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Συνδρομή έτησ ία  προπληρωτέα

Δια τό ’Εσωτερικόν Δρ. §  
Διά τό ’Εξωτερικόν Φρ. χρ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥ0ΥΥ1ΕΩΣ
'Οδός Μουσών και Νίκη; άριθ. 7 

Πλατεία Συντάγματος.

Γ ρ α φ ε ίο ν  ανοικτόν καθ’ 
έκάστην άπό 10 —12 π. μ.

Πασα παρατήρησις έπί τής 
αποστολής του φύλλου γίνεται 
δεκτή μύνον έντός οκτώ ημερών
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ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ
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ά γ π π ρ ο σ ώ π ο ΐ ΐ  ήριώγ.
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Διά τά άνυπο'γραφα άρθρα εΰ- 
θύνεται ή συντάκτις αύτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Πα ρ ρ έ ν .
Τά πεμπόμενα ήμίν χειρόγρα

φα δημοσιευόμενα ή μή δέν έπι- 
στρέφονται.—’Ανυπόγραφα και 
μή δηλουντα τήν διαμονήν τής 
άποστελλούσης δέν είναι δεκτά. 
— Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν 
δφείλουσι νάάποστέλλωσι γραμ- 
ματόσημον 50 λεπτών πρός έκ- 
τύπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή  έναρξις τών μαθημάτων τής Σχολής τής Κυριακής.—Λόγος 

εναρκτήριος. — Αύρηλία (ΰπό κ. ’Αθήνας Σιγανού). ’ Ελισάβετ Σα- 
πουντζάκη — Αί Ιταλίδες τών νεωτέρων χρόνων (ΰπό δος Ρόζας 
Δ. Ίωαννίδου). — Ποικίλα.

Ε Ν Α Ρ Ξ Ι Σ  Τ Ο Ν  Μ 10Ι Ι Μ Α Τ Ο Ν  Τ Β Σ  Σ Χ Ο Λ Ε Σ  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ
Σεμνή καί έπιβάλλουσα έτελέσθη ενώπιον τής Α. Μ. τής 

βασιλίσσης καί τής πριγκηπίσσης Σοφίας ή εναρκτήριος τε
λετή του ΰπό τήν ΰψηλήν Αυτών προστασίαν ((Σχολείου τής 
Κυριακής τών άπορων γυναικών καί κορασίων τού λαού» έν τή 
αιθούση τού φιλολογικού Συλλόγου ((Παρνασσού».

*Η αίθουσα τού Συλλόγου είχε πληρωθή ΰπό πάντων 
τών άντιπροσωπευόντων τόν παρ’ ήμίν φιλολογικόν κόσμον, 
στρωτοστατούντο; τού γεραρού καί άκαμάτως ΰπέρ παντός 
καλού μοχθούντΟς κ. ’Αλεξάνδρου Ρ. 'Ραγκαβή.

Πλεΐσται έπίσης κυρίαι καί κύριοι έκ τών τά πρώτα φε- 
ρόντων έν τή ήμετέρα κοινωνία, ώς καί ό ηγέτης τής ’Αντι- 
πολιτεύσεως κ. Θεόδωρος Δηλιγιάννης έτίμησαν τήν εορτήν 
ταύτην τού λαού διά τής παρουσίας των.

Τόν αγιασμόν έψαλεν δ Σεβασμιώτατος αρχιεπίσκοπος Νά
ξου, μετά τού αιδεσιμωτάτου αρχιμανδρίτου κ.Σωφρονίου Πα- 
παπαναγιώτου. Μετά τό πέρας τού αγιασμού ή διευθύντρια 
τής «Έφημερίδο; τών Κυριών» κ. Κ. Παρρέν άνελθούσα έπί 
τού βήματος έξέθηκε διά τού παρατιθεμένου συντόμου έναρκτη- 
ρίου λόγου τόν σκοπόν καί τόν προορισμόν τής σχολής ταύτης. 
Τήν κ. Παρρέν διεδέχθη ή κ. Σοφία Σχλίεμανν, ποιησαμένη 
εναρξιν τού μαθήματος τής πραγματογνωσίας, ούτινος τήν 
διδασκαλίαν άνέλαβεν.

Η κ. Σοφία Σχλίεμανν μέ δφας αφελές καί σεμνόν, μέ 
γλυκύτητα καί μητρικήν τρυφερότητα άνέπτυξε πρός τάς μα

θήτριας τόν σκοπόν τού μαθήματος της, έξέθηκε δέ έν ύλίγοις 
καί τάς ιδιότητας διαφόρων αντικειμένων. Αί μαθήτριαι μετά 
συγκινησεως ηκροώντο τής εύγενούς κυρίας, ήτις πρόθυμος 
εσπευσε νά παράσχη τά φώτα καί τήν πολυμάθειάν της ΰπέρ 
τής μορφωσεως τών τέκνων τού λαού τής πατρίδος της. Τήν 
κ. Σχλίεμανν διεδεχθη ή κ. Καλλιόπη Κεχαγιά, ή άναλα- 
βούσα τήν διδασκαλίαν τού μαθήματος τής οικιακής οικονο
μίας, ούτινος καί εισήγησιν έποιήσατο διά τής χαρακτηρι- 
ζουσης αυτήν ευφραόείας καί διδακτικής δεξιότητας.

Η κ. Κεχαγιά έκτενώς άνέπτυξε πρός τάς μαθήτριας τήν 
σχέσιν, ήτις υπάρχει μεταξύ οίκου, βασιλείας καί εκκλησίας, 
εξήρε δε ιδιαίτατα τό φιλάνθρωπον καί φιλόλαον τής βασιλίσ- 
σης ημών, ώς καί τόν περί αλληλεγγύης νόμον, τόν διέποντα τά 
τού ανθρωπίνου βίου.

Ευχαριστον θέαμα παρίστων αί ά'ποροι μαθήτριαι, 
άνερχομεναι εις εκατοντάδα ολην καί μετά θρησκευτικής 
σιγής ακροωμεναι τής διδασκαλίας. Ή βασίλισσα συγκεκινη- 
μενη μέχρι δακρύων επανειλημμένως έζεδήλωσε τόν ένθουσια- 
σμόν καί την χαραν της διά τήν έπιτευχθησομένην μόρφωσιν 
τών απόρων γυναικών καί κορασίων τού λαού καί διά τό έκ 
τής μορφωσεως ταυτης προσγενησόμενον εις τό ελληνικόν έθνος 
κέρδος.

Θά έρχωμαι νά σάς ακούω συνεχώς, έλεγεν ή σεπτή ημών 
Ανασσα πρός τας αναλαβούσας τήν διδασκαλίαν τών άπο

ρων ομοφύλων των κυρίας. Καί ηύχαρίστει καί συνέχαιρε καί 
ένεθάρουνε πάσας έν τη έκπληρώσει τού νέου τούτου ΰψηλού 
καί δυσχερούς καθήκοντος.

Τήν τελετήν έπεσφράγισαν δωρεαί τινες προσενεχθείσαι ΰπέρ 
τής σχολής παρά τών κ. κ. Σοφίας Σχλιέμανν δρ, 100, Καλ
λιρρόη; Παρρέν δρ. 100, ’Ανδρομάχης Σχλιέμανν δρ. 50, ’Ι
σμήνης Βλάχου δρ. 25, Μιχαήλ Κατσίμπαλη δρ. 100 καί
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του αίδεσιμωτάτου κ.Σωφρονίου Παπαπαναγιώτου άρχιμανδρί- 
του δρ. 50. 01 κ. κ. Βλάσιος Σκοοδέλης, ’Ιγνάτιος Μοσχάκης | 
καί Ιωάννης Μεσολωοάς προσή<εγκον αναγνωστικοί καί θρη
σκευτικά βιβλία. Εντός δέ τής έβδομάδος προσηνέχθησαν 
υπέρ τής αυτής σχολής παρά των εύγενών καί φιλάνθρωπων 
κ. κ. Ελένης Νεγρη δρ. 100, Αικατερίνης Μάκρεθ δρ. 100, 
καί τής μικράς χαριεστάτης θυγατρός αυτής, τής τό ευεργετι
κόν τής ριητρός καί μάμμης αυτής παράδειγα απομιμούμενης, 
Ελένης Μάκρεθ δρ. 25. Παρά τής άξιοτίμου δέ διευθύνσεως 
του Κ Παιδικού Περιοδικού» προσηνέχθησαν 20 τόμοι του άξιο- 
λόγου τούτου συγγράμματος.

Ή αυθόρμητος προθυμία των άνω κυριών καί κυρίων, όπως 
προσέλθωσιν αρωγοί του άρτισυστάτου σχολείου τούτου, η γε
νική καί ενθουσιώδης τής ήμετέρας κοινωνίας επιδοκιμασία, η 
παρά τής δημοσιογραφίας έκθυμος καί ευγενής υποστηριξις 
άποδεικνύουσι πόσον καλώς κατενοηθη α υψηλός αυτού σκοπός, 
καί προοιωνίζονται αίσιωτάτην την εν τώ μέλλοντι πορείαν 
αυτού. νΟτι δέ τό σχολείον τούτο αναπληροΐ σπουδαιότατον 
κενόν έν τή ήμετέρα κοινωνία, ότι εξυπηρετεί επαισθητην αναγ· 
κην τής οικογένειας τού λαού άποδεικνύεται έκ τού ένθουσιώ" 
δους ζήλου καί τής συγκινητικωτάτης προθυμίας, μεθ'ής κό- 
ραι καί γυναίκες πάσης ήλικίας προσέρχονται είς εγγραφήν.

Κατά την εβδομάδα ταύτην ένενράφησαν εν τώ γραφείω 
ημών υπέρ τάς εκατόν νέαι μαθήτριαι, πλήν των ισα
ρίθμων, αΐτινες ειχον ήδη έγγραφή κατα την ημέραν τής 
ένάρξεως.

Είς ημάς έν ήδη υπολείπεται. Νά έκφράσωμεν την βαθύ- 
τάτην ημών ευγνωμοσύνην πρός την σεπτήν "Ανασσαν, την 
λατρευτήν ήγεμονίδα Σοφίαν, πρός την Εκκλησίαν, προς 
τάς εΰγενεϊς κυρίας καί πρός την δημοσιογραφίαν δια την 
ποοθυμίαν, μεθ’ ής ένεκολπώθησαν καί υιοθέτησαν τήν ίόέαν 
ημών καί συνετέλεσαν μεθ’ ημών είς ευτυχή πραγματοποίη
σή αυτής.

Λόγος έναρκτήριος τής κ. Καλλιρρόης Π αρρέν :
"Ότε πρό τετραμήνου ό Ελληνισμός σύσσωμος άπό άκρου 

είς άκρον συνεταράττετο, ·τε πυρετώδης παρά πάντων κατε- 
βάλλετο ζήλος πρός ένθερμοτέραν τής πριγκιπίσσης Σοφίας 
δεξίωσιν καί ένθουσιωδώς έπανηγυρίζοντο οί γάμοι τού άγα 
πητού τοΐς Έλλησι Διαδόχου, ήμεΐς,ώς γυναίκες, ήδυνατούμεν 
νά λάβωμεν ενεργόν μέρος είς τήν εύγενή εκείνην καί εθνικήν 
δράσιν.

Ά λ λ ’ εάν δέν μάς έπιτρέπηται νά παρακολουθώμεν 
τάς τοιαύτας τελετάς μετά σημαιών καί μουσικών οργά
νων, νά ζητωκραυγ·άζωμεν καί λαμπαδηφορώμεν είς έν- 
δειξιν τής έπί τή εθνική χαρά συμμετοχής μας, παρέχεται 
όμως ήμΐν ευκαιρία νά έορτάζωμεν τάς έθνικάς ταύτας διά 
τον βίον τών λαών ημέρας έν ίδίω κύκλω ένεργείας, σιωπηλώς 
καί άθορύβως.

