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ξεως χαιρετιζομένη μόνον από τό εωθινόν τερέτισμα τώνπτη- 
, Υων, «πό τήν δίκην άδαμάντων βραδέως πίπτουσαν επί τής χλόης 
«ροσον, από τήν μυροβόλον άποπνοήν των ίων και των χιο- 
νοστίκτ ωντής αμυγδαλής ανθών ;

Αιατί ό ήλιος χαιρετάται σήμερον δια κανονιοβολισμών

Διατι ή ήμέοα αυτη δεν ανατέλλει ως αί λοιπαί τής άνοί-

»νο ι στρατός καί πολίται, δούλοι καί έύεύθεροι αισθάνονται 
ΗΗ̂ ρυτον τινα αίσθησιν πρός χαράν καί πανηγυρισμόν τήςήμέ- 

ταύτης ;
α γ γ £ λ ι ζ ° υ, γ ή , χ α ρ ά ν  μ ε γ ά λ η  ν». Σήμερον 

®?·*ςε.αι η επετειος του θριάμβου τής αρετής έπί τής κακίας, 
^Β^ίχαιοσύνης έπι τής αδικίας, τής αλήθειας έπί του ψεύ- 
: °υ’ - ^α· θριάμβου τούτου ήρωίς είναι ή Μαρία, αθώα 

τρυφερά κορη, φερουσα λευκόν άνά χείρας άνθος, σύμβο- 
τής αγνότητας καί τής παρθενίας.

αυτής κλίνουσι τό γόνυ ταπεινοί καί ασθενείς πάντες οί 
τ°ύ κόσμου, οι διά του ξίφους καί τής ρομφαίας διεκ- 

υ/·~»και την ελαχίστην σπιθαμήν γής, ήν αυτη διά του 
συλληφθέντος υίοϋ της του τύπου τής αρετής καί τής 

ανευ στρατών καί στόλων, άνευ σφαιρών καί πυ- 
ηλευθέροχσεν, έξήγνισεν, ήγίασεν.

Ηρ*Υγ ε λ ι ζ ο υ, γ  ή, χ α ρ ά ν  μ ε γ  ά λ  η ν». Είς Θεός

κατέρχεται άπό τού έν τώ άπείρω θρόνου του, δχι σχιζών  
τάς νεφέλας, καί ανοίγων τούς ουρανούς καί σκιάζων τόν ή 
λιον καί άποσβύνων διά τής αίγλης του τήν δειλήν σελήνήν 
καί τούς άσθενοφώτους αστέρα:! Δίκαιος, αγαθός, άγιος, εύσπλαγ- 
χνος, έρχεται διά τής ασθενούς γυναικός, ίνα επανόρθωση το 
πρός αυτήν άπ’ αιώνων προσγενόμεν άδικον. "Έρχεται βιατής 
γυναικός, ίνα κατάδειξη τήν ηθικήν δύναμιν εκείνης, ήν ό ανήρ 
έν τή υπερηφάνεια καί ματαιοφροσύνη τής φυσικής υπεροχής 
του περιεφρόνησεν, ήδίκησεν, έταπείνωσεν.

Αύτή μόνη, —-λέγει ό Σωτήο πρός τόν άνδρα διά τής έναν- 
θρωπίσεώς του διά τής γυναικός,— δύνατ*'. νά σέ συνδιαλ- 
λάξη μετά τής αγάπης καί τής αΰταπαρνήσεως, ως σέ συνοιήλ- 
λαξε σήμερον μετ’ εμού τού Θεού σου. Μετά σοϋ πνευματικοί 
με συνδέουσι δεσμοί, αφοϋ έπλάσθης δημιούργημα τού ουράνιου 
πατοός αου. Μετ’ αυτής μέ συνδέουσι δεσμοί αγάπης και πο- 
νου, καί συμπάθειας καί στοργής. Είναι ή μήτηρ μου ! Ε ίμαι 
ό υιός της!

Έσο τρυφερός, φιλόστοργος, δίκαιος, γλυκύς καί άβρός προς 
αύτήν, ιυς ύπήρξεν ό πατήρ μου, οστις καίτοι μέγας καί παν
τοδύναμος, καίτοι κραταιός τού κόσμου άρχων, δεν τήν όιατατ- 
τει νά γείνη μήτηρ μου, αλλά φοβούμενος μή ή αθώα καί τρυ
φερά αυτη ύπαρξις πτοηθή προ τού μεγαλείου αυτού,τή πεμπει 
διά τού αγγέλου του έν άνθος, ποιητικώτατα προσκαλών αύτήν 
νά δεχθή τήν τιμήν τής θείας ένανθρωπήσεως ! j

'Ημέρα λοιπόν ύψίστης σημασίας είναι ή σήμερον διά τήν 
ανθρωπότητα εν γένει, ημέρα θριάμβου καί άπελευθερώσεως 
διά τήν γυναίκα ιδία. Ή τέως δούλη καί κατηραμένη άνακη
ρύσσεται σήμερον έλευθέρα καί άγνή. Η τέως υπό τυραννίαν 
είς τυραννικόν βίον ακολουθούσα τόν άνδρα, έξεγείρεται σήμε
ρον έλευθέρα μετ’ αύτοΰ, οδηγούσα υπερήφανος τήν χείρα εκεί
νου, δστις τήν ημέραν ταύτην έξέλεξεν, ίνα ύψώση τήν γαλα
νήν τής ελευθερίας σημαίαν έπί τής μονής τής άγιας Λαύρας. 
Έ  δουλεία πατάσσεται, ή ελευθερία διά τής γυναικός καθιε- 
ροϋται!

Είς τήν διά τής ένανθρωπήσεως τού Θεού κηρυχθείσαν έλευ-
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θέραν γυναίκα οφείλουσιν οί σύγχρονοι χριστιανικοί λ.αοί τήν 
χειραφέτησιν καί ανεξαρτησίαν των. Οι πατέρες μας οι έκλ.έ- 
ξαντες τήν ημέραν ταύτην, δπως ύψώσωσι την τής ελευθερίας 
σημαίαν, δεν άπέτισαν άρα φόρον τιμής καί ευγνωμοσύνης προς 
τάς μητέρας των, αΐτινες ένέπνευσαν εις τα παιδικά στήθη των 
τήν προς τήν ελευθερίαν αγάπην, αΐτινες πρώται συνετάραξαν 
τάς α^νάς πατριωτικάς καρδίας των διά των εύγενών τής ε
λευθερίας παλμών ;

Τόεΐπομενκαί άλλοτε. Αί γυναίκες τού 21, ών τήν μνημό- 
συνον εορτήν πανηγυρίζομεν σήμερον άνεδείχθησαυ ύπέρτεραι 
των αρχαίων Έλληνίδων. 'Ο χριστιανισμός άπένειμεν εί; ταύ- 
τας τήν ελευθερίαν,ό ενώ αρχαίος πολιτισμός μεθ'δλον το μεγα- 
λείον καί τήν αΐγλην του άφήκεν έκείνας εις τήν δουλείαν. Αί 
πρώται ώδήγησαν λαόν δούλ.ον εις τήν ανεξαρτησίαν καί τήν 
προοδον. Αι δεύτερα', λαόν ελεύθερον εις τήν υποταγήν καί τό 
όνειδος.

Πανηγυρίζουσαι καί ημείς τήν έν αδελφική ένότητι εορτήν 
ταύτην τής πίστεως καί πατρίδος σπείσωμεν δάκρυ ευγνωμοσύ
νης εις μνήμην των πρώτων γυναικών μαρτύρων τής θρησκείας 
ω ςκαίτώ ν ένδοξων τής ελευθερίας ήρωΐδων, αΐτινες ήγωνίσθη- 
σαν μετ’ ίσης καρτερίας καί υπομονής εις ένίσχυσιν, διάδοσιν 
καί έπικοάτησιν τού χριστιανισμού, καί εις άπελευθέρωσιν τής 
Οπό τον ζυγόν πατρίδος.

ΚΑΛ ΛΙ ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΚΘΕΣΙ Σ Κ Υ Ρ Ι Π Ν
Ύπάρχουσι λοιπόν καί Έλληνίδες ασχολούμενα', εις τήν 

καλλιτεχνίαν ; μας ηρώτα κατ’ αΰτάς κύριός τις ξένος. 'Ημείς, 
έξηκολούθησεν, έξεπλάγημεν,δταν έμάθομεν,δτι διωργανώθη γ υ 
ναικεία καλλιτεχνική εκθεσις. Δεν είναι λοιπόν αληθές, ότι ή 
ανατροφή των πλείστων Έλληνίδων είναι έντελώς στοιχειώδης 
καί κατά τό πολύ επίπλαστος;

Έπισκειρθήτε τήν έκθεσίν μας κατά τήν Ιην Μαίου καί τότ  ̂
όμιλοϋμεν έπί τού θέμστος τούτου εκτενέστερου, τώ απην- 
τήσαμεν.

Καί είμεθα βέβαια'. δτι δεν είχομεν άδικον άναβάλ.λουσαι τήν 
έπί τού θέματος τούτου συζήτησιν κατά τήν ημέραν τής ένάρ- 
ξεω; τής έκθέσεως. 'Η επιτυχία αυτής είναι έξη σφαλισμένη. 
'Γπέο τάς εκατόν κυρίας έδήλωσαν ήδη ότι έκθέτουσιν έργα των, 
είναι δ’ άξιον θαυμασμού, πώς κατώρθωσεν ή προς τήν ζωγρα
φικήν έμφυτος τών Έλληνίδων κλίσις νά  ̂ύπερνικήση τόσας 
δυσκολίας καί αληθή νά έπιτελέση θαύματα.

Καλλιτεχνική διά τάς γυναίκας σχολή δεν υπάρχει, εργα
στήρια διά γυναίκας (ateliers) κοινά ώς έν Ευρώπη δεν ύπάρ- 
χουσι, παραδόσεις (cours) έν τοίς έργαστηρίοις τών παρ’ήμίν  
καλλιτεχνών ούτε, πινακοθήκαι, μουσεία έκθέσεις ναλλιτεχνι- 
καί, ούδέν σχεδόν έξ όλων αυτών, όπως αί εις τήν καλλιτε
χνίαν άσχολούμεναι άναπτύξωσι, καλύ.ιεργήσωσι, τελειοποιή- 
σωσι τόν έν τή ψυχή αύτών ένυπάρχοντα καλλιτεχνικόν 
σπινθήρα.

Καί μεθ’ όλα ταύτα καλλιτέχνιδες ύπάρχουσι. Δέν ηδυνά- 
μεθα νά φαντασθώμεν κα.ν ότι σιωπηλώς καί άθορύβως εντός 
μικρών γυναικείων δωματίων έπετελείτο τοιαύτη ευσυνείδητος 
καλλιτεχνική έργασία, καί έμορφούντο καί άνεπτύσσοντο αύτο- 
δίδακτοι σχεδόν, έρασιτέχνιδες ζωγράφοι, ώ/τά έργα, ίσως, 
ήμέραν τινά μετά συστηματικωτέραν άσκησιν θά καταλάβωσιν 
έπαξίως επίζηλον θέσιν έν ταίς καλλιτεχνικαίς τής Ευρώπης 
έκθέσεσιν.

Ίσως ό ωραίος καί μαγικός ουρανός μας, τόν οποίον καθ’ έ- 
κάστην λούουσιν αί ήλιακαί ακτίνες έν ώκεανώ χρυσού πυράς,

καί άπαστραπτόντων έξ όλων τών χρωμάτων τής έριδος πολυτί
μων λίθων, ίσως ό γραφικός τής πόλε ως όρίζων καί ή πάντοτε 
χαρωπή φύσις άναπληρούσι διά τάς Έλληνίδας καί μουσεία 
καί καλλιτεχνικός σχολάς, καί έργαστήρια, καί πινακοθήκας 

Ή ζωγραφική είναι σιωπώσα ποίησις, καί ή Ελληνική τ-ύ- 
σις έν τή θαυμασία γραφικότητί της αποτελεί παμμεγίστην καί 
ωραιοτάτην έποποιίαν, ήν ψυχαί προνομιούχοι κατανοούσι καί 
μελετώσι καί άντιγράφουσιν άνευ διδασκάλων καί κανόνων καί 
συστημάτων καί ειδικών σχολών.

