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Εις έ'τι θρίαμβος διά την άνεπτυγμένην τής πολεως μας γυ- I

ναΐχα ! Μία ετι ένδειζις τής ευεργετικής έπιδράσεώς της έν τή  I
εκπολιτιστική τής κοινωνίας μας τυορείςε! Εν τεκμηριυν τής εκ
τής έν τω  ’ενεργώ βί'ρ έπεμβάσεώς της ηθικής ώφελειας !

Ευνή άναγινώσκουσα, γυνη μ,ελετωσά, και μετα την εκ της 
σχολής άποφοίτησίν της ήτο τόσον σπάνιον παρ’ ήμΤν, ώστε 
ειχεν έπικρατήσει νά θεωρήται γελοΐον,εί μη άςιομ,εμπτον η εις 
σοβαράς φιλολογικά; μελετάς έπίδοσις τής γυναικος. ΗμεΤς 
κΐ άπό οκταετίας άπό των στηλών τούτων άγωνιζομεναι, 6- 
?τως καταρρίψωμεν τάς παραλόγους ταύτας προλήψεις, όπως συν- 
ειθίσωμεν την γυναίκα με την ιδέαν, ότι δεν έπλ.άσθη μ,ονον δια 
νά έπιτηρή τό μαγειρεΐον καί αποκλειστικόν προορισμον της να 
θεωρή την εις τούς ματαίους στολισμούς έπίδοσίν της, ήκου- 
σαμεν κατ’ έπανάληψιν, ότι διαστρέφομεν τάς γυναικείας διά
νοιας, ότι παραγνωρίζομεν την γυναικείαν φύσιν, διότι η γυ νη  
<υς τό δειΛόν χαι τα .τ ε ιιό ν  Ιον όψείΛει νά  άνθη ψυτοζών  
0Λ0 τήν ο χ ιά ν  τής ο'ιχογενειαχής σ τέγη ς. Ήκούσαμεν ότι θε- 
λομεν νά δημιουργήσωμεν λεγεώνας όλα; σοφών γυναικών, α ί-  
τινες διά τών υψηλών ιδεών και εμπνεύσεων καθίστανται ά-

σθενικαί και ανίκανοι νά. άνταποκριθωσιν εις τα  καθήκοντα του 

οικογενειακού βίου.
Ά λ λ ’ α ί προλήψεις αύται α ί γελοΤαι, καλ,ώς και δια τών 

τών πραγμάτων πολεμούμεναι καταπίπτουν άφ’ έαυτών, ο,τι 
δέ χθες έθεωρεΤτο ψεκτόν, σήμερον παρ’ όλων αναγνωρίζεται ως 
ανάγκη. Γυνή άναγινώσκουσα σήμερον είναι ο κανών, και γυνη 
μη άναγινώσκουσα είναι άτυχης καί σπανια έςαιρεσις.

’Α λλά  δεν άρκεΤ νά άναγινωσκωμεν μονον, πρεπει και νά 
έχωμεν καί νά είςεύρωμεν τ ί μάς έπιτρέπεται άναλογως τής 
άναπτύξεως και τής ηλικίας μας νά άναγινωσκωμεν. Δια σει
ράς άρθρων δημοσιευθέντων παρ’ ήμών κατα  το παρελθόν Ιτος 
εΐχομεν υποδείξει τήν ανάγκην ταύτην, υποσχεθεΐσαι ταυτο- 
χρόνως νά γνωρίσωμεν προς τάς Έ λληνιδας πάντας τους γρα · 
φοντας “Ελληνας, νά δημοσιεύσωμεν αναλυτικά ; έπι τώ ν έργων 
των μελετάς καί νά συστήσωμεν τά  χαταλληλοτερα τούτων εις 
ανάγνωσή. Συνεργάτις ήμών άνέλαβε την εκτοτε δημοσιευο- 
μένην μελέτην περί Ε λλήνω ν ποιητών, ήτις θελει συνεχισθή υπο 
’.δικής μας μελέτης περί Ε λλήνω ν πεζογράφων.

Ά λ λ ’ ή σύγχρονος Ε λληνική φιλολογική παραγωγή είναι 
I σχετιχώ; πενιχρά. Ή  γνώσις δέ καί μελετη ζενων συγγραφέων 
I έπιβάλλεται εις πά.σαν άνεπτυγμένην Ελληνιδα. Ε ίναι άδικον 
I νά παρέρχωνται απαρατήρητοι παρ ήμών τοσαι μεγαλαι και 
I ώραΐαι έκφάνσεις τής προνομιούχου διανοιας τών έκλεκτών τής 

γής, προωρισμέναι νά έξυψώσι τάς καρδίας καί νά μ.άς άπο- 
καλύπτωσι τάς ιδεώδεις καλλονάς τής συγχρόνου έπιστημονι- 
κής έρεύνης καί ψυχολογίας τών όντων καί τών πραγμάτων.

Εις τον κοινωνικόν δέ και τον καθ’ έκάστην βιον η ελλειψις 
I αϋτη καθίσταται καταφανεστέρα καί έπιζήμιος έν πολλοΐς- Η 
I γυνή δεν θά ήτο κακολόγος, δεν θά ήτο μικρολογος, δεν θα 
I ήσχολεΤτο νά έπαναλαμ.βάνη τάς συκοφαντικά; διαδόσεις, έν αίς 

τόσων ή ηθική ναυαγεί, ή τιμή  δυσφημείται, η ύποληψις δ ια- 
σύρεται, εάν 7)δύνατο υιετά των (ρΆων χ.αι έττισχ,ετττων ττ]ζ να 
όαιλΤ; περί ευρυτερων Οευ-^των, τα  οποΤα δτί|χιουργει υϊ άνα-
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γνωσις καί μελέτη των έργων τη ; ήμερας η η παρακολούθησες 
της καλλιτεχνικής κινήσεως άνά τον κοσμον δλον.

Κ αί ό οικογενειακός όέ αυτός βιος άποβαινει μονοτονος, άη- 
δής, ψυχρός, όταν ή μητηρ η η συζυγος μόνον περί φαγητών, 
’ενδυμάτων καί υπηρετών όμιλή κατά  τάς στιγμάς της άνέ- 
σεως, άς διέρχεται μετά του συζύγου καί τώ ν τέκνων της. Οί 
άνδρες βεβαίως δεν είναι όλοι σοφοί, ά λ λ ’ 5πως δηποτε ώς έκ 
της πληρεστέρας εγκυκλοπαιδικής παιδεύσεώς των, και ώς έκ 
της ριείζονος έπιδοσεως των εις άναγνωσιν εφημερίδων, περιο
δικών καί παντοειδών βιβλίων ευρυνουσιν αρκούντως τον κυ 
κλον της πνευματικής αυτών άναπτυξεως. Α λλα  τ ι να ειπουν, 
περί τίνος νά συζητησουν, εις ποιον να μεταόωσουν τας περι 
φιλολογίας η πολίτικης της ημέρας εντυπώσεις των, όταν η σύ
ζυγος ούτε περί φιλολογίας, ούτε περι πολίτικης, ουτε περι τ έ 
χνης εννοεί τ ι j Καί έχουν άδικον,εάν παριστανται παρα το πλευ- 
ρον τοιούτων συντρόφων, και δεν βλέπουν την ωραν να απομα
κρυνθούν της οικίας,ϊνα μετά φίλων ενίοτε και μ.ετα άλλων γυ
ναικών μάλλον ανεπτυγμένων συνεχώς,διερχωνται τας ωρας της 
αναψυχής των Είναι παράδοξον πως η άνια και η ψυχροτης 
διαδέχεται τον βίον της αγάπης τών πρωτων ημερών, άφοϋ έλ- 
λείπουσιν οί εύγενεϊς δεσμοί οι συγκρατουντες την διανοιαν και 
την καρδίαν δυο ψυχών ;

Κ αί δι’ αύτήν ετ ι, την στερουμένην της άναψυχής τής ανα- 
γνώσεως γυναίκα είναι άρα ό βίος ευχάριστος \ Δεν στερείται 
αύτη εντελώς τάς άγνοτέρας τώ ν συγκινήσεων, τας υψηλοτε- 
οας τών ψυχικών καί πνευματικών εξάρσεων, αίτινες καμνουν 
μ.εγάλην την καρδίαν, εϋγενές το αίσθημα, ευρεΐαν την δ ιά
νοιαν, στοργικήν καί εύμάλακτον την ψυχήν, ισχυρόν τον χ α 
ρακτήρα ;

Γυναίκες λοιπόν σήμερον μεγάλης καρδίας καί έξοχου άνα- 
πτύξεως έρχονται νά πληρώσουν τό μ,έγα τοϋτο κενόν. ΤΙ ϊδρυ- 
σις τής Γυναικείας ’Αθηναϊκής Βιβλιοθήκης ύπό την υψηλήν 
προστασίαν τής ήγεμονίδος Σόφιας είναι ευ-ργετημα δια τα ; 
γυναίκας όλων τώ ν ’Αθηναϊκών τάξεων. "Όσαι δεν ά\εγ.νωσκον, 
διότι δεν είξευραν τ ί νά άναγνώσου*, ή διότι δεν είχον βιβλιο
θήκην οικογενειακήν, άς εϋλογοϋν τά  ονόματα εκείνων, αιτινες 
άπό σήμερον θέτουν εις τήν διάθεσίν των τά  εκλεκτότερα έργα 

τής Ε λληνικής καί ξένης φιλολογίας.
Α ί κ.κ. Μαρία Κεφαλά καί Palm er άμφότεραι άνωτάτης 

μορφώσεως καί μεγάλης καρδίας, ’επελήφθησαν τής συστάσεως 
τής Γυναικείας ’Εθνικής Βιβλιοθήκης με τήν χαρακτηρίζουσαν 
αύτάς έκλεκτικότητα. Αυτοπροσώπως δε διευθυνουσαι αυτήν 
δίδουν εν έτι παράδειγμα τής διά τής ευγενοϋς εργασίας τής 
γυναικός 'εκπολιτιστικής αυτής δράσεως, ήτις ευτυχώς κ α τα -  
νοείται όσημέραι καί παρ’ ήμΐν.
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Ό  Λημήτριος Παπαρρηγόπουλος, υιός του διασήμου ίσ-.ο- 
ρικοϋ, ένεφανίσθη τετράκις εις τούς ποιητικούς διαγωνισμούς. 
Τά έργα αύτοϋ, καί ότε δέν έτυχον του βραβείου, διεκρίθησαν 

όπως πάντοτε καί άνευφημίσθησαν.

Αί λυρικαί αύτοϋ καί έλεγειακαί ποιήσεις είναι πλήρεις βα- 
θείας μελαγχολίας, εις ήν ό πρόωρος θάνατος τοΰ ποιητοϋ προσ- 
τίθησιν ήδη νέον θέλγητρον.

ΙΙαραθέτομεν δυο εκ τών ποιημάτων αυτοϋ.
Ό ήλιος εκ τής θαλάσσης 
'Τγρδς ακόμη ανατέλλει 
Κ’ εις τάς απέναντι εκτάσεις 
Ώ ς ρόδον φαίνεται νεφέλη . . . .

