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~  δ ι α ι ώ χ ι ς μ ο ς ;
Ή  δ ιεύθυνσ ις  τής  Έ φ Υ ΐμ -ε ρ ίδ ο ς  τ ώ ν  Ιλ υ ρ εώ ν  α ν α γ 

γ έ λ λ ε ι  τ α ι ς  ά π α ν τ α χ ο ΰ  π ο λ υ π λ η θ έ σ ιν  ά ν α γ ν ω σ τ ρ ία ι ς  αύ- 
■ϊής, δτι δ έχ ε τα ι  ε ις  δ ια γ ω ν ισ μ ό ν  π ρω τό τ υ π α  δ ι η γ ή μ α τ α , 
■χα\ μ ικ ρ ά ς  ισ τ ο ρ ία ς ,  ών τδ π ε ρ ιε χ όμ ε νο ν  ν ά  π ε ρ ιλ α μ β ά -  
νητα ι εντός  δύο , το πολύ ,  σ ε λ ίδω ν  τής  Έ φ η ίΑ ερ εΟ ο ς 
τών Κ υ ρ ιώ ν .

Τά χ ε ιρ ό γ ρ α φ α  ά π ο σ τ έ λ λ ο ν τ α ι  μ έ χ ρ ι  τέλους Σ ε π τ ε μ 
βρ ίο υ  υ π ο γ ε γ ρ α μ μ έ ν α  δ ι ά  ψευδωνύμου , ουνοδευόμενα  δ'ι 
δ ι ’ έσφραγ ισμένης  ε π ισ τ ο λ ή ς ,  ε ν  ή σ η μ ε ιο ν τ α ι  τδ αληθές  
■τής σνγγραφέως δ νομ α  μ ε τ ά  τοϋ σχ ετ ικού  ψ ευδωνύμου , ή 
δ ιεύθυνσ ις  αύτής  ήτο ι b άρ ιθμδς  κ α ι  ή σ υ ν ο ικ ία  τής  κ α τ ο ι 
κ ίας τη ς .

Έκ τώ ν  άπ ο σ τ α λ η σ ο μ έ νω ν  εν  βραβευθήσετα ι κ α ι  τρ ία  ή 
κ α ιπ λ ε ίο ν α  έπ α ιν εθ ή σ ο ν τα ι  κ α ί  δημοσ ιε υήήσ ο ντα ι .Β ραβ ε ΐο ν  
*ώρισθη π ο λ υ τ ε λ έ σ τ α τ ο ν  λεύκωμα(%\\ιΧΐπ\)περιέχον τά ς  είκό·  
ι ας τών δ ια σημο τέρω ν  συγγραφέω ν γ υ να ικ ώ ν  τοΰΙΘ 'α ίώνος .

■ Ε λπ ίζ ο μ ε ν  δτ ι  δ ιά  τοϋ δ ι α γ ω ν π μ ο ϋ  τούτου θέλει ά ν α -  
πτυχθή  ενγενής  μ ε τ α ξ ύ  τώ ν  ά ν α γ νω σ τ ρ ιώ ν  ημώ ν  ά μ ι λ λ α ,  
■ήν θέλομεν έ> θαορύνε ι κ α ί  παρακολουθήσε ι μ ε τ ά  τής  χ α ρ α -  
*τηρ ιζ0ύσης τδ φ ύ λ λ ο ν  ήμών  άμ ερ ο λ ηψ ία ς  κ α ί  εύθύτητος.

~ Α Ι Ε Ν  ΕΥΡΩΠΗ Γ Ϊ Ν Α Ι Κ Ε Ι Α Ι  Φ ΤΛΑΚΑΙ
Τά καταστήματα ταϋτα όμοιάζουσι μάλλον προ; μονα

στήρια ή πρός φύλακας. Εύρέα καί υγιεινά κτίρια διηρημένα 
«ις πληθϋν μικρών τετραγώνων κελλίων, διηκόντων κατά μ.ή- 
y-o; μακρών διαδρόμ-ων, έν τω μέσω τών οποίων υπάρχουσιν 
ϊυρεΐαι αϊθουσαι χρησιμεύουσαι, αί μέν ώς εργαστήρια, ρα
πτικής, αι δέ υφαντικής καί κλωστικής, αί δέ ποικιλτικής 
■*αί εν γένει είς πάσαν χειροτεχνικήν έογασίαν άναγομένην 
εις τον γυναικεΐον κλάδον. Είς τό βάθος τών διαδρόμων τού.

των υπάρχει ναός, έν ώ καθ’ έκάστην πρωίαν καί εσπέραν 
εκκλησιάζονται αι φυλακισμ,έναι, αιτινες άναλόγως τής ποι
νής αυτών κατατάσσονται είς ώρισμένον οίκεΐον τμήμα, είς 
τροπον ώστε αί έλαφρόποινοι είς ούδεμίαν έ'ρχονται συνά
φειαν μ.ετά τών βαρυποίνων.

Είς τό ένδον τοϋ κτιρίου υπάρχει πλατεία καί ευρύχωρος 
λιθόστρωτος αυλή, έν ή έν γραφικωτάτν) καθαριότητι έπε- 
κτείνονται οί λουτήρες καί τά πλυσταρεΐα. Έκάστη τώ ) 
φυλακισμένων υποχρεοϋται νά λουσθή, άν ούχί καθ’ έκάστην, 
δίς τουλάχιστον τής έβδομάδος. Αί φυλακισμέναι διέρχον
τα ι όλον τό διάστημ.α τής ημέρας έν τα ΐς αίθούσαις, έν α ί; 
έκάστοτε εργάζονται υπό τήν έπίβλεψιν αδελφών τού ελέ
ους, αιτινες μεταχειρίζονται αύτάς μετά παραδειγματικής 
πραότητος καί γλυκύτητος.

Τά νοσοκομ,εΐα ευρίσκονται έπί τής δευτέρας οροφής· άδελ- 
φαί δέ τοϋ ελεους περιποιούνται μ,ετ’ αγάπη; τάς ασθενείς, 
άς ό ιατρός τού καταστήματος καθ’ έκάστην επ ισκέπτετα ι. 
Έξήγησις τοϋ Ευαγγελίου καί διδασκαλία τής Κατηχήσεως 
γ ίνετα ι καθ’ έκάστην Κυριακήν, πολλά δέ τών αποκλήρων 
τούτων τής κοινωνίας πλασμάτων μετανοοϋντα ένδύονται 
διά παντός τό μοναχικόν ένδυμα.

Αί βαρύποινοι, αί *χί κατά τάς πρώτας τής καθείρξεως 
ήμ-έρας δυσυπότακτοι, περιορίζονται εντός τών κελλίων αυ
τών, τών καθαρωτάτων μικρών εκείνων κλωβών, έν οίς άνα
λόγως τοϋ μεγέθους ήν τοποθετημένη κλίνη σιδερά μετά κλι
νοστρωμνής, σινδονών καί σκεπασμάτων αμέμπτου καθαριό- 
τητος, τράπεζα μετά μικράς λυχνίας, φιάλη πλήρης ϋδα- 
τος καί κάθισμ,α. Αύται εργάζονται εντός τοϋ κελλίου 
των ένθα καί τρώγουσιν, ένω αί λο ιπαί τρώγμυσιν εν εύρυ- 
τάτοις έστια«ορίοις, ένθα τήν μέν πρωίαν προσφέρεται αΰ- 
ταΐς κατά τόν χειμώνα ποτήριον τεΐου μετά τεμαχίου άρτου, 
τήν μεσημβρίαν, έν πινάκιον ζωμού μεθ’ ενός τεμαχίου κρέα
τος καί τήν ετπέραν πινάκιον χόρτων ή οσπρίων. Αί διά- 
γουσαι καλώς έπί ώρισμένον χρονικόν διάστημα μεταφέοον- 
τα ι είς τά  τμήματα τών έλαφροποίνων, καί περιβάλλονται 
τήν αύτήν μέ τά ; έλαφοοποίνους ενδυμασίαν, τήν συνιστα-
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μένην έκ φαιοχρόου ποδήρους εσθήτος μετα ζωστήρος εκ κυα· 
νομελαίνης φλανέλας, εξ ής συνίσταται καί ή ομοιόμορφος 
σκουφέτα, ήν πάσαι φέρουσι. Μάλλινα', φαιόχροες περικνημί
δες καί υποδήματα εξ έριούχου ΰπομελανος άποτελούσι τό 
σύνολον τ ις  ομοιομόρφου τών φυλακισμένων περιοολής.

Δ-.ά τάς μετ’ έπιμελείας, προσοχής καί εύπειθείας έργα 
ζομένας υπάρχει ταμειευτήριον, δΓ εκάστην τών όποιων 
ρ ίπτετα ι άνά Κυριακήν h  φράγκβν. Τό έκ του φράγκου τού
του σχηματιζόμενον ποσον διανέμεται αυταις χ.α.α την 
ηυ.έραν τής έκείΟεν άπομακρύνσεώς τω ν, όπιο; έπαρκέσωσιν 
ε ’ς τά ; πρώτας αυτών άνάγκας υ.έχρις έξευρέσεως εργασίας, 
ήν άλλως τε προμηθεύουσιν αύταΐς τά επί τούτω λειτουο- 
γοΪ>ντοι ευεο^ετι/»5ί '/.Λτιχο’τ^ρ.οι «κ.

Πρό εικοσαετίας όλης ή τότε αυτοκρατειρα τής Γαλλίας 
Ευγενία έπεσκέφθη αυτοπροσώπως τάς έν Παρισίοις γυνα ι
κείας φυλακάς, ΐνα τάς αναγκαίας έπενέγκη θεραπείας. Ή  
βασιλική αυτής καρδία συνεκινήθη επί τή θέα τών ζωσών 
εκείνων νεκρών υπάρξεων, έδάκρυσε δέ πληροφορηθεΐσα ότι αί 
φυλακισμέναι δεν τρώγουσιν οπωρικόν. Οθεν διεταςεν έν τή 
άγαθότητί της, όπως έκ τού ίδιου αυτής ταμείου χορηγήται 
ττοσόν τ ι προς τον σζ-οπον τούτον.

