (υπό κ. Ζαχαρούλας Λαμνη). — Ποικίλα 
—Περιοδικά.— 'Εβδομαδιαΐονδελτίον. — ’Α λληλογραφία.— Συμβουλή. 
— Συνταγή ■— Γνωστοποιήσεις. — Έ πιφυλλίς.

έ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ T B S  Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  ΤΟΝ Κ Υ Ρ Ι Ο Ν
¡Γ Κατ’ αύτάς εκδίδεταΐ τό ήμερολόγιον τής * -“'φημ,ε- 
ρ ίδ ο ς  τών »-ουριών δλως πρωτότυπον καί ίδιόρυθ- 
μον, προωρισμένον δέ μεγάλως νά ευεργετήση πάσαν 
οικοδέσποιναν, σύζυγον καί μητέρα. Τό ήμερολόγιον 
τούτο θά περιέχη :

Α ’. Σειράν όλην καθημερινής καταστιχογραφίας 
τών οικιακών δαπανών, έν ή πάσα οικοδέσποινα θά 
καταστρώνη τούς καθημερινούς, μηνιαίους καί ετή
σιους λογαριασμούς αύτής μετά πινάκων προϋπολο
γισμών καί απολογισμών. Καθημερινήν συνταγήν 
μαγειρικής Ε λλη ν ικ ή ς  τε καί ξένης. Συμβουλήν 
πρακτικήν καί χρήσιμον τής ήμέρας. Οικιακήν ιατρι
κήν καί φαρμακολογίαν, Υ γ ιε ινή ν , διατροφήν καί 
περιποίήσιν τών βρεφών.

Γ*'. Εκλεκτά αποσπάσματα φιλολογικών έργων 
πών κ. κ. συνεργατίδων ημών. Πρανματείας περί φ ι
λοκαλίας, καθαριότητος, υγιεινής καί καλλονής του 
προσώπου καί τού σώματος. Περί τής τέχνης του ά- 
Ρεσκειν. Περί διασκευής καί έπιπλώσεως οίκου. Έ πι- 
*ωρησιν του συρμοΰ, καί παντός δπερ ανάγεται εις 

εςωτερικήν καί έσωτερικήν ενδυμασίαν τής γυ-  
Ν*ικος. Τρόπους τοϋ φέρεσθαι. ’Ανέκδοτα περί γυνα ι-  

Ευφυολογίας. Ε κλεκτά ποιημάτια Κυριών.
* Α γγελ ίας τών διαφόρων Ιίαρθεναγωγείων του 

*ράτους μετά περιληπτικής έκθέσεως τής καταστά- 
σεως τ0ϋ κανονισμού αύτών.’Α γγελ ίας διαφόρους άνα- 
Τομένας εις τόν κύκλον τών γυναικών.

Κομψότατα, καλλιτεχνικώ τατα καί φιλοκαλέστατα  
τετυπωμένον καί δεδεμένον τό ήμερολόγιον τοϋτο τ ι-  
μάται, έν μεν τώ εαωτε,οεκώ αντί μιεας μόνον δραχμ. 
έν δε τώ εξω τερ ·*ώ  άντ'ι ενός χρυσού φρ.

Σ υ νδ ρ ο μ η τ α ϊ  ε γ γ p άφ o r τa ι  π α ρ '  ή μ ίν  κα ι π α ρ '  ά π α σ ι  
το ίς  ά ν τ ιπ ρ ςσ ώ π ο ις  ήμών.

Παρακαλοϋνται αί εγγραφείσαι καί έγγραφησόμεναι έν τώ 
η,μερολογιω συνδρομήτριαι νά άποστέλλωσι συγχοόνως τό αντί» 
τιμον, όπως έγκαιρος άποσταλή αύτα ί; τοϋτο.

ΠΟΙΑ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗΣ
Ε ί σ  Τ Ι Ϊ Ι  Κ Ο Ι Ν Ώ Ν  Ι Α ι

Η μείς βεβαίως δέν θά άνέλθωμεν έπ ί τής σκοπιάς εκείνης, 
έφ’ ής άνέρχεται ό άνήο καί μάλιστα ό ποιητής, ΐνα έκεΐθεν έξε- 
τάσωμεν το οζΰμωρον  τοϋτο φαινόμενον, ¿)ς λέγουσιν οί άν- 
δρες, οπερ γεροντοκόρη καλείται· άλλ’ οϋτε θά θρηνήσωμεν 
τά  μαρανθέντα ρόδινα χείλη καί τό άνθηρόν χρώμα και τό 
άλλοτε πλήρες ζωής καί ευτυχίας ζωογόνον μειδίαμα, νϋν δέ 
υπό τοϋ μαρασμοϋ καί τής πικρία; άντικατασταθέν. Ταϋτα 
πάντα δέν συμβαίνουσιν έκτάκτω ; καί παραδόξως μόνον εις 
τήν γεροντοκόρην, άλλ’ εις πάντα άνθρωπον άιδρα τε καί 
γυναίκα σύν τή προόδω τοϋ χρόνου τοϋ τά  πάντα ίμεταβάλ
λοντας καί άλλοιοϋντος.

Ή  γεροντοκόρη λοιπόν μαραινομένη υποκύπτει άπλούςατα 
εις φυσικόν νόμον καί οόδέν πλέον έάν μάλιστα έξετάσωμεν 
γυναίκα τοιακονταέτιδα μητέια 5 — 6 τέκνων καί κόρην άγαμον 
τής ήλικίας ταύτης θέλομεν άναντιρρήτως πεισθή, οτι πολλώ 
εύκολο)τεοον μαραίνονται τά ρόδινα τής νεαράς μητρός χείλη 
ή τά τής κόρης, ήτις άπό πολλοϋ έπαυσε νά είναι νεάνις.

*Η γράφουσα όμως πρός ήμάς Κυρία δέν παραπονεΐται ευ
τυχώς οϋτε διά τά μαρανθέντα κάλλη της, άλλ’ οϋτε διά 
τήν άποπτασαν νεότητά της· παραπονεΐται άπλώς διά τόν



2 ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

άσκοπον βίον, δν ή κοινωνία, ώ ; λέγε ι, παρασκευάζει τή γ ε
ροντοκόρη, v¡v δέ/ θεωρεί ώς άνθρωπον δυνάιχενον νά δράση 
έφ? οίωδήποτε σκοπώ υπέρ σου καλού ή τής προοόου τής 
κοινωνίας.

Εις τχύτα άπαντώμεν δτι,έάν ουρείς περί τής γεροντοκόρης 
γ ίγνητα ι λόγος καί ούδεμια υ.εριμνα περι τούβιου αυτής εληφθη 
ποτέ,τούτο άποδοτέον τχ μένεις τον εγωισμόν του άνδρος, τά 
δέ καί εις τον αδρανή πολλχκιςδέ καί γελοΐον βιον,ον παρ ημ'.ν 
ή γεροντοκόρη δ ιάγει. Ό  έγωϊσριός του άνδρός του πρεσβύ
του καί σή ς λ ιι ία  αυτής ¡/.άλλον συμβιβχζομέναυ, άφίνει αύ- 
ττν εν τή μονώσει, τουτου επιδιωκοντος την μετχ νεαράς 
κόρης δυσαναλόγου τή ηλικία αυτού συναναστροφήν καί αν
ταλλαγήν αισθημάτων, έξ ών καί ¡/.υρία πυλλάκις προκύ- 
πτουσι διά τον ¡/.ωρόν τούτον παλιόπαιδα ατοπήματα. Εργον 
πρός τ>ύτοις τού εγωισμού τού ανδρός είναι αυ.η  αυτη η 
υπαρξις τής γραίας κόρης, ήτις σπανιώτατα, ώς ή γράφουσα 
πρός ή ¡/.ας άνομο λογεΐ, ριένει άγαμος έξ ιδιοτροπίας, κακίας 
ή ριισα ,θρωπίας, ένώ ό άνήρ καταδικάζων εαυτόν εις τήν α- 
γαμ ίαν, ΐνα τηρήσϊΐ τή νκα ιώ ς έννοουμένην ελευθερίαν του α
λώβητου, συριπαρασύρει δυστυχώς έν αυτη και τήν γυναίκα 
εκείνην, μεθ’ ής ούτος ήδύνατο νά σύνδεση τήν τύχην του.

Ά λ λ ’ ή γραία κόρη κατενό/.σεν άρα τήν έν τή κοινωνία 
θέσ ιν  τη :, ΐνα δικαιώται νά παραπονήται κατά τής κοινωνί
ας, ήτις ο ύ δ έ ν  έπραξε καί τράττε·. ύπέρ αυτής ;

Ενταύθα παρατηρούρν εις τήν αξιότιμον μεμψιμοιροΰσαν 
Κυρίαν, ότι έ/ τή κο νων'α υπάρχει θέσις καί προορισμός 
διά πάσαν γυναίκα νέαν ή γραίαν, άγαμον ή έγγαμον. Ή  
θέσις αϋτη καί ό προορισμός τής γυναικός δέν συνίσταται 
βεβαίως μόνον εις τάς έπισκέ ίε ις , άς αύτη θά άνταλλάζην 
ή ε ι: τάς μάλλον κα ί ήττον ειλικρινείς ή ψευδείς φιλοφρο
νήσει;, άς παρ’ ανθρώπων ξένων, αγνώστων, αδιαφορούν θά 
δεχθή αύτη, άλλ’ ούτε εις τον αριθμόν των χορευτών μεθ’ 
ών αύτη θέλει χορεύσει τετράχορον ή στρόβιλον έν άριστο- 
κοατική ή πτωχή αιθούση, ένθα τρεις τή μειδιώσι καί τριά
κοντα τήν κακολογούσι. Δέν. δ.καιούται άρα ή γραία κόρη νά 
δ ιακη.ύττη οτι, επειδή έν ταΐς ανωτέρω πεοιστάσεσι δέν κα
τέχει πλέον τά πρωτεία, ή κοινωνία αδικεί καί υποβιβάζει 
αυτήν κχθιστώσα τήν υπαρξιν αυτής προβληματικήν καί 
άδύνατον.

