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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Διατι αί Έλληνίδες εΐ’μεθα κακαί.— Α ί διάσημοι τού κόσμου κολλυμβή- 

τριαι ( υ π ό  χ .  Μ α ρ ί α ς  Λ. Μ α υ ρ ο γ ο ρ δ  ι τ ο υ ).— Ποια τά καθήκοντα τών έν 
Θράκη καί Μακεδονία δ.δασκαλισσών ( υ π ό  χ .  (Ε  Α έ ν η ς  Κ ό κ κ ι ν α ) . — 'Ελ
λη νίς κάτο/ος του έν Γαλλία άνωτάτου πτυγίου. — Ό  κόσμος τών εντόμων 
( υ π ό  δ ε σ π ο ι ν ί δ α ς  Τ ο ν Α α ς  Κ ό κ χ α Α η ) .  — Μελέτη επί τής εισαγωγής τής 
γυναικός έν τοις έν Ευρώπη Τα/υδρομείοις καί Τηλεγράφοις. — Ποικίλα 
«Εσωτερικά καί εξωτερικά.— Βιβλία και Περιοδικά.— ’Εξετάσεις— ’Α λλη- 
ίλη λογ ρ α φ ί α. — Συμβουλή. — Συνταγή.— Έ  π ιφ υ λλίς.

Δ Ι Α Τ Ι  ΑΙ Ε Λ Α Η Ν Ι Δ Ε Σ  Ε Ι Ν Ι Ε0Α Κ Α Κ ΑΙ
ΙΙώς ! κακαί ! άναφωνούσι χ ετ ’ οργής αί απειροπληθείς 

•άναγνώστριαι ήχών ! Ηχείς κακαί ! αί ¡/.άλλον σεχναί τά 
ήθη, αί ¡/.άλλον ευπειθείς εις τάς διαταγάς τών συζύγων 
ήχών, αί ¡/.άλλον ταπεινοφρονες, αί ολιγώτερον έγωίστριαι, 
αί ¡/.άλλον φιλόστοργοι, είχεθα κακαί!

Μάλιστα, Κυρίαι [/.ου, είχεθα κακαί. Είνε γνωστόν τό 
που δαιχονίου Δάντου:«εκείνος όστις δεν δύναται νά πράξη 
•ούτε καλόν, ούτε κακόν είναι χειρότερος του κακού)).Καί η
χείς άληθώς ούδέν πράττοχεν. ’Εάν ό σύγχρονος χρονογρά
φος θέληση νά άφιερώση σελίδας τινάς εις τήν δράσιν τής 
συγχρόνου Έλληνίδος, φόβος υπάρχει, τή άληθεία. ¡/.η αί 
σελίδες έκεϊναι ¡/.είνωσι λευκαί. Τι έπραξε καί τ ί πράττει ή 
Έλληνίς, ή ; ή θρησκεία καί ή εθνικό της ύπέστη τούς χείζο- 
νας διωγχούς, ής οί άδελφοί ύπά ξένον έχαρτύρησαν καί 
χαρτυρουσι ζυγόν, ής ή εκπολιτιστική πορεία ήν προδιαγε- 
γραχχ.ένη ϋπό τής ευκλεούς καί άθανάτου προγονικής ήχων 
ιστορίας; Ούδέν. Ή  ¡/.άλλον εχεινεν απαθής καί άχ.έτοχος 
τών θλίψεων καί πικριών, αίτινες έχ.άστισαν καί χαστίζουσι 
πην χεγάλην ήχών οικογένειαν,ήτις Ελληνική κοινωνία κα_ 
λείται.

Αυτή, ή κατά καθήκον ι/.ήτηρ καί παρήγορος τής οΐκογε- 
νείας, έχεινεν άναίσθητος καί αδιάφορος, καθ’ ον χρονον αί

όχόφυλοι αυτής διασπειρόχεναι άνά τά πέρατα τής οΐκουχέ- 
νης, άψηφουσαι τούς κινδύνους καί τάς ταλαιπωρίας, φέ- 
ρουσαι τόν σταυρόν των επί του στήθους διαθέτουσιν εύχαρί- 
στως τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν αύτών προς περίθαλψιν τών 
απανταχού διεσπαρχ,ένων όχοεθνών αύτών καί πρός διατήρη- 
σιν αύτών έν τή πατρώα,θρησκεία έθνικότητι καί γλώσση.

Δεν εδίστασαν ούτε αί κόχησαι, ούτε αί δούκισαι, ούτε 
αί πριγκήπισσαι νά άκολουθήσωσιν υπό τόν χ.οναχικόν πέπλον 
των τήν δυστυχίαν καί έν τα ΐς φυλακαίς, καί έν τοίς κα- 
τέργοις καί έν τοίς νοσοκοχείοις, ένθα θανατηφόροι έπιδη- 
χοΰσι χολυσχατικαί νόσοι, ένω ή Ελληνίς καί ώς χοναχή 
έκλείσθη έν τή χονή, έν εγωιστική άποχονώσει, έξαρτώσα 
την σωτηρίαν τής ψυχής αύτής έκ τής. νηστείας.

Έ  χή αύτη έξήσκησεν ή έξασκή τήν εύποιίαν δι ’ άλλου 
τρόπου! Εύάριθχοι είναι αί Έλληνίδες, εις άς οφείλεται ή 
πρωτοβουλία εύεργετικής τίνος πράξεως, έκτος τών ολίγων 
εκείνων εξαιρέσεων, αιτινες θεωρούσιν εύποιίαν τήν κατά και
ρούς προσφοράν τεχαχίου άρτου πρός επαίτην, ή τήν 
έφ ’ άπαξ χρηχατικήν βοήθειαν πρός πάσχουσαν οικογένειαν!

Παρά τή Ελληνίδι σχεδόν πάσα γυναικεία αρετή 
παρωδείται. (

Η κακώς έννοουχένη σεχνότης τή άπαγορεύει νά προσφέρη 
εαυτην εις νοσηλείαν τών εν τοίς νοσοκοχείοις πασχόντων ή 
εις περίθαλψιν τοΊν έν ταϊς φυλακαίς. Ή  πρός τον σύζυγον 
τυφλή υποταγή, έσθ’ οτε,δέ καί ό φόβος έχποδίζει άύτήν νά 
υπόδειξη αύτώ τά κακώς κείχενα καί διά τρόπου καταλλή
λου καί προσφυούς όδηγήση πρός τό καλόν. Ή  ταπεινοφρο
σύνη έχποδίζει αύτήν νά άναλάβη οϊαν δήποτε πρωτοβουλίαν 
εύεργετικής πράζεως, υπό φόβου χή γένηται λόγος περί αύ— 
τής. Ή  ελλειψες έγωϊσχοΰ ούδεχίαν υπαγορεύει αύτή εύ-

)
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•γενή καί γενναίαν πράξιν, ά λλ ’ ούτε εις ήθικήν καί πνευμα
τικήν αύτής έξύψωσιν συντελεί. Ή  μεγάλη τυφλή καί ά
κριτος προς τχ  τέκνα στοργή γίνεται παραίτιος τής κακής 
τούτων ανατροφής. Καί ούτω. Κυρίκι μου, καίτοι ζώμεν εις τόν 
κ α τ ’ε’ξοχήν αιώνα τής γυναικείας δράσεως καί προοδου, διά- 
γομ,εν βίον φυτικόν, ποικίλλοντα μόνον εκ τών ίδιαζόντων 

τώ  φύλω ημών ελαττωμάτων, ητοι τής ματαιότητος, τής 
πολυτελείας, τής ζηλοτυπίας, τής νευρικής ευαισθησίας,προϊ
όντα πάντα ταύτα τής ψυχικής,πνευμ,ατικής καί σωματικής 
αεργίας ήμών.

Όμολογήσωμεν λοιπόν ότι ειμεθα κακαί, άφού, Ινώ δυνά- 
μεθα να πράξωμ.εν τό καλόν, δέν θέλομ,εν νά το πράξωμ.εν.

Πού τά δαπάναις ήμ.ών ίδρυθέντα φιλανθρωπική κατα
στήματα, που τά κομ.ητάτα καί οί σύλλογοι ήυ.ών. — πλήν 
ενός ή δύο —  που ή επιστημονική ήυ.ών δράσις, πού ή συμ.- 
μετοχή ήμών έν τοις διεθνέσι τών γυναικών συνεδρίοις,— έν
θα καί τά ελάχιστα τών κρατών άντεπροσωπεύΟησαν — 
που τέλος τό σημ.είον, ο ό χρονογράφος δύναται νά λάβη ώς 
αφετηρίαν πρός άπεικόνησιν τής συγχρόνου Έλληνίδος !

Καλαί μητέρες καί σύζυγοιείμεθα μόνον εν ταϊςόμ.αλαίς του 
βίου περιστασεσιν. Ε ύθύςδ ’ ώς ή πενία ή οίαδήποτε του βίου 
περιπέτεια κρούση τήν θύραντοΰ οίκου ήμών, ή άποθάρρυνσις, ή 
αδυναμία, ή άνικανότης, ή οκνηρία καθιστώσι τάς πλείστας έξ 
ήμών τάςχειρίστας τών συζύγων καί μητέρων. Τά τέκνα μας 
καταστρέφονται ηθικώς καί ύλικώς, άφ ’ ής στιγμ.ής ά θάνα
τος τού συζύγου θέση ταυτα εις τήν αποκλειστικήν προστα
σίαν ήμών,άδυνατουσών νά έργασθώμεν πρός περίθαλψιν αυ
τών. Τού συζύγου ήμών δυσπραγούντος, αντί νά τείνωμ,εν 
αύτώ άρωγον χείρα διά τής εργασίας, αντί νά έμ-πνεύσωμεν 
εις τήν ψυχήν αυτού θάρρος καί καρτερίαν, άπελπίζομεν αυ
τόν δεά τών μεμψιμοιριών, δακρύων, θρήνων καί άπελπισίας 
μας. Αί γυναίκες πάντων τών έθνών Ιχουσι καί έπίσημ.όν 
τινα χαρακτηρισμόν. Μόνη ή σύγχρονος Ελληνίς δεν έχαρα- 
κτηρίσθη είσέτι, διότι δέν κατώρθωσε νά υ.ορφώση ίδιάζοντα 
τω έθνει καί τή ιδιοσυγκρασία αυτής χαρακτήρα.

Άγνοοϋμεν οτι ό βίος παντός ανθρώπου δέον να τείνη 
εις σκοπόν τινα, ον άπαρεγκλίτως άνήρ τε καί γυνή Οφεί

λει νά έπιδιώκη. Ή  γυνή παρ’ ήμϊν βαίνει έν τή όδώ 
τού βίου είκή καί ώς έτυχε. Λεν ακολουθεί προδιαγεγραμμέ- 
νην τινά πορείαν, δέν τείνει εις ώρισμένον τού βίου ση- 
μείον, άλλα φροντίζει περί τής εντυπώσεως, ήν έμποιούσι 
τοΐς συνοδοιπόροις αυτής οί άκκισμοί,ή πολυτέλεια καί ή καλ
λονή της, λησμονύσα, κατά το πλεϊστον. τήν άποστολήν καί 
τόν προορισμόν της.

