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Μία τών μαστιζουσών τήν κοινωνίαν ήμών πληγών είναι 
και ή νυμφοθηρία η ¡/.άλλον ή προικοθηρία τών άνδρών.καί ή 
έζ αυτής πχραγκώνισις καί έγκχτάλειψις τών ¡/.ή πλουσίων 
νεανίδων.

Έν έποχή καθ ήν ό χνηρ έπί τών ιδίων έστηρίζετο πνευ
ματικών καί υλικών κεφαλαίων πρός έξασφάλισιν του μέλ
λοντος τής οικογένειας του, έν έποχή καθ ήν ή δοθείσα προς 
κόρην ΰπόσχεσις γάμου ήν ίερα καί χπχρχβατος, οι οίκογε- 
νειάρχχι έπχνεπαύοντο έπί τήν έκτίμησιν τών ίδιων τέκνων, 
ών τά ήθικχ κεφάλ̂ χιχ ετίθεντο πάντοτε εις μ,είζονχ τών υλι
κών μοίραν, καί ή προικοθηρία ήν άγνωστόν τι δι άνδρχ έντι
μον καί τής κοινή; άπολαύοντχ ύπολήψεως. Σήμερον ότε αί 
κοινωνικχί συνθήκχι μετεβλήθησαν,είς τρόπον ώστε ό άνήρ με- 
γάλην προίκα ονειρεύεται από τής στιγμής, καθ ' ήν αδιόρατος 
ίουλος καλύπτει τάς παρειάς του,εις αυτήν εναποθέτει τήν περί 
μέλλοντος ελπίδα του ό άπορος νεανίας, ή θ-σις παντός έν
τιμου, άλλ’ ούχί πλουσίου οικογενειάρχου καθίσταται απελ
πιστική. Εις έπίμετρον τούτου οΐ προικοθήραι ρίπτουσι. τα 
'δίκτυά των εις άγραν πρόσκαιρων ερώτων, οΰς έπισημοποι-

ούσι δι υποσχέσεων γάμου, εσθ οτε δέ καί δι ’ επισήμου αν
ταλλαγής αρραβώνων.

Η οικογένεια υποβάλλεται εις θυσίας, συνάπτουσα δάνεια 
Τι εκποιούσα ττ)ν /ΐτηρ.ατι/.ην ττεριουσιαν ττ;ς. όπως εστω κ,αί 
ι/.ετρίως προικ,ίσγ, την θυγατέρα. Η κόρτ, ύττο̂ ουλόνει την καο- 
δίαν της. βαυκαλιζομένη με όνειρα τερπνά καί γλυκέα. Οί 
γνωστοί καί οί φίλοι αποκλείονται—διότι συνεχέστατα ό ι/.νη- 

στήρ είνε και ζηλότυπος—πασα παρουσιαζομένη περίγαμου νέα 
πρότασις αποκρούεται ρ.ετα σπουδής, η κόρη ετοιμάζει τό 
γαμήλιον ένδυμα, καί ό γαμβρός μειδιά σατανικόν μειδίαμα, 
οπερ ή εύπιστο; μνηστή υπολαμβάνει ώς περιπαθή του έ'ρω- 
το; τούτου έκφανσιν.

Αίφνης ό μνηστήρ εξαφανίζεται, καί πάσα ελπίς, πάν όνει- 
ρον, πας πόθος καταρρέει. Τό πλήρες μαγείας μέλλον άπο- 
σβέννυται, τήν γαλήνην τής ψυχής τής κόρης διαδέχεται τρι
κυμία. τα ρόδα του Μαίου της ώχρα νεκράνθεμα. Ό πα
τήρ συναπόλλυσι μετά τής μικράς περιουσίας ήν έδαπανησεν 
εις προετοιμασίαν τής προικός καί τήν ηθικήν του τέκνου χύ
του ήσυχίαν. Η κόρη δυσφημείται, του κόσμου πάντοτε 
προθυμοποιουμένου νά ρίψη έπι τής ράχεως αύτής̂ πάντα τά 
ελαττώματα καί πάσας τας κακίας, χιτινες δήθεν προύκά- 
λεσαν τήν του μνηστήρας άπομάκρυνσιν.

Καί ο μνηστήρ γαύρως μειδιά ΰπολογίζων δια προσθαφαι- 
ρέσεως τόκων και επιτοκίων τό εκ τής διαποαγματευοαένης 
προικός νέας νύμφης πολυφέρνου προσγενηθησόμενον’αύτώ τα
κτικόν εισόδημα. Καί δε'χεται τούτον έν τοϊς κόλποις αυτής 
πλούσια και έντιμος οικογένεια αδιαφορούσα όλως, έάν ό άν
θρωπος εκείνος φέργ έν τώ στήθει τεμάχιον πάγου τηκομε- 
νον μόνον τή μαγνητική του χρυσού δυναμ.ει. Άδιάφορον ί 
αρκεί ότι είναι άνήρ, ότι φέρει χρυσάς έπωμίδας, ή δίοπτρα̂  
σπάνιο/τερον δε και όνομ.α έντιμου οικογένειας.
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Καί άντί μιάς δυστυχούς γίνονται δύο, πολλάκις δε καί ¡ 
πέντε καί δέκα καί οικογένεια.', ολόκληροι, έν αίς συμπερι- 
λαμβάνονται καί αί πολύφερνοι, αίτινες έπί τέλους ύπό την 
μέταξαν καί τά όλοσηρικά, ύπό τα τρίχαπτα καί τούς άδά- 
μαντας καλύπτουσιν επίσης καρδίαν,ήτις κουράζεται να π άλλη 
μόνη, ητις φοικιά καί αγανακτεί έπί τή προσγιγνομένη αυτά) 
αδικία.
. Καί τα διαζύγια πολυπλασιάζονται, καί αί γραίαι κόραι 

άριθμ.ούνται άνά τάγματα καί ή οικογενειακή ευτυχία απο
βαίνει προβληματική.

Έν Ευρώπη ώς καί έν ταϊς ήνωμέναις πολιτείαις τής Α
μερικής καίτοι ή θέσις τής γυναικός ήν κατά πολυ κρείττων 
τής παρ’ημιν, ούχ ήττον ό νόμος προβλέπει τήν περίστασιν, 
καθ ήν ανηστήο ή καί μνηστή παραβαίνει τήν δοθεΐσαν περί

, , χ , yγάμου υποσχεσιν και τιμωρεί τούτον οια χρηματικής αποςη- 
μιώσεως, άποφεύγων όμως νά έπιβάλλη αναγκαστικόν γάμον, 
ού αί συνέπειαι καί παρά τοίς άρχαίοις υπήρξαν επιζήμιοι 
δι’ άμφότερα τά μ.έρη.

Όλαι αί Γαλλικαί εφημερίδες άνέφεοον τήν έν Dijon 
τής Γαλλίας λαβοϋσαν κατ’ αϋτάς χώραν τοιαύτης φύ- 
σεως δίκην. Έκ των παρουσιασΟεισών δέ ύπό τού αν
τιπροσώπου τής κόρης επιστολών άπεδείχθη, ότι ό μνηστήρ 
ύπέσχετο αυτή τόν γάμον, δι ’ ό καί κατεδικάσθη οΰτος εις 
χρηματικήν άποζημίωσιν 10,000 φρ. Αλλά καί έτερον δι
καστηρίου τής πόλεως Vannes έξέδοτο καταδικαστικήν ά- 
πόφασιν κατά των κληρονόμων άποθανόντος συμβολαιογρά
φου, όστις άνευ λόγου διέλυσε τούς αρραβώνας του τρεις ή 
τέσσαρας πρό του θανάτου του μήνας.

Γνωστόν είναι ότι οί Ρωμαίοι κατεδίκαζον ού μόνον εις 
πρόστιμον, άλλα καί έστιγμάτιζον εκείνον, όστις κατόπιν 
ύποσχέσεως γάμου ή αρραβώνος έγκατέλιπε τήν μνηστηντου. 
Οί αρχαιότεροι δέ τούτων λαοί καί ιδία οί Σίναι, οί’Ινδοί καί 
’Άοαβες οί ποώτοι ούτοι έκπολιτισταί τής άνθρωπότητος ή- 
σαν αυστηρότατοι ώς πρός τήν δοθεΐσαν περί γάμου ύπό- 
σχεσιν, καίτοι παρ’ αύτοϊς ό μνηστήρ μάλλον έφερε προίκα ή 
ή μνηστή.

'Ρητώς δέ άρθρου τού γάμου τής σοφής Κινεζικής νομοθεσίας 
έχιιώς εξής: ' Εάν εις το ρεταζντών αρραβώνων χαί τον γάρου 
διάστηρα, ό πατήρ του γαμβρού η τής τύρφης, ή αυτός ό 
ίδιος, ήτις των συγγενών δοχιράση rá  διάλυση τον γάρον και 
ρνηστεύςτη αυτόν ρετ  ά.Ι.Ιης γυναικός, τιρωρεΐται δι εβδορή- 
χοντα ραβδισρών και άνα.Ιόγου γρηρατιχής άποζηρ ιώσεως. 
Τά πρός την νέαν ρνηστήν  δώρα δηρεύονται, ο ρνηστήρ δε 
νυρφεύεται τήν πρώτην.

Συνήθεια επαινετή ύπεχρέου άμφότερα τά μέρη νά ποι- 
ώνται γνωστάς τάς φυσικάς ελλείψεις ή χοονίους άσθενείας 
τών αελλονύμοων, πράγμ’ όπερ όφείλομεν νά όμολογήσω- 
αεν πρός αίσχος του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μετ άδικαιο- 
λογήτου έπιμελείας άποκρύπτομεν σήμερον, έξ ού καί ή γέν
νησες τόσων δύσμορφων, καχεκτικών καί έζηντλημένων 
ύπάοξεων.I ^

Άλλά καί έν ’Αγγλία ό νόμος είναι αυστηρότατος ώς πρός 
τόν παοαβάτην τής ύποσχέσεώς του. Ιίλήν τής έπιβαλλομ-έ- 
νης αύτώ χρηματικής άποζημϊώσεως, ήν αδυνατών νά πλη-

ρωση φυλακίζεται, πάσαι αί θύραι τών έντιμων οικογενειών 
κλείονται αύτώ, ούδεμία δέ νεάνις όσον πτωχή καν ή δέ
χεται τούτον ώς σύζυγον.

