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ΨΗΦΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Ό  Ελληνικός λαό: προσκαλείται σήμερον νά δώση τήν 

ψήφον του υπέρ τού δείνα ή δείνα άρχοντος, όστις επί τε
τραετίαν δλην θά ίθύνη τήν τύχην αυτού, θά προστατεύη τά 
συμφέροντα του καί τήν ζωήν του αυτήν έτι* διότι ούδείς βε
βαίως άγνοεί δτι έκ τής δραστηριότητος καί ευσυνειδησίας, τών 
•δημάρχων καί δημοτικών συμβούλων έξαρτάται ή πρόοδος τής 
«δημοτικής έκπαιδεύσεως, ή καθαριότης πόλεως τινός, εξ αυ
τών δέ πάλιν ή μόρφωσις τού λαού, καί ή καλή ή μή κατά- 
-στασις τής υγείας τών κατοίκων . . . Καί θά παρατηρήσωσιν 
:ΐσως ήμίν, δτι τά δημοτικά δέν μας άποβλέπουσι και δτι 
ικατά συνέπειαν καλώς θά έπράττομεν εάν εσιωπώμεν· εις 
τούτο άπαντώμ.εν δτι ώς θυγάτηρ, ώς μήτηρ, ώς σύζυγος, ώς 
αδελφή ή γυνή ένδιαφέρεται μ.εγάλως καί υπέρ τής δημοτικής 
'έκπαιδεύσεως καί υπέρ τής υγιούς ή μή καταστάσεως τών 
•οικείων αυτής, δτι κατά συνέπειαν δ ικα ιούται και αυτή να 
έρευνα καί έξετάζη τούς λόγους, οϊτινες καθιστώσιν αυτήν 
άτυχή μητέρα ή ορφανήν κόρην καί άτυχή χήραν. Δέν προ' 
θέμεθα βεβαίους νά άκολουθήσωμεν τό σύστημα τού κομμα
τισμού καί άποδιόσωμεν εις τόν νύν ή είς τόν μέλλοντα δή
μαρχον τίτλον σωτήρος ή άνθρωποκτόνου··»προτιθεμεθα άπλώς 
νά έξετάσωμεν τόν έ’νοχον έν περιπτώσει άκηδείας τών δη- 
Ρρχω ν πρός τά εαυτών καθήκοντα· τόν ένοχον τούτον, όστις, 
*«θ’ ήμας, δέν εΐναι οΰτε ο δήμαρχος, οΰτε ό έκλ,ογεύς, άλλά 
Ά πολιτεία.

Διότι οί τών κατωτάτων στρωμάτων εκλογείς, οι αποτε- 
λόυντες ώς έκ τού αριθμού τήν πλειονοψηφίαν, ως εκ τής 
«σφαλμένης παιδεύσεως καί άγωγής, ής κάτοχοι τυγχάνουσι

άγνοούσι βεβαίως τήν αξίαν τής ψήφου των, δρώσιν <υς μηχα- 
ναί μέ δύναμήν καί άτμ.όν, άλ.λ.’ ανευ οδηγού* ο οδηγος δε ου- 

ο: είναι ή μ.όρφωσις τού νού καί τής καρδιας ή επιτυγχανο- 
μένη πάντοτε διά τής υγιούς εκπαιδεύσεως, ητις παρ ημΐν, ου 
μόνον είς τάς κώμο πόλεις καί τά χωρία χωλαίνει, άλλ ’ έν 
μέσα] πρωτευούση πρόφενος ώς επι -τό πολυ βλάβης και κατα
στροφής ή προόδου γ ίνετα ι.

Δυστυχώς ούδείς τών παρ’ ήμίν πολιτευόμενων ηννοησε 
μέχρι σήμερον, οτι ή υγιής τού λ.αού εκπαίδευσις αποτελεί 
τήν ζωικήν άρχήν καί τόν άκρογωνιαΐον 'λίθον τού συνταγμα
τικού πολιτεύματος. Ή  εκπαίδευσις τού λαού είναι ό άγρυ
πνος φύλαξ τής εθνικής άξιοπρεπείας, ή ζωογόνος δύναμις 
τού άληθούς πατριωτισμ-ου, τέλος ό χαλινός τής πολιτικής 
καί ηθικής διαφθοράς.

IIώς άνθρωπος εντελώς άγράμματος ή καί ημιμαθής δύ- 
ναται νά γνωρίση καί έκτιμήση τήν άξίαν τής ψήφου του ; 
'Η  άμάθεια καί άπειρία αυτού ρίπτει αυτόν άλυσιδετον εις 
τήν διάθεσιν τού πρώτου τυχ ον το : κομματάρχου. Η φήφος 
χρησιμεύει αύτω άπλούστατα πρός αλλαγήν άρχοντος, ού τήν 
άξίαν δέν έγνώρισεν, δπως δέν θά γνωρίση καί την τού δια
δόχου αυτού. Τό συνταγματικόν πολίτευμα είναι βεβαίως τό 
εύγενέστερον, τό ύψηλοτερον, τό ωραιοτερον των πολ.ιτευμα— 
των, άλλά μέ λαόν άμαθή δύναται νά άποβή κινδυνωδέστα- 
τον. Καί δ ιατί άναγκαζόμεθα νά άναγνωρίζωμεν καί παρα- 
δεχώμεθα άμάθειαν είς τόν εύφυέστερον λαόν τής υφηλίου ; 
Διότι ούδείς ποτε είργάσθη ώς εδει πρός μόρφωσιν τού πνεύ
ματος καί τού χαρακτήρος τού λαού τούτου. |Πού δε άλλου 
μορφόνεται ό λαός ή έν τοϊς σχολείοις ;

Δέν είναι γνωστόν δ ,τι ό Ταλεϋράνδος ο σοφός υπουργός 
τής Γαλλίας είπεν. « 'Η  δημοσία εκπαίδευσις επεκτείνει ά- 
καταπαύστως τήν σφαίραν τής πολιτικής ελευθερίας καί μ.όνη 
δύναται νά υπεράσπιση τά άστικα τού πολίτου δικαιώματα, 
εναντίον πάσης δεσποτικής έπιθέσεως. Ά γνω στον δέν τυγ
χάνει, δτι υπό τό πλέον φιλελεύθερον σύνταγμα ό άμαθήί 
είναι είς τήν διάθεσιν τού άγύρτου, έξαρτάται δέ καθ’ όλο- 
κληρίαν υπό τού άνεπτυγμένου ; κ .τ .λ . λ
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Δ ιατί λοιπόν νά μ ή ύπάρχωσι καί παρ’ ήμίν σχολεία ; 1 στικώς σύζυγος καί μήτηρ, έλπίζουσι να θεραπεύσωσι τον
Δ ιατί νά ¡Ατι υπάρχη εκπαιδευτικόν εθνικόν σύστημα, τεΐνον όσημέραι καταλαμ.βάνοντα αύτήν πυρετόν τής πολυτελείας;
εις την γενικοποίησιν της έκπαιδεύσεως καθ’ όλας τάς τά- καί σπατάλης, τόν παραίτιον τούτον της κοινωνικής άποσυν-
ξεις καί τής διά τού προσφοοιοτέρου τρόπου μ.ορφώσεως τού θέσεως καί στοιχεΐόν τής ηθικής αταξίας καί διαφθοράς.
Ελληνικού λαού. I Ά λ λ ’ οΐκτράν πλανώνται πλάνην. Δεν θέλουσι βεβαίως

*Ας εννοήστι καλώς ή Κυβέρνησις ημών, ότι καθήκον αυτής * εριστ6&6ι τ άς παρεκτροπάς τής γυναικός, περιορίζοντες επ ί
ύψιστον τυγχάνει ή τελεία βελτίωσις τής δημοτικής έκπαι- πλέον τό στάδιον τής ένεργείας αυτής· τουναντίον ή γυνή,
δεύσεως καί ή διά νόμου καί ποινών έπιβαλλομένη υποχρεω- θέλει βελτιωθή, εάν δοθώσι πρός αυτήν διά τής νομίμου όδού.
τική έκπαίδευσις. "Ας πεισθή ότι ή δόζα καί ό θρίαμβος κρα- -ά μέσα πρός ικανοποίησιν τού σταδίου τής ιδίας ένεργείας.
τους έξαρτάται ούχί έκ τού ποσού τού κατά γήν καί θάλασ- ’Ανάγκη νά δίδωται εις την γυναίκα ανατροφή εμβριθής 
σαν στρατού, άλλ’ έκ τού ποιού των άνδρών, ώς απέδειξαν, καί όσον έ'νεστι έπιστημονική. ’Ανάγκη όπως ή γυνή καταστή
αί κατά των βαρβάρων νίκαι καί θρίαμβοι των προγόνων ή- ώς καί δ άνήρ παραγωγός. Διά τής έργασίας καί μόνης έπε-
μών. Άγνοούμεν υπέρ τίνος των υποψηφίων άποβήσεται ή τεύχθη ή χειραφέτησις τού άνδοός, διά τής έργασίας έπιτευ-
ήμέρα αύτη ευνοϊκή· εύχόμεθα μόνον από καρδίας όπως οί νέο'· χθήσεται καί ή χειραφέτησις τής γυναικός. "Αν δυνηθή ή γυνή

νά κερδίζη έντίμως τά ενδύματα, άτινα κοσμ.ούσι καί στολί- 
ζουσιν αυτήν,τότε αντί νά σύρη έν τώ βορβόρω καί τώ κονιορτώ 
των τριόδων έσθήτας μ. εταξίνας καί περικαλύμματα έκ τρι- 
χάπτων, θά έξέρχηται έλευθέρα καί υπερήφανος έν περ ιβόλι
α πλή μεν, αλλά καλλαισθητικωτάτη, δ ι’ ής θά διαφαίνηται 
ή καλλονή αυτής, χωρίς νά έκτίθηται ή αρετή καί ύπόληψις 
αυτής εις διατίμ.ησιν.

Ή  παρεχομένη εις τήν γυναίκα ανατροφή ούσα ίδική πρός 
μόρφωσιν πλαγγόνων (κούκλων) δέν δίδει εις τόν άνδρα τό ό'.-· 
καίωμα νά έκπλήττητα ι έπί τή κουκλοποιήσει των απέναντι 
αυτού,αφού υπό σπουδαίαν όψιν λαμβάνουσιν αί ταλαίπωροι το·

δήμαρχοι έπιληφθωσι δραστηρίως τής βελτιώσεως τής δημο
τικής έκπαιδεύσεως, καθιστάμενοι ούτως άξιοι τής υψηλής έμ- 
πιστοσύνης, ήν λαός αγαθός καί φιλόπατρις αναθέτει αύτοϊς.

