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ΑΙ ΕΛΛΗΝΙήΕΣ ΚΑΙ 01 ΟΑΑΑΝΑΟΙ
Σήμερον ότε λαός ξένος ώ; ό Ολλανδικός εις ούδεμίαν φυ

λετικήν ή πολιτικήν μεθ ημών επικοινωνίαν διατελών ανέλα- 
βεν οίκειοθελώς την πρωτοβουλίαν νά μεριμνηστ) ύπερ της 
έπικρατήσεως της γλόισσης ημών καί της επισήμου αναγνω- 
ρίσεως τής συγχρόνου Ελληνικής φιλολογίας, σήμερον ότε 
ήμέτεροί τε καί ξένοι πρίγκηπες θεωροΰσι έξοχον τιμήν των 
νά συνεργασθώσι μετά τών εύγενών τούτων ύπερμάχων του 
Ελληνικού έθνους, άποτείνομεν και ήμεΐς παρατηρήσεις τ ι-  
νας πρός τάς έν τε τή έσω καί έξω Ελλάδι ξενοφώνους Ελ- 
ληνίδας. Δέν έρυθριώσιν άρα και δέν αισθάνονται πικρούς 
συνειδήσεω; έλέγ/ους έπί τή ύπ ’ αύτών προσγιγνομένη αδι
κία κατά τής ώραίας ημών γλώσσης, ήν οί ξένοι αγωνίζονται 
νά άναγάγωσιν εις τήν έμπρεπουσαν αυτή περιοπην !

Δέν είναι αίσχος διά τας απογόνους ταύτας τής Ασπα
σίας καί Ύ πατίας, τής Σαπφους καί Κορίννης νά άγνοώσι 
την μητρικήν αύτών γλώσσαν, την εζευγενιστριαν ταυτην 
τού ανθρωπίνου γένους, ήν ό Ομηρος καί ό Σωκράτης, ό 
Πλάτων καί ό Ξενοφών αθάνατον εις αιώνας τούς άπαντας 
κατέστησαν! Και τολμώσι νά καταφρονώσι και εις την λή
θην παραδίδωσι τήν πλουσίαν εκείνην εις ήχους καί φθόγ
γους, εις λέξεις καί σημασίας γλώσσαν, έξ ης οΐ ςένοι τάς

ώς ή διάσημος έν Γαλλία συνεργάτις ημών κ. Ίουλιέττα 
Ά δάμ , ή έν 'Ολλανδία έξοχος Έλληνίστρια κ. Σουανσβία 
καί άλλαι, μετά τοσούτου ενθουσιασμού ασχολούνται εις την 
έκμάθησιν αυτής καί μετά τοσαύτης χάριτος καί ακρίβειας 
γράφουσιν α υτήν ! ΓΙόσον κακώς αι κυριαι αυται εννοούσι 
τόν αληθή πολιτισμόν καί οίαν ιεροσυλίαν διαπράττουσιν, ά- 
πορφανωνουσαι τά τέκνα των της προσφιλούς γλώσσης τής 
γης, έν ή είδον τά φώς, εκείνης ήτις συνδέει ταύτα ου μονον 
πρός άλληλα, άλλα καί μετά τής κοινής μητρός, ή,τις πατρίς 
καλείται.

Μεγάλη αληθώς ή τόλμη αύτη καί έτι μείζων ή ευθύνη, 
ήν ώς μητέρες άναλαμβάνουσιν απέναντι τών τέκνων καί τής 
πατρίδος. Πιστεύσατε.Κυρίαι μου,σείςαίέναβρυνόμεναι διότι ό 
μικρός υιός σας ή τό μικρόν θυγάτριόν σας άντί«μή>τε/5»σάς λέγει 
a m u t t e r » ,νεϊς αί μειδιώσαι,διότι ή μικρά κόρη σας λησμο
νεί έρωτωμένη τήν εθνικότητά της, ευχαρίστως δέ τήν τής 
ξένης παιδαγωγού οίκειοποιεΐται, πιστεύσατε ότι λίαν ευ
κόλως τό προσφιλές έκεΐνο μειράκιου, οπερ τή συγκαταθέσει 
ύμών λησμονεί, άρνείται τήν γλώσσαν καί εθνικότητά του, 
θέλει λησμονήσει και ή μάς καί τόν πατέρα του, ο δ ’ έτι 
χείριστον και τήν πατρίδα του.

Προσπελάσατε τινας τών ενταύθα καί έν τή αλλοδαπή ελ
ληνικών οικογενειών, έπιστήσατε τήν προσοχήν σας προς 
τά πλεϊστα τών έν Φαλήριρ καθ’ έκάστην περιδιαβαζόντων 
έλληνοπαίδων άμφοτέρων τών φυλών καί θελεφε έκπλαγη επι 
τή άκατασχέτω ξενοφωνία αυτών. Ερυθριώσαι άληθώς πα- 
ρέστημεν κατά τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα εις φιλικήν συνο
μιλίαν Έλληνίδων, κυριών λαβοΰσαν χώραν έν τώ τροχιο- 
δρόμιμ ’Αθηνών Φαλήρου.
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ναγόμεναι καθίσταντο γελοία’, δια κωμικωτάτου διαλόγου 
των, ον Αριστοφάνειος μόνον κάλαμος ήδύνατο έπαρκώς να 
χαρακτήρισα).

Πώς, ma chère, δεν πιστεύεις à ma sincérité ? «Au  
C o n t r a i r e  άπεκρίνατο ή  άλλη, σε πιστεύω κτλ. καί ο διάλογος 
έξηκολούθησεν επίσης γελοίος, επίσης μιξοβάρβαρος άπό της 
έκ Φάληρου μέχρις Αθηνών μεταβάσεώς ριας. ΓΙοίαν άρα 
γλώσσαν όμιλοΰσι τα άτυχή τέκνα τών Κυριών τούτων και 
τίνα θεωρούσιν ώς ριητρικην! Πώς δε να αγαπησωσι γλώσ
σαν όμιλουμένην ουτω ύπό τής μητρός, πολλάκις δε χυδαίως 
ύπό τινων παιδαγωγών καί διδασκάλων !

Καί τί δύνανται να πράξωσιν οί ξένοι φιλελληνικοί Σύλ
λογοι υπέρ τής ώραίας ήμών γλώσσης, όταν ήμεϊς αί Έ λ- 
ληνίδες, αί'τινες καθήκον ειχομεν νά φυλάττωριεν ταύτην ώς 
ίεράν καί πολύτιμον παρακαταθήκην, καί ώς τιμαλφές καί ά- 
νεκτίμητον κειμήλειον τοϊς τέκνοις ήμών μ,εταδίδωμεν, 
φαινόμεθα λησμονούσαι ότι υπάρχει, ότι έχει ιστορίαν πλου- 
σίαν καί άνεξάντλητον, ότι εις αυτήν οφείλεται το μεγαλεϊον 
τής Ευρώπης καί ό σύγχρονος πολιτισμός! Ό καιρός επεί- 
γει. Κατανοήσωμεν καί ημείς ότι είμεθα μέλη τού έ'θνους 
αύτοΰ, όπερ μεγα κέκτηται νά διαδοαματίση πρόσωπον 
έν τή ιστορία τής προόδου καί τής ελευθερίας !

Άναπετάσωμεν λοιπόν την σημαίαν τής ένισχύσεως τής 
γλώσσης ήμών,καί τείνωμεν χείρα άρωγόν πρός τήν φιλελληνι· 
κήν τών 'Ολλανδών εταιρίαν,ής πρόεδρος ενταύθα τυγχάνει ό 
προστάτης καί πατήρ τών ελληνικών γραμμάτων, ό έξοχος 
λογογράφος καί συγγραφεύς κ. Α. Ραγκαβής. Λάβωμεν άνά 
χεΐοας τον γλυκόν καί μελίρρυτον Ξενοφώντα, πρός τό ύφος 
τού όποιου πλησιάζει πως ή νέα ελληνική, ρυθμίσωμεν, εί 
δυνατόν, τάς έν τή ώραία ήμών γλώσση παρισάκτους άξέστους 
καί άκανονίστους λέξεις πρός τόν θελκτικόν καί αρμονικόν ρόμ
βον τής ’Αττικής ταύτης μελίσσης, σταχυολογήσωμ.εν τους 
έκλεκτοτέρους συγχρόνους συγγραφείς καί έξοικειωθώμεν να 
όμιλώμεν καί διδάσκωμεν πρός τά τέκνα μας τήν ώραιοτέραν 
καί πλουσιωτέραν τών γλωσσών, ήν ή ανθρώπινος μεγαλοφυία 
ήδυνήθη ποτε να παραγάγη.

Μετ’ εϋ/αριατήσεως κκταχωρίζομεν εις τάς ττήλας τής «Έφημεριδος 
τών Κυριών» τό κάτωθι διηγηριάτιον, άποσταλεν ήρίν όπό της εν Οοησσώ 
δεσποινίδος Λ ιζίνας Στεφάνου 'Ράλλη, μόλις τό δε'κατον τρίτον τής η λ ι
κίας αυτής άγούσης. Ή  νεαρά δεσποινίς άπό Ιζαετίας ρόλμ  άρξαμένη να 
άσ/οληται εις Ικριάθησιν τής Ε λληνικής γλώσσης, επεόόθη εις αυτήν μετά 
τοσούτου ζήλου, ώστε ευχερέστατα καί καλλιεπέστατα δύναται νά γραφή 
αυτήν. Έ κ τούτου άποδεικνύεται δτι μεταξύ τών εξω Ε λλήνω ν δεν είναι 
πάντοτε οι πλουσιώτεροι, οίτινες άρνοΰνται την γλώσσαν τον\Ι επιδιοομενοι 
εις τήν έκρ-άθησιν ριόνον ξένων γλωσσών, διότι ή ανά πολλάς δεκάδάς αριθ- 
μοΰσατά έκατορριύρια οικογένεια α .Σ τ. 'Ράλλη δέν άπηξίωσε νάθεωρήση ως 
πολύτιμον τών τέκνων αυτής έφόδιον τήν μητρικήν αυτών γλώσσαν. Θερμό
τατα δθεν άπονέμουσαι τά συγχαρητήρια ήμών πρός τήν εύγενη δέσποιναν 
Μαρίαν Στ. 'Ράλλη εις τήν 'Ελληνοπρεπή μόρφωσιν καί άγνόν πατριωτικόν 
ενθουσιασμόν τής όποιας οφείλεται ιδία ή πρός τήν Ε λληνικήν φιλολογίαν 
αγάπη τής νεαρας θυγατοάς αυτής, είχόμεθα όπως τό ευγενες παραδειγμα τής 
Σεβαστής όεσποίνης, ήτις έν τή ξένη εγεννήθη και άνετράφη, χρησιμευση ώς 
μάθημα εις τάς έν μέση πρωτευούση ξενοφώνως καί άτέχνιος ομιλούσας τήν 
γλώσσαν ήμών ευαρίθμους, ευτυχώς Κυρίας.

