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Τίς έξ ήμών λησμονεί τά παιδικά έτη του σχολικού του
βίου ! Τίς δέν ενθυμείται μετά πόσης χαρας άνεμενομεν την
Κυριακήν, και πόσον ή προιια τής ημέρας έ/είνης ήσκει επί
τής παιδικής ψυχής μας γόητρον !

Άφυπνιζόμεθα λίαν πρωί, διότι ή ήμ.ερα υπεσχετο ημ.ιν
διαρκή σειράν παιγνίων καί παιδικής άπολαύσεως. Ο ήλιος μ.ας 
έφαίνετο λαμπρότερος, θερμότερος, φαεινότερες. Ο οίνος μας 
είκονίζετο μέ νέα θέλγητρα, νέους στολισμούς, νέας εικόνας ! 
Πό-η χαρά καί πόσα σχέδια διά μίαν ημέραν ! Κατ αυτήν, 
πλήν των άπολαυστικωτάτων παιγνιδίων, θά εφέρομεν τό έορ- 
τινόν μας ένδυμα, θά ετρωγομεν εκλεκτοτερον φαγητον, θα 
μετεβαίνομ.εν εις περίπατον, καί θά επεστρεφαμεν με τά θυ
λάκια πλήρη ζακχαρωτών.

Οϋτω ή Κυριακή άπιτέλει το δριον τών πόθων καί ονείρων
μας ολ.οκλήρου τής έβδομάόος. Μη ο άνθρωπος εις πάσαν του 
βίου του περίοδον δέν έχοι καί εν ιδανικόν ! Γυ ιδανικόν τής 
παιδικής η λ ικ ία ς  είναι ή Κυριακή, η εν τω δωόεκαώρω χρο
νικό) διαστήιχατι της περιλαμοάνουσα πασας συλλήβδην τας
"χαράς καί απολαύσεις των παίδων.

’Αλλά καί τίς δέν ενθυμείται την μελαγχολίαν, ύφ’ ής 
κατελαμ,βάνετο οσάκις ό Κυριάκός ήλιος εβαινε προς την δύ-

σιν του. Φευ ! τά παίγνια ώχοντο άπιόντα, καί τά σακχαρωτά 
Ιτελείωναν καί τό φόρεμά μας κατεξεσχίζετο, καί τό μ.α- 
θημα τής επαύριον δέν ή το έτοιμον, καί ό μονότονος καί στε
ρεότυπος βίος θά άνιλάμ-βανε την τακτικήν πορείαν του.

Αί Άθήναι μετά τών κατοίκων των παρέσχμν κατά τάν 
μήνα τούτον πιστήν εικόνα τής παιδικής αυτής ηλικίας. Ή 
Κυριακή των ήτο ή ημέρα τών γάμων, ήν ε’πί έτος άνέμενον, 
καί εις πανηγυρισμόν τής όποιας επί μήνας ό'λους παρεσκευα- 
ζοντο. Θυσίαι, σχέδια, λόγοι, τρεξίματα, παιδική πυρετώδης 
κατάστασις. ’Εδώ σκηναί οι’κογενειακαί διά τήν άπόκτησιν 
χρυσοϋφάντου έσθήτος, εκεί σκηναί δήμο τι καί διά τήν ψήφι- 
σιν πιστώσεως ή συζητήσεις πολιτικαί διά τήν πρόσκλησιν τόύν 
δημάρχων.

Καί ήλθε καί παρή/.θε ή επίσημο; ημέρα καί ή Δευτέρα 
άνέτειλεν ομιχλώδης καί ¿)ς ά’νειρον ψευδές καί απατηλόν 
σβύνεται ταχέως ή άνάμνησις αυτής. ‘Ημείς ώς πισταί χρονο
γράφοι άνεγράψαμεν όλην τήν μέθην καί τήν χαράν, μεθ’ ής 
έπανηγυρίσθη ή επίσημος ημέρα, άλλά καί προείδομεν τήν άνα- 
τολήν τής μελαχχολικής Δευτέρας καί εγκαίρως παρεκινήσα- 
μεν τάς άναγνωστρίας μας νά μεριμνήσωσι καί περί αυτής. 
Τοιαύται έορταί δέν πρέπει νά λησμονώνται εντός μιας εβδο
μάδας ή ενός μηνός. Όφείλουσι νά σημαίνοντα1, δι’ επισήμων 
πράξεων, ένονουσών τούς πανηγυριστής ποός τού; έορτάζοντας. 
Ό,τι θά υπενθυμίζη εις τούς τελευταίους επίσημον του βίου 
των ημέραν, νά υπενθυμίζη καί εις τούς πρώτους πράξιν εύγενή, 
συντελέσασαν εις τήν ευτυχίαν καί τήν χαράν των άμεσον ή
1/ > Λ ■ -λ /ειιμεσον, ηυικην η πνευματικήν.

Όταν ιδία τά άντικείμενον τοιαύτης εορτής είναι ό πρώτος 
διάδοχος τού Ελληνικού θρόνου, ή λήθη εις ήν θάπτεται ή 
πανηγυρικωτέρα τού βίου του ημέρα είναι οδυνηρά. Τούτο δέν 
άντελήφθησαν ίσως οί τάς έορτάς αύτάς κανονίζοντες, οί ζη-
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τούντες πάντοτε τήν θαμβούσαν >.ά{Αψιν, άντί της ευεργετι
κής θερμότητος.

