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| Διά τά ανυπόγραφα άρθρα εύ- |
1 βύνεται ή συντάκτις αυτών κυρία 1 
= Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Ι Ι α ρ ρ έ ν .  |

| Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα |
| δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρε- =
| φονται. — "Ανυπόγραφα και μή §
| δηλούντα τήν διαμονήν τής άπο- |
1 στελλούσης δέν είναι δεκτά. — |
I ΙΙάσα αγγελία άφορώσα εις τάς |
1 Κυρίας γίνεται δεκτή. |

| ΑΙ μεταόάλλουσαι διεύΟυνσιν |
| όφείλουσι νά άποστε'λλωσι γραμ- |
1 ματόσημον 2 5 0  λεπτών προς εκ- §
| τύπωσιν νέας ταινίας. |
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π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν  Α
Διατί λέγει, δέν έμερίμνησαν περι τής γυναικός ;— Ή  υπόληψις. ( υ π ό  

δ ι ο π ο ι ν ί δ ο ς  Τ ο ν λ α ς  Κ ό χ χ α λ η )  — Α ντιγόνη.— Έκδί/.ησις.(ΰ.τό κ. Ο υ ρ α 
ν ί α ς  Δ η μ η τ ρ ι ά δ ο ν ).— Τά ε/.Οέματα των κυριών.— Τό διαζύγιον τής Να- 
Όαλίας ( υ π ό  χ  Μ α ρ ί α ς  δ έ  Γ α ρ δ έ λ η ) — Γυναικείο; κόσμος.— Ποικίλα.
* Α λληλογ ρ αφ ία . — Σ υ μβουλή — Συ νταγη'.— ’Ε π ιφυλλίς.

1 1  Α Τ Ι ,  Λ Ε Γ Ε Ι ,  ΛΕΝ Ε Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Η Σ Α Ν
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ·

Είς άπάντηοιν τής ίναφοράς ήμών. ελάβομεν πλην άλλων 
«πιστολών καί γνωστού τίνος πολιτευόμενου έν τή ήμετερα κοι
νωνία κυρίου,δι’ ής ούτος δικαιολ.ογών τήν άκηδειαν των κατα 
καιρούς κυβερνήσεων, ώς προς τήν στοιχειώδη μόρφωσιν της 
γυναικός, λέγει αυτολεξεί τάδε :«Α ί κυβερνήσεις καί ή πολιτεία 
οφείλει πρό παντος άλλου νά μεριμνά καί εξαοφαλίζη τον βιον 
εκείνων, οίτινες διά τής λόγχης, τοΰ αίματος και της περιου
σίας των υπερασπίζονται αυτήν έν ώρα κίνδυνου και ουχι υπερ 
των Κυριών, αϊτινές λιποθυμοΰσι καί ύπό νευρικών καταλαμ
βάνονται σπασμών καί επί τη άπλή εμφανίσει του αβλαβεστα- 
του των εντόμων. »Παράδοξος αληθώς ό ισχυρισμός τοΰ Κυρίου 
τούτου, καθ’ δν μόνον ό άνήρ δικαιούται παρα τής πατρίόος 
ύποστηρίξεως καί περιθάλψεως, άφοΰ μόνος ούτος δυναται α- 
διαφι/.ονικήτως νά παράσχη δείγματα γενναιότητας καί άν- 
δρίας, προύποθετούσης πάντοτε μΰς ισχυρότερους των γυναι
κείων. ’Αφήνομεν τό όρθόν ή μή τοΰ συλλογισμού τοΰ κυρίου 
τούτου είς τήν κρίσιν εκείνων, οίτινες έννοοΰσιν οτι ανευ υγιώς 
μεμορφωμένων μητέρων οί ισχυροί των υιών μΰς ως και ή α
ρειμάνιος παΛήχαροσύνη συντελεί μάλλον είς πυκνόν των φυλα
κών συνοικισμόν, είς εμφυλίους καί αδελφικούς σπαραγμούς,

προβαίνομεν είς μελέτην καί έξέτασιν τοΰ ανδρικού σθένους καί 

γενναιοψυχμας, ίν σχε'σει προς τό γυναικείου.
Καί έν πρώτοις τ ί είναι και είς τ ί συνίσταται 

ή γενναιότης, τό σθένος ή ή άνδρία — άφοΰ ό άνήρ έκ 
τοΰ ίδιου ονόματος τόσον αύθαιρέτως κατεσκεύασε τήν 
λέξιν ταύτην. — ’Ακριβής τής γενναιότητας ορισμός δυνα- 
ται νά θεωρηθη τό μεγαλείου ψυχής ύπερόχου, άψηφούσης 
τούς κινδύνους, καταφρονούσης τάς καταδρομάς τής τύχης καί 
μετά καρτερίας άνεχομένης τάς ωδίνας, τήν αγωνίαν και αύτόν 
τόν θάνατον. 'Η έκδήλωσις τής γενναιότητας εΐναι πα'ντοτε 
άνάλογος προς τάς περιστάσεις, προς τήν ιδιοσυγκρασίαν, ποός
τήν άνατροφήν, παρίσταται δέ ύπό διαφόρους ιδιότητας, στιγ
μιαία, διαρκής, επιβλητική, πάντοτε όμως καί παντοΰ δύνα- 
ται νά θεωρηθη αύτη ώς μία των πολυτιμότερων άρετών τοΰ 

ανθρώπου.
Τό νά εκθέτη τις άφόβως τήν ιδίαν ζωήν εις στιγμήν ενθου

σιασμού, μαχόμενος ύπέρ τής ιδίας ή τής τής πατρίδας τιμής, 
δυναται νά θεωρηθη γενναιότης, τόλμη, ανδρικόν θάρρος, προ» 
καλούν τόν θαυμασμόν πάντων έξάπτον τήν φαντασίαν τών γυ
ναικών καί έμπνέον τούς ποιητάς είς έξύμνησιν αυτής. Πλην ή 
παράφορος αύτη πυρετώδης κατάστασις ή πατριωτικός ενθου
σιασμός άρκεΐ άρα όπως θέση τόν άνδρα είς τοιοΰτον ύψος, ένθα 
ή γυνή ούτε καν νά άτενίση δυναται! Τό νά ΰφίσταται δέ τις 
σιωπηλώς καί διαρκώς πάσαν ηθικήν ή φυσικήν οδύνην, τό νά 
μειδιά καρτερικώς προς τόν θάνατον, τό νά παλκίη^νύκτας καί 
ημέρας κατ’ αύτοΰ άνευ έλπίδος ποιητικών στεφάνων καί δα
φνών, επί τή υποστηρίξει μιας ιδέας, έπί τω θριάμβω μια; άρ- 
χής, τούτο δέν δυναται άρα νά θεωρηθη ώς ύψηλοτέρα καί μάλ
λον αξιοθαύμαστος έκδήλωσις τοΰ θάρρους καί τής γενναιότητας!

Καί δύναται άρα νά συγκριθή τό θάρρος τοΰ κατ’ άνάγκην

διότ



πχρευρισκομένου t í ; τον πόλεμον στρατιώτου προς το ηθικόν 
σθένος τής γυναικός τής έκουσίως προτφερομένης νά άκολυυθήση 
ώ; νοσοκόμος τον στρατόν, τής αναλχβουσης να ε.τιχεη βάλσα- 
μον εις τε τα; σωματικας και ηθικά; των πασχοντων πληγας !

Καλώ; είπε που ο άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσοστομο; ότι το άτρο- 
μη τηγ  της γ ν ν α ικ ίς  θάρρος το έν χρυ.ττώ χα ι άιρανώς εχδη- 
Λονμενον, ε ίν α ι άσυγχρ ίτφ  τώ Λόγιο υπεροχιοτερον του tcgoy 
θορυβωδώς έχδηΛονμενου άνδρ ιχοϋ. Εάν αύτα ι, Λεγει, δεν 
ψ 'ριοσιν ώς ο ί άνδρες κράνος χα'ι δόρυ, έάν ειριπποι ώς α ί 
της μυθοΛ ογΐας αμαζόνες δεν ε.τιτιθεν-α ι χατά των έρθρών, 
άναδε'.χνυνται όρκος μ ετά  θαυμαστόν θαρρονς Υ ΐχητρια ι αΛ.Ιιον 
μ α νώ ν , εν a iς το η θ ιχ ιν  σθένος , ή ικμοσκοσις χα ι η αντα .ταρ- 
νησ ίς  τ(ύν άχοτε.Ιεΐ τα ευμενέστερα τρο.ταια χα ι τους μ εγα  ίο -  
πρεπεστέρονς της ν ίκης θριάμβους Έν τω πεδίω τούτω ό 
άνήρ είναι πάντοτε ασθενέστερο; τη ; γυναικός, έν ώ έν τω πε
δίο) του πολέμου πάσαι αί μέχρι σήμερον συμμετασχούσαι γυ
ναίκες επίδοξον και περιφανή κατέλαβον Οεσιν.

’Αλλ’ άρα τό ψυ/ικόν σθένος ελλείπει και άπό τήν γυναίκα 
εκείνην, ήτις άπό πρωΐχ; μέ/ρις εσπέρα; τον φρικωόη τής ζωη; 
παλαίιι άγοίνα προς περιθχλψιν και έντιμον συντηρησιν τιυν 
πτωχών καί ορφανών τέκνων της ! Ελλείπει τό ψυχικόν σδ-νος 
άπό την γυναίκα εκείνην, ή τις εις μυριας υποβάλλεται στερή
σει;, μυρίας διέρχεται φρικώίεις στιγμάς έςευτελισμού, ίνα 
σώση τήν ύποληψιν και απόκρυψη τον σκανδαλωδη βιον συζυ- 
γου διεφθαρμένου,υεθύσου η οκνηρού! (ελλείπει τό ψυχικόν σθέ
νος άπό τής γυναικός τή ; τεινουσης χεΐρα ίκέτιόα προς τους ι σ χ υ 

ρούς, συνεχώς όμως καί αναίσθητου;,επαιτούσα Οεσιν, προστα
σίαν, Οποστήρΐ'ιν δια το τέκνον της. Ελλείπει το ψυχικόν 
σθένος άπό τής γυναικός, ήτις κατορΟο,ι να εμπνευση εις τήν 
καρδίαν τών τέκνων σεβασμόν προ; πατέρα ανάξιον και ητις 
•χάριν του τοιουτου πατρός υποπίπτει εις τήν καταφρόνησιν 
τής κοινωνία; !

’Αλλ’ ίνα ή γυνή ή τοικυτη. κύριε επιστολογράφε, ίνα δυ- 
ναται νά μορφόνη άνδρας εκτιμώντας καί ένοοϋντα; τάς άρετας 
ταυτα;, δεν νομίζετε ότι έχει άνάγκην ηθική; καί πνευματικής 
μορφώσεω;, ότι εχει άνάγκην ποια; τίνος διά τής εργασίας 
χειραφετήσεως !