Μόνον ή ατελής νομοθεσία μας ή ποοβλέπουσα τήν περίστα- 
σιν, καθ’ ήν ό δούς λ.όγον περί ένοικιάσεως οικίας τίνος καί 
μή ένοικιάζων αύτήν άποζημιοί τόν οικοδεσπότην, αδιαφορεί 
διά τήν προσγιγνομένην πρός τήν κόρην καί πρός ολόκληρον 
έντιμον οικογένειαν ήθικήν βλάβην, ύποθάλπουσα, ούτως εί- 
πειν, καί έπιδοκιμάζουσα τήν αίσχράν ταύτην καί κακοήθη 
έκαετάλλευσιν τής ήθικής τής Ελληνικής οικογένειας ύπό 
ανθρώπων ούδένα τρεφόντων σεβασμόν ούτε προς εαυτούς, ούτε 
πρός τήν κοινωνίαν, ής οί δεσμοί ύπ ’ αύτών όσημέραι /%- 
λαρούνται καί παραλύουσι.

Είναι καιρός οί νομοθέται μας νά άναμνησθώσιν ότι είναι 
όχι μόνον άνδρες, άλλά καί πατέρες. Είναι καιρός νά λαβω- 
σιν άνά χεϊρας τόν κώδικα, μιμούμενοι δέ τήν γείτονα ’Ιτα
λίαν τήν άναλαβούσαν τό κολοσσαίον έργον τής άνατροπής 
τού κώδικος αύτής συμ-φώνως πρός τάς απαιτήσεις τού πο
λιτισμού καί τάς γιγαντιαίας προόδους τού ’Ιταλικού κράτους, 
μελετήσωσι /.■> ί ούτοι καί τροποποιήσωσι τάς απειραρίθμους 
άτελείας αύτού, καί ιδίως εις ό,τι αφορά εις τό ασθενές ήμισυ 
τού ελληνισμού, ύφ’ ού οδηγείται τό έπί κυμάτων καί ύφά- 
ύ.ων κυλινδούμενον σκάφος, όπερ Έλληνικήκοινωνία καλείται.

ΠΑΡΑ ΔΥΟ ΤΑΦΟΥΣ
Γ’.

Τρεις ήμέραι παοήλθον έκτοτε καί άνέτειλεν έν τω χωρίω 
πρωία ώραία καί δροσερά.

Ό ήλιος είχεν ήδη ύψωθή αρκούντως ύπέρ τόν ορίζοντα 
διαχέων πλουσίως τό χ ρυσουν αύτού φώς εις τήν κατάφυτον 
πεδιάδα. Βαλσαμώδεις όσμαί άνεδίδοντο εις τήν ατμόσφαιραν 
άπό τών διαφόρων φυτών, έφρισσον ελαφρώς τά φύλλα τών 
δένδρων καί διεφαίνοντο διά τού φυλλώμ.ατος αυτών χρυ- 
σίζοντες ή φοινίσσοντες οί ώριμοι καρποί τής εποχής. Οί 
γεωργοί είχον διασπαρή άπό πολλοΰ ήδη εις τους αγρούς 
άσχολούμενοι εις τάς έργασίας τής θερινής συγκομιδής. Όσαι 
τών γυναικών δέν έλάμβανον μέρος εις τά άγροτικά έργα κα- 
τεγίνοντο εις τάς οίκιακάς αύτών άσχολίας. Καί έβλεπέ τις 
τήν φιλόπονον οικοδέσποιναν, άλλαχού μέν δραστηρίως κι
νούσαν τήν κερκίδα τού ιστού αύτής, άλλαχού θεομαίνουσαν 
τόν κλίβανον, καταπόρφυρον ύπό τής πυράς, αλλαχού δε πα- 
ρασκευάζουσαν πρό τής θύρας τής οικίας τό διά τους έρ- 
γάτας φα-(ητόν, άπαρτιζόμενον έκ σεβαστού άριθμοΰ έδωδί- 
μων στούχνων (μελιτζανών) ή χλορών φασιόλων η ιβίσκων 
(μπαμιών) μετ’ άφθονου κρομμύου, σκορόδου, καί έλαίου, 
ένω 6 έκεΐ που δεδεμένος οίκόσιτος χοίρος εις μάτην ετάνυε, 
γρυλλίζων, τό σχοινίον, όπως καταφθάση τ άποροίμματα, 
άτινα εύτυχέστεραι αύτού αί όρνιθες προλαμ-βάνουσαι κατέ- 
τρωγον. κακκάζουσαι καί έρίζουσαι πρός άλλήλας.

Ή όψις τών αγροτικών τούτων σκηνών ηδύνατο νά συγκι— 
νήση εύαρέστως πάντα δυνάμενον νά συναισθανθή τό αφελες 
αύτών θέλγητρον. άλλ,’ ούδόλως, φαίνεται, ένεποίουν τοιαύτην
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έντύπωσιν εις τόν Κύριον, όστις σύννους καί μελαγχολικος 
ήκολούθει τήν στενήν καί αμμώδη άτραπόν τήν άγουσαν 
εις τήν έκκλησίαν τού χωρίου.

Ήτο γνωστός εις τούς άγρότας, διότι κατεϊχεν έκεί ώ- 
ραΐον καί πλούσιον κτήμα- έκαλείτο κύριος Εύμενης, αλλ 
οί χωρικοί τόν ώνόμαζον συνήθως «ό άφέντης».

Καίπεο διαβάς τόν ούδόν τού γήρατος ήτο ώραΐος έτι, έχων 
εύγενές τό παράστημα καί συμ,παθή τήν δψιν- ό δέ Μιχαήλ 
άγγελος [ίλέπων αύτόν, εύχαοίστως ήθελε δανεισθή τινας 
τών χαρακτήρων του, ότε επλαττε τόν Μωϋσέα του.

Κατά παράδοξον συγκυρίαν είχε καί ουτος άπολέσει έν- 
ταΰθα μικράν κόρην θελκτικήν, τό μ.όνον τε'κνον του, τό α
κριβές πανομοιότυπου τής προαποθανούσης συζύγου του, ήν 
έλάτρευεν. Μικρός τάφος έκ μαρμάρου, μοναδικός καί παρά
δοξος κόσμος τού έξοχικού νεκροταφείου έδήλου τήν θέσιν, 
ένθα κατετέθησαν τά λείψανα τής παιδίσκης.

Καί τόν τάφον τούτον έπεσκέπτετο κατ’ έτος ό έρημος πα
τήρ στολίζων μέ άνθη καί στεφάνους τήν προσφιλή εκείνην 
γωνίαν τής γης.

Βραδέως περιπατών εΐσήλθεν εις τόν περίβολον τής εκκλη
σίας. Νήσσά τις, τρόφιμ.ος τής νεωκόρου. παρακολουθουμένη 
ύπό τής άρτιπτίλου αύτής οικογένειας περιεφέρετο εις τήν 
αύλήν τής έκκλησίας, χωριζομένην μόνον διά χθαμαλής αί- 
ρ,ασιάς άπό τού όπισθεν αύτής κειμένου νεκροταφείου.

Πόσοι νεκροί κατέκειντο έκεΐ! Η κονις τόσοιν ύπάρξεων, 
αίτινες συνηντήθησαν ε’ίτε εν άγάπη, είτε έν μισεί εις την 
ζωήν, άνεμίχθη καί συνεφύρη εκεί καί άπετελεσε τόν κοινόν, 
τόν όμοιον χοΰν!

Όποιον ρίγος καταλαμβάνει τόν βαδιζοντα εν κοιμητηριω 
ελληνικού χωρίου! Ουδεν οριον χωρι,ει πολλακις τούς τάφους 
τών νεκρών.

Φοβείται τις μή άκούση κατά τό λαϊκόν άσμα στόνον ή 
φωνήν ύπο τό μνήμα έξερχομένην. «Δέν είν’ τό χώμά μου 
βαρύ κί’ ή πέτρα μου μεγάλη μόν ’ ήρθες καί μέ πάτησες 
άπάνω στο κεφάλι;».

ΙΙολλαχοΰ ούδείς ύπήρχε τύμβος, άλλαχού ο σταυρός ην 
τεθραυσμένος καί περί τά λείψανα αυτού περιεπλέκετο μετά 
χαριέντων ελιγμών ή αγροτική ελξινη, επιδεικνύουσατάς λεύ
κάς αύτής χοάνας ή άλλα φυτά άγρια, ώσεί θέλοντά νά πα- 
ρηγορήσωσι τούς νεκρούς διά την λήθην τών ζώντων!

Ό κύριος Εύμένης άπησχολημένος ύπό τής ιδίας θλίψεως, 
μηδέν βλέπων. μηδέν παραταιρών έβάδιζε κατ ευθείαν εις 
τόν σκοπόν αύτού. Εγνώοιζε καλώς τόν όρορ.ον του, τοσάκις 
είχεν άκολουθήσει αύτόν.

Έκεΐ παρά τήν γωνίαν έλεύκαζε τό μνημείου τής θυγα- 
τρός του, έκεί κατηύθυνε τό τρέμον βήμά του, καί άποθείς 
ώραίον έξ άνθέων στέφανον εγονυπετησεν ώχρος, άφωνος, 
κλίνας τήν κεφαλήν έπί τής μαρμάρινης πλακός.

’Αλλ’αίφνης άνεσκίρτήσεν, ένόμισεν ότι ηκουσεν ελαφρόν 
στόνον, στόνον παιδίου' άνήγειρε τήν κεφαλήν και ρίγος κα
τέλαβε τό σώμ.ά του... δύο βήματα όπισθεν τού τάφου τής 
θυγατρός του παρέκειτο παρά νεωστί άνεσκαμ-μένον τύμβον 
μικρά κόοη. Έπλησίασεν. Τό παιδίον έφαίνετο αποκοιμηθέν, 
άφού έξήντλησε τάς δυνάυ.εις του κλαϊον. Δύο δάκρυα ρέοντα

είχον σταματήσει έπί τών ώχρών παρειών του. Πάραυτα 
ένόησεν ότι ήτο τό ατυχές ορφανόν περί τού οποίου είχεν ήδη 
όμ.ιλήσει αύτώ ό ίερεύς τού χωρίου, το έρημον καί έγκατα- 
λελειμμένον παιδίον. Ιίλήν υπό τής ίδιας θλίψεως κατεχόμ.ε- 
νος είχεν άφηρημένως πως ακούσει περί αυτού, άρκεσθεις μό
νον νά κενώση τό πλούσιον αύτού βαλάντιον εις τάς χμΐρας τού 
έφημερίου ύπέρ τής δυστυχούς ορφανής.

