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ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟΤ
Όούρανός έκαλύπτει ουπόπυκνώννεφών.Τάπτηνάεΐχ_ονπαύσει
πρόπολλοΰ τονίζοντα τά θελκτικά άσματάτυιν.Ήφύσις εφαινετο
περίλυπος καί κατηφής.Έπί πτωχής κλίνης εντός δωματίου πενι
χρώνδιασκευασμένου γυνή ωχρά,έξηντλημένη,υπό φρικωδιον βα
σανιζομένη οδυνών έπάλαιε πρός τον θάνατον. Δικαίως ή φυσις
συμμεοίζεται τάς όδύνας της καί οί μ,ιχροί άοιδοί της σιγώσι.
’Υπήρξεν αδελφή τούτων καί ψάλτρια εκείνης. "Εψαλλε καί
αυτή άκάμ,ατος, ενθουσιώδης. Έτόνισε θερχ,ά καί περιπαθή εις
τον γλυκύφθογγον λύραν της άσματα πρός εξύμνησιν τών θελγήτρων, τών χαρίτων, καί τής μαγικής τής.φύσεως καλλονής.
Έψαλ.λε μέ άσμα γοητεύον τά βουνά του Ολύμπου καί με
τό φλέγον τής καρδίας της πυρ του πατριωτικού ενθουσιασμού
τάς γυναίκας τού Σουλίου καί τά παλληκάρ.α τής Ρού
μελης. Έψαλλε τόν έρωτα, τήν θλίψιν, τήν χαράν καί
τήν ελπίδα. Άλλ’ ώς οί αληθείς τής καρδιάς ψάλται, ή άτυχης άοιδός ολίγον έμερίμνα περί εαυτής, περί
τής ιδίας της ευτυχίας. Αγαθή, εύπιστος, μέ καρδιαν
αληθώς ποιητικήν ένόμιζε παν τό λάμπον χρυσόν, παν το θαλλον άνθος. Καί ώς τά άκακα πτηνά,, τά ιπτάμενα αμέριμνα
πέριξ δένδρων δηλητηριωδών καί τόν φαρμακερόν εκείνων εισπνέοντα αέρα, τά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον δηλητηριαζόμενα,

άσθενή δέ μετέπειτα, αναιμικά μέ άποπτιλομένας πτέρυγας,
εύρίσκονται αίφνης εις τήν διάθεσή τών ανέμων καί καται
γίδων, ούτω καί αδτη κατέληξε τόν βίον έν πολυκυμάντοις
άγωνίαις καί θλίψεσι, πικρίαις και βασάνοις.
Άνετράφη ή Μαριέττα Μπέτσου κατά τάς άρχάς καί τάς
ιδέας τάς παρ’ ήμίν έπικρατούσας,· καθ’ ας ή γυνή προώρισται
μόνον ιός ώραϊον καί ποιητικόν τού οίκου κόσμημα, ή οικοδέ
σποινα καί σύζυγ'ος κηδεμονευομένη. ’Αδαής τών τού κοινωνι
κού βίου, άπειοος τών τού κόσμου επιβουλών άνέλ,αβε μετά
τήν χηρείαν της τήν διαχείρησιν περιουσίας μεγάλης. ’Αλλ’
αί χείρες της ήσαν πολύ ασθενείς, ϊνα τοιούτο βαρύ φερωσι
φορτίον καί ό νούς της περΓτάς-κορυφάς τού Παρνασσού ιπτά
μενος πάντοτε, δέν ήδύνατο νά κλεισθή εντός τών στενών καί
ασφυκτικών ορίων τής λογιστικής. Οί επιτήδειοι δέν έλείπουσιν εις τοιαύτας περιστάσεις, καί οί από μηχανής θεοί αφιλο
κερδείς, αίσθηματικώτατοι άναλαμβάνουσι τά δυσβάστακτα
ταύτα εις γυναικείας χείρας βάρη.
Καί ή άτυχης γυνή έπεσεν εν επί πλέον θύμα τής περί πά
σαν οικονομικήν διαχείρησιν ανικανότητάς της, θύμα τής πε
ποιθήσεως ότι ώφειλε νά διατελή πάντοτε υπό κηδεμονίαν,
θύμα τής εύπιστίας της·, τών παραλόγων προλήψεων περί
γυναικείας ανατροφής καί άνικανότητος. Καί ίίφυπνίσθ^αίφνης
πρωίαν τινά άνευ άρτου, άνευ οβολού δι’ έαυτήν καί Aj*τέκνα
της. Καί ώς γυνή,κατά τόν αιώνιον τών ΐσχυροτέρων νόμον, είχε
1 άδικον. ’Από τής ήμέρας εκείνης ο βίος τής Μαριέττας Μπέ
τσου υπήρξε σειρά όλη μαρτυρίου καί οδύνής. Αέν έπέτα πλέον
άνά τάς υψηλάς καί ιδεώδεις τής φαντασίας σφαίρας, άλλ’ έρριφθη εις τήν βοοβορώδη καί πεζήν πραγματικότητα, παλαίουσα τόν τρομερόν τής αΰτοσυντηρήσεως αγώνα. Οί στί.
χοι της άπό τής εποχής εκείνης άποπνέουσιν δλην τήν θλί
ψιν, τήν πικρίαν καί τήν άπογοήτευσιν τής ψυχής της. Οί
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-•φθόγγοι τής λύρας της έξεπέμποντο ήδη άλ^γέινοί καί μεστοί
Γπό τόν τίτλον τούτον άπειρα έχει δικαιώματα'έπΐ τ ή ς
εναγώνιου πόνου. ΤΗσαν αιώνιον παράπονον και διαρκής ευγνωμοσύνης μας.
θρηνωδία.
Ενταύθα οφειλομεν νά στρέψωμεν έν βλέμμα καί πρός
Ποό δύο ετών έξέδωκεν εις ένα τόμον συλλογήν ποιηιαάτων εαυτούς. Διότι έάν κατά τόν διανυθέντα αιώνα ή υπέρμετρος
της υπό τόν τίτλον «Δάφνη καί Μύρται». Έν τώ τομιδίω αισθηματικότης είχεν έξαφθή είς σημείον άπροχώρητον, νμεΐς
τούτω εύρίσκεται εγκατεσπαρμένη ούς εν μυροβόλω άνθοδέσμη φαινόμεθα διαμαρτυρόμενοι διά τό έναντίον τούτου κατά τόν
όλη ή χάρις του άβρού γυναικείου πνεύματός της, όλη ή τής ίδικόν μας αίώνα.
καρδίας τής ποιητρίας εύαισθήσία.
Δι ειδικής τίνος ερμηνείας τής έπιστήμης, ερμηνείας
Καί πρό τής έκδόσεως όμως του έργου της οί στίχοι τής σφαλλεράς και φαντασιώδους,— δΓ ήν ή επιστήμη δέν ευθύάτυχους Μαριέττας Μπέτσου άνεγινώσκοντο μετά πολλής νεται—, έπεκράτησεν ή συνήθεια νά θεωρώσιν ώς ένδειξιν ψυ.
αγάπης είς τά κατά καιρούς ύπό διαφόρων δημοσιευόμενα χικού σθένους τήν έντελή έλλειψιν αισθήματος καί ευαισθη
ημερολόγια,ει’ς διαφόρους εφημερίδας, τακτικώς δέ έν τή «Έφ- σίας. Κατά τό νέον τούτο σύστημα ή ευαισθησία είναι ένδειημεοίδι των Κυριών», άπό τήςσυστάσεως τής οποίας άπ’ άρχής ξις εγκεφαλικής έξασθενήσεως, οργανικής αδυναμίας, έλλειψις
έγένετοτακτική συνεογάτις.’Έγραφεν εις γλώσσαν δημώδη, είς φυσικής καί ψυχικής ισορροπίας. Έπί τού αντικειμένου τούγλώσσαν αγνήν τού λαού. Διά τούτο οί στίχοι της συνετά- του προβάλλουσιν ήμΐν τήν ακόλουθον αναλυτικήν θεωρίαν.
ραττον άπό βάθους τάς καρδίας, ιός διερμηνεύοντες μέ ύφος
(( Ηεπιστημη είναι αδιάφορος καθ’ έαυτήν, απαιτεί όθεν
ρέον καί ^ά'δολον τά φυσί'.ώτερα καί άδολώτερα των αίσθη- παρα τού καλλιεργούντο; αυτήν έντελή απάθειαν. Ούτο;
μ.άτων.
οφείλει νά απαλλαγή τών συγκινήσεων καί ευαισθησιών έκείΉ πάλη της πρός τόν θάνατον ύπήρξεν ευτυχώς μικρά. νων, αΐτινες συγχίζουσι τήν διαύγειαν καί άμεροληψίαν τών
Άπεσπάσθη τής ζωής μέ γλυκύ με'δίαμα επί των χειλέων, σκέψεών του».
θεωρήσασα ίσως τόν θάνατον ώς την γλυκυτέραν άπό τών
-.υνωδά πρός τά; άρχάς ταύτας ποοετοιμάζουσιν ήμΐν
δεινών της άπαλλαγήν. 'Η κηδεία της σεμνή καί έπιβάλ- νεαν γενεάν τήν Λεγομένην επιστημονικήν, ής προϊόν είναι ή
λουσα συνωδεύθη μό'ον ύπ’ εκείνων, οΐτινες μένουσι φίλοι καί σκεπτική, ξηρά, καί προσωπική νεολαία τής σήμερον. Συν.
έν τή δυστυχία καί έν τνίς συμφοραϊς. Όλίγοι έκ τού κόσμου εχής μέριμνα αυτής είναι πώς νά άφιχθή διά τή; συντομωτών γραμ,μάτων, ύλίγισται δέ κυρίαι ένεθυμήθησαν τήν πρώ- τέοας όδού εις τάς τιμάς, τήν δόξαν, τά αξιώματα, ιδιαί
την καί μόνην γνωστήν καταστάσαν Έλληνίδα ποιήτριαν τατα δε καί κατ’ εξοχήν είς τόν πλούτον.
Α: βλέψεις αύται αί άπό ήμέρας είς ήμέραν έπιτεΐνόμεναι
Μαριέτταν Μπέτσου.
Έν τώναώ τού Αγίου Γεωργίου, ένθα έτελέσθη ή κηδεία έκθέτουσιν άναντιρρήτως είς βέβαιον κίνδυνον τά μέλλον τής
της ό κ. Ά. Άποστολόπουλος ιατρός καί φίλος τής οικογέ δημοκρατίας. "Ινα μή φανώμεν ύπερβολικαί άναγνωρίζομεν ότι
νειας της άπεχαιρέτισε τήν θανούσαν δΓ ουραίων καί συμ ύπαρχει περισσότερα θετικότης παρά ειλικρίνεια είς τάς κλί
παθών λόγων. Είς δέ τό νεκροταφεΐον πριν ή τό άψυχον πτώ- σεις τής συγχρόνου νεολαίας. Διερχόμεθα φάσιν απελπιστικήν,
μά τη; παρχδοθή είς τάς ψύχρας τής γής άγκάλας, θερμό άλλ ολως έφήμόρον. ‘Ηφύσις ανακτά πάντοτε τά δικαιώματά της.
τατα εξύμνησε τήν θανούσαν ό κ. Α. Λασπόπουλος.
1 περ ποτε άλλοτε σήμερον ύπάρχουσι στοιχεία ενθουσια
Ή «Έφημερίς των Κυριών», φόρον συμπαθείας πρός τήν
πολύτιμον συνεογάτιδά της άποτίουσα σπένδει θερμότατον σμού, στοιχεία τού S u r s u m C o r d a . Δέν πρόκειται
νά έργασθοσμεν εις έξύψωσιν τής πατρίδο; διά τής παγιώσεως
δάκρυ έπί τού ψυχρού τάφου της.
καί τής διοργανώσεως τη; Δημοκρατίας, ήτις οφείλει νά χρησιμεύση παράδειγμα παρ’ ά'πασι τοίς λαοί; καί νά καταστή έν σχετικώς προσεχεί μέλλοντι καί ύπ’ αυτών τούτων μετά
χαράς άποδεκτή !
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ TÜ S EPPQ S TOT lQ lN VO T ΡΟΤΣΣί!
Έν τέλει, ήμεΐς άναλαμβάνομεν τό διακοπέν τών πατέ
33'·
ρων μας εργον, ΐνα συνεχίσωμεν καί συμπληρώσωμεν αυτό.
Ή μόνη δικαιολογησις τού Ίωάννου Ρουσσώ είναι, ότι
Ανάγκη λοιπόν είναι νά έμπνεώμεθα ύπό τού πνεύματος εκεί
ουδέποτε υπεξέφυγε τάς ίερωτέρας υποχρεώσεις, ούτε φιλοδο
νων· και να προσπαθώμεν, όπως έν ταϊ; καρδίαις ημών άναζή
ξίας ένεκεν, ουτε πλεονεξίας, ουτε έγωϊσμού, άλλά μάλλον ύπό η ορμή, ό ζήλος των, τό πάθος των ύπέρ τού καλού. Τά μέγα
αδιαφορίας πρός τήν ζωήν, αηδίας, έξαντλήσεως, μισανθρω- τούτο εργον, τό όποιον περιλαμβάνει τά δικαιώματα, τήν
πίας, Ούδέν έκαρπώθη έκ τής άξιομέμ.πτου ταύτης διαγωγής ελευθερίαν, τήν ασφάλειαν καί τήν απεριόριστον πρόοδον τών
του. Τπέστη μάλιστα αυτό; πρώτος ,τάς τρομερά; συνέπειας. ατόμων ως και τών έθνών απαιτεί τήν συνένωσιν πασών τών*
’Ολίγοι δ’ είναι εκείνοι, οιτινες ύπεκφεύγουσι τήν έκτέλεσιν δυνάμεων ημών. Άγαπήσωμεν λοιπόν αύτήν έν δικαιοσύνη,
τών καθηκόντων των, άνευ προσπορήσεως κέρδους τινός ύπέο
και αλληλεγγύη. Οεικοστός αιών θέλει τότε δυνηθή νά είπη
εαυτών.
περί τού ίδικού μας : Είχεν άληθώ; ó XIX αιών αδυναμίας'.
Οίαι δήποτε όθεν καν ώσιν αί κατ’ αυτού έπιθέσεις, Εν τή πορεία αυτού συνεχώς έκλονίσθη, παρεξετράπη. Επα
ούδείς δύναται νά άποποιηθή ότι ούτο; έγένετο είς τών πο νήλθε πολλάκις είς τό παρελθόν καί συνεχώς άπώλεσε δι
λυτιμότερων παραγόντων καί τών ίσχυροτέρων κατασκευαστών καιώματα αίματι άποκτηθέντα, ατινα μετά πολλών αγώνων
τής μεγαλοπρεπούς εκείνης ιστορικής, σελίδος, ήτις ονομάζεται καί θυσιών απέκτησε καί πάλιν. ’Αλλά φθάς είς τό τελευΓaJJ ixif Έ π α νά στ α σις .
ταΐον στάδιον αυτού άνέκτησεζκαί πάλιν πάσαν του τήν δύ-
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ναμιν καί έληξεν ένδόξως. Κατέλειπεν ήμΐν ακατάβλητα
ιδρύματα, καί σύμ.φωνα πρός τούς πόθου; καί πρός τάς α
παιτήσεις τού αληθούς πνεύματος τής δημοκρατίας.
Μαρία Λεραίμ.

