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Σντόρομή έτηηία προπληρωτέα 
Διά το ’Εσωτερικόν Δρ. !β 
Δια το Εξωτερικόν Φ ρχρ.8
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'Οδός Σταδίου άπέναντι 

’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου

Γ ρ α φ ε ϊ ο ν  ¿νοικτδν καθ’ 
έκάστην άπ'ο 40— 42 π. μ.

Πάσα παρτήρησις έπί τής 
άποστολής του φύλλου γ ίνετα ι 
δεκτή μόνον έντός δκτώ ήμερων.
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Συγόρομηταί έγγράφογται είς τό Γραφεΐον της

^ φ η μ ε ρ ιδ ο ς  ^Γω ν  , Κ υ ρ ιω ν

καϊ παρά τω Βιβλιοπωλείο) Β ίλμπεργ

Έ υ  τω Έξωτερικω Si παρ’ απασι τοΐα 
άντιπροσώποια ήμων.

Σώματα πλήρη τον α' καί β '.  ετονα ενρίσκοτται παρ’ 
ή μ ΐν  καί παρ’ απασι τοΐα άντιπροσώποια ημών.
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Δια τα άνυπόγραφα άρθρα εδ- | 

θόνεται ή συντάκτις αότών κυρία | 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Πα ρ ρ έ ν .

Τα πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα |
| δημοσιευόμενα ή μή δεν έπιστρέ- 
§ φονται. — ’Ανυπόγραφα καί μή 
| δηλοΰντα τήν διαμονήν τής άπο- 
§ στελλοόσης δεν είναι δεκτά. —
| Πάσα άγγελία άφορώσα είς τάς 
| Κυρίας γίνετα ι δεκτή.

| Αί μεταβάλλονσαι διευθυνσιν 
| όφείλουσι να άποστέλλωσι γραμ- 
!  ματόσημον 50 λεπτών προς ίχ- 
!  τόπωσιν νέας ταινίας.

νιιιιιι Ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σπουδαιότατον ο^κο ι'ΐνειακόν ζήτημα. — Ή  γυνή καί ή τέχνη
(ύπό τής κ. κομήασης Ά πραδ ίνη ). — Ή  γυνή έν Σκύρω (όπό κ.
Ά γαθονίκης Ά ντω ν ιά δ ο υ ) .— Αισθητική τω ν άνθέων : Χλόη, Κ λι- 
ματίς, ’ Ανεμώνη. — Αουέζα "Οττο Πέττερς (υπό κ. Κλαυδϊας I. 
Β ίρ ντ ).— 'Ο ‘Υμένα ιος.— Π αιδιχόν Δελτίον (ύ^ο κ Μαρίας Δή
μου).— Γυναιχειος κόαμ.ος.— Π οικίλα — *Η Κρητιχοπούλα* τέλος. 
ΙΙεριεγ όμενα τής ιστορίας τής γυνκ ικό ς .— Α λ λη λ ο γρ α φ ία .— Συμ
βουλή.— Σ υντα (ή .— Έ π ιφ υλλ ίς

2 Π 0 Τ Δ Α Ι 0 Τ Α Τ 0 Ν  Τ , ύ λ  ΖΗΤΗΜΑ
Λ.Ι υπηρέτριας καί ή Αστυνομία.

Ρωμαία τις δέσποινα προαισθανθεΐσα τόν θάνατόν της έξ- 
έδήλωσε τήν επί τούτω χαράν της, διά τήν απαλλαγήν από 
των δούλων, αιτίες άπετέλεσαν τό μαρτύριον του βίου της. 
Διέταξε δέ ό'πως επί του τάφου αυτής χαραχθή σχετικόν επι
τάφιον δύστιχον, ϊνα χρησιμεύσνι ώς μάθημα διά τάς μεταγε- 
νεστέρας.

Άνεμνήσθημεν δτι άνέγνομεν τούτο εις σύγγραμμά τι τού 
’Ιταλού Ρα1)ΓβΠί, ίδούσαι κατά τήν εβδομάδα ταύτην ανα
γραφόμενα είς τάς καθημερινάς ’Εφημερίδας τά μέτρα, άτινα 
ή αστυνομία άπεφάσισε νά λάοη περί των υπηρετών καί υπη
ρετριών.

Ποίν ή έξετάσωμεν τό υπηρετικόν νομοσχέδιον τού κ. Στα'ί- 
κου, δπερ εσφαλμένου αυτό καθ’ εαυτό προώρισται νά ναυα- 
γήσγι, ρίπτομεν έν βλέμμα είς τήν ιστορίαν καί έξετάζομεν έν 
ολίγοις τόν βίον καί προορισμόν των υπηρετών έν ΈλΧάδι άπο 
των αρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον, όπως έξαγάγωμεν πρα
κτικόν τι συμπέρασμα έπί τού σπουδαιοτάτου τούτου διά πα 
σαν οικογένειαν ζητήματος.

Οί αρχαίοι δεν ειχον υπηρέτας, αλλά δούλους. Τον τίτλον 
τούτον έλάμβανον οι έν τοΐς πολέμοις γενόμενοι αιχμάλωτοι, 
οΐτινες ως παν λάφυρον έθεωρούντο κτήματα των νικητών καί

τακτικώς μεταξύ αυτών διενέμοντο. Ό Ξενοφών λέγει : 
« δ τα ν  ποΛ εμούντων πόΛις άΛφ, των έΛόντων ε ίν α ι  κ α ί  
τά  σώ ματα  των εν τμ  πόΛει κα ί τά  χρήματα · ) )  Τούς δούλους 
τούτους μετεχειρίζοντο διά τάς οικιακάς εργασίας ή τάς άγρο- 
τικάς ή καί τάς βαναύσους τέχνας, έπώλουν δέ αυτούς οί μή 
έ'χοντες̂ ’αύτών ανάγκην.

Καί όσω μέν σκληρός καί πικρός ήν δ βίος των δούλων άν- 
δρών, τόσω άνετος καί γλυκύς ο βίος τών δούλων γυναικών. 
'Η δέσποινα τού οίκου ήν δευτέρα διά τήν δούλην μήτηρ. Δι
δάσκει αυτήν τήν κλωστικήν, τήν υφαντικήν, τό μαγείρευμα, 
εις πάσαν δέ έργασίαν συμμετέχει καί 5) οικοδέσποινα. Σύν 
ταίς τέχναις καί ύπηρεσίαις τού οίκου ή κυρία μεταδίδει καί 
πάντα τά καλά καί εύγενή αισθήματα, πάσαν τήν ηθικήν α
ρετήν, ής είναι έπιδεκτική ή γυναικεία καρδία. Ή δούλη εί
ναι συνεργός τής κυρίας, ή δούλη μεταβαίνει μετ’ έκείνης είς 
τόν ποταμόν, μετ’ αυτής λαμβάνει τό άριστον, κοινωνεΐ τής 
χαράς καί τής θλίψεως τής κυρίας, ουδέποτε δέ μαστιγούται 
ή κακοποιείται ύπ' αυτής. Τύπον τοιαύτης δούλης γηρασάσης 
έν τώ οίκω δέ/ παρέχει ήμίν δ "Ομηρος έν τή πιστή γραία 
θεραπαίνη,,τή άναγνωριζούση πρό τής συζύγου τόν έπανακάμ- 
πτοντα Όδυσσέα! Ουδέποτε δούλη μετέβη είς τόν ναόν ίκέτις, 
δηλούσα ότι έπιθυμεϊ νά άλλάξη κυρίαν, ιός £αθ’ έκάστην διά 
τούς δούλους συνέβαινε.

Παρακολουθούσα', τήν πορείαν τού χρόνου ευρίσκομεν έ'ν 
τε τή βυζαντινή έποχή καί έν τοϊς μεταγενεστέροις χρόνοις 
τήν δούλην, ούχί πλέον άγοραζομένην καίίύπ̂ χρεωτικώς έργα- 
ζομένην πλησίον τής κυρίας αυτής, αλλά μισθωτήν. Ό μισθός 
τής έργασίας είναι ευτελής, μόλις δέ μετά τριακονταετή βίον 
υπηρεσίας ή υπηρέτρια έκείνη ήν κάτοχος χχ.λίων δραχμών.

Αί έργασίαι αυτής είναι βαρείαι, διότι καί τόν σίτον α
λέθει μόνη. καί τόν άρτον ζυμόνει, καί τά φορέματα πλύνει
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κα'< πάσαν έν γένει εργασίαν νυχθημερόν εργάζεται. Καί ό
μως ή Υπηρέτρια έκείνη καί εάν νυμφευθή είναι η πιστότερα 
τής οικογένειας φίλν). Εις έν νεύμα τής κυρίας . ο, λη
σμονεί καί σύζυγον, πολλακις δέ και τέκνα. Α.αμο, 
μ.ένουσα γηράσκει παρά τή οικογένεια, εν ή ειργασθη ν:.α 
είναι ό άγαθός τού οίκου άγγελος, ό πιστός καί άγρυπνος φύ- 
λαξ τής περιουσίας των κυρίων τυι;, άποθνήσκουσα δέ κληρο
δοτεί τήν μικράν περιουσίαν της, τούς καρπούς των πολυετών 
κόπων καί μόχθων της ούχί πρός τούς συγγενείς της, αλλά 
πρός το χαϊδευμένον τέκνον τής κυρίας, όπερ άνεθρεψε και 
ήγάπησεν ώς ίδιον τέκνον- Μέχρι σήμερον σώζονται είσέτι 
τοιαύται πολύτιμοι ύπηρέτριαι ιδία έν ταϊς νήσοι; καί ταΐς 
έπαρχίαις.

Άλλ’ ή δούλη εκείνη δεν η το περιωρισμένη εντός τώ; 
τεσσάρων τού μαγειρείου τοίχων. Εις τό όωματιον τής κυ
ρίας εύρίσκετο πάντοτε μικρά τις γωνία, έν ή συνεσπειρούΐο 
καί ή ύπηοέτρια ταπεινή μεν και συνεσταλμένη, άλλ αναπνί.- 
ουσα τόν αέρα τού οικογενειακού βιου. Η γνώμη αυτής -ζη
τείτο έν πάσϊ] οικιακή έργασία· ή κοιτίς τού τέκνου έχώριζε 
τήν ίδικήν της άπό τήν τής μητρός, αΐ υπέρ τού μικρού ά- 
νρυττνίαι '/¡σαν χ,οιναι, ως κοινοί ήτο χ.αι η τ̂ρός αυτο αγαπ/). 
'Η υπησέτρια έκείνη έλεγε τό π α ι δ ί  μα ς ,  τό σπ ί τ ι  μ α ς  καί 
τό παιδί αυτό γενόμενος άνήρ εσεβετο την γραΐαν ους τήν 
μητέρα του.

Παροιμιώδη; κατέστη ή φράσις γραίας υπηρέτριας προς 
τόν οξύθυμον νεον κύριόν της, όστις έν στιγμή παραφοράς 
απείλησε νά έκδιώξη αυτήν τού οικου. CC Μέ συμπαθ  ειο, άμεν- 
τ ικό' έθ,έχάσες πώς μπήκα έδώ είκοσι χρόνΖα πρ ιν  άπό την 
ευγενία σου))· Γνωστόν επίσης τυγχάνει ότι 0 Μολιερος ανε- 
γίνωσκε τα έργα του πρός τήν γραίαν υπηρέτριαν τής μητρός 
του Λαφαρέ καί ότι μ.ονον τή επιδοκιμασία εκείνης εδημο- 
σιεύοντο.

Ό πολύτιμος ούτος τής οικογένειας θησαυρός συναπωλέσθη 
μετά τόσων άλλων, άφ’ ής εποχής ο πολιτισμός εισηχθη καί 
παρ’ ήμΐν μετά τής τόσω ποθητής ελευθερίας. Η ε.Ιευθερία 
άντι να σύνδεση πλειοτερον τούς οικογενειακούς δεσμούς, άντι 
νά καταοοίψη τάς περί δούλων καί κυρίων άνοήτους προλήψεις, 
ύψωσε φραγμόν ανυπέρβλητον μεταςυ των δυο τούτων κοι
νωνικών τάξεων, αποσπάσασα πάν κοινόν αίσθημα στοργής, 
συμπάθειας καί άφοσιώσεώς.

