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πωι/.ένου. Τό έγώ τής γυναικός συγχωνεύεται, ούτως ειπείν,
έν τω άνδρικω έγωϊσμω, εις τρόπον ώστε ή αγαπώσα τον ανΌ ί - λ ε · ή γυνή να άγαπά τόν σύζυγον, παρ’ ο ι δεν άνταγαπαται 1
δρα άγαπα έαυτήν έν τω προσώπω εκείνου. Δεν υπάρχει βε
Π -ός σ τ, Λ Β ϊ . τήν βασιλόπαιδα ’ Αλεξάνδραν (ποίημα ώρα.6■„α/ν άπ αγγ^θ εν πρός -ί,νΒασιλόπαιδα δύο πρό τής άναχωρησεως
βαίως τό αίσθημα τοϋτο παρά τοις πολλοΐς, ύς προνόμιον
τς νυερας
'Τπό τού κ. 0 . Σολωμοΰ). - Τα διεθ.ή των γυναικών
εκλεκτών μόνον καί υπέροχων έν τω βίω υπάρςεων, ίκανοποιου,υνέδρ.α και ή κ. Βνοδούλ. (άνταπόκρισις έκ Παρισιων υπο κ. ωαν
ας Δερουέν). - 01 έρωτες μιας άηδόνος^και ενος ροοου I . (γ« κ. μένων έν τή αυτοθυσία καί άφοσιώσει, χωρίς ιύδεμίαν διά
«αρίας Α. Μαυγορδάτου - Ό Κ τοις υοασι κοσμος (_υπ,
τοϋτο νά ζητώσιν άνταπόδοσιν καί αμοιβήν. Δεν είναι προιον
ίος Γούλας Κόκκαλη). Ή Ιν Σύρω άγορα το,ν Κυρίων.
υνα.^
α’σθηυατικ.ής ένωμαλίας, άλλ’ οΰτε νοσηρας φαντασίας. Εί
ιεϊος κόσ,ος (όπό κ. 'Ελένης Γεο,ργιάδου. Ο Ί μ ε ν α ι« . - Π «^
Λ α . - Βιβλιογραφία — ’Αλλη/.ογρα φ·.α. - - υ μ β .υ λ rr
-j * j Γ
ναι ή' εύγενεστέρα έκδήλωσις καρδίας εύγενοϋς, μεγάλης- κ.ί
είδοιτο'.τ,σεις. — Κπιφυλλις
γενναίας, ινδαλματοποιούσης τό άγαπώμενον πρόσωπον και
λατρευούσης έν αΰτω τόν μάλλον ιδεώδη τοϋ Ιρωτος τύπον.
Ε Α Ν 11Ι Ύ Ν Γ ι ( 1Φ Ε 1Λ 11 Ν Α Α Γ Α Ι 1Α Τ Ο Ν Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Ν
Ουτος μεταβάλλεται εις λατρείαν, οΐα ή των φανατικόν εκεί
ΠΑΡ' ΟΤ ΔΕΝ Α Ν Τ Α Γ Α Π Α Τ Α 1 .
νων χριστιανών, οίτινες άπαρνούμενοι τόν κόσμον καί εαυτους
Έρώτησις παράδοξο: άπευθυνθείσα ήμΐν παρά τίνος συνδρο - άφιεοοϋνται πρός τήν υψίστην τοϋ Θεοϋ άγαπην.
Τό αίσθημα τοϋτο σ μέγα: του Σωκράτους νους ώρισεν ως
μητριάς. Και πρώτον ή λ έξι: ό ψ ε ϋ ε ι δεν δύναται να συνυπάρχω
μετά τής λέξεω; α γ α π ά . Σπάνιο): άγα,.α .ι-, -V -ή ~'·\ , έξή: έν τινι μετά τοϋ Ξενοφδντος διαλόγω του : Ύπαρχουσι
δύο Άφροδίται· ή μέν έν τω ούρανώ, ήτις καί Ούρανία
τ ή : λέξεως σ η μ α σ ία , Αοότι οφείλει νά ά.γαπήση. Το αίσθημα
τούτο 5εν προϋποθέτει Βρισμένα: συνθήκας,, υποβαλλόμενα: καλείται, καί ήτις προΐσταται άγνοϋ, ΰψηλοϋ, ιδεώδους και
ε?Γψυ^ολογιχ.τ,ν νί φυοιοΤιΟγι/Ρ-'Λ* οζε .«'71·'.
^ ^ μεστοϋ αϋταπαρνήσεω: αισθήματος, ή δέ πάνδημος ήτις Πο
Έάν ΰποτεθή οτι ή μετά γάμον αγάπη είναι, έριο:, οφει- λύμνια ονομάζεται καί ήτις μονον τά κοινά και χυδαία των
λομεν νά παραδεχθώμεν οτι ή γυνή αγαπά -όν αΟρα, ά.ια αισθημάτων διεγείρει.
’Αλλά και τις άννοέϊ τόν θαυμάσιον ύμνον τοϋ θειου Πλά
φοοον άν παρ’ εκείνου άνταγαπαται η ου. Του.ο ό=.όχι ειοα
τω
νο
ς τόν εις τιμήν τής Ουρανίας Άφροδίρς συντεθέντα. Καί
ο φ ε ίλ ε ι, ό'χι διότι έχει καθήκον, άλλα διότι δεν δύναται νά
τί άλλο είναι όΠλατωνικός έ'ρως ή τό υψηλόν καί εύγενες τούτο
πράξη άλλως. Άντιστρέψατε λοιπόν τήν έρώτησίν σας :
τής αυτοθυσίας καί αύταπαρνήσεως αίσθημα, έξ οϋ γεννατα,.
ΛιατΙ ή γυνή Αγαπά τότ οΰζνγοΥ-, παζ ον
Α) τα-ιαπάτ
ή^άρετή. ό πατριωτισμ.ός καί η μεγαλοφυια !
Έρωτήσατε, έάν θέλητε, διατί ή σελήνη λάμπει επι του
Καί ναι μέν ό Πλάτων μόνον προ* τ^ός άνδρας ανεγνωστερεώματος, διατί ό ουρανός στολίζεται υπό μυριάδων άστέ- ριζε τήν δύναμιν τοϋ νά είναι μύσται καί λάτραι της Ουρα
ρων, διατί ώ άνθρωπος ζή καί πώς, άλλα μή έρωτατε διατί νίας Αφροδίτη; καί μόνον έπί τοϋ ά.νδρός Ιφαίνετο έξασκοϋσα
άγαπα τις. Τό αίσθημα τοϋτο είναι εντελής αυτοθυσία,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

2

τούτο δέον νά άποδοθή είς τήν ανατροφήν και ά.νάπτυξιν ά>ς
καί τήν κοινωνικήν θέσιν, εν ή τότε διετέλει ή γυνή.
Άφ’ ή; όμως ό θειος Δάντης ύψωσε τήν Βεατρίκην του
είς τάς ουρανίους σφαίρας, καί μέγρις αυτής ύψώθη εκ τής
κολάσεως μ.όνον μετά τήν έν τώ καθαρτήριοι κάθαρσίν του, ή
γυνή άναδεικνύται εύγενής λάτοις του υψηλού καί ιδεώδους
έρωτο: του θείου Πλάτωνος
'Ως τοιαύτη παρίσταται κατά τον μεσαίο)να καί κατά
τούς σκληρούς τής δουλείας γρόνους μετά θαυμαστής αύταπαρνήσεως υπέρ πάσης μεγάλης ιδέας τήν ιδίαν θυσιάζουσα ζωήν.
.'■κ„
Σήμερον τά παραδείγματα ταϋτα, καίτοι σπανί^οντα,
«παντώσιν ούχ’ ήττον μάλλον παρά τή γυναικί ή παρά τώ
άνδρί. Ή έν τή ιδία ψυχή τοιοΰτον ευγενές καί υψηλόν αί
σθημα υποθάλπουσα δέν εξευτελίζεται, άλλ' ούτε υποβιβάζε
ται, ώ: φαίνεται φρονούσα ή προς ήμάς γράφουσα. Τουναντίον
εξασφαλίζει τήν ιδίαν ευτυ/ίαν, σώζει δέ τήν τιυ.ήν καί ύπόληψιν του άνδρός, απέναντι τής κοινής γνώμης, απέναντι αυ
τών των ιδίων τέκνο)ν. Θάρρος, ελπίδα, καρτερίαν καί μακροθυυ.ίαν άντλεί έξ αυτού τούτου τού υψηλού καί εύνενοϋ: αι
σθήματος της.
Ή άχαριστία, ή σκλνρότης, ή αναισθησία τού άΆοός δέν
άρκούσι νά ψυμράνωσι τό διάπυραν καί ευμενές αίσθημά της.
Άνχπαρίστησι τήν ει-ιόνα τού Οεανθρώ—
ου, ό'στις έν τή άπείοω
πρός τό ανθρώπινον γένος αγάπη του προσέφερεν ώς όλοκαύ
τωμα τήν ιδίαν αυτού ζο)ήν, σώζων ακριβώς εκείνους, παρ’
ών έλάμβανε τόν θάνατον. Άποκαλύφθητε πρό τοιαύτης γυναικός, πρό τοιούτου αγγέλου !
Αύτη μεταβάλλει τόν "Αοην εις Παράδεισον, τήν γήν
είς ουρανόν ! Έάν άδυνατήτε νά τήν άκολουθήσητε έν τή θεία
καί εύγενεί πορεία της, κλίνατε τό γόνυ μετά σεβασμ.ού κατά
τήν διάβασίν της καί οίκτείρετε τόν άτυ/ή εκείνον, όστις τήν
παραγνωρίζει !