’'Ητο γυνή αγαθή ή ατυχής εκείνη βασίλισσα· ειχε καρδίαν 
συμπαθούσαν· είναι γυναίκες όλαι έκεΐναι αί έν Εύρωπή Κυ- 
οίαι,αί εις ευεργετικούς σκοπούς άφιερόνουσαι τόν βίον αυτών, 
ένώ ^μ εΐς εδώ μαοαινόμεθα υπό τόν ζυγόν του έγωϊσμού καί 
τής ιδιοτέλειας. Δεν άρνούμεθα ότι ύπάρχουσι καί ενταύθα 
Κυρίαι τινες έργαζόμεναι υπέρ τής πασχούσης άνθρωπότητος, 
καί ότι ή βασίλισσά μας ύπήρξεν αείποτε προστάτις παντός 
φιλανθρωπικού καταστήματος, ώς δέ πληροφορούμεθα άπέ- 
στειλέ ποτε καί εις τάς φυλακάς τών γυναικών δύο άγίας 
εικόνας (νομίζουσα ίσως ότι υπάρχει ναό:)· αλλά τόσον δέν 
άοκεΐ. Α ί έξαιρέσεις δέον να γείνωσι κανόνες· ή εκκλησία 
δέον να άναλάβη ποιάν τινα πρωτοβουλίαν. Η αυτού —. ο 
σεβαστός Μητροπολίτης ό έν πάση αγαθοεργία πρωταγωνι
στών δέον νά σκεφθή σοβαρώτερον περί τού άπολωλοτος τού· 
του ποιμνίου του. *Η πληθύς τών άέργων Κυριών δέον νά 
παύση μεριμνώσα μόνον πιρί.τού συρμού και τής πολυτελείας, 
άφού αί κυβερνήσεις ουδεν πραττουσι.

Ό  υπό τής Γαλλικής ’Ακαδημίας απεσταλμένος διάσημος 
κ. Τρελά έρχεται, ϊνα έπισκεφθή τά δημόσια καί φιλανθρω
πικά ημών καταστήματα.’Εάν ζητήση νά έπισκεφθή καί τάς 
φυλακάΐ μας καί πρό πάντων τάς τών γυναικών, θά είπωμεν 
βεβαίως ότι έν Έ λλάδ ι δέν ύπάρχουσι κακούργοι γυναίκες 
καί ότι δέν έχομεν φυλακάς, διότι άλλω,ς θά εύρεθώμεν εις 
τό δυσάρεστου σημείον νά χαρακτηρισθώμεν ώς παράφρονες, 
αφού εκατομμύρια δαπανώμεν ε’ς άνέγερσιν άχρησιμοποιήτων 
μνημείων,ούτε οβολόν δέ υπέρ τής πασχούσης άνθρωπότητος.

Η Κ Υ Ρ Ι Α  J E A N N E  D I E U L A F O Y
ΚΑΙ ΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑΝ

Ή κυρία Dieulafoy, ίππότις τής λεγεώνος τής τιμής, 
περί τις εσχάτως ο τύπος άπας σ^ε^ον επι τοσούτον 
λήθη, εΐνε γυνή νεαρά είσέτι καί ευειδής, μετά κανονι
κών καί άκραν δραστηριότητα έκφραζόντων προσωπικών

χαρακτήρων, μελανής καί βραχέως κεκαρμένης κόμης. ^  
τελευτα ία  εΐκών της παριστά αυτήν περιβεβλημένην πε— 
ρίκομψον καί ομοιόμορφον ανδρικήν ένδυμασίαν, μ ετ’ ορθού 
περιλαίμιου καί λαιμοδέτου Plastron, τόσον δέ καλώς τη  
αρμόζει ή περιβολή αύτη, ώστε ευκόλως τ ις  πείθετα ι ότε 
εΐνε λίαν έξωκειωυ.ένη πρός αυτήν. "Αλλως τε έν ανδρική άμ- 
φιέσει έπεχείρησε καί τό τελευταίου της μεγα ταξείδιον, 
όπερ ή ιδία περιγράψασα, έξέδωκεν άρτίως, έν σχήματι πολυ— 
τελεστάτου ύπερχιλιοσελίδου τόμου, παρά τώ Hachette καί 
Qnie |ν Παρισίοις( ). Ή  έρυθρά γραμμή ήτις έν τώ μικρώ 
έπισυνημμένω χάρτη τήν διεύθυνσιν τού τηρηθέντος πλού- 
δεικνύει, μαρτυρεί πειστικώτερον ή ολόκληρος ό τόμος περί 
τής ένεργητικότητος, τής καρτερίας καί τόλμης τής ά,τρο— 
μήτου ταύτης Γαλλάτιδος, καθ'οσ.ον ά γ ε ι ημάς άπό τού 
Εΰξείνου Πόντου διά μέσου τού Καυκάσου, πέραν τής Τ ι
φλίδας καί τής Ταυρίδος εις Τεχεράνην, ένθα χώραν λαμβά
νει διαμονή πλειόνων μηνών· έκείθεν διελαύνουσα έγκαρσίως 
τήν Περσικήν έρημον εις Ίσπαχάνην καί τήν τοσούτον ύμνη- 
θείσαν Σχιράζην, ύπεράνω τών ορέων τού Βουσίρ παρά τόν 
Περσικόν κόλπον, ακολούθως διά τής Μεσοποταμίας εις Βα
βυλώνα καί Βαγδάτην καί τέλος πρός δυσμάς τής Λουσια— 
νής εις Σουστάο, καί όπίσω εις τόν Περσικόν κόλπον, όπόθεν 
γ ίγ νετα ι ή παλινόστησις διά τής ’Αραβίας εις Ευρώπην.

Ό  περιηγηθείς ποτέ μόνος του τήν ’Ανατολήν ή έπ ιχ ε ι-  
ρήσας τυχόν τό φοβερόν ταξείδιον καί διά τής καλλιτέρας: 
οδού τής Περσίας εις Τεχεράνην, δύναται μόνον νά ύπολο— 
γίση πόσας ταλαιπωρίας καί κακουχίας, μόχθους καί 
κινδύνους συνεπάγονται τά έτ ι ανώτερα τής Τεχεράνης τα- 
ξείδια. Τετυπωμένα παρίστανται πάντα μαγευτικώτατα . Ό  
κοαψός τόμος είναι άναμφισβητήτως τό μέγιστον, ωραιότα
του καί δημοφιλέστατου περί Περσίας καί Μεσοποταμίας 
σύγγραμμα, κοσμείται διά 400 όυς έγγ ιστα  μεγάλων ξυλο
γραφημάτων, κατασκευασθέντων τώ ύποδείγματι πρωτοτύ
πων φωτογραφιών, ληφθεισών υπό τής τολμηρά: περιηγη- 
τρίας. Τετρακόσιαι φωτογραφία', σημαίνουσιν έν άλλαις λ έ— 
ξεσι τούτο : τό νά κομίζη τις μεθ’ εαυτού διπλάσιαν άριθ— 
υ.όν ύελίνων πλακών, μηχανήματα καί σκευασίας, άνά τάς 
έοήμους καί τάς Στέπας, έν μέσω φανατικών Μουσουλμά
νων, νά έκτίθηται εις τόν τροπικόν καύσωνα τού ήλιου, εις, 
τά έντομα, τούς πυρετούς καί τάς έπιθέσεις τών άγριων ορ
δών, νά έργάζηται καθ’ άς ώρας ή φύσις δεσποτικώς ά π α ι-  
τεί τήν άνάπαυσιν, νά μοχθή καί διανοητικώς κοπιά καθ’ον- 
χρόνον καί αυτοί οι ιθαγενείς άποσύρονται εις τήν σκιάν- 
τών οικημάτων αυτών, όπους παραδοθώσιν εις ολιγόωρου- 
μ. μεσημβρινόν ύπνον.

Τό ταξείδιον τούτο διά τών άφιλοξενωτάτων χωρών τής 
Δ. Ά σ ίας, ούτως έπιτυχώς εις πέρας διεξαχθέν, ιός έγένετο- 
παρά τής Κας Dieulafoy, εινε εν κατόρθωμα δΓ S δικαίως: 
δύναται νά σεμνύνηται αύτη.Πρός τοΐς άλλοις,έν παρόδω μό
νον, άφηγεΐται έντα ΐ; περιγραφαΐς αυτής περί τών δεινοπαθη- 
μάτων, άτινα υπέστη, τής έπί ολοκλήρους μήνας διαρκεσά- 
σης άσθενείας, τών πυρετών καί τών κινδύνων. Αί πόλεις,

(*) La Perse, la Chaldée et la Susiane Hachette et Cnie Paris·. 
■1887
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άνημμένου δαυλού τό πύο τής 'Εστίας εν τή νεα οικία. 
’Επειδή όμως κατά τήν έννάτην ’Ιουλίου ο; πλείστοι τών 'κα
τοίκων άπουσιάζουσιν έκ τών πόλεων, διά τούτο ίσιος αι με-

πά  χιορία, ο πληθυσμός, ό βίος καί ή ένασχόλησις έν τή I κατά την Ρωμαϊκήν εποχήν, ενω ή α . Σεπτεμβρίου ουδενα 
■ αυλή καί τν.ς χαοεμίοις, έξεικονίζονται διά ζωηροτάτων τουλάχιστον παρουσιάζει λόγον. Τό πιθανώτερον είναι ότι 
-περιγραφών πρό τών ομμάτων τού άναγνώστου, 8ν σαγηνεύ- | αί μετοικεσιαι παρα τοΐς Ελλησι ωφειλον ισως να συμ..ι· 
ουσι- διεξέοχεται δέ τις ταύτας μετ’ ένδιαφέροντος τοσούτω πτωσι μέ τήν 9ην Ιουλίου, ημέραν άφ·.ερωμένην πρός 

.μείζονος καθ’ ό'σον, κατά τήν άνάγνωσιν μετά συγκινητικής θεάν τής οικίας Ε σ τία ν , τήν προστάτιδα ταύτην τού οίκου 
μικροψυχίας δ ιαλογίζεται τις πώς ν’ άποτολμήση νά έπ ιχει- καί τών έν αύτώ παρθένων, πρός ήν κατά τήν ημέραν ταυτην 
ρήση όμοιον ταξείδιον άνά τήν Περσίαν. Τά ίχνη τής 1ν*5 έθυον πλουσίως οί άρχαΐοι, μετοικούντες όε μετεφερον όι 
Dieulafoy δέν θά άκολουθήση αναμφιβόλους άλλος τις τό
σον ταχέως.