’Εντεύθεν οι ύπηρίται των ήμερων μας, οί άλλάσσοντες κατ’ 
έτος τόσα; οικία; δσα καί υποκάμισα· οί προκατειλημμένοι 
κατά πάντων, οί κλέπτοντες, μισούντες τούς κυρίους καί τάς 
κυρίας των, οί άηδιάζοντες τό έξευτελιστικόν Ιργον των, οί εις 
ούδέν ά \λο άποβλέποντε; ή εις τόν αριθμόν των δραχμών, δΓ 
ών άμοίβεται ή έργασία των. H υπηρεσία τής σήμερον αποτε- 
λεϊται υπό νομαδικής, ούτως εϊπείν,φυλής; πωλούσης τήν κακήν 
έργασίαν τη; όσιο τό δυνατόν ακριοωτερα, διότι εν αυ.ρ και 
μόνη, σ υ μ περιλαμβάνονται πάντα τα δικαιώματα ώς καί πάντα 
τά καθήκοντα αυτών.

Ή υπηρέτρια σήμερον ζητεί ούχί καλού; κυρίους, ούχί έν
τιμον οικογένειαν, άλλά μισθόν μέγαν καί ολίγην εργασίαν.

Ό ευφυέστατος διάλογος, ό δημοσιευθε>.ς έν τή (ίΈρημε- 
ρίδι τών Κυριών» υπό τόν τίτλον καί ύπηρέτριαι μ.ας κατα

,  .  > ,  ̂ Ύ -  ,την τελευταιαν εικοσιπενταετηοιοα» απεικονι',ει πιστως τας

αξιώσεις τών σημερινών υπηρετριών, οπιος μή εύρισκώμεθα-εις 
τήν ανάγκην νά προσθέσωμεν τι περί αυτών. Ή λησμονηθείσα 
έν τώ διαλόγω έκείνω τροφός ούδέν άλλο είναι ή βάναυσος τις 
γαλακτέμπορος, εις τήν κεφαλήν τής όποιας έπί τινας μήνας 
διεσπάρησαν δραπέτιδες περί μητρότητο; ίδέαι,. καί ή'τις έγ- 
καταλείπει τά τέκνον της εις τό έλεος τού Θεού, χάριν εκα
τοντάδων τινών δραχμών, ίνα δηλητηριάση τήν ψυχήν τού 
ξένου, δπερ ώς έπί τό πολύ άποστρέφεται. Συμβαίνει λοιπόν 
εις τόν αιώνα μ.ας νά είναι οί κύριοι δούλοι καί τάνάπαλιν. 
‘Ως θεραπεία, ώς περιορισμός τής κακίας, τού δόλου, τής κλο
πής τών ανθρώπων τούτων προτείνονται αστυνομικά μέτρα, 
άτινα καί έν Ευρώπη, τυγχάνουσιν έν χρήσει.

Άλλά οί άνθρωποι ούτοι ου; ή αστυνομία θά είσάγηεις τόν 
οίκον μας ή θάέξάγη αυτού, ού; μόνο; ό φόβο; τής τιμωρίας 
θά συγκρατή είναι ο! φυσικοί μυστικοσύμβουλοί μ.ας, οί εις τά 
απόρρητα τού βίου μας εισδύοντες, οί πρώτοι τών τέκνων μας 
διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί, οί φύλακες τής περιουσίας καί 
τής τιμής μας. Νομίζετε λοιπόν ότι άνθρωποι ζώντες υπό α
στυνομικήν έπιτήρησιν, ότι άνθρωποι τιθέμενοι εις ύποδεε- 
στέραν καί τού τελευταίου λωποδύτου βαθμίδα, δύνανται νά 
τρέφωσιν έν τή ψυχή αυτών τά έλάχιστον αίσθημα έμπιστο- 
σύνης καί συμπάθειας, καί δέν θά έξεύρωσι τόν τρόπον νά μ.ας 
έκδικηθώσι διά τήν νέαν ταύτην ταπείνωσιν,είς ήν ύποβάλομεν 
αυτούς.

’Εν Εύρώπή τά περί υπηρετών νομοσχέδιον,περί ού προσεχώς 
θέλομεν γράψει έν έκτάσει,συνετάχθη προ; ύπεράσπισιν τής τι
μής,τή; περιουσίαςκαί τών συμφερόντων τών υπηρετών,ή τών κυ
ρίων.Εις τούτο οφείλει νά έπιστήση τήν προσοχήν της ή αστυνο
μία,ίνα υ.ή άντίκαλού μέγα κακόν προκύψη.Έν Γερμανία πλήν 
τών νόαων ή υπηρέτρια προστατεύεται υπό Συλλόγου Κυριών, 
αϊτινες καίσχολάς υπηρετών συντηρούσι καίσυντάξεις παραχω 
ρούσι καί βραβεία προσφέρουσιν πρός ύπηρέτριαν,έπί δεκαετίαν 
διαμείνασαν έν τή αυτή ο’κία. Κατά όνραιότατον μ.άλιστα έ- 
θιμον ή Αύτοκράτειρα αυτοπροσώπως προσφέρει κατ’ έτος 
χρυσά μ.ετάλλια καί στεφανόνει έν μεγαλοπρεπεΐ πομ.πή τήν 
έπί τριακονταετίαν έν τή αυτή οικία διαμ.είνασαν υπηρέτριαν. 
Πλήν δετών ανωτέρω κάλόν είναι καί αί κυρίαι μ.ας νά συνειθί- 
σωσι νά θεωρώσι τάς υπηρέτριας των ιός υπάρξεις έχούσας μ.είζο- 
να ανάγκην τής αγάπης καί συμπάθειας των ή τών χρημά- 
των των. Νά προσπαθώσι διά παντός τρόπου νά μ,ετριάζωσι 
τήν έκ τής κοινωνικής θέσεως των προκύπτουσαν δυσθυμίαν 
έκείνων, άκολουθούσαι τό τού θείου Πλάτωνος ((θεωρείτε τους 
δούλους σας, ώς φί.Ιους δυστυχείς))· Νά διδάσκωσιν αύτάς 
διά τής εύγενού; συγκαταβάσεω; των, ό'τι ή έργασία μακράν 
τού νά προσάπττι αύταίς ά'νειδος, εξευγενίζει αύτάς όυς καί 
πάντα άνθρωπον. Νά είναι έπιεικείς διά τάς έλλείψεις των 
καί γενναΐαι διά τάς παρεκτροπάς των. Νά μ ή λησμονώσιν 
ότι ένώπιον τού θεού κούκ ενι δοΰ.Ιος καί  άρχουν, &JJA 
πάντες  άδε.Ιφο'ι έν ειρήνη- Ιδιαίτατα δε εχουσαι υπ οψει 
τό λόγιον σοφού τίνος τή; "Εκκλησίας άνδρός, καθ’ δ « 'Οσά
κις δεσμεύομεν δΤά.Ιύσου τόν πόδα  του π λη σ ί ο ν  μα ς ,  ή θεία 
δίκη άναρτα Από τοΰ τραχή.Ιου ημών τήν ίδ ικήν της άΑυσ- 
σον»νά προσπαθώσι νά συγκρατώσι καί έπισπώνται τήν πιστήν,

σμ.ών άστυ-αφοσίωσιν και αγαπην τών υπηρετριών,ου/γ. διά δε
νου.ικών, άλλά διά τών άδιαρρήκτων αλύσεων ιύυ/ή; ευσεβούςi 7 , V · /-
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καί αγαθής καί καρδίας περικλειούση; πάντας τούς θησαυρούς 
τ-ής εύποιίας καί αρετής.

Η Τ Ε Χ Ν Η  Κ Α Ι Η Γ Τ Ν Η
’Εάν έξετάση, τις τήν θέσιν, ήν κατέχει ή γυνή εν .1 τέχνρ,

- μάλλον έν τή καλλιτεχνία, θέλει ομολογήσει ότι αύτη είνε 
τό ώραιότερον τών πλασμάτων, τό μετά μείζονος δυνάμβω? 
έμπνέον τόν καλλιτέχνην, ή άγνή αύτοΰ Μούσα ή νωχελως 
φερομένη άνά τούς αιθέρας μέ τόν άδιόρατον πέπλον της. Η 
γυνή εΐναι τό ιδανικόν τού τεχγιτου.

Πλήν τό ιδανικόν ανατρέπει πάσας τάς εκ τής πείρας σχη- 
ματισθείσας πεποιθήσεις ημών. ’Ιδανικόν! τούτο παρίστησι 
τόν κόσμον ούχί τόπον παθήσεων καί δυστυχιών, /άλλα σταθ
μόν έν τή πορεία τής αιωνιότητας, τού καλού, τού ωραίου, 
έν ή κλιμακηδόν έγκατασπείρονται οάσεις θαλλεραί̂  προς ανα- 
παυσιν τών διαβατών, έν η δ έρως είναι τράπεζα αγια ε; ης 
πάσα καρδία τρέφεται καί ζωογονείται. "Η Ζωή είναι μέγα 
βιβλίον, ού τινες μεν τών σελίδων σημειούνται διά. φύλλων ρό
δου, άλλαι διά φύλλων άψίνθου, καί άλλαι δια δακρύων.

Ή γυνή έν τή τέχνη, δέν παρίσταται υπό τόν ιδεώδη τύπον 
τή; άγνής μητρός, ή τής άθώας κόρης. Ή έμπνέουσα τόν καλ
λιτέχνην,είναι ιδιαίτατα τέκνον τής Αφροδίτης, εκπνεουσα -ν 
ταϊς άγκάλαις τής θελκτικής ταύτης μητρυιάς. Ό καλλιτέχνης 
προορίζει τό έργον του διά τούς άνδρας· ίνα οθεν τούτο αρεσκη 
ανάγκη ό άνήρ νά εΰρίσκη έν αύτώ τάς εικόνας, αιτινες 
τέρπουσι τό πνεύμα καί ίκανοποιούσι τάς αισθήσεις αυτου. 
’Εκεί αναγνωρίζει εαυτόν έν κόσμω οίκείω καί άπολαυστικω, 
έν αναστροφή εύτραπέλω, τερψιθύμω καί γλυκεία.

Ή τέχνη κατώρθωσε νά ΰπερβή τήν φύσιν έν τή τού καλού 
απεικονίσει, άφ’ ής στιγμής ό Πυγμαλίων ήράσθη τής Γαλα- 
τείας. άλλος δέ τις νεανίας h  τών αγαλμάτων του Γραξιτε- 
λους. Ό καλλιτέχνης έπιδιώκει μάλλον τήν έπιτυχιαν εις την 
στάσιν, τήν χάριν, τήν γλυκεΐαν αφέλειαν, η τό κανονικόν τών 
γραμμών. Ή  φιλάρεσκος κατέχει πάσας τάς χάριτας ταύτα?, 
εις άς ευχαρίστως ύποδουλούται ο ά.νήο, ό αδιαφορών πολλά-
κις ποό τού κλασικού κάλλους.

’Εάν δ’ είναι αληθές οτι ή αιδώς είναι ή οικονομία τή; αρε
τής καί τού κάλλους, ή φιλαρέσκεια είναι ή κατασπατάλευσις 
άμφοτέρων τούτων.Ό καλλιτέχνης διπρέπει έν τή απεικονίσει 
τής φιλαρέσκου, διότι υπό αισθητικήν έποψιν μύτη προτιμαται 
υπό τού άνδρός. Αυτη θεοποιουμένη καί ίνδαλματοποιουμένη 
μεταβάλλεται είς ό'ν, έν ώ συγκεντροΰται πάσα τής φαντα
σίας έπινόησις, πάν μαγικόν τής νεότητας όνειρον. Εντεύθεν ή 
γυνή έν τή τέχ νη, ύπάρχουσα μόνον έν τή φαντασία τού ζω- 
γράφου, ούχί δ’μως και εν τή πραγματικότη .ι.

