
ΕΤΟΣ Δ' Έ ν  ΑΘΗΝΑΙΣ, τη  22 ’Α π ρ ιλ ίο υ  1890 *Αρχθ. 162

φ τ ρ ε ρ ι ς των V p t í ú V

ΕΒΑΟ ΜΑΔΙΑΙΑ
Σ Υ Ν Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Μ  ΤΠΟ Κ Υ Ρ ΙΩ Ν

ΣΥΝΑΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ή
Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α

,Διάτό Έόωτερικόν Δρ.5 
,Διάτό Έξωτερχχόνφ.χ. 8 ;

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΠΣ (  

7 'Οδός Μουσών καί Νίκης 7 
ΙΊλατεΓα Συντάγματος.

Γραφεχον ανοικτόν καθ’
<; έκάστην άκό 10—12 π. μ.

Πασα παρατήρησις έπί τής | 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντός οκτα 
ήμερων. ()

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
¿Κ α λ λ ιρ ρ ό η  Π α ρ ρ ε ν

Β . 1 , Ι Ι * . Ι . . | . „ . „ . ΐ Ι 3
Σ υ ν δ ρ ο μ η τ α χ 'έ γ γ ρ ά φ ο ν τ α χ  ε ις  τό  Γ ρ α φ ε ί ο ν  τ η ς

Έ φ η μ ε ρ έ δ ο ζ  τ ω ν  Κ υ ρ ε ώ ν
ααΧ « a p i  τ ο ΐς  Β ιβλιο«ωϊ.ε£οις Β ίλμπεργ ααΧ “  'Ε στίας ,

Έ ν  τ ώ  Έ ξ ω τ ε ρ ικ ώ  δ έ  π α ρ ’ ά π α ό ι  τοχς 
ά ν τχ π ρ ο Ο ώ π ο ις  η μ ώ ν .

ώματα πλήρη τοϋ α', β' και γ’ έτους εύρίσκονται παρ’ ήμϊν 
καί παρ’ άπασι τοΓς άντιπροσώποις ήμών.

Διάτα ανυπόγραφα άρθρα 0 
) εύθύνεται ή συντάχτις αυτών 0 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τα πεμπόμενα ήμΓν χειρό- ή 
λ γραφα δημοσιευόμενα ή μή ο 
( δεν έπιστρέφονται.— Άνυ- .
X πόγραφα κα'ι μή δηλοϋντα ,
,- τήν διαμονήν τή; αποστελ- ο 
!) λούσης δεν είναι δεκτά. — 
ί. Πάσα άγγελία άφορώσα εις \ 

ο τάς Κυρίας γίνεται δέκτη.

Δί μεταβάλλουσαι διεύθυν- . 
σιν άφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 

0 γραμματόσημον 50 λεπτών 
Λ πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. >

Ά>000ΐ^>^ ^ )̂0<>000<1|ς-·

Π Ε ΡΙΕ Χ Ο Μ Ε ΙίΑ

Τί δύνανται αί έν τή ξένη ' Ελλην/δες ; —Κλεονίκη 1 ενναδιου. 
Προτομή Γεωργίου Κάνιγκος. Το δνειρον του ποιητοΰ (άναγνωσμα 
βχσιλίσσης τής 'Ρουμανίας). — ' Η γραία (ύπό οος ’Αθηνάς^Σίγα- 
νοϋ). — 'Η Ποικιλτική Β'. Σχολή τής Κυριακής. Εκκλη
σιαστικοί λόγοι. — 'Υγιεινή τής επιδερμίδας. — ’Αλληλογραφία. 
Συμ,βουλή. —· Συνταγαί. — Έπιβυλλίς.

ΤΙ ΔΪΝΑΝΤΑΙ ΑΙ ΕΝ ΤΗ·. ϋΕΝΗι 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ε Σ ;
*Ως ή μικρά καί χαρίεσσα χελιδών προσκολλάται προς 

τήν γην, έν ή έγεννήθη* ώς κατά την χειμερινήν αποδημίαν 
της έν χώραις θερμοτέραις αναμιμνησκεται μετ αγαπης τής 
γλυκείας αύτή; πατρίδος, καί εύθϋς μετά τήν του χειμώνας 
πάροδον τό μ.ελωδικόν τερέτισμά της αναγγέλλει ημιν την 
τής χαροπής πατριωτικός άφιζιν, οΰτω καί η γυνή ώφειλε να 
διαμένη πιστή πρός τά πατρια καί την πατρίδα, οσον μακραν 
καί άν ή τύχη έπέβαλεν αύτή τήν τής ιδίας φωλεάς ΐδρυσιν.

Άνήρ κοσμοπολίτης, άνήο άφιλόπατρις έστιγ, δύναται νά 
έννοηθή. 'Ο δλως εξωτερικός αύτοϋ βίος, 'β μετά ξένων διαρ
κής συγχρωτισμός, τά άνά πάσαν στιγμήν εν τή ξένη πρός 
τήν εθνικήν αύτοϋ ιδιότητα συγκρουομενα εμπορικά συμφέ
ροντα, αί μετά ξένων γυναικών παροδικαί, εστω, πλην φυσι- 
καί τής καρδίας του συμπάθειαι συντελούσι βαθμ-ηδον και 
κατ’ ολίγον εις τό νά άποσπώσιν άπό τή; ψυχής αύτοϋ τό θερ 
μόν εκείνο καί διάπυρον αίσθημα τής πρός τήν πατρίδα 
αγάπης.

Καίτοι δέ τόσα; Ιλαφρυντικάς περιστάσεις εχει υπέρ 
εαυτού ό άνήρ, σπανιώτατα’ έν τούτοις συμβαίνει νά παραβή 
ούτος τό ηθικόν εκείνο συμβόλαιον, όπερ άνευ άλλων μαρτύ
ρων πλήν τής συνειδήσεωςϊ συνάπτεται μεταξύ τής καρδίας 
του καί τή; μητρός πατρίδος.

'Όπου δήποτε τής έλληνικής πρωτευούσης στρέψη τις τό

βλέμμα άπαντά ψηλαφητά γιγάντια μνημεία τής αγάπης 
καί λατρείας τών ξενητευμένων υιών τή; πατρίδος πρός τήν 
μεγάλην μητέρα των. Είς οΐαν δήποτε δυσχερή τοϋ έθνους 
στιγμήν ή πατρίς έπικαλεσθή τήν αρωγήν των, οί Παρίαι 
ούτοι, οί μή θερμανθέντες ποτέ υπό τοϋ ζωογόνου ήλιου 
τής πατρική; γης, οί αντί νυχθημέρου ίδρώτος άποκτήσαντες 
περιουσίαν τινά, άνοίγουσι πρόθυμοι τό βαλλάντιόν των πρός 
ΰποστήριξιν τών εθνικών συμφερόντων, πρός έδραιωσιν τή; 
εθνικής τιμής, Σπανίως απαντάτε "Έλληνα γεννηθε<τα και 
άνατραφέντα έν τή ξένη, άννοοϋντα δμω; τήν γλώσσαν του.

Τό αύτό δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά εϊπωμεν διά τάς έν 
τή ξένη γυναίκας. Καί*οι ή ενέργεια αύτών ουόεποτε σχεδόν 
έπεκτείνεται πέοα τών όοίων τοϋ οίκου, καίτοι εν αυτώι ι 7
υπάρχει ανεξάλειπτος ώς έκ τής συναφούς τή ανθρώπινη φύσει 
συνήθειας, ό τύπος πάντων τών πατρίων ήδών. εθίμων καί 
παραδόσεων, καίτοι ή έστία είναι ή ιερά κιβωτός, έν ή ώφειλε 
νά διατηρήται άλώβητος καί όσημέραι άναζιοογονήται η πρός 
τήν πατρίδα καί τά πάτρια αγάπη, ούχ ήττον ή Ελληνίς 
γυνή κατώρθου μέχρι τούδε καθ’ δλως παραόοςον τροπον νά 
λησμονή τήν πατρίδα καί έθνικότητά τ η ς ,συνεχέστατα δέ καί 
τήν γλώσσάν της.

Είναι δ’ απίστευτο; ή προθυμία, μεθ ής οικειοποιείται 
καί ενστερνίζεται πάν τό ξενικόν, πάν τό άντικείμενον πρός 
τάς ιδία; παραδόσεις, πρός τήν ιδίαν ιστορίαν.

Τρομεοάν έντύπωσιν ένεποίει ήμϊν κατά τόν χρόνον τής 
έν Έωσσία διαμονής μας ή απάθεια, μεθ’ ή; πολλαί Έλλη- 
νίδες μητέοες έλ.εγον δτι τά τέκνα των όεν γνίορχζουΐϊΧ 
τ ίιν  Ε λλη ν ικ ή ν , καί ή προτίμησις αύγών, δπως πάντοτε 
ρωσσιστί διαλέγωνται.

Δέν τάττομεν βεβαίως εις τήν κατηγορίαν ταύτην τάς 
ολίγας εκείνα; εύγενεϊ; εξαιρέσεις, τάς τιμώσας έχυτας καί τήν 
πατρίδα διά τών ακραιφνών πατριωτικών αισθημάτων των, 
άλλ’ όμιλοϋμεν περί τοϋ γενικού κανόνος, περί τή; αξιόμεμπτου
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πρός τά πάτρια ψυχρότητος των γυναικών εκείνων, εις άς ο
φείλεται ό έκσλαυϊσμός ολοκλήρων 'Ελληνικών κοινοτήτων εν 
Ρωσσία καί Ρουμανία. Το Ίάσιον, έ'γραφεν ήμΐν κατ’ αΰτάς 
έκεΐθεν "Ελλην διπλωμάτης, ή τέως μεγάλη αυτή Ελληνική 
παροικία έξεσλαυΐσθη τέλεον. Οΰδαμού λαλεϊται η Ελληνική, 
αλλά καί αυτοί οί άνδρες βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον λησμο- 
νούσιν αυτήν. Αί πολλαί τών έν ’Αγγλία καί Γαλλία κατά 
καιρούς Έλληνίδων τόσην προς τά πάτρια καί την μητρικήν 
γλώσσαν ανέπτυξαν ψυχρότητα, ώστε καί έν ’Αθήναις ήδη 
από ετών έγκατασταθείσαι, εξακολουθούσι προτιμώσαι εν ταΐ; 
διαλέξεσ.ν αυτών τάς ξένας γλώσσας άνιί της Ελληνικής.

’Ασμένως δ’ έπ.δείκνυνται Άγγλίζουσαι η Γαλλίζουσαι, 
θεωρούσαι ίσως, έλλείψει άλλου χαρακτηρισμού αριστοκρατίας, 
την ξενοφωνίαν ώ; τόν μόνον τίτλον εϋγενείας καί άποδεικνύ- 
ουσαι ουτω έντελή άγνοιαν τών στοιχειωδέστατων ορων τής 
άληθοΰς αριστοκρατίας τού πνεύματος καί τής ψυχής, τής υπέρ 
παν άλλο έπιβαλλοόσης τόν ποός τά πάτρια σεβασμόν.

Ευτυχώς τό έκ τούτου προκύπτον κακόν ήρξατο παρά τών 
απανταχού ’Ελλήνων κατανοούμενον. Μετά πατριωτικού δέ 
ζήλου αί απανταχού Έλληνικαί κοινότητες εργάζονται προς 
καταπολέμησιν τής έθνοκτόνου ταύτης τών Έλληνίδων αγω
γής διά τής ίδρύσεω; Ελληνικών Παρθεναγωγείων—διότι άρ- 
ρεναγωγεία Ελληνικά ύπήρχον πάντοτε—ή διά τής κατ’ οίκον 
προσλήψεω; Έλληνίδων παιδαγωγών.

