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Γνωστόν τυγχάνει πόσον αναγκαία αποβαίνει δια πάσαν 
γυναίκα, είς οίανδήποτε κοινωνικήν τάξιν καί δόν άνήκη αυτη, 
ή γνώσις τής κοπτικής καί ραπτικής* γνωστόν έπίσης δτι 
περισσότερα δαπανόί τις είς τάς ραπτρίας ή είς τήν αξίαν 
τού φορέματος* καί δλα ταύτα εΤμεθα ήναγκασμέναι καί διά 
τόν άπλούστατον έτι ιματισμόν ήμών καί τών τέκνων μας,να 
καταφεύγωμεν είς αύτάς,ώς έκ τής έντελοΰς ώς έπί τό πολυ 
έπεφίας καί αδαημοσύνης μας περί τε τήν κοπτικήν καί ρα
πτικήν.

Έ ν Γενεύη ώς καί τα ΐς λοιπαΐς τής Ευρώπης πόλεσιν ΰ- 
πάρχόυσι δημόσια καί ιδιοσυντήρητα ραπτικής καταστήματα, 
Ινθα « ί Απόφοιτοι τών Παρθεναγωγείων μαθήτριαι φοιτώσιν 
έπί ώρισμένας τής ημέρας ώρας καί τελειοποιούμενα» περί τε 
τήν ραπτικήν καί κοπτικήν Ιξοικονομοϋσι διά του τρόπου 
τούτου μέγα χρ η μ α τικό ν ποσόν, δπερ έκαστη οικογένεια δα- 
**ν$ διάτήν ραπτικήν επεξεργασίαν τών άναγκαιούντων αυ
τή ένδυμάτων.

Π αραθέτομεν ώδε έκθεσίν τινα τής έν Γενεύη προέδρου 
τής έπ ί τών ραπτικών καταστημάτων επιτροπής. »'Αποδε 
δειγμένον τυγχάνει,δτι αί έπί τριετίαν φοιτώσαι πτωχα ί έρ- 
γάτιδες είς τά διάφορα έργοστάσια τής Εύρώπης, μόλις κα- 
τορθοΰσι νά ράπτωσι καλώς, όχι δμως καί νά κόπτωσιν ή 
προσαρμόζωσι φόρεμα. Τουναντίον αί τρί; τή ; έβδομάδος έπί 
δίωρον έκάστοτε φοιτώσαι νεάνιδες ε ίς  τά υπό τήν δικαιοδο- 

ήμδν ράπτει α τελειοποιούνται, ώς έκ τών εξετάσεων 
¿«δείχθη , έν διαστήματι ένός καί μόνου έτους περί τε τήν

Εύχόμεθα, δπως αί εύγενείς τής πόλεώς μας Κυρίαι λά- 
βωσιν ώς παράδειγμα τάς εύρωπαίας ομοφύλους, αέτινες διά 
του άνιοτέρου τρόπου κατορθούσι να ένδυωνται φιλοκαλέστα- 
τα , χωΛς νά δαπανώσιν ούτε τό !ν  τέταρτον τών παρ’ ήμών 
πρός τόν σκοπόν τούτον δαπανωμένων.

Ή  σύστασις συλλόγου πρός καταρτισμόν τοιούτων κ α τ α 
στημάτων ήθελε τά  μάλα τιμήσει τάς τήν πρωτοβουλίαν 
ταύτην άναλαμβανούσας, και δ ικαίως ήθελον αυτα ι προσκτη- 
σει τόν τ ίτλον τής εύεργέτιδο; τών νεανίδων ήμών.

Ίσω ς παρατηρήσωσιν ήμΐν, δτι είς τά  σχολεία διδάσκεται 
καί ή ραπτική, Ισθ’ δτε δέ καί ή κοπτική. Είς τούτο άπαν
τώμεν, δτι αί πρός τόν σκοπόν τούτον άφιερωμεναι ώραι εινα4 
τόσον όλίγαι, ώστε κατά φαντασίαν μόνον φέρουσιν άποτέλε· 
σμα. Ό σαι μέχρι σήμερον ήσχολήθησαν έκ τού σύνεγγυς είς 
έξέτασιν τής έν τοίς σχολείοις ραπτικής,γνωρίζουσι τούτο έπί
σης καλώς, δσον καί ήμείς. Ού μόνον δέ ή ραπτική,άλλα καί 
πάν μάθημα άφορών είς τόν πρακτικόν οικογενειακόν βίον τής 
κόρης, τή ; μελλούσης οίκοδεσποίνης,κατέχει δευτερεύουσαν, 
είμή τριτεύουσαν έν τοίς Παρθεναγωγείο»; θέσιν. Καί δμως 
πόσον αναγκαία είναι τά περιφρονημένα τα ΰτα  μαθήματα 
διά τήν εύτυχίαν καί ευμάρειαν τών οικογενειών ;* Πδσαι οί- 
κογένειαι δυσπραγουσαι καί έντελώς κατεστραμμέναι, πόσα 
τέκνα κακώς άνατρεφόμενα, διότι ή νεαρά μήτηρ, ητις έμαθε 
τόσα πράγματα, ών τά πλεΐστα έλησμονήθησαν ήδη, ήν έν
τελώς άδαής τών πρωτίστως άναγκαιούντων αότήϊ πρός έκ- 
πλήρωσιν τών νέων καθηκόντων της.

Τό κακόν δέν θά ήτο τόσον μέγα, έάν αί έν τοίς ήμετέ- 
ροις παρθεναγωγείοις φοιτώσαι νεάνιδες άνήκον είς τήν άνω- 
τάτην πλουσίαν κοινωνικήν τάξιν, ΐνα  μετά τόν γάμον αύ
τών τάς ελλείψεις των ταύτας άναπληροΊ πολυπληθές πρόσω-
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■πικόν” (καί τοι ύπηοέται άνευ είδήμονος διευθύνσεως ομοιχ- 
ζουσι σώμα άνευ κεφάλι1,;). Δυστυχώς δμως αί μκθητριαι 
των σκολείων άνήκουσιν, ώς Ιπί τό πολύ, εις την μέσην καί 
κατωτέοαν τάξιν. Δεν δυνάμεθα λοιπόν ή μετα δέους νά 
άναλογισθώυ.εν, ποιον έσται το μέλλον των νεανιδων τού
των τών τόσον πεπαιδευμένων, ώς Ιπί το πολύ πτωχών καί 
Ιν γ£νet αδαών καί άπροετοιμάστων δια τον πρακτικόν βιον. 
Έρωτώμεν Ιπίσης, πώς αί νεάνιδες αύτκι θά δυνηθώσι να 
Ικπαιδεύσωσι καί μορφώσωσι τά εις τήν φροντίδα αύτών 
άνατεθειμένα κοοάσια, άφοϋ αΐ ί’διαι στερούνται τών στοι- 
χειωδεστέρων ά :χών άληθοϋς γυναικείας μορφώσεως.

Εις τ ί δε προώρισται 5 ίσημέραι αύξανόμενος άριθμός 
τών δ ιπλω ματούχο ι τούτοον Κυριών, τώ ν μή δυναμένων νά 
τύχοισι διδασκαλι/ή; θέσεως ;  Είναι τόσον Ιγγράμματοι, 
ωστε δεν καταδέχονται νά έπιδοθώσιν εις χειροτεχνικήν τ ι-  
να εργασίαν, άλλ’ ούτε δύνανται νά ά 'απληρώσωσι τήν 
τυχόν πάσχουσαν ή άποθανοϋσαν μητέρα, ούτε έν τώ μαγει
ρείο), ούτε εις τά λοιπά έργα τά  άφορώντα εις τήν λοιπήν 
τοϋ οικου διευθέτησιν.

"Ηθελε τις εις τήν περίστασιν ταύτην εύχηθή τήν ΐδρυ- 
σιν'συστηματικής σχολής, σκοπούσης τήν είς τά οικιακά 
έργα Ικμάθησιν τώ ν αποφοίτων ή μη τών διδασκαλείων. 
Μονοέτις Ιν τά, σχολή ταύτχ διδασκαλία ήθελεν Ιπαρκέ- 
σει πρός Ιξάσκησιν τών μαθητριών εις τά  Ι;ής : Θεωρητι
κήν καί πρακτικήν Ικμάθησιν τής οικιακής οικονομίας καθ’ 
δλους τούς κλάδους αυτής' διεύθυνσιν οίκου καί διαχείρισιν 
τών οικογενειακών δαπανών μετά σχετικής τηοήσεως βι
βλίων διπλογραφικών' αγοράς, προμήθειας, μεθόδους τοϋ 
διατηρεΐν τά διάφορα εΐδη τών τροφίμων, έκμάθησιν μα
γειρικής, ζαχαροπλαστικής, σιδηρώματος, καί τής εν γένει 
καθαοιότητο; του οικου. Τα;ινόμησιν προγευμάτων, γευμά
των, δείπνων' διευθέτησιν καί διακόσμησιν αιθουσών, δω
ματίων, Ιστιατορίου" τρόπον τοϋ ΰποδέχεσθαι καί φιλοξε- 
νεΧν“ ραπτικήν καί κοπτικήν' υγιεινήν τών παίδων καί μα
θήματα νοσηλείας.

Έπαναλαμβάνομεν δτι εύεργέτιδες τοϋ έθνους ημών δέον 
νά ά,ληθώσιν αί Κυρίαι, αΐτινες ήθελον άναλάβει τήν ΐδρυσιν 
τοιάύτης σχολής. Δεν άπαιτοϋνται βεβαίως προς τοϋτο με- 
γάλα ι δαπάναι, άφοϋ αί έν τή σχολή ταύτγ) φοιτήσουσαι 
μαθήτριαι θέλουσιν επίσης πληρόνει δίδακτρα ώς καί Ιν τοϊς 
λοιπόΐς Παρθεναγωγείοις.