Εις τον ορίζοντα έν τούτοις τής μονοτόνου καί συννεφώδους 
αυτής Δευτέρας ακτινοβολεί αίφνης φαεινή ήλιου άκτίς, αναμι- 
μνήσκουσ’α την Κυριάκον. Είναι ή τελετή των εγκαινίων τής 
Σχολής τής Κυριακής των απόρων γυναικών καί κορασίων του 
λαού. Τήν ϊδρυσιν αυτής άνευ θορύβου καί πομπωδών προκη
ρύξεων, καί ύπερχνθρώπων αγώνων καί ακαταλόγιστων θυσιών 
ανελαβεν ή «Έφημερίς των Κυριών» εις ευτυχή άνάμνησιν 
των γάμων του διαδόχου μετά τής πριγκηπίσσης Σόφιας.

Λαμβάνουσχ τήν πρωτοβουλίαν ταύτην ειχε πληρη πεποι- 
θη σιν, δτι δέν θά έστερείτο συνεργατίδων εύγενών, έπιθυμου- 
σών να συνδέσωσι τό δνοριά των πρός τόσω μ,εγάληνκαί ώραίαν 
ποαξιν. Καί αί ελπίδες της δεν ό’ιεψεύσθησαν. Ούτε αί εν 
μεγαλοπρεπέσι μεγχροις διαιτώμεναι, δσαι ηύτύχησαν νά συν- 
όεωσι τον υλικόν μετά του πνευματικού καί ήύικού πλούτου, 
ούτε αί αφανώς καί ανεπιό'είκτως υπέρ τής ποοοό'ου τής 
άνθρωποτητος εργαζόμεναι άπεποιήθησαν αύτή τήν συνδρομήν 
των. Καί έπετελέσθη ούτω άθορύβως καί σιωπηλώς, άόαπά- 
νως καί ανεπισήμως ή επισημότερα των τελετών, τό μεγα- 
λοπρεπέστερον των αψίδων και τροπαίων, οπερ ουτε η σκα
πάνη μισθωτού εργάτου, αλλ’ οΰτε λαίλαπες καί καταιγίδες
δύνάνται να καταρρίψωσι.

"Οταν ή ήμετέρα σχολή τής Κυριακής, βαίνουσα επί τά
ί/νη τών έν Ευρώπη όμοιας φυσεως τοιουτων, άποόιόη κατ 
έτος εις τήν κοινωνίαν εκατοντάδας καλών, ηθικώς κατηρτι- 
σμένων καί νοημόνιυν μητέρων, όταν παρ’ αυταις αντικαταστή 
το βίαιον, υβριστικόν, έπιπόλαιον καί οργιλον, υπο τής προ
σήνειας, γλυκύτητος καί στοργής, καί οί μικροί τού λαού 
Έλληνόπαιδες διαμορφωνται δι’ αυτών καλοί πολίται καί 
καλοί στρατιώται, όταν τό παράδειγμα ημών ακόλουθή- 
σωσι καί αί τών λοιπών 'Ελληνικών πόλεων άνεπτυγμέναι 
γυναίκες, οταν διά τής υγιούς μορφώσεως τών πολιτών ο πλη
θυσμός τών φυλακών αραιωθή, και αι δολοφονίαι διαγραφώσι 
έκ τών ημερησίων χρονικών τής Ελλάδος, τότε υπερήφανοι 
άνατρέχουσαι εις τόν διανυθέντα χρόνον θα λέγωμεν :

’Ιδού τί κατορθώθη άπό τής εποχής τού γάμου τού πρώ
του "Ελληνος διαδόχου. Ένεκαινιάσθη νέα πολίτικη περίοδος, 
ούχί εξυπηρετούσα κόμματα καί διαπληκτισμους και φιλοδο
ξίας, άλλα πολιτική αναμορφωτική, διαπλαστική, εποικοδο
μητική, πολιτική, ής ό Θεός λειτουργούς εταςε τάς γυναίκας. 
Πολιτική τής αγάπης, τής ε’ρήνης, τής ποοοδ'ου, ήτις κατά 
τόν μέγαν σοφον τής Γαλλίας Ιούλιον Σίμωνα αποτελεί τήν 
βχσιν καί τά θεμέλια πάσης εύνοουμένης πολιτείας.
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EIN ΣΑΞΩΝΙΑ
Σήμερον δτε ό ήρως τής Ελληνικής φιλολογίας και μου

σολάτρης δούξ τού Σχξ-Μαίνιγγεν απεχαιρέτησε τάς κλεινάς 
κχί ιοστεφείς ’Αθήνας, γράφομεν- καί ήμείς δύο λέξεις πρός 
τιαήν τών γυναικών τών δουκικών τής Σαξωνίας οίκων, αίτινες 
διά τού-έξοχου πνεύματός των συνετέλεσαν εις μόρφωσιν αλη
θώς ηγεμονικήν τών επιγόνων καί διαδόχων αυτών.