Φιΰ I πάσας, ήλιε, καρδίας 
ΑπέΛπιδας ώχράς, φωτίζεις !
Τί ωφελεί άχτίς ενδιας 
Ε ις το κενόν, εις ο βαδίζεις ;

Το σκότος αν προ σου εχαθη,
Πλήν της ψυχής τδ σκότος μένει'
Εις τον ωκεανόν τα βαθη 
Ή λάμψις σου δεν χαταβαίνει.

Ναί, ήλιε, γελάς, δεν κλαίεις·
Εις ομμα χαϊρον ή δαχρύον 
Όμοίαν λάμψ ιν διαχέεις,
Φωτίζων θάνατον χαί βίον.

Τί η άχτίς σου κατοπτεύει 
Ε ις των Θερμοπυλών το χώ μ α ;
Ίον Λεωνίδαν άνιχνεύει ς 
Ζητεί τους μαχητάς ακόμα ;

Ά λλ  έκρυψε μετά πικρίας
Καί τδ στενόν ό ρους τών χρόνων'
Με την σιγήν της ερημιάς 
Ένοΰται η άχτίς σου μόνον

Καί με την μνήμην συναντα τ α ι,
'Ήτις εκείνους εξυμνούσα,
Με βήμα ελαφρδν πλαναται 
Τύμβους καί Λίθους κατοιχοήσα......

Τά πάντα ετριψεν δ χρόνος,
Αί γενεαί περώσι πασαι'
ΆΛΛ’ άναΛΛοίωτος συ μόνος 
’Επί τήν χόνιν των πλανασαι.

Καί όμως, ήΛιε, ποΰ τείνει;
Που ή μαχρά αύτη πορεία ;
Ουδ’ ίχνος όπισθεν άφίνει'
Τδ φώς διώκει ή σχοτία.

Σε τέρπει ο μαχρός σου βίος ;
Άπήντησες τήν ευτυχ ίαν;
Διότι βαίνεις αιωνίως
Κ’ ημείς ημέραν μόνον μ ια ν ......

Προχωρεί τήν πιστήν πορείαν 
’Εμπρός, ή δύσις σε προσμένει.
Όδον βαδίζομεν όμοίαν 
Δνσις χαί μνήμα πέραν χαίνει·

ΆΛΛά δεν εΐναι α ιώνια ,
Δεν είναι θάνατος ή δ νσ ις ’
Τις οίδεν, αν ως ή πρωία,
Δεν θ’ άνατείΛωμεν επίσης;

Έν τώ  έξης ποιήματι δεν υποφώσκει οϋδ ή έσχατη 'εκείνη 
τής έλπίδος άκτίς, ήτις προαγγέλλει τήν παρηγοριάν μελλου- 

σης αυγής- Τό παν εν αυτω  είναι θλΐψις.
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Ε ις  τ τ α ιδ ίο ν .

Πόσον ώραΐον, φίΛοι μου, θα ητο αν ο βιος
Μετά rrjc ήβης έΛηγεν, ενώ απλοϋται ετι |
Τ.,υ εαρος S Ουρανός διαφανής καί Λείος,
Κ' ή πΛάνη τον μανδύαν της τον μέγαν επιθέτει.

Είναι ώρα ία ή Έδεμ πριν ετι παρεισδυσΐ)
Ό όφις τήν επαύριον τής νεας ηΛιχιας
Καί δηΛητήριον πικρόν τον άνθρωπον ποτισνμ
Ροφα τήν δρόσον τής αυγής τδ πυρ τής μεσημβρίας.

Άρχει εις φίΛος χαί άρκεΐ εν βΛέμμα ερωμενης,
Σιγα τής δόξης ή φωνή, με τδ παρόν κοσμείται,
Μετά μικρόν τήν άπειρον σκηνήν τής οικουμένης 
ΜετρεΤ τδ βΛέμμα του άνδρδς χαί πάΛιν δεν άρχειται.

/ 1
Ναί! τότε επρεπε γλυχυς ο θάνατος εισδνων,
Ένω χνλίεται δ νους etc εχστασιν αγίαν,
Να σθύση το μειδίαμα συγχρόνως με τον βιον.
Να παραδώση την ψυχήν εις την αθανασίαν.

Είναι μαχρός, πολυ μαχρδς δ βιος, την ενδιαν 
ΆχοΛονθονσι θνεΛΛαι ζοφώδειε, χαταιγιδεε.
Και ουτε χαν πιστευομεν πώς εχομεν -πρωίαν 
Καθ’ ην τοσαυτ' εθωπενον τον βίον μας ελπίδες.

Τί ωφελεί αν διαρχη τδ εσρ μαραμενοτ,
Καί αν τδ ασ.ια αντηχη μεστόν μελαγχολίας.
Και αν τδ ρόδον σώζεται ώχρον χαί τεθλασμενον 
Καί αν δ βίος διαρχη χωρίς της ευτυχίας ,

ϋΟλα οίχτρά' δ μαρασμδς τδ άνθος αναμένει,
Καί την γαληνην απειλεί μαχραν η τριχυμια 
Καί πρδς τδ εαρ δ χειμών αχατασχετως βαίνει,
Πρδς τδ παιδιον η ρντίς χαι η απελπισία.

Πάντα τα ϋ τα  ε?ναι πλήρη ποιήσεως, αλλά  φαίνονται ώσεί 
έμπνευσθέντα μάλλον έν τώ  μέσω τής πυκνής ομίχλης τής "Αρ
κτου, ή ύπό τον διαυγή τής Ε λλάδος ήλιον. Κ αι έν Ελλαδι I 
βεβαίως οί θνητοί άποτίουσι τον φορον αυτών εις την συμφο
ράν καί ε’ ς τον θάνατον, άλλά  τήν θλϊψιν αυτών έκφραζουσι 
δι’ άλλοίων φθόγγων^, οΐους εύρομεν έν τώ  Σολομώ, οίους άνευ- | 
ρίσκει τις έν τή  δημώδει ποιήσει. Ε ίναι αρα Ελλην ποιη.ης , 
Δέν είναι μάλλον μιμητής του Βύρωνος και του Μισσε , Οί σ τ ί
χοι ούτοι είναι αξιόλογοι, τινές αυτών ωραιότατοι, άλλ εις 
αυτούς δέν αντανακλάται,οϋδ’ αναγνωρίζεται η Ελλάς.

Τό αυτό δΰναταί τις νά είπη καί περί 'τών ύπό τήν έπιγρα- 
<?ήν Χ αρακτή ρες, 'εμμέτρων ή πεζών διάλογων του. Ουτοι 
«ναμιρ,νή^κουσι τάς σκηνάς καί τά  δραματια (proverbes) τής 
νεωτίρας γαλλικής φιλολογίας. Ά ληθες μεν ότι τα  πρόσωπα 
φέρουσιν 'ελληνικά ονόματα· άλλά τά  όνοματα τα ϋτα  φερόμενα 
ύπό προσώπων τής σήμερον, φαίνονται πω ; απηρχαιωμένα.

Ούτως ύπάρχουσιν εις Χαρικλής και εις Νεανδρος εν τω  
Γόμο) έξ ά ν τ ιλ ο γ ία ς ,  εις Πλάτων εις τα  εννεα  δέκατα  τώ ν  
δ υστυχ ώ ν. ’Α λλά  τά  πρόσωπα τα ϋτα  καιτοι φεροντα ελλη
νικά ονόματα, ουτε αρχαίοι Έ λληνες είναι, ούτε σύγχρονοι. 
Ότε έν τή  γαλλική  μεταφράσει διαλέγονται γαλλιστί, οϋδέν 
ζενικόν διακρίνομεν είτε εις τάς σκέψες εϊτε εις την συμπερι
φοράν αυτών.

’Εάν κρίνωμεν τόν Παπαρρηγόπουλον μή έχοντες ΰπ οψει 
τήν εθνικότητα αύτοϋ, εύρίσκομεν έν τοΐς εργοις αυτοϋ πολλην

χάριν, πολύ αίσθημα, πολλήν εϋφυιαν ά λλ ’ όσω μάλλον έπαι- 
νοϋμεν αϋτόν έκ τής έπόψεως τής γαλλικής φιλολογίας, τοσω 
έπιφυλακτικώτεροι εϊμεθα έξετάζοντες αϋτόν ώ ςΈ λληνα ποιητήν.

(Έ *  του Γαλλικού) Ε ύ φ ρ α σ ί*  Κ ε τ σ ί«

Η  I— Τ Ν Η  Ε Ν  Ι Α Π Ω Ν Ι Α ,

Α Ν Α Τ Ρ Ο Φ Η  Κ Α Ι  Ε Κ Π Α Ι Α Ε Γ Σ ΙΣ  Τ Η Σ  ΙΑ Π ίΙΝ ΙΛ Ο Σ
Οί μεγαλήτεροι θεοί τής ’Ιαπωνίας είναι οί θεοί τοϋ έρωτος, 

καί οί ’Ιάπωνες θεωροϋσιν εαυτούς ώς τούς κ α τ’ εϋθεϊαν α π ο 
γόνους τών θεών των. Έ πειτα  άν καί ή θρησκεία είναι διαδε
δομένη εις πάσας τάς κοινωνικάς τάζεις, ή οίαδηποτε όμως έ- 
πίδρασις τοϋ κλήρου είναι έκεΐ πράγμα άγνωστον. Εντεύθεν ή 
γυνή ή κα τ’ εξοχήν άπόστολος τής άγάπης θεωρουμένη, είναι τό 

ί ιδίως θρησκευτικόν ον, καί διατελεΐ ύπό τήν άμεσον προστα
σίαν τής μεγάλης εθνικής θεάς, τής Άματερασουομικαμινομικοτο 
— τό όποιον σημαίνει: φώς τοϋ οϋρανοϋ, αϋτοκράτειραν,^ θεάν, 
π αρθένον.-Κ ατέχε ι λοιπόν μεταξύ τών υιών τοϋ άνατέλλον- 
τος Ή λίου θέσιν έντελώς ιδιαιτέραν καί διάφορον τής γυναικος 

τοϋ γείτονος αϋτών κράτους, τοϋ Οϋρανειου. ^
Δούλη εϋπειθής έκ παραδόσεως, δευτερευουσαν κατέχουσα 

θέσιν έν τή  κοινωνική δράσει ^οϋ άνδρός, χαίρει έν τουτοις με- 
γάλην ύπόληψιν, ώς παράγων τής εϋτυχίας αϋτοΰ καί κέντρον,

I περί τό όποιον στρέφεται πάσα μέριμνα καί στοργή του̂ . Εν 
τώ  γάμω ώς καί έν τώ  οικογενειακή βίφ ή γυνή βασιλεύει και 
ό άνήρ τάσσεται ένταϋθα ύπό τήν γυναικείαν έντελώς προσ-

τασιαν.  ̂ /
*11 ιστορία τώ ν αϋτοκρατειρών άποδεικνύει καλώς μέχρι τ ί 

νος σημείου ή γυνή είναι σεβαστή έν Ίαπω νί*. Ουτω ένιρ κατα  
τόν νόμον ή ύπερτάτη έξουσία άνατίθεται μόνον εις άνδρικάς 
χεΐρας, οσάκις έ’τυχεν αϋτοκράτειρα νοήμων και άνεπτυγμενη 
νά δύναται νά άναλάβη τά  ήνία τοϋ κράτους, οί άρχοντες καί 
εϋγενεΐς δέν έδίστασαν νά τή  άπονείμωσι τόν τίτλον και τα  
προνόμια τής ρ η κ α δ ίσ σ η ς  καί νά τή  ύπακούωσι μεθ οσου και 
προς τον αϋτοκράτορα σεβασμοϋ. Εις την αυτοκρατειρα μ ά 
λ ιστα  Δζίγγο-κογγώ οφείλεται ή κατάκτησις τής Κορέας παρα 

I τών ’Ιαπώνων όλίγα προ Χριστοϋ ετη.
‘II άνατροφή τής Ίαπωνίδος γυναικος είναι εκτάκτως επι

μελημένη. Ό  Ίάπων, ό συγκρίνων τήν καλλονήν προς τάν εϋερ- 
γετικάς τοϋ ήλίου άκτΐνας, θεωρεί τήν γυναίκα ώς τον πολυ- 

I τιμότερον στολισμόν τοϋ άνδρός καί οϋδενος φείδεται, όπως τήν
I καταστήσΥ, τελειοτέραν.

