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Αί ΠαρισιναΙ Ιργάτιίες καί αί ιδικαί μα«.— Τά «ιανδα Μαλλια
( i rô  κ. Μαρία« Μανρογορδάτου). — Παρισινή ϊκβεσις : Γοναικεΐα
Έ χθ ίμ ’  α. Β'. — Αί μνηστείαι τών Ά γ γλ ίδ ω ν  πριγχηπισσών (όπδ 
χ. Δουίζης Ι’τέφενσον). Οί "Ελληνες καί οί Γάλλοι χριταί. — **α- 
λάσσια τέρατα (υπο δος Τούλα« Κόχχαλη).— αισπασια ΪΤοι'/ιλα# 
*Α λληλογραφ! α. — Συμδουλή. — Συνταγή. — Επιφυλλι«.
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ΑΙ Π Α Ρ ΙΣ ΙΝ Α Ι  Ε Ρ Γ Α Τ Ι Δ Ε Σ  
ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΙΚΑΙ ΜΑΣ

Διγρέσαμεν τας γυναίκας τής Γαλλίας εις τάζεις, α
πλώς όπως δυνηθ μεν νά συγκρίνωμεν ταυτας προς τας ημε· 
τέρας. "Υπό ίποψιν κοινωνικήν at Παρισιναί ύπόκεινται εις 
διαιρέσεις. Ύπό εποψιν ομως αισθημάτων, χαρακτήρος, και 
δράσεως ot γυναίκες τής Γαλλίας είναι ολαι o p .o ia t.

Κι/e δίκαιον ό Michelet είπών που περί των γυναικών : 
d i r  A v ra ta i  t i e  χ κ ω ρ ί ζ ρ  χαλ&ς n ó a o r  SJa<· a i  γ ν ν α ΐ -  
xtc el ¡ai  Αριοτυχ^άπΑΐζ· Ομιλών περί γυναικών o μ=.γας 
«ύτός φιλόσο.ος είχε βεβαίως ύπ’ οψει του τάς Παρισινας, 
διότι αύτύ ύτέ_ρ πάσας τάς του κόσμου γυναίκας έζυψοΰσιν 
έαυτά: εί: οιανδήποτε κοινωνικήν τάζιν καί άν ανηκωσιν.

Κα’ι ή Παοισινή εργάτις έτι έχει ώς ή Παρισινή αρι- 
στοκράτις συναισθησιν ακριβή καί υπέροχον των καθηκόντων 
καί τής ατομικής ξίας της. ’Εννοεί ότι ούς άνθρωπος κοινω
νικός εί'χι ελεύθερα των πράςεων και του βιου της. Εν ταυτώ 
όμως συναισθάνεται ότι προς τήρησιν τής ελευθερίας καί ανε- 

. ζαρτησ ας τη; έ/ει καθήκοντα σοβαρά νά. έπιτελέση. ’Εν τή 
ψυ)ή τής Παρισινής έργάτιδος είναι έμφυτος ό προς εαυτήν 
καί πρός τούς άλλου; σεβασμ,ός. Σεβεται και εκτιμά αρκουν- 

*ιί -ος εαυτήν, όπιος μή καταστρέφη, τήν χάριν τού σο'ματος, 
όπεο ο Θεός τόσω τέλειον έδιόρησεν είς τήν γ υ ν α ί κ α — παρα-

μορφοΰσα αυτό διά κακοσχήμων καί ρυπαρών φορεμάτων. 
Σέβεται αρκούντως εαυτήν, όπως μή προκαλή δΓ άπρεπων 
καί βαναύσων τρόπων καί φράσεοιν τήν βάναυσον των άλλων 
πρός αυτήν συμπεριφοράν. Σέβεται εαυτήν καί προκαλεϊ τόν 
σεβασμόν τών άλλων έπιτελοΰσα τά πρός αυτούς καθήκοντα 
της καί υπηρετούσα αυτούς εΰσυνειδήτως. Ό πρός τήν εργα
σίαν ζήλος της δεν έχει δοια.

Τάς έργάτιδας έν Γαλλία δύναταί τις νά διαιρέσγ είς 
διακεκριμένα; κατηγορίας. Τήν τών εμπορικών, τήν τών βιο
μηχανικών καταστημάτων, τήν τού όχλου μικρέμπορον καί 
τήν υπηρέτριαν. Ή πρώτη είναι χαριεστάτη, κομψή, ευειδής, 
ευφυεστάτη, τακτική, ευσυνείδητος. Είναι ό ωραιότερος τύπος 
τής αληθούς Παρισινής γυναικός. Έχει προκαταρκτικήν μέν, 
άλλ’ εγκυκλοπαιδικήν μόρφωσιν. καί είναι ό πολυτιμότερος 
παράγων τού Γαλλικού έμ.πορίου.

Δεν υπάρχει κατάστημα έν Γαλλία, μή υπηρετούμενου 
υπό τών γυναικών τούτων. Πλήν τών τριών μεγάλων εμπορι
κών οίκων τού ο Bon Marché· τού «Λούβρου» καί του 
«Printemps» ένθα υπέρ τάς χιλίας γυναίκας εργάζονται, 
πάντα τά μικρότεοα καταστήματα τού μικρεμπορίου ή τής 
βιομηχανίας υπηρετούνται επίσης υπό γυναικών.

Είσέρχετθε είς ζαχαροπλαστείον τι, ίνα γλυκάνητε τό 
στόμα καί δροσίσητε τόν λάρυγκά σας. Ά ντί άζεστου καί 
χονδροειδούς υπηρέτου, ήμικοιμωμένου, παρουσιαζομένου συ
χνότατα μέ τάς τού υποκαμίσου περιχειρίδας άνεστραμμ.ένας 
μέχρις αγκώνων, μέ χονδροειδείς χείοας, αίτινε; έπαισθητώς 
έπιδρώσι τόσον Ιπί τής ορέζεως σας όσσν έ*ίοτε καί έπί τής 
ποιό*ητος καί έπί τού χροόματος τού ύδατος, παρουσιάζεται 
χαρ’εστάτη καί μειδιώσα νεάνις, υπηρετούσα υμάς μετά δε- 
ζιότητος, προθυμίας, άλλα καί οζιοπρεπούς σοβαρότητος. Τό
σον τέρπεσθε έπί τή θέα της, ώστε άντί ενός γλυκύσματος,
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λαμβάνετε δύο. Το κατάστημα ωφελείται καί ή υπάλληλο;, ή τις 
ώς έπί τό πολύ έχει καί'έπί τής καταναλώσει-): ποσοστά, ε ί
ναι εύτυ/ή: κερδίζουσα διά τής έντιμου έργασίας της τόν 
άρτον τή; οικογένειας της.

Μεταβαίνετε είς έν εμπορικόν κατάστημα. ’Αντί τού χθέςε'τι 
άοοτριώ/τος τήν γήν υπάλληλου, οστις μ.ολις καί μετά πολλας 
εξηγήσεις έννοεί τί ζητείτε, απαντάτε τόν μικοάνκαί θελκτικήν 
Παρισινήν,ή; ή γλυκεία φωνή όμοιάζει πρός ωραίου πτηνού τερέ
τισμα. Σας έξυμνεί τά έμπόρευμ.ά της, σάς πείθει ό'τι είναι 
τό ώρχιότερον καί εΰθυνότερον τού κόσμου, ως συναφή δε του- 
του σάς παρουσιάζει όλα τά είδη τμήμ,ατο; της. Ω! βεβαίως! 
ή χνρία ε γ«ι ά)'άγχη* ' χαΐ ζούζον  χαΐ έχείνου και εξακο
λουθεί άνχπτύσσουσχ τά πλεονεκτήματα του υφασματο; του- 
του ή τού τριχάπτου έκείνου, καί σάς προσφέρει καθισμ.α 
αναπαυτικόν καί υδωρ έσχκχαρωμένον καί αρωματισμένου, 
κ.αί λέγει, καί ψάλλει, ε υ; ού, χωρίς νά τό εννοησητε, αγορά
σετε ό',τι έκείνη θελει, κενώσετε τά βχλαντιόν σας και απελ- 
θετε ένθουσιασμένη.

Καί τούτο ή κόρη αυτή ςπχναλαμβανει άπο πρωίας μέ 
χρις έσπέρας διαρκώς, άνευ διακοπής, άνευ άναπαυσεως, ορθη 
έπί δώδεκα όλα: ώρα; — διότι δέν έχει τό δικαίωμα νά καθίσγ 
—φορτονομ.ένη τά έμ.πορεύματα, άτινχ η /ορχσχτε και μεταφε- 
ρουσα αυτά είς τάν ταμίαν μ,ετα τού σχετικού λ)|σμού, ύν εν
τός ενός λεπτού συντάσσει, ναι εν τούτοι; το μειδίαμα δεν 
άφίνει ποτέ τό χείλος της. ’Εάν άγοράσητε η ου, αφού κοπιά- 
ση νά σάς δείξγι ό,τι έχει. σάς χαιρετά και παλιν μειδιώσα 
καί ούχί μεμψιμοιροΰσα. Εισέρχεται πρώτη εις τό κατάστημα 
καί φεύγει τελευταία, άφού ταξινομήση τά τού τμήματός 
της είδη. Όμιλεϊ πρός τάς συναδέλφου; καί τού; άρρενας 
υπαλλήλου; εύγενώς, άλλ’ άξιοπρεπώς. Γνωρίζει νά σέβηται 
τόσω έαυτήν, ώσ-ε καί ό αύθαδεστερο; άνήρ, γίνεται δειλός 
καί συνεσταλμένος έ··ώπιόν της.

Μεθ’ όλην δέ τήν δωδεκάωρον εργασίαν της είναι ζωηρά, 
ευτραφής, άνθηροτάτη. Το ωπτον κρέας, ο θρεπτικός ζωμός, 
δ υγιεινό; οίνο; άποτελούσι τήν τακτικήν της τροφήν. Εργά
ζεται, άλλά καί τρέφεται καλώς.

Παρ’ ήμϊν έργάτις έμπορος δέν υπάρχει. Ή κόρη τής τά- 
ζεως ταύτ·/)̂  ή κόρτ) του πτωχού εργάτου, τ?(ς υπηρέτριας 7] 
πλυντοίας η πρέπει νά άχ,ολουθ/,σΥ) τό επίπονον τής [Λητρός 
στάδιον, ή νά ταχθή είς τά έδώλια μεγαλωνύμου τινός ΙΙαρ- 
θεναγωγείου, καί άγωνιζομένη κατά μυριων στερήσεων, θυσια- 
ζουσα δέκα πέντε όλα τού βίου της έτη, νήστις απο πρωίας 
μέχρι; έσπίρχς, μέ τό αυτό φόρεμα θέρο; καί χειμώνα κατορ
θώνει νά έπιτύχη διδασκαλικόν πτυχίου. Σπανκυτατα ως δι
δάσκαλος εί.αι ευτυχής. Είναι ωχρά, ασθενής, μαραμένη καί 
καχεκτική. Ό μαρασμός ούτο; καταλαμβάνει συνεχώς καί τό 
πνεύαα καί τήν καρδίαν της, ότε και δίδει ύλην προς τας κοι
νωνικά; έκείνας τού κομητάτου μασκαρατας, ας μετα τόσου 
ένθουσιασμού έχειροκρότει προ διετίας η Αθηναϊκή κοινωνία.

