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ΓΡΑΦΕΙΟ» ΑΙΕΓΘΓΝίΕϋϋ 
Οδός Μ ο υ σ ώ ν  χαΐ  Β ο υ λ ή ς

Γραφεΐον ανοιχτόν χαθ’ έχά- 
στην άπό 10 — 12 π. μ.

Πάσα παρατήρησες έπΐ τής  
αποστολής του φύλλου γ ίνετα ι 
δεχτή μόνον έντός 8  ήμερών.

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ρ ΙΑ
Κ Α Λ Λ ΙΡΡ Ο Η  ΠΑΡΡΕΝ

Συνόρομηταί έγγράιρονται εις τό γραφεΤον
τ ή ς  ε φ η μ ε ρ ι δ ο ς  τ ω ν  κ ύ ρ ι ω ν

καί παρά τ φ  Β ιβλιοπω λείφ Βίλμπεργ.

Εν τ φ  Έ ξω τερικφ δέ παρ’ άπασι 
τοΤς άντιπροσώποις ήμ&ν.

Σώ ματα πλήρη του α'. έτους εΰρί- 
σκονται παρ’ ήμ ΐν  και παρ ’ άπασι 
Τοΐς άντιπροσώποις ήμών.

Αιά τά  ανυπόγραφα άρθρα 
εΰθύνεται ή συντάκτις  αύτών 
κυρ ία  Καλλιρρόη Παρρέν.

Τά πεμπόμενα ή μ ΐν  χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δένέπιστρέφονται.-’ Ανυπόγραφα 
κα ί μή δηλοΰντα τήν δ ιαμο-  
νήν τής άποστελλούσης δεν εΤ- 
να ιο ε χ τά —Πάσα αγγελία άφο- 
ρώσα είς τάς Κυρίας γ ίνετα ι 
δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
οιν όφείλουσι νά άποστέλλωσι 
γΡα μμ*ιόσημον 5 0  λεπτ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
0 εγκέφαλος τής γυναικό; μεγαλήτερος και Βαρύτερος τού άν-

£ 1  Γ  - σ η ΐ τής  άρχαιότητος. -  Σπουδάζωμεν τήν 
ΐιοφοιαν το ν  παίδων (υπό κ. Ειρήνης Λαχανά). -  ΆντΊ γαμβρού

*01,? ~  ?  Γ σμ0? (ύπό X. Τούλας Κόκκαλη. -
( ϊ,π Γ .Γ Τ *  Γ  d \T~? αλλ ιτέΧνιδε5έκθέτριαι. — Παιδικόν Αελτίον
βεΓο ' ~  Τά χ χ τ ά  τ 6 Ά μ α λ ίε ιο ν  Ό ρφανοτοο-
φεΤον. Ποικίλα εσωτερικά καί εξωτερικά. — ’Αλληλογραφία' — 
Συμοουλη. Συνταγή. — Γνωστοποιήσεις — Έ π ιφυλλ ίς  ίΡ *

0 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΤΝΑΙΚΟΣ
Β Α Ρ Υ Τ Ε Ρ Ο Σ  Κ Α Ι  Μ Ε Γ Α Λ Η Τ Ε Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Ν Δ Ρ Ο Σ

- Οί πλείστοι των περί γυναικός μέχρι σήμερον άσχοληθέν- 
h  έφερον επιχείρημα τής πνευματικής υπεροχής *τοΰ άν- 

Ρ«ί · τήν κατ’ όγκον καί βάρος διαφοράν τού άνδοικού έγ- 
**φαλου. Καί μέχρι μεν ποό ολίγου έτι αί γυναίκες, εύρί- 
**οντο είς τήν ανάγκην να άπαντώσι περί τούτου πρός τούς 
βν̂ Ρ*ς διά των έξης λογικών επιχειρημάτων : 
ν Ο εγκέφαλος ημών είναι ανάλογος πρός τό σώμα καί άνά- 

μϊ?" επει̂  « εγκέφαλος είναι ό'ργανον ακρίβειας, 
“ ίύιότητες αυτού συνίστανται έν τώ οργανισμώ καί ούχί 
ε» ταΐς διαστάσεσι καί τώ βάρει. Ό έγκέφαλος υπάγεται 
*? τους αυτούς νόμους, εις ους καί οί οφθαλμοί, τα ώτα ή 
Ρ̂ Χτλ. Μή ή όξύτης τής όράσεως έξαρταται έκ του δγ- 
, / ξεεγέθους τών οφθαλμών ; μή τά μεγάλα ώτα
»Ουωσιν ευκρινέστερον τών μικρών.

όμως στιγμής ή ανθρωπολογική επιστήμη, γιγαντι- 
*0‘î βαίνουσα άλμασι,προέβηεις σπουδαιότατα; προϊστορικά; 
»̂αλυψεις,ή γυνη δύναται να καυχηθή δτι έπλάσθη φύσει 

^  ιατωανίρί κατά τε τόν όγκον,τό βάρος καί τάς έγκεφαλι- 
g. ΐΜτασεις,αλλ’ ότι ή πολυχρόνιος ύποδούλωσις αυτής, ή 

ει* <*ιη έλλειψις πνευματικής άναπτύξεως συνετέλεσαν

εις τήν έξασθένησιντών εγκεφαλικών δυνάμεων αυτής καί δή 
είς έλάττωσιν τού ό'γκου καί βάρους τού εγκεφάλου. "Αλλως 
πώς δύναται νάέξηγήση τις τάς παραδόξους ανακαλύψεις του 
διάσημου άνθρωπολόγου II. Μπρόκα,είς τά κατ’ αυτά; εύρε- 
θέντα έν τώ σπηλαίω τής Αοζέρης 21 κρανία άνδρών, γυναι
κών καί παίδων προϊστορικής έποχής.

Μεταξύ τούτων επτά κρανία έξηκριβώθησαν ώς ανδρικά,εξ 
δέ ώς γυναικεία.Τό περίεργον δέ καί άξιοθαύμαστον είναι δτι 
τα των γυναικών κρανία έ'δωκαν ώς μέτρον κεφαλικόν έν 
σχέσει πρός τά τιυν άνδρών 73,13, ένώ τά τών άνδρών 7 1,45. 
Έν γένει δέ κατά τάς άνθρωπολογικάς μελέτας τού τε 
Βρόκκα καί άλλιυν σοφών άνθρωπολόγων, τούτο ποοέκυψεν 
έκ τού έπιμήκους τού ανδρικού κρανίου σχήματος, ού τό δο- 
λιχοκέφαλον είναι μάλλον τού τής γυνα,κός έκδεδηλωμένον, 
εξ ού καί η καταφαινομένη έγκεφαλική κατ’ όγκον καί βάρος 
υπεροχή αυτής.

Εις την παρατήρησιν ταύτην έπεπροστίθησιν έτερος σωφός 
ανθρωπολόγος ο κ.Βερβιέ ό'τι,κατά τάύπό τών ειδικών φρενο
λόγων παραδεχόμενα ή άνάπτυξις τής παρεγκεφαλίδος ή 
άνταποκρινομένη πρός τά οπισθοκεφαλικά κρανιακά εξογκώ
ματα είναι σημεΐον ανεπτυγμένου ορεκτικού, δπερ ουδόλως 
θεωρείται ως άποόειξις πνευματικής υπεροχής.

Εκ τών ανωτέρω λοιπόν καί διαφόρων άλλων λογιστικών 
επί τών κρανίων τούτων μελετών εξάγεται ότί, έφ’ ό'σον 
ανέρχεται τις προ; τάς απωτάτας τής άνθρωπότητος έπο- 
χας, η ισοτης τών δυο φυλών ην αδιαφιλονίκητος καί δτι αί 
περι τής ισοτητος παραδόσεις τών Βραχμάνων είναι άκρι- 
βεΐ; καί δεδικαιολογημέναι. "Οτι δέ ή έπ’ αιώνας ύποδού- 
λωσις . ής γυναικος, το σκοτος, η αμαθεια καί ή έζ άντικει- 
μένου μηχανική έγκεφαλική λειτουργία αυτής συνετέλεσεν είς 
κατ’ ογκον καί βάρος μείωσιν τής εγκεφαλικής αυτής ουσίας.
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Άλλα [Α·?ι καί τούτο ίύναται νά θεωρτ,θτί ώς εν̂ ειξ&ς 
τής κατά την σύγχρονον εποχήν πνευματικής τού άν̂ ρός 
υπέροχης ! Μη ο σοφύς Γερμανός Büchner ίέν άποραινεται 
ρητώς περί τούτου δ ιά των εξής χαρακτηριστικωτάτων λόγων: 

(CΌ  ογκος, ή ύΛιχή ά νάπ τν ζ ις  ¿roc: οργάνου d e r  εμφαίνει 
χα ι την  ά ζ ία ν  του οργάνου τούτου. Τις δύνα τα ι ν ά  β ε 
βαίωση ό~ι ή υπέρογκος ρ ϊς  εμφαίνε ι οσφρησιν οζντέραν  
μ ιχράσ  ρ ινός / ’ΕγκεφαΛος μ ικρότερος, άΛΛά ύγιώς Λει
τουργών ε ίνα ι  προτιμότερος μεγαΛητέρον κα ί χονδρότερου  
τοιούτου. Πόσοι μικροκεφιΛοι άφήκαν όπισθεν αυτών άΛΛονς 
χ ο ν δ  ροχεφάΛους ; *Η υποτιθέμενη υπέροχη του άνδρός ώς 
ix τού εγκεφαΛικον αυτού όγκου ε ίνα ι  ιδέα επίσης σφα.Ιε- 
ρ ά  οσον καί γεΛοία)).

Έκ τών ανωτέρω όρμώμεναι προβαινομεν εις η̂μοσίευσιν 
ονομάτων των διάσημων εν τοΐς γράμμασι, τέχναις, έ-

, I > / « €/ * b /£ «πιστηυιαις καιεφευοεσεσιν γυναικών,tνα υποοειζωμενως πρου- 
πεσχέθημεν τώ τε κ. Ζύγουρα καί τοΐς περί γυναικός ομο
φρονούσαν αύτω, ότι ού μόνον σφάλλονται, αλλά καί κακό
βουλοι άναίείκνυνται άμελετητως καί άποοπαρασκευάστως 
περί τής γυναικός άποφαινόμενοι.

Τά κατωτέρω δημοσιευόμενα άποσπώμεν πεοιληπτικώς 
καί ά;ευ περιγραφικών καί ιστορικών λεπτομερειών εκ τι- 
νων σελίδων τού κατ’ αύτάς παρ’ ημών έκ̂ ι̂ ομένου εξάτομου 
συγγράμματος (( ή ιστορ ία  τής γυναικός άπό κτίσεως κό
σμου μ έχρ ι τών ημερών ημών)') μετά την έκίοσιν τοϋδποίου 
θέλουσιν, έλπίζομεν, πεισθή οί περί τής γυναικείας άνικανό- 
τητος παρ’ ήμΐν άποφάινόμε%οι, ότι οίκτράν επλανώντο 
πλάνην, προσπαθήσει δε νά ώθήσωσι διά παντός τρόπου καί 
τάς συγχρόνους Έλληνί̂ ας εις άπομίμησιν τών δ ιά τής επι
στημονική;, καλλιτεχνικής ή πολιτικής δεινότητας ά- 
ποθανατισασών τό εαυτών όνομα ομοφύλων.