ΓΙού αλλού ή εις τήν μεγάλην ταύτην τής Ελληνικής φύ- 
σεως, τού ’Αττικού ορίζοντας πινακοθήκην έμελέτησαν καί έτε- 
λειοποιήθησαν οί άθανατοι Φειδίαι καί Πραξιτέλεις καί Άπελλαί 
και Ικτίνοι καί σύμπασα ή χορεία τών τιμησάντων τήν άν- 
θρωπίνην διάνοιαν καλλιτεχνών μας ;

Τί λοιπόν τό άξιοκατάπληκτον,έάν α ίπλείστα ι τών παρ’ήμίν 
ανεπτυγμένων Έλληνίδων, αΐτινες ώ; έκ τών περιστάσεων 
καί τών κοινωνικών ημών όρων όιάγουσι, κατά τό πολύ, βίον 
αμέριμνου, άπηλλαγμένον τών μικρών καί πεζωτάτων τού βίου 
φροντίδων, τ ί, λέγομεν, τό άξιοκατάπληκτον,έάν καί αύται κα- 
τούρθωσαν νά άναγνώσωσιν εις τό β',βλίον τούτο τής φύσεως μέ 
τούς οφθαλμούς τής ψυχής, καί νά άντιγράψωσι πιστώς σελί
δας τινάς αυτού ;

’Εάν ημείς έγωίστικώς ύπέρ τού φύλου μας κρίνωμεν,έξ όσων 
ήδη κατά τό τελευταίου είκοσιπενθή μερον εΐδομεν,ή εάν τοιαύτη 
πραγματικώς είναι ή κατάστασις τής παρ’ ήμ'.ν γυναικείας καλ
λιτεχνίας θά άποδειχθή τόν προσεχή Μάίον. Ή άποκλειστικώς 
γυναικεία αύτη εκθεσις, θά άποτελέση ούτως είπειν, τόν γνώ
μονα τής φυσικής καλλιεχνικής δεξιότητος τού γυναικείου 
φύλ,ου, θά συγκεντρώση δε έν ευεργετική ενοτητι πασας τας 
έρασιτέχνιδας καί καλλιτέχνιδας Έλληνίδας. Αυται από κοι
νού θά δυνηθώσι νά λ,άβωσι ριζικώτερα μέτρα δια τελ.ειοτέ«| 
οαν αύτών έν τώ μέλλοντι μόρφωσιν καί θέσωσιν ισως τα; 
πρώτας βάσεις τής βιομηχανικής καλλιτεχνίας, εν ή τοσαι 
άποροι κόραι δύνανται νά έξασφαλίσωσιν εντ'.μως και άξιο* 
πρεπώς τόν άρτον των.

Σπεύσατε λ.οιπόν πάσαι αί χειριζόμεναι τόν χρωστήρα η τήν 
ίλην, πάσαι αί φιλοτεχνούσαι έργα καλ.λ'.τεχνικά, αι έν τή 

έλευθέρα καί δούλ.η Έλλ.αδι καί πάσαι αί άνά τάς πεπολι | 
τισμένας τής Ευρώπης χώρας άφθονώτερα δρέπουσαι τά δώρα 
τών Μουσών. Σπεύσατε νά άποστείλητε τά έργα σας εις την 
πρώτην ταύτην γυναικείαν καλλιτεχνικήν εκθεσιν, συμμορφου- 
μεναι πρός τάς σχετικάς οδηγίας τής κάτωθι προκηρύςεως.

σμ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Ι Σ

1) Ίνα συντελέσωμεν εις τήν άνάπτυξιν τού καλλιτεχνικού αι
σθήματος παρά τώ γυναικεία) φύλφ έν Έλλάδι καί εις τ η ν  παρ 
αύτώ εύρυτέραν καί συστηματικωτέραν διάδοσιν των καλών τε*ί 
χνών διοργανούμεν καλλιτεχνικήν έκθεσιν άποκλ,ειστικώς 8Α· 
τάς κυρίας.

2) Η έναρξιςτής έκθέσεως ώρίσθη διά τήν 1 Μαίου 1891- 1
3) Τά άποσταλησόμενα έκθέματα γίνονται δεκτά μέχρ'- ' Τι’ 

20 ’Απριλίου.
4) Τά έκθέματα δύνανται νά είναι καλ.λ ιτεχνήματα 

φικής, γλυπτικής, άγγειοπλ,αστικήί, ξυλογλυπτικής, πλ.αστική··'
ναρτοπλ,αστικής, κομύοτε/νικής ώς καί τής άνωτέρας %eV9

, τ , - <·.. ' ' > ν · - -/Φεωίτ ε χ ν ια ς  ης τα  εργα  ο υ να ντα ι Οια το  π ρω τότυπόν τη ς  σ υΛ /.'ΐγ

καί διά τό αριστοτεχνικόν τής έκτελέσεως νά καταχθώσιν *
τήν κλ,άσιν τών καλλιτεχνημάτων.
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5) Εί; τήν ζωγραφικήν ανάγονται τά ιχνογραφήματα, τά 
ΐήκαοηφήματα, α ’. υδατογραφία'., οί παστίλ,οι (παστέλ), αί έπί 
ήπτής γήί η οθόνης γραφαί, τά πτυκτά πλαίσια (paravents) αί 
ρ ίί μετάξης η έπί ξύλου ή έπί κηρωτού ελαιογραφία', καί τά 
παραπλήσια.

6) Πρός περισυλλ,ογήν κατάταξιν καί παραδοχήν τών έκθεμά- 
pfb)v έξελ.έχθησαν ούο έπιτροπειαι έκ κυρίων καί κυριών.
Γ, 7) Ή εκθεσις γενήσεται έν τοϊς γοαφείοις τής «Έφημερίδος 
τών Κυριών».
: 8) Η διάρκεια τής έκθέσεως ώρίσθη εις ημέρα; 15.
Β|) Διαρκούσης τής έκθέσεως έκλ.εχθήσεται ειδική άγωνόδικος 
ρτιτροπεία πολ,υμελής καί άμφοτέρων τών φύλ.ων,όπως κρίνη καί 
Β&νείμη μετάλίλια ταις άρισταις τών έκθετριών.

10) Άπαντα τά έκθέματα δέον νά φέρωσι τό όνομα καί έπώ- 
-/υμον τής έκθετρίαςή έπί τού έργου, ή έν φακέλλψ.
1" 11) Τά έξοδα πρός παραλ.αβήν τών έκ τού έξωτερικού ή τών 
έταρχιών άποστελλομένων έκθεμάτων, έπιβαρύνουσι τήν απο
στολέα.
F Έν ’Αθήναις τή 21 Μαρτίου 1891.

Σ Ο Φ Ι Α  Κ ΟΒ ΑΛ ΕΦ Σ Κ Η
I Ό επιστημονικός κόσμος άπώλ,εσε μίαν τών εξοχοτήτων του, 
αιί αί γυναίκες μίαν τών έξόχως μεγαλ.οφυών όμοφύλ.ων 
■των, έν τώ προσώπω τής όποιας πάσα ιδέα περί πνευματικής 
Bftv δύο φύλων άνισότντος ώχρία, πάσα πρόληψις κατέρρεεν 
Εκίάφ' έαυτής έξουδενούτο.

Ή κ. Σοφία Κοβαλέφσκη, ής ήδη τόν θάνατον ή «Έφημερίς 
Ητών Κυριών» άνήγγειλεν, έγεννήθη τήν 15ην Δεκεμβρίου 1853. 
Βίτήγετο έξ αρχαίου τού μεγ'.στάνος Κορβέν οίκου, μέλ.ος τού 
Βροίου ήτο ό άλ.λοτε βασιλεύς τής Ουγγαρίας Κορβένος.

Τά παιδικά της έτη διέρρευσαν ύπό τάς μάλλον ευνοϊκός περι- 
Ηρίσεις διά τήν πνευματικήν της άνάπτυξιν. Παιδίσκη έτι εΐλ.- 
Βώσε τήν προσοχήν άνδοός έξοχου παιδείας καί μεγαλοφυίας, 
Βρηγητού τών μαθηματικών έπιστημών, όστι; ΐνα όιαγείρη τήν 
«ήοτιμίαν καί άμιλλαν νεαρού μαθητού του, εκτάκτου μαθη- 
Β(*ιχού πνεύματος έζήτησε τήν άδειαν νά συνδιόάσκη μετ’αύτού 
ι.-τήν ευφυά καί φιλ.ομαθή κόρην.

ΒΑγνωστον έάν ό μαθητής ώφελήθη έκ τού συστήματος τούτου 
μικτής διδασκαλίας, τό βέβαιον όμως είναι ότι ή κόρη ευθύς 

^βήνοίχθη πρό αυτής ό ευρύς όρίζων τών μαθηματικών έπι- 
5Άμών, συνησθάνθη καί κατενόησε τήν εις τήν έπιστήμην ταύ- 

HpV ιόιοφυίαν της. Ό ζήλός της υπήρξε τοιούτος, ώστε οί γο- 
της φοβηθέντες μ ή τοιαύτη πνευματική διά τήν ηλικίαν 

|pl? καταπονησις έπιόράση έπιβλ.αβώς κατά τής υγείας της, 
Η ν ήναγκασαν νά διακόψη τάς περαιτέρω σπουδάς της.

οικογένεια της τό έπιόν έτος μετέβη νά διαχειμάση εις Πε- 
|·=-?θυπολιν. Ενταύθα φίλος τις τού πατρός της, συγγραφεύς μα- 
^^^τίκων έργων, μαθών τήν εις τά μαθηματικά έπίδοσιν τής 

τή προσέφερε σύγγραμμά τ ι έπί τών φυσικών έπιστη- 
f"v> or‘sp έσχάτως είχε φιλοπονήσει. Τό άνέγνωσεν άπλήστως 
ρ® ‘Ου ενός εως τού άλ.λ.ου άκρου" έπειδή δέ δεν είχεν είσέτι 
»αρτισθή όπως άντιλ.ηφθή καλ.ώς τήν περί τριγωνομετρίας με- 
^Βνταυτην, ή ευφυής νεάνις έφάμιλ,λ.ος τού Πασχάλ, τήν ά- 

ΒΡήν φιλοτιμίαν ποιουμένη, έδημιούργησε οι’ ιδίων συνδυα- 
στοιχειώδη τινά τριγωνομετρίαν, δ ι’ ής κατώρθωσε νά 

η ^ λη φθή καί κατανοήστρ τό δωρηθεν αυτή σύγγραμμα, 
ο δωρητής ήρώτησεν αυτήν μειδιών —  διότι ήτο βέ- 

j 5 οτι τό έργοντου δέν ήτο δ ι’ αρχαρίους— έάν έμελέτησε

καί ένόησε τά παρ’ αυτού γραφέντα, ή κόρη μετά τόσης εΰκο- 
λ.ίας καί έτοιμότητος άττήντα εις πάσαν έρώτησίν του, ώστε ό 
είρων σκεπτικιστής έγένετο προσεκτικώτερος. ’Ανέπτυξε δέ με- 
γάλ,ην καί πειστικήν ευγλ.ωττίαν, δπως άναγκάση τόν πατέρα 
τής κόρης νά μεριμνήση περί σοβαρωτέρας αυτής μορφώσεως.

