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Διά τό εσωτερικόν Δρ. 5
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Κ Α Λ Λ ΙΡΡΟ Η  ΠΑΡΡΕΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΧ ΑΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

*θδός· 31 ο υ ο ώ ν  καί  Β ο υ λ ή ς

Γ ραφ ειον  ά ν ο ς κ τ ό ν  κ χ θ ’ έκ ά -  
σ τη ν  ά π ό  10— 12 π . μ .

ΣυνόρομηταΙ έγγοάφονται εΙςτόγραΦεΤον 
τ ή ; ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 

και παρά· τ φ  Β-.ολιοτιωλείω Β-λμπεργ.

Πάσα π α ρ α τ ή ρ η σ ι ς  έ π ί  τ ή ς  
α π ο σ τ ο λ ή ς  τ ο υ  φ υ λ λ ο υ  γ ί ν ε τ α ι  
δ ε χ τ ή  μ ό ν ο ν  εντός  8  ή μ ε ρ ω ν .

Έ ν τ φ  Έ ςωτερικώ δέ παρ* άπασι 
τοίς αντιπρόσωποι; ήμών.

Σώματα πλήρη του α ’. έτους ευρί- 
σκονται παρ' ήμΤν και παρ’’ άπασι 
τοΤ; αντιπρόσωποι; ήμών.

Αίλ τα ανυπόγραφα άρθρα 
ευθυνετα& ή συντάκτςς αυτών 
κυρία Καλλιρρόη Παρρέν.

Τά πεμπόμενα ή μ ιν  χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δενέπιστρέφονται.-* Ανυπόγραφα 
κα ι μή δηλουντα τήν δ ιαμ ο 
νήν τή ς  άποστελλούσης δέν ε ί
να ι δεκτά— Πάσα αγγελία άφο- 
ρώσα είς τάς Κυρίας γ ίνετα ι 
δεκτή.

Αι μεταβάλλουσαι διευΟυν- 
σιν όφείλουσι νά άποστέλλωσι 
γραμματόσημου 5 0  λεπτ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αιατί ένφ μέ άγαπα δεν μέ νυμφεύεται. — Καλύοη και Καρδία 

(υπό κ. Ευφροσύνης Ζαρίφη). — Γυναικεία βιομηχανία* τεχνητά άνθη 
(υπό κ. Μαρίας Βελλη). -  λ ια : ί  αί μαθήτρια-, ώδηγήθησαν είς τό * 
ναόν;— Είς τήν νεότητα (ποίημα ύπό κ. Α ριάδνης Ινω^σναντινίδου).

Κόρα : έπινοητής τής πλαστικής. — 'II γυνή ώς μήτηρ. — ΓυναΤ- 
χε; κατάοικοι. — Π οικίλα έσωτερικά καί έςωτερικά.— Βιβλία καί 
Περιοδικά —  Α λλη λο γ ρ α φ ία .— Συμβουλή.— Σ υνταγή. — Έ π ιφυλλ ίς.

Δ ΙΑ Τ Ι  ΕΝ Π  ΜΕ Α Μ Α  ΛΕΝ ΜΕ Ν Ϊ Μ Φ Ε Τ Ε Τ Α Ι  ’
Η άνάπτυζις τού ύπό τόν ανωτέρω τίτλον θέματος επι

βάλλεται ήμιν εξ επιστολής, ήν κατ’ αύτάς έλάβομεν καί έν 
ή προκαλούμεθα νά διατυπώσωμεν τήν γνώμην μ.ας, έζηγού- 
σαι ενταυτώ τούς λόγους δΓ ούτ συνεχέστατα συμβαίνει 
ωστε άνήρ αγαπών νεανιδα έντιμον, ¿γραίαν, εύάγωγον καί 
uwo πάσαν εποψιν ΐσην αύτώ νά προτιαά τήν έπί ζωής αγα- 
μιαν μάλλον ή τόν μετά τής άγαπώμένης κόρης γάμον.

Τό ζήτημα είναι ό'ντω: λεπτόν καί ακανθώδες. Δέν θά 
ενδιατρίψωμεν δέ είς κοινοτυπίας λέγουσα» ό'τι ό άνήρ δέν 
νυμφεύεται τήν άγαπωμ.ένην κόρην, διότι 5 βίος είναι πολυ
δάπανος, διότι ό γάμος συνεπάγεται καθήκοντα καί ύποχοε- 
ωσε'·ζ επαχθείς, διότι τέλος ή γυνή προσδοκούσα τά πάντα 
α̂ρά τού άνδρός καί μόνου καί ούδέν υπέρ τής οικογένειας 

®υνεισφέρουσα εκ τή; ιδίας εργασίας πταίει αύτή, δικαίως 
δέ καί τάς συνεπείας ύφίσταται. Πάντα ταύτα έλέχθησαν 
®θλλακις καί παρ’ ήμ-ών καί παρ’ άλλιον. Επαναλαμβανό
μενα ό έ  θελουσι δικαίως θεωρηθή τόποι κοινοί καί πεοιττο- 
λογίαι.

Σπανιώτατα άλλους τε ο μή νυμφευόμενος τήν άγαπωμέ- 
νην κόρην ανήο κωλύεται υπό τών άνουτέρου λόγων, οΰ; άπαν- 

οι προικοθήραι φερουσιν άνά τά στόματα προς δικαιολό· 
Τ*ΐσιν τού «κατασχέτου αύτών πρός πλουτισμόν πόθου.

Ο αγαπών θεωρεί τήν εύτυχίαν αύτού έξησφαλισμένην έξ
I

αύτού τού ερουτός του καί αψηφεΐ τάς έκ τού γάμου άναφυο- 
μένας δυσχερείας, διότι δ γάμος είναι ή μόνη εύτυχής καί 
φυσική λϋσις τού έ’ρωτος.

'Η πρός τόν γάμον όμως αποστροφή άνδρός αληθώς έρώντο; 
υπάρχει καίτοι δυσεξήγητος καί αινιγματική. Πολλοί τούτων 
διαβλέπουσιν έν τω γάμου τόν τάφ ον το ΰ  ε ρ ω τυς  καί 
θύμα τής εσφαλμένη: ταύτης ιδέας γιγνόμενοι, θυσιάζουσιν 
έν αύτή τήν τε ιδίαν καί τή; άγαπώμένης γυναικός ευτυχίαν.

Διά τοιοϋτον άνδρα δ έρους τής γυναικός δ κατ’ ανάγκην 
συνυπάρχων μετά τού υπό τού γάμου έπιβαλλομένου τή συ
ζύγου καθήκοντος ούδεμίαν έχει αξίαν. Μισεί οθεν τον νά- 
μον, διότι έ·* αύτώ άγαπάται ώ; σύζυγος καί ούχί ου; λα
τρευτός καί παντός άλλου προτιμώμενος. 'Η ψυχή αύτού πά- 
σχει παράδοξον ζηλοτυπίαν. 'Ομοιάζει πρός τόν διά τής 
μορφίνης δηλητηριαζόμενον, ό'στις καί τοι αισθάνεται τήν 
ζωήν αύτοϋ έκλείπουσχν ροοά τόν θάνατον άπλήστως καί 
μετ’ άφατου ηδονής.

Καταστρέφει εαυτόν. Θυσιάζει τό μέλλον τής άγαπώμένης 
γυναικός μετ’ άγριας εύχαοιστήσεως. Πάσχει· αλλά τέοπεται 
πάσχουν. Ό ’Ωκεανό; τής καρδία: του είναι απύθμενος. Δεν 
ομοιάζει τάς βαθείας θαλάσσας, ών οί βυθοί έν στιγμή ήοε- 
μίας φωτίζονται καί ένθα βλέπει τις άνθοϋντα άνθη μαγικά 
ή ζώντα φρικώδη τέρατα. Ή ψυχή αύτού είναι σκοτεινή. 
ΔΓ αύτόν ή άγαπωμένη γυνή άπόλλυσι ό̂ γόητρόν της? 
παύει ούσα τό ιδανικόν εκείνο δ., οτερ τάς λεπτοτέοα: τής 
καρδία; του έθιγε χορδάς, άφ’ ής στιγμής δ νόμος, τό δι
καίωμα, δ σεβασμός, αί καθημερινά*. τού βίου συνήθεια'., έν 
μια λέξει δ γάμος άοαιρεΐ άπό τού ερωτο; τήν φωτίζουσαν 
αύτόν άμυδράν τού πάθους καί τής άβεβαιότητος ακτίνα.

’Ιδού ή ψυχολογική τού ήρουος τούτου κατάστασις, ή ού
δεμίαν έπιδεχομένη θεραπείαν.
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*Η αδυναμία τού χαρακτήρος, δυνατόν καί αυτή νά είναι 
παραίτιο; τής πρός τον γάμον αποστροφής άνδρά; αληθώς 
έρώντος. Ένταΰθα ή ματαιότης, ή κενοδοξία, ή μικροφιλο
τιμία, ή έπιπολαιότης, ή δειλία, τα στοιχεία ταύτα του 
αδυνάτου χαρακτήρος άποτελούσιν άνυπέρβλητα κατά του 
γάμου προσκόμ-ματα.

Διά την γυναίκα έν άμ,φοτέραις ταΐ; περιπτωσεσι ταυταις 
έν καί ¡/.όνον υπολείπεται : Ή άποτίναξι; του τυραννικού
ζυγού ανθρώπου ήκιστα εννοούντο; καί έκτιμ.ώντος την τε 
ιδίαν καί τη; γυναικός έν τώ κόσμω αποστολήν. Έρως υπεί- 
κων εις κοινωνικά; υποχρεώσει; η ορμωμενος υπό άρχ̂ών καί 
θεωριών έσφαλμένιυν είναι χίμ.αιρα. Υπ’ αυτόν συνεχώς υπο- 
κρύπτονται ούχί αισθήματα εΰγενή καί γενναία, αλλά πόθοι 
ίδιοτελεϊς καί επιβλαβείς.

Έοως ούτινος ή σκοτεινή πορεία έκ τών προτέρων τυγχά
νει γνωστή μεταβάλλεται εις μαρτύριαν. Ή γυνή δεν βλέ
πει πλέον έν τώ ανδρί τό πρόσωπον εις 6 περιεστρεφοντο 
τα παιδικά όνειρα αυτής, άλλ’άνδρα έγωϊστήν άποφεύγοντα 
τόν γάμον, τόν ηθικόν τούτον σύνδεσμον ψυχών άγαπωμένων.

