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Διά τά άνυπόγραφα άρθρα εύθόνεται ή συντάκτις αυτών κυρία
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η Παρρέν.
Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα
δημοσιευόμενα ή μή δεν Ιπιστρέφονται. — Άνυπόγραφα και μή
δηλοΰντα τήν διαμονήν τής άποστελλούσης δεν είναι δεκτά. —
Πάσα άγγελία άφορώσα εις τάς
Κυρίας γίνεται δεκτή.
ΑΙ μεταβάλλονσαι διεόθυνσιν
οφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμματόσημον Λ0 λεπτών προς Ικτυπωσιν νέας ταινίας.

τό Παρίσιΐ). Καί αυτή ή ψυχρά καί άπαθής Άγγλίς καί αυτή
ή πρακτική καί σώφρων οικοδέσποινα Γερμανίς πληρόνει ευχα
ρίστως τόν φόρον της ποός τήν Παρισινήν έργάτιδα. Ούδέν θέλγει τήν άβροδίαιτον ύδαλίσκην, ούδέν ηλεκτρίζει τήν νεκράν
καρδίαν της, ό'σον έσΟής ή έπιπλον ή κόσμημα Παρισινόν.
Καί ό'μω; εις πάντα τά πεπολιτισμένα κράτη ύψούνται ούρανομήκεις καπνοδόχαι καί κολοσσιαία έργοστάσια. ΆπανταΑ Ι ΙΙΑ Ρ 1 Σ ΙΝ Α Ι Ε Ρ Γ Α Τ Ι Δ Ε Σ
. χού τής έπιφανείας τής γης καλλιεργείται ό βάμβαξ καί έπεξεργ'άζεται ή μέταξα καί τά εριον καί άνορύττεται δ χρυσός
ΚΑ Ι ΑΙ ΙΔΙΚ Α Ι ΜΑΣ
Αί εργάσιμες τών βιομηχανικών καταστημάτων, αί μι καί ο άργυρος καί γλύφονται οί έλεφαντόδοντες κκί τά πολύ
κρέμποροι καί αί ύπηρέτριαι υπολείπονται ήδη πρό; έξέτασιν. τιμα ζύλα. *Έν μόνον έλλείπει. ‘Έν μόνον παράγει μόνη ή
Αί πρώται άποτελοϋσι τον σπουδαιότατον παράγοντα, τήν Γαλλία, ούτινος πάντες οί λοιποί λαοί στερούνται : τήν Παρι
ψυχήν τής Γαλλικής βιομηχανίας. Ή μικρά ευφυής κεφαλή σινήν έργάτιδα, τήν φυσικήν αύτήν γόησσαν καλλιτέχνιδα,
των είναι ανεξάντλητος πηγή επινοήσεων.'Τπό τους μαγικούς τήν άκάματον, άνεξάντλητον καί χαριτωμένην έπινοήτριαν. ΔΓ
ροδίνους δακτύλους των τό εριον, ο βάμβαξ, ή μέταξα, ό α αυτής ή γαλλική βιομηχανία φέρει τό σκήπτρον καί άρχει τού
πλούς χάρτης καί τό ξύλον μεταβάλλονται ε/ς τόσα ανεκτί κόσμου. ΔΓ αυτής τό γαλλικόν έμπόριον ακμάζει. ΔΓ αύτής ή
μητα αριστουργήματα, τήν τελειότητα τών οποίων ούδέν τών Γαλλία διαθέτει τά εκατομμύρια ώς οί λοιποί τάς μονάδας
Ευρωπαϊκών ή ’Αμερικανικών κρατών ήδυνήθη μέχρι σήμερον καί κρατεί κινητόν ξένον πληθυσμόν υπέρ τά έξ τοιαύτα. ΔΓ
νά διεκδίκηση. *Ημικρά εκείνη Παρισινή έργάτις, ή είκοσι αύτής οί κάτοικοι τού κόσμου πληρόνουσι προθύμως τη Γαλ
πέντε σολδία τήν ημέραν κερδίζουσα, καθίστησιν υποτελείς εις λία φόρους, ούς αποποιούνται εις τά; πατρίδα; των.
Ή μικρέμπορος τού λαού είναι τύπος ίδ^ος. Είναι είδος άντήν μεγάλην πατρίδα της όλους τούς συγχρόνους πεπολιτισμένους λαούς, οΐτινες άνευ τής ελάχιστης ένστάσεως άποτίου δρογυναικός. Συνοψίζει έν έαυτή τάς άρετάς καί τού ισχυρού
σιν έκάστοτε τον βαρύν τής γοητευτικής ταύτης ύποτελείας καί τού ωραίου φύλου. Είναι ή μήτηρ έν ταύτώ δέ καί ο πα
τήρ τών τέκνων ’Εγείρεται ποά τής Ανατολής τού ήλίου,
φόρον.
Δεν εγεννήθη είσέτι μαύρος πρίγκηψ ύπό τάς θερμοτάτας διασκευάζει τόν οίκον της, ένδύει καί κφθα^ίζει τά τέκνα της,
τών Τροπικών μοίρας, ούτινος τήν έβενώδη κατατομήν δέν πε τοΐς προσφέρει κίαθον γάλακτος καί άρτου καί τά αποστέλ
ριέβαλε στέμμα λευκών Γαλλικών τριχάπτων. Δέν υπάρχει λει εις τά άσυλα τών έργατίδων γυναικών ή εις τό αστικόν
έν Μεξικώ ή έν Νέα 'Γόρκη, έν Γουατεμάλα ή έν Βουβάλω, σχολεΐον. ‘Ετοιμάζει τό έμπόρευμά της, έάν είναι πλανώδιος
νεάνις εύπορος έν ώοα γάμου, ήτις δέν είπε προς τόν πατέρα έμπορος ή μεταβαίνει εις τό μικρόν μαγαζείον της, έάν έχη
της μεταξύ δύο τρυφερών φιλημάτων. «Τ ην προίκα μ ο υ άπό τοιούτον. Καθαρά κτενισμένη καί ένδεδυμένη, φέοουσα μεθ’
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αΐ ΠαρισιναΛ ίργάτιδες καί α! ίδικαί μας. Βιομήχανοι και μι
κρέμποροι.—
‘Υγιεινή τής κόρης
κ. Λευκής Έδουάρ; ίατροΟ).—
Μαρία Δεραίμ. —*0 Ιν τοΐς δδασι κόσμος, (ίιπό δος Τοόλας Κόκκαλη). —‘Η κ. Καλλιόπη Κεχαγιά ώς παιδαγωγός (όπό μια; μαθή !
τριας της —Ποικίλα. —Αλληλογραφία.— Συμβουλή.— Συνταγή.—
Έπιφυλλίς.
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έαυτής καί χειροτεχνικήν εργασίαν, τοποθετείται παρά τό I Στερούνται αί ατυχείς τού σπουδαιοτάτου πρός τούτο παρά
εμπόρευμάτης τή? 7ην πρωινήν ώραν, καί εκεί ως στρατιώτης γοντος : Τής συστηματικής, ούτως ειπεΐν, μορφώσεως. *Η
φρουρών τήν θέσιν ή/ ή πατρίς τώ ένεπιστεύθγ, ακατάβλητος, ράπτρια, παρ’ η έργάζονται, είναι, ώς έπί τό πολύ, αύτοδί-,
αψηφούσα τον ήλιον ή την κακοκαιρίαν παραφυλάττει τόν πε δακτος, άγνοούσα τά στοιχειωδέστατα τής τέχνης της. Δέν
λάτην ή την πελάτιδα, ήτις σπανίω; τή διαφεύγει. Έάν είναι διακρίνει αίφνης τήν καμπύλην άπό τής ευθείας, άλλ’ ούτε τούς
άνθοπώλις έν ϋπαίθρω παρατάσσει τά άνθη της, μέ τοιούτον στοιχειώδεις κανόνας τής πλαστικής τού σώματος γνωρίζει.
τρόπον, ώστε καί νά προφυλλάσσωνται άπό τάς άστάτους τής Ή σύζευξις τών χρωμάτων, ή αρμονία έν τή ποιότηιι τού
άτμοσφαίρας μεταβολάς καί νά έπιδεικνύωνται ελκυστικά εις υφάσματος, ή χάρις είναι δι’ αυτήν πράγματα άγνωστα,
τά όμματατού κοινού. Έάν είναι οπωροπώλις φέρει τό φορτηγόν διότι ούτε ό κύκλο; περί ιόν ζή, ούτε ή έλαχίστη καλλιτε
άμαξίδιόντης εις επίκαιρόν τι σημείον, έγκωμιάζουσα δέ εύσχή- χνική ειδική διά τό έργον της μόρφωσις παρεσκευασεν αυτήν
¡κως καί θελκτικώς τό εμπόρευμά της, άσχολείται συγχρόνως καταλλήλως εις τού'ο. ίΐώς δύναται όθεν νά μεταδώσφ ει’ς
είςσυρραφήν ένδυματίου παιδικού, ήείςπλέςιμον περικνημίδας. άλλην έκείνο, ό'περ αυτή ή ιδία άγνοεί !
’Αλλά και τίς έμερίμνησέ ποτε περί συστηματικής μορ
’Εάνείναι έφην.εριδοπώλις,κρεοπώλις,λαχανοπώλις ηιχθυοπώλις
λάμπει εκ καθαριότητος. Τά κρέατα ή ιχθύς της παρατεταγ- φώσεως τοιούτων έργατίδων ! Πού είναι αί πρακτικαί καί τεμένα επί άπαστραπτόντων λευκών μαρμαρίνων φατνονμάτων, χνικαί σχολαί μας ; Πού είναι τουλάχιστον εις τά δημοτικά
κανονικώς χωρισμένα σας άνοίγουσι τήν όρεξιν. Είναι ευσυνεί Παρθεναγωγεία μ.α; ή προπαρασκευαστική, ούτως ειπεΐν, μορδητος. Δέν σάς κλέπτει, άλλ’ ούτε άπατα ή. παζαρεύει. Σάς φωσις αύτη ; Οί έκάστοτε Κυβερνήται μας οσάκις εύρίσκονλέγει αυτό είναι εύθηνότερον, άλλ’ είναι χθεσινόν ή προχθεσι ται εις οικονομικά; στενοχώριας, οσάκις ή έπίτευξις τού
νόν. Καί ενώ σάς όμιλεΐ ή βελόνει ώς ηλεκτρικός σπινθήρ πετά ισοζυγίου φαίνεται διαφεύγουσα τού; προϋπολογισμούς των,
επί τών δακτύλων της. Δέν παραλείπει δέ νά θίξ-ρ καί τήν συνέρχονται πρός έπιβολήν νέων φόρων, νέων δασμών. Ουδέ
ευαισθησίαν σας. Τά μιχρά ,τρέ.τ'ΐ νά φ ί γ ο ν χ , χαΐ τό χ ρ ΐ μ α ποτε δέ έσκέφθησαν νά χρησιμοποιήσωσι τάς παραγωγού; τής
χώρας δυνάμεις, αίτινες, δά, δέν συνεσορεύθησαν δλαι ει’ς
χ ι ρ ά ί ζ ι τ α ι τόσοχ άύσχο.Ια !
τούς
άνδρικού; μόνον βραχίονας καί τάς άνδρικάς μεγάλοΚαί έχει δίκαιον. Τά μικρά τρώγουν καλώ; όπως καί αυτή.
Δέν εξαντλεί αυτή τήν υγείαν της τρώγουσα
ιιοτύρι. Τήν φυΐας. 'Οσάκις πολυτάλαντο; τις συμβουλευθή αυτούς περί
μεσημβρίαν τό πλησιέστερον εί; τόν σταθμόν τη; ξενοδο τής σκοπιμωτέρας τών χρημάτων του διαθέσεως, συνιστώστ
χείου θά τή άποστείλει τό πρόγευμα τη;. *Ξ< κρέας, εν χορ τήν ΐδρυσιν πολυτελών κτιρίων, οΰδένα έξυπηρετούντων σκο
ταρικού, ήμίσειαν φιάλην μαύρου οίνον, όπωρικόν καί μετά πόν, ή τόν πλουτισμόν υπαρχόντων ήδη και κακώς λειτουρταύτα έν μέγα ποτήοιον καφέ. Τρώγει άναπαυτικώτατα, γούντων τοιούτων. Δεν εύηρεστήθησαν νά ρίψωσι ποτε έν
άναγινώσκουσα έν ταύτώ τήν εφημερίδα, όπως μάθρ τά νέα βλέμμα καί πρός τήν γυναίκα καί διά καταλλήλου αυτής
τής ημέρας. Το εσπέρας επανέρχεται, συνοδευομένη καί υπό τεχνικής μορφώσεως δρσωσι νέαν ζωήν εις τό Έθνος. Ή Έλ τών έκ τών σχολείων άποφοιτησάντων μικρών της. Διά τήν λάς διά τή; μονομερούς έπιδόσεω; τού άνδρό; εις τάς έπιστήτροφήν εκείνων τής μεσημβρίας μ.εριμνά τό σχολείου αντί μας είναι γεωργικώς καί κτηνοτροφικώς κράτος νεκρόν. Διά
μικράς άποζημιώσεως, εις ήν υποβάλλεται ή μήτηρ άναλό- τής έλλείψεως δέ τεχνικής καί έπαγγελματικής τών γυναι
κών τοιαύτης ουδέποτε θά άποκτήση βιομηχανίαν, άλλ’ ούτε
γως τών κερδών της.
Τό εσπέρας ετοιμάζει τόν τακτικόν ζωμόν, ολίγον ώπτόν άξιον λόγου έμπόριον.
Θά καθυστερή δέ πάντοτε εις τάς υποχρεώσεις της καί
κρέας καί όπωρικόν, καθ’ θν χρόνον ο πατήρ μεταβαίνει προς
αγοράν οίνου. Περί τράπεζαν καθαράν συναθροίζεται τότε όλη θά παρέχνι πράγματα εις τού; οικονομολόγους διαχειριστ άς
αυτή ή υπό τής εργασίας ηυλογημένη οικογένεια, άπολαμ.βά - της, διότι φορολογείται αδρότατα ύπ’ εκείνων, οίτινες γνωρίνουσα διττήν ε υ χ ά ρ ισ τ η σιν ; τήν τής έκπληριόσεω; τού άν- ζουσι πώς διοικούνται, προάγονται καί πλουτίζουσι τά ευνο
θρωπίνου καθήκοντος καί τήν τής άπολαύσεω; καλής, άφθονου μούμενα έθνη.
καί υγιεινής τροφήςΠαρ’ ήμίν δέν ίιτάρχει ούτε μικρέμπορος, άλλ’ ούτε βιοΥΓΙΕΙΝΗ Τ Η Σ ΚΟΡΗΣ
μήχανος γυνή. Τά όλίγα τών ραπτριών μας καταστήματα
Δόγος ΙπαγγελβΔς 1ν τιΰ Διεβνεΐ τών Γυναικών Συνεδρίψ
συναθροίζουσιν όος έν άγέλϊ) πτωχά τινα καί άπορα κοράσια,
£>πό τής κ. Αευκής Έδουάρ; ’ ατροΟ.
άτινα έπί τρία καί τέσσαρα έ'τη περιφέρονται άνά τάς οδούς
Ή Λί ε α ν ες.
Έομού καί Αιόλου προς άγοράν κλωστών καί βελονών, ήμετ αφέρουσι τά διά τάς κυρίας προωρισμένα φορέματα. Εννοείται
’Ιδού ή προπαρασκευαστική εις έξετάσεις περίοδος από
ότι ό πλανώδιος αυτός βίος κατ’ούδέν συμβάλλει εις τήν τού 15ου μέχρι τού 2-2ου έτους. Κατά τήν έποχήν ταύτην
ηθικήν τής κόρης μόρφωσιν. Τουναντίον διανοίγει αύταίς οδόν, δρέπομεν τού; καρπού; τής αναιμική; ανατροφής. Πόσαι νευρώ
πολύ άπέχουσαν τής ευθείας.
σεις έχουσιν ώ; αφετηρίαν υπερβολικόν έγκεφαλικόν έρεθισμόν
’Αλλά καί μετά ταύτα έκ τών πεντήκοντα νεανίδων, αί- προκύπτοντα έκ τής άτάκτου συσσωρεύσεως παντοειδών γνώ
τινες έπί επτά ή οκτώ έτη φοιτώσιν εις τι ραπτικόν έργοστά- σεων, κακώς άντιληφθεισών.
Τήν πρωίαν τό θύμα τής πολυμαθείας έγείρεται έξηνσιον, μόλις μία ή δύο κατορθοΰσιν, όπως δήποτε, νά νερδίσωσι
κατόπιν τόν βίον των διά τής άτελού; έργασίας των. *Οχι, τλημένον Ιτι έκ τών κόπων τής προτεραίας καί τίθεται εις
διότι άποστέργουσι τό έ'ργον ή στερούνται φυσικής δεξιότητος. τό εργον. Ήέξέτασις πρόκειται ώς δήμιος άπειλητική. Με