Ίνα δέ άποδείξωμεν ΰμϊν ότι καί έν τοί; πολέμοις κατάλ
ληλο); ή γυνή άνατραφείσα ύπίροχον αείποτε κατεσχε Οεσιν, 
μεταφέρομεν ένταϋΟα ονόματα τινα έκ τής παρ ήμων εκόιδομε- 
νη; ιστορίας τής γυναικός.

Γνωοί’Ίτε εις ποιον ώοειλεν ή Σπάρτη τήν σωτηρίαν του νο- 4 * » 1
μοΟέτου αυτής Λυκούργου ; Εις τήν άκκταβλητον γεννα.ότητα 
τής ασθενούς κόρη; αύτού 'Αρπαλίκης, υπό τήν αρχηγίαν τής 
όποιας μικρόν στρατιωτικόν απόσπασμα έπήνεγκε Οραϋσιν εί; τού; 
αίχμαλιοτίσαντας αύτον Γετα; και ε.τετυχε την απελευΟεροασιν 
«ύ τού!’Αλλά καί ή ήγεμονίς ττςΣικυώνο; Κρατεσίπολι; δεν άπε- 
δίωξε καί κατε-ρόπωσε τού; πολιορκήσανπας τήν πολιν αυτής 
εχθρούς! Καί ή Αρχιδάμεια δεν ή/άγκασε τόν ΙΙύρρον νά άρη 
τήν πολιοοκίαν τής Στάρ-η; Κχί ή Τελέσ.λλα,ώ; καί άλλοτε 
εγράφομεν, δεν δ.έλυσε τήν κατά τή; πχτρίδος πνλιο.κίχν τήνύπό 
τού Αηααράτου καί Κλεομένου; ! Καί ή βασίλισσα τών Μχσα- 
γετιών Τόμυρις δεν κατε τρύπωσε τόν Κ όρον έν τακτική μάχη! 
Καί ή ’Ιωάννα δ ""Λακ δέν έσωσε τήν Γαλλίαν, καί ή Μπουμπου-

λίνα καί αί Σουλιώτιδες δεν έςεπληξαν τον κοσμον όλον διά τού 
άτοονιήτου Οάρου; των ! Καί αί κατά τον τελευταιον γαλλο- 
γερμανικόν πόλεμον διαπρέψχσαι ήρωί >ες, και η προ όύ.ιγων 
εβδομάδων έν ’.Αγγλία ύπό τής βασιλίσσης Βικτωρία; παραση— 
μοφορηΟεϊσα καί τόσαι άλλαι, ών τά ονόματα μονον ήόύ— 
νχντο νά πληρώσωσι τόμου; όλους. Εις τ ι λοιπόν άποόοτευν το 
θάρρος τών ήρωίδων τούτων ή εις τό έμφυτως εν τή ψυχρή αυτών 
ένοικούν μεγαλειον !

’Αντί όθεν νά προσπαθήτε νά άποδείςητε ότι ή γυνή εινε ον 
άνάξιον προσοχής, διότι παρ’ ήμΐν χ,ατά τα τελευταία ετη δεν 
έχυσε τό αίμά της εν τώ πεδιω τής μάχης— άφοϋ άλλω; τε καί 
ό άνήρ τά μάλιστα φειδωλός τούτου άπεδειχθη—καλόν θά 
ήτο νά ένοήσητε ότι αϋτη προώρισται υπο τού Θεού να διδη 
καί καλλύνη τήν ζωήν καί ο όχ ι νά άφαιρή ταύτην. Οτι το 
κράτος αυτής δέον νά ή κράτος αγάπης καί άφοσιώσεως. 
καί ούχί φόβου καί οδύνης. ”θ τ ι έν τη πορεία τού βίου έπ 
αυτής ιός έπί τά πολύ στηρίζονται τά κλονιζόμενα βήματά σας. 
Ίνα  δέ αύτη απόκτηση τήν πρό; τούτο δύναμιν ανάγκη κυβέρνη
σε; τε καί πολιτεία νά εργχσ'Ιώσιν ΰ.τέρ τή ; ηθικής καί πνευ
ματική; μορφιόσεως αυτής.

Η ΥΠΟΛΗΨΙΣ
Υπάρχει άγχθόν άπείεως πολύτιμον, ούτινος ή άπωλεια ου

δέποτε σχεδόν έπανορθοΰται και όπερ εν τουποις ολίγον τ  μχ- 
παι ύπό τής νεότητας, τής όποιας τό έλχφρόν καί πρό; τά 
πάθη ρέπον πνεύμα παίζει μέ τούτο, όπερ έπρεπε νά είναι τό 
άντικείαενον τής διαρκούς αυτού μ,εριμνης. Μαντεύετε τό αγα- 
0 ν τούτο; είναι ή αγαθή φήμη καί τό έντιμον όνομα. II ύπό- 
ληι!νι; όαοιάζει τή χιόνι, ήν ολίγη κόνις καί ύδωρ μεταβάλλει 
εϊ; άκκθαρσον ίλύν, είνε όμ,ία προς τόν λαμπρόν πάγον, δν 
ελάχιστη πνοή αμαυροί, όμοια τω άραχνοειόει εκείνω ύφάσματι 
τών γαμήλιων εσθήτων ή τή; πρώτης μ.εταληψεω;, έφ ή; 
ή ελάχιστη κηλίς εινε τόσον δύσμορφος όσον καί ορατή· Εισερ- ρ 
χεσθε εις τήν ζωήν καί τόν κόσαον, εστολισμε'νχι μέ δλην τήν 
λάαψιν τήςνεότητο; καί άθωότητος ΰμων. Γά παν προσμ,ειδ.ά 
ύάίν. ’Αλλ’ είσερχεσθε εν αύτώ μέ τήν πρύληψιν καί 
τήν άπεισίαν τή ; νέα; ηλικία; κχί ίσιος δεν ά/.ούετε 
ποσιος τά; φιλικά; φωνά;, αίτινε; συμβουλεύουσιν ύμΐν φρόνη- 
σιν εί; τάς σχέσεις, σιωπήν εν τή συ-.ομ.λια, μετριοφροσύνην 
εις τήν στάσιν καί τήν μεγαλειτεραν όυσπ. ιτιάν προς όλα; τας 
σχέσεις, ών όρ-.ον ε νε ό γάμο;. ’.Ακούετε τάς πλήρεις αυθεν
τίας καί σοφίας συμβουλά; ταύτα;, αΐτινες σας λέγουσιν, ότι ή 
κακολογία, όσον ελαφρά και αν είνα-, ουδέποτε έςαλείφεται* 
ό':ι ή παεεκτροπή καί αφροσύνη άφίν-.υσι πάντοτε έπί τού ό)ό- 
μ.χτος σκιάν τινα, ήν τχ έτη δέν δύνανται νά έ;αφανισωσι* 
Τάς ακούετε ; II κοινωνία, οΐχ δήποτε καί άν ή, τίύν πρ-γ- 
γηπων ή τιύν μάλ/.ον αφανών άστιον, ουτε καλοκάγαθο; ούτε 
έπιεικ,ή: είνε" έχει τού; οφθαλμού: ανοικτού; επί των άύυνα- 
μιών τού άλλου, καί γλώσσαν, ήν ό ψαλμωδό; παραβάλλει 
πεύ; ηυεόν καλώς ήκοσπμένον, καί προ;ενούντα επιβλαβείς 
πληγά;" ή ζ,οινωνια ιύ τη , εν ή ,ητε, παρατηρεί, κρίνει, επαι
νεί, ή κατηγορεί ύμάς. Λυνασθε νά ελπί/ητε ιις τά; συυ.βουλάς
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ταυτα,, πρέπει δένά έχωμεν άγνήν καρδίαν εν σωματι άμωμω, 
έ-τν θέλωμεν να τηρήσωμεν άκεραίαν τήν τιμήν του όνόματο;
■ ή μ '·> ί .

Έζετάσωαεν έν ειλικρίνεια καί κατά βάθο;'ρτό τοσω σοβαρον 
τούσο ζήτημα. Ίΐ φήμη τη ; γυναικό; άπόλλυται ένικα δυσάρε
στου καί ένοχοποιούσης φιλίας, ή τις συνδέει ταύτην πρός γυναί
κας μή ευυπολήπτου;·εκλέγετε ώς φίλην νεάνιδα έλαφράν, φλύ- 
α:ον καί άπερίσκεπτον, ή νέαν γυναίκα Ορασεϊαν καί έκδοτον 
« ;  τάςήδονάς* ή καλή σας φήμη θά πάθη έκ τής προσεγγίσεω; 
ταύτης, ολίγον δέ κατ’ ολίγον τό μίασμα θά καταλάβη και 
σάς. Θά εύρίσκεσθε, καθώς αύτη καί μετ αατή;, πάντοτε έκτος 
τής οικίας σας καί θά φαίνησθε συνεχώς ¡εις τούς δημοσίου; 
περιπάτου;, τά θόχτρα καί τά; συναυλίας. Τό σώφρον καί 
μετρ.όφρων της στάσεως καί γλώσσης ΰμων θελουσι φθαρήΐ x a t 
εάν άκόμη μείνητε αναμάρτητος, καί έάν κατά βάθος ή καρδία 
σας τη ρήση, ώ ; ό μαργαρίτης έν τώ κόλπω τής θαλάσσης, την 
πρώτην αυτής αγνότητα καί παρθενίαν, ό κόσμος άκαμπτος έν 
ταΐς έπικρίσεσιν αύτού, Οά σάς έφελεγφη μετά τής φίλης σας 
καί θά σάς περιβάλη δια τών κρίσεων, όιά τών αυτιών κακο
λογιών, διά τών αυτών συκοφαντιών.

‘Ο κόσμο; (θά τόν μάθητε, έάν δέν τόν γνωρίζητε άκόμη) 
είναι κύριος πολυ σκληρός, χ̂ ωρις δε να προσε.ρ κατα βάθο, εις 1 
τάς κρίσεις αύτού, προσθέτει πάντοτε, δι’ άκαμπτου ύφους, 
τήνπαλαιάν καί κακήν παροιμίαν : «Είπέμοι μ.έ ποιον συνανα
στρέφεσαι διάνά σέεΐπω τις είσαι.® Σκέφθητε λοιπόν πριν συν- 
δεθήτε μέ γυναίκας, ών ή φιλία ήδύνατο νά σά; μιάνη και 
εξάσκηση έπί τής καλής φήμης σας τήν όλεθριωτέραν έπίδρασιν. | 
’Αντιστήτε πρό; τήν κατωφέρειαν,ήτις σάς σύρει πρός ό,τι εύχε- 
ρέστερον, εύθυμότερον, νεώτερον καί διασκεδαστικώτερον έν τώ 
κόσμω τούτίο υπάρχει, σκεφθήτε δε οτι ή τιμη τού όνοματυς 
σας αξίζει θυσίας τινός.

