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Γρκφεΐον Ανοιχτόν κα θ ’ έκΑ- 
στην Από 10— 12 π. μ.

Πχσκ πχρχτήρησ ις επ ί τη ς 
Αποστολής του φύλλου γ ίν ε τα ι 
δεχτή μόνον εντός 8  ήμ-ερών.

ΣΥΝΤΑΣΣΟΜ ΕΝΗ ΥΠΟ ΚΥΡΙΩΝ  

ΑΙΕΓΘ ΥΝ ΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΜ

Συνορομηται έγγράεονται είςτόγοαφεΤον 
τής Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

και παρά τφ  Β ιβλιοπωλείψ Βίλμπεργ.

Έ ν τφ  Έ ςω τερ ικφ  ok παρ’ άπασι 
τοΤς Αντιπρόσωποι; ήμών.

Σώματα πλήρη του α '. έτους εύρί- 
σκονται παρ' ήμΤν και παρ' κπχτι 
τοΐς Αντιπρόσωποι; ήμών.

ΔιΑ τα  Ανυπόγραφα Αρθρα 
εΰόύνετα ι ή συντΑ χτις α υτώ ν 
χυρ ία  Καλλιρρόη ΙΙαρρεν.

Ί Α πεμπόμενα ή μ ΐν  χειρό
γραφα δημ οσ ιευόμενα  ή μή 
δένέπ ιστρέφοντα ι.-’ Ανυπόγραφα 
χ α ΐ μή  δηλοΰντα  τή ν δ ια μ ο 
νήν τή ς  Αποστελλούσης δέν ε ί 
να ι δεχτΑ — ΠΑσα Αγγελία Αφο- 
ρώαα ε ίς  τΑς Κ υρίας γ ίν ε τα ι 
δεχτή.

Αί μεταδΑ λλουσαι διεύΟυν- 
σ ιν όφείλουσ ι νΑ Αποατέλλωσι 
γραμματόσημον 5 0  λεπ τ .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Διατ'ι ό άνήρ Θεωρεί γελοίαν τήν πρός τήν γυναίκα υποταγήν του.

— Ιστορία και ιδιότητες τού ίου (υπό κ Μαρίας Βε*λή). — Τό 
Άμαροΰσιον. Μέρος A i — Ό  κόσμος τών εντόμων (ύπν δεσποινί- 
δος Τούλας Κόκκαλη). — Ποια ή πολυτιμότερα προ'ιξ τής κόρης. 
"Εν λεύκωμα. — Παιδικόν δελτίον. Ή  ένδυμασία τών μικρών (υπό  
κ. Έ Ιένης Γεωργιάδου). Τό Πανεπιστήμιου τής Βονωνίας καί αί έν 
αύτφ  άνά καιρούς καΟηγήτριαι. — Τό ονομά μου (υπό  κ . Αγαθο- 
νίκης Ά ντωνιάδου ποίημα) — Ποικίλα ’Εσωτερικά καί Έ ςωτερ ικα .
— ’ Αλληλογραφία. -- Συμβουλή — Συνταγή. — Έ π ιφ υλλ ίς .

ΔΙΑΤΙ0 ΑΝΗΡ 8EÛPEI ΓΕΛΟΙΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΓΤΝΑ1ΚΑ ΤΠΑΚΟΗΝ TOT

*Η πρός τους άνωτέρους υποταγή έθεωρήθη κα'ι είναι απόρ
ροια τής τά πάντα δεσποζούση; φυσικής δυνάμεως, εις ήν 
εμψυχά τε καί άψυχα υποτάσσονται. ’Ενόσω λοιπόν καί εν 
τω κοινωνικώ ήμών βίω ή φυσική δύναμις έρρύθμιζεί τάς κοι
νωνικά; συνθήκας φυσικωτάτη έθεωρείτο ή υποταγή τής 
γυναικός πρός τόν άνδρα, γελοία δέ ή του άνδρός πρός αυ
τήν. Οί πατέρες τής εκκλησίας επί τής φυσικής ταύτης 
υπεροχής έρειδόμενοι »νομοθέτησαν τό (.(ή γυνη όποτάσσβ- 
βϋαι τω lâlcà à yâ p h ) ,  τό χριστιανικώτατα θεσπισθέν καί 
αποτελέσαν τόν άκοογωνιαΐον λίθον του ριυστηρίου του γά· 
ριου. Τήν ιδέαν αυτήν ένεσαρκώθη, ούτως είπείν, δ άνήρ, τήν 
αντίθετον δέ ταύτης θεωρεί γελοίαν καί παράλογον, ως άνα- 
τρεπουσαν κατ’ αυτόν τους φυσικούς καί ηθικούς νόμους, έφ* 
ων εδράζεται ή κοινωνική τών εθνών ευημερία.

’Εάν δμως άφ’ ή; έποχής ένομιμοποιήθη δ γάμος υπήρχον 
στατιςικαί τών λαβόντων -/ώραν διαζυγίων μετά τών'προκα- 
λεσασών αυτά αιτιών, ήθέλομεν ένεοί απαριθμεί τά αποτε
λέσματα τής εσφαλμένης ταύτης άρχής. Κατά τούς νόμους 
τής παιδαγωγικής ή θέλησις τού ανθρώπου άπό τής στιγμής

τής πρώτης αυτής έκδηλώσεως είναι ιερά καί απαραβίαστος, 
σεβαστή καί δε τω παιδαγωγώ αύτώ, δστις δέν δικαιούται 
νά καθυποτάξη, άλλα νά ρυθμίση άπλώς αυτήν διά μυρίων 
παιδαγωγικών τεχνασμάτων. Πώς λ.οιπόν είναι δυνατόν ή 
ήδη μορφωθεϊσα καί σχηματτσθεΐσα γυνή νά υπόταξη έαυ- 
τήν τή άνδρική θελήσει άνευ σχετικής άντισταθμίσεως !

Καί διατί νά θεωρήται γελοΐον καί άπάδον είς τήν ανδρι
κήν αξιοπρέπειαν εκείνο, όπερ ώφειλε νά άποτελή τήν βάσιν 
τής αμοιβαία; έκτιμήσεως καί αγάπης !

Δυστυχώς άνήο τε καί γυνή άγνοοΰσι τήν έν τω γάμω δη- 
μιουργουμένην είς άμφοτέρους θέσιν. Ό  άνήρ έοειδόμενος έπΐ 
τή; τυπική; εκείνης άρχής « ή γ υ ϊ ϊ ι  νποτάσσ ισθα ι  δει τφ  
ά ΐ ό ρ ΐ »  λησμονεί συνεχέστατα δτι αύτη είναι ώς εκείνος δν 
λογικόν -καί άνεξάρτητον, θεωρείται δέ καί υπό πάντων τών 
φιλοσόφων καί ηθικολόγων ώς δ φυσικός τών κοινωνιών καί 
εθνικοτήτων άναμορφωτής.

Ή  δέ γυνή στερουμένη ώς επί τό πολύ, παρ’ ήμΐν, άνατρο- 
φής έδραζομένης επί υγιών άρχών καί ιδεών ρίπτεται ακα
τάσχετος είς τάς μυρίας εκείνα; έφημέρους μέριμνας καί μα
ταιότητας, αΐτινες έξασθενούσι τόν νούν καί τήν κρίσιν 
αυτής καί καθιστώσιν άληθώς γελοίαν τήν είς αέτήν υποτα
γήν τού άνδρός. Γυνή τοιαύτη παραγν ωρίζουσα τήν υπεροχήν 
τού άνδρός—δσάκις τοιαύτη υπάρχη—άποκρούει μετ’ άγα- 
νακτήσεως τό επί τών ώμων αυτή; ριπτόμενον υπ’ αύτοΰ 
δυσβάστακτον τού ζυγού φορτίον καί συντρίβει μ$τ’ άπογνώ- 
σεως τά επί τού λεπτοφυούς καί ευθραύστου αυτής τραχήλου 
χαλινοφόρα ηνία.

Έν τή κατά τού άνδρός πάλη ταύτη ή γυνή συνεχώς κα
τασυντρίβεται καί υποκύπτει. 'Ο ηθικός ούτος θάνατος παρί- 
στησιν αυτήν υποτασσοχένην, ενώ εκείνη χαμαί νεύουσα 
ζητεί τό ίοβόλ.ον εκείνο κέντρον, δι’ ού υπούλω; καί πονήρω-
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ηλητηριάζει τόν βίον καί τήν ευτυχίαν τού κατ’ αυτήν τ υ 
ράννου άνόρος. ’Εντεύθεν τό κοινωνικόν ζήτημα τό άπολήγον 
εις όιάζευξιν μεγάλης μερίδος τών νυμφευόμενων.

’Εάν ο άνήρ μετεχειρίζετο τήν μυϊκήν, έσθ’δτε δέ καί πνευ
ματικήν υπεροχήν του, ουχί εί; ταπείνωσιν τής γυναικός, 
αλλ’ ct; ϋποστήριξιν αυτής καί ύπεράσπισιν τών δικαιωμά
των της, η δέ γυνή την εν τή ψυχή αυτής εις μείζονα πάντο
τε μοίραν ε»υπαρχουσαν ήθικην δύναμιν εις κατάκτησιν τής 
άγαπης καί εμπιστοσύνης εκείνου, τότε ή αμοιβαία υποτα
γή επετυγχάνετο, ό άνήρ άνελάμβανε τήν έξασφάλισιν τής 
υλικής του οίκου ευημερίας, ή γυνή δέ τήν τ ις  ηθικής.

Δεν θα εθεωρει τοτε οανηρ επαισχυντον τήν τοιαύτην απέ
ναντι τής γυναικο; θεσιν του. Οι ιππόται του μεσαίωνος εις 
8ν νεύμα τής γυναικός ερρίπτοντο έντίμως καί ύπεοηφάνως 
εις τήν παλαίστραν, εις τάς έχθρικάς σφαίρας, έσθ’ οτε δέ 
Kat εις το μαρτυριον. Οι προγονοί ημών έν τή επογ ή τής μο
ναδικής εν τώ κόσμω Σπαρτιατικής ιστορίας ώδηγούντο υπό 
τών συζυγών και αδελφών εις τόν υπέρ πατρίδος θάνατον. 
Αι υπερήφανοι Σπαρτιάτιδες έπέτασσον τοΐς συζύγοις καί 
υιοΐς το ((»̂  χα τ  ή ί χ ϊ  xáryi. *Ό,τι λοιπόν δέν έθεωρεΐτο γε- 
λοίον διά τους ήρωας έκείνους, δέν θά έθεωρεΐτο ούτε διά 
τους χειροκτιοφορους τής σήμερον, εάν αι νυν γυναίκες έγνώ- 
ριζον νά υποτάσσωσι.