Χωρίς νά προτιθέμεθα νά άνατρέψωμεν τήν μαγικήν κρη
πίδα, υπέρ ήν ύψωσαν τήν φιλάρεσκον γυναίκα τόσοι έξοχοι 
καλλιτέχναι, τολμώμεν νά παρατηρήσωμεν οτι ή φιλαρέσκεια 
δυσκόλως συμβαδίζει μετά άγνού έρωτος, αύταπαονήσεως καί 
άφοσιώσεώς. Ή υπό τού καλλιτέχνου άρα μετουσίωσις αύτη 
τής φιλαρέσκου γυναικός, ή άπό υποδεεστέρας είς προϊσταμέ- 
νην μ.εταμορφούσα αύτην συντελεί υπέρ τού καλού η .ού κα 
κού αύτής τής γυναικός ;

Βούδα -Πίστη Κόμησσα " Λ π ρ α δ ίν η .

ΗΘΗ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
' II  γυνή έν Χ κύρω .

'Η έν Σκύρω κόρη έλευθέρως, άνευ τής μητρικής επιβλεψεινς, 
μεταβαίνει πανταχού καί κατά πάσαν ώραν άνευ φόβου, η δέ
χεται ή έπισκέπτεται τάς φίλας της, η τάς φιλικά; οικογέ
νεια: έν ήμέραις έορτής, μόνη μετ’ άλλων φίλων, χωρίς ή 
άπουσία τής μητρός νά παρεξηγηθή. Ή μήτηρ υποχρεουται να 
συνοδεύη τήν θυγατέρα ή τάς θυγατέρας της, έν καιρφ νυκτος 
είς γάμου; ή εσπερίδας, όταν δέν ύπάρχη πατήρ, αδελφός η 
άλλος τις τών συγγενών, όπως χρησιμεύση ώς συνοδός. ̂  Ή 
μήτηρ, όταν μάλιστα απαξ πενθήση, έννοεϊ νά τεθή εις απο- 
μαχίαν. Ούτε έπισκέπτεται, ο ύ τ ε  παρίσταται εν τρ αιθούση 
έν ήαέραις υποδοχής, αδιαφορούσα άν παρά τών ξένων, τών μή 
γνωοιζόντων τά έθιμά μας, έκληφθή τούτο όν_ς περιφρόνησις. ^

Ή  φιλοφροσύνη πρός τάς γυναίκα; δεν είναι κοινή, αλλα 
σπανία καί ή τής γυναικός πρός τόν άνδρα δουλική υποταγή. 
*Αν καί απαίδευτος ή γυνή δέν αναγνωρίζει είς τον ανόρα 
άλλην υπεροχήν, ή τήν ύπό τή; ισχύος καί τών̂ νόμων επιοαλ- 
λοαένην, καί ο άνήρ θεωρεί τήν γυναίκα, ούχί ώς κτήνος, αλλ 
ώς σύντροφον μεθ’ ής ύπο τή; Προνοίας ώρίσθη νά διέλθη τόν 
βίον μεριζόμενος τήν χαράν, τάς λύπας καί τά; δυστυχίας.

'Η ύπανδρος άν καί ανεξάρτητος σπανιως παρεκτρέπεται, 
άλλά καί ό άνήρ σπανιως παραβιάζει τήν πρός αυτήν πιστιν.

Φίλεργο; καί οικονόμος, εύφυής καί εύθυμος, εύγενής καί 
περιποιητική πρός τούς ξένους, δέν στερείται τού έλαττώμα- 
τος τού τόσον κοινού ταΐς μικραΐς κοινωνίαις, ήτοι της κακο- 
λογία; έκ φθόνου κινουμένη ή καί άπλώς ές άγαπης πρός τό 
λέγειν. Πάν δ,τι αισθάνεται θά τό είπη άφελέστατα ((Μά τι  
x o v p i J l a  είν αότά  ποΰ ’κρέμασες, τ ί  σαμάρ,ΐα ε ί ν αυ τά  ποϋ  
φορείς καί χα^Λς τό σώμα;) ) μοί έ'λεγέ τις ημέρα τινά. Καί 
άλλη. « ¿ άρ ε  ( τώρα)πΛεΙά έ'σαι 'σάν παππάς  μέ  τά  καβ-
βάδία·)) Λ , , ,ψυχοάν καί συννεφώδη ημέραν φερουσα μακρον επανω̂ -ο-
ριον έπορευόμην είς τελετήν μετ’ άλλων συντρόφων είσερχο- 
μένη έν τή αύλή τής έκκλησίας άκούω ό'πισθέν μου «Νά τώχα  
Τ2ά τήν άποκρηά /» Τό δυστυχές έπανωφόριόν μου είχε κεν
τήσει τήν άποκρηάτικην δρεξιν’μιάς γυναικός. ’Αν το θελης, να 
σοί τό δώσω, είπον στρεφομένη καί μειδιώσα. rA ! κυρία μου ■ 
άπαντά ή γυνή μέ κλαυθμηρόν ύφος, Τί ντροπή ! Αέν ε ίνα ι  
τ ίποτε κυρά μου,  είπες τήν ιδέαν  σου, vm ή ιδέα της δυστυ
χώς δε; είναι καί πολύ έσφαλμένη, διότι πολλοί συρμοί έ'χουσι 
τό γελοϊον των. Ουδέποτε γυνή άλλάσσει την εγχώριον ενδυ
μασίαν της, ήν άγαπά καί θεωρεί ώς τήν έντελεστέραν, ώ;ώ 
πολύ απέχει τού νά είναι τοιαύτη· όταν δε μενουσα -ν τή εενρ 
άναγκασθή νά ένδυθή τήν ευρωπαϊκήν, έπανερχομένη απορρί
πτει εύθύς αύτήν, ώς φορτίον, οπερ δυσκόλως έφερεν. Ουδέποτε 
έπίσης άλλάσσει τήν διακόσμησιν τού οίκου της, ον ο ςενος εκ
λαμβάνει ώς ύελοπωλεΐον, πιατοπωλεΐον* καί χαλκοματοπω-
λεΐον. , , γ .

Έν τή πολιτική λαμβάνει σπουόαΐον μέρος, εργαζόμενη
πολλά κι; κάλλιον τού άνδρός. Ενίοτε ακολουθεί τήν αντίθετον
τού συζύγου της μερίδα, ώστε ό σύγγρκφεύς τού εικοστού
αίώνος ώς πρός τό ζήτημα τούτο δέν μας είπέ τι νέον, καθότι
αί Παρίσι ναι τού μέλλοντος δέν είναι άλλο, ή μετάφρασις τών
Σκυρίων, μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι έκείναι μέν θα εργαζων-
ται δΓ έαυτάς, ημείς δέ δΓ άλλους.
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Ή Σκυρίά γυνή πολύ ολίγον αναπαύεται. Έκτος των ερ
γασιών της έξοχης ένθα διατρίβει τό πλεΐστον τού χρόνου 
και αί του οίκου καταντώσιν ατελεύτητοι, διότι άπό του 
πρώτου καί αναγκαιότατου στοιχείου, του άρτου, μέχρι της 
ενδυμ,ασίας, τα πάντα διά των χειρών της διενεργούνται. 
Ράπτει, πλέκει, νήθει, υφαίνει ενδύματα, στρώματα σκεπά
σματα, καταγίνεται δέ καί είς την ποικιλτικήν εργαζόμενη 
μετά πολλής έπιτηδειότητος καί φιλοκαλίας.

Σπανίως εξέρχεται μετά του άνδρός εις περίπατον, έξερ- 
χομένη δέ βαβίζει πάντοτε όπισθεν. *Ότε ημέραν τινά παρε- 
τηρησα τούτο, μ.οί άπήντησαν ό'τι δέν υπάρχει ενταύθα ο φό
βος των πόλεων, ό'πως έπιτηρώσι τάς συζύγους των.

'Ως άνθρωπος έχει καί ελαττώματα, άλλ’ ή καρδία της 
εΐναι επιδεκτική εΰγενών αισθημάτων καί κατ’ έξογην τού ευ- 
γενούς, τής ελεημοσύνης. Ουδέποτε άφίνει πτωχόν νά ¿παιτή; 
μηδέ ν’ άποθάνη τής πείνης.

Επιθυμούσα διακαώς νά την ίδω γυμνουμένην των δεισι
δαιμονιών καί προλήψεων αυτής, εύχομαι να διατηρήσν] τάς 
άρετά; της καί τάς άγαθάς παραδόσεις της.

Έ ν  Σκόρω . . . .  " Α γ α θ ο ν ίχ η  Ά ν τ ω ν ιά ϊο υ

Α ΙΣ0Η Τ.Κ Η  ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ
Χλό/j, Κλιματίς Άνεμ.ώνη.

Οί εύεογετικοί τής άνοίξεως άνεμοι διαλύουσι τά άνά τον 
ορίζοντα σχηματιζόμενα νεφη, ΐνα άνετώτερον προβώσιν εις 
τό έ'ργον τής γονιμοποιήσεως τής γής.

Παραπονούμεθα διά τούς ενοχλητικούς τούτους ανέμους, 
διότι άγνοούμεν ό'τι διά τούτων διασπείρονται άνά παν ση- 
μ.εΐον τής παρθένου γής τά γονιμοποιά τών άνθέων σπέρματα. 
*Οτε δέ οι αφόρητοι καύσωνες καθιστώσι καί τόν άέρα, δν 
άναπνέομεν ενοχλητικόν, τά κατά τήν εποχήν εκείνην, χάρις 
είς τήν σηαερινήν τής γής γονιμοποίησιν, άναπτυσσόμ.ενα χα
ρωπά καί μυροβόλα άνθη άρωματίζουσιν αυτόν καί εις γρα- 
φικώτατον ανθώνα μεταβάλλουσι τήν καλήν γήν μας.

Θαυμάσωμεν έν τούτοις σήμερον τήν ώραίαν σμαραγδίνην 
αυτής εσθήτα. Ύμ.νήσωμεν τόν Πλάστην, δστις διά τής 
ταπεινής χλόης, τού πλουσίου καί γονιμοποιού τούτου φυτού 
τού αφειδώς καί πιστώς πάσαν τήν γήν περιβάλλοντος, ανα
παύει, τέρπει καί θέλγει τήν δρασιν ημών, καθ’ δν χρόνον 
παρέχει δι’ αυτής τροφήν είς τά μικρά αρνάκια καί είς τά 
καλλίφωνα πτηνά, τούς άκαταπονήτους τούτους ψάλτας τής 
άνοίξεως.

Είς τήν εξοχήν πλήν τής ταπεινής καί ευεργετικής χλόης 
φύλλωμα πλουσιώτερον προσβάλλει τάς αισθήσεις μ ας. Ή 
κληματίς καί ή ανεμώνη έπεκτείνουσι μάκρους πλοκάμ-ους 
φυλλώματος καί άνθέων. Τής πρώτης τό φύλλωμα είναι κατα- 
πράσινον, λάμπον, ύπερηφάνως δέ ύψούμενον, υπέρ τό τρυφε
ρόν καί δυσχιδές τής δειλής ανεμώνης.

