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Πάπα παρτήρησις έπ'ι τής 
άποστολής του φύλλου γίνεται 
δεκτή μόνον έντός δκτώ ημερών.
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Διά τά άνυπόγραφα άρθρα εύ- 
θύνεται ή συντάκτις αυτών κυρία 
Καλλ ι ρρόη  Παρρέν.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα ή μη δεν Ιπιστρέ- 
φονται. — Άνυπόγραφα καί μη 
δηλοΰντα την διαμονήν τής άπο- 
στελλοόσης δεν είναι δεκτά. — 
Πάσα άγγελία άφορώσα εις τάς 
Κυρίας γίνεται δεκτή.

ΑΙ μεταβάλλονσαι διεόθυνσιν 
οφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ
ματόσημου ·*>0 λεπτών προς Ικ- 
τόπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μαρία Δεραίμ Β ’. — Le drois des Femmes ( Π ο ί η μ α  άπαγγελ-  
«àv δπό τοΟ Ιξόχου ποιητοΟ τής Γ αλλ ίας  καί βουλευτοΟ Παριοϊων 
κ. Clovi s Hugues Ιν τώ σεμποσίω τού ΔιεθνοΟς Συνέδριου όπερ 
τών Γυναικείων Δ ικαιωμάτων).  Ζητούνται νΰμφαι (δπο κ. Βέοθας 
Χαπμάν δικηγόρου).— Παρισινή “Εκθεσις : Γυναικεία έκθέματα.—  
*Η Ικπαίδευσις τών Έ λλην ΐδων Ιν *Ερμουπόλει (όπο κ. Μαρίας 
Βοηκλή).— Έλληνίδες συνθέτριαι. — Ό  Ιν τοίς όδασι κόσμος (όπό 
δος Τούλας Κόκαλη).— Ανατροπή τοΟ βωμοΟ τής Ε σ τ ία ς . — Ποι
κ ίλ α .— Α λλη λο γ ρ α φ ία .— Ιυμ δο υλα ί .— Συνταγή. Ειδοποίησις. 

—  Έ π ιφυλλ ίς .

Μ Α Ρ Ι Α  Δ Ε Ρ Α Ι Μ
Β ’·

Ή  Μαρία Δεραίμ εν πολλοί; δύναται νά παραβληθή οΰ 
μόνον πρό; την ήμετέραν ’Ασπασίαν, άλλα καί πρό; τά ; συμ- 
πολίτιδά; τη ; κ. κ. Στάελ καί Ρολλάν. “Όπως έκεϊναι έπε- 
δόθη άπό τής νεανική; τη ; ηλικία; ε ι; μελέτην κοινωνικών 
καί πολιτικών ζητημάτων. Τό ώραΐον καί σοφόν εργον αυτή; 
υπό τόν τίτλον αΓαΛΛία χ α ϊ  Πςόοΰος'» μεγάλην Ινεποίησεν

έντύπωσιν καθ’ άπασαν την Γαλλίαν, έφύμωσε δέ καί πολλά 
εχθρικά στόματα μετά τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον. Τό 
σύγγραμμα τούτο δύναται νά χρησιμεύση ¿)ς γνευμων τή ; ε ι; 
τά ; πολιτικά ; καί κοινιυνιολογικά; έπιστήμας εξαίρετου έπι- 
δόσεώ; -η;.

Πλήν του λαμπρού τούτου έργου τη ; ή συλ.λογή τών δη
μοσίων διαλέξεών τη ; αποτελεί τόμους ό'λους, αριστουργή
ματα ρητορική;, έν ταύτώ δέ καί βαθείας έπιστημονική; μορ- 
φώσεω;. Ή  Μαρία Δεραίμ είναι ή κατ’ εξοχήν ρήτωρ τού 
αι’ώνο;. ’Εκείνο ό'περ τήν διακρίνει όλων τών συγχρόνων καί 
άρχαιοτέρων τη ; είναι τό διαλεκτικόν ΰφο; έν τή ρητορική. 
Α ποτείνετα ι πρό; τό ακροατήριου τη ; πάντοτε καθημένη, 
πάντοτε έκ τού προχείρου, πάντοτε άνευ σημειώσεων. ’Απο
φεύγει τά ρητορικά σχήματα, τήν βεβιασμένην φιυνήν, τά ; 
μακρά; φράσεις, τά ; περίστροφά;. Δεν σύρει τήν φωνήν, άλλ’ 
οΰτε κάμνει χειρονομία; περιττά;.

Ό μ ιλεΐ άπλούστατα, αφελέστατα. Λαμβάνει υφο; είκεΐον 
πρό; τό ακροατήριου της. *Η θελέτι; πιστεύσει οτι έκείνοι πρό; 
ου; αποτείνεται είναι παλαιοί καλοί φίλοι της, μεθ’ ών συν
διαλέγετα ι περί γνωστών καί οικείων πραγμάτων. *Ό,τι λ έ 
γει είναι σαφές, καθαρόν, εΰκατάληπτον. Δεν έχει θεωρίας 
άφηρημένας, άλλ’ οΰτε άνέρχεται ε ι; αιθέριου; ορίζοντας, ϊνα 
άποδείξη οτι ή γή είναι στρογγύλη καί δτι ά>; ακολουθεί τήν 
κανονικήν τροχιάν τη ;, οΰτω καί οί άνθρωποι οφείλουσι νά 
παρακολουθώσι τά υπό τών φυσικών ..καί ηθικών νόμον έπι- 
βαλλόμενα.

Ένωρίτατα έξωκειώθη νά γράφη καί ομιλή μέ τήν έλευ- 
θεριότητα άνδρός. Ό τ ε  κατά τά 1866 οί κ· κ. Γιερού, Λαμ- 
πέ, Ριοέ καί ό φιλόσοφο; Γιβετέ ένεκαινίασαν ε ι; τήν ’Ανα
τολικήν Γαλλίαν τό σύστημα τών φιλελευθέρων διαλέξεων, ή 
κ. Μαρία Δεραίμ, καίτοι νεωτάτη ήτο άοκούντω; γνωστή είς
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•τόν κύκλον των φιλελευθέρων, όπως κληθή ινα μετασχη εις 
πάς διαλέξει; ταύτας. 'λοι οί φίλοι τής οικογένειας της 
τήν είχον πολλάκες θαυμάσει επί της σκηνής, έφ’ ής έπανει- 
ίλημμένως υπέρ ευεργετικών σκοπών άνήλθε. Πολλάς συν- 
έγοαψε κωμωδίας, αϊτινες άνεβιβχσθησαν επί τής σκηνής 
άιπέρ των ευεργετικών ιδρυμάτων, υπέρ ών ή μήτηρ της μετά 
τόσου εΐργάζετο ζήλου. *Η μουσική μόρφωσίς της ήτο τόσον 
«ντελής, ώστε καί πολλών μουσικών συνθέσεων είναι εκδότις.

*Η διαλεκτική δύναμίς της έγένετο καταφανής ότε τό 
•πρώτον εις εσπερίδα τινα εΐπεν όλίγας λέξεις εις άπάντη- 
σιν του κόμητος δ ’ Όρεβιλύ. Ούτος κ ιτά  τάς ημέρας έκείνας 
-είχε δημοσιεύσει άρθρον τι κατά τών έκτροχιασμένων γυναι
κών — ώς αυτός τάς άπεκάλει — αϊτινες καταλείπουσι τό 
μαγειρεϊον καί τά έμβαλώματα καί θέλουσι νά άναμιχθώ- 
σιν εις κοινωνικά καί πολιτικά ζητήματα. Ή  άγανάκτησις 
καί ή δικαία οργή της εδωκαν ώθησιν εις τό φύσει δηκτικόν 
πνεύμα της, δπερ έξερράγη εις ειρωνικά . καί πνευματωδέ- 
-στατα επιγράμματα κατά τού εύγενούς κόμητος. Ά π ό  τής 
ΐσπέρας εκείνης ή Μαρία Δεραίμ δέν ήδυνήθη νά άποποιηθή 
εις τούς φίλους της τήν συνδρομήν της. Είναι ή μεγάλη ΟΟΠ- 

ίβΓοηείβΓΟ τού αϊώνος, ή έργασθεΐσα οχι μόνον όπως από
κτηση εν όνομα, άλλ’ όπως δώση ζωήν εις τό γυναικεΐον ζή
τημα, όπως σγηματίση ενώσεις καί σωματεία γυναικεία, όπως 
τέλος δψώση τήν σημαίαν καί αύτής τής πολιτικής χειραφε- 
τήσεως τής γυναικός.

ΓΙρό δέκα ετών ακριβώς συνεκλήθη ΰπά τήν προεδρείαν 
•της καί τή πρωτοβουλία της τό πρώτον γυναικεΐον εν Παρι- 
σίοις Συνέδριον, ούτινος έπανάληψις ήτο τό προ διμήνου συγ- 
κληθέν. Ή  Γαλλική Κυβέρνησις γνωρίζουσα τήν δύναμιν τής 
Μαρίας Δεραίμ τή επρότεινε νά μετάσχη ώς επίτιμος πρόε
δρος εις τό υπό τής Γαλλικής Κυβερνήσεως συγκληθέν επίση
μον συνέδριον, παραιτουμένη τής συγκλήσεως ϊδίου ήμιεπισή- 
μ.ου τοιούτου. ’Αλλά τής γυναικός αυτής ο τρά/ηλος ζυγόν 
δέν υποφέρει. Δέν ήννόει συνέδριον γυναικεΐον υπό τήν προε
δρείαν άνδρός, έστω καί τού ’Ιουλίου Σίμωνος. Δέν ήννόει νά 
θέση τήν γλώσσαν της υπό τήν φυλακήν τής Γαλλικής Κυ
βερνήσεως, δσω δημοκρατική καν είναι αυτή.

Συνεκάλεσε τό Συνέδριον της, εις β μετέσχον ού μόνον 
πολλαΐ έξοχοι τής Γαλλίας καί τής λοιπής Ευρώπης καί ’Α
μερικής γυναίκες, αλλά καί πολλοί βουλευταί, φιλόσοφοι, 
πρώην γερουσιασταί καί δύο πρώην υπουργοί. Ό  εναρκτήριος 
λόγος της ώς καί ή κατά τό συμπόσιον πρόποσις της ήσαν α 
ληθή πυροτεχνήματα λόγου.Πυροτεχνήματα, άτινα δέν ¿θάμ
βωσαν μόνον, άλλα καί έκαυσαν.

