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| έκάστην άπο 10 — 12 π . μ.

1 Πα^α παρτηρησις επί τής
| άποστολής του φύλλου γίνετα ι 
1 δεκ.τή μόνον Ιντός δκτώ ήμερων.
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ΚΑΑΑΙΡΡΟΗ HAPPEN

Συνόρομητα ί έγγράφοντα ι  είς τό Γραφεΐον της
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κ α ί  παρά  τω Βιβ.ΙιοπωΙε'ιω ΒίΛμπεργ

*.Er τω Έξωτεριχω δε π α ρ ’ άπ α σ ι  τοις 
άντ ιπροσώποκ ; ημών .
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Σώματα πΛήρη τον α '  έτους ενρ ίσχονται π α ρ ’ 
ή μ ϊ ν  κ α ί  π α ρ '  άπ α σ ι  τοΐς άντ ιπροσώποις  ήμΖ>γ.
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| Δ·.ά τά άνυπόγραφα άρθρα εΰ- |
1 Ούνεται ή σ.>ντάκτις αυτών κυρία |
| Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Ι ία ρ ρ έ ν .

| Τά πεμσιόμενα ήμίν χειρόγραφα |
| δημοσιευόμενα ή μή δέν έπιστρε- |
| φόντα1.. — ’Ανυπόγραφα καί μη |
| δηλοΰντα τήν διαμονήν τής άπο- §
| στελλούσης δέν είναι δεκτά. — I 
| Πασα αγγελία άφορώσα εις τά ; |
1 Κυρία; γ ίνετα ι δεκτή.
| ΑΙ μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν =
| ¿φείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- |
| ματόσημον ·ύ0 λεπτών πρός έκ- §
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τά κατά τό Άρσάκειον και αί σημεριναΐ έκλογαί αΰτοϋ.— Ονο

μασία τών άνθέων (υπό κ. Ειρήνης Λ αχανα).— Τό έξωτερικόν υφος 
(ύπό κ. Τούλας Κ .).— Τά έν Κρήτη φιλεκπαιδευτικά καί φιλανθρω
πικά σωματεία.— Ή  γυνή ιατρός κατά τόν XIX  αιώνα (υπό κ. Κα
ρολίνας Σχοόλτς. 'Ο καπνός καί τά μικρά Οπό κ. ‘Ελένης Γεωργια
νού).— Ό  'Υμέναιος — Ποικίλα.— ’Αλληλογραφία.— Συμβουλή,— 
Σ υνταγή.— Έ πιφυλλ ίς.

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΙΑΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑΣ ΕΚΑΟΓΑΣ ΑΪΤΟΥ
*Δέν είναι βεβαίως τά σ/ολεϊα, άλλ’ αί ίρχαί αί διέπουσαι 

ταύτα, αί αποτελούσα-, τόν αληθή καί συγκεκριμέυον γνώμονα 
τής πορείας καί προόδου αυτών. Άνά παν πεπολιτισμ,ενον 
κράτος τάς άρχάς τών σ ο/ είων διδιυσιν αυτο το έθνος συμ.- 
φώνω: πρός τόν προορισμ-ον, την φυσιν και τον σκοπον, όν έκα
στον τούτων επιδιώκει.

'Ημείς καίτοι άπό εξηκονταετίας άποτελούμ,εν κράτος ε
λεύθερον, δέν κατωρθώσαμ.εν όμως μέχρι σήμερον νά μ.ορφω- 
σωμεν έν νένει σχολ.εία, βαίνοντα κατα τας εθνικ.ας ημων 
άρχάς, ιδιαίτατα δέ παρθεναγωγεία, περί ών ουδείς ποτε εκ 
τών τήν τύχην τού έθνους διεπόντων έσκέφθη καν η εμ,εριμνησε. 
Είς ιδιωτικήν ολως πρωτοβουλίαν οφείλεται ή συστασις και 
λειτουργία έπί τών δακτύλων μετρουμένων παρθεναγωγείων 
τινών, ών κορυφαίον δύναται νά θεωρηθή τό Άρσάκειον.

Σήμερον, ώς καί έν τώ προηγουμ-ένω ήμων φύλλω ειπομ.εν, 
τελούνται αί έκλοναί τών μελών τού Συμβουλίου τούτου, δυ- 
νάμεθα δέ νά άποκαλέσωμεν τήν ημέραν ταύτην ημέραν υψι- 
στης εθνικής σημασίας, έάν ΰπολογίσωμεν ό’τι τά τρια τέταρ
τα τών 'Ελληνίδων συζύγων, μ.ητέρων καί διδασκαλισσιυν εν 
τώ φοιτώρείω τούτιυ λαμ-βάνουσι το ηθικόν και πνευματικόν

αυτών λ,ουτρόν πρός ευπρεπή ή μή παράστασιν αυτών έν τή 
οικογένεια καί πολιτεία.

Τήν σπουδαιότητα τής ήμ.έρας ταύτης ούτε ή πολιτεία, ούτε 
ή κοινωνία έφάνη, ώς έγράψαμεν, κατανοούσα, διότι ούτε ή 
«.έν ούτε ή δέ κατά τό έλάχιστον εΐργάσθη ή συνετέλεσεν, ό’πως 
εταιρία έκπροσωπούσα τά ηθικά συμ,φέροντα τού ήμίσειυς α
κριβώς πληθυσμού τής 'Ελλάδος, έπιβλητική παρίσταται καί 
έκ τού ποσού καί έκ. τού ποιού τών μελών αυτής, καί αι ε/.λο- 
γαί δέ αυτής ανάλογοι πρός τό ύψος τής άποστολής καί τού 
προορισμ.ού αυτής τυγχάνωσιν.

Αί έκλοναί αύται ένεργούμεναι έντός στενότατου κύκλου 
φέρουσιν οικογενειακόν πους χαρακτήρα, κατά τύπους δέ έφαρ- 
μόζονται αί υπό τού κανονισμού άναγραφόμεναι διατυπώσεις. 
'Υπό τοιούτους δέ ό'οου: λειτουργούσα ή έταιρία αύτη άληθές 
φαινόμενον δύναται νά θεωρηθή ή εκπλήρωσις τών καθηκόντων 
τών κατά καιοούς έκλεγομ-ένων μελών ■ τού Συμ.βουλίου, καί ή 
πορεία τής έν γένει ηθικής καί πνευματικής τών κορασίων 
μορφώσεως.

Δέν συμπεραίνομ.εν έκ τούτου ότι το Άρσάκειον βαίνει υπο 
αίσιωτάτους οιωνούς, αλλ’ οτι ούτε οι καρποί ους μέχρι σή- 
μερον άπέδωκε ήσαν τοιούτοι, οποίοι ώςειλαν νά ώσι. Τινα 
τών μελιών αύτού ε’ργάσθησαν ίσως φιλοτίμως, ό'πως κατά τό 
τε/,ευταίον τούτο διάστημα τροποποιήσεις τινας επενεγκωσιν 
είς τό έκπαιδευτικόν αύτού μ.έρος, αλλ’ ουδεις αγνοεί ότι ή 
άν.ιλλα, ό συναγωνισμ.ός καί ό διηνεκής ε̂ εγχος είναι οι άπα- 
ραίτητοι παράγοντες τής ποοοόου και τής βελτιιυσειυς πάν
των τών κακώς κειμένιον, ότι δ’ οι παράγοντες ουτοι ελλει- 
πουσιν εντελώς άπό τής φιλεκπαιδευτικής εταιρίας.

Οί γονείς, ώς καί άλλοτε είπομεν, άδιαφοοούσι· σεβαστά δέ 
τής κοινωνίας πρόσωπα δυνάμενα τήν τών γονέων άκηδείαν νά
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■άναπληοώσωσι απογοητεύονται τάχιστα. ούδαμώς θέλουσι νά 
μ.εριμνήσωσι, περιοριζόμενα εις μεμψιμοιρίας καί ¡¿όνον. Φρο 
νοΰμεν δθεν δτι είναι καιρός νά κ,ατανοήσϊ) τό έθνος ότι εις 
αύτά εναπόκειται καί παρ’ αύτού δέον νά δοθή ή πρώτη ώθη- 
σις τών μεταρρυθμίσεων, αίτινες φαίνονται επί τού παρόντος 
επείγουσαι, δπως πάσα εφικτή βελτίωσις κατορθωθή.

Αί μεταρρυθμίσεις δέ αυται άφορώσι καί εις τόν οργανισμόν 
τού καταστατικού αυτής της εταιρίας, και εις τά̂  κατα το 
διοικητικόν συυ.βούλιον καί εν γενει τήν εκτε7,εττικην εξου
σίαν της εσωτερικής τού 'Αρσάκειου διοργανώσεως. Αύξησιςτών 
¡¿ελών της εταιρίας, (ορισμένο; τριθμός ετών υπηρεσίας εκάοτου 
συυ,βούλου καίκαθοοισιαόςτών προσόντιυν τώνάποτελουντων αυτήν 
προσώπων είναι άναντιρρητωςαί στοιχειώδεις ; ρχαι,έφ ών όεον 
νά στηοίζηται ο κανονισμός. *Η αδεησις των μ.ελ(ον συνεπά
γεται κατά φυσικόν 7.ό-' ον και την αυεη ιν τών εισοδημ.ατιον 
χαΐ ττ,ν αυττηροτεραν και ν.αερολτ,ττοτεραν κριτιν και εζε - 
Χεγζιν τών (/.ελών του ΣίΓΛοουλιοο ετι τ*?ί εκττλ'/ΐρ(οτει τών 
καθηκόντων αυτού. Καθορισμός δέ τών δικαιούμενων νά φέοωσι 
ψήφον προσώπων καί την ηθικήν τού Συμβουλίου δυναμιν έ- 
πιοοώννυσι, άπαλή.άττει δ’αύτότών κατά καιρούς αποδιδόμενων 
δικαίως η αδίκως μομφών περί καταναγκαστικης κυριαρχίας 
έν του Άρσακείω, ιός έκ τού (ορισμένου αριθμού ψήφων, ούς 
έκαστος τών συμβούλων διαθέτει συνέπεια των δοσοληψιών αυ
τού μετά τών ψηφοφόρων.

Εντεύθεν πας βιβλιοπώλης, διδάσκαλος, καθηγητής, υπάλ
ληλος, εμ.πορος, παντοπώλης, κρεοπώλης, οψοπιόλης, έχων θε- 
σιν ή δοσοληψίαν μετά τοΰ ’Αρσάκειου ή μισθοδοτούμενος εξ 
αυτού δέον νά μ.ή έχη δικαίωμα ψήφου, συνεπαγόμενου πάν
τοτε τήν άμ.οιβαίαν ύποστήριξιν μ.εταζύ εκλογεως και υπο
ψηφίου, κατά φυσικόν δέ ,λόγον τήν άμ.οιβαίαν έξάρτησιν καί 
τήν αδύνατον εφαρμογήν τού κανονισμού έκ μέρους τού προϊ
σταμένου πρός τόν υφιστάμενον.