"Οτε όαως είδεν αύτήν έκεί κατακειμένην έπί τού άπαι- 
σίου τόπου, αίσθημά τι άφάτου συμ.παθείας κατέκλυσε τήν 
ψυχήν αύτού.

Τόση ήτο καί ή ίδική του μικρά, ότε άπώλεσεν αύτήν! 
'Η μέλαινα καί βοστρυχώδης κόμη, τό λευκόν μέτωπον, τό 
ροδόχρόυν έτι τής έσθήτος τής μικράς Ελένης ζωηρώς άνε- 
κάλουν εις τήν μνήμην τόν ίδικόν του άγγελον.

Κατά μοιρ'αίαν σύμ.πτωσιν έφερον καί το αυτό ονομα, ένε- 
θυυ.ήθη έπίσης τούτο κατ’ έκείνην τήν στιγμήν.

'Η έπί τοσούτον χρόνον ύπό τής λύπης νεναρκωμένη καρ- 
δία του ήρχισε νάπάλη σφοδρώς, συγκεχυμένου τι αίσθημα 
οίκτου, έλέους. στοργής κατέλαβεν αύτόν καί κύψας άνήγει- 
ρεν εις τάς άγκάλας του τό έτι κοιμώμενον παιδίον. Χείμαρ- 
οος δακούων άνέβλυσεν έκ τών τέως στεγνών οφθαλμών του 
καί άσπαζομενος τήν μικράν — Ελένη μου, Ελένη μ,ου 
άνέκραξεν. όνομάζων κατά πρώτην φοράν μετά μακρόν χρό
νον τό προσφιλέστατου όνομα ....

Ή μικρά άνέωξεν ήσύχως τούς οφθαλμούς καί μ.ειδιώσα: 
Μαμ.ά μου, έψιθύρισεν άλλ’ αίφνης βλέπουσα τόν άγνωστον 
καί ανακαλούσα εις τήν μνήμην τήν θλιβεράν πραγματικό
τητα.

— "Αχ ! δέν έχω πλέον μαμά. έπανέλαβε περιλύπώς.
— Όχι, παιδί μου, δέν έχεις πλέον μαμά, τήν έκάλεσεν 

εις τόν Ούρανόν ό Θεός καί διά νά μή μείνης μόνη εις τόν 
κόσαον σοί έστειλεν έμέ, ένα πατέρα διά νά σέ προστατεύχι 
καί σέ άγαπα. Είπέ μου, Ελένη μου, θά τόν άγαπας καί συ 
ολίγον τόν πατέρα σου ;

Ή Ελένη έστρεψε πρός αύτόν τούς ώραίους μέλανας αύ
τής οφθαλμούς καί έστήριξε μετ’ εμπιστοσύνης τήν κεφαλήν 
έπί τού στήθους τού προστάτου της.

Αύτη ή άοωνος άπάντησις ύπήρξε τό συμβολαίου τής υιο
θεσίας, καί ούτω παρά τούς δύο εκείνους τάφους, ούς ή τύχη 
προσήγγισεν εύρον προστάτην τό ορφανόν καί ό άπαις παρη
γοριάν.

Ε ι ρ ή ν η  Λ α χ α ν ϊ

■ Ε Τ Α Ρ Ρ Τ θ Ι Ι Σ Ε Ι Ι  Α Ρ Σ Α Κ Ε ΙΟ Υ  Π Α Ρ Α Ε Ν Α Γ Ο ί Ε Ι Ο Υ
Κ Α Ι ΑΜ ΑΔΙΕΙΟ Υ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΤ

«Πικρά ή  α λ ή θ ε ι α ,  ά λ λ ά  γ λ υ κ ε ί ς  ο ί κ α ρ π ο ί  α υ τ ή ς .»

’Ότε έγράφομεν τά περί ’Αρσάκειου καί Άψ-αλμίου άρθρα 
μας, ότε πρώται καί μόναι ήμεΐς έτολμήσαμεν νά πάραβώ- 
μεν τό έπικρατήσαν έν Έλλάδι σύστημα τού άλληλοθαυμα- 
σαού, ότε άπεοασίσαμεν νά διαρρήςωμεν τόν γοητευτικόν πέ
πλον. όπισθεν τού οποίου τόσαι έλλείψεις χ.αί άτέλειαι έξε- 
τυλίχθησαν, δέν ήγνοούμεν, ότι έπικραίνομεν πολλάς καί 
πολλούς έκ τών ένδιαφερομένων, ότι προεκαλούσαμεν ίσως
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•την μήνιν αυτών είχο μεν όμως άκοχδαντον πεποίθησιν. ¿τι 
συνεπεία τών γραφόμενων μα: λίαν συντόμως ηθελεν επέλ- 
!θει σχ ετικη τι: βελτίωσις είς τά /.αχώ; κείμενα.

Οί κ.κ Σύμβουλοι κατανοήσαντες ¿ττί τέλους, ότι δέν έ- 
• παρκεϊ είς τάς σημερινάς του βίου άνάνκχςή στοιχειώδης καί 
άσκοπος μόρφωσές, ήν κατά τό τέως έπικρατήσαν σύστημα 
είχον ούτοι όρίσει διά τάς Έλληνίδχς, κατανοήσαντες οτι ο 
τιμητικός τίτλος, ον φέοουσιν. επάγεται μεγάλχς εύθύνχς, ών 
ό Ελληνικός λαός γνωρίζει ενίοτε νά ζητή λόγον, μαθόν- 
τες τέλος πράγματα. τά όποια καί οί ίδιοι ούτοι απειρίας ή 
άδαημοσύνηςένεκενήννόουν. προέβησαν. ώς πληροφορουμεθα. 
εις τροποποιηθείς του προγράμματος του Άρσακείου Ιίαρθε 
ναγωγείου ώς καί του εξωτερικού διδασκαλείου. Εν ταίς εί- 
σαγομένχις τροποποιήτεσιν άναφέρεται ή κατάργησις της δι
δασκαλίας τών άρχαίων συγγραφέων εν τη άνωτάτη του δι
δασκαλείου τάζει καί ή έν γένει έπί τό πρακτικώτερ ον μόρ- 
φωσις τών μαθητριών. [Ιλην τούτου το εξωτερικόν διδασκα- 
λεΐον θελει διαίρεση εις δύο τμήματα. Εν τ<ρ έτέρω τούτων 
θέλουσιν είσαχθή μαθήματα γυναικείας τέχνης καί βιομηχα
νίας, ώς κοπτικής, ραπτικής άνθοποιίας καί πιλοποιίας. 
“Οσαι δε τών μαθητριών δεν δεικνύουσι μεγάλην πρός τά 
γράμματα επίδοσιν, θέλουσι κατατάσσεσθαι έν τώ πρακτικώ 
τούτω τμήματι.

Μετ’ εΰνοήτου άνυπομονησίας άναμένομεν την δημο,σίευσιν 
του προγράμματος τούτου, ώς καί την εφαρμογήν αύτοϋ. 
Μ εθ ’ όσης δέ θλίψεως άπεκαλύψαμεν τήνπλημμελή του τέως 
λειτουργούντος κατάστασιν, μετά τόσης χαράς θελομεν επι
κροτήσει εις πάσαν έπί τα βελτίω τροπήν αύτοϋ.

’Αλλά καί τό Συμβούλιον του Άμ.αλείου ’Ορφανοτρο
φείου συνφσθάνθη τας επιβαλλόμενα: αύτώ υποχρεώσεις. ΤΙ 
φωνή μας ευτυχώς δέν ήτο βοώντος έν έρήμω. ’Από Ι*!« Αύ- 
γούστουή μοδίστια κυρία Γαβαλάνη αναλαμβάνει να  διδάξη 
έν τώ Άμαλιείω τήν κοπτικην καί ραπτικήν, τό έκ τής ερ
γασίας δέ τών φορεμάτων προσγιγνομενον κέρδος Οελει αΰτη 
διανέμεσθαι μετά του καταστήματος. Άτυχώς παρετηρήσα- 
μ.εν, ότι μόνον ώρισμενος αριθμός μαθητριών θέλει διδαχθή το 
μαθημα τοϋτο. Τότε μόνον εννοοϋμ.εν τήν διαίρεσιν τή; έ:- 
γασίας, όταν πρός τάς λοιπάς θελει διδαχθή άλλη τις γυναι
κεία τέχνη. Μανθάνομεν πρός τούτοις, οτι είσαχθήσεται π;ο- 
σεχώς καί ή άνθοποιία. ι< Λu .l .hor αργά παρά ποτέ».

Δ ΙΕ Θ Ν Ε Σ  Σ Υ Ν ΕΔ Ρ ίΟ Ν  ΓΥΝ Α ΙΚΩ Ν  ΕΝ Ο Υ Α Σ ΙΓ Κ Τ Ο Ν Ι
(Συνε/εια ids αριθ. 68)

Ί'ιτάρτη ovrt i ïp iaa tç . Έν τή συνεδριάσει ταύτη έτέθη υπό 
συζήτησιν τό ν.τερί τής γ ΐ 'ηκχ ί ία ς  εργασίας xai ρα/ ιηρα -  
νίας ζήτημα» πρός δε καί τό «περί οργανισμού σωαατείων 
προτιθεμένων τήν διάδοσιν τών υπέρ τοϋ μέλλοντος τή; γυναι- 
κος προοδευτικών ιδεών» ώς καί ζήτημα άφοοών εί; «τά δη
μόσια ήθη» καί «τήν πολιτικήν χειραφέτησιν τή; γυναικό;»

Ή  τοϊς πάσι γνωστή διάσημος ρήτωρ Mary A Liver- 
inoöre ¿παρουσίασε πίνακα στατιστικόν τών δικαιωαάτων 
καί θέσεων, άς ή γυνή διά τής έπιμονής καί δραστηριότητο;

αυτής κατέκτησε κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν, βα— 
σανίσασα ιδία τό θέμα της έπί του ζητήματος τής υπεροχής 
τοϋ γυναικείου πληθυσμοΰ εις δέκα έξ κράτη τών Ήνωαένων 
I Ιολιτειών.