Τό λάθος δέν είναι βεβαίως ιδικόν μας, διότι ό άνήρ, όστις 
εθηκεν ήυ.άς υπό τήν προστασίαν του, έπραξε παν ό,τι ήδυ- 
νήθη μέχρι σήμερον όπως πείση ημάς περί τής άνικανότη- 
τος καί μηδαμινότητός μας. ’Αλλά καί ήμεΐς τι έπράξαμεν 
όπως δικαιώμεθχ ύψαύχενες νά είπωμεν : όχι ! δέν εϊμεθα
κακαί, άφού έπράξαμεν ό,τι ήδυνήθημεν καί υπέρ ήμών καί 
■ύπέρ τής οικογένειας καί υπέρ τής κοινωνίας !

ΑΙ ΔΙΛΣΗΙΪ10Ι ΚΟΛίΝΙΒΗΤΡΙΑΙ ΤΟΤ ΚΟΣΒΙΟΪ
Τις ήθελε πιστεύσει ότι ή διασημοτέρα κολυμβήτρια τού 

κόσμ.ου είναι γυνή. Η Μίςς Αγνή Βεκουιλ έλαβεν εσχάτως 
άπό τών χειρών τής βασιλίσσης τής ’Αγγλίας Βικτωρίας με- 
τάλλιον χρυσούν, άναγνωρισθεισα υπό έπί τούτω συσταθείσης 
διεθνούς επιτροπής, ώς ή διασημοτέρα κολυμβήτρια τού κό
σμου. Η δεσποινίς Αγνή δεκατετραέτις τήν ήλικίαν διέβη 
κολυμβώσα,έπί μ.ίαν ώραν. το διάστημ.α τό χωρίζον τήν γέ
φυραν τού Λονδίνου άπό τού Γκοευ.ουίτς, τουτέστιν 7 μ,ίλλια. 
Μή άρκεσθεϊσα εις τήν δοκιμασίαν ταύτην, άνεχώρησεν εσχά
τους άπό ώρισμένου σημείου τού Ταμέσεως καί μ.ετεβη εις πα- 
ραποτάμ.ιον πολίχνην άπέχουσαν δέκα μ,ίλλια, κολυμ.βήσασα 
έπί εξ κατά συνέχειαν ώρας. Λεύτερα κολυμβήτρια τού κό- 
σμουθεωρεϊται Άμ.ερικανίς τις διαβάσατον Νιαγάραν καί τρίτη 
είναι ή εν Γαλλία Λούκ.σσα «1 β ΟΐΐίΙΐΦΓββ, ή καταστάσα 
περιώνυμο; δια την κολυμβητικήν αυτής δεξιότητα. ‘Η 
δούκισσα εύρεθεισα πλέον ή άπαξ εις παραθαλασσίους πόλεις, 
δεν ίδίστασε νά ριοθή εις τήν τοικυυ.ιώδη καί Φοβεράν θά-Γ * ’ I ι ι Γ

λασσαν, όπως σώση τήν ζωήν πνιγομ-ένων παιδιών. Αί γυ
ναίκες έν Ευρώπη χ ρησιμ.οποιούσαι τήν διασκεδαστικην ταύ
την θερινήν άπόλχυσίν των υπέρ τού κοινού τής άνθρωπότη- 
τος καλού συνέστησαν τήν εταιρίαν τών ναυαγών, είςήν έλα- 
βον μ.έρος καί οί χνδρες. Τά μέλη τής εταιρίας ταύτης ορ
κίζονται νά. παράσχωσι τήν συνδρομήν των εις πάντα ναυα
γόν ή κινδυνεύοντα έν θαλάσση, έστω καί μ.έ κίνδυνον τής 
ιδίας αυτών ζωής. Απειρα δε καθ έκάστην άναγράφον— 
τχ ι άθλα τής εταιρίας ταύτης, έν ή άνέκχθεν διεκρίθησαν αί
γυνα ίκ ες .*

Μ αρ ί«  4. ΑΙχυρογορδάτου

Τ ΙΝ ί ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ TÖN ΑΙΔΑΣΚΑΑΙΣΣίΙΝ
T ill ΜΑΚΙΛΟΜΑΙ Κ\Ι ΘΡΑΚΙΙ1

Εχομ.εν άνάγκην μητέρων, έλεγεν ό τό μεγαλείου τής 
Γαλλίας ποθήσας καί ύπέρ αυτού έργασθείς, ό τηλαυγής τού 
18ου αίώνος διά τήν γαλλικήν ιστορίαν άστήρ Ναπολέων ό 
Μέγας. Γούτο εόλόγως μ.ετά πόνου ψυχής θέλει ανακράξει 
•καί ό σεπτός ήμ.ών ’ Αναξ καί μ.ετ αυτού πάσα Ελληνική 
καρδίκ τόν θρίκυ,βον καί τό μ.εγαλείον τού ήμετέρου έθνους 
ποθούσα. Τί δέ ό περίδοξος στρατάρχης, ό μυριάδας ολας άν- 
δρών ίθύνας, μ-ετεχειρίσθη όπως έπιτύχη τού ποθουμ.ένου · 
"Ίδρυσε παρθένα-,-ωΥεία. έπί τό πρακτικώτερον καταρτήσας 
ταύτα , όπως χρήσιμεύσωσιν εις τήν μόρφωσιν μητέρων καί 
οίκοδεσποωών, καί σοφάς παιδαγωγούς διώρισεν ώς διευθύν
τριας αυτών ’Αλλά καί ήμεΐς, μοί άπαντά φίλη Ελλη
νίς, λησμ.ονεϊτε. Κυρία μ.ου,ότι εχομ.εν ήδη τέλεια Γυμνάσια 
παοθενχγωγεΐα. οίχ τά. εν τή ποθεινή τού h w c r a m v o v  
πολει περικλεή Ζάππειον καί 11αλλάς,τό έν Άθήναις Άρσά- 
κειον καί άλλα φημιζόμενα διά τούς άποφερομ.ένους κ/ρπους 
έν ταϊς πρωτευούσχις τών διαφόρων νομ.ών έλευθέρας καί δού
λης "Ελλάδος!. Οΰχί, ουδόλως λησμ-ονώ τούτο, άλλά καί 
νοεςώς εϋρίσκομαι πάντοτε έν αύτοϊς, ούσα μάλιστα καί φι
λόστοργου τέκνον ενός τών άνωτερω μνηαονευθέντων. Λεν
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πρόκειται όμως περί αυτών, άλλά περί τών - παρθεναγωγείων 
τών πλείστων πόλεων τής φίλης Μακεδονίας, καί περιποθήτου 
Θράκης. Μή λησμονώμ,εν, ότι ίκ τών Μακεδονίδων καί 
θρασσών άναμ-ένεται ή περαιτέρω πρόοδος τού ήμετέρου ενδό
ξου πλήν άτυχούς έ'θνους. Ναι ήμ.είς, ώ φίλαι συμ.πολίτιδες. 
αιμούμεναι τόν επιχειρηματίαν πρόγονον ήμ.ών. θελομ-εν δια- 
σπάσει τόν Γόρδ·ον δεσμόν καί επεκτείνει τόν στενόν τής πα 
τρίδας μας ορίζοντα! Καί τούτο διά τής υγιούς μ.ορφώσεως 
μητέρων. Ιδού,φίλαι διδάσκαλοι, αί τήν τύχην τού Ελλη
νικού έθνους εις τάς χεϊρας ήμ.ών κρατούσκι το ιερόν καί ύ- 
ψιστον ήυ.ών καθήκον. Έ ν ονοματι τού προς τήν πατρίδα 
άγνού ήμών έρωτος, μή περιορισθώμ.εν απλώς εις τήν διδα. 
σκαλίαν τού τυπικού καί ετυμολογικού τής Γραμματικής*, εις 
τήν άνάλυσιν περιόδων καί λόγων καί εις τήν απλήν διήγη- 
σιν τών κλεινών τού Μιλτιάδου καί Θεμιστοκλέους, τού Α
λέξανδρου καί τού Φιλοποίμενος έργων. Αφώμ.εν τον έκ τού
των άναβλύζοντα ένθουσιασμ-όν νά θερμάνη πρώτον τήν ήμε- 
τέραν καρδίαν και μ.ετά ταύτα μεταδίδουσαι τούτον ταΐς φί- 
λαις ήμ.ών μαθητρίαις, μετόχους ταύτας καθιστώ μεν τών ιε
ρών τούτων αίσθημ.άτων. Λιδάξωμεν αυτας πρό παντός άλ
λου, τις ό ίθύντωρ τής τύχης τού ήμετέρου έθνους, πρός ον 
πάσαι αί ελπίδες, τά  όνειρα, ή ψυχή αυτή ήμών άποβλέπει, 
όποια ύπήοξεν ή ιστορία τής νΰν μ.έν μικράς, το πάλαι δέ 
μ,εγάληςΕλλάδος, ποιον τό εαυτών καθήκον έν τή κοινωνία.