Έ χν όμως ή διά τού γελοίου τίτ/ου γ ερο τζ ιχ όρη  άτόπως 
προσαγορευομέ/η άγαμος γυ<ή, ενοει και εμελετα αυτη αυτη 
τήν εύγενή καί υψηλήν τής θέσεώς της έν τή κοινωνία άποςο- 
λήν,μακράν τού νάμαραίνηται μεμψιμοιρούσα καί γελωτοποιου- 
μ.ένη ήθελον υπερηφάνως αντιμετώπιση την θέσιν της καί 
άναλάβη μετά προθυμίας τά υπό τής κοινωνίας επιβαλλόμενα 
τή έλευθέρα αυτή πάσης ευθύνης καί ΰποχρεώσεως καθήκον 
τα. Διότι άληθώς τί σοβαρότερον καί εύγενέστερον γυναι- 
κός αγάμου, ήτις ούδαμώς περί έαυτής μεριμνώσα άφιεροΐ 
τάν βίον αυτής υ.τέσ τής εύτυχίχς τού πλησίον. Τι δυσκολώ- 
τερον έν τώ κόσχω ή ή αύταπάρησνις εκείνη δ ι’ής η γεροντο
κόρη θωρακιζομένη απεκδύεται τον παλαιόν τής φιλαρεσκείας, 
έγωϊσμ.ού, ματαιότητας και αισθηματικότητας άνθρωπον, δι* 
ής καταπνίγουσα καί θάπτουσχ υπό τά βάθη τής ψυχής αυ
τής παν ‘αίσθημα βχυκαλίσαν καί ζωογονήσαν τά ωραιό

τερα τής ζωής αυτής έτη, τ :  θαυμαστότερον, λέγομε», 
τής αύταπαρνήσεως εκείνης, δ ι’ ής καί μόνης ή άγαμ.ο; γυν̂  
εκπληροϊ τον υψηλόν καί θειον αυτής έν τή κοινωνί^ προο
ρισμόν ;

Ά λ λ ’ αντί τούτου μέγα μέρος των αγάμων γυναικών δέν 
έννοούσι νά παραιτηθώσι τών νεανικών αξιώσεων καί απαιτή
σεων, ώς καί τής νεανικής αυτής έτι ζο,.ηράς καί θορυβώ·; 
δους περιβολής- δέν έννοούσι νά παύσωσιν άκιζόμεναι καί 
έρυθριώσαι, διότι ενώπιον αυτών ώμίλησαν περί γάμου καί 
άποκαταστάσεως· δέν έννοούσι νά άρθρώσωσι τρεις λέξεις η ! 
νά προχωρήσωσι τρία βήματα ή νά εξέλθωσι τού δωματίου 
χωρίς νά σάς εί'πωσι μετά παιδικής σεμ.νοπρεπείας, ότι πρέ
πει νά ζητήσωσι τήν άδειαν τής δέν έννοούσι τέλος
νά παραιτηθώσι τών παιδικών εκείνων αισθηματικοτήτων, 
δ ι’ ών άξιογέλαστοι άληθώς καθίστανται, προκαλοϋσαι κατ’ 
αυτών καί τά ειρωνικά μειδιάματα καί τόν σαρκαστικόν 
εκείνον τής γεροντοκόοη: τίτλον.

’Εάν τουναντίον ή έορτάσασα τήν επέτειον τής τριακονταέ- 
τιδος αυτής άνοίξεως σκεφθή άπαφασιςΊκώς,ότι παρήλθε πλέον 
ό καιρός τή; πρώτης νεότητος αυτής, εάν ο πίλος αύτής ποι
κίλη άπό τάν τής κόρη; εις τόν τής εγγάμου, έάν άποφεύγη 
τά ζωηρά καί θορυβώδη χρώματα ώ ; καί τά πολλά άνθη 
καί τού: πολυποίκιλους κοσσύμβους, έάν άναλάβη τήν ανα
τροφήν τών μικροτέρων άδελφών ή έλλείψει τούτων τήν των 
ανεψιών, οΐτινε: πάντοτε υπάρχουσι παρά ταΐς οικογενε'αις, 
έάν ευοισκομένη μετά νεακίδων όμίλεΐ αύτα ΐ; προστατευτι- 
κώς καί μητρικώς, έάν εύρίσκη πάντοτε θέσιν παρά τό προσ- 
κεφάλαιον πάσχοντος συγγενούς ή άγωνιώσης φίλης, έάν άγ
γελος παρήγορος τών πτωχών καί ορφανών της πόλεως η κώ
μης έν ή ζή παρίσταται αύτη, έάν καί τήν έκπαίδευσιν αυ
τήν, έύ.λείψει άλλης ένχσχολήσεως, άναλάβη τών δυστυχών 
ορφανών καί έγκαταλελειμμ-ένων, τίς θέλει τολμήση νά εμ· 
παίξη καί σατυρίση ή περιφρόνηση αυτήν, ή μάλλον τίς δεν 
θέλει εύγνωμονή, εκτιμά καί σέβηται τήν εύεογέτιδα ταύτην 
τής άνθρωπότητος καί δέν θέλει παράσχη αυτή τήν πρώτην 
καί έπίτιμ.ον έν πάσι θέσιν.

Καί δέν είναι εύκολώτερον νά έκτιμηθή αύτη έν τή εξα* 
σκήσει τών φιλανθρώπων τούτων καί εύγενών καθηκόντων 
της ΰπό καλού τινο; καί εύγενοΰς άνδρός, όστις μ ετ’ ευχα- 
ριστήσεως θέλει συνδέσει τήν τύχην της μ.ετά τής ΐδικής '° 1J> 
ή έν τή έμμονή αυτής εις τάν άσκοπον καί παιδαριώδη β'·ον> 
Óv δ ιάγει τηκομένη καί μαραινομένη, προϊόντος δέ τού χρ0" 
νου καί ζηλότυπος, φθονερά, έγωΐστρια καί επιβλαβής τή 
ιδία οικογένεια καί τή κοινωνία καθισταμ-ένη;

Ιδού καθ’ ημάς ή θέσις τής άγάμου γυναικός έν τή κοιν*** 
νία , θέσις υψηλή καί σεβαστή,δι’ ής έτιμήθησαν μέχρι orp·5 
ρον διάσ/μοι καί διαπρεπείς γυναίκες, μ,εταξύ τών όποί»* 
τήν πρώτην έν τή συγχρόνω ιστορία δικαίως κατέσχε θέβι* 
ή διάσημος Ά γ γ λ ίς  Μαρία Καρπαντιέ, ή; τήν βιογρ*<Ρ'·*ν 
άπέστειλεν ή μ ΐν  ή έν Μαγχεστρία εύγενής καί λογία συνε® 
γά τ ις  ημών κ. ‘Υ πατία  Στάμπα.

Ά λλω ς τε αί άγαμοι έν Α γ γ λ ία  γυναίκες μακράν * / 
νά θεωρώνται ώς παρ’ τμίν βάρη τής οικογένειας, ταύνχντι* 
σοότειραι καί ευεργέτιδες ταύτης καλούνται, άναλαμ^’
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νουσαι πλήν τής διοικήσεως τού οίκου καί τή« ανατροφήν, 
Λ,όρφωσιν καί άποκατάστασιν τών νεωτέρων άδελφών, τής μη- 
στος συνήθως εις βιοποριστικά έπιδιδομέ-.ης έργα.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Έάν ό δέιατος εβδομ.οςαιών υπήρξεν ένΓερμανία σχετικώς 

•πτωχός εις μεγαλοφυ'ί'αςκχί έξόχουτίκανότητας,περί τόν 18ον 
,βύχ ήττον αναφαίνονται μεγχλα καί έξοχα πνεύματα, ώς ο 
Lessing.δ Mendelssohn, ό Kant, s Goethe καί Schiller,
δι’ ών ή εποχή αύτη λαμβάνει νέαν φάσιν όλως κλασικήν. 
Άοκεΐ νά στοέψωμεν τήν προσοχήν ημών πρός τήν θέσιν, ήν 
ή γυνή κατά τήν εποχήν ταύτην κατέχει, ϊν’ άναγνωρίσωμεν 
τόν βαθμών τού πολιτισμ.οϋ κ.αί τής προόδου. ’Εν τή ανυψώ
σει τής γυναικός διακρίνομεν τήν άνύψωσιν καί εν τή πτώ- 
•σει της τόν μαρασμόν καί τήν παρακμήν τών λαών. ’Ονό
ματα ¿>ς τό τής ’Ιταλίδας Κηρ ί.Ι .Ιης  Ό Λ νρ ,π ίχη ς , ήτις έςέ- 

Β μ  δημοσία έν 'Ρώμη διά τού έκ δάφνης στεφάνου, τής 
Μαρίας Γ α ν τ ά ν η ς  Ά γ γ ι έ ζ η ,  ήτις, εννεαετές έ'τι κοοάσιον 
¿μίλησε λατιν ιστί περί τών σπουδών τού γυναικείου φύλου 
καί έν ηλικία 32 ετών ελαβεν έ'δραν καθηγητού έν Βολωνία; 
τής καθηγητού τής ανατομίας "ArrtjQ Μ α ν τ ζ ο . Ι ί ν η  καί 
πλείστων άλλων, εμφανίζονται ένυόπιον ημών ώς αστέρες κο- 
σμούντες τόν αιώνα εκείνον διά λάμψεως μελλούση; καί έφ 
ημών ε'τι νά ρίψη ζωογόνους καί φωτοβόλους άκτΐνας. ’Αλλά 
μή μόνη ή ’Ιταλία έχει τήν δόξαν νά παρέχη τοιαϋτα πα 
ραδείγματα γυναικείων πνευμάτων, κατά τόν δέκατον όγδοον 
αιώνα; 'Υψηλότερον τούτων ίσιος ίστατα ι ή Γέρμανίς

’Ά ν ν α  Λ ο υ ιζ α  ϋ ά ρ ς ,

I  “  ιστορία τής ποιητρίας ταύτης δεικνύει πόσους άγώ- 
έχει νά ΰποστή γυνή, θέλουσα ν’ άνυψωθή ύπεράνω τών 

στεν.,ν ορίων τού έσφαλμένως Οεωρουμένου κύκλου αύτής. 
κ Η  Ά ννα  Λουίζα έγεννήθη τώ 1722, ήν δέ θυγάτηρ ζυ

θοπώλου τινό; Δυρβάχ. 'Η  μήτηο αύτής είχε χρηματίσει θα- 
■*|μητ:όλος παρά τιν ι εύγενεί Κυρία κχΐ ούτως είχε λάβει 

Οπωτουν βαθμόν τινά μορφώσεως. Ή  Λουίζα είχεν άσχημ.ον 
εςωτερικόν. ΛΕς έτών εστάλη προς τόν πάππον της, πάρ’ οό 
εδιδαχθη άνάγνο/σιν, γραφήν καί Λατινικά. Ά λ λ ’ έν τώ 
μεταξύ τούτω άπέθανεν ό πατήρ της καί ή μήτηρ της υπαν- 
δρευθη eÄ νέου.’Έχουσα δέ έν τοίς τού οί'κου ανάγκην βοηθού, 

^μετεκάλεσε τήν δεκαετή αύτής θυγατέρα καί τή άνέθεσε τήν 
ε*ιστασίαν τών τέκνων καί αύτών τών κτηνών.Πλήν,ούδέν ό’ύ- 