Η ΓΥΝΗ
(Συνέχεια ΐόε προηγούμενου ιρύλλον).

’Ανάγκη νά έννοήσωμεν καλώς, ότι όσον ή κοινωνία οργα- 
ν ίζετα ι, δημιουργεί όργανα, ών ή τελειότης άναγκαιοτάτη 
τυγχάνει, ίνα έπαρκώς άνταποκρίνωνται πρός τόν βαθμ.όν τής 
άναπτύξεως αυτής. Τά όργανα ταύτα ονομάζονται διατάξεις·

ίς τρόπον ώστε ένώ αί άρχικαί τής κοινωνίας διατάξεις σκο- yA0̂ jy πρόσωπον, οπερ από τής παιδικής αυτών ηλικίας έσυ-
πόν εΐχον νά οργανίσωσι τήν φυσικήν ρώμην, αί σήμερον δη- 
μιουργούμ,εναι τείνουσι μάλλον εις οργανισμόν τής φιλανθρω- 
πίας.

Αί τού παρόντος λοιπόν καί τού μέλλοντος κοινωνικά! δια
τάξεις άναφέρονται εις τήν αμοιβαιότητα, τήν τού μέλλοντος 
έξασφάλισιν καί έλεημοσύνην. Σκοπούσι πρό πάντων τήν διά

νείθισαν νά παίζωσι.
Δέν έπίθυμ,ώ νά έκληφθώ ¿>; παραγνωρίζουσα τήν αποστο

λήν τής γυναικός έν τή οίκογενεία· έπιθυμώ, όπως η γυνή 
άσχοληθή εις τό νά είναι καλή σύζυγος καί καλή μητηρ·' 
άλλ ’ υποστηρίζω ότι δέν είναι αληθές, ότι ο οικογενειακός
βίο: δέν έπαοκεΐ εις τήν φυσικήν, ηθικήν καί πνευματικήν- 

δοσιν τής παιδείας, τήν γενικοποίησιν τής ευζωίας, τήν έζα- ^  ένέργειαν. Τό μέρος τής κλώσσης όρνιθος-
σφάλισιν τής άτομικής υπάρξεως τή βοήθεια τής κοινότητος, g?vat βεβα{ω? σεβα„ ί , ν; άλλά όέν αρμόζει εις πάσας, ούτε
καί άμεσον υποστήριξιν καί βοήθειαν πρό; τούς αδυνάτους, άποροοο5 δλον τόν χρόνον T.j¡? γυνα ικός, ώς θέλουσι νά π ι-
τούς πάσχοντας καί ασθενείς.

Αί τοιαύτης φύσεως διατάξεις άπαιτούσι, πολλω πλεΐον 
των αρχικών, τήν συνδρομήν τής γυναικός, καί όταν έπιστάση 
τις τήν προσοχήν του έπί των σημερινών τής κοινωνίας αναγ
κών καί τής έν γένει κοινωνικής κινήσεως, είναι αδύνατον νά 
μή αναγνώριση τήν μ.εγάλην σπουόαιότητα τού προσώπου, 
όπερ αί γυναίκες έκλήθησαν νά διαδραματίσωσιν έν τή κοι
νωνία. Οί άνδρες έκεΐνοι, οΐτινες θέλουσι νά έπαναφέρωσιν 
ημάςέν τώ πατριαρχικοί βίω, φυλακίζοντες τήν γυναίκα έν τή 
οίκογενεία, είναι έκ των σ υ σ τη μ α τ ικ ώ ν  έκείνων άφγρημένων ,  
οϊτινες ούδέν βλ,έποντες έξ όσων συμβαίνουσι περί αυτούς, 
παραγνωρίζουσι τόν σχετικόν βίον, τόν καθ’ έκάστην νέας 
άνάγκας δημιουργούντα, γονιμοποιούντα νέας δυνάμεις καί 
παραίτιον γενόμενον κοινοί νικών ιδρυμάτων άνταποκρινομένων 
πρός τάς άνάγκας αυτού καί τάς δυνάμεις αυτού διοργανι- 
ζόντων. Ό  σκοπός βεβαίως τούτων είναι καλός· πιστεύουσιν 
ότι υπηρετούσιν άν οχι τά  δίκαια τής προόδου, τουλάχιστον 
τά τής ηθικής, ήτις πάντοτε αποβαίνει υπέρ τής προόδου. 
'Υποχρεόνοντες τήν γυναίκα εις τόν έν τή οίκογενεία απο
κλειστικόν περιορισμών, άναγκάζοντες αυτήν νά ήναι άποκλει-

στεύσωσιν. "Αλλως τε υπάρχει μέγας αριθμός γυναικών, αΐ-- 
τινες δέν νυμφεύονται· άφ’ ετέρου δέ υπάρχει μέγας άριθ- 
μ.ός γυναικών, αΐτινες είσίν ήναγκασμέναι νά προσθέσωσ^ 
τήν ήμερησίαν αυτών έργασίαν εις τήν τού συζύγου. Δύο 
παραγωγοί έν μ.ιά οίκογενεία άξίζουσι πλεΐον τού ενός, και 
εις οικογένειαν, εις ήν μόνη ή έργασία τού πατρός έπαρκεΐ 
εις ικανοποίησιν των αναγκών τής συζύγου καί τριών ή τεσ
σάρων τέκνων, έρωτώ πώς ζώσιν, έάν ζώσιν, πώς ένδύονται, 
θερμαίνονται, πού κατοικούσι καί τ ί ανατροφήν λαμβάνουσι 
τά τέκνα τιον. Ή  έργασία έν πάση περιπτώσει ήθικοποιείη 
όταν δέν είναι υπερβολική— διότι τόηε αύτη αποβαίνει κτη
νώδης· —· δέν βλέ πω δέ κατά τ ί ή έργασία τής γυναικός, 
δύναται νά προσβάλη τήν αρετήν τής συζύγου.

("Επεται συνέχεια)
Έ ν Παρισίοις Ί ο υ λ ιέ τ τ »  Ά δ 4 μ .

ΝΑΘΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΙΙΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
Μέγας κα τ ’ αυτά : έγένετο λόγος περί τής γείτονος καί 5- 

μ.οθρήσκου βασιλίσσης τής Σερβίας, ότι δήθεν προτίθεται ν*
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διάζευχθή κ. ά. ΙΊτωχαί βασίλισσαι I ! δέν έχετε βεβαίως τό 
δικαίωμα νά έλθητε εις τήν έλαχίστην οικογενειακήν ά ντέγ - 
αλισιν, χ ωρίς νά τεθώσιν άμ.έσω: εις ένέργειαν τά τηλεγρα
φικά σύρμ.ατα, ΐνα απανταχού τή ; γής μεταδώσωσι τήν ειδη- 
σιν, ήν σείς αύταί ποθείτε άναμ.φιβόλως νά άποκρύψητε καί 
«πό τούς οικείους αυτούς ετι. ’Αληθές άρα ότι υπό τά ά- 
δαμαντοκόλλητα στέμμ.ατα υποκρύπτονται άκανθαι. 'Η βασ- 
σίλισσα Ναθαλία κατά τόν Σερβοβουλγαρικόν πόλεμον έπε- 

;σπάσατο τήν λατρείαν των υπηκόων αυτής διά των φιλανθρω
πικών αισθημάτων, άτινα πρός τούς πληγωμένους έπιδείξατο, 
νοσηλεύουσα καί περιποιουμένη αυτούς αυτοπροσώπως. Δ ι
καίως λοιπόν άπασα ή Σέρβική κοινωνία συνεταράχθη έκ τής 
είδήσεως, ότι ή βασίλισσα έγκαταλειπει διά παντός τήν 
Σεοβίαν, ήν ώς ιδίαν πατρίδα ήγάπησε καί ήν πολυειδώς 
εύηργέτησε.

Το οικογενειακόν όνομα αυτή; ήν Ναθαλία ΙΙετρόβνα Κέ- 
σκε, καταγομένη έκ Βεσσαραβίας ένθα καί διήλθε τά  νεανικά 
«ύτής ετη, μή ονειρευθείσα βεβαίως τόν τίτλον τής βασιλίσ
σης, όστις τόσον καλώς αρμόζει τή εύγενεϊ καί μεγάλη αυτής 
καρδία. Ό  πατήρ αύτής ήν πλουσιώτατος εύγενής Βεσσαρα- 
βιανάς, έξ έκείνων δηλ. των αρχόντων Ρώσσων, ών ό μυθώδης 
πλούτο; καί τά πατριαρχικά ήθη καί εθιμ.α άποτελοΰσι κράμ,α 
μεγαλείου καί κυριαρχίας, τό όποιον δέν άπαντα τις ούδ’ εις 
«ύτά τά  των έστεμμένων κεφαλών άνάκτορα τής Δύσεως.

Τά όνομα αύτής είναι είσέτι έγγεγραμμένον εις τά βι- 
βλίον τών εύγενών τής Βεσσαραβίας, έν ή ό>; κόρη άπετέλει 
τό εύοσμ,ότερον καί περικαλέστερον αυτής άνθος, καί ής τό 
.ό'νομ.α οί άριστοκράται Βεσσαραβιανοί μ,ετά πατριωτικής υ- 
.περηφανίας καί φιλοστόργου σεβασμού άναφέρουσι. Κατ’ αύ- 

. τάς ή περικαλλής βασίλισσα μεταβαίνουσα χάριν τής υγείας 
αύτής εις Ύ ά λτα ν  μ.ετά τού υιού της ’Αλεξάνδρου, διήλθε 
•διά τής γενεθλίου αύτής πόλεως, ένθα μ.ετ’ άκρατήτου έν- 
θουσιασμού έγένετο δεκτή παρά τών συμπολιτών αύτής.
§ν Έν σώματι υπεδέχθησαν αύτήν, &ΧΥ. ρυρροούσαι έκ συγκινή- 

;ως αί άριστοκράτιδες δεσποινίδες καί δέσποιναι τής Βεσ- 
-σαραβίας, ών πολλαί φίλαι καί συμμαθήτριαι τής παιδικής 
αύτής ηλικίας έγένοντο. Ό  διοικητής τής πόλεως έπιστήθιος 
ςτού πατρός αύτής φίλος, χρηματίσας δέ καί μάρτυς εις τούς 
γάμους της, εΐπεν αύτή τό ώς «εύ παρέστης» έν τώ σιδηρο- 
,δρομικώ σταθμ.ώ προσφέρων έπί χρυσού δίσκου κατά τό Ρωσ- 
•σικόν έθιμον τά ξενεϊα ((άλας καί άρτον». Προσφιλής δέ 
•συμπατριώτις ημών ή εύγενής Έλληνίς δέσποινα κυρία Καρ- 
τατζή ποοσεφώνησε τήν βασίλισσαν 'Ρωσσιστί ώς έξής :

Μ ε γ α Μ ιο τ ά τ η  !