Είναι αίσχος δ ι’ ήμ.άς τάς ελλογίμους διευθυντρίας νά 
άγνοή κόρη 13ετής επί /— 8 όλα έτη έν σχολείοις διατρι- 
βουσα : πώς ονομάζεται ό βασιλεύς ήμ.ών. ΙΙοία λοιπόν έκ
τής οκταετούς μ.αθητείας προκύψασα τή νεανίδι τκύτη ωφέ
λεια! Τί ώς σύζυγος καί μ.ήτηρ ύπέρ τής πατρίδος δύναται, 
νά πράξη αϋτη, ούδέποτε τήν καρδίαν της αίσθανθεϊσκ παλ- 
λομ.ένην ύπό τού ιερού τής φιλοπατρίας αισθήματος : ’Εάν 
ή γυνή ώς ιέρεια καί πολϊτ’,ς δέν έργασθήτίνι τρόπω έκπληρώ- 
ση τά μητρικά της καθήκοντα; ΙΙοία ελληνική καρδίαδέν άλγεϊ 
όπόταν βλέπη ότι ή άγνοοΰσα τό όνομα τού βασιλέως της κόρη 
είναι θυγάτηρ κυρίας, διακουσάσης καί αυτόν τον θεϊον ποιη
τήν καί πατέρα τής επικής ποιήσεως Ό μηρον! ΙΙοία ή Ικ 
τής άποστηθίσεως καί έξηγήσεως τών υψιπετών εκείνων ιδεών 
προκύψασα ωφέλεια; ’Εάν δέ ή κορημ.ή έξοικειωθή νά θαυμ.άζη 
τήν πανσοφίαν καί άγαθότητα τού Πλάστου, επισκοπούσα τήν 
ευεργετικήν φύσιν, έάν δέν έξεγερθώσιν εις τήν καρδιάν αυ
τής τά αγνά, υψηλά τής πατρίδος καί τής θρησκείας αισθή
ματα, έάν δέν έφοδιασθή αϋτη καταλλήλως, όπως άντιμε- 
τωπίση έπιτυχώς έμ.μ.έσως τε καί άμ.εσως τους πανταχόθεν 
κυκλούντας τήν δυστυχή πατρίδα μας πολιτικούς καί θρη
σκευτικούς εχθρούς καί δέν έμφυτεύση έν ταϊς κπαλαις τών 
τέκνων της ψυχαΐς άγνήν λατρείαν πρός τήν μεγάλην μητέ
ρα, τήν πατρίδα, καί άπειρον σεβασμόν πρ'ός τόν δημιουργόν 
τού παντός, τίς ό τελικός σκοπός τής σχολής καί πρός τί 
αποβλέπουσιν αί τοσαΰται τού έθνους δαπάναις

Καταλίπωμεν τάς μικροφιλοτιμίας. Μή έπιζητώμεν νά δι- 
δάξώμεν υψηλά ελληνικά μαθήμ.ατα, ρήτορας καί ποιητάς, 
όπως πτοήσω μεν τόν άμαθή όχλον, δεικνύουσαι πολυμάθειαν 
ρυθμ.ίσωαεν τά ύπό τήν διεύθυνσιν ήμών σχολεία άναλόγως 
τών άνανκών τού τόπου. Μή θύωμεν άπό πρωίας μέχρις

εσπέρας εις τήν ξηράν διάνοιαν. Γυνή άνευ καρδίας είναι. 
ποταμός άνευ ύόατος, είναι άγρός χέρσος, ειναε νύξ ζοφερά 
καί ερεβώδης, θυσιάσωμ.εν όλίγας ώρας καί εις άνάπλασιν 
τής καρδίας, έξεγείρωμ.εν τά δυνάμει εν αυτή εύοισκομ.ενα 
αισθήματα τής άγάπης πρός παν εθνικόν, ύψηλόν, άληθές, 
ιδανικόν. Καταδείξωαεν τά ύψος. την σοφίαν, την θειότητα 
τής λαμ.πράς ήμών θρησκείας καί ώμ.εν βέβαια·, οτι μυριάδα; 
στρατού τή προσφιλιϊ προσφέρομεν πατρίδι, άνυπέρβλητα 
κ.αί άδιάτρυτα οχυρώματα προβάλλομεν προ τών έξικνου- 
μένων ιοβόλων κατά τής θρησκείας ήμών βελών. Έθισωμ.εν 
τά εις ήυ.άς έυ.πιστευθε’ντα πλάσμ.ατα \ά. στρέφωσι πάσαν 
σκέψιν. παν μέλημα, τόν σκοπόν αυτών τής ζωής των περί 
τούς δύο τούτους σπουδαίους πόλους, τήν θρησκείαν και την 
πατρίδα καί αί εύλογίαι τού ουρανίου πατρός καί τής φίλης 
πατρίδος θέλουσιν εύοδώσει τό έργον ήμών.

Καδάλλα Ε λ έ ν η  Κόκκινα

ΕΛΛΗΝΙΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΓΑΛΛΊΑ- 
BREVET SU P E R IE U R

Η άξιότιμος συνεργάτες ήμών δεσποινίς Φ.Ιωρεγτία Φουγ- 
τονχ./îj, ή έν Βερολίνω έπί διετίαν δεαμείνασα πρός τελειο- 
ποίησιν τών παιδαγωγικών αυτής σπουδών, περατώσασα τά 
έκεΐ οριζόμενα μ.αθήρ.ατα, άποκλειομ.ένη όμως, καθ ό Ο,ένη 
-δυνάμει τού έν Γερμανία έν έφκρμογή παιδαγωγικού νόμου- 
νά ύποβληθή εις διπλωματικάς αύτόσε εξετάσεις, μετέβη εις 
Παρισιού;, ένθα ύποστάσα τήν νενομισμένην δοκιμασίαν έτυχε 
παράτού έκεϊ ύπουργείου τής Παιδείας τού àrcozépov πτυχ ίου  
(brevet su p é r ieu r)  μ.ετά πολλών συγχαρητηρίων καί ε
παίνων .

"Η κ. Φουντουχ.Ιη είναι ή πρώτη Έλληνες ή τυχούσα ά- 
νωτέρου πτυχίου έν Γαλλία, είναι δέ άληθώς άξία συγχα
ρητηρίων. άφού εις τήν Γερμανικήν γλώσσαν διακούσασα 
τά  άνώτερα μ,αθήματα κατώρθωσεν άνευ ειδικής προετοι
μασίας νά ύποβληθή εις εξετάσεις εις τήν Γαλύ,ίαν. Ετι 
δ ’άξιοθαύμαστος τυγχάνει αϋτη, άφού μεταξύ 550 Γαλλί- 
δων. προσελθουσών εις εξετάσεις μόλις τεσσαράκοντα έπέτυ- 
χον. Τήν πρώτην δέ σχεδόν μ.εταξύ τούτων κατέσχε θέσιν ή 
ευφυής 'Ελληνίς, ή λογία συνεργάτες ήυ.ών καί νεαρά ποιή- 
τοια κ. Φ’ουντονχ.Ιη.

’Ήδη προσκύ,ηθείσα παρά τού Συμβουλίου τού ’Αρσά
κειου Παρθεναγωγείου, δαπάναις τού όποιου έξεπαιδεύθη 
— συνεπεία τού πρό διετίας προκηρυχθέντος διαγωνισυ.ού-— 
επανέρχεται περί τά τέλη Αύγουστου, ινα κκταλάβη ενταύθα 
θέσιν άνάλογον τή παιδαγωγική αυτής υ.ορφώσει κ,αί άρθή 
τέλος καί παρ ’ ήυ.ϊν τό ζήτημα τής έλλείψεως καταλλήλων 
Έλληνίδων παιδαγωγών.

Η κ. Φουγτουχ.Ιή άναχωρήσασα ήδη έκ Παρισίων μετα
βαίνει εις Ζυρίχην, ένθα θέλει διαμείνει μ.έχρες Αύγούστου, 
έπισκεπτομένη παιδαγωγικά αύτόσε καταστήματα, καί ά- 
σχολουμένη εις μελετάς άφορώσας εις τον κλάδον αύτής.

Μ ετ’ εθνικής ύπεοηφανείας χαιρετίζομεν τήν νεαράν φ ι— 
λόμουσον συμπολίτιδα ήμών, εύχόμεναι όπως αϋτη έκτεμω-
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μένη δεόντως ύπό τών αρμοδίων, δυνηθή νχ συντελέση εις 
βελτίωσιν του έν κα.κή παρ’ ήμΐν καταστάσει δικτελούντος 
•παιδαγωγικού συστήματος.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤίΙΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΕΝΤΟΜΑ

Κατά τάς εσπέρας του χορού, διηγείται έξοχος φυσιολό
γος, ότι αΰται είσάγουσι τά έντομα ταϋτα εντός μικρών σάκ- 
κων εκ λεπτού τουλίου και ότι τά θέτουσι μετά φιλάρεσκου 
φιλοκαλίας επί των διαφανών ήμιεσθήτων (]Ηρβ) αυτών, έν ώ 
άλλαι τά  περώσι διά βελόνης, μεταξύ τής κεφαλής καί του 
θώρακ.ος, χωρίς να τά πληγώσωσιν ουδόλως, την δε βελόνην 
ταύτην έμπηγνόουσιν έπί τής κόμης. οπως ύποστηρίξωσι τόν 
πέπλον καί περιβάλλουσαι ταύτην διά πτερών μυιοτροχίλων 
(οΐββαίΙ-ΠΙΟΙΙοΙίβ) καί κδαμάντων, ποιούσιν έξαισίαν κ.όμ.ω- 
σιν. Την τοιαύτην χρησιμοποίηση τών φωσφόρων (ΙΐΐΟΪΓβΙ’β) 
ϊβεβαίωσεν ό διακεκριμμένος ζωγράφος, κ. Σαντιάγος-Μαρ- 
τιναίζ.

Σοοός τις, ό κ. Χανού, διηγείται ότι, έκ θελκτικής ιδιο
τροπίας κ.ινούμενχι, αί κομψαί μιγχδες τής Άβάνης, θέτουσι 
τούς μικρούς τούτους Φωσφόρους εις τάς πτυχ_άς τής εκ λευ
κής μουσελίνης έσθήτος των, εφ ής φαίνεται τότε ότι αντα
νακλώνται αί άργυραί ακτίνες τής σελήνης, ή προσαρμόζουσιν 
αυτούς, ώς πολυτίμους λίθους, έπί τής άπαραμίλλου μεύα- 
νής των κόμης. Η πρωτότυπος αύτη κόμωσις παράγει μα- 
γικήν δψιν κρμόζουσαν θαυμασίως εις το είδος τής καλλονής 
τών ιορρών καί μελαγχροινών τούτων Ισπανίδων.

Μετά ωρών τινων αιχμαλωσίαν, έντάς τών πτυχών εσθή- 
τος η βοστρύχου, ό Φώσφορος άτονεϊ καί χάνει την μαγικήν 
αυτού λάμψη/' λευκή τότε χειρ, τυραννική καί φιλάρεσκος, 
ενοχλεί, τινάσσει, ερεθίζει το ζών τούτο κ.οσμημα, το όποιον 
κινείται, άναζή καί σπινθηροβολεί, οπως άναβιβά',η τις τό 
Φώς τής λυχνείας του. Λί μιγάδες δε'σποιναι εχουσι μεγαλει- 
τέραν στοργήν πρός τά. περίεργα ταύτα κ.οσρ.ήματκ. άπερ 
μετά τον χορόν θε'τουσιν εντός κογχυλης, πλήρους δροσερού 
ύδατος καί εις ά δίδουσιν όπως έκμυζήσωσι τεμάχιον ζακ- 
χάρεως. Ταύτα ά,ναγεννώμενα έντος τού λουτρού καί τινάσ- 
σοντα τήν κόνιν τών αιθουσών, καθίστανται πάλιν μικρά 
έλεύθεοκ έντοαα. Ά λ λ ’ ή τιμωρία των δεν τελειώνει έως 
εκεί.

Έξελθόντα τού λουτρού, άντί νά συνενωθώσιν εντός σακ- 
κιδίου μί τάς μικράς άδελφας των, τούς μαργαρίτας, τ ί
θενται έντός κλωβίου, όπου νεα εργασία τά περιμένει. Έκεϊ 
δε κινούμενα, δίδουσιν έτι άναλαμπχς, άκτινοβολούσι, σπιν
θηροβολούσε καί πληρούσι τό δωμάτιον τών κοιμωμένων μι- 
νάδων υιέ γλυκείαν καί διαρκή λαυ.ψιν.