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

3

λετά καί πάλιν μελετά. Γράφει, λαμβάνει σημειώσεις, ασκεί αποθνήσκει τόσον ταχέως, άλλ’ ό βίος της είναι μαρτυρικός.
’Ανάγκη λοιπόν νά κατανοηθή ότι καθαρός άήρ καί σω
ται άδιακόπως, έσκυμμένη έπί τής τραπέζης και καταστρέματική καθαριότης είναι μάλλον απαραίτητα διά τήν νεοφουσα έκ τής διαρκούς ταύτης στάσεως τόν οργανισμόν της.
λέαν αμφοτέραν τών φύλων, ή τά τέλεια, καί πολύ έντελή
Τήν μεσημβρίαν ή δρεξις έλλείπει. Δύο φύλλα σαλάτας,
προγράμματα εις τά όποϊα ΰποβάλλουσιν αύτά έν ταϊς σχο¿λίγος άρτος, λεπτόν τεμάχιον χοιρομνρίου καί νωπού βουτύ
ρου τή αρκεί διά πρόγευμα. Δέν σάς τήν συνιστώ ως ομο- λαϊς.’/ϊκφέρω οθεν τήν ευχήν, όπως : ά. εις μέν τά προπαιδευτράπεζον. ’Αηδιάζει τό κρέας, καί προτιμά νά καταπίνρ τικά σχολεία αί ώραι τών διαλειμμάτοιν καί παιγνίων ύπεραυτό έν είδει καταποτίων. Τό γεύμα της δέν είναι η έπα- βαίνουσι τάς ώρας τής διδασκαλίας. Β'. Εις τά σχολεία τής
νάληψις τού προγεύματος μέ έλαχίστην παραβολήν. Εντός μέσης έκπαιδεύσεως έπιβληθή γυμ,ναστική καί δίωρος περίπα
¿λίγου ή ώχρότης, ή αναιμία, ή χλόρωσις, αι νευρικαί ταρα- τος, έν καθαρώ άέρι καθ’ έκάστην. Πρός δέ ένδυμασία άνε
χαί, ριναιμορραγίαι, φθίσεις, βήξ καί ¿>ςεπισφραγησις καλπα- τος στερεά, καί ομοιόμορφος καί Λουτρά καί υδροθεραπεία
στικός θάνατος. ’Ιδού ή είκών χ ωρί? υπερβολήν.
άφθονος. ’Ιδού αί εύχαί, άς αί γυναίκες τής Γαλλίας οφείλουσι
"Ηέγκεφαλική έργασία καταναλίσκει εις πέντε ώρας τήν νά διατυπώσωσιν υπέρ τής θηλείας Λευκή Έδουάρς ιατρός υπό
τροφήν, ήν ή χειροτεχνική καταναλίσκει εις δέκα. Εντεύθεν τροφος τού έν Παρισίοις νοσο/ομείου «Meternite» Γαλλικής
ατροφία, βαθμιαία άξασθένησις καί θάνατος, έάν ή χορηγου- νεότητοςς.
μένη τροφή είναι άνεπαρκής. Δέν γίνεται δέ κατά τήν περίο
--------- Bl »OT Μ -------δον ταύτην ούτε καν λόγος περί παιγνιών καί ασκήσεων. Αι
Μ ΑΡΙΑ Δ Ε ΡΑ ΙΜ
δυστυχείς κόραι κατά τάς στιγμάς τών διαλειμμάτων φερουσι
μεθ’ εαυτών τά βιβλία των καί έξακολουθούσι συσσορεύουσαι
Έάν έν Γαλλία τό γ'υναικεϊον ζήτημ,α άπασχολή σήμ,ερον
ε?ς τόν έγκέφαλόν των τήν τοσω όυσπεπτον και ανιαραν αυ
Κ
υβέρνησιν
καί νομοθέτας, έάν ή Γαλλία πρώτη άνήγαγεν
τήν τροφήν. Πρός άποφυγήν τής καταχρήσεως ταύτης ανάγκη
νά έπιβληθφ δίωρος τουλάχιστον καθ εκαστην περίπατος. αύτό εί; ζήτημα διεθνούς περιωπής, καί έθεώρησεν αναπόδρα
Δέον νά διοργανωθώσιν έκδρομαί βοτανολογικαι ανά τας Κυ- στου τήν άνάγκην τής έπί τό αύτό συγκλήσεως τών έξοχων
ριακάς καί τάς έορτάς. ’Ενταύθα ή νεάνις μελετώσα την φυ τού κόσμου γυναικών, τούτο οφείλεται εις έκλεκτήν χορείαν
σιολογίαν τών άνθέων, τόν τρόπον τής καλλιέργειας και τής τών Γαλλίδων γυναικών, αΐτινες άπό πολλών ήδη έτών καί
άναπτύξεως αυτών εισπνέει έν ταύτώ τό τόσον αναγκαίον διά διά τών έργων καί διά τών συγγραμμάτων καί διά τών δη
τήν ζωήν καί υγείαν της ¿ξυγόνον. Μόνον διά τών καθημερι μοσίων ομιλιών των ήγωνίσθησαν πρός τούτο.
Πρώτην καί περιφανή μεταξύ πασών θέσιν κατέχει ή πρό
νών περιπάτων καί έκδρομών ή νεάνις άπαλλασσεται τών κα
εδ
ρ
ο
ς τού Συνεδρίου τών Γυναικείων δικαιωμάτων κ. Μαρία
κών, άτιν* τό μέχρι σήμερον έπκρατήσαν έκπαιόευτικόν σύ
Δεραίμ. Τό όνομα αύτή; άπό τριακονταετίας ήδη έπεβλήθη,
στημα προξενούσιν αυτή.
ούτως ειπεΐν, εις τήν προσοχήν τού Γαλλικού κοινού. Ό καΉ έπικράτησις τού ολέθριου τούτου συστήματος έκληροόοτορθών δέ νά έπιβάλληται σήμ.ερον, έχει έκ τών προτέρων τήν
τήθη ήμίν παρά τών κληρικών, εις τών όποιων τά; χ,εΐρας μέ
βεβαιότητα ότι θά κερδίσν).
χρι πρό τίνος ετι ήτον ανατεθειμένη ή έκπαίδευσις καί ή ανα
Ή φύσις καί ή τύχη συνέδραμον τήν πρωταγωνίστριαν
τροφή τής νεολαίας. Γνωστόν δ’ ότι αί έπιστημονικαί γνώσεις ταύτην τών γ'υναικείων δικαιωμάτων. Ή μέν πρώτη τή έδώτών καλογήρων δέν προήγοντο μέχρι τού σημείου, τού να ρησεν εύφυΐαν, νούν, κριτικήν δύναμιν καί ένεργητικότητα υπέρ
κατατάττωσι τόν καθαρόν αέρα καί έν γένει τήν καθαριότητα οχου. *Ηδέ τύχη άφειδώςτή έχορήγησε τά μέσα τού νά καλμεταξύ τών θεολογικών αρετών των.
λιεργήσφ τάς φυσικά; ταύτας άρετάς, προσθέτουσα εις ταύτας
Κατά τόν δέκατον όγδοον έτι αιώνα εις τά θρησκευτικά καί εις τήν καλλονήν της τό γόητρον καί τήν δύναμιν τού
εκπαιδευτήρια ά. τάξεως κατά κανονισμόν —αί πληροφορίαι πλούτου. Έτε τό πρώτον είδον τήν κατάλευκον έκείνην κεφα
μου είναι άσφαλέσταται —οί παΐδες άμφοτέρων τών φύλων λήν, μέ τήν ώραίαν”προσωπικήν κατατομήν της, μέ τού; σπιν
επλυνον τό πρόσωπον μέχρι τού λαιμού καί τάς χεΐρας μέ θηροβολούντο; υπό εύφυίας οφθαλμούς της, μ.έ τήν πλουσίαν
χρι τών αγκώνων καθ’ έκάστην, τούς πόδας άπαξ τού μηνός καί έπιμεμελημ-ένην περιβολήν της, μέ τά ζωηρόν καί νεανικόν
καί τό υπόλοιπον τού σώματος δίς τού έτους.
της ήθος, ότε ήκουσα τήν μαγικήν της γλώσσαν διερμηνεύουΉ κατ’ οίκον υγιεινή ήκολούθησεν έν πολλοί; τήν τού σαν τάς ιδέας καί τά αίσθήματά της άκουσίως πως τήν παρ
σχολείου καί τής Μονής, εις τρόπον ώστε έπεκράτησεν, καί έν έβαλα πρός τήν ’Ασπασίαν τών Έλληνίδων, τήν πολυμαθή
πολλοί; βασιλεύει μ-έχρι σήμερον, ή συνήθεια νά πλύν/ι τι: καί ώραίαν έκείνην γόησσαν, ήτις τόσον ^πεβλήθη εις τούς σοκαθ’ έκάστην τά μέρη τού σώματος, άτινα είναι μάλλον έκτε φωτέρους καί μεγαθυμοτέρους άνδοας τής χρυσής τών προγό
θειαένα εις τόν αέρα, εις ούδεμίαν δέ μετά τού ϋδατος συ νων μας έποχής. Καί δέν ήργησα νά πεισθώ ότι ή παρομοίωνάφειαν \ά εΰρίσκηταί ποτε τό λοιπόν σώμα.
σις έκείνη ήτον έπιτυχεστάτη.
Έάν λοιπόν ή πνευαονική αναπνοή λειτουργή κακώς εις
Ή Μαρία Δεραίμ'είναι γυνή σο^ή καί διάσημος ρήτωρ.
τά σχολικά κέντρα, ή άδηλος διαπνοή δέν λειτουργεί βε Δέν στερείται δέ καί τού πρακτικού έκείνου πνεύματος, ό'περ
βαίως ποσώς. Γνωρίζετε δέ, κυρίαι μου, τί συμβαίνει εις μι κατ’ εξοχήν χαρακτηρίζει τόν αιώνα μας. Δέν είναι Γεωργία
κρόν κόνικλον, έάν, άφού τώ άφαιρέσητε τό τρίχωμα, άλοίψητε Σάνδη, διότι δέν είναι ρομαντική. Δέν είναι Σαπφώ διότι δέν
τό σώμα του διά κολλωδίου ; ήτοι τώ άφαιρέσητε τήν άδηλον είναι ποιήτρια. Δέν είναι Τελέσιλα διότι δέν είναι ήρωίς τών
διαπνοήν : έντός τριών ωρών αποθνήσκει. Ή κόρη μας δέν πολέμων. ’Αληθώς διωργάνωσε κατά τόν Γαλλογερμανικόν
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■πόλεμον νοσοκομεΐον έν τώ προαστείω του 'Αγίου Διονυσίου
καί διετήρησεν αυτό ίδίαις δαπάναις επί έξάμηνον όλον. Ου
δέποτε όμως συμμετέσχεν εις μ*χαί **1 κινδύνους. Είναι ήρωίς
τής γραφίδος, ήρωίς πνευματικών πολέμων. ’Γπήρξεν ατρόμη
τος αγωνιστής εις τό εύγενές τούτο στάδιον. Αί πληγαί, άς
έπήνεγκεν ή λεπτή χρυσή γραφίς της είναι άναντιρρήτως πολύ
οδυνηρότερα’, των πληγών ίσχυράς Γαλλικής σπάθης. Περί
τούτου δύναται νά μαρτυρήση ό πολύς Σαρδού, καθ’ ού
πρώτη άνταπεξήλθε, άπαντώσα εις τό υπό τόν τίτλον κΡαμπαγάς» έκδοθέν έργον του. Ά>λά καί ό Δουμάς υιός ήσθάνθη
τάς δηλητηριώδεις άμυχάς τού μαγικού εγχειριδίου της έν τή
απαντήσει της εις τό έργον του ή (('Ανδρο-γυνή.)) ’Ήτο δέ
τόσω προσφυής ή άπάντησις, τόσω ειρωνική καί δηκτική, ώ
στε οι γελάσαντες διά τήν κωμωδίαν τού Δουμά ήσαν αί γυ
ναίκες καί οχι οι άνδρες.
Τό έργον έν τούτοις αυτής, οπερ τήν χαρακτηρίζει ώς ένα
τών θετικωτέρων σοφών τούαΐώνος νοών,τό έργονδπερ ηνάγκασε
σύσσωμον τήν ριζοσπαστικήν μερίδα νά προσδεθή ίσχυρώς όπι
σθεν τού πολιτικού ά'ρματός της είναι τό κατά τών χΛηριχών
σύγγραμά της.
Καί ομω: ή Μαρία Δερέμ είναι αληθής χριστιανή. Πι
στεύει εις ένα δίκαιον καί άμερόληπτον Θών, εις τήν αθα
νασίαν τής ψυχής καί εις τά έκ τών πεποιθήσειυν τούτων
προκύπτοντα ηθικά αποτελέσματα. ((Οί πΛεΐστοι δροι τον
β ί ο υ y a c , Λέγει, ύπεχφεόγουσι χαΐ τήν δ ύ ν α μ ι ν τής θεΛήσεώς μ α ς χαί τό μέτρον τής λογικής μας- Συμ βαί νει Λοι
πό ν, χωρίο ποσώς ή κοινωνία >ά φέρη ευθύνην, ώστε ατοy ó v τι πά ύποχρεοϋται είς έπιτέΛεσιν ποΛΛώ πΛειοτέρων
καθηκόντων ή είς ΑπόΛαυσιν ΑναΛόγων δικαιωμάτων. Ή
έίΛΛειψις αν^η τής κοινωνικής Ισότητος Αντισταθμίζεται
ύπό άνωιέρας τίνος ζωικής δ υνάμεως, ήν τό θειον év tfj
Απείρω δικαιοσύνη του χο ρη γεί πρός τόν άνθρωπον.

