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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ

ΣυνόρομηταΙ έγγράφονται εις τά Γραφεΐον της
^Φ ΗΜ ΕΡΙΔΟΣ ¡ΙΩ Ν  ^ Υ Ρ Ι Ω Ν

καί παρά τω ΒιβΧιοπωΧειω ΒιΧμπεργ
ννΊΑ Λ Λ Λ Λ Λ

'Ευ τω Έξωτεριχώ δε παρ απασι zoiç 
άντιπροσώποιο ημών.

\ΛΛΛΛΛΛΛΛ

Ζύματα πΧνρη τον α' χαί β'. h o v e  ενρίσχονται^παρ 
ήμ ΐν  καί παρ’ απασι τοϊς άντιπροσώποκ ήμων.

I Δ·.ά τά άνυπόγραφα άρθρα ευ- 
θύνεται ή σ^ντάκτίζ αυτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Πα ρ ρ έ ν .

Τά πεμπόμενα ήμίν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα μή δέν Ιπιστρε- 
φονται. — ’Ανυπόγραφα και μη 
δηλουντα την διαμονήν τήζ απο- 

= στελλούσης δέν είναι δεκτά. - ;
| Πάσα άγγελία άφορώσα εις τας 
I Κυρίας γίνεται δέκτη.
1 ΑΙ μεταβάλλουσαι διευθυνσιν 

¿φείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
ματόσημον 50 λεπτών πρός έκ- 
τύπωσιν νέας ταιν ίας.

ΙΙΙΙΙΙΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«Η γονή Ιν τώ δ.εθνεΤ τών Παρ.σίων συνεδρίιυ. ‘ Η άναχώρη- 
ο ς τής Βασιλόπαιδος ’ Αλεξάνδρας. -  Ά μ ε ν α ις  Καοανιαρτ^ Ο 
ί ν τ ο ΐς  υδασι κόσμος (όπό δεσποινίδος Τούλας Κοκκαλη,. ι <? 
μ=ταξυ φθόνου καί ζηλοτυπίας, (όπό κ. Αγγελικής Πολυκαλα . 
ΐ ό  φ ιεκ'πα,δευτικός Σύλλογος Ρεθόμνης. -  Π ο ικ ίλ α .-  Περιεχόμενα 
τής ίστορίας τής γυναικός. -  ’Αλληλογραφία. -  Συμδουλή. -  
Συνταγή. —  Έ πιφυλλ ίς .

Ώ Γ ϊ Ν  II Ε Ν  Τ Ûi  Μ Ε 0 Ν Ε 1  Σ Τ Ν Ε  A P I  Οι
Τό γυναικεΐον ζήτημα είναι σχεδόν λελυμένον. Δεν κατ

ήλθε βεβαίως θεά -τις έξ άγνωστων κόσμων επί του πτωχού 
μ ας  πλανήτου καί διά του μαγικού ραβδίου της είπε ( (ή Τ ννη 

έΛευθερωθήτω» ώς ό Θεός είπεν, ((γ ε ν έ ο θ ω  ό χ όσμοο  *a l  
έ γ έν ε το .  Δέν χειραφετείται, άλλ’ ούτε λαμβάνει σήμερον 
τήν άρμόζουσαν αυτή θέσιν ή γυνή διά παγκοσμίου,  ̂ ούτως 
ειπεΐν, ομοφωνίας, άλλ’ ούτε έν πολλοίς χαζρει καί τήν σχε
τικήν άνθρωπίνην ανεξαρτησίαν, ην παν ,.λά.μα χ̂ α , - 
τω κόσμω τούτω.

Έ ν τούτοις τό γυναικεΐον ζήτημο δέον νά θεωρηθή λελυ-
μένον, άφ’ής στιγμής κυβερνήσεις εξευγενισμένων εθνών θετουσι 
τούτο έπί τού τάπητας, άφ’ Ι ζ  στιγμής άνδρες υπέροχον έν τη 
πολιτεία κατέχοντες θέσιν,άνδρες τάς ήνίας τής Γαλλικής Δη
μοκρατίας άνά χεΐρας έχοντες λησμονούσι τας πολίτικα; ασχο- 
λίαί καίδιαμάχας των, άψηφοϋσι τούς πρό αυτών υφάλους 
τής εσωτερικής καί εξωτερικής πολιτικής, '-να έπισ/μως κα' 
άπό κοινού μετά τού άδικουμένου φύλου συσκεφθώσι περί τής
βελτιώσεως τής τύχης αυτού.

Καί ναι μέν δέν είναι μόνη καί πρώτη ή Γαλλική Κυ- 
βέρνησις, ή ούτω έπισήμως θέτουσα έπί τάπητος τό γυναι
κείο ν ζήτημα. Κατά τόν αιώνα ημών η Αμερική ως κα. -υμ.

πασα σχεδόν ή Ευρώπη, πλήν ημών καί τών Τούρκων, πολλά 
ει’ργάσατο καί ένομ.οθέτησεν υπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης 
τής γυναικός. Ά λ λ ’ ή Γαλλία είναι ή μόνη, ήτις ώς έμπειρος 
καί δόκιμος ιατρός συγκαλεΐ εις τό συμβούλιόν της τό 
απανταχού τής γ η ς  ώραϊον πλήν ήδικημένον φυλον, τόν έτερον 
τούτον παράγοντα τής άνθρωπίνης μονάδος, ινα εςετάζουσα 
τά κατ’ αυτόν έν παντί λαώ καί έθνει καί μελετώσα τας 
άναπτυχθείσας αυτού δυνάμεις προβή άναλόγως εις μετατρο
πήν τών άφορώντων εις τήν τύχην καί μέλλουσαν αύτου
δοάσιν. ,

Ά λ λ ’ ίνα ή γυνή προσελκύση τήν προσοχήν των ισχυρών
τής γης, ινα καταστή τό σημεϊον, έφ’ 8 σήμερον κατα προτι-
μησιν στρέφεται πάσα προοδευτική τάσις, ινα πείση τους περι
αυτήν δτι παρ’ αυτής έξαρτάται ή άωτηρία τού παροντος και
ή ασφάλεια τού μέλλοντος, ένα κατα στη άναπόφευκτος καί
άναγκαϊος παράγων πάσης καλώς έχούσης καί ϋγιώς λειτουρ-
γούσης εθνικής μηχανής έδέησε βεβαίως νά έξυψώση αυτή
έαυτήν εις τοιούτον περιωπής ύψος, ώστε καί εις τούς μάλλον
μύωπας νά καταστή ορατή καί τούς επιμόνου; διώκτας της νά
νικήση καί μεταπείση.

Ναί ! ή γυνή, ώς μυστηριώδης προστάτις καί ευεργετική
δύναμις έξυψώθη τόσον κατά τόν αιώνα τούτον, ώστε έπι-
πλανάται σήμερον έπί τής καταπιπτού^ιη; κοινωνίας μετα-
τρέπουσα τήν τέως λεπτοφυά χεΐρά της καί άσθενή διάνοιαν
της εις άσφαλή έν τή πορεία τής άνθρωπότητος οδηγόν καί
στήριγμα. ; α >(

Δέν άρκεΐ τμΐν ό μικρός χώρος, 8» διαθέτομεν, ινα, εστω
καί έν συντόμω απλώς, διαλάβωμεν ένταύθα τήν κολοσσιαία»
καί θαυμασίαν έπίδρασιν τής γυναικός τού αι’ώνος τούτου έν
τοϊς φιλανθρωπικοί; καταστήμασι, ταΐς έπιστημαις, ταις^τε-
χναις, τώ έμπορίω, τή βιομηχανία, έν ένί λόγω άνά παντα
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επιστημονικόν ή κοινωνικόν κλάξον. ’Απο της έσχατης πολί
τικος μέχρι της ανώτατης εΰγενούς δεσποίνης η γυναικεία 
ιστορία του αιώνος ημών συνοψίζεται εν τή υπερτατ'/ι εξυψώ
σει του ηθικού μεγαλείου και της καταπληκτικής μεγαλο-
φυ'ίας τής γυναικός.

Μόνον τάς τα ανώτατα καταλαβούσας αξιώματα ως τας 
μάλλον επιφανείς μνημονεύουσαι, παρέχομεν ασθενή ιδέαν τής 
εικόνος, ην ή σύγχρονος χρονογράφος δύναται νά γράψη εις 
τιμήν τής γυναικός του 19ου αιώνος.

Ρίψατε εν βλέμμα επί τής γηραιάς καί κραταιάς Ευρώπης. 
Ή κεφαλή ή'τις ΐσταται υψηλότερα πασών είναι κεφαλή γυ- 
ναικός, καθημ-ένης επί πεντηκονταετίαν ήδη όλην επί τού 
πλουσιωτέρου καί κραταιοτέρου θρόνου τής Ευρώπης. Τό σκήπ- 
τρον αυτής διοικούν 300 εκατομμύρια ψυχών επεκτεινεται 
επί τών πέντε ηπείρων τού κόσμου. Κατα το πεντηκονταε
τές διάστημα τής δυναστείας τής βασιλίσσης Βικτωρίας, το 
κράτος αυτής ούδένα υπέστη κλονισμόν, μεθ ολους τους αιμ,α- 
τηρούς πολέμ,ους τής Ευρώπης συμπασης, μ.εθ ολας τας εμ.φυ- 
λίους καί εξώτερικάς ταραχάς καί τάς συνθήκας, αιτινε; εκ 
βάθρων συνετάραξαν τό τής λοιπής Ευρώπης καθεστος. Αλλα 
μ.ή αύτό τούτο τό ισχυρόν κ,ράτος της δεν έθεμελιώθη κατά 
τάν αιώνα τούτον επίσης από γυναίκα, άπο τήν ενδοφον καί 
περικ.λεά πρόγονον αυτής Ελισάβετ !

Παρ’ αυτήν γυνή καί πάλιν άναδιοργανοί σήμερον τήν μο
ναρχίαν έν τνί καθολική 'Ισπανία. Ή σεβαστή μήτηρ νηπίου 
βασιλέως, άντιβασίλισσα Χριστίνα, ή διά τής περισκέψεως 
καί μετριοπάθειας της καθησυχάσασα τά τέως κατά τού 
καθεστώτος άνάστατα πνεύματα. Διά τήν άνθηράν αυ 
τήν γυναίκα δεν υπάρχει πλέον νεότης, έρως, λατρεία, καί 
πομ.πώδεις έορταί. 'Η κοιτίς τού τέκνου της είναι το ασυλον, 
εξ ού αντλεί θάρρος πρός έπιτέλεσιν τών βαρέων καί επιμόχθων 
καθηκόντων, άτινα ή μοίρα τή επέβαλε. Καί αυτοί οι αμείλι- 
κτότεροι τού 'Ισπανικού θρόνου εχθροί δμολογούσι διά τού έπι- 
σημ-οτέρου οργάνου των, ότι μ.ονον αι λεπτοφυείς τής βασιλισ- 
σης χείρες έχουσι τήν δύναμ,ιν νά ανυψωσωσι την καταπεσού- 
σαν μοναρχίαν. Παρ’ αυτήν επίσης ή Δόνα Μαρία τής Πορ- 
τογαλλίας δέν έστερέωσε τόν υπό τού έμφυλίου πολέμου κλο- 
νισθέντα μοναρχικόν θρόνον !

