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| Συνδρομή ετησία προπΛηρωτεα =
1 Δια τό Εσωτερικόν Δρ. *5 |
| Δια τό ΕξωτερικόνΦρ.χρ.Φ |

| Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ  Λ Ι Ε Υ Ο Υ Υ Σ Κ Ω Σ  |
1 Όοός Σταδίου απέναντι
Ε Άρσακείου Παρθεναγωγείου =

1 Γ ραφεΐογ ανοικτόν καθ’ εκάστην |
| από 10— 12 π. α. |

ξ  ΓΙασα παρατήρηφ.ς επί τής απο- |
1 στολής του φύλλου γίνεται δεκτή |
| μόνον εντός οκτώ ήμερων.
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ΔΙΕΓΘΓΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΑΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
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Συνόρομιμαι εγγραφονται sic ~ό Γ ραφεΐον τής
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κα ί παρά τω Βι6Λιοπ^)Λείω ΒίΛμπεργ

Ευ γο> ' Εξωτεριχφ δε παρ ’ απασι τοΐς 
άντιπροσώποις ημών.

Σώματα πλήρη του α έτους ενρίσχυνταί παρ' 
ή μ ΐν  κα ί παρ ' άπασι τοΐς όντιπροσώποις ημών.
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| Διά τά.ανυπόγραφα άρθρα εύ- |
1 θύνεται ή συντάκτις αυτών κυρία |
= ΚαΛΛιρρόη Π αρρέν. |

1 Τα πεμπόμενα ήμΐν /ειρόγραφα |
= δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρέ- §
| φονται. —  "Ανυπόγραφα και μή |
| δηλούντα τήν διαμονήν τής απο- |
1 στελλούσης δέν είναι δεκτά. — |
| ΙΙάσα αγγελία άφορώσα εις τάς |
| Κυρίας γίνεται δεκτή.

ξ Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν |
| όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- |
I ματόσημον * ί( )  λεπτών πρός εκ- |
| τύπιοσιν νέας ταινίας. |
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τί γίνεται ή φιλόπτω*/ος αδελφότης μας.— Α ί πρώται συλλαβαι τών 

Ληπίων (ποίημα ίπ ό  κ . Σαπφους Αεοντιαδος).— Διατι απειθοΰσι τα 
παιδία (νατό κ .  Ειρήνης Α αχανα).—  Οί ναοί μας.— Δίκη περι τής διά
σημου δικηγόρου κ. Ιΐοπελέν (ύπο κ . ' ΕΜνης Γεωργιάδου) .— Τί πρέπει 
καί τί δέν πρέπει.— Γυναικείος κόσμος.—  Ποικίλα εσωτερικά καί εξωτε
ρικά.—  Αλληλογραφία.— Συμβουλή.— Συνταγή.— Έ πιφυλλίς.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ  11 Φ Ι Λ Ο Μ Χ Ο Σ  ΑΛΕΑΦΟΤΗΣ ΜΑΣ
Χειλών ! ! λέόις ποοκαλούσα ρίγος καί παγόνουσα τας 

φλέβας τών άποκλήρων μητρυιάς κοινωνίας τέκνων ! Συ ο Ο
τ ι; κατά τήν έτησίαν διάβασίν -του έκριζοΐς δένδρα, μαραί
νεις τά  τρυφερά καί καλλίμορφα άνθη, άναδυφείς τά άδυτα 
τών ωκεανών βάθη, ζωγραφίζεις τήν οδύνην καί άπελπισίαν 
επί του προοώπου τών πτωχών ! Συ ούτινος αί μικραί και 
σκοτειναί καί μελαγχολικαί ήμέραι, αί ατελεύτητοι καί μαΰ- 
ραι καί παγεραί νύκτες, παγόνουν τήν πνοήν έπί τών χει- 
λέων, άποκρυσταλλόνουν τά δάκρυα έπί τών οφθαλιιών εκεί
νων. οΐτινες ώς μόνην ηχώ τών στεναγμών των έχουσι 
τόν συριγμόν τών μαύρων άνεμων σου καί καταστρεπτικών 
λαιλάπων σου, καί ώς μόνον σύντροφον καί παρήγορον το ψύ
χος, τήν πείναν καί τήν δυστυχίαν !

Θύαχτά σου άνυπεράσπιστκ είναι καί πάλιν παρ’ ήμΐν αί 
άσθενείς καί αδύνατοι γυναίκες. Ναι ! ό άνήρ δύνατχι χει- 
μώνάτε καί θέρος νά έργάζηταιέκτος τού οίκου. Δέν έχειουτος 
μικρά να θηλάζγ. άλλ’ ούτε άσθενείς νά περιθάλπη! όσω καί άν 
πεινούν τά  τέκνα, όσω καί άν τρέμν) ή σύζυγος, όσω λεπτά 
χάν ώσι τά ράκη δ ι’ ών περιβάλλει τό σώμά του, ο άνηρ 
έπιστρέφων εις τήν καλύβην του θυσιάζει, ώς έπί τό πολύ, 
50— 60 λεπτά εις τό οίνωπολεϊον. Τό οινόπνευμα άναπληροΐ 
παρ’ αϋτω καί τροφήν καί ενδυμασίαν.

’Ενώ αί άτυχεΐς γυναίκες, αί πτωχαί μητέρες πολυαρίθ
μων άνηλίκων τέκνων, αί άνευ προστάτου, αί εις τό έλεος 
του θεοϋ έγκαταλελειμμε'ναι πίπτουσι θύματα τής σκληράς 
ταύτης του έ'τους ώρας. Δ ι’ αύτάς ό χειμών είναι θάνατος,

άσθένεια, οδύνη, άπελπισία ! Τόν χειμώνα ή εργασία έκλεί- 
πει. Αί ήμέραι είναι τόσον μικραί, ή δέ εργασία τής νυκτάς 
άπαιτεΐ θέρμανσιν, φωτισμόν καί στόμαχον πλήρη. Εδώ ή 
άδυναμία τής γυναικός κλονίζεται. Εδώ ή άρετή παλαίει 
τόν τρομερόν κατά τής πείνης καί τής μαύρης απελπισίας 
άγώνα. Μάνα! ψωμί! φωνάζει τό μικρόν κλαϊον! μάνα! κρυό- 
νω, έπαναλαμβάνει άσθενής καί έξηντλημμένη ώχρας καί 
μαραμένης παιδίσκης φωνή ! Εδώ θρήνοι, εκεί κλαυθ-

, ,  ̂ , » Ν . τγτ" ' Υ ν ’ Υ ' * 'μοι ε/.ει γογγυσμοί υ.%% οκ/.ρυα. bivai νυς και ο ςηρος αυτός 
άρτος λείπει ! Ή  μήτηρ άπελπίζεται, λαμβάνει τό μωρόν εις 
τήν άγκάλην της μαί οίπτεται εις τόν δρόμον ΐνα έπαιτήση.

ΙΙρό ήμερών έπίστρέφουσαι του περιπάτου εις προκεχωρη- 
ιαένην τής νυκτός ώραν, συνηντήσαμεν καθ’ ¿δον τοιαύτην 
άτυχή ύπαρξιν. Κυρία μου! Κύριε! έλεημοσύνην!¡ Πώς! τή 
εϊπομεν· εις τοιαύτην προκεχωρημένην τής νυκτάς ώρα/, σύ 
νέα γυνή περιφέρεσαι έπαιτούσα; Διατί δέν έργά,εσαι ; Που 
νά εύοω δουλειά καί πυυ νά άφήσω τό μωρό διά νά ζητήσω 
νά πλύνω εις τά  σπίτια, άπήντησεν ή δυστυχής δακούουσα. 
Έαείναμεν άναπολόγητοι. Ή  πτωχή είχε δίκαιον καί πολ- 
λα ί, πλεϊσται αλλαι εΰρίσκονται εις τήν αυτήν μέ έκείνην 
θέσιν .

’Αλλά υπάρχει καί έδώ, διενοήθημεν, φιλόπτωχος τις ά- 
δελφότης, ήτις ώφειλε νά μέριμνα περί τών άτυχων αυτών 
υπάρξεων. Ένεθυμήθημεν μάλιστα ότι έ'τυχέ ποτε νά ’ίδω
μεν λογοδοσίαν τινα καί κανονισμόν τής φιλόπτωχου ταύτης 
αδελφότητος ! Καί κατά συνειρμόν ιδεών άνειΑήσθημεν τά 
κατά τόν ιδιόρρυθμον κανονισμόν του σωματείου τούτου. Δέν 
ποοβλέπει καί προλαμβάνει τάς καταστρεπτικάς συνέπειας τού 
χειμώνος, δέν μέριμνα όπως άσυλον, εργασία, τροφή καί 
σκεπάσματα χορηγούνται τοΐς πτωχοΐς’ αλλ-f όταν ή πείνα 
καί τό ψύχος έπιτελέσωσι τό τρομερόν έ'ργον των, όταν ή 
άσθένεια άποτυπώση τά βλοσυρά ϊχνη της έπί τού μαραινο- 
μένου σαρκίου τού πτωχού, τότε ή φιλόπτωχος άδελφότης, 
προηγουμένη τού νεκροθάπτου χορηγεί γραμμ. τινα φαρμά
κων καί 150 δρ. κρέατος" καί ταΰτα μετά μεμ,ψιμοιριών καί 
παοαπόνων. Ή  άδελφότης δέν εχει, είναι πτωχόν σωμα-
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τεϊον! Ναι! άλλά ή άδελφότης αύτη προσέλαβε δικαίως η 
¿δίκως, λογικώς η παραλόγους τόν τίτλον φιλόπτωχος, καί 
τα  μέλη αύτής ονομάζονται Κυρίαι φιλόπτωχοι! Αφου δεν 
έ'χουσι χρήματά, ας εύρωσι. Είναι αυται αί φυσικαι των α
πόρων και ιδία των γυναικών προστάτιδες. Αφού αποδέχον
ται τόν εϋγενή καί τιμητικόν καί ιερόν τών φιλόπτωχων τ ί
τλον, όφείλουσι νά είναι καί τοιαϋται.

