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φ η μ ε ρ ι ς των υ ρ ι ω ν

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α  
Σ Υ Ν Τ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Η  Υ Π Ο  Κ Υ Ρ  Ι Ω Ν

Συνδρομή έτησέα προπληρωτέοι

Δια τό ’Εσωτερικόν Δρ. §  
Διά τό ’Εξωτερικόν Φρ. χρ. 8

ΓΡΑ Φ ΕΙΟ Υ  ΑΙΕΥΘΥΛΙΣΙΩΣ

Ό?ός Μουσών καί Νίκης ά,ριθ. 7
Πλατεία Συντάγματος.

Γρα ιρείον ανοικτόν καθ’ 
έκάστην από 10 — 12 π. μ.

Πασα παρατήρησις έπί τής 
αποστολής τοΰ φύλλου γίνεται 
δεκτή μόνον εντός οκτώ ήμερων

ΑΙΕΤβΤΝΤΡΙΑ
ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

Σ ν γ ό ρ ο μ η τα ϊ i j γ ρ ά φ ο ν τ α ι ε ις  τό Γ ραφειοΥ  τη ς

^ Φ η μ ε ριδ ο ς  ^Γων ,Κ τριω ν

χ α ΐ  π α ρ ά  τά  Β ιβΛ ιοπωΛεια Β ίΛ μπεργ κ α ι Έ οτίας

Έ ν τω Έ ξιοτερ ιχω  ¿ε π α ρ ' ά π α σ ι το ΐς  
ά ν τ ιπ ρ ο σ ώ π ο ις  ήμώα.

Σ ώ μ ατα  πΛ ήρη τον α '  β '  χ α ί γ ' .  h o v c  e ip í o x o r r a i  π α ρ ’ 
•ήμΐτ χ α ί  π α ρ ’ ά π α σ ι τ ο ΐς  ά τ τ ιπ ρ ο σ ώ π ο κ  η μ ώ ν . m
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Διά τά ανυπόγραφα άρθρα εύ- 
θΰνεται ή συντάκτις αύτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  ΤΙαρρέν .
Τά πεμ,πόμενα ήμίν χειρόγρα

φα δημοσιευόμενα ή μή δέν έπι- 
στρέφονται.—’Ανυπόγραφα καί 
μ ή δηλουντα τήν διαμονήν τής 
αποστελοΰσης δέν είναι δεκτά. 
- -  Πασα αγγελία άφοοώοα ε’ις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν 
όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
υ,ατο'σημον 50 λεπτών πρός έκ- 
τύπωσιν νέας ταινίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
'Γί τήν θέλουν αί 'Ελληνίδες τήν άρχαίαν Ελληνικήν. Αι- 

κατερίνα ή 11 Αύτοκράτειρα τής 'Ρωσσίας. Γ'· (υπό κ. Ελένης 
Γεωργίάδου). — 'Η ελεημοσύνη (υπό κ. ’Ιφιγένειας Α. Πασσα/ίδου).
— *Η γυνή ιατρός κατά τόν X IX α’.ώνχ (ύπόκ. Καρολίνας Σχγούλτς,
— Μή ξεσκονίζητε, αλλά καθαρίζετε.—Σεμνότης καί αίδως (υπό ίος 
©εοφανοΰς Μανώλκογλου).— Οί γάμοι τής δεσποινιιος εε Ρατατση 
(υπό κ. 'Ελένης Ρενάν. — Ποικίλα.- — ’Αλληλογραφία. Συμβου- 
λχί.— Συνταγαί — Ειδοποιήσεις. — ,’ Επιφυλλίς.
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TI ΤΗΝ ΘΕΛ0ΤΣΙΝ AI ΓΓΝΑΙΚΕΣ
Τ Η Ν  Α Ρ Χ Α Ι Α Ν  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν
Tí τήν θέλουσιν αί γυναίκες τήν άρχαίαν 'Ελληνικήν καί 

τήν χημείαν, ελεγον μέχρι σήμερον πολλοί τών πατέρων. "Ο
ταν υπανδρευθή ή κόρη μου, δέν θά έχη άνάγκην νά γνωρίζη 
τους αρχαίους συγγραφείς, 'ίνα είναι καλή οικοκυρά καί άρέ- 
σκη εις τόν σύζυγόν της. ¡

Αυτά έλεγον οί πατέρες μόνον — καί οχι ό'λοι — Σήμε
ρον βλέπομ.εν τήν γνιυμην ταύτην επιδοκιμαζομένην υπό τοΰ 
κ. υπουργού τής παιδείας, ό'στις εις τι ά'ρθρον τού περί μέσης 
τών θηλέων εκπαιδεύσει»; νομ.οσχεδίου λέγει : θ ά  ό ιόά σχω ν - 

τα ι εν τώ  ό ιόα σ χ α .ΐε 'ω  τώ ν  θηΛέων μ όνον  τ^ν  χαθομ ι- 

Λουμένην ‘ E .l.ir ¡r ix fiv  γ .Ιώ σσα ν  χαί ό χ ι τήν  ά ρχα ία ν , ά .Ι.Γ  

ου ικ  χ η μ ε ία ν  χ τ .ί.

Ημείς αί μ,ετ’ ενθουσιασμού άποδεχθεϊσαι τά μ,εταρυθ- 
μιστικά περί θηλείας έκπαιδεύσεως νομοσχέδια, ημείς αί παντί 
σθένει έπιδιώξασαι τήν παροχήν μέσης έκπαιδεύσεως πρός τάς 
Έλληνίδας, δέν δυνάμεθα νά μ.είνωμεν αδιάφοροι καί άπαθείς 
πρό τού άρθρου τούτου. Ήδη δ’ ό'τε μελετώνται τά Ιν λόγω 
νομοσχέδια, καθήκον ημών θεωροΰμεν νά επιστήσωμεν έπί 
τού σημείου τούτου τήν προσοχήν τών άρμ.οδίων. Πώς ! καταρ-

γεϊται ή διδασκαλία τής αρχαία; γλώσσης, ϊνα διδαχθή άντ’ 
αυτής ή καθομιλουμένη. ’Αλλ’ επί τή βάσει τίνων κανόναν, 
τίνων συγγραφέιυν, ποιας νεωτέρας φιλολογικής νομοθεσίας : 
Καί αφού ή διδασκαλία τής καθομιλουμένης συμπληροΰται 
ήδη εις τό δημοτικόν σχολ.εΐον, τί θά διδαχή έπί τριετίαν εις 
τό διδασκαλεϊον ή κόρη έκείνη, ήτις οφείλει νά έχηι άπολυτή- 
ptov Α' γυμνασιακής τάξεως, ινα καταταχθήέν αΰτώ ! Διατί 
δέ ή ασέβεια αΰτη πρός τούς αρχαίους συγ'γραφείς, ή μάλλον 
διατί ή καταφρόνησις αΰτη προς τήν γυναίκα.

Μήπως ή παρεχόμενη αυτή εις τό διδασκαλείου μόρφωσις 
άφορα εις τόν αυτόν σκοπόν, εις ό'ν καί ή οικογενειακή, ήτοι 
εις τόν έγγαμον ή μάλλ ον εις τόν συζυγικόν τής κόρης βίον ! 
’Εάν δ’ υποτεθή ότι τόν αυτόν ο ιίκος καί τό διδασκαλείου 
έξυπηρετοϋσι καί έπιδιώκουσι σκοπόν, τίς ανεπτυγμένος άν
θρωπος δύναται νά διϊσχυ;ισθή εις τόν αιώνα μας, ότι εις τό 
πρόσωπον τής κόρης γονείς καί παιδαγωγοί οΰδέν άλλο οφεί- 
λουσι νά βλέπωσι ή τήν μέλλ.ουσαν σύζυγον ! Περί οΰδενός 
άλλου νά μεριμνώσιν ή σερί έκείνου, όπερ δύναται νά άρέσκη 
καί ίκανοποιή τάς άνάγκας τού μέλλοντος συζύγου ! ’Αλλά 
τούτο είναι αναχρονισμός, δΤ ον δέν δύναται ή νά έρυθρια 
πάσα κόρη, πάσα γυνή, αίσθανομένη τήν ¿ς άνθρωπίνου πλά
σματος άξίαν της ! Ή κόρη λοιπόν μέχρι τής χθές μέν διά 
τινας γονείς, σήμερον δέ καί διά τήν πολιτείαν δέν έχει πνεύ
μα χρήζον φύσει άναπτύξεως, δέν έχει καρδίαν δεομένην δια- 
πλάσεως πρός ιδίαν ευτυχίαν, πρός ικανοί οίγ,σιν τών ιδίων 
πνευματικών καί ηθικών αναγκών! Δέν είναι όθεν καί αυτή 
τέκνου τού θεού, έχον τά αυτά πρός τά άρρενα δικαιώματα 
αναπτύξει»; καί μ-ορφώσεως, πλουτισμού γνώσεων καί διαπλά- 
σεως τής ψυχής, έάν μή θεωρηθή ο: ς μέλλουσα τού άνδρός 
σύντοοφος ! μή ώς οί Σίνναι άπεφάσισαν καί οί νεώτεροι
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’Έλληνες νά άρνηθώσιν αυτί; ψυχήν όποιαν του άνδρός άθάνα- j 
τον καί αιώνιον !

"Γπερθεν του τίτλου τής συζύγου καί τής μητρός, τίτλων j 
παροδικών καί υπό τής τύχης έξαρτωμένων, ους ό θάνατος εκ- ί 
αηδενίζει, ή απουσία χαλαροί, ή ασυμφωνία κατασυντρίβει, οι- 
τινες άνήκουσιν εις ταύτας, χωρίς νά άνήκωσιν εις έκείνας, υ
πάρχει διά την γυναίκα εις τίτλος υπέροχος, αίώνιος, μ ή υπο
βαλλόμενο; εις ζυγόν, άλλα κυριεύων καί προηγούμενος πάντων, 
ό τίτλος του άνθρωπίναυ π λ ά σ μ α το ς . 'Γπό τον τίτλον τ,ΰ- 
τον ή γυνή έχει απαραβίασταν δικαίωμα εις τελείαν άνά- 
πτυξιν τού πνεύματος, εις τελείαν μόρφωσιν τής καρδίας !

’Εάν κρίνετε τους υιούς σας ή τους μαθητάς σας καταλ
λήλους, ϊνα διδάσκωνται τα αριστουργήματα των προγόνων 
αυτών, νά μετέχωσι πνευματικώς του εύγενοΰς εκείνων βίου 
νά λούωνται εις τά νάμ.ατα των αθανάτων εκείνων πηγών, 
νά γεύωνται τών γλυκυχύμων καί μ.υροβόλων καρπών τών 
επί τόσους αιώνας άνθούντων εκείνων λειμώνων, τίνι δικαιώ- 
ματι αποκλείετε τήν γυναίκα τών θείων τούτων απολαύσεων ! 
Διατί τόση γλισχρότης περί τήν παροχήν καταλλήλου πνευ
ματικής τρορής πρός αυτήν;

Έχετε γυμ.νάσια τέλεια διά τά άρρενα, ιδρύσατε τοιαΰ- 
τα καί διά τά θήλεα. *Η μάλλον ελαττώσατε τά τών άρρέ- 
ν ·,ν, πολλά τών οποίων μένουσιν ά'εργα ελλείψει μαθητών. 
"Εχετε πολυτεχνεϊον, πρακτικά λύκεια, γεωργικά καί βιομη
χανικά σχολεία διά τούς ά'νδρας, ιδρύσατε τουλάχιστον μίαν 
πρακτικήν τεχνικήν σχολήν δι’ έκείνας, άς άποκλε'ετε του δι
δασκαλικόν επαγγέλματος. Μή σάς πτοώσιν ο' τίτλοι. Πώς ! 
θέλετε γυμνάσιον τέλειον διά τάς γυναίκας ! μοί έλεγε κατ’ 
αΰτάς κύριό; τι:. Αί ! ! άφού τόσον σά: φοβίζει ή λέξις, αφού 
τήν τιμήν ταύτην εννοείτε άποκλειστικώς ανδρικήν, ονομάσατε 
τά σχολεία ταύτα λύκεια, παρθενώνας, δ,τι άλλο θέλετε, 
αλλά πράξατε δ,τι έκαμεν δλος ο άλλος κόσμος μέχρι σήμε 
ρον, δ,τι έκαμεν αυτή ή Βουλγαρία υπέρ τών γυναικών της. 
Δέν είναι φρόνιμον νά νεωτερίζωμεν επί πραγμάτων, άτινα 
ούδείς προ ημών έφήρμοσε, αλλά νά τελειοποιώμεν τά κακώς 
κείμενα επί ταίς βάσεσι τών καλώς καί αποτελεσματικόν; αλ
λαχού λειτουργούντων. Σχηματίσατε σχολεία τέλεια, σχολεία 
πρότυπα διά τά θήλεα, καί αναγκάσατε τότε τού; επί τών 
ιδιωτικών νά σά; μιμηθώσι, νά άκολουθήσονσι τό παράδειγμά 
σα;. Είναι ανάγκη επείγουσα νά φροντίση πλέον καί ή Ελλάς 
περί μορφώσεω; Έλληνίδων !

