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Αί ΕΑλΗΝΙΔΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ
Έ λλ»]νίδ ες φωτογράφος, ! *Η μάλλον Έλληνιδες
τιαλλιτέχνιδες, Οέτουσαι τάς θεμελιώδεις βάσεις τής παρ’
’ήμΐν εύρύνσεως τών γυναικείων επαγγ'ελματων.
ΙΙρό ενός περίπου έτους έλαμβάνομεν παρά τής έκ Παρισίων
■συνδρου.ητρίας μ.ας δεσποινίδας Καντα επιστολήν, δι η, ενθτεϊτοή γνώμη μας, περί του αν γυναικεΐον φωτογραφειον ήδύνατο να εΰδοκιμήσάί έν Έλλάδι.
Αί δεσποινίδες Κάντα τής γνωστής εκ Κέρκυρας οικογενείας ειχον μ,εταβή πρό ετών εις Παρισιους μ.ετά τής μ,ητρο,
των πρός έ/.μ.άθ ησιν βιοποριστικού τίνος έργου. Αμφότεραι
•έφοίτησαν ώς μ,αθήτριαι εις μίαν τών έςεχουσων αυτόσε καλ
λιτεχνικών σχολών ώς και εις τό ονομαστότερον φωτογραφείου
τών Παρισίων, ένθα ετελειοποιήθησαν εις την τέχνην .ων.
’Εννοείται ότι τάς ένεθαρρύναμ.εν, πεποιθυιαι ότι ου μ.ονον
'τό έργαστήριόν των θά προοόεύση εν τή Ελληνική ποω.ευουσρ,
αλλά ότι θά δοθή παρ’ αυτών ή ώθησις εις έπίδοσιν τού παρ’
ήμιν γυναικείου φύλου εις τάς τέχνας και τά έπαγγέλμ,α .α.
Ειξεύραμεν δτι εις την περίστασιν ταύτην δέν θά λείψωσι
(.βεβαίως αί διαμαρτυρήσεις τών ιδεολόγων, οιτινες θά έιε χερ'θώσι, έπαναλαμβάνοντες δι ’εκατοστήν,ίσιος, φοράν, οτι η γυνη
έπλάσθη ΐνα ή οικοδέσποινα καί μήτηρ και ουδέν πλέον. Ο.ι
'-¡ή γυνή δέν έπλάσθη, 'ίνα άναμιγνύηται εις τόν πεζόν βίον τής
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εργασίας καί τή: συναλλαγής, άλλ’ δτι δν ιδανικόν και θειον
μόλις διά τών λευκών πτερύγων της δυναται νά έφάπτηται τής
γης, έφ’ ής ώς μαγικόν δνειρον πλανάται. * 0 τι ειμ,εθα βέβη
λοι, καί τίς οίδε τί άλλο, ζητοΰσαι νά αποσπασωμεν τάς λεύ
κάς πτέρυγας τών επιγείων τούτων αγγέλων και νά τους αφησωμεν νά βαίνωσι πεζώτατα διά τών ποδών άνά την όδον τής
εργασίας. “Ότι καταβιβάζομεν την παρθένον έκ τού ιερού υπο
βάθρου τού γυναικωνίτου καί εκθετομεν αυτήν εις τά βέβηλα
τού τυχόντος βλέμματα. "Ότι άφαιρούμεν από τού άνόρός την
εΰχαρίστησιν νά έργάζηται υπέρ αυτής καί δι’ αυτήν, νά είναι
αύτός ό κατασκευαστής τής ευτυχίας, τής απολαυσεως, τού
εύμαροϋς καί άγνού βίου εκείνης.
ΙΙρός τούτους άπαντώμ.εν διά δύο λέςεων. Η γυνή με
τάς πτέρυγας διατρέχει τόν κίνδυνον^νά πεταζη, εις τους ου
ρανούς, ζώσα δΓ άέρος, έλλείψει τροφής. Ή γυνή δέν δύναται
νά χρησιμοποίησα! τάς πτέρυγας, ενόσω ζή επι γής, ής οι κα
τοικοι υπόκεινται, φευ ! εις υλικάς άνάγκας, ών ή έντιμος
ίκανοποίησις μόνον δι’ εργασίας εξασφαλίζεται. Μόνος ό πλού
τος έπιτρέπει αυτή τήν ποιητικήν ταύτην αεργίαν, έν ή τόσον
ένασμενίζεται ή γυνή -ινών τάξεων παρ’ ήμΐν. Ά λ λ ’ ό πλού
τος ανήκει εις ολίγας καί έξαιρετικώς υπό τής τύχης ευνοηθείσας υπάρξεις, καί τά 8)10 τών γυναικών έχουσιν ανάγκην
τού ύπερτάτου τής εργασίας νόμου πρός έ^ασφάλισιν τού έντίμου αυτών βίου. Ακριβώς αυτά τά τής μητροτητος καθή
κοντα, υπέρ ών επικαλούνται τήν αεργίαν τής γυναίκες,
έπιβάλλουσιν αυτή τήν εργασίαν, όταν ή'μήτηρ δι’ αυτής
έξασφαλίζνι τήν ανατροφήν καί τά μέλλάν τών τέκνων της,
ή έρχεται εις αρωγήν πρός τόν άδυνατούντα νά άνταπακριθή εις τάς άνάγκας τής οικογένειας σύζυγόν της. Είναι
αύτός ό πόθος τού νά άξιωθώσι τού τίτλου τής συζυγου,
δστις επιβάλλει αυταϊς τήν εργασίαν. Μνα γείνωσι σύζυγοι
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καί ρητέρες δέον }νά'άπο/τήσωσι διά της εργασίας προίκα,
άνευ της οποίας δυσκολωτάτη ή άποκατάστασις. Τέλος ή ερ
γασία είναι τό ευεργετικόν άσυλον εκείνων, αιτινες δέν ήθέλησαν η δέν ήδυνήθησαν νά νυρ©ευθώσι καί αιτινες έπιβαρύνουσιν αδελφούς οϊκογενειάρχας η γονείς γέροντας καί απόρους.
"Η σύστασις λοιπόν ένταύθα του εργοστασίου των δεσποιιίδων Κάντα εγκαινιάζει ^ευεργετικήν εποχήν διά τήν παρ’
ηριν πρόοδον τής γυναικός. Δέν υπάρχει γυνή, άλλ’ οΰτε
οικογένεια ελληνική, ή'τις δέν θά υποστήριξή τό φωτογραΦεΤον των δεσποινίδων Κάντα, έξοχων τεχνητριών, αιτινες
έπροτίρ.ησαν νά άποκατασταθώσιν εις τήν πατρίδα των, έστω
καί ρέ άβέβαιον κέρδος, ή εις τήν Γαλλικήν ρεγαλούπολιν,
εν ή τόσον γιωσταί ήσαν καί επί τόσοιν φιλικών προστασιών
ήδύναντο νά έλπίζωσι.
Ώραιότατον νεόδρητονοίκηρα ρετά ΓΙ αρισινής εύπρεπιζόρενον
φιλοκαλίας θέλει χρησιρ.εύσει ώςφωτο-'ραφεΐον των χαριεστάτων
καί ευηδεστάτων νεαρών καλλιτεχνίδων, ών ή λεπτότης τής
εργασίας ταχύτατα θέλει εκτιρηθή παρά τής ενταύθα Έλληνικής κοινωνίας. Είδορεν φωτογραφίας τών αδελφών Κάντα καί
αληθώς έθαυρ.άσαρεν. Ή επιτυχία τών έργων των δέν συνίσταται έν τή ρεταβολή του άσχήρου εις ώραϊον, ό'τε πλέον
καί δ φωτογραφούρενος δυσκολεύεται νά αναγνώριση εαυτόν,
αλλά έν τή πιστή του προσώπου καί τής φυσιογνωρΐας απει
κονίσει ρέ τοιαύτην χάριν, λεπτότητα καί διαύγειαν, ήν ρόνον γυνή καλλιτέχνις δύναται νά άποδώσγ εις τό έργον της.
Κατορθόνουν να σάς κάρ,νουν νά θαυράζητε τό άσχηρον καί
νά λέγητε. Βεβαίως δέν θά ήρην ήδικνρένη, έάν ήρην κάτο
χος τοιαύτης άσχηρίας! Είναι αληθείς ράγισσαι αί ΓΙαρισιναί
αύταί έλληνίδες, αί στολισρέναι ρέ τόσην χάριν, γλυκύτητα
καί σερνότητα, ώστε νά διαθέτωσιν εύρ.ενέστατα υπέρ αυτών
πάσας καί πάντας.
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"Απασαι αί προρνηρονευθεϊσαι γραρραί έχουσιν ίδια σήρατα, καί ή χειροράντις έκ τούτων όδηγουρένη προβλέ
πει, δήθεν, τό ρέλλον ή κατά τούς ράλλον άνεπτυγρένους
τόν χαρακτήρα, τήν κράσιν, καί τήν κατάστασιν τής υγείας
καί διαθέσεως έκάσιου. Πράς περισσοτέραν κατανόησή τών
ανωτέρω ανάγκη νά γνωρίζη τις καί τάς ρικράς όνορασίας
τών ύψωράτων τών σχηρατιζορένων ρεταξύ τών γραρρών, άτινα ονοράζονται λοφοι.
'Ο λόφος τού Διός εύοίσκεται υπό τόν λιχανόν. Ό λόφος τού
Κρόνου υπό τόν ρέσον δάκτυλον. *0 λόφος τού Απόλλωνος
ύπό τόν παράρεσον, Ό λόφος τού Έρρού υπό τόν ρικρόν. *0
λόφος τού "Αρεως είναι τό σαρκώδες ρέρος, οπερ εύοίσκεται
παρά τόν λόφον τού Έρρού. Ό λόφος τής Σελήνης κείται
ύπό τόν τού Έρρού καί περατοΰται ποός τά κάτω εις τόν
καρπόν τής χειρός. Ό λόφος τής ’Αφροδίτης άρχόρενος από
τής βάσεως τού άντίχειρος περιβάλλεται άπό τής γραρρής
τής ζωής, τέλος ή κοιλάς τού "Άρεως είναι δ,τι ονορ-άζουσι,
-κοινώς, τό κοΐλον τής παλάρης.
Ο κ. Δερπορόλ δεινός οπαδός τής χειρορ-αντικής διηγεί

