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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τίνα τά ελατήρια καί αί συνέπειαι τής αύθάδυυς πρός τόν σύζυγον συμ

περιφοράς τής γυναικός.— "Ηθη, έθιμα καί παραδόσεις* ή γυνή εν Μαυρο- 
βουνίοί* (νπό  κ .  'Ελένης Π απ α λο υκ ά ).—Σοφία ή μνηστή τού διαδόχου.— 
Διατί ξένας καί ούχί Έλληνίδας ( ν π ό  κ .  Π ηνελόπης  Πολίτου).—Νοσταλ
γία (νπό κ . Μ αρίας Π ίπ ιζα) .  — Έλληνίδες έκθέτριαι.— Ό  κόσμος τών 
έντόμιυν [ νπό  δεσπ ο ιν ίδα ς  Τοΰλας Κ ό κ κ α λ η ).— Ποικίλα εσωτερικά καί 
εξωτερικά — Βιβλία.— ’Αλληλογραφία.— Συμβουλή.— Συνταγή. — Γνιο- 
στοποιήσεις.—Έπιφυλλίς.

Μετ’ εύχαριστήσεως άγγέλλομ=ν πρός τάς κ.κ. ά- 
ναγνωστρίας ήμών, ότι τό έν τώ ύπ άρ. /6 τής « Ε
φημερίδας τών Κυριών» φύλλω δημοσιευθέν ύπό τής 
διευθυντρίας κ. Καλλιρρόης Ιίαρρέν άρθρον « Καί π ά -  
Λιν περι τής γΛώσσης μας» μετεφράσθη ύπό τού έν 
Άμστελοδάμω ΦιλελληνικοΟ Συλλόγου καί μετ' ευ
μενέστατων καί ένθουσιωδών κρίσεων έδημοσιεύΟη έν 
τή μεγαλητέρα Ολλανδική Εφημερίδι «Αΐ^βΙΉβθΩ 
ΗΒΠίΙβΙεΕίΩά» έν τώ ϋπ ’ άρ. 18 6 0 4  φύλλω τής Ιο
7βριου τρ. ε.

αοσια την ευγνωμοσύνην ημωνΕκφράζουσαι δηι 
πρός τόν έν 'Ολλανδία «Φιλελληνικόν Σύλλογον» εύ- 
■χόμεΟα δπως ή ασθενής ήμών ύπέρ τού ευεργετικού 
τούτου σωματείου έπίκλησις εισακουσθή παρά τών α
πανταχού πολυπληθών κ.κ. συνδρομητριών ήμών.

T IN A  ΤΑ ΕΛΑ ΤΗ Ρ ΙΑ  ΚΑΙ ΑΙ Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΑ Ι
ΤΗΣ Α Τ 0Α Δ Ο Τ Σ  11Ρ 0Σ  ΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Εις Σωκράτης μονον ό σοφώτερος τών σοφών, ό πρόδρο
μος του Χριστού, ό έλθών εις τόν κόσμον, ϊνα ύπέρ του και- 
“νού καλού μαρτυρήση ήνείχετο αθορύβως καί άνευ διαμαρ-

τυρήσεων τήν παγκόσμιον άποκτησασαν φήμην αυθάδη καί 
άθυοόστομον Ξανθίππην. Μόνος ό Σωκράτης άναφε'ρεται έν 
τη ιστορία,μή άπωλέσας διά τήν άνεκτικότητά του ταύτην νό 
γόητρον,όπερ έπί πάντων έξήσκει, προκαλέσας όμως διά τής 
Ξανθίππης του τήν άγαμίαν τού Πλάτωνος. Οί λοιποί έν 
τούτω σύντροφοί του προεκάλεσαν πάντοτε τήν εΐρωνίαν καί 
τούς σαρκασμούς τού κριτού κοινού.

Δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά εΐπωμεν ότι καί μόνη ή Ξαν
θίππη ύπήρξεν αυθάδης, αφού τήν μήνιν τών μισογύνων άν- 
δρών προεκάλεσε,κατά τό πλεΐστον, ή άθυροστομία ήμώ> τών 
γυναικών. Περί ούδενός άλλου έλαττώματος ήμών έγράφησαν 
μέχρι σήμερον πλείω ή περί τής γλώσσης ήμ-ών. του εύγε- 
νούς τούτου οργάνου, ού συνεχώς τόσον κακήν ποιούμεθα 
χρήσιν. Είνε άρα όρθή ή καταφορά αύτη! Ζητητέον δέ τό 
έλατήριον τής γυναικείας άθυροστομίας έν αυτή τή φύσει τής 
γυναικός ή έν τή άνατροφή καί τφ (όίφ αυτής;

Ή γυνή κόρη ούσα ούδέν άλλο παρά πάντων διδάσκεται, 
ή μάλλον έδιδάσκετο μέχρι σήμερον ή νά σιωπά «Γνναιξ ί 
κόσμον ή σιγή φέρεοι είνε ή πρώτη φράσις ήν μεταφράζομεν 
έν τη Χρηστομάθεια τού κ. Αλ. Ρ. Ραγκαβή. Τή έπε- 
βλήθη λοιπόν ή σιωπή ώς απαραίτητος στολισμός τής παι
δικής καί νεανικής ηλικίας. Τά κοράσια δέν όμιΛοΰσι, φω
νάζει άπό πρωίας μέχρις εσπέρας έν τή σχολή ή διδάσκαλος.· 
Τά κοράσια δέν έ'χουσι γνώμην, προσθέτει ή μήτηρ κατ’ οί-

/ ’ - ' » ' ' γκον, τά κοράσια σιωπώσι, λεγει ο πατήρ εις την τραπε-,αν. 
Παρά τοίς άπλουστέροις μάλιστα ή τολμώσαΝά* έξενέγκη 
γνώμην ή όμιλήση ενώπιον ξένων κόρη θεωρείται στομύλος, 
άπόλλυσι δε μεγάλως έν τή πλάστιγγι της κοινωνικής έκτι- 
μήσεως.

'Η δυστυχής κόρη δεσμεύει λοιπόν εκοΰσα ακόυσα
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τό όργανον εκείνο, όπερ ό Θεός έδώρησεν αύτή ώς καί τώ 
άνδρί προς εκδήλωσιν τών εύγενεστέρων αύτής αισθημάτων 
καί διανοημάτων, συγκρατεϊ τήν ύπερεκχειλίζουσαν εν τώ 
νω καί τω θυμώ αυτής λεκτικήν δύναμ.ιν, καί αναμένει. Α
ναμένει την στιγμήν τής ανεξαρτησίας της. τήν στιγμήν τέ
λος, καθ ήν καί χύτη λογίζεται ώς προσωπικότη; έν τω 
οί'κω, τήν στιγμήν, καθ’ ήν ούτε πατήρ, ούτε μ ή τη ο, ούτε 
διδάσκαλος δύναται νά αφαίρεση αυτή τό δικαίωμα του 
λόγου, καθ ήν ίση ενώπιον θεοϋ καί ανθρώπων μετ’ εκείνου, 
πρός ον ένεπιστεύθη τήν εύτυχίαν της, δύναται να εϊπη έ- 
λευθέρως ο,τι σκέπτεται, ο,τι φρονεί, 5,τι νομίζει, ο,τι τή 
άρέσκει.

Αλλά γνωρίζετε, Κυρία μου, ποιαν χρήσιν δύναται νά 
ποιήσηται των ποδών του άνθρωπος σιδηροδέσμιος επί όλα 
ετη! ειοεύρετε εις ποιαν κατάστασιν διατελοΰν οί ό®θαλμ.οί 
του έν είρκταϊς επί πολυν χρόνον καθειργμένου. Άνά παν 
βήμα ο δυστυχής κλονίζεται, πολλάκις δέ καί τυφλοϋται ή 
καθίσταται χωλός έπί ζωής. Τουτ ’ αυτό συμ.βαίνει καί ποός 
τήν γυναίκα, ής ή έκ του τέως περιορισμού ακράτητος 
τοϋ λέγειν επιθυμία αποβαίνει πολλάκις ελάττωμα φοβερόν, 
φοβερώτερα συνεπαγόμενον αποτελέσματα.

Λέγουσα πολλά παρά τήν συνήθειάν της, αδυνατούσα δέ 
να σκέπτηταιπάντοτεώρίμωςώςέκ τής έπιπλάστου άνατροφής, 
ής θϋμαγίγνετχι, λέγει συνεχώς ανοησίας, ας άποδοκιμάζων ό ώς 
έκ τής άνατροφήςλογικώτερος, ενίοτε, άνήρ,προκαλεϊ τήν δυσ
αρέσκειαν, έσθ’ότε δέ καί τήν όργήν αυτής. Αΰτη εξερεθιζό
μενη, διά πρώτην δέ φοράν ίσως ελεύθερα νά έκδηλώση καί 
τήν οργήν της, αγνοοϋσατήν βαρύτητα καί σημασίαν των λέ
ξεων. αίτινες ενώπιον της άπειοάκις άντηλλάγησαν μεταξύ 
τής ίσοπαθοΰς αυτή μητρός καί τοϋ πατρός της, άφαιρεϊ 
παντα χαλινόν του στόματός της, λέγει δέ, λέγει ό,τι τύχει,
5.τι θέλει, ό,τι εννοεί καί δέν εννοεί.

Άλλ’ ό σύζυγος οστις δέν δύναται νά έγκύψη εις τήν ψυ
χολογικήν ταύτην τής συντρόφου αύτοΰ κατάστασιν, ό σύζυ
γος οστις αφοϋ έγεννήθη εν καί μόνον έμαθεν ότι ή γυνή οφείλει 
νά ύποτάσσηται πρός αύτόν άγογγύστως καί άνευ διαμαρτυ
ρήσεων, ο σύζυγος οργίζεται καί έπιτάσσει σιωπήν. Τότε 
πλέον ή γυνή παραλογίζεται, τότε παραφέρεται, τότε καθί
σταται αυθάδης, αθυρόστομος, εις βαθμόν πάντοτε άνάλογον 
πρός τήν ήθικήν αυτής μόρφωσιν, ρυθμιζόμενον συχνότχτα 
καί εκ τοϋ βαθμοϋ τής σκαιότητος ή έπιεικείας τοϋ συζύγου.