αρχαίας Ελλάδος, .καί ή πρός τούς συζύγους πίστις αυτών
ήτο είς πάντας γνωστή. Άρκεΐ νά ένθυμηθή τις τήν έν μέσω
τών-μνηστήρων νήθουσαν Πηνελόπην, όπως παραβάλλη τήν
τότε έποχήν μέ τήν ,νΰν καί δ-.καιώση τούς λόγους ήμών.
Έν Κωνσταντινουπόλει
„
*
Α ΐκ α τ ε ρ ίν α Σ αμ αρ τζίδ ου

ΑΙ ΕΑ Λ Η Μ ΔΕΣ ΚΟΡΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ ΑΡΧΑ10ΙΣ
Περίεργον φαίνεται πρός τόν γνωρίζοντα τήν ιστορίαν τών
προγόνων μ,ας καί ήδη τήν Ελλάδα, καί περιηγούμενον νά
βλέπή, πόσον οί καιροί καί τά πράγματα ήλλαξαν.
Αί κόραι τών αρχαίων Ελλήνων ώς φυσικαί τής χώ
ρας νύμφαι, έλευθέρως ήσκούντο ού μόνον περί τά γράμματα
καί τήν μουσικήν, άλλ’ έλάμβανον μ.έοος είς πάσας τάς ασκή
σεις άς έποίουν οί νέοι ; χορόν, άλμα, δρόμον καί λοιπά.
Πλήν τούτων τά είδη τών καθημερινών ασκήσεων είς άς
αί Έλληνίδες κόραι μετά χάριτος καί άφελείας νεανικής
ήσχολοΰντο, ήταν ή σφαίρα, ήτις όσον ύψηλοτέρα άνίπτατο τόσον ή άξία τής ήρωΐδος υπερείχε τής τών άλλων.
Καταλληλότατον πρός τούτοι; γύμνασμα διά νεάνιδας έθεωρεΐτο καί ή αιώρα, τής οποίας οί δύο λίθινοι κίονες
ήσαν άπαραίτητοι είς πάντα οικογενειακόν κήπον, έξ ών θά
άνηρτώντο τά έπί τούτω προωρισμένα σχοινία. Άλλά καί ή
λύρα καί όάμφορεύς, δέν έξέλιπον τών προσφιλών αύταίς όμηγύρεων, ό>; ώραϊα σύμβολα τού διπλού καθήκοντος τών νεανίδων, ήτοι τής έκπαιδεύσεως, τής μετά τής οικιακής φροντίδος
καί οίκονομ.ίας συνηνωμένης.
Ροδόχροοι καί εύρωστοι αί μέ/Ατθίδες σωματικώς ασκού·
μεναι έλούοντο είς τά διαυγή υδατα τού Ίλισσού, αί δέ
Σπαρτιάτιδες κόραι είς τά τού Ευρώτα. Οΰτω δέ νούς υγιής έν
σώματι διά τής άσκήσεως καθισταμένω ύγιεΐ άνεδείκνυε τήν
άρχαίαν μητέρα, τήν μητέρα τήν Έλληνίδα, τάς μητέρας ού
μόνον τών Μαραθωνομάχων, άλλά καί έκείνας, αιτινες άνέτρεφον τούς Περικλεΐς, τού; Σωκράτας, τούς Πλάτωνας, τούς Θεμιστοκλεΐς καί τήν μεγάλην εκείνην χορείαν τών ένδοξων καί
αθανάτων τής Ελλάδος άνδρών. νΙσως δέν θά εϊχομεν Σωκράτην εί μή είχομεν Φαιναρέτην, ουδέ Πλάτωνα, εί μή είχομεν Περικτυώνην1 αύτός δέ ό μέγας τής άρχαιότητος ηθι
κολόγος Σωκράτης έλεγε ότι πολύ τής σοφίας αυτού ώφειλε τή
Ασπασία.
Μόνον ή αυστηρά καί είς άκρον έπιμεμελημένη ανατροφή
τών αρχαίων άνεδείκνυε τήν μητέρα εκείνην, ήτις πρό τής θύρας τού ναού εθετε τόν λίθον πρώτη, όπως άποθάνη ό ποοδό
της υιός Παυσανίας, ό)ς καί εκείνην ήτις πρό τής πατοίδος
έγνώριζε νά προτιμά νά ίδη τόν υιόν έπί τής άσπίδος καί
ούχί τούτον, άνευ έκείνης έπιστρέφοντα. «*Ητάν ή έπί τάν !»
λόγιον ένδοξον, λόγιον αθάνατον όπερ ούδαμού τού κόσμου μέχρι τής σήμερον μετά τοιαύτης παρρησίας μήτηρ ήδυνήθη ν’
αναφώνηση καί μετά τοιούτου στόμφου πρός τό τέκνον της.
Ούδείς δέ θέλει είπει ότι έλειπεν άπ’ αύτής τό πρός τόν
υιόν της φίλτρον, άλλ’ εγνώριζεν έν Σπάρτη άσκηθεϊσα ότι
υπερανω τή; αγάπης τού υιού καί τής οικογένειας υπάρχει τι
ετερον άγιούτερον καί πολυτιμότερον — ή Πατρίς.
Αι Δωρικαί πρό πάντων πόλεις ήσαν αί τήν σωματικήν
ασκησιν ώς άναπόφευκτον συστατικόν τής καλής αγωγής θεωρούσαι. Καί όμως ή σεμνότης καί ή ηθική τών γυναικών τής