Τό κόσαημα μετεβλήθη εις λυχνίσκον. Τοιούτος ό Ιΐυρο- 
σωλήν, ό Φώσφορος τών Τροπικών.

Αί Πυγολαμπίδες (Ιϊΐ^ΟΓββ) εχουσι το μέγεθος άγριας 
μελίσσης, όταν δέ διέρχωνται ύπο ζοφερόν ούρανόν, θά τάς 
ίξελάμβανέ τις, ώς μικράς φλόγας ίπταμένας εις τόν αιθέρα.

’Επίσης αί Εΐ101θ1β8 τών ’Αφρικανικών νυκτών άναπη-

δώσιν έκ τών φλέγόμενων-φυλλωμάτων, εις μυριάδας σπιν— 
θήοων οίτινες ύ'ΰούνται. διασταυρούνται, συγκοούονται καί.Ω ' 4 ’ I ι
χάνον ta t  εις το */„ενόν.

I l l
ΤΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΪΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ

(J χώνω ώ. — Αί | ·ρυσα.1.ίίόες. — 7/ χιη.Ιο.Ιόνθι/.— U ιι ηρ~ 
μ νχ ο . ί ίω ν . — Ό  βιβ .ί ίσχος.

Ο Κώνωψ, ό σκληρός καί απεχθής ούτος παράσιτος, ό- 
πίνων τό αίμά μας, θέλγει καί εκπλήττει ήμάς διά τών κατα
πληκτικών αυτού μεταμορφώσεων.

Κατχ τον χρόνον τής ωοτοκίας δικστκυροϊ τους μ.ακρούς; 
αυτού οπισθίους πόδας, εφ ’ ών διολισθαίνουσι τά  ώά του καί- 
συγκολλα ταύτα πρός άλληλα, εως ότου σχηματισθή έπί τού 
ύδατος μικροσκοπική καί κομψή σχεδία.

Μετκ τεσσαράκοντα οκτώ ώρας, έξ έκάστου ¿/ού έξέρχε— 
ται μικρός σκ.ώληξ, όστις έπί τρία έτη ζή έν τώ ύδατι, όπερ- 
καθαρίζει τρεφόμενος διά τών έν αύτώ άποτριμμάτων, οπότε. 
μεταμορφούται εις νύμφην, αύτη δε εις έντελές εντομον, δη
λαδή κώνωπα. Ούδίν μ.άλλον ενδιαφέρον καί περίεργον τής. 
τελευταίας ταύτης μεταμορφωσεως. ήτις έξ εντόμου ένυδρου 
παράγει πτερωτόν εντομον. ΙΙκραστώμεν εις τό θαύμα τούτο- 
τής φύσεως.

Οτε ή νύμφη μέλλει νά. κ.αταστή κώνωψ άνέρχεται έπί. 
τής έπιοανείας τού ύδατος, μένουσα δε άκίνητος έξογκού- 
ται,έ'ως ότου αίφνης βλέπει τις τήν επιδερμίδα αυτής νά. σχί- 
ζητκι ολίγον κατ ’ ολίγον, νά λάμπα, ό σμκράγδινος τού κώ- 
νωπος θώρας, καί νά άνέρχηται ή μέ κεράτια κυρτά καί εύ— 
καυ.πτα, ώς δύο λ.οφεϊα. ώπλισαένη κεφαλή της!

Τέλος ορθούται ολίγον κ α τ ’ ολίγον ώς ζών ιστός έπί τοϋ- 
περικαλύμματος, όπερ άντιποιεΐται τό χάριεν καί άλλόκοτον 
σχ ή μα μονοξύλου, άλλ ο ζών ούτος ιστός, ένεκα έλαχιστης: 
πνοής, άνεπιτηδειότητος ή άπωλείας τής ισορροπίας πίπτει. 
άποτόμως επί τού αονοξύλου, το δε εντομον πνίγεται ποίν 
έ'τι φθάσγ, έπί τής όχθης καί πριν είσέλθη εις τήν αίθέριον 
ζωήν, ήτις τό έπερίμενεν. Έάν όμως ο κώνωψ περιφρονή 
τους κινδύνους, οίτινες άπειλούσιν αυτόν κατα τήν έκ τής κοι- 
τίδος έξοδόν του τείνει τους πόδας καί τό σώα α αυτού εν
τός τής κυματιζούσης λέμβου, άπλοι τάς πτέρυγάς του. αι— 
τινες στεγνόνουσιν ώς διά μαγείας καί ούτω λαμβάνει τήν 
πρός τόν ούρανόν πτήσιν του. ( Ακολουθεί)

Τού/.» Κό»*»λη

Μ Ε Λ Ε Τ Η
έςτι γΓ/c fcX(JVijv.jr/'/r r/“/r γ ν ν α ικ ο ο ,  έ ν  rote fir /ώύρώ.τ/χ 

τ α γ υ ό ρ ο μ ε ι ο κ :  κ α ί  τ η Λ εγ ρ ά φ ο ι^
[Συνέχεια ϊοε κροχγ. φύλλ.)

’ Ε λ β ε τ ί α .
Έν ’Ελβετία αί γυναίκες κατατάττονται έν τή ταχυδρο- 

ι μική υπηρεσία, ύπο τούς αυτούς όρους, ύφ’ ούς καί οί ανδρες, 
καί έν τώ διοοισμώ ταχυδρομικού υπαλλήλου ουδόλως γίνε
ται ανεία περί τού φύλου αυτού. Ώ ς πρός τό ζήτημα όμως
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-τής μισθοδοσίας αί κατώτερα', υπάλληλοι γυναίκες μισθοδο
τούνται όλιγώτερον ή οί κατώτεροι υπάλληλοι άνδρες, τής 
μισθοδοσίας αύτών ποικιλλούσης άπο 2 ,0 0 0 — 4000 φρ. ετη- 
σίως. Σήμερον ή ’Ελβετία άριθμεί έπί 5 .700  ταχυδρομικών 
υπαλλήλων καί διαχειριστών 583 γυναίκας. Δυστυχώς αί 
πληροφορίαι μας περιορίζονται ενταύθα ώς πρός τό θήλυ
ποοσωπικον τής Ελβετία:.»

Ή έν τοίς τηλεγράφοις δέ κατάταξις τής γυναικός y ρο— 
νολογείται άπό τού 1852, απο τής ήμέρας τούτέστι τών εγ
καινίων τού πρώτου εν 'Ελβετία τηλεγραφικού καταστήμα
τος. Κατά. τήν έποχήν εκείνην αί γυναίκες κατετάττοντο μ.Ο
νον εις γραφεία δευτέρας τάςεως. ενώ σήμ.ερον αύτη κατέχει 
παντού τήν αύτήν, ήν καί ό άνήρ θέσιν. Ή  διεύθυνσις τών 
τηλέγραφων έχει έν ίνεργεία υπέρ τα 1, 100 γραφεία δευ- 
τέοας τάςεως, ών 200 διευθύνονται καί λειτουργούσιν άπο- 
κλειστικώς διά γυναικών υπαλλήλων πλήν τούτων 3.)2 γυ
ναίκες κατέχουσι διαφόρους θέσεις εις γραφεία πρώτης 
τάςεως.

"Iva γυνή τις καταταχθή έν τή τηλεγραφική ταχυδρομική 
υπηρεσία δέον νά. παρονσιάσφ πιστοποιητικό'/ καλής διαγω
γής καί νά γνωρίζη, νά γράφη γραμματικώς καί άνευ τής 
ελάχιστης δυσκολίας τήν μητρικήν γλώσσαν. Αί κατώτεραι 
υπάλληλοι λαμβάνουσιν έτησίως 1200— 2000 φρ. αί δέ 
βοηθοί ήμερησίαν μισθοδοσίαν 2 ,3 0 — 6 φρ. Αί κατώτερα;, 
υπάλληλοι ύποχρεούνται πρός τούτοις νά έγγράφωσι τά  λη- 
φθέντα τη λ εγ ρ α φή μα τ α έπί τφ  έπί τούτω βιβλίω άνευ ού- 
δευ,ιας αποζημιώσει,:ς.
. Ώς βοηθοί κατατάσσονται αί γυναίκες καί εν τοίς γρα- 

φείοις τής ειδικής διαχειρίσεως. Τοιαύτα γραφεία ύπάρχου- 
«ιν έν ’Ελβετία 70, έν οίς 36 γυναίκες εισί δ'.ωρισμ,έναι υπό 
τόν τίτλον βοηθο ί .

1 Ιλήν τών άνωτέρω θέσεων αί γυναίκες διορίζονται ώς 
έκτακτοι υπάλληλοι έν τοίς κεντρικοί: καί είδικοΐς γραφείοις. 
Ή άνάπτυζις καί προαγωγή τής τηλεγραφικής υπηρεσίας, 
αφ ής έποχής τά εσωτερικά τηλεγραφήματα έτάχθησαν 
■εις τήν πεντηκοντάλεπτον διατίμησιν καί ή κατά τό θέρος 
τού 1868 ύπερπλεονάσασα εργασία έπεισε τήν δ'.εύθυνσιν τών 
τηλεγράφων οτι πλην τού τακτικού προσωπικού υπάρχει α
νάγκη καί έκτακτου τοιούτου διά τούς θερινούς μήνας, ένεκα 
τής αναπτυσσόμενης τηλεγραφικής συγκοινωνίας μετα.ςύ τών 
μεγάλων κέντρων καί τών λουτρών καί λοιπών έζοχικών δια
μονών. Εν τώ έκτάκτω λοιπόν τούτω κλάδω κατατάσσον
τα ι καί γυναίκες άπό τού 1869 καί έντεΰθεν. (άκολουθεϊ)

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Α  ΤΩΝ Τ Ρ Ε Δ Δ Ω Ν
1 νωστον τυγχάνει πόσον σωτηρίως επιδρά ή μουσική έπί 

τής θεραπείας τών τρελλών. Η δόζα τής έπινοήσεως ταύ
της δέν οφείλεται βεβαίως εις τόν αιώνα ήμών. Πρέπει νά 
άναδράμωμεν μακράν, πολύ μακράν, ινα άναζητήσωμεν τόν 
πρώτον επινοητήν τής ευεργετικής έπιδράσεως τής μουσικής 
ίπ ί τής τών φρενών διαταράξεως. Ό  Δαυίδ ό άθανάτων 
ψαλμών ΰμνωδός, μετεχειρίσθη πρώτος τάς μαγευτικάς τής

άρπας του χορδάς εις καταπράϋνσιν τής διαταράςεως τών 
φρενών τού άνακτος Σαούλ. Κατά τον "Ομηρον δέ, τόν 
Πλούταρχον καί τόν θεόφραστον ή μουσική κατεπράϋνε τά  
νεύρα καί έθεράπευσε παντός είδους παθήσεις. Οί σύγχρονοι, 
λοιπόν επιστήμονες’ ούδέν άλλο έ'πραςαν ή νά έφαρμώσωσι 
τό ύ π ’ εκείνων επιδεικνυόμενου σύστημα ώς κατάλληλον άν 
ούχί πρός εντελή θεραπείαν, τουλάχιστον πρός ανακούφισην 
τών άτυχών παραφρόνων.

