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Πάσα παρτήρησις Ιπι τής 
άποστολής του φύλλου γ ίνετα ι 
δεκτή μόνον έντός ό/.τώ ήμερων.
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Διά τ.α άνυπόγραφα άρθρα εύ- 
θύνεται ή συντακτις αύτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Πα ρ ρ έ ν ,

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα ή μή δέν Ιπιστρέ- 
φονται. — ’Ανυπόγραφα και μη 
δηλοΰντα την διαμονήν τής άπο- 
στελλοόσης δέν είναι δεκτά. — 
Πάσα άγγελία άφορώσα είς τάς 
Κυρίας γίνετα ι δεκτή.

Α! μεταβχλλουσαι διεόθυνσιν 
όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
ματόσημον 80 λεπτών προς !κ - 
τύπωσιν νέας τα ινίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Αί Έ λληνίδες κατά τό έτος 1888. — Αί ύπερευαίσθητοι (όπό κ. 

Ειρήνης Ααχανά). — Τό πρωτοχρονιάτικο φυλακτα. ■ Ο Γμεναι- 
οζ. — «Τά Ιπισκεπτήρια του νέου ετους»6πο κ. Ελένης 1 εωρ^ια ου. 
—  Ποικίλα έσωτερικα και έξωτερικά.— Βιβλία και περιοδικά. Α λ
ληλογραφία.— Συμβουλαί.— Έ πιφυλλ ίς.

ΑΙ ΕΛ Λ Μ ΙΙΑ ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1888
Πάσαι κα’ι πάντες σήμερον ευτυχείς και μειδιώσαι υ.<.οδεχό- 

μεθα τό νέον ετος, μετά χαράς δέ παταγωδώς εκδηλωθείσης 
άπεχαιρετίσαμεν τό παρελθόν. ’Εάν θελησωμεν νά έξετασωμεν 
ψυχολογικώς τό α’ιτιον τής χαράς, βεβαίως αυτη προκύπτει 
έκ τής συναισθήσεως τής έκπληρωσεως του καθήκοντος, έκ 
τής συμφωνίας τής συνειδήσεως ημών προς τάς υπό του ηθι
κού νόμου έπιβαλλομένας ήμΐν υποχρεώσεις.

"Αδηλον ό'μως τυγχάνει, εάν πάντες οι χαίροντες και θο-
ρυβούντες καί συρίζοντες καί άδοντες χθες ένεφοροΰντο υπό 
τών φυσικών τούτων τής χαράς συναισθημάτων. ίσως μάλι
στα οι ολιγιότερον θορυβούντες είναι οί αληθώς εοτυχεϊς, οι α
ληθώς ευχαριστημένοι εκ τής εΰγενούς του χρονου χρήσεως, ήν 
έποιήσαντο κατά την διάρκειαν τού λήξαντος έτους.

Μεταξύ τούτων καλήν αί Έλληνίδες κατέλαβον θεσιν. Τό 
ετος 1888 υπήρξε διά τό φϋλον μας γονιμώτερον, παραγωγι- 
κώτερον, κοινοφελέστερον πάντων τών παρελθόντων.^Δέν παρ
ήλθε μην, άλλ’ ούτε έβδομάς ίσως μή αριθμούσα καί καλήν 
τινα καί κοινοφελή πρωτοβουλίαν ή πράξιν αναγομένην εις 
τήν νυναικείαν δικαιοδοσίαν. Αι δέλτοι τής ιστορίας τής Ελ- 
ληνίδος γυναικός έκοσμήθησαν διά χρυσών πλαισίων, ευτυχείς 
δέ λογιζόμεθα τυχοϋσαι τού κλήρου να αριθμησωμεν, ταζινο- 
μήσωμεν καί είς τό κοινόν παραδώσωμεν τάς δελτους ταυτας.

Ό  ’Ιανουάριος τού 88 έδωρήσατο διά τής εύεργέτιδος χει- 
ρός τής εκ Λονδίνου κ. Ευφροσύνης Κασσαβέτη τριάκοντα χιλ.

λίρας τή Ελληνική κυβερνήσει πρός ϊδΓρυσιν γεωργικής σχολής 
έν Θεσσαλία. Καί είναι πρώτη ή φιλόπατρις κυρία ήίσχοδσα τήν 
εΰγενή ιδέαν ίδρύσεως έν Έ λλάδι γεωργικής σχολής. Ή  κ. 
Πολύμνια Σκαραμαγκα αποφασίζει τήν ϊδρυσιν ασύλου από
ρων παίδων. Εύγενείς τής πόλεώς μας δέσποιναι δίδουσι χορευ
τικήν εσπερ ί$α υπέρ τών απόρων κορασίων τής πόλεως η μ ώ ν .  

Έ κ τού εις 5,338 δραχ. άνελθόντος καθαρού κέρδους ένδύου- 
σιν άπό κεφαλής μέχρι ποδών υπέρ τά 400 «πορα κοράσια. 
Νέος Σύλλογος Κυριών Ιδρύεται έν Χαλκίδι ύπό τήν υψηλήν 
προστασίαν τής εις πάσαν φιλάνθρωπον πράξιν πρωτοστατούσης 
βασιλίσσης ημών. "Αλλος Σύλλογος φιλόπτωχος Κυριών ίδρύε- 
εται έν Πειραιεΐ υπό τήν προστασίαν καί ούτος τής σεπτής η
μών άνάσσης. Καί δρώσιν άμφότεροι οί Σύλλογοι ούτομ κα'ς 
τάς ευεργετικάς ένεργείας αυτών μαρτυρούσιν οί άπανταχόθεν 
ευεργετούμενοι πτωχοί.

’Α λλ’ ή δράσις τών Κυριών δέν περιορίζεται είς τό στάόιον 
τής φιλανθρωπίας καί ευεργεσίας μόνον. Αί Κυρίαι κατά τά 
ετος τούτο κατέρριψαν τούς φραγμούς, οϊτινες περιώριζον καί 
συνώψιζον τά εαυτών καθήκοντα είς τήν φιλανθρωπίαν καί μο
νήν. ΈλληνΙς φοιτήτρια τής ιατρικής σχολής τής Σορβώνης ή 
δεσποινίς Μίνα Καλαποθάκη διακρίνεται κατά τάς ετησίας ε
ξετάσεις αυτής, μεταξύ δέ τόσων συνεξεταζομένων, αύτη επι- 
σπάται τήν προσοχήν τών καθηγητών αυτής^ ών ο διασημο- 
τερος προσλαμβάνει αυτήν βοηθάν έν τη κλινική του. Η 
δεσποινίς Καλλισπέρη διαπρέπει επίσης έν τή φιλολογική σχο
λή τής Σορβώνης, καί ή δεσπινίς Φουντουκλή τυγχάνει τού ά- 
νωτάτου διδασκαλικού πτυχίου έν Παρισίοις^ Χ^Ρ1? ουόεποτε νά 
φοιτήση είς σχολεΐόν τ ι τής Γαλλίας. Αι Ελληνίδες όιά τού 
θριάμβου, όνήραντο εν τή εύπροσώπω αυτών παραστάσει κατά 
τήν ’Ολυμπιακήν έκθεσιν άποδεικνύουσιν ό'τι, μεθ’ ολην τήν 
άκηδείαν, ήν αί έκάστοτοτε κυβερνήσεις επεδειςαντο ως προς
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τήν καλλιτεχνικήν μ.όρφωσιν αυτών, δύνανται ούχ’ ήττον χ ά - 
ρις εις την φυτικήν ευφυΐαν και ισχυράν αυτών θέλησιν νά δια- 
κρίνωνται έ'ν τε τή γλυπτική, ζωγραφική, άνθοποιΐα καί ποι- 
κιλτική. 'Ως ττρος τήν βιομηχανίαν δέ σαφώς άπεδείχθη δτι 
εάν έν Έ λλάδι άνθηση ποτέ ή εγχώριο; εθνική βιομ.ηχανία, 
τοϋτο θά οφείλετα,ι εις ολίγας άπλοϊκάς τεχνίτιδας γυναίκας, 
αΐτινες άνευ τής έλαχίστη; κυβερνητικής ύποστηρίςεως έθηκαν 
τά θεμέλια τής υφαντουργίας, τής — ροοιωνιζομ.ένης πολλά καί 
μεγάλα τή Έ λλάοι πλούτη.

Διά τής επιμόνου τής ((Έφημ,ερίδος τών Κυριών» άνα- 
ζητήσεως τών αιτίων τής κακοδαιμονίας τής Ελληνικής οικο
γένειας, έτέθη επί τάπητος τό τής. εργασίας τής γυναικός ζή- 
τηρια, νομοσχέδιου δέ συνταχθέν υπό τοϋ φιλοπροόδου διευ
θ υντή  των ταχυδρομείων καί τηλεγράφων πρός εισαγωγήν 
τών Έλληνίδων εν τή τηλεγραφική καί ταχυδρομική υπηρε
σία εισαχθήσεται εν τή βουλή ποό; συζήτησιν. Διά τών έπι- 
μ.όνιυν επίσης ενεργειών τής «Έφημ.ερίδος τών Κυριών» άνα- 
φορά υπογεγραμμένη υπό δύο χ ιλ . γυναικών άποστέλλεται 
κατά τάς ήμέρας ταύτας εις τήν Βουλήν, πολλαί δέ ύπάρχου- 
σιν ελπίδες δτι τό κοινοβούλιον δέν θέλει άπαρρίψει τάς περί 
ίδρύσεως μέσης έκπαιδεύσειυς δημοσίων παρθεναγωγείων καί 
πρακτικής σχολής αιτήσεις ημών. Νέου σωματείου ή ίδρυσις 
προμηνύεται· σωρ,ατείου προικίσεων υπό τών τίτλον 6 ζ 'Τ μ έ -  
η'αιος»· Αί κυρίαι δέν ύστεροϋσι καί ενταύθα. Ό  έν τώ γρα- 
φείω ημών κατατεθείς κατάλογος πρός εγγραφήν μελών φέρει 
ήδη πολλά όνομα τα Κυριών πάσης τάςεως καί ηλικίας, καθ’ 
έκάστην δε ί  αριθμός αυτών αυξάνεται. Καί γνωρίζομεν τί 
δύνανται αί Κυρίαι ότα; παράσχχοσι τήν ύποστήριξίν των εις 
σωματεία καί Συλλόγους. Γνωρίζομεν τ ί θαύματα κατωρθίό- 
θησαν κατά τήν εβδομάδα ταύτην υπό τών Κυριών, χάριν 
τοϋ θαυματουργού 'Αγίου Νικολάου. .Αι άβραί δεσποινίδες 
μ.ας, μετεβλήθησαν εις παντός είδους πωλητρίας,ή υπό τήν προ- 
εδρείαν δε Σεβαστής τής πόλεως ημών δεσποίνης κ. Σαχίνη 
ένεργηθεΐσα αγορά άφήκε καθαρόν κέρδος τό στρογγύλον πο- 
σόν τών 20 χ ιλ φρ-

Τό έτος λοιπόν ήμ.ών έπισφραγιζόμενον διά τής ώραιοτά- 
της τών κυριών θρησκευτικής ταύτης πράςεως, δικ.αίως δύνα- 
τα ι νά θεωρηθή έτος εύργετικώτατον, παρασχόν ταίς Έλλη- 
νίσι τήν ευκαιρίαν νά άποδείξωσιν δτι ή άνάμιζις καί δοάσις 
αυτών επιφέρει τήν ευλογίαν καί χαράν έ’ν τε τώ κοινωνικώ 
βίω ώς καί έν τώ οικογενειακω.