ΈΞ
‘Ηφιλία είναι αίσθημα λίαν ζωηρόν /αί λίαν γλυκύ. Συν
τείνει δέ μεγάλως είς τά νά κατάσταση τόν βίον ευτυχή καί
ένάρετον. Γεννάται σχεδόν πάντοτε έκ τής πραγματικής ή
υπο.ιθεμενης συμφωνίας των κλίσεων και τών αισθημάτων,
καί δέν είναι προσιτή είμή είς εύγενεΐς καρδίας. *0 δεσμός
τών κακών ούδέν άλλο είναι ή ή ένωσις τών συμφεοόντων των
ή τό αποτέλεσμα διαβατικής ύρέξεως. Εκλείπει τό συμφέρον,
παρέρχεται ή ιδιοτροπία καί ή νομιζομένη φιλία αντικαθί
σταται υπό τή; αδιαφορίας, καί συνεχώς υπό τού μίσους.
Δύναταί τις νά αγαπά ο,τι περιφρονεΐ ; *Η αληθής φι
λία δέν απαιτεί μόνον τήν έκτίμησιν, άλλά καί τά σέβας
Πρέπει νά αίσθάνηταί τι; άκόμη καί εν μέσω αύτών τών οίκειοτάτων διαχύσεων τήν παρουσίαν τής αξιοπρέπειας καί
τής αρετής.
Οί δεσμοί τής φιλίας συσφίγγονται ύπό τής έξεως, διότι
συνειθίζομεν νά θεωρώμεν απαραίτητον είς ημάς τήν υπαρξιν
εκείνην, μεθ’ ής συνεδέσαμεν τήν ίδικήν μας καί τής οποίας
συμμεριζόμεθα πάσαν χαράν καί πάσαν λύπην καί θλιψιν εί
ναι δέ δύσκολον νά είπη τις αν ο φίλος είναι πλέον αναγ
καίο; είς τήν εύτυχίαν ή είς τήν δυστυχίαν αύτός μάς παρη
γορεΐ είς τάς θλίψεις μας καί χαίρει είς τήν χαράν μα;· είναι
κριτής ήμών^ επιεικής πλήν καί αύστηρός συγχρόνως. Είναι
αύτή ή συνείδησις ημών προσωποποιουμένη καί άποκαθισταμένη ορατή. Αί συμβουλαί αύτής πρέπει νά δίδωνται μετά
σταθερότητο; καί νά γίνωνται δεκταί μετά γλυκύτητος. Ύ βρίζομεν τήν φιλίαν συγχέοντες τό ιερόν αύτής όνομα μετά
τών ματαίων προσποιήσεων καί τών εφημέριον σχέσεων' τού
κόσμου. Αί έπιπόλαιαι αύται σχέσεις μάς κερδίζουσι κόλα
κας καί ούχί φίλους.
Σπανίως φιλία διαρκεΐ μέχρι τέλους. Τά συμφέροντα καί
τά πάθη έρχονται κατ’ αύτής καί συντρίβουσι τούς' δεσμούς
ούς ύποθέτομεν αιωνίους. Συχνάκις αί ψυχαί σπισθοχωρούσι
μετά τής αύτής σπουδής, μεθ’ ής άλλοτε είχον ενωθή,'ή δε
φιλία μεταβάλλεται τότε είς μίσος- άλλά πρέπει νά φερώμεθα πρός φίλον ώς πρός μέλλοντα έχθρόν ; ’Όχι· πρέπει μό
νον νά μή έχωμεν κοινήν τήν καρδίαν μας, είς ολίγους νά δίδωμεν αύτήν καί πολύΓνά^διστάζωμεν πριν ·?. τήν δώσωμεν.
( Ε κ τον» Γ α λ λ ι κ ο ί . )

Κ ρ υ σ τ ά λ λ ιν α ϊρ υ σ ο β έ ρ γ η ·

Η Α Λ Η Θ Η Σ ΤΨ Η ΑΟΦΡΟΣΑ^ΝΗ
Β

01^ περιφρονητικοί λόγοι τής Ίουλβίας ένεπήχθησαν
τόσαι οςειαι λεπίόες ε·ς τήν καρδιαν τού έρώντος δούλου, κ
έκτοτε ήδύνατό τις νά παρατηρήση ότι τό βλέμμα του ού
απα; πλέον ύψώθη έπί τής άλαζόνο; πατρικίας, ούχ’ ήττ
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υπηρετεί αυτήν επίσης ώ; καί πρότερον προθύμω? καί πιστώς.
"Ηδη ο Άλάριχο; τό τρίτον έπολιόρκει την Ρώμην καί οί
αγέρωχοι πολϊται της περιδεείς συνεσκέπτοντο όποια ώφειλον
νά λάβωσι μέτρα κατά των έ;.ικειμένων δεινών. Ό γέρων
■πατρίκιος έκάθή)το εσπέραν τΓνά μετά των θυγατέρων του καί
τινων 'φίλων επί του εξώστου του μεγάρου του καί ή Ίουλβία
ώμίλει’περί πιθανής έπαναστάσεως των καταπιεζομένων δού
λων, ότε μέγας θόρυβος συνετάραξε τήν υπνώττουσαν πόλιν.
Μία φωνή άπό μυριάδων στομ.άτων μ.έχρις ουρανού ΰψουμένη
όντήχησεν. Ή Σαλαριανα Πύλη άνεώχθη υπό των δούλων !...
κύμα ό" έντρόμου λαού έπλήρωσε τάς όδούς, φ,εΰγον τού; πορθητάς.
Ά ! οι δούλοι ! οί δούλοι!., έκραύγασε λυτσωσα ή Ρηγίλλα. ’Ιδού, Ίουλβία, εκείνοι ου; μή καταδεχομένη νά λάβης
ΰπ’ öJ/tv, ήμέλεις νά φερθής πρός αυτού; μετά τής προσηκούσης αύστηρότητος... Ά ! εάν μέ ώμοίαζες!...
Ή Ίουλβία δέν απήντησεν. "Εκλεισε τούςοφθαλμούς,όπως
μ.ή Ιδη τό ονει5ος τής βασιλικός των πόλεων, ή; κατά τήν
στιγμήν εκείνην ό'λαι αί πύλαι διά μιας ήνοίγοντο πρός τ’
αναρίθμητα στίφη των πορθητών, άπερ εΐσέβαλόν μετά κα
ταχθονίων ώρ.υγμών καί διέτρεχον πάνοπλα τάς οδούς της.
Σώμα τι των αγρίων τούτων ωρμησε κατ' ευθείαν επί τού
πλουσίου μεγάρου καί εθραυσεν έν άκαρεΐ τάς θύρας· άλλ’ οί
αγέρωχοι δεσπόται ουδέ κατεδέχθησαν νά κινηθώσιν έκ των
θέσειόν των τουναντίον μιμούμενοι τό παράδειγμα των προ
γόνων των, έξηπλώθησαν ό'σον οίόν τε αξιοπρεπέστερου επί
των πολυτελών θρόνων των.
Άγρίά θριάμβου κραυγή αντήχησε τότε καί πάραυτα έπεφάνη εις τήν θύραν τής αιθούσης, φρικώοης [έν τή παραμορ
φώσει της ή ακρωτηριασμένη μορφή τού πρό διετίας δραπετεύσαντος ’Αφρικανού δούλου Άδέλβα, καί κατόπιν αυτού
πλήθος ακράτητου αποστατών δούλων, ών έκαστος έτρεχε νά
λνάβχ ιδιαιτέραν έκδίκησιν τών παθημάτων του.
.— Ήλθα χωρίς νά περιμ/ένητε ! άνέκραξεν ούτος πρώτος,
ριπτόμενος επί των αιχμαλώτων. Καί πρώτον άπό σού, -γέρον
άθλιε, μέλλω ν’ αρχίσω τήν έκδίκησιν. Θά σέ κατακόψω εις
χίλια τεμάχια άπό τών ποδών άρχόμενος· αλλά τάχυνον,διότι
έπείγομαι νά έκδικηθώ καί άλλους.
Καί καταρρίψα; στιβαρω βραχίονι τόν γηραιόν εύγενή,
έπελάβετο τού τρομερού αυτού έργ'ου.
— ’Άφετε εις έμέ τόν γέροντα· ανέκραξε τότε φωνή ι
σχυρά πρός τά βουχώμενα πλήθη τών επαναστατών δούλων
και ό Άλκίδας πρόβας οπλοφόρο; έκ μέσου αύτών άνέστειλε
τήν θανατηφόρον χεΐρα τού μαύρου. ’Έχω καί έγώ νά έκδικηθώ κατ’ αυτού καί τώ έπιφυλάσσω δαψιλεστέρας βασάνου;,
καλέσας δέ έτερον πορέδωκεν αύτώ τόν άκρωτηριασθέντα γέ
ροντα. Καί ό Άδέλβας ώρμ.ησεν άκατμσχέτος κατά τής Ρηγίλλης.
— Ά ! σύ, ήτις μοί έξιόρυξα; τό οφθαλμόν, ήτις μέ ακρω
τηρίασες χάριν διασκεδάσεως καί μ.έ κατέστησα; τέρας δυσ
μορφίας, αξία κόρη τού πατρόςσου, τίς νά σοί ελεγέ ποτε ότι
τόσον ταχέως θά υποπέσης εις τάς χείράς μου;
— Στήθι ! είναι αιχμάλωτός μου, έφώνησε πάλιν προλαβών ό Άλκίδας, δραξάμε^ο; τού βραχίονός της ό'πως τήν παραμερίση.

