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Σννδρο/ιη έτησία προπληρωτέα |
Διά το Έσω ερ'.χον Δρ. 0  1
Δ-.ά το Εξωτερικόν Φρ χρ. 8  §

I ΓΡΑΦΕΙΟΥ AlEYOYMEÜl |
*Οδος Σταδίου απέναντι 

| ’Αρσάκειου Παρθεναγωγείου

“ I ρ α cp ε ι ο ν άνΉ/.τον κα 
| Ι/.αστην άπδ 1 0 — 1*2 π. μ.

| Πα*α παρτηρησις ε π ι  τής 
| άποστο/.ήζ του φύλλου γίνεται  
1 δεκτή μ^νον Ιντος οκτώ ήμερων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΓιΑΡΡΕΝ

Σννδρομηταί έγγράφογταυ εις τό Γραφείου της

, Ε φ η μ ε ρ ι δ ο ς  ^ΓΩΝ .ΚΥΡΙΩΝ
καί παρά τω Βιβλιοπωλείο) Βίλμπεργ
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Έυ τω Έξωτεριχώ δε παρ' άπασι τοίς 
άντιπροσώποις ημών.
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Σώματα πλήρη τον α' έτους ενρίσκοτται παρ 
ήμΐν καί παρ' άπασι τοΐς άντιπροσώποις ήμων.
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| Δ.α τα άνυπόγραιρα άρθρα ευ- §
| Ούνεται ή σ .ντάκτις  αυτών κυρία |
| Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  11 α ρ ρ έ ν.

| Τα πεμπόμενα  ήμ ιν  χε ιρόγραφα =
| δημοσιευόμενα ή μή Οεν έ π ισ τ ρ ε -  |
I ©ονται. — ’Ανυπόγραφα και μή |
| δηλούντα τήν διαμονήν τής άπο- |
1 στελλούσης δεν είναι δεκτά. |
| Πάσα άγγελία αφορούσα εις τάς 
1 Κυρίας γίνεται δεκτή.
I ΑΙ μεταβάλλουσαι διευθυνσιν 
I οφείλουσι νά άποστελλωσι γραμ-  
!  ματόσημον Κ0 λεπτών πρός έκ- 
| τύπωσιν νέας ταιν ίας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λς μ = ριμνήση ή βσσίλισσα περί τών’Οροανών. — Πώς παρατεινίτσι  
ήζωή(δπό κ. Μαρίαζ Βεκώ® Ιατρο5).-Κοραλ!α Κάϊν πασασημοφορου- 
μίνη (ύπό χ. Μαριάνθης ’Ηλιοπούλου).— Ό  γενναίος σ ύζυγος.-  1 υνη 
ιατρός |ΰπό κ.. Καρολίνας Σχούτς) -  Ή  ευθύνη τών γονέων (υπο κ. 
’ Αγγελικής Πσππαδοπούλου.— Αί Ικλογαι τού ’Αρσάκειου.— Ποικίλα 
’Αλληλογραφία.—  Συμβουλή. Συνταγή.

Α Σ Κ Π Μ Η Σ Η  Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Κ Ε Ρ Ι ΤΟΝ_ΟΡΦΑΝΟΝ
Όξυτέρας οσημέραι λαμβάνουσι διαστάσεις αι εν τώ Αμ.α- 

λείω ’Ορφανό τροφείω έπισυμβάίνουσαι άνωμαλίαι! Ή διοικούσα 
α υ τ ό  επιτροπή άπό ευεργετικού καί φιλανθρωπικού ασύλου, άπο 
οίκου ειρήνης καί αγάπης μετετρεψεν αυτό εις πεδίον στάσεων 
καί προσωπικών διαμα/ων, ων κυριωτατα ελα . ηρια ε.σι ..ρο. 
ωπικά μίση, ικανοποιήσεις κομματικών άπαιτήσεων, ιδιοτε- 
λειαι καί τά τούτοις παρεπόμενα.

θύματα δέ τών μαχών τούτων δέν είναι βεβαίως αι ήττώ- 
μεναι κυρία!, άλλ’ αύτά ταύτα τά ορφανά, εις τάς καρδίας 
τών οποίων ένσπείρονται τά μίση, τά πάθη, αι ραόιουργιαι, αί 
συκοφαντίας ό εγωισμός, ή ασέβεια πρός τους ευεργετας 
ύπ’ αυτών τούτων δυστυχώς τών προωρισμενων δλ,ως τάναν.ια 
νά διδάσκωσιν αύτοις.

Ή διευθύντρια τού ’Ορφανοτροφείου έπαύθη. Αιατί έρωτώ- 
σιν αί μαθήτριαι ; Αιότι δέν έγνώριζε τά καθήκοντά της ; 
διότι ήτον κακή, άμαθής · "Οχι. διακόπτει τις τών μάλλον 
ανεπτυγμένων μαθητριών. ’Όχι! Ή επιτροπή κοινοποιούσα 
αυτή τήν παύσιν της τή οιεβιβασε την εξής επιστολήν.

’Αρ·.θ. 1547 Έ τ  Ά θ ή ν α ις  ΐή ν  16 Ί α ν τ ο υ ξ ίο υ  ί 889  

πρός τή ν  Κ α ν  Α γ γ ε λ ι κ ή ν  Π α τ ε ρ ά κ η  

ΛΓ υρία

θεωρεί άπό σήμερον λήξασαν τήν Ιντολήν δμών ό>ς Δ·ευθυντρίας του 
Άμαλιε ίου  ’Ορφανοτροφείου τών κορασίων.

'Β Διοικούσα Επιτροπή προβαίνουσα μετά λύπης εις τήν κοινο
ποίησή ·:αότην δράττεται τής ευκαιρίας, όπως έκφρασή τά πρός δμας 
αισθήματα τιμής καί ύπολήψεώς της. διά τε τήν παιδείαν καί τάς  
περικοσμούσας υμάς πολυτίμους άρετας, άς εζαιρετως εξετιμησε καχα 
τό ενιαύσιον διάστημα τής έν τώ  Ά μ α π ε ίω  Διευθύνσεώς σας.

ΔεχΟήτε, Κυρία, τήν διαβεβαίωσιν τών εξαίρετων αισθημάτων μου.

'Η Πρόεδρος 
’ Α να σ τ α σ ία  I. Μεαηνέζη

Αιατί λοιπόν έπαύθη, έρωτώσιν αί μαθήτριαι όμοφώνω:, 
άφού υπό τοσούτον πολυτίμων άρε των περικοσμειται ; Λιότι 
είχε διορισθή τή συστάσει τής κ. ΓΙρετεντέρη. Αεν βλεπετε 
καί τήν μικράν ορφανήν, λέγει ή μεγαλητέρα μαθήτρια, ήν 
έσχάτως είχ εν εισαγάγει ή κ. Πρετεντερη, ότι έόιωχθη της 
κλίνη: της καί ότι αποθνήσκει υπό δυνατού κρυολογήματος !

Καί εκάστη τών νέων έκείνων κεφαλών κάμνει ιόιας σκεψεις, 
ιδίας κρίσεις, ίδια συμπεράσματα έπί τής διαγωγής, έπί τών 
αισθηαάτων τής διοικητικής επιτροπής.

Καί έν τούτοις ό κ. Τυπάλδος Κοζάκης διϊσχυρίζεται ότι 
έργάζεται καί μέριμνα, όπως καταστήση τάς κόρας εκείνα:
χρηστάς γυναίκας καί κοσμιας παρθένου,.  ̂ ^

Ά λ λ ’ αί χρησταί γυναίκες, κύριε έοορε, όεν διδάσκονται 
ότι οεείλουσι νά καταφρονώσι τούς εύεργέται* των, δέν απει
λούνται έπί ποινή άποβολής, έάν άναφέρωσι μόνον τό όνομα έ
κείνων, αίτινες διά τών μητρικών φροντίδων, καί της αγαπης 
των προσείλκυσαν τήν συμπάθειαν καί στοργήν αύτών, δέν δι
δάσκονται τό μίσος, τήν έκδίκησιν, τήν ασέ&ιαν ! Μετά τά 
ανωτέρω δέ, δέν έπιτρέπεται πρός ύμας νά διατυμπανίζητε 
ότι κατά γράμμα ακολουθείτε τά έν τώ έργανισμώ άναφερό-
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/ > · Ύ¡¿αχών απορροφι·.[Α£νοι, την χειριστην τωνεικονωνπαρουσιαζετε 
7τρός τά ορφανά ώς πρότυπον παρζδείγυ.ατο: και άποριψ-ήσεως!

Λέν σά: επιτρέπεται, λέγου.εν, τούτο, άφού ¡¿άλιστα τό ¡¿ό
νον οπεο νου.ίζετε ότι σάς επιβάλλεται υπό του οργανισυ.οϋ νά 
πράξητε, είναι νά καταστήσητε τάς ορφανά; χρηστάς καί αγα
θά: εί; τήν κοινωνίαν οικοκυράς, αφού εν τουτω ναί υ.ονω τώ 
τού οονανισι/.οϋ σηυ.είω τόσον ατενώς ρ-έχρι τοϋδεπροσηλώθητε, 
ώστε όλόκληοα αοθρα τοΰοργανισριοΰ ιφαρώντα ακριβώς εις τήν 
έ ξα σ τ ά. λ ι ο ι ν τ ο ο ριέλλοντο: των ορφανών καί σύμφωνα πρός τους 
ή ¡¿ ε τ έ ρ ο υ : ι σ χ υ ρ ι σ ¡¿ ούς περί ειδικής τε/ νικάς τών κορανίων ¡¿ορ- 
φώσεω; βιέλαΟον εντελώς τή\ προσοχήν σας· <ος επί παραδεί- 
γματι τό 12ον άρθρον « έ κ α σ το ν  χοράοιον π ρ ιν  ή έζέ^θη τοϋ  

κα τα σ τήμ α τος  ό ρεί.Ιει νά γ ν ω ρ ί ζη  μ ία ν  τώ ν  γυνα ικε ίων τ ε 

χν ώ ν  εντε .Ιώς και είύ ικώς·:χ τός  τώκ ά.Ι.ίων γνώσεωνιιύ :ου ,  

διά  Γ-ΐ,ζ όποιαν νά δύ να τα ι  εν άνάγχ?/ νά π ο ρ ί ζη τα ι  έν τ ίμ ω ς  

τΑ πρός ΰ ια τήρη σ ιν  αύτοΰ α ν α γ κ α ία » ·

Πώς λοιπόν διϊσχυρίζεσθε οτι το Άριαλίειον δέν προώρι- 
σται νά ¡¿ορφώντ) τεχνίτιδα:! Διατί τόση ασέβεια πρός τό άρ
θρο ν τούτο ; δια τί γενική ασέβεια πρός του: στοιχειώδεις όρου: 
τη: λοΥΐκ,ή:, ποός τά άρθοα εν νένει τοϋ οονανισμ.οϋ τά άπο-’ ' I 7 ι ■ \ ι I t í  i
τελούν τα την βάσιν καί τόν σκοπον τοϋ ορφανοτροφείου; 

Είναι αληθές η οϋ, κ. ’Έτοοε, δτι τό 9ον άρθρον τοϋ οογα-
’  ' 5 ι ι ’  k ι 1 i

νισυ,οϋ ρητώς λεγει «δ ρ ο ς  σπαράβατος  καί άπαρασά.ίευτος  

ε ίνα ι ή π α τρ ό θ ιν  καί μητρόθεν  άποργ άνωσις , ή./ιχία (Ιέ ό'γι 

κατώ τερα  τών έπ τά  ε τ ώ ν . »  Κατά τους κανόνας της λογικής 
καί παιδαγωγικής ό παΐς λέγεται νήπιου από τοϋ 1ου — τοϋ 
6ου έτους νήπια· άοα έν τώ ορφανοτροφείο) δεν ύπάρχουσι—πλήν 
έάν παρεβιάσθη ό όρο: οϋτος—Άρκ τά έν αύτω νηπιαγωγείου 
δεν έχει λόγον υπάρξειυς καί αί χάριν τοϋ Φρεβολιανοϋ συστή
ματος δαπανηθεΐσαι χιλιαδ. δραχμ. έδαπανηθησαν άσκόπως 
καί παρά τάς ρητάς τοϋ οργανισυ.οϋ διατάζεις ! Καί δεν αναγ
κάζεται τις όλοι; άκουσίως νά συυ.περάντ, οτι ή αυθαίρετος 
αυτή τοϋ κανονισμού τροποποίησις έχει ιδιοτελές τι ελατήριου 
καί ότι τά συυ/οέοοντα τών οουανών τίθενται εί: δευτέοανk i t Γ I l
•πάντοτε αοΐα'/ν, οσά/.ις ποό/.ειται ττεοι ποοτωττικοτητων καί 
κου.υ.ατικών εκδουλεύσεων.