Μ*ταινά αποσβέσητούς σπινθ/ρας,ούς εγκλείει έκτακτος φύσες. 
' εν τή συναναστροφή της μετά τών μικρών παιδίων καί 

■ύ τοίς αγροΐς μετά τών άλογων ζώων, ών φύλαξ έγένετο, ό 
Γ®* τ?ι? μικρά; "Αννης άδιαλείπτως έργάζετα·.. ’Εκεί εύρί- 

εε βοσκόν τινχ άσχημον, κάτέχοντα όμ.ως βιβλία τινα. 
^ΠράσκολΧάται λοιπόν πρός αύτόν καί άπομ.ονουμένη μ.ετ’ 

•Ου αναγινώσκει καί μελετά μετά μεγάλου ζήλου.
¿  ® ε~°λ·>ι « ύ ιη  είναι ή εύτυχεστέρα ολοκλήρου τής ζωής 
ν*5· Δε^αττενταέτις γενομένη δίδεται εις γυναίκα μυλωθοού 

έκμάθη γυναικεία εργόχειρα. ’Εδώ γ ίνετα ι μάρτυς 
®λλών συμβάντων, άτινα δέν άφίνουσι καί τήν ιδικήν της

καρδίαν άθικτον. 'II φαντασία της έξεγείρεται, άλλ’ ή ορθή 
οδό: πρός καλλιέργειαν τών ταλάντων αύτής δέν είχεν εϊσέτι 
εύρεθή.Μετά £ν ετος υπανδρεύεται κατά την επιθυμίαν τής 
μητράςαύτής μ ετ ’έμπόρου τινός. Ά λ λ ’ή ©ιλαργυρία καί σκλη- 
ρότης τούτου μαραίνουσι τά ρόδα τή ; νεας της ζωή ,καί ανα
γκάζετα ι ή δυστυχής να φύγη,μολονότι μήτηρ ήδη ενός υίού. 
'Υπό φοβερά; πείνης κατατρυχομένη έχει ώς μόνην έλπίδα 
τόν οίκτον τού πλησίον. Τό ταπεινόν τούτο καταφύγιο·/ Ιχει 
τήν δύναμιν νά καταστήση γλυκύ καί εύγενές. Περιβάλλει 
τά  λυπηρά αύτής συμβάντα διά στίχων καί ούτως άναφαί- 
νεται ή έκτακτος αύτής εύφυΐα.

Κατά τήν εποχήν δέ ταύτην γνωρίζει τόν ράπτην Κάρς, 
μεθ ού και υπανδρεύεται. Ά λ λ ’ ώς ο πρώτος της γάμος 
υπήρξε καί ό δεύτερος πολύ δυστυχής. 'Ο σύζυγος παραδί- 
δεται εις τήν μέθην, ή οικογένεια των αύξάνει, καί ούτως ή 
άθλ-ιότης καί ή δυστυχία των καθίσταται ήμέοα τή ήαέοα 
φοβερά καί άπειλητική .

Δευτέραν ήδη φοράν ευρίσκει ή Ά ννα  Λουίζα σωτηρίαν έν τώ 
ταλαντω αυτής. Αρχίζει νά φέρη εις στίχους διαφόρους ιερούς 
λόγους, οίτινες τή βοηθεία τού ίε έως γίνονται ταχέως γνω
στοί. Νεον θαορο; οπλίζει τήν ποιήτριαν καί κατά συμβ υ- 
λήν βαρωνου τινός λαβόντο; α ύ τ ·ν υπό τήν προστασίαν του 
μ.εταβαίνει εις Βερολϊνον.

Ο ράπτης Καρς, όστις επί τόσον χρόνον είν ’ αύτή ό/ληρόν 
φορτίον, απομακρύνεται αύτής. Ενταύθα ή Λουίζα Κάρς ει
σέρχεται εις νέον στάδιον, στάδιον δόξης.

Οι αριστοκρατικοί κύκλοι ανοίγονται αύτή καί άπαντες 
θαυμ.άζουσι τόν έξοχον νούν της, μολονότι ή άδέξιος συμπε
ριφορά καί άφιλόκαλος ενδυμασία της κινούσιν ολίγον τόν 
γέλωτα . Έ ν τώ κύκλω τών γνωρίμων της συγκατελέγοντο 
επίσημοι άνδρες τής εποχής, τινές δέ ώνόμασαν αύτήν ((Γερ
μανίδα Σαπφώ ;»  (τήν Λεσβίαν καταβιβάζοντες). Είχε ¡/έ- 
γαν θαυμασμόν πρός τόν Lessing καί τά έργα του. Έτόλ- 
μησε μάλιστα νά ζητήσνι τήν χείρα τού ενδόξου άνδρός, χωρίς 
όμως ή φωνή της νά εύρη] ήχο/ έν τή καρδία αύτοϋ.

Εις τό τέλος τού βίου αύτής περιήλθε'' εις φοβεράν ενδειαν* 
άπειρον δέ φιλανθρωπίαν δεικνύει ό Φρειδερίκο; Γουλιέλμο- 
ό ο ' ,  πρός τήν μεταξύ χιλίων στενοχοιριών τηκομένην 
γραίαν. Τό έτος 1789 κτ ίζε ι αύτή οίκον, άλλά δυστυχώς 
ήτο προω:ισμένον νά μή απόλαυση, πολύν χρόνον τήν χαράν 
ταύτην. Ύ π ’ ανυπομονησίας φλεγομένη μετακομίζεται πρό 
τού καταλλήλου χρονου έν τή νέα οικία. Ή  υγεία της προσ
βάλλεται έκ τούτου καί τώ 1791 αποχωρίζεται τού γήινου 
κόσμου. Τήν ποιητικήν της εύφυΐχν έκληρονόμ.ησεν ή ̂ θυγάτηρ 
καί ή εγγονή της· άλλ’ ούδεμίχ αύτών έφθασεν είς τό ύψος 
τής Λουίζης Κάρς, ής πολλά ποιήματα κατέχουσιν υψηλή» 
θέσιν έν τή νεωτέρα φιλολογία. ,

Βερο/Τνον ΦλΩΡΕΤίΤΙ \ ΦΟΓΝΤΟίΚΛΗ

Π ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΩΑ ΕΝ Τ « ΙΣ  ΝΑΟΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ
Κ ΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΤΑΙΟΝ

Μετ’ αληθούς εύχαριστήσεως μανθάνομεν ότι τά παρ’ ημών 
έν Κυρίω άρθρω γραφέντα περί τών εκλογών έν τοίς Ναοΐς,
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^έν έμειναν φων/ι βοώντος έν τή έρήμω,άλλά παρεκίνησαν τόν 
άξιον πχντός έπαίνου δημοτικόν σύμβουλον κ. Βουρνάζον νά 
φέρη τό ζήτημα τούτο εν τώ δημοτικώ συμβουλίω, όπερ συ- 
ζητούμενον οΰ μόνον υπό θρησκευτικήν, άλύιά καί ύπό λογικήν 
εποψιν θέλει άναντιρρνίτως καταργηθή, αίρομένης οϋτω τής 
άτοπου ταύτης καί παρανόμου βεβηλώσεως, τής υπό των 
αρχών έπισήμως καθιερωθείσης καί έπΐ τοσαύτα έτη άδικαι- 
ολογήτως παραταθείσης.

Έ λπίζομεν πρός τούτοις ό'τι τό δημοτικόν συμβούλιον μή 
έπιλαθόαενον τής άποστολής καί τού προορισμού αύτού δέν 
θέλει ο ινήσει να συζητήση καί τά περί διορισμού επιτροπών 
υπό Κυριών διά τά δημοτικά τών Θηλέων καί έν γένει τά 
υπό διδασκαλισσών διευθυνόμενα δημοτικά σχολεία, όπως 
•πολλά κακώς κείμενα, άπερ οί Κύριοι ούτοι ώς έκ του πολυ- 
ιχσχόλου τή : θέσεώς των άδυνατούσι νά αντιληφθώσι, μ,ετα- 
βληθώσι, σύντονο; δέ ληφθή μέριμνα υπέρ τής υγιούς μορφώ- 
σεως τών τέκνων τού γνησίου Ελληνικού λαού.

Έχομεν άλλως τε πεποίθησιν δτι ή υπό τού ρέκτου καί 
φιλοπροόδου δημοτικού συμ,βούλου κ. Άνεστη Κωνσταντινίδη 
είσαγθεΐσα πρότασις θέλει συντόμως συζητηθή, αφού καί ο 
χύν δήμαρχος κ. Τ. Φιλήμων έπεδοκίμασε τότε πληρέστατα ού 
{χόνον την υπό τού κ. Ά .  Κωνσταντινίδου ποότασιν, αλλά καί 
ε ίς  τά παρ’ ημών σχετικά επί τού ζητήματος τούτου γραφέν- 
τα  έπεκρότησε διά του Αίώνος, άναγνωρίσας καί παραδεξά- 
μ.ενος τό ορθόν καί δίκαιον τών παρατηρήσεων ημών.

ΤΑ Ε Ρ Γ Α  ΤΟΝ Γ Τ Ν Α 1Κ0Ν ΕΝ Γ ΑΑΑΙ Α
Ό  σύνδεσμος τών ενταύθα Κυριών συνήλθε κατ’ αύτάς 

ε ίς  γενικήν συνέλευσιν υπό την προεδρείαν τής κ. Foucher 
■de Careil ποοέδρου τού συνδέσμου τούτου καί τών λοιπών 
μελών τού Συμβουλίου ώ ; καί τών αντιπροσώπων τών δια
φόρων κομητάτων τών επαρχιών.

Αί πρόεδροι τών διαφόρων τμημάτων τού υλικού, άσπροο- 
φούχων, βιβλιοθήκης κτλ . άνέγνωσαν εκθέσεις τών κατά τό 
έτος πεπραγμένων. Μετά ταύτα ο καθηγητής τής ιατρικής 
κ. Prévost ανέπτυξε τά περί χοησιμότητος τών νεωστί υπό 
πού Συμβουλίου ληφθέντων μέτρων πρός έπισημοτέραν τε- 
λειοποίησιν τών κυριών νοσοκόμων.

Ιίολλά διπλώματα νοσοκόμοιν τού πολεμικούέδόθησανκατά 
•την συνέλευσιν ταύτην, δύο δέ αί Κυρίαι Cottel καί W in ter  
ελαβον βραβεία συνιστάμενα έξ ολοκλήρου πολεμικής νοσο
κόμων αποσκευής.