Άλλ’ έκείνη άποσπασθείσα μετά βδελυγμίας καί'α/.οντίσασα προς αυτόν βλέμρ,α εσχάτης καταφρονήσεω;,
Αιχμάλωτό; σου ! αυθάδη καί έλεεινε δούλε !... τολ
μάς νά έγγίσης τήν δέσποινάν σου ; Καί υψώσασα την λε
πτήν χεΐρα της, εφήρμωσεν ηχηρόν ράπισμα έπί τής χνοώόους παρειάς τού νεαν.ου, αναφλεχθείση; υπό τόν τύπον τών
έλεφαντίνων δακτύλων της.
Ό Άλκίδας άνώρθωσεν ΰπερηφάνως τό έλεύθερον αυτού
μέτωπον, μή καταδεχθείς ν' άπαντήση καί καταλιπών αυτήν
προύχιόρησε πρός τήν Φουλβίαν.
— Μή τολμήση ούδείς νά έγγίση ταύτην, έπέταξεν, είναι
αι^χ[ο·οςλ.οοτος μου. Παπόγονος τών Άντωνίνων διέμεινεν ατά
ραχος, ούδ' έκινήθη τό παράπαν; Οίμοι ! τί τήν έμελλε πλέον,
αφού η συχη ηθελησεν επι τών ήμερων αυτής νά υποταχθή ή
πατρίς της! πάντα τά λοιπά δεν ·ήσαν αναπόφευκτοι συνέπειαι;
Τήν αύτήν νύκτα τής 24ης Αύγούρτου τού 410 μ. X.
νύκτα τής πτώσεως τής Ρώμη; έξήρχετο ταύτης σώμα απε
λεύθερων σουλών συναποφέοον τήν πλουσιωτέραν λείαν, καί
απερχόμενόν φοβω μή έρεθίσγ τήν πλεονεξίαν τών λοιπώυ ό
πλούτος των λ.αφύρων καί τό κάλλος τών εύγενών αιχμαλώ
των του. Κατασκήνωσαν δ’ έν τη πεδιάδι ήκουεν έπί πολλά
έτι ημερονύκτια τούς εναγώνιους γογγυσμούς τής λεηλατουμένης πόλεως.
Εντός τής σκηνής ενός τών αρχηγών,Άλκίδου τού Έφεσιου επανευρίσκομεν τήν Ίουλβίαν εις βαρύ πένθος, ουτε τό
βλέμμα εγειρουσαν εκ τής αθυμίας, ουδέ λά^ιν προφερουσαν,
απωθούσαν καί αύτάς τάς περιποιήσεις καί θωπείας τής έλευθέρα; ήδη τροφού της, αϊτινες τή έφαίνοντο πλέον ώς χάρις
εξ οίκτου προσφερομένη πρός τήν αιχμάλωτον.
Έν τούτοις ή Ίουλβία εις ούδεμίαν ΰπεβάλλετο έργασίαν,
ελεύθερα ν’ άφεθή έξ ολοκλήρου εις τήν θλΐψιν της. *0 Άλκί
δας σεβόμενος τήν βαθεΐαν εκείνην θλίψι« τής προύην δεσποίνης του, ουδόλως ήλλαξε τήν πρός αυτήν συμπεριφοράν του,
ϊνα μή ίσως καταφανή έν ολη αυτής τί άθλιότητι ή μεταβολή
τής τύχης έκείνης, ήτις υπήρξε ποτέ αληθής καί αξία δέ
σποινα.
Ή Ρηγίλλη άφ’ ετέρου, ΰβρίζουσα καί άνθυβριζομένη, κατα τού δεσποτου της και ηιούοντο άπό τής παρακε-μένης σκηνής αί κραυγαί της, δι’ ών προσεπάθει νά έπα.ναγάγη εις τήν θέσιν του τόν αποστάτην δούλον.
— Είμαι δέσποινά σου καί θέλει; νά σέ υπηρετήσω ;
άθλιε ! φονευσόν με, αλλά δεν θά δουλεύσώ ποτέ εις τόν δούλόν μου !
Αλλ είσαι συ, δούλη μου τώρα άπήντα όΆδέλβας*
υπηρχομΕ
ν και ημεΐ; άλλοτε ελεύθεροι όεσπόται εις τάς πατριόας μας, αλλα συ ουδαμ.ως ελαμβανες τούτο ύπ’ όψιν, ότε
ήσο δέσποινα καί ούδέν τών μιαρών δικαιωμάτων σου καθυ
στέρησα' ποτε- οφείλεις λ,οιπόν νά γίνης τελεία δούλη, δπο;ς
ΰπήρξας τελεία τύραννος.
Ή Ίουλβία ήκουσε τού; λόγους τούτου; καί συνησθάνθη
τό δίκαιόν των, βλέπουσα δέ τήν γενναιότητα τού ίδικού της
δεσπότου, καί μή καταδεχόμενη νά φανή κατώτερα έκείνου ήττηθεΐσα υπό τής τύχης, άπετίναξε τήν άδράνειάν τη; καί ήρξατο υπηρετούσα καί περιποιουμένη τόν άπορούντα καί στενοχωρούμενον πρώην δούλάν της, άποδεχόμενον έν τή άμηχα-
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vía του τά πάντα χωρίς νά δείκνυται προσέχ,ων. Ό ενδόμυχος
έρως του είχεν έκταθή είς τό έπακρον, καί μόνη ή άνάμνησις
τών ΰπερηφάνων λόγων, τού; οποίου; αύτη είχεν άλλοτε ειπεΐ
πρός τήν Ρηγίλλην τόν συνεκράτει ψυχρόν καί μάλλον άποφεύγοντα αύτήν.
Άλλά πρωίαν τινά συνηρίστει ό Άδέλβας μετά τού Αλκίδου καί βλέπων τήν Ίουλβίαν εύπειθώς υπηρετούσαν.
— ’Ά ! είπε. βλέπω αυτη φοονίμ,ως ποιούσα υποτάσσεται
εις τήν μοίραν της, χάριν ίσως τής καλής σου μορφής, Άλκιδα ! τί λέγεις ;
— Άδέλβα, άπεκρίθη ό νεανίας μετ’ εμπαθούς πικρίας,
είμαι τόσον υπερήφανος, ώστε ούτε καταδέχομαι νά δώσω τήν
έλαχίστην προσοχήν είς δ,τι συμβαίνει εντός τόσον. . . όιεκοπη
αίφνης ώς μεταμεληθείς διά τόν έλεγχον, καί έτεινε τό ποτηριον πρός τήν Ρωμαίαν μέ βλέμμα δειλόν άνησύχου μετάνοιας.
’Ερύθημα διεχύθη έπί τού προσώπου αυτής,κυψάσης όπως πλη■ρώση τήν κύληκα, καί μειδίαμα πατρικία; σχεδόν αόιορατον
έκόσμησε τά υπερήφανα χείλη της.
Τό μειδίαμα έκείνο άνέφλεξεν είς τά στήθη τού εμπαθούς
Έφεσίου ακατάσχετα αίσθήματα· δι’ ο άμα τή αναχωρήσει
τού Άδέλβα, έτόλμησε νά τή αποτείνη κατά προότην επί
ζωή; του φοράν «υιός πρώτος τόν λόγον.
— Επειδή μέλλω ν’ άπέλθω πλέον είς τήν πατρίδα μου|
προέφερεν αίσθμαίνων καί συγκεχυμένος στάς πρό αυτής, θά
σέ άποστείλοι πρός τόν πατέρα σου διασωθεντα υπό τού άν•θοώπου είς ον τόν ενεπιστεύθην.
Ή Ίουλβία τον ήτένισε σοβαρά, καί συναντήσασα τό
έπ" αυτής προσηλωμένον έξαλλον βλέμμα του απηντησεν.
— Άλλ’ δταν ήσο σύ παρ’ έμοί αιχμάλωτος δεν σέ άπ.
έστειλα εις τούς οικείου; σου.
-—Ναί, εννοεί; δμω; δτι καί αν μέ άπέστελλες, εγώ δέν
ήθελον μακρυνθή ποτέ άπό σού! άνέκραξεν έκρυγνύμενο; τέλο; ό νεανίας.
— Καί λοιπόν σύ δέν εννοείς δτι καί έγώ δέν θελω ;
εξέφερε μετά σταθερότητο: καί τόλμη; ή ευπαθής Ρωμαία.
Άπέλθωμεν, Άλκίδα, άπέλθωμεν είς τήν Ελλάδα σου, ο’τι
δέν δύναμαι νά βλέπω πλέον τό πτώμα τής τόσον καιω; θανούσης πατρί^ο: μου.))
Μετά δύο μήνας ή ρωμαία σύζυγος τού βαθυπλούτου Έφεσίου Άλκίδου διέποεπεν έπί καλλονή καί φρονήσει μεταξύ
τών δεσποινών τής αθηναϊκής αριστοκρατίας, σοίβαοά καί αγέ
ρωχος ώς ζώσα άνάμνησις τού παρελθόντος μεγαλείου τή; εκπεσού-ης μητροπόλεως.
Παναγιωτί^ου.

αγώνα καί άποσύρθητι είς τό δωμάτιον τής προσευχής. Έκεΐ
μόνη άνευ ούδέμιάς ανθρώπινης προστασίας, ύψωσον τά τεθλιμ
μένα βλέμματά σου πρός τήν εικόνα τού Πλάστου θά ί'δχις τά
βλέμματα ’Εκείνου ευμενή πρός σέ, θά αίσθανθής απέναντι τού
θείου μεγαλείου τήν αδυναμίαν σου καί δάκρυα θερμά θά ρεύ
σωσιν άπό των όφθαλμίον σου. Τά δάκρυα εκείνα θά σέ άνακουφίσωσι. Γλυκεία αύρα θά σέ όψώσΥΐ βαθμηδόν είς στρώματα
αίθεριώτεοα, έ'νθα άφατος ηδονή θά διέλθη ώς ηλεκτρικός σπινθήρ άπαν τό σώμά σου. Έπί τά υψη εκείνα θχ ιδης άγγελον
παρήγορον, πτερυγίζοντα άνωθεν σου μέ τάς λεύκάς πτέρυγας,
θ’ άκούσης φω^ήν λέγουσαν «Μή φοβού, μ.ετά σού γάρ είμί.»
Καί έν τώ έπανέρχεσθαι θά φέρης μεθ’ έαυτής, χαράν, θάρρος
καί έλπίδα.
Έ ν Τήνω τ ή 18 Νοεμβρίου 1 8 89.
Σ τ υ λ ια ν ή Κ α ρ α λ ή .

EiAHMfcA ΚΑΑΑΙΤΕΧΜΠΙΑΤΑ 1 ΙΤΑΑΙΑ
*Η γνιόμη είς τόν παο’ ήμϊν φιλολογικόν κόσμον λογία
κυρία Καλλιόπη Κεχαγιά άγγέλει τήν έκδοσιν ώραίου καί
καλλιτεχνικωτάτου συγγράμματος υπό- τόν τίτλον t'EJJr)η χ ά ΚαΑ-Ιιτεχνήματα έν Ιτα.Ιίφ.)')