Ά λλω ς τε τίς άνήρ ήδυνήθη μέχρι σήμερον νά άντιστή 
εις τά νεύματα γυναικός άγαπωμένης. Τίς δέ έκ τών ΰπεοη- 
φάνων τούτων ηγετών τής υφηλίου έξήλθε νικητής τής με
ταξύ αυτού καί υπέροχου γυναικός πάλης. 'Η σκιά τής Κο 
ρινθιας Λαίόος ύψούται έτι άγέρωχος άπέναντι τού τεταπει- 
νωμένου φάσματος τού μεγάλου τραγωδού Εύρυπίδου, ό'στις 
κατανικηθείς υπ’ αυτής καί κατησχυμένος νύκτωρ άπέδρα 
τής Κορίνθου, όμόσας μίσος άσπονδον κατά τών γυναικών. 
Πόσοι άλλοι μεγάλοι άνδρες δέν έγένοντο έρμαια καί τυ
φλά όργανα γυναικών πολλάκις έκδεδιητημένων. Ενόσω 
ή κοινωνία μας μορφόνει τάς γυναίκας ώς σήμερον, θά θεω
ρείται μέν ίσως γελοία ή υποταγή τού άνδρός πράς αυτήν, 
θά ύφίσταται όμως αυτη. Ό ταν δ' ή γυνή άνέλθη εις 
τήν έμπρέπουσαν αυτή περιωπήν δ ι’ άνατροφής καί έκπαι- 
δεύσεως υγιούς, ό άνήρ οΰ μόνον γελοΐον δέν θά θεωρεί νά 
φαίνηται Αποτασσόμενος πρός αύτήν, ώς αυτή ποός εκεί
νον, αλλά καί θέλει καυχασθαι επί τή άποκτήσει Ιτοιαύ- 
της πολυτίμου συντρόφου.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΠΝ ΙΩΝ
Τό μυροβόλον καί εΰχρουν ϊον τό σύμβολον ?ούτο τή; με

τριοπάθειας πλήν τής άξίας τής ήδείας άποπνοής του έχει 
καί τήν δύναμιν τού θεραπεύειν ελαφρά νοσηρά συμπτώματα.

Εις ευφάνταστον καί μυθώδες έπεισόδιον άνάγουσιν οί 
αρχαίοι Έλληνες τήν ιστορίαν αυτού. Λέγεται ότι ό Ζεύς 
μεταβαλών τήν νύμφην Ίώ εις λευκήν βούν έδημιούργησε τό 
ίον, εις τιμήν καί διαιώνισιν τού ονόματος αυτής. Εντεύθεν 
καί ή μετ’ ευλαβούς φιλαρεσκείας προτίμησις τών ’Αθηναίων 
εις τό άνθος τούτο, δι’ οί» έν συμπλέγμασι στεφάνων περι- 
κόσμουν άφειδώς τάς αιθούσα; αυτών. Ό  δέ Βιργίλιος εις

το περί Δάφνης ελεγεΐον τοιαύτα τινά άναφέρει. ((Καί αΰτή 
ή φυσις επένθν,σε τόν θάνατόν της, άποβαλούσα τόν πλήρη 
ευόσμου θωπείας ια«θή πέπλον της καί περιβληθεϊσα σκολυ- 
μώδη τοιούτον)). Ο χρωματισμός τών δειλώς μυροβολούν- 
των ίων ποικίλλει. Εύρηνται κυανά, ι’όχροα, ρόδινα, λευκά, 
μ,ονοφυλλα, δίφυλλα, διαφόρου μεγέθους. ’Ενεογητικωτέρας 
ουσία; όμως ένεχουσι τά άγρια ία. "Όλα τά μ.έρη τού ίου 
χρησιμοποιούνται.

Τά φύλλα χρησιμευουσιν εις καταπλασμα, ό χυμός τών 
όροσερών ίων άποστιβόμενος δίδεται άντί καθαρκτικού εις 
τά νήπια. Ω; άφέψιμα δέ διά γάλακτος διαλύει τάς έλα- 
φράς βρογχίτιδας καί έξανθηματικούς πυρετούς.

Βιομηχανικά έν Εύρώπή καταστήματα άποξηραίνουσι τό 
άνθος τσύτο, προς διατήρησιν αυτού εις πάσαν έποχήν.

Εκ τής ριζης ετοιμαζουσι κόνιν, διδομένην άντι έμετι- 
τικού. Παρασκευαζομένη δε μετ’ άλλων ουσιών χρησι
μεύει προχείρως εναντίον τής δυσεντερίας. 'Ως έκ τής καθαρ- 
κτικής ιδιότητάς του δίδεται καί εις άραιόν άφέψημα έναν- 
τίον τών εκζεμάτων τών νηπίων, ών συγχρόνως πλύνουσι καί 
τά πεφλογισμένα μέρη.

'Ως άρωματικόν είναι τοΐς πάσι γνωσταί αί μυοοβόλοι 
ιδιότητες αυτού.

Μ αρ ία  Βελλή.

ΑΜΑΡΟΓΣΙΟΝ
Α ’.

Καύσωνες άφόρητοι, ξηρασία, νέφη έκ κονιορτού, ύδωρ 
αμφιβόλου χρώματος καί ολόκληρον ζωολογικόν κήπον έν 
τοΐς σπλάγχνοις αυτού περιέχον, ιδού τί αί Άθήναι φιλοδω- 
ρούσι πρός τούς θαμ.ώνας τών άπειρο πληθών θεατριδίων τής 
πλατείας τής Όμονοίας.

'Ο ’Αθηναίος εις τά θεατρίδια αυτά δαπανά μίαν ή δύο 
δραχ. έκάστην εσπέραν, εις τό Φάληρον πέντε έως δέκα καί 
δέν παραπονεΐται. Ακούει μουσικήν, ήν δέν αισθάνεται. Βλέ
πει έπί τής σκηνής παριστανόμενα μελοδραμάτια καί κωμη- 
δύλλια, ά δέν έννοεΐ. Διδάσκεται μυρίας κακοηθείας, αΡηνες 
τόν διαφθείρουσιν. ’Αλλά πηγαίνει εις τά θέατρον ή εις τό 
café chantant. Τούτο άρκεί.

Ουδεποτε στρέφει το βλέμμα πρός τόν παρά τά θεατρί
δια έκεϊνα μέλανα κινητόν όγκον, τόν διά δύο πύρινων 
οφθαλμών άτενίζοντα πρός αυτόν, τόν έξερεύγοντα πύρ καί 
ύδωρ ώς οί δαίμονες τής Παλαιάς γραφής, κατ’ άντίστροφον 
όμως έκείνων σύστημα μεταφέροντα αστραπηδόν τούς θνη
τούς άπό τής κολάσεως εις τόν παράδεισον. Ό  άληθής ’Αθη
ναίος άστός δέν άγαπα τήν έξοχήν. Δέν τήν νομίζει αρκετά 
επιδεικτικήν πολυτελείαν. *Εχει τά εκατομμύρια του, τάς 
οικίας του, τά γήπεδα του. Τρώγει μετρίως, πίνει καλά, 
ένδύεται άκόμψως καί άχαρίτως μέ μέταξαν καί όλοσηρικά, 
και την Κυριακήν η τας επισήμους ημέρας εξέρχεται πομιεο- 
δώς έφ’ άμάξης.

Τά άνά πάσαν στιγμήν έν τώ ίδρώτι των λουόμενα τέκνα 
του, είναι ωχρά, καχεκτικά, έξηντλημένα. Άδιάφοοον. Ό 
ιατρός πληρόνεται μέ τό έτος—έπιδεικτικόν καί τούτο—καί
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τά φάρμακα, κατ’ αυτόν, ένδυναμόνουσι τό σώμα. Μόνον έάν 
προσβληθή υπό ο ξέουν ρευματισμών ή οίας δήποτε παραπλή
σιου παθήσεως μεταβαίνει εις θέρμας καί πάλιν κατά προ- 
τίμησιν εις τά Μέθανα — τάς κατ’ έξοχήν θέρμας τού συρ
μού — έστω καί έάν ή άσθένειά του άπαιτεΐ θεραπείαν άλ- 
καλικήν.

'Υπάρχει όμως καί τάξις άνθοώπων άποστρεφομέ’-η τό 
πεπυρακτωμένον αυτά καμίνιον τών ’Αθηνών,\ καί φεύγου- 
σα μακράν αύτ.ΰ, άφ’ ής στιγμής τό μυροφόρον έαρ κατα- 
καλύπτει τούς άγρούς διά τής σμαραγδίνης καλύπτρας του. 
'Η γενεά αύτη υπάρχει καί θά ύπάρχη έν δσω αι κοινωνίαι 
άριθμούσι μεταξύ τών μελών αυτών όντα λογικά, μεμορ- 
φωμένα καί πεπολιτισμένα, πρός ά ή τύχη εύμενώς μειδιώ- 
σα έπιτρέπει τήν μικράν ταύτην μεταβολήν τού βίου.

Ή  όσημέραι παρ’ ήμιν άπλοποιουμένη διά τής μεγαλουρ
γού τού άτμού δυνάμεως συγκοινωνία έπιτρέπει τήν δ ι’ ελά
χιστης δαπάνης καί ούδεμιάς ταλαιπωρίας μετάβασιν εις 
τήν περιβάλλουσαν τήν πόλιν τών ’Αθηνών σειράν τών μυ
ριάδων έκείνων μικρών Έδέμ, α ϊτ ινε; ώς άΧλαι τερπναί 
οάσεις άκτινοβολούσι καί άνθοΰσι, θαλλεοαί έν τή φυσική 
καί μεγαλοπρεπεΐ άφελεία των, θελκτικαί έν τή άπερίττω 
ταπεινοφροσύνη των.

Καί χύνονται εις αύτάς καί διατρέχουσι τούς άγρούς των 
μετ’ αληθούς ένθουσιασμού, φεύγοντες τήν πόλιν τήν έπίσης 
ολεθοίαν διά τους πνεύμονας τού ’Αθηναίου, όσον οί υπόγειοι 
φούρνοι διά τούς ατυχείς έργάτας τών μεταλλείων. 'Ο ’Αθη
ναίος ο ήναγκασμένος νά ζή <ός κατάδικος έπί του γραφι
κού έδωλίου,έχει ανάγκην νά άποσπά έαυτόν,περί τήν δείλην 
τουλάχιστον, έκ τού πεπυρακτωμένου καί κονιορτώδους ά- 
στεως, ένθα θερμαίνεται ό μυελός καί φλέγεται ο νούς του. 
’Αλλά δέν τώ έπιτρέπεται νά άπομακρύνηται πολύ, διότι έν 
δεδομένη στιγμή οφείλει νά έπαναβυθισθή έν τή καμίνω του 
ώς ο όρύκτης έν τώ άσφυκτικώ φρέατί του.