Ε ΙΣ TUN Α Β ϊ
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[ποίημα θ. Α. ΣΟΛΟΜΟΙ]
Καράβι Ανθ οστόΧιστο,
γοργό 'σ ά >' τό δεΧφίνι,
Περήφανα σηχόνεται
ά π τήν ΑχρογιαΧιά μα ς
Κ α ί χ α ιρ έτ α χαί ζεχινφ
χαί φεύγει Απ' τη θωριά μ α ς
Κα ί πικραμένο χ' έρημο
τό περι'ίιάΧι Αφίνει·
Κ α ί μ ι ά Χεπτή γΧυχειά φωνή
τό Αεράτ-ι φέρνει
Από τήν πρύμη τή χρνσή
που ό.Ιοένα πάει . . . .
Αχ ! Ειν ή ΆΧεζάνδ ρα μ α ς
που Αποχαιρετάει,
Που νύφη ροδοστάΧαχτη
ή ζενιτειά μ ά ς παίρνει'Από μαχρυά ταΐς εύμορφια'ς
τοΰ τόπου της χυτ τάζει . ■ .
Τή ζωγραφιά τή θεΧχτιχή
ποΰ όσο πάει οβύνει . . .
Κ έχει ποΰ μ ι ά στερνή 'ματιά

'ς τόν Παρθενών' αφίνει,
<(Ώ έχε 'γειά, π α τρ ίδ α μου
Αγαπημένη /)) κράζει.
Γροιχοϋν χοιΧάδες χαί β ο υ ν ά
τ Αποχαιρέτημά της,
Π„ΰ δπου γή ΈΧΧην ιχή
'σα ν ζέφυρος προφταίνει
Κα ί τήν π α τρ ί δ α 'σάν θεά,
ί α νοίγω, δαχρυσμένη
Αύτά νά β γ ά ζ η , ποΰ θά πω,
τά ΧόγΓ Απ' τή καρδιά της·
«Φεύγεις ! . . Καί τί έπέρασα
τήν ώρ αύτη θυ μούμαι
Ως ποΰ ς αύτό τς έ.Ιευθεριάς
ν αζιωθώ τ' Αέρι
Νά σε ¿δω νά γεννηθής
νά ΧάιηΙης 'σάν Αστέρι
Γι' αύτό μ έ βΧέπεις, κόρη μου,
τή δόΑια νά .1υποΰμαι.
Μά ναι τό δάκρυ μ ο υ γ.Ιυχό
γ ι α τ ί χαριτ ωμέ νη
Νύφη ο.πό τούς βράχου/ μου
τούς δοξασμένους β γ α ί ν ε ις .
Γιατί θά φ·έρης τή χαρά
χ' έχει όποΰ πηγα ίνεις ,
Ποΰ γάμου ύπερήφανο
στεφάνι σέ προσμένει.
Σύρε έχει ποΰ μ ' έχ.ίεχτό
σέ δέν' ή τύχη άνδρ α,
Στη χώρα ποΰ σέ καρτερούν
τ ιμ α ΐς χαί μεγαΧεΐα'
Κ έγώ κρυφή 'ς τά στήθια μου
θάχω παρηνορία
Τό πώς γιά μ έ ν α θά πονής
κ' έχεΐθεν 'ΑΧεζάνδρα·
Αύτό μοΰ 'παν τά μ ά τ ι α σου
Εχεϊνα τά χ J a n μένα.
Αύτό μο ΰ Αέγ' ή Χύπησου
αύτη ποΰ θές νά χρύάης'
Οχι 1 όέν φεύγεις Απ' εδώ
εσύ γιά νά μοΰ Χείιζης.
Φεύγεις, γ ι ά νά 'σαι ό ή, Iιος μου
έχει μα χ ρ υ ά 'ς τά ζέναΦεύγεις, γ ι ά νά '¡tai 'χει ποΰ π ά ς
χ έγώ μ α ζ ύ μ ' εσένα'
Γιά νά σέ βΑέπουν χ ’ είς εσέ
» ά βΑέπουν τήν ΈΑΑάδα,
Τοΰ γαΑανοϋ μου ούρανοΰ
τήν τόσην εϋμορφάδα,
1 ,Αρχαία μου έρείπια,
χαί τό είχοσιένα.
Αύτά είναι οί τίτΑοι μου,
αύτά ή αρ χο ντ ιά μου·
Σύρε μ αύτά 'περήφανη
χει ποΰ σέ χαρτεροΰνεέ χ ε ι ποΰ όμοια τό Σταυρό
μ ' εμένα προσκυνούνε,
Ποΰ ζεύρουν Από τά παΑηά
τά γρόνια τ' όνομά μου.
Σύρε τς' αύγής χαμ όγε .ί ο
χαί τ' ούρανοΰ δροσοΰΑα