'Ο απόστολο; "Αγιο; Ιωάννης είπεν: 'Ο κόσμος είνε κακεν
τρεχής, καί είναι ουτος αύτή ή κακεντρέχεια. Φοβηθητε λοι
πόν μήπως γίνητε τό άντικείμενον τής προσοχής του Αποφύ
γετε ό,τι δύναται νά σάς σημειώσιρ εις τούς οφθαλμούς του, 
διότι ή ΰπόληψις γυναικός,περί ής ό κοσμος ασχολειται, αμαυ- 
ροΰται πολύ ευκόλως. Έάν ή φιλία δυναται νά ριψοκινδυνεύση 
τήν φήμην νεάνιδος ή νεαρας γυναικός, ητις δεν εξέλεφε καλάς 
σχέσεις, τ ί νά ε’ίπο)μεν περί τού έτερου αισθήματος ; Εν αύτώ 
τό πάν είναι κινδυνώδες καί τό πάν δυναται να θανατωση το 
άνθος τούτο τής άγνότητος καί τής τιμής, όι ό επρέπε να ει- 
μεθα τόσον ζηλότυποι I Έγνώρισα δυστυχή νεάνιδα, διά παν
τός καταστραφεΐσαν, διότι έγραψεν επιστολήν πρός άνόρα, τόν 
οποίον έπίστευεν ότι θά ένυμφεΰετο. Η επιστολή ήτο παιδική 
καί ούδεμίαν είχε σημασίαν, άλλ’ ό άνήρ εκαυχήθη όι αυτήν 
καί ό κόσμο; τήν κατεδίκασε· Συνομιλία εις χορον, ανταλλαγή 
βλεμμάτων καί εκδη'λωσις χο?ρας έπί τοίς γενομένοις έ..αινοις, 
επήρκεσαν ταύτα νά διαχωρισωσι βαθεως συ,υγους ηνωμένους 
εως τότε, καί διά τούτο πάς τόπος διασκεδάσεως είναι επικίν
δυνος τόπος. Αΐ έορταί μεθύσκουσιν, π εφοχη και ο ελεύθερος 
άήρμά; καθιστά εύθυμου;· αί έςοχικαί εκδρομαι, τά ταφειύια, τά 
λουτρά καί ή εί; μέγαρα διαμονή είναι κινδυνώδη ένεκα τής ε
λευθερία; καί τής οίκειότητος μεθ’ ών διάγουσιν εις ταύτα. 
Νεάνις ή νεαρά γυνή δέν θάήδύναντο επαρκώ; νά κυβερνήσωσι τήν

φαντασίαν των κατα τήν ώραν ταύτην τής ηόονής* είναι αναγκ/ι 
νά καταστείλη τις τήν περίσσειαν τής γλώσσης καί τών χειρο- 
νααιών καί νά προσέχη εις έαυτήν πολύ πλειον παρ οτι θα 
έκαμνεν a l  h o m e  ( ε ί ;  τήν οικίαν της) Έν τουτω κειται ο 
κίνδυνος, άλλα ποσον ευκόλως τόν αποφεύγει τις ! Ο αν/;ρ, 
όσον ολίγον άβρυς καί άν είναι, σέβεται τήν μετριοφροσύνην 
και τήν συστολήν νεάνιδος ή νέα; γυναικός* μήν άποθαρρυνησθε 
καί δέν θά κουρασθήτε έκ τών καταδιώςεων. Εστέ έν τω κο
σμώ καί τώ χορω σοβαρά μάλλον η γελόεσσα, έν τα ι; έςοχι- 
καΐ; έκδροιιαί; καί τοϊ; ταξειδίοις μένετε πλησίον της μητρος 
σας ή τού'συζύγου σας- μή έπαφίεσθε εις τήν συναναστροφήν 
άπερισκέπτων και άσώτων νέων’ θά τηρήσητε ουτω την αςιο- 
πρέπειαν σας καί τήν καλήν σας φήμην. Εις τα ταςειδια τα θα
λάσσια λουτρά, καί τάς περίφημου; πηγά:, αί οίκείαι σχέσεις 
επιβάλλονται ταχέως* συνδέεται δέ τις πολυ ευκόλως εν τω 
όκνηρώ τούτω βίω μετ’ ανθρώπων, οΰ; δέν γνωρίζει και σχε
δόν πάντοτε συμβαίνει νά μεταμέλληταί τις δια σχίσεις, ας 
συνήψεν άπεριικέπτως καί μόνον διά τόν λογον της διασκεδα- 
σεως. Ί ΐ παρά φίλοι; έν τή έξοχή διατριβή άπχιτεϊ φρόνησιν’ 
ιδού δύο συχβουλαί ώ ; πρό; τό άντικείμενον τούτο: ποιείτε έν 
τώ φανεριώ τάς πράξεις σας όλας, μεταξύ δέ τών συναθροισθη- 
σομένων μεθ’ ΰμών άνδρών έν τή αύτή οικία, μη ποιήτε προς 
ούδένα διάκρισιν. Μή προτιμάτε όπως σχ; χορευτή, σας συνο- 
δευση εις τά κλειδοκύμβαλου, και συμπεριπατήσητε μεθ’ ένός 
μόνου ή σάς χρησιμεύση ούτο; ώ; οικείος, αλλ εχετε προς 
όλους τήν αυτήν ευγένειαν, φέρεσθε πρός πα,ντα; μετα της αυ- 

ί  τής άπλότητος, καί τό όνομά σας θα έςελθη της δοκιμασίας 
ταύτης (καί είναι άληθώς τοιαύτη) άνευ σκιάς, ουδέ κηλίδος.

Ευρίσκετε τάς έκ πείρας ταύτας συμβουλά; αυστηρά;; Ευρί
σκετε λεπτολόγον καί έπίπονον τόν φραγμόν τούτον τόν τιθέ
μενου εις τάς κλίσεις σας, τόν χαλινόν τούτον τον επιβαλλόμε
νου εις τήν φαιδρότητα καί ζωηρότητα ΰμών καί τήν υμετε- 
ραν μέριμαν, όπως έπιφυλάξητε εις τήν οικογένειαν τήν εμπι
στοσύνην, τήν άφοσίωσιν καί τήν ευθυμίαν; Ίσως. ’Αλλα σκεφ
θήτε ότι ούδέν έν τώ κόσμω τούτω άναπληροϊ τήν αγνήν και 
ίεράν ΰπόληψιν, ήτις περιβάλλει τήν έντιμον γυναίκα, τό δέ πο
λύτιμον τούτο άγαθόν, άπαξ άπολεσθέν ουδέποτε άνακτάται. Αί 
πρώται άπερισκεψίαι τής νεότητος βαρύνουν έφ’ ολοκλήρου της 
ζωής. Σκεφθήτε τήν εύγενή καί άτυχή Μαρίαν—  Αντωνιεταν; 
ήδοναί τινες έπί ζημία τής εΰσχημοσύνης καί άξιοπρεπείας τής 

ι καταγωγή; αύτής, περίπατοι μετά κυριών ύπό τήν λαμψιν της 
σελήνης, χορός μετημφιεσμένων καί υπέρμετροι στολισμοί, την 
έκαμον νάχάση τό γόητρον,όπερ ήτο μετά του προσώπου αυτής 
συνδεδεμένον. Έσυκοφάντησανκαί κατέστησαν ταύτην μισητήν, 
βασίλισσα δέ άποστεφθείσα, πριν έτι καταβή εκ του θρόνου, έ- 
σύρθη εις τό ικρίωμα. Έλαχίστη φιλαρέσκεια ”Ανρς τής Αυσ
τριακής πρός τόν ένδοξον Βουκιγχάμ ρίπτει σκιάν τινα έπί τής 
μνήμης της. Ό χι, ούδέν δύναται νά έξχλείψη τήν κατα γυναι- 
κός έγερθεΐσαν ΰπόνοιαν ολόκληρος ή ζωή αύτη: θελε̂ ι διελθει 
έν θλίψει, ό δέ ψιθυρισμό; τή; κακολογίας |α βομίοι περιξ 
εκείνης, ή ; ή νεότης ΰπήρξεν ελαφρά, καί ότε άκόμη αί τρίχες
της λευκανθώσιν.

Ή έν τ?ί τιμή γαλήνη, ήτις περιβάλλει τάς άνεπιλήπττους 
γυναίκας, τό δικαίωμα τού νά φέρωσι πάντοτε τήν κεφα-
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λήν υψηλά και νά προφυλάττωσι την νεότητα ύπό την άμεμ
πτον εαυτών σκεπήν, <5εν χξίζουσι τον κόπον νά έξχσκή τις 
έφ’ έαυτοΰ επί Ιτη τινά αύστηράν έπαγρύπνησιν ; Έλα·/ιστόν 
πράγμα αί ήδοναί καί οικειότητες αΰται, ών έκουσίως θέλετε 
στερηθή, άλλ’ ή άνάπαυσις της συνειδήσεως, ή ε’κτίαησις του 
κόσμου, ή εμπιστοσύνη του συζύγου καί ό σεβασμός των τέκνων 
εινε τι μέγα. Τδετε έν τώ κόσμω καί τώ κο'λπω της οικογέ
νειας, την θεσιν γυναικών, αίτινες έγηρασαν χωρίς νά δυνηθώσι 
να τηρησωσιν αμίαντον την παρακαταθήκην σεβαστού όνόαατος. 
II εινε υπέρ το δέον δειλαί η πολύ θρασείς’ ζητούσιν ύπόληψιν, 

ή τις δέν παρέχεται καί σεβασμόν όντιναταΐς άρνούνται’ άπώλεσαν 
και αύτο ακόμη τόδικαίωμα της συμβουλής, όπερ είναι κληρο
νομιά σεβαστού γήρατος. Σαφόςτις είπε δικαίως. Φρόντισον διά 
την καλήν φήμην, τό άγαθον τούτο θα εινε διά σέ διαρκέστερον 
η άπειροι θησαυροί. 'Η ζωή ημέρας μόνον αριθμεί, άλλ’ ή καλή 
φήμη ουδέποτε εξαλείφεται. (Έκ τού Γαλλικού)

Έ ν Μεσολογγιω τή 10  ’Οκτωβρίου 1888.

Τ ο ύλα  Κ όκκαλη

ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Ούδένήδύνατο νά συντελε'ση είς εύγενεστέραν, ήθικωτέραν, 

καί ίδανικωτέραν έπισφράγισιν των εορτών τής είκοσιπενταε- 
τηρίδος, όσον ή υπό ερασιτεχνών έλληνίδων καί έλλήνων παοά- 
στασις τής τραγωδίας τού γλυκυτάτου καί γλαφυρωτάτου τών 
Έλλήνων τραγικών ποιητών, τού αθανάτου Σοφοκλέους,

Τίνος ή ψυχή δεν κατελαμβάνετο υπό αγίας συγκινήσεως κα 
ή καρδία δεν άνεπάλλετο τού; παθητικωτέρους αυτής παλμούς 
επί τή έςελίξει τή; Τραγωδίας, ήν μόνον ή υψηλή τού Σοφο- 
κλε'ους διάνοια ήδύνατο νά σύλλαβοι κ.αί δημιουργήση! Τίς δέν 
εθεώρησεν ώς ψηλαφητόν σημεΐον τής προόδου ημών εν τή στα
διοδρομία τού πολιτισμού τήν παράστασιν^τής ’Αντιγόνης εν 
τή (θεία καί έναρμονίω τών προγόνων ημών γλώσση καί τήν 
προθυμίαν του κοινού, όπως πάση θυσία καί δαπάνη παρευριθή 
έν αυτή! Τίς δέν κατανοεί ¿πόσης ηθικής ώφελείας πρόξενο; 
ήθελεν άποβή καί παρ’ ήμΤν ώ ; καί παρά τοίς αρχαίοι; τό 
θεατρον, έάν κατωρθούμεν νά περιβάλωμεν αύτό διά χσοιά; 
εθνικής καί άποδώσωμεν τον άρμόζοντα είς τε τα ήθη, έθιμα, 
τό κλίμα καί τήν άνάπτυξιν ημών χαρακτήρα !