Καθ’ όλον τά ταξείδιον, όπερ έπ ί ήμισυ σχεδόν έτος διήρ- 
.-κεσεν,έκοιμήθη ή εύτολμος Κυρία μόνον ένΤεχεράνη καί Ίσ- 
παγχάνη ταίς δυσί ταύταις πρωτευούσαις έντός κάπως ύπο- 
οε:τών κλινών. Κατά τό έπίλοιπον τής οδοιπορίας της ή- 
■ναγκάζετο νά άρκήται μέ τά σεράγια τών Καραβανίων,άτινα άναστατόνουσαι τόν βωμόν αυτής, τήν οικίαν, ένθα ή τάύαινα 
πρό αιώνων κατά τούς διαφόρους σταθμούς είσήχθησαν. Καί 0{;τε κάθισμα ευρίσκει κενόν πρός άνάπαυσιν. 
s ’.; αύτάς τάς μάλλον ζωηράν συγκοινωνίαν κεκτημενας πο- Εις τούτο άπαντώμεν ότι ο μόνος τρόπος δΓ ού ευχ̂ αρ·.-
λεις τής Περσίας ώς λ . χ. μεταξύ τής Τεχεράνης καί στοϋμεν τώ Θειο, είναι ούχί αί τελετα ί καί αί πανηγύρεις,
Ίσπαγχάνης, δέν ύπάρχουσι μήτε ταχυδρομεία, μήτε ταχμ» άλλ’ ή έκτέλεσις τών διαταγών καί νόμων αυτού. Κατά φυ- 
πόροι άμαξαι (diligences) καί ξενώνες. ’Οφείλει τ ις  νά δια- σικόν λοιπόν λόγον καί ή Ε στία  ικανοποιείται κατά τάς ή-
νύη τάς έκτάσεις έφιππος, ένεκεν δέ τού άφορήτου καύσω- μέρας τών μετακομίσεων, διότι αί ήμέοαι αύται είναι αί μό
νο: νά ταξειδεύη μόνον νύκτωρ, κατά δέ τήν ημέραν νά κοι- ναι διά πολλάς οικοδέσποινας, καθ’άς, άπαταν τήν φροντίδα
ρ.άται, έάν ήνε εύκολον τό τοιούτον έν ταϊς μεγάλαις θορυ-

Σεπτερ βρίου,ότε ο κόσμοςτοικησεις γίνονται κατα την α
έπιστρέφει έκ τών ταξειδιων του. Θα παρατηοησουσιν ισως 
ημιν, οτι διά λίαν άκαταλλήλου τροπου θύομεν τή Εστία,

καί μέριρ-ναν αυτών
βώδεσι σεραγίοις

Ή  Κ. Dieulafoy περιγράφει τό σεράγιον τών Καραβα- 
τού Νασρεβάδ ώς έξης : «Πελώριον ορθογώνιον κτίριον 

τού οποίου εύοηται ευρύχωρος αύλή υφ’ άψί-
νιων
έν τω κεντοιο

αφοσιούσι τή) οικία καί τή προστάτιδι 
αύτής θεά· κατά συνέπειαν τό θειον αυτής πύρ άν ούχί έν τή 
Ε σ τία , άλλ’ έν ταϊς γυναικείαις καρδίαις καίει άποκλειστι- 
κάν κατά τάς μόνα: ταύτας τών μετοικεσιών ημέρας.

Μέχρι λοιπόν άλλιον άποδεδειγμένων πιθανωτέρων αΐ-
δων πεοιστοιχουμένη· υπό τάς αψίδας ταύτας κεΐνται οί τιών παραδεχόμεθα ταύτην, παρατηρούσαι ότι ή συνήθεια 
σταύλοι έντός θολωτών στοών, προσομοιαζουσών τήν όπο- αύτη εν μόνον καλόν συνεπάγεται : τον επ ί τινας ημέρας 
στασιν γοτθικών ναών. Έ ν έκάστη στοά ευρίσκεται άφ’ ενός I ένεργόν βίον τών γυναικών, τήν γενικήν τού οίκου καί τών 
τό διά τούς ίππους καί ήμιόνους προωρισυ.ένον τυ.ήμα, άφ’ 1 έπίπλων καθαριότητα, τήν καλλαισθητικην εςάσκησιν τών 
έτέρίυ τό διά τούς οδηγούς· μεταξύ δέ άμφοτέρων άγει δ ίο- νεανίδων, αϊτινες κατά τάς ημέρας ταύτας λαμοάνουσιν, ου
δό; τις άπό τής μιας άκρας τής στοάς εις τήν έτέραν. Κατά τως εϊπεΐν, ένεργόν μέρος περί τήν τοποθέτησιν καί καλλαι-
πό θέρος διέρχονται οί άφικνούμενοι ΰψηλοτέρας περιωπής σθητικήν τού οίκου διακόσμησιν, μεχρις ού τακτοποιήσωσι τό
παξειδ ιώται έν ύπογείοις δωματίοις «Τσιρτσαμίν» καλουμέ- I νέον αύτών ένδιαίτημα καί επανελθωσι πάλιν εις τόν πρώτον

Παθών, διότι 
i.ας, άκροτη-

•νοις, 15 πεοίπου πόδας υπό τήν γήϊνον έπιφάνειαν καί εις συνήθη, ό>ς έπί τό πολύ, αδρανή βίον.
•ά κατέρχεται τις διά σειράς κλιμάκων. Κατά τήν ημέραν I Ωνομασαμεν δε αυτήν Ε βθομάδα  τώ ν  Παθώ 
-καθιστά ή έν αύτοΐς δρόσος τήν ένδιαμονήν λίαν τερπνήν,τήν I αληθώς παθη υφιστανται τά άτυχή έπ ιπλά  μας 
•νύκτα όμως εΐνε τά «Τσιρτσαμίν» άκατοίκητα ένεκα τών I ριαζόμενα, καταξεσχιζόμενα, τέλος χανοντα καθ ολοκλη- 
•μυριάδων έντόμων, άτινα προσελκύει τά φώς καί τά όποια ρί<*ν τόν συνήθη τρυφηλόν καί άναπαυτικόν αυτών βίον. Οί 
•μεθ’ όλα τά προφυλακτικά μέτρα παρενοχλούσι τόν τάξει- I «  βελούδου καί όλοσηρικού άνακλιντήρες,^ οί τόσον έρωτύ- 
■διώτην. Ώ ς κλίναι κατά τήν νύκτα χρησιμεύουσιν έν τοΐς I λως εφαπτομενοι καί γλυκοφελούντες τά ουραία καί ες όλο- 
σεραγίοις τούτοις, βάθρα έστηριγμένα'έπί πασσάλων 1 μέ- σηρικού καί τριχάπτων περιβαλλόμενα τών άφροπλάστων δε- 
πρων τό ύψος καί περιστοιχισμένα διά χανδάκουν, όπως κρα- σποινίδων^μέλη, εύρίσκονται, ώς έν σκληρά τής τύχης εί,
τώσι μακράν τούς σκορπιούς, οϊτινες άπειράριθμοι εν ταϊς 
γιόραις ταύταις υπάρχουσι, καί ών τά δείγματα άποβαίνουσι 
πολλάκις θανατηφόρα. ("Επεται συνέχεια)

Παρίσιοι Laura Gelbert

Η ΕΒΛΟΜΑΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ

ειρω-
νεία, εις άμεσον καί χονδροειδή έπαφήν μετά ^τής ρυπαράς, 
πολυρράκου καί τυλλώδους ράχεως τού άχθοφορου, τού άνι- 
λεώς περιτυλίσσοντος τά χρυσίζοντα καί έκ πολυτίμων ξύ
λων μέλη αύτών διά χονδροειδούς,ώσεί άγχόνης σχοινιού καί 
άλλα τοιαύτα δεινά, άπερ ήδύναντο νά θεωρηθώσεν άφό- 
ρητα, εί μή έκ τούτων προέκυπτε πρός άποζτμίωσιν αύτών

Πολλά έγράφησαν κατά τήν'έβδομάδα ταύτην περί μετ- μικρά τις ωφέλεια, ή τής άλλαγής τούτέστιν τούάτμοσφαιρι- 
ικεσιών, ούδείς όμως έξήτασε τόν λόγον, δΓ 8ν παρ’ ήμΐν κούάέρος καί ή άνά τάς όδούς τής πόλεως περιήγησις αύτών.

έπεκράτησε τόέθιμον τών μετοικεσιών κατ’έτος καί κατά τήν 
άκριβώς Σεπτεμβρίου, θ ά  ήδυνάμεθα ίσως νά δικαιολογή- 

σωμεν τήν α'. Ίαννουαρίου ιος πρώτην τού έτους, η ένεκα 
πού χειμώνος τήν ά '. Μαρτίου όυς πρώτην ημέραν τού έτους

Η Ρ Ι Ν Ν Α
Ό λίγας σελίδας έν τή ιστορία τών Ελληνικών γραμμά

των πληοοΐ τό ονομα τής συμπαθούς ποιητρίας, διότι άδυ-



4 ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

^ώπητος ύπήρξεν αυτή καί ή Μοίρα καί ό χρόνος* ή Μοίρα 
ήτις πρΰώρως έκοψε τό νήμα τής ζωής τής παρθένου καί ό 
χρόνος, όστις δέν κατέλιπεν ή έλα χριστά μόνον άποσπάσματα 
τώ έργων αυτής εις τήν κρίσιν των μεταγενεστέρων .

Ά λ λ ’ όμως οί μύσται των Μουσών άπό τής άρχαιότητος 
μέχρι των νυν χρόνων άπέτισαν φόρον θαυμ,ασμού και τρυφε
ρής συμπάθειας τή γλυκεία κόρη, τη ένούση έν τω προσώπω 
αυτής δ5τι έρά<7;α.ι.ον ενέχει ή νεαρά ηλικία καί δ,τι ενθουσιώ
δες ή ποιητική έμπνευσις.

'Η  οικογένεια τής Ήρίννης καταγομένη έκ Τέω ή Τήνου 
ή Ρόδου εγκατέστη εις τήν νήσον Λέσβον, τό έξόχως μου
σικόν κέντρον κατά τον έβδομον καί έκτον πρό Χριστού αίώνα 
τήν κατά τόν μύθον, εις τάς άκτάς αυτής δεχθείσαν τήν 
άδουσαν κεφαλήν τού Όοφέως, ένθα τό άσμα τών άηδόνων 
ήν γλυκύτερον ή άλλαχοϋ καί ένθα είδον τό φώς ό Τέοπαν- 
δοος, ή Σαπφώ καί ο ’Αλκαίος !

Ή  Λέσβος ήν τότε ή ψυχή τών έν τή μικρά Ά σ ία  Αιο
λικών αποικιών, ή δέ γυνή άπήλαυε παρά τοΐς Αΐολεύσι 
καί Δωριεύσι μείζονος έλευθερίας ένεργείας καί μείζονος 
πνευματικής ζωής ή παρά τή Ίονική φυλή, ιδίως δέ εις τάς 
αποικίας, τής Μικράς Ά σ ίας και τής κάτω ’ Ιταλίας η τής 
Μεγάλης Ελλάδος. Τά ονόματα τών Αίολίδων ποιητοιών 
καί τών Λωρίδων οπαδών τής φιλοσοφικής σχολής τού Πυ- 
θαγόρου μαρτυρούσι τούτο.

’Επειδή δε τό κοινωνικόν κέντρον ένθα ζή τ ις , μεγίστην 
ασκεί έπίδοασιν εις τήν άνάπτυξιν, τήν τροπήν καί τήν τε- 
λειοποίϊ)σιν τών φυσικών δώρων καί τών χαρίτων τού πνεύ- 
ματος, ούδέν θαυμ,αστόν δτι καί τό ποιητικόν τάλαντον 
παοά τή Ήρίννη καί άλλαις Λεσβίαις κόραι; έβλάστησε φυ. 
σικώς καί άνεπτύχθη, ως άνοίγουσι καί θάλλουσι τά ία 
καί οί νάρκισσοι υπό τήν έπίδρασιν τών πρώτων θερμών 
άκτίνων τού έαρινού ήλίου.