Ας έργασθώσιν, άς κινηθώσιν, άς δώσωσι σημεία ,ωής ! 
Ά ς  μιμηθώσι τάς απανταχού του κοσμου τοιαύτας αδελφό- 
ττ,τας. οίΐτινες xtJLT. τυ) του y ειυ.ώνος προσεγγίσει αερΐ|Λνώ- 
σιν υπέρ τών πτωγών, ώς ριεριίΛνώσι y.oci δια. τον οιαον των. 
Ό  χειμων είνε τό πεδίον τής μάχης, έν ή αΐ αδελφότητες 
αΰται αγωνίζονται, ίνα σούσωσιν άπό του ψύχους τάς υπό 
τής τύχης ήδικημένας ύπάρξεις, αιτινες τόν φοβερόν τής ζωής 
αγώνα άγωνίζοντα. Τόν χειμώνα ίδρύουσιν διά τά βρέφη 
καί τά νήπια ευεργετικά άσυλα έν οίς η έκτος του οικου 
εργαζόμενη μήτηρ εμπιστεύεται εφ όλην την ήμέραν τό τέ- 
κνον της. Ένοικιάζουσιν οικίας, έν αίς προτφέρουσιν άσυλον 
τοϊς άστέγοις. Άγοράζουβι σκεπάσματα, ένδύματα, ύποδύ- 
ματα. Ά λλ ’ έχουσι χρήματα τά σωματεία έκεϊνα. Ό χ ι! δεν 
έχουσιν. Εΰρίσκουσι χρήματα. Αιοργανόνουσι μουσικας συμ
φωνίας, χορούς, θεατρικάς παραστάσεις, λαχεία, άγοράς, δι 
ών μεγάλα εϊσπράττουσι ποσά. Μεταβαινουσιν από οικου εις 
οίκον αί εΰγενεϊς έκεϊναι δέσποιναι καί επαιτουσι διά τούς 
πτωχούς των.

Ά λ λ ’ αί έδώ φιλόπτωχοι μ.ας κυρία1· δεν ένοοΰσι νά κινη- 
θώσι τής θέσεώς των. Η άδελφότης είνε πτωχή και ελεή- 
σατέτην,έγραφε κατά τό παρελθόν έτος ή ούδένα λησμονούσα 
καί υπέρ πάντων πονούσα συνάδελφος «Νέα Εφήμερες». 
ΙΙλήν τούτο. κυρίαι μου. δέν άρκεί. Αφήσατε προς στιγμήν 
τάς θερμάς καί μαλακάς καί άναπαυτικάς έδρας σας. χπο- 
μακρύνθητε πρός μικρόν τής σπινΟηροβόλου καί ζωογόνου 
εστίας σας καί άντί νά ύποδαυλίζητε τά πυρ μόνον εκείνης, 
θερμάνατε ολίγον την καρδίαν σας, περιβλήθητε το ενδυμ,α 
τής ταπεινοφροσύνης, του έλέου καί τής αγάπης καί έργα- 
σθήτε, ζητήσατε, έπαιτήσατε ΰπέρ τών πτωχών σας!

Τά Αθηναϊκόν κοινόν δέν άμοιρεϊ εύγενών αισθημάτων. 
Απέδειξε τούτο τρανώτατα, οσάκις δ ι’ευεργετικόν τινα σκο
πόν έπεκαλέσθημεν τήν συνδρομήν του. Οι δοθέντες ύπο του 
δήμου καί ύπο τών κυριών κατά τά παρελθόν ετος χ οροί αφήκαν 
καθαρόν κέρδος ύπέρ τάς 16 χιλ. φρ. Η κατ αύτάς ενεργου- 
μ.ένη ΰπό τών κ.κ. I. Ράγκου, X. Σπυλιοπουλου καιΔ . Ί σά- 
τσου συνεισοορα ύπέρ του φονευθέντος δικαστικού υπάλληλου 
άνήλθεν εις 15 χιλ. φρ. ’Αλλά αί έπιτροπαί αύται εΐργά- 
σθησαν, έταπεινώθησαν, έζήτησαν, ίσως δέ καί υβρίσθησαν 
ΰπό τινων ύπέρ τής του ιερού σκοπού των επιτυχίας. Καί 
αΰτή ή έν Πειρχιεϊ μόλις πρό μ.ικροϋ συστάσα φιλοπτωχ_ος 
άδελφότης δίδει πλείονα σημεία ζωής. Εργάζεται, φαί
νεται, ακούεται. Αιοογανονει αουσικάς συμφωνίας, λαχεία

.« χ 1 > ' > Y · ' ■»κ.αί έν αετρω πάντοτε τών όυνχριεων ττις εργα^ετοΛ υκερ  των 
πτωχών. ’Ενώ ή ενταύθα φιλόπτωχος άδελφότης. ούτε το 
θέρος άκούεται, ούτε τόν χειμώνα φαίνεται. Ασθενήσατε, 
άποθάνετε, πτωχοί, καί τοτε ή φιλόπτωχος άδελφότης έξε- 
γείρεται τού ληθάργου. ’Εάν δέν προφθάση) νά σάς χορηγήση 
φάρμακα, σάς πληρόνει ίσως τά έξοδα τής κηδείας.

ΑΙ 17ΡΩΤΛ! ΣΥΛΛΑΒΑΙ ΤΩΝ ΝΗΩΙΑΚΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ
Ίον ουρανού πουλάκ ι πών ηλθεν είν την γη 
κα ί μέα την απαλή  σου την ρόδινη φω λείά  
με (Ja στην τρυφερήν σου μαμάν την, άγκαλία  
ζνπ νάν χαριτωμένο μέ την χρυσή αύγή,

νά πα ίζην νά. γελάν 
τον κόσμο να χαλάν ;

Μ ακούω τά χειλάκΙα  τ αθώα σον τ άγνά  
νά κελαδονν μ’ ουρανία γλυκάδα  Π *, μα, V* 
κ ϊ  αυτό σου τό καθένα λογάκ ι τό σοφό 
μέ κάμνει νά θαυμάζω κα ί νά, φ ιλοσοφώ . 

μ' αυτό μον έζηγεϊν  
πώ ν ήλθεν έπ ί γ η ν  '■

Μου λεν με τό γλυκό σου αυτό μ α -νά , πα -πά  
πών είσαι ανθρωπάκι ώραΐο κα ί γλυκύ  
καί μέσα σου πών έχειν μία ακτίνα θεϊκή , 
κ% αύτη ’πάνω  στα φ ύλλα  την τρυφερήν κτυπα  

άθώαν σου καρδιάν 
κα ί γλνκομείδιάν-

Κι άπό τό στοματάκι τ ’ ώραϊό σου π,ετά 
τό κάθ αύτό λογάκι κα ί δείχνει πώ ν σκιρτά 
τ άγγελικό σου πνεύμα άπό θέρμη χαρά  
τά πρόσωπα σαν βλέπην αύτά τά Ιλαρά, 

μαμά καν καί π α π ά , 
κα ί μέ τό j JuOfc-Τϊά

Φωνάζειν πώ ν σέ τούτην την εύμορφη ζωή 
σ’ έφέρανε κ ί ’ οί δυό τουν κα ί πών του ν άγαπά  
πολύ, πολύ η καρδιά σον κα ί λέγει μά-να , πά . 
Γιατί η δροσερά τουν ή εύοσμη πνοή  

εσέ ζωογονεί, 
κ ι η θεία των φω νη

Σου λέγει τον Γιίάστον την ύψη λ  ή εύχή. 
στα πλάσματά του Κείνον που όλα έμφυσά, 
κα ί είνε μέσ τά. λόγια αύτά σον τά χρυσά  
— πών τ’ άπαλό σον σώμα την εύμορφη ψυχή  

με θεία ανατροφή 
κα ί μέ γλυκεία  τροφή

θά θρέψουν, θά στολίσουν παπάκην κα ί μαμά, 
κ ι αύτά τό στοματάκι ζητά μέ τό πά-μ ά , 
κα ί άνθρωπάκι λέγει θά γ ε ίν ’ αγαπητό, 
όταν αντί) την θρέΨι. τό στόλισμα αύτό 

ατό σώμα τ’ άπαλό  
κα ί πνεύμα τό καλό

Μ’ επ ιτυχ ία ν πάσαν κι. ών ό θεόν ποθεί 
κ ΐ  οί δυό τουν κατορθώσουν, καθών κ  αυτοί ποθούν 
μέ όλην την καρδιά τουν πού θενά προσπαθούν 
νά γείνη  τό πα ιδάκ ι ΖΟΓίέλλα πού ν  άνθη 

νά λάμπη πά στην γη 
σάν τ άστρο την αυγή .

Κ ϊ ό κόσμον σαν την βλέπη , θά λέγ  άληθ ινά  
Γΐατ ηταν ό τον κ ι ' ή μάνα τον χρυσοί
θά είπε τό κορίτσι αύτό τό 7ία, jAa-va, 
σάν ητανε μωράκι, μέ χάρι περισσή, 

μέ θεία εύμορφίά, 
πού μέθνε ή καρδιά.

M r Σ μ ν ρ η ρ
Ια  πφώ  Λ εοντιά ς.

  --
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Λ Ι Α Τ Ι  Α Π Ε Ι Θ Ο Υ Σ Ι  Τ »  Π Α Ι Δ Ι Α .
Είναι νόμος φυσικός καί ηθικός. Τα μεγάλα σώματα 

ελκουσι τά μικρότερα, οί μεγάλοι και ισχυροί χαρακτήρες 
τούς ασθενέστερους, τά ύψηλά καί ευγενή πνεύματα τα κοινά 
καί συνήθη. Λιατί λοιπον ό μέγας καί παγκόσμιος ούτος 
νόμος τόσω συχνά διαψεύδεται ύπο τών μικρών ανταρτών ; 
Διατί οί γονείς οί τόσω φυσικώς καί ηθικώς ϋπερεχοντες 
τών πυγμαίων τούτων αόυνατούσι πολλάκις να συγκρατή- 
σωσι καί διευθύνωσιν αύτά; Λιατί ακούει τις καθ ήυ.εραν 
πικρά παράπονα τών γονέων περί τής απείθειας τών τέκνων 
των η διδασκάλων περί τής απείθειας τών μαθητών των ; 
Ιδού ή άπόκρισις : Τά παιδια δε" είναι νεκρά καί άψυχα
σώματα ύλης, δπως ιός δορυφόρους, σύρη τις αυτά, άλλ ούδέ 
ώριμα καί αρκούντως λογικά πρόσωπα, ϊνα θαμβωθεντα υπο 
τού φωτός και τών λάμψεων ύπερόχμιυ διανοίας καί ευγενε- 
στέρας θελήσεως κλίνωσι τήν κεφαλήν ταπεινώς προ αυτής.

Ό . παΐς είναι άνθρωπος έν τώ γίγνεσθαι, άνθρωπος έν 
μικρογραφία, πλήν άνθρωπος αυτοτελής, εχων ίδιας δια
θέσεις, ιδίας σκέψεις, καί πρό πάντων ιδίαν θελησιν, ενίοτε, 
σιδηράν καί άκαμπτον, άτε μη διευθυνομενην ύπο πεφωτι
σμένης διανοίας.

