
ΕΤΟΣ Β'. Έν ΑΘΗΝΑΙΣ τί] 14  Αύγουστου 1888 ΑΡΙΘ. 7ο

φ χ , μ ε ρ ι ς των

Ε Β Δ Ο  IVE ,Α. ΖΧ I  _Α. X Α .
Σ Υ Ν Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Η  Υ Π Ο  Κ Υ Ρ Ι Π Ν

<ΗΗΙΜ|!ΜΙΗΙΓΙΙΙΙΙΙΙι|Ι||ΙΙ|ΐΐ;ΐΙΙΠ ίΜ ΙΙΜ ίΐίΙΙΙΐη ίΙΙΙΙΙΜ ΙΙΙΗ Μ ΙΐίΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΙ ΐΙΙΙ»»1

= Σννδρομι) έζησία προπληρωτέα  §
1 Διά τό Εσωτερικόν Δρ. *5 |
| Δια τό ΕξωτερικόνΦρ./ρ.Η |
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1 Όδός Μουσών και Βουλής |

| Γραφεΐυν  ανοικτόν καθ’ εκάστην |
! , άπό 10— 12 π. μ. 1

| Πάσα παρατήρησις έπι τής χπο- |
1 στολής του φύλλου γίνεται δεκτή |
§ μόνον εντός οκτώ ημερών. |
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| Διά τά ανυπόγραφα άρθρα ευ- |
| θύνεται ή συντάκτις αυτών κυρέα 1
| Κ αλλ ιρ ρ όη  Παρρέτ. |

| Τά πεμπόμενα ήμίν γεΐ£>όγραφα |
| δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρέ- |
1 φονται. — Ανυπόγραφα και μή =
| δηλούντα τήν διαμονήν τής άπο- |
| στελλούσης δέν είναι δεκτά. — |
1 Πάσα αγγελία άφορώσα εις τάς |
| Κυρίας γίνεται δεκτή.

1 Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν =
| όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- |
| ματόσημον *50  λεπτών. |
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τί έννοούμεν γειραφετησιν τής γυναικός διά τής εργασίας — Αί ουο μη

τέρες (υπό δεσπο ιν ίδο ς  Α ιξ ίνας Στ. Ρ ά λ λ ή ).— Διατι δεν άρμοζουσι τ̂α 
βραβεία τοις παισίν (υπό κ .  Πολυξένης Πολίτον)  — Ό  κόσμος τών εν
τόμων (υπό δεσπο ιν ίδο ς  Τουλας Κ όκ κα λ η ) .  — Γυνή ε/.οοτις και αρ/ι- 
 ντ.' .    ΠΆ.Ά ™ ,'.\Γ.ηιητάτΎ\ παοάστασ'.ί

*Αγνοουρ,εν άληθώς πόθεν άρύονται τάς πληροφορίας των 
ταύτας πάντες οΰτοι οΐ άζιότιμοι Κύριοι. Ή Γερμανία μόνον 
είς τα πανεπιστήμιά της δεν είσηγαγεν έπισήρ.ως την γυ
ναίκα, καίτοι τά IΙανεπιστημια της Αϊδεμ,βέργης καί Λει
ψίας ύπεβαλον μ.έ*/ρι σήμερον ικανόν αριθμόν γυναικών είς ί-

ριών εν Ααλκιοι. π= ΐίοικίλα εσωτερικό 
ριοόικά. =  Αλληλογραφία. — Συμβουλή =  Συνταγή := Ειδοποιησ ς .=
Έπιφυλλίς.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕΝ ΧΕ1ΡΑΦΕΤΗΣΙΝ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

"Ο,τι ένόει ό θεός διατάττων τήν εργασίαν τω άνθρώπιρ. 
"Οτι έννοεϊ 6 αιών ήμών ό είς τήν εργασίαν οφειλών τήν 
εκπολιτιστικήν αύτοϋ πορείαν. "Ο,τι έννοεϊ αύτός ό άνηρ ο 
διά τής εργασίας διαρρήξας τάς σιδηράς του βαρβαρισμού 
καί τής δουλείας πέδας καί δι’ αύτής άποκτήσας το δ καί- 
ωμα τής άπολύτου έν τω κόσμω κυριαρχίας. "Ο,τι έννοεϊ ο 
φιλόστοργος πατήρ, ό νυχθημερόν εργαζόμενος, όπως τό 
μέλλον τών ιδίων τέκνων έξασφαλίση. Άλλ’ ή γυνή. παρα- 
τηροϋσιν ήμϊν άντεπιστε'λλοντές τινες, ή γυνη προώρισται 
να διευθύνη τό βασίλειόν της : τόν οίκον, καί έν αύτω να 
έργάζηται. ΙΙώς θέλετε νά ρίψητε αυτήν έν τή πάλη τού 
βίου, όπόθεν καί ό άνήρ αύτος. ό φύσει ρωμαλεώτερος έ- 
κείνης, μετά δυΛιολία; έξέρχεται νικητής. Άλλ’ ή Γερμα
νία, ή σοφή Γερμανία, ή ίθύντωρ αύτη τής ευρωπαϊκής τύ
χης δέν παραδέχεται τήν γυναίκα έξισουμένην τω άνδρΐ διά 
τής εργασίας, έπιστέλλει ήμϊν κύριός τις τηλεγραφητής — 
διότι κατ ’ αύτάς είς μεγάλην συγκίνησιν διατελεΐ ό τηλε
γραφικός κόσμος,συνεπεία τής παρημών δημοσιευόμενης με
λέτης περί τής εισαγωγής τών γυναικών έν τοις ταχυδρο- 
,μείοις καϊ τηλεγράφοις.—

πιστημονικας έξετάσεις καί εχορηγησαν αυταϊς όιόακτορικα 
πτυχία. Έν Βερολίνω διαπρεπή κατέχουσι θέσιν δύο διάση
μοι γυναίκες ιατροί: ή κ. Φραγκίσκα Τιμπουρτέν καί Αιμυ- 
λία Λέμους. Πλεϊσται δέ άλλαι άπό πολλοΰ έξασκοϋσι διά
φορα αύτόσε έπιστημονικά έπαγγέλματα. Άπειρα λύκεια καί 
λοιπά άνώτερα. εκπαιδευτήρια χορηγουσι πρός τήν γυναίκα 
εύρυτάτην μάθησιν.

Ημείς έν τούτοις δέν έζητήσαμ.εν,επί του παρόντος τουλά
χιστον τήν εισαγωγήν τής γυναικός έν τω Πανεπιστημείω 
μας, άφου μέση έκπαίδευσις θηλέων δέν υπάρχει. Πριν 
ή συστηθώσι Γυμνάσια τέλεια, πριν ή ή Κυβέρνησις ϊδρύση 
Λύκεια αί Έλληνίδες δυσκόλως θέλουσιν είσάγεσθαι είς τό 
ήμέτερον Πανεπιστήμιον. Ζητοϋμεν όμως τήν εισαγωγήν της 
είς τά ταχυδρομεία, καί τούς τηλεγράφους καί άποδεικνύομεν 
ότι άφοϋ σύμπασα ή Ευρώπη άπό αίώνος ήδη είσήγαγεν αυ
τήν, όφείλομεν νά τό ποάξωμ.εν καί ήμεΐς. Άπεδείξαμεν δέ 
ότι έ'χομεν δίκαιον. Ζητοϋμεν έργασίαν διά τήν γυναίκα, έν- 
νοοϋσαι τήν διά τής έργασιας χειραφέτησιν αύτής έν τη λύ
σει τοΰ υφισταμένου παρ’ήμϊν κοινωνικού προβλήματος.

θελομεν, λέγει, νά μιμηθώμεν τούς Ευρωπαίους .έν πάσι, 
έγκαταλείπουσαι τά πατρώα. Άλλα μή αύτοί ούτοε οί άν- 
δρες δέν δεικνύωσιν ήμϊν τήν όδάν ταύτην ! Μή ούτοι δέν έξευ- 
ρωπαίσθησαν εντελώς! Oía παραφωνία αισθημάτων καί έξεων 
ήθελε προκύψει μεταξύ άνδρός καιγυναικός,ταύτης μέν έμμενού- 
σης νά ύφαίνη είς τόν ίστόν τά υποκάμισά της, νά πλύνη είς
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την πηγήν τά ένδύμ-ατα τής οικογένειας,νά ζυμόνη τον άρτον 
τοΰοίκου—ίνα έπί τέλους έχη διαρκή ένχσχόλησιν,— ένφ ο 
άνήρ,άντί τήν ποιμαντορικήν ράβδον άνά ψείρας φερων ποιμαί- 
V71 τχ πρόβατά του, ώς έπρατταν οί αρχαίοι ήμ.ών βασιλείς, 
άντί διά του άοχεγόνου άροτρου να άροτριά τήν γήν,περιβε- 
βλη μένος τον γνωστόν καί άπεριττον των αρχαίων χιτώνα, 
φέρει υποκάμισα λινά υιέ ορθά περιλαίμια. χειρόκτια /.αί 
κωνοειδή πίλον! Καί πώς δύναταί τις νά έννοήστ, ταυτότητα 
αίσθημ.άτων μεταξύ άνδρός έπιστήμονος, γνωρίζοντας πλην 
τής ίδικής του γλώσσης καί τρεις η τέσσαρας ξένας καί γυ
ναίκα; άγνοούσης τήνίττορίαν χύτης τής γ'ώσσης της! I Ιάς τις 
φαντάζεται οικογένειαν υπό τοιουτους όρους κχταρτι,ομένην 
καί αληθώς εκπλήττεται έπί τή τόλμη, εκείνων, οιτινες μ.ετχ 
τόσου ένθουσιασμ.ού συνηγοροϋσιν υπέρ τής διατηρήσεως τής 
Έλληνίδος εν τοίς παλαιοΐς καθεστώσιν.

Ή όφείλομεν να μ,ιμηθώμεν τους Κινέζους καί διά νόμ-ων 
νά άπχγορεύσωμεν τήν παρ ’ ήριΐν έπικρά ησιν Ευρωπαϊκών 
ηθών καί έθίαων καί τήν έν γένει έπίδρασιν του Ευρωπαϊκού 
πολιτισμού, ή, ινα μ.ή ή κοινωνική ημών πρόοδος βχίνη διά 
του ετέρου των ποδών μόνον, όφείλομ.εν νά άκολουθήσωμεν 
τήν πορείαν εκείνων.