Η υπεροχή αΰτη έγένετο ή πρώτη αφετηρία τού διορι- 
σμ,οϋ τών γυναικών έν δημ.οσίαις θέσεσιν, ένθα ή εύδοκίμησις: 
αυτών συνεπήγαγε την συστημ.κτικην αυτών κατάταξιν ώς 
τηλεγραφητών, λογιστριών, τυπογράφο)·/ καί τήν παραδοχήν 
καί αναγνώρισιν αυτών ώς έπιστημόνων ιατεών, φαρμακο— 
ποιών, έφημ.εριδογράφων. δικηγόρων κλπ.

II δεσποινίς Αδα Βιτεμπέντερ διδάκτωρ τής νου.ικής καί. 
νομ.ικος σύμβουλος έν τώ μεγάλω συυ.βουλίω τής έπικοατείας 
τής Νεβράσκε άνε'πτυξε μ.ετα θαυμαστής ευγλωττίας τήν- 
επενέχθησομένην έν ταίς κοινωνικαίς συνθήκαις έντελή μετα- 
τροπήν ώς έκ τής είσαγυ>γής τής γυναικός έν τώ νομοθετικώ 
κλάδω.

II δε κ. Άδα Βούλες ίεροκήρυξ έν νεα Γόρκη, ώμίλησε 
μ.ετα κατανύξεως περί τής σπουδαιότητος τής εισαγωγής τής. 
γυναικος εν τώ θρησκευτικοί κλάδω. Κατά την στατιστικήν,, 
ήν δημοσία ή κυρία αύτη άνέγνωσε, 165 γυναίκες ιεροκήρυ
κες έκήρυξαν τόν λόγον τοϋ θεού εν διαφόροις τών -ηνωμένων· 
πολιτειών πόλεσι.

Ταύτην διεδέχθη έπί τοϋ βήμ.ατος ή μ.ιςς Mill'ioil Brilide 
ήτις άνέγνωσε μακροσκελή έκθεσιν περί τής επιρροής, ήν αί. 
πολίτιδες Αμερικανίδες έσχον έπί τής δημ.οσιογραφίας τής. 
χώρας τιον. Είνε γυνή άνεφώνησε μετ’ ενθουσιασμού, ή Μαρ
γαρίτα /sp/l.rep, ή κατά τό 1750 πρώτη ιδρύσασα έν Αμε
ρική μεγα.Ιην ήριερησίαν έψηριερίάα ύπο τόν τίτλον G azette  
d e  M a s s a c l iu s e t s  είς τας πόλεις R h o d s - J s l a n d  καί New
port,' ή . I / >'// Ψραγχ./trov καί ή Σάρα Γοάορ εξέδωκαν 
επίσης πρώται εφημερίδας. Κατά το 1772 γυνή καί πάλιν 
ίδρυσε τήν Y i r g i n i e  G azette , έν ή ή πρώτη ύψώθη φωνή 
ύπέο τής Άυ.ερικανικής ανεξαρτησίας. 'Απέδειξε δε οτι αί. 
γυναίκες καί ώς άνταποκριταί έφημ,εριδων και ώς «repor
ters» είνε πολυτιμότερα.'. τών άνδρών.

Πάντα τα ζητήυ.ατα ταϋτα άνεπτύχθησαν καί συνεζητή — 
θησαν μετα μ.εγίστης σπουδαιότητος. έπικροτηθέντα ύπο τοϋ- 
άπειροπληθοϋς άκροατηριου τοϋ μέχρι: ασφυςίας συνοστιζομ.έ- 
νου έν τή άπεράντω τών συνεδριάσεων αιθούση.

Οί άνδρες άκροαταί διακεκριμ.ένας άπαντες κατεχοντες θέ
σεις μ.ετ ένθουσιασμ,οϋ επεδοκίμαζον την έκάστοτε έπί τού βή- 
μ.ατος άνερχομ.ένην ρήτορα Μεγάλην ένεποίησεν αυτοίς αί- 
σθησιν ή διεθνής αύτη σύνοδος, καί αυτός δε ο πρόεδρος Κλέ- 
βελαντ υ.ετεπεμ.ψατο τας π'ληρεξουσίους τών επισημότερων 
σωμ.ατείων. μ.εταξυ τών οποίων παρήσαν καί αί τής Αγγλίας 
καί Γαλλίας καί έξέσ>ρασεν αύταίς ταθερμά συγχαρητήριά του 
και τήν ευχήν,οπως ή σύνοδος αύτη εξει αέλ,ος το ποθούμενον 
άποτέλεσμα υπέρ τής βελτιωσεως τής τύχης τής γυναικός. 
Ή Γερουσία έπραξε το ίδιον ο δέ πρόεδρός αυτής άπήγγειλεν 
ώραιότατον λόγον, ένθαρρύνων τάς γυναίκας καί παροτρυνων 
αύτας είς τήν ποοοδευτικην οδόν. εν ή κατά τον αιώνα ήμΐν 
βαίνουσιν. ΙΙερί πολλοΰ δέ ποιούνται Πρόεδρος τε καί Γερου
σία τήν γυναικείαν έν Αμερική δύναμ.ιν, τήν όσημέραι κρατυ— 
νοαένην διά τής ίδρύσεως νέων έπιστημονικών συνδικάτων καί
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φιλανθρωπικών συλλόγων, δι ων υποστηρίζονται αί έργάτι- 
δες πασών τών κοινωνικών τάξεων, καί ενθαρρυνεται παν- 
τοιοτρόπως τό γυναικείο·/ στοιχεϊον.

Μαρία δε Ι'αρδέλη

Ο ΚΟΣΜΟΣ Ί Î1N ΕΝΤΟΜΩΝ
ΑΙ ΚΑΜ Π ΑΙ

Οΰδέν διαφεύγει την αδηφαγίαν τών καμπών, αλλ αυ̂ αι, 
έχουσαι φονικάς προτιμήσεις, τοσον καλώς έκλέγουσι τά θύ- j 
ματά των. ώστε έκαστον φυτόν κατατρώγεται ύπο καμ.πης, 
ήτις είνε ή μαστιξ αύτοϋ. Θα περιορισθώμεν νά άναφέρώμεν 
τήν Πυραλίδα τών αμπέλων, ήτις μ.ετά θαυμασίας έπιτηδειό- 
τητος δένουσα τα φύλλα, περιβάλλει τους μάκρους βότρεις με 
άπαλά νήματα καί κχτατρώγει μετ’ άπολαυσεως τα μ.ικρο- 
σκοπικά ταϋτα δέματα.

Μήπως δέν υπάρχει έπίσης ή κάμπη τοϋ μελιτος, ήτις, 
άψηφώσα τά δήγματα τών μ.ελισσών, προσβάλλει τάς κυψέ- 
λας καί περιπλέκει ταυτας, μ.αινομ.ένας άλλ’ άνικάνους πλέον, 
έντό; έντεχνου δικτύου,, όπως χορτάση καί πληρωθή με την 
ησυχίαν της έκ τοϋ κηρού, ον αγαπά:

Ή κάαπη, ής ή άληθώς έκθαμβοϋσα έσθής είναι τεχνηέν
τως πεποικιλμ.ένη υπό των πλουσιωτέρων καί ώραιοτέρων χρω- 
ρ.ατων καί ήτις είναι ή θαυμασιωτέρα τής οικογένειας ταυ- 
της. έστίν άναμφιβόλως ό μεταξοσκώληξ, πηγή κοσμικής 
κομψότητος καί βιομ.ηχανικής πολυτελείας.

Τό άξιον θαυμασμού εν τώ εντόμ,ω τουτω δεν είναι ό κορ.- 
ψός μετάξινος σάκκος. έντό; τοϋ οποίου κρεμά τα ώά του, 
αί μυστηριώδεις φανταστικαί πομ.παι του, ή μετάξινη αιώρα, 
ήν προσκολλά έπί τών ελαφρών κλάδων, οί καταπληκτικοί έκ 
φύλλων κώνοι, είς ούς κρύπτεται καί στεγάζεται, άλλα θαυ
μάζει τις έν αύτώ τήν περίεργον μεταμόρφωσίν του. διότι έν 
•φ έδώ είρπεν ή κάμπη, έκεί πετά ή χρυσαλίς ! ! !

ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΕΝΤΟΜΑ

Λαυπνρίς.— Πυγο.ΙαμΛίς. —  L ucio le .  —  Φωσιρόρος

Τό ύποτρέμον φώς τής μικοάς λαμπυρίδος μ.ας (ver-llli- 
sailt) είναι λίαν άμυδρόν καί ώχρόν πρό τών έκθαμβούντων 
Lucioles τών τροπικών νυκτών, τών Πυγολαμπίδων, τών 
Πυροσωλήνων καί τών Φωσφόρων τής διακεκαυμένης ζώνης, 
ίντομ.ων άναδιδόντων φώσφορον διά μαγικής καί μ.υστηριώ- 
¿Ου ς λάμψεως.

Κατά τόν τελευταίον έν Πχρισίοις αιώνα ή συνοικία τοϋ 
’Αγίου ’Αντωνίου κχτελήφθη ύπο πανικού, έπί μήνα σχεδόν 
διαρκέσαντα. Μέγα έκεί κατάστημα, πλήρες ξυλεία: τών νή
σων. έφωτίζετο .αίφνης καθ’ έκαστην νύκτα ύπο πλήθους μ.ι- 
κεών φώτων, τόσον ζωηρών. ώστε καί επιστολήν ηδύνατό τι:

» 1  Γ

νά άναγνώση έν τώ μ.έσιο τών φανταστικών τούτων κανδη-
Αών. Ή άστυνομία έτεθη είς άναζήτησιν τών άναπτόντων
τάς παραδόξους ταυτας λυχνίας, οίτινες δέν ήδύναντο νά
έχωσι καί καλούς σκοπούς, άλλ’ αύτή, κατά τό σύνηθες, έπα-
νήλθεν άποακτο: καί ή κοινή δεισιδαιαονία εύοεν άπλού- * ' » *
στατα τον διάβολον.

Δεν ήναπτεν όμως ταϋτα ό Σατανάς, αλλά χαρίεν εντο-

μον. τό Oueujo τής Βρασιλίας, ό Φώσφορος ή ό Ιΐυροσω- 
λήν τοϋ Νέου Κόσμ.ου, τό μ,άλλον φωσφορίζον εντομ,ον τής 
φύσεως. Έξελθόντα ταϋτα τής γεννεθλίας γής. ήναπτον εκά- 
στην νύκτα τόν συμπαθή >,αμ.πτήρα των, όπως συνενωθώσιν 
όλα. μακράν τής μ.ακοάν κείμενης πατρίδος των.