Τούτο είναι ίσον: προτιμότερον, σωστικώτεοον, άποτελε- 
σματικώτερον ή ή κατασκευή πολλών χιλιάδων λευγών σιδη
ροδρομικών γραμμών. Ή κατάρριψις τού φραγμού τής γυναι
κείας άμαθεία;. τού παραλύοντος τού; ηθικούς δεσμούς τών 
μελών πάση; οικογένειας δέον νά άποτελέση τήν βάσιν τής εκ
παιδευτική: τών γυναικών μ-ορφώσεοις.

Εις το σημ.εΐον τούτο δέον νά έπιστήσωσι τήν προσοχήν 
των ή τα τή; θηλεία: έκπαιδεύσεω; νομ.οθετούντε;, εάν 
έπιθυμ,ώσι νά προσελκύσωσιν υπέρ εαυτών τήν εύγνονμοσύνην 
τών γυναικών καί συντελέσωσιν εις θεραπείαν μιάς τών πρωτί
στων και μάλ.λον έπειγουσών αναγκών τού πτωχού αυτού τό
που.

Πεπείσμεθα δτι επιτροπή συνισταμένη υπό άνδρών έξε- 
χόντων έν τ ι  πολιτεία καί τιθεμένων τό κοινόν καλόν ύπερ-

θεν πάσης κομμ,ατικής άποχρώσεως, θέλει λάβει ύπ’ δψει 
τάς παρατηρήσεις μας ταύτας καί θέλει προβή εις τροποποίη- 
σιν πάντοον τών αρθροον, τών σχετ.ζομένων πρός τήν θηλείαν 
εκπαίδευσιν καί μ.ή ανταποκρινομ.ένων πρός τάς άνάγκας τής 
αληθούς καί σκοπίμου -πνευματικής άναπτύξεω; καί ηθικής 
διαπλάσεως τής γυναικός.

Α 1 Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Α  II
Α υ τ ο κ ρ έ τ ε ιρ α  τής Γ»ωσσε·κς 

Γ'.
Τά δρια τού κράτου; της -ίπεξέτεινε μέχρι το λ Ίσμ-ϊλίου 

καί τής Βορειοανατολικής Πολωνίας. Κατέλαβε τήν Κριααίαν 
καί ανέπτυξε μετά τή; Γαλλικής καί Ά γνλ ι ής Κυβερνή- 
σ?ως τοιαύτην τακτικήν διπλωματίας, ήν ούδείς πολιτικός 
άνήρ ούτε προ αυτής, ού'ε μετ’ αυτήν ήδυνήθη νά έπιτελέση.

Αι<ατερίνα ή II υπήρξε ο ή Σεμ.ίραμις καί ή κλεοπά
τρα ένταυτώ τού Βορρά. Μήπως δ ρωμαντι ός εκείνος άνά τήν 
Κριμαίαν περίπατό; της ό τοιούτον πολιτικόν σχέδιον ΰπο- 
κρύπιων δέν δύναται νά συγζριθή πρός τά όπε-ρφυσ.κά καί 
μυθώδη τής έν τώ Κύδνω ναυσιπλοΐας. Μή κατά τήν 
πρός τήν Ταυρίδα, τήν ίιπό τού αϊματο; τής 'Ιφιγένειας έξαγνι- 
σθεϊσαν, εκδρομήν τη; δέν συνήντα τις ολόκληρον τάγμα 
νέων Άχμλλέων, καθ’ 6ν χρόνον ή σκιά τού Μεγάλο - Πέτρου 
έφαίνετο πλανωμένη υπεοθεν πασών τών θοητών εκείνων κε
φαλών. Καί παρά τήν αύσ-ηοάν ταύτην ιστορικήν εικόνα μή 
δέν άντηνάκλων ώς έν μαγική καί χρυσή οπτασία αί χίλιαι 
καί μια νύκτες τή; Χαλιμάς. Συνοπτικήν περιγραφήν τού 
πλούτου καί τών μαγειών τούτων άναγινώσκει τις εις τάς 
ακολούθους γραμμάς, τάς χαραχθείσας υπό τού ακολούθησαν- 
το: αυτήν εις τό άνα τήν Κριμαίαν ταξείδιίν της πρίγκηπος 
d e  L i g n e .

« Ε π ί π ο λ λ ϊς  ήμέρας διηρχόριεθα ά τελ εύ τη το ν  σειράν έρή- 

μ ω ν , ά ρ χ ιχ ώ c *·ατ α κουμ ένω ν  ύπό βαρβάρων ύρδών. Ε ις  

π ά ν τα  σ αθμόν εύρίσχομεν έτο ιμους σχηνάς, φερ ούσας cà σ ή 

μ α τα  trjr A  Μ εγ α λε ιό τη τα ς  ενθα σάς άνέμενον προγεύματα., 

γεύμα τα  χα ΐ δ ε ΐπ ν ο ι, ών τάν π λ ο ύ το ν  χαί τήν  μ εγ α λ ο π ρ έ 

πε ια ν  μ όνον  λα ο ί ’Α σ ια νο ί ή^ύναντο  râ  έπ ινοήσω σι Ή  

αύτοχράτειρα  εις π ά ν τα  το ιο δ ιο ν  σ τα θμ όν  προσέφερε δ ώ ;α , 

άνερχόμενα  είς έχα τα στόα ς ôJa r χ ιλ .  ρουβλίων. Κ α θ ' δ έο ν  

τό  μήκος τώ ν  όδ ών ύψοΰντο μ εγ α λο π ρ επ ε ίς  άψΐδες χα ί 

θρ ιαμβευτιχά  τρόπ α ια ■ ’Ανά πάσαν δ ' έσπέραν τά  π ο λ ύ -  

χροα  φώτα ιών π υ ρο τεχνη μ ά τω ν  μ ε τέ β α λ λ ο τ  τάς έρήαοος 

έκείνας έχτάσεις  είς μακράν άλυσον μυθωδώ ς Κ α ιομένω ν  

χ ω ρ ώ ν  χορο ί ύπα ίθριο ι, μουσ ιχα ί συ να υλ ία ι, άσμα τα . χα\ 

ένθονσιύάεις έπευ ρημ ία ι παρηχολούθουν τήν λα τρευομ ένη ν  

άνασσαν■ Κ α τά  το ύ ; δύο t í  Je υτα ίους μήνα ς μ ο ί ε ιχ ε ν  Λ- 

νατεθή rà  ρ ίπ τω  χ ρή μ α τα  άπό τώ ν  θυρίδων τής άμάΕης 

καθ ' δλον  τό  δ ιά σ τη μ α  τής όδοϋ- ‘Υ π έρ  rà δέκα έχα τομ - 

μύρια  ρουβλίω ν δ ιετέθησαν έπ ί τώ  σχοπω  το ύ τω  ύ π ' έ α ο ν · · ,

‘Η γυνή ή'τις τοιαύτα καί τοσαΰτα εντός ολίγου σχε
τικό-; χρόνου επετέλεσε, ή'τις έβασίλευσεν έπί πεντακοσίων 
τεσσαράκοντα πόλεων, έπί τεσσαράκοντα δύο Κυβερνείων, έπί 
αναρίθμητων νήσων άπό τή; Καμ.τσιάτικας μέχρι τής ‘Ιαπω
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νίας, έπί ογδοήκοντα εκατομμυρίων δούλων καί ελεύθερων, ά- 
πέθανε μόνη, εντελώς μόνη, χ,ωρί; ούτε εις τών πολυαρίθμων 
δούλων της νά εΰρεθή, πλησίον της, ϊνα δΓ ολίγου ύόατος, βρέ- 
ξή τά ίιπό τού θανάτου μαρανθέντα χείλη της. Και ομως τ/,ν 
ημέραν εκείνην είχεν έγερθή τής κλίνης της εύθυμος, είχε λάοει 
τόνκαφφέν της άναγινώσκουσα έν δίστιχον τού άρτι εκ τών σφα
γών το- Ίσμαϊλίου έπανακάμ-ψαντος Σουβάρωφ. "Επεσε πλη 
γείσα υπό αποπληξίας, χωρίς ού ε τόν υιόν της Τσάρεβιτς 
Παύλον νά άσπασθή.

Έλέχθη ότι ή Αικατερίνα έπροστάτευσε καί ένεθάρρυνε 
τήν φιλολογίαν χωρίς νά αγαπά τά γράμματα.

Τούτο είναι ανακριβές. Ή Αικατερίνα ήτο γυνή φιλομα
θής, τάς όλίγας δέ ώρας τής άνέσεω; της διηρχετο μελετώσα 
καί γράφουσα. "Εγράψεν ό-ραΐα διηγημάτια, ών-συλλογήν 
έδηαοσίευσεν ό (irimm. Τής φιλολογικής δ’ αληθώς δεςιότη- 
τό; της αλάνθαστος γνώμων είναι ή μ,ετάφρασις τού Βελισσα- 
ρίου. Ήγόρασε, αντί μυθώδους ποσού, ολόκληρον τήν βι
βλιοθήκην τού Διδερώ, προσέφερε δέ έτησίως εκατόν χιλ. φρ. 
πρός τάν φιλόσοφον Δ’ Άλαμπέρ,ΐνα άναλάβη τήν εκπαιόευ- 
σιν τού υιού τη;. Ούτο; άπεποιήθη ίιπό πνεύματος φιλοσοφίας, 
έλεγε πρός τούς φίλους του. Ήπατάτο. Ό άληθης φιλοσοφος 
ήθελεν ευχαρίστως αφήσει τόν τόπον του, ϊνα έμπνεύσαι καί 
μεταδιόση τήν σοφίαν του ει; έ'να μέλλοντα αυτοκρατορα.

Ή αλληλογραφία αύτή τής Αικατερίνης μετά τού φιλοσο· 
φουΒολταίρου είναι μία έτι άπόδειξις τής ζωηράς αυτής συμ
πάθειας πρός πάν τό πνευματικόν. 'Ο Βολταΐρος ελεγε πάντοτε 
μετ’ εύχαριστήσεω; : *Η  Κ ά τω  μου άγαπά τους φιλοσοφους, το 
όνομα τού συζύγου της θά ριφθή εις την ληθην τής αιωνιοτητος.