((Ή Βεσσαοαβική άριστοκρατία, ήν μετά χαράς άντιπρο- 
βσωπεύω, υποδέχεται μ.ετά έθνικής υπερηφάνειας τήν βασί. 
»λισσαν τής Σερβίας, έν τώ προσώπω τής-*όποιας μεγίστη πε- 
»ριποιεΐται τιμή πρός τήν άριστοκρατίαν τής Βεσσαραβίας, έκ 
τών σπλάγχνων τής όποιας έγγεννήθη καί έν τώ μέσω αύτής 
άνετράφη τό άγλάϊσμ.α καί σέμνωμα τού Σερβικού θρόνου, ή 
θελκτικωτάτη μήτηρ τού διαδόχου τού πρώτου Βασιλέως 
τών Σέρβων. Ούδέπατε ημείς θά λησμονήσωμ-εν ότι έν τή 
χώρα ημών έγεννήθη καί έξ αύτής έξήλθεν ή πρώτη βασί
λισσα ομοθρήσκου καί όμογλώσσου λαού καί ότι έν τώ θρόνω

της ούδέποτε έλησμόνησε τήν ώραίαν καί θαλεράν γήν, έν ή 
είδε τό φως».

'Η βασίλισσα Ναταλία λίαν συγκεκινημένη ήκροάσατο τήν 
προσφώνησιν ταύτην, ένηγκαλίσθη καί θερμότατα ήσπάσθη 
τήν τε κυρίαν Καρτατζή καί τάς λοιπάς φίλα ; της, μετά δα
κρύων δέ έξέφρασε τήν χαράν, ήν ήσθάνετο πατούσα έκ νέου 
τήν γήν ένθα «πτερυγίζουσιν αί θελκτικαί τής νεότητάς της
άναυινήσεις». Μετά ταύτα έπεσκέφθη τό κοιμ.ητήριον, ένθα 
τά τών γονέων της καί τού άδελφού της οστά άναπαύανται, 
έπεσκέφθη τήν πατρικήν αύτής οικίαν, προσηυχήθη εις τήν 
έκκλησίαν, έν ή έβαπτίσθη καί γενναία προσήνεγκε δώρα πρός 
τούς γέροντας ήδη χιυρικούς, οΐτινες άλλοτε ΰπηρέτουν έν 
τώ οΐκω τού πατρός της, καί γλυκυτάτας άποκομίζουσα άνα- 
μνήσεις άπεχαιρέτισε τήν γήν τής γεννήσεώς της, ΐνα μεταβή, 
εις 'Υάλταν, ενθα μέχρι τούδε διέμεινε καί όπόθεν άνεχώρησε 
τήν 21 ’Ιουνίου, έπανακάμπτουσα εις τήν προσφιλή νέαν πα
τρίδα της Σερβίαν, ένθα λαός λατρεύων αύτήν, άνυπομ-όνως 
τήν άφιξίν της αναμένει.

Λ έγεται ότι κατά τήν έκ Ρουμανίας διάβασιν αύτής θέ’λει 
έπισκεφθή τήν αύτής Μεγαλειότητα τήν βασίλισσαν τών Ρου
μάνων έν Σινάια.

Παυλίνα. 'Ραδέφσαη.

Ο  Σ Υ Ζ Υ Γ Ο Σ  — Τ Α  Τ Ε Κ Σ Ν '.Α . .
(Σ υνέχεια- ΐόε προηγούμενον φόλλον).

Όφείλιυ νά όμ,ολογήσω έν τούτοις ότι πλείστοι γονείς έμ- 
φορούνται υπό κρειττόνων σκοπών καί έχουσιν άποφασίσει ού
δέν νά παραλίπωσιν όπως μορφώσωσιν όντα νοήμονα, πεπαι
δευμένα, πολυμαθή· άλλά δέν άρκεΐ ή καλή θέλησις. Πρέπει
προσέτι ή καλή αύτη θέλησις νά είνε καρτερική, έπίμονος καί 
νά φωτίζηται υπό τού φοιτάς τής λογικής· πρέπει νά γνωρίζη 
τις νά θυσιάζτ, εις τά καθήκον τούτο πάσας τάς ήδονάς τού 
κόσμ-ου, τούλάχιστον μέχρι τινός βαθμού, νά ύποτάσσηται εις 
τήν κατά πάσαν στιγμήν π ρο σω π ικ ή ν  έπίβλεψιν. Ή  έπίβλε- 
ψις όμως αύτη είνε ένίοτε οχληρά, δ ι’ 8 αΐρουσι συχνάκις τήν 
δυσκολίαν ταύτην, έκλέγοντες καλήν παιδαγωγόν. ’Αλλά, θά 
μοί εΐπη, τις, δέν δύνανται πάντες νά φυλάττωσι τά τέκνα 
το>ν εις τόν οίκον, νά τά άνατρέφωσι μόνοι, ή τουλάχιστον ν’ 
άνατρέφωνται υπό τήν έπίβλεψίν τοιν. Τό γνωρίζου· επομένως 
δέν ομιλώ ένταύθα ή περί τής πρώτης άνατροφής, περί εκεί
νης, ήτις άρχίζει άμα τό παιδίον άρχίζει νά τραυλίζη λέξεις
τινάς καί συλλέγη ιδέας τινάς. περί εκείνης τέλος, ήτις λή
γει έν καιρω, καθ’ 8ν ή άνάγκη άναγκάζει τάς πλείστας έξ 
ημών ν’ άποστέλλωμ,εν τά τέκνα μας εις τά εκπαιδευτήρια. 
Τό έργον τούτο τό έπιβαρύνον πάσας τάς μητέρας, είνε άλ
λως πολύ εύκολοιτερον ή όσον τό νομίζει τ ις . Έν*μ.όνον πράγμα 
είνε άληθως. σπουδαΐον· τό ν’ άποκτήση τ ις  τήν τυφλήν υπα- 
κοήν τών μικρών έκείνοιν πλασμάτων τών ά είποτε πρός τήν 
άπείθειαν τεινόντων. Και, τώ όντι, συνειθίζων τις τήν νηπιό- 
τητα νά παραδέχηται άνευ τού έλαχίστου "δισταγμού πάσα; 
τάς μητρικάς άποφάσεις. άποκαθίστησι τόν χαρακτήρα αύτής 
πράον καί όμαλόν. άποκόπτει πάσα; τάς όλ.εθρίας παραφοράς 
τού θυμ.ού, τήν προσποίησιν καί τό ψεύδος. Τό παιδίον, γ ινώ- 
σκον νά υπάκουη, πράττει πάντοτε τό αγαθόν άνευ κόπου κα ί 
βίας, φθάνει τό μ.εγαλείτερον δυνατόν μέτρον τής φρονήσεωςα
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άποφεύγον τάς επ'.πλήξεις ταύτας πας τόσον λυπτ,ράς 8 ι ί  πε 
τού; ενόχους ώς και διά τους πιαωροΰνπας.

"Άαα ή ¡/.ήττφ φθάσνι εις τό αποτέλεσμα τούτο, δέν εχει 
πλέον η ν’ άπολαμβάν/ι έν ειρήνη τούς καρπούς των κόπων της 
καί της επίμονης της. ’Ακούει ύψουμένην περί έαυτην ήδυτά- 
την συμφωνίαν αληθών επαίνων επί της άξιαγαπητου φύσεως 
των τέκνων της, έπι της κομψότητας των, της χάριτός των, 
των έξαιοέτων τρόπων τ ω ν  απολαύει προς τούτοις της άπει
ρου χαράς, τού νά βλέπη, τά προσφιλή ταύτα της σταθεράς 
μερίμνης της άντικείμ.ενα απολύτως ευτυχή, και μυριάκις 
μάλλον ευχαριστημένα έκ της τύχης τιυν η τά μικρά εκείνα 
άνάγωγα τά πάντοτε έπιπληττόμενα, πάντοτε τιμωρούμενα 
και ουδέποτε διοοθούμενα, τά προεενούντα την βασανον των 
αδυνάτων καί αμέριμνων μητέρων.

Δεν θέλω νά περάνω τό κεφάλαιον τούτο, χμυρίς νά ειπω εν 
ολίγοι; την γνώμην μου περί της ανατροφής των νεανιδων, 
ητις ιδία ανήκει εις την μητέρα.

"Όσον είμαι της γνώμης, ότι οι υιοί ήμών οφειλουσι νά ε- 
ξέλθωσι τού πατρικού οίκου, όπως μάθωσι διά της συνα- 
©είας μετ’ άλλων νεανιών, οίτινες εσονται ως εκείνοι άνδρες? 
πώς πρέπει νά φέρωνται έν τώ βίω, οσον σκέπτομαι οτι αι 
μικραέ θωπείαι τού μητρικού κόλπου είνε ολεθοιαι εις την 
ίσχυράν καί ανδρικήν ανατροφήν, ήν δέον να δωσωσιν εις τ ίυ ς  
νεανίας, τόσον τουναντίον απαιτώ διά τάς νεάνιδας τόν άρε- 
σον διεύθυνσιν τής μητρός, την διαμονήν εν τώ οι<.ω. Αι 
φρονιμώτεραι διδασκαλίαι, αι ιερώτεραι παρατηρήσεις ουδέ
ποτε έξισούνται προς την πρακτικήν καί άκμαίαν εφαρμογήν 
τών οικιακών εκείνων αρετών, αίτινες διά τήν γυναίκα είσίν 
αί βάσεις πάσης ευτυχίας. Τό νά είπη τις εις μίαν νεάνιδα: 
πρέπει νά φαίνησαι καλή, φιλελεήμων, πρεπει να είσαι φιλάν
θρωπος καί προσηνής πρός τους κατωτέρους σου και προς 
τούς υπηρετούντάς σε· πρέπει νά γνωρίξης νά διοικρς σ ν- 
φρόνως τον οίκόν σου, νά ήσαι οικονόμος άνευ φιλαργυρίας, 
μεγαλόδωρος άνευ σπατάλης· πρέπει νά κατορθώσης νά λύσρ,ς 
τό δύσκολον πρόβλημα τού άρέσκειν, χωρίς νά παύσης νά ή- 
σαι σώορων πάντα ταύτα είνε καλ,α, 'και ουδολως αμ,ελούσι 
νά πράξωσι τούτο πάσαι αί κυρίαι, αί εχουσαι ώς επάγ- 
γ'ελμα τήν ανατροφήν. Ά λ λ ’ ό ,τι είνε ετ ι '/.αλλίτερον, είνε το 
νά ζή ή μήτηρ, έν ένί σώμ.ατι κ ’ έν μια καρδία, έάν δύναμαι 
νά έκφρασθώ ούτω, μετά θυγατρός φιλοστόργως άξ απιυυ έ- 
νης, δ ι’ ήν φιλοτιμεΐτα ι νά είνε τό ζών παράδειγμα πασών 
τών άρετών, όπως άποδείξή ούτω διά τού παραδείγματος 
της πόσον ή χαρά, ήν προξενούσιν αί άρεταί αύται είνε ζωηρά 
κα ί αληθής.