Πεισθέντες τέλ.ος οί γονείς της προσέλ,αβον καθηγητήν, ύπό 
τήν έπίβλεψιν καί διδασκαλίαν τού οποίου ή κόρη προώδευε 
μετ’ έκτάκτου καί καταπληκτικής έπιδόσεως. Έν τφ  μεταξύ ή 
οικογένεια έπανήλ.θεν εις τόν έντή έξοχική ιδιοκτησία της βίκον, 
καί ό καθηγητής έδήλωσεν ότι ή κόρη ώφειλε νά καταταχθή εις 
Πανεπιστήμιόν τ ι διά τάς περαιτέρω σπουδάς. Τούτο άντέκειτο 
εις τάς σκεψεις καί ίοέας τού πατρός της, όστις,ώς όλ.οι οί άριστο- 
κραται, απεκάλ.ει τυχοΟκόκτιδας τάς νεάνιδας, αΐτινες άπεμα- 
κρύνοντο τής πατρικής στέγης, ΐνα έπιδοθώσιν εις έπιστημονι- 
κά'ς σπουδάς.

Ά λ λ ’ Ά τύχη έφάνη ευμενής εις τό έξοχον τούτο πνεύμα, 
καίτοι δέ μόλνίς τά 16ον έτος τής ηλικίας της ήγεν,ό γάμος της 
μετά νεαρού σοφού έπέφερε τήν ευτυχή λ.ύσιν τών δυσχερειών 
τούτων. Οι νέοι νεόνυμφοι άνεχώρησαν αμέσως τήν έπαύριον 
Τού γάμου εις Γερμανίαν, καί ή κ. Κοβαλ.έφσκη ένεγράφη τα
κτική φοιτήτρια τού έν Άϊδελ.βέργη Πανεπιστημίου, όπερ κατά 
τήν εποχήν εκείνην είχεν έτι τάς θύρας του ανοικτάς πρός τό 
ώραιον φΰλον.’Ηκολούθησεν έπί διετίαν τάς παραδόσεις τών δια- 
πρεπεστάτων καθηγητών κ. κ. Koenigsterger, Kirchlioff καί 
Hemboltz. Έκεΐθεν μετέβη εις Βερολίϊνον πρός συνέχισιν τών 
σπουδών τη:, ένθα προσείλ,κυσε τόν θαυμασμόν τών έξοχωτέ- 
ρων μαθηματικών νοών τού αίώνος. Αί δύο έναίσιμοι κατά τάς 
διδακτορικά; έξετάσεις διατρ'.βαί της άνέπτυσσον ζητήματα 
ευρυτατα επί τής άνωτάτης άναλ.ύσεως, ή τρίτη δέ ήτο ώραία 
μεΛετη έπί τού σχήματος τών δακτυλ.ίων τού Κοόνου.

Κατά τά μετέπειτα διαρρεύσαντα έτη ή κ. Κοβαλέφσκη συν- 
έγραψεν άξια λ,όγου έργα έπί τών φυσικών καί μαθηματικών 
επιστημών, ουοέν όμως τούτων έόημοσίευσε. Θεωρούσα έαυ- 
τήν ώς τήν σκαπανέα τών γυναικών έν ταΐς έπιστήμαις, είχε 
τήν φιλ.οδοςίαν νά γείνη γνωστή άνά τόν έπιστημονικόν κόσμον, 
μόνον διά νέας άνακαλ.ύψεως, ήτις ήδύνατο νά καταλ.άβη έπίση- 
μον εις τά έπιστημονικά χρονικά θέσιν.

Ό ευγενής ούτος πόθος της έξεπληρώθη, καί ή προσδοκία 
τών σοφών θαυμαστών της ίκανοποιήθη πληρέστατος. Ή πρώτη 
έπιστημονική άνακάλ.υψις αυτής συνίσταται εις τήν πλήρη καί 
έντελή μαθηματικήν λ.ύσιν προβλήματος οπτικού περί διαχύ- 
σειος τού φωτός διά μέσου τής κρυστάλλου. Τό έργον τούτο 
περί τού οποίου θερμότατα έγράφησαν άρθρα έν τή Επιστημο

ν ικ ή  Επιθεωρήσει τής Σουηδίας καί έν τοΐς επιστημονικοί; 
χρονικοί; «Acta matliematica» προύκάλ.εσεν έπιφώνημα θαυ
μασμού καί αύτού ετι τού αυστηρού διασήμου Βιγερστράους.

Κατά τόν χειμώνα τού 1884, ή κ. Κοβαλέφσκη μετέβη εις 
Στοκχάλ.μην τή προσκλ.ήσει τού καθηγητοΰ Μιταγλέφλερ, καί 
κατά τό β’ έξάμηνον έποιήσατο γερμανιστί σειράν δημοσίαν 
διαλέξεων έπί τής θεωρίας τών κατ’ άπειροστόν μερικών έξισώ- 
σεων. Η επιτυχία της ύπήρξεν έκτακτος, τή έξησφάλισε δέ 
καί τήν έδραν τών μαθηματικών έν τώ Πανεπιστημίω τής Στοκ-

_ ι i
Ή έκλογή της έγένετο τήν 23ην]Ίουλίου τού 1884 έν Στοκ4- 

χόλμη. Νεωτάτη λοιπόν, μόλις τριακοντούτις, κατέλ.αβε τήν έν 
τώ Πανεπιστη μ ίψ  έδραν της, γενομένη δεκτή παρά τών Σουη
δών συναδέλφων της μετ’ ένδείξεων θαυμασμού καί έκτιμήσεως. 
Ούτοι παρεδέχθησαν καί υιοθέτησαν πάσαν νέαν αυτής θεωρίαν 
μετά μεγίστης άμερολ.ηψίας,καί ή προαγωγή της έθεωρήθη παρά 
πάντων ώς δικαιοτάτη αμοιβή τής ίκανάτητος καί αξίας της.



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Ή υπεροχή της Ιδία άνεγνωρίσθη διά τοϋ επισημότερου I 
τρόπου, συνεπεία νέου συγγράμματος της, διά τό οποίον η Α
καδημία τώ ν ’Επιστημών έν Γαλλία τή οπένειμε τό 1888 το 
βραβείου Βορδέν, τό οποίον άπονέμεται όχι μόνον εις επιστή
μονας εύρυτάτης μαθήσεως, άλλ’ εις έπιστημονικάς προσωπι
κότητας, ών ή ιδιοφυής άντίληψις συντελεί εις λυσιν προβλη
μάτων, μή μελετηθέντων έτι υπό τής επιστήμης. Ή ’Ακαδη
μία μάλιστα έθεώρησε τό έργον της τοιαυτης αςιας, ωστε αν.ι 
τού έκ τριών χ ιλ . φράγκων βραβείου προσήνεγκεν αϋτη 5,000.
Τό σύγγραμμά της έπεγράφετο : «Υπόμνημα επι ιδιαιτέρας 
παρατηρήσεως τοϋ προβλήματος τής περιστροφικής κινήσεως 
βαρέος τινός σώματος περί σταθερόν και ακίνητον». ^

Τό 1889 ή ’Ακαδημία τής Στοκχόλμης τή άπένειμε το βρα- 
βείον τών 1500 κορωνών διά τό νέον σύγγραμμά της « ’Επι τής 
ιδιότητας τών διαφορικών ισοτήτων, τής καθοριζούσης τήν περι 
σώμα ακίνητον περιστροφήν στερεού σώματος».

Τό αύτό έτος εΐδουεν τήν κ. Κοβαλέφσκη έν Παρισιοις εις
τά αυτόθι συγκληθέντα διεθνή γυναικεία συνέδρια, δ ίότιήέξο-.j
χος αϋτη γυνή δεν ήρκείτο εις δ,τι είχε κατορθώσει -υπέρ έαυ- 
τής, άλλ’ ένεθάρρυνετάςπρός τήν πρόοδον καί ελευθερίαν προσ
πάθειας τής γυναικός.’Εν τή μετριοφροσύνη της, ήτις είναι προ
νομίαν τών υπέροχων, άληθώς, υπάρξεων, δεν έθεώρει έαυτην 
αποτελούσαν έξαίρεσιν μεταξύ τών ομοφύλων, άλλα μα).),ον <os 
άπόδειξιν, δτι αί γυναίκες είναι έπιδεκτικώταται έπιστημονι- 
-κής μαθήσεως καί δτι διά τής επιμονής καί εργασίας ουνανται 
αύται νά άνέλθωσιν εις τά ϋψιστα ¡τών^άξιωμάτων, τά όποια 
κατείχον μέχρι τοϋοε άποκλειστικώς άνορες.  ̂ ι

Ή κ. Κοβαλέφσκη δεν ήτο μόνον μία των έξοχωτέρων σοφών 
τοϋ αίώνος, άλλ’’ ήτο καί άρίστη μυθιστοριογράφος. «Αίαόελ- 
φαι Ραγιέφσκη » καί ή αυτοβιογραφία της, παρέχουσιν ικανά | 
δείγματα τής εις τά είδος τούτο δοκίμωτάτης επιδόσεώς της. 
Ήτο έπίσης καί συγγραφεύς δραμάτων και κωμωδιων και λά- 
τρις ένθουσιώδης τής καλλιτεχνίας. Ήτο θελτικωτάτη, τό ,πρό- 
σωπόν της προέδιδεν άπειρον αγαθότητα, καί ό τροπος Γης -οϋ 
φερέσθαιήν χαριέστατος και φιλοφρονεστατος.

Ή άπανταχόθεν έκδηλωθείσα λύπη διά τόν πρόωρον  ̂θάνατόν 
της μαρτυρεί δτι δέν ύπάρχουσι προλήψεις αρκούντως ίσχυραί, 
τών όποιων δέν κατισχύει η άλ.ηθης αςια.

Τό παράδειγμα τής κ. Κοβαλέφσκη θά ένισχύση βεβαίως με- 
γάλως τάς γυναίκας, έξεγειρον και αναπτυσσον τον  ̂ ..ήλον -ων 
έν τώ ύπέρ τής προόδου καί τής αλήθειας εύγενει αυτών άγώνι.

Έ λ ε ν η  Λω βϋ.

ή : χ έ ]-Λ-ΙΖΝ >ο ι ν γ

Ή χ ε λ . ι δ  ώ ν, ό άγγελος τής άνοίξεως, είναι τό μόνον πτη- 
νόν, τό όποιον προξενεί εις ημάς έντύπωσιν, απο της ηλικίας, 
άφ’ ής α,ογιζομεν μόλις νά άντιλαμβανώμεθα τών πέριξ ήμών 
αντικειμένων. Τις δέν ένθυμείται μετά πόσης χαράς έβλέπομεν 
τήν έλευσίν της καί -ήκούομεν τόν ζωηρόν της τερετισμον, οταν 
εις τήν αυλήν μας διέσχιζε τόν άέρα ώς αστραπή κατά μυρίας 
διευθύνσεις ή δταν ύπό τήν στέγην μας έκτιζε τήν φωλεάν 
της καί μετά μικρόν χρόνον έβλέπομεν τούς νεσσους άπ αυτής 
προβάλλοντας την κεφαλήν ; Τότε πλέον έκορυφοϋτο ή χαρά 
μας, διότι τά μικρά ήσαν τόσω νόστιμα ! πώς εφωναζον, ο.αν 
έπλησίαζεν ή μητηρ των ! πώς ήνοιγον τό ράμφος των πεινα
λέα, ίνα δεχθωσι παρ αυτής την τοοφην.

’Εγειρόμενα-, τήν πρωίαν κατειχόμεθα ύπό ανυπομονησίας, 
ίνα ίοωμεν τά χ  ε λ  ι δ ο ν ά κ ι α . . . καί ούτω παρήρχοντο 
αί ήμέραι. Ά).λ' αίφνης μίαν πρωίαν δέν είναι εις τήν φω-

λεάν των, πετώσιν ολίγον καί πάλιν επανέρχονται χαρούμενα· 
διά τάς προόδους των. Η υε μητηρ των τα οοηγει, ιοίς οι- 
δάσκει τάς πρώτας πτήσεις, άλαζων, διότι εμόρφωσε τά τέκνα 
της, ώς ύπερηφανεύεται ή μήτηρ, οταν τό τεκνον της ψελλ-.,η 
τάς πρώτας λέξεις καί αρχίζει νά κάμνη τά πρώτα βήματα.