Οί ενδιαφερόμενοι διά τήν μέλλουσαν τώ/ θυγατέρων αυ
τών ευδαιμονίαν γονείς, άς μελετήσωσιν Ιμβριθώς καί Ιπι- 
σταμένως το ζήτημα τοϋτο καί διά αναφοράς προς τάς αρ
μοδίους εις τοιαϋτα τ?ς πόλεώς μας Δέσποινα; ας Ιξαιτή- 
σωνται τήν ίδρυσιν τοιούτου τεμένους, όπόθεν αί θυγατέρες 
αυτών Ιξερχόμενχι θέλουσιν άφόβως αντιμετωπίζει άπάσας 
τάς τοϋ βίου περιπετείας, θέλουσι δέ εξασφαλίζει καί τήν 
τής εαυτών οικογένειας εύδαιμονίαν.
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Ή  πρώτη έπισήμως παρασημοφορηθεϊσα γυνή κατά τύ 
1852 υπο Ναπολέο ντος τοϋ τρίτου, άμα τή εις τον θρόνον

άναιρήσει αύτοϋ ύπήρξεν ή Κ* Ά μπικό ντέ-'Ρ αζί.
Ή  Κα αυτη ήν σύζυγος τοϋ δημάρχου τής πόλεως Ούα- 

ζών" μεταξύ δέ τής οικογένειας αυτής καί ετέρας συμπολί- 
τιδος αυτή οικογένειας ύπήοχε μίσος καί αντιζηλία άσπον
δος, προκύπτουσα έκ πολιτικών λόγων κ^ί μάλιστα, καθ’ ά 
διεδίδετο, έκ τρομερά; κατά τοϋ στέμμ-ατος πολιτικής συνο* 
μωσίας, ήν ό δήμαρχος άνεκάλυψε σώσαι τύν βασιλέα αύτοϋ 
έκ βεβαίου θανάτου.

'Ο κ. Ά μπικό-ντέ-'Ραζί είχεν υπο τήν κατοχήν του τά  
Ιγγραφα τής συνομωσίας ταυτης. τά μεγάλοι; ένοχοποιοϋντα 
τούς αντιπάλους του, δΓών ούτος προύτίθετο νά καταγγείλή  
αυτούς. Ην* δέ ούτοι άποφύγωσι τήν επί τής κεφαλής των 
Ιπικρεμαμένην ταύτην τοϋ Δαμοκλέους σπάθην, άπεφάσισαν 
τήν διά παντός τρόπου, έστω καί διά κακουργήματος ΰπε- 
ξαίοεσιν τών έγγράφοον τούτων.

Νύκτα λοιπόν τινα, καθ’ ήν 5 δήμαρχος άπουσίαζεν !κ  
τής οικίας του, ή δέ σύζυγός του έμεινε μόνη, οί ρηθέντες 
Ιχθροί είσήλθον λάθρα διά του παραθύρου καί κατεγίνοντο 
εις εκβιασμόν τοϋ γραφείου τοϋ συζύγου της πρός υπεξαίοε- 
σιν τών περί ού ί  λόγος Ιγγράφων.

Αυτη άκούσασα τον θόρυβον καί ύποπτευθεϊσα τά κα τ ’ 
Ικείνην τήν στιγμήν διαπραττόμενα, Ινεδύθη Ιν σπουδή, 
έλαβε περίστροφου καί μετά θάρρους άνδρικοϋ κατήλθεν είς 
την πρώτην όροφήν, ένθα ή έκβίασις ΙνηργεΤτο.

Πριν ή φθάση είς το γοαφεΐον τοϋ συζύγου της διέκρινε 
διά τής όπής δύο ανθρώπους περιστρέφοντας καί άντιστοέ- 
φοντας καθ' δλας τάς διευθύνσεις διάφορα γ αρτίκ. Αυτη 
είσώρμησεν αίφνιδιως εν τώ δωμκτίω , δπερ ίδών 6 είς τών 
κακούργων Ιπετέθη κατ’ αυτής μετά γυμνής μαχαίοας* 
αλλα πρίν η υψωθεΐσα δολοφόνος αύτοϋ χείο καταπέση, ε— 
πεσεν αύτδς Ικτάδην επί τοϋ εδάφους, βληθείς διά σφαίρας 
υπό τής άτοομήτου γυναικός.

Ο σύντροφος αύτοϋ άρπάσας τήν μάχαιραν τοϋ κακ.ούρ- 
γου έβύθισεν αυτήν είς τό στήθος τής ήρωίδος ταύτης. Αυ
τή δμως είχε τήν δύναμιν νά έκκενώσγι καί !κ  δευτέρου τό 
δπλον της κατά τοϋ δρομαίως άπό τοϋ παραθύρου ριπτο- 
μένου δολοφόνου.

'Η δυστυχής γυνή πλέουσα έν τώ  ίδίω αίματι διήλθε 
τήν νύκτα της παρά τό πλευρόν τοϋ πτώματος τοϋ δολο
φόνου, διότι παραδόςως ούδείς ήκουσε τούς πυροβολισμούς, 
άλλ ’ ούτε ήτον αυτη είς κατάστασιν νά έγερθή τής θέ- 
σεώς της.

Τήν έπαύριον έπα.νελθο>ν ό σύζυγος !κ  τοϋ χωρίου, έν ¡¿> 
είχεν ούτος διανυκτερεύσει, καί ευρών τό πτώμα τοϋ Ιχθροϋ 
έκτάδην Ιντός τοϋ κήπου ήννόησεν, δτι δυστύχημά τ ι συνέ
βη παρ’ αύτώ. "Εσπευσε νά εισέλθη, δτε θέαμα φρικώδες 

| παρουσιάσθη προ αύτοϋ* ή σύζυγος λειπόθυμος καί Ιν τώ  
αΤματι πλέουσα παρά τό πλευρόν τοϋ Ιτέρου τών εχθρών 
του, νεκροϋ καί τούτου.

Ή  δυστυχής γυνή ύπέστη φρικτάς ύδύνας Ικ τοϋ θανα
τηφόρου σχεδόν εκείνου τραύμ.ατος, μετά παρέλευσιν ούχ 
ήττον ενός έτους, αΰτη ανέκτησε καί πάλιν τήν υγείαν της, 
άπεκαλεΤτο δέ έκτοτε παρά πάντων ή ηρωίνη τοϋ Ούαζών.

Ό  λύτοκράτωρ Ναπολέων 5 γ '.  θελήσας νά ίκανοποιήσνι 
[ τήν γυναίκα ταύτην, διότι υπέρ τοϋ στέμματος τήν ιδίαν
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διεκινδύνευσε ζωήν, προσεκάλεσεν αύτήν καί Ινώπιον τών 
«υλικών καί τών πρώτων τής Γαλλίας ιπποτών άπένειμεν 
«ύτή τό παράσημον τής λεγεώνος τής Τιμής.

Μαρία Αε Γαρδέλη.

ΕΙΝΑΙ ΦΘΟΝΕΡΑ II ΓΥ Ν Η ;

Άπεικονίζων τόν φθόνον 5 θείος τής άρχαιότητος ζωγρά
φος Ά πελλής, παρίστησιν αύτόν υπό μορφήν άνδρός ώχροΰ  
χαΐ Αμορφου,όζύ ih d o px ó r o c  xal Ιοιχότος το\ς έχ τόσου μ α ·  
xpdc χατ ισχ .Ιηχόσ ι .  ’Ακολουθεί δέ ούτος τήν διαβολήν καί 
ακολουθείται υπό τής επιβουλής καί άπάτης. Ό  δέ θεΤος 
Δάντης Ιν τώ  XIII καί X IV  ασματι τοϋ καθαρτηρίου αύτοϋ | 
περιγράφει τόν φθονερόν, ού μόνον μέ έξωρυγμένους οφθαλ
μούς, αλλά καί διά σιδηροϋ ράμματος τά βλέμματα έχοντος 
Ιπερραμμέ'α. Τήν εικόνα ταύτην, ήν παρέδωκαν ήμίν οί ά- 
νωτέοω έξοχοι τής άνθρωπότητος ζωγράφοε, 5 μέν είς διά 
τής σιωπώσης ποιήσεως, 5 δέ έτερος διά τής λαλούσης ζω 
γραφιάς, πολλοί δυστυχώς είσέτι άπεικονίζουσΓ μεθ’ δλας 
δέ τάς μέχρι σήμερον καταβληθείσας παρά τών διαφόρων 
σοφών ήθικολόγων προσπάθειας, ή άνθρωπότης δέν ήδυνήθη 
νά φθάση είς σχετικήν τινα τελειότητα. Πρίν ή προβώμεν εις 
άνέλιξιν τοϋ ανηλεώς μαστίζοντος τήν άνθρωπότητα πάθους 
τοϋ φθόνου, θέλομεν Ιξετάσει, Ιάν δικαίως άποδίδωται τοϋτο 
μάλλον είς τήν φύσιν τής γυναικός ή τήν τοϋ άνδρός.

Ό  περιωρισμένο; κύκλος τής πνευματικής ένεργείας καί έν 
γένει τής δράσεως τής γυναικός, καί ή άνευ ώς Ιπί τό πολύ 
ώρισμένων κανόνων μόρφωσις καί διάπλασις αυτής καθιστώσι 
τόν βίον αυτής περιωρισμένον καί μονότονον. Εύρίσκεται 
λοιπόν είς τήν ανάγκην νά άσχολή τήν διάνοιάν της εϊς τ ι, 
δπερ δέν άφοοά βεβαίως ούτε τήν πολιτείαν,ούτε τάς Ιπιστή 
μας, ούτε τάς τέχνας.

Τό τ ί δέ τοϋτο περιστρέφεται αείποτε είς πάν δπερ επι
τρέπεται αύτή νά κρίνη) συγνρίνγ;, Ιπιδοκιμ.άζη ή άποδο- 
χιμάζή. Τοιαϋτα δέ τυγχάνουσι τά άφορώντα είς τόν 
καθ’ εκαστα βίον τής συντρόφου, συγγενοϋς, φίλης ή γνω
στής αύτής, ήν ίσως άρέσκεται υπό συγνωστέου, έσθ’ δτε, 
Ιγωΐσμοϋ νά κρίνν) αύστηρότερον παντός άλλου, είτε ώς ά- 
δικουμένη, είτε ώς περιβαλλομένη καί αυτη επισημότητα 
τινα, ήν αποποιείται αύτγ ό νομοθέτης ή ή πολιτεία . ’Εν
τεύθεν ή τάσις τής γυναικός είς έπίκρισιν, παρ’ ής παρασυρο- 
μένη, Ιξέρχεται πολλάκις τών διαγεγοαμμένων δρίων, δί- 
δωσι δέ καί τό δικαίωμα τοϊς έν παντί καί πάσιν επιτιθέ
μενοι; κατ’ αύτής νά προσάπτωσιν αύτή τόν κακόζηλον τοϋ 
φθόνου τίτλον. Παρετηρήθη δέ δτι γυνή τυχούσα άληθοϋς 
ΰγιοϋς μοοφώσεως καί είς τά είς ά τέτακται εύσυνηδήτως 
Ασχολούμενη, πολύ όλιγώτερον Ιγκύπτει είς τό αίσθημα 
τής πολυποαγμοσύνης καί κατακρίσεως.