ΔΙΑ ΣΗ Μ Ο Ι ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΟΣ Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ
Κατά τούς αρχαιότατους χρόνους οιακριθεΤσαι έπι πολιτική  οεινό- 

τητ ι, μεγαλοφυ-'α, τέχναις και έπ ιστήμα ιςεΐσ ίν: Σεμίραμις ή πληρώ - 
σασα Οιά της δόςης αύτης σύμπαντα  τον άρχαΤον κόσμον, ή πλήν  
των πολιτικών κατορθωμάτων οημιουργήσασα καί εν τών επτά θαυ
μάτων του κόσμου : τούς κ ρ ε μ α σ τ ο ύ ς  κ ή π ο υ ς .  *Η Διδόνη 
ή ίδρύτρία τής ΚαρΟαγένης. '11 βασίλισσα τών ’Αθηνών Ά γα ρ ίστη . 
'Η Κλεοφήη ή τολμήσασα νά άντιστή  και προς αυτόν Ιτι-^ον μέ- 
γαν ’Αλέξανδρον, τον μετά θαυμασμού κα ι ύπολήψεως γνω ματεύ- 
οντα πεοί αυτής μετά τήν λυσιν τής πολιορκίας, θόμιρις ή βασί
λισσα τών 'Αμαζόνων, ή κατανικήσασα καί εις άτακτον φυγήν τρέ- 
ψασα τον Κυρον μετά του στρατοΟ αύτοΰ. 'Η διάσημος ποιήτρια  
Τελέσι/Αα. 'Π Αωοιίς Φερητίμη άντιβασιλεύς τής Κυρήνης. Γοργώ 
ή του Λεωνίδα σύζυγος. ’Αρτεμίσια ή βασίλισσα τής Καρίας. ’Α σπα
σία ή διάσημο; ρήτωρ καί σύζυγος τοϋ Περικλέους. *Η καί οεκάτη 
μοϋσα έπικληθεΤσα Λεσβία Σαπφώ. 'II διδάσκαλος τοϋ ποιητοϋ 
Πινδάρου ΛΙήρτις. 'Η πεντάκις νικήσασα αύτόν Κόριννα. Λάλα ή 
έκ Κυζίκου, ήδιασημοτέρα τής άρχαιότητος ζωγράφος, ή δ ιαπρέψισα  
μεταξύ πάντων τών συγχρόνων τής έποχής αυτής ζωγράφων άν- 
δοών, περί ή ; ό Πλίνιος αναφέρει (φυσικ. ιστορία, XXXV, *22, -3 )  
ότι κατά τήν έποχήν του έσώζετο έν Νεαπόλει θαυμαστή είκών 
τής Αάλας, παριστώσα γραΤαν γυναίκα. Γιμαρήτη ή γράφασα τήν 
έν τ φ  Ναφ τής ’Εφέσου εικόνα τής Ά ρτέμ ιδος. Θεανώ ή διάσημος 
τοϋ Πυθαγόρα σύζυγος, ή αριστουργήματα συγγράψασα έν ε’ίδει 
παιδαγωγικών επιστολών. *11 Καμίλη διάσημος βασίλισσα τών Βόλ- 
σκων. Ή καταδιώξασα τούς Ρωμαίους Βοαδίκεια. Κλεοπάτρα διά-

σημoc βασίλισσα τής Α ίγύπτου, επίσης περιφανής διά τήν π ο λ ιτ ι
κήν αυτής δεινότητα, όσον καί διά τήν καλλονήν αυτής. 'Η Ζηνοβία 
ή καθυποτάξασα τήν Α ίγυπτον καί τολμήσασα νά άναμετρηθή μετά  
τών 'Ρωμαίων. *Π *Γολάνδη ένδοξος βασίλισσα τοϋ Β υζανιίου. 'Η 
Βαλάσκα ή ίδρύσασα έν Βοημία δημοκρατίαν γυναικώ ν έπίσης έπ ί-  
φοοον ώς τήν τών 'Αμαζόνων. Έ  Μαργαρίτα Βαλδεμαρου ή καί Σε
μίραμις τοϋ Βορρά έπικληθεΤσα, ή κατορθώσασα διά τής έξοχου με- 
γαλοφυ.ας, εύρείας μαθήσεως καί πολιτικής αυτής όεινότητος νά 
ύπερβή τούς διασημοτέρους συγχρόνους αυτή πολιτικούς άνδρας. 'Π 
Βάνόα βασίλισσα τής Πολωνίας, ήτις έπί κεφαλής|τών στρατευμάτων 
της ένίκησεν εις δύο τακτικάς μάχας τον πρίγκηπα Ρ ιταγόραν. *11 
Ισαβέλλα  τής Καστιλίας ή συλλαβοϋσα πρώτη τήν ίοεαν τής άνα- 
καλύφεως του νέου κόσμου καί ένεργήσασα τήν έκ τής Ισπανίας 
έξολόθρευσιν τών Μαύρων. Ή Αίκατερίνα δε Φουά, ήτις ελεγε 
πρός τόν βασιλέα τή ; Ναοάρας σύζυγόν της: αΛόν Ιωάννη,εάν έγεν- 
νάσο σύ Αικατερίνα καί εγώ Ιωάννης, ουδέποτε ήθέλομεν άπω λέ- 
σει τήν Ναβάρραν. 'Π διάσημο; Ρωμαία ρήτωρ 'Ορτενσία Π Ιουλ-  
λία ή θυγάτηρ τοϋ Κικέρωνος. 'Η Κορνηλία ή Οιοάςασα τήν ρητο
ρικήν προς τούς υίούς αυτής. 'Η Φραγγίσκα Λεμπρίςα οιάσημος 
καθηγητής :ής ρητορικής έν τφ  Πανεπιστημίου τής Ά λ κ α λ α . Λ- 
γαλα ή τής Κέρκυρας ρήτωρ. II Κορνίλα Μολλέρη καί ή Μαρία 
Φερνάνδες αί μόναι μετά τον Π ετράχηνστεφθεΐσαι εν τω Καπιτωλίιρ. 
Ή διάσημος τής Θεσσαλίας αστρονόμος Ά γ α ν ίκ η  ή καταπλήςασα  
τούς διασημοτέρους άστρονόμους τής εποχής αυτής. Αι φιλοσοφοι 
Μπτιάρχεια, Λ ιοτίμη, 'Ρπατία. *11 διάσημος έν ταΐς φυσικαΐς έπ ι-  
στήμαις ’Αθηναίς, ή έκπλήξασα οιά τών γνώσεων της τον αύτοκρά- 
τορα τοϋ Βυζαντίου Θεοδόσιον, οστις καί ένυμφεύθη αυτήν μετονό
μ ασα ; Ευδοξίαν.

ΣΠΟΙ’ΔΑΖΩΜΕΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΦΥΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ.
Έν τ?) ¡jt-ελέτϊΐ ττ,ς φύτεως έπιθεωρών τις τήν κλίμακα τών 

οντων παρατηρεί δ τι καθ’ οσον άνέρ/̂ εται, καθ’ όσον προβαί
νει άπό τών άτελεστέρων εις τά τελειότερα, τοσούτω μάλλον 
εξελίσσεται καί συντίθεται ή αρχική υλη, τοσούτω ριάλλον 
αναπτύσσεται καί τελειοποιείται ο φυσικός όργανισιχός καί 
τοσούτω ¡¿άλλον τά γενικά χαρακτηριστικά και αι γενικαι 
ιδιότητες τού είδους καί τού γένους τείνωσιν εις ρ.ερίκευσιν, 
υ.έχρις ού παρά τφ άνθρώπω, τή τελευταία ταύτγ λέξει τής 
έπί τής γής δημιουργίας καταλήξουσι διά τού μυστικού συν
δυασμού τού πνεύματος καί τής υλης εΐ? τδν τελικόν σκοπόν 
αυτής, ήτοι τήν έλευθέραν ατομικότητα.

Οίίτω ό άνθρωπος εκτός τών κοινών τού ανθρωπίνου γένους 
γνωρισμάτων, έλαβε παρα τής (ρύσεως καί ιδιαίτερα προσ
όντα καί ιδιαιτέρας δυνάμεις, αίτινες έλευθέρως αναπτυσσό- 
αεναι καί καταλλήλως καλλιεργούμενα-, άποτελοΰσι τήν 
ιδιοφυίαν ή τόν ειδικόν χαρακτήρα τού άτόμου.

Καταφαίνεται δέ ή ιδιοφυία τού ανθρώπου καί εκ τών 
φυσικών ιδιοτήτων τού πνεύματος καί έκ τών διαφόρων κλί
σεων καί τάσεων τού Ορεκτικού.

"Iva όμως ο άνθρωπος άποβή σύμφωνος πρός τήν ιδίαν 
αύτοΰ φύσιν, ΐνα ή άτομικότγις έν πλήρει καθαρόττ,τι έκδη- 
λωθή, ανάγκη ή αγωγή καί αυτήν τήν ιδιοφυίαν νά λαμ- 
βάνη υπ’ όψιν, όπως μή ναυαγήσνι οικτρώς.

Ουδόλως είναι σπάνιον νά συναντήσν) τις εις τόν βίον αν
θρώπους, οΐτινες φαίνονται, ώς έκτροχιασθέντες άπό τής φυ
σικής αυτών πορείας, άποτυγχάνουσιν έντελώς εις παν έπι- 
λαμβανόμ,ενον έργον καί καταλήγουσι πολλάκις είς φυσικήν 
ή ηθικήν καταστροφήν.
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Καί έν τούτοις μελετών τις βαθύτερου τά τοιαύτα άτυχή 
¿ντα, παρατηρεί μετ’ έκπλήξεως φυσικάς κλίσεις καί όρμάς, 
αίτινες άν έτύγχανον τών καταλλήλων όρων τής άναπτύ- 
ξεως αυτών, άν δέν έστρεβλούντο υπό άδεξ ίου χειρός, ήδύ- 
ναντο ν’ άποβώσι δυνάμεις δράσεως ωφελίμου καί παραγω 
γοΰ καί έλατήρια ένεργοϋ άρετής.

Πόσαι εύγενεϊς υπάρξεις ήφανίσθησαν, πόσαι έ'ξοχοι άτο- 
μικότητες άπωλέσθησαν, διότι οι γονείς η οί διευθύναντες 
τήν άγωγήν αύτών έξ άσυγχωρήτου άμελείας, ή έλλειψεως 
παιδαγωγικής πείρας, ή ένεκα περιωρισμένων βλέψεων καί 
κακώς έννοουμένου συμφέροντος παρειδον τάς φυσικάς τά
σεις καί διαθέσεις, τήν ιδιοφυίαν, έν ένί λόγω, τών πάι- 
δίων καί ώθησαν αυτά έξω τής οδού, ήν ώοισεν αύτοΐς ή 
φύσις, πέραν τοϋ ειδικού αύτών προορισμ,οΰ !