Ώ ς έκ τών κατατεθεισών έκθέσεων έξάγετα ι ό σύνδεσμος 
τώ ν γυναικών προσήλθεν γενναίος αρωγός τών ναυαγών καί 
τώ ν  θυμάτων τών πλημμυρών καί σεισμών. Ιΐρός δέ προσή- 
■νεγκε μεγάλα χοηματικά ποσά πρός αποστολήν τών άσθε- 
-νών καί άπαλλαγέντων στρατιωτών εις τάς πατρίδας αυτών, 
■οΰς έφωδίασε καί διά θερμών ένδυμάτοιν, φαρμάκων, οΐνου, 
καπνού καί βιβλίων.

Μ εγάλαι πρός τούτοις χορηγίαι εις χρήματα καί είδη άπε- 
κττάλησαν εις Τογκίνον καί Σενεγάλην.

Πλ{|> τού συνδέσμου τούτου υπάρχει καί έτερος έπίσης

ευεργετικός ό τών Γ υνα ικώ ν  της ΓαΛΜαο, άφωσιωμένων καί 
τούτων εις άνακούφισιν τής πασγούσης άνθρωπότητος. Ό  κύ
ριος δμως σκοπός τού προγράμματος άμφοτέρων τών συνδέ
σμων τούτων είναι νά προπαρασκευάσωσιν υλικόν, καταοτί- 
σωσι δέ προσωπικόν τοιοΰτον, ώστε ανάγκης δοθείσης νά πα- 
ράσχωσιν άμεσον χεϊρα βοήθειας εις τό ύπουργεΐον τών στρα
τιω τικών, διοργανίζουσαι, συντηρούσαι καί χορηγούσαι τό 
προσωπικόν καί υλικόν πάντων τών έν τω πολέμ-ω φορητών 
νοσοκομ,είων. Μεγάλαι λοιπόν καταβάλλονται φροντίδες καί 
θυσίαι, ό'πως αί μέλλουσαι νοσοκόμοι δύνανται, ού μόνον τούς 
/ειρουργούς νά βοηθώσιν, αλλά καί έν ανάγκη νά άντικχθι- 
στώσι καταλλήλως τούτους.

ΙΙρός τόν σκοπόν τούτον ή διδασκαλία τών νοσοκόμων πε
ριλαμβάνει τέσσαρας τάξεις, έν έκαστη τών όποιων διδά
σκεται ή ανατομία, ή φυσιολογία, μ,αθήματα χειρουργικής 
καί πρακτική χειρουργική νοσηλεία, μαθήματα γενικών γνώ
σεων ιατρικής καί συμπτωματολογίας, μαθήματα πρακτικά 
περί περιποιήσεως τών ασθενών καί πληγομενων, μαθήματα 
ιατρικών υλών καί φαρμακολογίας, μ,αθήματα υγιεινής καί 
μαθήματα περί διευθύνσεως ή λειτουργίας τών φορητών νο
σοκομείων.

Μ ετά την θεωρητικήν έκάστου μαθήμ,ατος άνάπτυξιν έρ
χετα ι ή σειρά τών πρακτικών άσκήσεων,έπιθέσεως έπιδέσμων, 
χικρών έγχειρίσεων καί παρακεντήσεων ύπό τήν έποπτείαν 
καί διεύθυνσιν τών ειδικών καθηγητών.

Ιίαρευρέθην κα τ’ αύτάς είς £ν έκ τών μαθημάτων τούτων 
έν τή δημαρχική αίύούση προαστείου τινός τών Παρισίων. Έν 
τω μέσω τής αιθούσης υπήρχε μεγάλη τράπεζα κεκαλυμμένη 
διά πρασίνου σκεπάσματος· τό ποτήριον πλήρες έσακχαρω- 
μένου ύδατος, δ ι’ ού γέρων καθηγητής έβρεχεν άπό καιρού 
είς καιρόν τόν λάρυγγα του, προσήγγιζεν ακριβώς έπ ί κνή- 
μ.ης τεχνιτής, βραχίονες δέ έκ γύψου ήσαν έρριμένοι έπί κι- - 
βωτίου, πλήρους ψαλιδιών, αγγείων, παντοίων χειρουργικών 
έργαλείων, λωρίδων δ ι’ επιδέσμους, μωτοΰ, φυτηλίων κ .τ .λ . 
Είς τό βάθος τής αιθούσης άνήρτητο μ.αύρος π ίναξ, έφ’ ού ό 
καθηγητήςάπεικόνιζε τά όργανα,περί ών τό μάθημα τήςημέρας 
έπραγματεύετο. Πίνακες ανατομικοί καλύπτουσι τούς τοίχους 
τού δωματίου τούτου. Τό άκροατήριον αυνιστάμενο^ έκ νεα- 
νίδων καί κυριών εγγάμων άκροάται μετά θρησκευτικής προ
σοχής τόν καθηγητήν, τινές δ’ έξ αύτών λαμβάνουσιν έν τώ 
μεταξύ πάσαν σχετικήν σημείωσιν. Τέλος ή προσοχή κορυ- 
φούται όταν ό καθηγής λαμβάνων τά έργαλεΐα και τούς μω- 
τούς προβαίνει είς έξορύξεις οστών, συγκολήσεις, έπιδέσμους 
τής τεχνιτής κνήμης, έπί τής οποίας μία έκάστη τών μαθη
τριών επαναλαμβάνει μετά προσοχής, έπιδεξιότητος καί ακρί
βειας τά ύπά τού καθηγητού πραττόμενα.

Πολλαί τών μαθητριών προσφέρουσιν εύχαρίστως διά τάς 
πρακτικάς ταύτας άσκήσεις τούς βραχίονάς των, έφ’ ων έκ- 
τελούνται διάφοροι έπίδεσμοι βαμβακόστρωτοι, αντισηπτι
κοί κτλ. Μεταξύ τών μαθητριών πολλαί βεβαίως είναι μ-ητέ- 
ρες οικογενειών μ.ή προτιθέμεναι νά γίνωσι νοσοκόμοι, άλλά 
θεωρούσαι αναγκαίας τάς γνώσεις ταύτας πρός περίθαλψιν 
τών ιδίων οικογενειών.

Τί εύγενέστερον τής αποστολής καί τού προορισμού τών
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γυναικών τούτων! Προετοιμάζονται ώς καλοί στρατιώται 
-τής φιλανθρωπίας καί τής εύποϊίας διά τήν τρομεράν τού κ ιν 
δύνου ώραν. "Οταν δέ ή σάλπιγξ ήχήση καλούσα τά τέκνα 
τής πατρίδος πρός ύπεράσπισιν αύτής, θά ελθωσι καί αύται 
-νά ταγθώσιν ύπό τάς σημαίας, λέγουσαι διά τής γλυκείας 
«ύτών φωνής πρός τήν μητέρα πατρίδα : ιδού ημείς έτοιμοι 
νά περιθάλψωμ.εν καί έπί ιδίω τής ζωής μας κινδύνω, τά 
ύπέρ τής έλευθερίας καί τιμ-ής άγωνιζόμενα τέκνα σου.

Παρίσιοι. Ε λ ΕΝΗ Ρ εΝΑΝ

5 ¡. 2S. Τούς συνδέσμους τούτους τών γυναικών τής Γαλ
λίας αντιπροσωπεύει, νομίζομεν, παρ’ ήμιν τό σωματεϊον τού 
’Ερυθρού Σταυρού, ούτινος όμως αί ένέργειαι περιορίζονται 
είς κατασκευήν μωτού καί είς χρημαματικάς τινας τοΐς άπό- 
φοις χορηγουμένας βοήθειας. Καλόν θά ήτο έάν αί περί τόν 
ερυθρόν σταυρόν Κυρίαι λαμβάνουσαι ύπ ’ όψει τάς ένεργείας 
τών έν Ευρώπη ομοφύλων ημών καθίστων τό σωματεϊον 
τούτο, ούχί άπλώς κατάλληλον πρός ραφήν άσπρορρούχων τών 
πληγωμένων καί παρασκευήν μευτοΰ, πράγμα, οπερ πάσα ίδ ι- 
ώτις 'Ελληνίς έν ώρα κινδύνου θέλει ευκόλως πράξει, άλλά 
πολύτιμον αρωγόν τού στρατού ημών, διά τής καταλλήλου 
μορφώσεως γυναικών νοσοκόμων, αίτινες έν καιρώ μέν ειρήνης 
δύνανται εύμ,εθόδως νά νοσηλεύωσι τούς έν τοΐς δημοτικοΐς 
■νοσοκομείοις ασθενείς, έν ώρα δέ πολέμου νά άναλαμβάνωσι 
καταλλήλως παρασκευασμεναι τά θεάρεστον καί φιλάνθρωπον 
έργον, ύπέρ οό προορίζουσι τόν βίον αυτών.

ΣΤΜΒΟΤΛΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ
(Συνέχεια Ι'δε προηγούμενον φύλλον).

Τίνι τρόπφ θά έ/.πλτ)θώσγ) χ.αθτίκ.οντα συχνάκις δυσχερή 
καί έπίπονα, περί ών ουδέποτε έδιδάχθη καί άτινα κα τ ’ 
ακολουθίαν ουδέποτε θά δυνηθή νά έννοήση ;
Ε' Πώς θά καταστή χρήσιμος είς τούς περί αυτήν, έάν ούδε- 
μίαν γνώσιν κέκτηται τών κατά τόν πρακτικόν βίον, ή έάν 
μή όρέγηται τής περί αυτά ένασχολήσεως;

Ή  νεάνις φαντάζεται τόν γάμ,ον ίδεώδές τ ι  άδύνατον. 
Εκαστη {¡μέρα θά παρουσιάση αύτή νέας πλάνας· η:άσα ά- 
ποκάλυψις αλήθειας θά φανή αυτή δυστύχημα.

Διά τά πρωτότοκον αύτής, δΓ αύτό τό άκακον καί τρυφε
ρόν όν, τό όποιον τά  πάντα παρ’ αύτής θά άναμένη, τ ί θά 
δυν,τ,θή νά πράξη;
 ̂ Να τό άγαπά ! *Ω ! βεβαίως νά τό άγαπά δ ι’ ένδομύχου 

και τρυφερού αισθήματος. Ά λ λ ’ ώς έπί τά πλεΐστον αύτή ή 
®γαπη μακράν τού νά τή έμπνεύση τ ίν ι τρόπω θά δυνηθή νά 
διόρθωση τήν άγνοιαν αύτής ώς πρός τάς ύλικάς φροντίδας, 
δς απαιτεί ή βρεφική ηλικία , δεν θά χρησιμεύση αύτή είς 
ουδέν άλλο, ή όπως ταράξη αύτό καί τό βυθίση είς άπελ- 
^στικάς περιπλοκάς.
κ  Η φυσική τού παιδός άνάπτυξις έπάγει άπειρους περι

στάσεις χρηζούσας έπισταμένης διευθύνσεως. *Η νεαρά μήτηρ, 
ϊστερημένη πάσης έπ ’ αύτού τού αντικειμένου γνώσεως, θά 

^»νεργηση κατά συνείδησιν, δηλαδή κατά τύχην, καί θά ύπο- 
1̂ ση είς πολλά λάθη.