ΑΙ ΔΥΟ Μ Η Τ Ε Ρ Ε Σ
Εις τινα παραλίαν της Νορμανδίας, έν ή σειρά λουτήρων 

έξετείνετο, έπαιζον δύο νεαρά κοράσια τάς πλαγγόνας των,

οΰχί μακράν της θαλάσσης, ής τά  κύματα, ό δύων ήλιος: 
έχρύσςζεν άπλέτως.

Ή σαν χαριέστατα τά λεπτοφυή ταύτα παιδία, μέ τό δια
φανές καί ώς βελούδον λεϊον δέρμά των, μέ την ξανθήν καί 
βοστρυχώδη μεταξίνην κόμην των. Ή σαν δύο άντίτυπα έ- 
πίσης ώραϊα. Τό έν ήτο ή είκών τού ετέρου, θ ά  έλεγέ τις 
ότι ήσαν δίδυμα, είμή ή τών ενδυμάτων διαφορά καταφανή 
καθίστα την κοινωνικήν έκάστης τούτων θέσιν.

Ή  Μαργαρίτα έ'φερεν ένδυμα έκ λεπτού, λευκού ύφά-· 
σμ.ατος πεποικιλμένου καί διά πολυτίμων τριχάπτων καί τα ι
νιών κεκοσμημένου, κνημίδας μεταξωτάς καί κομψότατα πέ—· 
διλα, ή έτέρα δέ ή Αίμυλία ήν πένιχρώς ένδεδυμένη διάπρο- 
στύχου φορέματος, ού τό άνοικτόνπεριλαίμιον περιέβαλεν έπι— 
χαρίτως τόν λευκόν καί άλαβάστρινον λαιμόν της.

Άμφότερα ήσαν μονογενή. Ά λλ ’ ό πάΐήρ τής Μαργα
ρίτας, ό κ. Ρουλϊνος έ'ζη πλουσιώτατα καί ήτο διευθυντής 
μιας τών καλλίτερων τραπεζών τής Λυώνος, ένώ ή δυστυ- 
χής*Αϊμυλία οόδένα πλέον είχεν έν τω κόσμ.ω είμή τήν μη
τέρα της, τήν Λουίζαν Γουϊνώ, ήν ό σύζυγος, άποθανών εις 
Σενεγαμβίαν, άφήκε χήραν εις τό εικοστόν τρίτον έτος τής 
ήλικίας της. Δύτη μ.ετά τόν^θάνατον τού συζύγου της άφω- 
σιώθη εντελώς εις τήν άνατροφήν τής Αιμυλίας, τήν όποιαν 
είχε τότε άπογαλακτίσει, άποζώσα έκ τού γλίσχρου τετρα- 
κοσιοφράγκου έτησίου εισοδήματος της καί έκ τού ένοικίου- 
άγροτικού διορόφου οίκίσκου, όν κατά τήν εποχήν τών λου
τρών ένωκίαζεν. Κατά τό έτος τούτο ό οίκίσκος κατωκεΐτο, 
— πλήν ενός δωματίου, έν ω αύνη μετά τού τέκνου της διέ'- 
μενε— παρά τής κυρίας Ρουλίνου, τής ευτυχούς μητρός τής 
Μαργαρίτας. Ή  κυρία Ρουλίνου ήτο εύγενής. Καίτοι οψί- 
πλουτος δέν περιεφρόνει τήν Λουίζαν, άλλ’ έφαίνετο τόσον 
ταπεινή, τόσον γλυκεία, ζητούσα τρόπον τινά συγγνώμην 
διά τήν άκουσίως της ύφισταμένην μεταξύ αυτής και τής 
Λουΐζης διαφοράν.

Μεθ’ όλα ταύτα έβλεπέ τις, ότι εις τάς σχέσεις αυτών 
ΰπεκρύπτετο ποιά τις μυστική καί άμοιβαία ψυχρότης. Ή  
πτωχή τής Λουΐζης καρδία έπασχεν υπό μητρικής ζηλοτυ
π ίας.

Πρό τής άφίξεως τής ξένης πάσα λατρεία άπενέμετο εις 
τήν Αιμιλίαν ! Εις τήν όδόν, εις τήν έκκλησίαν, εις τήν 
προκυμαίαν, ή Αιμιλία παρά πάντων έθαυμάζετο, έθω- 
πεύετο, έλατρεύετο. 'Ήτο ή μικρά βασίλισσα. Ή το τό ίν
δαλμα τού χωρίου έκείνου... Αί μητέρες όλαι έφθόνουν τήν 
ταπεινήν καί πτωχήν χήραν, διά τήν ευτυχίαν της, ήν άλη- 
θώς δέν άντήλλασεν αύτη μέ τους μεγαλητέρους τού κόσμου 
θησαυρούς.

Άπό τής άφίξεως τής ξένης τά πάντα ήλλαξαν. Ή  Αί
μυλία είχεν ήδη άντίζηλον χρυσοστίλβουσαν, τό χαϋδεμέ- 
νον παιδίον τού πλούτου. Πρός τά φυσικά θεΛγητρα τής 
ευτυχούς άντιζήλου προσετίθετο καί ή μαγεία τής πολυτε
λείας καί ή γοητεία τής ένδυμασίας. Η δυστυχής Αουιζα, 
έβλεπε μέ λυπηρόν ομμα τά  πλούσια ΰφάσμ.ατα, τά λε
πτοφυή κοσμήματα, τους πίλους, τα άνθη, τά  πτερά, δι 
ών περιεκοσμεΐτο ή Αίμυλία καί άτινα έπηύξανον μεγάλως 
τήν καλλονήν αυτής, ένω ή σκληρά πτωχία άπεστερει τό·
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τέκνον της πάσης χ*ράς καί άπολαύσεως. Αύτη, ήτις μέχρι 
■τής ήμερα? έκείνης άγογγύστως ΰπέφερε τήν τύχην της, 
ήρξατο κατατρυχομένη ύπό τού αισθήματος τού φθόνου καί 
-τού μ.ίσους, πάθη άδυνατοΰντα νά κατακυριεύσωσι τήν φύσει 
αγαθήν καρδίαν της.Δακρυρροούσα ή άτυχής'μήτηρ ένηγκα- 
λίζετο τήν Αίμυλίαντης, καί ψιθυρίζουσα τή έλεγε: Δυσ
τυχής ορφανή ! διατί ό θεός μάς άφήρεσε τόν πατέρα σου ! 
’Εάν αυτός έ'ζη,δέν θά ήσο ρακένδυτος, καί δέν θά έφερες τά 
χονδροειδή ταύτα πέδιλα, άτινα άνιλεώς πληγώνουσι τους 
λεπτούς σου πόδας ! Καί τ ί δύναμαι έγώ νά πράξω δια σέ, 
πτωχέ μου άγγελε, μεθ’ όλην τήν θερμήν άγάπην ήτις φλέ
γει τό στήθος μου. Καί ή άτυχής μήτηρ άνελύετο εις δά
κρυα, καπαρωμένη τήν στιγμήν, ήτις έ'φερεν έν τω πτωχικφ 
οίκίσκω της τήν πλουσίαν άντίζηλον, τήν ταραζίαν ταύτβν 
τής οικογενειακής ειρήνης των.

Ημέραν τινα ή Λουίζα άποσυρθεΐσα ένωριτερον, ινα πα - 
ρασκευάση τό πτωχικόν δεϊπνον της, άφήκε τήν Αϊμυλίαν 
της ύπό τήν έπίβλεψιν τής κ. Ρουλίνου, ήτιςάνεγίνωσκε, καθ’ 
ον χρόνον τά δύο παιδία έπαιζον εις τόν έρημον αίγιαλόν. Ή  
θάλασσα έπαλίρρει, τά  κύματα όλονέν έπλησίαζον τήν βρα
χώδη όχθην καί ήδη ήγγιζοντόν βράχον, όπου ήΜαργαρίτα και 
ή Αίμυλία βεβυθισμέναι εις τά  παιγνίδιά τω ν,ϊσ ταντο , άψη- 
φούσαι τόν μέλλοντα κίνδυνον. Αίφνης ισχυρά πνοή άνέμου 
έρριψε τήν ώραιοτέραν τών πλαγγόνων είςτόγΰδωρ, ήντό ρεύ
μα πάραυτα παρέσυρεν.Τάδύοκοράσια έρριφθησαν όπισθεν τής 
πλαγγόνος, ΐνα συλλάβωσιν αυτήν. Ά λλά νέον κύμα ορμη
τικόν έκάλυψεν αυτα. Η δε κ. Ρουλίνου ιδουσα τα πα ι— 
δία ριφθέντκ εις τήν θάλασσαν, έσπευσεν ώς παράφρων, φω- 
νάζουσα : βοήθειαν! Ά λ λ ’ έν τω  μεταξύ .άμφότερα τά  παι
δία έγένοντο άφαντα. Η κ. Ρουλίνου ερρίφθη εις τ/,ν θά
λασσαν, ήκολούθησε τό κύμα, καί μετά τινας άγωνιώδεις 
οτιγμάς, έφάνη φέρουσα τό τέκνον της, όπερ πάραυτα ανέ
κτησε τάς αισθήσεις του.

’Οδησσός Α&ζ£ν<χ Στ. ΡάΧλτη
(Έπετα» συνέχεια)

ΚΑΙ Α Α Α Α Ι ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ1
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Ούχί εις τρεις, ή τέσσαρας, ώς άλλοτε έγράφομεν, περι
ορίζεται ό άριθμός τών έν τή ιστορία τού Πανεπίστημειου 
τής Βονωνίας άναφερομένων καθηγητριών, αλλα πολλαί 
τοιαύται διεκρίθησαν εις άπαντας τούς επιστημονικούς κλά
δους τού γηραιού τούτου Πανεπίστημειου. Η Μπετίνα 
Καλδερίνη, έπί πολλά έτη διδαξασα το πολιτικόν δίκαιον, 
διεκοίθη καί διά τό σαφές καί μεθοδικόν τής διδασκαλίας και 
διά τόν πλούτον τών επιστημονικών γνώσεων αύτής, απάν
των τών συναδέλφων αύτής άνδρών. Η άδελφή αυτής Νο- 
βέλλα γεννηθεϊσα τό 1312 ήν γυνή εκτάκτου καλλονής καί 
χάριτος. Αντικαθιστά συνεχώς τον πάσχοντα πατέρα της 
έν τή καθηγετική έδρα τού Ρωμαϊκού Δικαίου, μετα τόν θά
νατον δέ έκείνου κατέλαβεν έπαξίως τήν έδραν ταύτην. Η 
νεαρά καθηγήτρια, όπως μή τό γοητευτικόν κάλλος της 
άπασχολή τούς φοιτητάς, περισπών την προσοχήν αυτών, 
έδίδαξεν έπί πολλά έτη φέρουσα έπί τού προσώπου πυκνο-
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τάτην καλύπτραν. Οί μαθηταί είχον συνειθίσει νά λατρεύω- 
σιν ώς θεότητα τήν κεκρυμμένην ταύτην καλλονήν, εις τήν 
διδασκαλίαν τής όποιας άθρόοι πάντοτε προσήρχοντο.