’Εάν ό Έλλην νομοθέτης εύρέθη εις τήν άνάγκην νά μή 
άκολουθήση τάς σοφάς του Ιΐλάτωνος καί Άριστοτέλους 
νοαοθετικάς θεωρίας, καί ήναγκάσθη νά άντιγράψη αυτολε
ξεί τόν Γαλλικόν κώδικα, δύναται άρα νά έφαρμόση τους 
νόμους καί τάς θεωρίας τής εποχής εκείνης έπί τής συγχρό
νου γυναικός!

Ή Έλληνίς ώς καί πάσα άλλη ομόφυλος της είναι τό εν 
ήαισυ τής άνθρωπίνης μ.ονάδος. ’Οφείλει όθεν κατά βήμα 
νά άκολουθή τό έτερον αυτής ήμισυ, έαν δεν έπιθυμή νά ϊδη 

• αυτό έξασθενούν καί καταπίπτον έν μέση όδώ τής κοινω.ικής 
αύτοΰ πορείας' ώς καί άλλοτε εΐπομεν γυναικειον ζήτημα 
υπάρχει έν ώρισμ.ένη, κοινωνική τάξει. ’Ενταύθα λοιπόν κα
λείται Q "Ελλην νομοθέτης νά έπιφέρ/, διά σχετικών νόμων 
τήν άπαιτουυ.ένην ισορροπίαν. ’Ενταύθα καί ήμεϊς ζητούμεν 
τήν δια τής εργασίας χειραφέτησιν.

Επειδή όυ.ως ή ικέοιανα τών Κυβερνώντων περισπάται 
εις τήν λειτουργίαν τής πολιτικής μηχανής, άς συγκροτηθώ- 
σιν έταιοίαι, όπως μεριμνήσωσι περί τής δια τής εργασίας 
χ ειρκφετήσεως τής γυναικός. Η συστασις τοιουτων εται
ριών χρονολογείται έν Γερμανία —- ήν μάς φέρουσιν ώς ό- 
πισθοδρομικήν— άπό του 1856. Ή πρώτη συστκθείσα εται
ρία φέρει τό όνομα «Lette» όνομα του ίδρυτοϋ αυτής 
διασήμου ίατροϋ Άδόλφου Lette .

Ή εταιρία αυτη ίδρυσε και διατηρεί πληθύν πρακτικών 
γυναικείων σχολών, σχολάς έμπορικάς, σχολάς καλλιτεχνι
κής, σχολάς ραπτικής καί μαγειρικής, σχολάς τυπογραφικής, 
εΰδοκίυ.ως λειτουργούσα; καί άφθόνως συντελούσας εις έξα- 
σφάλισιν τής τύ/ης τής γυναικός.

ΙΙαρ’ ήμϊν τόσον αί γυναίκες πασών σχεδόν τών ταςεων 
έπείσθησαν ότι μόνον ολίγα γράμματα όφείλουσι νά μανθά- 
νωσι καί οτι δι ουδεν αλλο είναι κατάλληλοι, ωστε οτε κατα 
τό παρελθόν έτος άπεφασίσθη ή ϊδρυσις πρακτικής γυναικείας 
σχολής, καί παρ ημΐν ήνεωχθη κατά/ογος μαθητριών, μόνον

δέκα προσήλθον τοιαΰται καί όμολογουμ.ένως μ,άλλον εκ τής 
τάξεως τών εύπορων ή τών άπορων Ιδου διατι ή ιδρυσις 
τής σχολής εκείνης άνεβλήθη καί άπεφασίσθη δοκιμ.αστικώς, 
ούτως είπεϊν, ή εις μικρόν κατά τό πρόσεχες έτος συστασις; 
αυτής.

Άλλ’ έν Ευρώπη, ένθα οί άνθρωποι δεν χάνονται εις ύπο- 
στήριξιν έσκωοιασμένων παλαιών ιδεών, ενθα ο ανηρ ενοεΐ το· 
ίδιον συια&έοον, έ'νθα αυτός ούτος δημιουργεί θεσιν έν τή ερ
γασία. έν τώ έμπορίω. έν τή υπαλληλία δια τήν ιδίαν γυ
ναίκα καί άδελφήν αί Σχολαί αυται καταπληκτικής εποιη— 
σαντο προόδους.

Τόσον δε εύεργετικώς η πρώτη εταιρία Lette επέδρκσεν· 
έπί τής τύχης τής γυναικός, ώστε εις τάς πλειστας τής ί ερ— 
μανίας καί Αυστρίας πόλεις, ώς έν Βρέμή. εν Λμβούργω, έν 
Βρεσλάου. έν Βρουνσβίκνι, έν Στεττίνω κτλ. ίδρυθησαν καί 
εύεργετικώς λειτουργοΰσι πλεϊσται τοιαΰται. 11 ύπο τών έ- 
ταιοιών δέ τούτων δοθεϊσα ώθησις συνεπήγαγε τήν απεριό
ριστόν τής γυναικός δράσιν καί την έπικρατησιν αυτής επί 
του Γερμανικού εμπορίου.

Κατά στατιστικήν τού 1881 δημοσιευθεϊσαν υπό τής έ
ξοχου Γερμανίδος συγγραφέως κ. Ιωάννας Ααιντεμβεογερ 
έπί 373,000 χιλιάδων γυναικών, κατοικουσών έν Βερολίνω 
αί 187,000, ήτοι το ήμισυ άκριβώς τούτων ζώσιν εκ τής 
ígvxgíxz τών ψειρών tgjv υ) ϊν. τών εΐ'ΤοάΥ̂Υ.των του έjz-tuo 
ρίου καί τών επαγγελμάτων των. ’Εάν ύποτεθή ότι έν Λ - 
θήναις κατοικούσιν "70,000 γυναίκες, ων αι 15,000 ά.νά- 
γονται εις την υ.εσην καί κατωτεραν τά-Ctv. δυναται αρα να 
συμπεράνη τις οτι 7,000 τούτων ητοι το Ι/ΙΟ άποζή εκ 
τής ιδίας εργασίας, ή τούλάχιστον δεν έχει να πληρωνη,, ινα 
ύπηρετήται καί ένδύηται. Βεβαίως όχι. Αλλα τουλάχιστον 
ή άνατροφη τών τέκνων τελείται απροσκόπτως, όπως υπο- 
τεθή ότι αί υ.ητεοες αύται είσίν άφωσιωμέναι εις την ύγια 
τών τέκνων αύτών μόρφωσιν ! Ουτε.

ΙΙοϊον λοιπόν το προσγιγνόυ.ενον καλόν τη, κοινωνία ήμυν 
έκ τής έπισήμως άναγνωριζομένης καί έπισημοτερον υποστή
ριξή μένης άεργίας τών γυναικών ;

ΑΙ ΔΥΟ Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ
(Συνέηειά ϊδε προηγούμενον αριθ.)

Η άτυχής Αίμυλία έλησμονήθη. Μετά παρέλευσιν ήμι- 
σείας ώρας λουόμενός τις εκεί που άνέσυρεν εκ τής θαλάσσης τό 
πτώμα τής δυστυχούς μικράς, οπερ εφεραν επί κραββάτου 
κεκαλυμμένού διά τού μεταζωτού λευκού επανωφοριού της 
Μαργαρίτας.

11 Αουίζα πεοιέαενεν άνυπομονως τήν κόρην της, οτε 
αίφνης είδεν ερχομένους άνθρωπους. κρατούντας κράούατον. 
"Αχ! θεέ μου! δυστύχημά τι ήκολούθησεν,είπεν. Ιδούσα δέ 
τό λευκόν έπανωφόριον. οπερ πολλάκις έολεπε μ.ετα φθόνου, 
προσεθηκε μετα φρίκης. Η Μαργαρίτα ισως έπληγώθη . 
Τήν στιγμήν δε καθ’ ήν παρεμερισεν, ινα διέλθωσιν οι τον 
κράοβατον φέροντες είδε την Μαργαρίταν ακολουθούσαν, το 
τέκνον της δέ τον προσφιλή άγγελον, την μόνην ελπίδα της 
έκεί άπνουν καί ψυχράν.

\ .

ΕΦΗΜΕΡΪΣ ΤΩΝ Κ ΓΡΙΩΝ- ■ -,   ·' -_______

Η Λίμυλίά μου νεκρά άνεφώνησεν ή Αουίζα μετά  φωνής 
βραγχώδους. με πρόσωπον ωχρόν καί μέ οφθαλμούς έξωγκω- 
μ ε ν ο υ ς  καί έπεσεν έπί τού πτώμ.ατός ώς παράφρων... Νεκρική 
σιωπή έπεκράτει. Ούδέν άλλο ήκούετο, ή ό κρότος τών βρυ- 
• χ ω μ έ ν ω ν  κυμάτων, ότε, αίφνης, ή Αουίζα ήγέρθη μέ· όμμα 
στυγνόν , μέ πρόσωπον έξηγριωμένον καί σταυρώσασα τάς 
χεϊρας έστη πρό τής κ. 'Ρουλίνου.

Είπε μου, πώς έπνιξα; τό τέκνον μου, ηρώτησε, καθιστά
μενη άπειλητικωτέρα.

Δεν τήν έπνιξα εγώ, τήν ¿λησμόνησα μόνον και ή δυστυ
χής κ.'Ρουλίνου διηγήθη μετά δακρύων τά διατρέξαντα. Δή
μιε τής χαράς καί εύτυχίας μου! άνεφώνησεν ή Αουίζα, σύ 

“ ¿φερες τόν θάνατον εις τόν οίκον μου. Καί έρρίφθη κατά τής 
κ.'Ρουλίνου, άλλά προσκόψασα έπί τού κραββάτου έπεσε γό- 
νυκλιτής. θεέ μου ! είπε' δός μοι θάρρος καί δύναμιν, ίνα 
μή ανταποδώσω πρός τήν γυνάΐκα τΐύτήν το κακόν, το 
όποιον μή προύξένησεν.

’Εν τφ μεταξύ ή μήτηρ τής Μαργαρίτας διέταξε τά τής 
κηδείας τής μικράς, ήν ένεδυσε μέ τό πολυτελέστερου τής 
θυγατρός της φόρεμα* ίνα δέ έξίλεώσΥ) τήν Λουίζαν έγονυπέ- 
τησε πρό τού κραββάτου τής νέκρας καί μέ φωνήν θρηνώδη 
είπεν: ορκίζομαι εις τό πτώμα τής μικράς ταύτης, ήν ό μη
τρικός εγωισμός μου έφόνευσεν, ότι δέν θελω επιτρέψει ποτέ 
πλέον εις έμαυτήν νά ονομάσω τήν Μαργαρίταν : téx ror ¡/ου, 
άλλ* ουτε έναγκαλισθώ καί άσπασθώ αύτήν. Έπί πλέον 
θέλω μακρυνθή αύτής μέχρι τής ημέρας τού γάμου της καί 
αφιερώσω τόν βίον μου εις παρηγοριάν τής γυναικός ταύτης, 
ήν άκουσίως μου τόσον δυστυχή κατέστησα.