Πλήν τών εν ’Ρωσσία Ελληνικών κο.νοτήτων. καί ιδία 
τής έν Όδησσω, τής συντηροΰσης λαμπρά ιδιόκτητα σχολεία 
άρρένων καί θηλέων καί μεγαλοπρεπή Ελληνικόν ναόν, και αί 
εν Ρουμανία Έλληνικαί ταροικίαι ήοξαντο άπό τίνος συγκι 
νούμεναι καί δίδουται σημεία βίον έθνικωτέρου καί πατριωτι- 
κωτέρου.

"Οπερ δ ’ αποτελεί εΰχάριστον αληθώς φαινόμενον είναι ή 
ευτυχής έζέγερσις και αυτών τών κυριών, η άναζωογόνησις 
τής τέως αδρανούς ταύτης δυνάμεως, ήτις φαίνεται κατανοή 
σκσα καλώς τί δύναται υπέρ τού έθνους, καί λαβούσα την εΰ- 
γενή άπόφασιν νά έργασθή πάση δυνάμει πρός έπίτευξιν αυτού.

Τήν σημαίαν τής εΰγενούς ταύτης καί Ελληνοπρεπούς έξ- 
εγέρσεως φαίνονται ύ])ώσασχι μεταξύ τά>ν πρώτων αί Έλλη 
νίδες τού Γιουργέβου, αιτινες συνησπίσθησαν έν σωματείω καί 
μετ’ ακραιφνούς έργάζονται ζήλου πρός ϊδρυσιν καί τακτικήν 
λειτουργίαν παρθεναγωγείου καί νηπιαγωγείου. Το σωματεΐον 
αυτών, άντιπροσωπευόρενον υπό τών κ. κ. Ελένης Β. Σιλελή, 
’Αμαλίας Α. Άρχοντή, ’Αλεξανδρινής Σ. Σπάθη, Ευφροσύ
νης I. Ζαννιάδου, Μαρίας Μ. Βαμβούρη, Σωτηρίας I. Αλιμ- 
πέρτη, Έλπίδος Α. Καρβουνίδου, και Βικτωρίας I. Μέξα, 
έσχε τήν ευτυχή ιδέαν, πλήν τών ήδη ένεργηθέντων, νά 
διοργανώση καί λαχείον καλλιτεχνικών έργοχείρων, συνιστά- 
μενον έκ πεντακοσίων γραμματίων πρός πέντε φρ. έκαστον.

Εις τόν ακραιφνή ζήλον τών κυριών τούτων άνταποκρινο- 
μένη εύγενώς καί φιλοτίμως σύμπασα ή Ελληνική κοινότης 
Γιουργέβου άνέλαβε προθύμως τήν άμεσον διάθεσιν πάντων 
τών λαχειοφόεων γραμματίων, ένθαρρύνουσα καί Ινισχύουσα 
ουτω τάς φιλότιμους κυρίας είς έξακολούθησιν τών έθνικών 
αυτών ένεργειών.

Παρόμοιον σωματεΐον κυριών συνέστη από τίνος καί έν 
Βραΐλα, έλλείπουσιν όμως ήμΐν έπί τού παρόντος πληροφορίαι

πρός λεπτομερεστέραν έκθεσιν τών κατ’ αυτό. "Οπως όήποτε 
τό σύνθημα έδόθη.

Αί έν τώ μέλοντι δ’ αΐσθανόμεναι έν τή ψιυχγί αυτών τό 
ιερόν τής φιλοπατρίας πύρ καί εν τή διανοία κυοφοοουμένην 
εΰγενή τινα καί εθνωφελή ιδέαν δεν θα οπισθοχωρώσι καί 
άποδειλιωσι προ τής διλημματικής τών λοιπών επιδοκιμασίας 
και ένισχύσεως. Ή επιτυχία τούτων αποτελεσει τήν δύναμιν 
εκείνων.

Ού:ω δέ βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον θέλει πραγματο ποιηθ ή 
τό ό'νειρον ημών, τής ανκγεννήσεως τής έποχης, καθ’ ήν αί 
σύγχρονοι Έλληνίδες, άξιαι τών γυναικών τού ‘21 απόγονοι, 
θα όλαφυλαττωσι και μεταδίόωσι τό ίερον τής πίστεως καί 
πατρίυος αίσθημα ϋπο οίον όήποτε τής ΰρηλιου ουρανόν, 
ύπο θού.\ον ή ελεύθερον ορίζοντα.

Μετά πατριωτικής λοιπον χαράς χαιρετίζομεν σήμερον 
τήν νεαν ταύτην τών εν ‘Ρουμανία Έλληνίδων πρός έργα 
εθνωφελή καί πατριωτικά επίόοσιν καί εΰχόμεθα, όπως ή 
εΰγενης αυτών πρωτοβουλία αποτε'έση τόν πυρήνα τής ομο
φώνου των εν τή ξενρ Έλληνίδων εθνικής εξεγερσεως,καί χρτ»- 
σιμεύσφ ώς φαεινόν σημείον νεας διανοιγον οδούς καί νέα σ:α- 
ό'ια εθνικής ζωής επ’ αγαθω εαυτών καί τής πατριόο;.

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΠΡΟΤΟΜΗ ΓΕΠΡΓΙΟΥ ΚΑΝΙΓΚΟΣ

Ποιητικώς συλληφθεϊσα καί κατά τόν άληθή χαρακτήρα 
τού πολιτικού τούτου άνδράς ύπΟ τής εμπνευσμένης καλλιτέ- 
χνιδος, ήτις έν ύψιπετεί άντιλήψει απεικόνισε τόν εύγενή καί 
Βυρωνειον τύπον τού έμβριθούς ανδρός, τού ύψούντος εις ουρα
νόν το έταστικον αυτού βλέμμα.

Ή καλλιτέχνις εύρεν είς τούς νεαρούς καί άγνού; χαρα
κτήρας καί έπί τού ωραίου καί ή 5η φαλακρού αυτού μετώπου, 
έφ’ όλης τής φυσιογνωμίας, τής ζώσης άμα καί σκεπτικής, τό 
πυρ τού δαιμονίου, οπερ δίδει ζωήν είς τον γύψον τούτον. Μετά 
πεποιθήσεως δυνάμεθα νά άποφανθώμεν ότι ή καλλιτέχνις κέ- 
κτηται πλούσιον τό τάλαντον τής έμπνεύσεως, επειδή έν τί» 
δημιουργώ αύτής σμίλη διακρίνεται ούχί άπλή τις τής φύσεως 
αντιγραφή, άλλα προνομιούχου τι άνωθεν δώρον καί γνησί* 
έμπνευσις.

Καί αΰταί αί πληροφορίαι, άς έπορίσθημεν περί τής καλ- 
λιτέχνιδος, δικαιούσιν ό,τι προτ,σθάνθημεν καί έμαντεύσαμεν, 
άποδεικνύουσαι καλλιτέχνιδας εκ γένους, έν τώ όποίω διήκου- 
σιν αί αναμνήσεις τής ύψηλοτέρας στοργής πρός τήν θείαν Ε λ
ληνικήν τέχνην. Καί όντως προφσθανόμεθα ότι ή Κλεονίκη 
Γενναδίου ήτο πεπροικισμένη δι’ όλων έκείνων τών πνευματι
κών δυνάμεων, αιτινες άναβιβάζουσιν είς τήν ύώηλοτέραν κλί
μακα τής καλλιτεχνίας, καί ή ψυχή αυτής κατείχετο ύπο του 
δαιμονίου τής δημιουργικότητος, όπεο έξήρε τήν διάπυρον φαν
τασίαν της. Δέν δκνάμεθα κάλλιον νά όρίσωμεν τάς ποικίλας 
έκδηλώσεις τής όμονοίας, είμή διά τού έξής ωραίου στίχου 
τού Βίκτωρος Ούγγέο έν τώ ποιήματι τού Μαζέππα. «Ουαί 
τώ θνητώ, δν καταλάβγι τό θειον)) ! ’Επειδή άφού μάς έδειξε 
τόν Μαζέππαν προσδεδεμένον καί συρόμενον υπό μανιωδώς 
καλπάζοντος άτιθάσσου ίππου, φεύγοντα τούς Σιβηρίους λύ
κους, διαβαίνοντα τούς ποταμούς, τά άγρια δάση, ό μέγας 
ποιητής έπιφωνεΐ δεικνύων τόν Μαζέππσν ουτω βασανιζόμε-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 3

νον : ((Λοιπόν τοιαύτη είναι καί ή βάσανο; τού δαιμονίου ! » 
Βεβαίως οϋτω πρέπει νά έχη καί περί τής Κλεονίκης Γεννα
δίου, ήτις διατελεΐ ύπό τό κράτος τού δεσπόζοντος αυτής 
πνεύματος. Άμιλλάται έν αυτή ζωγράφος πρός γλύπτην. Ευ 
λόνως δέ αί εφημερίδες καί δ περιοδικός τύπος (Illustration) 
ανέγραψαν ήδη τάς πλείστας αυτής επιτυχίας καί εθαύμασαν 
έν Λονδίνω τήν ζωγραφικήν αυτής οΰχ ήττον ή τήν γλυπτι
κήν. Έ τι δέ πλέον αί μουσικαί αυτής συνθέσεις, έτέρα αυτη 
Ικδήλωσις τού καλλιτεχνικού πνεύματος, έσχον τό πλεονέ
κτημα νά θέλγιοσι τού; δαήμονας τής δυσκόλου Άλβιώνος. 
Ή συζήτησ'ς τής πηγής τής προνομιούχου ταύτης διανοίας 
κεΐται έν τή καταγωγή καί έν αυτή εύοίσκεται τό μυστήριον 
τού φαινομένου τούτου. Θυγάτηρ τού Ήπειρώτου Γενναδίου, 
τού αθανάτου καί εΰγλώττου ρήτορος καί διδασκάλου τού 
Έθνους, καί τής ’Αθηναίας Άρτέμιδος Κοδρικά Βενιζέλου, 
ή Κλεονίκη έπνευσεν έξ απαλών ονύχων τήν περί αυτήν ατμό
σφαιραν τή; ήθ κ/ς καί διανοητικής ύπερο/ής, είς ήν ποοσε 
τέθη ανατροφή λεπτή καί έκπαίδευσις σοβαρά καί γενναία, 
ήν ©ροντίς πεφωτισμένη τή έπεδαψίλευσε.

Διό καί έκ παιδικής έτι ηλικίας ή αγχίνοια αυτής έν- 
θέρμως αφωσιώθη είς τήν λατρείαν τών καλών τεχνών, οί δέ 
γεννήτορες παρέσχον τά πρός άνάπτυξιν τών ποικίλων αυτής 
κλίσεων μέσα δΓ ίδιων διδασκάλων τής ακαδημίας τού 
Μονάχου (Μοσχοβάκη, Thiers. Ritehet καί Locufleur). 
Έπεδόθη δ’ αύθορμήτως είς τήν έκ φύσεως σπουδήν μάλλον 
ή τήν αντιγραφήν υποδειγμάτων, καί έτέρπετο νά διερμηνεύη 
άπ’ ευθείας τάς τής φύσεως καλλονάς καί τάς τών άπαρα- 
μίλλων μνημείων τής αρχαίας τέχνης, πολλά τών οποίων 
έκόσμουν τήν βιβλιοθήκην τού πατρός τη; έν έκμαγείοις πι 
στοΐς, καί είς ών τήν έμπνευσιν έκτοτε έφαίνετο έμβαθύνουσα 
ή νεαοά καλλιτέχνις. Βραδύτερον δ’ εύούνουσα τόν κύκλον τών 
μελετών της άντέγραφεν άπ ευθείας τά μεγάλα πρωτότυπα 
τής κλεινής άρχαιότητος έν αυτή τή Άκροπόλει καί έν τώ 
ναό, τού Θησέως, ένθα ή νεαρά αυτής φαντασία θεομαινομένη 
υπό τού θείου έρωτος έπλαττε μεγάλους σκοπούς δημιουργι
κούς. Διό ή τοιαύτη ιδιοφυία, κατ’ έξοχήν ’Αττική καί με- 
μορφωμένη μέ τάς άρχάς τού καλού καί τήν σπουδήν τόίν 
αριστουργημάτων τής άρχαιότητος, δέν ήδύνατο η νά άνα- 
δειχθή ότε βοαδύ-ερον έν ’Ρώμη έπεδόθη είς τήν ζωγραφικήν 
καί γλυπτικήν. Τοιαυτας έδειξεν έκεΐ προόδους, ώστε ή ελ
ληνική Κυβέρνησις άποφασίσασα νά παράσχη τεκμήρια τιμής 
είς τήν μνήαην τένν Φιλελλήνων, ένεπιστεύθη είς τήν Κλεο
νίκην Γενναδίου τήν έκτέλεσιν τών προτομών των, ών άρχή 
λίαν επιτυχής έγένετο έκ τής τού Γεωργίο» Κάνιγκος, τήν 
οποίαν άποθαυαάζει δ βλέπων έν τή κυκλοτερεΐ αιθούση τού 
μεγάρου τής έν Παρισίοις Έκθέσεως μετά τών λοιπών προτο
μών, καί διεγείοεται έν αύτώ τό αίσθημα τού πόθου, όπως 
άναμένη καί άλλο έργον άξιον τής καλλιτέχνιδος — άν- 
δριάντα — δι’ ού θέλει περιβληθή— άδιστάκτως φρονούμεν — 
τήν μεγάλην Παοισινήν φήμ,ην. Έπειδη άν οί Παρίσιοι είναι 
Νέαι Άθήναι, καλώς θά γνωρίσωσι ν’ άποδώσωσι δίκαιον είς 
τήν τεχνϊτιν, ήτις έλκει τήν καταγωγήν κατ’ ευθείαν έκ τή; 
πκτρίδος τών Φειδιών καί ΓΙερικλέων. *̂ *

DictionBaire Verou, organe de P Institut Universel (Sec- 
ion des Beans Arts page 565).