’Ιδού ή ίδική μας πανήγυρις, τό ίδικόν μας δώρον, αί 
ίδικαί μας διαδηλώσεις ! Ήθελήσαμεν νά συνδέσωμεν τήν 
ιστορίαν τής έπισήμου έκείνης ημέρας μέ πράξιν εύγενή, όφει- 
λομένην οιύχί είςτάς γενναίας διορεάς εμογενών πολυταλάντων, 

άλλ’ είς τάς άποκλειστικάς δυνάμεις Έλληνίδων γυναικών.

Ή προσοχή ημών έστράφη φυσικώτατα πρός τάς έκ τού 
φύλου ημών τά μάλιστα δοκιμαζομένας, τά μάλιστα δεομέ- 
νκς συντόνου μερίμνης καί ΰποστηρίξεως.

Αί κοραι αύται τού λαού, αί από τής παιδικής αυτών 
ηλικίας καλούμεναι νά παλαίσωσι τόν τρομερόν τής αύτοσυντη- 
ρήσεως αγώνα, δέν στερούνται μόνον τών θωπειών καί τρυφε
ρών φροντίδων, δι’ ών περιβάλλε'αι ή παιδική ηλικία τών 
προνομιούχων καί χαϊδευμένων τής τύχης όμοιων των ! Σ'ε- 
ρούνται πάσης στοιχειώδους μοοφώσεως, πάσης πνευματικής 
άνα πτύξεως.

Καί όμως άπό τάς γυναίκας τού λαού, υπό τάς ποικίλας 
αυτών ιδιότητας, τής μητρός, συζύγου, θυγατρός ή αδελφής, 
έξαρτάται ή υγιής μόρφωσις καί έκείνου, όστις διά τών όπλων 
καλείται έν ώρα κινδύνου νά υπεράσπιση 'ήν πατρίδα, καί 
έκείνου, όστις διά τής έργασίας καί τού ίδρώτός του προώοι- 
σται νά συντελέση είς άνάπτυξιν τής εθνικής βιομηχανίας καί 
τού έθνικου πλούτου.

Αί κόραι αύται αί όπό βαμβακίνην έσθήτα διερχόμεναι 
καί τάς καυστικάς τού θέρους ώρας καί τάς ψύχρας καί πα. 
γεράς τού χειμώνος ημέρας, αί δι’ ενός τεμαχίου ξηρού άρ
του χορταίνουσαι συνεχώς τήν πεινάν των, αί μακρόθεν μόνον 
καί ώς έν ονείρω διορώσαι τήν ευτυχίαν, τάς ήδονάς καί απο
λαύσεις τού βίου, αί κατάδικοι αύται τής βελόνης καί τής 
νυχθημέρου έργασίας, είναι έκεΐναι, αιτινες άπότελοϋσι τό 
θεμέλιον καί τάς βάσεις τού οίκου τού λαού. Αύτών τήν μόρ- 
φωσιν, αύτών τό ηθικόν σθένος, αύτών τήν πνευματικήν έξέ- 
γερσιν, αύτών τήν έθνικήν φιλοτιμίαν προώρισται νά άναπτύξη 
τό σχολείον τούτο. Αύτάς θά μόρφωση ώς Χοιστιανάς καί ώς 
Έλληνίδας. Είς αύτάς θά διδάσκη τήν πρός τόν μέγαν καί 
παντοδύναμον Θεόν πίστιν. Αύτών τό πνεύμα καί τήν ψυχήν 
θά ισχυροποίηση, όπως, έκ τούτων άντλούσαι έλπίδα, θάρ
ρος καί δύναμιν, άντεπεξέρχωνται “ήρωϊκώς κατά τών φοβερών 
άγώνων τής ένδείας καί αθλιότητας, ένθα τόσαι πίπτουσι θύ
ματα, τόσοι άριθμούνται οί τοαυματίαι καί νεκροί. Πρό αύτών 
διά στοιχειώδους μέν, άλλα πρακτικής πνευματικής άναπτύ- 
ξεως διανοίγονται νέοι ορίζοντες,διασκεδάζοντες τά σκότη τής 
άμαθείας καί τής πλάνης.

Είναι βεβαίως εύγενής πράξις καί η πρός τούς πένητας 
παρεχομένη αρωγή, καί ή πρός τούς νοσούντας πεοίθαλψις 
καί ή πρός τόν άεογον έργασία, ήν τόσα φιλάνθρωπα παρ’ήμΐν 
γυναικεία σωματεία δαψιλή πρός τήν πάσχουσαν ανθρωπότητα 
προσφέρουσιν. Ά λ λ ’ έάν ημείς δυνηθώμεν νά έμπνεύσωμεν είς 
τάς κόρας ταύτας πεποίθησιν πρός τάς μεγάλας καί προαιώ
νιους άληθείας, έάν κατορθώσωμεν νά καταστήσωμεν αύτάς 
γυναίκας συνετάς, εύπειθείς είς τό καθήκον, άγαπώσας τήν 
άΧήθειαν καί δυναμένας νά έξασφαλίσοισι καί τήν ιδίαν καί 
τήν τών οικείων εύτυχίαν, τό έκ τούτου καλόν δέν θά όμοιάζη 
πλέον λίθον, 6ν ρίπτει τι; είς άβυσον καί όστις μετά ηχηρόν 
θόρυβον καί ποιάν τινα κίνησιν έπακολουθείται υπό τής αιω
νίου ακινησίας, άλλά θά άποτελέση ισχυρά καί ακλόνητα 
θεμέλια τής άναμορφώσεως γενεών όλων.

‘Η θρησκεία λοιπόν, ή πρός τόν θεόν πίστις καί άφοσίω- 
σις θά άποτελέση τόν πυρήνα τής άναμορφώσεως τών ομοφύ
λων τούτων ημών. Διότι μόνον ό Θεός, ό μέγας ούτος πάν
των πατήρ, έμπνέει θάρρος καί έγκαρτέρησιν είς εκείνους, οΰς
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η τύχη έταξεν έν ήττονι τών λοιπών μοίρα. Μόνον η πρός 
αύτόν πίστις παρέχει έν ταΐς δυστυχεστάταις τού βίου στιγ- 
μαίς γλυκεϊαν παρηγοριάν έπί τή προσδοκία βελτίονος μέλ
λοντος. Μόνον ούτος διδάσκει τήν πεοιφρόνησιν πρός τάς γηί 
νους προσωρινάς καί ματαίας απολαύσεις καί παρέχει τήν όύ 
ναμιν τής άντί πάσης θυσίας έπιτελέσεω; τού καθήκοντος.

Πλήν τού ιερού μαθήματος διδαχθήσονται όπό τό αυτό 
πάντοτε πρακτικόν καί έποικοδομητικάν πνεύμα Άνάγνωσιν, 
Γραφήν, ’Ελληνικήν ’Ιστορίαν βιογραφικώς, ’Αριθμητικήν, Οι
κιακήν Οικονομίαν καί Πραγματογνωσίαν.

Σχολεΐόν μας έ'σται ή αίθουσα τών νυκτερινών μαθημά
των τών Άπόεων ΙΙαίδων, ή λίαν εύμενώς παραχωρηθείσα ήμΐν 
υπό τού Συμβουλίου τού Συλλόγου τούτου. Κεφάλαια ημών ή 
υψηλή προστασία τής σεπτής καί φιλανθρώπου ημών Άνασσες, 
τής γλυκείας θυγατρός αυτής ήγεμονίδος Σοφίας καί ό χρι
στιανικός καί πατριωτικός πόθος πασών ημών, καί ίδια τών 
εύγενών καί φιλάνθρωπων Κυριών Ασπασίας Κυπαρίσση, 
Σοφίας Σχλιέμανν, Καλλιόπης Κεχαγιά, Θεοδούρας Λάμπρου, 
Καλλιόπης Κινδύνη χαί Ασπασίας Σκορδέλη, αιτινες μετά 
τόσης στρογής υιοθέτησαν τήν ιδέαν ταύτην καί μετά τόσου 
ειργάσθησαν ζήλου πρός πραγματοποίησιν αυτής.

Ά λ λ ’ ό ένταύθα κύιλος μας στενός είναι καί περιωοισμέ 
νος. Ή μόρφωσις καί άνάπτυξις τή; κόρης τού λαού δέον νά 
έπιδιωχθή άνά πάσαν τής ελληνικής γής γωνίαν, άνά πάσαν 
πόλιν καί χωρίον τής έλευθέρας καί μή Ελλάδος. Συνασπι- 
σθώμεν πάσαι αί απανταχού δυνάμεναι Έλληνίδες. Έπανο-- 
θώσωμεν, έν τω μέτρω τών δυνάμεών μας, τό άδικον, ό'περ 
τύχη σκληοά ή άνώτεραι ανεξερεύνητοι βουλαί φαίνονται έ- 
πιρρίψασαι κατά τή; τάξεως ταύτης τών απόρων ομοφύλων μας.

"Οταν δέ αύται καταρτισθώσιν ύγιώς,* όταν κατανοήσωσι 
τίνα τά καθήκοντα αύτών ποός τόν Θεόν, πρός έαυτάς καί 
πρός τήν πατρίδα, τότε τά τέκνα των δέν θά θεωρώσιν ήρωϊ- 
σμόν τήν άνθρωποκτονίαν, αναψυχήν καί άπόλαυσιν τήν μέθην 
καί τάς βλασφημίας κατά τών ίεοωτάτων καί όσιωτάτων τής 
θρησκείας ημών. θά μορφώσωσιν αύται ώς Χριστιαναί καί 
Έλληνίδες λαόν σεβόμενον τάς αγίας τού θεού διατάξεις καί 
χύνοντα αίμα μόνον πρός ΰπεράσπισιν τών ιερών καί άπαρα- 
γράπτων τής πατρίδας του δικαιωμάτων!

Α Τ Ρ Η Α Ι  Α
Ή Αύρηλία κατώκει είς τόν πέμπτον όροτον ώραιοτάτης 

νεόκτιστου οικίας έν συνοικία κεντρική καί πλούσια. Συμβαί
νει συνεχώς, ώστε πτωχοί άνθρωποι νά ένοικιάζωσι τά προω 
ρισμένα δι’ ΰπηρέτας δωυ-άτια πλουσίων καί ίοοαιων οίκο 
δομών, απερχόμενοι καί κατερχόμενοι διά τής εισόδου τής 
υπηρεσίας. Ή Αύρηλία άνήκεν είς τήν τάξιν ταύτην, ήτο δέ 
εύτυχής εύροϋσα δωμ.άτιον έν τή πλούσια εκεί .η συνοικία, 
ένθα εμενον αί πλεΐσται τών πελατίδων της.

Ή Αύρηλία ήτο έπιδιορθώτρια τριχάπτων,καί λίαν εύχα- 
ριστημένη άπό τήν θέσιν της. Έγνώριζε τόσας άλλας δυστυ 
χεστέρας άπό αυτήν! Αί πελάτιδές της ήσαν τακτικαί είς τάς 
πληρωμάς των καί δίκαιαι είς τήν έκτίμησιν τής έργασίας 
της, ώστε κατώρθου νά έξοικονομή κατά τό μάλλον καί ήττον 
τάς απολύτους άνάγκας της, ένίοτε δέ καί νά θέτή κατά μέ

ρος μικράς οικονομίας, δι’ ένδεχομένην ασθένειαν ή ελλ.ειψιν 
έργασίας.

’Ανήκε τέλος είς τήν τάξιν έκείνων, αιτινες άντί νυχθη
μέρου κόπους κερδίζουσι τροφήν, ένδυμασίαν καί ύπνον υπό 
στέγην. Τί ήδύνατο νά έλπίσή πλε ότεοον τούτου ; 'Ριφθεΐσα 
είς έν έκθετοτροφεϊον, βρέφος έτι, άγνοούσα παρά τίνος, έξήλ- 
θε δ εκαεςαέτις, ϊνα μάθη τήν τέχνην τής τριχαπτοποιού πλη
σίον καλής τίνος τεχνίτιδος.’Εκμαθούσα τήν τέχνην η Αύρηλία 
άπεσύρθη καί άνέλαβεν έργασίας δι’ ίδιον λογαριασμόν. 
'Γπήρξε πολύ τυχηοά, διότι ή έργασία δέν έλειψέ ποτε, πράγ
μα δύσκολον διά πόλιν, ενθα τόσαι ΰπάρχουσιν έργάτιδες. 
"Ητο λοιπόν ηύχαριστημένη, καί δέν έφαντάζετο, είκοσιπεν- 
ταέτις ήδη, ότι ήδύνατο νά υπάρχη άλλη εύτυχία, πλήν έκεί
νης, τού νά μή είναί τις δυστυχής.