’Αλλά καί τί άλλο νά κάμη, ή άτυχης αύτη τού λαού κόρη;
'Εδώ, βλέπετε, ό ά'ήρ κατέλαβεν έξ έφόδου πάσαν θέσιν, 

άναγομένην είς τόν γυναικείου κύκλον! Άρνείται εαυτόν, του; 
βραχίονας του, τούς μύς του, τό υψηλόν άνάστημά του τό λά- 
σιον στήθος του, τόν πατέρα του, τήν γήν όπου έγεννήθη, ίνα 
οίκειοποιηθή τήν λεπτήν, τρυφηλήν, αναπαυτικήν έργασίαν τής 
φύσει λεπτοφυούς κόρης. Χθές έτι ποιμήν προβάτων ή γεωρ

γός, υιό; κτηματίου, ή κτηνοτρόφου, καταλείπει τόJóouvóv 
τόν πατρικόν οίκον καί διευθύνεται πράς τήν πόλιν, ίνα μετρ* 
τρίχαπτα καί ποιλή μέταξαν, παίγνια καί άνθη. Μετά δύο 
έτη γίνεται καί αυτό; ωχρός, ασθενής, αναιμικός, διότι έλει- 
ψεν άπό τού; πνεύμονάς του ό καθαρός άήρ τού βουνού. Διότι 
δέν περιπατεί πλέον, δέν έργάζεται, δέν ασκεί τούς τέως χα
λύβδινου; καί ισχυρούς μύς του.Άλλ’ άδιάφορον φέρει άλυσσσν 
χρυσήν, ανελισσομένην μεγαλοπρεπέστατα προ τού διαυλακω- 
θέντο; στομάχου του, φέρει χειρόκτια, άτινα κρύπτουσι τούς 
τιλλίόδεις δακτύλους του καί διεκδικεΐ τήν χεϊρα πολυφέρνου 
τινός άστής.

Άπό παραγωγού τής χώρας δυνάμεως μεταβάλλεται 
είς καταναλωτήν. ’Απορφα.νόνει τήν γήν τών βραχιόνων 
του, ίνα δι’ αυτών έξυπηιετήσφ τήν έξωτερικήν βιομηχανίαν. 
Υπεξαιρεί δέ καί άπό τού στόματος τή; κόρη: τού λαού τόν 
άρτον, 8ν δΓ έντιμου καί άνχλόγου πρός τήν θέσιν της καί 
τάς δυνάμεις τη; έογασίχς θά ήδύνατο νά κερδίσφ.

Καί τό κακόν τούτο μόνον τήν ήμετέραν λυμαίνεται κοινω
νίαν, ή'τιςμετ’ άνηκούστου έπιμ.ονής κρατείται δέσμιο; όπισθεν 
προλήψεων, άς μόνον ή τού γυναικωνίτου υπχρξις εδικαιολόγ'ει. 
Έανή γυνή έξελθ/) τούοϊκου,σάς λέγουσι, θά διαφθαρή. Άλλ*: 
ή χωρική ζή πάντοτε εκτός τού οίκου, υποβαλλομένη είς τάς 
βαν»ύσου: τού χειρώνακτο; έργασίας, έργαζομένη είς τά βουνά 
καί τού: ερήμους άγρούς παρά τό πλευράν τού σφριγώντες νέου 
χωρικού καί όμως δέν διαφθείρεται. Καί ή κόρη τής πόλεως 
ή'τις ώς έμπορος, μάλλον μετά γυναικών θά συναλλάσσεται, 
θεωρείται λοιπόν τόσω έλαφρά καί έπιρρεπής είς τήν διαφθο
ράν !

Eivat καιρός νά άποτινάξωμεν τάς όπισθοδρομικάς καί 
πεπλανημένας ταύτας αρχάς, νά καταρρίψωμεν τόν φραγμόν, 
όσ-ις χνυπε,βλητος ΰψούται πρό τής γυναικείας παρ’ ήμϊν 
δράσεως, ίνα μ ή έπί τέλους ή Έλύ,ηνίς βαρυνθείσα νά πεινά 
άεργο:, βχρυνθεΐσα νά έξευτελίζηται έπαιτοΰσα έργασίαν, ά- 
ναγκαοθή νά καταπέσφ έκ τή; υψηλής θέσεως, είς ήν θεός καί 
κοινωνία έταξαν αυτήν.

------------  ■ ατ<yag— ■■—----------

Ξ Α Ν Θ Α  Μ Α Λ Λ Ι Α
*Ήσχν ξανθά τά μαλλιά της, ώ; άφρός κυματίζων καθα- 

ρωτάτου χρυσού. Έχύνοντο ώς άπαστράπτων χείμαρρος άπό 
τής κορυφής τής κεφαλής της καί έκάλυπτον θελκτικώτατα 
όλο ν της τά σώμα. "Οταν αί ακτίνες τού φωτός προσέπιπτον 
έπ’ αυτών, αί μκκρκί μετάξινοι τρίχες ώμοίαζον πράς άκτΐ- 
νας ήλίου.

"Οταν ένονυπέτει τά μακοά αύτά χρυσά μαλλιά έσύ- 
ροντο έπί τού έδάφου; ώς μεγαλοπρεπεστάτη βασιλική χ̂ ·*-

'α ύ ; ·Κατά τήν εσπέραν έκείνην ορθή πρό μεγαλοπρεπούς κατο- 
πτοου, περιείλισσε τά άκρα τών βοστρύχων της περί τούς ρό
δινου; δακτύλου; τή; μικράς καί ωραίας χειρός της. Είναι 
ή πρώτη ίσως φορά, καθ’ ήν άφφοημένη ατενίζει τό κάτοπ- 
τρον. Δέν σκέπτεται κατακτήσεις καρδιών, άλλ’ ούτε θριάμ
βου; νεανικούς. *Η διάνοιά της είναι προσηλωμένη πρός τρα- 
γικωτάτην ιστορίαν, ήν πρό ολίγου τή διηγήθησαν.

Είς τό άλλο άκρον τής πόλεως είς σκοτεινόν καί πτωχόν
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οίκίσκον, πολυμελής τι: πτωχή οικογένεια αποθνήσκει τής
«Κείνης καί τού ψύχους. Ό πατήρ έρ· άτης είς μεταλλείου εφο- 
νεύθη πρό σλίνων ίμεςών εξ αιφνίδιας άναφλέξειος, η μητηρ ! 
δέ μέ τρία μιαρά ορφανά έκ τής θλιψεως καί εκ τής πει 
νης κατελήφθη υπό φρικώδους νόσου, ή'τις άνευ συντΟνου περι- 
θάλ ψεως θά φέρη καί αυτήν είς τόν τάφον.

Ή ευτυχής νεάνις ήκουσεν όλη « αυτήν τήν τραγικήν ιστό 
ρίαν. Ήκαρδία της συνεκίνήθη,άλλά δυστυχώς τό βαλανςιον της 
ήτο κενόν. Ή μηνιαία έπιχορήγησίς της ειχεν ήδη δαπανηθή 
είς διάφορα είδη πολυτεύ είας. Μετέβη εί: τό δωμάτιον τού 
πατρός της, πλουσιωτάτου τραπεζίτου, οστις ησχολειτο εις 
αθροίσει; καί αφαιρέσεις άτελευτήτων στηλών αριθμών. Διη- 
γήθη τήν θλιβεράν ιστορίαν, πλήν ό τραπεζίτης άκαμπτος 
άπήντησεν : Ύπάς^ουν ζά φίΑατθ ρωπιχό, χαζασζήραζα διά 
τούς π τω χούς -

ΊΙΘέλησε νά έπιμείν/). Ά λ λ ’ ο πατήρ της δυσθύμω; ;
Ά φε; με, τή είπε. Θά είσαι αιτία νά κάμω λάθος.
Άποσύρεται μελαγχολική. Μεταβαίνει είς τό δωματίου 

της, προσπαθούσα νά στρέψα) άλλαχού τήν προσοχήν της. Ά λ λ ’ 
αδύνατον ! 'Η ρ.αύρη σκιά τής δυστυχίας τών πτωχών εκεί
νων τήν παρακολουθεί. Έπί τού σοφά είναι ατημελώς ερριμ- 
μένον ώραΐον έκ ροδίνου τουλίου φόρεμα, έφ’ ού μετα πολλής 
παλλαισθησίας έγκατασπείρονται φυσικαί λευκαί καμέλ'αι.

Ή άξια μιας μόνον τών καμελιών, αίτινες ασκοπως αν- 
θούσιν έπί τής έσθήτος ταύτης, ήδύνατο νά ανακούφισα) τους 
δυστυχείς έκείνους, διανοείται ή κόρη. Κατά τήν αυτήν στιγ
μήν ή θαλαμηπόλος εισέρχεται, ειδοποιούσα αυτήν ό'τι ο κο- 
μωτής αναμένει τάς διαταγάς της.

Ά :  είσέλθτ, είπεν ή κόρη, τοποθετούμενη πρό ώραίας 
τραπέζης καί λύουσα τήν ώραίαν χρυσήν κόμην της.

Άνήρ μεσήλιξ φέρων μαύρου ένδυμα καί λευκόν λαιμοδέ
την μέ μικοόν σακίδιον άνά χείρας είσάγεται υπο τής θαλα
μηπόλου έν τώ παρθενικω τής κ.όρη; βωμω. Αλλα μόλις αντι- 
κρυσεν αυτήν ςρανή έκπλήξεως καί θάμβου; διεφυγε τού στό
ματός του- ’Αντί δέ νά πλησιάσαι ίσταται άκίνητος ώς απο- 
λιθωμένος.

Σάς ά.ναμένω, Κύριε, είπεν ή κόρη μεθ’ υψηλοφροσυνης.
Σύγ γνωτέ μοι, δεσποινίς. Ά λλ' ή συγκίνηαίς μου είναι 

μεγάλη Είναι τριάκοντα πέντε έτη άφ’ ότου εξασκώ τήν 
τέχνην μου κα· ουδέποτε είδον τοιαύτην θαυμασίαν κόμην.

Εννοώ, είπεν ή κόρη μειδιώσα είρωνικώς. Αίσθάνεσθε 
τήν αμηχανίαν τού καλλιτέχνου, οστις αίφνη1; βλέπει πραγ
ματοποιούμενου τό ιδεώδες τής τέχνης του, ή τού φυσιολόγου 
οστις ανακαλύπτει κογχύλιόν τι σπάνιον. Τούτο μέ κολακεύει 
πολύ! αλλά βιάζομαι καί σάς παρακαλώ νά άναβάλητε τόν 
θαυμασμόν σας δι’ άλλην φοράν.