Πολλάκις καί αι πνευματικαί ιδιότητες καί τό ήθος τών 
παιδιών παρεννοούνται.

Η ζωηροτης π. χ. τής φαντασίας χαρακτηρίζεται, ώς 
έπιπολαιότης, ή βραδεία έξέγερσις τής διανοίας καί αί λη- 
θαργούσαι αυτής δυνάμεις, ώς βλακεία, ή φυσική άδυναμία 
τών παιδίων, ώς άνικανότης καί οκνηρία, ή ισχύς τής θε- 
λήσεως, ως αξιόποινον πείσμα, ή πρός άντενέογειαν ορμή, 
ώς ανταρσία, ή έμφυτος δειλία καί συστολή, ¿>ς ψυχρότης 
καί αδιαφορία, ή εύγενής υπερηφανία, ώς φιλαυτία καί έ 
γωΐσμό ς.

Ή τοιαύτη παρεννότ,σις γέννα δυσπιστίαν μεταξύ γονέων 
και τέκνων, μεταξύ παιδαγωγών καί παιδαγωγουμένων? 
ήτις βαθμηδόν παρεντίθησιν ολόκληρον Σινικόν τείχος ψυ- 
χροτητος καί αντιπάθειας, μεγίστην καί ολεθρίαν έχούσης 
έπίδρασιν έπί τής άγωγής καί επομένως έφ’όλης τής ζωής 
τού ανθρώπου.

Πόσοι άνθρωποι θά ήσαν ευτυχέστεροι, άν κάλλιον ήνο- 
οϋντο και ηγαπώντο υπ εκείνων, οίτινες έτάχθησαν ΰττό τού 
θεού ν’ άγρυπνώσιν έπί τής παιδικής αύτών ήλιχίας !

Ενίοτε γονείς δικαιολογούντες τήν ναυαγήσασαν ϋπαρξιν 
τέκνου των λέγουσι νύπτον-.ε; τάς χείρας. κ’ΓΗτο κακή φύ- 

ίόετε τά αλλα τέκνα μας, ημείς δέν άνεθρέψαμεν αυτά 
Μίοιως ·)) Ομοκυς ! Άλλ ιδού άκριβώς πού έγκειται τό 
*ακον. Δέν άνατρέφονται πάντες οί άνθρωποι ομοίως, ,διότι 

όμοιοι. Πας άνθρωπος άποτελεΐ ίδιον μι-
Χροκοσμον.

Εις τήν παιδαγωγικήν δέν δύναται νά έφαρμοσθή τό ά- 
αυτα αίτια φερουσι τα αυτά αποτελέσματα. 

ιν«ι πολύ διάφορα τά έλατήρια, δι’ ών κινούνται καί κα
πνίζονται οι διάφοροι χαρακτήρες.

, Υπάρχουσι φύσεις, αίτινες, ώς ό ιστορικός Βουκέφαλος, 
ίϊΡ*ι*ζονται τόν ’Αλέξανδρόν των, όπως δαμασθώσι καί
ΜίΓδ καΐ ®“'Π:ευτική ΧείΡ δύναται νά συγκρατήση

ιευθυνσι τήν ορμητικήν αυτών φοράν ! ΰπάρχουσι καί
*», αίτινες, ώς οί μαγευμένοι έκεΐνοι πύργοι τών παρα- 

^ίων δέονται τής μυστικής λέξεως, τής μαγική; έπωδού, 
Ρ* «νοιξω5ι τ ο τ £ως άπ?0(;ι'τ0υ; θησαυρούς των. "Οτι δύ- 
I  *β1 Ια̂ ν0ν βλέμματος νά έμπνεύβτ, εις ένα
νάΤ^Γ*’ ^ υνάτεΐ ολοκλήρων τόμων, διδαχών

Ει·’? ε;? ετερον και πολλάκις έν ράπισμα έσωσεν

άνθρωπον άπό τής καταστροφής, ένώ ώθη,σεν άλλον είς τόν 
όλεθρον.

Ομολογούμεν οτι τό έργον τούτο δέν είναι εϋκολον, 
διότι η φυσις τού ανθρώπου δέν εκδηλοϋται λίαν εναργώς, 
ουδέ παρίσταται πάντοτε σαφής καί ώρισμένη.

Ο άνθρωπος είναι τι λίαν σύνθετον.
Έκτος τών διακεκριμένων χαρακτήρων τού δράματος υ- 

πάρχουσι πολλαί μεσάζουσαι ποικιλίαι καί άποχρώσεις, 
αίτινες πολλάκις συγχέονται καί συγκιρνώνται έν τώ αύτώ 
προσώπω, τα. δε εξωτερικά αυτών συμπτώματα ένίοτε αντι
φατικά, εξαπατώσιν έπιπόλαιον καί άμβλυωπούντα παρα
τηρητήν.

Εν του.οις ει και δύσκολος ή διάγνιυσις τής ιδιοφυίας 
και μάλιστα των μή συνήθων χαρακτήρων, νομίζομεν ότι 
δέν δύναται νά διαλάθη έπί τέλους τήν προσοχήν γονέων 
φιλόστοργων καί ιδίως άλη,θούς καί πεφωτισμένης μητρός. 
Διότι ή μήτηρ, ώ; γυνή είναι έκ φύσεως πεποοικισμένη διά 
μείζονος παρατηρητικής δυνάμεως, διά τής λεπτότητας δέ 
τού πνεύματος, τής ζωηρότητας τής φαντασίας καί τού δώ
ρου τής συμπάθειας δύναται ν αντιληφθή εναργέστερον δ,τι 
συμβαίνει καί εις ετερογενή αύτή φύσιν καί διά τής ισχύος 
. ής σ.οργής δύναται νά προσαρμοστ) τό ίδιον αύτής έχώ 
πρός τυχόν ιδιόρρυθμον καί μή συνήθη χαρακτήρα τού τέ
κνου αύτής.

Ειρήνη Λαχανϊ

ΑΝΤΙ ΓΑΜΒΡΟΥ ΝΥΜΦΗ
Πλούσιός τις έργοστασιάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως 

ονόματι Δ. είχε προσλάβει είς τό έργοστάσιον αυτού ώ; 
διευθυντήν τού λογιστηρίου του νέον τινά, δστις καίτοι λε
πτοφυής, δειλός καί συνεσταλμένος διεκρίνετο διά τε τήν 
περί τήν λογιστικήν άκρίβειάν του, ώς καί διά τόν ζήλον 
καί τήν δραστηριότητα, μεθ’ ής έπελαμβάνετο πάσης έν 
τώ εργοστασίω έργασίας.

Μετά παρέλευσιν έτών τινων ό έργοστασιάρχης ποοσκαλεΐ 
παρ’ αύτώ τόν νέον υπάλληλον, πρός ον λέγει : Είσθε νέος
τίμιος, έργατικός, ευφυής καί δραστήριος. Παρατηρώ ότι 
ήμονογενής θυγάτηρ μου Μαρία ή διατρέχουσα τό δέκατον 
έοδομον τής ηλικίας αύτής έτος συμπαθεί πρός ϋμας. Ε
πειδή όέ προολέπω ότι υτό τήν σοφήν καί νοήμονα διεύ- 
θυνσιν υμών τό έρ·(-οστάσιόν μου θέλει καταστή τό τελειό- 
τερον και πλουσιοίτερον τών λοιπών, έπιδοκιμάζιυ τήν έκ- 
λογήν τής θυγατρός μου καί σάς προτείνω τήν χεΐροί αύτής, 
φερουσαν έπί τού παρόντος έν έκατομμύριον καί συνεταιρι
σμόν έν τώ έργοστασίω, μετά τόν θάνατόν μου δέ ολόκλη
ρον τήν περιουσίαν μου.

Ο νεος κατέρυθρος γενόμενος καί υπερνικήσα; τήν φυσι
κήν αυτου απέναντι τού προϊσταμένου δυσκολίαν, άπεκρίθη: 
Κύριε, σας ευχαριστώ μεγάλως διά την τιμήν, ής μέ κρί- 
νετε αξιον. Επειδή όμως ό γάμος είναι ή σπουδαιότερα 
πράξις τού ανθρωπίνου βίου, έπεθύριουν νά μοί έπιτρέψητε 
να συνομιλήσω έπί τού θέματος τούτου μετά τής δεσποινίδας 
θυγατρός σας, τή γνωρίσω τόν βίον τού άνδρός, πρός θν θέ
λει συνδέσει τό μέλλον αύτής καί έάν έξα κολουθήση, μετά
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τήν έξήγησιν ήμών, τιμώσά μ.ε διά τής συμπαθεί ας της, δέ
χομαι ευχαρίστως τήν τιμ.ητικήν ταύτην πρότασίν σας.

'Ο έργοστασιάρχης ελαβεν ατό τούβραχίονος τον μ.έλλοντα 
γαμβρόν τον καί εισήλθε μ.ετ’ αύτού εις έπιμ.ήκη διάδρομον, 
φέροντα πρό; τό ιδιαίτερον ένδιαίτημ.α τής οικογένειαςτου. Ο 
νέος διετέλει έν προφανεΐ άμηχανία ώς έκ τής οικειότητος 
καί στοργής, μεθ’ ής ό τόσον αυστηρός ττρός πάντας προϊ
στάμενος του έφέρετο προς αυτόν. 'Οδηγηθείς ύπ’ αύτού έν 
μικρά μέν, άλλα πλουσίως καί καλλιτεχνικής διεσκευα- 
σμένγ αιθούση, διετέλει, εκ τής αποτόμου μεταβολής ταύτης, 
¿ος υπό βαθυτάτου έξενερθείς υπιου, καθ’ δν μαγευτικόν τι 
όνειρον φαίνεται έξακολουθούν καί μετχ τήν άφύπνισιν έτι.

'Ο Δ. άπεσύρθη. 'Ο/έος δέ μείνας μόνος ηρζατο περιεργα- 
ζόμενος τχ έν τή αιθούση, πολυτελή αντικείμενα, παιδικήν 
όλως έκδηλών εύχα,ρίστησιν έπί τή ΐδιορρύθμω καί καλαισθη- 
τικωτάτν) διασκευή) αύτών. Έλαφρόν άρωμα μύρου άνέπαυεν 
ευχαρίστως τούς ροδίνους λεπτούς αυτού ρώθωνας, τούς 
υπό τής πνιγηρά; των γραφείων ατμόσφαιρας εξηντλημέ- 
νους. Θάμνοι ύψίκομοι καί πλατύφυλλοι έντάς μεγαλοπρε
πών σινικών δοχείων, έδραι λεπτοφυείς καί όλως ίδιόρρυθ 
μοι, κατάλληλοι μάλλον διά κήπον η δι’ αίθουσαν, τοίχοι 
γεγραμμένοι υπό χειρός έξησκημ.ένης καί άπεικανίζοντες 
χλοερά δάση καί φυτείας, στέγη τον ουράνιον εϊκονιζουσα 
θόλον, αναπαυτικοί εκ τεχνίτης χλόης σκιμ-ποδες και άνα- 
κλιντήοες, άνθοδέσμαι μυροβόλοι καί άπό πάσης γωνίας η 
ποασίνου ©ατνούυ.ατος προβάλλουσαι καθίστων τήν μικράν 
ταύτην αίθουσαν φυσικόν παράδεισον, νέαν προσλαβόντα ζωήν 
έκ τής έυ.φανίσεως νεάνιδος ανθήρας, γλυκείας 'και κομψής, 
περιοεβληαένης έσθήτα κυανόχρουν καί εν τή μεγαλοπρεπεϊ 
στάσει αυτή; ποό; όιραίαν τού κήπου τούτου βασίλισσαν 
άναδεικνυ μ έ ν η ν.