Καί δέν άρκεΐ τούτο μόνον. Τή μητρική στοργή συμπαρο- 
μαρτούσι καθήκοντα πολλώ σπουδαιότερα· ύπεράνω τής φυσι- 
κήςάνατροφής είνε ή ηθική, ύπεράνω τού σώματος,είνεή ψυχή.

Τήν ψ.>χήν ταύτην πρέπει διά τής καλής ανατροφής νά 
ύψώση, νά κρατύνη· πρέπει τέλος νά άναβιβάση αύτήν είς τό 
σημεΐον έκεΐνο, έν ώ θά καταστή κυρία τών παθών, άτινα θά 
δια ταράξωσιν αύτήν, ά ν ιί να κυριευθή ύπ ’ αύτών.

Μήτηρ μή τυχούσα τοιαύτης ανατροφής θά δυνηθή νά με- 
ταδώση αύτήν; ένταύθα δύναταί τ ις  νά είπη ότι ή πείρα 
χρησιμεύει αύτή ¿>ς διδάσκαλος.

θ ’ απαντήσω οτι όχι πάντοτε-
*Αλλ&ίς δέ δ ιατί νά βασιζώμεθα έπί τής πείρας ; δέν γνω- 

ρίζομεν ότι αυτη δαπάνη ημών καί βραδέ&ος μάς διδάσκει ;
Ά π ό  πόσων άνεπανορθώτων σφαλμ.άτων, άπό πόσων θλί

ψεων καί πλανών ή καλώς έννοουμένη άνατροφή προφυλάσσει 
τάς γυναίκας !

Συνοψίζουσα τά μέχρι τοΰδε είρημένα λέγω , ότι άπό τού 
δεκάτου έ'κτου μέχρι τού εικοστού τής ηλικίας έ'τους πρέπει 
νά γ ίνητα ι ή γυναικεία έκπαίδευσις σύμφωνος πρός τόν 
διπλούν προορισμ,όν αύτής, δηλαδή τόν τής οίκοδεσποίνης καί 
τής μητρός.

Έ άν συγκαταριθμήσωμεν μεταξύ τών κυρίων σημείων, ά
τινα  άποτελούσι τήν βάσιν τής άνατροφής, τήν οικιακήν οι
κονομίαν, γνώσεις τινάς περί ύγιεινής, τάς δοθησομένας είς 
τούς άσθενεΐς περιποιήσεις καί τήν ηθικήν καί φυσικήν άνα- 
τροφήν τών παίδων, ύπάρχει, νομίζω, άλλο σπουδαιότερον, 
ούτινος δέν πρέπει νά ολιγωρήσωμεν. Είνε δέ τούτο ή καλ
λιέργεια τής κρίσεως· διότι δέν γνωρίζω διά τάς γυναίκας 
άλλο προτέρημα γρησιμώτερον τούτου-

Κατορθούται δέ τούτο, όταν συνειθίσωσι τήν νεάνιδα νά 
σκέπτηται σπουδαίως έπί άπειρων ζητημάτων, έξ ών τά 
πλεΐστα μένουσι δυστυχώς είς αύτήν άγνωστα.

Τά νά κρίνη τις ορθώς περί έκάστου πράγματος, είνε κα τ ’ 
έξοχήν έπιστήμη, ήτις έπιδρά έπί τών πράξεων ημών καί 
συντελεί ού μόνον πρός τήν εύτυχίαν ημών, άλλά καί τήν τών 
περιστοιχούντων {¡μ,άς.

Έάν δέν έξασκηθή ένωρίς ή κρίσις, αί προλήψεις έπιβάλ- 
λονται καί ή καρδία άπασηθεΐσα παρ’ αύτών ύποτάσσεται 
άδιστάκτως.

Αί νεάνιδες, αί άνατραφεΐσαι συμφοινως πρός τάς άρχάς, ας 
έξέθηκα, θά έννοήσωσιν έπί τίνος έρείδεται ή άληθής άξία 
τής γυναικός, καί θ’ άνυψώσωσιν έαυτάς είς τό υψιστον όριον 
διά τής άκριβοΰς τών καθηκόντων αύτών έκπληρώσεως.

Ζ α χ α ρ ο ια α  ^Vamnh

Γ Τ Ο ΙΚ ΙΧ ^ Σ -Α .
*Η έβδομη εκθεσις τού έν Παρισίοις Συλλογου τών ζω

γράφων καί γλυπτριών γυναικών γενήσεται τήν 15ην Φεορου- 
αρίου, διαρκέσει δέ μέχρι τής 15ης Μαρτίου έν τώ μεγάρω 
τών Ή λισ ίω ν πεδίων. Γενική συνέλευσις τών μελών τού 
Συλλόγου τούτου συνεκλήθη κατά τάς σερχάς Δεκεμβρίου ε.ε.

*0 κ. Schaeppi μέλος τού έθνικού συμβουλίου τής Ζυρί-
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γ χ ;  έΎημοσίευσε κα τ ’ αυτά ; -ρ^γ^-ατε αν τινά περί των α
γάμων έν Ε λβετία  γυναικών ΰ~ό τον τίτλον ( ( A r b e i t ,  
V e r d i e n s t ,  B e s s e r s t e l l u n g  d e r  u n v e r -  
h e i r a t e b l e t b e n d e n F r a u e t n » .

Έ ν τή πραγματεία ταύτη εξετάζετα ι ή Οεσις τιον άγα- 
ρ,ων γυναικών έν Ε λβετία . Εζάγεται όε εκ τής εν αυτή 
/στατιστική: δτ ι, ό αριθμό: τών έκεΐ άγαμων γυναικών ΰττερ- 
βα ίνϊΐ τον τών αγάμων άνίρών κατά 5 6 ,0 0 0 , δτι καβ 
έκάστην έλαττοΰται ί  αριθμός τών γάμων. Ε πειδή δε αί 
γυναίκες αύται πρέπει νά ζησωσι δια τής εργασίας τω ν, ο 
νου.ον.αΟής ανήρ συνίστησι θερμώς την ιδρυτιν νεων βιομηχα
νικών εργοστασίων, δ ι’ ών ήΟελεν εντελώς εκλειψει η έκ του 
έξωτεοικού εισαγωγή ένδυαάτινν καί κατά συνέπειαν εξα- 
γωγή ί ρήματος, καί δ ι ’ οΰ έν ταυτώ ήθελεν επαισθτ,τώς βελ. 
τκοθή ή κατάστασις τών πτο/χών ίργατίδιον γυναικών.

Τεχ}·ιτα ώά. — Μέχρι τουδε έγνωρίζομεν, δ'τι πολλαί 
τών τροφών ημών κατασκευάζονται τεχνιτώ : διά χημικών 
σκευασιών, δεν άνεγέντμεν όμως καί τήν τεχνιτήν τών ωών 
κατασκευήν, ήν οί οοβεροί αυτοί επινονιται Αμερικανοί τε- 
λειοποιήσαντες έθεταν από πολλ.οϋ εις ενέργειαν.

Μενάλα λοιπόν, ώς εξ ’Αμερικανικών περιοδικών μανΟά- 
νομεν, έργοστάσια ίδρύΟτ,σαν;εν οίς κατασκευάζονται ωραιό
τατα καί λευκότατα ωά, περιεμοντα άπαντα τα συστατικά 
τών ©υσικών ωών. Ή  επεξεργασία τής κατασκευής διαιρεί
τα ι εις τέσσαρα μέρνι : τν ν επεξεργασίαν του κροκού, την του 
λευκώματος, τήν του λ επτου μαλακού φλοιού και την του 
εξωτερικού σκληρού τοιούτου.

Ό  κρόκος κατασκευάζεται υπό αλεύρου αραβοσίτου, αμύ
λου σίτου, έλαίου καί διαφόρων άλλων χημικών ουσιών : χύ- 
νουσι τά μίγμα τούτο έν τιν ι τής μηχανής όοχειω, ενθα έλα-
<ρρώς συμπυκνουμενον διαι ρεΐτα ι. εις τοσας μικοας στρογγυ-
λας σφαίρας, αναλογούσας πρός τόν αριθμόν τών κατασκευα- 
σθν,σομένων ωών. Εντεύθεν ο κρόκος μεταφέρεται εις άλλο 
τμήμα, ένθα περιβάλλεται υπό τού έκ λευκιου.ατώδους ουσίας 
κατασκευαζομένου υγρού ώς καί εις τά φυσικά ουα. Κινν,σίς 
τις μτ,/ανική έπιφέρει σχετικήν τού λευκού συμπύκνωτιν καί 
ωοειδή τούτου σχηματισμον. Τό ωον τοτε μ.εταβιβαζεται εις 
τήν δερυ.ατίνν,ν μ η χ 7. ν η ν καλούμενων, ενθα περιτυλισσεται 
εντός λεπτοτάτου μαλλακού φλοιού, μεθ’ § καί μεταβιβάζε
ται είς τόν κελυφώνα, ένθα περιβάλλεται υπό κελύφους 
όμ.οιοπάτου τού φυσικού σχηματιζομ.ενου δε διά λεπτοτάτου 
στρώματος γύψου. Μετά τούτο τίθετα ι είς τό στεγνωτήριου, 
όπόθεν έξέρχετα·. ώόν τελειον παραδιόόμενον είς τό έμπόριον, 
ού τήν αποκλειστικήν κατανάλωσιν άνέλαβον δύο μεγάλοι 
έμ.ποοικοί οίκοι τής νέας 'Υόριης.

Τά ώά ταύτα κατά τάς ίατρικάς εκθέσεις είναι άβλαβέσ- 
τα τα , έξ ίσου Οοεπτικά δσον καί τά φυσικά, μέ τό πλεονέ
κτημα δτι διατηρούνται πάντοτε φρέσκα καί δεν συντρίβονται 
ευκόλως, δθεν μεγάλας είς τας διαμετακομήσεις παρέχουσιν 
ευκολίας.

Έ ν  μόνον δεν έμάθομεν, έάν τά ώά ταύτα θερμαινόμενα 
ί»πό κλώσσως δύνανται νά γεννήσιοσι πουλάκ.ια.

Μεταξύ τών εσχάτως βραβευθέντων υπό τής ’Ακαδημίας: 
τών Παρισίων συγγραφέων κατατάσσεται καί ή Κυρία Λέον 
τος Ρ ικέ καθηγήτρια τής φιλολογίας.

