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ΠΡΟΑΑΒΟΜΒΝ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΝ ΚΑΐΑΠΤΩΣΙΝ
’Από τών άπωτάτιυν γωνιών τής ΰπό 'Ελλήνων κατοικου- 

■μένη; γής μέχρις αυτού τού κέντρου τού Ελληνικού κράτους) 
ακούεται καθ’ έκάστην επαναλαμβανόμενη ή φράσις «τό  
μ έλ λ ο ν  τ9}ς Ε λ λ ά δ ο ς  μ ε γ ι λ ε ϊ ο ν ,  ή  έ /π λ ή ρ ω ο ι: 
τών 'Ε λ λ η ν ικ ώ ν  π όθω ν, τά ό ν ε ιρ κ  τών 'Ε λ λ ή ν ω ν  
κτλ.» λέξεις κεναί έννοιας, άφού έκάστοτε έκ τών πραγμά 
των πειθόμεθα, ό'τι διά παν άλλο ή διά μέλλοντα μεγαλεία 
-προωρίσμεθα.

Τό κακόν ζητητέον ούχί βεβαίως είς τήν ελλειψιν πλού
του τής χώρας, ή τών στρατιωτικών καί ναυτικών δυνάμεων 
-ήμών, άλλ ’ είς τήν ελλειψ ιν άνδρών πρός πραγματοποίησιν 
τοιούτων πόθων καί ονείρων. Ό λ ίγ ισ το ι μέχρι σήμερον έζή- 
τησαν τήν καταπολέμησιν τού κακού είς τήν. πηγήν, πάν 
τες δέ έπιχειρούσι γελοίας καί άνευ αποτελέσματος εγχ ει
ρήσεις επί πληγών γαγγραινωδών ήδη καί συνεπώς άνιάτων 

Δέν ήθέλομεν βεβαίως άναλάβει τήν άνάπτυξιν τού θέμα 
σος τούτου, είμή έθεωρούμεν καί πάλιν τήν γυναίκα, ¿>ς α
κούσιον ηθικόν αυτουργόν τής καταστάσεως ταύτης, τή ; όση 
μέραι δεινουμένης καί είς άπαντα τά  κοινωνικά στρώματα 
«πεκτεινομένης.

Ανάγκη νά κατανοήσωμεν καλώς, ότι πάν ά'περ εξασθενεΐ 
Τ»ίν ενέργειαν, θέλησιν καί δύναμιν λαού τινός είναι ή δια
φορά, ήτις δυστυχώς παρ’ ήμΐν είσήλασε λάθρα μέν έν έπο- 
Χ% ηθικωτέρα τής νύν, έπεκτείνεται δέ καί εξαπλούται όση- 
{*·έραι αναφανδόν έπί τής ήμετέρας κοινωνίας, τής έν προγε

νεστέραις έποχαίς προτύπου αρχών ακέραιων καί αισθημάτων 
εΰγενών καί ενθουσιωδών.

Δυνάμεθα λοιπόν νά άόιαφορώμεν ημείς οί μορ'ίοταί τή ; 
παιδικής ηλικίας καί συνεπώς τής άνθρωπότητος, αί ηθικώς 
υπεύθυνοι απέναντι τής ηθική; ταύτης τής ήμετέρας κοινω
νικής καταπτώσεως.

Δ ιατί νά μή ζητήσωμεν νά άντιστώμεν είς τό κατακλύζον 
ημάς κακόν τούτο, υποδαυλίζονται καί άναζωπυρούσαι τό εν 
τή ψυχή τής γυναικός αίσθημα τή ; αξιοπρέπειας καί τής ηθι
κή; αυτής ΰπεοοχής, έξ ή; κατά μέγα μέρος ή τών εθνών 
ευδαιμονία έξήρτηται.

Ίσως μάς είπωσιν ότι θά προακρούσωμεν είς άποθαρρυντι- 
κην αδιαφορίαν καί εγωισμόν καί ότι κατά συνέπειαν μα- 
ταιοπονούμεν. ’Αλλά τ ί ;  μέχρι σήμερον παρ’ ήμΐν άνέλαβε 
νά ΰποκχύσφ τά αισθήματα ταύτα έν τή ψυχή τής γυναικός, 
ίνα δικαίως καί εΰλόγως άποθαρρυνώμεθα. ΙΙαρά το ί; Καθο
λικοί; καί ΙΙροτεστάνταις ό κλήρος έδρασε μεγάλως έπί τής 
ηθικής μορφώσεω; τής γυναικός διά τε τής διδασκαλίας καί" 
εξομολογήσει·);· παρ’ήμί. όμως, ένθα ή ¿)ς έπ ί τό πολύ αμά
θεια τού κλήρου ήν πρόσκομμα ανυπέρβλητον τής ΰπό τούτου 
ψυχικής τής γυναικός καλλιέργειας, τ ί ;  έκτών ήμετέρων ηθι
κολόγων καί σοφών ό έργασθεί; οόχί πλέον ΰπέρ τών ξηρών καί 
αγόνων θεωριών τής διανοητικής άναπτύξεως τής μαθήτριας, 
άλλ’ ΰπέρ τής πραγματικής τής γυναικός ήθικοποιήσεως ;

Οί άνδρες ήθικοποιούντες τήν γυναίκα ! ! ’Αλλά τούτο 
φαίνεται αυτοί; γελοίον, αφού μέχρι σήμερον έπεκράτησεν ή 
συνήθεια,ίνα ούτοι ώσιν ιος έπ ί τό πολύ οί ήθικοίαυτής διαφθο
ρείς, άγνοούντες ότι αί έν τώ βίω πράξεις τού άνθρούπου άπο- 
τελούσιν εμπορικήν συναλλαγματικήν, ής ή λήξις καί ή ανά
γκη τής εξοφλήσεως θάττον ή βράδιον παρουσιάζεται. Φρονού- 
σιν άνέκαθεν ώς οί κακοί δανεισταί, ότι άλλοι θά πληρώσωσι 
δΤ αυτούς, έπαναλαμβάνοντες τήν γνωστοτάτην παρά τοίς 
Γάλλοι; φράσιν «A p rè s  m oi le  d e lu g e »  ήτοι π έ ρ α ν  έμοϋ  
κα τα κλυσμ ό ς .

’ Ιδού ή μόνη σκέψις, ήν ήθελέ τ ις  εύρει άποτυπουμένην 
είς μεγάλην μερίδα τών ανδρικών εγκεφάλων, εί επεχείρει
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μικροσκοπικήν έξέτα<πν τών διαφόρων διασκεπτικών αυτών I 
γύρων, τών κενών, ώς έπ ί τό πολυ, παρ ·ηρε.εν πασης μεγα- I 
λης καί εύγενοΰς ε^έοες.

Τίς λοιπόν κάθηται νά έξετάζη,οτι ό άριθμός τών υπόπτου 
διαγωγής γυναικών αυξάνει όσνιμεραι καί οτι, εάν ο αριθμός I 
τών γάμων έλα ττώ τα ι, ό άριθμός τών νόθων παίδων αυξα- I 
νετα ι εις ένδειξιν τ ις  παρ’ ήμΐν γιγαντιαεοις βήμασι προαγο- I 
μένης ηθικής διαφθοράς ; Είναι σχολαστικότητες, σας λε- I 
γουσιν· ή νεότης πρέπει νά διασκεόάση, πρεπει να δρέψη I 
πάντα καρπόν πρός ίκανοποίησιν τών νεανικών παθών της I 
άλλά εις βάρος τίνος έκτελοϋνται τά  οργιά ταύτα , καθ α 
η υλη φονεύει τό πνεύμα, καί τίς ό υφιστάμενος τάς σκλη- 
ράς καί απάνθρωπους τών οργίων τούτων συνέπειας ; Η I 
γυνή ! ! Ναί· τόόν αυτό τό δημιουργηθέν διά τάς ευγενεστέ- I 
ρας καί ύψηλοτέρας λειτουργίας μολύνεται καί άποσυντίθε· 
τα ι έν τώ βορβόρω τής κακοηθείας καί διαφθοράς·τό ον τούτο I 
τό πεπροικισμ,ένον διά πνευματικών καί ηθικών δυνάμεων, 
δΓ ού πας εύγενής καί ενθουσιώδης πόθος προάγεται καί α
ναπτύσσεται, τό ον τούτο λέγομεν, πα ιδ ιά ; χ_«ριν, καί πρός 
ίκανοποίησιν αγενών καί φαυλιον παθών δηλητηριαζουσι καί
έξουδετεροΰσι.

Καί δ ια τ ί ή καταστρεπτική αύτη τάσις ;
*Ίνα φθάσωμεν εις τό οίκτρότατον σημεΐον τής άποσυνθε 

σεως τού έν ταΐς φλεψί τών Έ λληνοπαίδων σφύζοντος νέου
καί καθαρού Ελληνικού αίματος.

Αυνάμεθα λοιπόν μετά την κατόπτευσιν τής καταστά- 
σεως, έν ή ή γυνή τοιούτον διαδραματίζει προσωπον νά μ.ει- 
νωμεν θεαταί απαθείς, άδιαφορούσαι διά τάςέκαστοτε φρικω- 
δώς έξαντλουμένας καί εις τον βωμόν τής διαφθοράς θυσιαζο- 
μένας δυνάμεις τής πατρίδος, καί δεν θά έχωμεν την θελη- 
σιν καί την δύναμιν νά παλαίσωμεν καί ριφθώμεν μετ αποφα
σιστικότητα; κατά τού κατακλύζοντος και καταστρέφοντος 
τά  εύγενέστερα τών αίσθημάτων τμών βορβόρου ;

Συνασπισθώμεν αί γυναίκες πασαι αί αισθανόμεναι σφύ- 
ζον έν ταΐς φλεψίν ημών αίμα Ελληνικόν, καί θεσωμεν 
φραγμόν εις τήν διά τής γυναικός έπεκτεινομένην καί εζα- 
πλουμένην διαφθοράν. Συστήσωμεν συλλόγους, άδελφατα, 
κομητάτα πρός υποστήριξιν, προστασίαν καί ηθικήν μόρφωσιν 
τής θηλείας νεολαίας έν άπασι τοΐς κοινωνικοις κλαόοις, πε- 
ποιθυίαι ότι διά τούτου καί μόνου τού τρόπου επιτευχθησεται 
ή πρόοδος καί σωτηρία τού Ελληνισμού. Μή λησμονώμεν, ότι 
ώς άγρυπνοι Κέρβεροι οί ισχυροί τής Ευρώπης δράττονται πά- 
σηί ευκαιρίας, όπως έξασθενήσωσι καί εκμηόενισωσιν ημάς και 
βτι ή ηθική κατάπτωσις τών προγόνων ημών μετά τον χρυ- 
σούν τού Περικλέους αιώνα συνεπήγαγε τήν επί τόσους αιώ
νας ύποδούλιοσιν ημών καί τήν σύλησιν τής τε εθνικής και 
άτομ.ικής ημών περιουσίας.