ήτο καί είναι δυστυχής, διότι είναι υπερήφανος καί έγιοϊστής
μή έ'/ων ακριβή συνείδησιν των λοιπών δικαιωμάτων τών εν
τώ κόσμω ό'ντων.
Ή κυρία Βοοδούλ απολαύει μεγάλης εν Άμερικΐ)
δημοτικότητας.Οί Αμερικανοί τή έξεδήλωσαν τήν συμπάθειαν
καί τόν θαυμ.ασμόν των, παρασχονσες προς αύτην το 188ι
κατά τάς ίκλονάς τού Προέδρου τών Ηνωμένων Πολιτειών
Αύτά ή χόρ' ή Αατρευτή
γροιχα πού ταζειδτυει,
τοιοΰτον αριθμόν ψήφων, ώστε μεταξύ τών τότε έπιλαχόντων
Κ α ί τόσαις τήν ΑχοΧουθοΰν
ήτο πρώτη.
ενχαΐς μας είς τό δρόμο,
Τό πρόγραμμα τής κ. Βοοδούλ συνοψίζεται έν τή ίσότητι
Ποΰ κάθε χυματόπουΧο
τών δικαιωμάτων μεσαξύ άνδρός καί γυναικός καί Ιν τή τε
μέ μ ι ά εύχή ’Ο τόν ώμο,
λειοποιήσει
καί βελτιώσει τού ανθρωπίνου γένους.
ΚυΧά 'ς τό πΧοίον της κοντά
χαί τό γΧυχοχαΐδεύειΉ γυνή αύτη σπανίας ένεργητικότητος καί βαθείας μεγαλοφυΐας
είναι ρήτωρ έκ τών εύφραδεστέρων τού αίώνος τού
"Ω ζενιτειά ! 'Αγάπα την
του. Τήν ρητορικήν αυτής δεινότητα θέλομεν θαυμάσει έντός
χαθώς ·>ήν Αγαποΰμε !
Κ ι άν ζενιτειά τήν αδεΧφή
ολίγου από τού βήματος τού διεθνούς συνεδρίου. *Όταν δέ
τή χώι α Χέγω σένατοιαότη φυσική ευφράδεια εξυπηρετεί τά εργα τών αποστόλων,
Σ υ γχ ω ρά με ! . · Τό δεύτερο
οϊας προλήψεις κατορθοΐ νά κατασ-ρέψη, καί εντελώς εκμη’σάν έΧΘ' είχοσιένα
δενίση !
ΈΧπίζω 'χει, χάπου μακριάΉ κ. Βοοδούλ δεν εργάζεται μόνον διά τής γραφίδας
νά σφιχταγχαΧιαοθοΰμε·
καί τού λόγου υπέρ τής γυναικείας προόδου, άλλά καί πρακτιχ.ώτεοον. *HjcqXoggiseiet Tssoio’j^ist scutyi? τγ\ ε^ι.ρεττει vs~
ίδρύη είς διαφόρου; πόλεις παρθεναγωγεία, τεχνικά; σχολάς
ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΤΝ ΕΔΡΙΑ ΤΩΝ ΓΧΝΑΙΚΩΝ
καί εύερνετικά καταστήματα.
Κ Α Ι Έ Ί. Κ - Ε Ο Ο Δ Ο Υ Α
Μετά τήν ενταύθα άφιξίν της εδήλωσεν, ότι θελει ιδρύσει
[Ά νταπό/.ρισ'« Ικ Πβρισίων],
εν παρθένα/ωγεΐον καί έν άρρεναγώγείον, έν οίς νά διδάσκον
Τά άναγγελθέντα διεθ/ή των γυναικών συνέδρια θέλουσι ται δωρεάν άποροι παΐδες έξ άμφοτέρων τών φύλων. Ή ευκαταστήσει τού; Παρισίους κεντρον, έν ώαι των δυο κοσμο.ν γενής αύτη πρόθεσίς της εσται άντικείμε-ον δικαίας υπερηφά
διαπρεπείς επί μεγαλοφυία, φιλανθρώποις αίσθήμασι καί έπι- νειας δι’ ημάς, αϊτινες μαχόμεθα, ΐνα έμπνεύσωμεν περισσοστημονική μορφώσει γυναίκες θελουσι συναντηθή.
τέραν δικαιοσύνην είς τάς καρδίας, ΐνα πιστοποιήσωμεν τήν
Τά ονόματα αύτών γνωστά ήδη ¿>ς εκ των έκδοθέντων γυναικείαν άφοσίωσιν, ενεργητικότητα καί ευφυΐαν, ητοι τας
προσκλητηρίων, ήρξαντο κυκλοφορούντα μετ’ εκδηλώσεων σε- μεγάλα: πνευματικός καί ήθικάς τής γυναικός άρετας.
βασυ.οϋ καί συμπαθείας.
Π α ρ ίσ ιο ι.
’ Ιω ά ννα Λ ερ ο υέν.
Μετά χαράς εϊδομεν, ότι καί ή Έλλας άντιπροσωπευθήσε·
ται έπαξίως, εχουσα καί αυτή νά παρουσίασγ γυναίκα δημο
σιογράφον, ήτις από τριετίας μέ θάρρος καί δύναμιν ανελαβε
01 Ε Γ Ω Τ Ε Σ Α Π Α Σ Α Μ 0Ν 0Σ Κ Α Ι Ε Ν Ο Σ Ρ 0Λ 0Τ
τήν υπεράσπισιν τού γυναικείου φύλου καί εργάζεται ερρωμετ'.
νως ύπερ τής άναπτύξεως αυτού. Καί θά ήτο βέβαια εντροπή
Αί ήμέραι διεδέχοντο άλλήλας θλιβεραί καί μελαγχολινά υστερήση, ή Ελλάς είς τούτο, όταν ή Σερβία, ή Ρουμανία,
καί. Ή άηδών ησθάνετο ότι δεν ήγάπα πλέον, ώς τό ροδον
ή Ισπανία^ αί Ίνδίαι καί αύτή ή Βουλγαρία θά άντιπροσωοτι δέν ήγαπάτο.' Πρωίαν τινά ή άηδών βλέπουσα τό ρόδον
πευθώσι.
Μεταξύ τόόν κορυφαίων εξοχοτήτων, αι οποιαι από τουό μάλλον καταβεβλημένον καί ωχρόν ή άλλοτε, ερριψε βλέμμα
άφί/θησαν ενταύθα διακεκριμένην θέσιν κατέχει ή Άμερικα πρός τά λοιπά τού κήπου άνθη : ’Αγαπητόν μοι Γιούλ, είπε
νίς κ. Βοοδούλ, γυνή έ'ξοχος, δι’ λν δικαίως ή ’Αμερική καυ- πρός τό ρόδον, βλέπεις τήν διαφοράν ήτις υπάρχει μεταξύ
χάται καί ύπερηφανεύεται. Άλλα μήπως είναι Άμερικανίς σου καί τών άλλων τούτων ελευθέρων άδελφών σου ! Δέν
άνθηρ
ότεο
μόνον ή εκλεκτή αυτη φύσις. ή: τά ευεργετήματα έπεκτείνον σοί φαίνονται
Τ
»
1α καί ευτυχέστερα.
Φεΰ ! άπήντησε τό ρόδον κατανεύον.
ται άνά τον παλαιόν καί νεον κοσμ.ον !
Καί
ήξεύρεις διατί ; διότι εκείνα είναι ελεύθερα, ενώ
Δεν είναι μάλλον εύγενής καρδία, πάλλουσα διά πασαν
ημείς
!
.
..
περί δικαιοσύνης ιδέαν καί ήτις ευρίσκει καλόν καί ώραϊον νά
Τό ρόδον ήρυθρίασεν άναγνωρίζων τήν αλήθειαν ταυτην.
χρησιμεύη ώς απόστολος καί συνήγορος τής μεγάλης ιδέας τής
»Οχι διότι έπόθει τήν έλευθερίαν του δι’ εαυτό. ’Ελευθερία
γυναικείας αποστολής !
δι’ αύτό ήτο ή άμεριμνησία. Άνατράφέν,εν τώ κήπω εκείνω,
Ναι ή κυρία Βοοδούλ ονειροπωλεϊ, ιος καί ημείς,
ούδέν ¿γνώριζε πέραν τού ορίζοντας αυτού. Αί ήμέραι του
τήν γυναίκα ύπέρο/ον έν ανθριοποοητι υπεροχω. Εχ_ι.ι -ήν
διήρχοντο έν ήσυχία καί γαλήνη. Τάς νύκτας έκοιμάτο άπο- ι
πεποίθησιν ότι τά μεγαλήτερα τής άνθρωπότητος κακά προλαυστικώτατα, τήν πρωίαν έθερμαίνετο διά τών ήλιοκων ακτικύπτουσιν έκ τού ότι δεν υπάρχει έν τοΐς άνθρωπίνοις νόμοις
'Στή γή ποΰ ’κείνη τή γ.Ινχειά
οοϋ χάρι σε μητέρα ■ ■ ·
"ΟΑη κ α ρ δ ιά , ποΰ 'ς τήν καρδιά
τήν έχω γω δω περα·
Σύρε · . · Κρωοτώ βασιΑισοα
ατέΧνω βασι.ΙοποΰΧαΰ ,
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καί έβλεπε τον ουρανόν μετ’ έκστάσεως. Ό έρως τής άηδόνος
τυνεπλήοωσε τον ευτυχίαν του, ήτις φεύ ! δέν διήρκεσεν επί
πολύ ! Διά τήν άηδόνα ου.ως το πράγμα διέφερεν δλως.
Έξωκειωμένη από τής παιδικής ηλικίας της εις την ζωήν -/.»ί
κίνητιν εϊχεν άναποσπάστως εν τη ψυχή αυτής το αίσθημα
τής ανησυχίας καί ταραχής. Τό πορόν δέν ήτο δι’ αυτήν ή
ή όδός ή προς τό μέλλον άγουσα. Έ'ραίνετο γεννηθεϊσα διά
τήν επιθυμίαν, ώς τό ρό^ον διά τήν άπόλαυσιν. Πρό παντός
λοιπόν ήγάπα τήν ελευθερίαν,ή'τις συνωψίζετο εις τήν ί’διότροπον διά μέσου των κοιλάδων καί των αγρίων καταιγίδων
πτήσιν του, εις τήν γλυκεία/ ανάπαυσιν υπό τήν σκιάν ξένου
καί άπορρώγος βράχου, εις τάς τρελλάς μάχας διά μέσου των
κλάδων των δένδρων, εις καταδίωξιν δραπετίδοιν αρμονιών,
εις σνακάλυψιν κεκρυμμένων άρωματοοδών κόσμων, εις a;ω
νίαν άναζήτη-ρν πραγμάτων νέων.
Μόλις δ" έπρόφερε τήν λέξιν ελευθερία άπασα ή ζωή τού
παρελθόντος έπανήλθεν εις τήν μνήμην της καί μετά τής
άναμνήσεως ταύτης μυρίαι έπιθυμίαι, όνειρα, πόθοι. Εξαφθεϊσα δέ υπό των αναμνήσεων τούτων ήρξατο ψάλλουσα μετ’
αγρίου ενθουσιασμού τάς χαράς τής ελευθερίας. Φωνή σμοία
τής ιδικής της έφάνη έξελθούσα έξ άπωτάτου σημείου του
κήπου, προσκαλοϋσα αυτήν ε’ς αδελφικόν τχξείδιον. Τότε
λησμονήσασχ τά πάντα έσπευσε να άκολουθήση τήν αδελφήν
εκείνην τής ξενητειάς της. Άλλα μόλις ανεπέτασσε τάς πτέ
ρυγάς της καί ορμητική τής άλύσσου εντασις έρριψεν αυτήν
καί πάλιν μετά σπαρακτικής κραυγής εις τούς πόδας τού οόδου. Τό πτιυχόν ρόδαν άφυπνισθέν περιέβαλε τό ημιθανές
πτηνόν μετά τόσης στοργής καί αγάπης, ¿όστε εντός ολίγου
έπανέφερεν αυτό εις τήν ζαήν.
Ήθέλησες να μέ εγκατάλειψης Μπούλ—μπούλ ;
Καί σύ, Γιούλ, με ¿κράτησες διά τής βίας ;
"Οτε ή λέξις αύτη έλέχθη, ό τελευταίες συνέχων αυτούς
δεσμός παρέλυσε. Άμφότεροι προσβεβλημένοι, ή μέν αηδών
έν τή ελευθερία της, τό δε οόδον εν τή’νομ.ίμω υπερηφάνεια
του εύρισκον άποτρόπαιον τήν συνδέουσαν αυτά άλυσσον. *0
πόνος των ήν όλως όμοιος, άλλ’ ή έκδήλωσις αυτού όλιος διά
φορος. *Ηαηδών έγένετο, παράφορος, ιδιότροπος, πικρά. νΕψαλ.λε τήν ανίαν της με τόσω οςείαν καί παρωργισμένην ειρω
νείαν. ιόστε τά άνθη ακούοντα αυτήν ώχρίων έπί των τρυφερών
μίσχων των. Τό οόδον όμως Ιφαίνετο ήσυχον καί γλυκύ,
υφιστάμενον έν σιωπή τήν έσωτεοικώς καταβιβοώσκουσαν τήν
! υ/τ,ν
t του οΛ
y $υνη
t ν·
Φ
ΊΙαεοαν τ ιν α η οηδών έφάνη ζωηροτέρα ή κατα το συν
ηθες. Οί οφθαλμοί της έλαμπαν, α: πτέρυγές της άνεπτύσσοντο θορυβωδώς καί πράγμα παράδοξον ήρξατο ψάλλουσα
ώραΐον πρός τόν έρωτα άσμα.
Τό πτωχόν ρόδον αναγνώριζαν τούς γλυκείς τούτους τό
νους ησθάνθη εαυτό άναζών, άπεκοιμήθη δέ βαυκαλιζόμενον
υπό μεθυστικωτάτων ονείρων. Φεύ ! ή έξέγερσίς του υπήρξε
φρικώδης. Είδε τήν άηδόνα ζωηράν καί ευτυχή, άλλά δέν
ήτο αυτό πλ.έον τό άντικείμενον τής λατρείας της. Τά βλέμ
ματά της ήσαν διαρκώς προσηλωμένα έπί μικρού καί τουφεοού
λευκάνθεμου, πρός 8 έδοκίμαζε νά πετάξη, κωλυομένη ό'μως
πάντοτε υπό τής τρομεράς εκείνης «διαρρήκτου άλύσσου.
Διατί βλέπεις, πάντοτε τό λευκάνθεμον αυτό : ήρώτησε τό
ρόδον τήν άηδόνα ;

Διότι μοί άρέσκει, άπήντησεν ή αηδών.
Καί σοί άρέσκει διά τήν καλλονήν του; Άλλά δέν είμαι μυ
ριάκις ώραιοτέρχ εκείνου; διά τό άρωμά του ; άλλά μόλις αί.
σθάνεταί τις τό οξύ καί δειλόν μύρόν του, ενώ έάν εγώ ανα
πτύξω τά πέταλά μου, άρωματίζω ολόκληρον τόν κήπον.
Διά τήν νεότητά του ; άλλ’ ήνθισε τήν άνοιξιν, ένω εγώ μό
λις τό θέρο: είδον τήν ζωήν. Διατί λοιπόν σοί άρέσκει;
Δεν ειξεύρω. Άλλά τό αγαπώ, ένω σέ, σέ μισώ.
Τό ρόδον ύποστάν τό θανατηφόρο1/ τραύμα μ.ετ’ άναλόγου
υπερηφάνειας είπε πρός ιτήν άηδόνα. Σοί αποδίδω τόν όρκον
σου ! ύπαγε ! είσαι ελεύθερον !
Άλ.λά τό πνεύμα ! είπεν ή αηδών. Τό πνεύμα έπεφάνη συναισθανθέν ότι ή παρουσία του ήτο αναγκαία.
*Η άηδών καί εγώ, είπε τό ρόδον, δέν θέλομεν πλέον νά
ζήσωμεν μαζύ καί σέ παρακαλούμεν νά διάρρηξης τήν άόρατον
άλυσσον, ήτις μ.άς συνδέει.
Αδύνατον, εΐπε τό πνεύμα. Τούς υπηκόους μου εγώ τούς
ένόνω, άλλά τού; χωρίζει μόνον ό θάνατος. Καί τό πνεύμα
έξηφανίσθη.
Καί αληθώς τό ρόδον επεκύρωσε τήν προφητείαν τού πνεύμ.ατος. ’Εντός ¿λίγων ημερών κατελήφθη ύπό θανατηφόρου
μαρασμού. Τά χρώματά του ώχρίασαν, τά φύλλα του έπεσαν
μαραμένα, ή κεφαλή του έκλινε πρός τήν γήν, ώσεί ζητούσα
τάφον. Χωρίς δέ νά παραπονεθή, χωρίς νά δακρύση άπέθανεν
ήσύχως, ώς έζησε.
Κατά τάς τελευταίας αυτού στιγμάς ή άηδών συνήλθε. 'Η
καρδία της έγένετο περιπαθής ώς πρότερον. Παρεκάλει τό ρό
δον νά ζήση, ύποσχομένη ότι θά τό άγαπα πάντοτε. Άλλ’
ήτο άργά. Τό ρόδον έξέπνευσεν είς ύστάτην τής άηδόνος περίπτυςιν. Κατά τήν ύστάτην δέ ταύτην στιγμήν, τό πνεύυ.α
ήκούσθη λέγον :
Είσαι ¿.)ει·0ίρα ! . . . .
Έχί.Ιογος. Ανατρέψατε τά φύλα. ’Ονομάσατε τήν άηδόνα

άνδρα καί τό ρόδον γυναίκα καί τό ειδύλλιο1/τούτο υ.εταβάλ·
λεται εις ζώσαν ιστορίαν.
. ΛΤαοία Α. Μ αυρογορδάτου.