Αί μεγάλαι μητέρες είτε θρόνους βασιλικούς καί δουκι- 
κούς κατέχουται, είτε έν καλύβαις άγροτικαίς διαιτώμεναι 
άνέδειξαν πάντοτε μ.εγάλους υιούς. Ή δούκισσα ’Αμαλία τής 
Σαξονίας, ή άνελθοΰσα κατά τό 1756 έπί τού δουκικού θρόνου 
τής Σαξονίας, έφερεν ώς έμβλημά της έν τώ θρόνω τήν εξής άρ. 
χήν : Λεν άρκούσι μόνον οί τίτλοι, ϊνα καθιστώσι σεβαστούς, 
καί αγαπητούς τούς άρχοντας, άλλ’ άπαιτείται καί ίδιάζουσα 
εντελής πνευματική μόρφωσις αυτών, ϊνα δικαίως άξιώνται 
τών τίτλων καί τιμών, τών ύπό τού λαού άπονεμομένων 
αΰτοϊς.

Καταγομένη έκ τής έπισήμου οικογένειας τής ’Ιταλίας 
τών Γούέλφων, άνήλθε δεκαεπταέτις τόν θρόνον τής Σαξο
νίας, νυμφευθεΐσα μετά τού δουκός τής Σαξωνίας-Βεϋμάρ. Δύο 
έτη μετά τόν γάμον της ή νεαρά δούκισσα άπώλεσε τόν σύ
ζυγόν της, 8ν θερμότατα ήγάπα. Τήν έπαύριον τού θανάτου 
αυτού ή νέα χήρα, προσκαλουμένη υπό τού λαού έστέγνωνε 
τά δάκρυα της, καί κατεσίγαζε τούς παλμούς τής πονούσης 
καρδίας της, ϊνα άναλάβη τάς ύψηλάς εύθύνας καί τά 
βαρύτατα καθήκοντα, άτινα ο σύζυγός της έκληροδότει αύτή, 
έν εποχή, ακριβώς, καθ’ ήν ό επταετής πόλεμ,ος έκρ,άτει ανά
στατου σύμπασαν τήν Γερμανίαν. Αί άπώλειαι τής Σαξονίας 
υπήρξαν μεγάλαι, άλλά χάρις εις τήν καλήν διοίκησιν τής 
νέας δουκίσσης, ταχέως τό κρατίδιον τούτο έπανήλθεν εις τήν 
προτέραν αυτού κατάστασιν. Χωρίς ό ύπό τού πολέμου έξαν- 
τληθείς λαός νά έπιβαρυνθή ύπό φόρων, κατωρθώθη διά νοήμο- 
νος διαχειρίσεως ή οικονομική έπανόρθωσις τής χώρας, ό λιμός 
δέ ό μαστίσας δλην τήν Γερυανίχν κατά τό 1772, οΰΐε κατ’" 
έλάχιστον ήν έπκισθητός εις μόνην τήν ύπό γυναικός διοικου- 
μένην Σαξονίαν.

Μετά τήν έντελή τής ειρήνης άπόκατάστασιν ή δούκισσα 
’Αμαλία συνέλαβε τήν εύγενή ιδέαν νά συντελέση πλήν τής 
ύλικής ευημερίας τού λαού της καί εις τόν έκπολιτισμόν καί 
τήν πνευματικήν πρόοδον αυτού, Τό άνάκτορόν της έγένετο 
τό έντευκτήριον πάντων τών σοφών καί καλλιτεχνών τής επο
χής έκείνης, οΐτινες καί έγένοντο οί προσφιλέστεροι αυτής φί
λοι. Ίδίαις δαπάναις ϊδρυσε τό πρώτον έν Βεϋμάρη θέατρον, 
έπί τής σκηνής τού όποιου άνεβιβάζοντο πάντα τά έργα τών 
έξοχων καλλιτεχνών τής Γερμανίας. Παιδαγωγός τού πρίγκη- 
πος διαδόχου υιού της προσελήφθη παρ' αυτής ό σοφός τής 
Γερμανίας άνήρ Βιελάντ, φίλοι δ’ αυτού ποιηταί καί δραμα
τικοί έπεξέτειναν τόν φιλολογικόν κύκλον τής δουκίσσης ’Αμα
λίας.

Τά δεκατέσσαρα έτη, καθ’ ά ή Σαξονία διωκείτο ύπό τής 
δουκίσσης ’Αμαλίας ύπήρξαν τά ακμαιότερα καί ποιητικότερα 
αυτής έτη. Ευθύς ¿>ς ό υιός της ένηλικιώθη άνέθηκεν εις αυ
τόν τήν έξουσίαν, ής τοιαύτην εύγενή χρήσιν ή θαυμασία γυνή 
έποιήσατο. Άπεσύρθη εις τά έν Σττετβούργη ανάκτορά της, 
έπί τής σκηνής τών οποίων άνεβιβάσθησαν τό πρώτον τά έ'ργα 
τού Γκαίτε. Παν νέον φιλολογικόν ή μουσικόν έργον έγίνετο 
ύπ’ αύτής αποδεκτόν μετ’ αληθούς * χαράς, καί τά έργα δε 
τών ασημότερων έν τή φιλολογία ύπηκόων της, έτύγχανον 
σχετικής ένθαρρύνσεως. Δέν έπιδοκιμάζωγτά κακά φιλολογικά 
δοκίμια, έλεγε ν’ άλλ’ ενθαρρύνω τήν πνευματικήν έογασίαν, εξ 
ής πάντοτε προκύπτει καλόν τι.

Κατά τό 1788 μετέβη εις Ιταλίαν, εις τήν ιδιαιτέ
ραν πχτρίδα της, ένθα άνέκαθεν ήκμχσεν ξή καλλιτεχνία και
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ήνθισαν αί έπϊστήμαι. Ό φυσικός πρός ίμφοτέρας ζήλος της I 
άνεζωπυρώθη, έκτοτε δ’· άφιέρωσεε αποκλειστικός τονβιον τςς 
εις άνάδειξιν τής έν τώ σκότει τάς άσημότητος παλαιουσης 
καί πολλάκις άποσβυνομένης μεγαλοφυίας.