Έ  Ίαπωνίς οφείλει νά έπιδίδηται εις τά  γράμματα, τάς 
I τέχνας, τήν φιλοσοφίαν, τήν θρησκείαν ώς και εις τά  οικιακά 

έ'ργα καί πάσαν έν γένει πρακτικήν επιστήμην τής ζωής. ’Ο 
φείλει νά είναι κάτοχος πολλών ήθικών προσόντων διά τήν έ - 
σωτερικήν τοϋ οίκου της διεύθυνσιν, άλλά καί πολυμαθής και 
θελκτική γόησσα διά τήν κοινωνικήν θέσιν, ήν προωρισται να 
καταλάβη. Πάντα τά  εις τήν Εϋρωπαίαν νεάνιδα διδασκόμενα 

' μαθήματα, έν σχίσει βεβαίως πάντοτε προς τήν εθνικότητα 
της, διδάσκεται καί ή Ίαπωνίς, μή έξαιρουμένων και των ευ
ρωπαϊκών γλωσσών, μεταξύ τών όποιων ιδ ια ίτατα  προτιμών-

τα ι ή γαλλική καί άγγλικη.
Ή  πληθύς τών κοινωνικώ ' καθε,κόντων, εις τα οποία υπο-
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βάλλεται ή Ίαπωνίς τή  παρέχουν έλάχιστον χρόνον, όπως αυ
τοπροσώπως άσχοληθή εί; τήν άνατροφήν των θυγατέρων της.

Ή  φροντις αύτη άνατ:θεται άμέριστος εις την τροφόν,ΰπό την 
μητρικήν όμως πάντοτε έπίβλεψιν. Ά λ λ ’ ή τροφός ’εκεί σπα- 
νίως απομακρύνεται της θετής θυγατρός της, πριν η αΰτη νυμ- 
φευθή, συνεχώς μάλιστα  την παρακολουθεί και εις τον έγγαμον 
βίον της, όχι ώς θεραπαινίς, άλλ ’ ώς άφωσιωμένη φ ίλη καί π ι
στή σύμβουλος. Τούτο δεν εμποδίζει την κόρην νά άγαπμ μετά  
στοργής την μητέρα της, διδασκόμενη μάλιστα  εις τοϋτο παρά 
τής τροφού της άπό τά  παιδικά της ετη.

Καίτοι ακολουθούσα τάς γενικάς άρχάς τής ηθικής τού Βούδ- 
δα καί τού Κομφουκίου, έν τούτοις ή Ίαπω νίς νεάνις ζή βίον 
αρκούντως εύχάριστον, ελεύθερα μεταξύ των μελετών καί των 
παντοειδών διασκεδάσεων, τάς οποίας τη  παρεχουσιν ήθη καί 
έθιμα φιλελεύθερα. Χωρίς νά εχη την πλήρη ανεξαρτησίαν τής 
νέας Άμερικανίδος, ή Ίαπωνίς κόρη χαίρει πολύ περισσοτέραν 
ελευθερίαν τής Ευρωπαίας. Ούτω δέχεται καί αποδίδει επισκέ
ψεις πρός τάς φίλας της, μεταβαίνει εις τον ναόν, εις τό θεα- 
τρον, εις τά  τεϊοπωλεΐα συνοδευομένη παρά τής τροφοϋ, ή παρ’ 
άλλης πιστής γυναικός τής οικογένειας. Ενίοτε μάλιστα  ύπό 
τά  βλέμματα τής μητρός της, δύναται νά δέχηται καί νέους 
οικείους, ουδέποτε όμ,ως καί νά έξέρχηται μετ’ αυτών έστω καί
έάν είναι έγγαμοι.

Μ ο το ϋπ ο ή  -Σεζώ

Α Π ’ Α Θ Η Ν Ω Ν  Ε Ι Σ  Σ Ι Κ Α Γ Ο Ν

ΗΜΕΡΟΑΟΓΙΟΝ ΕΑΛΗΜΑΟΣ ΤΑΞΕΙΑΙΕΤΙΑΟΣ

ΜΕΤ'.

Ή  τελευτα ία  μας έπίσκεψις εις την Έκθεσιν. Τό ύστατον 
ν γ ία ιν ε  πρός την Λ ε υ κ ή ν  Π όλιν,ήτις τόσας μάς παρέσχε συγ
κινήσεις καί απολαύσεις, αλλά καί κόπους καί εξαντλήσεις ένταυ
τώ . Ή  αποχαιρετιστήριος μας έπίσκεψις πρός τό κέντρον τοϋτο 
τής τελειοποιηθείσης άναπτόξεως καί προόδου, πρός την γ ω 
νίαν ταύτην τής γής, έν ή έπί έτος ήδη συγκεντροϋται ή προ · 
σοχή όλου τοϋ κοσμου.

Είναι περίεργον τό αίσθημα, τό όποιον κατέχει την ψυχήν 
μας καθ’ όλην την διάρκειαν τής τελευταίας έπισκέψεώς μας. 
Ό λ α  τά  πράγματα μάς φαίνονται υπέρ ποτε ώραΐα καί τέ 
λεια. Μάς έγένοντο δε τόσον οικεία, άπησχόλησαν τόσον πολύ την 
διάνοιαν καί την καρδίαν μας, ώστε άνεπαισθήτως άνεπτύχθη 
έν ήμΐν αίσθημά τ ι αγάπης, ενδιαφέροντος, τό όποιον σήμερον 
έξεγείρεται ζωηρόν καί μάς πιέζει, μάς στενοχωρεΐ, μάς φέρει 
σχεδόν τά  δάκρυα είς τούς οφθαλμούς.

Εις την αότοπαρατηρη'ΐκότητα, είς ήν ύποβαλλόμεθα, άρ- 
χίζομεν νά αίσθανώμεθα σύγχυσίν τ ινα  είς|τάς μέχρι τοϋδε περί 
πατρίδος καί πατριωτισμού ιδέας μας. Βεβαίως άγαπώμεν καί 
ποθούμεν τον τόπον μας. ’Α λλά  καί λυπούμεθα καί πονούμεν, 
διότι άφίνομεν την μέχρι τής χθες άγνωστον έτι αυτήν χώραν, 
μεθ’ ής οΰδέν μάς συνδέει.

Κ αί αίσθανόμεθα ότι, έάν έκει μάς συγκρατή ή αγάπη, ή 
συνήθεια τής καθημερινής ζωής, αί αναμνήσεις, αί παραδόσεις,

οί κοινοί μετά τών άλλων πόθοι καί α ί έλπίδες ,καί τά  όνειρα, 
έδώ μάς ’ελκύει βίος ά ώτερος καί πνευματικώτερος, βίος δρά- 
σεως καί προόδου, άνά τούς άπεράντους ορίζοντας τοϋ καλού, 
τού ιδανικού, τού τελείου. Έκεΐ ό άγων ό καθημερινός μέ έλα- 
χίστας έλπίδας ίκανοποιήσεως καί επιτυχίας. ’Αγών άγονος, μέ 
πικρίας καί άπογοητεύσεις καί στερήσεις καί βάσανα. Ά γω ν έν 
κύκλο) στενώ, άσφυκτικώ, έν ω ή ιδιοτέλεια καί τά  πάθη καί 
ή περιωρισμένη ά-'άπτυξις, καί ό φθόνος καί ή άδιαφορία κα 
ταστρέφουν πάσαν ορμήν, παν σφρίγος, πάσαν εΰγενή φιλοτι
μίαν. Κ αί έξηγοϋμεν πώς έπισκιάζεται πρός στιγμήν ή τοσον 
μακράν εΰρισκομένη πατρίς, καί πώς ό νοϋς, ό φύσει φιλελεύ
θερος, ό μή γνωρίζων όρια καί μή υποβαλλόμενος είς προλή
ψεις καί παραδόσεις είναι έτοιμος νά άτοσκιρτήση, νά προσε- 
ταιρισθή νέαν πατρίδα, συμπαρασύρων καρδίαν καί αισθήματα 
έν τή  προδοτική ταύτη  παραπλανήσει του.

Ευνοδευόμεναι άπό τάς σκέψεις μας αΰτάς διατρέχομεν τον 
άπό τού σταθμού πρός τό μέγαρον τού ήλεκτρισμού διάστημα, 
προσέχουσαι σήμερον καί είς τά  άσημότερα άντικείμενα καί 
προσπαθοϋσαι νά χαράξωμεν άνεξαλείπτως είς τό πνεϋμά μας 
τήν όλην εικόνα μέ τάς έλαχίστας τών λεπτομερειών της.