Ή Αουίζα άκίνητος ήκουε. Δάκρυα βαθείας συγκινήσεως 
Ιρρεον άφθονα άπό τών οφθαλμών της. Ή καοδία της έμα- 
λάσσετο' δέν ήτο πλέον κακή...

Μετά την σπαρακτικήν τής μικράς Αίμυλίας κηδείαν ή κ. 
'Ρουλίνου πενθηφορούσα ήτοίμαζε τά ενδύματα τής θυγα
τρός της, άποφασίσασα νά άποστείλη αύτήν εις Παρθεναγω
γείου τι τής Λυών, όπως μή άποσύρη αύτήν ή δύο πρό του 
γάμου της ημέρας. Είναι ή τιμωρία μου, έλεγε καθ’ έαυτήν.

Ή Αουίζα σύννους καί μελαγχολική έβλεπε τάς προετοι
μασίας ταύτας. Άπό καιρού εις καιρόν ή δυστυχής γυνή έχα- 
■νεν εντελώς τόν νουν της. Κατά τάς στιγμας τών περιοδι
κών τούτων παραφορών της ή Αουίζα έγίνετο κακή. Πρός 
τήν μικράν Μαργαρίταν ήσθάνετο μίσος άνάμικτον μετά 
στοργής τρυφεράς καί άκαταααχήτου. 'Η παιδική άθωότης 
αύτής άφώπλιζε τήν άπηλπισμένην καί ορφανήν τέκνου μητέρα.

Κυρά Αουίζα, θά φύγω αύριον, είπεν ή μικρά Μαργαρίτα 
πλησιάζουσα πρός τήν έπί βράχου καθημένην μελανοφόρον. 
Σπινθήρ άγριας χαρά; έλαμψεν αίφνης έπί τών οφθαλμών 
τής Λουίζης. Δέν θά φύγης,είπεν,άλλά θά ΰπάγγις έκεί κάτω 
■να συντροφεύσης τήν Αίμυλίαν μου’ καί ταχεία ώς αστραπή 
ίλαβε τό μικρόν εις τάς χεϊρας της καί ώ; μαινομένη έπήδα 
τους βράχους, γελώσα αγρίως. 'Η Μαργαρίτα μή έννοήσασα 

X' τήν σημασίαν τών τρομερών τούτων λέξεων, άλλά πτοη- 
θείσα έκτου ύφους καί τών γελώτων τής τρελλής, ήρξατο φω- 
νάζουσα όλαις δυνάμεσι « μ η τ έ ρ α , μ η τε ρ ίζ ζ α  ¡/ ο υ »  πηγαίνω 
ti? τήν Αίμυλίαν, ελα καί σύ.

Η μήτηρ έσπευσεν εις τήν φωνήν τού τέκνου της. Οποία 
δε ύπήρξεν ή φρίκη της ιδούσα τήν Λουίζαν αίωρούσαν τό 
τέκνον της ύπερθεν τών άπότόμων βράχων ! Κραυγή φρικώ- 
δης καί απελπιστική, κραυγή ύστατη; μητρικής αγωνίας έφε- 
οέν εις συναίσθησιν την άτυχή Λουίζαν. Εστη.

«“Ω κάλλιον άφαίρεσον' τήν ζωήν μου ! έφώναζεν ή μή- 
τήρ τρέμ.ουσα καί ομιλούσα εις αύτήν ώς πρός θεόν, γο- 
νμκλιτής καί μέ χεϊρας -.σταυρωμένες.» Εγώ είμαι ή ένο
χης ! ή Μαργαρίτα τίποτε δέν σέ έπταισε' ήγάπα τήν 
Αίμυλίαν ! καί θέλεις νά τήν φΟνεύστ,ς ; Ω ! είναι τούτο δυ
νατόν ! θεέ μου ! ίδέ την, ίδέ, πόσον ομοιάζει πρός τήν Αι- 
μυλίαν.

Η Αουίζα έστρεψε ζωηρώς τα βλέμματα έπί του παιδιού. 
’Αληθώς . . έψυθύρισε μετά τρόμου. Ή Μαργαρίτα τή 
έμειδία γλυκέως καί θωπεύουσα τήν κόμην της διά τών μι
κρών της χειρών είπε.» Διατί κ. Αουίζα ή Αιμιλία δέν έρ
χεται πλέον νά παίζη μετ’ έμού ; Διατί! έπανέλαβεν ή 
Αουίζα ριγώσα. "Ω ! Έάν ήδυνάμην, Αουίζα. έφώναζε 
όυρομενη πρός αύτήν ή ίκετιύουσα μήτηρ, ό Κύριος είναι 
μάρτυς ότι θά έδιδον τήν ζωήν μου, ίνα σοί έπιστρέψω την 
Αίμυλίαν σου!» Καί ή άλλη μήτηρ, μετά τινα σιωπήν, μετά 
μεγίστης μεγαλοψυχίας, ήτις έπέχυσεν έπί τού μετώπου της 
λάμψιν ούρανίου κάλλους, είπεν.« Ιδού τό τέκνον σου ! ό θεός 
δέν μ’ έπλασε διά τό έγκλημα !» Μετά μικρόν δέ προσεθηκε" 
σέ λύω τού όρκου σου. Δέν μοί άξίζει ή θυσία εις ήν επιβάλ
λεσαι. Κράτησον τό τέκνον σου, άγάπα το. Άπό τής στιγ
μής ταύτης όρκίζομ,αι νά τήν άγαπώ καί έγώ. Καί ή άτυχής 
μ.ήτηρ διηυθύνθη πρός τό νεκροταφεΐον. Έκεί,έπί τού λευκού 
τάφου, ον ή κ. Ρουλίνου καθ’έκάστην έστόλιζε μέ άνθη καί 
στεφάνους, έκεί ή Αουίζα ώρκίσθη νά παύσγ μ.νησικα- 
κοΰσα κατά τής αθώας Μαργαρίτας. Έκεί, έπί τού τάφου 
έκείνου έζήτησε συγγνώμην παρά τού Θεού διά τό αίσθημ.α 
έκεϊνο τής ζυλοτυπίας, δΓ ο τόσον σκληρώς έτιμ.ωρίθη. Έκεί 
ύπεσχέθη ότι άπό τής στιγμής ταύτηςάντικαθίστα έν τή καρ* 
δια της τήν Αίμυλίαν διά τής Μαργαρίτας, ής έγένετο δεύ
τερα αήτηρ καί εις τήν εύτυχίαν τής οποίας άφιέρωσεν ά
παντα τόν βίον της.

’Ο δησσός Α ι ζ ί ν α  Ρ Λ λ λ η

Μ Ι  ΛΕΝ λΡΚΟ ΖΟ ΪΣΙ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟ ΙΣΠ Α ΙΣΙ
"Ετι καί σήμερον ή συνηθεστέρα μέθοδος, ήν μεταχειρί

ζομαι οί πλεΐστοι τών παιδαγωγών καί διδασκάλων, όπως 
κεντώσι τήν πρός μάθησιν φιλοτιμίαν τών μ,αθητών, είναι ή 
απονομή βραβείων τοίς πρωτεύουσι τούτων κατά *τάς δη
μοσίους έξετάσεις' τό νομ.ιζόμενον τούτο καλόν μεγάλως 
αποτυγχάνει τού σκοπού του, ώς παραίτιον πλείστων κακών .

Πρώτη βλάβη έπερχομένη έκ τής διακρ ίσεως ταύτης εί
ναι ότι άμα τή δημοσία άπονομ-ή τών βραβείων*ζωγραφίζε
ται έπί τού προσώπου τών μ.ή βραβευθέντων άγανάκτησίς 
τις, ής διάδοχος είναι ό φθόνος καί τά μίσος, οί δύο ούτοι 
λυμεώνες, οίτινες έμφύονται έν ταϊς τρυφεραίς καρδίαις αύτών 
καί καταστρέφουσι τήν άναγκαιοτάτην καί έκ τών ών ούκ.
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, ν , _ Υ 'άνευ άγάπην καί ομόνοιαν, ήτις οφείλει να επικρατν, με.αξυ 
των μαθητών, όπως εύοδοθή το δυσχερές καί ακανθώδες 
εργον τού η της παιδαγωγού. Καί δικαίως οι λοιποί 
μαθηταί ύποβλέπουσι τόν βραβευθέντα, διότι ο διδάσκων ώς 
άνθρωπος είναι πεπερασμένος τον νουν καί επομένως χπεχει 
τού νά έμφορήται υπό τοσαύτης διορατικότητος καί χμερο- 
ληψιας, ώστε νά κρίνα, βραβείου άξιον τον άριστον πάντοτε 
μαθητήν. ’Εντεύθεν τά.παράπονα καί αί αποδοκιμασία·. των 
λοιπών παίδων, οίτινες αείποτε ένεδρεύουσιν αύτόν, οπως τον 
κεντώ οι διά των του φθόνου ιοβόλων βελών, συνωμοτώσι 
κατ’ αύτοΰ, έσθ’ ότε δε καί βασανίζωσιν αϋτον μυριοτρόπως.
Ή απονομή βραβείων γίνεται προσέτι πρόξενος καταφορας 
τών παίδων κατ’ αυτού του διδάσκοντος, ψυχρότητας της 
πρός αύτόν άγάπης τούτων /καταστροφής τής προς αυτόν πε- 
ποιθήσεως. Ούδεμίαν πλέον ό διδάσκων χαίρει έπί του δι
δασκόμενου επιρροήν καί ύπόληψιν, καί ούτω ναυαγεί ο θείος 
του σχολείου σκοπός. Σπουδαιότατον επίσης κακόν έκ τών ■ 
βραβείων προκόπτον είναι τό άναπτυσσόμενον παρά τώ βρα
βευόμενα) αίσθημα. Έαν μέν οότος είναι αντάξιος του βρα
βείου, καθίσταται άλαζων καί γαύρος καί ύπερφρονεΐ ώς έκ 
τής γβνομένης αϋτώ εξαιρετικής τιμής, θεωρών τους λοιπούς 
συμμαθητής του ώς όντα κατώτερα αΰτοϋ καί φερόμενος προς 
αυτούς λίαν βαναΰσως. ’Επιδεικνύει παντοιοτρόπως την υπε
ροχήν αΰτοϋ καί δέν διστάζει ενίοτε νά άποκαλή αΰτούς 
δημοσία άνοήτους καί μηδενός λόγου άξιους. Οΰτω δε οί 
εΰαισθητότεροι παΐδες αποθαρρύνονται καί καθίστανται δει
λοί' προϊόντος δε του χρόνου αντί νά φιλοτιμηθώσιν ώς φρο- 
νοϋσί τινες τών διδασκόντων, καί γίνωσι καλλίτεροι, απο- 
φεύγουσι τήνεργασίαν, άποσβεννυμένου έν αυτοίς του σπινθή
ρας τής φιλομαθείας. καί τής προς τήν παιδείαν άγάπης.