Τό δυσάρεστου δ’ είναι ότι ή Κυβέρνησις, ητις ώοειλε νά 
άγρυπνη, όπως οι θεσπισθέντες όροι τηρώνται απαραβίαστοι, 
ολιγωρεί, η μάλλον ούδεμίαν περί τών διατρεχόντων εχει 
γνώσιν. Ή δέ βασίλισσα ή φυσική προστάτις πάσης απροστά
τευτου έν Έλλάδι γυναικός, ιδιαίτατα δέ πάσης ορφανής, ού- 
δαμώς έν τω ’Ορφανοτροφείου τούτω λαυ.βάνεται ύπ’ ά'ιΐ/ει.

*ίΙμεΐς ώς δημοσιογράφοι, ώς συνήγοροι καί φυσικαί ύπεοα- 
σπισταί τών ασθενών ορφανών, έξετελέσαμεν τό καθήκον μα:, 
υποδείςασαι έπανειλημμένως ένδιαφόροις περί τοϋ ’Ορφανοτρο
φείου μελέταις την ανάγκην τής ριζικής μεταρρυθμίσεως τών 
έν αύτω κακώς κειμένων. ’Ήδη τί έναπόκειται εις την Κο-
Χ» ’ - , “ Λ > ΐ  » ί /  ■/•οερνησιν να πραςγ, οεν είναι ιοικον μας εργον.

Ή Βασίλισσα ό'μως ήτις αείποτε εύγενέστατα καί οιλαν- 
θρωπότατα έπεδείξατο αισθήματα πρός τά δυστυχή ορφανά, 
αυτοδικαίως καί υπό τόν εύγενή τίτλον τής μητρός άνάσσης, 
ήδύνατο νά έπιτάξγ σεβασμόν καί πιστήν έκπλήρωσιν τών 
νόμων τουλάχιστον έκείνων, ους ή προκάτοχος αυτής αοίδιμος 
^Αμαλία υπέρ τοϋ Ιδρύματος τούτου έθέσπισεν.

ΠΩΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΖΩΗ
—  «Μ ε . Ι έ τ η  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή »  —·

Μεταζυ των πολλών εφευρέσεων καί άνακαλ,ύψεων τοϋ αιώ- 
νο; τουτου πεπρωται ίσως νά έφευρεθή καί δ τρόπος τή: έπί. 
αιώνας παρατάσεως τής ζωής, συνεπώς τής έπί πολυν χρόνον 
διάρκειας τής νεοτητος. Φαίνεται όμως τό τοιοϋτον απίθανου 
διότι ουόεν εν τω κοσμώ τούτω παρέρχεται μετά μ.είζονο: 
σπουδής καί ταχύτητος ό'σον δ χρόνο,'.

"Έκαστον έτος εξελίσσεται δμ.αλώς καί ήσύχω:, βαινον διά 
τοϋ αυτού βήματος, τακτικούτατα, μονοτονώτατα, ΰπά πάσαν 
πολιτικήν μεταρρύθμισιν διά καί κατά πάντων, υπεΐκον εις 
φυσικώτατον νόμον. Μόνον οί μ.υθιστοριογράφοι έζήτησαν πολ
λά κις νά παρατείνωσι τά έτη, άλλά τούτο μόνον έπί τοϋ χάρ
του επετεύχθη. Πας άνθρωπος γεννώμενος έν τω κόσμω ευρί
σκει εν τω λίκνω αυτού κληροδότημά τι ζωής, (ορισμένου αοιθ 
μ.άν ήμερων υπάρξεως καί τούτο αποτελεί τήν μάλλον πραγ
ματικήν αυτού περιουσίαν, ήν έξοδεύει κατά τό μάλλον καί 
ςττον καλνους η ταχέως. Δεν ηθελεν είσθαι άρα δυνατόν νά
τάμωμεν τήν ζωήν ταύτην εις μερίδας, κατά βούλησιν δέ λαυ.-
Α / \ Λ / , , ,οανοαεν κατα οιαοορους και αττοαε^αχρυ^ενας Ξττοχάί ανά
[Λίαν τύΐν ^ερίδων τούτων ! Ί^ού ακριβώς ή ιδιόρρυθμος ιδέα, 
ήν συνέλαβον άνδρες τινες τοϋ 19ου αίώνος. Διά τοϋ τρόπου 
τούτου ζή τις δύο μόνον έτη άνά πάσαν δεκαετίαν είτα 
διακόπτει πρός καιρόν πάσαν οργανικήν λειτουρνείαν, ώς μη- 
χανη ελ.αττοϋσα τό πυρ της καί μόλις θερμ,αινου.ένη, όπω: έπί 
μείζονα χρόνον διατηρήση τού: πρός χρήσιν της  γαιάνθρακα:· 
μετά παρέλευσιν δέ δεκαετίας ιδού ή νεκρανάστασις. 
Έγειρόμεθα ζωηροί, ανθηρότατοι, θχυμάζοντε: νέα συστήματα 
καί νεωτέρας έφευρέσεις.

Ο γνωστός διά τήν έπί τεσσαρακονθήμ,ερον αποχήν άπό 
πασης τροφής δοκτωρ Γαννερ είναι ο πρώτος επινοήσα: τόν 
τρόπον τούτον τής διατομής καί παρατάσεως τής ζωής. 
Το πράγμα ουδεν ενέχει τά παράδοξον άφοϋ, ό)ς γνωστόν, 
πλείστα τών θηλαστικών ζοκον ώ; ή άρκτος,, ή νυκτεοί:. δ 
καστωο κ.αι αλλα διάγουσι τον χειμώνα περίοδον ναρκώσεως, 
καθ ήν ουτε τρωγουσιν, ούτε πινουσιν, ούτε αισθάνονται, ί’να 
κατά τό θέρος αφυπνισθώσι μ.ε νεαν ζωήν, νέον σφρίγος 
νέας δυνάμεις.

Μ η και τα φυτά αυτα δεν ναρκουνται κατά τόν χειμώνα, 
ότε ο ζωικός χυμός παύει κυκλοφορών έν αύτοΐς. Άΐ>οϋ λοιπόν 
παρα τε τοίς θηλαστικοί;, ίχθΰσιν, έντόυ.οις καί τυτοις υ|Ι 
σταται ή ναρκωτική αύτη κατάστασις έν άλλαις λέξεσιν ή τής 
,ωής κατατομ.ή, τί τό παράδοξον εάν ανάλογός τις πεοίστα- 
σις τταρουσιαζεται εις τον άνθρωπον. ’Εκ τών άνω υποθέσεων 
δρμώμενος δ παγκόσμιον άποκτήσας φήμην δόκτωρ Τάννερ 
αποφασίζει νά ΰποβάλλη εαυτόν εις τά τοϋ προσωρινού θανά
του πείραμα.

Τά συνήθη στοιχήματα βαίνουσι τόν δρόμον τιον καί μετ’ οΰ 
πολυ ή ανθρωποτης θα αριθμ.ή η εν μ,ελος αυτής ολιγώτερον, ή 
μίαν έφεύρεσιν περισσότερον. Πόσον δέ έκπλήττεταί τις μαν- 
θάνων ότι ή νεκρανάστασις αύτη άπό πολλών ήδη έτών λει
τουργεί παρά τοις Ίνδοϊς, ών οι ανώτατοι μ.όνον κληοικοί —  
φακίραι — υποβάλλονται εις τήν δοκιμασίαν ταύτην, άπο- 
κτώντες παρά τοϋ ’Ινδικού λαοϋ τόν τίτλον τού άγιου.
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Περί τής παρά τοίς Ίνδοϊς συνήθειας ταύτης έγραψαν κατά 
τό 1838 οί αύτόσε κα-ά παρόμοιον πείραμα παρευρεθέντες 
Ευρωπαίοι απεσταλμένοι τής Γαλλία: και Αγγλίας, εν έκ.α- 
σει δέ δ κ. Όσβώρνης νέος Γάλλος έκτελών χρέη γραμματέως 
παρά τώ γενικω διοικητή τής Ααχωρα-·

Μετά προετοιμασίας, λέγει δ κ. Όσβώρνης, διαρκεσασας 
έπί πολλάς ημέρας δ φακίρης προσεκάλεσεν άπάσας τάς πολι- 
λιτικάς καί στρατιωτικής άρχάς, ώς καί πάντα πιστόν Ινδόν,

«τοιχιζόμενος δέ υπό τοϋ κλήρου ήρξατο φράσσων καλώς 
τά ώτα, τούς ρώθωνα: καί πάν άλλο σημείου δια κηρού, πλη> 
τού στόματος, δπόθεν δ αήρ ήδύνατο νά είσέλθνυ Τοτε εζ- 
έδυσαν αυτόν, τον έθηκαν έντάς λινού σάκκου, τώ άνέστρεψαν 
τήν γλώσσάν, όπως κλεισθϋσι καλώς αί άναπνευστικαί 
κοιλότητες, μεθ’ 8 καί δ άνθρωπος εκείνος έβυθίσθη εις είδος 
τι ληθαργίας, τώ θανάτω παραπλήσιου. Ό σάκκος έκλείσθη 
έσφραγίσθη διά τών σφραγίδων τοϋ κράτους, μεθ’ ο και ετεθη 
έντός λευκού ξυλίνου κιβωτίου, οπε? διά τών αυτών έσφραγί
σθη σημάτων.

Τό κιβώτιου έτέθη εντός υπογείου τάφου, ού ή θύρα εκλεί- 
σθη διά μεγάλου έπικτισθέντο: λίθου, δ τάφος έκαλύφθη με 
χώμα, επ’ αύτοϋ δέ έσπάρη άφθονος κριθή, φύλακες δέ ευρω- 
παΐοι’κα! ιθαγενείς παρεφύλαττον τόν τάφον τούτον νυκτός τε 
καί ήμέρας.