Καί όμως κατ’ ανάγκην, χάριν αύτου τού ίδιου συμ
φέροντος τών παίδων, δέον νά κατορθωθή ή πρόθυμός αυ
τών ύπακοή πρός τούς διευθόνοντας αυτά. Τ ί ποιητέον λοι
πόν ; Ή  έρώτησις αύτη είναι ό σκόπελος πρό τού όποιου 
ναυαγούσιν οί πλεΐστοι τών παιδαγωγών, είναι τό πρό
βλημα τής σφιγκός, όπερ δέν κατορθοΰσι πολλοί, ώσπερ ο 
Οίδίπους νά λύσωσι, διότι δέν άρκεΐ άπλώς εις γεωγραφι
κός χάρτης, όπως άποφύγη τις αύτόν, ουδέ μια επίκαιρος 
άπάνφησις όπως δοθή ή λύσις.

Ή  εύπείθεισ πρός τούς γονείς καί έν γένει πρός τούς 
διευθόνοντας τήν αγωγήν παιδιών εξαρτάται μάλλον έκ τής 
φύσεως καί τού χαρακτήρος τούτων ή έκ τής φυσεως και 
τού χαρακτήρος τών μικρών, επειδή είναι αναντίρρητος αλή
θεια ότι νικά πάντοτε ό,τι αληθώς υπερέχει καί δεσπο,ει ό,τι 
φέρει έν έαυτώ τήν ίσχύν.

Το γαλλικόν λόγιον « τά αντίθετα άκρα συναντιόνται» 
δύναται καί έν τη παιδαγωγική νά έφαρμοσθή, διότι, πράγ
ματι, δύο αντίθετοι αίτίαι φέρουσι τό αύτό άποφελεσμα, τήν 
απείθειαν τών παιδιών, αύται δέ είναι ή ακρα αύστηροτης ή 
άκρα χλιαρότης καί ολιγωρία.

Σκληρά καί άκριτος αύστηροτης προερχόμενη έκ τής 
άγνοιας τής παιδικής φύσεως καί τής ανθρώπινης, έν γένει, 
έλλειψις πάσης ψυχολογικής έπιδράσεως έπί της καρδιας 
τών μικρών, κινεί αύτά εις άντιστασιν και παρακοήν, καί δια 
τούτο, ούχί σπανίως, βλέπει τις τέκνα αυστηρότατων γονέων 
παρεκτρεπόμενα εις τας χειρίστας αταξίας, ή καί εντελώς 
εξωθούμενα εις τήν όδόν τού κακού. Υπάρχει έν τιρ άν- 
θρώπω τι τού χαρακτήρος τών πεπτωκότων αγγέλων* πάσα 
δυναστική πίεσις εξεγείρει τόν πόθον τής άντιδράσεως, 
πάσα κατάχρησις έξουσίας κινεί εις έπανάστασιν τήν ψυχήν 
αύτού. "Οσω μαλιστα εύγενεστέρα τυγχάνει ή φύσις αυτού 
τόσο) καί έναργεστερον εκδηλουνται αί τάσεις αύται, εύαι.

σθητότερος καθίσταται εις τάς προσβολά; τής ατομικής 
αύτού ανεξαρτησίας. Ά λλα  καί τό παιδίον είναι μικρός 
άνθρωπος καί τούτο δεν πρέπει να λησμονωσιν οι γονείς 
καί οί παιδαγωγοί καί νά προσβάλλωσι δια τυραννικής 
πρός αύτό συμπεριφοράς τήν άνθρωπίνην αύτου άςιοπρέπειαν, 
άπαιτούντε; παρ’ αύτού δουλικήν υποταγήν καί δεικνύον- 
τες άκαμπτον σκληρότητα πρός πάσαν μικράν αύτού παρα- 
βασιν. Τήν άνευ έπνεικείας, άνευ συγκαταβάσεως αυστη
ρότητα τών γονέων έ’χων ύπ ’ ό'ψ'.ν ό άποστολος Παύλος είπε 
τό βαρυσημαντον έκεΤνο, εΟί γονείς μή παροργίζετε τα 
τέκνα υμών».

’Επίσης έπιτυχώς, ίσως, θα ήδύνατό τις να συμβου- 
λεύσ-η εις τούς πασδαγωγούς ό ,τ ι τόσω άρμοδίως ό M il'a-  
b e a u  Δυνεβούλευσε Φρειδερίκο) τώ 1) τής Πρωσίας δια 
τήν πολιτικήν, ήτοι «116 p a s  t r o p  g’Oll\βΓΠΘΙ » ■

Λέν πρέπει ν’ άπαγορεύηται τοις παιδίοις εί μη ό,τι 
αληθώς άντίκειται πρός τό συμφέρον αύτών και ούχί ό,τι 
ανησυχεί ή παρενόχλεϊ τούς διευθόνοντας αύτά. Ά λ λ ’ όταν 
άπαξ ουτοι άπαγορεύσωσιν αύτοΐς τ ι ,  άφειλουσιν ουχι να 
παραμείνωσι νά παρακούσωσι καί άπειθήσωσιν οί παΐδες, 
ϊνα έπιβάλωσιν αύτοΐς κατόπιν τιμωρίαν βαρειαν και 
παραδειγματικήν, άλλά πρό τούτου δέον να καθιστώσιν 
αδύνατον τήν παράβασιν τών έντεταλμένων, άπομακρύνον- 
τες πάσαν αιτίαν καί αφορμήν παρακοής. Αιοτι, αφου είναι 
τόσω δυσκολον δ ι’ ήμάς τούς ενηλίκους νά κατανικήσωμεν τόν 
πειρασμόν, πώς θέλετε νά έχωσι τά ασθενή ,αύτα οντα μει- 
ζονα ήμών δυναμιν ; Πώς θέλετε π . χ. ή μικρά κορη νά 
προσηλώνω τόν νούν καί τούς οφθαλμού; εις τό έργόχειρόν 
της ένώ ένώπιόν της ϊσταται ή προσφιλής κουκλιτσα της, 
ή κινούσα εις παλμούς τήν μικράν της καρδίαν; Πώ: θά
λετε ό μικρό; αμελής νά ριφθή κατακέφαλα εί; τήν λυσιν 
τών αριθμητικών προβλημάτων του, όταν ή έλαστική σφαί
ρα του, ή οί στρατιώταί του κεΐνται πρό τών χειρών του. 
*Ω! αή έχετε την άπαίτησιν ϊνα τά παιδ'ία ύπακούωσιν 
εις πάντα στρατιωτικώς, διότι δέν έχουσι πάντοτε τήν 
δύναμιν, βοηθεΐτε δέ μάλλον αύτα εί; τούτο, μεχρις ου 
λάβωσι τήν εξιν τής εύπειθείας, μέχρι; ου ή καρδια αυτών 
μετ’ έαπιστοσύνης αόθορμήτως κλίνη εις έκτέλεσιν τής 
έπιθυμίας σας, κατ’ άοχά; μέν όπως σά; εύχαριστήση και 
βραδ'ότερον εις έπιτέλεσιν αύτού τού καθήκοντος των.

Εις τήν απείθειαν τών παιδιών συντελεί ούκ ολίγον καί 
ή αστάθεια καί τό ¿συνακόλουθον τών διευθυνόντων αύτά. 
Σήμερον απαγορεύεται τούτο καί αύ’ριον έπιτρεπεται. Νυν 
τιμωρείται αύστηρότατα άταςία τις καί αύ'ριον παρέρχεται 
άπαρατήρητος Μόνον ή κατ’ έπανάληψιν διατύπωσις δια
ταγής τίνος δυναται νά έπαναφέρ·ρ άποτέλίσμα. Τά παι- 
δία έχουσι μικραν τήν μνήμην και άνευ κακοβουλίας πολ
λάκις παραβαίνουσι τά παραγγελλόμενα. Οταν όμως γνω- 
ρίζωσιν ότι υποβάλλονται εί; τακτικόν, έλεγχον καί ότι 
ύπόκεινται εις κανονικά; εύθόνας, συνειθί,ουσΪ βαθμηδόν νά 
ύπακούωσιν εις τά πρόσωπα, τών όποιων άδυνατοΰσι νά 
διαλάθωσι τήν προσοχήν. Αντίθετος αιτία τής άκρας αύ- 
στηρότητος τών γονέων καί παιδαγωγών , έπιφέρουσα τήν 
¿πείθειαν τών παιδιών είναι, ώ; προειπομεν, ή ολιγωρία



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

καί αδιαφορία, ή ή φυτική αδράνεια καί αδυναμία του 
χαρακτήρας καί ή έπιπολαιότης εκείνων, ών ένεκα λαμβά- 
νουσι τά παιδία, κατα μικρόν, υπεροχήν έπ’ αυτών καί 
άποκτώσι βαθμηδόν την έξιν της αυθαιρεσίας. ’Αλλα 
πταιουσι το'τε άρά γε τά  ταλαίπωρα παιδία διά τούτο ; 
Δέν είναι φυσικόν ή ψυχρότης. ή αδιαφορία, ή ελλειψις έιχ ■ 
πιστοσύνης, ή ελλειψις σεβασμού νά γεννά επίσης τήν 
προς απείθειαν τάσιν ; Ά ν  αί προσεκτικαί ημών παοατη- 
ρήσεις δέν μάς ήπάτησαν τολμώμεν να διαβεβαιώσωμεν 
οτι οί παϊδε; πάσης ηλικίας καί αυτοί ετι οΐ μη εχοντες 
πλέον το δικαίωμα νά καλώνται παϊδες, φύσει κλίνουσιν 
εις τό νά πείθωνται καί ΰποτάσσωσι τη'ν, κατά το φαινό- 
μενον, αντάρτικα αύτών θέλησιν εις την θέλησιν εκείνων, 
ών όρμεμφύτως αισθάνονται την τρυφεράν καί πεφωτισμέ- 
νην προς αυτούς αγάπην, την άληθη πνευματικήν καί ηθι
κήν έπ αύτων υπεροχήν καί τήν αϋπνον καί οξυδερκή χά- 
ριν αύτών μέριμναν.

Έ ν Χαλχίδιρ_τή ?3η 8βρώυ ΚΙρήνη Ααχαν«.