Ένταϋθα ή γυνή πληγόνεται έν τοίς εόγενεστέροις καί 
καιριωτέροις των αισθημάτων της. Ένταϋθα καταπίπτει έκ 
τοϋ ιδανικού εκείνου τής ελευθερίας καί ανεξαρτησίας ύψους, 
έν ω είχεν ανυψώσει αυτήν ό γάμος. ’Ιδού αΰτη καί αύθις 
ΰπό ζυγόν τυραννικώτερον, ιδού αΰτη καί αύθις μή τολμώσα 
νά έςενέγκη γνώμην, ιδού αΰτη ήναγκασμένη νά δεχθή έκ 
νέου τόν χαλινόν, χωρίς νά συναισθάνηται ότι άπόλλυσι 
τήν έλευθερίαν της, διότι ήγνόει νά ποιήται κατάλληλον 
χρήσιν αυτής.

Καί εάν μ.έν ή φύσεω; αγαθής καί άνατροφής έπιμεμε- 
ληαένης. εάν αγαπά τόν σύζυγον αυτής τό κακόν περισώζε
ται καί ή γυνη ού μόνον σιωπά, όταν έ’χη άδικον, άλλά καί 
έν τω δικαίω της αύτώ. Λιότι όμολογητέον ότι ή άθυροστο-

στομ.ία καί ή αυθάδεια των γυναικών προκύπτει συνεχέ
στατα εκ τών ηθικών θλίψεων καί πικριών τών προκυπτου- 

| οών εκ τή; ασπασίας καί απιστίας τών συζύγων, ώς καί έκ 
I τοϋ αυθαιρέτου καί σκαιοϋ αυτών πολλάκις τρόπου.

II γυνή μ.ή δυναμένη νά έκδικηθή δι’ έ'ργων, έκδικεΐται 
διά λόγων. Ολίγας βεβαίως γυναίκας άριθμ.εϊ ή ιστορία δυ- 
ναμένας νά καταταχθώσιν έν τή χορεία εκείνης, περί ή; π;ό 
ολίγων ήμερών έγράφομ.εν, ότι προσβληθεϊσα σκαιώς ύπό 
τοϋ συζύγου αυτής δέν άνέωξε τό στόμα έπί εϊκοσιν όλ.α έτη, 
Ρ-ε'ήρι τοϋ θανάτου της. Ολιγώτεραι δέ έτι αί δυνάμεναι 
νά μιμ.ηθώσι τήν λαίδην Βύρωνος, ήτες άν καί περιπαθώς 
ηγάπα τόν σύζυγόν της, δέν ή θέλησε νά ϊδη αύτόν ένώπιόν 
της, αφ η; στιγμ.ής ούτος έφωράθη λησμονών τά πρός αυτήν 
καθήκοντα, του.

Αίπλεΐσται ές ήμών, έάν δέν καταφεύγωμεν πρός άνακού— 
φισιν καί παρηγοριάν είςτά δάκρυα, καταφεύγομεν άναντιρ- 
ρητω; εις την γλώσσαν, ήν όμ.ως, ώς προείπομεν, συγκρα— 
τεϊ η καλη φύσις, ή καλή ανατροφή καί ή γλυκεία τοϋ συ
ζύγου συμπεριφορά.

Εάν όμ.ως ή φύσις καί ή ανατροφή κατ’ ούδέν συμβάλ- 
λωσι, τοτε άληθώ; ή γυνή έκεινη άντί άγαθοϋ τής οικογέ
νειας αγγέλου, άντί παρηγόρου τοϋ συζύγου καί τών τέκνων 
μεταβάλλεται εις φοβερόν καί επαχθή τύραννον. Οίαν δή
ποτε θέσιν καί άν κατέσχεν έν τή κοινωνία τοιαύτη γυνή, 
ολέθρια άείποτε ύπήρξεν ή έπίδρασι; αυτής. Η αυθάδεια 
σ.νεπάγεται πάντοτε τήν άπευ.πόλησιν τής αίδοϋς, τών εύ- 
γενών συναισθημάτων, τέλος παντός φίλτρου. Ή αυθάδης 
γυνή καταξεσχίζει αύθαιρέτω; τό συμβόλαιον τών ηθικών 
δεσμ,ών, οιτινες συνδέουσιν αυτήν μ.ετά τής οικογένειας καί 
τής κοινωνίας. Καί έχομεν έντεϋθεν θυγατέρας Μήδειας, συ
ζύγους Κλυταιμνήστρας, βασιλίδας 'Ηρωδιάδας καί Κλεο
πάτρας. Καί δίδομ-εν ύλην άφθονον καί έπίκαιρον πρός τούς. 
Εύρυπίδας καί Σιμωνίδας, τούς Άντισθένα; καί Ξενοκρά
τα;, τους Όρατίους καί Σενεκας καί τούς διαδόχους τού
των, οΐτινε; άνέκαθεν έν ταίς τοιαύταις έξαιρέσεσιν έζήτησαν 
τούς τύπου; τών γυναικείων χαρακτήρων, ού; μετά τόση; 
χαιρεκακίας περιέγραψαν.

Η γυνή, ίνα μ.ή εις τό α,,ονενοημ.ένον τοΰτο σηυ,εϊον α©1- 
κνήται, άνάγκη, είπε ποτε σοφός τις, νά φέρη πάντοτε μεθ ’ 
έαυτής κάτοπτρον, έν στιγμή δέ παραφοράς νά ένοπτρίζηται 
έν αύτώ. Ή φρικώδης παραμόρφωσις καί αποτρόπαιος αύτής. 
όψις είναι άδύνατον νά μ.ή επιφέρη σωτήριον έπί τής ψυχής 
αύτής άντίδρασιν. Ημείς λέγομ.εν, ότι σωτήριον κάτοπτρον 
τή; γυναικός είναι ή ήθική αύτής μόρφωσις καί ή καλώς έν— 
νοουμ.ένη πνευματική άνάπτυξις, ήτις έν πάσα, στιγμή δύ- 
ναται ασφαλέστατα νά συγκράτηση τήν μάλλον άδάμαστον 
καί άδέσποτον φύσιν.

Η Β Η ,  Ε Θ Ι Μ Α  Κ Μ  Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ
II γ ν η )  έν  Μ ανηοβουν ίω .

Όταν ό θεός έποίησε τόν κόσμον, οί κάτοικοι τής Τουρ
κική; ’Ιλλυρίας, λέγουσιν οτι έκράτει εις τάς χειρ ας του σάκ—
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κον πλήρη λίθων καί βράχων. Συνέβη όμως νά σχισθή ουτο; 
-ακριβώς άνωθεν τοϋ Μαυροβούνιου,όπου καί έπεσεν ή πληθύς 
έκεινη τών βράχων.

Πράγματι δέ τό «Μαϋρον όρο;» είναι δαίδαλο; κοιλοτή- 
τήτων, φαράγγων καί άπλών όπών διαχωρισμένων ύπό άλη- 
θών. τιτανωδών προχωμάτων άνίσου ύψους, πλήρες κορυ
φών διακοπτομ.ένων ΰπό κρημνών. Ό άδιέςοδος ούτος λαβύ
ρινθο:, όν μ.όνον οί εντόπιοι ορεινοί δύνανται νά διέλθωσι, 
πεοικυκλοϋται ύπό αιωνίων προμαχώνων, έντός δέ τών με
γάλων τούτων φρουρίων ύπάρχουσιν έτερα τοιαΰτα μ.ικροτερα 
φρούρια παμπληθή, τά όποια έπίσης είνε άπόρθητα καί απρο
σπέλαστα σχεδόν εις ξένον.

Τά τρομερά ταϋτα προσκόμματα καί οί κρημνώδεις ούτοι 
βράχοι θα ήμπόδιζον άνά πάν βήμ.α πάσαν εισβολήν έχθ,ίοΰ.

Οί κάτοικοι τοϋ Μαυροβούνιου εχουσιν ηθη καί χαρακτή
ρας σκαιούς καί ιδιορρύθμους ώς τά όρη των. Αγνοί άπο 
πάσης έπερροής τοϋ Δυτικοϋ πολιτισμοΰ, άπομ.εμ.ονωμ.ένοι 
έπί αιώνας τοϋ λοιποΰ κόσμου διατηροΰσιν ,έν άρχεγόνω κα- 
ταστάσει τάς φυσικας άρετάς καί τά προσόντα τών λαών 
πής Σλαυϊκής φυλής. ’Εκδικητικοί, αιμοχαρείς, ζηλότυποι 
γνωρίζουσι τόν πατριωτισμών, την αδελφοποιησιν τών όπλων 
καί τήν φιλοξενίαν.

Τά ήθη των είνε άγνα, ή πίστις των θερμ.ή.Είναι γενναίοι, 
-εύσταθείς, ειλικρινείς τηρηταί τοϋ ίεροϋ λόγου. Εύφυεΐς, 
κέκτηνται σύν τοϊς έλαττώμασι καί τοί; πάθεσι τής ένεργητι- 
κής καί ρωμαλέας φυλής των, εύγενεΐς καί μεγάλα; άρετάς. 
Δέν παραδέχονται δέ άλλο καθήκον η τήν υπεράσπισιν τής 
.πατρίδας καί τής οικογενειακής εστίας.

.Αί μάλλον φορτικαί έργασίαι τής οικίας καί ή καλλιέργεια 
πής γής είναι άποκλειστικόν έργον τών γυναικών, ων ή η
θική αξία έχει μεγάλην βαρύτητα. Άγαπωμένη καί σεβο- 
μένη ύπό τοϋ συζυγου της ώραιζει την εστίαν, όπου ό κεκο- 
πιακώς πολεμιστής έρχεται ν’ άναπαυθή καθ’ έκάστην. Εί
ναι ή άρχαία 'Ρωμαία ύπανδρος γυνή, εργατική, ενάρετος 
■καί πιστή εις τόν σύζυγόν της, υπερήφανος διά τά τέκνα της, 
έγκλείουσα τήν ζωήν της εις τάς φροντίδας τοϋ οίκου. Α
τρόμητος ώς ό σύζυγός της συμμετέχει εις τάς μάχας καί 
τά κατωρθώματά του, φερει εις τούς μαχητάς πολεμοφόδια 
διά μέσου τών ζωηροτέρων πυροβολισμ.ών. Αν δέ πληγωθή 
,θανασίμ.ως ό σύζυγος, αύτη λαμβάνει τήν σπάθην καί τό ό- 
πλον του συντάσσεται τοίς μαχομένοις, τότε μόνον δέ έπα- 
νέοχεται εις τήν οικίαν, όταν έκπληρώση ό,τι θεωρεί ώς ιε
ρόν καθήκον.