’Εντεύθεν ή προτίμησις του πρός τάς πλησιεστέρας τών 
’Αθηνών κώμας. 'Η Κηφισσία μετά τών μεγαλοπρεπών έ- 
παύλεών της άποτελεΐ τό έντευκτήριον τών παρ’ ήμΐν θεω
ρουμένων αριστοκρατών. ’Επειδή δέ πάς Έλλην όμιλών τήν 
γαλλικήν θεωρείται αριστοκράτης, ή υπό πάντων προτιμω- 
μένη έξοχή, έστω καί δι’ ολίγων ώρών διαμονήν είναι ή 
Κηφισσία. ί

Τά εις τά πρόθυρα αυτής καί ήμίσειαν μόλις ώραν άπέχον 
Άμαρούσιον, είναι τό έντευκτήριον τών ασθενών, διότι οί 
πλεΐστοι των έπισκεπτομένων τούτο έρχονται ζητούντες 
τήν κλονισθεϊσαν τής υγείας των ισορροπίαν εις τό ώραΐον 
αυτού κλίμα, εις τάς κρυσταλλίνας πηγάς του, εις τούς 
μαγευτικούς κήπους του καί εις τά όλοπράσινα δάση του.

Μακρά σειρά τής γηραιάς καί καλλιμαρμάρου ΠεvτέληςJ 
άμφιθεατρικώς καί κυματοειδώς έκτυλισσομένη περιβάλλει 
άπό Βορρά πρός Άνατολάς τόν ορίζοντα, μεγαλοπρεπές δέ 
έξ έλαιοδένδρων δάσος στεφανόνει έπιχαρίτως τήν μικράν 
κώμην. Μικροί λευκοί μονόροφοι ώς έπί τό πολύ οι’κίσκοι, 
έρριμένοι έντός κήπων, δίκηνιλευκανθέμων έν σλοπρασίνω πε- 
διάδ ι· έν τώ κέντρω τού χωρίου μεγάλη πλατεία, έν ή τό 
ξενοδοχεϊον, ή αγορά, καί ή έξάκρουνος κρήνη· δύο ή τρεις 
ύδοί, έφ’ ών παρατάσσονται οΐκίσκοι ευπρεπέστεροι τών λοι

πών, ναός έξέχων κατά τό ύψος καί τόν όγκον πασών τών 
έν Άμαρουσίω οικοδομών — οί χωρικοί ένοικούσι πάντοτε 
τον θεόν των έν υψηλοτέρα καί άνετωτέρα τής ιδίας κατοι
κία—ώραίον καί ύ'ί/ηλόν κωδονοστάσιον, δύο ή τρεις ίδιωτι- 
και επαύλεις, δύο σχολεία άρρ-ίνων καί 8ν θηλέων καί ό σιδη
ροδρομικός σταθμός άποτελούσι τήν κυρίως κώμην, τήν περα- 
τουμενην εις τό λαμπρόν καί άπέραντον τού Άϊδεστάμ δά
σος, τό παρακείμενον τώ μεγαλοπρεπεΐ καί πλουσιωτάτω 
τού κ. Συγγρού κτήματι.

'Ρυάκιον κρυστάλλινον πηγάζον έκ Κεφαλαρίου διασχίζει 
οφιοειδώς τό Άμαρούσιον. σπεΐρον άφθονους τούς διαυγεστά- 
τους καί πολυχρωμοτάτους άδάμαντάς του έπί τής ένθεν καί 
ένθεν παροχθείου σμαραγδίνης χλόης. 'Ρυάκιον ταπεινόν καί 
πολυπαθές άνά παν βήμα άνακόπτον τόν ρούν του. Πελώ
ριοι λίθοι υπό τών εύμελών Άμαρουσίδων παρεντιθέμενοι 
σχηματίζουσιν έν τώ ρυάκι τεχνητά πλυσταρεΐα, ένθα 
αί γυναίκες ώς ά'λλαι Ναϊάδες βυθίζουσι μέχρι γονάτων πολ- 
λακις τούς γυμνούς πόδας των, ϊνα άποπλύνωσι τά κατ’ οί
κον σαπωνιζόμενα ένδύματα. Αί έν τφ ρύακι πλύνουσαι 
γυναίκες είναι πάσαι έγγαμοι ή γραΐαι. Κατ’ έθιμον 
τού τόπου τά κοράσια πλύνουσι κατ’ οίκον. Ευνόητος δθεν 
η ταπεινή καί μελαγχολική τού ρύακος πορεία. Δέν διακό
πτει ευχαρίστως τόν ευεργετικόν δρόμον του καί δέν θολόνει 
τά δροσερά καί διαυγή νεοά του, ΐνα άπαλώς θωπεύη πό
δας χονδροειδείς γυναικών γραιών καί ώς έπί τό πολύ άσχή- 
μων. Εις έκδίκησιν φιλοδωρεί συνεχώς τάς ταραξίας τής 
ποιητικής πορείας του διά χρονιών ρευματισμών, οϊτινες ε- 
χουσι τήν δύναμιν νά διακόπτωσι τάς τοιαύτας οχληράς 
δι’ αυτόν σχέσεις. Λοξοδρομών δέ καί εις δύο παραρρύακας 
τεμνόμενος πριν ή έπανέλθη εις τόν δρόμον του, διαμοιρά
ζει εις άντεκδίκησιν άπειρα καί δροσερά φιλήματα πρός 
τήν έπί τής ανθήρας χλόης έπαναπαυομένην άνεμώνην, τήν 
υπό τό φύλλωμα της δειλώς κρυπτομένην μυοσωτίδα καί 
δλην τήν χορείαν τών άγνών έκείνων καί καλλιχρώμων 
φίλων του, αΐτινες διάγουσι τόν ολιγόχρονου βίον αυτών υπό 
τήν έλαφράν τού Ζεφύρου θωπείαν καί τήν ζωογόνον τού 
ήλίου θερμότητα.

Τοιαύτη ή γενική τού ’Αμαρουσίου άποψις, ομαλή έν τή 
άπερίττω κατατάξει της, θελκτική διά τά καταπεπονημένον 
τού ’Αθηναίου βλέμμα. Τοιαύτη ή μικρά καί μονήρης αυτη 
χωρική ®ωλεά, ή περικλείουσα έν τοΐς κόλποις αυτής άπάσας 
τάς μαγείας τού έξοχικού βίου. ώς έν τοΐς τειχώμασι τών 
λευκών της οΐκίσκων άπάσας συλλήβδην τάς άρετάς καί κα
κίας, τάς διακρινούσας τόν άμαθή καί προληπτικόν άπό τού 
ανεπτυγμένου καί πεπολιτισμένου ανθρώπου, ;

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
(Συνέχεια ΐόε προηγ. (ρύλλον) έκ τοϋ Γαλλίκοΰ.

Καταλίπωμεν τά ΰδατα τών λιμνών καί ρίψωμεν βλέμ
μα έπί τού κήπου τούτου, δπου έτέρα άοάχνη υφαίνει τάς 
εν σχήματι ρόδου κυμαινομένας άραχνίας της κρεμαμένας 
έπί ελαφρών κλώνων, αιθέρια άρχιτεκτονική, ήτις διαγράφε
τα ι, παρίσταται καί ελκύει ώς δνειρον, σκιαγραφεί δέ έν τώ
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κενώ τήν μαγικήν πρόσοψιν μετάξινης μητροπόλεως, ήν λι 
κνίζει ή αύρα.

"Ενεκα του χαοίεντο; στέμματος, όπερ κοσμεί ταύτην, 
την ονομάζουσι Διαδηματοΰχον αράχνη/, διά δέ τον φαεινόν 
σταυρόν, οστις είναι κεχαραγαένος έπί του σώματός της, φέ
ρει αυτή το ποιητικόν όνομα «αράχνη σταυροφόρος.» 
Τού παράδοξου τουτου σταυρού, θά σας εΐπωμεν μετ’ ολίγον 
την ώραίχν παράδοσιν.

Τά εργαλεία αυτής είναι επίσης θαυμάσια όσον ό στο- 
λισμ.ός της. Οί αοροι καί λεπτοί πόδες της περατούνται 
εις δύο άγκιστρά ολω; διάφορά, ών τά μεν έ; πάντν) άπλούν 
χρησιμεύει οπως ευπρεπιζτι, διαχωρίζη καί έκλέγη, τό νήμα, 

^  Τ0υ ετέρου, δισχιδούς δντος δράττεται καί σύρρ τά 
νήματα, ά μέλλει να συνδέση. 'Η εκφραστική κεφαλή της 
καλύπτεται κυριολεκτικής υπό πληθύος λαμπόντων καί π ο 
νηρών οφθαλμών, οΐτινες πανταχοθεν παρατηρούσε καί ένε- 
όρευουσι την λείαν. Παραμονεύουσα έν τώ μέσω τής άραχνίας 
αυτής, περιβάλλει δια του βλέμματος τήν έν τώ άέρι πτήσίν 
της, κατασκοπεύουσα τό εντομον, ό'περ έρχεται εν τοΐς δι- 
κτυοις αυτής, καί δπεο πάραυτα τρέχουσα περιβάλλει διά 
νημάτων καί καταβροχθίζει. ’Εάν όμως ή τύχη φέρνι έπίφο- 
βον εχθρόν εις τά ευθραστα δίκτυά της, ή αράχνη κατασκευ- 
ανει ε* ~0ΰ προχείρου ετερον νήμα, εφ’ οϋ άφιεμένη να ¿λι— 
σθησν), ως επι ιστού λείου, αφανίζεται εντός τής οπής της.

Εις τους τροπικούς καί ιδία έν Μαδαγασκάρη εύρίσκεται 
γιγαντιωδης αράχνη, ήτις κατασκευάζουσαΐ’άπέραντα υφά
σματα καί τεινουσα ταΰτα ύπεράνω τών ρευμάτων τά συν
δέει δι ισχυρών νημάτων, ά περ αΰτη ρίπτει άπά τής μιας 
Οχθης εις τήν άλλην. Αί άραχνίαι αύται είσί τόσον στερεαί, 
ωστε απαιτείται κοπτερόν έργαλεϊον, δπως τάς καταστρέψη 
και εντός τών οποίων συλλαμ-βάνονται τά διερχόμενα μικοά 
πτηνά.

Οελετε να τελειωσωμεν την βραχείαν ταύτην μελέτην 
δια τής παραδόσεως τού λευκου σταυρού, όν ή αράχνη τών 
κήπων φέρει κεχαραγμένον επί τής ράχεώς της ; Ό τε  ό 
’Ιησούς ήγωνία επί τού Γολγοθά, αράχνη της βλέπουσα τά 
μελη του κεκαλυμμενα υπό μυιών, έλαβεν οίκτον υπέρ τών 
δεινών του και ηοχισε να κλώθη λεπτόν ύφασμα περί τούς 
αλγουντας ποδας του και εν ω μετά τήν αγαθήν ταύτην πρά- 
ξιν η ελεημων αράχνη άπεσύρετο ταχέως κατερχομένη έπί 
τού άκρου τού νήματός της, αίφνης ή σκιά τού σταυροΰ άπε- 
τυπωθη επι τού λευκού ου; κρίνου σώματός της καί ή αρά
χνη τών κήπων ετηοησε πάντοτε τον μυστηριώδη τούτον 
τύπον.