Πώς είναι άλλως δυνατόν νά ένοική έν τή εύαισθήτιρ τής 
γυναικός καρδίρι τό κακόζηλον τοϋτο πάθος, ούτινος έμφο- 
ροϋντκι οί ΰπό ψευδές πρόσχημα Ιπανορθωτών τής άνθρωπό
τητος, οί Ιν κρυπτώ καί παραβύστω βυσοδομοϋντες παντός 
είδους κακίας πρός βλάβην αύτής.

0? τοιοϋτοι έφιλοδωρήθησαν υπό τής μητρός φύσεως δι’

ύφθαλμών Λυγκέως, διά μυών χαλύβδινων, διά γλωσσης έν 
πυοί καί σιδήρω βεβαμμένης καί ούτως ωπλισμ.ένοι αντεπε
ξέρχονται κατλ πασών καί πάντων μετά στ οργή ς  και ζηΛοσ 
ούδένα φραγμόν άναγνωρίζοντες.

Κατορθόνουσι δέ νά βλέπωσιν, ούχί το /.ακον οπερ πρ6 
τών ίδιων ύφθαλμών κολοσσιαίων διαστάσεων τυγχάνει, ουχΙ 
τάς χονδοοειδεΧς ιδίας άτελείας, άλλα δια μικροσκοπίου ε- 
ρευνώσι καί άναζητοϋσι τό κακόν, δπερ Ινδέχεται να γεννη- 
θή, Ιπικροτοϋσι δέ Ικ τών προτέρων μετά χαιρεκακίας περί 
τής ύπάρξεως καί προόδου τούτου.

Εί δέ τυχόν, αί προσπάθειαι τούτων στεφθώσι δ άμφι- 
βόλου τινός εστιο Ιπιτυχίας, αισθάνονται τήν Ινδόμυχον έ- 
κείνην εύχαοίστησιν καί υπερηφάνειαν, ήτις χρησιμεύει αύτοΐς 
ώς φάρμακον πρός θεραπείαν τοϋ άνιάτου αύτών πάθους.

"Ιδετε τόν υπό τοϋ άποτροπαίου τούτου πάθους κατε- 
χόμενον μετά πόσης Ιπιμονής κλείει τους όφθαλμους πρό 
πάσης άρετής, πρό παντος ωφελίμου καί καλού, ινα δια τού 
μικροσκοπίου άνερευνήση καί ευρη τας κακίας, δπου δεν 
υπάρχουσιν, έμφορουμενος είς τοϋτο υπό αισθημάτων αλκο- 
τρίων Ιξίσου τή τε γυναικεία καί άνδρική φύσει.

Τίς λοιπόν ή γυνή έκείνη ή άνεχομένη άνευ ίνδομύχου 
θλίψεως καί πικρίας νά Ιγκατοπτρισθή Ιν τώ άνωθι κατό- 
πτρω; Τίς ή γυνή εκείνη, ήτις Ικουσίως ήθελε κάμει τοιαύ- 
την χρήσιν τοϋ χοόνου καί τώ ν δώρων, δΓ ών ό θεός Ιπροί- 
κισεν αύτήν ; Τίς Ικείνη ήτις δέν ήθελε προτιμήσει νά ένερ- 
γήση Ιπί τοϋ κεφαλαίου τών ιδ ίων κακιών καί ελαττωμά
των τήν γενναίαν Ικείνην έγχείρησιν, ήν τοϊς άλλοις επιβάλ
λει, άποφεύγουσα ουτω τόν έλεγχον τής ιδίας αύτής συνει- 
δήσεως;

Ί να  λοιπόν μή εύρεθώμεν είς τήν δυσάρεστον ταύτην 
θέσιν, εύγενής άναγνώστρια, άς θέτο>μεν φραγμόν είς τά ά
νευ κακίας τό κακόν πολλάκις Ιργαζόμενα λάλα  στόματά 
μας. Μή Ικ τοϋ υπέρμετρου ζήλου ημών παράσχωμεν καν ΰπό- 
νειαν, δτι ούτος έχει ώς έλατήριον τό ποταπόν τής υστερο
βουλίας πάθος, δπερ ήν ίδιον ανθρώπων μικροΰ πνεύματος, 
μοχθηρά; ψυχής, άνατροφής παρημελημένης καί περιωρισμέ- 
νου κύκλου διανοητικής άναπτύξεως.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ— ΤΑ ΤΕΚΝΑ

Αί πλεΐσται νεάνιδες εισέρχονται είς τόν ύπανδρον βιον 
απαράσκευοι διά τά χρέη καί τάς δυσχερείας αΐτινες τάς 
άναμένουσιν Ιν τώ  νέω τούτιρ σταδίω αυτών. Η φαίδρα α— 
μεοιμνησία, ήτις αείποτε σχεδόν συνοδεύει τήν νεότητά, 
χρωματίζει ροδινώς καί φωτίζει τάς ιύτυχεΐς ταύτας τοϋ νέου 
βίου ημέρας* έλόκληρος 6 βίος φαίνεται διά θαυ^ασίου πρί
σματος ώς μακρά σειρά ήδονών καί το πάν φαίνεται δτι I- 
γένετο, Ιπί τ ινα  καιρόν, όπως Ιπιτρέψη τήν απάτην ταύτην.

Ό  σύζυγος δείκνυται άξιαγάπητος, περιποιητικός, ζηλό
τυπος είς τό νά ίκανοποιή καί τάς ελαχίστ’ας ιδιοτροπίας 
Ικείνης, ήτις παρέχει καί αύτή άφθόνως τά ; θελκτικά ; χά- 
ριτας τοϋ πνεύματός της, δτέ μέν ζωηράς, ότέ δέ χαριέσσης 
διαθέσεώς της" διότι ή εύτυχία, υπερπληροϋσα τήν ψυχήν, 
καθίστησιν αύτήν γλυκεΐαν, καλήν καί προσηνή.

’Αλλά μετ’ ύλίγον έρχονται αί μικραί μέοιμναι, αι έ-
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ΛαφραΙ ένοχλ,ήσεες, χ'. άνεπαίσθητοι εναντιώσεις, αιτινες 
διέρχονται ώς ταχεΧαι β/.ιαί έπί τοϋ τοσοϋτον κυκνοχρόου 
όρίζοντος. Τδ κύριον έλάττωρια, άποκρυβεν επι τινα χρόνον, 
άρχίζει ήδη να διευκρινίζηταΓ το ’.δανικόν άπολλυσιν ¿λιγον 
βκ τής ¡/.αγείας του.

'Η ψυχολ,ογική αυτη οτιγμ,ή πρέπει να ση(/.ειωθή παοα 
πάβης νοήμ,ονος γυναικός. Διότι τότε η νεαοα γυνη αναλαμ
βάνει μετά θάρρους τδ πρότιοπον, δπερ έχει να διαδραματιση 
και οπερ δύναται νά συνοψισθή έν ταΤς τρισΐ ταυταις λέξεβι 
γλυκύτης, υπομονή, αγάπη.

Τ ΐ  εΤνε εδκολον, μετά τινων έκ μέρους της προσπαθειών, 
νά έξασφζλίση έσαεί την εξ έπιδράσεως καί πεποιθησεως 
ίσχύν, τή βοήθεια τής δποίας όφείλει νά έπενέγκη, εις τδν 
σύζυγόν της τάς θελκτικωτέρας μεταμορφώσεις.

Γνωρίζω καλώς, δτι ουτε εΰκολον ουτε ευαρεστον είνε 
νά παραιτήσγι τις Ιαυτόν, δπως άσχοληθή δΓ άλλο πρόσω- 
πον, νά θυσιάσ·/) τάς Ιπιθυμίας του καί τάς ιδέας του δια 
τάς επιθυμίας και τάς ιδέας άλλου’ αλλά, χλήν του θέλγη
τρου δπερ αισθάνεται αείποτε σχεδόν γυνή τις θυσιαζομένη 
χάριν εκείνων ο’ύς αγαπά, πράττει προς τοότοις, ένεργοΰσα 
ούτως, απέναντι τοϋ συζύγου της πραξιν σοφής καί συνετής 
πολιτικής. Ή  θ υσ ία  αύτη εΤνε τώ όντι μάλλον φαινομενική 
ή πραγματική' εάν τδ δίκαιον είνε υπέρ αυτής, εάν δ τρό
πος της τοϋ βλέπειν τά πράγματα συνάδει πρδς την φρόνη- 
σιν καί την δικαιοσύνην, είνε βέβαιον δτι, έάν μή πρόσκρου
ση κατ ' άγριου έγωΐσμοϋ ή άπευθυνθή πρδς ταπεινήν ψυχήν, 
θ’ άπολαύση πλείονα διά τής γλυκύτητος καί τής πειθοΰς 
ή διά τής πάλης και των βιαιοτήτων.

Έάν, τουναντίον, είνε ήναγκασμενη βραδύτερον ν' άνα- I 
γνωρίσγ δτι φρονίμως επραξε παραιτηθεΐσα τϊϊιν προσωπικών 
της ιδεών, τοϋ τρόπου της τοϋ ζήν ή τοϋ θεωρεΐν τά πράγ-  ̂
ματα, πόσον δεν θά χαρή, διότι άπέφυγε τάς έπιπόνους καί 
αείποτε δυσαρέστους έριδας ώς πρδς τήν οικογενειακήν αξιο
πρέπειαν.

"Αλλως δέ μή λησμονώμεν, δτι πρώτον ο Θεός, είτα δέ 
οί κοινωνικοί νόμοι έχάοαξαν δι' Ικαστον ημών σειράν κα
θηκόντων, καθιστώντων ήμάς υπευθύνους απέναντι άλλήλων, 
καί δτι έάν δφείλωμεν, ημείς αί γυναίκες, νά έξασκήσωμεν 
οικείας τινάς άρετάς, 5 άρχηγδς τή ; οικογένειας έχει καί 
αύτδς άλλας υποχρεώσεις άλλοίας δλοις φύσεως καί μείζο- 
νος σπουδαιότητος.

Εις αύτδν ανήκει ή φροντίς νά διοική φρονίμως τάς δπο- 
θέσεις του, νά παρασκευάζη τήν ευδαιμονίαν τή οίκογενείρι 
του καί νά Ιξασφαλίζ·») τήν εύζωΐαν καί τδ μέλλον Γκάστου. 
Ή  διηνεκής αυτη μέριμνα τοϋ μέλλοντος δέν έγένετο δπως 
έπισκιάζή δλίγον τήν ψυχικήν διάθεσιν καί συγχωοή άνω 
μαλίας τινάς τοϋ χαρακτήρος.