Τό μάθημά της έμελέτων μετά φανατικού ένθουσιασμού, 
τούτο δέ ϊνα μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών των 
ϊδωσι τέλος τό πρόσωπον εκείνο, ου τήν καλλονήν εις έκα
στος τούτων τοιαύτην ή τοιαύτην έπί τετραετίαν ώνειροπώ- 
λει καί έφαντάζετο. II Βετοσία Γοζαδίνη γεννηθεϊσα κατά 
τό 1909 έν Βονωνία,, διωρίσθη έπόπτις τών προκαταρκτι
κών σχολών τό 18ον μόλις τής ήλικίας της άγουσα. Ασχο- 
λουμένη δέ μετά θαυμασίας έπιμονής εις τήν μελέτην τών 
κλασικών Λατίνων συγγραφέων, έξεφώνησε τριακονταπεν- 
τοΰτις τήν ήλικίαν φιλοσοφικώτατον έπικήδειον λόγον λα τι
νιστί εις τόν διαπρεπέστερον ναόν τής Βονωνίας, ουσα κατά 
τήν έποχήν ταύτην καθηγήτρια τής Λατινικής έν τφ  ΓΙαν- 
επιστημείιρ τής Βονωνίας, ενώ επι δεκαπενταετίαν ολην εδι- 
δαξε τήν .Λατινικήν. Τό όνομά της έκλεΐσθη ού μόνον διά 
τήν έξοχον ευγλωττίαν^ καί ευφράδειαν αυτής, αλλά και δια 
τά  έπιστημονικά συγγράμματα, άτινα μετά τόν θάνατόν της 
έδημοσιεύθησαν.

Καί ίατρικάς καθηγητικάς έδρας έπίσης έπαξίως κατέ- 
σχον διάφοροι τής Βολωνίας γυναίκες, μεταξύ τών όποιων 
περίδοξον έν τή ιστορία τού Πανεπίστημειου τούτου κατέλαβε 
θέσιν ή Δωροθέα Γιοβάνη Βόκη, ήτις ού μόνον εις τήν θερα
πείαν τών σωματικών παθήσεων εύδοκίμως ένησχολεΐτο, 
άλλά καί εις τήν θεραπείαν τής ψυχής καί τού ήθους είχεν 
άφιερώσει τόν έαυτης βιον, διδαξασα επι πολλά ετη τό μά
θημά τής ήθικής φιλοσοφίας. Έν τή διδασκαλία τής άρχαίας 
Ελληνικής φιλοσοφίας διεκρίθη ή Βετίνα Σαντζώρτζη καί ή 
’Ιωάννα Βιανκέτη, ή τελευταία αύτη διακριθεΐσα έπί αύ- 
στηρότητι ηθών και απαραμιλλω ηθικίβ αυταπαρνησει. Δια
κεκριμένη έπίσης ιατρός ή ή Θεοδώρα Χρυσολώρα, ή σύ
ζυγος τού Καθηγητοΰ Φραγκίσκου Φιλέλφου. Πλήν τούτων 
διάσημοι τού αύτοΰ Πανεμιστημείου έγένοντο καί αί Καθη- 
γήτριαι Μαρία ΙΙιζέλλη, Μαρία Δελφίνη Δόση, Μαγ- 
δαλινή Νόε Κανέδη, ’Ελισάβετ Μαστόλα, Λαύρα Κόρνια,

I Ίπποκράτεια Μ όντη,Ά ίμυλίαΆρεμβάτη,ή Μαγδαλινή Μπόν 
Σινιόρη^ή συγγραφεύς τού γνωστού ώραιοτάτου συγγράμ
ματος ( 'D e l e g ^ b u s  C o m m i b i l ί a . t i u s J .  Ά πασα ι έδόξασαν 
άληθώς ¿τήν έπιστήμην, καταλαβούσαι τάς έπισημοτέρας 

I έδρας, ώς τήν φιλοσοφικήν, τήν τών φυσικομ.αθημ,ατικών, 
τήν τής άναλυτικής Γεωμετρίας καί τής Ανατομίας.

' Ά λλά  καί εις άλλας πόλεις τής ’Ιταλίας αί γυναίκες δια
πρεπείς καθηγητικάς κατέλαβον έδρας, ώς ή έν τώ Πανεπι- 
στημίω τής Φεράρας καθηγήτρια τής παθολογίας κ. Μαρία 
Πετρατσίνη, ή τοσαύτα ιατρικά συγγράψασα έργα, ιδία έπί 
τής παθολογικής καταστάσεως τών άρρένων κατά τήν άνά- 
πτυξιν αύτών, καί ής ή θυγάτηρ Σεφόρα Φορέτη άνακηρυ- 
χθεΐσα διδάκτωρ τής ιατρικής κατά τάς άρχάς^τοΰ αΐώνος 
τούτου, διωρίσθη κατά τό 1802 ύπό τής ’Ιταλικής Κυβερ- 
νήσεως γενική διευθύντρια τών νοσοκομείων τής Άγκώνος.

Ό  Ααύρα Τσερέτη εις τό ΐ7ον τής ήλικίας της έτος διε- 
ξήγαγε δημοσία φιλοσοφικόν άγώνα, καθ’ όν μέγαν ήρατο 
θρίαμβον. Έδίδαξε δέ καί τό μάθημα τής φιλοσοφίας μετά
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πολλής επιτυχίας. Ή  Πιστή Κασσάνδρα Ένετή ένεθου- 
σίασεν εις τοιούτον βαθμόν τους κατοίκους της Παδούης διά 
των δημοσίων φιλοσοφικών ομιλιών της, ωστε ημέραν τινά 
ήρθη μετα την άγόρευσιν της επι των ψειρών τού πλήθους 
καί έν θριάμβω μετηνέχθη εις την οικίαν της.

Ή  Ελένη Κορνάρα,επίσης Έ νετή, γεννηθεϊσα τώ 1646, 
ύπήρξεν επί πολλά έτη διευθύντρια τής ’Ακαδημίας τών 
ωραίων τεκνών τής ΙΙαδουας. Η Βερενίκη Μελιγκουτη y εν— 
νηθεΐσα τώ 18 46, διωρίσθη επίσης διευθύντρια τής αότής 
’Ακαδημίας. Θυγάτηρ αριστοκρατικού οίκου τού Ρέτζο, 
πλήρης πνεύματος καί ευφυΐας διεξήγαγε κατά τον 1 /ον 
αιώνα δημοσίους φιλοσοφικούς καί θεολογικούς αγώνας έν 

ΙΊάρμα, τυχοΰσα τής τιμής νά έχτ, ώς αντιπάλους της τούς 
διασημοτέρους καρδιναλίους καί καθηγητάς τής φιλολογίας.

Έ π ί τών ημερών μας δε ή πρώτη έν Ευρώπη λαβούσα 
κατά τό 1887 πτυχίον ιατρού είνε νέα τις Ρωσσίς. 1 αυτήν 
διεδέ/θη ή Κα Δεσάλ, ήτις έκτοτε έξασκεΐ τό επάγγελμά 
της λίαν εύδοκίμως, θεωρούμενη ώς ιατρική του αίώνος εςο- 
χότης καί συμμετέχουσα εις τά σοβαρότερα καί πολυπλοκω- 
τερα επιστημονικά συμβούλια.

Έ κ τών ανωτέρω έξάγεται ότι δέν είνε έκτακτόν τι, αλλ 
ούτε άποτελεΐ έξαιρέσεις ή ύπαρξις καί προαγωγή^έπιστημό- 
νων γυναικών. Έάν έν τή μικρά Βονωνία τόσαι γυναίκες 
κατέλαβον καθηγετικάς έδρας, καί τοιαύτην έν τή ιστορία 
τού ΓΙανεπιστημείου περιφανή κατέχουσι θέσιν,-άναντίρρητον 
τυγχάνει ότι πάσα γυνή επιδιδόμενη εις έπιστημονικάς με- 
"λέτας θέλει έξ ίσου καταστή καλή επιστήμων όσον καί ό άνήρ.

Ό τ ι δέ ή νυν πρυτανεία τού γηραιού Πανεπιστημίου άνε- 
γνώρισε πόσον αί έκάστοτε διατελέσασαι εν αυτω καθηγη- 
τριαι έκλέΐσαν τό πανεπιστήμιόν_των, άποδεικνύεται εκ τής 
τιμής, ής ήξίωσαν σύγχρονον λογίαν τής πόλεως αυτών ποιη- 
τριαν, την Καν Καρλότταν Φεράρη Δαλόδη, ής τόμον τών 
έσχάτως έκδοθέντων λυρικών ποιημάτων μετ’ αντιτύπου τής 
θείας Κωμωδίας τού αθανάτου Δάντου προσέφερον εις άνά- 
μνησιν πρός τούς παρευρεθέντας εις τήν Ιπε’τειον τής οκτα- 
κοσιετηρίδος τελετήν.

'Ελένη ΓεωργιΑδου,

ΒΡΩΣΙΜΟΝ ΧΩΜΑ
Εις τό ’Εθνογραφικόν τού Τροκαδερου Μουσεΐον εστάλη 

έκ Ινόγκου κιβώτιον περιέχον δίπυρα, εκ βρωσίμου χώματος 
παρασκευασθέντα. Τά χώμα αυτό χρώματος φαιουποκυα- 
νού, εύθραυστον έξαλευροΰται δι έλαφράς τών δακτύλων 
προστριβής. Έντος τού ύδατος ριπτόμενον γίνεται πυκτη 
μάζα. ής την γεΰσιν εύρίσκουσιν οί γέωφάγοι αρκετα νοστι- 
μον. ’Εντεύθεν εξηγείται, διατί διάφοροι λαοί. έκτος τής 
ύπό τής πείνης έπιβαλλομένης ανάγκης, άρέσκονται νά τρώ- 
γωσι χώμα ώς προσφάγιον ή έπιδόρπιον.

Κατά νεωτέρας έπιστημονικάς μελέτας, οπως υπάρχωσιν 
άνθρωποι, δ ι’ ούς ή οινοποιία αποβαίνει πάθος, ούτως 
αναπτύσσεται καί τό πρός τό γαιοτρώγειν πάθος τών χωμα- 
τοφάγων. Οί μαύροι τής δυτικής παραλίας τής Αφρικής είνε 
τό πλεΐστον γεωφάγοι, μή άρεσκόμενοι έν τούτοις εις πάσαν 
άνεξαιρέτως γήν.Ο ί γεωφάγοι τού Κόγκο π .χ . προτιμώσι την 
τής κεντρικής ’Αφρικής, προμηθευόμενοε ταύτην διά τών 
μετακομιζόντων τό έλεφάντινον όστούν καοαβανιων.