Ούδεν ήτο αδύνατον διά τήν θαυμασίαν αυτήν γυναί
κα. Έπραξε τό πάν. Συνέταξε κώδηκα ιός 6 Ναπολέων, ΐδρυ- 
σεν ακαδημίας, έγραψε φιλοσοφικά συγγράμματα, άνεκαλυψε 
νέας χώρας, έκτισε πόλεις καί Κυβερνεία. ’Ιδού διατί ο φιλό
σοφος Βολταΐρος άσεκάλεσεν αυτήν : te Α ικα τερ ίνη  ό Μ έγ α ς  » 
Ναί ! Μ έγα ς  ’■ Διότι έγνώριζε τήν αύτοκρατορικήν τέχνην εις 
πείσμα όλοιν τών βασιλέων, οΐτινες τή διεφιλονικουν τον τί
τλον τούτον. Ήγείρετο τήν 6ην ώραν τής πρωίας και κκτεκ.λι- 
τετο τήν Ιην μ,ετά τό μεσονύκτιον τής εσπέρα;. Ο,τι αφηρει 
ή Αικατερίνα άπό τόν ύπνον της τό έδιόεν εις την Ρωσσιαν 
καί ει: τήν δόξαν τού δεκάτου ογδόου αΐώνος. "Ελεγε εις 
τόν φίλον της Διδερο- : (C Φθάνει ή ψ λυαρία , ύπάγω  είς τό

εργον  μου , π ρέπει νά κερδίσω  τό ψωμί τού χρα τους μ ο υ ■ » 
"Iva σχημ-ατίστι τις ιδέαν τής πολιτικής μεγαλοφυίας, έ'τι δέ 
καί τή; χάριτος τού γράφειν τής γυναικός ταύτης, αρκεί νά 
άναγνώση τήν κάτωθι άνέκδοτον αύτής πρός τόν Βολταΐρον 
επιστολήν :

(( Δέν θέλετε ποσώς τήν ειρήνην, Κύριε. Έστέ ήσυχος· μ.έ- 
χρι τούδε ούδαμ.ού έγένετο ύ.ογος περί αυτής. Συμφωνώ εν 
τούτοι; μεθ’ υμών καί παραδέχομαι ότι ή ειρήνη είναι καλόν 
τι, καί ενόσω είχομεν ειρήνην έθεώρουν αυτήν ους το άκρον 
αωτον τής ευτυχίας. Ά λ λ ’ αφότου απο διετίας ήδη ευρισκο- 
ιιαι είς έμπόλεμ.ον κατάστασιν, έξωκειώθην τόσον μέ τόν πό
λεμον, ώστε ευρίσκω έν αύτώ στιγμάς άληθούς ευδαιμονίας 
Τό μόνον ελάττωμά του είναι ότι κατά τήν διάρκειαν αυ
τού δέν δύναταί τις νά άγαπά τόν πλησίον του ώς έαυτόν 

Είχον έξοικειωθή μέ τήν σκέψιν οτι δέν είναι τίμιον νά

πράττη τις κακόν πρός τού; ά'λλους. Ά λ λ ’ επειδή δέν πταίω7 
εάν ό Μουσταφάς ήθέλησε τόν πόλεμον, δέν αισθάνομαι καί 
ούδεμίαν τύψιν συνειδήσεως διά τά έκ τού πολέμου τούτου 
έπακολουθήσαντα. Ουδέποτε μέ έδελέασεν ή προσδοκία θριαμ
βευτικής νίκης, άλλ’ ούτε μοί άπαρέσκουσι μ.εγάλα ιστορικά 
γεγονότα.

Μεθ’ όλα ταύτα ή στιγμή τής ειρήνης δέν μοί φαίνεται 
πολύ προσεχή;, καίτοι οί Τούρκοι νομίζουσιν οτι δέν θά δυνη- 
θώμεν νά έξακολουθήσωμεν τόν πόλεμον έπί πολύ. Έάν ό Φα~ 
νατισμ.ός καί ή εμπάθεια δέν κατείχε τούς άνθρώπους αυτού;, 
δέν θά έλησμ.όνουν τόσον ταχέως οτι ό μέγας Πέτρος έξηκο- 
λούθησε τόν πόλεμον έπί τριάκοντα έτη, μ,αχόμενος ότέ μέν 
κατ’ αυτών τών Τούρκων, ότέ δέ κατά τών Σουηδών, Πολω
νών, καί Περσών, χωρίς ουδεμίαν ή αυτοκρατορία νά υποστή 
έξάντλησιν. Τουναντίον οί πόλεμοι ούτοι έσχον πάντοτε ώς 
συνέπειαν νέαν τινα πρόσοδον, αναζωογονούσαν τό έμπόριον καί 
τήν έν τώ κράτει κυκλοφορίαν.

Τό περί ειρήνης σχέδιον σας ομοιάζει πρός τήν έν τώ μύ- 
θω μερίδα τού λέοντος. θέλετε τά πάντα διά τήν εΰνοουρ.έ- 
νην σας, έξαιρών εντελώς τάς λεγεώνας τής Σπάρτης, οίς 
έπονται οί ΐσθυ.ικοί αγώνες. ’Αφήσατε έλευθέραν τήν δράσιν 
τού Σουλτάνου Άβού—Βέη. θά  ί'δητε πόσον χαριτωμένος θά 
είναι μετά τήν κατά τήν 6ην ’Ιουνίου κατάκτησιν τής Δαμα
σκού. Έάν ή άγαπητή σας Ελλάς, ή'τις περιορίζεται μ.όνον 
είς τήν έκδήλωσιν ευχών, ένήργει μεθ’ ή; δραστηριότητος ερ
γάζεται ό άρχων τών ΙΙυραμίδω-, τό Θέατρον τών ’Αθηνών 
δέν ήθελε εΐσθε πλέον λαχανόκηπος καί τό Αύκειον σταύλος. 
Α λλ’ έάν δ πόλεμ,ος αυτός παραταθή ό έν Κζάρσκο — Ζέλο 
κήπος μ.ου θά μεταβληθή εις άληθές κενοτάφιον, ενθα διά 
πάν επίσημον γεγονός άνεγείρω καί £ν μνημεΐον. *Η μάχη 
τού Κογούλ, καθ’ ήν δέκα δέκα εννέα χιύ.ιάδες άνδρεΐοι μου 
ένίκησαν εκατόν πεντήκοντα χιλ. εχθρού διαιωνισθη έν τώ 
κήπω μου δι’ένός οβελίσκου, εφ’ ού έπ ιγράφεται τό θαυμ.άσιον 
τούτο γεγονός καί τό όνομα τού στρατηγού.

Ή έν Τσεσμέ ναυμαχία διαιωνισθη διά στήλης θριαμ.βευ- 
τικής φερούση; έμβολα νηών καί άνεγερθείσης εντός μεγάλης 
τεχνητής λίμνης. Ή κατάληψις τής Κριμαίας έσημάνθη διά 
κολοσσιαίων διαστάσεων στήλης. Ή είς τόν Μωρέαν κάθοδος 
καί ή κατάληψις τής Σπάρτης επίσης διά μεγάλης στήλης- 
Πάντα ταύτα κατεσκευάσθησαν δι’ ¿-ραίου μ,αρμάοου, τό 
όποιον καί αυτοί οί ’Ιταλοί έθαύμ.ασαν. Τά μάρμαρα ταύτα 
άπεσπάσαμεν άπό τών ώ ραίων οχθών τής λίμνης Λαδόγας ή 
μετηνέγκομεν έκ τής έν Σιβηρία Κατερινουπόλεως, καί τά 
χρησιμοποιούμεν άξιόλογα, ώ-ς βλέπετε.

ΙΙλήν τούτου όπισθεν τού κήπου μου, εντός τού δάσους 
άπεφάσισα νά εγείρω ναόν Μνημοσύνης, πρός τάν όποιον θά 
μεταβαίννι τις διά θριαμβευτικής άψΐδος.ί Πάντα σά άξια 
λόγου γεγονότα τού παρόντος πολέμου θά σημειωθώσιν επί 
μεταλλίων μέ άπλάς καί συντόμ.ους έπιγραφάς καί μέ τάς η
μερομηνίας καί τά ονόμ.ατα τών προ-τουργών. ’Αξιόλογος ’Ιτα
λός άρχιτέκτων εργάζεται τό σχέδιον τοΰ*να»ύ, όστις θά ήναι, 
ελπίζω, άριστούργημα τέχνης καί καλλαισθησίας, θά άποτε- 
λή δέ καί τήν ιστορίαν τού παρόντος πολέμου. Ή ιδέα αύτη 
μέ διασκεδάζει μεγάλως, ελπίζω δέ οτι θά τύχη τής επι
δοκιμασίας σας.

Μέχρι; ού πεισθώ ότι ό περίπατος §ν μοί προτείνετε έπί
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του Σκαμάνίρου εσται εύχαοιστύτερο: του τής ωραίας Νεύχ;, 
θά μοί επιτρέψατε να προτιμώ τον τελευταίου τούτον. Δέν 
αναλαμβάνω τήν άνοιαοΙέυ.τ,οιν τής Τρωάδο:, αφού έ£ώ εις 
τό πλευράν μου κχτεστράφη υπο πυρκαια; δλοκλαρος ..ολις,
ήν οφείλω να ανοικοδομήσω ))

«Λαμβάνω καί πάλιν τον κάλαμον, ϊνα σάς παρακαλέαω 
νά ^εχθήτε τήν μνιλωτήν ταύτνιν, ήτις Θέλει σάς προφυλάγει 
κατά τού ψυχρού άνέμου καί τής δρόσου των * Αλπεων. "Οταν 
ελθητε νά μέ εύρατε εις Κωντταντινουπολιν (η αυτοκρατειρα 
ήτο βέβαια δτι Θά κατελάμβανε τήν Κων]πολιν), Θά φρον
τίζω νά σάς στείλω έν ιοραιον Ελλάνικον ένδυμα, υπενδιδυ- 
ιαενον μέ τά πολυτιμότερα γουναρικά τής Σιοτ,ρίας. Τό φο- 
ρευ,α τούτο είναι πολύ πλέον ευμεταχείριστου και πολυ ωραιό
τερου από δλα αυτά τά περικομμένα και πτωχά ένδυμάτια, 
άτινα δλα ή Εϋρώπα σήμερον συνειθίζει, καίδΓ  ών ουρείς 
γλόπτα; μέχρι τούδε κατ,δέχθα νά ενδύσνι τά άγαλματά 
του, ύπό φόβου ριά φανώτι γελοία. ΑίχατΒρΙνα  !

'Ελένη Γεωργιάδου

Π Ε Ρ Ι  Ε Λ Ε Η Μ Ο Σ Υ Ν Η Σ
Τούς πτωχού: δυναμεθα νά βοτ,θύμεν κατά δύω τρόπους 

πολύ άλλήλων διχφέροντας. *0 μέν τούτων ταπεινοί, ο δε τι- 
μχ τόν βοηθ ούμενον. Τχπεινοϋμεν τόν πτωχόν, όταν φοοντίζω- 
μ,εν νά θεραπεύωμεν τάς γαίνους, τάς σωματικά: μόνον αύτού 
άνάγκας, τήν πείναν, τό ψύχος καί παν έν γένει δ,τι κινεί εις 
οίκτον . "Οταν φέρωμεν αυτόν ειςτήν λυπαράνάνάγκαν τού νά 
δεχαται πάντοτε, χωρίς νά δύναταί ποτε ν’ άνταποδώσα τι 
επάξιον τού λαφθέντος, δταν τώ δίδωμεν τεμάχιον άρτου, 
ένδυμα, ά τι άλλο τά όποια δέν θέλομεν βεβαίως ποτέ τω 
ζητήσει. Τιμώμεν δμως τόν πτωχόν, δταν φροντίζωμεν περί 
τάς ψυχάς του πρώτον, περί τάς θρασκευτικάς, ηθικής καί πο
λιτικά: αύτού αγωγής, περί παντός τού καθιττώντοςαύτόν ε
λεύθερον καί τού δυναμένου νά τόν καταστήστ, μέγαν. "Οταν 
έν τώ τοέφοντι άρτω συνενούμεν τάν παρηγορούσαν έπίσκεψιν, 
τάν διαφωτίζονταν συμβουλήν, τό άναζωπυρούν τό καταβλη- 
θέν θάρρος θλίψιμον τάς χειρός, ό'ταν μεταχειριζώμεθα τόν 
πτωχόν μετά σεβασμού ού μ.όνον ώς ΐσον, άλλά καί ως άνιό- 
τερον, διότι υποφέρει δ',τι δέν ήθέλομεν ίσως ημείς υποφέρει, 
διότι είναι μεταξύ ημών ώς τις απεσταλμένος τού Θεού, ίνα 
δοκίμασα την δικαιοσύνην καί τάν προς τάν πλασίον ημών ά- 
γάπαν καί μάς σώση διά των έργων μας.

Ή βοήθεια τιυ.α τότε τόν πτωχόν, διότι δύναται ν’ άπο- 
βή αμοιβαία, διότι πάς άνθρωπος δίδων σήμερον συμβουλήν, 
παρηγοριάν δύναται νά λάβα αύριον ανάγκην συμβουλάς, πα
ρηγοριάς, διότι η χείρ, την όποιαν θλίβομεν, θά θλίψη την ίδι- 
κήν μας, η ενδεής αΰτη οικογένεια, ήν ήγαπήσαμεν, θά μάς 
άγαπήση καί θά ή,ναι μάλλον η έξωφλημένη δταν ό γέρων 
ούτος, ή ευσεβής αύτη οικοδέσποινα, τά μικρά ταύτα παιδία 
προσευχηθώσιν υπέρ ημών.