'Η κΈφημερίς τών Κυριών» μετά χαράς άναγράφουσα τάς 
κατά τό έτος τοϋτο προόδου; τοϋ φύλου υμών, άναλόγως τών ο
ποίων καί αυτής ή διάδοσις καί πρόοδος βαίνει όσημαίραι αύξά- 
νουσα καί κραταιουμένη, προσαγορεύει τάς απανταχού συν- 
δρομ.ητρίας καί εύγενείς συνεργάτιδας αυτής, εύχομένη αύ- 
τα ΐς μείζονα δράσιν καί πρόοδον κατά τό σήμερον άρχόμενον

ΑΙ Υ Π Ε Ρ Ε Υ Α Ι Σ Θ Η Τ Ο Ι

Ούδείς δύναται ν’ άρνηθή δτι ή δύναμις τοϋ~αίσθάνεσθαι 
είναι καί οφείλει νά ήναι λίαν ανεπτυγμένη παρά τή γυναικί. 
Αυτός ό φυσικός οργανισμός αυτής, ή άβρότης καί ή εύπά-

θεια τοϋ νευρικοϋ αυτής συστημ,ατος, προδίδουσι τοϋτο, καί 
αυτη όε η εν τώ κοσμώ αποστολή αυτής απαιτεί τοϋτο. *0 
μ.η δυναμενος νά αισθανθή τό άλγος, τον πόνον, τήν χαράν, 
αδυνατεί νά διάχυση περί αυτόν τήν παρηγορίαν, τήν άνα- 
κούφισιν, τήν φαιδρότητα, ό μή δυνάμενος νά έννοήση τήν οδύ
νην ,οϋ πασχειν, αδυνατεί νά παράσχη τήν συμ.πάθειαν 
αύτοϋ καί τόν οίκτον. "Οθεν βεβαίως γυνή, στερουμένη τής 
λεπτότητας και τρυφερότητας τοϋ αισθήματος δέν είναι αλη
θής γυνή, αλλά μεγάλη πλαστογραφία τής φύσεως.

Έ ν τούτοι; ή πραγματική καί εύγενής ευαισθησία πολύ 
άπεχει τής δυσάρεστου καί νοσηρής υπερευαισθησίας, ήτις κυ- 
ριολεκτικώτερον ήδύνατο νά όνομασθή έπιτετηδευμένη νεύρο 
ι.άθί,ια, και ήτις ουόεν άλλο είναι ε: μ.ή μ.ετημ.φιεσμένος εγω ι
σμός.

Ευ.υχώς δεν άπαντα συνεχώς ο τύπο; τής υπερευαίσθητου· 
αλλ’ είναι τόσω βαρύς, ανωφελής καί επιζήμιος έν τε τή οικο
γένεια καί τή κοινωνία, ώστε ευχής έργον ήθελεν είσθαι ουδέ 
νά άπηντα ποσώς. Εις ουδέν ποιουμένη ή υπερευαίσθητος τήν 
θλιψιν η τήν άλγηδόνα τών άλλων, μόνον πεοί έαυτής μεριμνά.

*0  I ' ' ' ν λ \ / 1 1 1— . μη την ταραςητε, μη την συγχύσετε, μή αντιλέγετε 
εις αυτήν είναι τοσω ευαίσθητος ! Οι οφθαλμοί της πληροϋνται 
δακρύων, οι λυγμοί της έκρήγνυνται σπαρακτικώς. ΤΩ ! νομί- 
,ετε  οτι χρειάζεται πολυόιά νά τήν θανατώσητε !

Φιλικη της οικογένεια περιεπεσεν εις δυσχερή οίκονομ.ικήν 
θ^σιν, άπωλεσε τήν πρώην ευζωίαν, ή ψυχρά ένδεια αντικατέ
στησε τήν άλλοτε ευμάρειαν καί ακμήν- άμέσωο διακόπτει μετ’ 
αυτής τάς σχέσεις. *Ω ! πώς θά ήδύνατο νά ΐδη τήν προσφιλή 
κ. δείνα εις τοιαύτην κατάστασιν ! δέν αντέχει, ή καρδία της 
πληγώνεται καιρίως- είναι τόσω ευαίσθητος !

Ο θανατο; έρριψεν, ίσως, την άπαιοιον αύτοϋ άρπάγην εις 
γείτονα κατοικίαν. Ιναρδίαι περίλυποι μ.έχρις άπογνώσεως εύ- 
ρίσκονται έντός τών τεσσάρων εκείνων τοίχων, αδύνατα παι- 
δία κραυγάζουσιν άπελπιστικώς- θέλει δράμει αρά γε ή ευαί
σθητο; μας ποάς παρηγορίαν τών τεθλιμμένων, θέλει ρίψει διά 
βλέμματος συμ,παθειας ολιγην όροσον εις τάς φλεγομένας υπό 
τοϋ άλγους καρδίας, θέλει καταπαύσει διά μιας θωπείας τούς 
θρήνους τών ορφανών; *Ω ! ’Ό χι. Τοιαϋτα θεάματα είναι ικανά 
νά σπαραςωσι την τρυφεραν της καρδίαν, νά ταράξιοσιν έπικιν- 
δύνως τά νεϋρά της, νά τήν κάμωσι ν’ άσθενήση ύπά τής λύ- 
Τΰνις.

Ω I κλείσατε, κλείσατε τα παράθυρα* <5έν εννοείτε οτι εψζ- 
πορεΐ νά λιποθυμήση, άν άκούση μόνον τάς θλιβερά; ψαλμω
δίας τών ιερέων !

Ε ίναι, ισως, υπανδρος, εχει οικ.ογένειαν· τά μικρά της ©ω- 
νάζοντα μέ δύναμιν, τήν οποίαν καί αυτός ό Στέντωρ ήθελε ζη- 
λευσει, φιλονεικοϋσι μ.εταξύ των ή ζητοϋσι, πιθανόν, τήν Σε
λήνην. Σπεύδει πρός καθησύχασιν αυτών; ’Ό χι. Σ υγχίζετα ι 
τοσω ευκόλως ! κΣοφία, Μαρία (κραυγάζει πρός τήν ταλαίπω- 
ρον ύπηρέτριάν της), δέν κάμνεις δ, τ ι θέ.Ιουγ τά παιδιά ; Τί 
τά κάμεις και κλαίουν έ τσ ι; "Αχ ! πώς μ.έ βασανίζεις, σύ θά 
μέ πεθάνης ! . . .

Π ίπτει, κατα τύχην, ο ανήσυχος υιός της καί μωλωπί
ζεται. η αμύσσεται· τό αίμα διαφαίνεται ή καί ρέει από τής 
πληγής. ’Έρχεται άρά γε πρός τό περίφοβον παιδίον νά έν- 
θαρρύνη, νά βοηθήση αυτό, νά έπιδέση τά άλγοΰν μέλος του,
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νά προλάβη, ίσως, σοβαρώτερον έρεθισμ.όν; ”Ω ! καί ποΰ εχει 
τήν δύναμιν ή δυστυχής !

Δέν βλέπετε πώς ρίπτεται έπί τοϋ ανακλίντρου σχεδόν 
ημιθανής, πώς ταράσσεται σπασμωδικώς καί εκβάλλ^ει απελ
πιστικά; κραυγάς, πώς κλαίει καί θρηνεί ήδη τό ταλαίπωρον 
μικρόν της. ""Ας δράμ,η, ό'στις έχει καρδίαν, νά τήν βοηθήση, 
αυτήν, αυτήν πρό πάντων, άς δράμ.ωσιν οί γείτονες ή καί 
συμπαθείς περίεργοι διαβάται νά ίδωσι τ ί συμβαίνει, άς τρε- 
ξωσι νά κ.αλέσοοσιν ιατρούς· αποθνήσκει τό πα ιδ ί της καί 
αυτή· ώ ! αυτή δέν θά έπιζήση !

Ά λ λ ’ αρκεί- άς τελειωσωμεν μέ αυτά; μ-όνον τάς γραμμάς 
τήν εικόνα τής ύπερευαισθήτου. Δέν πιστεύω, τραχύνουσαι τα 
χαρακτηριστικά νά παρεστήσαμεν γελοιογραφίαν, ¡αλλ’ ακρι
βώς μιμούμεναι τάς γραμμάς καί τόν χρωματισμόν, ίσως δε 
καί ήδύνουσαι πως τήν έντασιν τών αποχρώσεων παρουσια- 
σαμ.εν πιστήν αντιγραφήν έκ φύσεως.

Καί νϋν εις επίλογος.
"Οπως έκλειψη εντελώς ο ευτυχώς, σπάνιος ούτος γυναικείος 

τύπος,τί πρέπει νά νείνη ; *Ό,τι πρέπει πάντοτε νά γίνηται* νά 
προλαμβάνηται δηλ. ή νοσηρά αύτοϋ άνάπτυξις από τής παιδι
κής ηλικίας τών κορασίων. Πολύ συ/νά αύτα κλίνουσιν εις 
υπερβολικήν ευαισθησίαν, δυναμένην νά περιλάβη βαθμηδόν τόν 
ανω περιγραφόμενον χαρακτήρα. Διά τοϋτο τά άσκοπα και 
υπερβολικά αυτών δάκρυα δέον ν ’ άπαγορεύωνται, ή μ,εγαλη 
ψυχική έκχυσις καί ή ζωηρά καί θορυβώδης εξωτεοικ.η εκδη- 
λωσις πάντων αυτών τών αισθημάτων καί αύτών έτι τών αλη
θών καί υγιών, πρέπει νά μετριάζηται, επειδή καί τά ίερώ- 
τατα καί άγιώτατα καθίστανται γελοία ασκόπως καί παρα- 
λόγως έπιδεικνύμενα.

Παν δ,τι χυδαίως αποκαλύπτεται βεβηλοϋται.
Είναι δέ πο'λύ δυνατόν διά τής έμ.πνεύσεως τής άληθοϋς φ ι

λανθρωπίας, διά τής αρμονικής ά.ναπτύςεως τοϋ αισθήμ.ατος, 
τοϋ βουλητικού καί τού νοητικοϋ καί διά τής δ ι’ υγιεινής 
διαίτης έπιρρώσεως τοϋ νευρικοϋ συστήματος νά έκλειψη άπό 
τής κοινωνίας καί ο γελοίος τύπο; τών υπερευαίσθητων καί 
νευροπαθών.

Ε ιρ ή νη  Α αχανΧ ,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΟ

Περί τά τέλη τοϋ φθινοπώρου, δταν ο ’Όλυμπος καλύπτη- 
τα ι υπό τής χιονολεύκου σινδονος του, οι ποιμ,ενες καταλειπουσι 
τάς ποιητικά; αύτοϋ ράχεις, ϊνα ζητήσωσιν ασυλον εις τάς με- 
σημβρινωτέρας κοιλάδας, εις τά επί απέραντων πεδιάδων διε- 
σπαρμ,ένα χωρία. Καί κατέρχονται τά ήμερα καί ριγοϋντα άρ- 
νία συνοδευόμ.ενα υπό τών πιστών συντρόφων αυτών κυνών, υπο 
τοϋ φιλοσοφοϋντος καί τάς άποσκευάς τοϋ ποιμ,ένος μ.εταφερον- 
τος ό’νου, υπό τοϋ άρχηγοϋ τής έκδρομ.ής βοσκού, όστις δα
κρύων αποχωρίζεται ροδοκοκκίνου καί εύσταλ.οϋς χωρικής, κα- 
ταφιλών τό μικρόν του μ,έ τά σκληρά καί ό’ζοντα ζυνογαλα- 
κτος χείλη του. ’Α λλ’ ή εύαισθησία τών βοσκών μ.ας είναι πα
ροδική καί στιγμιαία. Μόλις ούτος σπομ.ακρυνθή τής καλυβης 
καί τής στάνης, μ.όλις διακρίνει τόν καπνόν τής εστίας τοϋ χω
ρίου εις 8 διευθύνεται, μ.όλις αί ακτίνες τοϋ ήλιου διαπεράσωσι 
διά τοϋ θάλπους αυτιών τό σκληρόν και τιλώδες δερμ,α του, ο

όοσκός άποτινάσσει διά χαριεστάτου κινήματος τήν κάπαν του, 
ρίπτει αύτήν επί τοϋ σάγματος τοϋ υπομονητικού ζώου,-—ό’περ 
άναμασσά μ,ετά προφανούς ηδονής τάς αρωματικά; άγρια- 
κάνθας, δι’ών ή φύσις ικανοποιεί τάς λάγνους διαθέσεις του— 
προβάλλει στήθος λάσιον καί γυμ,νόν καί άφροντις τονίζει τό 
παθητικιότατον καί θρηνώδες κλέφτικον άσμ.ά του.