"Αλλως δέ, ποιον μάθημα εσται ώφελιμώτερον έκείνου, 
•όπεο προέρχεται έκ στόματος ετοίμου ν’ άνταμείβη τ  ¡ν προ
σοχήν δ ι’ ενός ασπασμού ! Δεν είναι ωσαύτως ή οποτελε- 
σματικωτέρα τών τιμωριών, τά  δάκρυα έκείνα, ά τ ι οα λάμ- 
πουσιν επί τών βλεοάρων τού άγαπητού τούτου Μέ οτορος ; 
Δέν τιμωρείται περισσότερον εκ τής λύπης, ήν προξενεί εις 
τήν μ.ητέρα του, τό άπειθέστατον καί παρήκοον παιδίον ή 
έκ τής ζωηράς έπιπλήξεως διευθυντρίας παρθεναγωγείου;

Ά λ λ ’ ή άένναος αύτη έπίβλεψις φαίνεται οχληροτάτη 
κατά  τήν ¿©αρμογήν.» ί 1 «

Έάν ήθελέ τις νά είνε απολύτως ειλικρινής, θά συνεφώνει,

ότι συχνάκις ή άπόφασις, ήν λαμβάνει ή μήτηρ όπως εισαγάγω 
τήν θυγα τέρα της έ'ν τ ιν ι έκπαιδευτηρίω, έχει άφορμάς απο
λύτως ανεξαρτήτους τού ζητήματος, άν ό τρόπος οότος τής 
ανατροφής αρμόζει εις αυτήν κάλλιον παντός άλλοι. Χωρίς 
νά τό όμολογήση εις έαυτήν, ζητεί ν’ απαλλαγή τής άεννάου 
καί επομένως οχληοάς έπιβλέψεως. Δέν έλλείπουσι δε προφ <- 
σεις δικαιολογούσα·, τήν άπόοασιν ταύτην.

Ή  θέσις τού συζύγου έπιβάλλει αυτή νά βλέπγ τόν κΊ- 
σμ.ον, καί διά τούτο έξέρχεται ή δέχεται άνά πάσαν εσπέ
ραν. Κατακλίνεται τοσούτον αργά, ώ ιτ ε  είνε αδύνατον τήν 
πρωίαν τής επαύριον νά έκπληρώση τά χρέη παιδαγωγού.

( Επεται συνεχμια) Ζαχαρούλα. Μιχ. Ααμνή.

Τ Α  Λ Ο Τ Τ Ρ Α
Ή  συνήθεια τών λουτρών καί Ι8ία τών θαλασσίων άνεργε 

τα ι εις προϊστορικήν σ^ε £όν εποχήν.
Είναι συνέπεια φυσικού ενστίκτου, οπερ ωθεί πάντας καί- 

πάσας νά βυθιζώμεθα έν τώ ύδατι, Οπως τό άφόρητον κατά 
τά θέρος θάλπος μετριάσωμεν, καθαρίσωμεν δέ καί τά σώμα- 
ήμών. Είναι λοιπόν άναγκαΐον καί υγιεινόν όπως αριθμόν 
τινα  λουτρών λαμβάνωμεν κα τ ’ έτος, ϊνα καί τήν καθαριό-- 
τητα τού σώματος ΰποθάλπωμεν καί τήν υγείαν ήμών ευερ— 
γετώμεν.

Ή  εποχή τών λουτρών ήρξατο ήδη από τής 1ης ’Ιου
νίου- θέλει δέ παραταθή αύτη μέχρι ^ής 1 ης Σεπτεμβρίου. 
Καθήκον ήμών επ ί τή ευκαιρία ταύτνι θεωρούμεν, νά μετά» 
δώσωμεν ταίς άναγνιυστρίαις ήμών σχετικάς τινας πληροφο
ρίας, ών άνευ τά λουτρά επιβλαβή μάλλον ή ωφέλιμα άπο«- 
βαίνουσι.

Διά τά θαλάσσια λουτρά οφειλομεν νά λαμβάνωμεν προ
φυλάξεις τινάς καί μάλιστα όσον αφορά εις τά πα ιδ ία , καί- 
κανονίζωμεν τήν περίοδον αυτών δ ι’ όρων, ών ή ύπέρβασις 
τά μάλα έπιζήμιος άποβήσεται.

Καί πρώτον δέν δυνάμεθα πάσαι καί πάντες αδιακρίτως 
νά λαμβάνωμεν θαλάσσια λουτρά- άπαγορεύονται ρητώς 
ταύτα εις παίδας μ ή πενταετείς τουλάχιστον,ώς καί εις τούς.· 
γέροντας, έκτός έάν υπό τού ιατρού διαταχθώσιν εις τούτο^

Αί έν ένδιαφερούση καταστάσει ευρισκόμεναι γυναίκες 
καλόν είναι νά άπέχωσιν έπίσης τών θαλασσίων λουτρών^ 
Αί καί οί υπό παθήσεων τής καρδίας, τού ήπατος, τών 
πνευμόνων, τού έγκεφάλου προσβεβλημένοι οφείλουσιν έπ ίση ί 
να άποφεύγωσι τά λουτρά, ως καί οι πάσ^οντε; υπο ρευμα
τισμών, αρθριτικό; καί άσθματος.

’Απολύτως τουναντίον αναγκαία είναι διά τούς έν άναρ- 
ρώσει υπό παροδικής άσθενείας παθόντας, διά τούς εκ τού- 
καθιστικού ή γραφικού βίου πάσχοντας, ώς καί διά τούς υ
γ ιε ίς τούς έπιθυμούντας νά γίνωσιν υγιέστεροι.

Οΰ μόνον δέ τά λουτρά, άλλά και ή ε ις  παραθαλασσίους 
πόλεις δίμηνος ή τρίμηνος διαμονή αποβαίνει σωτήρια, διά 
τε τά  πα ιδ ία  καί τάς γυναίκας, ών ό καθεστικος εν τή πο- 
λ ε ι βίος τά μάλα έπιβλαβής τή υγεία αποβαίνει- ωφέλιμος 

* ή τοιαύτη διαμονή καί πρός τούς λυμφατικούς καί χοιρά 
δικούς.

Οί άποφεύγοντες νά λούωνται κατά τά ; τρικυμιώδεις
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ήμέοας εχουσιν άδ ικον διότι η ορμή μεθ ή ; η θάλασσα φέ
ρεται έπί τού σώματος μεγάλως ενεργεί επ ί τού δέρματος, 
ού ή τών πόοων κανονική λειτουργία λυσιτελεστάτη , <ος 
γνωστόν, αποβαίνει υπέρ τής υγιούς τού σώματος καταστά- 
«εως. Έ ν  και μόνον λουτρόν αρκεί καθ’ έκάστην τά δέ 
αδύνατα και καχεκτικά παιδία δέον νά μή μένωσιν έντός 
τής θαλάσσης πλέον τών 5 λεπτώ ν. Τό λουτρόν αποβαίνει 
έξαιρετικώς ωφέλιμον έάν ό λουόμενος είσέρχηται έντός τού 

υδατος υιέ στόυ.αχον έντελώ ; κενόν, δ ι’ δ καί π . μ. πάντοτε 
καλόν είναι νά λουώμεθα. Σόφια Σ.

ΡΑΑΑΕΙΟΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Τήν παοελθούσαν Κυριακήν έπεσφραγίσθησαν αί έξετάσεις 

τού Άοσακείου παρθεναγωγείου διά τής τελετής τής απονο
μής τού Ραλλείου βραβείου, συνοδευομένης πάντοτε έπί τό 
πανηγυρικώτερον καί υπο τής εξετασεως τής τε οργανικής 
καί φωνητικής μουσικής.

Καί τοι άγνοούμεν τού; όρους, ους έθεσεν ό αγωνοθέτης 
έπί τή απονομή τού βραβείου τούτου, κρίνομεν όμως έκ τών 
αποτελεσμάτων, ότι τούτο δίδοται ούχί πρός τήν κατά τάς 
γνώσεις, καί έπιμέλειαν άνωτέραν τών μαθητριών, αλλά πρός 

. τήν ε ν τ α χ τ ο τ έ ρ α γ .  Ά π ό δ ε ιξ ι; τής αλήθειας ταύτης εστω 
ή κατά τό έτος τούτο απονομή αυτού, ούχί εις τήν ύπό 
πάντων τών καθηγητών, διδασκαλισσών καί μαθητριών, θειυ- 
ρουμένην έξόχως άρίστην, μεγολοφυά νεαράν ’ Ιουλίαν 
Στάμπα, άλλ’ εις τήν έκ Β ιτω λίων δεσποινίδα Έ λισσάβετ 
Τσέρου. 'Ημείς συγχαίοομεν μέν τή τό χιλιόδραχμον γέρας 
λαβούση δεσποινίδι Τσέρου, άλλ’ από καρδίας χαιρετίζομεν 
τήν όσον ούπω έν τή κοινωνία μέλλουσαν νά πρωταγων.τ 
στήση νεαοάν δεσποινίδα ’Ιουλίαν Σ τάμπα, ήν κάλλιστα 
γνωρίζοαεν καί ή ; τό έξοχον πνεύμα καί ή απεριόριστος πολυ- 
μάθεια είσί βραβεία θεία καί άναφαίρετα, δ ι’ ών θέλει αύτη 
διακοιθή μεταξύ τών συγχρόνων Έ λληνίδων γυναικών. Ή  κ. 
’Ιουλία Σ τάμπα ήν έκ τών έξαιρετικώς ύπό τού Θεού πεποοι- 
κισαένων εκείνων υπάρξεων, δ ι’ άς πάς έπαινο; καί πάσα 
αμοιβή αποβαίνει περ ιττή , ώς μή έχούσας ανάγκην ένθαρ- 
ρύνσεως έν τή όδώ τή ; προόδου, έν ή κέκληνται νά άφήσω- 
σιν ιχνη τής άθανάτου αυτών μεγαλοφυίας.

Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ  Π Ε Μ Π Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Σ  Σ Χ Ο Α Η Σ
1 ’ Από τής παρελθούσης Κ υρ ιακής, καθ’ α ανήγγειλαμ εν, Ιγένετο 
ή εναρξις τών Ιξετάσεων τής ε'. δημοτικής σχολής, ών τό αποτέλεσμα  

η όπήρξεν άληθώς άνώτερον παντός επαίνου καί πάσης προσδοκίας.
Δ ιότι, έάν λάβη  τ ις  ύπ ’ οψει. ότι τό σχολεϊον τούτο δύο μόνον 

Β τ ώ ν  ηλικ ίαν αριθμεί, ότι ήκ ιστα  κατάλληλον δια σχολεϊον τό κ τ ί-  
ριον αυτού τυγχ ά νε ι, ότι δέ ήκ ιστα  ή Ιογασία τών δημοτικών Ιν γε- 
νει σχολείων βοηθείται ύπό τής οικογένειας, θ^λει βεβαίως Ικπλ,αγή 
Ιπ ί τώ άποτελέσματι. Κ α ί πρώτον ή κ. Ε λένη  Πετρίδου είναι μία  
5®κ τών ολίγων εκείνων Ιξαιρέσεων, α ίτινες Ικ τού μή δντος κ ατα -  
σκευάζουσιν, α ίτ ινες  πάσαν ΰπερπηδώσι δυσκολίαν, ένα εφαρμώσωσι 
παν ό,τι δύναται να συντελέση είς τήν πραγματικήν πα ιδαγω γικήν  
ίΟρφωσιν" οθεν καί έν τή σχολή αύτής πολλά ειδομεν καλα , ών τήν 

^ άπομίμησιν θερμώς συνιστώμεν καί είς τας λοιπός τών δημ. Παοθε- 
"“«γ. διευθυντρίας.

’Αρίστην βεβαίως Ινεποίησε τοίς πασιν έντόπωσιν ή καθαριότης 
καί Ιπ ιμεμελημένη διασκευή καί διακόσμησις τής σχολής, ή ούχί

κ α τ ’ Ιπιιράνειαν, άλλό  άνά πάντα τα  δω μάτια, δτ ινα  μετά προσοχής 
έπεσκέιρθημεν, το ιαύτη. Τό εύάγωγον καί προσηνές τών μαθητριών 
ά π α σώ ντώ ν κλάσεων, ή εισαγωγή παιδαγω γικώ ν νεωτερισμών, ους 
έν τώ ΰπ ’ άριθμ. 13 παιδαγω γικώ  άρθρω ήμών δπεδείξαμεν, τούτέ- 
στιν ή δπό μαθητριών καλλιέργεια  τμημ άτω ν κήπου, ό τών κλάσεων 
στολισμός δι’ άνθέων καί θάμνων, ό δπό τών μαθητριών καταρτισμός  
ανθοδεσμών Ικ ςηρών άνθέων τών λεγομένων ξηροκήπων, δι’ ών ή  
καλλαισθησία  τών κορασίων αναπτύσσετα ι, ο κα.ταρτισμός, τή  πρω
τοβουλία και ένεργεία τής λόγιας διευθυντρίας, βιβλιοθήκης άριθμού- 
σης πλέον τών 660  τόμων, δ τ ινα  δ ι’ Ιγγράφων αυτής αιτήσεων 
οί τε Σύλλογοι, τό Ά ρσάκειον καί διάφοροι λόγιοι ΐδιώτα· προσήνεγ- 
κον. Είς επισφράγισιν δέ πάντων τούτων σαφής καί εύμίθοδος πνευ
μ ατική  τε καί ηθική διδασκαλία δπό τε τής κ. διευθυντρίας καί τών  
δεσποινίδων συναδέλφων αύτής χορηγουμένη, έπέφερε τό εύχάριστον 
άποτέλεσμα, όπερ όλίγιστοι σχετικώς ήδυνήθησαν νά κρίνωσιν, ά λλά  
καί ήκ ιστα  Ικ τ ιμ α τσ ι, ένεκα τή ς  μή επισκέψεως τής σχολής δπό 
τών αρμοδίων κατά  τάς Ινιαυσίους εξετάσεις. Παρευρέθημεν είς τήν  
Ιξέ τασιν τού μαθήματος τής άριθμητικής τής άνωτέρας τάξεω ς δι
δαχθεί σης δπό τής κ. διευθυντρίας- άρκεί νά σάς είπωμεν, οτι μ ε τ ’ 
αληθούς τέρψεως παρηκολουθήσαμεν έπί 1 1)2 ώραν τήν Ιξέτασιν 
μαθήματος, ήκ ιστα  μέν τερπνού, άλλά  τή  μαγεία  τής αξιολογου Οι- 
δασκαλίας, τέοψαντος τό άκροατΥ,ριον. Κ α ί τό μάθημα τής ιστορίας 
Ιπ ιτυχέστατα  και πρακτικώ τατα  έςητάσθη δπ’ σδτής. Παρευρεθημεν 
έπίσης είς τή ν  Ιξέτασιν τής έν τή Γ '. Τάξει οιδαξάσης κ. Έ λ . Θ. 
’Ανδριοπούλου. ής α! μαθήτρ ια ι εύστοχώ τατα άπήντησαν είς τά ς  
σαφείς καί εύμεθόδους αύτής Ιρωτήσεις.

Έ λυπήθημεν διότι ούδείς έκ τών άρμοοίων παρευρεθη, ουτε εις 
τάς εξετάσεις τών καθ’ έ(*αστα μαθημάτων τής κ. Δ ιευθυντρίας, 
ούτε εν τη δπό τής κυρίας ’Ανδριοπούλου έμβριθεί εξετάσει τώ ν  
γλωσσικών ήτοι γραμματικώ ν καί συντακτικών παρατηρήσεων, ίνα  
είς τό προσεχές τοδλάχιστον έπιβάλϊ] είς τ ινας τών γνωστών ελ
ληνοδιδασκάλων (Ιάν σκοπώσι νά συντηρήσωσιν αυτούς τε καί τά ς  
μεθόδους των) όπως παρευρίσκωνται είς τήν έξέτασιν δ', ή καί γ ' ,  
τάξειος τοιούτων δημοτικών σχολείων καί συγκρίνωσιν αύτάς μέ τά ς  
τής δευτέρας ελληνικής τω ν- ήδύναντο επίσης οί κύριοι ουτοι νά ιοω- 
σιν ίδίοις δμμασι κα ί πεισθώσιν άπαξ διά παντός, πώς αί παιδαγω 
γοί εννοούσι τήν πρός τάς μαθήτριας συμπεριφοράν αυτώ ν, την όν
τως εδγενή έκείνην καί φιλόστοργον μέριμναν, μεθ’ ής άκολουθούσιν 
αύτάς καί κατά  τήν δημοσίαν ετι έξέτασιν. πώς ένθαρρύνουσι κα ί 
3οηθοΰσιν αύτάς, τέλος πώς καί αυτοί ήδύναντο, ούχί νά τάς μ ιμ η -  
θώσι, διότι τούτο, φα ίνετα ι, ά ντ ίκε ιτα ι είς τήν φύσιν των,^αλλ’ επί 
τό άνθρωπινότερον νά καταρτισθώσιν.

Ά λ λ ά  καί ή κ. ’ Ιωάννα Πανούτσου. ή τής κ. Πετρίδου βοτ,θός 
καί ή κ. Ζωή Χρηστίδου έν τή β'. τάξει καί αί_κ. Βεσσοπούλου καί 
Σταυροπούλου έν τή α'. εόμεθόδως, εδσυνειδήτως καί μετά μεγάλου  
ζήλου έξετέλεσαν τό εαυτών καθήκον. Τέλος απασαι αί κυρίαι αύτα ι 
ποωταγωνιστούσης τής κ. Ε. Πετρίδου κατέχουσι τό ζηλωτόν κα ί 
πολύτιμον είς αληθείς παιδαγωγούς έμφυτον, ού ά'νευ οδδέν ίσχύου- 
σιν, ούτε μέθοδοι ούτε γνώσεις.

Τήν προσοχήν ήμών ιδιαζόντως προεκάλεσε το Οωματιον εκείνο, 
ε νώ  ήσαν τοποθετημένα τά  Ιργόχειρα τών μικρών μαθητριών, έρ- 
γόχειρα ούχί τή ς  έπιδείξεως καί τών εμπορικών κ α τα στη μ ά τω ν, 
άλλά άναγκαιοτάτω ν καί άποτελούντων, καθ ήμ α ς, τον ακρογωνι- 
αΐον λίθον τής ευδαιμονίας, ού μόνον τών κορασίων ίο ΰ  λαού, άλλά  
καί αυτών τών τής άνω τάτης τάξεω ς- άξια λοιπόν παντός επαίνου  
τυγχ ά νε ι ή έπί τών έργοχείρων διδάσκαλος κ. Μαρία Ν. Δ εϊμεζη, 
διά τους άτρύτους μόχθους, ους κατεβαλλεν οπως κατορθωσν) μεθο. 
δικώς νά ποοαγάγη τάς μαθήτριας αύτής εντός ένος έτους, μΩ.Ρ1 
τού σημείου τού νά ράψωσι μόναι τά  φορέματα, 5τ ιν*  Ιν τα ίς  Ιξε- 
τάσεσιν αύτών εφερον, νά ράπτωσι καί κόπτωσι τά άσπρόρουχα τω ν, 
νά πλέκωσι κάλτσας καί νά ΙμβαλώνωσΓ (σημειωτέον ότι τούτο εί
ναι τό δυσκολώτερον. δ ι’ δ καί είς τά εν Παρισίοις Παρθεναγωγεία  
ιδιαίτερον διά τό Ιμβάλω μα υπάρχει βραβείον) κα ί ταύτα  Ιντος 
ενός έτους καί άντί γλισχροτάτης αμοιβής.

I



6 ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Ο ΙΚ ΙΑ Κ Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κ ατ’ αύτάς έξεδόθη υπό τον ακαμάτου καί υπέρ της 

βελτιώσεως τής οικιακής αγω γής του γυναικείου φύλου μετά 
ζήλου έργαζομένου κ. Ξ. Ζύγουρα εγχειρίδιου οικιακής οι
κονομίας, οπερ δύναται νά διδαχθή καί εις αυτά τά δς-
μοτικά των θηλέων σ/ολεΐα, ενθα τά τέκνα του λαού λαμ-
βάνουσι τάς στοιχειώδεις άρχάς ηθικής καί πνευματικής I σκευαζόμενα πουρέ άπαιτούσιν μίαν καί ήμισειαν ωραν προς 
μ,ορφώσεως. Περικοπήν του προλόγου του κ. i .  Ζύγουρα δη- ^ ¿ νε,

κάτωθι κατάλογον τροφών, μετά τού άπαιτουμέναυ πρός π έ -  
ψιν έκάστου χρόνου, καί ανάλογου βεβαίως θά κάμητε τού- 
των χρήσιν.

