
AYKEION ΕΛΛΗΝΙΑΟΝ 
SAHE1XTIKH BIBAlOeaitl 

▲HMOKPITOY 14

ΣΤΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ ΚΥΡΙΩΝ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α :  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Ε Τ Ο Σ  Ά '  — Τ Ο Μ Ο Σ  Ά

ΕΝ Α θ Η Ν Α Ι Σ



ΕΤΟΣ A'·

ΑΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΑΠΝ 
AINEIZTIKH β ιβ λ ιο θ β κ ι

Έ ν Α Θ Η Ϊ ^ Μ ^ ^ & ρ τ ίο υ  1887 ΑΡΙΘ. 1

y p i w j

E B A O M A A I A I A

Τα Λ βμπόμενα  ή μ ΐν  χ ε ιρ ό γ ρ α φ α  ό ημοσ ιευόμενα η μ ή  δ ε ν  επ ισ τρ εφ ο ν τα ι .  Α νυπόγραφα  χ α ι  μ η  δη .Ιοϋντα  τ η ν  δ ι α μ ο ν ή ν  
τής  άποστεΑ.Ιούσης δ ε ν  ε ίν α ι  δεχ τά . Πάσα άγγεΛ ία  άφορώσα ε ις  τ α ς  Κ υ ρ ία ς  γ ί ν ε τ α ι  δεχτή .

ΣΤ ΝΛΡΟΜΙ1 ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑ

Χιάτό εσ ω τερ ικ ό ν .................. Λρ. 5
Χιά τό έξωτερικόν . . φρ. χρυσά β

1’ιμ.ή φ ύ λ λ ο υ  λεπ τά  Ι Ο

αιευθ υν τρια  
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Συνόρο^ηταί έγγράίοονται ε'.ζ~ο γραφειον της 
ι( ΕΦΙΙΜΕΡΙΑΟΣ TÍX ΚΥΡΙΩΝ » /.αί τταρα 
τοΐς β ιβλ ιθ 7:ωλείοις Βί^Ι*.Λ*Ρ καί

Γ Ρ α ΦΕΙΟΝ λ ι ε τ θ τ ν ς ε ω ς  

'Ο δ ό ς  Μ ουσ ώ ν χ α ί Β ο υ λ έ ς

Γ ρ α φ ε c ο ν άνοικτον καθ'* έκαστον
άπό ΊΟ —  Ί2. Π. Μ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόγραμμα. —  ’Έ γ ο μ εν  μητέρας ·, —  Φόρο^ έπί τω ν  α γ ά μ ω ν .  

Π αιδαγωγικά. ( ’ Ελένη \ .)—  θρ η σκευτ ική  Μελέτη.*—  Αμερ ικα-  
νίς δημοσιογράφος. (Μαρία Γ. έκ Κ ων)πόλεω :)  —  Πολιτικόν  
Λελτίον. — Ειδήσεις. — Ποικίλα. — Σ νμ βυυλα ί .  — Γ νωμ ικά.

τοϋ Πλάτωνος, όςτις έν τώ πέμπτω τής Π ολιτείας 
αύτοΰ κεφαλαίω σπουδάζει ν’ απόδειξη, οτι ή φύσις 
ούχ ήττον έπιτηδείως παρεσκεύασε τάς γυνα ίκας προς 
πάντα όσα δήποτε πρά" τουσιν οι ανδρες' δεν είνα ι 
όμως καί ανυπόστατος' ιότι εάν αυτή φαινητα ι τού

Χ Ί Γ Ό Γ Ν Ρ - Α - ί ν Γ ί ν ΐ  Α
Τ)σοι τήν θέσιν τής γυναικος έν τε τή  οικογένεια 

καί τή  πολιτεία καλώς κρίνουσι, θά όμολογήσωσι μεθ’ 
ήμών πόσων κακών πρόξενος γ ίνετα ι ή παρ’ ήμι ι άπο- 
μάκρυνσις αυτής άπό παντός είδους πνευματικής ερ
γασίας.

Έάν έξαιρέση τις  τήν αντί τού έπιουσίου άρτου έρ- 
γαζομένην διδασκάλισσαν κα. τάς υπό τών καθηκόν
των καί ύποχρεώσενν τής μητρός περιβαλλ ,μένας γυ
ναίκας, αί λο ιπα ί σχεδόν πασαι δέν φαίνονται παρ 
ήμίν έχουσαι προορισμόν άλλον ή τό κομψβπρεπώς 
ένδύεσθαι καί ύποτάσσ_θαι εις άπάσας τάς ιδιοτροπίας 
τού συρμού, τοϋ αληθούς τούτου Πρωτέως, τό άνταλ-  
λάσσειν έπισκέψεις, τό καθ’ εξιν μόνον τών δακτύλων 
κυμβαλίζειν, τό περιπατείν, 'τό άναγινώσκειν επ ιφυλ
λίδα τινά  τής ψυχοφθόρου τών μυθιστορημάτων μού- 
σης, καί τό έρωτροπεΐν.

Έ άν ό νεώτερος πολιτισμός έπρόκειτο κατά τούτο 
νά βελτίωση τήν γυναίκα, άπαλλάσσων αυτήν τών δε
σμών, οΐτινες τήν συνεΐχον τό πάλα ι, ήν μυριάκις προ
τιμότερου νά έξηκολούθει αύτη αποτελούσα, όπερ καί 
έν τή  άρχαιότητι,μέρος τών δούλων. Διατρίβουσα τότε 
άείποτε σχεδόν έν τώ ένδοτάτω τής οικίας μέρει, εις δ 
ούδείς προσήρχετο, πλήν τών έγγυτάτω ν κατά γένος, 
καί άσχολουμένη εις τήν έριουργίαν, τήν υφαντικήν, 
καί τήν λοιπήν θεραπείαν, έξησφάλιζε τήν έν τώ οίκω 
οικονομίαν καί τήν ήθικήν, τάς δύο ταύτας ίσχυράς 
βάσεις, ών άνευ καί ,ό οίκος ευθύς καταρρέει, καί ή 
κοινωνία άποσυντίθεται. Τανΰν δέ ό κύκλος, έν ω πε
ριστρέφεται ή γυνή  καί τόν όποιον άνωτέρω περίεγρά- 
ψαμεν, δέν δεικνύει ήμΐν ή τό βάραρθρον πρός ο άκα- 
τασχέτω ς φερόμεθα. “Ίσως είναι υπερβολική ή δόξα

δόρυ, οδό αφει 
π ε ρ ί  π ά ν τ ων ε ί σ η γ  ή σ α σ θα ι γ ν ώ μ η ν .  
Ή Έ λλη νίς , καταλείπουσα τό μέν διβάνιον διά τήν  
Όθωμανίδα, τήν δέ μαλθακήν καί ηδυπαθή νωχελειαν  
διά τήν Άρμενίδα καί τάς τού νεου πολιτισμού αςιω- 
σεις διά τούς κατοίκους τής Δυσεως, δύναται νά έξελθη 
τοϋ κύκλου, έν ώ περιστρέφεται, μαραινόμενη καί ι -
νουσα, είσέλθη δέ όπως δήποτε εις τό στάδιον τή ς  
ένεργείας καί άναλάβη τόν τής άναπτυξεως της άγώ- 
να μόνη, μή προσδοκώσα έν τώ σταοιω τουτω το πα- 
ράπαν τήν συνδρομήν τού άνδρος' διότι με όλην την  
μεταξύ τούτου καί τής γυναικος φύσει ύπάρχουσαν φι
λίαν, κατ’ Ά ρ ιστοτέλην, προκειμενου περί τής μορ- 
φώσεως καί τής άναπτύςεως αυτής, συνήθως ουτος 
αδιαφορεί καί έν τώ έγωισμώ αυτού εν μονον βλεπει, 
εν έπιθυμεΐ καί θέλει, τήν δουλικήν τής γυναικος υπο
ταγήν εις τά νεύματά του. Αναγνωριζομεν, οτι ου

μη Ο ΐα  τούτο ΟΙ α ν υ ρ ϋ ς  'i ipa/aa. ' .  v i*  ν

πρόγονοι ήμών μετά τής Αφροδίτης τόν Ερμήν, τ*ς 
Χ άριτας καί τήν Πειθώ συγκατατάσσδυσι ·, Μή διά. 
τούτο οί άνδρες πρεπει νά άξιώσι το μονοπωλίου τοϋ  

 „„ϊ · Ή μεις νομίζομεν ότι ή πο-
λ ιτε ία  δέν θά βλαβή έκ τής σχετικής ήμών άναμ ί-  
ξεως εις τά πράγματα αυτής, ούτε θα ζημιωθώσιν έκ 
τούτου οί άνδρες, έάν έχωσιν ένιοτε ύπ οψει καί την  
γνώμην ήμών έν πολλοίς. Συνωδα τα ις  ανωτέρω σκε- 
ψεσιν άνέλαβον τήν σύνταξιν καί έκδοσιν ίδ ιας τών 
γυναικών έφημετίδος ύπό τόν τίτλον « Εφημερίς τών 
Κυριών» μή άποβλέπουσα ούτε εις την άνεπαρκειαν 
τών γνώσεων μου πρός σύνταξιν αυτής, ουτε εις την
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Ιλλε ιψ ιυ  των μέσων προς έκ^οσιν καί συντηρησιν, ούτε 
εις τάς γνω στάς μοι έκ των προτέρων μεμψιμοιριας 
και ειρωνείας των φιλοσκωμόνων κυρίων' μας. Η βυμ- 
πραξις των εύγενών παρ ήυ,ΐν λογίω ν κυριών,, καί ή 
έν νένει συνδρομή τού φύλου ήχων, φιλοτιμουμενου 
ν ’ άποδείξϊ) τον πραγματικόν αύτοΰ προορισμόν εν τε 
τή  οίκογενεία καί τή πολιτεία, άρκουντως μας ενθαρ
ρύνει είς τό έργον. Ή ύλη , ή τις θέλει πληροί τό φύλ-  

. λον, εσται βεβαίως άνάλογος καί κατάλληλος πρός 
την γ·να ΐκα . Τάς δ άνθρωπινους αδυναμίας ύπ όψ*ι 
εχουσαι θέλομεν πο ικ ίλλει αυτό δι όσον ο ιόν τε τερ
πνής καί ευάρεστου τοιαύτης.