Καί δμω; οφείλομεν νά προσθέσωμ,εν δτι ή ποιητική κλ ί- 
σις τής Ήρίννης μεγάλως κατεπολεμήθη άπό τής αρχής τής 
έκδηλώσεως αυτής. Ή  μήτηο αυτής πρακτική οικοδέσποινα 
ουδόλως ένόει, ουδ’ έπέτρεπε τάς ποιητικάς εκστάσεις τής 
θυγατράς αυτής.Τό νήθειν,τό υφαίνειν, τό ποικίλλειν, ιδού αί 
άσχολίαι, ας έπέβαλεν αυτή. Τή άπηγόρευσε,μάλιστα,αύστη- 
οώς τήν ποίησιν. ΓΙλήν δύναταί τις νά είπη εις τήν άηδόνα 
μή ψάλλε; εις τό πτηνόν, τό τέκνον τών αέρων μή ίπτασο ;

Ώ σ τε  ενώ αί χεΐρες αυτής ήσχολούντο εις τά οικιακά έργα, 
ή διάνοια αυτής έλευθέρα καί υψηπέτις έδημιούργει τούς 
ωραίους εξάμετρους στίχους, οΰς παρέβαλλαν οι άρχαίοι ποός 
τούς τών 'Ομηρικών έπών !

Έ ν τούτοις τό έξοχον δώρον τής κόρη; δεν έμεινεν, οΰόέ 
ήδύνατο νά μείνη άπαρατήρ/.τον.

Ή κμαζε τότε έν Μιτυλήνη ή Σαπφώ, ήν ώνόμαζον δεκά-
την Μούσαν καί ής ωδήν άκούσας ποτέ αυτός ό Σόλων ηυ- 
χήθη νά μή άποθάνη πριν ή έκμάθη αυτήν.

Αύτη, κατά τά έθιμα τής έποχής εκείνης, είχεν οργανώ
σει μουσικόν σύλλογον έκ τών μάλλον διακεκριμένων καί δια- 
νοητικώς υπέροχων νεανίδων τής σ·ιγχρόνου κοινωνίας καί 
διά στενής φ ιλ ία ; μ.ετ’ αυτών συνδεομένη, ουχί μονον εμύει 
αύτάς εις τήν λατρείαν τών Μουσών, αλλά και έδίόασκε 
τήν ευγένειαν καί λεπτότητα  τών τρόπων τήν περί τό ένδύε-

σθαι κομψότητα καί φιλοκαλίαν καί έν γένει παν δ ,τι δύνα- 
τα ι νά προσθέση θέλγητρον εις τήν φυσικήν χάριν.

Εις τόν χορόν λοιπόν τούτον τών μαθητριών καί φίλων 
τής Σαπφούς, έν ώ διέλαμπον ή Δαμ,οφύλα, ή Άνακτορία, ή 
Μνησιδίκη, ή Ήρώ, ή Ά τθ ίς  κτλ . προσληφθεΐσα ή ’Ήριννα. 
έγένετο ή έξοχωτέρα πασών.

Καί υπελείφθη μέν ή άγνή κόρη τής διδασκάλου κατά τή ν  
μελικήν ποίησιν, ή'τις είναι ή έκδήλωσις τής ψυχικός ταρα
χής καί τού πάθους, όπερέβαλεν δμως αυτήν κατά τό έξάμε— 
τρον, δ ι’ ού έκφράζονται ήρεμα αί έκ τού έξωτερικού κόσμου 
εντυποίσεις.

Τό κυριωτερον έργον τής Ήρίννης ήτο ή «Η λα κ ά τη »  
ποίημα συγκείμενον έκ τριακοσίων στίχων, οϊτινες, ώς ήδη 
είπομεν, παρεβάλλοντο υπό τών αρχαίων προς τού; τού 'Ομή
ρου. Δυστυχώς δέν παρέμειναν έξ αυτών ή τρία ασήμαντα 
αποσπάσματα. Σώζονται έτ ι τρία έπιγράμματα, έξ ών κα
ταφαίνεται ή χάρις καί ή ποιητική ιδιοφυία τής νεάνιδος, 
άποδίδοται δέ αυτή (άνακριβώς δμως) καί ωδή τ ι ;  εις τήν· 
θεάν 'Ρώμην.

Καί άπέθανεν ή “Ήριννα εις ήλικίαν δεκαεννέα έτών μό
λις ! 'Ο κόσμος τών γραμμάτων έθρήνησε πάντοτε τόν πρόω
ρον θάνατον τής συμπαθούς κόρης καί έθλίβη, δ ιότι ή ζωή 
δέν ήρκεσεν αυτή εις δημιουργίαν καί άλλων άριστουργημα- 
τω ν, άλλ’ ας έπιτραπή εις έμέ, (εί καί φαίνεται τούτο πα
ράδοξον) νά εΐπω «Τόσω καλλίτερον.»

Ά πέθανε πριν ο βίος τείνη αυτή καί τήν κύλικα τών 
πικριών του, πριν ή πραγματικότης διασκεδάση τήν Fata. 
Morgana τών νεανικών αυτής ονείρων, πρίν τό γήρας σβέση 
τήν θείαν φλόγα τής έμπνεύσεω; καί πρίν φθονερά καί κα
κόζηλο; παράδοσις άμαυρώση τό όνομα αυτής καί τή απο- 
διόση τέλος, οίον τής Σαπφούς, τής Λεσβίας Μούσης. 'Ο 
θάνατος διεφύλαξε τήν ιδανικήν αυτής μορφήν καί ούτω, παρ- 
έμεινε< ήμϊν ή μνήμη τής έξοχου κόρης άγνή, προσφιλής, 
σεβαστή διά μέσου τών αιώνων. Ε ίρ ήνη  Λαχαναί.

ΠΩΣ Δ Ι Α Τ Η Ρ Ε Ι Τ Α Ι  ΤΟ Δ Ε Ρ Μ Α  Α Ρ Ρ Ϊ Τ Ι Δ Ω Τ Ο Ν
Οΰδεμία βεβαίως τών άναγνωστριών ημών άγνοεϊ πόσον ή 

καλή καί άνθηρά τού δέρματος κατάστασις συντελεί εις τή ν  
φυσικήν καλλονήν καί είς παράτασιν τής νεότητος, ήτις τό
σον ταχέως φευ ! 1 παρέρχεται, ιδία διά τάς γυναίκας. Τό 
δέρμα είνα ι, ούτως είπείν, τό χρονόμετρον τής γυναικός. Δύ- 
ναϊθε νά φέρητε έπί τή ; ράχεω; τεσσαράκοντα χειμώνας καί 
νά φαίνησθε νεωτάτη, έάν τό δέρμα σας είναι άρρυτίδωτον, 
άνθηράν και λείον, ένώ τουναντίον είκοσιπενταέτιόες πολλά- 
κις γυναίκες φαίνονται τεσσαρακοντούτιδες ώς έκ τής κα
κής καταστάσεως τής έπιδερμίδος αυτών.

Σπουδαίαν λοιπόν φροντίδα καί μέριμναν τής γυναικός 
οφείλει νά άποτελή ή έπιδερμική αυτή; ευεξία , ή έζαρτω- 
μένη κατά τό πλεΐστον ί χ  τής ΰγ ειούς έν γένει τού σώματος 
καταστάσεως.

Σώμα άναιμικόν καί καχεκτικόν άδύνατον νά περικαλύ- 
π τη τα ι υπό έπιδερμίδος άνθηράς καί άνευ ρυτίδων* στρέ
ψατε δέ έν βλέμμα κύκλω σας έν οίαδήποσε συναθροίσει Κυ
ριών, δπιυ; πεισθήτε δτι τά τρία τέταρτα αυτών εισίν αναι*- 
μ ικαί, κατά συνέπειαν γραΐαι πρό τής ώρας των.

ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ο

Ποό παντός λοιπόν άλλου δ ία ιτα  θρεπτική, κινησις, ουχί 
μόνον ή έκ τού περιπάτου προκύπτουσα, άλλά ή καθ όλον 
τό διάστημα τής ημέρας έν τη οικία, έν ή ή καλή οικοδέ
σποινα, δύναται, έάν θέλη νά μή εύρη καιρόν νά καθίση, τα 
κτοποιούσα, καθαρίζουσα καί έπιμελουμένη αυτοπροσώπως 
τά τής έπιστρώσεως κλινών, διασκευής καί τακτοποιησεως I 
δωαατίων, αιθουσών κτλ . Ταύτα πάντα άπαιτοϋσι κίνησιν, 

ή; τό αίμα κυκλοφορούν ζωηρότερου ζωογονεί τό δέρμα.
Σ υντελεστικά πρός καταπολέμησιν τής άναιμίας, καί του 

συρμ.ού, ούτως είπείν , φάρμακα είναι ό σιόηρος καί \ '/.iva 
δέν πρέπει δμως νά γ ίνη τα ι μεγάλη τούτων καταχρησις ώς 
λίαν έρεθιστικών καί έπιβλαβών πολλάκις διά τόν στόμ-αχον.

Ού/ί ωφέλιμα διά τήν επιδερμίδα θεωρούνται τα  'ψυχρά 
λουτρά,ώς καί αί ψυχρολουσίαι (douches) καί τά  θαλάσσια: 
βλαβερώτατα δέ τά λίανθερμά ώςτά Τουρκικάκαί Ρωσσικά 

λεγάμενα* ευεξήγητου τούτο, άφοΰ πάν τό συστελλον ή 
διαστέλλον άποτόμως τού; επιδερμικού; πόρους δέν δύνα- | 
ται ή νά κουράζη καί έξαντλή τόν έπιδερμικόν χ ιτώ να , έξ ού
αί πρόωροι ρυτίδες.

Έ άν δμως ή υγιεινή τού σώματος ημών, άπα ιτε ϊ τήν χρή- 
σιν τοιούτων λουτρών (διότι δέν πρέπει νά θυσιάζωμεν τήν 
υγείαν διά τήν καλλονήν,) τότε πρίν ή είσέλθωμεν ε ί; λου- 
τήοα, ά ; έπιχρίωμεν καλώς τόν λαιμόν, τό πρόσιυπον και τάς 
χεϊρας διά τής άλοιφής cold-cream.

Ά ποφεύγωμεν έπίσης τάς συνεχείς κατά τό διάστημα 
τής ημέρας πλύσεις, μεταχειριζώμεθα δέ τό μέν θέρος ύδωρ 
ουχί ψυχρόν, ένώ τόν χειμώνα μάλλον ψυχρόν καί καθαρω- j 
τατον, έν αΰτω δέ ουδέποτε ρίπτωμεν οξος (vinaigre) δπερ 
άποξηραίνει τούς πόρους, άλλ’ ΐνα άρωματίσωμεν αυτό ρι- 
πτου.εν ολίγον ύδωρ Κολωνίας. Επίσης έκχείλισμα έλαφρού 
τεΐ'ου θεωρείται ώφελιμώτατον καί υγιεινότατου διά τήν έπι- 
δερμίδα.