’Από τήν πλέον τρυφεράν ήλικίαν ή μικρά Μουροβουνιώ- 
τις πηγαίνει καί έ'ρχεται εις τά όρη, κυρτουμ-ένη υπό τά βαρύ 
φορτίον τών ξηρών ξύλων, άτινα τής αποφέρουσι ολίγα 
Κ,ΓβΙΐίζβΓ. Βοαδύτερον αναπτύσσεται ώχρά καί ίσχνη καί 
μαραίνεται ύπό τής έπαχθοϋς έργασίας. Νυμφευομένη δέ, τα 
καθήκοντα τοϋ γάμου καί αί φροντίδες τής μητρότητος συμ- 
πληροΰσι τήν φθοράν τής δραπέτιδος καλλονής της. 1 πο 
χαρακτηριστικά κεκοπιακότα καί μειααραμε’να, ύπό προσω- 
πείον πρωίμου ώριμ.ότητος κρύπτεται πολλ.άκις είκοσιπεντα- 
έτις γυνή, έπί τής μορφής τής όποιας ή κατανκγκκστικη 
εργασία άφήκε παράδοξον άρρενωπόν τύπον.

Άναστήυ.ατο; μ.ετρίου ή Μαυροβουνιώτις έχει το βάδι- 
σμ.α βαρύ. τήν κεφαλήν καί το σώμ.α κυρτωμένα, τό πάν δε 
έν αύτή υ.αοτυρεί τήν εξιν μακρών δρόμων, έπιπόνων ασχο
λιών, καί άχθοφορικοΰ βίου. Τόν πατέρα της, τόν αδελφόν, 
τόν σύζυγόν της. θεωρεί όντα άνώτεοα έαυτής, ένώπιον τών 
όποιων ώφείλει νά τρέμη, νά υπάκουη καί σιωπά,' φαίνεται 
δέ εύχαριστημένη έν τή υποδεεϊ καί δουλική ταυτη θέσει.

Ή φιλοφροσύνη πρός τα; γυναίκας είναι πράγμα άγνω
στον παρά τοίς Μαυροβουνίοις. Ώς έκ τούτου ό άνήρ απο
φεύγει νά προσφέρη εις τήν γυναίκα καί τήν έλαχίστην 
έστω πιριποίησιν.

Ή νέα κόρη δύναται έν πλήρει έλευθερία μακράν τής μη
τρικής έπιβλέψεως νά πηγαίνη άπό οικίας εις οικίαν, άπό 
όρους εις όρος, νά διέρχηται τάς πλέον έρημους ατραπούς, 
άνά πάσαν ώραν, προστατευομένη κάλλιον ύπό τοϋ σεβασμ.οϋ 
ή όσον θά ίσχυον παρ’ ήμ.ΐν οί μάλλον αυστηροί νόμ.οι.

Έναντι όλων τών κακουχιών τούτων, άς ύφίσταται η 
Μαυροβουνιώτις ήθελε τις πιστεύσει ότι αύτη ευρίσκει ανα- 
κούφισίν τινα έν τή οικία. Δυστυχώς καί ό ηθικός και οικο
γενειακός αύτής βίος είναι έπαχ_θέστατος.

Ή αγροίκος φύσις τοϋ Μαυροβούνιου δέν μ.ετριάζεται ύπό 
τήν συζυγικήν στέγην. Ή γυνή ουδέποτε αναμιγνύεται εις 
τάς έργασίας τοϋ συζύγου, ουδέποτε ακολουθεί αυτόν εί; τας 
έκδρομάς του, ούτος δέ άπουσιάζων τής οικίας, ούδεποτε 
πληροφορεί αύτήν περί τής ύγείας, τοϋ τόπου τής διαμονής 
ή τών πράξεων του.

Έάν κατά τύχην συναντηθώσι καθ οδόν, προσποιούνται 
ότι δέν είδον άλλήλους, διότι ό σύζυγος οφείλει έκ παντός 
τρόπου ν’ άποφύγη τήν εντροπήν τοϋ νά φωραθή συνοδεύων 
τήν γυναίκα του. Τό τοιοΰτο θά προεκάλει ειρωνικά μειδιά
ματα καί δυσαρέστους παρά τών φίλων αστεϊσμούς. Αύτη 
δέ μεθ’ ύπερηφανείας δέχεται τόν δεσποτικόν τοΰτον ζυγόν, 

"Οταν ή γυνή συμπληρώσει τήν καθημερινήν διευθέτησιν 
τοϋ οϊκου της, έτοιμάση τό γεϋμα καί εφοδιάση τόν οίκον 
δι’ ύδατος καί ξύλων, ένασχολείται κατά τάς ώρας τής αρ
γίας τη:, νήθουσα καί πλέκουσα, κέκτηται άλλως τε έμφυτον 
τό δώρον τής ποικιλτικής.

Ή ύποδεής απέναντι τοϋ άνδρός θέσις της, έπεκτείνεται 
καί παρά τοίς ξένοις, ούς αύτη ξενίζει. Έάν ό ξενιζόμενος 
είναι συγγενής, ούτος τήν άσπάζεται εις τό μέτωπον ή έπί 
τής παρειάς, έάν δέ ούτος είναι ξένος άρκεΐται, δίδων αύτή 
διά κινήσεως τής χειρός ηχηρόν φίλημα, ένώ αύτη τώ φιλεί 
τήν χείρα ή τόν ώμον. Έάν ό ξένος έρχηται μακρόθεν, ή 
οικοδέσποινα τώ έκβάλλει τά υποδήματα και τα θετει νά 
ξηοανθώσι, λύει τάς περικνημίδας του, είτα κατά τήν δια
ταγήν, τήν όποιαν θά λαβή, φέρει θερμόν η ψυχρόν ύδωρ 
καί πλύνει έν αύτώ τούς πόδας, περιποίησιν, ήν ούδόποτε 
απονέμει πρός τόν ίδιον σύζυγον.

Όταν δέ ή ώρα τοϋ γεύματος φθάση, άντί νά λάβη θέσιν 
παρά τή κοινή τραπέζη διατρίβει ύπηρετοϋσα τοίίς συνδαι- 
τημόνας, φέρουσα άνά χεϊρας—έάν ήναι νύξ—τεμάχιον ρι- 
τινώδους δαδός άνημμένης, όπερ άντικαθίστησι παρ’ αύτοΐς

1 πάντα άλλον φωτισμόν.
Έν γένει ή Μαυροβουνιώτις είναι μετριόφρων, εγκρατής,
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Φιλόπονο:, ικανή, άφωσιωυ,ένη ¿/.τελούσα ενίοτε τά  μάλλον  

ήρωϊκά κχτωρθώιιατκ.
Πιστοί εις τάς παραδόσεις οί κάτοικοι τοϋ Μαυροβούνιου 

διετήρησαν εύλαβώ; την ενδυμασίαν των προπατόρων των. 
Έν τούτοις ό Γαλλικός συρμ.ός, άρχίζει νά ΰπεισάγηται καί 
εις τό Μαυροβούνιον. Διά τοϋτο καί βλέπει τις τό έπισημότε- 
ρον πρόσωπον, τόν ηγεμόνα του Μαυροβούνιου μέ ρεδιγκό- 
ταν καί έρυθράν ταινίαν τής Λεγεώνο; τής Τιμής, ώς έπίσ/.ς 
τάς εύγενεϊς τής Κεττίγνης ένδεδυμένας κατά τόν ευρωπαϊ
κόν συρμόν.

'Ε λ έ ν η  Π α π α λ ο υχ α .

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΪΙΕΑΛΟΤΣΑΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ ΝΙΑΣ
μνηστί/ν τον όΜ^όχου πρ ι γκ  ή π, ι, ααα > · Σοφίαν.
Τό όνομα τοϋτο άπό μηνός ήδη φέρεται μετ’ εΰλαβείας 

καί στοργής άνά τά στόμ-ατα των απανταχού τής γής διε
σπαρμένων Ελλήνων, πλεΐσται δέ μητέρες Ελληνίδες τό 
ονομα τοϋτο έ'δωκαν ποός τά κατ’ αύτάς νεογεννηθέντα θυ- 
γάτρια αυτών. Τό όνομ,α Σοφία συνδέεται στενώτατα μέ τήν 
ιστορίαν τοϋ Έλληνισμ-οϋ. ΙΙρός τόν φερώνυμον τοΰ Βυζαν
τίου Ναόν είσίν άπό τριών ήδη αιώνων ¿στραμμένα τά βλέμ.- 
μ.ατα πάντων των Ελλήνων, εις θαϋμα δέ τής προστάτιδος 
τοϋ Ναοϋ 'Αγίας άποδίδοται ή σωτηρία των έν αύτή ίε- 
ρουργούντων ιερέων κατά την τρομεράν στιγμήν τής έκπορ- 
θήσεως τής πόλεως.

