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Σνγόρομη έτησία προπληρωτέα \ 
Διά το Εσωτερικόν Δρ. 5  
Διά το Εξωτερικόν Φρ χρ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δ ΙΕ ίβ Υ Α ΙΕ α ΐ
*Οδος Σταδίου άπεναντι 

’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου

Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  άνοικτον καθ 
έκάστην άπδ 10— 12 π. μ.

Πάσα παρτι^ρησις ΙπΙ τής 
άποστολής του φύλλου γίνετα ι 
δεκτή μόνον Ιντός δκτω ήμερων.

ΑΙΕΤΘΤΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Σνγόρομηταϊ έγγράφογται εις το Γραφεΐογ της

χΕξΦΗΜΕΡΙΔΟΣ (ΪΩΝ ^ΥΡΙΩΝ
χαϊ παρά τω Βιβλιοπωλείο) Βιλμπεργ
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Έ υ τω Έξωτεριχω όέ παρ' άπασι τοις 
άγτιπροσώποις ημών.

Σώματα πΛήρη τον α ’ χαϊ β ’■ ετονς ενρίσχοττα^παρ 
ή μ ΐν  χαϊ παρ’ άπασι τοις άντιπροσώποιι; ήμώγ.

Δια τά άνυπόγραφα άρθρα εύ- 
θόνεται ή συντάκτις αότών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Πα ρ ρ έ ν .

Τά πεμπόμενα ήμίν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα ή μη δεν Ιπιατρε- 
φονται. — ’Ανυπόγραφα και μη 
δηλοΰντα τήν διαμονήν τής άπο- 
στελλούαης δέν είναι δεκτά. — 
Πασα άγγελία άφορώσα εις τας 
Κυρίας γίνετα ι δεκτή.

Αί μεταβάλλονται διεώθυνσιν 
όφείλουσι νά άποατέλλωσι γραμ- 
ματόσημον Β0 λεπτών πρός Ικ- 
τύπωσιν νέας τα ινίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το διεθνές συνέδριον καί ή ίκθεσις τών γυνα ικείω ν έργων ΙνΠ α - 
ρισίοιε. — Ή Αότοκράτειρα τής Αόστρίας Ε λ ισάβ ετ . — Εις το 
λεύκωμά σου (ποίημα ύπό κ. Π αναγιώτας Αιούρδη). -  Η συζυγος 
τοΰ -/αρτοπαίκτου (άπάντησις είς τό σχετικόν άρθρον ύπο κ. Λννης 
2 „ . ) (  _  Τό Λείριον. — Έ κθεσις τών πλυντριών !ν  ΐ  ενευη (δπο 
κ. " ( Ε λ έ ν η ς  Ο ίκονομ ίδου).-Π ώ ς άναγινώσκουσιν οί τυσλοί τάς έπ ι- 
στολάε μας (ύπό κ. Μαρίας Δημητριάδου). —Ζωή Β αλτατζή . Ποι
κ ίλα .-Π ερ ιεχόμ ενα  τής -Ιστορίας τής Γ υνα ικός.—Β .βλια  και περιο
δ ικά . -  ’ Αλληλογραφία. — Συμβουλή. — Σ υντα ,ή . — Ε πιφυλλις.
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Έ ν  κ α ι ρω α νή γ γ ε ιλ α  μεν ό τ ι έπ ί τή  ευκα ιρ ία  τ ή ς κ α τ α  το 
έτος τούτο  έκθέσεως τώ ν  Π αρ ισ ίω ν , ή θελε  συνέλθε ι αυτοσε 
δ ιεθνές συνέδριον γ υ να ικ ώ ν  υπό τή ν  προεδρείαν τή ς γ νω σ τή ς

> ου γυναι>ικός κ. Μαρίας Δερέσμ.. Τόδημοσιογράφου καί εξοχ_ 
συνέδριον τούτο, έν ώ προσεκλήθησαν γυναίκες έκ πασών τών 
χωρών τής Ευρώπης καί ’Αμερικής σκοπεί τήν από κοινού συ- 
ζήτησιν περί βελτιώσεω; τής τύχης καί τού μέλλοντος της 
γυναικός.

Προσκληθεΐσαι θέλομεν καί ημείς ή προσωπικώς η δΓ αντι
προσώπου παρασταθή έν τώ διεθνεί τούτω συνεδρίω, έξ ού αν
αντίρρητους θέλει προκύψει μέγιστον πρός τά πρόσω βήμα, ώς 
πρός τόν σκοπόν 8ν πάσα φιλοπρόοδος γυνή οφείλει να επι- 
διώκη.

Παρά τό συνέδριον τούτο αυτοδικαίως λαμ.βανει τιμητικω- 
τάτην θέσιν έτερον συνέδριον, τό τών γυναικείων Συλλόγων, ε
ταιριών καί έργων, συμπληρούν τόν σκοπόν καί προορισμο.ν 
τού πρώτου. ΔΓ αυτού θέλει άποδειχθή ό,τι ή γυνή κατώρ- 
θωσε νά έπιτελέση καλόν καί άγαθόν είς πάντα καιρόν καί 
χρόνον καί έν οιαδήποτε κοινωνική θέσει καν άνηκή, μεθ όλα

τά εμπόδια καί "άς δυσκολίας, δι’ ών εκαστοτε δοκιμάζουσι 
νά άνακόπτωσι τήν ευεργετικήν αυτής πορεία/. ’Ενταύθα θά 
συζητηθή τό γυναικεΐον ζήτημα, ούχί θεωρητικώς, αλλά πρα- 
κτικώς. Πρός τού; διϊσχυρισθέντας ότι ή γυνή είναι ανίκανος 
καί ακατάλληλος είς διοργάνωσιν οϊου δήποτε συστηματικού 
καί βιώσιμου έργου, θέλουσι παρουσιάσει στατιστικά; τού ά- 
ριθμ.ού τών ευεργετικών καταστημάτων, άτινα ιδρυθησαν και 
λειτουργούσιν έν τω κόσμω τή γυναικεία πρωτοβουλία καί 
δαπάνη,.Καί θά έκπλαγώσι βεβαίως ούτοι απέναντι τού καλού, 
όπερ τή ένεργείατών γυναικών επετεύχθη μέ ελάχιστους πόρους 
καί ελάχιστα σχετικώς χρηματικά ποσά. Πρός τους τολμώντας 
νά άποφαίνοινται ότι ή ευφυΐα και η κρισις αυτής είναι ύπο- 
δεεστέρα τής τού άνδρός, θέλουσι χρησιμεύσει ως κατάλληλος 
άπάντησις τά απειράριθμα επιστημονικά καί φιλολογικά γυ
ναικεία συγγράμματα. Πρός τούς λέγοντας ότι ή γυνή ούδέν 
μέχρι σήμερον έφεύρεν η έπενόησεν θελει απαντήσει ό αλφαβη
τικός κατάλογος τών γυναικών έπινοητριών καί ό αριθμός τών 
άπονεμηθέντων αύταΐς διπλωμάτων.

Πόσα εΰγενή καί μετριόφρονα αισθήματα συντελέσαντα 
ύπέρ τού καλού τής ανθρωπότητας θέλουσιν έξαχθή του σκό
τους τής άφανείας, ΐνα διά πρώτην φοράν τύχο/σι της οφει- 
λομένης έκτιμήσεως ! Πόσαι ήρωίδες άγνωστοι καί κεκρυμμέ- 
ναι, ών οί αγώνες καί μόχθοι σήμερον* τό πρώτον θέλουσιν 
άναφανή !

Μή λησμονώμεν ότι παν γυναικεΐον έργον έχει πάντοτε 
σκοπόν φιλανθρωπικόν, ότι πάσα γυνή τυχούσα ηθικής καί 
πνευματικής μορφώσεως είς ούδέν άλ5>ο τείνει, ούδέν άλλο 
επιδιώκει ή τήν φυσικήν καί ηθικήν τού κόσμου βελτίωσιν. 
Σύμπαντα τά μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, ώς ή ειρήνη, ή 
ήθικοποίησις, ή άνατροφή, ή τελειότης ένδιαφέρουσι και συγ- 
κινούσι μεγάλως τήν γυναίκα. ΔΓ αύτήν τό ’Εγώ εκλείπει
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απέναντι τής προς τον πλησίον αγάπης, τά προσωπικά συμ
φέροντα απέναντι του καθήκοντος, ο φόβος απέναντι της άφο- 
σιώσεως. Έν τώ πεδίω της μάχης αΰτη άψηφει τούς κινδύ
νους, φέρουσα ώς μόνην αιγίδα τό λευκόν κάλυμμά της καί ώς 
όπλον τόν σταυρόν ! ’Εν τοϊς νοσοκομείοις άψηφει τού; μια
σματικούς κινδύνους! Τό σχολείου οΰς καί ή πτωχική καλύβη 
περιβάλλονται υπό φαεινής αίγλης άμα τή έν αυτής εμφα
νίσει της, καί ή διά τής χειρός της διδομένη ελεημοσύνη είναι 
ηύλογημένη !

Τοιαύτη έ'κθεσις καταδεικνύουσα την εύγενή τής γυναι- 
κός δράσιν έν τε τή των φιλανθρωπικών καθηκόντων έπιτε- 
λέσει, ώ; καί έν τή επιστημονική καί καλλιτεχνική προόδω 
πιστοποιεί άπαξ έτι, ότι έάν αί γυναίκες έπιδιώκωσι ταν πρόο
δον καί βελτίωσιν τής θέσεώς των, δεν ζητούσιν ή μεγα- 
λείτερον μέτρον δυνάμεως πράς έπιτέλεσιν των καθηκόντων, 
άτινα ή κοινωνία επιβάλλει αύταίς.

Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ
Η Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ε ΙΡ Α  ΤΗΣ Α ΥΣΤ ΡΙΑΣ

Εις αιώνα καταπληκτικής προόδου καί μεγαλείου, άλλ’ 
έν ταΰτω άνακολούθου καί άσυνδέτου κοινωνικής έγκαταστά- 
σεως, εις αιώνα καθ’ 8ν ή άρετή καί τό ηθικόν γόητρον ή'τοι 
ή κρηπίς καί ή βάσις τής γυναικείας ευτυχίας διατρέχουσι 
μέγιστον κίνδυνον καί ανυπολογίστους κλονισμ,ούς, φυτικόν 
είναι νά στρέφωμ.εν τό κατάκοπον βλέμμα μας προς τούς 
σπανίως έν τω σοίζοντι σελαγίζοντας αστέρας καί την πο
ρείαν τούτων άκολουθοϋμεν ώς οί μάγοι τόν αστέρα τής 
’Ανατολής.

Καί ό'ντως μόνον προς πυριλαμπεΐς αστέρας δύνανται νά 
συγκριθώσιν αί έξοχοι έκεΐναι ύπάρςεις, αί ίστάμεναι ώς επί
γειοι θεότητες έπί τών ύψηλοτέρων στρωμάτων, άτινα κλι- 
μακηδόν τάσσονται έν τώ κοινωνικω ημών έρίζοντι. Έστεμ- 
μέναι διά τού στέμματος τής ισχύος, μεγαλοφυίας καί αρε
τής άδιοράτως άλλ’ άσφαλώς πηδαλιουχοϋσι τό σ̂κάφος, 
έν ώ αί μοίραι τού αίώνος ημών, ήτοι ή παιδεία, ή άγαθότης 
καί ή μεγαλοφυία υπό την υψηλήν τής θεάς Νεμέσεως έπο- 
πτείαν πλέκουσι τήν άλυσον καί σφυρηλατούσι τήν άγκυραν, 
την έξασφαλίζουσαν προς τήν γυναίκα τού παρόντος καί τού 
μέλλοντος βίον όλβιον καί εύδαίμονα.