Ά λ λ ’ αν έν τή μικρά ήμών ηλικία διεσκεδάζομεν καί ήγαλ- 
λόμεθα τόσον έπί τή παρουσία τής χελιδόνος, μήπως καί νέοι 
καί γέροντες δέν συγκινούμεθα, δταν τά ψύχη τού χειμώνος έκ- 
λείπωσι καί ή χελιδών έπανερχομένη μάς ψάλλη τήν άνοιξιν, 
τήν άναγέννησιν τής υπό τών πάγων νεκρωθείσης φυσεως, Ως έρ
χεται αϋτη καί ή αμυγδαλή έχει ήδη ανθίσει, ό ουρανός δέν 
είναι πλέον μολύβδινος,άλλά διαγελά γλυκύς μέ τό γαλανόν του 
χρώμα, ή θάλασσα μαρμαίρουσα φλοισβίζει, δεν μυκάται... και 
οί αγροί πέριξ πρασινίζουσι. Τότε ή ψυχή μας ένθουσιά, κα
ταλαμβάνει,1 δτι ζή πράγματι. Αμφιβάλλω  αν μουσική του 

ί Βετχόβεν ή τοϋ Βέρδη τήν συγκινεί πλειότερον ή δταν τήν αυ
γήν μέ μυρίας στροφάς καί λαρυγγισμούς έξυμνώσι νά κάλλη 
τής φύσεως καί ύμνολογώσι τόν θεον τά ά κ α  κα  πο υ λ α -  
κ ι α ! Ποιον πτηνόν τήν έποχήν αυτήν κελαδεϊ παρά τό παρά- 

I θυρόν μας καί τό ραμφίζει συγχρόνως, διότι η ζωη πλημμυ- 
ρούσα είς τά στήθη του τό κάμνει έξαλλον; Είναι ή χελιδών,

I ή άθώα, μέ τήν σεμνήν της ύπομέλανον περιβολήν, ητις δεν 
I κουράζεται ούτε νά πετά, ούτε νά ψάλλη... ^  »
I ’Αλλ’ ας ίδωμεν τώρα τίνος ειοονς πττ,νον είναι αυττ, r, /*-
I λιδών ; —ποθεν ερχεται ; που απεργεται , 3̂
I Αί χ ε λ ι δ ό ν ε ε  άνήκουσιν εις τήν τάξιν τών ξηροβατικών 

πτηνών. Τά τής τάξεως ταύτης πτηνά είναι μικρά το μέγεθος, 
έ/ουσι τό ράμφος ασθενές, εύθύ, μόλις ή παντάπασι γαμψόν.
'Ο ταρσός των μέτριος, οί δάκτυλοι λεπτοί — τροφή ο αυτών 
τά έντομα, καρποί καί κόκκοι. Εις τέσσαρας φυλάς διαιρούνται 
τά πτηνά τής τάξεως ταύτης -  εις τήν τετάρτην δέ φυλήν άνη- 
κουσιν αί χ ε λ ι  δ ό ν ε ς .  Τά κυριώτερα είδη αύτών είναι η 
α γ ρ ο τ ι κ ή ,  ή ά σ τ υ κ ή  καί ή π α ρ ό χ θ ι ο ς .

Είναι πτηνά κοσμοπολιτικά αί χελιδόνες' η επικράτεια αυτών 
έκτείνεται παντού, δπου εύρίσκουσι τροφήν αρκετήν καί θερμο

ί τητα. Ά λ λ ’ άν δέν έχωσι πατρίδα, έχουσιν δμως  ̂οικογένειαν 
καί εύρίσκουσι κατοικίαν, οταν σταματώσι κατά .ά υ.ακ.ά α ί ·  
τών ταξείδια, άτινα έκτελοϋσι δίς τοϋ ενιαυτού, άπό τών ιση
μερινών χωρών εις τάς πολικάς καί άπό τών αρκτικών κύκλω ν 
εις τόν ισημερινόν. Σχεδόν πάντοτε ή χ ε λ ι δ ώ ν ,  ή αναχω- 
οούσσ κατά Σεπτέμβριον μήνα επιστρέφει τόν Μάρτιος εις τήν- 
φωλεάν, ήν έκτισε τό παρελθόν έτος — καί τό παραδοξώτερον,

I οί νεοσσοί στήνουσι τήν κατοικίαν των πλησίον -ής φώ 
εις ήν έγεννήθησαν. Πολλοί προσδένουσιν έπί τού ποόός της 
χ ε λ ι δ ό ν ο ς  κλωστήν, δπως ίδωσιν, άν τό ερχόμενον 
έλθη ή αυτή· καί τωόντι τήν βλέπουσιν έ π α ν α κ ά μ π τ ο υ σ α ν ε·.,

I τήν προτέραν αύτής κατοικίαν. _ ,, 1
Πολυειδώς έσχολιάσθη ή αποδημία αϋτη των χελιδονών,αμ* 

ώς οί πρώτοι άνεμοι τού βορρά μηνύωσι τόν χειμώνα. ?'
I χαίοί τινες συγγράφεις καθυιΐέβα)ον σκεψεις, αιτιν-ς 
I άσπασταί υπό νεωτέρων φυσιολόγων. Λόγου χάριν ό Ο a®*! 
■ Magnus έπιβεβαιοι δι ίδιων παρατηρήσεων, οτι η χ,- 

διέρχεται τόν χειμώνα διατελούσα εις είδος τ ι καταληφ ·*ί ^
τό βάθος τών τελμάτων. Ό Klein καί ό Λινναίος έπεκυρωσαν 
την εικασίαν ταύτην. Ό Κυβιέρός έπίσης όμιλών περί ττ,ς ^  
ροχθίου χελιδόνος λ έ γ ε ι: «Φαίνεται βέβαιον, οτι α ϋ τ η  ναρκο«^ 
ται κατά τόν χειμώνα καί μάλιστα διέρχεται έν τα, καταστί s  
ταύτη εις τό βάθος τών τελμάτων». Καί άλλοι φυσιολόγοι φ? '

I νούσίν, οτι αί χελιδόνες, ώς καί τινα ζώα διέρχονται 
I μώνα έντός οπών βράχων έν νάρκη. Ά λλά πλειστοι φυσιο ιγ
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¿τών αρχαίων Άριστοτέλους, Πλινίου μέχρι τών λΐη ιη ΐιινί, 
Ι ^ Ι ί ρ ΐ ί ,  ΝαίίβΓβ» καί Βυφώνος πκντοιοτρόπως ήθέλησαν 
-,ν’ άποδείξωσι τό ανυπόστατου τής ύποθέσεως ταύτης, παρα- 

®|έχονται δέ τήν αποδημίαν των εις χώρας θερμοτέρας.
■ Ρ Αί χ ε λ ι δ ό ν ε ς  είναι έντομοφάγα πτηνά· προσφιλή αυ- 

■ ϋς είναι ό κώνωψ, ή μυία, 6 τρώξ καί ιδία δείκνυνται λίαν 
¡»βίικαργοι απέναντι τής τίλφης. Ή χ ε λ  ιδ  ώ ν αείποτε πετά

Κ ^ ί  πετώσα ζητεί τήν τροφήν καί τόϋδωρ. ’Επειδή δέ έν καιρψ 
αίθριας καταδιώκει τά έντομα εί; τά. ύψηλότερα στρώματα της 
¿ταοουαίρας, οταν δέ ό ουρανός είναι συννεφώδης εις τα κατώ- 

|ϊερα. έπιψαύουσα μά).ιστα τής γης, κατέστη τό βαρόμετρου, δι 
Β&όλκός πσολέγει τήν αλλαγήν τοϋ καιρού.
Κ .  Ή χ ε λ ι δ ώ ν  είναι λίαν φιλόπονος. Μόλις έπανακαμψη εκ 
Κ ή ; αποδημίας όλίγας μόνον ημέρας διέρχεται έν αργία, οπως 
Ρίαναπαυθή εκ τού ταξειδίου, και κατόπιν αρχίζει τήν εργασίαν 

.της υ,ετά μεγάλης έπιμελείας καί ταχύτητος — την κατασκευήν 
ί- δηλονότι τής φωλεάς της. Ό τόπος δέ, δν συνήθως εκλέγει

!Τ ρά τήν φωλεάν της είναι οί τοίχοι τών οικιών.
£; Τάς χελιδόνας πολλάκις μετεχειρίσθησαν ώς ταχυδρόμους. 

«^Βέβαιου σι δέ, ότι έγεινε δοκιμή κατά τόν Αύγουστον τοϋ 1851  
Ε ία ί έστέφθη ύπό επιτυχίας. Μετέφεραν εξ χελιδόνας έκ Παρι- 
Κέίων εις Βιέννην. Εκεί άνήρτησαν άπό τόν λαιμόν των μικρόν 
I  βίκελλον καί απέλυσαν τάς αιχμαλώτους κατά τήν 7 1)'2 πρωι-
■ -νήνι',ώοαν. Έκ τούτων δύο έφθασαν εις Παρισίους ολίγον προ 

τής μιάς μ .μ ., μία εις τας δύο καί δέκα λεπτά, έτέρα τήν τε-
Κτάρτην μ .μ., αί δε έτεραι δύο έχάθησαν καθ’ οδόν.

Ταϋτα έν συντόμφ ώς προς τήν ϋπαρξιν τών χαοιεστάτων 
■Χελιδόνων.

Μάρτιο; 1891. Κ α λλ ιό π η  Α . Κ ινδϋνη

Η  Α Γ Ο Ρ Α  Τ Ω Ν  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν  

1  ΥΠΕΡ TON A28ENQN Τ Ο Ϊ  ΝΟίΟΚΟΚΙΕΙΟΤ Η “ Ε Λ Π Ι Γ ,
^ *  Άγορά πλήρης, κατηρτισμένη μετά καλλαισθησίας καί χά- 

Κίτος εντελώς γυναικείας, πωλήτριαι, τό άνθος τής νεότητος, 
|ίθύ κά/.λους καί τής άρίστης παρ’ ήμ ίν τάξεως, σκοπός ιερός 

άγιος, ιδού παράγοντες έξασφαλίζοντε; έκ τών προτέρων 
Β|ήρη έπιτυχίαν.

¡>.«Ά σ θ ε ν η ς ή μ η ν κ α ί  π ε ρ ι ε θ ά ). ψ α τ έ με».  Λεν 
fcwxi εις πάντας δεδομένη τόση αγάπη πρός τόν πλησίον καί 

αυταπάονησις, ώστε νά έκτελώσι τήν ώραίαν ταύτην πα- 
βϊγγε'λίαν. Πόσοι καί πόσαι έξ ήμών ύγιείς καί ευτυχείς έσκέ- 
^Ρ-,σαν νά προσέλθωσιν αρωγοί τών εν τοίς νοσοκομείο-.; ύπό 

φυσικών καί ηθικών πόνων κατατρυχομένων ; Πόσοι καί 
β β α ι ές ήμ,ών έπεσκέφθησαν καί άπαξ έτι έν τώ βίω των νο-V  ι »
Β^ορείον, καί δέν άπήλθον άποκομίζοντες θλιβεοωτάτας έντυ- 
ρ^Πί'.ς, πόνον, οδύνην, λύπην, ήν δυσκόλως έξήλειψαν άπό 
**4 καρδίας των :
Κ-Τήν θλίψιν ταύτην. τήν πικρίαν, τάς θλιβεράς καί άναιοαι- 

0υς τοϋ πόνου εντυπώσεις ανέλαβον χριστιανικώτατα αί κυ- 
τού νοσοκομείου νά ύφίστανται άνά πάσαν ημέράν, ύπεί- 

■>®αι εις τό «Ασθενής ή μην καί περιεθάλψατέ με».
Αλλ’ ίνα περιθάλψωσι τούς πάσχοντας, ίνα έπουλώσωσι 

Κ  πολυειδεϊς τού σώματος καί τής ψυχής πληγάς έχουσιν 
¡Γ*Υκην χρημάτων, Δίδουσιν εκ τών ιδίων, παρακαλούσι, κα

ίγονται καί μέχρι τής έπαιτίας αύτής, μεταβάλλονται είς 
“εις ιεραποστόλους πρός έπίτευξιν τοϋ εύγενούς τούτου κα- 

^μοντος.
«Γίνονται πωλήτριαι καί είς τό νέον τούτο επάγγελμα προ-

σηλυτίζουσι καί άλλα; πολλάς. Έπισκειρθήτέ τό έπί τής όδού 
Σταδίου Νηπιαγωγείου τοϋ Αρσάκειου. Χθές καί σήμερον άπό 
πρωίας μέχρι; έσπέρας ακάματοι, ανεξάντλητοι,έπί ποοός, άνα- 
πτυσσουσι πειστικήν δεινότητα, ήν καί αυτοί οί έξ επαγγέλ
ματος έμποροι θά έζήλευον, ίνα σάς πείσωσι νά άγοράσητε 
εν άντικείμενον χρήσιμον, τού όποιου τό αντίτιμου θά χρησι- 
μευση εις τό νά σώση ίσως τήν ζωήν ίσως τήν τιμήν, ένός 
ανθρώπου ή καί ολοκλήρου οικογένειας.