Το άνθος τής κλιματίδος είναι κυανούν, μικρόν τά σχήμα 
πενταπέταλον, άποπνέον γλυκύ καί έλαφρόν άρωμα καί δια
τηρούμενου επί πολλάς ημέρας. Τό χρώμ.α αυτού συμβολοποιεΐ 
τήν φιλίαν, ώς τό άνθος παρίστησι τήν μαγικήν εικόνα

τής πρώτης αφωσιώσεως. Πιστόν πρός τά έ'δαφος ένθα γεννά- 
ται, προσκολλάται επ’ αυτού, επεκτείνει τούς τρυφερούς καί 
ευλυγίστους κλώνας του, δι’ ών μετά στοργής περιβάλλει 
αυτό. Μεταφέρει τόν ουρανόν έπί τής γής διά τών ωραίων 
κυανών χρωμ.άτων. του. Συμβολοποιεΐ τά πρώτα άγνά, ζωηρά 
καί άθώα ημών αισθήματα, δι’ ών ή ψυχή ημών επικοινωνεί 
μετά τού ουρανού καί άτινα άριθμοΰσι τάς δραπέτιδας τής έπί 
τής γής ευτυχίας μας στιγμάς, είς ας οφείλομεν τάς γλυκυ- 
τέρας τού βίου ημών αναμνήσεις. Ή τρυφερά άνεμώνη, ήν 
δύναταί τις νά ονομάση άπλοποίησιν τού ρόδου, εΐναι ώς έπί 
το πολυ λευκή, χρωμ,ατιζουσα ελαφρώς τά άκρα τής πεντά
φυλλου στεφάνης της διά ροδίνου χρώματος. 'Υπάρχει καί 
ερυθρά άνεμώνη, ή'τις ζωηρά καί λάμπουσα άπεικονίζει ήμΐν 
τά διαβατικά κάλλη, τάς πρόσκαιρους καί στιγμιαίας τού 
βίου χαράς. Μίαν καί μόνην ή άνεμώνη ημέραν ζή, άλλά τήν 
ημέραν έκείνην βασιλεύει έν τοΐς άγροΐς.

ΛΟΥΙΖΑ OTTO ΠΕΤΤΕΡΣ
Προ έσδομήκοντα άκριβώς έτών, ή'τοι κατά τό 1819 έγεν- 

νηθη εν Meissen η εθνική ποιήτρια τής Γερμανίας κ. Λουΐζα 
’Όττο Πέττερς, ή ένθουσιωδώς τονίσασα τήν λύραν της πρός 
εξυμνησιν τής ελευθερίας καί τού πατριωτισμού. Ή έξοχος 
αύτη γυνή υπήρξε καί είναι μία τών εΰγενεστέρων προμάχων 
τής διεκδικησεως τών γυναικείων δικαιωμάτων, λάτρις τού 
καλού καί ένθουσιώδης φιλελληνίς.

Εις τήν πρωτοβουλίαν αυτής οφείλεται ή σύστασις τού πρώ
του εν Λειψία γυναικείου Συλλόγου, τού συσταθέντος κατά 
τό 1̂ 65 καί έπιδιώκοντος από τής ημέρας τής ίδρύσεώς του 
τήν ευρυτέραν πνευματικήν τής γυναικός άνάπτυξιν. Συνετέ- 
λεσεν επίσης εις τήν συστασιν ετερου Συλλόγου τών Γερμανί
δων γυναικών ((Allgemeine deutclie Frauen verein ».Συνέ
πεια δε τής ευεργετικής τών Συλλόγων τούτων έπί τής κοι
νωνίας έπιδράσεως ι’δρύθη καί ο ΣύΛΛογος Lette, περί où ή 
«Έφημερίς τών Κυριών» έγραφεν έν τώ ύπ’ άρ. 105 φύλλω 
αυτής, δτι είναι ό πρώτος έν Γερμανία Σύλλογος.

‘Η κ. Λουΐζα Όττο Πεττερς διευθύνει μ.ετά τής κ. Αύ- 
γουστίνης Σχμ.ιθ τήν εν Λειψία εκδιόομένην γυναικείαν έφη- 
μερίδα «Neue Bahnen» ήτοι αNéor Στάδιο rïi είναι δέ 
ν̂γχρονως συγγραφευς πλειστων πρωτοτύπων μυθιστόρημά-, 

των, τά οποικ αποδεικνυουσι μ,εγαλην προς τήν πατοίδα αύ- 
τής αγαπην, χλλα και πολυμ.άθειαν άπεριόριστον. Τά έργα 
της είναι θησαυρός φιλοσοφικών καί ιστορικών γνώσεων άνά πά
σαν δέ σελίδα αυτών διαφαίνεται ό υπέρ τής γυναικός ενθουσι
ασμός της και ο ποθος της πρός ανύψωσιν τής γυναικός είς τήν 
περιωπήν, ήν προώρισεν αυτή ο Θεός.

Ιδίως τά έργα αυτής Genius des Hauses, des Mencheit 
und def Natur {' ΑγγεΑος τής οικίας, τής à r d ρωχόνητος xai 
triς yócrswcAFrauenleben im Deutschen Reich, (Βίος τών 
γυναικών ενΓερμανία)καίθ33 Hecht der Frauen aufErwert 
(τό δικαίωμα τής γυναικός έπί τής εργασίας) είναι άληθή άρι- 
στουργήματα φιλοσοφικοκοινωνικών ρ.ελετών, δι’ ών άποδει- 
κνύεται δτι ή γυνή είναι δ πολυτιμότερος τής κοινωνίας παρά- 
γων, καί οτι ή βελτίωσις τής θέσεως αυτής συνεπάγεται τήν 
οικογενειακήν καί κοινωνικήν βελτίωσιν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 5

Μετά τόν θάνατον τού συζύγου της τόν συμβάντα κατά τά 
1864, ή κ. Λουίζα Πέττερς αφιέρωσε τήν περιουσίαν της και 
τόν καιρόν της είς τό εύγενές ε'ργον τής άνυψώσεως τής γυ- 
ναικός. Κατά τά τελευταία μάλιστα ετη δ ύπά τήν διεύθυ/- 
5tv αυτής Σύλλογος ώρισε μέγα χρηματικόν ποσόν πρός έκ- 
παίδευσιν γυναικών ιατρών έν τοΐςίΐανεπιστημίοις τής Ζυρίχης, 
μ£γα δέ μέρος τού ποσού τούτου προσηνέχθη υπό τής γεν- 
ναιοτάτης ταύτης εύεργέτιδος τών Γερμανίδων γυναικών. "Αν 
δέ καί αρκετά γραία έξακολουθεΐ έργαζομένη μετά νεανικού 
ζήλου υπέρ τής μεγάλης ιδέας, ήν πάσα γυνή οφείλει νά επι
δίωκα; : τής γυναικείας άνυψώσεως καί προόδου. Τον χειμώνα 
ή κ. Λουΐζα Otto Πέττερς κατοικεί είς Λειψίαν καί τό θέρος
είς Meissen έν τή πατρική οικία της.

2 η Κ λ α υ δ ία  Κ . Β ίρντ
διδάσκαλος τών νεωτέρμν γλωσσών.

Δ  ρ i

ειου
y;ιν

του *Υμε- 
τών τακτι-

ρομητήν αιτούντα τοιαυτα. 
δύνανται νά έγγραφώσιν είς τόν ύμ-έναιον και αι εκ τών c-παρ-

τάσα Έλληνίς ό'πουδήποτε καν ή,

τού δεκάτου πέμπτου σκέπτεται, ήθελόν άναντιρρήτως εΐσθαι 
προσεκτικώτεραι πρός τας εκφράσεις, τους λογους και τους τρό
πους αυτών, προλαμβάνουσαι ούτω τάς δυσάρεστους συνεπε.ας 
τού κακού παραδείγμ.ατος των.

Πρός τά μικρά ώς πρός πάντα τά ασθενή πλάσματα α
ναπτύσσεται ένωρίτατα τό αίσθημα τής πανουργίας. ’Ενώ λοι
πόν φαίνεται άσχολούμενον εις τά παίγνιά του προσέχει συγ
χρόνως είς παν δ,τι συμβαίνει περι αυτο, ουδεμια δε λε,ις η 
κίνημα τής μητράς διαφεύγει τήν προσοχήν του. Επειδή δέ 
δ άνθρωπος εΐναι τό μιμητικώτατον τών ζώων, τό μικρόν 
απομιμείται άσυνειδήτως παν δ,τι βλέπει ή ακούει, αδιάφορου 
εάν

Ο Υ Μ Ε Ν Α Ι Ο Σ

Άπό τής παρελθούσης Κυριακής κατηρτίσθη πλέον οριστι 
στικώς τό συμβούλιον τού Μετοχικού ταμει 
ναίου, όπερ μετ’ ολίγας ημέρας ποιείται έναρς 
κών αυτού εργασιών. Ύπεγράφη δέ παρά τών παρευρεθέντων 
κατά τήν ημέραν έκείνην μελών τακτικόν συμβόλαιον, δι οΰ 
νομίμως ρυθμίζονται τά τού Καταστατικού τού 'Υμεναίου.

'Επανειλημμένους έγράψαμεν περί τού ευεργετικού τουτου 
σωματείου, ώστε περιττόν θεωρούμεν νά έπανέλθωμεν καί 
πάλιν έπ’ αυτού. Ευτυχώς ή κοινωνία άνεγνώρισε τήν χρη- 
σιμότητά του, δΓ 8 καί μετά προθυμίας οί γονείς καί συγ
γενείς σπεύδουσι καί έγγράφουσι τάς θυγατέρας των.

Μετά τήν δημοσίευσιν τού νέου καταστατικού αυτού θε- 
λομεν άποστείλει αντίτυπα είς πάσαν συνδρομήτριαν ή συν-

Πρός τάς έρωτούσας δέ υμάς, άν
ϊύνανται νά έγγραφώσιν είς 
 ̂ιών κυρίαι, ατταντώ̂ εν ότι 
δικαιούται νά έγγραφή είς τόν υμέναιον, συμμορφουμένη πρός
τούς δοους τού καταστατικού αυτού.

Πάσαι δέ αί ένδιαφερόμεναι Έλληνίδες όφείλουσιν ιδιαί
τατα πολλήν ευγνωμοσύνην πρός τόν άξιότιμον ιατρόν κ. Λου- 
κ.άν Μπέλλον, δστις καί την πρωτοβουλίαν είχε και ,οσον 
άκαμάτως είργάσθη υπέρ τής συστάσεως τού ευεργετικού τού- 
του σωαατειου.

ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΚΑΙ 0  ΚΟΣΜΟΣ
Ό κόσμος εΐναι τό άντικείμενον τής μελετης τού μικρού

τούτο είναι καλόν η κακόν.
Μ α ρ ία  Αήρ,ου,

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Μετά τ:όση<» σπουδής κα\ προθυμίας ζητουσι νά μάθωσιν αί καλαι 

μας άναγνώστριαι τάς νέας τοδ συρμοϋ Ιδιοτροπίας. Σπεύοουσι το- 
σον, Επιθυμουσαι νά ποοηγηθώσιν, ει δυνατόν αύτου, νά φέρωσιν 
Εσθήτα του συρμοί* πριν η ούτος γεν>Σ/.ευθή.

Δεν συμβουλεύομεν Ιν τούτοις αύτάς νά σπεύοωσι, όιοτι συνήθως 
ή πρώτη φέρουσα νέον φόρεμα ή νέου σχήματος πΐλον Ελκύει τα 
βλέμματα καί τήν προσοχήν πάντων, πολλάκις δέ το ασυνήθες και 
πρωτοφανές τής περιβολής προκαλει μειδιάματα, εσΟ’ οτε οε και τον 
γέλωτα τών άπλουστέρων. Οόχ’ ήττον παραθέτομεν Ενταύθα γενι
κούς του συρμου τής άνοίξεως ορισμούς χάριν τών ανυπόμονων. .1 ο 
£τος τοΟτο έσται πλούσιον εις παντός είδους τριχαπ^α και 
αραχνοειδή υφάσματα. Τά πρώτα οτοιχίζουσιν, Ινώ τά δεύτερα εύ- 
ρίσκονται ανθηρότατα, άφροειδή, Ελαφρότατα παρα τή καλή υφάν
τρια κ. Σπάρτη Καρασταμάτη. ΤοΟτο Ενθυμούνται προ ημών αι ηγε- 
μονίδες και αί βασ·λισοαι. *Η πριγκήπιοσα Αλεξάνδρα παραγγέλλει 
ώραίαν κυανήν Εσθήτα και ή του διαδόχου μνηστή πριγκήπισσα Σο 
φία, άραδωτόν κυανουν σχεδόν άχρουν.