Ή πτωχή ! ήτο άσχημος, πολύ άσχημος ! ’Ισχνή, μέ το 
στήθος βεβυθισμένον έντός τού θώρακος, μέ κόμην καστανοκόκ- 
κινον, μέ έφηλίδας απειραρίθμους, άς δέν έδικαιολόγει ποσώς 
ή χροιά έπιδερμίδο; μελανοφαίου. *Ότε ήτον έτι μαθήτρια 
εΐχεν εννοήσει, ότι δΓ αύτήν δέν ήτο έπιτετραμμένον δ,τι διά 
τάς άλλας ομηλίκους της, αιτινες άνά πάσαν Δευτέραν διη
γούντο τάς έκδρομάς των έν ταίς έξοχαϊς μετά τών μνηστή
ρων ή καί εραστών των, τά περί τού μέλλοντος σχέδιά των. 
"Ητο ώριΐον πράγμα βεβαίως νά έχή τις μνηστήρα, νά έλπί- 
ζγ εύτυχίαν, γάμον, οικογένειαν, άφοΰ ούδέποτε έγνώρισε τοι - 
αύτην, άλλ’ ήτο πολύ, πολύ άσχημος, -καί τό έγνώριζεν.

Έδο-κί μασεν έν τούτοι; ά'παξ τούλάχιστον νά καλύψη τό 
άθλιον τής χροιάς της μέ όλίγην άρωματισμένην ορυζόκονιν, 
έπί τή έλπίδι ότι θά έφαίνετο ολιγώτερον άσχημος. Πλήν φεύ, 
έπί τής φαιάς, ανωμάλου καί σκληράς έπιδερμίδος της ή ορυ- 
ζόκονις προσεκολλάτο άτάκτως καί άκανονίστως, σχηματίζου- 
σα κηλΐδας, αιτινες έπηύξανον τής άσχημίαν της. Άπεφάσισε 
λοιπόν νά μείνιρ ώς τήν έ'πλασσεν ή φύσις.Ουτε ώραία, ούτε ά- 
ξιαγάπητος. Έσυνείθιεν είς τήν έντιμον ολιγάρκειάν της καί 
είς τήν εύχαρίστησιν τού νά ¿φείλη τό πάν είς έαυτήν καί έ- 
παυσεν έντελώς σκεπτομένη περί οΐας δήποτε άλλης εύτυχίας.

Έάν έν τούτοις ήθελεν, ήδύνατο άριστα νά ννμφευθή. 
Ήδύνατο ισως νά γείνη σύζυγος πτωχού ώς αύτή τεχνί
του, άρκουμένου είς τήν αρετήν και έργατικότητά της. Ά λ λ ’ 
όχι, δέν ήθέλησεν. ’Οσάκις κατά τάς σπανίας στιγμάς τής ά- 
νέσεώς της έβλεπε διερχομένην γαμήλιον συνοδείαν, διενοεΐτο 
ΰψούσα τούς ώμους, ότι τό έκ λεμονανθών διάδηυ.α ούδόλως 
συνεβιβάζετο μέ τό τεφρόχρουν πρόσωπόν της. "Ητο πολύ 
άσχημος διά τοιαύτην τελετήν. "Ητο έν μιά λέξει ϋπαρξις 
καλή, φιλήσυχος, γλυκεία, υποτασσομένη είς τήν τύχην της 
βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολίγον μετέβαινεν είς τά στάδιον τής 
γεροντοκόρης, όχι όμως καί τής μοχθηράς γυναικός.

*  *  i
*

Μίαν ημέραν, ενώ είργάζετο παρά τό τό ανοικτόν παοάθυ- 
ρόν της άφγρημέιη, αδιάφορος, καί έστρεψε τά βλέμμα πρός 
τά κάτω ζητούσα τήν έπί τού παραθύρου πεσούσαν βελόνην της, 
ειδε νέον Ιστηριγμένον έπί τού παραθύρου τής απέναντι 
οικίας. Τή έφάνη ότι δ νέος εκείνος τήν έβλεπεν. Ά λ λ ’ άπε
σύρθη πάραυτα, έκλεισε τό παράθυρόν της, διαλογιζομένη ότι 
τό πρόσωπόν της δέν’ ήτο άξιον τοιούτων βλεμμάτων. Έδει- 
πνησε λιτότατα, ώς πάντοτε, μέ μικρόν τεμάχιον χοιρομηρίου
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επί τοϋ έρραγισμένου πινακίου της και μετα τή,ν νυκτερινήν 
εργασίαν τη; κατεκλίθη·

Τήν έσπέραν εκείνην δέν άπεκοιμήθη άμέσως, ώ; άλλοτε 
συνέβαινεν. Τη έφαίνετο δτι επανεβλεπε καθαρωτερον η η̂ τον 
κομψόν εκείνον καί μελαγχοοινόν γείτονα, μέ τους λεπτού; 
μύστακά; του, μέ τόν σκοτεινόν κυανοϋν επενδυτήν του, νέον 
βεβαίω; πλούσιον, οστι; τυχαίω; είχε στρέψει το βλέμμα 
προ; τά άνω. Τη έφαίνετο εν τούτοι; δτι ήτένιζεν εκείνην 
ασκαρδαμυκτί, έθεώρησε δέ τούτο τοοον παράδοξον, ωστε ηρ- 
χισε νά γελά κρύπτουσα τό πρόσωπόν εί; τό προσκεφχλχιόν 
τη;. Ά λ λ ’ ο γέλως έ/.εΐνο; μετεβλήθη τάχιστα εί; ¡χεγίστην 
επιθυμίαν νά κλαύση. Τι (χοί συμβαίνει λοιπον ; διενοεϊτο. 
"Έσφιγξε τού; οφθαλμούς μέ δλην τη; την όύναμιν καί τέλος 
άπεκοιμήθη.

Τή,ν έπαύριον ήγέρθη κατάκοπο; περισσότερον Ιςηντλη- 
μένη η δτε είργάζετο δύο η τρεί; ώρα; πέραν τού μεσονυ 
κτίου. Δεν έσκέπτε-ο έν τούτοι; ποσώ; τόν νεανίαν τής προ
τεραίας, ήθελε δέ βεβαίω; έκπλαγή μεγάλως, εάν την ήρώτα 
τι; διατί εκείνην την ημέραν δέν έκάθητο νά εργασθη παρα 
τό παράθυρον, κατά την συνήθειάν τη;· Άπο καιρού εις και
ρόν έξήταζε τό πρόσωπόν τη; εί; τό μικρόν της κάτοπτρον, 
εύρισκεν έαυτήν φρικωδώς άσχημον και ανεστεναζε χωρί; 
λόγον. Είογάσθη δέ τόσω πυρετωδώ; την ημέραν εκείνην, 
ώστε δτε τό έσπέοα; μετέβη ίνα κατακλιθη, έξεπλάγη διά 
τή,ν έπιτελεσθεΐσαν εργασίαν. Έκοιιχήθη εν τούτοι; αξιόλογα, 
άπαλλαγεϊσα εντελώς πάση; χίμαιρας.

Την έπαύριον μετά τά πρόγευμα δέν ηδυνχθη νά 
κοατηθη πλέον. Ήνοιξε τό παράθυρον, είδε καί πάλιν τόν 
νεανίαν άτενίζοντα πρό; αυτήν καί χαιρετώντα μ.ε ύρο; ;ρω- 
τότροπον καί γλυκύ.

* *
¥

Πώς ! ήγαπάτο λοιπόν καί αύτή ! η όποία έν τούτοι; 
ήτο τόσω άσχημ.ο; ; "Ισως δέν διακρίνει μακρόθεν τό ελεεινόν 
μου δέρμα, διενοεϊτο. Καί έξήγαγεν εντελώς τήν κεφαλήν, 
όπως τήν ϊδη έν όλη τη άσχημία της. Ά λ λ ’ ο νέος εξηκο- 
λούθει νά χαιρετά, άπετόλμησε δέ νά τη πέμ.ψη δια τού 
χωρίζοντο; αύτού; διαστήματος εν φίλημα.

Έρρίφθη εί; τό βάθος τού δωματίου της, συνταρασσομένη 
υπό συγκινή,σεως, τέως άγνώστου αύτη. Μήπως ώνειρεύε- 
το; Ό ωραίος έκεϊνος, ό πλούσιος, ό κομψό; νεανίας, τήν ήξίου 
λοιπόν συμπάθειας, τήν ήγάπα ισως ! Καί ησθάνετο δ·ι δλον 
τό αίμά τη; άνήρχετο εί; τήν κεφαλήν της, δτι αί παρειαί τη; 
έφλέγοντο. Τά μέχρι τούδε έν τη καρδία τη; καθεύδον αίσθημα 
τη; τρυφερότητας, τής στοργή;, τή; αγάπης, τού διαπυροτέρου 
πάθους διερρή,γνυντο αυτοστιγμεί, απειλούσαι νά καταστή- 
σωσι παράφρονα τήν πτωχήν κόρην.Μή δυναμένη δέ νά κρατηθη 
τρ/ισε νά κλαίη, νά ολολύζη, κρύπτουσα τό πρόσωπον έντό; 
των χειρών της, υπό τό κράτος άγωνίας, ήτι; υ^μοίαζε 
πρός τόν θάνατον, άλλά καί πρό; νεκρανάστασιν έν παραδείσω. 
Οΰδαμώ; διή,λθε διά τού νού αυτή; η ίδέα, δτι ό ώραϊο; 
έκεϊνος γείτων ήδύνατο νά τή,ν έμπαίζη, τή,ν πτωχήν ! Μέ 
δάκρυα έ'τι έν τοϊ; οφθαλμοί;, ήρπασε τό κάτοπτρον, έξήτα- 
σεν έπιμελώς έαυτήν καί έν έκστάσει έπείθετο σχεδόν δτι ήτο 
ωραία.

’Από τή; στιγμή; αυτή; ή ζωή τη; μετεβλή,θη εί; άληθή

παράδεισον. Καθημένη παρά τό παράθυρον τη; έπανέβλεπε 
καθ’ έκάστη,ν, τή,ν αυτήν πάντοτε ώραν, -ιόν ώραϊον νεανίαν, 

, δστι; τη έμειδία, τή,νήτέ-.ιζε μετά περιπαθούς στοργής. ’Η
σθάνετο αυτή ή πτωχή, ή ίσχνή, η τέως άσχημος—διότι ήδη 
έθεώρει έαυτήν ευειδή—δτι ήγαπάτο, έλατρεύετο υπέρ πάσαν 
ά'λλην ίσως γυναίκα.Βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ήρξατο νά υπε- 
ρηφανεύηται, νά γίνηται φιλάρεσκος. Μετά τινας έβδομάδα; έ- 
μενεν όπισθεν τού λευκού βαμβακερού παραπετάσματος τοϋ 
παραθύρου, προσποιούμενη τή,ν ύπερήφανον, τήν ίδιότροπον.'Ό- 
τε δμως μίαν τών ήμερων τήν παρεκάλεσε νά τω έπιτρέψη 
νά τή,ν έπισκεφθη, υπόδειξα; αύτη διά νεύματος δτι προετίθε- 
το νά ζητήση τή,ν χεϊρά της, δέν ήδυνήθη νά τω άποποιηθη, 
άλλά διά βλέμματος, Ιν ώ άπεικονίζετο ολόκληρος ή καρδία 
της, τω εΐπεν κ !»