Ο ΕΝ ΊΟ ΙΣ ΪΔ Α Σ Ι Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Έξ ίσου φοβερόν αμφίβιον είναι καί ¿ιπποπόταμος. Μόνον
έν τοίς Αφρικανικοί; ποταμοί; άπαντα τις τόν κολοσσόν τού
τον, ιδία δέ έν τώ Αευκω καί Κυχνώ Νείλω. Παχύς ό'σον καί
ο ρινόκερως, είναι όμ.ο>ς ογκωδέστερος, μάλλον τετράγωνος
καί βαρύτερος τούτου, ό'ταν δέ άπέρχηται έπί τής ξηράς, όπως
βόσκηση, σαρώνει τήν'χλόην διά τής παμμεγέθους αυτού
κοιλίας, βαδίζει λίαν έπιμόχθως, έκτός έάν είναι νέος καί
διατελή έν μανία- τότε ό δρόμος αυτού είναι άρκετά ταχύς.
*0 Λίβινκστων
μίαν ήΊαέο
αν δυσκόλως5 έξέουνε
των καταδιώ*
ί
ί
^
Γ I
ξεων ¿ργισθέντος νεαρού ιπποποτάμου.
Ή έντός όμως τού ποταυ.ού ευκινησία του είναι απίστευτος.
Άνερχόμενος έπί τής έπιφανείας τού υδατος καί άνορθών
τήν τερατώδη αυτού κεφαλήν έκτός τούτου, μετά τοιαύτης
σφοδρότητος ό γίγας ούτος άναπνέει, ¿όστε κάμνει νά άναπηδά έκ των ρωθώνων του υγρά στήλη, έχουσα ύίο; μέτρου.
Τήν νύκτα κυρίως έξέρχεται τών ύδάτων ό ιπποπόταμος,
όπως βόσκηση τήν χλόην έπί των οχθών, οι δέ κυνηγοί άπλη-

5

λαι πρός τήν δύσιν. Αί ύπό τής τύχης εύνοουμεναι μεταβαίνουσιν^εις
τήν μαγικήν τού κόσμου μεγαλούπολιν. διασχίζουσαι θαλασσας και ορη,
ΐνα Γπ! τινα χρόνον θυυμάσωσιν έν τή αεγάλη τού κοσμου^ μητροπο
λε·. ο.τι υπερφυσικόν καί μέγα κατώρθωσε νά πραγματοποίηση η μ ε
γαλουργός τού άνθρώπου φαντασία κατά τόν 19ον αιώνα.
Αί κυοίαι αύται καίτοι εις μέγα καί παγκόσμ·ον κέντρον μεταβαιVi
,« * * · *·
νουσαι δ'εν ε/ουσιν ανάγκην πλουσίων έσθήτων και π ώ υτελω ν εςσρτη-βάοο- του, επιτίθεται κατά των κυνηγών, καί πλεο/ /] α ,
μάτων. Αί ΙΙαρισιναί Ινδύονται ώραιότερον ή πάσαι αί^ γυναίκες το υ ^ ο Συνέβη νά συλλάβη έντός τής εύρείας αύτού σιαγόνος ^αντί σαου Ά λ λ ά και δαπανώσιν πρός ένόυμασίαν των ολιγωτερα ^ή ο/ αι
τού κόσμου γυνα ιιες. Τό ώραών έν τή ένδυμασία εκείνων συνισταται
παλον, έννεόν μείναντα καί όν τινα κατά γΡ^-μα εκοψεν α\
εις τά μικρά εκείνα τίποτε, εις τήν μεγά/.ην καλλαισθησίαν, χαριν και
κομψότητα των.
,
,
¡Ις δύο.
,
,.
Εν Φόρεμα ταξειδίου φαιού γρο’.ματος άπλουν ή μετα ριιβοωσεων
Ό περιηγητής Moffat, διερχόμενος ποταμον τ.ης^ Αφρι
ή τετραγώ νω ,. ίεο ϋψίς, κομψόν μ ε τ ά ποδήρους έπανωφοριου ομοιοκής κατεδιώχθη ύπό γιγαντώδου; ιπποποτάμου μετ’ ανήκου νρόου, πλατυστέφανος έκ ψιάθης πίλος καί χειρόκτια ομοιοχροα άποστου μανίας, εκβάλλοντας φρικώδεις μυκηθμούς και ανορ ου/- τελούσι τήν ολην τής ταξειδιώτιδος ένδυμασίαν. Γο ^ φόρεμα τούτο
δύναται νά χρησιμεύση και διά περίπατον και διά πρόγευμα. Ιαν κα
τος τήν δυσειδή κεφαλήν του, ύπεράνω τών όόατων. ^
λαισθησία, κομψότης καί χάρις χαρακτηρίζωσιν αυτ-υ. Ύ γ αυτήν
’Εάν ό Moffat δέν έφθανεν έγκαίρώς εις τήν ,ηοαν, α περ βολήν συμβουλεύομεν καί πρός τάς μεταβχινουσας εις _έξοχας ή
λουτρά. Δ ύναται ή τελευταία αδτη νά παραλάβη μεθ εαυτης_ και εν
έθανατούτο.
( ;
ή δύο φορέματα τσίτινα, έλαφρά, κομψά. S u v a Ιναλλασσει εν τη εςοχη
Δέν είναι σπάνιον όπως συναντήση τις ιπποπόταμους χω- Μεταβώαεν ήδη εις ίκανοποίησιν μελλονύμφων τινω ν, αιτινες ζητουσι
•λούς, πληγωμένους καί έχοντας τό σώμα φρικωδώς ήκρωτηρια- τήν γνώμην μας Ιπ! τού άριθμού τών φορεμάιων, δι ων οφειλουσι να
έφοδιάζωσι τήν ιματιοθήκην τω ν κατά τάς ημέρας τού γάμου.
σμ^νον Τά τοιαύτα είναι συνέπεια των φοβερών μαχών, αςσυναΓνωστόν οτι παρ' ήαϊν, ιδιαίτατα δε παρά τοίς έντοπίοις ΆΟηναίοις
πτ'ουσι μεταξύ των τά τέρατα ταύτα. Ιδού δύο έχθροί ιππο η νύυφη εύπορου πως οικογένειας ήοίθμει άλλοτε τά φορέματα κατα
πόταμοι, άνερχόμενοι έπί τού 3δχτος καί όρμώντες κατ «λ- ήμίσειαν, έσθ’ οτε δέ χαΐ κατά ΟωοεκαΟα ολην. Αλλα κτιτα τ ϊ1ν J10
χήν εκείνην τά προικώα τής μητρός φορέματα ¿κληροδοτεί πολλακ.ις
λήλιον μετά τή; μεγαλειτέρας σφοδρότητος. Αι δυσειδείς σια ή έγγονή. Σήαερον οτε προορισμός τού φορέματος είναι να^φερηται υπο
γόνες των ανοίγονται έν όλη αύτών τή εύρύτητι, οι οφθαλ- τής κυρίας και ούχί νά φ υλά ττη τα ι εις τά κιβώτια,^ σήμερον ο τ, ο
μεταβάλλεται άπό Ιτου.. εις έτος είναι αυτόχρημα μ ω ρ ία ς
■μοίτων λάμπουσιν ά.πό μανίαν,.έκά^ερο; δέ έφορμά κατα συρμός
νεόνυυ,φος νά έφοδιάζηται διά πολλών φορεμάτων.
^
τού αντιπάλου του μέ όλας τάς δυνάμεις αύτού. ΣυλλχμυαΤο νυαφ'.κόν της φόρ£μ.α έκ λευ/.ή;
μουσ-.λ.νηζ , κασμ^
-νονται ό εις ύπό τού άλλου διά τού φρικώδου; στόματός των ρίου δέον νά χατασκευάζηται μέ τοιούτον τρόπον, ωστε να χρησιμευη
καί εις εσπερίδας ή χορούς κατά τό πρώτον καί δεύτερον ετος, μετα ταυ
καί αμυνόμενοι άκαταμαχήτως, κατασχίζουσι τά; σάρκας ταδέ βαφόκενόν εις φόρεμα επισκέψεων καί περιπατου.Προς τούτο αγό 
ζετε δύο ή τρεις στήχει« περισσότερον, "να αλλαξητε μετα ταυ α
των δι’ άλλεπαλλήλων κτυπημάτων.
σ τ ε ν ό ν περικόρμιον. ή έπιφέρετε ά να γ κ ,ία ν τ ι ν α _ τροποποίησιν.
Προχωοούσιν, δπισθοδρομούσιν, ωθούνται, πιέζονται, ανα- τυχόν
Το ν υ μ φ ι κ ό ν πέπλον χρησιμεύει ώς έξάρτημα της αυτής εσθητο μ τρέπονται καί προσβάλλουσιν άλλήλους μετά νέας^μανίας. Θά τατρεπο'μένης εις χορευτικήν. Ü ; δεύτερον φόσεμα αναγκαιον είναι ε
έξελάμβανέ τις τούτου; ζών όρος, συντεθειμένου έκ όύο τερά μ άλλινο, χρώκατος σκοτεινού, μικρόν επχνοφόριον
έπί τού σώματος, πίλος όμοιόχρους τω φορεματι κλειστός, « λ .ξ η .
των ύπερκειμένων άλλήλοις- ή γιγάντειο; αύτη πάλη εξακο καί y ε'.ρόκτια.
Δ ά τόν οίκον ώραία καί κοκψή,έξ ά,οικτου χρώματος εσ ης μετα
λουθεί ότέ μέν έπί τής έπιφανείας τού δδατος, ότέ δέ έν τώ
άνοικτοχρόων ταινιών κα! τρ ιχάπ τω ν συμπληροί την ιματιοθήκην τ η ,
;βάθει τού ποταμού καί άλλοτε έπί τώ1/έρήμων οχθών, αϊτι- νεονύμφτυ.
εις ήν προστίθεται πάντοτε εις πλατυστέφανος έκ ψ ιά θ σ ^
έάν είναι θέρος, έκ καστοριού τόν χειμώνα, στρογγυλός π.λος και
νες άντηχούσιν ύπό των μυκηθμών των
^
ν
Ό εις τέλος των μαχομένων, ήττον ηύνοημένο; ύπό τιον έπανοφόριον μακρύ καί άδιάβροχον.
έφοδιάζοντες τήν θυγατέρα τω ν οί καλοξ καί w * ™ ϊ ονε^
περιστάσεων τού άγώνος καί τή: επιτυχίας των κτυπημάτων, δ=ν Ούτως
τή παρέχουσι τά μέσα νά έξσικειοΰται εις την πο^ υ τ -^ .α ν
στρέφει τά νώτά του, πληγωμένο; δέ, ήκρωτηριασμένος καί τήν σπατάλην, ήτις ένωρίτατα γίνεται πρόξενος την συ,υγ,κης ασυμ
αίμόβαπτος απομακρύνεται καταλείτων τόν νι .ητήν κύριον φωνίσς, έσθ’ οτε δέ καί τής οίκο-ομικής τών νεων συζυγών καταστροφής.