'Ως πρός τά τής εσωτερικής δέ τού ’Αρσάκειου διοργανώ- 
σεως, αύτη δέον, ιός έπανειλημμένως έγράψαμεν, νά κανονι- 
σθή συμ.φιόνως πρός τά απανταχού τού κόσμου λειτουρ- 
γούντα εκπαιδευτήρια καί ύποτροφεΐα θηλέων. Έν Ευρώπη 
καί Άαεοική ου μ,όνον τά συμβούλια τών ΙΙαρθεναγωγείων 
είναι μικτά, 17.λα καί ή άνωτάτη έκ μέρους τών κυβερνή
σεων έποπτεία είναι ανατεθειμένη εις Κυρίας έπόπτιδας 
Κατά τάς τελευταίας δέ εκθέσεις τών άνωτάτων εκπαιδευτι
κών συμβουλίων τής Γαλλίας, ’Ιταλίας, ’Αγγλίας καί Αυ
στρίας μεγίστη βελτίωσις παρατηρεΐται περί τήν λειτουργίαν 
τών Παρθεναγωγείων εκείνων, ένθα το γυναικεϊον στοιχεΐον 
επικρατεί έν τοϊς Συμ.βουλίοις καί ένθα ή γενική έποπτεία 
είναι ανατεθειμένη εις Κυρίας. Καί έν τοϊς άνωτάτοις δέ 
τών διαφόρων κρατών εκπαιδευτικούς συμβουλίοις διαπρεπή 
αί κυρίαι κατά τήν τελευταίαν ταύτην δεκαετίαν κατέλα- 
βον θέσιν. ’Αναχρονισμός δθεν θεωρείται κατά τάς ημέρας 
ημών ή ύπαρξις καί δράσις μόνον τού άνδρι/.ού στοιχείου εν 
τώ μ.όνω έν Έλλάδι εταιρικώ Παρθεναγαγείω, ό'περ δύνα- 
ταί τις νά θεωρήση <ός παρέχον ποιάν τινα άνωτέραν μόρφω- 
σιν εις τό γυναικείου φύλον.

Ή σύστασις επιτροπής κυριών ΐσομελοΰς πρός τήν ανδρικήν 
εΐναιόθενχπαοαίτητοςκαί διάταν ένγένει συστηματικωτέραν η
θικήν καί πνευματικήν τών κορασίων μόρφωσιν, καί πρός ικα-

νοποίησιν τής κοινής γνώμης, ήτις έντονώτατα διαμαρτύρεται 
κατά τής ύ.ισταμένης τών πραγ·μ.άτ«υν καταστάσεως, κατά 
τής αν ά πασαν στιγμ,ήν εν πάσι καί έπί πάντων τών άφο- 
ρώντων τόν ηθικόν, φυσικόν ή πνευμ.ατικόν βίον τών κορασίων 
άναμ,ίξεως τών ,.νδρών. Οί κ. κ. σύμβουλοι δεον έπί τέλους 
νά εννοήσω!ιν ¿τι ο όπέρμ.ετρο; αυτών ζήλος, όπως άπαντα 
τόν βίον καί άπάσας τάς δυνάμ.εις αυτών αφιερώσωσι υπέρ 
τού ’Αρσάκειου, ού μόνον δέν θειυρεϊται άνταποκρινόμενος πρός 
τας απαιτήσεις τής κοινής γνώμης, αλλά καί δίδωσιν άφορ- 
μ.άς ει’ς σχόλια μειούντα μ,εγάλως τό γόητρον καί αυτού τού 
’Αρσάκειου καί τών αςιοτίμ,ων τού Συμβουλίου μ.ελών.

Άς αποφασίσωσιν όθεν νά παράσ/ ωσιν καί εις ο.ρισμ.ένον 
αριθμόν κυριών τό δικ,άίωμ.α τού χα συμμ.ετέ̂  ωσι τών αγώνων, 
κόπων καί θυσιών αυτών. Ο ϋ τ ω _α πα 7. λ α τ τ ο ν τ α ι μ.εγάλου μέ
ρους τής ευθύνης, ήν απέναντι τής κοινωνίας καί πολιτείας 
υπέχουσι, παρέχοντες εν ταύτώ πρός τάς κυρίας τά μέσον 
τού νά συντελέσωσι καί αΰται εις συστημ,ατικωτέραν ηθικήν 
καί πνευματικήν μόρφωσιν τού φύλου των.

Ούδείς τών κ. κ. συμ,βούλων δύναται νά διϊσχυρισθή ότι 
έν τή πρωτευούση τής Έ»λάδος δέν ύπάρχουσι δέκα ή δώδε- 
κα κυρίαι δυναμ.εναι ο)ς έκ τής πνευματικής αύτών άναπτύ- 
ξεως καί τής πρακτικής μ.ορφωσεως νά παράσχωσιν αληθείς 
ευεργεσίας εις έκπαιδευτήριον ύπο 1,500 περίπου μαθητριών 
φοιτώμ.ενον καί τόσον πολυπλόκως καί δαιδαλωδώς λειτουρ
γούν ώς έκ τών άνκ πάσαν στιγμήν παρουσιαζομένων απει
ροπληθών σκοπέλων, ών τήν γενεσιν μόνον γυναικείος οφθαλ- 
μ.ός διορα καί τήν θεραπείαν μ,όνον γυναικεία καρδία εννοεί 
καί δύναται νά έπιτελέση.

Οί περί τό Άρσάκειον έζέφρασαν πολλάκις παράπονα 
κατά τής ((’Εφημερίδος τών Κυριών» ό'τι δήθεν αβασα- 
νίστως καί πόρρωθεν έκρινε τά κατά τήν λειτουργίαν αυτού 
άτι να καί ΰπό χροιάν σκοτεινήν πώς απεικόνισε. Σήμερον 
Ιν τούτοις, ή διεύθυνσις τής ((’Εφημερίδος τών Κυριών» 
έπισκεφθεϊσα τό ’Αρσάκειον καί ΐόίοις ό'μ.μασιν άντιληφθείσα 
τά κατά τήν εσωτερικήν λειτουργ'ίαν αυτού, πάσαν όέ λα- 
βούσα σχετικήν περί τής έν γένει πορείας καί καταστάσεως 
αυτού πληροφορίαν παρά τού ευγενούς καί ρέκτου συμ,βουλου 
αυτού κ. "I. Μπόταση, τού λίαν εΰγενώς προσενεχθέντος εις 
τούτο, αποφαίνεται ώρισμένως ότι, μεθ’όλα ΐά έπιτελεσθέντα 
κατάτά τελευταΐον τούτοδιάστημα,ύπολείπονταιπλεΐστα εϊσέτι 
άτινα μ,όνον υπό τούς ανωτέρω όρους θέλουσι κατά τό εφικτόν 
έπιτευχθή.Τήν εφαρμογήν τών ορών τούτων εΐμ.ή υπό τού Συμ
βουλίου επιτύχη, ήκ’Εφημερίς τών Κυριών »θέλει επιδιώξει διά 
παντός εφικτού μέσου μ,ετά τοΰ χαρακτηοίζοντος αυτήν ζήλου 
καί θάρρους, θεωρούσα τούτο καθήκον καί ύποχρέωσιν έπιβαλ- 
7,ομ.ένην αυτή υπό τε τού έθνους καί τής κοινιονίας. Έπί τών 
όρων τούτων δέ έφίστησι σήμ.ερρν τήν προσοχήν εκλογέων καί 
υποψηφίων, καί ¡¿όνον μ,ετά τήν εφαρμογήν αυτών δύναται νά 
θεωρήση συμβούλιόν τε καί εκλογείς άνταποκρινομένους πρός 
τόν υψηλόν προορισμ,όν καί τήν εθνικήν αυτών έν τή κοινωνία 
αποστολήν.
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A Ν θ  Ε Ω Ν Ο Ν Ο Μ Α Τ Α
Απλώς μόνον ή λέξις άνθος' δ·εγείρει εύκρέστως τήν φαν

τασίαν, εξεγείρει γλυιύ τι συναίσθημα άοριστου ευχαριστη- 
σειος εις πάντα άνθρωπον έχοντα άνεπτυγμενην τήν αγάπην 
■πρός τό καΰ,όν. Καί δικαίως. Πόσας ωραίας αναμνήσεις, πό- 
σάς θελκτικής ώρας τής ζωής ανακαλεί τό ευγενές τούτο τής 
φύσεως κόσμημα ! Πόσω προσφιλές δώρον πολλακις γίνεται 
άπλή μ,όνον δέσμ.η άνθεων ! Πάσα ευτυχής η δυστυχής τού 
βίου περίστασις συνοδεύεται ύπά των θελκτικών τούτων φίλων, 
άτινα συμπαθώς έκδηλούσι καί τήν χαράν καί τήν θλίψιν η
μών. Τό άνθος χρησιμεύει πάντοτε εις σύγκρισιν παντός ω
ραίου καί χαρίεντρ:, τό άνθος στολίζει τούς στίχους τού ποι- 
ητού, προσδίδον μείζονα γοητείαν εις τήν ιδέαν αυτού διά 
τής έν τή φαντασία άναπαραστάσεως τής δρόσου, Ίοϋ μύρου 
καί τής χάμτρς του.

Τάς θελκτικάς τών άνθέων χροιάς καί τά χαρίεντα αυτών 
σχήματα δανείζονται καί απομιμούνται ο ζωγράφος, ο αρ- 
χιτέκτων, 6 γλύπτης δπως κοσμήσωσι τά αριστουργήματα 
τής καλλιτεχνίας των. Καί αυτή ή καλλονή και ή χά
ρις τής γυναικός πρός τήν καλλονήν καί τήν χάριν των 
άνθέων συγκρίνονται πάντοτε, ώστε ουδεν παοαδοςον, άν 
πολλάκις άνταλλάσωσι τά ονόματα αύτών καί δίδονται εις 
άνθη γυναικεία ονόματα ή εις γυναίκας ονόματα άνθέων. "Οθεν 
έν τή ονοματολογία τών ανθέων άπαντωσι πο7»λα ονομ.ατα θε- 
αινών, νυμφών, ή καί άπλών θνητών, άτινα οι περί την μ.ελε- 
την αύτών ασχολούμενοι Ιδανείσθησαν εκ τής μυθολογ'ΐας, τής 
ποιήσεως ή τού κοινού βίου καί εφήρμ,οσαν κατά το μ.ά7.7.ον και 
ήττον έπιτυχώς. Ύπάρχουσι παραδειγμ.ατος χαριν φυτά Oc.- 
ροντα τά ονόματα "Ιρις (Iris), Δάφνη (Laùrus nobilis) Ουρα
νία (Urania) ’Αμαρυλλίς (Amarulis f o i m o s s i m a ) ’Αρτεμίσια 
(Artemisia absintbium), Μύρρα, ’Ανδρομέδα, Λυσιμαχία 
κ.τ.λ. κ.τ.λ

Πολλά κοινά ονόμ,ατα άνθέοιν οφείλονται εις συγκινητικάς 
διηγήσεις καί θελκτικάς παραδόσεις, άπαντώσας ενίοτε εις 
τήν ιστορίαν τών άνθέων, ως ή τού ((μη με λησμονεί» (Myoso
tis palustris) ή τού «πανσέ» ή τοιχρόου tou (Viola trico- 
lor) κ.τ.λ.