ΟΙ Ν Α Ο Ι  Μ Α Σ
ΙΤάντκ τά#έθνη και πάντες οί λαοί άπό κτίσεως κόσμου μέ

χρι σήμερον έμερίμνησαν, όπως οί ναοι έν οίς έδόξαζον τάς δια
φόρους αύτιόν θεότητας ώσιν αντάξιοι τής ίεράς λατρείας καί 
του σεβασμού, ον ενέπνεον αϋτοις οί αύτόσε δοξαζόμενοι θεοί, 
Η μεγαλοπρέπεια τών ναών έν οίς οί ’Αθηναίοι έλάτρευον 

τον Ολύμπιον]Δία, ή οΐ κάτοικοι τής ’Ελευσίνας τήν Δήμη
τραν καί τήν κόρην, ή οί Αιγύπτιοι τούς θεούς Ίσιν καί Ό -  
σηριν, ύπήρξεν επίσης απαράμιλλος, ώ ; καί τών απανταχού 
Χριστιανών, ών άγήρω_ιμνημεία τυγχάνουσι ό έν Κωνσταντι- 
νουπόλει διάσημος|τής "'Αγίας Σοφίας ναός, το αριστούργημα 
τούτο αρχιτεκτονικής καί καλλιτεχνικής τελειότητος, ό κολοσ- 
σος ούτος τού χριστιανικού μεγαλείου καί τής Βυζαντινής δό- 
ξης, ο ναός τού άγίουζΠέτρου εν 'Ρώμη, ό τού άγιου Παύ
λου έν Άονδίνω, το Κρεμλΐνον έν Μόσχα καί σύμπασα ή 
πληθύς τών απανταχού τής Εύροιπης απειραρίθμων ναών, ύπέρ 
ών ό καθαρότερος καί άγνότερος χρυσός καί άργυρος, τό στιλ- 
πνότερον καί^λαμρότερον μάπρμαρον, και πασχι αί πολύτι
μοι υλαι έτέθησαν άφθονοι εις τήν διάθεσιν τών διασημοτέρων 
της Ευρώπης καλλιτεχνών προς ΐδρυσιν τών ένθέων τούτων οι
κοδομημάτων, έν"οίς οί θνητοί προσέρχονται έν αδελφική ίσό- 
τησι να επικαλεσθώσι τήν ευλογίαν καί χάριν εκείνου, παρ’ ού 
τά πάντα^έχουσι\τήν αρχήν.

Μονοί ημείς οι νεωτεροι Ελληνες και έν τούτοις ύστερήσα- 
μεν. Εχομεν ίσως πολλούς ναούς, άλλ’ ούχί καί καλούς. Ό 
που η ιδιωτική πρωτοβουλία ανέλαβε τήν ίδρυσιν ή τήν δια- 
κοσμησιν ναών, όπου ρεκται καί ευσεβείς έπίτροποι υιοθέτησαν 
τό θειον τούτο εργον, υπάρχει ποια τις ευπρεπής διακόσμησις, 
σεμνόν τ ι και καλλιτεχνικόν ίδρυμα, φέρον τον τύπον τού αλη
θούς θρησκευτικού μεγαλείου.

Εν αυτή τη"τρωτευουση τής Ελλάδος είς καί μόνος ναός 
όυναται να θεωρηθή άντάζιος ίκεινων, ούς οί πρώτοι χριστια
νοί μετά τόσων μόχθων καί θυσιών καί χριστιανική; αγά
πης ώκοδόμουν. Ο ναός τής άγιας Ειρήνης, τό σεμνοπρε

πές τούτο αγλάισμα χριστιανικής εύσεβείας, δν επίτροποι ευ
σεβείς καί φιλόθεοι οί κκ. Μ. Κατσίμπαλης καί Δεικτάκης τά 
αδύνατα δυνατά καταστήσαντες, διά τοιαύτης μεγαλοπρεπούς 
αίγλης καί καλλαισθήτου κοσμιότητος περιέβαλλον, ισταται ζών 
μαρτύριον τής είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν καί καλήν θέ- 
λησιν όφειλομένης δυνάμεοις.

Τήν εύγενή τούτων δόξαν ζηλώσαντες καί οί επίτροποι τού 
Ναού τού αγίου Γεωργίου μιας τών πολυπληθεστέρων ένοοιών 
τής πρωτευούσης, άπεφάσισαν νά προβώσιν είς μεταρρύθμισιν 
και διακόσμησιν τών έν τώ ναω τούτω, άρχόμενοι άπό τών 
άπλουστέρων καί τών μάλλον επειγόντων: ήτοι τής αξιοπρε
πούς τών ιερέων συντηρήσεως διά μηνιαίων χορηγημάτων, τής 
καταργήσεως τών δίσκων, καί τής καλλιτεχνικής τού ναού δια- 
κοσμήσεως.

Οί κκ. I. Μοσχακης, X. Δράκος καί Λ . Μήσιος έπίτροποι 
τού ναού τούτου, άνδρες ρέκται καί γνωστοί εν τή κοινωνία 
ημών απευθύνονται δΓ ειδικής εγκυκλίου των πρός τούς κκ. 
ένορίτας, παρακαλούντες αύτούς, όπως δΓ ετησίου έφ’ άπαξ 
συνδρομής των συνενέγκωσιν ό,τι βούλεται έκαστος είς όσον 
ενεστι ταχυτέραν επίτευςιν τών έπενεχθησομένων μεταρρυθμί
σεων, 'Ημείς δέ άποτεινόμεθα πρός τάς γυναίκας, πρός τάς 
κκ. τού ναού ένορίτιδας έξαιτούμεναι, όπως μή λησμονήσωσιν 
ότι καί παοα τοϊς είόωλολάτραις έτι αί γυναίκες ήσαν έκείναι, 
αιτινες ιφύλαττον καί ύπεξέκαιον τό θείον πΰρ, ενώ ημείς διά 
τής πρός τά θεία ψυχφότητος καί αδιαφορίας μας προεκαλέσα- 
μεν καί ύπεθάλψαμεν τήν όλονέν έπιτεινομένην άθειαν καί ασέ
βειαν. ’Εάν ήγαπώμεν περισσότερον τόν θεόν παρ’ όσον τάς 
ματαιας και κενοφελείς έπιύείξεις, ούδεμία υπάρχει αμφιβολία 
ότι δι ημών καί ή πρός τήν θρησκείαν τών νεωτεριζόντων κατα- 
φρόνησις καί τόσαι άλλαι οίκογενειακαί άσχημίαι ήθελον άπό 
πολλού εντελώς εκλείψει

ΔΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Κ>; Π Ο Π Ε Λ Ε Ν

Απο τής παρελθουσης εβδομαδος ήρςατο έν Βελγιω ή δια
δικασία τής υποθέσεως τής ύεσποινιδος Ποπελέν, συνεπεία τής 
μη παραχωρουμένης αύτή άόιας τού δικηγορείν έν τοϊς Βελγικοίς 
δικαστή ρίοις.

Συνήγοροι τής νεαράς διδάκτορος, ώς έν προγενεστέρα ε
ποχή είχομεν προαναγγείλει, ήσαν οί δικηγόροι κ. κ. Γουίλερί 
καί Φράνκ. Τήν έδραν τού δημοσίου συνηγόρου κατείχεν ό είσ- 
αγγελεύς κ. Van Schoor, οστις άφού μετά τής διακρινού- 
σης αύτόν αβρότητας συνεχάρη την υποψήφιον δικηγόρον, συν- 
επερανε τήν πρός αύτήν προσφώνησιν διά τής ακολούθου φρά- 
σεως: Εν τούτοις, δεσποινίς, έχάσατε πολύτιμον χρόνον* έδα.
πανήσατε τα ωραιότερα τού βίου σας ετη είς μάτην!

’Εντεύθεν όρμώμενος ό δημόσιος συνήγορος εξακολουθεί απ
ευθυνόμενος πρός τό άκροατήριον: «Προ διακοσίων έτών οί
γαλλικοί νόμοι άπεποιήθησαν είς τήν γυναίκα τό δικαίωμα 
τού όικηγορεΐν όπερ αποποιούνται αυτή καί οί θεοδοσιανοί καί 
Ιουστινιανοί κώδηκες, οί έπιτρέποντες αυτή τό συνηχορεΐν μό

νον προς ύπεράσπισιν προσωπικών όλως υποθέσεων.
Εν I αλλία ύπό τό άρχαίον πολίτευμα ή μαρκισία δέ Κρέ-
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κουΐ, μετ’ αύτήν δέ ή δεσποινίς Gracieux de la Loste,  
συνηγόρησαν τόσον ευφραδώς ύπέρ εαυτών, ώστε κατα τα χρο
νικά τής έποχής εκείνης «/} ενγ.Ιωττος χαι μεμετρι/μένη αύτών  
ενφράδεια, το ώ p a lo r  δργανον  τής φωνής των, ό αγ ιοπρε
πής χα ι πεωτιχός τόνος της ή νάπαράμ ι , . ί ίο ς» . Έν Ρώμη ή 
φωνή τής Άμασειας καί τής Όρτενσίας άντηχεΐ μέχρι σή
μερον έν τοϊς βασιλικοί; τών Ρωμαϊκών δικαστηρίων. Δυστυ
χώς όμως αί διάδοχοι τών γυναικών τούτων υπήρξαν ανάξιο1 
τών προγόνων αύτών. ’Αφ’ ής δέ έποχης νόμοι συστηματικοί 
διεδέχθησαν τούς κατ’ άρχήν παραδεδεγμένους τούτους κανόνα1» 
τό δικηγορείν άπηγορεύθη όριστικώς είς τάς γυναίκας.

Καί οι νομοθετήσαντες ταϋτα ειχον δίκαιον. Πώς ή γυνή 
δύναται νά συνηγορήση ύπέρ τών άλλων, όταν αύτή αδύνατή) 
άνευ τής άδειας τού συζύγου νά διαθέση ή υποθήκευσή η πω- 
λήση τήν κτηματικήν ιδιωτικήν της περιουσίαν! Και δέν θελο- 
μ;ν τότε ϊδει τήν δικηγόρον έγκαταλείπουσαν τό δικηγορικόν 
τηςγραφεϊον, όπως άκολουθήση τόν σύζυγον είς τόν νέον τόπον 
διαμονής, ον έκείνος ήθελεν εκλέξει! Δέν ήθελεν άναγκασθη νά 
άποποιήται τού νά συνηγορήση ύπέρ ταύτης ή εκείνης τής δίκης 
διότι ό σύζυγός της δέν επιτρέπει αύτή τούτο!»

Τοιαύτη ύπήρξεν έν περιλήψει ή άγόρευσις τού είσαγγελέως, 
είς ήν οί συνήγοροι τής δεσποινίδας ΓΙοπελεν, απήντησαν ως
εξής :

«Μετά παροδον I 800 έτών δουλείας καί άνισότητος, ή γυνή 
επαυσεν ούσα ον άσθενές καί άξιοπεριφρόνηταν, ίνα λάβρ πλη
σίον μας τήν θέσιν μητρός, αδελφής, ίσης πρός ημάς. Ενομι- 
ζομεν ότι τό ζήτημα τούτο ούδεμιάς ήθελε τύχει άντιρρησεως 
παρά τοϊς δικαστηρίοες, άφού τά  Άκαδημαίκα τών ΙΙανεπιστη- 
μείων συμβούλια έλυσαν ήδη αυτό από πολλού. ΙΙώς ηδυναμεθα 
νά πιστεύσωμεν ότι άφού έπιτρέπουσιν είς νεάνιδα να άκροάται 
νομικών μαθημάτων, αφού παοεχουσιν αυτή δίπλωμα, ο νομος 
θά είχε τό θάρρος ή μάλλον τήν ύποκρισιαν νά άρπαση απο 
τών χειρών της καί ξεσχιστ, το διπλιομα τούτο, οπερ δια τό
σων κόπων καί θυσιών απέκτησε! ΙΙαντοΰ αι γυναίκες έλαβον 
τάς θέσεις των ! Γυναίκες έμποροι, γυναίκες βιομήχανοι, γυ
ναίκες ιατροί ! Διατί λοιπόν δέν δυναται τις. να άναθέση, τήν 
ύπεράσπισιν τών συμφερόντοον του είς γυναίκα νοήμονα, εύφυά, 
ανεπτυγμένη» !