Η ορυζα είναι ή εύπεπτοτέρα. των τροφών, άφού πρός χο* -  
νευσιν αυτής απα ιτε ίτα ι μία ώρα.

Τό οπτόν κυνήγι, αί εκ μήλων καί απίων μ.αρμελαται, τά  
σπανάκια, τά σπαράγκια, καί τά  έκ στεγνών χόρτων κατα-

ν

μοσιεύομεν έν τή έφημερίδι ημών, ΐνα καταφανή ταις αναγ Ό  μυελός καί ή ταπιόκα μίαν ώραν καί τρία τέταρτα.
στρίαις ημών καταδτήδωμεν την αναγκην άποκτησεως γνω - I βρασμένου γάλα, τό ήπαρ, οι μεγάλοι ιχθύς, δυο ώρας·
σεων οΰ μόνον πρακτικής οικιακής οικονομίας, αλλά και | άβοαστον νάλα . τά βοαστά πτηνά, δύο ώρας 1)4* τόό άβριαστόν ράλα, τά βραστά πτηνά, δύο ώρα
θεωρητικής τοιαύτης, ής άνευ αδύνατος άποοαινοί ή . ός I βραστόν αρνί, αί πουδίγγες, τά όστρεα, δυο ιύρας καί ημι-
οίκογενείας ευδαιμονία.

'Ο κ. Ξ. Ζύγουρας εν γλώσση καθαρά και ευληπτω , ταις 
πάδαις δε προσιτή συνέταςε τό εγχειρίδιου τής οικιακής 
αυτού οικονομίας,οπερ συνιστώμεν καί εις έκείναςεκ των οικο
δεσποίνων, α ΐτινες δεν ηΰτύχησαν νά άκολουθήσωσι τακτικήν 
σειράν σπουδών καί διόαχθώσι τό πολύτιμον τούτο . ής ο.- 
κιακής οικονομίας μάθημα.

Τ ιμάτα ι δέ τό πονημάτιον τούτο αντί μιας δραχμής καί 
20 λ επ τ . μόνον.

Πρόλογος κ. Ξ. Ζύγουρα.
(('Ο οίκος διά την γυναίκα είναι ή παλαίστρα έν ή οφεί

λ ε ι ν’ άγωνισθή τόν αγώνα τής τιμής, τής δόζης καί τής 
αθανασίας. *11 οικονομία δέ είναι τά ισχυρότατου δπλον δ ι’ 
ού ή γυνή οπλίζετα ι, όπως θριαμβεύση εις τάς εναντίας τού 
βίου περιστάσεις καί μεγαλουργήση θαυμασίως. Διά τής 
οικονομίας ή γυνή εξαγνίζετα ι καί φθάνει εις τήν αγιοσύ
νην αγγέλου ευεργετικού διά τήν οικογένειαν καί τήν ανθρω
πότητα. *Η οικονόμος μεταβάλλει τόν οίκόν της εις ra .b r  
α γ ά π η ς  κ α ι  άφ οσ ιώ σ εω ς , έν ώ δάκτυλος κυρίου ποδηγετεί 
τά  διαβήματά της καί ευλογεί τούς άγώνάς της

*Η Έ λληνίς οικοδέσποινα υπήρξεν αείποτε ή κιβωτός έν 
ή πάσα θρησκευτική καί έθνική παράδοσις διεσώθη εν μέσω 
τών κλυδώνων τού έθνικού καταποντισμού. Αυτη δι-ρώνισε 
τήν πάτριον λ ιτό τη τα , τήν έγκράτειαν, τήν πρόνοιαν, τήν 
αύτοσυντήρησιν, άρετάς διά τών οποίων μέχρι σήμερον διε 
τηοήθη ή θεία έκείνη άλληλεγγύη, ή τ ις , αντί παντός φ ι
λανθρωπικού καταστήματος, ένέδυσε τήν γυμνότητα καί 
περιέθαλψε τήν αθλιότητα τής πασχούσης 'Ε λληνικής οικο
γένειας έν ήμέραις πονηοαΐς, έν αίς ή σπάθη εκοπτε κεφα· 
λάς καί ελήστευε περιουσίας.— Είναι βέβαιον ότι ή τάξις 
τού βίου καί ή περί τά έργάζεσθαι έμπειρία καί πολλά έτ 
αγαθά τής οικονομικής σοφίας τών προγόνων άπωλέσθησαν, 
άλλ ’ ανακτώνται ταχέως διά τής υγιούς, διδασκαλίας τής 
'Ελληνικής οικιακής οικονομίας . . . »

σειαν. Τά μελάτα ώά, τό ψητόν αρνί, τό νωπόν χοιρομηριον 
ό μπιφτέκ becfstaak καί τά ζυμαρικά τρεις ώρας.

Τό ροσμπίφ (roasthecf) τό οπτόν χοιριδίου, τά δαυκία, 
αι νωπαί σαλάται, τρεις καί 1)4· τά πηκτά ώά, ο παλαιός 
τυοός, ο ζωμός, τά  γογγύλ ια , τά γεώμυλα (παταταις) και
τά  έψημένα κρομμυα, οεϊς ωρας και ημισειαν.

Τά παχέα πουύ,ιά ίο: αί ίνδόρνιθες, αι χήναι κ. ά. τό μο-
ζωμός, τέσσαοας ώρας. Αι μεσχαριον. το οπτον αονι και ο

σκληρόν έσωκάρπιον οπώραι, αί σταφίδες, τά αμύγδαλα, 
ά παχέα παστά καί καπνιστά, εΕ ώρας.

εντε

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
’Εάν άληθεύη έκεινο, όπερ πλεΐστοι, τών ιατρών καί φυσιο

λόγων διισχυρίζονται, ότι αί πλείστα ι τών ασθενειών προ 
κύπτουσιν έκ τού στομάχου, ανάγκη όπως μεγάλη πρόνοια 
λαμβάνηται υπέρ τής υγιούς τούτου καταστάσεως.

Μετ’ ενδιαφέροντος λοιπόν θά άναγνώσητε, Κυρία μου, τόν

Ό  αριθμός τών 'Ρωσσίδων επιστημόνων γυναικών είναι 
πολύ υπέοτεοος πασών των Ευρωπαϊκών επικρατείων, έκτος 
τών ’Αμερικανίδων. Επτακόσιοι έβδομήκοντα εννεα φοιτη- 
τοιαι οοιτώσιν ήδη εις τάς διαοόοους σχολάς τών Ιΐανεπιστη- ,

ι ,  · »

μ.ιων τής 'Ριυσσίας. ’Εάν προσθέσωμεν εις ταύτας και εκεί- 
νας, α ίτινες σπουδάζουσιν έν τώ έζωτερικώ, αυται ΰπερβαι- 
νουσαι τάς 2 ,000 .

*

¥ ¥
Ι ϊ-α σ ιλ ιχ ή  σ τ ο λ ή  τ ή ς  β κ σ ιλ ίσ σ ^ ς  Β ικ τ ω ρ ία ς .  Η

στολή, ήν ή βασίλισσα Βικτωρία ώφειλε νά περιβληθή, ε; μή 
ήρέσκετο εις τήν μελανήν έσθήτά της, είναι ή υπό άντεπι- 
στέλλούσης έζ ’Α γγλίας συνεργάτιδος ημών, ή εζής.

κΜέγας καί βαρύτατος ές άλουργίδος βασιλικός μανδύας, . 
ύπερθεν δέ τούτου κατάφορτου υπό χρυσού φελώνιον αρχιερεως 
τινός τού χριστιανισμού· διάδημα βαρύτιμον, αλλά και βα
ρύτατου, συνιστάμενον υπό χρυσών πολύπλοκων κύκλων, δια- 
κεκοσμημένων διά παμμεγέθων άδαμάντων, ρουμπινιών, σαπ
φείρων, σμαράγδων μετά σφαίρας, έφ’ ής είναι προσηρμοσμένος 
σταυρός τής 'Ιερουσαλήμ, συνιστάμενος ές εκλεκτών μαργα
ριτών. Σκήπτρου χρυσούν, ενός μέτρου μήκους διακεκοσμη- 
αένον διά πολυτίυ.ων λίθων. Δίστοαον Είοος τού κράτους,* ι I 4 »
έγκεκλεισμένον έντός έρυθράς βελούδινης θήκης. Σπάθην τής 
δικαιοσύνης μετ’ οςείας αίχμ.ής· σπάθην τής έπιεικείας και 
τού έλέους άνευ αιχμής καί εντός θήκης έζ όλοσηρικού. 'Ιερός 
δίσκος με τα τού δισκοποτηρίου, ή άγια Βίβλος, τά περιτρα
χήλια τών διαφόρων ταγμάτων, -καί οί χρυσοί πτερνιστήρες" 
ους ουδόλως συνγκατατίθεται νά θέρη ή βασίλισσα». 1 .  Σ .

*
¥ ¥

Πάντα τά παοοιμιώδη εκλείπουσι κατά τόν τρομερόν τού
τον αιώνα· καί οί Κινεζικοί έτι αυτοί πόδες , δ ι’ ούς τόσον
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υπερηφανεύοντο οί κάτοικοι τού Ουρανίου Κράτους. Αί γυναί
κες αυτών σήμερον άμιλλώνται κατά τάς διαστάσεις τού πο- 
δός καί πρός αυτά : τάς Ά γγλ ίδ α ς  ακόμη.

Έστεοήθησαν λοιπόν αί κυοίαι αυται τού μόνου θελνήτρου
k * ι  k ι ι

των, διότι ούς γνωρίζετε, οΰδέν πλήν τούτου είχον θελκτι
κόν. Ψιμυθιώνονται φρικιυδώς, σχηματίζουσαι δΓ ερυθρού χρώ- 
ματος μήλα έπί τών παρειών, τού μετώπου καί τού πώγωνος. 
Βάφουσι τάς όφρείς καί τάς βλεφαρίδας. Αί άνήκουσαι εις 
τήν εύπορου τάζιν , φέρουσι πληθύν κοσμημάτων, ένώτια μα- 
κρά καί βαρέα, μακράς μεμιλτωμ,ένας καρφίδας έπί τής κό
μης* τά δακτύλια πλάτους 3 έκατοστομ. φέοουσιν toc έπί τά 
πολύ έπί τού άντίχειρος.