Ή περιφανή κατέχουσα θέσιν έν τή χορεία τών γυναικών 
τούτων, ής τήν εικόνα θά προσπαθήσωμεν νά έφαρμόσωμεν 
πρός τό άρμόζον εις τούς χαρακτήρας καί αποχρώσεις της 
πλαίσιον, είναι ή φιλελληνίς αΰτοκράτειρα τής Αυστρίας καί 
βασίλισσα τής Ουγγαρίας ’Ελισάβετ.

Άναγνωρίζομεν ό'τι τό πλαίσιόν μας έσται πτωχόν καί 
εστερημενον τών χρυσών αναγλύφων καί τών έκ πολυτίμων 
λίθων διακόσμων, τών άρμοζόντων εις περιβολήν τοιαύ- 
της εστεμμ,ένης γυναικός. Άλλ’ ένθαρρυνόμεθα εις τό έρ- 
γον σκεπτομεναι, ότι b τύπος τής υπό τού θείου πλάστου 
γραφείσης ταύτης εικόνος είναι τόσω τέλειος καί κανονικός, 
αι γραμμαί καί αί αποστάσεις τόσον έρρυθμοι, άπαλαί καί 
αρμονικαί, ωστε καί b δεξιώτατος καί καλλιτεχνικώτατος κά
λαμος ουδεν εχει νά προσθέση εις τήν ει’κόνα γόητρον.

Η αΰτοκράτειρα ’Ελισάβετ δεν άρκείται νά είναι μόνον

αΰτοκράτειρα, ήτοι γυνή εύνοηθείσα υπό τής τύχης καί τήν 
ύψίστην κατέχουσα θέσιν έν τώ περιδόξω τών Άψβούργων 
οικω. Ουδέποτε ή δόξα, αί τιμαί. b πλούτος καί ή απόλυτος 
εξουσία κατέλαβον εν τή μεγάλη αυτής καρδία τήν πρώτην 
θέσιν.

Τούτο ιδιαίτατα οφείλεται εις τήν υψηλήν εκπαίδευσαν 
και εντελή ανατροφήν, ήν έλαβε κατά τήν νεανικήν αυτής 
ηλικίαν εν τώ ευγενεί οίκω τού πατρό; αυτής, δουκός τής 
Βαυαρίας. Άπειρον καί άκατάσχετον πρός τά γράμμα τα,τάς 
έπιστήμας καί τάς τέχνας τοέφουσα ζήλον, έγένετο ένωρίτατα 
κάτοχος πλήν τής Γερμανικής γλώσση: καί τής ’Αγγλικής, 
Γαλλικής, Ιταλικής, Ουγγρικής, Κροατικής καί Ρουμανικής. 
Εις τά μυστήρια τής φιλολογίας εκάστης τών γλωσσών τού- 
.ων μετ επιμονής εγκυψασα κατέστη μία τών σπανίων τού 
αιώνος φιλολογικών έξοχοτήτων.

Τόν ζήλον της πρός τά γράμματα καί τάς ώραίας τέ
χνας επιθυμούσα νά ίδη άναπτυσσόμενον παρά τώ γυναικείω 
φύλω τής χώρας, έφ’ ής άρχει, άπειράριθμα ίδρύσατο έν Αυ
στρία και Ουγγαρία, σχολεία θηλέων, άτινα εις τιμ.ήν αυτής 
ωνομ.ασθησαν Ελισαβέτια. Τά σχολεία ταύτα ίδρυθέντα δα- 
..αναις αυτής λειτουργούσιν υπο την καλοκάγαθαν κ.αί υψηλήν 
μέριμναν καί προστασίαν της ώς καί πάντα τά φερώνυμα αυ
τής φιλανθρωπικά καταστήματα, νοσοκομεία καί ορφανοτρο
φεία, ένθα ή γλυκεία άνασσα λησμονεί ότι είναι βασίλισσα, 
ενθυμουμένη μόνον ότι είναι μήτηρ παντός ορφανού καί έγκα- 
ταλελειμμένου, παντός ασθενούς καί πάσχοντος. Εις τό εΰγε- 
νές στήθος τής εστεμμένης ταύτης άνάσσης πάλλει πάντοτε 
καρδια γυναικος εκλεκτής, ενούσα τούς εύγενεστέρους καί ζω- 
ηροτέρους παλμούς της πρός τούς στόνους πάσης ψυχής κλυ- 
δωνιζομένης έν ταϊς κρισίμοις τού βίου στιγμαίς.

Έάν δ’ ή μεγάλη αυτή καρδία δεν διήνυε τόν βίον τη; 
συμπασχουσα μετά τών πασχόντων, πόθεν αρα ήθελεν αν
τλήσει τά θάρρος καί τήν δύναμιν νά ίιποστή τά καιρίως πλήξαν 
κατ’ αυτάς τήν ψυχήν αυτής τραύμα ! Πόθεν ήθελεν αντλήσει 
υπομονήν καί καρτερίαν, ινα άντιμετωπίση τήν υψίστην τών 
οδυνών, δΓ ής ό Πλάστης ήθέλησε νά δοκιμάση αυτήν ! Πόθεν 
ήθελεν αντλήσει τόσον θάρρος αύτή ή τόσον άκροσφαλούε υγείας, 
ώστε καί τήν ιδίαν οδύνην νά συγκρατή καί τόν βασιλικόν 
αυτής σύζυγον νά παρηγορά) καί άνακουφίζη ! κΠρώτον ό 
Παντοδύναμος  Θεός καί  μ ε τά  τόν Θεόν ή αύτοχράτειρα,  ή 
Αγαπητή μου χαϊ  ποΛύτιμος σύ ζυγος  μ ι  έ ν ί σχυσαν .  άΛΛά 
xal δ ιαρκώς με  έν ισχύουσ ιν ,  ο τω ς ύπομείνω την έπεΛθοβ- 
σάν μο ι  δεινήν συμφοράν)') άπήντησεν ό τεθλιμμένος πατήρ 
καί κραταιός τής Αυστρίας Αύτοκράτωρ πρός τάς έπιτροπάς 
τών κοινοβουλίων τής Μοναρχίας, αίτινες καί έν Βιέννη καί έν 
Βουδαπέστη προσήλθον εΰλαβώς, ίνα λόγους παραμυθίας άπο- 
τεινωσιν αυτω επι τω απροσδοκητω θανατω του μ.ονογενούς 
υιού καί διαδόχου αυτού Ροδόλφου.

Άπαντες οί λαοί τής Μοναρχίας, ιδιαίτατα δέ οί Ούγ
γροι, οίτινες πρός αυτήν οφείλουσι τήν?ε;ς αυτόνομον καί συν
ταγματικήν βασιλείαν συστασιν τής Ουγγαρίας λατρεύουσι 
κυριολεκτικώς τήν φιλελεύθερον αύτοκράτειραν. Έν τη περι- 
στασει ταυτη άποδεικνυεται άπας έτι, ότι αί γυναίκες ανα
μιγνυόμενα’. εις την πολιτικήν φέρουσι πάντοτε αποτελέ
σματα, συντελούντα και εις τήν κοινήν τών λαών καί ει’ς
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τήν τών συζύγων αυτών εύδαιμ,ονίαν. *0 έν τη ενοτητι δυα- 
σμός τής Αυστρίας καί Ουγγαρίας ήτο επιτυχμα πολι
τική τής μεγαλοφυούς Αύτοκρατείρας. Αΰτη επετυχε 
τού εύγενούς τούτου σκοπού της τά μέν όιά παρακλήσεων, 
τά δέ διά πειστικωτάτων καί λογικωτάτων επιχειρημά
των, άτινα έν μέτρω καί βαθμηδόν ανέπτυσσε παρά τώ φι- 
λολάω συζύγω της, καί διά διηνεκούς συνενοήσεώς της μετά 
τού περικλεούς Ούγγρου πατριώτου ΦραγχΙσχου Λεάχ, τού 
έξ Ελλήνων καταγομένου, ώς καυχώμενος έλεγεν.

*Ως έκ τής σχέσεώς της δέ ταύτης μετά τού εξόχ_ου τουτου 
άνδρός ή αΰτοκράτειρα Ελισάβετ ήγάπησε τήν Ελλάδα, 
ήν καί συνεχέστατα επισκέπτεται, έκλέγουσα ιδία ως τοπον 
διαμονής τήν περικαλλεστέραν τού Ίονίου πελάγους θυγατέρα, 
τήν αυρόεσσαν Κέρκυραν. (

Ήγάπησε τήν γλώσσαν μας, ώς ήγάπησε τήν χωράν μας. 
Λέγεται δέ ότι εις τά μυστήρια τής αρχαίας ήμουν γλώσσης 
εμύησεν αυτήν πρώτος b σοφός κ.αί εΰπαίόευτος συξυγος αυ
τής αύτοκράτωρ ’Ιωσήφ. Άλλ’ όταν έπείσθη αύτη ότι το αρ- 
χαΐον ιδίωμα δέν ήδύνατο νά χοησιμεύση αύτή, όπως σννενοή- 
ται μετά τών συγχρόνων Ελλήνων άπεφάσισε να επιδοθή εις 
τήν σπουδήν τής Νεοελληνικής γλώσσης.

Έπισκεφθεΐσα κατά τόν παρελθόντα 7)βριον τήν πολιν τού 
Ναυπλίου, προσέλαβεν ώς διδάσκαλόν της έν τή Νεοελληνική 
γλοΰσση τόν εύπαίδευτον καί άξιόλογον νέον κ. Θερμογιαννην, 
διδάκτορα τών Νομ.ικών, άρτι έκ Παρισίων έπανελθόντα.

’Έκτοτε διδάσκεται παρ’ αύτού ή φιλομαθής καί φιλελ- 
ληνίς αΰτοκράτειρα τήν ήμετέοαν γλώσσαν, έπί τέσσαρας 
καθ’ έκάστην έυρας, συμμελετώσα καί συνδιαλεγομένη Ελλη
νιστί έν τε τοϊς άνακτόροις καί τοϊς περιπάτοις- εις τό ευμέ- 
θοδον βεβαίους τού δεξιού αυτής διδασκάλου κ. Θερμ,ογιάννη, 
αλλά καί εις τήν έκτακτον εύφυ'ί'αν καί φιλομάθειαν αυτής 
οφείλονται αί καταπληκτικαί εις τήν γλώσσαν μας πρόοδοί 
της. Άναγινώσκει καί κατανοεί άλανθάστως τάς έλληνικάς 
εφημερίδας καί περιοδικά, δι’ 8 καί ή «Έφημερίς τών Κυ
ριών» ήξιοΰθη τής τιμής νά κατατάττη αυτήν, ους προείπομεν, 
μετά τών λοιπών άναγνουστριών της.

Ή Αΰτοκράτειρα Ελισάβετ είναι μήτηρ δύο χαριεστάτων 
θυγατέρων, τών πριγκηπισσών Γιζέλας καί Βαλερίας. Μόλις 
πεντηκοντούτις τήν ηλικίαν διατηρεί καί έν τή παρακμή έτι 
τής νεότητος τό χαοίεν, ανθηρόν, μεγαλοπρεπές καί ύπέροχον 
εκείνο υφος, όπερ διέκρινεν αΰτήν τών πλείστων συγχρόνων 
βασιλισσών καί οπερ καθίστα αΰτήν τήν μεγαλοπρεπεστεραν 
καί χαριεστέραν αμαζόνα τής ύφηλίου.