Ό νέος r/'έρθη ώς ήλεκτρισθείς καί τρέμων μόλις ήδυ- 
νήθη δειλόν τή ¿»ραία κόρτ; νά άπευθύνν) χαιρετισμόν. Εκείνη 
όμως πλήρης άφελείας ετεινεν αύτώ χεϊρα μικροσκοπικήν καί 
άβράν, προσθέσασα μετά συγκεχημένης αποφασιστικότητας 
τάς λέξεις ταύτας : Ή χειρ αυτη είναι ίδική σας, οίον δή
ποτε καί άν ύπήοξε τό παρελθόν σας, οιος δήποτε καν ή ο 
βίος σας.

Άλλ’ εάν δεν δύναμαι νά δεχθώ αυτήν, προσέθηκεν ό νέος 
μειδιών, εάν δέν δύναμαι νά αγαπήσω ύμ.άς ή ώς άδελφήν.

'Η κόρη ώχρία. 'Υπερτάτην δε κα .αβαλούσα προσπάθειαν 
συνεκοάτησε υ.ετά βίας τά καταπλημμυρούντα τούς οφθαλ- 
μούς αυτής δάκρυα. ’Αγαπάτε λοιπόν άλλην, εψιθυρισε μ.ετ 
ασθενούς φωνής ;

’Όχι· είμαι ό άθλιώτερος τών ανθρώπων δέν δύναμαι νά 
σάς νυμφευθώ.......

'Η κόρη άνέπνευσεν. Άλλ’ εαν δεν άγαπατε άλλην, τοτε 
δ,τι δήποτε κακόν καί εάν διεπράξατε σάς είναι συγκεχω- 
ρημένον. Ό πατήρ μ.ου είναι πλούσιος. Διά τών χρημάτων 
αυτού θά επανοοθώσωυ.εν πάσαν κικήν πράξιν, ην άκουσιως 
ή έν νεανική παραφορά διεπράζατε.

Ό νέο; έν ποοοανεΐ συγκινήσει απήντησεν : Ευγενής
ψυχή. Δέν διέπραξα κακήν τινά ποτε πράξιν. Τό μόνον κα
κόν δι’όπερ υ.ευ.'οομαι εμ.αυτόν, είναι αθώα απατη, ής υμείς

τε καί ό εύγενής πατήρ σας υπήρξατε θύματα. Είμαι γυνή 
ώς καί σύ, αδελφή μ.ου, είπε, αλλά πτωχή κόρη καί προ- 
στάτις μεγάλης οικογένειας. ’Ώφειλον νά έργασθώ, ϊνα ζήσω 
τήν οΐκογένειάν μου. ’Εάν ώς γυνή, προσηρχόμην προς τον 
πατέρα σας η,θελεν ίσως μ.ειδιάσει έπί τή, αιτήσει θέσεως λο- 
γιστού υπό γυναικάς ή ήθελε μοί προσφέρει τήν αυτήν θέσιν 
μέ αμοιβήν εκατόν τό πολύ φρ. κατά μήνα, διότι, ως γνω
ρίζετε, αί γυναίκες έογάζονται πλειότερον καί αμείβονται 
γλισχρότερον. Ώ; άνήρ όμως, δικαιούμαι νά κερδίζω διά 
τής αυτής έργασίας πεντακόσια φρ. κατά μήνα, ούδείς υπάλ
ληλος μέ ανησυχεί, έπί πλέον δέ μοί προσφέρουσι καί τήν 
καρδίαν εκατομμυριούχου κόρης.

Ή Μαρία επεσεν εις τάς άγκάλας τής νεάνιδος. κατα- 
σπαζομένη αυτή». ’Αδελφή μου, τή έλεγεν· θέλεις νά γίνης 
αδελφή μ.ου !

Θά γείνγ μ.ήτηο καί σύντροφός σου, είπεν ό εργογχσιάρχης, 
έμ.φανιζόμενος όπισθεν θύρας. Δέν είμαι πλεοννεος, προσε · 

θηκεν αποτεινόμενος ποός τήν έρυθριώσαν διά τήν αν
δρικήν ένδυμασίαν της νεάνιδα, άλλ5 έχω αρκετά νέαν καρ
δίαν,όπως καταστήσω ευτυχείς δύο τοιαύτας νεαρές ΰπάρέεις. 
Καί άνοίξας τάς άγκάλας του έδέχθη έντός αυτών τήν τε 
θυγατέρα καί τήν άπό τής επομένης ήμέρας νεαράν σύζυγον 
αυτού.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
( Έ κ του Γ α λ λ ι κ ο ύ )

Ό κόσυ.ος ούτος είναι ίσως ο περίεργοτερος, ο εύρυτερος 
καί ό υ.άλλον έκπλήττων τών άλλων κόσμων ερωτά δε τις

, 4 . ,  -V > ~ 5 / ’ ?εαυτόν, εαν η φυσις όεν είναι εττι τοσουτον ισχυρότερα, εφ 
όσον φαίνεται κατερχομένη καί έπί τοσούτον μεγαλοπρεπέ
στερα έφ’ δσον άσχολείται, δπως παράγν μ.ικρα όντα !

Ό σκώληξ ούτος, ό μύρμηξ, ή αράχνη, ή μυϊα καί ή μ.έ- 
λισσα, δλα τά αδύνατα καί άθλ,ια ταύτα όντα, δέν είναι 
άλλως τε άξιοθαύμ.αστα όσον 5 ρινόκερως, ή φάλαινα, 5 γύψ 
καί ό λέων ; Τό θαυμ.άσιον δεν εύρίσκεται πάντοτε εις τούς 
γίγαντας, υπάρχει τούτο καί διαπρέπει μ,εταξύ τών πυγ·- 
μ,αίων ! Παρ’ αύτοίς είναι τό θαυμαστόν και ή μαγεία, πρά
ξεις έκπλ.ήττουσαι, θελκτικαί έργασίαι, άνηκουσιοι κατα- 
στοοφαί ή θαμ.βούσαι ύπηρεσίαι, δεν ήςενρω οποία άνωτάτη 
δύναμις, "κρύφια καί σιωπηλή, περιβάλλουσα ολ.όκληρον τήν 
σφαίραν, τό βασίλειον τού έντόμ.ου.

Ούδέν γνωρίζω οοβερότερον καί μάλλον ποικιλ.ον, ευφυέ- 
στεοον καί φοικτότεοον έκείνο»ν τών όπλ.ων και εργαλείων, 
δι’ ών μυστηριώδη; τις φύσις έπροίκισε τά έντομα,τά κληθεν- 
τα, δπως καταστρέψουσι τας φυτείας καί τούς καρπούς μας, 
τούς άγοούς μ.ας καί τούς κήπους μ.ας, τά ένδύματά μ.α; και 
τού: οίκους μ.ας, τά έπιπλά μας καί τά ποίμνιά μας μ-εχρ'-? 
αυτού τού ανθρώπου, ένώ έτερα έντομα, πηγή πλούτου και 
ευδαιμονίας, εμπορίου και βιομηχανίας, παράγουσι πην 
υ.έταξαν, τό αέλι, τον κηρόν και τήν πορφύραν.

'Έκαστον έ/του.ο/ έοχόιαενον έν τώ κόσμω ευρίσκει εν τη 
κοιτίδι αυτού ιματιοθήκην, όπλοσιάσιον, μηχανουργείον καί
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έργαστήριον. Γεννάται ένδεδυμ.ένον, ώπλισμένον καί φέρον 
τά άπαιτούμενα εργαλεία.

Τούτο μέν θωρακίζεται ή ένδύεται σισύραν, ένώ έκεΐνο 
«εοιβάλλεται ένδυμ,α έξ οστράκου ή κάμνει δι’έαυτό άσπίδα 
έκ κόγχης·  "Ετερον καλύπτεται διά τών πτερύγων του, ώς 
■διά χιτώνος έξ όλο σηρικού, ή ώς διά χρυσού καί άργυρού 
πέπλου· άλλο σπείρει τόν έκ ρουβινίων, σμαράγδων, άμεθύ- 
στων καί άδαμάντων χιτώνα του καί έ'τερον τέλος, ώς ό 
νεκοοφόρος, ρίπτει έπί τών ώμων του έπιθανάτιον μανδύαν 
η φέρει σκελετόν έπί τής περιστηθίδος αυτού ώς ή σφίγξ 
τών νυκτών.

Εισίν έντομα, άπερ ή φύσις έπροίκισε μέ ήλακάτην, δπως 
κλώθωσιν ευθραύστους δεσμούς, μέ κλαδευτήρια καί πρίονας 
διά νά κόπτωσι, μ.ε τρύπανα δπως κο.λαίνωσι, μέ χηλάς 
διά νά δράττωσι, μέ σφυρία διά νά συντρίβωσι, μ.έ άγκι
στρα δπως συλλαμβάνωσι καί μέ αντλίας ϊνα έκμ.υζώσιν...

Υπάρχουν φωτεινά έντομ-α, άτινα κατά τάς θερινάς νύ
κτας λάμ.πουσιν εις τάς άκρας τών όδών μ.έ λάμψιν άδα
μάντων, ή μέ γλυκείας άναλαμπάς μ.αογαριτών, καί άτινα 
άνάπτουσι περί τούς φραγμούς τόν μικρόν λαμπτήρα των, 
έτερα δέ έχουσι πτέρυγας πυρός καί πετώσιν εις τόν αι
θέρα, δμοια πρό; ζώντας σπινθήρας, διαφυγόντας μ.υστηριώ- 
δους εστίας.

Είναι τέλος έντομ.α διάγοντα δύο ζωάς διακεκριμμένας άλ- 
λήλων, μ.ετά τάς θαυμ-αστάς περιπετείας μαγικής μετα- 
μορφώσεως. Άπό ρυπαρού καί άθλιου σκώληκος καθίστανται 
αίφνης εντελή έντομ-α με τάς έκ τριχάπτου, πορφύρας ή χρυ
σού θαμβούσας καί έλαοοάς πτέρυγάς τω·», άπαλασσόμενα διά 
πτήσεω; τών γήινων δεσμ.ών καί άφήνοντα διά παντός τήν 
γην, δπως πετάξωσιν εις τά άνθη καί τήν ίλύν τών ύδάτων, 
■όπως άνυψωθώσιν εις τόν ουρανόν.