'Ως τύπος εκτάκτου τού αιώνος προσωπικότητας δύναται 
επίσης νά θεωρηθή ή χήρα τού Φρειδερίκου τής Γερμανίας, η- 
τις καοτερικώς συνεμαρτύρησε μετά τού μαρτυρικώς θανόντος 
συζύγου της! “Ητις μόνη έπάλαισε κατά τών περιστοιχούντων 
αυτήν εχθρών ! "Ητις μόνη διεφιλονίκησε τάν προσφιλή της 
πάσχοντα βήμα πρός βήμα πρός τόν θάνατον καί τήν μανίαν 
τών φανατικώς διαπληκτιζομένων παρά τό προσκεφάλαιόν του 
ιατρών ! Ή τις μόνη περιεφρόνησε καί άντέστη έπιμόνως καί 
άποτελεσματικώς ε’ς τήν θέλησιν τού Σιδηρού Άρχικαγκελα- 
ρίου, πρό τού οποίου μετά σεβασμ,ού κύπτουσι τόν αυχένα 
πάντες οι ισχυροί τής γής! Ναί Μ ό μόνος αντίπαλος τού αν
θρώπου εκείνου υπήρξε μία γυνή- Γυνή επίσης είναι η εν Ρου
μανία σήμερον κρατούσα υπό αληθές γόητρον τό ιέον καί γεν- 
ναϊον τούτο έθνος. 'Η καταστήσασα τήν Αυλήν της φιλολογικόν 
κέντρον, έν φ μ,ετά βασιλικής χάριτος κυβερνά, εχουσα ώς αρ
χήν τήν εξής ώραιοτάτην ιδέαν της : ((Ο ί  βασ ιΑε ΐς  όμεί.Ιουσι 

νά χρησιμοποιούσε όύο μόνον όργανα', τούς όψθα.Ιμους καί

ιά  ώζα. 'Η  μόνη  άποστο .Ιή  το ύ  σ τό μ α τό ς  τω ν  ε ινε τό  

ό ίαμα.

Καί εις τίνα άλλην ή εις τήν κ. Βέκερ Στόβ, τήν διάση- 
μον συγγραφέα τού Μπάρμπα Θωμά οφείλεται ή άπελευθέ- 
ρωσις τών δούλων τής Νοτίου ’Αμερικής, ώς εις τήν θυγατέρα 
τού αϋτοκράτορος τής Βρασιλίας, ή άπελευθέρεοσις τών δού
λων τής Βορείου ’Αμερικής!

Καί πώς νά παρίδη τις τήν πριγκήπισσαν Κλημ.εντίναν, 
ή'τις κατά τάς ημέρας τής πτώσεως βασιλέοιν, παρώρμησε τόν 
υιόν της εις άπόκτησιν θρόνου, άντιτασσομένη έπισήμως ε?ς 
τόν Βίσμαρκ, τόν Τσάρον καί εις τήν Ευρώπην σύσσωμον! 
τήν κεφαλήν σου καί τήν περιουσίαν μ.ου ή τά στέμμα τής 
Βουλγαρίας! είπεν αΰτώ.

Άλλά καί πόσαι άλλαι πλήν τών εστεμμένων τούτων κε
φαλών δέν κατέλαβον επισήμους καί ενδόξους θέσεις έν τη 
ιστορία τής ανθρωπότητας καί τού πολιτισμού ! ’Εδώ ήρωΐδες 
μαχόμεναι υπέρ πατρίδος ! ’Εκεί ά'γγελοι μαχόμενοι τόν 
υψιστον αγώνα τής θρησκείας, τής αΰταπαρνήσεως, τής αγά
πης ! ’Εκεί μυθιστοριογράφοι εισάγουσαι νέας άρχάς καί 
διανοίγουσαι νέα στάδια έν τη όδώ τής προοόου καί τής φιλαν
θρωπίας ! ’Εκεί επιστήμονες άφοσιούμεναι εις τά έπιστημο- 
νικά αυτών καθήκοντα!

Αί γυναικείαι χείρες, ή γυναικεία καρδία, ή γυναικεία 
διάνοια, ή γυναικεία μεγαλοφυΐα άπετύπωσαν εις τόν αιώνα 
τούτον ίδιον γ'νώρισμα. Ήναγκασε τούς ισχυρους καί κρα- 
ταιούς νά έπιστήσωσιν έπ’ αύτής τήν προσοχήν των καί εν 
τή προόδω ταύτης νά ζητήσωσι τήν σωτηρίαν τής άνθρωπο- 
τητος.

Μή έκπληττώμεθα δέ εάν ή Γαλλία είδεν εύκρινέστερον 
τών άλλων εθνών καί εάν πρώτη αυτή διά τού διεθνούς 
συνεδρίου τών γυναικών, έν ώ καί ημ.είς εκλήθημεν, ενεκαι- 
νισε τό πρακτικοίτερον σύστημα. ’Εν Γαλλία ή δράσις τής 
γυναικός κατά τόν αιώ α τούτον άπετύπωσε τά ίχνη της επι- 
σημότερον ή εις πάντα τά λοιπά έθνη. Είναι γυνή ή Γεωργία 
Σάνδη ή διασημοτέρα μυθιστοριογράφος τού αιώνος, πρό τής 
οποίας μ,ετά σεβασμ,ού άπεκαλύπτετο καί αυτός ο Βίκτωρ 
Ούγγώ, ώς είναι γυνή ή Ρόζα Μπονέρ, ή κρατούσα σήμερον 
έν Γαλλία τά σκήπτρα τής καλλιτεχνίας.

Γυνή επίσης Γαλλίς συνταράττει από πέρατος εις πέρας 
τήν οικουμένην διά τής τραγικής τέχνης της, ώς γυνή διέ
σχισε τάς έρήμους τής Περσίας, ΐνα άνασκάψη τά ερείπια τών 
μεγάρων τού Δαρείου καί μεταφέρη τάν αρχαιολογικόν έκεί- 
νον πλούτον διά μ.έσου τόσοιν κινδύνων και περιπετειών εις 
τήν Γαλλικήν μεγαλούπολιν.

"Οπου δήποτε δ’ αν στρέψη τις τό  βλέμμα ή υγιώς μορ- 
φωμένη γυνή έπανορθοί μ.εθ’ ΰπομ.ονής, παν ότι ο ανήρ εν τη 
εγωιστική ματαιότητί του καταστρέφει. Αύτη ανασκευαζει 
καί αναζωογονεί τήν οικογενειακήν έστίαν, — ήν ο ανήρ συ
χνότατα υβρίζει καί εγκαταλείπει—τάς παραδόσεις, τά ήθη 
καί έθιμα, καί έν γένει πάν δπερ καθιστά τούς λαούς ισχυ
ρούς. Αύτη καλείται σήμερον έν τώ διεθνεΐ τής Γαλλικής 
δημοκρατίας συνεδρίω νά δρέψη τούς καρπούς τών κ.όπων και 
αγώνων ενός ολοκλήρου αιώνος ! Αύτη καλείται νά καθορίση 
τήν έν τή πολιτεία καί κοινωνία θέσιν της, ήν επί τόσους 
αιώνας πάντες άπεποιήθησαν αυτή.
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Η 1ΚΑΜΡΒΣ1! ΤΒΪ ΜΊΓΜΙΣΣΗΣ ΑΛΕΕΑΝΣΡΑΣ
Οί “Ελληνες οί π α λ α ιο ί  διωργάνουν πομπάς καί τελετας 

έσάκις έπρόν.ειτο νά συνοδεύσουν νύμφην άπο χωρίου εις χω- 
ρίον ί  άπό πόλεως εις πόλιν. Τό χωρίον δλον συνεταρατ- 
τ ε τ ί Αί κόραι ήτοίμαζον τάς καλάς των έσθήτας. Και ητο 
συνεχής σειρά εορτών, πανηγύρεων και χαρας 1

Η μ ε ί ς  αίαν είχομεν έπίσημον νύμφην, μιαν τη. V-’//··> 
μας θυγατέρά, b  Δρυάδες, Ναϊάδες καί Νηρηΐδες έκόσμ,ησαν 
δΓ β λη ς  τής δρόσου, δΓ όλων τών μύρων, τ ή ς  χαριτος και τ ης 
νεότητάς των. Καί τήν άφήκαμεν νά φύγη απο τας αγκαλα, 
μας μόνην, χωρίς νά διοργανώσωμεν ούτε μιαν εις τιμήν .η, 
έορτήν, χωρίς συνοδείαν καί πρεσβείας καί αντιπροσώπους και 
έορτάς καί πανηγύρεις. Εύηρεστήθημεν μόλις νά υπαγωμεν 
νά τής άφήσωμεν δγείαν, όταν εκείνη μάς προσεκαλεσε. Ευη- 
ρεστήθημεν νά τήν παρακαλέσωμεν νά μή μ-άς λησμονηση,
καί ούδέν πλέον. (

Καί άνεχώρησεν ή γλυκεία πρωτότοκος κόρη τής^νεας 
Ελλάδος, άποκομίζουσα ολίγα άνθη καί αισθανόμενη εις την 
χεϊρά της τόν ψυχρόν τού αποχαιρετισμού μας ασπασμόν. 
Πού τά δώρα και τά ένθύμια, άτινα προσήνεγκον αυτή αι κο- 
ραι τής Ελλάδος, αί άδελφαί έκεϊναι μεθ’ ών κατεδέχετο 
αυτή ή βασιλοπούλα, ή έγγονή τών Ρομανώφφ καί Χριστιανών 
νά συγχορεύη, συνδιασκεδάζη καί συνδειπνή ! Πού αι εκδη- 
λώσεις τής άγάπης τών Παρθεναγωγείων μας καί  ̂ τα υπ 
αυτών προσενεχθέντα αυτή χειροτεχνήματα ! Πού ή των 
κυριών τής αριστοκρατίας μας μέριμνα καί σπουδή, b  σοσον 
γένναίως άνέπτυσσον, οσάκις έπρόκειτο νά λάμψωσι καί να 
έπιδειχθώσιν εις τάς βασιλικά; αίθούσας ! Πού οί έρανοι ες 
ών προσηνέχθησαν αύτη δώρα ελληνικά τής έγχωρίου βιο
μηχανίας μ^ς ! Πού τά πολύτιμα λευκώματα, έν οΐς μία 
έκάστη τών Έλληνίδων έγραψε καί μίαν εύχήν τής καρόιας 
της πρός τήν κόρην αυτήν, ήτις υπήρξε τό καύχημα καί τό
αγλάισμα τής νέας Ελλάδος !

Μόνον αί ορφαναί τήν ένεθυμήθησαν καί οι ασθενείς του 
Ευαγγελισμού τήν άπεχαιρέτησαν διά συγκινητικωτάτου ποιη- 
ματίου. Δύο δέ μόνον οίκογένειαι έκ τών τά πρώτα φε- 
ρουσών Ιδωκαν τό εύγενές παράδειγμα, προσενεγκούσαι αύτη 
πολύτιμα δώρα. Ό ομογενής κύριος Συγγρός, Εύαγγελιον αδα- 
μαντοκόλλητον καί ό κ. Μ. Μελάς πολύτιμον διαχώρισμα 
( p a r a v e n t )  έφ’ ού εΐσί γεγραμμένα τά έν Άθήναις, Δεκελεια 
καί Κερκύρα βασιλικά ανάκτορα. Καί εις π α τρ ιώ τη ς  ποιητής 
ό κ. Θ. Σολωμός συνέθεσεν εις τιμήν της καί άπήγγειλεν 
αυτή εν ποίημα,φιλοτεχνηθεν έκ τών παλμών τής πατριωτικής 
καρδιάς του' καί έκ τών σπινθήρων τής περιλαμπούς φαντα- 
σίας του*

Μεθ’ όλα ταύτα δακρύουσα ή γλυκεία κόρη απεχαιρέτισε 
τήν ώραίαν πατρίδα της, τήν γαλανήν Ελλάδα, ής ο ουοανος 
μέ τήν χάριν καί θερμ-ότητα καί ακτινολαμπη^ .ου ζω γραφι 
ζεται εντός τών ωραίων γλαυκών οφθαλμών της.