Άλλ’ έκεΐνο δπερ τάς άρχάς της ταύτα; μεταβάλλει είς
πεποιθήσεις τού άκούοντος αύτήν είναι ή ίδιάζουσα είς τήν
λογικήν της μελίρρυτος ευγλωττία. Τήν θρησκείαν θέτει πολύ
υψηλότερα ή επί τών άπειραρίθμων πλουσίων μονών, δπου ό
φανατικός κλήρος κατεβίβασε καί έξεμεταλλεύθη αύτήν. Είς
τήν ΈπιστοΛήν της πρός τόν ΓαΛΛιχόν χΛήρον, τό
έξαίσιον τούτο σύγγραμμά της, ή Μαρία Δερέμ άποδεικνύει,
δτι ούτος ού μόνον δεν συνετέλεσεν είς έκπολιτισμόν τής κοι
νωνίας, άλλά καί έπεδίωξε παντί σθένει τήν άποσύνθεσιν αυ
τής. Άποδεικνύει δέ τούτο διά τών εξής λογικωτάτων πα
ρατηρήσεων. «77 είναι ποΛιι l a y ó c ; Είναι ή φυσική καί
ηθική Ανάπτυζις τής Ανθρωπότητος, ή προχύπτουσα έχ ιοΰ
σ υ v ε τ a ι p ισ y o ΰ των μεΛών της καί έχ τής π ρο δια γε γρα μμ ένης προοδευτικής έζασκήσεως τών ύποχειμενικών τούτων
δυνάμεων. Ό π ο λι τ ισ μ ό ς είναι ί ρ γ ο ν Ανθρώπων συνενουμέ ν ω ν χαί χρόνου. Είναι ό νόμ ιμο ς καρπός τών συνεχών
προσπαθειών αότών, τών έπιμόνων έρευνών χαί τών άΛΛηΛοδιαδόχων έ π ι τ υ χ ιώ ν των. Πάσα κοινωνική βεΛτίωσις,
π ά σα σχετική έντέΛεια, π ά σ α έθνιχή πρόοδος είναι Αναγκαίως προϊόν τής κανονικής καί προοδευτικής Λειτουργίας
τοΰ Ανθρωπίνου οργανισ μο ύ, έχ τής συστάσεων του όποιου
έζαρτώνται α ί εύγενέστεραι όρμαί τής χαρδίας χαί τοΰ πνεύ 
ματος.
'Εντεύθεν έζάγ εται δτι ή Ανθρωπότης έπεχτείνει τά

δριά της, π ρο άγε ται καί τεΛειοποιεϊται Από γε ν εά ς είς γ ε 
νεάν, συνεπεία τής ένδ ομύχου èκείνης δ ια χ υ τ ικ ή ς ό υ ν ά μιω ς, ήτις τόσον ιδ ιά ζ ε ι είς τήν Ανθρωπίνην φΰ σιν . Τ
Οτι
φέρει έν έαυτή πήν τε κινητικήν δ ύ ν α μ ι ν χαί τ όν μοχΛ όν
τ όν Ιθύνοντα χαταΛΛήΛως τήν δ ύ ν α μ ι ν ταύτηνϊ).

Διά τού νέου τούτου ορισμού, ή συγγραφεύς άποδεικνύει
τήν ιστορίαν άνά χειρας έχουσα, δτι ό καθολικός κλήρος έπεδίωξε τήν ύποβίβασιν τού άνθριόπου μέχρι τής έκμηδενίσεως
αυτού—τουλάχιστον τής γηΐνης.
Κανονίζων, λέγει, όκλήρος τήν τιμωρίαν τού μαρτυρίου
τού σώματος πρός σωτηρίαν τής ψυχής, μόλις ανεχόμενος τήν
τέλεσιν τού μυστηρίου τού γάμου, άποθεόνων τήν άγονον
παρθενίαν, καθυποτάσσων τήν λογικήν είς τήν πίστιν, έμμένων έπί τής υπακοής είς τήν άποκάλυψιν, άντικαθιστών τήν
δικαιοσύνην διά τής χάριτος, μ-εταβάλλων τήν ίδέαν τών φυ
σικών νόμων είς θαύματα, ό κλήρος έτεινεν είς τό νά καταστήση πάντα τά έθνη Θηβαίδας ή ’Ιησουιτών αποχωρητήρια,
έάν τό μέλλον τών ’Εθνών τούτων έξηρτάτο έκ τών άνοήτων
αύτών άρχών. Καί έξακολουθεί ή συγγραφεύς άποδεικνύουσα
δτι δ κλήρος θά έπέφερε τήν έξουδετέρωσιν τών έθνών, έάν ή
δημοκρατία δέν τφ άπέσπα τά ηνία έκ τών χειρών καί έάν
διά τών ηνίων τούτων δέν τώ πρασέδενε στερρώς τάς ιδίας
πονηράς χειρας.
Περαίνουσα τήν περικοπήν ταύτην ή Μαρία Δερέμ λέγει,
άποτεινομένη πάντοτε πρός τούς κληρικούς ; Μή φωνάζητε
Λοιπόν πΛέον ! Έστέ συνετοί, διακριτικοί, μεμετρ ημ ένοι.
Μόνον ί>πό τοιούτους όρους δύνασθε νά ζήσητε έπί τ ι ν α
χρ ό ν ο ν êct.
Ό κλήρος έν τώ προσώπω τής Μαρίας Δερέμ αναγνωρίζει

μέχρι σήμερον έχθρόν έπικίνδυνον, ή δημοκρατία δέ καί
ίδια οί ριζοσπάσται πολύτιμον συνεργάτην. ’Εν τούτοις ουδό
λως έπί τούτω μεγαλαυχεί, άλλ’ ούδ’ άνήκει είς τήν χορείαν
τών σχολαστικών έκείνων bas bleue, αϊτινες έπειδή άναγινώσκουσι Λατινικά ή κάμνουσι στίχους μεταβάλλουσιν εκουσιως έαυτάς άπό τά χαριέστερα τής δημιουργίας πλάσματα
είς τά μάλλον κωμικά καί ιδιότροπα.
Ή Μαρία Δερέμ είναι γυνή καθ’ δλην τήν σημασίαν τής
λέξεως. 'Ωραία, κομψή, φιλόκαλος, μέ μικράν δόσιν φιλαρεσκείας, άγχίνους, γενναία, υπερήφανος συνδυάζει τάς ωραίας
ταύτας γυναικείας χάριτας πρός τήν υψηλήν τής σοφής περιωπήν.
Παρά τήν κομψήν καί φιλοκάλως ηύποεπισμένην αΐθουσάν
της, ολίγα βήματα παρά τό έστιατόριον, δπερ συνεχέστατα
φιλοξενεί περί Λουκούλειον τράπεζαν έξέχοντα έν τή Γαλ
λική φιλολογία, πολιτική καί καλλιτεχνία πρόσωπα, ή Μα
ρία Δερέμ έχει τήν βιβλιοθήκην καί το ιδιαίτερον γραφεϊόν της.
’Ιδού οί συγγραφείς σας, μοί είπεν, όδηγούσά με πρός τό
πολυτελέστερον τμήμα, έν ώ έν θήκαις χρυσοτεύκτοις καί έκ
πολυτίμου ξύλου παρετάσσοντο κατά βαθμίδας καί σειράς
δλοι οί 'Έλληνες συγγραφείς. "Ολα τά αριστουργήματα τής
Ελληνικής μεγαλοφυίας, μοί είπεν, έχουσιν έδώ τήν τιμητιτωτέραν, ώς βλέπετε, θέσιν καί τό πλουσιώτερον καί περικαλέστερον περίβλημα. Καί έθέλγετο ομιλούσα μετ’ έμού
περί τών Ελληνικών έργων καί έξύμνει τούς ποιητάς καί
φιλοσόφους μας καί άπεφαίνετο περί αύτών, ώς ολίγοι τώ»
καθηγητών μας μέ τό Δ. Φ. θά ήδύναντο νά πράξωσι.
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Μετά τούς *Έλληνας έρχονται οι Λατίνοι διότι και τής
Λατινικής είναι κάτοχος ή σοφή γυνή. Μετά τουτους όέ όλοι
-οί νεώτεροι συγγραφείς, μεθ’ ών, ώς μοί ειπεν, διάγει τάς
τερπνοτέρας τού βίου της Ιωρας.

0 ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΔ Α Σ Ι ΚΟΣΜΟΣ
Στρέψωμεν τά βλέμματά μας πρός τόν ορίζοντα· ενταύθα
μέν είναι ή φώκαινα (marsoniu), ήτις κολυμβώσα τύπτει
τό κύμα διά τής ουράς της, ούσα όρθία ώς κινούμενον οικοδό
μημα, άνατρέπεται εΐτα καί βυθίζει τό σώμα αυτής, έχουσα
τήν κεφαλήν έκτός τών ύδάτων, εν ω εκεί ευρισκεται ο υπερ
μεγέθης δελφίν, μία έκ τών περιεργοτήτων τής θαλάσσης
καί τής ιστορίας, ό δελφίν ζώον συμβολικόν και μυθολογικόν,
έχων τόσας θαυμασίας παραδόσεις.
Ά λ λ ’ ιδού ή Σφύρα (marteau), μία τών έκκεντρικοτέφων κατοίκων τής θαλάσσης. Δέν πιστεύω νά υπάρχη σχήμα
τισμός παραδοξότερος τού τέρατος τούτου, διότι είναι άληθής σφύρα ζώσα καί πλέουσα, έχουσα μήκος οκτώ μέχρις έννέα ποδών καί όμοιάζουσα πρός κολοσσιαϊον Τ, κεχαραγμένον
έπί τών κυμάτων.
Έπί τή θέα τού ζώντος τούτου γράμματος, οπερ χάνε
ται είς τόν άφρόν τού ’Ωκεανού, θά ένόμιζέ τις δτι παρίσταται πρό μυστηριώδους άρχικού, λέξεως, ής ή άουσσος τηρεί
τό μυστικόν. Είναι πραγματική σφύρα, διότι τό σώμα τού
ιχθύος άποτελεϊ τήν λαβίδα τού έργαλείου, ού τόν σίδηρον
σχηματίζει ή κεφαλή τού κήτους έκτεινομένη όριζοντίως καί
λεπτυνομένη περί τήν άκραν τού σώματός του, ώς δ σίδηρος
τής σφύρας, λεπτύνεται περί τό άκρον τής λαβίδος αυτής.
Οί οφθαλμοί της φαίνονται άφιστάμενοι άλλήλων καί περισωθέντες είς έκαστον άκρον τής κεφαλής. 'Η σφύρα είναι
ούτως είπεΐν κύκλωψ, έχων δύο οφθαλμούς. Ως καί παρά
τώ καρχαρία, τό στόμα της εύρίσκεται υπό τόν τράχηλον, κεκοσμημένον υπό αρπαγών οξειών, έν σχήματι βέλους.
*Η σφύρα κατοικεί τάς Ίαπονικάς θαλάσσας, αϊτινες εί
ναι τό συνεντευκτήριον τών τρομερωτέρων καί μάλλον αλλό
κοτων ιχθύων.
Οί φυσιοδίφαι βεβαιούσιν οτι, έάν ό ληστής ούτος τ^ν
θαλασσών είχε τήν δύναμιν τού καρχαρία, ήθελεν υπερτερεί
αυτόν άκόμη κατά τήν λαιμαργίαν καί τήν άγριότητα. Τό
τίποτε παροργίζει αυτόν, δστις μανιώδης ¡προχωρεί έν τω
άφρφ τής θαλάσσης, κτυπών ταύτην ώς έπί άκμωνος καί κινών τήν σκοτεινού χρώματος ουράν του, ώς έάν ήθελε να
πλήξη τόν ’Ωκεανόν.
Είναι ό δράκων τής θαλάσσης. Εντός τού μεγάλου του
στόματος τά θύματα διαδέχονται άλληλα, ή δέ λεία ωθεί
τήν λείαν.
«ΤΗλος έκκρούει τόνήλον» είναι τό σύμβουλον τής Σφύρας.