Πλήν τών άνω μνημονευθέυτων έργων της ή κ. Μαρία Δεραίμ 
συνέγραψε λ' .  Τάς έπ ιστο .Ιάς  της ρρός  τά ς  π .Ιουσ ία ς  γ υ ν α ίκ α ς  
τής ΓαΛΛίας. β'. Θέατφον (V α ιθούση  είς2 τόμους. γ ' . θ η ρ τσ ία  
κ α ί  ή έπ οχή  της  δ '. Αί ά ρ χ α ί  μ α ς  κ α ϊ  τ ά  ήθη μ α ς . —ε'. Τό 
Ά μχαΙον  ένώ π ιον  τ ο ΰΝ έου . Εϋα κ α τά  τού  ά ο υ μ ά υ  ΙοΟ. 
Φέρει παράσημα διαφόρων εθνικοτήτων ώς καί τό Γαλλικόν, 
είναι δέκαι ή πρώτη καί μόνη έν τώ κόσμω γυνή ήτις έγένετο 
δεκτή εις μασσωνικόν τάγμα. Εις τόμον ολόκληρον έχουσι δημο- 
σιευθή αί προπόσεις, άς έφερον υπέρ αύτής διάφοροι έξοχοι 
πολιτικοί καί υπουργοί τής Γαλλίας έν τώ συμποσίω, δπερ 
έδόθη κατά τήν ημέραν τής εισαγωγής της έν τώ μασσωνικω 
συνδέσμω τών Παρισίων.

Ώ ς έκ τών ηθικών συγκινήσεων καί τών κόπων, οΰς υ- 
πέστη, διευθύνουσα αυτοπροσώπως τό νοσοκομείον της κατά 
τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον ή Μαρία Δεραίμ ήσθένησε. 
Μετέβη τότε εις Βρετάννην παρά τινι θεία της. Αύτόσε εέρ- 
γάσθη άποτελεσματικώτατα υπέρ τής Γαλλικής Δημοκρατίας 
υπεκκαύσασα διά τών δημοσίων διαλέξεών της τά πατριωτικά 
αισθήματα τών Βρετόννων. Έπανελθούσα εις Πχρισίους έδώρησε 
στράς τούς ένοικιαστάς τών κτημάτων τη : τά κατά τό γρονικόν 
διάστημα τού πολέμου ένοίκια. Ά νεμίχθη δε εις τήν π ο λ ιτ ι
κήν κατά τήν άναδιοργάνωσιν τής τό τρίτον τότε άναγεννωμέ- 
νης Γαλλικής Δημοκρατίας. "Ιδρυσεν εις τήν ιδίαν έπαρχίαν 
πολιτικήν έφημερίδα, καί τεθεϊσα έπί κεφαλής φίλων της τ ι-  
νων μέ ίδιον πολιτικόν πρόγραμμα, ήρατο αληθή πολιτικόν 
θρίαμβον, κατορθώσασα νά έκλε/θή παμψηφεί {] μερίς, ήν υ- 
πεστήριξε καί ής ήτο ή ψυγή.

Ή  Μαρία Δεραίμ είναι υπερπεντηκοντοΰτις. Σήμερον ιδ ία  
έργάζεται υπέρ τών δικαιωμάτων μάλλον τών παιδίων η 
τής γυναικός. Τούτο δέ διότι ή μή άναγνώρισις υπό τού π α - 
τρός τών νόθων τέκνων άντίκειται εις τάς άρχάς καί τής 
πολιτείας καί τής φιλανθρωπίας. Ή  γυνή, λέγει, δύναται 
όπως δήποτε νά υπερασπισθή έχυτνίν. ’Αλλά τό δυστύχές μ ι
κρόν, δπερ φέρει τήν ευθύνην τής αΐσ/ράς τών γονέων του 
πράξεως έχει ανάγκην αμέσου προστασίας καί υποστηρίξεως. 
Θεωρεί πρός τούτοις έπιζήμιον τήν πολιτικήν γειραφέτησιν 
τής γυναικός, ένόσω ό κλήρος έξασκεί έπ ’ αύτής τόσω μεγά- 
λην επιρροήν. ’Εάν σήμερον, μοί έ'λεγε, έπετυνγάνομεν τό 
δικαίωμα τής ψήφου διά τήν γυναίκα έν Γαλλία, άναντιρ- 
ρήτως ή δημοκρα-ία θα άνετρέπετο. Τά 4)5 τών γυναικών 
τής Γαλλίας είναι φανατικώταται κληρικαί καί βασιλόφρονες.

L E  D R O I T  D E S  F E M M E S
(Ποίημα άπαγγελθέν οπό τοδ Ιξό/ου ποιητοϋ τ ί ς  Γαλλίας  χα\ 

βουλευτοδ Παρισίων x. Clovis Hugues ?ν τώ συμποσίω 
τοδ Διεθνοδς Συνεδρίου δπερ τών Γυνα ικε ίων  

Δικαιωμάτων.)

Qui donc a dit au Peuple en marche,
Broyant les siècles sous son char,
Que le manteau du patriarche  
Est le seul re fuge d ’ Agar,
Qu’ Adam triomphe encore d ’ Eve,
Qu’ e l le  aura beau lutter  sans t rêve  
Liée à nos dogmes étroits,
Et que la nuit, roulant ses voiles  
Eteindrait là -h a u t  les étoiles,
Si les femmes avaient des d ro its?

Est-ce Γ ombre ? Est-ce la Nature,
Avec le Soleil,  son époux,
Avec ses grands bois où murmure 
Le vent mystérieux et doux?
Est-ce la Terre avec son àme 
Qui vous a crié que la femme 
N’ est point votre égale »ci-bas,
Et qu ’ aux heures du sacrifice,
Quand vous créez de la justice,
Son ombre n’ est point dans vos pas?
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0  tourbe éphémère des hommes!
Avons-nous pesé seulement
Le peu de cendre que nous sommes
Devant 1’ é te rn e l  firmament ?
Avons-nous songe que la fosse 
S ’ emplit de notre gloire fausse  
Dans’ la descente des linceuls?
Avons-nous sondé nos abîmes,
A vant de chanter sur les cimes 
Que nous avons des droits tout seuls ?

Avons-nous évoqué 1’ image 
Des jours innocents et dorés,
Quand nous dormions, au premier âge,
En deux bras doucement s e r ré s?
Avons-nous re v u  tout ensemble,
L ’ a lcôve  et le berceau qui tremble)
L* asile  auguste et triomphant,
Avant d ’ a f f i rm e r ,  ô chimère !
Que celle  qui fut notre mère,
N’  est pas égale à son enfant ?

Le tambour bat,  le canon gronde.
Plus de fam il le !  Adieu 1’ hymen !
Le sang va couler comme une onde,
Le sol sera rouge demain.
C’  est la fê te  de la Patrie :
On conduit à la boucherie 
Les soldats parqués en troupeau.
Les murs fauchés, les toits en f lam m es! . . .  
— A vez-vou s  consulté les femmes,
A vant de le v e r  le drapeau ?

Quoi ! tout s’ évanouit, tout passe !
Un monde nait et disparaît  
Comme une c larté  dans 1’ espace,
Comme un souffle dans la fo rê t  
Quoi! tout s’ écroule pêle-mêle !
Et la femme qui porte en elle  
Le fru it  des générations,
La femme, esclave de la Peine,
Traîne encore sa v ie il le  chaîne  
Au seuil des Révolutions ?

Toujours la même servitude,
Sous le même joug abhorré !
Le p rê tre ,  avec un geste rude,
Lui ferme le parvis  sacré ?
Et pour purifier  le temple
Pour donner aux foules 1’ exemple,
Pour dompter les démons jaloux*
Le lév ite ,  mystique et pâle,
Brûle de 1’ encens sur la dalle  
Où se sont ployés ses genoux.

Dérision ! Affront suprême !
Si 1’ homme n’ a point conseuti,
Son témoignage est un blasphème,
Son testament en a menti !
Le Code la proclame impure :
Quand e l le  offre sa signature,
On fait signer par les passants ·,
Quand elle écrit ,  le juge efface,
Et le scribe infâme la chasse 
Du chevet des agonisants.

Si quelque artis le  de 1’ outrage,
Vil reptile au profil humain,
Accourt et lui je tte  au visage  
Toutes les fanges du chemin,

Il ne faudra point qu’ e l le  espère  
Lapider 1’ horrible  vipère  
Avec les p ierres  de la Loi,
Tant que 1’ époux, 1’ ame brisée,
N’ aura point dit à 1’ épousée 
«Je t ’ autorise, venge-toi !»

Si la prosiitution vile ,
Fantôme affreux, spectre v ivan t ,
La pousse aux pavés de la vil le  
Comme une honte qui se vend  
N’ attendez pitié ni ju s t ic e :
Elle appartient à la police
Aux mains de bronze, aux poings de f e r !
Point de tr ibunal en simarre !
Un mot suffit et Saint-Lazare  
La recevra  dans son en fe r  !

Qu’ e l le  sourie ou qu’ elle pleure  
Vierge, m ère, aïeule au front blanc,
Elle est 1’ é terne l le  mineure,
Elle ne règne qu’ en tremblant ;
Femme ! ô doux ê tre  sans défense !
Elle a moins de droit que 1’ enfance,
Uu peu plus que le criminel ;
Et 1’ homme, hanté d ’ un mystère,
La dénonce encore à la Terre,
Quand les dieux 1’ ont chassé du Ciel 1

Car ce qui pèse sur la femme,
Ce qui t ient son doux front penché,
C’ est P antique legende infâme 
D’ Eve, d ’ Adam et  du péché 1 
C’ est Manou criant à Moïse 
Que toute 1’ àme humaine est prise 
Dans la femme et dans la douleur!
Et voilà que la grande Bible 
La brise sous son texte horrible,
Comme le vent brise une fleur !

Mais 1’ a s tre  du matin se lève !
Plus de chaîne ! voici le jour.
C’ est 1’ action après le rê v e  :
Le devoir est né de 1’ amour.
La Justice, longtemps trompée,
Calme et s’ appuyant sur 1’ Epée 
Que rien n’ a pu vaincre ou ployer,
Présente en un reflet de glo.re  
Toutes les Jeannes de 1’ histoire  
A toutes celles du foyer.