Καί οί χωρικοί άναμένουσι κατά τήν εποχήν ταύτην τούς 
βοσκούς μέ τά κοπάδια των, καί βλέπουσι μετά χαράς τήν 
λευκήν γραμμήν, ήν τό ποίμνιον διαγράφει διά μέσου τών κι- 
τρινοφύλλιον καί φυλλορροουντων δένδρων. Ό  βοσκός είναι διά 
τόν χωρικόν είδος συντρόφου κ.ατά τάς μακράς τοϋ χειμώνος 
νύκτας. Τώ προσφέρει γάλα, βούτυρον, τυρόν εις αντάλλαγμα 
τής άνά τούς αγρούς του βοσκής τών προβάτων καί ολίγου φα
γητού, ό'περ άπάζκαιροϋ εις καιρόν προσφέρουσιν αύτώ. Ό  συν
εταιρισμός ούτος διαρκεί μ-έχρι τής σποράς τοϋ καλαμποκιού, 
ήτοι τάς πρώτας τής ανοίξεως ήμέρας, ό'τε τά πρόβατα αρχί
ζουν νά βελάζουν μέ ό'λο/ς παράδοξον καί ιδιόρρυθμον τρόπον, 
ό ό'νος ψάλλει μ.ετ’ ανυπομονησίας, ό κύων βλέπει μακρόθεν 
τόν γέρω “Ολυμ-πον μ.έ οφθαλμούς πύρ έκπέμποντας, καί πρω
ίαν τινα τοϋ ήλιου, ό'τε αί χελιδόννες επανέρχονται, τό ποί- 
μνιον επαναλαμβάνει τόν πρός τόν κυανόκρανον ’Όλυμ.πον δρό- 
μ.ον του, πηδούν καί τρέχον καί σκιρτών άνά τάς καλλιπλατά- 
νους ράχεις, ών τό νέον φύλλωμ.α νέαν ζωήν έμφυσά εις τήν 
έκ τοϋ έξαμήνου ληθάργου της άφυπνιζομ.ένην φύσιν.

*

"Εκαστον χωρίον έχει τούς βοσκούς του, τούς συνειθισμέ- 
νους καί γνωστούς, οΐτινες κ.ατ’ έτος διαχειμάζουσιν έν αύτοΐς. 
Ά νά  παν φθινόπωρον έπιστρέφουσιν ούτοι ολίγον γεροντότεροι, 
ολίγον κ,υρτότεροι, μέ τρίχας λεύκάς, άλλά μέ παρειάς πάν
τοτε ροδοκοκκίνου;. Έ σθ’ ό’τε άντί λευκότριχος πρεσβύτου, ό 
χωρικός δέχετ/.ι άρειμάνιον τινα νεανίαν άγνωστον αύτώ, όστις 
διακόπτων τό κλέφτικου άσμα του αναγγέλλει τόν θάνατον 
τοϋ γέρω, έπισυμβάντα κατά z ö r  θερ ιστή  ή τόν  Λ.Ιωτάρη- Ό  
γέρωο είναι δ πατήρ τοϋ νέου βοσκού. Παρά τοΐς χωρικοί; 
εκείνοι; κληροδοτείται τό πατρικόν επάγγελμα.Σπανίως ό υιός 
τοϋ βοσκοΰ τοϋ Όλύμ.που ανταλλάσσει τήν πατρικήν φλοκά- 
ταν πρός τήν ιατρικήν ή δικηγορικήν ρεδιγκόταν, ώς συμβαίνει 
διά τούς πλησίον τών πόλεων χωρικούς.

*

* ν
Κατά τάς τελευταίας φθινοπωρινά; ήμέρας τοϋ έτους 188... 

χωρική τις φέρουσα επί τών παρειών της τά ρόδα τοϋ Α π ρ ι
λίου έπλυνε καί έλεύκαινεν έντός υπαιθρίου τεχνητής λίμνης 
τά πρός κατασκευήν χειμερινών ένδυμάτων έ'ρια. Αίφνης έπαν- 
ειλημμέναε ύλακαί κυνός κ.αί βελασμοί άρνίιον τήν ήναγκα- 
σαν νά άνεγείρη τήν κεφαλήν. ΙΙρά αύτής έςετείνετο μακρά 
σειρά λευκ.ών προβάτιον όδηγουμένων υπό νεηλυόος ποιμ.ένος : 
Α ί i Τ σούπα  ! Δέν μοϋ δείχνεις τό λιβάδι τοϋ Μπάρμ.πα- 
Άθανάση, πώβοσκε τά πρόβατά του ο γέριο Μίτρως-

Έδώ ’ν τό ήιβάδι καί ’γώ είμ’ ή τσούπα του.
Χαζός πουμαι, είπεν ο βοσκός, δέν τάκατάλαβα άπ ’ τά 

ζά ’πού μ’ έφεραν όλο ίσια ’δώ μ,έσα.
Ή  κ.όρη άνέλαβε νά οδηγήση τόν ποιμ,ένα πλησίον τοϋ πα- 

τοός της, μεθ’ ού ούτος συνεβλήθη. όπως υπό τους αυτους ους 
καί ο πατήρ του όρους διαχειμάζη αύτόσε μετά τοϋ ποιμνίου
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του. Ό  Γιάννης ήτο χαριέστατος βοσκός. Μελαγχροινός, μ ι
κρός, λεπτοφυής είχε φωνήν δροσεράν, τά περιπαθή δε ασματα 
του εφερον συχνά τά δάκρυα είς τούς οφθαλμούς των άκουόν- 
των αυτόν αδοντα. Μόλις ητο εικοσαετής. Καί όμως έγνώριζε 
τόσα ώραΐα παραμύθια, ώστε καθ’ ολην τήν διάρκειαν των 
χειμερινών εσπερίδων έτερπε,διηγούμενος πάντοτε νέον τι προς 
τον μπάρμπα Άθανάση καί την κόρην του. Καί ή Μαρία η
το ν κοπέλα δροσερά καί χαριτωμένη, μέ οφθαλμούς γλυκείς, 
ους οί αφελείς συγχωρικοί της παρωμοίαζον προς λαμπραν 
πλησιφαη σελήνήν. Ήρέσκετο ή Μάρω άκούουσα τον Γιάννη, 
διηγούμενον τά παραμύθιά του καί τάς οπτασίας και τα ςορ- 
κίσματα, καθ’ & ή λάμιαις καί αί νεράιδες καί τά άγρια θη
ρία'καί οί δράκοντες φοβερά διεδραμάτιζον πρόσωπα. Ήρέ
σκετο νά τον άκούη θαυμάζοντα καί έξυμνοϋντα τάς ιστορι
κά? τού γ έ9ω Όλύμπου ράχεις, καί τάς όδοντωτάς κορυφάς 
του, άς τοσάκις από της μικράς του ηλικίας είχεν επισκεφθή. 
Μετά προφανούς δέ συγκινήσεως έδέχθη από των χειρών του 
νέου χωρικού τά Αάγίο αρνί κατά την παραμονήν των Χρι- 
στου γεννών.

Ά λ λ ’ αί ήμέραι παρήρχοντο ταχέως διαδεχομεναι αλλή- 
λας, καί μέ καρδίαν συνεσφιγμένην ό Γιάννης παρετήρησεν ε
σπέραν τινα τά πρώτα λευκά ανθύλλια της προ της θυρας του 
Μπάρμπα Άθανάση άμυγδαλέας. Ή  άνοιξις εφθασε.Ό δυσ
τυχής βοσκός συνάθροισε τάς άποσκευάς του, εθηκεν αυτας 
επί τού υπομονητικού συντρόφου του,έλαβε τήν ράβδον του καί 
μετέβη νά άπβχαιρετίση τήν Μάρω καί τόν πατέρα της. Ο 
πατήρ είχεν ήδη μεταβή εις τόν αγρόν καί ή χωρική ήτο μό
νη. Έ χ ε  ’γ ιά , Μάρω, είπεν ο βοσκός μέ φωνήν μόλις ακουο- 
μένην φεύγω. Ή  Μάρω έκίνησε τήν κεφαλήν καί έγεινεν έρυ-
θοά ώς τό κεράσιον.

Τότε ό Γιάννης έλαβε τήν χεΐρά της καί έχων ασκαρδα- 
μυκτεί έστ.αμμένα τά βλέμματα επί τών ερυθρών θυσάνων 
τών τσαρουχίων του προσέθηκε : "Ακούσε, Μάρω. *Αν θες να 
γ ίνΤ,ς γυναίκα μου, όπως ’πεθυμά καί λαχταρά ή ψυχή μου, 
αλλάζουμε δακτυλίδι ’στό γυρισμό μου, καί ’σάν θά φύγω 
στεφανονόμαστε. θ ά  σέ πάω εκεί απάνω στήν μάνα μου, πού 
’ χασεν μιά τσούπα τώρα καί δυό χρόνια, ώμορφη ’σάν και σε- 
νανε. Δέν εχουμ’ αλήθεια μεγάλο βιος μά —  καί ή φωνή τού 
βοσκού έγένετο άσθενεστέρα — ξέρω τ ί νά κάνω γιά νά σέ 
κάνω ττλουσια.

Τί θά κάνης Γιάννη ; είπεν ή Μαρία άνανεύουσα τούς υπό 
ευτυχίας λάμποντας οφθαλμούς της.

Νά ’στό πώ. "Εχω ένα μπάρμπα πού ήτανε φτωχός ’σάν 
καί μάς. Τώρα κάθε χρόνον κτίζει κ ι’ από ένα σπ ίτι, καί ή 
γυναίκα του γεννά τά πιό όμορφα παιδιά τού χωρίου.

Καλέ, τ ί λές 1
Λέω άλήθεια. Ό  μπάρμπας μου φορεΐ χωρίς να το ξέρη 

της οχιάς τό πετσί. Τού τά'βαλεν ή θειά μου φυλαχτό μέσ’ 
από τήν κάπα του, ανήμερα τού άϊ Βασίλη.

Φέρνει τό λοιπόν ογούρι τό πετσί τής οχιάς ; και γ ια τ ί δε 
οοοεΐς καί σύ οχιοδερματιά ;

Γ ιατί δέν έχω γυναίκα νά μού τό ράψη ’στα ρούχά μου 
ανήμερα τού άγιού Βασιλειού, χωρίς να τό ςερω. Καί τ ι θά
ματα κάνει ! Μάρω· είδα μέ τά μάτια μου νά χάνη κανείς 
’στό χαρτί ό,τι έχει καί ο,τι δέν έχει, καί νά σου ή γυναίκα

του άπά κοντά, τού ρίχνει ’στήν τζέπη τήν όχιοδερματιά καί 
ό τζόγος γυρίζει, και κ.ερδίζει ώς τό τέλος.