’Άλλοτε οί τής Βρασιλίας κτηματίαι εθετον φίμωτρα εις 
τά στόματα τών έκ τής ’Αφρικής προερχόμενων σκλάβων, 
όπως καταστείλωσι τήν πρός τό γεωτρώγειν εζιν αυτών.

Οί τής Νέας Καληδονίας γεωφάγοι τρώγουσιν ύποπρά- 
σινόν τι χώμα, όπερ άναλύσας ό Βεκελέν εΰρε συνιστάμενον 
έκ συστατικών άργίλλου. σιδήρου κ » ί άσβεστου, αμοιροΰν 
δέπάσης θρεπτικής ουσίας.

Οί τού Σαβή καί νήσων Σούδα γεωφάγοι άποκαθαίρουσι 
τό χώμα έκ τών κόκκων άμμου καί πετραδίων καε ζυμώ- 
νουσιν αύτό. Κατόπιν πλάττουσι, μεθ’ ό καί έπιθέτουσι σι
δηράν πλάκα, ύπό τήν όποιαν οί χωμάτινοι πλακούντες έ- 
Ίήνονται. Υπάρχουσιν αύτόσε καταστήματα ασχολούμενα 
είδικώς εις τό εμπόριον τούτο.

Εις τό ’Εθνογραφικόν Μουσεΐον εύρηνται τοιαΰτα προ
πλάσματα. Έ ν τούτων παριστά παιδίον έφιππον έπί κυνός,. 
άλλο δέ γυναίκα κρατούσαν βρέφος.

Ή  τού Ίνδοστάν βρώσιμος γή καλείται (( Αργιλος τού 
Μογγόλ». Έ κ ταύτης παρασκευάζονται τά τού οίκου χρει
ώδη αγγεία, άποδίδοντα εύάρεστον οσμήν διά τού εν αυτοίς 
έγχυνομένου ύδατος.

Περιηγητής τις αναφέρει οτι Κυρίαι τού Ινδοστάν έρρί- 
φθησαν έξ έφόδου κατά τών πινακίων, κυπέλλων, φιαλών, 
καί άλλων έκ χυόματος σκευών -καί ήθελον πάντα καταβρο
χθίσει, αν δέν έπρόφθανον νά τάς παοεμποδίσωσι.

Κατά τάς διασωθείσας παραδόσεις, άπαντώνται καί έν 
Εύοώπη γαιωφάγοι. Ό  ΓΙλίνιος αναφέρει ζύμην ετοιμαζο- 
μένην έξ αραβοσίτου καί χώματος. Λέγεται ότι ό Αύγουστος 
έπεθυο-ών νά περιποιηθή τους Καμπανίτας έψηφίσατο βού
λευμα, δ ι’ οΰ διετίθετο ποσόν ‘20 χιλ. φρ. πρός αγοράν κα ί 
διανομήν παρομοίων χωμάτινων πλακούντων. Η μεταξύ δε 
Νεαπόλεως καί ΙΙόντζο γή, έθεωρείτο εκλεκτής ποιοτητος καί 
έπωλεϊτο εις ύψηλάς τιμάς.

Ό  διάσημος φυσιοδίφης Νικόλαος Λάγκ λεγει, ότι είδεν 
εις τήν παραρρήνειον πόλιν Λάφφερμ.περ, γην καλουμένην 
χρεητίνην  καί καταναλισκομένην ύπό τών κατοίκων. Ο δέ 
τού Στρασβούργου ιατρός Έομάν γράφει, ότι οί χωρικοί τής 
Αλσατίας παρεσκεύαζον χυλόν εκ λευκού χώματος, ον 

άπεκάλουν ψευδάλευρον.
Κατά τόν τελευταίου αιώνα αί Ισπανίδες έτρωγον έρυ— 

θράν τινα γην μεθ’ υπερφυσικής προτιμήσεως. Μεγαλειτέρα 
τιμωρία, ήτις τοίς έπεβάλετο παρά τού ίερεως, ήν ν από- 
σχωσι τής άπογεύσεως τού χώματος τουτου, εστω και επι 
μίαν ήμέραν.

Δεινοί φυσιολόγοι άνέλαβον κατ αυτας νά άσχοληθώσι 
εις φυσιολογικήν μελέτην τής αΐσθήσεως τής γευσεως τώ υ 
γεωφάγων.

Καρτερία Στεργίου

ΓΤΝ ΑΙΚΕ10ΣΚ0ΣΜ 0Σ
ΑΙ ΗΑΙΚΙΑΙ Τα\ ΓΥ\ΑΙΚΩ\ ΚΑΙ ΤΩ\ ΦΟΡΕΜΑΤΑ*

Έκδόσασαι τό ήαερολόγιον τού Α . έτους τής « Εφημε- 
ρίδος τών Κυριών» καί άναπτύξασαι έν αύτω μεταξύ άλλων 
καί τά περί καλλωπισμού, περιβολής, διασκευής οίκου και 
καλαισθησίας, ένομίζομεν ότι ήθέλομεν άπαλλαγή τής ύπα- 
χρεώσεως τού νά κατατρίβωμεν τόν χρονον μας εις μελέτας 
τών χρονικών τού συρμού καί άσχολώμεθα περι την συναρ- 
μ,ολόγησιν τών χρωμάτων καί τήν κατα τοιόνδε ή τοιόνδε 
σχήυ.α ουθμισιν τών ενδυμάτων. Αι προσδοκιαι μας διεψευ— 
σθησαν. Αί κυρίαι ένοούσι νά είναι ένήμεροι πρός τάς καθη
μερινά: τού Ιίρωτέος συρμού ιδιοτροπίας καί παραδόσεις, 
θεωρούσα', τήν κανονικήν καί καλαισθητικήν περιβολήν των 
ώς άπαραίτητον διά τήν ίδιαν αυτών ευδαιμονίαν. Εξα-
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χολουθοΰμεν όθεν καί ήμεϊς χορηγούσαι αύταΐς άπό καιρού 
εις καιοόν τροφήν, ικανοποιούσαν πως τάς περί συρμού α
ξιώσεις των.

' Υπήρξεν έποχή, καθ’ ήν ίδιον σχήμα φορέματος, πίλου 
καί υποδημάτων έφέρετο ΰπο τής ΰπάνδρου γυναικός, τής 
κόρης ΰποχρεουμένης νά συμμορφώται επίσης ποός τά  ύπό 
τού συομού δ ι’ αυτήν οριζόμενα. Σήμερον τά πράγματα ηλ- 
λαξαν φάσιν. Ό συρμός γίνεται πρακτικός καί αύτός. Ακο
λουθεί τάς έξεις, τάς άδυναμίας, τά έλαττώματα καί τα 
προτερήματα τών πελατριών του. ΙΙολλαί ώριμοι γυναίκες 
τής συγχρόνου έποχής άρέσκονται νά φαίνωνται νεώτεραι 
τής πραγματικής ήλικίας των. Ο συρμός έπιτρέπει αυταϊς 
νά φέρωσι φορέματα άπλούστατα καί όμοια κατά τό σχήμα 
καί τήν κατάταξιν πρός τά τών θυγατέρων των. Επιτρέ
πει αύταΐς να φέρωσι πίλους στρογγυλούς ώς νεαρα κοράόια, 
νά έξέρχωνται άνευ έπανωφορίων, νά φέρωσι κόμμωσιν ά- 
αοίαν πρός τάς νέας, έν ένί λόγω νά εύρισκηταί τις πρό δι- 
λήματος, άποτεινόμενος προς Κυρίαν, ήν διά πρώτην φοράν 
βλέπει, άφοΰ μάλιστα αί ώριμοι δεσποινίδες άποτελοΰσιν 
άοιθμόν άληθώς άξιοσέβαστον. Τό Δεσποινίς έπικρατεΐ έπί 
τέλους καί ούδείς παραπονεϊται.

Ά τυχώς yj τοίΛύτ*/] του συο[Λθυ άνεζ-τιχ-όττις συνεττάγεται 
ενίοτε δυσάρεστους συνέπειας, δι ο τολι*.ώ|Αεν νά ύπενθυρ-η- 
σωμεν πρός τάς εύγενεϊς συνδρομητρίας μας, ότι όφείλουσι νά 
λησμονώσι τόν συρμόν, εάν μάλιστα ϊχωσι θυγατέρας εις 
ώραν γάμου. Ά ς  άποφεύγωσι νά έξέρχωνται άνευ έπανω- 
φορίου φέρουσαι περιθωράκιον προσκεκολημενον έπί τού σώ
ματος αυτών, ας άποφεύγωσι τά ανοικτα και ζωηρά χρώ
ματα, τό έπιτετηδευμένον βάδισμα, τούς θορυβώδεις γέλωτας 
καί έν γένει τήν ζωηρότητα έκείνην, ήτις δύναται νά καθι
στά θελκτικήν τήν νεάνιδα, γελοίαν όμως τήν ώριμον γυ
ναίκα. Το μέλαν καί έν γένει τά  σκοτεινά χρώματα άρμό- 
ζουσι τόσον εις γυναίκα μεσήλικα! I ά τρίχαπτα, τό όλοσηρικόν 
καί έν γένει βαρύς πως ιματισμός μετά χάριτος καί καλαι
σθησίας συνηρμολογημένος τιθήσι τήν ώριμον γυναίκα εις τήν 
θέσιν άκριβώς, ήν οφείλει να τηρή καί άπέναντι τών ιδίων τέ
κνων καί άπέναντι τής κοινωνίας. Και ινα όριστικώτερον πως 
έκφρασθώμεν, παρατιθέμεθα ώδε όοιον τι τής ήλικίας διά την 
γυναικείαν περιβολήν.

Γυνή έ’γγαμος δύναται να φέρη χρώματα ζωηρά άνοικτά, 
ήτοι κυανούν, ροδινον, ιόχρουν, λευκόν κτλ. ώς καί πίλους 
στρογγυλούς μέχρι τού 3·»ου τής ηλικίας της έτους. Απο 
τού 35 μέχρι τού 45ου τό έρυθρόν διαδέχεται τό ροδόχρουν, 
τό κυανούν σκοτεινόν τό ουρανόχρουν, τό ζωηρόν κιτρινον τό 
ιόχρουν, πάντα ταύτα έν συνθέσει καί περιπλοκή μετά τού 
μελανός. Ά πό τού 50ού καί έκεϋθεν τά πολύ σκοτεινά χρώ- 
_ματα συζεύγνυνται θαυμασίως μετά τής λευκής κόμης καί 
προσθε'τουσιν εις τήν γυναίκα την άληθή γοητείαν τού προ
δρόμου τού γήρατος. Επειδή όμως ώριμου ήλικίας γυναίκες 
είναι καί πολλαί άγαμοι, καί εις όλως διαφόρους κανόνας 
περιβολής υπάγονται αυται παραθέτομεν, καί χ,άριν αυτών, 
ο,τι φίλη ξένη συνεβούλευσεν ήμΐν.