ΑΙ ΙΠ Π Ο ΤΙΔΕ Σ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ή κυρία DIEULAFO Y 

Ή  μόνη νέα μετά τήν Καν Dodu ίππό τις , ξανθή, λεπτο
φυής κα· ωχρά Κα Ίωάννα-Ραχήλ-Π αυλίνα Διελαφουά αγει 
μόλις τό τριακοστόν πέμπτον τής ηλικίας αυτής ετος. Ε
λαβε δέ τό παοάσημον τής Λεγεώνος τής Τιμής τήν 15ην

’Οκτωβρίου τού 1886, ώς συντελέσασα μεγάλως εις τήν εκ 
τών σπλάγχνων τής Περσικής γής έξορυξιν ολοκλήρου λαμ
πρού μ,έρους τών ανακτόρων τού βασιλέως Δαρειου. Το μέρος 
τούτο τών άνακτόρων δέν ήτο βεβαίως δυνατόν νά έξαχθή 
τής γής σώο ν καί άβλαβες, άλλ’ η ακάματος Γαλάτις έ τα
ξινόμησε καί ήρίθμησε μετά τοιαύτης ακρίβειας τά έξαχθέντα 
τεμάχια , άτινα έτοποθετήθησαν έντός διακοσίων κιβωτίων 
καί ρίετηνέχθησαν διά πεζοπορίας 400 λευγών, μέ ατμο
σφαιρικήν θερμοκρασίαν 40 βαθμ. έν σκιά, εις παραθαλάσσιον· 
πόλιν, όπόθεν άπεστάλησαν εις Γαλλίαν.

Ή  Κα Διελαφουά συνώδευσεν έφιππος μετά θαυμαστής 
άποφασιστικότητος τό αρχαιολογικόν καραβάνιον τούτο, πα— 
λαίσασα μ,ετά τών λοιπών, ού μ,όνον πρός τον άφόρητον καύ
σωνα, άλλά καί πρός τούς διαφόρους νομάδας λαούς, ούς ω- 
φειλον νά διασχίσωσιν, όπως φθάσωσιν εις τον πρός 8ν ορον.

"Οτε ό σύζυγος αύτής προσκληθείς υπό τής Γαλλικής Κυ- 
βερνήσεως άνέλαβε τήν εντολήν νά περιέλθη τήν πόλιν τών 
Σούσων πρός άνακάλυψιν άρχαίων μνημείων, ή λεπτοφυήςΓ 

I ωχρά κα"! φιλασθένου πως έζωτερικού, άλλά χαλύβδινης θε«· 
λήσεως νεαρά γυνή άπεφάσισε μεθ’ όλας τάς διαμαρτυρήσεις 
τού συζύγου της νά συνοδεύση αύτάν, λέγ'ουσα ότι τοιαύται 
έκδρομαί άνευ γυναικών είναι λ ίαν έπικίνδυνοι. ’Ήρχισεν α- 

I μέσως τήν έκμάθησιν τής Περσικής γλώσσης, ήν έντός ολι—
I γίστου χρονικού διαστήματος ήδύνατο νά όμιλή καλώς. Πε—
I ριήλθε λοιπόν τήν Περσίαν μετά τού συζύγου της, ειργασθη 
I άκαμάτιος μετ’ αυτού, άντικαταστήσασα πολλάκις καί τους 
I απλούς έογάτας εις τήν τών άρχαιοτήτων έξόρυξίν, έπέξερ*
I γασθεϊσα τά πλείστα τών σχεδιαγραφημάτων,ύδρογραφήσασα 
I δέ καί πλείστας μαγευτικάς τοποθεσίας τής Περσικής χώ- 
I ρας, διότι σύν τοίς άλλοις προτερήμασιν αύτής ή κ. Δ ιελα- 
I ©ουά είναι έπιτηδειοτάτη ϋδρογράφος.

Τάς περιπετείας τής άρχαιολογικής ταύτης σονοδείας ά- 
I φηγεΐτα ι μετά θαυμαστής χάριτος και άφελείας ή διάσημος 

άρχαιολόγος Κυρία έν ώραιοτάτω συγγράμματι αύτήςΓεπί τής 
I πρώτης σελίδος τού όποιου άπεικονίζεται αύτη έν στολί& 
I νεαρού περιηγητού. Μαρία χ ι  Γαρδίλη.

Κ Α Λ Α Ι Ε Ρ Γ Η Σ Ι Τ Ε  Τ Ι1Ν ΠΡΟΣ Τ Β Ν  Φ Υ Σ Ι Ν  ΑΓΑΠΠΝ
'Π  πρός τήν φύσιν ορμή τού παιδιού καλλιεργείται όιά 

πλείστων μέσων, £ν δέ τών συντελεστικωτάτων πρός τούτο 
είναι καί ή ένδελεχής μ,ετά τής φύσεως συνάφεια αυτού.

ΕίσάγουσΙ, συνήθως, π>ρ’ ήμΐν προώρως τά  παιδία εις 
τήν κοινωνίαν όδηγούσιν αύτά μ,άλλον εις τήν αίθουσαν η 
εις τόν κήπον, μ,άλλον εις τό θέατοον ή εις τήν εζ-οχήν, μ,άλ
λον εις γενικάς συναθροίσεις ή εις άγροτικούς περίπατους. 
Τί δέ συμβαίνει ένεκα τής πλημμελούς αύτής άγωγής ; Ουχί 
μόνον ή ύγιεία τών μικρών παραβλάπτεται, άλλά καί πα- 
ράγεται τό φαινόμ,ενον έκεΐνο, όπερ μετά λύπης παρατηρεί έν 
τή σημερινή κοινωνία τών πόλεων πας φίλος τής άνθρωποτη· 
τητος καί τής πατρίδος, τό τερατώδες δηλ. φαινομενον πολ
λών παιδιών άνευ παιδικής ηλικίας, άνευ αθωότητος καί ει- 
τα νεανίδων καί νέων άνευ νεότητος, άνευ ενθουσιασμού, ανευ 
γοητείας, ξηρών υπολογιστών, όντων γεγηρακότων, φερόντων 
μόνον προσωπείου τής καλλονής, τής δρόσου και τής χάριτος.
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Τό παιδίον δέον νά ζή. ότι πλείστον έν τη φύσει καί ότι 
έλάχιστον έν τή κοινωνία, ϊνα τηρήση τόν άληθή αύτού χα
ρακτήρα. Μή φοβήσθε έχει καιρόν, ΐνα γνωρίση καί μελετήση 
τόν κοινωνικόν βίον, έχει καιρόν ί'ν’ άπολέση μίαν πρός μίαν, 
τά ; περί τών άνθρώπων καί τής ζωήςγοητευτικάς πλάνας του. 
!Μή σπεύδητε. ’Αναμείνατε τήν φυσικήν έξέλ ις ιν  τού άνθρώ- 
που. Σκέφθητε όποιας άληθεϊς καί ζωηράς άπολαύσεις θέλετε 
παράσχει τοΐς τέκνοις υμ,ών διά τής έξεγέρσεως τού πρός 
τήν φύσιν διαφόρου αύτών ! Ό το ίαν παρηγοριάν έν περιπτώ- 
σει δυστυχίας έν τώ βίω! Ενθυμούμαι τον λόγον τού Πθ113- 
·βeau· ό υπό τού βίου καταπεπονημένος καί παράδο;ος εκεί
νος άνήρ έλεγεν «Έ φ ’ όσον τούλάχιστον βοτανολογώ, παύω 
•ών δυστυχής.»

“Αλλως τε κα :α τήν παιδικήν ηλικίαν αί διάφοροι παρα-

ένισχύηται ζωηρώς, ούχί μόνον έν τοΐς σχολείοις, άλλά καί 
έν τη οικογένεια.

Ή  μήτηρ καί παιδείας στερουμένη δύναται άπλώς, υπό 
τής στοργής, τής ορθή; κρίσεω; καί τής φυσικής παρατηρή- 
σεω; όδηγουμ.ένη νά διδάσκη πολλά τοΐς τέκνοις αύτής περί 
τής χρήσεως καί ώφελείας τών συνήθων ζώων καί φυτών, δύ- 
ναται νά διδάξη, πώς ό άνθρωπος οφείλει μ,ετά φειδούς καί 
άγαθότητος νά έκμε,-αλλευηται ό ,τι ό πανάγαθος δημιουργός 
έχορήγησε διά τάς άνάγκας αύτού, δύναται νά έθίση αύτά, 
ϊνα ποιώνται χρήσιν καί ούχί κτηνώδη κατάχρησιν τών λοι
πών δημ.ιουργημάτων καί νά εύγνωμονώσι τώ θεώ έπί τούτοις.

Αν δ’ εύμ,οιρη παιδείας τινό; έ τ ι μ,άλλον έπιβάλλετα^ 
αύτη τά καθήκον τούτο.