Μή λοιπόν δεσμ-εύητε έν στιγμή φανταστική; εξάψεως, εν 
στιγμή ιδεώδους ένθουσιασμού τήν ιδίαν τύχην καί ανεξαρ
τησίαν. ’Αφήσατε τορς ήρωα; τούτου; μαχομένου; εν φαν- 
ταστικαί; μάχαι; καί ζητήσατε ώς σύντροφον τού βίου υμών 
άνθρωπον τίυ.ιον, πρακτικόν, ευγενών αισθημάτων, όστι; 
ρ.ετά τής αγάπη; του θέλει προσφέρει ΰμΐν όνομ.α έντιμόν, 
υποστήοιξιν κ.αί ποοστασίαν, καί ¡μετά του οποίου θελετε 
θαρραλέω; αντιμετωπίσει τά; του βίου πικρά; πραγματικό
τητας.

Κ Α Λ Τ Β Η  Κ Α Ι  Κ Α Ρ Δ Ι Α
Ή Κοοσική είναι γή έπίση; άγνωστο; δι’ ημάς όσον καί 

ή ’Αμερική. Είναι γή έρημος, ένθα ουτε τέχναι, ουτε γεωρ
γία, ούτε βιομηχανία υπάρχει. Φαίνεται κόσμος μόλις έξελ- 
θών του χάους, καταιγίς όρέων άποκρήμνων, ένθα οί χείμαρ
ροι υποκώφου; έκπέμπουσι στόνους. Ούδαμ.οΰ πεδιάς, αλλά 
κολοσσιαίοι κυμαΤισμοί γρανίτου, καί γιγαντιαΐαι του έδα- 
φους διακυμάνσεις κεκαλυμμ,έναι υπό αγρίων θάμνων καί υπό 
καλλικόμοιν καί πλατυσκίων καστανεών καί αγρίων ελατών.

Ούδεν ένταΰθα ΰπενθυμ.ίζει τό παρελθόν. Ουδέν ! ο̂υτε 
στήλη, ουτε λίθος γενλυμμένος, ουτε εΐκών υπενθυμίζει — 
ως άνά παν βήμα ήμών έν Έλλάδι, τή αγία ταύτη χώρα τής 
τέχνη; καί επιστήμης — τήν θείαν μ.ελέτην τής έπιχαρίτου 
τέχνης, τοΰ μεγαλείου, τής παντοδυναμ-ία; ή τόν θρίαμ.βον 
τής δημιουργού μεγαλοφυΐας.

'Ο άγριος Κορσικανός έμεινε πάντοτε οίος ήτο κατά τούς 
αρχαίου; χρόνους, ζών έν τή πενιχρά καλύβη του, άδια- 
φορών διά πάν όπερ δέν έχει σχέτιν προς τά συμ-φέροντά 
του καί πρό; τάς οικογενειακά; αυτού έριδας.

Διετήρησε πάντοτε τά ελαττώματα καί τάς άρετάς τών 
άπολιτίστων φυλώνεύερέθιστος, απότομος, μνησίκακος, άλλ’ 
έν ταύτώ γενναίος, φιλόξενος, αφελής, έχων ανοικτήν τήν θύ- 
ραν του πρό; πάντα διαβάτην, καί άνταλλάσσων τήν πιστήν 
φιλίαν του προς την έλαχίστην ένδειξιν συμ,παθείας.

’Εν τή άπομεμακρυσμένη ταύτη καί μελαγχολική νησω 
τίνές τών ήμετέοων ένεκατέστησαν από πλείστων ετών, άπο- 
λεσαντες μετά τής γλώσσης πάν αίσθημα καί φρόνημ.α έθνι- 
κόν. Εσπέραν τινά διαβάτη; ξένο; καί έκ. τού πολλού δρό
μου κεκμηκώς έστη πρό άπομεμονωμένου οικιακού κείμενου 
έν άποκέντρφ καί στενή πεδιάδι, ίπόθεν ό δρμ.ητικός χεί- 
μ.αρρος έχύνετο εις μιλλίου άπόστασιν εντός τής θαλάσσης. 
Περί τήν καλύβην κλιματίδες τινές, μικρόν αγροκήπιον και 
μεγάλαι καστανέαι, έφαίνοντο άποτελούντα τήν μ.όνην τών 
έν τή καλύβη κατοικούντων περιουσίαν.

Γραία πλήν εύκοσμος καί καθαρία γυνή υπεδέχθη τον ξέ
νον. Άνήρ λευκόθοιξ ήγέρθη καί μέ υφος σοβαρόν υπεκλίθη 
πρό αυτού πριν δέ ή λέξιν προφέρη έπανεκάθισε και παλιν 
έπί τού χονδοοειδούς ψιαθίνου εδωλίου του. Ή σύντροφο; αυ
τού με προφοράν ξένην είπε προς τόν επισκέπτην : συγχω-
ρήσαττον, είναι κωφός.

'Η φωνή καί ο τοόπο; τού έκφοάζεσθαι εφανη εαπληξασα 
τόν ξένον. Δέν είσθε λοιπόν Κορσικανή ; ήρώτησε.

’Όχι· είμαι Έλληνίς, αλλά κάτοικούμεν ένταΰθα πρό πεν
τηκονταετίας όλης.

Ό ξένος έφάνη έκπεπληγμένος· πώς 1 γυνή Έλληνίς ηδυ- 
νήθη νά ζήση έπί τόσα έτη εις τόν ξηρόν αυτόν καί άγονον 
τόπον !

Τήν σκέψιν ταύτην οοσεί μαντεύσασα ή ξένη προσεθηκεν . 
Έζησα έδώ εις τήν καλύβην ταύτην πεντήκοντα οοραια τής 
ζωής μ.ου έτη ¿υς έν παραδεισω. 'Η ανθρώπινη αυτή εδώ 
σκιά όπήρξέ ποτε άνήρ ιοραϊος καί αγαθός. Τόν ήγάπων και 
μ.έ ήγάπα . . .

Διακόψασα δε πρός στιγμήν τόν μονολογόν της τούτον η 
γραία είπε πρός τόν ξένον : Είσθε πατριώτη; μου, Κύριε. Τό 
εννοώ έκ τού σπινθηρίζοντος βλέμματός σας,έκ τή; αρρενωπής 
στάσεώ; σας, έκ τού ένδιαιυέροντος τέλος όπερ δεικνύετε α- 
κούων με. Έρχεσθε από τήν έλευθέραν ή από τήν δούλην 
Ελλάδα ;

Έρχομαι έκ. Κωνσταντινουπόλεως, απηντησεν ό ςένος.
Γνωρίζετε λοιπόν καλώς τούς Φαναριώτας ; 'Η οικογέ

νεια Φ. σάς είναι γνωστή ;
*Ω ! ναι ! φίλοι τής οικογένειας μ.ας.
Καί ό εύγενής Μ ;
'Ο τελευταίος τούτων προσεκολλήθη εις τόν Ρωσσικ.ον 

στοατόν. Είναι στοατηγός. Καί ο ξένος προσεβλεπε περιέρ
γως τήν γραίαν έκείνην τού λαού γυναίκα, ήτις καιτοι απο 
πεντηκονταετίας όλης άπουσιάζουσα τής γενετείρας, ενεθυ- 
μείτο ούχ ήττον τά μεγάλα ταύτα και ένόοςα ονόματα.

'Η γραία έπί τώ άκούσματι τούτω ήγέρθη ως ηλεκτρισ- 
θεϊσα. Ζή λοιπόν εΐ; Μ. εισέτι καί είναι στρατηγός. Ευχα
ριστώ σε, Θεέ μ.ου ! είπεν υψούσα τάς χεΐρας. Σ υ γ γ ν ώ μ ή ν ,  

Κύριέ μ.ου, διά τήν παραφοράν μ.ου. Έχάρην τοσον μαθούσα 
ότι εί; αδελφός μ.ου ζή εισέτι.

’Αδελφός σας! άνεφώνησεν ό ξένος έγειρόμενος και άποκα- 
λυπτόμενος. Είσθε λοιπόν ή με μυθώδη τ ρ ό π ο ν  άπολεσθεισα..·

'Ο τρόπος δέν είναι μυθώδης, Κύριε. Οι γονείς μ.ου πε- 
ριέβαλον μέ μύθον τήν έξαφάνισίν μου, ΐνα μή άποδοθή τή 
οικογένεια ήμών ή έλαχίστη προσβολή. Ό άνθρωπος αυτός
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στρατιώτης γενναίος, έθελοντής Κορσικανός προσκολληθείς ώς 
εις τόν Ελληνικόν στρατόν, καί γενναίως υπέρ τής 
τιμής τών Ελληνικών οπλών άγωνισθείς. Ούτος έσωσε δίς 
τήν ζωήν τού πατοός μου, δεχθείς καί σφαίραν όπλου άντ’ έ- 
κείνου. 'Ο πατήο μ.ου έπανελθών έκ τού πολέμου έφερε μεθ’ 
εαυτού τόν άνδρείον Κορσικανόν βαρέως έκ τής πληγής του 
πάσχοντα καί παρ’ ήμ.ΐν εφ’ ικανόν νοσηλευθέντα χρόνον. 
*Ηαην ή νοσοκόμος τού σωτήρος τού πατρός μου. Μετ’ ού 
πολύ τό αίσθημά μου τούτο μετετράπη εις έρωτα διάπυρον, 
0ν ουδόλως άπά τού πατρός μου άπέκουψα.

Ό πα·.ήρμ.ου έμειδία πάντοτε, άλλά τό μειδίαμά του 
ΰπήρξεν αίνιγμα διά πάντα τόν γνωρίσαντα αυτόν. Έμειδία 
όταν έπασχεν, έμειδία όταν ώργίζετο, έμειδία όταν έχαιοεν, 
έμειδία όταν έκλαιε. Τό μειδίαμα έκείνο ήτο σκοτεινός πέ
πλος όπισθεν τού οποίου έφαίνοντο εκτυλισσόμενα πάθη όλως 
διάφορα καί έκ διαφόρων αιτίων πηγάζοντα.

Μετά τήν έντελή τού Κορσικανού άνάρρωσιν, ό πατήρ μου 
μειδιώκ πάντοτε μοι ανήγγειλε τήν προσεχή άναχώρησιν αυ
τού καί τό αδύνατον τού γάμου τής θυγατοός τού εύγενού; 
Μ. μετ’ άνδοός ξένου, πτωχού, άσήμου καί αγνώστου προα
γωγής. Είσαι νέα, πλουσία καί ωραία, μοί είπεν ο πατήρ 
μου μειΛιών θά λησμονήσης τόν άσημ,ον ξένον, 8ν ο πατήρ 
σου θά άμείψη πλουσίους. 'Ο πατήο άποκαλυπτόμενο; ουτω 
πρός έμέ μετετράπη πρός άνθρωπον, §ν ουδέποτε είχον γνω
ρίσει.