*
¥ ¥

Τόν άνέμ.ενεν ορθή, συγκεκινημένη, στηριζομένη έπί τού τοί
χου καί μ ή δυναμένη νά συγκέντρωση μίαν έδεαν, νά άρ
θρωση μίαν λέξιν. Τόν άνέμενεν άπό πολλών ήδη στιγμών, 
αίτινες τη έφαίνοντο αιώνες. Πώς ! άπητεΐτο λοιπόν τόσο; 
χρόνος, ίνα κατέλθη τήν ίδικήν του κλίμακα καί φθάση 
μέχρι τοϋ πέμπτου τη; πατώματος ! Έξήλθεν, έστη, ή- 
κουσεν. Ησυχία, οΰδεί; θόρυβος, ούδέν βήμα έδήλου άνθρω
πον ποοσερχόμενον. Είσηλθεν είς τό δωμάτιόν της, έδραμεν εί; 
τό παράθυρον, πλήν ό νέος δέν έφαίνετο έπί -τοϋ" ίδικοΰ του. 
"Ίνα ϊδη μή, κατ’ εκείνην τήν στιγμήν διέσχιζε τή,ν δδόν 
προέβαλεν ολόκληρον τόν κορμόν τοϋ σώματός της διά τοϋ 
παραθύρου,είς τρόπον ώστε έβλεπε τόν εξώστην τόν υπό τό έκ 
ζίγκου έξώστεγον τοϋ τετάρτου πατώματος. Κραυγή άγωνίας 
εξήλθε τού στόματος τή; άτυ/οϋς. Εί; τον εξώστην έκεϊνον δ 
νέο; των ονείρων τη; συνωμίλει μετά διαχύσεω; πρός νέαν 
χαριεστάτην γυναϊκα.

Ήπατάτο λοιπόν έπί τόσον χρόνον ! Πρό; τήν ώραίαν 
λοιπόν εκείνην κυρίαν άπηυθύνοντο τά θελκτικά έκεϊνα μειδιά
ματα, οι γλυκείς χαιρετισμοί; Καί έτόλμησε νά ονειρευθη καί 
αύτή δτι ήτο δυνατόν νά άγαπηθη ! Αυτή, ή τόσον άσχη- 
μος ; Ήσθάνθη τό αίμα συνωθούμενον άπό τή; καρδία; πρό; 
την - κεφαλήν τη;, καί έξηκολούθει νά κύπτη πρό; τά κά
τω, ζητούσα νά άναπνεύση σχεδόν τόν άέρα, 8ν έκεϊνος άπέ- 
πνεεν, δτε οί πόδε; τη; άφήκαν τό έδαφος, ή κεφαλή παρέσυρε 
αύτήν πρό; τά έμπρός καί έ'πεσεν άπό τό υψο; των πέντε οροφών, 
έκπνεύσασα υπό τού; πόδας έκείνου, δστι; νεκράν μόνον καί 
μετ’ αισθήματος φρίκης καί οίκτου ήτένισε διά πρώτην καί 
τελευταίαν φοράν τό άσχημον καί καθημαγμ.ένον πρόσωπόν της !

(Έκ του γαλλικού)
’Λθ-ηνΆ Σιγανού

Ε Λ Ι Σ Α Β Ε Τ  Σ Α Π Ο Υ Ν Τ Ζ Α Κ Η
Μίαν πρό; μίαν άποσπά ό θάνατο; άπό των θερμών κόλ

πων λατρευτών οίκογενειών τά; ολίγα; έναπομ.εινάσας γνή
σιας Ελληνίδας δεσποίνα;, τά τελευταία λείψανα γενεάς 
ενδόξου, τιμησάση; καί πατρίδα καί άνθρωπότητα.

"Η Ελισάβετ Σαπουντζάκη άνήκεν είς τήν εύγενή ταύτην 
χορείαν. ’'Ητο γυνή τά πάντα οφείλουσα εί; τή,ν άγαθήν καρ- 
δίαν της, ούδέν δέ εί; τήν τέχνην τή; έπιτετηδευμένης,καί έπι- 
πλάστου μορφώσεως, τή; κατά συνθήκας καί ύπό ώρισμένου;

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ 5

τού συρμού κχ<όνας ρυθμιζούση; τά αίσθήμ "τα καί τά; δια
θέσεις.

"Τπήρξεν άγαθή μήτηρ καί ενάρετο; σύζυγο; εν τη υψίστη 
καί εύγενεστάτη τής λέξεω; σημασία. Το έν τη ψυ/η αύτή; 
-μητρικόν φίλτρον διαφαίνεται ώς έν διαυγεϊ κατόπτρω εν τη 
ηθική τών τέκνων αύτή; μορφώσει. Αυτη διέπλασε τό ήθος, τό 
φρόνημα καίτ-ήν καρδίαν υίών άγαπωμένων καίτιμωμένωνπαρά 
πάντων. Είς τάς έξοχους αύτή; άρετάς, είς τή,ν συνετήν αύτή; 
μητρικήν μέριιχναν ή πατρί; οφείλει τόν Ιπίλεκτον αύτή; 
■στρατιώτην Κωνσταντίνον Σαπουντζάκην, είς τή,ν πολυμά- 
Όειαν καί τό εθνικόν φρόνημα τού οποίου ένεπιστεύθη τήν 
στρατιωτικήν ιχόρφωσιν τοϋ Διαδόχου τοϋ θρόνου.

"Η πρός τόν σύζυγον άφοσίωσι; άναμετρεΐται εκ τοϋ τεσσα- 
ρακονταετοϋς ειρηνικού βίου, καθ’δν αυτη ένέπνεεν, ένεθάρρυνεν, 
-ΰπεστήριζεν, άνεκούφιζε καί παρηγόρει τόν έν τή, στρατιω
τική καί κοινωνική παλαίστρα άγωνιζόμενον προσφιλή τή; 
καρδίας τη; σύντροφον.

Κατώρθωσε νά διανύση τόν βίον της, έν τη όσημέραι 
άσφυκτική κ ιί μεμολυσμένη άτμοσφαίρα μας, άγνόν, εύγενή, 
απλοϊκόν, αναζωογονούσα έκάστοτε τά χριστιανικά καί πα
τριωτικά αίσθήματά τη; εί; τά γλυκέα νάματα τών πατρο- 
παραδότοον ótρετων, ηθών καί εθίμων καί τή; πρό; τόν Θεόν 
χριστιανική; πίστεω; καί εύσεβείας.

Έν τω εύγενεϊ καί πατριαρχικό) οίκω της, περιεστοιγισμένη 
ύπό συζύγου καί τέκνων άφωσιωμένων αύτη, μακράν τού ψεύ
δους. τής απάτη; καί τής υποκρισίας, φοβουμένη τόν Θεόν, 
υμνούσα καί δοξάζουσα τούτον έν τοίς εργοις του, πα- 
νηγυοίζουσα μόνον τάς άγιας έκείνου έορτάς καί τάς εθνι
κά; διά τόν βίον τοϋ Ελληνισμού ημέρας, γνωρίζουσ* μόνον 
τήν ηδονήν τής τού καθήκοντος έπιτελέσεω; ή Ελισάβετ Σα- 
πουντζάκη δικαίως προσείλκυε τήν έκτίμησιν καί τόν σεβα
σμόν πάντων.

Έγεννήθη έν Ναυπλίω τό ετος 1816, ύπό γονέων άνη- 
κόντων εί; διαπρεπή τής Αακεδαίμονος οικογένειαν. Ο; πρό
γονοί της δέν έφερον τίτλους, άλλ’ ούτε διεξεδίκουν άριστεϊα. 

"*Εν μόνον έγνώριζον. Νά προσφέρωσι τή,ν t o jv  ολοκαύτωμα 
είς τόν βωμόν τής πατρίδας, καί νά θυσιαζωσι τόν ίδρώτι καί 
αϊματι άποκτηθέντα πλούτον των εί; ύπεράσπισιν καί άπε- 
λευθέρωσιν αύτής. *0 πάππο; της Σπήλιο; Άντοινόπουλος 
έξηγέρθη κατά τών Τούρκων τό 1769 καί συλληφθείς μαρτυρι
κόν ύπέστη θάνατον. Ό πατήρ της υψωσεν έκ τών πρώτων 
τήν σημαίαν κατά τό 1821,  ίδίαι; δέ δαπάναις έπεγείρησε 
τήν πρώτην έν Κορίνθω πολιορκίαν.

Έγγονή, καί θυγάτηρ τοιούτων άνδρών ή ’Ελισάβετ Σα 
-πουντζάκη εφερεν Ιν τώ βίω αύτή; ώς ιεράν παρακαταθήκην, 
■ώς πολύτιμον κληρονομιάν τή,ν πρός τήν πατρίδα άγάπην, 
τήν πρός τόν Θεόν πίστιν καί τή,ν αύταπάρνησιν, τήν έ'ξο/ον 
-ταύτην τών μεγάλων καρδιών άρετήν.

Συνδέσασα τήν τύχην τη; μετά διαπρεπούς τέκνου τή; 
ήρωϊκή; Κρήτης, τοϋ τότε λοχαγού, νΰν δέ στρατηγού κ. 
Βασιλείου Σαπουντζάκη, δέν ήρκέσθη εί; τό νά άγ'απά μόνον 
τόν σύζυγον καί τά τέκνα της διά τή; εγωιστική; εκείνης 
-στοργή; τή; χαρακτηριζούση; τά; πλείστας τών μητέρων.

"Η σύζυγο; καί ή μήτηρ έγνώριζε νά'παραχωρή τήν θέσιν 
τη ; εί; τήν πολίτιδα. 'Ότε ή έν Κρήτη έπανάστασι; τοϋ 1866

συνετάραξε τά απανταχού τέκνα τή; πολυπαθοϋ; τή; Μεσογείου 
κόρης, ότε ο εύγενή,ς σύζυγος αύτή,ς άπεφάσισε νά μεταβί), 
όπως μετάσγη τοϋ ίεροϋ τών αδελφών του άγώνος, ή Έλλη- 
νίς πατριώτις έστρατολόγει καί περιέθαλπε τούς άνδρας, οιτι- 
νες ήθελον τεθή ύπο τήν άρ/ηγίαν του.

Άπογωριζομένη τότε συζύγου καί υιού —- -οϋ νϋν ύπα- 
σπιστοϋ τού Διαδό/ου κ. Κωνσταντίνου Σαπουντζάκη—ούτε 
πρός στιγμήν άπεδειλίασεν η, άπώλεσε τό θάρρος. Καρτε
ρική, μεγαλόψυχος, άνατιθεμένη, ώς πάντοτε είς τόν θεόν 
τάς ελπίδας της, άνέμενε τή,ν έκβασιν τοϋ άτϋ/οϋς έκείνου 
πολέμου, μόνην παραμυθίαν εύρίσκουσα είς τή,ν προσευχήν 
καί είς τήν περίθαλψιν τών οίκογενειών τών τότε έν Άθήναις 
παρεπιδημούντων προσφύγων. Διά πάντα; είχεν 8ν μειδίαμα, 
μίαν γλυ·.εϊαν καί παρήγορον λέξιν, καί οτε έ'τι ή ίδική τη; 
καρδία ύπό ιδίων κατεσπαράσσετο πόνων.