"Ο κομωτής υποκλίνεται, καί μ,ετά σεβασμού σχεδόν θρη
σκευτικού άνεχείοει τήν άκτινοβολοΰσαν έντάς τών χειρων 
του κόμην. Τί μαγεία ! τί έξοχος μαγεία ! έπαναλαμβάνει 
ψιθυρίζων. Ά λ λ ’ είναι ανεκτίμητος ο θησαυρός ούτος.

Τί είπες ! έρωτά ή κόρη άναπηδώσα έπί τής έδρας της. 
Τά μαλλιά μ.ου είναι θησαυρός ! Ήμπορούν νά όώσουν εις αν
ταλλαγήν χρήματα ; Πόσα ; λέγε! !

Φίλια φράγκα, τουλάχιστον, είπεν ό κομωτής, ούδέν έν- 
νοών έκ τής προφανούς συγκινήσεως της κόρης.

XDia φράγκα ! τά μαλλιά μου μόνον !! καί όλως έκ
πληκτος καί έν αμηχανία σκέπτεται τούς άτυχ_είς εκείνους, 
οίτινες άποθνήσκουσι τής πείνης !

Χίλια φράγκα ! έπαναλαμβάνει άνεγειρομένη. Περιστρέ 
φει τάχιστα τού; χρυσούς πλοκάμους διά τής τρεμούσης χει
ρός, καί τείνουσα τήν χρυσήν αυτήν δέσμην πρός τόν κομωτήν, 
Κόψετε τα, τώ λέ-ει.

Μ α ρ ία  Λ. Μ α υ ρ ο γο ρ  «ά το υ .

Ι Ι Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  ΕΚΘ ΕΜ ΑΤΑ

Β'.
Μετά τά άσυλα καί προκαταρκτικά σχολεία τάσσονται 

τά τεχνικά καί έπαγγελματικά. Τό αυτό σύστημα έξακο- 
λουθεΐ ¿)ς πρός τήν κοπτικήν καί ραπτικήν, μέ τήν διαφοράν 
ότι τό τμήμα υποδιαιρείται είς ώρισμένου; κλάδους. Α'. 
Άσπρορρούχων. Β'. Στηθοδέσμο.ν. Γ'. Φορεμάτων'. Δ'· Έπα - 
νωφορίων καί L·’ . Πίλων.

Α! κούκλαι έδώ είναι μεγάλαι, όρχόμεναι άπό φυσικού με- 
γέθους παιδικού σώματος καί προαγόμεναι είς φυσικόν μέ
γεθος γυναικείου. ’Αντί τής ιχνογραφίας τών διαφόρων τής 
περιβολής ειδών, αύται ίδρογραφοΰνται. Είς τρόπον ώστε 
παρά πάσαν κούκλαν ένδεδυμένην υπάρχει καί είκών χρωμα
τισμένη, ήν ή μαθήτρια έγραψε. Τά έκτιθέμενα έν τώ τμή- 
ματι τούτω έργα είναι πολλά καί τέλεια.

Ή καλαισθησία τής κόρης καί τό παο’ αυτή επινοητικόν 
πνεύμα άναπτύσσεται βαθμηδόν εντελέστατα, είς τρόπον 
ώστε πάσα μαθήτρια γίνεται όχι μόνον έντελής είς τό είδος 
της τεχνίτις, αλλά καί δίδει νέαν ζωήν, νέαν ώθησιν είς τόν 
συρμ.όν, διά τής ανεπτυγμένη; καλαισθησίας της καί τών ίδι- 
κών της έπινοήσεων.

Πλήν τών τεχνικών καί έπ,αγγελματικών σχολείων πολυ
πληθείς οίκοι συρμών, καταστήματα ραπτικής, πιλοποιίας καί 
πάντων τών γυναικείων εξαρτημάτων, πάντων τών σημείων 
τής γης αντιπροσωπεύονται είς την Παρισινήν Έκθεσιν.

Είναι σειρά μουσείων, πρό τών όποιων ή ψυχροτέρα καί 
άπαθεστέρα γυνή αδυνατεί νά μή ευχηθή νά ήτο πλούσια, 
όπως άποκτήσγ, τοιαύτα πολύτιμα πράγματα.

Καί αί κούκλαι αΰταί, αίτινες φέρουσι τά (όρχία αύτά 
ενδύματα είναι ¿ροϊαι, 1 ελκτικάί. Σάς μειδιώσι, στρέφουσι 
τήν κεφαλήν, αερίζονται διά ριπιδίου. *Η μία μόλις ήρχισε 
νά ένδύηται. Φέρει μό-ον ίιποκάμισον, έκ ροδίνης ή κυανολεύ- 
κου βατίστας,’ μέ τρίχαπτα καί κεντήματα αληθώς θαυμά
σιου κάλλους. Φέρει στηθόδεσμον έκ. λευκής μετάξης, ¿'στις 
μεταβάλλει τό άσχημον σώμα της εί: ώραΐον χυτόν.

Καί άφού ό λόγος περί στηθοδέσμου, πίρατηροΰμεν οτι τό 
ώραΐον τούτο καί άπαραίτητον παράρτημα τής γυναικείας πε- 
ριβολής κατέχει σημαντικήν θέσιν έν τή Παρισινή Εκθέσει. 
Φαίνεται οτι έν τή τάξει τών έσωρρούχων κατώρθωσε νά λάβα) 
τήν πρώτην θέσιν. Είς όλα; τας υελοθήκας εξαπλούται, 
κάμπτεται τοξοειδής, φιλάρεσκος, ελκυστικός, προκλητικω- 
τατος.

Καί έν τούτοι; τό μικρόν τούτο άντικείμενον δέν θεωρεί
ται ώ; ένδυμα τής άμέσου χρήσεως, άλλ* ώς παράρτημα μάλ-
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\ 0ν τ ΐ ;  περιβολή; μας. Ά λ λ ’ είναι δυνατόν νά ίδρύωνται 
τόσω πολύτιμοι βωμοί έκ βελούδου καί όιρχίων ταινιών, τό- 
σαι θήκαι εκ μετάξης καί χρυσού, ινα τοποθετήται έν αυ
τοί; παράρτημα καί ο/ι κυριώτατον γυναικεϊον ένδυμα.

Καί άληθώς μεθ’ όλον τόν πόλεμον, 8ν υπέστη μέχρι σ’/ί
μερον, ό στηθόδεσμος είναι τό άλφα καί τό ώμέχα τις γυ
ναικείας περιβόλι?· Είναι ό άσφαλής άξων, επί τού όποιου 
προσαρμόζεται ή άερώδης, χαρίεσσα καί θελκτική τής γυναικός 
έσθής.

*0 στηθόδεσμος έχει ιδίαν ζωήν, είναι, ούτως ειπεϊν 
πρόσωπικόττ,ς, υπό τήν παρατήρησιν οτι δύναται νά αναδείξη 
“ά σώμα ύραϊον άνευ ουδενος επιοοηθητικού, ενώ πχντα .α 
λοιπά ενδύματα οΰδέν άνευ αυτού δύνανται.

Άνορθοΐ τον άσχημον κορμόν, συγκρατεϊ ή άναδεικνύει τό 
ελαττωματικόν στήθος, μεταδίδει καί εις τήν μάλλον άχα- 
ριν γυναίκα κάτι τι έκ τής ίδιας χάριτός του. Ύπό οίονδή- 
ποτε πρόστυχον φόρεμα καί άν είναι κεκαλυμμένος δίδει 
πάντοτε εις αυτό τήν λεπτότητα, τήν ελαστικότητα τήν χά- 
ριν του. ’Εάν τουναντίον περιβάλλετε μέ τό ωραιότερου καί 
πολυτιμότερου φόρεμα σωμ.α ανευ στηθοδέσμου, η άξια τού 
φορέματος χάνεται, διότι ελλείπει η χαΡι?> ή κομψότης, το 
ευσ/ημον καί κανονικόν εκείνου. Εις τά λοιπά ενδύματα ημών, 
βλέπει τις άψυχον καί νεκρόν ύφασμα. Εις τόν στηθόδεσμον 
ενυπάρχει ή ζωή πως, ή χάρις, οί παλμοί τής γυναικείας 
καλλαισθησίας. Δεν εξεπλάγημεν όθεν βλέπουσαι δτι άπότής 
Νέας Ύόρκης μέχρι Βέρνης καί άπο Βουκουρεστίου μέχρι 
Παρισίων δεν υπάρχει λαός, δστις δέν αντιπροσωπεύεται εις 
τάς πολυτελείς αίθούσχς τού Πεδίου τού Άρεως διά πλου 
σίου τμήματος στηθοδέσμων. Αί Άθήναι μόναι ή μάλλον 
όλη ή Ελλάς έμειναν έκτος τού γυναικείου τούτου συνάγω 
νισμοΰ. ’Ήθελε πιστεύσει τις δτι μόνον αί Έλληνίδες άκο- 
λουθούσι τό ’Αλβανικόν καί οχι τό Ελληνικόν — διότι αί 
πρόγονοί μας είναι κί έπινοήτριαι τού στηθοδέσμου—σύστημα. 
Ή  μάλλον δτι έν Έλλάδι ή γυνή είναι δούλη, διότι ό στη
θόδεσμος είναι τό σύμβολον τής έλευθέρας γυναικός. Παντού 
δπου η γυνή έχει τήν ελευθερίαν της, όπου αυτη ζή θεωρου- 
υ,ένη ίση τω άνδρί. ό στηθόδεσμος βασιλεύει. Δέν είναι πλέον 
δεσμός, άλλά σχεδόν τό ψοούριόν της. "Ηθελέ τις πιστεύσει 
δτι υπό τήν λεπτοφυά ταύτην έκ φαλαίνης καί μετάξης περι- 
βολήν της, ή γυνή έχει τό θάρρος νά ΰπερασπίζηται έαυτήν 
καί τά δικαιώματά της. Καί δέν είναι αληθές δτι ή φέρουσα 
στηθόδεσαον γυνή έχει μείζονκ ελευθερίαν έν ταΐς κινήσεσι, 
μείζονα έλαστικότητα, μείζονα ανεξαρτησίαν έν τω βημα- 
τισμφ.

Έν Τουοκία καί έν γένη έν ’Ανατολή, δπου ή ’Ασιανή 
χλυδή κρατεί τήν γυναίκα δούλην, ό στηθόδεσμος εί'αι άγνω
στόν τι. Ή Όθωμανίς ουδέποτε έδέσμευσε τό νωχελές καί 
τρυφηλόν σώμα της εντός στηθοδέσμ.ου. ’Εντεύθεν τό βραδυ
κίνητου, τό άτημελές, τό καμπτεοον τού βαδίσματος καί τών 
κινήσεων της, τά χαρακτηριστικά ταύτα τής έν δουλεία ζώ- 
σης γυναικός.

Ά λ λ ’ ή γυνή έν Έλλάδι δέν είναι δούλη. ’Εάν δέ μ.ό- 
νον ή Έλ.λάς δέν αντιπροσωπεύεται εις τό τμήμα τούτο τής 
γυναικείας βιομηχανίας, τούτο προκύπτει έκ τού δτι πάσαι 
αί γυναικείας τέχναι είναι δλως παρημελημέναι παρ’ ήμΐν,

καί αυτά δέ ιά  τής στοιχειώδους καί πρώτης ανάγκης είδη 
προμηθευόμεθα έκ τού εξωτερικού, ξενιτεύουσαι ούτω τόσο» 
χρήμ.α, ού τοιαύτην ό τόπος μας έχει ανάγκην.