Τούς έν τή πολιτική  παλαίστρα άγωνιζομένους θέ
λομεν παρακολουθεί άπλώς ως χρονογράφοι.

ΕΧΟΜ ΕΝ Μ Η Τ Ε Ρ Α Σ ί
Άφού έξετάσετε τά αισθήματα, τον χαρακτήρα καί την 

συμπεριφοράν τής· συγχρόνου νεολαίας, θέλετε δυνηθή νά άπο- 
κριθήτε είς τήν έρώτνισίν μας ταύτην. Άμφιβάλ'λω εάν η 
άπάντησις υμών έστάι καταφατική , έαν μάλιστα συμπληρω- 
σωμεν τήν έρωτα,σίν μας ύς  εξής «εχου.εν μητέρας Ελληνι- 
δας ;»  Τότε βεβαιότατα θά άπαντήσητε άποφκτικώ; :

Τό β ε β α ι ό τ α τ α  τούτο άναφαιρεται πρός πολλάς των μ η τέ 
ρων τής τε πρωτευόύσης και πασών τών μεγαλοπόλεων τής 
Ε λλάδος' θέλουσι δέ καί αύται συνομολογήσει μεθ’ ημών | 
τοΰτο, έάν παραδε/θώσι τήν υπό πάντων άνεγνω?ι7μένην 
αρχήν, ότι ε ΐ τό φυτον υγιές καί καλόν, ύγιά καί καλά άπο·' 
δ ίδει άνθη, καί τάνάπαλιν. 'Γπάρχουσι βεβαίως καί έξωτε- 
ρικαί τής ατμόσφαιρας επιδράσεις άλλοιοΰσαι τό τε χρώμα 
καί τά σχήμα του. άνθους, ένω ή παραγωγός ρίζα κατ’ ούό'έν 
δύναται νά έμποδίστ, τοΰτο- δέν συμβαίνει όμως τοΰτο καί 
εΐς τήν μητέρα, ής η καλή θέλησις, ή φιλοστοργία . καί τό 
•προβλεπτικόν οΰ μόνον εις ύγ ια  μόρφωσιν του σώματος, αλλά 
κα ί τοΰ πνεύματός καί τής καρδίας συντελούσαν. 'Οπουδή
ποτε τή ; ύφηλίου καί άν θελήση τις νά ρίψη έταστικόν βλέμ
μα πρός έξέτασιν καί έκτίμησιν τής κοινωνίας, κατερνομε- I 

* νος από των υψηλότερων κοινωνικών βαθμιδών μέχρι τής I
καλύβης τοΰ γεωργού καί εναλλάξ, ύπ ’ όψει έχων και εις συ
νάφειαν ευρισκόμενος μετά εύγενών καί κακοήθων, ηρώων καί 
προδοτών, φιλανθρώπων καί σκληροτράχηλων, θέλει πεισθή 
άναντιρρήτως, ότι όπου υπήρξε μήτηρ άγαθή καί φιλάνθρω
πος, έκεΐ καί υιός τοιούτος. όπου δέ μήτηρ σκληρά, προδό
της καί απάνθρωπος, έκεΐ τερατώδη τής κοινωνίας έκβρά- |

σματα. 4 * ΐ
Τήν αλήθειαν ταύτην αναγνωρίζουν ό μέγας Νχπολέων 

έλεγε πρός τήν σύγχρσνον αύτώ παιδαγωγόν κυρίαν Καμπάν- 
«Παρ’ υμών ή πατρίς αναμένει στρατιώτας άξίους νά άντα- 
ποκριθώσιν εις τάς προσδοκίας τοΰ έθνους. Προσπαθήσατε 
λοιπόν νά δικαιώσητε καί άνταμείψητε τήν πατρίδα διά τήν 
μεγάλην τιμήν ήν ενεπιστεύθη υμ ΐν». Αί δε μητέρες τών 
ήρώων τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, καί τοι έστερημέναι

πνευματικής άναπτύξεως, καί τοι βιούσαι δουλικόν σχεδόν συ
ζυγικόν βίον, θν οί σύζυγοί παρά τών Τούρκων προσωκειώ- 
θησαν, καί τοι πολλάί τούτων τών έν ήμιβαρβάρω όιατελου- 
σών καταστάσει ήχθησαν αιχμάλωτοι, μή δυνηθεϊσαι να εκ- 

| λέξωσι τόν θάνατον, ούχ'ήττον έμπνεόμεναι υπό άγνού μη
τρικού αισθήματος, κατωρθουν δ ι’ απίστευτων θυσιών, ου μό. 
νον τήν θρησκείαν των νά μεταδιόωσιν εν τω κρύπτω προς 
τά τέκνα, άλλά καί τόν πρός τήν πατρίδα ιερόν έρωτα νά 
έμπνέωσιν αύτοΐς. ’Έστωσαν μάρτυρες τής άληθείας ημών 
ταύτης οί ήρωες τού 1821, ώς καί ή ελευθερία ήν τή θυσία 

I τών υπάρξεων τών ηοώων εκείνων εκληρονομησαμεν και ής η 
τήρησις κατέστη προβληματική, άφ’ ής πάσαν εθνικήν ημών 
παράδοσ.ν, παν αίσθημα γενναίον ηαί ακραιφνές έθύσαμεν έν 
τω  βουμω τής ευρωπαϊκής πολυτελείας καί τού κακώς παρ’

I ήμΐν έννοουμένου πολιτισμού.
Μή ύποθέση ή άναγνώστρια ήμουν, ότι μεμφόμεναι τού πο

λ ιτισμού’ όρεγόμεθα τή , βαρβαρότητος. -Μή έπαλανθανόμε- 
ναι τής άληθείας, ότι ό πολιτισμός έν Ευρώπη οφείλεται εις 
τούς προγόνους ημών,καί ότι οΰτος έστίν ήφωτοβόλο, λυχνία^ 
δ ι’ ής ή έπιστήμή νικηφόρο; καί έθνοσώτειρ* βαδίζει, άξιοϋ- 
μεν νά θεωρώμεθα παρά πάντων αι ένθερμότεραι θιασώτιδες 
τοΰ εύγενοΰς και καλώς έννοουμένου πολιτισμού, στηλιτίζου- 

I σαι καί καταρώμεναι τον παρ’ ήμϊν εΐσαχθέντα καί παρά 
πλείστων μητέρων έγκολπωθέντα θαλαμηπολοκουβερναντο- 
πολιτισμόν. Είς τούτον άποδοτέα ή ηθική ■ κατάστασις τής 
κοινωνίας ημών, ή όσημέραι έπιτεινομένη υίικη έξαχρείωσις,

I ή χορύφωσις τού εγωισμού y.cci yj 7τερι̂ ρρον7ΐ(ΐις ΤΓρό; τζ<χντιχζ 
κα ι πάντα.

’Εάν if παρ’ ήμϊν νεαρά μήτηρ, ή διακούσασα τών δ ι’ αυ- 
I τήν ώρεσμένων έγκυκλςπαιδικών μαθημάτων, έθετεν εις ενέρ

γειαν καί τάς ά τ ίλ ε ΐς , έστω, τής παιδαγωγικής γνουσεις,. άς 
έκ τής. παιδαγωγίας τού κ. Σπαθάκη ήρύσατο, έάν ήννόει 
τήν ευθύνην, ήν ου; μήτηρ φέρει, διά την ευτυχίαν τού τέκνο*, 
της, μακράν τοΰ νά σπαταλα τον πολύτιμον διά πάσαν μη
τέρα καί οικοδέσποιναν καιρόν της είς άένναον επίσκεψιν τών 
έμπορικών καταστημάτων (εικόνα ήν ευφυέστατα εν τή (( Ε- 
βδομάδι» έτραγματεύσατο ό κ. Σκόκος) ους καί εις την δε
κάκις τή ; ήμέρας έπαναλαμβανομένην διευθέτησιν τής κόμης 
αυτής καί τής έν γένει περιβολή; της, ήθελε θεωσε^ως μο
νήν τερπνήν καί έπαγωγόν ένασχόλησίν της τήν περί τά τε- 
κνον της μέριμναν καί άφοσίωσιν. Καί όντως ποια τερπνοτέ- 
ρα καί εύγενεστέρα ένασχόλησις διά νέαν γυνα κα τής καθο- 
δηγήσεως τού παιδός έν ταΐς πρλυδαιδαλοις τοΰ βίου όδοΐς ; 
Ποια καί πόσα εύγενή πορίσματα διδασκαλίας, προκυπτοιτα 
πολλάκις έκ τών άσημαντικωτερων τού παιδός ερωτήσεων, 
καί μεγάλως έπιδρώντα έπί τού καθόλου βίου αυτού ; Τί 
ίερώτερον, άλλ’ ένταυτώ καί δυσκολώτεοον, τής εμπιστοσύ
νης ήν Θεός τε καί κοινωνία άναθέτουσι τή μητρι, οπως έξ 

I άκατεργάστου καί άμόρφου ζύμη; σχνματιση άνθρωπον καλόν I κάγαθόν, όςτις καί τόν πλάστην τιμά και την πλασασαν αυ- I τόν φύσιν ανταμείβει ; Τί αξίοθαυμαστοτερον τών υπεραν- I θρωπίνων δυνάμεων, άς αύτη καταβαλλει πρός κατανικησιν 
I καί περιστολήν τών ιδίων παθών καί ελαττωμάτων, ϊνα μη ο I τω πα ιδ ί παριστάμενος πρός άπομίμησιν τύπος ή ελλιπής,
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καί προσκόμματα φέρη εις τήν μόρφωσιν καί τόν σχηματι
σ μ ό ν  αύτοΰ ;

Καί τίνος άλλου στολισμού δείται 
φ ρ ω ν ,  όταν εις οίσν =  δήποτε περίστασιν τού βίου 
πεται αύτή, όπως τή μητρί τών Γοάγχων Κορνηλία, νά δει 
κνύη τά έαυτής τέκνα ους μόνον κόσμον καί καλλονήν της; .