Τό χαρίεν λευκάνθεμον τό κ.αλ,ούμενον κοινώς Μαργαρίτα 
ελαβε τό δνοικα αυτού άπό τής βασιλίσσης τής Γαλλίας Μαρ
γαρίτας, συζύγου Λουδοβίκου τού Αγιου· η̂ όε Ορτενσια 
(Hydrangen hortensis), τό προσφιλές άνθος τού Goethe, 
ελαβε τό ονομ,α τούτο κατά τινας μ,εν από τής μ.ητρός τού 
Ναπολέοντος Γ', κατ’ άλλους δέ άπό τής Όρτενσίας Lépante,  
συζύγου ϊο ρολογο ποιου τίνος εν Γαλλία, φίλου τού φυτολογου 
Commerson, οστις τά κατά τάς περιηγήσεις αυτού ανακαλυ- 
πτόμενα φυτά, ώνόμ.αζε μ.έ τό ονομ.α τών φίλων του.

Έν τούτοις πολλά χαριέστατα άνθη, ωνομάσθησαν δι 
αύτού τού όνόμ,ατος διάσημων βοτανικών· π. χ. η Φυςια 
(Fuchsia) ελαβε τό όνομα τούτο εις τιμήν τού Λεονάρδου 
Φούξ (Fuchs), περιφήμου ιατρού καί βοτανολ.ογ'ου τής δέκα
της έκτης έκατονταετηρίδος έν Φραγ··κφούρτη.

Ή Δάλια, ήτις καλείται γερμανιστί Γεωργίνα, τό μεν 
πρώτον όνομα εύ̂ αβεν άπό τινο: Σουηδού βοτανικού Dabi, το 
δέ δεύτερον έδόθη εις τό άνθος υπό τού φυσιοδίφου Άδ,εφαν

δοου Ούμβόλδου εις τιμήν καθηγητού τινο: τής φυτολογίας, 
καλ.ουμ.ένου Georgii.

Έν Χαλκίδι τή 22 Ίανουαρίου 1889.
Ε ίρήνη  Λ αχανα

Τ Ο  Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Ν  7'ΦΟΣ
’Αγαθός γέρων ίερεύτ. έλεγεν εσχά-ως μετά τόσης άφε- 

λ,είας όσης καί εύφυ'ίας : «Βι.επω πολλάς νεανιδας, αίτινες
μ,έ εκπλήττουν θά ένόμιζέ τις δτι μόλις αΰται έτελειωσαν 
τήν θητείαν των.» Ή λέξις αύτη είναι κωμική, άλλα καί 
άληθής. Τά άνδρικά βαδίσματα τών πλείστων νεανίδων δι- 
καιολογούσι ταύτην, διότι με τήν κατά τό ημισυ δι άρρεν 
γένος ενδυμασίαν, ήν αόται υιοθέτησαν, φαίνονται δσον καί 
ci αδελφοί ή έξάδελφοι αύτδν τολμηραί καί θρασείς. Παρα- 
τηρήσατέ τας : ή διά χειρός ράπτου εφεστρις τιον (jacjuette) 
δμ.οιάζει φρικωδώς πρό: σακκάκι (veston), δέν φερουσι δέ 
πλέον ούτε άραιόν ύφασμα (gaoze) ούδέ λεπτά κεντήματα, 
άλλά τόν τράχηλον αύτών περιβά7.λει ’Αμερικανικόν περώλαι- 
μιον, ομοιον κατά τήν σκληρότητα πρός τό σημειον τής υπη
ρεσίας τών αξιωματικών τού πεζικού. Ύ ποδηματια μέ αντη- 
χούσας πτέρνας άντεκατέστησαν τό ωραϊον σανδα *.ιον τού 
παρελθόντος, δ7.ος δέ ο στολισμ,ός ού*ος φαίνεται οτι εφευ- 
ρέθη διά νά μετασχαμα τίση τό φύλον αυτών και άπατηση 
ώς πρός τήν ταυτότητά των. τούς οφθαλ.μούς, οιτινες δέν πα- 
ρατηροΰσι ταύτας μετά προσοχής. 'Ομολογώ δτι ηπατήθην 
επί τούτω, βοηθούσης δέ τής αδυνάτου οράσεως μου έέελα- 
βον άγαθήν νεάνιδα ιος υψηλόν καί άνευ χάριτος νεανίαν. 
Δυσάρεστος άπατη ήιν ή ενδυμασία εξηγεί. Άλλά και το 
υφος, τό παράστημα καί τό βάδισμα ύπέστησαν οποίαν και ή 
ενδυμασία μεταμόροωσιν. Έγκατέλειψαν την χαριεσσαν γυ- 
ναικείαν περιβολήν, τόν κ.υμ.ατίζοντα πέπλον, τά εριούχ̂α, τά 
ελαφρά ποικίλματα, παν δ,τι έθελγε τούς οφθαλμούς,καί πολύ 
άθώως οί τρόποι καί ή στάσις έύ.αβον, αγνοώ οποίον υφος προ- 
κλήσεως, θρασείαν τινά άπόφασ-.ν, σύμφωνον μέ τό άνδρικόν 
τούτο ένδυμα.

Ι’αδιζουσι κάμ,νουσαι μεγάλα βήματα, π̂ράγμα άπη- 
γορευμένον άλλοτε), δέν διέρχονται πλέον ως ε7.αφραι 
σκιαί, άλλά πατώσιν έπί τών πτερνών τιον, ως ιπποται, 
καί έχουσι τό βλέμμα σταθερόν, μή καταβιβάζουσαι αύτό 
εύχαρίστως. 'Ομ.ιλουσι καί γεΰ.ώσι μεγαΰ.οφωνως, τινα σ- 
σουσι τήν χεΐρα πρός τάς φίλας καί γνωρίμους αυτών, ανέ
χονται δέ μάλιστα δπως οί νεανίαι σφίγξωσι την ιδικην των, 
ώς κ,άμνουν πρός τούς συντρόφους των, λησμονούσα', οτι τα 
δείγματα ταύτα τή; οικειότητος, καί άν ακόμ.η είναι τά ση
μεία τής είλικρινεστέρας καί μάλλον εγκαρδίου φιλίας, εχου- 
σιν, εις τήν ηλικίαν τιον, κάτι τι τό χΰσαιον, μη τολμώσα νά 
ε’ίπω, τό άναιδές. ’Οφείλουν νά περιποιωνται τους συγγενείς 
αύτών καί τά ηλικιωμένα πρόσωπα τού κυκλου των, διά 
τοιούτων δειγυ.άτων αγάπης καί τάς συντρόφους αυτών δι/ ,  ̂ § , λ . ^εγκαρδίου λέξεως καί θερμού εναγκαλισμ.ου, αλ7,α δια τους 
ξένους, τούς άνδρας και νεανίας δέν υπάρχει ανάγκη περι
ποιήσεων καί σφιγξίματος τής χειρός νεάνιδος' έχει αύτη κα- 
θν;χ·ον? οτερ ojjlcoç 7ν7ΐτ|/.ονει, νά Τϋεριαενν; τον σεοαταον κ,αι νά 
jat, τροτορεύηται τών εχ.(ρρίΧθτιχ.ων ενύειίεοον ττ]ζ οιλιας.
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Ιναί διά τήν συνομιλίαν αί του νεωτερισμού νεάνιδες πρέ
πει νά μάθωσι πολλά πράγματα* δέν είναι πλέον αύται συν- 
εσταλμέναι, ή δέ ευτυχής δειλία, ή προερχομένη ίσως κατά 
βάθος, συμφωνώ προς τούτο, έκ φιλαυτίας, είχε τουλάχιστον 
τό πολύτιμον πλεονέκτημα, όπως έπιβάλλη αύταϊς την. σιγήν. 
’Εσιώπων, ήκουον καί ωφελούντο, δτε δέ βραδύτερον, διδαχθεί- 
■σαι υπό της μαθητείας ταύτης της σιγής καί της παρατηρή- 
σεως, ο'ψ.ίλουν καί αΰταί, ώμίλουν ορθώς. Σήμερον, λέγουσι 
πολλά καί περί παντοίων αντικειμένων· γελώσι καί ψιθυρί- 
ζουσιν ιδιαιτέρους μέ τάς φίλας των, πράγμα στενοχωρούν 
τους παρευρισκομένους. Τί δύνανται νά είπωσιν αύται ; ’Α
νόητους φλυαρίας, σκώμματα, πράγματα, άπερ δέν θά έπαν- 
ελάμβανον μεγαλοφώνως. Ό άγιος Λουδοβίκος, άνθρωπος 
εΰγενέστατος καί άγιος συγχρόνως άπηγόρευε τού; ψιθυρισμούς 
εις τήν τράπεζαν του- αί νεάνιδες ¿'.είλουσι νά ενθυμούνται 
τούτο καί νά παύωσι τά ψί-ψί αυτών.

Πιστεύω δτι αί νεάνιδες, αί άνευ συνειδήσεως θρασεϊαι, εί- 
σίν άγαθαί, ευσεβείς, άφωσιωμέναι καί δτι έπεθύμουν δπως 
θέσωσιν εις ά ρμονίαν την εξωτερικήν αυτών ό'ψιν μέ τά αισ
θήματα τής φυλής των, δπως ή μετριοφροσύνη αυτών κατα- 
δείκνυται διά λελογισμένης σιωπής, τής έλαττιόσεως των χ ει- 
ρονομιών, δι’ ευπρεπούς βαδίσματος καί μεμετρημ.ένων βλεμ- 
μάτων· δπως μή βαδίζωσιν ως σπουδασταί καί παρατηρώσιν 
ώς θαλαμηπόλοι. Οί χαμηλωμένοι όφθαλμ.οί είναι οί ώραιό- 
αεροι· παρατηρήσατε τάς Παναγίας τού 'Ραφαήλ ! "Οπως 
λαμβάνοισιν έκ των συρμών τής εποχής μας τά ευπρεπή καί 
απομακρύνονται από τά ομοιάζοντα πρός τούς κεκρυφάλους 
των μικρών κυνών καί τά ένδύμ,ατα των νέων πολύ δέ αύτα1 
θά κερδίσωσιν άφίνουσαι τό τραχύ αυτό ύφος, καί τό άπερί- 
σκεπτον εξωτερικόν, τό ίπποτικόν τούτο ένδυμα καί τούς ίπ- 
ποτικωτέρους έ'τι τρόπους των. "Οπως έπανέλθωσιν δχι εις 
τούς συρμ,ούς τών μητέρων αυτών, αΐτινες είχον επίσης τήν 
γελοίαν αυτών ό'ψιν, άλλ’ εις τήν φρόνησιν τής αρχαίας επο
χής, καθ’ ήν τό έν φύλον δέν έλάμβανε τάς συνήθειας τού 
άλλου, καθ’ ήν αί γυναίκες είχον ήρεμον εξωτερικόν, φωνήν 
γαληνιαίαν, καθ’ ήν δέν τάς έ’βλεπον νά άνοίγωσι δίοδον εν 
τώ μέσω όλου τού πλήθους διά τών αγκώνων αυτών καί καθ’ 
•ήν δέν έτεινον τήν χείρα, μέ πλήρη ελευθερίαν πρός τούς’ξέ
νους, άλλ’ ήξευρον νά ομΐλώσι, νά βαδίζωσι, νά κάθηνται ά- 
ξιοπρεπώς καί ή δ έως, καί δχι ώς μετά τήν θητείαν των.