Ή  Μάρω ήκουε μετ’ αφελούς θαυμασμού τόν Γιάννη, π ι- 
στεύουσα εις τήν μαγικήν δύναμιν τού δέρματος τής έχίδνης. 
Είχεν ακούσει παρά τών γραΐδίων τού χωρίου τόσα άλλα υπερ
φυσικά πράγματα,άτινα διηγούντο πάντοτε σταυροκοπούμεναι, 
ώστε ούδεμία τη έμενεν αμφιβολία περί τής σπουδαιότητος 
τών υπό τού Γιάννη λεγομένων. Καλά, τού είπε, άϊ ’ στό καλά 
καί ’σάν γυρίζης, όλα θά γίνουν όπως θέλη ύ θεός.

¥ ¥
Τό φθινόπωρον επανήλθε μετ’ αυτού δέ καί ό Γιάννης μέ 

τό ποίμνιον, τούς σκύλους καί τόν όνον του. Δέν εύρεν όμως 
πλέον τά πύρ, όπερέθέρμαινε τήν καρδίαν του είς τούς οφθαλ
μούς τής Μαρίας. Αί χωρικαί προτιμώσι δυστυχώς πάντοτε τόν 
έν ταϊς πόλεσι διαφθαοέντα συμπατριώτην των, διότι φέρει 
στ εν ά ,  ή πηλίκιον καί παλαιόν μανδύαν, εάν ύ^ηρέτησεν ώς 
στρατιώτης. Ό  άγνός ποιμήν μέ τήν θερμήν ώς τήν ψυχήν του 
φλοκάταν του, ό τίμιος καί δειλός νεανίας εκμηδενίζεται απέ
ναντι τού θρασέως έξαχρειωθέντος ψευδοπολιτισμένου. ’Ιδού 
διατί ή Μάρω ήρραβωνίσθη τόν Νικόλα τού Μπάρμπα Πέτρου, 
όπου είχεν επιτρέψει άπό τήν 'Αθήνα, φερων ιοραιαν στρατιω
τικήν στολήν μέ χρυσά κομβία καί παστρικό υποκάμισο.

Τά άσματα τού δυστυχούς ποιμενος ήσαν θρηνώδη παρα- 
πονα κατά τό έτος τούτο. Ά λ λ ’ είχε καλήν καρδίαν, ήτο γλυ
κύς καί ήμερος, δέν εμνησικάκει δέ ποσώς διά τήν έπιγενομέ- 
νην αυτώ αδικίαν.

Δέν ήδύνατο μόνον νά διηγήται πλέον ώραία παραμύθια 
κατά τάς χειμερινά? εσπερίδας, άλλ’ απεσύρετο ενωρίς τεινων 
άκάκ.ως τήν χεΐρα καί προς τόν πελώριον ακόμη Νικόλαν με 
τά κατσαρά μαλλιά ,'τόν διερχόμενον τακτικώςτάς εσπέρας του 
παρά τη μνηστή του. Μια τών ημερών, λόγου γενομένου περί 
τών γάμων τής Μαρίας, αϋτη είπε προς τόν ωχρόν καί κατα- 
βεβλημένον βοσκόν. Γιάννη, θά μείνης ώς τη μεγάλη Λαμπρή, 
γιά  νά είσαι καί στά στεφανώματα.

Τά πρόβατά μου θά μυρίσουν τό θυμάρι τής άνοιξις, καί 
αν πάρουν δρόμο, δέν μπορώ νά τ ’ άφήσω νά φύγουν μοναχά. 
Καί όμως τό Πάσχα ήτο είς τά πρόθυρα καί ο Γιάννης δέν 
είχεν αναχωρήσει. Πότε έν αρνί ήσθένει, πότε ο σκύλος έκού- 
τσενε, καί δ δυστυχής βοσκός ευρισκε τρόπον νά άναβάλλη 
τήν άναχώρησίν του μέχρι τής επισήμου ημέρας τού γάμου.

★ ★*
Τί κάνεις εκεί βρέ ; ήρώτα μέ ύφος άγριον δ μνηστήρ τής 

Μαρίας τόν δυστυχή βοσκόν, 8ν συνέλαβε τήν πρωίαν τού γά 
μου του εντός του δωματίου τής μνηστής του. Ο Γιάννης 
έμεινεν άναυδος, ¿3? κλέπτης συλληφθεις κατα την ώραν τής 
κλοπής. Ή  σιγούνα τής Μάρως ήν έξηπλωμενη επι τής κ λ ί
νης καί δ βοσκός έφαίνετο προασπίζων τό ένδυμα διά τού σώ
ματός του. Βρέ ! τ ί έκανες τή σιγούνα τής Μάρως ; Τί ή'θελες 
νά πάρης άπ’ εδώ.

Δέν έκλεψα, μά τό θεό καί ’ στή ζωή τής μανας μου, εί
πεν δ νέος έρυθριών μέχρι τού λευκού τών οφθαλμών. Μα δέν 
’μπορώ νά είπώ τ ί έκανα. *0 πρώην στρατιώτης με υφος κω
μικοτραγικόν προσέθηκε, καταφέρων εν ταυτω λάκτισμά επι 
τών νώτων τού άτυχούς νέου: "Αει, ό ια .Ιύσον ,  γ ιατί σοΰ
σπάω τό κεφάλι. Καί κομπορρημονών δια το άθλον του με-
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τέβη παρά τή έτοιμαζομένη διά τόν γάμον νύμφη, όπως τη 
ά ναγγιίλη  τά μ ίγα  γ .γ .νό ς. Ή  Μάρω διηυθύνθη πάραυτα 
πρός τό μονάκριβον κλινοδωμάτιον τού οίκου, όπου εύρε̂  το 
καινουργές ίματιοκιβώτιον άνοικτόν καί τήν νυμφικήν σιγούναν 
της έξηπλωμένην επί τής κλίνης. Έξήτασε τό ένδυμα καί 
ύπό χονδροειδή ραφήν άνεκάλυψε τεμάχιον χάρτου, ενώ περι- 
ετυλίσσετο σώμα τι απαλόν καί λείον. Ητο .ό έρμα .λ- 
όχ,άς, ήτοι ή εύτυχία. Ή  Μαρία ώχρίασε καί δάκρυ θερμόν 
άνέβλυσεν επί τών βλεφάρων της, Έδίπλωσε τήν σιγούναν 
καί μέ ταχύτητα αστραπής έξήλθε τού δωματίου καί διηυ
θύνθη πρός τόν σταύλον.

Τό δέυα τού βοσκού ήτο ήδη έτοιμον, δ όνος έσαγμένος καί 
τά πρόβατα έν γραμμή. Ή  Μάρω λευκή ό)? τά άρνία καί 
άγνή ώς αυτά έπέθηκεν αδελφικόν φίλημα έπί τών ερυθρών 
τού νέου χείλέων. Ό  πτωχός ήσθάνθη τό αίμά του συνωθού-
μενον είς τήν καρδίαν του. Τ ά  άρνία τ ώ  Ιφαίνοντο ήδη ερυ
θρά καί πάντα τά περί αυτόν άντικείμενα έσκίρτων, έπήδων, 
συμμεριζόμενα τήν χαράν του. "Εκλεισε τούς οφθαλμούς καί 
ώσεί ονειρευόμενος έψιθύρισε: Τί κρίμα ! ! το είδες Μαρω!^ Αχ.! 
πάει τό γούρι. Καί χωρίς νά άναμείνη άπάντησιν ελαβε την 
ράβδον του καί ή/.ολούθησε τό άνυπομονούν ποίμνιόν του. 
Τώλεγα ’γώ πώς ή χαρά έπρεπε νά γείνη πρωτοχρονιά. Το 
πετσί τής οχιάς τήν πρωτοχρονιά μόνο φέρνει ογούρι.  ̂ Και 
ταύτα λέγων δ άφελής χωρικός έλαβεν, άφου εποιησε τρις το 
σημεΐον τού σταυρού, τήν πρός τόν "Ολυμπον αγουσαν.

Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Ο Σ
Τήν παρελθούσαν Δευτέραν συνεκλήθησαν Οπό τού σεβα

στού πρεσβύτου κ. Δ. Καλλιφρονά, προσωρινού Προέδρου τού 
σωματείου τούτου, τά μέλη τού ’Υμεναίου πρός εκλογήν προσ
ωρινής έπιτροπής, μελλούσης νά έργασθή είς σύνταξιν τού
καταστατικού αυτού.

Ό  κ. Διομήδης Κυριάκός άνέπτυξεν εν όλίγοις τόν σκο
πόν τής ίδρύσεως τού ευεργετικού τούτου σωματείου ύπό φι
λανθρωπικήν, ηθικήν καί εθνικήν έποψιν. Δέν έχαρακτήρισεν 
όμως ορθώς τόν προορισμόν τού ’ Υμεναίου, όν εξέλαβεν ως 
σωματείον ίδρυόμενον χάριν τών άπορων θυγατέρων μόνον τού 
λαού.Αί θυγατέρες τού λαού, αί εργατικαί έκείναι κόραι,αιτινες 
άπό τής παιδικής αυτών ηλικίας κερδίζουσι διά τής εργασίας 
τόν άρτον των, νυμφεύονται πολύ ευκολώτερον η αί θυγατέρες 
τ ώ ν  πολιτικών καί στρατιωτικών υπαλλήλων.Δέν ιδρύεται λοι
πόν δ ‘Υμέναιος δΓ έκείνας μόνον, άλλά διά πάσαν κόρην οΐας 
δήποτε κοινωνικής τάξεως. Οί γονείς άποροί τε καί εύποροι, 
έχουσι συμφέρον νά έξασφαλίσωσι τήν προίκα, ή μάλλον τό 
μέλλον τών θυγατέρων αυτών διά μηνιαίων καταθέσεων έν 
τώ Ύ μεναΙω - ΠαΑίμθουΑος γ ά ς  ή τ ύ χ η  χα ΐ τό μύΑΑον 

άόη .Ιον* .
Πόσαι κόραι δέν έγεννήθησαν καί άνετράφησαν έν χλυόή 

καί πολυτελεία μυθώδει, κατά τήν ώραν δέ τής άποκαταστά- 
σεώς των εύρέθησαν αίφνης έστερημένα·. καί τών άπόλύτως 

άναγκαίων !
Ποία δέ ή θέσις αυτών ώς καί τών έν γένει καλώς άνα- 

τρεφομένων θυγατέρων τών δημοσίων υπαλλήλων, όταν αίφνης 
δ θάνατος τού πατρός, ή άσθένεια, ή παύσις, ή τοσαι αλλαι