Hypocrisie ! hypocrisie !
O muse, assez de lâcheté !
Tu ne seras plus, Poésie,
La menteuse de la beauté !
Quand tu lui diras qu’ e l le  est douce 
Comme une fleur dt s champs qui pousse 
Dans le baiser d ’ or du soleil,
Tu n ’ a u ra s  plus cette folie  
De la bercer pour qu’ elle oublie 
La sainte extase du réve i l  ! t

Lamartine, épris  d ’ un poème,
Pourra chanter comme autrefois.
E lviré  sera belle, m me
Quant elle aura conquis s j s  droits.
Et qu’ importe qu’ on lui'rappelle  
L ’ outrage qui planait sur e l le,
L ’ essor inconstant de ses vœux,
Pourvu qu’ e l le  soit Marianne,
Debout dans 1’ aube diaphane.
Avec des fleurs dans les  cheveux !

C l o v i s  H u g u e s .
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ΖΗΤΟΪΝΤΑΙ ΝΤΜΦΑΙ
Δεν τάς ανταποκρίσεις |/.οι> προς ΤΥ)ν χ,αλνιν σας

Εφημερίδα μέ κχνέν άρθρον έπιστημονικόν, διότι δέν θέλω 
νά νομίσουν αί Έλληνίδες οας ότι αί Αμερικανίδες είμεθα 
μόνον έπιστήμονες, όχι δέ καί γυναίκες. Ασχολούμεθα και 
ημείς εις όλα εκείνα τα μικρά τίποτε, όταν αί έπιστημονικαί 
ένασχολή,σεις μας τό επιτρέπουν. "Ό,τι σας μεταόιόω σήμερον 
δέν είναι έν τούτοις μικρόν τ ι, αλλ υψιστης κοινωνικές ση
μασία:. Εις ολην τά,ν Ευρώπην αί γυναίκες υπερτερούν τους 
άνδρας, τουλάχιστον κατά τόν αριθμόν. Εν ’Αμερική συμ
βαίνει τό εναντίον. Ύπάρχουσιν ιδιαίτατα μικρκι επικρά- 
τεια ι, εις τάς οποίας αί γυναίκες σπανίζουσι τόσον, ώστε οί 
άρχοντες αυτών νά άπευθύνωνται δι εγκυκλίων προς τους
γείτονας των ζτ,τούντες νύμφας. ^

Χθες μεταβάσα εις τό γραφεΐον του κ. Δημάρχου δι υπό- 
θεσίν μου εύρον αυτόν έχοντα επιστολήν ανα χεΐρας, ην μετα 
πολλές άνεγίνωσκε προσοχές· Ειςευρετε, μοι είπεν, τ ι μοί 
ζητεί ό δήμαρχος τές Τακόμης—νέου κράτους του Ουασιγ- 
κώνος. — Νύμφας, νύμφας ! ! καί μ.οι έτεινε την επιστολήν, 
ής άντέγραφον σάς παραθέτω :

«’Έ ν τ ι μ ε  σ υ ν ά δ ε λ φ ε .
*Η Νέα ’ Επικράτεια της Οΐασιγκτώνος καί ιδία ή πόλις τϊ)ς Τα- 

χάμας, είναι κκτωκημένη δπό άνδριΰν νέων, ίπ ιχε ιρηματιών, έργα- 
τ.ιχωτάτων καί εγκοατεστάτων, οΐτινες θά ήσαν εδτυχέστατοι πλη
σίον καλής συζύγου. Ά λλ Ιπειδή οΐ άνδρες είναι δεκάκις πολυπλη
θέστεροι τιΰν γυναικών, οϊ δυστυχείς ούτοι διατρέχουσι τον κίνδυνον 
νά άποθάνωσι καί Ικ πλέξεως καί άνευ κληρονόμων.

’Επειδή δ ι’ άναφορας των άπετάθησαν πρός με, ίνόμισα αναγκαϊον 
νά συγκαλέσω τό δημοτικόν συμβούλιον τής πόλεω; και απο κοινού 
άποφασίσωμεν περί του πρακτέου. Συνελθόντες σε κατα την 15ην  
τρέχοντος άπεφασίσαμεν νά έπικαλεσθώμεν την συνδρομήν τοΟ εύγε- 
νοθς λαοθ τής Μαααχουσέτης, έζαιτούμενοι όπως μας αποσ-είλωσιν 
όσας δυνα,θώσι περισσοτέρας γυναίκας Ιν ηλ-ιχία. γάμου, διατεθειμέ- 
νας νά δώσωσι ττ,ν γεΐρα μόνον καί την καρδίαν των εις νέους άν-  
δρας, εδφυεΤς. νοήμονας, ίργατικους καί εύπορουντας και οιτινες ενα 
μόνον πόθον Ικδτ,λοϋα·. : νά νυμφευθώσιν, "να καταστήσωσι τας γυ-  
ναΤκας των είιτυχεΐς.

Δέξασθε, κύριε συνάδελφε κ.τ.λ,

Αύτη είναι ή πρώτη άνταπόκρισις, πρωτοφανές βέβαια διά 
τόν τόπον σας ίσως δέ καί αστεία. Σ ά ς  προσθέτω άκομη καί 
άλλο νέον, τό όποιον θά σάς φανέ έξ ίσου παράδοξον. Μία 
στενή, μου φίλη ή Μίςς Καρί Βάρτλεν, ή διασημωτέρα ίεροχέ- 
ρυξ τές Δαγότας, διωρίσθη ίερεΰς τακτικός τού ναού τές πό- 
λεως Καλαμαϊάου έν Μ ιχιγάν. Πριν η γείνη ίεροκέρυξ είργά- 
σθη ¿>ς δημοσιογράφος μετά μεγάλης επιτυχίας.

Ι ί έ ρ θ α  Χ ά π μ α νν  δικηγόρος.

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  Ε ΚΘ Ε Μ ΑΤ Α

Ένθυμεΐσθε, Κυρία μου, τά παιδικά σας έτη, καθ’ ά γραία 
μάμμη η τροφός σάς διηγείτο παραμύθια τές Χαλιμάς ; 
"Ο,τι δέ ιδία σάς ένεποίει μείζονα έντύπωσιν δέν είναι 
τά μαγικά εκείνα φορέματα, επί των οποίων ή φαντασία τές 
γραίας μετέφερε άφελέστατα τόν ουρανόν μέ τά άστρα η 
τέν θάλασσαν μέ τά ψάρια, ?, τους κήπους μέ τά άνθη. Πάν 
ο ,τι τότε διά των οφθαλμών μόνον τές παιδικές φαντασίας 
έβλέπετε, πρόκειται σήμερον πραγματικόν, ζωντανόν προ των 
οφθαλμών σας έν τω εΰρεΐ τετοαγώνω του πεδίου του Άρεως.

Τό τμέμα τών γυναικείων φορεμάτων είναι αληθώς θαυ- 
μάσιον. "Ολαι αί ηλικίαι, όλαι αί τάξεις, όλαι αί διαθέσεις 
ικανοποιούνται πληρέστατα έν τοϊς τμήμασι τές εξωτερικές 
γυναικείας περίβολέ;. Ά π ό  τού πρωινού χιτωνίτου μέχρι τού 
φορέματος τές επισήμου· παρουσιάσεως η τού χορού εκτίθεν
τα ι εκατοντάδες όλαι, ποικίλλουσαι κατά την ποιότητα, τό 
σχέμα, τόν πλουτισμόν καί τέν χάριν. Αί πλαγγόνες άναλό- 
γου ηλικίας, καλλονές, αναστήματος, καί σωματικές συμμε
τρίας πρός τό σχέμα, τό χρώμα καί τό είδος τού φορέματος, 
δίδουσι καίτοι άλαλοι μαθήματα πρός πάσαν αγνοούσαν, ότι 
πάν φόρεμα δέν αρμόζει εις πάν σώμα. Έ δώ παιδίσκη δε- 
καεξαέτις μόλις φέρει έσθέτα ροδόχρουν έκλεπτές μουσελίνης. 
Βλέπετε έκ τού παιδικού έτι ύφους της, έκ τού δειλού μει- 
διάματός της ότι διά πρώτην φοράν μεταβαίνει εις χορόν. Το 
φόρεμ-α εκείνο είναι έν αριστούργημα κομψότητος καί χάριτος. 
Καί όμως είναι άπλοϋν, ισοϋψές, στρογγύλον. ’Από τού αρι
στερού ώμου εξελίσσονται τρεϊς κομψόταται πτυχα ί. Αϋται 
έπεκτείνονται μέχρι τού κάτω άκρου τές έσθέτος, διαγράφου- 
σιν ουραίαν ύτόκυρτον καμπύλην, χωρίς τό παοάπαν νά αφαι- 
ρέσωσί τι έκ της λεπτότητος τές όσφύος, χωρίς νά ρυτιδώνται 
καν που. Νομίζει τις ότι είναι πτυχαί φορέματος μαρμάρι
νου άγάλματός τίνος τού Φειδίου. Τό περικόρμιον είναι ά- 
πλούν, περατούμενον εις την όσφϋν καί έκτετραχειλισμένον. 
Δέν έχει ούτε τρίχαπτα, ούτε ταινίας, οΰτε άνθη. Μόναι αί 
τρεις έκείναι πτυχαί άποτελοϋσιν όλον του τόν πλούτον, τόν 
κόσμον, την χάριν. Αί τρεις έκείναι πτυχαί ελκύουσιν όλον 
τόν κόσμον τές φιλοκαλίας καί κομψοποεπείας έξωθεν τού» 
όελώματος τού περικλείοντας αυτό.

Ά λ λ ά  καί άλλη έσθές διά νεάνιδα ελκύει ολίγον απο- 
τέρώ την προσοχήν πολλών κυριών. Είναι έκ μουσελίνης τέ
φρας μετά μ,εγάλων πρασίνων στιγμάτων. Λωρίδες πλάτους 
τεσσάρων δακτύλων ένούνται κατά μέκος διά διαμέσου τρι- 
χάπτου (entre deux) τού αυτού πλάτους καί άποτελούσι τέν 
κυρίως έσθέτα. Τό περικόρμιον έκ τριχάπτων έκτετραχειλισμέ- 
νον καί προσαρμοζόμενον επί τές έσθέτος διά πλατείας χρυ
σές ζώνης. ’Αντί ώμων δύο ώραίαι πεταλούδαι έκ τού αυτού 
τριχάπτου, αΐτινες φαίνονται διατεθειμέναι νά έπαναλάβωσι 
τέ,ν πτέσιν των.