—  ■ ■ s i e i l  i »  —

Τϋ ΟλΕΙΓϋίΝ ΊϋΓ ΙΙΟΐϋΊΟΙ
’Α νάγνω σμα τή ς Β ασιλίσσης τή ς Ρ ουμανίας  

[Σ υνέχ ε ια ]

’Ήκουσν εμβρόντητος κα: κατεπτοημένος, οτε αίφνης ή σιδηοό- 
φρακτος αόρατ.ς χειρ μέ έξεσφενίόνησε μετά τηλκαύτης ίυνάμεως, 
ώστε ή κλΓμαξ μετά πατ/γου συνετρίβη. ΙΙροσεπαΟουν νά θέ ω τόν 
ποδα έπί βαθμΐδος, ά/λ' όλονέν κατέπιπτον χθαμαάώτερα, δλισθαι- 
νων άπό ίίαθμΓδος είς βαθμίδα καί μόλις θι’γων αύτ ς διά τού άκεου 
του ποδός. Έπί ματαίω έν τή παραφροσύνη μου ένόμιζον οτι έβά- 
διζον, έκυλιόμην κάτω πρός τήν χαίνουσαν άβυσσον Τέλος εφθασα 
είς τόν πυθμένα τής βαθείας, ύγράς και φρικώδους ταύτης νυχτός. 
ΓΙρίν δέ κχταπέτω έν αύτή καί συντρίβω έπί τών βράχων, ήκουσα 
άντηχουσαν άγρίαν οίμ.ωγήν ώς ,ίοην ΰδάτων μ.ετά δυναμεως άνα- 
βλυζόντων. Τά ΰδατα ταύτα κατέπι τον έπί τών λίθων άτκκτως καί 
άνευ διευθύνσεως. Τά ήκουον κοχλαζοντα καί όρμητικώς χυνόμενχ 
διά μέσου τών β άχων, ώσεί ωθούμενα ύπό επανειλημμένων κεραυ
νοβολών. Οί όιιθαλμοί μου προσηλούντο άτενώς είς την θέαν τής κα- 
ταιγί?ος τχύτης. ’υλίγον κατ’ ολίγον ομως έγένετο φώς έν τω θόλω 
καί φώς έκ τών κάτω ανήρχετο. Οί περιξ τοίχοι έπορφυρώθησαν. 
Τότε δέ διά μέσου τών άδιακόπων τού κεραυνού εκρήξεων κα! τής 
βοής τών άφοιζοντων όδχτων ήκουσα άκουσίως τούς λόγους τού
τους. ψιθυοισθέντας μοι ((Κρίμα ! Είς τά ΰδατα ταύτα σύ δύνασαι 
νά κορέσης τήν τής έκδικήσεως δίψαν σου. Ενταύθα ρέει αίμα. ΙΙιε !))

Καταληφθείς ύπό τρόμου έστρ.ψα τήν κεφαλήν. Χρυσή κύλιξ 
έκλινε πρός τόν ποταμόν καί έπληρωθη μέχρι στεφάνης. ’Αόρατος 
χε'ρ μοί έπαρουσίασε τήν κύλικα, λέγουσχ έτι. ((Ι,Γε».

Τό τής κύλικος περιεχόμενον ήφριζε κχί ήγγισα τά χείλη ιχου. 
((Πιε ! Τ έ  ! Είχες τήν εξουσίαν τής έκδικήσεως σου. αΰτη δέ συν
τρίβεται ! ΠΓε τό αίμα, τό όποιον θά έχύνετο διά τής χειρός σού)).

Άπέναντί μου δέ έλαμπύριζον οί οφθαλμοί μ.ου ώς φρικώδεις 
δαυλοί. (ΟΙώς ; τό βλέμμα μ.ου είναι τόσον άγριον ; ήρώτησα)). 
((—ΠΓε, και μετά ταύτα θελω σοί απαντήσει)). ’Εγώ δέ μέχρι τε
λευταίας ρανΓος έξεκένωσα τήν πλήρη κύλικα μέ βλέμμα τίγρεως 
έν τοΓς όφθαλμοΓς. Είχον πιει όλον τό περιεχόμενον κα'· ή κύλιξ 
έπή'ησεν εν τώ ζέοντι ΰδατι, οτερ έκόχ_λαζεν άνυψούμενον είς κύ
ματα άφρού πιτυλίζοντος. Τό ποτόν διεχύθη ταχέως εις τάς φθέβας 
μου μέχρις ού ένέπλησε τήν καρδίαν μου. ’Αλλά δέν ήτο πυρ τό 
είσελθόν έν έμοί’ ούχί, άλλά άλγος α ματηρά οδύνη δ)οκλήρου τής 
άνθριυπότητος, ήτις βρα’ έιος μέν, άλλά άμειλίκτως εισέδυσεν έν έμοί. 
Ούδέ έλάχιστον έκδικήσεως αίσθημα ήσθανόμην. Τό άλγος μέ κατ- 
εκυρίευεν, οπως τά κύματα κατακαλύπτουσι τόν πνιγόμενον, και ήρ- 
ξάμην νά κλαίω λέγων :

Φευ ! Λυτρώσατέ με ! άπολιθώσατέ με ! ‘ II καοδίχ μου διχοτο
μείται. Λεν άντέχω πλέον. Δέν θέλω πλέον νά υποφέρω τό άλγος. 
Πάρχυτα δέ ώ τού θαύματος ! Οί βράχοι ήρξαντο βραδέως, λίαν 
βραδέως, κινούμενοι. Μόλις μοί διή,νοΓαν δρόμον κα! έκλείσθησαν 
οπισθέν μου μετά τρομερού πχτάγου. Τότε εύ:έθην έν καινώ σπη- 
λαίω κατηρειπιωμένω. Ή σελήνη διά τών αχτίνων της έφώτιζεν 
αύτό. Είδον έκεΓ φάσμα καθήμενον σιωπηλόν καί ένδεδυμένον μαν
δύαν Έπί τών γονάτων αυτού ήτο χαοδία λίθινος. "Ηγειρεν αυτήν 
κχί χωρίς νά προφέοη λέξιν μοί τήν ένεχείρισεν.

'ΓΙ καοδία αΰτη έβάρυνε λίαν. οσον βώλος μολύβδου. ((Τί πρεπει 
νά τήν κάμ.ω :)) ήοώτησα. Κχί δ ήχος τής φωνής μου μοί έπεστρά- 
φη δι’ εκείνης, ήτις εμενεν έκεΓ σιωπηλή καί άκίνητος. ((’Ήθελες 
νά είσαι ψυχοά ώς λίθος. ’Ήθελες νά ίαθής έκ τών πόνων καί τών 
οδυνών, 'άβε ήδη τήν έκ λίθου καρδίαν σου καί κάθισον εις τό 
φώς τής σελήνης μετχίύ τών συντοιμαάτο>ν τούτων τών βράχων. 
’ Ενταύθα ούκ έστι θλίψις διά τόν έκ λίθου άνθρωπον)). Έκμκνείς 
ήγειοα δι’ άμφοτέρων τών χεισών τήν καοδίαν ύπερανω τής κεφα
λής μου καί άνέκοαξα. ((Συντρίφθητι λοιπόν !))

(άκολουθεΓ) 
--------- —   -------------- ί

Σ Χ Ο Λ Η  ΤΙ1Σ Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ
ΤΩΝ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν  Κ Α Ι  ΚΟΡΑΣ ΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Σχολαί δυνάμεθα νά εΐπωμεν σήμερον, %ότ  ̂δ μέγας αριθ
μός τών προσελθουσών υιαθητριών επέβαλε τόν σχηματισμόν 
καί Δευτέρα; τοιαύτης.

Πρός τόν σκοπόν τούτον έχορηγήθη λίαν εύγενώς παρά τού 
’Τπουογού τής Παιδείας κ. Θεοτόκη .ή Β'. δημοτική τών θη
λέων σχολή, έν ή άπό τής ποοπαρελθούσης Κυριακής, ηρξαντο
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σακτικώς τά μαθήματα υπό τον αύτόν πάντοτε κανονισμόν και
πρόγραμμα. , .

Έν έκατέρα ήδη των σχολών τούτων φοιτωσι όιακόσιαι
περίπου μαθήτριαι, διγιρημέναι εις τμήματα άναλόγως των 
δυνάμεων αυτών. Τοιούτο; ο ζήλος πολλών παρηλίκων καί 
εντελώς αγραμμάτων, ώστε έν διαστήματι πέντε ή I; μαθη 
μάτων κατώρθωσαν νά άναγινώσκωσιν έλευθερως.

Αί έκ τών διδασκουσών ταχθεΐσαι ώς άναπληρωματικαί 
κ. κ. ’Ισμήνη Βλάχου, Πιππίνα Βαλλώση καί Νίνα Μηλιώτη 
άνέλαβον τακτικήν ήδη έν τή Β\ σχολή διδασκαλίαν. ΓΙροσε- 
λήφθησαν δ’ εισέτι διά τήν μετά τήν διαίρεσιν τών μαθητριών 
ανεπάρκειαν του διδάσκοντος προσωπικού αί κ. κ. Β. 'Ροντη- 
ρη άρειοπαγίτου. Άθηνά Σιγανού, Ελένη Πετρίδου καί Πη
νελόπη Μπουκουβαλα.

Αί πλεϊσται τών Κυοιών άκολουθούσι πάντοτε τακτικώς 
καί μετά τού αυτού εύγενοϋς ζήλου τήν ήν είχον άναλάβει 
αύθορμήτως διδασκαλίαν των μαθημάτων, άποδεικνύουσαι 
οδτω δτι είναι πρόθυμοι νά ύποβάλλωνται εις μόχθους καί θυ- | 
σιάζωσι τάς κατά Κυριακήν ώρας τής διασκεδάσεως καί ανα
ψυχής των, υπέρ τής ηθική; διαπλάσεω; τών άπορων γυναι
κών καί κορασίων τού λαού.