Τά έργον τή; κ. Καλλιόπης Ίάεχαγιά θά περιέχει δια
κόσια; φωτοτύπους εικόνας τών έν Ρώμη, Νεαπόλει καί Φλω
ρεντία αρίστων πλαστικών τής αρχαίας τέχνης μνημείων μετά
αισθητικών, ένιαχού δέ καί μυθολογικών περιγραφών. Έν τώ
συγγράμματι της τούτω, δπερ χάριν τής Έλληνίδος νεολαίας
ή κ. Καλλιόπη Κεχαγιά συνέγραψε, δημοσιεύονται έπίσής πε
οιγραφαί τόπων καί χωρών, μεγάρων, εκκλησιών σχετιζομένων αμέσως ή εμμέσως πρός τήν ήμετέραν Ιστορίαν.
Τό ώραϊον τούτο έργον προωοισμένον μέγα νά άναπληροόση κενόν έν τή ήμετέρα φιλολογία, τά μάλιστα δέ τιμών
τήν κ. Καλλιόπην Κεχαγιά διά τάς καλλιτεχνικά; αυτής
γνώσεις, θά άπο-ελεσθή έκ δύο τόμων. Έκαστος τούτων περιέχ^ων 250 περίπου σελίδας και εκατόν εικόνας θά τιμάται
έν Άθήναις δρ. 30, έν ταϊς έπαρχίαις δρ. 32 καί έν τώ έξω
τερικω φρ. χρ. 30. Διά τού; έπιθυμούντας δέ νά καταβάλλωσι τήν έξηκοντάδραχμον τού ολου έργου συνδρομήν κατά
μικράς δόσεις τό έργον έκδοθήσεται είς είκοσι τεύχη. 'Έκα
στον τεύχος έξ είκοσι πέντε συνιστάμε^ον σελίδών θά τιμάται δρ. 4 διά τάς ’Αθήνας καί φρ. χρ. 4 διά τό έξωτέρικόν.
--------
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ -ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ·1
ΕΤΟΣ Γ

ΤΟ ΑΛΕΞΗΤΗΡ10Ν Τ Η Σ 0 Λ ΙΤ Ε Ω Σ
"Οταν βαρεία θλαψις πιέζχι. τό στήθος σου καί στρέφουσα
περί σέ,ούδένα ευρίσκεις δυνάμενον νά σ’ ένθαρρύνρ, δταν έξαντληθής παλαίουσα άνισον αγώνα χατά τών περιπετειών τού
βίου, μιμήθητι Εκείνον, δστις τόν άγιόν του βίον κατέλιπεν
ήμΐν άριστον υπογραμμόν, δστις, πέραν τού χειμάρρου τώ/ Κέ
δρων, μακράν καί τών προσφιλέστερων μαθητών του, ήτένιζε
πρός μόνον τόν Θεόν λέγων, κΓΙάτερ, εί δυνατόν παρελθέτω
-άπ’ έμοΰ τό ποτήριον τούτο )) Κατάβαλλε τότε τελευταΐον

I

Τό έτος τούτο τό Ήμερολόγιον τής Έφημερίδο; τών Κυ
ριών έπιφολάσσει έκτακτον έκπληξιν είς τάς πολυπληθείς άναγνωστρίας του. Τοϊς κοινοί; τή; προόδου νόμοις καί αύτό επό
μενον έκδίδεται /ατά τό τρίτον έτος πλουβιώ-ίερον, ώραιότερον,
πολυτελέστερον, έπιστημονικώτερον ή κατά τά δύο παρελθόντα
έτη. Τάς στήλας του θά κοσμήσωσιν άρθρα τών διαπρεπεστέρων καί λογιωτέρων τού κόσμου όλου γυναικών.
Μή τρομάξωσιν έν τούτοι; α'ί τόσον άρεσκόμεναι είς τάς
πρακτικά; συμβουλάς καί οδηγίας του κ. κ. άναγνώστριαι, Μή

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΎΡΙΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

νομισωσιν οτι το ήμερολόγιον μα; μετεβλήθη εις φιλολογικόν
προδίδουσι κόπωσιν, επιθυμίαν προς ύπνον καί άτινα τόσον
δλω; ανάγνωσμα. Ποσώς.
επιδρωσιν Ιπί τών νευρικών καί εύαισθήτων ανθρώπων, ώστε
Παν ζητημα άναγομενον εις τόν καθ’ έκάστην βίον τής νά προσβάλίωνται καί ούποι ύπό τής αύτής καταστάσεως.
γυναικός αναπτύσσεται Ιν αύτώ έπιστημονίκώτατα, υπό ειδική;
Χαριν λοιπόν τών ξένων συγκρατεϊτε όσον δύνασθε τήν
δι έκαστον κλάδον έπιστήμονος κυρίας. Ουτω θά έχωμεν συ- προς τό χασμάσθαι διάθεσιν, έν ή δέ περιπτώσει αδυνατείτε
νεργατιδας γυναίκας ιατρούς, δικηγόρους, φιλολόγους, παιδα συνεπείμ νευρικής άδυναμίας, νά κρατηθήτε, άποσυρθήτε εις
γωγούς, κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, ζωγράφους,γλυπτρίας, I το ωματιόν σας καί αποφεύγετε τά; μετ’ άλλυιν σ/έσεις.
ων έκαστη αναπτύσσει μετά χάριτο; σπανίας, ύφους γλαφυρό
Μη μεταχειρίζησθέ ποτε άρούματα πολύ ισχυρά. Τούτο άντατου καί τερπνότατου τό οι’κεϊον θέμα.
τίναί/ει^εις την ευαισθησίαν τής γυναικείας όσφρηντική; δυνάμ
Θά αναγνωσητε λοιπόν, κυρίαι μου, τό περί γυναικεία; εως. Γνωρίζω κυρίαν, ήτις προσεβλήθη ύπό σοβαροτάτης κα
καλλονή; ανεξάντλητον θέμα υπό γυναικός καλλιτέχνιδος, κοδιαθεσίας διότι έλαβεν έπιστολήν βαρέως ύπό μόσχου χω
κπο ε,όχου Ευρωπαίας γλυπτρίας, Ινώ τά κατά τήν υγιει ματισμένην. Ήέ'νωσις δέ πολλών αρωμάτων έχει σοβαρότερα;
νήν αυτής, την οικιακήν ιατρικήν καί φαρμακολογίαν υπό *« συνεπείας δΓ οργανισμούς ι’δία νευρικούς. Καίτοι δέ οι αρ
διάσημου κυρίας ιατρού. Αύτη είχε τήν υπομονήν νά χαίοι πρόγονοί μα; είχον ίδιον άρωμα δΓ έκαστον μέλος τούμελε.ησρ πολλά τών εν Ελλάδι αφθονούτεοον κατα- I σώματος, ημείς νομίζομεν ότι ή καλλαισθησία καί ή επιθυμία
ναλισκομένων τροφίμων ή καρπών καί μαθηματικώτα- του να μή διαταράξωμεν τούς περί ήμας έπιβάλλουσι τήν μετα απόδειξη ποια τούτων βλάπτουσι εΐ; ■τήν υγείαν, ει’ς τριαν χρησιν ενός γλυκέος καί μή ίσχυρού μόρου. *Η ίρις
‘δ ’·<’ προτιμωνται των λοιπών. Τά έν τοί; έρααρίοις
ι ήν καλλονήν και την ο.νθηρότητα τού προσώπου καί τού
σιοματος, και ποια ωφελούσι. Θά έχητε ακολούθως μελέτην άποςηραθέντα ?όδα προσΚ'δουσι πρό; τά διάφορα αντικείμενα
έπιστημονικωτατην καί καλλιτεχνικωτάτην περί φυσιολογίας γλυκύ καί έλαφρόν άρωμα. Δόναταί τι; νά χαρακτηρίση μίαν
τιυν χρωμάτων, περί αρμονικής συζεύξεως αύτών καί τά κατά γυναίκα, έκ τού τρόπου, καθ’ 8ν αρωματίζεται. Έπί του θέ
τούτου ώς καί έπί παντός ά'λλου ή μετριότης προδίδει
την αυστηράν σχετικήν νομοθεσίαν,ήν πάσα καλλαίσθητο: γυνή ματος
φυσιν αγαπητήν.
οφε.λει απαρεγκλίτως νά ακόλουθή. Θά έχητε θαυμασία.
μελέτα; περί ανατροφής τών προσφιλών μικρών σας υπό παι I ^ Ο τίτλος χλ.Μγ, γείτωκ είναι έπιθυμητός ύπό πάσαν εποδαγωγού διακεκριμένης, ωραίαν οικονομολογικήν μελέτην ■V«· Τούτο όμως δέν σημαίνει ότι πρέπει νά άνοίγωμεν τήν
υπό Αγγλιδος οικονομολόγου. Τό μ.άλλον δέ πάσας ημάς |θυραν μας πρός τόν πρώτον τυχόντα γείτονα. Διά νά είναι
ενδιαφέρον θέμα τής πολυτελείας, αναπτύσσει μετά θαυμασίας τις καλός γείτων ή σύνοικος ανάγκη νά έχη τήν ύποαονήν νά
επιστημονικής δεινότητας ή εύγενής συνεργάτις ήμ.ών κ. υποφέρη μικράς άναποφεύ/.τους τής μετ’ άλλων συνοικήσεως
Μαρία Δεραίμ,η πρόεδρος τού ετέρου τών εν Παρισίοις συ-κλη- ανησυχίας, ακούσια τινά ατοπήματα χωρίς νά άνταποδίδη,
θέντων γυναικείων Συνεδρίων. Άλλα. καί ή γνωστή ήδγ, ε’ς τά ίσα, ή νά παραπονήται καί μεμψίμοιρα). Χαιρετά τ ις
τας κ. κ. συνδρομητρίας ημών κ. Αίμυλία δέ Μοοσιέ καί ή κ. γενώς τόν γείτονά του συναντών αύτόν έν τή εϊσόδω, ούδαμώς
Ιουλία Αδάμ καί τόσαι άλλαι γνωσταί έκ τών δημοσιευθέν- Λέ ύποχρεουται νά τόν έπισκεφθή, έκτος έάν έ'σπευσε νά σάς
των πρακτικών τών Συνεδρίων πλουτίζουσι δΓ ωραίων / ε λ ε - . συνόράμη εις απρόοπτόν τι συμβάν ύμίν δυστύχημα. ’Εάν
των, αρθριδίων, διηγηματίων καί περιγραφών τάς στήλας τού εντός τής οικίας συμβή θάνατος όφείλετε νά μεταβήτε πά-'
ραυτα,ϊνα παρηγορήσητε τήν οίκογένε,αν,συνοδεύετε δέ καί τήν
Ημερολογίου τής ((Έφημερίδος τών Κυριών».
εκφοράν. Έν γένει δέ καί οί σχετισθέντες γείτονες όσον όλιΈν ίδίω πάλιν τμήματι χορεία όλη έλληνίδων συγγρα
γώτερον βλέπονται, τόσω περισσσότερον έκτιμώνται καί.
φέων και ποιητριών. Τούτων ώραϊαι μελέται, θελκτικώτατκ αγαπώντας
διηγήματα, περιγραφαί ηθών κ»ί εθίμων, μικρά ποιημάτια
|
**
μετά πολλής γλαφυρότητο; καί αισθήματος γραφέντα. Έν τέ*
λει κατ’ άλφάβητον πλήθος συμβουλών πρακτικών, συνταγών
οικιακής φαρμακευτικής, υγιεινής τής καλλονής, καί μαγειρι
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Γ Γ Ν Α ΙΚ 0 Σ
κής. Χάρτης καλλίτερος ή τά παρελθόντα έ'τη. Σελίδε; 200
εξεδοθη
περίπου. Εικόνες τινών τών ξένων συνεργατίδων, έξώφυλΧον
καλλιτεχνικόν αριστούργημα ώς πάντοτε καί τιμή μόνον 1 ί>ρ. . , Τ * * Γ 5ν τΞδ/-5ς τ ί !Λ5τα'
σρπχμήί διά τάς ’ Αθήνας, Ι , 25·
διά τάς ’Αθήνας, 1,15 διά τάς επαρχίας καί ·1 χρυσόν <ρ0 ά γ . -ια τ::ς επαρχίας και τά εξωτερικόν. 'Η προπληρώνουτα 8ο. πέντε,
Ήα το εξωτερικόν.
ο-.α τας ’ ΛΟηνας και εξ διά τάς επαρχίας καί τά εξωτερικόν δικαιού
ται /.αμυανιΐν