Η Ελληνική φαντασία ή μάλλον οί Ελληνικοί πόθοι συν- 
εδύχσχν ευχαρίστως τά όνόμ.ατα τών μελλόντων βασιλέων 
ήμών μετά τής άνακτήσεως καί πάλιν τής μεγάλης τοΰ 
Κωνσταντίνου πόλεως καί τοϋ ΙΙατριαρχικοΰ τής 'Αγίας 
Σοφίας ναοϋ. Λε'γουσι μάλιστα ότι εις τό όνομα τής Σο
φίας,-—ήν τινες θεωρούσιν ένσάρκωσιν τής άγιας—οφείλεται 
ή προς αυτήν συμπάθεια τοϋ προσφιλούς διαδόχου τοϋ Έλ- 
ληνικοΰ θρόνου,

Έντεΰθεν δέν έπεται ότι ή νεαρά πριγκήπισσα στερείται 
καλλονής καί χαρίτων. Ή δροσερά καί εύχαρις καλλονή της, 
ή άγαθότης τής ψυχής, τό ευθυμ,ον τοϋ χαρακτήρος καθι- 
στώσιν αυτήν προσφιλεστάτην ού μόνον πρός τόν βασιλικόν 
μ,νηστήρα της, άλλά καί πρός πάντας τους πλησιάζοντας αυ
τήν. Είναι άληθής Ελληνικός χαρακτήρ, φέρουσα έπαξίως 
τόν χαριτωμένον τίτλον τής δουκίσσης τής Σπάρτης. Ώς αί 
ήρωίδες Σπαρτιάτιδες ένασμενίζεται καί έντρυφα εις πολε- 
μικάς διηγήσεις, άθλους, σημ.αίας, καί τά τοιαΰτα, δι’ό καί 
προσφιλέστατη τώ φιλοπολέμω άδελφώ αυτής Αύτοκράτορι 
τής Γερμανίας τυγχάνει.

Μετα σπουδής δέ εύνοήτου καί έπιμελείας άκατανικήτου 
ϊπεδόθη ή νεαρά ήγεμονίς εις έκμ.άθησιν τής Ελληνικής γλώσ 
σης, διδασκομένη ταύτην παρά τοϋ Έλληνος Καθηγητοΰ 
τοϋ έν Βερολίνω Πανεπιστημείου τής Νεοελληνικής γλώσσης 
κ. Μητσάκη.

Ό Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας άρέσκεται νά έκδικήταί 
τήν άδελφήν του διά τάς δυσκολίας, άς άπαντα εις έκμάθη- 
σιν τής γλώσσης ήμών, άνταποδίδων αυτή τά; είρωνίας. άςΓ 
εναντίον του έξετοξευεν, οτε οΰτος ήν μαθητευόμ.ενος τή: άρ-

χαίας Ελληνικής. Είνε λοιπόν τόσον δύσκολος ή Ελληνική 
γλώσσα, ώστε άπαιτεϊται τόσος χρονος διά νά μάθητε νά με- 
ταφράζητε αυτήν, ή αί κεφαλαί σας δέν χωρούν τάς μ.εγάλας 
τών κλασσικών 'Ελλήνων ιδέας, έ'λεγεν ή ήγεμονόπαις πρός 
τους τότε σπουδάζοντας άδελφούς της.

Σήμερον ό Αύτοκράτωρ βοηθών εις τά; Ελληνικά; σπου- 
δάς της τήν έπίδοξον βασίλισσαν τοϋ Ελληνικού θρόνου άν- 
ταποδίδει αυτή μετ’ άγάπη; τά ισα.

Μεθ ολα ταϋτα ή 'Ελληνική Γραμματική είνε άχώριστος 
τής ήγεμονίδος σύντροφος, ή Ελληνική δέ γλώσσα επίσης: 
προσφιλής αυτή, όσον καί τό Εθνος, έφ ο κέκληται να βα
σιλεύ ση.

ΔΙΛΤ1 ΕΕΝΑΣ ΚΑΙ ΟΓΧΙ ΕΑΑΗΝΙΔΑΣ
Αξιοθαύμαστον άληθώς καί άκατάληπτον είνε διατί μ.ό- 

νον ημείς αί Ελληνίδες θέλομ.εν νά δίας.έρωμ.εν τών άλλων 
πεπολιτισμένων γυναικών τής Ευρώπης, έμ.πιστευόμεναι τά 
τέκνα ήμών εις αλλοεθνείς παιδαγωγούς! Πράγμα άνοίκειον 
διά τε τό ένδοξον παρελθόν τοϋ ήμ.ετέρου έθνους καί δΓ ή- 
μάς αύτάς. Νομίζομεν δουλοπρεπές καί ίδιον χωρικών νά 
άνατρέφωμεν τά τέκνα μας συμφώνως τοϊς Ελληνικοί; ή- 
θεσι καί έθίμοις, θεωροϋμεν δε αύτόχρημα εύγενές καί εύά- 
γωγον τήν άντί ολίγων δραχμών πρόσληψιν παρ’ ήμ.ϊν παι
δαγωγού ξένης έκ τών άπορριμμ.άτων, ώς επί τό πολύ, τών 
εύοωπαϊκών μεγαλουπόλεων. Εϊμεθα δέ τόσον κοϋφαι ώστε 
παραβλέπομεν καί παραγνωρίζο εν τά μέγιστα κακά τά 
ς.ροκύπτοντα έκ τής τοιαύτης ξένης καί άναρμοδίου τοϊς: 
Ελληνικοί; ήθεσιν άνατροφής, ήν δίδομ.εν τοϊς τέκνοις ήμ.ών.

Άγνοοΰμ.εν ότι αί πρώται εντυπώσεις, άς λαμβάνουσι τά 
παιδία κατά τήν τρυφεράν ήλικίαν άποτυπούνται άνεξιτήλοις 
ϊχνεσιν εις τήν άπαλήν αύτών καρδίαν καί παρακολουθοϋσιν 
αύτά καθ’ όλην αύτών τήν ζωήν. Άγ/οοϋμεν ότι ό παϊς ές 
απαλών ονύχων έκμ.ανθάνων ξένην γλώσσαν, άναπτυσσόμ,ε- 
νος τήν ήλικίαν άποστρέφεται τήν μ.ητρικήν, θεωρών ώς ε
ξευτελιστικόν καί περιφρονήσεως άξιον νά όμιλή τήν γλώσ
σαν τών προγόνων του, ήτις τόσον έδόοασε καί δοξάζει τό 
Ελληνικόν έθνος. Καί όταν προϊόντος τοΰ χρόνου αύξηση 
καί έκμάθη καί τήν μητρικήν αύτοΰ γλώσσαν, όμιλεϊ αυτήν 
τόσον σολοίκω; καί μέ ξενικούς όλως ιδιωτισμούς καί προ
φοράν, ώστε μ,ετά δυσκολίας γίνεται καταληπτός. Αλλως 
εύρέθη ποτέ οίκογένειά τις άλλοεθνής. Γαλλίς έστω. η Γερ — 
μ.ανίς. ήτις νά παραχωρήση τό δικαίωμα καί τήν εύθύνην 
τής άγωγής τών τέκνων εις ξένην παιδαγωγόν, έπί παραδείγ- 
ματι εί; Έλληνίδα! Ούδέποτε. Καί τοϋτο, διότι αί μητέρες 
έκεΐναι έννοοϋσιν ποΐαι αί πρός τά τέκνα, τό έθνος καί την 
πατρίδα υποχρεώσεις των, ούδέποτε δέ άναλαμβάνουσι τήν 
ίερόσυλον ύποχρέωσιν τοϋ νά διδάξωσι τοϊς ίδίοις τέκνοις τήν 
άρνισηπατρίαν διά τής περιφρονήσεως τής γλώσσης καί τών 
εθνικών παραδόσεων. 'Ημείς αί Ελληνίδες άλλως άντίλαμ- 
βανόμεναι τά τοϋ πολιτισμού, φρονοϋμεν ότι πραττομεν έργον 
επαινετόν καί θειον ύποκλέπτουσαι καί σφετεριζόμεναι τά 
ξένα ήθη καί έθιμα καί μεταδιδοϋσαι ταϋτα ώς ίδιον κτήμα 
τοϊς τέκνοις ήμ.ών.
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ΓΙόσαι μάλιστα μητέρες ύποβλέπουσι καί φθονοΰσι τάς αλ- 
λας. ώς μή ούσαι καί αύταί έν καταστάσει νά προμηθευ- 
θώσιν έξ Εσπερίας παιδαγωγόν, όπως μορφώσωσι καί έξευγε- 
νίσωσι τά θυγάτρια αύτών διά τής έκμαθήσεως τής Γαλλι
κής ή Γερμανικής, ώς έάν ή έλλειψις ξένης γλώσσης έν τή 
τρυφερά ήλικία άπετέλει μέγα δυσαναπλήρωτον κενόν έν τή 
καθόλου άνατροφή τών παίδων!

Προσέτι δέ έχουσαιΰπ’ όψει τον γλίσχρον μισθόν, δι ου 
άνταμ-είβομ.εν τήν μέλλουσαν νά μορφώση τα ήμ.ετερα τέκνα 
παιδονόμον μετά βεβαιότητο; γνωρίζομεν, ότι αΰτη έσεται εκ 
τής κ.ατωτάτης κοινωνικής τάξεως, ¿στερημένη τής καταλ
λήλου μορφωτικής καί μεταδοτικής δυνάμεως. μ-όνον κτήμα 
έ’χουσα τήν έπιπολαιότητα καί έλχφρότητα, γινώσκουσα εκ 
πείρα; ξηρούς τινας τύπους έπιπλ,άστου καλής συμπεριφόρας 
ή τήν τέχνην τοϋ ύποκρίνεσθαι εύγένειαν καί λεπτότητα 
ήθών ώς έπί τό πλεΐστον δέ καί παρίσταται ένώπιον ήμών 
ταπεινόφρων καί ήθική. έν ώ προϊόντος τοΰ χρόνου πειθόμ.εθα 
ότι υπό τό πρόσχημα τής άγαθότητος καί ταπεινοφροσύνης 
ύποκρύπτεται δαίμ,ων φοβερό; ύπεισάγων λάθρα τήν διαφθο
ράν έν τή οικογενειακή εστία.

’Αγνοείτε λοιπόν, ώ μητέρες, σεϊς αί εμπιστευόμενα1- το 
τιμαλφέστερον καί ίερώτερον τών κειμηλίων σας, τό έτερον 
ήμ,ισυ τής ζωής σας εις τάς χειρας τοιούτου άλλοδόξου καί 
άναγώγου γυναίου, ότι αί ψυχαί τών παιδων όμ.οιάζουσι 
κατόπτρω, έφ’ ού άντανακλώνται οί τύποι, οϊτινες ενώπιον 
αύτών παρουσιάζονται καί ότι τό παοάδειγμ.α δίδει ζωήν 
καί όμιλεϊ άποτελεσμ.ατικώτερον εις τήν καρδίαν αύτών. 
Έλάβετε άρα τόν κόπον νά σκεφθήτε ποιον πρότυπον ηθι
κής μοοφώσεως δίδετε αύτοϊς πρός άπομίμησιν καί οποίαν 
αγωγήν, όποιον μέλλον προετοιμ.άζετε αύτοϊς ! Ανελογί- 
σθητέ ποτε, ότι καί έάν ή καλή των φύσις συντελέση εις το 
νά μή άποβώσι γνήσια άν είτυπα τών παιδαγωγών, κληρο- 
δοτοϋσιν όμ.ως τήν κουφότητα καί μ.αταιότητκ έκείνων -καί 
ούτω βλάβην μάλλον ή όφελος θα φέρωσιν ήμ,έραν τινά εις 
την κοινωνίαν.