   ■ ϋ  ¡2. ■ ™----

ΑΙ ΙΙΡΙΓΚΙΙΙΙΣΙΑΙ ΜΧΠΣΓΑ1 ΤΟΥ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ

«Κάθε τόπος έχει καί τάς συνήθειας του.» Ή προ/τη μου 
άνταπόκρισις πρός τήν αγαπητήν μου Ελληνικήν «Εφημερίδα 
τών Κυριών» δέν είναι υψηλή επιστημονική, δ ιό τ ι δέν έλη- 
σμόνησα ακόμη τάς συστάσεις τής φίλης ρ.ου διευθυντρίας της 

('.(Πρό πάντω ν ηΐ άντιιπον-ρίσεις σ α ς  ίσ ιω σαν σύντομοι, 
τερπναΐ χαΐ (ΐότοτε^εϊο.

Σάς γράφω λοιπόν σήμ,ερον, δομωμένη έκ τών εσχάτως 
τελεσθέντων γάμων τής πριγκηπίσσης Λουΐζης, θυγατρός τού 
δουκός τής Οΰαλλίας, τό αρχαιότατου έθιμο·/ τής ένδυμασίας 
τών μνηστευομένων πριγκηπισσών τού Αγγλικού Βασιλικού 
οίκου.

Είξεύρετε πόσον ή κόρη έδώ άγαπα τήν ανεξαρτησίαν 
της, έντεύθεν καί τά αθώα έτη τού άγάμου βίου της. ’Επειδή 
δέ τό λευκόν χρώμα είναι τό σύμβολον τής άθωότητος, οί 
Άγγλίδες πριγκηπισσαι από τής ημέρας τής μνηστείας των 
μέχρι τής ήμέρας τού γάμου των, φέρουσιν υποχρεωτικών καθ’ 
έκάστην νέον λευκόν φόρεμα. Τά φορέματα ταύτα ονομάζονται 
φορέματα μνηστείας, κατασκευάζονται δέ υπό μάλλινου, 
λινού ή βαμβακερού ύφάσματο:, ουδέποτε δέ ή μνηστή φέρει, 
άλλου χρώματος ταινίας ή άνθη, έφ’ όσον καί άν παραταθή 
δ τής μνηστείας καιρός.

Τήν πριάτην τής μνηστείας έσπέραν οίασδήποτε πριγκη 
πίσσης τού βασιλικού οίκου, ή μήτηρ της οδηγεί αυτήν εις το 
ίματιοφυλάκειόν της, ένθα προσ ιαλούνται καί τινες πτωχαί 
κόραι, πρός άς δωρεϊ δλα τά φορέματα άτινα είχε μέχρι τής 
ήμερα; ταύτης. Τήν αυτήν έσπέραν προσφέρονται υπό τής μη- 
τρός πρός τήν κόρην μνηστήν δώδεκα διάφοροι / ευκαί έσθή- 
τες. ’Εάν κατά τό χρονικόν τή; μνηστείας διάστημ.α ή Αυλή 
πενθήση, τότε η μνηστή έκτός μέν τού οίκου φέρει μέλαν έν 
δυμα, έν τω οίκω δμ.ως φέρει πάντοτε τό λευκόν.

’Αγνοώ πώς θά εύρωσιν αί Έλληνίδες τήν συνήθειαν 
ταύτην. Ημείς έδώ τήν θεωρούμεν ώς τόν ώραιότερον καί εύ 
γενέστερον αποχαιρετισμόν πρός τήν οιραίαν τής ηλικίας τής 
νεάνιδος περίοδον, καί θά ηΰχόμην νά έβλεπα δ)ας τάς 
νέας μνηστάς ακολουθούσα? τό λαμπρόν αυτό έθιμον.

Λ ο υ ΐζ α  Ι τ έ φ ε ν σ ο ν .

0 1  ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ  01  ΓΑΛΛΟΙ ΚΡΙΤΑΐ .
Ή παρ’ ήμ.ΐν γνωστότατη πλέον καί διεθνή άποκτήσασκ 

φήμη υφαντουργός κ. Σπάρτη Καρασταμάτη, έτυχεν έν τή 
Παρισινή Εκθέσει χρυσού βραβείου, διά τά οιραία αραχνοειδή 
υφάσματα, άτινα αύτόσε έξέθηκε. Τά υράσμ,ατα ταύτα είχον 
έκτεθή καί εν τή ήμετέρα Εκθέσει. Άλλά ή έδώ έπιτροπή 
ει’δικωτέρα, ώς βλέπετε, έννοούσα τόν υψηλόν τών ’Εκθέσεων 
σκοπόν, τήν ανάγκην τής ένθαρρύνσεως τής άρτιγεννήτου ταυ- 
της παρ’ ήμΐν βιομηχανίας, άμείβουσα τόν ζήλον καί τό ε
πιχειρηματικόν πνεύμα τής υφαντουργού, τή άπένειμε τό άρ-  

γνροΰν μ ε ιά . Ι ιον .  Συγχαίρομεν τήν καλήν τεχνίτιδα, δι
ότι έγένετο αιτία νά δοθή έν τόσω καλόν μάθημα εις τούς 
έξοχους κ. κ. τεχνοκριτάς μας.
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Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΔΑΣΙ ΚΟΣΜΟΣ
III

Ο ί ,  γ ί γ α ν τ ε ΐ  τ ή ς  θ α λ ά σ σ η ? ·

Οί μαγικοί κήποι τών υδάτων άπομακρύνονται καί αφα
νίζονται έν τή άβύσω, έπί δέ τής έπιφανείας αύτών φαίνον
ται οί γίγαντες τής θαλάσσης. Ή φάλαινα καί ο φυσητήρ, at | 
πηδώσαι φώκαιναι, οί υπεομεγέθεις δελφΐνες, ή pieuvre και ι 
τά παντός είδους θαλασσια τέρατα.

’(Κ'.λήσωμεν περί τού φυσητήρος (cachalot), του γιγαν- 
τος τούτου του Ειρηνικού καί 8ν ή μεγαλειτέρα φάλαινα, μόλις 
δύναται νά υπερβή κατά τινας πόδας. Φαντασθήτε όγκον, 
έχοντα μήκος εξήκοντα ποδών καί διάμετρον δεκα̂  πεντε· 
κεφαλήν τερατώδη καί αλλόκοτον, ήτις μόνη καταλαμβάνει τό 
ήμισυ τού σώματός του' μέγιστον στόμα καί γλώσσαν υπερ
μεγέθη, ή'τις έξογκούται καί μηκύνεται, όπως καί κατωτέρω 
τούτου παράδοξον δβον-σημείον εις 8 σκοπεύει ο θηρευτής 
τού φυσητήρος -ουράν φοβεράν καί ίσχυράν, μεγάλα χείλη διή- 
κοντα άπό τού ενός εις τό έτερον άκρον τή; άποτροπαίου ταύ
της μορφής, εις έκάτεοον δέ τών άκρων τούτων καί υπεράνω 
αυτών έξέχοντα όφθαλμόν, μέ βλέμμα ευσταθές καί ψυχρόν 
καί έκ τής’ όπή; δι* ή; αναπνέει, έξακοντιζόμενον μεγαλο
πρεπή λόφον ύδατος.

Θά έξελάμβανέ τις τούτον εις τό- ςριζοντα, ώς φοοεράν 
μηχανήν σιδηροδρόμου, διατρέχουσαν τάς θαλάσσας έν μέσω 
νέφους καπνού καί έχουσαν, ώς σιδηρά; μέν ράβδους τα κύ
ματα, ο>ς σταθμού; δέ τάς νήσους. Έν ταΐς Οαλασσαι; κυ- I 
ρίως τών ‘Ινδιών καί τή; ’Ιαπωνία; ό μέγας ουτο; βοεμός 
τών κ υ μ ά τω ν , άρέσκεται νά περιφέρφ τήν άγρίαν αυτού έλευ- |
θερίαν.

Ά λ λ ’ έάν ή κεφαλή τού θαλασσίου τούτου τέρατος είναι 
κολοσσαία, τό κρανίον του είναι μικρόν. Ό φυσητήρ δεν είναι 
διάνοια, άλλά μηχανή καί άντί νά παράγη ιδέας, δίδει εκαιον. 
Είναι ούτος δεξαμεν/. Άπό τού ρύγχους μέχρις υπεράνω τών I 
οφθαλμών του, εκτείνεται έκτακτο; κοιλότης, περιεχουσα τό 
έλαφρότερον καί διαυγέστερον έλαιο·/, ή πηγή αΰτη καλύ
πτεται υπό χόνδρου καί δέρματος, ατινα τήν προστατεύουσιν. 
’Γπάρχουσι κεφαλαί φυσητήρος, αί'τινες άβιάστως δύνανται 
νά δώσωσιν άπό δέκα μέχρι δέκα πέντε τόνων έλαίου* άλλά | 
τό βέβαιον είναι δτι αύται εισιν εκ.λεκτα κρανία, αί ¡σχυραι
κευαλαί τή; φυλής.

Ή φυσική αύτη δεξαμενή, είναι πηφή, έξ h  ο φαλαινο
θήρας τού ειρηνικού άντλεΐ δια κοχλιαρίων καί κάδων. Ή 
αποθήκη αύτη είναι διά τόν φυσητήρα, ό πλούτος, ή δ̂όξα 
καί ή απώλεια αυτού. Δέν ίιπάρχουσιν αγώνες καί κίνδυνοι, 
τού; οποίους νά μή περιφρο^ σ φαλαινοθήρας, δπω; θραύση 
καί κένωση τό ισχυρόν τούτο χρηματοαβώτιον, διότι ό φυση
τήρ δέν έχει τήν ειρηνικήν κράσιν τής φαλαίνης. Ά λ λ ’ Ή θύρα 
τού τέρατος τούτου είναι ή έπικινδυνοιδεστέρα καί φοοερω- 
τέρα τού κόσμου. Ό πλούτος τού φυσητήρος δέν συνίσταται 
μόνον εις τό έλαιον τούτου, άλλ’ έν τοϊς έντοσθίοις του εύρί- 
ρίσκεται πολύτιμον άρωμα, τό άμβαρον (ambre gris).

Ά λ λ ’ ιδού καρχαρίας έρχ_εται· φοβερόν ουτος τέρας καί

(*) *Έχ&στος τ<5νος ’ σοδυνα{χεΤ μΙ 792 οχάδΐς.

άπαίσιον ονομα* είναι ο θάνατο:, ή εφηνη του τάφου, τάφο; 
άκαταμέτρητος, άπειρος, είναι ή άβυσος !