Τό γάλα έπίσης θεωρείται ώφέλιμον διά τήν επιδερμίδα. 
Οΰδέν συντελεί διά τήν καταστροφήν άνθηράς καί υποροδί- 
νου τού δέρματος χροιάς τόσον, δσον ή πίεσις του στηθοδέ- 
σμου, αί μ εγάλαι συγκινήσεις, ή μή θερμή και καθαρά δια- 
τήρησις τών ποδών καί ή άπότομος μετάβασι; άπό θερμής 
είς ψυχράν καί ταναπαλιν άτμοσφαιραν.

Δέν ποέπει ό'μω; νά περιοριζώμεθα είς έπιμέλειαν τής έ
πιδερμίδος μόνον τού προσώπου,αλλ ολοκλήρου τού σώματος, 
διότι έκ τής ευεξίας τούτου έξήρτηται ή υγεία ημών. "Ινα 
δέ τό σώμα η υγιές, ανάγκη δπως άπολύτως και κανονικώς 
λειτουργή ή διά τών έπιδερμικών πόρων, ένεργουμένη άδη
λος διαπνοή, ής τ ά  άποτελέσματα παρατηρούνται έπ ί τή ; 
έπί τών έσωρρουχων ημ.ών συσσωρευομενης ακαθαρσίας.

Διά τήν τακτικήν λοιπόν τής άδήλου διαπνοής ένέργειαν 
άνάγκη χρήσεως χλιαρών λουτρών, αν ουχι καθ ¿καστην, 
τουλάχιστον δίς τής εβδομάδα; θερμ. ουχί άνωτέοας τών 
35ο καί διάρκειας 1)4 τής ώρας. Έξερχόμεναι τού λουτρού 
άνάγκη όπωε στεγνονωμεν καλώς το σώμα, αλλασσωμεν δε 
άσπρόρρουχα τουλάχιστον δίς τής -οόομ.άόο..

Π Α Ρ Θ Β Ν Α Γ Ο Γ Ε Η  T H S  Α Ε Γ Ε Μ  T O  T I M H S
Τό παράσημου τής Λεγεώνας τής Τιμής έθεσπίσθη κατά

τό 1802 υπό Ναπολέοντος τού Βοναπάρτου. Κατά τήν 3ην 
Δεκεμβρίου τού 1805 τήν έπαύριον δηλ. τής μεγάλης έν 
Άουστερλίτση μάχης, άπεφασίσθη ή ΐδρυσις τού παρθεναγω
γείου τής Λεγεώνος τής Τιμής, έν ώ ήθελον εκπαιδευεσθαι 
αί θυγατέρες τών ιπποτών, ταξιαρχών κτλ . τού παρασήμου 
τούτου.

Ή  πρώτη ίδρυθεΐσα σχολή έτέλεσε τά  έγκαίνια  αυτής 
τήν 5ην Σεπτεμβρίου τού 1807· δι’ αυτοκρατορικής δε δια
ταγής διωρίζετο διευθύντρια αυτή; ή κ. Καμπαν, ήτις πρό 
τούτου είχεν έκπαιδεύσει τάς δεσποινίδας Όρτενσίαν καί 
Στεφανίαν Βωαρνέ, μ ε τ ’ ολίγον βασίλισσαν τής ’Ολλανδίας 
καί δούκισσαν τής Βάδης.

Ό  αύτοκράτωρ Ναπολέων εί/ε μεγάλην υπόληψιν πρός 
τήν διάσημου παιδαγωγόν κ. Καμπάν, ής τό έκπαιδευτικόν 
σύστημα έγκριθέν ύπ ’ αυτού έξακολουθεί μέχρι σήμερον λε ι
τουργούν μετά μικράς τινας άναποφεύκτους διά τήν έποχήν 
ταύτην τροποποιήσεις.

Ή  μεγάλη τών πολέμων τής αυτοκρατορίας εκατόμβη 
ηύξανβν όσημέραι τόν άριθμόν τών ορφανών, χάριν τών 
όποιων δύο νέα παρθεναγωγεία ίδρύθησαν, παραρτήματα, ού
τω ; είπείν, τού κεντρικού παρθεναγωγείου τού 'Αγίου Διο- 
νυσίου-τόμένέν Ecouen,TÓ δ έ έ ν ΐ^ β β  .Ένάμφοτέροις τούτοι; 
διωρίσθησαν διευθύντριαι υπό τόν τίτλον γενικών έπιμελη- 
τριών, άνέλαβε δέ ταύτα  υπό τήν προστασίαν αυτής ή 
βασίλισσα Όρτενσία.

“Έ κτοτε τά  παρθεναγωγεία ταύτα λειτουργούσι θαυμα- 
σίως, διατελούντα νύν υπό τήν υψηλήν έποπτείαν τού μεγά
λου καγκελαρίου τού τάγματος. Ή  Πρόεδρος τού κεντρικού 
καταστήμ-ατος έχει υπό τάς δ ια τα γά ; αυτής μίαν διευθύν
τριαν, ής βοηθοί τυγχάνουσιν μία γενική έπιμελήτρια, πέντε 

| επίτιμοι Κυρίαι, βοηθούμεναι υπό δέκα διδασκαλισσών, εί- 
I κοσι βοηθών καί εϊκοσιν άλλων Κυριών, δ ι’ ειδικής έκάστη 

έπιφορτισμένη ένασχολήσεως. Έ ν αυτή έκπαιδεύονται δω
ρεάν τετρακόσιαι μαθήτριαι έσωτερικαι, άπασαι θυγατέρες 

I ορφαναί τών άπορων ιπποτών τού τάγματος καί εκατόν επί 
I πληρωμή έπίσης θυγατέρες, άδελφαί ή έγκοναί ιπποτών.
| "Εκαστον δέ τών παραρτημάτων λειτουργούν υπό τούς αύ- 
I τούς όρους, οΰς καί τό κεντρικόν παρθεναγωγεΐον, δέχεται 

έπίσης διοοεάν διακόσια; ορφανά; μαθήτριας.
Ή  διευθύντρια μετά τού προσωπικού τού παρθεναγω

γείου έχουσιν ομοιόμορφον έπίσημον στολήν, ήν περιβάλλον
ται κατά τάς τελετάς καί λο ιπά ; έπισήμους ημέρας μετά 
τών σημάτων τής Λεγεώνος τής τιμής. Τά σήματα ταύτα 
συνίστανται υπό σταυρού λελαξευμένου, έμιλτωμένου διά 
λευκού μίλτου καί χ,ρυσών ή άογυρών άκτίνων. T j παράσημον 
έπ ί τού όποιου έπιγράφονται αί λέξεις T0JJ.ÍJ καί H α τ ρ ίς  
άνήρτηται έπί τού στήθουςδιά πλατείας έρυθράς ταινίας. 'Ο 
μέγαςχρυσούς σταυρόςτής γενικής έπόπτιδος φέρεται ύπ ’αυτής 
άνηρτημένος διά τής ταινίας επί τής δεοιάς ^λευράς*αι διευ- 
θύντριαι, ή έπόπτις καί αί έπιτιμο ι Κυρίαι τών όύο παραρ
τημάτων φέρουσι τόν χρυσούν επίσης σταυρόν επι τού στή
θους μετά τή ; τα ινίας τών ταξιαρχών,ένώ αί διδασκάλισσαι, 
αί έπιμελήτρια ι,α ί είδικαίέπόπτιδες φέοουσιν αυτόν έπί τού 
στήθους μετά τού άστερίσκου τού άςιωματικού. Τά λοιπόν 

I προσωπικόν φέρει τόν άργυοούν σταυρόν μετά τής τα ινίας τού
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ίΐϊΐΐοτου, πλήν τών υποθυ/.οφυλάκων καί νοσοκόμων, αΐτινες 
φερουτι τήν τα ινίαν αόνον άνευ παρασήμου.

ΟΑεριίχ των Κυριών τούτων ^ύναται νά φέρη τό τταράση- 
ρ.ον εκτός του κατατττίριατος καί άνευ ε ΐίική ς ά^είας, ήν 
ρι.όνον μετά εικοσαετή υπηρεσίαν ^ύναται αύτη νά εξα ιτή- 
σηται.

Η λχμπρχ φήμη, ήν τά καταστήματα ταϋτα χαίοουσι 
οφείλεται εις την έκτακτον νοημοσύνην καί δραστηριότητα 
των διευθυνουσών αυτα, α ίτ ινε ; ισόβιοι διορίζονται καί μ,όνον 
ασθενείας η βαρέος γήρατος ενεκεν απομακρύνονται αυτών- 
έπτά  μόνον όιευθύντριαι άριθμοϋνται αί εις διάστημα ογδοη- 
κοντα ετών διευθύνασαι τά παρθεναγωγεία ταϋτα, άπασαι 
χηοαι στραταρχών, ναυαοχών, βαρονίδες, μαρκησίαι, κόμησ- 
σαι, μιας τών οποίων ή έτησία έπιχορηγησις,μετά την ενεκα 
γήρατος άπομάκρυνσιν αυτής, άνήλθεν εις τό ΰπέρογκον π ο 
ια ν  τών 4 ,000  λιοών.

Προσεχώς θελομεν δημοσιεύσει βιογραρικάς σημειώσεις 
μιας εκάστης τούτων, ή τελευταία τών όποιων βαρον'ι; Le 
Bay σύζυγος του ναυάρχου Le Bay παραιτηθεΐσα κατ’ αΰτάς 
θέλει άντικατασταθή η υπό τής χήρας τού στρατηγού 
Cliauzy ή υπό τής χήρας τού εσχάτως εν Τογκίνω άποβιώ- 
σαντος βουλευτού Paul-Bert. Π αυλίνα Ραδέφσκη.

Σ. Σ. ’ Ιδού πώς έν πεπολιτισμέναις χώραις ανατρεφονται 
καί μ.ορφόνονται αί θυγατέρες τών την πατρίδα υπηρετησαν- 
των ιπποτών, ενώ πολλαι τών ήμετέρων στερούνται και τών
απολύτως αναγκαίων, άρκουμένων τών έκάστοτε κυβερνή
σεων εις γλισχροτάτη,ν σύνταξιν, έν ή περιπτώσει ούτοι ε- 
χουσι συμπεπληρωμένην εικοσαετή υπηρεσίαν.

ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.
*0 έν Παρισίοις v j t i p  τη ς  β ε .Ι τ ιώ σεω ς  τ ή ς  τ ύ χ η ς  τω ν  γ ν -  

ν α ικ ώ ν  Σ ύ -Μ ογος  συνελθών κατά τόν παρελθόντα μήνα άπ.ε- 
φάσισε τόν σχηματισμόν τάξεων διά r /,ν άνωτέραν επιστη
μονικήν τών γυναικών μόρφωσιν. Έ π ί τώ σκοπώ τούτω έςε- 
λέξατο επιτροπήν συνισταμένην υπό §ξ τακτικών τού συμ
βουλίου μελών, ϊνα ένεργήση τά δέοντα. Ή  επιτροπή αύτη 
άποτελουμένη υπό τών κ. κ. Καρολίνας δέ Βαρώ, καί Γκρι- 
στράουτ καί δεσποινίδιον Λουίζης Μπαρμπερούς καί Καρλό- 
τας ιΐιβάλ καί τών κυρίων ’Ιουλίου Ά λ ίξ  καί Μ. Π. Β. 
Μαρέν, προέβη ήδη εις συνενόησιν μετά τών διαφόρων 
δήμων τών Παρισίων καί Σηκουάνα, πολλών δε τούτων ή 
συνεργασία έξησφαλίσθη ήδη.