Καί τ ί δέν ευρίσκεται είς τήν αγοράν αυτήν; Τί κομψοτε
χνήματα! Τί κόσμος καλλαισθησίας δ ι ’ αίθούσας, γραφεία, 
κοιτωνίτας! Έδώ ιοραία συσκευή τείου φιλότεχνη θείσα ύπό 
τρυφερά; παρθένου, ήτις νεαρωτάτη έξοικειούται είς τό ιοραίον 
τής φιλανθρωπίας έργον. Έκεί σκουφέται διά μικρά, σκιά
δια, τάπωνες, αρώματα, δοχεία, εικόνες— αί πλείσται έργα 
γυναικείων χε ιρώ ν— χειροτεχνήματα, τέλος πάν δ,τι δύναται 
νά χρησίμεύση είς οικογένειαν.

Αί τ ιμ α ί των ώρισμέναι. Δέν θέλουσι νά έκμεταλλευθώσι τήν 
γενναιότητα τών φιλάνθρωπων άγοραστών. Έννοούσι πόσον δυ
σκόλως κερδαίνεται σήμερον ό βίος καί πόσον ή φειδώ ύπέρ ποτε 
άλλοτε επιβάλλεται. Εύθηνά λοιπόν όλα.Είς τιμάς κατωτέοας καί 
τών είς τά εμπορικά πωλουμένων. Τί συνάθροισις ! τ ί πλήθος 
κόσμου! Μέ γλυκύ μειδίαμα ευγνωμοσύνης καί αγάπης δέχον
ται τόν οβολόν τήςχήραςκχί τό τάλαντου τοϋ πλουσίου !

Θαυμασία ή δύναμις τής φιλανθρωπίας καί τού ελέους ! Ή 
μεγάλη καί ύπερήφανος δέσποινα, ή εϋελπις διά τό πρό αύτής 
ρόδινου μέλλον ώραία παρθένος άδελφοϋται σήμερον όας αλη
θής χριστιανή μετά πάντιου τών ένισχυόντων αυτήν εί; τό 
αγαθόν. Μειδιά είς τόν πλούσιον, όττ-.ς γενναιότατα τή έπλήρωσε 
άγορασθέν αντικείμενου καί σφίγγει μετ’ ευγνωμοσύνης τήν 
τηλώδη τού χειρώνακτος χείρα. όστις έν τή διαχύσει τής ψυ
χής του έξώδευσε τό μόνον πεντόδραχμου του είς τήν ύπέρ τών 
πασχόντων όμοιων του αγοράν τών κυριών. Σπεύσατε, όσοι καί 
όσαι δέν έπεσκέφθητε χθές τήν αγοράν ταύτην.θά διέλθητε στιγ- 
μά; αληθούς άπολαύσεως. θά  πεισθήτε ότι τό χριστιανικόν α ί
σθημα δέν έξέλιπεν έτι άπό τόν κόσμον, ότι ύπάρχουσιν έτι γ υ 
ναίκες αληθείς χριστιαναί, καί θά άπέλθητε μέ καρδίαν κούφην 
καί πλήρη ελπίδων καί ωραίων ονείρων διά τό μέλλον τής 
οϋτω άδελφουμένης άνθρωπότητος.

Μ Η Τ Η Ρ  κ α ι  Μ Η Τ Η Ρ

ΜΕΡΟΣ Β.

Η-άκη μ ή τ η ρ
Κακήν μητέρα ενταύθα λέγουτα, δέν εννοώ βεβαίως τήν γυναίκα 

έκείνην, ήτις δέν αισθάνεται ούδέν φίλτρου, ήτις εγκαταλείπει 
εντελώς τήν τε φυσικήν καί ηθικήν των τέκνων ανατροφήν εις 
την διάθεσιν τής τύχης, μή φροντίζουσα ή πώς νά ευχαρίστηση 
τάς επιθυμίας αύτής.

Κακή δέν λέγεται ή μήτηρ εκείνη, ήτις αφήνει τό τέκνον α
διάθετον, ίνα πορευθή εί; έσπερίδα,ή άνεπίβλεπτον,ίνα μή χάση 
τον καιρόν τού περιπάτου της.

Κακή δέν είναι ή μήτηρ εκείνη,ήτις έπί πολλάς ημέρας μένει 
χωρίς νά ίδη τά τέκνα της,έχουσα χύτά έξωρισμένα είςτό έτερον 
άκρον τής οικίας, φόβω μή αί φωναί ή ή ταραχή τών παιγνίων 
των τή ταράξωσι τά νεύρα καί τάς ονειροπολήσεις της. Ουχί δέν 
πρέπει νά όνομασθή'κακή ή μήτηρ εκείνη, ήτις άπαξτης εβδο- 
μάδος άσπάζεται τά τέκνα της, διότι αί θωπείαι καί τά φιλήματα 
αύτών θά τη κατέστρεφον τό δέρμα. Ή μήτηρ αϋτη δέν είναι
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άξια νά φέργ, τόν θείον τούτον τίτλον.Είναι τέρας εγωίσιαου και 
αναισθησία;, ήτις διέλαθε τον ανθρώπινον αυτής προορισμόν.

Τοιαύτη μήτηρ αδύνατον νά υπήρξε καλή θυγάτηρ, αδύνατον 
να είναι καλή σύζυγος,καλή πολιτις.

Έν αυτή δεν ενεργεί ή καρδία- ζή μόνον Οιά τών νεύρων. 
"Οπως όμως πάντα τα τέρατα είναι σπάνιαι εξαιρέσει; τής φυ- 
τεως,οδτω καί ή μήτηρ αύτη είναι έκ των σπανίων κοινωνικών 
φαινομένων, ευτυχώς διά την ανθρωπότητα.

Ά λλα  λοιπόν τίς είναι ενταύθα ή κακή μήτηρ ;
Δεν αγαπά λοιπόν τα τέκνα της ή τα αγαπά άλλως πως ; 

Τουναντίον τα αγαπά,τα λατρεύει.Τυφλώττει ομως εν τώ μητρικω 
φίλτρω της, δπερ -την άποπνίγει, θυσιάζεται ένεκα τής αγάπης 
ταύτης, άλλ’άνωφελώς. Ναί! τα άγαπα ίσως πλέον τής πρώτης, 
διότι εκείνη τα άγαπα μεθοόικώτερον. Τά άγαπα, αλλα δεν  
γ ν ω ρ ί ζ ε ι  ν ά  τ ά  ά γ α π α  καί τό υπερβολικόν φίλτρον της τά 
καταστρέφει.

Πού έγκειται λοιπόν ή τοιαύτη άγάπη,ήτις καί συνεχέστερον 
τής πρώτης δυστυχώς άπαντα; Ώς άνωτέρω έλέχθη, η καλη 
μήτηρ δέον νά εχη πειθαρχικόν χαρακτήρα, ίσχυράν βούλησιν, 
άκλόνητον θέλησιν.

Η μήτηρ ίνα έπιβληθή εις τα έαυτής τέκνα, οφείλει πρώτον 
νά έπιβαλληται έαυτή καί νά ή κυρία τών ορμών της. Ο,τι 
άπαξ έλέχθη εις το τέκνον, πρέπει άντί πάσης θυσίας νά έκτε- 
λεσθή' διά τοϋτο πριν ή έκφραση τι, πρέπει νά τό σκεφθή και 
νά τό παραδεχθή ώς δυνατόν νά γείνη.Ουτε μεμψιμοιριαι, ούτε 
δάκρυα πρέπει νάκατιτχύσωσιν, δπως μετατρεψωσιν απαξ όοθει- 
σαν διαταγήν.

Ή μήτηρ επειδή έχει ανάγκην νά μορφώοη τον χαρακτήρα 
τού τέκνου οφείλει νά μορφώση πρώτον εαυτην, αλλ ακριβώς 
ή μήτηρ, περί ής πρόκειται, πράττει τό άντίθετον. Εαν, λογου 
y άριν, είναι οργίλη, άντί νά μετριάση την άδυναμίαν της ταυ- 
την, άφήνει τον θυμόν της νά έκχυθή δλος, φθάνει εις τοιοϋτον 
βαθμόν πολλάκις ουτος διά τά ελάχιστα πράγματα, ώστε τά τε- 
κ/α λυπούνται, έστιν οτε δέ καί γελώσιβλέποντα αυτήν εις τοι- 
αύτην γελοίαν κατάστασιν. Αύτη έχει άκαταστασιαν ιδεών και 
άκαταστασίαν πραγμάτων. Ουδέποτε γνωρίζει τ ι ζητεί. Διατασ- 
σει τώρα είς τό τέκνον τι, όπερ μετ’ ολίγον τώ λεγει να άφηση 
οπως πράξη άλλο, τό οποίον πάλιν κατόπιν θά απαγόρευση. 
Αιωνίως φάσκει καί άντιφάσκει ενώπιον τού τέκνου- ο,τι προ 
ολίγου εύρισκε καλόν, τώρα είναι ατοπον.

’Ενίοτε, ίνα διορθώοη τά σφάλματα, ατινα προέρχονται έκ 
τής γενικής ταύτης άταξίας, ζητούσα νά κράτηση κατά τήν 
ιδέαν της τήν θέσιν της έντώ πνεύματι τών τέκνων, καταφεύγει 
είς ύεύδη, ατινα κακώς υποκρύπτει άπό του οξέος παιοικού 
πνεύματος.

Λέν έχει τήν δύναμιν νά άντιστή άπαξ καί δίς εις τάς επι
θυμίας τού τέκνου της, δεν συνείθισέ ποτέ νά δαμάζη τάς έαυ
τής επιθυμίας.

Τό τέκνον κατανοούν τήν άδυναμίαν ταύτην τής μητρος και 
εννοούν, δτι διά τής επιμονής καί τού πείσματος θά τύχη πάν
τοτε τού σκοπού του, καθίσταται πεΐσμον καί επίμονον, και 
ούτω πράγματι επιτυγχάνει πάντοτε εκείνο, δπερ επιθυμεί.

Εργάζεται- άλλ’έπειδή δεν έχει τάξιν δεν κατορθοί νά επαρκή 
είς τάς άνάγκας τού οίκου της, ουδέ νά έχη τακτοποιημενον τού
τον. Τό τέκνον ολίγον κατ’ ολίγον συνειθίζει εις τήν άκαταστα
σίαν ταύτην, τήν οποίαν άλλως τε ευρίσκει φυσικήν. Οΰοεποτε 
πράγμά τ', εΰρίσκεται είς τήν θέσιν αυτού, Οιά τον άπλουστα- 
τον λόγον, δτι δεν υπάρχει προσδιωρισμένη θέσις, Οιά καθε 
πράγμα. Είς τον οίκον γευματίζουσιν, όταν τό γεύμα είναι έ
τοιμον, καί κατακλίνονται,όπόταν νυστάζωσι.