Προτρέπω τάς προσφιλείς ταύτας νεάνιδας, δπως άγαπώσι 
μετά τρυφερότητας τούς αδελφού; τοιν, άλλ’ δπως μή μιμών- 
ται τούτους.

Τ ο ΰ λ α  Κ .
( Έ κ  ιο ύ  Γα λ λ ικ ο ύ )

ΤΑ ΕΝ Κ1ΊΙΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΚΑΙ Φ Ι Α Ε Κ Π Ε Α Ε Ϊ Τ Ι Κ Α
Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α

Δεν υπάρχει βεβαίως λαός επί τής υφηλίου δυνάμενος νά 
προσωποιήση πιστότερον τήν αυταπάρνησιν, οσον ο Κρητικός 
λαός, δστις ενα πόθον αείποτε έπεδίωξε, υπέρ αυτού δέ καί 
αίμα καί ζωήν καί περιουσίαν έθυσε κατά διαφόρους καιρούς 
άπό τής άρχαιοτάτης εποχής τής ύπόδουλώσεως άπάσης τής 
Ελλάδος μέχρι τών ήμερων ήμ-ών.

Καιτοι σε δεν κατωρθωσε νά επιτύχη μ.έχρι σήμ.ερον τήν έύ- 
τελή ανεξαρτησίαν του, ούχ ήττον εύρίσκεται επί τής οδού τής 
εις τό σημ.εΐον τούτο άγούσης. Ευτυχώς δέ τά επιφανέστατα 
των μελών τού λαού τούτου ήρξαντο εργαζόμενα συστηματι 
κωτερον προς τήν εσωτερικήν διαρρύθμισή τής χοίρας. Κατ’ 
αυτας ιδιαίτατα παρετηρηθη τασις τις πρός ένοποίησιν πάν
των τών στοιχείων,τών δυναμένων νά συντελέσοισιν εις τήν ελ
ληνοπρεπή καί έθνικωτέραν πως διαμόρφωσιν τής Κρητικής 
κοινωνίας, Σύλλ,ογοι δέ καί έταιρίαι ίπί τώ σκοπώ τούτω 
ιδρύονται καί άποτελεσματικώτατα λειτουργούσι.

Μεταξύ τών άλλων πόλεων αυτής ή Ρέθυμ.νος έπετέλεσε 
κατα τά τελευταία δύο έτη γιγαντιαΐα βήματα προόδου, όφει- 
λόμενα βεβαίως κκί εις τή,ν άνάπτυξιν καί τον πατριωτισμόν 
&νος εζάττου ·τών ευνενων αυττίς ρ.εΤ,ω ν? χ,αί εις τον αύτόσε 
αντιπροσωτνεύοντα ττ,ν Ελληνικήν σρχτ,ν σεβαστόν ανίρα κ. 
Εμμανουήλ Πετυχάκην, ό'στις διά τής πατριωτικής καί πε
φωτισμένης αυτού πολιτείας δικαίως προσεκτήσατο τήν έκτί- 
μησιν καί τόν σεβασμόν συμπάσης της Έλλ. κοινότητος.

Εις τα φιλοπροοόα δέ τών Ρεθυμνίων αισθήμ,ατα, οφείλε
ται καί ή πρά διετίας περίπου σύστασις φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου, πολλ,ά δυναμένου νά συντελέση υπέρ τής ίναπτό- 
ξεως τού Κρητικού λαού.

Μετά πατριωτικής χαράς καί υπερηφάνειας παρακολουθού- 
μ.εν και ημ.είς την πορείαν τών ευγενών συμ,πολ.ιτών ήυ.ών, τών 
διακρινομ,ενων εν πάσι καί καταλαβόντων έν τή συγχρόνω 
φιλολογική κινήσει θεσιν περιφανή. Δέν εμεινεν άμ,έτοχοο δ 
φιλολογικός Σύλλογος Ρεθύμνης, ού τόσον έπαξίω; προεδρεύει 
ο ρέκτης υίός τού αυτοσε προξένου κ. Κ. Πετυχάκης, ούτε καί 
πρός τά εν Ευρώπη υπέρ τή; προόδου καί έπικρατήσεως τής 
γλωσσης ημ.ών εσχατιό; ενεργουμενα, αλλ ούτε πρός πάν δπερ 
ήδύνατο κατά τι νά συντελέση εις τήν σκοπιμωτέραν καί 
αποτελεσματικωτέραν ενέργειαν αυτού.

Τήν σύστασιν τού Συλλόγου τούτου έπηκολούθησεν ή σύ- 
στασις φιλόπτωχου εταιρίας σκοπούσης. τήν περίθαλψιν καί 
προστασίαν τών πτωχών. Δέν εχομεν είσέτι λεπτομερή έ'κθε- 
σιν τιυν κατά τό σωματείον τούτο, δέν άαφιβάλλομεν δμως 
δτι καί αί Κυρίαι τής Ρεθύμνης θέλουσιν έργασθή υπέρ τού 
νέου τούτου φιλανθρωπικού σωματείου, έχουσαι άλλως τε ευρύ 
ενεργειας σταδιον εν τή επιτελέσει τών τή γυναικί ιδιαζόντων 
φιλανθρωπικών καθηκόντων.

Ημείς καιτοι μακρόθεν τής ίεράς ταύτης γής, ήν μετ’ ε
θνικής υπερηφάνειας ονομάζομεν μητέρα, χαιρετίζομεν μετά 
χαράς και ενθουσιασμ.ου την συστασιν τού νέου τούτου σωμα
τείου, δι οΰ και αι ομ.όφυλοι ημών δύνανται νά άποδείξωσιν 
ότι δεν λησμ,ονούσι οτι είναι θυγατέρες εκείνων, αΐτινες περιου
σία;, οικογένειαν καί ζωήν ευχαρίστως έθυσι'αζον υπέρ μια; μ.ε- 
γάλης καί εΰγενούς ιδέας.

II Γ Τ Ν Ι Ι  Ι Α Τ Ρ 0 2  ΚΑΤΑ TON X I X  ΑΙΩΝΑ
‘ Ιστορική αποψις.

[Σ υ ν έχ εια ν  ίοε προηχοό4αενον υύλ/ον]

Η κ. Βρές εφωδιασμένη διά τών ανωτέρω εγγράφων έζή- 
τησε νά καταταχθή ο>ς τακτική υπότροφος τών νοσοκομείων 
μ,ετα τήν λήφιν τού πολεμ.ου. Τό ’Ιατρικόν Συμβούλιον τού
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Τίομού άπήντησεν αυτή, οτι ουδόλως ήθελε διστάσει νά κατα- 
τάξη αυτήν μεταξύ τών έν τή εσωτερική υπηρεσία των νοσο
κομείων εργαζομένων ιατρών, ει μή επί τ ο ύ  προηγουμένου τού
του στηριζόμεναι καί άλλαι γυναίκες ιατροί δέν ήθελον μ.ε.ε- 
πειτα απαιτήσει τήν έν τοϊς νοσοιομείοις εισαγωγήν των.

Τούτο δέν άπεθάρρυνε ποσώς τάς κατά καιρού; νέας ιατρούς 
τάί έκ τών Πανεπιστημείων τών ΙΙαρισιων αποφοιτωσας, αϊ- 
τινες επανειλημμένοι; ήτήσαντο τήν κατάταξιν αυτοίν ως εσω
τ ερ ικ ώ ν  δοκίμων τών νοσοκομείων. Κατά τό 188- δε μετά 
τόσα; αντικρούσεις καί αποτυχία; κατωρθώθη, δπως έπιτραπή 
ποός τάς γυναίκας ιατρού; νά κατατάττωνται ώς εξωτερικαί
•δόκιμοι ιατροί τών νοσοκομείων. Ό άριθμός δέ αυτών έν τώ 1 * * ** — » κεντρικώ νοσοκομεία τών Παρισίων ετίοικιλλεν ως εζη; : κατά
τό 1885 γυναίχεη Ιατροί 2, κατά τό 8 ί ,  5, χατα ,τό 85 , Λ,
κατά τό 86, 2, κατά τό 87, 2 καί κατά τό 88, 2. Πάσαι
Τι πρός τούτο συναγωνισθεΐσαι έπέτυχον, κατέλαβον δέ εν
τοϊς νοσο ομείοις θέσιν διαπρεπή. Οΰόέν παράπονου διετυ-
■πώθη ποτέ εναντίον αυτών ούτε παρά τών ασθενών, ουτε παρά
τών διευθυντών τών νοσοκομείων υπείκουσαι δέ εις τόν νόμον
τή; δημοσίας υγιεινής, έν ώ αναφερεται ότι πάς ιατρό; =ρ ρα-
σθεί; ώς εξωτερικός δόκιμο; έπί διετίαν εν τοϊς νοσοκομειοι;
οφείλει νά ύποβληθή εις εξετάσεις, όπως καταταχθή έν τή
εσωτερική τ ώ ν  νοσοκομείων υπηρεσία, αι κυρίαι η τη σαν .ο . ι,ν
άδειαν νά άκολουθήσωσι τά ύπό τού νόμου διατασσόμενα. Ά-
τυχώς αυτοί οί νομοθέται εύρέθησαν εις ά.ντίφασιν πρός τόν
νόμον αυτόν μή παραχωρήσαντες κατά τά. πρώτα τουλάχιστον
Ίτη τό δικαίωμα τούτο πρός τήν γυναίκα. Μετά πολλούς δέ
καί επιμόνου; αγώνας, μετά συνελεύσεις ιατρικά; είδικώς έπί
τού θέματος τούτου άσχοληθείσας, μετά απειράριθμα έπιστη-
;μονικά συνέδρια, έν οίς πολλαί καί διάφοροι έξετέθησαν γνώ-
μαι υπέρ καί κατά τής εισαγωγής τών γυναικών h  τή έσω-
τερική τών νοσοκομείων υπηρεσία, τό δημοτικόν Συμβούλιον έν
•συνεδριάσει αυτού μετά τής επι τής υγιεινής επι .ροπής τής
πόλεως έψηφίσατο διά πλειονοψηφίας 57 ψήφων κατά 15 τά
έ&ς: „ . ,ν » τ«Τό δημοτικόν Συμβούλιον αναγνώριζαν οτι ειναιόικαιον να
διευκολύνηται ή επιστημονική ιατρική μορφωσις των γυναικών, 
άναγνωρίζον οτι ή παραδοχή αυτών ιος εξωτερικών ιατρων εν 
τοίς νοσοκομείοις συνεπάγεται και την εν τή εσωτερική υπηρε
σία κατάταξιν αυτών, προσκαλεί την επ' τών νοσοκομείων 
ειδικήν επιτροπήν νά παύση σνθισταμενη εις τα; δίκαια; των 
"γυναικών ιατρών απαιτήσεις. Λ̂Ωστε μεθ δλας τάς αντιστάσεις 
καί τόν κατά τών γυναικών πόλεμ-ον, δι αστυνομικής διατα
γής έπετοάπη καί πρός τάς γυναίκα; ιατρούς η καταταξι; εν τή 
έσωτεοική υπηρεσία τών νοσοκομείων κατά τό 1 885. Συνεπεια 
τής άποφάσειος ταύτη; αι δεσποινίδες Κλούμκε -και Εδουαρ- 
δου ύπεβλήθησαν εις έξετάσεις, κατετάχθησαν δέ ή μέν πρώτη 
έν τώ νοσοκομείω τή; Λουραίνης, ως βοηθός τού καθηγητού 
Βάλζερ, ή δέ δευτέρα έν τώ ’Εκθετοτροφείω.