Ή  επιτροπή αύτη συνελθοϋσα τήν 3ην παρελθόντος μηνός 
έθετο τάς βάσεις γενικού προγράμματος, ύποβληθησομένου εις 
τήν εγκρισιν τών  λοιπών τού Συλλόγου μελών καί μ.ετά την 
έπικύρωσιν αυτού δημοσιευθησομένου.

Άπεφάσισε πρός τούτοις νά έπικαλεσθή διά τού τύπου 
τήν συνεργασίαν καί αρωγήν πασών καί πάντων τών υπέρ 
τής βελτιώσεως τής τύχης τής γυναικάς ενδιαφερομένων, τοΰ- 
τέστι δημοσιογράφων, διδασκαλισσών, γυναικών συγγραφέων, 
ρητόρων, Καθηγητών, οΐτινες όφ’ οιονδήποτε τίτλον ήθελον 
προσενέγκει υπηρεσίαν τινά ή άναλάβει τήν διδασκαλίαν 
επιστημονικού τίνος μαθήματος έν τώ  νεοσυστάτω τούτω 
τών γυναικών ανωτέρω έκπαιδευτηρίω. Πόσον ώραϊον καί

αξιομίμητου τό παράδειγμα τών Κυριών τούτων καί οιος 
έπαινος, εάν καί αι αυτόσε ελλόγιμοι Κυρίαι έλάμ.βανον 
προνοιαν τινα , αν ουχί πρός σχηματισμόν άνωτέεων έπιστη- 
μ.ονικών τάξεων, τουλάχιστον πρός έπιτυχεστέραν λειτουρ
γίαν τής μέσης καί κατωτέοας θηλείας έκπαιδεύσεως. Τοιαύ- 
της φυσεως ενασχόλησις, οΰ μ,όνον ήθελε τιμήσει τάς τήν 
πρωτοβουλίαν καί εύγενή δράσιν άναλαμ.βανούσας, αλλά καί 
μ.εγαλας ήθελε παρασχει εκδουλεύσεις τώ  φύλ.ω ήμών, έξ οϋ 
πολλά τά καλά ή πατρίς δύναται νά προσδοκά.

Π α ρ ίσ ι«  Έ ϊέ ν η  'Ρενάν
   ------

Τ Α Ξ ί Σ  Κ Ο Ι Ι Τ Ι Κ Β Σ  ΚΑΙ Ρ Α Π Τ Ι Κ Η Σ  ΕΝ ΤΟ ΠΑΡΘ Ε ΝΑΓ ΩΓ Ε Ι Ο 
Σ. ΣΙΜΟΓΤΟΥΛΟΥ

Μετ’ εΰχαριστήσεως πληοοφορούμεθα ότι ή κ. Σοφία Σι- 
μ.οπούλου διευθύντρια άξιολόγου ένταϋθα ιδιωτικού παρθε
ναγωγείου συνέστησε τή αιτήσει πολλών γονέων ιδίαν τάξιν 
ραπτικής καί κοπτικής, έν ή δύνανται νά φοιτώσι καί τε
λειόφοιτοι μαθήτριαι άλλων Παρθεναγωγείων, έν γένει δε 
πάσα κόρη έπιθυμοϋσα νά έξασκηθή καί τελειοποιηθή εις 
τε τήν κοπτικήν καί ραπτικήν.

Έπιδοκιμάζομεν πληρέστατα τόν νεωτερισμόν τούτον· χα ί- 
ρομεν δέ διότι ήμεις ποώται σύντονον έπεστήσαμεν από τής 
αρχής τής έκδόσειυς τού φύλλου τήν προσοχήν τών γονέων 
έπί τού ζωτικωτάτου τούτου διά πάσαν γυναίκα ζητήμα
τος, άναγράψασαι τήν έν Εύρωπαϊκαΐς πόλεσι τοιαύτης φύ- 
σεως γυναικείαν δράσιν καί ρίψασαι τήν ιδέαν τοιούτων σχο
λών διά τού άρθρου μας ((σ χ η μ α τ ίσ α τ ε  πραχτ ιχα ,ς  σ χ ο λ ά ς  
δ ια  τα ς  νέας)). Έλπίζομεν δέ ό'τι πάσα Κυρία υπέρ τής θη- 
λείας μορφώσεως έργαζομένη θέλει προσπαθήσει νά άναπλη- 
ρώσγ, τά κενόν τούτο, βαθμηδόν δέ καί οί λοιποί κλ άδοι 
πρακτικών μαθημάτων θέλουσι παρ’ αύτών είσαχθή έν ίδια 
τά ξε ι, ώς ό τής πρακτικής οικιακής οικονομίας, τής διευθε- 
τήσεως τού οίκου, τής καταστιχογραφίας, τής μαγειρικής, 
τού σιδηρώματος κ τλ . άνευ τής γνιόσεως τών οποίων ή γυνή 
αδυνατεί νά έξασφαλίσνι τήν ευδαιμονίαν τού οίκου, ούτινος 
ώς βασιλίς προίσταται.

Τ Τ Ο Ι Κ 1 Ι - Δ . .Α -
Ά γγέλ λ ετα ι έκ Γενεύης ό θάνατος τής Κας Άδελαίδος 

Τερτζέτη διασήμου καί πολυμαθεστάτης συγγραφέως. Ή  
Κα Α. Τερτζέτη έχει έκδόσει έκτενές όιραιότατον σύγγραμ
μα έπί τής αρχαίας καί νέας Ελλάδος έκτιμηθέν παρά τών έν 
Εΰριόπτι Ε λληνιστών καί συστηθέν θερμώς καί μετ’ επαίνων 
παρά τούΜαρκησίου de Saint Hilaire εις τήν ’Ακαδημίαν 
τών Παρισίων. 'Η  κ. Τερτζέτη ήτο Γαλλίς τό γένος, αλλά 
σύζυγος "Ελληνος. Γυνή άγχίνουςνκαί πνευματώδης μ ετεχει- 
ρίζετο τόν κάλαμόν της μ,ετά μαγείας. Ά φήκε πολ.λά έργα 
άνέκδοτα· μεταξύ άλλων μυθιστόρημά τ ι καί πραγματείαν
εκτενή πεοί τής συγχρόνου Έ λλην. φιλολογίας. 

k " * *
¥ f 

Κ α τ ’ αΰτάς έγκαινιάζετα ι έν Νίκαια μ ε γ α λ ο π ρ ε π ε σ τ α τ ο ν

λύκειον θηλέων, ένω ένεγράφησαν ήδη πλέον τών 300 μα
θητειών.
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Bas bleus (κυαΝθκαλτσοι.)Γνιοστόν ό'τι αί γυναίκες αί έπι- 
διδόμεναι εις ύψηλάς φιλολογικάς σπουδάς όνομ.άζονται έν 
Γαλλία bas bleus. Ό  τίτλος οΰτος είναι ένχρήσει άπό τού 
1750, ότε ειχε συστηθή έν Λονδίνω μεγάλη φιλολογικήέται- 
;ία συνισταμένη έκ σοφών γυναικών καί άνδρών καί συνερχο- 
μένη εις τήν λέσχην, τήν τών σοφών έπικληθεΐσαν καί έν ή 
οΰδείς τών θαμώνων έκάπνιζεν, έπαιζεν, ή έπινεν.

Ποώτος ιδρυτής τού συλλόγου τούτου ήν ό διάσημος τής 
εποχής έκείνης συγγραφεύς Βενιαμίν Στίλινγερλετ, όστις 
κατά τόν τότε συρμόν έ'φερε περισκελίδα μέχρι τών γονά
των μέ περικνημίδας κυανάς, έξ ού καί ώνομάσθη ό σύλλογος 
τών χ υ α ν ο χ ά . Ι τ σ ω ν , τ ί τ λ ο ς  κληροδοτηθείς μετέπειτα  εις (τάς 
σοφάς γυναίκας.

*  *
¥

’Α γγέλλετα ι ότι αί γυναίκες τής ’ Ιαπωνίας άπηρνήθησαν 
εσχάτως τό έθνικόν των ένδυμα,ϊνα μεταβληθώσιν εις Ευρω
παίας. Τό παράδειγμα έδόθη υπό τής αΰτοκρατείρας αυτών, 
ήτις πρώτη είσήγαγε τόν συρμόν τούτον, υποχρεώσασα καί 
τάς πρός αυτήν παρουσιαζομένας Κυρίας νά ένδύωνται κατά 
τόν εΰρονπαϊκόν συρμόν. Αύτη είναι ή έλαχίστη τών προό
δων τών Ίαπωνίδων, αϊτινες άπό πολλού ήδη χρονου έχουσι 
πανεπιστήμια γυναικών, πολλαι δέ τούτων μετέρχονται 
εΰδοκίμως τάς ιατρούς.

*  *
X

Ά πό τού παοελθόντος Μαίου λειτουργεί έν Γαλλία άσυ- 
λόν τ ι άπόρυον γυναικών, ίδουθέν δαπάναις τού δήμου καί 
χορηγούν τροφήν καί στέγην εις τάς έργατικάς γυναίκας, 
τών έπαοχιών καί χωρίων τάς στερουμένας θέσεως. 'Ο άριθ- 
αός τών έν αΰτω κατά καιρούς διαιτωμ.ένων γυναικών

25_______________ Ε Π I Φ Τ  Λ Α I Σ_________________

ΣΟΦΙΑ ΕΑΡΟΣ
Κ: (('Ο πατήρ μου απούσιαζε συνεχώς Οι’ δποθέσεις του, ήτο δέ άν
θρωπος σκληρός καί ά πότομος' ή Ιλα χ ίσ τη  παιδική παρεκτροπή μου 
τροεκάλει ξυλ ίσμ ατα. Ειχον καταντήσει πα ιΐίον  ά'γριον, μισάνθρω
πον. Μόλις ημην πενταετής, ότε μοί παρεχώρησαν εν όωμάτιον εις 
τό βάθος τού κήπου, ένθα έκοιμώμην έντελώς μόνος. Έφόβούμην 
ώς μικρόν παιδίον, μένον μόνον τήν νύκτα Ιν δωματίω άπομεμακρυ- 
σμένω τής οικίας)).