Ά λλ" άντί τούτων ή νέα Έ λληνίς μήτηρ άναθέτει τήν 
μέν βρεφικήν τού τέκνου αύτής μόρφωσιν εις τήν προύτην τυ- 
χοΰσαν τυχοδιώκτεδα τροφόν, αρκεί ότι τό γάλα της είναι 
θρεπτικόν, τήν δέ.νηπιακήν εις τήν τής νταντάς, γραίας δύ
στροπου καί κακεντρεχούς, τήν δέ παιδικήν καί νεανικήν εις 
τήν τής I ΟίΐνβΠίαηΙβ, ήτις συν τή έφθαρμένη, γλώσση ήν του 
παιδί μεταδίδει συνενεΐ καί τά γονιμοποιά σπέρματα τής 
διαφθοράς καί κακοηθείας, έν ή αύτη έκυλίσθη, ή καί κυλιέ
τα ι έτι σήμερον, ότε τήν αγνότητα τή ; νεαράς θυγατρός ή 
τού νεαρού παιδός σας έμπιστεύεσθε αύτή.

Έ λθωμεν ήδη εις τήν μητέρα εκείνην,‘ ήτις στερουμένη τών 
διά τών άνωτέρω πολυτέλειαν υλικών μέσων, αναλαμβάνει 
αύτή κα τ’ ανάγκην τήν ανατροφήν τών τέκνουν της. Ιΐρός 
αύτήν, δε’ όνομα τού Θεού I ! Μή τολμήσητε νά άποτείνη- 
τε τόν λόγον είναι τόσον δυστυχή; μέ αύτούς τούς μικρούς 
διαβόλους- είναι τόσον απειθή καί δύστροπα ταΰτα, τόσον 
λαίμαργα καί αύθάδη, ώστε μέ όλας τάς φωνάς καί τά ξύλον 
δέν κατορθουνει τίποτε- καί ότέ μέν καταράται τήν στιγμήν 
καθ’ ήν τά έγέννησεν, ότέ δέ τά τρελλαίνει άπό φ ιλιά  καί 
θωπείας καί ούτω καθεξής- δέν τής μένει καιρός νά κτενι- 
σθή, άλλ’ ούτε καί νά ένδυθή- μόλις δύναται νά φάγη ολί
γον καί τούτο έπί ποδός, διότι ό μικρός θέλει αύτό καί ή 
μικρά ζητεί έκεΐνο. Ούτω δέ αύτη αιωνίους μεμψιμοιρούσα, 
παραπονουμένη καί υπό τήν μορφήν ταλαιπωρουμένου θύμα
τος παριστκμένη έμπνέει πρός μέν τού; ξένους τόν οίκτον» 
πρός δέ τά τέκνα τήν πεποιθησιν ότι είναι τύραννοι, ήτις 
κα τ ’ άοχάς μέν λυπεί ταύτα, μετά καιρόν δέ μεταβάλλεται 
είς έξιν καί είς έν έκ τών στοιχειωδών έλαττωμάτων έφ’ ών 
βαίνει όλονέν αύξάνουσα ή πρός τά κακομεταχειρίζεσθαι καί 
τοΐς άλλοις έπιβάλλεσθαι τάσις αύτών.

Ού μόνον ή μήτηρ αύτη δέν περιστέλλει τάς έρμάς καί τά 
πάθη της, άλλά προϊόντος τού χρόνου γ ίνετα ι τραχυτέρα, 
οξύθυμος, σκηλρά, κακή, έάν θέλητε, διδάσκοιίσαάναιπαισθή- 
τως είς τά τέκνα αύτής τά άνωτέρω έλαττουματα καί έκπλητ- 
τομένη κατόπιν διά τήν σκληρότητα ή τό οξύθυμον τούτων. 
Ά φ ίνω  τάς οδύνας άς αύτή υφίσταται κακομεταχειριζομένη 
καί άδικουμένη παρ’ αύτών είς τήν ηλικίαν άκριβώς εκείνην, 
καθ’ ήν έχει άνάγκην περιθάλψεως καί άγάπης καί μεταβαί
νω είς τόν βίον αύτών τούτων, όστις τή άληθεία δι* αύτά 
μέν εΐναι βάσανος, διά τούς περί αύτά δέ μαρτύριον. 'Ο νέος 
νυμφεύεται- κατά μέν τήν προυσην τού γάμου εποχήν κρύπτει 
όσον δύναται τά  έλαττώματα αύτού, άλλά προϊόντος τού 
χρόνου ή δορά ά φ ίπ τα τα ι, καί ό όνος μένει ονος- δηλαδή ο- 
ξύχολος, δύστροπος, έπιβλητικός, τραχύς πολλάκις δέ καί 
ίιβριστής- έξαγοράζει άντί τούτων κατ’ άρχάς τήν οικιακήν 
ευδα ιμ ο ν ία ν ,'μ ετ ’ ολίγον τήν άποσσροφήν τής συζύγου καί 
τέλος τήν άτιμίαν- ώς σύζυγος καί υιός δυστυχής, ώς πολί
της έτ ι δυστυχέστερος, διότι τά έλαττώματα ταύτα καθι-

στώσιν αύτόν μισητόν τή τε οίκογενεί^, κοινωνία καί πολι· 
τεία .

’ Ιδού πού ή έλλειψις μητέρων όγιώς φρονουσών άγει όση- 
τήν Ελληνικήν νεολαίαν. Εύ/όμεναι όπως μή αί παρα

τηρήσεις μας αύται έκλτφθώσιν ώς δοκησισοφικά προϊό· τα , 
καί έ/πίζουσαι έπί τοΐς άγαθοίς αίσθήμασι τών άκουσίως 
καί καθ’ έξιν μάλλον παρεκτρεπόμενων μη :έρων ίκετεύομεν 
αύτής, όπως τής τε ιδίας καί τής τών τέκνων ευδαιμονίας 
κηδόμεναι, μεταβάλουσι κατά τό δυνατόν τάς κακάς των έ
ξεις, ευεργετούσα1, διά τούτου καί έαυτά; καί τήν οικογέ
νειαν καί τήν πολιτείαν.

  r

ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΓΑΜΩΝ
Κατά τάς ήμέρας ταύτας, καθ’ ας μετά τόσου πατάγου 

καί πείσματος συζητεΐτα ι καί ψηφίζεται ό προϋπολογισμός 
τού τρέχοντο; έτους 1887, φέρων έπί τών ώμων αύτού νέους 
προσθέτου; φόρους, δέν θεωρούμεν άσκοπον νά όπομνήσ<«μεν 
προς τούς τόσον τούς φόρους όρεγομένους πατέρας τού έθνους 
ό τι, έάν ήθελεν ούτοι νά φανώσι περισσότερον δίκαιοι καί ο- 

| λιγώτερον έγω ϊστα ί, ώφειλον νά είσαγάγωσιν έν τή Βουλή 
νόμον, δ ι’ ού νά φορολογώνται πάντες οί άγαμοι άπό τού 
30ου τής ηλικίας των έτους.

’Ίσως οί πρός οΰς άποτεινόμεθα μειδιάσωσιν έπί τή ποο- 
τάσει ημών ταύτη, καί καγχάσωσιν οί μέλλοντες δ ι’ αύτής 
νά φορολογηθώσιν. Ά λ λ ’ έάν μάθωσιν, ότι τοιούτος νόμος είσ- 
ήχθη πρός συζήτη.σtv είς τήν Βουλήν τής Γαλλικής δημοκρα
τίας άπό τού παρελθόντος έτους, βεβαίως καί είς τά μειδιά
ματα των καί είς τούς καγχασμούς των δέν θά είναι τόσον 
άνεπιφύλακτοι.

Δέν έννοοϋμεν δ ιατί οί άγαμοι ούτοι Κύριοι, οί ϋπολαμ- 
βάνοντες εαυτούς εύφυεστέρου; τών άλλων, διότι άφήκαν ά - 
λώβητον τήν έλευθερίαν των, νά μή πληρόνωσι ούδένα πρός 
τήν πατρίδα φόρον, ένω διά τής άγαμ ία ; των ταύτης γίνον
τα ι πρός αύτήν τόσιυν κακών πρόξενοι.

Έ άν ή άγαμία δικαιολογήταί πιος διά τούς έρρωμένην 
έχοντας αύτήν ταύτην τήν πατρίδα, ώς είναι οί δύο παρ’ ή
μΐν ήγέτα ι τής τε συμπολιτεύσεως καί τής άντιπολιτεύσεως, 
οί καθ’ έκάστνν έκ ζηλοτυπίας έρωτικής βεβαίως περί αύτής 
έρίζοντες καί δαπανώμενοι, είναι πάντι αδικαιολόγητος δΓ 
ολους τού; λοιπούς.

Έ άν διστάζη τις τών άγάμων περί τής άληθείας ταύτης, 
άν ίξετάσνι τήν συνείδησίν του καί θέλει πεισθή, ότι διά τής 
άγαμ ία ; καί εαυτόν άδικεΐ καί τήν οικογένειαν καί τήν πο
λ ιτείαν . 'Η  άπόλυτος έν τώ κοινωνικώ βίω έλευθερία, ή α
νεύθυνος γονιμοποίησις καί ή απαλλαγή πάσης πατρικής ύπο- 
χρεώσεω; είναι τό προσφιλές τών άγάμων πρόγραμμα- άλλ’ 
έν τή άναλύσει τού προγράμματος τούτου καθορώσιν ούτοι 
ώς έν δ ιαυγεϊ κατόπτρω ζωηρώς άντανακλωμένην τήν πλά 
νην των, διότι ό γάμος είναι δεσμός τό όποιον ή μέν έλπίς 
ώραίζει, ή δέ εύτυχία διατηρεί, καί ή δυστυχία συσφίγγει 
καί στερεοποιεί. 'Ο Πλούταρχος, έγκωμιάζων τά άγαθά τής 
συζυγίας καί άπαριθμών τά ώφέλη όσα πρόκεινται διά τήν 
πατρίδα έκ τών έγγάμων πολιτών, λέγει. ((Εύτυχής έκεΐνος

μήτηρ λογική καί σο> .
έπιτσε- 3·έΡ*’·
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όστις δέν καταλείπει τάς εστίας του καί ευχαριστείται μέ 1 
τα αληθή άγαθά άπερ ή φύσις χορηγεί ήμΐν. Μεταξύ των I 
συγγενών άπολαμβάνει τις τό παρόν κ ai περιδένει τό μ·-λ- 
λ ο ν  ούτε ό αγρός, οΰτε ο περίβολος, δέν προσκολλούν ήμάς 
τόσον είς τήν πατρίδα όσον ή σύζυγος καί τά τέκνα .»