Έπεσκέπτετο άγνωστος τούς πτωχοτέρους τών καλλιτε
χνών -οικιακούς, είσήοχετο εις τάς καλύβας ως άπλή γυνη 
καί έκεϊ συνάπτόυσκ ομιλ.ιας, ανεκαλυπτε του- ον .ώ 
βόρω τεθαμμένους, ώς έλεγε, θησαυρούς. Ή μόνη δέ δΓ αυτήν 
ηδονή ή το ή άνάδειξις τών πτωχών τούτων τής τύχης θυμά
των, ύπέρ ών έδαπάνα άπαντα τά εισοδήματα της.

Διάφορος όλως τών συγχρόνων ή Δούκισσα Άμαλια έθεω- 
ρει τήν πτωχίαν ώς τόν σπουδαιότερου συστατικόν τίτλον διά 
τήν εύγενή καρδίαν της, καί τά θερμά δάκρυα, ατινα έπί 
■πολλά έτη έχύνοντο έπί τού τάφου της πιστοποιουσιν, οτι 
θρόνος της άληθής δεν ύπήρξεν ό έν τοΐς άνακτόροις χρυσό- 
τευκτος καί πολυτελής, αί άλλ’ εύγνιύμονες τών ύπηκόων της 
καρδίαι.

Μ αριάνθη Ή λιοπούλου

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΟΝΗΣ.
Ή πρός τό κάλλος λατρεία είναι αρχαία δσον καί ό κό

σμος, διατηρείται δ’ άκμαία καί άνθηρά ώς αύτός. Από της 
άναδύσεως τής ’Αφροδίτης έκ τού άφρού τής θαλάσσης, άπό 
τής έμφανίσεως έπί τής γής τής Τιτανίδος ταύτης και γλυ- 
κυτάτης τών κυμάτων θυγατρός, ό άνθρωπος πληράνει ταις έ- 
πιγόνοις της τόν φόρον τής λατρείας καί τού θαυμασμού του, 
τής ύποταγής καί δουλείας του. Λαός θαυμάσας, θεοποιήσας 
τά ώραΐον ύπήρξεν ό ελληνικός. Δεν άφήκεν δμως τήν Άφρο- | 
δίτην του κυμαινομένην έπί τών άφρών, δεν άφήκε τούς τρυ
φερούς πόδας της νά πατήσωσι τήν γήν. ’Εάν οί Τρίτωνες και 
αί Ώκεανίδες ώδήγησαν αύτήν έπί τής θαλασσίας άκτινοβο- 
λούσης κόγχης των παρά τάς οχθας τής νήσου Κύπρου, τούτο 
έγένε'Ό δπως τή δώσωσι καιρόν νά συνέλθη έκ τής εκπληξεως 
τής ζωής, καί άναλάβη δυνάμεις διά τήν πρός τούς ουρανούς
πορείαν της. ^

Έκεϊ άνεμένετο ύπό τών θυγατέρων τού Διός καί τής Θέ-
μιδος, εις άς άνετέθη ή άνατροφή της. Έκάστη τούτων εδιδα-
ξεν αύτή καί ωφέλιμον μάθημα : νά έγείρηται τού ύπνου
ενωρίς, νά είναι φιλόκαλος, άλλ’ άπλή, νά είναι ευαίσθητος,
συνετή, φιλάνθρωπος, πιστή σύζυγος, ένάρετος μητηρ, καλή
φίλη. Μόνον ούτω μορφωθεϊσα ή ’Αφροδίτη επαρουσιάσθη =.ν(υ-
πιον τών θεών, έκίνησε τόν θαυμασμόν καί την λατρείαν των
καί κατέλαβε τήν έν τώ Ολύμπιο θέσιν της.

*0 μύθος ούτος έγκρύπτει τήν ύψηλοτέραν και ευγενεστέραν 
τού καλού ιδέαν, δπερ εκείνοι άχώριστον έθεώρουν άπό του 
αγαθού. Ύπό τοιαύτας άρχάς καί ιόεας έμπνεόμενοι προή- 
γαγον τό καλόν έν πάσι εις τήν ύπερτάτην τελειότητα. Διά 
τών άγώνων καί έκθέσεων τής καλλιπαίδου ’Αφροδίτης κατε. 
στησαν τήν Ελληνικήν φυλήν τέλειον τύπον τού κάλλους, 
δπερ διαιώνισεν ή αθάνατος σμίλη των εις τόν βωμόν αυτού
άφιερωσάντων τόν βιον των. ^

Σήμερον τό κάλλος έξέπεσε τού ύψα -ς του. Ό ύλισμος
κατέρριψε> εις τόν βόρί-ορον τον επι τιον νεφελών αιωρουμενον 
θρόνον τής θεάς. Δεν παρίστανται πλέον κατα τήν έν τώ κο
σμώ εισαγωγήν τής καλής κόρης, αί ώραι, αί μυήσασαι τήν

Άοοοδίτην εις τήν αρετήν, τήν πίστην καί τήν άγάπην, άλλ’ αί 
Εύμενίδες προσφέρουσαι αυτή τόν κεστον,- εφ ου απεικονίζονται 
αί δυστροπίαι, ή άπιστία, ή οΐηαις, τά παράφορα πάθη, η ζη
λοτυπία. ή ύποκρισία, ή άπληστία καί η φιλοχρηματία. Δου- 
λοπρεπές καί έρπον τό μαγικότερου δωρον τού Πλ,αστού, τό 
θειον κάλλος κατέρχεται έν τή ειδεχθεΐ τού συναγωνισμού· 
παλαίστρα, έπαιτούν οχt θαυμασμόν καί λατρείαν και αθανα
σίαν καί στέφανον έκ φύλλων δάφνης, σλλα κέρματα χρυσού,
καί πολύτιμα κοσμήματα.