Ό νέος έθελοντής άνεχώρει τήν αυτήν ημέραν.Οΰδέν έδέχ- 
θη παρά τού πατοός μου.Έζήτησε μόνον τήν άδειαν νά μέ ά- 
ποχαιρετίση, ή ν  ευχαρίστως παραχώρησαν αύτώ. Μεγάλη υ- 
πήρξεν ή έκπληξίς του ότε παρουσιασθείς πρός μ.ε έμαθεν ότι 
ήτοιμαζόμην νά τόν ακολουθήσω. ’Αλλά δέν έχω ή μικοάν 
τινα καλύβην εις τήν ξηοάν καί άγονον Κορσικήν μοί είπεν.

Καί μίαν μεγάλην καρδίαν εις τό ευού αυτό καί ηρωι
κόν στήθος, τώ άπήντησα κλείουσα μάρσυπον βύρσινον τού 
ταξειδίου.

Ένυμφεύθημεν. ’Ήλθον μετ’αύτού ένταύθα καίένεκατέστην 
εις τήν καλύβην ταύτην,διανύσασα τόν βίον μου έν αγροτική 
απολαύσει,λησμονήσασα τό παρελθόν καίζώσα έν τώ παοόντι.
Αντήλλαξα μ.ετ’ αληθούς ηδονής τήν μέταξαν, τά τρίχαπτα 
καί τά δλοσηρικόν διά τής βαμβακίνης ταύτης έσθήτος καί 
πού λευκού τούτου μ.ανδυλίου. Έκοιμήθην έπί άχυρίνης στρω- 
μνής, έφαγα έντός χωμάτινου πινακίου, έκαθέσθην έπί τού 
ξυλινου αυτού εδωλίου χωρίς νά ποθήσω ή άναμνησθώ ποτε 
πο παρελθόν. Ή μεγάλη αυτή καρδία υπήρξε τό πάν δι’ εμέ. 
Παρά τού άπλού αυτού άνθοώπου έδιδάχθην νά αγαπώ τόν 
θεόν καί τήν ©ύσιν, παο’ αυτού νά πεοσφέρω τήν ζωήν υ.ου
ε * *υ~ερ τού πλησίον. Πλησίον αυτού ήνόησα ότι ό πλούτος, αί 
πιμαι καί αί δόξαι είναι πληγαί μαστίζουσαι τάς κοινωνίας 

αποπλανώσαι τήν ανθρωπότητα. Ή καλύβη του καί ή 
καρδία του υπήρξαν δι’ έμέ παράδεισος,.; έν οίς άπλήστω; καί 
επί πεντήκοντα έτη ένετρίφησα, άνακαλύπτουσα έκάστοτε 
***? Απολαύσεις, νέαν χαράν.
| θυόέποτε έπαυσα παοακαλούσα τόν Θεάν δια τόν πατέρα 
μου ουχί τόν μειόι,ώντα  έκεΐνον άγνώμονα καί άστοργον,

λα τόν ιδανικόν πατέρα, 8ν ή έξαγνίσθεΐια ψυχή μου ¿ο

νειροπόλησε. Υγιαίνετε, Κύριε, είπεν ή γραία έγειρομ.ένη—- 
διότι ο ήλιος απο πολλού ηδη είχε παύσει φωτίζων τήν πε- 
νιχράν καλύβην της. — Μη λησμονήτε ότι χα.Ιύβη χα ϊ  
χ α ρ ϋ α  δεν είναι αποκύημα ποιητικής μόνον φαντασίας, 
αλλά ιστορική άλήιεια, ήτις έν τή, άποκέντρω ταύτη τής 
γής γωνία άπεκαλύφθη ίιμ.ΐν.

ΕτΦΡΟΧΓίνΗ Ζ αρίφη

ΓΓΝΑΙΚΕΙΑ ΒΙΟ Μ Η ΧΑΝ ΙΑ

Τ Ε Χ Ν Η Τ Α  Α Ν Θ Η

Δυσχερής αποβαίνει ή έν Έλλάδι θέσις του οικογενειάρχου 
προκειμένου νά σκεφθή περί εκλογής βιοποριστικού τής θυγα- 
τρός αυτού σταδίου.

Νά τήν κάμτρ τι ; διδάσκαλον ρ ’Αλλά τό έπάγγελμα 
τούτο καταντήσαν μονοπώλιον σχεδόν διά τήν Έλληνίδα, 
ούδεμίαν ασφαλή πρόοδον τώ έγγυάται. Καί έπειτα, μήπως 
όλαι αί διδάσκαλοι ευδοκιμούσιν εις τό έπάγγελμά των η 
καί άν εΰδοκιμ-ήσωσι ευρίσκονται τόσαι θέσεις ίκανοποιούσαι 
τάς βοηθητικά; απαιτήσεις τής οικογένειας ;

Ράπτριαν ; Άλλά διά νά έκμάθη τήν ραπτικήν θά υπη- 
ρετήση τήν άνωτέραν τεχνήτριαν έπί 5 ή 6 ετη, ώ; μικρά 
ταχυδρόμος, μεταφέρουσα έτοιμα ένδύμ.ατα άπό οικίας εις 
οικίαν ή έκτελούσα παρομοίας σχετικά; διαταγάς. Ουτω δέ 
πλανωμένη άνά τάς όδούς,πόσοι δέν έπαπειλοδσιν αυτήν ηθι
κής έκτροχιάσεως κίνδυνοι !

Μετά 5 δέ καί 6 έτη απέρχεται οΰδέν έκμαθούσα, διότι 
ουδέποτε ή τεχνΐτις περί αυτής έμερίμνησε, ουδέποτε συστη- 
ματικώς τή υπέδειξε τήν τέχνην. Τήν είχε πάντοτε βοηθόν 
δΓ έλαφράς έργασίας.

Καλλιτέχνιν ; Έπί τούτω χρειάζεται πρό παντός φ υ σ ι κ ή  

τού ατόμου κλίσις, δαπάναι βαρύτιμ.οι καί σχολή υ.ή ύπάα- 
χουσα άτυχώς παρ’ ήμίν.

Τοιαΰτά τινα έσκεπτόμ.ην όπότε διά τής οδού Έρμου δια- 
βαίνουσα έστην πρό τίνος προκλητικού υελώματος φιλοκαλε- 
στάτου έμπορου μας, θαυμάζουσα τά χαριέντως τοποθετη
μένα εκθέματα αυτού. Εύρον ! είπον, ποοσηλώσασα τό βλέμμα 
έπί τίνος τεχνιτού άνθους.

Ιδού 0,τι έζήτουν. Έάν έμπορός τις, ή Κυρία έμπορου ή 
καί ιδιώτης φιλόπατρις συνελάμβανε τήν πρωτοβουλίαν νά 
ίδρύση βιομ.ηχ ανικόν τών τεχνητών άνθέων κατοίστημα, έν ώ 
διά καταλλήλων έξ Ευρώπης έργαλείων καί ειδήμονας διευ
θύντριας τά κοράσια έξεμάνθανον τήν ώραίαν ταύτην καί επι
κερδή τέχνην, πόση ωφέλεια διά τόν τόπον μας, τό Ιυ.πό- 
ριον καί πόσων νεανίδων το μέλλον θά έξησφΑ,ίζετο !

*Υπάρχουσι τόσοι κλάδοι γυναικείας βοιομηχανία; άνεί- 
σακτοι έτι έν 'Ελλάδι δσαι χεΐρες έσταυρωμέναι καί στό- 
μ.ατα χαίνοντα. Άλλ’ ή ενθαρουνσις πρός τό εργάζεσθαι πού;

Όφείλομεν, ημείς αύταί νά όρθοπηδήσωμ.εν πρώται· ή. 
μ.είς νά δώσωμεν τό σύνθημα, αί κατανοοΰσαι τήν α ν ά γ κ η ν  

τής άναπτύξεως τής γυναικείας βιομηχανίας. Εΐτα δέ
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καί μ.ετρική Κυβέρνεσις βλέπουσα ζάλον καί θέλεσιν πρός 
τό έργάζεσθαι θέλει άναντιρρήτως επελθει ήμϊν αρωγός, 
έπιπροσθέτουσα βαρύτερου: φόρου;, ε:; τά εξωθεν εισαγόμενα 
είδε τάς γυναικείας βιομεμανίας, όπως χποτελεσματιχώ- 
τεοον ή έ*'χώριος τοιαύτε αναπτυχθή, και τό σπανίζον χρλμα 
μή έχπατρίζεται.

Άλλ’ Ιάν ή βιομεχανία των άνθέων άποβαίνη μέσον πα- 
ραγωγικόν πλούτου διά τήν Έλλαδα αφ ενός, αφ ετέρου 
δέν είναι ασφαλής διά τάν μέλλ.ουσαν οικοδέσποιναν προις ;

Μή υ.ετά τόν γάυ.ον αυτή δεν δύναται εντός τού οίκου 
μένουσα να μετέρχεται τό επαγγελία τούτο και ουτω α,ιο- 
πρεπώς νά προσέρχεται αρωγός εις τάς εκάστοτε άναφυομέ- 
νας ΰλικάς δυσχερείας τού οικογενειακού βιου ;

'Ο άνά,ρ δικαίως σήμερον απαιτεί να λάβε, οΰ μόνον γυ
ναίκα αλλά καί προίκα, άναλαμβάνιυν εργολαβικώς σχεδόν 
νά τρέφε, και ενδύει αυτε,ν και τα έο, αυτός τέκνα.

Πώς δύναται ί» άνερ, καί μόνος νά άνταποχριθή εις τάς 
άενάου; κοινωνικάς απαιτήσεις, ουδαμώς σύνεργα,ομενες 
πρό: τούτο τάς συζύγου αυτού; Καί έρωτώμεν κατόπιν τοιου- 
των κοινωνικών συνθεκών, δια;ί συνετοί και διακεκριμένοι 
τού κράτους ΰπάλλελοι μεταβάλλονται όσεμέραι εις έγ/.λε- 
ματίας παντοειδών καταχρήσεων χελιδουσών τά χρονικά 
τες πατρίδος ημών ; ' ΜαρΙΑ Β ε λ λ η .