τυχαΐαι δυστυχίαι καταστήσωσιν άδύνατον, ού μόνον τήν άπο- 
κατάστασιν αυτών, άλλα και αυτήν ετι την αξιοπρεπή συν- 
τήρησίν των ! Διότι μεθ’ όλας τάς προόδους, άς άπηριθμισεν 
δ κ. Κυριάκός έν τή σταδιοδρομία τού γυναικείου φύλου, μεθ’ 
όλας τάς παρομοιώσεις, άς έποιήσατο μεταξύ ημών και τών 
’Ιταλίδων καί ’Ισπανίδων γυναικών κατά τήν έκπαίδευσιν και 
μόρφωσιν, μεθ’ όλους τούς οίκοκυρικούς θησαυρούς οδς άπεκά- 
λυψεν ήμΐν έν τώ γυναικείο» δρίζοντι, δέν κατώρθωσε δυστυ
χώς νά μάς καταστήση μετόχους τού υπέρ ημών ενθουσιασμού 
του. Ό  κ. Διομήδης Κυριάκός καίτοι θεολόγος, καίτοι καθ
ηγητής εΐναι όμως προ παντος άλλου ιππότης, φιλοφρων και 
επιεικής περισσότερον παρ’ όσον ή (ίΓ^αψή)) λεγει. Οταν μά
λιστα πρόκειται περί Κυριών, είναι ιππότης είς βαθμόν, ώστε 
νά λησμονή ότι, ΐνα συγκρινη τις έθνος πρός έθνος, έστω 
καί περί Κυριών προκειμένου, οφείλει ποά παντός άλλου νά 
έχη ύπ ’ όψει τούς όρους τής συγκρίσεως. Λέγων έπι παρκδείγ- 
ματι δ κ. Κυριάκός ότι αί Έλληνίδες κατά τήν έκπαίδευσιν καί 
μόρφωσιν εύρίσκονται έπί τής αυτής μετά τών ’ Ιταλίδων καί 
’Ισπανίδων μοίρας, ή έλησμόνει εντελώς τού όρους τής συγκρί
σεως ή έφαίνετο άγνοών ότι άπό δεκάδων ήδη ετών ή μέση έκ- 
παίδευσις τών ’ Ιταλίδων γυναικών λε.τουργεΐ άπροσκοπτως, ότι 
δέ είς πάσαν πόλιν άριθμοΰσαν υπέρ τάς είκοσι χ ιλ . κατοίκων υ
πάρχει καί δημόσιονγυμνάσιον τέλειον θηλέων.Έφαίνετο άγνοών 
ότι πληθύς πρακτικών, άγροτικών,βιομηχανικών καί καλλιτεχνι
κών σχολών έξασφαλίζει έντιμον βίον είς χιλιάδας όλας ’Ιταλ ί
δων γυναικών χωρικών τε καί άστών. Έφαίνετο άγνοών ότι οί 
μεγάλοι πολιτικοί καί επιστήμονες τής’Ιταλίας ανδρες κατά τήν 
τελευταίαν ταύτην δεκαετίαν μετά τόσου ζήλου έπεδόθησαν εις 
πάν, όπερ άφορά είς τήν έν γένει πρόοδον τού γυναικείου φύλου, 
ώστε άπό οκτώ ήδη έτών ’Ιταλικά Πανεπιστήμεια άνέωξαν τάς 
θύρας των πρός τάς γυναίκας, άπό πενταετίας δέ όλης διατε- 
λεΐ τακτική καθηγητής τής παθολογίας τού Πανεπιστημίου της 
Πίζης ή διάσημος παθολόγος ιατρός κ. Κατάνη. Τά αυτά καί 
έν ’Ισπανία καί έν αυτή έτι τή Πορτογαλία. Αί συγκρίσεις 
λοιπόν ημών πρός έκείνας είναι άτυχεΐς, αι δέ πρόοδοι ημών 
πνεύματικαί τε καί οίκοκυρικαί είναι κατά τό μάλλον ίόανικαί, 
είναι φιλοφρονήσεις άς εύγενής τις κύριος απηυθυνε πρός τάς 
κυρίας καί ούδέν πλέον.

Ακριβώς δέ τά κενά τά άνοιγόμενα έκ τής ατελούς πνευ
ματικής καί πρακτικής μορφώσεω: ημών προτιθεται νάάναπλη- 
ρώση έπί τού παρόντος τουλάχιστον ο Υμέναιος. Αι γυναίκες 
ιδία τής μέσης παρ’ ήμΐν τάξεως δέν’ μορφόνονται είς βαθμόν, 
ώστε νά δύνανται νά έξασφαλίζωσιν έντίμως καί άνέτως τόν 
βίον αυτών, ή νά προσέρχονται διά τής έργασίας των άρωγοί 
είς τόν γλίσχρως μισθοδοτούμενον σύζυγον. Διά τούτο αι προί
κες είναι άπαραίτητοι πρός σχηματισμόν γάμου καί ή ίδρυσις 
τού Υμεναίου ευεργετική ιδ ια ίτατα  όιά τήνί τάξιν ταυτην.

Ή  εύδοκίμησις άλλως τε αυτού θεωρείται ήδη έξησφαλισμέ- 
νη, άφοΰ πρός σύνταξιν τού καταστατικού εζελεγη επι .ρο ¡ .γ, υπο 
τών γνωστοτέρων οικονομολόγων, παρεχουσαζάρκετα εχεγγυα 
ικανοποιητικής καί τελεσφόρου έπιτυχίας. Ιόίέλτ» τής έπιτροπής 
ταύτης είναι οί κ. κ. Ανάργυρος Σιμόπουλος, βουλευτής, Α. 
Άθανασιάδης πρώην υπουργός τών Οικονομικών, Δ. Μ. Καλ- 
λιφοονάς βουλευτής καί πρόεδρος τού δημοτικού συμβουλίου, 
Χαοίδημος Άποστολίδης διευθυντής τής βιομηχανικής Τρα-
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πέζης τής 'Ελλάδος, Ρ . Ρώριας πρώην υπουργός, Δ. Σγούτας 
διευθυντής τής Πιστωτικής Τραπέζης, Λ. Μπέλλος ιατρός ο 
και σχων την πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως του Ύρεεναίου, Ν. 
Μακοής, Μ. Κατσίριπαλης, Θ. Πλατύκας καί Φ. ΓΙάλλης.

Πλήν των ανωτέρω κυρίων ρ,έλη τακτικά του Ύρεεναίου 
ενεγράφησαν ήδη πάντες οί τά πρώτα φέροντες έν τή κοινω
νία ήριών, καί αί κυρίαι δέ δεν έφάνησαν κατ’ έλάχιστον υστε- 
ρησασαι των άνδρών. ’Εν τοίς παρ’ ήρ/.ΐν καταλόγοις έ/εγρά- 
φησαν μέχρι σήμερον ώς τακτικά αυτού μέλη αί κ. κ. Αίκατ. 
Δ. Καλλίφρονά, Παναγιωτίτσα Σαχίνη, Ζωή Μανέτα, Μαρία 
Καραπάνου, Θεανώ Δεληγεώργη, Σοφία Σχλίεμαν, ’Άννα Ά ν . 
Κούππα,ην Πελ. Δροσίνη, Καλλιρ. Παρρέν,Ελένη Α. Βλάχου, 
Σταυρούλα Πιερρακου, ’Ασπασία Π. Κυπαρίσση, Ξανθή Η. 
Μαυρομιχάλη, Ευφροσύνη Η. Γούση, Δώρα Ν. Μικάρου, Μα
ρία Π. Μαμούρη, Μαρία Βελλή, Π ιππίνα Δ. Βαλλώση, Μα
ρία Φουντουκλή, Ειρηνη Μεσολωρά κ. ά. ών τά ονόματα 
δημοσιευθήσονται προσεχώς.

Αί πλειστάι των άνω Κυριών εκωλύθησαν δυστυχώς νά 
παραστώσι κατά τήν συνεδρίασιν τής παρελθούσης Δευτέρας, 
ώς τυγχάνουσαι έν ταύτώ μέλη τής αγοράς τού άγίου Νικο
λάου, ής έναρξις έγένετο κατά τήν αυτήν ημέραν καί ώραν.

ΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ
Το μικρόν τούτο τεμάχιον τού χάρτου μεγάλης κατά τάς ημέρας 

τα ύτα ; τυγχάνει κυκλοφορίας, μεθ’ δλην δέ τήν σμικρότητα κ α ίά σ η - 
μότητά του μέγα μέρος λαμβάνει Ιν τή  Ιστορία των κοινωνικών ανέ
σεων.

Τό άφωνον έπισκεπτήριον είναι έν ταότω τό πολυγλωττότερον άν-
ί ρ η ι ε \ ι η \ *  τ ·υ·.γ  -  Λ  ̂     . ι  .

' , . προσφέρω ευ^ας___
νέου έτους και στεναγμούς καί δάκρυα συλλυπητήρια. Συμμερίζεται 
την χαράν σας διά τούς γάμους τής θυγατρός σας ή διά τόν' θάνατον 
τής πενθερας σας. Σας άπαλλάττει τού κόπου των Ιπισκέψεων καί τής 
ένοχλήσεως τού νά δέχησθε τοιαύτας. Λέγει προς τόν μέν δτι έσεσθ- 
ευτυχής δεχόμενοι αυτόν, καί εις τόν δέ δτι έτοιμάζετε 'τό διά λ)σμόν
του περίστροφου σας. Συνοδεύει τό δυ'ιρον, έν ώ θέτετε δλην τήν ψυ
χήν σας ώς καί έκεϊνο, δι’ δ έκενώσατε τό βαλάντ.όν σας. Έ ν μια 
λέξει τό έπισκεπτήριον είναι ο χρησιμώτερος καί ευφυέστερος διερμη 
νέας των εξεων καί άξιώσεων τού αίώνος ήμών.

Καί δμως ό αιών ήμών δέν δύναται νά έναβρύνηται ώς επινοητής 
τού ευεργετικού τούτου μικροσκοπικοΰ αντικειμένου, άφοΰ πρό 1000 
άκριβώς έτών ήτο γνωστόν παρά τοίς Κινέζοις. Μέ μόνην τήν διαφο
ράν δτι τά παρά τοίς Κινέζοις έπισκεπτήρια ήσαν παμμέγιστα. ηυξα- 
νον δέ έφ’ όσον προήγετό τις  εις τίτλους ή αξιώματα. Έπισκεπτήρ- -

-  Γι’Μ Γ  Α  ς ί υ ν , Γ  · γ \ % / ί\ ιη > τ η  > .1  λ  . .  λ __ 1 V  . .

.α , .ν. υ - υ .  'ψ υ . ιρ ε υ  * * ν ει·. η α ςιω μ ατα . έπ ισ κεπ τή ρ ιο ν
ευγενούς τή ς έποχής έκείνης ήδύνατο νά περ ιβάλλη  άπό των άνω  πρός 
τά  κ 4τω  α ία ν  όλτν ητΆ\-τ\4 τηΓί Ό .̂(ΐι«η·ι'ηι> Μ/Ί.-  δ

το ονομάσου Ιπ ισκέπτου. Έ  άρχική δε χρησις των Ιπ ισκεπτηρίω ν  
ήν παρ ήμ ιν ολως συμβολική. Ησαν άκριβώς τά  ηδη μετά  ^ρωμο- 
γραφιων έπ ισκεπτήρια , α τ ινα  τινες ανταλάσσουσ ι κ ατά  το νέον έτος* 
Οτ=. μεν το ονομα του έπ ισκεπτου έφερετο έπι τών λευκών πτερύγων  

μικρού έρωτος, άλλοτε  έπ ι τή ς χ α ίτη ς  τού έν Νεμεα λεοντος δτε και
έσημα 
σημ

λεοντος ότε καί
μαινεν προσκλησιν εις μονομαχίαν, άλλοτε παρά δύο κυπαρίσσους 
L S ÎO V  λύπης έπι θανάτω τ ινό ς.κα ι άλλοτε έπι τών όδόντων "ΑριΑραβος,

χαρτ. . Λ , , Έχρωμά
τών ώραιοτέρων και ποικιλότερων χρωμάτων, έστίλβωσαν τον χάρτην 
του και μετέβαλλον βαθμηδόν εις είδος λεπτής πορσελάνης, ής και το 
ονομα ελαβε.