Δακρύουσαι καί ημείς τώρα δτε τήν έστερήθημεν, τωρα 
δτε τό άθώον καί γλυκύ βλεμ.μ.α της δέν μάς ζωογονεί, .ωρα 
δτε έπείσθημεν ότι απο σήμερον αλλ.οι την κα.εκτησαν, ε.ς 
άλλους ανήκει, άς έξεγερθωμεν. *Ας άποτινάξωμεν τήν νάρ
κην καί τήν αδράνειαν. ’ Ας ενωθώμεν αι Ελ7.η/.όε, -ή. 
έλευθέρας καί δούλης Ελλάδος, αί κόραι τού πλούτου καί

τής πτωχείας, οί γυναικείοι σύλλογοι, τά γυναικεία καταστή
ματα καί τά παρθεναγωγεία ! Ά ς  συναθροίσωμεν οβολόν πρός 
οβολόν, δραχμήν πρός δραχμήν, έκατόδοαχμον πρός εκατό- 
δραχμον, ίνα κατά τήν ημέραν τουλάχιστον των γάμων της 
παραστώμεν ευπρόσωποι, άποστέλλουσαι Οώρον πολύτιμον, 
άντάέιον τής πρωτοτόκου θυγατρός καί πρωτοτόκου αδελφής 
τής μ.εγάλης 'Ελληνικής οικογένειας !

*Ας συστηθώσιν έπιτροπαί, άς έργασθώσιν αι όιευθυν- 
τριαι καί αί διδάσκαλοι τής έσω καί έξω Ελλάδος. Είναι 
καί τούτο καθήκον ιερόν, τό οποίον δέν πρέπει να παριδωσι.

’Ενταύθα συνιστάται άπό σήμερον έπιτροπή έκ τών Κυριών 
έκείνων, αΐτινες πάντοτε καί έν πάση έπισήμω περιστασει
πρωταγωνιστούσι.

Ή έκ Κυριών έπιτροπή αύτη, ών τά ονόματα δημοσιευθή- 
σονται έν τώ προσεχεΐ ημών φύλλω, θέλει μετ’ ισης εύχαριστή- 
σεως δε/θή καί τόν οβολόν τής πτωχής καίτά χρυσίον τής πλού
σιας, μέ την πεποίθησιν ότι τόσαι καρδίαι Έλληνίδων συνεισ- 
φέρουσι μετά τού χρυσίου των έν εύγενεΐ άδελφοποιησει θεο- 
μάς εύχάς υπέρ τής ευτυχίας τής αγνής, γλυκείας καί ξενη- 
τευμένης ’Αλεξάνδρας μας.

____ ■̂-.ir,TC>iOqg·ifm ----

0  EN ΚΡ11ΤΙ1 Φ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Λ Ε Τ Τ Ι Κ Ο Σ  Σ Τ Α Α Ο Γ Ο Σ
κθρασεΐν  χ ρ ή » ,  ^  ™  ε>βλημα τού ενός έτους ηλικίαν 

άριθμούντος συλλόγου τούτου, ώς καί τό τής ηρωικής νήσου,
έν ούτος ίδρύθη. , , , _  ̂ ,

Καί είναι τό έμβλημα τούτο αλανθαστον αφου όια μιας
έκ τού θάρρους όρμωμένης εύγενούς δράσεως πάν μέγα, κα
λόν καί υπέροχον προκύπτει.

Τή- δοάσεως τού Συμβουλίου του Φιλεκπαιδευτικού Συλ
λόγου Ρεθύανης τά ευεργετικά άποτελέσματα αναγινωσκο- 
μεν σήμερον αετά θαυμασμού έν τή υπό τού ρέκτου και μεγα
λοφυούς προέδρου̂  αυτού κ. Κ. Ε. Πετυχάκη δημοσιευθειση 
•κατ’ αύτάς λογοδοσία.

Ό Σύλλογος ούτος έντός τόσον ολίγου χρονικού διαστή
μ α τ ο ς  έπετέλεσεν άληθώς έργα τεράστια. Εισπράξεις εξ ει-
κοσιν' εξ χιλ. (26,000) γρ. βιβλιοθήκη έκ τόμων 965, Μου
σείο ν αρχαιολογικόν καί νομισματικόν ικανού λόγου αειον, 
ΐδρυσις Σχολής τού Λαού, μέριμνα περί βελτιώσεως τής εν 
Κρήτη έκπαιδευτικής καταστάσεως, ΐδρυσις τχολής μουσικής 
καί γυμναστικής, αγορά οργάνων φυσικής διά  ̂ τήν  ̂ εν τοις 
σχολείοις διδασκαλίαν, έναρξις αρχαιολογικών ερευνών, ανα- 
γνωστήριον καί τόσα άλλα έργα, άτινα μεγάλους θά συντε- 
λέσωσιν εις βελτίωσιν παντός κλάδου, άναγομένου εις την 
έκπαιδευτικήν καί φιλολογικήν τής νήσου κίνησιν.  ̂ ^

Τ·' δέν κατηρθοΐ ή θέλησις καί οία τά ευεργετικά αποτε
λέσματα“̂  ιδιωτικής πρωτοβουλίας ! Ό Κρητικός λαός δρα, 
πρωταγωνιστεί, διακρίνεται έν πάσι. Πατριωτισμός, ηρωισμός, 
έπιστήμαι, τέχναι, έν γένει δέ προοδευτική δράσις είναι τα 
γνωρίσματα τού γίγαντος τούτου λαού, τών τέκνων της αίμο
βαφούς ταύτης γής- i

Θεομότατα τά άπό ψυχής συγχαρητήριά μας προς παντας 
τού: υπέρ τής προόδου τόν εύγενή άγωνιζομένους αγώνα συμ- 
πολίτας μας, ιδιαίτατα δέ πρός τούς πρωταγωνιστούντας ε
ταίρους τού νεαρού τούτου σωματείου^τού τοσον επα,ιως προε- 
δρευοαένου υπό άνδρός αληθούς καί‘έξοχου πατριώτου. Ας 
έλπίζωμεν οτι έάν τά ονειρον τού Κρητικού λαού δεν επρα {- 
ματοποιήθη διά τόσων θυσιών αΐματος, θέλει ίσως επιτευχθή , 
διά τής ευεργετικής όδού τής προόδου.
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α μ ε ν α ι ς  κ α β α ν ι α ρ η
"Οπως ή υπέρ της Εθνικής ημών παλιγγενεσίας έπανάστα- 

η>ι; προσείλκυσεν ίιμίν εύγενεΐς ξένους, χύσαντας ευχαρίστως 
το αίμα των εις τον υπέρ τής ανεξαρτησίας ημών αγώνα και 
δι’ αυτού ποτίσαντας τήν γην, έξ ής άνέθαλεν ή ελευθερία, 
ούτω και έν ταΐς άπαρχαΐς του εκπολιτιστικού οργανισμού του 
έθνους ημών πλεΐστοι ξένοι καί ξέναι συνεισήνεγκον τον πλού
τον του πνεύαατος καί τής καρδίας των εις εδραίωσιν καί πα- 
γίωσιν του πνευματικού βίου τής νέας 'Ελλάδος.

Εις οίον δήποτε κλάξον ή ιδιωτική η εγχώριος δράσις 
έφαίνετο άνεπαοκής καί χωλαίνουσα, δπου αί ίδιαι δυνάμ,εις 
έκρίθησαν ασθενείς καί κλονιζόμ.εναι, έθεωρήθη αναγκαία ή 
κατά καιρούς πρόσκλησις ξένων προσώπων, άναπληρούντων πά
σαν ελλειψιν καί διοργανούντων έπί βάσεων υγιών τά κακώς 
κείμενα η τά παράλυσιν άπειλούντα. Εις τοιαύτην ψυχολογι
κήν κρίσιμον στιγμήν εύρέθη τό Άρσάκειον Παρθεναγωγείου 
έτη τινά μετά τήν παραίτησιν τής πρώτης λογίας διευθυντρίας 
αυτού κ. Μάνου. ’Αναγκαιότατη τότε έθεωρήθη ή τροποποίη- 
σις καί μεταρρύθμισις τών κατ’ αυτό υπό τού τότε συμβου
λίου, οπερ. έν παράγω είπεΐν, ούτε υπό δικτατορικών ενεφο- 
ρείτο αισθημάτων, άλλ’ ούτε άπέκρουε τήν ανάμιζιν υψηλών 
γυναικείων προσώπων εις τά κατά τήν διοικησιν καί λειτουρ
γίαν αυτού.

'Η τότε βασίλισσα τή; Ελλάδος ’Αμαλία κατανοούσα, ότι 
πρώτιστον τών καθηκόντων αυτής ήν ή περί υγιούς μορφω- 
σεως τών Έλληνίδων μέριμνα, έγνω νά έπέμβη όριστικώς εις 
τά τού ’Αρσάκειου, προτείνασα νά μετακαλέση ώς διευθύντριαν 
αυτού, κυρίαν δυναμένην νά άνταποκριθή εις τον υψηλόν προ
ορισμόν ιδρύματος, σκοπούντος τήν μόρφωσιν τής πρώτης γε
νεάς τών μητέρων τής νέας Ελλάδος.

Ό κλήρος τής υψηλής ταύτη: τιμής έλαχεν έπί τήν έκ Γε
νεύης Έλβϊτίδα κ. Άμ.εναΐδα Καβανιάρη, ήν ή αοίδιμος βα
σίλισσα είχε γνιορίσει εις Γερμανίαν καί ήν μεγάλη μ.ερίς τών 
Έλληνίδω ι γυναικών θρηνεί άπό είκοσαημέρου ήδη.

Ή κ. Άμεναίς Καβανιάρη άνήκεν εις τήν χορείαν τών 
εκλεκτών έκείνων υπάρξεων αΐτινες πεπροικισμέναι διά πνεύ
ματος οξυδερκούς καί νοημοσύνης υπέροχου τείνουσιν από τής 
νεαράς ήληκίας αυτών ε’ς τή/ διά τής υπεροχής των ταύτης 
έπίτευξιν τού καλού καί αγαθού έν πάσι καί καταπολέμησιν 
τού ψευδούς, τού γελοίου, τού αδίκου, τού υπό πέπλου πυ · 
κνοτάτου πολλάκις κεκαλυμμένου. Ουδέποτε έμαθήτευσεν 
εις σχολεΐον, όπως μ,ετ’ ά'λλων συγχρωτιζομένη έξασκηθή εις 
μ,ελέτην τής αρετής καί κακίας, αλλά κατ’ οίκον υπό έξο
χων καθηγητών διεπλάσθη ή καοδία καί ό νούς αυτής. Καίτοι 
δέ διά παν άλλο ή διά παιδαγωγόν προώριζεν έαυτήν, ούχ 
ήττον άπεδέχ θη τήν πρότασιν τής βασιλίσσης Άμ.αλίας, διαγι- 
γνώσκουσα τήν τιμήν, ήν έκείνη άπέδιδεν αυτή καί αισθανο- 
μ.ένη έν έαυτή τήν δύναμ,ιν τού νά άνταποκριθή εις τάς προσδο
κίας μιας μεγάλης τήν καρδίαν βασιλίσσης καί ενός μεγάλου 
τόν θυμόν καί τάς παραδόσεις έ'θνους.