Τό θάρρος καί ή απληστία αυτού δέν εχουσιν άν,ίζηλο/ 
είναι ούτος ό έρημωτή; τών θαλασσών Το τρομερόν αυτου 
στόμα, πάντοτε άνο ικτόν, δπω; καταπίη λείαν η θύμα, κατα
βροχθίζει καί απορροφά π ά ν  τό προστυχόν. Ή ζωσα σαρξ δεν 
αρκεί εις τάς τού τέρατος όρέςεις αυτού, άλλά μετά μανιώδους 
λαιμαργίας καταβροχθίζει τά λείψανα τυύν σεσηπότων νεκρών.
Ό άδηφάγος κολοσσό; ούτος, δ έχων άκάθαρτα καί φρικώδη 

I ένστικτα, δ μέ τόν στόμαχον πάντοτε πλήρη καί ουδέποτε 
χορτασθείς περιφέρει τόν θάνατον καί τόν τρόμον έπί τού δρό
μου του ! Έν τοϊς βάθεσι των υδάτων καταλαμβάνει καί κα- 
τατρώγει τόν πτωχόν άλιέα τών μαργαριτών, καρτερικώς δέ 
άκολουθεΐ τήν ναύν, έν ή μαντεύει άσθενή καί εξ ής περιμένει
νά τω ρίψώσι νειρόν.

Ό καρχαρίας είναι δ γύψ τής θαλάσσης. Συαπληρώσωμεν 
τήν εικόνα τούτου διά δύο άνεκδότων έξ ίσου συγκινητικών
καί αυθεντικών.

Νεαρός "Αγγλος άξιωματικός, αΐχμαλωτισθε-ς υπο τού 
περιφήμου δουλεμπόρικού πλοίου, «ο Γυψ» εγενετο μαρτυς τού 
έξη; φρικώδου; δράματος· υπό τήν πρώραν τούτου, αιθιοπίς. 
κεκαλυμμένη υπό ρακών εκαθητο οκλαδον, παρά γυμνόν και 
άσθενέ; παιδίον ηλικίας 14 περίπου ετών, έξη-τλημένον υπό 
τών πυρετών. Ή δυστυχής του μήτηρ παρατηρεί αυτό μετά 
θλιβερού καί άπελπιστικού ήθους, εις ήν ναύτης ολιγώτερο» 
σκληρός τών συντρόφων του, ειχεν επιτρέψει όπως τό μετα- 
φέρη εις τόν καθαρόν άέρα, διό-ι οί λοιποί τών δούλων ήσα / 
συσσωρευμένοι έν τώ κύτει τού πλοίου, εντός δυσώδους φω- 
λεάς.

Αίφνης δ πλοίαρχος τού Γυπός, φαίνεται έπί τή; γεφύ 
ρας. Τό υψηλόν άνάστημα, ή άγρια ένεργητικότης καί τό μέγα 

I αυτού παράστημα υπεροχής, έπιβάλλουσι τόν σεβασμόν εις 
' τά κτήνη, άτινα πεοιστοιχίζουσι τούτον. Τώ άρμόζει νά είναι 

άρχηγός. _ .  , , . η .
  Διατί, ειπε 5ιά τραχεία; φο>ν̂ ;, αφνιτατε τα

ταύτα νά άνέλθωσιν έπί τής γεφύρας ; δεικνύων διά χειρονο
μίας πλήρους μανίας, τούς. έπ Γονμένους δούλους, τήν μητέρα 
καί τόν υιόν.

Ά μ α  τούτω αρπάζει άπό τού ποδός τό ασθενες παιόίον 
I καί πετά αΰτο υπεράνω τηύ πλοίου. Στιγμή φοβερά καί έπί- 
I σημος ! Πάραυτα υπόλευκος καί μεγαλοπρεπής λαμψι; φαινε- 
I ται επί τής έπιφανείας τών κυμάτων. Είναι καρχαρίας ο κσρ- 

τερικός καί τερατώδης άκόλουθος τού Γυπός· καί ταυτοχρόνως 
παρατηρεϊται αλλόκοτο; κίνησις επί τών υπό τής σελήνης φω
τιζόμενων υδάτων, κατόπιν βαρεία καί άπαισία καταβύθισις,

I κατόπιν δέ τίποτε.
Πριν ή φωνή τής έν άγωνία ευρεθείσης μητρός, λάβη τον 

καιρόν νά χαθή εις τόν άέρα, τό τέκνον "|ης επαυσε του να 
I είναι δούλος.

"Αλλοτε πλοίαρχος δουλεμπορικού σκάφους, εφεύρε προς 
διασκέδασίν του έν τών φοβερών εκείνων παιγνιδίων, άπερ 
μόνη ή διαβολική φαντασία τών άτίιριν^ τούτοον πειρατών
ήδύνατο νά έπινοήση.

Παραγγείλας νά φέρωσιν ένα τών γερόντων αίθιώπων, οί- 
τινες άπετέλουν τό φορτίον του, τόν εδεσεν δ ίδιος διά σχοι
νιού υπό τάς μασχάλα; καί διέταξε νά άναρτήσωσιν αυτόν
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είς τήν άκραν κεραίας ύπερκειμένης κατά είκοσι πόδας τής 
θαλάσσης. Πάραυτα βλέπουσι τοέχοντας ύπό τόν δυστυχή δού- 
λ,ον τούς άκολουθοϋ-.τας τήν ναύν καρχαρίας, οί'-ινες άρχίζουσι 
νά πηδώσι /ατ’ α^ού, καί είς έκαστον νέον πήδημα ύψούμε 
νοι περισσότερον, πλησιάζουσι τόν κατάδικον . . . Εύγε! έκρύ- 
γνυνται, όταν οί καρχαρίαι έφθασαν τόν άνθρωπον καί άρχον- 
ται κατασχίζοντες αυτόν. Τό πλήρωμα τότε δύναται νά απο- 
λ.αύσγ τήν ηδονήν, ήν ό πλοίαρχος τοις ύπεσ/έθη, διότι όπι
σθεν τού σκάφους εκτείνεται μακρά αιματηρά γραμμή, ό δέ 

πτωχός αίθίωψ ζών κατεφάγη, τεμ-άχιον πρός τεμάχιον ύπό 
τών καρχαριών.

Τοιούτος δ καρχαρίας, σκληρός καί αδηφάγος, άλλ έν 
τούτοις ¿λιγώτερον άγριος του αθλίου πειρατού, ό'στις ημέρας 
τινάς κατόπιν έσφάγη ύπό τού πληρώματος του.

Τ ο ύ λ α  Κ Ο ν .α λ τ .

Α Σ Π Α Σ Ι Α
Περί τού θαυμάσιου τούτου συγγράμματος τού σοφού 

Γερμανού Χαμερλιγγίου έγράψαμεν μετά τήν τού Α'. τεύ
χους δνμοσίευοιν, κατά μετάφρασιν τού /.Λυσάνδρου X. Κών- 
στα. Έκ τού δνυχος κρίνουσαι τότε τόν λέοντα είχομεν συ
στήσει θερμώς τό έργον πρός τάς κ.κ. συνδρομητρίας ήμών.

Σήμερον όμως οτε ή έκδοσις τού Α ' .  τόμου συνεπλρηώθη, 
δτε έν μέρος τού καλλιτεχνικού τούτου αριστουργήματος πρό
κειται τέλειον, οτε ήδυνήθημεν νά έντρυφήσι. μεν εί; τόν αρ
χαιοπρεπή τούτον άνθοφόρον περίβολον καί νά αίσθανθώμεν 
τήν δρόσον του κα> τό άρωμά του, σήμερον ό'-ε έ'χομεν προ 
ημών έν τω ό)ραίω τούτω συγγοάμματι, ώς έν σειρά γραφι- 
κωτά’ων καλλιτεχνικών εικόνων, τά κατά τόν ίύιωτικόν καί 
δημόσιον βίον τής ωραιότατης καί σοφωτάτης γυναικός τού 
κόσμου ’Ασπασίας, σήμερον δτε παρά τών συγχρόνων αυτής 
φιλοσόφων καί καλλιτεχνών διδασκόμεθα σχεδόν τήν ιστο
ρίαν τής φιλοσοφίας καί καλλιτεχνίας, σήμερον ένθου 
σιώσαι λέγομεν πρός τάς άναγνωστρίας μας ; Ή Α σ π α 

σ ί α  εϊιαι δχι μόνον μυθιστόρημα έχον ό)ς ύπόθεσιν τήν 
άρχαίαν Ελλάδα, ώς ήρωας τήν ’Ασπασίαν καί τόν ΓΙε- 
ρικλέα, άλλ’ είναι καλλιτεχνικόν αριστούργημα, τό οποίον 
μ,όνον μεγαλοφυίαι οίαι οί τών ήρώων του, καί καλλιτεχνία, 
οΐα ή τού Φειδίου καί Ικτίνου ήδύνατο νά έμπνεύση. Θέλετε 
νά εύρεθήτε πρός στιγμήν είς τάς κλεινά; καί ιοστεφείς τών 
ποιητών ’Αθήνας ; Θέλετε νά μυηθήτε είς τά μυσιήρια τού 
οικογενειακού καί πολιτικού βίου τών έξοχωτέρων άνδρών 
εκείνη; τής εποχής ; Θέλετε νά γνωοίσητε τήν ζηλοτυπίαν 
τής προδιδομένης συζύγου τού Περικλεούς καί νά λάβητε δι
δακτικόν μάθημα περί τού πώς κερδίζει ή σύζυγος τήνκαρδιαν 
τού ά νδρός ; θέλετε νά γνωρίσητε ■ τάς γ εροντοκόρας τής επο
χής εκείνης καί τούς δολίους ή πιστού; ύπηρέτας καί τόν 
φανατικόν κλήρον καί τού; ύλιστάς καί φιλελευθέρους, καί τά 
σκάνδαλα καί τάς' ραδιουργ'ίας τών άντιμαχομένων πολιτι
κών μερίδων; σ.ναγνώσατε τήν ( ίΆ σ π α σ ία ν ί ) .

Θέλετε νά γνωρίσητε τάς ένδοξοτέρας σελίδας τής ιστο
ρίας τής « Άκροπόλεως» καί τών πολυτίμων μνημείων αυτής ; 
θέλετε νά ϊδητε ζώσαν τήν έποχήν τού Χρυσού τών ’Αθηνών 
αίώνος ; άναγνώσατε τήν ΎΛ σπα ο ία χ ·

Ό έ'ξοχος φιλέλλην καί Ελληνιστί; συγγραφεύς άνεδεί- 
χθη αντάξιος τού έργου, όυς ό "Ελλην μεταφραστής κ. Λύ
σανδρος X. Κώνστας άνεδείχθη αντάξιος καί τού έργου καί. 
τού συγγραφ-ως.

ιι mu ΐίτροι un ton χιχ ai»
ΙΣυνέχεια]

Ά . γ γ λ £ α.
Εν Έδιμ,βούρ γω υπάρχει νοσοκομειον καί ίατροφαρμα- 

κειον, τών απόρων γυναικών καί παίδων ; ’Ιατροί αί κκ. Σο
φία Ίέξ Βλάκ καί Μαρία Κραβ ,έ.