ταύτες θεία; δυνάμεως, ετις άναμιμνήσκει ήμϊν ό'τι εί'μεθα 
άδελφαί, τέκνα τού αΰτού ουρανίου πατοό; καί ó'Tt καθεκον 
έχομεν νά καταπνίγωμεν τόν έν ήμΐν εγωισμόν, καί καθι- 
στώμεθα χρήσιμοι τη κοινωνία,ετις τόσα παρ’ήμών προσδοκά.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ

"Οταν ή φα ιδρά νεότης π λησ ιά ζ ε ι  νά  μ ’ άφήσρ, 
χ ή ζωή μον  f i e  τόν κόσμον ά χ α ρ ic ψυχρά δ ιαβα ίν ε ι ,  
ήθελα κ' ή ϋπαρζ ίς  μον τότε παρευθύς νά  σβύσρ, 
πρίε μ ' έγγ ίσρ τού χε ιμώνος ή πνοή ή παγωμένη.

Φεύγεις, ο> νεότης, φεύγεις και άφίνεις ίχνος μόνον ,  
τής άνοίζεως τήν  ώρα, μ ια  ά νά μ νη σ ιν  μ ε  πονον.
Φεύγεις, καί μα ζύ  σου φεύγει ή χ α ρ ά  μ α ς  κ ή φαιδρότης, 
κα ί οι πόθοι κ' α ί  ελπ ίδες  ηλικίας μ α ς  τής πρώτης.

τόν κινούντα πάσαν ευεργέτιδα 
ιεϊρα τεινομενην αΰταϊς. Άνάγκε νά άγαπέσωσι τήν θρε- 

κόλπους τες οποίας θέλουσιν αντλήσει

Δ ΙΑ Τ Ι A I  M A 0 H T P I A I  Ω Δ Η Γ Η 8 Η Σ Α Ν  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ
Τήν πρωίαν ταύτεν 350 άποροι μαθήτρια*. των δεμοτι · 

κών σχολείων φέρουσαι τά υπό τες ’Επιτροπές τών Κυριών 
δωρεθέντα ενδύματα ώδεγήθεσχν ΰπό τών διδασκαλισσών 
έν τώ Μετροπολιτικώ ναώ, ϊνα προσευχεθώσιν υπέρ τες υ
γεία; καί εύεμερίας τών υπέρ της ευεργετικά; αυτών εσπερί
δας συντελεσάντων.

Ή διά τά; θρεσκεία; έκδήλωσις τες ευγνωμοσύνες τών 
άπορων κορασίων διδάσκει αύταΐς ότι οφείλουσι νά θεωοώ- 
σιν αΰτά,ν οι; τόν μοχλόν 
χειρ
σκείαν εις τού; 
υπομονήν, θάρρος καί καρτερίαν, ϊνα άφοβους άντιμετωπίσωσι 
τόν βίον μετά τών πικριών καί τέρψεων μετά τών πειρα
σμών καί απολαύσεων του.

Ή θρεσκεία, ο στύλος ούτος τες άλε,θείας, ή φιλε, ή σύν
τροφος, ή μετεο τες γυναικός. Ή κατερχομένε εκ τού ου
ρανού, ϊνα διδάξη, ϊνα συνεγορήση, ϊνα προστατεύση τού; 
πάσχοντα; καί άδυνάτους. 'Η σεμαιοφόρος αυτε τες φιλαν
θρωπίας καί τού έλέου, ή εν τώ αϊματ: τού Χριστού έςα-
γιασθεΐσα καί δι’ αΰτού τάς χαινούσας πλεγάς τες παρεκ- 
τοεπομένες άνθρωπότετο; καθαρίζουσα.

Ή θρεσκεία ή βάσις καί τό θεμέλιον τού παντός. Τε,ν 
άρχάν ταύτεν οφείλομεν νά έμπνεύσωμεν εις τε,ν άθώαν παι
δικήν καρδίαν, καί επί τες θρεσκεία; άνάγκε νά θεμελιώται
ή έκπαίδευσις αυτών.

"Αλλως τε καί ή πρωτοβουλία τες ευεργετικά; έσπεοίδος
τά θρεσκεία οφείλεται τη έπιβαλλούση ταΐς Κυρίαις νά έρ- 
γάζωνται καί μεριμνώσιν υπέρ ανακουφίσει*»; τών ομοφύλων 
αυτών. Κάμψωμεν λοιπόν άπασαι τό γόνυ πρό τάς ισχυρά;

Ή  ζωή μας  απομένε ι όπως άνθος μαραμένον  
εις τους πάγους τον χ ε ιμώ νος, στον βορράν έκτεθειμ 
Φεύγεις, φεύγεις κα ί άφ ίνε ις τήν κα ρδ ια ν  μας  θ λ ιμ μ ένη  
καί τήν  άχαρ ι ζωή μας  εις τόν κόσμον νά δ>αβαίνρ·

Τήν ζωή, που τήν  έκόσμει ή δροσ ιά  σου κι ανθηροτης 
τήν άφίνεις νά  κ α λύπ τρ  του θανάτου ή ώχρότης. 
'Ομοιάζεις με τήν  λ ά μ ψ ιν  τής λαμπαδος  οπου σβυνει 
εις εν φύσημα ανέμου, κ εις τα  σκότη μ ά ς  αφ ίνει.

Β ιαστ ική  πολύ δ ιαβα ίν ε ι ,  ώς π τηνον  πετα  ταχε ία  
σαν  τόν ήχον που άφίνει ή γλυκε ία  μελωδία -  
Σ αν  καπνός που στόν αιθέρα εύθύς χ α ν ε τ α ι  σκορπίζει 
φεύγει, φεύγει ή νεότης καί όπίσω δεν  γυρίζε ι.

Καβάλλα Α ρ ι ά δ ν η  Κ ω ν ς τ α ν τ ι ν ι λ ο ϊ

f vo r .

Κ Ο Ρ Α
II ΕΠΙΝΟΗΤΗΣ ΤΗΣ Π\ΑΣΤΙΚΗΣ

’Εάν ή αρχαία Ελλάς ύπάρξε πλούσια καί γόνιμος εις 
γυναίκας ήρωίδας,συγγραφείς, καί ποιετρίας άμιλλωμένας με
τά τών άνδρών τηςέποχάς εκείνες,έν πολλοί; δέ καί υπέροχους 
έκείνων, δέν ύσ-.έρεσεν αυτε δαψιλώ; τάς έλλενίδας καί 
κατά τούς λοιπούς τάς καλλιτεχνίας κλάδους προικίσασα.

Τίς εθελε πιστεύσει οτι ή έπινόεσι; τά,ς πλαστικά; τά; 
εις βαθμόν τελειότετο; έν Έλλάδι προαχθείσες οφείλεται 
είς νεαράν Έλλενίδα γεννε,θεϊσαν καί άνατραφεΐσαν έν Κο· 
ρίνθω.

Ή Κόρα Διβουτάδου θυγάτερ κεραμοποιού τίνος έπενόεσε 
πρώτε τάν πλαστικεν. Ή Κόρα ήγάπα έμμανώς νέον τινά, 
οστις καί άναχωρών άπεχωρίζετο αΰτάς διά παντός ίσως. 
’Εν τη άπείρω αΰτάς έπί τώ αποχωρισμέ» θλίψει ή νέα Κόρα 
έζάλθε μετά τού απερχομένου μ.νεστάρος είς τάν αΰλεν τάς 
οικίας τες. ’Ενώ δέ θρενούσα ετεινεν αΰτώ τεν χεϊρα αϊφνε; 
παρατερεσασα τεν υπό τού ήλίου διαγραφομ.ένεν σκιάν του: 
στάθι, είπεν καί ταχεία ώς άστραπε έλαβεν ελον καί δι’ 
αΰτού έσχεμάτισε τάν έπί τού εδάφους είκονιζομένεν σκιάν. 
'Ο νέος άπά,λθε. Καί ή Κόρα λαβούσα άργιλον καί κατα- 
σκευάσασα πελόν ρίπτει αύτόν έπί τού διαγραφέντος διά 
τού ελου σχεματος. Άμ’ ώ; ή άργιλος έστεγνώθε ολίγον ή
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Κόρα εσ/ε τάν εΰχαρίσ-Ητ.σιν νά άποθαυμάζη τό χάριεν τού' 
ρ,νεστάρος αΰτάς παράστεμα έν τη έξ αργίλου προτομή, εν 
καί ποός μείζονα στερεότετα έστέγνωσεν εντός φούρνου. 
•Ή ποοτομε αυτε διετερεθε είς τόΝυμφεΐον(ΝγΠΐρΙ̂ βΐΐΠΐ) 
ά̂ς Κορίνθου μέχρι τάς υπό τού Μουμίου άλώσεως τάς 
ό̂λεως ταύτες.
Καί ιδού πώς άπλά τού λαού κόρε εθετο τάς στοιχειώ

δεις βάσεις τάς τέχνες, έξ ά; ύμνεθεσαν οί Φειδίαι καί οι 
'Ποαζ'-τέλεις καί είς εν οφείλεται κατά μέγα μέρος ή αθανα
σία καί ή άποθέωσις τών προγόνων ημών.

Ά νακεφαλα ίω σις του δλου λόγου του άπαγγελ^έν- 
• τος  έν τω Συλλόγω κΠαρνασσω» ύπο του κ. Ιγνα
τίου Μοτχάκη.

’Ασθενώ; καί συντόμως έσκιαγράφεσα πρό υμών, φιλόμ.ου-
σος ομεγυρις, τα καυεκοντα των μετέρων• αλλά καί διά τάς
ασθενούς καί συντόμου ταύτες σκιαγραφίας κατεδείχθε, νο- 
-μίζω, τό μέγεθος τών μετρικών καθεκόντων καί ή έκτακτος 
δύναμις, άν αί μετέρες έξασκούσιν έπί τόν οίκον καί δι’ 
•αΰτού έπί τάν κοινωνίαν άπασαν. Τό μυστεριον τάς προόδου 
καί εΰευ.ερίας καί τών ατόμων καί τών κοινωνιών είναι έναπο- 
τεθειμένον κατ’ έξοχάν είς τάς χεϊρας τών μετέρων.*Αν άνα- 
παραστεσωμεν πρό τών νοερών οφθαλμών πάντας τούς διακε
κριμένους άνδρας πάσες έποχάς μέχρι τού πρό μικρού έκπνεύ- 
σαντος πανίσχυρου μονάρχου καί έξετάσωμεν τόν ίδιωτικόν 
αΰτού βίον εινε αδύνατον νά μά άνακαλύψωμεν τά ίχνε τάς 
■μετρικές έπιρροάς.