Κατά τά τελευτα ία  'ταύτα ετη τδ έπισκεπτήριον ήπλοποιήθη. Μι
κρόν τετράγωνον χάρτου φερον τδ ονομα και έπώνυμον διά χαρακτή
ρων άπλουστάτων είναι τδ έπισκεπτήριον παντδς ανθρώπου έννοούντος

τόν κοσμον. Συνεχέστατα Ιν τούτοις άπαντώσιν έπισκεπτήρια. έφ* ών 
εν σειρά δλη γραμμών άναπτύσσσνται τά άξιώματα, τδ Ιπάγγελμα, 
η διευθυνσις, ή γέννησις και καταγωγή, — ώς έπι τδ πολύ άσημος — 
τού φεροντος ή τής φερούσης αύτδ. Τά έπισκεπτήρια ταύτα μεταξύ 
γνωστών ιδια κα· έν κοινωνίαις μικραίς ώς ή ήμετέρα άποβαίνουσιν δ- 
λως γελοία, προδιδοντα άνθρωπον μικροφιλότιμον, οίηματίαν καί άνά- 
ς ον σεβασμού. Δυστυχής ΙκεΓνος ή έκείνη, ών ή ευγένεια, ή ή έπιστη- 
μονική δεινοτης ζητεί νά καταστή γνωστή διά τών Ιπισκεπτηρίων.
Επεκράτησεν έπιση; ή συνήθεια τών γαλλιστί Ικτυπουμένων έπισκε- 

πτηρίων, ώσει η ελληνική γλώσσα ήτο βάρβαρος. Σήμερον έπισκεπτή
ρια άποστελλονται πρδς πασαν γνωστήν ή γνωστόν. Πρδς συγγενείς; 
όμως και^ στενούς φίλους αι έπισκέψεις είναι απαραίτητοι. Λεπτομέ- 
Ρε·αι περί των Ιπισκεπτηρίων έγράφησαν ήδη έν τώ ήμερολογίω τού ά. 
έτους τής « Εφγμερίδος τών Κυριών».

'ν 'λένη  Γεωργιάδο\>.

ΠΟ Ι Κ Ι Λ Α
31 αγοτοΰ Άγίου Λίεκολάου. — Μετά πολ- 

"‘ή; επιτυχίας διεζήχθη ή ύπό εύγενών τή ; πόλεως ήρ;.ών 
Κυριών διοργανωθεΐσα άγορά τού άγίου Νικολάου. Ή  Αυ
τής Μεγαλειοτης ή Βασίλισσα μετά τών πριγκιπησσών ’Αλε
ξάνδρας και Μαρίας καί τού βασιλόπαιδος Νικολάου έποιή- 
σαντο υπό αισιωτατους οιωνούς τήν έναρξιν τής αγοράς τήν · 
παριλθοΰσαν Δευτεραν ώραν 12. Άφού δέ επί ώραν δλην διέ— 
μειναν εκεί περίεργα ζόχ.εναι τά τής καλλαισθητικωτάτης δια- 
κοσρεησεως καί συγχαίρουσαι τάς υπό τήν προεδρείαν τής κ.. 
II. Σαχίνη μετά θρησκευτικού ζήλου έργασθείσας κυρίας, ή 
Α. Μεγαλειοτης μετά τών τέκνων της άπεσύρθη, προσενεγ- 
κούσα χιλίας οραχμ. υπέρ τής τού ναού ίδρύσεως.

Η πώλησις τών διαφόρων άντικειμένων άνετέθη εις τάς 
ωραιοτέρας καί χαριεστέρας δεσποινίδας τής πρωτευούσης, αί- 
τινες και ·κατα τήν περίστασιν ταύτην έφΐλοτιμ.ήθησαν νά άπο- 
δείζωσι, τ ι όυνανται α; γυναίκες καί πώς εργάζονται ευθύς 
άμα άναλαβωσι νά εργασθώσιν υπέρ σκοπού ή σωματείου 
τίνος. Η αγορά εληζεν έν άπλέτιρ ζωηρότητι τήν παρελθού- 
σαν Τετάρτην τά έζ αυτής δέ εισπραχθέντα κέρδη άνήλθον- 
εις 20 χ ιλ . δραχ. Συγχαρητήρια οφείλονται τή επιτροπή, 
τών Κυρίων καί τώ επιτρέπω τού Ναού κ. Μεσολαρά, τώ 
μ.ετά τοσου ζηλοο υπέρ τού ιερού τούτου σκοπού έργασθέντος..
Καθ. γήτρια τών μαθηματικών βραβευόμενη.— 

Η Ακαδημία τών Έπιστημ,ών άπένειμ.ε κατά τά έτος τού
το τά μεγα βοχβεϊον τών μ.αθημχτικών επιστημών εις μίαν 
γυναίκα, τήν κυρίαν Κθ\ν3ΐί\ν8ΐ£ΐ, καθηγητήν τού Πανεπιστη- 
μείου τής Στοκχόλμης. Είναι αληθής θρίαμβος ή άπονεμηθεΐ- 
σα αΰτη πρός κυρίαν τιμ.ή, διότι επικρατεί γενικώς ή ιδέα δτι. 
αι γυναίκες είναι ανεπίδεκτοι σχεδόν μαθηματικής μ.ορφώσεως.

Και αλτθες μέν είναι δτι ολίγαι μ-έχρι σήμερον γυναίκες- 
διε/.ριθησαν εν τα ΐς μ.αθηματικαΐς έπιστήμαις, άλλα καί ¿.λή
θες επίσης είναι δτι έλάχισται αί διακοιθεϊσαι μαθηματικαί 
γυναίκες ενεθαρρύνθησαν έν τώ πρακτικω αυτών βίω. Αί Σου
ηδοί γυναίκες προήχθησαν κατά τά τελευταία ταύτα έτη με- 
γάλως εις τάς μαθηματικής έπιστήμας, διότι έθνος τε καί 
κυοερνησις ενεθαρρυνεν αΰτάς. Πλήν τών κυριών καθηγητριών 
εν τε τοίς γυμ.νασίοις καί Πανεπιστημείοις. εις πλείστας γυ
ναίκας ανεθηκαν τήν διεύθυνσιν δημοσίων γραφείων καί λογι
στηρίων. Η Εθνική Βασιλική Τράπεζα τής Στοκχόλμ.ης έ
χει άναθεσει τήν διεύθυνσιν τού ταμε{0υ αυτής εις γυναίκα.
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ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΙΙΕΡΙ0Λ1Κ4
Ά σπασ « . — Έ ξ ιίίθ η  τό Δον καί Εον φυλλάώον τοΰ Ιν Λειψία 

Ι/.διοομίνου ώραιοτάτου Ε λληνικού μυθιστορήματος ή «ΑΣΠΑΣΙΑ» 
κατά μετάφρασιν !/. τού Γερμανικού παρά τού εν Ό ίησαώ πρφην 
όιευθυντοΰ τής Εμπορικής Σχολής κ. Λυσάνόρου X. Κώνστα. "Οσω 
-τις προχωρεί εις τήν άνάγνωσιν τού θαυμάσιου τουτου έργου αισθά
νεται έαυτόν μεταρσιοόμενον εις σφαίρας ύψηλάς, εις κόσμον καλλι
τεχνικόν, ιδεώδη, θειον. Μόνον ύπόθεσις Ε λληνική  τυχοϋσα συγγρα- 
φέως οίος ό Χαμερλίγκιος καί μεταφραστού οιος ό κ. Λ. X. Κώνστας 
ήδύνατο να άφιχθή εις τοιοΰτον τελειότητος σημεΐον, ώστε να κατα- 
λάο-çj τήν πρώτην θεσιν μεταξύ πάντων τών μυθιστορημάτων τού αί 
ώνος ήμών. Συνδρομηταί έγγράφονται παρά τώ φιλοπροόδω έκδότ-η 
^ιύτού κ. Κ. Βίλμπεργ.

’ Ιφιγένεια, έν Α ύλίό ι. — Παρά τού κ. Ίωάννου Γ. Γιαννούκου 
Σπετσιώτου εξεδόθη έμμετρος τραγφδία «Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ Α Τ Λ Ι -  
ΔΙ · κατά παράφρασ.ν τής τραγωδίας τού Εόρυπίδου. 'Η παράφρα- 
σις είναι -π ιτυχεστάτη , γλώσσα δέ εκλεκτή καί ^έουσα μεταφέρει τόν 
αναγνώστην εις τήν κλασσικήν έκείνην 'ποχήν, καθ’ ήν τοιαΰτα άρι- 
στουργήματα άνεβιβάζοντο Ιπί τής Ιλληνικής σκηνής. Τό ώραίον τού- 
-το τομίδιο, τιμάτα ι 1 δρ.

Έ κθ εσ ις  Ά μ α λ ιε ίο υ  ’«»ρφανοτροφείου. — Ύ π ό  τού κ. Γεωρ
γίου Τυπάλδου Κοζάκη έφορου τού Ά μ α λ ιε ίιυ  Ορφανοτροφείου, 
Ιξεδόθη ή λογοδοσία περί τών πεπραγμένων τού έτους άπό Ιης Νο
εμβρίου 87— 31ης ’Οκτωβρίου 88. Έ ν τώ προσεχεί φύλλω θέλομεν Ιν 
Ικτάσει Ικθέσε-. τά κατά τό φιλανθρωπικόν τούτο κατάστημα.

La REVUE FRANÇA'SE. Ά πό  τής παρελθούσης εβδομάδος ήρξα- 
■το Ικδιδομένη ύπό τόν τίτλον « R e v u «  F ra n ç a i s e »  εβδομαδιαία γαλλική 
επιθεώρησις περιέχουσα Ικλεκτά μυθιστορήματα, διηγήματα, ποιήσεις 
κτλ. Δ ιευθυντής καί ιδιοκτήτης τής « Γαλλικής Έ πιθεωρήσεως» είναι 
ό κ. Louis P o m m e re t le .  "Εκαστον φυλλάδιον τιμάτα ι λεπ. 30. Εύχό- 
μεθα τή  νέα συναδέλφιρ πάσαν πρόοδον.

*11 Πρόοίοσ.— ’Α γγέλλεται ή Ιν Βιέννη έκδοσις εικονογραφημένου 
πεειοδικού ύπό τόν τίτλον « Π ρ ό ο δ ο ς ». "Ο,τι ιδίως θά Ιξάρν) τήν 
σπουδαιότητα τού περιοδικού τούτου είναι πλήν άλλων καί ή Ιπιπροσ- 
θήκη καλλιτεχνικών πολυχρόων εικόνων, φιγουρινίων τοΰ τελευταίου 
συρμού διά Κυρίας, υποδειγμάτων δι’ Ιργόχειρα, μουσικών τεμαχίων 
κ .τ.λ Συνδρομηταί Ιγγράφονται ενταύθα παρά τω  κ. Χάγερ. Συνδρομή 
Ιτησία φρ. χρ. 30.

'II ΓΛτα. Ύ πό  τού κ. Σπυρίδωνος Μηλιαράκη Ιξεδόθηχαριέστατον 
διά παιδία ίδίφ άνάγνωσρ,α «Ή  Γάτα». Έ ν αΰτω μετ’ ίδιαζούσης χ ά - 
μίτος απεικονίζονται αί διάφοροι άρεταί τής γάτας, δΓ Ιπιτυχεστάτω/ 
-δέ εικόνων αί διάφοροι στάσεις αυτής. Τό βιβλιάριον τούτο πω λεπα ι 
ά ντ ί δραχμής είς τό βιβλιοπωλεϊον τής «Ε σ τία ς» .
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" Ο π ο υ  ό  Π έ τ ρ ο ς  Δ α ρ τ ο υ ά  π ισ τ ε ύ ε ι  
ε ι ς  τή ν  Ο είαν Π ρ ό ν ο ια ν .  ¡

Ή  σύλληψις τοΰ Ά ββά Βερνιέ είχε καί άλλού τόν αντί
κτυπον τη ;. Ό  Πέτρο; Δαρτουά εΗευθυνομ.ενος κατά τήν α υ
τήν περίπου ώραν πρός τό ^ωρεάτιον τού ίερέως, 'ίνα παραλάβτι 
τήν κατηρα.υ.ένην έκείνην παρακαταθήκην, εί^εν αυτόν έξερ- 
γόριενον τή συνοδεία δύο κλητήρων ρ.έ τάς χεΐρας ίε^ερ.ένας, 
και είσαγόαενον παρ’ αυτών πρός τήν παρά τήν θύραν άρ.α- 
ζαν. Πλήθος περιέργων είχεν ήδη συναθροισθή εκεί, ό δέ Πέ
τρος κατανοήσας, δτι επικίνδυνόν τι διά τήν ήσυχίαν καί 
προσωπικήν του άσφάλ,ειαν συνέβαινε, άπεκρύφθη εντός στε
νής παρά τήν οικίαν διόδου.