""Ας πειραθή νά έπεκτείνη τόν κύκλον τών γνώσεων αύτής
στάσεις ίσχυρότερον άποτυπούνται έν τή διανοία τού άνθρώ- διά σοβαρά; καί ώφελίμ.ου μελέτης, μή δαπανώσα τάς ώρας
που, όθεν τότε παρέχετε τοΐς τέκνοις υμών καί τάς εκ τής τής σχολής αύτής εΐ; άσκοπους καί ματαίας εξόδους ή εις
φύσεως έντυπώσεις. *0 γεννηθεί; ποιητής έκ ταύτης θέλει άρυ- άνάγνωσιν βιβλίων, ών συστέλλεται νά όνομάση τόν τίτλον,
σθή τά ; άριστα; εμπνεύσεις του, ά μ,έλλων ζωγράφος έκεΐ "Άς άφαιρέση ώρα; τινάς έκ τής ιδίας άναπαύσεως ή ηδονής
θέλει εύρει τά  έντελεστατα τών σχημάτων και τών χρωμά- χάριν τής διανοητικής καί ηθικής μορφώσεως τών τέκνων της
των, έκεΐ θέλει ίδει τά ; αληθείς ειδυλλιακά ; σκηνάς, τάς ·Λ3(ί |στω βεβαία, δτι ταύτα θελουσι μετρήσει ημέραν τινά
μεγαλοπρεπείς καί χαριέσσας εικόνας, τάς διαφόρους παοαλ- τ άς ώρας ταύτας καί θελουσι πληρώσει αύτη, τή πηγή τής
λαγάς τού φωτός καί τής σκιάς, τήν γαλήνην καί τήν τρικυ- 5ύτυχίας των, τήν θυσίαν διά καθαρού νομ.ίσμ.ατος άγάπης
μίαν, τήν θωπείαν καί τήν άπειλήν τής φύσεως. Έ κεΐ τού | άοοσιώσεως καί σεβασ,υ.ού. 
μέλλοντος μουσικού ή ψυχή θέλει έξυπνίσει καί άκούσει τήν 
φωνήν τήν άνταποκρινομένην πρός τά μ.ύχια αύτής αισθήματα.

! Έ κεΐ θέλει λάβει γνώσιν των διαφόρων ήχων καί άποσπάσει 
- τόνους άπό τού κελαδήμ.ατος τών πτηνών, τού θοού τού φυλ

λώματος, τή ; βοή; τού καταταράσσοντος ύδατος,τοΰ συριγμού

Eip-ήνη Λαχυν«.

ΜΕΘΑΝΑ, ΕΞΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΡΜΟΥ
'Η  κατ’ έξοχήν τού συρμού ιαματική πηγή είναι βεβαίο»; 

άπό τετραετίας όλης η τών Μ εθάνων λέγομεν τού συρ
τών ανέμων, τής φωνής τών ζώων καί τού μυστικού καί άορί- I [ΛΟυ ^ι“τ ι πάσχοντες καί υγ ιείς ουθιζονται εις τήν κολλυμ-
στου ψιθύρου τής εις ύπνον κατακλινομενης φύσεως.

Ό  δέ μή γεννηθείς ποιητής ούίε καλλιτέχνης θέλει εύρει 
εις τήν φύσιν τόν πατέρα του, τόν δημιουργόν του, τόν θεόν 
του. Ε πειδή  είναι άναμφισβήτησον ότι τά θρησκευτικόν συν
αίσθημα έξεγείοεται ζωηρότεοον καί άγνότερον διά τής εμ
βριθούς μ,ελέτης τής φύσεως.

'Ο μέγας Λινναίος, s πατήρ τής βοτανικής, ό κατατρίψας 
τόν βίον αύτού εις τήν γνώσιν καί κατάταξιν τού φυτικού 
κόσμου, πλήρης θαυμασμού καί κατανύξεως έγραφεν. «Είδον 
τόν θεόν παρερχόμενον καί έμεινα κωφός καί άλαλος υπό θαυ
μασμού και έκπλήξεως κατεχμμενος. Άνεκάλυψα ίχνη τινά 
τών βημάτων του εις τά έργα τής δημιουργίας του. Ό πο ί» 
δυναμις, όποία σοφία, όποία τελειότης καί εις αύτά έτ ι τά 
έλάχιστα ! »

I ®[·Ώττε δέν άρκεΐ τά παιδία καί οί έφηβοι άπλώς καί άσκό- 
πως νά θεώνται, άλλ’ άνάγκη καί νά μελετώσι τήν φύσιν. 

I Ο αιών ημών δέν είναι αιών θεωρίας μόνον, είναι αιών πρά- 
ζεως καί^ενεργείας, ή δέ μελέτη τής φύσεως οξύνει τά παρα- 

 ̂ τηρητικον, ασκείζτήν σκέψιν, άνδρίζει τήν κρίσιν καί ρυθμίζει 
, τήν φαντασίαν, |όθεν δικαίως ό μέγας ποιητής τής Γέρμα. 

''Ίας ό δαιμόνιυς G oethe έλεγεν. «'Ο Πλάτων άπητει ίνα 
μηδείς αγεωμέτρητος έν τη άκαδημεία αύτού εισέρχηται* άν 
εγώ ήθελον ιδρύσει τοιαύτην, ούίέναήθελον δέχεσθαι μή άσπα. 

• ζομενον ειδικώς καί έμβριθώς κλάδον τινά τών φυσικών έπι 
«τημών ».

Τούτων ένεκα ή διδασκαλία τής φυσικής ίστοοίας δέον νά

βήθραν ταύτην τού Σ.λωάμ, ένθα τών μέν οί πό^οι άνακουφί- 
ζονται, τών δέ τά σώμα άναπαύεται καί δροσίζεται, διότι 
ή θερμοκρασία τού ύδατος ήν άληθώς λίαν εύάρεστος. ’Αλλά 
μή έν Έ λλάδ ι δέν έχωμεν πηγάς ιαματικά; πλήν τών Με
θάνων, άς άσπλάγχνως οί συνήθεις αύτών θαμώνες έγκατα- 
λείπουσιν υπέρ αύτών.

Παρετηρήθη ότι τοσαύτης αι πηγαί αύται χαίρουσι δημο
τικότητας, ώστε έν αύταΐς προσέρχονται, ού μ,όνον οί πάσχον- 
τες υπό ρευματισμ,ών, νευραλγιών, δερμικών νοσημάτων, δ ι’ά 
τά θ ιούχα τιον Μεθάνων λουτρά είναι βεβαίως ώφελιμώτατα, 
άλλά καί οί πάσχοντες υπό παθήσεων στηθικών, τής καρ- 
δίας, τών νεφρών, τής κύστεως, τών οφθαλμών κ. ά. μετα- 
τρέποντε; ούτω τήν πηγήν ταύτην εις πανθεραπευτήριον, 
ένθα ή πίστις θεραπεύει αύτούς, ή μάλλον ή τού κλίματος 
αλλαγή , ό ωραίος καί ώς έκ θαύματος καθαρός άήρ, ή μα
γευτική τοποθεσία καί ή έν γένει αλλαγή τού βίου.

Ή  άλλαγή τού βίου έπί τό άναπαυτικώ-ίερον νομίζετε ; 
ποσώς* έπ ί τό φυσικώτερον ναι. Διότι έν Μεθάνοις πλούσιοι 
καί πτωχοί, μικροί καί μεγάλοι έχουσιν ¿>ς κατοικίαν τριών 
ή τεσσάριον τετραγοινικών μέτρων διομάτιον, μέ μίαν θύραν 
καί δύω παράθ,ιρα. καί οις μ,όνον έπιπλον" κλίνην έκ τριπό
δων ξύλινων, μικράν ξυλίνην τράπεζαν καί δύο ή τρία ξύλινα 
καθίσματα ; μαγειρεΐον καί λοιπά χρειώδη έθεωρήθησαν βε
βαίως μεγάλη πολυτέλεια διά τούς καλούς Μεθανίτας καί 
λοιπούς ιδ ιόκτητα ;, έξαιρέσει δύο ή τριών. Τί είναι λοιπόν, 
έρωτάτε, ή εναέριος εκείνη γέφυρα ή συνδέουσα τό τής έ -
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  .
ταιρίας κατάστιχα  μετά μικρού τετραγώνου ωκοδομημένου I γείου καί των λοιπών περικοσμουσών τά Μέθανα άκαθαρσιώ 
£ντός τ ής θαλάσσης. ’Αποτελεί φρικώδη όλως έξαίρεσιν των καί ρυπαροτήτων, την έν γένει άκηδείαν τών αρμοδίων ε?ς 
εντελώς παρομοίων χρειωδών στερουμένων οικιών, διότι | περιποίησιν καί εκμετάλλευσιν του μικρού τούτου παραδεί-

γισκου εις αι,ωτουχ
τώδη πως. 'Όθεν πάντες οί έκεΐθεν διεοχόμενοι μόνον τή I μίαν έπήνεγκον βελτίωσιν, διότι ούτε σπιθαμή γης ύπάρχεν 
προσωρινή τών είσπνευστικών αυτών οργάνων προφυλάξει, ά άπηλλαγμένη λίθων καί άκαθαρσιών, έν ή οί πολυπληθείς 
παλλάττονται τής οχληράς ταύτης ευωδίας, τών Μεθάνων έπισκέπται νά δύνωνται νά περιπατήσωσιν ά--