’Εκτός δε τών προμ,νησθεντων τώ βραβευθέντι εκ τής βρα- 
βεύσεως κακών, προκύπτει καί η έκ μικράς ήλικίας έξις 
τής αγοραπωλησίας τών κοπών καί τής έπιμελείας καί φιλο
τιμίας του καί ή πεποίθησις ότι έν τή πορεία του βίου αυ
τού θά άνταμείβηται καί διά τήν έλαχίστην λυσιτελή πρα- 
ξιν καί δή καί διά τήν απλήν του καθήκοντος έκπλήρωσιν. 
’Ανωφελής όθεν άποβήσεται οΰτος τή κοινωνία, διότι θά δί- 
στάζη νά έκπληρώσγ, αγαθήν τινα πραξιν ή καί αύτό τό κα
θήκον, έξ ής δέν δύναται νά προσδοκά πάντοτε άμοιβήν καί
βραβεία.

Η μόνη λοιπόν ώραία αμοιβή, ην οί διδάσκοντες και ά- 
νατρέφοντες παίδας όφείλουσι νά ΰποδεικνύωσιν εις τούτους, 
είναι ή γλυκυτάτη συναίσθησις καί εύχαρίστησις ή προερχο- 
υ.ένη έκ της Ικπληρώσεως του καθήκοντος.

Ένετία τή 28η Ιουλίου 1888. ΙΙηνιλύηη Π ολτού

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
ΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΓΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ

Άλλ’ έκ τών μεγαλειτέρων θαυμάτων τής φύσεως είναι 
άναυ.Φίβόλως ή μεταμορφωσις τής καμπής. Εκ του μετά
ξινου βόμβυκος, ον αύτη έκλωσε, καί άπό ίντόμου έρπετοϋ 
καί τριχωτού, ύψοϋται καί πετα ή χρυσαλλίς μέ τάς θαμ-

βούσας αυτής πτέρυγας καί τήν έλαφράν καί χαρίεσσαν προ- 
νομαιαν της, δι ής ροφα τους άρωματώδεις χυμ.ους, εξ ων 
αΰτη τρέφεται. Καί ώς κάμπη μέν εξέλεγε τα φύλλα, ώς. 
χρυσαλλίς δέ τά άνθη !

Τών απειραρίθμων ποικιλιών τών χρυσαλλίδων θα σάς: 
παρουσίάσωμεν τρεϊς ή τέσσαρας, τάς παραδοξοτέρας καί ώ- 
ραιοτέρας αυτών. »

Η* ρυσαλλίς είναι ό Άντίνοος τών πτερωτών εντόμων. 
Οΰδέν έκθαμβοι μάλλον τών χρωμάτων αυτοΰ, διότι ταϋτα. 
φέρουσι τήν ποοφύραν, τό κυανοϋν, τόν άμέθυστον, τον σμα- 
ραγδον, τόν σάπφειρον καί τήν χιόνα. Καί ή. πτήσις του εν
τόμου είναι τόσον ταχεία, τόσον άπότομ.ος. τόσον ιδιότρο
πος. ώστε μόλις το θαμβουμενον βλέμμα δυναται νά ακο
λούθησα, τήν χρυσαλλίδα εις τούς εναερίους ελιγμούς της.

Έκάστη χρυσαλλίς έχει έν άνθος, εις οπερ άρέσκεται καί 
εν φυτόν όπερ αγαπά' ή άργυρόστικτος χρυσαλλίς (nacre) 
επιζητεί τόν χυμόν τών ίων, ο δε χαρίεις (AttacllUOn) εί
ναι άπληστος διά τό μ-άραθρον. Αί άγροτικάς ορέξεις έχουσαι 
χρυσαλλίδας ϊπτανται έπι τών κραμ.βών καί τών γογγυλίων 
ή δέ Λειμωνόχρους (citlOll). μέ τάς ζωηρού κίτρινου χρώ
ματος πτέρυγάς της έκλέγει την άρωματώδη μηδικήν καί τά 
εχοντα ε’ρυθροΰν λ,οφεϊον τριφύλλια. Ο Aργΐ>ς_ (ArguS)· 
τών δασών, μέ τάς φερούσας στίγμαΐα, πρός οφθαλμούς ό- 
μοιάζοντα πτέρυγας του, τέρπεται έκ τών άνθέμίδων και. 
τών αιγοκλημάτων αί Κολλιάδες (colliades) τών λειμώνων 
u.y.z. (as τάί κιτρίνας iz x ip 'jy x c  των εττι τών τρει/.ουτών ερω- 
τίσκων (amourette) καί τών γναφαλίων (boutons (1 ΟΡ).

Ιδού ή 'Υλονομίς (svlvaill) , ή κοινώς όνομαζομε'νη 
Ψυχή πένθιμος, τής όποιας αί μελαναί πτέρυγες φέρουσι. 
λευκά στίγματα, εχοντα το σχήμα δακρυου. Αυτή άφίνει. 
τους έκ ροδών θάμνους, όπως πετάξη εις τά άρωμ.αΐώδη 
σπάρτα, έπανέρχεται δε τούτων.όπως ϊπταται περιξ τών ά
γριων ρόδων.

Ας άναφερωμεν ήδη καί τό θύμ.α τής ανθρώπινης δεισι
δαιμονίας, τήν μέ χρυσας καί άργυράς πτέρυγας λάμπουσαν· 
Βάνεσον (vanesse). Καθ ’ ήν στιγμήν ή παράδοξος αΰτη. 
χρυσαλλίς μέλλει νά πετάξη, διαχέει πέριξ αΰτή.ς υγρόν έρυ- 
θροϋ καί ώραίου χοώματος. οπερ πίπτει επί τών τοίχων ώς 
σταγόνες αίματος' καταπεπληγμένος έκ τού φαινομένου τού
του, μετεμόρφωσεν ό λαός το χάριεν αΰτό έ'ντομον εις φοβε
ρόν μορμολύκειον, ιπτάμενον πέριξ τής κοιτίδας τού νεογνού.

Όπως τελειώσωμεν τήν ταχεϊαν ταύττ,ν περιγραφήν, άς: 
όμ.ιλήσωμεν περί τής νυκτερινής χρυσαλλίδος. τής περίφημο*· 
τέοαί όλων: περί τής σφιγγός με την νεκρικήν αυτής κεφαλήν.

Ακόρεστος διά τό μέλι καί τό άρωμά εισχωρεί μέχρις 
αΰτών τών κυψελών, κατατ ρ ο μ άζο υ σ α τας μέλισσας δια τής 
πένθιμου στολής της, φερούσης τον τύπον τού ανθρωπίνου- 
κρανίου. Ιΐροσθέσατε χνοώδεις πόδας καί μακρας πτέρυγας, 
τανυομένας σιωπηλώς εις τά σκότη, θρηνώδη φωνήν, όμοιά- 
ζουσαν πρός παράπονον έκ τού τάφου ερχόμενόν καί θέ
λετε έχει ιδέαν ταύτης. Τήν νυκτερινήν ταύτην χρυσαλ,λίδα, 
ή δεισιδαιμονία θεωρεί ώς κατηραμένον ζώον, ώς πρόδρομόν· 
τού λοιμού, καί προάγγελον τής δυστυχίας.

"Οταν ή σφίγξ εισέλθη εις τι δωμάτιον, στρέφεται ως σκιοο
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•πέριξ τών λυχνιών σβύνουσα τό φώς αυτών, ώς ο θανατος 
σβόνει τήν ζωήν.

, » »Το πτερωτόν τούτο φάντασμα είναι πρακτικωτερον αφ 
ίσον τό νομίζει τις . Ή σκελετώδης αύτη χρυσαλλίς είναι 
γαστρίμαργος μεταμορφωθείσα εις νεκροφόρον είναι, ώς εϊ- 
που,εν, ή μάστιξ τών κυψελών χάρις εις τήν φρίκην ήν εμ
πνέει, τρώγει μέ όλην τήν ησυχίαν της τό μέλι, πληρούσα 
έκ τούτου τό στόμα, τας πτέρυγας, τούτ πόδας καί αΰτήν 
τήν νεκρικήν της κεφαλήν. Η Χρυσαλλίς αυτη μάς ήλθεν έκ 
τής ’Αμερικής μ.ετά τών γεωμήλων, ών ή τερατώδης αυτής 
κάμπη, κατατρώγει τά φύλλα, άλλά πρέπει νά όμολογήσω- 
μ ε ν  ότι ουδέποτε έγένετο αύτη προάγγελος δυστυχίας τινός.

Όαιλήσωμεν ήδη περί τής μηλολόνθης, ήτις άπλούστατα 
είναι τό ιδανικόν τού αδηφάγου, αυτή ή λαιμαργία, τό άν- 
θο: τών άπλ,ήστως τρωγόντων, δέν ηξεύρω είς πτερωτός 
’Αττίλας ή ποικιλόχφους, ακόρεστος καί βομβόεις Βιττέλιος. 
Είναι δυσκίνητος, άσχημος καί ήμερος, λαμβάνουσα τό υφος 
άκάκου ζώου. άλλ’υπό τήν επιφάνειαν τής αθώας ταύτης 
άδεξιοτητος κρύπτουσα τά φρικτότερα ένστικτα. Είναι ά 
κατ’ εξοχήν καταστοοφεύς.