Καί όντως ο άγαμος δέν δύναται να θεωρηθή οϋ-ε ως πο 
λίτνις αγαθός καί τέλε'.ο;, άλλ’ ούτ’ ως άνθρωπος εκπλτ.ρών 
τόν τε κοινωνικόν καί φυσικόν αυτού προορισμόν. Ο έγ γ α 
μος τρίυ,ει πρό τού εγκλήματος, όπερ θέλει σύρει αύτόν εις 
τά  δέσαά καί άφήση κατ’ ακολουθίαν εκτεθειμένων των οι
κογένειαν του καί ¿στερημένων των πρός συντήρησίν της μέ 
σων. 'Ο έγγαμος αποφεύγει πάσαν άτιμον πράξιν, διότι έχει 
ί ιπ ’ οψει, ότι εν αύτή αντανακλάται σύμπχσα ή οικογένεια 
του. 'Ο έγγαμος βιάζετα ι καί ακων νά αποφεύγω, τήν άογίαν, 
τό όνειδος ημών τούτο, έξ ου τόσα πωγάζουσι κακά. 'Ο έγ 
γαμος θέλει τήν δόξαν καί τιμών της πατρίδος του καί την 
ευδαιμονίαν αύτής, διότι εν αύ-ή ταύτη υπολογίζει ότι θά 
ζησωσι καί θά ανχπτυχθώσι τά τέκνα του. Αλλα μη και η 
ευτυχία ών αντλεί τις εκ τού οικογενειακού βίουε ίναι μικρά ; 
Τ ις άλλος δύναται νά παρακολουθήσω, άγρυπνος καί ταλα ιπω 
ρούμενος τόν άνδρα εις τώ,ν κλίνην βαρέως πάσχοντα καί νά 
νοσηλεύσω] αυτόν ούχί κατά τους τεχνικούς τής θεραπευτικής 
νόαους, ως αδελφή τού Ελέους, αλλά κατά τούς νόμους καί 
τάς υπαγορεύσεις τής καρδίας η ή σύζυγος ; Εις τίνα άλλον 
δύναται ο άνώ,α νά έμπιστευθή παθήσεις αυτού, ών επιθυμεί 
νά διατελωσιν έν άγνοια οί άλλοι, η εις αύτήν ταύτην την 
σύζυγον ; Διά τίνος άλλου ο άνήρ εγκαταλείπει τώ,ν μητέρα 
καί τόν πα-έοα αυτού καί προσκολλάται τή ιδία γυναικί ή 
δ ιά  τού ίερωτάτου δεσμού τού γάμου ; Ποία άλλη μελωδι- 
κωτέρα φωνή προσβάλλει ίσχυρότερον κν ί θελκτικώτερον τό 
■εύαίσθητον τής καρδίας ους, ή ή έξερχομένη έκ τών τρυφερών 
γειλέω ν τού τέκνου προφέρουσα την λέξιν «Μ παμπά ! ! ; 
Διά, τίνων άλλων καθησυχάζει καί πραΰνει τάς στενοχώριας 
κα ί πειιπετείας αυτού ό άνώ,ρ ή διά τών τέκνων του, παίζων 
μ ετ ’ αυτών, ως ό Ερρίκος Δ' όστις έφωράθη ημέραν τινά 
παρά τίνος υτασπιστού του ¡ iXOvaovAifar, ίνα την παρ ημίν 
ήν χοήσει έκφοαστικήν ταύτην λέξιν μεταχειρισθώμεν. εν τώ 
δωματίω  του μετά τών τέκνων του ; Τίνα άλλην θελει εχει 
κατά  τό λυγρόν αυτό γήρας, όπερ ούκ ερχεται μονον, ασφαλή I 
βακτηοίαν ή τά τέκνα του, καί τίνων αλλα δάκρυα θά υγοα- I 
νωσι τόν τάφον αυτού ή τα τούτων ;

Καί ίνα μή τις εί'πω,, ότι μόνον τά άγαθά τού εγγάμου 
βίου εΐδομεν καί ταύτα άπωριθμήσαμεν, προλαμβάνουσαι, | 
συνομολογούμεν καί πολλάς τού βίου τούτου περιπέτειας- έ- 
πόμεναι τή άρχω,, ότι ουδέν άγαθάν άμιγές κακού- αλλ ’ εκ 
τής συγκρίσεως τού ενός πρός τόν έτερο/ β ίο/ προκύπτει το- 
«αύτη  καί τοιαύτη διαφορά, ώστε άναγκαζόμεθα νά παρα- 
δράμωμεν ταύτας.

Ά λ λ ’ εκτός τών άνωτέρω οί έγγαμοι δύνανται νά έχωσι 
κα ί τό καύχημα, ότι πολλά προσφέρουσι τή πατρίδι, ενώ οί 
άγαμοι ουδέ/ άλλο σχεδόν η αθλιας και δυστυχεί, υ,.αρ- 
ζε ις , άπωρφανισμένας τής κοινωνίας καί υπο τό βάρος τής 
ά τια ία ς τής γεννήσεώς των έσαεί κυπτούσας, εκτός εάν υπο- 
θέσωιιεν ότι ού :οι οί άγαμοι κύριοι άνήκουσιν εν τη τάζει

εκείνη τών μελισσών, αίτινες κηφήνες καλούνται, με μόνην 
την διαφοράν ότι αί έργάτιδες τών μελισσών μετά τής μάλ
λον ώοτοκούσης βασιλίσσης των φονεύουσι διά τών κέντρων 
τούς άχρήστους καί επιβλαβείς κηφήνας, ένω αι οικογένειαν 
μετά τής βασιλίσσης αυτών πολιτείας δεν πράττουσι δυστυ
χώς τό ίδιον.

Δεν είναι λοιπόν δίκαιον, πρός τούς κ,ηφή<ας τούτους αγα- 
μους, οίτινες ουδέ ένα στρατιώτην δύνανται να άναδείξωσι 
προς ύπεράσπισιν τής γης έν ή κατοικούσι καί υπο τής όποιας 
τοσούτον δαψιλώς τρέφονται νά επιβάλω] ή Βουλή φόρον ανά- 
λογον τουλάχιστον πρός τάς ζημίας άς παρ’ αυτών ή πολι
τεία υφ ίστατα ι ;

Έ ν τή άρχαιότητι τοσούτον περιεφρόνουν την προς τόν 
γάμον άποστροφήν, ώστε οί Ρωμαίοι επέβαλον ως και οί 'Ε λ 
ληνες άδρόν τοίς άγάμ.οις πρόστιμον αί δε Σπαρτιαιιδες γυν 
αΐκες μετεχειρίζοντο αυτούς ους μικρά πα ιδ ία , καί μονον ο- 
ναάς τού Ήρακλέους παρείχεν αύτοίς άσυλον εκ τών λοιδο
ριών καί καταδιώξεων άς ύφίσταντο. 'Ο δε πρώτος αυτοκρα- 
τωρ τής Ρώμης Αύγουστος έξέδοτο νόμον δι’ ού μόνον οί έγ 
γαμοι διωρίζοντο εις τά  δημόσια αξιώματα . Ού τως οί αρ
χαίοι έτίμων την πατρότητα.

Τάς άνωτέρω ημών σκέψεις άς λάβη υπ’ όψει ή Βουλή, ης 
τά μέλη είσί μ.άλιστα κατά τό πλεΐστον έγγαμα, καί δ ι’ α
νάλογου φορολογίας άς άντισταθμίση τάς ζημίας άς παρά τών 
άγάμων υφιστάμεθα, καί μάλ στα τό φϋλον ημών, όπερ κατά 
την τελευταίαν στατιστικήν τής Ευρώπης υπερτερεί κατά τόν 
πληθυσμόν τό άσχημον υπέρ τάς 4 ,450 .000 .

Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι  Κ - Α .

Ή  ήαετέρα εφημερίς προτιθεμένη κυρίως τώ,ν περιστολήν 
καί βελτίωσιν παιδαγωγικών κακών καί ούχί τώ,ν περί πα ι
δαγωγίας διδασκαλίαν, δεν θέλει παρακολουθήσει καί μιμη- 
θή τούς μέχρι τούδε παρ’ ήμΐν διακριθέντας εν τω, άντιγρα- 
φή κακοχωνευμένων παιδογωγικών γνώσεων, άλλά θελει ά- 
μειλίκτως πολεμήσει πάντας τούς έκμεταλευομένους τό ίερώ- 
τερο/ τών επαγγελμάτων, ώς έργον προσοδοφόοον, χωρίς κάν 
νά λάβωσι τόν κόπον καί έξετάσωσι τις ο σκοπός δ ι’ όν άνα- 
λαμβάνουσι τήν διαπαιδαγώγησιν έλληνοπαίδων, καί ποια 
τά εκ τής όποχρεώσεως ταύτης καθήκοντα αυτών.