£τοι τού πολυτίμου αύτού οδόντος, γνωρίζουσιν οτι οπως -π [,ράψη εις τόν ποταμόν άκολουθεΐ πάντοτε τήν αυτήν οόόν.
I Πληγωθείς b ιπποπόταμος βάλλει φοβεράς κραυγας και

τού πεδίου τής μαχη;·

Τ ούλ*

Κ όκκαλη.

Η Ε Ν Σ Γ Ρ ίΙ Α Γ Ο Ρ Α Τ Ω Ν Κ Τ Ρ ΙΩ Ν
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Παοάόοξος Μάιος ! Βοίχει καθ’ έκάατην σχεδόν. Κ αγόαω; π ίτ α ικ α ί
πάντες αίσθανόμεθα τήν βύρεϊσν πνοήν ,ώ ν θερινών άνεμων.^ ετ δλι•,ας ήυέσας ό έν τή πόκει βίος έττα ι άφορητος. καί η . « τας εξοχας
μετάβασις απαραίτητος ’Ά λ λ ω ς ή κατα το βέρος εις >τας -Ε
διαμονή δ’εν έχει ώς κύριον έλατήριον την υπερβολικήν θερμότητα. Κατά
τούς νόμους τής φυσικής καί ύγι-εινής ό άνθρωπος εχει άναγκην να
μεταβάλλη κατοικίαν, ζωήν, δίαιταν, απας τουλάχιστον του έτους.
"Ινα ο βίος άνταποκρίνη-αι εις τόν προορισμόν του _ δίογ να ποικιληται. Ε ύτυχώς τούτο ήρξατό πως κατανοούμενον και παρ ηαιν, και
μόλις τή τού θίρους άφ'ξει οί κάτοικοι των πόλεων Ικ το π ίζ,ντα ι μεταβαίνοντες εις τας Ιξοχάς, εις τά λουτρά, εις τας νήσους. Αι κυρ.
-δέν φέρουσι βεβαίως μεθ' ίαυτώ ν έσθή-ας π ο λυτελές και πολυτίμους,
διότι' όέν τή έξοχή 3!ος είναι φυσικώιερος, άπλουστερος και
ρος. Εις τήν' εξοχήν ζή τις διά τόν Ιαυτόν τον δια την δγειαν του δ α
τήν ζωήν του Δεν ζή διά τούς άλλους, οπως ίπεκράτησεν η σ·υνηθ=ια
νά ζή !ν τή πόλει.
ΑΙ ζωηρά! και χαρίεσσαι Ά τθίδες μας οαοιαι _ πρός ώραΤα μ . τ .6 » π ικ ά πτηνά λαμβάνουσι τήν πτήσιν των αλλαι μεν πρις νυ.ον κα.

•Ως γνωττόν έν Σύρω λειτουργεί σχολή άπορων παί^ων,οία
ή τού Συλλόγου Παρνασσού ενταύθα. Δεν προτιθεχεθχ να
έξάρωριεν τά έκ τοιούτων σχολών προκύπτοντα τή κατωτατη
τάξει καλά, διότι καί αναμφισβήτητα είναι καί πολλά πολλάκις έπί τού θέματος τούτου έγράφησαν καί έλέχθησ αν.
"Ο,τι σήμερον μετ’ ενθουσιασμού ά»χγράφομεν, ο,τι εμ•χόμεθα νά τύχη άπομιμήσεω; καί παρ’ άλλων είναι ή ιδιαί
τατη εύγενής μέριμνα τών κυριών καί δεσποινίδων της Συρου, αιτινες διωργάνωσαν αγοράν έξ εργόχειρων υπέρ τής Σχο
λής τών άπόοων τούτων παίδων. * ι
Μή άρκεσθεΐσαι δέ εί; τά έργόχειρα, άτινα ίδιοχείρως
καί ίδίαις δαπάναις μετά τή; χαρακτηριζούσης τήν καλαι-<
σθησίαν καί χάριν τών Συριανών κυριών είργάσθησαν αύται,
έπεκαλέσθησχν, ύς άλλοτε έγράφομεν καί τήν συνδρομήν
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των κυριών γειτόνων νήσων ό)ς της ’Ανδρου, αίτινε; πάραυτα
έπροθυμοποιήθησαν νά παράσχωσι τήν υπέρ του ευνενοϋ; τού
του σκοπού συνεργασίαν των.
Καταρτισθείσης οθεν της αγοράς, ους οιόν τε πλουσίους
καί φίλοκάλως έν τή λέσγγ της Σύρου ((Ελλάς;) ηρςατο ή
πώλησις των διαφόρων αντικειμένων, υπ’ αυτών τούτων των
κυριών, αίτινες μετεβλήθκσαν εις τόσας έπιχαρίτους εμπόρους,
άνθοπώλιόας, σακχαροπώλιδας. "Ο,τι ώραΐον, ανθηρόν, εύγενές καί επίσημον αριθμεί ή Σύρος μεταξύ τού ιυραίου ούλου
άντεπροσωπεύετο έν τη, αριστοκρατική ταύτη, καί φιλανθρώπω
άγορα.
'Η κυρίως επιτροπή "των Κυριών συνίστατο έκ τών κ. κ.
ΓΙαπακωνσταντίνου, Φραγκιά, Τσιροπινα, Μαυρογορ^άτου,
Ρλαράκη, Δαμ,ιστίνη, Βρυώνη καί Πατρικίου, αίτινες άο
κνους καί μετά της χαοακτηριζούσης τάς γυναίκας, οσάκις
περί αγαθοεργίας πρόκειται, δραστηριότητας κατάρτισαν την
άγ οράν των, έκλέξασαι ιος πωλητρίας τόσας έρασμίας μ,αγίτσας, α'ίτινες αληθή κατώρθωσαν θαύμ.ατα.
Μϊρκει να έρριπτε τις έν μόνον επί τών πωλητριών βλεμ.μα, όποίς πεισθή οτι οι εισερχόμενοι διέτρεγον τον κίνδυνον νά
εζ ελθιυσιν εκείθεν με κενά τά θηλάκια, ίσιος δέ καί την κε ■
ψα λην. Δεν ήσαν πλέον αί φιλάρεσκοι, ζωηοαί καί γελασταί
Σϋριαναί μ,ας. Τά βλέμμα τιον τά επαιτικον εκείνο, το ίκετ ευτικον, το θωπευτικόν ήθελέ τις είπει ότι ¿ζωογονείτο καί
δ ιηυθύνετο κατ’ εύθεΐαν από την ευεργετικήν ψυχήν των. ΤΗσαν
τόσαι Ραφαήλιαι Παναγίαι ίκετεύουσαι ! Πόσον είναι αληθές,
ότι ουδέν στολίζει καί καθιστά την γυναίκα θελκτικήν όσον ή
Α ι κυρίως έμποροι ήσαν αί ανωτέρω άναγραοεΐσαι, υπ
άλληλοι δ αυτών δια την ψιλικήν, ούτως είπεΐν, πώλ,ησιν α!
δεσποινίδες ’Ολυμπία Θεοχάρη, Ουρανία Εύαγγελίδου, Όλυμ.
πια Τομπρα, ’Όλγα Παππαδάκη, Ελένη Άθανασιάδου,
Έρασμία Μπενά, Ελένη Τζένιου, ’Αναργύρου, Ζέρβα, Μαύ
ρου, Κριεζή, Στούαρτ, Μάτεση, Παρώδη, Κριεζή καί Βενιζέλου. Είογάσθησαν άκαμάτως καί ήρωϊκώς. Πολλοί φιλάργυροι
εισήλθον μ.ε την άπόφασιν νά έξοδεύσωσιν Ιν φρ. καί προσέτε
ρον ο,τι ειχον τοσιο'. συνεκινούντο καί έθέλγοντο. Πόσην αί χαριτωμ.έναι έ κεΐναι δεσποινίδεςάνέπτυσσον ρητορικήν ευφράδειαν,
όπως τοϊς α ποδειξωσιν ότι μόνον έν τώ καλώ,δπερ πσάττει τις
έν τω κόσμω τούτω έγκειται ή αληθής ευτυχία.
Λεγεται ότι άθεός τις τού συρμ.ού νεανίας, απερχόμενος
ε λαφροτ ατ Γος τής αγοράς ελεγεν. ’Εάν καί αί Ελλήνι
ζες μας άποφασίσωσιν, όπως αί Εύρωπαίαι νά γίνωσιν ιεροκή
ρυκες,βεσαίως πάντες οί άπιστοι θά μεταβληθώμεν εις φανα
τικούς χριστιανούς. Τόσον ουραία γνωρίζουν νά ποοσηλυτίζουν!
Καθαρά κέρδη τής^εΰεργετικής ταύτης αγοράς πέντε χιλ.
φρ. πλην τών υπολείφθέντων έργοχείρω;, άτινα θά έκποιηθώσι
διά λαχείου. Εύγε ! τών κυριών τής Σύρου ! Εύχόμ.εθα όπως
τά ευγενες καί φιλάνθρωπον έργον των εύρη μιμητρίας, παντού
όπου Ελλήνισες υπάρχουσιν.