Άποδεικνύεται οθεν καί πάλιν εσφαλμένη ή ιδέα τών 
απαισιόδοξων καί πάντοτε κατά τού γυναικείου χαρακτήρας 
μεμψιμοιρούντων, οΐτινες διΐσχυρίζοντο δτι αί κυοίαι ήθελον 
βαρυ-θή άπο τής Β' ή Γ’. Κυριακής καί τό εργον ήθελε
ναυαγήσει. ,

Διδάσκουσαι καί διδασκόμεναι έξακολουθούσιν εργαζό
μενα; μετ’ αύξάνοντος όσημέραι ζήλου, λίαν δέ προσεχώς 
έλπίζομεν δτι τό σύστηαα λειτουργίας τών Κυριακών Σχολών 
θέλει εΐσαχθή καί έν ταΐ; επαρχίας; καί τοΐ; χωρίοις, ένθα 
τοιαύτη παρίσταται ανάγκη τής διά τής διαπλάσεως τής 
ψυχής καί τού ήθους τής γυναικάς έξημερώσεως τού ήθους 
καί του χαοακτήοος τού λαού.

Η  Γ Ρ Α Ι Α
"Ήτο μικρόσωμος καί αδύνατος γραία μέ δύο μικρούς φαι- 

ό/ρους οφθαλμούς πάντοτε δειλούς καί φοβισμένους.
Τήν έβλεπον άνά πάσαν πρωίαν διευθυνομενην εις την α 

γοράν τού χωρίου* οί πωληταί τή εφωναζον μακοοθεν, Ε I I 
κυρά Μαρία, σήμερον έχομεν κάτι καλόν δΓ εκείνον. Επλη- 
σίαζεν, επαζάρευεν έπί πολύ καί έξήταζε καλώς παν τό προσ- 
φερόμενον μουρμουρίζουσα : ΤΑ ! οχι αυτό, όέν τό αγαπά. -Εκεί
νο τού αρέσει πολύ, άλλ’ είναι πολύ ακριβόν. Ναί !—αλλά θά 
τού προξενήσ/ι τόσην εύχαρίστησιν, εΧεγε πονηρως ο πωλητής.

*Η λέξις αύτή τήν έκαμνε νά άποφασίζη. Έξήγαγε νομί- 
σματά τινα έκ τής διαφανούς μετάξινης σακκουλας της, ετο- 
ποθέτει τό άγορασθέν έντά; τού κανίστρου της καί διηυθύνετο 
εις τήν οικίαν της, συστέλλουσα τούς ώμους ύπό τό μέλαν σά- 
λιόν της, κατάστιλπνον ύπό τής πολυκαιρίας. Μέχρι μεσημ
βρίας ήσχολεΐτο εις τήν καθαριότητα τού πτωχικού οΐκίσκου 
της, εις τήν έπιμελή τού προγεύματος προετο-μασίαν καί οταν 
έκεΐνος ήρχετο άνεγνώριζε μακρόθεν τά βήματά του. "Ηνοιγε 
τήν θύραν καί τον άνέμενε μέ τάς άγκάλας πάντοτε ανοικτάς, 
συγκεκινημένη, ώς τρυφερά μνηστή δέχεται τόν μνηστήρα της.

— Καλημέρα, μητέρα !

— Καί εκυπτεν ο νέος, ϊνα άνταποκριθή εις την θερμήν 
περίπτυξιν τών οστεωδών καί ύποτρεμόντων βραχιόνων τής 
γραίας.

Πόσον θερμώς, πόσον φιλοστόργως τόν ελάτρευεν η π τω 
χή ! ’Από τού θανάτου τού συζύγου της, δεν ειχεν άλλην σκε- 
ψιν, άλλην παρηγοριάν παρά τόν υιόν της Άνδρεαν. Ή το  
λατρεία τυφλή, άφοσίωσις ιερά, ήν ούδείς καί οΰόέν εν τω 
κόσμοι ήδύνατο νά έξασθενήση καί δι’ ήν αί γειτονισσαί της 
τήν έσκωπτον ένίοτε.

— Καλαί ειδήσεις, μητέρα μου, σήμερον, λέγει b Άνόρέας.
"Ο κ. Λουαρόν 'ί> ίίιος μέ προσεκάλετεν εΐ; πρόγευμα, διό'ό με- 
νον παρ’ αύτού εις τά ερείπια τού αρχαίου μεγάρου τού Μον- 
λάουρ.... Καί έπειδή γνωρίζει δτι λατρεύω τήν θυγα τερα του.

— *0 ! Θεέ αου ! Τί ευτυχία ! Συγκατατίθεται ισως 
εις τόν μετ’ αύτή; γάμον σου ; . . .

Ό κ. Λουαρόν ήτο αρχαίος τραπεζίτης πολύ πλούσιος, 
φιλόδοξος καί μάταιος. *Η μονογενής νεαρά θυγατηρ του ήτο 
ή πλουσιωτέρα καί ωραιότερα κληρονόμος τού τόπου, ή περι
ζήτητο; ύπό πάντων τών γαμβρών τής περιφέρειας, οιτιιες 
ήτχοντο μακρόθεν ζητούντες τήν χείρά της.

Ά λ λ ’ έκείνη ήγάπα τόν Άνδρέαν, τόν υιόν τού αρχαίου 
δικαστικού γραφέως, υπάλληλον συμβολαιογράφου, δστις δεν 
ήδύνατο νά τή προσφέρη παρά τά εΐκοσιπέντε του έτη, τά 

I ώοαίό- του ποόσωπον, πνεύμα καλλιεογημένον καί καρδιαν 
I μεγάλην καί έπιδεκτικήν παντός εύγενούς αισθήματος.

Αί νεάνιδε; τού καιρού τούτου έχουσιν αληθώς παραδόξους 
ιδέας καί συμπάθειας, έλεγον οί ύποψήφιοι γαμβροί, έννοούν- 

I τες τήν Μάρθαν.
Έοασιζοντο έν τούτοις εις τόν σταθερόν χαρακτήρα τού 

I κ. Λουαρόν, δστις βεβαίως ουδέποτε ήθελε συναινέσει εις τόν 
I Υελοϊον αύτάν γάμον. Καί άληθώ; μέχρι τής ημέρας εκείνης 
I ο τραπεζίτης έφαίνετο άκαμπτος. Δτά πρώτην ήδη φοράν 
I προσεκάλει τόν νέον εις τόν οίκόν του.

Ή μή ηρ τού Άνδρέα έγονυπέτησε καί ήνωσε τάς χεϊρας. 
Ό γάμος αύτός ήτο τό άντικείμενον τών πόθων καί ονείρων 
της. Έπραγματοποιεϊτο ή ευτυχία, τό μέλλον, ό θρίαμβο; τού 
υιού της.

Μέχρι τής ημέρας έν τούτοις έκείνη; ολιγίστας ή πτωχή 
γραία έτρεφεν έλπίδας υπέρ τής πραγματοποιήσεως τών πό
θων της. Πώς ό κ. Λουαρδόν, δστις άνήκεν εις υψηλήν τάξιν,

I δστις ήτο κάτοχος εκατομμυρίων, ήθελε δεχθή ώς γαμβρόν 
I τόν πτωχόν υιόν τη; ;

— Καί λοιπόν θά γευματίσης μαζί των. . θά είσαχθής καί 
σύ εις τήν μεγάλην αύτήν καί αριστοκρατικήν τάξιν ! Πόσον 
θέλω νά σέ ιδώ εκεί κάτω μέ δλου; εκείνους τούς πλουσίου; 
άρχοντας ! Θά κρυβώ δπισθεν έρειπιώδους τινός τοίχου. Είμαι 
βεβαία δτι θά είσαι ο καλλίτερο; άπό όλους. Θελω νά σε ίόω 
πλησίον τής δεσποινίδος Μάρθας . . . ’Εγώ θά εννοήσω αμέ
σως άν σκέπτωνται νά σέ δεχθούν διά γαμβρόν ! *Ω ! ναί ! 
καί διατί τάχα δχι ; Καί έτσι θά γείνης, παιδί μου, πλού
σιος, αγαπημένος, ευτυχής !

Καί κατεφίλει αύτάν ή καλή γραία θερμότατα και τα δά
κρυα της έρρεον άφθονα άπό τών διηυλακωμένων καί έρουτι- 
δωμένων παρειών της.
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Προεγευμάτιζον εις τό ύπαιθρον έπί τής χλόης, ύπό την 
«,κιάν τών ύπό τής παρόδου τού χρόνου κατηρειπιωμένων τοί
χων Ή πεδιάς έξέτεινε προ τών ποδών των τα εκ δένδρων 
νησύδριά της, τάς γυψώδεις ατραπού; της, τόν κυανούν ποτα
μόν της,διαυλακούμενον ύπό σειράς λέμβων, τά ύποκιτρινιζοντα 
-δάση της, καί μακράν, πολύ μακράν, τήν ώραίαν τών λόφων τη; 
άλυσιν μέ τάς ανωμάλους καί ακανόνιστου; κορυφάς των. 
Πάντες έξίσταντο πρά τού μαγικού τούτου πανοράματος, ενω 
δ Άνδρέας έξίστατο καί αύτός πρό τής Μαρθας.

Ήτο αξιολάτρευτος νεάνις, ξανθή, άνθηρα, με χείλη κο
ράλλινα καί όφθαλμούς αντανακλώντας τόν ούρανόν.

Εύτυχεστέρα έν τούτοις δλων ήτο ή γραία Μαρία, η μήτηρ 
τού Άνδρέα, ήτις, κεκρυμμένη όπισθεν έρήμου γοίχου, παρ- 
ηκολούθει μετ’ έναγωνίου βλέμματος -ήν παραμικραν κίνησιν 
τού υιού της καί τής Μάρθας. Μετά τό τέλος τού προγεύματος 
δ κ. Λουαρόν, έπιθυμών νά καπνίση, άπεμακρύνθη μετά τιν.ς 
φίλου του τών λοιπών συνδαιτημόνων καί έκάθησαν ακριβώς 
ύπό τόν τοίχον, δπισθεν τού οποίου έκρύπτετο ή^μήτηρ τού 
νέου. Νομίζοντες δτι ήσαν μόνο-., φυσικά ώμίλουν. ανευ φόβου, 
ένώ ή γραία δέν έχανεν ούτε συλλαβήν έκ τής συυδιαλέ,εώ;
των ταύτης.

Ό φίλο; τού κ. Λουαρόν λέγει μετά στιγμήν τινα δια
κοπής : ,

_  Είναι καλός αύτός ό νέο; καί ή Μάρθα φαίνεται ευχα
ριστημένη έκ τής συναναστροφή; του.

 Ναί, είναι τρελλή δι’ αύτόν καί εις εμέ δέ άρέσκει έπί-
ση;. Καί όμως δέν δύναται νά γείνη σύζυγός της.

— Διατί ;
  Διότι έκτάς τού δτι είναι πτωχός καί άσημος, έχει και

γραίαν μητέρα, ήτις, ώ ;  καταλαμβάνεις, δέν δύναται νά λάβη 
θέσ-.ν εί, τά; αίθούσας μου μέ τήν ίρρυτιδωμένην σκουφέταν 
της καί τό πεντηκοντάλεπτον περιτραχήλιόν της. *0 νέος τή | 
βοήθεια καλού ράπτου δύναται ίσως νά φανή τέλειος κύριος, 
άλλ’ αύτή ή ασχημομούρα γρηά ούδέποτε θά γείνη κυρία. 
Φαντάσθητι U  έπίσημον γεύμα έν τώ μεγάρω ιαου, καί την 
γραίαν έκείνην πρόστυχην τοποθετημένην πλησίον τού Νο
μάρχου καί τού κόμητος δ’ Έσπαλουά, δν φιλοξενώ άνά πάν 
θέρος. Πόσα ειρωνικά μειδιάματα εις λογαριασμόν μου διά 
τήν περίφημου αύτήν συμπεθέραν ! Λοιπόν σοί έπαναλαμβανω, 
τό συνοικέσιον τούτο άνευ τής μητρός θά ήτο δυνατόν, μετα 
τής μητρός όμως αδύνατο*.