Τό έσπερας, άντί νά συναχθώσι πέριξ τραπέζης πάντα τά 
μέλη τής οικογένειας, ή μέν αήτηρ νά έργάζηται εις μικράν 
τινα ραπτικήν εργασίαν, ό δε πατήρ νά ά/αγινώσκη ηθικόν τι 
βιβλίον, κατόπιν δέ παρευρεθούν είς γενικήν προσευχήν,πορεύ
εται έκαστος είς τό δωμάτιον του, ενθα το τέκνον λησμονεί νά 
προσευχηθή, ενίοτε δέ κοιμάται καί ένδεδυμένον.

Ό ήλιος άνατέλλει καί ευρίσκει τά τέκνα είς τήν κλίνην, διότι 
ή μήτηρ άπησχολήμένη είς εργασίαν απόλυτον, ήν άφήκεν ημι
τελή τήν προτεραίαν,λησμονεί δτι τά τέκνα πρέπει νά εγερθώσι. 
Πορεύεται είς τό πρόγευμα,άλλ’ επειδή εκ τής άσυναρτήτου καί 
ανεπαρκούς εργασίας δέν τή έμεινε καιρός νά κτενισθή ή νά καλ- 
λωπισθή, προγευματίζει ατημέλητος. Τά τέκνα δύσθυμα ήδη, 
διότι ήγέρθησαν άργά, καθίστανται δυσθυμότερα,διότι βλέπουσιν 
έν τοιαύτη καταστάσει τήν μητέρα των, ενώ πόθος τής καρδίας 
των είναι νά βλέπωσιν αυτήν ώραίαν.

Ελένη Στ. Παπαδάχη

Μ Ο Τ Σ Ι Κ Α Ι  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ  ( Ο Ο Υ Ί ^ )

Τό μουσικόν αίσθημα δέν είναι άνεπτυγμένον παρ’ ήμΐν, λέ- 
γουσι, διότι δέν έπιδίδομεν, φύσει, είς τήν μουσικήν, διότι δέν 
έχομεν υπομονήν, δπως άσκηθώμεν αρκετά, διότι δέν υπάρ
χου σι παρ’ ή μίν ωδεία καλώς κατηρτισμένα. Πλάνη ! Δέν μορ- 
φούται τό μουσικόν μας αίσθημα, διότι δέν έχομεν καλάς άρχάς 
είς τήν μουσικήν! Διότι οί πλείστοι καί α ίπλείστα ι μουσικο
διδάσκαλοι είναι εντελώς ακατάρτιστοι. Μάς διδάσκουσι νά πε- 
ριφέρωμεν τούς δακτύλους μας επί τού κλειδοκυμβάλου, καί 
ούδέν πλέον. 'Ο επί τών πλήκτρων δέ βραδύς ή ταχύς ούτος 
περίπατος τών δακτύλων δεν αρκεί βεβαίως εις τήν μουσικήν 
μόρφωσίν μας.

Είναι καιρός νάληφθή πρόνοια τις περί ύγιεστέρας καί συστη- 
ματικωτέρας μορφώσεως τών Ελληνιόων εν τή ¡ωραία ταύτη 
τέχνη ! Είναι καιρός νά έννοήσωσιν οί γονείς οτι είναι αόικον να 
θυσιάζωσι τόσας καθ’ έκάστην αι θυγατέρες των ωρας και αυ-

τόσα χρήματα άνευ αποτελέσματος.

χιστον οί γονείς, νά έπιτρέψωσιν, δπως α ι  θ υ γ α τ έ ρ ε ς  των και,
ίοία, αι των της καλής τάξεως συνδιδάσκωνται μετά παίδων και 
άνδρών πάσης ηλικίας καί προελεύσεως.

Έ θέσις μας λοιπόν δέν μεταβάλλεται. Οί καλοί διδάσκαλοι 
στοιχίζουσιν άκριβά καί άνευ αυτών μουσική μόρφωσις δεν 
επιτυγχάνεται. Τήν έλλειψιν ταύτην θά άναπληρώσωσι μόνον 
μουσικαί παραδόσεις, (cours), ών τήν σειράν αναλαμβάνει εξο
χο; καλλιτέχνης κυρία, όιακριθείσα έν τώ άνωτάτω τής Βιέννη? 
Ώδείω,διάσημος άνάτήν Ευρώπην δλην,άποθεωθεισα εν συναυ- 
λίαις, ής ή είκών έκόσμησε πλείστα περιοδικά, ής τό ονομ* 
μετ’ ενθουσιασμού έφερετο καί φέρεται άνά τά στόματα πάντων.

Ήναγκάσθη νά ένδώση είς τάς παρακλήσεις πολλών κυρίων 
τής πόλεώς μας, ήθέλησε καί αυτή νά χρησιμοποίηση το εξοχον 
τάλαντόντης ύπέρ τών Έλληνίδων. Επιθυμούσα δέ νά κατα- 
στήση τάς παραδόσεις της προσιτάς είς πάν βαλάντιον, ωρισεν 
δπως, ώς είς τά ευρωπαϊκά ωδεία, άπό κοινού έν τή αιθούση 
τηςγίνεταιή διδασκαλία τής οργανικής μουσικής είςπολλάς ταυ- 
τοχρόνως μαθήτριας. Καί ου:ω άντί μέτριας αμοιβής θά μ°Ρ' 
φώνωνται έν τώ μέλλοντι αί Έλληνίδες μας είς τήν ρου- 
σικήν, φέρουσαι ώς άριστον καί άσφαλέστατον τίτλον ^  
τελείας μουσικής μορφώσεώς των, τό όνομα τής διασήμου καλ- 
λιτέχνιδος διδασκάλου των.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

- Δί βουλόμεναι νά έγγραφώσιν είς τάς μουσικός παραδόσεις 
(cours musicaux) ταύτας δύνανται νά άπευθυνθώσιν είς τό
γρ(Χφ£ *OV

ΤΟ Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Τ ΗΣ  Κ ΑΣ Κ Α Ρ Δ Ι ΝΑ Λ

Δημοσιεύουσαι κατωτέρω αγγελίαν τής κ. Καρδινάλ, δέν 
ΐννάμεθα νά παρέλθωμεν έπί πλέον έν σιγή τήν άνέλπιστον 
παρ' ήμίν έπίδοσιν τού ίξαιρέτου τούτου καί ύπά πάσαν έπο- 
ξιν ευεργετικού εις το γυναικειον φύλον εργοστασίου της. 
λ  Ά ν έσιγήσαμεν μέχρι τουδε, τό έπράζαμεν, διότι έχομ.εν 
πολύ υψηλήν ίόέαν περί τών προσόντων καί τής ίκανότητος 

βεχνητρίας στηθοδέσμων, πληρούντων τάς απαιτήσεις τής τε 
φιλοκαλίας άμα καί τής υγιεινής, καί έδιστάζομεν νά πιστεύ- 
σωμεν ότι ό μικρός μας τόπος θά είχε τήν ευτυχίαν νά από
κτηση τοιαύτην τεχνήτριαν, όποιας πολλαί μεγαλοπόλεις τής 
Ευρώπης στερούνται.

Διετής πείρα ευτυχώς διεσκέδασε τούς ενδοιασμούς μας.
Ή κυρία Καρδινάλ άπεδείχθη. κατά τήν ομολογίας πασών 

τών Κυριών καί πάντων τών ιατρών τών λαβόντων πείραν 
τών προϊόντων τού εργοστασίου της, στηθοδεσμοποιός ύπερο 
χος, συνενούσα εν έαυτή τρία σπανίως συμπίπτοντα προσόν
τα : γνώσιν τών όρων τής υγιεινής καί τής φυσιολογίας τού 
γυναικείου σώματος, λεπτόν αίσθημα φιλοκαλίας, καί τεχνι
κήν εξεργασίαν, άποδιδουσαν ακριβώς τό έν τή διανοία πρό
τυπον .

Τά πλεονεκτήματα τών στηθοδέσμων τής κ. Καρδινάλ δέν 
ε’βράδυναν νά γνωρισθώσι καί έκτεμηθώσι δεόντως. Γνωοίζο- 
μεν Κυρίας, αΐτινες άποδημήσασαι είς Κωνσταντινούπολή,

. εις Ρουμανίαν, είς Ρωσσίαν κτλ. έξακολουθοΰσι νά παραγγέλ- 
λωσιν ε’κεΐθεν τούς στηθοδέσμ-ους των παρά τή κυρία Καρδι- 
νάλ,καί άλλας, αΐτινες προτιθέμεναι νά ταξειδεύσωσιν εις Ευ
ρώπην, καί δή είς Ιίαρισίους, έφωδιάσθησαν μέ τούς άναγ 
καίους στηθοδέσμους παρά τή κ. Καρδινάλ. Γνωρίζομεν τέ 
λος κυρίας, αΐτινες άν καί έχωσι τό προνόμιον τής εισαγωγής 

Βκ τού έζωτερικού ατελών ειδών, κατασκευάζουσι τούς στη- 
Βοδέσμους των παρά τή κυρία Καρδινάλ.
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|  Γ Α Μ Ο Σ  Ε Ν  Φ Υ Λ Α Κ Η .

Κϊτί το διάστημα τής άπου σίας του ό θεδς μοί άπέσυρε τον σύζυ- 
ϊ«» μου. Τον εχλαυσα έπί πολύ. Ά λλ’ ό καιρός παρήλθε, καί ό κό- 
Η“1·· εγώ είχον λησμονήσει, μέ ένεθυμείτο έ’τι. Άνεγνώρισα, δτι 
(Μ αδύνατον να ζήσω μόνη, χωρίς νά συκοφαντώμαι ύπό τών κα- 

νεα έτι και άνευ συγγενών καί φίλων Συνήντησα τον κ. Ροβέρ- 
ιΓεβρ, μοί έζητησε την χείρά μου. Κατ’ άρχας εδίστασα, κατό- 

ά.Ομως άπεφάσισα νά ενδωσω. Ί ήν 2(?ην Μαίου ύπεγράφετο παρ’ 
το του γάμου μου συμβόλαιον. Καθ’ ήν δέ στιγμήν ό μελλόνυμ

φου ήτοιμαζετο νά άπελθη μετά τών τελευταίων κεκλημένων,εϊς 
¡“ της μοί ένεχειρησε τό έπισκεπτήριον τού κ. δε Γραμπραί. Εύ- 

*ρΐττηυενη διά τήν έπάνοδόν του, έ'δραμον νά τώ σφίγςω την χείρα,
■Ρ*ντί προσώπου φίλου, εύρον πρδ έμου άμεί/ικτον καί άσπονδον 
¿»ρον.

Ε Νυμφευεσθε, μοί είπε. Δέν τό θελω, δέν τό έπιτρέπω. Καί ό- 
ήόελησα νά τώ παρατηρήσω, ότι ήμην ήδη μνηστή του Γεβρ ά- 

^ησεν:
Ρ  Ροβέρτος είναι φίλος μου. Ηζεύρω πώς νά τον εμποδίσω νά 

¡Άωσγ, το δνομά του. Τό κυνιχδν τούτο ύφος μέ έξώργισε- παρε.
I ψωοε την φωνήν. Δυστυχώς ο κ . δέ Γέβρ εύρίσχετο είς τό 

^«κείμενον δωμάτιον, μάς ήκουσε καί ήλθεν είς βοήθειαν μου. 
ι Τίνι δικά·ωματι διατείνεσθε, δτι δύνασθε νά έμποδίσητε τήν 
ηοιαν νά γείνη σύζυγός ιιου; τον ήρώτησε.

~ Διά του δικαιώματος, δπερ εις εραστής εχει έπί τής έρωμένης 
¥ «πήντησεν. Ήδυνάμην νά ύπερασπισθώ έμαυτήν, άλλ’ αι αί- 
|*ις μου μέ έγχατέλειψαν, έλειποθύυησα. "Οταν συνήλθον, δ κ. 
,ευρ χαί δ κ. δέ Γραμπραί είχον άναγωρήσει.