Οί κοινωνισταί διατείνονται δτι ή ελεημοσύνη εξυβρίζει 
τόν πτωχόν, διότι τόν ταπεινοί, διότι δεν τω επιτρέπει νά 
κόψη τόν μέλανα άρτον του χωρίς νά αναγνώριση δτι είναι ύ- 
πόχρεως εις τούς αύτοκαλουμένους εύεργέτας του καί οτι γε- 
νόμενος ύπόχρεω; αυτών παύει τού νά ή ναι ίσος. Ζητούσιν

υπερ τών υπό τής Ινδείας κατατεθλιμ.μ.ένων διανομήν ικανο
ποιούσαν καί μή ύποχρεούσαν αυτούς, διακανόνησιν έξοφΧού- 
σαν αυτούς τελείως πρός τήν κοινοονίαν.

Τήν δοξ ασίαν τούτην τών κοινωνιστών παραδέχονται δυστυ
χώς πολλοί, διότι αφορά εις τά ισχυρότερου τών ανθρωπίνων 
αισθημ,ατων, τό πάλλον υπό τά ράκη ώς καί υπό τόν χρυσόν 
καί τήν μέταξαν: τήν οίησιν. Ναί, ή αίωνία ελπίς τής ανθρώ
πινης οιήσεως είναι τό ν’ απαλλαγή παντός δ,τι ύποχρεοί, 
διότι πάσα ύποχρέωσις υπονοεί υποταγήν άλλ’ είναι ελπίς 
αιωνίως ήπατημένη. Ούδείς ποτε άνθρωπος δσιον δήποτε καί 
άν άπολαύη άγαθών δύναται νά κατακλιθή εσπέραν τινά πε
πεισμένος δτι ούδενί χρεωστεϊ τι. Ούδείς υιός δύναται νά έξο- 
φληθή πρός τήν μητέρα του, ούδείς τίμιος οικογενειάρχης νά 
εύρη τήν ήμέοαν, καθ’ ήν ούδέν χρεωστεϊ τη αγάπη τής συ
ζύγου του καί τά νεότητι τών τέκνων του.

Ή θεία πρόνοια δέν έπέτρεψε ν’ άμφίταλαντεύωνται αί 
κοινωνικά! σχέσεις ώς τό ενεργητικόν καί παθητικόν καλώ; 
διευθυνομ-ένου εμπορίου, ούδ’ ώς διπλογραφικόν βιβλίον αί της 
άνθρωπότητος νά κανονισθώσι υποθέσεις. Πάσα ή τέχνη της 
θείας προνοίας καί, ούτως είπεϊν, πάσα ή προσπάθεια της τείνει 
τούναντίον ει’ς τό νά συνδέση τό παρελθόν πρός τό μέλλον, 
τάς γενεάς πρός τάς γενεάς, τόν άνθρωπον πρός τόν άνθρωπον 
διά σειράς αγαθοεργιών, αΐτινες ύποχρεούσι, καί εύεργεσιών, 
αϊτινες δέν εξοφλούνται.

Ή ελεημοσύνη είναι ανταμοιβή εύεργεσιών μή έχουσών 
αντιμισθίαν. £0  ενδεής έκπληροϊ μυστήριον εξιλασμού, θυσίαν, 
αί ώφέλειαι τής οποίας έπαναπίπτουσιν έφ’ ημών καί είμεθα 
ολιγώτερον άσφαλε'ς υπό τό άλεξικέραυνον τών στεγών 
ημών ή εν τή προσευχή τής γυναίκας ταύτης καί τών μ.ικρών 
τούτων παιδίων τών κοιμωμ.ένων επί δέσμης άχύρου έν τή 
πτωχική καλύβη των.

Έάν τις φοβήται μή υποχρέωση τόν δεχόμενον τήν ελεη
μοσύνην, ή πείρα θέλει τόν διδάξει δτι ύποχρεοί έπίσης καί 
τον δίδοντα. Ό γνωρίζων τήν όδόν τής οίκίας τού πτωχού ου
δέποτε κρούει τήν θύραν του άνευ σεβασμού. Γνωρίζει δτι ό 
ενδεής δεχόμενος παρ’ αύτού τόν άρτον ώς παρά τού Θεού τό 
φϋς τάν τιμά, γνωρίζει δτι δύναται νά πληρώση τήν έν τοΐς 
θεάτροις καί ταΐς δημοσίαις έορταίς είσοδον, άλλ’ ούδέν ποτε 
θά πληρώση δύω δάκρυα χαράς έν τοϊς οφθαλμοΐς δυστυχούς 
μητρός, ούδέ τό θλίψιμον τής χειρός τιμίου άνθρώπου, εις τόν 
όποιον ύπεσχέθησαν έργασίαν.

Όλοι δυστυχώς φερόμεθα ύπεροπτικώς καί άποτόμως 
πρός τούς χειρώνακτας, άλλ’ ύπάρχουσι καί τινε; άμοιροι α
βρότητας φερόμενοι άποτόμως πρός τάν δυστυχή, τόν όποιον 
έβοήθησαν, καί μ ή έννοούντες ό'τι ή έλεημοσύνη ύποχρεοί τάν 
δίδοντα καί τώ άπαγορεύει τήν έκδήλωσιν παντός τού όμοιά- 
ζοντος πρός μομφήν ευεργετήματος.

Όσοι δογματίζουσι κατά τής ελεημοσύνης, άς'κλείσωσι τήν 
θύραν εις τούς πτωχούς, άς μή ζητώσι νά πικράνωσι τό ποτή- 
ριον τού υ£α τ ο : ,  τό όποιον τό Εύαγγέλιον διατάττει νά προσ- 
φέρωμεν αύτοΐς.Όχι,δέν ύπάρχει μεγαλείτερον άμάρτημ,α έναν- 
τίον τού λαού ή τό νά τόν μάθωσι νά μισή τήν έλεημοσύνην καί 
ν’άφαιρέσωσιν άπότού δυστυχούς τήν εύγνωμοσύνην, τόν τελευ- 
ταΐον πλούτον, δστις τω μένει, άλλά τόν μεγαλήτερον δλων, 
διότι έξ δσων λαμβάνει δέν ύπάρχει τι τό όποιον νά μή δύνη- 
ται νά πληρώση. (’Εκ τού Γαλλικού.)

Έν ’Αλεξάνδρειά .Ιφιγένεια Α. Πασσαλίδου.
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Η ΓΓΝΒ ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤΑ TON XIX Α1ΒΝΑ
Ά. μερι κή.

[Συνέχεια]
Έν Πανσυλβανία, Μασσαχουσέτη, Ίόβα και Μιχιγκαμη, 

'αί γυναίκες ιατροί κατέχουσιν άπά πολλών ετών επίσημους 
'θέσεις εις τά φρενοκομεία. Πολλαί τούτιυν ίδρυσαν νοσοκο
μεία, ώς τό κατά τό 1857 ιδρυθέν τοιοΰτον εν Νεα Υόρκη 
ύπό τών τριών ιατρών κ. κ. Ελισάβετ Βλακβελ, Αιμυλιας 
Βλάκβελ καί Μαρίας Ζακοεύσκας. Κατά τά 1861 η τελευ
ταία αύτη διωρίσθη διευθύντρια καί άοχίατρος τού εν Βοστωνη 
πδρυθέντος νοσοκομείου τών γυναικών καί παιδων.Κατα το1862 
όμοιας φύσεως νοσοκομεΐον ίδρόθη έν Φιλαδέλφεια υπο τήν 
■διεύθυνσιν τών ιατρών κ. κ. “Αννης Πρεστον και Εμμ.ελινης 
Κλαβελάνδ. Κατά τά 1865 νέον νοσοκομεΐον ιδρύθη έν Χικά- 
-γ{,» ύπό τήν διεύθυνσιν τής ιατρού κ. Μαρίας Θομσον. ΙΙληθυ, 
■δε δευτέρας τάξεω; γυναικείων νοσοκομείων ιδρύθησαν ανα 
-πάσας τάς δευτερευούσας πόλεις τής ’Αμερικής.

Κατά τόν πόλεμον τής d,ai¡>éaca>c πής Αμερικής δυο ια
τροί γυναίκες αί κ. κ. Μαρία Βάλκερ και Μαρία Ιτη υπηρέ
τησαν ώς χειρουργοί εις τόν στρατόν, χωρίς τό παραπαν νά 
φανώσι δειλιώσαι καί ταραττόμεναι δια την βροχήν τών 

■σφαιρών,αΐτινεν έπιπτον ύπέρ τάς κεφαλάς των. Ή τελευταία 
•μάλιστα τούτων μετά τόσου ένθουσιασμ,ού εσπευδεν εις περι
συλλογήν τών τραυματισμένων προ τού τελουςτής μ.αχης, ώστε 
ιέπληγώθη πολλαχοΰ τού σώμ.ατος, απολεσασα μαλιστα καί
‘τόν έτερον τών οφθαλμών.

Σήμερον έν τή ιατρική σχολή τών γυναικών εν Νεα
Υόρκη μεταξύ 30 καθηγητών οί 16 είναι γυναίκες.

Εις τήν ιατρικήν σχολήν τών γυναικών εν Φιλαόελφεια 
επί 29 καθηγητών ιατρών, αί 15 είναι γυναίκες. 1 πέρ τα 
.350 δέ ιατρικά συγγράμματα καί εναίσιμοι διατριοαί εχου- 
vjtv έκδοθή ύπό διαφόρων γυναικών ιατρών εν Αμερική.

Κατ’ άρχάς αί γυναίκες ιατροί άπήντησαν μεγάλας δυσ
κολίας, ίνα γίνωσι δεκταί ιος ύπότροφοι έν τοΐς νοσοκομε.οις. 
■Οί άνδρες συνάδελφοί των ειργάσθησαν όπως έκ παντός τρό
που παρακωλύσωσι τήν εισαγωγήν αύτών, ή έπιμονή έν τού- 
ττοι: τών γυναικών καί τά εύφυή επιχειρήματα των υπερισχυ- 
σαν τών άνδρικών αντενεργειών.

Χάρις εις τάς ένεργείας καί τήν μεγάλην δύναμ,ιν τής 
έν Χικάγω λέσχης τών γυναικών κατορθώθη νά εΐσαχθώσι 
-γυναίκες ύπότροφοι ιατροί καί εις τήν άνδρικήν κλινικήν τού 
•’ιατρού Βουφόρ. Έν Ίλλινουά τό νοσοκομεΐον τώό τυφλών καί 
κωφών δέχεται έπίσης ιατρούς γυναίκας ύποτρόφους. Τό Φρε- 
νοκομεΐον τού Χικάγου έχει δύο γυναίκας φρενολόγους ύπο- 
τρόφου: ιατρούς καί τό πτωχοκομεΐον μίαν τοιαύτην.

Τά νοσοκομεΐον τών αιφνίδιων δυστυχημάτων,ως πτώσεων, 
-πληγών κ. λ. διευθύνεται ύπό συμβουλίου συνισταμένου ύπό 
άνδρών καί ύπό γυναικών. Τό νοσοκομεΐον Κοσκ δεχεται εις 
-διαγωνισμόν έξ ίσου γυναίκας καί άνδρας ιατρούς. Εις πάσας 
τάς άνωτέρω όριζομένας θέσεις προτείνονται ύποψήφιοι ύπό 
τής έν Χικάγω γυναικείας λέσχης. Έν Μεξικώ διασημοτέρα 
τών χειρούργων ιατρών άμφοτέρων τών φύλων είναι ή κ. Μα
τ  θίλδη Μοντόγοα.

Κ αρολίνα  —χ ιο ύ λ τς  (Ιατρό;)

ΜΗ ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΤΕ, ΑΛΛΑ. ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ
Ιΐιναι αρχαιότατη συνήθεια τό ξεσκννισμα και τι'ναγμα, ώς κοι

νώς λέγιυσιν, αποτελεί δέ έν τώ / ουσιωδέστατων χαρακτηρισμών 
τής καλής οικοκυράς. "Ιδετέ τας τήν πρωίαν. Κτυποΰσι τα εδώ
λια καί τάς έδρας μί λεπ:άς ρανοους, ή ψύκτρα διαδέχεται τήν 
πρώτην αύτήν εργασίαν, ο;ε και νέφη κόνεως εγείρονται έντός τοΰ 
δωματίου, καταφανή ίδια γε·νόμ$νχ, οπου αί ακτίνες τοΰ ήλίου έ- 
λευθέρως προσπιπτουσι.