Έ κ τών ανωτέρω λοιπόν καί πολλών άλλων έλλείψεων έξά- πόνω; καί άκινδύνως 
γετα ι ότι οί δροι τής ύγειί'νής οΰδαμώς έλήφθησαν ύπ’οψει υπό Έ λπίσωμεν δτι θά άνατείλη τέλος ημέρα, καθ’ ήν καί ή- 
τε τών πρώτων ιδρυτών των, κατ’ ευφημισμόν, οικιών τών Με- ,χεϊ,  θ£ έπισκεπτώμεθα τά Μέθανα καί άπολαμβάνωμεν τής. 
θάνων, ώς καί υπό τών τελευταίων, άλλ ούτε δυναται τις να I εξοχικής ευζωίας, χωρίς νά εύρισκώμεθα εις την δυσα-
συμπεράνη οτι ίσως ό ευπροσήγορος τών Μεθανιτών πρός τους I ρεστον θέσι^νά άκούωμεν έπαναλαμβανομένην περί ημάς τήν
ξένους τρόπος ή τά υπό τών ύδάτων έκτελούμενα θαύματα, ή κακό„χ0ν φράσιν « Τ ι  π ε ρ ιμ έ ν ε ι ς ,  α υ τ ά  έ χ ε ι  τ »
τό εύουνον τής ζωής, προσκαλοϋσι την συσσώρευσιν ταύτην | ι » ω μ α έ ϊκ ο .) )
τού πλήθους.Τά Μέθανα έλκύουσι τον κόσμον ώς έκ τής φυσι
κής’ μαγευτικωτάτης αυτών καλλονής· ευχαρίστως δέχεται 
τις καί τρώγλην ώς κατοικίαν, όταν σκεφθή ότι τά ήμισυ του 
ημερονύκτιοj διέρχεται έν πληρη υπαίθριο, έχων ως στέγην 
τόν άπεριόριοτον τοο o’jpavou θο7.ον? οττι^ (ραίνεται ε<ρα/.το— 
ιχενοζ τών /.opotpcov των ορεων τών t]jj.ΓΛυχλοispwζ /.αι αρ,<ρι~ 
θεατρικώς περιβαλλόντων τό μαγευτικόν τών Μεθάνων το- 
πεΐον, μεταξύ τών σχισμάδων τών οποίων βλέπει τις έσπαρ- 
μένας τ/,δε κακείσε τάς λεύκάς οικίας τών ιδίως χωρίων τών I στηθόδεσμου, όστις μεθ όλα ταύτα την πρωτην κατέχει- 
Μεθάνων, με τάς λεύκάς στέγας των, τόν μικρόν ναόν των θέσιν είς την ένδυμασίαν τής γυναικός, έν περιπτώσει, καθ’Ϋ,ν
με τά τού'κωνοειδούς κωδονοστασίου του, τό καλούν άνά πά- αύτη γνωρίζει νά ποιήται κατάλληλον χρήσιν αύτοΰ. Ό  στη-
σαν Κυριακήν (έάν έννοήται ό παππάς δεν ξυλίζη τινά κατά θόδεσμος οφείλει νά είναι λεπτός, μαλακός καί ανάλογος
τήν ώσαν ταύτην) τούς Χριστιανούς είς τήν θείαν λειτουρ. πάντοτε τό σχήμα πρός τό σώμα τής φερούσης αυτόν, ϊνα
γ ίαν. Είναι μαγευτική ή θέα τών όλοπρασίνων ράχεων τών χρησιμεύση ούχί πρός πίεσιν καί σύσφιγξιν τής ο
βουνών τούτων, ών ή μονοτονία διακόπτεται, ότε μέν υπό ™ν διαφόρων οργάνων, άλλ’ άπλώς προς ρυθμική

Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Σ
Συνεπείς είς τήν δοθεΐσαν πρός τάς άναγνωστρίας ήμών- 

υπόσχεσίν μας θέτομεν, ούτως είπεΐν, σήμερον τάς βάσεις 
καί τού; απαραιτήτους όρους, δ ι’ ών έπ ιτυγχά νετα ι η φιλό
καλο:, έπίχαρες, κομψή καί απέριττος περιβολή.

Πολλά έλέχθησαν καί έγράφησαν μέχρι σήμερον κατά τοΰ-

τής οσφυος κα ι 
ν καί εύ-

τού μελωδικού ήχου τής φλογέρας ποιμένος ή γεωργού, ότέ 
δε υπό τού μελαγχολικού και παθητικού ασματος νεαράς ί,οι- 
μενίδος. βοΟκούσης έκεί που τό έξ αιγών ποίμνιόν της, ών τό 
γάλα ό γέρων πατήρ έκάστην πρωίαν καί εσπέραν διανέμει, 
συ»οδ:υόμενος υπό τού μονοτονου ήχου τών επι τού λαιμού 
τών γαλακτούχων ζωων του ανηρτημενων κωόωνισκων.

σχημον του σώματος συγκρατησιν.
Συμβουλεύομεν λοιπόν τήν υπό τοιοΰτους όρους χρήσιν τού- 

στηθοδέσμου, από τής έποχή; καθ’ ήν ή κόρη παύει σχημα- 
τιζομένη μέχρι γήρατος* έπςπροσθέτομεν δέ, ότι δέον νά γ ί-  
νηται καθημερινή αύτού χρήσις* από τής στιγμής τουτέστε- 
καθ’ ήν ή γυνή εξέρχεται τής κλίνης, μέχρι τής στιγμήςκαθ’

'Η θεσπεσία αύτη είκών συμπληρούται διά τής έπ ί τής I *.ν κατακλίνετα ι, ό στηθόδεσμος δέον νά άποτελή άναπόσπα- 
προσόψεως τών Μεθάνων έπεκτάσεως τού μαρμαίροντος θα. μέρος τής ενδυμασίας αυτής,
λασσίου τάπητος, ούτινος ή μονοτονία πο ικ ίλλει διά τών Φαντάσθητε γυναίκα ευτραφή κα ί πολύσαρκον περιφερομέ-
σποραδικώς έσπαρμένων έν αύτώ νήσων, Πόρου καί Α ίγίνης, | νην έν πρωινή ατημελήτω περιβολή άνευ στηθοδέσμου, καί

ος αφιορωσιν.
γ/νως ^αστιγου»χενον

λιος μεγαλοπρεπής αναδύει έκ τού εσπερινού αύτού λουτή- I επαφήν έλαττοί τήν οχληράν κατά το 
οος, διασκορπίζουν τάς φωτοβόλους και χρυσοκυανοπορφύρους τηρεί πάντοτε άνάλογον θερμοκρασίαν περί τε τήν οσφύν, 
άκτϊνάς του έπί τής μαγευτικής τών Μεθάνων παραλίας, τούς νεφρούς καί τόν στόμαχον, ών ουδόλως ή λειτουργία 
Τήν εικόνα ταύτην έ'χει τ ις  ώ ; έν πανοράματι ένώπιόν του, προσκόπτει, έν περιπτώσει καθ’ ήν δεν έπιδιωκομεν τήν δι 
καθήμενος έπί ένός τών ογκοδεστάτων μελανολίθων, τών ά- αύτού έπιτυγχανομένην, πρός βλάβην τών οργάνων τούτωνΓ 
ποτελούντων τό υπό τό γνωστόν όνομα τού Κολόμβου νη- I λεπτότητα  καί κομψότητα τής οσφυος, ήτις έσται βεβαιωί 
σύδοιον, τό διαχωρίζον τήν κυρίως βρωμολίμνην από τήν δυσανάλογος πρός τό μή πεπιεσμένον σου σουματος καί συνε- 
θάλασσαν. πώς έπιβλαβής πρό; τήν φυσικήν χάριν αύτού.

Μείνωμεν έως έδώ, φίλη άναγνωστρια, διότι έάν προβώ- I Ά λ λ ’ όσον επιόοκιμαζομεν την υπο τούς άνωτερω όρου, 
ν είς έξέτασιν τού περιβάλλοντος τήν βοωμολίυνην σφα- | χρήσιν τού στηθοδέσμου, τόσον καταμεμφΟ μεθα »κείνων, αι—μ ε
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τινες υπό ύπερμέτρου καί μωράς φιλαρεσκείας ώθούμεναι, 
πιέζονται έντός αύτού, ώς έπ ί τής έποχής τής τρομεράς Α ι
κατερίνης τών Μεδίκων έντός τής βασανιστηρίου μηχανής, εν 
^ οί κατάδικοι ανηλεώς έβασανίζοντο. 'Τπάρχουσι Κυρίαι> 
αϊτινες δύο θεραπαινίδων εχουσιν άνάγκην πρός σύσφιγξιν 
τού στηθοδέσμου, έν ώ ανηλεώς καταπληγόνουσι καί κατα~ 
πιέζουσι τόν στόμαχον αύτών, ρυτιδόνουσαι τάς περί τήν 
οσφύν σάρκας, διακόπτουσαι τήν τακτικήν τού αίματος κυ
κλοφορίαν, έπιτυγχάνουσαι δέ διά τού μαρτυρίου τούτου κα- 
κόσχημον τινά δυσανάλογον καί ακανόνιστου τού σώματος 
στάσιν, μ ε τ ’ού πολύ δέ άδυνατούσι νά άνεχθώσιν, ού μόνον 
τόν στηθόδεσμον, άλλά καί αύτήν έτι τού υποκαμίσου τήν 
επαφήν. »

Λογική λοιπόν καί κεκανονισμένη χρήσις τού στηθοδέσμου 
άς άποτελή, φίλη άναγνώστρια, τήν βάσιν, έφ’ ής θέλει στη- 
ριχθή ή φιλόκαλος καί καθαρά υμών περιβολή. ’Επειδή δέ 
ό στηθόδεσμος είναι ώς έπί τό πλεΐστον λευκός, έχει έπίσης 
ώς καί τά λοιπά ημών εσώρουχα άνάγκην πλύσεως, ήν έπ ι- 
τυγχάνομεν διά τής έπιχύσεως ζέοντος ύδατος, τή βοήθεια 
τού οποίου σαπωνίζομεν αύτόν, μετά τούτο δέ έκπλύνομεν 
διά καθαρού υδατος καί άφίνομεν νά σ-εγνώση είς τόν ήλιον.

ΤΤΥΡΠΟΛΗΣΙΣ ΔΑΣΩΝ
£ Όδυνηράν όντως καί αλγεινήν έντύπωσιν εμποιεί τοϊς πά- 
σιν ή κατα τάς ημέρας ταύτας γενική πυρπόλησις τών δα
σών μας. Ό  κ. Πρόεδρος προσεκάλεσεν είς δασονομικόν συμ
βούλιου τούς αρμοδίους, ΐνα διά δρακοντίων μέτρων προληφθή 
τά έπαπειλούν νά μεταβάλλη είς έρημον τά ωραία δάση μας 
κακόν. Ζητήσατε τό κακόν είς τήν ρίζαν* μορφούσατε τήν καρ
διάν τού "Ελληνος χωρικού, μορφώσατε τά αίσθημα καί τόν 
χαρακτήρα αύτού καί αφήσατε τά έν τώ χάρτη μόνον λε ι- 
τουργούντα δραστήρια μέτρα.

I*  Ά λλά  τίν ι τρόπω νά μορφωθή ό χωρικός ; 'Υποχρεωτική 
έκπαίδευσις δέν υπάρχει έν Έλλάδι* αί μητέρες τών χωρικών 
παρά τών όποιων έδει βεβαίως νά δ ιαπλάττω ντα ι καί μορ- 
φόνωνται τά εύγενή τής ψυχής αισθήματα διατελούσιν έν 
ίση άγρια καί κτηνώό'ει καταστάσει. Σχολείου δ ι’ αύτάς δέν 
υπάρχει καν. Αί κυρίαι τών μεγαλοπόλεων, αί πλούσιαι δέ- 
σποιναί μας ουδέποτε συνέλαβον ιδέαν τ ινά , τείνρυσάν πως 
είς μόρφωσιν τής άθλ*ας χωοικνς, περί τής παιδεύσεως καί 
ανατροφή; τής οποία: ό παρ’ ίμ ϊν νομομαθέστατος πρώην 
βουλευτής Α τ τ ικ ή ; κ. Αριστείδης Οικονόμου έγραφε κατά 
τά 1879 τά εξής περίπου.