*
* ¥

Ή δυστυχής γυνή ήκουσε τά πάντα. ’Ήτο λοιπόν αύτή 
πό μόνον πρόσκομμα διά τήν εύτυχίαν τού τέκνου τη; ; Απε- 
μακρύνθη μετά πολλών προφυλάξεων τής κρύπτη; της και 
διηυθύνετο κατ’ εύθεΐαν προς τόν ποταμόν. Ευτυχής, μέ ομμα 
χαροπόν ήτένιζε πρός τά γαληναΐα αύτού δδατα, ώς πρός 
άναπαυτικήν κλίνην, ήτις εΐλκυεν αύτήν, καί έν ή θά έθαπτε 
τό γήρας, τήν δυσμορφίαν, τήν προστυχιάν της.

Μή διά τού θανάτου αύτής ό λατρευτός τη; υιός δέν θά 
έγίνετο γαμβρός τού πλουσίου τραπεζίτου ; Μή δεν θα η το 
«ύτυχής καί δέν θά ήγαπάτο παοά πάντων έν τή άνελπιστω
παύση θέσει του ;

Συνοδούς έχουσα τάς σκέψεις της ταύτας έφθασε μέχρι

άποτόμου τινός βράχου, όπισθεν τού οποίου υπήρχε μεγα 
χάσμα συγκοινωνούν μετά τού ποταμού, καί οΰτινος τό υόωρ 
κυκλοτερώς πεοιδινούμενον, κατέπινεν άπλήστως πάν ö,Tt 
έρρίπτετο εις τόν άποτρόπαιον κόλπον του.

Ή γραία έσκέφθη ώριμώτερον δτι, εάν ερρίπτετο εκεί, τό 
πτώμά της δέν θά έφέρετο έπί τής έπιφανείας τού ύδ ατος καί 
ό τραπεζίτης θά ήγνόει τόν θάνατόν της. Έζητησε καταλλη 
λοτέραν θέσιν. Καθ’ ήν δμως στιγμήν ήτοιμάζετο νά ριφθή 
εις τό ύδωρ, νέα σκέψις τήν άνεχαίτισεν. Ό πόθος τού νά έπα- 
νίδη άπαξ έτι τό τέκνον της, καί ο φοβο; μή ο δι αυτοκτο
νίας θάνατός της χαρακτηρισθή ώς έγκλημα, καί ο τραπεζίτης 
άποποιηθή τήν χείρα τής θυγατρός του εις τόν υιόν αύτοκτό- 
νου. Είμαι λοιπόν κατηραμένη ! είπεν εννοούσα οτι το σχέόιον 
τής αύτοκτονίας τη; έναυάγει καί δτι έμενε πάντοτε ανυπέρ
βλητον πρόσκομμα εις τήν ένωσιν τού υιού της μετα τής Μάρτ 
θας.

*Εμενεν έκεϊ συνωθουμένη παρά τούς λίθου; τής όχθης, 
ένώ ή νύξ βαθμηδόν κα> κατ’ ολίγον έξήπλου έπί τής γής τόν 
σκοτεινόν μανδύαν της. Ή νυκτερινή αυρα φερομενη ορμητικως 
διά τών ρευμάτων τού ποταμού κατεπάγωσε βαθμηδόν τήν 
γραίαν. Μακρά φρικίασις πυρετού εκαμνεν^ολόκληρον το σώμα 

I της νά τρέμη καί τό παγερόν τή; νυκτός ψύχος διεπερα ηδη 
τά γεροντικά οστά της. Μειδίαμα ελπίδος επλανηθη επι τού 
προσώπου της. “Εν δυνατόν κρυολόγημα θά τή έπεφερεν ίσως 
θάνατον έντιμον, καί έντός τή; άγκαλης τού υιού της.

Καί οταν ένόησεν δτι ο σκοπός της Ιξεπληρώθη, ήγέρθη 
τρέμουσα, πυρέσσουσα καί διηυθύνθη πρός τό μέρος τής κω- 
μοπόλεως. *0 υιός της έπλανάτο έπί μίαν ήδη ώραν ε-.ς τα 
πέριξ ζητών αύτήν έκτός εαυτού υπό τής ανησυχίας.

—Τί έγεινες, μητέρα μου ; τί εχεις ; εκρυωσε;; πάσχεις ;
— Ναί . . . παιδί μου . . . έχασα τόν δρόμον καί περι-

επλανήθην έπί πολύ.
Ό καλός υιός έφερεν αύτήν εις τόν οίκίσκον των έπί τών 

βραχιόνων του, τήν έτοποθέτησεν εις τήν κλίνην της καί έ 
I σπευσε νά καλέση τόν ιατρόν, δστις απεφανθη κατηγορημα

τικοί; δτι ούδεμία ύπήρχεν έλπί; . . . Μετά τρεϊς ημέρας άπέ 
θανεν ήσυχος, μειδιώσα, σφίγγουσα εις τάς πυρετώδεις χεί 
ράς της τάς χείρας τού υιού της. Πριν ή έκπνεύση, ειπεν αυτώ ■- 

—Μή μέ λησμονήσης, τέκνον μου. Σοί εδωκα ολην μου τήν 
ζωήν, σήμερον δέ καί τήν ψυχήν μου. Καί έξέπνευσεν. . . .

Ό Ανδρέας ένυμφεύθη μετά τής Μαρθας καί έζησεν 
εύτυχής, χωρίς δμως νά λησμονήση /αί τήν άγίαν έκείνην ̂ γυ 
ναϊκα, ήτις έν άγνοια του άπέθανε μάρτυς υπέρ τής εύτυ 
υ(ας του.

I ( ’£ . „ 5  γ α λ λ ικ ό .) ’ » « η .»  Ι . γ . ν . α ,

Η Π Ο Ι  Κ Ι Λ Τ Ι  ΚΗ
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•Η ποικιλτική είναι θυγάτηρ τής ραπτικής. Τήν ιδέα- 
τής συρραφής τών υφασμάτων πρός κατασ/ευήν ένδυματων, κα̂  
ταλλήλων εις εύσχημον τού σώματος '̂ περιβολην, διεδέχθη ή 
διά τής βελόνης καί κλωστής πάντοτε διακόσμησις των υφα 
σμάτων 'τούτων. ’Εντεύθεν ή χρησιμωτάτη ραπτική βιομηχα
νία συνεδέθη άδιαρρήκτως καί έγένετο ί; μήτηρ τής ώραίας 
καί διακοσμητικής ταύτης τέχνης.
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"Osov ποικίλος καί άν είναι δ χαρακτήρ καί at ίιά  τής 
ποικιλτικής άναπαριστάμεναι εικόνες, είτε έξυψοΰται αυτοί εις 
τά ανώτατα καί τελειότατα όρια τής δκκκοσριητικής τέχνης, 
είτε κατέρχεται εις τάς ¡/.άλλον άστ,ριάν τους άποραμήσεις καί 
επαναλήψεις, δ τρόπος τής έκτελέσεως καί τά πρός τούτο έν 
yριόσ·ει υλικά ποικίλλουοι συνήθως πολύ ολίγον.

’Ανατρέχων τις τό παρελθόν ανευρίσκει τάς αύτά;ραφάς 
κατά τάς διαφόρους έποχάς καί τούς διαφόρους λαούς. Τά 
κλασικά ονόρ.ατα, άτινα άιίουσιν εις τά δ'ιάφορα εϊ$η τής ποί- 
κιλ.τικής οι αρχαίοι καί οι τού ριεσαίωνος λαοί διατηρούνται 
καί μέχρι σήμερον.

"Iva δέ τις κάλλιον κατανοήστ, τήν σημασίαν, ήτις αείπο
τε άστεδόθη εις τήν ώραίαν ταύτην καί κατ’ εξοχήν νυναικείαν 
τέχνην, ανάγκη νά άκολουθήση καί μελετήσοι τήν έξέλιξιν καί 
ιστορίαν αυτής παρά τοΐς άρχαιοτάτοις λαοϊς.

Αί γυναίκες των αρχαίων λαών έποίκιλλον τά υφάσματα 
<· ς καί σήμερον είτε διά τής βελόνης, είτε διά τής τεχνικής 
προσθήκης έν τω στήμονι καί τοΐς υοαδίυις διαφοροχρόων 
κλωστών, ενιαχούιιδέ καί χρυσών καί άίαμάντων καί μαργα
ριτών.

Κατά τούς άρχαιοτάτους συγγραφείς ή Παμφίλη, θυγάτηο 
τού ’Απόλλωνος, έδίδαξε πρώτη τάς Έλληνιδας γυναίκας 
τήν ποικιλτικήν τέχνην. *0 Πλίνιος έν τούτο·.; αποδίδει εις 
τούς Φρύγας τήν έπινόησιν τής ποικιλτικής, έξ ού καί δ λατι
νικός τίτλος O p u s  P h r y g i u m ,  δ αποδιδόμενος μέχρι 
σήμερον εις παν ύφασμα χρυσοποίκιλτον. 'Ότι ό'μως παρά τοΐς 
άρχαίοις *Έλλησιν ή ποικιλτική προήχθη εις τό υψιστον τού 
τελείου σημεϊον άποδεικνύεται έκ τού ότι τά διάφορα σχέ
δια άπετέλουν γλώσσαν ιδίαν, πολλαί γυναίκες μετεχειρί- 
ζοντο πρός μυστικήν συνεννόησιν.

Οΰτω ή άλαλος Φιλομήλα έκ τού πύργου, ένθα δ άπο- 
κόψας τήν γλώσσάν της Τνρεύς είχεν έγκλείσει αυτήν, ινα 
κορέσνι τά τρομερά πάθη του, αποστέλλει πρός τήν αδελφήν 
αυτής καλύπτραν, ήν ι’δίαις έποίκιλε χερσίν καί έν ή έξι- 
στορούντο τά βάσανα καί αί δυστυχίαι της. *0 "Ομηρος, 
περιγράφων τάς άσχολήσεις τής ωραίας Ελένης έν τή αυλή 
τού Πριάμου κατά τήν πολιορκίαν τής Τοωάδος, λέγει με 
ταξύ άλλων, ότι ή ¿jpaía ήγεμονίς έκέντα έπί βυσσίνου πέ
πλου τάς μάχας, εις άς οί γενναίοι "Ελληνες υπεοάλλοντο 
χάριν αυτής. Παρ' αυτήν ή ’Ανδρομάχη καλύπτει έπίσης δι’ 
ιοραίων ποικιλμάτων ώραίαν βασιλικήν πορφύραν.

Κατά τούς παλαιοτάτου; έκείνους χρόνους ή ποικιλτική 
υπερτερεί πολύ τής ζωγραφικής διά τό φυσικώτερον καί επι
τυχέστερου έν τή άπομιμήσει. Τούτο υποδεικνύεται έκ τού 
περί τής θεάς Άθηνάς καί τής Λυδίας κόρης ’Αράχνης μύ 
θου, όστις έχει πιθανώτατα τήν αρχήν του εις τόν β-.ομηχα 
νικόν ανταγωνισμόν των δύο λαών, των Λυδών καί των άρ 
χαίων Ελλήνων. Ή μεγαλειτέρα αυτών έπιτυχία συνίστατο, 
κατά τόν Όβίδιον/ει’ς τήν καλλιτεχνικήν αυτών δεξιότητα τοΰ 
νά αποδίδωσι ^πιστώς^τάς διακυμάνσεις τού φωτός καί τής 
σκιάς δι’ έρίων, ξοπερ ή ζωγραφική δεν κατώρθου νά έπιτύ/φ 
διά του χρωστήρος.

"Αλλως τε πολλοί νεώτεροι συγγραφείς Ονομάζουσι ζω
γραφικήν πάσαν τέχνην, συνισταμένην έκ τής τών χρωμάτων 
συζεύξεως καί φαίνονται διατεθειμένοι νά παραδεχθώσιν ώς

τόπον έπινοήσεως τής ζωγραφικής τήν άρχαίαν Ελλάδα, ώς 
βασιν δ αυτής την ιδιοφυίαν τών γυναικών τής ’Ιωνίας διά 
τήν ποικιλτικήν.