Τό ππλωτόν σάρωλρον περιφέρεται μετά σπουδής ΰπό τής πυρε- 
τώδους χειρδς τής κυρίας ή τής υπηρέτριας άνά πασαν θήκην, γω- 
νιόστχτον, ή τράπεζαν ή έρμάριον ή βιβλιοθήκην. ΙΙολλάκις καί ε
πανειλημμένα φυσίρατα επί τών μικρών σκευών καί κομψοτεχνη
μάτων έκτοπίζουσι τήν επ’ αύτώ / έπικαθεσλείσαν κόνιν. Τέλος ή κυ
ρία κάμνει τήν γενικήν έπιθεώρησιν, ό οφθαλμός της λάμπει ύπό 
χαρας. Ή κόνις έξηφχνίσθη, τά έπιπλα λάμπουσιν, ή καθαριότης 
θριαμβεύει.

Λοιπόν, κυρίαι μου, ή επιστήμη σας άφαιρεί τό δικαίωμα του 
θριάυ.βου τούτου, δστις μένιστχ κχί άνε ιανόρθωτα συνεπάγεται κακά. 
Μ ή ξ ε σ κ ονί ζ η τ ε, αύτή είναι ή λέξις ήτις κατά τό έτος τού
το έςέρχετα·, του στόρ.ατος πάντων τών φυσιολόγων ’Ακαδημαϊκών 
του κόσμου. Μή ξεσκονίζητε Ιδίως α; οικοκυρά! έν Έλλάέι, δπου 
τό ςεσκόνισμα είναι καθαρά ουτοπία, πλάνη, απάτη, απώλεια xxt- 
ρου. Τό ξεσκόνισμά σας διατηρείται μόνον μίαν—δύο ώρας, ό’τε και 
ή κόνις επαναλαμβάνει τήν προτέραν θέσιν της. Ένγένει δμως καί 
εις τόπους, οϊτινες δέν έχουσιν ώς ήμείς την κόνιν ώς τό κυριώτχ- 
τον προϊόν των, άπεδείχθη άκαδημχϊκώς οτι τό ςεσκόνισμα έπάγε- 
ται ώς αποτέλεσμα τήν έκτόπισιν τ’ής κόνεως από τών επίπλων εις 
τόν άέρχ του δωματίου, διά μέσου τοΰ ότοίου κυκλοφορεί έπί μίαν 
περίπου ώραν, δπως ήσυχώτχτα έπχναλάβη τήν προτέραν θέσιν της 
μόλις τή στρέψετε τά νώτα. Τό ςεσκόνισμα λοιπόν ομοιάζει πρός 
τόν άτελείωτον Ιστόν της Πηνελόπης, μέ τήν διαφοράν ότι εκείνη 
έπεδίωκε κχλόν τι, ένώ ήμείς διά τοΰ ςεσκονίσματος έπιδιώκομεν 
τήν καταστροφήν τής υγείας ήμώ ι καί τών οικείων.

Ώς γνωστόν έν τή ατμόσφαιρα αίωρείται πληθύς νοσωδών σπερ
μάτων παντοειδούς φύσεως, άτινα ζητοΰσι κατάλληλον έδαφος ινα 
ζωογονηθώσι καί πολυπλασιχσθώσι. Κατά τάς έπιδημικάς περιό
δους εΐσδύουσιν ευκόλως έν τή οικία έπικίνδυνχ μιασμώδη σπερρ,ατζ, 
ατινα κχταπίπτουσιν έπί τραπέζης, σκεύους ή βιβλιοθήκης. Ή εύφλο- 
γία, ή χολέρα, ό τυροειδής πυρετός, ή φθίσις καί πασαι αί έπιδημι- 
καί νόσοι μετα?ίδουσι τά μιασματικά σπέρματά των διά τής διά τοΰ 
άέρος είσαγομένης έντός τών οικιών κόνεως.

Τί συμβαίνει δθεν διά του ξεσκονίσματος. Τά μιασμώδη σπέρ
ματα έμενον ήσυχα έπί γωνίας τίνος. Ζητείτε αφελέστατα καί ύπό 
τό πρόσχημα τής καθαριότητος νά τά φέρητε εις τό μ,έσον τοΰ διυ- 
ματίου πλησίον τοΰ στόματος ή τής ρινός σας, καί διά ταχείας εισ
πνοής τό δολοφόνον σπέρμα εισχωρεί εις τόν οργανισμόν σας. ’Αρ
κεί λοιπόν μία κίνησις τοΰ πτιλωτοΰ σαρώθρου σας, ϊνα φονεύση ύ 
μάς ή τό τέκνον σας. 'ϊπάρχουσι περιστάσεις, καθ’ άς προτιμά- 
τεοον είναι νά έκτίθηταί τις εις τό στόμιον πυροβόλου ή εις επι
δημικήν κόνιν.

Καί έάν έτι πχραόεχθώμεν δτι έχετε τήν έκτατον τύχην νά μή 
εισέδυσε μιασματική κόνις έν τή οϊκίμ σας, άφ’ ής ημέρας ώκοδο- 
μήθη αύ’τη καί πολλαί γενεαί άφήκχν τήν μιασματικήν άποπνοήν 
των μεταξύ τών τεσσάρων αυτής τοίχων, ύφίσταται έν τούτοις πάν
τοτε ή ανόργανος κόνις, ήτις καταστρέφει τόν αέρα, 8ν_άνχπνέομεν. 
'Ο άήο ούτος βεβαρυμένος ύπό ύλών πάσης φύσεως, είναι πτωχός 
εις δξυγόνον καί είσπνέουσαι αυτόν ύποφέρομεν, καταλαμβανόμεθα 
ύπό δύσπνοιας καί κεφαλαλγιών. Έντεΰθεν ή αναιμία μετά τών συ
ναφών αύτή παθήσεων.

Μή ξεσκονίζετε λοιπόν, άλλά καθαρίζετε τήν κόνιν φέρουσαι καί 
σύοουσαι έλ.αφρώς έπί τών έπίπλων, ράκος έλχφρυς ύγρόν, ’ ton 
έπί τέλους είναι ανάγκη νά άταλάττωμεν τά έπιπλά μας άπό τά 
ατμοσφαιρικά κατακαθίσματα. Συνάζετε μετά προσοχής τήν κόνιν, 
ήν καθιστάτε αδύνατον πρός πτήσιν, έάν τό πτιλοφόρον σάρωθρον 
σας ή ράκος είναι έλαφρώς ύγρόν. Κατά τό διάστημα τής καθαριό
τητος ταύτης, δσαι κατοικείτε έπί οδών, αϊτινες άπό καιροΰ ε!ς 
καιρόν καταβρέχονται, έχετε πάντοτε ανοικτά #ύρας καί παράθυρα 
δπως έ'ευθέρως είσδύωσιν έν τω δωμχτίω αί άαίίνες του ήλίου. 
’Αφήσατε τό φως νά προχωρή εις πασαν γωνίαν, καί νά χρυσίζη τά 
σκεύη καί τάς πορσελάνας σας. Τό φώς τοΰ ήλίου καταστρέφει τα έν 
τω αέρι καί τή κόνει μικρόβια.
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ΣΕΜΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΔΩΣ
Ή γυνή είναι φύσει σεμ.ντι, η όε αίσιος είναι ο ωραιότε

ρο; στολισμός αύτής. Τό ένστικτον της αγνότητος υπάρχει 
έν αυτή, ζωηρότατου, ώστε πολλαί των γυναικών τόν σπίλον 
θεωρούσαι άνεξάλειπτον αύτοκτονοΰσιν. Αι θυγατέρες του 
Φαίδωνος ερρίφθησαν εντός φρέατος, La σωσωσι την τιμήν 
των. Ή Λουκρητία ηύτοχειριάσθη, ΐνα μ ή επιζηση της ασε
βούς και επονείδιστου πράζεοος του Ταρκουϊνου. Η Δείνα ερ- 
ρίφθη εκ της θυρίδος, όπως άποφύγη τον έκβιασμ-όν του Ατ
τίλα, ή Σωψρονία επροτίυ.ησε νά αύτοκτονήση παρα να ενδωση 
είς τάς καταδιώκεις του Μαζεντίου. "Η. καλλιειδής Μαριτσα 
νεανις ΈλληνΙς εύγενοΰς οικογένειας συνέτριψε τήν κεφαλήν 
τη;, ΐνα διαφύγη τόν βιασμόν αχαλίνωτου Τούρκου. Η όέ Κο- 
ρονέ ένέπηζεν είς τά σπλάχνα της πεπυρακτωμένον σίδηρον, 
ΐνα μή φανή άπιστος είς τόν σύζυγόν της.

Και πλείσται άλλαι γυναίκες δεν έδίστασαν ποσώς νά 
θυσιάσωσι την ζωήν των μάλλον, η νά άνεχωνται αυτήν 
έστιγματισμένην.

Τά εύγενές τούτο της αγνότητος και σεμνότητος αίσθημα, 
τά τοιαύτας συνεπαγόμ,ενον θυσίας, εύρηται μονον παρα τή 
γυναικ'ι, και έζυψοΐ αυτήν υπεράνω πάντων έν τω άχανει της 
δημιουργίας πελάγει.

Έν 2rív‘/¡u.áy(i) θιοφινώ Μινωλχογλοο,

01  1 A S 1 0 1  Τ Η Σ  Δ Ε Σ Π 0 Ι Μ Δ 0 Σ  Μ ΡΑΤΑΤΖΗ
'Η  ένταΰθα γνωστή συγραφεύς καί διευθύντρια τής υπό τόν 

τίτλον M atinées E sp agn oles Διεθνούς Έπιθεωρήσεως κ. Louis de 
Buth έτέλεσε τους γάμους τής θυγ,τρός αύτής δεστοινίδος Ι σ α 
βέλλας— Ρόμας Ρατάτζη μετά του δον Λουή — Βιλλχνόβα ντε λα 
Γουάδρα. Κ α ίτοι ή τελετή 'έφερε τύπον όλως οικογενειακόν, ούχ’ ή τ- 
TCV οί πολυάοιθμοι φίλοι των δύο εύγενών οικων έσπευσαν είς τόν 
ναόν τής Μαγδαληνής, ΐνα συγχαοώσι τους νεονύμφους.

'Η  ο’ι κ ο μ νε ια  Βοναπάρτη, ής έγγονή τυγχάνει ή νεόνυμφος, αν- 
τεπροσωπεύθη δι’ όλων των έπιζώντων αυτής μελών. Οί δύο μάλι
στα υίο'ι έχοησίμευσαν αύτή ώς μάρτυρες. 'Ο έν Παρισίοις πρέσους 
τής Ίσ τα ν ία ς, δ στρατηγός Μεναβρέα ήσαν μάρτυρες του γαμβρού, 
δια πληρεξουσίου δέ και ό έν ’ Ισπανία διάσημος πολιτευτής Αΐμύλιος 
Καστελάρ.

Ή  νύμφη έφερε μακράν λευκήν έκ λειοσηρικοΤ έσθήτα, μ ετ ’ έξ- 
αοτημάτων έκ λεπτών πτερών αριστούργημα τής A u re ly . Π ερι- 
λαίαιον σχήματος τών Μεδίκων ανοίγεται πρός τα εμπρός διά πτυ
χωτού έπιθέμάτος έκ μεταξωτού τουλίου. Τό λευκόν γαλακτώδες τών 
πτερών μετά τού άποστίλβοντος τού λειοσηρικοΰ και χιονώδους και 
άφροειδούς τού πέπλου, οτερ έκάλυπτε καθ’ ολον τά μήκος τήν έ
σθήτα άπετέλουν σύνολον θαυμάσιον και καλλιτεχνικόν.

Έ π ί  τής κεφαλής, έφ’ ής δψοΰτο ώς διάδημα ή έβενώδης πλού
σια τής νύμφης κόμη, πλήν τών άνθέων τής πορτοκαλέας συνεπλέκον- 
το άρμονικώτατα και τρία μικρά λεπτά πτερά. 'Η  δεσποινίς Ρα
τάτζη ήτο έν ταύτώ συγκεκινημένη κα'ι ευτυχής. Α ί δεσποινίδες 
τής τιμ ής περιβεβ/ημέναι δ ι’ άνοικτοχρόων κυανών έσθήτων έλάμ- 
βανον τήν θέσιν των πλησίον τής νύμφης.