Τις εκ πασών και παντοιν τών παρευρεθέντων κατά τήν πα- 
ρελθούσαν Δευτέραν εις τήν παράστασιν τής « ’Αντιγόνης* δεν 
άπεκόμισε τό άρωμα, τό ευαγές μύρον τής ηθική;, τής αγάπης, 
τής άφοσιώσεως, τής αυταπαρνήσεως, τής αδελφικής τρυφερό- 
τητος, ήν τρυφερά καί ασθενή; κόρη αντλεί έν τή μεγάλη καί 
σθεναρή αυτής ψυχή καί ήν άφθονον αποπνέει έν τα ΐ; λέξεσιν, 
έν τή παραστάσει, έν τω βλέμματι, έν ταΐς παρθενικαίς κινή- 
σεσιν αυτής ί

Μόνος έκ πάντων τών τραγικών ποιητών ό Σοφοκλής εισάγει 
τον θεα-ή,ν άπό τ ις  αργής τής παραστάσεω; είς σφαίραν ά;νο- 
τέραν, άδολωτέραν, έν ή ό άνθρωπος παρίσταται άνοϋχί υπέρ
τερος εαυτού, περιβεβλαμένο; όμως τήν ιδεώδη τής αρετής καί 
θρησκείας αϊγλην, ή τ ι ; άνυψοϊ αυτόν ΰπεράνω τύιν παθών καί 
τών δυσπραγιών τού βίου. Εντεύθεν νε'α ήγιμονόπαις ύπομεί- 
νασα ήδη μ.ετά θαυμαστής καρτερίας βίον περιπετειώδη καί

εττερκοχθον, απολέσασα δια του τραγικωτέρου τρόπου παν όπερ 
έν τώ κοσμώ είχε προσφιλές — αφού έπί μακρόν χρόνον οιδήγη— 
σεν άνα τά ορη και τας φάραγγας τά ασθενή καί τρέμοντα βή
ματα τυφλού πατρός — κόρη πολλαχώς ύπό τής μ.οίρας δοκι- 
μασθείσα, είςνεαν καί παλιν ύποβαλλεται φρικώδη δοκιμασίαν.

Ου μονον άπορφανούται άμφοτερων τών προσφιλών αυτής 
άύελφών, άλλα καί ό έτερος τούτων καταδικάζεται είς τήν άτι- 
μοτεραν τών μετά θάνατον ποινών. Ο σκληρό; θείος αύτού 
Κρεων καταδικάζει αυτόν να μεινη αταφος, βορά τών άγριων· 
ορνέων, ώς επαναστατςσαντα κατά τής ιδίας αυτού πατρίδος. 
Ενταύθα αρχεται ή ανέλιξις τής τραγωδίας, ής τό σκήπτρον 

φέρει ή « ’Αντιγόνη».
Η υποδυθεΐσα τό δυσκολώτατον τής ’Αντιγόνης πρόσωπον 

δεσποινίς Δωρα Ζυμβρακάκη, κόρη καλλονής γνήσιας ελληνικής, 
μέ ύφος σεμνόν καί αυστηρόν, έφάνη ού μόνον έμβαθύνασα είς 
το πνεύμα πάσης λεςεω: καί φράσεως, άλλά καί αίσθχνθείσα καί 
οίκειοποιηθείσα τας θλίψεις καί ωδίνας της ήρωίδος τού Σοφο- 
κλέους, ένταυτώ όέ καί τό άκαταμάχητον θάρρος. Καί άληθώς 
μονον γυνη δύναται να κατανόηση καί οίκειοποιηθή τά αισθή
ματα τής Αντιγόνης, ατινα όμέγας έκείνοςψυχολόγοςκαί άνατό- 
μος τής γυναικείας καρδίας τόσον έπιμελώς άνίχνευσε καί άνεΰ- 
ρεν έν αυτή.

Δέν άψηφεί ή ’Αντιγόνη μόνον τάς διαταγάς τού Κρέοντος^ 
άλλα καταφρονεί και τον κατά τού παραβάτου προκηρυχθέντα θά
νατον. Προς μείζονα δέ έξύψωσιν τού θαυμαστού κΰτής χαρακτή- 
ρος, ό Σοφοκλής τίθησιν είς άντιπαράστασιν τήν αδελφήν αυτής 
Ισμηνην, κιρην αγαθήν, η λήν χαρακτήρο; δειλού καί ασθενούς.

II δεσποινίς Λουκία ’Αντωνοπούλου κατώρθωσε νά πείση τό 
κοινον, ότι άληθώς τοιούτον εννοεί τον γυναικείον χαρακτήρα, 
τόσον καλώς ύπεδύθη τό πρόσωπον τής Ισμήνης. Καίτοι δέ 
προτείνει χύτη νά συναποθάνη μειά τής άδελςής, στερείται ό
μως τού θάρρους να παλαίση ώς έ/.είνη καί άγερώχως άντιστή 
εις την του θείου θελησιν. ’ΐδού διατί ό γλυκύς τής ’ίσμ.ήνης 
χαρακτηρ έπισκιάζεται ύπό τού ύπερόχου τής ’Αντιγόνης 
τοιούτου. Θαυμ.άσιος είναι ό διάλογος τών δύο αδελφών, έτι δέ 
θαυμασιωτέραή αδελφική τής ’Αντιγόνης άγάπη, ήτις έπέζησεν 
αυτής είκοσι τρεις όλου; αιώνας, και ής μόνον τό όνομα έπαρ- 
κεϊ ως τιμητικός τιτλ.ος δια τό έθνος εις δ ανήκει.

Δυστυχώς τα εύγενή αισθήματα αυτή; λίαν αύστηρώς έκρί- 
θησαν ύπο τού σκληρού καί άτονου θείου Κοέοντος. *0 κ. Δη— 
μητριός Κορομηλά; ό καί θιασα'ρχης, ούτως είπεΐν, ύπικρίθη 
επιτυχέστατα τον σκληρόν καί ακαμπτον τύραννον, ένώ ή εύ
γλωττος σιωπή τή ; κ. Κορομηλά ώ; Ευρυδίκης ά πη λ π ι σ υ.έ ν η ς 
έπεσπασε δικαίως τον θαυμασμόν καί τά ενθουσιώδη τών θεα
τών χειροκροτήματα.

Εν γένει ή παράστασις τού δράματος ύπήρξεν επιτυχής, ή 
θελε δέ άναντιροήτως ευαρεστ’ήσει πλειότερον ήτε Αντιγόνη, 
Ισμ.ηνη και λοιποί, έάν έν τή άμφιε'σέι αυτών δέν έφαίνετο ποια 

τις έξευρωπαϊστική διάθισις. Λ πεκομίσο μεν έν τούτο·; τάς 
εΰτρεστοτέρα; έντυπώσεις καί έλπίζομεν ότι Οελει έπί τέλους 
ληφθή μέριμνα περ». συστηματικωτέρας παραστάσεω; τώ»ν γνή
σιων τ.ύτων αριστουργημάτων τής έλληνικής μεγαλοφυίας, όπό- 
θεν τοσαυ-χ ήθ.κά διίάγμ,ατα δύναται νά άντληση καί άρυσθή 
τό ελληνικόν κοινόν.
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Ε Κ Δ Ι  Κ Η Σ Ι Σ
Τρομερά δίκη έξεδικάσθη κατ’ αύτάς έν τοϊς δικαστηρίοις 

τής Γαλλίας. Νέος πτωχός, καλής οικογένειας, έκδοτος είς τάς 
τ,δονάς καί απολαύσεις άλλά τίμιος, ήράτο τής έξαδέλφης του 
ώραίας, άλλ’ έξ ίσου ώ; εκείνος πτωχής. Μεθ’ όλον τον προς 
αύτήν διάπυρον έρωτά του δέν έ τόλμα νά τήν νυμφευθη, διότι 
έστερείτο τού σθένους τού νά άναλάβη μόνος τον υπέρ τής συν- 
τηοήσεως τής ζωής άμφοτέρων άγώνα Έν τω μεταξύ τούτω 
άλλη έξαδε'λφη ώραία καί πλουσία ήράσθη αύτού παραφάρως, 
Ιξεδήλωσε δέ τούτο μετά τόσου πάθους, ώστε ό άτυχή; εκείνος 
άκουσίως σχεδόν έλησμόνησε τήν πτωχήν, μέχρι τού σημείου 
τού νά άνταλλάξη αρραβώνας μετά τής τελευταίας ταύτης.

Ένώ δέ έφαίνετο ότι ευτυχία πλήρης έξησφάλιζε τό μέλλον 
τών νέων μνηστήρων, ό θάνατος έκρουσε τήν θύραν τής τρισ- 
ευδαίμονος κόρη; καί είσήλθεν άκλητος καί χωρίς νά άναμένη- 
ται έν τω παρθενεκώ δωματίευ αυτής, θνήσκουσα ή κόρη μετε- 
καλέσατο τον εξάδελφον αυτή; καί έπιστρέφουσα αύτώ τον 
δακτύλιον, ειπε μετά φωνής ασθενούς : Μετά εξ μ,ήνας νυμφεύ- 
θητι τήν έξαδέλφην μου ’Ιωάνναν, δι* ήν ό θεός σε είχε προο
ρίσει. Μετά τον θάνατόν μου έσται ή μ-όνη έπιζώσα τού πα
τρός μου κληρονόμος. 'Ο άτυχή; νέος έθρήνει ώς μικρόν παι- 
δίον λαμβάνων τήν ΰστάτην ταύτην τής μνηστής του διατα
γήν. ’ΐίγρύπνησε δέ παρά τό προσκεφάλαιον της εναλλάξ μετά 
τού πατρός της κατά τάς τρεις τελευταία; τής αγωνίας της 
νύκτας.