Π-ριττόν νά επαναλάβωμεν μετά τού κ. Σπαθάκη καί 
Σας ότι ή λέξις πα ιδαγωγία  σημαίνει τήν σωματικήν καί 
πνευματικήν τού παιδός μ.όρφωσιν- εκείνο τό όποιον κυρίως 

I ένδιαφερόμεθα νά μάθωμεν είναι τά μέσα δ ι’ ών δύναται νά 
παιδαγωγηθή ό ελληνόπαις καί άν αί περί πα ιδαγωγίας θεω- 
ρίαι έσχον παρ’ ήμΐν τήν προσήκουσαν εφαρμογήν. Έ άν νο- 

I μίζουσιν οΐ παρ’ ήμΐν πα ιδαγωγοί, ότι έκπληρούσι τόν προορι
σμόν αυτών, παρέχοντες πρός τόν παιδα άφ’ ενός μέν κακό- 
χυμον δύσπεπτον καί άηδή πνευματικήν τροφήν, ήκιστα συν
τελούσαν εις ηθικήν μόρφωσιν καί διάπλασιν αυτού καί μά
λιστα υπό τό κοάτος πάντοτε τού Ιμπνεομένου υπό τού δ ι
δασκάλου τρόμου καί φόβου διδομένην, άφ’ ετέρου δέ ΰπο- 
χρεούντες αυτόν ίνα επ ί δύο ή τρεις ώρας καθ’ εβδομάδα κ ι-
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■νή τάς χεΐρας πρός τά άνω καί κάτω , δεξιά καί άριστερά, 
πολύ άπατώντα ι.

*Γ) άμ,φιβάλλων άς έπισκεφθή μίαν τών παρ’ ήμΐν έλληνι- 
κών λεγομένων σχολών καί θέλει έν αυτή ΐδει μυρμυκιάν ό- 
λην μικρών μαθητών ώχρών, ισχνών καί πεφοβισμένων, κα
θηλωμένων δ ι’ όλης σχεδόν τής ημέρας έπί ρυπαράς τίνος σα- 
νίδος καί προσπαθαύντων νχ έννοήσωσι τάς άνωμαλίας τής 
άνωμαλωτέρας τών γλωσσών· έν έκαστη δέ κακή διακρίσει
μεταζύ τού ά καί τού ά δεχομένων αόιακρίτως τήν ράΟόον 
τού διδασκάλου έπί τής κεφαλής αυτών. Έλευθερούται ό ά- 
τυχής ούτο; παϊς τής ειρκτής ταύτης, ή τις σχολή καλείτα ι, 
ώς έπίσης τά παρ’ ήμίν δεσμωτήρια καλούνται κατ’ ευφημι
σμόν σωφρονιστήρια, τήν 5ην μ. μ. ώραν, άπερχόμενος εις 
τήν οικίαν αυτού διά νά κάμη τ ί νομίζετε ; Να τρέξη ολί
γον ; Νά διασκεδάσω] ; Νά παίξω, ; Νά ξεκουράσω] τόν καθ’ 
ολην τώ,ν ημέραν έκ τού περιορισμού, τής προσηλώσεως καί ά- 
κινησίας άποναρκωθέντα νουν του ; Βεβαίως όχι. 'Ο ταλα ί
πωρος μαθητής άμα φθάση εις τόν οΐκόν του καί πριν ή άρι- 
στήση, σύννους, μελαγχολικός, μέ ύφος δηλαδή οικογενειάρ
χου, σκεπτομένου πώς έν ταϊς δειναΐς ταύταις περιστάσεσι 
νά θρέψω, τήν πολυμελή οικογενειών του, άρχίζει νά έξαπλό- 
νη έπ ί τής τραπίζης τετράδια καί γραμματικάς, δ ιότι έχει 
δέκα πέντε, είκοσι, πολλάκις δέ καί τριάκοντα ονόματα, έάν 
συμπίπτω, έν τώ μεταξύ εορτή, καί γραπτήν, ώς λέγει, τεχνο
λογίαν τέσσαρας ή πέντε σειράς, καί διότι σύν τούτοις έχει 
διά τήν αυτήν έπιούσαν ημέραν νά μελετήσω, ά. Ε λληνικά , 
δηλαδή νά γράψω, παλαιάν καί καθχράν έξήγησιν, νά μ.ελε- 
τήσω, γρχμματικήν, καί νά μάθη τά  έν τώ κειμένω ανώμαλα 
ρήματα, περί ών ¿ρωτηθείς ποτε Γεοιανός τις «ποία είναι 
ή μεχαλητέρα ποινή ή'τις δύναται νά έπιβληθή εις έγκλημ.α- 
τήσχντα άνθρωπον, έθεώρησεν ώς τοιαύτην τήν ύποχρέωσιν 
τού νά έκμάθη τά ανώμαλα ρήματα τής ελληνικής γλώσσης·» 
νά συν τάξω] έκθεσιν ιδεών, β ', μαθηματικά· τούτέστι νά λύση 
προβλήματα τής άκαταλήπτου αριθμητικής τού Δαμασκη
νού κχί τού Αάκωνος : γ '.  νά μελετήσω, τό μάθωμα τής Κα- 
τηχήσεως ή 'Ιεράς ιστορίας : δ ', νά άποστηθίση τό μάθημα 
τής Γεωγραφίας τού Δήμιτσα, καί τις οίδε ποσχ άλλα τά 
οποία άγνοούσαι παραλείπομεν. Τούτων ούτως έχόντων, εΐ 
μέν ό μικρός μαθητής είναι φύσει ή κατ’ άνάγκην πειθήνιος 
θά ύ,τοκύ]/ω, εις τόν άθλιον τούτον βίον, όστις λίαν ένωρίς μα
ραίνει τήν παιδικήν του ζωηρότητα, παρεμποδίζει τήν φυσι
κήν του άνάπτυξιν, καταστρέφει τήν τε υγείαν καί ευεξίαν 
τού σώματος, άμβλύνει τήν διάνοιαν καί διαφθείρει τά τρυ
φερά τής ψυχής του αισθήματα. Εί δέ τύχη ζωηρός καί α
χαλίνωτο ;, τότε μισεί τόν διδάσκαλον, περιφρονεί τάς δ ια - 
ταγάς του, άψηφεΐ τήν τιμωρίαν, αισθάνεται έν έαυτω ακα- 
τάσχετον τό τής έκδικήσεω; αίσθημα, θεωρεί τό σχολεΐον ώς 
τόν άσπο/δότερον αυτού έχθρόν, καί ένω δέν ωφελείται τό

αδι άβδο

παρχπαν εκ τής εν αυτώ φοίτησεως του, διδά σκεται περι-
πλέον νά περιφρονή τ ιύ ς  νόμους καί τήν κοινωνίαν,’άφού’ δΓ 
αύτόν νόμοι μέν δέν είναι παρά αί δ ιαταγα ί τών διδασκά
λω ν, καί κοινωνία αυτό τούτο τό σχολεΐον, ένω  διατρίβει τα 
λαιπωρούμενος τό τ ε  σώμα καί τήν ψυχήν. ¡1 ¿ ϋ

’Εξακολουθείτε λοιπόν καί μετά τά άνωτέρω|νά φρονήτε,

ότι τά σχολεία ήαών έκπληρούσι τόν προορισμόν των κα ί ότι 
ταύτα προώδευσαν, διότι προσετέθη αύτοίς ώς ρουσφετική 
σπατάλη ή δίωρος καθ’ έβδομ-άδα προεκτεθείσα γυμναστική ;

'Ο αξιότιμος συνάδελφος κ. Γαβριηλίδης, ό μ ετ ’ έπαινε- 
τού ζήλου βασανίζων διά τής «Άκροπάλεως» τά παρ’ ήμΐν 
κοινωνικά ζητήματα, έν τή απαριθμήσει τών αιτίων τού άτι- 
θάσσου κχί εύερεθίστου τών Ε λλήνων χαρακτήρας, παρέλει- 
ψε, φρονούμεν, νά περιλάβη έν αύτοίς τό σπουδαιότερον.

Κλιματολο ^ικαί έπιδράσεις, έλλειψ ις πολιτισμού καί σ ι- 
δ/,ροφορία είναι τά κατά τήν είρωμένην συνάδελφον παραγω
γή παρ’ ήμΐν τόσων έγκλημάτων α ίτ ια . Οϋδείς αντ ιλέγει εις 
τούτο· άλλά μ.ή δέν δύναται νά πρόσθεση ώς πραγματιιω - 
τέραν αιτίαν τήν διδασκαλικήν αμάθειαν καί ήλ ιθ ιό ιητα , τήν 
καταστρέφουσαν άπό τής παιδικής ηλικίας τόν χαρακτήρα 
τών νέων, τήν ΰποθάλπουσαν έν αύτοίς τήν πρός παν αγαθόν 
περιφρόνησιν κα ί άναπτύσσουσαν τήν πρός παν κακόν άκατά- 
σχετον τάσιν ;

Έ π ί τού σπουδαιοτάτου τούτου θέματος θέλοαεν έπα- 
νέλθει, διότι τήν περί αυτού συζήτησιν θεωρούμεν έθνικήν α
νάγκην, καί δΓ ημάς τάς μ.ητέρας ώς ιδιαιτέραν ύποχρέωσιν.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γυνή άνευ θρησκείας προσομοιάζει πλοίω στερουμένω πη