’Από τριακονταετίας όθεν έπεκράτησεν ή συνήθεια, οπως 
κατ έτος τελείται μεγάλη μουσική έορτή τοίν τρελλών, καθ 
ήν ποωταγωνιστούσιν οί διασημότεροι μουσικοί τών ΙΙκρι— 
σίων, προσφερόμενοι έκάστοτε μετά πολλής προθυμίας καί 
άνευ τής ελάχιστης άποζημιώσεως. Οί σχόντες τήν εύγεν-ή 
ταύτην πρωτοβουλίαν καί ίδρυταί, ούτως είπείν, τής εύερ- 
γετικής ταύτης εορτής, είναι οί έν Γαλλία άδελφοι Λεονέ, 
διάσημοι μ,ουσικοί μεγάλης άπολαύοντες έν ΙΙαρισίοις ύπο- 
λήψεως καί άγάπης.

Οί καί αί παράφρονες τών τριών έν ΙΙαρισίοις νοσοκομείων· 
προσήλθον εγκαίρως φέροντες τάς έορτινάς αύτών ενδυμασίας 
καί συνοδευόμενοι ύπό τών έποπτριών καί εποπτών αυτών·.. 
Ή  χαρα αύτών έπί τή προαγγελλομένη έορτή ήν μεγάλη καί 
κατάδηά,ος. Κατέλαβον εγκαίρως έκαστος τήν οικίαν θε'σιν 
ήσυχοι καί τακτικοί, άναμένοντες μετά προδήλου άνυπομο.- 
νησίας τήν έ'ναρξιν τής συμφωνίας. ’Ολίγοι κεκλημένοι με
ταξύ τών όποιων οί διασημότεροι φρενολόγοι ιατροί, ό διευ
θυντής τής ’Αστυνομίας, ό βουλευτής Γ ΐο ν ΐβ  1 1 κ.αί 
άλλοι προσήλθον, χαιρετηθέντες ύπό τών παραφρόνων μετά 
πολλής άγάπης.

Ή  συμφωνία ήρξατο, τών τρελλών άφοσιωθέντων ψυχή 
τε καί σώματι εις τήν μουσικήν εκείνην άπόλαυσιν, ήτις 
έφαίνετο διεισδύουσα ού μόνον μέχρι τής ψυχής αύτών, άλλά 
καί διαρρηγνύουσα τούς σκοτεινούς πέπλους τού τεταραγμέ- 
νου εγκεφάλου των. Μετά φρενήρους καί άκρατήτου ένθου- 
σιΧσαού ¿χειροκρότησαν μέρος τής τραγωδίας τού Γαβρυών 
καί ΙΙιπελέ, ού τήν έπανάληψιν έπιμόνως άπήτησαν. Μετά 
τό πέρας τής συναυλίας οί οφθαλμοί τών άτυχών παραφρό
νων έξήστραπτόν ύπο χ^αράς, μετ εύγνωμοσύνης δέ έτεινον 
τήν χεΐρα πρός τούς μουσικούς, ων κ.αί τάς χεϊρας ρ.ετ κκρα— 
τήτουενθουσιασμού οί πλεϊστοι τούτων έφίλουν.Την συναυλίαν 
έπηκολούθησε γεύμα πολυτελές, προσφερόμενον έκάστοτε 
τοϊς μ.ουσικοϊς ύπό τής διευθύνσεως τού φρενοκομ.είου, τοίς 
παράφροσι δέ προσεφερθησαν αναψυκτικά ποτα και γλυκί
σματα μεθ’ό καί ή όμήγυρις διελύθη έν πλήρει συγκινήσει.

Ε υφ ρο σύνη  Ζ α ρ ίφ η
________________   ί

Π ΟΙ Κ Ι Λ Α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Αί Έ.Ι.ίηνίδες έν τοίς ταγοόρορ ΐ ίο ις  χα'ι τη.^γράψοις  
Εύχαρίστως άναγινώσκορ.εν έν τή εν Βούδα-ΙΊεστη τής 
Ούγγαρίας έκδιδομένη «Α νατολική ’Επιθεωρήσει» διάφορόν 
τι ύπο τόν τίτλον « Η ¿ρραατα των γννα ιχων  τν  /·../.ί ο ·ύ)). 
Έ ν αύτώ αναγράφεται μ ετ’ επιδοκιμασίας ή εΐδησις τής παρ’ 
ήμιν προσεχούς εισαγωγής της γυναικός έν τοίς ταχυδρο- 
ρ,είοις κ.αί τηλεγράφοις ύπό τού φιλοπροόδου διευθυντου του—
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των /.. Καζάζη. 'Η Ουγγρική συνάδελφος συνίστησι τοϊς 
άρμοδίοις. ϊνα χ.αταβάλωσι πάσαν προσπάθειαν χ.αί λάβωσι 
παν μέτρον υπέρ τής επιτυχίας του πρώτου τούτου προοδευ
τικού υπέρ τής γυναιχ.ος βήματος. Ό κ. Καζάζης καί 6 τήν 
συνεργασίαν χ.αί υποστήριζαν αυτού ύποσχεθείς πρωθυπουρ
γός X.. Τριχ.αύπης θέλουσιν έπαξίως προσελχ.ύσει οϋ ¡/.όνον τήν 
Ευγνωμοσύνην τού παρ ήμΐν εγχ.ατ αλ ε λ ε ιμμ εν ο υ θήλεος φυ- 
λου. άλλα χ.αί τήν επιδοκιμασίαν και έχ.τίμησιν παντος πε- 
πολιτισριένου άνθοώπου.

Διδάσκαλος έπα ιτουσα .— II αναγραφή τής είδήσεως ταυ- 
της έυ.ποιεϊ ήαίν αληθή φρίκην. Είναι αίσχος καί δια τήν 
Ελληνικήν κοινωνίαν καί διά τήν Ελληνικήν νομοθεσίαν ή 
φρικώδης αύτη κατάστασις. Πτωχή κόρη εκπαιδευθεΐσα, 
Κύριος οίδε τίσι θυσίαις καί στερήσεσι, λαμβάνει έπί τέ
λους εν τεμάχιον χάρτου άνά χεϊρας. διά τού οποίου νομίζει 
ότι εξασφαλίζει τό μέλλον, την ζωην αυτής. Λυνάμει .ου 
χάρτου εκείνου διορίζεται εις θέσιν τινά, έχ.πατρίζεται, με- 
ταβαίνει εις ςμνην πολίν. αποχωρίζεται των οικείο/ν και συγ— 
γενών της, εργάζεται άπό πρωίας μεχρ'-? εσπέρας, άναμέ- 
νουσα το τέλος τού μηνός, οπως διά των χ.αρπών τών χ.ο- 
πων της πλήρωσή, τά καθ’ όλον τόν μήνα υπέρ τής συντη- 
ρήσεως αυτής δαπανηθέντα. Αίφνης ό κ. Δήμαρχος άνή- 
κων εις την αντίθετον πολιτικήν μερίδα τής άτυχους διδα- 
σκαλίσσης, άποποιείται νά υπογράψη το ένταλμα τ/,ς, 
καί ή δυστυχής διδασκάλισσα μένουσα άνευ μισθού έπί τρεις, 
τέσσαρας καί εξ μήνας αποθνήσκει κυριολεκτικώς τής πεινης.

’Ατυχής τις διδάσκαλος τής Νέας Έπιδαύρου έφθασεν 
εις τοιούτον βαθμόν στερήσεως καί πείνης, ώστε κατεφυγεν 
εις τήν επαιτείαν ϊνα ζήση, καθ όν χρόνον ό κ. Δήμαρχος 
ύπερηφανεύετο επί τώ ηρωικω τουτω κατορθώματι του.Λυ.η 
δέν είναι βεβαίως ούτε ή πρώτη ούτε 'ίσως ή τελευταία, 
καίτοι ό άθλιος δήμαρχος κατηγγέλθη παρά τού ταμείου τής 
δημοσίας έκπαιδεύσεως καί παραδειγματική αναμένεται ..αρά 
τού είσαγγελέως ή τιμωρία αυτού. Ερωτώμεν λοιπόν τους 
αρμοδίους, εις τί έχρησίμευσε τό ταμεΐον τών διδασκάλων, 
αφού καί πάλιν έκ τής θελήσεως τών δημάρχων καί τών τα
μιών έξαρτατκι ή έγκαιρος ή μή πληρωμή αυτών. Καί δέν 
είναι δυνατόν νά άπλοποιηθή ό τρόπος ούτος τής πληρωμής, 
όπως αί πτωχαί αύται άναμορφώτριαι τής Ελληνικής νεο
λαίας μή άφικνώνται εις παοομοίαν εξευτελιστικήν θέσιν.

Γ υνα ικομάχη .—  ’Εάν αί γυναίκες παρ ’ ήμΐν δέν έγένοντο 
εφάμιλλοι τών άνδρών ώς πρός τήν πνευματικήν εκείνων άνά- 
πτυξιν, έάν δέν ήδυνήθησαν νά τεθώσιν επι τής αυτής μετά 
τών άνδρών μοίρας ώς πρός τό ζήτημα τής εργασίας, δύ- 
νανται όαως νά καυχώνται ότι εφάμιλλοι εκείνων έγένοντο ώς 
πρός τον παληκαρισμόν καί τας διαμάχας. Εν τινι χωρίω 
τού δήμου Αΐγιέων οί ανδρες εφι*ονιχ.ουν διά τήν διανομήν 
τού ποτιστι/.ού ύδατος, ώς συμβαίνει εις τά πλεϊστα τών 
χωρίων.