Ή  δεσποιν'ς Kam ille See φέρει έσθήτα κυανήν ανοικτήν 
σ υ γ κ ε κ ο α τ η μ έ ν η ν  διά ταινιώ ν ροδίνου χρώματος και πίλον φαιόν. 
Α ί δεσποινίδες Ραζάριο και Κονσουέλο φέρουσιν έσθήτας έκ κυανεΐς 
σικελιανής με δμοιοχρόους πίλους. Ή  νυμφτκή πομπή μετά τήν τ ε 
λετήν διηυθύνθη εις τό μέγαρον τής κ L e t izia de Buth μητρός τής 
νύμφης, ένθα προσηνέχθη μεγαλοπρεπές Lunch άνά μικράς τραπέζας 
έκ πέντε ή έξ συνδαιτυμόνων.

Α ί ώραι παρέρχονται, ή νέα γυνή διαμοιράζει τήν ανθοδέσμην 
της πρός τάς δεσποινίδας τής τ ιμ ή ς , ένδύε_ται τό φόρεμα τοϋ^ ταξει- 
δίου της κα'ι εγκαταλείπει τόν μητρικόν οίκον, ον έστόλιζε δια τού 
μειδιάματος και τής χάριτος της καί δστις φαίνεται πενθών διά τήν 
«πομάκρυνσιν της.

(Π αρίσιοι) Έλίνη P tviv

ΏΝ ΚΓΡΙΩΝ

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ι α τ ρ ι κ ή  Σ χ ο λ ή  γ υ ν α ι κ ώ ν .  ’ Εν Καναδα ίδ. ύετατ 

ιατρική σχολή γυναικών, περιλαμβάνουσα υπέρ τας εκατόν είκοσι 
πέντε μ,αθητρίας.

Β α σ ί λ ι σ σ α  ι φ ι λ ό μ ο υ σ ο ι .  ‘ Τπέρ πάσας τάς τού κό
σμου γυναίκας αί βασίλισσαι έχουσι περισσότερον καιρόν, όπως έπ ι-  
δίδωνται είς τήν λατρείαν τών μουσών. Διακρίνονται τών λοιπών ή 
βασίλισσα Βικτωρία καί ή πριγκήπισσα Λουίζα θυ-άτηρ της ώς δο- 
κ ιμώταται όργανίστριαι. Ή  πριγκήπισσα τής Οΰαλλίας είναι έξοχος 
κυμναλίστρια. Μ  Αύτοκράτειρα τής Αυστρίας ’ Ελισάβετ είναι μ ία  
τών ολίγων γυνα κον αϊτινες παίζουσι Ψ ί τ ε ρ, καί ή Έ λ ισ ά νετ  
τής 'Ρουμανίας διαπρέπει ώς άρπίστρια.

Ο ί  ’ Α ρ μ έ ν ι ο ι  κ α τ α ρ γ ο ΰ ν τ ε ς  τ ά ς  π ρ ο ί κ α ς .  
'Ο Πατριάρχης τών ’Αρμενίων έν Κ)πόλει διέταξε νά άναγνωσθή 
είς πάντας τους ’ Αρμένικους ναούς προκήρυξις τής Ά ρ μ ενικής  Ε κ 
κλησίας, καθ’ ήν απαγορεύεται καί είς τους π/,ουσιωτάτους αύτοΰς 
’ Αρμενίους νά δίδωσι προίκα είς τάς θυγατέρας των. Διά τής προε- 
κίσεως τών πλουσίων Ά ρμ ενίδω ν, λέγει ή προκήρυξις, γ ίνετα ι μέγα. 
άδικον είς τάς όμοφύλους απόρους, αϊτινες ελλείψει πιοϊκός μ,ένου- 
σιν άγαμ.01 νυμφευομένων μόνον τών πολύφερνων. Ίδοί) πατήρ τής. 
εκκλησίας άξιος τής λατρείας τού ώραίου φύλου, ΰπερ τής ευτυχίας 
τού οποίου μετά τόσου ζήλου μ.εριμνΐ !

Γ υ ν α ί κ ε ς  σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  ν ο μ ι κ ώ ν  σ υ γ γ ρ α μ . -  
μ ά τ ω ν. 'Η  δεσποινίς Έ λ ίζα  Λωκέν έξέδωκεν ώραΓον καί έμβρι- 
Οέστατον έργον έπί τού έμ.πορικού δικαίου. 'Η  κ. δούκισσα όβ Ϊ"ΪΙ§— 
Jam es είναι συγγραφεΰς άξιολόγου μελέτης έπί τής τελωνειακής νο
μοθεσίας. Ή  δέ πριγκήπισσα όβ Β ο ι^ η β η ο  έξέδωκεν έπίσης, πο- 
λύν πάταγον έμποιήσαν, σύγγραμμα έπί τών Συνταγματικών πολι
τευμάτων πασών τών χωρών,

Κ α ί  ά λ λ η  α ρ χ α ι ο λ ό γ ο ς  έ ν  Π ε ρ σ ί α .  'Η  κ. Λ ε— 
ραί άνεχώρησεν έκ Παρισίων διευθυνομένη είς Περσίαν χάριν αρ- 
χαιολογικών άνασκαφών. Μετά τήν αύτόσε μετάοασίν της θέλει 
διοργανο'·σει καραβάνια καί προχωρήσει μέχρι τών άπωτάτων ση
μείων τής Περσικής αυτοκρατορίας. Ή  ακάματος αυτη άοχαιολόγος 
έχει είς προγενεστέοαν έκδρομήν αύτής έπισκεφθή τα έρείπια τού 
Βαλβέη, Βαβυλώνος καί Ν ινίοης.

Α  ί έ ν Β ε σ σ α ρ α β ί α ί α τ ρ ο ί. Πολλαί γυναίκες ια
τροί μετέοχονται τό έπάγγελμά των έν Κ υζινιέφ  τής Βεσσαραβίας. 
Κ α τ ’ αύτάς ή ιατρός Γέφιγγερ ίιωρίσθη διευθύντρια καί αρχίατρος: 
τού νοσοκομείου τών παίδων. 'Ο διορισμός ούτος έξηρέθισε τα νεύρα 
τού προκατόχου της ιατρού άνδρός, είς σημείον ώστε νά παραφυλάζη. 
αυτήν νύκτά τινα έξωθεν τού νοσοκομείου καί νά άποπειοαθή να τήν 
δολοφονήση Πριν ή όμως ό άρειμ.άνιος ούτος τή  βυθίση είς τό στήθος 
τό έγχε ιρ ί?ιον. οπερ έφεοεν άνά χείρας. ή γενναία γυνη τώ κατήνεγ- 
κε ίσχυοόν κατά τών άφθαλμ,ών γρονθοκόπημα, οπερ τόν έζάλισε εις. 
τρόπον, ώσ-ε νά χάση τήν ισορροπίαν. Έ ν  τω μεταξύ ή καταδιωκο- 
μένη διέφυγε τών χειρών τού δημίου της καί ή αστυνομία, άνέλα— 
βε νά φροντίση διά τά περαιτέρω.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κ α ν Ε. Ο. ’Ά  ρ τ α ν. Ε π ιτ α γ ή  μ ετ ’  έπιστολής έλήφθη. Μυ— 
ρίας ευχαριστίας. Άποστέλλομεν ζητούμενα καί γράφομεν. —- Κ αν- 
Ε . Π . Α θ ή ν α ς .  Φέρετε περιχείριον (m anchon) είς συναυλίας, 
μουσικές, άλλ’ ούχί έ ι γουναρικών, δσω πολύτιμα καν ώσι ταύτα. 
Μικοόν πεοιχείριον έξ όλοσηρικοΰ ή βελούδου μ ετ ’  εξαρτημάτων έκ 
ταινιών καί τοιχάπτων καί μικράς ανθοδέσμης έκ τεχνητώ ν άνθέων, 
φέρουσιν ου μόνον είς συναυλίας, αλλα και εις το θεατρον εντός θεω
ρείω ν.—  Κ αν Μ- Κ . Κ )π  ο λ ι ν. Δέν μάς άρέσκει νά άναμιγνυώ- 
μεθα είς υποθέσεις τοιαύτας. Τά περί tab leau  v iv a n t μάς έξέπλη- 
ξαν, έάν υποτεθή ότι τούτο είναι αληθές. —  Κον Β . Ο ι. Α  ν ο ρ ι - -  
τ σ  α ι ν α ν . Δρ. 85 .50  έλήφθησαν ασφαλώς. Μυρίας ευχαριστίας δΓ 
εύγενείςφροντίδας. Γράφομεν. —  Καν Στ. Κ . Τ ή ν ο ν .  Έλ,ηφθησαν - 
συμμορφούμεθα όδηγίαις σας· εύχαριστοΰμεν. Εσώκλειστον ένεχει- 
ρήσαμεν.— Κον Δ. Κ . Π ά τ ρ α ς .  Τό έν λόγω περιοδικόν έπαυσε, 
νομίζομεν, έκδιδόμενον. Τά γραφόμενά σας μάς έξεπληξαν, Ά π α ν -  
τώμεν δι’  έπιστολής.—  Κον Ε . Β . Σ ύ ρ ο ν .  Έληφθησαν. -υμμοο- 
φούμεθα όδηγίαις σας. Γράφομεν.—  Καν Α . ΓΙ. Σ μ ύ ρ ν η ν .  Δεν 
ήδυνάμεθα νά προτάξωαεν τήν 'Ιστορίαν τών Έ λληνίδω ν κατά τήν 
έπιθυμίαν σας, άφού τό άρχαιότατον τού κόσμου έθνος είναι τό τ ώ ν  
Κ ιννέζω ν. Βεβαίως θά περιληφθή είς τό έργον καί ή 'Ελληνίς τής 
συγχρόνου έποχής.— Κ α ν  Ε . Π . ’Α θ ή ν α ς .  Δέν έγράψαμεν έπ ιε ι-
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ικώς καί χαριζόμεναι, ώς λέγετε. Ή  πράξις αύτή καθ’ έαυτην είναι 
εύγενής καί άξιέπα νος. "Ο ,τ ι εϊχομεν νά μεμφθώμενδιά τους ορ:υς 

•ύφ’ ους ’ έ-.τελείται, τό έπράξαμεν ευχαρίστως.-— Κ αν Α ι. Σ X . 
Κ ΐπ  ο λ ι ν. ’Ό χ ι πάντες οί ξένοι, άλλ’ ολίγοι οιτινες έδει να μνη- 

■μονευθώσιν έν τή  έν λόγω μελέτη.—  Κον Λ. Ε. Φ ί λ ι π π ο υ  π ο - 
.λ ι ν. /.ητηθέντα έκ νέου ημερολόγια άποστέλλονται. ^τ “
Μπ. Λ έ ο β α ν. Έλήφθησαν. Ιστορία  τής Γυναικός άποστεκλεται 
υ.ετά ζητουμένων άποδείξεων. Μυρίας ευχαριστίας. Γραφομεν.
Κον Σ. Σ. Δ α ρ δ α ν έ  λ ι α. Ένεγράφητε. Γράφομεν. — ^Κον I. 
Στ. Β ε ρ δ ι ά ν σ κ α ν .  Περί τών γραφόμενων σας θά φροντίσωμεν. 
"Άπεστάλησαν 15  άπλά καί 10  βαρομετρικά. —  Καν Σ τ .^ Γ κ . Κ  ο- 
.ρ ώ ν η ν. Συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. Πρός υμ.άς προσφερομεν το 
φύλλον. Μυρίας εύχαριστίας δΓ εύγενή φροντίδα. —  Κ αν X .  Μ. 
Σ α ρ ά ν τ α  Έ  κ κ  λ η σ ι α ί  ς. Χ ρήματα μ ε τ ’ έπιστολής και μ ε 
λέτης έλήφθησαν εύχαρίστως. Τά ημερολόγια άποσταλησονται οια 
Κ ) ιόλεως, άφού έπεστράφησαν παρά τού \)θ . τα χ . άδηλον διατί.
Καν Κ . I. Φ . Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  Τεύχος Ιστορίας τής Γυναικός 
έστάλη πάραυτα. —  Κ αν Μ. Κ . Σ μ ύ ρ ν η ν. Έ ζητήσ α μ εν  την 
π ε ;ί  τούτου γνώ μην διασήμου έν Παρισίοις ιατρού. Ευθυς ώς λάοω- 
υ,εν άπάντησιν δημοσιεύομεν. —  Κ αν Δ. Σ. Κ  α ρ λ ο ο α σ ι ο ν. 
Σάς εύχαριστούμεν διά τάς εύγενείς ένεργείας σας. Γραφομεν.— Καν 
Μ .Π . Κ υ δ ω ν ι ά ς .  Έλήφθησαν φρ. χρ. 12 0  μ,ετά τής επιστολής 