Άφίκετο οθεν έν Έλλάδι κατά τά 1860 νέα έτι τήν ηλι
κίαν. Διεκρίνετο δέ ού μόνον διά τήν πολυμάθειαν καί τήν 
παιδαγωγικήν ιδιοφυίαν αυτής, άλ.λά καί διά τήν ευγένειαν 
τού ήθους, καί τό έπιμεμελημένον τής αγωγής αυτής, τής έκ- 
δηλουμένης έν ταΐς έλαχίσταις λεπτομερείαις τού καθ’ έκα-

στα βίου της. Κάτοχος πλην τής μητρικής αυτής γλώσσης 
καί τής Γερμανικής καί ’Ιταλικής, μουσικός καί συνθέτης άρί- 
στη, αριστοκράτις τό πνεύμα καί τήν καρδίαν ή ’Αμεναίς Κα
βανιάρη είλκύσατο ένωρίτατα τήν υπόληψιν τής διακεκριμέ
νης τάξεως τής Ελληνικής κοινωνίας. Αί διδάσκαλοι τού 
’Αρσάκειου τήν έσέβοντο καί έτιμων διά τήν υψίστην υπερο
χήν της. Αί δέ μ.αθήτριαι τήν έσέβοντο καί έλάτρευον.

Καί εν τούτοις δέν έκολάκευεν ούτε τάς μέν, ούτε τάς 
δε. Ητο γυνή τού καθήκοντος καί ο παραβαίνων τΟ καθήκον 
του ελάμβανε παρ’ αυτής μάθημα σωτήριον. Δέν ήγάπα νά 
βλεπη τάς μαθήτριας άφομοιουμένας πρός άλλήλας. Ή κόρη 
τού εργάτου καί ή κόρη τού άρχοντος, έ'λεγεν αύταίς έν με
τρική αφοσιώσει, οφείλουσι νά γνωρίζωσι τήν θέσιν των, τό 
μέλλον, ό'περ τάς αναμένει. ’Εάν έκαστη τούτων δέν προε- 
τοιμασθή καταλλήλως, ο βίος τη: έ'σται πλήρης άπογοητεύ- 
σεως και πικριών. ’Οσάκις δέ έφαίνετό τις λησμ,ονούσα τούτο, 
εφροντιζε πάντοτε νά τή τό υπενθυμίζη, χορηγούσα, έννοεΐ- 
ται, τήν στοργήν της πρός τάς μάλλον ατυχείς και τάς μάλ
λον αξίας ένθαρρύνσεως.

Είναι ή μόνη διευθύντρια, ή'τις έπί 16 δ'λα έτη διώιησε 
τό Άρσάκειον, οσημέραι άγαπωμένη, οσημέραι θερμότερον 
Αατρευομένη. Συνέταξε χάριν τών μαθητριών της οικιακήν 
οικονομ.ίαν γαλλιστί, ήν μόνη έδίδασκε καί ήν μετεγλώττισεν 
ή γλυκεία καί πνευματική άδελφή αυτής τότε κ. Καλλιόπη 
Πετροκοκκίνου, νύν δέ χήρα Μεσινέζη. Είσήγαγεν έν τω 
Άρσακειω Παρθεναγωγείω τήν υπό τών μαθητριών έν τω 
ναώ ψαλτικήν, ήν καί διηύθυνε μόνη αυτοπροσώπως άνά πά 
σαν Κυριακήν.

Ή κ. Καβανιάρη ύπήρξεν ό μέγας τού Αρσάκειου ποοσ- 
τάτης νούς καί ή κ. Πετρο/οκίνου ή μεγάλη αυτού καρδία. 
Αί δυο αύται άδελφαί ψυχαί συγκρατούμεναι καί άλληλο- 
στηριζομεναι κατέστησαν τήν δεκαεξαετή έκείνην περίοδον, 
τόν αληθή χρυσούν τού Αρσάκειου αιώνα.

Αί άποφοιτώσαι κατά τήν έποχήν έκείνην έκ τού Αρσά
κειου μ.αθήτριαι δέν έγνώριζον μόνον ολίγα γράμμ.ατα. Έγνώ- 
ριζον πρώτιστα πάντων τήν δυσκολωτάτην τών έπιστημών 
εν τώ άνθοωπινω β ω : πώ: νά ζώσι, πώς νά συμπεριφέρωνται! 
Εάν δ υποτεθή ότι δ ι’ ήμ.άς, ών ή νεωτέρα φΆολογία τό

σον πτωχή τυγχάνει, ή γνώσις τής Γαλλικής γλώσσης, είναι 
αναγκαία, αί κατά τήν έποχήν έκείνην οΐκότροφοι μαθητρίαι 
εγνωριζον καί ώμίλουν τήν Γαλλικήν- είχον δέ καί ποιάν τινα 
ίόεαν των Γάλλων συγγραφέων, εις ών τήν μελέτην ώφειλον 
νά έπιδοθώσι.

Τό κατα τήν ευτυχή έκείνην περίοδον συμ.βούλιον τού ’Αρ
σάκειου, συνιστάμενον έξ άνδρών υπέροχου διανοίας καί αρετής 
οίοι οί κ. κ. Κοντογόνης, ΛέωνΜελάς, Μα .ροκορδάτος, Ρομ.πό- 
της, Φιλαδελφεύς κ. ά. έξετίμα τό υπέρο/ον τής γυναικάς 
πνεύμ.α, έν πάσι δέ καί πάντοτε ή γνώμη αυτής έπεκράτει.

Ή βασίλισσα μας δένέφοίτα τότε σπανίως εις τά Άοσάκειον, 
άλλ’ έθεώρει τήν πρός τούτο έπίσκεψίν της ά>ς άπόλαυσιν πνευ
ματικήν καί ηθικήν. Άλλά τό έπιπνέον τότε έν τώ ίδρύματι 
τούτω ευεργετικόν πνεύμα ήν κ.αθαρώς γυναικείου. Ή διοικούσα 
αυτο δεξιά, και ισχυρά χειρ ήν ολως γυναικεία, ώς γυναικεία η 
καρδια η την ηθικην τών παρθένων διάπλασιν παρασκευάζου- 
σα. Η βασίλισσα όθεν ευρίσιετο εν άσύλω γυναικείω ¡.αί η
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• φωνή της εύρισκεν ένταύθα εύγνώμονα ηχώ. Ινατ αντίστροφον 
βεβαίως λόγον τής σήμερον, οτε εις παν αύτου σημείου δια
γιγνώσκει τις διοίκησιν ανδρικήν, νούν ανδρικόν, χειρα ανόρι- 
I I  „αί καρδίαν άνδρικήν. "Οτε οί τίτλοι διευθυντρίων και 
όποδιευθυντριών μετεβλήθησαν εις τύπους. Παρευρίσκετο οθεν 
ή βασίλισσα συχνότατα, έπισκεπτομένη καί την εςοχον διευ
θύντριαν καί τάς μαθήτριας έν ταΐς παραδόσεσιν, εν τω 
ποογεύματι, έν τώ δείπνω, έν τοΐς νοσοκομείοις. ’ Η.«, οικεία, 
ήτο φίλη τής έξοχου διευθυντρίας, b  άπαξ της εβδομαδος 
μετά χαράς ίδιαζούση; έδέχετο. Ίοιαυτη η.ο η πρός αυτήν 
έκτίμησίς της, ώστε παρεκάλεσεν αυτήν θερμότατα μετα την 
έκ τού Αρσάκειου παραίτησιν της να άναλαοη την ια,.αι 
δαγώγησιν τής πριγ.ηπίσσης Αλεξάνδρας. Δυστυχώς ή πα- 
σχουσα υγεία της δέν τή έπέτρεψε νά περιβληθή, καί με το 
ύστατον τούτο τιμητικόν άξίωμα,τού νά μορφώση καί τήν πρω-
την Έλληνίδα βασιλόπαιδά μας.

Τόσον ήγάπησε τήν Ελλάδα, ώστε καί τήν γλώσσαν γραμ- 
ματικώς έντάς ολιγίστου χρόνου έξέμαθε και μετα ’0J
Αρσάκειου παραίτησιν της ένταύθα απεκατεστη. *,ησεν 
άδιασπάστως ηνωμένη μετά τής έπιστηθίου συντρόφου καί γλυ
κείας έν τοΐς παιδαγωγικοϊς άγώσι συναγωνιστρίας της κ. 
Καλλιόπης Μεσηνέζη. Συνετήρει έξ ιδίων δαπανών της δυο 
απόρους νέους σπουδάζοντας καί μίαν άπορον κόρην. * Εν ελυ- 
πει καιρίως αυτήν κατά τήν τελευταίαν τού βίου της περίοδον.
Ή έλλειψις πνευματικού κέντρου, ή ώς έπί τό πολύ αποχή απο | 
σοβαράς πνευματικής ένασχολήσεως τού γυναικείου παρ’ ήμϊν 
φύλου. Πλεΐσται δέσποιναι τού άπανταχοΟΈλληνικού κόσμου 
θεομά σπένδουσι σήμερον δάκρυα έπί τώ θανάτω της αίένταύθα 
δέ ευγνωμονούσα', μαθήτριαί τη; θέλουσιν άποστείλει πολύ
τιμον στέφανον εις Γενεύην, τήν χώραν, έν ή έγεννήθη και 
έτάφη, εις έ'νδειξιν τής πρός τήν μνήμην της ευγνωμοσύνης των. |

0 ΕΝ ΤΟΙΣ ΤΔΑΣΙ ΚΟΣΜΟΣ
Μεταβώμεν εις Αφρικήν καί όμιλήσωμεν περί τού κροκο- I 

δείλου τού δνομαζομένου c a ï m a n .  Ό δόκτωρ C r e v a u x  έρευ- 
νών ποτέ τάς οχθας ποταμού παρετήρησε τριακονταδα τοιου- | 
των, έξηπλωμένων έντός τής ίλύος, ώς γιγάντιοι ρίζα-„ Παρά
δοξον πράγμα ! όλα τά αμφίβια ταύτα ήσαν άίνευ ουράς, οπερ
τοΐς εδιόεν άξιοθρήνητον όψιν.

Απορών ó Crevaux ήρώτησε τήν συνοδείαν του διά τήν 
παράδοξον ταύτην σύμπτωσιν, οί δέ Ινδοί τω άπεκρίθησαν 
ότι αί έλλείπουσαι ούραί κατεβροχθίσθησαν υπό τών μεγά
λων άγριαιλούοων (jaguar). ,

Τά ζώον τούτο πολύ πράγματι ορέγεται τήν ευχημον ου
ράν τού caiman, h  ούτος, άλλως, υπερασπίζεται δι’ δλης 
τής κτηνώδους ρωμαλεότητο; τής σιαγόνος του. Μεταξύ του 
caïman και τού φοβερού μαστοφόρου, φρικώδης καί αιμα
τηρά μάχη συνάπτεται : — «θά φάγω τήν ουράν σου! — 
*Οχι, δέν θέλεις αποκτήσει ταύτην !»