Αύται δεν έςέρχονταί ποτε μόναι, άλλα πάντοτε συνα- 
δευόμ,εναι υπό γηραιών ακολούθων γυνα ικώ ν φέρουσι πάντοτε 
φορέματα μετάξινα χρωμάτων πολύ ζωηρών καί πολυποίκιλ
των. Δέν συνειθίζεται νά φέρωσιν αύται χειρόκτια, άλλά μα
κράς τών φορεμάτων χειρίδας, δ ι’ ών περικαλύπτεται καθ’ 
ολοκληρίαν ή χειρ αυτών.

Ουδόλως ασχολούνται αύται εις χειροτεχνικός έργασίας* 
οί άνδρες ράπτουσι, κεντώσι, μ.αγειρεύουσι, σκουπίζουσι, πλύ- 
νουσιν αύται δέ καπνίζουσι, καθήμεναι έπί διβανίων μ.ακράς 

I πίπας καί πιπιλίζουσαι παστέλια καβουρδιστά. ’Απαγορεύε
τα ι αύταϊς νά παρευρίσκωνται εις τά θέατρα. Ή  αργία τών 
γυναικών καθίστησι τούς άνδρας μοναδικούς έργάτας, δ ι’ ό 
καί ή ζωή έν Κίνα είναι ΰπεοβαλόντως εύθυνή.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Εΰφροσύνους καί πλήρεις συγκινήσεως στιγμάς διήλθομ.εν 

) τήν παρελθούσαν εσπέραν τής Πέμπτης έν τή υπό τού Γαλ
λικού θιάσου πανηγύρικωτάτη έκτελέσει τής πατριωτικής
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Ή  άνάγνωσις τού συμβολαίου ήρζατο καί πάντες έσιώ- 

πησαν.
VII

Δέν άναδημ.οσιεύομ.εν ένταύθα τούς όρους τού συμβολαίου· 
θά ε’ίπωμεν μ.όνον ότι έν περιπτώσει θανάτου τού συζύγου 
ή περιουσία αυτού μετεβιβάζετο υπό τήν κατοχήν τής χή
ρας του.

Οί μάρτυρες υπέγραψαν ό είς μετά τόν άλλον.
Μεταζύ τών τελευτα ίων εόρίσκετο δειλός τ ις  καί διακε

κριμένος νεανίας, τού οποίου τήν εικόνα παραθέτομεν ώδε · 
Μόλις είκοσιοκταετής, μέ κόμην μέλαιναν έρριμμένην πρός
τά ¿πίσω καί άποκαλύπτουσαν υ.έτωπον εΰού καί ποοώοως 1 , * * 1 ’
ερρυτιδωμ.ένον έκ τής υπερβολικής μελέτης καί ιδιοφυούς, 
ούτως εΐπείν, μελαγχολίας· έν τοίς μεγάλοις ¿φθαλμοίς αυτού 
τοις είλικρινέσι και διαυγέσιν άντηνάκλα σύν τή άγνή νεότητί 
του ψυχή εύγενής καί μ.εγάλη. Ό  άνθρωπος ούτος ειχέ τ ι , 

1ρ ε? σι μεγάλοι καλλιτέχνα ι εχουσιν ΰπ ’ δψει, οσάκις πρό
κειται νά άπεικονίσωσιν έκτάκτους μεγαλοφυίας.

κωμωδίας «La fille du Tambour major» τής τόσον 
έπιτυχώς καί καταλλήλως παρασταθείσης κατά τήν εσπέ
ραν τής 14ης ’ Ιουλίου, καθ’ ήν ή ένταύθα Γαλλική παροι
κία μεγαλοπρεπώς έώρτασε τήν έπέτειον εορτήν τής Γαλ
λικής δημοκρατίας.

Τό θέατοον κατά τήν εσπέραν έκείνην ύπεοεπληρώθη θε
ατών, πολυτελώς δέ καλλαισθητικώς καί διά σημαιών ήν 
διεσκευασμένον. Μετά τήν έπιτυχεστάτην τής κωμωδίας 
έκτέλεσιν έν ή καί πάλιν θριάμβους ή'ρατο ή χαριεστάτη 
προσφιλής κ. Λασσάλ, μ,ετά τού μοναδικού κ. Douchet, ού 
τί.ν έμ.φάνισιν πάντοτε διά χειροκροτημάτων τό λατρεύον 
αυτόν κοινόν χα ιρετίζει καί τήν στιγμήν ακριβώς καθ’ ήν 
τό Μιλάνον κυριεύεται ΰπό τών Γάλλιο*, ή σκηνή αληθώς 
παρίστα εικόνα μαγευτικωτάτην καί συγκινητικωτάτην. 'Ο 
έν αυτή συρρεύσας σημαιοφορών πολυπληθής στρατός, αί 
άπανταχόθεν παρουσιάζομε ναι γαλλ ικα ί σημαία ι ,  ή τής 
σκηνής διά βεγγαλικών φώτων φωταγώγησις, ό ένθουσια- 
σμ.ός τού χορού ψάλλοντος τήν Μ ασαλλιώτιδα, άπετέλεσαν 
σύνολον τέρψαν καί συγκινήσαν βαθέως τό ακροατήριου, όπερ 
φρενητιωδώς έχειροκρότει καί έπευφήμει. Τήν λαμπράν καί 
πανηγυρικήν ταύτην τελετήν έπεσφοάγισεν ή αρρενωπή καί 
έπιβλητική έμφάνισις άρειμανίου φουστανελλοφόρου φέροντος, 
τήν 'Ελληνικήν σημαίαν, καί ψάλλοντος μ.ετ’ ένθουσιασμού, 
τόν έθνικόν ελλ. ύμνον.

*0 αρειμάνιος φουστανελλοφόρος ήν ό έτερος τών διευθυν
τών τού θιάσου κ. L a s s a l le , h προσφιλής σιδηρουργός, ο κα- 
τακτήσας διά τής ωραίας ταύτης καί ευφυούς ιδέας του τάς 
συμπάθειας πάσης ελληνικής καρδίας. 'Η  επ ιτυχής αΰτη 
έζωτερίκευσις τού συνδέσμ,ου καί τής ένότητος τών αισθη- 
μ,άτων δύο αδελφών λαών φιλελευθέρων, ένέπλησσε τάς καρ-

Ό  νέος ούτος δ ιετέλει έν τούτοις άγνωστος είς τόν φιλο
λογικόν κόσμον καί τούτο διότι παρ’ αύτώ ή καρδία έκυρίευε 
πάντοτε τά πνεύμα, αί ύπερβολικαί θλίψεις καί πικρίαι εΐχον 
τόσον απογοητεύσει αυτόν, ώστε δέν είχε τό θάρρος τής μ.ε- 
γαλοφυΐας του, αλλά δειλός ιος νεάνις έτέρπετο έν τή άπο- 
μονώσει του.

'Οσάκις δέ πασά τήν θέλησίν του διέφευγεν αυτόν λάμψες 
τ ις τής μ.εγαλοφυίας του, οί κοινοί άνθρωποι δέν τόν ήννόουν 
καί ούτος αντί ένθαρρύνσεως οπισθοχώρει μετά δέους αμφι
βάλλουν πεοί εαυτού, (ΰς ό όπισθοχωρών πρό οικίας, ήν φαν
τάζετα ι κενήν καί έρημον κατοίκων καί υπό τήν θύραν τής 
οποίας διαβλέπει Ικφεύγουσαν λάμ.ψιν μαρτυρούσαν τήν έν 
αυτή υπαρζιν ζωής.

Ό  Μάξ Ούαπέρτ, διότι ούτιυς ώνομάζετο ο νεανίας μας, 
ήτο πτωχότατος. "Ινα παρευρεθή είς τήν εσπερίδα ταύτην 
έδέησε νά άσχοληθή έπί πολύ, όπως δ ι’ άψέκτου καθαριότη- 
τος άντικαταστήση τάς έλλείψεις τής πεπαλαιωμένης ένδυ- 
υ.ασίας αυτού. ’Ή θελε δέ προτιμήσει νά μή παρευρεθή είς 
τήν εσπερίδα ταύτην, έάν ό προϊστάμ.ενος αυτού (c. Θεόδωρος 
δέν έπέαενεν είς τούτο : μετά τήν υπογραφήν όμως τού συμ
βολαίου διηυθύνθη πςός τόν έζ ευτυχίας λάμποντα μνηστήρα 
καί σφίγκων τήν χειρα αυτού, είπε : Σάς υπερευχαριστώ διότι 
έσκέφθητε νά εγγοάψητε τό όνομά μου είς τήν πρώτην τής 
ευτυχίας σας ημέραν.
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δίας Ε λλήνω ν τε και Γάλλων εύχαριστήσεως, καί απείρου 
ηδονής, διατρανωθείση; δΓ ενθουσιωδών ζητωκραυγών ύπερ 
της Γαλλίας καί Ελλάδος.

ΕΒΔΟΜΔΔΙΔΙΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ
ΕΛ.ΑΛ2. Δ ιαδηλώσεις, ζητω κραυγα ί, τύμπ ανα , πυρετωοε·.; ε 

νέργεια·. των ύπ ιψ η φ ίω ν , δηαοσίευσι; τώ ν ε ίκ ό νω μ κ α ί αυτών μετα  
τω ν βιογραφιών και παρόμοια·, ψηφοθηρικαι παραζαλαι.

Γ Λ Λ Α ΙΑ . 'Ο κ. Φλοκ'ε πρόεδρος τής Βουλής εόωκε την παρα·- 
τησ ίν του, ί)ν ό'μως ή Βουλή άπίρριψεν όμοφώνως, δ ι’ 8 καί ό κ. 
Φλόκε μένει εις την θέσιν του. Ά π εβ ίω σεν ό διάσημος ακαοημαι 
κός κ. Κάρω. Τό κακουργοδικείον τού Σηκουάνα χατεόικασε τον
Π ραντζίνην εις θάνατον. < J  s

Α Γ Γ Α ΙΑ . 'Ο βασιλεύς ημών Γεώργιος μετα του όιαοοχου Ινων-
σταντίνου παρευρίθη την παρελθουσαν Τρίτην εις την προ; τ ιμήν τή ς  
Βχσιλίσσης Β κτωοίας γενομένην Ινρτην εν τρ επχυλει Hatfeld του 
μαρκησίου Σαλισοουρή- Λί^περί των Ά φ γ α ν ιχ ώ ν  όρίων ό ιαπραγμα-
τεύσ ις βαϊνουσι κατ' εύχην. _ ,. ,

Β Ο Υ Α Γ Α Ρ 1Α . Τό βουλγαρικόν 'Γπουργειον παρητηθη,  ̂νεονιο=. 
Ισ·/ηυ.ατίσθη υπό τήν προεδρείαν τού κ. Στοιλώφ. Ί 1  Σοβρανιε ε ;ε- 
λεΕε πρεσβείαν άπό "εξ μελών συγκειμένην, η τ ις  πρόκειται να με,τα- 
βή παρά τώ πρίγκηπι τού Κ ο υ β ο ύ ρ γ .  ϊνα  παρακαλεσ^  αυτόν να 
Ιιτισπεύση τήν εις Βουλγαρίαν μετάβασίν του, η τ ις  καθ ολα τα φ α ι
νόμενα ούδέποτε θέλει Ιπ ιτευχθή , άφού ό πρίγκηψ συνεπειγ επει
σοδίων λαβόντων χώραν Ιν οικογενειακό) συμβουλιω , π α ρ α ιτε ιτα ι ο
ριστικό»; τού Βουλγαρικού θρόνου.