Ή  θέα τού μεγάρου τούτου μάς έπαναφέρει είς ύγιεστερας 
καί πατριωτικωτέρας σκέψεις. Τό εΰρύ καί μεγαλοπρεπές Ίο- 
νικόν πρόστοόν του μέ τήν κατά  τά  άλλα  κορινθιακήν άρχιτε- 
κτονικήν του μάς άναμιμνήσκει χρόνους μεγαλείου καί δόξης 
έθνικής, χρονους παρελθόντος, τό όποιον καί μονον άρκεΐ, ΐνα  
μάς κάμνη νά λησμονώμεν τό παρόν καί νά έλπίζωμεν είς τό 
μέλλον. Εκείνοι, οίτινες έδίδαξαν όλον τον κόσμον, οΐτινες καί 
έδώ μετά εικοσιν όλους αιώνας έπισφραγίζουν τήν έν τή  Τέχνη 
καί ’Επιστήμη δράσιν διά τού αυθεντικού κύρους των, έκεΐνοι 
τώ ν όποιων ή δημιουργική μεγαλοφυΐα, τήν άνθρωπότητα όλην 
εΰηργέτησεν, οί Προμηθείς τής αίωνιότητος δέν θά έπιχύσουν 
λοεπόν, προϊόντος τού χρόνου, καί ολίγον φώς είς τον τόσω 
άποτόμως σκοτισθέντα ορίζοντα τής τότε μεγάλης πατρί
δος των ‘

Καί ιδού πάλιν έγώ ευελπις καί μετά παιδικής χαράς πα- 
ραδιδομένη είς τον θαυμασμόν μου διά τήν ποικιλίαν τής χρη- 
σιμοποιήσεως τού ήλεκτρισμού ώς δυνάμεως φωταγωγού καί 
κινητήριου είς τάς άπειροπληθεΐς επινοήσεις καί ’εφευρέσεις, 
τάς, κατά τό πλεΐστον, είς τον Νέον Κόσμον όφειλομένας. ’Ε 
νώπιον μου, ευθύς ώς είσήλθον, ύψοϋται περικαλλές καί μεγα
λοπρεπέστατου τό άγαλμα τού Βενιαμίν Φραγκλίνου, τού μ ε
γάλου τούτου άπελευθερωτοϋ τής Αμερικής, ένταυτώ δέ καί 
ένός έκ τών πρώτων, οίτινες έδέσμευσαν τά  φυσικά στοιχεία  
καί καθυπόταξαν καί έκανόνισαν τήν τέως άδέσποτον αυτών 
δύναμιν. Ό  τού άλεξικεραύνου έφευρέτης μέ τήν ώραίαν καί 
νοήμονα κεφαλήν του, ό μέγας φυσιοδίφης καί πατριώτης καί 
δημοσιογράφος ένταυτώ , ό πρό δύο περίπου α’ώνων κοινόν τού 
λαού κτήμα καταστήσας τάς έπιστημονικάς άνακαλύψεις καί 
φυσιολογικάς παρατηρήσεις του διά τού δημοφιλούς βιβλίου του 
ή  Ε π ισ τ ή μ η  το ϋ  ό π λο ϊκ ο ύ  Ρ ιχάρδ ον, ό μέγας τής άμ'-ρι- 
κανικής άνεξαρτησίας όπέρμαχος καί σύμβουλος ΐσ τα τα ι έκεΐ 
γαλήνιος, ώσεί παρατηρών τό τεράστιον άλμα τής προόδου 
τών φυσικών έπιστημών, τώ ν οποίων θεμελιωτής καί ιδρυτής 
έγένετο. Κ αί τό γλυκύ φώς τού ήλιου προσπίπτον έπί τής κε
φαλής του διά τών τεσσαράκοντα χιλιάδων χρωματιστών ΰα- 
λοθυρίδων τού μεγάρου έν θαυμασία τών άκτίνων καί χοωμά-
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των συζεύξει άποτεΐεΐ α’γλήεν άκτινωτον, δι’ ου αυτη ή φυσις 
φαίνεται στεφανόνουσα τον έ'ξοχον τής έπισσημης μύστην.
. Ά λ λ ’ οί ’Αμερικανοί δέν έλησμόνησαν τούς Ευρωπαίους συ- 
ναδέλφους τού Φραγκλίνου. Τά ονοματα πάντων τούτων ανα
γράφονται έπί τών κορυφωμάτων τών διάφορων εισόδων. Το 
όνουια τού ’Ιταλού Γ αλβάνη τού έφευρετου τής περι τής ηλε
κτρικής κινητήριου δυνάμεως θεωρίας, ήν έτελειοποιησεν ό Βόλ
τας, έφαρμόσας αΰ ιήν έν τή  γνωστή βολταϊκή στηλη. Το ονομα 
αυτού τού Βόλτα, τού ’Αμπέρ, τού έφευρετου τών άρχών, έπι 
τών όποιων βασίζεται ό ήλεκτρισμός έν τοις τηλεγράφοις, τού 
Φαραδαί, τού διασήμου Ά γ γ λο υ , είς τον όποιον τόσαι χημι- 
καί καί ήλεκτρικαί ανακαλύψεις οφείλονται, τού I ερμανού Ohm 
τού έφευρέτου τών ηλεκτρικών ρευμάτων καί πάντων όσοι διε- 
κρίθησαν είς τάς φυσικάς Ιπιστήμας καί διά ,τών έφευρεσεων 
των εΰηργέτησαν τήν ανθρωπότητα. Εν μονον μεγα όνομα,το 
όποιον πληροί καθ’ έκάστην τον κόσμον όλον μέ τάς έφευρεσεις 
κ»ί ανακαλύψεις του, το οποίον έν τ<ρ μεγάοω τουτω συναντάτε 
έν τοΐς θαυμασίοις έργοις του άνά πάν βήμα, το ονομα τού Έ -  
δισσον δέν αναγράφεται που τιμητικώ ς. Το « ο υό ε ις  π ρ ο ψ η -  
τη ς  έν τ ή  ιδ ία  π α τρ ίδ ι»  μάς ήλθε κατά  νούν καί έλυπήθημεν 
διότι καί ή χώρα τών μεγάλων ίδεων υποκειται εις τοιαυτας α
δυναμ ίας.Ά λλά ταχέως έξήχθημεν τής πλάνης ταυτη ς. Ο Έ -  
δισσον δέν έτιαήθη, διότι οί ζώντες φυσιολογοι άπεκλεισθησαν παν- 
τες τής τιμής τής αναγραφής των ονομάτων τυ.ν εν τω  πανθεερ 
τούτω τής αθανασίας τών μεγάλων άνδρων, οίτινες επαναστά
τησαν τήν οικουμένην όλην διά τώ ν θαυμασίων έφευρέσεών των.

ra-oO^gOo-o-

Σ Κ Υ Λ Λ Ϊ Σ  Κ Α Ι  Υ Δ Ν Α

Ό λίγας ημέρας πριν ή ό Ξέρξης διέλθη τό στενόν τών Θερ
μοπυλών, τό χωρίζον τάς μυριοπληθεΐς στρατιάς αυτού άπο τών 
ολίγων χιλιάδων τών κ α τ ’ αυτού σπευσάντων Ε λλή νω ν, ολ ί- 
γας ημέρας πριν ή ό μέγας βασιλεύς κατορθωση δια τής προ
δοσίας τού έκ Τραχΐνος έπικαταράτου ’Εφιάλτου, πατών έπι 
των πτωμάτων τών τριακοσίων ' Ε παρτιατών καί επτακοσίων 
θεσπιέων, νά διέλθη τό στενόν έκεΐνο, ο μεθ’ ύπερανθρώπου άν ■ 
δρίας ΰπερήσπιζον ό Λεωνίδας και οι μετ αυτου, ο υπο τον 
Άχαιμένην περσικός στόλος, φοβούμενος νά διέλθη νυκτωρ δια 
τού στενού τής Εκιάθου, έκρινε καλόν ν ’ άγκυροβολήση είς Ση- 
πιάδα, έπί τής νοτιοανατολικής άκρας τού 'δασώδους και πλ,η- 
ρους όπωροφόρων ωραίων κήπων Πηλίου, τού όρους έκεινου, το 
οποίον οί Γίγαντες έπεσώρευσαν έπί τού Όλύμπου και τής Οσ - 
σης, όπως άνέλθωσιν είς τον ουρανόν, δτε έπολεμουν κατα  

των θεών.
Άγκυροβολήσαντες, καί ευνοϊκόν άναμένοντες καιρόν, όπως 

άπάρωσι, παρεδόθησαν είς τήν συνήθη ασιατικήν χλιδήν. Α ί
φνης όμως τήν έπομένην πρωίαν, πριν ή άπαλλαγωσι των βρα
χιόνων τού Μορφέως καί τώ ν όδαλισκών, σφοδρότατος Ε λ λη - 
®*οντίας άνεμος πνεύσας, τοσαύτην έξήγειρε φοβεράν τρικυμίαν, 
έπι τριήμερον διαρκέσασαν, ώστε πλείονες τώ ν τετρακοσιων 
Τριήρων έπί τών βράχων τού Πηλίου ύπό τών άγριων κυμά
των φερομεναι, έθραύσθησαν, άνδρες δέ καί γυναΐκε, καί σκευή 
Χρυσά καί άργυρά έπλήρωσαν τήν πέριζ θάλασσαν. *0 ΙΙαυσα- 
νιας μάλιστα άναφέρει, ότι έκ τής περισυλλογής καί πωλήσεως

αυτών άπειρον άπε/ομίσατο πλούτον Θεσσαλος τις γαιοκτη- 

μ.ων Άμεινοκλής καλούμενος.
Κ ατά  τήν έξέγερσιν τής τρικυμίας άνήρ πρεσβύτης, ο Σκυλ- 

λις, καί νεαρά κόρη, ή θυγάτηρ αυτού "Υδνα, μεγάλην δια 
τής εύτολμίας καί τού θάρρους αυτών έπέφερον τίμ περσικώ 
στόλω καταστροφήν.

Ό  Σκύλλις ήτο δύτης τό έπάγγελμα, έκέκτητο μέ μεγα- 
λην φήμην «ο; καταδύναι καί ές τά  βαθύτατα θαλάσσης πά-  
ση ς» - ή δέ θυγάτηρ αυτού ΰπό τού πατρός ποδηγετουμενη και 
διδασκομένη, ήγάπησε τήν θάλασσαν ώς ο γενητωρ αυτής, και 
τελεία έγένετο δύτης, πανταχού συμπλέουσα καί βοηθούσα τον 

πατέρα αυτής.
Έ πί τή θέα τού περσικού στόλου, άψηφίσαντες άμφοτεοοι 

τήν φοβεράν τρικυμίαν, καί μόνον πρός τήν σωτηρίαν τής εαυ
τών πατρίδος άποβλέψαντες, έβυθίσθησαν είς τ ά  πελώρια κύ
ματα , καί μετά πολυώρους μόχθους κατώρθωσαν ν’ άποκοψωσι 
τούς κάλως καί τάς άγκύρας, δι’ ών ήσαν προσδεόεμ,ένα τα  
περσικά πλοία, άτινα στερηθέντα παντός στηρίγματος, καί είς 
τήν τών άγριων κυμάτων ρ,ανίαν παραδοθέντα, έθραυοντο συγ- 
κρουόμενα είτε πρός άλληλα, είτε επί τών βράχων τού Πηλίου.

Τής φιλοπάτριδος πράξεως αυτών γνωσθείσης, οί Ά μ φ ι-  
κτύονες θαυμάσαντες τήν τόλμ.ην καί τήν άνδρίαν τού Σκυλ- 
λιος. ίδίε>ε δέ τήςνεαράς 'Ύδνης, άνέθεσαν, πρός δοςα' άϊδιον 
καί πρός άνάμνησιν τού κατορθώματος των, έν τώ  έν Δελφοΐς 
ναφ τούς άνδριάντας έκείνων, οΐτινες διά τής έτοιμότητος τού 
πνεύματος καί τής άφοβίας ούκ ολίγον συνετέλεσαν είς την έλάτ- 
τωσιν τού τόσον οίκτρώς έν τή  παραδόξω τής Σαλαμΐνος ναυ
μαχία  ήττηθέντος πολ.υαρίθμου περσικού στολου.