Ελαφρός βόμοος προσεβαλεν αίφνης τά ώτά μ.ου· φέρει 
τούτον μέλισσα διερχομένη έπί ακτΐνος ήλιου πρός άναζή- 
τησιν θυμου καί λεβαντιδων. Ομιλήσωμεν περί τής μελίσσης.

Αύτη είναι τι θαυμάσιον, ή δημοκρατία της δύναται νά 
χρησιμευση ως υπογραμμός καί ή κυψέλη της έστίν ολόκλη
ρος κόσμος.

Η κυψέλη αυτη αποτελεΐται έξ ενός θήλεος μόνον, τό 
οποίον είναι η βασίλισσα, εκ χιλιάδος άρρένων καί από 30 
χιλιάδας περίπου εργατίδων έντόμων, άτινα εις ούδέν τών 
γενών ανηκουσιν. Η βασίλισσα διακρίνεται έκ τής λαμπράς 
της εσθήτος και τού φοβερού αυτής κέντρου, τά άρρενα έκ

τών μεγάλων αυτών οφθαλμών, είναι δέ ταύτα μελανού χρώ
ματος άνευ ενεργητικότητος, άνευ βιομηχανίας, καί άνευ 
Οπλων, είσίν οι κηφήνες τού είδους των. Αί δέ έργάτιδες 
είσι μικραί, λεπτα ί, ταχείαι, ακούραστοι, καλώς ώπλισμέ- 
ναι καί καλά εργαλεία φέρουσαι.

Εντός τών οπισθίων αύτών κνημών καί μέ τούς φέροντας 
τρίχωμα πόδα; των, ώς έντός κοίλου, ούτως είπειν, κανί
στρου αί μέλισσιι συναθροίζουσι τήν γύριν τών άνθέων.

Τό παν ανατίθεται τή εργάτιδι, ή συγκομιδή τών ζωο
τροφιών και τών υλικών, ή θαυμασία κατασκευή τών μελική- 
ρων καί ή ανατροφή τών μικρών. Ή  έργάτις είναι ή ύπαρξις 
και ή ευδαιμονία τής θαυμασίας πολιτείας τών μελισσών.

Ό τε αί μέλισσαι έκλέξουσι κυψέλην τινά, σπεύδουν δπως 
κλείσωσι τάς σχισμάδας ταύτας μέ άρωματώδη ύλην, ήν 
συναθροίζουσιν έπί τών βλαστών τών δένδρων. Έμφραχθει- 
σών .ών πλευρών τής κυψέλης, ασχολούνται είτα περί τού 
έσωτερικου τής οικοδομής καί τών μικρών κελλίων, έν οίς θά 
εναποθέσωσι τά ώά τής βατιλίσσης και τάς κοινάς προμή
θειας. Ταύτα κατασκευάζονται έκ τού κηρού, δν εκκρίνει 
μέλισσα, καί δν αυτη λαμβάνουσα ζυμώνει καί πλάττει διά 
τών έντέχνων ποδών της.

Εκαστον μ.ελικηρον συνίτταται έκ κυτταρίων, άπεο κατα- 
σκευάζουσιν αι εργάτιδες διά τού στόματος αύτών καί άτινα 
διαταττουσιν μετα τοσω εκπληκτικής κανονικότητος, ώστε 
έκαστον κελλίον φαίνεται έξελθόν έκ τού αυτού τύπους. Τό 
κυτταριον τούτο είναι τό αριστούργημα τής βιομηχανίας τών 
εντόμων. ’Εντός τών μικρών κυτταρίων θέλουσι κατοικήσει 
τα νεογνά τών έργατίδων, τά μεγαλήτερα τούτων είσί προ- 
ωρισμένα διά τά νεογνά τών άρρένων, έν φ τά πλέον εύού- 
χωρα θά είναι τά ανάκτορα τών νέων βασιλισσών. ’Εν έκά- 
στω κυτταρίω η βασίλισσα άποθέτει τά ώά, άπερ προσκολ- 
λά εις το βάθος τοΰ κελλιου διά γλοιώδους υγρού. Έ φ όσον 
διαρκεί η ωοτοκία, αί εογατιδες συνωθούνται πέριξ αυτής, 
τή προσφερουσι μέλι με τό ακρον τής προνομαίας αύτών καί 
τή έπιδαψιλλεύουσι τρυφεράς περιποιήσεις.

Τ ο ύ λ *  Κόκχαλη

ΤΙΣ Η ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΕΡΑ ΗΡ013 ΤΒΣ ΚΟΡΗΣ
Επεστάλη ήμΐν παρά τίνος συνδρομητρίας παράδοξον 

λεύκωμα έπί τής επικεφαλίδας έκάστης σελίδος τού οποίου 
υπάρχει ή στερεότυπος έρώτησις : Τίς ή πο.Ιυτιμοτέρχ προ ίζ  
τής χόρη;. Ή  Κυρία αύτη παρακαλεϊ νά τη γράψωμεν ίδιο- 
χείρως τήν περί τούτου γνώμην μας, μεταξύ τών πολλών αϊ· 
τινες τή εσημειώθησαν ήδη καί ών τινας χάριν τών άνα- 
γνωστριών μας μεταφέρομεν ένταύθα : «*Η ώραιοτέρα προίξ. 
τής χόρης ε ΐγα ι ή ο ίχογομ ία ιι (γνώμη φιλαργύρου). Ή  δρα- 
στηριότης (γνώμη άπλήστου). — Ή  ώραιότης (γνώμη επ ι
κούρειου). — Η ειλικρίνεια (γνωμ,η μεμψίμοιρου). — 'Η 
υπομονή (γνώμη τυράννου). — Ή  γλυκύτης (γνώμη οξυθύ- 
μου). — Ή  αμάθεια (γνώμη έπισθοδρομικού). — Ή  ευφυΐα 
(γνώμη φιλελευθέρου).

Καί άπειροι άλλαι τοιαύτης φύσεως, άς ελλείψει χώρου 
άδυνατούμεν νά μεταφέρωμεν. 'Η ήμετέρα ταπεινή γνώμη
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δύναται επίσης νά έκτεθή ένταύθα, τιθεμενη ουτω υπο τήν I 
Ιγκρισιν τών απειροπληθών συνδρομητριών ημών.

Πάσαι άναμιμνησκόμεθα καλώς ποσον δύσκολος ήν η θεσις I 
τού Πάοιδος, δτε ίνα προσφερη το μήλον τή καλή τών I 
θεαινών άνήλθεν έπί τού όρους (("/δη».

Τόν φανταζόμεθα μέ ανοικτόν στόμα, αποθαυμαζοντα τάς I 
τρεις Όλυμπίους θεότητας καί άμφιταλαντευόμενον μεταξύ 
τής μεγαλοφυούς καί σοβαράς καλλ.ονής τής Αθήνας, τής 
έξοχου καί βασιλικής μεγαλοπρεπείας τής "Ηρας και τής I 
δελεαστικής χάριτος τής ’Αφροδίτης.

Ό  άτυχης έδελεάσθη υπό τής τρίτης, ώ; θά έπραττεν I 
ίσως πας θνητός, άφού ή χάρις είναι ή πολυτιμοτέρα προίξ 
τής γυναικός, ή μόνη διαρκής όσον καί ή ζωή της. *

Μή συνοφρυούσθε, ωραία δεσποινίς, ουτε υμ.εις η σεμνο- 
πρεπής τής έστίας λάτρις. Δέν όμιλοΰμεν περί τής εξωτερι
κής μόνον χάριτος τής έξαρτωμένης έκ τών διαφόρων τού 
συομού ιδιοτροπιών ή τών έπιχαρίτων άκισμών τής κόρης. 
Χάρις, αληθής τή: γυναικός κόσμος είναι τό άρωμα ψυχής 
εκλεκτής καί προνομιούχου, ή απόλυτος καί διαρκής έκφαν- 
σις καρδίας εύγενούς, τό απαύγασμα θαυμασίου καί αγγελ ι
κού ηθικού κάλλους, τέλος ή χάρις έκείνη, ήν εις τόσους 
τόνους ποιητικώτατα ύμνησαν τή θεοτόκω άγγελοί τε καί 
θνητοί.

Είναι άγήρως ή χάρις αΰτη ή έν αύτή περιλαμβάνουσα 
άπάσας συλλήβδην τάς γυναικείας άρετάς. Μή παρ’ αύτή 
δέν άπεικονίζηται καί ή μεγαλοφυΐα ωχριώσα ! Μή δέν 
παριστώσιν αύτήν ύπό τήν θελκτικήν μορφήν βρέφους ή ώς 
θαλλερόν καί μυρόεν άνθος, τά δύο ταύτα μετ’ αύτήν θελ- 
κτικώτερα έπί τής γής πλάσματα !

’Αλλά καί ή έξωτερική χάρις ή εν τή στασει, ταΐς κινησε- 
σιν, τοΐς λόγοις, τοΐς σχήμασι, τή άμφιέσει καί ύποδύσει 
τής κόρης βαρύνει βεβαίως μεγαλως εν τή πλάστιγγι τής 
ποοικός ή μάλλον τής ευτυχίας αυτής. Η χάρις εινε προς 
τήν γυναίκα ό,τι τό άρωμα προ; το άνθος· ουδεις κοσμος πο
λύτιμος δύναται νά συγκριθή πρός αυτήν, τήν διά μαγικού 
πέπλου καλύπτουσαν τάς φυσικάς ατελειας τού σώματος. Ο: 
πρόγονοι ημών έπροσωποποιησαν τήν χαριν εν τή τριασι των 
μυθολογικών χαρίτων : τήν θαυμασία; καλλονής Αγλαΐαν, 
τήν καλήν καί σεμνήν Εύφροσύνην καί την ελαφράν καί ευ
κίνητον Θαλείαν. Αί πάντοτε νέαι, γελόεσσαι, απλαΐ και 
μετριόορονες αύται χάοιτες ουδεποτε χωρίζονται αλληλων, 
είς ένδειξιν τής τοσούτον αναγκαίας συνυπάρξεως των εν τώ
κόσμω τής κόρης.

'Η χάρις συνοδεύει τήν γυναίκα έν ταΐς όιαφόροις τού
βίου φάσεσιν· τίς δέν έμαγεύθη ύπό τών χαριτολογιών μι
κρά; κόρης, ή ύπό τών χαριεστάτων ενδοιασμών και τής αφε
λούς δειλίας δεκαεξαέτιδο; παρθένου ! Τις δέν μένει ένεός 
απέναντι τής μυοιοτρόπου έκφάνσεως τών θελκτικών χαρίτων 
τή; είκοσαέτιδος κόρης, καί τίς δέν λησμονεί τόν παρερχο- 
μενον καιρόν πλησίον χαριέσσης ωρίμου γυναικός, ητις και εν 
τή εκπληρώσει τών καθηκόντων της, καί έν τή υπερασπίσει 
τών δικαιωμάτων της εΐνε επίσης θελκτική οσον και σεβαστή. 
Τέλος καί ύπό τάς ρυτίδας αύτάς τού γήρατος, και επί τής 
χιονώδους κόμης καί παρα τό ασθενες και κεκμηκός 
βήμα ή χάρις πιστή σύντροφος καί καλή τής γυναικός φιλη I

προσδίδει τή ωραία αρκετήν γοητείαν, όπως έλκύη τήν λα
τρείαν τών παιδίων, άτινα ώρα; ολχ; διέρχονται μεθ’ ηδονής 
πλησίον της.

ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
'11 ε ν δ υ μ α σ ί α  τ ω ν  μ ι κ ρ ώ ν. 'Η έκτετραχηλισμένη 

κατά τό Α γγλ ικόν σύστημα ενδυμασία τών παίοων καί ϊόία τών 
μικρών κορασίων έθεωρήθη τόσον χαρίεσσα καί κομψή' ώστε άνά 
π$ν βήμα ήμών έν τε τή πόλεικαί τή έςοχή συναντώμεν παιοία μ'ε 
γυμνού; βραχίονα;, γυμνόν στήθο;, καί γυμ νά ; κνήμα ;.

Καί διά μέν τού; βραχμονας καί τάς κνήμ α ; τό κακόν είναι μικρόν' 
'Αλλά τό γυμνόν εκείνο στήθο;, έν ψ  άντι τή ; ζωής καί ύγεΐας ει- 
σάγεται πολλάκ ι; ό θάνατος. Τά μικρά παιοία τρέχουσι, παίζουσιν, 
ίδρόνουσιν. Τό γυμνόν μικρόν στήθο; των καλύπτετα ι υπό μίκροσκο- 
π ίκώ ν ίόρωτίνων άδαμάντων, έζορμώντων έκ τών οιαστελλομενων 
πόρων τή ; απαλή ; καί λευκή ; επιδερμίδος. Γο έλάχιστον ρεύμα αέ- 
ρος, άποκρυσταλόνει τούς άδάμαντας, κλείει τού ; πόρους καί τό 
μικρόν στήθος στερούμενου τή ; ευεργετικής λειτουργίας τής άοήλου 
διαπνοής, αναπτύσσει καί ζωογονεί έν έαυτώ τά ζωοφθόρα έκεΤνα 
βακτηρίδια, ατινα μικρόν κατά μικρόν φθείρουσι τούς πνεύμονας 
καί όδηγοϋσιν είς τόν τάιρον.

Οί Ά γ γ λ ο ι άιρήνουσι γυμνά τά παιοία τω ν, άλλα τα έπανοιρό- 
ρια εΐναι οί αχώριστοι σύντροφοί τω ν. Τό θέρος προφυλάσσονται πε
ρισσότερον τού χειμώνος.

“Αλλη πλάνη έπίσης επικίνδυνο; καί ήν όφείλομεν νά καταπολε- 
μήσωμεν εΐναι ή περί ύγ ιεινή ; τώ ν παίΟων έπικρατησασα άρχη, 
καθ’ ήν ταΰτα δέον νά ένδύωνται ελαφρότατα καί με ά σκεπή κε
φαλήν. Τοιοΰτο; κανών δέν δύναται βεοαιω ; νά έφαρμοσθή είς πα ;- 
δία γεννηθέντα ισχνά , ώχρά, καχεκτικά καί άπαθή. Ή  κατάχρη- 
σις τών ένδυμάτων εΐναι άναντιρρήτως έπ ιβλαβή ;, άλλα και ή ελλει- 
ψ ι; τούτων έτι έπιβλαβεστέρα Ή  μικρά ιόία εκείνη κεφαλή, ή συ
νεχέστατα άθριξ, δέν πρέπει έπ ’ ούδεμι^ περιπτώσει να μεντ, έντε- 
λώς άσκεπής, διότι τήν μέν ημέραν ή θερμότης, τήν οέ νύκτα η 

I ύγρασία δύνανται νά έπιφέρωσι λίαν ουσαρεστους συνέπειας επι τής 
ύγεΐας τοΰ μικροΰ. ,

Κατά ιατρικόν κανόνα άπόλυτος άνάγκη επιβάλλει τήν Οιατηρη- 
I σιν θερμότητος είς τά έζή; τοΰ σώματος μερη : Τού; πόοας με'/ρι 
I τών άστραγάλων, τούς βραχίονα; μέχρι τών άγκώνων καί τό στ.',- I θος μέχρι τοΰ λακκίσκου τοΰ λαιμοΰ. Τά εύσαρκα τοΰ σώματος με̂ ρη 
1 δέν εΐναι τόσον ευπρόσβλητα ύπό τοΰ ψυχους. Απαραίτητος οια 
I τήν ύγείαν τών παίδων θεωρείται έπίσης ή έπ ί Ουο ωρα; τουλάχ^ϊ- I στον καθ’ έκάστην έξοδος είς περίπατον και ϊδί$ έξοχικόν. ΑΟιάφο- I ρον έάν πνέη άνεμος δριμύς, ή έάν βρέχη ή χιονίζη. Ενδύσατε καί I ύποδύσατε αυτό καλώς καί άφήσατέ το νά τρεςη όσον θελη. Αφή- I σατέ το έλεΰθερον νά όμιλή καί φωνάζή δσον θέλει, τοΰτο ένόυνα- 

μόνει μεγάλως τού; μικρούς του π-εύμονα ;.I θαλάσσια λουτρά εΐναι ώφέλιμα διά τήν ύγείαν, άλλά πρός τοΰτο 
δέον νά ζητηθή Ιατρική άδεια. Έ ν πάση περιπτώσει τό μικρόν πρέ- 

1 πει νά μένη 3 — 4 λεπτά  μόνον εντός τοΰ ύοατος καί νά στεγνόνη— I ται καλώ ; τό μικρόν του σώμα. Ή  έν παραθαλασοιοις έςοχα ΐ; ό'-α- I μονή τών μικρών κατά τού; θερινούς μήνας αποβαίνει λυσ ιτελε- 
I στέρα πάση ; ά λλη : διαίτης.

' Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ι ά ό ο υ .

* 1  Ε 0 Ρ Τ Α 1  T O T  Μ Ε Β Ι Σ Γ Η Μ Ι Ο Ϊ  T E S  B O N O N 1 A S
ΓΤΝΑ1ΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΙ ΕΝ ΑΤΤΩι

Σήμερον ότε πλέον έληξαν αι έπί τή ογόοη, έκατονταε. 
ρίδι τοΰ άρχαιοτάτου τής Βονωνίας Πανεπιστήμιου έορτα., 
ότε αί καθημεριναί εφημερίδες έ’παυσαν πληρούσαι τά; σι ά
λας των διά τών λεπτομερών άφηγησεων^ καί περιγραφών 
τών κατά τό πανεπιστήμιου τούτο, οτε ή ιστορία αυτού εγε- 
νετο κοινόν τοΐς πάσι κτήμα, προσθετομεν καί ημείς εις 
συμπλήρωσιν ολίγα; λησμονηθείσας λεξεις επι τής ιστορίας 
αυτού, αΐτινες ισως άποτελούσι τάς ό>ραιοτέρας τής όκτακο- 
σιαετούς ήλ.ικίας του σελίδας.

’Από XIV αίώνος καί εντεύθεν διάσημοι καθηγητριαι
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άλληλοδιαδόχως κατέλαβαν έν αΰτώ καθηγητικά; έδρας. Ή  
πρώτη γυνή ή καταλαβοΰσα εν αύτω νομικήν έ'δραν καί ευ
δόκιμες επί έτη διδάξασα τό Ρωμαϊκόν Δίκαιον ώνομάζετο 
Dota d’ Accorso, γυνή μεγάλης επιστημονικής δεινότητος 
καί εκτάκτου μεγαλοφυίας. Κατά τόν XVIII αίώναή Μαρία- 
Γαετάνα Ά γνεζη , ή τιμήσασα αληθώς τό γυναικεΐον φύλον, 
κατέλαβε τριακοντούτις την έδραν των μαθηματικών του 
Πανεπιστημίου τής Βονω.ίας 'Η Γαετάνα έγεννήθη έν Μι- 
λάνω κατά τά 1718 άναδειχθεισα άπό τής παιδικής αυτής 
ηλικίας Ιξόχως μεγαλοφυής. Έννεαέτις συνέγραφε λα τ ι
νιστί λόγον, έν ω ύπερεμάχει τών δικαιωμάτων του γυναι
κείου φύλου έν ταΐς έπιστημονικαίς μελέταις : artium libe- 
ratium studia a sexu nactiquam abhorrere. Ένδεκαέ-
τις έγνώριζε τήν λατινικήν, δεκατετραέτις μετέφραζεν άπό 
τής λατινικής εις τήν άρχαίαν ελληνικήν, τήν ιταλικήν, 
τήν γαλλικήν καί τήν γερμανικήν τά έργα τού Κουϊντίου 
Κουρτίου.

Δεκαεπταέτις είχεν έκμάθει τήν 'Ισπανικήν καί τήν 
Εβραϊκήν. Τάς γλώσσας ταύτας, άς μετά καταπληκτικής 
έξέμαθε ταχύτητας, έσπούδασεν, ίνα διά τής μελέτης δια
φόρων συγγραμμάτων πολλαπλασιάζω τάς επιστημονικής 
αυτής γνιόσεις. Είκοσαέτις μόλις έδημοσίευσεν εκατόν έννε- 
νήκοντα Ιν θέματα φιλοσοφικά υπό τόν τίτίον Propositio- 
nes pbilosophicae. Εις τά μαθηματικά δέ, κλάδος εις Óv 
μετά τήν φιλοσοφίαν έπεδόθη έβαινεν άπό θριάμβου εις θρί
αμβον. Τό σύγγραμμα αυτής IstitUZÎone a n a l i t i c h e  συνε- 
τάραξε σύμπαντα τόν έπιστημονικόν κόσμον.

Ο φιλομαθής καί φιλοπρόοδος Πάπας τότε τής Ρώμης 
Βενέδικτος XIV δι ώρισε τήν διάσημον συγγραφέα έν τήίέδρα 
τών μαθηματικών του Πανεπιστημίου τής Βονωνίας, άπονεί- 
μας αυτή θερμότατα καί κολακευτικώτατα συγχαρητήρια. 
'Η νέα καθηγήτρια άποστρεφομένη τάς επευφημίας έζη μα
κράν τής κοινωνίας, διαμοιοάζουσα τάς ώρας της μεταξύ τών 
επιστημονικών παραδόσεων καί μελετών της καί τών πτω
χών, πρός οϋς άφιέρωσεν έν Μιλάνω τό τέλος τής εΰγενούς 
καί πολυτίμου ζωής της καί χάριν τών οποίων έπώλησε καί 
άπαντα τά πολύτιμα κοσμήματα, άτινα ή αύτοκράτειρα Μα- 
ρία-Θηρεσία τή είχε δωρήσει εις ένδειξιν άγάπης καί θαυ
μασμού.