Ό λευκός σκώληξ, ά περιώνυμος σκώληξ τής μηλολόνθης 
ίίναι αντάξιος αυτής' όλοι γνωριζομεν ότι ό μέγιστος ουτος 
όκώληξ μέ τό αηδές καί κυρτούμενον, ώς ημισέληνος σώμά 
του, ώς έάν έδυσκολεύετο νά ένώση τά δύο άκρα αυτού, οσ- 
τις τρέφεται κατ’ αρέσκειαν μέ τάς τρυφεροτέ,οας καί τας 
πλέον εύχύμους ρίζας, είναι ή μάστιξ τών λαχανόκηπων καί 
περιβολίων. Τό έπίμετρον τής φοβέρας καταστρεπτικής αυτού 
αποστολής είναι ή φρικτή του μεταμορφωσις' απο του 
μετάξινου κελύφους του, όπου είναι τεθαμμένος, θά γεν- 
νηθή ό άξιος κληρονόμος του, ή μηλολόνθη. ο Ζανσερίκ 

. τού φυτικού βασιλείου.
Τό καλλίτερον μέσον όπως καταδιωξωμεν τας μ.ηλολόν- 

θας είναι νά έξολοθρεύσωμεν ταύτας, έν ώ είναι σκώληκες 
έτι. Είς πολλάς επαρχίας τής Κίνας τρέφονται άπό τούς αη
δείς τούτους σκώληκας, έξ ών παρασκευάζουσι φαγητά. Ώ 
μαγειρική τού Ουρανίου Κράτους ! Μαγειρική άξια τών έν 
λευκώ έμβάμματι τών μ,ηρών τών κυνών καί τών διά κιχινου 
ελαίου τηγανητών μεταξοσκωλήκων, μαγειρική άγνωστος,
φεϋ ! είς τόν R rillat Savarins.

'Γούλα Κόακαλη

νοΰ ρήτορος κ. Αίμυλίου Καστελάρ κατέστη άπαραιτήτως 
άναγκαϊον διά πάσαν ή πάντα επιθυμούντα νά έχη γνώσιν 
τής προοδευτικής πορείας τής συγχρόνου φιλολογικής κινή— 
σεως, κατ’ εξοχήν δέ διά πάντα πολιτευομενον, διπλωμά
την ή καί άπλώς χρονογράφον.

Άπλήστως πάντοτε διεζηρχόμεθα τάς σελίδας τού κζιο— 
λόγου τούτου εις τό είδος του περιοδικού,ιδιαζουσας δε εκκ- 
στοτε άνεκαλύπτομεν χάριτας είς πάσαν μελέτην ύπογρα- 
φομένην διά τού ονόματος τού διευθυντοϋ αυτου κ. βαρόνου 
Stock. Ουδέποτε όμως διενοήθημεν καν οτι ύπό τό ζηρόν 
τούτο όνομα κρύπτεται γυνή έξοχου μεγαλοφυιας. Η κ. Μα
ρία—Αετίτσια- δε Ρούτ, Marie-Ljetizia-de Ruth, η υπό 
τό ψευδώνυμον Stock διευθύνουσα τοιαύτης σπουδαιότητος 
πεοιοδικόν είναι ή σύζυγος τού γνωστού έν ΙΙαρισίοις βου- 
λευτού κ. Λουδοβίκου δέ Ρούτ, ή μετά τόσης δεξιότητας καί 
χάριτο: χειριζου.ένη τόν κάλαμον και δή εις μελετάς έπι 
τε τής έσωτεριαής καί έξωτερικής πολιτικής, αφού έαυτή 
πάντοτε ή μεγαλοφυής συγγραφευς επιφυλάσσει την κνά— 
πτυξιν τών σοβαροτέρων ν,αί πολυπλοκωτέρων ζητημάτων.

Ή κ. δέ Ρούτ, τήν δόξαν τής μεγαλοφυούς έν ΙΙαρι- 
σίοις συγγραφέως καί διευθυντρίας τής «Νέας Επιθεωρή- 
σεως» α. Ίουλιέττης Άδάμ ζηλώσασα, κατώρθωσε νά συγ- 
καταλέγηται μεταξύ τών εξοχοτήτων τού κιώνος. Αια κα
ταπληκτικής δε διαδόσεως τού υπό τήν διεύθυνσιν της πε
ριοδικού επιτυγχάνει πληρέστατα τόν υπ αυτής προοαλλό— 
αενον σκοπόν, ήτοι τήν προπαρασκευήν τής όδού, έν ή θε- 
λουσι συναντηθή πάσαι αί Αατινικαί καί εν γένει αί Ευ̂ ω— 
παϊκαί φυλαί πρός έξασφάλισιν τού μέλλοντος τού πολιτι
σμού. Τυχούσχ δέ τής συνεργασίας τών διασημοτέρων άπά- 
σης τής Ευρώπης συγγραφέων επιδιώκει μετα ζήλου τη/ 
έν τώ προγράμματι αυτής άναφερομένην ενωσιν τών Σλαβι
κών καί Λατινικών φυλών.

Ό τελευταίος τόμος τού Συγγράμματος τούτου, πλήν τού 
κάτωθι δημοσιευόμενου πίνακος τών περιεχομένων περιέχει 
κ α ί  ώραιοτάτην εικόνα τής Α. Μ. τής βασιλίσσης τής -σερ
βίας Ναθαλίας. "Εκαστος τόμος τιμάται φρ. χ_ρ. ‘2. Ετήσια 
δέ συνδρομή ήτοι 2 ί τόμοι φρ. χρ. 62.

Γ Ϊ Ν Η  Ε Κ Ι Ο Τ Ι ί  ΚΑΙ Α Ρ Χ Ι Σ Τ Ν Τ Α Κ Τ Ι Ϊ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ Λ1 ΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ 

ΑΙ ΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΠΡΠΙΑΙ

Γο υπό τόν ανωτέρω τίτλον έν ΙΙαρισίοις εκδιδόμενον από 
εξαετίας περιοδικόν τούτο σύγγραμμα, τό περί παντός εχφν- 
τος σχέσιν πρός τήν διεθνή πολιτικήν, ηθικήν ή πνευματι
κήν δράσιν μετά ύφους ομαλού καί διαλλακτικού πραγμα- 
τευόαενον, τό κοσμ-ούν έκάστοτε τάς στήλας αυτού διά τών 
πνευματικών προίόντοιν τών διασημοτέρων τού αίώνος συγ
γραφέων, τά θέμενον ώς βάσιν καί άφετηρίαν αυτού πρό
γραμμα συνταχθέν ύπό τού διασημοτέρου τού αίώνος Ισπα-

ΠΟΙΑ Η Ω ΡΑ ΙΟ ΤΕΡ Α  ί Τ Α Ι Ι ί  T O T  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΟ Υ  ϋ Μ Α Τ Ο Σ
Κ Α Ι ΤΙΝΕΣ ΟΙ ΙΙΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΚΑΝΟΝΕΣ

Κατά την εφημερίδα «Herald of health» ή ώραιοτάτη της γυν«υώς 
παράστασής εζήρτηται έ/. τής πιστής εφαρμογής τών Εξ άαολούθων κα

νόνων ' ·Ιον. Διευθύνεις τών ώμων προ; τα οπίσω. άον. Αποφυγή πασης τακαν- 
τεύσεως του σώματος. 3ον. Σταθερά τών ποδών επί του Εδάφους στάσις. 
4ον. Στάσις ευθεία τής κεφαλής. 5ον. Συμπλησίασις τών δύο γονάτων. 6ον 
Συμπλησίασις τών αγκώνων έπι του θώρακος.

Έ πί τής τελευταίας ιδία παρατηρήσεω; έφιΛώμεν τήν προσοχήν των 
κ.κ. άναγνωστριών ημών. Οΰδέν άηδέστερον καί καταστρέφον τήν συμμε
τρίαν καί κανονικότητα του σοίματος, όσον η τών άγκωνων πρός τά εξω 
διεύθυνσις καί ό σχηματισμός διακένου μεταξύ τούτων καί* τών εκατέρωθεν 
τοϋ σώματος πλευρών. Ά λλά  καί ή άμφοτέρων τών χειρών έίθεν καί έν
θεν τοίν σώματος ταλάντευσις ούδεμίαν προσδίδει χάριν τή_ παραστάσει ή 
τώ βαδίσματι τής γυναικός. Ή Ιτέρα τών χειρών δέον να η πάντοτε εφω- 
διασμένη διά ριπιδίου ή άλεξιβροχίου, ή ο'ιουδήποτε άλλου άντικειμένου. 
’^»^»λίΤΕται δε τό εύσταλές καί είκομψον τοϋ σώματος εαν οί δύο

* G ênsérie βασιλεύ; τών Βανδά/.ων (42α - 477) Σ. Μ.
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χώρας, της χειρός διηκούσης την πρός τό 'έμπροσθεν τής οσφύος μέρος.
01 κανόνες ούτο: δέον νά τηρώνταί άβιάστως και φυσικώς δταν ή γυνή 

ισταται, βχδιζη ή -/ορεύη. ’Έργον δθεν των μητέρων εϊνε δπως από τής 
παιδικής ηλικία; εξοικειώσι τά τέννα των Οήλεά τε και αρρενα εις την κα
νονικήν και υπό τής υγιεινής έπιδοκιμαζομένην στάσιν ταύτην, Γνα ενηλι- 
•χιούμενα μή μεταβάλλωνται εις νευρόσπαστα ή εις στήλους ακάμπτους και 
άτορνεύτους. ΙΙοσάκις ώραΐαι νεάνιδε; ή ωραίοι άνδρε; καταστρέφουσι τήν 
εκ τή; καλλονής των προκύπτουσαν εντύπωσιν ώ; έκ του αγάριτος, αδε- 
£ίου και άκομψου τής παραστάσεως.

Περιττόν νά έπαναλάβωμεν δ,τι κατά κδρον μέ/ρι σήμερον ελε'χΟη" οτι 
ή κομψδτης και /άρις μετά τής γλυκύτητο; και προσήνειας τής γυναικός 
δύναται νά άντεπεξέλθη νικήτρια εν συναγωνισμοί και προς τελείαν έτι καλ
λονήν, στερουμένην των προσο'ντων τούτων. Εις προσοχήν λοιπον αί μη
τέρες, παρ’ ών άποκλειστικώς πάντα ταυτα εξαρτώνται. Τά σώματα τών 
τέκνων το>ν εν τή βρεφική και παιδική ηλικία εϊνε τόσον εύστροφα  και τό
σον εύκαμπτα, ώστε παρ '  αυτών  εξαρταται νά δοίσωσιν αυτοΐς τήν απαι- 
τουμένην διεύΟυνσιν. Εινε τεμάχιον ζύμης, ήτις θέλει λάβει τόν τύπον 
4κεΐνον, δν ή μήτηρ θέλει επιθέσει έπ αυτής.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΕΝ ΧΑΛΚΙΔΙ
Απεριόριστος οφείλεται εις την σεπτήν ήμών άνασσαν ευ

γνωμοσύνη διά τήν μητρικήν μέριμναν και τον ζήλον, μεθ’ 
■ού άπό τίνος εργάζεται εις σύστασιν φιλανθρωπικών σωμα
τείων Κυριών εις πάσαν πόλιν, έν ή φυλακισμένοι καί δυσ
τυχείς έχουσιν ανάγκην προστασίας καί περιθάλψεως.