Ουδέποτε ή ανθρώπινη δυσιδαιμονια ηδυνηθη να φαν“τασθή φρικωδέστερον καί επιφοβωτερον τέρας τής pieuvre.
Έν τώ κέντρω λευκού, μαλακού και αηδούς όγκου, διαγραφουσι κύκλον δύο ζωηροί και ψυχροί οφθαλμοί, ευρεϊς ως πι
νάκια καί υποκάτω τών οφθαλμών τούτων, υπερμεγεθες και
γρυπόν ράμφος ψιττακού, είτα δε είδος αχανούς στόματός,

άκάθαρτος τρύπα. Πέριξ τού άλλοκότου τούτου άσκού, έκτείνονται βραχίονες γίγαντος, υπερμεγεθεις πλόκαμοι, μήκους
δέκα οκτώ έως είκοσι ποδών, παχεΐς ως το σώμα μικρού παι
διού, φέροντος άκαταμαχήτους θηλάς, αϊτινες συλλαμβανουσι
καί κρατούσι τό θύμα, οϊα δήποτε καί αν είναι ή δύναμις
καί τό μέγεθος τούτου.
Άλλ* ήδυνήθησαν νά γνωρίσωσι μέχρι τούδε τινα τα μεγαλείτερα καί φοβερώτερα είδη τής pieuvre ;
Τήν 12 ’Ιουνίου 1888, δ Κ. Χόφινς, διοικητής τής γολέττας Μαρία Όζιλβία, επανερχόμενο; τής Αυστραλίας συνήντησεν είς άπόστασιν οκτώ χιλιομέτρων απο τού κόλπου
Exmoulh τέρας καταπλήξαν αυτόν, γιγαντιαίαν pieuvre,
ήν κατ’ άρχάς είχεν έκλάβει ώς τόν σκελετόν εξοκειλασης φα_
λαίνης. Ό κολοσσός ούτος έφερε τό σχήμα βιολίου, έχοντος
καταπληκτικάς διαστάσεις, άπό τής επιφάνειας δε τού υόατος ήγείρετο είς ύψος τριών μέτρων, μία τών οκτώ αυτού φο
βερών κεραιών. *0 πλοίαρχος Χόφινς δέν ήδυνήθη νά λάβη άπολύτως άκριβές μέτρον τού κολοσσού τουτου, διότι κατά την
γνώμην του, έάν τό τέρας προσέβαλε τό πλοϊον αυτού, θα ηδύνατο άνευ προσπάθειας νά ανατρέψη τούτο. Αλλ ο πασης
τιμής άξιος ναυτικός ούτος, όστις είναι καί έξοχος φυσιοδύφης, βέβαιοί ότι ή pieuvre αύττ ήτο μεγαλειτέρα τής πλέον
μεγαλειτέρας φαλαίνης, έξ όσων ποτε συνήντησεν.
Έβ’ όσον αί θάλασσαι άνερευνώνται, σπουδάζονται καί άνιχνεύονται καί έφ’ όσον δ Ειρηνικός Ωκεανός ήθελε καταστη
κετά χρόνον γνωστός είς ημάς. όσον καί ή λίμνη τής Γενεύης,
θέλουσιν άνακαλύπτεσθαι έκάστοτε παράδοξα καί κολοσσαια
είδη, άτινα θά έκαμνον νά πιστεύση τις είς τήν ύπαρξιν τού
περιφήμου θαλασσίου όφεως. *0 σοφός πλοίαρχος Λαυρέντιος
δέ Φερρύ, έπανερχόμενος έκ ταξειδίου άνά τό ΤΓηη^ιιη καί
παρατηρήσας έν τή θαλάσση γιγάντιον δφιν, βάλλει έπ’.αυτού
διά τού όπλου του καί πληγείς ούτος υπό τινων βολών, έρυθραίνει τήν άβυσσον έντός τής δποίας χάνεται. *Άπαν τά πλή
ρωμα έσχε τήν ευκαιρίαν όπως ΐδη τό τέρας τούτο· ή κεφαλή
του ΰψούτο κατά τέσσαρας πόδας υπέρ τά κύματα, ώμοίαζε
δέ καταπληκτικώς πρός κεφαλήν ίππου και εφερε μακραν χαί
την κυματίζουσαν έπί τού τραχήλου του.
Τ ούλα Κ όχχ»λη