«Ή άνατροφή τής χωρικής γυναικός δέν ει'λκυσε μέχρι τοΰίε  τήν  
παιδευτικήν τής πολιτείας προσοχήν διά τρόπου άναλόγου προς 
τους όρους τής άγροτικής ζωής. Έ άν από πού σχολείου τής πόλεως 
μεταβώμεν είς τό σχολεϊον τής εξοχής, παρατηροΰμεν τάς αύτάς  
μεθόδους, ώσανεί έπρόκειτο νά κατασκευασθώσιν αί αύτα ί δεξιότη
τες* ύπόθεσις δηλ. άτοπος, διότι άλλη  ε7ναι ή σφαίρα τής ά σ τή ςκ α ί 

. ®λλη ή χής χωρικής.
Έ ν γένει ή σχολαστική έκπαίδευσις εχει τ ι αντικείμενου πρός τούς 

νεωτέρους τής προόδου όρους. Διά τήν χωρικήν δέ οικογένειαν δέν 
είναι του σχολείου μόνον ή σφραγίς, άλλά τής κοινωνικής βιωτικής  
*ι ανόψωσις τό κυρίως ποθούμενον καί τό πρακτικώς δυνατόν. "Οταν 

καλλιέ ργεια τή ς  υπαίθρου ιρόσεως καί ή αγροικία κλείωσι τό β ι- 
λ’-ον, ματαιοπονία είναι νά περιμένη τ ις  τά πάντ ι  Ιξ αύτοΰ.

Ε υτυχώς ?χομεν άξιοσυστατον παράδειγμα σχετικής Ιπι τοΰ προ- 
κειμένου Ιφαρμογής έν τή  μικρά ήγεμονία τοΰ Νασάου, έν ή έδοκι- 
μάσθη μέθοδός τ ις  ίδιάζουσα εις τήν μόρφωσιν τής χωρικής γ υ ν α ι-  
κός, δυναμένης νά χρησιμεύση ώς αφετηρία εις τήν βαθμια ίαν άνόρ- 
θωσιν καί τής ελληνίδος χωρικής. Έ κεΐ, ώργανίσθη παρ’ έκαστο» 
χωρίω  ειδικόν σχολείου εις οικογενειακήν άνατροφήν τών κορασίων 
άπό τοΰ 6ου μέχρι τού 14ου έτους τής ήλ ικ ία ς  των. Δίς τής έβδο- 
μάδος συναθροίζονται τα ΰτα  έντός τών αιθουσών αύτοΰ, έν α ις διδά
σκονται ολίγα γράμ μ ατα , π λεκτικήν, έπιδιόρθωσιν ένδυμάτων, οικια
κήν οικονομίαν καί έκγυμνάζονται εις τήν τάξιν καικαθαριότητα, α ί-  
τ ινες άποτελοΰσι τά πρώτα στοιχεία τοΰ πολιτισμού καί τοΰ οικογε
νειακού βίου. 'Η σοφωτέρα καί έπιδεξιωτέρα μήτηρ τοΰ χωρίου, ή  
δυναμένη νά δώση τά  καλλ ίτερα  παραδείγματα, καί νά άσκηση  
τό πρακτικώτερον κύρος έπί τής διευθόνσεως τής γυνα ικείας τοΰ χω 
ρίου νεότητας διορίζεται διευθύντρια τοΰ προτύπου αύτοΰ σχολείου 
κατά πλειονοψηφίαν ύπό τών συνερχόμενων πρός τούτο κατοίκων. 
Τ ιμ η τ ικ ή  δ ι’ αύτήν θέσις έν τ<ρ ναω τοΰ χωρίου καί έν τα ίς  έπ ισή - 
μοις τελετα ίς  μετά ένιαυσίου έπιδόματος 4 2 0  δραχ., ιδού ή αμοιβή  
τής πρακτικής γυναικός. ή τ ις  άφιερόνει τόε χρόνον της είς τή ν  λ ε ι
τουργίαν θεσμοΰ, ϋποσχεμένου τήν άναμόρφωσιν τών διαδεχομένων 
ά λλή λα ς γενεών.

Έ κτος τής έπόψεως ταύτης ήδύνατο νά έλθη εις έπικουρίαν τής  
ύπό σκέψιν χωρικής τών γυναικών έκπαιδεύσεως καί τά ξ ις  τ ις  φ ιλα ν
θρωπικών έν τα ίς  πόλεσι Κυριών, έάν άπό τίνος συνεταιριστικού ορ
γανισμού τούτων έσχηματίζοντο περί έκάστην πόλιν, ώς περί κέν
τρου ακτίνες συνεχών καί άπό σχεδίου κανονικού έπισκέψεων πρός 
τά  πλησιέστερα τή ς  πόλεώς των χωρία.

Περίακτοι βιβλιοθήκαι λειτουργοΰσαι μάλλον διά τής άναγνώσεως 
είς έπήκοον τών άγραμμάτω ν χωρικών γυναικώ ν, μετάδοσις έν περεο. 
δικαϊς συναθροίσεσι τών πρακτικών καί άπλουστέρων γνώσεων είς τά  
χωρία, διά τής το ιαύτης καί άλλης παραπλήσιας έπιδράσεως τώ ν  
άστών προς τάς χωρικάς, φα ίνεται ήμ ίν ώς δυναμένη νά καρποφο- 
ρήση έπί τής έγκαταλελειμμένης έν Έ λλάδ ι έξοχής, πολύ περισσό
τερον τοΰ όσον έπ ιτρέπει ή μέχι τούδε τυπ ική  έπί τών σχετικών  
θεμάτων πορεία».

Αί σκέψεις αύταε τού περί τής τύχης τής Έλληνί&ος χω
ρικής άσχοληθέντος νομομαθούς άν&ρός, εί έλαμβάνοντο’ έκ- 
τοτε ύπ ’ όψει, ίέ ν  θά εύρισκόμεθα ισως σήμερον πρό τού 
ένώπιόν μας τρομερού διλήμματος. Καί άναγνοορίζει μέν ό 
Ελληνικός λ,αός τούς υπέρ αυτού εργαζομένους, έκδηλών 
τάς πρός αυτούς συμπάθειας του, όπόταν περίστασις παρου- 
σιασθή, ¿ος δέν παρέλειψε καί τήν πρός τόν κ. Α. Οικονόμου 
ευγνωμοσύνην του διατόρως νά απόδειξη άναδείξας αυτόν 
επανειλημμένους βουλευτήν καί άνακηρύξας καί σήμερον αυ
τόν εν ΙΙάτραις εος τοιοϋτον, ένθα αυθορμήτους καί ενθουσιω- 
δώς υπέρ τής επ ιτυχ ίας αύτού εργάζεται, άλλά δέν θά ητο 
καλόν αί ύπό τοιούτων νομομαθών άνδρών ριπτόμεναι ιδέαι 
νά εΰρισκον πλείονα ήχώ καί παρά τοΐς εκάστοτε ίσχυροΐς ;

Δέν θά ήτο καλ.όν νά ¿πραγματοποιείτο ή ουραία αύτη ιδέα 
του τής άναμορφώσιως τής χωρικής ύπό τής άστής* ολίγη 
καλή θέλησις, ολίγη δραστηριότης καί θά κατο^θώτο μεν ίσως 
ημείς αί γυναίκες ό,τι δέν κατώρθωσαν μέχρι σήμερον οί 
ύπέρ τών κομ.μάτι·υν καί τών πολιτικών διαμαχιυν μόνον δ ια- 
πλ.ηκτιζόμενοι άνδρες.

ΑΙ ΜΙΚΡΑ! ΑΡΕΤΑΙ
Α'.

I I  I I P O X I l iV  E I  %.
Αί μικραί άρεταί δέν πρέπει νά λησμονή τις  ότι άποτε- 

I λοΰσι σπουδαΐον κεφάλαιον τού βίου τής γυναικός* δυναται
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δέ τ ις  νά εί'πρ, « τ ι είνε £ν των μεγαλειτέρων στοιχείων τής 
εσωτερική; ευτυχίας τής οικογένειας.  ̂ I

Τούτου ένεκα θά δώσω αίταϊς ενταύθα θέσιν, ήτις κα τ’ 
άρχάς θέλει φανή μή συνάδουσα πρός τόν μετριόφρονα τ ί 
τλον των.

Μεταξύ τών δώρων, άτινα  ό Θεό; έν. τή άγαθότητί του 
δύναται νά δωρήση ήμίν, δέν υπάρχει κατά τήν ιδέαν μου 
επιθυμητότερον ούδέ πολυτιμοτερον υπό κοινωνικήν ^ποψιν, I 
τής πραότατος, τής προσήνειας και τής όμαλότητος του χα
ρακτήρας, άρετών αΐτινες άποτελούσι τόν καλου(κενον ευτυχή I 
χαρακτήρα. Είνε τώ οντι άξιοπαρατήρητον πλεονέκτημα έν 
τώ  βίω ή ψυχική εκείνη κατάστασις, ήτις παρουσιάζει τα 
πάντα  υπό τήν αρίστων αυτών οψΐν, ήτις δεχεται τάς θλί- I 
ψεις καί τάς δυσαρέσκειας άγογγύστως, ήτις άπομακρυνει 
τέλος, διά τής φαιδράς δψεως άγαπητού προσώπου τήν αλ
γεινήν σκέψιν τής οδύνης καί τής θλίψεως.