Αλλ* οί χρωματισμοί του συρμου δεν εΐναι μόνον κυανοΟς και 
ρόδινος : πράσινον τοϋ κισσοΟ, φαιόν ανοικτόν, κυανοΟν του Δουνά- 
βεως, κυανοπράσινον, χαλκοπράσινον και λευκόν είναι οι νέοι χρω
ματισμοί.  Τό ισόμηκες και Ισοϋψές τής Ισθήτος μένει και κατά την 
άναιξιν μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι εφοδιάζεται αυτη προς το εμ- 
πρυοθεν και άνω αύτής μέρος, άκριβώς υπό τό περιθωράκιον μέ δύο 
μικράς άνεστραμμένας, δίκην συμπεπιεσμένων καλάθων, εμπροσθέλας.

Τόν λαιμόν περιβάλλουσιν ώοαιότατα περντραχήλια, άτινα κατα- 
σκευάζουσι διά λωρίδων υφάσματος, κεκομμένου εις άκρα οδοντωτά 
κα\ τριγάπτων οδοντωτών. ?ίΐν  γένει δε τά οοοντωτα εςαρτή- 
ματα, άτινα είχον εντελώς διαγραφή του καταλόγου του συρμου α
ναφαίνονται κα'ι πάλιν επ ιβλητικώτατα, αφσυ στολιζουσ«. 
χηλόν κα\ γρησιμεύουσιν ώς πολυτελές του
'{Ας βιβαία δέ θεωρείται άπό σήμερον ή Εντελής καταργησις τής 
τουρνυρ (ΐυΐίΓΗΙΐΥΘ) ώς κα'ι 6 περιορισμός του στηθοόέσμου εις 
πλατείας λωρίδας ή ζώνας και ούόέν πλέον.

Ο ί πίλοι εινε Επίσης λεπτο ί% Ελαφρο'ι, αραχνοειδείς σχεοον. Η 
ψάθχ του συρμου εΐνε διαφανής τριχαπτοειδης,τα οε σχήματα ως προ- 
ειπομεν ή πολυ μεγάλα ή πολυ μικρά. 9Απο τους φοβερούς Εκείνους 
πύργους, ούς Εσυνειθίσαμεν νά καθηλώνωμεν Επι τής κεφαλής, και ων 
άπαλλαττόμεναι Ετηροΰμεν τήν γλυκεΐαν άνάμνησιν Οια τρομερού 
κεφαλοπόνου, μεταβαίνομεν εις πίλους πλατυστεφάνους μέν, αλλ

τον τοα- 
προσώπου υποπλαισιον.

•ευθυ: αμ.α τούτο γεννηθή. Άπό τού παιδικού λίκνου τό [Λΐ-
κρόν άρχεται τάς αεύ.έτας του, αιτι· 
τως έπί τού ¡Λετέπε'.τα βίου αυτού 

τί

επ' ο ρρώσιν ά[/.ετα κλή- 
Αί πρώται εντυπώσεις 

έπιίοώσιν έπίσης επί τού ένστικτου τών ζωων ως και επι τού 
πνεύχ-ατος τού βρέφους. Γνιοστόν το υπο τού Πλάτωνος ανα- 
γοαφόικενον περί τής ανατροφής δύο κυνών, γεννηθεντων υπό 
τής αύτής ρ.ητρός. Ό άνατραφείς έν τώ οίκω έγένετο τρυφη- 
λάς καί λχίααργος, ό δ’ εν ύπαίθρω καλός κυνηγός. Εάν αι 
μητέρες έγνοόριζον οτι τό μικρόν απο τού τρίτου αυτού μηνος 
βλέπει καί ακούει, άπό τού έκτου παραβάλλει καί συγκρίνει, 
άπό τού έννάτου διακρίνει, άπό τού δωδέκατου κρίνει και απο

δ’ Ιπιτευχ0'5 καί ο’ κονομιχιΒ; νά άνταποκριθή προς την επικρατού
σαν ο’.κονορκκήν κρίσιν δύνχται νά λατρενΟη ’>πέρ ποτε άλλοτε υπο 
πάσης φιλοκάλου γυναικός.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ή αοοι τον Οίοΰτοη Γάννερ. — ΑΙ

Άμερικαναί ’Εφημερίδες μνημονεύουσι παοάόοξον οργανισμόν 
γυναικός τίνος Ίωσηφίνης Βεδάρ, ήτις ού/ί έπί 40 ημέρας ο:ς 

Soucci, άλλά έπί 2,5a0 ημέράς δέ/ προσ-
γυνα1 
ό Tanner καί ό
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έλαβε στερεάν τροφήν. Τούτο <5έν είναι φυσικόν φαινόμενον, 
αλλά συνέπεια διφθερίτιδας έξ ής προσεβλήθη έπικινδύνως ή 
άτυχή; γυνή κατά τό 1880. ’Αφού επί τρεις εβδομάδας έ- 
πάλαισε μεταξύ ζωής καί θανάτου, εΐσήλθε τέλος εις την πεοί- 
οδον της αναρρώσεως. Εντός ολίγων ήμερων άνέκτησεν εντε
λώς τήν υγείαν της με μόνην την διαφοράν ότι από τής ημέ
ρας εκείνης ζή, πινουσα μόνον ολίγον ύδωρ από καιρού εις και
ρόν. Οί έπισκεφθέντες αυτήν ιατροί εΰρίσκονται εις απορίαν 
πρό του φαινομένου τούτου. Είναι υγιής, έχει τό άνάλογον φυ
σικόν βάρος, τά χαρακτηριστικά της φέρουσιν ά'πασαν τήν ζωη
ρότητά των, ή δψις της είναι ανθηρά, ουδέποτε δέ, ώς ή ιδία 
λέγει, πείνα. Διάγει τό πλείστον τού χρόνου άναγινώσκουσα

Γυνή εν τή Ά/αδ μί* τ ς̂ -Ισπανίας ‘Η κατ’
αυτας έν τή ’Ισπανική ’Ακαδημία χηρεύσασα θέσις τού διά
σημου ποιητού̂  Άρνάσυ, θέλει, ιός λέγεται, άναπληρωθή υπό 
της γνωστής εις τον επιστημονικόν κόσμον κυρίας Πράδο Βα- 
ζάν. Τα έκδοθέντα μέχρι σήμερον συγγράμματα τής έξόχου 
γυναικός ετυχον ενθουσιώδους υποδοχής καθ’ ά'πασαν τήν 
Ευρώπην. Ή κ. Πράδο-Βαζάν είναι έκ των μάλλον άκατα- 
πονήτων συγγραφέων τού αιώνας, διάσημος μυθιστοριογράφος, 
έξοχος λογοτέχνις καί λογοκριτής δεινοτάτη. Μετά μεγάλης 
συγκινήσεως άναμένεται παρά των Ισπανών άμφοτέρων τών 
φύλων ή εκλογή αυτής έν τή Ισπανική ’Ακαδημία.

Γυναεκες έπεθεωρ τ̂αί τελωνείων.—Είκοσι τρεις 
γυναίκες κατέχουσιν έν Νέα Ύόρκη θέσεις έπιθεωρητών τών 
τελωνείων. Λαμβάνουν, κατά μήνα 84 δολλάρια ήτοι 420 φο.

Γυνή εκδότες καε δεευθύντρεα δεκαστεκής Έ. 
φημερίδος.—Ή δεσποινίς Αικατερίνα Ούάρτ διδάκτωυ 
τής νομικής, είκοσιεξαέτις μετέρχεται άπό τετραετίας λίαν 
ευδοκιμώ; τό δικηγορικόν έπάγγελμά της έν Νέα Ύόρκη. 
Ή μόνη δέ δικαστική έφημερίς ή έκδιδομένη έν Chicago υπό 
τόν τίτλον ffCbicago-Larr-Times» έκδίδεται άπό τής ίδρύ- 
σεως αυτής υπό τήν διεύθυνσιν τής έξόχου καί νομομαθούς 
ταύτης γυναικός.

Γυνή ένοχος κοσμ,ηματογράφος.—Ή δεσποινίς 
Καρλόττα Ροβινσών ταξειδεύσασα εις ’Αμερικήν έπεδόθη εις 
τήν διακοσμητικήν τέχνην, άσχοληθεισα' ιδία εις τήν διακό- 
σμησιν πλουσίων μεγάρων. Τοιαύτη δέ καλαισθησία χαρακτη
ρίζει τήν γυναίκα ταύτην, ώστε πανταχόθεν ζητείται ή γνώ
μη αυτής περί τής διακοσμήσεως ο'ίας δήποτε οικίας. Ή βα. 
σίλισσα Βικτωρία, ητις τόσον χαίρει διά τήν κατά τόν αιώνα 
ημών δράσιν τής γυναικός, ώνόμασε τήν δεσποινίδα Ροβινσών, 
διακοσμητήν τών ανακτόρων τής A.M.ffA r t  D e c o r a t o r  
τής A. Μ.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  πλυντρεών έν ΓΒαρεσίοες.—  Πάσαι αί 
έν Παρισίοις γυναικεΐαι συντεχνία-, ίδρυσαν σωματεία, σκοπόν 
έχοντα τήν υπεράσπισιν τών συμφερόντων καί δικαιωμάτων 
τών διαφόρων τεχνιτριών. Κατ’ αύτάς συνέστη σωματεΐον 
πλυντριών, ού πρόεδρος διωρίσθη ή άρχαιοτάτη πλύντρια κ. 
Πλιστά, ταμία; ή κ. Περιγνιάν καί γραμματεύς ή κ. "Αννα 
Μεοόκ.

Ξ  Ε Ρ Η Τ Ι Κ 0 Π 0 Υ Λ Α
[Συνέχεια καί τέλος]

Δυο τούτων χωρίς νά χάσωσι καιρόν έπήδησαν έντός τού 
υπογείου καί δίκην ιχθύων άνέσυρον έκ τών ΰδάτων νεκρούς 
μ,άλλον η ζώντας τους αθλίους εκείνους. Τακτικής δέ άνακρί- 
σεως νενομένη; εςηκριβώθη, ότι ούτοι είχον προηγηθή τών 
συντρόφων των επι τω σκοπώ τού νά καταλάβωσι τον οίκίσκον, 
εκειθεν όε διοργανιυσωσι τακτικήν κατά τών χριστιανών πο
λιορκίαν, περικυκλούντες τό όρος καί θέτοντες πύρ εις τά σπή- 
λαιον, εν ω υπήοχον πάντες οί τών χριστιανών θησαυοοί καί 
πολλά γυναικόπαιδα.

Έπροσποιήθησαν δέ ότι κατεδιώκοντο,ΰπό φόβου μή ΰπάρ-

χωσιν εν τώ οίκίσκω η πέριξ αότού ανδρες καί ειδοποιηθέντες 
υπο τών φωνών τών γυναικών ματαιώσωσι τό σχέδιόν των' 
 ̂ Καί τώρα τουφέκισμα τούς άτιμους! είπον οι ανδρες ούς άπό 
ενος στόματός : ’Ενώ δέ εδενον αυτούς παρά τά δένδρον ε
κείνο, ο που έν τή άρχή ευρομεν τήν κόρην κόπτουσαν ξύλα 
αυτη ηγερθη εκ τής θέσεώ; της καί προχωρούσα έν τώ μέσω 
των ανόρών : ο-δελφια, είπε, χαρίσετέ μου τους.

Εγω σας τους έπαράδωκα· δικοί μου είναι. Οί ανδρες διε- 
μαρτυρήθησαν κατά τής αίτήσεως τής κόρης, ητις βλέπουσα 
οτι η επιμονή της κατ’οΰδέν θά έχρησίμευε, προσέθηκε ; πάει 
κ* κ«Ρ·ετε τσι °>τι θέλετε, μά όχι σήμερο. Σά σήμεοο γεν- 
νηθη ο Χρίστος μας καί τέτοια ’μέρα δέ βάφουν τά παληκάρ,α
τα χέρια τωνε μ’ αίμα καί δέ σκοτόνουν ’σάν άονιά άνθρώ- 
7τοΐ)ζ 77ο0 ο εν ε/ουν άρματα.
- έπεδοκίμασε τήν κόρην του καί ό προϊστάμενο;

των αν ρών διέταξε νά δέσωσι τούς κατασκόπους σφιγκτά 
περί την εκεί κολοσαίαν πλάτανον, μέχρι τής επαύριον, ότε 
θα εςετελεΐτο η καταδίκη των.