Τό επάγγελμα τού δικηγορείν είναι προσιτόν τοϊς πάσι. Γο 
άρθρον 14 τού κατά τό 1810 ψηφισθεντος νόμου έχει (ορισμέ
νους τούς έξαιρουμένους τού δικαιώματος τού όικηγορειν. Ού- 
δαμού γίνεται λόγος περί γυναικός. Καί έαν παραόεχθώμεν 
ότι ό δικηγορικός όρκος είναι όρκος πολιτικός, άπεδείχθη μή
πως ÔTt μόνον ό χαίρουν πολιτικά δικαιώματα δύναται νά όρκί- 
ζηται ώς πολίτηςί II μήπως δύνανται νά έπικαλεσθώσι τό Ρω
μαϊκόν δίκαιον. Μήπως ή Ορτενσία δέν ύπήρξεν εν Ρώμη διά
σημος δικηγόρος. Πόσαι γυναίκες έν ’Αμερική δεν κατέλαβον 
μέχρι σήμερον δικαστικά; έδρας ! 150 δέ δικηγόροι γυναίκες 
δέν έξασκοΰσιν έν ’Αμερική τό έπάγγελμά των. »

Ουτοι ύπήρξαν έν περιλήψει οί ισχυρισμοί άμφοτέρων τών 
μερών, ίδωμεν ήδη τί θά άποφασίση τό άνώτερον των Βρυξί- 
λών δικαστήριον.

'Κ λίνη Γεωργιάδον

Τ Ι  Π Ρ Ε Π Ε Ι  Κ Α Ι Τ Ι  Δ Ε Ν  Π Ρ Ε Π Ε Ι
Τπάρχουσι Ινυρίαι αρκούντως άπερίσκεπτοι, όπως άποφαί- 

νωνται έκεϊ, ένώπιόν σας περί τής καλλονής σας. Οΐ οφθαλ
μοί σας είναι ώραϊοι, άλλά αΐ όφρϋς σας ολίγον πυκναί. Ε
χετε ωραίους όδόντας καί ούτω οικονομεΐται τό εύρυ στόμα, 
σας. Φαίνεσθε υψηλότερα αύτής, διότι έχετε ώμους υψηλούς 
καί λέγουσα τούτο ή φίλη ύψοϊτους ώμους, όπως σάς υπόδειξη, 
ότι είσθε ολίγον κυρτή. Τέλος όλαι αί φιλοφρονήσεις συνο
δεύονται ύπό κρίσεων πικρών, άγενών, καταθλιπτικών.

Κυρία καλώς άνατεθραμμένη ουδέποτε επιτρέπει είς ¿αυ
τήν τοιούτον είδος φιλοφρονήσεων, ά λ λ ’ούτε λέγει μετά στόμ
φου. « Εγώ ε ίμα ι είΜχρινής' δπως Ιέγω τα ελαττώματά πας, 
.Ιίγω χα ι τά προτερήματα σα ς» .  Ούτε τά ελαττώματα, άλλ 
ούτε τά προτερήματα τίνος λέγουσι ποτε ά π ’ ευθείας, απρο- 
καλύπτως, κατά πρόσωπον. Ού μόνον τά ελαττώματα, άλ
λά καί οί έπαινοι αύτοί έμβάλλουσιν είς μεγάλην αμηχανίαν 
τήν έπαινουμένην, όταν μάλιστα αύτη ή ολίγον δειλή ή συν
εσταλμένη .

Ουδέποτε μήτηρ τέκνων παοαλαμβάνει αύτά μεθ’ έαυτής 
έπισκεπτομένη φίλην τινά, όσον σχετική κάν ή αύτη. Ούδέν 
τυραννικώτερον δ ι’ οικοδέσποιναν ή ή Ιπίσκεψις αύτη τών 
νηπίων. Όσον καλώς άνατεθραμμένα κχν ώσι ταύτα, άφοϋ 
επί 5 τό πολύ λεπτά μείνουσιν άκίνητα, οΐ μικροί των πό- 
δες τίθενται είς κίνησιν, ίνα ώθήσωσιν έδρα; καί καθίσματα, 
τά  μικροσκοπικά δάκτυλά των διά τών κοπτερών ονύχων 
σχηματίζουσιν ήδη γραμμάς έπί τού δαμάσκου ή του μετα
ξωτού υφάσματος τών επίπλων-, βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολί
γον πλησιάζουσιτήν τράπεζαν, μετατοπίζουν τά ε π ’ αύτής 
μικρά αντικείμενα, αριστουργήματα τέχνης, ών ή ύπαρξις 
τίθεται πάραυτα είς προφανή κίνδυνον.

Η οικοδέσποινα — έάν μάλιστα είναι καί ολίγον ευαίσθη
τος περί τα τοιαύτα— βλέπει μέ βλέμμα έναγώνιον πάσα: 
τού μικρού τάς κινήσεις, τό αίμά της άνάπτει, βράζει, —  
θα επροτίμα νά έβλεπε τό έδαφος άνοιγόμενον καί καταπίνον 
τό μικρόν, —  άλλά δέν τολμά νά εϊπη τ ι, διότι τό μικρόν 
θά κλαύση καί ή μήτηρ ίσως θά δυσαοεστηθή. Ή  μήτηο έν 
τούτοις φλυαρεί, δέν προσέχει ή μαλόνει τό μικοόν, τό όποιον 
αρχίζει να κλαίη θορυβωδώς καί ιδού άντι ευχαριστήσεως 
λύπη, δάκρυα, δυσαρέσκεια'..

Ά,τϊοκλεοστεκώς δίά τούς κορέους.

“Οταν ό άνήρ έν ταϊς μετά τών γυναικών σχεσεσιν 
αυτού έχη ύπ ’ όψει του τό τ ί  πρέπει χα ι τί δεν πρέ
πει καθιστά καί εαυτόν καί τάς κυρίας ευτυχείς. Έ ξα :- 
τάται δέ άπό τόσον μικρά πράγματα έν&τε ή ευτυ
χία, ώστε δέν δύναται τις νά συγκράτηση τήν επιθυμίαν τού 
νά έκδηλώση ταύτα. Είς τούς χορούς ώς καί είς τά  οικο
γενειακά παίγνια, έν οίς συνήθως συμπλέκονται αί γε ί
ρε;, ό άνήρ ουδέποτε θλίβει τήν χειοα τν?ς γόναικος ίσχυ- 
ρώς. Όμιλών πρός νεάνιδα ή οϊας δήποτε ηλικίας κυρίαν 
θέλει προσέχει πολύ έπί τών λέξεων, τών φράσεων καί τών 
αντικειμένων τής ομιλίας του. Ουδέποτε ούτε ενώπιον γραία: 
γυναικός λέγει τ ι, όπερ ήθελε διστάσει νά εϊπη ενώπιον τής 
δεκαετούς αδελφής του. Έν γένει αποφεύγει, ώς κοινώ: λέ-
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γουσι, νχ όνομ.άζη τά πράγματα μέ τά  όνου.ατά των.
Εις τούς δημοσίους χορούς η ευεργετικά; εσπερίδας oL άν- 

δρες συμ.περιφέρονται ώς εις τάς οικογενειακά; τοιαύτας. Σέ
βονται τά ; κυρίας, φέρονται εύγενέστατχ πρός αυτάς, χορεύ- 
ουσι μ,όνον μ ετ ’ εκείνων, ας φίλος ή συγγενής συνίστησι προς 
αυτούς, όδηγ.οΰσι τήνχορεύτριαν εις τό κυλικεϊον (buffet) 
μετά τη ; μητρός η αδελφής της, προσφέρουσιν αύτα ϊ; άνα- 
ψυκτικόν τι η γλύκισμα καί προσφέρονται νά πληρώσω σι. Έάν 
ή κυρία άποποιηθή νά δεχθή τι ο κύριος οφείλει νά μη έπι- 
μένη. Ουδέποτε χορεύει άνευ χειροκτίων. Ουδέποτε κύοιος 
σεβόμενος εαυτόν οδηγεί εί; τοιαύτας συναναστροφά; γυναί
κα ελαφρών ηθών.

“Οταν ό κύριος συνοδεύη κυρίαν εις τό θέατρον ουδέποτε 
άφίνει αυτήν μόνην, ¿να έξέλθη κατά τά  διαλείμματα, έστω 
καί έντός θεωρείου, ά λλ ’ ούτε κυρία καλώς άνατεθραμ.μένη 
καταλείπει ποτέ την θέσιν της. Ουδέποτε άπό τής πλατεία; 
χαιρετά τ ι ;  κυρίαν όσον γνωστή ή φίλη καν ή αύτη : μετα
βαίνει εί; τό θεωοεϊον καί προσφέρει αυτή τά σεβάσμ.ατά 
του. ’Εάν άντικείμενόν τι ώ ; ριπίδιον, ρινόμακτρον, εϊ τι 
άλλο άνήκον εις κυρίαν πέση τών χειρών της, πας καλοανα- 
τεθραμμμένος άνήρ άνεγείρει αυτό καί χαιρετών προσφέρει 
εις τήν κυρίαν, έστω καί άν δέν την γνωρίζη. Δεν επιτρέπεται 
δμ.ως αύτώ νά συνάψη μετ’ αυτής ομιλία; ή χαιρετά αυτήν 
διά τούτο καθ’ οδόν. “Οπου δήποτε εϋρεθή κύριος μετά κυ
ριών οφείλει νά φροντίζη, όπως άφού αύται τοποθετηθώσι 
καλώ; καί άναπαυτικώς λάβη καί ούτο; θέσιν έν έναντίγ 
περιπτώσει ϊσταται ορθό; καί έάν καί ούτω στενόχωρη άπο- 
μακρύνεται. Ουδέποτε κύριος συζητεϊ μετά κυρίας εί; βαθ
μόν, ώστε νά λησμονήση τόν προς αυτήν ώ ; γυναίκα οφει- 
λόμενον σεβασμ-όν, καί έάναύτη λησμονουμένη έκτραπή τών 
ορίων, ό κύριος άντί νά άποδώση αύτή τά  ίσα καταφαινό- 
μενο; βάρβαρος, χαιρετά ψυχρώς καί απομακρύνεται. Ουδέ
ποτε κύριος τείνει πρώτος τήν χεΐρα πρός κυρίαν, ϊνα χαιρετί- 
ση αυτήν, άγνοών έάν ή κυρία τω επιτρέπει τήν τιμήν ταύ- 
την. Καί καθ’ οδόν δέ ευρισκόμενος ουδέποτε ό άνήρ γαιρετά 
κυρίαν, πριν ή αύτη διά βλέμματος ή μ-ειδιάματος υπόδειξη 
αύτώ ότι τόν άναγνμ*ρίζη. Ουδέποτε άνήρ προσφέρει δώρα 
πρός κυρίαν, εί μή αύτη είναι μήτηρ, αδελφή, μνηστή ή συγ
γενής του. Έ άν έν τούτοές έχη υποχρεώσεις πρός οικογένειαν 
έν ή ύπάρχουσι δεσποινίδες, άποστέλλει αύταΐς πολυτελές 
καί χρήσιμον βιβλίον, ή περιοδικόν, ή άνθη, ή ώραϊα σακ- 
χαρωτά. Ουδέποτε δανείζει τις βιβλίον πρός κυρίαν, όπερ δέν 
θά έπιτρέπη εις τήν ιδίαν άδελφήν νά άναγνώση. Καί έάν 
έτι ή κυρία αύτη ζητήση τούτο ό κύριος οφείλει νά προφα- 
σισθή ότι δέν τό έχει, άλλ’ ούτε προσφέρει πρός κυρίας εισι
τήρια θεάτρου, όταν ή παράστασις είναι άνήθικος.