Αναγινωσκομεν μαλιστα εις τά ’Απομνημονεύματα τής. 
εν Παρισιοις Ακαδημίας τών Επιστημών ώραίαν καί αξιόλο
γου πραγμα .ειαν επί τών διάφορων κ,λάδων τής ζοιγραφικής,. 
με.αξυ τών σποιών ο συγγραφεύς κατατάσσει ((τήν ποικιλ-Ν 
τικην καί ταπητουργίαν εκτελουμένην διά τής βελόνης έπί 
τού ιστού, ώς καί τήν διά βαφής σχεδίων έπί λευκού λειο- 
σηρικού ή καί βαμβακίνων η έξ έρίων υφασμάτων. Τά δφά- 
σματα ταΰτα άπετέλουν άρχήθεν σημαντικώτατον κλάδον 
■ Ο, βιομηχανίας τών Αθηναίων, καί τοι τά τής άπωτάτης 
Ανατολής και τής Μιχράς ’Ασίας κεντήματα ησαν πολύ· 

ανώτερα τών αθηναϊκών. Διά τούτο καί ήσαν ταύτα λίαν 
περ’ζότητα, ως υπίρτερα πάσης άπομιμήσεως. "Ωστε καίτοι 
ο μύθος τή; μεταξύ τής Λυδίας ’Αράχνης καί τή; Αθηνάς 
διά τήν ποικιλτικήν πάλην είναι καθαρώς ελληνικός, ή καλ- 
λιτεχνις κόρη τού Κολοφωνίου β/φέως "Ιδμονος άναδείκνυται 
ευκόλως νικήτρια τής προστάτιδος τών "Αθηνών θεάς, τής καί 
Εργάνης επικαλουμένης, διά τήν έπί πάντων τών χειρο- 
τεχνημάτων επιστασίαν καί έποπτείαν της.

Αλλη όε σχετική πραγματεία, άποδιδομένη εις τόν ’Αρι
στοτέλη, περιεχμι περίεργον λεπτομερή περιγραφήν θαύμα- 
σιως πεποικιλμένου υφάσματος, προωρισμ.ένου διά τόν Ά λκ ι— 
σθένη, πλούσιον κάτοικον τής Συβάρεως. ((Κατεσκεύασαν διά 
τόν Αλκισθενη ένδυμα τοσον ωραΐον, πλούσιον καί μεγ̂ αλο- 
πρεπές, ώστε εθεωρήθη άξιον έκθέσεως έν τού ναω τής. 
"Ηρας, ένθα μεταβαίνουσς πάντες οι κάτοικοι τής ’Ιταλίας.. 
"Ητο χρώματος πορφυρού, μήκους δέκα πέντε οργιών. ’Από 
τού ένος δε μέχρι τού ετέρου άκρου έποικίλλετο δ'ι' ωραίων- 
και φυσικωταταν εικόνων. Έπί τού άνω μέρους αυτών ένε- 
στιζοντο ζώα ιερά τών Σούσων καί τής Περσίας.

("Έπεσα; συνέχεια)

0ΡΗΣΚΕΤΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
Συνιστώσαι τήν άπόκτησιν τών Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν  Μ ε λ ε 

τ ώ ν , του ώραίου τούτου καί έποικοδομητιχωτάτου συγγράμματος 
του κ. Ιγνάτιου Μοσχχκη πρός τας κ. κ. άναγνωστρίας μας, έχομεν 
πεποίθησιν σχεδόν ότι ή σύστασις ήμών ό’σω θετμή κχν ή, ήκιστα 
λαμβάνεται δπ’ οψει υπό τών πλείστων έκ τών κυριών τούτων. Θρη
σκευτικά'· μελεται ! Αύτά είναι βιβλία διά τούς γέροντας, όχι ό’μως 
-καί δι’ ημάς, λέγουσι, αί πολλαί. "Εχομεν καιρόν ημείς νά άσχο- 
λώμεθχ εις θρησκευτικά; μελέτας εις ηλικίαν, καθ’'ή να ί διασκε
δάσεις, οί χοροί, τά μυθιστορήματα, αί έκδρομαί, αί έορταί. ή πολυ
τελεία φιλομειδείς καί θελκτικά! απασχολοΰσιν όλχς μας τάς ώρας,, 
ολας μας τάς στιγμας ;

"Πταν γηράσωμεν. θά κατέλθωμεν καί εις τά ψυχωφελή ταΰτα 
άναγνώσματα. Σήμερον φάγωμεν, φαιδρυνθώμεν, διχσχεδάσωμεν !

Αύτή είναι δυστυχώς ή περί θρησκείας έν γένει καί θρησκευ
τικών καθηκόντων γνώμη τής νέα; γενεάς. "Ανδοες καί γυναίκες 
τής ί( ί  ο χ ή ς , μετ' ίσως ψυχρότητος άτενίζομεν πρός τά θεία, 
μετ’ ίσης αδιαφορίας καί έλαφρότητος άκολουθοΰμεν τάς Επικού
ρειους ταύτας άρχάς.

Τούς δηλητηριώδους δέ καρπούς τών άρχών τούτων δρέπει δυ
στυχώς πρώτη ή  ̂ οικογένεια, μετ’ αύτήν ίέ'σύμπασχ ή κοινωνία.- 
Ή γυνή ε'ία, ό άγρυπνος οΰτος σκαπανεύς τής οικογενειακής ευτυ
χίας, ό σοφός καί είδήυων κηπουρός, ό όφείλων νά σ-είρη εγκαί
ρως τόν αγαθόν σπόρον έν ταις τρυφεραίς τών τέκνων της καοδίαις,

. ή γυνή ή όφβίλουσα νά άντλή τά σοφώτατα διδάγματα περί τών 
I πρός τόν σύζυγον, πρός τά τέκνα πρός τήν κοινωνίαν καθηκόντων 
1 της έκ τής θρησκείας, ή έχουσα ανάγκην πεποιθήσεως π:ός τόν 

θεόν, θάρρους καί έλπίδος έν πάση δυσχερεΓ του βίου της στιγμή 
όύφειλεν άπό τής παιδικής αυτής ήλικίας νά έξοικειοΰται εις σοβα—
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οάν καί περιεσκεμμένην μελέτην θρησκευτικών συγγραμμάτων, ό’πως 
σκοπίμως καί έπιτυχώς έκπληροί τόν έςευγενιστικόν καί θείον έν 
τή οικογένεια προορισμόν της.

Άλλ’ ή γυνή, ή σήμερον κόρη. ή σύζυγος, ή μήτηρ, ή αδελφή 
περισπαται εις ιά μάταια καί ψευδή Οί γονείς οϊτινες ώφειλον νά 
έξοικειώσωσιν αύτήν εις την ώραίαν ταύτην συνήθειαν, αυτοί ούτοι 
ή'χιστα έννυοΰντε; τήν έπί τής καρδίας της ευεργετικήν έπίδρχσιν 
τής θρησκευτικής μορφώσεως ουδέποτε έμερίμνησχν περί τούτου. Καί 
ή οικογένεια εξακολουθεί όσημέραι κχτχπίπτουσχ ήθιχώς,κοινωνίκώς, 
έθνικώς.

’ ιδού διατί δέν άποκάμνομεν συνιστώσαι τήν μελέτην θρησκευ
τικών έργων, όταν μ.άλιστα φέοωσιν ώς τίτλον επιφανή τά όνομα 
-γνωστότατων και έντριοεστάτων συγγραφέων, οίον τό τοΰ θεολόγου 
■συγγραφέως καί έκκλησιαστιχοϋ ρήτορο; κ- Ίγν. Μοσχάκη.

m m m  κ α ι  τ γ ι ε ι μ  m  ε π ι δ ε ρ μ ι α ο ς
ΥΑΩΡ ΚΟΛΙίΜΛΣ ΠΊΜΙ ,

Πολλάς κατ’ αύτάς λαμοάνομεν έπιστολάς παρά τών κ. κ. συν- 
άίρομητριών μας, έξαιτουμένων συμβουλάς περί τής υγιεινής διαίτης 
τής έπιδερμίδος αύτών.

Έννοοϋμεν βεβαίως τήν δικαίαν τών νέων κυριών επιθυμίαν, 
'όπως διατηρώσιν έν καλή κχί άνθησα καταστάσει τήν έπιδερμίδα 
αΰτιον, τό αληθές τούτο χοονόμετρον τής γυναικός. Έπαναλαμβάνο 
μεν όμως ότι αί διάφοροι σκευασίαι, άς συνήίως μεταχειρίζονται 
πρός στιγμιαίαν λεύκανσιν ή ραδινότητα τοΰ δέρματος κχτχστρέ- 
-φουσιν έντελώς τήν έπιδερμίδα, γεννώσι ρυτίδας άπό τής νεωτά- 
της αυτής ηλικίας.

Αποφεύγετε λοιπόν, κυρίχι μου. τχ ψιμμύ'Ηχ ΰπό οίον δήποτε 
εύφημον τίτλον καί έ ν σάς παοουσιάζωνται ταΰτα, αποφεύγετε καί 
αύτό τό άροομχτισμένον όξος , vinaigre de toilette) κχί μετχχειρί- 
ζεσθε μόνον υδωρ Κολωνίας, ού όλιγαι σταγόνες έντός τοΰ υόχτος, 
πλήν τοΰ ότι άρωματίζουσιν αύτό, έξουδετεροΰσι καί τήν καυστι- 
κότητα τών έν τω ΰδατ·. άλχτων, ατινα όπως δήποτε έοεθίζουσι τήν 
-έπ δεομίδα. "Οσον έξηντλημ,ένσν καί αν είναι τό πρόσωπον ΰπό 
μακρών κόπων κχί αγρυπνίας, όλιγαι σταγόνες ΰδχτος Κολωνίας 
έντός τοΰ ίίδχτος έπαναφέρουσι τήν άνθηρότητα καί ζωήν έπί τής 
έπιδερμίδος. Αί πάσχουσαι υπό χοονίων κεφαλαλγιών έχουσιν ώς 

•άπαοαίτητον έφόδιον κατά τών οδυνηρών τής κεφαλής ένοχλήσεων 
τό ύδωρ τής Κολωνίας, όπερ ε/ει τήν θαυμχσίαν δύναμιν νά κχτχ- 
πραύνη άκαριαίως καί τά ιχαλλον δυσυπότχκτα νεΰοα.

Καί δέν θά συνιστώμεν βεβαίως μετά τόσης έπιμονής τό θχυμάσιον
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Ε Ν  Ε Δ Ρ A
— Γήν εξηφανίσατε, ίνα μή ούοέν ίχνος τοΰ έγκλήματός σας 

ΰττάοχγΐ........
— 'Ρομχντικωτκτη ή έπινόησις αΰ-η. Άλλ’ άφόΰ έγόι έξηφά- 

νισα τήν φ,άσιν έκείνην, πώς τήν γνωρίζετε ;
Ή Κλαυδίνη άνηγέρθη κλονιζόμενη :
— Την ειδον έγώ ! τήν άνέγνωσα, είπεν.
— Άρντίσθε ; ηρώτησεν 6 ανακριτής.
— Βεβαίως, άπήντησεν ό άθλιος.
— Λοιπόν, έπείπεν ό δι/.ασ-ής, ή δευτέρα άπόδειξις τοΰ κακουρ- 

γημκτος σχς είναι ή εν τω φρέατι τοΰ έργοστχσίου σας άνεύοεσις 
τοΰ κλαπέντος ποσοΰ, έντός τοΰ παλ/.ιοΰ έκ δουός κιβωτίου, ένθα 
ειχε περικλείσει αύτό ό παρ’ ήμών δολοφονηθείς Βουρέΰ.