Μετά δέκα υ.ήνας, αίάρχαί συνήλθον μετά τών ευρωπαιων, 
ινα έκθάψωσι τό σώμα τοϋ φακίρου. Ό τάφος άνεσκάφη, τά 
κιβώτιου φέρον στρώμα σήψεω: εξεταφη και άπεσφραγισθη 
καί τό σώμα τοϋ φακίρου έξήχθη τοϋ τάφου, ψυχρόν, αχρουν, 
άπνουν, χωρίς ούτε ή καοδία, άλλ’ ούτε οί παλμοί αύτοϋ νά 
άναπάλλωνται.

Κατά τά: έπανειλημμ-ένας δέ τών Ευρωπαίων εξετάσεις, 
μόνον ή κεφαλή τοϋ φακίρου παρουσίαζε μικράν τινα δόσιν 
θεομότητος. Εισήγαγον τό ψυ/ρόν τούτο σώμα έντός θερμού 
λουτήρος, καί μετά τινα λεπτά, ούτο: έδιδε σημεία ζωής. 
Έντρίόεις δΠ οινοπνεύματος, αποφράξεις τών ώτων καί τής 
ρινός, μεταφορά αύτοϋ εί; καθαρόν αέρα έπανήγαγον τόν ? α -

κ ιρ η ν  εις τήν ζωήν.
Ό άνθρωπος αύτός ήτο τριακοντούτης, διηγείτο δε οτι 

κατά τό διάστημα τής ληθαργίας του, έβλεπεν ωραία και 
τερπνά όνειρα. ΟΙ όνυχες και ή κόμη δεν ηυξηνθησαν κατά τό 
διάστημα τούτο. Βαθμηδόν δέ καί κατ’ ολίγον ούτος άνέ- 
κτησεν έντελώς τάς δυνάμεις του.

Ταϋτα πάντα βεβαίως είναι φαινόμενα, λίαν παραδοζα, 
ούχί ομ.ιος και ολως απίθανα κα.α τας ν«,α, .ή, επιστημ.η,
προόδους. Ό γνωστός διάσημος έπί τών φυσικομαθηματικών 
καθηγητής κ. Ι5π>\ν}· Βθίμιαπί διϊσχυρίζεται, κατόπιν παν- 
τοίοιν έπί τούτω πειραμάτων, οτι τό οξυγόνου δέν είναι^τόσω 
αναγκαίου εις τήν οργανικήν ζωήν, οσον μέχρι σ̂ήμερον ένομί- 
ζετο, καί οτι τό άζωτου ε?ναι μεγίστης σπουδαιύτητος στοι
χείου, καίτοι μέχρι σήμερον αί ιδιότητες αύτού έντελώς παρε- 
γνωρίσθησαν. ’Εντεύθεν δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν ότι έάν 
τό οξυγόνου είναι αναγκαίου διά τήν πλήρη λειτουργίαν του 
οργανισμ.ού ήμ.ιον, άλλης φυσεως χ̂ τ,μικαι συ/θεσει, υ̂να α 
νά διατηρήσωσι τήν ζωήν, εν παθητική, ούτως ει.ιε·.ν, κ.α.α 
στάσει, έστερημένη καί τής κυκλοφορίας αύτής τοϋ αίματος,

διατηρούσα, έν τσύτοις τούς ιστούς καί τά όργανα εν πληρει 
ζωή καί υγεία.

Καί δύνανται μέν νά θεωρηθώσι ταϋτα ιος υποθέσεις, αϊτι- 
νει ό'μως δέν άντιβαίνουσιν εις τάς άρχάς τής λογικής και αί- 
τινες δίδουσι τό νήμα τής λύσεως τών πειραμάτων τών Ινδών 
οακιρών : εί'μεθα τόσον οπίσιο ακόμη!

Ζ υ ρ ί χ η  Ό λ γ α  Βεαώφ
δόκτωρ ’ατρός.

Κ Ο Ρ Α Α Ι Α  Τ̂ ΑΑΪΙΝΓ
— Ν έα  ίπ π ό τ ιν  τής Λ εγ εώ νος  τή ς  τ ιμ ής  —·

Ή γυνή έπεκράτησε νά θεωρήται ον αδύνατον καί ασθενες, 
καίτοι μεταξύ τών γυναικών πλείσται έπεδείξαντο θάρρος καί 
- ενναιότητα ποοκαλέσασαν τόν θαυμασμόν καί τών μάλλον 
{Λίσογύνων.

Ή κ. Κοραλία Κάϊν ανήκει εί: τήν χορείαν τών θαυμ,α- 
στών τούτων γυναικών, προκαλέσασα ιδία κατά τόν τελευταϊον 
Γαλλο-εομανικόν . πόλεμ.ον τόν θαυμασμόν καί τήν έκπληζιν 
Γάλλιου τε καί Γερμανιών. "Αμα τή έκρήξει τοϋ πολέμου ή κ. 
Κάϊν συνέστησε σώμα νοσοκόμων, καταοτίσασα δέ ολόκληρον 
φορητόν νοσοκομ.είον διηυθύνθη πρός τό Μετς, ένθα και κατηο- 
ξατο τοϋ φιλανθρώπου έργου της.' Μετά τήν ά. μάχην ή ήρωΐς 
άκολουθουμ.ένη υπό τοϋ μ.ικροϋ αποσπασματος της διετρεχε 
τό πεδίου τής μάχης, συναθροίζουσα μετά τών έαυτής τούς 
έξ άαφοτέριον τιον μεριών πληγομένου; άνδρας, καί αψηφούσα 
τά: πεοί τά ώτα τη: συριζούσας σφαίρας. Τοσοϋτον δέ το 
θάόρο: καί ή αύταπάρνησις αύτής ένέπνευσε σεβασμ.ον, ώστε 
Γερμανοί τε καί Γάλλοι, στρατηγοί τε καί άπλοι στρατιώται 
άπεκαλύπτοντο μετά προφανούς συγκινήσεως προ αυτής. Κατά 
τήν μάχην ταύτην ή κ. Καιν περιέθαλψε υπέρ τούς 600 πλη- 
γωμ.ένους.

Έκ Μέτς μετέβη εί: Βανδώμην, έ'νθα φοβερά καί ά.νθριοπο- 
κτόνος έτελείτο μάχη. Ενταύθα κατασκηνώσασα έδέχθη έν 
τώ νοσοκομείω της κατα την πρωτην τής αφιξειυς .η, σ -ε 
ραν 340 πληγωμένους. Μετά τήν αύτόσε ήτταν τών γαλλι- 
κών στρατευμάτων, ό πρωσσικός στρατός κατέλαβε το γαλλι
κόν στρατοπέδου, τή διαταγή δέ τοϋ ποώσσου στρατηγού ση
μαιοφόρο: τις έδοκίμασε νά υψώση τήν γερμανικήν σημαίαν 
έπί τοϋ νοσοκομείου τή: κ. Κάϊν. Ενταύθα δίδομεν τόν λόγον
ποός τήν κ. Κάϊν.

«Ίδοϋσα τον τήν γερμανικήν σημαίαν φίροντα στρατιώτην συνικι-  
! νήθην βαθύτατα και μέχρι δανρύων διενθυνθεϊσα δε ευθύ προς τον στρα

τηγόν εΤπον: δ’εν θα έπιτρέψω νύ ϋψωθή Ινταύθα ή γερμανική σημαία.»
Ούτος μέ προσέόλεψεν έκπληκτος· εγώ ίξηκολούθησα. «Συνηθροίσα- 

μεν τούς πληγωμένους σας. οβς πιριθάλπομεν καί νοσηλεόομεν ώς και 
τούς ίδικούς μας' τύ αύτο θέλομεν ¿^ακολουθήσει τ|ράττουσαι· άλλ ’ Κο- 
ούμεν να έργαζώμεθα καί άγωνιζώμεθα ύπο τήν σημαίαν μας καί ούχί

ύπύ ξένην τοιαότην.»
«Α Γ ! ! Κυρία μου- άπήντησεν ό στρατηγός «εί'μεθα οί κύριοι ίόώ.» 
.Έ ν  τή  πό)ε'ι ίσως άλλ ’ Ιδώ, 0 χ ι ! Εί'μεθα. ύπύ τήν σκιάν του ..’Ε

ρυθρού Σταυρού» καί τής γαλλικής συμαίας. *Δε* εχετε το δικαίωμα 
νά φανήτε άσεβής ούτε προς ταύτην, ούτε προς εκείνον. Έάν είναι ά- 

5 νάγκη θά ζεύξωμεν τά φορεία μας καί θά μεταφέρωμεν τούς π ληγω 
μένους μας όπως δυνηθώμεν, άλλά δεν θα μείνωμεν ούτε ωραν ύπο την
ττρωσσ'.κην στ,μαίαν.»  ̂ ^

Ό  στρατηγός μετά τών αξιωματικών άπεσύρθη, "να περί τού πρά-
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χΐέ&υ σ^σκεφθή. Ινώ Ιγώ με καροίαν συντετριμμενην άν-μενον τήν εκ- 
βκσιν ττ,ί συνδιασ/.εψεώς των.

Μετά παρελευσιν 20 λεπτών ολο: Ιξήλθον' ό δε στρατηγοί πληιπά- 
σας πρόί με μο- είπε. «Κυρία γνωρίζω οτ: πολλας σά; οφείλω χά-  
ριτας δια τάς βοήθειας, ας παρεσχετε προς του; πληγωμένους μας. 
Δεν ΙπιΟομώ δΟεν να γείνω πρόξενος τής ελάχιστης προς ύμας λύπης.» 
«Δεν ζητώ, κύριε, να μου φεισΟήτε* σας παρακαλώ μόνον να άναγνω- 
ρίσητε τά δικαιώματα μου και τό δίκα ιον.»

’Έχετε δίκαιον, κυρία, προσέθηκεν ο στρατηγός. Καί πάραυτα ή 
πρωσσική σημαία άπήχθη καί Ιγώ άνέπνευσα ελευθέριος, άπαλλαγεισα  
τής μεγαλητέρας οδύνης, ήν ήσθάνθην, καθ' δλον τό χρονικόν του πο
λέμου διάστημα.

Μετά τό πέρας του πολέμ,ου ή ευγενής αυτη υπαρξις δέν 
¿θεώρησε τό έργον της τετελεσμένου. Μετέβη εις τό Βερολΐ- 
νον, Στετϊνον, Φεσλάου, Γλάτζ, Λειψίαν, Μαγδεβούργην, 
Έρφούρτην προχωρήσασα καί μέχρι των συνόρων τής ΙΙολωνίας, 
επί τω σκοπιό του νά έπισκεφθή τούς έν τοϊς νοσοκομείοις, 
στρατοπέδοις καί φρουρίοις γάλλους αιχμαλώτους. Λύτη συν
έταξε τακτικόν κατάλογον των θανόντων αιχμαλώτων, διε- 
βίβαζε δέ ειδήσεις των ζώντων πρός τάς οικογένειας αυτών. 
Κατά την έν Γερμανία διαμονήν της έπεσκέφθη υπέρ τά πεν- 
τήκο’ντα φρούρια. Μετά τήν υπογραφήν τής συνθήκης ή έν Βερο
λίνου τότε διαμένουσα έξοχος γυνή, ήτήσατο παρά τής αύτο- 
κρατείρας Αύγούστας τήν άπελευθέρωσιν πολλαυν χιλιάδων 
γάλλων, διατελούντων ύπό’τειθαρχικήν φυλάκισιν ή καί κα
ταδίκην, ήν καί ευκόλως έπέτυχεν.