"Επρεπεν άλλω ς, νά στερήταί τις απολύτου ¡[κρίσεως, 
δπως μή παοαδεχθή δτι ή άνατροφή, αί ίξε ις του βίου τών 
άνδρών, αί ταραχαί τής πολιτικής ή τής φιλοδοξίας—δπερ 
τή άληθεία είνε Ιν καί τδ αύτδ— εις άς ώς έπί 6τδ πλεΧ- 
στον είνε έκδοτοι, τιθεΧσιν αύτοδς έν δροις υπάρςεως, ο ΐτ ι- 
νες ¿φείλουσι νά μάς καταστήσωσιν επιεικείς διά^τάς δυσ
τροπίας, άς διακρίνομεν έν αύτοΧς. Μέσον βέβαιον σχεδόν, 
δπως καταπραΰνγ) τις τήν ψυχικήν ταύτην διάθεσιν, ής. φο

βείται τάς έκρήξεις, δπως φαιδρύνη τδ έσκιασμένον τοϋΐα  
μέτωπον καί προκαλέση μάλιστα ενδείξεις χαράς καί εύθυ- 

! μίας, είνε τδ νά καταστήση τδ έσωτερικδν τής οικίας το- 
σοϋτον κομψόν, τοσοϋτον εύάρεστον καί ελκυστικόν, δσον έ- 
πιτρέπει ή οικονομική κατάστασις.

"Εχω μίαν άξιαγάπητον φίλην, ής τδ θελκτικόν πνεύμα 
Ικτιμάτα ι παρά πάντων καί ήτις αποδεχόμενη τήν θεωρίαν · 
ταύτην, πραγματοποιεΧ αύτήν .μετ’ άληθοϋς επ ιτυχ ίας. Ε 
σπέραν τινά, έν φ διελεγόμεθα παρά τήν έστίαν άφίνουσαι 
άμελώς νά σβεννύνται οί δαυλοί καί νά καταπίπτωσι τά  
φώτα, δυνατδς κτύπος τοϋ κώδωνος μάς έξήγειρε τής νάο- 

ί κης μας. «Γρήγορα, μοί εΤπεν, ΐδου 5 σύζυγός μου, δστις 
επιστρέφει έκ τής Βουλής, και βεβαίως θά άπέροιψαν τήν 
τροποποίησίν του, διότι εινε τεταραγμένος. Λάβε δύο καυ
σόξυλα καί ρίψε τα εις τδ πύο, έγώ θ’ άνάψω τδ φως- ζωη- 
ρδν πϋρ, φώς, τδ φαιδρόν σου πρόσωπον, πάντα ταϋτα θά 

ι πραυνωσι τήν ταραχήν του.—Έάν Ικαθήμην εις τδ κλειδο- 
κύμβαλον, ΰπέλαβον, έννοοϋσα άμέσως τδ πνεϋμα τής φίλης 
μου. — "Οχι τοϋτο θά είνε πολύ, μοί είπε μέ λεπτήν κρίσιν* 
Γσως δεν θά εχη διάθεσιν ν ' άκούσγ) μουσικήν.» Ποοσέθηκαν 
πρδς τιμήν μου ήδύτατον γλύκυσμα, δπερ ίπήνεγκε διπλοΰν 
άποτέλεσμα, διότι ήτο έπίσης αγαπητόν καί τώ  δυσηρε- 
στημένιρ βουλευτή. Τδ όλον τών εύθυμων καί καλών αυτών 
πραγμάτων, αί φαιδραί φυσιογνωμίαι μας έθαυματοΰργησαν* 
ουδέποτε δεΧπνον υπήρξε μάλλον εύάρεστον, ουδέποτε Ισπε- 
ρίς τερπνοτέρα.

Ζαχαροϋλα Μιχαήλ Λαμνή

Η  ΙΝ Δ Η  Χ Η Ρ Α

'Ο «Χρόνος» τοϋ Λονδίνου μεταφέρει εκ τίνος ινδικής έ -  
φημερίδος λίαν ένδιαφερούσας λεπτομερείας περί τής σκλη
ρά; καί φρικώδους ζωής, ήν τά έθιμα έπιβάλλουσι τή χή?¥ 
τών ’ Ινδών. Θέλει τις ευκόλως κατανοήσει μετά τήν άνά- 
γν&ισιν τής περιγραφής μας, πώς αί ατυχείς αύται γυναΧκες 

! αποδέχονται μετ’ ένθουσιασμοϋ τδν διά πυρδς θάνατον
'Ο Ίνδδς νομοθέτης Μανοϋ διετύπωσεν ώς ακολούθως 

τά καθήκοντα τής έπιζώση; τοϋ συζύγου της Ινδής.
«'Οφείλει νά έξασθενή τδ σώμά της τοεφομένη άποκλει- 

στικώς ύπδ ριζών καί καρπών’ τοϋ συζύγου της άποθανόν- 
τος, νά μή τολμήση πλέον νά προφερν) όνομα άλλου άν- 
δρός. ’Οφείλει νά ύποφέρ·/) άγογγύστως τοδς έξευτελισμοδς 
καί τάς ύβρεις, νά ύποβάλληται εις τάς κοπιωδεστέρας αγ
γαρείας, νά άποφεύγχι πάσαν διασκέδασιν, πενθοϋσα έφ’ δρου 
ζωής τδν μόνον άνδρα, 8ν ήγάπησεν. Ή ένάρετος χήρα ή θυ- 
σιαζομένη εις τάς άγιας ταύτας νομοθεσίας είναι βέβαια δτι 
θέλει κερδίσει τδν παράδεισον. 'Η εκ δευτέρου υπανδρευο- 
μένη θεωρείται άτιμος καί κολασμένη».

Τοϋ συζύγου άποθανόντος, ή σύζυγος απεκδύεται πάραι»- 
τα πάσης εύπρεποϋς περίβολής έπιδεικνυούσης τήν κοινωνι
κήν αυτής ώς ύπάνδρου θέσιν, συμπεριλαμβανομένων τών σι
δηρών ψελλίων, τής έρυθράς κόνεως δΓ ής έπέχριε τήν δ ια - 
χώρισιν τής κόμης της, τών πολιτίμων λίθων καί τών λαμ
πρών καί έκλεκτών υφασμάτων. Εις τδ έξής ώς μόνον έν
δυμα επιτρέπεται αυτή τδ λευκδν σάρι.

Α$ νηστεΧαι καί αί στερήσεις,Ιυφ’ άς υποβέβληται, άπ·*

ι

Κ _________________________________________________
ΐμακρύνουσι τά/ιστα έκ τών παρειών της τδ ανθηρόν και 
ΐμοηρδν τής νεότητας. Καθίσταται αγνώριστος καί μετ’ δλί- 
γων μόνον ήμερων παρέλευσιν γηράσ/.ει κατά έτη.

Όσον σκληοαί καί άν ηναι αί υπδ τής συνήθειας έπιβαλ- 
λόμεν*1 αυτή υποχρεώσεις, ύφείλει νά συμμορφωθή, άλλως 

I συναπόλλυσι τήν υπόληψίν της, οπερ παρά τοΧς ΊνδοΧς /εΧ- 
ρον τοϋ θανάτου.

Κατά τήν ποώτην τοϋ πένθους της περίοδον, την κατά
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τδ μάλλον καί ήττον μακράν, άναλόγως πάντοτε τής κοινω- 
ί νικής Ικάστης θέσεως, ή χήρα οφείλει νά προετοιμάζη μόνη 
1 τά πρδς διατροφήν της αναγκαία, τούτέστιν όλίγην δρυζαν 
?' μεθ’ υδατος καί ¿λίγα χόρτα’ τή είναι ρητώς άπηγορευμενα 
; τδ κρέας, οί ίχθϋς, τά ώά ή οίον δήποτε" τράγημα. Τή άπα- 
ί  γορεύεται επίσης τδ νά κτενίζη τήν κόμην της ή νά μετα- 
Ρ χειρισθή άρωμά τι δΓ εύτρεπισμόν. ’Οφείλει νά φέρη νυχθη

μερόν τδ αύτδ σάρι καί νά κοιμάται έπί τής ξηρά; καί γυ 
μνής γής. Τήν πρωίαν νήστις οφείλει νά λούη τήν κόμην 
της διά ψυχροϋ υδατος, χωρίς όμως νά στεγνώνη αυτήν καί 
εις τδν ήλιον.

Φαίνεται ότι ή ψυχή τοϋ συζύγου της θέλει μεταβή τόσον 
; παχύτερον καί κατ’εΰθεΧαν εις τδν ουρανόν, όσον αυτη βασα- 
' -νίζεται έπί τής γής. Ώ σ τε  κατ’ αύτάς ή μή ΰποτασσομέ- 

-νη εις τάς τρομερά; ταύτας κακουχίας είναι θηρίον καί ούχί 
Ι  -γυνή. Καί μ’ όλα ταϋτα ή πρώτη τοϋ πένθους περίοδος είναι 

μηδέν απέναντι τής δυστυχίας, ήτις άναμένει αύτήν είς τδ 
μέλλον διότι αύτη υπόκειται είς παντδς είδους ταπεινώσεις 
καί έξευτελισμούς. Τή άπαγορεύεται ή είς έκπλήρωσιν θείων 

ί| μυστηρίων συμμετοχή* έάν μέλος τι τής οικογένειας της 
^υμφεύηται,αυτη ού μόνον άπομακρύνεται ό)ς πανώλης, αλλά 
καί δέν δικαιοϋται νά έγγίση, άντικειμενόν τ ι τών μελλο- 

' -νύμφων ή καί νά άτενίσιρ αύτοδς ώς φέρουσα δυστυχίαν, τ έ 
λος έάν δέν ί χ γ  τέκνα καί ηναι κατεδικασμένη νά μένρπαρά 

' τή οίκογενείμ τοϋ συζύγου της, 5 βίος αυτής είναι φρικωδέ- 
Γ -«τερος μυρίων θανάτων.

Αί Ίνδαί γυναΧκες είναι θύματα έθίμων λαοϋ δούλου’ αύται 
«Ιναι ούχί άνθρωποι, άλλα ίδιοκτησίαι, πράγματα τοϋ άν- 
’δρός’ όταν αύτδς παύση ζών, ή δούλη του δεν δύναται 
πλέον νά αίσθάνηται τήν εύχαρίστησιν τής ζωής.

Είναι λοιπδν στοιχειώδης αρχή τής άνθρωπότητος ο παρα 
πάσι τοΧς λαοΐς άπαντώμενος βαθδς ο&τος τοϋ άνδρδς έ- 

; γωΐσμός. .»
Μ αριάνΟη ‘Ηλιοποΰλου.