Ό Φώσφορος (Lucifer) εύρίσκεται είς τά δάση τής Γου- 
ιάνης. τής Βρασιλίας καί τής νήσου Κούβας, ής τά φωτεινά 
φυλλώματα φαίνονται κατεσπαρμένα ύπο μ.υριάδων άστέρων.

Τοϋτο πλέον δέν είναι δάσος, άλλά δενδρον τών Χριστου
γέννων,. μέγιστον καί άσταθές φωτιζόμενο·/ ύπο απείρο>ν ε— 
χουσών ζωήν, λαμ.πάδων.

"Οτε ζοφεράν τινα νύκτα, οί Ινδοί τής Νοτίου Αμερικής, 
θα διέλθωσι δάσος τι, δένουσιν έπί τοϋ μεγάλου δακτύλου, 
τοϋ ποδός των δύο ή τρεις φωσφόρους (lucifers) καί διά τοϋ· 
πρωτοτύπου τούτου φανοϋ έπί τοϋ ποδός των, άκολουθοϋ— 
νισ τήν όδόν των τόσον άσφαλώς, ώς έάν φώς προηγείτο αυ
τών. άλλά κάλλιον έτι χρησιμεύει ούτος ώς κόσμημα εις τάς 
ώραίας μιγάδας (créole) τής Αβάνας και τού Ρίου-Ία- 
Λείρου. Έν συμπλέγματι πολυτίμ.ων ϋ.ίθων, έξισοΰται διά: 
τΤίζ ΛαϋνΤΓρóΤΤ)τόζ του Trpoc το ττορ τών ¿̂ α̂ χάντων χ.%1 tt¡v/ 
γλυκειαν λά.»/.ψιν τών μαργαριτών.

Τ ο ύ λ α  Κ ό χ χ α λ η

Έ ν τώ ί»π’ άριΟ. 69 φύλλω κατα τυπογραφικόν λάθος εγράφη αντ-. «πώ
μα», «σώμα» και αντι «αιομον», «ατοπον».

Μ Ε Λ Ε Τ Η
έπι. της  ε ισ α γω γή ς  της  γνναι/χος εν τοϊς έν Ιίογώπνρ 

τ α χ γ ή ρ ομ ε ίο ις  κ α ί  τηΛεγράρ/ οις
[Συνέ'/μια ϊδε προηγ. φύλλ.]

Αί παοαλήπτριαι λαμβάνουσι πλην τής μισθοδοσίας των 
σχετικήν άποζημίωσιν διά γραφικά έξοδα καί έπιχορήγησιν 
δΓ ένδεχομένην άνάγκην βοηθών. Ή έπιχορήγησις αύτη ποι
κίλλει άναλόγως τής σπουδαιότητος τοϋ γραφείου - έπί τούτοις 
διατίθενται ύπέρ αύτών ποσοστά τινά έπί τής πωλήσεως τοϋ 
γραμματοσήμου, ποσοστά έπί τής έξαργυρώσεως τών έμ.πο- 
οικών συναλλαγμάτων— διότι τα ταχυδρομικά γραφεία άνα- 
λααβάνουσι τήν εισπραξιν έμπορικών συναλλαγμ.άτων, δπο·> 
δέν ύπάρχουσι Τράπεζαι— έπίσης ποσοστά τινα έπί τής έγ- 
γραφής καί είσπράξεως συνδρομών όλων τών Εφημερίδων 
τοϋ κοάτους. Τό ευεργετικόν τοϋτο διά τήν δημοσιογραφίαν 
καί τόν λαόν μέτρον, καλόν θά ήτο νά μελετηθή ύπό τοϋ τό
σον αεριμνώντος ύπέρ τής παρ’ ήμΐν βελτιωσεως τώ·/ ταχυ
δρομείων καί τηλεγράφων ρέκτου διευθυντοΰ κ. Καζάζη, εί- 
σαχθή δέ καί ένταϋθα, μέλλον νά συντελέση μεγάλως είς τήν 
έξασφάλισιν τών συμφερόντων τού τύπου.

Αί ύπάλληλοι τού κεντρικού γραφείου καί τού γράφείου 
τοϋ χρηματιστηρίου μονον τών ΙΙαρισίων ώς καί αί τοϋ λο- 
γιστικοϋ γραφείου τοϋ νομού τού Σηκουάνα λαμβάνουσιν έξαι- 
ρετικώς έτησίαν άποζημίωσιν έκ 200 φρ.

Αί υπάλληλοι τής κεντρικής διευθύνσεως λαμβάνουσιν άμα 
διοασθώσιν 900 φρ. έτησίως, προάγονται δΓ έκατοφράγκου 
αύξήσεως μέχρι τοϋ*ποσοϋ 2.200 φρ. έτησίως. μή δικαιού-
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μεναι όμως ώς αί λοιπχι εις τήν διακοσιόφρχγκον έτησίχν 
έπιχορήγησιν.

Διάρχβια τηε ημερήσιας υπηρεσίας.— Αί τηλεγραφήτριχι 
των ΙΙαρισίων καί των επαρχιών καί αί υπάλληλοι του λο
γιστικού γραφείου του τμήματος Σηκουάνα ώς καί αί τής 
κεντρικής διχχειρίσεω; παρέχουσιν ήμερησίαν εργασίαν διάρ
κειας επταώρου. Αί του κεντρικού ταχυδρομείου καί του γρα
φείου του χρηματιστηρίου υπάλληλοι είσί διηρημεναι εΐ; δύο 
τμήματα: Τά τμήμα Α π. χ. άναλχμ.βανει υπηρεσίαν άπό 
τής 7ης π. μ. ώρας κατά το θέρος, άπό τής 8ης κατά τόν 
χειμώνα μέχρι τής 10ης '/,, οτε καί αντικαθίσταται υπό του 
τμ.ήμ.ατος Β, όπερ μ.ένει έν τη υπηρεσία μέχρι τής 5ης '/2 
μ.μ.ϊνα καί πάλιν άντικατασταθή]ύπό του τμήματος Α, όπερ 
εργάζεται μέχρι τής 9ης εσπερινής. Την επαύριον ή έναρξις 
της εργασίας γίνεται άπό του Β καί ούτω καθεξής.

Εν τή κεντρική Διευθύνσει ώς καί εις τό ταμεΤον των κα
ταθέσεων, αί Κυρίαι έρχονται εις τό γραφεΐον τήν ΐΟην π.μ. 
καί απέρχονται τήν 5ην μ.μ. Η παράτασις τής εργασίας 
κατά τάς μεσημβρινής ώρας ήν λίαν δυσάρεστος διά τάς Κυ
ρίας ή μ.άλλον διά τόν στόμαχον αυτών. Τούτο λαβών ΰπ’ 
δψει ό γενικός διευθυντής καί πατρικώς μερίμνων περί τής 
εύμ,αρείας του υπό τήν διεΰθυνσιν αυτού συμπαθεστάτου προ
σωπικού, ίδρυσε μαγειρεία μεθ’ όλων τών χρειωδών παραρ
τημάτων, ώς καί έστιατόριον, άπερ έθηκεν εις τήν διάθεσιν 
τών Κυριών υπαλλήλων.

Ό νεωτερισμός ούτος έγένετο δεκτός μετά τού ζωηροτέ- 
ρου ενθουσιασμού παρά τών ένδιαφερομ-ένων Κυριών, αϊτινες 
διά τού μέσου τούτου ήδυνήθησαν νά άντικαταστήσωσι τήν 
καταστρεπτικήν διά τήν υγείαν αυτών ξηροφαγίαν υπό λιτού 
καί υγιούς προγεύματος.

Διά τάς παοαληπτρίας ή διάρκεια τής εργασίας ποικίλλει 
άναλόγως πάντοτε ποός τήν σπουδαιότητα τών γραφείων, τάς 
ώρας τών αφίξεων καί άναχωρήσεων τών ταχυδρομείων καί 
τάς άνάγκας τής υπηρεσίας. Κατά μέσον όρον τά γραφεία 
ταΰτα εργάζονται δέκα ώρας τήν ημέραν.

ΓΙροσθετέον ότι ή διεύθυνσις τών Ταχυδρομείων καί Τη
λεγράφων έχει υπό μ.ελέτην τήν σύστασιν νέου έν Παρισίοις 
γραφείου Ταχυδρομ.είων καί Τηλεγράφων, οϋ άπαν τό ποο- 
σωπικόν νά αποτελήται ύπό Κυριών.

* *
Μ ε γ ά λ η  Β ρ ε τ α ν ία .

Ή μεγάλη Βρετανία είσήγαγεν επίσης μέγαν άριθμόν γυ
ναικών έν τή τηλεγραφική καί ταχυδρομική· υπηρεσία

Αί υπάλληλοι γυναίκες υποβάλλονται εις δλως ιδιαίτερον 
κανονισμόν ή οί άνδρες.

“Ινα αΰται καταταχθώσιν εις τά άποθεματικά ταμεία τών 
ταχυδρομείων υποβάλλονται εις εξετάσεις ώς εξής: Καλλι
γραφίαν, ορθογραφίαν, αγγλικήν γραμματικήν, έπιστολογρα- ! 
φίαν, αριθμητικήν — τάς 4 πράξεις τών ακεραίων, κλασμά
των, δεκαδικών καί συμμιγών —καί γεωγραφίαν.