Ή δεσποινίς Κλούμκε μεταξύ άλλων συγγραμμάτων αυτής 
μεγίστην ένεποίησεν εις τόν επιστημονικόν /.οσμον εντύπωσιν 
τό ύπό τόν τίτλον : C o n t r i b u t i o n  à l’ e t ude de s  
p a r a l y s i e s  r a d i c u l a i r e s  J u p l e x u s  
' b r a c h i a l ,  έρνον βραβευθέν κατά τό 1886 ύπό τή; ιατρι
κής Ακαδημίας διά τού χμλιοφράγκου βραβείου «Γοδάο».

("Επεται συνέχεια) Καρολίνα Σχιούτς ιατρός.

0  ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ
Παρά τήν οικίαν, ήν εν τινι κεντρική τής πόλεοις συνοι

κία κατέχω, κατοικεί Άβραμιαία οικογένεια, ήτις ετέλει χθες 
έπίσηυ-ον τελετήν τής βαπτίσεως μικρού νεογέννητου εγ- 
γονού. "Απας ό συγγενικός κλάδο; προσήλθεν, ινα συμμετά- 
σχη τού έπισήμου γεγονότος, πρόγευμα δέ αντάξιον τής περι- 
στάσεως παρετέθη τοϊς κεκλημένοις.

Ή νέα μήτηρ άμα τή τού καφέ έμ.φανίσει άπεσύρθη, ΐνα 
ίκανοποιήση τάς στομαχικά; διαμαρτυρήσεις τού νεογνού, ενώ 
οί κύριοι μετά προφανούς εύχαριστήσεως καί σπουδής επεδο- 
θησαν εις τό κάπνισμα, τού γηραιού πάππου συνταγματάρχου, 
δόντος τά σύνθημα διά τής έφοδιάσεως πίπας κεγχρίνης γι- 
γαντια-ίων διαστάσεων.

Μετά παρέλευσιν ήμισέίας όίρας ή άνάδοχος εφανη φερουσα 
έν θριαμβευτική επισημότητι εν άφρώ εξ αραχνοειδών υφα
σμάτων, τριχάπτων καί ταινιών ροδοκόκινον παιδακι, εξ 
εκείνων, ών τάς εικόνας τόσον επιτυχώς οί ζωγράφοι παριστα- 
νουσιν ¿ος Χερουβείμ.. Πάντες οί κεκλημενοι ετεινον τους βρα
χίονας άμιλλώμενοι τί; πρώτον νά θωπεύση καί φιλήση τό χα- 
οιτωμένον ανθρωπάκι. Ό πάππος προέβαλε τα τής λευκής 
γενειάδο; δικαιώματά του, πάσαι δέ καί πάντε; ύπεχι-'ρησαν 
πρά τού σεβαστού τούτου επιχειρήματος, καί ό μικρός διάδο
χος άφέθη έπί τών ύποτρεμόντων τού γεροντος βραχιόνων. Α- 
δεξίιυς κρατών τό μικρόν ό γέρων στρατιώτης, και μεμψίμοιρων 
ύπό τούς μύστακάς του κατοόρθώσε τέλος νά παραμεριση τό 
έκ τριχάπτων καί ταινιών περιβάλλον τήν μικράν κεφαλήν 
κύμα καί νά έπιθέση τά λευκά και ξηρα χείλη του επι τού 
ώς χαμοκεράσου δροσοκοκίνου βρεφικ.ού στοματο;. Το μικρόν 
ώσεί ή επαφή των χειλέων εκείνη ήν δηλητηριώδης, ήρξατο 
νά κραυγάζη σπαρακτικώς τανύων τούς μικρούς του βραχίονας 
καί συστρεφό(Λενον ίος εν χ,ολοίαει εντοζ ττ,ζ to’j γεροντος ocy- 
κ,άλης.

Ό πτωχός γέρων ώ/ριών καί ασθενέστερος του ρκροϋ εκεί
νου παι̂ ός γενόυ,ενος, παοεόωκε παραυτα αυτο εις το ετερον 
ήμισυ του, ζωηοάν διοπτροφόρου γραίαν, προσδραμούσαν έγκαί- 
ρως ΐνα σώση τόν άγγελόν της, 8ν ή φρικώδης τής πίπας οσμή 
τόσον έτάραξε. Τή διαταγή τή; μάμης τά παράθυρα ανοίγον
ται καί αυτη φέρουσα πλησίον τού καθαρού άέρος τό μικρόν, 
εξακολουθεί καταμεμφομένη τού πάππου μέ τήν αίωνίαν πίπ- 
παν του, ής τήν οσμήν, ούτε αυτή ή ιδία ήδυνήθη έπί τοσα 
έτη νά συνειθιση. Καί θωπεύει το μικρόν και το φιλ.εί τρυφε- 
ριότατα, τό δυστυχές θύμα τής πίπας! Παρά πάσαν δέ προσδο
κίαν της τό μικρόν συνοφρυούται, μορφάζει, καμύει τους οφθαλ
μού:: καί ή/ηρό: πταρμός διακόπτει τήν μάμμην έν τώ μέσω
τών τρυφερών διαχύσεων της.

Ή μανία σου να φέρης τό μικρόν εις τά ̂  παράθυρα, ανα
φωνεί ό γέρων· ορίστε ! τό έκρύωσες τό παιδί !

Τό μικρόν έν τούτοι; πταρνύεται, φωνάζει, κλαίει μέ αληθή 
δάκρυα, ένώ τά μικρά συνήθως δεν εχουσι δακρυα.

Ή νέα μ.ήτηο σπ εύδει • τό μικρόν κλαίει, εκβάλλει κραυγάς 
σπαοακτικάς, γίνεται καταμέλανον. Τρέξατε εις τόν ιατρόν. 
Ή μήτηρ τρέμει σύσσωμος, ό γέρων πετά τήν πίπαν, ή μάμη 
κλείει τό παράθυρον καί οί κεκλημένοι αρχίζουν νά ανησυχούν 
μή τό μικρόν δέν προψθαση να βαπτισθή.

Μετα πέντε λεπτά ο ηρως ευρισκεται υπό ιατρικήν εξε-
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τασιν οί μι/οοί του ρώθωνες τρέχουσιν σφθόνως, οι οφθαλμοί 
του δάκρύουσιν συμπτώματα ίλαράς.

Ένώ τό έκδύουσι, όπως άνετώτερον έξετασθή τό μακροσκο
πικόν· του σώυ.α, ή μ.άμ.μ.η πλησιάζει ίνα βοηθήση την τρο
φόν. Τό μικρόν έχρήγνυται και πάλιν εις συνεχείς καί παρα- 
τετα μένους χταρμ.ούς.

'Ο ιατρός χαμογέλα, καθ’ 8ν καιρόν ή τροφός σταυροκο- 
πούσα τό μικρόν λέγει : γιά σου, -βά σου, ο Θεός μαζή σου/ 
Άλλα οχι καί δ ταμβάκο , χροσθέτει ό ιατρός. ’Αφήσατε τό 
¡Αίκρόν «.ή τό έκδύητε, δέν έχει τίχοτε : μ. ή άνησυχήτε, Κυ
ρία μου, λέγει χοός την μ,άμην καί την μητέρα. *0 μ.ικρός 
αυτός φωνάζει καί χταρνύεται διότι δέν είναι καιρός ακόμη 
ούτε νά καπνίζη, συνταγματάρχα μου, ούτε νά πρεζάρη, κυ
ρία μ.ου.

Οι δυστυχείς γέροντες ταχεινόνουσι τους οφθαλμ.ούς, καί ό 
ιατρός χροσθέτει. Τό κακόν είναι μικρόν, ήδύνατο όμως νά 
έχη δυσαρέστους συνεχείας. Τά όργανα του βρέφους είναι πολύ 
τρυφερά καί ευαίσθητα, ώστε νά δύνανται νά είσπνέωσιν άκιν- 
δύνως τό δηλητήριου του καχνοΰ κ.αί του ταμβάκου. Εις τό 
έξήτ ό χάχχος θά άσπάζεται τό μικρόν χριν η καπνίση, καί ή 
μάμη χρίν κάμη χοήσιν τής ταμ.βακοθήκης της.

Οί γέροντες ΰχεσχέθησαν έπισήμως τούτο καί ό ιατρός άπε- 
σύρθη, αφού τό μικρόν μετηνέχθη ει’ς καλώς αερισμένου δωμά- 
τιον.

Παρευρεθεΐσα είς την μικράν ταότην οικογενειακήν ανεμο
ζάλην, έλαβον τό μικρόν τούτο ιατρικόν μ,άθημα, ό'χερ μ,ετα- 
δίδω ταΐς άναγνωστρίαις μου χιστότατον, χαραλείχουσα μό
νον τά ονόμ.ατα, καί χροσθέτουσα τόν εξής έχίλογον: « Τ ά μ ι 
κρά ουδέποτε χΛαίουν χωρίς  α ί τ ι ι ν ,  καί ποΛΛάχις Ασθενούν 
καί  Αποθνήσχουν Από τά μάΛΛον Ασήμαντα πράγματα) ) .

Ε λ έ ν η  Γ ε ω ρ γ ιΑ δ ο υ .

Ο Υ Μ Ε Ν Α ΙΟ Σ
Σήμερον χερί την ΙΟην χ.μ. ώραν προσκαλούνται τά μέλη 

τού «Υμεναίου)) εις συνεδρίασιν έν τή αιθούση τού Βαρβα- 
κείου. Σκοπός τής συνεδριάσεως έ'σται ή συζήτησις καί επικό- 
ρ(υ<7ΐς τού τ.αταίττατικού του υττο τ*?,; ττροτωριντ,ς επιτροπές 
φιλοπονηθέντος.

Έλπίζομεν ότι αί κυρίαι όσαι εόηρεστήθησαν νά εγγραφώσι 
μελη τού ευεργετικού τούτου σωματείου θέλουσιν εύαρεστηθή 
να παρευρεθώσιν, ίνα και αύται λάβωσι γνώσιν καί δώσωσι 
την γνώμην των επι θεμ.ατος αναγομένου πρωτίστως ει’ς την 
έςασφαλισιν τού μ.έλλοντος τού γυναικείου φύλου έν Έλλάδι.