Διά νά σάς παρουσιάσω τήν συλλογήν μ.ου πλήρη θά έχοει- 
άζετο όλόκληοος τόαος, δν ημέραν τινά ίσως γράψω. Άρξο- 
μαι δμως παρέχουσα υμ,ϊν άπό τού προσεχούς φύλλου ώς οι
κογενειακόν άνάγνωσμα, μόνον σελίδας τινάς συ/τόμους καί 
ανευ αξιοίσεων έπιστηυ.ονικ/ς δεινότητος- 
γ Είθε δε νά ώσιν ύμιν αύται ευάρεστοι καί γλυκείαι, ό/ς 
ή επί τών κερασεών άγροτική επωδός τών τεττίγων, ώς ό 
κούφος βόμβος τών εις τάς ιτέας ίπτααένων μ.ελισσών ή ό>ς 

όπισθεν τής έστίχς μελαγχολικόν άσμα τών γρόλύων.
Τού

I  Ο ΛΥΜ Π ΙΑΚΗ  ΕΚΘΕΣΙΣ
Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Δ Ε Σ  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ
Τό ζήτημα τής ήμέρας τό άπασχολούν άπαντα τόν Έλ- 

Τηνιχον κόσμ,ον, τό κινούν τήν άαιλλαν καί τήν οιλοτιιαίαν 
α|λφοτερων τών φύλων, είναι τό τής ’Ολυμπιακής Έκ θέσεως, 

ής εν τώ ύτ’ άριθ. 45 φύλλω ήμ.ών έν μ.ακροις είχομεν 
θράψει, παροτρύνουσαι τάς απανταχού συνδρομ.η σρίας ή- 

οπω; έφάμ.ιλ7,οι τών Εϋοωπαίων άναδειχθώσι, τούλά- 
χισ,ον σχέσει πρός τήν έμ.φυτον τή γυναικί χειροτε- 
χνιαν, ήτις, /.ατά τούς πλείστους τών παρ’ ήμΐν, άπο- 

και τό μ.ό-.ον τή "υναικι έπιτετςαμυ.ένον ττάδιον
ενεργείας.

Ευτυχώς, καθ’ άς έχομεν πληροφορίας, άριστουργήματα 
χειροτεχνικής δεξιότητος προετοιμ-άζονταί καί έάν ή έπί 
τού γυναικείου τμήματος έπιτροπή τών Ευριών, ής τόσον 
έπαξίως προεδρεύει ή κ. Ζ. Μανέττα, ήδύνατο νά διαθέτη 
άνάλογον τν) έπιθυμ.ία αυτής καί τ γ  καλλιτεχνική τώνΈλλη- 
νίδων δεξιότητι ποσόν, τό γυναικεΐον τμ,ήμ.α ήθελεν άναντιρ- 
ρήτως καταστή έν τών μάλλον ένδιαφερόντων τμημάτων.

Δυστυχώς αί απανταχού ομογενείς δέσποιναι, αί συνήθως 
έπί γενναιοτάταις ΐδιωτικαί; συνεισφοραίς δι ακρινόμεναι υ
στέρησαν κατά τήν περίστασιν ταύτην, ή καί άσκοπους καί 
παρά τά τεταγμ,ένα προσήνεγκον δωρεάς, ό»ς έπί παραδείγ- 
ματι ή κ. Σκαραμ,αγκά ή προσενεγκούσα γέρας — ό/ς καί 
άλλοτε είχομ.εν γράψει — υπέρ τού εκθέτου τού παχυτέρου 
προβάτου. Μόνη ή ιδιωτική τών Κυριών πρωτοβουλία ήδύ- 
νατο νά συντελέση εις άνάπτυξιν καί προαγωγήν τής γυναι
κείας εν Έλλάδι τέχνης καί βιομηχανίας καί εις έκθεσιν 
ωοαιοτάτων έργων, χορηγούσα, πλήν τών συνήθως προσφερο- 
μ.ένων βραβείιον, ποσόν τι τή έπί τών κυριών έπιτροπή, ήτις 
ήθελε διαθέσει τούτο υπέρ άπόριον γυναικών, άδυνατουσών, 
έλλείψει μ.έσων, νά διαθέσοισι τόν χοόνον αύτών υπέρ έργων 
προωοισμένων διά τήν έκθεσιν.

Έν τούτοις καί πάλιν έπί τής φιλοτιμίας τών Έλληνίδων 
έπαναπαυόμεναι, έλπίζομ,εν δτι τό γυναικείον τμήμα θέλει 
διακριθή,άφού μ.άλιστα καικαλών τεχ /ών έργα θέλουσι κοσμεί 
τά τμήμα τούτο.

Μεταξύ άλλοιν ή δεσποινίς Λουίζα Ψύχα έκθέτει ώραιο- 
τάτην άνθοδέσμ-ην έκ πασχαλιών, (■// ή έκτελεσις είναι τό
σον φυσική, δσον καί ή ιδέα επιτυχής καί άνάλογος τή άγνή 
καί άνθηοά έκθετοία.

'Η Πασχαλιά είναι τό κατ’ έξοχήν άνθος τής άθωόσητος 
καί άφελείας. Δεν έχει άνάγκην ούτε περιποιήσεων, ούτε 
θωπειών. Τό άνθύλλιον τούτο είναι καλός τής άνοίξεως σύν
τροφος, άνευ θορύβου, δαπανών καί πολυτελών δοχείων 
άρωματιζον τήν άτμό σφαίραν καί μαγεύον τήν φύσιν. Οϋτω 
καί ή ¿»ραία εικών τής δεσποινίδος Ψύχα έκτεθειμ.ένη άνευ 
άξιώσεων, θέλει ίσως επισκιάσει πολλάς έξ ¿κείνων τού ισχυ
ρού φύλου, αϊτινες μ.ετ’ αυθεντικής έτισημ.ότητος έγκαθιδρυ- 
θήσονται έν τώ Ζαππείω μ.εγάρω. Πλήν τής δεσποινίδος 
ψύχα καί έτερα έκ Ζακύνθου δεσποινίς καλλιτέχνις εκθέτει 
ώραιοτάτην εικόνα.

Συγχαίρουσαι άπό καρδιάς τάς ομοφύλους καλλισέχνιδας, 
συνιστώμ.εν πρός τήν οικείαν έπί τσύ τμήματος τών γυ
ναικείων έργων επιτροπήν, τήν παρ’ήμών, έτί τούτω, δημο* 
σιευθεΐσαν εν τοίς ύπ’ άριθ. 45 καί 46 περιγραφήν τ|ς έ/θέ- 
σε-ως τής γυναικείας τέχνης καί βιομηχανίας έν Βιιστόλ/, 
ήτ·ς μ,ενάλως θέλει βοηθήσει αύτάς κατά τε τήν ταξινόυιη· 
σιν τών διαφόρων εκθεμάτων καί τήν έν γένει διακόσμ.ησιν 
τού καλλιτεχνικού τμ.ήμ.ατος τού ¿»ραίου φύλου. * 4

ΕΩΖ Π Ρ Ε Π Ε Ι  ΝΑ 8Ι ΙΛ Α Ζ Η  Η Ι Η Τ Η Ρ
Αί νέαι μητέρες έχουσιν άνάγκην συμ.βουλών τι·.ών ¿»ς 

ποός τον τοόπον, καθ' δν ποοσοεοουσι ποό; τά τέκνα των 
τόν »ααστόν. Ή υ.ήτηο οεεί/ει νά θηλάζη καί έκ τών δύο
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μαστών, διότι το γάλα κατερχόμενον συγχρόνως είς άμφο- 
τέρους και άπό του ετέρου [/.όνον άφαιρούμενον, αποσυντί
θεται καί επιβλαβέστατου διά τό μικρόν αποβαίνει.

Ή μ.ήτηρ τροφός θηλάζουσα τό τέκνον κάθεται πάντοτε 
επί χθαμαλής έδρας, στηρίζουσα άμ.φοτέρους τους πόδας επί 
του εδάφους. Έάν τό κάθισμα είναι υψηλόν, άνάγκη νά στη- 
ρίζη τους πόδας επί άναλόγου σκίμποδος.

Ή μήτηρ κρατούσα τό αικρόν επί των βραχιόνων της, 
φροντίζει πάντοτε, ώστε ή κεφαλή αυτού νά ευρίσκηται όψη 
λότερα του σώματος, μεταφέρει δέ αυτό άπό τοϋ ενός πρός 
τόν άλλον ριαστάν χωρίς νά μεταβάλλη θέσιν, αλλά καί άπο- 
φεύγουσα νά κίνηση πολύ τό μικρόν.

Αί μητέρες τροφοί φέρουσιν ειδικού; έπί τώ σκοπώ τούτω 
στηθοδέσμους, ών τό έμπροσθεν μέρος κατέρχεται δι’ έλα- 
φράς πιέσεως καί άφίνει τό στήθος έλεύθερον εις τήν διά- 
θεσιν του μικρού. Ουδέποτε δίδει τις εις τό τέκνον γάλα έπί 
ποδός ή περιπατούσα. Τό̂ τοιυύτον κουράζει τό μικρόν, επι
φέρει δέ καί πόνους φοβερομς εις τήν μητέρα.

Ουδέποτε μήτηρ έγκυος δίδει έκ τού γάλακτός της πρός 
τό μικρόν, ό'περ τρεφόμενον δι’ αυτού άπόλλυσι τά ρόδινα 
αυτού χρώματα, ώχρια καί π:οσβάλλεται υπό κοιλιακών πό
νων. Ουδέποτε μήτηρ πυρέσσουσα ή υπό οίας δήποτε ασθέ
νειας προσβεβλημένη δίδει τό γάλα της πρός τό μικρόν, ό'
περ παραχρήμα προσβάλλεται υπό τής αυτής άσθενείας. Μή
τηρ ηθικώς πάσχουσα, καί έν γένει έν νευρική διατελούσα 
ταραχή προσφέρει ποάς τό ίδιον τέκνον οΰχί γάλα, άλλά 
δηλητήριου.

Μαρία Βελλή.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α Μ ΑΑ ΙΕ ΙΟ Ν  Ο ΡΦ Α Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ε ΙΟ »
Διαδόσεις ήκιστα ευχάριστοι κυκλοφορούσιν άπό τίνος 

έν τή ήμετέοα κοινωνία περί στάσεως έν τώ Άμαλιείω ’Ορ
φανοτροφείο), προκυψάσης έκ λίαν αΰστηράς άπό μέρους τής 
διευθυντρίας πρός τάς ορφανά; συμπεριφοράς.