----------ir-.̂ TOSari --------

ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΗΣ ΜΟΥ Ε...
Ti σ τ ίχ ου ς ,  φίΛη, μο ί  ζητείς δ ι ά  τό Λεύκωμά σου ; 
ΆΛΛοίμονον\ τής Λύρας μου  είναι  π ιχροί  οί στόνοι\
Νά ψάΛΛω θέΛεις πένθ ιμο  τραγούδ ι  στήν  καρδ ιά σου !
Σοΰ ! που  περνούν Αμέριμνοι οι πα ιδ ικ ο ί  σου χρόνο ι  !

Ώ  ! νά σ ιγήσω άφες με . . . .  φαιδρά δέν ε ίμα ι  πΛέον, 
Γίά μέ  δέν εχει θέΛγητρα ή άνο ιζ ι ς  καί  δώρα,
'Νεκρώθη ή καρδία μου  ά ν  καί  τό στήθος νέον 
Λύπας μό ν ον  xal δάκρυα μο ί  φέρει κάθε &ρα\

Μή άπορης αν  πρόωρα μέ  μ ά ρ α ν α ν  οί πόνοι ,
Κ ι '  αν  νέα έτι έπιθυμώ τόν κόσμον  νά άφήσω ;
Ή  μαύρη  Λύπη τήν ψυχήν άωρα θανατώνει ,
Kai άποθνήσκ '  ή δυστυχής  χωρ ίς  ποσώς νά ζήσω· · · ,

Λοιπόν,  μή  θέΛψ·, φίΛη μου, στό "ί-εύκωμα νά γράψω!
Τί ώφιΛοΰν οί στ ίχ ο ι  μου  ώς σύμβοΛον πικρίας^
’Άφες με  στής χαρδίαζ μου  τά βάθη νά  τούς θάψω'
Ώς  σβήνομαι  ώς ό'νειρον έν μέσω τής σχοτ ίας ....

Πύργω τή 28 Μαρτίου 1889 .
Π αναγιώ τα  Γ . Α ιούρδη.

-------------------------   ι·____IBKO U · ! . --------------------- —

Α Τ Υ Χ Η Σ  Η Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ  Τ Ο Υ  X Α Ρ Τ Ο  Π Α Ι Κ Τ Ο Υ
'ΕΛΛόγιμος Κυρ ία  ί ίαρρέν .

Έπιτραπήτω μοι νά προσθέσω ¿λίγα τινά εις τά 6φ’ υμών 
γραφέντα εις τήν ύπ’ άριθ. 110 έγκριτον ήμών «Εφημερίδα 
τών Κυοιών»πρός άπάντησιν τής άπευθυνθείσης υμίν έρωτήσεους 
υπό άτυχούς συζύγου χαρτοπαίκτου άνδρός : περί τού άν 
οφείλη νά πληρόνη τά χρέη του.

Πληγεΐσα καιρίως κατά τόν οκταετή συζυγικόν βίον μου 
υπό τού βιοφθόρου αΰτού έλαττώματος τού συζύγου μου, άπέ- 
κτησα τήν σκληράν πείραν ότι κατ' οΰδέν δύναται νά συντε- 
λέση ή γυνή πράς έκρίζωσιν τού άπαισίου αΰτού πάθους. Ύφ’ 
οίωνδήποτε προσόντων καί άν περικοσμήται αΰτη, μεθ’ όσης 
υπομονής καί άν οπλισθή, όσα μέσα καί τρόπους καί άν μετα- 
χειριθή όπως άναχαιτίση τόν εις τό χαρτοπαίγνιον ρέποντα σύ
ζυγον, τά πάντα άποβαίνουσι φρούδα. Αί εΰγενεΐς αΰτής προσ- 
πάθειαι ναυαγούσι τέλεον, προσκρούουσαι άείποτε ώς συντριβό
μενου κύμα προ τού άπορρώγος αΰτού βράχου τού καλουμένου 
«χαρτοπαίκτης».

Άποσπάται b άνήρ άπό τού φοβερού αΰτού κακού, όταν 
κατά τόν γάμον του ευρίσκηται εις τήν πρώτην νεότητα· τότε 
ή άγαπώσα καί άγαπωμένη σύζυγος εΰφυώς προβαίνουσα, 
άναλόγως τού χαρακτήρος τού συζύγου αΰτής περιβάλλει τό 
πάθος τού χαρτοπαιγνίου καί άναχαιτίζει καί σταματά τήν 
πράς τό βάραθρον άγουσαν πορείαν του. Άλλ’ όταν τά κακόν 
έρριζώθη προϊούσης τής ηλικίας καί ό άνήρ κατεχόμενος υπό 
τού δαίμονος τούτου έλθη εις γάμον, ώ ! τότε οίκτείρατε τήν 
δύσμοιρου έκείνην γυναίκα τή> εις όνυχας τοιούτου τέρατος 
πεσούσαν· σπόσοι κίνδυνοι περιστοιχούσιν αΰτήν, όπόσα πικ.ρά 
ποτήρια τή έπιφυλάσσονται, πόσαι δοκιμασίαι, στερήσεις, καί 
προσβολαί, καί μύριοι όσοι ηθικοί πόνοι ώς Έριννύες σπαρασ- 
σουσι διηνεκώς τήν εΰαίσθητον αΰτής καρδίαν ! Σπανιώ-.ατα 
δέ παραδείγματα μέχρι τού νύν έχομεν ότι, υπαρχούσης περι
ουσίας είτε προικώας είτε άπόκτημα αΰτο̂  τούτου τού άνδρός, 
ήδυνήθη ή σύζυγος νά σιόση καί περισυλλέξη τι έκ τού βεβαίου 
αΰτού ναυαγίου.

"Οταν b άνήρ δεσπόζηται υπό τού κακού αΰτού δαίμονος, 
οΰτε διασκεδάσεις θέλγουσιν αΰτόν, οΰδέ π̂ οκαλεΐ τοιαύτας, 
οΰτε ή γλυκεία καί συμπαθής μορφή τής συζύγου, έστιν ότε 
δακρυούσης ίνα συγκινήση αΰτόν, οΰτε αί προτροπαί τών άνω- 
τέριυν καί φίλων, άλλ’ οΰτε καί αί παρακλήσεις τών τέκνων 
του έπηρεάζουσιν αΰτόν ! Μία δέ καί μόνη σκέψις άπασχολεΐ 
άεννάως τόν νούν αΰτού : τίνι τρόπω ταχύτερου ν’ άπαλλαγή
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τής ήμερησίας έργασίας αυτού, καί ποτε εγκαταλείπει και 
ταύτην, ίνα μεταβή εις τό χαρτοπαικτεϊον.

*0 / 1  μόνον νά οίκτείρ/ιτε, αλλα και να συμπαθησητε την 
παλαίουσαν κατά τού άηττήτου αυτού εχθρού γυναίκα ! τεί
νατε αυτή σώτειραν χεϊρα, εΐ δύνασθε ! προσπαθήσατε συν αυτή 
οι τήν άναμόρφωσιν τής κοινωνίας επιδιώκοντες, ινα επαναφέρη 
τνιν ειρήνην έν τώ οϊκω, έξ οΰ μετ’ αληθούς σπαραγμού καρ- 
δίας είδεν αυτήν άπελθούσαν. Καί όντως αξία συμπάθειας ή 
γυνή έκ των χειλέων τής όποιας άπεδιώχθη το μειδίαμ.α, καί 
έδηλητηριάσθη ή ύπαρξις ! *0 ιός τού φρικώδους αυτού πάθους 
είναι έπίσης δραστικός ώς ο τής έχίδνης, έπιφέρων καί ούτος 
βέβαιον κοινωνικόν θάνατον.

Tí δέ νά εΐπω περί των τέκνων τοιούτων ανδρών ! Θηρία 
οι μ ή συγκινούμενοι εις τήν θέαν αυτών, οί μή άναλογιζόμε- 
νοι ότι τά άνεπιστρεπτεί ώς ο χρόνος φεύγοντα εκείνα κερμά- 
τια είσίν ή άνατροφή, ή έκπαίδευσις, ό άρτος, εν όλω ό βίος 
των ό'ντων εκείνων, ατινα διά των χείλέων μόνον άποκαλούσι 
τέκνα των ! Θνήσκοντες δέ άφίνουσιν αυτά δυστυχή, δυστυ- 
χεστέραν δέ καί ώς έκ τής βαρυνούσης αυτήν ευθύνης τήν 
¡αητέ ρα.

Έαν έγνώριζεν ή κυρία ή άπευθύνασα τή άξιοτίμω διευ- 
θυντρία τής «Έφημερίδος των Κυριών» τήν έρώτησιν, άν 
οφειλή νά πληρόν/ι τά χρέη τού χαρτοπαίκτου συζύγου αυτής, 
όπόσας πληγάς μήπω έπουλωθείσας άνέξεσεν ! ’Εάν ήδύνατο 
νά μετρήσγ τήν από τής καρδίας μου άποσταλάξασαν πικρίαν 
επί τή άναγνώσει τής έρωτήσεως αυτής, συνεπεία τής όποιας 
έχάραξα δι’ αίματος κάγώ τάς σκέψεις μου ταύτας, θά έπα- 
ρηγορεϊτο βεβαίως διά τάς έαυτής όδύνας.

Ά θήνησ ι τή 19») ’Απριλίου 1889
*Er θΰμα. A.. Σ.

-------«JBI 0̂ 0 ΙΒ—ι ------

A  Ε I Ρ Ι Ο  Ν
Εις τάς ό'χθας τού Βοσπόρου τά λείριον βασιλεύει, ώς έμ

βλημα τής φιλαρέσκου καί ερωτύλου εκείνης ρύσεως.Εις ούδέν 
αλλο σημεΐον τής γής ή φύσις είναι ρωμαντικωτέοα ό'σον εις 
τόν Βόσπορον. ’Εάν ή ’Αφροδίτη ένδιητατο μετά τών λοι
πών θεών καί θεαινιϋν εις τόν "Ολυμπον, ό μικρός πτεροφό
ρος υιός της δύναται νά ΰψώση τόν θρόνον του είς τήν μ.άγισ- 
σαν τού Βοσπόρου ακτήν, εις τήν πατρίδα τών λειρίων ή 
μάλλον τών J a J i d u r ,  ώς λίαν περιπαθώς άποκαλούσι τούτους 
οί ’Οθωμανοί.

Τό κάλυμμα τής κεφαλής τών ’Οθωμανών τό t v J i n á r  
r) τ ουρμπάτ  ονομαζόμενον έχει σχήμα λειρίου, δπερ εις ενδει- 
ξιν λατρείας προς τό άνθος τού έρωτος καί τής άστασίας 
φέρουσιν ούτοι επί τής κεφαλής των. Έν αφθονία δθεν καί 
ποικιλία χρωμάτων καί άρώμ.ατος τό ΰπερήφανον λείριον βα
σιλεύει είς τούς κήπους καί τούς αγρούς, είς τά δοχεία καί 
τάς κεφαλάς τών εύδαιμόνων κατοίκων τού Βυζαντίου. Λα- 
τρεύοντες μέχρι φανατισμού τήν πυριφλεγή καρδίαν του, τό 
ώραίον καί χαριέστατον στέλεχος καί φύλλωμά του, έξίσταν- 
ται ώς έν άπογνώσει προ τού πλούτου καί τής αρμονικής συ- 
ζεύξεως τού χρυσού, αργύρου, πορφυρού, ι’ώδους, ροδίνου, κί
τρινου καί λευκού, άτινα συμπλεκόμενα, άλλ’ ούχί συνενού- 
μενα άποτελούσι τόν θαυμάσιον κόσμον τών πλατέων καί 
πολύχρωμων πετάλων του.