Ηρςαντο δε εν τοίς γραφείοις αυτού αί έγγραςαί τών
ΙΣχαριατον βεβαίως διά τήν 'Ελληνικήν κοινωνίαν γεγονός,,
ιδιαίτατα δέ διά τούς οίκογενειάρχας, οΐτινες τή ευεργετική
τής εταιρίας ταύτης συστάσει έξασφαλίζουσι διά μ.ικρών άποταμιευμ.ατων καί οικονομιών έντός ολίγου χρόνου προίκα διά
τάς θυγατέρας των.
Πολλά επανειλημμένους μέχρι σήμ.ερον έγράψαμεν περί
των ωφελειών, αίτινες καί τή οικογένεια καί τή κοινωνία υπό
πάσαν εποψιν θέλουσι προκόψει έκ τής συστάσεως τής εται
ρίας ταυτης, όπως- μ.ή καί πάλιν επί τού αυτού θέικατος έπανερχωμεθα. Εάν δ’ επί τού παρόντος τά προκύπτοντα έκ.
των αποταμ.ιευτάτων τούτων κέρδη δεν είναι τόσον μ,εγάλα,
οσα υπελογίζοντο έν τώ πρώτω υπό εταίρων μόνον συνταχθέντι καταστατικω, τούτο άποδοτέον εις το προβλεπτικόν καί
συντηρητικόν πνεύμα τού Συμ.βουλίου, δπερ ήθέλησε νά έδραιώσνι τήν εταιρίαν έπί υγιών καί ασφαλών βάσεων.
’Εν τούτ)ΐς τά συμ.βούλιον έπεφύλαξεν εις τήν συνέλευσιν τών μετοχιον τά δικ.αίο)μα νά προέλθη βραδύτερου εις τήν
αύξησιν τού ποσού τών χορηγητέων προικών κατά λόγον τιον
άποδειχθησομ.ένων έκ τής πείρας διαθεσίμ.ων κεφαλαίων.
Γ
Όσαι τιον κ. κ.. συνδρομητριών έπιθυμοΰσι νά λάβωσι γνώσιν
τού περιεχομένου τού καταστατικού, άς άποτανθώσι δι’ έπιστολής των προς τό γραφείου τού 'Υμέναιο , κατά τήν όπι
σθεν σημειουμένην διεύθυνσιν.

ΑΩΡΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΑΟΠΑΙΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΝ
Τή έντολή τού δήμου Κερκύρας h διακεκριμμένος καλλι
τέχνης κ. Γιαλινάς έγραψεν ώοαίαν εικόνα, άπεικονίζουσαν
τό έν Κερκύρα μέγαρον, «Mon Repos» έν ώ έγεννήθη ή πριγκηπισσα ’Αλεξάνδρα. Τήν εικόνα ταύτην εντός ωραίου πλαι
σίου θελει άποστείλει ό δήμο: Κερκύρας πρός τήν γλυκεϊαν
βασιλόπαιδα επί τή ευκαιρία τών γάμ.ων της.

Από τής παρελθούσης έβάομάδος τό έργοστάσιον τής γνω
στής υφαντουργού κ. Σπάρτης Καρασταμάτη φέρει τό βασιλι
κόν στέμμα μετά τού τίτλου τής υφαντρίας τής Α. Μ. τής βασιλίσσης. Ή κ. Σπάρτη Καρασταμάτη, ής ή βιομηχανία βαί
νει όσημέραι βελτιουμένη έπεξειργάσθη μ.εταξύ άλλων καί ω
ραιότατα φορέματα τής βασιλόπαιδος "Αλεξάνδρας, άτινα ή
ευγενής πριγκήπισσα θά φέρη εις τήν ξένην, άναμιμνησκομένη
μετά χαράς τήν γλυκεϊαν πατρίδα της.
'Π πριγκήπισσα, ιος γνωστόν, τά πλεϊστα τών ποοικώων
αυτής ενδυμάτων επρομηθεύθη εκ. τού εργοστασίου τών από
ρων γυναικών. Εφεφρασε δε τόν θαυμασμόν της έπί τή έντελει τούτων έπεξεργασία καί παρεκάλεσε τήν αντιπρόεδρον τού
έργοστασίου τών άπορων γυναικών κ. Β. Ράϊνεκ, νά άποστελλνί αυτή δ,τι νέον έξέρχεται τού έργοστασίου τούτου, είπούσα οτι όχι μόνον θά φέρη μετά χαράς τά τής βιομηχανίας
τής
πατρίδος της φορέματα, αλλά καί θέλει συνιστά ταύτα
Ο ΤΜΕΝΑΙΟΣ
π
ρ
ό
ς
τάς έν Ρωσσία έπισήμους οίλας της.
Κατηρτισθη^οριστικώς ώς εν τή τελευταία σελίδι παρατηρούσιν αί κ. κ. συνδρομ.ήτριαί μ.ας ή εταιρία τού 'Τμεναίου.
------------------------------- — σ κ κ > ■ ι
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Π Ο IΚΙ Α Α
Δ η λ η τ η ρ ι α σ μ ό ς δ ι ά χ α ρ τ ο ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν . ^Χαρτονομίσυατα καί δηλητήοιον εΤναι βεβαίως πραγματα ολως α ντίθ .τα .
Κα! ουως ώς 6 πλοΰχος δηλητηριάζω πολλάκις την ψυχήν χων κρα
τουντών αύχόν. οδτω δηλητηριάζω καί τό σώμα. Εν χοίς χρονικο,ς χης
ίηαοσίας δγιεινής τής πόλεως Βασ,γκχον άναγινωσκομεν, ο ωο υ ο γυ· .
ναίκες υπάλληλοι χοΟ κεντρικού ταμείου χης πολιως ταυτης, ασ,ολου- j
ΜΕνα' άποκλεισχικώς εις άρίθμησιν χαρτονομισμάτων Ιδηλητηρια σθησαν .
-ώ- ε :ΐς : Εις τά άκρα τών δακτύλων χων άνεπτύχθησαν φλεγμοναι κα- j
κοήθους (ρύσεως, αίτινες, προϊόντος τού χρόνου, ίφάνησαν κ α ίμ ίπ ί του
μετώπου καί έπί δ'.ατόρων τού προσώπου μερών. I ενομενης ιατρικής
συσκεψεως <"ξήχΘη οτ', ήτο έλαρρά τής Ιπιδερμίδος δηλητηρίασες προκύψασα U τής1·συνεχούς βρεξεως τών δακτύλων καί τής προστριψεως
τούτων έπί τώ ν χαρτονομισμάτων, ών ή βα? ή συν.σταται άπο όραστικας
σκευχα'.ας.
Τ ε χ ν ί τ η μέ τ α ξ α. Νέα Ιιρεύρεσις προωρισμίνη νά καταστήση
τάς μετάξινους Ισθήτας εύθηνοτίρας καί τών βαμβ_ακίνων είσέτι. Ό κ.
Καρδοννί Ιίρεύρε σύστημα, δι’
ίξ άναμίξεως της γλοιωσους ουσ-.ας
τών θαλασίων κογχυλίων καί δ α-ρόρων άλλων χηαικων ουσ.ων παραγεται μέταξα, ποιότητας άρίστης καί εύθηνοτάτης.
'Έ ν μ ά θ η μ α φ υ σ ι ο λ ο γ ι κ ό ν
Διάσημος^ τις φυσιολογος
έγραφε κατ' αύτάς προς κτηματίαν φίλον του τήν εξής έπ ισ τολη ν U
υίός σου διασκεδάζει καθ’ έκάστην άνακαλύπτων και κλεπτών μιαν φωλεάν ή χελιδόνων, ή στρουθιών, ή άλλων π τηνώ ν, ότε μέν μετα των
ώών μόνον, ότέ δε καί μετά τών νεοσσών. Είξεύρεις τι σοί στοιχίζει το
άθώον τούτο παίγνιον ;
,’ .
,
,
Τποθέσωμεν οτι Ιν πάση φωλεά ευρηνται πεντε ωα ή μικρά πτηνά.
■"Εκαστον τών μικρών τούτων τρώγει καθ’ ίκάστην πεντήκοντα σκ.ωγ
ληκας, έντομα καί άλλα τόσα ώά βλαβερών μικροβίων. η όιατροφη
αίίτη διαρκει πεντε εβδομάδας, ήτοι κατά μέσον δρον τριάκοντα ημέ
ρας Εις τό διάστημα λοιπόν τώ ν 30 ήμερων ε/.άστη φωλεά κ α τ α 
στρέφει 7.500 σκώληκας καί λοιπά βλαβερά έντομα. Έ καστος σκωληξ καταναλίσκει άνά πάσαν όόραν ποσόν άνθέων. φύλλων και καρπών
ισοβαρές πρός τό σώυα του μέχρι τής ίντελους αϋτου άναπτυξεως. W
τρόπον όίστε Ιντός 30 ήμερων τρώγει 10!) όλοκληρα άνθη, ατινα ηβέλον παραηάγει 100 δλους καρπούς, όπόθεν και αί 7 ,5 0) σκωληκες
τρώγουσι 730.000 καρπούς. ’ Εάν ό υιός σου άφινε τάς φωλεας ανενο/λήτους εις τάς θέσεις των δεν θά έ’κλεπτε παρα σνυ και των λοι•πών συγχωρικών σου 750.000 ώεαϊα βερίκοκα, άπια, κερασια κ.τ.λ.
*Κζα/.ολουΟής αρ* να νόμιζες δτ-. αί φωλεαΐ δ'εν εχουα·ν ας·.αν .
Ευφυής
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θηκε προ τών παραθύρων, τού έργοστασίου του 152 φωτογραφίας χηνών, Φίρουσών α ντί κ^Φαλών χηνών κ ε φ α λ ά ς δ ι ά φ ο ρ ω ν κυρίων.
Αΐ κυρίαι αυται Φωτογραφηθεισαι τα ρ ’ αύτώ , άπεποιηΟησαν μετα
Ιπανειληυμένας δοκιμασίας νά δεχθώσ. τάς φωτογραφίας τω ν, Ιπ ί
τή προφάσει οτι ούδεμία ΰπήρχεν όμοιότης μεταξύ αυτών και Ικ εινων. Ίδούσαι εν τούτοις τήν. άπεικόνισιν των προσωπων αυτών Ιπ ι
σωμάτων χηνών κατήγγειλαν τόν έν λόγω φωτογράφον εις τό άρμοδιον δικαστηρίου.
^
_
Ούτος παρουσιασθείς άπελογήθη ώς εξής ! Αί κυριαι αυται όεν
έδέχθησαν τάς φωτογραφίας τω ν, άλλ’ ούτε οβολόν μοι έπληρωσαν,
διότι, ώς διϊσχυρίζοντο, ούδεμία Ιν ταΐς είκόσιν ύπήρχεν όμοιοτης
Πώς λοιπόν θεωρούνται προσδ,βλημέναι, άφού ούδείς θα άναγνωριζη
αύτάς μ’ε σώμα χηνός. ’ Εάν δμως αί φωτογραφίαι ταί« ομοιάζωσι.
τότε ας πληρώσωσι τήν αξίαν των καί πάραυτα τας άποσυρω Ικ τής
θέσεως, ε>θα απλώς "να τάς χρησιμοποιήσω είχον τοποθετήσει αύτάς.
Έ τ ο ι μ ό τ η ς π ν ε ύ μ α τ ο ς . Έ ν Γερμανίφ οτε τό^πρώτον
έπενοήθησαν αί ραπτομηχαναί ό αύτοκράτωρ Γουλιελμος συνωοευε^ την
ύψηλήν σύζυγόν του εις εμπορικόν τι κατάστημα, Ιν ώ διά πρώτην
φοράν Ιλειτούργουν αί ραπτομηχαναί.
^
_
’ Αποταθείς δ'ε πρός τήν νεαράν ράπτριαν, ή τις ειργαζετο
της
πρώτης μηχανής ήρώτησεν αύτήν, τ! περιείχε ή μικρά συρτοθήκη ή
προσηρμοσμενη Ιπι τής τραπεζης τής μηχανης, ^
"Ινα διατηρώμεν τά μικρά εργαλεία καί τό ελαιον τής^ μηχανης.
‘Ο Αύτοκράτωρ άφού ήτήσατο παρ’ αύτής τήν αδειαν^ αν^ωξε τήν
Ιν λόγω συρτοθήκην. ’Εντός αύτής ευρεν μικρόν άρτον, είπε πρός τήν
Ιργάτιδα' Είναι καί τούτο Ιρναλείον τής μηχανής σας ;
Μ άλιστα, Μ εγαλειότατε, χρησιμεύει διά τήν μηχανήν τού σώματος.