Φοβηθέντες τάς συνεπείας τών έκάστοτε αναπτυσσόμενων 
λογομαχιών, έξαπεστειλαν τάς ιδίας συζύγους, ϊνα φιλικώτε- 
ρον έπιτελεσθή ή διανομή τού υδατος, βασιζόμενοι έπί τήν 
γνωστήν τών γυναικών μετριοπάθειαν. Δλλ αί γυναίκες 
λησμονήσασαι ότι είναι γυναίκες, άγνοοΰσαι άλλως τόν έν τή

γή προορισμόν αυτών— διότιούδείς ποτε ώμιλησεν αύταϊς πεοί. 
τούτου — έπετέθησαν -μανιωδώς εναντίον άλλήλων, πλη- 
γωθείσαι πέντε εξ αυτών έπικινδύνως, μία δέ καί φονευθείσα. 
Τοιαΰτα τά αποτελέσματα τής άμαθείας καί κτηνώδους α
γωγής, έν ή καταδεδίκασται παρ’ ήμϊν ή χωρική γυνή. Ε- 
τέρα δε έν Αίγίω επίσης επετέθη κατα τού έγκαταλείψαν· 
τος αυτήν έραστού, ον επυροοολησεν εις διάφορά τού σώμ,α- 
τος μέρη έπικινδύνως. Ιδού τ ί εχομ.εν καί ήμεϊς νά χναγρά- 
ψωμεν περί τής έν Έλλάδι δράσεως τής γυναικός.

Αί γυναίκες αύται τηρούσι βεβαίως πιστώς τά πάτρια ήθη 
καί έθιμα, ά λ λ ’ ούτε είσεχώρησε μ.εχρις αυτών ό διαψθορενς 
ευρωπαϊκός π ο λ ιτ ισμ ός .

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

Γυναΐκες μασό νο ι . — Έν Ισπανία ίδρύθη Μασονικόν σω- 
ματειον συνιστάυ.ενον άποχ.λειστικώς ύπο γυναικών.

Διεθνές συνέδρων τών Δανϊδων γυνα ικώ ν .—  Εν Κοπεγ
χάγη συνέστη διεθνές συνέδριον γυναικών, ποιησάμενον έναρ- 
ξιν τών συνεδριάσεων αυτού κατά τήν I 6ην Ιουλίου. ΙΙλείονα 
περί τού συνεδρίου τούτου προσεχώς,

' Η επέτειοι: τών ρωσσίδων ιατρών ,—-Δ ιά μεγάλου καί επι
σήμου συμποσίου αί 'Ρωσσίδες ιατροί ετέλεσαν τήν δεκάτην 
επετηρίδα τής ιατρικής αυτών άναγνωρίσεως. Εις τό συμπό - 
σιον τούτον συμμετέσχε μεγας αριθμός έξοχων ιατρών καί 
καθηγητών τών διαφόρων τής Ρωσσίας Π ανεπιστημίων. 
Ό  καθηγητής Βοτκ.ίν έν προπόσει αυτού είπεν, ότι ενστιγμα- 
τική τις δύναμις ίδιάζουσα εις τόν γυναικείου εγκέφαλον, 
είναι μεγάλης χρησιμ,ότητος διά τό διαγνωστικόν τών γυναικών 
ιατρών, αίτινες άπό τούδε ΰπερέχουσι κατά τούτο τών συν
αδέλφων αυτών άνδρών. Ο καθηγητής Ραουχφους άνεμνησε 
την ιατρικήν δραστηριότητα καί τόν ενθουσιώδη ζήλον, μεθ’ 
ού ειργάσθησαν κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν αί Ρωσσίδες 
ιατροί. Καί τέλος έκαστος τών κεκλημενων θερμά άπένειμε 
συγχαρητήρια πρός τόν 'Ρωσσικόν λαόν, δτα τόν θρίαμβον 
ον ήρατο έν τή άποκτήσει ιθαγενών γυναικών επιστημόνων, 
διαποεπουσών μεταξύ τών συναδέλφων αυτών άνδρών.

Λονί'ζα Κόπε.—  Η κ. Αουίζα Κόππε διωρίσθη γενικός 
γραμματεύς τής « Εταιρίας τών φιλοσοφικών καί. κοινωνικών 
Μελετών»

Γυναικείο ι■ όδροθέραπευτικόν κα τάστημα . Η κ. Ροζα 
Παρρέν, διδάκτωρ ιατρός, ϊδρυσεν έν Παρισίοις ύδροθε- 
ραπευτικόν χ.ατάστημ,α έχ.τάκτου πολυτελείας καί λαμ- 
ποότητος ποοωρισμένον άποχ.λειστικώς διά γυναίκας. Διεύ- 
θυνσις τού καταστήματος τούτου οδός 'Αγίου Όνωρίου 
άο 247. 'Η αυτή Κυρία έκδίδει κ α τ ’ αύτάς μέγα σύγγραμμα 

' πραγματευόμενου περί νέου συστήματος ύδροθεραπευτικής, 
μεγάλην προμηνύον άναστάτωσιν εις τά μέχρι τούδε περί υδρο
θεραπείας παραδεδεγμένα.

Γυνή καθηγητής Φαρμακευτικής .—  Η Κυρία (άίΙΐΠίΙπΙ- 
ΚθΠδΙιΟΐΐηζγ διωρίσθη καθηγητής έν τή φαρμακευτική 
Σχολή τής Τουλούζης, τού κ. ΜΗ^ηΘδ-ΚίλΙίβΙΙβ τέως κ.α- 
θηγητού αύτόσε παραιτηθέντος.

Γυνή γυνα ικολόγος .— Έν τή 1 7η συνεδριάσει τού επι
στημονικού Συλλόγου τού Όράν, ή κ. &αο1ΐθ-·Ι&Γί&Ιΐ1:β
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διδάκτωρ ιατρός άνέγνωσε διατριβήν αυτής περί τής αντι
ληπτικής θεραπείας τών γεννητικών οργάνων καί τής ένδομη- 
τρίτιδος. ’Απέδειξε δέ διά 17 πειραμάτων τό όρθόν τών πα
ρατηρήσεων αυτής,όπεο όμοθύμως άπεδέξαντο πάντες οί συν

άδελφοι αυτής άνδρες.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
’ Α σ π α σ ία .-··  Μυθιστορία ζ.αθαρώς Έ λληνιχή, φιλαπο/ηθείσα ΰπό του 

γνωστού εις τόν φιλολογικόν κόσμον κ. ‘Ροβέρτου Χαμιρ) ιγγίοι», να ι μετα
γλωττιζόμενη εις τήν καθ’ ημάς γλώσσαν υπό τού ίν Όδησσω διδάχ.τορος 
της φιλοσοφίας κ. Λυσάνδρου X . Κώνστχ.

Τό αριστούργημα τοΰτο, όπερ σοφός ξένο; συνέγραψε δίδιοσι νέαν όίθησιν, 
εις την αρ/αίαν 'Ελληνικήν φιλολογίαν, ήν ημείς αί 'Ελληνίδες ολιγώτε- 
ρον καί τών ξένων ομοφύλων ημών γνωρίζομεν,μή καταρτιζόμεναι,ιοςέκ του 
έπίκρατησαντος διδακτικού συστήματος, έπαρκώς,όπως μετ’ ευχαριστήσει·», 
ενδιατοίβωμεν εις τήν μελέτην τών κλασσικών εκείνων συγγραφέων, τών 
μετά τόσης /άριτος καί γλαφυρότητος περιγραφόντιον τα ήβη καί "έθιμα, 
τάς άρετάς και τάς κακίας, καί εν γίνει τάς λεπτομέρειας τοϋτε ϊδ ιωτι κογ 
καί δημοσίου βίου τών προγόνων ημών.

Ή  υπό τό πνεύμα νεωτέρας ελαφρά; φιλολογία; περιγραφομενη όρασις 
της ’Ασπασίας κατά τόν χρυσούν τού Περικλεούς αιώνα, τά κατα τήν 
εποχήν εκείνην ΙπικρατοΟντα ήθη καί έβιμα και έν γενΐι ό χαρακτηρισμός 
τή; λαμπρότερα; και ενδοξότερα; εποχής τής 'Ελλάδος μετ’Ά ττικο ΰ άλα
τος άνελισσόμενα ίν τω μυθιστορήματι τούτω, προεκάλεσαν τόν βαυμασμάν 
πάντων τών συγχρόνων λογογράφων καί κριτικών, οιτινες εν άκρατήτω εν
θουσιασμοί έγραφον άμα τή εις τήν οημοσιότη.α εμφανίσει αυτού: 'Η μυθ ι
στορία αυτή είναι υψιπετές ποίημα τυχαίως περιβληθέν τό τού πεζού λόγου 
ένδυμα. Μόνον δ’ έξόχως ποιητική φύσι; ΰπά τών 'Ελληνικών ιδεών έμπνε- 
ομένη καί εξο/ος διάνοια ήδύνατο να παραγάγη τοιούτον εργον, ου ό συγ
γραφείς κατ' εξοχήν τήν ανβρωπίνην φύσιν κατανόησα; άποδείκνυται».

Γην εκδοσιν τού έργου τούτου άνελαοεν ό γνωστός τής πόλεως ημών έκ
δοτης κ. Κάρολο; Βίλμπεργ, ου ή είδικότη; περί τήν φιλοκαλίαν καί χ.αλ- 
λαισθησίαν κατέστη παροιμιοίδης. Τά εργον άποτελούμενον ΰπά 48 τυπογρα- 
ιρικών φύλλων, κοσμούμενου δέ καί υπό 50 καλλιτε/νικών ξυλογραφημάτων
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ Μ ΩΔΟΪΙ

Ο/.τω τταρτ,λΟον γ]αεραι εν ττληρει άγωνιώδει j .ovotovl 
δ·.χ τήν Μαρχ.έλλαν, χωρίς ούδεαίαν είδησιν να. λάβη παρ 
τού Γιλβέρτου. Ή  Οέτι; της ήτο άπελπιστ·.χ.ή. Τί νά. τυνέ 
βαινεν ; Είχεν άρα αναχωρήσει δια Παριτίονς ; Νά τι 
γράψγ δέν έτολαα, φοβούμενη μήπως ή έπιττολή παραπέογ 
Νά ο π άγη νά τον ίύη ; Δοοχ.ολον. Ενδε/οαενον νά παοε
ψ ' μ  , /- ι ι

τις τ*Λ(ν εττιτχ,εψιν ζτ,ζ. Λνε[Λενε λοιπόν τχ ; ττεοι 
οτάσεις νά διαλευχ.ανωσι τήν θέσιν της. βυθιζόμενη άπ 
ημέρας εις ημέραν εις αύξουσαν αγωνίαν. Μετά τήν παοε’ 
7.ευσιν τών οχτώ ήμερων, μ.η δυναμ.ένη επί πλ,έον να αοα 
τήοχ, έαυτήν, διέταξε νά έτοιμασθή τό όχημά της, όπω 
έξελ.θη εις περίπατον, χ.αί υπο τοιαύτην πρόφασιν διέλθη έ 
τής οικίας τού Γιλβέρτου. Ενώ έξήρχετο ό Γιλβέρτος εισήρ 
χετο. Το κάτισχνον πρόσωπόν του και κάθυγρον βλέυ.μ. 
του επρόόιδον τά  άρτι χυθέντα δάκρυα του.