Μετά τούτο δύο τών νεωτέρων, τή διαταγή πάντοτε τού 
προϊσταμένου, άνεχώρησαν, καί μετ’ όλίγον έπανήλθον, ©έρον- 
τε; δυο αρνί«, άρτον καί οίνον. Ή κόρη έστρωσε τευίάχιον 
λευκού καθαρού ¿φάσματος κατά γής, έντός τού οίκίσκου των, 
ηναψε καλήν πυράν καί προσεκάλεσε τούς άνδοας νά προγευ- 
ματίσωσι. 1 ~ 1
ν Τά *Ρ°ΥεψΧ υπήρξε φαιδρότατον, πολλοί άσκοί πλήρεις 

οίνου ειχον ήδη κενωθή ότε ή κόρη, έξήλθε πράς στιγμήν τού 
δωματίου χωρίς νά'παρατηρηθή. «Όταν έπέστρεψεν ήτον ωχρά 
και λιαν συγκεκινημένη. Τά παληκάρια έξηκολούθουν αδοντα.

*
V ' * *, υΤΧ.Ρ°ζα'ί τρεϊς ανδρες πετώντες μάλλον ή τρέχοντες κατ- 

ηρχοντο .ού υψώματος, εν ώ ό οίκίσκος καί παρέκαμπτον τήν 
υπο αποτομου τινός βράχου σχηματιζομένην γωνίαν. Οί ανδρες 
ουτοι ησαν οι υπό τής Κρητικοπούλας παραδοθέντες, άλλά καί
υ̂ αυΤ -ελ£ ?ωθέΓεί, στιγμής οί πατριώται τηςουόενα διετρεχον κίνδυνον.

Α γ γ ε λ ι κ ή  Α η μ η ν ρ ο υ λ ά κ η .

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΥΗΟ Μ ΙΛΙΙΤΟΠ Ϊ ΠΙΙΊ’Κλ

(Συνέχ. Υδε προηγ. φύλλον)

Ή  γ υ ν ή  π α ρ ά  τ ο ΐς  ά ρ χ α ίο ις  Έ λ λ η σ ι .

Μ υ θ ο λ ο γ ι κ ή  έ π  ο χ ή. 'Η γυνή Ιν τή θρησκεία : Γ ή σύζυ
γος 100  Ούρανοΰ. Ρέα, Ή ρα , ‘Ε στία , Δήμητρα, Ά ρ τεμ ις , Ά θηνα  
<Γ\̂ «Γ\ΤτΤ" θέμ ις καί αί ώραι φρουροί τοΟ Ούοανοΰ. —
Ο Ολυμπος -  Α ίνρεΤς ΜοΤραι, αί τρεΤ; Χάριτες καί αί Ιννέα 

Μουσαι. Αι Ωκεανιδες, αί Νηρηίδες. αί Ναϊάδες, αί Ό ρειάδε-, αί 
Δρυαοες αι Άμαδρυάδες, αί Έ ριννύες, καί αί Ά ρ π υ α ι .  — Ιέρειαι · 
ΙΙυθ ια ι, Μαγισοαι.

Ή  γ υ V ή Ι ν  τ ή  ο ί κ ο γ ε ν ε ί  α. Ό  Όμηρος καί δ ’Ησίο
δο; περι γυναικός. Γενικός χαρακτηρισμός τής γυναικός κατ'α τήν Ί λ ιά -  
α και τ η ν ’Οδύσσειαν. Μελέτα Ιπί τής Ιθνικής κα' πολ ιτ ική : δράσεως 

της γυναικός κατα τήν Ό μτρικήν έποχήν. Γέννησις καί άνατροφή τής 
κόρης. Μ νηστεϊαι. Γάμοι. Περιγραφή γαμήλιων τελετώ ν. 'Ή θη,'έθιμα 
και παραδόσεις Ό  σύζυγος καί ή σύζυγος. Αι σύνευνοι. Αί δουλαι.

Δ ικα ιωαατα τοΰ υίοϋ Ιπί τής χήρας μητρός.
‘Η Ρ ? Λ δ 6 5 ! 1 ά 8 ο «· *Η ^'ΡΡΟύ κ ίτώ ν  Ιν τώ έθνικώ

τω-ν Ι? " λ/ινων -  Η ώ Ρ α ί α ·Ε λ έ ν η παραίτιος του ΤρωΤ- 
κυυ Πολέμου. — Χρυσηις. _  Βρυση'ίς. — θ έ τ ις . — Ε κάβη . — Θε- 
αν"· — ’ Ανδρομάχη καί Κασσάνδρα.

Η ρ ω ί δ ε ς  τ ή ς ’Ο δ υ σ σ ε ί α ς :  Πηνελόπη'τύπος Ιναοέτου. π ί
στη; και άφωσιωμι'νης συζύγου. Εύρύκλεια, Καλυόώ, Λευκοθία 
'ναυσικαα, ’ Αρετή, Κίρκη καί Σειρήνες.
, ^  Τ υ V ή I ν τ ή ή ρ ω ϊ  κ ή I -  ο χ ή. Λάρισσα. — "Αγραυλις καί

αι θυγατέρες αύτής. — Ά τ θ ί ; .  — Χθόνεια θυγάτηρ του Έ οεχθέως. _
Ιΐρόκ/η καί Φιλομήλα. — Εύρώπη. -  Σεμέλη.- Πανο’ ώρχ.—Πύορα. 
Α μαζόνες: "Ανδρομέδα.
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Α ι  ή ρ ω ϊ δ ε ς  τ ώ ν  τ ρ α γ ι κ ώ ν π ο ι η τ ώ ν :  Ή γυνη εν τή
ίοναία Τραγωδία. —  Μελέτη Ιπί τών γυναικείων χαρακτήρων του 
Α ία  -/ ύ λ ο υ : Δαναΐδες. -  Ώκεανίδες. — ’ Αντιγόνη. Κλητα ιμνη- 
στρ* Ήλέκτρα. - Σ ο φ ο κ λ ή ς .  Μελέτη Ιπί τών γυναικείων χα- 
οακτήυων τοΰ Σοφοκλέους : Ίοκάστη, ’ Αντιγόνη καί ’ Ισμήνη, Ηλέ- 
κτρ* του Σοφοκλέους Ιν σχέσει πρός τήν Ίίλέκτραν του Αισχύλού 
κ α ί  τ ο υ  Εύρυπίδου. Τεκμέση καί Δηϊάνειρα. Ε  ύ ρ υ π ί δ η ς : Φ α ι-  

‘δρα. — Μήδεια. — Κρέ-.υσα. -  Έ ρμιόνη καί ’ Ανδρομάχη. -  ‘ Εκάβη 
Πολυξένη. —  ’ Ιφιγένεια Ιν Λύλίδι.  — Ιφιγένεια  Ιν Ρ χ υ ρ ο ις . -  Ηλέ- 
ίίτρα. Μέγαρα.— Μακαρία — Αίθρα.— "Αλκυστις. Συγκριτ ική με
λέτη Ιπί τών γυναικείων χαρακτήρων τών τριών Ιξόχων τραγικών 
Αισχύλου, Σοφοκλέους καί Εύρυπίδου. —  Γνώμαι καί σκέψεις Ιπι 
"τής γυναικός του ‘Ομήρου, ’ Ησιόδου, Σιμωνίδου, Αισχύλου, -:θφο- 

.  κλέους καί Εύρυπίδου.
•Η γ υ ν ή  Ι ν  τ ή ί σ τ ο ρ ι κ ή ί π ο χ ή .  Μελέτη Ιπί τοΰ προορισμού 

κα'- τής δράσεως τής γυνα- κόςίν τή ο’ικογενεί *  καίκοινωνί α.-Ήγέννησις 
τής κόρης. Ά ν α τροοή ,  Ικπαίδευσίς καί Ινασ·/ολήσεις αύτής. Ι ία ιο ια ι  
καί άσχήσε.ς τών νεανίδω ν.-Θ εω ρία  τοΰ Άρ-στοτέλους και Ιΐλατωνος 
|π ί  τήςάνχτροφής τής κόρης. Νομοθεσία τοΰ Σόλωνος. Δ ικαιώματα του 
πατρός, συζύγου, ή κηδεμόνος Ιπί τής γυναικός. — ‘ Η λικ ία  γάμου.
Π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό ς  τ ή :  προικός. — Προίκισις τών απόρων. Γάμος υπο-

χριωτικός παρα τοϊς άρχαίοις.— Φορολογία τών άγάμων. - Π ε ρ ί  τής 
περί γάμου γνώμης τών αρχαίων. — Μνηστειαι" τα προ τοΰ γάμου 
Ιθιζόμενα. Ή  γαμική πομπή, ή γαμική θοίνη, τά Ιπιθαλαμια W “ "  
τα, γαμήλια δώρα, ή πρός άλλήλους σχέσις καί διαγωγή τών συζυ
γών.—  Πώς Ικολάζετο ή άπιστος σύζυγος. Ό Ξ ενοφ ώ ν και ο Πλού
ταρχος περί γάμου και καθηκόντων τών συζυγών.

Ό  γυνακωνίτης καί Ιν γένει ό οίκος. Τά σκεύη καί έπιπλα 
τής οικίας. — ’ Ενδύματα καί πολυτελή κοσμήματα τής γυναικός.^— 
Διαοορά όνομασίας τών θερινών καί χειμερινών γυναικείων ένου- 
μάτων'. — Καλύμματα τώ * άκρων τοΰ γυναικείου σώματος' γυναι
κεία δποδήματα.— Εύθέτησις τών τριχών τής κεφαλής. Περι τών 
παρ’ άρχαίοις κατόπτρων..— ψ ι μ ύ θ ια  κε ι βκφαί. Ενασχολήσε', 
της γυναικός* ή ηλακάτη τοΟ Θεόκριτου. Κλιοστικη, υφαντική, 
ποικιλτική. — Διαζύγιον.—  Ή  σύζυγος τοΰ Άλκιβ ιάδους. — ΑΥτ.α 
διαζυγίου — ’ Αποπομπή καί άπόλειψις.— Ή  ένοχος σύζυγος κολα- 
ζομένη.— Μελέτη Ιπί τοΰ βίου τής ’ Αθηναίας γυναικός ώς κόρης, 
ουζύγου και μητρος.

Α ί  έ τ α ΐ ρ α ι .  "Ε^ίδρατις  τών έταιρών Ιπ\ τοΟ ηθικού, πνευ- 
ματικοΰ καί κοινωνικοΰ βίου τών αρχαίων Ε λ λ ή ν ω ν .  Αί έται-  
ραι Ιν σχέσει πρό; τάς συζύγους. ’ Ασπασία' ή διασημοτέρα γυνη

ι _  Ε Π 1 Ί» Γ Λ A  1 Σ —  1

ΙΟΤΛΙΟΤ ΜΑΡΤ

ε ν ε δ ρ α
Μ Ε Ρ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Ν  

‘ 23 Ά ν « β ο λ ή
Ό Λανάέσ βαθύτατα συγκε/.'.νη-αένο; οΐιγι ω; όι/.·ηγορος, 

άλλ’ ώς άνθρωπος έχων πεποίθησιν εί; τήν' άθωόττ,τα του 
πελάτου του, έπέρανε τήν άγόρευσ-.ν του όεά τών έεής λέςεων .

Κύριοι ένορκοι, μετ’ ΰλιγα; στιγμάς θελετε εχ.όοτει α ..ο- 
φασιν, έξ ής έξαρτάται ή ελ.ευθερία ίσως όέ και η -ωή̂  .̂ού 
ό'υστυ/ούς αυτού'ανθρώπου, πρός τόν όποιον άόί/.ως άποΊΟε- 
ται φρι/.ώόες κακούργημα, καί δν είόετε κλαίοντα και ο').ο - 
Φυρόμ.ενον κατά τάς μ,ακράς ιορας τής όιεςαγωγής .ή,̂ -ικη, 
ταύτης. Πριν ή καταόικάσηττ αυτόν ενθυμηθήτε τά όάκρυα 
του, άτινα ' άπορρέουσιν έκ τής συντετριμμένης καρ̂ ίας του. 
Οί όολοφόνοι -)εν κλαίουσιν ουτιο, κύριοι ένορκοι !