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

τ »ύ χ η , άποτε/οΐίντα τόμον πλήρη

καί. " αυτοτελή.

■Ή έγγράφαυσα πέντε συνξρομητρίας καί προπληρόνουσα τήν ουνδοομην των λαμ-,ανει ενα τόμον 8ωρεάν. Πρός αποφυγήν λογιστικών
περίπλοκων απειρασίσθη ώρ«τμένως καί ά μ ετα κ /ήτω ς, όπως τεύχη
αποττεκλωνται πρός συνδρομητας ή μή τοιούτους μόνον ύπό τόν ρη

Ούτε Ιν στενωτάτω οικογενειακή κύκλω, ούτε μεταξύ - ,
προσφιλεστέρων φίλων σας μή χασμάσθε ποτέ θορυβωδώς καί
συνεχώς. Ούδέν άηδέστερον καί ταράσσον περισσότερον
νεύρα τών παρισταμένων όσον τά χασμήματα ταύτα, ά'-.να

τόν ορον τής ποοπληοωμής του άντιτ ίμ ου. ’ Εκ τών έταοχιών καί
του εςωτερ,κοΰ τό ά ν τίτ ιμ ο ν άποστέλλεται έντός συστημένης έπιστολής τχχυ*ρο|/ικώς.

Παρακαλούνται αί λ αβοϋ σαι αγγελίας να έπιστοέψωσιν αύτάς-

ΠΟΙΚΙ Α

Α

Ρ ε κ λ ά μ α Ά γ γ λ ι κ ή ς γ λ ιό σ σ η ς. Ά μ ε ρ ικ α ν ίς δημο
σιογράφος, κντατο κρίτριχ της μεγαλητέρας τοΰ κόσμου Έφημερίδος
{ (Η μ ερ ή σ ια Χέα τής Ν. 'Υόρϋης))άνέλανε να περιηγηΟή τήν γην εις
--όλι/ώτερον διαστημάτων 80 ήμερων του’ Ιουλίου Βέρν,μόνη χνευ συνο8οΰ καί χωρίςνά όμιλήι
εε άπαξ άλλην γλώσσαν πλήν τ ή ς ’ Αγ■ γλ ικής. '¡1 φοβερά καί ακάματος πεοιη γήτοια διερ/ομένη δια Γ'αρισίων εποόφΟασε να έπισκεφθή και τόν ννωστόν το ν τοιούτων τ ά 
ξει δίων μυθιστοριογράφον ’ Ιούλιον Βέον.
Γ υ ν ή π ε ζ ο π ό ρ ο ς . Μεταξύ τών μάλλον φημιζόμενων π ε
ζό τόρων θεωρείται έν Γα λλία κύριός τις Μ β Γ ο Ι ι β η ά 'Π νεαρά
θυγάτηρ αύτοΰ φαίνεται κληροδοτήσχσα τ ή ν πολύτιμον ταύτην τοΰ
πα το'.ς ά ετ η ν , άφοΰ κατώ.ρθωσε νά μ ε τ χ β ή άπό Μασσαλίας εις
ΙΙαρισίους πεζή, ,τή συνοδεία πάντοτε του πατρός της.
Ν έ ο ι Τ ρ ω γ λ ο δ ΰ τ α ι . ‘ Ο ’ Αμερικανός κ. Μ . Σβάτκχ άνεκάλυψεν έν ’Α μ ερ ικ ή νέαν καί πολυάριθμον φυλήν τρωγλοδυτών. Εί
ναι όψηλοΰ αναστήματος, χαριέστατοι καί μ έ ώραιαν, κατατομήν..
Είναι χαλκόχροει, ζώσιν εντός σπηλαίων πολύ άγριοι καί δειλοί.
Μ α κ ρ ο β ι ό τ η ς τ ώ ν ζ ώ ω ν. Τά φυτο.φάγα ζώα καί έκ τού
των τά εργαζόμενα ζώσι πολύ περισσότερον χρόνον ή τά σαρκοφάγα.
Κ α τ ’ αύτάς απεβίιοσεν ονος τις έν Κρυμάρτη τής ’ Αμερικής ζών έν
τ ή αΰτή οικογένεια άπό τοΰ 1 7 8 3 , ήτοι έτών 106. ’ Εν Παρισίοις
χπεβί,υσε ίππο; αγοραίος 62 έτών. Α ί αγελάδες ζώσιν από 2 0 — 25
έτη. Πρόβατου γεννηθέν τό 182!) χπεβίωσε τό 1850. 'Ως πρός τα
σαρκοφάγα ό κύων δύνχτχι νά ζήση μέχρι τοΰ 28ου έτους, γαλή
δέ έως 22 έτών.
Α υ τ ο μ α τ ι κ ή
θ ε ρ α π ε ί α . \ )Ά α ν δ ό ς φαρμακοποιός
έπενόησε νέον σύστημα ίατροΰ χύτομαπκοΰ. ' . ) ιατρός ούτος δέν
φέρει πτυχίον ούδενός τοΰ κόσμου Π ανεπισ τημίο υ, ειυ.ή μόνον τοΰ
μηχανικού έκ τών χειρών τοΰ όποιου εύχαρίστό^ς έξήχθη. Τό ολον
σώμα του δια ιρείται ε·ς διαφόρους όρρανικάς διαιρέσεις, έπί έκάστης
τών όποιων σημειοΰνται αί ίδιάζουσαι αυτή παθήσεις. 'Ο πάσχων
τοποθετεί έν νόμισμα έπι τοΰ μέρους τοΰ σώματος, εφ’ ού αύτός
πάσχει καί πάεαυ α διά ¡αη/ανισμοΰ ό αυτοματικός ιατρός τώ έ γ χ ε ιρίζει τό κα'άλληλον φάρμακον.
Σ ά π ω ν ό ρ υ κ τ ό ς. Εις τ ή ν Λακόταν κράτος τών Η ν ω 
μένων Π ολιτ ειώ ν άνεκχλύφθη φρέαρ σάπωνος, Είναι πηγαι θερμαί,
έπί τής έπιφανείας δέ τοΰ ύδατος επ ιπ λέει άφθονος σχπωνοειδής
ύλη, ητ ις συναχθείσα καί άποστεγνωθείσα. αποτελεί άρίστης ποιότηνος σάπωνα.
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
Καί τίποτε έπί τού λίθινου έκείνου προσώπου, παρ’ ού
ή^υνάμην νά φωτισθώ. Διάφορα αισθήματα πλημμυρούσιν
εναλλάξ τήν καρ^ίαν του. Αύτό;, δστις 5έν έιϊίστασε πόό τού
έγκλήματος, καταλαμβάνεται ύπό φόβου, Ιπί τή σκάψει ότι
θά εχη ώς αντίπαλον τήν ενεργητικήν εκείνην κόρην. Τήν
αγαπά ! Ίόού η μεγάλη εναντίον του ίύναμίς της. Άλλ’ έν
τώ άμα οργή ύπόκωφος καί φοβερά πληροί τήν ψυχήν του.
Νά Ιμπαιχθή αυτός ούτω ! Νά όιατρέχη κίνόυνον θανάτου !
Καί ^ιότι ήγάπησε νά. άπ;ολέση παν δ,τι προσεπορίσθη έκ
τόσης εργασία; καί μ,ελετών όλης τής νεότητάς του, έκ τού
εγκλήματός του αυτού, ίίιά τήν έκτέλεσιν τού Οποίου ήρνήθη
πάντα νόμον φυσικόν καί ηθικόν. Καί νΰν ότε έθοιάμβευε, ότε
εφθανεν εις τό μετά τόσης αγωνίας προσίοκώμενον πέρας νά
άνακόψη τόν ^ρόμ.ον του μία γυνή, νά τόν οπισθοχώρηση, ίσως
καί νά τόν κατασυντρίψη !
Άλλά καί άλλο αίσθημα τόν έ'καμνε νά ύποφέρη, πλειότερον ! Ήλύπη, ο πόνο; τή; ψυχής Αγαπά περιπαθώς,
ενόμ,ιζε ίέ οτι άντηγαπάτο.
Καί ή φρικώόης έκείνη άποκάλυψις τόν πείθει σήμερον ότι
ενεπαίχθη, ότι ουδέποτε ήγαπήθη, ότι ουδέποτε ή κόρη

Α ρ ι θ μ ό ς
ι α τ ρ ώ ν
έ ν Β ο υ λ γ α ρ ί α .
Εις τ ή ν
Βουλγαρίαν έξασκοΰσι τό ιατρικόν επάγγελμα έν δλω 2 04 ιατροί.
’ Εκ τούτων 43 έξεπεδεύθησαν έν Ά θ ή ν α ις , 37 εις Τουρκίαν, 31 εις
Ρωσσίαν, 30 εις Γα λλία ν, 20 εις Αυστρίαν, 19 εις Γερμανία ν, καί
1.6 εις Ρουμανίαν. Τρείς γυναίκες διδάκτορες του Πανεπισ τημίου
τής Πετ.ουπόλεως έξασκοΰσιν αύτόσε τό ιατρικόν των επάγγελμα.