Οί Κρήτες τη προσήνεγκον σ-έφανον, οί Κρήτε; όπλαρ- 
χηγοί έφερον τό λείψανόν της είς τή,ν τελευταίαν αυτού κα
τοικίαν, διότι άμέριστον ή αγαθή, καρδία τη; είχε προσελκύ 
σει τή,ν αγάπην, τον σεβασμόν καί τή,ν έκτίμησιν πάντων τών 
συμπολιτών τού τιμώντο; τήν μεγάλτ,ν πατρίδα των γη
ραιού στρατηγού συζύγου της.
■rmirni— πτΜΠΓΠΓΓΤΤίΓίΓ·'πτ-Γ-   · · ----- -—· ■ iiiNinn-nmiruni—

A I  Ι Τ Α Λ Ι Δ Ε Σ  Τ Ο Ν  N E O T E P Ü N  Χ Ρ Ο Ν Ο Ν
Περίεργα λείψανα χρόνων παρελθόντων θά άνεκαλύπτοντο 

παρ’ εκείνων, οιτινες ήθελον διερευνήσει τά μυστήρια τών νεω- 
τέρων κοινωνιών καί έθνών. Πολλοί έγκληματίαι, λέγουσιν 
οί έγκλνματολόγοι συγγραφείς, έχοντε; μακρά καί εύκίνητα 
ώτα, καί τήν σχηματιζομένην γωνίαν, άπό τού ώτό; μέχρι 
τή; σιαγόνο;, άμβλεϊαν, είσί τρόπον τινά δείγματα έπιζή- 
σαντα τής τοϋ παλαιού κόσμου βαρβαρότητος, ατινα διέιχειναν 
στάσιμα έν τω μέσω τή; γενική; προόδου. Οί αυτοί επιστή
μονες, εάν έξήταζον έθνη άντί ατόμων, καί παρετήοουν τή,ν 
στασιμότητα τή; ηθική; άναπτύξεω; τή; Ίταλίδο; γυναικό;, 
συγκρίνοντε; τήν ταπεινήν χατάστασιν τή; διανοητική; αυτής 
ζωή; πρός τή,ν έξοχον τή; Άγγλίδο; άδελφή; της, ήθελον 
κλίνει νά πιστεύσωσιν ό,τι ήμεϊ; ενταύθα μέλλομεν νά πραγ- 
ματευθώμεν περί έναπομ.είναντο; λειψάνου χρόνων παλαιών. 
Εί; τή,ν ελευθέριον Άγγλίδα τή,; μεσαία; τάξεω; ο βίο; τή; 
Ίταλίδο; άδελφή; τη; ήθελε φανή ό; ονειρον κακόν καί όξύ- 
μωρον.

Δύναται νεάνις, είθισμένη νά έξέρχτται όπόταν θέλη καί 
όπου αύτή, θέλει,νά συγκριθη πρό; εκείνην, ή τις δέν διαβαίνει εί- 
μή τό κατώφλιον τή; θύρα; τη; καλώ; φυλαττομένη ύπό άγρύ- 
πνου μητρός, ίνα άπλώς έπιδείξη τόν καλλωπισμόν τη; έν 
τη έκκλτ,σία, έν ταί; όδοϊς, ή παρά τινι φιλική οικία ;

Είναι τωόντι δυνατόν ΆγγλΙ; ελευθερόφρων νά ζήση, έστω 
καί επ’ ολίγον χρόνον, έν κοινωνία, έν ή δύο ή τρεϊ; επισκέψεις 
νεανίου εί; οικίαν, όπου ύπάρχουσι κόραι άγαμοι, ηθικώς ά- 
ναγκάζουσιν αύτόν νά ζητήση τήν ^εΐοα μια; έξ αύτών είς 
γάμον ; Έν ή είναι βεβαιότατον, οτι τ^,ικιωμέναι κυρίαι δέν 
έμαθόν ποτε νά γράφωσι, καί άλλαι μεσήλικε; έλησμόνησαν 
τή,ν γραφήν, διότι άφ’ ή; έξήλθον τοϋ σχολείου ούδέποτε έλα-̂ · 
βον γραφίδα άνά χεϊρα; ; Καί όμως τοιαύςη είναι σήμερον ή 
κατάστασις τών πραγμάτων παρά ταϊ; μεσαίαι; τάξεσι τής 
’Ιταλίας.



®ωθ "  * * : α ν° ' ν> * "  ^ « ζ ο μ . *  ^ ν χ ίκ ϊμ ο ρ -
υπ° ανίρ&ί Εί? Τρ0π0ν άκατανότιτον έν χ ώ ρ κ / Ι  

Χαθολικαι;, ,α ί  μ ,  εννοούσα,; τού; σκοπού; τ ή; ί ^ ά τ ε ω -  ! 
του θεσμού της κληρ.κης « γβμ{β,.  «0  χαρακτήρ τή ; Ίτα λ^ 'ο - I 

ρη; «τχηακτίι,εται ουχΐ υπό τη; μητρό;, αλλ’ 6π ’ άνίρύ- καί * 
τ ο υ , υ  , ε ν ο υ -  ,οο πνευματικού ένεργούντο; είτε 
γ .ω ς όια τη ; μητρό;, είτε αμέσως ά\α του εξομολογητηρίου

£',* τ *  ' *  -^ η σ ία ς, Ι,ΓΓά-*
ωα καί λιαν ευσυιειύητο; έξβ^εϊτα, παραμυθίαν £ίά μιχ9(ίν 
ι «μαρτημα, οπερ επιβαρύνει τόν νουν αύτή;, άντί νά πρά- 

τ ? τούτο ει; την υγιεινήν ήρεμίαν τη; οικία; τη ;, |νθα μ ΐ ηο

ί  τ ~ν το° χαρα^  *τη φυσεω, της. Εν τφ εξομολογητήρια, τα παντα μεγεθόνον 
καθ υπερβολήν Ο πνευματικό; ίυναται νά ύποτά?·/, -*ς 

αγαθά; ταυ τα; φύσει; έντελω; εί; τήν εξουσίαν του
υ υτο; τα; μορφονει κατά τήν θέλη,ίν του,καί συχνάκι;, έγ- 

κλειων αυτας εν μοναϊς,ϊφαιρεΐ από τήςΊταλία; τά έξο/ώάττα 
γυναικεία πνεύματα, ά'τινα, έάν αφίνοντο ελεύθερα, ήθειον *ά 
μέγιστα συντεκεσει πρό; άπελευθέρωσιν τής πατρώο; των άπό 
το; παρ,υσης κοινωνικής εξαχρειώσεω; «¿τή;. « Α π χ ξ έ Χει 
αθεισαι εν μοναστήρι εξακολουθούσι νά μορφωνται ύπό των
Ζ ΐ \ Τ τ  ~ Ύ 1Γ ™  ε^ ολοΡ ^ ν .  Δοΰλαι των πνευυ.α 
τικων αυτών διευθυντών, εντελώ; πότιζύμεναι μέ τήν πεπα

« ύ ^ Γ ά ν\ κ - 5?'''0?''σί"ίνγΐ" ?ιλολοϊ ^  άδελφαί
ταλία; μ0*"“υΤΙ ί***»««™  τών γυναικών τή; V

Τά σχολεία τών αδελφών είναι πλουσιώτατα. Ά ν-ί 
όέ  ευτελών όιδακτρων παρέχουσιν εί; τά; νεάν,δα; ανατροφήν 
αποβλεπουεαν εις το νά καταθλίβη καί π-.έξη τόν κύκλον τή- 
ενεργειας^και υγιου; αυτών άναπτύξεως. Πείθουσι τά; γυνα?'

°Χ * τ“ λα κα1 άσ9ίν* οντα. Ουδέποτε διδάσκουσα 
αυταις το σενεσθαι εαυτά;, ώ; συμβαίνει παρά ταί; Άαερικα- 

ι̂σι και Αγγλίσιν, 3ς τόσον θαομάζουσιν οί Ιταλοί. Γινώσκει 
οτι ο ανηρ δεν τήν σέβεται αύστηρώ; έπιτηρών καί έκείνην έτι.

. , ω; σανυγέν του. Διδάσκεται ότι έ μόνο; τρόπο
του αρεσκε,ν συνίσταται εί; τό νά δεικνύτ] τά; φυσικά; «ύ 
τη; κλίσεις προ; παν επιδεικτικόν πλεονέκτημα. Ζή έν ατμό 
σφαίρα πλάνη;, τά πάντα δ’ αποδίδονται εί; τήν άσθενή ®ύ- 
σιν της.  ̂ Ο πνευματικό; τη; λαμβάνει υπ’ εόθύνην του „‘4ν 
αμαρτηυ,α τη; χαρα τούτου δέ δύναται έν παντί χοόνω νά λάβη 
συγχωρ,σιν. Δεν είναι λοιπόν παράδοξον, έάν, £ετά τοιαύτη! 
ανατροφήν καί τοιουτον βιον,έν το> μέσω τοιαύτης άτμοσφαίΡας 
ϊ  Ιτα,λ1? ίέ : * *  δψηλ^ν ιδέαν τή; άξιοποεπείΐ; τη ;’
πάσα5 ? '  Τ° Γ'“>'λ“,ΤΟν στι£ΡιΥμ* *«ί ή σωτήριο; άσπί; κατά πασαν όυσχερη του γυναικείου βίου περίστασιν.

(Έκ του ’Αγγλικού). '.ρόζα Λ> >Ιωανν£δου>

^εταζουσα , τα κατά τ4ς Ί τ *λίό' α{ τών
t γ υ ν α Γ χ ε ς ό ί κ η  y ο p o t .

τό ανώτατον ίικαστήριον *ίτησιςΡτής’φα ^  κ^! ά ν -Γ π ^ '9^   ̂ πρ4ί 
ίικηγορου δεσποινίόος μοπελέν, 3πα1- Ι 0 ! Γ*7°;Ρ,ΤΡί»ί ήμώ^
του ίικηγορεΓν. Τουναντίον έν ονταΑα τ ν ί ’Αυ  ̂ α“Τ'̂  ®ί“αι'ω!Λα. 
πλειονοψηφίας παρεχωρήθη τό δικαίωμα τούτο ε Ι  τΤ '^  *'* <Χ€̂ λΊ« 

-ειαν νεαραν -ικηγορον μις; Κνόουλ. Κα’- 8ιατ· ' Τ1’ν'
το «« εις το μικρόν τούτο κράτος, άοοϋ πάντα τά -  '“1 ε7ΓίτΡ^7 
*?) είναι προσιτά εις τάς γυναίκας !-Γ Γ ! " *  ,α έν Άμερι-
κοϋ ; Ι'υνεπεία τούτου από τής πρώτης >ΐ'α ‘Ρ°',μεν0υ **' το3 ¡ερατι- 
υπέρ τους δέκα γνμους ε/ει -λξη τελ^σ-Γ - “ α? 'α^νου έτους
Καρολίνα βαρτλέττ. 1 ' Ί σεβ*σμιωτάτη ίέρ£!α

γεννηθή Παρασκευή!,' ! μ-ρα7κα™ 1 “ Υ * * * * ? Έ“ν π=“ ?ίον τι 
«τκλείπεται εις τά δαση/ έν'Γα ^ ^ Γ  "  Τ4ν - - ο ν ,  ¿γ- 
θηρίων. Τά τέ ινα τών αρχηγών, τά γεννώμ’ ν α ^ Γ ^  &** ^ ίων 
υπό του πατρός, διότι ύπα χ5[ πρόλίψις καθ’ '^ " ί^ ^ - ν τ α ι  
μελλονσι νά υποσκελίσω ι τήν ίσνόν κα! τό 1  \ τα3τα
Καν κατα τήν γέννησιν παιοός { ξ · ^ ;/α ειον, - 3 τατρός.

νηλεν φονεύεται πάραυτα ώς δη'μιος τη-' υ·''™’* “’ί°5ανί1> τά γεν- 
ονται επίσης, διότι θεωρούνται |ς ά π ο τ ίΓ ν Γ ' ?9ν*ύ-
μενον πρός τους φυσ «οός νόμ,!ςω? ϊπ °τελ,5ν-  ^=νο'μενον «ντικεί--

Δω ρ ε ά  υ π έ ρ  τ ώ ν  γ υ ν α ι κ ώ ν  'ώ ■ 
σο; Μ. βοτ.κίν άφήκε κληοοδο'τημα έκ 200 0^0*' φ1Λ?’σο?'2ί <ρωσ- 
ιατρικών ιδιωτικών Σχολείων τών Γυναικών έν 'Ρ ω σ !'Γ

Ϊ0Α·
Γ ν ·Ρ5« Γ « ^  ί ν  ν*λησε τα κτήματα της καί ιαετεον -.V - ι γ^ουσιωτατη επώ-
αΰτών διάθεση τούς ΐησαυοοϊ, τής καρδίαΓτης^ *’̂  ^  δ*4Ρ 
οι ουσίαν της.’Άλλη δέ, νεα επίσα- νυν' ’ ? **'' απα<Γ«'( τήν πέ
του σώματός της τεσσαράκοντα τευάχια’ τ^ εο ο -^ ^ φαίρέίΓωξίν “π4 
τούτων επουλώσωσ» τάς ‘/χινουσΎΓ -π·)!* '  ̂  ̂ ε^ ατο^ ίν!̂  διά
« Λ  λ* τ 1?  ' ΐ νμ .,,.ο , ·α;α· ¡1. Κ„ ί „  ς  ■'«.*;  «...