Ό  Παυσανίας άφικόμενος έν Δελφοΐς δέν ειδεν ή μονον το 
τού Σκύλλιος άγαλμα, διότι « έν τοΐς άνδριάσιν όποσοις Νερών 
έλαβεν έκ Δελφών, έν τούτοις τον άοιθμόν καί τή ; Ά ’ό/ης άπε- 
πλήοωσεν ή είκών» .

'Ε λένη  Γ εω ;,γ ι4 3 ο υ  ί

ΠΛΪ2ΙΣ ΑΣΠΡΟΡΡΟΪΧΩΝ

Μή σάς κάμη νά συνοφρυωθήτε ό άνω τίτλος. Δέν άπαιτού- 
μεν ούτε τάς τρυφεράς χεΐρας σας νά βυθίσητε είς το ζεστόν 
ύδωρ ούτε τό σώμά σας νά άφανίσητε, κύπτουσα έπί ημέραν 

όλην έπί τής σκάφης.
Είναι άναγκαΐον νά είξεύρητε όποιας προόδους έ’καμεν ή 

τέχνη τής πλυντικής, οπως άδαπανωτερον και άκοπωτερον έκ- 
τελήτα ι ή κάθαρσις τών άπρορρούχων. Είναι ανάγκη πάσα γυνη, 
πάσα οικοδέσποινα νά γινώσκη τούς ορούς τής υγιεινής τής 
πλυντικής καί τηρή αυτούς αύστηρώς χάριν τής υγείας και 
ευεξίας τής οικογένειας της. Είς τον συνήθη προϋπολογισμόν 
τών δαπανών τού. έτους, πάσα οικοδέσποινα προϋπολογίζει 
άναμφιβόλως κ α τ’ έλάχιστον όρον εκατόν πενήντα δρ. έτησίως 
διά τήν πλύσιν τής οικογένειας. Έκ του ποσού τουτου το η - 
μισυ σχεδόν καταναλίσκεται είς σαπούνι καί σεβαστόν επίσης 
ποσόν είς στάκτην, όταν μάλιστα  αί ύπηρίτριαι δέν λαμβάνουν 
φροντίδα νά φυλάττουν καθαράν τήν έκ τής άνθρακοκαταναλω- 
σεως τοιαύτην. Κ αί είναι οίκογένειαι στερούμεναι πολλάκις 
έπί δύο καί τρεις ημέρας τροφής υγιεινής διά νά οικονομήσουν
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τά  απαραίτητα αυτά εζοδα της πλυσεως, τα  οποία η^υναντο 
υά ελαττωθούν εις το ήα ιτυ , εάν α ι οιχ.οδετποιναι ειζευραν να 

έφαρριότουν το νεον τυττηυ.α της πλυντικής.
Εις τήν Ευρώπην ή μπονγάόα  με το κοφίνι το κλασικόν, 

και τάς αλυσίδας, και τά  στακτόπανα αποτελούν σήμερον 
μόλις παράδοσιν, τόσον άπηρχαιωμενα πράγματα θεωρούνται.
Τό σαπούνι ουτε καν μεταχειρίζεται τις έκεΐ δια τον τύπον, 
ά λλ ’ ουτε τό τρίψιμον κατά  το όποιον εμεναν τα  χέρια της 
πλυνοόσης ε’ς την σκάφην διατνρεΐ ίχνος της πρώην βάρβαρου 

επιρροής του.
Ά λ λ ά  πριν ήπροβώμεν ε’ς τάς λεπτομερείας τής έκτελεσεως, 

ας προτάζωμεν τούς υγιεινούς όρους, τούς συνδεόμενους άπαραι- 
τήτω ς με τό πλόσιμον των άπρορρουχων. Έ άν εχητε άσθενή 
πάσχοντα άπό δερματ'κήν νοσον ή άπο μεταδοτικόν νοσ,ομα 
οίονδήποτε, μη θέτετε τά  άπλυτα  του μετα των τής λοιπής 
οικογένειας, άλλ ’ ούτε πλύνετε αυτα μαζυ με εκείνα. Ως ¿,.ι 
τό πλεΐστον τά  φρικώδη νοσήματα, τά  οποΤα άλληλοδιαδόχως 
τό εν μετά τό άλλο δεκατίζουν τά  μέλη οικογένειας τινός, εις 
τό κοινόν πλύσιμον οφείλουν την φοβέραν δυναμιν των. Τα 
άπλυτα  θέτετε πάντοτε ’εντός μεγάλων. π α ϊε μ ω ν  διατρυτων, 
εάν δε άλλάξγι τις άσπρόρρουχα ίδρωμένος, ας στεγνόνωνται 
πρώτον καί μετά ταϋτα  ας ρίπτωνται εις την κάλαθον των 
άπλυτων. Έ ν γένεο τίποτε βρεγμένον ή νωπόν δεν πρέπει να 
ρίπτεται εις τά  άπλυτα, διότι και φοβέρα αναπτύσσεται όσμη 
και τά  άσπρόρρουχα καταστρέφονται. Το καλάθι σας με τα  
άπλυτα μή έχετε ποτε εις δωμάτιον κατοικήσιμου, άλλα ουτε 
εις υπόγειον αποθήκην. Το υπερώον (η σοφίτα) τής οικίας 
όπου πάντοτε και ήλιος και άήρ κυκλοφορεί έλευθέρως ειναε 

καταλληλότατον διά τά  άπύυτα.
Πολλά! οίκογένειαι προς αποφυγήν τών ενοχλήσεων τής 

πλύσεως δίδουν τά  ένδύματά των εις πλυντριας έκτος του οίκου. 
Είναι κακή ή συνήθεια αυτή, διότι δεν ειζευρομεν ποτε μέ τ ί-  
νων άλλων άσπρόρρουχα ή πλυντρια θα πλυνη τα  ιδικα μας. 
"Αλλαι οίκογένειαι πλύνουν μόνον άνά δύο μήνας, άποφεύγου- 
σαι ούτω τήν συχνήν ανησυχίαν και την μεγαλην δαπανην. Το 
σύστημα τοϋτο εΐναι ελαττωματικόν, διότι ή ακαθαρσία άπορ 
ροφάται εις τοιοΰτον βαθμόν, ώστε όσον καλή και αν είναι ή 
πλύσ ΐί, τά  άσπρόρρουχα μένουν γαριασμενα. Επειτα τα  εις 
τά  ακάθαρτα άσπρόρρουχα ένυπαρχοντα μικρόβια αναπτύσ
σονται, γονιμοποιοϋν, μολ.ύνοντα έπικινδυνως τον άερα τής οι
κίας. Τά μάλλινα  άσπρόρρουχα πρέπει νά πλύνωνται συχνότα
τα , διότι μέ τήν ακαθαρσίαν τρώγονται περισσότερόν άπο τον 

σκόρον.
Λοιπόν δι’ οικογένειας, εις τάς οποίας υπάρχουν και μικρά 

π α ιδ ιά , ή πλύσις πρέπει νά γίνεται άνά πασαν Δευτεραν, το 
βραδύτερον άνά παν δεκαπενθήμερον. Μέ τάς έν χρήσει ήδη 
οίκονο(/.ικάς |ΛΥ)χανάς ή πλύσις τίλειονει έντος ιχιας Υ|[λερας, 
χωρίς σαπούνι καί στάκτην, άναπληρΟΕ^ην ύπο ποτάσ- 
σης βαθμού 1 —  3 βαθμών. Α ί οικονομικά! δέ α ΰτα ι μηχ«- 
να! αποτελούνται ΰπό πυράγρας κα! καζανιού συνεχόμενων. Εις 
τό καζάνι τίθεται τό ύδωρ μετά τής άναλελυμένης ποτάσσης, 
ώ ; κα! τά  διά πλύσιμον ένδύματα διαιρούμενα εις τρε~ς κατη
γορίας’ Πρώτον τίθενται, ΐνα βράσουν τά  λεπτότερα κα! εκλε
κτότερα τών ένδυμάτων, έπειτα εξάγονται ταϋτα  κα! τίθενται 
τά  τής καθημερινής χρήσεως κα! τελευταία  τα  πολυ ρυπαρα

μετά τών μάκτρων του μαγειρείου. Το βρασιμον διαρκεΐ άπο 
2— 4 ώρας, άφοϋ δέ τά  ένδύματα κρυώσουν, πλύνονταε δύο 
έως τρία νερά εις τα  οποία έχετε άναλυσει ποτασσαν 2 3 βαθ
μών. Μετά τα ϋτα  ξεπλύνονται, άπλόνονται κα! στεγνονουν.

'Π μηχανή lessiveuse V iville  πω λείτα ι ήδη κα! εις τά  διά
φορα σκευοεργαστήρια τών ’Αθηνών, έαν δεν δαπανησγι τις 
πενήντα έως ογδοήντα φρ. δια την εφάπαζ άγοραν αυτής, κερ
δίζει δεκαπλάσιον ποσόν έκ τής δ ι’ αυτής έπιτυγχανομένε,ς 

οικονομίας.
Ή  ιδέα ότι ή ποτάσσα βλάπτει τά  άσπρόρρουχα είναι π λα 

νημένη. *Η στάκτη κα! ή ποτάσσα ένεχουν την αυτήν καυ
στικήν δύναμιν, έάν δέ λογική χρήσις τής ποτάσσης γίνεται, 
άναπληροέ αύτη τήν στάκτην και το σαπούνι ταυτοχρονως 
έκάστη δέ πλύσις άντ! νά στοιχίζν) άπο δεκα εως δεκαπεντε 
δρ. στοιχίζει μόνον πέντε εως έξ .

(Έκ τού 11ου φύλλου τής «Οικιακής Έφημερίδος»),

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ
Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν έτελέσθησαν τά εγκαίνια του υπο την οιευθυνσιν 

τής κ. ’Αθήνας Σερεμέτη νεοσύστατου Γαλλικού Παρθεναγωγείου Τόν αγία* 
σμον έτέλεσεν ο επίτιμος πρόεδρος του εφορευτικού συμβουλίου τού Εκπαιδευ
τηρίου τούτου Σεβ. Μητροπολίτης ’Αθηνών, τή παρουσία τών μαθητριών κα1 
τών γονέων και κηδεμόνων αυτών.

Τό παρθεναγωγεΐον τούτο άναλαμβάνον τήν συστηματικήν οιδασκαλΐαν τής 
ξένης παρ’ ήμϊν φιλολογίας, εξησφάλισε τήν έπί τούτω συνεργασίαν δοκιμωτα- 
των καθηγητών καί καθηγητριών, ως τών κ. κ. Τρεμουλιέρ, Παλυ και Κολ- 
λάρ διά τήν γαλλικήν φιλολογίαν, τών κ. κ. Γκρέβεν καί Μπίλλερ διά την 
Γερμανικήν, τής κ. Πόντιέ διά τήν 'Αγγλικήν.