 ---

ΑΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ
ΚΛίνατε γόνυ  προ αύτών μέ  σέβας, όδοιπόροι ,
Με Ασκεπή την χεφαΛήν, ώ θεατά, προγώρε ι '
Εις τά πα ναρχα ια  αύτά χ ϊ ’ Αθάνατα μνημε ί α  
Οπου ή π ίστ ι ς  ίδρυσε χαϊ  ή άγνή  Λατρεία 
ΑποχαΛΰφθητι, θνητέ,  πρό τής Αθανασίας 

Πρδ τόσης δόζης ίεράς δόζης προαιώνιας,

Κα ί  θαύμασον  Από ψν^ής τό τόσο μεγαΛεΐον  
Κ α ί  τήν  σοφήν επ ίνο ιαν  Αρχαίων Αιγυπτίων.
Ή  τεραστία θέα των μαγεύε ι  τάς αίσθήσει ι  
Καί  τήν  ψυχήν εις ίεράς βυθ ίζ ε ι  Αναμνήσεις,
ΎΩ θαύμα χε ιροπο ίητον  Ανθρώπων ήμιθέων 
Καί  ’στήν συντέΛειαν α ύ ι ή ν  θά βρίσκεσα ι  άχμαΤον ; 
Ρίγος  καί  έχπΛηζις όμοΰ τό δ  μ  μ α  μου θαμβώνει  
Τό α ίμα  εις τά ς  φΛέβας μου  όΛόχΛήρον παγώνε ι  
"Εν β ή μ ά  σου σταμάτησον ,  ή θέα των σέ πείθει ,
"Ογ’ ή σ ιγή  των ε ίν'  φωνή, ήτις σοί Λέγει «στήθι !» 
Ζήσατε έργα άφθαρτα Ανδρών νου νε γεσ τάτων  
Αιχαίως ώ ν ο μ ά σ θ ητε έν των ¿πτά θαυμάτων ,
Εχετε θρόνον ύψηΛόν τούς οϋρανίους θόΛους 

Πού ϊστασθε ΑχΛώνητα επί α ιώνας δ ί ο υ ς .
Συντρόφους έχετε π ιστούς  τόν ΧεΐΛον πρό ποδών σας  
Μέ r Αργυρά του ϋδατα ,  τήν Σφ ί γ γα  οπαδόν  σας,
‘Ο ηΛιος τά  πρώτα του φιΛήματα σάς δίδει  
Στά  ύψηΛά σας μέτωπα πέπΛον χρυσοϋν  προσδ ίδε ι  

Χαίρετε,  οτύΛοι σεβαστοί ,  α ιών ια  χαρήτε  
Τών φιΛοδόζων Φαραώ τήν έρημον κοσμείτε,
Τά σώματά σας άγηρα θά μένουν  εις α ιώνα  
Ενώ ήμεΐς θά χείμεθα τέφρα, σποδός χαί  χώμα.

Τάντα τής Αίγόπτου Μ α ρ ία  Κ . Ζ ε γ γ ίν η

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Συλλογή παρασήμων τής δουαεσσ̂ ς Γαλλεέρα.

-—Η εσχάτως εν Γαλλία άποθανούσα εύεργέτις τής άνθοω- 
πότητος όούκισσα Γαλλιέρα, ειχε δαπανήσει μυθώδη ποσά 
πρός καταρτισμόν τεραστίας συλλογής γραμματοσήμων. "Ινα 
απόκτηση έν γραμματόσημου, ό'περ έ'λειχεν εκ τής συλλογής 
της ήγόραζεν ενίοτε αντί 20,000 φράγ. ολόκληρον τοιαύτην.

Η συλλογή αυτη είναι ή έντελεστέρα, χλουσιωτέρα καί 
γνωστότερα τού κ.οσμου. Έν μ.εγαλοπρεπεΐ διαμερίσυιατι τού 
μεγάρου ευρισκονται τά γραφεία, αί ίδιαίτεραι αΐθουσαι, τά 
φυλακεΐα μετά πολυπληθούς προσωπικού υπαλλήλων, γραμ
ματέων, ταμιών, φυλάκων, κτλ. Εκατομμύρια δέ γραμματο
σήμων εΐσί τοποθετημένα κατά τάξεις τεχνηέντως, μετά 
μαθηματικής ακρίβειας έντός πολυτίμων υελιομάτων -καί 
θηκών. Τό δαπανηθέν χοσόν πρός καταρτισμόν τής συλλογής 
ταυτης ανέρχεται εις δυο εκατομ.μ.ύρια φρ. ΓΙροσήνεγκον δέ 
(•V αγοράν τής συλλογής ταύτης εις τόν υιόν αυτής επίσης 
φανατικόν συλλέκτην γραμματοσήμων 500,000 φρ. άτινα 
όριστικώς άπεποιήθή.

** \ίερ»γετεκος Κυρίων.-—Κατ’ αύτάς έδόθη
εν Γαλλία μεγαλοπρεπέστατος χορός υπό τού Συνδέσυ.ου τών 
Γαλλιδων γυναικών και τής επιτροπής τού ταμείου τών στρα- 
τιωτικών απόμαχων, υπέρ άμφοτέρων τών ευεργετικών τούτιον 
σωματείων. Κόσμος άπειρος συνέρρευσεν έκ χάσης γωνίας τής 
Γαλλίας, συντελεσαντων εις τούτο τών σιδηροδρομικών εται
ριών, αιτινες χαριν τού επι δ ιωκομένου σκοπού, είγον υποβι
βάσει κατά τά ήμισυ τάς τιμάς τών εισιτηρίων.

Α; παμμέγισται αίθουσα-, τής εθνικής ’Ωδικής Ακαδημίας 
ησαν όιακεκοσμημέναι μετά μαγικής λαμ,πρότητος, καθ’ ήν
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τά άνθη, οι μυριοχρόους άνταυγάζοντες ακτίνας πολυέλαιοι, 
τά -/ρυσά κάτοπτρα καί αί παμμεγέθεις χλοερωταται χλόαι 
μετέβαλλον τάς αιθούσας εις ιδανικόν παράδεισον, εν ώ υπο 
ώραίας σκιάδας παρίσταντο διάφορα τμήματα τίον έν λόγω 
σωματείων. ’Ενταύθα φορητόν στρατιωτικόν οψοχωλεϊον, ένθα 
χαριτωμένα-, πωλήτριαι αντήλασσον δι’ αποστιλβόντων κερμά
των χρυσού έν μήλον, εκεί εκτεθειμένα είς πώλησιν έργα 
τών υπό τού συνδέσμου τών γυναικών προστατευομένων γυ
ναικών, ή ποικίλματα καί ·κομψοτεχνημ.ατα των εν ταις φυ- 
λακαΐς. Ή υ.ουσική δέ διά τών ρ.ελωόικων αυτής ηχων, ή 
γαργαλίζουτκ τάς χορευτικάς τίον παρισταμ,ενων διαθέσεις, 
καί θέτουσα πτερά εις τούς χίδας αυτών συνεχλήρου τήν υπό 
πάσαν έχοψιν επιτυχίαν τού χορού τούτου. Ή ζωήρότης έμε- 
τριάσθη ρ.όνον περί τήν 6 πρωινήν ωραν, καθ ήν, άρτειρα μ.ι- 
κρά δώρα ιος άνθοδέσμαι, χρυσοί καρποί, σακχαρόπηκτοι 
άγγελοι, εικόνες τών ιδρυτριών και ιδρυτών τών άνω σωμα
τείων διεμοιράσθησαν ταΐς καίτοΐςκεκκλημένοις, οιτινες άπήλ- 
θον, άχοκομίζοντες τάς ώραιοτέρας καί ζωηρό τέρας τών εντυ
πώσεων. Είς τόν χορόν τούτον παρήσαν ό πρόεδρος τής γαλ
λικής δημοκρατίας κ. Καρνω μετά τής κ. Καρνω, πάνι̂ ς δ& 
καί πάσαι οι τα τα χρωτα φεροντες εν τρ πολιτεία. Αι ε.σ· 
πράζεις ανέρχονται εις 120 χιλ. φρ.

Ή λαίδη Αουφερίν καέαί’Ινδαί. Ή λαίδη Δούρερ-.ν 
σύζυγος τού Άντιβασιλέως τών ’Ινδών διωργάνωσεν έν ταΐς 
Άγγλικαΐς Ίνδίαις ειδικάς ημέρας υποδοχής διά τάς Ίνδάς 
άποκλειστικώς γυναίκας. ’Εν μια τών ημερών τούτων ή λαίδη 
Δούρεριν έδέχθη 700 Ίνδάς κυρίας, τό ζήτημα δέ τής ημέρας 
ήτον ι ποιος ο καταλληλότερος τροπος, δι ου και η Ινδή γυν/) 
δύνχται να συντελε̂  εις ττ4ν ττροοόον της θ'.κ.ογενειας κ.αι 
πατρίδος.Διάφοροι επί τού ζητήματος τουτου εξηνεχθησαν γνώ-
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΠ

Ούτος μετά ποιας τινός δειλίας άπηντησε.
Ναί ! μέ μόνην τήν διαφοράν ότι ή κληρονομιά δέν έκαθα-

ρίσθη είσέτι εντελώς.  ̂ % -
Τά χρήματα εΰρίσκονταΐ έν τώ οικαστηρίώ, όιενοήθη η

Μαρκέλα.
Λίέα φυλάκεσεφ

Άποχωρισθείς ό Γιλβέρτος τής Μαρκέλας, έπανήλθεν έν 
τώ μικρή οίκίσκω του, ένθα εύρε πρόσκλησιν τού ανακριτού, 
όπως χαρουσιασθή είς ώρισμένην τής έχαύριον ώραν πρός αυ
τόν. Ουδόλως έτάράχθη διά τούτο, γνωρίζων ότι άφευκτους 
ώφειλε νά προσκληθή, όπως ώς μάρτυ: κατάθεση παν ο.τι ε- 
γνώοιζεν περί τής υποθέσεως ταύτης. Τί θά έλεγεν όμως, περί 
τήςϊάθωότητος τού αδελφού του· δέν ήδύνατο χλήν νά όμιλήση 
καί περί Δαρτουα καί Δουρ-.έ, άφού επί τώ λόγω τήςτιμής του 
ει/εν ύποσχεθή τούτο πρός τήν Μαρκέλαν. Ίΐσύχασεν έν τού- 
τοϊς ολίγον' σκεπτόμενος, ότι ή τύχη εύνοήσασα αυτόν έθηκεν 
έν τη όδώ του τόν άγγελον έκεΐνον, τήν πολύτιμον εκείνην κό
ρην, ήτις έσωζε σήμερον μέν τήν ζωήν, μετ’ ολίγον δε ισως 
καί τήν τιμήν αυτού.

μαι, έν ποοσεχεΐ δέ συνεδριάσει θέλει υυρισμένους τεθή εις εφαρ
μογήν ή υπερισχύουσα καί υπό πάσαν έχοψιν χρακτικωτερα 
εών γνουμών τούτων.