*Απάντησις είς τό άρδρον .ε ίν α ι δυσ τύχ ημ α  

νά γενηδή τ ις  γυνή»

[Συνέχε α" "8ε προηγ. φύλλον]

’Έκαστον 8ν έρχόμενον είς τδν κόσμον τούτον προς έκπληρωσ.ν βε- 
; ■ («'ως άποστολής τίνος, είτε άνήρ είναι, είτε γννή, ειτε κάμηλος, ειτε 
•ί, ίτρουθίον, δεν δικαιούται νά είπη δτι ή γέννησις του είναι δυστύχημα. 

Την σχετικήν αύτοΰ εύτυχ'αν ή δυστυχίαν θά εόρη έκαστος έν τή εκ
πληρώσει τής άποστολής του, καί είναι κατά τδ πλείστον αυτός ουτος 
4 δημιουργός καί κατασκευαστής αυτής.

Τδ ζήτημα λοιπδν «έάν είναι δυστύχημα νά γεννηθή τις γυνή» δέν 
έτέθη καταλλήλως και ενεκα τούτου παρέσχε και παρέχει δυσχέρειαν 
πρδς λύσιν, ενώ, έάν ή ευτυχία ή ή δυστυχία τής γυναικός έτίθετο 
πρδς συζήτησιν σχετικώς πρδς τήν τοϋ άνορδς, ή όδδς τήν όποιαν ή- 
θελεν άκολουθήσει τις πρδς λύσιν θά ήτο βεβαίως όμαλωτέρα. Ά λλ’ 
έστω' δ,τι ζητείτε διά τοϋ άρθρου ύμών έινοεί πάς τις, χωρίς νά λάβη 
ύπ’ οψιν τήν θέσιν τοϋ ζητήματος.

Ευτυχέστερος έν τώ βίω τούτο) άδιαφόρως τοϋ γένους είναι έκεϊνος, 
δστις τεχνικώτερον τοϋ ά'λλου δυνηθή νά διέλθη αύτδν, οίκονομών τάς 
διαφόρους αύτοΰ περιπέτειας.

Ό τρόπος δέ δι’ου δύναται τις νά πολεμήση παν δ,τι ταράττει τήν 
άρμονίαν τοϋ βίου ήμώνΤκα! καθιστά αύτδν περισσότερον δυστυχή ή 
οσον ή φύσις τδν προώρισε, τδ άσφαλέστερον δπλον, δι’ οδ δύναται τις 
νά άμυνθή κατά τών κυκλούντων καί ώς κύματα θαλάσσης άγριας 
άπειλούντουν νά καταπνί|ωσιν ήμάς έν τή θαλασσοπορία τού βίου είναι 
ή φιλοσοφία, ήν ό πρακτικώτατος άμα και θεωρητικώτατ&ς νούς του 
Άρ ιστοτέλους ώρισε »τέχνην του βίου».

Συνωδά τούτοις ό μάλλον ά'γευστος φιλοσοφίας, ήτοι τέχνης τού βίου 
είναι κατά κανόνα καί μάλλον δυστυχής.

Άλλ έν τή συγχρίσει τής γυναικδς πρδς τδν ά'νδρα, δέν δύναται 
τις νά μή παραδεχθή τήν γυναίκα μάλλον ύποκειμένην είς τάς τοϋ 
βίου περιπετείας, ώς όλιγώτερον εύνοηθείσαν ύπδ τής φύσεως. Πρώτη 
άδικία γενομένη τή γυναικί είναι ό περιορισμός αύτής έν τω ένεργφ 
βίω. δςτις δέν είναι προΐδν τής αύθαιρεσίας τού άνδρδς, διότι ουτος ού- 
δέν συμφέρον είχε πρδς τοϋτο, άλλ’ άπορρεει έξ αύτής ταύτης τής φύ- · 
σεως, ήτις τοιαύτην θέσιν προώρισε τή γυναικί.

Έάν ό θεσμδς τού γάμου έθεωρήθη ώς ό ά'ριστός μεταξύ τών θεσμών, 
οίτινες συγκρατούσι και προάγουσι τήν κοινωνίαν, καί οίτινες προ- 
λαμβάνουσιν άπειρους καί άναποφεύκτους παρεκτροπάς' έάν τδ αί
σθημα τής τιμής έθεωρήθη καί είναι τδ πολυτιμότερον τοϋ άνθρώπου 
χρήμα" έάν συλλήβδην αί άοεταί πάσαι έθεωρήθησαν καί είναι τά μόνα 
καί άπαραίτητα στοιχεία τής ευδαιμονίας τοϋ άνθρώπου καί ή μεγα- 
λητέρα άπόδειξις δτι ουτος έπλάσθη κατ’ εικόνα καί όμοίωσιν τοϋ θε- 
οΰ, ύπέρ ούδενδς τούτων, ήίύνατο τελεσφόρως νά έργασθή ό άνήρ, έάν 
έν τφ ένεργώ αύτοϋ βίω συμπράκτορα έν πάσιν είχε καί τήν γυναΐκα.μεθ’ 
ής ήρχετο είς έλευθέραν συνάφειαν καί παντδς απαγορευτικού νόμου 
άπηλλαγμένην. Διά τδν λόγον τοϋτον όχι ό άνήρ, άλλ’ή πολιτεία τοίς 
©υσικοίς νόμοις επομένη, προσδιώρισε τήν θέσιν τής γυναικδς διάφο
ρον δπως δήποτε τής τού άνδρδς έν τώ βίω.

”Ας μέμφηται λοιπδν ή γυνή τήν ιδιοτροπίαν τής φύσεως, ήτις πλά- 
σασα αύτήν κατά τε τήν ρώμην τοϋ σώματος καί τήν δύναμιν τής ψυ
χής κατωτέραν τού άνδρδς, τήν ήνάγκασε νά υποταγή τούτω καί έ- 
ξήρτηται άπ’ αύτοϋ.

Αί δύο δέ ¿ιζικαί αύτής αύται έλλείψεις τάς οποίας έν σχέσει πρδς 
τδν ά'νδρα έχει ή γυνή, είναι ίκαναί νά καταστήσωσιν αύτην δυστυ- 
χεστέραν. ού μόνον διότι ό άνήρ διά τής ύπεροχής του ταύτης δύνα- 
ται νά έπιβληθή και κατεξουσιάση αύτής, άλλά καί διότι ό είς βαθ
μόν άνώτερον έ'χων τήν ίώμην τοϋ σώματος καί τήν δύναμιν τής ψυ
χής δύναται νά διατρέξη εύκολώτερον τήν άνάντη καί σκολιάν όδδν 
τής άρετής και πατήση όλιγωτέρας έν τή όδώ ταύτη άκάνθας καί τρι
βόλους.

Είναι λοιπδν ματαιοπονία νά συζητή τις, έάν ή φυσις προώρισε τδν 
ά'νδρα εύτυχέστερον έν τώ κόσμιρ τούτιρ τής γυναικός, άφοϋ έπροίκι- 
σεν αύτδν διά προσόντων, δυνάμει τών οποίων και νά πολεψηση αυτήν 
δύναται καί νά έννοήση τής γυναικδς μάλλον.

Άλλά και έν τοίς καθ’ έκαστα τοϋ βίου έάν έξετάσωμεν τήν γυ
ναίκα, εύρίσκομεν αύτήν μάλλον τού άνδρος ταλαιπωρουμενην και τά 
κατά τοϋ γένους της παράπονα δίκαια. Έν δσιρ αύτη ,εΐναι κορη, κιν
δυνεύει διά πάσαν έν τώ βίιρ της παρεκτροπήν νά καταστβαφή, ένώ 
διά τδν ά'νδρα δέν συμβαίνει τοϋτο. Ή μέν'γυνή είναι χάρτης λευκός 
έφ’ ού πάσα παρεκτροπή σημειοΐ καί καταλείπει κηλίδα άνεξάλειπτον, 
ένω ό άνήρ είναι χάρτης έφ’ ού δέν π ιά ν ε ι  κ ά|θ ε*μ ε λ ά ν η ουτε 
δύνανται νά τυποθώσιν έπ’ αύτοΰ σημεία άνεξίτηλα. Άμα,οέ ύπαν- 
δρευομένη ύποδάλλεται είς άσυγκρίτω λόγφ μεγαλητερας του άνδρδς

I
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δοκιμασίας. Διέρχεται τδ πλεΐστον του βίου αύτής καί το ώραιότερον 
βαστάζουσα έν έαυτή, άνθρωπον άλλον δια μεν την γέννησιν του οποίου 
δποφέρει τάς φοβεράς του τοκετού οδύνας, δια δέ την άνατροφήν έαν 
είναι ευσυνείδητο? μαρτυρεί αύτόχρημα- έν ω ό άνήρ τδ μ'εν πρώτον 
ούδαμώ? έννοεϊ, τδ δέ δεύτερον άπλώς αισθάνεται.

Αί των τέκνων παρεκτροπαί έν τώ οίκο» είναι συνεχείς βάσανοι τής 
μητρδς, Ινώ κατά τδ πλεϊστον άγνοεΐ ταύτας ό άνήο. *0 θάνατος τοΰ 
τέκνου έκ των σπλάγχνων τής μητρδς έκριζωθέντος χαράττει βαθύ- 
τερον τδν τύπον τής λύπης έν τή  καρδία τής μητρδς ή τοΰ πατρύς. 
Εις τάς άσθενείας αυτών ή μήτηρ μεταβάλλεται εις νοσοκόμον τοΰ ό
ποιου τα βλέφαρα δέν κατορθοΐ να κλείση ö Μορφεδς έν οσω διαρκεί 
ή νόσος. T i  πάντα  δι’ αυτήν βάσανος, τα πάντα παρεξήγησις, τα 
πάντα έμπαιγμδς. τα πάντα πόνος καί λύπη.

Ουτω καταδικασθεΐσα ύπδ τής φύσεως να διάγη τδν βίον της ή γυ
νή πώς δύναται να είπη δτι είναι δσον καί ό άνήρ ευτυχής έν αύτώ ; 
Έ άν έχη πολλά καί υψηλά κατά τήν άποστολήν αυτής νά έκπληρώ- 
ση καθήκοντα, τοΰτο δέν μεταβάλλει, κόρη μου, ούδέ μετριάζει τάς πε
ριπέτειας ας δοκιμάζει έν τή  ζωή αυτη.

"Ω! είναι δυστυχεστέρα τοΰ άνδρδς, μή τδ άμφισβητήτε.
Μαρία Γουλιμή.