ΑΛΛΙΙΛΟΙ Ρ(Φ!Α
Κ χ ν Μ. Κ . Μ. X α ν ί α. Έ λήφ θ η. Δημοσιε υθήσεται. — Κ ον
Π. Μ. Γ α λ α ξ ε ί δ ι ο ν. Συμμορφούμεθχ όδηγίαις σας.— Κον Β .
Π. ΑΙ. α ρ ι ο ύ π ο λ ι ν . Ά π ο σ τ έ λ λ ε τ α ι, — Καν ΑΙ. ΑΙ. Λ ο ν δ ί ν ο ν
Ευχαρίστως με ταβάλλεται ή διεύθυνσίς σας. — Καν Αί. X . Σ. Κ )
π ο λ ι ν. Δημοσιε ύεται ευχαρίστως ώς β λέπ ετε. Παν δέ τό έν τώ
•μέλλοντι άποσταλησόμ.ενον εσται -λίαν εύπρόσδεκτον. Εύχαριστοΰμεν
δ Γ εύγενεστάτας κ ρίσ εις .— Καν Α. Εύ. Β ά ρ ν α ν. ’Α γγελία μ ε τά
καταλόγου συνίρομητριών (('Ιστορίας τής. Γυναικός)) έλήφθη. Τ ε ύ χ η
είκοσι ατεστάλησαν. Γράφομεν.— Κον Ε μ . Ο. Ά λ ε ξ άν δ ρ ι αν
’ Επιστολή μετά συναλλαγματικής έλήφθη. Λίυρίας ευχαριστίας· γρά
φομεν. — Κον Ι .Τ . Σ ι β ί ν - έ λ - Κ ό μ . Συναλλαγμ.ατική έλήφθη.
Δέν έξητάσαμεν είσ έτι λ)σμούς. ΑΙυρίας ευχαριστίας· γράφομεν. —
Καν β . Α. Ά θ ή ν α ς. Λυπούμαι μή δυναμένη νά ταχθώ μέ τ ή ν
τήν γνώμην σας. Ά ρ κ εσ θ ή τε είς τό νά όμοιάζητε τάς ’Αμαζόνας
μόνον όταν ίπ π εύ ητε, καί πάλιν ήσυχοτάτην καί ήμερον 'ίππον. -—
Κον Ι· Τ . Β . Π υ ρ γ ο ν. Γράφομεν. ευχαρίστως αξίαν όλου έργου.
’Ενεγράψαμεν δέ καί συνδρομητήν εις τήν ((’ Εφημερίδα τών Κ υ 
ριών)). — Καν ΑΙ. Π. Κ υ δω ν ι α ς . Τό βιολίον δέν έπροφθάσαμεν
νά συστήσωμεν καί φαίνεται ότι παρέπεσεν. Άποστέλλοιαεν νέον.
Δ ια τό εξωτερικόν έννοοΰμεν χ υσοΰν φρ. Εύχαριστοΰμεν διά τάς
έγγρχφείσας ήδη συνδρομητρίας εις τήν Ισ τορ ία ν τής Γηναικός. Τ ε ύ χ η
άπεστχλησαν. — Κον Ε. Λ. ΑΙ α σ σ α λ, ί α ν. ΑΙυρίας συγ'νώμχς έάν
δέν κατωρθώσαμεν νά γράψωμεν μ έ χ ρ ι σήμερον. Ά λ λ ’ υπάρχει τόση
εργασία, ώστε οό'τε αυτήν τ ή ν ώραιοτέοχν τών απολαύσεων .δέν μας
έ π ιτ ρ ε π ε ι.— Καν Ε Π. ΑΙ. Κεφαλληνίαν. Χ ρ ή μ α τ α έλήφθησαν.
’Ενεγράφ ·,τε. Βεβαίως έξακολουθή.
Καν Ε Θ. Σΰρον. Παράδοξος
έρώτησις
υποκλίνεσθε αδιακρίτως πρός πάντα χαιρετώντα σας.
’ Εάν μάλιστα είναι γέρων βαθύτατα.— Καν Α ί. Οί.' Ζ ά κ υ νθ ο ν. ’Ό χ ι μόνον δέν ώρχίζει, άλλα καί καταστρέφει ύπό πολλάς
επόψεις.
Κον Α. Π. Α ε μ ι σ σ ό ν. Ν έχι συνδρομήτοιαι εν εγράφησχν..
Κον Π. I. ΓΙ. Ό ο η σ σ ό ν. Συνδρομήτρια ένεγράφη.
ραφομεν ζητούμενα; πληροφορίας.
Κον Κ . ΤΙ. Β ώ λ
Έ π ι-

εκείνη ήσθάνθη ^Γ αυτόν στοργήν ή έρωτα, άλλά μόνον φρί
κην, ότι ουδέποτε έσκέφθη νά συμμερισθή τήν ευτυχίαν ή τήν
¿'υστυχίαν του, τήν λύπην ή τήν χαράν του, άλλ’ ότι έν μό
νον εσκέπτετο πώς νά τού άποσπάση τό προσωπεΐον καί ώς
δολοφόνον τόν όδηγήση ύπό τήν φρίκην καί καταφρόνησιν τού
•κόσμου εις τήν λαιμητόμον. Οία φρικώδη; κατάπτωσις !
Καί μεθ’ δλας τάς σκέψε ς ταύτας ή Λου/.ιανή τώ έφαί
νετο οΰραιοτέρα, θελκτικωτέρα, έρατεινοτέρα, καί ήννόει ότι
τώ ήτο αδύνατον νά κατακυριεύση τόν πρός αυτήν έρωτά του.
Ουχ ήττον τώ υπελειπετο ετι ύστατη ελπίς. *Τσως ο γερμανός Σχίλλερ ειχε κακώς εννοήσει, θά τό μάθω, έλεγε, θά
πεισθώ εντός ολίγου. Καί άπό τής στιγμής έκείνης κατεσκόπευε πάν βλέμμα, πάσαν κίνησιν αύτής. Άνά πάσαν στιγμήν
τήν ήρώτα, έάν αληθώς τόν ήγάπα καί έθετεν αύτήν εις πολυειδείς δοκιμ.ασίας. Έφαίνετο δύσθυμος καί δύσπιστος.
Τούτο όμως ή Λουκιανή άπέδιδεν εϊ; τάς τύψεις τή; συνειδήΖΖίύζ Τ
Ο’ά.
Άπό τινων ήμερων παρετηρεΐτο μεγάλη στρατιωτική κίνησις εις τά πέριξ τή; Γάρχης. Τό Μέτς ειχε κυριευθή.
Εις όλα τά χ_ωρία καί τας καλύβα; |ίχε διαδοθή ή τρο
μερά είδησις.
ί
Οι χωρικοί μέ καρδίαν συνεσφιγμένην, μέ οφθαλμούς χα
μαί νευοντας, διηρχοντο σιωπηλοί τάς οδούς, διερωτώμενοι
χαμηλοφώνως, μή δυνάμενοι είσέτι νά πιστεύσωσιν εις τόσην
ατυχίαν, εις τοιαύτην τής τύχη; καταδρομήν.
Τήν εσπέραν εκείνην δ Φράντζ Σχίλλερ έγραφεν ε’ς τά
ήμερολόγιόν του. «Είμεθα καί πάλιν νικηταί. *ΗΠρωσσία
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Κ ΓΡΙΩ ιν

στολή δια συνδρομήν 2 ετών έλήφθη Σώυ-ατα άϊςοστέλλονται. Vu- i
Ν Ε Ε Σ μ έ κα/άς συστάσεις, υπηρέτησα; έπς πολλά ’έ πη εις.
ρ ίχ ; ευχαριστία? δ ι’ ευγενή μέριμναν υπέρ' διαδόσεως (Πστορίας | γνωστόν ενταύθα εκπαιδευτήριου καί επιθυμών νά εχη 2— 3 ¿ápac
της Γυναικός)).— Κον Ν. Γ . Κ ) π ο λ t ν. ’ Απεστάλησαν εισέτι 30
έλευθε ας πρός μ ε λ έτ η ν , ζητεΓ οίανδήποτε υπηρεσίαν. Πληροφορία·
παρ’ μΓν.
,
w í j f t » γράφομεν. — Κον. λπ. Σπ. Τ α ί γ ά ν ι ο ν. Κύχαριστοδμίν
δ ι’ εΰγενή φροντίδα. Γράφομεν.
Κον « . Λ. R. 2.0 ρ ο ν. Τα έν
τη Κ’ Εφ-μ ερίδ ι των Κυριών)) δημόσιε»Οέντα κατά καιρούς π ε ο ι εχ ό μ ε να διασαφηνίζουσιν αρκούντως τό ζήτημα. "Εκαστος τόμος θά
Δ Ε Σ Π Ο Ι Κ Α Ι καί Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Ι Δ Ε Σ
συνίσςαται πάντοτε άπό εξ τ εύ χ η .
Μυείας ευχαριστίας δι’ εύγενή
^ Έαν θέλητε νά έ χ η τ ε τούς οδόντας σας λευκότερους χ t ό ν ο ς .
προθυμίαν.
Καν- Λί. Ρ. Ρ ο σ τ ο β ι ο ν
Τό οικογενειακόν τουΧ ε!/1ί κα: ούλα ροδόχροα καί διαρκές έν τω στόματι ά ρ ω μ α μεδνομα είναι Χ ρισ τια νός.— Καν Σ. Α. Σ μ ύ ρ ν η ν
Έλήφθη καί
ταχειρισθήτε. τ0 νεωστ: άνακαλυφθέν αμερικανικόν φύραμα.
δημοσιεύετα ι εύχ ρίστως εις τό Ή μ ε ο ο λ ό γ ιο ν — Καν Ε β . ’ Α
Κ.3 lodont Κ α λ λ ι σ τ ο ν ο ω ρ ο ν ο ι ά τ ο ” ν έ ο ν έ τ ο ς
θ ή ν α ς Ό οαία ν τοιαύτην μ ε λ έ τ η ν θα άναγνώσητε ει.ς τό ίμ ε ρ ο
Π ω λ είτ α ι παρά τοΓς κυριωτέροις Φάρμακείοις καί Μυροπωλείοις.
λόγιον του 1890.