δαλίου. Διά τούτο θεωρούμεν άναγκαΐον όπως έν τή παρούση 
έφημερίδι καθιερώσωμεν στήλην τινά πρός καταχοόρισιν κα
ταλλήλων θρησκευτικών μελετών. Άρχόμεναι τού έργου ημών 
τούτου, θέλομεν εξετάσει τάς άρχάς καί τά  αποτελέσματα 
τών θρησκειών άπό κτίσεως κόσμου μέχρι σήμερον, ένδιατρί- 
βουσαι ίδια εις τήν παρά τοίς έθνικοϊς άνέλιξιν τών διαφό
ρων θρησκευτικών παραδόσεων, πρός δέ καί τήν έπιρροήν ήν 
αΰτα ι έξήσκουν έπ ί τού πολιτικού καί ηθικού βίου τών λαών 
έκείνων, ίνα οϋτω δυνηθώμεν νά σχήμα τίσωμεν σχετικήν τ ι-  
να παράθεσιν ώς πρός τήν παρούσαν έπίδρασιν αύτής έπ ί τού 
παρ’ ήμΐν οικογενειακού βίου, παρέχουσαι συγχρόνως τερπνόν 
άμα καί ωφέλιμον ανάγνωσμα. Καί όντως είς τούς λαούς 
έκείνους; τούς μή άξιωθέντας νά κατακλυσθώσιν υπό τού 
χειμάρρου τού νεωτέρου πολιτισμού, καταφαίνεται έναργέ- 
στερον ή έπίδοασις τής θρησκείας, ή έν τοίς σήμερον πεπολι- 
σμένοις· διότι παρ’ αύτοίς απαντάτα ι ό άνθρωπος φέοων έν 
έαυτω τά πρώτα στοιχεία τής προόδου, άτινα άνέπτυξεν ού- 
τος συνωδά πρός τόν βίον -καί τήν ίδιοσογκρασίαν τής φυλής 
είς ήν ανήκε, πρός τάς κλιματολογικάς περιστάσεις καί τάς 
μυθολογικάς παραδόσεις αύτής. ’Εκείνο δέ όπερ ιδ ία  έβάρυνε 
μεγάλως έπ ί τής πλάστιγγος τής έκπολιτίσ^ως αύτού είναι 
ή θρησκεία, ήν όραεμφύτως ο άνθρωπος ¿πενόησεν άπο κτίσεως 
κόσμου, αισθανόμενος τήν αδυναμίαν καί σμικρότητά του α 
πέναντι τού μεγαλείου καί τής τελειότητας τής Δημιουργίας· 
δ ιότι τ ι άλλο είναι θρησκεία ή ώρισμέναι; συνθήααι δΓ ών έκ- 
δηλούται ή πρός όν ή όντα ανώτερα καί τέλεια π ίστις κα ί 
άφοσίωσις ήμών. ’Ό τ ι δέ ο άνθρωπος αδυνατεί νά ζήση άνευ 
θρησκευτικής ιδέας άποδεικνύεται έκ τού παραδείγματος τού 
πατρός έκείνου, όστις άκολουθήσας κατά γράμμα τά ; άρχάς 
τού φιλοσοφικού συστήματος τού Rousseau άνέθρεψε τόν
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υιόν του εν έξοχικώ τινι. μεγάρω «.η έπιτρέψας εις ούδένα τόν 
οικείων του ν’ άναφέρη καν ενώπιον τού πχιδός τό άνομα του 
Θεού, ή οϊαν δήπατε περί θρησκείας ιδέαν. Πρωίαν τινά μή 
ευρών τόν υίόν του έν τώ δωματίω του. άλλ’ ούτε εντός της 
οικίας, έσπευσεν εις άναζήτησιν αύτού εις τό παρακείμενον 
δάσος. 'Οποία δέ ύπήρξεν ή έκπληξίς του, ό'ταν είδε τόν μ ι. 
κρόν παΐδα γονυπετή καί μετ’ έκστάσεως καί σεβασμού άτε- 
νίζοντα πρό: την άνατολήν του Ή λιου. ΤΙ πράττεις αύτού 
τέκνον μου ; |εοωτα έν απορία ο πλανώμ.ενος πατήρ. Λα
τρεύω άπαντα ό υιός καί άποδίδω τάς ενθέρμους εύχαριστή- 
σεις μου εις τό ύπέρτατον αυτό δν, ό'περ διά των λαμπρών 
καί ζωογόνων άκτίνων του μάς παρέχει ζωήν πλήρη θάλπους 
καί εύδαιμονίας. *0 μικρός υιός του έγένετο ήλιολάτρης, 
τούθ’ οπερ σημαίνει, ότι ό άνθρωπος άδυνατεΐ νά ζήση άνευ 
θρησκείας. Την ιδέαν ταυ την άναπτύσσων ό Πλούταρχο:, τό 
ταμεϊον τούτο πάσης γνώσεως, λέγει : ((Καί έάν περιέλθη τις 
ύφήλιον πάσαν δύναται νά εύρη πόλεις καί κόμας άνευ νόμ,ων, 
άνευ διοικήσεως, άνευ όργανισμοΰ, άλλ’ ούδέ χωρίον θά ά- 
παντήση, έν ώ νά μ ή βασιλεύη θρησκευτική τις ιδέα καί λα 
τρεία πρός τ ι ον ύπέρτερον τού ανθρώπου.

Έξετάσωμεν ήδη τού; λόγους δ ι’ ούς τά άλλεπάλληλα 
θρησκευτικά δόγματα ήσαν πάντοτε περικεκαλυμμένα διά 
μυστηριώδους καί σκοτεινού πέπλου ουτινος αί εκάστοτε άπο- 
καλυπτόμεναι πτυχα ί ένέχεον πλειότερον σκότος ή φως είς 
τόν αδιέξοδον τούτον λαβύρινθον των θρησκευτικών μυστηρίων.

Ώ ; μύσται τών θρησκευτικών ιεροτελεστιών έξελέγοντα 
άπό τών παλαιοτάτων χρόνων οί μάλλον πεπαιδευμένοι καί 
νοήμονες τών ανθρώπων επί τώ σκοπώ τού νά θεσπίζωσι θρη
σκευτικούς νόμου; καί καθιστώσι τούτους σεβαστούς. Ε πειδή 
δέ ό άνθρωπος καί ιδίως ό αμαθής αισθάνεται φύσει σέβας 
δειλίαν καί φόβον τινά διά τό μυστηριώδες καί ακατάλη
πτου, τό θρησκευτικόν δέ συναίσθημα έθεωοήθη άνέκαθεν ώς 
ό σωτηριώτατο; χαλινό; τών όρμων καί παθών τής άνθρωπό- 
τητος, διά ταΰτα οί έπί γης πληρεξούσιοι τών διαφόρων θε
οτήτων πεοιεκάλυψαν διά πολύπλοκου καί μυστηριώδους πέ
πλου την έν γένε ι ύπαοςιν καί βιογραφίαν τών Θεών.

ΕΛΕΝΗ Α .

ΑΜΕΡΙΚΑλΊΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πρό τίνος άφίκετο είς Παρισίους ή διάσημος ΆκεοικανΙς 

δημοσιογράφος κ. Φράγκ Λέλη. Ή  Κυρία αύτη, μή έκπλα- 
γήτε , τυγχάνει ίδιοκτήτρια ένδεκα διαφόρων Εφημερίδων, 
κατορθώσασα διά τής εκτάκτου αυτής ευφυΐας καί ένεργη- 
τικότητος νά ύπερβή καί έγκαταλίπη  οπίσθεν αυτής έννεούς 
τούς τολμηροτέρου; έπιχειρηματίας συναδέλφους της.

Κατά τό 1880 ό σύζυγο; τής κυρίας ταύτης άποθανών 
έκληροδότησεν αυτή έν ήμισυ εκατομμύριου χρέους καί οκτώ 
δίκας. Ή  περί ής ό λόγος δημοσογράφος γυνή αντί νά κα- 
ταληφθή υπό ίλ ιγγου καί άπελπισίας, ώς ήθελε καταληφθή 
πάς έξοχος έπιχειρήματίας άύήρ έπί τώ άκούσματι καί μόνω 
ότι πρόκειται νά πληρώση χρέος ενός καί ήμίσεως εκατομμυ
ρίου, άν-εμετώπισεν ούχ’ ήττον, χάριν σεβασμού καί μόνου 
πρός τ'ήν μνήμην τού συζύγου τη ;, μετά τοσουτου θάρρους

f  t  S

τό άνωτέρω χρέος καυτήν διεξαγωγήν οκτώ δικών, ¿ίστε- 
αντί νά είπη πρός τούς δανειστάς τού συζύγου της £ν άπλού- 
στατον ((άφήσατέ με ήσυχους, ή νά προτείνη πρός αυτούς, 
συμβιβασμόν πρός 20 ή 30 τοΐς ρ(0 ώς πράττουσι συνήθως. * 
οι δολίως χρεοκοπούντες, έζήτησε παρ’ αυτών μικράν τ ι ν ι  
προθεσμίαν, όπως τακτοποιούσα κα τ’ αυτήν τάς υποθέσεις 
της δυνηθή νά έξοφλήση υ,έχρι λεπτού τά χρέη τού συζύ
γου της.

Τών δανειστών συναινεσάντων βεβαίως είς τούτο, ή αξιο
θαύμαστες αυτη γυνή άνέλαβεν, άναδιωργάνωσε καί έξηκο- 
λούθησε μετά τοιαύτης καταπληκτικής ένεργητικότητος τό· 
δημοσιογραφικόν τού συζύγου της έργον, ώστε Ιντός ολιγί- 
στου διαστήματος κατώρθωσε νά άποτίση όλοσχερώς τά  
υπέρογκα αυτού χρέη καί νά έχη σήμ,ερον εκτός τού τα κ τ ι
κού έκ τών ’Εφημερίδων εισοδήματος, άνερχομένου είς πεντα
κόσια; χιλιάδας δραχμών, καί άπόθεματικόν κεφάλαιον ούκ. 
εύκαταφρόνητον. ’Εργάζεται άπό τής 5ης πρωινής ώρας ά δ ι- 
αλείπτως σχεδόν μέχρι τής 12ης εσπερινής. Γράφει συνεχώς,, 
άναγινώσκει μετ’ ίδιαζούσης προσοχής πάντα τά πρός δημο- 
σίευσιν άποστελλόμ,ενα, έπιφέρουσα πάντοτε τάς άναγκαίας 
έπ ’ αυτών τροποποιήσεις, καί μόνον τόν ’Ιούλιον καί Αύγου
στον, οτε τό θάλπος άηδέστερον, πρός τήν εργασίαν διατίθησι 
τον άνθρωπον, έπιτρέπει έαυτή μικράν τινα άναψυχήν μετα- 
βαίνουσα είς Παρισίους καί άντλούσα νέας έκεΐθεν δυνάμεις.

Καί τοι δίκην μηχανής συνεχώς γράφουσα καί πληρούσα 
τάς στήλας τών ένδεκα αυτής ’Εφημερίδων, ούχ’ ήττον έν 
τοΐς ύπ ’ αυτής γραφομένοις, άπαντα τις διαύγειαν κρίσεως,. 
έμβρίθειαν καί χάριν ού τήν τυχοΰσαν.