Τή εύγενεΐ καί φιλανθρώπω αυτής εντολή άπεστάλη άπό 
τίνος εις Χαλκίδα ό έν τή υπηρεσία αυτής διατελών κ. Λαμ- 
πάκης, ινα συνεννοούμενος μετά τών αύτόσε φιλάνθρωπων 
Κυριών έπιτύχ·/) τήν σύστασιν Συλλόγου όροιου καί τόν αυ
τόν έπιδιώκοντος σκοπόν, οιον ο του Ναυπλίου καί Πατρών 
«Σύλλογος τής εν Χριστώ αδελφότητος τών Κυριών».

Αί τής Χαλκίδος Κυρίαι μετά μεγάλης προθυμίας καί 
ζήλου εργάζονται καί είργάσθησαν υπέρ τής συστάσεως του 
Συλλόγου τούτου, κατανοοΰσαι οτι ή πρώτη γυναικεία α
ρετή είναι ή φιλανθρωπία καί ότι δι ’ αυτής καί μόνης θε'λει 
καί παρ’ ήμϊν ή γυνή έξυψωθή εις τό ήθικόν έκεϊνο ύψος, 
Ιν φ ποοώρισται ποϋ,λά νά έπιτελέστρ έπί τής ηθικής καί 
θρησκευτικής ισορροπίας τής Ελληνικής κοινωνίας.

Τό διοικητικόν Συμβούλιον του Συλλόγου τούτου κατηρ- 
τίσθη παρά τών κκ. Χρυσούλας ΓΙροβελεγίου, Ζωής Καφφε- 
τζόγλου, Άννης Κροκιδά, Καλλιόπης Βαρατάση, Ίωσηφίνης 
Τιώς, Βασιλικής Ζορμπά, Ελένης Γαζέπη, Ελένης Παπα- 
Νικολάου, Μαρίας Πεζά καί ’Αναστασίας Οικονόμου. Έξε- 
λέξατο δε έν συνεδριάσει αύτοΰ Πρόεδρον μέν τήν κ. Προ- 
βελεγίου, αντιπρόεδρον τήν κ. Τιώς, ταμίαν τήν κ. Βαρα
τάση καί γραμματέα τήν κ. Οικονόμου.

Μεθ’ υπερηφάνειας καί αγάπης χαιρετίζομεν τόν Σύλλο
γον τούτον, εύχόμεναι άπό ψυχής, όπως προϊόντος τοϋ χρό
νου άπαντα τά φιλανθρωπικά γυναικεία σωματεία, έπεκτεί- 
νοντα τόν κύκλον τής ευεργετικής αυτών δράσεως, άναλά- 
βωσι νά μεριμνήσωσι καί υπέρ τής βελτιώσεως τής θέσεως 
τόσων δυστυχών Έλληνίδων γυναικών, έγκαταλελειμμένων 
εις τά έλεος τής τύχης καί τών περιστάσεων. Μόνον ήμείς αί 
γυναίκες διά τής συστάσεως τοιούτων σωματείων καί τών 
δραστήριων ενεργειών ήμών θέλομεν θέσει φραγμόν εις τάς 
μαστιζούσας τό φΰλόν μας πληγάς, διότι μόναι ημείς κατα- 
νοοΰμεν, ότι έάν ή γυνή τύχτρ ποιας τίνος κατά τήν άνατρο-

φήν καί μόρφωσιν αυτής προστασίας καί πεφωτισμένης μερί- 
μνης, δέν δύναται ή νά άποβή υγιής καί ευεργετικός παρά
γων τή τε πατοίδι καί οίκογενεία.

ΠΟΙ  ΚΙ ΛΑ
Κυρία Ιππότις.— Έπί τή ευκαιρία τής εθνικής τών Γάλ

λων εορτής ή κ. Μαρία Αωράν, ή’γνωστή ηθοποιός, ή έν τφ 
δράματι ιδία διαπρέπουσα, ίδρύτρια δέ καί διευθύντρια τοϋ 
’Ορφανοτροφείου τών ωραίων τεχνών, έτυχε παρά τής Γαλ
λικής Καβερνήσεως του παρασήμου τής Λεγεώνος τής Τιμής.

' Οθωμαν'ις ιππότη. Ή έν τφ Παρθεναγωγείο) τής 11 αλ - 
λάδος ϊκπαιδευθεϊσα δαπάναις τοϋ ομογενούς κ. Ζαρίφη 
Σαδηκά χανούμ, ΰποβληθείσα εις οιπλωματίκάς έξετάσεις 
έτυχε τοϋ βαθμού «άριστα». Ό Σουλτάνος εις ένδειξιν τής 
εύαρεσκείας αύτοϋ έπί τφ ζήλω καί ταϊς προόδοις τής νεα- 
ράς Όθωμανίδος άπένειμεν αυτή τό παράσημον τοϋ Σεφα- 
κάτ καί διώρισε πάραυτα ύποδιευθύντριαν έν τφ άνωτάτιμ 
παρά τοϊς Όθωμανοϊς Παρθεναγωγεία τού Σουλτάν Άχμέτ. 
Είναι θυγάτηρ τοϋ γηραιού εύπαιδεύτου Χότζα Μουσταφά 
Έφέντη. Ή Αύτοΰ Μεγαλειότης ό Σουλτάνος μεγίστην υπό- 
ληψιν τρέφων πρός τήν ελληνικήν παιδείαν καί διαμόρφωσι» 
ένετείλατο τή νεαρά ίππότιδι, ίνα μεταδώσγι τάς γνώσεις 
καί τήν σοφίαν αύτής επίσης καλώς καί τελεσφόρως προς 
τάς μαθήτριας της, όπως οί διδάσκαλοι καί αί διδάσκαλοι 
της πρός αυτήν.

Γυναίκες έν τοϊς γραφείοις τής Εταιρίας Παναμά. Απο 
τής 1ης τοϋ λήξαντος ’Ιουλίου τό Συμβούλιον τής Εται
ρίας Παναμά άπεφάσισε τήν παραδοχήν υπαλλήλων γυναι
κών έν τοϊς γραφείοις αύτοϋ. ΓΙεντήκοντα Κυρίαι κατετά- 
χθησαν έντός μιάς έβδομάδος μέ μηνιαίαν μισθοδοσίαν 100 
έως 1 50 φράγκ.

Ήρωϊσμου νεάνιόος. Έν τινι χωρίιρ τής Γαλλίας νβ}^- 
βϊΐΐβΐΐ έλαβεν εσχάτως χώραν συμβεβηκός τι, έν φ νεάνις 
είκοσαέτις έδοτο δείγματα θάρρους καί ήρωϊσμοΰ πρωτο
φανούς διά τά Ιστορικά χρονικά.

Κύων πελώριος τής οικίας των προσβληθείς έξ ΰδοοφο- 
φοβίας έπετε'θη μανιώδης κατά τών οίκοσίτων κτηνών, μεθ’ ό 
καί έφώρμησε κατά μικρού παιδιού, όπερ πτοηθεν κατέπεσεν 
ύπτιον.

Ή νεάνις τρέχει εις βοήθειαν τού μικρού καί μετά θαυ
μαστής ψυχραιμίας συλλαμβάνει τόν λυσσώδη κύνα άπό τοϋ 
τραχήλου, βυθίζει τήν χεϊρα της έν τώ στόματί του, κατα- 
κόπτουσα διά τών ονύχων τήν γλώσσαν του καί κρατεί αυ
τόν υποχείριόν της, πιέζουσα τό σώμά του δι’άμφοτέρων τών 
γονάτων της. Οί γείτονες προσδραμόντες Ιφόνευσαν τόν 
κύνα, όστις δέν κατώρθωσε μεθ’ όλον τόν λυσσώδη άγώνά 
του νά δήζη ούτε τήν κόρην, ούτε τό μικρόν. Ο ενθου
σιασμός τοϋ χωρίου πρός τήν σώτειραν νεάνιδα ήν άπερί- 
γραπτός.

Μουσική συμφωνία τυφ.Ιών. — Η συμφωνία αύτη ε- 
λα€ε χώραν ώς συνήθως Ιν τφ έν Παρισίοις βουλεβάρτα) τών 
’Απομάχων. Μετ’άκρας συγκινήσεως ήκροώντο οί προσκεκλη
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μένοι τών καταπληκτικών προόδων, ας οί άτυχείς τυφλοί, αί 
άπόκληροι αύται τής κοινωνίας υπάρξεις έποιήσαντο έν τή μου
σική. Αί δεσποινίδες Roger καί ClaudillOn διεκρίθησαν έπί 
τή έκτελέσει δυσκολωτάτων έργων τών διασημοτέρων κλασσι
κώ ν αουσουργών, έπισπάσασαι τά μετα δακρύων συγχαρητή
ρια τών παρισταμένων. ’Επίσης πλεϊστοι νέοι διεκρίθησαν, ών 
τινες διωρίσθησαν άμέσως εις διαφόρους να£ύς εις άνάκρουσιν 
τού οργάνου. Οί πλεϊστοι τών ναών έν Γαλλία άναθέτουσιν 
άπό τίνος τήν διεύθυνσιν τής έκκλησιαστικής μουσικής εις 
μουσουργούς τυφλούς. ΙΙαρ’ήμϊν οί μ.ή έπαιτοΰντες τυφλοί 
άποθνήσκουσι τής πείνης.

ΛΡΧΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ.
Les premières civilisations. 'Υπό τόν τίτλον τούτον 

ήρξατο άπό τίνος έκδιδόμενον εν Παρισίοις περιοδικόν σύγ- 
γραμμα, πραγματευόμενον περί τής άρχής καί ίστορίας 
τού πολιτισμού παρά τοϊς άρχαιοτάτοις λαοϊς.

Τήν έκδοσιν τού έργου άνέλαβεν ή βιβλιοθήκη τοϋ γνω
στού διχσήμ,ου συγγραφέως κ. Καμ.ίλλου Φλαμ-αρίωνος, ίδρυ- 
θείσα έπί τφ σκοπφ τοϋ νά συνάθροιση, ίκδώσγ, καί προσιτά 
τοϊς πάσι καταστήση τά έργα τών είδικώς εις ένα έκαστον 
χτών κλάδων τούτων ένασχοληθέντων συγγραφέων. Έναρξις 
τών δημοσιεύσεων τούτων Ιγε'νετο δια μ.ελέτης έπί τών άρ- 
χών τοϋ Σύαπαντος, έτέλεσε δέ τά επίσημα ούτως είπεΐν, 
έγκαίνια της ή βιβλιοθήκη αύτη δια τοϋ μεγίστης τυχόντος 
έπιδοκιμασίας συγγράμ,ματος τοϋ κ. Φλαμαρίωνος « ό κό
σμος πρό τής πλάσεως τού άνθρώπου καί ή άρχή τού σύμ- 
παντος, τής ζωής καί :ής άνθρωπότητος».