Γνωστόν ότι αί άγαμοι γυναίκες θεωρούνται ώς γραΐαι 
λίαν προώρως. 'Έγγαμος τριακοντούτις γυνή θεωρείται νέα, 
άγαμος τοιαύτη είναι γεροντοκόρη. Ιδου διατι αύτη οφείλει 
νά άρχηται άποχωριζομένη τών εμβλημάτων τής νεότητος 
πέντε τουλάχιστον έτι ένωρίτερον τής προνομιούχου έγγαμου. 
ΙΙεριβεβλημένη μέ σοβαράν καί επιβλητικήν άμφίεσιν, δύνα- 
ται νά έξέρχηται μόνη, νά άποσπάση έαυτήν τής φαινομενι
κής μητρικής κηδεμονίας, νά άποτελή καί αυτή άτομικότητα 
έν τώ κόσμω, όν τόσον παρ ήμΐν παρεννοεϊ καί παρ ου οί- 
κτρότατα παρεννοεΐται.

Μ Ε Λ Ε Τ Η
έ π ί  τ η c  ε ισ α γ ω γ ή ς  τ η ς  γ υ ν α ικ ο c έν  το ϊς  έν  h νρώ πτ)

τα \^ ν ό ρ ο μ είο ις  κ α ι τ η .Ιε γ ρ α φ ο ις  
[Συνέχεια ?5ε προηγ. φύλλ.]

’Ε λ β ετ ία
Δέκα τέσσαρες γυναίκες είσίν ήδη προσκεκολημέναι ώς έκ- 

κτακτοι υπάλληλοι έν τή τηλεγραφική υπηρεσία ύπό τους 
εξής όρους :

Όφείλουσι νά παρουσιάζωσι πιστοποιητικού καλής διαγω
γής καί νά διαμένωσι διαρκώς εν τώ διαμεοίσματι, έν ω καί 
διορίζονται.

Όφείλουσι νά γνωρίζωσι γραμματικώς τήν μητρικήν αυ
τών γλώσσαν, καί νά γράφωσιν αυτήν καλλιγραφικώς καί
ταχυγραφικώς.

Κατόπιν άναφοράς των πρός τόν τηλεγραφικόν τού τόπου· 
προϊστάμενον γίνονται δεκταί, όπως φοιτήσωσιν έν τώ τηλε
γραφικό» γραφείο» πρός ειδικήν τού χειριστηρείου εκμάθησιν, 
μετά δύο δέ ή καί τριών εβδομάδων τακτικήν έξάσκησιν 
προσκολλώνται έν τή έκτάκτω ύπηρεσία τού =ν λόγω γρα
φείου. Έ ν τή κατατάξει προτιμώνται πάντοτε αί ταχύτε- 
ρον έξασκηθεΐσαι καί αί διακρινόμεναι έπί δεξιοτητι και δρά
στη ριότητι.

Αύται λαμβάνουσιν ήμερησίαν έπιχορήγησιν 3 —3 ,50  φρ..
Αί βοηθοί ύποχρεούνται εις ίσην εργασίαν, ην καί οί λοι

ποί ύπάλληλοι. Ή  έργασία αύτη ουδέποτε υπερβαίνει τήν- 
δεκάωρον κατά τό ήμερονύκτιον ένασχόλησιν διά τούς μήνας 
’Ιούλιον, Αύγουστον καί Σεπτέμβριον, τήν έννεάωρον δέ διά 
τούς λοιπούς τού έτους μήνας. Παύονται εύθύς άμα ή ύπη
ρεσία παύση έχουσα άνάγκην αυτών, προειδοποιουμεναι πάν
τοτε 3 ημέρας πρό τής άπολύσεώς των. Κατά τον διορι
σμόν των καταθέτουσι πάντοτε 100 φρ. εις άποζημίωσιν .ής 
ύπηρεσίας, έν ή περιπτώσει άδικαιολογήτως άπομακρυνθώσιν. 

α,ύτης.
"Ινα αί βοηθοί αύται προαχθώσιν εις τακτικάς τηλεγραφη- 

τρία: όφείλουσι νά έφοδιασθώσι διά πτυχίου ίκανότητος, 
όπερ άποκτώσι συνεπεία εξετάσεων τών εξής μαθημάτων :

Ιον Σύνθεσιν έκθέσεως άναφερομένην πάντοτε εις τον διοο- 
γανισμόν ή εις οίονδήποτε κλάδον τής ύπηρεσίας.

2ον Μετάφρασιν κειμένου ξένης τινός γλώσσης εις άλλην 
ξένην καί εις τήν ιδίαν. Προφορικήν έξέτασιν έν ξένη γλώσ- 
σγ έπί θέματος άφορώντος εις τήν τηλεγραφικήν ύπηρεσίαν.

' 3ον ΓΙροφορικάς καί γραπτάς έξετάσεις έπί τού κανονισμούς 
τής διαχειρίσεως καί τής έν γένει λογιστικής ύπηρεσίας.

Έ ν τοίς διαφόροις τηλεγραφικοί/.· κλάδοις ό συναγωνισμός 
τής γυναικός έπήνεγκε τά μάλλον εύχάριστα τών άποτελε- 
σμάτων, έξ ού όρμωμένη ή γενική διεύθυνσις έπεκτείνει όση- 
μέραι τήν έν τφ  κλάδω τούτω δικαιοδοσίαν τής γυναικός.

(άκολ θυθεί)

Α! ΕΞΟ ΧΑΙ ΚΑΙ ΤΑ  «ΙΟΛΥΣΜΑΤΑ
Ό  τίτλος φαίνεται παράδοξος διότι δυσκόλως δύνατα 

τις νά κατανόηση πώς έν τή έξοχή, ένθα ό άήρ είναι καθα-
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ρός, δύναται νά έπιδηρή ρολυσρατικόν νόσηρχ. Δυστυχώς 
το κακόν έπιδιώκει πάντοτε τήν ανθρωπότητα υπό διαφό
ρου; ρορφάς καί σχήρατα. Έν ταϊς πόλεσι τα  ρολύσρατα 
αναπτύσσονται ένεκα των στάσιμων υδατων, των ακαθαρ
σιών τής πόλεως καί απείρων άλλων αίτιων. Εν ταϊς εξο- 
χαΐς τά  ρολύσρατα αναπτύσσονται έν τφ  όρνιθώνι, εν τφ  
σταύλω καί έν γένει παρά τοϊς οίκοσίτοις ζώοις, ρεθ ών τά  
ρ.ικρά παιδία άρέσκονται νά έρχωνται εις επικοινωνίαν.

Κ ατά έπιστηρονικην τινα σύνοδον τής ενταύθα ιατρικής 
εταιρίας άπεδείχθη δια πολλών πειραράτων, ότι η άιφθερινης 
(κρούπ) ή ζωοφθόρος αυτό τών παίδων νόσος αναπτύσσεται 
εις τους ορνιθώνας, προσβάλλουσα συνεχέστατα τάς όρνιθας. 
Ή έπί τής γλώσσας τής δρνιθος άναπτυσσορένη λευκή έκείνη 
ρερβράνη, ήν κόρυζαν όνοράζουσι, ούδέν άλλο είναι, ή τά έπι 
τής γλώσσα,ς του ριικρου άναπτυσσόρενα λευκά στίγρατα, ά- 
τ ινα  συνεπάγονται τόν άποπνιγρ.ον.

Α ί χωρικαί, ίνα σώσωσι τήν όρνιθά των τρυπώσι διά βε
λόνης ή καρφίδος τήν κόρυζαν. Τήν δηλητηριασρένην ταυ- 
την καρφίδα καρφόνουσιν έπί του στήθους, ρ.ετ’ ολίγον δε 
φέρουσιν εις τό στόρα. Τό ρόλυσρα δέν αναπτύσσεται εν τφ  
στόρατι τής ρητοός, ήθελεν όρως έξουδετερωθή, εί ρή η φι
λόστοργος ρ.ήτηρ ήσπάζετο τό τέκνον της ρετά στοργής. Τό 
κακόν ρετεδόθη. Τό ρ-ικρόν κατεδικάσθη εις θάνατον. Μ ή 
λοιπόν έπιτρέπητε εις τάς χωρικά; νά καταφιλώσι τά τέκνα 
σας, άλλ’ ούτε προς αυτά νά πλησιάζωσι τούς ορνιθώνα.

Πετρούπολις. ' Ε λ π ίς  Ο ρ λ ώ φ

ΔΟΡΑ ΙΣΤΡΙΑΣ
« 01 ηρωες τής Ρ ουμ α ν ία ς»

ΤοιοΟτος ό τίτλος του νέου έργου τής διαπρεπούς τού αίώ- 
νος συγγραφέως, πρηγκιπέσσης Ελένης Γκίκα, τής υπό τό 
ψευδώνυρ-ον «Δόρας Ίστριάδος» γνωστής εις τόν φιλολογικόν 

κόσρον.
Ή Δόρα Ίστριάς προσφιλής τή Έ λλάδι γενορ.ένη διά τών 

διαφόρων φιλελληνικών συγγραφών αυτής, ων αί πλεΐσται 
εις τήν καθ’ ύράς ρετηνέχθησαν γλώσσαν, τυγχάνει ιδιαζόν
τως αγαπητή προς τας Ελ.Ληνίδας γυναίκας, την ιστορίαν 
τών όποιων έν διτόρω συγγραρ.ρ-ατι αυτής υ*.ο .ον .ιτλον 
«les femmes en Orient» συνέγραψε.

Τό νέον έργον τής κ. Δόρας Ίστριάδος έκρίθη ύπό τών 
διασηρ.οτέρων 'Ιταλών κριτικών αντάξιον τής εξόχου ρεγα- 
λοφυίας καί τής φιλολογική; δράσεως τής συγγραφέως, ήτις 
έν τή ρετά ποιητικωτάτου ένθουσιασροϋ απεικονίσει τών ι
στορικών προσώπων υπερβαίνει σχεδόν και αυτόν τόν Γά- 
κιτον. Ό  διάσηρος ’Ιταλός συγγραφεύς, ό βαθύ; τής ανθρώ
πινης ψυχής καί φύσεως ρ.ελετητης κ. Παύλος Μαντεγγα- 
τσα, κατώρθωσεν νά διάγνωση έν τώ έργω τούτω τό 
πνευρατικόν καί ηθικόν ρεγαλεϊον τής εξόχου γυναικός, όπερ 
ρ,ετά τής χαρακτηριζούσης αύτόν γλαφυρότητος καί χάριτος 
απεικονίζει έν τώ ύπ ’ αύτου προλόγω του έργου τούτου.