\\r%

ΙΙώς ΰ μ ο ίΰ ε τ α ι  ή χ ά ( ΐα  ■ Έ ν  τιν ι Θεάτρω τής ’Α γγλ ία ς 
έδίδετο κα τ’ αΰτάς κωμω Ιια τ ις , έν ή, νέα τις κόρη υποκρινο- 
μένη πρόσωπον βουβόν ήν προουρισμενη εις το να —ροσφερη το- 
τέϊον πρός τούς λοιπού; υποκριτάς. ’Έπραττε δε τούτο μ.ετοι 
τόσης χάριτος καί εύγενείας, ώστε προεκάλεσε τόν θαυμασμ.ον· 
πάντουν,ίδία δέ τού προέδρυ τής λέσχης B id d er .Μετά τό τ έ 
λος τής παραστάσεως ό Πρόεδρος προσεκάλεσεν αυτήν καί τή 
προσέφεοε μηνιαΐον μισθόν έκ φρ. 626 , πρός δε και ωραιότα
των μετ’ έπίπλωυ κατοικίαν, άντί τής έν τή λέσχη, προσκο- 
λήσεως αυτής, έν ή θέλει τού λοιπού ή χαριτωμένη κόρη 
προσφέρει τό τέϊον.

Η ΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΝΔΡΩΝ
(Σονέ/ε α ΐδε άριθμ. 35).

'ΟΒοκκάκιος άπεβίωσεν είς ηλικίαν 62 έτών- έ Chausser 
72 , ό Γουτεμβέργιος 68 , ο Κολόμβος 70 , ο Εράσμιος 70 , ό 
Κοπέονικος 70, b Άρίοστος 59, ό Μ ιχαήλ-’Ά γγελος 80 , ό 
Τητικνός 96, ο Ραφαήλ 36 , b Λούθηρος 63 , ο Κορεγιος 40,. 
δ Καλβίνος 53, ό Μοντίγνιος 59, Γουλιέλμος ό σιωπηλός 
51, Φραγκίσκος Βάκκων 66, Σαικξσπήρος 52, b Γαλιλαίος 
78, b Κέπλίρος 5 9 , b Ρούμπενς 63 , b Ρ ισχελιέ 57 , ο Δε- 
σκάρτης 54 , b Κρόμβελ 59 , b Κορνήλιος 78 ό Μολιέρος 5 1 r 
ό Βουσουέτος 77 , ό Λύκκε 72, ό Σπινόζας 45 , ό Ρακίνας 
60, ό Νεύτων 85 , ό Λαϊπνίζ 68, ΙΙέτρος ό μέγας 53 , ό Μον- 
τεσκιού 66 , όΒολταΐρος 85 , ό Φραγκλίνος 84, ό Λινναϊος 
71, Φριδερίκος ό μέγας 74 , ό Διίερώ 71, ό Κάν 80. ό Βάσ· 
σιγκτων 67 , ό Γκαίτε 83 , b Μόζαρτ 35, ό Νέλσων 47, ό 
Σχίλλ,εο 46, ο Ναπολέων 62 , ό Μπετχόβεν 58, b Σ κ ώ τ τ δ ΐ,  
b Στέφενσων 67. Έ κ τού άνωτέρου λοιπόν καταλόγου καί έκ. 
τού ΰπ’ άριθ. 35 δ/μοσιευθέντος εξάγετα ι δτι έξ 95 μεγά- 
λιυν άνδρουν άπεβίωσαν τρεις μεν είς ηλικίαν 33— 40 έ τ ώ ν  
πέντε ηλικίας άπό'40— 50 έτών· 17άπό 50— 60· είκοσιτρείς 
άπό 6 0 — 78 καί 47 είς ηλικίαν άνω τών 70 έτών.

Μαύρη ια τρός .  Έν Παρισίοις κατ’ αύτάςυπέστη μετά θαυ
μαστή; έπ ιτυχ ίας τάς διδακτορικής ίατρικάς αυτής έφετά- 
σεις ή κυρία Σολλιέ, τυχούσα τού έπιζήλου βαθμού M a r  χ α -  
Λώς. Ή  Κυρία αύτη ήν θυ-ράτηρ μαύρου τινός ιθαγενούς τής 
υπό τήν Γαλ.λικήν κατοχήν νήσου Γουϊανη:, υψηλή τό α να - 
στημα, ωραιότατη τήν μορφήν καίτοι χρώματος βκθέος με- 
λαγχροινού.

Ένυμφεύθη πρό 18 μηνών τόν κ. Σολλιέ, ιατρόν τού δημ.0-  
τικού νοσοκομείου τών Παρισίων.

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
Έξτδόθη καί τό 3ον ιρυλλάδιον τού γ ’ . μέρους τή ; καλλ ιτεχνικής  

πινακοθήκης τής αΈ στίας» περιέχον καί πάλιν άληθω; αριστουρ
γήματα  καλλ ιτεννίας, μεταξύ των οποίων διακρίνεται διά τε τό οο—
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«τικόν καί ζωηρόν τής έκφράσεως ή είκών ή παριστάνουσα ολόκλη
ρον κόσμον ζωηροτάτων παιδίων πάση ; ηλικίας,Οεωμένων παράστα- 
■να νευροσπάστων" ή ε'ντασις τή ; προσοχής, ήεύχαρ ίστησ ις, ή χ αρά 
τώ ν παιδίων απεικονίζεται έπ ιτυχέστατα  καί χαρακτηρ ιστικότατα. 
“Αρισται επίσης είναι καί αί χ α ρ ι τ ω μ έ ν α ι  φ ρ ο ν τ ί ό ε ς  καί 

τά  δεΐπνον του Ήρώδου καί ή Μητρική Στοργή καί ή Έκδίκησις 
τδιν άνθίϋν καί ό βασσιλεύς Αήρ.

Έςέδόθη καί ό 3ος άριθμ. τοΰ περιοδικού τού ομωνύμου συλλό
γου α’ Α ν ά π λ α σ ι ς ί  τοΟ πολλά ύποσχομένου τά καλά καί Οι- 
καίως προσελκύσαντος τήν προσοχήν παντός εύ ιρρονοΰντος καί πο- 
*6ο5ντθς άληθως τήν ήθικήν καί θρησκευτικήν έκ τούτων δ'ε καί έθνι- 
σιήν άνάπλασιν τοΰ έλληνικοϋ λαοΟ.

Περιεχόμενα τοΟ άζιολόγου τούτου ΠεριοΟικοΟ είσι ; Κρίσεις τοΰ 
.απανταχού ελληνικού τύπου περί τής Ο. Α ναπ λάσεω ςϊ.— Επιστολήν 
Δ. Ρ. Ραγκαβή. — 'Οδοιπορικά; εντυπώσει; (υπό Φ. Σκαλτσούνη) 
— Λιάλογος δύο ιροιτητίϋν περί ϋπάρςεως βεοΰ μετά ποιήματος (ύπό  
κ. Α ιαλεισμδ).— Οί ορθόδοξοι προσηλυτίζονται έγκαταλελειμμένοι — 
■*1'ποάοχή « Ά να π λά σ εω ;» .

εβδομαδιαιον δελτιον
Ε Λ Λ Α Σ . — Μετ’ εΰχαριστήσεως πληροφσρούμεθα την εν Πατραις 

■βύστασιν Συλλόγου Κυριών ύπο τήν προεδρειαν τής Α. Μ. τής σε
πτής ημών Ά νάσσης. Ό  Σύλλογος οΰτος έποιήσατο εναρξιν του ευερ
γετικού αύτοϋ σταδίου διά τής έπισκέψεως -.ών φυλακών, και αναφο
ράς πρός τόν κ. Νομάρχην περί βελτιώσεως τής οίκτρα; τών φυλα
κών καταστάσεως. Εύχόμεθα όπως τοιούτοι Σύλλογοι ιδρυόμενοι άνά 
πάσας τάς Έ λληνικάς πόλεις φιλανθρώπως έπιοράσωσιν έπί τού εθνι
κού ημών βίου, προϊόντος δε τοΰ χρόνου ευεργετικοί καταστώσιν ίδιοι 

-τή πχσχούση καί ανηλεώς έγ/.αταλελειμμένη δυστυχεί τάξει τών 
•έλληνίδων χωρικών.

Ινατά τήν έβίομάδα ταύτην εψηφισθησαν τά  νομοσχέδια περί σιδη
ροδρόμων ά ό Μεσολογγίου μέχρις Αγρίνιου καί άπό Μήλων μέχρι 
Καλαμών. Συνεζητήθη πρός τούτοι; καί έψηφίσθη ό προϋπολογισμός
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Μ’εόιοθαλμούς απλανείς χαίέςογχωμένου;, μέ στόμα άφρίζον έκυ- 

Δίετο κατά γ ή ;, δάκνων τάς σάρκα; του, κ α τα σ χ ίζω > το στήθος του 
3ΐαί κτυπίϋν τήν κεφαλήν του εί; τάς γωνίας τ&ν έπ ίπλω ν, άφωνος, 
,μέ αναπνοήν ταχεΐαν καί βεοιασμένην ώς άφηνιάζοντος 'ίππου.

"Η Σοφία ήρχισε νά έννοτ,, δτι ϋπάρχωοιν εν τ φ  κόίσμψ τοΰτιμ 
ανθρώπινοι συμφοραί, πρός ϊ ς  καί ή άγνοτέρα άρετή καί ή χ_ρι- 
•στιανικωτέρα άφοσίωσι; δεν ούναταε νά παλαιση. ϊ^σθανθη την 
ιάδυναμίαν της ταύτην, ώχρίασε καί μετά τρόμου ήρθρωσε τάς λεςεις: 
-τόν ι α τ ρ ό ν .

Ή κ. "Εαρος ήθέλησε νά σημάνη, άλλ’ ή Σοφία ήμπόδισεν αυτήν 
Δέγουσα : Μή είσέλθη έδώ κανείς υπηρέτης καί ίδη τήν τρομεράν
ιβύτήν κατάστασιν.

Ή κ. "Εαρος έστειλε νά είδοποιήση τόν ιατρόν,μεθ’ δ καί έπανήλ- 
'θεν. 'Ο ασθενής ήτο πάντοτε είς τήν ίδιαν κατάστασ ιν.Α ί δύο γυνα ί
κες ήγνόουν τ ί νά πράξωσιν, δπως καταπραΰνωσιν αυτόν.

‘Ο κ. Βλαρύ ήτο είς τόν οΐκόν του, δταν ήλθον νά ζητήσωσιν  
-αυτόν. "Εσπευσε λοιπόν αμέσως.
“Ιδετε τ ί συμβαίνει, ιατρέ, εϊπεν ή κ. "Εαρος μετά φρίκης.