Καιρός είναι όπως πάσα Έλληνίς μ.ήτηρ στρέψϊ) τά 
βλέμματα πρός τά άλλα τής Εύρώπης κράτη, έζετάζουσα 
δέ τίνι τρόπω διαπαιδαγωγοΰσι τά τέκνα αί σπουδαϊαι έκεΐ
ναι γυναίκες μιμηθή αύτάς ώς πρός τοϋτο. Φρονοϋμ,εν 
δέ ότι δέν είνε τόσω κοπιώδης διά τάς Ελληνίδας μητέρας 
ή έπί τής άνατροφής τών ιδίων τέκνων έπίβλεψις, αφ ού 
κλλω; καί αύτός είνε ό ύψιστος τής γυναικός προορισμός. 
Δύνανται βεβαίως αί εύποροι τούτων, πρός μετρίασιν τών 
επαχθών φροντίδων νά προσλάβωσι βοηθόν τινα έκ τών απεί
ρων ήμετέρων νεανίδων, αΐτινες άνά έκατοστύας άποφοιτώ- 
τώσαι κατ έτος έκ τών άνωτέρων Παρθεναγωγείων, επαιτοΰσι 
μετα δακρύων θέσιν τινά, όπως έπαρκέσωσιν εί; διατρο
φήν αύτών καί άς ή μητρυιά κοινωνία σκληρώ; έγκκταλεί- 
πει άπροστατεύτους νά μ.αραίνωνται έν τή ένδεια καί ταΐς 
στερήσεσι. Άλλά καί έν τή έκλογή των ταύτη αί μητέρες 
δέον νά ένεργήσωσι μετά μεγάλης πεοισκέψεως καί όςυνοίας 
εμπιστευόμεναι τό τής συνεργάτιδος εύγενές έργον εις κόρην 
διακρινομένην κατά τε τήν ήθικήν, τήν φιλεργίαν καί φι
λοπατρίαν, έχουσαι ύπ’όψει, ότι τό παράδειγμα τής παιδα

γωγού είνε τό ούσιωδέστερον έλατήριον πρός ήθικην τών 
παίδων διαπαιδαγώγησιν.

Π η ν ε λ ό π η  Π ο λ ί τ ο υ

Ν Ο Σ Τ Α Λ Γ Ι Α
Νέφη πυκνά κΓ ολόμαυρα ’μαύριζαν τόν άέρα,
σκότος θαρρείς πώς ’σκέπαζε τή θλιβερή ήμ-έοα,
πού ’γώ, ’ςτό κύμα ’κεΐ κοντά ’ςτούς βράχους καθημένη.
άς φύγω έλεγ’ άπ’ έδώ.... άς πάγω εις γή ξένη ! !
ίσως έκεϊ, ’ςτήν ξένη γή, θά βρώ περίσσια κάλλη,
ίσως έκεϊ γλυκύτερα κάθε πουλί θά ψάλλη !
ίσως έκεϊ θά μ’ άγαποϋν γιατί θά είμαι ξένη !
ώ ! ! ναι ! ! ! θά φύγω τίποτε έδώ δέν μέ εύφραίνει ! !

Φεύγω. . .. σχίζω τά κύμ,ατα. μέ γέλοιο εις τά χείλη 
’ςτοϋ παραδείσου ’νόμιζα πώς έφθανα τήν πύλη !
Φθάνω ’ςτήν ξένη ! . . πλήν εύθύς, τή χώρα μου θυμούμαι

θέλω νά κλαύσω δέν τολμώ !... καί τοϋτο τό φοβοΰμαι!
ψυχή καμ.μίά δέν μού μιλεΐ... τρέμω.... φρίττω μονάχη, 
καί συντροφιά μ.ου γίνονται όρη ψηλά καί βράχοι ! !
ΏΠ ναι !!.. κανείς δέν μοΰμιλεϊ.. κανείς δέν μέ γνωρίζει, 
θαρώ τήν φύσιν άπασαν, πώς σκότος χρωματίζει ! ! 
οί λόγγοι καί ή ρεμματιαϊς ποϋ τά πουλιά γυρίζουν, 
τού; κάμπους τής πατρίδος μου μέ πόνο μοΰ θυμίζουν !
'Έν άνθοςτης, έν τη;πουλί,... τοΰ ήλιου της άχτίδα,
ζητώ διά τάς θλίψεις μου παρηγοριά κ’ ελπίδα . . 
μά όλ’άπό τόν τόπο μου..., όλα έδώ ναι ζένα, 
χωρίς άστέρια ούρκνός, σπηλιά χωρίς ποιμένα ! 
θάλασσα χωρίς φρύγανα... ήλιος χωρίς άχτίδες 
χωρίς κανδύλ’ εικόνισμα, καρδιά χωρίς έλπίδες ! ! 
είν’άνοιξη χωρίς δροσιά, χωρίς πουλί κανένα 
δάκρυ« μαΰρα θλιβερά ’ςτό πέλαγος ριγμένα !
’ςτό κοιμητήρι μοναχά τή συντροφιά γυρεύω,
Έκεϊ.... ήγάπων τόν Θεόν, έδώ νεκρούς λατρεύω !
Ναι ! ! μ.έ αύτούς θά μεταβώ έκεϊ ’ψηλά νά ζήσω, 
καί σάν κανδύλι θλιβερό ςτό έρεβος θά σβύσω,
Εάν εις τής πατρίδος μ.ου δεν ελθω την αγκαλη 

νά μ.έ θωπεύη ή αύγή μέ χίλια μύρια κάλλη ! !
Έν Μεγάλω Κεσερλή τής Θεσσαλίας τή 29/) Αύγουστον.

Μ α ρ ίχ α  Π ί π ι ζ α .

ΕΛΛΗΝΙΖΕΣ ΕΚ6ΕΤΡΙΑΙ
Ώς καί άλλοτε έγράφομεν τό γυναικεΐον τμήμα τής έκ- 

θέσεως προμηνύεται εκτάκτως λαμπρόν. Αί περί τούτου πε
ποιθήσεις ήμών πιστοποιούνται όσημέραι διά γής προσθήκης 
νέων καλλιτεχνημ.άτων τών κυριών καί δεσποινίδων. Τήν 
εβδομάδα ταύτην προσετέθησαν, πλήν άλλων, άξιόλογα καλ
λιτεχνικά έργα ΰπό μεν τής κ.Φέρμπου, τό γένος Σαριπόλου, 
γνωστής έπί φυσικαϊς καί επίκτητοι; άρεταΐς κυρίας, ώραιο- 
τάτη καί πιστοτάτη άντιγραφή τοϋ Μυρίλου καί δύο λαμ-
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πραί πρωσοπογραφίαι, άς μετά τόσης τέχνης γράφει ή έξοχος 
καί γνωστή της πόλεως ήμώ' έρασιτέχνις δέσποινα.

Καί έτερον επίσης καλλιτεχνικόν Έλληνικώτατον έργον 
έξετέθη ύπό της δεκατετραέτιδος δεσποινίδος Μαριάνθης Βαλ- 
σάμου. Έπί μεταξωτού υφάσματος πεποικιλμ.ένου δι’ ώραίων 
καί εύστοχωτάτων χρωματισμών απεικονίζεται ωραιότατη 
είκών τοϋ οπλαρχηγού της Ελληνικής έπαναστάσεως Γεωρ
γίου Καραϊσκάκη, παριστάνουσα αυτόν έφιππον επί ώραίου 
καί μεγαλοπρεπούς ίππου καί φε'ροντκ έν άρειμανίω καί α- 
γερώχω στάσει πλουσιωτάτην Ελληνικήν χρυσοποίκίλτον πε- 
ριβολήν. Τόσον δέ εντελές είναι τό απάνθισμα των χρωμα
τισμών καί τόσην έπιτηδειότητα ανέπτυξαν αί άβραί καί 
λεπτοφυείς χεΐρες της νεαράς καλλιτέχνιδος περί τήν συροα- 
φήν αυτών, ώστε δυσκολώτατα δύναταί τις νά κατανοήση αν 
Ιχη πρό αύτοϋ εικόνα έπεξειργασμένην διά χοωστήρος ή διά 
βελόνης.

Το κομψοτέχνημα δέ έκεϊνο. δι’ό έπιφυλασσόμεθα νά όμι— 
λήσωμεν εν τώ προσεχεί ημών φύλλω καί όπερ εστάλη από 
δύο μιχρας μ ιχοάς δεσποινίδας άπο μακράν, πολύ μ.ακράν, 
θέλει προκαλέσει τάν θαυμασμόν πασών καί πάντων.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
ΣΥΜΠΑΘΗ ΕΝΤΟΜΑ

Κλινών τις έπί τής όχθης λίμνης, παρίσταται εις τήν εύ- 
φυά εργασίαν του συμπαθητικωτέρου τών έντόμων, του με
γαλοπρεπούς κανθάρου, οΰτινος τό πρασινωπόν καί λαμπρόν 
χρώμα έχει αποχρώσεις ώοαίων μ,εταλλικών αντανακλάσεων. 
Οί οπίσθιοι πόδες του είσίν ώπλισμένοι μέ ισχυρόν καί περίερ
γον πτερνιστήρα, τό στήθος του φέρει λόγχην, ούτω δέ θά 
έξελάμβανέ τις αυτόν ώς έντομον πολεμ.ικόν, έν ώ είναι σο
φός. 'Γπό τήν πολεμικήν ταύτην όψιν κρύπτονται τά είρη- 
νικώτερα καί γλυκύτερα ήθη, ά δύναταί τις νά φαντασθή. 
Ή βιομηχανία του είναι έκ τών πολλοϋ λόγου άξιων. Τό 
έντομον τούτο είναι τό 'Τδρόφιλον.