Μίαν πρό τού θανάτου της ώραν, έν τή ταχυπτέρω εκείνη 
στιγμή καθ’ ήν τό όμμα δ ι’ ΰστάτην άναζωογονείται φοράν, τό 
πνεύμα έφεγείρεται καί ή ψυχή άναζωπυροΰται, ή νεάνις έκά- 
λεσε τον πατέρα της καί είπεν αύτώ διά τής ασθενούς έκείνης 
φωνής, ήτις φαίνεται ήδη άποστάσα τής γηίνης σφαίρα; καί 
άνερχομένη μετά τού ψυχολήπτου αγγέλου τάς αίθαιρίους τού 
άπειρου εκτάσεις : Ό  ί^ άό ΐ.ΐψ ό ΐ ¡ιου  ε ίν α ι εις ¿ίθ.ΐιος' ά π ο -
θνήσχω δέ εύίν^ής, μ ι) νϋμφ ιυθ ιΐσα  α ύ ιό ν . Ε ιόον α ύ ιο ν  την  
παξ,ε.Ιθυνσαν νύχ,τα ά νο ίγοντα  την  κοσμηματοθήκην, ενθα ε ι-  
χ ο ν  τοπιιίεο'μτει τον περ ίφ ηαον  τής μητρόη μ ου  μονό .Ι ιθον . 
Επρόκειτο περί πολυτίμου καί ογκωδέστατου άδάμ,αντος τιμω

μένου άντί έπτα χιλ. φρ. Οιχιειρω τήν  εζαύε’.Ιψην μ ο υ , ήτις  
ρέ.Ι.Ιει νά  νυμφευθη τον άθ.Ιιον τούτον. Ο πατήρ έκπληκτος 
πλήν έκλαμβάνων τά ύπό τής θυγατρό; του λεγόμενα ώς παρα
ληρήματα τού πυρετού ανοίγει τήν κοσμηματοθήκην. Ο άδά- 
μας είχεν έ;αφανισθή. ’Αλλ’ ή κόρη αυτή είχε ζητήσει τον δα
κτύλιον τούτον, όν έφειε κατά τό διάστημ.α τή ; ημέρας, "Ισιος 
ώλισθησεν έκ τών ισχνών δακτύλων της, εϋσίσκεται δέ που έ:- 
ρ'μένο; έν τή κλίνη της. Καί ό πατήρ επανέρχεται πρός τήν 
έκπνέουσαν ήδη θυγατέρα του.

* *
♦

Μετά τάς πρώτα; συγκινήσεις καί τήν διακόσμησιν τη; νε
κρά; ό πατήρ αναζητεί τον άδάμαντα, όστις οΰδαμού άνευρε'θη. 
Σκηνή ζωηρά έπηκολούθησε μ.εταξύ θειου καί ανεψιού, καθ’ ήν 
ό τελευταίο; ούτο; πικρώς διεμαρτύρετο κατά τοαν άδικων τού 
θείου αύτού υπονοιών. Δυστυχώ; ή εισαγγελία είδοποιήθη καί ό 
ατυχής νέος προοεκύήθη, ί'να άπολογηθή διά τήν —ροσαπτομέ- 
νην αύτώ κατηγορίαν. Τά πάντα φαίνονται συναμοτούντχ κα τ’

αύτού. Μή δέν διήγαγε μέχρι σήμερον βίον άσωτον καί πολύ" 
δάπανον! Μή δέν ήτο κατάχρεως I Οί γείτονες, ή κοινή γνώ
μη, ήρξατο απορούσα καί διά τον αίφνίδιον αύτόν τής μνηστής 
θάνατον. Τίς οίδε! έψιθύριζον. "ίσως τήνέδηλητηρίασέν,ΐνα νυμ- 
φευθή έκείνην,ήν έκπαλαι ήγάπα, καί ή τις — σπουδαιότατη σύμ- 
πτωσις — ήτο καί ή μόνη τής άποθνησκούσης κληρονόμ.ος.

'Ο νέος συνελήφθη καί έρρίφθη είς τάς φύλακας. ’Υπερησπί- 
ζετο εαυτόν άσθενώς καί άδεξίως, ώς συμ,βαίνει είς πάντας τούς 
αθώους. Η έκθαψις τού πτώματος τής κόρης προς έξακρίβωσιν 
τού είδους τού θανάτου αυτής διατάττεται ύπό της εισαγγελίας. 
Ο νέος προσάγεται είς αντιπαραβολήν πρός τό πτώμα, όπερ 

μετά τήν ύπεξαίρεσιν τών έντοσθίων θέλει έπαναταφή,
Εινε ήδη πρωία, τό νεκροταφεΐον τής πόλεως βρίθει περιέρ

γων. Ούτοι παρακωλυόμενοι ύπό τών χωροφυλάχων νά είσέλ- 
θωσιν έν τώ περιβόλψ άναρριχώνται έπί τών χαμηλών τοίχων 
τού οικοδομήματος.

★ *
*

Τό φέρετρον άνοίγεται. ’ Ιδού αύτή έν τή λευκή καί παρθε- 
νική μετάξινη περιβολή της. ’’Εχμι τούς οφθαλμούς ανοικτούς, 
ούς έν τούτοι; είχον κλείσει πρό τής ταφής* άλλ’ ενίοτε οί ο
φθαλμοί ανοίγονται έν τω τάφω.

*11 ξανθή καί πυκνή κόμη αυτής κυματίζει άτάκτως. ’ΐδού 
τοποθετοΰσιν αύτήν έπί τής λευκής καί ψυχρά; μαρμάρινης 
τραπέζης, μεθ’ ό καί γυμνόνουσιν αύτήν.

’θ  δυστυχής βλέπει μέ βλέμμα ατενές καί ηλίθιον, πρώτην 
ήδη φοράν γυμνούς τούς λευκούς καί άλαβαστρίνου; βραχίονας 
της. Είναι αύτή ή νεκρά καί ψυχρά εκεί γυνή, ήτις μετ’ ολί
γα; ημέρας θά έφερε τό όνομα του.

Καί όμως εύρίσ/.εται πρό τής τρομερά; καί φρικώδους πραγ- 
ματικότητος. Ο ήλιος άνατέλλων εξέρχεται μεγαλοπρεπής τών 
ασθενών τής γη; άναθυμιάσεων. Ο χειρουρνός τέμνει, έρευνα, 
άνακυκά τά έντόσθια τής νέκρας. Αίφ·.ης σώμα τι λαμπύριζαν 
υποπίπτει είς τάς αισθήσεις του ! Είναι ό άδάμα;! ! Ναι ό 
πολύτιμος μονόλιθος I !

'θ  νέος εξακολουθεί παρατηρών χωρίς ούδέν νά βλέπη. . . 
’Αλλ ό ανακριτής σείει αυτόν, ίσχυρώς κινών τον βραχίονα του. 
’Αλλ’ είναι ό άδάμας, Κυ'ριε, ό άπωλεσθείς άδάμ.ας.

Ώνόμασαν λοιπόν αύτον  Κύριον! ι0  άτυχης μικρού δείν 
άλλοφρόνει έκ τής χαράς. Ευτυχώς ήδυνήθη νά κλαύση.

4II νεάνις είχε/.αταπίει τον άδάμαντα έν στιγμή ζηλοτύπου 
παραφοράς, ’ΐΐθέλησε νά Ικδικηθή καί άτιμάση τον άνδρα, δν 
τόσω παραφόροις είχεν αγαπήσει, έπί τώ σκοπώ τού νά πα- 
ρακωλύση τήν άντεράστριάν της νά νυμφευθή μετ’ αύτού* νά 
βασανίσχι δέ άμφοτέρους διά τών αυτών βασάνων, αίτινες 
τόσω προώρως ¿οδήγησαν αύτήν είς τάν. τάφον.

ί

Ε Κ 0 Ε Σ Ι Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω Ν
Πριν ή προβώμεν είς γενικήν καί λεπτομερή περιγραφήν ένός 

έκάστου τών έν τω μεγάρω τών ’Ολυμπίων διαφόρων έκθεμά- 
των, έπιτραπήτω ήμίν νά έξετάσωμεν τά εκθέματα τών Κυ- 
ρ·ών, άρχόμεναι άπό τών άτλουστέρων, ένταυτω δέ καί άναγ- 
καιοτέρων καί ώφελιμωτέρων τοιούτων.
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Εις τούτο προβαίνομεν ούχί διότι κρίνομεν ανάξια τού θαυ
μασμού και της ενδελεχούς μελέτης ημών τα τόσα άριστουργή- 
ματα της καλλιτεχνίας καί εθνικής βιομηχανίας,τα ΰπ ’ άνδρών 
ίκτεθέντα, άλλα διότι ποθούμεν νά ικανοποιήσω μεν τάς Νί
καιας των άπανταχου πολυπληθών συνδρομητριών ημών απαι
τήσεις καί νά καταστη'σωσιν όσον οιόν τε ένωρίτερον καταφα- 
νεστέραν την ανάγκην της άνά τάς διάφορους μικράς καί μεγά- 
λας της 'Ελλάδος πόλεις «υοτηματοποιησεως της εργασίας της 
γυναίκας.

Είσερχόμεθα λοιπόν κατ' ευθείαν εις την αίθουσαν, έν γ  εκ
τίθενται τά είδη της υφαντικής, ήτοι υφάσματα διά φορε'ματα, 
τάπητες, σινδόναι, κλινοσκεπάσματα ε’λαφρά καί θερμά καί 
παν είδος άναγόμ.ενον εις την γυναικείαν εργασίαν, μη έςαιρου- 
μενου ουδέ του χονδροειδούς άμπά, εξ οΰ είναι κατασκευασμένη 
ολόκληρος άρειαανείου χωρικού ενδυμασία, άλλ’ οΰτε της χω
ρικής χρυσοποίκιλτου καί πλούσιας περιβολής. ’Εάν έν τη εκ
θέσει των ανδρικών ΰφασμ.άτων δυσκόλως ευρίσκει τις ύφασμα 
κατάλληλον προς ανδρικήν ευκοσμόν πως ενδυμασίαν, εν τη γυ
ναικεία εκθέσει αντιπροσωπεύεται πλουσιως, δαψιλώς, καλλαι- 
σθητικώς καί μετά θαυμασίας τέχνης έπεξειργασμένη καί συν- 
ηρμολογημένη σύμπασα ή κλίμα' τών υφασμάτων άνά είδη καί 
ποιότητας, έξαιρουμένων τών πολυσχεδίων, δ ι ’ ά βεβαίως οί 
άρχέγονοι εκείνοι ιστοί ήκιστα κατάλληλοι μαρτυρουνται. Τά 
άπλά έν τούτοις, τά μετά λεπτών η πλατειών λωρίδων άρα- 
δωτά λεγο'μενα,τά σταυρωτά,τά δίμιτα κ .λ .π . λεπτότατα καί 
επιτυχέστατα επεξειργασμένα, με πάντα το'νον χρωματισμού 
καί στερεότητα ασυνήθη προκαλοΰσι τον θαυμασμόν τών θεατών.

Πόσον καλλίτερα, εΰθυνότερα κα' Ιθνικώτερα θά ένεδυόμεθα 
έάν είμεθα εις κατάστασιν νά συστηματοποιήσωμεν την γυναΐ- 
κείαν εργασίαν δι ’ ΐδρύσεως βιομηχανικών καταστημ.άτων άνά 
πάσαν πόλιν καί κώμην ελληνικήν ! καί οία πηγή εθνικού πλού
του ηδύνατο νά καταστη διά την Ελλάδα ή έκμετάλευσις της 
γυναικείας ταύτης βιομηχανίας !