ται ρετά περισσής σπουδαιότητος καί ρέ δφος ανθρώπου πεπεισρένου — καί τίς δύνταται νά άρφιβάλλή περί τοιούτωνπεποιθήσεων — οτι έκαστος τών λόφων τούτων λαρβάνει παρά
τού φεοωνύρ.ου αυτού πλανήτου επιρροήν ευνοϊκήν ή έπιβλαβή)
άναλόγως τής κατά τό ράλλον καί ήττον ρείζονος άναπτύξεω; αυτού ή τών έπ’ αυτού κεχαοαγρένοον σηρείων.
Ή ύπερβολική άνάπτυξις τινων τών λόφων τούτων προ.
δίδει τήν ύπερβολικήν άνάπτυξιν παθών, έλαττωράτων ή άοετών, καί ή έ'λλειψις τυύτων τό εναντίον.
*Ηδη, κυρίαι καί δεσποινίδες, ανοίξατε καλώς οφθαλρούς καί ώτα, ιοσεί παρευρίσκεσθε εϊς παράδοσιν χειροραντείας*.
ούχί βεβαίως παρά τής ταπεινοτάτης καί ύποσηρειουρένη;
φίλης σας, ήτις ουδέποτε ήθέλησε νά άναγνώση εις τό βιβλίοντής τύχης, αλλά παρά θελκτικής τίνος ρελανοφθάλρου άθιγγανίδος, ή'τις ρέ βλέρρατα ά'πληστα έποφθαλρια ράλλον τό
περιεχόρενο'' τού βαλαντίου ή τής χειρός σας. Προσοχή ! τέ
λος πάντων ! καί αφού πρόκειται νά σάς διασκεδάσωρεν καί
νά σάς διδάξωρεν, ακούσατε ! !
’Αλλά ρή φοβήσθε, ρή συγκινήσθε ! Σάς επαναλαρβάνω
δτι ή χειροραντεία έχει σήρερον τήν αυτήν σπουδαιότητα, ήν
καί ή προφητεία. Προτείνατε λοιπόν τήν χεϊρα καί ακούσατε
Ό λόφος τού Διός ρετρίως εξωγκωρένος σηραίνει εϋθυρίαν,
συνετήν φιλοδοξίαν, αγάπην πρόςτιράς καί θυριάρ,ατα. ευσέ
βειαν, αγάπην πρός τήν οικογένειαν καί πρός τήν φύσιν.
Ά λ λ ’ ό αυτός λόφο; ύπεράγαν εξωγκωρένος σηραίνει τά
προτερήρατα ταύτα ρεταβαλλόρενα εϊς τόσα έλαττώρατα.
'Ο λόφος τού Κρόνου ρετρίως επίσης εξωγκωρένος προδίδει,
σύνεσιν, φρόνησιν, επιτυχίαν καί καλήν έν γένει τύχην. Ό λό©ος τού ’Απόλλωνός προδίδει τόν φίλον τών γραρράτων.
τής καλλιτεχνίας, τής λαρπρότητος, τής έπιδείξεως, τής δόξης, τού πλούτου, τής έν πάσιν ύπεοο/ής, τής ευφυΐας, τής·
άγαθότητος, τής λογικής εύσεβείας. Ιδού αληθώς πολύτιροςλόφος! Ζητήσατε τον καλώς εις τάς χεΐρας σας, φίλαι δεσποι
νίδες, καί θά εύρητε τήν ευτυχίαν.
Ό λόφος τού Έρρού σηραίνει νούν έπιστηρονικόν, ερπορικόν, βιορηχανικόν, εφευρέσεων καί ανακαλύψεων. Πνεϋρ.α
επιχειρηρ.ατικόν, άντίληψιν ταχείαν, ευφράδειαν, ενεργητικό
τητα, κοίσιν βαθςΐαν, εοωτα πρός τήν εργασίαν, πρός τήν π ά 
λην. Τόν λόφον τούτον ζητείτε συνήθως εντός τής πατρικήιΓ
παλάρης. *0 λόφος τού *Αρεως σηραίνει θάρρος, αποφασιστι
κότητα, άφοσίωσιν, υπερηφάνειαν, αξιοπρέπειαν, ησυχίαν, ψυχραιρ,ίαν, ύπορονήν, αύτοκυριότητα, άντίστασιν, αγάπην πρός
τό δίκαιον καί τήν αλήθειαν. Ταύτα πάντα ζητήσατε έν τή
παλάρη τού άπό τής στρατιοιτικής σχολής άποφοιτήσαντος
αδελφού σας. Λέγ-εται 6'τι ή προστριβή τής παλάρης έπί τήςσπάθης αναπτύσσει ρ,εγάλως τόν λόφον τού νΑρεως. Ό λόφος
τής Σελήνης προδίδει ρυστηκισρόν, αγάπην πρός ρερ.βασρ.ους,
φαντασίαν γόνιρον, στοργήν, αγνότητα, ρελαγχολίαν, συρπάθειαν, Ιλεηροσύνην, γλυκύτητα. ’Επειδή, χωρίς \ά κο) ακευθώ,
θεωρώ έραυτήν κατόχων τινών τών άνω αρετών ή κακιών εύαρεστήθητε νά ροί άποδώσητε ό',τι ροΐ ανήκει. Ό λόφος τής
’Αφροδίτης προδίδει χάριν, έρωτα βαθύν καί επιδεικτικόν έν
ταυτώ, φιλαρέσκειαν, άφοσίωσιν, γοητείαν, ωραίους τρόπους.
*0 λόφος οΰτο; εύρίσκεται βεβαίως παρά πολλαΐς νεάνισι τής
εποχής.
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Ό φοβερός κ. Δεβαρόλ προσθέτει περαίνων τά περί τών "Οπου ύπάρχει πληγή πρός θεραπείαν, ό'που ή ένδεια άπετυ
χόφων του
Έαν εις λόφος είναι ράλλον άνεπτυγρένος τών πωσε τήν ρελανήν σφραγίδα τής πείνης, δπου ό θάνατος
άπωρφάνωσε τά τέκνα τής ρητρικής περιθάλψεως και θωπειών,
¿λλων, ούτοι συνεισενέγκουσι τάς άρετας καί τά πλεονεκτή
ή κ. Μονσεράτ έρφανίζεται ως άπό ρηχανής Θεός.
ρ«τά των έπί τόν ϊσχυρότεοον. Εις τρόπον ώστε εάν ό λόφος
Τό ρέγαρον ένθα ή επίγειος αύτη θεότης διαρένει ωκοΙού Διός είναι ράλλον τών λοιπών εξωγκωρένος, ό φέρων αυ
δορήθη
άνάλογον πρός τά ρεγαλείον τής ψυχής καί τήν ευγέ
τόν είναι εϊς άκρον ύπερήφανος, φιλόδοξος κ.τ.λ.
νειαν τής καρδίας τής διά τής καλλονής καί χάριτός της
Η αοοονΙ; δε Φ υρεχιέρ.
ζωογονούσης αύτό.
Σνντακτις τυΟ Βελγικού Περιοδικοί) «*Η Ν ε ίν ις.» .
Ό σύζυγός της ύποκόρης δέ Μονσεράτ, άνήρ άγαθός καί
πλουσιώτατος, 'ίδρυσε τό ρέγαρον τούτο ιός τό ρόνον κατάλ
ληλον ένδιαίτηρα διά θεότητα, οϊα ή λατρευτή του σύζυγος.
Η Κ. Μ Ο Ν Σ Ε Ρ Α Τ
*Η όλη οϊκοδορή έκ ραρράρου ρετενεχθέντος έπί τώ σκ.οπώ
[Ά ντ α π ό κ ρ ιο ις Ικ Παρισίων],
τούτω έξ ’Ινδιών,ίδρύθη κατά ρυθρόν καί σχέδιον τών άρχαίων
Έν προγενεστέρα εντεύθεν άνταποκρίσει περί διεθνούς Συν
εδρίου έγράφησαν καί ¿λίραι λέξεις περι τής Αρερικανιδος Μαύρων κατακτητών τής ’Ισπανίας. Τά ρεγαλοπρεπή περιστύ
κ. Βικτωρίας Βοοδούλ, γυναικός υπέροχου έν πάσι και αποτε- λια καί οί εναέριοι θόλοι του είναι ρετά τόσης λεπτοτητος
γεγλυρρ.ένοι καί ύπο τοσω λεπτών οδοντωτών εκ ραρραρου
λούσης τήν ψυχήν, ούτως είπεϊν, τής περί χειραφετήσεως της
τριχάπτων περιβεβληρένοι, ώστε προκαλούσι τόν θαυρασρόν
γυναικός ρεγάλης ίόεας.
Βεβαίως τά περί κ. Βοοδούλ γραφέντα δέν είναι αρκετά, καί τήν έκπληξιν τών έπισ ,επτορένων αύτό.
Φυτά καί άνθη ποικίλα, ρετενεχθεντα. εκ τών πλουσιωτεόπως δώσωσιν, έστω, καί άρυδράν ιδέαν περί τής αξίας αυτής.
ρων
θερροκηπίων τής Ανατολή; καί Δύσεως, ρεγαλοπρεπή
Φαντάσθητε έπί ρίαν στιγρήν δ,τι ρέγα, ύψηλόν, εύγεκαί ύπερήφανα δένδρα έκ τών ένδον τής’Ασία; ρετακορισθέντα
νές, έν πάσιν ύπέροχον, έν πάσι τέλειον.
Πλούτον γίγαντα τιθέρενον εϊς τήν διάθεσιν καρδιας εύ- άποτελούσι ρυσττριίιδες πλαίσιον, εν τώ ρεσω. τού οποίου εκγενούς καί ρεστή; αύταπαρνήσεως, πνεύρατος ρεγαλεπηοόλου, πίρπει τάς φωτεινά; ακτίνας του τό ραρράρινον ρέγαρον ρε
διαβλέποντος ού ρόνον τό ύπό τας όψεις καλόν, άλλά ιόιαί- τήν άλαβάστρινον λευ/.ότητά του. Ητέχνη συλληφθείσα ενταύ
τατα τό έν άπωτάτω ρέλλοντι- έπί τούτοις φανατισρόν, θα έν γονίρω η.αί άνεξαντλητω πηγήί ψάλλει καθ άπασαν
αγχίνοιαν καί ένεργητικότητα οϊκονορούσαν καί διαχειρι- τήν κλίρακα τήν περιλαρπή συρφωνίαν τού καλού. Νεοελλη
-ζορένην τάς άνω άρετάς καί εξετε εικόνα.τής γυναικός άνευ νικά ράοραρα, τεχνικώτατα χρυσεπάργυρα σκεύη, Έ.ετικα
πλαισίων, άνευ έξαρττράτων υέ ρόνας τάς φυσικάς γραρρας. κάτοπτρα, χαλκός, ρίλτος, ’Ανατολικά υφάσρατα, ον οίς ή
Έάν τοιαύτη αίγλη έθάρβωσε τό δρρα σας, έάν ή όλη ρέταξα, ύ χρυσός καί τά πολύτιρα κοσρήρατα απεικονίζουσιν
άποψις ένέτεινεν υπερ τό όεον τας ρυϊιας τών οφ^αλρώνσας άληθή θαυικάσια φανταστικών τών χρωράτων συζευφεων. Τα εκ.
δυνάρεις, στρέψατε τό βλέρρχ ολίγον άπωτέρω καί θά διΐ- ααλακίτου καί άχάτου έρράρια. ων έν έκαστον αντιπροσωπεύει
δητε διά ρέσου τής ραγικής ταύτης οπτασίας σκιαγραφίαν περιουσίαν δλην, πολύτιρα κάνιστρα ύπό διασήρων τεχνητών
τής αρχαίας ’Ιταλικής χρυσοχοΐας γεγλυρρένα, σπάνια έκ
απαλήν, ήρερον, θελκτικωτατην.
Οι χαρακτήρες είναι επίσης γυναικείοι, η καλλονή αιθέ χουσοϋ, ελεφαντόδοντο; καί πολυτίρων ξύλων, έπιπλα,
ρια, ξανθή. Το ρειδίαρα γλυκύ, άόολον. Είναι η νεωτερα α εικόνες τών διασηροτέρων διδασκάλων, ανάγλυφα πασών τών
δελφή τής κ. Βοοδούλ ή υποκορησκ Μονσερατ, ήτις άν&υ θο σχολών τής άρχαιότητος άπό τού ΙΙορπηίου ρέ τόν Ετρουρύβου καί έπιδείξεων εργάζεται ρετά τής αυτής φανατικοτη .ο,, σκικόν ρυθρόν του ρέχρι τής Φλωρεντιανής Σχολής ρέ τάς
άναπαλλορένας καί ρυροβολους ανθήσεις της και συρπασα τέ
ρετά τή. αύτής καρδιάς, ρετά τής αυτής ρεγαλοφυίας, διαθέ
τουσα πλούτον καί εύσπλαγχνίαν, ήν ραντευει τις εκ τού άπο- λος ή ραγείι τού παλαιού καί Νέου κόσρου, ή περιβάλλουσα
πνεου.ένου άπό τής γλυκείας φυσιογνωρΐας της αριυρατος aγa ■ καί έκπλήττουσα έν επιβλητική αεγαλοπρεπεία τόν επισκέ
θοεργίας, ράλλον, ή έκ τής δόξης καί τών τ'ιρών, άς τόσω πτην, παρέχει ιδέαν τινά τού Παραδείσου τού Μωάρεθ, έξευνενιζορένου ύπό τήν θαυρατουργάν χρίρα τού νεωτερου πολιέπιρόνως άποφεύγει.
Ή ύποκόρησα δέ Μονσερατ ϊδρυσεν ήδη έν Λονδίνω ϊδίαις τισυ,ού.
Καί κατ’ αντίστροφον λόγον τού παραδείσου τού Μιλτωδαπάναι; γυναικείαν έπιστηρονικήν σχολήν. Πλην τουτου
υιοθέτησε πάντα τάάπαρα παιδία
’Ισπανικών κωροπόλεων νος, δν φυλάτσει άγγελος ρέ ξίφος εκδικητικόν καί πυριλαρΣύν^ρας καί Κολλάρ, ένθα σ σύζυγος αυτής ωκοδορησε ρεγαλο- πές, έπί τού νατωφλίου σής Έδέρ τού» Μονσεράτ ΐσταται
πρεπές ρέγαοον καί ένθα διερχ_ε~αι ήρερας τινάς τής άνοι.εως άγγελος άπλότητος καί καλωσύνης, λητρονών τόν πλούτον
■καί τού φθινοπώρου. Κατά τό διάστηρα τούτο ή ευγενής καί τήν ραγείαν, ύφ’ ής περιβάλλεται καί άψηφών τούς έκζεκαί χοριτωρένη δέσποινα ρεταβαλλεται εις απλήν χωρικήν, ζητηρένους στολισρούς τής κοσρική; φιλαρεσκειας. Απλή και
έξετάζουσα λεπτορερώς τά κατά τόν βίον, τήν άνατροφήν καί θελκτική ή κ. Μονσεράτ έν περιβολή Ωφελεί άφοσιοΰται όλη
τάς προόδους τών υιοθετηρένων πτωχών τέκνων της, άτινα πρός τόν λατρεύοντα αυτήν σύζυγον. |*Ως ρόνην δέ προσφιλή
-ϊδίαις δαπάναις τρέφει, ένόύει καί συντηρεί.
ένασχύλησιν τού βίου της θεουρεΐ τάς Ρπρός τού; δυστυχείς
Πλήν τής συστηρατικης, ούτως ειπείν, αγαθοεργίας ταυ- παοεχορένας φροντίδας της.
πης ή κ. Μονσερατ είναι ο άγαθός άγγελος των πτωχών τών
«ωροπόλειυν τούτων, ο άληθής τής θείας προνοίας απόστολος.
τ ώ