'Η Ουνά

ΝΕΑ ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ
* *  Τ« Ι  i r ™ ™ ,  ΊΕΤΛΞ0ΪΦΑντ0 νΡ ΠΛ(

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

ν . · υ.- της γνωστής καλ/ιτέ/ν-δος ustA.n,
Σπάρτης Καρασταμάτη Βασιλική Κ α ία ^ α υ ά τ !  έπ Ρ^ °  ^  
φασμα χρυσόστιχτον καί όφγυοόΐτ. ιτδν δ τ  Λ ά  ^
στατωσιν καί εις αύτά τά περιώνυμα της Αυών Μ Æ  Ά ^  

2υγχαρητ/,ρίων θεοαών y-ry, ‘ ς· ; α'τ^φχντουργεια.
χνίτιδες, α ιίινες  δικαίως άπε^τασαν —
μάλιστα καί τών τίτλων ποομη θ 'υ-«ών"'π’ » ' ^  “ ''ω θείσα ι,
λικών οίκων, ώς τόν της ’ »Tj/ r “\ ^ “V euW *<3v ,βασι-

ς - ν  της Αγγλίας, της λαξωνίας κ*ί άλλων.

Ν Ε Α  Π Η Ν Ε Λ Ο Π Η

. / ? Λ π * : .2, ε υ τ  ̂Ρ 1 ° ν δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ω ν  γ υ ν α ι ν Λ 
Al αδελφα:^Αιμυλία και Γεωργίνα Χίλλ. οημοσιογοάφο- έν Λονδ!ν 
ίδρυσαν ενικήν σχολήν πρός μόρφωσιν γυναικών ''ηυ.οσιονοάσ,,
Χ μ σε Χ τ ^ Ά δ 7 Υελχ - Γ ν’ °7εν5^ ων «ίορβωτών ‘ *ΗΛφημερ ς̂ των Αδελφών Χι/λ. συντάσσεται καί έκδίδεται ε!ς -λ „ν 

- υτ°· το πρώτον ίδρυόμενον έν Εύρώπη. ' ' Α
Νέ ο ν  γ υ ν α ι κ  ε Γον  Π α ν ε π . σ - -/ „ , „ „ s - 

όρσεστεο. Τά πρός ίδουσιν α,’,τού '*» lS? ^ ! . εν

Τ·.ν · ·™ ^ ρ ο ν  και εσφαίμένον τών βάσεων α,ί
’J. ®V'!1*yt<re συμβουλιον ύπό 13 μελών.Τό συμβούλιά -οΰ-σ θ’ 

συνεδριαζη την 13 παντός μηνός, θά δίδη γεύματα εί- ιαικ-άη -
^  1 3 ϊτ ΐρ ·Χ ? έ?ωνται δέπάν^* '

« Æ Æ r t t S f x̂áv’ τό,
βαίνον χοησιμώτατον ?ιά π4αν ο ίκ ο γ !^ “° ^  “ ** ·ιΡοο6ΐυν  “πσ- 
ίες, ασχολούμεναι εις -/sioo-=w/„«,J ' ,Λ “π ?̂Ζ9υσ! νεανι-
σχε?ίων, διά παντός είδους πο’ ^.'λυα-α ’ π/'η°"ν “ Ρ ’̂ων
χρησίμους οδηγίας. ’ 1  ̂ ωραία ποιηματια καί'

». '¿ S t . · * » λ  ιΡ·

33.χεταΓάπ!°-?Μ - Γ μ*’ *’ <5)*νδ?,>“ή^?κ*·. ήμών, ών ή συνδροαή 
μετά l i V Ï Ï ' S ” ι ΐ Γ " Λ“ - * ^  “νιίτ,ρον

-ο Τ 4 Γ Λ 'ήν ^ 4  Γ ’
IIαρακαλούμεν"προσέτ  ̂ θεομώ- έκ-ίν!ς ΧΡ‘ ρε*5 -Υ ^ '.^υούς.

των- τ9δaij-7)/. εΛί/ του̂  ανω α ν α Φ ε ο ο υ > ,
α,ύτάς ?Γ επιστολών, άλλ’^ ϊτ ε  A  0UUX “!  ,*Ρ^
τούτο διά τής άλληλον^η-r !■ - " ’ - _να,αν£!/νή'ΐωμ£ν αυταΓς ·
ριώνώ δημοσιευομένης,' άτοδίδουσαι τήν ¿έν-" ^  Κ“"
εί; αμέλειαν μάλλον ή εις έλλειψιν κ^ής ̂ λή ίεω ς. ’
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ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΓ Ιν ΚΓΟΙΣ ΤΗΣ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ»

Α Ρ ΙΘ .10 5 / Η  επέτειος τής έχδόσεως τής Έφημερίδος τώ νΚ υρ ιώ ν
—  Ή  απογοήτευσις τού Μπάρμπα Σπύ, υ. -  Τό Μπουμπούκι (ποί- 
-ημα). —  ΜΙ Μεγάλη Αΐκατερίνα τής Ρωσσίας καί ή έπιδρασις αυ
τής επί τής ρωσσιχής φιλολογίας.— *11 αισθητική τώ νάνθέω * : ’Α 

μ υ γδ α λ ή .— '‘Ωραιότατη ιδέα τής βασιλίσσης μας. — Γυναικείος κόσμος.

Α ΡΙΘ . 10 6 . Πότε εισέρχεται ή γυνή εις τόν κόσμον. —  ’Ήθη 
έθιμα και παραδόσεις ή γυνή έν Σκύρω. —Τώ ποιητή Β . Ο. Α ισθη
τική των Ά νθέω ν : ’ Ιτέα .— Αΐκατερίνα ή μεγάλη καί ή έπιδρασις 
κύςής έπι τής ρωσσικής φιλολογίας. - Ή  θρησκεία μας. —  *0 Φ ι- 
λελληνι/.ός έν 'Ολλανδία Σύλλογος.— Ή  γυνή ιατρός' κατά τόν ΙΘ ' 
αιώνα.

Α ΡΙΘ . 10 7 . Σπουδαιότατον οικογενειακόν ζήτημα . Vi υπη
ρέτρια1. και ή Αστυνομία —  Ή  γυνή καί ή σ ιχνη  —  Ή  γυνή έν 
Σκύρω. —· Α ισθητική τών άνθέων : Χλόη, ΐΟ η μ α τίς , Α ν εμ ώ ν η . —  
Λουίζα ’Ό ττο Πεττερς. —  ‘Ο 'Γμένχιος. —  Παιδικόν Αελτίον. —  
Γυνα ι εΓος κόσμος. — Ή  Κρητικοπουλα.

Α Ρ ΙΘ . 10 8 . Αί έν τή  ξένη ‘ Ελλήνισες μ.ητέρες. —  ’Αρραβώνες 
και γάμοι εν Σκύρο,.—  Ή  κ δέ Αχφχγιετ. — Τά κατά τόν Φ ιλελ- 
λ«ηνικόν έν ' λλχνοίχ Σύλλογον.— Πρός τάς μ.ητερας καί τάς παιδα
γω γο ύ ς.— ’ Εθνογραφία. Τ ί πρέπει καί τί δεν πρέπει.

Α ’ ΙΘ. 10 0 . Ιό Πάσχα καί ή Πασχαλιά. —  Ή  Αύτοκράτειοα 
τής Αυστρίας ’ Ελισάβετ καί ή Έφημερίς τών Κυριώ ν. —ΜΙ Λειτουρ
γ ία  τού μεσονυκτίου έν τω χω ρίω .—  *11 Ιίυοτιά .—  Γυναικείαι τέ- 
χναι : μονογραφία τών τριχάπτω ν. — Τά κατά τόν έν 'Ολλανδία Φ ι-  
λελληνικόν Σύλλογον.—  ΜΙ γυνή ιατρός κατά τόν ΙΘ ' αιώνα.

Α Ρ ΙΘ . 1 1 0 .  Πρέπει ή γυνή νά πληρόνη τά χρέη τού άνδρός; — 
Ιστορία μιας δραχμής.— Γυναίκες έμ.πο:οι. — Φυσιολογία τών ρυ

τίδων" π ύς σ χη μ α τίζο ντα ι.— Γυναίκες πωγωνοφόροι. —  Οί καοποί 
τής θρησκευτικής αγωγής.

Α ΡΙΘ . 1 1 1 .  Πρεπει ή χ ή .α  γυνή νά έρχηται εις δεύτερον γ ά μ ο ν ·
— Οιχ η μ.ητηρ τοιαύτη καί ή θυγάτηρ. — Τά έγκαίνια τής Έκθέ- 
σεως τών Παρισίων καί ή έκθεσίς μ,ας.—Πώς έξαλείφονται αί ουτί- 
5ες· Η γυνη ιατρός κατά τόν ΙΘ ’ αιώνα. — Γυναικείος κόσμος.

Α Ρ ΙΘ . 1 1 2 ,  Τό διεθνες συνέέριον καί ή έκθεσις τών γυναικείων 
έργων έν Π αρισ ίο ις .— Ή  Αύτοκράτειοα τής Αυστρίας ’ Ελισάβετ.—  
Εις τό 7 ευκωμχ σου.— Ή  σύζυγος τού χαρτοπαίκτου— Τό Λείριον.

Εκθεσις των πλυντριών εν Γενεύη ,— Πώς άναγινώσκουσιν οί τυ 
φλοί τάς έπιστο/άς μας.— Ζω ή Βαλτατζή. — Περιεχόμενα τή ς 'Ισ το 
ρίας τής Γυναικός.

Α ΡΙΘ  1 1 3 .  Α ί συνεπειαι τής κακώς έννοουμένης φιλοστοργίας. 
— Οί έ ιώτες μιας άηδόνος καί ενός ρόδου.— Πρός τήν ανεψιάν μου.
— Αι έκδρομχί τών δημοτικών παρθεναγωγείων—Σάρα Μχρτέν. — 
ΜΙ γυνή ιατρός κατά τόν ΙΘ’ αιώνα. — At φιλάνθρωποι τής Ά ν 
δρου κυρίαι.

ΑΡΙΘ  1 14 . Αί έν ταίς έπαρχίαις νεάνιδες άνιώ σι.— 'Ιστορίαμιας 
άηδόνος καί ενός ρόδου Β '.— ’Ό λγα δέ Λεβέδεφφ. — ‘Ο έν τοίς ΰδασι 
κοσμος. - Πρόσκλησις εις την διεθνή γυναικείαν τών Παρισίων έκ- 
θεσιν. —ΜΙ δράσις τών συγχρόνων Έ λ λη νίδω ν.—  Ά π ά ντησ ις  τής Γ ' 
Δημοτικής Σχολής.

Α Ρ ΙΘ  1 1 5 .  ΜΙ γυνή έν τω διεθνεί τών Παρισίων συνεδρίω.— Ή  
άναχωρησις τής βχσιλοπαιοός Αλεεανορας.— Ά μ εν α ίς  Καβανιάρη. 
— Ό  εν τοίς ύδασι κόσμος.— Διαφορά μεταξύ φθόνου καί ζηλοτυπίας. 
— ‘Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ‘ Ρεθύμνης.—

Α ΡΙΘ . 1 1 6 .  ’Οφείλει ή γυνή νά άγκπα τόν σύζυγον, παε’ οδ ?έν 
άντχγχπαται ι —  Πρός τήν A. Β Τ . τήΟ βασιλόπαιδα ’ Αλεξάνδραν.
—  Τά διεθνή τών γυναικών συνέδρια καί ή κ. Βοοδούλ.—  Οί έρωτες 
μιας άηοόνος και ενός ρόδου Γ ’ . —  'Ο έν τοίς ΰδασι κόσμος.— *Η έν 
Σύρω α ορα τών Κ υριώ ν.— Γυναικείος κόσμος.— ‘ Ο Υ μ ένα ιο ς .