Ά λ λ ’ ένω άποθαυμάζει τις τέν χάριν, μεθ’ ές η έσθές 
αΰτη είναι συνηρμολογημένη, ένω ό οφθαλμός κεκμηκώς ηδη 
ζητεί νά άναπαυθή επί αντικειμένου, όλιγωτέραν προκαλούν- 
τος προσοχήν, ολιγώτερον τά οπτικά νεύρα καί τούς συσταλ
τικούς μύς έντείνοντος, ενώ ώς έν άσφαλεϊ λιμένι ατενίζετε 
πρός έσθέτα έξ άπλές βατίστης, ίδοϋ ότι καί αύτη έν τη ά- 
πλότητι καί εύτελεία της σάς άφαρπάζει. Είναι άπλώς καί 
κυματοειδώς έροιμμένη έπί τές φερούσης αότέ,ν πλαγγόνος, 
ητις είναι ισχνέ καί ωχρά καί πρός ην ή κυματίζουσα αύτη 
έσθές μετά σχεδίων ’Ινδικού κασμιριού προσθέτει εύμελείαν 
τινα, ι,ωηρότητα καί χάριν.

Ά λ λ ’ ό καιρός μας είναι πολύτιμος, καί εάν έξακολουθή- 
σωμεν μένυυσαι μέ ανοικτόν στόμα πρό όλων τών αριστουρ
γημάτων τούτων, τότε δέν θά δυνηθώμεν νά άνταποκριθώμεν 
πρός τέν περιέργειαν τών φιλοκάλων άναγνωστριών μας. *Ας 
στρέψωμεν λοιπόν τό βλέμμα πρός τό τμέμα τών εΰγενών, 
τών εστεμμένων, ούτως είπεϊν, χαρίτων. ’ Ιδού έσθές βασιλικέ 
|κ παλαιού ροδίνου άνθοποικίλτου όλοσηρικού. Αί βασιλικαί
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auTat έσθητες είναι άπομίμησις έσθήτων βασιλισσών διαφόρων 
-εποχών τές Γαλλίας. Ά λλά  καί έδώ ή Παρισινέ τεχνϊτις ά- 
ττοδεικνύει τέν ευφυΐαν της. Δέν απομιμείται τάς ενδυμασίας 
εποχών άτυχων η μωρών βασιλέων τές Γαλλίας. Ό  Λουδοβϊ- 
κος XIV καί ό Ερρίκος IV είναι εις τό πρόγραμμα τές ημέ
ρας. Ή  έσθές λοιπόν αύτη διευθετείται εις ακανόνιστα κυ 
ματοειδη περίπτυχα κατά τόν συρμόν Λουδοβίκου XIV. 
Ταΰτα ¿>ς καί τό περικόρμιον προσαρμόζονται διά δεσμών 
λευκών πτιλοειδών πτερών. Τά περιχείρια πλατύτατα με ά 
πειρους συνεσφιγμένας περί τόν αγκώνα πτυχας. Από .οϋ 
άγκώνος μέχρι τού καρπού τές Χ,ειρός διήκει τεμάχιον υφά
σματος στενόν πορπούμενον διά πυκνοτάτων μικρών μετάλλι
νων κομβίων.

Παρά τέν βασιλικήν έσθέ,τα, τέν περιβάλλουσαν π λα γ 
γόνα βασιλικές μεγαλοπρεπείας καί χάριτος ίθτατα ι  ̂έτέρα 
πλαγγώ ν πρεσβύτις μέ φόρεμα έκ μέλανος μουάρ σχήματος 
a c c o r d é o n .  Καί τί είναι αυτό τό a c c o r d é o n  έ- 
ρωτάτε ; "Εχετε ιδει κουλουριώτισας η μάλλον Σκοπελίτισας 
γυναίκας, φερούσας τό ένδυμα τού τόπου των ; Είναι ισοϋψές, 
φέρον λεπτοτάτας όρθάς πτυχάς έκ τών άνω πρός τά κάτω 
ώς αί τη ; φουστενέλας. Αί πτυχαί αυται κατασκευάζονται 
υπό ειδικού τεχνίτου δΓ ειδικού μηχανήματος, ουδέποτε δ ’ 
άλλοιούνται η μεταβάλλονται. ’Ονομάζεται a c c o r d é o n ,  
διότι ομοιάζει πρός τάς πτυχάς, άς σχηματίζουσι συμπιεζό- 
μεναι αί φυσαρμόνικαι. Σχηματίζεται τό όλον φόρεμα ες ο,νός 
περικορμίου πτυχωτού, σχήματος υποκαμίσου καί τές κάτω 
έσθέτος περιβαλλόμενη; παρά τό κάτω άκρον υπό διαμέσου 
(eutre-deux) τριχάπτου, διά τών κρίκων τού όποιου περάται 
ταινία παλαιού ροδίνου ?» κυανού χρώματος. Πολλά τοιαυτα 
φορέματα είδον καί έξ όλοσηρικού μέλανος σουρά- Στολι- 
ζουσιν ωραιότατα γυναίκα υψηλού αναστήματος καί ισχνήν, 
καταστρέφουσιν όμως την χάριν μικρού καί ευμελούς σώματος.

II ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΑΝΙΑΩΝ ΕΝ ΕΡΜ0ΥΙΙ0ΛΕ1
'Εάν ή επιγραφή τού θέματός μου εχει τοπικήν μερικό- 

τητα , τό είδος όμως αυτού είναι τοιούτον, ώστε νά έλπισω 
■ότι θέλει εύμ.οιρήτει ξενίας εις τάς άξιολογους στήλας τή,ς 
{(’Εφημερίδος τών Κυριών».

Συνήθως τά έν ταίς έπαρχίαις ήκιστα ένδιαφέρουσι τούς 
έν Ά θήναις, άλλ’ ούχί δικαίως, όταν κυρίως πρόκηται περ1 
ζητημ.άτων μεγίστης σπουδαιότητος. "Αλλως πρεπει ν αρ- 
νηθώμεν ότι τό έθνος άποτελείται έκ τού πληθυσμού της όλη; 
Ε λλάδος, ητοι έκ τών διαφόρων έπαρχιών αυτές.

Καθ’ 0ν καιρόν η άξιότιμος διευθύντρια τές έφημερίδος 
ταύτης ύψίστα; προσφέρει υπηρεσίας τώ έθνει ημ.ών, γνωρι- 
ζουσα τη Ευρώπη τέν Έλληνίδα γυναίκα, έκφράζει δε εΰχας 
καί καταβάλλει εύγενεΐς ενεργεί ας υπέρ τελειοποιήσεως τές 
μορφώσεως τών γυναικών έν Έ λλάδ ι, είναι δυσχερες ισως νά 
πιστευθη πόσον ύστερούμεν εις τούτο εν Έρμουπόλει, εν μια 
τών πρωτίστων ελληνικών πόλεων. Υστερούμεν, οχι . Οπι- 
σθοχωρούμεν, έθελεν είσθαι προσφορωτερα λέξις.

Ύ πέρχεν άλλοτε ενταύθα άνωτέρα παρθεναγωγείου σχο
λή, ές αί απόφοιτοι έθεωρούντο ισοβάθμιοι τών τού Αρσά
κειου. Έ ν τη σχολή ταύτη έδίδασκον οί τού γυμνασίου κα-

θηγηταί καί ό Γυμνασιάρχης αυτός. ’ Ητο ένί λόγω—λαμβα- 
vo|/.ivvi? όψε*. ττίζ του οΧου έθνους 7υνευ'̂ .,χτιχγ), x.3cxoc(7T̂ — 
σεως—ανάλογος διά τέν ήμετέραν πόλιν. "Ηδη καθ όσον η 
πρόοδο; αυξάνει έχωρήσαμεν καί ήμεΐς Ιν βέμα, εν βέμα με
ν « ,  πρός τ ά  ¿πίσω ! Πρό ¿λίγων ετών κατηργήσαμεν τέν
μεγάλην τάξιν τέν κυρίως γυμνασιακήν, περιωρισαμεν τό 
σχολείον έπί τό στενωτερον καί οικονομικωτεοον. Και ηόν» 
μία μήτηρ δυναμένη καί θελουσα να εκπαίδευση την θυγα
τέρα της, ν’ άνοιξη τους πνευμ.ατικους χυτέ ; οφθαλμού,, βλέ
πει πρός μεγίστην αυτές στενοχώριαν τέν κόρην της, νή,πιον 
έτι, σχεδόν 11 η έτών άποφοιτώσαν τού ενταύθα σχολείου 
τελειοδίδακτον. Καί είναι ή μήτηο αύτη υποχρεωμένη, έ ν* 
στεοήση τά θυγάτριον έκεΐνο τές περαιτέρω διδασκαλίας, η 
νά ύποστή τάς λύπας καί τού; κινδύνους τές άπομακρύνσεως 
αυτού. Αί ποοτιμώσαι τό δεύτερον στελλουσι τα τέκνα α υ 
τών σπανιώτατα αέν έν Ά θήναις, to; επί τό πολύ δέ χ’.όως 
λ έγ ε ιν—ιίς  τά collegia τών δυτικών μοναχών έν Τήνω, Νά- 
ξω, η Θήρα. Καί οΰτω αί Γαλλίδες μοναχαί άνατρέφουσι 
τάς Έ λληνίδα; παρθένους, τά τέκνα ημών, έλλείψει ελληνι
κών σχολείων. Δέν μάς συγχαίρετε διά τέν πρόοδον ;

Ήκούσθη έσχάτως ότι δ δημοτικός ημών αρχών υπε- 
σχέθη τέν τελειοποίητιν τού άνωτέρου ημών παρθεναγωγείου, 
άναγνωρίσας ίσως τό δίκαιον τές πκρά πολλών γονέων πρό 

! πολλού ύποβληθείσης αναφορά; αύτω καί ζητούσης άντί πα - 
ση; θυσίας τόν πλήρη καταρτισμόν τ έ ; έν λόγω σχολές. Τό 
εύ/όμεθκ καί τά άναμένομεν πρό; τό συ).φέρον τές ήμετέρας 
πόλεως καί διά τέν ύπόλη!'1·)' αυτού τουτου τού κ . Δήμαρχου, 
όστις ώς άνθρωπος καθ’ όλα έννοών τόν προορισμόν του καί 
φροντίζων διά τάς οδούς, τάς πλατείας καί τέν λοιπήν ευ
πρέπειαν τές πόλεως, η « «  τόν άνέδειξεν άρχοντα, θέλει, έλ- 
πίζομεν, μεριμνήσει περί τών θυγατέρων αύτές,περί τών τόσων 
Έλληνίδων μητέρων. *Η ευγνωμοσύνη πάντων έσται έ ξ η τ φ * -  

λισμένη καί εις τόν δημοτικόν άρχοντα ώς καί εις παντα, ό- 
στις ήθελε μεριμνήσει περί άναδιοργανώσεως καί τελειοποιή- 
σεως τού ήμετέρου παρθεναγωγείου, έν ω αι θυγατέρες ημών 
νά μανθάνωσιν άληθώς τά ελληνικά γραμματα μετά των « γ- 
κυκλοπαιδικών γνώσεων, νά διδάσκωνται τέ,ν ευσέβειαν καί 
την άρετέν καί νά τελειοποιώνται εις τέν ραπτικήν καί την 
λοιπήν οικιακήν οικονομίαν. ν

Έν Έρμονπόλει. Βοηχλέ.