ν
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τήν πρώτην τής άνοίξεω; σελήνην υπό ειδικού επί τιή,ν γάμωνΠΕΡΙ ΟΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
υπαλλήλου, δστις άναγινώσκει αυτοί; τά περί γάμου άοθρα
Ό Βρέντ λέγει, δτι ή ιώραιότης τής γυναικός είναι ή
καί ύποχρεοί αυτούς νά έλθωσιν εις γάμου κοινωνίαν. 'Ο
αρετή, ή πίστις καί ή υπομονή έν ταίς δυστυχίαις, ή καρτερία
άνήρ δ έ'χων ηλικίαν όλιγώτερον τιύν 30 ετών δύναται νά
έν ταίς δοκιμασίαις)).
άναβάλλη τόν γάμον του μέχρι τής ηλικίας ταύτης ώς καί ή
Πάντα ταΰτα αληθώς την στολίζουσιν αιωνίως και τή
μή εικοσαέτις γυνή. Τού δρίου τούτου τής ηλικίας παρελθόν
δίδουσι τον ουράνιον τύπον και άδελφοποιοΰσιν αυτήν μετά
τος, άνήρ τε καί γυνή τιμωρούνται διά τήν άγαμίαν των. Τής
των αγγέλων.
τιμ.ωρίας ταύτης εξαιρείται ή νέα έν ή περιπτώσει δηλώσει,
"Αλλος τις σοφός λίαν φιλοφρόνως γράφων περί ώραιότηδτι θά μείνη παρθένος, δ'τε καί έξαιρετικών απολαύει τιμ.ών.
τος τής γυναικός λέγει· δτι ή γυνή κατέχει τό μονοπώλειον
Ά λλά σπανιώτατα ή ιστορία τών Σινών παρουσιάζει
τής προσωπικής ώραιότητος καί κομψότητας, άλλα μετά
τοιαύτην περίστασιν. Πάντες σχεδόν οί γονείς καί έλλείψει
ταΰτα προσθέτει καί τά εξής. «’Εάν υμείς, Κυρίαι μου, είσθε
τούτων οί κηδεμόνες μνηστεύουσι τά τέκνα των από τής παι
πολύ ιυραιότεραι ήμών, πρέπει νά όμολογήσητε, δτι τούτο
δική; ηλικίας. 'Η μνηστεία τελείται δι’ δλως παραδόξου
οφείλεται εις ήμάς, οι όποιοι οίκειοθελώς και προς χάριν
τρόπου. "Εκαστος τών πατέρων ξεσχίζει τεμ.άχιον τού χιτώ
υμών άσχημίζομεν εαυτούς. Διότι ημείς μέν καταβάλλετε
νας, ον φέρει καί ανταλλάσσει αυτά μετά τό τού συμπεθέρου.
μεγίστην σπουδήν εις τήν αυξησιν των θέλγητρων σας, ενώ
Τούτο παρουσιάζουσιν οί συυ.βληθέντες κατά τήν ήμέραναδιαφορούμε-) περί εαυτών, ύψώνοντες τήν ύμετέραν οοραιότών γάμ,ων, ή έν περιπτώσει άθετήσεως τού δοθέντος λόγου
τητα εις άντίθεσιν τής ασχήμιας μας, ή 'σκιά τής όποιας έπικαλοΰνται τήν τιμωρίαν τού προδότου.
προσθέτει πολλήν λάμψιν εις υμάς. 'Ημείς-κείρομεν τήν κό
'Η γνώμη τών μελονύμ.φων δεν ζητείται, ’Εάν έν τούτοι;
μην, δπως ι,υματίζουσα καί μακρά ή ίοική σας φανή ώραιοτέρα.
δ ετερος τών συμβαλλομένων άθετήση τόν δοθέντα λόγον καί
Αί χεΐρές σας είναι λευκότεραι, μικρότεραι καί λεπτότεραι,
ζητήση νά συνάψη νέον συνοικέσιον καταδικάζεται εις έβδοδιότι ήμεΐς έκτελοϋμεν τάς βαρείας εργασίας καί ασκήσεις
μ.ήκοντα ραβδισμ.ούς, εις άπόλειαν τών προσενεχθέντων δώρων,
ποικίλας, αί όποΐαι ναθιστώσιν αύτάς μεγάλας καί σκληράς.
εις πληρωμήν προστίμ.ου καί εις υποχρεωτικόν γάμον. Ό δέ.
*Ως ποός δέ τήν περιβολήν, άφιερώσαμεν εις τήν χρήσιν υμών
συναινέσας νά μνηστεύση τήν θυγατέρα του πράς άνδρα μετά άνθη, τά πτερά, τάς ταινίας, τούς άδάμαντας, τά αεταμνηστευμένον ήδη υποβάλλεται εις τιμ,ωρίαν .0 έπίση; ραβδιξωτά, τά χρυσουφαντα καί άργυροΰφαντα κεντήματα, δπως
σμών καί πληρωμής προστίμ.ου.
δι’ αυτών αύξήση ή μεταξύ τών δύω φύλων διαφορά, ή όποία
Δ-αλύεται ή μνηστεία μ,όνον έάν δ μελόνυμφος ή ή μελόσυντελεί δχι ολίγον εις τόν πολλαπλασιασμόν τών θελγήτρων
νυμφο; προσεβλήθη ύπό χρονίου άσθενείας ή υπό οίας δήποιε.
σας, προσέτι δέ διά νά σάς δώσωμεν καί τά ωραιότερα χρώ
άποκρύφου παθήσεως, άπειλούση; τήν υγείαν τών γεννηθησοματα τής φύσεως. Δι’ ύμάς καθιερώσαμεν τά λαμπρά, τά
μ.ένων τέκνων ή καί τού ετέρου τών συζύγων. Ή συνήθεια
πλούσια, τά λεπτά καί αρμονικά κρατήσαντες δι’ ημάς τά
αυτη μαρτυρεί παρά τοϊς νομοθέταις Σίναις έμορίθειαν καί
βαθέα, ήτοι τό μαΰρον, τά φαιόν καί τά νεκρά λεγάμενα
προβλεπτικότητα, ή'τις μόνον παρά τοϊς αρχαίοι; "Ελλησι διεχρώματα.
τηρήθη.
"Ητοι έδιόκαμεν ύμΐν τόν ή'λιον μετά τής λάψεως κρατή
Ό νεώτερος πολιτισμ.ός μ.εθ’δλας τάς πομπώδεις καί έπισαντες ημείς τήν νύκτα μετά τού σκότους.»
δεικτικάς καινοτομίας του, μεθ’ δλην τήν έξύψωσιν τού ηθι
Χ ρ υ σ ά ν θ η ΙΙέρ β ελτ,,
κού νόμου, έξ ού απορρέει ή ύψίστη ηθική αλήθεια οΰδαμώς
έμερίμνησε νά εξασφάλιση τό πολυτιμότερον πράγμα τοΰ άνθρώπου έν τώ κόσμω : Τήν ύ γ ε ία ν . Ουδόλως ή πολιτεία έξαΤΑ ΠΡΟ TOT ΓΑΜΟΪ ΕΝ ΚΙΝΑ
σφαλίζει
έαυτή τέκνα ρωμαλέα καί ισχυρά, έπιτρέπουσα εις
/ν '.
τόν πάσχοντα, εις τόν φθισιώντα, εις τόν λεπρόν, εις τόν δηΌ σοφώτατος τών Σινών νομοθέτης Κομφούκιος (Νούν
λητηριασμένον τό αίμα καί τήν ψυχήν, εις τόν φαύλον καί πατσιου) εις παράρτημά τι τού βιβλίου του ' Ύ κ ι γ χ (ιερόν βι ■
λίμπαιδα εβδομηκοντούτη γέροντα τόν γάμ,ον.
βλίον) λέγει περί γάμου : Ή εις γ ά μ ο ν ε ν ω σ ι ς ε ίν α ι ό μ έ γ α ς π ρ ο ο ρ ι σ μ ό ς τοΰ ονρανοΰ x a l τ ή ς γ ή ς ·
xal ή γή ôèv σ υ ν ε ζε ύ γ ν υ ν το ,
ζω ή·
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Κατά τούς οπαδού; τού Βούδα ό γάμος είναι προωρισμένος άνωθεν. Τό πνεύμα 'Υου-Λάου ένοί εκ τών προτέρων διά
μετάξινη; ταινίας τά διάφορα ζεύγη καί ούδεΐς δύναται νά
διασπάση τόν δεσμόν τούτον.
Έν τούτοι; τό π ν ε ΰ μ α τούτο, ώς Ικ τών υστέρων άποδεικνύεταί, ένοικεϊ έν τη κεφαλή τών γονέων, ιδία δε τού πατρός, δστις μνηστεύει τό τέκνον του πριν ή ετι γεννηθή, υπό τήν
έπιφύλαξιν,' ένοείται, τού φύλου εις 8 θά άνήκη. Οί μή μ.νηστευόμενοι παρά τών γανέωνάνδρε; τε καί γυναίκες συγκαλούνται