Είνε βεβαίως πολύτιμον δώρον εκείνο όπέρ προφυλάσσει 
ή ¡/.ας άπό τής πλάνης ή πών προσβολών τής φ ιλοτιμ ίας, διότι 
άπομακρύνει τής διανοίας πάσαν κακήν υπόνοιαν καί δεν | 
επ ιτρέπει τήν ολεθρίαν εκείνην ¿ζυδερκειαν, ήτις εισχωρ.ϊ 
βαθέως εις τά ελατήρια τά  υποκινοϋντα τάς ανθρωπίνους

πράξεις.
Ά λ λ ’ ή φυσική αύτη ευτυχής κατάστασις, ή παρέχουσα 

τοσαύτα αγαπητά προτερήματα, είνε τό σπάνιον προνόμιον 
εξαιρετικών τινών πλασμάτων, βεβαίως όπως χοησιμεύσωσι 
ταύτα  ώς παραδείγματα. Παρά τούτοις δ’ ευρίσκει τις τας 
χάριτας ταύτας τού χαρακτήρας, συνοδευομένας υπό μονίμων 
άρετών προερχομένων έκ τής καρδίας ή τής κρισεως, και α- 
νευ τών οποίων μία άγαθή φύσις δέν θά ήτο πλέον η ή έκ- 
φρασις φύσεως αμέριμνου, εγω ιστικής η κουφου.

' Χωρίς νά θέλ-ρ τ ις  νά έμβαθύνσ) εις τό ζήτημα εάν έκ γ ε
νετής ένυπάρχει ήμίν τό σπέρμα πασών τών άρετών καί πα
σών τών κακιών, ώς διατείνονται τινες τών φιλοσόφων, όυνα- I 
τα ι έν τούτοις νά πιστεύσνι δτι έρχόμεθα εις τόν κόσμον μετα I 
τάσεων καί ροπών, άς δέον ν’ άναπτύξωμεν ή νά καταπολε- 
μήσωμεν, δπως υπακούσωμεν εις τήν φωνήν ταύτην τού δ ι
καίου καί τού άγαθοϋ, ήτις ένυπάρχει ημΐν. Δέν γεννώμεθα 
πάντες καί πάσαι μετά τής ευτυχούς εκείνης φύσεως, ήτις 
είνε πρόθυμος εις πάσας τάς άρετάς, άλλ ’ οφειλομεν πάσαι I 
νά προσπαθήσωμεν ν’ άποκτήσωμεν τήν άγαθήν έκείνην διά- 
θεσιν, ήτις είνε τά άπαύγασμα αυτών.

Έπεθύμουν νά ήδυνάμην νά καταδειξω ύμΐν, αγαπηταί 
άναγνώστριαι, ποια είνε τά  μέσα, άτινα πρέπει νά μεταχει- ! 
ρισθή τ ις , δπως φθάση εις τό άποτέλεσμα τούτο· αλλά φο
βούμαι μή τό έργον ήνε άνώτερον τών δυνάμεών μου και 
δέν έπιθυμώ νά προσκόψω εις τόν σκόπελον τής διδασκα
λία ; . 'Θά προσπαθήσω έν τούτοις ν’ άνακοινώσω ύμΐν τάς 
σκέψεις μου έπ ί τού ολίγον μέν σοβαρού, άλλά λίαν ενδιαφέ
ροντος τούτου ζητήματος.

’Εάν καλώς έξηγήθην, θά ένοήσατε βεβαίως, δτι ό αγα
θός χαρακτήρ είνε τό άποτέλεσμα καί ή έκφρασις καλής ισορ
ροπίας τών δυνάμεων τού πνεύματος, θά προσθέσω δε και 
τής καρδίας. Ά λ λ ’ ύπό τήν έποψιν'τών κοινωνικών σχέσεων 
δύναταί τις νά είπγ δτι μόνα τά προτερήματα τού πνεύμα
τος δύνανται ν’άρκέσωσιν.

’Επιμένω λέγουσα εντούτοις δτι δέν πικραδεχομαι τήν δια 
κρισιν ταύτην τών φαινομενικών καί των· πραγματικών αρε
τών, τ. έ. εκείνων ας άπαιεεί ή κοινωνία η. εκείνων ας ορίζει 
ή θρησκεία. ’Ά λλως δέ τίνα καλλιτερον οδηγον δυναται τ ις  
νά έχτ) έν τώ  κόσμω τούτω, ει μή τάς θείας εντολας , Πάν
τοτε λοιπόν έμ,πνεόμενος ύπό τών διδαγμάτων τ?.ς θρησκείας 
θ’ άνεύρη τις  τό μυστήριον τής αγαπητής εκείνης ευμενείας^ 
ήτις τέρπει καί ευαρεστεί. ζ»χαροδ·λοι Αα^νή.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Εις τήν Ρωμυλίαν κα ί Βουλγαρίαν υπάρχει πεποίθησις 

δτι έν έκάστν) οικία έχρησίμευσεν ε ις  στερεότητα τών θε- 
μελίο»ν γυνή, ήν έκτιζον εντός τών το ίχων.

* Γπάρχει μάλιστα σχετική γνωστή καί παροιμιώδης 
διάδοσις, ήν άναγράφομεν ενταύθα, όπως άποδείζωμεν τήν 
τών Βουλγάρων μέχρι πρό τίνος άμάθειαιν· καί ωμότητα.

Έ ν τ ι ν ι  Βουλγαρική πόλει, έννέα κ τ ίσ τ α ι  Βούλγαροι άνέ- 
λαβον τήν οίκοδόμησιν μεγάλης οικίας. Επειδή όμως -ο 
έδαφος ήτο μαλακόν ή άνέγερσις τών το ίχο» καθίστατο ά - 
δύνατος.

Οί Βούλγαροι άποδόντες τό άνε,πιτυ,χές τής έπιχειρή- 
σεούς των εις διαβολικήν συνεργίαν συνεσκεφθησαν απο κοι
νού μετά τού πρωτομάστορος αυτών κυρ Μανώλη, δπως κ τ ι-  
σωσιν έντός τού τοίχου τήν γυνα ίκα εκείνου έξ αύτών, ή τ ις 
ήθελε φέρει πρώτη πρόγευμα ε ΐ; τόν σύζυγον. Ή  δυστυχής 

I Φλώρα σύζυγος τού κυρ Μανώλη έφάνη πρώτη· ό σύζυγος έ- 
λαβεν αυτήν εις τάς άγκάλας του, τήν έ τοποθέτησε ν εις τό 
διάμεσον τού άνεγειρομένου τοίχου, λέγωνπρός αύτήν: στα- 
σου έκεΐ, γυναικούλά μου, θά «έ τοιχιύσωμεν διά γούστο.I *Η άτυχή; γυνή έκλαβούσα τούτο ώς άστειότητα, ήρχισε νά 
γελά , άλλά έντός ολίγων λεπτών εύρίσκετο έκτισμένη μέ- 

I χοι τών γονάτων. Καταληφθείσα ύπό φόβου μετά δακρύων 
I καί παραπόνου λ έγ ε ι πράς τόν σύζυγόν της. Άρκεϊ τό α-

στεΐον, Μαστρομανώλη, τά κάκκαλα τών ποδών μου συντρί- 
’ βονται· ιδού ό τοίχος ύψούται κα ί τό έν κοιλία μου έμβρυο* 

αποθνήσκει.
Ό  μάστρο Μανώλη; σιωπά, εργάζεται πυρετωδως, μέ

χρι; ού κατακαλύπτει τό ύποκώφως έκπνέον άφρόπλαστο* 
σώμα τής νεαρά; συντρόφου του. Ή  οικία έκτισθη έπονομα-
σθεΐσα παρά τών χωρικών Φλωρόσπητο.

Μαρία Μαυρογορδάνοι».

Π Ο Ι Κ Ι Α Α

Έ ν Νέα Ύόρκη, άπεβίωσεν εσχάτως δημόσιος τις ύπάλ- 
ληλος ονόματι John-Bute Holmes τήν κληρονομιάν τού 
οποίου διεφιλονείκουν πριν ή ταφή, έτ ι αι επτά αυτού συζ->- 

[ γοι, α ΐτινες άπό κοινού συνώδευσαν τήν νεκρικήν πομπήν
I [¿έν ft του νεκροταφείου.

Αί επτά χήραι παρηκολουθοϋντο ύπό 25  τέκνων, εκάσ.ου I τούτων οίκειοποιουμένου τόν τίτλον τού νομίμου κληρονομου.I Ή  τελευταία σύζυγος τού μακαρίτου ή έχουσα ύπό τ ι ' '  I κατοχήν της τήν κινητήν καί άκίνητον αυτού περιουσίαν είχ* 
I νυμφευθή μετ’ αυτού μόλις πρό έξ μηνών. Ένώ δε αι πρωται 
I έξ διεπληκτίζοντο έν τή οικία αύτής περί τής κληρονομιάς,
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ή ύπ ’ άριθμ.. 7 χήρα ένήργει παρά τή εισαγγελία δπως έκ- 
δοθώσιν έξ εντάλματα συλΔήψεως κατά τών έπιαεθεισων και 
χακοποιησασών αύτήν προκατόχων της.

Έ ντώ  μεταξύ τούτω ό μεγαλείτερος τών υιών τού Holmes 
έκδιώξας τά ; ύπ’ άριθμ. 2, 3 , 4, 5 καί 6 συζύγους ένεκαθι- 
δρύθη μ,ετά τής μητρός του έν τή οικία, άπειλών δτι ήθελ.ε 
φονεύσει, εκείνον δστι; θά έτόλμα νά παραβιάση τήν είσοδον.

Ματαία απειλή άφού ή άστυνομία φθάσασα εγκαίρως με-
τέφερε κληρονόαους άρρενας τε καί θήλεις εις τό φρέσκο.

* *
Μεγάλη εΐδησις διά τε τας οικοδέσποινα; καί μαγείρισ

σας. Έπετεύχθη ή δ ι’ ηλεκτρικής χύτρας κατασκευή τών 
διαφόρων φαγητών, άνευ τής ελάχιστη; χρήσεως ανθράκων 
ή οίασδήποτε καυσίαου ύλης.

Δ ι’ άπλουστάτου μηχανισμού, διοχετεύεται έν τώ πεοι- 
καλύμματι τής χύτρας ρεύμα ηλεκτρικόν, διά τής θεομ.ό- 
τητος τού όποιου έπ ιτυγχάνετα ι εντός 10 λ επ τ . τό βρασι- 
μον μιάς λ ίτρα ; ύδατος. Τά ηλεκτρικόν ρεύμα στοιχίζει τό 
*/,, μόνον τής συνήθους αξίας τών καυσίμων ύλών.