Ό λαμπρός ούτος άρχιτέκτων κατασκευάζει κομψόν περι
κάλυμμα, εντός τοϋ όποιου τό θήλυ τοποθετεί πεντήκοντα 
μικροσκοπικά ώά, μέ λεπτά χρώματα.

‘Ο ευφυής ούτος κάνθαρος ϊνα καταστήση τήν μεταξίνην 
ταύτην φωλεάν άδιάβροχον,τήν επιχρίει διά γλοιώδους ύγρου 
καί τήν περικλείει διά τής μεγαλειτέοας μερίμνης. ’Αλλά 
τά περικάλυμμ.α τοϋτο, ή φωλεά καί ή κοιτίς αύτη, θά 
είναι έστερημ.ένη άε'ρος, περί ού βεβαίως έπρονόησε καί τό 
Τδρόφιλον. Παρευθύς συμπληροϊ τήν εργασίαν του καί άνα- 
βιβάζει τό περικάλυμμά του διά μακράς καί κωνικής άκι- 
δος, ήτις επιτρέπει εις τόν άέρα. όπως είσέλθη έντός τής 
φωλεάς ταύτης καί έάν, ώς λέγουσι, τό πνεύμα είναι καί 
ταχεία έμπνευσις, τό Τδρόφιλον άξίζει τοϋ ύπερτάτου τού
του επαίνου, διότι έκτελεϊ τό άριστούργημα τοϋτο εις διά
στημα όλιγώτερον τών τριών ώρών__

Ιδού ήδη τό νεροκούνουπον, άράχνη τών ύδάτων, έλα- 
φρόν καί λεπτόν, έχων υψηλούς πόδας, λεπτοτε'ρους νήμα
τος. Μετ ’ έκπληττούσης χάριτος τό μελαγχολικόν τοϋτο έν-

τομον πηγαίνει, έρχεται, τρέχει, ύψοϋται καί σκιρτά έπί τής 
έπιφκνείκς τών λιμνών, χωρίς ούτε σταγών ύδατος νά άνα- 
πηδήση έπί τοϋ Φανταστικού ποδός τοϋ άνευ άντιπάλου 
«παγοδρόμου» (patineur) τούτου.

Βλέπετε, κατόπιν, τούς μικρούς τούτους μετάλλινους καί 
ζώντας, μικρότερους σπόρου μήλου, οίτινες τρέχουσι. τρέ- 
χουσι καί πάλιν τρέχουσι, χαράττοντες μεγάλους κύκλους 
έπί τής έπιφανείας τής λίμνης ; Αί άργυραί αύται κηλίδες 
είναι μικροί κάνθαροι.

Αί στροψάδες. Οί μικροί ουτοι χορευταί τών ύόάτων, 
έθελγον. ώ: λέγουσι, διά τών θαυμασίων έξελιγμών των, 
τον μέγαν σκεπτικόν φιλόσοφον Ίωάννην-’Ιάκωβον Ρουσσώ. 
Καθήμενος ούτος έπί τών οχθών λίμνης τίνος, ήρέσκετο νά 
άκολουθή δια θελγομένου βλέμματος τά χαρίεντα ταϋτα 
έντομα, διαγράφοντα έπί τών ύδάτων μεγάλους κύκλους, 
τεμνομένους ώπ’ άλλήλων μετά μαθηματικής κανονικότη
τας, χαράττοντα τά ιδιότροπα άραβουργήματά των. τους 
παραδόξους ελιγμούς των, στροβίλίζοντα. παγοόρομοϋντα, 
σκιρτώντα καί άκολουθοϋντα διά θαυμασίων ελιγμών τόν 
έντός τοϋ ύδατος δρόμον μετ’ εμποδίων (steetle-chease).

* *
*

Έκ τοϋ βραχέος τούτου ταξειδίου, διά τοϋ κόσμου τών 
εντόμων θά τηρήσωμεν, προσφιλείς άναγνώστριαι, τήν γλυ- 
κείαν έντύπωσιν τών θελκτικών τούτων πλασμάτων, τών 
άγαθών πνευμάτων τών άγοών καί τών συγκομιδών μας, 
τών φερόντων εύτυχίαν εις τάς έπαύλεις καί τάς καλύβας, 
τών άγροτικών μουσικών, τών τετίγων τών λειμόνων, τών 
γρύλλων τών καλυβών, τών άπειραρίθμων εντόμων, άορά- 
των καί άνευ ονόματος, τών οποίων ό υπόκωφος καί ελα
φρός βόμβος φαίνεται ώς μηστηριώδης διάλογος τών αύλά- 
κων καί τών δασών, ώς μεγάλη κραυγή τής φύσεως χαμη- 
λοφώνως όμιλοΰσα έν τώ άπείρω εις τό οΰς τών άνθρώ- 
πων !

(Fulbert-D um onteil) (’Ex zoS τιλλιω5)
Τ ο ό λ α  Κ ό α α α λ η

Π Ο Ι  Κ Ι Λ Α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Διάσημος Ε.ΙΜ]νΙς άοιδός. Όλίγαι βεβαίως καί έπί τών 
δακτύλων άριθμοϋνται αί Έλληνίδες άοιδοί, άλλά καί αύται 
ώσεί ή θεία τέχνη ήν όνειδος, κρύπτονται ύπό ξένα ψευδώ
νυμα, αποστεροϋσαι ούτω τήν έν τοΐς σπαργάνοις Ελληνι
κήν καλλιτεχνίαν τής τιμής τοϋ νά άπαριθμή καί εξοχότητας 
έν τοΐς κόλποις αύτοϊς. Ούτως άναγινώσκομεν εις Εύρωπαϊ- 
κάς Εφημερίδας ότι διάσημος έκ Κ/πόλεως Έλληνίς υψίφω
νος, μαθήτρια τοϋ έξοχου μουσικοδιδασκάλου Σ. 'Ρυγκόνη, 
προκαλέσασα τόν ενθουσιώδη θαυμασμόν τον άκουσάντων 
αύτήν καί συγκαταριθμουμένη μεταξύ τών συγχρόνων έξοχο- 
τήτων κρύπτεται ύπό τό Γαλλικόν ψευδώνυμον Μαρία δέ 
Μορέλ.

Ε.Ι.Ιην'ις μεταβαίνουσα εις Ε.Ιβετίαν ράρ ιν πα ιδαγωγι-  
χών σπονδών. Ή έπί πολλά έτη διάφορα παρθεναγωγεία έν
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τώ έξωτερικώ εύδοκίμως διευθύνασα κυρία Αίκατερίνα Κον- 
τίδου άνεχώρησεν εις Γενεύην τής Ελβετίας, όπως έπιδοθή 
εις άνωτέρας σπουδάς καί ιδία εις πλθυτισμ.όν καί έπέκτασιν 
των παιδαγωγικών γνώσεων αύτής. Εύχόμεθα τή άξιοτίμω 
παιδαγωγώ καλάς προόδους καί έπιτυχή τελειοποίησιν επ 
άγαθω τοϋ φύλου ήμών, έξ ού πολλά και μεγάλα προσδοκά 
ή πατρίς.

Νέον νφαντονργεΐον εν Άτα.ίάντη. Ο ενταύθα. Σύλλογος 
τών Κυριών σκοπεί, ώς λ.έγεται, νά ίδρύση έν Αταλάντη 
νέον μικρόν έργοστάσιον υφαντουργίας, έν ώ νά κατασκευα- 
ζωνται τάπητες — εις τήν έπιτυχή έπεξεργασίχν τών όποιων 
τόσον επιτηδεύονται αί τής ’Αταλάντης γυναίκες—πρός δέ 
καί άλλα υφαντουργίας είδη, άτινα θά πωλώνται εις Αθή
νας έν τή έπί τούτω έκχωρηθησομένη αιθούση έν τώ μεγάρω 
τής έκθέσεως πρός διαρκή έκθεσιν καί πώλησιν τών ειδών 
τής έγχωρίου βιομηχανίας,τής τόσον, έπ’ έσχάτων, πολυτί
μου καταστάσης καί έν ταΐς Εύρωπαϊκαϊς έτι άγοραίς.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Γυναίχες διχηγόροι.—Μέχρι τοϋδε αί γυναίκες,έν Εύρώπη 
τούλαχιστόν, έπεδίδοντο ιδία εις εκμάθησιν τής ιατρικής καί 
φιλολογίας, άπό τίνος όμως χρόνου ή νομική φαίνεται προσ- 
ηλυτήσασα πολλάς τούτων. Κατ’αύτάς ή δεσποινίς ’Ιωάν
να Σχωβέν ύπέστη τάς διδακτορικάς αύτής έξετάσεις έν τή 
νομική σχολή, έτυχε δέ μετά πολλών επαίνων τοϋ βαθμού 
«Άριστα».

Έν Βελγίω δέ ή δεσποινίς ΙΙοπελέν νεαρά διδάκτωρ τής 
νομικής, άπεφάσισε νά προσέλθη κατά τήν Ιην Οκτωβρίου 
ένώπιον τοϋ ορκωτού δικαστηρίου, οπως ορκισθή τον επι
στημονικόν όρκον πρός εοάσκησιν τοϋ επαγγέλματός της.

Έάν τό δικαστήριον άποποιηθή αύτή τό δικαίωμ.α τοϋτο,
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΤΙ

Ό Λαοτουά έπανέ/.λεισε τους έφθαλμ.ούς.
Ή γραία νοσοκόμος προσέφερεν αύτώ έν κοχλιάριον πτυσ- 

σανης, μεθ' ο καί περίλυπος ϊστατο παρά τόν Αρμάνδον 
άτενιζουσα μ.έ όφθαλμ.ούς δακρυβρέκτους τον άγωνίώντα.