Ταύτην διεδέχθη έν τή έδρα τών φυσικών έπιστημών ή 
Λαύρα Βάσση, ήτις πλήν τής μητρικής της γλώσσης έγνώ
ριζε καλώς τήν άρχαίαν Ελληνικήν καί τήν γαλλικήν, 
έδίδασκε Si εις τήν λατινικήν. Νυμφευθεΐσα μετά τού ια
τρού Βερράτη άπέκτησε δώδεκα τέκνα, εις τήν άνατροφήν 
τών όποιων έπεδόθη μετά πολλής άγάπη: καί ζήλου.

Ταύτην κατά τά τέλη τού παρελθόντος αίώνος διεδέχθη- 
σαν ή Κλοτίλδη Ταμπρόνη καί ή Μαρία Δάλλε Δόννε. 'Η 
πρώτη τούτων έγνώριζε τόσον καλώς τήν άρχαίαν Ελληνικήν, 
ώστε διωρίσθη καθηγήτρια τού μαθήματος τούτου έν τώ ρη- 
θέντι Πανεπιστημίω. 'Η διάσημος γυνή συνέγραψε πολλάς 
ωοαιοτατας μελετάς εις γλώσσαν Ελληνικήν εμαετοον καί 
διάλεκτον Δωρικήν.

Τοιαύται ήσαν αί γυναίκες αϊτινες έκλεισαν τήν ίστοοίαν 
τού γηραιού τούτου Πανεπιστημίου.

Κυρία  Αιευθυντρια
Γιά τήν εφημερίδα σας, δέ θέλω νά πληρώσω.
Αν έχω ένα τάλλαρο δέ θέλω νά τό δώσω.

Κινήσετέ μου αγω γή , άντέτε με τήν κρίσι 
Νά δοΟμε ποίά άπό τα ΐς δϋό, κυρία, θά κερδίσσι- 
Καί ποΰ θά τήν στηρίξετε, παρακαλώ , τή δίκη *;
ΑφοΟ δεν ονομάζομαι διόλου Άνδρονίκη ;
Εγω, κα^λή κυρία μου, δέ δίνω τόι παρ5 μου,

Γΐατ ή εφημερίδα -ας αλλάζει τ '  δνομά μου.
Αλήθεια, πώς ό άνθρωπος γυμνός ’ς τή γη  έμβαίνει,

Κι εις τόν παραοεισον αυτόν ολόγυμνος πηγαίνει, 
Καθώς καί εις τής κόλασης τά σκοτεινά τά μέρη.
Χωρίς κι αυ-’-ο τό ονομα επάνω του νά φέρη,
Μα τώρα^όέ γεννήθηκα' εγώ έχω  χρόνια τόσα,
Ποΰ τα έξέχασα καί ’γώ  καί δέ θυμούμαι πόσα.
Κι άφότου εγεννήθηκα κι’ έπήρα τ ’ ονομά μου,
Το αγαπώ  καί μ άγαπ2 κι’ είναι κρυφή χαρά μου,
Tt-τ ι μ έςεοαπτισατε ; καί γώ  τό νοΰ υου χάνω 
Κι εις τόν Σεοασμιώτατο αναφορά θά κάνω.
Το φύλλο μου τό στέλνετε’ σεΤς ’στήν Άνδρονίκη,
Ενώ ο παπας μοΟ εδωκεν όνομ’ Άγαθονίκη 

Στοΰ χρόνου τά γυρίσματα, είς τής ζωής τήν πάλη . 
Πολλά θά οή ό άνθρωπος, πολλά θά μεταβάλη,
Ωστε να ε’ρθη ή στερνή ή ώρα τοΰ θανάτου,

Νά σκεπασθή γιά πάντοτε ’ςτά χώμα άποκάτου,
Καί κεΤ π λ ιά  νά μεταβληθή είς κόκκαλα καί χώ μ α ,
Καί ή πνοη του ν ’ άνεβή είς τ ’ ούρανοΰ τό δώμα.
Είς τής ζωής τή φοβερά καί *γώ τήν τρικυμία,

Οτι κι άν είχα , τ ’ άρπαξε του κόσμου ή κακία ,
Καί νά μέ γδύση άφησα, χωρίς νά ομιλήσω,
Χωρίς άπό τούς κλέφταϊςμου τί νά ζητήσω ’π ίσω ,
Τα τρία μόνον έκρυψα, τό πνεύμα, τήν καρδιά μου,
Κι αυτό ποΰ σεΤς έκλέψετε κ ι’ άλλάξετ’ τ ’ βόνομά μου.»

Καί τωρα, άν θελήσετε, κινήσετε μου δίκη,
Εγω Οεν ονομάζομαι διόλου Άνδρονίκη.

Εν Σκύριμ Ά γα θ ο ν ίκ η  Ά ντω νιά δ ο υ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ΐ ο ν  Χ ί λ λ .  Τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν 

έπερατώθησαν αί εξετάσεις τοΰ αρχαιότατου παρθεναγωγείου Χίλλ, 
καθ άς αί μαθήτριαι διεκρίθησαν και κατά τό έτος τοΟτο έπί τε ταΐς 
ευστόχοις άπαντήσεσι κατά τήν τώ ν διαφόρων μαθημάτων έξέτασιν 
καί τή κοσμία συμπεριφορά αυτών.

Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ΐ ο ν  Σ ι μ ο π ο ύ λ ο υ .  ’ Επίσης τήν 
παρελθοΰσαν Τρίτην έληξαν αί εξετάσεις τού Παρθεναγωγείου Σι- 
μοπούλου, διευθυνομένου ύπό τής έν 'Ελβετία παιδαγωγικώς κ α -  
ταρτισθείσης δεσποινίδας Ευφροσύνης Βεροπούλου. Τά άποτέλεσμα 
τώ ν εξετάσεων τούτων υπήρξε αντάξιον τών κόπων καί προσπαθειών 
τοΟ προσωπικού αύτοϋ.

Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ΐ ο ν  Σ κ ο ρ δ έ λ η .  Ά πό  τής προπα- 
ρελθούσηι Κυριακής έγένετο ή έναρξις τών έξετάσεων τοΰ άπό'έτους 
λειτουργοϋντος εύοοκίμως άστικοϋ Παρθεναγωγείου διευθυνομένου 
ύπό τής  ̂ δεσποινίδας Α σπασίας Σκορδέλλη. Τό Παρθεναγωμεΐον 
τοΰτο καιτοι άρτισύστατον έποιήσατο ίκανάς κατά τό ά. αύτοΰ έτος 
προόοους, κατηρτισμένον άλλως τε κατά τό τελειότερον σύστημα τών 
έν Γερμανία: λειτόυργούντων άστικών Παρθεναγωγείων.

Π α ρ θ ε ν α γ ω γ ε ΐ ο ν  Δ η μ ο π ο ύ λ ο υ .  "Εναρξι; τών έξε
τάσεων τοΰ Παρθεναγωγείου τούτου έγένετο τή 16η Ιουνίου. 
Έπερατώθησαν δέ τή 20 τοΰ αύτοΰ μηνάς, καθ’ ήν ή αξιότιμος 
διευθύντρια κ. Δημοπούλου έδωκε λογον των κατά τό έτος πεπραγ
μένων, έξ ών καταδείχθη ό ζήλος καί ή δραστηριότης τής τε διε*- 
θύνσεως καί τοΰ λοιπού διδάσκοντος προσωπικού.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Αιεθνης φ ιλανθρωπική έτα ιρ ία .  — ’Εν τώ χειμεοινω’ ίπ- 

ποδρομίω τής Γαλλίας συνεκλήθη δηαοσία ή ενιαύσιος σύνο
δος τής διεθνούς ευεργετικής έταιρίας. Ή  έταιρία αυτή κατ’ 
έξοχήν φιλάνθρωπος λειτουργεί πρό εικοσαετίας. Σκοπός αυ
τής είναι νά παρέχή δωρεάν ιατρόν καί φάρμακα πρός πάντα 
πτωχόν ξένον όμιλοΰντα τήν γαλλικήν, άνευ διακρίσεως θοη- 
σκεύματος η έθνικότητος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ Κ ΓΡΙΩΝ

ΔΓ ευγλωττίας άπαραμίλλου ό κ. ’Ιούλιος Σίμων απηρίθ- 
μησε τάς κατά τό έτος τούτο χορηγηθεί σας υπό τής φιλαν- 
θρώπου ταύτης έταιρίας ευεργεσίας, κατόπιν δέ άνέγνοι τηλε
γράφημα εκ μέρους τού Αύτοκράτορος τής Βρασιλίας, εν ώ 
¿γνωστοποιεί τήν είς Μιλάνον παραμονήν του ένεκα ασθέ
νειας καί τήν λύπην του διά τήν ώς έκ τούτου έκ τής συ
νόδου ταύτης αποχήν του. ’Επί τή ευκαιρία ταύτή ό κ. Άρ- 
νοϋλ εξύμνησε τά; φιλελευθέρους άρχάς τού Αΰτοιράτορος, 
θεσπίσαντος ψήφισμα καταργούν τήν δουλείαν έν τή χώρα 
αυτού. Μετά τούτο εβραβεύθηταν διάφοροι επισημότητες με
ταξύ δέ τούτων καί Κυρίαι. 'Η κ. Φρομάν, ή δεσποινίς Ραν- 
τερή, ή χήρα κυρία Άνζεμπάλ καί ή κυρία Μπεζύ μ,ετά τοΰ 
συζύγου αυτής. Οί τελευταίοι οΰτοι κατά τήν διάρκειαν τού 
πολέαου τού 1871 διέτρεχον τήν πολιορκουμένήν ’Αλσα
τίαν μετακομίζοντες διαταγάς επισήμους καί έπιστολά^ τού 
αρχηγείου είς τά διάφορα σώματα. ’Αμφότεροι διήλθον 96 
φοράς, μαστιζόμενοι ύπό τών κακουχιών τού χειμώνος, τάς 
έχθρικάς γραμμάς, διαφυγόντες τήν άγρυπνον προσοχήν τών 
Πρώσ*ο>ν. Τήν 97ην όμως συνελήφθνισαν. Δύνασαι νά απελ- 
θγ,ς, εΐπον οί Πρώσσοι πρός τήν γυναίκα. Ούδέ βήμα εννοώ 
νά απομακρυνθώ τού συζύγου μου, είπε μετά θάρρους ή κυρία 
Μπεζύ. Θά συμμετάσχω τής τύχης αύτου. *Αν έχητε σφαί
ρας δΓ αυτόν κρατήσατε καί τό ιδικόν μου μ,ερίδιον. Δια
φυγόντες, ώς έκ θαύματος, τόν θάνατον οί γενναίοι ούτοι σύ
ζυγοι ώδηγήθησαν ώς αιχμάλωτοι είς Γερμανίαν, όπου παρ- 
έμειναν έπί 17 όλους μήνας, ύποστάντες καρτερικώς 
πανμαρτύοιον μέ τήν παρηγοριάν ότι έπασχον υπέρ πα- 
τρίδος.