ι ι λ. ι  ’    Λ. γ ι  ̂ ν ΐ'υκ,ιρ,υ/
λειτουργία τού εργοστασίου τής κ. Καρδινάλ, ήτις άν και ξένη. 
τ ψ 4  καί ωφελεί τόν τόπον ¡αας, όστις πάλιν αναγνωρίζει καί 
υποστηρίζει τήν πραγματικήν ικανότητα άνευ διακρίσεως έθνι- 
κότητος, άφοΰ μάλιστα ή κυρία Καρδινάλ, έν τή διακε νούση 
αυτήν αγαστή μετριοφροσύνη, μέγα μέρος τή ; εύδοκιμήσεως 
απονέμει είς τήν φιλόκαλον καί ίτ. ιμεμελημένην εργασίαν τών 
Έλληνίδων έργατριών της, τάς όποιας ανέκαθεν αύτη έμόρ- 
φωσε καί έξήσκησεν είς τόν πολύτιμον όντως γυναικειον βιομη
χανικόν τούτον κλάδον.

ΠΟΙΑ ΘΑ m E N ñ Y I H i  «ΙΕ XA PIN ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΙΥΙί AN

ραπτρια'.^εχουσι. 1ά φορέματα σας οέν θά ιόητε ριπτάμενα ώς 
ρακη εόώ κ έκεί, άλλ’ ούτε άπαιτούνται μεγάλα ι δαπάναι διά 
την κατασκευήν ολοκλήρου ενδυμασίας. Μέ είκοσι πέντε δραχ- 
μάς μόνον κατασκευάζετε ολόκληρον φόρεμα, συμπεριλαμβα
νομένων καί τών μικρών εξόδων 'Η κ.' Άθηνά Βιτσέντζου' έκ

της Ά γιας Ειρήνης γωνίας τής Στοάς Μελά. Απέναντι τού εμ
πορικού καταστήματος Ακριβού.

 — ^ -----------— ______

Ε Λ Λ Η Ν Ι Σ  Σ Υ Ν Θ Ε Τ ΙΣ

τιμάται δρ. 2.

Ή της χαταθεσεως ταύτης παραχθεισα εις το άκροατήριον 
συγχίνησις ύπήρξε μεγάλη Οί όφόαλμοί πάντων μεστοί χαταφρονή 
σεως έστρέφοντο πρδς τον κατηγορούμενον, δστις, ήσυχος καί αδιάφο
ρος, δέν εφαίνετο ούτε καν τήν έλαχίστην δούς προσοχήν εις τήν κα- 
τάΟεσιν ταύτην.

θήτε, Κυρία, είπεν ο πρόεδρος είς τήν Ρηγί-— Δυνασθε ν αποσυ:
ναν, αφού ηυχαριστησεν αυτήν διά τήν κατά&εσίν της. ’Εκείνη δέ ρί- 
πτουσα τελευταΓον βλέμμα πρδς τήν οικογένειαν έχείνην,ήν έκ ψυγής 
εμίσει, εξήλόε βραδέως μέ πλαστήν έπί του προσώπου όλιψιν καί ά
πειρον έν τή χαρδια χαράν.

Μετά τήν άναχώρητίν της δ πρόεδρος άνέβιλε διά τήν επαύριον τήν 
έξακολούύησιν τής δίκης.

Ό Ιάκωβος ώδηγήύη καί πάλιν είς τήν φυλακήν του άπαθής καί 
ήσυχος, ως ήτο χαδ δλον τδ τής διαδικασίας διάστημα. Ό χ. Ραμε- 
λαίν μετεβη αμέσως είς έπίσκεψίν του.

— Πρεπει νά μέ βοηΟήσης. φίλε μου, είπε, πρέπει νά παύσης σι
ωπών. Η επίμονος σιγή σου καταστρέφει τά πάντα. Ού’τε αΐ γνώσεις 
μου, ούτε ή ρητορική μου δεινότης, ούτε ή πείρά μου θά μοί -/ρη- 
σιμεύσωσιν, έαν δέν θέλησης νά μέ βοηθήσης, μεταβάλλων ούστ’ημα 
ύπερασπισεως.

— Σέ ευχαριστώ, φίλε μου, είπεν δ ’Ιάκωβος. Σέ ευγνωμονώ δΓ 
δ,τι πράττεις ύπέρ έμοϋ. ’Αλλ’ έάν άπεφάσιζες νά συμμυρφωθής πρδς 
τήν επιθυμίαν μου,ήθελες παραιτηθή πάσης ιδέας ύπερασπισεως μου.

— Νά παραιτηθώ τής ϋπερασπίσεώς σου! άνεφώνησεν δ γέρων δι
κηγόρο, "Οχι! Θα πολεμήσω μέχρις έσχατων, καί τίς οίδεν; ’ίσως...

Αγαπητέ κύριε Ραμελαίν, ειπεν δ ’ Ιάκωβος. Μέ άφήκατε έλεύ- 
θερον νά σιωπώ,σάς άφήνω έλεύθερον νά ομιλήτε ύπέρ έμου. Και τίς 
οίδεν; ίσως ή εύγλωττία σας χατορθώση θαϋμα, καίτοι εγώ ούδεμίαν 
τοιαύτην ελπίδα τρέψω. Μετά ταύτα έξήγαγε του θυλακίου του μέ- 
γαν φάχελλον  ̂άνευ επιγραφής, όν ένεχείρησεν είς τδν χ. Ραμελαίν. 
Θά δωσητε είς τήν Μαγδαληνήν τοϋτο, είπε, μετά τής εντολής νά 
αποσφράγιση και συρμορφωθή πρδς τάς έν τή έσωχλείστω οδηγίας, 
ως πρδς τήν έτέραν επιστολήν.
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ΛΛΛΙΙΛΟΓΡΑΦΙΑ
Πρός τάς v. * συνδρομ.ητρίχς. ι̂ πειδη κχχχ τα; ήαέρας ταίτα; συν- 

.«ποστελλυνται αι συνδοομχι καλλών και αδυνάτου μεν, ώς εκ της ελλείψεως 
χώσου, να άπαντώμιν εί; μίαν έχάστην, οτι ίλήφθη ή συνδρομή irr,;, γνωστο- 
σςοιοΰμεν ταΐ; χ χ. συνδραμητρίαις. οτι 5) έντό; του φύλλου των κποστελλο- 
μένη άπόδειξις μαρτυρεί τήν ασφαλή λήψιν τής συνδρομής. Καν Κ. Λ. •Αθή
νας'. Συαιιορτοϋσθε, ευαρεστούμενη, προ; τήν σήμερον δημοσιευόμενην προ· 
κήρυξιν.—'Κον Γ. Σ. II 'κυπαρισσίαν. Δρ Γι' χ«ΐ 70% έλήφθησαν.Φυ/,/.α 
απ’ αρχή; του έτους άπεστάλησαν τή χ- Κ. Γ. X Κατα τα λοιπά συμμο-- 
φούμεθα όδηγίαις σας.—Καν Ε. Κ. Τεργέστην. ’Εκτός τοΰ οτι αί Έλληνίδει 
ύπηρε’τριαι δυσχόλως εκπατρίζονται, δέν είναι βεβαίως και κατάλληλοι δια την 
Ιλληνοπρεπή των τέκνων σας μο’ρφωσιν. Ένεγράφησαν νεαι. Εύχαριστοΰμεν. 
—Καν Μ. Α. Λ. Τοϋρνο - Μαγουρέλι Έ «.ήρθησαν. Μυριας ευχαριστίας. 
Άλλ’ άνεμε'νομεν και άκλο τι. — Κον A. Κ Ρόδον. Και τις διίσχυρίσθη, οτι 
δεν υπάρχουν καί κακαί γυναίκες; ’Αλλά οιατι νά βιογραφώμεν και απεικονι- 
ζωμεν τοιαύτας ; Μήπως νομίζετε, οτι ε7ναι_ άναγκαΐον νά τάς μιμώνται αί 
λοιπαί ; ή μήπως έν ίοθροις καί μελε'ταις ημών εκθετωμεν τάς ανορικα; κακίας, 
Ή γραφίς μή προτοεχέτω του νοΰ.— ’Αλλοδαπή. Κ]πόλιν Αφήνομεν τάς 
ωραίας ιδέας οι’' υμάς. ώ; συνδυαζομένας μετά τής χαρακτηριζούσης ύμάς α
βρότητας. 'Ημείς δέ έμμένομεν ε’ις τάς ταπεινάς μας γνούμας.—Κον λ. 11. 
Λευκωσίαν. Ό άρ. '88 μάς ειχεν έπιστραφή ταχυδρομικού; καί ενομίζομεν, 
οτι παραιτείστε τής συνδρομής. ’Απεστάλησαν̂  ευχαρίστως. Καν Κλ. Μ Ο. 
Τραγαίαν. ΙΙώς έκπλήττεσθε, άφοΰ είχετε αναχωρήσει, χωρίς να μας ειοο- 
ποιήσητε, καί τά φύλλα σας ίπεστρέφοντο ήμιν έκ Νάξου—Καν E. I. Ε. 
Σμύρνην. Έλήφθη. Εί’μεθα άποφασισμέναι νά διακόψωμεν τό φύλλον προς 
πάσαν μή προκαταβάλλουσαν τήν συνδρομήν της —Κον Α Π  ̂ Αιτωλικόν. 
Δρ. 24 καί 40 %  έλήφθησαν. Μυρίας ευχαριστίας. Συμμορφούμεθα όδηγιαις 
σάς.— Κον Ε. Κ. Μ. Άργοστόλιον Συνεμορφώδημεν άοηγιαις σας. Ζητη- 
θεΐσα μουσική εστάλη. Χρήματα έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν δι’ ευγ_ενή φρον _ 
τίδα —Καν Μ. Κ. ΙΙειραιοί Εκλέξατε τό μάλλον εϋρύχωρον, ευαερον και 
ευήλιον δωμάτιον δι' δπνοδωμάτιον και τό χειρότερον δι̂  αίθουσαν. Είναι το 
μόνον διαμέρισμα, εν ω ουδέποτε σχεδόν πατώσι τόν ποοα τά μικρά, άτινα Οι* 
τ,μερεύουσι καί οιανυκτερεόουσ-.ν εν τω̂  υπνοΟωματιω. Καν Ε. Θ. Πόρον. 
Βεβαίω; Οά δεχθώμεν μπιμπίλας, εάν είναι καλλιτεχνικαί. Καν Φ. Γ. ϊαΤ. 
Χαλχίδ*. Έλήφθη. Ευχαριστουμεν. θα έξετάσωμεν και θέλομεν ευχαρίστως 
σάς ειδοποιήσει.—Καν Μ. — Μόσχαν. 8 ρούολ. Ιληφθησαν Σώματα Λ 
έτους δεν ήδυνάμεθα νά ε/ωμεν δεδεμένα, αφού μόλις προ μιας εοοομαοο, συν- 
επληρώθη τό ετος.—Καν Αι. Δ. Πέτρας. Εις τοιαύτην περίστασιν απομα- 
κρύνατέ τα του οίκου Διότι εκτός του ότι πονειτε oj; μητηρ, τοιαυτη απάν
θρωπος σκληρότης καί άπονία του πατρός καταστρέφει συν τη υ̂γεία και 
τόν χαρακτήρα, και τό ήθος και τήν ψυχήν τών̂  τέκνων σας.—"Καν Α. Κ. 
Βόλον! Τά ρινόμακτοα ενεχειρίσθησαν εις τόν αδελφόν σας̂ . — Κον 0. I. Κ. 
Αθήνας. Θά συστήσωμεν ευχαρίστως τό εργον σας και θά Οιευθύνωμεν προς 
υμάς τάς έπιθυμούσας νά τό άποκτήσωσιν.

ΣΤΜΒΟΧΛΑΙ
Κατά τής κίτρινης προσωπίδος (πανάδας του προσώπου) καί 

των ίφηλίδων. Βορικήν σόδαν iborate de soudel 40 γραμ. (3 γραμμ. -  
I δρ.). Διχλωριοδχον υδραργύρου (Bichborure de mercure) 0,50 τού γραμμ.