Ελ.ΥΙΙΝΙΛΕΣ ΣΓΝΘΕΤΡΙΑ,Ι
Έάν ό τίτλο ; μόνον άρ ιή ΐνα ηλέκτριση πασαν Έλληνίδα 

-, υναΐκα, μέ καρδιάν άληθώ; ελληνικήν, φαντάζεσθε τιησθάν- 
θησαν όσοι καί όσαι ηύτύχησαν νά άκούσωσι υπό τ έ ; μεγάλης 
τού πυροβολικού μουσικές τό. ώραΐον βχλ; τ έ ;  νεχρας ελλη- 
νίδος καλλιτεχνίδος δεσποινίδα; Μα?ία| Μ. Εόθυμιάδου.

*Η «Αύρα τού Βοσπόρου»—με τοιούτον ποιητικόν όνομα 
έβάπτισε τό αρμονικόν σύνθεμα τη ; ή καλλιτεχνις κόρη ϊ ’-να & 
τό πρώτον πτερύγισμα τ έ ; μουσικές ιδιοφυία; τη ; εις οριζον.α 
μέ περιβαλλόμενον υπό τών τεσσάρωί αιθούση; τίνος τοίχων. 
Καί ώ ; έκτών υστέρων άπεδείχθη, ώ : έκ τού κοινού έκρίθη,ή 
νέα κόρη δΓ έργασιας καί συστηματικές άσκήσεως θά άνέλθη * 
τάχιστα εις τάς ύψηλάς έκείνας καλλιτεχνικά; σφαίρας, εις 
άς μόνον έκλεκταί προνομοιούχοι υπάρξεις άνυψούνται. -
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Τίς οίδε πόσαι μουσικαί ίδιοφυίαι μαραίνονται πριν ή ζή- 
σωσιν έν τώ τόπω τούτω, ένθα οΰτε ίχνη μένουσι σήμερον τής 
άλλοτε κατοικίας τών μουσών. Αί Έλληνίδες δέν κατώρθω- 
σαν νά έννοήσωσιν, ότι δπως τό σώμα εχτι ανάγκην τροφής ΐνα 
διατηοήται υγιές καί ώραΐον, δπως τό πνεύμα έχει άνάγκην 
γνώσεων, ΐνα καταστήση τόν άνθρωπον αντάξιον τού προορι
σμού του, ουτω καί ή ψυχή, ή έ'δρα αυτη τώνΰ ψηλοτέρων καί 
εύγενεστέρων αισθημάτων έχει άνάγκην μουσικής μορφώσεως, 
όπως ρυθμιζομένη άρμονικώς διαχέη περί αυτήν τήν ειρήνην, 
αγνότητα καί άγάπην, τάς κυριωτάτας ταύτας άοετάς τού 
φύλου μας. Ή  μουσική παρ’ ήμϊν θεωρείται πολυτέλεια. Καί 
ή κόρη ή'τις άπό καιρού ει’ς καιρόν περιπλανά τούς λεπτοφυείς 
δακτύλους της έπί τών πλήκτρων κλειδοκυμβάλου, πράττει, 
ώς έπί τό πολύ, τούτο χάριν ματαίας έπιδείξεως.

Είναι καί τούτο συνέπεια τής έλλειπούς καί εσφαλμένης 
αγωγής μας. Καί πληρόνει άκριβά ή κοινωνία καί ί) οικογέ
νεια τάς έλλείψεις ταύτας. Διότι ούδέν συντελεί εις έξημέρω- 
σιν τών άγριων παθών, εις καταπράϋνσιν άδαμάστων καί 
σκληρών χαρακτήρων, εις έξευγενισμόν καί ήθικοποίησιν ένός 
λαού όσον ή μουσική. Τό κλειδοκύμβαλού δέν είναι βεβαίως 
δργανον προσιτόν εις όλα τά βαλάντια. Ά λ λ ’ ύπάρχουσι τόσα 
άλλα όργανα, άτινα κάλλιστα άρμόζουσιν εις γυναικείας χεϊ- 
ρας. ΓΗ άρπα, ή κιθάρα, ή λύρα, τά βιολίον. Ό  μαγευτικός 
ήχος τών οργάνυον τούτων διαχυνόμενος άρμονικώς άνά τόν π τω 
χικόν οικίσκον τής χήρας * » ί τών ορφανών, τού πτωχού, τού 
άπάτριδος, τού προδοθέντος μετριάζει τάς θλίψεις, άνακου- 
■φίζει τήν ψυχήν, έπουλόνει τά ; άλγούσας πληγάς. Διανοίγει 
τήν οδόν τού πολιτισμού, καταρρίπτει διά τών αρμονικών 
φθόγγων της τόν πέπλον τού σκότους καί άποκαλύπτει εις 
τήν ψυχήν τά υψιστον τών μ.υστηρίων. τήν έντέλειαν καί αρ
μονίαν τής φύσεως, πιστήν εικόνα τού θείου δημιουργού αυτής.

0  ΕΝ ΤΟΙΣ ΥΔΑΣΙ ΚΟΣΜΟΣ
’Εκτός τού Λαυρέντιου δέ Φερρύ. ετερο: έξοχος φυσιοδίφης 

δ κτηνοτρόφος Δονάρδος Μακλάν, παοετήρησεν έπί τής παρα
λίας τού ΟοΙΙ θαλάσσιον έρπετόν, έχον φοβεράν οψιν. Ή  
υπερμεγέθης αυτού κεφαλή έφέρετο έπί τραχήλου λεπτοτέρου 
τοΰ λοιπού σώματος καί κεκοσμημένου ύπό πυκνής χαίτης. 
Τά μήκος τού γίγαντος τούτου, όστις ήσύχως έπεδεικνύετο 
έπί τής επιφανείας τών ύδάτων, ήτο κατ’ έλάχιστον όρον 
είκοσι τεσσάρων ποδών.

Αϋτόπται μάρτυρες Ιπεβεβαίωσαν τήν μαρτυρίαν τού ά- 
ξιοτίμου Δονάρδου Μοκλάν. Μήνας δέ βραδύτερον, έξώκειλεν 
έπ ί τή ; παραλίας τούΣοτρόνσα. έκ τών Όρκάδων νήσων, 
τό σώμα γιγαντια ίου θαλασσίου όφεως καί πάραυτα έπί πα
ρουσία τοΰ δόκτορος Βαρκλεΰ συνεγάγη πρακτικόν ύπό ειδη
μόνων, βεβαιωσάντων ότι τό τέρας τούτο είχε μήκος δέκα 
οκτόο μέτρων καί τριών διάμετρον, ότι ήνωρθωμένη χαίτη 
κατελάμβανε τό ήμισυ τού σώματός του, καί αί τρίχες ήσαν 
φωσφορούχοι έν καιρώ νυκτός καί ότι έπί τέλους τό τέρας 
τούτο έφερε πτερύγια μήκους τεσσάρων ποδών, άτινα ώμοία- 
ζον πρός κεχρωματισμένας πτέρυγας άλέκτορος.

*0 ολίγος χώρος, 8ν διαθέτομεν μάς αναγκάζει νά εΐμεθα 
σύντομοι καί δώσωμεν πέρας εις τάς ένδιαφερούσας πληροφο
ρίας τού είδους τούτου.

, Ή  θάλασσα περιλαμβάνει τό παράδοξον καΓ τό φρικώ- 
δες. Τά πλέον παράδοξα είδη, ποικιλλόμενα έπ ’ άπειρον, 
στέφουσι τά κύματα, συσσωρεύονται έπί τών παραλίων ή μυρ- 
μηκιώσιν έν τοϊς άβύσσοις. Πόσαι σελίδες τού μεγάλου βι
βλίου τής φύσεως, δέν έκόπησαν έ'τι ! Αί άγνωστοι αΰται 
σελίδες, δέν θά άπολεσθώσιν έν τοϊς βαθεσι τής γή ; ή τοϊς 
ΰψεσι τού ουρανού, άλλά βρέχονται έν τή, θαλάσση. Δέν μάς 
αποκρύπτουσι ταύτας τά νέφη ή τά δάση, άλλ’ ή άβυσσος !

Ο Περσικός κόλπος καί ή ’Ιαπωνική θάλασσα παρουσιά- 
ζουσιν ένίοτε έκπλήττον θέαμα πλήρες χάριτος και μυστηρίου, 
πεό ιον λαμπρών άνθεων παρίσταται αίφνης έπί τών διαφα
νών ύδάτων, ύπό τά έκπεπληγμένα ομματα τού ναυσιπόρου. 
Η εξ άνθέων ύποθαλάσσιος αυτη πεδιάς, λαμπρότερα τών κυά- 

νων καί μηκόνων,σχηματίζεται έκ τής κεντριόσεως γιγαντιαίων 
τριδάκνων (tridacne) η τών μεγάλων περιρραντηρίων (grands, 
-bénitiers ) "Οπως τά άνθη άνοίγωσι τούς κάλυκας αυτών, 
οΰτω καί τά μεγάλα ταύτα οστρακόδερμα, άνοίγουσι τάς πτυ- 
χάς (valves) των καί επί τής όλως άνοικτής κογχύλη; των^ 
αντανακλώνται τά ¿οραϊα ταύτα χρυόματα. Τά ό'στρακον αυτών 
είναι ή θήκη καί τό σώμα των δ άδάμας. Ά λ λ ’ αίφνης δέν 
γνωρίζει τις δ ιατί τό γενικόν τούτο άνοιγμα παύει καθ’ άπα-- 
σαν τήν γραμμήν καί δ άνθών άφανίζεται.