, Ω ! ;π ί τέλους ιδού σε. Ευλογώ τον ' Τ'ΰιστον. Έ π ί 
στευσα. ότι μέ είχες λησμονήσει,
, Ενόσω υπάρχει πνοή έν εμοί, Μαρκέλλα, σοί ανήκω 

κατασυγκεκινη,μένος ό Γιλβέρτος. Συγχώρησαν ρ 
αν δέν ήδυνηθην νά ελθω ενωοίτεοον. Mot ήτο δύσκο/.ον ν

ί ν - . .  ■ Γ

τιμάται ίν Αθήναι; άντί δρ. 20 έν τα ΐ; έπαρχιαι; αντί 24 καί έν τή αλλο
δαπή άντί φρ χρ. 20.

Πρό; ευκολίαν τών συνδρομητών τό εργον έκδοθήσεται άνά φυλλάδια. 
Τιμή έκαστου τούτων συγκειμένου έκ τριών τυπογραφικών φύλλων ορίζεται 
εν Αθήναι; 8ρ. 1,50, έν τα !; έπαργίαι; 1 ,80  καί Ιν τώ  έξωτερικώ φρ. 
χρ. 1.50.

ΙΙεπείσμεβα ότι άπασαι αί φιλόμουσοι ημών συνδρομήτριαι βέλουσι προ- 
θυμοποιηβή νά άποκτήσιοσι τό πολύτιμον τούτο διά πάσαν γυναικεία·/ βιβλιο
θήκην σύγγραμμα, πιστοποιούσα·, άπαξ ετι ότι ή Έ λληνίς δέν άρέσκεται 
οαπανιόσα μονον υπέρ τού καλλωπισμού τού σώματος, άλλα καί υπέρ τή; 
διαπλάσεως τού νού καί τή ; καοδία; αυτή;.

’Λ ν τ ω ν ίν « .— Το αριστούργημα τούτο πατρική; καί συζυγική; άφοσι- 
ιόσεο/; σύγγραμμα τού ’Αλεξάνδρου Λουμά υιού, μετεφε'ρθη εί; τήν καθ’ 
ημάς γλ.ώσσαν υπό τού έν Φιλιππουπόλει διερμηνέως του 'Ελληνικού Ιΐρο- 
ξενείου, τού λίαν ευδοκιμώ; περί τήν νεωτε'ραν ασχολούμενου φιλολογίαν- 
κ. Λάμπρον Έννυάλη.

Ή  σύζυγος ή απομιμούμενη τήν Άντω νίναν μεταόάλεται εί; πλάσμχ- 
ένθεον. Προμηθεβθήτέ το οί σύζυγοι διά τάς συζύγου; σας καί οί πατέρες διά 
τάς θυγατέρας σας.

Έ φ η μ ε ρ ίς  τώ ν  Μ αθη τώ ν.^ *  ' Γπό τού γνωστού ενταύθα διευθυντοϋί 
καί ιδιοκτήτου ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου κ. Λιαλεισμά, έξεδόθη κατ’ αύτάς: 
Έφηρερις τώ»· μ α θη τώ ν έν ή εκτίθεται λεπτομερώς τό πνεύμα, ΰφ ’ ο διέ— 
πεται ή ΰπό τού κ. Λιαλεισμά διευθυνομένη σχολή, τό πρόγραμμα αύτής,. 
καί άλλα σχέσιν έ/οντα πρός τήν σχολήν ταύτην. Πρός δέ ποιημάτια διά
παίδας, πραγματεία περί τής παιδεύσεως παρά τοϊς Γερμανοί; κ ά. 'Η
Έφημερίς αΰτη προτιθεμένη νά δημοσιεύη έκάστοτε ϋλην δυναμένην νά άνα- 
πτύξη τους μαθητάς πνευματικό»; καί ήθικιΰς διανέμεται δωρεάν. Συγχαί
ρομε·/ τώ Ιλλογίμω Κυριω έπί τώ κοινοφελεΐ ταύτη πρωτοβουλία αυτού.

Κ κ λ λ ιτ ε χ ν ικ ή  π ιν α κ ο θ ή κ η  -τή; 'Ε ο τίας . —  ’Απαράμιλλου κάλ
λους είναι αί έν τώ ά. φυλλαδίω τού β ’. μέρους τής πινακοθήκης εικόνες,, 
έ/ουσαι κατά τό πλεϊστον ΰπόθεσιν θρησκευτικήν. Ή  άγια οικογένεια, ή, 
ιερά νύξ, ή Παναγία (είκών 'Ραφαήλ!, ό Χριστός παρά τή Μαρία και 
τή Μάρθα, ή προσκύνησς τών ποιμένων, καί ή θυγάτηρ τού Ίαειρου. Π ά- 
σαι αί εικόνες αυται είναι τόσον θαυμάσιαι, τόσον εντελείς, ώστε αγνοεί
τις ποιαν τούτων νά προτιμη'ση.

τό άποφατίσω, άφοΰ η νόησα ότι τό τοιούτον άπήρεσχ.εν εις 
τόν πατέρα σου, όστις ουτε εις τττμ κηδείαν παρευρέθη.

Ή  Μαρκέλλα έθεώρησε περιττόν νά τω απόκρυψή την 
άληθη τών υπονοιών του ΰπόστασιν τώ διηγήθη λοιπόν 
καταλεπτώς, πώς οόυ.ολόγησε τά πάντα εις τόν πατέρα της 
καί ύπό ποιας συνθήκας εκείνος τή έπρότεενε τόν Δοοουΐ.

Σΰ ! ή σύζυγος εκείνου, έφώνησεν ό Γιλβέρτος, ώχριών έξ 
όογης καί ζηλοτυπίας. Α! δικαίως ΰπώπτευον καί έυ,ισουν 
α·!»τόν. Σύ, Μαρκέλλα, τί άποφασίζεις;

Έρωτας ; Άπέκρουσα άποφασιστικώς τά πάντα. Ούόέν, 
άκουσον χ.αλώς. ούδέν έν τω κόσαω τούτω θελ.ει ¡/.έ άπο- 
αακούνει άπό σου. Εννοώ χ.αλώς τό δύσκολον της θέσεώς 
αου, διότι ό Άραάνδος Δυρουί χ.αί ό Πέτρος Δαρτουά περι- 
τρυγυριζουσι τόν πατέρα ¡αου καί έπιτηδείως κεντώσι τήν 
χορδήν του ύλισυ.οϋ του προβάλλοντες συναιτερισαούς καί 
ποοτείνοντές αε ώς έριπάρευυ,α. Άλ7, ’ επειδή ¡/.εταξύ σακ- 
χάρεως καί έρ.ου υπάρχει διαφορά τις, ¡λετά γενναΙότητος θά 
άντισταθώ ιχεχρις εσχάτων. Αρκεί σύ νά ¡/.έ βοηθήστ,ς.

’’Αν ή ζωή καί τό αίριά ¡».ου έξαρκώσι πρός τοϋτο, δύνα- 
σαι έλευθέρως νά υ.έ διάθεσής" πλήν δυστυχώς έχου.εν ανάγ
κην χρηαάτων καί υ-όνον χρημάτων ! καί ή τύχη έπαυσε 
πλέον εύνοοϋσά με.

'Η πρός εμέ αγάπη σου, ή νεότης, ή ευφυΐα, τά προ- 
τεοήαατα σου καί ή καλή σου θέλησις υπόσχονται ήμΐν 
ευτυχές μέλλον. Πάλαισον μετά καρτερίας καί θάρρους εναν
τίον τών πρώτων δυσχερείων καί θέλεις δημιουργήσει συν 
τω χρόνω επίζηλον κοινωνικήν θέσιν. Έ γώ  θά περιμείνω 
μετά καρτερίας.
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Π α ρ θ ε ν α γ ι ο γ ε ΐ ο ν  κ .  Κ α ρ π α ν η . — Έξεδόθη ό ύπο τής κ. Ζηνοβίας Κ αμ- 
πάνη εκφωνηθείς κατά την έναρκτήριον των εξετάσεων αυτής λογος,μεστός 
ωραιότατων παιδαγωγικών αξιωμάτων, οί; Ιπομένη ή ευφυής και δραστη- 
ρία διευθύντρια κατέστησε τό ΠαρΟεναγωγεΐον της εφάμιλλο·/ τοΐς εν 
Ευρώπη εύδοκίμως λειτουργουσι. Τον λόγον της καταστρέφουσα ή ελλογι- 
λος κυρία προσέθηκεν ολίγα τινά περί τής ανάγκης τής ανώτερα; γυναικείας 
μορφώσεως, υποδεικνύουσα την πολύτιμον συνεργασίαν μητρος υγιώς με- 
μορφωμένης καί κατανοούσης τά προς τά τέκνα και τάς παιδαγωγούς και 
διδασκάλους καθήκοντα της. Ή  κ. Καμπάνη φαίνεται εμφορούμενη Οπό 
αληθούς παιδαγωγικού ζήλου, κατορθώσασα διά τής δραστηριοτητος της να 
προαγάγη εις τοιοϋτον βαθμόν προόδου τό από ολίγων ετών λειτουργούν 
Παρθεναγωγείο·/ της. Συγχαίρομεν όθεν τή γείτονι πόλει επί τή πολυτίμω  
αποκτήσει τοιαύτης ελλογίμου και φιλότιμου παιδαγωγού.

Π α ρ θ ε ν α γ ο ) γ ε ΐ ο ν  Α ί γ ί ν η ς .— Τό εν Αίγίνη δημοτικόν ΠαρΟεναγωγεΐον 
έτελεί τήν παρελθούσαν Κυριακήν τάς ενιαυσίους αυτού εξετάσεις, καθ ας 
απείρους έδρεψαν του; καρπούς γονείς τε καί διδασκάλισσαι. ’ Ιδία ή διευ
θύντρια αυτού κ. Σταματίνα Κόνσολα είναι αληθώς άξια πολλών συγχαρη
τηρίων και επαίνων, κατορθώσασα μετά μιας και μόνης βοηθού, τής όε- 
σποινίδος Ά ννη ς  Γκίκα, νά έπιτελέση εύσυνηδήτως τό έαυτής· καθήκον. 
’Εάν μάλιστα λάδη τις υπ’ οψει ότι αι εν τώ Παρθεναγωγεία) φοιτή^ασαι μα- 
θήτριαι ησαν 250 τόν αριθμόν, θέλει κατανοήσει μετα πόσου ζήλου είργάσθη 
ή κ. διευθύντρια προς έπιτευξιν τού λαμπρού αποτελέσματος, δ ι’ ό αφθονα 
έδέχθη τα συγχαρητήρια τού τε κ. Δημάρχου καί τής εξεταστικής ’Επι
τροπής, άμέριστον δε τήν εύγνουμοσύνην καί αγάπην τών γονέων και κηΟε- 
μόνων τών μαθητριών αυτής.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Καν X. λ .  Β ρ α ΐ λ α ν .  Σώμα χρυσοδεμένον άπεστάλη. Χρήματα ελήφθη- 

σαν. Ευχαριστούμε·/.— Κ. Ε' Κ .  Κ α β ά λ λ α ν .  Άνεγνώσατε όλην τήν σει
ράν τών κυρίων άρθρων τού παρελθόντος έτους ; Λεν ευρίσκετε εκεί τήν 
ζητουμένην άπάντησιν ; —  Καν Α. Δ. Σ ύ ρ ο ν .  Κυρία προσήλθε. Λυστυ- 
χώς άπειρος εντελώς' φροντίσωμεν διά κατάλληλον θέσιν. Χρήματα ελή- 
χθησαν εύ/αριστούμεν.— Καν Ε. Α. Μ. Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν .  Ευχαριστούμεν δι’ 
εύγενεΐς φροντίδας καί δΓ εύμενεστάτας κρίσεις.— Καν Ε. Α. Φ .  ■*Α θ ή ν α ς .  
Ε πιστολή υμών ελήφθη υπ’ οψει.— Κον Ζ .  Π. Β ά ρ ν α ν .  Σώμα άποστέλλε-

II όσον καλή είσαι !
Μη πτοηθής πρό οϋδενός φραγριού. Βάδιζε αποφασιστι

κοί; καί οϊαν θά όρίσγις ή ¡λέραν καί ώραν εσορ.αι ίδική σου. 
Καθησύχασαν. Έρ.πιστεύθητε εις έρ.έ καί ακολουθεί τάς 
συμβουλής μου.