Δικαίως λοιπόν άπενεμ,ήθη αυτή σήμερον, υπό τής γαλλι
κής κυβερνήσεως τό παράσημου τής Λεγεώνος τής τιμής «Λ'ά.ή- 
./¿Ολ· άργά παρά ποτέ ) ) ·

*Η κ. Κορνηλία Κάϊν είναι ήδη εξηκοντοϋτ ς, με τήν κό
μην κατάλευκον καί μέ μέλανας ζωηρότατους όφθαλμούς. Εί
ναι δέ ώς εκ τού ονόματος της καταφαίνεται Ίουδαία, ό'περ 
δεν τήν ήμ.πόδισε νά φανή χριστιανικιυτέρα πάσης χριστιανής.

*Εκ τοΓ> Γαλλικού ΜαριίνΟη Ί ίλ ιοπούλου

0 Γ Ε Λ  A IΟ  Σ Σ Ϊ Ζ Ϊ Γ Ο Σ
Ό κύριος καί ή κ. Κ. δεν ή δύ να ντο νά συνέλ.θιυσιν έκ τής 

χαράς. Είχον κερδίσει τό μέγα λαχείου τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης. Διά τήν κυρίαν ιδίως τό απρόοπτον τούτο ευτύχημα ήτο 
μεγάλης καί ίδιαζούσης σπουδαιότητος. Ό κ. σύζυγός της καί- 
τοι τίμ.ιος καί αξιόλογος καθ’ όλα άνθρωπος, δεν έπέτρεπεν 
ούχ ήττον αυτή τήν έλαχίστην δαπάνην πρός καλλωπισμόν 
τού χαριεστάτου ατόμου της. Ό πίλος της ήρίθμει ήδη τριών 
όλων έτών ηλικίαν, τό δέ έπανοφώριόν της καίτοι έκ μάλλινου 
υφάσματος ήτο έκ τής πολυκαιρίας καί τής συνεχούς χρήσεως 
στιλπνότερου καί αυτού τού μεταξωτού.

Μία Ιλπίς καί μ.όνη άνεκούφιζε τήν ζωήν της. 'Ο σύζυγός 
της τη είχεν ϋποσχεθή ότι έάν ποτε ηύνοεϊτο παρά τής τύ
χης καί έκέρδιζε λαχεΐόν τι, ήθελεν άναντιρρήτως τή δωρήσει 
τό ήμισυ τού κερδισθέντος ποσού. Πάσαν παραμονήν έκκυβεύ- 
σεως ή δυστυχής γυνή κατελαμβάνετο υπό πυρετώδους αγω
νίας, τήν επαύριον δέ κατέτρωγε τάς εφημερίδας αναζητούσα 
τόν τόσω ποθητόν άριθμ.όν. Πολλά/.ις αί ελπίδες της διεψεύ- 
σθησαν, τήν φοράν όμως ταύτην ήτο ο αριθμός των, ναί, 
αύτος 9,348, ο οποίος έκέρδιζε τάς 70 χιλ. ’Ήρξατο λοιπόν

πάραυτα υπολογίζουσα τήν χρήσιν, ήν ήθελε ποιήσει των 35 
χιλ. δρ. μετά προφανούς δέ συγκινήσεως ήρξατο κοινοποιούσα 
τάς σκεψεις της πρός τόν καί εν τή χαρά του ετ<. κατηφή σύ
ζυγόν της.

Πώς ! άνεφώνησεν εκείνος, πιστεύης ôft θά σέ άφήσω νά 
σπαταλησης 35 χιλ,. δρ. μήπως νομίζης δτι είμαι τρελλός!

Άλλ,ά μοί τό είχες ύποσχεθή.
Σοί τό υποσχέθην, δτε δέν ήλπιζα νά κερδίσω. ’Αλλά σή

μερον τό πράγμα άλλάσσει. Καί σκηνή τρομερά μετά δακρύων 
καί στεναγμών έπηκολούθησε, δτε καμφθείς ό κ. Κ. συνήνεσε 
νά τή παραχώρηση δέκα χιλ. δραχ. υπό τόν ρητόν όρον ότι 
ενόσω εζη δέν ήθελε ζητήσει παρ’ αυτού ούτε λεπτόν διά τά 
ίδιά της έξοδα.

*
* ¥

Τήν επαύριον εβλεπέ τις τόν :ν λόγω Κύριον καθαρώς καί 
κοσμίω; περιβεβλημένον τό έορτάσιμόν του ένδυμα καί παρα- 
καμπτοντα μ,ετ’ άναλόγου έπισημότητος τήν όδόν Αιόλου. 
Προ τής ’Εθνικής Τραπέζης ό κ.Κ. έστη καί έξαγαγών τού θυ
λακίου του καθαρόν ρινόμακτρον άνέπτυσσεν αυτό, δτε ή προ
σοχή του προσειλκύσθη υπό τής ταχυδακτυλουργικής δεξιότη- 
τος, μεθ’ ής λωποδύτης τις ΰπεξήρει τό χαρτοφυλακίου έκεϊθεν 
διερχομένης νεαράς κυρίας.

Σε κρατώ, είπεν ο κύριος, συλλαβών τόν λωποδύτην από τού 
βραχίονος. Εις τήν αστυνομίαν, ά'θλιε !

’Αμάν, αφεντικό, σώσε μ.ε, τό δίνω τό πουγγί. ’Άσε με, θά. 
μ.έ βάλουν δύο χρόνια  μ.έσα. ’Άσε μ.ε, νά χαρής δτι αγαπάς, 
νά χαρής τήν γυναίκα σου.

Η λεζίς αυτη επανεφερε τον κ. Κ. εις τήν πραγματικό
τητα. Ιδέα φωτεινή, ιδέα μεγάλη, θεία έκαμε τό πρόσωπόν 
του νά άκτινοβοληση. "Ακούσε, λέγει εις τόν λωποδύτην, δέν 
σε καταγγέλλω υπό τον οητον όρον τού νά θέσης τήν αυρια
νήν σου ήμ,έραν εις τήν υπηρεσίαν μου.

Νά σέ δουλέψω δ'σω θέλης άσεντικό, άλλα μή μέ καταν- 
γέλης.

Καλά. Αυριον τό πρωί κατά τάς δέκα, θά εύρεθής ακριβώς 
έξωθεν τής οικίας, ήν μετ’ ολίγον θά σοί δείξω. Έκεϊθεν θά. 
έξέλθη κυρία τις φέρουσα εντός τού θηλακίου της Év χρημ.ατο- 
φυλάκιον καλώς έφωδιασμένον. Έάν μετά τής αυτής ήν καί 
πρό ολίγου έπέδειξας δεξιότητος υπεξαιρέσης τό χρηματοφυ- 
λάκιον εκείνο καί μοί τό άποδώσης, σέ σώζω έκ τής σημερινής 
κλοπής.

Αυτό μόνο, αφεντικό. Καί θέλει ρώτημα. Θά'χω βέβαια καί 
τό μπαξίσι μου.

Καλά ! περίμενε μου διά νά σού δείξω τό σπίτι. Ό κ. Κ. 
είσήλθεν εις την Τράπεζαν, άντήλλαξε τό γραμμάτιόν του πρό; 
τάς υπό τού ταμίου μετρηθείσας αύτώ 70 χιλ. δρ. καί έπέ- 
στρεψεν οίκοι.

Ή σύζυγός του ήτοίμαζε τόν κατάλογον τών ειδών, άτινα 
άμ.έσως μετά μεσημβρίαν έσκόπει νά άγοράση, δτε ό κ. Κ. τή 
έπρότεινε νά άριθμήσωσι καί πάλιν τό ληφθέν ποσόν.

Έν τω μεταξύ τούτω πάντες οί γνωστοί καί φίλοι έ'σπει- 
σαν νά. τούς συγχαρώσι καί ή έξοδος τής κ. Κ. άνά τά έμ- 
πορικά καταστήματα άνεβλήθη διά τήν επαύριον. Ή δυστυ
χής γυνή καθ’ δ'λην τήν νύκτα έμεινεν άϋπνος έκ τής χαρά-, 
καί έκ τών εικόνων αίτινες φίρδην μίγδην άνεκυκώντο έν τή
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-φαντασία τη;. ’Εδώ τρίχαπτα, έκεΐ όλοσηρικά καί βελούδα-, 
καί ταινία-, καί άνθη καί πάντα συλλήβδην τά. άποτελούντα 
τήν γυναικείαν περιβολήν.

*
¥ ¥

Τήν επαύριον περί τήν 10 π. μ. ή κ. Κ. έξήρχετο του 
οίκου τη; χαιρετισμένη δεξιόθεν καί αριστερόθεν ύπο ανθρώ
πων, οίτινες ουδέποτε είχον ατενίσει πρός αυτήν. Μακρόθεν 
• εϊπετο δ σύζυγός της, ¿λίγα δμως βήματα δπισθέν της νεα
νίας τις καθαρώς ένδεδυμενος έφαίνετο παρακολουθών πάσαν 
■αυτής κίνησιν. Αίφνης ή κ. Κ. ήσθάνθη παρά τό πλευράν 
της ώς ίσχυράν πνοήν ανέμου, έστράφη, άλλ’ ούδέν είδε. Ό 
δπισθέν τη- νεανίας εύρίσκετο ήδη παρά τό πλευρον του συ
ζύγου τη;, δστις τω έθλιβε τήν χεΐρα μετά προφανούς συγ-
κινήσεως..........................................  *

Ή δυστυχής γυνή μέχρι σήμερον θρηνεί τάς δέκα χιλ. δρ.
■ώς κ α ί  τά ωραία τής εσπέρας έκείνης όνειρα άνομολογούσα καθ’
έαυτήν δ'τι οί ανδρες έχουν δ ίκαιον, μή  δ ίδ ον τε ς  χ ώ μ α τ α

εις τά ς  γυνα ίκας των-

II Γ ϊ Ν Η  Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Κ Α Τ Α  TON X I X  ΑΙΩΝΑ
Ί β το ρ ικ ή  οίποψες.

Γ'ίδε συνέχειαν Ιν τφ  προηγ. ιρυλλω]

Ό XVII αιών διέσωσε τά ονόματα τής Αικατερίνης Βάση 
καθηγητού έν τω ΙΙανεπιστημίω τή; Βολωνίας- τή; Χριστινης 
Έρξλέμπεν έν τώ Πανεπιστημίου τού Halle, τής Ευτυχία; 
δέ Φά; έν τω Πανεπιστημίου τού Μου.πελιε. Κατά την αυ
τήν έπο/ήν διέπρεπε καί η διάσημο; και εμ.πε-.ρο-α . η ιατρός 
κ. Μποναβέν, ή τι; έν προκεχουρηκυία ηλικία έλαβε τό δίπλω
μά τη; έν τώ Πανεπιστημίου τής Βαρβούρ ;ης.