Δυστυχώς άδυνατούμεν ενεκεν έλλείψεως άριθμών τών πλεί- 
στων ειδών της υφαντουργίας νά άναφέρωμεν τά ονόματα τών 
έκθετριών, φοβούμεναι μη προσκρούσωμεν εις την δικαίαν φι
λοτιμίαν εκείνων, αϊτινες τοσούτον έμό/θησαν περί την επεξ
εργασίαν τόσων άριστουργημάτων τέχνης.

Αί πόλεις αί τούς περισσοτέρους καί ώραιοτέρους έκθέσ«σαι 
τάπητας είναι τό Γαλαξείδιον, ή ’Ανδρίτσαινα Μεσσηνίας, τό 
Ξηροχώριον Εύβοιας, αί Πάτραι, Μακρυνίτσα καί Πορταρίά 
Βόλου, ή Κεφαλληνία, τό Μεσολόγγιον, τό ’Αγρίνιον, ή Σκύα- 
θος καί Σκύρος Εύβοιας, ή Σπάρτη, τό Γεράκιον καί ’Ανάβρυτα 
Λακωνίας καί αί ’λθηναι. Λυπηρόν ότι αί τιμαί τών πωλου
μένων ταιούτων είναι άγνωστοι, άλλως ούδεμία υπάρχει αμφι
βολία, ότιούδείς τούτων θά εμενεν άπώλητος-Οί χροιματισμοί, 
τά σχέδια, ή έργασία είναι έντελείς. γραφικώταται. Τοιαύτη 
δέ παρά πασών κατεβληθη περί την κατασκευήν καί επεξεργα
σίαν αύτών προσοχή, ώστε πρός όλας σχεδόν άνάγκη νά άπυνε- 
μηθη βραβείον. Μεθ’ υπερηφάνειας αληθώς εθνικής ’ποιούμεν 
πρός την επιτροπήν την παρατηρησιν ταύτην, ώ ; μετα λύπης 
άναγνωρίζομεν πόσον έλά/ιστα έμερίμνησαν αί άπανταχου εύ'- 
ποροι Ελληνίδε. περί καταθέσεως χρηματικών άμειβών ύπέρ 
ων έκθετριών γυναικών . ("Επεται συνέχεια)

ΤΟ ΔΙΑΖΪΓΙΟΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΙΣΗΣ ΝΑ0ΑΛΙΑΣ
Γνωστόν ότι ό Μιλάνος χρώμενος της δυνάμεως ην παρέχει 

αύτω ή βασιλική έξουσία δ ι’ ειδικού δικαστηρίου κατώρθωσε 
νά έπιτύχη έ'κδοσιν διαζυγίου κατα τής άτυχούς συζύγου αύτοΟ 
Ναθαλίας.

*Η βασίλισσα άμα τή αγγελία τής τού διαζυγίου άποφάσεως 
κατελήφθη ύπό φρικώδου; νευρικής ταραχής, έξέπεμπε δέ 
κραυγάς άγριας ώς παράφρων : Αί λέξεις άς οί περί αύτήν κα- 
τώρθουν νά άντιληφθώσιν ήσαν : ’Αχρείε αθ.Ιιε Μ ι.Ιά η  !  !
δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ !  / θά σέ έκδιχηθώτ). Μεθ’ όλην 
την παραφοραν της ή πρώην βασίλισσα τής Σερβία; ένεθυμήθη 
ότι εΐ; λεύκωμά τ ι είχετήν εικόνα τσΰ απίστου συζύγου, έζή- 
τησεν αύτήν καί έξέσχισεν εις μυρία τεμάχια.

Φοβερά κρίσις δακρύων καί θρη'νων έπηκολούθησε την πρώ» 
την ταύτην σκηνήν, μεθ’ δ καί ή βασίλισσα έλιποθύμησε. Τεσ- 
σαρες ιατροί περιεκύκλουν αύτήν. Τοιαύτη όμως ύπήρξεν ή 
θλίψις καί οί σπασμωδικοί σπαραγμοί της, ώστε μόλις οί τέσ- 
σαρις ούτοι ρωααλέοι άνδρες ήδύναντο νά συγκρατήσωσιν αυ
τήν, συντελεσασών εί; τήν καταπράύνοιν τών νεύρων της καί 
μεγάλων δόσεων χλορικών άλάτων καί λοιπών ναρκωτικών.

Οίαν δήποτε αληθώς καί άν κατέχω ή γυνή έν τή κοινωνία 
θε'σιν, όσον υψηλά ή χαμηλά καί άν ϊσταται αύτη ύπόκειται 
πάντοτε εις τήν ταπείνωσιν καί τον έξευτελισμόν, όν οί μϋς 
ισχυρούς έχοντες έπιοάλλουσιν αύτη. Αέν θά ήτο άρα αξιοπρε
πέστερου, δ ι’ αύτήν έάν εΐ; τήν δύναμιν τού ίσχυοοτέρου κ,α- 
τώρθου πάντοτε νά άντιτάσση άνάλογον ηθικόν σθένος, προ τού 
οποίου οί πάντες καί τα πάντα ύποκύπτουσι.

Βουκ.ουρέστων Μ αρ ία  δε Γ αρδέλη

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Ώ ς και άλλοτε εΐπομεν του συρμού είνε παν ότι βαίνε: συμφώνους πρός 

τήν χαλλαιβθησίαν, προς τήν ηλικίαν, πρός τά μέσα, πρός τήν παράστασιν 
τοΰ γυναικείου σώματος. Ό  συρμός όλονέν απλοποιείται. Ώ ;  -χαρακτη
ριστικόν έν τοΰτοις τής χειμερινής περιόδου δΰναται νά δεοιρηθή ή βαθμηδόν 
κατάργησις τής to u rn u r e ,  κατά συνέπειαν ή άπά τουδε έξάλειψις τών έ- 
λασμάτοιν εκείνων, άτινα κατά τό ήμισυ άνεπλήρουν τό πρό πολλου otaypa- 
φεν εκ του καταλόγου του συρμοΰ κρινολίνου.

Εις άντιστάΟμισιν αί έσΟήτες κατασκευάζονται πλατύταται μετά πολλών 
καί λεπτών πιριπτύχων, ώς αί τών προμητόρων μας. Τό κάτω άκρον αυ
τών ποικίλλεται δ ι’ ωραιότατων ποικιλμάτων έκ μετάξης ή καί λεπτοΰ 
χμυσοΰ. Τό περιλαίμιου ώς καί τά περιχείρια φερουσι τήν αύτήν ποικιλτι
κήν διακόσμησιυ. Τό περιΟωράκιον διανοιγόμενον, πρός τά έμπροσθεν πα
ρουσιάζει ώραιότατον έκ λεπτού περιπτΰ/ου έσωκάρδιον. Τά έκ λευκού έ- 
ριούχου (τσόχας), φορέματα είνε ώραιότατα διά νεάνιδας. Ε ί; τό κάτω ά 
κρου τών λευκών έσΟήτων προσαρμόζεται λωρίς έκ βελούδου, πρασίνου, έφ’ 
ή ; κεντώνται]διά χρυσοΰ σειρητίου κλάδοι δάφνης. Αιά Κυρίας ομως παντός 
είδους κλαδωτά υφάσματα μέ σχέδια αιγυπτιακά, κινεζικά, ινδικά. Ε λ ά χ ι
στα μονόχροα, τά τοιαίίτα δε κασμίρια χρώματος έρυΟροϋ, φαιοΰ, κυανού 
ναυτικού, ίανθους σκοτεινού. Εις τά τοιαΰτα τό έσωκάρδιον σχηματίζετε εκ 
λευκού έριούχου. Έ σωθεν ΰπεξέρχεται περιστηθίου έκ λευκής βατίστης, μέ 
λεύκάς πτυχάς, ορθόν περιλαίμιο/, τέλος είδος άνδρικοΰ υποκαμίσου κομβο- 
νομένου διά κομβίου χρυσού ή μετάλλινου. Κ αι έπειδή ή άπομίμησις τοΰ 
ανδρικού υποκαμίσου ζητεί καί λαιμοδέτην, το5τον, Κυρία μου, προσδένετε 
τεχνικώτατα καί χαριε'στατα, άφου άλλως τε μεγάλην προσδίδει εις τήν 
καλλονήν σας χάριν.

Οί πίλοι άνδρικοΰ σχήματος έκ καστοριού, ώς καί τά έν σχήματι βεδιν- 
κότας ή φράκου περιΟωράκια συμπληροϋσιν έντελώς, τήν κατά τδ ήμισυ αν
δρικήν άμφίεσιν ημών, ήτις ώραιότατα αρμόζει εις τήν γυναικείαν καλλο
νήν. Ά λ λ α  πλήν τούτου οί πίλοι έν γεν £ ι φέρονται μεγάλοι μετά πλατέος 
γύρου,αναστρεφομέυου έκ τών έμπροσθεν, τών όπισθεν ή πρός τά πλάγια.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
. Έ ν δ ε χ α ε τ ή ς  Σ ερ ο κ η ρ υ ΐς . ’Εν ’Αμερική, τιρ κατ

ίξο/ήν χώρα τ ώ ν  έκπλήξεων καί παραδοξοτήτων, ένδεκαετής 
παίς, κεκτη μένος δύναμιν λογου άπαράμιλλον καί μνημην, ήν 
ήθελε ξηλώσει καί αύτό; ό Σιμωνείδης, κηρύττει επί μήνας 
ήδη τον λόγον τοΰ Θεού. Τόσον δε εΰγλωττως και επί τοσας 
κατά συνέχειαν ώρας όμιλεΐ, δΓ  άκαταμαχήτων επιχειρημάτων 
πλουτίζων τούς λόγου; αύτου, ώστε, ώ ; τά ’Αμερικανικά φύλλα 
λέγουσιν, έπροσειλύτησεν ήδη υπέρ τους χιλίους Αμερικά.ου? 
έξ άμφοτέρων τών φύλων.

Τ ο  « ε τ ρ έ λ α ε ο ν  σ τ ε ρ ε ο π ο ιο ύ μ ε ν ο υ .  Λια νεας 
άπλουστάτης έπινοήσεως έφευρέθη τέλος ή στερεοποίησες τού 
πετρελαίου. 'Η άνάμιξις μικράς δέσεως τετριμμένου σάπωνος 
εντός χλιαρού ή μάλλον θερμού πετρελαίου, αρκεί όπως, άμα 
■τή ψύξει, άποτελέσει σώμα συμπαγές, δυνάμενον νά ταμνί είί 
κυβικά οχήματα. ’Εντεύθεν τό πετρέλαιον δύναται νά χ ρ η σ ι -  

μεύση ώς αναφλεκτική ύλη, πράγμ’ ότερ τ.αοίΐ/ ι μέχρι σήμε- 
φον έν ρευστή καταστάσει ού μικράς δυσκολίας.