‘Η ιεροσυλία αύτη τελείται άπό τινων ηδη ετών ύπό 
ϊ τάς όψεις καί έν τώ μέσω λαών πεπολιτισμένων. Σήμερον 
άκριβώς έν τή πόλει Νεϋλή έπί τού Σηκουάνα τελείται 
τοιούτος συναγωνισμός, εις 8ν, ώς λέγεται, προσήλθον καλ- 
λοναί άπό τά τέσσαρα σημεία τού κόσμου, φέρουσαι έκαστη 
τό εθνικόν αύτής ένδυμα. Ευτυχώς αι Ελληνίδες δέν θά 
συναγωνισθώσιν εις τό έμπορικόν αυτόν τού κάλλους αγώνα. 
Δέν έξελέγει δέ επιτροπή κριτών, ώ; συνήθως μέχρι σήμερον 
έγένετο, άλλά τό κοινόν διά τής ψήφου του θά αποφασίσή.

Αί συναγωνισθησόμεναι κυρίαι θά φίρωσ’.ν επι τού στη- 
 ̂ θους κόμ-βον έκ πολυχρόων ταινιών, έσονται δ ηλικίας απο 
17 — 30 έτών. Τά πρώτον βραβεϊον συνίσταται έκ 10.000 
φο. τά δεύτερον έκ 5,000 τά δέ λοιπά ποικιλλουσιν άπό
5,000 μέχρι 500.

Τοιούτοι οί δροι, ύφ’ οΰς τελείται σήμερον ο συναγωνισμός 
τού κάλλους, δπερ τίθεται ουτω χμδαίως εις τήν -αγενή και 
άκαλαίσθητον διάκρισιν τού οχλου.

I ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ TÖN ΜΙΚΤΟΝ K A I II ΪΓ 1 Ε 1 Ν Η
Ό άνθοωπος ό έγκαυχόμενος δτι κατέχει τήν πρό-.ην 

θέσιν έν τή ιεραρχία τών όντων, οφείλει αναμφιβολως νά υπε- 
I ρηφανεύηται διά τήν διάνοιαν, ήν απειειμεν αυτω ό τής φυ
σεως δημιουργός. ’Αλλά, έάν τό λογικόν δι’ ού έπροικίσθη 

I δίδει αύτώ έπί πάντων τών ειδών τού ζωικού βασιλ είου αναμ- 
φισβήτητον ύπεροχήν, δέν δύναταί τις, άφ ετερου, νά μή 
<7u[X'pcov7,<7’/) οτι ταυτα άττ/ίλαυσαν πλειονα εύνοιαν η αοτοζ 
ύπό τινας έπόψεις. Ό άνθρωπος μόνος γεννοίμενος έν οδύναις, 
ρίπτεται, ούτως ει’πεϊν, γυμνός επί τής γής. Ανίκανον νά 
κάμη χρήσιν τών μελών του, έστερημένον έτι δλων τών αισθή- 
σεούν του, τό νεογέννητον μόλις ήνοιςε τους οφθαλμούς εις το 
ς,ώί, και ήδη, διά τών κλ.αυθμυρισμών του, επικαλείται βοή
θειας αναγκαίας εις τήν εύθραυστον αυτού ύπαρξιν. Καί άν 
ή θαυμασία μεταβολή, ήτις ένεογείται καθ’ ολον τόν οργανι
σμόν κατά τήν στιγμήν τής γεννήσεως έξετελέσθη άνευ 
άπευκταίου, μετ’ ού πολύ ή οδοντοφυΐα, αί έγκεφαλικαί άσθέ- 
νειαι, ο άνάγχης, ή ευλοφια, καί μυριαι άλλ.αt ασθενειαι, και 
πρό πάντων αί προλήψεις καί αί πλάνοι ημών τό περιβάλ- 
λουσι διά πόνων καί κινδύνων.