Αέν ήθελήσατε νά μέ πιστεύσητε, Κυρία μου, εΐπεν ό ιατρός στρε
φόμενος πρός τήν Σοφίαν' βλέπετε έν τούτοις δτι δεν έψευδόμην.

*” · Είναι αληθές, Κύριε, άλλ'ήδη  τ ί πρέπει νά κάμωμεν.
Ι  Τ ίπ ο τε..

Μετά τήν έξάντλησιν των δυνάμεων του θά παύση νά κυλ ίητα ι 
κα ί νά καταπληγώ νηται, εΤπεν ό κ. Βλαρύ μεθ’ ύφους περιφρονητικού, 
■θά άποκοιμηθή ήσυχώ τατα  καί αύριον οϋδεμίαν θά έ'χη άναμνησιν 
"ΐής καταστάσεώς του ταϋτης.

τών εσόδων καί εξόδων τού Κράτους καίτοι κατά τήν τελευταίαν ταύ
την συζήτησιν άπήν σύμπασα ή άντιπολίτευσις.

Γ Α Λ Λ ΙΑ . — Ό  κ. Καρνύ έξελέγη πρόεδρος τής Γαλλικής δημο
κρατίας. Ό  κ. Φερρύ έπυροβολήθη παρά τίνος Aubertin έν τώ δία-
δρόμω τής βουλής τών αντιπροσώπων. Ό  δράστης συνελήφθη. Ό  
κ. Φερρύ έχει καλώς. 'Ο κ. Τιράρ άνέλαβε καί έσχημάτισε νέον 
ύπουργεΐον. 'Ο πρόεδρος τής Γ αλλική ; Αημοκοατίας κ. Καρνώ ώς 
έκ τού διαγγέλματος αυτού κρίνομεν εμφορείται ύπό άρχών φ ιλε ι-  
ρηνικωτάτων. Τό συμβούλιον τών έν Παρισίοις πρωτοΟικών εξέΟω— 
κεν ιδιωτικόν βούλευμα ύπέρ τού κ. Ούίλσωνος.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 'Ο αύτοκράτωρ τής Γερμανίας έπιδαψίλευσε τά π α -  
ράσημον τού μελανός ’Αετού είς τόν διάδοχον τοΰ ελληνικού θρόνου. 
Νέα άπειλητικά  συμπτώ ματα άνεκαλύφθησαν έν τώ λαρύγγι τού 
διαδόχου τής Γερμανίας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Λ. Μ. Χίον. Χρήματα έλήφθησαν. Νέα σώματα άπεστάλη— 

σαν ώ ; καί καθυστερήσαντες αριθμοί. — Καν Ο. Α. Ανδρον. Φ ροντί- 
σωμεν. — Καν Γ. Σ. Μ αγχιστρίαν. ’ Επιστολή ελήφθη' έχω άλλην  
τινα  Ιδέαν καλλιτέραν τής ίδικής σου’ γράφιυ μετά 10 ήμέρα; διότι 
κ α τ’ αύτος πνίγομαι ύπό τής πολλής εργασίας. Περί ημερολογίου 
συμμορφωθώ όδηγίαι σου. — Κας συνδρομητρίας Χίου. Αντίτιμου 
ήμερολογίου πληρώσατε τώ  αύτόσε άντιπροσώ πψ ήμών κ. Λ. ΑΙ. —  
Καν Εί. Α. Χαλκίδα. ’Ελήφθη γράφομεν. — Καν Α ί. Λ. Μ αγχί- 
στριαν. Χειρόγραφον μετά κανονισμών έλήφθη' άπειράκις ευγνωμο
νούμε;. Αημοσιευθήσεται ευχαρίστως. — Κον Γ. Σ. ‘Γέθυμνον. Επι
στολή μετ’ αγγελίας έλήφθη' μυρίας ευχαριστίας" άμα τή  έκδόσει 
άποστέλλομεν. — Καν Μ. Π. Μέγα Κεσερλή. Πρός μέν τήν αδελ
φήν δωρεΐτε πάντα τά χρειώδη τοΰ δωματίου της είς έργόχειρα, ώ ; 
μικρόν σκίμποδα, μικρόν τά π ητα  έκ λινάτσας κεντημένον διά τό 
το ίχω μα τής κλίνης, θήκην κτενίων καί ψηκτρών, τολύπην (pelote) 
διά βελόνας καί καρφίδας, θήκην νυκτικών' ταύτα  πάντα κεντημένα  
έπί λινάτσας διά χρω ματιστώ ν κλω στώ ν: πρός τό< γαμβρόν προσ-

Ά λ λ ά  μετά ένα μήνα, μετά 15 ημέρας ί'σω; θά προσβληθή καί 
πάλιν καί έάν εύρεθή έντάς δωματίου περιωρισμένου δύναται νά φο- 
νευθή καταπ ίπ τω ν μεθ’ όομής έπί τών τοίχω ν, ή θά φονεύση ύμάς, 
έάν εύρεθήτε παρ’ α ΰτφ . Ιδού ό άνθρωπο; πρός δν αφιερώσατε τόν 
βίον καί τήν ευτυχίαν σας. Έ άν δμως έπ ιθυμήτε, καλώ αμέσως 'ένα 
συνάδελοόν μου μετά τού όποιου πιστοποιούμεν τήν πάθησιν τής επ ι
ληψίας, και ύμεΐς ανακτάτε τήν ελ-υθερίαν σας. ’ Ιδού δ ,τ ι δύναμαι 
νά πράξω ύπέρ ύμών Κυρία.

Καί ιδού δ ,τι θά γίνη, εΐπεν άποφασιστικώ ; ή κ. Έ αρος.
Ή Σοιιία ούδίν ήκουσεν έξ δσων έλέγοντο, διότι προσηύχετο.

X X I I I

Αιήλθε τήν νύκτα δλην παρά τ φ  ευζύγω  της, δστι; έκοιμήθϊ} 
ύπνον άναπαυτικώτατον, ώσεί ούδεν είχε συμοή. Τήν κεφαλήν έπί 
τής χειρός στηρίζουσα ή άτυχης νέα έσκέπτετο, ένφ  ή μήτηρ οα- 
κρύουσα έξητεΐτο τής συγγνώμης της διά τά ; δυστυχή βίον, 6ν Οιά 
τού γάμου τούτου παρεσκεύασεν αύτή.

Μόλις έξημ,έρωσεν ό κ Θεόδωρος άφυπνίσθη. Ή Σοφία ένευσε πρό; 
τήν μητέρα τη ; νά άπομακρυνθή. ‘Ο ασθενή; ούδέν|ενεθυμεΐτο' έξε- 
πλήττετο  δθεν βλέπων εαυτόν είς τήν κλίνην τής Σοφίας καί τήν  
σύζυγόν του παρ’ αύτώ .

Λέν κατεκλίθης, Σοφία; ήρώτησεν οΰτος.
"Οχι φίλε μου.
Αιατί λοιπόν ; ,
'Ήσο ολίγον κακοδιάθετος χθες τά εσπέρας κατ Ο'-ά τούτο διήλθον

τήν νύκτα  πλησίον σου. Ά λ .λ ’ εύτυχώ ς εκοιμηθης καλώς καί σ ή 
μερον είσαι, ώς βλέπω, εντελώς καλά.

Ή Σοιοία δεν έλεγεν αλήθειαν, διότι, εί καί ό σύζυγός της είχε συν-
έλθει είς εαυτόν, τό πρόσωπό-; του δμως οιετήρει φοβερά ίχνη τή ,  
αγω νία ; τής προτεραίας. Οί οφθαλμοί του ήσαν κατέρυθροι, περιεσ- 
τεμμένοι διά μέλανος κύκλου, τα  χείλη του κατάλ.ευκα και τό 
τωπόν του πλήρες αμυχώ ν, α'ίτινες έσχ^ημάτιζον φοβέρας ρητίόας 
α'ίματοι.
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φέρετε χαρτοφυλάκιον χειροκέντητον ή ό,τι δήποτε άλλο έργοχειρον 
•γραφείου, έάν είνα ι άνθρωπος των γραμμάτω ν. — Καν. Αι. 1\ Ζά
κυνθον. Σ χετική, συμβουλή δημοσιευθήσεται προσεχώς εν τε τή 
έφημερίδι καί τ φ  ήμερολογίω. — Κ Δ Μ ’Αθήνας. — Έ Κυρίχ κάθε
τα ι π ά ν τ ο τ ε  εις το βάθος της άμάςη; καί δεςιά, οδέ κύριος αριστερά. 
Κον Ε. Κ. Χα>ία. — Διαταγαί σας έκτελε3θήσονται. — Κον Γρ. Γ. 
’ Αρχ. Βούδα-Πέστην 'Επιστολή υμών μετά χρημάτω ν καί φυλλαδίου 
έλήφθη. Μυριάκις ευγνώμων. *Η εύγενής επιδοκιμασία ήμών μέ εν
θαρρύνει. Προσεχώς έπιστολή εκτενής. Κον Π. Κ. Βουκουρέστιον. 
Ευγνωμονώ μυριάκις. Γράφω. — Ινον Γ. Π. Ξάνθην. Σ-υμμορφωΟώ- 
μεν όδηγίαις σας. — Καν Ιν. Κ. Παρισίους. ΛημοσιευΟήσεται μετα 
μικρών μεταβολών. — Καν Φ. Φ. ΒερΆΤνον. Έ λήφθησαν- σήμερον 
δημοσιεύομεν την α\ έξακολουθήσατε.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Γίώς κ α θ α ρ ί ζ ο ν τ α ι  χ ε ιρ ό κ τ ια  c h e v r e a u .  Ά φ ο υ  άφήσετε 

να στεγνοσωσι καλώς αί έπί τών χειροκτίων σας κηλίδες, προστρί- 
βετε αύτάς διά ψήκτρας, μεθ’ ό καί σχηματίζετα ι μ ίγμ α  έκ λευκώ 
ματος ώου καί αλεύρου έκλεκτοϋ σίτου* τό μ ίγμα  τοϋτο θέτετε επί 
της κηλίδος καί άμα στεγνώση ρίπτετε διά της χειρός.

- "»oWo«

Σ Υ Ν Τ Α Γ Ή

’Α ρ ν ί Φ ρ εκ α σ έ . Κόπτετε εις τεμάχ ια  δύο ή τρία δέματα κρόμ- 
μυα  φρέσκα, ρίπτετε ταΰτα  έντός χύτρας μεθ’ ένός καί ήμίσεως κο
χλιαρίου βουτήρου καί ήμίσεως ποτηρίου ύδατος. Α φήνετε  να βρά- 
σωσιν έπί μίαν ώραν έως ου μεταβληθώσιν εις χηλόν.