Μετά ταύτα ό ό'ι-ηγόρος έπανήλθεν εις τήν Οέσιν '<>'■>,$*- 
θυτάτη καί πένθιμος σιγή έπεκράτησεν εν τή αιθούση εκεί
νη. Τήν σιγήν ταύτην σιέκοπτον οί όλολυγμ.οί τού κατηγορου
μένου Δοριάτ.

Έκάθηντο εκεί ήσυχοι καί σιωπώντες οί Άόάεκα εκείνοι 
τού λαού ίικασταί, ου; ό ποινικός νόμος εκλεγεί άνά ,.άσαν 
κοινωνικήν τάξιν μεταξύ τών εμπόρων, τεχνιτών, η βιομηχα-

, τής αρχαίας Ε λλάδας' αι πο λ ιτ ικο ί αϊθουσαι α ύτή ς.— Έ πίδρασις 
ί αύτής Ιπί τής φιλοσοφικής, καλλ-τεχνικής καί καλιλογικής άναπτύ- 
ί ξεως τής αρχαίας Ε λλάδος. — Γάμος αύτής μετά τοΰ Περικλάους.— 

‘Η ’Ασπασία καί ό χρυοοΰς α ιώ ν τοΰ Περικλέους. — Λόγος 
πανηγυρικός αύτής' άριστούργημχ καλλιεπείας καί ρητορικής
άπαγγελθείς ύπό τοΰ Περικλέους ύπερ τιΰν πρώτων πεσόντων
κατά τάς άπαρχάς τοΰ Πελοποννησιακοΰ πολέμου. — Β '. γάμο; αύ
τής μετά τοΰ Λυσικλέους.— Νόμισμα φέρον τήν προτομήν τής ’Α
σπασίας.— Νηκαρήτη, σοφή έτα ίρα , διάσημος Ιν τή δ ιαλεκτική .— 
Λ α ίς, Φρύνη, Θ αίς, Λ άμια , Λ έαινα.

Ή γ υ ν ή Ι ν  Σ π ά ρ τ η ,  — Νομοθεσία τοΰ Λυκούργου Ιν σχέ- 
σει πρός τήν γυνα ίκα . Γέννησις κα ί άνατροφή τ ή ; κόρης, γυμνιχα ί 
ασκήσεις, χοροί, πα ιδ ια ι. Αι νεάνιδες και οι νεοι Ιν Σπάρτη. Αι 
παρθένοι κρ'ιταί τώ ν άνδρών Ιν τοΐς άγώσι. — Κίνδυνοι τής στρα
τιω τ ική ς αγωγής τής γυναικός- — Δρασις τής γυναικός Ιν τή πο- 
λ ιτ ε ία . — ’ Ελευθερία καί μεγαλείου τών γυνα ικώ ν τής Δωρικής 
φυλής. — Π ολιτικά δ ικα ιώ ματα αύτώ ν. — Η λ ικ ία  γάμου. Ό  
Αυκοΰργος χχτχργών τόν περί προικό; νόμον. — Τελετή γαμου^' ήθη 
καί- έθιμα. — Ή  Σπαρτιάτις ώς σύζυγος' ο ιδ ιω τικός βίος αύτής' 
ή πειθαρχία καί ή άρετή αύτής. Ή  Σ παρτιάτις ώςμήτηρ ' τό. μαρ
τύριαν τής μητρός. Τό υίϊκόν λίκνου' ήρωϊομος καί σκληροτης τής 
μητρός. — 'Η κατάπτωσις τοΰ ήθικοϋ μεγαλείου τ ή ; Σπαρτιατιδος 
γυναικός. — Μελέτη Ιπί τής Ιν γένει ηθικής δράσεω; τής Σ παρτιά-
τιδος γυναικός Ιν τή οικογένεια καί τή πολ ιτε ία .

Ή  Έ λ λ η ν ί ς  γ υ  ν ή  Ι ν  τ  ο ί ;  π ο λ έ ρ ο ι ς .  — Αί Σπ,αρτιά- 
τιδες διακρινόμεναι Ιπί καρτερία καί πολεμικά"; άρεταϊς. — Σπαρ- 
τιάτ-δες ήρωϊδες. — Ά ρ π α λ ίκη  θυγάτηρ τοΰ Λυκούργου. - -  1 οργω 
θυγάτηρ τοΰ Κλεομένους καί σύζυγος τοΰ Λεωνίδα. Κυανή κατα - 
στρέφουσα τόν Περσικόν στόλον. — ’ Αρτεμίσια. -  Ά ρ γ ιλ εα ν ίς . — 
Ά ρχιδάμεια . — Ά γησ ιστράτη . ■- Χ ειλω νίς . -  Ά γ ια τ ίς  Κρα- 
τεσίχλεια . — Αί γυναίκες κατά τούς Μεσσηνιαχους πολέμους. —
Φερ-τίμη βασίλισσα τής Κυρηνείας. - Ή  χρυσή ηλακάτη- — Φ ι
λοδοξία τ ή ς  Φερετίμης καί άπάνθρωπος Ικδίκησις κατά τών^φον.ων 
τοΰ υίυΰ της — Τελέσ.λλα σώζουσα τήν πατρίδα της. — Η βκσί- 
λ.σσα τών Μολοσσών σώζουσα τόν Θεμιστοκλέα. — Θήβη 
θυγάτηρ τοΰ Ίάσονος καί σύζυγος ’ Αλεξάνδρου τοΰ τυράννου 
τών Ψερ-ών. — Ή  Θήδη δολοφονοΰσα τόν τύραννον καί Ιλευ- 
θερόνουσα τούς κατοίκοος — Εύρυδίχη μήτηρ τοΰ Φιλίπποο 
καί ’Ο λυμπίά; μήτηρ τοΰ ’ Αλεξάνδρου, σχληρχί καί άπανθρω- 
ποι βχσίλισσαι. -  Κλεοπάτρα β’ σύζυγος τοΰ Φ ίλιππου. -  Μχρ- 
τυρίκός θάνατο; α ύ τ ΐς . — Βιος καί περιπέτειαι τής Όλυμπιαοος· 
μτ τρικόν φίλτρον αύτής. -  Ό  μέγας ’Αλέξανδρος λατρεύων καί σε-

νιον. Τά βλέμματα αύτών έζητουν νά είσ̂ ύσωσι μέχρι τών 
Ι'-κάτων τ.̂ς ψυ/ής τού κατηγορουμένου. Εί: μόνος έξ αύτών 
έφαίνετο άφηρημένος. ΤΗτο ό κληρωτός πρόεδρος τών ενόρκων 
κ. ’Ιωάννης Μονμάγερ έργοσταοιάρχη; τών χημικών προϊόν-
των. ;

’Αναστήματος υψηλού, κομψος, ρυψ.αλεος, μέ παραγναθί
δα: μελαίνας ήδύνατο νά όνομασθή ωραίος άνηρ, εάν τό τρα- 
χύ’τή- φυσιογνωμίας του δεν έμετρίαζε τήν καλήν αϊσθησεν, 
ήν ένεποίει έ/- πρώτης όψεω; ή -παρουσία του.

Κατά τήν στιγμήν εκείνην έφαίνετο προσηλωμένος επί τί
νος τεμαχίου χάρτου, έφ’ ού έφαίνετο λαμβάνων σημειώσεις. 
ΤΗτο ωχρότατος, τό βλέμμα του απλανέστατου, βήξ όε ξη
ρός, νευρικός έτάραττεν αύτόν, καί θρόμβοι ίδρώτος ε̂βρεχον 
τά: ρίζας τών τριχών τής κεφαλής του. ΎΑρα αί λέξεις τού 
δικηνόοου είχον προκαλέσει τήν συγκίνησιν εκείνην, ή έθεώρει 
ένοχον τόν πρό αύτού κατηγορούμενον !

Ό Ποόεδρος τού κακουρ οδικείου ελ̂ βε τόν λόγον, άπο- 
τεινόυ.ενος δέ πρός τόν κατηγορούμενον είπε. ΐί Δοριάτ, δέν έχεις 
νά προσθέσης τι πρός ΰπεράσπισίν σου.

Ό δυστυχής ύπάδικος έψιθύρισε μεταξύ τών διακοπτόντων 
αύτόν λυγμών τήν λέξιν : αθωοτ, άθώος·

Ό πρόεδρος τότε άνεκεφαλαίωσε τά κατά τήν ̂ κατηγορίαν 
ιο: έξη; : Κύριοι ένορκοι ! Συμφώνως πρός τά υπό τού κ. 
Ε'ΐσαγγελέως λεχθέντα, δ Δοριάτ κατηγορείται οτι κατά 
τήν νύκτα τής 5—6 Μαίου ¿δολοφόνησε τόν παθόντα Βου- 
ρέλ έν τή αγροτική έπαύλει αύτού. Αιτία τής δολοφονία; εί
ναι ή κλοπή'. Κατά τόν συνήγορον τού κατηγορουμένου κ·
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αύτής.— 'Η Σαπφώ καί το τέκνοντης.— Ή  Σαπφώ καί 6 ’ Αλκαίος. 
—"Ενδοξος αύτής βίος. -  ‘ Η Σαπφό) Ιν Συρακούσαις.— Νόμισμα φΐ- 
ρον τήν προτομήν τής ΣαποοΟς.—‘ Η Σαπφώ καί αί μαθήτρια! της. 
—Τραγικός θάνατος α ύτή ς .—"ΙΙριννα. —Ή  ηλακάτη αύτής· έπος Ικ 
300 σ τ ίχ ω ν .— Μύρτις διδάσκαλος τοϋ Πινδάρου.·—Κόριννα άνταγω - 
νίστρι α αύτοΰ.— Νοσσίς. — Πραξίλλα. — Ά ν ύ τ η .— Μοιρώ. — Μεγαλό- 
στρατα .—Ε ιρήνη .—Φ ανήτα, Ιπ ινυήτρια τοΰ έξαμέτρου.— Δαμο©ί- 
λη .^ Θ α ρ γη λ ία  ή Μ ιλησία.

Γ λ υ Λ τ ι κ ή κ α Ι Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή :  Κόρα Ιπινοητής τής γλυπτικής. 
Τιμαρήτη επινοητής τής ζωγραφικής.—Λάλα ή Ικ ή Κυζίκου δ ια- 
σημοτίρα ζωγράφος τής Ιποχής της. — 'Ωραία έργα αύτής Ιπ\ κηρω
τού καί Ιπί Ιλεφαντόδονχος. — Ε ιρήνη .—Κ αλυψώ .— Ά λκ ια θ ή νη .— 
Ά ρ ισ ταρή τη .— ’Ο λυμπίάς.—Συνοπτική μελέτη Ιπί τής δράοεως τής 
Ελληνίδος κατά τήν μυθολογικήν, ήρωϊκήν και ιστορικήν Ιποχήν.