Α Ρ ΙΘ . 1 1 7 .  Τά έκθετα καί αί απολαύσεις τω ν.— Τό νέον βιβλίον 
τής κ. ϊουλ,ιέττας Α δαμ.— * Γ1 Ά γγ/ ,ίς  γυνή. — ΜΙ χε ιρ ομ α ντε ία .—  
Ο εν τοίς υόασι κοσυ,ος.— Πολ υ̂ αονα. —  Κλεάνθης Τριαντάφυλ,λος.

— Μουσική. ' *

ΑΡΙΘ. 118. Ή έπίσημος ήμέ α.—Ή τελετή τών γάμων. — Ή  
βασιλόπαις^ Αλεξάνδρα. — Επιστολή τής βασιλόπαι-ος πρδς φί- 
λήν της,—-Ή προίξ τής βασιλόπαιδος. -Α ί έν Παρισίοις κατασκευα- 
σθείσχι ένδυμασίαι τής πριγκηπίσσης Άλεξάν'ρας.— ’Ανταποκρίσεις 
εκ Παρισίων.—Αί διά τάς τελετ; ς τών γάμων κατασκευασθείσαι έν 
Παρισίοις  ̂ ένδυμασίαι τής Τσαρίνας. — Άνταπόκρισις έκ Πετρουπό- 
λεως. — ’Αναχωρησις τής Διευθύντριας τής ((’Εφημερίδος τών Κυ
ριών. Ιγιεινή τού υδατος τής Κολωνίας.

ΑΡΙΘ, U!) Τίς άγαπα περισσότερον τό τέκνον δ πατήρ ή ή μή- 
' ή ? ~ Jeanne Hachette — ιστορία καί υγιεινή τών μύεων. — Τά έν 
Ευρώπη Γαλακτοκομεία Πολύ αργά. -Ό  έν τοίς υδασι κόσμος.

ΑΡΙΘ. 120, Αί Μίλληνίδες φωτογράφοι έν Άθήναις.— ΜΙ χειρο
μαντεία Β. Η κ Μονσεράτ. —Περί ώραιότητος.—Τά ποό τού Γά
μου έν Κίνα. — ΜΙ φωνή.—Πολύ αργά.—Αί νέαι οίκίαι μας. — Ε 
ταιρία υπέρ τής άγχθοεργίχς.

ΑΡΙΘ. 121. Διεθνες Συνεδριον ύπερ τών δικαιωμάτων τής γυ- 
ναικός — Προκήρυξις τής κ. Δεοέμ, προέδρου τού διεθνούς Συνεδρίου 
τών Γυναικ ύν. —ΜΙ ψυχή τού οί'κου, Ή Χειρομαντεία Γ '.—'Ιστο
ρία τών άνθεων . Μυρσίνη.— ’Επιρροή τής γυναικός.

ΑΡΙΘ. 122. Αιεθνές συνεοριον ύπέο τών δικαιωμάτων τής γυ- 
ναικος. ΓΙρόποσις τής κ. Κ Παροέν έν τώ συμποσίω τού Συνεδρίου 
τών Γυναικών. Ή  γυνή πρό τού γάμου έν Κίνα.—Πώς ένδύονται αί 
I Ιαρισιναι. Ανταπόκρισις εκ Παρισίων. 'εν τοις ύδασι κόσμος.—— 
Βιογραφία Σχιλλέρου - Τ ί  πρέπει κ \ τί δέν πρέπει.—Έπιοροή τής 
Γυναικός.

ΑΡΙΘ 12ό. ΓΙ Ιίλλην ς γυνη του ΙΘ’ αίώνος, έν τή φιλολο- 
για. τή ιστορία κα; τη φιλ,ανθρωπία — Λόγος απαγγελθείς υπό 
τής κ. Κανλιρροης Παρρεν εις τό εν Παρισίοις Διεθνές Συνεδριον 
τών γυναικείων^Εργων καί ιδρυμάτων. Άνταπόκρισις έκ Παοισίων. 
—Διεθνές συνεδριον υπέρ τών Γυναικείων ’Έργων καί Έταιοειών.

ΑΡΙΘ. 124. Πρακτικά τού Διεθνούς Συνεδρίου τών Γυναικείων 
’Έργων καί Μ?ρυΡάτων. Άνταπόκρισις έκ Παρισίων—Ή πρώτη έν- 
τύπωσίς μου έν τή έκθέσει.—Ό έν τοίς ΰδχσί κόσμος.

ΑΡΙΘ. 125. Τί ιδέαν είχον αί ξέναι πεοί τών Έλληνίδων — 
Καλλιτεχνική έσπερίς παοά τω ‘Υπουργώ κ.UvesgTIyot^!ς τιμήν τών 
μελών τού Διεθνούς Συνεδρίου—Λόγος απαγγελθείς'ύπό τού κ. ’Ιου
λίου Σίμωνος εις έ'ίσφράγισιν τών έργασιών τού Συνεδοίου τών γυ
ναικείων Έογων καί ‘ Ιδρυμάτων.— Αί γυναίκες έν Αγγλία ποό εκα
τόν ετών —'Ο έν τοίς ΰδασι κόσμ,ος.

ΑΡΙΘ. 126. Τί Ϊδέαν είχομεν γμείς περί Γαλλίδων.— Περί υ 
γιεινής τής κόρης — Λόγος απαγγελθείς ύπό τής δεσποινίδος Λευκής 
’Έοουαρς ιατρού εν τώ Διεθνεί Συνεδρίιυ τών Γυναικών — ΜΙ κυοίχ 
Ρολάν —'Ο έν τοίς ΰδασι κόσμος.— Γυναικείος κόσμος. — 'Ιστοίί* 
τών άνθέων : Κρίνος.

AP.127.Ai Παρισιναί άριστοκράτιδες καί αί ΐδικαί μας.—Λόγος 
περί υγιεινής τής κόρης —Ή κ 'Ρολάν -Παρισινή ’Έκθεσις.Γυναι
κεία Εκθέματα·.— ΜΙ Γυνή ιατρό; κατά τόν ΙΘ’ αιώνα. - Γυνχι- 
κείαι τέχνχι έν τώ Άμαλιείω Όρφανοτροφείω. —1Έλληνίς φοιτήτοια 
παρά τή κ. Καρνώ. t

ΑΡΙΘ 128. Αί Παοισιναί έργάτιδες καί αί ΐδικαί μας — Τά 
ξανθά μαλλιά Παρισινή έκθεσις: Γυναικεία Έκ-θέματα Β'.— Αί 
μνηστείχι τών Άγγλίδων πριγκηπισσών.—Οί "Ελληνες καί οί Γάλ
λοι κριταί.—Θαλάσσια τέοατα.—Ασπασία.4

* «
ΑΡΙΘ. 129, Αί Παρισιναί έργάτιδες καί αί ΐδικαί μας.—Β' Βιο- 

μήχανοι καί μικρέμποροι.—'Υγιεινή τής κόρης.— ΔΙαρία Δερέμ.— 
Ό έν τοίς ΰδασι κόσμος.—ΜΙ κ. Καλλιόπη ΚεχαγϊΙ ώς παιδαγωγός.

 ̂ΑΡΙΘ. 130. Μαρία Δεοέμ Β'. — La Femme (Π ο ί ημ α άπαγ- 
γελθέν υπό τού έξοχου ποιητού τής Γαλλίας καί βουλευτού Καθι
σιών κ. Clovis Huges έν τώ συμποσίου τού Διεθνούς Συνέδριο«
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ύπέρ των γυναικείων δικ*ιωμάτων).-Ζητουντα<,νυμ*«^ - Tía?* 
σινή Έχθεσις: Γυνχιχείχ έχθέμχτα.- Η εκπαίδευσή των^ Ελλη 
νί?2ν έν Έομουπόλει. - — 'Ελληνίδες ̂ συνθετριαι. Ο εν τοις υδασι 
κόσμος —’Ανατροπή τον βωμοϋ τής Εστίας.

ΑΡΙΘ 131. Αί ,-χρισιναι ΰπηρέτρ'αι και αί ΐδικαι μας-y Θ-υ 
δώρα'ή Β' αύτοχ άτειοχ Βυζχντίου.-ΑΕ 'Ελληνίδες φωτογράφοι. _
Οϊ χάτοιχοι τοϋ < ύρανι'ου Κράτους πεοί τείου.—Αί γυναίκες εν^  
έν Παοισίοις Λ.εθνεί διδχσχχλιχώ Συνεδρία..—Παγκόσμιός Εκθεσις. 
Αίγυναίχες έν τή Έ χθέσε,.- '( έν τοΓς βδασι χόσμος-Παρατηρη- 
σεις έπΐ τής ενδυμασίας των μιχρών.

ΑΡΙΘ 132. *Η χ. δέ Μερσιέ. Βιογραφία μετ’ είχδνος— Οί εν 
Παοισίοις περί Έλληνίδων λόγοι μας χαΐ τα περ αυτών αρθ̂ χ
μ*ς._Τδ έθνιχόν των 'Ελληνίδων ένδυμα.-Τό τε ιο ν .-  Απ Α
θηνών εις Αουτ άχιον χαί ή αΰτόθι διαμο η. Ο εν τοις υδασι χο- 
σμος.—Βιβλία και περιοδικά.

ΑΡΙΘ 133 Ή  ποιγχίπισσα Σοφία και αί 'Ελληνίδες.—Θεο- 
δώοα A' I ' ,  και Λ'. — 'Ιστορία των γυναικείων παρασήμων.
ΧχΙσις σχολείου χαΐ οίκου.-Είς τήν πατρίδα μου.-'Ο  εν τοις υδχ- 
σι κόσμος. ’ Αντί ίερέως στρατιώτης.—Γυναικείος κοσμος.— Αρι
στείδης Δαμαλας.

ΑΡΙΘ 134. Οί λοϋστεοι χαΐ τό σωματεμπόριον.—Α'ιχατερίνα ή 
Α' Αΰτοχοά:ειοα τής Ρωσσίας. -  Μ φθινόπωρων.- Γυναίκες πυρο- 
σβέσται. -  Σχέσις ο’ίκου καί σχολείου. — Ί ι είναι -υμπαθ.ια x .
Πάθος —'Ο έν τοις ΰδασι κ ό σ μ ο ς . — Γυναικείος κοσμος.

ΔΡΙΘ 135. ‘Η σχολή τ ις  Κυριακής των γυναικών καί κορασίων 
τοϋ λαοϋ -  *0 Έοως καί ή Ψυχή. -  Αίκ τερίνα η Αυτοκρατειρα 
τής Ρ ω σ σ ί α ς . — *Η αφιςις τής πριγκιπίσσης Σόφιας.-Οί αοελφοι.
*0 έν τοίς υδασι κόσμος.

ΑΡΙΘ 136. Κωνσταντίνος καί Σοφία.-Είς το'υς γάμους των.— 
*ϊ„τηο-ν ττc γυναικός. — *Κ αφιξις τής πριγχηπίσσης Σοφίζς.— 
"Αφιξις τ ν λοιπών ε π ι σ ή μ ω ν  ξένων. —'Ελληνική αποικία εν Τριπο- 
λε·,.—Παρασημοφόρησις μοναχής έν Τογκίνω.

ΑΡΙΘ. 137. 'Η άομονία έν τη ενώσει.—Καλώς μας ήλθες.
Αί γαμχλΐοι αμφιέσεις καί πομπαί·— *Η ήμέρα τής παρουσιασεως.
— '11 έν Τοιπόλει ελληνική αποικία.— Η ερημην εν Αμερική κα 
τα'ίκη τής Σ ά ρ α ς  Βερνάρ— 'Ηθρησκεία καί αί γυναίκες εν Lausanne.