Ό άκαδεμαϊκός LegOllvè λέγει· α’Ελέχθε ό'τι οί επι
φανείς άνδρες άνετράφεσαν ύπό τών μετέρων αυτών, καί τά 
ονόματα τού Σχίλλερ, Λαμαρτίνου καί Άνδρέου Σχενιέ φέ
ρονται ώς παραδείγματα έξοχα. Νοούμεν ότι αι μετερες ε 
■χρεσίμευσαν εις αΰτούς ώς διδάσκαλοι τες ιστορίας τών 
γλωσσών η τά,ς ποιεσεως. Οΰχί· άλλ’ ένεφύτευσαν είς αΰτούς 
τάν ψυχάν έκείνεν τάς γυναικός, άς άνευ δέν υπάρχει άλε 
θώς μ,έγας άνερ. ’Αρκούντως πεπαιδευμ.έναι καί ίσχυραί θε 
λάσεις, ωστε νά ποδε,γετεσωσι τά τέκνα αυτών είς τάς πρώ- 
τας αΰτών σπουδάς καί να παρακολουθεσωσιν αυτά, άνεμι- 
ξαν μ.ετά τά,ς παιδείας αΰτών τό μ,ετρικόν γάλα, ό'περ ουδεν 
δύναται ν’ άναπλωρώση (Histoire morale des femmes
6.279).

Τάν κοινωνίαν ήμ.ών μαστίζουσι δυστυχώς πολλά κακά· 
κακόζελος δ’ άπομίμεσις παντός ο,τι αμαυροί καί επισκια 
ζει τά,ν φωτεινάν εικόνα τού νεωτέρου πολιτισμ.ού διαστρέφει 
καί μεταβάλλει όσεμέραι παν ο,τι ιερόν κειμήλιον, ώς ιερα 
παρακαταθάκε διεφυλάχθε έν χρόνοι; σκλεροίς τού ημ.ετερου 
έθνους. Άλλ’ έν άγαθόν, ευτυχώ; έκ τών πολυτιμοτέρων, 
τό οικογενειακόν φρόνεμα δέν διεστράφε είσέτι παρ ημϊν 
’Πλάν έξαιρέσεων ή οικογενειακά εστία διετερεθε μέχ,ρι τού- 
δε παρ’ ήμϊν άμίαντο; καί άδιάφθορυς. Εϊθε τό οικογενεια
κόν τούτο φρόνεμα νά διατεράται πάντοτε άκμαϊον παρ 
ημϊν ! Έϊθε ή οικογενειακά έστία νά παραμένη έσαεί ιερα 
κκι άγία. Εϊθε αί μετέρες ημών νά διατερώσι πάντοτε εν 
"Ίκϊς καρδίαις αΰτών άσβεστον τό ιερόν πύρ τάς μετρικά;

άγάπες, ώστε νά έφαρμοσθώσι καί παρ’ ήμϊν οί λόγοι με
γάλου άνδρός είπόντος. ((Δότε μ οι καλάς μετέρας, καί άνε- 
καίνισα τάν κοινωνίαν».

Ευχαρίστως παραΟέτομεν ώοε ϋπό τόν τ ίτ λ ο ν : γ υ ν α Τ κ ε  ς
κ α τ ά ό ι χ ο ι  στατιστικήν οεμοσιευθεΐσαν εν τή  ϋπό τοΰ παρ1 ή -  
μΤν νομομαβεστάτου κ. Α. Οικονόμου έκοιδομένη ((Οικονομική ’Επι
θεωρήσει® .

Χαίρομεν δε διότι καί οί ανδρες παρ' ήμΤν ήρςα-ντο π ιστοποιοϋν- 
τες τά  ύο’ ήμδ»ν έκάστοτε λεγάμενα καί συνηγορούντες πως ύπερ 
τ£δν καταπατουμένων δικαιω μάτων τής γυναικός :

ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ Α ΤΑ ΔΙΚ Ο Ι

Έξ έπισευ.ου τελευταίου δεμοσιεύσεως πλεροφορούμεθα, 
οτι έν ταϊς φυλ*ακαϊς τάς Ελλάδος κατά Φεβρουάριον τού 
1888 ΰπάρχον 4766 κατάδικοι, έξ ών 25 μόνον γυναίκες.

Έπί ενός έκατοαμυρίου άοοένων κατοίκων τάς Έλλ.άδος 
4741 άνθρωποι τάς φυλακάς, πώς συμβαίνει, επί ένός εκα
τομμυρίου θελέων νά είναι μόνον 25 τοιούτοι ; Είναι τοιαυτε 
ή ά πόστα σι ς, ¿»στε, δυνατόν είπεΐν, ουδεμία άναλογία χωρεϊ. 
Τά έλατερια τού έγκλείματος δέν ένεργούσι επ’ σμφοτερων 
το»ν γεννών έπίσες ;

Λαμβανομένες ΰπ’ ά'ψιν τά,ς κακίας, ετις είναι ό γενικώτε- 
ρος τού εγκλήματος χαρακτερ, ιδού ή άνδρικά κακία ισοδυ- 
ναρ.εΐ προς 4741 καί ή γυναικεία πρό: 25. Ποία μεταξύ αυ- 
ών δελετεριάζει πλειότερον τό αίμα τάς Ελλάδος ; Εάν ο 

γυναικείος πλεθυσμός αυτά; διατελη εις τάν ανάγκτν .άς 
συμβιώσεως ρ.ετά τού άνδοικού πλεθυσρ.ού υπό τοιούτο βάρος 
κακίας διατελούντος, υπάρχει έν τούτοις μία έποψις διαφέρον- 
τος ΰψίστου, οτι τό ολιγώτερον διεφθαρμένον μέρος τάς έλλε· 
νικάς κοινωνίας δύναται νά έξασχεση σωστικά,ν έπιρροάν επί 
τού έτέρου. Ούτω παρίσταται είς τό μέσον ή αποστολή τάς 
γυναικός δι’ όλων τών ηθικών στοιχείων, τα οποία αυτε πε
ριέχει. Κρίνομεν τό φαινόμενου οΰχί έκ τών μονάδων, αλλ. εκ 
τών χιλιάδων, οΰχί έκ τών εξαιρεσεων, αλλ εκ τού όγκου 
τάς ήθικάς καταστάσεως, τήν όποιαν μαρτυρούσιν οί άριθμοί 
τάς φυλακά,:-

Έκ τών 25 καταδίκων γυναικών 3 είναι εις ισόβια δεσμά, 
6 είς πρόσκαιρα, 6 είς ειρκτήν καί 10 εις φυλακισιν, 9 επι 
παιδοκτονία, ό έπί φόνω, 1 έπί φαρμακεία, 4 έπί άναιρέσει, 
1 έπί Θανατεφόρω τραύματι, 2 έπί κλοπή, 1 έπί άπάτη καί 1 
επί απαγωγή. Αί παιδοκτονία*, καί ήάπαγωγά προζενούσι πλει- 
οτέραν έντύπωσιν. Είς τάς πρώτας, ζετε,σατε τάν άνδρα, όστίς 
είναι δ πλειότερον ένοχος, είς δέ τήν τελευταίαν, οποίου λοι
πόν είδους άνήρ ετο δ άπαχθείς ; ;

ΧΤ Ο Ι Κ Ι Α  .Α.
Έ ο ω τ ε ρ ικ ά .  - 4

Φιλόπτωχος ετα ιρ ία  Κυριών· — Η υπό τήν προεδρείαν 
τής Κυρίας θεοτόκε έπιτροπά τών Κυριών κατωρθωσε νά 
είσποάξη δρ. 3 χιλιάδας, όπως διανεμεθώσιν ώς βοήθεια*, 
τών ένδεών κατά τάς ημέρας τού Πάσχα. Συγχαίρομεν τάς 
εΰγενεϊς Κυρίας διά τά φιλ.ανθρωπα αυτών αισθεματα, ο»ς και
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τόν ομογενή κ. Λούμπαν τον προσενεγκόντα εις τήν άνω έπι- 
τροπήν έπ'ι τώ αύτφ σκοπφ δρ. 2 χιλίαζες.

Περίθαλψις άπορου κόρης. — Μετ’ εύχαριστήσεως βλέ- 
πομεν, ότι όσημέραι λαμβάνεται συντονωτέρα προνοια υπερ 
των άπορων τής πόλεώς μας παίδων. Νέον δείγμα φιλαν
θρωπίας παρέχει καί πάλιν ο διαπρεπής δμογενής κ. Δουμ- 
πας παραχωρήσας ει’ς την Φιλ,ελεήμονα των Κυριών εταιρίαν 
δρ. 3 χιλ. δπως διά των τόκων αυτών περιθάλπεται άπο
ρον νοσούν κοράσιον, μέχρις εντελούς άναρρώσεώς του. Εις δέ 
τό βρεφοκομεΐον ο αυτός φιλάνθρωπος Κύριος προσήνεγκε
δρ. 500.

Κ ληροδοτήματα  κ. Μ αλλ ιού  — Η προ τίνος εν Χαλκιδι 
άποβιώσασα δέσποινα Δημ. Μχλλιου, εκληροδοτησε δια όια- 
θνίκης της δραχ. 500 υπέρ του έν Άθήναις θεραπευτηρίου 
«Ευαγγελισμός», 500 εις τό Άμαλίειον ’Ορφανοτροφείου 
των κορασίων, 300 δρ. εις τήν σχολήν τών ’Απόρων παί- 
δων, 300 δραχ. εις τό ’Ορφανοτροφείου Χατζή Κώστα, 
300 δρ. εις τό νοσοκομείου ή «’Ελπίς» καί 200 εις τον έν 
Λαυρίω ναόν τής «'Αγίας Παρασκευής».

Τό ολον ποσόν τών κληροδοτημάτων ανέρχεται εις δρ.2,100.

’ Ε ξ ω τ ε ρ ικ ά .
' Ακαδημαϊκόν κληροδότημα γυνα ικός .—'Η Κυρία Φέρ ε- 

κληροδότησεν 110 χιλ. φράγκων εις την Ακαδημίαν τών 
επιστημών, υπό τάν όρον, ότι οί τόκοι να διατεθώσιν ώς 
βραβείου ενιαύσιον διά τούς συγγραφείς χρησίμων ανακαλύ
ψεων, σκοπουσών τήν βελτίωσιν τού ανθρωπίνου γένους.