Ά θήναι 1 ’Ιουνίου 1887.

Ή  άπάντησις εις τδ προσεχές φύλλον.

ΤΟ ΠΑΙΛΙΟίν
(Συνέχεια· ΐδε προηγούμενον φύλλον)

'Υπάρχουσι καί Ιτερα έλαττώ ρατα  σοβαρώτερα μέν, 
άλλ’ έξ αυτής τής παιδικής φύσεως πηγάζοντα, ή ¿κνηρία 
καί τδ ύργίλον.

Τί παράδοξον δτι τδ όρ|ΐητικδν τοΰτο δν, τδ ^αγδαίως 
φερόριενον πρδς τήν ζωήν, τδ ¡/.ή δυνάριενον ν’ άναπνέη εΐριή 
έν τή κινήσει καί τώ θορύβω, μετά δυσκολίας προσηλοϊ κα- 
νονικώς καί ένδελεχώς τήν νεαράν διάνοιαν είς άντικείμενα 
μή άνώτερα μεν αυτής, αλλά μηδεμίαν Ιχοντα, προφανώς, 
σχέσιν πρδς τάς τέρψεις ή τάς άνάγκας αύτοΰ ; Τί θαυμα- 
στδν δτι τδ παιδίον άποστρέφεται τήν τάξιν, τήν ήρεμίαν, 
τήν διανοητικήν έργασίαν, δτι έπ ιζητεϊ διά πάντων τω ν δυ
νατών μέσων ν’ άποφύγη τδν πόνον, δτι ή φαντασία αύτοΰ 
ίνειροπολεϊ, έν φ  ή χεΙρ γράφει έπΙ του χάρτου ή οί οφθαλ
μοί βλέπουσιν έπΙ τοΰ βιβλίου, άφοΰ καί αυτοί οί ένήλικες, 
ώς επί τδ πλεΐστον, προσηλοΰνται τή έργασίη μόνον διά 
τών σιδηρών πεδών τής ανάγκης ;

Ή  δργή είναι ήττον συγγνωστέα τής οκνηρίας, άλλ’ ό 
Ιχων άληθή πείραν τής παιδικής ήλικίας γινώσκει, δτι τδ 
παιδίον, ώς τά  εύρωστα δένδρα, τά ζωογονούμενα ύπδ άνε- 
ζαντλήτου χυμοΰ, πολλάκις προτιμά νά θραυσθή μάλλον ή 
νά καμφθή.

’Αναπτύσσεται, διότι κέκτητα ι δύναμιν δράσεως λίαν 
ίσχυράν, πώς δύναται δέ νά προίδη τα  πρδς τήν ενέργειαν 
αύτοΰ κωλύματα ή άπαξ άπαντών αύτά πώς δύναται νά 
μή έρεθισθή; Ποΰ4θέλετε παιδίον άνόητον ν’ άρυσθή τήν άρ- 
χήν, δτι όφείλομεν νά θυσιάζωμεν τάς όρέξεις ήμών είς τήν 
τάξιν, είςί τδ καθήκον, εις τήν ανάγκην ; Ί να  κατανόηση 
τοΰτο, δέον?νά λάβη πείραν τοΰ βίου, ούδέν δέ θαυμαστόν 
δτι δέν προσδέχεται τήν πείραν ταύτην άνευ άντιστάσεως.

Καί πάλιν μή νομίση τ ις , δτι θεωρώ τήν ¿κνηρίαν 
και τήν όργήν ρώς προσόντα άξιάγαστα καί συγγνωστά. 
Ούχί !  Λέγω μόνον, δτι είναι φυσικά. Πολεμήσατε λοι-

πδν αύτά, άγωνίσθητε κατ’ αύτών διά τής πειθοΰ; ή τής 
βίας, διά τής αύστηοότητος ή τής έπιεικείας, διά τής διδα
σκαλίας ή τοΰ παραδείγματος, δι' όλων εν γένει τών μέσων, 
ών πολυαρίθμους λεπτομεοείας περιέχουσι τά περί αγωγής 
βιβλία, πλήν μή νομίζητε δτι έποάξατε τδ πάν, άν κατα- 
πνίξασαι τά ελαττώματα ταΰτα , έπετοέψατε νά είσαχθώσιν 
έν τή καρδία τών παιδιών ή είσηγάγετε υμείς αύταί ετερα 
πολύ ύλεθριώτερα, ήττον μέν καταφανή, καί δή εράσμια 
πολλάκις, κατά τδ φαινόμενου, άλλ’ άμαυροΰντα τήν αθωό
τητα τής πα ιδ ική ; ήλικίας καί δηλητηοιάζοντα έν αύτή τή, 
πηγή τδν ήθικδν βίον, προετοιμάζοντα δέ όντα κίβδηλα,, 
έπιτετηδευμένα, ανίκανα, ανυπόφορα εαυτοί; καί τοίς άλ- 
λοις. Ήδυνάμην νά καταριθμήσω πλείστα τοιαΰτα, υ»ς τήν 
ματαιότητα, τήν φιλαυτίαν, τήν δολιότητα κ τλ . ’Ιδού κα
κία ι, όντως έπικίνδυνοι, διότι καθιστώσιν ού μόνον παιδία 
κακά, αλλά παρασκευάζουσιν ανθρώπους βδελυρούς.

Τί πλημμελέστερον τής έπιτηδεύσεως έν τή παιδική ή· 
λικίφ  ; Τδ παιδίον Ιχει φυσικάς χάριτας, πρδς τ ί αί ποόσ- 
κτητοι καί έπιτετηδευμέναι ; Μόνον διεφθαρμένη καλλιαι- 
σθησία δύναται νά θαυμάζη τούς τρόπους καί τάς εςεις τοΰ* 
χομψοΰ  χόομου  παρά τοίς παιδίοις Ή  κοινωνία βασίζεται, 
όντως, έπι συνθηκών, αΐτινες Ιχουσιν άναμ,φιβόλως τδν λό
γον αύτών, άλλ’ ούδείς δέον νά θεωρή αύτάς, ώς νόμους ιε
ρούς, έπίσης υποχρεωτικούς, καί Ισως σεπτοτέρους τών ή- 
θικών νόμων. Ούδέποτε ή ïôrpa x e J l a  πρέπει νά τίθηται έν 
άνωτέρα μοίρα ή τδ καθήκον. ’Αληθώς τά  παιδία δύνανταΐ- 
νά διαπρέπωσιν, έπίσης, επί εύκοσμία, ούχί δμως όμοίρρ τή 
τών ένηλίκων. Παιδίον ειλικρινές άείποτε εσεται διαπρεπές. 
Ιδού ή ήθική άρχή. Καί ταύτης τής άρχήί έπιλανθάνονται. 
οίκτοώ; οί έθίζοντες τά  παιδία είς τρόπους άπ4δοντας τή  
ήλικία αύτών καί ύποθάλποντες τού; άκκισμούς καί τάς 
έπιδείξεις ή μεταδίδοντες αύτοίς, ώς απολύτους αλήθειας,, 
γνώμας κατά συνθήκην έπικρατούσας, ών πολλαί άπορ- 
ριπτέαι.

Ούτω μοοφοΰνται όντα άνελεύθερα, άτινα Ιχουσιν, ως 
δψιστον ήθικδν νόμον τδ « τ ί θά είπη δ κοσμο;» και ατινχ  
κρίνουσι τάς δοξασίας, τάς πράξεις, τού« χαρακτήρας, τά  
πάντα, ούχί κατά τούς άναλλοιώτου; νόμους τής ήθικής, 
αλλά κατά τάς απαιτήσεις τών νεωστί έθιζομένων ή κατα 
τδν τόνον τοΰ κύκλου, παρ’ φοιτώσιν.

Περί τίνος άσχολείται συνήθως, δ κόσμος ; Κρίνει καί· 
συγκρίνει άπαύστως τάς θέσεις καί τά  πρόσωπα. Εκαστος 
σεμνύνεται ών άνώτερος τούτου καί αχθετα ι βλεπων |αυ· 
τδν κατώτερον έκείνου. *Η ψευδής αδτη ήδονη ή δ πικρδς 
ούτος πόνος, ίδού δ βίος τών ανθρώπων τοΰ κομψοΰ κό
σμου. Δέν είναι λοιπδν φρικώδες νά έμπνέωμεν τοίς παι
δίοις τά μικρολόγα ταΰτα πάθη καί νά έθίζωμεν αύτα εις 
τδ νά κατακρίνωσι, νά φθονώσι καί νά καταφρονώσι ;

Τά παιδία άγνοοΰσι πάντα ταΰτα.
Ή  ηλικία αύτών είναι ή ήλικία τής ίσότητος, καί τής 

αδιαφορίας. *Οθεν μή γνωρίζητε αύτοίς προώροις τα χασματα 
τά διαχωοίζοντα τούς ανθρώπους, ήτοι την περιουσίαν, την· 

| πολυτέλειαν, τδ γένος, τήν κοινωνικήν θέσιν.
Έ ν φ  διδάσκετε αύτά, έπιτηδείως, τδν πρδς του; άνω- 

τέρους σεβασμόν, τηρήσατε συγχρόνως, όσον δυνατδν έπι μα- 
κρότεοον, τήν απλοϊκήν αύτών άγνοιαν, τήν προφυλαττου- 
σαν αύτά άπδ τής άλαζονίας καί τής ματαιότητος.

["Επεται συνέχεια] ΕΙρήνη Ααχανά.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΛΩΝ

Άπδ τής προσεχούς τρίτης γενήσεται ή εναρξις τής έν- 
■τβΰθα έκθέσεως τή ; Υ γιεινής τών παιδων υπο τήν επίτιμον 

Ε|άν προεδρείαν τών κκ. Λοκροΐ καί Μεζέρ, ειδικού δέ προέ
δρου τοΰ ιατρού κ. Chassaing.

Ή  εκθεσις αύτη άναπληροΰσα παρ’ ήμϊν έλλειψιν έπαι- 
σ β η το τά τη ν , μέλλουσα δέ νά συντελέση είς διάδοσιν παντδς 
ένδιαφέ ροντος ζητήματος, άφορώντος είς τήν υγιεινήν τών 
παίδοιν, έτυχε παρά πάντων ένθουσιώδους υποδοχής, θέλει 
δέ εξελέγξει πάντα τά μέχρι σήμερον λεχθέντα καί γρα· 

Κβέντα επί τοΰ σ κ ο υ δ α ιο τ ά τ ο υ  τούτου  ζη τήμα το ς  και άνα 
πληοώσει τάς έλλείψεις τούτων.