Η Κ Κ Ε Χ Α Γ ΙΑ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩ ΓΟΣ
Μυριάδας σταδίων άπέχουσα τών ήμετέρων χωρών πρό ολί
γου χρόνου μόνον άνέγνων τήν σειράν όλην τών απ’άρχής εκδοθέντων φύλλων, τή; «ΈφημεοίδοςτώνΚυριών», άτινα ¿)ς δώρο»
στοργική μοί έπεμψε χείρ. Διεξερχομένη γαύτα καί άναγινώσκουσαμετά προσοχής τά σπουδαία υμών αρθρα, τα αφορώντ*
μάλιστχ είς τά μορφωτικά τού φύλου μας κέντρα, οίον Αρσακειον, Άμαλίειον καί άλλα άνώτερα Παρθεναγωγεία, άνεύρο»
έν πολλοίς τούτων τάς ιδέας καί τάς %ρχα£ υμών ταύτιζομένας πρός τάς τή; σοφής καί πρώτης τών έλληνίδων παιδαγω
γών κ. Καλλιόπης Κεχαγιά, περίς ής πάνυ δΐ'.αίως ποιείτε έ- ,
παινετικόν λόγον καί έκφράζετε τήν λύπην υμών έπί τή άποχωρήσει αυτής έκ τού έν Κωνσταντινουπόλει Ζαππείου, όπερ
ώς άστρον τηλαυγές άνέτειλε καί έξέπεμψε τήν άκτινοβο-
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λίαν αυτού διά τις έμφρονος καί πεπειραμένης αυτής διευθύνσεως. "Αμφότεραι επί του αυτού βαίνετε πεδίου, έκείνη μέν
ώς παιδαγωγός, υμείς δέ ώς δημοσιογράφος, έπιζητούσαι έν τή
μορφώσει και τή άναπλάσει του φύλου ημών, τήν έξύψωσιν καί
τήν έν τώ ορθώ λόγω χειραφέτησιν τής γυναικός. Έλληνικώταται τό τε φρόνημα καί τήν καρδίαν, στηρίζετε τό ολον πρό
γραμμα τής αγωγής καί τής μορφώσεω; τής έλληνίδος επί του
βίου καί τής ιστορίας των ένδοξων ημών προγόνων, προσδεχόμενχι έκτων ξένων μόνον δ,τι λεώτερον, προοδευτικόν, δ,τι χρή
σιμον καί ωφέλιμον.
'Η άνάγνωσις των άρθρων σας έμποιει βεβαίως ευγνωμοσύ
νην εις τάς απειροπληθείς υμών συνδρομητρίας, διότι μετά πα•ποιθήσεως καί εύσυνειδότως έπιτελείτε τό σπουδαΐον υμών
καθήκον. Ή γραφίς υμών άνερχυμένη τάς άνωτάτας κοινωνικάς βαθμίδας, καί μη έπηρεαζομέντ υπό τών τίτλων καί τού
πλούτου έπαινεΐ τά έπαινετέα καί ψέγει τα κακώς έχοντα.
Κατερχομένη είς την κατωτάτην κλίμακα αποκαλύπτει τάς
χαινούσας κοινωνικάς πληγάς, δσαι σχέσιν εχουσι προς τό γυναικείον ζήτημα καί άμείλικτος έπιτίθεται κατά τών υπαι
τίων. Μέγας ο ΰμέτερος αγών, κυρία μου, άλλά, προσέξατε,
μή καί εις υμάς βαρύς έπιπέσει ο μαρτυρικός σταυρός, ώς εις
άλλας εΰγενείς καί ένδοξους γυναίκας, ών ο πλήρη; δοκιμασιών
βίος άπέβη τό κρηπίδωμα καί ό στυλοβάτης έπιδεικνυομένων
ανδριάντων.
Έπιτρέψατέ μοι δ’, έπειδή έκ τής άναγνώσεως τών άρθρων
τούτων ζοιηρότερον άναπαρίσταται έν έμοί ή ό.\η είκών τού
σχολικού μου βίου, σκιαγραφίαν τινά νά κάμω έκ τών πολλών
μου έντυπώσεων, άς άπεκόμισα ιδία έκ τής διδασκαλίας τής
κ. Κεχαγιά, έν συγκρίσει προς έκεΐνα, άτινα αναφέρετε περί
διευθυντριών καί παιδαγωγών άλλων παρθεναγωγείων.
Βαθεϊα σιγή έπεκράτει εις τήν τάξιν ημών αμέσως μετά
τήν δευτέραν από τού πενταλέπτου διαλείμματος κωδωνοκρου
σίαν. Άπασαι ημείς καταλαβούσαι τάς οικείας θέσεις έν ανυ
πομονησία καί συγκινήσει άνεμένομεν ν’ άκούσωμεν τό στερρόν
βάδισμα, δπερ τήν έλευσιν τής κ. Κεχαγιά προήγγελεν. Μίτο
{¡μέρα τής ιδιαιτέρας αυτής διδασκαλίας· πάλιν σοφόν τι ήθέλομεν διδαχθή καί νέαν αντλήσει πνευματικήν ζωήν. Ή
ορθή, καλλιεπής, σοφή καί εύληπτος διδασκαλία, ήμελίρρυτος
αυτής ομιλία μάς άνήρπαζον εΐ; ύψήλάς σφαίρας, στάδιον διά
νοιας εύρύ διανοίγουσαι πρό τών οφθαλμών ημών. Πάσαν δΓ
ιδέαν καί γνώσιν περιβάλλουσα μέ ποιητικόν καί καλλιτεχνι
κόν σχήμα, καί τό ξηρότερον μάθημα καθίστα είς ημάς τερ
πνόν καί καταληπτόν. Πόσας στιγμάς κατανύξεως καί εύσεβείας διηρχόμεθα κατά τάς ώρας της διδασκαλίας αυτής! Δέν
είχομεν χρείαν βιβλίων διά νά έπισκοτίζωμεν τόν νούν ήμών.
Σημειώσεις τινές, άς έλαμβάνομεν κατά τήν ώραν τής διδα
σκαλίας, ήσαν τά βοηθητικά μέσα, δι"ών άπασαι όμού έν ένότητι καί αγάπη κατά τήν ώραν τής ιδιαιτέρας μελέτης προη
τοιμάζομεν τό μάθημα ημών. Ή προσήνεια καί στοργή αυτής
έδιδεν ημΐν τό θάρρος εύτόλμως ν’ άπαντώμεν κατά τήν έξέτασιν. Δέν είχομεν δέ, πρό τής οψεως ημών ψυχράνκαί αδιά
φορου διευθύντριαν, ούδ’ ήτενίζομεν προς στρυφνήν καί άσυμπαθ~ κορφήν, άλλά προς φιλόστοργον μητέρα, ή'τις μετ’ αγά
πης καί συγκινήσεως παρηκολούθει διά τού φιλοσοφικού αυ
τής ομματος τάς μικράς τής διανοίας μας πτερυγίσεις καί τάς
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εκδηλώσεις τών αισθημάτων τής καρδίας μας. ΚαΓ διά μέν
τών συγγραμμάτων τών ένδοξων ημών προγόνων τό καλλιτε
χνικόν καί μουσικόν έν ήμΐν άνέπτυσσεν αίσθημα, διά δέ τής
παιδαγωγίας καί οίκ. οικονομίας τά καθήκοντα τής γυναικός
ως θυγατρός, μητρός, πολίτιδος καί παιδαγωγού, άρυομένη
παραδείγματα έκ τής ιστορίας τής γυναικός άπό τών άρχαιατάτων χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς. Τέλος διά τού βίου τού
’Ιησού Χριστού καί τών αγίων μαρτύρων ένεχάρασσεν είς {¡μάς
βαθύτατα τό θρησκευτικόν συναίσθημα καί τήν πρός τόν πλη
σίον άγαπην, ετι όέ τήν υπομονήν καί τήν καρτερίαν έν τοις
αγώσι τού κοινωνικού βίου.
Τάς ύποθήκα; καί νουθεσίας αυτής έ'χουσαι ώς έφόδια βίου
καί φέρουσαι ταύτας ώς ιεράν παρακαταθήκην, τόν αυστηρόν
καί προγραμματικόν αυτής 6ίον ώς τύπον καί υπογραμμόν
ακολουθούσαι αί πλείσται τών μαθητριών της έδρασαν καί
δρώσιν έν τώ κοινωνικώ βίω ώς άριστοι σύζυγοι, καλαί μητέ
ρες, ευδόκιμοι διδάσκαλοι καί παιδαγωγοί. "Ωστε κατά τόν
Μέγαν Αλέξανδρον, άν είς τούς γονείς μας όφείλομ.εν τό ζην
είς έκείνην ό'μως τό εύ ζην.
Άνά τήν Θράκην, Μακεδονίαν, "Ηπειρον Μικρασίαν ταί