Οί λάτραι των λειρίων δεν άρκοΰνται είς άπλοΰν θ<αυαα- 
σμάν καί ιδανικόν πρός τό άνθος τούτο έρωτα. Έκδηλούσι 
τά κατακλύζοντα τήν ψυχήν των φιλανθή αισθήματα διά 
μεγαλοπρεπούς εορτής, ήν διοργανόνουσι κατά τήν τελευταίαν 
τού Απριλίου ημέραν είς τιμήν τών λειρίων. Έν τοίς βασιλι- 
κοϊς άνακτόροις ή τελετή περιβάλλεται έπίσημον χαρακτήρα. 
Ανεγειρουσιν ικριώματα, κατασκευάζουσι μ.ακρά καί εύρέα 
έξώστεγα, σχηματίζουσιν αμφιθέατρα διά βάθρων, έπι- 
στρώνουσι ταύτα διά πλουσίων καί πολυτίμων Περσικών τα
πήτων, επ’ αυτών δέ τοποθετούσιν έν άρμ,ονική συμμετρία 
απειραρίθμους σειράς δοχείων κρυσταλίνων σινικών, έπιστε- 
φομένων διά τών ώραιοτέρων καί ποικιλοτέρων λειρίων τού 
κόσμου.

Τήν εσπέραν τά έξώστεγα ταύτα φωτίζονται δι’ άπειρα- 
ρίθμ,ων μαγικών κηρίων,—άτινα καιόμενα έκπέμπουσιν άρωμα- 
τικωτάτας ευωδίας,—καί διά μυριάδων πολύχρωμων κρυστάλ
λινων λυχνίσκων, σχηματιζόντων χαριέστατα συμπλέγματα έκ 
σμ.αράγδων, σαπφείρων, άδαμάντων καί ρουμπινιών.

Πληθ ύς ποικίλων καί πολυχρόμ,ων ωδικών πτηνών έγκεκλει- 
σμένων εντός χρυσών κλωβών, ένούσι τά κελαδήματα καί τερε
τίσματα των μ.ετά τής μελωδικής τών οργάνων συμφωνίας, 
τής ΰπά αοράτων μουσουργών έκτελουμένης. Πίδακες σκορπί- 
ζοντες χρυσήν καί έκ ρόδων καί παντοειδών άνθέων άρωμα- 
τιζομενην βροχήν συμπληρούσι τήν μυθώδη διακόσμησιν τών 
εξωστέγων, ένθα τελείται ή πανήγυρις τών λειρίων. Αί θύραι 
ανοίγονται καί α! νέαι καί αί χαριτόβρυτες όδαλίσκαι αί 
άποτελοΰσαι τό χαρέμιον τού άνωτάτου άρχοντας εισέρχον
ται καί ένούσι τήν λαμπρότητα τών θελγήτρων καί στολισμών 
των είς τήν γοητείαν τής εορτής.

Έν τώ κέντρω τού σεραίου κατασκηνούται τά Σουλτανικόν 
όλόχρυσον σκήνωμα. Ό Σουλτάνος νωχελώς έξηπλωμένος έπί 
πτιλωτών παραστρωμάτων έπισκοπεί ους απόλυτος κύριος τό 
άρμ.ονικόν σύνολον, όπερ οί ταπεινοί καί περιδεείς θεοάποντες 
του κατήρτισαν είς πανηγυρισμόν τού εύνοουμένου αυτού άν
θους.

Τά λείριοε έν τούτοις είχον καί έν Ευρώπη τούς θαυμαστάς 
των. Ή 'Ολλανδία ιδία είναι ή χώρα, έν ή άνεπτύχθη 
υπέρ παν άλλο μέρος παροδική τις λειριομανία, διαρκέσασα 
άπό τού 1644—1647. Κατά τό χρονικόν τούτο διάστηαα 
ή τιμή τών λειρίων άνήλθεν είς ποσά υπέρογκα. Πάντες δ’ οι 
καλλιεογηταί τούτων απέκτησαν περιουσίας μυθώδεις. Τό 
πολυτιμότερον είδος ώνομάζετο σέμπερ-άουγγούστους (se nper  
-augustas) ρίζα δέ τοιούτου έπωλεΐτο αντί δύο χιλ. φλορίων. 
Διϊσχυρίζοντο ότι τό είδος τούτο ήτο τόσω σπάνιον, ώστε καθ’ 
άπασαν τήν 'Ολλανδίαν ευρίσκοντο δύο μόνον φυτά, τό έν έν 
'Αρλέμη καί τό έτερον έν Άμστελοδάμω.

Διηγούνται ότι πρός άπόκτησιν τού ένός τούτιυν πλούσιός 
τις προσέφερε 4,600 φλωρία, πρός δέ ώραίον όχημα έζευγικέ- 
νον μετά δύο αραβικών ίππων. "Έτερος δέ δι’ έν κρόμμυον 
τού άνθους τούτου προσέφερε 12 πεντάπλεθρα καλλιεργημένης 
γής. Οί κάτοχοι κήπου λειρίων έθεωροϋντο οί πλουσιώτεροι 
κτηματίαι τού τόπου, εύκολώτατα δέ άντηλάσσοντο τά λει
ριά μετά πλουσίων μεγάρων ή έκτάσεων γής. Τέλος ή λέξις 
λείριον ήν ισοδύναμος πρός πλούτον βέβαιον καί άσφαλή.
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Μέχρι τούδε ήτο γνωστόν ότι οί τυφλοί άνεγίνωσκον εις 

βιβλία μέ στοιχεία έξέχοντα τού χάρτου. Δυστυχώς ομως 
τά βιβλία έκείνων ώς καί τά γράμματά των ήδυνάτει να 
•άναγνώστι ό βλέπων, κατά συνέπειαν ή μετά τυφλών αλλη
λογραφία άπέβαινεν αδύνατόν τι.

Ή δεσποινίς Μηλώ γυνή ευφυής καί φιλάνθρωπος έφεύρε 
..¿ργανον, δι’ού οί τυφλοί δύνανται νά έρχωνται είς πνευματι
κήν διά τής αλληλογραφίας έπικοινωνίαν μετά τών βλεπόν- 
των. Τό όργανόν της έχει σχήμα μικρού χαρτοφυλακίου, όπερ 
άνοιγόρενον είναι όμοιον κατά τό μέγεθος φύλλου κοινού έπι- 
στολικού χάρτου. Τό έσωτερικόν τού χ αρτοφυλακίου τούτου 
έπιστρώννυται διά ταινίας κιγκλιδωτής, ύπό τήν όποιαν τοπο
θετείται ό χάρτης, καί ή: αί λεπτόταται κιγκλίδες άφήνουσι 
μικρά κενά'τετραγωνίδια. Ύπό τόν χάρτην εύρηται χαρτό
νια«, όπερ έχει την ιδιότητα νά χρωματίζϊ) είς κυανάς τάς 
έπ’ αυτού προσεγγιζούσας έξοχάς τού χάρτο υ.

Πρός παραγωγήν τών στοιχείων ό τυφλός λαμβανει καρ- 
φίον, οπερ στηρίζει έπί τού χάρτου ακριβώς έπί τού πρώτου
τ ή ς  κηγκλίδος τετραγώνου πρός τά δεξιά. Ύποθέσωμεν δτ, 
σχηματίζεται έκ τού αντιστρόφου μέρους τό στοιχεϊον Ό. 
’Εάν τό στοιχεϊον ό, είναι άρθρον τότε ίνα απέχη τής̂  επο
μένης λέξεως "άφίνουσι τό δεύτερον τετράγωνον καί πιέζουσι 
τό καρφίον έπί τού τρίτου. Ενταύθα πιέζουσι καί πάλιν το 
καρφίον καί κατά βούλησιν σχηματίζουσι οίον δήποτε στοι- 
χεϊον έπιθυμούσι καί οδτω καθεξής. Τά χαρτόνιον υποχωρούν 
υπό τήν πίεσιν σχηματίζει έξέχοντας τούς γραφομένους χαρα
κτήρας, έν ταύτώ δέ καί άποτυποϊ αυτούς έπί του λευκου
χ ά ρ τ ο υ ’ διά τού κυανού χρώματος. Εντεύθεν οί μέν βλέπον- 
τες άναγινώσκουσι διά τών οφθαλμών, τά διά τού κυανού χρώ
ματος γραφόμενα στοιχεία, οί δέ τυφλοί διά της επαφής 
τά υπέρ τό χαρτόνιον έξέχοντα. Ή γραφή έξακολουθεϊ έκ τώ ; 
δεξιών πρός" τά αριστερά καί τάνάπαλιν ώς γράφουσιν οί
"Αραβες.

Συμπληρουμένης τής σελίδος στρέφουσιν έπί του ετερου 
μέρους καί ούτω έχουσιν έπιστολήν γεγραμμένην καί διά τυ
φλούς καί διά βλέποντας. Διά τού τρόπου τούτου οί τυφλοί 
δύνανται νά μεταβιβάζωσι τά ιδιαίτερα μυστικά των είς 

- μακράν διαμένοντας οικείους, χωρίς οί ξένοι καί αδιάκριτοι να 
γίνωνται κοινωνοί τών μυστικών τούτων. Οί τυφλοί δια 
τού τρόπου τούτου δέν είναι πλέον άπομεμονφμένοι τού λοι- 
που κόσμου.

Μαθήτριά τις τής δεσποινίδας Μηλώ τυφλή έκ γενετής 
ήδυνηθη διά τού συστήματος τούτου νά συντάξη μακροσκε
λείς έκθέσεις, νά συναγωνισθή δέ μετά τών βλεπουσων συμ- 
μαθητριών της πρός άπόκτησιν διδασκαλικού πτυχίου, όπερ 
έλαβεν εξελθούσα πρώτη έν τώ διαγωνίσματι.

'Η Δεσποινίς Μυλώ διαμένη έν Άγγερία (Angers) καί 
ϊδρυσεν αύτόσε προπαιδευτικονσχολείον διά τυφλου, και .υυλά,. 
’ Τό δημοτικόν συμβούλιον τής πόλεως ταύτης έψηφίσατο ποσόν 
-υπέρογκον, δι’ ού έξασφαλίζεται ή υποτροφία πολλών τυφλών 
'παίδων έν τή σχολή ταύττ,.

Μ α ρ ία  Α η ρ ιη τ ρ κ ά δ ο υ ,

Ζ Ω Η  Β Α Α Τ Α Τ Ζ Η
Κατόπιν μακροχρονίου πρός τόν θάνατον πάλης έπεσε τέλος 

θύμα αυτού ή γνωστή τή ’Αθηναϊκή κοινωνία διαπρεπής επι 
εύγενεία ψυχής, πολυμαθεία καί μεγαλοφυί'α δέσποινα κ.

Ζωή Βαλτατζή.
'Η έξοχος αύτη καί φιλόστοργος μήτηο, ή έπί ετη τόν θά

νατον έν τώ στήθει έν πλήρει συνειδήσει φερουσα, καταδεδι- 
κασμένη υπό τε τής φύσεως καί τής επιστήμης ούό επι στιγ- 
κήν έφάνη δειλιάσασα ή άποθαρρυνθεΐσα. Τό απεριόριστόν 
καί ηρωικόν θάρρος της ήντλει εν τή πρός τα τέκνα και τόν 
προ μικρού άποβιώσαντα σύζυγον στοργήτης. Δέν ήθελε νά όμιλή 
περί ασθενειών, άλλά καί άπέφευγε νά παραπονήται, καθ’ 8ν 
χρόνον ΰπά δεινών καί φρικο'δών έταλαιπωρεϊτο οδυνών.