Τ ο  α ν θ ρ ώ π ι ν ο ν  σ ώ ρ .α  ύττο  τ ο  π ε ε β τ ή ρ ε ο ν .  
Διάσημο; τες τού ΙΙιτοβούργου ιατρός, όνόματι Κόορπερ, επε- 
νόησε σύστημα, δι οΰ το ανθρώπινον σώμα πιεζυμενον μετα
βάλλεται εις έλάχιστον στερεόν, άοσμον καί μαρμαρώδη όγκον. 
‘Η μετατροπή αύτη οφείλεται ιδία εις τήν ψύχραν ατμόσφαι
ραν τού δωματίου, εν ω τελεί.‘αι η πιεσις. ίυν τώ γραφειω 
τού ρηθεντος ιατρού υπάρχει εκτεθειμένο; κομψός καί εύσχη- 
ρ,ο; εν ει^ει λευ/.οΟ (/.αρααεου —ταύρος, οστις αντιττρο^ω^ευει 
εύσταλές σώαα χαριεστάτου ένδικαετούς παιδός. ’Εμπορική 
εταιρεία έσχηματισθη επι τω σκοπώ του να εκμεταλλνευθ/) τή^ 
επινόησιν ταύτην, ήτις ού μονον σω,ει την ανθρωπότητα απο 
τον άποτροπαίως μυλυνόμενον ώ ; εκ τής σήψεως τών ανθρω-
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II πράΐί; σας, κύριε, είναι εύγενής καί άγαθή. ’Επειδή όμως 
γνωρίζω τον Γ ιλβέρ το ν, ε'χΐυ τό θάρρος νά προσθέσω^ ότι είναι 
καί λίαν συμφερουσα. Μετα τάς σχετικά; δέ έπί τοΰ προκει- 
μένου καί τόυν όρων του γάμου σκεψεις, τάς ύπο τού κ. Μωδουι 
ύποβληθϋίσα;, άσυζητητεί δέ παραδεκτά; ύπό τού ίερέως γε
νομένα:, οί δυο ά/όρες είσήλθ/ν εί; τήν αίθουσαν παρά τών 
δύο νέων μετ' αγωνίας άνεμενυντο.

’Λ ίελφέ μου, είπεν ό ίερευ:; πλησιάζων πρός τόν Γιλβε'ρτον 
εύχαςίστησον τόν κ. Μωδουι, όστ:ς εν τή αγαθοτητιτου συ/αι
νεί νά σέ καταστήση ευτυχή, έναποθετων εις σε το μέλλον τής 
μονογενούς θυ- arpó: του.

Είναι δυνατή τόση εύτυχίν, ίψιθύρισεν ό Γ.λβέρτος, όστις 
ύπεί/ .ω/ :ίς τον ζωηοόν χαρακ-τήρα του μέ όφθαλμ υ ; όακρυ- 
βρέκτου; έερίφθη εί: τα: άγκαλας, ά; ό βιομήχανος μόλις καί 
μετά δυσκολία; ετεινεν σύ:ώ .

'11 Μαρκέλλα ήγερθσ ίπιση; ωχρά καί συγκεκ·νημένη, μετά 
βία; πιστεύουσα το ·ς όφθκλμούς τη :’ εύχαοιστό), πάτερ, προ- 
οέθηκε, τείνουσα αΰτώ το λευκόν καί ανθηρόν μέτωπον της.

πίνων πτωμάτων άερα, άλλά δύναται και μ,εγάλας να παρα- 
σχη εις τό έμπόριον εκδουλεύσεις

Γ υ ν α ϊκ ε φ  Σ ατροΙ έ ν  ’ Ι τ α λ ί α .  Τέσσαρες γυναίκες 
ιατροί έξησφάλισαν ήδη πολυπληθή έν Τουρινω τής Ιταλίας 
πελατείαν. Ί ΐ τελευταία τούτων ένεκατέστη αΰτόσε άπό τού 
1878. ’Από του 1884 καί εντεύθεν πολλαί γυναίκες ιατροί 
ενεκατέστησαν έν Νεαπόλει, Βολ.ωνία και Φλωρεντία. Και 
επειδή περί ιατρών γυναικών, προσθετομεν οτι ιατρός Αμε- 
ρικανίς έπρότεινεν εν τινι ίατρικώ Συλλόγω, όπως έν τοΐς πα
θολογικοί; συνεδρίοις τοποθετούνται πλ^ακες χ_ρονογραφι/.αί, 
παρέχουσαι τούς κανονικούς και παθολογικούς παλμούς τής 
καρδίας, τών πνευμόνων κτλ· Εαν τό τοιούτυν έπιτευχ_θή, η 
επιστήμη άναντιρρήτως θέλει μεγαλ.ως προαχΟή.

Γ υ ν α ίκ ε ς  δ εά σ τ^ α ο ι μ ,ο υ σ ε κ ο ί .  ’Εν τω ιοδείω τών 
Παρισίων τό α β:αβεΐον τής μουσικής συ'.θέσεως άπενεμήθη 
κατά τον τελευταΐον διαγ'ων^σμον πρός τήν κ, Γχοντιε, Ιό 
δε πρώτον βραβείον αυτοσχέδιου άνακρουσεως τού οργάνου 
πρός τήν δεσποινίδα Μωλ,αι νεωτάτην και ευειδεστάτην κό
ρην. Κατά τήν χειμερινήν δέ ταύτην περίοδον παρασταθησεται 
έν τώ μεγάλω θεάτρω τοΰ μελοδράματος τής Βιέννης τό ύπό 
τής κ. Suyaborg von Brosstrh d i Veimar μελοποιηθέν 
μελόδραμα.

Ό  π ρ ό ε δ ρ ο ς  τ/γς Γ α λ λ ε κ ή ς  Α η μ .ο κ ρ α τ£ α ς  
κ α έ  α£ γ υ ν α ί κ ε ς .  Ο πρόεδρος της Γαλλ.ικής Κυβερν,-,σεως 
κ. Καρνώ, έδέξατο εις άκρόασιν τήν 1 4 ν τ ρ .  μηνός τήν κ. 
Μπορσέ, πρόεδρον τής εταιρίας τών ναυαγι'υν μετά τής γραμ- 
ματέως αυτής κ. Μαζιέν, καί συνδιελέχθη καί συνεσκέφθη μετ 
αύτών έπί διαφόρων ζητημάτων, αφορίυντων εις τάς άνάγκας 
του σο^ματείου τούτου.

Κατα τγ4ν αύτην στιγμήν η θύρλ τ*Λζ αίθουσας avfcoy 6/) και 
υπηρέτης τις ανήγγειλε- *0 κ. Λαρτουά καί ό κ. Μωό'ουί.

" Ο π ο υ  ό  α μ α ρ τ ω λ ό ς  α ν ε υ ρ ε σ κ ε ε  τ ο ν  
π ν ε υ μ α τ ικ ό ν  τ ο υ .

’θ  Πίτοος Ααρτουα αναρρωτας ηδη η μάλλον αναστας καί 
στηριζόμενος εις τόν βραχ ι̂ονα του συνέταιρου το*υ, έ,.αρου- 
σιάσθη παρά τώ κ. Μωδουί.

Είδομεν ήδη πώς ό άθλιο; ούτος άνέκτησε τήν υγείαν κα
τόπιν τήτ επικινδύνου θέσεως, εις ήν εϊχομεν άφησει αύτόν. 
’() ιατρό; του έξερχόμενο; τής οικίας του τήν επαύριον τής τοΰ 
’Αρμάνδου έτισκέψεως, συνήντησε καθ’ όδάν διαπρεπή τινα χει- 
ρούργον φίλον του, πρός δν άφηγήθη τά κατά τήν επικίνδυνον 
κ ι ί  έπιθάνατον τοΰ πελάτου πύτού θεσιν. Ο χειρουργός ε,ή- 
τησε νά τον ίδη. 11 πρώτη και τελευταία αυτ^ύ επισκεφις 
ήρκεσεν όπως δώση τήν ζωην εις τόν άθλιον, οσ.ις δ.ά τής 
άποτροπαίου παρούσίας του εισάγει καί πάλιν τήν δυστυχμαν 
καί θλίψιν εις τάς δύο οικογ’ενεία;.

'ο  κεοαυνό; έάν ένέσκηπτεν έν τή αίθούστ, Μωδουι δεν ήθελε 
βεβαίως'παραγ'άγει τρομερώτερον άποτέλεσμα ίό.ν^ναγγελθέν- 
των δύο ονομάτων ; ’Αρικίνδος Λ"νριε και /7-τι o r  Δαρτουά.

τόν * 0 Ϋ,σαν τα ονόματα τών φονεων ττ,ς μτ,τοος 
του, δ·.α τόν Γιλ%>τον ονόματα μιοτ,του ά^τι-άλου και επι
κίνδυνου 3y8vfjύ, δια τvjv Μαρχ.εΑ\αν ατει^.ίΐ y.a.a ιόιαζ
εύτj/iac. *H /ατί/ανία, εις r.v τ α  ονόματα ταυτα ένέοαλον



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

' Β Ι μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν  Β ί .  «I». Χ κ ό κ ο υ
’Από τής παρελθούσης εβδομάδος έτέθη εις κυκλοφορίαν τό 

ύπό του κ. Κ. Φ. Σκόκου έςδοθέν ημερολόγιου του ετου; 1880. 
Τό ημερολόγιου τούτο αντιπροσωπεύει την άνά πάντα κλάξον 
σύγχρονον παρ’ ήμΐν φιλολογικήν κίνησιν, τυγγάνει δε όλως 
πρωτοφανές εις τό είδος του. ού μόνον διά το τερπνόν καί ποι- 
κίλον της ύλης, άλλα καί διότι περιλαμβάνει τάς πρωσοπο- 
γραφίας πασών πάντων τών συνεργατών αύτου, ήτοι πάντων 
σχεδόν τών εν Έλλάδι περί την φιλολογίαν ασχολούμενων.

Μετά ιδεάζοντας ενδιαφέροντος θέλει βεβαίως άναγνωσθτ; 
παρά τών Κυριών, ώς περιέχον πλην άλλων μελε'την ε’μβριθή 
άναγομένην εις την διά της εργασίας χειραφε'τησιν της γυναί
κας, έργον του ρέκτου διευθυντού τών ταχυδρομείων καί τη
λεγράφων κ. Καζάζη, παρ’ οΰ αϊ γυναίκες άνυπομόνως προσδο
κούσε την έν τοΐς τηλεγράφοις καί ταχυδρομείοις όσον οϋπω 
κατάταξιν των. Συγκοδομητικη επίσης είναι ή μελέτη του κ. 
Κουρτίδου περί έργατίδων γυναικών, και πλεΐσται αλλαι ώραισ- 
ταται καί καλιλογικαί μελέται. Τιμάται διά τάς επαρχίας 
καί τό εξωτερικόν χαρτόδετου δρ. 3 Υ 8 καί χρυσόδετου 4 Υ 8.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κ»ν Λ  Μ. Λ ε υ κ ω σ ί α ? .  Έ χετε δίκαιον ί>; ποό; τό ζήτημα του γά 

μου. Τάς άποδείξίΐς ώς καί τά ποιήματα άποστέλλομεν.— Κον Λ. Π. Λ ε -  

μ η σ σ ά ν .  ΈλήφΟη γράφομεν.— Σ υ ν δ ρ ο μ ή  τ ρ ί α  ’Α θ ή ν α ς .  Ό  κύριος έκαμε 
τό καθήκον του, περιττή ολω; ή δημοσίευσις ευχαριστηρίου επιστολής.—  
Σ υ ν δ ρ ο ε ι ή τ ρ ι α ν .  Β ο υ χ ο υ ρ έ σ ε ι ο ν .  Ή  ^Συνταγή δημοσιεύεται σήμερον.— 
Κον A . Μ . Γ ι ο ύ ρ γ ε θ ο τ .  Συνδρομήτριαι Ινεγράφησαν φύλλα άποστέλλον- 
τα ι.— ' Α σ π α σ ί α .  ' Α θ ή ν α ς .  ΔιέλΟετε τού γραφείου μας.— Καν Π Μ . Α ε -  
μ η σ σ ό ν .  Εινε σκληρόν ολίγον, δεν αποτείνεται 31 και εις ώρισμένην τά- 
ξιν.  Καν. Ε. Μ. Σ ύ ρ ο ν .  Έ λθετε, έστω και διά την εκΟεσιν μο'νον. ’Α 
ξίζει βεβαίως τόν κόπον — Κον I I  Κ .  Β ο υ κ ο ν ρ ί σ τ ι ο Ί  Πανηγυρικά τεύχη

τον πατέρα της, έπεισε τήν Μαρκέλλαν περί τών νέων κινδύνων, 
καθ’ ών ώφειλε νά παλαίσιρ.