Αί πληροφορίαι τάς όποιας πανταχόθεν συνελέξαμεν, ολως 
αντίθετοι, πείθουσιν ημάς ότι τό κακόν δέον νά ζητηθή έν 
τή αρχική αυτού εστία, ήτοι έν τή μεταξύ διευθυντρίας 
καί των ορφανών διαφωνία. Έάν αί όρφαναί ώς μητέρα έ- 
θεώρουν καί ήγάπων την διευθύντριαν, δεν ήθελον βεβαίως 
παρεξηγήσει καί την αυστηρότητα αυτής καί έπισημότερόν 
πως προβώσιν εις έκδήλωσιν τών παραπόνων αυτών. Άλλά 
καί ή διευθύντρια, έάν ήνόει όρθότερον τόν υψηλόν αυτής 
προορισμόν—ώς τουλάχιστον είχομεν χαρακτηρίσει αυτήν 
κατά τήν έν τώ’Ορφανοτροφεία) έπίσκεψίν μας — ήθελε πα
ραβλέπει τάς παιδικάς τών ορφανών παρεκτροπάς, μειλι- 
χίως δέ καί μητρικώς προβαίνει εις διαπαιδαγώγησή αυ
τών, άρυομένη τήν πρός τούτο δύναμιν καί υπομονήν έξ 
αυτής τής άξιοθρηνήτου θέσεως τών άτυχων αυτών υπάρξεων, 
ών ό τραχύς ίσως καί άπότομος χαρακτήρ έσχηματίσθη 
τοιούτος ώς έκ τής στερήσεως μητρικής άγάπης καί τρυ
φερών θωπειών. Δεν θέλομεν νά πιστεύσωμεν τά περί ξυλο
κοπημάτων διαθρυλλούμενα, διότι άληθώς αί πεοί τής κ. 
Διευθυντρίας εντυπώσεις ημών παρασάγγα; όλους άπέχουσι

τοιαύτης περί αυτής κρίσεις. Επειδή δμο)ς γνωρίζομεν ότι. 
ή ίσχυρογνωμοσύνη δυστροπών παιδικών χαρακτήρων φέρει 
πολλάκις είς άπόγνωσιν τούς αή κατανοούντας τά υπό τής 
παιδαγωγικής υπαγορευόμενα θεραπευτικά μ,έτρα, καί ότι 
παρά τώ *Έλληνι ή παροιμία κόπου δ ι ?  ισχύει, Λόγος π ί -  
πτε ι  ράβδος)) έτυχε πάντοτε ένθέρμου υποδοχής, διά ταύτα 
έφιστώμεν τήν σύντονον προσοχήν τών ηθικώς υπευθύνων, διά 
τήν τύχην τών όρφανών κορασίων, Κυριών έπί τής παι δαγ ω- 
γικής αξίας τών τήν τύχην αυτών ιθυνόντων.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ή έν Πειραιεΐ φιλάνθρωπος κ. Χατζή Κυριάκού μετά τού· 

εύγενούς συζύγου αυτής διαθέτουσιν τήν έξ ενός καί ήμίσεως 
εκατομμυρίου περιουσίαν αυτών είς ιδρυσιν ’Ορφανοτροφείου- 
τών θηλέων.

Μεθ’ υπερηφάνειας ή Έφημερίς ημών αναγράφει τοιαύτας 
φιλανθρώπους πράξεις ένεργουμένας υπό Κυριών, εύχεται δέ 
ό'πως τό εύγενές τούτων παράδειγμα έπακολουθηθή καί υπό 
ετέρων ομοφύλων. Ίύηαύται μεγάλαι καί γενναία·, ψυχαί δεν 
χρήζουσι κοινών καί τετριμμένων έγκομίων. Αρκεί αΰταϊς 
ή ηθική ίκανοποίησις ή έκ τής άληθούς εύποιΐας πάντοτε 
άπορρέουσα.

Σ ν? ίδ ρ ιο ?  γυ?α ιχώ?. — Τά προσεχές θέρο; συγκροτηθή- 
σεται κατά τήν 14ην ’Ιουλίου, έν Κοπεγχάγη, συνέδριου 
γυναικών. Ή έποχή αύτη συμπίπτει μετά τής όρισθείσης 
διά τήν έθνικήν έκθεσιν, ώστε ένεκα τής συρροής τού πλή
θους είς τήν πρωτεύουσαν θέλει βεβαίως έπιτευχθή άποτε» 
λεσματικώτεοον ό έπιδιωκόμ.ενος σκοπός τού συνεδρίου. Έπί 
τούτω μάλιστα ή έπιτροπή ή διευθύνουσα τά τού συνεδρίου,, 
έλαβεν όλα τά κατάλληλα μέτρα, όπως διευκολύνη τήν· 
διαμονήν τών τού συνεδρίου Κυριών έν τή πρωτευούση.
• Τά ΰποβληθησόμενα ζητήματα έσονται :

Ή πολιτική χειραφέτησις τής γυναικός. Ή ταυτόσημος 
έκπαίδευσις τών θηλέων καί άρρένων, κατά τήν αυτήν τής 
ηλικίας αυτών περίοδον. Έάν δέ Κυρία τις έπιθυμήση νά κα- 
θυποβάλν) νέον ζήτημ.α, δι’ έκθέσεως οφείλει νά διευθύνη 
τήν αίττσίν της πρός τήν γραμματέα τού συνεδρίου Καν- 
Ιωάνναν Μόγερ.

Γυ?η γε? ιχη  επόπτης . — Ή Κυρία Έρρικέτη Όρσιάς 
Τόζη διωρίσθη έπιθεωρητής όλων τών δημοτικών σχολείων· 
τής Ρώμης.

Γυ?η ποΛύτοχος. — Ή Κυρία Ρεζόνικο γυνή τού όημάρ- 
χου τής Καστανόλας, πόλεως τής έπαρχίας Τεσέν, έν ’Ιτα
λία, ετεκεν έσχάτως 6 τέκνα συγχρόνως, τέσσαρα άρρενα καί 
δύο θήλεα. Ή ήμίσεια αυτη δωδεκάς άρτιμελής, λεπτά τινα 
άπότής έν τώ κόσμω έλεύσεώς της άπεβίωσεν.

Ή άνω Κυρία ηλικίας 38 έτών έσχε προγενεστέρους πολ
λούς διπλούς τοκετούς. Ιίολλοί ιατροί έκ Μιλάνου καί Κόμ 
προσελθόντες έβεβαίωσαν τό γεγονός. Τοιούτον υπερφυσικόν 
συμβάν ουδέποτε άνεφέρθη είς τά χρονικά τής άνθρωπολογίας-

ΆδεΛφός τρώγω? τη?  άδεΛφή? του.— Παρά τήν όχθην 
ποταμ.ίσκου τινός έζων οί άδελφοί Δαβίδ καί Νικήτας μετ* 
τής άδελφής των Μαρίας, τρεφόμενοι έκ τής αλιείας. Μετ*
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πίνα καιρόν ή αλιεία έξέλιπε καί οί άδελφοί ευρέθησαν εν 
- μ ε γ ί ο τ η  στενοχώρια. Ό Δαβίδ άνεχώρησε πρός έξεύρεσιν κα
ταλλήλου παροχ̂ θίου πρό; έγκατάστασίν των μέρους. Έν τώ 
μ ε τ α ξ ύ  ό Νικήτας εύρεθείς έν άπογνώσει, ώς έκ τής πείνης, 
καί εξαγριωθείς έπνιξε τήν άδελφήν του καί έτράφη διά τών 
■σαρκών αυτής έπί τινας ημέρας. Έπιστρέψας δέ καί ό 
Δαβίδ συμμετέσχε τού άδελφικού δείπνου.

Τό τοιούτον έγνώσθη· ό δέ Νικήτας προβάλλων ώς αιτίαν 
τήν άκατάσχετον πεινάν του έζήτει νά δικαιολογηθή. Ε
πειδή έν τή καταθέσει αυτού δέν ήλέγχετο ά>ς συνεργός τού 
•φόνου ό άδελφός του Δαβίδ, τό δικαστήριον τή; Ίνέσκης, 
χ̂ώρας τής ανατολικής Σιβηρίας, κατεδίκασε μόνον τόν δεκα- 
τριετή Νικήταν είς αναγκαστικά έργα.

XXX *

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΟΣΥΙΟΣ. — Μετ* εύχαριστήσεως άγγέλλομεν 

•ότι έξεοόθη έν τη βιβλιοθήκη τ “ης αΝ έ α ς  Έ π ι θ ε ω ρ ή  σ εωςΧ> 
τής ύπό τής διάσημου γσλατιόος συγγραφέως Κας Ίουλιέττης Ά -  

έκδιδομένης ό β'. τόμος τής αΠ α ρ ι σ ι ν ή ς κ ο ι ν 
ν [ α ς» υπό τόν τίτλον α ό Π ο λ ι τ ι κ ό ς κ ό σ μ ο ς » .  Λί 
πολυάριθμοι έπ’ έσχάτω ν πολιυικαί περιπέτειαι έν Γαλλία ώς και 
.αί έν προσεχεΤ μέλλοντι κυοφορούμενα». το ιαυτα ι θέλουσι βεβαίως 

έλκύσει τήν περιέργειαν παντός φιλαναγνώστου επί του κατ' αυτά ; 
«κδοθέντος έζόχου τούτου συγγράμματος.

Ουδέποτε ό περιφανής συγγραφεύς, πρός όν όφείλομεν περιεργο- 
τάτας περιγραφικάς μελέτας έπί τών διαφόρων αύλικ Ον τής Ευρώ
πης περιπετει&ν εσχε μείζονα επ ιτυχ ίαν. Τπο τήν έτεροεθνή Ιδιό
τητα αύτοϋ δυναται έλευθέρως νά έπιφέρη κρίσεις ούδετέρας πάσης 
μεροληπτικής προσωπικότητος. Παρατηρητέον? ότι ό κόμης Βασίλης 
είναι έκλεκτικός, αριστοκράτης καί έλευθερόφρων. θ ίγε ι δέ μετά με
γίστης ειρωνικής δείκτικότητος τών γεοουσιαστών καί βουλευτών τά  
παραπτώματα, '/ωρίς έν τούτοις νά παραβλέπη πασαν ευκαιρίαν, 
βπως διά τών φαεινότερων χρωμάτων έξάρη τά προτερήματα αυτών, 
•καί όταν έ’τ ι δέν φαίνηται συμμεριζόμενος τάς ιδέας των.