ΣΥΜ ΕΟΥΛ Η
Πως κ α θ α ρ ίζ ο ν τ α ι α ΐ ψ ή κ τ ρ α ι τ ή ς νεφαλήτ. Μή τας πλύνητε
Τ ρ ί νετε τας μόνον μ έ πίτυρον. όπερ έχ ει τήν ιδιότητα να άφαιοή
τας παχείας ουσίας. Τ τ α ν δ’ αί τοίχες τής ιΐύκτρας γίνωσι πολύ
μα λακαί, β ρέχ ετε αϋτας καλώς εις αμμωνίαν και μετά ταΰτα ξηραί
νετε, ότε καί παρατηρεΓτε ότι άναίκτησαν τήν προτεραν αύτών
σκλη :ότητα,

ΣΥΝΤΑ ΓΗ
Χαλβας Σ ε μ ιγ δ ά λ ιν ο ς . "Η μ ισ υ ποτήριον βουτύρου. "Εν ποτήριον σεμιγδάλεως. Καβουρντίζ ετε καλώς μ.έχ ις ού κοκινίση. Δ ια 
λ ύ ετε καί βράζετε έντός ενός καί 7 μίσεως ποίηρίου υδατος εν σχεδόν
ποτηριον ζάχαριν ή μ έ λ ι. ’Αποσύρετε τής πυράς τό κοκινισμένον
ήδη σεμιγδάλι σας καί ρίπ τετε έκ δια λειμ μάτων τό ζέον σιοόπιον.
άναμιγνύουσα καλώς μέχρις ού ά,τοτελέση έν μ ίγ μ α πολτώδες, εις
δ καί δίδετε τά ανάλογα σχήματα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό ά ρχ α ίό τατ ον τών έν Έ.ΙΑάδι ήμερησίων φύΑΑων
ίόρυθη τό 1875 καί έχάίΰεται είζ μ έ γ α σχ ήμα
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΤΚΗΣ
Γραφεία: οδός Κωλοκοτρώνη άρ. 15
Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δι’ έν έτος δρ. 30.
Επαρχιών δι εν ετος δρ. 30. ’ Εξωτερικού δι* έν έτος φρ. χρ. 45
Τή προσθήκη δρ. 5 διά τάς ’ Επαρχίας καί φρ. χρ. 5 διά τό έξωτερικόν συναποστέλλεται ό «Ρωμηός» τού Σουρή.
*Η ’ Ε φ η μ ε ρ ί ς περιέχει: ιδιαιτέρας ττ.λεγραφικάς καί ταχυδρο
μικά? άνταποκ.ρίσεις εξ Ευρώπης καί έκ των ’Ε παρχιώ ν. — ’Άρθρα
των ζητημάτων τής ημέρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — ’Ε πιστη
μονικά καί κα λλιτεχνικά. — Βιβλιογραφίας. — Χρηματιστικά π α ν
τοειδείς πληροφορίας. Καί ώς έπιφυλλίδας δύο Ι κ λ ε κ τ ά Μ υ θ ι 
στό ρ ή μ α τ α .
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΠΤ1ΚΗΣ Κ Α Ι

Κ υρία! εργαζόμενα! μετά σπανίας δεξιότητες καί καλλαισθησί ς
άσπρόρρουχα. ατινα και ώς αληθείς καλλιτέχνιδες κεντώσι ζητοϋσιν
εργασίαν. Ά νήκουσ ιν εις άλλοτε πλουσίαν καί εύημεοουσκν οικογέ
νεια ν. είναι οθεν αξιαι πάσης προστασίας καί δποστηρίξεως. Ή διεύθυνσις εις τό γραφεΓον μας.

ΡΑΠΤΙΚΗΣ

ώς ράπτρια.

Πάσα καλή καί συνετή μήτηρ έπ ιθυμ εΐ άναντιρρήτω ς νά τελειο
ποίηση τήν θυγατέρα της εις τήν τόσιυ πολύτιμ ον καί άνα γκαίαν
διά πάσαν γυναίκα τέχνην της κοπτικής κ ι ί ρ απτικής.
*Η Γερμανίς κ. *Άννα Νεμπάουερ διδάσκαλος τής κοπτικής καί
ραπτικής γυνα ικείω ν φορεμάτων άναλαμβάνει δ ι’ ιδ ία ς μεθόδου, νά
τελειοποιήση Ιντός 10 μο,θτμάτων θεωρητικής τε καί πρακτικής π ά 
σαν ΙπιθομοΟσαν νά διδαχ_θή παρ’ αυτής εις τιμ ή ν μ ετριω τάτην.
ΓΗ Διεύδυνσις εις τό γραφεΐον μας.)

είναι μεγάλη. Δεν υπάρχει πλέον Γαλλία. Προσεχέστατα θά
έπανέλθω εις τόν τόπονμου, θά Ιπανίδω τήν καλήν μου Κα
τερίναν καί τά αγαπημένα μ,ου παιδιά)).
Τήν εσπέραν εκείνην ασυνήθης έπεκράτει ζωηρότης εις το
έργοστάσιον του Μονμάγερ. Οι Γερμανοί ευθύμουν πανηγύρι
ζοντες τόν νέον θρίαμβον του Γερμανικού στρατού.
Περί τήν ένδεκάτην τής νυκτός ώραν, ή φρουρά εΐχεν επί
σης διασκορπισθή συνευθυμοΰσα μετά των λοιπών στρατιω
τών. Ή νύξ ήτο σκοτεινή καί λεπτή βροχή έπιπτε μονότονος
καί συνεχής. Ή ομίχλη ήτο τόσω πυκνή, ώστε οΰδέν διέκρινέ
τις εις ολίγων βημ,άτων άπόστασιν.
’Εάν ή νύξ ήτο ολιγώτερσν σκοτεινή, εάν ή σελήνη δέν
εκαλύπτετο υπό νεφών ή γερμανική φρουρά θά ίιέκρινεν άναμφιβόλως σκιάς έρχομένας άπό είκοσι διαφόρους διευθύνσεις καί
διευθυνομένας πρός τόν τοίχον τού κήπου τού Μονμάγερ.
Έν τή αιθούση τού εργοστασίου οί στρατιώται καί δ λοχίας Φράντζ έπιναν καί έψαλαν. Δύο ή τρεις έπαιζον
χαρτιά.
Περί τήν ΙΙην καί ήμίσειαν τής νυκτός ώραν, ή θύρα
άνεώχθη έπΐ τής ουδού δ’αύτής έπεφάνησαν τρεις άνδοες,Ινδεδυμένοι ώς εργάται καί φέροντες έπί τής κεφαλής τόν συνήθη
των εργατών σκούφον.
Οι Γερμανοί στρατιώται ήγέρθησαν καί πλησιάσαντες
πρός τήν θύραν είπον πρός τούς νεοαφιχθέντας ; Τί θέλετε :
_/
> « εό
’ Λω
;.
φύγετε
απ
Οί τρεις άντρες Ιγέλων, Ικλονίζοντο, αλλά δεν άπήρχοντο, Έφαίνοντο μεθυσμένοι,.

Ό Φράντζ τούς Ιπλησίασε καί ήρώτησεΓαλλιστι,τί ή'θελον.
Μάς συγχαίρειτε, είπεν ό εις φέρουν τήν χείρα επί τού πί
λου του ειμεθα άπό τόν "Αγιον Κλαύό’ιον. Διερχόμενοι εντεύ
θεν ήκούσαμεν γέλωτας καί άσματα καί είπομεν μεταξύ μας·
Πάμε καί ’μεϊς. Καί εΐσήλθομεν, κύρ λοχία, χωρίς νά έχωμεν
σκοπόν να σάς τρομάξωμεν.
Ημείς άέν φοβούμεθα ποτέ, ειπεν αύθαίώς ό λοχίας.
Νέφος ταχύ ώς αστραπή έπεσκίασε τό βλέμμα τιόν τριών
ξέιων, ών ο είς μετά προφανούς βραδυγλωσσίας μεθύσου προσεθηκε : Είπαμε ότι αφού τραγωδούν,βεβαίως θά πίνουν καί θά
τρινκάρωμεν.
Ό λοχίας Φράντζ ήρχιαε νά γελά. Οί μεθυσμένοι τόν έμιμ-ήθησαν μέ άπειρον καλοσύνην. Έν τούτοις Ινείνος διέταξε
τούς φρουρούς νά ερευνήσωσι τούς νεοαφιχθέντας, έπί τών ό
ποιων ούδέν εύρον. Είσέλθετε, είπε τότε δ λοχί«ς,άφού θέλετε
νά πίωμεν μαζύ. Οΰτοι προχωρήσαντες άπεκαλύφθησαν. Πε
ριττόν νά είπωμεν οτι ήσαν οί δύο υιοί τού Δοριάτ καί δ Γωτεέ Βουρέϋ, δ πρώην μνηστήρ τής Λουκιανής. Τοϊς προσέφερον
νά πίωσιν εις υγείαν τής Γερμανίας.
νΑ ! ! οχι, λοχία μου, είπεν δ Γώτιέ κλονιζόμενος δήθεναπό τήν πολλήν μ;θην. 'Ας πίωμεν καλλίτερα εις υγείαν τού
κρασιοΰ ! Ναί, είπεν δ Γερμανός μή δυνάμενος νά κοατήση
τι ν γέλωτα. Καί έπιον έις υγείαν τού Γαλλικού οίνου, όλοι δέ
ως σδελφοί Ιγέλων και έθορύβουν. Τούτο δέν ήμπόδισε τόν έ
τερον τών Δοριάτ νά πλησιάση πρός τό παράθυρον καί νά φαίνηται ζητών τι έξω διά τού βλέμματος.
(ακολουθεί)

Γυνή μεσ ή λιξ γνωρίζουσα ρα πτικήν ζ η τ ε ί οικίαν, ι’να έργάζηται