ί
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Όλίγας έχυμεν Ιν Έλλάδι άοιδούς τή σκηνής, άλλα πολλάς τώνα’θουσών. Χάριν αύτών αί ολίγαι αύται γραμμαϊ περι όγιε-νής τής.
φωνής.
"Οπως τής άοιδού ή φο>νή διατηρήται έντόνως ζωηρά δταν
άδη, δέον νά διαστέλλη τόν θώρακα βαθμηδόν καί βραδέως,
ινα μ.ή ή βία άποδίδη εις τόν τόνον ήχον βραχύν, παοαπλήσιον ρεκασμ,ού. Ό λάρυγξ θά μ,ένη ακίνητος, ή κλείς ανεπη
ρέαστος καί μόνον τό ΰπογάστριον θά ΰποχωρή. Ή θωρακουπογάστριο; εισπνοή είναι, τρόπον τινά, άναπνευστήριος τούάνδρός τύπος· ένφ τής γυναικός ώς έκ τής χρήσεως τού στηθοδέσμου καί τής άνεπαισθητοτέρας λειτουργίας αυτής έν τώ-

φέρει χαρακτήρα μάλλον κλειδικον. Αι δυσκολιαι
αύτάι κ α θ ι σ τ ώ σ ι ν όπερτέραν τήν αξίαν τής αοιδου γυναικός.
', «Η φωνή κρατύνεται καί ένισχύεται τά μάλιστα δια της
έναρμονίου άσκήσεως τών βραχιόνων, τού θώρακος, τού κολυμδ π ο ν α σ τ ρ ίω

Δύο μόνον εικόνες διέσχιζον τόν πυρέσσοντα έγκέφαλόν
της· ή άναμιμνήσκουσα τήν εύγενή καί ό-ραίαν κεφαλήν τού
γέοοντος ιατρού, καί ή τού τέκνου της πλαγιασμένου έν τώ έξ
άργίλλου λίκνω του, ένθα ουδέποτε θά ήνθιζεν άνθος, ένθα
ουδέποτε θά είσεχώρει δάκρυ.