Ά λ λ ’ έάν δέν εΐνα ι Φειδωλός πρός τούς άζίου; έπαίνων, είναι όμως 
Αυστηρός έπικριτής πρός τούς αςίους έπικρίσεως. Κατά τήν μακράν 
περίοδον τοϋ διπλωματικοί) αύτου σταδίου, ό κόμης Βασίλης έσχε
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ  ΜΩΔΟΥΙ
Παραλλήλως, άπέναντι τής δενδροστοιχίας υπήρχε δρο- 

μίσκος, είς 8ν είσεχώρησεν ό Ροβέρτος, βαδίζων μετά τόλεί- 
στης όσης προφυλαξεως. ’Αν καί τά βεβρεγμένα σανδάλια 
του ειχον λάβει ελαστικότητα σπόγγου καί ουδέ ήχον τινά 
■κατέλιπε τό βάδισμά του, έν τούτοι; δέν ήδυνήθη νά υπεκ
φυγή ολοτελώ; τήν άγρυπ·ιθν προσοχήν τού Πέτρου, δστις 
αισθανθείς έλαφρόν κινήσεως απήχημα έσταμάτησεν, άκροώ- 
μενος μετ’ έντάσεως καί υποψιθυρίζων. Κάποιος είναι. Άλλά 
μή δυνηθείς νά άντιληφθή ώρισμένω; τι, έπροχώρησε.
Ι*Εις τό άκρον τής δενδροστοιχίας α ί δύο όδοί συνηνούντο. 
Μόλις δε ό Πέτρος έξήρχετο τή; ίδικής του, σκιά ανθρώπινη 
ει> τγΐ; Οποίας τήν χεϊρα άπήστοαπτε λεπ ίς  πλατέος ξίφους 
σώ παρημττόδιζε τήν έξοδον.

Η σκιά τών δένδρων καί τό σκότος τής νυκτός έκάλυ- 
"πτον αμφοτέρων τό πρόσωπον καί ουδέτερος τούτων εγνώρισε 
“ ν αντίπαλόν του, καίτοι άμφότεροι εϊχον λάβει τά; άναν- 
?̂ίας προφυλάξεις. 'Ο Πέτρος κρυπτόμενος μέχρις οφθαλμών 

ε* τού πλατυγύρου ιερατικού πίλου, ό Ροβέρτος έγκαθίσα; 
μέχρι τών ώτων τόν ίδικόν του καί άνορθώσας τό περιλαί
μιου τού μανδύου του μέχρι τών όδόντων ήν άγνώοιστος.

τήν ευκαιρίαν νά ”οη διεξαγόμενα; πρό τϋ>ν οφθαλμών αύτοΰ π ο λ
λά ; κωμιρδίας π ολ ιτικ ά ;. Τά α ϊτια  δέ ατινα  σ χ η μ α τ ίζο υ ιΐν  ή καταρ-  
ρίπτουσι τά  ύπουργεΤα, ούδαμώ; τυγχάνουτιν αυτώ μυστηριώδη, 
Α ί σελίδε; κατά συνέπειαν, ϊ ;  άειέρωσεν εί; περιγραφήν τοΟ ΰ ψηλού  
υπουργικού προσωπικού τή ; Γ αλλία ; κα ’ τά βουλευτικά τεχνάσμ α
τα τά συντελέσαντα εί; τήν πτώ σιν τοϋ Γρέβο θέλουσι διαιωνισθή, 
ώ ; πρωτοτυπία ι.

ΛΤεξερχόμεναι έν άληθεΐ γοητεία τα ; σελίδα; τοϋ ύπό πάσαν έπο- 
ψιν έξοχου τούτου έργου τοϋ κόμητο; Βασίλη, διενοούμεθα δτι ού· 
δεις "Ελλην π ολιτικό ; ή μ.ή, θέλει δυστάσσει νά πλουτίση διά το ύ
του τήν βιβλιοθήκην αύτοϋ. ‘Ο χαρακτήρ, τό πνεϋμα, τά α ισθήμα
τα και έν γένει αί πολίτικα! βλέψεις 'Ελλήνων τε καί Γάλλων συν
αντώ  τα ι εί; τόσα σημεία, ώστε μ εγίσ τω ; έλκύσεται τό ένδιαφέρον 
τών ‘ Ελλήνων τό θριαμβευτικώ; έπιστέψαν τά ; κοινωνικά; μ ελέτα ; 
τοϋ διάσημου σ υ γ γ ρ α φ έ ω ;  νέον αύτοϋ έργον.

’Εξεδόθη τή I 36ον φυλλάδιον τή ; Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ;  Έ π ι - 
θ ε ω ο ή σ ε ω ;  ϋπό τοϋ γνιυστοϋ νομομαθοδς κ. ’ Α ρ Οικονό
μου περιέχον, ώ ; πάντοτε, διά πάσαν Κυρίαν ύλην εκλεκτήν καί 
έπιζήτητον. Μεταξύ τών περιεχομένων αύτοϋ άξιανάγνωστον, είναι, 
τό ύπό τόν τίτλον « β ι ο π ο ρ ι σ τ ι κ ό ν  σ τ ά ο ι ο ν  τ ή ς  
γ υ ν α ι κ ό ς »  άρθρο ν, ένθα δήλον γίνεται διά τή ; στατιστικής  
διαιοόοων χωρών είς πόσου; κλάδου; βιοποριστικών επαγγελμάτω ν  
πάρεισέφρυσαν ήδη αϊ γυναίκες. ‘Επίσης άξια προσοχή; καί μελέτη ; 
εΐναι κ α ί τά έξή; :

Φόρο; έπί τών επ ιτηδευμάτω ν. Εύθυνή Ζωή. Οικονομική τής Εύ- 
ρώπη; κατάστασις ύπό τοϋ κ. Σ. ’ Εμπειρικού. 'Ελβετία καί 'Ε λ
λάς. ‘Τπεξαίρεσις 6 ,0 0 0 ,0 0 0  φράγκων ύπό τοϋ ταμίου τών Πα- 
ρισίων. "Εσοδα δημοσίων Μονοπωλίων ύπό τοϋ κ. Π. Ίονική Τρά
πεζα ύπό τοϋ κ. Α. ’ Ενυπόθηκα δάνεια έν ’ Αμερική.

■Χ.-Χ-Χ. XXX XXX

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Λ. Σ. Γιούργεβον. Χρή χατα έλήφθησαν. Εύγνωμονουμεν. 

Γράφομεν Καν Κ Β. Βραίλλαν. Συνόρομητάς ένεγράψαμεν. Φύλλα 
άποττέλλονχαι Ά πο^τείλατε συνδρομάς είς τοκομερίδια δανείου 
’ Εθνικής Τραπεζης.— Καν θ . 0 .  θ .  Σύρον. Χρήματα έληφθησαν- 
εύχαριατουμεν. Καν Δ. Κ. Πάτρας. Δυστυχώς δεν δυνάμεθα νά δη- 
μοαιεύσωμεν τοιαύτης φύαεως άρθρα. Εύχαριστοΰμεν διά κολακευ- 
τ ικω τά τα ς  κρίσεις.— Κον Α. Σ. ’Αδριανούπολιν. Συνδοομηταί νέοι 
ένεγράφησαν' φύλλα καί άποδείςεις άττοστέλλονται' Μυρίας ευχαρι
στίας' γράφομεν—  Κον I. Σ. Βερδ.άνσκαν. Συμμορφοθώμεν όδη *

Και οί ίύο ώμοίαζον ώς ττοοοωτςιΩοφόροι.
Μητε φωνήν? τώ λεγει ο Ροβέρτος παρεντεθείς ενώπιον 

του καί κλείων τήν ¿ιάβασίν του· άλλως έ̂ άθης.
Τί ζητείς άπό έυ-έ, άπηντητε αετ’ άγριας ψυχραιμίας ο 

Πέτρος.
Τάς 15 χιλιάδας. . . η άποθνήσκεις αυτοστιγ|μει.
Είς τό άκουταα τούτο,¡¿ή απολέσας καιρόν όΙΙέτρος ρ/.ετή- 

νεγκε στιβαρον γρονθοκόπηαα έπί τοϋ προσώπου τοϋ Ρο- 
βέρ του ¡χεταξύ τών ¿φθαλ|Λών,δστις κ,αίκαταζαλισθείς επεσεν 
άπνους.

'Ο Πέτρος, βεβαιωθείς οτι ό Ροβέρτος 5έν ήτο πλέο. 
είς τήν ζωήν, εσπευσε ν’ αναχώρηση έκεΐθεν.

Κατά τήν αυτήν ώραν ό άββάς Βερνίέ είρην·.κώς άναπαυό- 
ριενος έπί ¡/.αλακοστρώτου καθίσματος τού τροχιοδρόμου άνε- 
γίνωσκε τό άπόδειπνόν του. Ενίοτε έρριπτε βλέμμα έπί 
τού ώρολογίου. άνυπομ.ονών νά φθάση καίάναγγείλη τ̂  ταχύ- 
τερον τήν χαροποιάν είς τόν αδελφόν του είδησιν.

Έπί τέλους περί τήν ΙΟην ή φέρουσα αύτόν άμαξα έ'στη 
μέ βραδύτητα μια; ώρα; άπό τή; όρισθείση;, διά τήν μ,ετα 
τού Ροβέοτου συνέντευξιν.

Προΐδών τήν ένδεχομένην άργοπορίαν του άφήκε τήν 
κλείδα είς τήν θυρωρό«, καί ΐνα μή τήν έξυπνήση δέν μετέβη 
νά ίδη, ά,ι ή κλείς ήν τοποθετημένη είς τήν συνήθη θέσιν.

Μή ευρών αυτήν ήνόησεν, δ :ι ό αδελφό; του προηγήθς 
καί τόν άνέμενε. “Εσπευσε λοιπόν ν’ άναβή.

Έβράδυνα, ειπεν, άντιμετο>πίζων τόν αδελφόν του. Καί 
εγώ εσπευσα, προσέθηκεν ό Γιλβέρτος. Καί εΐχον ήδη αρχίσει 
ν’ άπελπίζωααι.........’  ι
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γίαις σας. I. άφί«ετο ενταύθα ύγ ιεςάτη' δ ιπλω ματικά ! έςετάσεις μετά 
τόν Ιούλιον.—  Καν Κ. Κ. Παρισιού;. Έ λήφθη. Τελευταία διατριβή  
δεν έόημοτιεύθη ώ ; έλλειπής. Γράφομεν.—  Καν Ε. Δ. Σύρον. Δύνα- 
τα ι κα ι ή πενθούσα νά άποστείλη τύ έπισκεπτήριόν τ η ς .— Κον ’ Εμ. 
Μ. Τύρνοββν. Συμμορφούμιθα όόηγίαις σας. Εύγνωμ·νοΰμεν εύγενεΤ 
μερίμνη κα! εύμενεστάται; κρίσεσι.— Καν Ν. Μ. Α’ίγιον. Ή θέσις 
τής μητρός απέναντι του μ·ηστΤ,ρος τής θυγατρός είναι λεπτή και 
ακανθώδης' άπαιτεΤται νοημοσύνη και π ο λ ιτ ικ ή .— Καν Α. Π. Πει
ραιά. Χειρόγραφον παρέπεσεν εις τυπογραφείου' εΰαρεττήθητε άπο* 
στεΐλα ι έτερόν τ ι .—  Καν Κ. Κ. Κ)πολιν. Δεν δυνάμεθα νά ©ανώ- 
μεν έπιεικεΐς, διότι τό κοινόν αποποιείται ήμ ΐν έν παρομοίαις περι- 
στάσεσι τήν επιείκειάν του. Έργασθήτε συμφώνως πρός τό πρό
γραμμα ήμών και δημοσιεύσομεν ευχαρίστως. — Καν Ξ. Καλ. 
Α θήνας. Εάν τά  άποστελλόμενα έγκριθωσιν δημοσιευθήσονται, ά- 
όιάφορον έάν εΐσθε συνδρομήτρια ή ου .— Καν Α'ι. Γ. Κέρκυραν. Κ α 
τάλογος έλήφθη' ευχαριστούμε». Δύνασθε νά άποδίδητε τόν χα ιρετι
σμόν, έστω και έάν ήμεθ’ϋμών χαερετάταιύπό άγνώςου σας. — ΚανΑ. 
Μ. ’Αθήνας. ‘ Η πρώτη έπίσκεψις άποδίδοται πάντοτε έντό; οκταη
μέρου.·—· Καν Δ. Δ. Λευκάδα Έ λήφθησαν. Τόν προσεχή μήνα έκ- 
δίδεται ό ά. τόμος' έν τ φ  προσεχεΐ φύλλω  δημοσιευθήσετας άρθρί- 
οιον γυναικ.είου κ όσμ ου.— Καν. Ού. Β. Πειραιά. Λυπούμεθα πολύ. 
Ή επιστολή σας έπεστράιρη, διότι ήτον άνευ γραμματοσήμου. Καν 
Εί. Κ. Πάτρας. Έ άν άπηντωμεν δ Γ  επιστολών εις τάς ζητουμένας 
πληροφορίας θά ε’ίχομεν ανάγκην ειδικού υπαλλήλου.

ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Η
Κ α τ ά  τ ω ν  κ ω ν ώ π ω ν .  — "Οπως άποφύγητε τά κεντή

ματα τών κωνώπων, όταν εύρίσκησθε καθήμεναι υπό σκιάδας, έπ'ι 
παραλίας, έδωστών ή καί έντός τού δωματίου σας είσέτι, θέσατε ολίγα  
άνθη λ ε β ά ν τ α ς  εις τήν έν τή κομβιοθήκη σας άνθοδέσμην. Τά 
έ’ντομα ταϋτα  εχουσι μεγάλην άποστροοήν εις τήν οσμήν τού άνω  
άνθους, απομακρύνονται αύτοΟ κα! ούτως άπαλάσσουσιν υμάς των  
οχληρών έπισκέψεών των.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Ή
Δ ι α τ ή ρ η σ ι ς  ν ω π ο ύ  β ο υ τ ύ ρ ο υ .  — Πληρώσατε π ή 

λινου άγγεΤον άφίνουσαι κενόν ενός δακτύλου περί τό χείλος. Κατό
π ιν αναστρέψατε τά δοχεΤον κα! τοποθετήσατέ το έντός πινακίου,

εις τό όποιον χύνετε άνάλογον ύδωρ, ώστε νά έφ ά π τητα ι τής έπι- 
φανείας του βουτύρου. Τό ύόωρ τούτο δέον νά άνανεώται καθ’ έκά— 
στην. 'Οσάκις οέ χρειασθήτε βούτυρον, μή λησμονήτε νά τοποθε· 
τήτε πάντοτε άντιστρόφως τά δοχεΐον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΕιΟοποιοΰνται αί ε ν Ρ ο υ μ α ν ί α  κ. κ. συνδρομήτριαι και συν- 

ορομηται ήμών, δτι π3σα πληρωμή συνδρομής αυτώ ν, ένεργηθεΤσα 
μετά τόν θάνατον τού κ. Γερογιάννη θεωρείται άκυρος. Γνωστοποι
ε ίτα ι δέ αύτοΤς δτι έν τή  α Εφημερίδι τών Κυριών» θέλει προσεχώς 
δημοσιευθή το ονομα τού έν 'Ρουμανίφ νέου γενικού πληρε£ουσίο> 
ημών, μεθ ού έν τ φ  μέλλοντι θέλουσι συναλλάττεσθαι. Παρακα- 
λοΰνται δέ αί πληρώσασαι ήδη τήν συνδρομήν τοϋ τρέχοντος έτους 
νά δηλώσωσι τούτο πρός ήμδς, δπως μή διακοπή αύταΤς ή απο
στολή τού φύλλου.

Αι μή πληρώσασαι ταύτην, ας άποστείλωσιν έντός συστημένης 
επιστολής όκτώφραγκον τοκομερίδιον τού δανείου τής ’Εθνικής Τρα 
πεζής τής 'Ελλάδος, δπως μή διακοπή α ύτα ΐ; ή άποστολή το! 
φ ύλλο υ ..

ού

Παρακαλούνται πρός τούτοις αι όλ ίγα ι έν 'Ελλάοι καθυστεροΰσαι 
ετι τήν συνδρομήν αύτών νά άποστείλωσιν αύτήν άμέσως, *ίνα μή 
προβώμεν είς διακοπήν τής αποστολής τού φύλλου.

Διόασκάλισσα Έ λληνίς πτυχιούχος και πεπειραμένη, διδάσκουσα 
τ ή ν  τε γαλλ ικήν κα! τό κλειδοκύμβαλον ζητεί παραδόσεις. Ή διεύ» 
θυνσις τής Έφημερίδος τών Κυριών συνίστησιν ιδιαιτέρως τήν Κυ
ρίαν ταύτην. Πλείονες πληροφορίαι παρ’ ήμ ΐν.

Κυρία μεσήλις, καλή οικοδέσποινα ζητεί θ ίσ[ν οικονόμου ε!ς Παρ
θεναγωγείου ή εις οικίαν. Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΓΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ 

Η Φ ΙΛ Α Ρ Ε Σ Κ Ε ΙΑ
‘Γπό τής X. ’Αρετής Βασιλειάδου ίδρύθη κ α τ ’ αύτάς νέον έργο- 

στάσιον γυναικείων φορεμάτων μ ετ’ είδςκού τμήματος άσπρορρού- 
χω ν κα! παιδικών ένδυμάτων

Τιμά! λίαν συγκαταβατικοί. Ά θή να ι. Οικία Δεμερτζή άρ. 8 παρά 
τήν Καπνικαρέαν.

Έ ! λοιπόν, τί νεώτερα μού φέρεις, ήρώτησεν ό Γιλβέρτος 
μετά πυρετώδους ανησυχίας.

Τά χρήματα.
Καί τάς δεκαπέντε χιλιάδας ; Καί τάς δεκαπέντε.
“Ω ! ευχαριστώ ! ευχαριστώ ! προσέθηκεν ό Γιλβέρτος και 

τόν ήσπάσθη μετ’ ευγνωμοσύνης. Μου έδωσας κάτι τι περισ
σότερον άπό τήν ζωήν.

Ναί : βέβαια- έσωσας τόν έρωτά σου. Καϋμένο παιδί. 
Αλλά πρό εμού οφείλεις χάριτας εις τήν συνετήν μητέρα ριας.

’Έκλαυσεν, είμαι υπερβέβαιος. ’Ώ ! δέν θά λησμονηθώ 
πλέον, σοί τό ορκίζομαι.

"Οχι ! είπε ριετ’ άγγελικής πραότητας ό Όνέζιμος. Είναι 
ευτυχής.Ή ίδέα ότι σέ έσωσε,διεσκέδασε τήν εκ τοΰσφάλμα- 
τός σου λύπην της.

Ο ι δ ύ ο  α δ ε λ φ ο ί.

Άφοϋ ό Όνέζιμος διηγήθη, έν συνάψει πρός τόν Γιλβέρ- 
τον τά κατά τήν ημέραν εκείνην, ό Γιλβέρτος υπό αισθήμα
τος βαθείας ευγνωμοσύνης κατεχόαενος διά τήν άμοιβαίαν 
τής μητρός καί άόελφού του θυσίαν λίαν συγκεκινημένος άνέ- 
κραξεν. ’Ώ ! άγια μήτερ ! άληθώς είμαι πολύ ένοχος, άλλ,ά 
πείσθητι, αδελφέ, αν δεν παρεκινούμην υπό τού Πέτρου Δερ- 
τουά δέν §ά διέπραττον τοιοΰτον τι. Τόν γνωρίζεις Όνέζιμε;

"Οχι, διόλου ! δίς μόνον έπεσκέφθην τόν Μωδουΐ καί δέν 
μοί έδόθη περίστασις νά τόν ίδω έκεΐ.

Δέν υποφέρω τήν παρουσίαν αυτού τού άνθρώπου,Όνέζιμε, 
άν και προφανώς είναι άνθρωπος αξίας, μηχανικός έκ τών

μάλλον διακεκριμένων. Αποτεινόμενος πρός εμέ, λαμβάνει 
πάντοτε ύφος προστατευτικόν, καί αυτό μέ εξερεθίζει. ’Ιδίως 
μάλιστα όταν παίζομεν. Προχθές ενόσω έπαίζομεν καί εγώ 
έχανα, ένόμιζες ότι ύπέφερε μ,αρτυρικώς διά τούτο, ώσάν νά 
ήμην άξιος οίκτου, πενέστατος. 'Ω; έκ τούτου έξωργίσθην 
καί διά νά τού υποδείξω, οτι ίέν έχω ανάγκην τής ταπει
νωτικής συμπάθειας του έπαιξα τό ϋπέρογκον αυτό ποσόν. 
Μεγάλως υπν,φερα διά τήν απώλειαν, άλλ’ ήμην έξω εαυτού 
Ικ πείσματος.

Τούτο είναι κενοδοξία μάλλον παρά υπερηφάνεια.
"Εχεις δίκαιον,αδελφέ, καί σοί ομνύω ότι είναι ή έσχάτη 

φορά καθ’ ήν σφάλλω παρομοίως, όπως θά τό όρκισθώ αΰριον 
καί ενώπιον τής μητρός μου καί όπως τό ώρκίσθην είς προσ
φιλέστατου μοι πρόσωπον, τό όποιον ολίγον έλλειψε νά χάσω1 
ώς έκ τής κενοδοξίας μου. Μόνη ή ιδέα τής απώλειας τής 
έμπιστοσύνης έκείνης μέ κάμνει τρελλόν.

Ποομαντεύω. 'Υπεννοεϊς τήν Δεσποινίδα Μωδουί. Τήν- 
είδες λοιπόν σήμερον ;

Έρυθριάσας ό Γιλβέρτος έσιώπα.
Μή μού τά λέγης, έάν τούτο σέ στενοχωρή, άν καί δι* 

αυτήν πρό παντός οψείλομεν νά όμιλήσωμεν καί λίαν σπου- 
δαίως.

Σέ άκούω, προσέθηκεν ό Γιλβέρτος άτενιζων αυτόν μετ’ εκ* 
πλήξεως.

Είπέ, αδελφέ, διότι ό άνθρωπος άν δεν άνοιξη τήν καρ
διάν του μετ’ εμπιστοσύνης πρός άλλην, άδύνατον νά o'JOf 
άνακούφισιν. . . Λοιπόν, τήν λατρεύεις αύτήν τήν κόρην ;

(ά κ Ό λ ο υ θ ε ΐ)

ί