Μετά τήν άπομιάκρυνσιν τιΰν δικαστικών οργάνων ό Πέτρος 
έπλησίασε πρός τόν παρά τήν θύραν τοΰ Άββά συναθροισθέντα 

-οχλον, δστις έσχολίαζεν ήδη τά κατά τόν ίερέα, άπεικονίζων 
αυτόν διά τών μιελανοτέρων καί άπεχθεστέρων χρωμάτων. 
Μητροκτόνος, αχρείος, κακούργος, έλεγε γραία τις. πρός ήν ό 
άτυχής Όνέζιμιος έχορήγει άπό ετών ήδη ¡κηνιαίαν τακτικήν

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κον Δ. Κ. ’Άργος. Ά πεστάλησαν απαντα. Ζητούμενη άπόδειξις 

άποστέλλεται. — Καν Ε. Μ. Μ α σ σ α λ ί α ν .  Δέν ήδυνήθημεν νά 
τί,ν ίδωμεν, διότι οΰδένα βλέπομεν ώς Ικ τών πολλών άσχολιών μας. 
Ά φού αί αύτόσε νέαι συνδρομήτριαι Ιπιθυμούσ·. \ά έχωσι καί τό τού 
παρελθόντος έτους ήμερολόγιον άποστέλλομεν ευχαρίστως καί 8 τοιαΰ- 
τα. ’Γό β ' .  είναι συνέχεια τού ά. Τ ιμαται άντ ί ενός μόνον y  ρ. φρ. Τό 
υπόλοιπον είς τήν διάθεσίν σαςΊξ δλω» τών άλλων τό τοΰ κ. Κ. Σκόκου 
είναι ώραιότερον καί εύθυνότερον. -τ— Καν ί. Κ. Ρώμην. Πάντοτε κα
λή καί Ιιετάζουσα τά πράγματα διά τών οφθαλμών τής καρδιάς. Τό 
ώραιότατο» αληθώς σύγγραμμα Ιλήφθη ώς καί ίπποτικω τάτη  Ιπιστολή 
τού κόμητος Dovare. Η σύχασα, διότι οσον εύκολος καν όποτεθή 
ή ’Ιταλική είναι Ιπί τέλους ξένη γλώσσα δι’ Έ λληνίδα. Μόλις εΐίρω
στιγμάς τινας Ιλευθέρας, γράφω ΰμίν τε καί τω κ  διεξοδικώς.—
Κον Γ Κ. Αί. Α ύ λ  ώ ν α. Ά ντίτ ιμον ήμερολογίων έλήφθη, ούχί 
όμως καί Ιτησία συνδρομή λήγοντος έτους. Εύαρεστήθητε άποσ .εϊλαι 
Ιγκαίρως.— Καν Κ. Στ. Μ α γ χ έ σ τ ρ ι α ν .  Ε ίναι άρα ανάγκη νά 
έρωτώμαι διατί δέν γράφω, άφού Ιπέκειτο ή έκδοσις τοΰ ημερολογίου καί 
άφού ουτε στιγμή Ιλευθέρα μοί μενειάπό τήν πολλήν Ιργασίαν.Τά ‘Η
μερολόγια άποστέλλονται,κατά τάς έορτάς δέ Ιπιστολή μακροσκελής καί 
διεξοδική. — Κον Γ. Μ Τ. ’Η ρ ά κ λ ε ι ο ν .  ‘Ημερολόγια άπεστάλη- 
σαν διά τού ύποδειχθέντος μέσου. — Καν Αί. Α. Κ έ ρ κ υ ρ α  ν. Εό· 
χαρίστως δημοσιεύσομεν είδοποίησιν περί τής άδελφής ϋμών καί μερι- 
μνήσωμεν υπέρ αύτής. — Καν Κ. Κ. Π α ρ ι σ ί ο υ ς .  Μή νομίσητε δτι 
σάς Ιλησμονήσαμεν ‘Η επιστολή σας μάς ηύχαρίστησε. Θά σάς γρά- 
ψωμεν διεξοδικωτάτην Ιπιστολήν. ‘Η ιδέα σας άρίστη, θέλει δέ Ιλπ ί- 
ζομεν ευδοκιμήσει. — Καν Α. Π. Λ ε μ η σ σ ό ν .  Χθές άπεστάλησαν 
ζητηθέντα άπλά τε καί βαρομετρικά. Μυριάκις εύχαριστούμεν. — 
Κον Γ. Μ. Λ ε υ κ ω σ ί α ν  Χθές άπεστάλησαν επίσης ζη τηθέντα .— 
Κον Λ. Ζ. Π. Λ ά ρ ν α κ α .  Ά ντίτ ιμ ον ήμερολογίων έ λ ή φ θ η '  ά π ο -  
σ τ έ λ λ ο ν  τ α  ι άπαντα βαρομετρικά. — Ειδοποιούνται αί τού Ισωτε- 
ρικού κ. κ. συνδρομήτριαι τοΰ ημερολογίου « τής Έφημερίδος τών Κυ
ριών» αί προπληρώσασαι αύτό, δτι άπεστάλησαν ήδη αύταϊς τά ζη
τηθέντα ημερολόγια βαρομετρικά τε καί άπλα. Αί μή πρρπληρώσασαι, 
δέ παρακαλούνται νά άποστείλωσι τό άντίτιμον πρός έγκαιρον τών 
ήμερολογίων άποστολήν, διότι ή διαχείρησις άδυνατεϊ νά άνοίγη μερί
δας διά πιστώσεις Ικ μιάς ή δύο δραχμ. — Κον I. Σ. Β ε ρ δ ι ά ν -  
σ κ α ν. Ή  τελευταία σας μόνον Ιλήφθη, χωρίς νά άπαντα είς τήν ί- 
δικήν μου. ‘Ημερολόγια άπεστάλησαν. A une frangaise. Αυπούμεθα 
μή δυνηθεϊσαι νά σάς υπηρετήσωμεν. — Κον Μ. Γ. Β ρ α ΐ λ α ν .  Ά 
πεστάλησαν. — Κον Κ. Π. Π. Γ α λ α ξ ε ί δ ι ο ν. Ά πεστάλησαν. — 
Καν Δ. Μ. Α θ ή ν α ς .  "Ινα πεισθήτε δτι λειτουργεί καλώς πλησιά-

συνδριψ-ήν. ’Ιησουίτης, υποκριτής, έλεγε γέρων τις, ό'στις έ'φε- 
ρεν έτι τά ενδύματα, ά'τινα ο χθές έτι λατρευτός ίερεύς τώ 
είχε δωρήσει. Τέλος πάντες ή εύεργετηθέντες παρά τού άτυ
χούς εκείνου νέου ευρισκον ριετ’ εύχαριστήσεως τούς ροάλλον 
ποταποτέρους τίτλους, ους άπένεαον αύτώ.

Είναι ά'λλως γνωστόν ό'τι ούδέν εύχαριστότερον διά τόν 
φύσει εγωιστήν καί ποταπόν άνθρωπον, ό'σον ή δυστυχία τού 
καλλιτέρου του φίλου. Οί χαχ.ερπεις άνθρωποι, αί ποταπαί 
καρδίαι, οί περιωρισριένης διανοίας πάσχουσι πάντοτε άσυνει- 
δήτως ή έν συνειδήσει, άναγκαζόαενοι νά άγαπώσιν, έκτιικώσιν 
ή θαυν-άζωσιν τόν άνιότερόν των κατά τε τό πνεύαα κ.αί τήν 
ψυχήν.Ή  ριαταιότης, ό έγωϊσρεός, η φιλαυτία τουν προσβάλλε
τα ι, ταπεινούται, εξευτελίζεται.

Τήν υ.αταιότητά to jv, τήν άδυναρείαν των ταύτην ονορ/.ά- 
ζουσι κα τ ’ εύφηριισρεόν κριτικόν πνεύρεα.

Ούδέν ό'θεν τό παράδοξον, εάν ρ/.εταξύ όλων εκείνων τών 
παρά τοΰ ίερέως εύεργετηθέντων, ούδερεία φωνή ήγέρθη ίνα 
συνηγορήστ) υπέρ αυτού.Ό Πέτρος Δαρτουά ήκουεν ωχρός ήδη 
καί αγωνιών άπάσας τάς κατά τού ίερέως έξυφαινοριένας αδί
κους κρίσεις, έφριττε δέ άναλογιζόριενος, ό'τι επί τέλους b ίε
ρεύς ήθελεν άναγκασθή νά τόν παραδώσγι ε̂ ς τάς χεΐρας τής δι
καιοσύνης. *

Αίφνης ιδέα τις τροριερωτέρα έτι έκαρεε τόν Π έτρον νά ώ- 
χριάσνι πλειότερον. Τό ραεταξύ αυτού καί τού Άρρεάνδου έγγρα
φον εύρίσκετο άναντιρρήτως είς χεΐρας τής δικαιοσύνης. ’Ακα
τανίκητος έπιθυιεία κατέλ,αβεν αυτόν νά τρέξγ, νά δραπετεύσν), 
νά ούγγ) ρ/.ακράν τής κατηρχριένης έκείνης πόλεως, ά'λλά καί
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σατέ το ε ΐί  το πΰρ ή θέσατέ το εις τον ήλιον. ’Εάν γίνορ κυανοΰν ση- 
μείον οτι λειτουργεί άριστα, άλλ’ δτι ή οικία σας είναι δγρά. — Καν 
Ε Κ. Κ α β ά  λ λ αν. Ά πεστάλησαν βαρομετρικά. —  Κον Α. Μ. Μ. 
Ζ α γ ο ρ ά ν .  Χρήματα Ιλήφθησαν. Συνδρομήτριαι Ινεγράφησαν. Ή  
μερολόγια άπεστάλησαν ήδη. ’Έχομεν δπ’ δψει γραφόμενά σας. — 
Κον Π. Γ . Β. *Ρ έ θ ύ μ ν ο ν .  Την Ιπιστολήν σας έλαβον μόνον 
χθες. Ινώ ό κ.. Κ. Π. άνεχώρησεν άπδ τη ; παρελθούσης εβδομάδος. 
Άποστέλλομεν ταχυδρομικώς.— Καν Π. Ά νατσίτου. Γ α λ α ξ ε ί δ ι ο ν  
’Επιταγή Ιλήφθη. Χρυσά περικαλύμματα Ιξηντλήθησαν. Ημερολόγια 
άπεστάλησαν. Εύχαριστοΰμεν δι’ εόγενεΐς φροντίδας. Γράφομεν προσε
χώς. - Κον Λ. Κ. " Αρ γ ο ς .  Έλήφθησαν" άπεστάλησαν.— Κον Κ.ΓΓ. 
Σ μ ύ ρ ν η ν .  Τηλεγράφημα Ιλήφθη. Ά πεστάλησαν πάραυτα. Κον Π. 
X. Γ α λ ά ζ ι  ον. Τηλεγράφημα Ιλήφθη άποστέλλονται έκατόν ετ ι.— 
Καν Μ. Β. Π. Κ] π ο λ ι ν .  Έ λάβετε βεβαίως ήδη την άφορώσαν εις δ- 
μάς άπάντησιν. ΚουςΆ. Δ. Κ] π ο λ  ι ν  Ά ποστέλλονται εκατόν τα χ υ 
δρομικώς, διότι ταχυδρόμος άνεχώρησεν.— Καν Ο. Ευ. Μ η λ έ α ς Β ώ -  
λ ου .  "Εχ ετε δίκαιον" λάθος διεκπεραιώσεως. Φύλλα άποστέλλονται, 
προς δε και ημερολόγιο» βαρ. τρ. ε. καί παρελθ.— Καν Έ . Σ. Β έ γ -  
χ  α ν. Άπεστάλησαν" άπαντα βαρομετρικά.— Κον Α. Σ. Ά  δ ρ ι α - 
ν ο ύ π ο λ ι ν .  Ά πεστάλησαν εύχαριστοΰμεν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ α τά  τή ς á-notoofS; τή ς  άναπνοήσ. — Οΰδεν άηδέστερον καϊ ά- 

ποτροπαιότερον διά γυναίκας ίδίως, δσον ή άποφορά τής ^ινός ή τοΰ 
στόματος. Δυστυχώς σονεχέστατα συμβαίνει είτε Ικ κακοδιαθεσίας τοΰ 
στομάχου, είτε Ικ παθήσεως τών άναπνευστικών όργάνων ή άναπνοή 
νά μολύνητα.ι Συντελεστικώταται κατά τής φοβεράς ταύτης παθή
σεως θεωροΰνται αί κατά τον άκόλουθον τρόπον κατασκευαζόμεναι πα- 
στίλ ια ι :

Καφφέ καβουρδισμένου καί λεπτότατα άλεσμένον 25 δρ. "Ανθρακα 
άλεσμένον 8 δρ. Σακχαρίνη 65 ο)ο τοΰ γραμμαρίου. Βαμμ. βανελίας 
65 ο)ο τοΰ γραμμ. Κομμ. τών δένδρων 65 ο)ο.