— * A ! υπάρχει και άλλη επιστολή j  ̂ (
 Ναι. Ή Μαγδαληνή οφείλει νά αποσφράγιση τήν επιστολήν τού

την μόνη,έντελώς μόνη, ,ωρίς ούτε ύμείς ό ίδιος να ήσθε παρών. Μοι 
ΰπόσχεσθε νά συμμορφωθήτε προς τήν παράκλησίν μου ταύτην ;

  Άφοΰ τό απαιτείς, ναι, μολονότι ολαι αύταί αί προφυλαςεις μοι
φαίνονται παράδοξοι. , , ,,

Ό γηοα-ός δικηγόρος άπεσόρθη, χωρίς νά κατορθωση ουτε^λεζιν 
περί τής έν λόγω ύποθέσεως νά άποσπάση από τών χειλεων του̂  Ια
κώβου. Καθ’ ’οδόν, έξετάζων τήν επιστολήν, ής ήτο κομιστής,και μο
νολόγων έλεγε ;

— Στοιχηαατίζω δέκα έτη τής ζωής μου, οτι εντός του χάρτου 
τούτου περιένεται ή κλείς του αινίγματος. Έαν δεν ήμην δούλος του 
λόγου μου. ... έάν έτόλμων..... άλλά δυστυχώς δεν είναι ευκολον να 
συαβιβάζηταί τις με τήν συνείδησίν του. ^

'Υπό τών· σκέψεων τούτων βασανιζόμενος εφθασεν εις το γραφειον 
του, 'οπόθεν μετεβη προς συνάντησιν τής άνεψιας του. Την ευρεν εις 
τρομεράν νευρικήν κατάστασιν, έξηντλημένην, εν απελπιστική εντε
λώς θέσει. , , , „  ,

_  Είσθε μέ τ'ον ’Ιάκωβον ; ήρώτησεν η άτυχης νεαρα γυνη. Και
τ’ον έπείσατε νά μεταβάλη τακτικήν ; .

 ’Αδύνατον, τέκνον μ ου. Ούδέν τον σ υ γ κ ιν ε ΐ ,  ου δεν Ο υναται να  τον
πείση νά παύση σιωπών καί νά τον έςαγάγη από τής απαθειας ταυτης, 
ήτις άποτελεϊ τόν άμειλικτότερόν του εχθρόν Τήν αιτίαν θα την μα- 
θης,’ίσως, σύ μόνη έκ τής έπιστολής ταύτης, ήν σοί στελλει οι -εμού, 
αέ τήν εντολήν νά τήν άποσφραγίσης, οταν θά είσαι μονη, εντελώς 
αόνη. Ύπάκουσον λοιπόν, τέκνον μου. Έγώ ύπάγω να ι̂όω την κ. 
Βαλωςή. “Ισως ή άκρόασις τοΰ κατηγορητηρίου καί τών πρωτων 
υαρτύρων τόν έξώργισεν εις σημεΤον, ώστε νά έσκεφθη τι ωφειλε να 
πράξη, ίνα σώση τήν ούτω διασυρομενην τιμήν του, και, τις οιόεν, 
ίσως έκ τών γραφόμενων έξαγάγωμεν συμπέρασμά τι  ̂ ^

Μετά τάς λέξεις ταύτας ό γέρων δικηγόρος διηυθυνθη προς το δι
αμέρισμα τής γραίας μαρκησίας, διαλογιζόμενος, ότι μεθ ολην την 
τυφλήν υποταγήν τής Μαγδαληνής εις τάς θελήσεις του Ιάκωβου,

Οινόπνευμα τιφύου (λεβάντα;) 30 γραμ. ύδωρ 120 γρ. Αναμιςατε̂  ολα μιζή 
καί πλύνετε τό πρόσωπον τρί; τή; ημέρα;. II ανω συμβουλή μά; έζητήήη 
έπιμόνω; παρά πολλών συνδρομητριών. Τήν δίδομεν ύπό έ.τιφύλαξιν,̂  φοβού- 
αεναι μή ή δόσι; υδραργύρου, όσον μικρά καί άν είναι βλάψη την επιοερμβι.

Κατασκευή κατ’ οίκον σιδηρούχου πίνας, του A. Laroche. Κα
τασκευάζετε αφέψημα έκ πέντε γραμ. ερυθρά; κίνα; μετά έννενήκοντα πέντε 
γραμμαρίων υδατο;. Διαλύετε έν τώ άτεΐήματ: τούτω 3 γραμ.̂  πυροφωσφ». 
τικοϋ' σιδηρούχου Ipvrophosphate de fei’i καί 80 γραμ. σακχάρεως. Ιΐροσ- 
θέσατε 100 γρ. οίνου Μαρσάλα ή καί παλαιού θηραϊκού, καί 5(%ραμ. κονίαν.. 
’Αφήσατε όλα μαζή έπί δέκα ήμερα; καί μετά ταϋτα περάτε δια φΟ,τρου καί 
θέτετε εϊ; άλλην φιάλην.
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Τ Η Σ  Κ Α Ρ Δ Ι Ν Α Α
ΠΛατεΐα 'O jioro la ç 

ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΙ ΠΟΛΥΤΕΑΕ1Σ 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΙ ΜΕΑΑΟΝΥΜΦΩΝ 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΙ ΘΕΡΙΝΟΙ ΕΚ ΤΟΥΛΙΟΥ 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΟΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΙ 
ΚΟΙΛΙΟΔΕΣΜΟΙ ΠΑΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οί στηθόδεσμοι τή; Κα; Καρδινάλ, ένέχοντες γνησίαν μπαλαίναν έξ ¿δόν- 
των οαλαίνη;, λεπτώ; έξειργασμένην, ζυγίζουσι μόνον 80 85̂  δράμια.̂ ν.αί j-
κοίθη'σαν διά τε τήν ελαφρότητα καί τό έξαίοετον σχήμά των ύπο τών ιατρω» 
ώ; οί μόνοι κατάλληλοι διά τό κλίμα τή; Ελλάοο;. Κατασκευαζομενοι δε εις 
τά μέτρα τοΰ συύματο; τής παραγγελλούση; Κυρία;, και δυνατή; ουσης πάσης 
αναγκαία; διορθώσεω;, παρέχουσι πλήρη ασφάλειαν άπό πασης οχληράς και 
πολλάκι; ολέθριας θλίψεω; τοΰ στομάχου, συχνότατα προερχομένη; Οπό το» 
άγοοαζομένων έτοιμων στηΟοοεσμων. _ _

Αί τιμαί τών στηθοδέσμων τή; Κα; Καρδινάλ είναι ου; γνωστόν, κατα 2·>
40 τοΐ; 0 ,, κατιύτεραι τών όμοια; ποιότητα; στηθόδεσμων τών ερχομένων έν. 
Ιίαρισίων, έν ό) ή ραπτική αυτών, γινόμενη υπό Έλληνίδων χειρών, είναι α* 
συγκρίτως τελειοτέρα καί χαριεστέρα τής Παρισινής. _ _ , ,

Καί μετά τήν έξάσκησιν Ικανού άριθμού Ελληνίοων ε̂ργατριων εις την στη- 
θοδεσαοποιϊαν, ή κ. Καρδινάλ, μή Ιπαρκοΰσα μόνη εί; τό πλήθος τών προ
σωπικών ένασ/ολήσεων, προσεκάλεσεν έκ Παρισίων βοη0''ν Ει> τδν νΛ' 
νοαήν τών έογασιών έμπειρον στηθοδεσμοποιόν τήν MUe Marie Soigneux.

05τω κατηρτισμένη ή κ Καρδινάλ, υπόσχεται εί; τα; ευγενεΐς πελατι&ι; 
της, ου υιόνον οιλόκαλον καί έπιμεμελημένην έργασίαν, ώ; με/ρ’· τουοε, αλλι 
καί’ τ α χ ύ τ α τ α  περί τήν έκτέλεσιν πάσης παραγγελίας, αιρουσα ουτω το 
μόνον παράπονον τών ευγενών πελατιδων της. ^  ύΛίρ

Όσαι Κυρίαι, ηύχαριστημέναι έκ τοΰ μέχρι τοϋδε̂  στηθοοέσμου των, επι- 
θυυοΰσι νέον δμοιον, "i?x-t νά άποστείλωσι τόν παλαιόν φων προς την κ. Κ.«?· 
δινάλ, καί 6ά έχωσι τόν νέον απαράλλακτο·/ κατα τε τά μέτρα και το τχημ®. 
Έν τοιαύτη περ’ιπτώσει αί Κυρίαι είναι άπηλλαγμέναι καί τού κοπου της οοκι- 
μης τού νέου στηθόδεσμου._________________________ = « 3

θα άπεπειράτο ίσως νά τόν σώση. έάν ή έπιστολή έκείνη παρείχε με-
σον τι τιρος τούτο.

Ή μαρκησία έδέχθη τύν δικηγόρον μέ τήν προτφωνησιν_: _ .
  Βλέπετε, λοιπόν, δτι δέν ήπατώμην· οτι ή ένοχος εινσ,ι η ϊ·

θλία εκείνη. Ήξεύρει, οτι ό ’Ιάκωβος, καιτοι αθώος, δεν ουναται 
νά ύπερασπισθή έαυτόν, καί ούτως έπιρρίπτει τό έγκλημά^ της κατ 
αύτοΰ. Καί εκείνος άφηνει νά καταδικασθή !.. ... Άλλά διατι ; οι* 
ποιον : Νά καταδικασθή αύτός! εις Γραμπραί, εις θάνατον η εις »'ή 
ώνια δεσμά! ”Α ! δχι! τοΰτο μά τόν θεόν δέν θά γείνη ! υ τ*ν..’1
γυνή αύτη είσήλθε βία εις τήν οικογένειαν μου, δταν έκλεψε τό 
νομά. μου και το του τέκνου μου, οεν έκαμα τίποτε, δεν ειπον 
δι’ αγάπην του τέκνου μου. Άλλα σήμερον μοι κλ^πτει  ̂καί τον., 
λευταίον υιόν μου, τόν οποίον όολοφονεί καί ατιμάζει^ X.1’, 
τοΰτο δεν θα γείνη! Άκούσατέ με, κύριε Ραμελαίν. Αυτήν τϊ1,ν. γ“1  
ναίκα πρέπει νά καταδιώςωμεν, νά κατασκοπεύσωμεν εις το. 1 
τικόν βίον της, εις τάς προς τούς φίλους της σχέσεις. Μονον ου- 
θά έ-/ώυ.εν τήν άπόδειξιν τής άθωότητος τοΰ ’Ιάκωβου. Αυτήν, · 
δραττ'ομένη μεθ’ όρμής τοΰ βραχίονος τοΰ δικηγόρου, αυτήν πρε 
νά πολεμήσωμεν καί αυτήν νά καταβάλωμεν. Μετά τόσης Oc 
θήσεως καί δόνάμεως ή μαρκησία όπεστήριζε τήν γνώμην της, 
μετέδωκε τό ήλεκτρίζον αύτήν πΰρ καί εις τόν τεως άποτεθαρρ«)*
δικηγόρον. _ λίκαιον,

—- Μά τούς άγιους τοΰ παραδείσου, ειπεν ουτος, εχετε  ̂
κυρία μαρκησία. ‘Όλον τό κακόν έκείθεν έρχεται. Εκειθεν πρεπ-· 
έλθη καί ή θεραπεία. Πριν ή ομως άποκαλύψωμεν τάματα του χφ 
θροΰ σχέδιά μας, άνάγκη νά εΰρωμεν τό τρωτόν αύτοΰ μέρος.

— ’Αλλά έχομεν άρα καιρόν ;
— Θά προσπαθήσωμεν νά εύρωμεν. Μή άπελπίζησθε.

...........................................   ’ **’ ***» : £<p8aiff£Ή δευτέρα τής δίκης ήμέρα, ή ύστατη και αποφασιστική, γ £_
τέλος. Ή συγκίνησις ήτο γενική εις πάντας τούς παρισταμ 
Σχεδόν πάντες άνέμενον τήν εις θάνατον καταδίκην του κ* 
ρουμένου. ιαΧ0 i
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