Τό ·μέγα περιρραντήριον είναι δ βασιλεύς τών οστρακοδέρ
μων. Είναι γίγας καί Ηρακλής τού έν τοϊς ϋδασι κόσμου.. 
Έκάστη τών πτυχών τού υπερμεγέθους τούτου οστράκου οθά— 
νει ένίοτε εις μήκος επτά ποδών καί ουδέποτε ζυγίζει ολιγώ
τερον τών τριακοσίων χιλιόγραμμων. Οί φυσιοδίφαι δέχονται 
ότι άπαιτεΐτα ι δύναμις τριών ίππων έζευγμένων εις τινα τών 
πτυχών αυτού, δπως άκοντα κι νήσοι τόν κολοσσόν τούτον.

Τό πάλαι ή δημοκρατία τής Βενετίας έδώρησεν εις Φραγ
κίσκον τόν Α '. τεράστιον τρίδακνον, δπερ παρέμεινεν έν τώ 
βασιλικω θησαυροφυλακίω μέχρι τής βασιλείας τού Λουδοβί
κου ΙΑ'. *Η λαμπρά αυτη κογχύλη χρησιμεύει έ'τι ώς περιρ
ραντήριον έν τή εκκλησία τού αγίου Σουλπικίου.

Είς τήν Κίναν τό όστρεον τούτο έχει έτερον προορισμόν· 
ότε μέν αί πτυχα ί του είσί κοινχί, μεταχειρίζονται ταύτας 
άντί σκαφών πρός ποτισμόν τών ζ ώ ω ν ,  έν ώ ότε αύται είσίν 
άκέραιχι καί ibpaïat, χρησιμεύουσιν co; λουτρώνες τών πλουί. 
σίων μανδαρίνων.

Σκάφη, λουτρόν, ή περιρραντήριον, παράδοξος προορισμός 
τής κόρης ταύτης τών θαλασσών, ή'τις διατηρεί, λέγουσιν, 
έντός τών ροίίνων οστράκων της τά τραχέα αρώματα καί τους 
συγκεχυμένου; θορύβους τών Ωκεανών.

Τ ο ύ λ α  Κ ό ν ια λ η ,

---------------- ί - »  --------- ·

ΠΡΩΤΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΙΙένθισον, ώ "Εστία τούς άνιλεώς συλουμένους ιερούς βω-- 

μούς σου. Ρίψον τούς κεραυνού; τής θείας δργής σου κατά 
τών θρασέων καί άσεβών διωκτών σου, οΐτινες βέβηλον ύψβύ- 
σι χείρα κατά τού άσύλου, ένθα έχεις ιδρύσει τόν μεγαλοπρεπή 
θρονον σου, ένθα μόνη σύ έδεσποζες, δπόθεν διά τού άγνού 
καί ιερού θάλπους σου, διά τής στοργικής πνοής σου έζωογό- 
νεις τά πάντα.

Καί άγαπώμεν καί ήμεΐς τό ιερόν τούτο ένδιαίτημα σου,, 
ημείς αί ίέρειαι τού βωμού σου, αί διατηροΰσαι άσβεστον τήν
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^λόγα τού θείου πυρός σου. Καί συμπονούμεν μετά σού καί 
-συμπασχομεν, διότι βλέπομεν τήν φωλέαν, ήν μετά τόσης 
αγάπης έστολίσαμεν, ερμαιον οίκτράς τύχης, άπογυμνουμένην 
άποσυντεθειμένην άνιλεώς υπό άνθρώπων άγοραίων, άδιαφό- 
φων, ψυχρών, μή κατανοούντων τήν συγκίνησιν μας, μή πο- 
νούντων τουλάχιστον τό βαλάντιόν μας. ’Ά ς  λέγωσιν οί ΰγ ιει- 
νολόγοι οτι αί ετήσιοι μετοικήσεις είναι άπαραίτητοι διά τήν 
υγείαν. "Οτι τά βακτηρίδια καί τά μικρόβια μόνον διά τού
των καταστρέφονται, ότι πάσα εστία μολύσματος καθαρίζε- 
σαι της μεταφοράς όλων τών εττιτ^λοΐν καί τού αερισμού 
καί τής άπολυμάνσεως τών δωματίων.

Δέν έννοούσιν οί κύριοι ούτοι ότι ή οικία, ήν σήμερον άφή- 
νομεν άποτελεϊ άναπόσπαστον τής δπάρξεώς μας μέρος. "Ότι 
έκάστη γωνία , παν σημείον αυτή; έσημειώθη καί μέ μίαν 
ώραίαν ή πίκραν άνάμνησιν. Ό τ ι  έκεϊ ήγαπήσάμεν, έρεμβά- 
σαμεν, έγελάσαμεν, έκλαύσαμεν. ""Οτι εκεί προσφιλές μικρόν 
έχαιρέτισε τήν ζωήν δΓ άθώου μειδιάματος, ή γέρων σεβα
στό; άφήκεν αυτήν μετ’ άγωνίας. Ό τ ι  έκεϊ εις τινα σκοτει
νήν αυτής γωνίαν έπλάσθησαν τά ωραιότερα καί μαγικώτερα 

’ τής νεότητο; όνειρα, ότι έκεϊ άντήχησαν εύθυμοι γέλωτες καί 
. έτονίσθη περιπαθές άσμ-α καί ένανουρίσθη δ μικρός τοΰ οικου 
άγγελος.

Καί όμ.ως έγκατελείπομεν τό ιερόν τούτο ασυλον, όπερ 
έσυνειθίσαμεν νά θεωρώμεν ίδικόν μας, όιοτι τοιαύτη επεκρα- 
-τησε συνήθεια, διότι τοιούτος καθιερώθη νομος.

 »οίοτο»----

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ε ί ν α ι  κ α ί  α ί  Γ ε ρ μ α ν ί δ ε ς  φ ι λ ά ρ ε σ κ ο ι .  Στατ ιστ ική  

καταναλώσεως τώ ν  κοσμητικών καταστημάτων τοΟ Βερολίνου άπο- 
■δεικνύει ότι αί Γ ερμανίδες γυναίκες δίν στερούνται ικανής δοσεως φι-  
λαρεσκείας και Ιπιδόσεως είς τον καλλωπισμόν. Κατά την σ τ α τ ισ τ ι 
κή» τα ύτη ν  ά π αντα  τά  κοσμητικά καταστήματα τοΟ Βερολίνου δα-

πανώσιν ήμερηοίως κατά μΐσον όρον 202  κοιλ. ορυζοκόνεως, 1 1 7  
κοιλ. Ιρυθρα; κόνεως, 61 κκι 1 ) ί  κοιλ. ¿ ιμυθίου. 50 κοιλ. Ιρυθρας 
αλοιφή; τών γειλέων, 29 κοιλ. γλυκερίνης καί 1 5  κοιλ. κολ-κρέμ. 
ΈντεΟδεν άποδεικνόεται, ότι ή κατό το παοελθόν ετος γράφασα ότι  
αί "Ελληνίδες γυναίκες βάφονται κτλ. διετέλει ΰπό τάς προσφάτους 
έντυπώσεις τής εύγλώττου ταύτης σταστικής τοΟ τόπου της.

Ά ν ο δ ο ς  γ υ ν α ι κ ώ ν  ε ι ς  τ ά ς  Ά λ π ε ι ς .  Ή  Ιπικινδυνο- 
δεστέρχ καί ΰψηλοτέρα κορυφή τών Ά λπ εω ν  είναι τό όρος Ιίελβού. 
ΤοΟτο δίν ήμπόδισε νέαν γαλλίδα τήν κ. Δουΐζαν ΑεχλΙζ να έπιχμι-  
ρήσ ι̂ τήν άναδασιν ταύτην,  ήν κατώρθωσεν εύτυχώς άνευ οόόενος 
άπευκταίου.

Γ  υ ι
Τ ω  ς Εΐζ ιυν * U  *  Γ— » — · ------  k » · - -
Λονδίνω, ίτυχε τοΟ πρώτου έκατονταδράχμου βραβείου. Τό βραδευ- 
θίν έργόν της είναι μικρόν σχεΰος |< τρυφερού ξύλου μετά βαυμασίας  
σίας λεπτότητας Ιπεςειργασμένον. ens&fci)

υ νή λ ε π τ ο υ ο γ ό ς. Ή Μίςς Ά γ ν ή  Χ ίν  συνχγωνισθείσα Ισχά-
είς τόν τελευταϊον διαγωνισμόν τής έταιρίας τών λεπτουργών I»