J V M B O V A H
Αιαθοεψις πκιόός άπό 2 - ί  Ιτών. Ή  τροφή του οεαιοός Ιν τή η 

λ ικ ία  τα ύτη  πρέπει νά ποικίλη. ’Έ χετε ύ π ’ όψει οτι απασαι αί 
ζω τικ  εί αύτού δυνάμεις άπορροφώνται δπό τής τα χεία ς σωματικής 
καί πνευματική ; αύτοΟ άναπτύξεω ς. ’ Ανάγκη λοιπον οπως η σπευ- 
δουσα πέψ ις μή παρακω λύητα ι δπό δύσπεπτων  ̂ τροφών. Εκλεγετε 
μ εταξύ τών θρεπτικών τροφών τ α ;  πλέον ^ευπεπτους ώς το γάλα , 
τό νωπόν βούτυρον. τα ώά, τάς κρέμας, φρέσκον τυρόν. _ ^

Προιρυλάττετε τό τέκνον σας άπό τής έμφυτου εις  ̂ την ηλικ ίαν  
του λα ιμαργ ίας, διότι είναι ικανόν να καταβρόχθισα, όλοκΛηρα τεμά
χιά κρέατος. Ρυθμίσατε τόν τρόπον καί τα ς  ώρας -ροφής του
ώς Ιξής· τήν πρωίαν εν μέγα κύπελλον (φλιτζάνιον) αραιού ριζο-

π ν υ τ α .   ̂  ̂ ^
τας 4  εν ποτηοιον γάλα/, το ; μετ' ολίγου άρτου. Εις το ό£ί- 

πνον ε ι πινάκιον ζωαου, ολίγα γόρτα τηγαν ίτα  \ πουρέ και ορυζαν 
κατασ> ευατμενην εις γλύκισμα.

Ποτον δε υδωρ καθαρόν -και άιρ^ονον. έκτος^¿άν το παιΟΐον είνα ι 
ανεμικών,'/ρωματίζετε το υδο>ρ του ο ι’ ολίγου οίνου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ α ν Κ . Μ. Σύρον. Γνωρίζατε ήμιν ονομα τας και ευ/άριστων 

δημοσιεύσομεν.—  Κον Α. Κ . ’Ά ρ γο ς. Κ ατάλογος συνόρομητρ'ών 
Ιλήφθη- σώματα άπεστάλησαν" εόγνωμονούμεν. Κ αν Λ . Σ. ΛΙι- 
τυλήνην. Σώματα νέα άπεστάλησαν. —  Κ αν Μ. Γ. Πάρον. Δέν δπάρ- 
νουσιν εις ’Αθήνας το ιαύτα ι συνήθεια·., ά λ λ ’ όπως οηποτε μας 
νεται άσ/.οπον καί γ ελο ϊο ν .—  Καν Π. Σ. Γουρνο-Μαγουρελιον. Σω 
μ ατα άπεστάλησαν" ευχαριστούμε*. Καν Κ . Κ . Γ .νευην. Α εχ ο - 
μεθα μ ετ ’ ευγνωμοσύνης σώματα άπεστάλησαν. —  Κον Μ. Γ. Γαρ- 
γαλιάνους. Τόν υιόν σας πλησίον σ α ;,  εί δυνατόν μέχρι τού 15ου 
τουλάχιστον έτους. —  Κ αν ¡Μ. Α . ’Ά μ φ ισ σ α ν. Δυστυχώς στερού- 
μεθα ιατρικών γνώσεων' άποταθήτε πρός τόν ιατρόν σας. —  Κ αν Ρ . 
Ζ Μ εσολόγγιον. ■—  Ά π ο σ τε ίλ α τε ’ άν Ιγκριθή, δημοσιευθήσεταΓ το 
όνομά σας * μοί εΐναι άγνωστον. — Καν Α. Σ. Γιούργεβον. Λάθο, 
διεκπεραιώσεως. Ζητήσατε είς ταχυδρομεϊον άντί Κ λεάνθης Ν. τ4 
όνομα Π. Ν.— Κ α ν Μ. Κ . Τ αϊγάνιον. Ό  άριθμ. 10 Ιπεστράφη υπο 
Ρωσσικ. ταχυδρομείου. — Καν Κ . Ρ. Ρόδον Ά π εσ τά λη σ α ν εύχα- 
ριστούμεν. Κ α ν Μ. Ν. Γύθει-ν. —  Τους συζύγους δεν δύναμαι βε
βαίως νά νουθετώ· προσπαθήσατε δ ι’ ηπίου καί γλυκέος τρόπου νά 
μεταβάλητε κακώς κείμενα. Κ α ν Ν. Κ . Τένεδον' άπομακρύνατε θυ- 
νατέρα σας. —  Κον Μ. Ξ. Κίεβον. -  Εύχαριστούμεν' άπεστάλησαν. 
νρ ή υ α τα  Ιλήφθησαν. — Κ αν Υ. Σ. Μάνσεστερ. — Γράφω Ιν Ικτάσει 
περί άποτελέσματος* πλήρης ίκανοποίησις.— Κ αν Μ. Κ . Βώλον. Α ’ - 
άνατυπω θήσετα ι Ικ γ '. —  Καν Μ .Ο ί. Λ ιβ ό ρ νο ν .-  Εύχαριστούμεν. 
Ιλήφθησαν.—  ΚΟν Α. Π. Γαλάζιον. Μ εταχειριζόμεθα γλώσσαν καθο 
μιλουμένην' είναι δύσκολον να μεταχειρ ισθή τ ις  κατω τέραν. — Κ αν 
Π. Δ. Αάρισσαν. Ά π ο σ τε ίλ α τε  ταχυδρομικώς. —  Τα τέκνα σας δύ- 
ναντα ι νά σάς είπωσι «συ» άφού. σδ. λέγουσι πρός τό) <=>εόν.—  Καν 
Π. Α. ’ Ιθάκην. Εύχαριστούμεν άποστέλλομεν. Κ αν Ε. Ρ . Π αρι- 
σίους. Αύτήν τήν σ τιγμ ήν Ιλάβομεν. δημοσιεύσομεν προσεχές φύλλον.

Καί.πώς μάς άφίνετε τόσον ενωρίς ;
Είναι ανάγκη νά επιστρέφω πλησίον τής αδελφής και τού 

πατρός μ.ου.
Καί πώς έχει ό πατήρ σας ;
Πάντοτε είς τήν αύτήν κατάστασιν* άλλα τουλάχιστον £εν

Καί ή αδελφή σας ;
Είναι πολύ καλλίτερα· είναι ήσυχος, κοιμάται, ψάλλει 

ενίοτε, τέλος κατώρθωσε νά επαναλάβη τάς μικρας της ερ- 
γασιας.

Πρέπει νά γνωρισθή μετά τής συζύγου μου. θ ά  άγαπηθώσι 
πολύ.

Είσθε πολύ καλός ίι*  εμέ.
Ή  αδελφή σας έχει ανάγκην διασκεδάσεως* θά τήν θερα- 

πεύσωμεν. "Ελθετε ήδη νά σάς παρουσιάσω πρός τήν σύζυγόν 
μου. Α γαπητή  Σοφία, είπεν ό κ. Θεόδωρος, έπίτρεψόν μοι νά 
σοί παρουσιάσω τόν καλόν καί γενναϊον συνάδελφόν μου, ερ
γάτην άκάματον, καρδίαν έξαίρετον, καλόν υιόν κα ι καλόν 
αδελφόν. Μ ετ’ ού πολύ θά γνωρισθής μετά τής αδελφής του, 
ήν βεβαίως θά άγαπήση,ς.

Ή  Σοφία έτεινε τήν χειρα πρός τόν νεανίαν, οστις δΓ ένός 
μόνου βλέμματος έμελέτησε τήν ψυχήν τής νεάνιδος, δπερ 
πιστώς συνέβη καί πρός αύτήν.

Ό  θεός σημειοΐ δΓ αοράτου τινός σημείου τήν ψυχήν των

έκλεκτών, καί δτε αύται συναντιόνται επι τής γής άναγνω- 
ρίζονται ιύς οι συμπατριώται εν τή ζενη.

Μετά τινα λεπτά ό νέος άπεσύρθη.
Οία γλυκεία καί μελαγχολική φυσιογνωμία, εϊπεν ή Σοφία 

πρός τήν μητέρα της, βλέπουσα τόν νέον άπομακρυνόμενον.
Ό  Λουκιανός μου θά ήτο όμοιος, εάν εζη, είπεν ή κ. Εα- 

ρο:. Καί ταχεία άνάμνησις μετέφερεν αύτήν άπό τού; κόλ
πους τής τερπνής εκείνης ίμηγύρεως, πρός τόν μικρόν του
τέκνου της τάφον.

'Ο νέος αύτάς δεν φαίνεται ευτυχής, είπεν ή Σοφία πρός 
τόν κ. Θεόδωρον.

Καί έχει δίκαιον. "Εχει πατέρα άναισθητον υπό άποπλη- 
ζίας καί άδελφήν πάσ/ουσαν, ούς συντηρεί με μισθόν 1 50 φρ-
κατά μήνα.

Πτωχός νέος ! 1
Θά κάμω ότι δύναμαι, ίνα προβιβκσθή· διότι άλλως είναι 

πολύτιμος εν τή, υπηρεσία· δυστυχώς . . . .
Τ ί λοιπόν ;
"Εχει μέγα τι ελάττωμα.
Ποΐον ;
Είναι στιχουργός.
Καί τ ί βλάπτει τούτο ;
Ή δύνατο βεβαΰυς νά χρησιμοποιή τάς ιυρας τής σχολής του 

σκοπιμώτερον. (’Ακολουθεί)