Ή συνοπτική αυτη περί .ηψις άποδεικνύει δτι ή γυνή μεθ’ 
δλατ τάς παρακουλ.υούσας την προοδον αυτής προλήψεις κατε- 
λ,αβεν έντιμον καί περιφανή εν τή ιστορία τής ιατρικής θ=.σιν.

Κατά τόν αιώνα έν τούτοι; ημών πρώτη έν Παρισίοις ή 
αιτήσαμενη τήν άδειαν εγγραφής έν τή ιατρική τών Παρισίων 
•σχολή ύπήρξεν ή κ. Μ αγδαΑηνή  Βρές κατά. τά έτος 1866.

Έχετε τά παρά τού κανονισμού άπαιτούμενα διπλώματα, 
ήρώτησεν αυτήν b κοσμήτωρ τής ιατρικής κ. Μ. Βουρτζ. Δυ
στυχώς ή κ. Βρες έστερεΐτο των αναγκαίων τούτων διπλωμά
των,* δΓ 8 καί άπεσύρθη, δπως μετά δύο έτη, παρουσιασθη 
έφωδιασμένη δΓ αυτών. Ταύτης είχον προηγηθή μία Άμερι- 
κανίς, μία Ά γγλίς καί μία Ρουσσίς.

Τό ζήτημα τής εισαγωγής αύτών άνηνεχθη εις τά υπουργι
κόν συμβούλιον, ούτινος προήδρευσε κατά τήν ήμέραν έκείνην 
-αυτή ή αΰτοκράτειρα, ητις καί ενθέρμους ύπεστήριξε τήν αϊτη- 
σιν τών Κυριών, έπιτυχούσα παμψηφεί τήν έν τή ιατρική σχο 
λή κατάταξιν αυτών « Έ Λ π ί ζ ω ,  ειπεν έ ί .εςχοα ίνη  τής  συν-  

■εΛριάσεοκ, δτι. αί γυναίκες αύτα ί ΘΧ τύχω σε  μεμη τξ ΐ& ν ,  

άφ έ,ς σ τ ιγ μ ή ς  ανο ίγε τα ι  αύ τα ις  ή όδόσ τής προόδου.
Κατά τό 1868 ένεγράφησαν 4 μόνον φοιτήτρια-, έν τή σχο

λή τής ιατρικής ώς καί κατά τά 1869 καί 70. Ένω κατα το 
1871 αί φοιτήτριαι ήσαν 6 κατά τό 72 φοιτήτρια-. 8, κατά 
τό 73 φοιτήτριαι 18, κατά τό 74 φοιτήτριαι 22, κατά τό 75 
•φοιτήτριαι 28, κατά τό 76 φοιτήτρια-, 31, κατά τό 77 φοι-

τήτρ-,αι 32, κατά τό 78 φοιτήτρια-, 33, κατά τό 79 φοιτή
τρια-, 36, κατά τό 80 φοιτήτρια-, 40, κατά τό 81 φοιτήτριαι 
51, κατά τό 82 φοιτήτριαι 78, κατά τό 83 φοιτήτριαι 103, 
κατά τό 84 φοιτήτριαι 108, κατά τό 85 φοιτήτριαι 109, 
κατά τό 86 φοιτήτριαι 115, κατά τό 87 φοιτήτρια-, 119.

Μεταξύ τών κατά. καιρούς άποφοιτησασών γυναικών ιατρών 
12 είναι γαλλίδες, 20 Πολωνίδες,70 Ρωσσίδες, 8 Άγγλίδες,
1 Άμερικανίς, 1 Έλληνίς καί μία Όθωμανίς.

Κατά τήν κήρυξιν τού Γαλλογερμανικού πολεμ,ου η πρώ
τη γαλλίς ιατρός κυρία Βρές, προσφέρεται νά έργασθή παρά 
τινι νοσοκομ.είω δωρεάν, καθ’ δν χρονον ο συζυγοί αυτής άπ- 
ετέλει μέλος τής Εθνοφρουράς τών Παρισίων. Ό κ. Βρόκα 
καθηγητής έν τώ νοσοκομείου τού «Έ . Ι έ ο υ ς » προσλαμβά
νει αύτήν ώς έσωτερικήν βοηθόν αυτού, έν τή σχετική δέ έκ- 
θέσει του αναφέρει τά έπόμ,ενα : ((Καθ δλον τό διάστημα τού 
Γαλλοπρωσσικοϋ πολέμου, συμπεριλαμβανομένων καί τών δει
νών ημερών τής πολιορκίας τών Παρισίων ή κ. Βρές εςετελει 
τά καθήκοντα καί τήν υπηρεσίαν της μετά θαυμαστής ακρί
βειας καί ζήλου, ήν ουδόλως ήλάττωσεν ούτε αυτός ό βομβαρ
δισμός τών Παρισίων. Ευεργετική δέ αληθώς άπέβη ημιν ή 
συνεργασία της κατά τήν τελευταίαν τού πολέμου περίοδον. 
Καί οί λοιποί δέ καθηγηταί μετ’ ενθουσιασμού άποφαίνονται 
περί τών εκδουλεύσεων τής κ. Βρες, ήτις κατώρθωσε διά. τού 
ζήλου καί τής πρό; τό καθήκον άφοσιώσεώς της νά προσελκύ- 
ση τό σέβα; πάντων τών συναδέλφων καί φοιτητών, οίτινες 
συνειργάσθησαν μετ’ αυτής. «Έπεται συνέχεια»

Κ α ρ ο λ ίνα  Ξ χ ο ύ λτζ .

(ιατρό;)

ΙΤΕΡΙ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ Τ Ω Ν  ΓΟ Ν Ε Ω Ν
"Αν ή γυνή ΰπανδρευομένη τιμηθή διά τού ιερού καί σε

βασμίου ονόματος τής μητρός, νέον ζωής στάδιον διανοίγεται 
αυτή πλήρες τερπνών συγκινήσεων, αλλά καί πλήρες σοβαρών 
φροντίδων. Τα τέκνα είναι ιερά παρακαταθήκη, έμπιστευομένη 
υπό τού ύψίστου εις τήν πρόνοιαν τών γονέων, οίτινες ήμέ
ραν τινά θέλουν δώσει λόγον εις τόν θεόν διά πάσαν περί τών 
τέκνων των αδράνειαν -και αμελειαν.

Ό θεός έταξεν αυτού; έν τώ κόσμω πρός υψηλόν τινα σκο
πόν, ήτοι νά καταστήσωσι τά τέκνα των, ού μ,όνον διαδόχους 
τού ονόματος καί τής περιουσίας των, άλλα καί πολίτα; νοη- 
μ.ονας, ηθικούς καί ενάρετους.

Μεγάλη είναι ή ευθύνη τών γονέων απέναντι τού θεού, απέ
ναντι τής πατρίδας, τής Εκκλησίας καί τών ανθρώπων. 
Ό θεός τιμωρέσει "ημάς, άν μή ήθικοποιήσωμεν τά τέκνα 
μας καί καταστήσωμεν σκεύη τίμια καί εμ.πλεα πασης αρετής.

)) Παντού πρέπει καί έν οίκω καί έν δδοΐς* καί έν διδακτή ■ 
ρίοις νά διδάσκηται ή άρετή· καί λέγομεν τήν μεγαλητέραν 
τών αληθειών, διϊσχυριζόμεναι δτι ίνα γείνωμεν μέγα έθνος, 
ανάγκη νά καλλιεργώμεν τήν αρετήν.

Ή αρετή, μόνη ή άρετή, καθίστησι τάΙ άνθρωπον εύδαίμονα 
εις τάς μάλλον κρίσιμους περιστάσεις τού βίου, παρέχει αυτω 
άκαταπαύστως άναλλοίωτον ίλαρότητα, καί στολίζει τό τήν 
ακακίαν αυτού έμφαΐνον μέτωπον στεφάνω άειθαλεΐ.

*Η άρετή παρέχει ήμΐν έν παντί χρόνω καί τόπω διά τού



6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Κυρίου ημών ’Ιησού Χρίστου, τήν δυναμιν του στέργειν τά πα
ρόντα.

'Η ρ ρετή [Λειψία έν μέσω δακρύων του πόνου, παραμυθεϊ 
τήν καρδίαν του πτωχού, τον οποίον εύφραίνουσι περισσότερον 
τεμάχιον ξηρού άρτου καί ολίγον ύδωρ παρά τά πολυετή φα · 
■·ητά καί οι εκλεκτοί οίνοι τον ταραττόμενον πλούσιον υπό 
σροντίδων καί ελέγχων. Εις ταύτην λοιπόν οφείλομεν ν’ άνα- 
Οοβψωμεν τάς μελλούσας μητέρας του λαοϋ, διά ν’ άναθοέ- 
ψωσιν αύται έν καιρω τώ δέοντι μεγάλου; άντρας.

Οί γονείς έτάχθημεν παρά του Θεού θύλακες, έπιστάται, 
κηδεριόνες, ύφείλομεν λοιπόν νά παραδώσωμεν τήν ίεράν ταύ- 
την παρακαταθήκην σιόαν.

Οί γονείς τότε ¡/.όνον χαίρουσι τήν μεγαλειτέραν υπόληψιν 
παρά της κοινωνίας, δ'ταν έ'χωσι καλά τέκνα.

Εκείνοι οί γονείς έξεπλήρωσαν δεόντως τά καθήκοντα των, 
οι φροντίσαντες παντί σθένει νά μορφώσωσι τά τέκνα τιυν 
κατά τε τόν νοϋν καί την καρδίαν.

Έν Πειραιεΐ. ’ Αγγελική Α. Παπαδοπούλου.
(ιατρού).

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ

Οϊαν σημασίαν αποδίδει εν κράτος εις τάς βουλευτικάς έκ- 
λογάς, την αυτήν καί μείζονα οφείλουσι νά άποδώσωσι καί οί 
"Ελληνες γονείς εις τάς τού ’Αρσάκειου τοιαύτας. Μείζονα

Διότι ως εκ τής εκλογής βουλευτιων ευσυν;ειδήτο
κράτος προάγεται, καί ή υλική των πολιτών ευμάρεια εξα
σφαλίζεται, δια τής εκλογής συμβούλων νοημόνων, ανεπτυγ
μένων, τιμίων καί ευσυνείδητων εξασφαλίζεται ή υγιή' ηθική 
καί πνευματική μόρφωσις των πλείστων Έλληνίδων, δπόθεν 
καί ή των οικογενειών ευδαιμονία.

Δυστυχώς δ αριθμός των κατανοούντων τήν βαρύτητα τή: 
ψήφου καί τήν ευθύνην, ήν διά ταύτης ΰπέχουσιν ε'ναι λίαν 
περιωρισμένος. Δυνάχεθα δέ νά είπωμεν ότι παρ’ ήυ,ΐν ευοί- 
σκονται ίσως πλεΐστοι καλοί έμποροι, καλοί βιομ.ήχανοι. κα
λοί ιατροί καί δικηγόροι, ελάχιστοι όμως καλοί πατέρες.