Το έργον τούτο διεδέχθη τό τού κ. Η. (JleuSÎUS έπί
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΥΙ

Και καθεσθείς παρά τινα τράπεζαν έγραψε πρός τόν ά- 
δελφόν του επιστολήν, έν ή έζήτει παρ ’ αύτοΰ συγγνώμην διά 
την θλίψιν. ήν έγνώοιζεν ότι ένεποίει αύτφ ό άπρόοπτός θά
νατος του. Μετα τούτο παρεκαλειαύτόν νά έπιβλέπη καί πα- 
ρέχρς, πάσαν συνδρομήν τή άναξιοπαθούση Μαρκέλλα, να πα- 
ρηγορή αυτήν, νά τή όμ.ιλή ένίοτε περί τοϋ άνθρώπου έκεί- 
νθυ. οστις υπέρ παν άλλο έν τφ κόσμω αύτήν ήγάπα καί 
παρ ηςεζήτει μικράν άνάμνησιν έν άποκρύφω τινι τής καρδίας 
της γωνία.

Μετά ταϋτα έγραψε πρός τήν Μαρκέλλαν, χύνων όλον τό 
πάθος τής καρδίας του καί ολα τά δάκρυα του έν τή έπι- 
στολή, ήν σφραγίσας έθεσεν έντός τοϋ στήθους του μέ τήν 
έξής επιγραφήν. «ΙΙρός τήν δεσποινίδα Μαρκέλλαν Μωδουί 
ίνα τή διαβιβασθή μ,ετά τον θανατόν μου. Μετά τούτο κατε- 
κλιθη, όπως τήν επαύριον ή όσον τό δυνατόν ήσυχώτερος.

Περί τήν 5ην πρωινήν ώραν οί μάρτυρες του εύρον αύτόν 
ίγρηγορότα και σχεδόν φαιδρόν. Είμαι έτοιμ,ος, τοϊς είπε, 
φευγωμεν. Εις τάς 71/, άπαντες ήσαν συγκεντρωμένοι εις ά- 
δενδρόν τι μ-έρος τοϋ δάσους Μπονασί Σαίν.Αεζέ.

τών πρώτων ήλικιών τής άνθρωπότητος και τής προϊστορι
κής έν γένει εποχής. Τό εσχάτως δέ έκδοθέν άκολουθεί 
τήν άνθρωπότητα άπό τής άρχής τών πρώτων ιστορικών 
έποχών καί τής άναζήσεως έξαλειφθε'ντων πολιτισμών.

Έκαστον τεύχος έκδιδόμενον έπί ώραιοτάτου χάρτου καί 
περΓλαμ.βάνον τεσσαράκοντα περίπου σελίδας μ.ετά είκοσι Οαυ- 
μασίας τέχνης εικόνων,σχετικών πρός τάς έποχας καί τά ήθη 
καί έθιμ.α τών έν τφ συγγράμματι άναφερομένων λαών καί 
έποχών, τιμάται άντί 50 μ.όνον λεπτών.

Τις δέν ήθελεν εύχαρίστως θυσιάσει τα 50 ταΰτα λεπτά 
εις άπόκτησιν τόσον χρησίμου καί ωφελίμου έργου, περί ού 
προσεχώς έκτενέστερον.

UN R É V E  S U R  LE DIVIN
Ή έξοχος συγγραφεύς τοϋ αίώνος, ή διάσημος διευθύν

τρια τής «Νέας Έπιθεωρήσεως». κ. Ίουλιέττα 7\δάμ έξε— 
δοτο ύπο τόν άνωτέρω τίτλον νέον ώραιότατον καί φιλοσο- 
φικώτατον σύγγραμμα, ένφ υπό μορφήν ονείρου αναπτύσσει 
μετά τής χχρακτηριζούσης αύτήν χάριτος. καλλιεπείας καί 
άκριβείας ολόκληρον φιλοσοφικήν μελέτην περί ψυχής, πνεύ
ματος καί ύλης.

Έν έκάστγ παραγράφω τού βιβλιαρίου τούτου, ίνα μη εί- 
πωμ.εν έν ,παντί στίχω, έκφέρεται καί υψηλή τις φιλοσοφική 
ιδέα, εις τήν άνάπτυξιν τής όποιας μετά τόσης πειθούς καί 
άκριβείας προβαίνει ή σοφωτάτη κυρία, ώστε ούδ ίχνος 
πλέον άμ.φιβολίας υπολείπεται εις τον άναγνώστην περί τοϋ 
ορθού τών άρχών καί ώραίων ιδεών αυτής. Ή χαρακτηριζουσα 
ιδία τό βιβλιάριον τούτο χαριεντολογία, ό πειστικός ισχυρι
σμός τής έξοχου συγγραφέως, ότι δήθεν κόιμωμένη καί ύπεί-

Ό ΙΙέτρος Λαρτουα μ.εγάλοες βήμασι βαδίζων καί έξετά- 
ζων.ούτως είπεΐν. τό έδαφος είδεν αίφνης προ τών ποδών του 
χάρτην, φέροντα τήν σφραγίδα τού κράτους, έφ ώ ήν γε- 
γραμμένα τά έξής « έκ τής Λημαρχίας τού Μπουασί Σαίν 
Αεζέ», άντίγραφον αήμ.ερησιας θνησιμότητος». 'Ο Λαρτουα. 
συνέπτυξε τό χαρτίον καί τό έπέταξε. Γαύτοχρόνως σμ,ήνος 
κοράκων διήλθεν άνωθεν τής κεφαλής του.

Ό Δαρτουά ώχρίασεν. Είσθε προληπτικός, τόν ηρώτησεν 
ό μετ’ αύτοΰ έλθών ιατρός, πρός ον δέν διέφυγεν ή πελιδνό- 
της του.

Έγώ ! ποσώς ! είπεν ό δολοφόνος, ύποτρίζων τούς οδόν— 
τας. Ή παρουσία τών κοράκων ένταϋθα είναι φυσικωτάτη, 
άφού ό εις τών δύο μας θά φονευθή άφεύκτως. Καί ένφ ση- 
νωμ.ίλουν ούτω, ήκουσαν τάς όμ,ιλίας τών προσερχομένων. 
’Ιδού ό άντίπαλός μου είπε, δεικνύων τόν Γιλβέρτον.

Ό Γιλβερτος καί ό Λαρτουα άντήλλαξαν εχθρικόν βλέμ— 
αα, καί ηρχισαν προετοιμαζόμενοι. Άμφότεροι άπέθΙσαν τους 
μανδύας των, ήνοιξαν τα ύποκάμ,ισά των, όπως δείξωσιν ότι 
ούδέν προφυλακτικον μ,έτρον έπροστάτευε τά στήθη των καί 
μετα ταΰτα διά κλήρου έλαβεν έκαστος άνά έν ξίφος, τοπο- 
θετηθέντες εις τό ύπό τών μαρτύρων όρισθέν μέρξς. ^

Εμπρός ! έφώνησεν ό έτερος τών μαρτύρων, καί ή πάλη 
ήρχισε βραδέως, άλλά κανονιαώς κατά τούς ύπό τής ξιφομα- 

• χίας υπαγορευόμενους όρους.
Ό Δαρτουά μεγάλως έξεπλάγη ιδών τόν Γιλβέρτον ξι- 

φουλκοΰντα έπιδεξίως. Ένοήσας δέ όποιον κίνδυνον διέτρεχε. 
εύρεθείς. παρ’έλπίδα, άπέναντι έμπειρου ξιφομάχου, συνεκεν-
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κουσα εις άνωτέραν δύναμιν μηχανικώς και καθ υχαγόρευσιν 
φασμάτων νεκρών φίλων της έκθετε·, τάς εν τώ βιβλιιρ χερί 
ψυχής, χνεύματος καί ύλη; αναχτυσσομένας θεωρίας, καθι- 
πτώπι τό έργον της χολύτιμον άχόκτημα διά χάσας καί 
•χάντας, ιδία όμως δια τάς Κυρίας, α’ίτινες υπερήφανοι διότι 
ομόφυλος αυτών εις τόπον ΰψηλάς ενεκυψε μελετάς. δύνανται 
να αεταχειρισθώσι το φιλοσοφικόν τούτο έργον ώς όχλον ύ- 
χερασχίσεως κατ’ εκείνων,οίτινες αγωνίζονται χαντί σθενει να 
άχοδείξωπι τήν έν χάπι αδυναμίαν της γυναικός. Καταλήγει 
δέ εις τόπον χειπτικα πυμχεράπματα χερί της άθανασιας της 
ψυχής, ώπτε καί ό μάλλον άχιπτος δεν δύναται η να ύχοκυψη 
καί άφοχλιπθή. Έν τώ χροπεχεϊ υμών φύλλφ θέλομεν μετα- 
φε'ρειείς τας πτήλας τής έφημερίδος ήμών χάριν τών ανα- 
-γνωπτριών ήμών χλείπτας χερικοχας του ωραίου τουτου 
«πυγγράυ.ρ α τ ο ς . ________

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ 1ΥΕΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΗΙΘΕΩΙΜΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

«1ΣΙ.1ΑΝΙΚΑΙ Γ1ΡΩΙΑΙ»
Le départ du Pape, par Don P a sq u in o . — Pour une Bécas

sine. par A rm an d  D u ran tin . — Le patriotisme allemand, par 
A . S c k a k  de la  F a v e r ie . — Uu souvenir de Bernadotte, par 
l e  B aro n  de M alo rtie . — Les Nihilistes, par G. S c h e rr . — 
Castelar, par E u se lio  B la sco . — La citoyenne Bonaparte, par 
P a u l D eschanel. — La politique , par I  y  no ta . — Lettre de 
Vienne, par F . K ohn A b rest.— Chronique internationale, par 
M arie  L e t iz ia d e  R u th  — Courrier de Lisbonne, par G uiom ar  
T orrezao  — Courrier politique français, par G abriel B er
tra n d . — La quinzaine musicale, par O-scar Cornm etant. — 
Courrier de Paris, par Aimc M arie  L e t iz ia  de R u th . -  Lettres  
d ’Italie B. M. — Le parlement Espagnol, par L u is  de R u th .
 Le Théâtre, par A rm a n d  S ilv e s tre . — Paris au jour le jour,
par J e h a n  S o u d a n .-B u lle tin  de l’Elégance, par P a p i l lo n e . -  
Les livres, par R eader. — Finances, par Colbert.