Αίτια τής έκτάκτου θνησιμότητος τών παίδων κατά τήν 
πρώτην ηλικίαν είσί τά Ιξή; :

Ά γνοια  τών στοιχειωδών τής παιδικής καί βρεφικής 
ήγιεινής κανόνων.

Έμμονή είς τάς προλήψεις έκείνας, αΐτινές είσιν έρριζω·
 ̂ μέναι, οδτως είπεϊν, έν τα ϊς οίκογενείαις, έπί τοΰ τρόπου 

■ τής τροοής, ένδυμασίας καί γενικής τών παίδων διαιτητικής. 
Συνφδά τοίς ανωτέρω ή υγιεινή τώ ν παίδων Ικθεσις εξει 
διπλοΰν σκοπόν

«Τήν παρά τώ  λαώ διάδοσιν στοιχειωδών επιστημονι
κών γνώσεων, δι' ών καί μόνων διατηρείται καί προάγεται ή 
ζωή τών παίδων.

«Έκρίζωσιν καί καταπολέμ.ησιν τών εσφαλμένων άρχών. 
αΐτινες άποπλ.ανώσι τδ μητρικδν φίλτρον καί πρόξενον κα- 

·*0ΰ άντί καλού καθιστώοι τοΰτο.
’Αγνοώ άν καί τις έκ τών όμετέρων ιατρών άπεστάλη) 

■όπως λάβη μέρος είς τδ συνέδριον τοΰτο τδ τοιοΰτον έπ ι. 
δίώκον εύεργετικδν σκοπδν διά τήν ανθρωπότητα, τήν σκλη- 
ρώς δεκατιζομένην ώς έκ τής πλάνης είς ήν, ού μόνον αί μη
τέρες, άλλά καί οι επιστήκονέ; μας αύτοί οί έπιπολαίως 
τκεπτόμενοι πολλάκις περιπίπτουσι.

‘ Ελένη ‘ Ρενάν.

Βικτωρίας. ^Απαντες οί τής 'Α γγλίας λιμένες επιμελώς επ ι
τηρούνται ύπδ τής αστυνομίας, ήτις γνωρίζει του; συνομότας.

ΣΕΡΒΙΑ.— Τδ νέον Ύπουργεϊον συνίσταται έκ ριζοσπα
στών καί φιλελευθέρων’ πρόεδρο; αυτοΰ ο κ. Ρ ισ τ ιτ ; Η 
Σέρβική βουλή διελύθη, ώρίσθη δε ήδη, δπω ; αί έκλογαί 
διεξαχθώσι κατά τδν προσεχή Αύγουστον.

τ τ ο  ι κ ι ι τ ς . ^
Ά πδ τής παρελθούσης Παρασκευής έγένενο ή εναρξις 

τών έξετάσεων τοΰ μαθήματος τής μουσικής έν τώ Παρθε
ναγωγείο» Χ ίλλ. Αύριον δέ 8ην Ιουνίου άρχονται καί αί τών 
μαθημάτων τοιαΰ-ιαι.

Οί γονείς τών μαθητριών τοΰ καλού τούτου ιδρύματος, 
’ ώς καί αί φιλύμουσοι τής πόλεώς μας Κυοίαι θέλουσιν εύ- 
χαρίστως άκολουθήσει τήν σειοάν ολην τών έξετάσεων, έν 
αίς ή λογία Διευθύντρια Κ* Μπέσση Μάστωνος είχε τήν εύ· 
φυά ιδέαν, νά συνδυάση τδ διδακτικδν καί ώφέλιμον μετα 
τοΰ τερπνού, όρίζουσα δΓ Ικάστην ημ έραν σύν τή έςετάσει 
τών μαθκμάτων καί κωμωδίαν τινά μετ’ άπαγγελίας έν-λε- 
κτών ποιήσεων.

Σήμερον έπίσης άρχονται καί αί ένιαύσιοι εξετάσεις τοΰ 
Ελληνικού ιδιωτικού παιδαγωγείου τοΰ κ. Β. Ν. Βουλγάοεως.

ΕΒΑΟΜΑ.ΑΙΑ.ΙΟΛΙ ΛΕΛΤΙΠΑ

ΕΛΛΑΣ.—Τδ παρελθδν Σάββατον πλήθος πολύ συνω- 
«τίζετο έν τή μικρ^ τοΰ ’Ωδείου αιθούση, όπως άκροασθή 
των μουσικών ασκήσεων τών μαθητριών καί μαθητών. Ομο 
λογουμένως τδ ’Ωδεΐον έργάζεται φ ιλοτιμύτατα ’ δύναταί 
τ*ς δέ νά έλπίση ότι προϊόντος τοΰ χρόνου θέλουσι μορφοΰ- 
πθαι έν αύτώ καλοί μουσικοί, όπως τέλος καί παρ’ ήμΐν ή 
μουσική, ή τήν ψυχήν διαπλάττουσα, καταστήση τδν βίον ή 
μών ήττον ξηρδν καί άμουσον.

ΓΑΛΛΙΑ.— Ό  Βασιλεύς Γεώργιος άφίκετο αισίως είς 
Παρισίους. Έπισκεφθείς τδν πρόεδρον τής Γαλλ· δημοκρα- 
’t‘«? » . Γρεβύ άντεπεσκέφθη παρ’ αύτοΰ αύθημεοόν. Ή  μετά 
Comptoir d’Escom ptes περί δανείου σύμβασις διαλαμβάνει, 
μτταςΰ άλλων, περί κατασκευής τριών μεγάλων θωρηκτών 
*νΙτ<»ϊς Forges et Chantiers de la Mediteranée.

ΑΓΑΛΙΑ.— Ή ’Αγγλική αστυνομία ύποπτεύει τούς δυνα 
μιτιοτάς ότι έτοιμάζουν σειράν έγκλημά των κατά τήν διάρ- 
χείαν τών Ιορτών τής πεντηκονταετηρίδος τής βχσιλίσση;

Ή  Δεσποινίς 'Ρόζα Κλεβελάνδ, άδελφή τοΰ προέδρου 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, ήτις πρδ τοΰ γάμου τοΰ άδελ- 
φοΰ της εδέχετο τούς διαφόρους άντιπροσωπους καί άντι- 
καθίστα αύτδν άπουσιάζοντα, έδεχθη την θέσιν υποδιευθυν- 
τρίας εν τινι παρθεναγωγεία» τής Νεας Τύρκης.

*Η Κυρία αυτη θέλει έξακολουθήσει καί μέ τάς νέας 
ταύτας ασχολίας της τδ στάδιον αύτής ώς συγγραφεύς καί
μυθιστοριογράφος.

Συμπεραίνομεν έκ τούτου ότι αί διδασκαλισσαι εν Αμε
ρική κατέχουσιν εν τή κοινωνία άνάλσγον τώ προορισμώ αύ
τών θέσει, ήν βεβκίως ύφείλουσι νά κατέχωσιν είς πάσα» 
πύλιν έν ή έκτιμάται ή έργασία και ή διανοητική αναπτυξις^

Καν Μ. Π. Κ. Κων|πολιν. Ήθέλ&μεν ευχαρίστως δημοσιεύσει, είμή 
παρόμοιον σχεδόν είχε δημοσιευΟή παρα τής αύτόσε σονεργάτιδος ή
μών Κας Μαυρογορδάτοι».— Καν Η. Σύρον. Κηδόμεθα τών τέκνων σας 
δσον καί υμείς, άφοΰ φροντίζωμεν, δπως αί τοιούτου εί'δους ποιναί τών 
διδασκαλισσών μή φέρωσι προσκόμματα εις τήν προοοον και ηθικοποί
ησή αυτών. Προσεχώς θελομεν πραγματευθή τό ζήτημα τοΰτο έν Ικ- 
τάσει.— Κον Ε 'Ρ . ’Αλεξάνδρειαν. Συμμορφοθήτε άκριβώς.μέ γραφόμε- 

! νά μας. άλλως αποστολή διακοπήσεται.— Κον Α. Σ. Μ ιτυληνη^ Α- 
ποροΰμεν πώς δέν έλήφθησαν φύλλα. Ζητήσατε είς ταχυδρομεϊον, διότι 
άποστελλονται τακτικώτατα. — Καν Κ. Οι. Τεργέστην. Εάν σας είναι 
εύκολον θά μάς ΰποχρεώσητί' φύλλα άπεστάλησαν [είς 'τ α ς  οικείας
δευθύνσεις. Καν Ε. Π. Πάτρας. Φύλλα άποστελλονται τακτικώ τατα .
 Μ. Φ. Α ίγιναν. Εΰχαριστοΰμεν δι’ εύγενή προθυμ ίαν-άπ ιστελ-
λονται δέκα πέντε σώματα.— Κον Π. Δ. Λονδινον. — ΊΓπερέβητε τάς 
προσδοκίας μας- χρήματα έλήφθησαν παρά τοΰ κ. '. Κ. Σημειώσατε 
τάς διευθύνσεις καθαρότερον, Τνα μή έπέλθη άταξία.— Κον Μ. Ζ. Χ α- 
νία Κρήτης· Ά κατανόητον άποστέλλονται τακτικώ τατα .—Καν Μ. Ρ.
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τα έλήφθησαν παρά τής ευγενοΰς Καί Κ.'Τπερευχαριστοΰμεν.—Κον Μ. 
Ρ. Μόσχαν, θέλομεν πράξει κατά την έπιθυμίαν σας.— Καν Aï. Ε. Λ. \ 
Κορωπί. Έδημοσιεύθη παρομοία άπάντησις tU άλλην έφημερ'δα.ώστε η 
άναδημοσίευσι? εΤναι περιττή .— ΚανΑ.Γ. Λαμίαν. ’Αργυρά τοιαΰτα μό
νον εις τήν 'Ρωσσίαν εύρίσκονται. Ευχαριστώ δια συνδρομητάς και ευ- ■ 
μενεστάτην έπιστολήν.—Καν Κ Σ. Uni lia u’Kgypte. Ά πεστάλησαν 
10 σώματα. Καν Μ.Ν. Ράμλιόν. Αί ευχαριστήσεις είναι λέξεις τετριμ
μένα'. διά τοιαύτας έκδουλεύσεις, ώστε σιωπώ.— Καν Μ. Ν. ’Οδησσόν. 
ΕΤναι εόκολώτερον δ’ ύμας ή δι’ ¿με" το βέβαιον εΤναι δτι έπεθύμησα 
τί> μικρόν φαντάλ τό τόσον ρωμαντικύν- έλήφθησαν, εύχαριστώ.— Καν 
Α. Π. ’Οδησσόν. Είσθε πάντοτε άγαθή και εΰγενής δι’ έμέ. — Καν 
Ρ. Π. Ροστόβιον καί Καν Π. Μ. Γαλάζιον. Ελήφθησαν χρήματα φύλ
λα  άποστέλλονται.—Καν Σ. Α. Χίον. Εύχαριστοΰμεν, άποδείξεις ά- 
πεστάλησαν μετά φ ύλλω ν έγράψαμεν πρός τόν ύποδεικνυόμενον. — 
Καν Κ. Ρ. Πετρούπολιν. ’Αποστείλατε' εύχαρίστως δημοσιεύσομεν.— 
Καν Ε. Ρ. Παρισιού?. Έλήφθη. άλλα πολύ σύντομον άποστείλατε. 
παρακαλοΰμεν ζητηθέντα βιβλία.— Κον Δ. Κ. ’Άργο?. Άπόδειξ·.? άπε- 
στάλη έντό? φύλλου- ζητηθέν βιδλίον άποστέλλεται.