(επετα συνέχεια)

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
Εις τά προώρως γεννοίμενα Ιπτάμηνα ή οκτώ μη να παιδία' η εις τά ύπο'- 

φέροντα έκ καυμάτων του φάρυγγος και άπτρών, ή διά ρινός θήλασις εινε 
εν /ρήσει. Ό  τρόπος της παρόμοιας Οηλχσεως είναι δλως διάφορος της διά 
του στόματος Κρχτούσι τό βρέφος εις όριζοντειον Οέσιν επί τών ν^νάτων 
ούτως ώστε η κεφαλή μετά της βάσεω; τών ποδών νά ώσιν επί τής αυτής 
ισοϋψούς γραμμής. Είτα τή βοήθεια γυναικός τινός πιέζεται ό μαστός, εξ ου 
εκρέει εντός κοχλιαρίου του καφφέ τό γάλα· δ·’ αυτοϋ δέ άλληλοδιαδό*/ως 
εγχύνεται από του ενός εις τόνετερον ρώθωνχ ή τροφή. Λιά τών ρινικών κοι
λοτήτων διερ/ομε'νη εισπιπτει εις τόν φάρυγγα καί οισοφάγον. 'Η κατάποσις 
ενεργειται άνευ ουδεμιάς άντιστάσ-ως,ούδέ τήν έλα/ίστην άπόδοσιν επιφέρει. 
Λοσεις μικραί προσφε'ρονται κατά πρώτον άνά πάσαν ώραν, επαναλααβάνον- 
ττΧι δέ δύω ή τρεις φοράς τήν νύκτα. Εις τούς πρώτου; τήςδιχθρεψειυς μήνας 
εξαρκοϋσι 2 ή 3 κοχλιάρια τού καφφέ 15 έως 20 γραμ. γάλακτος ένε/οντα, 
είτα δέ κατά σμικρόν ή δόσ.ς αυξάνει με/ρις ου φθάσει εις 50 έως 60 γραμ
μάρια.

Κ α ρ τε ρ ία  1τεργίο\>

Π Ο Ι  Κ Ι Λ Α
Γ υ ν α ίκ ε ς  α υ ν τ α γ μ -α τ ά ρ χ α ι.  Άναγινώσκομεν εις τήν 

« Εφημερίδα τής Κυβερν.ήσεως»τής Βυρτεμβέργης (Γερμανία) 
δύο διορισμούς γυναικών έν τώ γερμανικό στρατώ: Η πριγ- 
κήπισσα τής Βυρτεμβέργης διωρίσθη συνταγματάρχης τού 
20ου συντάγματος τών Ουλάνων.

Ή μεγάλη δούκισσα τής Ρωσσίας Βέρα (ΙΙιστις) διωρίσθη 
συνταγματάρχης τού 19ου συντάγματος τών Ουλάνων.

Γ ά ι^ ο ς  ύ π ο  κλόμ,-χνια.—Οί κάτοικοι τής Κιριαμ,ουιρ 
έν Αγγλία είναι άνθρωποι λογικοί, μή άνεχόμ-ενοι τήν έλαχί- 
στην παραδοξότητα έν τή πόλει αυτών, πολύ δέ όλιγώτερον 
τήν τέλεσιν γάμων δυσαναλόγων. Κατά τήν Pall Mall g a -  
Zettexi)ριός τις έςηκοντούτης άπεφάσισε νά νυμφευθήμετά νέας 
είκοσιπενταέτιδος. Τούτο έξηρέθισεν έπί τόσον τήν κοινήν 
γνώμην, ώστε χπκντες οί κάτοικοι περιεκύκλωσαν τήν οικίαν, 
έν ή θά έτελειτο ό γάμος καί μανιώδεις έ'ρριπτον λίθους διά 
τών παραθύρων, εις τρόπον ώστε οί νυμφίοι κατεφυγον κάτω
θεν κλίμακάς τίνος, παρ’ήν ούδέν παράθυρον υπήρχε, όπως 
τελέσωσι τους γάμους των. Έν ποοκεχωρημένη, δέ νυκτί έ'φυ- 
γον λάθρα τής πόλεως, διότι ή ζωή τού άτυχους συζύγου διέ- 
τρεχε μέγιστον κίνδυνον.

Γ υ ν α ίκ ε ς  ε ίρτηνοδόκαε.—Τριάκοντα τέσσαρες γυναί
κες εζελέγησαν -κατά το έτος τούτο είρηνοδίκαι τών πτωχών 
εις διάφορα διαμερίσματα τού Λονδίνου. Έν Σκωτία επτά 
Κυρίαι κατέχουσιν άπό διετίας ήδη τοιαύτας θέσεις.

Γ υ ν ή  α ρ χ ιτ έ κ τ ω ν .— Άνάγινώσκομεν εις ’Αμερικα
νικήν τινά εφημερίδα, ότι ή κ. Μπίφεγκτον άοχιτέκτων εις 
Μινεόπολιν ζητεί προνομίαν έπινοήσεως διά νε'ον σύστημα σι
δηράς οικοδομής έξικνουμένης εις ύψος 120 μέτρων. Τά σχέ
διά της, λέγουσιν,, είναι τχ πρακτικότερα καί τά ώραιότερα 
ύπό αρχιτεκτονικήν έποψιν, ώστε έπισύρουσι τόν θαυμασμόν 
τών διασημοτέρων αρχιτεκτόνων μηχανικών. Συναιτερισμός 
έκ κεφαλαιούχων παρέχει αυτή τό άναγκαίον ποσόν ποός άνέ- 
γερσιν οικοδομής συνισταμένης έξ 28 οροφών.

Νομίζομεν εύκολώτερον είναι να άνεγείρη τις παρόμοιον 
πύργον Βαβέλ ή >·η χατοιχιίοιι εν τη τε.Ιευταια αύτοΰ όροψη.

Φ ο λ ο σ ο φ εκ ο ν  ώ ρ ο λ ό γ ιο ν . -  Κχτεσκευάσθη έν Αγ
γλία παράδοςον ώρολογιον' αίώραι αυτού σημαίνοντα·. ύπο δύω
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προσώπων παριστώντων μητέρα καί υιόν. Είς-τή,ν Ιην πρωινήν 
ώραν ή μήτηρ φαίνεται φέρουσα εις τούς βραχίονας της νεο- 
γέννητον βρέφος, εις τάς 2 τό βρέφος φαίνεται μεγαλείτερον 
καί καθεξής μέχρι τής 8ης καθ ήν τό μικρόν πηγαίνει εις τό 
σχολείον. Από τής 9ης μέχρι τής 10ης εσπερινής ό παΐς αλ
ληλοδιαδόχους μεταβάλλει ηλικίαν καί φαίνεται εις τό τέλος 
άνήο. Τήν 1 1 ην ή μήτηρ φαίνεται έπί νεκρικής κλίνης καί 
ό υιός παρίσταται εις ώριμον ήλικίαν άνδρός καί τό μεσονύ
κτιον μεταλλάσσεται εις ύπέργορον.

Τό ώρολογιον τούτο άναπαρίστησιν έν εικοσιτετοαωρω 
διαστήματι τάς διαφόρους έποχάς τού άνθρωπίνου βίου, εν 
άλληγορική πρός τάς ώρας τής ημέρας παραθέσεις. ,

Ι’υνή μ-έλος Άκαδ̂ ]>.£ας·-'Η γυναικεία πρόοδος έν 
ταϊς ήνωμέναις πολιτεία1.; αποβαίνει όσημ-έραι επικρατέστερα. 
Εις τήν ιατρικήν Ακαδημίαν τής Φιλαδελφίας πρώτην ήδη 
φοράν έξελέγη μέλος αύτής γυνή ή Κυρία Βελλέ. Απο 
έπτχετίχς ή κυρία χύτη επαγγέλλεται διαπρεπώς τόν ιατρόν. 
ΙΙρό τετραετίας δέ έδήλωσε τήν υποψηφιότητά της εις την 
’Ακαδημίαν, όπως συγκχταριθμηθή μ-έλος έν αυτή, άλλ οι 
Κύριοι συνάδελφοί της άντέπρχττον πάντοτε. Κατόπιν επα
νειλημμένων αποτυχιών πρό τινων ή μερών εςελέγει μ.έλος εις 
δευτέραν ψηφοφορίαν.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Δ'. Δ ημοτ ική  σ χ ο . ί ή .—Έπιτυ/ώς διεξή/β/,σαν α! εξετάσεις τής Λ ’, 

δημοτικής τών θηλέω/ σχολής, όιευθυνομένης εύόοκίμολς ύπό τής δεβποινιόος 
Σοφίας Ξύόη, ήτις ούόενός έφείσθη κόπου, όπως ώς οίον τε έπιτυ/έστερον 
διεςαγάγη τήν άνατεθεΐσαν αύτή ευθύνην. Ά λ λ α  κα\ τό λοιπόν τής στολής 
προσωπικόν ύπό τού αύτου φαίνεται έ{¿πνεόμενο-/ ζήλου, οθεν και αμέριστα 
άπονεμομεν τά αυγ/αρητήρια ήμών πρός άπάσας τάς κ.κ. διοασκαλίσσας.
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΥΙ

Καί ψυχρώς ύποκλιθεϊσα έξήλθε μή άναμένουσα τήν ά- 
πάντησιν τού Δυρουί. 1

Ή Μαρκέλλα πριν ή έξηγηθή μετ αυτού ήσθάνετο μόνον 
αόριστον αντιπάθειαν- ώς δέ είδεν αυτόν έπιμείναντα ή άν- 
τιπάθειά της μ-ετεβλήθη εις μ.ισος.

Ό δέ νέος συγκρατούμενος έν φιλεκδίκγ όργή χαιρεκάκως 
μειδιών διελογίζετο. Ή θεσις μου είναι δεινότερα άφ’ 0,τι 
¿νόμιζα. Αυτή ή μικρά θά κάμν) όπως λέγγ. Βεβαίως δέν 
διακυβεύω τήν τύχην μου εί; τήν ιδιοτροπίαν τής μαθητευο- 
μένης ταύτης. Ό Γιλβέρτος είναι τό κάρφος. α.’Ενόσω Ο) 
ό ιν  υπανδρεύομαι α.Ι,Ιον». — Να: — άλλά και ένδεχόμ,ενον 
νά μή ζήση διά παντός. ’Εάν έξελιπε.... ΙΙρέπει νά ίδω 
τόν Δαρτουα. ‘Υπάγω, είπεν έξελθών.

Ό  π ό λ ε μ ο ς  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί .

Ο Άρμάνδος λαβών άπόφασιν νά ή πρός δλας αυτού 
τας πράξεις ακριβής, συγκοατών μετά κόπου τήν άγανάκτη- 
«ίν του, κατόπιν τής μετά τής Μαρκέλλας συναντήσεώς του,

Ε'. Λ ηυοτ ιχ ι)  σ γ ο . Ι ή .—Τό ύπό τούς πρόποδας τού Λυκαοητού άπό τού 
παρελθόντος έτους λειτουργούν παρθεναγολγεΐον τούτο ηυνοήΟη αληθώς ύπό 
τής τύ/ης. Τήν περυαιν εύδοκίμιος θεσασαν τάς βάσεις αυτού λόγιαν διευ
θύντριαν κ. Ε. ΓΙετρίδου διεδε/Οη κατά τό ετος τούτο, ή γνίοστή και επι 
πολλά κατά συνέγειαν έτη όιευθύνασα ευδόκιμες τά εν Άδριανουπόλ ι χαι 
Θεσσαλονίκη τέλεια διδκσκαλεΐα θηλέο>ν. κ. ’Ασπασία Γρηγοράκη. Περιττόν 
νά εϊπο>μεν ότι ή διεύθυνσις δημοτικής σ/ολής είναι ’υποβιβασμός διά τήν κ. 
Γρηγοράκη, ήτις όμοάς κατε'/ε» τήν δύσκολον επιστήμην να έξάγη και έκ τών 
ελάχιστων μεγάλα αποτελέσματα. Τά συγ/αρητήριά μας πρός τήν ελλόγι
μον Κυρίαν, ώς καί πρός τάς μετά μεγάλου ζήλου εκπληρωσάσας τό ίδιον 
καθήκον κ. κ. συνάδελφους αυτής.

ΣΤ'. Δημοτιχ ι) σχοΛή.— Κλείουσι τέλος αί τών παρθεναγωγείων εξετά
σεις διά τής στ', δημοτικής σ/ολής, διευθυνομενης ύπό τής κ. Ά ννης  
Σισσύφου, ής αί μαθήτρια-, ίυστο/ώτατα άπήντησαν εις πάσαν έροίτησιν 
άποτεινομένην αύτοΐς. Καί πρός τήν κ. Σισσύφου μετά τού λοιπού φιλότι
μου προσωπικού της τά συγ/αρητήριά μας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
K ar Εί. Α. λ α . Ι χ ίό α .  Έλήφθη : καταλληλότατο-/. Μυρίας ευ/αριστίας.—  

Κον Π. X. ΓαΛάζιον.  Συνδρομηταί νέοι ένεγράφησαν σοίματα καί αποδεί
ξεις άποστέλλονται.—K a r  θ. θ .  KUß ο υ . Βεβαίως ή μήτηρ' ποοσέξατε όαως 
διότι ή ευθύνη είνε πολύ μεγάλη.—K a r  Σ. Μ. 9Ιω άν ν ιν α .  Άγνοούμεν εν
τελώς τήν συνήθειαν ταύτην* άλλους τε ή λογική τήν άποδοκιμάζει. ’Απο
φεύγετε τούς νεοάτερισμούς, οί'τινες απάδουσι πρός τάς άρ/άς καί τάς ιδέας 
τής κοινοάνίας έν ή ζήτε.—Καν Ά γ .  Α. Σ. Ζ άκυνθον .  Θέλομε-/ δοίσει ήμΐν 
τάς ζητουμένας οδηγίας έν προσε/εϊ  μελέτη έπί τού θέματος τούτου.—K o r  
Μ. Γ. 'ΗράχΑαον. Έλήφθη* συμμορφοίθώμεν όδηγίαις σας.ΙΙοία ή διεύθυν- 
σ ι; τού περί ού ό λόγος κυρίου ενταύθα.—Κον Σ. X. Αεόεαγάζζ.  Χρυσοδε- 
μένον σώμα απεστάλη. Ούδαμόθεν ελάβομεν άποστελλόαενα· οόοντίσατ« 
παρακαλούμεν συντονοίτερον.— K or  1. Η. Δ. Σόφ ιαν .  ΓΙεντόφραγκον /ρυσουν
έλήφθη· τά τού παρελθόντος έτους σοίματα πωλούνται αντί 8 /ρ. φρ. Κον
Α. Ε. Φ ι.Ι ιππονπο .Ι ΐΥ .  Νέοι συνδρομηταί ένεγράφησαν- συμμοφωθώμεν όδη
γίαις σας· γράφομεν.—Κον Α\Κ. Κ ω νσ τά ν τ ζα ν . Συνδρομητής ένεγράφη* 
συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.— Καc Κας Α. Μ. χ α ϊ  Α. Κ. ΙΙατρας.  Βε
βαίως ανάγκη νά Ιτοιμασθήτε, διότι θέλετε ύποβληθή εις έξέτασιν, ιδίως έπι-

έπορεύθη εις τό γραφεΐον, απαλλαγείς δέ τής εργασίας ΰπή- 
γεν εις άναζήτησιν τού Δαρτουα. Τόν εΰρε συναρρολογούντα 
τά μ η γανήρεατά του καί ύπολογίζοντα τάς σχετικά; διά τήν 
έπινόησίν του δαπάνας. 'Α ! ’Ιδού σι, είπεν ό Δαρτουα. Τί 
νεώτερα ; Είδες τόν πατέρα ;

Καί τήν θυγατέρα χχάμχ. IΙλήν δυστυχώς ό ριέν πατήο 
έπιθυυ.εί τήν πραγαάτωσιν τού γάμου, ή δέ μικρά τήν μα- 
ταίωσιν. Τετραγωνικώτατα μοί είπεν ότι άγαπα τόν Γιλβέρ- 
τον καί ότι αυτός καί μόνος έ'σεται σύζυγός της.

Νοστιμον καί αυτό.
Κάθε άλλο παρά νόστιμον, είπέ σποϋδαϊόν.
11ώς ! φρονείς, ότι θά ένδώσωμεν απέναντι τής άντιστά- 

σεως ένός κορασιδίου ; Είπε μοι, τήν υποθέτεις ανένδοτον 
καί εις τάς ρητάς δι«ταγάς του πατρός της ;

Περί τούτου ούδεμία αμφιβολία, μοί τό είπε καθαρώς.
Έσχεδίασας καμμίαν διέξοδον διά τήν περίσ-|ασιν ταύ

την ;
Ναι, νά μονομαχήσω μετά του Γιλβέρτου.
Δέν σοι τό συμβουλεύω, διότι ενδεχόμενον νά φονεύσγς, 

άλλά καί νά φονευθής.
Καί όμως αύτό τό πρόσκομμα πρέπει νά έκίείψη.
Βεβαιότατα, έπροχωρήσαμεν καί έξετέθημεν ήδη αρκετά, 

ώστε άδύνατον νά σταματησωμεν έν μέ<τ/ι όδώ. Γνωοίζεις 
δ’ έκ πείρας, ότι δέν έσυνειθισα νά ανέχομαι έπί πολυ τούς 
ένοχλοϋντας με.

Οί οφθαλμοί του ’Αρμάνδου ήκτινοβόλησαν έκ χαράς. 
Πώς πρέπει νά γίνη λοιπόν; ήρώτήσε μετά σπουδής. "

Όποιαδήποτε έκ μέρους σου ένέργεια, ίσως δέν ήθελε βή
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την προσοχήν σχς =ίς τα μαθηματικά.—Καν E. Α Τ π ι τ η ν .  Την 
περιγραφήν θά δε/θώμεν ευ/αριστο>· προς δημοιιευσιν.—Καν Ε. Γ. ΙΙε ιρα ια .  
4*)ά γραψωαέν καί περί στολών των λουτρών, tνα σάς ευ/αρ'.στησωμεν.—Καν  
J .  Φ. Σνρον. Μ ή λησμονητε δτι αί χογ αί τής Έφημερ'δος μας ££ν ξ δλως 
αντίθετοι Τό κακόν αύτόσε έγκειται εις τήν ά-ατροφην, και εις την άκηδείαν 
y.x\ ανεκτικότητα των . . Κον II. Ä . Βουχυυρέυτ ιυν .  Μυριάκις ευγνωμονοϋ- 
μ,εν'γράφομεν.— Κ ον Ι .  Σ. Β ερδ ιανσχαν .  Κλήφθη.Τελευταία φυλλάδια Πι
νακοθήκης« fΒστιας» δ·ν εςεδόθησαν Φύλλα επληρώθησαν γράφομεν —K ar  
E. J Ό δησόν .  ΜΙμερολδγιον και ποιήματα άποστελλονται- εύ/αριστούμεν 
δι’ εύμενεστάτας κρίσεις.—K or Α. Μ Οδησσόν. Χρήματα ελήφΟησαν" συμ- 
μορφωθώμεν όδηγίαις σας* γράφομεν.—Καν Ε. Γ. */ .  Τό ποιημάτιδν σας 
Ινε·. στροφάς τινας επιτυ/εΐς, άλλα και άλλας άτυ/ε?ς. Στείλατε τι τελειότε- 
ρον και θε'λομεν εύ/αρίστως :ό δημοσιεύσει. —Κον Α. Π. Κονν)ποΛιν. ’Α 
γνοούμε» τά οικογενειακά σας, άλλως τε καί ούτε καιρόν ε/ομεν ούτε είνε 
φρόνιμον να άποτείνο»μ=ν επιτιμητικάς έπιστολάς. Λεν ε/ομεν, αξίωμα Μέν- 
τορος.—Κορνόα.Ι ίό ι .  Πύργον Άφού φαίνεται τόσον μικροπεπής εις τό ζη'- 
τημα τής προικός, κατερ/όμενος εις τοιαύτας γελοίας λεπτομέρειας, φοβού- 
μεθα δτι νυφεύεται μάλλον δ α τήν προίκα παρά δια τους ωραίους σας οφθαλ
μού: Αί τοιαύτης φύσεως αγοραπωλησία: ε^ουσι πάντοτε δυσάρεστους συ
νέπειας.— Κ α ν  Ε. Κ .  Ζ ν ρ ίχ η ν  11αν άλλο ή νομικά ζητήματα εστω καί 
υπό κυοίχς.— Κ α ν  Ε. Β. Κ έρκ υρα ν .  Ζητηθε'ντες αριθμοί άπεστάλησαν — 
Κ<>>" A.B. Σέρραο  Μυριάκις ευ/αριστούμεν’συμμορφωθώμεν όδηγίαις σας.— 
Κ α ν  Α. \1. Σερραη. Νε'αι συνδρομήτριαι ενεγράφησαν. Σώματα άποστελλον- 
ται. γράφομεν.— Κ α ν  Τ. Κ. Μ εσο . ϊόγγ ιον . Λυστυ/ώς ή απροσεξία των τυ
πογράφο»'/ μας κατέστη αφόρητος. Ηίς ίδικάς μου διατριβάς κατεστρεψαν πολ- 
λάκ·ς ολόκληρον τήν έννοιαν, ό»; εκ τούτου ήλλάξαμεν τυπο-'ραφεΐον. Λιορ- 
θοθήσεται. — Κ ον  Α. Μ. Σόφιαν. 'Ο αριθμός των ζητηθέντων ημερολογίων 
ήν ακριβέστατος. ’Ίσως παρεπεσαν εις τό τα/υδρομειον.—Κ α ν  Α. Μ. Μό
σ χ α ν .  Τό ημερολόγιό'/ μας ενοεΤ έτήσιον προϋπολογισμόν. Επειδή δμο»ς 
άργα τό απαιτήσατε, δύνασθε νά συντάξητε εξαμηνιαΐον άπό τής 1ης Ιουλίου 
τρ. Ι. — Κ ο ν Γ .  Α. Ρ ουχ τσονχ ιον .  Άναμε'νομέν άπάντησιν εις τήν τελευ
ταία/ επιστολήν μας. — Κ α ν  Α. Α. Ρ ο νχ τσο νχ ιο ν .  Έλήφθη. 'Η άντιπρο- 
σωπεία αόνον διά τήν ύ με τέραν πόλιν. Ενεργήσατε τα δέοντα.— Κ ο ν  I. Π. 
Συνδρομήτρια νέα ενεγράφη' φύλλα άποστέλλονται, γράφομεν.—Κ α ν  Α. 
Κ  Τεργέοτην. Τά σώματα άποστέλλονται μετά των αποδείξεων* εύ/αρι- 
στούμεν δΓ εύμενεστάτας κρίσεις. — Κ α ν  Μ. Α. Κ ύ θ η ρ α .  Λιεκόπη ώς εκ τής 
καθυστερήσεο»ς τής συνόρομής.