Μεταξύ τών βοαβευθεισώ, συγκαταλέγεται καί ή δε
σποινίς Καρλότα Δυράν ηλικίας 120 έτών λαβούσα τό άργυ- 
ροϋν μετάλλιον είναι ή άρχαιοτέρα καί έντιμοτέρα τών υπη
ρετριών. Έ π ί 80 έτη έπεδαψίλευσε τάς περιποιήσεις της είς 
διαφόρους γενεάς άνηκούσας είς μίαν καί τήν αυτήν οίκογέ 
νειαν. Καίτοι πλέον ή παρήλιξ δέν άπεσύρθη τής έταιρίας

τών υπηρετριών, ής πρόεδρος τυγχάνει καί παρ’ ής σέβε
ται καί άγαπαται μετ’ αληθούς άφοσιώσεως.

’Αμαζόνες Ί ν όα ί .  — 'Η πρώην ιθαγενή: βασίλισσα τών 
Ινδιών έγραψε πρός τόν ύπό τής Βικτωρίας άποσταλεντα 
άγγλον αντιβασιλέα τήν έξής επιστολήν. «Έξοχωτατε. Ε ί
μαι έτοιμη νά προσφέρω ύμίν ίππαρχίαν μαχίμων γυναικών, 
ών ή πολεμική ίκανότης τυγχάνει γνωστή ύμϊν. 'Η άνδοία 
τών τταοά τό ττλεΐίρόν του Άγγλ./.οϋ ττρατου ί/.α̂ ΐ|/.ων αυ .ών 
γυναικών θέλει καταστή ύπογραμμός είς άπομίμησιν διά 
πάσαν ’Αγγλίδα καί ’Ινδήν γυναίκα. Ε λπ ίζω  εξοχώτατε 
ότι ή προσφορά μου δέν θέλει άπορριφθή)).

Έ ν Κεντρώφ ’Ασία. — 'Η Κυρία Κ,ορνηλία Σφοραμτζή 
δούσα τελευταίως μετά πολλής επιτυχίας εξετάσεις εις τήν 
σχολήν τών ώραίων τεχνών ανηγορευθη καθηγητρια εις την 
καλλιτεχνικήν σχολήν τού Έν-αχμενταμπαντ.

Μεγίστην εκπληξιν βεβαίως προξενεί η ειδησις, ότι εν 
μέση ’Ασία ύπάρχουσι σχολεία ¿)ραίων τεχνών. Οτι κατα
πληκτική είναι ή άνάπτυξις τής γυναικος εις τά μέρη ε
κείνα επιμαρτυρεί καί ή έξή; αγγελία. Εις τήν πόλιν Ιντε- 
ραμπάντ νεάνις όνόματι Πατμαμπένη κορη ιθαγενούς μεγα- 
λοκτηματίου ύποστάσα ίατρικάς εξετάσεις ενώπιον συνε-

ριαμαθε τήν ιατρικήν 
είς δημοσίας έξετάσεις.

Μανθάνομεν έπίσης, οτι ή διάσημο; Πακτίνα Παράμπεϋ, 
περί ής άλλοτε έγράψαμεν πρόκειται νά μεταβή τόν προσεχή 
μήνα έν ’Αγγλία, όπως διά τής χαοακτηριζούσης αυτήν ρη
τορικής δεινότητος καί συμπαθούς πολυμαθείας δημ,οσιως 
ομιλήσει, ύπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης τών ομοφύλων της, 
καί δι’ έράνων, παραινέσεων καί ύπομνημάτων ενεργήσει τήν 
εϊσπραξιν ποσού τίνος ύπέρ τοΰ σκοπού της.

Γυναικε ία  εν Αυστραλία άνάπτυζ ις .  — Εις την Νοτιον 
Αυστραλίαν κατά τό παρελθόν έτος έψηφίσθη νόμος, όι ου
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Μ Α Ρ Κ Ε Λ Λ Α  ΜΩΔΟΥΙ
Προετοιμάσωμεν τήν τόύ συνεταιρισμού πράξιν μας· κάμω- 

μεν τάς δεούσας προπαρασκευάς τών μηχανημάτων καί όταν 
μετά τινας έβδομάδας λυθή ή έκκρεμής τού Άρμάνδρυ δικα
στική ύπόθεσις τότε συνυπογράφομεν.

Αί προτάσεις σας είναι δίκαιαι, χρησταί καί καθ’ όλα 
αποδεκτέαι. Θέλω μάλιστα ομιλήσει καί πρός τήν θυγατέρα 
μου περί τούτου. *Αν καί αδιαφορώ περί τής συγκαταθέσεώς 
Νης ή μή. Οΰχ’ ήττον καλόν είναι νά τήν προδιαθέσω.

Λοιπόν σάς άφίνω· έξομαλύνετε τά πάντα ύφ’ οποίους 
όρους νομίσετε καταλληλοτέρους. 'Ως πρός τόν ’Αρμάνδον 
διαθέσατε, όπως έγκρίνητε. ’Εμέ μόνον μή λησμ,ονήσητε 
να προσθέσητε συνέταιρον έπί τού τρίτου.

Καί άνευ έτέρου οί δύω βιομήχανοι έθεώρησαν καλόν νά 
αποχωρισθώσι. Κ.αί ό μέν Δαρτουά εύφροσύνως έσκέπτετο : 
Ί δουλειά ε ίνα ι ςτά π α ν ί  άεμένη- — 'Ο δέ Μωδουί, . . . 
iivat ή εποχή τής υλης, ό νέος δέ μοί είναι κατά πάντα 
αρεστός.

Και κρούσας τόν κωδωνα διέταξε τόν έπιψανέντα υπηρέ
την νά άναγγείλη εις τήν θυγατέρα του, ότι έζητεΐτο παρ* 
αυτού.

’  '  μ ο ι δ α ί α  κ αί δ υ β ά ρ ε β ΐο ξ  Ικ π λ η ζίς .

Ό  Κος Μωδουΐ έσπευδεν, όχι διότι ώς άνθρωπος ποιας 
τίνος σπουδαιότητος ένόμιζε πρέπον νά μή χάνη ανωφελώς 
τόν καιρόν, αλλά διότι ήνόησεν ότι ό συνεταιρισμός έξηρτάτο 
τά μάλιστα έκ τού γάηου τής Μαρκέλλας. Τό καταπεπονη- 
μένον αυτής, άμα τή έμφανίσει της, ύφος τόν έξέπληξεν.

Τί έχεις ; τήν ήρώτησεν, ανήσυχος.
"Έμαθον τήν φοβερωτέραν τών ειδήσεων: τήν δολοφονίαν

τής Κας Βερνιέ, μητρός τού Γιλβέρτου.
Είναι αρκετά λυπηρόν τό τοιούτον, άλλ’ είναι ζήτημα 

άφορών τάς άρχάς καί ούχί ημάς. Τόση ευαισθησία βλά
πτει.

Διατί μέ έζητήσατε ; ήρώτησεν έντόνως ή Μαρκέλλα.
Πρόκειται περί σπουδαιοτάτου ζητήματος· γνωρίζεις, 

κόρη μου, ότι άγεις ήδη τά εικοστόν τής ήλικία^ σου έτος. 
Έ χεις καλήν άνατροφήν καί καλήν προίκα.

'Η έπιθύμία μου είναι ν’ άποκτήσω γαμβρόν ένταύτώ δέ 
καί συνέταιρον. Τοιούτος καί μοί παρουσιάζεται σήμερον ότε 
καί άποφασίζω νά σέ άποκαταστήσω. Ό μέλλων γαμβρός 
μου στερείται σήμερον χρηματικών πόρων, εϊναι.ομως επι
νοητής νέας έφευρέσεως πρός σκευασίαν τής ζακχάρεως, δι’ ής 
περιορίζονται αί δαπάναι είς άοιθμόν λίαν συμφέροντα διά 
τό κατάστημά μου.

*Ολα-αύτά είναι έξαίρετα, άλλ’ έλησμονήσατε, πάτερ μου, 
νά μοί γνωρίσητε τό όνομα τού γαμβρού σας.

Περί τού ’Αρμάνδου Δυρουί πρόκειται. Τί φρονείς κορη μου ^
Φοονώ οτι ύπό τήν έποψιν τών Βιομηχανικών σας υπολο.
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παρεχωρούντο είς τήν μητέρα τά αύτά μετά τού πατρός δι
καιώματα έπί των τέκνων αυτών. Νυν δέ πρόκειται νά ψη- 
φισθή έτερο; νόμος παραχωρών εις τάς είκοσιπενταέτιδας 
γυναίκας, τάς επί εξαμηνίαν διατελεσάσας είς εκλογικόν τι 
τμήμα, τό δικαίωμα τής δημοτικής και κοινοβουλευτικής 
ψήφου. Έ λπ ίζετα ι, ότι θέλει δοθή επίσης τό δικαίωμα τής 
ψήμου εις τήν υπανδρον γυναίκα.

Α Λ Δ Η Λ Ο Ι  Ρ Α Φ Ι Α

Καν Τ. Κ. Μεσολόγγιον. ’Επιταγή έλήφθη. Νέα·. συνδρομήτριαι 
ένεγράφησαν" απείρου; και θερμά; ευχαριστία;" φύλλα κ . Μ. άπε
στάλησαν καί άποστέλλονται τα κ τ ικ ώ ;,— Καν Α. Λ. Κ. Κωνστάν- 
τζαν. Ά ποστέλλεται ευχαρ ιστώ ;.— Καν Κ. Λ. Κεφαλληνίαν. ΏραΓον 
επ ί λευκή ; λ ινή ; βατίστη ; πεποικιλμένον παρ’ ύμ&ν ριιόμακτον 
ή μίκράν έπ ί λευκοϋ μεταξωτοΟ εικόνα, εάν γνωρίζητε νά έργά — 
ζησθε μέ τρ ίχα ; τή ; κεφαλή ;. — Καν Α. Π. Σύρον. Χρήματα έλή 
φθησαν· ζητουμένη συνταγή Οημοσιευθήσεται προσεχώς — Καν Ε. 
Ζ. Ζούρτσαν. Χρήματα έλήφθησαν" ιούλλα άποστέλλονται" οοθεΐσα 
διεόθυ νσ ι; ήν δυσανάγνωστος.— Καν Α. Μ. Κέρκυραν. Ε ύτυχω ; τό 
σύστημα του ΰπτωττισμοΰ δέν έγενικεύθη εισέτι. Τό ύπνωτιζόμενον 
παιδίον υπακούει βεβαίω; και είναι πειθήνιον, άλλά χάνει τήν έλευ- 
θερίαν τοΟ πνεύματος, τήν φυσικήν παιδικήν ευθυμίαν" μεταβάλλε
ται ε ί; έτεροκίνητον μηχανήν. — Καν Μ. Μ. Πόρον. Έλήφθησαν" σά; 
εύχαριστοϋμεν άπό ψ υχ ή ; διά τού; κόπου; καί τ ά ; φιλι<ά; οροντί
βα;. Καν Μ. Π. Μέγα Κεσερλή. Συνδρομή έλήφθη.— Κον Σ Τ. 
Ζ Μαγουρέλιαν. ΕύγνωμονοΟμεν δι εύγενεί; φροντίδα;, ένεγράφη" 
φύλλα άπεστάλησαν. γράφομεν.— Καν Π. Σ. Μπ. Άργοστόλιον. 
Εί; ποιον αριθμόν τή ; έφημερίδο; εύρίσκεται ή συμβουλή αύτη ; — 
Καν Κ. Τ. Όδησόν. Διατί 6χι, άποστέλλομεν ζητηθέντα. Ιστορ ία  
γυνα ικά ; δέν έξεδόθη εισέτι" άποστέλλομεν ζητηθείσα; άγγελία ;" εύ- 
γνωμονοΟμεν. — Κον Σ. Η. Δ. Σόφιαν. Ή  έφημερί; σα; έκδίδεται 
Βουλγαριστί ή 'Ε λληνιστί ; Στείλατε ον φύλλον καί β λ έπ ο μ εν ._  
Καν Α. Κ. Ζαγαζίγιον. Κατ’ εύθεΐαν ή διά του έλληνικοΰ προξενεί
ου ;— Καν Μ. Γ. I. Μύκωνον. 'Η άπόδειξί; σα; έστάλη κατά λά - 
θο;. Ούχ’ ήττον άποστέλλομεν φύλλα ά έξ. ά. έτου; — Καν Α. Μ- 
Μύκωνον. θερμότατα εύχαριστοϋμεν διά φ ιλ ικά ; φροντίδα;. Νέα έ. 
νεγράφη, φύλλα  άποστέλλονται" γράφομεν. — Κ,αν Ε. Κ. Καββά- 
λαν. "Αριθμοί τ ινε ; υπολείπονται ετι" άποσταλήσονται. — Καν Α.