Έν τώ μεταξύ τούτψ καί πριν η ό οικοδεσπότης επιτρέψη 
την έν τά) αιθούση εισαγωγήν αυτών, ό πρώην κατάδικος στη- 
ριζόμενος επί του βραχίονος του Αρμάνδου, είσήλθεν έν αυτή. 
Τό πρώτον βλέμμα αύτοΰ υπήρξε δια τόν ιερέα, δν πάραυτα 
άνεγνώρισεν ώς τόν πνευματικόν τών επιθανάτιων αυτού στιγ
μών. Τό δεύτερον βλέμμα διά τον Γιλβέρτον, παρ’ φ  ΐστατο 
ή Μαρκέλλα, άποκαλύπτουπα τρόπον τινα τόν τρυφερόν δεσμόν, 
δστις συνέδεεν αντην πράς εκείνον.

Ούδεμία ΰπελείπετο ήδη αύτιρ αμφιβολία, Ο πνευματικός 
του ητο βεβαίως, ό υιός εκείνης, ην έδολοφόνησεν όπιος λη- 
στεύση. Διά μίαν στιγμήν επιθυμία άκατάσχετος ωθεί αυτόν 
νά τραπή εις φυγήν· ’Αλλ έσκέφθη οτι τό τοιούτο ήδύνατο 
νά προκαλέση την εντελή αύτου καταστροφη'ν. Διά τής χαρα- 
κτηριζούσης λοιπόν αύτόν θρασείας αύθαδίας προε'βη μ.ε'χρι του 
μέσου τής αιθούσης.

Σείς! σείς 1 εδώ 1 αγαπητέ μοι Δαρτουά 1 1 είπεν ό Μωδουί, 
μετά κακώς προσπεποιημένης αμηχανίας, τείνων αύτώ τήν 
χείρα. Πόσον χαίρω ίπαναβλε'πων σας, καί τοι ή σπουδή σας 
τού νά έξέλθητε δύναται νά έχη δυσαρέστους διά τήν υγείαν 
σας συνεπείας.

Ευχαριστώ διά τήν ευμενή υποδοχήν, είπεν ό Δαρτουά, θλί- 
βων τήν χείρα, ήνέτεινον αύτώ. Είμαι αληθώς άδύνατος 
έτι· άλλ’ έσπευσα νά έπιακεφθώ πρώτον υμάς, ού τά συμφέ
ροντα τόσον διεκινδύνευσαν έκ τής κατηραμένης αύτης άσθε- 
νείας. Ούδόλως λησμονώ, έξηκολούθησε λε'γων, ότι είμεθα

αποστελλονται ευχαρίστως. Θερμά συγχαρητήρια επί πατρίωτικωτάτοις α ί-  
σδήμχσιν.——Καν Μ. Γ .  Μ η . Ι έ α ς .  Νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. Εύγνωμο- 
νοΰμεν δ ι’ εΰγενή ύποστήριζιν.—Καν Μ . Ξ. Β ο ν χ ο ν ρ έ σ ζ ι ο ν .  Ζητήσατε 
παρά τω αυτόσε ταχυδρομεία), διότι ή απώλεια φύλλων Ιξαμηνίας δλης 
εινε λίαν δυσάρεστος, Εΰχαριστούμεν δ ί  ευμενείς κρίσεις.— Κον Λ . Ε υ ,  

Β ά ρ ν α ν .  Νέοι συνδρομηταί ένεγράφησαν. Φύλλα καί αποδείξεις άποστέλ- 
λονται ’Επισπεύσατε εισπράξεις—Κ αν Σ ι .  Κ .  Τ ή ν ο ν .  ΚαταχωρηΟήσεται 
ευχαρίστως.— Καν Π. Γ ρ .  ’Α θ ή ν α ς .  Τήν Ιπαύσαμεν διότι ή αδελφή μου 
δεν εί/ε καιρόν. Τά κατ’ αυτήν άγνοοΰμεν.—Κον Β. Σ ύ ρ ο ν  ’Αποδείξεις 
αποστέλλονταΓ γράφομεν.— Καν Ε. Κ  Ά Λ ε ζ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Ά φοϋ παρήλΟον 
δύο έτη, δύνασδε νά χορεύητε έλευΟέρως. ’Αποφεύγετε έν τούτοις περί 
τήν περιδολήν σας τά ζωηρά χρώματα.— Καν Ζ .  Φ. Π ύ ρ γ ο ν .  ΈλήφΟη« 
άπόδειξις άποστε'λλεται.—Κ . /. Σ. Β. Ή  υπογραφή σας Ιτέδη. Εύχαρι- 
στοϋμεν διά συγχαρητήρια.—Α ι περί ΙκΟεμάτων τών γυναικείων έργων κρί
σεις μας έσονται ακριβείς καί αμερόληπτοι.— Καν Ε ί  X. Χ α . Ι χ ί δ α ,  Έ λή- 
φδη· ώραιότατον. Εύχαριστοΰμεν.— Καν θ .  θ .  Λ α ν ρ ι ο ν .  ’Εξαιρούνται 
του κανόνος. Πρώτον τήν γλώσσαν της καί κατόπιν τά ; ξενας.— Καν θ .  

Κ. ' Α θ ή ν α ς .  Θά γράψωμεν καί περί αύτοΰ. Μή λησμονητε δμω; καί τήν 
παροιμίαν « Σ υ ν  Ά θ η ν α  κ α ί  χ ε ί ρ α  κ ί ν ε ι η  μή άναμε'νητε δέ πάσαν πρω
τοβουλίαν παρ’ ημών. Έ χομεν τόσα πολλά νά σκεπτώμεΟα καί νά πράτ- 
τωμεν.—Καν Ε. Ε. Σ ο υ Α ι ν α .  Είνε καιρός πλέον.

Κ ατά  τ ή ς  κ α κ ή ς  ό σ μ ή ς το ύ  λ α χ ά νο υ . Πόσον γευστικόν τό λάχανον, 
αλλά καί πόσον αποτρόπαιος ή όσμή ήν άναπε'μπει βραζόμενου. "Ινα έξα- 
λείψητε καθ’ ολοκληρίαν τήν όσμήν ταύτην, βίπτετεεντός του βραζομένσυ 
λαχάνου έν λεπτόν τεμάχιον άρτου περιτετυλιγμένον έντό; τεμαχίου λευ
κού υφάσματος.

Μακαρονάδα Ναπολιτανεκή. Πληροϋτε μεγάλην -χύτραν ϋδατος,ήν το
ποθετείτε έπί ζωηρά; πυράς, οταν τό ϋδωρ βράζη, ρίπτετε τά μακαρόνια. 
Έ ν έτέρα -χύτρα έχετε ζωμόν κρέατος δυνατόν καί άφδονον (consommé), 
καί αφού τά μακαρόνια βράσωσι κατά τό ήμισυ άποσταλάζετε καί ρί
πτετε εντός του βράζοντας ζωμού, πάντοτε έπί δυνατής πυράς. Ά φ ο ϋ  τά 
μακαρόνια βράσωσι, ξύετε τυρόν παρμεζάνα καί αναμιγνύετε μετά τώ» 

ακαρονίων.

συνδεδεμένοι διά του συνεταιρισμού εκείνου, 5ν προεκάλεσεν 
ή έπινόησίς μου, καί ότι αναμένετε βεβαίως μετ’ ανυπομονη
σίας τ ή ν  εφαρμογήν αύτης, δ ι’ ή; έντός ολιγίστου χρόνου τρι
πλασιάζεται ή περιουσία οας.

’ .Ακούσασα τάς λέξεις ταυτας ή Μαρκέλλα έμιιδίασε πικρώς, 
ό δε Γιλβέρτος άνέωξε ΰπερμέτρως τούς οφθαλμούς.

Λυπούμαι αληθώς, ήρξατο λέγων ό βιομήχανος.
’.Αλλ’ ό Πέτρος όστις ΐστατο έπί άκανθών, δεν εδωκεν αύτφ 

καιρόν νά εξακολούθηση. Τό βλέμμα τού ’Ονεζίμου καρφωμέ- 
νον, ούτως είπειν, επ αύτοΰ τόν καθίστα παράφρονα. Διακό- 
ψας λοιπόν άποτόμως τόν κ. Μωδαυί, είπε πρός τόν ιερέα. 
'Αν δεν άπατώμαι είσθε ό Ιερευς τής ενορίας άγίου ’Αμβροσίου.

ό κ Βερνιέ...·
'Ο λάρυγξ αύτοΰ ήτο ξηρός σχεδόν τήν στιγμήν, καθ’ ήν 

έπρόφερε τό φρικτον δι αυτόν όνομα τούτο.
Ο ’Ονέζιμος είχε τήν δύναμιν νά κυριεύση εαυτού, νά σχη

ματίσω κατ’ αρέσκειαν τό πρόσωπον καί τό ύφος.
Μάλιστα, κύριε, άπήντησε ψυχρώς,
Έπιτρέψατέ μοι, κύριε Μωδουΐ, νά ανταλλάξω δύο λέξεις 

μετά τού σεβαστού τούτου άνόρός, είπεν ό πρώην κατάδικος 
διευθυνόμενος εύθυ πρός τόν ιερέα, όστις άπεσύρθη εις άπομε- 
μακρυσμένην τινα γωνίαν τής αιθούσης.

Τί θέλετε, κύριε ήρώτησεν ό ίερευς χαμηλοφώνως.
Μέ αναγνωρίζετε, βεβαίως, αφού εισθε ό ίερεύς, πρός δν 

έξωμολογήθην καί όστις μοί έσυγχώρησεν έν όνόματι τού Θεού!
Μάλιστα, Κύριε.

(ακολουθεί).
Έκ τή; Τυπογφαφί«; τής Βασιλικής Αυλή; Νικολάου Γ. Ίγγλάση