'Ο έμ.πορος φροντίζει, δπως τά εργοστάσια, παρ' ών ποου.η- 
θεύεται τά εμπορεύματα του ώσι καλής πίστεως. όπως αί 
άποθήκαι έν αίς τοποθετεί ταϋτα ώσι ευρύχωροι, ξηοαί.κατάλ- 
ληλοι, όπως ο τακτοποιών αυτά υπάλληλος μή ρυπάνη ή χη- 
λ.ιόώση, ενώ ο ίόιος ώς πατήρ ουδέποτε ή σπανίως εξετάζει, 
εαν τό σχολείον εν ώ φοιτά ή κόρη του παρέχει έχέγγυα τής α
σφαλείας τής ζωής καί τής υγείας αυτής, εάν τά ποόσώπα 
παρ’ ών αμέσως ή εμμέσως έξαρτάται ή ηθική καί πνευματι
κή ανάπτυςις αυτής είναι πρόσωπα δυνάμενα ώς έκ τής ανα
τροφής καί κοινωνικής αυτών υπολήψεοις νά σ νταποκοιθώσιν 
εις τόν προορισμόν των.

Περί τής καταστάσεως των σχολείων μ.τς έν -ένει πλεΐ- 
στα άρθρα καί μελέτας έδημοσιεύσαμεν. περί του Άοσακείου 
δε ιδιαίτατα σειράν όλην άρθρων έγράψαμεν, επιδείΕασαι έν 
καιρω πάσας τάς άναγκα'ας μεταρρυθμίσεις εις βελτίωσιν των έν 
αύτώ κακώς κειμένων. Καί αληθές μέν είναι ό'τι πλείστοι τότε 
γονείς συνεκινήθησαν, οτι απείρους έλάβομεν έπιστολάς, ό'τι 
καί τό συμβούλιον αυτό διά των έφημερίδων κατέστησε γνω-

ησιν τού προγράμματοςστήν τήν μεταβολήν καί τροποποίν

αυτοϋ, πλην μετα την πρώτην εκείνην σπασμωδικήν κίνησιν 
τα πα /τα και οι παντες εμειναν εις τνν θεσιν των, ο/ς πάν
τοτε συμβαίνει παρ’ ήμΐν.

Άδιάφορον άν άφηρέθη έν μάθημα καί προσετέθη έν άλλο.
1 πό γενικήν ομως άποψιν τά κατά τό Άρσάκειον έ'χουσιν ώς 

ειχον. Τό Αρσάκειον χρηζει ριζικής μεταρουθμίσεως, ¿κανονι
σμός αυτοϋ ριζικής επιθεωρησεως. Ιδού τι οφείλουσιν οί εκλο
γείς να απαιτησωσι, να επιόιωξο/σι, εις τί οφείλουσι νά έπιμεί- 
νωσιν.

Εις το Αρσάκειον μορφονονται μητέρες. Δέν είναι λοιπόν 
επαρκής επιτροπή εκ τραπεζιτών, έμπορων,υπαλλήλων, ιατρών, 
καί βουλευτών, όπως άποφαίνηται καί διατάσση τά τής 
μορφωσεως τών μητέρων. Παραλλήλως τή δωδεκαμελεϊ τών 
κυρίων επιτροπή, όεον νά έκλεχθή δωδεκαμελής κυριών 
τοιαυτη, πρός ην νά άνατεθή ή επίολεψις τής έκπαιδεύ- 
σεως, τής συντηρησεως, τής καθαριότητος καί έν γένει τού ηθι
κού και πνευματικού βιου των κορασίων. Ποός τούς κυρίους δέ 
να άνατεθή η όιαχειρησις τής τού καταστήματος περιουσίας, 
ως και πάσα υποθεσις άφορώσα εις τήν λογιστικήν καί οικονο
μολογικήν κατάστασιν αυτού.

Είναι καιρός νά παύσωσι πλέον αί διημερεύσεις έν τώ Άρ- 
σακειω παρθεναγωγείου, αι άνά τά μαγειρεία," τά ιμ.ατιοφυλα- 
κεία, τάς αποθηκας και εν του εσωτερικω βίου τών κορα- 
σιων άναμιζις τινων τών κ. κ. Συμβούλουν, οίτινες διά 
παν αλλο η όιά τούτο ει’σίν αρμόδιοι καί κατάλληλοι, καί 
ες ών πολλά άτοπα καί ανάρμοστα προκύπτουσιν. Είναι 
καιρός νά έννοήσωσιν οι γονείς, οι πατέρες — έάν μεταξύ 
τών εκλογέων ύπάρχωσι καί τοιοϋτοι — ό'τι ή κόρη έν τή 
παιο,κή και νεανική ηλικία προσκτάται πάσαν έ'ξιν, ή καρδίκ 
αυτής όιανοιγεται προς παν αίσθημα, ή διάνοια ποός πάσαν 
ευγεντ, γί [/.Τι Ηεαν, ττρο; γνωτιν του ζάλου του κα/.ου, ττρός 
χ,τΤίΤίν πνευαατικου ττλουτου, τέλος οτι τό ά̂ θρώττινον τούτο 
ους ες άργιλλου πρόπλασμα σχηματίζεται έν τή σχολή, μορφό- 
νεται εις άγαλμα κατά τό μάλλον καί ήττον τέλειον, ό'περ ή 
τού χρονου πάροδος ή η σκληρά τού κόσμου πείρα συυ.πληροί.

Δεν είναι λοιπόν οι τραπεζϊται καί οί έ'μ.ποροι προουρισ- - 
μεν οι νά διευθύνωσι τόν σχηματισμόν τού λεπτοφυούς καί 
ευθραύστου τούτου προπλάσματος, αφού ούτε περί δεκαδικών, 
αλ.λ ουτε περι τριγωνομετρίας πρόκειται. "Η φύσις ή ή έ'ξισ 
τοις παρεχει τό προνόμιον τών αριθμών, ους παςέχει ποός τάς 
γυναίκας τό προνόμιον τής ανατροφής καί μορφωσεως τών τέ -■ 
κνων. ’Εν Ευρώπη, εν ’Αμερική, απανταχού τού πεπολι-■ 
τισμένου κόσμου, καί έν αυτή δέ τή έ'ξω Έλλάδι, όυς έν 
Κ)πολει και εν τή λοιπή Θράκη εις κυρίας έχει άνατεθή ή τών 
Παρθεναγωγείων εσωτερική έποπτεία καί διοίκησις. Κυρίας 
βεβαίως λογίας, σοφάς, δραστήριας, άνεπτυγμένας, κατανοού- 
σας τόν σκοπόν τής έκπαιδεύσεως καί τής ανατροφής, παοακο- 
λουθούσας τήν έν τοίς γράμμασι πορείαν τών πεπολιτισμένων 
κρατών και θεωρούσας ως εθνικήν τιμήν τό ανατιθέμενον αύ- 
ταίς αξίωμα.

I πότων κυρίων τουτουν, αίτινες καί εις τά ανώτατα έκπαι- 
δευτ-κά των διαφορουν κρατών συμ.βούλια διακεκριμ.ένας καί 
υπέροχους κατελαβον θεσε'.ς, κατηργήθη τό τέους σχολαστικόν 
και γελοιον τής γυναικείας έκπαιδεύσεως καί ανατροφής σύ
στημα, το εκνεύριζαν τόν χαρακτήρα, πιέζον καί άποχαυνοϋν 
τήν διάνοιαν, άπομονοϋν, καί άποσκληρύνον τήν καρδίαν.
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Έν τή σταδιοδρομία καί τή προόδω τουν εθνών, εν ταίς κατα 
καιρούς πολιτικαΐς καί κοινωνι/αίς μεταρρυθμίσεσι απεόειχθη 
σαφώς ότι δ εθνικός πλούτος, ή εθνική οίασδήποτε χώρας πρό
οδος έξαρτάται έκ τής εθνικής τών γυναικών μορφωσεως. Μη
τέρας εζήτει δ Μέγας Ναπολέων παρά. τής διάσημου παι 
δαγωγοΰ κ. Καμπάν. Τό Αρσάκειον όπερ στερείται παιόα 

■γουγών ώς τήν κ. Καμπάν, άς άναπληρώση ταυτας υπό επι
τροπής έκ κυριών σοφών καί άνεπτυγμένουν.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γοναεκες ό δ ^ γ ο ε .— 'Υπό τήν προεδρείαν τού συν

ταγματάρχου λ.όρδου Χάϊ δέ Κιγχάους συνήλθε ,κατα τήν 
παρελθοϋσαν έβδομάδα τό υπό τής δεσποινίδας Έδίθ Δάβις 
ίδρυθέν σωματείον κυριουν, πρός έπικύρουσιν τού κα-αστατικοϋ 
αυτού. Σκοπός τούτου έσται ή μ.όρφωσις γυναικ.ών οδηγών διά 
τούς έπιθυμοϋντας νά έπισκέπτουνται τά διάτορα τής πόλεους 
μνημεία ξένους.

Γ υνή  «α ρ α β η μ ο φ ο ρ ο υμ ένη . — Συγκινητικωτάτη 
σκηνή έλαβε κατ’ αύτάς χώραν έν τώ έν Ρουενη στρατώνι 
τού 17 συντάγματος. 'Ο συνταγματάρχης επί παρουσία ολο
κλήρου τού συντάγματος αυτού, φέροντος όπλα, άπένειμε τό 
στρατιωτικόν μετάλλιον πρός τήν τού συντάγματος τροφοδό- 
τιδα κ. Σουρντιού. 'Η γενναία αυτη καί άτρόμητος γυνή από 
τριακονταετίας ήδη υπηρετεί έν τώ συντάγματι τούτω παρα- 
κολουθήσασα αυτό εις πάσαν έπικίνδυνον εκστρατείαν καί 
μάχην. Έν τώ πεδίου τής μάχης ή γυνή αυτη έπεδείξατο 
σπανίαν γενναιότητα καί τόλμην, έν τή μάχη δέ τού Σολ- 
•φερίνου έσουσε τήν ζωήν τού λοχαγού καί ταγματάρχου 
ενός τάγματος. Κατ’ άλλην μάχην ήσθένησεν έκ τουν πολλών

αγρυπνιών καί κόπουν, ους ύπέστη νοσηλεύουσα τούς πληγω
μένους. ’Έδιδε δουρεάν, προθύμως, τροφήν πρός τούς άπόρους 
στρατιουτας τού συντάγματος της. Καλώς λοιπόν διεκοσμήθη 
διά τού στρατιουτικοϋ παρασήμου τό τοιαύτην μεγάλην καρ
δίαν περικλεΐον στήθος της.

Λ ε α Υ ο υ ν ο σ μ - ό ς  Κ υ ρ ί α ;  έ ν  τκ ) ξ ι φ υ μ / Λ / ί α .  — Τήν
παρελθοϋσαν έβδομάδα έτελέσθη επισήμους υπό τήν προεδρείαν 
τού κ. δέ Βιλνέβ καί δ’Οΰπελέτα άγουν ξιφασκίας μεταξύ τής 
κ. Τριγιύ-Γαβριέλ καί τού κ. Τ ίχ ίοΓ  καθηγητοΰ τής ξιφα
σκίας έν τή πολυτεχνική τών Παρισίουν σχολή. Πλήθος πολύ 
καί έκλεκτόν παρήν, ιδιαίτατα διεκρίθη τό άνθος τής άριστο- 
χρατικής μερίδος τού ώραίου φύλου. Ή κ. Τριγου έφερεν ε- 
σθήτα κοντήν καί θαυμασίως προσηρμοσμένην εις τό εΰλύγι- 
στον ανάστημα της έκ βελούδου κυανού. Καίτοι δέ ήγωνί- 
ζετο διά τής άριστεράς χειρός, ούχ’ ήττον ήρατο επανειλημ
μένους άληθή θρίαμβον, μετ’ ενθουσιασμού έπευφημηθεΐσα καί 
χειροκροτηθεΐσα. Έν τώ άγώνι παρήν καί ο Πρόεόρος τής 
Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Καρνώ μετά τής κυρίας του.

ΑΑΑΠΑΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Μ. Γ. Χ ί ο  ν. Ε’.?οπο·.ήσω[υ.εν τόν αύτόαε άντιπρόσωπον f¡- 
μών — Καν Κ. A. Β Γ υ θ ε ι ο ν .  ’Απεστάλη. — Καν P. Ν. Τ ρ ί-
π ο λ  ι ν. Έλήφθησαν Ι νεγράφητε .  — Καν Δ. Δ. Σ ύ ρ ο ν. ΕΤνα: ζ η τ ή 
ματα τόσον λεπτά, ώστε άποφεύγετε τά ί  Ιπί τοιούτων θεμάτων^συζη
τήσει«, κατά μείζονα δε λόγον τά στοιχήαατα. — Καν Ε. Δ. Κ ό θ η- 
ρ α. Μα Ιπί τέλους, ποσάκις εί'πομεν δτι τά τόιαΰτα είναι έντελώς,

ματα
τ
ρ     —   ̂ '
έκτος του κύκλου μας. Τό ήμερολόγιον απεστάλη. — Καν Α Δ. Σ μ ύ ρ-
ν η ν. Έαν τά χο'.ρομήρια είναι πολλά, τύτε κατά τόν οδηγόν μας, ά-
φήνετε Ιντός ττ'ς δ)μης έπί ένα μήνα, εάν έν μόνον επί 8̂ ημέρας.—

“ Γ ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  'Η Οέσις σας βεβαίως ήτο δύσκολος.
........................................... . - Κ α ν  Μ. Π.

λλο-
γετε

Καν Ε.
εις παρομοίας περιστάσεις έξ ίσου πρός άμφοτέρας. — Καν Μ. 
Μ έ γ α  Κ ε σ ε ρ λ ή  Ά πεστάλησαν άαφότερα· ούχ ήττον άποστέί 
υ,εν Ικ νέου έν άπλούν. —  Κον Εύ. Δ, Φ ο λ έ σ τ ι ο ν. Δεν μας λέ·

47 Ε 111 Φ Γ Λ  Λ. 1 Σ —  47

Μ ΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΓΙ

Μετά τήν έξομολόγησιν ή κατάστασις τού πάσχοντος έβελ- 
'τιώθη, βαθμηδόν, καί κατ’ ολίγον ούτος άνέκτησεν έντελώς τήν 
άπ ,λεσθεΐσαν ύνείαν του. Κατά τήν διάοκειαν δέ τής άσθε- 

“νείας, ποοσέθηκ.εν ή Μαρκέλα—έρυθριουσα όιά τά ψεύδος—ύ- 
πεσχέθην νά δωρήσωμαί τι πρός εκκλησίαν τινα, έν ή περι- 
πτώσει ο συγγενής μου άνέκτα τήν υγείαν του. Έπεθύμουν 
ομως νά προσφέρω τόν δώρον μου πρός τήν εκκλησίαν, ής ό 
πνευματικός συνετέλ,εσεν εις τήν βελτίουσιν τής καταστάσεως 
τού πάσχοντος.

Καί μήπως ή ενορία μας έσχ_ε τήν ευτυχίαν ταύτην !
Τά υποθέτω, άλλά δέν είμαι καί βεβαία. Δυστυχώς ο συγ

γενής μου είχε σχεδόν άπολέσει τάς αισθήσεις, ούδέν δέ Ινθυ- 
:μεϊται έξ όλης τής ύποθέσεως ταύτης.

Καί πού κατοικεί ό συγγενής σας ούτος, Κυρία : 
βουλεβάρτον Λενουάρ υρ. 36.
’Αληθώς ή ενορία μας εκτείνεται μέχρι τής προεκτάσεως 

τού βουλεβάρτου τούτου. Ήδυνάμην δέ νά διόσω υμίν τήν ζη- 
τουμένην πληροφορίαν, έάν μοί έγνωρίζετε ιΰρισμένως τήν ήμέ- 

;ραν τής έξομολογήσηους ώς καί τά όνομα τού έξομολογηθέντος

Ή Μαρκέλα σκεπτομένη οτι έπρόκειτο περί τής σωτηρίας 
τών δύο προσφιλών αδελφών, έσπευσε να όώση το ονομα τού 
Δαρτουά, έξαιτουμένη έν ταύτώ τήν αύστηράν τού ιερέως έχε- 
μύθειαν.

Ούτος υπενθυμίσας αυτή δια τρόπου λεπτού και ευγενους, 
ότι ήτο πνευματικός, ήγέρθη τής θέσειός του, έλαβεν έκ τού 
παρακειμένου δωματίου μέγα βιβλίον, έφυλλολόγησεν αυτό έπί 
τινας στιγμάς, μεθ’ 8 κκί θέτων τόν ό'άκτυλον έπί σημείου
τινός ειπεν: ιδού δεσποινίς· τήν εσπέραν τής 16ης.............
ιερεύς τής ενορίας μας έκλν'θη, ίνα έξομολογήσνι καί παράσχχ 
τά τελευταία θρησκευτικά καθήκοντα πρός τόν έτοιμοθάνατον
Πέτοον Δαρτουά.

"Οστις ένεπιστεύθη πρός τούτον καί παρακαταθήκηντινά, προ- 
σέθηκεν ή Μαρκέλα κάτωχρος καί προφανώς άγωνιώσα· καί ό

ιερεύς ούτος ήτον ο Όνέζιμος...........
1 Πεοί αυτού λοιπόν πρόκειται; ειπεν δ ιερεύς φιλοδωρών τήν 

νεάνιδα μέ βλέμμα τραχύ καί δύσπισταν. *
Ναί! πάτερ μου, είπεν ή κόρη άποδεχομένη άταράχως τό 

πλήρες δυσπιστίας βλέμμα εκείνο. Ό Άββάς Βερνιέ είναι ά̂- 
θώο: τής άποδιδομένης αύτώ φρικώδους κατηγορίας. Καί ελ
πίζω οτι θέλωδυνηθή vi αποδείξω τήν ά%οότητά του, κατό
πιν τής πληροφορίας, ήν ευηρεστηθητε νά μοι δισσητε.

'Υγιαίνετε, πάτερ μου, δ ναός σας θά λάβφ άφεύκτως τό 
δποσχεθέν δώρον, παρακαλείτε δέ καί υμείς τόν θεόν  ̂πρός 
άποκάλυψιν τών ένοχων καί άπαλ,λαγής τού αθώου. Ό ιερεύς 
υπεκλίθη καί πάλιν καί ή κόρη έξήλθεν ευτυχής διά τήν αί-
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?άν ή κόρη είναι προκεχωρημένη εις την μουσικήν, δπως άναλόγως 
Ικλεξωμεν αυτή κατάλληλον τεμάχιον — Καν Ε Α. Ν ί κ λ α ν .  Έν- 
εγράφητε' φύλλα άποστελλονται* εύγνωμονούμΕν δι* ευγενεστάτας κρί
σε ις .— Καν Ζ Α. Β ρ α ΐ λ α ν .  ΔιορθωΟησεται.— Καν Α. Κ. *1 ά- 
σ ιο ν Το ,έιχομεν ιιρομαντεύσει κατά την Ιν Ρωσσία διαμονήν μας. 
άξιόλογον και επ ιτυνέστατον, καίτοι ολίγον αργά. Γράφομεν.— Καν 
Μ. Α . Σ ύ ρ ο ν  Ά π οστελλοντα ι . —  Καν A. Χρ. X. Σ ·. λ η σ τ  ρ ι α ν. 
Έληφθησαν άτοστέλλονται* γράφομεν.— Καν Μ 7. Ν υ μ έ γ η ν .  
Ε π ιτ υ χ ία  πληρης' θερμότατα συγχαρητηοια* γεάφομεν.— Κον Α. Μ. 
Μ ι λ ά ν ο ν. Εύχαριστούμεν διά τ ι ς  δπερ του φύλου και του φύλλου μας 
εύγενεις διαθέσεις σας' άγνοεΐτε λοιπόν τά του κανονισμού μας' γράφο
μεν. — Καν Αί. Δ. Ρ ώ μ η ν .  Έληφθη μακεόν. στρυφνόν και εντελώς 
δυσανάγνωστον. Πρόοδοι ζωγραφικής γ ιγαντιαια ι.  Εύχα ιστούμεν' γρά 
Φομεν. — Κον Α. Μ. Κ. Π ά τ ρ α ς .  Έλήφθησαν. — Καν ΓΙ. Λ. Γ α 
λ α ξ ε ί δ ι ο ν. Έλτ/ρΟη ενεγράφη : μεθ’ ολτ,ν την προς τούτο προθυμίαν 
μας δεν τό κατορθούμεν ώς εκ των πολυπληθών άσγολιών. — Καν Εύ. 
Δ. Δ. Π ύ ρ γ ον. Έληφθησαν* Ινεγράφητε.— ΚανΡ. Δ. Κ. Ά τ α λ ά ν -  
τ η ν .  Έλήφθησαν.— Καν Δ. Κ. κ α ι Ε. Μ.  ’ Α θ ή ν α ς .  Εύχαριστούμεν δι’ 
εύμενεστάτας κρίσεις* καθ’ έ/.άστην άπο τή ; 10ης— τή: Ι^ης. πλήν τή;  
Τετάρτης, ει'μεθα εις την διάθεσίν σας. — Καν Ε. Γ. Π ά poν Μήπως 
γνωρίζωμεν τά αύτόσε έθιμα! ¿διάφορον Ια ν έζήσατε εις Κ)πολΐν* προσ
παθείτε νά συμμορφούσθε προς τά Ιν τώ τοπω εθ ζόμενα. — Καν Ε. Δ,  
Κ ) π ο λ ι ν .  Πλήν τής κ Sevignϊύ: και ή δ:σπο·.νις Eugenie de Guerin 
έγραψε Οαυμασίως. Ζητήσατε τό εργον της L c I t r e s d* F u g c n i p 
de G u e r i n  — Καν Μ. Τ. Μ η λ έ α ς .  Έλυπήθημεν πολύ’ άπεστάλη- 
σαν πλήν τού ύμετερου. — Καν Ε. 11. Π ά τ ρ α ς .  Έλήφθησαν εύγα-  
ριστούμεν.— Καν Α Γ. Κ. Π ύ ρ γ ο ν .  Ούδεν πρόστιμον έπιβάλλεται 
διά τούτο" γράφομεν. — Κον Ν. I'.. Π. ‘ Η μ ε ρ ο β ί γ λ ι ο  ν. Έλήφθη-  
σαν' άπεστάλησαν.— Καν Η X. Στ. και Σ. Ε. I.  Λ ε χ  α ι ν ά. Έ λ ή 
φθησαν· Ινεγράφητε* εύχαριστούμεν.— Κον 1. Μ. Λ ε γ  α ι ν  ά. Δεν εξη- 
νήθησαν καλώς* άποστελλομεν ώς και τό ήμερολόγιον. — Καν Ε. Γ. 
Ζ ά κ υ ν θ ο  ν. Αφού οι τ ίτλοι τής εύγενείας δεν ίσχύουσι. τί τούς θέ
λετε I άλλως πώς θά θεση-ε στέμμα, ίφού δεν σας Ιπιτρεπεται υπό 
τών κανόνων τής εύπρεπείας νά εχητε Ιπισκεπτήριον. ’Αποφεύγετε 
τάς κενοδοξίας. — Καν Σ. Κ. Β. Η ε ι ρ α ι α  'Ημερολόγιον τε και φύλ
λα άπεστάλησαν άναμενομεν ύποσχεθείσαν μελέτην, ούγι όμως μα 
κράν. -  Καν Κ. Ρ Λ ι β α θ ώ. Έλήφθησαν* εύχαριστούμεν. Καν X. 
Τσ. Πύ ρ γ ο ν .  Έλήφθησαν* εύ / αριστούμεν. — Καν Κ. X  Σύ ρ ο ν .  
Ουδέποτε ό Ιν λόγω φοιτητής επαρουσιάσθη εις τό γραφεΐόν μας, άλλ* 
ούτε Ινέγραψε τά σημειούμενα όνί.υατα. — Καν Α. Σ Τσ. Ά ποστέλ-  
λεται και τό μετά βαρομετρικού εξωφύλλου. — Καν Ε. Α. Σκ. Φ ι λ ι 
α τ ρ ά .  Έλήφθησαν' άπεστάλη πάραυτα.—Καν Κ. Εύ. Κ. Θ ή β α  ς. 
Έλήφθησαν" άπεστάλη τό μετά βαρομέτρου. — Καν Β. Δ. Ι θ ά κ η ν *  
Έλήφθησαν εύχαριστούμεν.— Καν Ε. Ν. Α ά γ ι ο ν .  ’Έχετε άδικον.