Ό Μονμάγερ έστράφη άποτόμως πρός τόν αδελφόν του, χωρ’ς 
να. δυνηθή νά άντικρύση τό βλέυιαχ του. Άλλ’ ϊνχ μή ή σιωπή του 
εκληφθή ώ; έξομολόγησις προσέθηκεν :

— "Ολα χύτά είνχι επινοήσεις γονίμου άνχμίιιβόλως φαντασίας. 
Τίς δύνατχι νά απόδειξη ο:ι τά χρήματα ταΰτα έτέθησαν παρ’ έμοΰ 
: ’·ς τό φρέαρ ;

— θά απαντήσω άμέσως εις τήν παρχτήρησίν σχς. Πρό τούτου 
υμως σας επαναλαμβάνω ότι κατηγορείσθε διά κλοπήν, δολοφονίαν 
και απόπειραν δηλητηριχσεως. Λέν ήδυνήθητε νά άποκρούσητε τάς 
' ϊ ;  δύο πρώτχς κατηγορίχς. "Ιδωμεν τήν τρίτην.

*0 Μονμάγερ ήρχισε νά χάνη τό θάτρος του. "Ο,τι δε έπέτεινε

τούτο αρωματικόν υδωρ, εαν πρός άπόκτησιν αύτοΰ άπητοΰντο σήμε
ρον, ώς άλλοτε, μεγάλαι δαπάναι. 'Η Ελληνική βιομηχανία έλυσεν 
ευτυχώς τό ζήτημα τοΰτο υπέρ ήμών. "Αλλοτε φιαλίίιον ΰδατος 
Κολωνίας έστοίχιζε -5 φρ. Σήμερον αγοράζετε παρά του έν τή όδώ 
Έρμοΰ μεγα/ου μυροπωλείου καί έργοστασίου τοΰ κ. Αθανασίου 
Στίνη ήμίσειαν όλην όκάν έκλεκτής ποιότητος υδατος Κολωνίας, 
ύπερτέρας τής ευρωπαϊκής, μόνον άντί πέντε δ αχ., τής όκάς τιμώ
μενη; δρ. οέκχ.

Αί έν ταίς έπαρχίχις κυρίαι δύνανται, διευθίνβυσαι έντός συστη
μένης  ̂επιστολής τ̂ό άντίτιμον μιας ή ήμισείας όκ. μέ προσθήκην 
μιχς δρ. ?ιά τχχυδρ. δαπάνα; ((πρός τόν κ. ’Αθανάσιον Στίνην όδόν 
Έρμοΰ άτιθ. 8. Αθήνας Λ νά λαμβάνωσιν έν ασφαλεία τά άνώτερον 
παντός συναγωνισμού κατά τε τήν ποιότητα καί τήν τιμήν θαυ- 
μάσιον τοΰτο υδωρ τής Κολωνίας.

Έν τώ αύτώ μυροπωλεία) πωλοΰνται εις τιμάς μετριωτάτας 
σάπωνες αρωματικοί έκλεκτής πιιότητος, καί παντός είδους άρώ- 
ματα του .̂αν^υλιου.

Α\\IUO
Κον Ν.Κ.Γ. Κ]π ο λ ι V. ’ Ελήφθησαν I Ο λ. τ μυρίας εύχατι- 

στίας.— Κον Β. Μ. Ί  ω ί ν ν  ι ν χ. Συναλλαγματική έίήφθη. Συμ- 
μορφούμεθα όδηγίαις σας. Εύγνωμονοΰμεν. —Καν Ε Θ. ’Α θ ή ν α  ς. 
Έπανειλημμένως κατά τά παρελθόντα έτη έγράψαμεν καί έν τή 
Έφημερίδι και εν το'ς Ήμερολογίοις ήμών περί τής διαίτης τής ΰ 
γιεινή; καί σωματικής άναπτύξεως τών μικρόν Καί πάλιν θέλοιχεν 
έπανέλθει. Βεβαίως διά τό λουτρόν καί τήν ένδυμασίαν τοΰ μικροΰ 
χαθησθε έπί σκίμποδος (σκαμνί) χχμηλοΰ μάλλον, καί δεν φέρετε 
το μικτόν έπ! τών γονάτων σας. — Κον Π. II. ’() δ η σ σ ό ν. Νέαι 
συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — Κα·ή 
οίκυδεσποίνη X ί ο ν. Είχε δίκαιον ό υιός σας. "ωσον καλός καί άν 
είναι ό ζωμός, δεν προσφέρετε πλειότερον τών 5 - 6  κοχλιαρίων. 
Υποτίθεται πάντοτε ότι έχετε νά χορτάσητε τόν ξένον σας διά 
πλουσιωτερών καί ορεκτικωτέρων φαγητών. — Κον Α. Κ. Ν α ύ π α 
κ τ ο ν .  "Εχετε δ καιον. Είχον ληφθή άλ/ά δέν έγνωριζομεν πόθεν, 
ώς στερούμεναι έπιστολάς. — Καν Μ. Μ. Α θ ή ν α ς '  Ουδόλως 
μετέχομεν εις τα τοΰ Νέου Παρθεναγωγείου, άλλ’.ούτε γνωρίζομεν 
περί αύτοΰ πίείω τών όσων έγράψαμεν. Νομίζομεν έν τούτοι; ότι 
πλανάσθε.— Καν I. Σβ. Π ύ ρ γ ο ν  Β ο υ λ γ α ρ ί α ς .  ’Οκτώ το
κομερίδια έλήφθησαν. Νέαι συνδρομήτριαι εις Εφημερίδα καί ',σιο- 
ρίαν τής Γυναικός ένεγράφησαν. Μυρίας ευχαριστίας δΓ εύγενεϊς 
φροντίδας. Γράφομεν. — Καν Μ. Θ. Πε ι ρ α ι ά .  Αέν δυνάμεθκ 
νά άποφανθώμεν. Είναι ζήτημα καθαρώς νομικόν καί ή συμβουλή

τήν ανησυχίαν του ήν ή απάθεια, μεθ’ ής ήκροώντο τοΰ δικαστοΰ 
πχντες οί παριστάμενοι, μή έξαιρουμένου καί αύτοΰ τοΰ άοελφοΰ του 
Πόθεν άρα πρύήρχετο ή προδοσία ; παρά τοΰ άδελφοΰ του ή πζρ’ αυ
τής τής Λουκιανός : . . .

— Κατηγορείσθε, προσέθηκεν ό δικαστής, έπί έπανειλημμένη 
άποπείρα δηλητηριάσεως τής Κλαυδίνης. . . . προστίθημι ?έ, προσ' 
έθηκεν, οτι χί αποδείξεις είναι κατηγρρηματικαί.

Οί οφθαλμοί τοΰ Ίωάννου ήσ ν κατέρυθροι, τόσον ή λύσσα καί 
ή άπόγνωσί; του συνώθει απαν τό αίμά του' εις τόν έγκέφαλον. \> 
Κουρλάνδος, όστις παρετήρει αυτόν μέ ύφθα'μ.ούς ψυχολόγου, ειπεν : 

"Α ! "Α ! Η τίγρις αρχίζει νά δεικνύη τούς όνυχας της.
Ό δικαστής έξηκολούθησε :
—> Μονμάγερ, κατη/ορείσαι ότι έπανειλημμένως άπεπειράθης νά 

δηλητηρίασης τήν Κλχυοίνην άνχμιγνύων έντός τόν φαρμάκων της 
μεγάλην δόσιν αρσενικού.

—· Τις μέ κατηγορεί : ήρώτησεν ό άθλιος.
Τχυτοχρονως ό Κουρλάνδος, ή Κλαυδίνη, ή Αουκιανή καί ό 

χημικός Σαρλά ήγέρθησαν τών θέσεων των καί μια φωνή ει’τον :
— 'Ημείς πάντες. .
Καί 6 Γεώργιος έςηντλημένος ήγέρθη καί αύτός τελευταίος 

λέγων :
— Καί έγώ έπίσης.
— Έγώ, είπεν, ή Κλαυδίνη έκοιμώμην αληθώς, όσάκι; έορίπτετε 

τό δηλητήοιον. Άλλ’ εύθύς ώς άφυπνιζόμην έπιμένετε παεαδόξως, 
ίνα μέ πείσητε νά πίω. * ^

— Έγώ προσέθηκεν ή Λουχιανή, όσάκις ήρχεσθε νά ιδητε διά τής 
ήμιανεωγμένης θύτας, έάν έκοιμώμην,προσεποιούμην τήν κοιμωμένην 
μέχρι; ού άπεμακούνεσθε, άλλ’ ευθύς μετά τήν άπομάκρυνσίν σας 
εύοισκόμην όπισθεν τής θύρας καί σας ειδον τετράκις ρίπτοντκ τά 
δηλητήοιον έντός τοΰ άνχψυκτικοΰ τής αδελφής μου Τήν επαύριον 
έφερον πάντοτε τό δηλητηριχσμένον φάρμακον εις τόν Κουρλ,άνδον....

—- Καί έγώ, προσέθηκεν εκείνος, τό έφερα άμέσως εις τήν αστυ
νομίαν τών Πχρισίων . . . .



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

το<5 δικηγόρου σας έσται πολύ χρησίμωτέρα της ήμετέρας. — Κον 
θ . Β. ’Α δ ρ ια  ν ο ύ π ο λ ι ν. ’ Επιστολή μετά συναλλαγμα
τικής έλήφθη. Μυρίας ευχαριστίας. Συμμορφούμεθα δδηγιαις 
σας. Γράφομεν. -  Καν Τ. Κ. Μ ε σ ο λ ό γ γ ι ο ν Χειρόγραφον 
έλήφθη." Εύχαρι στοΟμεν. Δημοσιευθήσεται.-Κον I. Ζ. Β α τ ο υ μ .  
Νέαι συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. 'Ημερολόγια αποστελλονται. 
Γράφομεν. — Κον 21. Σ. Τ ο υ ρ ν ο Μ α γ ο υ ρ ε λ ι ο ν. Νεα συν- 
δρομήτρια ένεγράφη. Τόμοι χρυσοδεδεμένοι άπεσταλησαν επι συστα- 
σει. Μυρίας καί θερμάς ευχαριστίας δι’ ευγενεις φ.οντιύας. Γρα
φομεν.— Κον Γ. Β. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  Ζητούμενα αποστελλον 
ταΓ.—Καν Θ. Μ. Ά  θ ή ν α ς· Βεβαίως ή νύμφη δεχεται την θεσιν 
τής πενθεράς, έάν αύτή άπαιτή του το. Ά λλ’ έπειδη δ χοσμος είναι 
κακός καί δύναταί να παρεξηγήση τούτο, ας προτιμά να μη εξερχη- 
γχι μάλλον μετ’ αύτής η ΰπδ τοιούτους δρους.— Κον Θ. Κ. 1 ε ρ- 
γ έ σ τ η ν. Λυποόμεθα διότι άδυνα'οϋμεν _να ανταποχριθωμ,εν εις 
την κολακευτικήν δΓ ήμας άπαίτησίν σας. Είναι πολύ ουσκολωτερον 
καί έπιπονώτεοον παρ’ όσον νομίζετε. Καν Αι.^Κ.^ Α η ν ας. 
Θα σάς έχωμεν δπ' δψει. Μή μιμηθήτε 3μως και σεις εκεινας ων 
ή προθυμία διήρκεσεν οκταήμερον μόνον, ακριβώς δια τδν θόρυβόν 
και την έπίδειξιν.

ΒΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Παρακαλοΰνται αί κ. χ. άναγνώστριαι ημών αί δυναμεναι να πα- 

ράσνωσιν ή υ ίν  πληροφορίας περί τών Έλληνίδων γυναικών, αιτινες 
«ιέποεψαν κατά τήν πρώτην περίοδον τής εθνικής ημών π α λ ιγ γ ε -  
ν=σίάς εϊτε ώς διδάσκαλοι, ε’ίτε ώς μητέρες η ηρωιδες η συγγράφεις, 
νά άποστείλωσιν ήμίν σχετικάς σημειώσεις του ιδιωτικού καί δημο
σίου αυτών βίου, εΐ δυνατόν δέ καί τας εικόνας  ̂αυτών, πρός δημο- 
σ.'ευσιν ’έν τε τη «Έφημερίδι τών Κυριών)) και τώ έπι τούτω εκ- 
ίοθησομένω μετέπειτα λευκώματι. Έπί του παρόντος ζητείται η 
είχών ‘ τής αοιδίμου 'Ελένης Πιτταδάκη, τής Α' διευθυντρίας του 
Α ρ σ ά κε ιο υ  Π αρθεναγωγείου.