Β ι β λ ί α  κ α ί Π ε ρ ιο δ ικ ά .
*Γπό τη? διαπρετοΰ? Γαλάτιδο? συγγραφέω? καί φιλελληνίδος Κα 

Ίουλιέττη? Ά δάμ Ικδίδεται έν Παρισίοι? «ή Νέα Έπιθεώρησις» Περι
οδικόν πολιτικόν, οικονομικόν, έπιστημονικόν καί φιλολογικόν. Τήν ά- 
ξίαν του περιοδικού τούτου δύνατα! τ ι? εύκόλω? νά κρίνη Ικ τε τών 
διαπρεπών τή? Γαλλία? άνδρών οίτινες γράφουσι Ιν αυτώ, ώ? καί έκ 
τή? μεγάλη? διαδόσεω? καί κυκλοφορία? αΰτοΰ. Συνιστώμεν θερμότατα 
τό άριστον τοΰτο περιοδικόν, έν φ  ή έξωτερική πολιτική δεξιώτατα 
γράφεται υπό τή? διάσημου διευθυντρία? αύτοΰ καί ευγενοΰς συνεργά- 
τιδο? ήμών Κα? Ίουλιέττη? Άδάμ.

Συνδρομή έτησία φρ. χρ. 62. έξάμηνος φρ. χρ. 32, τρίμηνο? φρ. 17. 
Συνδρομηταί έγγράφονται εί? τό γραφεΐον τή? «Έφημερίδο? τών Κ υ
ριών.»

LA N O UVELLE REVUE  
23. Boulevard Poissonnière. 23. Paris.

LIVRAISON d u  1er JU iN 1887

S O M M A I R E
Un condottiere de la Mer.—  Hobart Pacha. Arvede Barine.— Pie 

IX  et la France.— Baron P. Calvet Rogniat.— La Loi des Cadres de la
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ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
*Η άσθένεια τού Λουκιανού διήρκεσεν ¿κτω ήμέρας, καθ’ 

άς αί έλπιζες διεδέχοντο τούς φόβους καί τ ίνά π αλ ιν .
Ή  δυστυχής μήτηρ του κατά τό χρονικόν τούτο διά

στημα ουτε Ιτρωγεν, ούτε Ιπινε, τοσούτον δε κατέβαλε τό 
νευρ ικόν αύτής σύστημα τό αίφνίδιον τούτο δυστύχημα, 
άστε καί ή ζωή αυτής ήρξατο άπειλουμένη. Ό  ιατρός άπγί- 
τησεν, δπως αυτη περιορισθή έν τ φ  δωματίω της* άλλ’ ή 
μητρική*αύτής στοργή έκώλυεν αύτήν να υπακούση είς τάς 
τού ιατρού διαταγάς.

*Αλλως τε ποία σκέψις δόναται να έμποδίση μητέρα 
τού να περιποιηθή καί νοσηλεύση τό τέκνον της ; ’Αξιοθαύ
μαστος ιδίφ υπήρξεν ή διαγωγή τής Σοφίας κατά τό διά
στημα τής άσθενείας του Λουκιανού" νυχθημερόν αυτη ήγρύ- 
πνει παρά τό προσκεφάλαιον αυτού καί έάν ώρας τινάς έκοι- 
μ&το,κατεκλίνετο έπί τού προσκεφαλαίου τού άδελφού αδτής.

Εσπέραν τινά ή Κ«_ Έαρος υπακούσασα εις τάς έπι- 
μδνουςζτού ιατρού παραστάσεις^άνεπαύθη έπί μικρόν εν τφ

l a r i n e . — C o n t r e - a m i r a l  M a u d e t .—  F íd  d ’ a m o u r .S u i te .  M. F r .  V i l a r s .—
So n n e t  p e s s im i s t e , p o e s ie . -— Mme G. M o n tgo m e ry .— Combats  et  R et ra i t e -  
d e s  S ix  Mille.p a r  le p r in c e  Georges B ib e sc o ,— M . F ra n c i s q u e  S a r c e y . —  
I.e mouvement H is to r ique .— M. R . I a l l i f i e r .— Le m o u v em en t  l i t t e r a i r e e n  
R u s s i e .— M. H alp er in e  K a m in s k i .— L e t t r e s s u r l a  po l i t ique  E x t é r i e u r e ^  
M a d a m e  J u l i e t t e  A d a m . — C hron ique  F o ü t iqu e .  M. Hector P e s -  
s a r d .— Les fê te s  à F lo ren ce .  M. Henri Monlecorholi.— La Vie  m o n d a in e .  
V io le tte .— R e v u e  f in a n c i è r e .—  R e v u e  bibliographique. —  Comme d an s  
un m ir o i r .— R om an t r a d u i t  de  l ’ an g la i s .  M. F .  C. Philips.

★* *
Έ ν τώ βιβλιοπωλείο! τήι- Ιν Παρισίοι? «Νέα? Έ πιθεωρήσεω?» έξε- 

δόθη αιιλοκαλέστατα τετυπωμένον, «Ή  κοινωνία τών Παρισίων» ήτοι 
μελέται Ιπί του βίου καί τών περιπετειών τή? άριστοκρατικής τών Πα
ρισίων κοινωνία? υπό του κόμητο? τρύγιμα εκδοσις έβδομη. Συνιστώ- 
μεν ταί? άναγνωστρίαι? ήμών τήν άπόκτησιν τού όπό πάσαν έποψιν- 
ώραιοτάτου έργου.

* *
Έξεδόθη τό πρώτον φυλλάδιον τή? καλλιτεχνική? Ικθέσεως τή?. 

Ε σ τ ί α ?  περιέχον τήν άρπαγήν τή? Ε λένη?, τήν θηρεύουσαν Ά ρ -  
τέμιδα, τόν Προμηθέα, τήν Ικ τών κυμάτων άναδυομένην Άφροδ!τηνΓ 
τόν Ά χ ιλλέα  θνήσκοντα καί τόν Περσέα μετά τή? ’Ανδρομέδα?.

Έ λπίζομεν 8τι τό καλλιτεχνικώτατον τοΰτο έ'ργον θέλει τύχει ά— 
ναλόγου ύποστηρίξεως παρά τών φιλομούσων Έ λληνίδων Κυριών, τών« 
Ιπιθυμουσών καί παρ’ ήμίν τήν ευδοκίμησιν τοιούτων έργων.

Χ υ μ ^ ο υ λ ή
"Ινα έξαλείψητε τα? Ιξ δπωρών κηλίδα? (λεκέδε?) βρέχετε αυτός μ ε  

δδωρ κατόπιν Ιπιπάσσετε δι’ ¿ξέω? t a r t r i q u e .  Έ άν ή κηλί? είναι άπό« 
πάχος ή Ιλαιώδη ούσίαν έπί μάλλινου ή μεταξωτού δφάσματο?, τότε; 
βρέχετε αύτήν διά τερεβινθίνης . καί προστρίβετε αύτήν καλώς- μετίρ 
τοΰτο καθαρίζετε διά καθαρού τεμαχίου ¿φάσματος. Καθαρίζονται 
Ιπίση? αί έπί μάλλινων ύφασμάτων κηλίδες δ ά χολής βοείου.

ΠΕΛΤΕ ΒΕΡΓΚΟΚΟ
Άφαιρέσατε τούς πυρήνας. ’Ρ ίψατε τα βερύκοκα έντό? δοχείου έμ- 

περιέχοντος δδωρ δπερ καλύπτει αυτά- ρίψατε έπίσης καί ¿ξύ 2 — $■ 
λεμονιών. "Αμα βράσωσιν ώστε νά λιόνωνται ευκόλως, περάσετε άπό λε
πτόν δφασμα. Ζυγίσατε τό μίγμα τοΰτο καί ρίψατε ΐσην δόσιν ζακχά- 
ρεως εις τεμάχ ια- βράσατε τό δλον, έως οδ χυλώσει καί μετά τοΰτο ρί
πτετε  λεπτά  τινα τεμάχια, φλοιού λεμονίου καί θέτετε έντός ύελίνων* 
δοχείων.

δωματίφ της, ότε δέ έπανήρχετο, δπως λάβγι τήν θέσιν 
της παρά τφ  πάσχοντι τέκνφ της, ήκουσεν έν τφ  δ&ιμ*τίφ> 
τόν έξής μεταξύ τού πάσχοντος καί τής αδελφής αύτού· 
δεάλογον.

Λοιπόν μοί τό υπόσχεσαι ; Ιλεγεν 6 Λουκιανός χ*(Α71_ 
λοφώνως.

Ναί.
Αδριον θά γράψτρς πρός τόν πατέρ* μας. 
θ ά  τφ  γράψω, άλλά τ ί  νά γράψω ;
*Οτι είμαι βαρέως άσθενής καί δτι είναι άνάγκη ν® 

σπεύστι.
Δ ιατί ή μήτηρ μας δόν άνήγγειλε τούτο ;
Διύτι νομίζει δτι θά σωθώ.
Σό δέ -,
Εϋμαι βέβαιος περί τού Ιναντίου.
ΠοΤος σοι τό είπε ;
Τό αισθάνομαι. ’Εάν ήσθένεις σύ, Σόφιά, δεν θά σοΙ !λε· 

γεν ένδύμυχύς τις φωνή, δτι θά σωθής δχ ι;
Ίσως.
ΈνννοεΊς λοιπόν δτι δεν πρέπει νά *άποθάνω χωρίς νέ 

με ΐδγι 6 πατήρ μου.
Ναί.

(άκολουθεΧ).