-σας. ΛΙυρίας ευχαριστίας δΓ εύγενείς φροντίδας. Συμ-μορφούμεθα ό 
δηγίαις σας. Γράφομεν. —  Κ αν Π . Α. Π ύ ρ γ ο  ν Εύχαριστούμεν 
θερμώς διά συγχαρητήριον τηλεγράφημα. Χ ρήματα έληφθησαν. -υ μ - 

-μοοφούμεθα όδηγίαις σας.—  Καν Τ . Σ. Μ α γ χ ε σ τ ρ ι α ν .  Ελη- 
φθη έπ ιο το 'ή . 'Ημερολόγια άποστέλλομεν. Τεύχη άπεστείλαμεν ηί>η 
πρός άπάσας τάς αύτόσε συνδρομήτρίας. Γράφομεν. Κ αν Ε · 11. 
Κ  α λ ά μ - α ς .  Βεβαίως είναι άδικος ό άποκλεισμός τών άπορων. 
'Ως βλέπετε έγράψαμεν σχετικόν άρθρον. Κ α ί πάλιν θα έπανελθωμεν, 
Κας κ. Α . Λ . Τ . Λ ε β α δ ε ί  α ν, Κ . Κ . Β  ώ λ ο ν, I ’ . Β Π ε ι-
ρ α ι ά Γ ΰ  Π. Π . Τ  ρ ί π ο λ ι  ν Α. Τ . Δ. Ί  θ ά κ η ν Ε. Β.
Στ. Τ  ρ ί π ο λ ι ν, I. Ζ Κ ω ν σ τ ά ν τ ζ α ν ,  Ου.  Ρ.  Κ  α λ ά-

•μ α ς. Κ.  Σ.  Μ η λ έ α ς Β ώ λ ο υ,  Εύ.  Τσ.  Π ύ ρ γ  ο ν Φ.  Σ.
Σ ” Α  ρ τ α ν Εύ Κ .  Α ε υ κ ά δ α . Δ.  Β.  Λ.  Γ  α λ α ξ ε ί δ ι ο ν
A.  Α Σ ύ ρ ο  ν. Π.  Γ.  Μπ.  " Α μ φ ι σ σ α ν ,  Γ.  Π.  Α ι γ ι ο ν, 
Μ.  Μπ.  Β ώ λ ο ν  Χ ρήμα τα  έλήφθησαν Συμμορφούμεθα όδηγίαις 
σας. Μυρίας εύχαριστίας —  Κον Σ. Κ . Δ ο μ ο κ ο ν  Σύνδρομο, - 
τοιαι ένεγράφησαν εύχαριστούμεν. —  Κον A. Τ . Ζ α γ ο ρ ά ν .  
Χ ρ ή μ χ τ ι  έλήφθησαν συνδρομήτριαι ένεγράφησαν. Εύχαριστούμεν. 
Κ ον Ν. Κ . Β ρ α ΐ λ α ν .  Φρ. χρ. 100 έλήφθησαν. Μυρίας εύχαοι- 

•στίας δΓ εύγενείς φροντίδας. Γράφορ.εν.

'Η  Διεύθυνσις τής ((’ Εφημιρίδος τών Κυριών;) πα ακαλεί τάς 
κυρίας συνδρομητρίας, πρός άς κπεστά'ησαν τεύχη καί αγγελία ι 
τής «'Ιστορίας τής Γυναικός)), καί αϊτινες δέν έδήλωσαν είσετι έάν 
θά ήναι τακτικαί τού συγγράμματος τούτου συνδρομήτριαι, νά εύα- 
ρεστηθώσι νά δηλώσωσι τούτο έντός δέκα ημερών, Ϊνα δδηγουμένη, 
φροντίση περί τής έγκαιρου αποστολής τού κατ’ αύτάς έκδιδομένοιι 
!ί' τεύχους.

ΣΤΜ ΒΟ ΐΔΑ Ι
υώ ς  ά να νεο ΰντα ιτλ  π α λα ιά  κρέπ ια . Ού^έν δαπανηρότερου διά 

τάς πενθηφορούσας κυρίας, όσον τά κρέπια, άτινα λίαν ταχέως χ ά - 
νουσι τήν στερεότητα καί φρεσκάδα των. Πρός έπανόρθωσιν τού κα
κού τούτου τοποθετείτε δύο ή τρείς πλίνθους (τούβλα) είς γραμμήν, 
χύνετε έπ’ αύτών καλώς βράζον ύδωρ καί έπί τών οΰτω βεορεγμένων 
καί άχνιζουσών πλίνθων έκτείνετε καλώς τό τσαλακωμένου κοεπιον 
σας. 'Ιό αφήνετε στερεωμενον επί των πλίνθων, μεχ-ις  ου αυται στε 
γνοθώσιν έντελώς, καί τό αποσύρετε άπηλλαγμένον όλων τών πτυχώ ν, 
αϊτινες ώςέκ τής χρήσεως είχον σχημαπσθή έπ ’ αύτοϋ,καί όλως κα ι
νουργές.

ο ίκονομ ικό ν βαρόμετρον. Έ ά ν όλοι δίν δύνανται νά άγοράσω- 
σιν έν όαοόμετρον, όσω εύθυνόν καί άν είνα ι, δύνανται όμως να κα- 
τασκευάσωσιν εν τοιούτον χωρίς ουδεμίαν οαπανην. Έ μ π η ςατε επ ι 
τού τοίχου ήλον, (καρφί) άναρτήσχτε άπ ’ αύτοΰ τεμάχιον σειρητίου, 
είς τό άκρον τού όποιου προσδένετε έν έλαφρόν πτερόν. Σημειώσατε 
έπί τού τοίχου τό μέρος, ένθα άιριβώς προσπίπτει τό άκρον τού 
πτερού. "Οταν ό καιρός κλίνη πρός τήν βροχήν, τό πτερόν υπερ
βαίνει τό σημείον τού δρίου του, όταν ό καιρός θά είναι καλός έπα- 
νέρχεται είς τήν θέσιν του. Διά νά είναι τό βαρόμετρου σας πολυ. 
τελές, μεταχειρίζεσθε ήλον έπί χρυσόν, σειρήτιον μεταξωτόν και 
πτερόν ταώ.

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Κεφτέδες. Διαλύσατε έν μέγα τεμ.άχιον βουτύρου, προσθέσατε 

ίαθμ,ηδόν καί κα τ’ ολίγον άναμ.ιγνύουσα πάντοτε δύο κοχλιάρια σού
πας φαρίναν, άλας, π έτερ ι, άρωματικά, πετροσέλινου άρκετόν λεπ- 
τοκοιαένον. ίίεριστρέψατε έπ’ ολίγον όλα μα ζή . Προσθέσατε ολίγον 
φρέσκον βούτυρον καί τέσσαια κοχλιάρια μεγάλα ζωμού. Κ α ι άφή— 
σατε τήν σάλτσαν σας νά πήξη ώς αλοιφή. Εις τό τέλος προσθετετε 
τέσσαοα ώά καί τά αποσύρετε τής πυράς. Έ αν έχητε περισσεύ-
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Δέν ή&ύνατο βεβαίως αύτή νά παρα ίωση τόν υιόν της 
-οίο: δήποτε καί άν ήτο. “Ω ! ! όχι ! έπρεπε νά σωση άμ.φο- 
τέρους. Έρρίρθη εΐ: τά γόνατα, καί μ.ετά δακρύων παρεκά- 
λ,ει τούς Γεομ,ανούς νά οεισθωσι των τέκνων της.

Ά λ λ ’ οί Γεοαανοί αμείλικτοι Ιπανελάμβανον τήν ιρρικιο̂ η 
ερώτησίν των ; ποιος τών όύο ;

'Η πτωχή μ.ήτηρ έξηκολούθει ίκετεύουσα, έξορκίζουσα 
απειλούσα.

Τότε νά τουοεκισΟώσι καί ο ύ̂ο, έπεΐπεν ό αξιωματικός 
μέ τό αποτρόπαιου γερμανικόν φλέγμα του. Καί οί στρατιώ- 
ται άπεμάκρυναν τής αιθούσης τούς όύο νέους. Η όυστυχης 
υ.ήτηρ είχεν άποιλέσει τάς αισθήσεις.

Μετά πάροδον ολίγων στιγμών ι̂πλ.ή έκπυρσοκρότησις 
άντήχει είς τόν αέρα. 'Η άτυχή; έ'ρχεται εις εαυτήν. Νομί
ζει ότι ονειρεύεται, οτι κακώς ήκουσε. ΓΙλήν ή φοβερά πραγ- 
ματικότης τήν ωθεί εκτός τού οΐκου. Τρέχει. Τρέχει. ’Ίσως 
προφθάσει νά σώση τήν ζωήν τουλάχιστον τού ενός. Πλήν 
τ>εϋ ! ή ελπίς αύτη εςηφανίσθη ευθύς ώς ή δυστυχής έπροχώ-

ρησε βήματά τινα. Δύο πτιόματα έκειντο πλησίον άλλ,ήλων 
ολίγα βήματα μακράν τής οικίας της, καί σώμα γερμανιών 
στρατιωτών άπεμακρύνετο ήοη τού τόπου τής έκτελέσεως.

Ή Μαρία Δοριάτ ερρηξεν άγρίαν κραυγήν, κραυγήν ήτις 
ούδέν είχε το ανθρώπινον καί έπεσεν έπί τών &ύο πτωμά
των αναίσθητος.

Νεανις ωχρά, άσθμαίνουσα μ.έ τούς οφθαλμούς κατερύθρους 
τρέχει εις βοήθειάν της. Είναι ή Λουκιανη.

Είχεν ί'δει τά πάντα. Είχε παρευρεθή εις τό τρομερόν 
καί φρικώδες ^ράμα, κινηθείσης τής περιεργείας της υπό τών 
φωνών καί τού θορύβου τών Γερμανών. Είχε υ.άθει τήν τρο
μερήν είδησιν τής θανατικής έκτελέσεως πρό όύω ωρών. 
"Εσπευσε προαισθανομένη δυστυχίαν. Δέν ήπατάτο. Ό Πα- 
σχάλη: καί ό ’Ερρίκος με τάς χμίρας δεμένας ό'πισθεν, πε- 
ρικυκλωυ.ένοι ύπό τών Γερμανών άνέμενον τόν θάνατον. Ή  
άτυχή; κόρη δέν ήδυνήθη νά συγκράτηση κραυγήν φρίκης. Ο; 
δύο άδελφοί ήκουσαν τήν φωνήν της καί μηχανικώς έστράφη- 
σαν πρός αυτήν.

Φύγε ! άθλία, εΐπον καί οί δύο συγχρόνως. Μή ταράττη-, 
ποοδότις ! τάς τελευταίας στιγμάς μ.ας διά τής ενόχου πα
ρουσίας σου.

Η Αουκιανή ώπισθοχώρησεν ώχροτέρα·; θανάτου. Φρίκη ! 
είπε, συμπλέκουσα τάς χείρας μετά πόνου ! Άποθνήσκουη 
αέ τήν πεποίθησιν ότι τούς ήτίμασα, τούς Ιπρόδωκα, ότι εί
μαι άθλία ! ΤΩ Θεέ μου ! προσέθηκεν, ή δοκιμασία αυτη εί
ναι ύπερτέρα τών δυνάμ,εών μου. Καί ίδοϋσα ότι οί στρατιώ- 
ται έτέθησαν έπί σκοπόν, ότι έδεσαν τούς οφθαλμούς τών
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μ.ατα τρυφερού βραστού άρνίου η ό'ρνιθος η οίου'ήποτε άλλου πτηνού 
εκ τής προηγούμενης βρασθέντος, κόπτετε αυτά εις λεπτότατα τε
μάχια ώς κημάν, προσθέτουσα καί λεπτά τεμάχια λαρδί. Σχηματί
ζατε έκ του κρέατος τούτου κεφτεδες έπιμήκεις, οϋς Βρέχετε έντός 
ένός ώοϋ και μετά ταυτα περιστρέφετε έντός του ανω χηλού. Έ- 
παναορέχετε έκ δευτέρου έντός τού ιϋού καί πάλιν τυλίσσετε διά τού 
χηλού καί τηγανίζετε μέ αρκετόν βούτυρον.