, .  .1  .  ! . .  . .  -   Ο ___ C i - !  —  Τ * .  Ο - - « ______

\Λ ΛΗΑΟΓΡΑΦΙ1
Καν Α. Μ. Π ά τ ρ α ς .  Και ή μήτηρ καί δ πατήρ τήν συνοδεύ- 

σωσιν είς τόν ναόν, δίν τήν εισαγουοιν ομως και οι δυο. Συνήθως 
ό πατήρ δίδει αύτή τόν βραχίονά του — Κον Μ. Π. Κ ω ν σ τ α ν-  
τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν .  Αί Ιρωτήσεις σας είναι γελοία ι.  θ ά  έκάμνετε 
χαλά νά προαηθευθήτε βιβλίον τι εύκοσμίας. Τό είκοσιπενταλεπτον 
γραμμχτόσημυν είς τήν διαθεσιν σας.— Καν Ε. Κ. Α θ ή ν χ ς. 
Έ ά ν ή μήτηρ εύπορή καί δίν κωλύεται ΰπό άλλων α ιτ ίω ν,  οφείλει 
νά μεταβή πάραυτα παρά τώ πάσχοντι καί πενθοϋντι τέχνω της .— 
Κον Α. 1.ύ. Β ά ρ ν α ν .  Χρηματόδεμα Ιλήφθη. Μυρίας εύχαριστίας.  
Δέος συνδρομητής ίνεγράφη.— Κο» Ε. Ο. Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  
Συναλλαγματική Ιλήφθη παρά τοΰ κ. Κ. ΕύχαριστοΟμιν.— Καν 
Ε. Δ. Ά θ ή  ν α ς. Δίν είμαι ιατρός, Ούχ ήττον πριν ή χατακ λ ι-  
θήτε, πέρνετε τόν πρώτον δπνον, ώς λέγουν, Ιπί τής πολυθρόνας. 
Μετά ταυτα  κατακλίνεσθε μ ί  τήν κεφαλήν καί τόν θώρακα ΰψηλά.  
Κ α τά  ιατρικήν γνώμην, είναι ό μόνος τρόπος νά άποφύγΐ) τις τή*  
πίεσιν τοΰ Ιφιάλτου. — Καν Δ. Σ. Κ α ρ λ ο δ α σ ι ο ν .  Κάλλιο»  
άργά παρά ποτέ. ’Αποδείξεις άποστέλλονται πάραυτα. Νέοι συνδρο- 
μητα ί Ινεγράφησαν. Μυρία; εύχαριστίας 8Γ εύγενεϊς φροντίδας.—  
Κον Σ. Α Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ν .  ’ Επιστολή Ιλήφθη καί φρ. 52  είς 
Ιξώφλησιν παρά τοΰ κ. Β. ΕύχαριστοΟμεν" γράφομεν.— Κον Ν. Δ.  
Ί α ϊ  γ ά ν ι  ον .  Εύγνωμονοϋμεν διά θερμοτάτην Ιπιστολήν καί συγ-  
χαίρομεν δΓα π ατρ ιω τ ικώ τατα  αισθήματα. Γράφομεν αμέσως πρός 
τόν κ. Σ. καί άποστέλλομεν άποδείξεις. Κ α ί  πάλιν μυρίας εύχαρι-  
στίας — Κον I. Ν- Λ ε υ κ ω σ ί α ν. Υπάρχε ι βεβαίως παρεννόη-

25 — Ε ΠΙ Φ ϊ  Λ. Λ 1 Σ —  25

Ε Ν  Ε Δ  Ρ Α
Καί οί τρεις άναγινώσκοντες έξέβαλον στεναγμόν άνα 

κουφίσεως. Ό  δυστυχής καί άθώο; Δοριάτ, είχεν ή ίη  έλκύ- 
σει τάς συμπάθειας πάντων. Διαταγή <ϊέ τού άρχ^ηγού τά 
δεσμά τού Δοριάτ κατέπεσαν, ώίηγήθη £έ καί πάλιν είς τήν 
τρώγλην τής φυλακής του.

Τί τρέχει ! ήρώτησεν ο δυστυχής. Ά πειϊείχθη άρα ή ά- 
θ·άότη; μου ! Άναμνησθείς ^έ ότι ή Κλαυδία καί ή Αουκιανή 
συνώ^ευον τόν δικηγόρον ήρξατο νά ένθαρρύνηται. Δέν έγκα- 
τελείφθην βεβαίως διενοήθη, καί χαρά έλπίδος έζωγραφίθη 
επί τού προσώπου του.

Τής αυτής έλπίδος μετεϊχον άλλως τε ήδη καί αί δύο 
νεάνιδε; καί ό δικηγόρος Λανδέ. Καί οί τρεις έξηντλημένοι 
έκ τού κόπου, τής αγρυπνίας καί τής συγκινήσεως επανήλθαν 
είς Γαάρς, όπου πυρετωδώς άγωνιώσα άνέμενεν αύτάς ή Μα
ρία Δοριάτ. Ό  δικηγόρος πριν ή άπομακρυνθή έσύστησεν έπι- 
μόνως είς αύτάς νά μή άπομακρυνθώσι ποσώς έκεΐθεν, διότι 
άναμφιβόλως ό ανακριτής θά έπαρουσιάζετο άπό στιγμής είς 
στιγμήν ΐνα κάμη, ανακρίσεις.

Ή  Κλαυδίνα καί ή Αουκιανή εύρον τήν Μαρίαν Δοριάτ 
'άγρυπνον, μή κατακλιθεϊσαν έφ’ ολην τήν νύκτα. Τόν έκαρα-

τόμησαν ; είπε, βλέπουσα τάς δύο νεάνιδας έπανερχομένας καί 
έπεσεν αναίσθητος.

Ό χ ι ! όχι ! θά σωθή, άνεφώνησαν αί δύο αδελφαί. Καί 
έπιδαψιλεύουσαι αύτή θεομοτάτας περιποιήσεις καί παρηγο- 
ρίας, διηγούμεναι τά κατά τήν είς Παρισίους διαμονήν των 
έπισυμοάντα τή έδωηαν νέον θάρρος καί νέας έλπίδας.

Περί τήν 8 ην τής πρωίας copav ο ανακριτής έπαρουσιάσθη 
είς τόν πτωγικόν οικίσκον, ΐνα κατά διαταγήν τού είσαγγε- 
λέω ; προβή είς άνάκρισιν τιϋν δύο νεανίδων. Άκούσας δέ προσ- 
εκτικώτατα τά ; καταθέσεις άμφοτέρων ε ίπ ε ν : "Ωστε κατη
γορείτε τόν Ίωάννην Μονμάγερ ώς δολοφονήσαντα τόν κ. Βου- 
ρέύ ;

Ό / ι, Κύριε, δέν τόν κατηγορούμεν. Καταθέτομεν μόνον 
ό,τι εΐδουιεν. Ό  κατήγορος τού κ. Μονμάγερ είναι αύτός ό κ. 
Βουρέϋ.

Περίερ-ον ! διενοεϊτο ό ανακριτής.  ̂Αύτάς ό Μονμάγερ 
δολοφόνος ! Καί ενθυμείτο έν τούτοι; το μέρος, όπερ ό ήδη 
κατηγορούμενος είχε λάβει είς όλην τήν άνάκρισιν. Ν αί! έφάνη 
συγκεκινημένος. Δέν έτόλμα νά άτενίση. τό πτώμα. "Ήτο ω 
χρός. Καί άνεμνήσθη πρός τούτοι; ότι ό Μονμάγερ ήιιπόδισε 
νά άνεγεοθή ή τράπεζα έκείνη έκ τή ; -^ωνίρις, ότε ό κλητήρ έ- 
πρότεινε νά τήν μεταχειρισθώσιν ώς γραφείον. Ό τ ι έπρότεινε 
νά μεταβώσι μάλλον είς τό μαγειρεΐον, όπου τά φώς προσέπι- 
πτεν άφθονώτερον. Βεβαίως είχεν άνακαλύψει τήν έπί τού το ί
χου έπιγραφήν καί έφοβειτο μή συλληφθή πάραυτα ώς δολ.ο- 
φόνος,

*Ω ! βεβαίως ! ό Μονμάγερ είναι ό άληθής ένοχος, έξηκο-
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οις. Γράφ,μεν. — Κον Δ. θ .  Ρ ο υ χ τ σ ο ύ χ ι ο ν .  θερμότατη έπι-  
στολή Ιλήφθη. Συναλλαγματική χαί τοκομερίδιου Ιπίσης. Μυρία; ευ
χαριστίας χαί ταχεΐαν άνάροωσιν. I ράφομεν.— Καν Ε· θ .  Μ ό - 
σ χ α ν. Τί το αξιοθαύμαστου καί άπίστευτον 1 Μήπως αί χεφχλαί  
των έλληνίδων περιέχουν συνήθως μόλυβδον,όπως χοι νό; τις νούς προ- 
χαλη τον θαυμασμόν ! — Κον I. Η. Σ ύ ρ ο  ν. Γράφομεν.— Κον Ρ. 
Β. Ν ά ξ ο ν .  Εύχαριστνϋμεν διά φιλόαφονα Ιπιστολήν σας. Συνδρο
μή καί χειρόγραφον Ιλήφθη. Γράφομεν. — Καν Μ. 1. I. Μύ X Ο

ν ο ν .  Εύγενής καί φιλόφρων Ιπιστολή μετά συνδρομών Ιλήφθη. Μυ- 
ρίας εύχαριστ ίας .— Κον Α. Μ. ’V δ η σ σ άν. Εύχαριστοϋμεν. Ά ν α -  
μένομεν.— Καν Μ. Β. Σ 0 ρ ο ν. Διατριβή δημοσιεύεται. Συνδρομή 
Ιλήφθη.— Καν Ε. Μ. ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Δυστυχώς Ιν Έλλάδι  
δίν ύπάρχουσι τοιαΟτα Παρθεναγωγεία. Σφάλλετε είς τάς χρίσεις 
σας. Δ'εν άντιφάσχομεν ώς νομίζετε. Προς τάς ξένας είπομεν ό,τι I- 
σύμφερε νά γνωρίζωσιν, μεταξύ μας ομως οφείλομε ν νά λέγωμεν τα  
Ιλαττώματά  μας, Γνα Ιξευρεθή χαί Ιπιτευχθή ή διόρθωσις αύτών.

I *-·. [ Λ 4>
ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΑΙ

Κ α τ 4  τώ ν  τ ί ν ω ν  τώ ν  ώ τω ν . Είνα ι φριχώδεις χαί οξείς οί πό
νοι τών ώτων, ίδίφ διά τά μικρά παιδία, άτ ινα  τόσον όλίγον άντ-  
έχουσιν είς τούς πόνους, (ίύδέν συντελεί είς χαταπράϋνσιν αύτών  
όσον μικρόν Χαί ξηρόν χατάπλα'μα Ιχ χόχχων θερμοτάτης βρώμης.