Ό οίκος αυτής μέχρι τής ημέρας τού θανάτου τού συζύγου 
της ήν τό έντευκτήριον τής άριστοκοατικωτέρας ’Αθηναϊκής 
κοινωνίας ; Ήπολυμάθεια καί φυσική τού πνεύματος αυτής έ- 
τοιμότης, τό ζωηρόν, ευπροσήγορον καί περιποιητικόν υφος της 
καθίστα τάς αίθούσας της τόπον αναψυχής καί πνευματικής 
έντρυφήσεως.

Μίτο αληθής άριστοκράτις. Γόνος τού έν Κ)πόλει διαπρε
πούς καί σοφού ομογενούς κ. Καραθεοδωοή, ώμίλει τήν Ελ
ληνικήν καθαρεύουσαν γλώσσαν όχι ώς συνε̂ θίζουσι να ομι- 
λώσιν αυτήν αί πλείσται τών άριστοκοατίδων μας̂  άκρωτη- 
ριασμένην κ,οεί δολοφονημένην, άνάμικτον μέ λέξεις ολων 
τών ξένων γλωσσών, ών τά άλφάβητον γνωρίζουσιν, άλλά κα- 
θαρώς Ελληνικήν έν όλή τή γλαφυρότητι καί τή καλλιε- 
πεία της.

Φιλάνθρωπος, άγαθή, φίλη τών γραμμάτων καί τής προό
δου μετά προθυμίας άνελάμβανεν υπό τήν προστασίαν της 
καί φιλοστόργως υίοθέτει πάντα φιλάνθρωπον σκοπόν, παν
φιλοπρόοδον ε'ργον.

'Η Ζωή Βαλτατζή συνήνου έν μια λέςει τόσας άρετάς 
καί προτερήματα, τόσην πολυμάθειαν, δραστηριότητα, ζήλον 
καί ένέργειαν ψυχής, ώστε ό θάνατος αυτής δυ.σαναπλήρωτον 
καταλείπει κενόν όχι μόνον είς τήν πενθούσαν οίκογένειάν της, 
άλλά καί είς σύμπασαν τήν ’Αθηναϊκήν κοινωνίαν.

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΛΪΝΤΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΤΗ
ΕΒο* *α\ αί πλύντριαι τήν ίχδεσίν τω ν. ’Εν Γενεύη, !ν  τή τ ρ ι-  

,ευδαίμονι ταύτη καί Ϋιλελευ8έρα πόλε; ίγένετο ή διεθνής τών πλυ*- 
τριών ίκθεσις. Έκθεσ-ς Ιντελεστάτη ’ ρ-έ άγωνόδιαον ϊπ ιτροπήν, μ ΐ  
έπ στημονικούς ορισμούς, μ ΐ τέχνην χαί χάρ;ν καί δεξιότητα χαί εύ- 
χινΓοίαν χαί ταηύτητα  περί τήν έχτέλεσιν. Μέ λεοκωλένοος χαι 
νρυσοδοστρύηουςή έβενοπλοχάμους Νηριίδας ΙπιοτεΦούσας ταςόχθας 
τής λίμνης Λεμάν ώς τόσαι Ναϊάδε; άποσπασθεΤσαι τής ο-(ράς χαί
ψυνρας τον Ποσειδώνος άγχάλης.

Τό άτμόπλοιον Λεμάν μετέφερε έχ δ.αφόρων πόλεων 800 πλνντρ ίας. 
Ή  έορτή αύτη διωργανώθη ύπό τών μεγάλων σαπωνοποιείων τής Λ ι-  
βερπούλης άντί ρεκλάμας τον Ιμπορεύματός τοΑ. Εολυπληθή ψ τ ι -  
ά μ ε ρ βρίθοντα κόσμον μετές-ερον διά κλήρου χαί οω ρεαν τας μελ- 
λούσας νά συμμετάσχωσιν είς τόν συναγωνισμόν πλνντρ ίας. Εκ 11α- 
ρισιων άπεστάλη ύπό τον σννδιχάιον τών πλνντρ ιών η διευθνντρ.α 
τον πλυντηρίου τής άγιας Ά δελαίδος μετά μιας τών Ικλεχτοτέρων 
πλνντρ ιών. Ώ ς βραδεΤον παρέχεται πρός τήν χερδίζουσαν Οεχαπεν- 
θήμερον ταξείδιον δωρεάν άνά τάς πόλεις Λονδΐνον, Ιενευην Ι ίαρ ι-
σίονς καί Λιδερπούλην. , Λ

Ή  περιδολή α ϊτώ ν  έποίχιλλεν άναλόγως τής χωράς, εις ην 
Ά π ετέλουν Ιν όλω σύμπλεγμα χαρ ιέστατον.Ή  μελαγχροινη Ιτα λ ίς 
με κυανήν κοντήν έσθήτα, πεποικιλμένην διά πολύχρωμων κλωστιον, 
μέ έρνθρούν πεοιχόρμιον κομψόν καί Ικτετραχειλισμένον, μέ π λ α τυ ν
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Ν εαπολιτιχόν ψιάθινον π ίλον, ον έφ.ρε κεχλιμένον μετά χάριτος Ιπί 
τοΰ άριστεροΰ ώτός, μέ λευκήν Ιμπροσθέλα» και μέ ώραΐα σχοινό- 
πλεκτα πλήν κομψά καί πολύχρωμα πέδιλα διεφιλονίκει τα πρωτεία 
προς την ξανθόμαλον Γερμανίδα, τήν είχ ίνητον καί ζωηράν Έ λβε- 
τ ίδ α , τήν Ιρυθρόρρινχ Ά γγλ ίδ α  και τήν εύμελη Ρωσσίδα, αΓτινες 
Ιπίσης έφερον τάς Ιθνικάς των στολάς μετ’ ίδιαζούσης χαλλαισθη- 
σιας. Ά λ λ ’  ή Παρισινή ήτον ΙχεΤ μέ βλέμμα σπινθηροβολούν, με 
παρειας όλοπορφύρους, μέ Ιλαστιχότητα, κομψότητα και χάριν άπε- 
ρίγραπτον. 'Ως οι ¿περήφανοι τής Α νδαλουσ ίας ίπποι Ικύρτου έπί 
μικρόν τδ εϊιλύ ριστον καί χ^αριτωμένον σώμα της, πριν ή όμως προ- 
λάβητε να άναιληφΟήτε τήν νέαν ταύτην του σώματός της τροπήν 
άνετινάσσετο ύπερήφανος, ύψοΰσα τήν χεΐρα ύπέρ τήν κεφαλήν και 
οτέ μέν άνιλεώς διά τοΰ κοπάνου κτυπουσα, ότέ δέ διά τής χειρός 
θωπεύουοα το πλυνόμενον ένδυμα, κατώρθωσε νά έλκύση τον θαυμα
σμόν τής Ιπ» τροπής. ’ Ισάριθμα Ισώρρουχα εΐχον προς άπάσας διανε- 
μηθή Προίτη συνεπλήρωσε το έργον της ή Παρισινή δεκαεννεαετής 
δεσποινίς Λαφέβρ. Αΐίτη κάλλιον Ικαθάρισε καί δεξιώτέρον έπλυνε. 
Αυτη ύψωσε καί την δάφνην τής νίκης μετά τοΰ ώρισμένου βραβείου 
Ιφ ώ και Ιδέχθη τά Ιγχάρδια τώ ν κ ρ ι τ ώ ν  σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ι α .  
Τραπεζαι Ιν α ΐς 1500  παρεκάθησαν άτομα ήσαν Ιστρωμέναι μετά πε 
ρισσής φιλοκαλίας κα'ι π/ούτου, Ινθουσιώδης δέ παρετάθη χαρά μέ
χρι τέλους τοΰ γεύματος. Τά χάριν τής ’Α γγλικής ταύτης ρεκλάμας 
δαπανηθέν ποσον ανέρχεται εις 20 χ ιλ . φρ.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Ούδέν άνιαρώτερον αλλά κα'ι άναγκαιότερον διά τήν παιδι

κήν ηλικίαν όσον ή έκμάθησις τής άναγνώσεως και οΰδέν δυσ- 
κολιότερον όσον ή προς τοΰτο έξάσκησις. Ή διδάσκαλος ή ή 
μήτηρ χάνει τήν υπομονήν, τά δέ μικρά καταλαμβάνονται 
υπό τής ακατανίκητου έκείνης ανίας, ήν γεννά ή τών στοι
χείων διάκρισις, καί ήτις μεγάλην έξασκεί επιρροήν επί τής έν 
γ'ένει πνευματικής τών μικρών άναπτύξεως.

Η κ. Ε. Δαλλε επενοησε καί έφήρμοσε κατά τό έτος 
τοΰτο σύστημα άναγνώσεως, όπερ πρό παντός άλλου απαιτεί 
παιδαγωγόν, άγαπώσαν τά μικρά καί κατανοούσαν τό μέτρον 
τών πνευματικών αυτών δυνάμεων.

Τό μικρόν θέλει νά όδηγήται, χωρίς νά βλέπη τήν οδη
γούσαν αύτό χεΐραν. ’Αγαπά νά πλάττη, νά παοάγγ, καί 
αισθάνεται μεγάλην ηδονήν ό'ταν σχηματίση πεποίθησή περί 
τών παραγωγικών του δυνάμ,εων.

Τό σύστημα τής κ. Δαλλέ βασίζεται επί τών κινητών 
στοιχείων, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι λέζις εκ τεσσάρων ξυ- 
λίνιυν στοιχείων συνισταμένη παριστά ιός έν ει’κόνι τό άντι- 
κείμενον όπερ ή λέξις σημαίνει, π. χ. ή λέξις ¡ ιή.Ιον σχημα
τίζεται από πέντε ξύλινα στοιχ. επί έκάστου τών μικρών 
ξύλων είναι γεγραμμένον άνά έν στοιχεΐον. Ταύτα συνενού- 
μενα σχηματίζουσιν αληθώς έν μήλον. Εντός κιβωτίου όθεν 
έ'χετε ερριμμένα ξύλινα στοιχεία χρησιμεύοντα εΐςκαταρτισμόν 
ωρισμ.ενων λέξεων. "Αρχεσθε φυσικώς από τάς άπλουστέρας 
λέξεις. Τό μικρόν ώς προερρέθη αγαπά νά πλάττη, νά οικο
δομή, νά παρασκευάζτ,. Τό παρακαλεϊτε νά κάμη έν μήλον. 
*1 α εύρη καί καταλλήλως ταξινομίση τά στοιχεία του ανάγ
κη νά Οιακρίνη τά διά τό μήλον προωρισμένα. Τό μόνον δια
κριτικόν σημεϊον είναι τά έπί τών ξύλων σημειούμενον στοι- 
χεϊον. ’Ονομάζετε λοιπόν έν έκαστον τών στοιχείων τούτων. 
Τό μικρόν ί'\α κατασκευάση τό μήλον του τά μελετά, τά πα
ρατηρεί μετά προσοχής. Καί ούτω Ιντός ολίγων στιγμών 
μανθάνει τά πέντε στοιχεία εξ ών ή ανωτέρω λέξις συνί- 
σταται.

Διά τού τρόπου τούτου μανθάνει καί τά στοιχεία άλλων 
λέξεων, πρός δέ καί τόν συλλαβισμόν καί τόν σχηματισμόν 
τών φράσεων.

Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ιά δ ο υ .