βήματο:, τής ξιφασκίας κ. λ.
*Η καί δ άοιδός 0’ άποφεύγη διαμένων εις υγοα η φυχρα
Τήν αυτήν εσπέραν φορείον νοσοκομ.είου έσταμάτκ εις τήν·
ο ι κ ή μ α τ α , δρόμου; στενούς, δυσώδεις, άναθυμιάσεις, καπνούς
θύςαν
ι
ίαιάς τον τελευταίων οικιών τής οδού ΙΙιγ-αλ, και/ μετα
καί έν γένει πάσαν υπέρθερμου άτμόσφαιραν.
τινας στιγμάς οί οικοφύλακες άπέθετον έπί άθλιου στρώματος
Ή υγιεινή του εσεται ή έξης : Ό λαιυό; ασκεπής ινα ή
γυναίκα τυλιγμ.ένην εντός ευρεος εξ ερίου σκεπάσματος.
οικείος προς πάσαν μετεωρολογικήν άστασίαν, τροφή ευπε'Η ασθενής εσφιγξε σπασμωδικώ; έπί τού άσθμαίνοντος
«τος καί μεμετρημένη, σπ νία χρήσις πνευματωδών καί εςερστήθους της δύο μικράς εικόνας εξ εβένου,περιβαλλόμενα; ύπό
γετικ ώ ν ποτών οιον καφέ, τείου, καπνού, η καταχρησι, των
χρυσού. Οί οφθαλμοί της καταπληκτικώς διαστελλόμενοι
οποίων καταστρέφει τά φωνητήρια όργανα καί τον ρυθμόν της
άνήγγελον ισχυρόν πυρετόν, συνοδευομενον υπο παραληρισμών.
καρδίας έξασθενεϊ.
Έπανελάμβανε διά βραχέος τόνου λέξεις τινάς, μεταξύ τών·
Έκ τής άσθενώσεω; τού όλου οργανισμού επεξιχε.αι και
οποίων έπανήρχοντο συχνά αί έξης : /λο.έό Αργά- ■ ■ ■
τής φωνής ή άλλοίωσις συνήθως.
’Ησυχάσατε, μικρά μου κυρία, τή είπεν ό γέρων θυρωρός,
Γαστοικά φαινόμενα, δυσπεψία καί έντερικαί διαταρά
καταβιβάζων τά λινά παραπετάσματα διά νά τήν ύπεραξεις βλάπτουσι τού; άοιδου; κατ’ εξοχήν. 'Γονική και υγιής σπίσωσι κατά τού ψύχους· δέν είναι πολυ οργά ! Εις τό
τροφή καί ιδίως εγκράτεια, ιδού τά μόνα μέσα προς παλλι
πτωχοκομεΐον θά σάς πχραλάβωσιν.
νόρθωσιν τής φωνής. Έν καιρό) κυνάγχης, έγκεφαλικού ή στη
Πολύ αργά ! . . . έπανέλαβεν ή θνήσκουσα, ής ή αγωνία
θικού κατάορου ό καλλιτέχνης οίκουρών θ’ απέχη του α ήρχιζε, διότι συμφόρησις έγκεφαλική έπελθούσα έκ τού πρωι
σ|Λατος.
Τινές τού λαιμού, τού λάρυγγο:, τής ρ'-νός παθήσεων είναι νού κλονισμού εδιδεν ολίγας περί σωτηρίας έλπίδας.
Οί φορείς έξεκίνησαν, ακολουθούμενοι υπο τής οίκοφυλαενίοτε αποτελέσματα έρπητισμού, ρευματισμών, φθίσεως, αμαυρώσεωςκαί χοιράδων. ώστε έν παρομοία περιπτώσει η θεραπεία κο:, ήτις έμεμψιμοίρει αναγκαζόμενη νά όιατρέςη τόν μακοόν
εσεται ολική καί ούχί τοπική. Οί κοκκιάσεις συνήθεις εις τον αυτόν δρόμον υπο αοιοϋτον ψύχος.
"Ετσι, είπεν, ή θυρωρός πρός τάς φλυάρους, άς εϊχεν έλκύσει
καλλιτέχνην πάθησις εχουσι, ώς έπί τό πολύ, τήν αρθρίτιδα
ώ; βάσιν. Ή αναιμία, οί υστερισμοί, αί δυσπεψίαι, καταοάλ- τό λυπηρόν τούτο θέαμα, έτσι λυόνει ή καρδία νά βλέπη τις
λουσιν έπ σης τήν φωνήν. Αί νευροπαθεϊ; αύται άσθένειαι θε τήν νεότητα πληττομένην ύπό τού κακού τόσω αιφνιδιως.
ραπεύονται διά τής ύδροθεραπευτι ιής, διά τής χρήσεως σιδή Δέν έλαβε τόν καιρόν νά τακτοποιήση τά πράγματά της......
Τά πράγματά της ! έπανέλαβε χαιρέκακος τις γείτων, δέν
ρου, κίνας, έλαίου τής μουρούνας καί βρωμούχου καλεως. Εν
εΐναι
καθόλου δυσκίνητα, άλλά δέν πιστεύω νά κατορθώση ό
συνόλω είπεΐν αί ασχ ολούμενα-, εΐ; τήν ωδικήν εσονται υπογραμ
μός αύστηοάς υγιεινής, όπως τό θαυμάσιον τής φύσεως χάρι νοικοκύρης νά πληρωθή άπ’ αυτά, τά δύο μηνιάτικα πού τού
χρεωστεϊ.
Μικρό τό κακό ! καλή γειτόνισα, άπήντησεν ή θυρωρός.
Περισσότερον
λυπούμαι τήν δύσμοιρη αυτή γυναίκα, παρά τον
ΟΕκ του Γαλλικού)
Βελλϊ>·
________ —
I—
---φιλάργυρον τόν νοικοκύρη.
’Αλήθεια, αλήθεια, έ/ε-.ς δίκαιο, κυρά Χιπελού. Καί προσΠΟΑΤ ΑΡΓΑ
έθηκε μετά προσπεποιημένης άγαθότητος.
(Συνέχεια Τδε προτ,γ. φύλλ.)
Τι παραξενιές πού’ έχουνε αυτοί οί ασθενείς ! φαντασου νά
Οίμοι ! Κυρία. Χθες ήθέλησε νά ύπάγη μόνος πεζή, νά τής έλθη ή ιδέα νά^πάρη μαζύ της' τής δύο εικόνες, που είχε
έπισκεφθή τινα. Τό λιθόστρωτον ήτο όλισθ/ρόν εις τάς επαρά κρεμασμένες κοντά στόν καθρέπτη της τήν ώρα που ή θέρμη
τους αύτάς οδού; πρός τόν κατήφορον ό κύριός μου έπεσε καάναβε τό
τερχόμενος τήν όδον Ααρποφουκώ, καί έφονεύθη πάραυτα.
Μετ’ ολίγον^ή θύρα τού νοσοκομείου άνεώγη όπως άφεθή
*Η κυοία βλέπει καλα ότι δέν δύναται νά εΐσελθη.
έλευθερα ή δίοδος^ει’ς τό φορείον, αλλ’ ότε άνεσύρθη τό ύφα Ό κεραυνός έκρηγνύμενο; έπί τής κεφαλής τής δυστυχους
σμα τό καλύπτον τήν Κυρίαν Άρνώ εύρον σώμα άνευ ζωής.
γυναικός δέν θά τή προιξένει τόσον κακόν, όσον ή άπαίσιος
Αί χεΐρές της συνεσπασμέναι έκράτο-^ είσέτι τά δύο πο
αΰτη ειδησις. Χωρ.ς νά σκεφθή νά άποκριθή εις τόν υπηρέτην,
λύτιμα μικρογραφήματα. Θά έλεγε τις, ότι έκπνέουσα έςέχωρίς νά ζητήση'νά ρίψη σταγόνα; τινάς αγιασμένου δϊατος
φρασε δι’ ύψίστης ^χειρονομίας τήν έπιθυμίαν νάμήάποέπί τού σώματος τού ανθρώπου εκείνου, όστις άπέθανε καθ ήν
χωρισθή τό)ν προσφιλώνζέκείνων αντικειμένων, μαρτύρων τών
στιγμήν ήρχετο νά τήν βεβαίωση οτι η άθλιο-η; τη, με.ετρθλιβερών άγωνιών της, καί τών συνίριβρισών έλπίδων της
πετο εις εύημ.ερίαν, ήν δένηδυνατο πλέον νά ελπι,ρ, -πανελαβε
Καί όμως τήν ίεράν καί σεβαστήν ταύτην έπιθυμίαν τής θνηκλονουμένη καί άσυνειδήτως τάς οδούς, δι’ ών είχε ^διέλθη. σκούσης δέν έξεπλήρωσαν ώς* μή έκδηλωθεΐσαν καταλλήλως.
Καί όταν ύπερεπήδησε μηχανικώς τάς βαθμίδας τών £; πατω
"Επρεπεν ίσως διά ζώσης νά ύποδείξη οτι δέν αποχωρίζεται
μάτων, ήνοιξε τήν^θύραν καί έπεσεν ώς σωρός πλησίον τής ειτών μόνων συντρόφων τών ατυχημάτων της, άλλ’ ήτο «Πολύ
κόνο; τής μητρός της.

σμά, ή καλή των φωνή μαγεύει έσαεί τάς μουσολήπτους καρ
δίας των καί καρδίας μας.
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αργά» καθόσον ή πνοή τού θανάτου έπελίδνωσε τά χείλη της
α.αί έπάγωσε τό εΰρύ μέτωπόν της.
Ή ιστορία αυτή δέν είναι η έν επεισοδίου του βίου μιάς
γυναικός- ¡χία των απείρων σκηνών του μεγάλου δράματος
τοΰ ανθρωπίνου βίου, δπερ παίζεται χώρίς νά καταβιβασθή
ή αυλαία, καί ένθα πάντες έ'χουσι τό μέρος των, ότέ μέν ευ
χάριστου καί γελόεν, ότέ δέ δραματικόν καί σκοτεινόν.
Κ ω ν ο τ α ν τ ί » Ο. Κ ά ρ π ο υ .

Μετ«φρασις έκ τοΰ γαλλικού.
Έν Μεσολόγγι«}) τ ή 2 8 ’ Απριλίου 1889.

ΑΙ ΝΕΑ1 ΟΙΚΙΑΙ ΜΑΣ.
Είναι ζήτημα είσέτι έάν ή έπίπλωσις του οίκου ανάγεται
εις τήν δικαιοδοσίαν τής γυναικός η του άνδρός. Δέν θά δοκιμάσωμεν νά άνακηρύξωμεν τήν γυναίκα άρμ,οδιωτέραν, γνωρίζουσαι ό'τι ό'που υπάρχει σύμπνοια αί ίδέαι συμβαδίζουσι,
επικρατεί δέ πάντοτε ή ορθοτέρα, άδιάφορον έάν άνήκτ) αυτη
εις τόν άνδρα ή εις τήν γυναίκα.
Σήμερον δεν πρόκειται περί έπιπλώσεως αλλά μάλλον
περί αρχιτεκτονικής δι ακοσμήσεως. Τά υαλώαατα των
θυρών καί παραθύρων κατά τάς τελευταίας ταύτας δεκαετηρί
δας, συνίσταντο έξ ενός καί μόνου μεγάλου τεμ.αχίου όάλου
δι’ έκαστον παραθυρόφυλλου. Μόνον ο’κίαι μικραί καί άνευ
καλλιτεχνικής διακοσμήσεως έφερον έπί τών θυρών καί παραθύρος των ύαλους εις μικρά τεμάχια. Σήμερον ό συρμός άνατρέπεται. Τά ακέραια υαλώματα τέμνονται εις μικρά τε
τραγωνίδια καί ταϋτα χρησιμεύουσι διά τάς θύρας καί τά
παράθυρα.
"Όσον δ’άφορά εις τόν στολισμόν τών τοίχων ό συρμός οπισθο
χωρεί κατά ένα αιώνα. Οί τοίχοι κατά ανατολικόν ρνθιχόν ε
πιστρώνονται διά ξύλου πολυτίμου ή άπλού __ άναλόγως τών
μέσων άτινα έ'καστος διαθέτει — έπί τού όποιου προσαρμό
ζονται μικραί τετράγωνοι θήκαι, καλλιτεχνικώς έπεξειργασμέναι καί φέρουσαι έν τώ μέσω ιοραίαν έκ χρωμάτων εικόνα.
Συνήθως εικόνες προσοίπων τής οικογένειας ή καί στενών
φίλων τοποθετούνται έντός τών κομψοτάτων τούτων θηκών
καί ούτως ή αίθουσα αποτελεί έν αύτώ θελκτικήν καλλιτε
χνικήν πινακοθήκην.
Τοιούτους τοίχους άπαντα τις σήμερον εις πλείστας έν
Τουρκία οικίας, μέ τήν διαφοράν ό'τι αί θήκαι έκείνων χρησιμεύουσιν αντί έρμ.αρίων, έν οίς φυλάσσονται τά λεπτουργήμ,ατα, τά πολύτιμα σκεύη, έν γένει δέ καί τά πολύτιμα τής
οικογένειας κοσμήματα.
Ε λ έ ν η Γ ε ω ρ γ ιά δ ο ν,