ΈπΙ τούτω ή διαθέτης κατέθεσεν εις τον συμβολαιογοά 
φον τών ΓΙαρισίιυν κ. Άκέλ 15000 φράγκων, δπως χρησι- 
μ.εύσωσιν εις βράβευσιν τού καλλιτέρου έργου πραγματευομέ- 
νου, περί τού τρόπου, καθ’ δν δύναται : « Ν ά  είσαχθή ά»"«-
ξαρτησ ία  τής συνειδήσεως εις τά έπικρατήσαντα ήθη κα',, 
έ'θιμα τής άνθρωπότητοςιι.
Τά κοσμήματα  της ύπ'ερ τών άπορων γυνα ικώ ν .—Ή Κυ

ρία Έδουάοδο.υ Άνδρέ γνωστοιέρα υπό τό ό'νομα Πέλη Σεκε 
μάρ,έγραψε διαφόρους ονραιοτατας εικόνας, άς εδωρησατο προς 
τινα Φιλανθρωπικήν Εταιρίαν. ’Εκτός τούτου, προ μηνός 
προσήνεγκε τή αυτή εταιρία άπαντα τά κοσμήματά της, 
άνερχόμενα κατά τού; μάλλον υποτετιμημενους υπολο
γισμούς εις αξίαν ενός εκατομμυρίου φράγκ. όρίζουσα 
δπως τό ποσόν τούτο διατεθή προς υποστήριξιν άπορων 
γυναικών.

'Απροσδόκητος κληρονομ ιά . — Εις επαρχίαν τινά τής 
Γαλλίας, ή ιδιοτροπία τής τύχης ηυνόησε μεθ’ δλης τής ι
σχυρά; ιδιορρυθμίας της οικογένειαν πτωχών σαρωθροπωλη- 
τών. Τηλεγραφικόν; ήγγέλθη εις τό δημαρχείου τού χωρίου, 
έν Φ κατώκουν, δτι έζητεΐτο έξ ’Ινδιών τό πιστοποιητικάν 
τής πολιτικής εγγραφής των καί. τού γάμου των, ΐνα δια- 
βιβασθή αυτοΐς κληροδότημα εξ 77 εκατομμυρίων φρ. απερ 
βαθύπλουτος εις ’Ινδίας συγγενής των άποθανών κατέλιπεν 
αυτοΐς. ’Επί τή άγγελία ταύτή ή σύζυγος ήκούσθη λέγουσα: 
Δόξα τώ Θεώ ! θά είμπορέσωμεν καί ημείς μιά φορά νά ά- 
γοράσωμεν μαζεμέναις σκούπαις από τήν χώρα.

Μ ονομαχ ία  γυνα ικών.—Εις Κόρτην τής Κορσικής δύω 
γυναίκες ευρίσκοντο αείποτε εις διχοστασίαν.

Ή έχθρότνς των όσημέραι ηύξανε καί οσάκις συνηντώντο 
έξ άσημάντων δλως αφορμών άντήλασσαν απειλητικά; ύβρεις. 
‘Ημέραν τινά συναντηθεΐσαι καί πάλιν έν τινι πανηγύρει καί 
άγρίως προσβλέψασαι άλλήλας, ήλθον εις λόγους. Πρέπει 
νά τελείωση ή ιστορία αύτη διά τών όπλων παρετήοησεν ή 
νεωτέρα τούτων. "Ας μονομ-αχήσωμεν προσέθηκεν ή άλλη. 
Τήν έπαύοιον ώπλισμέναι άμφότεοαι δΓέγχειριδίων παρευρέ- 
θησαν μετά τών μαρτύρων των εις τό ύποδειχθέν τής μονο
μαχίας μέρος. Ή πάλη υπήρξε πεισματώδης* ή νεωτέρα δέ 
τούτων έπεσε καιρίως βληθεΐσα κατά τήν καρδιακήν χώραν, 
Τήν έπαύριον ή έπιζήσασα έν βαρεΐ πένθει συνώδευσε τήν 
έκοοράν τής ΰπ’ αυτής φονευθείσης.

Βάτραχος μυθώδης. —- Άνεκαλύφθη εις πόλιν τινά τής 
Γαλλίας τερατώδης βάτραχος ζυγίζων 30 οκάδας καί προ- 
σελκύσας τήν συρροήν τού πλήθους εις αποθαυμασμόν αυτού.

Έπωλήθη εις έμπορόν τινα τού Έτιών άντί 1,725 φρ.
Τά κοάσματα αυτού όμοιάζουσι πρός ύλακάς κυνός.
Θάνατος κ. P o v f y é .—Μετά ολιγόμηνον ασθένειαν ή κυρία 

Ρουβιέ, σύζυγος τού βουλευτού Μαυρίκιου Ρουβιέ καί συγ- 
γραφεύς σπανίας ίκανότητος έξεμετρησε το ζήν, παρά τή εν 
Νικαία έπαύλει της.

Τής κυρίας ταύτης (γνωστής ούσης υπό τό ψευδώνυμον 
Νοεμία Καδιώ), τά συγγράμματα εΐχον αποκτήσει μεγά- 
λην δημοτικότητα, ως έκ τής αφελούς εκφράσεως και τού
καταληπτού ύφους αυτών.

Ό ’Ιωάννης Μογκέ, ή Βικτωρία Μορμάνδου, ή Ελισάβετ
Βερνιέ, τό Παρισιανόν ναυάγιον, ο Πύργος Gaillard είναι 
τά άληθή αυτής άριστουργήματα.

Αί καλλιτεχνικαί εύρύταται γνώσεις αυτής κατ’ ουδεν 
ύστέοησον τής περί τό συγγράφειν δεινότητάς της.

Τά γλυπτικά έργα της, αί προτομαί τού Ρωμιέ, τού Πνεύ
ματος, τού Κανόβου, ή παιδική τού Βλάχου ηλικία, εκινη* 
σαν τόν θαυμασμόν καί τήν έπιζήτησιν αυτών εις τάς καλ- 
λιτεγνικωτέοας αίθούσας.

Ή κηοεία της έτυχεν έκτακτων τιμητικών ττομπων. η*  
αύττί άντεπροσωπεύοντο ιϊαψιλώς η τυολιτικη, η ¿ιτυλω[/.α- 
τία, ή καλλιτεχνία καί ή φιλολογία. Ειδικός αντιπρόσωπός 
τού προέδρου τής γαλλική; δημοκρατίας συνώδευσε τήν κη
δείαν αυτής, καθ’ ήν πολλοί λογοι επικήδειοι και επιτά
φιοι έξεφωνήθησαν.

”Εκτακτος μακροβιότης. — Εις Θεσσαλίαν άπεβιωσεν 
έσχάτως γυνή 131 έτους.

Ιίαραμοίας καταπληκτικής μακροβιότητας άπαντώμεν και 
αλλαχού.

Ό Καρδινάλιος δ’ Άρμανιάκ, έξερχόμενός ποτε τού οίκου 
του άπήντησε γέροντα ογδοηκοντουτη κλαιοντα. Προσελ.θων 
τόν ήρώτησε τήν αιτίαν τών δακρύων του. (Έτος δέ υποόει- 
κνύων αύτώ ολίγον άποτέρω ίστάμενον γέροντα, είπε. «Διότι 
μέ εδειρεν ο πατήρ μου.» Διευθυνθεί; πρός τόν υποδειχθεντα 
γέροντα τόν άριθμούντα 103 έτη, είπεν αυτω : Διατι εκτυ* 
πησας τόν υιόν σου ; Διότι ήπείθησε πρός τον παππον του, 
άπήντησεν εκείνος.
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*0 πάππος ήν ηλικίας 131 ετών.
Προφανώς πιστεύει τις, τήν γνώμην τού κ. Φλοράνς άπο- 

φαινομένου, δτι ό άνθρωπος ήδύνατο νά ζήση 150 έτη, έάν 
είξευρε τόν τρόπον τού διατηρεΐν τήν ζωήν αυτού.

Παράδοξος διαθήκη. Κυρία ιταλίς, ή Λουίζα Καρτούζιο 
άπεβίοισεν άφεΐσα διαθήκην, ής παραθέτομεν ώδε αντιγρα
φήν : «’Απαγορεύεται ρητώς εις πάντα συγγενή μου άνδρα 
\ γυναίκα νά συνοδεύση τήν κηδείαν μου μέ όψιν μελαγχο
λικήν ή οφθαλμούς δακρύοντας. Καθιστώ δέ γενικήν κληρο
νόμον μου έκείνην ή  έκεΐνον, δστις κατά τήνέκφοράν μου ήθελε 
γελά μετά μεγαλειτέρας διαχύσεως καί χαράς.’Απαγορεύω τήν 
συνήθη πένθιμον περιβολήν τών έμών καί τής οικίας μου. Τό 
δωμάτιον, έν ώ κατατεθήσεται τό λείψανόν μου έστω διακε- 
κοσαημένον δι’ έρυθρών καί χρυσών έμβλημάτων καί παρα
πετασμάτων, δι’ άνθέων πολυχρόων καί πλουσίων φυλλω
μάτων.

«’Αντί τών μελαγχολικών καί πένθιμων κωδονοκοουσιών 
νά άγγελθή ό θάνατός μου άνά τήν πόλιν διά τυμπάνων, 
τετραχόρδων καί λοιπών μουσικών οργάνων.
1 «Πεντήκοντα κωμωδοί καί ισάριθμοι ορχήστριαι νάπροηγη- 
θώσι τής κη ας μου, αδουσαι. χοοεύουσαι καί άπλετον δια- 
χυσιν προκαλούσαι τοΐς τήν κηδείαν παοακολουθούσιν.

« Καί οντω, λέγει περαίνουσα τήν διαθήκην της, θέλει 
π α ν η γ ύ ρ ισθή ή μόνη  κα ί δ ι '  έμέ ημέρα ευτυχ ίας  κα ί απο-  
λυτρώσεως. 'Η του θανάτου μου! »’Ατυχής ύπαρξις ! τίς οίδε 
δι’ ο'ίων πικριών είχε ποτισθή ο άχαρις αυτής βίος.