Ο ΡΩΣΣΗΣ
’Από τενος ξενίζεται έν τή ήμετέρα πόλει ό διάσημος ’Ιτα

λός ηθοποιός κ. Ρώσσης. Δεν έχει βεβαίως ό δαιμόνιος καλ

λιτέχνης άναγκην τών ιδικών μας εγκωμίων, αυτός 8ν σόμπας- 
ο Παλαιός και Νεος κοσμος επί πολλάς δεκάδας έτών έπευ- 
φήμισεν, έστεψεν, έθαύμασεν, έθεοποίησεν. "Ο,τι καί άν είπω- 
μεν ύπέρ̂  αυτού έλέχθη ήδη μυριάκις εις πάσαν γλώσσαν καί 
τόπον. *Εν μόνον δυνάμεθα νά προσθέσωμεν ότι ό Ρώσσης 
πρώτην ίσως εις τήν ζωήν του φοράν έπαιξεν εις θέατρον κατά 
τό ήμισυ κενόν. Τό τοιούτον δεν θά παρεξηγήση βεβαίως α 
χ,οχος άνηρ, έχων υπ’ οψει του τήν καλλιτεχνικήν ημών μόρ- 
φωσιν.

------  —ΒΓ<Βί& ~ -------

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Σ χ ο λ ή  κ. ο ι ν ω ν ι σ τ ρ ι ώ  ν ΐ ν  Β ε λ γ ί ω .  — Έ ν  Γάνδη τού 

Βελγίου ιδρύθη κοινωνιστικόν παρθεναγωγείου. Έ να ρ ξή  τών μαθη
μάτων τούτου Ιγένετο τήν 20ην ’Ιανουάριου τρ. ί .  Έπέρ τάς 
20 μαθήτριας Ινεγράφησαν ήδη Ιν τή σχολή ταύτη , καταβάλλουσαι 
ανα παοαν έβδομάδα 5 λ . αντί διδάκτρων. Τό παρθιναγωγεΐον τοΰτο 
ιορυθκ ύπο τοΰ Συλλόγου τών κοινω νιστριών γυνα ικών, αΓτινες ανέ
βηκαν την Ιν αύτιμ διδασκαλίαν άποκλειστικώς εις γυναίκας. Έ ν  
τω  παρθεναγωγείο) τούτω διδάσκονται α! Ιπ ιστήμαι, ή δικαιοσύνη, 
καί ό κοινωνισμός.

Γ υ ν ή  α σ τ ρ ο ν ό μ ο ς .  — Ή  δεσποινίς ’Αγνή Κλάρκ ή συγ- 
γραφευς^τής » Ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  ’Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α ς  κ α τ ά τ ό ν  
XI X α ι ώ ν α »  Ιπανήλθεν εις Λονδϊνον Ικ τής άνά τήν ’Αφρικήν 
διμήνοο περιοδείας της. Ή  δεσποινίς Κλάοκ διήλθε τό πλεΐστον τοϋ 
χ,ρον ικοΰ του του διαστήματος εις τό άστεροκοπίον τοΰ Ά  κ ρ ω τ η -  
ρί  ο ο τής Αφρικής. Έ χείθεν Ιξήτασε τόν ούρανόν τοΰ Νοτίου 
ημισφαιρίου, συνεπλήρωσε δέ καί τό έργον της : Ο ί ά σ τ έ-
ρ ε ς κ α ί  τ α  ν ε φ ε λ ώ μ α τ α ,  όπερ μετεφράσθη ήδη εις τό Γερ- 
μανικόν.

Ε κ θ ε σ ι ς  γ υ ν α ι κ ε ί ω ν  τ ε χ ν ώ ν .  — Έ κθεσις γυναικείω ν 
τεχνών Ιγένετο κα τ’ αύτάς Ιν Χ άστιγγ τής ’ Αγγλίας. Πάσαι αΐ τέ- 
Αναι καί βιομηχανία αντεπροσωπεύθησαν δαψιλώς καί ποικιλοτρό- 
πως. Αι τηλεγραφήτριαι, αΐ τυπθ(ράφοι, αΐ γλύπτρια ι καί α ί ξυλο- 
γλυπτρια ι ειργάζοντο Ινώπιον τοΰ κοινοΰ. Κατά σταστικήν τ ινα  δη- 
μοοιευθεΤσαν ύπό τής Ιπιτροπής τής Έκθέσεοις 4 ,900  γυναίκες μετέρ
χονται τήν τυπογραφικήν τέχνην Ιν ’Α γγλ ία . Ή  λέσχη δΐ „’ Αλε
ξάνδρα« αριθμεί ήδη 700 μέλη.

Α ι ί π ι  σ τ ή μ ο ν ε ς έ ν Σ ο υ η δ ί φ .  — "Ενδεκα γυναίκες φοι- 
τώοιν εις το Ιν Λούτδ τής Σουηδίας Πανεπιστήμιου.

Α ΐ γ υ ν α ί κ ε ς  Ι ν Ρ ο υ μ α ν ί α .  —'II δεσποινίς "Αννα Κόντα 
καθηγητης τής φιλοσοφίας έν τ ιν ι τής Ρουμανίας Λυχείω Ιπεφορτί- 
σθη παρά τοΰ Ρουμανιχοΰ ύπουργείου νά ποιήσητχι έκθεσιν Ιπί τώ ν 
τακτικών Σχ^ολών τοΰ Βερολίνου, Δρέσδης, Στρασβούργου, Μονάχου 
καί Π αρισίων.

Ο σ υ ν ά δ ε λ α - ο ς  τ ώ ν  π τ η ν ώ ν .  — Ό  Ισχάτως άποθανών 
έν ΙΙαρισίοις διάσημος ύψίφωνος Τάμπερλικ Ιπεσκέφθη κατά το τε- 
λευταιον εν Μαδρίτη ταξείδιόν του τήν αγοράν τών ωδικών πτηνών. 
Συμφωνήσας τήν τιμήν πάντων τών έν τοις κλωβοΐς φυλακισμένων 
τής φύσεως ψαλτών Ιξήγαγε τοϋ θυλακίου του 25 χ ιλ  φρ. 8ι* ών 
Ιπλήρωσε τούς πωλητάς τω ν. Μετά τοϋτο άνοίξας τούς κλωβούς 
ανεφώνησε γελών θορυβωδώς, καθ’ ον χρόνον τά πτηνά Ιλάμβανον- 
τήν άνά τούς αιθέρας πτήσιν των.

Έ σ τ ε  Ι λ ε ύ θ ε ρ  ο ι  α δ ε λ φ ο ί  μ ο υ  ! *0 διάσημος άοιδος
διηγείτο μετά ταϋτα ότι ή ήμερα Ικείνη ύπήρξεν ή εύτυχεστέρα τήφ? 
ζωΫ,ς του ημέρα.

 ■- -----------

Ι 1Ε Ρ Ι Ε Χ 0Μ Ε Ν Α  Τ 1Ι Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Τ Β !  Γ Τ Ν Α Ι Κ Ο Σ
ΥΠΟ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ ΠΑΡΡΕΜ

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Νόμος Β ο κ ό ν ι α ψηφισθείς άποκλειστικώς χάριν τής Ρ ω 

μαίας γυναικός. — ‘ Η διά τοΰ νόμου τούτου περιστολή τής πολυ
τελείας. — 'Ο Κικέρων καί ό "Αγιος ΑύγουστΤνος κατά τοΰ νόμου 
Βοκόνια. — Τουλία θυγάτηρ τοΰ Κικέρω'Ός, "Α ττικά ή μικρά του 
φ ίλη . — Ή  Ρωμαία δέσποινα καί τό δ ια ζύγ ιο ν ή σύζυγος τοΰ Κ αί— 
σαρος Πομπηία. — Γάμος υποχρεωτικός. — Νόμοι κατά τών άγά-

ΕΗΦΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ t

φΐων. — *0 άνήρ ύποδουλούμενος ε’ ς τήν προίκα τής γυναικός. — 
Πολυτελείς στολισμοί τής πλούσιας Ρωμαίας δεσποινίδος. — Κό- 

,μωσις, μΰρα, κοσμήματα τής Ρωμαίας δεσποίνης. — Λόγος τοΰ Κά- 
τωνος κατά τής πολυτελείας καί κατά τής καταργήσεως τοΰ νόμου. 
*Ο π π ι α Ιν τή Ρωμαϊκή Συγκλητω.

Δ ι ά σ η μ ο ι  ρ ή τ ο ρ ε ς :  — Ά μ α ισ ία , Σ εντία , Ό ρτενσία καί 
Ά φ ρανία . — Έ πικράτησις τής γυναικείας γνώμης καί κατάργησις 
τοΰ νόμου "Οππια. — Διαφθορά τής Ρωμαίας δεσποίνης. — Σχέσεις 
,αύτής μετά τών δούλων. — Ά πανθρω π ία  αύτής καί μαρτυρικά βα
σανιστήρια Ιπιβαλλόμενα τα ίς δούλαις. — Λατρεία τής Φρυγιανής 
θεας Συβίλας. — Βακχανάλια μυστήρια. — Βακχίδες. — Προδο
σ ία  τών μυστηρίων ύπό τής 'Ισπάλας. — Πανηγυρίς καί Π ινάκεια- 
τύποι Ιναρέτων καί π ιστών συζύγων. — 'Η χηρεία παρ’ άμοοτέροις 
τυΐς συζύγοις. — Τά βασίλειον τής Ρωμαίας Δεσποίνης.

Α ΐ  Ρ ω μ α ΐ α ι  Δ έ σ π ο ι ν α ι Ι ν  τ ή  Ι σ τ ο ρ ί α .  — Κορ- 
νηλια ή μήτηρ τών Γράκχων καί θυγάτηρ Σκηπίονος τοΰ Ά φ ρ ικ κ - 
νοΰ. — Σεμπρενία συνένοχος τοΰ Κ ατιλίνα . — Τερεντία σύζυγος 
τοΰ Κικέρωνος καί Κλαυδια Ιρωμένη αύτοΰ. — Έ χδίκησις τής 1 ε -  
ρεντίας. — Ιο υλ ία  καί Κορνηλία σύζυγος τοΰ Πομπηΐου. — Πορ- 
χία σύζυγος τοΰ Βρούτου. — "Α τια μήτηρ τοΰ Όχταδίου καί Ιου
λ ία  μήτηρ τοΰ ’Α ντωνίου. — Μητρικός ήρωϊσμός τής ’Ιουλίας. — 
Φουλβίκ ή δεσποτική σύζυγος τοΰ Μάρκου ’Α ντωνίου. — Ό κτα - 

-6ί α β '. σύζυγος τοΰ Μάρκου ’ Αντωνίου άγνή, πιστή καί άφοσιω- 
μένη. — Κλεοπάτρα Ιρωμένη τοΰ Μάρκου ’Α ντωνίου καί παραίτιος 
τής πτώσεως τής Ρώμης — Α ιβ ία , σύζυγος τοΰ Αύγούστου. ’ Αν
τω νία . — Πλαχίνα καί Ά γρ ιππ ΐνα . — Μαρτυρικός θάνατος αύτής. 
— ’ Ιουλία σύζυγος τοΰ Τιβέρου καί θυγάτηρ τοΰ Αύγούστου. — 
Κισονία μία τών πολλών συζύγων τοΰ Κ αλιγούλα. Μεσσαλινα όιε- 
φθαρμένη αύτοχράτειρα τής Ρώμης. — Ά γρυππ ίνα  άνεψια β σύζυ
γος τοΰ Κλαυδίου μήτηρ τοΰ Ν’ έρωνος. — ’ Αποπομπή τής αύτοκρα- 
τειας Ό χταό ίας ύπό τοΰ ΝέρωνΟς καί άντιχατάστασις αύτής διά 
τής Ποπηίας. — 'Π Ποπηία φονευομένη ύπό τοΰ Νέεωνος καί ή 
μετά θάνατον άποθέωαις α ύτή ς.— ’Ά ρρ ια ' αύταπάρνησις καί συζυ
γική αύτής π ίστις. — Παυλίνα σύζυγος τοΰ Σενέχα. — Π ωλλουτία 
καί Σερβίλια. — Μελέτη Ιπί τής καθ’ όλου Ιπιρροής καί δράσεως 
τής Ρωμαίας γυναικός Ιν τή ϊ ’ωμαϊκή πολιτε ία .