*0 ή'ρως ούτος έν τφ  δημοσιογραφικοί σταδίω άγει τήν 
μέσην ηλικίαν- ή εκφραστική αύτής φυσιογνωμία καθίσταται 
έκφραστικωτέρα διά τού πυρός τών δύο αύτής μεγάλων ζωη
ρών καί γλυκυτάτων οφθαλμών, είναι αναστήματος μετρίου} 
έχει τά προδίδον έν τώ άνθρώπω έν πάσι μείζονα οργασμόν 
καί θέλησιν μελαχροινόν χρώμα. Χυιρίς νά καυχάται διά τήν 
κοινωνικήν θέσιν ήν έαυτή παρεσκεύασε διηγείτα ι μετ’ αφε
λούς άπλοϊκότητος τήν πορείαν, ήν έν τώ βίω της ήκολού- 
θησε καί έκφράζει τήν χαράν ήν αισθάνεται, προσφέρουσα είς 
πεντακόσια καί πλέον άτομα έργασίαν καί μέσα συντελούν- 
τα μεγάλως είς τήν προαγωγήν ενός έκάστου τούτων.

Ιδού γυνή τιμώσα τά μάλα τό φύλον μας καί πιστοποιοΰ* 
σα άπαξ έτι πόσον ό παρ’ ήμΐν περιορισμός τής γυναικός έν 
τώ  σταδίω τής εργασίας πολεμεΐ τήν οικογενειακήν εύη- 
μερίαν. Πόσων ορφανών ή περουσία μένει σχολάζουσα καί 
καταστρέφεται πολλάκις ένεκα τής περι τήν διαχείρησιν αύ
τής απειρίας τής μητρός. Πόσα επίσης ορφανά χάνουσι μετά 
τού πατρό; καί αύτήν ακόμη τήνΐ τής συντηρήσεως έλπ ίδα , 
διότι ή καλή οικοδέσποινα καί μήτηρ αύτών στερείται πάσης 
ίκανότητος ό'πως προσπορίζηται τόν πρός συντήρησιν τών ανη
λίκων αύτής τέκνων άρτον, άντιμετωπίζουσα τήν έπαπειλού- 
σαν τόν οίκον αύτής δυστυχίαν καί προσερχομένη αρωγός τών 
πεινώντων καί γυμνητευόντων τέκνων της.

Ά π ό  καρδίας εύχόμεθα όπως ή διάσημος αυτη γυνή χρησι- 
μεύση πρό πάντων ήμΐν ώς παράδειγμα άξιομίμητον κατ’ 
αναλογίαν πάντοτε πρός τάς δυνάμεις ημών.

·<· ’  ,  #  ,  ■
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ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΛΕΛΤΙΟΝ
ΕΛΛΑΣ.

Κληρωθείσης τής είς άπάντησιύ είς τόν βασιλικόν λόγον 
-επιτροπής τής Βουλής, αύτη έπαρουσιάσθη πρός τόν βασιλέα 
:κα ί’έπέδωκε τήν είς τόν βασιλικόν λόγον άπάντησιν.

Ά πό  τής παρελθούσης Δευτέρας ήρξατο έν τή Βουλή ή έπί 
τών διαφόρων πιστώσεων συζή τήσις,είς άς ή Κυβέρνησις προ- 
έβη, κα ίά  το παρελθόν έτος· έψηφίσθησαν δέ μ.έχρι σήμερον 
είς τρίτην κ'αι τελευταίαν ά-νάγνωσιν.

Είσήχθη είς τήν Βουλήν νομοσχέδιον περί φορολογικής ά- 
-φομοιώσεως τής Επτάνησου ' π^άς πάσας τάς λοιπάς πόλεις 
τού Ελληνικού Βασιλείου.

έ ,

Συνεζητήθησαν καί έψηφίσθησαν είς Α’ Β '. καί Γ 'ί ανά- 
γνωσιν τά νομοσχέδια περί τών δανείων τών 4, τών 6 καί 
τών 25 εκατομμυρίων.

Έψηφίσθη δέ ή μετά τής ’Α γγλίας ναυτιλιακή σύμβασις, 
καί ήρξατο ή ά. συζήτησις τής εμπορική; μετά τής Γαλλίας 
■συχ.βάσεως.

ΓΑΛΛΙΑ

'Ο κ. Δρυμών, συγγραφεύ; τής ((Εβραϊκής Γαλλίας)), έκ- 
-τίθετχι ώς υποψήφιος βουλευτής έν Παρισίοις, είς άντικατά- 
στασιν τού άποβιώσαντο; κ. Κανταγρέλ.— 'Ο κ. Λεσέψετυχε 
κολακευτικής υποδοχής παρά τή αύλή τού Βερολίνου, έξέ- 
φρασε δε τήν πεποίθησιν, ότι πάς κίνδυνος πολέμου μεταξύ 
Γερμανίας καί Γαλλίας άπεσοβήθη.

ΑΓΓΛΙΑ

Τό ύπουργεΐον είναι διηρημένον έπί τού αγροτικού ζητή- 
μ,ατο; τού είσχχθησομένου έν ’Ιρλανδία.— θεωρείται πιθανή 
ή παραίτησις τού κ. Γκόσεν.—  Ή  βασίλισσα Βικτωρία θά 
άπέλθη είς Cannes τή 17]29 Μάρτίου.

ΙΤΑΛΙΑ

Η Βουλή άπέρριψε διά ψήφων 214 κατά 194 τήν πρότα- 
σιν τού κ. Κρίσπη μεμ,φομένην τού υπουργείου Δεπρέτη. Κατά 
την γλώσσαν τών εφημέρίδων τής Ρώμης, έπ ίκε ιτα ι νέα 
υπουργική κρίσις, τού υπουργείου θεωρούντο; ανεπαρκή τήν 
εξ 20 ψήφων πλειονοψηφίαν. Αί έργασίαι τή ; Βουλής άνε- 
βληθησχν δια βασιλικού διατάγματος. —  Είς τήν υπό τής 
Ή ωσσια; εκφρασθεΐσαν επιθυμίαν, όπως αί δυνάμει; ενεργή— 
σωσι διεθνή ανακρισιν έπ ί τών έν Βουλγαρία συμβάντων καί 
ε π ί τών στρατιωτικών έκτελέσεων, ή Ιτα λ ική  κυβέρνησις ά- 
πήντησεν, ότι θά μετάσχη αύτής όταν ή άνθηγεμονεία ζητή- 
σγ  αύτήν.

Α γγέλλετα ι άτυχής προσβολή ιώ ν  Άβυσσινών κατά τής 
Μασαβας. 'Η ’Ιταλία απεφάσισε νά άνακτήση τήν Σαατήν, 
τής οποίας ή κατοχή ύπήρξεν α ιτ ία  τής προσβολής τών Ά -  
βυσσινών. Οί έν Μασάβα ’Ιταλοί έξηγόρασαν τούς όμήροος, 
« ϊτ ινες έκρατούντο ύπό το.ύ 'Ρ ασ-Ά λούλα , δόντες 1000 του-

J φέκια ώ ; λίτρα. Ή  ’Ιταλική κυβέρνησις άπεδοκίμασε τήν 
I πράξιν ταύτην καί άνεκάλεσε τόν στρατηγόν Ζενέ.

* ' ΡΩΣΣΙΑ

Δίαδίδ εται ότιή'Ρωσσία, κχ ίτο ι κατά τα λεγάμενα προσε 
κάλε-ε τήν Τουρκίαν νά έπέμβη, έν Βουλγαρία, θέλει μείνε 
απαθής είς τά έν Βουλγαρία γενόμενα. Έκφράζει δέ τήν έπι_ 
θυμίαν, όπως αί δυνάμίεις ένεργήσωσι διεθνή άνάκρισιν έπ ί 
τών έν Βουλγαρία συμβάντων.

Καθ’ ήν ώραν άνεμένετο νά διέλθφ διά τίνος οδού ό αύ- 
τοκράτωρ τής 'Ρωσσίας, όπως παραστή κατά τά τελεσθέν μνη- 
μνημόσυνον υπέρ άναπαύσεω; τής ψυχής τού δολοφονηθέντος 
πατρός του, ί ζ  σπουδασταί, κομίζοντες μεθ’ εαυτών έκκρη. 
κτικά μηχανήματα, έπροσωποκρατήθησαν. Ούδεμίαόμως έγέ
νετο έπίθεσις κατά τού Αύτοκράτωρος. Τρεις έκ τών συλ- 
ληφθέντων ώμολόγησαν είς τήν άνάκρισιν, ότι άπετέλουν μ έ
ρος μυστικής έπαναστατικής έταφιας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Οί κ. Ζαγκώφ, Καριβελώφ καί Νικηφορώφ άπεφυλακί- 

σθησαν ύπό έγγύησιν. Τή αιτήσει τής 'Ρωσσίας ή Πύλη δ ιέ
ταξε τόν 'Ρ ιζά  βέην νά ένεργήση άνάκρισιν έπί τών έν Βουλ
γαρία συμβάντοάν. Οί άνθηγεμόνε; έδήλωσαν, ότι, εί καί ή 
περι άνακρίσεως αίτησις 5έν είναι δεδικαιολογημ,ένη, δέν θ’ 
άντιτείνωσιν. Οί διπλωματικοί πράκτορες τών Δυνάμεων 
συνελθόντες παρά τώ 'Ρ ιζά  βέη, δέν ήδυνήθησαν νά συμφω- 
νήσωσι περί τούτου.

> * · .

Μ ετ’ εύχαριστήσεο>ς άγγέλλομεν πρός τάς εύγενείς ημών 
άναγνωστοίας, ότι ή διεύθυνσις τή ; ’Εφημερίδας τών Κυριών 
έξησφάλισε τήν συνεργασίαν υψηλών προσώπων έν τε τή 
'Ε λλάδι, Κωνσταντινουπόλει, καί λοιπαΐς εύρωπαϊκαΐς με- 
γαλοπόλεσιν.