Οέ-κτρον. Ό γαλλικός θίασος κατά τήν τελευταίαν 
ταύτην θεατρικήν περίοδόν του, εχετελεσεν αληθή θαύματα. 
Πολλά τουν ό)ραιοτέρων μελοδραμάτιυν άνεβιβάσθησαν επί 
τής σκηνής, διεξαχθέντα μετ’ εχιτυχχ.ας ικανοπο-.ησασηςί 
τάς προσδοκίας πάντων. Ως κορουνίς τ ώ ν κ.ατα την ληξα- 
σαν έβδο-κάδα τελεσθέντουν ιοραιοτάτων μελοδραμάτων δύνα- 
ται νά θεώρηθή (( Le T ro u v è r e »  έν ώ άπαντα τα πρόσωπα 
ιδιαίτατα δέ ό πρός πάντας συμ.παθητικώτατος υψίφωνος 
όυς καί ο βαρύτονος κ. Κορπαί έμελψαν μετ’ επιτυχίας 
πρωτοφανούς. ’Αλλά καί ή Λαχμέ καί ό ΓουΛιέΛμος ΤέΛΛος 
αετά πολλής διεξήχθησαν έπιτυ/ίας. Έν τή κατά τήν εσπέ
ραν δέ τής ευεργετικής τής φιλόπτωχου εταιρίας παραστα- 
θείση Λου/.ία ή αηδών τού Γαλλικού θιάσου κ. Δυκέν, ένε- 
θουσίασε καί έμάγευσε πάντας, καί διά τού γλυκέως καί πα
θητικού άσματος καί διάτήςέπιχαρίτουέν πάσι έπιτυχίας της.

BIBA1V ΚΑΙ ΙΙΕΡΙΟΔΙΚΑ
Παιδικόν ΙΙνεΰμ*. Υ π ό  τού κ. Ν. Π. Παπαδοπυύλου όιευθυντού 

τής « Δ.απλάυεως τών Π αίίων» ώραιοτατη συλλογή παώικων
εύυυολογιών είς μικρόν καί κομψδτατον τομίδιον. Είναι βεβαίως ώραιο- 
τατον καί διαακεδαατικώτατον ανάγνωσμα δια τους μι/ρους σύνορο 
μητάς καί μ ή τής διαπλάσεω . οιτινες τάς ύρα!ας_ταύτας ευφυολογίας 
καανουσιν -.δικόν των κτήμα άντι 50 μόνον λεπτών.  ̂ ^

" ϊκηνογραφ ία ι εκ τή ς Ε λ λ η ν ικ ή ς  ’Κπαναστάσεως Ί π ο  του α υ 
τού κ. Παπαδοπούλου ΙξεδόΟη καί ετερον άναγνωστικον β βλιαριον Ο α 
τ )ν δ'. τά|ιν τί)ν δημοτικών σχολείων, συνταχΟεν υπο > των_κ. κ Βλ 
Σκορδέληκαί Α.Π. Κουρτίδουκαί περιίχον σκηνογραφίας έκ της Κλλη 
νικής έπαναστάσεως μετά τών σχετικών εικόνων, ο β. *-.αριον τουτν 
δυνάμενον νά νοησιμεύση ώς τερπνότατου καί εβνικωτατον ανάγνωσμα 
δια τούς παίδας άμφοτε'ρων τών _φόλων συνισταται Οεομως παρα της
«Έφημερίόος τών Κυριών» Τ ιμάται λεπτ. 80.

.. .. : „ ’Ρί-ίΛύκ -καί τό Οον και υον φυλκαοιον τηςR e v u e  K r  a n e a i  r e. Ε,ςεοοις  κα. u  Τ
γαλλικής ίπιβεωρήσεως περιέ/ον δλην τερπνήν και ποικίλη».

' . - . Οπό του κ.. Λ. Δ. Χρηστοδιτς ιατρού έξεοοβη και
ό 6 '. τόμος τού επιστημονικού περιοδικού « τ ά  Ν - α Φ α ρ μ α κ α » .

Τήν επαύριον κατά τήν προσδιορισθεΐσαν υπό τής Μαρκέλας 
ώραν ό Γιλβέοτο: συνηντήθη μετ’ αυτής κ.ατά τά προσυμ/,ε- 
φωνηυ,ένα, είχε δ’αύτώ ότι ήτον ήδη βεβαία περί τήςαθωότη- 
τος τού άδελφού του, ότι ήλπιζε διά τήν σωτηρίαν του, χω
ρίς όμως νά τώ όμιλήση περί τής μ.ετά τού ιερέως συναν τ ησε- 
ώς της· καίώοκισε καί πάλιν αυτόν νά τηρήση απόλυτον σιγήν 
ώς πρός τά μεταξύ των διαμειβόμενα.Ό Γιλβέρτος άποχωρι- 
σθείς αυτής μέ καρδίαν τά μάλιστα συγκεκινημένην αλλα,καί, 
ήσυχον διηυθύνθη ευθύ πρός τήν εισαγγελίαν. ^

Ή έκπληξίς του υπήρξε μεγάλη ευρών αύτόσε τήν Μαρκέ
λαν συνοδευομένην υπό τής Άγγλίδος παιδαγωγού.  ̂  ̂

Ήθέλησα νά μάθω αμέσως τήν μεταξύ σου και του ανα-
κοιτού συνενόησιν. _
' *0 Γιλβέρτος ηύ/αρίστησεν αυτήν άπό καρόίας καί μετεβη 

είς τά δωμάτιον τού ανακριτού μέ τήν καρόίαν έλαφράν καί
πλήρη ελπίδων.  ̂ , , , ,

Ό ανακριτής τουναντίον ήν σοβαρότατος· εις την ερωτησιν
δέ τού Γιλβέρτου περί τής καταστάσεως ̂ Άϋ αδελφού του, 
άπηντησε μετά ποιας τίνος σκληρότητας. Δέν εκληθητε ενταύ
θα ίνα μάς ύποβάλητε ερωτήσεις, άλλ Jva άπαντησητε 
είς τάς ίδικάς μας. Καί ηρξατο άνακρίνων αύτόν καί μετ’ αυ 
στηρότητος έξετάζων τά κατά τήν έσπέραί του φονου μεταξύ 
τών δυο αδελφών διατρέξαντα. Ήρωτήθη καί παλ-.ν όιατι ε- 
ζήτησε παρά τού αδελφού του τάς 15 χιλ. φρ. πώς εγνωριζεν 
ότι ή μήτηρ του ειχε παρ’ έαυτώ τό ποσόν τούτο, μετά λε
πτομερή δέ καί διεξοδικήν άνάκρισιν ό δικαστής ανήγγει- 
λεν αύτώ ότι τόν θεωρεί συνένοχον τού άδελφου του και όιε-
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Θ. Δ Σ μ ύ ρ ν τ ν .  Έλήφθησαν 60. Άναμένομεν ΰμάς.— Καν 
Ο. Γ. Σ. ’Ο δ η σ σ ό ν . Ζητήσατε νέον παρά τοο αύτόσε αντιπροσώπου 

» μας κ. Λ. προς δν γράφομεν.— Καν Μ. Δ. Α. Κ α λ ά μ α ς. Έλήφθη. 
Εύχαριστοΰμεν.— Καν Σ. Μ. ’Α θ ή ν α ς .  Και τούτο θα γίνη . άλλά 
μετά τάς ά—ίκρεω. Ούδέν βλέπομεν τό κακδν διά τήν περι ής ο λόγος 
ένασχόλησιν. Καν Αί. Κ. Μ ε σ σ ή ν η ν .  Περι τούτου τον δικηγόρον σας, 
ή» εις δέν άναμιγνυόμεθα εις την πολιτικήν, κατά συνέπειαν Ιπί τής 
προζειμένης δποθέσεως ούδέν δυνάμεθα. — Καν Σ. Κ. Μ ό ν α χ  ο ν. 
Εύχαριστοΰμεν θεριιώς καί άπυδεχόμεθα εύγνωμόνως. Ουδέτερον τού
του λειτουργεί.— Κας Α. Μ. Σ. Β. Σ. θ  και Α. Α . ’Α θ ή ν α ς .  Διότι 
ε’ιμεθα εντός των ορίων τής δικαιοσύνης καί τής λογικής Ιγράψαμεν 
οΰτω. Έ λπίζομεν δτι θά Ιπέλθη βελτίωσίς τις, Δέν γνωρίζομεν την 
Ιν λόγω κυρίαν.— Νεκράνθεμον Σύ ρ ο ν  Δυστυχώς ή ζηλοτυπία είναι 
Ιλάττωμα έμφυτον είς τον άνθρωπον, είς τοιουτον δέ ημειον άληθώς 
άφόρητον. . . . άλλά υπομονή! Έπιδοθήτε είς σοβαράν τινα Ινασχόλη 
σιν ή μελέτην καί ούτω διασκεδάζετε την Ικ τής άπομονώσεως άνίαν 
καί στενοχωρίαν. Έγράψαμεν σχετικόν άρθρον καί πάλιν θέλομεν Ιπαν- 
έλθει.— Κον 1. Μπ. Κά ΐ ρ ο ν .  Έλήιρθησαν φρ. 100. Κον Δ. Τ. Ζα- 
γ α ζ ί κ ι ο ν .  Έλήιρθησαν 132. — Νέαι ένεγράφησανμυρίας ευχαριστίας 
Κον I. Τ .Σιμπίν-ελ-Κόμ. Έλήιρθησαν 50. Ζητούμενα άπεστάλησαν.— 
15 Ρ ό δ ον. Ή  γλώσσα δέν είναι ουτε δημώδης, ουτε καθαρεύουσα, δι’ δ 
καί 6 στίχος μετά δυσκολίας καί βεοιασμένως έπιτυγχάνεται" δοκιμά
σατε καλλίτερον τ ι .— Καν Ε. Κ. Κ α δ ά λ λ α ν. Ά πεστείλαμεν πάντα 
τά ζητηθέντα' μυριάκις δέ εύχαριστοΰμεν δι’ εύγενεΐς φροντίδας.— 
Κον 1. Σ. Β ε ρ δ ι ά ν σ κ α ν .  ’Εξεπλάγην Ιπ ί τή  μή λήψει δύο I- 
πιστυλών, γράφομεν.— Καν Β. Σπ. Β ό λ ο ν .  Έλήφθησαν. Μυρίας εύ- 
χαριστίαςδιά την εΰγενή προθυμίαν καί μέριμναν. — Κας Ε. Κ. Δ α ρ- 
δ α ν ε λ ι α.— Α. Ζ. Α ί ν ο  ν.— Σ. Οί Κ α λ λ ί π ο λ ι ν  — Αί. Κ. 
Χ ά λ κ η ν .-  Σ Σ. Μπαμπά Έ σ  κ ή. Έλήφθησαν.— Καν Αί. Μ. Μ α- 
δρ ι τ η ν . — Έλήφθη μετά τής ισπανικής Ιπιθεωρήσεως. Αί πρόοδοί 
σας. είς την ελληνικήν μέ Ιξεπληξαν.— Γράφομεν.— Κας Α καί Κ. 
Βλ. Λ ι δ ε ρ π ο ύ λ . — θερμότατα συγχαρητήρια. Γράφομεν.— 
Κον Κ. X. Π. Λ ε ω ν ί 8 ·. ο ν' ένεγράφητε. — Κον Μ. Ο I. Π Ν α  ύ- 
ττ λ ι ο ν. Ένεγράφη* ΙλτφΟησαν άπεστάλησαν.— Κον Δ. θ .  Ρ ο υ χ -  
τ σ ο υ κ : ο ν .  Χάρτης καί ήμερολόγια άπεστάλησαν — Καν Α.  Κ.  
Ι τ ε ν η μ α χ ο ν .  Το ζητημα τής έθνικότητος είναι βεβαίως σοβαρόν, 
εαν όμως είσθε οίπροιζ και αίσθάνεσθε την δύναμιν νά Ιμπνεύσητε είς 
τά τέκνα σας τό αίσθημα τής άγάπης προς την εθνικότητά σας, μή δι- 
στάσητε. Δεν π ιστεύω δτι ό κύριος οΰτος θά άξιοι νά σας μεταβάλη 
την Ιθνικοτητά σας. — Καν Μ. Κ. Ζ. Τ ά ν τ α ν. Δημοσιευθήσεται.— 
Κον Σ. Ζ. X ά σ κ ι ο ΐ. Έ λήφθη’ άποστείλωμεν ζητούμενα καί μέθο
δον κιθάρας. ’Αποστείλατε τοι κ. Α. Σ. Άδριανούπολιν — Κον Π. Γ . 
Κ. Β ο υ κ ο υ ρ έ σ τ ι ο ν. Ή  Ιν Κάνναις κ. Αί. Α. Π. Ιπλήρωσε τήν