Καί έπειδή περί νεκρών καί διαθηκών ό λόγος, προσθέ- 
τομεν δτι, κατά νεώτατον έν Παρισΐοις συρμ.όν, τίθεται επί 
τού τάφου προσηρμωσμένον κιβωτίδιον μετάλλινον. "Οσοι

τών φίλων έπισκέπτονται τούς νεκρούς ρίπτουσι τό επισκε
πτηρίου έντός τού κιβωτίου καί ή οικογένεια αύτών διά τού 
τρόπου τούτου λαμβάνει γνώσιν τών φιλικών αισθημάτων 
τών ϋπέρ τού νεκρού ένδιαφερομένων.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΕΚΘΕΣ1Σ ΤΗΣ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΓ ΟΡΦ ΑΝΟΓΡΟΦΕΙΟΓ Χ· 

ΚΩΝΣΤΑ. Έξεδόθη υπό τοΰ οικείου Συμβουλίου ή εκθεσι; τοΰ ορ
φανοτροφείου X. Κώνστα των κατά  τό ετος 18 8 7  πεπραγμένων. Ή  
λειτουργία του φ ιλανθρω πικο ί τούτου ιδρύματος βαίνει κανονικώ τατα, 
3Γ ο καί δίκαιος οφείλεται έπαινος τ φ  τε δ ιο ικητικφ  αυτού συμβουλίψ  
ώς καί τ φ  δραστηριωτάτω διευθυντή αύτοΰ.

Κατά τόν απολογισμόν τό έτος τοΰτο εύρηται έν τ φ  ταμείιρ τοΟ 
ορφανοτροφείου περίσσευμα έκ δρ. 39 ,554  καί 94ο/ο.

Π V ΑΤΏΧΟΣ ΕΓΘΓΦΡΏ V ΑΠΟΑΟΓΙΑ ΚΡΙΤΩΝ. 'Γπά του κ. Γ. 
Κωνσταντινίδου, διδάχτορος της φιλοσοφας έξεδόθη ό ά. τόμος τφ ν  
τοΰ Πλάτωνος διαλόγων περιλαμβάνων τόν Εύθύφρονα Κρίτωνα  
καί τήν ’Απολογίαν του Σωκράτους μ ετ ’εισαγω γικής βιογραφίας τού 
Πλάτωνος καί φιλοσοφικής άναλύσεως τών άρχών καί θεωρειών αύτοΟ. 
Τ'ζ αναλύσει τού φιλοσοφικοί! του Πλάτωνος συστήματος έπεται 
περιληπτική άνάλυσις τών διαλόγων «Ε ύ θ ύ φ ρ ω ν καί Κ ρ ί-  
τ ω ν καί της ’Α π ο λ ο γ ί α ς  τ ο ΰ  Σ ω κ ρ ά τ ο υ ς ,  μεθ’ δ 
καί ό συγγραφεύς μεταβαίνει εις τό κύριον του όλου έργου μέρους, 
δπερ συνοδεύει, δι’ απειραρίθμων έπ ιξηγηματικώ ν καί αναλυτικώ ν  
σημειώσεων, καί σχολείων τή  βοηθείφ τών όποιων εύχερεστάτη ή 
μετάφρασις αύτοΰ αποβαίνει καί τ φ  άδαεστέρψ μαθητή ή μαθητρίφ. 
έρηον ιοιλοΧαλέστατα καί έπί ώραίου νάρτου έκτ.τυπω μένον τ ιμ δ τα ’ 
Τό ολον δραχ. 4,50.

ΜΙΣ NEAAÂ ΚΑΙ ΠΑΑΜΟΙ. Ά ρτίω ς έςεδόθη ύπό τόν τίτλον ΜΙΣ 
ΝΕΛΛΑ διήγημα μεταφρασθέν έκ τού Γαλλικού υπό της δεσποινίδος 
Ε λένης Αερέκα.

'Η μετάφρασις τοΰ δ ιηγηματίου τούτου είναι έπ ιτυχεστάτη . Οί 
έν τέλες δέ τοΰ τεύχους δημοσιευόμενοι στίχοι είναι άληθώς π α θη τι- 
κώ τατο ι, μετά χάριτος καί καλλιεπείας ού τής τυχούσης συντε
ταγμένο ι. Συγχαίρομεν τήν νέαν 'Ελληνίδα δωδόν τήν επίζηλον
προοιωνιζομένην στάδιο 
λειμώνι.

έν τ φ  εϋγενεΐ καί εύθαλεΐ της ποιήσεως
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Μ ΑΡΚΕΛΛΑ  ΜΩΔ0ΥΙ
X III.

'Υπήρξαν καί θά ύπάρξωσιν άνθρωποι αύταπαρνήσεως θε< 
ωρούντες τήν ευτυχίαν τών άλλων, ώς κύριον μέλημά των. 
Χ0 ζήλο ς ούτος τού; άγει νά άφοσιώνται είς ιδέαν θρησκευ— 
“Τικην ή πολιτικήν, υπέρ ή; καί αγωνίζονται.

Υπήρξαν απόστολοι πάντων τών θρησκευμάτων καί μάρ - 
'τυρες πάσης αρχής.

Ό Όνέζ ιμος έθεαιρει ώς καθήκον του τήν ανάγκην τού 
«υμπαθεΐν απολύτως. ’Εξ ύπερτάτης αδελφικής άγάπης καί 
«υταπαρνήσεως ήσπάσθη τόν μοναχικόν βίον.
» Η αποστολή τού ίερέως έλεγεν, είναι τό άφιέναι, συγ- 

χωρεΐν καί παρηγορεΐν.
| Οσάκις ό έλευθερόορων αδελφός του άντέτασσεν έπι- 
χειρηματα, προσβάλλοντα τά τρωτά τής θρησκείας μέρη. 
Ο Ονεζιμο; άπήντα.

Τ»μή είς τάν δυνάμενον τρελλόν, νά παραστήστρ δνειρον 
γλυκυ τήν ζωήν.

Εις τήν αλήθειαν ταύτην έπεκρότει ένδομύχως ο Ροβέρ
τος μακαρίζων τήν γαλήνιον ύπαοξιν τού άββά καί συγκρί- 
νων αυτήν τή ίδία άθλιότητι.

Τοιαύτα διενοεΐτο ο Ροβέρτο; οπότε ή κατήχησις έτελεί- 
ωνε και ; Βερνιέ έξήρχετο τή,; έκκλησίας. Πού υπάγει, είπε

καθ’ εαυτόν. Διά νά μάθω θά τόν άκολ.ουθήσω, αν καί ό επι
τυχέστερος τού άκολουθεΐν τρόπος είναι τά προπορεύεσθαι.

Συνεπώς εύρέθη πρώτος έπί τής οδού άναμένων τήν έμ- 
φάνισιν τού άββά.

Μετά ήμίσειαν ώραν καί οί δύο έφθασαν είς τήν πλατείαν 
τής Βαστίλλης καί έπειτα διηυθύνθησαν άκολουθοΰντες ο είς 
τόν άλλον είς τόν σταθμόν τών Βικεννών, έξ ού έλαβον είση- 
τήρια διά τόν άγιον Μανδέ.

Φθάς έκεΐ ο Άββά; κατήλθε καί έλαβε τήν πρός τό δά
σος άγουσαν. Είσήλθε δέ έν τή τελευταία τών οικιών τού
των. 'Ο δέ Ροβέρτος συμμορψούμενος ταΐς περιστάσεσιν 
έκαιροιρυλάκτει είς τό απέναντι τής οικίας κενόν γήπεδον. 
Έκεΐθεν δέν τώ διέφευγεν ή είσοδος καί έξοδός τίνος έν 
τή οικία τής χήρας κυρίας Βερνιέ.

Χ ν ιΠ  4

" Ο π ο υ ό  ^ α ρ το υ ά , Χ αμ.6άνεε τ ά ς  π ρ ο φ υ λ ά ξ ε ις  το υ ς

Μετά τήν άναχώρησιν τού Άρμάνδου ο Πέτρος κατηυ- 
θύνθη πρός τά ύπνοδωμάτιόν του. Άνοίξας ιματιοθήκην έξ- 
ήγαγεν αυτής ένδύματα ίερέως, άτινα μετά σπουδής άντήλ- 
λαξε πρός τά ίδικά του. Είτα στάς πρό τίνος κατόπτρου 
έαειδίασε μειδίαμα ικανοποιητικόν. Ή μετεμφίεσις αυτού 
ήν λίαν έπιτυχής.

'Η κυρία Βεονιέ συνειθισμένη νά δέχηται Εκκλησιαστικούς 
δέν θά έκπλαγή έπί τή θέα μ.ου. Θά νομίσφ βεβαίως δτι ει 
μαι ό υιός της, ή φίλος τις αυτού.



8 ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Η ΩΡΑΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΣ. Έξεοόθη πρός τούτο ι; ύπό της κ. Μαρίας 
Π. Μηχανίδου διήγημα Α να το λ ικ ό ν  πρωτότυπον υπό τόν τίτλον  
«'Ωραία Ό θω μανίζ*.

'II χ. Μηχανίδου ώς διηγηματογράφος ίδιάζουσαν επιδείκνυσι δει
νότητα περί τήν π ιστήν περιγραφήν εικόνων καί σκην&ν έκ τών 
ηθών καί εθίμων του Α νατολικού βίου. Μετά πολλής οέ της ευχα-  
ριστήσεω; άναγινώσκονται παρ’ ήμ ίν τά έργα τή ; ελλογίμου Κυρίας.

Μεβ’ υπερηφάνειας δέ καί ήμεΤς άναγράφομεν τήν εις φώς προε- 
λευσιν έρνων γυνα ικεία ; φιλολογίας, ατινα  εις προγενεστέρας έποχάς 
τόσον σποραδικως εις τήν δημοσιότητα άνεφαίνΟντο.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΓΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Συν.στώμεν καί 
πάλιν τήν καλλ ιτεχνικήν πινακοθήκην της Ε στίας . Οί απαράμιλλοι 
γυνα ικε ία ; καλλονής τύποι των διαφόρων εθνικοτήτων εινας τιμόντι 
επ ίζηλοι.

Περιεχόμενα.—Τύπος ω ραία: Ρωμαίας, Αθιγγανιοος, Γερμανίόος, 
Βρεττ ανίδος, Γερμανίδος χωρικής, Τυρολίοος, και ’Ολλανδής.