((’Ενίοτε μάλ ιστα  κατελαμβανόμην υπό ιρρικώδους αγωνίας, διότι 
τα πάντα συνετέλουν εις τό νά ίπαυξάνωσι τούς φόβους μου. ’ Ισχυρά 
πνοή άνεμου, τρίξιμον παλαιώ ν ίπ ίπ λω ν , βήματα τοΰ υπηρέτου, 
νυκτερινοί τών κυνών ΰλακαί με κατατρόμαζον. ’Εννοείται δτι ή ού
τως !ξηγρ·ωμένη φαντασία μου δέν ήργει" δΓ δ καί εις τάς νυκτερι
νές ταΰτας άγρυπνίας άνεμιγνΰοντο πάντοτε λευκά φαντάσματα, 
οκιαι, ά'λυσσοι, νεκροί, μόλις δε άπεκοιμώμην ολίγον ό Ιλάχιστος 

γ*ροτος μά άφόπνιζε καί ψυχρός τρόμου ίδρώς περιερρεεν δλον μου τό 
®ωμα. Μίαν ή δόο φοράς είπον πρός τόν πατέρα μου μετά δειλίας, 
να μοί Ιπιτρέψη νά κοιμώμαι πλησίον του, ά λ λ ’ αυτός μοί άπήν- 
ιησεν I ))

((Πρέπει νά συνειθ·σ«]ς μόνος, διότι επί τέλους είσαι άνήρ)).
Κ'Η θεία μου, καθώς νομίζω, με Ιμ ίσει, διότι Ιγενόμην πρόσκομμα 

*ίς τά κληρονομικά της σχέδια. Πάντοτε λοιπόν έξηρέθιζε τόν πα- 
τερα μου εναντίον μου. ’Ιοοΰ, ιατρέ, τίνες ο! λόγοι οί προκαλέσαν- 
”ες εν ξμοί μεγάλην νευρικήν ευαισθησίαν. Μίαν εσπέραν ενώ Ικοι-

άνέρχεται εις 200, προσωπικόν, εννοείται άνανεούριενον καθ’ 
έκάστην, διότι ή εταιρία φροντίζει περί έργασίας αΰτών. 
Κατά τάς ήρ.έοας τής έν αΰτώ διαυ,ονής των αί γυναίκες 
αύται έργάζονται διά τό δημόσιον, εις τρόπον οόστε κερδί- 
ζουσι τόν άρτον των. Πόσαι διά τού ευεργετικού τούτου 
άσύλου προφυλάττονται τής κακοηθείας καί διαφθοράς!

Β Ι Β . Λ . Ι Α .

Μ ετ’ εΰχαριστήσεως άγγέλλομεν τήν υπό τής ελλογίμου κυρίας 
’Αρσινόης Γ. Παππαδοποΰλου εκδοσιν 2 0  παιδικών δ ιηγημ άτο ν  
τεοπνοτάτων καί καταλληλότατω ν εις άνάγνωσιν δ.ά παιδία πολυ μ ι-  
κρας ηλ ικ ία ς . Συνιστώμεν θερμώς πρός τε τάς κ. μητέρας καί τά ς  
κ. διδασκαλίσσας τήν διά τούς μικρούς παίδας άπόκτησιν τοΰ Βι
βλίου τοότου, το υφ ιλ ο κ ά ίω ς  καί οι’ εικόνων καταλλήλω ν διακεκο- 
σμημένου καί τιμωμένου αντί 60  λεπτών καί μόνων.

’Α ξία  όντως ένθαρρυνσεως καί Ιπαίνου τυγχάνε ι ή κ. Α . Γ. Π απ- 
παδοπούλου, ή τ ις  άπό Ιτών ήδη εργάζεται άποτελεσμ,ατικώς καί 
άθορύβως υπέρ τής μορφώσεως καί άναπτύξεως τής παιδικής ή λ .-  
κ ίας, μ εταγλω ττίσασα  Ικ τοΰ Γαλλικοΰ τήν ύπό τής κ. Κ  α ρ π α ν- 
τ ι έ φιλοπονηθείσαν π α ι δ ι κ ή ν  ζ ω ο λ ο γ ί α ν ,  τά  όπό τοΰ 
κ. Μ α ρ λ ή Ικδοθεντα π α ι δ ι κ ά  δ ι η γ ή μ α τ α ,  ώς καί τήν 
Ιν τώ περιοδικω (('Εστία)) δημοσιευθείσαν μυθιστορίαν τοΰ κ. ’Ιου
λίου Σανδώ (ίή δ ε σ π ο ι ν ί ς  Λ α σ ε γ λ ι έ ρ ) )  ήν καί Ιν ίδ'ω  
τόμιρ Ιξέδωκε, καί τήν άπόκτησιν τής όποιας θερμότατα συνιστώ - 
μεν πρός τάς Ιπιθυμοόσας νά καταρτίσωσιν οικογενειακήν β ιβ λ ιο 
θήκην. Ταϊς Ιργαζομέναις δπέρ τής παιδικής αναπτόξεως Κ υρία ις  
δέον νά παρέχηται ΰπο τοΰ φιλομοόσου κοινοΰ ποιά τ ις  Ινθάρρυν- 
σις, ό’πως σόν τΰ> χρόνφ κατορθωθή νά σχηματισθή καί παρ’ ήμ ίν , 
ώς παρ’ απασι τοίς πεπολιτισμένοις λαοίς ή παιδική καί οικογε
νειακή βιβλιοθήκη, περί τή ς  χρησίμότητος τής οποίας ικανά  μέχρι 
σήμερον Ιλέχθησαν καί Ιγράφησαν.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ
Ε Λ Α Α 2. ’Έ ληξαν αί Ιξετάσεις τών Ιν τοίς διδασκαλείοις ’Αθηνών 

φοιτησασών κατά τό θέρος διδασκαλισσών, ϊνα  Ιξασκηθώσι κατά τό 
νέον σύστημα. Πολλαι τούτων μένουσι δυστυχώς ά'νευ θέσεων.

μώμην ήσθάνθην ότι έπνιγόμην ύπό άσφυξίας· Ιξύπνησα, τό δωμά- 
τιόν μου ήτο σκοτεινόν καί πλήρες καπνοΰ, έπήδησα τής κλίνης μου, 
ϊνα  τρέξω πρός τήν θύραν, άλλά  μή δυνάμενος νά άναπνεύσω επεσα)).

((Μοί Ιφάνη ό’τ ι χορός δαιμόνων τής κολάσεως περιεφέροντο περί 
Ιμέ, κτυπώ ντες διά ράβδων τήν κεφαλήν μου. ’Ησθάνθην ό’τι άπέθνη- 
σκον, ότε αϊφνης γλώσσα πυρός ε’ισήλθεν Ιν τώ  δωματίω μου διά τής  
καιομένης θύρας μου, Ιξ οϋ καί Ινόησα, ότι τό παράρτημα,Ιν φ  ήν τό 
δωματιόν μου Ικαίετο, ίβλεπον δέ τό παράθυρον χχυρίς νά δύναμαι νά 
τό πλησιάσω  καί νά σωθώ. Τέλος είχον χάσει τάς αισθήσεις, ότε οΐ 
γείτονες ϊδόντες τάς φλόγας εσπευσαν εις βοήθειάν μου' ά λ λ ’ ειχον. 
φοβηθή τόσον, ώστε ήσθένησα βαρέως' μετά τήν Ιντελή δέ άνάρρωσίν 
μου μοί Ιμεινε νευρικός σπασμός σχμδόν διαρκής.)).

((’Έ κτοτε έκοιμώμην εις τό δωμάτίον τοΰ πατρός μου, ά λ λ ’ άκοι- 
βώς κατά τήν ώραν τής πυρκαϊάς άφυπνιζόμην μέ σπαρακτικάς 
κραυγάς. Ό  ιατρός προσεκλήθη καί κατόπιν δ ια ίτης τακτικής οί 
νευρικοί οϋτοι κλονισμοί καθησύχασαν' ούχ ήττον, είπεν â  κ. Θεόδω
ρος ώχφιών, Ινταΰθα άρχίζει ή μυστηριώδης άσθένειά μου)).

(ί’Α νέκττσα τήν προτέραν υγείαν μου, έτρωγον καλώς, Ικοιμώ ■ 
μην καλώς, καί έπαυσα νά είμαι δειλός ώς άλλοτε.))

Κ’Ή μην δεκαπενταετής, ότε έσπέραντινά Ιπιστρέφων άπό μικράν 
Ικδρομήν εις πλησιόχωρον φ ιλικήν Ιξοχικήν έπαυλιν , διηρχόμην διά 
μικροΰ δάσους. Α ϊφνης μοΰ παρουσιάζεται μέγας αριθμός λευκών 
σκιών διευθυνομένων Ιναντίον μου. ’Ησθάνθην τάς τρ ίχας τής κεφα
λής μου άνορθουμένας υπό τρόμου.Αδύνατον νά προχωρήσω εν βήμα. 
ότε αϊφνης Iνόμισα ότι μέ Ικτύπων εις τό στήθος διά βαρέος σιδή
ρου, μεθ’ 8 καί επεσα αναίσθητος. Τήν Ιπαύριον τήν πρωίαν έξυ- 
πνησα Ιν τ φ  μέσω τής όδοΰ. χωρίς νά Ινθυμώμαι πώς εΰρέθην Ικεΐ.

Παρετήρησα κυλϊδας α ϊματος Ir.l τοΰ υποκαμίσου μου.
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ψηφοΦορί
Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ . —  'Η Πύλη σ-εργει νά παρουσίασή ώς ιδικάς της 

τα ς  προς την Βουλγαρίαν σχετικάς προτάσεις τής 'Ρο>σσίας προς 
την ’Α γ γλ ία ν , Αύστρίαν καί Ι τ α λ ία ν ,  Ιπειδή ή Γερμανία ύπεοχέθη 
να ύποστηρίζη αύτάς.

ΙΤ Α Λ ΙΑ . —  'Η γολέρα φοβεράν ποιείτα ι θραύσιν Ιν Μεσσηνί). 
0 !. κάτοικοι έντρομοι φεύγουσι κ α τ ’ ομάδα?.