Αί Ρωμαΐαι γυναίκες έν έπιστήΐΑ-η, τέχνι;) 
καί φιλολογία.

Κορνηλία, Κηρηλία, Ά γρ ιππ ίνα  καί Μαρκία διάσημοι τής Ρώμης 
Φιλόσοφοι γυνα ίκ ες .— Λ ελία , Ά μ α σ ία , Σ εντία , Ό ρτενσ ία , Τερεν-

τ ία , Καλπουρνία, διάσημοι ρήτορες.— Σουλπίχγα, Κορνιφιχία, Τ έ- 
ρ ιλλα , Ά ργενταρία , Πόλλα, διάσημοι π ο ιή τρ ια ι.— Λεσβία, Κυνθία 
Κόριννα καί Δελία , διάσημοι πο ιήτρ ια ι κα ί Ιτα ΐραι τής Ρώμης.

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ ΙΚ Α
•

Έξεδόθη ύπό τοΰ κ. Στεφάνου Ξένου έκτακτον παράρτημα τοΰ 
Ιν Λονδίνω Βρετανιχοΰ Άστέρος περιέχυν υλην ποικίλην καί τερ
πνήν : Μεταξύ άλλων τά έξής : Ό  συμβιβασμός. Νόμοι καί Δ ι -
κασταί. ‘ Η ίσοβιότης τών δικαστών. Μία άποστολή. Ό  Γεώργιος 
’Αφεντούλης. 'Η  μεγάλη Α ικατερίνη τής Ρωσσίας. Πώς Ισχημα- 
τίσθη τό Γαλλικόν δράμα. ’Αριστείδης Δαμαλάς καί Σάρα Βερνάρ. 
Πώς ο’ικοδομοΰνται τά προάστεια τών ’Αθηνών καί ό τερπνός I* 
αύτοΐς βίος. Οί χανταδόροι, δ πετροπόλεμος, κ. τ. λ . Τά περί προ- 
αστείων είναι κοινωνικά', εικόνες τής καταστάσεως τών κάτω  
στρωμάτων τοΰ Ά θ η νκ ’'κοΰ λαοΰ π ιστότατα ι.

Παραχαλοΰνται όσαι έλαβον δι ημών άγγελίας «Έ γ ιε ινή ς»  νχ 
Ιτιστρέψωσι ταύτας πρός τόν Ιν Κ )πόλει ιατρόν κ. I . Καραπανα- 
γ ιώ τη ν  συναποστέλλουσαι, εί δυνατόν, καί τό άντίτ ιμον.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Καν Εύ. Μ. ’Α θ ή ν α  ς. Τό ποίημά σας καλόν Ιν πολλοΐς, άλλχ 
πολύ σχοινοτενές· Ιάν δύνασθε νά άφαιρέσητε στίχου; τινας δημι». 
σιεύυμεν: — Καν Ο. Z. Τ ά ν  τ α. Δημοσιευθήσεται εύχαρ ίοτω ς.— 
Καν Α ί. Π. Π ά τ ρ α ς .  Ά πο στέλλο ντα ι. — Καν Μ. Κ. Π ά τ ρ α ς -  
Μήπως ό,τι Ιπεκράτησεν ώ ; συνήθεια είναι καί ορθόν! μόνον οί Ιν- 
τελώς άνεξάρτητοι δύνανται Ιν τούτοις νά πράττωσιν, ό ,τι νομίζου- 
σι καλόν καί όχι ό,τι συνειθ ίζετα ι. — Καν Ε. Μ. Σ ύ ρ ο ν. Ά ν τ ι -  
τάξατε τά αύτά όπλα .— Κκν θ .  Δ. Κ ) π ο λ ι  ν. Εύχαριστοΰμεν διά 
τάς περί λαλέδων πληροφορίας. Ά ποστέλλομεν τό ζητούμενον σύγ
γραμμα. Έ ξαρτάτα ι άπά τάς περιστάσεις, αν καί όλαι σας Ιν Κ )- 
πόλει είσθε τόσον φιλόκαλοι. . — Κον Ε. Α . Α . Σ ά μ ο ν. Συμμορ- 
φούμεθα.— Κον Σ. X . Δεδεαγάτς. Συμμορφούμεθα. — Καν Β. Α . 
Τσ. Π ά τ ρ α ς .  Έ λήφθησαν εύχαριστοΰμεν.— Koy Γ . Ν. Ί  θ ά - 
X ην.Ν ομ ίζομεν περιττήν τήν Ιν λόγω δημοσίευσιν, άφοΰ ύμάς μό
νον άναγνωρίζομεν άντιπρόσωπον. — Κον Δ. Θ. Ρ ο υ χ τ σ ο ύ x ι ο ν 
’ Απείρους εύχαριστίας. ’ Αποστέλλομεν καίτο ι μετριώτχτον. — Κ αν
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
Ή Κλαυ̂ ίν-η ανήσυχος χ.ετα̂ ί̂ ει εις τους έργάτας τά κατά 

τήν -¡¡μέραν εκείνην διατρέξαντα, ωστε μετά ιϊύο μόλτς ήμέρας 
τό χωρίον όλον έγνώριζε τά κατά τόν Βουοέΰ καί τόν θησαυ- 

•ρόν του. "Οτε ό γέρεον Δοριάτ ήκουσε νά γίνητάι περί τουτου 
-λόγος, είπε πρός τήν γυναίκα του :

’Εάν ό Βουρέϋ ίέν λάβρ προφυλαχτικά μέτρα άναντιορήτως 
θά &ολθΐ/θν·ηθή Ιξ αιτίας τοϋ μυθώόαυς πλέον -χαταοταντος 
θησαυρού του. Υπάρχουν τόσοι κακούργοι λυμαινομενοι τά 
χωρία τής περιτερείας, οόστε . . .

"Ω ! καί σύ ! πάντοτε φροντίζεις καί μ.εριμνας περί τών άλ
λων, ενώ περί ημών . . .

Θέλεις πάλιν νά έπανέλθης εις τά ζήτημα τού χρέους μου. 
Μά έπί τέλους σοί επαναλαμβάνω Six τελευταίαν φοράν, ότι 
έ̂ν έξεπαίδευσα τούς υιούς μου διχ νά τούς κάμω απλούς κη

πουρούς, ώς έγώ είμαι. Τοΐς ήγόρασα τό άνθοκομεΐον εκείνο, 
ό'ιότι ούτως ώφειλον να πράξω. Είναι καλοί: καταρτισμένοι, 
λατρεύουσι τό έργο ν των. Θά ίίης τί ουραία άνθη, θα εκθεσω- 
τιν εις τήν έκθεσιν τών Ήλυσίων-Πε̂ ίων. Μετά 8έκα ετη θα 
'-εχιοσι κερδίσει τήν αξίαν τού κτήματός των καί θά είναι 
‘πλ.ούσιοι.

’Εν τούτοις σύ σήμερον είσαι κατάχρεως. "Ακούσε, Δοριάτ, 
είσαι αξιόλογος άνθρωπος καί σέ άγαπώ πάντοτε. 'Ομολόγη- 
σον ό'αως ό'τι Αέν είσαι άριστος οικονομολόγος. ’Εύανείσθης εν
νέα χιλ. φρ. πρός αγοράν τού κτήματος, ό'περ έδώρησες είς 
τά τέκνα μας. Αί συναλλαγματικαί άνανεούνται αληθώς άνά 
παν τρίμηνον, αλλά τούτο συντελεί εις έπαύξησιν τών τόκων. 
Διά νά πληοώσης μίαν καί μόνην εκ τριών χιλ. ενθυμείσαι 
πόσας δυσκολίας καί πόσας στενοχώριας έάοκιμάσαμεν. Μετ’ 
όλίγας ήμέρας λήγει καί ή Δευτέρα, ένω σύ, πτωχέ μου φίλε, 
φαίνεσαι ότι έλησμόνησας τούτο εντελώς. ’Έζησες τόσον και
ρόν μέ τά ά'νθη, ώστε φαίνεσαι δλως άγνοών τά πραγματικόν 
μέρος τής ζωής. Τά άνθη ! Γνωρίζω βέβαια ότι ούάέν έν τω 
κόσμω υπάρχει τούτων θελκτικώτερον. Είναι ους άκτίς ήλίου 
χυνομένη έπί τού γλυκυτάτου μύρου των. Άλλά τούτο δεν 
πρέπει νά μάς κάμνη νά λησμονώμεν, ότι εις τόν καθημερινόν 
βίον αί άκανθαι είναι περισσότερα», τών άνθέων. Πώς θά κάμης 
διά τήν πληρωμήν τής συναλλαγματικής ιών 6 χιλ φος Ει- 
ξεύοεις ότι έ πούλησα τά κοσμήματά μου άπαξ ήδη καί ό'τι δεν 
είναι δυνατόν νά πωληθίοσι ταύτα όίς !

Ό  Δοριάτ ήτο άνθρωπος πεντηκοντούτης, ούτινος οί κυανοί 
στρογγύλοι οφθαλμοί επρόδιδον χαρακτήρα αγαθόν καί τίμιο ν. 
'Τψηλός, εύθύσωμο:, αγένειος, μέ ύφος ανθρώπου ίιγιούς καί 
ευτυχούς, ό Δοριάτ είχε διανύσει τόν βίον του λατρευόμενος 
υπό τής γυναικός του, ήτις έθειόρει αυτόν ολίγον ιος παιδίον.

Άλλά δέν έχο> λεπτόν, άπήντησεν εκείνος, πώς θέλεις νά 
πληρώσω, αφού δέν έχω. Θά ζητήσω άνανέωσιν τής συναλλαγ
ματικής.
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Π. Σ. β  ή ρ αν. •Oc ύφος Οαυμάσιον. ! ! γράφομεν χα’ι άποστέλλο- · 
|ΐεν.— Κους Κ. Α. Ί  σ μ. a i  λ  ι ο ν. Γράφομεν. — Καν Π. Δ. Σ. 
Φιλιατρά. ’Ελήφθ/,σαν. — Καν Λι. Β. Α ι τ ω λ ι κ ό ν. ’Απο- 
στέλλοριεν— Κον Κ. D. Π. 1 α λ α ξ ε ί δ ι ον- Ά̂ οστελλονται.
Καν Α. Μ. Τ ε ρ γ έ σ τ η ν .  Παράδοξος Ιρώτησις. "Εχετε την «Κ ύ- 
^ου Παιδείαν» του Ξενοφώντος ς ΙκεΤ ή περιέργεια σας ικανοποιείτα ι. 
Καν Ε. Μ. ’Α θ ή ν α ς .  Ουδέποτε χυρία μεταβαίνει άνευ πίλου εις 
•χήν πλατείαν κλειστού ή Υπαιθρίου θεάτρου. — Καν Α ι. Δ. Κ α ζ α ν .  
Ν α ι, την κοινήν και όχι την τής Μικράς Ρωσοίας. — Καν Γ. Σ. 
Μ α γ χ έ σ τ ρ ι  αν .  Χάριν ημών άρα ; — Καν Β. II. Ε. *Αδ ρ ι α
ν ο ύ π ο λ ι ν. Δημοσιεύεται τδ προς την ανεψιάν σας. — Κον Β. Π. 
Ε . Π α τ ρ α ς. Έ λήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας’ γράφομεν. — Καν 
Ε. Μ. Κ υ π α ρ ι σ σ ί α ν .  Ε ίναι πολύ. Ράψατε μόνον δύο. *Η 
£κθεσις τής προικός είνα ι καθ’ ημάς άσκοπος. Παρά τοΐς παλαιοτέ- 
ροις Ι^ρησίμευε προς Ιπίδειξιν τής δεξιότητος και προκοπής τής 
κόρης, ήτις διά των ίδ ιω ν χειρών παρεσκεύαζε την προίκα. Σήμερον 
σπανίως συμβαίνει τούτο, άλλως τε, ή αξία τής κόρης δεν συηστα - 
τα ι εις τό ποιόν τής προικός, ά λλ5 εις τάς χάριτας, άρετάς και προ
τερήματα της. — Καν Ε Π. Π ε ι ρ α ι ά .  ’Εάν ζητήτε νά μάθητε 
ποίαν οφείλετε νά αγαπάτε, σημεΐον ότι ούδετέραν αύτών άγαπάτε 
Τά το ιαυτα Skv υπαγορεύονται. — Καν Α. Σ. Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν. 
*Επ\ του θέματος τούτου Ιγράψαμεν Ιπανειλημμένως. Δι* δΜγων θα 
Ιπανέλθωμεν.