( Έ χ  τον '  ΗμεροΑογίον τ η ς  « Έ φ ι η a .  rZ i r  K v p i ^ r  τον 1 8 8 9 ) .

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Τα πρώτα.ψύχη ιού χειμώνος, αί πρώται ψεκάοες τ η ς  /-.όνος έπάγω- 

σαν τάς πτέρυγας τών άνα τάς αίθουσας και τούς περιπάτους χαριεστάτων 
πεταλούδων μας. Αέν· τας θε'λγουσι λοιπόν πλέον τά τρίχαπτα και τά αρα
χνοειδή καί άνθοποίκιλτα υφάσματα, η λεπ.άς βατίστας. Τά θερμά, θαλ
περά και ζωογόνα ενδύματα βασιλεύουσι. Τά θερμά εσώρρουχα, τά μάλλινα 
χρωματιστά εσωφόρια κατάργησαν σχεδόν όλοτελώς τά λευκά τοιαύτα. Έ -

σθήτες θερμαί, απέριττοι, αλλά κομψαί καί χαρίεσσαι κρύπτουσι τήν κομ
ψότητα των υπό τό βάρος θερμών επανωφορίων, άτινα πολυειδώς καί πο- 
λυποικίλως φέρονται κατά τό ετο; τούτο. ’Απαραίτητον παράρτημα διά τά 
ες Αγγλικού εριουχου αοαδωτοΰ κατασκευαζόμενα επανωφόρια είναι ώοαίον 
καί εύρυ περιλαίμιον εν σχήματι πελερίνης, καλυπτούσης τούς ώμους, τό 
στήθος και τούς βραχίονας. Τό περιλαίμιον τούτο συνίσταται πολλάκις εκ 
τριών Οιαφόρων στρωμάτων, ιόν τό κατώτερον ε ς ε / ζ ι  του β\ κάί τούτο 
παλιν τού α . Ί α  χρώματα τούτον; ποικίλλουσιν άπό τού ανοικτού με/ρι 
τού βαθέως. Δια τας κυρίας όμως αιτινες κατά τάς επισκέψεις οε'ρουσιν επα- 
νοίφορια ε τ ι ι ο χ έ ψ ε ω ς  (visiteS) καλούμενα ό συρμός φαίνεται εντελώς ιδιόρ
ρυθμος. Πλήν τών εκ βελούδων καί p e lu ch e  ο συρμός έπενόησεν ύφασμά 
τ ι τιγροειδές, οπερ πάσα γυνή μή επιθυμούσα νά προσομοιάζη εστω καί 
κατά τό ενουμα τό αιμοβόρον τούτο Οηρίον θέλει βεβαίως άποφύγει. Πλήν 
τούτου τα επανωφόρια ταύτα τών Κυριών κατασκευάζονται έκ τριών διαφόρων 
ειοών, υφασμάτων καί χρωμάτων, πάντοτε όμιυς τής αυτής σκιάς καί τού 
αυτού τόνου. Α ί visifces είναι επίσης μακραί περατούμεναι πρός τά κάτω εις 
άκρα ρεδιγκοτας. Γό όλον επί παραδείγματι επανωφόρι ον κατασκευάζεται 
εξ οί'ου δήποτε σκοτεινού χρώματος, έν ώ τό στήθος είναι άνοικτότερον καί 
καί τά ευρύτατα δέ καί μακρά περικάρπια λίαν άνοικού χρώματος. Διά τάς 
μάλλινους εσθήτας οι εκ σειρητίων (sou tache) διάκοσμοι έφθασαν εις τό 
ζενίθ των, διά πάσαν ιδία πλουσίαν έσΟήτα τά διά σειρητίων καί /ανδρών 
ποικίλματα είναι κατ’ εξοχήν τού συρμού.

Διά φόρεμα υποδοχής γ ε ρ ο ο σ ι  πολύ έσθήτα ισοϋψή καί άπλήν μέ περι- 
κόρμια παλαιών εποχών ώς μεσαιωνικής εποχής Α ί ήμέτεραι δύνανται 
βεβαίως νά άνοίξιοσι τά; ίματιοθήκα; τών μητε'ρων των καί φέρωσιν εις ο ώ ς  

τά χρυσοποίλκιτα έκεΐνα βελούδινα κοντογούνια, μέ τάς.πούλιας καί τούς μαρ
γαρίτας των4 άτινα τόσην χάριν προσε'διδον εις τά *·ραφικά τών παλαιών γυ
ναικών σώματα.

Τό κλασσικόν τούτο ένδυμα συνοδευόμενον πάντοτε ύπύ περικαρπίων 
μ π ι μ π ι . Ι (ortor θέλει εξαισίω; περ-.κοσμήσει τά τορνευτά τώε Ά τθίδω ν μας 
σώματα, επαναφέρει δέ τόσα; αναμνήσεις καί τόσην αγάπην εις τήν ενδυμα
σίαν τών Έ λληνίδων μας.

Π Ο Ι Κ Ι Λ  Α
"I I  δύναμ-ος τών ίαχιερών.— Πτωχός τις /.αί ά

σημος δικηγορίσκας πλήν πατήρ πολυμελούς οικογένειας, 
στερούμενος εργασίας περιεφέρετο άνά τά δικαστήρια τής 
'Ρώμης, διάφορα αντιγράφων έγγραφα, δπω; έν ή δύο φρ; 
κερδίση τήν ήμ.έραν. Αίφνης άναγινώσκων τυχαίως Έ φημε- 
ρίδα τινά , μανθάνει ότι στενότατος τις φίλος τής παιδικής 
του ήλικίας έγένετο καρδινάλιος καί υπασπιστής τού Πάπα.

Λαμ.βάνει τόν πίλον του καί κα τ ’ ευθείαν πρήν τήν νέαν 
διεύθυνσιν τού καρδιναλίου, πρός ον εκθέτει την δυσχερή θέ
σιν του, επικαλούμενος τήν προστασίαν του. “Ακουσον, τω 
λέγει ό Καρδινάλιος: αύριον μ.εταβαίνω, ¿να εγκαινιάσω τόν 
Ναον τών Φιλιππινών, θ ά  είνε βεβαίως πολύς κόσμ.ος. Εύ- 
ρέθητι έπί τής θύρα; του ναού, έλθέ πρός με έλευθέρω; ώς 
πρός παλαιόν σου φίλον και τό μέλλον σου Ιςασφαλιζεται.

Γην επαύριον όλη ή Ρώμ.η είδε τον υπασπιστήν του ΙΊά- 
πα. μέγαν Καρδινάλιον κ .λ .π . δεχόμενον εις τάς άγκάλας 
του τόν άσημον δικηγοοίσκον, τόν παλαιόν του φίλον, όστις 
από τής ημέρας εκείνη; απέκτησε πελατίαν, άποδίδουσαν 
μηνιαϊον εισόδημα έκ 5 χιλ. φρ.

’ 11 Έ φ η μ - ε ρ Ι ς  τ ώ ν  έττοεοτών.—  Έ ν Παρισίοις 
εκδίδεται τακτικώτατα άπό ετών ήδη ή «Έφημερίς τών Ε 
παιτών» δις τής έβδομάδος, αριθμούσα πλείστους συνδρομη- 
τάς, μή ασχολούμενη δέ ούτε περί φιλολογίας, άλλ’ ούτε 
περί πολιτικής. Περιορίζεται άποκλειστικώς πρός παν όπερ 

I 'ζ/.ν' 5χ5σιν πρός τους έπαίτας πελάτας της. Άναγινώσκομεν 
| εις τι φύλλον τής Έφημερίδος ταύτης «ιΑνριυν περί Ζην ρ ε -
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σηρβρίαν  έν ζώ να ώ ιή  c  Μ αγόα.Ιηνηζ τε.Ιεΐζαι ι) χημεία 
π.Ιουσκύζάζον άρρονζος. Αί x p c c  ζονς πτωραιχ βοηθε ια ι 
προρηνύονζα ι ρίγά.ία'Λ και αλλαχού (ίΖηζεϊζαι iu<j> lcc,"¡vu>- 
ρίζων νά  7ta¿C¡i γ .Ιάουζον, ή χωψος Λιά νά γυρίΟ,Ι ρ η ρ α -  
νήν , >1 ρω./οζ άιά θυρωρός». Καί ούτω εζυπ η ρ ετο Ο ντα ι διά 
διφράγκου έτησίας συνδρομής τά συμφέροντα τών διάφορων 
κ. επαιτών.

Λ,εαζύγοον δ ε ’ εν φ ίλ η μ α . Μεγάλη Θήρα είχε διορ- 
γανωθή εν τή μεγαλοπρεπεϊ έπαύύ,ει του λόρδου Α. Μετά 
τό πέρα; τών μαγευτικών τούτων εορτών τής έπαυλεως, η 
νεαρά σύζυγος του οικοδεσπότου είπεν ημέραν τινά μετα το 
πρόγευμα προς τούς κεκλημένους της : ό σύζυγο; μου τρελ- 
λαίνεται διά τό τρέζιμον' διοργανώσωμεν όθεν πεζοπορίαν 
καί πρός τόν νικητήν προσφέρω ώς γερκς έν φίλημα. Αμ 
έπος, άμ’ έργον. ‘Η πεζοπορία διοργανούται, καί ό νέος 
έξ,άδελφος τής μιλαίδης κερδίζει τό στοίχημα. II ΰποσχ.ε- 
θείσα. αμοιβή παρέχεται αυτω ευχαρίστως. Ο σύ,υγος εί- 
χεν έξαφανισθή. καί υπηρέτης τις παρουσιασθείς αναγγέλλει, 
ότι ό κύριος ήναγκάσθη νά άναχωρήση διά κατεπείγουσάν 
τινα ύπόθεσιν. Τό γεϋμα ύπήρζεν ολίγον μελαγχολικόν, ϊ -  
πηρέτης παρουσιάζεται καί πάλιν πρό τής Κυρίας, «ρέρων 
έπί δίσκου τηλεγράφημα. Διά του τηλεγραφήματος τούτου 
άνηγγέλλετο παρά τού δικηγόρου τοΰ λόρδου Α. πρός τήν 
νεαράν μιλαίδην, ότι ό σύζυγος αυτής είναι διατεθειμένος νά 
στοιχηματίζγ καί χάνη εκατομμύρια εις τό ίπποδρόμιον, άλλ 
ότι τό υπό τού ξένου κερδισθέν φίλημα τής συζύγου του είναι 
δ ι’ αυτόν απώλεια ανεπανόρθωτος, ήν μόνον τό διαζύγιον 
δυναται vx í>cavoArQr//)<7T¿.