Ή  ηλεκτρική χύτρα ήν κατασκευασμένη έκ χαλκού, κομ- 
ψοτάτη τό σχήμα, τοποθετημένη έπ ί μικρού τρίποδος έκ 
ξύλου βερνικομένου. Τά ό'λως ιδιόρρυθμον θερμάνσεως σύ
στημα τούτο είναι καθαρότχτον, ά'νευ τής έλαχίστης άπο- 
φορα; καί έκτός παντός κινδύνου πυρκαϊάς.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΣ
’Εάν θέλητε τήν ευτυχίαν τού μικρού σας συνειθίσατε 

αύτό άπό τής παιδικής του ηλικίας εις τά νά ύπηρετή έαυτό, 
διότι τούτο συντελεί μεγάλως εις τήν άνάπτυξιν τής έπ ιτη- 
δειότητος καί τού έπινοητικοϋ αυτού.

2 0  Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Ωραία δικαιολόγησις ! άλλ’ άκουσόν με· έχω νά σοί απο

τείνω μίαν έρώτησιν. Είναι άνάγκη νά πάσχη, τις πολύ,δπως 
γένηται δεκτός εν τ ιν ι νοσοκομείω ;

Δ ιατί ή έρώτησις αύτη ;
Δ ιότι θά ττοοετίμων νά είσαχθώ άπό τούδε. ¡
Καί νου.ίζεις δτι έγώ θέλιυ σοί τό έττι—ρέψει ;
Δ ιατ ί οχι ; μήπως τό τοιούτον σέ άτιμάζη ;
’Όχι· άλλά τά νοσοκομεία είναι διά τούς πάσχοντας εκεί

νου; τούς έστερημένου; παντός προστάτου, ούχί δμως διά σέ, 
ήτις έχεις άδελφόν εργαζόμενον, κερδίζοντα καί άγαπώντά 
σε. Άποδίωξον τάς θλιβεράς ταύτα ; ιδέας καί άφού θεωρής 
σεαυτήν άσθενή, συμβουλευθώμεν διάσημόν τινα ιατρόν, δστις 
θά σοί διατάξτι τ ί  πρέπει νά κάμης.

Ό  Μάξ ήρώτησε τόν κ. Θεόδωρον, εί έγνώριζεν ιατρόν 
τινα έμπειοον καί ούτος υπέδειξε τόν κ. Δε Βλαρύ, δστις 
έξετάσας τήν Αίκατερίναν ύπέβαλεν αύτήν εις τονικήν δ ία ι
ταν, συστήσχς θερμώς ευζωίαν, άνάπαυσιν, ήσυχμαν πνεύμα
τος, τακτικόν πεοίπατον, βίον προύτοθέτοντα εκατόν τού- 
λ “Χ· στον χιλιάδων φράγκοιν περιουσίαν.

Αί συαβουλαί τού ι’ατρού άπετέλουν ειρωνείαν τής τύχης

Πόση εύχαοίστησις διά τήν μητέρα, ής τό διετές θυγά- 
τριον άπομιμούμενον άύτήν κατορθοϊ τήν πρωίαν νά βάζιρ 
τάς κάλτσας του, άντί νά ένδύηται καί ύποδύηται παρ’ ά'λ- 
λων ως παράλυτον μέχρι τής πενταετούς αυτού ηλικίας.

Τί εύχαοίστησις δ ι’ αύτό ’ έάν κατορθή νά κλείη τήν θύ- 
ραν όσάκις εισέρχεται* θά εξακολούθηση τούτο μέχρι τού γή 
ρατος του. Ά λ λ ω ς  τε είναι τόσον εΰκολον νά συνειθίσωσι τά  
μικρά εις τά νά υπηρετώσιν έαυτά, διότι ταύτα ώς οί π ίθη . 
κοι άγαπώσι νά πράττωσιν δ τ ι βλέπουσιν.

Είναι καταστρεπτική ή συνήθεια εκείνη, ή καταδικάζουσα 
τά  πα ιδία  εις ετεροκίνητου; μηχανάς, τών οποίων άπολέ- 
λεσμα είναι ή έξουδετέοωσις τών έν τή γενέσει των αύτη, δυ· 
νάμεων τού παιδός. "ολγ* Ίδαννώφ.

- Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
Καί κατά τήν έβδομάδα ταύτην ό Γαλλικό; θίασος ίπ ι -  

τυχώ ; λίαν έξετέλεσε τό μ.ελοδραμάτιον Gillette de Nar» 
bonne,έν ή ή γόησσα κυρία Lassalle έθριάμβευσε καί πάλιν 
μετά τού συμπαθεστάτου κ . Douchet. Ά λλά  καί ή κυρία 
Cretaux μετά τού συζύγου της καί αί λοιπαί καλώς ϋπε- 
κοίθησαν τό μέρος των.

ΕΒΔ0ΜΑΔΙΑΙ0Ν ΔΕΛΤΙΟΝ
Ε Λ Λ Α Σ .— Έξακολοΰθησις Επικυρώσεων έιβφόρων δημοτικών Εκ

λογών καί παράτασις πυρκαϊών.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ.^— 05 αύτοκράτορες τής Γερμανίας καί Α υστρ ίας  

έσχον Εγκάρδιον συνέντευξιν Εν Γ αστά ϊν. 'Ο αύτοκράτωρ τής Α υ · 
στρίας άνεχώρησεν εις "Ισλ.

ΙΤ Α Λ ΙΑ .— 'Η χολέρα λαμβα’νει μ εγάλος διαστάσεις Εν Νεαπό- 
λει κ-,ί το ϊς πέρις.

τής άτυχούς Αικατερίνης, ήτις άκούουσα αύτόν ήρκέσθη εις 
τό νά μειδιάσνι πικρόν μειδίαμα, ένώ ο Μάξ ποοσέφερεν αύτώ 
δέκα φράγκα διά τάς συμβουλάς του.

Ai συμβουλαί αύται έξετελέσθησαν κατά τό ένόν καί ή 
Αικατερίνα προσεποιειτο ποιάν τινα βελτίωσιν τής υγείας 
της, άπεσύρετο ένωρίτερον τήν έσπέραν, τήν έπαύριον δέ έλε- 
γεν οτι έκοιμήθη καλώς τήν νύκτα.

Εσπέραν τινά ό Μάξ είχμν άνάγκην βιβλίου τινός, δπερ 
εύρίσκετο εις τό δωμάτιον τής Αικατερίνης· έλαβε τό κη- 
ρίον του καί πριν ή εισέλθη,, ήκοοάσθη έξωθεν τής θύρας, 
μή άκούσα; δέ ούδένα θόρυβον καί σκεφθείς οτι ή άδελφή 
του κοιμάται, εισήλθεν ήσύχως, ΐνα μή άφυπνίση, αύτήν.

Τό βιβλίον εύρίσκετο έπ ί τής τραπέζης, τό έλαβεν καί έ- 
πιστρέφων έρριψε βλέμμα έπί τής κλίνης τή£ Αικατερίνης, 
ΐνα πεισθή δτι δέν άφύπνισεν αύτήν.

Ή  κλίνη ήτο κενή. Ά ο α  ή άδελφή του δέν εϊχεν έτ ι χα- 
τακλιθή- μετέβη λοιπόν εις τό εστιατόριον, ΐνα έπιπλήξνι 
αύτήν, διότι ήγρύπνει τόσον άργά. *

Το εστιατόριον ήτο κενόν καί πάσαι αί θυραι ανοικταί· ό 
Μάξ ήρχισε νά άνησυχή. Έξήλ.θε τού προθαλάμου καί ί -  
κάλεσε μ,εγαλοφώνως τήν αδελφήν του. Κατήλθε την κ λ ί
μακα καί ήρώτησε τόν θυρωρόν, έάν είδεν αυτήν.

’Ή νοιξ* πρό ¿λίγου τήν θύραν εις τ ινα , άλλά δέν διέ- 
κρινχ, έάν ήτο ή άδελφή σας.



8 ΕΦΗ Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Α Γ Γ Λ ΙΑ .— Πολλά Ιμπορικά καταστή μ ατα  νεωτερισμών Ιν Οόά- 
τελυ , Ιν οίς χ ιλ ιάδες όπαλλήλω ν είργάζοντο Ιγένοντο παρανάλωμα  
τοΰ πυρός" 7 άνθρωποι Ιφονεύθησαν κα ι Ί8  Ιπληγώθησαν. Α ί άπώ- 
λε ια ι άνέρχονται εις Ί 2  περίπου έκατομ. φράγκων.

Β Ο Υ Λ ΓΑ ΡΙΑ . — 'Ο πρίγκ ιψ  Φερδινάνδος άνεχώρησε δ ta Τούρ- 
νου Σεβερίνου εις ’Όρσοβαν, ένθα άφίκετο ΰγ ιή ς, καιτοι διεδιδετο 
ό τι Ιν Toupvtù Σεβερίνω σύνομόται Ικαιροφυλάκτουν την διάβασίν 
του, όπως φονεύσωσιν αυτόν. ΟΙ άνθηγεμόνες υπεδέχθησαν αύτον εις 
’Όρσοβαν. ’Εν Γερμανία ή άπόφασις του πρίγκηπος τοΰ Κοβούργου 
θεωρείται ώς άντικειμένη εις τα ς διατάξεις τής Βερολινείου συνθήκης 
κ α ί κατά  συνέπειαν ριψοκίνουνος.