β'. Χριστιανικόν Ιίανογγάτιον ίατροφαρμακεϊον : ’Ιατρός 
ή κ. ’Αλίκη Κέρ.

γ*. Σ/ωτικόν ίατρείον καί φαρμακεϊον διά γυναίκας καί 
παιδία. ’Ιατρός ή κ. Άλικη Κέρ.

’Εν Βριστόλη ίατρείον καί φαρμακεϊον διά. τάς γυναίκας 
ίατοός ή κ. Έλίζα Δουμβάρ.

Έν Βιρμιγχάμη : Ιον Νοσοκομειον γυναικών: ’Ιατρός
ή κ. Λννή Κ λάρα .  2ον Νοσοκομειον τών πασχόντων παίδων ; 
Ία τρος *Ανιη Κλαοκ. 3ον Εν τή κ.λινική τού διασήμ.ου γυ
ναικολόγου Tait διευθυντή: είναι γυνή ιατρός, τακτικαί δέ 
οικότροφοι ιατροί, επίσης δύο γυναίκες.

Έν Μαγχεστρία. Ίατρείον καί φαρμακεϊον διά γυναίκας ; 
καί παιδία : Ιατρός ή κ. ’Άννα Δάμς.

Ή γυναικεία ιατρική σχολή αριθμεί 18 καθηγητάς, ών 
5 είναι γυναίκες. Ή κ. Μαρία Δάφσον πρύτανις τού Πανε- 
νεπιστημίου Ή κ. Γαρέτ Άν^εοταν καθηγητής τής Ανατο
μίας. : Ή κ. Δούμβαρ τή; εσωτερικής παθολογίας. *Η κ-
Λουίζα Άτκίν καθηγητής τής Γυναικολογίας. Ή κ. Σχαρ- 
λίπ τής νομικής ιατρική; καί ή κ Σοφία Ίέξ-Βλάκ τή; ύγι-
εινής. Τό IΙανεπιστήμιον τούτο φοιτάται ήδη υπό 72 φοιτη
τριών.

Η δεσποινίς Ουάτερστον, διδάκτωρ τής ιατρικής τοϋ· 
Πανεπιστήμιου τού Λονδίνου ύπέστη τάς νενομισμένας έξε- 
τάσεις εις τό τμήμα τής ψυχολογίας καί έθεωρήθη πρώτη, διά 
τάς φρενολογικάς παθήσεις. Ή ιατρική σχολή τού Εδιμβούρ
γου έχει 21 φοιτήτριας καί ή τού Δουβλίνου 17. Άπασαι αί 
κυρίαι αύται διακρίνονται κατά τάς ενιαυσίους ιξε'άσεις, τυγ- 
χάνουσαι βραβείων καί έπαίνων παρά τών διασημοτέρων τής 
Αγγλίας καθηγητών.

Λουΐζα  ϊ χ ι ο ύ λ τ ς  (ιατρός).

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Δ ω ρ s α 1 π λ ο υ σ ί ο υ  δ [ χ ο γ ε ν ο 3 ς .  F ενναιοτάτη δωρεά 

προσηνέχθη υπδ πατριώτου δμογένοΟς του κ. Μπάγκα προ; τδ *Ε.λ- 
ληνικ ν νΕθνθς. Μίγα {¿¿ρο; τη;  περιουσία; του ανερχομένης εις £ν 
και ήμισυ περίπου Ικατομμύρ. ον, δι ατεθ^σεται εις Γδρυσιν διαφόοων 
φιλανθρωπικών καταστημάτων, το υπόλοιπον δΐ ε·ς βυηθείας Ιτη-  
σίω; χορηγουμένχς εί; άλλα λειτουργοΟντα ηδη τοιαΟτα.

*ί2ς άπαρ/ήν τών εδεργεσιών του δ φιλογενης ίνήρ προσέφερε 
προς την πρόεδρον του Ά μ χ λ ιε ίο υ  ’Ορφανοτροφείου κ Α να σ τα σ ία ν  
ΜεσσηνΙζη δο. τέσσαρας χιλιάδχς, Γνα χρι,σιμεύσωσιν εις προίκισ-.ν 
δύο όρφα* ών κορίσιων ντρ.φευθησορ.Ινων κατά την αύτην ημέραν, 
καθ’ ην κχ\ δ διάδοχος. ’ Ισότιμον ποσδν διατίθεται παρά τοΟ ομο
γενούς άνδρδ; κ ατ ’ £το; προς τον αδτδν σκοπόν.

Τοιαδται φιλάνθρωποι κα\ φιλοπάτριδες πράξεις είναι βεβαίως 
άνώτεραι παντδς Ιγκωμίου.

Γ υ ν ή  τ ε λ ο δ σ α  τ ο  θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ό ν  μ υ σ τ ή ρ ι ο ν - »  
τ ο δ  γ ά μ ο υ .  Ή μ\ςς "ίιλλεν Ρ ίγηλ,  Ισχάτως άναγνωρισθεΤσα ώς
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1 --- ~  
ίερευς τής αδελφικής ’ Εκκλησίας τών μονοθεϊστών !ν τή πόλει Ουν- 
στερ, £λαβε τήν άδειαν νά τελη κα\ ίεροτελεοτι /ς γάμου. Ο πρώ.υς  
«0SV δπο γυναικός ΐερίως γάμιις Ιτιλέσθι, τή 18η ν  Ιουλ ίου τοΟ 1889 .

Γ υ ν ή  σ τ ε ν ο γ ρ ά φ ο ς  Ι ν τ ώ  Η- ε γάρ ι ρ  τ ο υ  Πρ ο -  
¿ § ρ ο υ τ ή ;  δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς  τ ώ ν  ' Η ν ω μ έ ν ω ν  Π ο λ ι 
τ ε ι ώ ν .  Ή διάκο νις Ί ΐλ ίκ η  Σ'ανξ είναι ή πρώτη γυνή ήτις προα- 
ελήφβη ώς ιδιαιτέρα γραμματιύς τοδ Προέδρου τών ΊΙνωμένων^ΙΙο- 
λιτειών Ιν τή περιφήμο.) Λευκή Ο’ιχ ία ,  Ιν ή διαμέν; ι ό π,-οεδρος. 
Λέγεται όχι ή κυρία αύτη εί αί όνομαστή σχενογραφοτυπογράφος, 
χαίτοι μόλις άγει τδ εικοστδν δεύτερον ετος.

Ό  1  ά η  η ς υ π έ ρ  τ ή ς  μ ο ν ο γ α μ ί α ς .  Λν έσπεριδι, Ιν ή 
ήτο κεκλτ,μένος δ κατά τήν !ν  ζ\ονδίνω διαμονήν του, ήρωτήθη
παρα τυδ ξενίζοντος αδτόν, εάν Ιπεθύμει νά παρευρεθή τήν έπαυριον 
παρά τ ιν ι  λόρδω, Ιορτάζοντι τούς χρυσούς γάμου; του. 1 ι  θα είπη 
χρυσοδς γάμος \ είπεν δ Νασάρ-εδ-Δ\ν μετά περιέργειας.  ̂ ^

*0 Αγγλος τώ άπήντησεν ότι Ιν Κύρώπη υπάρχει εθιμον, καθ ό 
^όταν άνήο τις ζήση μετά τής αύτής γυναικδς πενήντα ετη, λέγουσιν 
ότι Ιορτάζει τούς χρυσούς γάμου; του. 'Ο Σάχης με«νας Ιπι τινας  
στιγμάς σύννους προσέθηκε : Προτιμότερον νά ζήση τις  ̂μέ μ ιαν γυ
να ίκα  πενήντα £χη, παρά μέ πενήντα γυνχΤκας έ'ν £χος.

IV έ o V Ι π α γ γ ε λ μ α τ ι κ δ ν  Γ Ι α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ΐ ο ν Ι ν Π α -  
ρ ι σ ί  ο ι ς. *Η πόλις τών Παρΐ3ίων, οπου δήμαρχοι κα\ νομαρχαι 
καΐανοοδσι τά Ικ τής θέσεώς των Ιπιβαλλόμενα αύτοις καθήκοντα 
— Ιπλουτίσθη και πάλιν διά νέου Επαγγελματικού ίίαρθεναγωγειου  
Ιν τω Ι4 ω  διαμερίσματι.

'tí  σχολή αύτη διοργανουμένη, όπως κκ\ αί λοιπαι τόσον εδερ- 
γετικώς λε ιτ  υργουσαι ήδη, θά μορφόυη δωρεάν νεάνιδας ε·-ς τας 
γυναικείας τέχνας κ Λ τήν διοίκησιν του ο’ίκου. *ίIς κτίριον Οιατε- 
θήοεται μεγαλοπρεπές μέγκρον, όπεο πρδ τής Ικλαϊκ^ύσεως τών 
σχολών, Ι/ρηοίμευεν ώς άσυλον μονής τινός.

Γ υ ν ή  π ρ ό ε δ ρ ο ς  β ρ α β ε υ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς .  ΙΙροε- 
δρος τής άπονομής τών μεταλίων καί βραβίίων Ιν τή Γυναικει^ ι α 
τρική του Λονδίνου Σχολή ήτον ή κ. μαρκησία Δυφεριν.

Θ ά ν α τ ο ς  Ι β δ ο μ η κ ο ν τ ο ύ τ ι δ ο ς  σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς .  Γ υνή 
ήτις είχε καταλάβει τά πρωτεία μεταξύ τών διασημοτέρων I ερμανών 
ιτυγγρα^έων, ή κ. Φανή Λεβάλδ, άπεβίο>σεν Ιν Δρέσδη άγουσκ τδ έβ- 
δομηκοστδν όγδοον /τος. Δύο τμέρας πρδ τοΟ θανάτου τλ,ς Ιπέρανεν 
ώραίαν βιβλιοκρ σίαν, ήν χαρακτηρίζει μεγάλη κρ»τιτή δύναμις και 
έκτακτος πνευματική δ;αύγε«α.

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α

Κατά τήν πίρελθοϋσαν Ιοδομάδα δ Πανελλήνιος δραματικός θ ία 
σος άνεβίβχσεν άπδ τής οκην?,ς του ΙΙαραΟείσου την ιλαροτραγω
δίαν Ο ί Μ ν η σ τ ή ρ ε ς  τ ή ς  II η ν ε λ ο π η ς κ α \ δ Ό  δ υ σ σ ε υς 
Ί δ πρόσωπον του Όδυσσέως ιδίδαξε μετά πρωτοφανούς Ιπ ιτυχ ιας  
δ θιασάρχης κύρ ος ’ Λλεξιάδ^ς, το του I ηλεμαχου υιοΰ του, δ Ευ- 
ελπις ήθοποιδς Ευτύχιος Βονασέρας τδ τ >υ χοιροβοσκοί Εύμαίου ό 
Ά μφ ιδέ' ίο ς  κ. Γσίντος Ή Ιπ^τυχία Ιν γένει ύπήρξε τελεία, ή έσ- 
περίς δέ λ ιμτ.υά  καί Ικτάκτω; πανηγυρική.