συνδρομήν της. — Κον Γ. Κ. Λ. Ρ ο υ χ  τ σ ο ύ κ ι ο ν. Έ στείλαμεν ΐο ι-  
αΰτα πρός τόν αύτόσε κ. Δ. Θ. καί παρ' αύτοΰ δύνασθε νά προμηθευ- 
®ήτε — Κον Ε. Γ Ά φοΰ ή τελετή τελείται είς τόν ναόν βεβαίως α ί

Τό άγνοοϋμεν εντελώς, άλλ’ ουτε δυνάμεθα νά ζητήσωμεν Ιπ ί του θέ
ματος^ τούτου πληροφορίας. Καν Ε. Ζ. Σ μ ύ ρ ν η ν .  ’Ακολουθείτε λοι
πόν τό λ ο γ ι ο ν ο φ θ α λ μ ό ν  α ν τ ί  ο φ θ α λ μ ο ύ  κ α ί δ δ ό ν τ α  
ά ν τ ι ο δ ό ν τ ο ς !  Ή  καλλίτερα άρετή τής γυναικος είναι ή μακρο- 
θυμ.ία καί άμνησικακία.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ζωμός έκ π ιζ ελ ίω ν . Πλυνουσιν Ιπανειλημμενως τά πιζέλια , άπο — 

χωρίζουσαι^ πάντοτε τά Ιπί τής Ιπιφανείας 'του δδατος Ιπιπλέοντα. 
Βράζουσιν εντός άλατισμένου δδατος καί άποσταλάζουσιν. Τότε ζυμό- 
νουσι τα πιζελια δια ξυλινου κοχλιαρίου, συγκιρνώσαι μετά βουτύρου, 
καί δέν ρίπτουσι τόν θερμόν διατηρούμενον ζωμόν αυτών είμή ολίγον 
κατ ολίγον, οπως μή κόψη.

Διατηροΰσι τόν εις ζωμόν άραιοθέντα πολτόν τούτον θερμόν καί 
σερβιρουσι μετα μικρών τεμαχίων άρτου Ιντός βουτύρου τηγανισθέντων.

ΣΥΜΒΟΥΛ Η
Κατά^τής θλ ίσ εω ς τω ν πο τηο ίω ν . "Ινα μή τά ποτήρια θλώ ντα ι 

μόλις χύσωμεν Ιντός αυτών θερμόν τέϊον ή ο,τι δήποτε ξυστόν, θέ
τετε ταύτα άμα τά άγοράσητε Ιντός μεγάλης χύτρας πλήρους ψυχρού 
δδατος.^ Τήν χύτραν ταύτην μετά τών ποτηρίων θέτετε Ιπί τής πυράς.· 
καί αφήνετε νά βράσωσι.

ί ΙαραχαΑοϋνται  α ί  όΑίγαι χ· χ. συνδρομήτρ ια ι  τής ί('Ε- 
φημερίδος τών Κυρ ιών)), α ί  χαθυστεροΰσαι  τήν συνδρομήν  
του τç. έ· νά  εύαρεστηθώσι νά άποστείΧωσιν αϋτήν  έντάς 
τής ά· έδδομχδος  του 'Ιανουάρ ιου■ Ή  περαιτέρω άναβοΑφ 
τής άποστοΑής τής συνδρομής άποβαίνε ι  άσ ύγγνωστος.

ΓΤαραχαΑοΰνται ίπ ίσης  i /.εΐναι, ά ν  ή συνδ ρομή Αήγει. 
η να άνανεωσωσι  πάραυτα  αύτήν  ή νά είδ οαο ιήσωσιν ότι  
παρα ιτ ούντα ι . o;tgk δ,,αχοπή ή άποστο.Ιή του φόΑΑου- 'FA- 
π ίζ ομεν  οτι α ί  χ. χ. συ· δρομήτριαι  χατανοουσα ι  τό δί^αιον- 
τών ανω παραχΑήσεων μας ,  θέΑονσιν εύαρεστηθή νά συμμορ-  
<ρωθώσιν, άφοΰ άΑΛων περί τόσον εύτεΑοϋς πρόχει τα ι  πουον

Unii institut· ¡ce français« s offre à donner des leçons d’ une heure 
et demie pour 1 fr. Elleassure des rapides progrès.

ταξεν έν τσ.ύτώ τήν κράτητιν του. Μετά τά; λ,έξεις ταύτα; ό 
ανακριτή; έ-τίεσε τό επί τή; τραπέζη; του ηλεκτρικόν κου.ίίον 
καί πάραυτα δύο χωροφύλακες ε παρουσία σθησαν.

Παραλάβετε τόν κύριον, είπεν ό ανακριτή;. Καί ποίν ή ό 
Γιλβέρτο; λάβα) καιρόν νά συνέλθη έκ τής έκπλήξεως ύ̂ο στι- 
βαροί βραχίονες εθηκαν τάς χεϊρας αύτοΰ εντός χειροπεδών. 
*Ω ! ! Κύριε, είπεν ό Γιλ.βέρτος τρέρ.ων καί ίυχρότερο; του θα
νάτου, ή αισχρά αυτή αδικία δέν θά σάς άποβή είς καλόν. 
Καί ήκολούθησε τους δύο χωροφύλακας.

Ή Μαρκέλα ίδοΰσα τόν Γιλβέρτον έξερχόρ/.ενον ως κ,ατά- 
δικον εν τω ρ.έσω δύο χωροφυλάκιον δέν ήδυνήθη νά συνκοα- 
τήση κραυγήν οδύνης. Μέ κατηγοροΰσιν ώς συνένο/ ον τού ά- 
δελφοΰ ρ.ου, διέκοψεν 5 νέος με φωνήν ριόλις άκ.ουομ,ένην.

Αλλά είναι αόύνατον, είναι φρικώδες τούτο, παρετήρησεν ή 
Μαρκέλλα, καί ήθέλησε νά έρ;.ποδίσ·/ι τούς χωροφύλακας.

Ό ανακριτής άκούσας όπισθεν τάς γυναικείας φωνάς έπε- 
φάνη έπι του ούδού τής θύρα; : Τί συριβαίνει, είπε ρ.ετά α:.λη- 
ρότητος !

ΤΙ Μαρκέλα έδραρ.ε πρός τόν ανακριτήν. Είσθε σείς, είπε, ό 
διατάξας τήν σύλληψιν τού νέου τούτου;

Ναί, είπεν ο ανακριτής, υμείς δέ ;
‘Η μνηστή του, άπήντησεν εκείνη, Μαρκέλλα Μωδουΐ. Ό 

πατήρ μου είναι είς τών προίτων καί έντιμοτέρων βιομηχά- 
νων τή; Γαλλία;.

Ό ανακριτής ήλλαξεν ίίφος. Εΐσέλθετε· δεσποινίς, εύαρεστή- 
θητε να καθήσητε, ίνα συνέλθητε ολίγον. Έν;ιαφέρεσθε λοι
πόν διά τόν κατηγοοούμ.ενον;

Είμαι μνηστή του, ώ; σας προεΐπον. Λαμβάνω δέ τό θάρ
ρος να σά; παρατηρήσω, κύριε, ότι πλανασθε έν τγ προκειμένη 
περιστάσει καί ότι ό Γιλβέρτος είναι επίσης αθώος, όσον καί 
ό ’Αββάς, καί θελω σάς αποδείξει τούτο, ευθύς ώς κατωρθώσω 
να περισυλλέξω πάσαν σχετικήν έπι τής προκειμένης ύποθέ- 
σεως αττόοειξιν.

Πράξατέ το, δεσποινίς, καί θά σάς είμεθα άληθώς εύγνώ- 
ρ-ονες.

 ̂Φοβούμαι όμως μή σάς διαφεύγωσι λεπτομέρειαί τινες τήο 
τοσω σκοτεινής ταύτης ΰποθέσεως.

Γνωρίζω τά πάντα, άπεκρίθη ή κόρη μετά ζωηρότητος. Δέν 
δύναμαι όέ νά ένοήσω πώς δύνασθε νά θεωρήτε ένοχον τόν 
’Αββάν καί τόν άδελφόν του. Νομίζω, κύριε, ότι ει’ς παρόμοια 
Εγκλήματα ή δικαιοσύνη οφείλει νά εύρίσκη πρό παντός άλ
λου τό έλατήριον, τήν αφετηρίαν, έκεϊθεν δέ ό'δηγουμένη νά 
προοαίνη είς τό έργον της. Εύρον, λέγετε, 312 χιλ. φρ. παρά 
τι> κ. Βερνιέ Διατί θά έ,.λεπτε τό ποσόν τούτο παρά τής μη- 
τρός του ! "Ισως διά νά σφετερισθή τήν περιουσίαν'τού αδελ
φού του! Άλλά τότε πώς δύνασθε νά θεωρήτε τόν άδελφόν του- 
συνένοχον. Καί διατί ό ήδελφός ούτος ήθελε προβή είς συνε
νοχήν τοιούτου φρικώόους ;γ άήμκ-ος. δι' δ ήθελεν άπωλέσει 
ου μ.ονον τήν μητρικήν του περιουσί.-ν, αλλά καί τήν μεγάλην 
προίκα, ής θά. έγίνετο κάτοχος νυμφευόμενος με.

Έςηγήσατέ μοι λοιπόν υμείς,πώς ευρέθη τό ποσόν τούτο 
τταρά τώ ’Αοβα;

(Ά'/.ολουθεί)