Κατ’ εϋ/ήν ■ ’Δφες όλην τήν ευθύνην καί διεξαγωγήν εις έιχε’. 
Άπόφυγε νά εύρεθή: μόνος μετά τού πατρός επί τινα χρόνον 
καί λάβε θέσιν παθητικήν έν ταϊς μετ’ αυτού συνδιαλέξεσιν. 
Εύκρινώς έξηγήθην, δεν έχει ούτω ; Όπλίσθητι θάρρος. Ό 
Μωδουί δεν ενδίδει εις τήν θυγατέρα του.

’Ανέγνωσας τά ίν τοις έφημερίσι κυκλοφοροΰντα περί 
άγιου Μανδέ, είπεν ό Δυρουί, μετά τινα διακοπήν. Λεν 
δείλια:; Πιστεύω, ότι θά με καλέσωσιν ’ άπολογηθώ.

Φ ισικωτάτη συνέπεια, αφού σύ διεβίβασα; τό χοήμα. 
Μή πω: σέ άνησυχή τό τοιούτον ;

Όχι, άλλ’ έπεθύμουν νά έτελείωνεν ή ύποθεσις αϋτη. 
χωρίς νά με άναμίξωσι.

Μή χειρότερα ! καί που βλεπεις τον κίνδυνον ! "Αλλως 
συ απολαύεις φήριης ευυπολήπτου καί εργατικού, εις οΰδένα 
δέ ήθελε ποτε έπέλθει ή ιδέα νά σέ ενοχοποίηση.

Ένώ τοιαϋτα τινα έλάμβανον χώραν παρά τώ Δαρτουά, 
παρά τή Μαρκέλλα όλως διάφορα συνέβαινον. Έκ τής θλί- 
ψεως καί απελπισίας της ύπέστη νευρικήν ταραχήν, ή μικρά 
της καρδία συνεσφίγγετο πάλλουσα. Δειλία, θλίψις, έρως, 
ένέργεια, άπόφασις έν αύτή έκυλινδοΰντο καί συνεστρέφοντο. 
Ό υ,ετά του ’Αομάνδου διάλογός της αρκετά τήν διεφώτιζε 
περί τού κινδύνου όν διέτρεχεν, ή δέ παντελής του Γιλβέρτου 
ύλίκή καταστροφή τω άφήρει πάσαν ελπίδα.

Άντιαετωπίσασα όλας τάς ένδεχομένας φάσεις, εις άς υ- 
πεβάλετο ή εις τό ρ.έλλον θέσις της καί αισθανόμενη έν έαυτή 
ίσχύν, όπως άντεπεζέλθη κατά τούτων, διηυθύνθη εις τό γρα- 
φεΐον του πατρός της, όπως έξηγηθή δΤ ύστάτην αετ’ αυ
τού φοράν.

LE MATINÉES E SPA G N O L E S
NOUVELLE

REVUE INTERNATIONALE EUROPÉENNE
MADRIT B 4 R O S I  S T O C K  P A R IS

Paseo de la Castellana l'i iv a tv. SS.houl. Poissonnière
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15 J u i l l e t  1888 

Portrait de RIOS ROSAS
Gambefcta et Bismarck — ,4 T o u r n i e r .  — Grandes Dames 

et femmes de lettres — E. Asse — Apres Sadowa — L é o n c e  
D ét r o y& t .  — Un capétien ·— ./. G o r n é l i / — Correspondance 
diplomatique île M. de Bism arck— L e  G é n é r a l  T u r r  -— L'Art 
et les Lettres en Espagne - II  G i n e r  d e  L o s  R i o s .  — Rios 
Rosas — L d e  R. — L'Encvclique Libertas — D on t  P a s q u i -  
n o .  — Courrier de Lisbonne — G u i o m a r  T o r r è z a o  Poésie
— M a r i e - L è t i z i n  d e  t i n t e .  — Le Rendez-vous — L o u i s  J o u r -  
d a n d é p u t é .  — Courrier de Pétersbourg — Avosse — Le 
Mouvement littéraire dans l ’Amérique du Sud— Alberto d . e l  
S o l a r .  Américanisme— S é b a s t i e n  L o r e n t e  — Quelle journée
— E s t u d i o  d e  B l a s c o  — Quinzaine musicale — O s c a r  C o r n e t -  
t a n t .  — Parlement espagnol — L u i s  d e  R u t e  — Chronique 
international — M a r i a  L e t i z i a  d e  R u t e .  — Le Théâtre — A r 
m a n d  S i l v e s t r e  — Paris au jour le.jour — J e h a n  S o u d a n . — 
Les Livres — P.  — Chronique élégante — P a p i l l o n n e .

Σ Γ Μ Β Ο ΪΑ Η
Τ4 ευεργετήμ ατα  τή ς  ζακχάρεως, — Εις πόλεις, ό-ου ιός παρ γι,Ιν

ό ατμοσφαιρικός άήρ είνε χονιορτώδης, συμδα·νέι ώς έκ τής εισπνοής του κο- 
νιορτου ν’ αποκτά τις /ρονιάς του λαιμού παθήσεις. Ιΐρός αποφυγήν των 
δυσάρεστων αυτών συνεπειών λαμβάνει τις έχάστοτε 1 ή 2 κο/ λιαρια κονιο- 
ποιουμενης ζ α κ/άρεως, δ ι’ής καΟαίρεται ό λάρυγξ καί ή αφορμή τού νοσήμα
τος εκλείπει.

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η
Κομπόστα ¡βοδάχινα. — Λάβεται μίαν όκαν ζακ/άρεω; και ι'σην πο-  

σότητα ροδακίνοιν, τα όποια άφού καΟαρίσητε καλώς, ριπτεπτε εντός ισης 
ποσότητος υδατος μεθ" Ικατόν δραμίων οίνου ερυθρού. Τά άφινετε να βρα- 
σωσιν ολα όμού καί άμα τό σιρόπ ον δέστ, τα αποσύρετε και σερβίρετε.

Ο κ. Μωδουΐ άπησνοληυ.ένος εις τους υπολογισμούς τής
,  ,  ,  W > r ^  ι  1νέας έτ>ευρε<7εως χ.αί την συνταζιν προικώου έγγραφου οια τον 

μελετώμενον γάμον δ έν ήκουσε την Μαρκέλλαν είσελθούσαν. 
Άποθέσας υ.άλιστα τήν γραφίδα ήρχισεν άναγινώσκων σιγη- 
λώς το περιεχόμενον. όπως άντιληφθή πιστώς όλων των ορι
σμών. «’Αθροιστικόν άρθρον είπε καί ήρχισε παρακατιών τήν 
ανάγνωσιν.» Συνε<ρ(ύνήθη δτι. α ί  300.000 xpoif, Tijc θνγα-  
τρός μου, χροεργόμεναι avtp i* κΛηρονομιας τής περιουσίας 
της μαχιχρίτιυος συζύγου μου ,— Mr το χνρος άνομο.Ιογεΐ ιδι
αίτερα συμβο./αιογρα<j>iχη πράζις —  θέ.Ιουσι μενει χατατιθε- 
μένα εις το T n i a i o r  του οίκου Μωδουΐ, γαμβρού και εταιρία, 
γρησιμοποιηθη δε εις πο.Ι.Ιαπ.Ιασιασμδν των εκ τής ζακγα— 
ρβως εσόδων.

Η Μαρκέλλα είχεν άκροασθή την ανάγνωσιν ταύτην. 
Αίσθανθεισα δέ έζανισταμένην τήν άζιοπρέπειάν της, διότι 
διά παρομοίου τυραννικού τρόπου δ'.έθετον τα κατ αυτήν, 
πάτερ, είπε, διακόψασα αυτόν άποτόμως, μή βιάζησθε τόσον 
καί εύαρεστηθήτε παρακαλώ να με άκούσητε. Από χθες τχ 
σχέδια ημών ύπέστησαν ποιάν τινα μεταβολήν. Εμαθον 
τήν καταστροφήν τού κ. Βερνιέ καί είδον τόν κ. Δυρουί 
προέκυψε δέ τό έξης: Μέχρι χθές ό κ. Δυρουί μοί ήτο αδιά
φορος, σήμεοον μοί είναι απεχθής. 'Ως πρός τόν κ. Βερνιε, 
επειδή ή πρόσφατος συμφορά επήνεγκε τήν κατάπτωσίν του, 
δύναμ,αι νά περιμείνω μέχρις ότου κοινωνικώς όρθοποδήσγ. 
Ή ατομική του αξία τω εξασφαλίζει βέβαιον μέλλον. Η 
μόνη χάρις,ήν σάς ζητώ είναι νά παραιτηθήτε τής ιδέας τού 
νά μ.οι έπιβαλλητετόν Δυρουί ή πάντα άλλον. Ουδέποτε ηθε- 
λον συγκατατεθή νά φέρω αλλο όνομα από τό τού κ. Βερνιέ-
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