τας νήσους τού Αιγαίου, άνά τήν Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν,
Ρωσσίαν, Εσπερίαν καί έν αυτή τή Νέα 'Γόρκη αί μαθήτοιαι τής κ. Καλ. Κεχαγιά διεσπαρμέναι, μηστυριωδώς, ού
τως είπείν, διά τού δεσμού της ίεοάς φιλίας συνδεόμεναι, ώς
οί μαθηταί τής Πυθαγορείου σχολής, αί πλείσται καί τήν
πρός άλλήλας διατηρούσιν αλληλογραφίαν καί τήν πρός τήν
πνευματικήν αυτών μητέρα, πρός ή'ν, άν έν σιγή άποτίωσς φόρον σεβασμού καί ευγνωμοσύνης, δέν όφείλουσιν άρα καί έμπράκτως νά έκδηλώσωσι τούτο : Καί δρώσαι έν σύμπνοια νά
επιτελεσωσιν έν ¿mSaJUójJsror χαθήχογ υπό τών ηθικών
νόμων τών διεπόντων τάς συ\ειδήσεις τής άνθρωπότητος, οΰχί
δι’ εκείνην, άλλά δι’ εαυτάς καί διά τό ήμέτερον φύλον ς
Πλήν ! είμεθα δειλαί, καί ο βίος μας πολύ έτι μετέχει τού
τής άνατολίτιδος γυναικός! αί προλήψεις καί τά έθιμα μάς
κρατούσι δεσμίας. Πολύ ύστερούμεν κατά τε τήν άγωγήν καί
την επιτελεσιν τού καθήκοντος τών γυναικών τών πεπολιτισμένων ’Εθνών!
Είθε, έν τούτοις η κ. Κεχαγιά έπανακάμπτουσα αισίως
είς τήν φίλην πατρίδα, θελήση νά συνέχιση, έστω καί υπό
άλλας συνθήκας, τό εύεργετικόν αυτής έργον πρός χαράν τών
τιμώντων καί άγαπώντων αυτήν καί πρός τό καλόν τού ήμετέρου φύλου.
’E r Néoi 'Τόρχγ
Μία μαθήτρια
τής κ. Κ αλλ. Κ εχαγια.
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ΠΟΙΚΙΛΑ
Ί ί ι ω τ ι χ ή Σ χ ο λ ή Δ ι α λ ε ι ο μ α . — ΊΓπό του κ. Κ ων
σταντίνου Δ ιαλεισμα γνωστού ίδρυτοΟ χαί διευθυντου τής φε
ρώνυμου Σχολής ΙΙημοσιεύθη ό κανονισμό; χαί τό πρόγραμμα
αΟτής. 'Ο χ. Κ. Δ ιαλεισμας χατανοώ ν τήν ύψίστην σημασίαν τοΟ
παιδαγωγικοί! αότοΟ ?pfou γνω ρίζει διά τής πρός τούς γονείς χαί
το χοινόν ίγχοχλίου του τα υτη ς, τήν π οριίαν, ήν ώς παιδαγωγός,
θέλει άχολουθήσει πρός ύγια διαμόρφωσιν τώ ν ταΤς φροντίσιν αύτοΟ.
έμπεπιστευμένων τίχ νω ν.

’ Α θ η ν α ϊ κ ή Έ φ η μ » ρ ί ς. ‘ Γπό τόν τίτλ ο ν « Ά θ η ν ι ϊ * ή Έ φ η μ f ρ ί ς» ίχδίδεται προσεχώς ημερήσιον φύλλον.
Διευθυνταί αύτοϋ οί γνω στοί εις τό 'Α θηνα ϊκό ν κοινόν δημοσιο
γράφοι χ . χ . Γ . Μαυρθ|ένης, A. Π αναγιωτίδης χαί Ν. Ά νιω νό π ο υ λος. Τό πρόγραμμα τής Α θ η να ϊκ ή ς Έ φημερίδο; προοιωνίζει αύτη
μέλλον α ΐσ ιώ τα το ν. ’ Αμερόληπτος, όπερασπιζομένη τά τοΟ χοινοΟ
συμφέροντα χαί ιδ ία τά τώ ν δημοσίων υπ α λλή λω ν, ή χαλή νέα
συνάδελφος θά τύχη άναμφιδόλως τής θερμής ύποστηρίζεως καί Ιπ ιΐοχιμ ασία; π ά ντω ν !
Δ έ ν δ ρ ο ν χ ο λ ο α σ ι α ϊ ο ν . Ε*ς τά περίχωρα τής Κ οόιά, πόλεως τ ί ς Π ορτογχλλίας, ύπάρχει δένδρον πρωτοφανών άληθώς δ ια 
στάσεων. ‘Έ ν μέτρον δπίρ τό έδαφος δ χορμός αότοϋ £χει περιφέ
ρειαν 6 μέτρων χαί 60 ο)ο. *Η Ιλάτη αύτη ϊχ ει ύψος άπίστευτον,
θεωρείται δέ ώς τό μεγαλείτερον δένδρον τοδ κόσμου, ϋ ΐς τήν
Σαφρί δέ τής Γ α λλία ς υπάρχει λάχανόν τι (ch o u) τέρας, έχον
ύψος 4 μέτρων καί 13 ο)ο. ‘Η υπέρ τήν γήν άνεο φύλλω ν βάσις του
άνέρχεται είς 1 μέτρον καί 93 ο)ο.
,
Κ α τ ά τ ή ς ο ι ν ο π ο σ ί α ς . ‘ Η Δανική αστυνομία Ιπενόησεν
άοφαλέατατον μέσον πρός ρ ιζικήν καταπολέμησιν τής μέθης. UÍ
άστυνομιχοί ύπάλληλοι επιδλέποοσι τά ο ινο πω λεία . Ιύθός ώς ΐδ ω σιν Ιξερχόμενον Ιξ α ύτώ » μέθυσόν τ ιν α , τόν παραλαμδάνουσιν, ε’ σάγουσιν Ιντός άμάξης καί όδηγοΰσιν είς τόν οίκον τοο. Μετά
ταΟτα μεταδαίνουσιν εις τό ο’ νοπωλεΐον, ένθα Ιμιθύσθη καί ύποχρεοΟσι τόν ο’ νοπώ λην νά πληρώοή τά έξόδα τής άμάξης.
Τ ί ε ί ν α ι ’ι σ ό τ η ς ! Γνωστόν ότι οί δημοχρατιχοί άρέσκονται πάντοτε νά όμιλώσι περί ’ σότητος. Παρισινή τις Έ φημερίς
προδάλλει τήν Ιρώτησιν ταύτη ν : Τί είνα ι ’ι σ ό τη ς^ καί άπαντα :
Εινχε μέθοδος άπλή καί έντιμος, δ ι’ ής πας καλός δημοκράτης
θεωοεΤ έαυτόν ισον πρό; τους άνωτέρους του, καί άνώτερον τών
Ισων του.
Δ ω ρ ε ά τ ή ς κ. Λ ί δ ρ υ Ρ ο λ έ ν . Μεταξύ ά λλω ν γεννα ίω ν δω
ρεών τής κυρίας ταύτη ς πρός τόν δήμον τώ ν Π αρισίων, σ υγκατα ριθμεΤται καί ώραίον κτήμα είς F o u te n e v -au x R oses, προωρισμένον μετά του έν αύτώ μεγάρου νά χρησιμεύση ώς άσυλον τοκετών
■διά τάς ¿πόρους γυναίκας.
Γ υ ν ή ν ο μ ο θ έ τ ι ς . Ή μις Ά δ η Ριδόν, πρόεδρος τοΟ Σ ω
ματείου τώ ν Γ υνα ικ είω ν Φ υλακών έν Νέα ’ Τόρκη, έπαρουσίασεν
Ίνώπιον έπιτροπής τής Γερουοίας νομοσχέδιόν τι ύπέρ Σ ωφρονιστι
κοί» τίνος τώ ν νεανίδων καταστήματος. ’ Ανέπτυξε δέ μετά τόσης
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Ε Ν Ε Δ Ρ A
Ούδέν άπλούστερον ή νά βεβαιωθή περί τούτου ή έξοχό’της σας, ειπεν ή Λουκιανή, λαμβάνουσα θάρρος.
*Ας τιμωρήτωσι δέ αυστηρότατα τήν άδελφήν μου καί
εμέ, εάν άπαδειχθώμεν ψευδόμεναι.
’Αλλ’ έάν ύποτεθή ότι ταύτα έχουσιν άλη,θείας, είναι
-επαρκής άπόδειξις ενοχής αύτη, όπως διαταχθή ή κράτησις
τού Μονμάγερ αυτού, όστις, άν δέν άπατώμαι, δέν είναι ο
πρώτος τυχών, διότι κάπου ηκουσα τό όνομά του μετ’έπαίνων
ώς άνθρώπου ευφυούς καί νοημονεστάτου. ’Αλλ’ επί τέλους
ζητείτε αναβολήν τής έκτελέσεως. Σάς παραχιυρώ τρεις
{¡μέρας. Έάν αί κόραι αύται λέγωσι ψεύματα, ο Δοριάτ θά
καρατομηθή μετά τρεις ημέρας.
Έσώθη, έσώθη, ειπεν ή Λουκιανή περιχαρής.
*Ηέξοχότης σας ευαρεστείτε νά δώση τάς άναγκαίας
’διαταγάς ;
Γνωρίζετε τόν Εισαγγελέα :
Είνατ θεϊός μου, προσέθηκεν ο δικηγόρος.
’Εξαίρετα. ’Ιδού δύο λέξεις δι' αυτόν. Είναι επείγον νά
βίδοποιηθή πάραυτα. Ή έλαχίστη άργοπορία θά κατέστρεφε
Τϊάντα τά διαβτ,ματά σας. Σπεύσατε λοιπόν παρ’ εκείνω