------  Π ΟΟΟΠ-Γ- ----
Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κον Π. Μ. Γ » λ α ξ ε ί δ ι  ον  Χρήματα Ιλήφθησαν. Μυρίας εύχα- 
ριστίας δ ι’ εύγενε ς φροντίδας. Γράφομεν. Εικόνας άποστέλλομεν άμα 
τή λήψει νέων, διότι Ιξηντλήθ.,σαν ΰπδ τών σπευσασών νά άποτίσωσι 
τήν συνδρομήν τω ν κ. κ. συνδρομητριών. — Καν Ε. Σκ. Φ ι λ ι  α- 
τ ρ ά. Δ. 15. Σ ϋ ρ ο ν, Α’ . Β. Α ί τ ω λ ι κ δ ν, Ε.Κ. Π. Τ ρ ί π ο λ ι ν
Ε. Κ. Ά  ν δ ρ ! τ σ α ι ν α ν , Π. Φ. Ζ ά κ υ ν θ ο ν ,  Α . Ε. Λ. X α
ν ί α, Κ. Σ. Β. 0  ή ρ α ν , Α . Λ . Π. Α ε 6 α δ ε ί α ν, Μ. Γ . I. Μ ύ -
κ ο ν ο ν , Β . Δ. Ά  μ α λ ι ά δ α , Εύ. Π. Μ. Ί  θ ά κ η ν . Έλήιρθησαν
εύχαριστοϋμεν" αποδείξεις άποστέλλονται.—Κον Δ .Κ .Ά  ρ γ ο ς. Έ -  
λήφθη· άποστέλλομεν αποδείξεις αδιόσε συνδρομητριών προς εΐσπρα- 
ξ ιν - μυρίας εύχαριστίας. — Καν Α . Σ. Γ ι ο ύ ρ γ ε δ ο ν. Νέαι συν- 
δρομήτριαι ένε ρράφησαν’ μυρίας εύχαριστίας δ ι’ εύγενεϊς φροντίδας. 
Γράφομεν. — Καν Α. Π. Ν α ύ π λ ι ο ν. Συνδρομή Ιλήφθη. Ε’ χών
άποσταλήσεται. Το διά τοϋ λευκοϋ τοϋ ώοϋ πλύσιμον δεν βλάπτε ι._
Καν Π. Λ. Π ύ ρ γ ο ν. Τό χειρόγραφον Ιλήφθη, αλλά δέν ίνεκρίθη. ‘Η 
ε’ χών σας Ινεχειρίσθη προς τήν ϊνταϋθα κ. Α. Β. Νέαι συνδρομήτριαι 
Ινεγράφησαν.Εικόνες άποσταλήσονται, άμα τή λήψει τώ ν συνδρομών 
αδτώ ν.—Καν Α .0 . Σ τ υ λ ί δ α. Έ λήφθησαν. Εδχαριστοϋμεν.—Καν 
Ε .Κ . Κ υ π α ρ ι σ σ ί α ν .  Ή  νηστεία δίν βλάπτει εις όσους Ιχουσι 
καλούς στομάχους. Ά λ λ ά  δπάρχουν τόσοι άλλοι τρόποι, δ ι’ ών δύ- 
νασθε νά φανήτε καλή χρ ιστιανή . — Καν Φ. Η. Ζ. Κ ε φ α λ λ η 
ν ί α ν .  ’Ελήφθησαν. Νέαι Ινεγράφησαν· εδχαριστοϋμεν εικόνες 
άπεαταλησαν. — Καν Μ. Κ. Π ε ι ρα  ι α. "Οχ; μόνον τό ταξείδιον 
αδτό δίν ε ίνα ι απαραίτητον, άλλά καθ’ ήμας καί άνάρμοστον καί 
Ιπιδλαδές· ήμερολόγιον άπεστάλη. — Καν Β. Λ. Λ. Γ α ρ γ α λ ι ά- 
ν ο υ ς. Έ λήφθησαν. Νέαι Ινεγράφησαν. Εδχαριστοϋμεν. Εικόνες

Λανδέ ό κατηγορούμενος είνε αθώος τής τε κλοπής /.αί δολο
φονίας, ως καί ο ίδιος ό κατηγορούμενος διϊσχυρίζεται. Εύα- 
ρεστηθήτε, κύριοι ένορκοι, νά ά—οσυρθήτε έν τή αιθούση τών 
συνδιασκέψεων.

'II συνδιάσκεψις τών ένορκων διήρκεσε δέκα λεπτά, μεθ’ 
ο καί ήχος κοίδωνος ανήγγειλε τήν άποπεράτωσιν τής συνδια- 
σκέψεως. Οί ένορκοι έπανήλθον εις τάς θέσεις των καί ό πρόε
δρος τού δικαστηρίου αποτεινόμενος πρός τον ποόεδοον τών 
ενόρκων παρεκάλεσεν αυτόν νά άπαγγείλτι τήν άπόφασιν.

'Ο Μοντμάγερ εγείρεται. Τρέμ.ων, ωχρότερος τοϋ καταδί
κου, αδυνατών νά άρθρωση, λέξιν, ίστατο κρατών εις χεΐρας 
τήν έγγραφον άπόφασιν. Τέλος υπερνικών τήν συγκίνησίν του 
αναγινωσκει. Ό  κατηγορούμενος θεωρείται ένοχος άνευ έ- 
.Ια/ρρνντιχών περ ιστάσεων. Μετά τάς λέξεις ταύτας ό Μον- 
μάγερ έπεσε μάλλον ή έκάθισεν έπί τής έδρας του.

'Ο πρόεδρος τότε καλυπτόμενος διά τοϋ δικαστικοϋ αύ- 
τοϋ πίλ.ου άναγινώσ/.ει τά άρθρα τοϋ νόμου, δι’ ών ό ένοχος 
δολοφονίας καί κλοπής άνευ ελαφρυντικών πεοιστάσεων κατα
δικάζεται εις θάνατον. ’Αποτεινόμενος δέ πρός τόν κατηγο
ρούμενον, όστις μ.έ οφθαλμούς στυγνούς καί ύπερμέτρως άνεων- 
μένους φαίνεται άπολέσας τόν νοϋν, λέγει ποός αύτόν : Κατη
γορούμενε ! Ό νόμος σοί χορηγεί τό εντός τριών ημερών δι
καίωμα αιτήσεως αναστολής.

'Ο Αοριάτ ή'ρξατο γελών : Θανατικήν ποινήν ! θανατικήν
ποινήν ! λέγει, τί άνοησίαι ! Οί χωροφύλακες άπάγουσιν αύ
τόν άναίσθητον σχεδόν, μ.ολις δέ εκτός τοϋ δικαστηρίου ταί-

άπεστάλησαν άποδείξεις άποστέλλονται. — Καν Α. Γ . Π. Κ α λ α -  
μ α  ς. Έ λή φ θ η σ α ν νέα Ινεγράφη. Έ νεχειρίσαμεν εικόνας πρός τήν 
ϊνταϋθα κ. Μ. — Κ. Ε . Π. Σ μ ύ  ρ ν η ν . Ε ίναι μερικά πράγματα 
τα οποία υπαγορεύει μονη ή καρδιά· εις αδτά συμβουλαί δίν χωροϋν.

αν Α. Π. Κ ω ν)π ο λ ι ν. "Ενεκα τής άλλαγής άντιπροσώπου 
προέκυψεν ή μικρά αυτη άργοπορία. Λαμβάνετε καί τά  δύο δμοϋ. 
— Καν Ε. Π. Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  ’Εάν όλοι Ισχέπτοντο ώς ήμεΤς 
θα ητο μέγα εδτύχημα. — Γνωρίζομεν πρός τάς κ. κ συνδρομητρίας 
οτι είναι αδύνατον νά άπαντώμεν άμέσω; πρός τάς Ιπιστολάς τω ν 
είτε Ιν τή άλληλογραφία τής Ιφημερίδος, ε’ίτε ιδ ια ιτέρω ς, ιδ ία  κατά 
τους (χ^νας τουτους τ^ς άνανεώσεως τών συνδρομών.

Παρακαλοΰμεν πρός τούτοις τάς Ιγγραφούσας πλείους τώ ν δύο σον- 
δρομητριών να γνωρίζωσιν ήμΐν, τ ί δώρον Ιπιθυμοϋσι καί νά άποστέλ- 
λωσι γραμματόοημον 25 λ . όπως άπ νστέλλωμεν τοϋ το Ιπί συστάσει 
Εικόνας θά Ιχωμεν μετά δύο έβδομάδας.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Π ώ ς κατασκευάζετα ι φ ρ ίικ ο ς  τυρός κ α τ ’ ο ίκον Λαμβάνετε 1]2 

οκ. γαλακτος και θερμαίνετε ολίγον Ιπί τής πυράς, εως ου γίνη χ λ ια 
ρόν. Μετα ταύτα κόπτετε άπό όενόρον αυκής ένα κλάδον φρέσκον χωρίς 
φολλα, μηκ. 20 έκατ. τοϋ μέτρου, καί παχ. ένός δακτύλου χαράσσε- 
τε αυτόν Ικ όιαλειμματων και δι’αύτού άναμιγνύετε τό γάλα έπί Ιλα- 
φράς πυράς, εως οδ φουσκώση. Τότε άποσύρετε τής πυράς καί έξα- 
κολουθήτε άναμιγνύουσα, μέχρις οδ χωρισθή τό έν τώ γάλακτι υδωρ, 
άπο τόν σχηματισθέντα τυρόν. Χ ύνετε Ιντός τρυπητοϋ, άφήιετε νά 
άποσταλαχθή καί σερβίρετε.

ΣΥΝΤΑΓΗ
^ ^ Τ ίνά ρ ες  παστα ϊς . Καθαρίζετε ώραίας καί μεγάλας άγγινάρας 

χωρίζετε εις τεσσαρα Ικάστην τούτων, άφαιρεΐτε τό εν τή  καρδία τρί
χωμα, κόπτετε τό πράσινον τών φύλλων, ζεματίζετε καί μετά ταΰτα 
λευκαίνετε εντός ψυχρού υδατος έπί 10 λεπτά . Στρώνετε χωμά
τινου δοχείον με δλας, έπ ’ αύτοΰ τοποθετείτε τός άγγινάρας. ’Ιδ ια ι
τέρως άναμιγνύετε άναλόγως τών άγγιναρών σας, '2)3 δδατος, 
1 )3 όςους καί δύο δράκας (φούκτας) άλατος. ’Αναμιγνύετε πάντα 
ταΰτα καί χύνετε Ιπί τών άγγιναρών σας, ας σκεπάζει τό ρευστόν, 
τούτο. Επ αύτοΰ χύνετε Ιλαιον αρκετόν, δπως μή διεισδύ-η ό άήρ.
Οταν θελησητε νά τάς μεταχειρισθήτε. έξάγετε τού άλμη,ροΰ δδα- 

τος,^πλύνετε Ιντός χλιαρού υδατος και βράζετε κατόπιν εντός άφθο
νου υδατος.

νεται συνερχόμενος. Με οδηγείτε εις τήν λαιμητόμον, έρωτά 
τούς φύλακας. Γυναίκα μου! παιδιά μου ! Λουκιανή μου ! 
Μετήνεγκον αύτόν εις τήν φυλακήν. Καθ’ ό'λην τήν νύκτα έ- 
μεινεν άγρυπνος, σχεόόν παράφρων. Τήν επαύριον ο δικηγόρος 
του κ. Λανδέ μετέβη εις έπίσ/εψίν του. Θά κάμωμεν αιτησιν 
αναστολής, είπεν αυτώ μετά πόνου ο δικηγόρος.

Και τι μέ τοϋτο ; απήντησεν ο άπηλπισμένος κατάδικος.
Ισως παρουσιασθή κατά τό διάστημα τοϋτο τεκμήριόν τι, 

τής άθωότητός σου.
Μετά τρεις ημέρας ό δικηγόρος έπανήρχετο παρά τώ κα- 

ταύικω : Πτωχέ μου φίλε, ή αιτησίς σου άπερρίφθη. 'Υπο
λείπεται ή αί'τησις αύτοκρατοοικής χάοιτος.

Λιατί;
Διά νά σωθή ή ζωή σου. εϊ δυνατόν. ’Εν πάσει περιπτιόσει. 

κερδιζομεν καιρόν καί ή σύζυγος σου, τά τέκνα σου, ή Λου- 
κιανη εργάζονται νά άποδείξωσι τήν αθωότητα σου. "Ισως 
κατορθώσουν νά άνακαλύψουν τόν αληθή ένοχον.

Ο Θεός νά τάς βοηθήση, είπεν ο κατάδικος υπογραφών· 
τήν αιτησιν χάριτος.

Καλήν ανταμ.ωσιν, καλ,έ μ.ου Δοριάτ, είπεν ό δικηγόρος 
σφίγγων τήν χεϊρα τοϋ καταδίκου.

Υγιαίνετε, είπεν ο κατάδικος καί ρίγος φρίκης συνετά- 
"ο σωμα του. ’Εάν έπανέλθη, διενοεΐτο, θά μοί οέοη τήν 

χάριν, εάν δχι άντ’ αύτοϋ θά έλθη ό δήμιος.
( ακολουθεί).