-------

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΘΛΡΪΝΟΠΑ ΤΗΝ ΑΓΑΘΟΕΡΓΙΑΝ
’Εν Παρισίοις λειτουργεί εταιρία υπό τόν άνω τίτλον υπό
τήν προεδρίαν τού έν πάσι πρωταγωνιστοΰντος ’Ακαδημαϊκού
κ. Ιουλίου Σιμονος· Τήν προπαρελθούσαν Κυριακήν έγένετο ή
απονομ,ή τών βραβείων καί διπλωμ,άτων μετά ώραιοτάτην
υπέρ τής αγαθοεργίας προσλαλιάν τού προέδρου κ. ’Ιουλίου
Σίμωνος.
Λυπούμεθα διότι τά περιωρισμένα τής άνταποκρίσεως ταύτης ορια δέν μ.άς επιτρέπουσι νά άναγράψωμεν τάς εΰγενείς

καί γενναίας πράξεις τών 300 βραβει.θέντων. Άρκούμεθχ δή
εις αναγραφήν τών έζεχόντων γυναικείων ονομάτων. Πολιτι
κόν στέφανον έλαβεν μοναχή τις αδελφή ’ Ελισάβετ, ή ίδρύτρια τού Ναυτικού ορφανοτροφείου. Χρυσούν μ.ετάλλιον άπενε
μήθη εις τήν δωδεκαετή κόρην Άμάνδαν Μενιέ, τήν ,κόνην
προστάτιδα τής έπταμελούς οικογένειας της. Ή βράβευσι;
αυτη έγένετο συνεπεία παραστάσεο^ν ολοκλήρου τού διαμερ{_
σμ.ατος τής Βατινιωλ. Η μικρά Άμ.άνδα είναι έργάτις κερδ{.
ζουσα υπέρ τά 5 φρ. καθ’ έκάστην. Πλήν τής αμοιβής, ή*
λαμβάνει παρά τού έργοστασίου έν ώ έργάζεται, διαθέτει τάς
πρωινάς καί έσπερινας ώρας της εις μικράς έργασίας τών ευ
πορών κατοίκων τής συνοικίας, οίτινες καί άμείβουσι γενναιό
τατα τους κοπους της. Διά τού εισοδήματος της διατηοεί έν
τός καθαρωτάτου δωμ,ατίου τήν από τετραετίας ήδη κατάκοιτον μητέρα της, τόν έξ επιληψίας προσβαλλόμενον πατέρα
της καί 4 άδελφας της, ών ή μικρότερα τετραέτις.
Μετάλια αργυρά ελαβοι : ή εβδομηκοντούτις δεσποινίς
Εμάς διαμείνασα εις τήν υπηρεσίαν μιας καί τής αυτής οι
κογένειας επί 45 έτη. ΤΙ γραία κόρη Δυπές καί ή κ Δουέ
υπηρετούσαι παρά τή οικογένεια Γιράρ άπό τού 1837. Ή δε
σποινίς Βεζελέ κωφάλαλος, άλλ’ έξοχος σχεδιαστής. Ή χήοα
Τρουλιε υπηρετούσα έπί 63 ετη παρά τή αυτή οίκογενεία. Καί
τέλος η ογδοηκοντούτις δεσποινίς Δεκάς, ήτις καίτοι έγγονή
υπουργού τίνος τού Καρόλου X'. οΰχ ήττον προσεκολήθη ώς
θαλαμηπόλος κατά τό 1 4ον έτος τής ηλικίας της παρά τενι
οίκογενεία, διαμείνασα αυτόσε μ.έχρι σήυ.εοον.
Τό ευεργετικόν τούτο σωματεϊον άπένειμε τό άνώτερον
μεταλλιόν του πρός τήν αύτοκράτειραν καί τόν αΰτοκράτορα
τής Ρωσσιας διά τάς παρασχεθείσας υπ’ αυτών βοήθειας
τοίς πληγωθεΐσι κατά τήν έκτροχίασιν τού σιδηροδρόμου
Βόφσκη.
----------- ί-υΤΤ&ί»»^--------ΤΙΑΕΣ
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ζεται είς τή ν άπαλοτέραν προστριβήν χανεται, εκείνη δε καί
¿έν βλάπτει. Ή γνησία οριζόκονις δέν λευκαίνει, αλλά δρο,ίζει. *Η λευκαίνουσα είναι ψιμμύθιον εί: κόνιν, καταστρέφον
τό δέρμα.

Μ α ρ ί α Βελλή.

αισθημάτων μας τό ρόδον μετέχει τών εορτών, τής χαρας και
θλίψεώς μας. Ή χαρίεσσα ευθυμία στεφανούταΐ δι’ αύτού,
ή άγνή αιδώς δανείζεται τό έρυθρούν του χρώμα. Συγκρινουσι πρός αυτό τήν καλλονήν, καί τό προσφέρουσιν ώς β?αβεϊον πρός τήν αρετήν. Είναι τό σύμβολον τής νεοτητος, της

άθωότητος καί τής χαράς.
ΙΣΤΟ ΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
'Έ ν φ ύ λ λ ο ν ρ ό δ ο υ .
Ύπήοχεν είς Άμαδάν Ακαδημία σοφών, ής ό κανονισμός
ΙΡ ό οο ν.
είχεν
ώς έξή: : 0 1 ’ Α χ α ά η μ α ΐ χ ο Ι θά σ χ ί π τ ω χ τ α ι ποΛ Λ ά, θ ά
Τίς γνωρίζει νά ψάλλγ καί δέν έψαλλε τό ρόδον ! Οί
ποιηταί άποκαλούντες τούτο τέκνον τού ουρανού, στολισμ.όν γ ρ ά φ ω σ ι χ ό Α ί γ α χ α ϊ θ ά Μ γ ω σ ι Υ ό./ιγώτερα. Ό δόκτωρ Ζεμ
τής γης καί δόξαν τού εαρος, δέν είπον υπερβολήν. Διότι ού- διάσημος καθ’ όλην τήν ’ Ανατολήν, έμαθεν ότι έχήρευσε θέδείς τίτλος, ούδεμία έκφρασις ήδυνήθη νά άποδώσν) ποτε πι- σις τις έν τή έν λόγω Ακαδημία ! Έπαρουσιάσθη ό«εν πρός
στώς τήν γοητείαν τού άνθο ,ς τούτου, τό μαγευτικόν σύνολόν άπόκτησιν τής θέσεως ταύτης. Δυστυχώς έφθασε πολυ αργά.
του και τήν αρμονικήν χάριν του. Ήμιάνοικτον, ό οφθαλμ.ός Τά μέλη τής ’Ακαδημίας κατελήφθησαν ύπό μεγάλης στενο
ακολουθεί μετ’ άπολαύσεως τάς αρμόνικάς γραμμάς'του.Άλλά χώριας, διότι κατ’ ανάγκην άνωτεραν ειχον παραχωρήσει τήν
πώς νά περιγραφή τό κομψόν σφαιρικόν σχήμά του, τό γλυκύ θέσιν έκ.είνην είς ισχυρόν τινα, άλλ ήμ,ιμαθή τής πόλεως
ίρωμα, οπερ αποπνέει ! Τδετέ το άναπτυσσόμενον ύπέρ τό άνδρα.
Ό πρόεδρος άγνοών πώς \ά έκδηλώση σιωπηλώς τήν αποποιθαλλερόν φυλλωμά του καί περικυκλούμενον ύπό πολυαρίθμων
ησίν του πρός τόσω έξοχον άνδρα εζήττσε ποτηριον,όπερ έπλήκαλύκων !
"Ηθελέ τις πιστεύσει ότι ό βασιλεύς ούτος τών άνθέων ρωσεν ύδατος τόσον έπακοιβώς, ώστε μια σταγών περιπλέον θά
έχύνετο. Ό σοφός άνήρ κατενόησεν έκ τής σιωπηλής ταύτης
παίζει έρωτύλώς μέ τόν περί αυτόν πνέοντα άνεμον, στολίζε
ται φιλαρέσκως μέ τά δάκρυα τής δρόσου, άτινα πρωίαν καί πράξεως, ότι δέν υπήρχε πλέον θέσις δι’ αυτόν. Άπεσύρετο
μελαγχολικώς, ότε αίφνης παρετήρησεν έπί του έδάφους εν
εσπέραν λούουσιν αυτό. Ό τι μειδιά είς τάς ακτίνας τού ήλίου
φύλλον ρόδου. Έπί τή θέα τούτου ό σοφός ανέκτησε τό θάρ
αιτινες διανοίγουιιν αύτό. "Ηθελε τις ειπει ότι η φυσις
εξηντλήθη, αφού παρεχώρησεν αΰτώ τήν άνθηρότητα, τήν καλ ρος του ! Λαμβάνει τό φύλλον τού ρόδου καί θέτει αυτώ μετά
λονήν, τό άρωμα, τήν λαμπρότητα καί τήν χάριν της. Τό ρόδον τόσης προσοχή; καί δεξιότητος έπί τού ύδατος του πλήρους
ποτηριού, χωρίς ούτε μία σταγών νά εκρεύση, εξ αυτού. Είς
δέ είς άνταπόδοσιν στολίζει καί καλλύνει ολην την φυσιν,
τό ευφυέστατου τούτο πείραμ,α πάντε; οι παρεστώτες κατεδιότι είναι τό κοινότερον τών άνθέων.
χειροκρότησαν καί ό δόκτωρ διωρίσθη μέλος τής σιωπηλής
Τήν τυ.έραν, καθ'ήν ή κ.αλλονή του είναι τελεία, αποθνή
σκει. Ά λ λ ’ άνά παν έαρ έπανέρχμται υπερ ποτε καλόν, νεον και ακαδημίας μετά πολλών έπευφημιών.
άνθηρόν. "Εμβλημα πάσης ηλικίας, διερμηνεύς πάντων τών
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Τήν έκλεκτοτέοαν όριζόκονιν (πούδραν) τά ευωδέστερα δρο
σιστικά τού δέρματος αι καλαίσθητοι Κυρίαι έπιτακτικώς άπό
τών μυροπρομηθευτών των άπαιτούσι ! Κόνιν ζητούσιν ικανήν
νά διάχυση έπί τού προσώπου των στιλπνότητα καί μεθυστικά
καί ηδυπαθή αρώματα. Άδιαφορούσιν όμως έξ ολοκλήρου,
αλλ ουτε εξεταζουσι δια ποιων μ,εσων οι προμτθευταί τ ω ν
άνταποκρίνονται εις τάς όσηυ.έοαι άπαιτητικωτέρας των αξιώ
σεις ! Εις έν καί μόνον προσβλέπουσιν,“είς τό αποτέλεσμα.
Ό προμηθευτής έν παρομοία περιπτώσει γνωρ ζων καλώς,
ότι ό σκοπός αγιάζει τά μέσα προστρέχει εις τά νάματα τής
ανε,αντλητου επιστήμης και μετα μ.ικρον δια πομπωδών προ
κηρύξεων καί μεγάλου’’ πατάγου παρουσιάζει όριζόκονιν τε
λευταίας δήθεν τελειοποιηθεισης εφευρέσεως, ήτοι φύραμα
στεατί-ιδος, αλαβάστρου, ανθρακικού άλατος καί ασβέστου.
Εις ταύτα δε πάντα έπιπροσθετόμενος καί ό ανθρακικός μό
λυβδος άποκαθιστά τήν όριζόκονιν μονίμως στιλπνήν, εγκά
θετον έπί τού προσώπου. Ούτως υπηρετεί τήν ίδιότροπον Κυ
ρίαν, ήτις πληοόνει πολύ ακριβά τήν χαράν της, διότι βραδύτερον έπέρχεται τελεία τού δέρματος καταστροφή διά τής
άπορροφήσεως τών άνω δηλητηριωδών ουσιών υπό τών πόρων.
Η γνήσια οριζόκονις εις την ελαφροτέραν πνοήν σκορπί