’Εάν ό caïman κατορθώση καί συλλάβη τόν άγριαιλουρον 
διά τού στόματός του τό πάν τετέλεσται δΓ αυτόν συρο- 
μενον, πνιγό[λενον '/¡οΑ χ.αταορο^θιζορ.ενον εν*ος υ 
Δέν υπολείπεται δέ μ.ετ’ ολίγον έκ τού βασιλεως .ού.ου .ώ 
Ινδικών δασών η δέρμα τι έσχισμένον, κατεσπαραγμένον,

κατατετρωμένον καί πλήρες βορβόρου καί αίματος, οπερ επ ι
πλέει ώς ράκος έπί τής έρυθράς έπιφανείας τού ποταμού καί 
μή αξίζον πλέον, ούτε όσον τό δέρμα κονίκλου. Ά λ λ ’ ο μη 
Φημιζόμενος διά τήν ευκινησίαν αυτού caïman, δυσκόλως 
συλλαμβάνει τούτον, δστις συνήθως μένει νικητης.

Έν ώ ó alligalor άμέριμνος έκτείνεται έπί τής παραλίας 
καί εύρίσκεται βεβυθισμένος έν τή απολαύσει λουτρού ές ηλια
κών άκτίνων, ό άγριαίλουρος ακίνητο; καί κεκρυμμενος εν τή 
τρεμούση υψηλή χλόη, τόν καλύπτει διά τών μεγάλων αυτου
πρασίνων οφθαλμών.

Έκλέγων τήν κατάλληλον στιγμήν, πηδά καί ανέρχεται 
έπί τού caïman, ώς έπί ΐππου, έχων τά στόμα εστραμμενον 
πρός τήν ουράν τού έκπεπληγμένου caïman, b  αρχίζει να 
κατατρώγη διά τών αιχμηρών αυτού οδόν των. Μένει εκεί ως 
έπί τραπέζης, καί έπί τούτου έχων τό ρόγχος, σπαράττει, 
μασσά, καί καταπίνει τεμάχιον πρός τεμάχιον τήν εύχημον 
ταύτην ούράν, ή'τις δΓ αυτόν ώς καί τόν ’Ινδόν, είναι  ̂τροφή 
βασιλέως. Αφήνω υμάς νά σκ εφθήτε ποσον ό δυστυχής cai
man δαιμονίζεται έπί τούτω. Ά λλά φεύ ! ή κτηνώδης και 
μανιώδης αυτού σι αγών ανοίγεται, κινείται και έπανακλειε-
ται έν τώ κενώ.

"Οταν θά καταφάγη τήν ουράν τούτου μέχρι τής βάσεως 
αυτής, ο άγριαίλουρος κατέρχεται ζωηρώς του ίππου του δΓ 
εύκινήτου πηδήματος καταλείπει τήν τράπεζαν του και απέρ
χεται έντός θάμνου έκ «Μή μού άπτου (mimosa s)», όπως 

 ̂ χωνεύση τήν τού ήττηθέντος ουράν.
"Οσω δέ αφορά τόν πτωχόν caïman, τρελλός ουτο; εκ 

φρικωδών πόνων καί τή; άνισχύρου λύσσης του, σύρεται εντός 
τού ποταμού, δν έρυθραίνει διά τού αίματος του, ιχθύες δέ 
τολμηροί καί άδηφάγοι έντός τούτου, τελειούσι συνήθως το 
γαστρονομικόν έργον τού άγριαιλούρου, ό'στις ώς λίχνος αρκει- 

I ται πάντοτε εις τήν ουράν τού αντιπάλου του, μεταβληθεΐταν 
εις ζών γεύμα.

Ό κροκόδειλος έχει σπουδαίαν θέσιν έν τή βιομηχανία : 
σάκκοι οδοιπορικοί, υποδήματα πρός κυνηγεσίαν καί αλιείαν, 
λευκώματα διά φωτογραφίας, σημειωματάρια, χαρτοφυλάκια 
καί νομισματοθήκαι άπαντα σήμερον κατασκευάζονται έκ τού 

I  δέρματός του. Οί πρακτικοί ’Αμερικανοί έπενόησαν παράδο
ξους λειμώνα; έντάς τών οποίων παχύνουσιν έκατονταδας νεων 
κροκοδείλων, όταν δέ αύξηθώσιν ούτοι τούς φονεύουσιν, άφαι- 
ρούσι τό δέρμα αυτών, οπερ μετά προπαρασκευαστικήν κατερ
γασίαν πέμπουσιν εις τά βυρσο ίεψεΐα. Είσίν έργοστασια εν 
oie κατ’ έτος κατεργάζονται μέχρις έ ξ  χιλιάδες τοιουτων 
δερμάτων.

Παχυνόμενος ήδη έν τώ Μισσισιπή ώς έστρακόδερμον ού
τος, πριν έπιληφθή αυτού ή βιομηχανία, περιεβάλλετο τό πά- 

I λαι έπί τών οχθών τών Αμαζόνων καί τ ρ  Νείλου υπό θείας 
λατρείας, έφ’ ώ στενάζει σήμερον.

ΤοΟλα Κ6κ*αλν

4* «

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΦΘΟΛΟΥ ΚΑΙ ΖΗΑΕΙΑΣ

Ή μεταξύ φθόνου καί ζηλοτυπίας διαφορά είναι δύσκολος. * 

Σχεδόν πάντοτε άρέσκεταί τις νά άπατα καί διαβεβαιοΐ εαυ
τόν. ότι δέν αισθάνεται ή μόνον ζηλοτυπίαν, ένω είναι άληθώς
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φθονερός. Ουτω δύναταί τις να ¡Λεριφθγί εις τους άλλους ως αι- 
σθηρια φθόνου, το αισθηρ,α της αληθούς ζηλοτυπίας.

Νοριίζω, ότι δέν είναι δύσκολου νά διακρίννι τις καλώς τα 
δύο. ταϋτα αίσθήρ.ασα, τά τόσον όριοιάζοντα αλλήλοις κατ 
επιφάνειαν και εκ των όποιων εν τούτοις το [Λεν είναι αρετή, 
τό κακία.

*Η ζηλοτυπία είναι πάθος εύγενές καί γενναίου, έχον ώς 
ρ,όνον αντικείμενου την αρετήν και συμβαλλον τα μέγιστα εις 
την πρόοδον καί βελτίωσιν τού ανθρώπου ενεκα της αμ,ιλλης 
καί τής ζωηράς επιθυμίας, ήτις έν αύτώ αναπτύσσεται, του 
νά γίνη, όμοιος τοΐς άνωτέροις αύτού.

Ή ζηλοτυπία δεν επιδιώκει ποσώς την ταπεινωσιν των αλ- 
λοον, ουδέ άφαιρεΐ τι έκ τών επαξίως άπονεμορ.ένων αύτοΐς 
επαίνων, ούτε επιθυμεί νά είναι ούτοι ήττον αξιότιμοι, αλλά 
μάς επιπλήττει μόνον διά τήν'ένυπάρχουσαν μεταξύ αυτών τε 
καί ημών άπόστασιν. Τέλος ουδέποτε έκδηλοϋται προς τούς 
άλλους διά δυσθυμίας, ουδέποτε προκαλεΐ τήν λύπην μας διά 
την εκείνων υπεροχήν.

Ό φθόνος τουναντίον είναι πάθος χαμερπές καί άξιόμεμ- 
πτον, διαφθεΐρον αυτήν τήν αρετήν καί προσπαθών δια τής δη
λητηριώδους πνοής του νά άμαυρώση τήν λαμπρότητα τών 
καλλιτέρων πράξεων καί αισθημάτων. Ό φθονερός δεν μεριμνά 
ποσώς νά ΰψωθη· άρκεΐ μόνον' νά ίδγ τούς άλλους καταπίπτον- 
τας. Θρίαμβός του εΐναι ή ταπείνωσις, ή αποτυχία καί ή 
δυσπραγία τών άλλων, τών όποιων ή ευημερία καί υπεροχή 
είναι δι’ αύτον καθημερινή βάσανος. Ή ζηλοτυπία όθεν είναι 
θυγάτηρ τού ουρανού καί πολύτιμος παράγων τού μεγαλείου, 
δι’ 6 έγε^νήθη. καί προώρισται ό άνθρωπος. Ό δέ φθόνος είναι 
καρπός τού Ά δουκα ί τού άπολεσθέντος ένεκα τούτου διαβό
λου, δστις μετεχειρίσθη τό μιασματικόν αυτό δηλητήριον διά 
τήν πτώσιν τού πρώτου ανθρώπου. ( Έ χ  τον  γα Λ Λ ίχοϋ )

Έ ν Ληξουρίω τή 1 5  ’Απριλίου 1 8 8 9
’ Α γ γ ε λ ικ ή  Γ. Π ολυκαλα .

-------- ιτι ----------

Η Κ- ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΠΕΤΣΟΤ
Μοναδική καί πρωτοφανής έγένετο έν ’Αλεξανδρεία υπο

δοχή τής εύγενοΰς ποιητρίας καί συνεργάτιδος ημών κ. Μα- 
ριέττας Μπέτσου Ή αύτόσε Ελληνική κοινότης άριστα παρ- 
έχουσα τής φιλομουσίας αυτής δείγματα έσπευσε σύσσωμος 
νά άκροασθή τής ενθουσιώδους ποιητρίας, απαγγειλασης εν τη 
Τοσιτσίω Σχολή τινά τών εκλεκτών ποιημάτων της.

Ό γηραιός ομογενής κ.Άβέρω φτιμήσας τήν ποιητικωτάτην 
εκείνην ημερίδα ένθουσιωδώς διά χειροκροτημάτων καί επευ
φημιών εξεδήλου τόν ενθουσιασμόν του, ιδία επί τή απαγγε
λία τών ηρωικών ποιημάτων τής κ. Μπετσου, ατινα απο 
καρδίας συνταράττουσι τόν ακροατήν. Θερμότατα έδέξατο 
ή κ. Μπέτσου τα τών ομογενών κυριών συγχαρητήρια συνο- 
δευόμενα υπό ωραιότατων ανθοδεσμών καί μετ εκδηλοισεως 
θερμοτάτης συμπάθειας.

*Η κ. Μαριέττα Μπέτσου από τής παρελθούσης έβδομά- 
δος έπανήλθεν έν τή πόλει ημών άποκομίζουσα έκ τού ολι
γοημέρου ταξειδίου της ζωηράς καί πλήρεις ευγνωμοσύνης 
εντυπώσεις.

ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΤΥΡΙΑΣΕΩΣ
’Επειδή πολλάκις παρά πολλών /. κ. συνδρομητριών μας 

έζητηθη παρ’ ημών ώς χάρις ή δημοσίευσις φαρμάκου κατά 
τής πιτυριάσεως, σπεύδομεν σήμερον νά άναγγείλωμεν αύταΐς 
τό αποτέλεσμα τών ένεργειών μας.

Εόρέθη λοιπόν τά περιζήτητον τούτο ρευστόν, ού κατα
σκευαστής είναι ό κ. Π. Μελισσιώτης κομμωτής. Καί ήτο 
επόμενον άνθριοπο; άσχολούμενος άποκλειστικώς εις τά τής 
κόμης νά επινόηση καί τό φάρμακον τής πιτυριάσεως. Κατό
πιν δέ παρατηρήσεως έξ ίδιας πείρας άποφαινόμεθα ότι τό 
φάρμ,ακον αυτού είναι συντελεστικώτατον καί τό συηστώμεν 
πρός τάς κ. κ. άναγνωστρίας μας. Ευρίσκεται εις τό κουρεΐον 
Κ ’Ά ψε—σβύσε» τό παρά τήν πλατείαν τής Όμονοίας».