κρίσεως καί ρητορικής δυνάμεως τά πλεονεκτήματα τοΟ έν λόγι»
νομοσχεδίου, ώστε ή Γερουσία έψήφισεν αύτό. Ή * . "Αδη Ριδο*
έχει η λικ ία ν 88 έτώ ν.
Σ υ μ π ό σ ι ο ν σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν . Έ ν Αονδινιμ
αριθμός γυνα ικ ώ ν συγγραφέων, δημοσιογράφων κ αί ποιητριώ ν συν
ήλθε κ α τ’ αύτάς πρός σύστασιν σωματείου τής ένώσεως ϊώ ν χ ε ιριζομένων τήν γραφίδα γυνα ικ ώ ν.
Συμπόσιον πλούσιον Ιπεσφράγισε τό νεοσύστατον τοδτο σω μ *τεϊον. Έ ν τώ συμποσίιφ παρήσαν μόνον τά μέλη τού σωματείου,
χωρίς νά έπιτραπή εις ούδένα κύριον νά παρευρεθή έν α ύ τφ . Μόνοι
• ί όπηρέται έξηροΟντο τοί» κανόνος τούτου, ών τή ν θέσιν, ώς λέγε
τ α ι, έζήλευον πολλοί τώ ν άριστοκρατικωτέρων χορίων τής ’ Α γγλι
κής μεγαλοπόλιω ς.

Παρακαλούνται «ί κ. κ. cjv^pofjivÍTptai αί άπό 1ης Σεπτεμ
βρίου μεταβάλλουσαν κατοικίαννά ύποδείξωσιν εγκαίρως τάς
νέας διευθύνσεις των, όπως μη έπέλθη αταξία περί τήν
διανομήν τών φύλλων.
Ειδοποιούνται δέ πρός τούτοις αί απανταχού κ. κ. συνδρομήτριαι ημών ότι άπό 1ης Σεπτεμβρίου τό γραφεΐον τής ϊ ’Εφημερίδος τών Κυριών» μεταφέρεται είς τά άνω πάτωμα τής
επί τής διασταυρώσεως τής οδού Μουσών καί Νίκης οικίας
Πρυνοπούλου, παρά τήν Πλατεϊαν τού Συντάγματος καί άπέναντι τή; οικίας Σχλίεμαν πρώην Φιλήμονος.
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Κον I. Δ . Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν . Εύγνωμονούμεν δ ι’ ιδγενεϊς κ α ί
ένθουσιώδεις κρίσεις ώς καί δΓα προθυμίαν τοΟ νά έργασθήτε ύπέρ
τής «Έ φημερϊδος τώ ν Κυρ ώ ν» Γράφομεν. — Κον Π. Γ . Κ. Β ο υ κ ο ο ρ έ σ τ ι ο ν . Εύγενεστάτη έπιστολή μετά συναλλαγματικής έλή φθη. Μυρίας εύχαριστίας διά θερμοτάτην καί είλικρινή έπιδ ο κιμ ασ ία ν, καί ϊσα συγχαρητήρια δι’ ώραΐα καί εύγενή πα τρ ιω τικ ά α ι
σ θ ή μ α τα .— Κον A Α. Π ο ρ τ - Σ ά ϊ τ . Έ π ισ το λ ή θερμοτάτη έλή ι· · · ’
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Ελήφθη άπεστάλησαν.— Καν Ιέύ. Κ. Ό λ τ έ ν ι τ ζ α ν Γοκομερί —
διον έλήφθη. Εύχαριστοϋμεν. Εικόνες άπο στέλλο νται.— Καν Μ. Α .

καί aiiptov θέλω έκδόσει τήν τακτικήν τής έκτελέσεως άναστολήν.
Έχαιρέτισε τόν δικηγόρον καί τάς νεάνιδας, έ'σφιγξε τήν
χεΐρα τού βουλ^ευτού μειδιών καί έπανήλθεν είς τό θεωρεΐόν
του.
Μετά πέντε λεπτά άμαξα πετώσα μάλλον ή τρέχουσα
μετέφερε τόν δικηγόρον „αί τάς πελάτιδάς του παρά τώ
είσαγγελεΐ. Δυστυχώς ο είσαγγελεύς ηπον άπών παρά τινι
φίλω του. "Εσπευσαν έκεϊ οτε άκριβώς εσήμαινεν ή ένδεκάτη.
'Ο είσαγγελεύς είχε πρό ένός τετάρτου άναχωρήσει.
Έπανήλθον, όπόθεν εί/ον αναχωρήσει μέ τήν άγωνίαν
τού κινδύνου είς τήν ψυχήν. Ήτο δκδεκάτη ήδη. Θά χάσωμεν τόν τελευταϊον συρμόν ειπεν ό δικηγόρος άποθαρρυνόμενος. Αί δύο νεάνιδες ειχον καταληφθη υπό τοιαύτης νευρικής
ταραχής, ώστε ολόκληρον τό σώμα των άνετινάσσετο καί οί
οδόντες των συνεκρούοντο μετά θορύβου.
Μόλις έφθασαν είς τον οίκον τού είσαγγελέως, μόλις έλαβον τάς θέσεις των έν τφ προθαλάμω καί βήματα βαρέα ήκούσθησαν έπι τής κλίμακος. ‘Οείσαγγελεύς είσήλθε τέλος
καί στεναγμός άνακουφίσεώς έξέφυγε τών χειλέων τών μετά
τόσης αγωνίας άναμενόντων αυτόν. ·’
'Ο υπουργός διατάσσει τήν αναβολήν, ειπεν ο δικηγόρος
όμιλών πυοεττωδώς. ’Ιδού ή έπιστολή του.
Ό Είσαγγελεύς άναγνούς τήν επιστολήν ειπεν. Πρέπει
νά ύπάγης μόνος σου την διαταγήν είς Βερσαλίας, άλλιος δέν
έγγυώμαι. *Ηώρα είναι προκεχωρημένη καί ό τελευταίος συρ
μός άνεχώρησεν. Έν τούτοις θά διατάξω νά ζεύξωσι τήν
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Β . Σ ύ ρ ο ν . Δημοσιευθήσεται είχ α ρ ία τω ς, ά λλ’ Ινυπόγραφον. Ε1γνω μονοίμεν διά θερμότατα συγχαρητήρια.— Καν Μ. Μ. Β ώ λ ο ν .
Ά πο στέλλο μ εν εύχαρίστω ς. Τό λάθος δέν είνα ι ’ δικόν μας. — Καν
Ε . 11 . Κ ω ν)π ο λ ι ν. Το « έ κ α σ τ ο ς μ ε ν ί τ ω ό π ο υ I κ λ ή6 η* είναι όρθότατον. Ά λ λ α τις σάς βέβαιοί ότι αί άγαμοι γυναίκες
Ιχλήθησαν ε’ ς τό νά μ α ρ α ίνετα ι ή ψυχή τω ν ώς καί τό σώμα τω ν,
συνεπεία το ί ¿έργου καί άσκοπου βίου ο* διάγουσι ! — Καν Μ Δ.
’ Α θ ή ν α ς . Πολός θόρυβος διά τίπο τε. Έ νο μ ίσα τε τήν μιχρυλογίαν
τα ύ τη ν ικανήν, όπως τήν γην όλην ουνταράξη. — Καν Κ. Κ. Κ ηφ ι σ ο ι ά ν. Έ λή φ θ η . ’ Επιτυχέστερο» το ί πρώτου. Μελετήσατε
τοός κανόνας τής στιχουργίας. — Κον. X . Γ. Ν. Λ ι δ ε ρ π ο ύ λ .
’ Γποθέτω ότι ή Ιν λόγιο κυρία όλίγην είχε διάθεσιν νά άναγινώσκη
’ Ε λληνικά Περιοδικά 'Ά λ λ ω ς άπό τής χαθυοτερήσεως τοΟ ά. φύλλου
• ά μας ειδοποιεί, ώς στερευτύπεος άναγράφεται Ιπί τής προμετωπίδος τής Έ φημερίδος μας. Γράφομεν Ιχτενέστερο* Ιπί το ί θέματος
το ύ το υ .— Καν Σ. Α . Γ ε ο ύ ρ γ ε β ο ν ΕδγνωμονσΟμεν δ ι’ εόγενείς
χρίσεις. Ά π ο σ τα λ Ι» δημοσιεύεται. Νέα συνδρομήτρια Ινεγράφη. —
Συμμορφούμεθα όδηγίαις σ α ς.— Καν Ε. Ο. Ά ρ τ α ν. Μυρίας ε ΐχαρ ιστίας δ ι’ εύγενεστάτην έπιστολήν. ’ Εγώ Ιπετέλεσα τό καθήκόν
μου ώς Έ λ λ η ν ίς . Δέν ύπάρχει λοιπόν λόγος διά τόσον θερμάς εόχαρ ισ τία ς. "Ολαι δυνάμεθα νά πράττωμεν τό καλόν ίν τώ κύκλιο της
βεβαίως έκαστη * α ί ϊν τώ μέτριρ τώ ν δυνάμεών της. Νέα συνδρομήτρ ια Ινεγράφη. Χ ρήματα Ιλήφθησαν.— Καν Β Σπ. Π ο ρ τ α ρ γ ά ν
Β ώ λ ο υ . Έ λή φ θ η . Μυρίας είχ α ρ ισ τία ς δι’ εύγενείς φροντίδας. —
Κ αν θ . Μ. Εύ. Α δ λ ώ ν α. Ή έπιστολή σας μ ΐ συνεκίνησε. θ ά
πράξω ό ,τι δυνηθώ Ιπέρ ύμών κ αί θέλω σας μεταδώσει τό άποτέλεσμα τώ ν Ινεργειών μου.— Κον Γ . Κ Κ. Κ α λ α φ ά τ ι ο ν . ’ Ε π ι
στολή σας έλήφθη. Ε ίγνωμονοίμεν διά σύντονον μέριμναν. Ά μ α τή
λήψει τοΟ χρηματοδέματος γράφομεν πρός ησυχίαν σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Κατά τήσ ΰσμής τοΰ Ιδρώτος. Οδδέν άηδέστερον τής όσμής
τοί ίδρώτος, Ιδία διά κυρίαν κομψευομένην χαι εδειδή. Ορος άποφυγήν τής όσμής ταύτης πλύνετε πρωίαν καί έσ,.έραν τά διάφορα
τοί σώματος μέρη δι’ ΰδατος όλίγον χλιαροί είς ο χύνετε Ιν κοχλιάριον ΰδατος άμμωνίας.
ΣΥΝ ΤΑ ΓΗ
Π ήτα. Δ ιαλύσατε ολίγον κ α τ’ όλίγον Ιντός 300 δρ. γάλακτος
έξ κοχλιάρια φαρίνας. Βράζετε Ιπΐ Ιλαφρας πυράς, άναμιγνύουσα
διαρκώς. "Οταν τό μίγμα σας συμπυκνωθή καλώ ς, ώστε νά μ ετα -