Έαν άπέθνησκε τώρα, διενοεΐτο ό Αρμ.άνδος, ηθελον βε
βαίως κατορθώσει νά ερευνήσω άνά τάς συρτοθήκας του καί 
ευρω τό κατηραμένον έκείνο κιβώτιον, έν ω εύρισκονται τα 
χρήματα καί ή καταδίκη μου. Δυστυχώς δι αύτόν ό Πέ
τρος ανέωξε καί πάλιν τούς όφθαλμ.ούς. Ο Αραάνδος άπε- 
πειράθη νά τον —λησιάση, άλ.λ ’ ή νοσοκόμος απεμάκρυνεν 
αυτόν λέγουσα. Τπάγετε, Κύριε, ό ιατρός διατάττει νά μ.η 
κουραζωμεν τόν άσθενή.

Ο Άρμάνδος άπεσύρθη.άφού έλαβε παρά τής νοσοκόμου 
τήν ύπόσχεσιν ότι έν περιπτώσει χειροτερεύσεως τού άσθε- 
νοΰς ήθελε πάραυτα εϊδοποιηθή. Είμαι ό μόνος φίλος καί 
συγγενής του έλεγε μ.έ τόνον φωνής περιπαθή, επιθυμώ λοι
πόν να σφιγξω τελευταίος τήν χεϊρά του.

Ο Πέτρος έπασχε φρικωδώς. Προς τάς φυσικάς αυτού 
οδύνας, έπεποοστιθεντο καί αί τύψεις τής έζεγειρομ,ένης συ-

διάσημ.ός της τών Βρυξελλών δικηγόρος άπεφάσισε νά συνη— 
γορήση ύπέρ τής νεαράς συναδέλφου του, προετοεμάσας ήδτ̂  
ύπόμνημ.α, έν ώ σαφώς άποδεικνύει ότι ούδέν άρθρον τοϋ 
Βελγικού νόμου άποποιειται ταϊς Κυρίαις τό δικαίωμ.α τοϋ 
μ-ετέρχεσθαι τό δικηγορικόν επάγγελμα.

Τό μεΛανοψύρον δενδρον.—Μέχρι τοϋδε έγνωρεζομεν τό» 
δένδρον στέατος (άλειμ.μ.ατοκηρίου), δένδρον βουτύρου, δέν- 
δρον γάλακτος, δένδρον σάπωνος, δένδρον βροχής, δένδρον- 
προμηνύον καλόν ή κακόν καιρόν, ήγνοοΰμεν όμ.ως τό μελα- 
νοφόρον δένδρον, ιθαγενές τής Νέας Γρενάδης καί καλούμενον 
ύπό τών βοτανικών /.οριάρα τονμιψό.Ιια. Τό σώμα του, το 
αίμα του, ό χυμός του είναι φυσικωτάτη μελάνη, μη έχουσα 
άνάγκην ούδεμίας τεχνητής σκευασίας. Οί ιθαγενείς όνομα- 
ζουσι τό παράδοξον τοϋτο δένδρον χ α ν χ ί , ή έξ αύτοϋ δέ με
λάνη πλεονεκτεί τής κατασκευαστής, καθ’ όσον δέν όξυδεϊ- 
τάς μεταλλικάς γραφίδας, καί ούδεμία χημική σκευασία δύ- 
ναταινά άλλοιώση αύτό. “Οταν γράφη τις ή μελάνη αύτη 
φαίνεται υπέρυθρος μετά παρέλευσιν δέ στιγμών τινων μετα
βάλλεται εις ώραιότατον μέλαν χρώμα. ’Απόπειρα έγκλημα- 
τίσεως τοϋ φυτοϋ τούτου έν Εύρώπη γενήσεται ύπό τής βο
τανικής έταιρίας τών ΙΙαρισίων.

Δεχαετις άναβάτις τοϋ Λενχοϋ Ορους.— ΙΙολλαί βεβαίως 
αί μέχρι τοϋδε άνελθοϋσαι τό ύψηλότατον όρος τών Άλπεων 
Άγγλίδες, ούδεμία όμως άπετόλμησεν άπό τής δωδεκαέτιδος 
αύτής ηλικίας τήν έπίπονον αύτήν έκδρομήν. Ή Μίςς Φλ. 
Mórse δωδεκαέτις είναι ή νεωτέρα πάντων τών μέχρι τοϋδε 
άνελθόντων τό Λευκόν Όρος άνδρών καί γυναικών/Ι! τολ
μηρά καί ριψοκίνδυνος νεαρά Άγγλίς ήρατο άληθή θρίαμ
βον, αισίως άφιχθεΐσα εις τήν άνωτάτην τών Άλπεων κορυ
φήν. Πρό αύτής οί νεώτεροι άνελθόντες τό όρος τοϋτο ήσαν

νειδήσεως· σκιαί δέ τών θυμάτων του καί ιδία ή τής άτυχοΰς 
κ. Βερνιέ έπλανώντο περί τήν κλίνην του. Όπτασίαι φρικώ- 
δεις, αίματηραί ηύξανον τόν πυρετόν τοϋ κακούργου, έκ τοϋ 
άφρίζοντος τοϋ όποιου στόματος έξήρχοντο δυσδιάκριτο αί 
λέξεις « έ,Ιεος ! ημαρτον ! »

Ό ένοχος, ό φοβερός κακούργος έκειτο άσθενής, εγκατα- 
λελειμμένος ύπό πάντων καί αισθανόμενος τήν άνάγκην πα
ρηγοριάς, έλπίδος, προστασίας άνωτέρας. Διά πρώτην έπί 
ζωής του φοράν ή ιδέα τοϋ Θεοϋ παρουσιάσθη αυτώ. Τις 
οιδε! ίσως ό θεός αύτός, περί ού τόσος ύπό τών ιερέων γί
νεται λόγος, διενοεΐτο φρικιών ό κακούργος υπάρχει.

Τάς σκέψεις του διέκοψεν ό ιατρός, οστις έφριζεν ιδών 
τόν πάσχοντα εις τοιαύτην θέσιν. Τις ήλθεν εδώ, ηρωτησε 
αετ’ οργής τήν νοσοκομον.

Μή τήν έπιπλήττητε, ιατρέ. Φίλος μού τις, ον έ'πρεπεν 
άφεύκτως νά ιδω... ’Ιατρέ, είπέτέ μοι παρακαλώ ολην τήν 
αλήθειαν. $

Τήν άλήθειαν ! εΐπεν ό ιατρός... ή θέσις σας̂ είνε κρίσιμος.
Εύχαριστώ, ειπεν ό κακούργος κλείων τούς οφθαλμούς.
Ό ιατρός διέταξε νέον φάρμκκον καί άπεσύρθη. Εξελθέυν 

τοϋ δωματίου είπε χαμηλοφώνως πρός τήν νοσοκόμον : Ο
άνθρωπος αύτός ψυχορραγεί' μήν άφήσητε κανένα νά τόν 
πλησιάση, πλήν τοϋ πνευματικού, έάν μόνος του το θελήση. 

> Η νοσοκόμος επανήλθε καί έτοποθετήθη παρά τό προσ- 
κεφάλαιόν του. Οί οφθαλμοί τοϋ ψυχοοραγοϋντος άνεωγησαν 
ύπερμέτρως. Τστάτην δέ καταβαλών προσπάθειαν έψιθύρι- 
σεν : ιερέ«. ιερέα, άμέσως.
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ό κ. Ερρίκο; δε Σπούρ δεκατετραετής καί αί δεσποινίδες 
Δυβάλ δεκάτετραέτις καί Λευκή Κουενέσων δεκαεξαέτϊς.

ΒΙΒΛΙΑ
Ή  Κόρη του άΧ ιέοκ .— Έξεδόθη έν μεταφράσει τό ύπό τό ανωτέρω 

τίτλον ήΟικώτατον διήγημα της κ Βαλεντίνης Βαλτέρ. 'Η μεταφραστής 
δεσποινίς "Αννα Νάνου κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν, δπως ή μετάφρασες 
αυτής ή ού μόνον πιστή, αλλά καί έν γλώσση άπλή καί ευλήπτω οια πα- 
σαν ηλικίαν. Το τερπνότατου τούτο καί ήΟικώτατον διήγημα συνιστώμεν 
θερμώς πρός τά; κ. κ. άναγνωστρίας ημών, ώς δυνάμενον νά κοσμήση κα
ταλλήλως οικογενειακήν ή και παιδικήν βιβλιοθήκην.

Καί εις Παρθεναγωγεία τό διηγημάτιον τοΰτο ήδύνατο νά χρησιμεύση ιυς 
άναγνιοστικόν βιβλίον, συνενόνον άλλως μετά του τερπνού και το οιΟακτι- 
κόν καί ιυφέλιμον. Τιμή αυτού όηοίσθη μία δρ. καί 25 λ.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κον I. Σ. Τ. AtvxLUiri)>- K e v p x íp a c  Ού μόνον ΰπάρχουσι καί υπήρ

ξαν μαθηματικαί γυναίκες, άλλα καί περί αυτών πολλά κατ επανάληψιν ε- 
γράψαμεν. Σήμερον καθηγητής τών μαθηματικών του εν Στοκχόλμη ΙΙανε- 
πιστημείου εινε κυρία 'Ρωσσίς, ής τό ονομα άναφέρεται έν τινι φύλλω π. 
ϊ .  ' I Μαρία Άγνέζη ώς Ιγοάψαμεν έγε'νετο καθηγητής τών μαθηματικών 
έν τώ γηραιώ ΙΙανεπιστημείω τής Βονωνίας, ή δέ κ. Αιμιλία Βςετέίλ α- 
νέπτυξεν έν ώραιοτάτω συγγράμματι τάς θεωρίας τοΰ Νευτωνος, ή ’Αγνή 
δέ Μιλάν υπήρξε διάσημος άλγεβρήστρια, ή κόμησσα Μαλατέστα κατατάσ
σεται επί τής αυτής μοίρας έν η ó Descartes και ό Filangllieri και 
πλεϊσται ά'λλαι ά; ό χώρος δέν μας επιτρέπει νά άναφέρωμεν. Αί σύγχρο
νοι 'Ρωσσίδες διαπρέπουσι τοσοΰτον εις τά μαθηματικά, οσον ολίγιστοι άν- 
δρε; εκ τών ήμετέρων. ΕΙ’δομεν δεκαεπταε'τιδας μόλις κόρας νά λύιοσιν έκ 
τοΰ προχείρου προβλήματα άλγέβρας, δι’ α οί καλλίτεροι μαθηματικοί μας 
θά ειχον ανάγκην ποιας τίνος προετοιμασίας. Διά τήν παιδαγωγικήν βι
βλιοθήκην άποταθήτε πρός τόν ίδιον.—* Κον Μ Γ' Bpat . la .  Φύλλον άπε- 
στάλη’ άναμένομεν συνδρομήν.— Κον 1. I. 'Ρ ο ν χ τσο ϋχ ιο ν .  Επιστολή έ- 
λήφθη’ συμμορφωθώμεν όδηγίαις σας. Γράφομεν.— Καν Ε. Β. Στ. Τρί- 
ποΑιν.  Κατάλογος συνδρομητών έλήφθη- σώματα καί αποδείξεις αποστέλ- 
λονται* μυρίας ευχαριστίας δι’ ενθουσιώδη επιστολήν καί εΰγενεϊς φροντί
δας. 'Ημερολόγιου δοθήσεται έπίσης.— Καν Ε. Π. C liebreh .it. Έ λή- 
φθη’ δημοσιεύεται. ’Αντιπρόσωπος έν ’Αλεξανδρεία κ. Έμμ. Όρφανίδης 
φαρμακοποιός. Μέ σάπωνα, χλιαρόν ύδωρ, έν ώ διαλύετε ολίγον βόρακα