ΡΩ ΣΣΙΑ. — Λ έγετα ι ότι τρεις χ ιλιάδες Ρώσσοι εφθασαν εις τα  
Ν οτιοανατολικά μεθόρια τής Βουχάρας.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ α ν Μ. Β. Ά γ ρ ίν ιο ν . Χ ρήματα  και Ιπιστολή Ιλήφθη. Εύχαρι- 

στοΰμεν.— Κ αν Β. Μ. Κ )πολιν. Σώματα άπεστάλησαν' γράιρομεν.
Κ ον X . Π. Λ . Ή ράκλ ειον. Σώματα άπεστέλλονται' γράιρομεν. —
Κ α ν Π. Β. Ρέθυμνον. ’Ε πιστολή Ιλήφθη' ευχαριστοΰμεν.— Κον Σ.
Π. Σ. Θ εσσαλονίκην. Εόγνωμονοΰμεν.— Κον Α .Σ . Β ουκουρέστι*  
σημείωσις μετά  διευθύνσεων άποσταλήσεται προσεχώς.— Κον F G T. 
Τουλτσέαν. Λάθος τοΰ άντιπροσώπου μ ας.— Κ αν C. F. Βραΐλα. Eàt- 
ορθώθη.— Κ α ν Μ. Ν. Μόσχαν. 'Η θρησκεία να ι, άλλα  ή γλώσσα  
χ ά νετα ι.— Κ α  γραψάση άνυπογράιρως Βερδιάνσκαν. At Ιπιφυλαξεις  
σας γεννώσιν ΰπονοίας.— Κ α ν Α .Κ . Κ έαν. Σ χετικήν συμβουλήν δη- 
μοσιεύομεν σήμερον.— Κ αν Ε. Μ. Πύργον. Χ ρήματα Ιληφθησαν ευ- 
χαριστοΰμεν.— Κ αν Κ . Ν. Β. ’Αμοργόν. Φύλλα άποστελλονται τα - 
κτικ ώ τα τα .— Κον Δ. X . Κ )πολιν. ΤΙς Ινέγραψεν όμας καί παρά τ ί 
νος λαμβάνετε τό φύλλον ;— Κ αν Μ. Γ. Π άτρας. Προτεμοτερον νά 
δποφέρητε όλίγον παρά να ψυχράνητε τον Ιπ ισκέπτην σας.— Καν 
Ε. Δ. Σύρον. 'Η κυρία δέν άφαιρει ποτέ τό χειρόκτιόν της δια να 
χα ιρετίση .— Κον Κ . Α . Βουκουρέστιον. Το φύλλον στέλλετα ι κ α τ ’ 
εύθείαν εις Βροσθένιον. — Κ αν Μ. Ν. Κ )π ολιν. Χ ρήματα Ιλήφθη- 
σ4ν.— Κον Π. Α . Βάρναν. Εδχαριστουμεν/ γράφομεν.— Κ αν Ε. Η. 
Μ αγνησίαν. Γνωρίσατε ήμ ΐν, εΐ Ιλήφθησαν σώ ματα.— Κ αν Α . Ε·

'Ο Μάς έναπέθεσε τό κηρίον επί τής τοαπέζης τοΰ θυρω
ροί» και έξήλθεν.

Έ ξήτασε τήν όδόν, ήτις κατά τήν ώραν εκείνην ήν εντε
λώς έρημος, προχωρήσας δέ βήματά τινα διέκρινε λευκήν 
σκιάν έξαφανιζομ.ένην καί άπομακρυνομένην ταχέως. ’Ήρχισε 
νά τρέχη πρός αυτήν καί νά τήν καλή διά τού ονόματος της.

Άκούσασα αύτη τήν φωνήν τοΰ αδελφού της ήρχισε νά 
τρέχη ώς τρελλή.

*0 Μάξ τέλος τήν κατέφθασε καί μ ετ ’ ανέκφραστου α γω 
νίας ήρώτησεν αυτήν. Που πηγαίνεις λοιπόν οΰτω γυμνή κα1 
ανυπόδητος ; Τί κάμνεις εδώ ;

’Ε γώ ’. τίποτε 1 άπήντησεν αύτη βλέπουσα αυτόν άτενώς 
καί σπασμωδικώς τρέχουσα καθ’ όλον τό σώματης.

ΙΙοΰ έπήγαινες ; είχέ μοι, χοός θεού ! δεν βλεπεις λ,οι- 
πόν πόσον πάσχω ;

Έ πή γα ινα  νά πάρω ολίγον άέρα.
Καί που έσκόπεις νά υχάγιρς ;
Εις τόν ποταριόν.
'Ο Μάξ ήσθάνθη ψυχρόν ίδρωτα περιρρέοντα αυτόν καθ’ 

άπαν τό σώριά του. Αικατερίνα ! ! τή είχεν, είσαι κακή α
δελφή, άφοΰ βασανίζη,ς ουτω τούς άγαπώντάς σε. Θελεις νά 
αυτοκτονήσης· δεν σκέπτεσαι λοιπόν τ ί θά γείντ, ο πατήρ και 
ή μήτηρ ριας άνευ σοΰ ; Έπιστρέψωριεν τ/χέως καί ας μείντι 
ριεταξύ τών δύο ριας ή σκηνή αύτη.

Λάρισσαν. 'Η διατριβή σας δέν έχει έννοιαν, άφοΰ οΰοεν θέμα π ρ α γ-  
ματεύεσθε.— Κ αν Α . Δ. ’Οδησσόν. Χ ρήμ ατα  Ιλήφθησαν. Κ α ν Δ. 
Π. Μ ασσαλίαν. Χ ρήμ ατα  Ιλήφθηπαν' ευγνωμονοΰμεν. Κ αν Φ. Φ. 
Βερολϊνον. ’Ε πιθυμείτε φύλλα από τής άρχής τής Ικδόσεως ; Κ α ν  
Δ. Γ . Τύρναβον. Τό θέρος προσφέρετε πρός τούς ξένους σας σιρόπια 
καί ούχι παχέα γλυκύσ μ α τα .— Κ αν Ε. Μ. Θ εσσαλονίκην. Η μ ετά  
τό γεΰμα Ιπίσκεψις Ιντός τοΰ ά. οκταημέρου. —  Κ αν Π. Δ. Λ αρισ- 
σαν. Χ ρήμ ατα  Ιλήφθησαν' ευχαριστοΰμεν.

S  1*  Μ  Β  Ο  Γ  Α  Η
Α ι είς Ινδιαιοέρουσαν κατάσταα ιν ευρισκόμενα', γυνα ίκες ά π ε λ π ι-  

ζονταί ώςΙκ τών υποκίτρινων κηλίδων, αι'τινες καταστρέφουσι το φυ
σικόν τοΰ δέρματος χρώμα. *Τ περ αυτών . λοιπον παραθετομεν την  
κάτωθι συνταγήν, ής ή χρήσις Ινεργεϊ άποτελεσματικώς ". Βουτυρον 
κακκάου ΊΟ γρ. Ρητσινόλαδον ΊΟ γρ. Ό ξύοιον ζίγκου 0 ,2 0  εκ. γρ. 
Λευκή υποστάθμη υδραργύρου Ο,ΊΟ έκ. γρ. Ροδόσταμον ΊΟ σταγόνας. 
Τ αΰταάναμ ιγνύετε καλώς κα ίάλείφετε τό πρόσωπον πρωι καιεσπερας.

■ ■ — — (

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Σ ά λ τ σ α δ ι ά β ρ α ς ό  ν.—Ί όκ. ντομάτες περασμέναις άπό το 

τρυπητό, 2 κοχλιάρια μεγάλα βούτυρον, 5 κοχλιάρια ζωμόν κρέατος,
2  μικρά σάκχαριν, 2  φαρίναν διαλελυμένην έντος κυαθισκου^ ύόα^τος,
2  φύλλα δάφνης καί έν τεμάχιον σκόρδου. 'Γαΰτα βραζωσιν εως 
δέση σχεδόν' τότε σερβίρετε, άροΰ άφαιρέσητε τήν Οαφνην καί το  
σκόρδον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ ^
Νεάνις καλλίστης, πολύπαθους και αζ'.ας πασης υπο- 

στηρίξεως οικογένειας, «άτοχος τής γαλλικής, γερμανικής 
και ελληνικής, άρίστη κυμβαλίστρ-.α, ζητεί παραδόσεις. Ελ- 
πίζοαεν ότι αί άναγνώστριαι ημών θελουσιν ευγνωμονεί ημΐν 
διά τήν σύστασιν τής νεαράς ό'ιδασκαλίσσης, όταν μάθωσιν 
είς ποίαν οικογένειαν ανήκει, δυνηθώσι δέ, χρησιμοποιούσαν 
τάς γνώσεις αυτής νά συνδράμωσιν ένταυτώ άτυχή καί πο- 
λυπαθή οικογένειαν. Ή  διεύθυνσις εις τό γραφειον μας.

Ά λ λ ’ ή Αικατερίνα δέν ήδύνατο νά προχωρήση ούτε έν 
βήμα· τό ψύχος είχε κυριεύσει αυτήν, οι οδόντες της συνε- 
κρούοντο καί ώς παιδίον ασθενές είπε πρός τόν αδελφόν 
της· σήκωσόν με, δέν δύναμαι νά κινηθώ.

'Ο Μάξ ελαβεν αυτήν είς τούς βραχίονας του καί τήν μ ί- 
τέφερεν οίκοι· τοποθετήσας δέ αυτήν εντός τής κλίνης της 
καί καλύψας αυτήν διά βαρέοιν σκεπασμάτων ηγρυπνησε με- 
χρι πρωίας ταρά τό τυρο '̂ΛεφαΤι,αιον τ*λ».

Μόλις κατακλιθεισα αύτη, άπεκοιμήθη ύπνον ήσυχώτατν» 
καί πέραν τού συνήθους παραταθεντα. Την επαύριον ουδςν 
τών κατά τήν νύκτα διατρεξάντων ένεθυμεΐτο, ήγνόουν δέ 
τούτο ότε πατήρ καί μήτηρ αυτής.

’Επί πολλάς νύκτας ό Μάξ ήγρύπνει επί τής αδελφής
του, ήτις έφαίνετο ήσυχος καί εκοιμάτο καλώς. ^

Εσπέραν τινά συνέβη καί πάλιν γεγονός τ ι ,  όπερ ανησύ
χησε τόν δυστυχή Μάξ. Είχον τοποθετηθή παρά τήν τράπε 
ζαν, όπως κατά τό σύνηθες δειπνήσωσιν, ότε ή κ. H ub ert 
παρεκάλεσε τήν θυγατέρα της νά τη χωρίση τεμάχιον άρτου,
λένουσα αυτή, ότι αδυνατεί νά κόψη αύτη, δ ιότι δεν ¿ιχ*

* ~ - αέριον, ένω ή Α'!/-ατεοίνα ει^ε ούο τοιαυτα.
Δύο μαχαίρια ! 1 είπεν ή Αικατερίνα εγειρόμενη κάτω-

χρος. Δ ιατί εχω δύο μαχαίρια ; Κατά λάθος, εβαλες δυο
δι’  έαυτήν, αντί νά βάλ,ης τό έν δι εμε.

(ακολουθεί.)