Μετά τοΰτο τα περάτε διά του τρυπητού, ρίπτετε τό κρέας, όπερ 
καβουρδίζετε μέ ολίγον βούτυρον καί μετά τοΰτο τόν έκ βρασθεν- 
των κρομμύων χυλόν εις ον ρίπτετε καί έν ή δύο δέματα άνίθου

"Όταν ό κ. Θεόδωρος έμαθεν ότι ήτο άσθενής, ένεθυμήθη τήν προς 
τήν θείαν του έπίσκεψίν του, τήν ώς έκ της έπισκέψεως ταύτης προ- 
κύψασαν σκηνήν προς τήν σύζυγόν του, ης όμως τήν εκβασιν μή 
ένθυμούμενος καί ευρισκόμενος έν τή  της Σοφίας κλίνη έσχε προ- 
αίσθησίν τινα της Φοβέρας άληθείας* μετ’ αγωνίας όθεν προσέβλεπε 
τήν Σοφίαν, προσπαΟών να άναγνώση εν τ φ  βλεμματι αυτής τήν τρο
μερά ν ταύτην αλήθειαν.

Ά λ λ ’ ή Σοφία τ φ  προσεμειδία καί τό μειδίαμα τούτο ούδβν νέον 
τ φ  έμάνθανεν.

Έ κάλεσα; τήν ιατρόν, ήρώτησεν ούτος. Βεβαίως, φίλε μου, εΐπεν 
ή Σοοία. Ό  ιατρός εΐπεν, δτι σοί συνέβτ, ίσως δυσάρεστόν τ ι, δπερ σέ 
έτάραξεν και δτι είχες ανάγκην άναπαύσεως. Καί όντως δλην τήν 
νύκτα άνεπαύθης χωρίς πυρετόν ή άνησυ/ίαν.

Ό ιατρός θά έπανέλθη σήμερον ;
"Οχι I εΐπεν δτι είναι ανώφελες.
Καί δέν ήπατήθη, Χαλή μου Σοφία χ θ ϊς  ζμην πολύ τεταραγμε- 

νος, μοί εΐπον πράγματα κακα οι εσ&. Επιστευσα προς σ ιιγμ ή ν  
τάς βδελυράς έκείνας συκοφαντίας, δι’ δς καί έταράχθην, έπειδή σε 
άγαπώ  πολύ. Ναι, τώρα ενθυμούμαι' άπήτησα παρά σου νά χωρι- 
σθής καί της μητρός σου αύτης έτι. Σύσυνήνεσας μετά της γλυκείας  
εκείνης άγαθότητος, ήτις σέ θέτει όπεράνω πασών τών γυναικών. 
Ά λ λ '  ή γλυκύτης σου αύτη με έξηρέθισε, καί τότε . . . .  δεν έν’.υ -  
μοΰμαι πλέον" είπε μετ’ άπαθαρρύνσεως, τ ι συνέβη, άλλά σύ, Σοφία 
μου* τό ενθυμείσαι βεβαίως' σέ ορκίζω δέ εις τόν θεόν νά μοί τό εΤπης.

Σοί εΐπον τήν άλήθειαν, φίλε μου.
Σοοία, εΐπεν 6 κ. Θεόδωρος, ύπηρξα άδικος πράς σέ' συγχώρησήν 

με. καί έάν άλλοτε λησμονηθώ δπως χθές, τότε άφες με εις τήν 
τύγη ν  μου, διότι εΤμαι άνάξιος τοιαύτης συντρόφου. Ό μιλ& ν ούτω  
ό κ. θεόδωιος είχε τούς οφθαλμούς μεστούς δακρύων' άγνωστον έάν 
εκλαιεν ύπά μετάνοιας, ή ύπό εντροπής ύποπτευόμενος τήν να τά -  
στασ ιν εις ήν εΐδεν αυτόν ή Σοφία. Τώρα, εΐπεν, ύπαγε, κόρη μου, 
νά άναπαυθής ολίγον' έγώ δέ θά δοκιμάσω νά κοιμηθώ άκόμη.

κομμένα εις μικρά τεμάχ ια . "Αμα τό κρέας εΐναι έτοιμον έτοιμά— 
σατε αύγολέμονον καί δέσατε αύτό.

Λ ι κ ώ ρ ι ο ν (σ ι ρ ό π ι ο ν) έκ  μ ή  λ ω ν. Καθαρίσατε εις τεμά
χ ια  επ ιμήκη 1 ‘Ι καλά καί ώριμα μηλα. Θέσατε αύτά έντός δοχείου 
φαοεντιανού (faience) μετά ήμισείας όκάς ζακχάρεως καί ές κοχλια
ρίων ύδατος. Κλείσατε καλώς τό δο'/εΤόν σας καί βυθίσατέτο έντός 
χύτρας έν ή βράζει άφθονον ύδωρ (άμφιπυρίβατον) καί άφήσατε 
νά βράση ούτω  έπί δύο ώρας, μετακινούσα το δοχεΐον γ ω ρ ίςνά  έκ—* 
βάλητε αύτά τού ύδατος.

Μετά τούτο άποσύρετε έκ της πυράς καί άφίνετε νά ψυχρανθή χω
ρίς νά έξαγάγητε αύτά τού ύδατος. "Οταν τό σιρόπιον κρυώση ρ ί- 
ψατε έντός αύτοΰ άποξέσματα φλοιού λεμονιού καί έν κοχλιάριον 
οινοπνεύματος κανέλας.

Μετά προσοχής τοποθετείτε τό σιρόπιον έντός φ ιαλών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Κ . .  * α Ι  ΑόΕ Ο Ι Κ Ι Ο Ι ^ Ο ΐ υ ύ Π Ο Υ  

« 8 .  »Ο δ ό ς  Έ ρ μ ,ο Ο  6 8 .
Εις τό γνωστόν ’ Εμπορικόν Κατάστημα έκομίσθησαν εσχάτως 

διάφορα υφάσματα διά γυναικεία φορέματα ώς '/-αί πίλο* γυναικεΤοε- 
τοΰ τελευταίου Συρμοΰ.

Πρός τούτοις γνωστοποιοΰσι προς τούς πολυπληθείς π ελάτα ; των 
ότι ή μέχρι τουδε γνωστή έπί τών γυναικείων Πίλων Κα Κατίνα 
Κομνηνου νυν δε Κατίνα Κ Οικονόμου μετέφερε τό έργοστασιόν της- 
είς τό ίδιον έμπορικόν κατάστημα (κάτωθεν του Αου έργοστασίο»· 
τη ς) - οί προσερχομενοι θέλουσι μείνει λιαν ευχαριστημένοι από τε 
τα  όλως νέα υφάσματα καί τήν εργασίαν.

Διδασκάλισσα Έ λληνίς πεπειραμένη καί εχουσα αριστας συστάσεις, 
ζητεί οίκογένειαν έν ή άντί τροφής καί κατοικίας αναλαμβάνει τήν 
έκπαίδευσιν καί διαπαιδαγώγησιν τέκνων πρός δέ καί πασαν τούτων 
περιποίησιν. *Η διεύθυνσις εις τό γραφεΐόν μας.

— ________  — - ______ l :_______ή":-------- =

*Η Σοφία μετέβη εις τό παρακείμενον δωμάτιον, ένθα ή μήτηρ* 
άνέμενεν αυτήν άνυπομόνως.

Λοιπόν, ήρώτησεν ή μήτηρ.
ΕΤναι ήσυχώτατος καί δέν ενθυμείται τίποτε. Τί παράδοξον κακόν.
Μόλις όμως ά δυστυχής έμεινε μόνος καί άπεπειράθη νά έγερθή. 

Ά λ λ ’ ή έςάντλησίς του ήτο το ιαύτη, ώστε μετά δυσκολίας κατώρ- 
θωσε τούτο, στηριζόμενος δέ έπί τού τοίχου έπλησίασε πρός τό κ ά -  
τοπρον, ένθα είδε το αίματόφυρτον πρόσωπον καί στήθος του. Δέν 
έψιθύρισε λέξιν, δέν έξέοερε αναστεναγμόν, ά λλ ’ έπανακλιθείς 
έσήμανεν.

Ό υπηρέτης έπαρουσιάσθη.
Πήγαινε νά καλέσης άμέσως τόν ιατρόν Βλαρύ, εΐπεν οϋτος, κρυ

πτώ ν άπό τυΰ υπηρέτου τό πρόσωπον. Μετά τήν άπομάκρυνσιν 
τού υπηρέτου ό δυστυχής έκρυψε τό πρόσωπον του έντός τών προ— 
σκεφαλαίων του καί ήρχίσε νά κλαίη  ώς μικρόν παιόίον.

*0 ιατρός έφθασεν αμέσως.
Σήμερον, ιατρέ, εΐπεν, ελπ ίζω  ότι θα μοι ειπης την αλήθειαν.
Τί θέλετε νά γνωρίζητε άπεκρίθη ό κ. Βλαρύ.
Τήν ήμέραν τού γάμου μου, ότε ηλθετε va μέ εςετάσητε π^ρί της- 

ΰγείας μου, τ ί ύποπτευεσθε καί ό ιατι ηθελετε να μάθητε τοΰτο.
Τ πώ πτευον δτι εΐσθε προσβεβλημένος ύπό τρομεράς άσθενεία«,- 

ήθελον δέ νά πεισθώ περί τούτου, Ίίνα εμποδίσω τόν γάμον σας.
Καί όταν σάς διηγήθην τά κ α τ ’ έμε, μοί ειπετε δτι δεν ειχον v i  

φοβηθώ τ ι, ένώ τό κακόν ύπηρχε.
Ναι, ά λ λ ’ ειχον καθήκον νά σάς τό κρύψιυ. Τά ξηοόν αύτό ν α ι  

τού ιατρού έπέφερε σκοτοδίνην εις τόν κ. θεόόωρον.
Διατί λοιπόν δέν ήμποδίσατε τόν γάμον μου ;
"Επραξα δτι ήτο δυνατόν. Ειδοποίησα τήν κ. Εαρος.
Καί γνωρίζουσα τοϋτο έθυσίασε τό τέκνον της ; εΐπεν ό κ. Θεό

δωρός μετά καταφρονήσεως.
"Ογι. Ή θυγάτηρ της άκούσασα τήν συνομιλίαν μας εΐπεν, δτι 

όσον δυστυχέστερος εΐσθε, τόσον έχετε άνάγκην άφοσιώσεως καΕ 
φροντίδων δι' δ καί έθυσίασεν έκουσίως έαυτήν. (άκολουθεΐ)