Τά λεπτά καί εύκαμπτα μέλη αύτοΰ δεσμεύονται, ώς έάν 
ήθελε τις \ά έμποδίση τήν άνάπτυξιν αύτών. Πολλάκις άντί 
νά τώ δόση τις τό πρώτον μητρικόν γ̂άλα, κατάλληλον 
νά τό άπαλλάξν) έκ τών βλαβερών ύλών, αϊτινης βυουσι τά εν- 
τόσθιά τουχτό άναγκάζει νά δοκιμάζη τήνγεύσίν ενός καθαρκτι- 
κού ποτού, [καί̂ τά πρώτα βήματά του εις τόν κόσμον τά όδη- 
γοϋσιν εις τό φαρμακεΐον. Ότέ μέν τυφλουμένη ύπό άπερι-
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σκέπτου στοργής, ή μ.ήτ/ρ ι̂ αψιλεύει εις το θρέμμα αυτής 
φαγητά καί ποτά, άτινα Sk* τώ άρμόζουσιν ακόμη. "Οτε όε 
άντί νά το άφΐση νά άναπνέη αέρα ελεύθερον καί καθαρόν, 
καί νά συνειθίζη ολίγον κατ’ ολίγον τά όργανά του εις τάς 
λειτουργίας τάς οποίας εϊσί προωρισμένα νά έκτελώσιν, αυτή 
καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν, όπως τό προφυλάττη εκ του 
έλα/ίστ ου άνεμου, τό κρατεί περικεκλεισμένον εις την θερμα
σμένων ατμόσφαιραν των δωμάτων αυτής, φοβείται νά τό 
βλέπη παραδιδόμενον εις τάς κινήσεις καί ει’ς τά παιγνίδια 
τής ηλικίας του, κάμνει ώστε νά αμβλύνονται αί δυνά
μεις αυτού έτοιμοι νά άναπτυχθώσι, καί μετ’ ου πολύ, ό- 
μ.οιον πρός τά ρ,αραμένα εκείνα φυτά, τά οποία ή τέχνη ανα
τρέφει αντί μεγάλων δαπανών εις τά θερμοκήπια ημών, τό 
τέκνον χλωμόν καί άδύνατον μαραίνεται καί αποθνήσκει, θύμα 
κακώς εννοούμενης προνοίας.

θα ήτο πολύ μακρόν νά αναφέρω τις όλα τά οίτια τής 
τρομερά: θνησιμάτητος τωνπ αίδων, δέν θάήτο δε όλιγώτεραν 
μακρόν να απαριθμήση όλα έκείνα, άτινα εις τάς επακολού
θου; ηλικίας, βραχύνουσι τόσον συχνάκις τήν ζωήν μας. Βλέ- 
πομεν καθ’ έκάστην τά λυπηρά αποτελέσματα τών υπερβο
λικών εργασιών τού σιόματος καί τού νοός, τής πολυτελείας καί 
τής θηλυπρεπείας τών πόλεων, τού μεμολυσμένου άέρος, §ν 
άναπνέομεν έν αΰταίς, τής ολέθριας συνήθειας νά θυσιάζωμεν 
εις ματαίας ήδονάς τάς ώρας, αιτινες έπρεπε νά άφιερώνται εις 
τήν ανάπαυσιν, τής ύπερμέτρου χρήσεως τού οίνου καί τών 
πνευαατωδών ποτών, τής ακολασίας καί τών συνεπειών αυτής, 
τών βασανών τής ζηλοτυπίας, τών μανιών ίοΰ μίσους, τών 
μεριμνών τής φιλοδοξίας καί τής φιλαργυρίας, τών θλίψεων, 
ών οΰδείς άνθρωπος είναι άπηλλαγμένος. "Ας άποστρέψώμεν 
τούς οφθαλμούς έκ τής πένθιμου ταύτης ει’κόνος· άλλ’ άς πα- 
ρατηρήσωμ,εν εν παρόδιο ότι τά πλεϊστα τών κακών καί τών 
ασθενειών, α'ίτινε; μάς προσβάλλουσι πανταχόθεν,δέν Ιξαρτών- 
ται οΰσιωδώς έκ τού οργανισμού ημών, άλλ’ ότι είναι ίδιον 
•ημών έργον.

*Ων ούτω πώς εκτεθειμένος εις τάς έξωτερικάς αΰτάς επι
δράσεις,α'ίτινες κατά τάς περιστάσεις,συντελούσιν εις τήν δια- 
τήρησιν τής υγείας του ή καθίστανται δι’ αυτόν άνεξάντλητος 
πηγή ασθενειών,ό άνθρωπος διέκρινεν έξ ιδίας πείρας,τί δύνα- 
ται νά τω είναι ωφέλιμον καί τί δύναται νά τώ είναι ολέθριον· 
καί έκ τών ίδιαιτέριυν τούτων παρατηρήσεων συγκεκοιμμένων 
καί γεγενικευμ,ένων προέκυψεν ή επιστήμη εις τήν οποίαν έδοθη 
τό ονορ.α τής υγιεινής.

Ή ύγιεινή είναι λοιπόν ή τέχνη τού διατηρεΐν τήν υγείαν 
καί τού προλαμ.βάνειν τάς άσθενείας. Αύτη έ'χει άντικείμενον 
τον άνθρωπον ύγιά θεωρούμενου είτε έν κοινωνία, είτε άτομι- 
κώς. Εις τήν πρώτην περίπτιυσιν, αυτη συνιστά τήν δημοσίαν 
υγιεινήν καί εις τήν δευτέραν τήν ίδιώτικήν υγιεινήν, ή τήν 
κυρίως υγιεινήν.