Είναι άρ,ίρητος ή συγγραφεύς έν τή ζώση, ούτως εΐπεϊν, 
άφηγήσει τών περιπετειών τής πατρίδος της, έν τή ρ,ετά πό
νου πατριωτικής ψυχής απαριθρ,ησει τών δεινών καί του πε-

ριπετειώδους βίου τών ηρώων της, διαπρεπή ρεταςύ τών 
όποιων κατέχουσι θέσιν ό Ha du N egru, ό Giovanni Bas— 
saraba, ό γέρων M ircia , liad  ό διάβολος, ΜιχαήΛ'ο γεν
ναίος καί Στέφανός  ό ρέγας. Μόνον πρός την ανδρείαν τών 
γενναίων Σουλιωτών ραςδύναται νάπαραβληθή τό θάρρος τών 
ήρώων Ρουράνων, οΐτινες, ρ.ετ απελπιστικόν κατά βαρβάρων 
πόλερον,έπροτίρησαν ώς έκεϊνοι νά άποσυρθώσι ρετά τών γυ
ναικοπαιδών των καί ζητήσωσιν άσυλον εις τας συδένδρους 
ράχεις τών Καρπαθίων όρέων, παρά νά κύψωσι τόν αυχένα 
καί ΰποδουλωθώσι.

Η 'Ρουρανική ιστορία τής κ.Δόρας Ίστριάδος έχει καί άλλο 
τό aotvóv ρετά τής ήρετέρας ιστορίας. Ως ή Ελλάς δυσκό- 
λως λησρονεΐ καί δυσκολώτερον συγχωρεϊ τόν δήριον τού 
’Ρήγα Φεραίου καί Τψηλάντου της, ούτω καί ή Ρουρανίς 
πατριώτις καταφαίνεται έν πάση αυτής γραρρή,έν πάση πα
ραγράφω άποστρεφορένη τήν Αυστρίαν διά τόν σιδηρούν η
θικόν ζυγόν, ΰφ ’ ον ανέκαθεν κρατεί αύτη δεσριαν τήν προ
σφιλή τής γεννήσεως της γήν.

Μετά τού χαρακτηρίζοντος αυτήν ένθουσιασρ,οϋ και ρετ 
αληθούς ύπερηφανίας ή έξοχος αύτη γυνή άνορολογεϊ καί έν 
τώ έργω της τούτω τήν πρός τήν Ελλάδα υίικην στοργήν 
της, διακηρύττουσα έν ώραιοτάτγι αποστροφή ότι δεν λησρο- 
νεϊ οτι έν ταϊς φλεψίν αυτής σφύζει και συγκιρνάται αίρα 
τών ήρώων στρατιωτών τού Τρωϊανοϋ καί τού ρ.εγάλου Α 
λεξάνδρου.

Μ ετ’ ίσης πατριωτικής καί ένθουσιώδους αγάπης χαιρετι- 
ζορεν καί ήρεϊς τό νέον τούτο άριστούργηρα τής έξοχου γυ- 
ναικός, όπερ συνετέλεσεν εις τό νά φέρη εις φώς ρίαν έτι 
■/ρυσήν σελίδα τής ρεγάλης καί εύγενοϋς αυτής καρδίας.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Α

Γυνή υποψήφιος πρόεάρος τών ηνωμένων ποΜτειών τής 
Α μερικής .— Μεταξύ τών 8 υποψηφίων προέδρων διά τάς 
ρελλούσας έκλογάς τών ήνωρένων πολιτειών τής Άρερικής 
συγκαταριθρεΐται καί ή κ. Lockwood, γυνή εύφυεστάτη 
καί έξοχου έπιστηρονίκής ρ.ορφώσεως.

Ή ϋποψΌφιότης αυτής έτέθη ύπό τών διαφόρων γυναι
κείων σωρατείων τής πολιτικής χειραφετήσεως τών γυναικών. 
Α ί άποτελούσαι τά  σωρατεϊα ταΰτα κυρίαι εϊργάσθησαν καί 
έργάζονται ρετά τοσούτου υπέρ τής υποψηφίου των ζήλου, 
ώστε ρεγάλη υπέρ τής έπιτυχίας αύτής υπάρχει πιθανότης.

Νέα 'Ρωσσις ιατρός. —  Τό Πανεπιστήριον τού Μορ- 
πελιέ άνεκήρυξε δόκτορα τής ’Ιατρικής ρέ άνώτατον 
πτυχίον τήν κ. Τ . Τκατσέφ. Ή νεαρά 'Ρωσσις διεκρίθη 
πρό τετραετίας διά τόν ζήλον καί τήν αύταπάρνησιν, ρεθ’ 
ής εΐργάσθη έν τφ  νοσοκορείω τών εύλογιώντων τού Μορπε- 
λιέ, προσκοληθεϊσα αϋτόσε ώς δόκιρος.

Γάμος γυνα ικός  δημοσ ιογράφου . —  Η έν Γαλλία συνά
δελφος ήρών δεσποινίς Ούρπερτίνα Ώκλέρ, ή ίδιοκτήτρια 
καί διευθύντρια τής έφηιλερίδος «La Citoyenne» ή άκα
τανίκητος Ά ραζώ ν, ή άπό δεκατετραετίας κηρύξασα άρεί- 
λικτον κατά τόν άνδρών πόλερον, νυρφεύεται. ίδωρεν, έάν 
ή έκλογή τής κυρίας ταύτης θέλει πείσει αύτήν, ότι είχεν ά
δικον νά καταφέρηται τόσον κ α τ ’ έκείνων, εις τόν βωρόντών 
όποιων δέν ήδυνήθη έπί τέλους νά ρή θύση τήν έλευθερίαν της.
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Τα ΐ ν  Λισσαδώνι γ υμ νά σ ια  θηΜ ων.—  Ή ρόνη ρέχρι σή- 
ρερον ύστερήσασα τών λοιπών ευρωπαϊκών κρατών κατά τήν 
«νευρατικήν τής γυναικός πρόοδον ήν ή ΠορτΟγαλλία. Ευ
τυχώς κατά τήν τελευταίαν βουλευτικήν αύτής περίοδον χνε- 
γνωρίσθη ή ανάγκη τής συστάσεως τελείων γυρνασίων και 
λυκείωνδιά τάς γυναίκας καί νόρος σχετικός έψηφίσθη. 
Ήδη ρένει ή Ε λλάς ρόνη, άρκουρένη εις τήν κατωτέραν 
τής γυναικός παίδευσιν καί αύτήν χωλήν καί καρκινοβατούσαν.

Γυνή προσφέρουσα τήν κεφα.Ιήν της όι ίγκεφα.Ιικάς μ ε—
¿¿τας. ΉΜίςς ΚόββεΦράνς Μονέρ έποιήσατο ώραιοτάτην
διατριβήν κατά τής σπουδαιότητος,ήν φυσιολόγοι τινες άπο- 
δίδούσιν εις τόν όγκον καί τό βάρος τού έγκεφάλου τής 
γυναικός έν σχέσει πρός τόν τού άνδρός.

Ώς έπιχείρηρα λαρβάνει τό κρανίον τής διασήρου συγ
γραφέως κ. Σωρερβίλ, όπερ ήν άληθώς έλάχιστον έν σχίσει 
πρός κρανία χονδροκεφάλων τινων βλακών άρφοτέρων των 
φύλων. Ποοκαλεϊ δέ τόν καθηγητήν Ρωράνον να τή άναφέρη 
όνόρατα γυναικών,έπί τών κρανίων τών όποιων βασίζει ουτος 
τάς υποθέσεις του. Έ πί τφ  σκοπφ τούτω ή δεσποινίς Κόββε 
επεσκέφθη τό έν Λονδίνω χειρουργικόν κολλεγεΐον, έξαιτου- 
ρένη παρά τού καθηγητού Φλόβερ νά δείξη αύτη κρανία
διασήρων γυναικών.

’Αλλά δέν έχω τοιαύτα, άπήντησεν ό διάσηρος καθηγη
τής, διότι δυσκόλως δύναταί τις νά άποκτήση κρανίον γυ-  
ναικός άνηκούσης εις υψηλήν κοινωνικήν τάξιν. Η δεσποινίς 
Κόββε προσέφερεν ευχαρίστως τήν κεφαλήν της^πρόε το χει- 
ρουργεΐον τού Λονδίνου, όπως κάρη χρήσιν αύτής, ά φ ’ ής 
στιγρής αύτη παύσει νά έχη άνάγκην ταύτης. Συνετάχθη 
δέ πάοαυτα καί ή διαθήκη αύτής, ής άντίγραφον  ̂ ένεχείρισε 
πρός τόν διευθυντήν τού χειρουργείου, όστις ρ ε τ ’ εύγνωρο- 
σύνης άπεδέξατο τήν γενναίαν τής δωρητρίας προσφοράν.

Β ιομηχαν ική  εκθεσις γ υ να ικώ ν .—  Έν Γλασκόβη τελούν
τ α ι  κατ’ αύτάς τά  έγκαίνια βιορηχανικής έκθέσεως γυναι
κών. Αί τε έκθέτριαι καί αί σχοΰσαι τήν πρωτοβουλίαν τής 
έκθέσεως είναι γυναίκες.
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΤΙ

’Αγαπητέ ροι Κύριε, προσέθηκεν ά Δαρτουά ρέ δηκτικόν 
ύφος. Προβάλλετε τόσας συγχρόνως έρωτήσεις, ώστε αγνοώ 
εις ποιαν νά πρωτοαπαντήσω !

Μ’ έρωτάτε διατί δέν έχαιρέτισα" διότι ή έθυροτυπια α
παιτεί νά προσποιήταί τις, ότι δέν άναγνωρίζει τήν γυναίκα 
έκείντ,ν, *ίΐτις ^όγον νά τυροτιρφ νά νττεκ,φύγτί τ/)ν προ- 
σο/ήν ενός τρίτου. Οί αύτοί τής έπιφυλάξεως λόγοι ρέ ήρ -  
πόδισαν νά χαιρετίσω καί ύρας.

Πάσα λέξις ρ ετ’ έρφάσεως προφερορένη ΰπέκρυπτε καί 
εξευτελιστικόν διά τόν ΙΊλβέρτον υπαινιγρόν.

Κατανοείτε τήν σηρασίαν τών λέξεών σας, Κύριε; ειπεν 
ύ Γιλβέρτος ρετ’ αύξοντος θυρού.