.νΐή ά ν χ γ ιν ώ - χ τ τ ε  τ  ώ·' Πολλαί χαί πολλοί, ίδ ίφ  ο! πο
λυάσχολοι συνειθΐζουσι να άναγινώσχωσι τήν ’ Εφημερίδα των κατά  
τήν  ώραν τοΟ φαγητοΟ. Ούδέν Ιπιδλαβέστερον τούτου. Ή άνάγνω-  
σις άπασχολοϋσα τό πνεϋμα, συνωθεϊ τό α ίμα είς τον Ιγχέφαλον 
προς βλάβην τού στομάχου, ούτινος ή λειτουργία διακόπτεται π ά -  
ραυτα.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Π άστα φ ρ ο ύ το . 1 ) 2  οχ. φαρίνας. 1 0 0  δρ. βουτύρου, όχι δ ια -  

λελυμένου. 80  δρ. ζάκχαριν λεπτήν καί όλίγον άλας. Ζυμόνετε πάν
τα  ταΰτα έως ού άποτελέσωσι συμπαγή ζύμην, ήν χωρίζετε είς δύο 
ϊσ α  μέρη, ’ Ανοίγετε τό Ιν τούτων ώς πήταν σχήματος μικρού τ α 
ψιού χαί τήν τοποθετείτε Ιν αύτώ. Εις τό μέσον άπλόνετε γλυκόν 
οιου δήποτε χαρποϋ ώς βερυχόχου, βυσσίνου, ροδάκινου ή χυδωνίου. 
’ Ανοίγετε τότε χαί τό έτερον τεμάχιον τής ζύμης, τήν κόπτετε είς 
λωρίδας, τάς όποιας τοποθετείτε σταυροειδώς ίπ ί  τοΟ γλυκού, ογη-  
ματίζουσα ι οδτω μιχρά τετράγωνα. Περιβάλλετε τό όλον γλύχ σμα 
χυχλοτερώς διά μιας τών λωρίδων τούτων χαί τό στέλλετε είς τον 
φούρνον.

λούθει σκεπτόμενος ό ανακριτής. ‘ Γπωπτευόμην άπό πολλοΰ 
ήδη χρόνου δτε b άνθρωπο; αυτό; έχει άναγκην χρημάτων. 
Συνοδεύων δέ τάς νεάνιζα; μετέβη έίς Βερναδέτας. Ή  Κλαυ- 
δίνα προηγήθη άνοίγουσα τά ; θύρα; καί σπεύδουσα νά άνάψη 
φώς. "Ελαβε μετά ταΰτα τό κηροπήγιου, διηυθύνθη πρό; τό 
δωμάτιον, ένθα είχε διαπραχθή τό έγκλημα καί τοποθετούσα 
τό φώς επί τής τραπέζης προσέθηκεν, δεικνύουσα πρό; τό μέ
ρος τοΰ τοίχου : ’Ιδού ! έκεϊ είναι. "Ιδετε ! άναγνώσατε !

Ά λλ* ένταύτώ φωνή φρίκη; καί αγωνία; εξέφυγε τών χει- 
λέων της. "Εκυψε μετά τής Λουκιανή; ώ ; τρελλή, καθ’ 8ν 
χρόνον τό πρόσωπον άμφοτέρων συνεσπάτο σπασμωδικώς. Ή  
επιγραφή ελειπεν. Καί ο τοίχο; ήτο λευκό;, καθαρός, οΰδέν 
φέρον ίχνος βιαίας τών χαρακτήρων άποσβέσεοις. Αί άτυχεϊ; 
κοραι προσεβλέποντο άλλοφρονοΰσαι. Ώνειρεύθημεν λοιπόν ! 
εϊπον.

‘Ο ανακριτή; μέ ΰφος αυστηρόν άπήντησε. Καί τό ό'νειρόν 
σας σάς υπηνόρευσεν δλην αυτήν τήν αίσχράν κωμωδίαν;

Ή  Λουκιανή επεσεν ε ί; τους πόδαε τοΰ άνακριτοΰ. Δεν 
έψεύσθημεν, κύριε, είπεν. Ή  φράσι; ΰπήρχεν εδώ, χθες τήν 
νύκτα. Έ ν τούτοι; παραδιδ'μεθα ε ί; τά ; χείρα; σας. Κατα- 
δ ΐ'ά σα τέ μας, εάν θέλητε, διστάξατενά καρατομηθώμεν. ’Αλ
λά μή, πρό; θεοΰ ! πιστεύη-ε. δτι δύο πτωχαί κόραι έτόλμη- 
σαν νά περιπαίξωσι τήν δικαιοσύνην, μή έξαιρουμένου οΰτε 
τοΰ άνωτάτου αύτοΰ άρχοντος. "Επειτα σκεφθήτε, κύριε, 
προσέθηκεν ή κόρη, εάν ήθέλσμεν νά ψευσθώμεν, θά έφρον- 
τίζομεν τουλάχιστον νά χαραξωμεν ημείς τάς αίματοστίκτου; 
εκείνα; λέξεις. Τότε μόνον θά ήδυνάμεθα νά έλπίσωμέν τ ι,

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν  Λ Τ Κ Ε Ι Ο Ν  
Δ· ΠΑΠΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κ α ι  Π ΚΟΤΤΟΤΖΗ
Γίνεται γνωστόν ότι αί μίν  Ιγγραφαί τών μαθητών άρξάμεναι άπα. 

τής 22ας Αύγουστου θά γίνωνται χαθ’ Ιχάστην άπό 8 —1 2  π. μ. χαί 
2 — 5 μ. μ. Τά δέ μαθήματα άρχονται τή 6 Σεπτεμβρίου (ήμέρφ. 
Τετάρτη).

’ Εν Ά θ ή να ις  τή 23 Αύγούατου 18 8 9 .
(Έ χ τού γραφείου).

Παρακαλοΰνται αί κ.κ. συνδρομήτριαι αί άπό 1η; Σεπτεμ.- 
βρίου μεταβάλλουται κατοικίαν νά υποδείξωσιν εγκαίρως τά ; 
νέα; διευθύνσεις των, δπω; μή έπέλθη αταξία περί τήν δια
νομήν τών φύλλων.

Ειδοποιούνται δέ πρό; τούτοι; αί άπανταχοΰ κ. κ. συνδρο- 
μήτριαι ήμών δτι άπό 1ης Σεπτεμβρίου τό γραφείου τής ί(Έ - 
φημερίδο; τών Κυριών» μεταφέρεται εις τά άνω πάτωμα τής 
έπί τής διασταυρώσει»; τής δδοΰ Μουσών καί Νίκη; οικίας. 
Πρυνοπούλου, παρά τήν Πλατείαν τοΰ Συντάγματος καί άπέ- 
ναντι τής οικία; Σχλίεμαν πρώην Φιλήμονος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό ά,ξχα,ίότ&τοτ τώ r  ί ν  Έ .Μ άό ι ημερησίω*" φύΛΛωγ

Ιόρύθη  τό 1875 χα ί  έ χ ύ ίδ ε τ α ι  ε ίς μ ί γ α  σ χ ή μ α  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ; :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ

Γραφεία: όδό; Σοφοκλέους άρ. I 
Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δι’ εν ϊτος δρ. 30. 

Ε παρχιώ ν δι’ εν έτος δρ. 3ο. Εξωτερικού δι’ έν έτος φρ. χρ. 45 
Τή προσθήκη δρ. Ο διά τάς ’Επαρχίας καί φρ. χρ. 5 διά τό έξω- 

τερικόν σοναποστελλεται ό «Ρωμηός» τού Σουρή.
Ή  Έ φ η  μ ε ρ ί ς  περιέχει: Ιδιαιτέρας τηλεγραφικάς καί ταχυδρο- 

μικάς άνταποκρίσεις Ιξ Ευρώπης και έκ τών Ε παρχ ιώ ν. — Άρθρει 
έπί τών ζητημάτων τής ήυέρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — Ε π ι 
στημονικά και καλλιτεχνικά . — Β.βλιογραφίας. — Χρηματιστικάι. 
Παντοειδείς πληροφορίας. Καί ώς Ιπιφυλλίδας δύο Ι κ λ ε κ τ ά  Μ υ -  
θ ι σ τ ο ρ ή μ  α τ α .

ενώ σήμερον οΰδεμία υπάρχει ελπίς. Ό  Δοριάτ θά καρατο- 
μηθή καί ημείς toe άπαιτήσασαι τήν δικαιοσύνην θά τιμωρη- 
θώμεν. Δέν είναι αληθές, κύριε άνακριτά, δτι δσον μωραί καί: 
αν είμ,εθα δέν θά έδοκιμάζομεν νά παίξωμεν έν τόσω ανόη
του παιγνιδιού.

Ό  ανακριτής τήν ήκουε μετά προσοχής. Ή  κόρη αυτή 
δέν ψεύδεται βεβαίως διελογίζετο. ’Αλλά καί άν υποτεθή, 
δτι λέγετε άλήθειαν πώς νά έςηγήσωμεν τήν απαλοιφήν τής 
φράσεως ταύτης.

"Ω ! Κύριε. Ό  ένοχος, ο δολοφόνο; τοΰ Βουρέυ πρό ου- 
δενός οπισθοχωρεί. Έγνώριζεν δτι ή φράσι; αΰτη ήτο ή κα
ταδίκη του. Προσεπάθησε λοιπόν νά τήν έξαφανίση.

Ό  ανακριτής είχεν ήδη σκεφθή ώρίμως. Βεβαίως αί κόοαι 
εκείναι ούδέν είχον συμφέρον νά άπατήσωσιν ουτω τήν δικαιο
σύνην. "Ητο πεπεισμένος περί τής ένοχή; τοΰ Μονμάγερ, οΰ· 
δεμ-ίαν δμως είχεν άπόδειξιν, όφοΰ αί κατηραμέναι έκεΐναι: 
λέξεις είχον .έξαφανισθη. Σάς πιστεύω, τέκνα μ.ου, ειπε πρός: 
τάς νεάνιδας, αλλά δυστυχούς αί αποδείξεις έλλείπουσι.

Θά άφήσητε λοιπόν νά καρατομηθή είς αθώος, καίτοι. 
είσθε πεπεισμένος περί τής άθωότητός του ; Καί εάν ο ένοχος: 
άνακαλυφθή, έάν ώμολόγει τό σφάλμα του ;

Eivat b μόνος τρόπος τής σωτηρίας τοΰ Δοριάτ.
Ά λ λ ’ έχομεν μόνον τριήμερον αναστολήν. Καί αί τρεΐς- 

αύταί ημέραι παρέρχονται τόσω ταχέους.
Θά πράξω δ,τι δυνηθ ώ, θά παρουσιασθώ καί εις αυτόν» 

τάν υπουργόν ακόμη, ίνα λάβω νέαν αναστολήν.
( ’Ακολουθεί)»
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