Γ λύκ ισ μ α  τη ς  εποχές. Δέσατε ζάχαριν, εις ήν έχετε διαλύσει 
αρκετόν λεμόνιον, οπως καραμελωθή. Έντός αυτής ρίπτετε εικοσά
δα καρύων, άτινα έχετε καθαοίσει καί τού εσωτερικού αΰτών φλοιού, 
βρέχουσα έντός χλιαρού ΰδατος. Τά αφήνετε νά ξηρανθώσι καί 
κρυόσωσιν έντός τής δεμένης ζακχάρεως, ό'τε καί τά κοπανίζετε 
εις κόνιν. Τότε θέτετε αυτά έντός χύτρας με έν ποτήριον γάλακτος, 
τέσσαρα κίτρινα ώών χτυπημένα, έν μέγα κοχλιάριον λεπτής ζακ 
X*? εως καί έν μικρόν ποτήριον μαροσκίνου (σιροπιού). Τά αναμι
γνύετε έπί έλαφρας πυράς, όπως δέσωσι χωρίς δμας νά βράσωσι. 
Κενώσατε τα τότε επί α πλάιων καί αναμιγνύετε πάντοτε μέχρις ού 
κρυόσωσι δτε και απλώνετε.

Ιίαρακαλοΰνται αΐ κ. κ. συνδρομήτριαι ·ίμών, ών ή συνδρομή 
έληξε τήν Α'. ’Ιανουάριου, νά σπεύσωσιν εις άνανέωσιν αυτής. 
Διότι, μεθ’ ολην τήν έπιθυμ,ίαν ήν έχομεν νά έξακολουθήσωμεν τάτ- 
τουσαι αύτάς εις τους καταλόγους των συνδρομητριών μας, θά άναγ- 
κασθώμεν νά διακόψωμεν τήν αποστολήν τού φύλου πρός αποφυγήν 
τηρήσεως έκκρεμών λ(σμών διά τόσω ευτελές καί άσήμαντον 
ποσόν.

Διδασκαλισσα Έλληνΐς πεπειραμένη, φέρουσα άοίστας συστά
σεις καί δυναμένη νά διδάσκη καί τήν Γαλλικήν γλώσσαν ζητεί 
παραδόσεις. ‘ Η διεύθυνσις εις τό γραφεΓον μας.

Ειδοποιούνται αί έν Σύρω κ. κ. άναγνώστριαι ημών, ό'τι γενι
κός αντιπρόσωπος ημών έν τή πόλει ταύτη είναι ό κ. Εμμανουήλ 
Βεκιαρέλης βιβλιοπώλης καί χαρτοπώλης.

Ειδοποιούνται αΐ έν Πάτραις κ. κ. άναγνώστριαι ημών, οτι αν
τιπροσωπεύει ημάς έν τή πόλει ταύτη τό βιβλιοπωλείου Μέγαρη 
καί Σα. Παρ’ αύτοΓς έγγράφονται συνδρομηταί εις τήν « ’Εφημερίδα 
τών Κυριών)), εις τήν « ‘Ιστορίαν τής Γυναικός)) πωλούνται τόμοι 
παρελθόντων έτών χρυσοδεδεμένοι καί μή ώς καί ημερολόγια.

δύο αδελφών έπεσεν αναίσθητος έπί του εδάφους. "Οταν συν
ήλθε, τή έφάνη δτι άφυπνίζετο από τρομερόν όνειρον. “Εστρεψε 
τό βλέμμα πρός τό μ,έρος τής έκτελέσεως, τήν στιγμήν ακρι
βώς καθ’ ήν ή Μαρία Δοριάτ μ,ετέβαινεν εκεί.

Πάραυτα εδραμε πρός τήν δυστυχή μητέρα, ήν τόσω ή- 
γάπα καί ή'τις κατά τήν στιγμήν ταύτην τόσω φρικωδώς 
έδοκιμάζετο. Ή πτωχή Μαρία Δοριάτ ίδοΰσα τά πτώματα 
τών τέκνων της έπεσεν αναίσθητος, άκριβώς καθ’ ήν στιγμήν 
ή Λουκιανή πλησιάσασα τή έτεινε τάς άγκάλας. Τή 
έχορήγησε τάς θερμοτέρας περιποιήσεις, τάς στοργικωτέρας 
θωπείας. Ή πτωχή μήτηρ συνέρχεται. ’Αναγνωρίζει τήν 
Λουκιανήν, ήν υ.ετά φρίκης απωθεί. Άγρία δ’ έςεγείρεται 
καί καταραται τήν προδότιδα, τήν έ'νοχον, ήτις εις έπίμε- 
τρον τής δυστυχίας της έπέζησε τών μόνων δυναμένων νά 
έκδικηθώσι τήν γενομένην εις τήν οικογένειαν τιυν υβριν.

Η Λουκιανή κύπτει τήν κεφαλήν, τρέμει σπασμωδικώς 
καί χωρίς ούτε λέζιν νά δυνηθή νά άρθρώση, απομακρύνεται. 
Εισέρχεται εις τής οι’κίαν τού Μονμάγερ, διευθύνεται κλονι- 
ζομένη εις τό δωμάτιόν της, ένθα πίπτει αναίσθητος κατα- 
ληφθείσα υπό σφοδρού πυρετού καί παραφροσύνης.

Ή γραία Μονμάγερ μή ίδούσα αυτήν έφ’ ό'λην τήν ημέ
ραν ήρξατο νά άνησυχή. Τή προτροπή τού Ίωάννου, μετέβη 
εις τά δωμάτιον τής Λουκιανής, όπόθεν μετά τινας στιγμάς 
Ιζήλθεν έντρομος : Είναι βαρέως ασθενής, ημιθανής σχεδόν, 
ειπε πρός άμφοτέραυς τούς υιούς της, οΐτινες τήν άνέμενον 
ε?ς τό έστιατόριον.

Υπάγω νά καλέσω ιατρόν, είπεν δ’Ιωάννης εκτός εαυτού.

Ειδοποιούνται αί έν Κωνσταντινουπόλει κ. κ. συνδρομήτρια* 
ήμών, αί έπιθυμούσαι νά άποκτήσωσι τήν «'Ιστορίαν τής Γυναικός» 
ώς καί 'Ημερολόγια τής Έφημερίδος τών Κυριών τού 1890, 
πρέπει να άποτανθώσι πρός τόν αύτόσε αντιπρόσωπον ήμών κ. Ν. 
Γεράρδον έν Γαλατά, Σαξί χάν, Περσεμπέ ΓΙαζάρ.

Αί έν ’Αλεξανδρεία δέ καί Ραμλίω κ. κ. συνδρομήτριαι ίμώ> 
δυνανται να άπευθύνωνται διά τήν άπόκτησιν τών αυτών έργων ίμών 
πρός τον αυτόσε βιβλιοπώλην κ. Ί . Σαράντην.

ΔΕΣΓΙΟΙΝΑΙ καί ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ
’Εάν θέλητε νά έχη τε τούς όδόντας σας λευκοτέρους χ ι ό ν ο ς ,  

χείλη καί ούλα ροδόχροα καί διαρκές έν τώ στοματι ά ρ ω μ α  με- 
ταχειρισθήτε τό νεωστί άνακαλυφθέν αμερικανικόν φύραμα.

ΚθΙοίοηί Κ α λ λ ι σ τ ο ν  δώρο ν  δ ι ά  τό ν έ ο ν έ τ ο ς  
Πωλείται παρά τοίς κυριωτέροις Φαρμακε-οις καί Μυροπωλείοις.

Πάντα τά ειδη τών κομψοτεχνημάτων, μικρών έπίπλων, βάζων», 
ανθοδοχείων, κατοπτριδίων καλλιτεχνικωτάτων καί μεγάλων κατόπ
τρων, αγαλμάτων μαρμαρίνιυν καί ξύλινων, έν γένει δέ τών άπα, 
ραμιλλων εις τό είδος των μικροτεχνημάτων έκείνων, άτινα τόσον, 
συντελοΰσιν εις στολισμόν αιθούσης καί δωματίων, καί άτινα προξε— 
νούσι τόσην χαράν καί εύχαρίστησιν προσφερόμενα ώς δώρα, ευρί
σκετε, Κυριαι μου, εις τιμ.άς κατά τό 1 [2 ΰποδεεστέρας τών έν τοίς. 
καταστήμασι τής δίοΰ Έρμου, εις τό I

ΜΕΓΑ ΕΡΓ02ΤΑΣΙΟ Ν  ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ 
Ο Ε Κ Ι ^ Χ Ο Γ Χ Ε Ι Γ »

Γ. Π ΑΤΥΧΑ καί ΗΡ. ΒΑΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Τό πρώτον έν Έλλάδι συστηθέν πρό δεκαπεντίας καί οπερ μετηνέ— 
χθη έπί τής οδού Αιόλου απέναντι τής 'Αγίας Ειρήνης 

άνωθι τού Πιλοποιείου Κατσίμπαλη.
Τιμαί μ-ετριώταται καί ώρισμέναι. ’Αντικείμενα πολυτελείας 

δώρα θαυμάσια καί πρωτοφανή.

ΓΥΝΗ μεσήλιξ έχουσα καλάς συστάσεις ζητεί οικίαν έν ή νά-, 
περιποιήται μικρά καί νά άσχολήται εις τήν ραπτικήν. Πληοοφο- 
ρίαι παρ’ ήμίν.

Ά λ λ ’ επειδή οι Γάλλοι ιατροί είχον ακολουθήσει τόν- 
στρατόν ήναγκάσθη νά άποτανθή πρός Γερμανόν, δστις έ- 
σπευσε πάραυτα είς έπίσκεψιν τής νεάνιδος.

Τήν έξήτασε μετά πολλής προσοχής, άπεφάνθη δέ ότι ή 
άσθένειά της παρουσίαζε πάντα τά φαινόμενα οξυτάτου εγ
κεφαλικού πυρετού. Έδήλωσεν ότι ήθελε συντάξει Ικθεσιν 
τής παθήσειυς λεπτομερώς δέ καί έν Ικτάσει τήν θεραπείαν, 
ήν ώφειλον νά άκολουθήσωσιν, ό ς αδυνατών νά έπανέλθη έκ 
δευτέρου.

Θά άφήσετε λοιπόν τήν αδελφήν μου νά άποθάνη, ειπε/ 
ή Κλαυδίνα, ήτις ειδοποιν θεϊσα εύρίσκετο ήδη παρά τό προσ- 
κεφάλαιον τής ασθενούς.

’Ανήκω εις τούς πληγωμένους μου, δεσποινίς, καί όχι είς 
έμαυτόν, είπεν ό Γερμανός ιατρός μετά σταθερότητας. Τό 
νοσοκομεϊον μου είναι μακράν καί δέν δύναμαι ούτε έπί στιγ
μήν νά απουσιάσω. Καί έκάθισε παρά τήν τράπεζαν, όπως 
συντά^η τήν θεραπευτικήν δίαιταν.

Έγχειρίζων αυτήν πρός τήν Κλαυδίναν προσέθηκε : Περι- 
ποιηθήτε σείς τήν ασθενή. Αί γυναίκες είναι πάντοτε δεζιοί- 
τεραι καί λεπτότεραι τών άνδρών. “Οταν θελ,ήσητε φάρμ.ακα,. 
στείλατε πρός με. Θέλ.ω σάς χορηγήσει ευχαρίστως ό'σα καί 
άν μού ζητήσητε. Τούτο δέν βλάπτει τούς πληγωμένους- 
μου.

Ή Λουκιανή έμεινεν αναίσθητος, κατατρυχομένη υπό τού 
πυρετού. Ή κεφαλή της έφλέγετο, ένώ οί πόδες της ήσαν- 
έντελώς παγωμένοι. Ή κατάστασίς της έδεινούτο από στιγ
μής εις στιγμήν. (ακολουθεί).