Μάλιστα ! . ,
Καί τήν προσβλητικήν νύξιν αύτώ ν;  Δέν προσεδο-

κουν βεβαίως ν ’ άποδοθή εις τους λόγους ρου τοιαύτη έν
νοια.Καθησυχάσατε, αγαπητέ ροι" δίδω σοι τόν λόγον ρου 
νάρή αναφέρω τ ι εις τόν κ. Μωδουί, όστις ύποθέτω δέν θά 
εύχαριστηθή καί πολύ νά ράθη, ότι ή θυγάτηρ του δίδει 
συνεντεύξεις έν καιρφ άπουσίας του. (

Ψεύδεσαι κακοήθως. ϋπέλαβε ζωηρώς ό Γιλβέρτος. Η

Γ υνη  χΑ τοχος φ ιλ ο λ ο γ ιχ ο ϋ  χ α ΐ  δ ιχ η γ ο ρ ιχ ο ΰ  π τ υ χ ίο υ .

ΕΰχαριατοΟρεν τόν έν Λονδίνω εύγενή ανταποκριτήν τής σ υνα ο ίλφ ο υο Ά -  
κροίιόλεως» διότι υπόσχεται νά ένθορήται τήν «Έρημερίδα-τών Κυριών»- 
και νά τήν άναγκάζη νά δανείζηται παρά της ρίλης « Ακροπολεονς» ειοή— 
σεις τινας, άφορώσας εις τήν έν ’Αγγλία δράσιν του φυλού ήμών. Τώ αναγ- 
γέλλορεν μόνον ότι έχει να συναγωνισθη πρός όυο όραστηριοτατας αυτοσι 
άνταποκριτρίας μ·ας. Μεταφέρομεν σήμερον εκ το»ν στηλών τής « Ακροπο— 
λεως» τήν είδησιν, ότι ή δεσποινίς Λ α ιτίτσ ια  Ούάλκιτον έγένετο διδάκτωρ 
τής φιλολογίας του ’ Ιρλανδικού Πανεπιστήμιου, τυχοΰσα από πολλου κατ 
πτυγίου νομικής ΙτέρουΠανεπιστημείου.Είναι ή προίτη γυνή έν ’Α γγλία ήτις  
έτυχε δύο διπλωμάτων. Ή μεϊς έν Έ λλάδ ι πόσους άνδρας έχομεν ώς αυ
τήν ; Δώδεκα αλλαι δεσποινίδες άνηγορεύθησαν διδάκτορες τής φιλολογίας..

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΙΙερΙ τ ή ς  τ ε χ ν ικ ή ς  ά να γνώ σ εω ς κ α ί  Α π α γγελ ία ς . ΙΙαρά του κ.

Μιλτιάδου Βρατσάνου, πρώην διευθυντοΰ του διδασκαλείου Αθηνών, έξεδόθη 
νε'ον σύγγραμμα πραγματευόμενον περί τής τεχνικής άναγνωσεως και απαγ
γελίας. Τό έργον τούτο μεγάλης παρ’ ήμίν χρησιμότητας ως εκ τής επικρα- 
τησάσης έζεως τού μηχανικώς αναγινώσκειν και μουσικοις απαγγέλειν, θέ
λει ’ιδία άποβή πολύτιμον έφόδιον διά τούς διδασκάλους άμφοτέρων τών 
φύλων, οΐτινες δέν έσχον τήν ευκαιρίαν νά καταρτισθώσιν αυτοί ούτοι εις 
τήν τεχνικήν άνάγνωσιν καί απαγγελίαν. Πλήν τούτου ώφελιμιύταται π α ι
δαγωγικά! μελέται, σχέσιν έχουσαι πρός τόν τόνον, τό ύφος καί τήν υγιεινήν 
του άπαγγε'λοντο; παιδάς καθιστώσι τό έργον τοϋτο άναγκαΐον καί δια τας 
μητέρας έκείνας, αιτινες περί τής μορφώσεως τών ιδίων τέκνων ασχο
λούνται. Τιμή αυτού δρ 3.

Ο ικ ο ν ο μ ικ ή  Έ π ιθ ε ώ ρ η σ ις . Έξεδόθη τό 138ον φυλλ. τής ύπο του 
γνωστού οικονομολόγου κ Άριστείδου Οικονόμου διευθυνομένης «Οικονο
μικής Έπιθεωρήσεως» περιέχον ώς συνήθως ϋλην έκλεκτήν καί πολύ
τιμον διά τούς περί τά οικονομικά ένασχολουμένους. Περιεχόμενα αύτής:

Τ ίλ ω ν ι* κ ο Ι  δ α σ μ ο ί ί ΐ ς  χ ρ υσό ν.— Δύο σιδηροδρομικά! άναμνήσειι. 
Γερμανική Γεωργία. —  Τό δίκαιον ώς οικονομικός παράγων. — Ή  Α ’. 
’Ολυμπίάς.— Εξωτερικόν έμπόριον τής Ε λλάδος.— Δαση εν Ευρώπη. 
Νομαρχιακά συμβούλια.— Φυγόδικοι καί φυγόπονοι.— Ά π ό  δασών προ
ϊόντα καί δημόσια έσοδα.—

δεσποινίς Μωδουί είνε άνωτέρα πάσης ύπονοίας καί πρέπει νά 
είναι τις τοσον άθλιος όσον σύ, ίνα τολρια να ό(/.ιλη ουτω 
■περί αύτής. Ά λ λ ’ έπειδή ούδέν διααίωρ-α έχω, ίνα ζητήσω  
δΓ αύτήν ίν.ανοποίησιν, έξαιτούραι τοιαύτην υ,όνον δι 
έιχέ’ καί ταυτοχρόνως διά στιβαροϋ γρονθοκοπηρατος ο Γιλ
βέρτος έτίναξε τόν πϊλον του Δαρτουά ρ.ακ.ράν, πολύ α,ακ,ράν 
αύτοϋ. Ό  Δαρτουά ήν φαινοαενικώς απαθής, πλήν λάρψις 
άγριας έ/.δικ,ήσεως άπήστραψεν εις τούς όφθαλρούς του. Δρα- 
ξάριενος δέ διά τών σιδηρών δακτύλων τής χειρός τού Αρ- 
¡κάνδου καί σφιγγών αύτήν ρ-έχρι συντρίψεως: Κύριε,^ τφ  
είπεν, είνε ή σειρά ρ.ου νά έρωτήσω αν αναλαρ-βάτε τήν εύθυ- 
νην τών πράξεων σας.

Βεβαιότατα.
Καί άν δέχησθε τήν ευθύνην ταύτην;
Εντελώς.
Ή άπάντησίς σας ρ.οί άραεϊ. Μετά ¡αίαν ώραν οί μάρτυ

ρες ριου θά σάς εύρωσι. (
Καί ο ί  ίδιαοί ¡αου θά τούς άναριείνωσιν.
Ό  Δαρτουά λαβών τόν πΐλόν του τιαρά τίνος διαβάτου 

περισυλλέξαντος αύτόν, άνεχώρησεν, άλλ άντί να πορευθή 
οίκοι, διηυθύνθη εις τό συαβολαιογραφεϊον πρός τόν Ά ρααν- 
δον Δυρουί.

Τί τρέχει ; ήρώτησεν άνυποριόνως ό Αρράνδος πώς ή 
απροσδόκητο.; αύτη έπίσκεψις ; Εχεις τίποτε νεωτεοα ,

Ναί ! αύριον πρωί ριονοριαχώ ριετά του Γιλβέρτου.
Κ αί πώς τό κατώρθωσας ;
‘Απλούστατα ! Εύχάριστον είνε ότι αυτός ρέ προσεκά-



8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Κον Μ  Κ .  R o m e .  Μυρίας ευχαριστίας καί «πείρα συγχαρητήρια 3;' 

ίπίτευξιν εΰγενοΰς και υψηλού σκοπού. — Καν Μ . Μ . Σ ν ρ ο ν .  Ζητούμενα 
άποστέλλονται. —  Κον Σ . Σ .  Μ α γ ο ν ρ έ λ ι ο ν .  Mup/ας ευχαριστίας. Νέαι 
ένεγράφησαν" φύλλα άποστέλλονται ώς και περικάλυμμα μετά χρυσοδεδεμε’-  
νου σώματος* γράφομεν. — Καν Μ . /, Κ ) π ο λ ι ν .  Λ ίαν ευχαρίστως υπο 
τό αληθές όαών όνομα* συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — Καν A. Ρ .  Κ ) π ο -  

Λ ιν .  Εΰχαριστοΰμεν δι εϋμενεστάτας κρίσεις. 'Υμείς μετά τού μνηστήρος 
καί ή κόρη μετά του με'λλοντος πενθερού. Το πένθος οεν φέρεται εις τους 
γάμονς θυγατρός καί μάλιστα μονογενούς* ή μεγάλη χαρά Οιασκεόαζει την 
χΰπην — Κ αν A i. Κ .  Μ ό σ χ α ν .  Έλάβομεν άποσταλέντα* άφοΰ ό πατήρ 
είνα ι Ρώσσος, είναι δικαίωμά του* νομίζω οτι με ολίγην γλυκυτητα και 
πολιτικήν θέλει κατορθοίσει δ,τι δέν κατορθοΐ δ ι’ επιμόνου άπαιτήσεως. —  
Κον 1. I .  Ρ ο υ χ τ σ ο ν χ ι ο ν .  Άναπαυόμεθα εις την υποσχεσιν σας* προς την 
κ. Ε. Δ. Μπ. στέλλεται τακτικώς τό φύλλον ώς και πρός τας λοιπας. 
 Κον Π. X. Γ α λ α ζ ι ο ν .  Νέαι ένεγράφησαν* σώματα άποστέλλονται. Το
κομερίδια έλήφθησαν, λίρ. Ό θ. Οχι. Κατά τά λοιπά συμμορφωθώμεν όδη- 
γ·ίαις σας.— Καν θ .  Μ . Α ' ίγ ιο ν .  Έ ν τοιαύτη περιπτώσει προτιμήσατε τήν 
διά του θηλάστρου διατροφήν, υπό τόν δρον νά καθαρίζηται αυτό αμέσως 
μετά τήν υπό τού παιδος πρόσληψιν γαλακτος* άλλως το γάλα μένον ςυ- 
νίζει καί καταστρέφει τόν τρυφερόν τοΰ μικρού στόμαχον. —  Κον Ε Α. 