ΑΡΙΘ. 138. “ Η σχολή τής Κυριακής τών απόρων γ υ ν α ι κ ώ ν -  
Ά μ α λ ία  δούκισσα τής Σ αξω νία ς-Β εϋμ ά ρ .-'Η  καλλονή βραβευόμενη 
8ιά ψηφοδελτίων.—Τά καθήκοντα των μικρών καί η υγιεινή. Εκ- 
δοομή τών έν Τριπόλει ‘Ελλήνων.— Ο εν τοις υδασι κοσμος.- Η 
γυνή ιατρός κατά τόν ΙΘ', αιώνα .

ΑΡΙΘ. 139. Ή κ. Καλλιόπη Κεχαγιά καί τδ ανάγνωσμά τ η ς -  
Μαρία Στουάρτη.—Μαρία Θεοχάοη. ’Ήθη και εθιμχ εν Χασκίοι. 
—Ή  γυνή ίχτρόςκατά τόν ΙΘ', α ιώ να .-  Αί ενασχολήσεις της π?ιγ- 
κηπίσσης Σοφίας καί τά δώρα της.— Παιδικόν Δελτιον.

ΑΡΙΘ- 1 40. Ίστοοία τής Γυναικός— ’Αναφορά των 'Ελληνίδων 
γυναικών ποός τό 'Ελληνικόν Κ ο ι ν ο β ο ύ λ ι ο ν  — ’Αϊσχια, η^προσφι- 
λεστάτη σύζυγος τοϋ Μ ω ά μ , ε θ — Ή  όπερ τής^ Κρητης ευεργετική 
παράστασις —Μαρία Μίτσελ —Ή  αγωνία των ανθεων.—Αι συνέ
πεια! τοϋ καθιστικού βίου.

ΑΡΙΘ. 141. Κρίσεις έπ! τοϋ χαρακτήρος και των έργων του Τ. 
Ρουσσώ.—Ή κοίσιμος διά τήν παιδαγωγίαν ηλικία.— Ο Ρεμ-ίασμος 
μου.— Ή σχολή τών όπηοετοιών. — Ή αληθης υψηλ οφροσυνη—  
Τά φθίνοντα φύλλα .- ’ Ασπασία.— Γυναικείος κοσμος.'

ΑΡΙΘ 142. ΛΙαοιέττ* Μπέτσου. — Χαρακτηρισμός τών έργων 
τοϋ Ίωάννου Ρουσσώ.-Αί 'Ελληνίδες κόραι^παρά τοις άοχαίοις.— 
Ή  Φίλ’α.—Ή αληθής υψηλοφροσύνη.—Το'ακε,ητηριον της θλιφεως 
—Βιβλία καί Περιοδικά— Ήμερολόγιον τής «Έφημερίδος τών Κυ
ριών)).

ΑΡΙΘ. 143. 'Ο Βασιλεύς προστάτης τών μικρών— Sophie.— 
Αί ’Αμερικανίδες δημοσιογράφοι.— Ή Μαρία.—Τά Βραοεια της α
ρετής.—Τά περί έκπαιδεύσεως νομοσχέδια και τό Αρσακειον.

ΑΡΙΘ. 144. 'Ο κ. Θεοτόκης καί α’ι γυναίκες. Καρλοττα Κορ- 
8aí _  «Ο θάνατος ενός οόδου. — Τό περί έκπαιδεόσεως τών θηλεων 
νομοσχέδιον.—Άθιγγανιχοΐ γάμοι.—Είς τί συνίσταται ή χα/.λονη.

ΑΡΙΘ. 145. Τί άναγινώσκομεν αί 'Ελληνίδες και τί πρεπει να 
άναγινώσκωμεν.—Είς τί συνίσταται ή καλλονή. Ή καλλονή ανα τας

διαφόρους νώοας τοϋ παλαιοϋ και νέου κόσμου.—Ή κεήνη της πε
θαμένης.- 'Η δύνχρις τής μουσικής.—Μελέτη επι τοϋ νομοσχέδιου- 
ττ,ς των Οτ,/έων έχίται^εύσεως.

ΑΡΙΘ. 1 46. Τ’ Χριστούγεννα.—Ή τελετή τών X ριστουγέννων- 
κατά τάς διαφόρους έποχάς— Τά Χριστούγεννα έν Ά γ.λία . — 'Τα 
πέδιλα τής πτωχής.—Ή νύς τών Χριστουγέννων.- 1 υναικεια Βιο
μηχανία.

ΑΡΙΘ. 1 47. 1889—1890. -— Αίκατερίνα Β', Αΰτοκράτειρα τής 
'Ρωσσίας.— Αί γυναίκες κατά τους δμηρικους χρόνους.- Ίνφλουεν- 
τζα.=Τά εύτυ/ή μικρά.—Γυναικείος κόσμος. — Ή κρήνη τής πε- 
θαμμένης

ΑΡΙΘ. 148. Τό Άμαλίειον ’Ορφανοί,. ,είον.·— Αικατερίνη ΒΧ 
Αΰτοκράτειρα τής 'Ρωσσίας.—"Εν βλέμμα πρός τό πα ελθόν. -  Β  
φιλανθρωπία χαλ τό club aDglais—Ή λεπτότης μεταξύ συζυγών. — 
Γυναικείος κόσμος.

ΑΡΙΘ. 149. Τί τήν θέλουν αί 'Ελληνίδες τήν άρχαίαν έλλη- 
ν ι κ ή ν . — Αικατερίνη ή Β', Αΰτοκράτειρα τής'Ρωσσίας Γ'. -  Ή έλεη- 
υοσύνη.—Ή γυνή Ιατρός κατά τόν ΙΘ' αιώνα. — Μη̂  ,εσκονίγετε, 
άλλα καθαρίζετε.—Σεμνότης καί αιδώς.—Οί γάμοι της δεσποινιοος: 
δέ Ρατάτση.

ΑΡΙΘ. 150. Καί νμείς περί τής έκπαιδεύσεως τοϋ φύλου μας. 
—’Ολυμπίάς Ώδουάρ.—-*Η εΰγένεια. — Ή ψυχή τών μυρμήκων.— 
Καλλιτεχνικαί Μελέται.

ΑΡΙΘ. 151. 'Ιστορία τής Γυναικός.—Ι1άγγ-Χοει-Ι!άν.— Η γυ
ναικεία υ,έση έκπαίδευσις έν Πορτογαλλίμ.—Αί ίδιοτροπίχΐ της θείας' 
"Άννης.- Πώς άπό τήν πολλήν αγάπην δηλητηριάζετε τα μικρά σας:
 Γυνή ιατρός κατά τόν ΙΘ' αιώνα.— Σχολειον κοπτικής και ρα ·

ι πτικης.
ΑΡΙΘ. 152. ΙΙάγγ-Χοει-Πάν. Β'.—Τις ή άξία των λόγων μας- 

—’Έναρξις τών μαθημάτων τής Σχολής τής Κυριακής. Κανονισμός 
κα· πρόγραμμα.—Ή ψυχή τών μυρμήκων.—Πρόγραμμα τής μέσης 
τών θτλέων έκπαιδεύσεως έν Πορτογαλλία. 51 εταρρυθμίσεις εν τω. 
Άμαλιείω.—Γυναικείος κόσμος.—Δύο ονόματα.—Άθηναι.

ΑΡΙΘ 153. Α' πρώται τών Έλληνίδων πνευματικχι μητερες. 
—Φανή Χίλλ (μετ’ είκόνος).—Ή  ψυχή τών μυρμήκων. — Ή  άνα- 
πτυξ-.ς τών κορασίων τοϋ λα ο ϋ .- ’Ήθη καί έθιμα παρα τοις Μικρά- 
σ ιανοΐς.

ΑΓΤΘ. 154. Ή έναρξις τών μαθημάτων τής Σχολής τής Κυ
ριακής.—Αύγος έναρκτήριος.— Αύοηλία. Ελισάβετ Σαπουντζακη. 
—Αί ’Ιταλίδες τών νεωτέρων χρόνων.

Π οικίλα, ’ Α λληλογραφ ία , Β ιβ λ ιογρ α φ ία , Σ υνταγαΙ, Σ υμβου- 
λ α ί κ α ί Έ π ιφ υ λ λ ίς , έμ περ ιέχοντα ι έν έκάστω  φύλλο,.

Ο Ν Ο Μ Α Τ Α
τ ω  Β5 ΤΙ1, « Ι Φ Η Η Ρ Ι Ι Ι Τ Μ  Ϊ Ϊ Ρ ί ω . »  Ε Ρ Γ Η Μ Η Α ! !  Κ Ϊ Ρ Ι Μ

Μαρία Α=ρα1υ., (Ειρήνη Οίκονομίδου γένος Λαχανο. ,Μαρία Μαυ- 
ρογόοδάτου, 'ΜαριάνΟη Ήλιοπούλου, Μαριέττα Μπέτσου. 'Ελένη 
Γεω··'ΐάδου, Καρολίνα Σχιούλτς, Φλωρεντία Φουντουκλη. Χρυσάνθη 
ΠέοβΤη, Πιπίνα Βαλώση, ’Ασπασία Σκορδέλη. Μαρία Πίπιζα,. 
Κλειώ Αούη, Λευκή Έδουάρς (ίατρόςΚ Άγαθονίκη ’Αντώνιαοου,. 
Τού) χ Κόκαλη, Αίκχτ. Λάμπρου, Αίκ. Σαμαρτζίδου,,'ΕΛενη Κοκκι 
να Άθηνα Σιγανού, Παναγιώτα Αιούρδη, Πηνελόπη Άντ νοπου- 
λου. Μαρία Δελφϋ, Ευανθία Σβορώνου, Στυλ. Καοαγιανοπουλου,. 
’Έλβα Δυοσέν, ’ Ελπίς Κ. Περίδου, ’Αγγελική Τίολυκαλα, Ειρ. 1α- 
γκου, Εύαν ' βορών ου, Μελπομένη Αημητριάίου, Μαοιας Βεκωφ 
Βιογινία Εΰαγγελίοου, Καλλιόπη Όδυσσέος, ’ Ε/πίεα ό.εφσχη, 
Ελένη Λ̂ οβα. Κα Δέ Φυρετιέρ, Κωνσταντίνα Καρπού, Καλλιόπη 
Κυοιαχίδου, Καλλιόπη Κινδύνη, Ελένη Κωνσταντινίδου,^ Μ -α- 
μπανέφση, Κόμησσα Άπραδίνη, Κλαυ?ία I Βέρν. Λ'αιια Δημη- 
τιιάδοΰ Ελένη Σταθοπούλου, Καρολίνα Μπουσχινος, Κρυσταλ/ια 
Χουσοβέογη, Δεινομάχη Παναγιωτίδου, Καίτη Μαγνινσον, ,-υρμα- 
τενίχ 1 ϊχοχσκόυο“ούλου, Λουιζα Ανχ -^υ^ ε '
Έλλεν Φρίς, Βέρθα Χαμπάν (δικηγόρος,) Μα'.ία Βοηκλη, Αλεςαν- 
δοχ Παντάζίδου, Εΰφροσύνη Ζαρίφη, Λουίζχ Κχρπ. 1ασ·.α Ασπρβα, 
Αουίζα Στέφενσων, Μαρία Σερουίου, Μαρία Δε Βερνειλ ουλια 
Τούίλ, Στυλιανή Καραλή. Μαρία Βερ-ό, ί·ασαΜδου,
Θεοφανώ Μανώλκογλου, 'Ελένη Ρενάν, Βασιλική Τζανη. Ευτ,.πη 

| Μανταφούνη, Σωτηρία Άλιμπέρτη. Ιωάννα Μερκερ, Αννα Δημη 
τ:ι άδου.

Τ Ε Λ Ο Σ  T O T  Γ'· Ε Τ Ο Τ Σ