Τάς διαταγάς σου είπε. Νά υπακούσω πρός σέ είναι ή 
ύψίστη μ.ου ευδαιμονία, είναι ή ισχύς, ή χαρά καί η παρη
γοριά μου. Σοί τό ορκίζομαι- σύ εστ] ή σύντροφος του βίου 
μου, ή αδελφή μου, τέλος 5,τι μία γυνή δ ι ’ ανδρα γ ι- 
νώσκοντα ν ’ άγαπέί. Ό  χρόνος θέλει σοί τό αποδείξει 
Μαρκέλλα.

Καί άφοϋ άνακεφαλαίωσαν τά περί μέλλοντος σχέδιά των 
καί όπεσχέθησαν έκ νέου θάρρος καί πίστιν άπεχωρί- 
ζοντο μέ τήν καρδίαν έλαφράν καί πλήρη άνακουφίσεως.

Έ  Μαρκέλλα διηυθύνθη πρός τό άναμένον αυτήν δχημα, 
ό δέ Γιλβέρτος συνοδεύων αυτήν τήν ύπεβοήθη νά είσέλθγ 
ότε ή διάβασις του ΓΙε'τρου Δαρτουά προσείλκυσεν άμφοτέρων 
τήν προσοχήν.

' 11 ΰ β ρ ι ς .

Η Μαρκέλλα ζωηρώς ήρυθρίασεν έπί τή θέιγ του Δαρ
τουά. Είδεν εις αύτόν τόν φίλον του Δυρουί, τόν διαπραγ- 
ματευόμενον, τόν ύποκινήσαντα τόν Γιλβέρτον εις τήν χαρ
τοπαιξίαν καί δεν ήδυνήθη νά συγκρατήσγ, μορφασμόν απο
στροφής .Τό ερύθημα τής Μαρκέλλας έξήγειρε τήν προσοχήν 
του Γιλβέρτου, όστις στραφείς πρός τόν Δαρτουά, είδεν αύτόν 
καρφωθέντα εις τό πεζοδρόμιον μέ τά  ομματουϊάλια έπί τής

ται* άναμένομεν ανυπομονώ; έκπλήρωσιν ύποσ^ έσεώς σας —Καν Ε. Ε . Π χ -  

τ ρ α ς . Ή  ιστορία δεν αναφέρει τι σχετικόν ώς πρός τό β'. ήν συκοφαντίαν 
έξυφανθεΐσα υπό τής Πουλγερίας.— Καν. Λ. Ρ .  Τ ρ ί τ ζ ο λ ι ν .  Τά ία είναι βε
βαίως οί κοινώς λεγόμενοι μενεξέδες. Λυπούμεθα μή δυνάμεναι να σάς προ- 
μηθεύσωμεν λεξικόν. Λεν έκάμαμεν δοκιμήν.— Καν θ .  Ο ί .  Π ε ι ρ α ι ά .  Έ 
χομε·/ τόσας ερωτήσεις, οίστε αδυνατούμε·/ νά απαντώμεν ταύτοχρόνιος εις 
όλας. 3 άοκούσι. Το βαρύτ'μον λευκόν νυμφικόν δύνασθε να μεταχρωματί- ' 
σητε καί χρησιμοποιήσητε.— Καν Μ. Σ .  Μ . Ι Ι ό ρ ο ν .  Γνωρίσατε ήμιν έλ- 
λείποντας αριθμούς* φύλλον άποστέλλεται τακτικοίτατα.— Καν Κ .  Α. "Α ν 

δ ρ ο ν .  Έ λάβετε επιστολήν ημών 2ας Ιουλίου. Κον Α. Φ . Α θ ή ν α ς .  

Φύλλα άπεστέλλοντο Ζαχ. Σολ. τή ύμετ. εντολή— Καν Η. Ε. Κ έ α ν .  Ή -  
μερολόγιον άπεστάλη. Ζητηθεΐσαι πληροφορία», δι’ επιστολής. Έ χάσατε τό 
στοί/ημά σας, διότι οί ’Άραβες εχουσι πλουσίαν ιστορίαν φιλολογίας καί 
διασήμους γυναίκας, ίδια ποιητρίας.— Καν Ε . .V. " Α θ ή ν α ς .  Ά τυ χ ώ ς  έστε- 
ρήθημεν τή; ευτυχίας ταύτης δυνάμεθα ουχ ήττον νά σάς διαβεβαιώσυηιιεν 
ότι τήν ευθύνην τών παιδικών παρεκτροπών φέρετε ύμεΐς, ότι δέ ή αύστη- 
ρότης δεν είναι τό υποδεικνυόμενο·/ φάρμακυν υπό τής παιδαγωγίας. Ζητού
με·/ συγγνώμην παρά τών κ. κ. συνδρομή τριών ημών, ών αί ερωτήσεις μέ- 
νουσιν άνευ άπαντήσεως, ελλείψει χώρου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κατά. τώ ν  έξοοδημ-ένων δ α κ τυ λ ιο φ ό ρ ω ν  δ α κ τύ λ ω ν . —  Έ αν ό

δάκτυλος έν ώ φέρετε δακτύλιον παχύνη ή έξοιδηθή καί δυσκολεύεσθε νά. 
έκβάλητε τόν δακτύλιόν σας, αλείφετε τόν δάκτυλον δ»/ ελαίου, μεθ’ δ καί, 
βυθίζετε αύτόν εντός ψυχρού ύδατος Ό  δακτύλιος εξάγεται πάραυτα μετά 
μεγίστης ευκολίας.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Σ ςρώπιον ύδροπέπονος (κ α ρ π ο υζ ιο ύ ) .—  Γνωστόν τυγχάνει ότι τό. 

κυριώτερον συστατικόν τού ύδροπέπονος είναι τό σάκχαρον Εντεύθεν ή 
παραγιυγή Οαυμασίου καί δροσιστικωτάτου σηροπίου ανευ τής ελάχιστης 
δόσεο); σακχάοεως. Πιέζετε εντός άπασταλακτήρος (τρυπητού; τήν φαγώ- 
σιμον σάρκα τού ύδροπέπονος, ήν θέτετε εντός 'χύτρας έπί ζωηράς πυ
ράς. Κατά τό βράσιμο·/ ή ερυθρά ύλη συνωθεΐται επί τής επιφάνειας, όπό- 
Οεν άφαιρεΐτε αυτήν δια κοχλιαρίου. Τό υπόλοιπον άφίνετε νά βράση μέ
χρ ι; ελαφρά; συμπυκνώσεως, προσθέτουσαι καί τεμάχιο·/ ράβδου βανί
λιας, καί ε/ετε σιρόπιον γευστικοίτατον καί δροσιστικώτατον, διατηρούμενου- 
έπί ικανόν "χρόνον. Έ άν βράσητε αυτό μέχρις ολοσχερούς συμπυκνώσεως, 
ϊ γ ε τ ε  είδος πυκτής κυδωνίων.

ρινός, τό σιγάρον εις τό στόρ.α. τον πίλον έπί τή ; κεφαλής καί 
προσβλέποντα τήν νέαν υ.ε ειρον καί αύθαδες βλέυ.ρ.α. Ή  
στάσις του καί τά ύπό τής Μαρκέλλας άφηγηθέντα έζηρέ- 
θισαν τόν Γίλβέρτον. Ή  κατάστασις αϋτη δέν διέφυγε τά 
όξύ τής Μαρκέλλας βλέρκαα, ήτις αεθ’ ίκεοέας είπε: Γιλ— 
βέρτε σ '  έξορκίζω . . . .

Καί διατι ;
Διά τόν Δαρτουά. Γνωρίζω τήν αποστροφήν σου.
Μή φαβοΰ τίποτε. Καί ίφ ’ όσον ή άρι.αξχ έφαίνετο ό Γ ιλ

βέρτος έ'ρ.ενεν έπί τής θέσεώς του, ώς δέ έξηφανίσθη, έ- 
στράφη πρός τόν Δαρτουά. Τά βλέαρ.χτά των συνηντήθησαν.

Ό  Γιλβέρτος έποοχώρησε πρός τόν πρφην κατάδικον, ¿σ
τις ιιέ τό αύτό φιλοσκώρ.ρ.ον καί προκλητικόν ύφος τόν- 
ήτένιζε.

Τό αίυ,χ του Γιλβέρτου έ'βραζεν εξ χγ αν ακτή σεως.
Σύγγνωτέ υ.οι, Κύριε. Με γνωρίζετε \ είπε, προσπελασας; 

τόν Δαρτουά.
Πώς ! . . .  βέβαια άρκετά καλά.
Καί τήν εφ’ χρ.άξης Κυρίαν ;
Τήν δεσποινίδα Μωδουί, υπονοείτε ; Είναι έξ έκεινων τών 

φυσιογνωρ-ιών τάς όποιας άρια ίδγ τ ι ;  άπαξ δυσκόλως λη- 
σρ.ονει. ’Ά λλως τε ειρ,αι καί έκ τών οικείων της.

Καί δι.χτί λοιπόν δέν ύπεκλίθητε ένώπιόν της, είπεν ό Γιλ
βέρτος συσφίγγων τούς ,όδόντας' καί διοτί προσέβλεφας αυ
τήν άσκαρδαρ-υκτεί, άντί νά έξακολουθήσης τόν δρόρ.ον σου. 
Έρέ δέ διατί δέν έ^αιρέτισας ;

(ακολουθεί)
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