τοωσεν άχάσας τάς δυνάμεις του καί έτκτκχύνων τάς κινήσεις 
του έφαίνετο έχιθυμών νά τελειώπη. Άχοτόμως κατηύθηνε το 
ξίφος χρός την γην, ό δέ Γιλβέρτος χλανηθείς εκ τής άσυμ- 
φώνου ταύτης κινήπεως άφέθη έχί δευτερόλεχτά τινα «,χρο- 
φύλακτος. Ό Δαρτουά έφώρμησεν αίφνιδίως κατ αυτού, 
άλλ’ ό Γιλβέρτος ώχισθοχώ'ρησε καί μόλις ή άκρα του ξίφους 
έκείνου έθιξε τό πτήθος του. Κηλίς αίματος έβαψε χάοαυτα 
το ύχοκάμισόν του.

Έχληγώθητε, είχεν ό ιατρός. γ _
'Γίχοτε, ειχεν ό Γιλβέρτος πυπφίγγων τους όδόντας καί με 

χυρετώδες βλέμμα' ελαφρά άμυχή.
Καί έχέχεσε κατά του άντιχάλου του.
Ή χαλη ύχήρξε σφοδρά καί οί δύω έχλησίαπαν άλλή- 

λους μανιώδεις, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι εφ ’ όσον τό χρό- 
σωχον του Γιλβέρτου έζωογονείτο ό Δαρτουα ώχρία. Το κα- 
τε'ρυθρον χρόσωχον του άντιχάλου του είχε τοιαυτην κατα- 
χληκτικήν ομοιότητα χρός τήν χρό οκτώ ή[/.ερων δολοφονη- 
θεισαν χαρ’ αύτοϋ Κυρίαν Βερνιέ, ώπτε έκ τής φρίκης τής 
τρομεοάς ταύτης άναμνήσεως ό Δαρτουά άχώλεσεν εντελώς 
τό ‘θάρρος του. Τούναντίον ό Γιλβέρτος άνκχολών  ̂την 
Μαρκέλλαν καί φανταζόμενος αότήν χαρουσιαζομενην και με- 
τά θάρρους λέγουσαν αύτώ; Μάχου διά τήν εύτυχίαν μας! 
έσο νικητής! ^  δυνάιαεις του εδιχλασιάζοντο καί το χρο-
σωχόν του έζωογονείτο. > _

Ό Δαρτουά έφαίνετο λησριονήσας ότι ¿μονομαχεί' ε,ηκο- 
λούθει δέ χειριζόριενος τό ξίφος έξ__ ένστικτου μόνον, μέχρις 
ού τούτο κατέχεπε τώνχειρών του, δτε καί υχοκώφως β ρ υ χ η -

Α Λ Λ Η Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Καν Ε. Δ. Κ)πο.Ι ιν . Τό άποαταλέν είναι άζιόλογον ευαρεστήθηκε^νκ 

σάς γνωρίσητε όνοριατεπώνυρόν σας και θελορ,εν ευχαρίστως προοή εις δη- 
μοσίευσιν. — Καν Ζ. Κ. Σύρον. Έπράξαμεν τό καθήκον μας. — Καν 
Α.Α.β. ’Οδησσόν. Μυρίας εύ/ας και συγ/βρητήρι* Γράφομεν.— Κον 1 Σ. 
Βερδ ιάνσκαν  Θέλομεν άαιπώς ζητήσει τας άναγκαία; πληροφορίας ααί 
σάς γράψε·, αναλόγως. Ανιχιχενοριεν ατιαντησιν εις ττ,ν τελευταιοιν επισ^ο- 
λήν ημών. Καν Λ. Μ. Μήχονον. Μυρίας εύ/αρ ατίας 8Γ εόγενε’ς φρον
τίδας. ' Ένεγράφηααν. Σώματα και αποδείξεις σχετικά! αποστέλλονται. 
Χρήματα πρώτης άπυίστολής έλήφΟησαν και παλιν εύχαριστουμεν. —Καν 
Μ Β. Λ αμ ία ν .  "Ισως άπεστάλη εις ά διεόΟυνσίν σας άναπληρωθήσεταυ 
 Καν Κ. Λ. Πύργον ΙΙερ! ζηλοτυπίας ίγράψαμεν. Οϋδέν άτυχώς θε
ραπεύει τό πάθος τοϋτο . ί Ιροσ.ταΟήσατε να συμμορφωΟήτε προς τας 
περιστάσεις. — Λ'αν Ε. Δ. ΜασοαΛίαν . Εύχαριστοΰμεν δια̂  ̂ κολαχευτι- 
χωτάτην επιστολήν' ίγράψαμεν δ,τι αντελήφΟημεν. Ατυχώς δεν δυναμεΟα 
να άπουσιάζωμεν εντεύθεν, δπως χατορθώσωμεν νά άνταποχριΟώμεν  ̂εις 
τήν επιθυμίαν σας. Έλήφθησαν. — Καν Ε. Κ .  Άργοσνό.Ι ιον .  Μόνον 
λευχόν: ουδέποτε εν συνθεσει μετ άλλου χρώματος Λνθοοέσμη επίσης 
λευκή προσφε’ρεται παρα τοϋ γαμδροϋ. — Καν Ε. Ε. Κα ϊρον .  ^Βεβαίως 
όχι διά τήν ά δια τήν β ’ είμεθα αναρμόδιοι νά άποφανθώμεν. — Κον Θ.Δ. 
Σ'αύρνι ιν. Πόσα περικαλύμματα έλάόετε μέχρι σήμερον ; —Καν Ε.Κ.Ι.Π. 
Πατρασ- Συνδρομή υμών έλήοθη' άποστέλλομ.εν έντός φύλλου σχετικήν 
άπόδειξιν. — Καν Α. Τ. Σέρρας. ’Επιστολή ημών έλήρθη- γράφομεν.

Σ Τ Μ ΒΟ ΤΛΗ
Πώ! άποστιλβοΰνται τλ  μέλαν» υφάσματα. — Γνωστόν οτι τα 

μέλανα ύφάσματα μετά παρατεταμένην χρησιν στιλοουνται_ (^χΡΧουν) 
‘πριν πολλάχις ή ξεσχισθωσιν. Ή  στίλβωσες αυτη χαθιστησι ταυτα αχρησ.α 
Εάν πλύνητε τό σ^/.6ωΟέν μέρος δι άφεψήματος βραστού χάρε, τοτεαί 

χηλΐδες εξαλείφονται, ή στιλπνότης (το γυάλισμά) εκλείπει και το μελ 
φασρ.α φαίνεται εντελώς χαινουργες.

Σ Τ Ν Τ Α ΓΗ
Κηπαϊοι στρύχνοι (μελιτζάνες . -  Τέμνετε τάς μελιτζάνας χατα 

αίχυ- εις δύο, άφαιρειτε χατά τό ήμισυ το σαρχωοες μέρος, οπερ θετετο εν 
τό- πινακίου, ένώ προσθέτετε τεμάχιον ψυχας αρτου βεβρεγμένης Υ " ’ 
χ ’ 3 χοέατος ή γάλακτος, λαρδίον, πετροσελινον, αλας και πιπέρι. Γαυτα
πάντα έήιάζεσθε καλώς διά ξυλίνου κοχλιαρίου, και αφου αποτελεσθη λευκή 
αάζα πληρουτε δι’αύτής τάς μελιτζάνας, ά; εφροντισατε να αΛατισητε προ- 
ηγουμένοίς και άποσταλάξητε. όπως μη μαυρίσο,σι. αυτας εξ αμφο«ρων 
τών αερών ίπι/οίετε δι’ ώοΰ κα'ι επιπασσετε δια γαλέτας ψιλής, μεΟ ο και 
τοποθετείτε ίνίος καραβάνας και επιθέτετε Ιπ! μέτριας πυράς. Επι του 
καλύμματος τής καραβάνας θετετε επ.ση, πυράν.

θ^έχ^ηνός έχί τοϋ έδάφους. Το ξίφος τού Γιλβέοτου τώ 
είχε διοψχαξ διαχεράσει τήν κχρδίαν καί τον χνευ̂ ονα.

"Οχοο ή χαίδαγωγός εκπληρο·. 
τήν άποοχολήν χης.

Τί κατά τό διάστηαα τοϋτο συνέβαινεν εις Πχρισιους ;
Ό Άραάνδος Δουριέ άνήσυχος άνέυ.ενε το αχοτελεπυ.α 

τή; υ.ονορ.αχίας, έξ ή; έξήοτα τήν τύχην του Εαν ο Πέ
τρος*  εφονεύετο έχανε καί τά αύγΑ  καί- τα χ α .Ια θ ,α . Ο ουν- 
ένονος αυτού είχε δηλώσει αότώ κατηγορηυ.ατικώς, οτι εαν 
άχέθνησκε, τά υ.έν σχέδια τής έχινοήσεώς του ηθελον συνα- 
χολεσθή [κετ' αύτου, τά δέ χρήαατα τα κλαχεντα κατα 
ή̂ν έσχέοαν τής δολοφονίας χαρα τής ατυχούς κ Βερνιε, 

ήθελε κληροδοτήσει εις τούς χτωχούς. Γνωρι,ων δε κατα 
«¿θα- τον άγριον έγωϊπρ,όν καί τον ψυχρόν κυνισφ.ον του 11ε- 
! ?ου, ούδα̂ ώς άρ-φέβαλλε χερί τής χραγ̂ ατοχοιησεως των
ά,7υειλεών του. % , ,

Διήλθεν οθεν τήν νύκτα έκείνην αγρυχνος και εν χληρει α
γωνία ώς φίλος τρυφερός, φοβούμενος δια τυχόν εχελθον δυ
στύχημα. χρός φίλον του. _ ,

’Αλλά καί ή Μαρκέλλα δέν ητο ησυχωτερα τουτου Ια
άνταλλαγέντα ένώχιόν της βλέμματα μεταξύ Πέτρου Δαρ
τουα καί Γιλβέρτου, χεριείχον θύελλαν ολην, χρομηνυουσαν 
άχειλητικήν έκρηξιν. Έφοβεϊτο η μάλλον χρον,σθανετο εχι- 
κειμένην τήν μονομαχίαν. άκολουΟεϊ

Έ κ τη ς  Τ ν π ο γ ρ α φ ία ς  τ η ς  Β α σ ιλ ικ ή ς  Α νλης  Ν ικολάου  Γ. Ί γ γ λ , σ η