(Έχ τοΰ γαλλικού περιοδιχοΟ La gymoastique).
Έν Ζαβίοϊα 10 ’Οκτωβρίου 1880

Κ ίρήνη I. Ράγκου.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝ ΤΡΙΠΟΛΕΙ
Ή Τρίπολις είναι χώρα πλουσία είς δένδρα, καρπούς καί 

άνθη. Κατάφυτος, θαλερά, χλοανθής. Δάση ολόκληρα φοινί

κων έπεκτείνονται έπί ικανήν τής χώρας έ’κτασιν. Οί οΰρανο- 
μήκεις καί γλυκύκαρποι φοίνικες τέρπουσι τό έπ’ αυτών ή- 
δέως επαναπαυόμενου όμμα καί η άργυρόφαιος έλαία, τό 
ιερόν τής φίλης ήμ.ών πατρίδ'ος δένδρον, τό σύμβολον τής βα- 
σιλευουσης εν αυτη σοφίας, διά τών αειθαλών του κλώνων 
καί τών γευστικωτάτων του καρπών άναμιμνήσκει όλον τό 
μεγαλείου τής παλαιάς ημών πατρίδος. Ή καλλίκλωνος 
ροιά έπιδείκνυσι τούς ώχροκοκκίνους αυτής πλήν θαυμάσιους 
καρπού; πρός τήν ηδύοσμου καί ιός νύμφην λευχειμονούσαν 
γείτονα λεμονέαν ή τήν χουσοειδή πορτοκαλλέαν. Εις τοιαύ- 
την τινά έπίγειον ’Εδέμ, ή; άμ,οιρον περιγραφών ποιητικών 
εικόνα ο ασθενής εγραψε κάλαμός μ.ου, ή 'Ελληνική κοινό- 
της Τριπόλεως άπεφάσισε νά μεταβη έν σώματι, ϊνα συνδια- 
σκεδάςουσα πανηγυρίση τά έγκαίνια τής συστάσεως αυτής. 
Οί υπέρ τής ευδαιμονίας συζύγων καί τέκνων άγρυπνούντες 
καί άσχάλλοντες σύζυγοι προέπεμψαν τάς φίλας αυτών οικο
γένειας εις τόν όρισθέντα κήπον έφ’αμαξών τήν όγδόην τής 
πρωίας, ούτοι δέ έ'μειναν πρός τακτοποίησιν τών έργασιών 
αυτών δύο εΐσέτι όόρας έν τη πόλει.

Τέλος έκπληρώσαντες τά εμπορικά των καθήκοντα καί 
έντίμω ίδρώτι κόπου καί εργασίας περιρρεόμενοι άφίκοντο 
έν τώ μέσω ημών, ότε καί έδόθη τό σύνθημα τής έτοιμα 
σίας τής τραπέζης. Μετα τά ορεκτικά ήρξαντο αί προ
πόσεις υπέρ υγείας καί σύμπνοιας άπάσης τής κοινότητος καί 
ζητωκραυγαί ένθουσιώδεις αντηχούν εις τόν γαλανόν ουρανόν, 
καί τήν χλοανθή πεδιάδα. Έ/ τώ μ.εταξύ ή/.ούσθησαν με
λωδικοί τόνοι μουσικής, άνακρουούσης αγαπητόν άσμα, τόν 
Ελληνικόν ύμνον, κΣέ γνωρίζω άπό τήν κόψι». 'Ως γαλβα- 
νισθέντε: απαντες άνετινάχθημεν καί συγκεκινημενοι έσπεύ- 
σαμεν εις προϋπάν ησιν τού σεβαστού ημών προξένου. Ήκροά- 
σθημεν μετ’ ένθουσιασμοΰ τού γ'λυκυτάτου τούτου μέλους,·( *Ν , , ,  ̂  ̂  ̂ν . rμετα όε το πέρας αυτού εζητωκοαυγασαμεν υπέρ τού γη
ραιού φίλου ημών "Ελληνος Προξένου κ. Δ. Φόρου. Έχο- 
ρεύσαμεν τόν εθνικόν χορόν, 8ν έξαισίως καί μετ’ έξι- 
διαζούσης χάριτος καί τέχνη; έχόρευσεν ή κ. Μ. Φόρου, τέ
κνον γνήσιον τής έλευθέρας Ελλάδος, τήν πατρίδα Τηνία. 
Έν τώ προσιόπω τής ροδινής καί άξιολατρεύτου ταύτης Έλ- 
ληνίδος μας έξεπροσωπείτο δι’ ημάς πάσα γνησία Έλληνίς, 
έγκαυχωμένη έπί τοις πατρίοις, καί έν τούτοι; τά ίδια τέκνα 
φανατικώς προάγουσα. Ταύτην διεδέχθη ή κ. X. Άνδρεάδου 
κομψώς έπίσης καί έπιχαρίτως χορεύσασα. Τόν εθνικόν χωρόν 
διεδέχθησαν οί Ευρωπαϊκοί. Μετά τά άλλλεπάλληλα τραγή- 
μα τα, άτινα καί συνετέλεσαν μετά τής ευθυμίας καί τού κα
θαρού άέρος εις έξέγερσιν τής ορέξεώς μας, παρετέθη υπό βρί- 
θουσαν σταφυλών άναδενδράδα ή Έλ,ληναπρεπής ημών τράπε
ζα, χαμαί έστρωμμένη έπί άρωματικωτάτων καί εύωδεστά- 
των φύλλοον λεμονέας καί πορτοκαλλέας. Ό ροδοκόκκινος 
αμνός, έμβλημα, ένθύμιον τών δοξασάντων τό Ελληνικόν ό
νομα τού Ολύμπου αγωνιστών, ώς καί τής θείας τού Σωτήρο; 
ημών άναστάσεως έτέθη έν τφ μέσω. Μετά σπουδής διεμελί- 
σθη πρός κόρεσιν τήν φαγεδαίνη; πείνης μας, τής τόσον κεντη 
θείσης υπό τού μυροβόλου καί καθαρού άέρος. Ζητωκραυγαί, 
προπόσεις, έκδηλώσεις ένθουσιασμού συνώδευον έκαστον πο- 
τήριον οίνου, μέχρις ού έτέθη τέρμα εις τήν λατρείαν τής έπ- 
ράτου, κατά τόν "Ομηρον, κοιλίας. Ή ευθυμία άνέμνησεν ήμΐν
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τ̂ι είμεθα άπόγονοι τού τερψιθύμου Όρφεω; καί τή; γλυκείας 
Μελπομένης.
Μ έ χ ρ ι  τής 5 μ. μ. υπό τά; θείας τούτων εμπνεύσεις δια-
τελούντες, διεξήλθομεν απαν τό άσματολόγιον δημωδών 
καί έλληνιζόντων στιχουργημάτων, περί τήν δύσιν δέ τού 
ήλιου έγεύθημεν καί τά εγχώριον κουσκούσι, — προσενεχθεν 
ήμΐν υπό τού ιδιοκτήτου τού κήπου, εύγενούς Άραβος τεθελ- 