ΙΧΧ) η.  ----------

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Σ ύ λ λ ο γ ο ς  γ ε ρ ο ν τ ο κ ο ρ ώ ν  I ν Β ε ρ ο λ ί ν ω .  — Έ ν  

Βερολίνο) ίδ,-ύθη κατά τό 18 8 0  σύλλογος γεροντοκορών. Αύται  
άνήκυν εις τήν ύψηλήν αριστοκρατικήν τάξιν, ύπεχρεούντο δέ 
δια συμβολαίου νά μή νυμφευθώσι ποτέ Ή παραβαίνουσα τόν Ορον 
τούτον ώφειλε νά πληρόνη προς τό ταμεΐον τής Ιτα'ρίας 125 0  φρ.

Πολλαι Ινειράφησαν μέλη του συλλόγου τούτου, αλλά αϊ πλεΤ- 
σται άπέτισαυ τό πρός τό ταμεΐον αύτού πρόστιμου. Σήμερον Ι τα ΐ -  
ροι του σωματείου τούτου άριθμοΰντα; δύο *αί μόναι γεροντοκόραι, 
α ΐτ ινες  έν συνεδριάσει άπεφάσισαν νά διαλύσωσι τό σωματεΐον, τό 
Ιν τώ ταμε ίφ  δέ αύτοΰ ποσόν νά διανεμηθή εις δύο. Τό έ'ν μέρος 
νά δωρηθή ε’ ς έν γυναικεΐον γηροκομείου καί τό έτερον ήμισυ νά 
διανεμηθώσιν αί δύο ύπολειπόμεναι γεροντοκόραι, αιτινες ώς αί κα-  
καί γλώσοαι διαδίδουσιν εόρίοχονται Ιπίσης εις τάς παραμονάς γάμου.

Δ ι δ α κ τ ι κ ή  σ τ α τ ι σ τ ι κ ή .  — Δε ινός σ τα ι ισ τ ιτή ς  γράφει, 
ότι όλοι οί κάτοικοι τής γής συμποσοΰνται εις έν διλλιόνιον ψυχών,  
ότι ό άριβμός τών γυναικών υπερβαίνει τόν τών άνδρών. Ό τ ι  ή, 
έτησία θνησιμότης ανέρχεται περίπου εις 3 5 ,2 1 4 ,3 0 0 ,  εντεύθεν δέ ή 
ήμερησία εις 9 6 , ι 8 0 .  Ινώ αί γεννήσεις άνέρχονται ήμερησίως εις 
1 00 ,8 0 0  ψυχάς. Ο! έγγαμοι ζώσι περισσότερον τών άγαμων κατά  
75 έπί χ ιλ ίων ,  οί έγκρατεΤς καί Ινεργητιχοί πλέον τών άπληστων  
καί οκνηρών, οί πεπολιτισμένοι πλέον τών βαρβάρων, ή ύψηλοΰ 
άναστήματος πλέον ή οί μικρού.

Ή  θνησιμότης τώ>· γυναικών μέχρι τού πεντηκοστού τής ηλικ ίας  
των έτους είναι περιωρισμένη. Μετά τό πεντηκοστόν όμως ή θνησι
μότης αύτών ύπερτερεΐ τήν τών άνδρών. Οί γεννώμενοι κατά τήν ά -  
νοιςιν είναι εν γένει ύγιέστεροι καί ζωηρότεροι τών γεννωμένων 
Ιν πάση άλλη ώρα τού έτους. Μόνον 1 )4  τού ανδρικού πληθυσμού 
φέρει όπλα καί ΙκτελεΤ τήν στρατιωτικήν αυτού θητείαν. Α ί  γεννή
σεις καί οί θάνατο; είναι συνεχέστεροι κατά τάς ώρας τής νυκτός ή 
κατά τάς ώρας, τής ημέρας. Ό  αριθμός τών όμιλουμένων γλωσσών  
καί διαλέκτων Ιπί τής γηΐνης Ιπιφανείας άνέρχεται εις 3 ,064  καί αί 
τών θρησκειών καί δογμάτων εις έν έκατομμυριον.

’Α ν έ κ δ ο τ ο ν  μ ι α ς  π ρ ι γ κ η π ί σ σ η ς .  Ή  θυγάτηρ τής βα- 
σιλίσσης Βικτωείας μεγάλη δούχισα ’Αλίκη είπεν εις γνωστήν της 
κυρίαν οδχί τής άνωτέρας ’Αγγλικής κοινωνίας. Θά έλθω τήν Πέμ
πτην νά λάβωμεν όμού τό τέϊον, άλλά σας παρακαλώ νά μή Ιτο ιμά-  
σητε τ ίποτε.Ή  κυρία πάραυτα διέταξεν ολόκληρον άναστάτωσιν Ιν τώ  
ο’ίκω της, δν προσεπάθησε νά εύπρεπίση καταλλήλως πρός ύποδοχήν- 
τής επισήμου Ιπιοκεπτρίας αύτής. "Εστρωσε τάς κλίμακας διά πολυ
τ ίμων ταπήτων, άνήρτησεν άπο τών θυεών πολύτιμα Ινδικά λα χ ω -  
ρια, τήν όρισθεΐσαν δ’ ημέραν έστειλεν υπηρέτην προ τού βασιλικού, 
μεγάρου, όπως Ιποπτεύη τά κατά τήν στιγμήν τής Ιξόδου τής μεγά
λης Δουκίσσης καί είδοποιήση αύτήν.

Περ.βληθεΤσα δέ κατάλληλον πρός τοιαύτην ύποδοχήν Ιπίσημον- 
I στολήν μετέβη εις τήν αίθουσαν τής ύποδοχής. Α ίφ ιη ς  άνευ ούδεμιάς 
! προειδοποιήσεως άνοίγει ή πλαγία  θύρα ή οδηγούσα προς κρυφίαν τής 

υπηρεσίας κλ.ίμακα καί κυρία πεπλοφόρος μέ ποδήρες Ιπανωφόριον πα
ρουσιάζεται προ τών Ικστατικών τής οικοδεσποινης βλεμμάτων.

I Είμαι I |-ώ, είπεν ή πριγχήπισσα Ιγείρουσα τόν πέπλον της. Ή θέ-  
λησα νά είσέλθω διά τής κυρίας εισόδου. Ά λ λ ’ είδον πρό αύτής τό
σον ώραΐα παραπετάσματα καί τοοον πολυτίμους ταπητας, ωστε 
έσκέφθην, ότι βρεγμένη καί λασπωμένη ώς είμαι,  με τον άθλιον αύτονν
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καιρόν, θά κατέστρεφον ίσως τ ι .  Είσήλθον λοιπόν ώς μέ βλέπετε 
διά τής σκοτεινής κλίμακο,.

Γυν α Τ κ ε ς  ι α τ ρ ο ί  δημοτικών σ χ ο λ ε ί ω ν .  Αίδεσποι-
¡g A -uxil "Εδόαρς καί Βικτωρίνα Βενουα πτυχιουχοι ιατροί ο ιω-

« ¿ ν « · «  »»·. '■'*·’ " ·
δημοτικών σχολείων τής πολεως ταυτης.

Γ υ ν α ί κ ε ς  δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α ι  γ υ ν  α ι κ ο  λ ο γ ; κ ο ύ  ν ο 
σ ο κ ο μ  ε ί ο υ. -  Ή  έταιρ ία τής ένωσεως τών I ερμανιδων γυνα ι
κών άπέστειλεν ε?ς Ζανζιβάρην τάς κ;  κ.. Ασταν ΒΛουκερ και
" Α ν ν α ν  φ ό ν  Βόρκ όπως άναλάβωσι την διευθυνσιν του αύτοσε γ 
να κολογικού νοσοκομείου.

Γ υ ν ή  π αρ ά σ η μ ο  φ ο ρ  ου  μ έ ν  η. — Ή  βασίλισσα της Αγ ·
γλ ίας  Βικτωρία άπένειμε τό παράσημον τού ταγματος «Βικτωρίας  
καί ’Αλβέρτου», πρός τήν μιλαίδην ΔυΦΦεριν, οια τους υπ=ρ της 
άναπτύξεως τών Ινδών γυναικών Ιπιτυχεΐς αγώνας της.

Γ υ ν ή  ά ν τ ε π ι σ τ έ λ λ ο ν  μ έ λ ο ς  τ η ς  Α κ  α δ η μ ι α ς 
τ ή ς  Ν ε α π ό λ ε ω ς .  — ‘ Η δεσποινίς Αμιδη Χόλοεν διωρισθη 
επίτιμον καί άντεπιστέλλον μέλος τής Α κ α δ η μ ία ;  τών ωραίων τε
κνών καί επιστημών τής Νεαπόλεως, λαβούισα συγχρόνως _ ^  χρυ 
σούν μετάλλιον διά τάς Ιμβριθείς καί γλαφυρα; Ιπιστημονικας Οημο- 
σιεύσεις της,

Γ υ ν ή  κ α θ η γ η τ ή ς  ’ Α σ τ ρ ο ν ο μ ί α ς .  -  Εις τό γνωστόν
μέγχ τής ’Αμερικής λύκειον τών θηλέων Β α σ α ρ εν ω φοιτωσι  
τρεις χι/ιάδες μαθήτρ.αι δ.ωρίσθη καθηγητης τ ή ς  Αοτρονομιας^καί 
τών άνω τέρων μαθηματικών κλάδων ή δεσποινίς JMxoia Νικολ Οια- 
■δεχθείσα Ιν τώ μαθήματί τούτω τόν πατέρα της οιασημον τής Αμε
ρικής άστρονόμον.

Π ο ν τ ι οκρ  α τ ί α. Ή π .λ ις  Δακότα τών ’ Ηνωμένων ΠολιτειώΛ 
τ ΐ ς  ’Αμερικής ύφ ίστατα ι κατ’ αύτάς έφοδον δπό Ιχθρών όλως πρωτο
φανών.' Ε λλε ίψ ε ι  Ιπαρκούς άριθμού γατών, οί ποντικοί ηυξησαν ,.αι 
Ικραταιώθησαν Ιν τή πόλει ταύτη εις βαθμόν άπελπιστικον. Ι ΐλε ι-  
■σται σ.ταποθήκαι Ιξ Ιφόδου υπό τ ώ ν  ποντικών πολιορκηθείοαι κατε-  
στράφησαν Ιντος ολίγων ημερών. Το Ιμπορικόντών’ Αμερικανών πνεύμα 
διωργάνωσε πάραυτα Ιμπορικήν έταιρίαν, ήτις απέστειλε προς την  
Ιν λόγω πόλιν υπέρ τάς χιλ·'ας γαλάς, α ΐτ ινες Ιπωληθησαν προς δ,κα 
στέντε φρ. έκάστη.