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Κρέας ρουλώ. Κόπτετε από του μηρού του βοειου κρέατος λω

ρίδας πάχους 1 )2 δακτύλου μήκους δέ και πλάτους, ο'ίου θέλετε, 
πάντοτε όμως άρχετάς όπως άναδιπλωθώσι  ̂ περί έαυτάς. αύετε 
ιδιαιτέρως τυρί τών μακαρονιών, τό δποίον αναμιγνύετε με μικρά 
τεμάχια λαρδία μέ ψιλοκομμένου μαϊντανό, χαί επίσης εις λεπτά 
τεμάχια σχόροδον, μέ γαλέταν χοπανισμένην μέ ολίγον φλοιον πορ
τοκαλιού, άλας καί πέπερι. Λαμβάνετε έχ του μίγματος τουτου,

έπιστρώνετε δι’ αύτου ιάς φέτας του χρέατος, τας τυλισσετε περί 
έαυτάς, τάς δένετε μέ ολίγον σπάγγον καί τάς τηγανίζετε μέ βού- 
τυρον. ’Ιδιαιτέρως ετοιμάζετε, ώς συνήθως, σάλτσαν μέ ντομάταν, 
λεπτοχομμένα κρόμμυα, χαί βούτυρον, θέτετε έν αυτή τας ρουλώ σας 
του κρέατος, προσθέτετε έν ποτήριον οίνου άρρητινώτου χαί αφίνετε 
νά βοασωσιν έπι έλαφρας πυράς. Είναι φαγητόν γευστικώτατον χαί 
ορεκτικόν.

Γ λύκ ισμ α  τής εποχής. Λαμβάνετε όσην δόσιν θέλετε μυζήθρας 
φρέσκ,ΐας άναλάτου, ζυμόνετε αυτήν μέ πεντε ή έξ αυγά, προσθέτε
τε καί ολίγη ν λεπτήν ζάχαριν καί κανέλλαν. Ζυμόνετε ιδιαιτέρως, 
ολίγην ζύμην, εις ήν προσθέτετε ολίγον ζέον βούτυρον καί έν ωόν, 
δΓ αυτής ανοίγετε φύλλον όχι πολύ λεπτόν, τό οποίον κόπτετε εις 
στρΟγγύλα τεμάχια ε’ιτε διά φόρμας, είτε δια ποτηριού του οίνου. 
Λαμβάνετε έκ του ώς άνω παρεσκευασμένου τυρού σας άναλόγους δό
σεις, θέτετε έντός τών στρογγύλων τεμαχίων του φυλλου, ανεγείρε
τε τά φύλλα έκ τών άκρων, σχηματίζετε οια πτυχών είοος περιθω
ρίου, έν τω ιαέσω του οποίου φαίνεται δ τυρός, Στέλλετε εις τόν 
φούρνον. Άφόΰ έψηθώσιν, έπιπάσσετε μέ ολίγην ζάχαριν καί κανελ- 
λαν, καί σερβίρετε θερμά εις τήν τράπεζαν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ ατά τώ ν έκ πάχους κ ηλ ίδω ν τώ ν μ ετά ξ ινω ν φορεμάτω ν. Δυσ- 

κόλως καθαρίζει τις διά βενζίνης τάς έπί μεταξωτού υφάσματος 
κηλίδας, χωρίς νά άφήση ποσώς ’ίχνη. Πρός έπίτευξιν τούτου έύ^τε 
έπιμελώς διά μ.αχαιριοίου τήν παχείαν κηλιοα. Μετά τχΰτα ®,α- 
πλοϋτε τό κηλιδιοθέν ύφασμα έπί σανίδος χαί καλύπτετε^ την κηλίδα 
διά χρητίδος (κιμωλίας) εις λεπτοτάτην χόνιν· έπ’ αύτης θέτετε 
άπορροφητικόν χά.την (στουπόχαρτο) και σιοηρόνετε επι του χαρ- 
του διά" θερμού "σιδήρου. Τό ύπολειφθέν έπί του υφάσματος πάχος 
διαλύεται, άπορροφάται υπό τής χρητίδος, ήν άποστεγνονει πάραυτα 
ό άπορροφητιχός χάρτης.

ΠΑΓΩΤΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ
Ζωογόνα, δροσερά, γευστιχώτατα ένεχαινίασαν τήν του θέρους 

άιοιξιν τά παγωτά του άρχαιοτάτου τών ’Αθηνών ζαχαροπλαστείου 
τού κ. Σταύρου Άχριβοπούλου. Μόνον ό κ. Άκριβόπουλος κατώρ- 
θωσε νά διατηρήση έπί τόσα έτη φανατιχάς πελάτιδας του Ζαχαρο
πλαστείου του τάς έκλεκτοτέρας οικογένειας τής Άθηναϊχής κοι
νωνίας μας, χαί μόνος κατέχει τά μυστήριον τής γλυκείας τέχνης 
του εις βαθμόν, ώστε δ άπαξ γευόμενος τών γλυκισμάτων, τών λιχω̂ - 
ρίων, τών κομφέτων, τών παγωτών του, νά μη εισερχηταί ποτε 
πλέον εις άλλο ζαχαροπλαστείου.

— Καί έγώ, ειπεν δ Σαρλέ, έλάμβανον παρά τής αστυνομίας τήν 
έντολήν νά τό άναλυσω.

— Ψεύδη, 8λα αύτά, έψιθύρισεν δ άθλιος έν προφανεί άγωνία. 
Πάντες ούτοι έπιδιώκουσι τήν καταστροφήν μου, ωθούμενοι υπό ίδιο-
τελών βλως λόγων. _ _ , „ , ,.

*0 Γεώργιος τότε ωχρότερος του άδελφοΰ του ήγερθη και ενευσεν
δ'τι έπεθύμει νά δμιλήση.

Πάντες έστράφησαν -πρός αυτόν μετά θρησκευτικής σιγής. ^
— ’Ιωάννη, ειπεν έκείνος μέ φωνήν άσθενεστέρχν πνοής, μη μα

ταιοπονείς άρνοόμενος. Μετανόησον. . . . Καί σπογγίζων μετ’ αγώ- 
νος τόν άπό του προσώπου του χχταροέοντα ψυχρόν ιδρώτα, προσε- 
θηκε :

— Κατηραυένος δ ο'ίκος του Μονμάγερ, τρισκατηραμένός. 'Ο 
άδελοός χαταγγέλλων τόν άδελφόν ! ! ¿'ία φρίκη καί οδύνη 1

— ’Εγώ έν τούτοις έπραξα τά καθήκον μου ! προ μιάς ωρας σοι 
παρείχον πάν μέσον σωτηρίας. Δέν ήθέλησας νά έπωφεληθης. Θα 
ύποστής λοιπόν τήν δικαίως έπιβληθησομένην σοι τιμωρίαν. Έγω . 
δ αδελφός σου, Γεώργιος δέ Μονμάγερ σέ κατηγορώ ώς δο'οφόνον 
του Βουοέυ. Έγνώριζον τό προμελετηθέν , σχ̂ εδιον τού έγκληματός 
σου καί έπραξα ó,Tt ήτο ανθρωπίνως Ουνατον, ινα σε άποτρεψω της 
διαπρά εως του κακού, χωρίς όμως και να σε μεταπεισω. — ·. ειδον 
τήν στιγμήν, καθ’ ήν απεμακρύνθης του έργοστασίου^πρός έπιτελεσιν 
του έγκλήματος, ώς σέ είδον μετα την επιτέλεσιν αυτό.' με τας κη 
λίδας τού αίματος του Βουρέϋ έπι τών χειρών και έπ! τών Ενδυμά
των. Δέν μοί άπέκρυψας τήν πραξίν σου. Τουναντίον ώμολόγησας 
αυτήν πάραυτα. Σέ κατηγορώ λοιπόν ως δολοφον του Βουρευ, και ως 
κλέπτην τών πεντήκοντα χιλιάδων φρ., ατινα εθαψες εις τό άπεξη- 
οαμμένον έκείνο φρέαρ. Πλ.ήν τουτου σέ ειοον και εγω ριπτοντα τά 
δηλητήριον εις τό ποιήριον τής Κλαυδίνης. Σέ̂  κατηγορώ λοιπόν δι̂  
ολα αυτά τά άπάνθρωπα έγκλήματά σου, έγώ δ άδελφός σου. Καί 
τώρα, ποοσέθηκεν άσθμαίνων, ηχούσατε δ'λοι την μαρτυρίαν μου, ο 
γραμματεύς έκράτησε ταχτικήν σειράν ; διότι αισθανομαι έμαυτόν

λίαν έςηντλημέ-.ον, αισθάνομαι ίτ ι εφθασα τέλος εις τό τέρμα, είπε 
πίπτων έπί τής έδρας του αναίσθητος.

Ή  Λουκιανή εσπευσε νά παράσχη αύτώ βοήθειαν καί ή Κλαυ- 
δίνη δ’ αύτή μεθ’ ολην τήν άδυναμίαν της έπλησίασε κλαίουσα.

Ό Μονυ,άγερ έδράςατο τής γενικής συγκινήσεως χαί τής πρός 
τόν Γεώργιον συγκεντρώσεως τής προσοχής πάντων οπως δραπέτευση. 
ΔΓ ένός άλματος εΰρέθη πρό του παραθύρου, ήθελε δέ ίσως επι
τύχει του σκοπού του, έάν δ Κουρλάνδος οεν ηρπαζεν αυτόν άπό 
τής ύσφύος δι’ άμφοτέρων τών βραχιόνων και επανεφερεν αυτόν εις 
τήν προτέραν του θέσιν.

'Ο Γεώργιος έν τώ μεταςυ άνέωξε τούς οφθχλμούς χαί χαταβα- 
λών ΰστάτην προσπάθειαν ήοώτησεν άσθενώς : —.Μήπως είναι ανάγ
κη νά υπογράψω όσα είπον ;  ̂ ^

Ό διχαστής χατένευσε, τείνων αύτώ τήν γραφίδα καί τό σχε
τικόν τής καταθεσεώς του έγγραφον. Οΰτος ύπέγραψεν. άφήκε τόν 
κάλαμον νά πέση τών χειρών του χαί έμεινεν άκίνητος. Ό ταλαί
πωρος νέος δέν ήδυνήθη να άνθέξη εις τήν υστάτην ταύτην συγχί- 
νησιν. Άφοϋ Ελάφρυνε τήν συνείδησίν του, αφού έξεπλήρωσε τό 
καθήκόν του έξέπνευσεν.

'Η Κλαυδίνη χαί ή Λουκιανή έγονάτισαν καί ήρχισαν προσευ- 
χόμεναι παοά τόν νεκρόν, χυνουσαι έν ταυτω θερμότατα οακρυχ·· 
Άμφότεραι υπήρξαν διά τόν 3ίον του άτυχους νέου άχτίς φωτεινή 
ζωογόνου ήλιου.

'Η τραγική αύτη λύσις δέν ήμπόδισε τόν δικαστήν νά έξαχολου-
θήση τό έργον του. , , <

Μονμάγεο, ειπεν άποτεινόμενος πρός τόν ένοχον, θα μ.ας ακο- 
λουθήσης εις Βερσαλλίας.

Οί ύιοθαλμοί του άθλιου ΰγράνθησαν έπι τώ άκούσματι τούτω. 
'Η ιδέα οτι έχανε διά παντός τήν Λουκιανήν, έχείνην, ήν τόσον 
παραφόρως είχεν άγαπήσει, υπήρξε τρομερά και άπελ,πιστικη.

(άκολουθεί)
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