Μετ’ Ικτάκτου Ιπίσης Ιπιτυχιας Ιδ.δά/θη ό Σουμαοοπωλης, του 
θιασάρχου κ. ’ Αλεξιάδου ύποδυθέντος τδ ώραιον αύτο μέρος. Θα 
παρακολούθηση δ Φ ο υ λ α δ έ ς  ^ργον κι νοΟν εις άκρον το ενδιαφέρον 
τοΟ άκροατου δια τδ ίντε'χνον τής πλοκή; κα\ δράσεως κα\ τελευ-  
ταΐον πάντο) ν δ *Κ π τ ά  π υ  ρ γ ο ς ,  θά Ιπισκιάση πάντα τα μ ίχρ ι  
τουδε διδαχθέντα άπδ τής Έ ληνικής  σκηνής θεαματικα *ργα. Ο κύ
ριος Ά λεξ ιάόης ΙννοεΤ να ^χη τδ μονοπώλιον τών μόχθων καί τοδ 
•απαύστου άγώνος διά τής διδαχής νέων δραματικών έργων.

ΒΙΒΛΙΟΚ Ρ I Σ I Α
*Γπδ τών καταστημάτων τοδ κ. Ά νέσ τη  Κωνσταντινίδη ήρξατο 

Ικδιδομένη σειρά ώοαίων Γεωγραφικών Πινάκιον προς χρήσιν τών  
Δημοτικών Σχολείων και Παρθενχγωγείο)ν. Οί πίνακες ουτοι συμ
φώνους πρδς τδν Ι/.δοθέντα ήδη ύπδ του αύτοΟ ^Ατλαντα, θά άνέρ- 
χωνται εις 9, σχεδιογραφηθέντ ·ς κκί λιθογραφηθέντες ύπδ 'Ελλήνων  
καλλιτεχνών. >.ά^ κρίνη τις άπδ τδν ήδη Ικδοθίντκ της 'Αφρικής  
τοιοδτον, δέν δύναται ή νά συγχαρή τδν κ. Α. Κωνσταντιν ίδη ν διά  
τήν Ιπ ιτυχ ίαν  Γούς Πίνακας τούτους συνιστώμεν θερμώς πρδς τάς  
και τούς κ. κ διδασκάλους.

ΑΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡ0ΕΝΑΓΩΓΕ1ΟΝ 
Α Σ Π Α Σ Ι Α Σ  ΣΚ Ο Ρ Λ Ε Λ Η

ΑΙ Ιγγρχφαί κρχο»τ»ι τήν 24 Αόγούστο.ι I "χκολονΟοΟσκι κχ9 * 
έκάστην 8 — 12  π. μ. Τά δί ¡.χθήμχτχ τήν 4ην Σεπιεμβρίον (Όδός  
Ά γ .  Κωνσταντίνον 6 πχρχ τήν πλχτείαν της Όμονοίχς).

ΙΛΛΠΑΟΓΡΑΦΜ
Κον Α. Εύ. Β ά ρ ν α ν .  Σομμορροόμτ9α ό ϊη γ ία ι ;  σας. — Κα»  

Α. Α. Σ κ ύ ρ ο ν. Εόχαριστονμεν 8ιά φ ιλ ικώ ςατχ  σνγχαρητήρτιχ. 
Δ ι’ à'v μόνον εΐσθε άσογχώρητος. Διότι μάς στερείτε ΙίΐΛ τόσον χρό-

23 — Ε Π 1 Φ ϊ Λ Λ 1 Σ — 2 3

Ε Ν  Ε Δ Ρ Α
*0 φίλος του ε̂ξιούιαενος αυτόν, τόν ήροότησε, ποϊαι ησχν αί 

φ,ελαγχολικαί καί εύειό'εϊς κορασίόες, αϊτινες τόν ήκολούθουν. 
Είναι 5/όκλτ,ρο; Ιστορία, είπεν ό ¿Ηα-ηγόρος. ΙΙρέπει άφεύκτως 
προ τής 3υι; ώρας νά tito τόν υπουργόν τής Δικαιοσύνης.

Ό βουλευτής ύψωσε τούς ώυ.ους μετ’ αμφιβολίας. Δέν 
πιστεύω νά τό κατορθώσνις, είπε. ’Έφθασαν τηλεγραφήματα 
έκ Γερμανίας μ.εγάλης σπουυαιότητος. Όμιλούσι περί πιθα- 
,νης ΰποψηφιότητος τού πρίγκηπος Όεντζόλερ εί; τον θρόνον 
τής Ισπανίας. ’Εάν ή εί'ότισις αύτη είναι αληθής θά γεννησφ 
σοβαρά; περίπλοκά;, ίσιος ίέ  καί τον πόλεμ.ον μεταεύ Γαλ
λίας ααί Γερμ.ανίας.

Εννοεί; οπι έν τω μέσω τών ενασχολήσεων τούτων ο 
Αίμύλιο; Όλιβιε ίέν θά εγγ  καιρόν νά σε ίεχθή.

Άλλα τέλο;, πρόκειται περί τή; ζωή; ένός άθώου αν
θρώπου, θν θά καρατομήσωσιν ίσως αΰριον, εάν 5έν άντιστή 
τις είς τούτο. Πρέπει άφεύκτως νά έμποίισθή ή 5ιάποαξις 
τοιού-ου τερατώδους εγκλήματος.

Είμαι τής γνώμης σου καί σοί υπόσχομαι νά πράξιυ δ,τι 
■δυνηθώ. Ό βουλευτής τότε παρετήρησεν δτι αί νεάνιδες άπέ- 
Υμασσον δάκρυα έκ τών κατερύθρων οφθαλμών των. Τάς λυ-

πούμαι μέ δλην μ,ου τήν καρδιάν, είπε μετά φωνής σοβαρας, 
αλλα γλυκείας πρός τόν όικηγόρον.

Τήν αυτήν στιγμήν αί σάλπιγγες ήχησαν σημαίνουσαι 
τήν άφιξιν τού προέδου τής Βουλής. Ιδού ο πρόεδρος, είπεν 
ό νέο; βουλευτής. Ό υπουργός δέν θά άργήσφ να έλθη. Θά 
τώ ομιλήσω αμέσως καί θά σε ειδοποιήσω. 'Ο δικηγόρος 
μ,ετά τών δύο νεανίδωυ άπεσύρθη είς άλλην αίθουσαν.

Περί τήν 5 ιν ώραν ό βουλευτής έ’ήλ'-'ε. Τίτο φοβερά 
νευρικός. Τα πράγματα λαμβάνουσι σοβαράν τροπήν, κατά 
τά έκ Βερολίνου τηλεγραφήματα Ά λλ ώ; βλέπω τό τοιού-
τον δέν σάς ενδιαφέρει. Ό καθείς δι’ εαυτόν.............. Είδον
τόν υπουργόν τή; δικαιοσύνης, τώ διηγήθην τό δράμα, δπερ 
σέ απασχολεί τήν έυραν ταύτην. Μεθ’ δλας δέ τά; πολιτικά; 
ενασχολήσεις του, έφάνη ενδιαφερόμενο; διά τήν υπόθεσιν 
ταύτην. Δέν δύναται έν τούτοις νά σέ δεχθή εδώ, μέ αιυτάς 
τάς κόρας. Μοί εδωκε συνέντευξιν τήν εσπέραν ταύτην είς τό 
θεωρείον του έν τφ μελοδράματι. I

Θά σε άναμείνω λοιπόν τήν έννάτην είς τό μελόδραμα.
Καί οί δύο φίλοι άπεχωρίσθησαν τείναντες τήν χείρα 

άλλήλοις.
Ό κ. Λανδέ συνοδευόμενος ύπό τών,ιδύο κορασίδων έφερεν 

αΰτάς είς καφεστιατόριον, ένθα έγευμά τισαν, πας τις έννοεϊ 
μέ ποιαν ορεξιν. Αί εννέα ώραι, έφαίνετο οτι δέν θά έσήμαι- 
νον ποτέ διά τάς δυστυχείς νέας.

"Οτε δέ εύρέθησαν έντός τού θεάτρου, οτε διά πρώτην επί 
ζωής των φοράν είδον τόν πλούτον καί τούς άδάμαντας τό
σων ωραίων κυριών, τήν μαγικήν καί κατάφωτον τού θεάτρου
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νον τών ώραίων χαί γλαφυρών μελετών σας. — Καν Ε. Π. Π ά 
τ ρ α ς .  Θά χάμωμεν Χαί γενιχήν περιγραφήν τής Έχθίσεως, άφοΟ 
ώς λέγετε, δεν ά αγινώσχετε άλλας Ιφ/,μερίδας. Ά λ λ ’ Ιπειδή αί 
πλείοται γνωρίζονσι τά γενιχά, ήρχίσαμεν άπό τά γυνα χ-.ΐα Ιχθέ- 
| » * Τ — Κ «ν ¡Μ. (V· Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π β λ ι ν .  Μά μόνον αί 
■ίερί συρμοί) σχέψεις άπασχολοΟσι τήν ώραίαν χεφαλήν σας. Έφρον-  
τίσαμεν χαί π :ρί τούτου. - Καν Ε.Θ. I ε ρ γ ό σ τ η ν .  ’ Ε,ληφθ ,σχν. 
Εδ/αριστουμεν. Σάς ήνοχλήσαμεν. άφοΟ αί χ.χ. συνδρομήτριαι δεν 
εύηρεβτήθηβαν νά στείλωσι τάς συνδρομάς των. — Κι.» Κ. Κ. Ί ά ν -  
τ α ν .  ΙιΙχαριστυϋμεν διά θερμότατων Ιπιστολήν. ΕΥθε νά σάς Ιμ ι-  
μώντο χαί άλλαι.  Δυστυχώς ούχ Ιν τώ πολλώ το εύ — Καν Ε. I .Πρέ
πει νά μαντεΟσωμεν τήν πόλιν της διαμονής σας, όπως συμμορφω- 
θώμεν προς τάς όδηγίας σας. — Καν Ε. Γ. Κ ο υ ν σ χ ο υ ν τ ζ ο ύ -  
χ ι ο ν  Άγνοοΰμεν πώς Ι.τήλθεν ή αταξ ία  αυτη χαί δ'εν Ιννοοίμεν διατί  
ό χ .Γ . σάς εΤπεν ότι το φύλλον μας δίν χυχλοφορεΐ Ιν Ί ουρχία.’Απε · 
στείλαμεν πάντα τά χαθυστερηθίντα. Συνδρομάς στέλλετε κ ατ ’ ε ΐ -  
βεΤαν Ινιός συστημένης Ιπιστο/ής. X αρτονόμ σμα 'Ελληνικόν εδρί- 
σχετε παρά τοΐς άργυραμοιβοΐς. — Κον Λ. Ε. Φ ι λ ι π π ο ύ π ο λ ι ν .  
Εδγνωμονοΰμεν διά θερμότατα συγχαρητήρια. Συμμορφοΰμεθχ όδη- 
γία ις  σας. — Καν Ε. II. Σ ύ ρ ο ν ,  ' ι ΐ  αμέλεια τών συνδρομητριών 
εις καταβολήν τής συνδρομής των άποβαίνει άσύγνωστος. Καί είναι  
μόνον 5 δρ. ’ Από σήμερον διακόπτομεν τό φυλλον εις πάσαν καθυ
στερούσαν. — Καν Ν. Θ. Ι ί ε ι ρ α ι α .  Έλήφθησαν. Ένιγράφητε.  
ΔΙν γράφονται ταύτα  διά νά χαίρησ’ ε, άλλα δια να βλέπωμεν ολαι 
το χαχδν και νά Ιπιζητώμεν το χαλλίτερον. — Κας Ε. ) . Α ’ . Κ , 
Μ. Α., Εί. Λ . ,  Ε. Στ.,  λ .  θ . ,  Ά γ γ .  Ε. ’ Α θ ή ν α ς .  Σάς ε ίχαρ ι-  
στούμιν δΓ Ιπιόοχιμαστιχάς Ιπιστολάς, χαί Ιλπίζομεν ότι πολλαί χαί 
πολ/ οί ιδία έπιδυχιμάζουσι τάς αλήθειας ταύτας ,  χαίτοι ολίγον 
πιχράς.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ αθαρ ισμός  τοϊ> άέρος έν δ ω μ α τ ίω  άοθενοΰς. ’Αγοράσετε εις 