 —  ------------
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Ε Ν  Ε Δ Ρ Α
Ό Μοντμ-άγερ άπήντησεν άφελώς παίζων μ.έ τό μ,αχαιριον 

του. ”0/ι ακ.ό[Λ·η. Ά λ λ ’ ό αδελφός μου καί έγώ είμ-εθα̂  διατε- 
■θειαενο·. νά ΰποστώμ.εν ττασαν ττρό; τούτο θυσίαν . . .Ά λ λω ς  
τεδέν ε/ω ανάγκην είαή πεντήκοντα χ-Λιάόας φρ. Ο ασθε
νή; Γεώργιος μ.ετ’ ο.γωνίας έστέγνονε τόν ιδρώτα τού προσώ
που του,' τόσον έφόβισεν αυτόν ή ψυχραιμ-ία καί τό αποφασι
στικόν του αδελφού του. ΙΊερί τήν ΙΟην έξήλθον εις τόν κήπον. 
Οί ποοσκεκλημ.ένοι διεσκορπίσθησαν άνά μ.ικράς ομ,αόας συζη- 
τούντες καί καπνίζοντες. Ό ’Ιωάννης άπγτησε παρ’ αύτών νά 
διανυκτερευσωσιν είς τήν επαυλιν, δτε δέ ο! φίλοι του ^γκα- 
τετεθησαν είς τούτο, αύτό; τού: άφήκε προφασιζομ,ενος οτι ή
θελε δώσει διαταγάς πρός παρασκευήν τών δωματίων των.  ̂

"Ήτο ακριβώς ή δεκάτη τής νυκτός ώρα. Έςήλθε δια τής 
μ,ικράς θύοας τής έπαύλεως καί ήρξατο νά τρέχγ μ,έ δλην τήν 
δύναΐΛίν τών ποδών του, μ.έχρις ού έφθασεν είς τόν οίκον του 
Βουρέύ. Πρό τού σιτοβολώνα; εστη, ϊνα ολίγον ςεκουρασθγ. 
Et/ε φέρει 'μ,εθ’ εαυτού σιδτ,ρούν τι έργαλεΐον, είδος στερεας 
καί” βαρείας" ψαλίδος, b  έκράτει μ,ετά προσοχής έντός των 
ψειρών του.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  Τ Π Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Τ Η Σ  Γ ΐ Ν Α Ι Κ Ο Σ
Υπό ΚΑΛΑΙΡΡ0ΠΣ HAPEX
Οί αρχαίοι λαοί ιοΰ Βορρά.

θ  ρ η σ κ ε ί X X a I γ V ν ή : Θ ιχί τών Βορείων λ α ώ ν  κράμα βαρ-  
βάοων καί Έλλην ίδων θεοτήτων. — Ίέρειαι : Βελέδα — ΠροφήτιΟες.

‘ή  γυ ν ή  τ ο ύ  Β ο ρ ρ  ά. Γενική άποψις. Μελέτη Ιπι τ ω ν  διάφο
ρων ®υλών. Ή  γυνή παρά τοΤς Γ αλάταις .  'Η γέννησις και η ανα-  
τοοφή α ύ τ ή ς . -  ΙΙολυγκμία. Διάφοροι τελεται,  ηθη καί έθιμα. Η 
Γαλάτ ις  γυνή σύμβουλος τού άνδρός κατα τον Πλούταρχον U 
γάμος παρά τοΐς Γ α λάτα ις .  'Η προίξ κκί τά Ιπ’ αύτής δ ικαιώματα  
Τής γυναικός. Τέλεσίς τού μυστηρίου τον γάμου.— Κοινοκτημοσύνη
άνδοός κ α ί  γ υ ν α ικ ό ς . -Ε π ιρ ρ ο ή  τού άνδρός : δ ικαίωμα αύτου Ιπί
τής'ζωής ή το, θανάτου τής γ υ ν α ικ ό ς . - Ή  μετα την γέννηοιν του 
παιδός φρικώδης δοκιμασία τής ύποπτου άρετής μητρος. 1 *μοι 
άκυρωθέντες ύπό τού νόμου τού Δ ιο κ λ η τ ια ν ο ύ . -  Ο γάμος Ιν τν» 
θρησκεία.— Υποχρεωτικός (*μι> τών κ λ η ρ ικ ώ ν . -  Ηρωιδες 1_α -  
τιδες : Βικτωρία, Κιουμάρα, Π επ ο ν ίλ* .-  Α ί  Γ α λ α τ ^ ^ Ι ν  τ ς 
χ ν α ι ς  καί Ιπ ιστήμαις:  Σαβίνη διάσημος ποιήτρια. — Η οιο ιακαΙ
Ά λ γ α σ ία  διάσημοι φιλόσοφοι.

Β ' ·
‘ Η γ υ ν ή  π α ρ ά  τ α ΐ  ς ά ρ χ α ί  α ι ς τ ε υ τ ο ν ι κ a Τ ς φ  β -

λ α ΐ ς .  Θεαί. Έρθα καί Ισις ή Σήτρα. Βελέδα καί Αύρηνια ο ια-  
σημοι προφήτιδες. —Έρωϊσμός τών ΓερμανιΟων.— Ο Τ α κ τό ς  περι 
Γερμανίδων.— Σεβασμός τού άνδρός πρός τήν γ υ -α ικ α .— Ανατροφή  
τής γυναικός. — Μονογαμία. Γάμος καί προίκισες του ανΟρος.  ̂
Συμβολικά δώρα τού γαμβρού.— Οικία, Ινδύματα, έπιπλα και σκ,υη 
παρά τοΐς Τεύτοσι. Τιμωρία τής προδότιδος γυναικός.

Γ ' ·
•Η γ υ ν ή  π α ρ ά  τ ο ΐ ς  Σ κ ύ θ α ι ς ,  Μ ο γ γ ό λ ο ι ς κ α ί  

τ ο ΐ ς  ά ρ χ α ί ο ι ς  Σ λ  α υ ϊ  κ ο ϊ  ς λ  α οΤ ς ‘ Η π ο λ υ γ α μ . α
παρά τοΐς λαοΐς τ ο ύ τ ο ι ς . - Γ υ ν ή  νόμιμος καί σ υ ν ε υ ν ο ; . -  Βκόοτος 
τών γυναικών βίος— Μνηστεία τής κόρης άπο τής βρεφικής αότης 
ήλ κ ίας .— Γάμος δΓ άγοροπωλησίας. — Ιιμωρια τής προΰιοουαης την  
συζυγικήν πίστιν γ υ ν α ικ ό ς . - ’ Αποβολή ή άπομάκρυνσις^ τη;  γ υ ν χ ι -  
κός.— "Ηθη κκί έθιμα. — Ή  χηρεία παρά τοΐς λαοις τουτοις.

’Ο οί/.ίσκος ήτο ήσυχος καί ήρεμος. Ό Μοψαγερ διεβη το 
προαύλιου καί ¿προχώρησε [Λεχρι τού [Λαγειρείου ψυχρός, «διά
φορος καί εντελώς κύριος έαυτού. Ή θύρα  ̂ του [Λαγειρείου ην 
κεκλεισαένη. Τή βοηθεία τής ψαλίδος του ανηγειρε τους στρό
φιγγας καί ή θύρα άνέωξε πρό αύτού άνευ τού ελάχιστου θο
ρύβου. , , „

Ό κύων ήρ/ισε τάς ύλακάς. Ο ¡Λίκρος ποινήν οστις εκοι-
μάτο παρά τό βουστάσιου άφυπυίσθη. Ό Μου[Λάγερ ό'̂ ω̂ ς εΐχεν 
ήδη είσέλθει είς τό [Λαγειρείου καί κλείσει τηυ Θήραν όπισθεν 
σου. Ό ποιρ.ήυ άυεγερθείς καί (Λή βλέπωυ ουδέυα, εΒλασφηαη- 
σευ, ¿λάκτισε τόν κύυα καί κατεκλίθη έκ νέου. ^

Ήσυ/ία πλήρης έγένετο καί πάλιν εντός ̂  τού κήπου. Ο 
Μονμάγερ ¿προχώρησε ρ-έχρι τού δωματίου, όπου εκοιρ-ατο ο 
Βουρέύ, προσκολήσας δέ τά ούς του έπί τής θύρας ηκουε. _ 

’Αναπνοή βαρεία ή [Λαλλον είδος ρόγχου εφθασε [Λεχρι της 
άκοής του. ’Ανοίγει ρ.ετά προσοχής τήν θύραν καί εισέρχεται 
κρατών σχεδόν τήν άναπνοήν. Ό Βουρέύ περιστρέφεται εντός 
τής κλίνης του καί ή κλίνη τρίζει ύπ$ τό βάρος του. Ο Μον- 
μάγεο νεκρός μάλλον ή ζών προχωρεί έπί τών άκρων των δα
κτύλων του καί φθάνει ουτω ανενόχλητος [Λέχοι του δωματίου, 
όπου ην κεκλεισριένος ό θησαυρός τού γέροντας.  ̂ )
Ή θύοα τού δωματίου τούτου είναι ευτυχώς ανοικτή. Οι οφ
θαλμοί τού Μονμάγερ έξοικειωθένσες #,δη πρός τό σκότος βοη- 
θούσιν αύτόν είς τό νά προχωρήση ¡κέχρι τού γνωστού εραα- 
οίου. Τέλο: ή ψαλίς τίθεται είς ενέργειαν, άλλά σό ερ[Λαριον 
είναι στερεόν καί ούδόλως υποχωρεί. Αίφνης 'η ψαλίς διολισθαί
νει τών χειοών του καί καταπίπτουσα χαρ,αί προξενεί τρορ,α-
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Λ Ε μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ι ς  τ ο ΰ  κ. Κ δ τ  σ η. ’Αθρόαι σπεύ- 
δουσιν αΕ Ιλληνιχαί ο’ κογένειαι ίά 8αυμάσωσι τάς μεταμορφώσεις 
του κ. Κότση εις την πλατείαν τής Όμονοίας αίθουσαν του πρώην 
καφενείου Ζοΰνη. Αίφνης μεταβάλλει θαυματουργιχώτατα κεφαλάς 
ανθρωπίνους εις χ^αρτίνας, μετά ταυτα εις ώραίας άνθοδέσμας, έκεΤ 
Ινώπιόν σας υπό τήν /,είρά σα;, διότι εις την θαυματουργίαν ταύτην  
Ιπιτρέπεται νά Ιπιθέτητε χαι τήν χεΐρά οα?> όπως κάλλιον πεισθήτε. 
Κ α ι  διά τά μικρά και διά τά  μεγάλα παιδί α τοΰτο είναι αληθής 
άπόλαυσις, ήν μόνον άντ'ι 1 και 1 )2 δρ. απολαμβάνει τις.

ΑΑΛΠΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Α .  Γ. Κ. ’ Α θ ή ν α ς .  Το μυστήριον ώς τα περιγράφετε 