Άλλ’ ή κ Σερεμέτη μή επιθυμούσα νά άποκλείση τό σχολεϊον της τής δι
δασκαλίας καί τής Ελληνική; φιλολογίας, άνέθηκεν εις τάς κ. κ. Καλλισπέρη 
καί Γιανουλάτου τήν διδασκαλίαν τών βουλοιιένων νά ακολουθήσουν και ανώ
τερα Ελληνικά μαθήματα. Τό μάθημα τού κλειδοκύμβαλού θα διόαχθή παρ 
αυτής τής διευθύντριας, γνωστής εις τό ’Αθηναϊκόν κοινόν και εκ πρωτοτύπων 
μουσικών συνθέσεων της καί έκ τής έν γένει περί τήν μουσικήν επιδοσεω; της.

Έν γένει τό παρθεναγωγεΐον τής κ. Σερεμέτη προοιωνίζεται τά βέλτιστα διά 
τάς έν αΰτώ Ικπαιδευθησομένας μαθήτριας, διά τούτο καί μετα την τελετήν 
τών έγκαινίων θερμά ή κ. Σερεμέτη έδέχθη συγχαρητήρια παρά των παρευρε- 
θέντων εις τήν ώραίαν αυτήν εορτήν.

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ

Με τάς βροχάς, μέ τόν συννεφώδη καί σκοτεινόν ουρανόν, μέ τόν 
άνεμον καί την πρώτην δρόσον του φθινοπώρου μάς επιβάλλεται η 
αλλαγή άν όχι ολοκλήρου τής ενδυμασίας, τουλάχιστον πίλων. Τά α- 
νοικτόχροα καί άνθοσκεπή σκιάδιά μας δέν συναρμολογοΟνται καταλ
λήλως καί άρμονικώς μέ τόν φαιόν καί κατηφή ορίζοντα τών πρώτων 
φθινοπωρινών ημερών τής εποχής.

Τό μέλαν καστόριον φέρει κατά τό έτος τοϋτο τά πρωτεία, προ- 
κειμένου περί στρογγυλών πίλων μέ σχήμα ποικιλλον επ άπει
ρον, άπό του τής άμαζόνος μέ ανεστραμμένα πλάγια, τής κλασι
κής τόκας καί τού ναυτικού μέ στενά προς τά ¿πίσω άκρα. “Ολα αυτα 
τά σχήματα είναι διά τήν καθημερινήν χρήσιν καί φέρονται μέ τρι- 
χαπτωτόν λευκόν καί υπέρυθρον τούλι διά βέλον, έπί τοϋ όποιου τί
θεται μέλαν μέ στίγμα έκ σενίλ. Οί πίλοι αυτοί στολίζονται με με- 
γάλας δέσμας χρυσανθέμων, με πον - πόν ίόχροα, ή με φανταστικά 
πρός τά πλάγια πτερά κατά προτίμησιν μαύρα, όταν καί συνοδευων- 
ται άπό κόμβους έκ ταινιών, ιδίως έκ στίλβοντος βελούδου, το όποιον 
είναι μαλακόν, εύκαμπτον καί πλούσιον.

Οί μεγάλοι πίλοι οί συνοδεύοντες πλούσιας ένδυμασίας δεν έχουν 
σχήμα ώρισμένον. Είναι πολυ χαμηλοί, πολυ πλατείς, μέ απέραντα 
άκρα άκτινωτά, έλαφρώς κυμαινόμενα και καλυπτοντα δια μακρου 
πρός τά ¿πίσω πτερού τήν κόμην. " Αλλα τουναντίον άνεγείρονται
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πρός τά ¿πίσω, ένώ φέρουν δλα τά έξαρτήματά των πρός τα έμπρός. 
Πολλά έξ αύτών πλαισιοϋσι τά άκρα των υπό μαύρου βελούδου, ένω 
τό βάθος των σχηματίζεται άπό φυσαλιδωτόν άτάκτως έρυθροΰν βε- 
λοΰδον, προσηρμοσμένον πρός τά άκρα διά μεγάλων χα»δρίνων πορ
πών. Αύτά στολίζονται καθ ’ ολην τήν περιφέρειάν των διά πτερών 
στρουθοκαμήλου, ών τά άκρα πίπτουσι πρός τα οπίσω.

Τά κλειστά καπελάκία μένουν έ ’ΐ άβεβαίου σχήματος. “Οπως δή
ποτε διακοσμούνται πρός τά έμπρός μέ εξαρτήματα πλατέα ένθεν καί 
ενθεν, μέ πον-πόν πρός τό εν καί τό άλλο πλάγιον, χωρίς να δύναταί 
τις νά έννοήση ποιον είναι τό πρόσθιον καί ποΐον τό οπίσθιον μέρος των.

Τά χειμερινά υφάσματα δέν έφάνησαν ε’ισέτι. 'Ως χρώμα όμως τού 
συρμού θεωρείται τό υπέρυθρον ίόχρουν, μέ τό οποίον καί στολίζουν 
τούς περισσοτέρους πίλους. Τό χρώμα τούτο έχει τό έλαττωμα να 
προσθετή ήλικίαν καί νά μή συζεύγνυται ευκόλως μέ άλλα χρώματα. 
Τά μεταξωτά υφάσματα συνειθίζονται πολύ άραδωτά, έγκατεσπαρμενα 
μέ Λεπτότατα άνθύλλια. Τούτο άποδεικνύει, ότι καί φέτος αί έσθήτές 
μας θά είναι ισοϋψείς, διότι δέν δύναταί τις νά σχηματίση πανίέ καί 
άλλα έξαρτήματα μέ κλαδωτά καί άραδωτά υφάσματα.

Φ ιλό κ α λο ς

Α Π Ο Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η
Πρός τό ε νγ ενε ς  κο ινό ν τώ ν  ’Α θ η νώ ν .

Προσφιλές χοινο'ν,
Τήν θερμήν άγάπην καί όποστήριξίν σου μέ τήν όποιαν έπί τριε

τίαν όλην μέ περιέβαλες, ουδέποτε θά λησμονήση ή καρδία μου.
Τήν ζηλευτήν ταύτην περιβολήν φέρουσα ώς άσπίδα μου, πριν η 

άπέλθω εις Θεσσαλίαν καί Αίγυπτον κληθείσα παρά τού έκεί φιλομού- 
σου κοινού, όπως δώσω σειράν θεατρικών παραστάσεων, ευγνωμοσύνης 
φόρον τελούσα, δίδω άπό τής σκηνής τοϋ θεάτρου τών «Ποικιλιών», 
τήν προσεχή Τρίτην, αποχαιρετιστήριου καλλιτεχνικήν εσπερίδα, βέ
βαια ούσα ότι καί ταύτην θά τιμήση τό προσφιλές κοινόν-

’Έρρωσθε 
Εναγγε.Ιία ΠσρασχευοκούΑον

Η  Π Ο Λ Ι Σ

Χθές έξεδόθη τό πρώτον φύλλον νέας καθημερινής συνάδελφου ύπό 
τόν τίτλον ή ΠόΛις. Είναι Ιφημερίς πολιτική, οικονομολογική κοί κοι
νωνική, διευθυνομένη παρά τού γνωστού εις τόν δημοσιογραφικόν κό
σμον κ. Πώπ καί τού κ. Κόκκου.

Εις τήν νέαν συνάδελφον ευχομεθα τα βέλτιστα.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Ή  Μοναχή. Τοιοΰτον φέρει τίτλον τό δραματικόν δοκίμιον τής δε

σποινίδάς Ευγενίας Ζωγράφου, τό οποίον δ θίασος τή; κ. Παρχσκευο- 
πούλου άνεβίβασεν άπό τής σκηνής τήν πχρελθοΰσαν Κυριακήν. Η 
έκλογή τής ύποθέσεως είναι άρίστη. καί αυτή δέ ή δραματική τού 
έργου εξέλιξις αρκετά έπιτυχής. Βεβαίως τό έργον τής δεσποινιδος 
Ζωγράφου δέν δύναταί νά κριθή ή ώς έργον νέας κόρης, ήτις εφιλο- 
δόξησε δραματικήν δόξαν καί ήτις θά τήν έπιτύχη ίσως διά μελετης 
σοβαράς καί υπομονής.

Ά λ λ ’έκείνη, ήτις άληθή καλλιτεχνικόν θρίαμβον ήρατο τήν εσπέ
ραν τής παραστάσεως ήτο ή κ. Παρασκευοπούλου ή υποόυθείσα το 
πρόσωπον τής Μονάχης μετ’ έξαιρετικής έπιτυχίας. Και ως εθνική 
μνηστή τού Ευγενίου καί βραδύτερον ώς χριστιανη καλογραία ή κ. 
Παρασκευοπούλου έπροσωποποίησε τήν άγνότητα έν τή ύπερτάτη αυ
τής έκφάνσει. Αί στάσεις της, αί κινήσεις της, ή φωνή της ήσαν άμί- 
μητοι. Έχειροκροτήθη πολύ παρά τοΰ πάντοτε έκτιμώντος την τέ
χνην της ’Αθηναϊκού κοινοΰ,ώς έπευφημήθη καί ή νεαρα συγγραφεύς, 
ήτις ένεποίησεν ώραίαν έπί τής σκηνής έντύπωσιν, μέ τό λευκόν της 
φόρεμα,τήν γραφικήν κατατομήν καί τό παιδικόν έν γένει παραστημα.