Γ υνή ά δ έ ν ιω ς  το μ -ω ρ ο υ μ -ένη . Τό πλημελειοδι- 
κεϊον τών Παρισίων έξήνεγκε κατ αυτάς άδικον καταδικα-
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Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Α  Μ Ω Δ Ο Υ Ί

"Ο Ονέζιμος ώχρίασε ό ΙΙέτρος Δαρτουα βεβαίως όστις 0ρ- 
χετο πρό τής ώρας. “Υπαγε, λέγει προς τόν αδελφόν του καί 
προσποιηθητι ότι δεν είδες καν τόν επισκέπτην μομ. Συνοδευό- 
μενος δέ ΰπό τοΰ Γίλβέρτου διηυθύνθη πρός τήν θυραν, ήν 
άνέωξε.

Οϊα ό'μωε ϋπήρξεν ή έ'κπληζις του, ότε ειδεν ενώπιον του 
τόν ανακριτήν Γαρέν Μοντρί, υπαστυνόμον τινά καί τέσσαρας 
άστΟνομικους κλητήρας μετημφιεσμένους.

Ί Ι  άνάχροοος-

Τό ποόσωπον τοΰ ανακριτοΰ ητο μάλλον σοβαρον η αυστη
ρόν, ή πο/.υάριθμος δέ συνοδεία μεθ ής επαρουσιάζετο εςέπληςε 
τούς δύο αδελφούς. “Αλλως τε καί ή άπότομο; καί ταχεία τών 
δικαστικών οργάνων έν τω δωματιω τοΰ ίερεως είσοδος και η 
τών δύο φυλάκων παρά τή επιμελώς κλεισθεισχι θυρα οτάσις 
συνετέλεσεν άναμφιβόλως εις έπαύξησιν τής έκπληζεως τών δυο 
αδελφών. Κύριοι, είπεν ό ανακριτής, /αίρω εύρίσκων άμφοτέ- 
ρους ύμάς ενταύθα, διότι θα δυνηθήτε βεβαίως νά μοί δωσητε 
πάραυτα πληροφορίας τινά; μεγάλης σπουδαιοτητος.

στικήν άπόφασιν κατά πτωχής γυναικός. Η πτωχή αύτη, 
είχε μεταβή εις τήν άγοράν. ότε αίφνης καταληφθεϊσα υπό 
πόνων ηλευθεοώθη έν μέσγ όδφ. Δυστυχώς τό νεογέννητων 
πεσόν κατά γής έρ.εινέν άπνουν. Τό δικαστήριον εθεώρησε. 
τήν αητερα παραίτιον τοΰ θανάτου τοΰ τέκνου καί κατεδί- 
κασεν αυτήν εις τοίαηνον φυλάκισιν. Αδικος καταδίκη !

’Ή θ η  καί έ'δεμα Ά μ ε ρ ο κ α ν ε κ ά . Έν τοίς περι- 
χώροις τής Φιλαδέλφειας οί γάμοι γίνονται καθ' όλως πα- 
οάδοξον και ιδιόρρυθμον τρόπον. Οί άνδρες εκεί νυμφεύονται 
νεώτατοι. Μόλις δεκαοκταετής ό νεανίας άρχεται ήδη σκε— 
πτόμενος περί γάμου καί ζητών σύζυγον. ΑφοΟ κάμει τήν 
εκλογήν του καθίστησι κοινωνόν τών ιδεών του τήν μ.ητέρα 
του, ήτις πάραυτα άνακοινεΐ τοΟτο εις τόν πατέρα. Εάν 
άμφότεροι έπιδοκιμάζουσι τήν εκλογήν τοΰ υίοΰ πληρόυσι 
κάνιστρον άρτου, άλατος, πεπερεως, πτηνών καί καρπών, 
καί μεταβαίνουσι παρά τή νύμφη. Ή  μήτηρ αποποιείται 
πάοαυτα, λέγουσα οτι δέν δύναται ν ’ άποφανθή πριν η ζη - 
τήστ) τήν γνώμην τής θυγατρός, τών συγγενών καί τών γει
τόνων. Οί γονείς άπέρχονται έγκαταλείποντες το κάνιστρον. 
Έάν ό γαμβρός γένηται άποδεκτός άποστέλλουσι μετα δύο 
ήμερα; πρός αυτόν έτερον κάνιστρον πλήρες ώς τό ίδικόν 
του, έάν όχι, έπιστρέφουσιν αΰτφ τό ίδιον.

Ι Ι ρ ό ο δ ο ς  τώ ν ’Ια π ώ ν ω ν . 'Η Ιαπωνική κυβέρνη- 
σις δ ι’ αναφοράς της πρός τό ΰπουργεΐον τής παιδείας τής 
Γαλλία ; ήτήσατο, όπως συστήση αυτή δύο Γαλλίδας καθη- 
γητρίας, Ιφωδιασμένας διά τών έπιστημονικών αυτών πτυ- 
χείων. Αύται θέλουσι προσκληθή, ίνα καταλάβωσι καθηγετι- 
κάς έδρας έν μεγάλη κεντρική σχολή τών θηλέων, έν ή ήδη 
διδάσκουσι δύο Άμ-ερικανίδες, δύο Άγγλίδες καί δύο Γερμα
νίδες έπιστήμονες.

Αί φράσεις τού δικαστοΰ ήσαν εύγενέσταται, άλλ’ ό τόνος
τής φωνής του είχε τι τό απειλητικόν, ενώ το βλέμμα του έ-
πρόδιδε θλϊψιν καί αμηχανίαν.

Εΐμεθα εί; τάς διαταγάς σας, άπηντησεν ά ίερεύς. Πρόκει
ται άναμφιβόλως.. . περί τής μητρός μας.. . .  .

*Η μάλλον περί τοΰ τρομερού εγκλη'ματος, ού θΰμα εγένετο
ή χήρα Βερνιέ . . . .  ή  ρ ή ν η ρ  ο α χ .  ναι, κύριε άββά.

Μήπως άνεκάλυψαν τ ιν  δολοφόνον, χνεφώνησεν ό Γιλβέρτος.
θά  τό μάθητε άμε’σως, Κύριε, είπεν, ό δικαστής, άτενιζων 

τού; δύο αδελφούς, μέ βλέμμα Ιταστικώτατον, μεθ’ 6 καί έςή- 
γαγε τοΰ χαρτοφυλακίου του επιστολήν καί άναπτύσσων αύτήν 
είπεν, αποτεινόμενος πρός τον Γιλβερτον: Η επιστολή αυτή 
είναι ίδική σας; γραφείσα ΰπό τής χειρός σας;

Ναι, είπεν ό Γιλβέρτος έκπεπληγμένος, άφοΰ έρριψεν εν 
βλέμμα έπί τοΰ χάρτου- Αλλα πώς συμβαίνει νά εΰρισκηται 
εις τό χαρτοφυλάκιον σας, ένω προς τόν άδε^φον μου ειχεν 
άπό πολλοΰ χρόνου άποσταλή.

Τί επιστολή είναι αύτή; ήρώτησεν ό ίερεύς έκπληκτος!
Μήπως δέν πεοιήλθεν αύτη ποτέ εις χειρ ας σαε, είπεν ο δι

καστής πρός τόν ιερέα;
Ουδέποτε, είπεν ό ίερεύς, άφοΰ άνέγνωσε τάς« όλιγας γραμ- 

μάς τής επιστολής εκείνης.
Πώς! είπεν ό Γιλβέρτος, δέν έλαβες ποτέ τήν επιστολήν 

μου ταύτην;
Ποτέ.
Έάν δεν ελάβετε -ποτέ την επιστολήν ταύτην, έγνωρίζετε
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Γ υνή  π ρ ό ε δ ρ ο ς  των εν ό ρ κ ω ν . Έν Νέα Ύόρχγ 
¿ξελεγη καί πάλιν πρόεδρος των ένορκων ή διδάκτωρ τα 
νομικά εύφυεστάτη νεαρά γυνή κ. Λουδλό.

Γ υνή  τερ α τω δ ώ ν δ ια σ τά σ εω ν .—  Έ ν ά-οκέν- 
τρω τινι συνοικία των ΓΙαοισίων κατοικεί νεανις δεκαεπταέτις 
ή δεσποινίς Βικτωρία Τωλέν, ή τις δύναται να θεωρηθή ώςέν 
των σπανιωτέρων φαινομ,ένων του αίώνος ήμ.ών. Ή  κόοη 
αύτη είναι άναστήμχτος μέτριου ζυγίζει 210 κοιλ. Αί δια
στάσεις τής περιφέρειας του σώματος αυτής είναι αληθώς 
άπειλητικαι. Ή  περιφε'ρεια του θώρακος αυτής κατά τήν στη
θικήν χώραν αριθμεί 2 μέτρα καί 50°/ο, υπό τήν όσφύν δέ 
4 ,90°/ο. Τό πάχος των βραχιόνων της αριθμεί περιφέρειαν 
ένός μέτρου, των δέ πήχεων τής χειοός 50 */ . Τό πρόσω- 
πον της παρουσιάζει μήκος 60°/ο. Μεθ’ όλας έν τούτοις τάς 
παραδόξους καί κολοσσιαίας ταύτας διαστάσεις, ή δεσποινίς 
Τωλέν ουδόλως παρίσταται δύσμορφος, άλλά καί ευχάριστος 
μάλλον τυγχάνει τήν όψιν. Είναι συμπαθητικότατη, έχει 
οφθαλμούς ωραίους, στόμα μικρόν, πόδας καί χεΐρας φυσικού 
καί κανονικού μεγέθους. Λεν δύναται όμως ή ατυχής αύτη 
ύπαρξις νά κινηθή τής θέσεως της άνευ βοηθού, άλλ’ ούτε 
να μεταχειρισθη τάς χεΐρας της δι’ οιανδήποτε εργασίαν.