- ,  φαρμακεΤον’έσηνδόσιν σμύρνης (M y rrh e ) χαί στύραχος (b e n jo in ) , 
Ά ν α μ ίξ α τ ε  τά δύο εΓδη. Μουσχεύσατε Ιντός α ϊ τώ ν  ά,τορροφηπχον 
χάρτην νστουπόχαρτο) τον όποιον αφήνετε μετά τα ύτα  νά ατεγνώση 
Ά π ό  χαιρού ε! ς καιρόν χαίετε τεμάχια τοιούτου χάρτου Ιν τώ  
δωματίιυ  τού ασθενούς, καθαρίζετε τό δωμάτιον παντός μ,άσματος,  
κα ί  ά ρο ματίζετε συγχρόνως α ϊτό  δ ι ’ είαρέστου μύρου.

Πως καθ α ρ ίζο ντα ι  οί όδόντες από τό  επ’ αύτω ν  σχτημστ ζό- 
μ,ενον πουρί. Προμηθευθήτε στήψιν ε’ ς ψιλήν χόνιν, βρέξετε ολίγον 
τή ν  όδοντοψυχτράν σας δι’ ϊδατοε καί λάβετε δ ι ’ α ΐτή ς  μιχράν πο-

σότητα στύψεως. Δτ’ α ΐτή ς  τρίβετε τούς όδόντας, μεθ' ο χαί πλύ-  
νετε τό στόμα δ ι ’ βδατος, Ιν ω διελύσατε όλίγον μέλι,  εινε μή τά σαρ-. 
κώδη μερη τού στόματος Ιπηρεασθώσιν ύπό τής στύψεως. Τούτο 
Ιπαναλαμβάνετε Ιπί τρεΤς ή τέσσαρας ημέρας καί τό καχόν θερα
πεύεται.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Τομάτες είς θήκας .  Βράζεται χ^ωριοτά κρόκους ώών μέχρι συμ- 

πήξεως. Τρίβετε αρκετόν τυρόν καί ένόνετε μ ΐ τους κόκους τών ώών, 
κομμέ.ους ε’ ς μικρότατα τεμάχια. Θέτετε Ιντό. τηγανιού μέ βούτη- 
ρον 4 στρογγύλας τομάτας άλατισμενας, άς άνοίγετε άνωθεν, άφίνε- 
χε νά άπυρροοήσουν τό υγρόν των μ ί δυνατόν πύρ, άπομνχρύνετε 
τής πυράς χαί γεμίζ τε μ ΐ τό μίγμα τών κρόκων, τού •'•„ροο χαί ¿λ ί
γου ψιλοκομμένου πετροσέλινου (μαϊντανού . Θέτετε πάλιν Ιπί τής 
πυράς. Ε’ ς τά  μεταξύ τών τεσσάρων τοματών χενά χύνετε μετά προσ
οχής το λευκόν τών ώών, χωρίς νά σχεπάσητε διόλου τάς τομά--  
τας ,  αφήνατε νά πήξη χαί σερβίρετε. Είναι ώραΐον λευκόν φαγητόν,  
μ ί  τάς τομάτας ώς κόκκινα άνθη, χαί γευστικώτατον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ1Σ.
ΙΙαρακαλούνται αί κ. κ συνδρομήτριαι αί καθυστε- 

ρούσαι μέχρι σήμερον τάς συνδροιαάς των να άποστεί- 
λωσιν δσον τάχιον οότάς, διότι είναι απόλυτοί ανάγκη 
νά τακτοποιήσωμεν καί ρυθμίσωμεν τοί/ζ λίσμοός μας. 
Είναι τοτφ ευτελές το ποσόν τής συνδρομής, ώστε 
αληθώς έντρεπόμεθα νά έπαναλαμβάνωμΕν τοσάκις 
πρές τάς κ. κ. συνδρομητρίας τήν παράκλησιν ταύτην.

Αί έκ Ταϊγανίου συνδρομήτριαι ήμών πορακαλοϋν- 
τα ι νά άποστειλωσι τήν συνδρομήν των εις οκτοφροφκον 
τοκομερίδιου τής Εθνικής τραπεζής τής Ε/)ά?ος έντδ- 

! συστημένη,ς έπιστολής.
I ________________________

Διδχσχάλισσχ πεπειραμένη £/ουοα άριστας συστάσεις ζητεΤ π α 
ραδόσεις. ‘Η δ ευθυνσ·ς ε’ ς τδ Γρα^εΐον μας.

!  : ; ;-------------
Δίδασκάλ σσα Έ λλην ις  διδάσκουσα κ ι ΐ  την Γαλλικήν κα\ άρ- 

ya ;  κλειοοκυμβάλου ζητεί παραδόσεις. Ή Διεύθυνσής εις το γρα-  
φειον μας.

¿ιακόσυ.ησιν, τήν χαράν, καί τήν ευτυχίαν του πλουσίως ζών- 
τος καί ευίίυμ.οΟντος κόσμου αι δυστυχείς ευρέθησκν ους εν 
¿χυτάσει. Εχί εν τώ μ.εσιμ 0Λ*ης αυτής τής μ.αγικής λαμπρό
τατος τά πτω/ά χωρικά των ενδύματα ένεποίουν τοιαύτην 
άντιΟεσιν, ώττε βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον κατέστησαν τό 
άντικείιιευον τής γενικής του κοινού περιέργειας.

Έπαρχιιοται βεβαίως, ή ξένοι τγνοοΰντες τά έθιμα ή 
*Ά''νλοι πιθανώτερον εψιθύριζον διαβαίνοντες πρό αυτών οί

ί I * ' , 9 π  / > 5ν /λ.έοντες τυ,: 1ϊ/ρ».σι'νγις οριστο/ρατιας. Μεν τουτοις ευείΟο-
σταται αί μικραί αΰταί, προσεθετον κα :ατρώγοντες αυτας 
διά τόυν αϋθαδών βλεμμάτων των. Έαν μ,άλιστα ησαν κα- 
λοενδεδυμέναι !

Αί δυστυχείς εις οΰδέν τόν λεγομένων ήδύναντο νά προσ- 
έ ξ ω σ ι .  Έσ έττοντο Τόν δυστυ/ή εκείνον άθώον ευεργέτην 
των, όστις διήρχετο τήν τελευταίαν του ίσως νύκτα, καί 8ν 
μετ’ όλίγον ό δήμιος ήθελε δια τελευταίαν φοράν αφυπνίσει.

Κατά τήν αυτήν δ’ επίσης στιγμήν ό Λοριάτ δυνειρε ετο 
τήν γυναΐ/.α καί τα τέκνα του, τον οικίσκον του, τόν κήπον 
του καίδλη< τήν οικογένειάν του, ητις μετά τόση; χαράς 
¿πανηγύριζε τήν αθώωσιν του.

Ό βουλευτής έφάνη  συνεπής εις τήν ΰποσχεσιν του. Ο 
Λανδέ καί αί νεάνιζες τόν ή,ολούθησαν εις τούς διαδρόμους, 
ένθα άπεχωρίσθη αυτιών, οπως έπισκεφθή τόν υπουργόν εντός
του θεωρείου του.

Αί πτι·.χαί κόραι ήυθάνοντο τήν καρδίαν των πάλ.λουσαν 
μέχρι διαρρήξεως. *Η εναγώνιος εκείνη προσδοκία τών ολίγων 
δευτερολέπτων άφήρεσεν έτη δλα τής ζωής των.

Ό βουλευτής εξέρχεται τού υπουργικού θεωρείσυ συνοδευό- 
μενος υπό ανθρώπου ισχνού, υψηλού φέροντος ομματοϋάλια. 
Ούτος ατενίζει πρός αΰτάς μέ βλεμμ,α απλανές μύωπος, κ α ί  
έπί τού προσούπου αυτού α7ΐεικονίζεται ζωηρά δυσαρέσκεια. 
Παρά τού ψυχρού καί ά διαφόρου αυτού ανθρώπου εξαρτάται ή 
ζωή τού Δοοιάτ, διανοείται ή Λουκιανή, συγκρατούσα τόν 
πόθον τού νά ριφθή είς τούς πόδας τού επιγείου τούτου Θεού.

Ένοΐ έν τούτοις τάς χεϊρας, καί ενώ τά δάκρυα ρέουσιν 
άφθονα έπί των ώραίων παρειών της, λέγει μέ φωνήν μόλις α- 
κουομένην ;

"Ελεος ! Κύριε ! σάς καθικετεύω. Συγχωρήσατε, εάν σας 
ένοχλόχαεν κατά τάς έίρας αύτάς τής διασκεδάσεώς σας. Μήν
οογιζεσθε εναντίον μ.ας, διότι δέν πταίομεν ημείς.............
Ό καιρός έπείγει. Μετ’ όλίγας ¿ίρας θά εΐναι πλέον πολύ
άο'-ά...................."Ελεος, Κύριε ! άκούσατέ μας. Δέν ζη-
τούμεν χάριν, αλλά δικαιοσύνην.............

Ό υπουργός μέ ύφος άφηρημένον καί μέ φωνήν βραδεΐαν, 
είπε πρός τόν δικηγόρον : Διηγηθήτε μοι, σείς, Κύριε, είς δύο 
λέξεις τά κατά τήν ύπόθεσιν ταύτην.

Ό Λανδέ ήννόησεν δτι ό Έξοχώτατος έβιάζετο νά τί- 
λειιόσγι. Συγ/εκινημένος λοιπόν καί μέ όι.ίγας, αλλά πειστι- 
κάς λέξεις εξέθηκε τά κατα τόν Δοριάτ.

Ή ιστορία αυτή μοι φαίνεται πολύ ρομαντική, ΰπέλαβεν 
ο υπουργός, ευθύς ώς ο δικηγόρος έπαυσεν όμιλών. Τίς μέ. 
πείθει δτι είναι αληθής ;

(άκολουθεΐ.)
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