Ε Ν Ε Δ Ρ Α
ψεών του.Ό Βουρέϋ τόν ήκουσε χωρίς νά τόν διακόψη. Ό ταν
δ’ έτελείωσε ; Λοιπόν έχεις ανάγκην άπό έξ χιλ. φράγκα;
Ναί, άλλως αύριον δημεύεται τό σπίτι μου.
θά σοί δώσω έγώ τάς !ξ χιλ. φρ. Μήπως δέν ήμεθα φί
λ ο ι ! μ.ή δέν είμεθα συγγενείς ! Ό υίος μ.ου όέν θά γείνη σύζυγός της Λουκ,ιανής σου ; Εγειρόμενος όέ μετά κόπου < ιτ,υθύνθη πρός τό σκοτεινόν όίυμάτιον.
Έλα, είπε πρός τόν Δοριάτ. ΙΙάοε φως . . . διότι έτοιχωσα τό παράθυρου άπό φόβον τών κλεπτών . . . βλεπεις ; .^·
Ό ταν έφθασαν εί; τό δωμάτιον ό Δοριάτ, όστις^ δέν έτόλμα να πιστεύση, ακόμη τούς όφθχλμούς τ ο υ , είπε όακουων.
Λοιπόν ! είναι αλήθεια ότι θά μοί όωσης πας έξ Ζ.Ά. φρ·
ότι τό σπίτι μου δέν θά πωληθή ; Καί επί μάλλον συγκινουμενος. "Ακούσε, πω είπον, άφε; νά σε άγκαλισθώ ο)ς σωτίρα
μου καί νά σοί ζητήσω συγγνώμην δι’ όλας τάς κακάς ίύεας,
άς ειχον σχηματίσει περί σού.
Καί ο πτωχός Δοριάτ μόλις κατώρθωνε^ νά συγκρατή
πά δάκουά του, άτινα έσπευδε νά στεγνόνη όια τού μανόυλ ί ο υ του. Έναγκαλιζόμενος δέ τόν Βουρεϋ αφήκε νά πεση

κατά γής τό ρινόμακτρόν του. Έν τή συγκινήσει του δέ έξν,λθεν έκεϊθεν χωρίς νά τό ζητήση, υπόθετων άλλως ότι τό είχε
θέσει έντός τού θυλακίου του.
Καί έπανήλθον είτ τό μαγειρείου, όπου ό Βουρέυ ένεχείρισε πρός τόν Δοριάτ έξ χχ.λιοφραγα.
θά σοί κάμω άπόδειξιν παραλαβής, είπεν ό Δοριάτ.
Ό χι, φίλε'μου! Δέν είναι ανάγκη. Έάν άποθάνω θα τα
δώσης είς τόν υιόν μου, εις τήν κόρην σου.
*0 Δοριάτ έπέμενεν· έάν αποθάνω έγού ; ειπεν.
Δέν θέλω άπόδειξιν, σού λέγω. Άρχετά σέ έλύπησα, ώς
λέγεις, χωρίς νά τό θίλω, φίλε μου, πιστευσε με. ^
’ Ας γείνη, όπως θέλης, προσέθηκεν ό Δοριάτ, ευχαριστών
:όν φίλον του καί απομακρυνόμενος.
Ή σύζυγός του τόν άνέμενε είς τό ά/.ρον τής^ γωνίας τής
οδού. Έκ τού εΰθύμου ύφους του εκείνη έννόησεν ότι τή έφερε
τά χρήματα. Έρρίφθη είς τόν λαιμόν του άφήκε νά ρεύσωσι
τά δάκρυα της λέγουσα ; Δέν σοί έλεγα έγώ ! ότι είχα καλήν
προαίσθησιν. Καί λαμβάνουσα τά χρήματα ή καλή γυνή επανελάμ.βανε. Τί ευτυχία! εσωθημεν !
*0 Δοριάτ διηγήθη αυτή τά κατά τόν Βουρέϋ καί όλοι
χαρά άπεσύρθησαν νά άναπαυθώσι. Τήγ έπαύριον τά πρωί ένώ
'ο Δοοιάτ έκαλλιέργει τά άνθη του, ή "Λού'κιανή έτρεξε προς
αυτόν καί μέ οφθαλμούς κατερύθρους καί ό)σεί άλλοφρονοϋσα :
πατέρα μου ! ό πτωχός 1 ό κ. Βουρεϋ ! !
"Ε ! ! τί είναι ; τί τρέχει ;
Εύρέθη σήμερον τό πρωί . . . δολοφονημένος..........