Ο α ρ ά δ ο ς ο ς  κ α λ λ ε τ ε χ ν ε κ ή  εκ Ο εσ ες .— Κ ατ'αΰ- 
τάς άνεφχθη έν Neuchâtel έκθεσις καλλιτεχνική αληθώς 
ιδιόρρυθμος, διά τον λόγον ότι ή έκθέτις τόσων αριστουρ
γημάτων ζωγραφικής καί γλυπτικής στερείται άμφοτέρων 
τών βραχιόνων της. Η δεσποινίς 'Ραπέν είναι είκοσαέτις, 
έκπαιδευθείσα έν τή καλλιτεχνική σχολή τής Γενεύης. Στε- 
ρουμένη βραχιόνων ή ατυχής αύτη καί έξοχος φύσις κατώρ- 
θωσε νά ζωγραφίζη, καί θαυμασίως γλύφν) τό μάρμαρον διά 
τών ποδών. Τά έργα της είναι ανώτερα παντός θαυμασμού, 
ευχαρίστως δέ εργάζεται καί ενώπιον περιέργων.

όμως ότι ό άδελφός σας είχμν ανάγκην τών έν τή επιστολή ά- 
ναφερομένων 15 χ ιλ . φρ.

‘Ο Γιλβερτος ήρυθρίασεν άναμιμνησκόμενος τήν εις τό χαρ- 
τοπαίγνιον παρεκτροπη'ν του, ενώ ö ΐερεύς άπη'ντα άνευ ενδοια
σμού τίνος: Δεν τό ήγνόουν, κύριε άνακριτά.

Καί είχετε άναλάβει νά τω προμηθεύσητε υμείς τό ποσόν 
τούτο; Μη'πως έχετε ιδίαν περιουσίαν;

Ουδόλως, Κύριε. Αλλά πριν ή προβητε περαιτέρω, δεν μοί 
λέγετε σάς παρακαλώ τί σημαίνει ολόκληρος αύτη ή σειρά τών 
έρωτη'σεων, ήτις προσε'λαβεν ύφος άνακριτικόν καί ποίαν σχέ- 
σιν έχομεν ήμεις πρός άό έγκλημα, ού θύμα έγένενο ή άτυχης 
μήτηο μας;

θα  τό μάθητε αμέσως, κύριε Αββα. Είμαι ανακριτής καί 
ζητώ τον δράστην τού τρομερού τούτου εγκλήματος· οφείλετε 
όθεν νά μοί άπαντήσητε. "Ωστε δεν είχετε τα χρήματα ταΰτα 
παρ ύμίν, άλλ είσθε βέβαιος ότι ήδύνασθε νά τά προμηθευ- 
θήτε. άφοΰ είχετε ύποσχεθή εις τόν άδελφόν σας....

Ήλπιζον ότι ή μήτηο μου θά μοί έχορήγει τό ποσόν τούτο.
ΓΙαρά της μητρός σας λοιπόν ¿ζητήσατε τό ποσόν τούτο, 

είπεν ό άνακριτής μέ ύφος ίκανοποιημένον, καί σάς ένεχείρισεν 
εκείνη τό ποσόν τούτο.

Μαλιστα, Κύριε, διέκοψεν ό Γιλβερτος, βαρυνθείς πλέον νά 
άκούη τον άνακοιτήν. Μάλιστα' ό άδελφός μου έπιστρέψας έκ 
τού άγιου Μανδέου τήν ιδίαν εσπέραν μοί ένεχείρησε τό ποσόν 
τούτο, οπερ φευ! ήτο ή τελευταία ευεργεσία, ήν ώφειλον εις 
τήν άγαθήν ψυχήν τής εΰγενοΰς μητρός μου.

Τό ποσόν τούτο έςηκολούθησεν ο άνακριτής μέ ύφος έπίσηαον

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Ζητουμεν συγγνώμην παρά τών κ.κ. σύνορο μη

τριών ημών, έάν, ελλείψει χώρου, δέν άπαντώμεν σή
μερον εις τάς διαφόρους ερωτήσεις των.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
ί>α<ρη ιρ ο ρ ε μ α ζ ω ν .  Ίνα β ά ρ η τε  μάλΧινοχ ρόρεμο ι ή ερ ιχ  εις χ ρ ά μ χ  χχοτάνου  

λχμ ζά νετε  13 φ .  χονυ  βχΧχοίων, 15 ί ρ .  οιχοΧίΰου είζ χόνιχ Β ράζετε  ΓΧϋτ« 
μ ε τ ά  5 3/ υ ά χ το ;. Όγκϊ νρ χ ίζγ ; ■>« β ρ ά ζ ρ  ρ ίπ τ ε τ ε  τ ά  άρ ιχ  3 τό  ψ ύρεμχχχ ί β ρ ά 
ζε ι ε π ί 4 τή; οιρχε. Τά εξ,χγετε, χρήνετε νά  οτεγνάορ , π ρο οθ ίτε τ ε  7  6ρ. β ιτ ρ ιο 
λ ιού εις τήν β χ ρ ή ν , ρ ίπ τ ε τ ε  τά βχψεν χχ ι β ρ ά ζ ε ι έπ ι *1, τ η : ΰρχς^ εξάγετε χχ ι 
κ.ττ)όνετε, ΐαχ ντεγνώσ-η.

( Έ κ  τον *Ημερολογίου της « Έ τ ρ η μ . των Κ υρίάν»)

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η
Γλυκισ^ια τ έ ι ο υ .  I κίαθον βουτύρου. 1 κίαθον γάλακτος 4 κιάθους ©α-  

Ρ'-νης. 2 κιαθους ζάκχαριν, 4 —6 αυγά το ο ζ ο ς  και τον φλοιόν Ινός 
λεμονιού, ολίγην κανελλαν, 1 ποτήριον λευκού άρητινώτου οίνου, και Εν 
μικρόν κο/λιάριον σόδας διαλελυμενης εντός ολίγου ύδατος. Κτυπατε τό 
βούτυρον μετα τής σακχάρεως, εις ταύτα προσθέτετε τά ώά, τήν φαρίναν, 
το οςος και τόν φλοιόν τού λεμονιού εις λεπτότατα τεμά/ια, τήν κανέλαν, 
το γαλα,τελευταΐον δέ και τήν σόδαν, ήν εχετε διαλύσει εντός όλίγουγάλακτος 
και στέλλετε εις τόν φούρνον.

ΕΜ ΠΟΡΙΚΟΝ  Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  Μ. καί Κ. ΟΙΚΟΝ ΟΜ ΟΥ
Ιο εμπορικόν κατάστημα τών αδελφών Οικονόμου γνωστοποιεί ότι από 

1ης Σεπττμοοίου ε ε. μετεκομίσθη εις τήν επί τής Ερμαϊκής οδού- υπ’ 
αριθ. 39 οικίαν Κορομηλά, όπου ήν ποότερον ό ΙΙαράοεισος τών ΙΙαίδων. 
Ιό κατάστημα τούτο πλουτισθέν έσ/άτως δ·ά παντός είδους ύφασμάτιον 

και λοιπών ειδών συνεστησε καί έργοστάσιον γυναικείων πίλων καί ενδυ
μάτων, διευθονομενα υπό τών γνωστών κ κ. Κατίνας Κ . Οικονόμου καί 
Ελευθερίας Θεοτο/.άτου.

Α ι κυριαι οθεν πελάτιδες τού ρηθέντος καταστήματος έν αύτώ προμη
θεύονται υφάσματα, άτινα αύτόσε μετά θαυμαστής ταχύτητος καί καλλαι- 
σθησιας εις ώραιας εσθήτας διαρρυθμίζονται, πρός δέ ωραίους πίλους ο»ο 
πάντα τά παραρτήματα τής γυναικείας περιόολής.

Ε Ν Ο ΙΚΙΑΖΟ Ν ΤΑΙ δύο συνε/ή δωμάτια επί τής προσόψεως μεσαί 
πατώματος έν τ̂ή νέα συνοικία Νεαπόλεως καί έπί τής οδού Θεμιστοκλέου 
δι’ εν άτομον άντί μόνον 35 δο. πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Ν ΕΑΝ ΙΣ πτυ/μούχος, πρωτοβάθμια, διδάσκουσα καί τήν Γαλλικήν καί 
Γερμανικήν καί συνιστωμέν,η θερμώς παρ’ ημών ζητεί παραδόσεις. Ί Ι  διεύ- 
θυνσις εις τό γραφειον μας.

και αυστηρόν, έλήφθη άναριφιβολως έκ του ποσού, οπ&ρ ό 
συμβολαιογράφος τής μητρός σας είχεν έμβάσει αύτη τήν αυ
τήν ήμε'ραν. ■

Ναί, είπεν ό Άββάς.
Ο ανακριτής ωχρίασεν, έστράφη πρός τόν αστυνόμον, 

μεθ ού άντήλλαξε βλέμμα συνενοήσεως καί αποταθείς πρός τόν 
ιερέα, είπε: Κύριε Άββά, θα προβώμεν εις έρευναν.. . . . .

Πού! έδώ! παρ’ ¿μοί;
Ναί, είπεν ό δικαστής.
Ιίαρά τώ άδελφω μου! είπεν ό Γιλβέρτος εκτός εαυτού.’Αλλά 

τόν ϋποπτεύεσθε λοιπόν! τόν 'κατηγορείτε..,.
Ναί, κύριε άνακριτά, έχω άνάγ-κην έξηγήσεως· διότι ουδό

λως μέ λανθάνει ό'τι ύπεβλήθην εις τακτικήν άνάκοισιν.
Δέν δύναμαι να σάς άπαντήσω είσέτι. Ά λ λ ’ ενεργώ ενταύθα 

έν όνοματι του νόμου, δν άντιπροσωπεύω "καί ¿ν όνόματι του 
νόμου τούτου σάς διαταττω νά έγχειρίσητε τάς κλεϊς πρός τόν 
αστυνομικόν υπάλληλον, ό'στις θέλει προβή εις έρευναν....

Ο Γιλβερτος ερυθρίασεν ύπό οργής, ένώ ό Όνέζιμος ώχρί- 
ασε. Πριν ή άναλογισθή οί'ας βδελυράς κατηγορίας έγένετο θύμα 
ό Ονέ,ιμος ένεθυμήθη ό'τι ή χρηματική παρακαταθήκη, ήν ό 
κακούργος Δαρτουά είχε κλέψει, δολοφονήσας τήν μητέρα του, 
ευρισκετο παρ αυτώ. Γι είχε νά ειπη όπως δικαιολογήση τό 
ποσον τούτο; Και ή επιστολή δε εκείνη ήν σφραγισικένην ει- 
χεν έμπιστευθη αύτώ ό Δαρτουά, ήθελεν άναντιρρήτως άνακα- 
λυφθη. Η ώχρότης, ή άγουνία καί ή δειλία του ούδένα διέφυγον.
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