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ ) Σ ύ Ι Α.
Έ ο μ η ν ε ί α π ε ρ ι κ ο π ώ ν Ι κ τ ώ ν π ρ ά ξ ε ω ν καί Ι π ι σ τ ο ) ώ ν τ ώ ν Ά π ο σ τ ό λ ω ν . Το νέον τούτο ίρΊον του γνωστού
παρ’ ήμΤν θεολόγου καί διαπρεπούς τής ’ Εκκλησίας βήτορος κ. Ι 
γνατίου Μοσχάκη εξεδόθη κατ’ αύτάς, ώς συμπλήρωσις τού κατά το
1 8 8 5 ΙκδοΟΙντος έργου του ύπό τόν τίτλον « ‘ Ε ρ μ η ν ε ί α π ε ρ ι -

φ ω τ ο γ ρ ά φ ο ς . Φωτογράφος τις τού Λονδίνου ίξε

Ε Γ 1 Ι Φ Υ Λ Λ 1 Σ
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
Ό Μονμάγερ ανέρχεται μετά σπουδής είς τό δωμάτιον
του, άνάπτει κνιρίον καί εξετάζει εαυτόν εντός κάτοπτρου.
Οί οφθαλμοί του σπινθηροβολοΈι, περιβαλλόμενοι ΰπο μελ,ανος κύκλου· τό πρόσωπόν του έν γένει προΑί^ει φοβέραν κόπωσιν. άλλα ^έν είναι πλέον ωχρός. Ε ε ε τ α ζ ω ν λεπτομ.ερώς
τά ένΥύματά του, παρατηρεί επί τιον περιχειριόων, τού έσωκαρ^ίου καί τού περιλαιμ.ιου του κηλιόας αιμ.ατος. Ανακι ή
τας 5έ βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τήν φυτικήν ψυχραιμ.ιαν του
είπε καθ’ εαυτόν "Εγχ.Ιημα χα 9 αρ ύ ΐα τ ο ν , ¿ιό την ά.ίη·
θειατ !
Κτύπος έλαφρός έπί τής θύρας του άποτπα αυτόν τής πρό
τού κατόπτρου έκττάτειος του. Είμαι έγώ, ακούεται 5ειλώς
ή τού πάτχοντος άόελοού του φωνη.
Ό ’Ιωάννης ανοίγει. Τί με θέλεις τότον αργά ; καί διατι
5έν κατεκλίθης ακόμη; ίέν είξεύρεις ποτον τούτο τέ βλάπτει ;
Έχω νά τοί αναγγείλω εύχάριττον είίητιν. Ή εφεύρετις του
Iπείτε τούς ξένους ι/.ας νά τοί παρατχμυτι τήν υλικήν τυν^ρομήν των. ‘Ο Βαρόνος Ίέ Βλετιέρ έλεγε χθες προς τόν Βατελέ.
•{(Είμαι τότον πεπειτμένος περί τής επιτυχίας τής εφευρετεως

κοπιΰντοδΕύαιγελίου.
Το εργον τούτο χαρακτηρίζει ώς και πάντα τά εργα τού αύτού
συγγραφέως σαφήνεια περί τήν Ιρμηνείαν καί απαράμιλλος Ι μ ό ρ ίθεια περί τήν Επιστημονικήν καί ιστορικήν άνάλυσιν τών δια,φόρων
έπιστολ!ών καί περικοπών. Ε ίνα ι χρηοιμώτατον καί άναγκαιότατον
ανάγνωσμα διά πάντα χριστιανόν, ποθούντα νά Ιννοή τά Ιν^τή ’ Ε κ 
κλησία άναγινωοκόμενα και όρθάς εχη ιΰεας περί τής θρησκείας, Ιν ή
τέτακται καί παρ’ ής Ικάστοτε νέας αντλεί έλ,πιδας και θάρρος. Τ ι μ ή

τού Μονμάγερ, όσττε σκέπτομαι νά τώ προσφέρω τάς οικονο
μίας μου, εκατόν περίπου χιλ. φράγκα πρός εφαρμογήν αυ
τή:.» ΤΩάυελφέ μου ! προσέθηκεν ο άτθενης με οφθαλμούς
καταμέττους όακούων. I'ου χ ευτυχ.ια του ! 0α απαλλαγής
πύιέον τ ώ ν τοοκεοών και ένοχων σχεδίων σου :
Άλλ’ G ’Ιωάννης, ώτεί κεραυνόπληκτος εκ τή: ειύήτεως
ταύτης έούθιτεν άμφοτέρας τάς χεΐρας του έντός τών θυλα
κίων του, έξάγων Si ό'ράκας χρυσού καί ριπτων αύτας επι τής
κλίνης είπεν άγρίο>ς· F.lrai άρ γά ! χο ίν α,ργά π -ltor *
■όεν
έ’χω ανάγκην τών χρημάτωντού βαοονου.
’Ώ ! Θεέ μ.ου! *0/1, Ιωάννη, οχι S h είναιαργά ! Δέχθητι τήν πρότασιν τού Βαρονου καί αποστειλον αυριον εις
τόν Βουρέϋ τά χρήματά του. Θά εύρωμεν βεβαίως τό πρός
τούτο υ.έσον, ίνα άνακτήσωμεν την ηθικήν ησυχίαν μας. Αλλ
ο ’Ιωάννης μέ τό υ.έτοσπον ερρυτιόωμενον καιόεικνυων τας
έπί τού ρινουιάκτοου του κηλιόας τού αίματος απηντησ&.
Είναι πολύ άργά ! ώς βλέπεις.
νΩ! δυστυχή ! Έφόνευσας λοιπόν( τόν πτοιχόν εκείνον
άνθρωπον !
Τόν έφόνευσα, . . . ινα σωθώ ! . . .
ΤΩΘεέ μ.ου ! προστάτευσέ μ,ας, είπε κλονιζόμενος καί
φέοων τάς χεΐρας επί τ ώ ν οφθαλμ-ών ,ο πάσχων.
*. «
Εις τάς Βεοναίέτας τό θέαμα ήτο φρικώόες καί θλιβερόν
αετά τήν άναχούρησιν τού Μονμάγερ. Παρά τό πτώμα επί(
τίνος καθίσμ,ατος τό κηρίον αναθρώσκον το πενθιμ,ον φως του
έξηκολούθει καίον. Έθελέ τις υποθέσει οτι έτέθη είς τήν θέ.
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τοΰ έν λόγω έργσυ δρ. δύο. Του δέ πρώτου τόμου, διότι ώς προείπομεν το εν είναι αυμπλήρωοις τοδ άλλου, δρ. 2 ,1 0 . Ιο συνιστώμεν
ιδ ια ίτ α τα προς παιδαγωγούς καί διδασκάλους.

πέζης Ιντος συστημένης έπιστολή ι, χ.ωρις νά τό δηλώσητε ι’ ς το τ α χυδρομεΐον.—Καν O. K. Τ α ϊ γ ά ν ι ο ν . Τοκομερίδιον έλήφθ η ,εύχα_.
ριστοΟμεν. Ε’ι κών πριγκηπίσσης Σοφίας άπεστάλη, ώς καί σχετική
άπόδειξις. Κον Γ. Το. Σ ά μ ο ν. Τ ελευταία μόνον Ιπιστολή έληφθη
Συμμορφούμεθα.