Έκφράζει δέ δημοσία τήν εύγνωμοσύνην αύτής πρός τάς 
έκ Γαλλίας, ‘Ρωσσίφς καί 'Ρουμανίας γνωστά ; έν τώ δημο
σιογραφικό) κόσμω Κυρίας, ών τά ονόματα θά παραθέσωμεν 
προσεχώς έν τή έπικεφαλίδι τού φύλλου μετά τών λοιπών 
συνεργατριών μας, καί αΐτινες μετά προθυμίας άπεδέξαν-ςο 
τήν παράκλησιν ημών, όπως τιμήσωσι τό φύλλον μας δ ι’ άρ
θρων μεταγλωττιζομένων ύφ’ ημών.

—  Άνεχώρησεν έπανακάμσττουσα είς Αλεξάνδρειαν παρά 
τώ άξιοτίμω συζύγω αύτής ή κυρία Έλίζο| Α. Κωστή μετά 
τών δεσποινίδων θυγατέρων της Σοφία; καί Βιργινίας.

— Μετά πολυώδινον νόσον άπεβίωσεν ή Αικατερίνη 
Λυμπερίου Μπενάκη.

— Άνεχώρησεν έσχάτω; είς Μασσαλίαν ή θυγάτηρ τού κ. 
Α. Βαλλιάνου κυρία Ε λένη  Μ. Νεγροπόντε πρός έπ ίσκεψιν 
τού πατρό; αύτής, όστις είχεν άσθενήσει έλαφρώς.

— Ή  έν Σύρω κ. ’Αρ. Κρίνου άπέστειλε δραχ. 600  είς 
τό Ά μαλίειον, διά τό κοοάσιον όπερ έξήγαγε έκ τής κληρω- 
τίδος τόν κερδίσςιντα άριθμόν αύτής.
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—  Πρό ήμερων άπεστάλη εκ Μιτυλήνης εις Κρήτην έν 
συνοδ(α Τούρκου χωροφύλακας νεαρά οθωμανίς άγνωστον δια 
τίνα αιτίαν. *Αμα τή αγκυροβολήσει τού πλοίου, ή Ό θωμα- 
νίς έξηφανίσθη, άφήσασα τον άτυχή φύλακα έν άπελπησία. 
Κατόπιν έγνώσθη, ό'τι έξελθούσα εις Κρήτην προσέφυγεν εις 
την ’Εκκλησίαν, ίνα βαπτισθη.

-—· Αί αξιότιμοι Κυοίαι ΙΙηνελό—η II. Βλαστσύ καί ’Αμ
βροσία Καρυδιά προσήνεγκον δρ. 200 εις τό ταμεϊον τού 
φτωχοκομείου, ΐνα διανεμηθώσιν είς τούς πτωχούς.

Γ Ί Ο Ι Κ Ι Α Α

Γ υ να ίκ ε ς  ά ρ χ ^ γ ο ί.
"Όστις διίσχυρίσθη ότι αί γυναίκες δέν ύπηρετοΰσιν 

εις τον στρατόν, άπατάτα ι άναντιρρήτως η τουλάχιστον 
ό'σον άφορά την Γερμανίαν. Διότι πληρόφορούμεθα ότι ή αύ- 
τοκράτειρα Αύγούστα, σύζυγος Γουλιέλμου τού Α '. είναι αρ
χηγός τού 4ου συντάγματος των Γρεναδιέρων της φρουράς.

Τη 18η. ’Οκτωβρίου παρελθόντος έορτάζουσα την είκοσ ιπεν 
ταετηοίδα εις τό αξίωμα ώς αρχηγού τού προβιβασμού της 
έδωρήσατο πρός πάντας τούς αξιωματικούς τού σώματος 
σπάθην έφ’ ης ήσαν κεχαραγμένα τά αρχικά τού ονόματος αυ
τής στοιχεία μετά τής χρονολογίας 1861— 1886

Έρωτώμεν: κατά τό 1870 ή αύτοκράτειρα Αύγούστα 
ώδήγησε τό σύνταγμά της εις τόν πόλεμον;

Ά πάντησις: Ή  αυτο-ράτειρα Αυγούστα έμενεν είς τά 
ανάκτορά της. Περίεργος αρχηγός.

"Ινα πεισθώμεν πόσον περί πολλού ποιούνται έν Γαλλία 
τήν των Κυριών γνώμην άναφέρομεν τό εξής αξιοσημείωτου 
γεγονός.

'Ο διευθυντής τού έν Παρισίοις μεγάλου έμπορικού κατα
στήματος ((Printemps» προτιθέμενος νά είσαγάγη, έν τώ 
ίδ ίω  καταστήματι τήν έν ’Αμερική καθιερωθεΐσαν έν τοΐς έμ 
πορικοΐς καταστήμασι συγκοινωνίαν τού ταμείου μετά των 
υπαλλήλων διά μηχανισμού ώς καί τήν κοινητοποίησιν των 
διαφόρων δεμάτων έπρότεινε πρός τάς έν Παρισίοις πελάτι- 
δας αυτού, όπως έκφέρωσι τήν έπΐ τού νεωτερισμού τούτου 
γνώμην των διά τής ψήφου των. ’Εννοείται ότι ή πλειονοψη- 
φήσασα μερ! ς θελει αποφασίσει τήν εισαγωγήν ή μή τού νέου 
μηχανήματος.

Γ ε ν ν α ιο δ ω ρ ία  Γ ώ α α ο υ .
Ρώσσός τις Λαδίσλαος καλούμενος, υπέρπλουτος καί 

φίλος των καλών τεχνών,έδωρήσατο έσχάτως ολως άσύνηθες 
γαμήλιον δώρον. Ό  Κύριος ούτος νυμφευθεις πρό τινων 
έτών γυναίκα ώραιοτάτην, ής άλλως τε ή καλλονή κ α 
τέχ ει διαπρεπή θέσιν έπ ί τής διασήμου είκόνος τού μεγάλου 
τεχνίτου Μακάρ. «θριαμβευτική είσοδος τού Καρόλου 
πέμπτου είς ’Αμβέρσαν» καί ζήσας μετ’ αυτής χρόνον τινά> 
διεζεύχθη αυτήν ένεκεν ασυμφωνίας χαοακτήρος. 'Η  σύζυγός 
του, νέ ι  ε τ ι, ένυμφεύθη μετά παρέλευσιν ολίγου χρόνου· μα- 
®ών ό κ. Λαδίσλαος τήν περί τών γάμων της είδησιν προσε-

φερθη νά χρησιμεύση αυτή ώς μάρτυς· έπειδή όμως αυτή 
απεποιήθη, ούτος τή προσέφερε ώς γαμήλιον δώρον χαρτο
φύλακαν πολύτιμον έπ ί τού οποίου υπήρχον έπειργασμένα 
όιά πολυτίμων λίθων τά αρχικά τού ονόματος αυτής· έμπε_ 
ριεΐχε δε τά χαρτοφυλάκιον τούτο διακοσίας χιλιάδας ρού
βλια , ήτοι 500 χ ιλ . φράγ. ’Ιδού ιδιοτροπία ρωσσική, άξια όν· 
τω ; αναγραφής όπως χρησιμεύση, ώς παράδειγμα είς τούς παρ’- 
ημιν διαζευγνυμένουςτάςγυναΐκάςτων καί θεωρούντας καθήκον 
αύτών νά υβρίζωσι καί έξευτελιζωσιν αύτάς μέχαι θανάτου.

3ίυμ.6ουλ5ΐι£.
Μή μεταβάλητε τάς μικρά; θυγατέρας σας είς πλαγγό

νας (κούκλας) ένδύουσαι αΰτάς διά πολυποίκιλων καί βαρυ
τίμων ένδυμάτων. Λευκόν, άπλούν καί φιλοκάλω; διασκευα- 
σμένον ένδυμα είναι τό καταλληλότερον διά τό νεαρόν θυγά-
τριον σας, άπεικονίζον έν ταυτω παιδικήν άθωότητα.

* *
*

Έ άν θέλητε νά άπαλλαγήτε τού οχληρού καί αηδούς 
τών κηρίων άποσταλαγμού. διατρυπήσατε βαθέως κύκλωθεν 
τού φυτηλίου διά βελόνης τό κηρίον τότε δ άποσταλαγμός 
ένεογεϊται έσωθεν. ’Επαναλαμβάνετε δέ'τοϋτο καθ’ έκάστην 
εσπέραν.

Γ νω μ ε  ιά.

Μεμετρημένη οικιακή διαχείρησις, είναι ό ακρογωνιαίος 
λίθος τής ευδαιμονίας τού οίκου. Brillât Savarin

*  *

¥

Ά πώλεσας μίαν ώραν προετοίμασα; μίαν δυστυχίαν δ ιά  
τό μέλλον. (Ναπολέων Α'.)

*  *
¥

Ζητήσατε τήν γυναίκα, έλεγεν έσχάτως διάσημος δικα
στής άνά πάσαν δίκην ήν έξεδίκαζε.

Ζητήσατε τήν γυναίκα, έλεγον πάντες οί μέχρι τούδε 
άναπτύξαντες κατά τό μάλλον καί ήττον λογικώς τήν ιστο
ρίαν τών λαών καί τήν μυθιστορίαν τών ψυχών.

’Εάν γλύπτης έπεξειργάσατο καλόν άγαλμα, ζητείτε: 
τήν γυναίκα; —  Έ άν ποιητής συνέθεσε ώραϊον βιβλίον, ζη
τε ίτε  τήν γυναίκα; —  Έ άν ήρως έκέρδισε μάχην, ζητήσατε 
τήν γυναίκα. Arsene Houssaie.

*  *
¥

Τι σέ ωφελεί νά είσαι ευφυής όταν οί περικυκλοΰντές σε 
δεν είναι ευφυείς; άς φωνάζη, ό'σον θέλει ό πετεινός είς τάς. 
χήνας; αύται ουδόλως προσέχουν είς τήν φωνήν του.

(’Ελισάβετ τής Ρουμανίας)
* *

¥

’Α πα ιτε ίτα ι καρδία, διά νά εΰχαριστήται τις είς τά: 
προτερήματα τών άλλων, καί πνεύμα διά,,νά άνέχηται τά 
έλαττώματά των. (’Ελισάβετ τής Ρουμανίας).

’Από τού επομένου φύλου άρχόμεθα τής δημοσιεύσεως 
έπαγωγού καί ηθικού μυθιστορήματος.