"νδωρ χαθαρ ίζω ν κ α ϊ λβπτύνω ν τή ν επ ιδερμ ίδα . — ’Ε κχειλί
σατε Ιντός 190 δραμ. υδατος 50 δράμια άμύγδαλα πικρά καθαρισμένα. 
Προσθέσατε 42 δρ. ^οδοστάμου καί 190 δρ. δδατομέλιτος. Ρ ίπτετε εις 
την λεκάνην σας 1)4 δόσεως Ικ τοΰ ^ευστοΰ τούτου καί 3)4 καθαροΰ 
δδατος. Έ κ τοΰ ήμερολογίου τής « ’Εφημερίδας τών Κυριών.»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ή μεροΛόγια  rí/c «Έ φ ημερ ίδο ς  τών Κυριών)) εύρ ίσχον-  

τ α ι  π α ρ '  ά π α σ ι  το ΐς  ά ν τ ιπ ρ οσώ π ο ις  ήμώ ν ,  έν Katpcp δό

δύναμίς τις άνωτέρα ώθει αυτόν νά ζητήσφ σαψεστέρας περί 
τής συλλήψεως τοΰ Όνεζίμου πληροφορίας. Πλησιάσας οθεν 
πρός τό προ τής θύρας συνωστιζόμενον πλήθος, ήρώτησε την 
θυρωρόν μετά φωνής ξηράς καί ψύχρας. Δεν είπε λοιπόν τίποτε 
ay.cc συνελήφθη; καί δέν κατηγόρησεν άλλον τινα;

Ειπεν δ,τι λέγουν δλοι: Ε ίμαι αθώος. Καί ποιον νά κατη- 
γορήστ], άαοΰ αυτός είναι ο αυτουργός, άφοϋ εύρον τά χρήμα- 
τα  εις τό δωμάτιόν του, καί άφοϋ εμαρτύρησε κάποιος δτι τον 
είδε νά φεόγγι από τό σπ ίτι τής μητρός του μετά την έκτέλε- 
σιν τοϋ φόνου.

Καί δεν τοΰ ηύραν τίποτε άλλο παρά τά χρήματα;
*Ω! ! τά χαρτιά ποΰήσαν εις τό μικρόν κιβώτιον τά έσχισε, 

τά  έκαυσε χωρίς νά δυνηθοΰν νά τά άναγνώσουν.
Ό  Δαρτουά ήννόησεν δτι ή μεγάλη τοΰ ιερέως φανατικότης 

τόν έσωζε καί την φοράν ταύτην. ’Ανεγνώρισε λοιπόν πρός στι
γμήν ό'τι υπάρχει «θεία Πρόνοια;) καί διά τους'.κακούργους,

‘ I I  άντεςχαράσταεσες.

Την επαύριον τής φυλακισεως τοΰ Ονεζιμου, ουτος προσ- 
εκλήθη παρά τώ ανακριτή, όπως υποβληθή εις άντιπαράστασιν 
μετά τοΰ μάρτυρος Ροβέρτου Βρικε. Ο ιερευς εξηκολουθει αρ- 
νούμενος την άποδιδομένην αυτω κατηγορίαν, οτε όε επαρου- 
σιάσθη πρός αυτόν δ μάρτυς, διϊσχυριζομενος και ομνυων οτι 
έλαβε παρ’ αύτοΰ φοβερόν κατά τής κεφαλής κτύπημα, την 
στιγμήν καθ’ ήν ούτος άνεχώρει άπό τοΰ οΐκΟυ τής δολοφονη- 
θείσης μητρός του, ί  δυστυχής Όνεζιμος παρ’ ολίγον να χα-

παρά  τφ  χ· "Ιωάννη Μ. Μ ποναφά  π α ρά  το ΐς  εν Κ α ίρω  χα·  
τ α σ τ ή μ α σ ι  τώ ν  χ. ΠασχάΛη χα ΐ  Σας- ·

Π αραχα .Ιοΰντα ι α ί  όΛίγαι χ· χ· συ νδ  ρ ομή τρ ια ι  τής  Κ Έ -  
φημερ ίδος  τών Κυριών)) , α ί  χαθυστεροΰσα ι τήν  σ υ ν δ ρ ο μ ή ν  
τοΰ τρ· ε· ν ά  εύαρεστηθώσι νά  ά π ο σ τ ι ί λ ω σ ιν  α ύ τή ν  ¿ντός  
τής  ά· έβδύμάδος  τοΰ Ιανουάρ ιου·  Ή  περα ιτέρω  άναβοΛή 
της  άποστοΛής τής συνδρομής  Αποβαίνει ασύγγνω στος·

Π αραχαΛουντα ι ίπ ίσ η ς  ¿/.είναι, ών ή συνδρομή  Λήγει 
ή ν ά  ά να ν ε ύ σω σ ι  π ά ρ α υ τα  αύ τή ν  τ) ν ά  ε ίδ οπο ιήσω σ ιν  δ τ ι  
π α ρ α ι τ ο ύ ν τ α ι ,  δπως δ ια κ οπ ή  ή άποστοΛή τοΰ  τρύΛΛου· ’ΕΛ- 
π ί ζ ο μ ε ν  δτ ι  α ί  χ. χ· συ/ δρομήτρ ια ι  χ α τα νοοΰσ α ι  τό δ ί 
κ α ιο ν  τών &νω παραχΛήσεών μ α ς ,  θέΛουσιν εύαρεστηθή νά  
συμμορψωθώσ ιν ,  άφοΰ άΛΛως περ ί τόσον  εύτεΛοΰς πρόκ ε ι 
τ α ι  πο> οβ·

Κόρη καλής οικογένειας γνωρίζουσα όλίγα γράμματα, ^απτικήν δ- 
μως καί ποικιλτικήν άρίστην, πρός δε καί οικιακήν οικονομίαν ζητεϊ 
θέσιν οικονόμου ή καί ^απτρ’ας άσπρορρούχων παρά οίκογενεία. Πλη
ροφορία! παρ’ ήμίν.

Διδασκάλισσα άριστα κατηρτισμένη ζη τεί θέσιν ή παρά οΐκογενεί^ι^ 
ή ε’ις σχολείου έν τε τίρ Ισωτερικώ ή Ιξωτερικφ. Πληροφορία·, παρ’
ήμω-

Διδασκάλισσα άριστοΰχος κάτοχος τής γαλλικής καί γερμανικής ζη
τε ί παραδόσεις. Συνιστάται θερμότατα παρ’ ήμών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Μ. καί Κ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΓ
Τό εμπορικόν κατάστημα τών άδελφών Οικονομου γνωστοποιεί δτι 

άπό 1ης Σεπτεμβρίου 1 .1  μετεκομίσθη εις τήν Ιπ ί τής Ερμαϊκής όδοΰ 
δπ’ άριθ. 39 οικίαν Κορομηλά, δπου ήν πρότερον ό Παράδεισος τών 
Παίδων.

Τό κατάστημα τοΰτο πλουτισθεν Ισχάτως διά παντός ε"δους υφα
σμάτων καί λοιπών ειδών συνέστησε καί Ιργοστάσιον γυναικείων πίλω* 
καί Ινδυμάτων. διευθυνόμενα υπό τών γνωστών κ. κ. Κατίνας Κ. Οι
κονόμου καί ’Ελευθερίας θεοτοκάτου.

Αί κυρίαι δθεν πελάτιδες τοΰ ¿ηθέντος καταστήματος Ιν αύτήλ 
προμηθεύονται δφάσματα, άτινα αύτοσε μετα θαυμαστής^ ταχυτητα . 
καί καλλαισθησίάς εις ώραίας Ισθήτας διαρρυθμίζονται, πρός δε ώραί- 
ους πίλους καί πάντα τά παραρτήματα τής γυναικείας περιδολής.

σφ τόν νοΰν του. Είσαι εις άθλιος, προσέθηκεν αποτεινόμενος 
πρός τόν μάρτυρα. *0 θεός άς σέ συγχωρήσγι.

Καί εξακολουθείτε νά άονήσθε, ήρώτησεν ο άνακριτής μετά 
τήν ορκοδοσίαν τοΰ μάρτυρος.

Είπον τήν αλήθειαν, Κύριε, αναμένω δέ τήν άπόφασιν τοΰ 
δικαστηρίου μέ τήν συνείδησιν ήσυχον. Ως δικαστής εκτελεί— 
τε τά καθήκοντα σας, ώ.ς εκτελώ καί εγώ τα ιδικα μου. 
Υ μ ε ίς  άντιπροσωπεύετε τήν κοινωνίαν, εγω τον θεον. Υμείς 
τιμωρείτε, εγώ συγχωρώ καί λησμονώ. Μιαν μονον παρακλη— 
σ\ν έχω νά σάς απευθύνω. Έ πιτρέψατέ μοι να ϊδω τον αδελ-- 
φόν μου.

Αδύνατον, Κύριε, ενόσω άρνεΐσθε νά όμολογήσητε τήν αλή
θειαν.

Πτωχέ Γιλβέρτε, εΐπεν ο ιερεύς. τιθέμενος εις τό μέσον τών 
δύο χωροφυλάκων καί άπαγόμενος εις την φυλακ.ην ως δ ύ
στατος τών κακούργων.

Καί αληθώς ή αγωνία τοΰ Γιλβερτου κατα την ημέραν ε
κείνην ήτο θανάσιμος. Διηυθύνθη πρός το νεκροταφεΐον μηχα
νικώς, διά τών μάλλον αποκέντρων οδών. Φθας δε προ τοΰ 
τάφου τής μητρός του έπεσε γονυκλινής, δοκιμάζων νά προ- 
σευχηθή. Οί οφθαλμοί του έστησαν επί τής προ τής πλακος 
επιγραφής : Πρός εκε ίνην , ή τ ις  δ εν  ζή πΛύον. Ο ί υ ιο ί  της-

Οι υίοί της ! επανέλαβε μονολογών ! οϊα ειρωνεία ! Μήτερ, 
δεν ανοίγεις λοιπόν τόν τάφον σου, Ινα μοί ειπης τις δ φονευ— 
σας σε ; ΐνα άπαλλάξγς τής τρομεράς ταύτης αμφιβολίας τήν· 
δυστυ-χή ψυχήν μου.

( ’Ακολουθεί.)
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