ριον Έ λήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν.— Καν Ού. Α. Γόθειον. Εληφθη— 
σαν. ΕύχαριστοΟμεν διά γενναίαν ύποστήρ ιξ ιν.— Καν θ . Π. Πάτρας. 
Έ λήφθη κατάλογος. Φύλλα καί ήμ ίρολόγια  άπεστάλησαν. Εύτυ- 
χ5)ς τό φύλλον μ α ; δέν εΐναι πολιτικόν. —  Κας Α. Α. Ρο-τόβιον. 
Κ. Κ. Μαριουπολιν Μ. Ν. ΐα ίγ ά ν ιο ν . Γ. Ο. Σεοαστούπολιν καί 
Μ. Μ. Μόσχαν. ’ Ελήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν. — Καν Α. Π. Κό
ρινθόν. ’Ελήφθησαν. Τό κατάστημα τοΟτο εΐναι είς Βιέννην. Α- 
γνοοΒμεν τήν διεύθυνσιν.’Αποστέλλετε φωτογραφίαν καί 150  φρ. Εν- 
ταΟθα αντιπρόσωπος Κ οτζι3ς.— Καν Γ. Γ. Αρέσοην. Εληφθησαν. 
Ά π οστέλλο ντα ι ζητούμενος αριθμοί, άπαντες οί παλα ιο ί άνετυπωθη- 
σ α ν.— Καν Μ I. Πειραιά. Ά ποστέλλομεν. — Καν Α. θ .  Σύρον. Τάς 
εικόνας τής οικογένειας τοποθετείτε εις το ιδιαιτέραν όωμάτιόν σας. 
Έ ξαρτατα ι έκ τοΟ ποσοΟ, όπερ θέλετε νά διαθέσητε.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
σ κ ε υ η

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Ρ. Β. Νάξον. Έ λήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν — Καν Δ. Μ .Κων) 

πολιν. Ά π οταθήτε πρός τόν όδοντοϊατρόν σας. — Καν θ. Κ. Σύρον. 
Έ λήφθησαν. 'Ημείς δίδομεν μόνον τά  π ερ ικα λύμ μ α τα .— Καν Α. Α 
Έδραν Ω ραιότατο» δώρον διά τούς νεονύμφους είναι συσκευή τρα-  
πεζης αργυρά. Έ λήφθησαν άμφοτέρων. ΕύχαριστοΟμεν.— Καν Α Κ. 
’Αθήνας. Εΐναι γελοΐον. ΛυποΟμαι διότι δέν έχω καιρόν νά σάς γρά
ψω. 'Η καταλληλοτέρα συμβουλή, ήν ήδύνατό τις νά δώση εΐ
ναι νά συστήση ιατρόν τινα  νευρολόγον.— Καν Ε. Ε. Τεργέστην. 'Η 
εποχή εΐναι άκατάλληλος. Μετά ένα ή δύο μήνας τά  παιδιά  έχου- 
σιν εξετάσεις. ΕύχαριστοΟμεν δ ι’ εύγενεΤς ένεργείας. — Καν Μ. Οί. 
’Αλεξάνδρειαν. Έ λήφθησαν' ή δημοσίευσις άδύνατος ώς άντικειμέ- 
νη όλως πρός τάς άρχάς καί τό πνεΟμα τής έφημερίόος ήμων — 
Καν Π. Α. Λάρισσαν. Χρήματα έλήφθησαν. Μυρίας εύχ α ρ ισ τ ίας .— 
Καν Ε.Γ. Λευκωσίαν. Μετά πολλής προθυμίας'γράφομεν πρός α ντι
πρόσωπόν μας. — Καν Β. Ζ. Σμύρνην. Τό μάλλον έθιζόμενον διά 
Κυρίας οργανον εΐναι τό κλειδοκύμβαλου. Αύναται ομως νά μάθη 
καί βάρβιτον ή τ ι άλλο, άρκεΐ νά αίσθάνηται φυσικήν πρός τοΟτο 
κλίσ ιν. — Καν Α. I. Λαμίαν. Έ λήφθησαν. Πρό τοΟ γάμου ή νύμφη  
οδηγείται είς τόν ναόν ύπό τοΟ πατρός,μετά τόν γάμον δε ύπό του συ
ζύγου.— Καν Αι. Κ. Α. I. Κέρκυραν. Μ. Μ. Κεφαλληνίαν, Α. θ .  
Κέαν, Ε. Κ. Μύκονον, Α. Σ. Ρόδον, Ε. Κ. Κύθηρα καί Α. Μ. Γαύ-

Τ ρ ό π ο ς  τ ο Ο  κ α θ α ρ ί ζ ε ι ν  χ ά λ κ ι ν α  
Ά να μ ίξα τε  τρεις δόσεις χλωρικοΟ αργύρου, είκοσι τρυγικής κρέμας 
κονιοποιηθείσης κατόπιν άποστεγνώσεως, μετά Ιο δόσεων κοινοϋ 
άλατος. Περιχύσατε τάς άνω ούσίας δι’ επαρκούς ποσότητος υοατος 
καί περιτρίψατε τό σκεύος διά τεμαχ ίου χάρτου απορροφητικού.

ύδατος καί ή διά στεγνού υφάσματος σπόγγισ ις.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Ή
ωστ

ον
Ά γ γ ι ν ά ρ ε ς. ΆφοΟ εκφ υλλ ίσητε  κ α λ ώ ς  τάς αγκινάρας, ώ: 

νά μείνη μόνον τό σαρκώδες μέρος αύτώ ν τάς άφίνετε έπ ’ όλίγ' 
εντός ψυχροΟ ϋδατος. Κατόπιν είς βραστόν άλατισμένον ύδωρ τάς 
ρίπτετε έως ότου μισοβράσωσι. "Επειτα λαμβάνετε 2 ή >1 κρόκους 
ώών, τούς κτυπάτε καί άναμιγνύετε τόσην φαρίναν έντός,δσω χρει-
ά
ζέον κ . ι αφοϋ 
ζετε καί κατόπιν σερόίρετε.
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ίζετα ι νά γίνη χυλός άραιός. "Εχετε Ετοιμον είς τηγάνιον βούτυρον 
ξέον κ . ί  άφοϋ έμβάψετε είς τόν χυλόν τάς αγκινάρας τά ; τηγανί-

ΓΝΩΣΤΟΗΟΙΗΣΙΣ 
Κυρία μέσης ηλικίας καί μεγάλης πείρας ζητεΐ θέσιν οικονόμου ή. 

είς οικογένειαν ή είς οίκοτροφεΐον.
'Η όιεύθυνσις είς τό γραιοεΤόν μας.

Καί αετά τινα σιωπήν ποοσέθη/.ε. Τώρα πρέπει νά φρον
τίσω πώς νδί έξασφαλισθώ απέναντι τού Άρμάνδου, δ ιότ ι 
τίς οίδε έάν νενόμενος σύζυγος τής δεσποινίδας Μωδουΐ δέν 
μοί στρέψη τά νώτα.

Καί καθεσθείς ενώπιον τής τραπέζης ήρξατο γράφων.
Άποπερατώσας τό υπ’ αυτού γραφόμενου άνέγνωσεν αυτό 

καί μετά προσοχής άντέγραψεν αυτό.’Ενώ δέ τό έτοποθέτει 
είς τό θυλάκιόν του ήκουσε τήν θύραν κρουομένην.

Βέβαια ο Άρμάνδος θά είναι. *Ας σπεύσω. Ό Άρμάνδος 
είσελθών άφήκε φωνήν έκπλήξεως, τόσω ή είς ιερέα άπο- 
μίμησίς του ήτο τελεία.

Μά είσαι αξιοθαύμαστος ! φίλε μου· πώς κατώρθωσας 
λοιπόν τήν μεταβολήν ταύτην ; ’Ελπίζω ό’τι υπο τό σεβά- 
σαιον τούτο σχήμα θέλεις κατορθώσει νά ε’σαχθής ευκόλως 
παρά τή κ. Βερνιέ.

Μή σέ μέλει τά πάντα έχω προσχεδιάσει.
Άλλο νέον δέν έχεις νά μού είπγις ;
Πολλ,ά ευχάριστα, 'Η Βερνιέ είναι μόνη. Τά χρήματα πα

ρέλαβε. Τά ¿τοποθέτησε δέ είς κιβώτιου εντός ενός γραφείου 
τοποθετημένου είς τήν αίθουσαν. Τό κλειδίον τού γραφείου 
είναι τό μικρότερου έκ τών τού ορμαθού.

Ή αίθουσα είναι δεξιά είς τήν είσοδον, ή πρώτη θύρα.
’Εμπρός λοιπόν, δέν έχομεν καιρόν νά χάνωμεν. 'Η ενδυμα

σία μου είναι εντελής. Τούς οφθαλ.μούς θά καλύψω οΓόμμα- 
τοϋαλίων, τήν φωνήν μ,ου θά μεταβάλλω. "Ισως δέν διατρέχω 
κίνδυνο» άναγνώρίσεως. Καλήν νύκτα, είπεν ο Άρμάνδος. 
’Εγώ μεταβαίνω είς τόν συμβολαιογράφον όπως εγχειρίσω 
αΰτώ τήν άπόδειξιν τής παραλαβής τών 370 χιλ. φράγκων.

Στάσου δα μή σπεύδτ,ς τόσον. Πριν ή χωρισθώμεν εχομεν 
νά τακτοποιήσωμεν ΰπόθεσίν τινα. Άκουσον, φίλε μου. Ου- 
δείς έξ ημών γνωρίζει ποιον έ’σται τό τέλος τής υποθε- 
σεως ταύτης. Σήκερον έχεις ανάγκην εμού, ένω αΰριον κάτο
χος περιουσίας έκ 300,000 φρ. ενδεχόμενον νά με λησμόνη
σες εντελώς.

Γίνεσαι πλούσιος, επιτυγχάνεται ο μετά τής Μωδουΐ γά
μος σου καί ταύτα πάντα άντί τών πληροφοριών άςτινας σή
μερον μοί παρέχεις.

Άλλά, φίλε μου, θά μοιρασθώμεν ο,τι κεροίσωμεν.
"Ισια, ίσια, αυτό λέγω καί έγώ, ότι είμεθα συνέταιροι . · 

ΔΓ αυτό μάλιστα ήτοίμαοα έγγραφον συνεταιρισμού τό ο
ποίον θέλομεν συνυπογράψει.

Πώς ! δυσπιστεϊς; ςταρετήρησεν ο Άρμάνδος, μή δυνάμενος 
νά υποκούψη τήν δυσαρέσκειάν του.

Ή δυσπιστία είναι μήτηρ τής ασφαλείας, απηντησεν ο 
Ροόέρτος.

Άς ίδωμεν λοιπόν τό έγγραφόν σου.
’Ιδού αυτό:
'Ο Φερδινάνδος Λαμβάρδος επονομαζόμενος Πέτρος Δαρ- 

τουά, κατοικών έν Παρισίοις κτλ.—άφ’ενος καί ο Αρμάνδος 
Δωριέ συμβολαιογραφικός υπάλληλος άφ’ ετερου συνωμολό- 
γησαν τά εξής :

όστις καί ¿γνωστοποίησε τούτο είς τόν συνέταιρόν του.
(άκολουθ εί).