ΡΩ ΣΣΙΑ. — Λ έγεται οτι ή άποττχ ία  των Ιπϊ τοΰ βουλγαρικού

7.ει Ινθουσιασμός.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κ αν Μ. Γ . Σύρον. Δια να Ιπανακτήσσ] ή έπιδερμί; σα? την πρό 

των θαλασσίων λουτρών τρυφερότητα καί Ιξαφανισθε) ή τραχύτης, 
δ ι’ ην παραπονείσθε λαμβάνετε, μ ίαν λίτραν δδατος πορτοκαλοαν- 
θέων, 5 0 γ ρ α μ . γλυκερίνη? de Price καί iO γραμ. βορικής σόδας· 
αναμιγνύετε τα ύτα  καλώ? και Οι αυτών πλύνετε τρι? τη? ήμερα,, 
ποόσωπον, λαιμόν καί χεΐρας, Ιπιπάσσουσα κατόπιν ταύτα^ διά κά- 
νεω? (poudre) όρυζίου. —  Κ αν A. Ρ. ’Οδησσόν. Ε π ιστολή  μ^τα 
διηγηματίου Ιλήφθη" εύγε' γράφομεν.—  Κ αν Μ. Σ. Τεργέστην. Χρή
ματα  έλήφθησαν" φύλλα απεστάλησαν. Κον Ζ. Ν. Σύρον. Το̂  β ι- 
βλίον τ ιμ ά τα ι αντί μια? καί ήμ ισείας δρ. —  Κ αν Φ. Σ. Ροστόοιον. 
Χ ρήμ ατα  έλήφθησαν" φρ. χρ. δια τό Ιζωτερικον και ουχί ορ. χ α ρ τι-  
νοι. -— Κ α ν Μ. Π. Κ )πολ’ν. Δεν υπάρχει νόμο? κωλύων του? πεν- 
θούντα? να προσφίρωσι δωρα’ ισω? δεν προσφερονται το ιαυτα προ? 
αυτού?. —  Κον Ν. Π. Καλκούταν, Ευγνωμονούμε·, δια κατάλογον

«w > ________  _ ΪΖ- ΙΧΙ U. Γ.«'·»« Y Λ·νί_

σαν ευγνωμονουμεν. Λ.αιρετατε |Λ«νυν ™ι#ι, ~
γνώστων άπλώς υποκλίνεσθε.—  Καν Α.. X . Κόρινθόν. Εστω. και 
άγαμο?" μετά τά  3 3  ετη ά? άποφεύγη τά ζωηρά χρώματα. —  Καν

Μ. Ν. Ξηροχώριον. Έ λήφθησαν- φύλλα άπεστάλησαν.—  Κον ©. Α . 
Σμύρνην" άναμένομεν καί αυτήν τ τν  εβδομάδα. —  Κ αν. Ε. Λ. Χ α λ 
κίδα. Έλήφθη* εύχαριστούμεν.—  Κ αν Ζ. Α. Αθήνα?. Έ ληφθη οη- 
μοσιευθήσεται προσεχώ?. —  Κον Ε. Π. Ρεθυμνον. Χ ρήμ ατα  I/.η— 
φΟησαν" εύγνωμονούμεν.—■ Κον Κ . Μ. Καιρόν. Σώματα άπεστα/,η- 
σαν.—  Κ αν Μ . Π. Ί σ μ α η λ ία ν . Χ ρήματα έλήφθησαν" άποοείςεις ά -  
ποστέλλονται. — Κον Α . Κ . ΙΜοΰγλα. Ά ναμένομ εν οδηγία? πρός 
αποστολήν.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Ντομάτα (έρωτόμυλα) οάΔτβα Α ρωματισμένη. —  Κόπτετε τά?  

τομάτα? ε!? τεμ άχ ια  καί τοποθετείτε αύτά? έντός μεγάλω ν αγγείω ν  
χάλκινω ν μέ άνάλογον αλας καί πέπερι χονδρόν. ’Ε π’ αύτών ρίπτετε

άτ.ορροφήσεω? καί μετασχηματισμού τη? τοματα? ει? ειόους πουρέ 
(έτνος).' Μ ετά τούτο διασήθετε (περνάτε) αύτά διά σινιατηρίου (κό
σκινό υ) τρίχινου καί μετά ταύτα  εχετε έτοιμα μικρά κυτία  (κουτά- 
κια) Ικ λευκοσιδήρου (τενεκέ), εχοντα όπήν περί το μέσον τοΰ άνω 
μέρου?, δΓ ή? ρίπτετε τήν τομάτα , μεθ’ δ καί κλείετε Ιρμητικώς 
τήν όπήν. Μ ετά τούτο θέτετε τά κυτία  σα? εντός μεγάλη? χύτρα?  
βράζοντας ύδατο?. Ιν ω ά φ ίν ιτε  νά βράσωσι Ιπί 1 0  λεπτά . Διά τη?  
τομάτα? ταύτη? άναπληροΐτε καθ’ δλον τό έτος καί τά  διάφορα 
χ ιρταρ ικά  καί αρώματα, ατινα συνήθω? ρίπτομεν εί? τό φαγητον.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Έ άν θέλητε νά αύζήσητε τό φώ? τη? λάμπ α?, άναμίζατε ισην πο

σότητα νίτρου καί ’ Ινδικού (λουλακίου) καί ρίψατε μιαν μεγα/.ην 
πρίζαν (δτον κρατούσιν οί τρεί? δάκτυλο: σα?) Ιντο? τού πετρελαίου  
τη? λάμπα?. Τό φώ? γ ίνετα ι ζωηρότατον.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕ 
Παρακαλοΰνται όσαι των κ.κ. συνορο[χητριών και 

συνδρομητών ημών μετωκησαν, νά άποστειΛωσιν η- 
μΐν εγκαίρως τάς νέας διευθύνσεις των, ϊνα μη έπελθη  
αταξία και ενεκα τής άλλα γης διανομεως, περί την  
διανομήν τοΰ φύλλου.

Ή γέρθην, διηυθύνθην εις τήν οικίαν μ ας, είσήλθον εις τό δωμα- 
τιόν μου, αλλά  μόλις άντίκρυσα εί? τόέπί τοΰ κομωτηρίου μου κάτοπ
τρου ειδον μεγάλην π ληγήν Ιπί τού μετώπου μου, ή? τήν ούλήν σή
μερον παρετηρήσατε. ^

Δεν επασχον Ιν τούτοι? ποσώς, ήσθανόμην μάλ ιστα  εμαυτον ευ- 
θυμον καί Ιλαφρόν. Ό  ττατήρ μου μέ ήρώτησε περί τής π ληγής μου, 
Ιγώ δέ άπήντησα αύτώ οτι είχον πεσει.

Δ ιατί δέν τώ Ιγνωστοποιήσατε τά  προηγηθέντα τής πτωσεως σας ; 
— Διά νά μή τόν τρομάζω.

Τέλος τό περιστατικό, τούτο δέν Ισχε συνέπειας:
»Εκτοτε, είπεν ό κ. Θεόδωρος, πολλάκις προσεβλήθην Οπό τών α ι

φνίδιων αύτών νευρικών προσβολών χωρίς ποσώς νά προαισθανθώ 
τ ι. Μοί συνέβαινε νά Ιζέρχωμαι τήν πρωίαν τής οικίας μου καί 
κατόπ ιν νά Ιπανευρίσκωμαι Ιν τή  κλίνϊ) μου μέ Ιλαφράς Ιπί^τοϋ 
σώματος άμυχάς, χωρίς νά γνωρίζω τ ις  μέ Ιπανέφερεν Ιν τή  οικία 
καί πώς εδρισκόμην κλινήρης. Έ πείσθην οτι έπασχον άπό φρικώδη 
καί άπαισίαν άσθένειαν, χωρίς νά ’έχω τό θάρρος νά Ιπικαλεσθώ ούτε 
ιατρ ικήν συνδρομήν, Ιλπ ίζω ν δτι τό κακόν θά Ιθεραπεύετο άφ ’ εαυτού.

Τό παρελθόν θέρος μετέβην εις τήν Ιςοχήν,ενθα Ιγνώρισα τήν Σο
φίαν καί μετά  τήν γνωριμίαν τής οποίας μοί Ιφάνη οτ· ηρχισα νά 
ζώ άλλον βίον. "Επαυσα νά υποφέρω, Ισχημάτισα  δέ τήν πεποίθησιν 
ο τι, Ιάν νυμφευθώ μετά τήςκόρης ταύτης θά θεραπευθώ. Ένθυμεϊσθε 
οτε ήλθον καί σάς συνεδουλεύθην περί τής ύγείας μού, μόνον δέ μετά  
τήν καθησυχαστικήν ύπόσχεσίν σας άπεφάσισα νά νυμφευθώ.

’Ά λ λ ω ς  τε είχον λάβει τήν άπύφασίν μου" Ιν περιπτωσει καθ ην 
δέν μοί Ιπετρέπετε τόν γάμον τούτον, ήθελον αύτοκτονήσει, μή ανε
χόμενος νά καταδικάσω τήν άτυχή  αυτήν νέαν νά συζή μετ α ν 

θρώπου . . .

Σήμερον, ιατρέ, ειπατέ μ οι, τ ί πρέπει νά πραςω.
Νά ύπανδρευθής, φ ίλτα τε , οί φόβοι σου είναι ολως αβασιμοι.
Εισθε βέβαιος, ιατρέ α ! I πόσον μέ καμνετε ευτυχή .
'Υπό τόν έζής όμως όρον. Εισθε φύσει νευρικός και ευαίσθητος. 

Α ί σφοδραί συγκινήσεις έσονται Ιπιβλαβείς διά την ύγειαν σας. Κ α . 
ήδη, φ ίλε μου, Ιστέ ευτυχής" Ιάν σάς συμβή ποτε δυσάρεστον τ ι μή 
άπελπισθήτε, διότι ό κόσμος αύτά εχει. Πότε λοιπον ύπανόρευεσθ=.;

Τήν μεσημβρίαν. ,
'Υ γ ία ινε  λοιπόν, φ ίλε, καί καλήν Ιντάμωσιν ϊ ί ς  το δημαρχειον.
'Ο ιατρός Ιςελθών διηυθύνθη αμέσως εις την κατο ικίαν τής κ. 

ΤΕαρος, ή τ ις  εύρίσκετο εις τό δωμάτιον τής Σοφίας, ην ευρε κλαι 
ουσαν.

Δ ιατί κλα ίε ις , τή  έλεγεν ή μήτηρ της" είμαι βέβαια ότι θά είσαι 
εύτυχής. 'Ο σύζυγός σου σέ άγαπα, και οταν αποθανο) θα εχή? τ& 
κνον μου προστασίαν καί στήριγμα.

Κ α τά  τήν στιγμήν Ικείνην ή θαλαμηπόλος εισήλθεν αναγγελλουσα
τόν κ. δε Βλαρύ.

Είπέ αύτώ , οτι μοί είναι άδύνατον νά τον όεχθώ κατά τήν ωραν 
ταύτην. 'Η ύπηρέτρια μόλις ΙξελθοΟσα,Ιπανήλθε λέγουσα ότι ό κύριος 
Ιπιμένει νά άνακοινώση προς τήν Κυρίαν πράγματα μεγίστης σ..ου 
δαιότητος, ούδεμίαν Ιπιδεχόμενα άναβολην.

Ε ισάγαγέτον εις τήν αίθουσαν" τ ί σημαίνει τούτο, είπεν ή Κυρ!*  
"Εαρος Ιγερθεΐσα, ινα  μεταβή εις συνάντησιν τού ιατρού.

Σ υγγνώμην, Κ υρία μου είπεν ό ιατρός διά τήν πρωινήν τούτην  
Ιπίσκεψίν μου, ήν κατά καθήκον Ιπέσπευσα, ί'να προλάβω μέγα τι 
διά τήν οικογένειαν ημών δυστύχημα.

Μ έγα δυστύχημα, Κύριε ! ! μέ τρομάζατε.
(ακολουθεί)·