Τρέχω, είπεν ή νοσοκόμος, εγειρόμενη μετά σπουδής. 
"Εσπευσεν εις τόν πλησιέστερον ναόν,ένθα έζήτησε τόν ιερέα. 
Δότε μοι τήν διεύθυνσίν σας είπεν ό σκευοφύλαξ καί ό πνευ
ματικός έσται παρ’ ύμιν εντός ενός τετάρτου.

Ή νοσοκόμος έδωκε τήν διεύθυνσίν του πάσχοντος καί 
άπήλθε σπεύδουσα. Πριν ή άνελθη σχεδόν, ό πνευματικός 
έσυρε τόν κώδωνα.

Ό ίεοεύς, ό πνευματικός ό παρά τό προσκεφάλαιον τοΰ 
κακούργου εύλαβώς ίστάμενος, ούδείς άλλος ήν ή ό Άββάς 
Βερνιε, ό αδελφός τοΰ Γιλβέρτου.

ΊΙ προόξ τής άνουϊζέττα ς̂
Ό Άρμάνδος έπιπτεν άπό ατυχίας εις ατυχίαν. Έπι- 

στοέψας εις τό γραφείόν του έλαβε διαταγήν παρά τοΰ προϊ
σταμένου του νά έτοιμασθή, ίνα άναχωρήσγ, μετ’ αύτοΰ τήν 
αυτήν εσπέραν εις κώμην άπέχουσαν τών ΙΙαρισίων υπέρ τάς 
είκοσι λεύγας. Ό Άρμάνδος συγκεκινημένος καί τεταοαγμέ- 
νος έκ τών παρά τώ Δαρτουγ διατρεξάντων δέν κατώρθωσε 
νά επινόηση, εύλογοφανή πρόφασιν άποποιήσεως. Έδέησεν 
όθεν νά ύτςοκύψαι καί άπομακρυνθή τών ΙΙαρισίων έν στιγμ.ή 
καθ’ ήν έν τώ οίκω Δαρτουά άπεφασίζετο ή τύχη του. Καθ’ 
ήν δέ στιγμήν εδιδε τάς τελευταίας οδηγίας του πρός τήν 
θυρωρόν του περί άμε'σου τηλεγραφικής είδοποιήσεως επί έν- 
δεχομένω τοΰ φίλου του θανάτω. ή Λουϊζέττα έπαρουσιάσθη 
παρα πασαν προσδοκίαν ενώπιον του.

Αυτή μας έλειπεν άκόμη, έψιθύρισεν ό Άρμάνδος συσφίγ- 
γων τούς όδόντας.

καί μαλακήν ψύκτραν. Πλύνετε πρό τής χρήσεως δι ΰδατος χλιαρού, έν ω 
διαλύετε άνάλογον δόσιν στίψεως. Ά λλοτε όχι τόσας ερωτήσεις συγχρόνως. 

 —
Σ Υ Ν Τ Α ΓΗ

IIαγωτυν κατ’ οίκον —  Ό  χειμων πλησιάζει και τα ζαχαροπλα
στεία παύουσι κατασκευάζοντα παγωτά. Έν τούτοις κατα τάς φθινοπωρινας 
Ισπερίδας, τό παγω.όν εΐνε επιθυμητόν ιός και τό θέρος. Ανευ μηχανής 
ειδικής καί μ: τό τρίτον τής συνήθους, δαπάνης τοΰ αγοραζόμενου παγωτού 
κατασκευάζετε κατ’ οίκον ώς εξής. ΠρομηθεύεσΟ: ξύλινον κάδον, ή μα
στέλου, ή μικραν σκάφην καί άγγεΐον έκ λευκοσιδήρου ή χαλκού, κλειο- 
μενον όρμητικώς. Ό  μεγαλήτερος βαθμός ψύξεως παράγεται έκ τής αναμι- 
ξεως Ι/ι «λατος μέ H/s κοιλ. πάγου. Πρός κατασκευήν παγωτού διά
12 άνθρώπους προμηθεύεσθε Η|5 κοιλ. άλατος και 4*|8 κοιλ. πάγου, δν κό
πτετε εις μικρότατα τεμάχια καί αναμιγνύετε μετά τού αλατος εντός τού 
ξυλίνου κάδου.

Ετοιμάσετε ιδιαιτέρως, τό εξής μίγμα. Βράζετε εντός μιας λύτρας ϋ- 
δατος '|( κοιλ. ζακχάρεως, ήν έξαφρίζετε καί καθαρίζετε καλώς. Εν αυ
τή προσθε’τετε τόν φλοιόν ενός πορτοκαλλίου, μεθ’ ό αφαιρειτε τής πυράς 
καί αφήνετε νά ψυχρανθή. ’Εν τώ μίγματι τούτοι άποσταλαζετε τό οξυ ούο 
λεμονιών και έξ πορτοκαλλίων, μεθ’ ό και πληρούμενον το αγγείον σας κλεί
ετε άνωθεν Ιρμητικώς καί βυθίζετε μέχρι στεφάνης εντός τού εμπεριέχοντος 
τόν πάγον καί άλας κάδου. ’Αφού μείνη ούτω έπι 1|4 ώρας. ανοίγετε και 
διά ξυλίνου μαχαιριδίου, έξ εκείνου όπου χωρίζουσι τούς ιχθύς, ςεκολάτε 
τόν σχηματισθέντα ήδη πάγον επί τών έσωτεοικών τειχισμάτων τού αγ
γείου. μεθ’ ό αναμιγνύετε καλώς διά τού αυτού πάντοτε οργάνου επι τινα 
λεπτά. Καλύπτετε καί πάλιν, συγκολλάτε τό κάλυμμα διά κηρού, ινα μή 
εϊσδύση όύ’τε σταγών τού έν τώ κάδω μίγματος και άιυήνετε εν τώ κάδοι 
επί δύο ώρας ή και πλέον έάν ή δόσις εινε μεγάλη. 1 οτε άποσφραγιζετε 
καί σερβίρετε.

« Jn e  institutrice Française enseignant aussi l ’allemand et 
l ’anglais desire trouver desleçons, ou un engagement dans 
une famille pendant une partie de ia journée.

S ’adresser au burau du «Journal des Dames».

M a d a m e  Dupont : Lauréat de l'Académie de Musique de 
Cénève professeur de piano et chant.

Rue Findarou N® 32. V is-à-vis du Ministère d e là  Marine.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ Σ παλαιός διδάσκων τήν ’Αγγλικήν, Ιταλικήν καί Γαλ
λικήν ζητεί παραδόσεις. Πληροφορία·, παρ’ ήμίν.

Βλέπων αυτήν δέν ήδυνήθη νά συγκρατήση μορφασμόν 
δυσαρέσκειας, φοβούμενος όμως καί τόν ορμητικόν χαρακτή- 
ρά της προσέθηκε’ Ακριβώς ήρχόμην πρός σέ.

"Ινα γευματισης μαζή μου ;
Όχι. άλλ’ ϊνα σοί αναγγείλω, ότι αναχωρώ δι’ ολίγας 

ήμέρας.
ΙΙώς! είπεν εκείνη’ πηγαίνεις ίσως νά παραλάβης τήν 

κληρονομιάν σου. Όλαι λοιπόν αί εύτυχίαι έρχονται μαζή.
Άπατάσαι’ δέν πρόκειται περί κληρονομιάς, άλλ’ άπλού- 

στατα συνοδεύω τόν προϊστάμενόν μου άναχωοοΰντα τήν 
7ην καί ήμίσειαν.

Ιίοσον λυπούμαι καί ιδία σήμερον ότε είχον νά σοί άναγ- 
γείλω τόσον ευχάριστους ειδήσεις. Άλλ ’ άδιάφορον ! έχομεν 
καιρόν. Σέ συνοδεύω εις τόν σταθμόν, προγευματίζομεν μαζή 
καί σοί μεταδίδω ειδήσεις, αϊτινες θά σέ έκπλήςωσι.

Καλώς,· είπε δυσθύμως ό νε'ος καί καλέσας ηνίοχον άνήλ- 
θεν επί τοΰ οχήματος καί διηυθύνθη μετά τής Λουΐ,έττης εις 
τον σιδηροδρομικόν σταθμόν.

Μάντευσον, έάν δύνασαι, είπεν εκείνη, τί έχω νά σοί 
άναγγείλω. Εινε τόσω εϋχάριστον. Δυνάμεθα νά νυμφευθώ- 
μεν άμέσως σήμερον.

Ά μπά ! είπεν, έκεϊνος είρωνικώς. Ή πτωχία καί ή έν
δεια έν συνεταιρισμώ. Είξεύρεις. ότι ένόσω δέν εξασφαλίσω 
τό μέλλον μου... ένόσω δέν δύναμαι νά σοί προσφέρω ¡όίον 
άνετώτερον__

(’Ακολουθεί),

Έ χ τη ς  Τ νη β γ ρ α φ ία η  τήη ΒασιΧ ιχης ΑύΑης ΝιχοΧαον Γ. ΊγγΛέση