'Η οικογενειακή στοργή έστεφάνωσε διά χειρός αδελφικής τό με- 
τωπον τής νεαρας κόρης, ήτις μετά τόσου θάρρους καί αδιαφορίας ε- 
ποίησε τά πρώτα βήματά της πρός τήν δραματογραφίαν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Αί. Δρ. Ζαχαζίχ. ’Επιστολή σας έλήφθη. Εΰχαριστούμεν δ ι’ 
εύγενή προθυμίαν.—Κον Μ. Τσ. ΊσμαϊΑιαν Επιστολή σας μετα 
φρ. 44 έλήφθη. Εΰχαριστούμεν δ ι’εύγενή φροντίδα- Γραφομεν. Καν 
Α.Γ.Τ. ΤρίχχαΛα. Συλλυπούμεθα διά δυστύχημα καί συγχαίρομεν διά 
θάρρος καί καρτερίαν. Έλήφθησαν. Εΰχαριστούμεν. — Καν A. Α. 
Μύχονον. Εδημοσιεύθη ώ: έπιφυλλίς εις τήν «Οικιακήν Εφημερίδα», 
ής σας στέλλομεν έν άντίτυπον. Συγχαρητήρια διά την επιτυχή με- 
τάφρασιν.—Δα Α. Π. ΉράχΑειαν. Κα Ο. έπέστρεψεν έκ Παρισίων. 
— Καν Μ. Β. Γενεύην. ’Εδημοσιεύθη ευχαρίστως. — Καν Ε. Κ. Τ- 
ψιομάθεια. Εύχαρίστως θά δεχθώμεν παν δημοσίευμα σας εις πεζόν. 
'Όσον άφορα τά έμμετρα είναι τόσον δύσκολον νά έπιτύχη τις. Καν 
Μ. Κ. Άβηνας. Μυρίας ευχαριστίας δι άπονεμηθείσαν τιμήν. -Κον 
Μ. A. Gabrovo. Συνεμορφώθημεν όδηγίαις σας. — Καν Α. Οί. Αγ- 
χία Jo r. Οικιακή άπεστάλη.—Κον Επ. Βλ. ΝεαποΛιν. Συνεμορφω- 
θημεν όδηγίαις σας, Δύνασθε νά μάς αποστειλητε κατάλογον τών εν 
τή πόλει σας Ελληνικών οικογενειών; — Κον Κ. Κ. Π. Κνρήνεια. 
Τά κερδιθέντα είδη πχραόίδονται εις τό Γραφεΐόν μας επι τή παρου
σιάσει του κερδίσαντος άριθμοΰ. Ευαρεστηθήτε να συμμορφωθήτε προς 
τόν ορον τούτον. Καθυστερησαντα φύλλα απεσταλησαν.^-Καν Θ. Π. 
Σμύρνην. Συνεμορφώθημεν όδηγίαις σας.—Καν Μ. Τ. Σμύρνην. Η
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Η ΒΑ ΣΙΛ ΙΣΣΑ  TOT Χ Ρ Γ Σ Ο Γ

— Γρήγορα, άγα.ητέ μου κύριε, φίλε μου, ειπέτε μου τί γ̂νωρίζετε. Εις 
τήν κατάστασιν εις τήν οποίαν εύρίσκεται ή αναδεχτή μου, η ελα/_ίστη προσ
δοκία εινε εις αυτήν τοσοΰτον αλγεινή, ώστε δεν πρέπει νά τής δίδωμεν την ελα- 
χίστην στιγμήν αγωνίας.

Ώμίλει περι τής νευρική; καταστά3εως τής Φράγκας.
Άλλ’ αυτή διετέλει εις καλλιτέραν κατάστασιν !
*0 κ. Ζερβαι άφηγήθη εις τήν βαρώνην τάς τελευταίας αυτού ανακαλύψεις, 

τάς γενομένας τήν πρώ:ην τής ιδίας ημέρας έν τω οικω τήζ οδού Κλινιανκούρ. 
Τήν βεβαιότητα ήν έσχημάτισεν ούτος δτι ή κυρία δε Ροσεβέλ μετέβη εκεΐ πλέον 
ή άπαξ. . .

Τάς διαπραγματεύσεις τής Ναδίνας μετά τής θυρωρού όπως ενοικιάση παρ 
αυτής τό ο’ίκημα τό γειτονεύον πρός τό τής Τερέζας. . . Τάς συναντήσεις αυτής 
μετά τής κυρίας Φισάρ τής υποδηματοποιού και τού Θεοδώρου τού μουσικού. 
Τέλος, τήν οπήν τήν άνακαλυφθεΐσαν εν τω Ιρμαρίω, τήν άρχαίαν θύραν 
δι’ ής συνεκοινώνουν ποτέ τά δύο οικήματα. Ταύτα πάντα είπεν, Ιστερέωσαν 
τή * πεποίθησίν μου, άλλά τούτο δέν άρκει, όπως άλλάξη γνώμην άνθρωπος το
σοΰτον προκατειλημμένος ώς ό κ. δέ Κομβρεμόν.

— Έσκέφθην, ότι πρέπει αντί πάσης θυσίας, όπως γείνη παραδεκτόν τό έγ
κλημα τούτο υπό τής κοινής γνώμης, ν ’ άποόείξωμεν, οτι εγένετο υποκατα- 
ατασις έν τώ προσώπω τής κομήσσης δέ Ροσεβέλ.

— Άρίστη ή ιδέα σας, ήν άλλως τε έσχεν ήδη ή Φράγκα.
— Ναι, είνε ή μόνη πρακτική.

Καθ ’ ήν ά'ριβώς ώραν ή συνόιάλεξις αύτη  ̂ ελαμβανε χωράν μεταξύ τής 
Παυλίνας Γιακώβσεν και τού διευθυντου τής αστυνομίας, ή κόμησσα δέ Ρο- 
σίβέλ διετΑει εις τήν φρικτοτάτην τών ανησυχιών. Άπό τής σκηνής ήτις έλαοε 
γώραν μεταξύ αυτής και τής βαρωνίόος, ή Ναδίνα πράγματι δεν έζη πλέον. 
ΊΓ Ιϊαυλίνα ειχεν έκφέρει λόγους φοβερούς. _ , , ,

Είχε παρασυρθή έκ τής άγανακτήσεώ; της, ήτο βέβαιον, αλλα γυνη ως η 
βαοωνις δέν ήτο δυνατόν νά προφέρη τοιούτους λόγους έλαφρώς, έστω καί εν 
στιγμή οργή-, και έάν ώμίλησεν ούτω πρός τήν Ναόίναν θά είχε φοβεράς απο
δείξεις εις χεΐράς της. Τήν νύκτα, ήτις έπηκολούθησε τήν σκηνήν ταυ την, ή 
Ναδίνα δέν κατεκλίθη.

Μέ τήν κεφαλήν κεκλιμένην έπι τών χειρών της, εσκέφθη έπί μακρόν, κα- 
ταβάλλουσα όλην τήν δύναμιν τού πνεύματος αυτής, εις έξέτασιν τών λογοιν 
τής βαρωνίδο:.

’Εξ όσων τή είπεν ή κυρία Γιακώβσεν εν ιδ ω; τή Ιφαίνετο φοβερον και επ1- 
κίνδυνον.

Αί χατηγορίαι αί Ιξενεχθεΐσαι χατ’ αύςης, η δολοφονία σης Τερέζας, ̂ η Οη- 
λητηοίασις τού Όλιβιέρου, ή έξαφάνισις της πρώτης κομήσσης οε Ροσεοελ, ης 
αύτη κατέλαβε τήν θέσιν, πάντα ταϋτα ήσαν είκασίαμ αίτινες λίαν δυσχερής θά 
ήδύναντο νά μετατραπώσιν εις πραγματικότητα Οι ασφαλών αποδείξεων.

Ένώ ή Άθηνά Κασσάρα, ής τό ονομα άνέφερεν ή Παυλίνα ητό τι όλως 
διάφορον.

Ή Άθηνα ήτο κόρη πνευματώδης, τιμιωτάτη καί ειλικρινέστατη, νέα ε̂ισέτι, 
καί έάν ώδηγεΐτο απέναντι τών ενόρκων, άναμφιβόλως ή χατάθεσις αυτής θα 
παρήγεν βαθυτάτην έντύπωσιν εις όλους.

Θά έπίστευον πάντα οσα θά έλεγε περί αύτής, τής κομήσσης̂ δέ Ροσεβελ 
άπό τοσούτου χρόνου άνεγνωρισμένης καί παραδεδεγμένης υπό τής παρισινής 
κοινωνίας ;

Ίσως όχι. _ ν ,
Άλλά θ’ άπεδεικνύετο, ότι, ένώ ή Ναδίνα δε Σάντα Κρουζ '"ζη ε̂ιτε εις 

Παρισίους μετά τοϋ συζύγου της χαί τών θυγατέρων της, ΰπήρχεν εις άγιον 
Θωμϊν γυνή τοσοΰτον όμοιάζουσα πρός τήν κόμησσαν, ώστε ήτο δυνατή η 
σύγχυσις. Καί τότε οί χατηγορηματιχώτατοι ισχυρισμοί τής Φράγκας θα επα-



βΦΗΜΕΡΙΣ TON KTPION

επιστολή σας μας συνεχίνησε καί ηύχαρίστησε μεγαλως. Τα φύλλα σας 
έστχλησαν παρά του έν τή πόλει σας άνταποχριτβύ μας, οστις θα φρον- 
τίση καί δια τα περαιτέρω. Εΰ/χρίστως δεχόμεθα την πολύτιμον συν
εργασίαν σας. —Κον Μ. Λ. Κ]ποΜτ. Έχετε δίχαιον να παραπονη- 
σθε, άφού αγνοείτε, οτι ολον τον διαρρεύσαντα^μήνα ημην χλινηρης. 
 Κον Στ. Σ. Tovpro MayovpéUior. Ευγνωμονώ δι έγκαιρον αποστο
λήν φρ. νρ. 166 */,· Γράφω.-Καν Eu. I. Το8ρν° ΜαχονρέΛν Ενό- 
μιζον, δτι ειλικρινής έρώτησις, άπορρέουσα έκ δημοσιογραφικού κα0η- 
χόντος δεν ήδύνατο vi παρεξηγηθή. Έν τούτοις άπειρους ευχαριστίας 
δ,i  τελευταίαν άποστολήν. -  Κον Μ. Κ. B çaÜ ar. Επιστολή σας 
μετά φρ. 147 καί 50 έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν θερμώς. 1 ραφομεν.— 
Καν Ε. Μ. K ]no .h r. Βεβαίως θα δημοσιεύσωμεν περιγραφήν του δια 
Σμύρνης εις Κίπολιν ταξειδίου μας. Άλλα μετά τάς έχ Λουτρακιού 
εντυπώσεις-—Κας χ. P. Α. Π. Πύργον, Χρ. Ν. Β. BoÂor, Δ. Λ. Σπ. 
A e j ç a t r à  καί Ζ. 0 . A. ΓαργαΛιάνονς. Χρήματα εληφθησαν. Ευχα- 
ριστουμεν.

Λ Α Κ Ω Ν Ι Κ Α  Π Ε Ρ Ι Ε Ρ Γ Α

Παρά τής φίλης συνεργάτιδος τής « Έφημ. των Κυριών» κυρίας 
Ευαγγελίας Κ. Καπετανάκου έκδίδεται προσεχώς ΰπδ τον ανω τίτλον 
σύγγραμμα άξιόλογον, περιγράφον ύπδ τύπον εντυπώσεων και αναμνή
σεων τα κατά τήν σύγχρονον Λακωνίαν με τα περίεργα ηθη και ε-
θιιχχ της. , γ «π

Περιεχόμενα του συγγράμματος τής κ. Καπετανακου είναι. Η. 
Σπάρτη. Ή νήσος Κρανάη. Οί Βατικιώτες. Ό Ερημίτης του Μα- 
λέα·—Τδ παλάτι τού Πετρόμπεη.—Τδ κυνήγιοντών ορτύγων ^ Μ ά 
νη.— Τα σπήλαια τής Μάνης. —Τδ Πεταλίδι. — Τδ Βοιτυλον. 1 ιμη 
δραχμας 1.50.