Γ α λ α ζ ι ο ν .  ’Επιστολή Ιλήφθη* γράφομεν.— Κον Α. Α. Μ α σ σ α λ ί α ν .  Έ -  
πιστολαί καί τηλεγραφήματα έπ’ όνόματί σας ’έρχονται εις τδ γραφείόν μας 
Έ ρχεσθε, ή νά άποστείλωμεν ταΰτα αύτόσε ; —  Καν Π . Π . Έ ν ε τ ι α ν .  
Μελέτη Ιλήφθη* λίαν κατάλληλος καί επιτυχής* δημοσιεύομε1/ προσεχώς. 
—  Τ η λ ε γ ρ α φ η τ ή  Ν α ν π λ ι ο ν .  Άδυνατούμεν Οημοσιεΰσαι απαντησιν σας. 
Ταύτης σχετικήν άπάντησιν εύρήσετε Ιν σειρά άρθρων παρελθόντος έτους.
  Καν Ε ν . θ .  Π ά τ ρ α ς .  Χρήματα έλήφθησαν. Δεν ΙβημοσιεύΟη ώς λίαν
μακρόν. —  Καν A. II. Μ ύ τ ι κ α .  Έ λήφθη, *Άποστείλατε συνδρομήν. —  
Κον Σ . X. Δ ε δ ε α γ ά τ ς .  Λ ίραι τρεις έλήφθησαν άπειράκι; εΰχαριστοϋμεν 
δι* εΰγενείς φροντίδας. Γράφομεν. —- Κον Ε . Κ .  Π . Π α τ ρ α ς .  Εζετασωμεν 
τά βιβλία μας, μεθ’ δ καί γράφομεν. — Καν Λ . Λ . Χ α ν ία .  Ή  περίστασις 
είναι ακατάλληλος. "Οσον καί αν είναι πλούσια άδιάφορον. Σείς παρευρίσκεσθε 
δπό ιδιότητα κεκλημένης ή περιέργου ; Ά φ ο ϋ ή έξις άπαιτεί τήν προσφοράν 
δώρου, εάν είσθε κεκλημένη οφείλετε νά συμμορφωθήτε. -— Μ υ ο σ ω τ ίδ ι  
Π ά ρ ο Υ .  Χρήματα, έλήφθησαν. Λησμονήσατε. Ή  μνησικακία δέν χαταλέ- 
γεται μεταζυ των αρετών, Έ αν αισθανησθε αποστροφήν, επιμείνατε «ρ- 
νουμένη. — Καν Δ. Μ  Μ ε σ σ ή ν η ν .  Τά αρωματικά έλαια καί αί σχετικαί

λεσε* και ό δολοφόνος της κυρίας Βερνιέ άφηγήθη τα  δια- 
τρέζαντα καταλεπτώς.

Θαυμάσια ! είπεν έπικροτών ό Άρμάνδος, είνε ό καταλ
ληλότερος τρόπος νά τον ζεμπερδεύσωμεν. Αλλά δεν φοβεϊ- I 
σαι τίποτε ; I

Οχι ! Έ χω τήν εκλογήν των όπλων.
Ό πατήρ Μωδουΐ ανάγκη νά μάθη μόνον 5,τ ι μας συμ

φέρει νά μάθη.Ό  Γιλβέρτος θά διαδώσγ, ότι μοί ζητεί ίκα- 
νοποίησιν διότι δέν τον έχαιρέτησα, έκαστος δέ θά ΰποθέση άν- 
αντιρρήτως, ότι πνέει έκδίκησιν διά τάς 15 χιλ. φρ. Συ δέ θά 
φαίνησαι άγνοών τά  καθ’ ημάς. 'ΐγ ία ιν ε . ’Ανάγκη νά φρον
τίσω διά μάρτυρας.

Μετά παρέλευσιν τής πρώτης παραφόρου έξάψεως ό Γιλ
βέρτος ήρξατο μεταμ.ελούρ.ενος διά τήν παραφοράν του. Έ -  
φοβειτο μή έκ τής μονομαχίας ταύτης διασυρθή τό όνομα 
τής Μαρκέλλας καί βεβαίως ήθελεν αύτη θλιβή βλέπουσα 
έαυτήν δυσφημουμένην. Αλλως τε εκείνος·, μεθ ου επεθύμει 
νά  κτυπηθή ήτο ό Άρμάνδος ό κα τ’ ευθείαν εχθρός του. 
Πλήν ήτο πλέον άργά.

Ε ις  το ύ ς  μάρτυράς του παρέστησε τήν ύπόθεσιν, χωρίς 
ουδόλως νά άναφέργ το όνομα τής Μαρκέλλας, και μετά 
μίαν ώραν ούτοι συνενοουντο μετά των του Δαρτουά περί 
των όρων τής μονομαχίας.

'Ως όπλον έξελέγη τό ξϊφος, ήμερα ή επαύριον, ώρα ή 
όγδοη, θέσις δέ τό δάσος Μπονασσύ Σαίν-Λεζέ, έπί τής 
όδοϋ Βικεντών.

| αλοιφαί έπαυσαν από πολλοί» ούσαι του συρμου* άλλως τε είναι και ρυπα
ρόν. Σχετικά περί καθαριότητος της κεφαλής ευρήσετε εν τώ αποστελλο- 

I μένω ήμερολογίω τής «Εφημερίδας των Κυριών» δι ο αποστέλλετε ημΐν 
αίαν δρ. εντός συστημένης επιστολής — Καν Α. Κ . Λ ε υ κ ω σ ία ν .  Τό λευ- 

I κόν δέν είναι απαραίτητον. —  Καν Σ τ .  &■ Α ίγ ι ν α ν .  Αντίτιμον αυτοσε 
I συνδρομητριών Ιλήφθη’ νέαι ένεγράφησαν. Εΰχαριστοΰμεν δι ευγενεΐς 

φροντίδας.—  Καν Γ  Κ . Μ ε σ ο Λ ό γ γ ιο ν .  Χειρόγραφα έλήφθησαν. Γνωρίσατε 
όνομα συνεργάτιδος.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Τρόπος τ ο υ  χαΟαρέζεεν τΑς Ούρας. 'Η διά του σάπωνος καθα- 

I ριότης των Ουρών είναι δαπανηρα και λίαν αλυσιτελής. Ααοετε τεμάχιον 
κρητίδος (κιμωλίας) ήν τρίβετε εις λεπτήν κόνιν. Βυθίζετε 'εν τεμάχιον μαλ- 

I λίνου υφάσματος εντός '/λιαροϋ υδατος, τούτο επιπασσετε δια της κρητι- 
δοκόνεως, και διά αυτου έπιτρίβουσα· τας θύρας επιτυγχάνετε ου μονον την 
καθαριότητα, άλλά καί τήν ώς καινουργών στίλβωσιν αυτών.

ΣΥΝ ΤΑΓΗ
Χ ρ υσ ό μ η λ «  (ντο μ ά τες )  ντηστέσεμα. Πλύνετε καλώς ντομάτας ή- 

μιωρίμους, άνοίγετε αυτός έκ του αντιστρόφου μέρους, όπόθεν άφαιρεΐτε 
ολίγην σάρκα. Τηγανίζετε ιδιαιτέρως μικρόν κρόμμυον μετ ελαίου και πε- 

I τροσελίνου, εις τό μίγμα τούτο προσθέσατε 4 — 5 γεώμηλα, ατινα προηγου
μένως ¿βράσατε καί εζυμοίσατε. Τό κενόν των ντοματών πληρουτε κατά 
τό ήμισυ διά του άνιοτέρω μίγματος, συμπληροΰτε δέ αυτό διά μικρού 

I τεμα'/ίου χαβιαριού μελανός, και κλείετε άνωθεν διά γαλέτας ψιλώς κοπα
νισμένης. Τό ολον αποστέλλετε εις τόν φούρνον. Ε ίναι φαγητόν γευστικω- 
τατον καί όρεκτικώτατον.

ΧΡΟΜΑΤΟΠΩΑΕΙΟΝ Μ. Β. ΞΑΝΘΑΚΗ
ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
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Έ ν τώ  χαταστήματι τούτω ευρίσχονται ελαιοχρώματα καί υδατοχρώ- 

ματα ζωγραφικής, έλαια, βερνίκι, κιροπάνιον (μουσαμά), χρωστήρες παν -  
τός είδους καί άπαντα τά άφορώντα τόν καλλιτεχνικόν κόσμον. Εκ του γερ
μανικού οίκου του δόκτορος I. Σοενφελδ και Σ “ .

’Έ τ ι κατασκευάζονται πλαίσια (τελάρα) παντός είδους καί μεγεθους.

Ή  μ ο ν ο μ α χ ία .

Ό  Δαρτουά διέβλεπε βέβαιον τόν διά τής μονομαχίας 
έζαφανισμόν του Γιλβέρτου, την δε Μαρκέλλαν μετά τινας 
πένθιμους μήνας περιερχομένην εις χεϊρας του Αρμάνδου.

Ό  Γιλβέρτος όμως άμφίρροπον τήν επιτυχίαν του θεωρών 
έκυμαίνετο μεταζύ δύω αισθημάτων άντιθέτων: τής χαράς,
ότι' θά έκτυπάτο μετ' εκείνου, ον έμίσει, καί του φόβου 
μήπως λυπήστ, ή χάση τήν Μαρκέλλαν.

’Εάν έφόνευε τόν Δαρτουά άφώπλιζε βεβαίως τόν Δυρουί, 
διότι ούτος άπετέλει τό κατά τής ευτυχίας του συνομοτουν 
έλατήριον. Ά λ λ ’ εάν έφονεύετο, ή Μαρκέλλα ήθελε μείνει 
άπαρηγόρητος. Όποια καιρία πληγή διά τήν λατρευτήν 
του, δΓ εκείνην ητις όλοκλήοως τφ  είχεν άφοσιωθή έκ ψυ
χής. ’Άφηνεν αυτήν μόνην κατά των άγριων συνωμοτών 
τής εύτυχίας της. ’Ίσως ημέραν τινα ήθελεν ύποκύψει εις
τήν βίαν.’   ίσως θά έγίνετο σύζυγος τοΰ Άρμάνδου........
Καί θά ήτο αύτός ό αίτιος τής δυστυχίας της.

Σκεπτόμενος ταΰτα, ήσθάνετο τό αίμά του συνωθούμε- 
νον έν τή πτωχή καρδία του καί ζηλοτυπία άγρια έβασάνι,εν 
αύτόν ανηλεώς. Ώ  !! όχι ! τοΰτο δέν θά γίνη ποτέ, ποτέ. 
Πρέπει νά τόν φονεύσω, θά τόν φονεύσω! έλεγε διερχομενος 
μεγάλοις βήμασι τό δωμάτιόν του κ α τ ά  μήκος καί πλάτος. 
’Ανάγκη πρός τούτοις νά γράψω πρός τόν Όνέζιμον, οπως, 
έν ή περιπτώσει φονευθώ, γνωρίσω αύτώ τας τελευταίας μου 
επιθυμίας.

(ακολουθεί;

Έ χ  τ ή ς  Τ υ π ο γ ρ α φ ί α ς  τ ή ς  Β α σ ι λ ι κ ή ς  Α υ λ ή ς  Ν ικ ο λ ά ο υ  Γ . Ί γ γ λ ε α η