ΣΤΜΒΟΤΔΗ
Καθαρισμός λενκώ ν μ άλλ ινω ν  σκεπασμάτω ν. Δ ιαλύετε Ιντος 

ψυχρου υδατος αρκετόν σάπωνα κα\ σόδαν, και αφήνετε τας κου
βέρτας σας Ιντός τής διαλύσεως ταύτης νά βραχώσιν ώρας τινας. 
Τότε τρίβετε αύτάς μέ ψήκτραν ούχι πολυ σκληράν, τας κτυπάτε 
με τό κόπανον, και Ιπ\ τέλους τάς πλύνετε μΐ καθαρόν καί άφθονον 
υδωρ. Μετά ταΟ τα'διαλύετε ολίγον θειον καί τάς περάτε 0« α του 
θειούγου υδατος. Μετά ταΰτα  όπως αί τρίχες μη καταπέσωσι περάτε 
Ι π 3 αύτών ψύκτραν Ιξ άγριακάνθων.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ό ρνιθ ιο ν ·αί€'- Θέσατε ολίγον βούτυρον Ιντός χύτρας, Ιν ή ρί

πτετε τό όρνίθιόν σας χωρισμένον εις άνάλο^α μ^ρη χκί κοκινιζετε 
καλώς προσθέτουσα άλας καί πέπερι. Προσθέσατε ημισυ ποτήριον 
λευκοΟ οίνου καί Ιξακολουθήσητε τό ψήσιμον δι* Ιλαφράς πυράς. 
’ Ιδιαιτέρως ^χετε έτοιμάσει μικρά κοόμμυα τηγανισμένα μετά βου
τύρου καί Ιψημμένα με οίνον λευκόν καί ζάχαριν. ΤαΟτα αναμι
γνύετε μετά τοΟ όρνιθίου καί σερβίρετε.

Καί εάν δέν δεχθή.
Θά δανεισθώ παρά τον Βουρέϋ. Αφού ή Λουκιανή θά γεινη 

σύζυγος του Γωτιέ, βεβαίως ο Βουρέϋ δεν θά αποποιηθή νά 
μοί δανείση τάς έξ χιλ. φρ. ών τόσην έχω ανάγκην. Θά ένδυ- 
θώ άμέσως, είπε καί υπάγω νά τον εΰρω. Καί αληθώς μετά 
μίαν ώραν άνεχώρει. Τον είδε άπομακρυνόμενον καί ταχέως 
απέτασσε τά δάκρυα της. Ώς ή θετή κόρη της Λουκιανή πρό 
μικρού, ή καλή σύζυγος τού Δοριάτ κατελήφθη υπό ¡¿αύρων 
προαισθημάτων.

Ό Βουρέί εύρίσκετο έν τώ οί'κω του όπόθεν ουδέποτε̂  εξηρ- 
χετο. *0 Δοριάτ, όστις δέν είχεν ίδει αυτόν μετά τήν ανα- 
κάλυψιν τού θησαυρού, έδυσκολεύθη νά τόν αναγνώριση, τοσον 
είχεν άλλοιωθή.

"Ε ! τί μέ θέλεις; ήρώτησεν ό Βουρέί μέ ύφος ήμιπαράφρο- 
νος. Μήπως μέ καταδιώκτ,ς, μέ κατασκοπεύης καί σύ ;

’Εγώ, πτωχέ μου φίλε ; Δέν αναγνωρίζεις λοιπόν τόν φί
λον σου Δοριάτ ;

Ναί ! Ναι ! σέ γνωρίζω. ’Αλλά τί θέλεις; διατι ήλθες :
"Ακούσε, Βουρέϋ. Είμαι εις θεσιν πολύ δύσκολον, πολύ 

στενοχωράν. ’'Εχω υπογράψει συναλλαγματικήν £ξ χιλ. φρ. 
λήγουσαν μετά τινας ημέρας* εάν δέν τήν έςοφΤ̂σω είμαι 
κατεστραμμένος. Σέ παρακαλιο οθεν να με δανεισης τας εε 
χιλ. op., ας θά σοί επιστρέφω τάχιστα.

Καί τί μέ μέλλει έμέ διά τάς υποθέσεις των άλλωνΙΔέν δα
νείζω, δέν έχω !

Σί> δέν έχεις ! συ όστις πλήν τής κληρονομιάς του άδελ-

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΠ

Το ώοαιότατον τοΰτο χαί ήθικώτκ '.υν μυθιστόρημα, τό δημοσιευ— 
ΘΙν Ιν Ιπ ιφυλλίδ ι τής « Έφήμερίδος των Κ υριών», κατά τό παρελθόν 
ϊ ζ ος Ιξεδόβτ,, Ιν ’ διαιτέρω βιβλίω και τ ιμ ατα ι άντί δύο μόνον δο. 
προπληρωτέων Ιν 'Ελλάδι καί δύο /ρ. φρ. Ιν τ ω Ιξωτερικώ. Ε ίνα ι 
κάλλιοτον ανάγνωσμα διά πασαν κυρίαν ή δεσποινίδα καί ώ ραιότα- 
τον στόλισμα διά πασαν γυνα ικείαν βιβλιοθήκην.

Σώματα χρυσοδεδεμένα τοΒ Α '. καί Β. .τους πωλοΟνται εϊς τό- 
γραφείον μας καί παρ’ απασι τοΐς άντιπροσώποις μας. Ό  άγοράζων 
καί τούς δύο τόμους Α*. καί Β '. Ετους λαμβάνει αίιτοΰς, μόνον άντί 
18 δρ. ό μόνον τόν Ετερον άντί δρ. 10 Ιν τώ  Ισωτερικώ.

Έ ν  τω Ιξω τερ ικώ : οΐ δύο τόμοι άντί 20 χρ. φρ. ό Ετερος μόνον- 
τούτων άντί 12 φρ. χρ.

Ειδοποιούνται αί κ. κ. συνδρομη'τριαι ημών ότι παρατηρήσεις Επί 
τής καθυστερήσεως φύλλων γίνονται δεκταί Ιντός 8 ημερών Μετά 
τήν προθεσμίαν ταύτην πασα παρατήρησις είναι άπαράδεχτος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό άρχα ιό τα τον  των έγ ΈΑΑά,όι ήμερησίων ψύΑΑων 

Ιόρύθη τό 48Ί3 χαϊ έκδ ίδεται  εις μ έ γα  σχήμα  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΪΚΗΣ

Γ ρ αφεΐα οδός Σοφοχλέους άρ. 1

Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’ Αθηνών δι’ Εν Ετος δρ. 30. 
Έ π α ρ χ 'ώ ν  δ ι’ Εν Ετος δρ. 35. ’ Εξωτερικού δ ι’ Εν Ετος φρι χρ. 45.. 
Τή προσθήκη δρ. 5 διά τάς ’Επαρχίας καί φρ. χρ. 5 διά τό Εξω

τερικόν συναποστέλλεται ό «Ρωμηός» τοΟ Σουρή.
*Η Έ  φ η με ρ ί  ς περιέχει : ιδιαιτέρας τηλεγραβικάς καί τα χ ο -

δρομικάς άνταποκρίσεις Ιξ Εύρώπης καί Ικ τώ ν ’ Επαρχιών. — ’ Αρ
θρα Ιπί τών ζητημάτων τής ημέρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — 
’ Επιστημονικά καί καλλιτεχνικά . — Βιβλιογρας-ίας.— Χ ρηματιστικά . 
Παντοειδείς πληροφορίας. Καί ώς Επιφυλλίδας δύο Ε κ λ ε κ τ ά ;  
Μ υ θ ι  σ τ ο ρ ή μ α τ α .

Ά ν τ ί  μιας καί μόνης δραχ^μής προμηθεύεσθε Ιν τώ  καταοτήματι 
τώ ν κ. μ. Μαγκιώρου καί Θεοδωρακάχη κομψότατον καί τελε ιό τα - 
τον μηχάνημα διά τήν βοστρύχνωσιν τής κόμης.

φοϋ σου εύρες, ώς λέγουν, θησαυρόν καί εντός τών επίπλων 
του έτι!

Είναι τρελλός, όστις τό είπε* &έν έχω καί όον δανείζω.
Ό Δοριάτ ήννόησεν ότι ούδέν ήδύνατο νά ελπίζη παρ’ αν

θρώπου, όστις είχεν ήδη άπωλέσει τάς φρένας. ’Επανήλθε λοι
πόν οίκοι, ένθα άνεριένετο έναγωνίως παρά τής δυστυχούς συ
ζύγου.

Λοιπόν ! είπεν εκείνη . . .
Άπώλεσε τό λογικόν ο δυστυχής* ώ ! βεβαίως δεν [¿ε 

άνεγνώοισεν. Ό πλούτος τόν κατέστρεψε . . . .  Φοβοϋααι οτι 
έπίκειται δυστυχία εις τόν οίκον εκείνον ! ’Αλλα [¿η απελπι- 
ζησαι, καλή ¡¿ου γυναίκα ! Θά τού γράψω απόψε ¡¿εγάλην επι
στολήν, ίσως έννοήση,ϊσως συγκινηθή. Καί αληθώς διήλθε τήνν ,  /' > ·Τ~* ' ”εσπέραν εκείνην γραφών προς τον Βουρευ, παρ ου ουοε̂ ιαν 
έλαόεν άπάντησιν.

Ή ημέρα τής λήξεως εφθασε τέλος καί ο δυστυχής χωρι
κός δέν είχεν οβολόν. Τί νά πράζη ! επανήλθε και παλιν πα
ρά τώ άρχαίω φίλω του, παρεκάλεσεν, έκλαυσεν, άλλα ρ.άτην! 
Ό Βουρέϋ έμεινεν ακλόνητος, άκαμπτος. Επί πλέον ελαβε 
τήν διαβεβαίωσιν ότι ουδέκοτε ή Λουκιανή θά εγίνετο σύζυ
γος τού Γωτιέ, τού υιού τού νεοπλούτου.

Έπέστρεψεν οίκοι μέ τόν θάνατον εις το στήθος. Η νυζ 
ήτο σκοτεινή καί βροχερά. Ή οικογένεια Δοριάτ εσπευσεν εις 
προϋπάντησιν τού πατρός, παρ’ ού εμ.αθον οτι ουδεν ηδυναντο· 
νά έλπίζωσι καί ότι τήν επαύριον άπασα ή περιουσία των ή
θελε·* έκτεθή εις δημοπρασίαν παρά τού δανειστού αυτών..

(ακολουθεί)

»