ς υ μ β ο υ λ α ι

Άφαιρεϊτε τήν άπδ των μεταλλικών αντικειμένων σκωρίαν.  ̂ εαν 
βυθίσητε αΰτα έντδς άναλελυμένου χλωριούχου κασσιτέρου, και αφη- 
σετε αΰτα 12— 14 ώρας, προσέχουσαμή ή διάλυσις είναι ο,εια.^ Μετα 
ταΟτα πλύνετε τα αντικείμενα αύτα έντδς τού ϋδατος καί «ντδς της 
αμμωνίας καί τα στεχνόνετε.Τδ μέταλλον τότε δμοιάζει πρδς άργυρον.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι

Περόί*α σάΠτσα. Την καθαρίζετε, περνάτε εις τα πλάγια τας πτέ
ρυγας καί τα ποδαρακια, ώς κάμνετε δι 6λα τα πουλερικά. Βυθίζετε 
εις τας σάρκας τεμά/ια λαρδιού μέ άλατοπίπερον, τα ρ ίξετε εις χύ
τραν μέ βούτυρον, χρομμυδάκια, χαρόττα ψιλοκομμένα, λαρδί εις φέ 
ταις, έν ποτήρι ασπρον κρασί έν ποτήρι ζωμδν καί τα σιγοψηνετε. 
Ξεπαχιάζετε τήν σάλτσαν καί σερβίρετε. __________

νήρχοντο εις τδ πνεύμα πάντων. Καί τό δικαστήριον δυνατόν να έλάμβανεν 
άπ’ οψει πάντα ταϋτα καί νά ζητήση περαιτέρω έρευνας.

"Ισως μάλιστα νά προβή και περαιτέρω.

Τό χρυΠωρυχεΐον.
’Εν τούτοις ό Άνδρέας, τεραστίαν άναπτύσσων ένεργητικότητα διηύθυνε τάς 

εργασίας του χρυσωρυχείου τής κυρίας Γιακώβσεν κείμενον πέραν ακόμη της 
ζώνης των περί τήν Γουϊάννην απέραντων εκτάσεων, των οποίων η κυριοτης 
διαφιλονεικεΤται μεταξύ Βρασιλίας καί Γαλλίας.

Μήνες πολλοί διέρρευσαν.
’Ήδη ό Άνδρέας εΤ/έ συνειθίσει τήν παρουσίαν τής μυστηριώδους άγνωστου, 

περί ής είχε κάμει άλλοτε λόγον εις τάς πρός τήν Τερέζαν επιστολας του' τω 
έταίνετο μάλιστα ότι δέν ήδύνατο νά ζήση άνευ αύτής. Η βασίλισσα του γρυ- 
σόο εξ άλλου μέρους δέν εκαμνε πλέον τάς μακρας εξαφανίσεις της, ως άλλοτε 

’Απούσιαζε καί ήδη άπό καιρού ε’ις καιρόν, άλλ’ ουδέποτε παρήοχετο ίβδο- 
μάς ολόκληρος, χωρίς ό Άνδρέας νά τήν ΐδη άπροσδοκήτω;_ σθανουσαν πλη
σίον του, ή ε’ις τα περίχωρα του -χρυσωρυχείου, ή κατα τας εκΟρομας, ας ητ 
ήναγκασμένος να κάμνη έντό; του δάσους. Έκ συμφώνου  ̂μετ εκείνου Ικετών 
μηχανικών του, δστις είχε κλίσιν τόσον ζωηράν διά την ιατρικήν, ειχε οοκι- 
μάσει νά πεισθή έάν ή ατυχής φίλη του ήτο πραγματικώς τρελλή, ινα αποπει- 
ραθή νά έπαναφέρη τό άπόν λογικόν της.  ̂ , , ,

Κατόπιν εξετάσεως προσεκτικής έπί τινας ημέρας, έσχον τήν αβεβαιότητα 
καί οί δύο ότι ή ατυχής γυνή δέν ήτο τρελλή. Είχεν απολέσει την μνήμην π.· 
θανόν δ’ Ιπίσης νά ειχε λησμονήσει να όμιλή, κατόπιν ισως_ βαρείας ασθένειας 
ή τρομερού δυστυχήματος, άλλ’ ή σκέψις παρέμεινεν εν αυτή. Εσυλλογι,ετο, 
καί είχε μάλιστα καί συνέχειαν εις τας ίδέας της. Τότε ό Ανδρέας «φιερωθη 
εις αύτήν', ήοχισε νά τή όμιλή, ώς εις μικρόν παιοίον, τουφπο.ου αρχι,ουν την 
άνατροφήν, καί του οποίου θέλουν νά σχηματίσουν την διάνοιαν.̂

Οί μεγάλοι όυθαλμοί τής αγνώστου ελαμπον καθ’ Ικάστην ημέραν δια λαμ- 
ψεως ζωηροτέράς καί προφανώς ήννόει έτι μάλλον καί μάλλον τον μηχανικόν. 
Ά λλ’ υπήρχε πράγμα τι τό όποιον ό Άνδρέας ητο αδύνατον να επιτυχή, ητο 
δέ τούτο τό νά την κάμνη νά όμιλήση.

ΑΘΗΝΑΊ ΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
Ό όός ύφθαΛροϊατρίον άριθ. 1

Διά πάσαν περί έγγρκφής πληροφορίαν άπευθυντεον προς την 
/. κ. Κεοχλ.α και ΙΙάλμερ.

'Α θήνας

Κυρία άρίστης μορφώσεως γινώσκουσα άριστα τήν Αγγλικήν^ γλώσ
σαν καί τήν Ελληνικήν, επίσης δέ δεξιώτατα έργαζομένη άσπρόρ- 
ρουχα ζητεί ή μαθήματα ή εργασίαν. ’Αναλαμβάνει τήν κατασκευήν 
προικδς μετα πάσης φροντίδος αγοράς πάντων τών χρήσιμων ειδών, 
εις τιμάς μετριωτάτας. Συνιστάται θερμώς παρ ημών.

Ράπτρια καλώς κατηρτισμένη ζητεί οικίαν, έν η να εργχζηται, ει 
δυνατόν, οίκότροφος. Δέχεται καί έργασίαν επί ημ ερομ ίσθ ια). _

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πιάνο μέ ουράν, μεταχειρισμένον άλλα πολυ καλόν εις 
τιμ,ήν μετριωτατην. Πλ·ηρο(ροριαι παρ ·ημ'.ν.__________________ _

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΣΣΑ Έ λληνίς, δυναμένη να καταρτίση μαθήτριας 
τελείως καί εντός ενός έτους νά οιδάξη αύτας μαθήματα δύω τά
ξεων ζητεί παραδόσεις. Ή  διδασκαλία της ε ίνα ι εύμέθοδος καί 
τερπνή, άκάπως δέ τά μικρά μανθάνουν παρ’ αυτής τά δυσκολώ-
τερα πράγματα.  ̂ ^

Συνιστάται θερμώς παρ’ήμών. Πληροφορία·, εις τό γραφειον

μας·__________ ______

Ό ’Ά γ γ λ ο ς  ό δ ο ν τ ο ϊα τ ρ ό ς  κ. Jo h n Jj. W ALKER^aa- 
βάνει τήν τιμήν νά γνωστοποιήσει εις τήν άςιότιμον^αυτου πε
λατείαν ότι άπό τής έν Πειραιέϊ έν τή  όδώ Νοταρα υπ αριΚ 
89 κατοικίας του μετωκησεν εις τήν έν̂  Ά θηναις οικίαν του 
ίατροϋ κ. Χρήστου Ρ άλλη έπί τής Ό δού Σ τα ο ιο ν  υπ χ ρ . ά ί .

ΠΟΐ ΡΑΑΠΤΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΑΣ ΕΝΔΐΜΑΤΑ
“Όπου ή καλαισθησία συνοδευομένη υπό τής οικονομίας σας 

καλεΐ. Α ί πολυπληθείς πελάτιδες τής κ. Ά θηνάς Β ιτ,εντ,ου  
εννόησαν βέβαια ότι περί αότής πρόκειται. Οόδέν ώραιοτερον, 
πλουσιώτερον, καλαισθητικώτερον καί χαριέστερον των τελευ
ταίων φορεμάτων, όίτινα έξήλθον κατά  τήν ’εβδομάδα ταυτην 
έκ του έργοστασίου τουτου.___________ _____ ___________

Μάτκν κατέβαλλε μεγάλην δόσιν υπομονής, διά νά τήν κάμη να προφέρη λε-

θέλησ ν Γτς. L  νά τώ ύπ.κούη, τό ’έβλεπέ τ,ς. άλλα μονον η/οι δυσδιάκριτοι 0c η . ,· Ά < ' κ. K.Krcw n-TTtc εν τ?ι αναιοθητω καταστα-έξήρνοντο τών χειλέων της, και ο > Ανορεας, οστιςμν τη «ν«ι ι ^
σει h r, διετέλει δτε ύπήκουσεν εις το πρόσταγμα .̂ης π  ̂ 3
νατόν να άντιληφθή τότε τούτο ίκανώς, ωστι να ενθυμηται, οτι ,ην η =
όμιλούσαν, κατήντησε νά πιστεύση καί αύτός, ,δπως επίστευσε ο I καλλέ, ο.ι

ί|Τ Ή μέί« τινά ό Άνδρέας ήτο καταλυπημένος, διότι ό έκ τής Εύρώτης φά- 
κελλος τού ταχυδρομείου, είχε φθάσε. άπό τής προτεραίας, χωρίς «υτος να έχη

"Ο-αν είναί τις μακράν, βχι μόνον άπό τήν οικογένειαν του αλλα και « · 
τήν πατρίδα του ή συνήθης Ισορροπία τού πνεύματος η δυναμις της φρονή

X  v S  να άποθάνη.
Ό Ροβέρτος θά τήν περιποιηθή και πάλιν, οπως τοτε, εσκέπτετο.

Ή Φράνκα επίσης. Η Συβίλλη ομοίως. Καί οί τρεις ούτοι έχουν χρν ,̂ν
καρδίαν̂  κάί τίποτε^έν θά τοΒλείψη, Άλλ’ έγώ ; εγώ οστις είμαι τοσον
μακράν αύτής, τί θά γείνω;. Μήπως είμαι κ̂αταραμένος . . . .  κα.
θάνη έκείνη χωρίς νά τήν έπανίδω ; , , , . ^„,-όν

Οί λυγμοί του ιίχον καταστή σφοδρί ενώ συγχρόνως εκρατει το πρ · 
του κεκουμμένον εντός τών γε,ρών του, λησμονών την 
καί μή σκαπτόμενος ή τήν Τερέζαν. ήτις ύπέφερε μακραν «υτου. Ειχε 
είδος προαισθήσεω; της πραγματικοτητος. Και παν.οτε εκλαιεν, 0. 
ήσθάνθη χεΤρα Ιλαϊιρώς προσψαύουσαν την κόμην του. _
 ̂ Πάραυτα άνήγειρεν τό περιλουόμενον υπο δακρύων προσωπον του.

Γ (χκολουπει)