ε ίνα ι  άπαράλλακτον ώς τό παρ’ ήμΐν, διότι είναι Ιπίσης ορθόδοξοι. 
ΟΕ γάλλοι περιγράφουσι τοΰτο, διότι δπάρχει διαφορά μεταξύ α ϊτώ ν  
κα ι  ημών. Μεταφράσατε καταλληλ-ότερόν τι και εΐ/αρίστως δημο- 
σιεύομεν.— Κον Γ .  Κ . Κ α λ  α φ ά τ ι ο ν. Είχαριστοΰμεν’ συμ- 
φω νότατα ι .— Κον Ν. Λ . Σ μ ύ ρ ν η ν .  Καθυστερήσαντα άπεστά- 
λησ α ν .— Κον Α. Σ. Ά  δρ ι α ν ο ύ π ο λ ι ν. "Ισως ύπεξήρέθτ που· 
αυριον άποστέλλομεν νέον έπί συστάσει.— Καν. Σ. Μ. II ά ρ ο ν. 
Δέν Ιπεμβαίνυμεν εις οικογενειακά, άλλ ’ ούτε δυνάμεθα νά ύποδυ- 
θώμεν πρόσωπον φιλόστοργων γονέων, ώς λέγετε. — Κον Κ. Π. Ρ έ- 
θ υ μ ν ο ν .  Εΐγ^αριστοΰμεν δι’ εδγενέστατα αισθήματα χαι συγχαί
ρομε ν επι θριαμβευτική πορεία. —Κον Γ. Π. X .  Α α ύ  ρι ον. Θά έχω-  
μεν ανάγκην ε’ιδικοΟ ύπαλλήλου, όστις νά παρακολουθή τό δρομο- 
λόγιόν σας και νά άπαντα εις τάς καθημερινός έπιστολάς σας. Δυ
στυχώς δεν ε’ναι δυνατόν. — Καν Α. Σκ. Μ ο σ χ ο ν ή σ ι  α. Βε
βαίως συμβαίνει παρενόησίς τ ις .  β ά  Ιξακριβώσωμεν και θά σάς γρά-  
ψωμεν. —Καν Ε. Μ. Π ά τ ρ α ς. Δύνασθε νά δεχ_θήτε χωρίς νά θεωρη- 
θήτε γελοία,ώς λέγετε. Καν Μ· Ζ. Κ υ δ ω ν ι ά ς .  Βεβαίως όχι ! ά λλ ’ 
έλπίζομεν ότι τά  έλάβετε ήδη,διότι μετά βεβαιότητος είχον άποσταλή.  
— Καν Α.Σ. Ι ω ά ν ν ι ν α .  ΧρήματαΙλήφθησαν'εΐχαριστοΰμεν. Νέα 
συνδοομήτρια ένεγράφη.— Καν Μ. Ζ. Σ ά μ η ν. Έλτφθησαν* μυρΐας 
ε ίχαρ ιστ ίας· νέα ένεγράφη. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.— Καν Φ. 
Δ. Π. Π ε ι ρ α ι ά .  Ά π ο στε ίλα τέ  το - έάν εΐναι έπιτυχές δημοσιευ- 
θήσετα ι .— Κον Μ. Θ. Τ. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  Νομίζω ότι σάς εΤ- 
χον άπαντήσει. ’ Αποστέλλονται εικόνες και φύλλα .— Τακτική Ά ν α -  
γνωστρία ’ Α θ ή ν α ς .  ΠροσκαλοΟσιν εις τήν τελετήν τή;  μνηστείας 
μόνον Ικείνους, μεθ’ ών έπιθυμοΰσι νά διατηρήσωσι σχέσεις, και τούς 
οποίους β=6χίυ>ς άντεπι σκέπτοντα ι . .— Π ο λ λ α Τ ς .  Καθ’ ολων α ϊτώ ν  
τών έντόμων: Σ τύψ ιν  διαλελυμένην Ιντός χλιαρού Οδατυς, δι’ α ΐτή ς  
πλύνατε σανίδας, φωλεάς, πατώματα κτλ. ’Εννοείται ομως οτι ή 
καθαριότης είναι στοιχεΐον άπαραΐτητον.— Καν Α. Σ. ’Α θ ή ν α ς .  
"Οταν έστείλατε τό ’.δικόν σας τό ήμέτερον εΤχεν ήδη στοιχειοθετηθή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ ατά  των σημε ίω ν  τ ή ς  εΰφλογίας.  ‘Ο διάσημος ιατρός Δρτσε-- 

6ιέκη μετά έπανειλημμένα πειράματα Ιπείσθη, ότι ή έπ'ι ε ΐφλογιών-  
τος προσώπου Ιπίθεσις κόνεως πρωτοχλωρικυΰ ύδραργύρου (καλομε- 
λάνου) άναμεμιγμένης μετά κόνεως άμύλου κ ατ ’ άναλογίαν 20 0 )q 
Ικ τής τελευταίας ταύτης, άφαιρεΐ πάντα κίνδυνον τής διατηρή- 
σεως τών συνήθων τής ε ΐφλογίας άποτροπαίων ιχνών.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Κρέμα σοκολάτας. ’ Αναλογία δ ι ’ 1 50  όρ. γάλακτος. Διαλύετε 

Ιντός ήμίσεως ποτηριού ΰδατος Ιπ’ι άσθενεστάτης πυράς I 1 )2  τε- 
μάχιον σοκολάτας, όπόθεν καί σχηματίζεται πηκτός χηλός. Εις 
τούτο προσθέτετε ολί γ ο ν κ ατ ’ ολίγον άναμιγνύουσα διαρκώς τά 
1 5 0  δρ. γάλακτος, μεθ’ ών προσθέτετε 50 δρ. ζάκχαριν, ολίγην βα
νίλ ιαν καί άφήνετε νά βράσωσιν ολα όμοΟ ΙπΙ 5 λεπτά. ’Αποσύρετε 
τότε τής πυράς, άφήνετε νά ψυχρανθή ολίγον, προσθέτετε τρία κ ί 
τρινα ώών χτυπημένα και άφήνετε να δέση, θέτουσα τό περιέχον αύ— 
τήν άγγεΐον, Ιντος έτέρου μεγάλου τοιούτου, Ιν ώ βράζει ύδωρ.
(Bain marie).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ
Τό  άρχαιότα,τον τω ν  èr Έ . Ι . Ι ά δ ι  ήμερησίων (ρδΛΛων 

ίδρύθη τό 1875 καί έχδ ίδε τα ι  sic μ έγ α  σχήμα  

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ
Γραφεία οδός Σοφοκλέους άρ. I 

Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δΓ εν έτος δρ. 30.
Επαρχιών δΓ εν έτος δρ. 3ο. Εξωτερικού δΓ εν έτος φρ. χρ. 45 

Τή προσθήκη δρ. 5 διά τάς ’Επαρχίας καί φρ. χρ. 5 διά τό έξω- 
τερικόν συναποστέλλεται ό «Ρωμηός» του Σουρή.

Ή  Έ φ η  μ ε ρ ί ς  περιέχει: ιδιαιτέρας τηλεγραφικός καί ταχυδρο
μικός άνταποκρΐσεις έξ Ευρώπης καί Ικ τών ’Επαρχιών. — "Αοέρα· 
Ιπί τών ζητημάτων τής ήυ,Ιρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — Ε π ι 
στημονικά ναι καλλιτεχνικά. — Βιβλιογραφίας. — Χρηματιστικά.  
Παντοειδείς πληροφορίας. Και ώς Επιφυλλίδας δύο ε κ λ ε κ τ ά  Μ υ - 
θι σ^τ ο ρ ή μ α τ α .

Άντ'ι  μιας καί μόνης δραχμής προμηΟεύεσθε Ιν τώ καταστήματι  
τών κ. κ. Μαγκιώρου καί Θεοδωρακά/.η κομψότατον καί τελειότατον 
μηχάνημα δια τήν βοστρύχωσιν τής κόμης.

κτικόν άληθώς θόρυβον. Ό Μονμάγερ νεκρός μάλλον ή ζών άνα- 
μένει τήν άφύπνισιν τοΰ Βουρέϋ. Καί αληθώς μετά τινα δευτε
ρόλεπτα δ Βουρεϋ μέ τό κηρίον άνά χεΐρας διευθύνεται προς τό 
δωμάτιον, ένθα ήν κεκλεισμ-ένος δ θησαυρός του.

Ίοών τον άνθοωπον εκείνον ορθιον πρά τοϋ έρριαρίου του ό 
Βουρέϋ εκβάλλει άγριας κραυγάς ! κλέπται ! κλέπται !

Δεν έπρόφθασε νά πρόσθεση τι. Ό Μονμάγερ ώρριησε κατ’ 
αυτού καί κατενεγκών επί τής κεφαλής του τό βαρύ εκείνο 
σιδηροϋν έργαλεΐον άφήκεν αυτόν κατά γης άπνουν.

'Ο Βουρέϋ έπεσεν ως δγκος· τό σώμα του συνεταράχθη 
υπό σπασριών, οί οφθαλμοί αυτού άνεώγησαν ύπερμέτρως, ϊνα 
κλείσωσι διά παντός.

'Ο δολοφόνος κατανοεί ότι δύναται ήδη νά έκτελέση άφό- 
βως τήν πράξιν, δι’ ήν ήλθεν ενταύθα. ’Αντί ομως νά ζητήση 
τήν κλείδα, ώς ήτο φυσικόν, ΐνα άνοιξη τό έρμάριον,λαμβάνει 
χειρόμακτρόν τι, δπερ ευρίσκει κατά γης, περά αυτό διά τής 
λαβής τής θύρας καί πιέζων ταύτην, τήν άνοίγει, πληγόνων 
διά τού άποσπασθέντος σιδήρου τήν χεϊρα του. Ό χρυσός, τά 
χαρτονομίσματα, απασα τέλος ή τοΰ γέροντο; περιουσία εδρί- 
σκεται εκεί ποό τών οφθαλμών του. Πληροί τά θηλάκιά του, 
συναθροίζει καί παραλαμ,βάνει δσω πλειότερα δύντται, μ,εθ’ 8 
καί διευθύνεται προς τήν θύραν. ’Αλλά τδ πτώμα έξηπλα- 
μένον πρδ τής θύρας τώ κωλύει τήν είσοδον. Φρικιά, οπισθο
χωρεί άπομάσσων τον άπό τού μετώπου του άφθόνως καταρ- 
ρέοντα ιδρώτα, συναθροίζων δέ τάς υπολειπομένας αΰτώ δυ
νάμεις, διασκελίζει τό πτώμα καί τρέγει μέ δλην τήν δύναμιν

τών ποδών του, λάμβάνων συγχρόνως πάσαν άναγκαίαν προ- 
φύλαξιν.

Πάντες οί έν τή έπαύλει κοιμώνται ήσύχιος. Ούτος διασχί
ζει τήν αυλήν καί έξέρχεται διά τού σιτοβολώνος. Αισθανθείς, 
τήν νυκτερινήν δρόσον έπιψαύουσαν τό πυρέσσον μέτωπόν του 
έκπέμπτει στεναγμόν άνακουφίσεως.Διευθύνεται ευθύ προς τόν 
οικόν του, προσπαθών νά άνακτήση τήν ηρεμίαν τούπνεύμα- 
τός του, ϊνα μή εμφανιζόμενος ενώπιον τών κεκλημένων του 
προδοθή. Εισέρχεται διά τής αυτής μικράς θύρας. ( ί φίλοι του 
περιφέρονται εντός τού κήπου συζητούντες περί νέου τίνος 
επιστημονικού ζητήματος. Ούτος άναμιγνύεται μετ’ εκείνων 
εκφέρει τήν (δικήν του γνώμην, άπαθέστατος καί εύθυμος ώσεί 
έξήρχετο ζιοογόνου λουτρού.

Τί ώρα νά είναι, λέγει ό καθηγητής Βασελώ. Ό Μονμά-
1 / ,. Λ f X Λ > ~ Ύ  \ ίγερ αναπτε·* πυρειον και υπο το φως αυτού εςετα ,̂ει το ωρο- 

λόγιάν του. Πλήν μόλις ή λάμψις τού φωτός πίπτει επί τών 
αίματωμένων χειοών του, ό Μονμάγερ ώχριά, συγκρατεί κα
κώς κραυγήν φρίκης καί μετά φωνής ήλλοιοψ,ένης καί τρε 
μούσης λέγει : "E ró sx a  κ α ί  τ έ τ α ρ τ ο ν .

Ύπάγωμεν νά κοιμ,ηθώμεν, επιλέγει ο καθηγητής, δστις ■ 
ευτυχώς δεν παοετήρησε τάς χειρας τού φίλου του.

Γεώργιε, λέγει δ δολοφόνος πρός τόν άδελφόν του· δδήγη -
σον τούς κυρίους τούτους εις τά δωμάτιά των, διότι εγώ.......
πρέπει νά μείνω μόνος.....

*0 δυστυχής Γεοόργιος άτενίζει πρός αυτόν μετ’ άγωνίας, 
καί άπομακρύνεται, ινα εκτελέση τήν διαταγήν του.

(άκολουθεΐ),