ΑΛΛΗ ΛΟΓΡΑΦ ΙΑ

Κον Γ . Π. Ε ά νθ η ν. Ά ν τ ίτ ιμ ο ν συνδρομών έλήφθη. Μυρίας ευχα
ριστίας δι’ εδγενεϊς φροντίδας. Γράφομεν.— Καν Μ. Μ. ’ Α θ ή ν α ς .
Ί ας πληροφορίας ταύτας δύνασθε να ζητήσητε π α ια τώ ν ΙνταΰΟα
άτμοπλοϊκώ ν έτα ιρ ιώ ν. Λ έγεται ότι το Π ΟΠΟ είναι εύθ^νότερον. —
Κ αν Κ. []. λ ύ ρ ον. Δέν έςαρτάται άπο τον μήνα ή μεταβολή τής έσθήτος, ά λ λ ’ άπο την κατάστασιν τής ά-μοσφαίρας.— Καν Κ.Π. Τ ε ρ γ έ 
σ τ η ν . Έ λήφθησαν. Έ π'ι τοϋ ζητήματος τούτου δίν εξετάζονται έθι
μ α . "Εκαστος πράττει ο,τι θέλει. —Καν Α. II. ' Ί σ θ μ ι α . Έ σ τά λ η σ α ν. — Καν Κ Ν. Α. ’ Ι θ ά κ η ν . Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας,
κ α ίτο ι μικρόν το κακόν, άφοΰ λαμβάνεται ασφ αλώ ς.— Καν Κ. Μ.
’ Α θ ή ν α ς . Τα μικρά νήπια ή βρέφη πενθηφοροΟσι, περιβαλλόμενα
λευκόν ένδυμα μετά μαύρων τα ιν ιώ ν . ΙΙΤλον επίσης. Ε'α ήτο τρικτον
νά έξασκώσι τό μικρόν εις την μελαγχολίαν διά τής μελαίνης άμΐυΐέσεως.— ΚανΡ Δ.Π Π ε ι ρ α ι ά . ΕΤναι πολύ σχοινοτενές κα ΐίσ φ α λμένον κατά τά μέτρα. Έ ν τούτοις δοκιμάσατε καί π ά λ ιν, αλλά πρό
π α ντό ; συντομίαν — Καν Ε· Μ. Κ ί σ ν ο 6 ο ν. Μετά 1 5 ήμέ,. ας άνα'/ωροΰμεν. Ε π ισ π εύ σ α τε λοιπόν τήν αποστολήν τών συνδρομών. —
Καν 1 . λ . Μ α γ χ έ σ τ ρ ι α ν . ’ Αποδείξεις άπεστάλησαν. Ί άς συνδρομας εις ΓΙαρισίους κατόπιν ε’ δοποιήσεως μου. ’ Αποστολή φύλλων
τα κ τικ ή . — Καν Κ. Ο. "Α ρ τ α ν. Μυρίας εύχαριστ'ας. Νέα Ινεγράφη.
‘1 ύλλα άπεστάλησαν πρός όλας. Εικόνας προς ύμας άπεστείλαμεν.
Γ ρ άφ ο μ εν— Καν Ε. Μ. Κ ) π ο λ ι ν. Τρέχετε έν χειρόμακτρον, άποσταλάζετε αύτό σφιγκτά καί περιτυλίσσετε έντός αύτοϋ τό κέντημα.
Μετά ταΰτα σιδηρόνετε εκ τοΰ αντιστρόφου μέρους. I ά χρώματα
διατηρούνται ώραιότατα. — Καν Ε. Μ. Κ α λ ά μ ας . Έ λήφθησαν.
Εύ/αριστοΟμεν.Κυρία ομιλούσα πρός τούς ύπηρέτας περί τοΰ συζύγου,
λέγει πάντοτε ό Κ ύ ρ ι ο ς , πρός τούς ξένους όμως τήν λέξιν κύριος
ακολουθεί πάντοτε τό εποίνυμον τοΰ άνδρός. — Κον Ν. Γ . Κ ) π ο λ ι V. Ά π ε σ τά λ η σ α ν φύλλα προσεχές Σάββατον. — Καν Σ. Π Π ά 
τ ρ α ς . Ούδέν βλέπομεν τό άπάδον εις τοΰτο. Προσπαθήσατε όμως
όπως τό προσωπικόν τοΰ καταστήματος σας ή γυναικεϊον. Διά νά
μορφωθή κόρη τοιαύτη ε’ις διπλογράφον άπαιτο&νται μ ό ίις τρεις μή
νες. — Κα ν Σ . Π . Λ ι β ό ρ ν ο ν . Έ λήφθησαν. Τ ύχαριστοΰμεν. —
Κ αν Ε. Γ. Τ υ φ λ ί δ α. Ά ποστέλλονται ημερολόγια τρ. έ. και π α 
ρελθόντος. ’ Α ποστέλλει- εις ρουβλ. χάρτ. Ε ντό ς συστημένης Ιπιστολ ή ς, αλλά χω ρίς νά τά δ. λώσητε εις τό ταχυδρομεΐον. — Καν Ε. Π.
Τ α ϊ γ ά ν ι ο V. ΜΙ εις χάρτ. ρουβλ. ή εις τοκομερίδιον έθνικής τρα-

ιτιν ταύτην ως υστάτη τοϋ όολοφονου τερατώδης ειρωνεία, εις
άναπλήρωσιν τής λαμπάδος, ήν θετουσι πάντοτε πσρα τόν
'ρρ
νεκρικόV
ν κραούατον.
ΙΙαρήλθεν ήμίσεια περίπου ώρα άπο τής στιγμής, καθ ήν
τό κακούργημ.α έξετε/.έσθη. Αίφνης οιμωγή υποκωφος διεκοψε την ήοεμον τής νυν-τός σιγήν . . . και ο εκπέμψας την
οιμωγήν ταύτν,ν είναι αυτές ούτος ο Βουρέϋ, οστις δεν ειχεν
άποθάνει, άλλ’ ντο λιπόθυμος. Μετ’ ολίγον δεύτερο; στεναγμ.ός διαδέχεται τόν πριοτον..............Αί χειρες τοΰ Βουρεϋ
κινούνται, εκτείνονται, οι οφθαλμοί του άνοίγουσι. Πρό τής
θέας δέ τού ανοικτού ερμαρίου, τό στόμα αυτού διανοίγεται
καί κραυγή οξεία : Κλέπται ! δολοφόνοι ! εκπέμ.πεται έξ αυ
τού. Έπί τών πεφοβισμένων καί κατά τό ήμισυ υπό τής σκιάς
τού θανάτου έσβεσμένων οφθαλμών του ζωγραφίζεται πόθος
πρός έκδίκν,σιν.
Μία μόνν, ιδέα διέρχεται τής έσκοτισμέννς φαντασίας τού
άνθριόπου τούτου : πώς νά εκδικηθεί ! πώς νά τιμωρηστι ! Δεν
είναι πλέον οΰτε τρελλός, ούτε μανιακός ! “Εν μόνον ποθει
νά ζήση έπί όλίγας στιγμάς.
Σύρεται 6θεν μέχρι τού τοίχου, τού προσφατως υπο άσβε
στου λευκανθέντος, συναθροίζων όέ πασας τας υπολειπομ.ενας
αύτώ δυνάμεις εγείρεται έπι τιυν γονάτων, βάφει τήν χ,ειρα
του εις τό αίμ.α, οπερ ρέει άφθονον από τής θανατηφόρου πλ,ηγτ,ς του καί διά τού αίματός του χαρασσει επί τού τοίχους
τάς λέξεις· Ό 'Ιωάννης Μ ο ν μ ά γ ιρ εΤναι 6 άο-Ιοφόν · . ·
Φρικώδης οδύνη άναγκαζει αυτόν νά χαμηλώση τήν χεΐρα. Αισθάνεται ότι άσψυκτια ! Έν τη ύπερτάτη, εκείνη άγω-

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Πώς κ α θ α ρ ίζ ε τα ι

τό λευκόν υά ο α α ρ ο υ. Προς καθαρισμ-ν τοΰ
λευκού μαρμάρου διαλύετε 50 δρ. χλώριον εντός 312 δρ ΰοατος. Βρέ
χετε εν παλαιόν, ά ίλ ά καθαρόν ράκος διά τού χλωροόχου τουτου υοατος. έπιθέτετε τό μουσκευμένον ράκος επί τού μαρμ.αρου και αφήνετε
αυτό έπί δύο ώρας. Μετά ταύτα καθαρίζετε τό μάρμαρον ο·.ά ψυχρού
ΰδατος.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Γλυκό ιρράρυλτ. Βράσατε 1)2 όκ. ζα χάρεως. Τό βφάσιμον αυτής
είναι επαρκές, έάν σταγών σιροπιού ριπτομενη έντός ψυχρού υδατος.
άποτελέση σφα-ρίώον συμπαγές. Καθαρίζετε τότε 1)2 ό/.. φράουλας
ή ν αφήνετε να βράση εντός τού σιροπιού έπί ολίγα λεπ τά , έξαφ.ίζουαα
ενόσω σχηματίζεται άφρός. Ά μεοως σερβίρετε.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο * ΥΜΕΝΑΙΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ¿ΙΑ ΤΟΥ ΙΙΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Ε· Ε 11· ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Το Γροφεΐον τής ‘ Εταιρίας του <■‘Υμεναίου» χαταρτισΟεν εγν.ατε*
στάθη εν τ ή εν ¿δω Σταδίου χαι Νομισματοχοπείου ύπ? αριθ. *27 γολνιαία οίχία του κ.
Μαντσούνη (τιρώην Τραπεζα Ή-πειροΟεσσαλίας).
Α! ε^γραταί το.ν Μέτοχων ηρξαντο τ*ϊ,ν 2 2 τρέχοντος μτ(νο<, Μαίουε. ε. τ,με:αν Αέυτεραν, άττο ώρας Γ — 12 Τΐ.μ.. καί ¿7:0 ττ,ς ϊ' — (3 μ.μ.
’ Εν τω γραωείω παρέχεται πάσα πλτροφορία προς εγγραφήν μετο■/ων. Χορηγούνται δε ή επ.στελ) οντα·. ταχυδρομικώς τοΐς αίτουσι αν
τίτυπα ταΰ Καταστατικού τής ‘ Εταιρίας δωρ-.άν.

Γ.

('Εκ τοΰ Γραφείου τήο 'Εταιρία,')·
Παραχαλουνται α\ κ. κ. συνδρομήτριαι ήμών α! με'χρι σήμερον καθ
υστερούσα'. τήν συνδρομήν των νά σπίυσωαι νά άποστείλωσιν αυτήν
εντδς τής εβδομάδος ΐνα λά^ολμεν τήν εύχαρ’στησιν νά προσφέρωμεν
αύταις τήν ύποσχεθεΐσαν επι τή άνανεώσει τή . συνδρομής εικόνα. ΑΙ
μή προπληρόνουσαι μέχρι. Ίης Ιουνίου χάνουσι τά Ιπ 1 τής εί/.όνος δι
κά ιώυ.ατά των.

νία αναπηδά έκ -ής θέσεως του, προχωρεί δύο βήματα, καί
μετά ταύτα κλονίζεται. Στηρίζεται έπί τής παρ’ αυτόν τραπέζης μετά τοσαύτης ορμής, ¿ίσσε ή παλαιά εκείνη τράπεζα
χάνει τήν ίσοροοπίαν, άνατρέπεται. Ή επιφάνεια αυτής κρύ
πτεται ποό τού τοίχου, οί δε πόδες της εκτείνονται πρός τά
έυ.ποός, καθ’ δν χρόνον δ Βουρέϋ έξηπλωμένος έν τω μέσω τού
δωματίου παραδίδει τήν υστάτην πνοήν.
Άλλ’ ή άνατραπεΐσα τράπεζα κρύπτει τάς δι’ αίματος
χαραχθείσας λέξεις. Καί δ Βουρέϋ δέν θά έκδικηθΐ) τόν δο
λοφόνον.
Ό Μονμάγερ δέν έξήλθε τήν πρωίαν τής επαύριον. Οί εογάται μ,αθόντες ήδη τά κατά τήν οολοφονιαν τής προτεραίας
δμιλούσι πεοί τούτου ενιόπιόν του. Τά σχόλιά των ουδόλως τόν
αυγκ.ινούσι. Μένει απαθής καί πρό τής τρομερής ετι εκείνης
φράσεως- θά άναχα.ΐνφθτ) βέβα'α ύ δο.Ιοφόνος !
"Οτε τήν πρωίαν η Κλαυδίνη κατήλθεν έκ τού έπί τού υπε
ρώου δωματίου της παρετήρησεν ότι ή θύρα του Βουρέϋ ειχεν
άνοιχθή διά ρήξεως, καί εΐσήλθε πάραυτα φοβηθεϊσα δυστύ
χημά τι.
:- Εύρε τόν Βουρέϋ νεκρόν καί τό κηρίον του τελειωμ,ένον.
Ειδοποίησε πάραυτα τούς έργάτας, ετρείε παρά τω Δοριάτ
Ϊνα άναγγείλη, τό έγκλημα πρός τήν αδελφήν της καί εκεϊθεν
μετέβη εις τά δημ.αρχεϊον.
(ακολουθεί)