άμαξάν μου και μόνον τή καλή τών ίππων μου θελήσει σώ
ζεται διά σήμερον τουλάχιστον ή κεφαλή τοΰ Δοριάτ.
Καί αληθώς μετά Ιν τέταρτον τής ώρας ή άμαξα του δικαστοΰ, φέοουσα τόν κ. Λανδέ καί τάς νεάνιδας Ιπέτα σχε
δόν έπί τής οδοΰ τών Βερσαλλιών.
XII
’’Ήτο τρίτη τής πρωίας ώρα, δτε δ Δοριάτ έξήγετο τής
φ/λκκήςτου, ΐνα όδηγηθη εις τήν λαιμητόμον. Ποΰ μέ οδη
γείτε ; ήρώτησε μέ φωνήν τρέμουσαν.
Εις τόν /ουρέα τής φυλακής, τώ άπήντησαν. Και δ πτω
χός άνθρωπος ύπήκουσεν ώς μηχανή χωρίς θέλησιν.
"Οτε παρεδόθη εις τόν κουρέα δ πτωχός κατάδικος ήτο
μάλλον νεκρός ή ζών. Πτωχήμου γυναίκα, καλάμου παιδιά,
έψιθύρισεν, άπομάσσων άπό τοΰ μετώπου του ψυχρούς θρόμ
βους ίδρώτος.
*0 δήμιος τόν έξήταζε μέ βλέμμα ειρωνικόν. Αυτό; βε
βαίως δέν θά μοί φέρη άντίστασιν, διότι φαίνεται ήμερος ώς
άρνίον.

Ό Δοριάτ έκάθησεν έπί τοΰ σκίμποδος τοΰ κουρέιος. Δύο
βοηθοί προσέδεσαν στερρόις τους πόδας καί τάς χειράς
του. καί δ κουρεύς νατήρξατο τοΰ έργου, καθ’ δν χρόνον δ
πνευματικός τής φυλακής προέτρεπε τόν κατάδικον εις μετά
νοιαν. Εις τήν λέξιν ταύτην δ Δοριάτ ήρυθρίασεν εξ οργής.
Καί διατί νά μετανοήσω, ήρώτησεν ; μήπως είμαι ένοχος ;
’Αποθνήσκω μέ ψυχήν ήσυχον, προσέθηκε καί έάν ύπάρχη πα-

βληθή είς ζύμην προσθέτετε πεντήκοντα δρ. βουτύρου καί όλίγον
άλας χαι Ιξαχολουθήτε νά άναμ ιγνύητε ίπ ί Ιλαφρας πυράς. Μ ετ’
όλίγον Ιξάγετε το ί άγγείου χαι άφ ήνιτε νά χρυώση. Τότε προσθέτευε τρία ώά χπηπστά χτυπημένα τά λευχά χαί τά χίτρινα α ϊτ ώ ν ,
άρχετόν οξύ φ λο ιο ί λεμονιού. Βουτυρόνετε τότε φόρμαν ή χαραβάναν, χύνετε τό όλον και ψήνετε εις τόν φοίρνον Iπι 3 )4 τής ώρας.
’ Εάν θέλετε, σερβίρετε μ ! γλυκόν βύσσινον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣ1Σ.
Παρακαλοΰνται αί κ. κ. συνδρομήαριαι αί καθυστεροΰσαι μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς τω ν νά άποστείλωσιν όσον τάχιον αώτάς, διότι είναι απόλυτος ανάγκη
νά τακτοποιήσωμεν καί ρυθμίσωμεν τους λ)σμούς μας.
Είναι τόσψ ευτελές τδ ποσον τή ς συνδρομής, ώστε
αληθώς έντρεπόμεθα νά έπαναλαμβάνωμεν τοσάκις
πρδς τάς κ. κ. συνδρομητρίας τήν παράκλησιν ταυτην.
Αί έκ Ταϊγανίου συνδρομήτριαι ήμών παρακαλοΰντα ι νά άποστείλωσι τή ν συνδρομήν τω ν είς όκτάφραγχον
τοκομερίδιον τής Εθνικής τραπέζης τή ς Έλ>άδος έντοσυστημένης έπιστολής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό ά ρ χ α ι ο τ α τ ου ζώγ ¿r 'ΕΧΧάάι ήμερησίων φύΧΧωτ
Ιδρύθη τό ί 875 χαΐ έχόίόεται είς ριέγα σ χ ή μ α
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή «: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ
Γραφεία: όόός Σοφοχλέους ¿ρ. 1
Τιμή συνδρομής προπληρωτε'α. — ’Αθηνών δι’ εν ϊτος δρ. 30.
’Ε παρχιών δι’ εν ετος δρ. 3δ. Εξωτερικού δι’ εν έτος φρ. χρ. 45.
Τ ή προσθήκη δρ. 5 διά τάς ’Ε παρχίας καί φρ. χρ. 5 διά τό έξω τερικόν συναποστέλλεται ό «Ρωμηός» τοΰ Σουρή.
Ή Έ φ η μ ε ρ ί ς περιέχει: ιδιαιτέρας τηλεγραφικός καί ταχυδρο
μικός άνταποκρίσεις έξ Ευρώπης καί έκ τώ ν ’Ε παρχιώ ν. — "Αρθρα·
έπί τώ ν ζητημάτων τής ημέρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — ’Ε π ι
στημονικά καί κ α λλιτεχ νικά. — Βιβλιογραφίας. — Χ ρηματιστικά.
Παντοειδείς πληροφορίας. Καί ώς έπιφυλλίδας δύο έ κ λ ε κ τ ά Μ υ θιστορήματα.

ράδεισο; διά τούς τιμίους ανθρώπους, είμαι βέβαιος, δτι θά
υπάγω έκεϊ κατ’ ευθείαν.
Τέλος όκουρεΰς έξετέλεσε τό έργόν :ου δτε τό εκκρεμές έσήμαινε τήν τρίτην καί 3)4. *Ηήμ^ρα ήρξατο νά ύποφώσκη διά
μέσου τών χαραδρών τών παραθύρων, δτε ό δήμιος διέταξε
τόν Δοριάτ νά έγερθή.
*
*0 όυστυχής ΰπήκουσε πάραυτα, κλονιζόμενος δέ καί περιστοιχούμενος υπό τών άγρύπνων φρουρών του διηυθύνετο μακρόν τινα διάδρομον άγοντα πρός τήν αυλήν. Ότε δ’ ό θυρω
ρός ήτοιμάζετο νά άποσύρη τόν σίδηρόν μοχλόν τής βαρύτα
της θύρας, όπως αφήτη έλευθέραν τήν έξοδον εις τήν ακολου
θίαν τοΰ καταδίκου, δ κώδων τής θύρας ήρξατο άνακρουόμενος ισχυρότατα έξωθεν.
"Ολοι έφάνησαν έκπεπληγμένοι. Τίς ήδύνατο νά μεταβαίνη εις τήν φυλακήν κατά τήν ώραν ταύτην ! Ό θυρωρός τέ
λος άνέωξε καί τό ικρίωμα προέβαλε τήν άποτρόπαιον δψιν
του διά τής διανοιχθείση; θύ *ς. Συγχρόνως δμως είς άνήρ
καί δύο γυναίκες εισώρμησαν διά τής άνοιχθείσης θύρας.
*Ητο ό Αανδέ καί αί δύο σύντροφοί του.
Αί πτωχαί κόραι άντικρύσασαι τόν ωχρόν καί τρέμοντα
Δοριάτ έν τοιαύτη φρικώδει συνοδία έπεσαν λιπόθυμοι. *0 δι
κηγόρος δμως διασχίζων τούς φρουρούς καί ύψο>ν υπέρ τήν κε
φαλήν του τά δύο έγγραφα έφόίναζε : τόν όιενΰνΥτήΥ τ&Υ
τώτ (ρυΧαχων, τόν- Αρχηγό υ τής δηρο σίας ΑσφαΧείας· Εί
μαι εγώ ! είμαι εγώ ! άπήντησαν όμοφώνως οί δύς άνδρες. Ό
Λανδαί τοΐς ένεχείρισε τήν υπουργικήν διαταγήν, πρός τόνδήμιον δέ τήν τοΰ εισαγγελέως.
(ακολουθεί).