8

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ά π ό τή; I ! ’ Ιουνίου Εγένετο εναρξις των ?ξετάοεων του υπό
τής κ. ’Ασπασίας Β. Χκορδέλη όιευθυνομένου ’ Αστικού Παρθενα
γωγείου. Πλήν της Επιτυχο.ς Ικτελέσεως της γυμναστικής και
ωδική;, των δύο το ύτ η ν μορφωτικών της ψυχής καί του σώματος
μ,αθ ημ ά των, αί καθ' εκαστά Εξετάσεις εσχον άπ,τέλεσμα αντάξιον
τής ενδελεχούς μερίμνης και των υπέρ τής θάλειας Ικπα*δεύσεως
'άγώνων τής Ιλογίμου νεαοας διευθυντρίας, ώς κα\ του άριστα κα
ταρτισμένου προσωπικού τής σ*/σ<ής.
Π α ρ 0 ε ν α γ ω γ ε ΐ ον X ί λ λ
Ά π ό τής 1 2 Ιο υνίου Εγένετο
εναρξις των εξετάσ3ολν του άςιυλόγου παρθεναγωγείου Χ ί λ λ , διευθυνομένου ύπδ τής Ιλογίμου κυρίας Μπέσσης Μάσσωνος. Α ί μαθήτρίαι άπασών των τάξεων έξετασθεισαι παρά των οικείων καθηγατών και διδασκάλων άπήντησαν εύσχοχώτατα και μετά πολλής
Ετοιμότητας έν τε τή *1ύλληνική. γαλλική και ’ Α γγλικ ή γλώσση. Αί
πρόοδοι άλλιος τοΟ αρχαίου τούτου Παρθεναγωγείου γνωσται τ υ γ χάνουοιν Εν τή ήμετέρα πόλει. ί ή 1 7 τρ. μ. έπεσφραγίοθησαν αί
Εξετάσεις τού Παρθεναγωγείου τούτου Εξετασθέντω ι των νηπίων εις
τά μικρά των μ α θ ή υ α τ α καί παίγν^α. εν οίς τόσον απέδειξαν ότι
εύδοκ. μούσι.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Πώς κ α θ α ρ ίζ ο ν τ α ι τ ά φ ο υ λ ά ρ ια , μεταξωτά, μ α ν ^ ΰ λ ια , π ερ ικνη.
μίσες ν. λ. Βράζετε ποσότητα τινα πιτυρων, σχηματίζετε Ικ τούτων
είοος ζύμης, και ταυτην μεταχειρίζ-εσθε άντί σάτ.ωνος προς καθαρισμό#
των ά^ω άντικειμένων.
ΣΤΝΓΤΑΓΗ
ί ΐ λ σ ά λτσ α . Κόπτετε 1 ) 2 ¿κ. ντομάτες, τηγανίζετε καλώς μ|
βαυτυρον. Μετα ταΰτα τρίβετε
δρ. τηρόν πετροσέλινον ( μ α ϊν
τανό) ψιλόν, φρέσκα κρόμμυα ψιλά κομμένα, πιπέρι καί ήμισυ ποτήριον λευκού ο.νου. Βράζε 'ε όλα α ύτά εις ή συ χ ον πυρ, Εως όχου ό
τυρός διαλυθή. Ριπ τ.τε 6 — 7 ώχ καλώς κτυπ7(μένα, αναμιγνύετε
καλώς και αφήνετε νά Εψηθώσι μέ Ελαφράν πυράν. Τηγανίζετε τεμά
χ ια άρτου και σερβίρετε επ’ αυτώ ν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό ά ρ χ α ο ό τ ζ τ ο κ ζ ώ ΐ έκ Έ .ΙΑ άόι ή μ ε ρ η σ ίω ν φ ό ,Μ ω κ
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Δ ι ε υ θ ο ν τ ή <: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ
Κον Μ. θ . Τ. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν . *'<'χι άπαξ, αλλά δίς άπεστείίλαμεν ύμιν άνά τρεις εικόνας. Φαίνεται ότι κατακρατούνται εις τά
ταχυδρομεία, θ ά στείλωμεν και εκ τρ’του. — Καν Κ. Μ. Λ α ύ ρ ι ο ν
Ε ίναι καιρός νομίζομεν νά άποστείλητε τυύλάχιστον τήν του -¡αρελθόντος Ετους συνδρομήν. *fl ύπομονή Εχει κα'ι όρια. — Κον 1. II.
Ά μ ι σ ό ν. Νέαι συνδρομήτρι αί Ινεγράφησαν. Φύλλα κα\ αποδείξεις
-α.'.οστέλλοντα·. Εύχαριστουμεν δ ι’ εύγενή μέριμναν. — Καν Αν. Δ.
Ά θ ή ν α ς. ΆνχγκαΤον κακόν και αύτό. Βεβαίως τ < λευκόν φέρεται
κ ατά τό θέρο; εις Ικδήλωσιν πένθους. Ά λ λ ’ Επειδή ό κόσμος Εδώ δεν
Εσυνείθισεν εις αύτό τό είδος τής πε.θηφορίας, χρησ μοποιήσατε τό
λευκόν μόνον κ α τ ’ οίκον. — Καν Ιΐύ. Κ. Ό Χ τ έ ν ι τ ζ α ν . Λέαι
συνδρομήτριαι Ενεγράφησαν. Ά ν τ ί τ ι μ ο ν διά τοκομεριδίου. I άς Εικό
νας σάς προσφέρ μεν ευχαρίστως ήμεΐς. Γράφομιν.
Κον Ν. Κ. Γ.
Κ)π ο λ ι ν. Δ’υμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — Κον Σ. Τ. Σ. Μ α γκ ο υ ρ έ λ ι ο ν . Ε π ισ τ ο λ ή σας Ε ήφθη. Μυρίας εύχαριστίας δι’ εύγενεΐς φροντίδας* γράφομεν προσεχώς* σ^μμορφούμεθα όδηγίαις σας.

Ό Δοριάτ άφήκε νά πέση ή άζίνη άπό τάς χείρχς του.
Δεν ήθελ.ε νά πιστεύση τήν φριχτήν είδησιν.
Ά λ λ ’ ή Κλαυδίνχ ήτο έκει! αυτή τό είχεν αναγγείλει.
ΉΟέλησχν νά ""όν κλέψουν, βεβαιότατα, εΐτεν. Τι κατα
στροφή ! ! καί εσπευσεν εις τάς Βερναδέτας. οπού όμως αί θύραι εφυλιάττοντο καί εις οΰόένα έπετρέπετο νά είσέλθη.
Το έσπέρας ό'τε ο δικαστικός κλητηρ ήλθε νά τον παρα
λαβή διά τήν άνακρισιν, ήκολούθησεν αυτόν ήσυχώτατα.
Άλλ* ή Λουκιανή δέν ήθέλησε νά τάν αφή τη νά φύγη
μόνος. Τον ήκολούθησε λοιπόν, διϊσχυριζομένη δτι ήθελε νά
ϊδη τόν Γωτιέ, νά τόν παρηγόρηση.
"Οτε ό Δοριάτ εισήλθεν εις τό ¡χα^ειρεϊον ή Λουκιανή εφιεινε πρός στιγμήν επί τοΰ κατωφλιού οναποφάσιστος.
’Αλλά διακρίνασα διά τής ήμιχνοίκτου θύρας τόν Γωτιέ,
ώρμησε περίδαχρυς και έρρίφθη εις τάς άγκάλας του.
Ό Γωτιέ δέν ήδύνατο νά συγκράτηση τά δάκρυα του, άτινα ήδη έρρεον άφθονα και άπό τών οφθαλμών τής Λουκιανή:. Οΰδείς έτόλμησε νά διακόψή τήν συγκινητικήν ταότην
σκηνήν, πλήν του «\ακριτου, δστις μετά σεβασμού ήρώτησε :
τίς είναι ή κόρη αΰτη ;
Είναι ή θετή μου κόρη και ή μνηστή τοΰ Γωτιέ, είπεν
ό Δοριάτ.
*0 Μονμάγεο ΐστατο εν πνι γωνία τοΰ δωματίου, άμυδρώς φωτιζόμενος υπό τοΰ άμυδροΰ φωτός τών κηρίων.
Ίδών τήν Λουκιανήν είσελθοΰσαν ήσθάνθη δλον τό αίμά
του συνωθηθέν εις τήν καρδίαν του. Οί οφθαλμοί του έσκοτίσθησαν, οί όνυχες του ένεπήγνυντο πυρετωδώς εντός τίΰν σαρ

Γραφεία: οδός Σοφο/.λέου« άρ. I
Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. —· ’Αθηνών ί ι ’ εν ϊτο« δρ. 30.
Επ αρ χιώ ν δι’ εν ετος δρ. 33. Εξωτερικού δΓ Ιν έτο« φρ. χρ. 45.
Τή προσθήκη δρ. 5 δια τά« Ε πα ρ χία « καί φρ. χρ. 5 διά τδ
τερικσν συναποστέλλεται δ «Ρωμηό«» τοΰ Σουρή.

έξω-

Ή Έ φ η μ ε ρ ί « περιέχει: ιδιαιτέρα« τηλεγραφικά« καί τα χυδ ρο
μικά« ίνταπο/.ρίσει« Ιξ Ευρώπη« καί Ικ των Ε π α ρ χιώ ν. — "Αοίρ*
Ιπί των ζητημάτων τή< ήαέρα« — Είδήσει« άσφαλεστάτα«. — Ε π ι 
στημονικά καί καλλιτεχνικά. — Β.βλιογραφία«. — Χ ρηιιατιστικά.
Παντοειδε!« πληροφορία«. Καί ώ« Ιπιφυλλίδα« δύο έ κ λ ε κ τ ά Μ υ θιστορήματα.

Διδάσκαλο« Έλληνί« διδάσκουσα καί τήν Γαλλικήν καί κλειδοκύμ
βαλου καί συνισταμένη θερμώ« παρ’ ημών ζητεί παραδόσεις. Ή διεύθυνσι« ε!« το γραφεϊονμα«.

κών του. Τό βλέμμα του διάπυρον ήν προσηλωμένου επί τής
νεάνζδος. Δέν τήν συναντά βεβαίως διά ποώτην φοράν. Τήν
γνωρίζει άπο πολλοΰ, τήν αγαπά περιπαθώς. Καί εκείνη τό
γνωρίζει. Διότι τής τό έγρχέε εις πυρίνου; έπιστολάς, άς ή
κόρη έξέσχισε πριν ή άναγνωση. Ναί ! αυτός ό ισχυρός, ό σκλη
ρός άνθρωπος αγαπά ί Καί άγαπά πχραφόρως, μανιωδώς. Μάτην προσεπάθησε νά άποσπάση τό πάθος τοΰτο άπό τής ψυ
χής του ! μάτην ειρωνεϋετο εαυτόν καί τάν έρωτα συγχρόνοις !
Οΰτος τόν είχε κατακτήσει εντελώς, καί δέν ήδύνκτονά άντιταχθή εις τήν απεριόριστον ίσχόν του.
Αίφνης σκέψις φρικώδης διέρχεται τόν νοΰν του ώς αστρα
πή. Ό ανακριτής εΐχεν είπει πρό ολίγου. «"Οσον ισχυροί καν
ώσιν οί δολοφόνοι, εχουσι πάντοτε καί αυτοί τό άδόνατονϊ τό
τρωτόν των μέρος, όπόθεν καί συλλαμ.βάιονται.})
Ναί ! φρίττει- διότι βλέπει τήν σμικρότητά του, τήν αδυ
ναμίαν του απέναντι τοΰ έρωτος τούτου. Ή διάνοιά του, ή
ευφυΐα του, ή λογική τφ λέγουσι : Κμή αγάπα καί θά σωθής».
Ή καρδία του τώ λέγει : ((’Αγάπα καί θά άπολεσθής». Καί
άγαπά.
Βραδέως καί άπό τών χειρών κρατούμενοι ό Γωτιέ μετα
βαίνει μετα τής νεάνιδο; εις τόν νεκρικόν θάλαμον. Ή άνάκρεσις δέν τοίς ενδιαφέρει κατά τήν ΰπερτάτη ταύτην στιγμήν.
Άφιεροΰνται πρός τόν νεκρόν, δστις τόσον ολίγον, φεΰ ! θά τάς
άπασχολήση εις το μέλλον.
Τοΐς φαίνεται ίεοοσυλία ή εις τό πυ ινόν εκείνο τοΰ μαύ
ρου διοματίου σκότος έγκατάλειψις τοΰ νεκροΰ !
(ά κ ο λ ο υθ ε ί)