γισμών θά ήναι ίσως δ ι’ υμάς κατάλληλος, άλλ’ επειδή εγώ 
θέλω σύζυγον άσφαλίζοντα τήν ίδικήν μου ευτυχίαν και όχι 
τήν αΰξησιν των εσόδων τών κοκκινογούλιων Σας, ο κύριος 
ούτος δέν μ.οί είναι ποσώς κατάλληλος.

Πλήν μήπως διά τής εργασίας μου δέν σοί προετοιμάζω 
τελείαν ευτυχίαν ! μήπως δέν είσαι ή μόνη κληρονόμος μου!

λέν αγαπώ τόν Δυρουί, άπήντησε ψυχρώς ή Μαρκέλλα.
Πώς! καί εις τί δύνασαι νά τόν μεμφθής; είναι νέος σοβα

ρός καί κατά πάντα εξαίρετος.
’Ίσως. — ’Α λ λ ’ εγώ δεν έπιδιοίκω σύζυγον τόσω τέλειον.
Τί σημαίνει αυτό δεσποινίς;
Σημαίνει οτι ο Κος Δυρουί δέν μου αρέσει καί ότι μετ’ 

αυτού θά είμαι δυστυχεστάτη.
"Α ! ανέκραξε εξοργιζόμενος ο πατήρ. Είσαι λοιπόν τό 

πανομοιότυπου τής μητρός σου !
Μάλιστα, πάτερ μου· καί επειδή μοί δίδεται περίστασις, 

Οεν δυστάζω νά σάς παρατηρήσω ότι εάν ή μήτηρ μου είχεν 
όλιγότερον πλούτον καί περισσοτέραν ήθικήν άνάπαυσιν δέν 
θα άπέθνησκεν.

Δεσποινίς, προσέθηκεν ό Μωδουί, ή μήτηρ σας έπασχε· ήτο 
φαντασιόπληκτος. Παρ’ έμοί κατεδαμάσθη καί ούδείς δύνα- 
ται νά μέ έλέγξη διά τόν τακτικόν καί αυστηρόν βίον είς 
8ν τήν υπέβαλον.

Καλώς, πάτερ μου. Ά λ λ ’ άφού ζητείτε γαμβρόν καί 
συνέταιρον δέν εύρετε άλλον καταλλ ηλότεοον τού Δυρουί;

Μήπως έφροντίσατε περί τούτου προ εμού ;
Μάλιστα ; 'Η έκτακτος δέ ίκανότης καί 5; έκ 300,000

Μ. και Ε. θ . Αθήνα;. Πριν ή ψ"ηφισθή ό σχεηκό ; νόμο; ή άναφορά 
σας εσται άσκοπος. — Καν Ε. Οί. Πάτρας. Λεν βλέπω τό έκ τω ν  πα 
νηγυρικήν έςετάσεων προκύπτον καλόν. Έ ν Ευρώπη a l δημόσιοί έ- 
ξετάσει; κατηργήθησαν, περιορίζονται ε ί; γραπτά ; μόνον. — Καν Α. 
Κ. Α ιγιον. Σδ; συνιστό μεν τά θερινά υφάσματα του καταστήματος 
τω-ι απόρων γυνα ικώ ν. 'Η balayeuse επανέρχεται, φοβούμεθα μή 
έπακολουθηθή υπό των μακρών φορεμάτων. — Καν Γ. Γ. Κεφαλλη
νίαν. Τά ήμερολόγια άπεστάλησαν. Εύχαριστοϋμεν διά τήν θερμήν 
καί πατρ ιω τικω τάτην έπιστολήν είναι ή μεγαλητέρα ίκανοποίησίς 
μ α ;. Τα περι Αρσακείου άποστελλομενα δεν δυνάμεθα νά δημοσιεύ- 
σωμεν έπί τοΟ παρόντο;. ’Λναμένομεν μεταρρυθμίσει;" μ ή π ω ; νο
μίζετε 8τι καί αυτοί ο! ίδιοι δέν τά άναγωρίζουσιν ;■—Καν A. Α. Βε
νετίαν. ιό  προσεχέ; έτο; ευχαρ ισ τώ ;.— Καν Τ. Σ. XI αγχέστριαν. 
Δύνασθε νά άποστείλητε τά ζητούμενα ταχυδρομικοί; διά τή ; γ νω 
στή ; ταξειδιώτιδο; ; θέλει μδ ; υποχρεώσει" έδ*> υπάρχει ά π ελπ ι-  
στική ελλ ε ιψ ι;. —  Καν Φ. φ .  Παρισιού; Ά ποστείλατέ τι περί Νέας 
αύτοκρατείρα;. Καν Α . Α.  Μιλάνον. Φύλλα έστάλλησαν Ή - 
γνόουν τήν "ύπαρξιν τή ; Έ λλληνικής παροικία; — Κυρίαν Α. Κ.

Κατάνην. Ε υχαριστώ; άποστέλλομεν τό ήμερολόγιόν μα ; πρός 
τήν σύνταξιν τή ; ρηθείση; ’ Ιταλ ική ; έφημερίδο;. 'Η έπιστολή καί 
ή πρόθεσι; του ΊταλοΟ συναδέλφου εΐνε κολακευτικώταται. Ά π η ν- 
τήσαμεν κ α τα λ λή λ ω ;.— Καν Α. Σ. Δ Μ. Τεργέστην. Χρυσοδ35ε- 
μένα σώματα άπεστάλησαν. Χρήματα έλήφθησαν. — Κον X. I. Α. 
Θήραν. Εύχαριστοϋμεν δι’ εύμενεΐ; κρίσει;. Χρήματα έλήφθησαν.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Κ α τ ά  τ ο Ο λ υ γ κ ό ; .  Πρό; καταστολήν τή ; οχληράς 

λυγκός πιέσατε τούς δύω άμυγδαλ ίτα ;, κρατούσα·, συγχρόνως τήν 
αναπνοήν ύμίϋν 'Η απαλλαγή  είναι βέβαια.

ΣΥΝΤΑΓΉ
Π ο υ ρ έ  έ κ  δ ι α φ ό ρ ω ν  χ ό ρ τ ω ν .  Καθαρίσατε κα

λώς οξαλίδα, (ξυνίθραν) μαρούλιον, χ^αιρέφυλλον καί σπανάκια καί 
βυθίσατε τα έντός ζέοντος 'ύδατο;. Κατόπιν άποσύρατε καί αφήσατε 
αύτά νά στραγγίσωσι. Καύσατε όλί^ον βούτυρον καί ρίψατε έντός 
τόν πολτόν των χόρτων μ ετ ’ ολίγης φαρίνη; καί άναλόγου άλατος 
καί πεπέρεω ; καί καβουρτίσατε καλώς. ’Έ πειτα ρίψατε άδολον γά 
λα καί αφήσατε νά βράση ήμίσειαν ώραν. Αύγοκόψατε τό ολον διά 
δύω κρόκων ώάιν καί γαρνήρ3χε τό πινάκιον δι’ ώων βραστών πη 
κτώ ν κεκομμένων εις δύω
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φράγκων περιουσία του καθιστώσιν αυτόν πολύτιμον δ ι’ υμάς 
συνέταιρον. Εί’ς αυτόν, ναί, εμπιστεύομαι τήν ευτυχίαν μου ;

’Αγαπώ τόν κύριον Γιλβέρτον Βερνιέ.
Τό έπερίμενα . . . δέν είναι παιδί σοβαρόν.
Είναι αξιοπρεπέστατος ! είναι b μόνος άνήρ είς 8ν θέλω 

έμπιστευθή τήν τύχην μου.
Είσαι κενή καί ρωμαντική κεφαλή, βλέπω. Εις εμέ 

δέν συμφέρει ποσώς ό γάμος ούτος. ’Αδιαφορώ διά τάς πα ι
δικής αύτάς ανοησίας. Κατάλληλος δ ι’ εμέ είναι ό κ. 
Δυρουί καί θά ένδώσγ,ς επειδή τό θέλω.

Μή έπιμένητε, πάτερ, μοί είναι αδύνατον. ‘ Εκαστος ζη
τεί τήν ευτυχίαν του καθ’ 8ν τρόπον αυτός τήν εννοεί, προσέ
θηκεν ή Μαρκέλλα, μετ’ αποφασιστικής υπεροψίας.

Ή  ίδική σας έγκειται εις τόν πολλαπλασιασμόν τής πε
ριουσίας σας, ή ίδική μου είς τό να νυμφευθώ εκείνον δν 
άγαπώ.

"Εχω τόν νόμον υπέρ εμού.
Καί εγώ τήν καρδίαν μου.
Ό  κ. Μωδουί δέν θά άνθίστατο ίσως, άν δέν είχε πρό 

οφθαλμών τάς οικονομίας τής έπινοήσεως. ’Εγειρόμενος όθεν 
προσέθηκεν σοί έγνωστοποίησα τάς διαθέσεις μου· σκέφθητι 
καί συμμορφώθητι πρός αύτάς.

Μή τό έλπίζητε πάτερ.
Θά ίδωμεν. — Δύνασθε ν’ άποσυρθήτε.
Μεταβάσα είς τό δωμάτιόν της ή Μαρκέλλα άνελύθη είς 

δάκρυα. Γιλβέρτε, έλεγε, βασίσθητι έπ’ !μέ· νύν μάλιστα 
όπότε υποφέρης καί κλαίγ,ς μόνος. (ακολουθεί).