VI
ο ί  σ ιο ν ε τα ίΕ ρ ο ε

"Οτο ή Μαρκέλλα έπανήλθεν οίκοι ήτον ήδη αργά και 
ήσθάνετο αόριστόν τινα ανησυχίαν. Τό πρώτον πρόσωπον, όπερ 
συνήντησεν εισερχόμενη ήτον ή παιδαγωγός της, ήτις μέ ύφος 
τραγικόν παρετήρησε: ’Ώ δεσποινίς, δεν σας ερωτώ πόθεν ερ- 
χεσθε· αλλά σας γνωρίζω ότι ο πατήρ σας είναι πολύ ασθενής, 
είναι κλινήρης και ο ιατρός προσεκλήθη εγκαίρως.

Καί αληθώς ό πατήρ της Μαρκέλας, σκεπτόμενος ότι παρ' 
ολίγον έγένε :ο γαρ,βρός του ο αδελφός ενός μητροκτόνου, τό
σον έταράχθη, ώστε και ό ίδιος έπίστευσεν ότι έ'πασχεν, ότι 
ήτο ασθενής. ’Επί τή πεποιθήσει δε ότι είναι ασθενής ό κ.Μω 
δου'ί ήρξατο σκεπτόμενος ότι ουδένα είχεν, όπως αναπληρώση 
αυτόν έν τώ έργοστασίω του, ΐνα φροντίστι περί τής καλής πο
ρείας τών εργασιών του. Συγχρόνως ή.οιπόν μέ τόν ιατρόν 
έκάλεσε καί τόν Δαρτουά, τον επινοητήν του μηχανήμ.ατος, 
τόν φυσικόν, οΰτως είπεΐν, συνέταιρόν του.

"Οτε ή Μαρκέλλα είσήλθεν εις τό δωμάτιον του πατρός 
της, μετά βίας περιστέλλουσα τους ορμητικούς τής καρδίας τη: 
παλμούς, b Δαρτουά ήγέρθη καί μετά σεβασμού υπεκλίθη πρό 
αυτής. Δύτη άνταποδώσασα τόν χαιρετισμόν τούτον διηυθύν- 
θη κατ’ ευθείαν προς την κλίνην τού πατρός της.

Πώς, πάτερ μου, είσθε ασθενής ;
Πολύ ασθενής, τέκνον μου· νομίζω ότι πολύ αργά καί πολυ 

δυσκόλως θά κινηθώ τής θέσεως ταύτης.
"Ω ! ! πόσον είσθε δειλός καί υπερβολικός, είπεν ή κόρη 

Είμαι βεβαία, ότι αΰριον θά είσθε εντελώς καλά.

οφείλετε σείς νά ναιρετίσητε πρώτη' διότι ή δυστυχής έκείνη ξέ» 
τολμά, άγνοοϋσα, έάν τή  τό Ιπιτρέπητε ή ου.— Καν Ε. Κ. Κ α β ά λ 
λ α  ν. Κατάλογος έληφθη' εύχαριστούμεν δ εν μ,ρί λέγετε όμως, Ιάν τά  
άποσταλ.έντα ημερολόγια έλήφθησαν.— Κορυδαλίδι. Π ε ι ρ α ι ά .  ’Αγνο
είτε λοιπόν ότι εις τήν μητρυιάν αποδίδονται όλαι αί /.ακαι προθέσεις. 
Προτιμήσατε τήν εν τινι σχολείω κατάταξ.ν ώς υποτρόφου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κατά τοΰ  τρ ιγ μ ο ύ  τών θυμών. Οΰδέν όχληρότερον θύρας τριζού- 

σης. όταν άνο'.γοκλείηται. ’Εάν δεν εχητε πρόχειρον ελαιον, προστρί- 
ψατε τό ά/ρον ενός μολυβδοκόνδυλου έπί τών στροφίγκων τής θόρας 
καί τό τρίξιμον παύει πάραυτα.

9

ΣΥΝΤΑΓΗ
ΜουχαλεμπΙ ευρωπαϊκόν. Διαλύσατε 10^ δρ. βουτύρου και άφή- 

σατε νά κοκκινήση καλώς. Προσθέσατε εις τούτο 100 ορ. ψυχίων άρ
του λευκού και άναμιγνύετέ το μέχρις ού κοκινίσει. Προσθεσατε 50 ορ.. 
γάλακτος, άναμιγνύουσα αυτό δι^ρ/.ώς. μέχρις ού αποτε/εσθή εν συμ- 
πεπυκνωμένον σώμα. Σερβίοετε και Ιπιπάσσετε διά σακχαρεως.

Π. Μ. Γ  Κ I  Ο  Ρ A S
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Παιγνίδια παίδων διάφορα.— Έιγόχειρα.— Μπιζουτερί. — Νεα π α ι 
γνίδια έκ πέτρας αρχιτεκτονικής— "Α.Οη.— Ζαρτηνιερες Γλάστρες.—  
Ε’ίδη Κινεζικά.— Κεντήματα λευκά καί χρωματιστά.— ’Ενδυμασίας 
παίδων. — Κορσέδες. — Στεφάνους διά κηδείας. — Πιάτα άρχαίας τέχνης 
δι’ αίθουσας.— Γάντια δερμάτινα, φιλδεκος και .μεταζωτα.— Καλτζες  
μ.?τα|ωτές. λινές και βαμβακερές.— Όμβρελες.— Τρικό γυναικεία.—  
Φέλπες.— Μαρσελίνες, ’Ατλάζια. — Ξύλα δι’ έργόχειοα.— Τ ύλια με
ταξωτά.— Κορδέλες. — Μυρωδικά.— Στέφανα, Γυρλάντες. — Φpάvτσ6c 
ταπετσαρίας καί έν γένει όλα τά ειδη.

Θέλετε νά ίκ.ανοποιήσήτε τάς διαθέσεις και τών μάλιλον άπαιτητι--  
τικών προσκεκλημένων σας. Προμηθευθήχε γλυκίσματα πβρα τού αρ- 
χαιοτάτου καί γνωστότατου ζαχαροπλαστείου τού έν τή  όδω Έρμού- 
κ. Σ τ α ύ ρ ο υ  Ά  κ ρ ι β ο π ο ύ λ ο υ.

Πάστες, ί ίπυρα τε'ίου, καρποί σακχαρόπηκτοι καί έν γένει ό,τι έκ- 
λεκτόν έν τή  ζαχαροπλαστική, προμηθεύεσθε παρά τώ κ. Στ. ’Ακρι
βοπουλώ.

Ό  πατήρ σας έ/ει ίσως δίκαιον, δεσποινίς. Αί υπέρμετροι 
έργασίαι, αί φροντίδες, α.ί αγρυπνία.·, τόσιον ετών εζαντλιούσιν- 
έπί τέλους καί τήν ισχυρό τέραν τών κράσεων. Ευτυχώς ώς άν
θρωπος λ,ογικός καί πρακτικός, άμα τή συνα.ισθησει τής έςαν- 
τλήσεως τών δυνάμεων του, έφρόντισε νά έξασφαλίσκ, τουλά
χιστον τά υλικά του συμφέροντα. ’Ήδη τά πάντα, έκανονίσθη- 
σαν. Αί έργασίαι σας, τά συμφέροντα, σας είναι καί ίδικά μου,, 
είπε, οείων ύπερθεν τής κεφαλής του τεμάχιον χάρτου ύπ’ αυ
τού τε καί τού κ. Μωδου'ί ΰπογεγραμμένον.

Ό πατήρ της ώς ένοχος έ'στρεψε πρός αυτήν βλέμμα ό ει
λεόν καί πλήρες αγωνίας. Βλιεπω, κ.υριε, προσεθηκ.εν Μαρ
κέλλα, ότι ό πατήρ μου ¿πραγματοποίησε τέλος τά σχέδια 
τού μεθ’ υμών συνεταιρισμού του, άτινα. άπό πολλού ήδη και- 
,ρού έμελέτα, αγνοώ όμιυς άν έν ταΐς συνθήκ.αις αυτού συρπερι
λαμβάνεται καί τό άφορών εις τήν άποκατάστασίν u.ou ζήτημ,α..

Δηλαδή, δεσποινίς, ο φίλ.ος μου τολιμά νά Ιλπίζη, ότι -κατό
πιν τών διατρεξάντιυν έν 'ή ο’κογενεία Βερνιέ. . . .

Αί σκέψεις μου θά μετεβλ.ήθησα.ν. ’Έχει δίκαιον ό κ.Δουριέ.
Συναινεΐς λί,οιπόν νά γείνής σύζυγός του ; είπεν ο Μωδουΐ,. 

ά. να σκιρτώ ν έπί τής κλίνης του καί λησμονήσας ότι ήτον α
σθενής.

Δεν λέγω ακόμη τούτο· μή τόσον σπεύδητε, πατερ μου, 
ειπεν ή Μαρκέλα ώχρα. ώς κηρός. Ό κ. Δουριέ άς προσπα- 
θήση νά μέ διάθεση συμπαθέστερον πρός αυτόν, άλλως τε νο- 
υ,ίζω, ότι φέρει εις τόν συνεταιρισμόν σας τό ποσόν 300 χιλ.. 
φρ. ειπεν, άτενίζουσα άσκαρδαμυκτεί τόν Δαρτουά.

(’Ακολουθεί)