. γμένου υπό τής βασιλευούσης μεταξύ ημών άγάπης, ότε 
καί άπεφασίσθη νά άποχωρισθώμεν τού μαγικού τουτου .ο
πίου. Έξ εκατόν επτά προσώπων άποτελουμένη ή συνοδεία 
μας έπέβη έν άπλέτω χαρά καί ευθυμία αμαξών καί προπο- 
ρευομένης τής μουσικής διηυθύνθη τήν προ; τήν Τριπολιν 
άγουσαν. Ό γεραρός άρχηγός ημών κ. Πρόξενος μετά τή; φί
λη; ήμίν οικογένειας του περιεστοιχίζετο υπό τών λοιπών α
μαξών, ώς ό ήλιος υπό τών πλανητών του. Είναι άπεοιγραπτος 
ή ευθυμία καί ή ζωηρότης άνδρών καί γυναικών πληρούντων 
τών άέρα ήδυμόλπων ασμάτων. Τά ηρωικά διεόεχοντο τά λυ
ρικά καί τάνάπαλιν. Πρά τού 'Ελλ. προξενείου εσταθμευσα- 
μεν· ή μουσική έπαιάνισε καί πάλιν τόν έθνικάν ύμνον, έκαλο- 
νυκτίσθημεν καί άπεχωρίσθημεν αποκομίζοντες άγαθάς εντυ 
πώσεις καί θελκτικωτάτας άναμνήσεις.

Τά ολίγα ταύτα περί τής έιταύθα κοινότητος γράφω, ουχμ 
πρός έπίδειξιν, ουτε πρός κολακείαν, άλλ’ όπως μάθωσιν οι 
απανταχού "Ελληνες, ότι καί έν Τριπόλει εύρίσκεται δράς 
καλών πατριωτών, δυναμένη νά χρησιμεύσ/ι εις πολλάς τών 
ΐμοεθνών ημών κοινότητα; υπόδειγμα όμονοίας καί άγάπης.

* Κν ΤptπόΧει Βαρβαρίχς
Ε λένη  Κ οκόνα .

 ------

0  ΕΝ ΤΟΙΣ ΪΔ Α Σ Ι  ΚΟΣΜΟΣ
(Συνέχεια)

Έ καλώς ! άπασαι αί βροχαί αύται είσίν άπλαί καί φυ- 
-σικαί. Ποσάκις δέν είδομεν έκτάσεις υδατοε, άποξηρανθείσας 
■υπό μανιωδών σιφόνων 1 Είναι δυσκολον να εννοηση τις οτι 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον δύνανται ιχθύς νά άρθώσιν εν τή άτμο 
σφαίρα . Ούτοι μετά τρικυμιώδες εναέριον ταζειδιον, έπανα- 
φέρονται εις τήν γήν υπό τής καταιγιδος, ητις του; απεσπασε 
τού στοιχείου αυτών, όπως τούς περιφέρη ει, τό κενόν. Ο πι- 
πτων έκ τού ουρανού ιχθύ; δέν είναι πλειότερον παραδοςος 
εκείνου, οστις εξέρχεται τού ηφαιστείου.

'Ο άρτισιανάς ιχθύ; φέρει αναλογίας τινάς πρός τόν ηφαι
στειώδη ίχθύν. Ό εί; έξέρχεται κρατήρας, ό δέ Ιτερος έκ φρέ-
ατος. Είναι έξ ίσου πρωτότυποι.

Ούτω, διατρυπών τις φρέαρ ευρίσκει έν αΰτω ιχθύας. Πο- 
θεν έρχονται ; Διά τίνος θαύματος δύναταί τις νά ζήση ει; τά 
μεμακρυσμένα καί μυστηριώδη ταύτα βάθη ;

Τό φαινόμενου τούτο έπανειλημμένως παρήχθη ύπά τά όμ- 
ματα τών Γάλλων στρατιωτών, άσχολουμένων όπως ανοίξω- 
σιν άρτεσιανά φρέατα εις ’Αλγερίαν. Ήδυνήθησαν νά ίδωσιν, 
οΰχί άνευ έκπλήξεως, σωρούς μικρών ιχθύων, εκπεμπομενων 
τού στόματος τού φρέατος καί /.τυπωμένων επι τής άμμου.

Άπλουστάτη είναι ή έξήγησις τού παραδόξου τούτου γε
γονότος. Οί άρτεσιανοί ιχθύς ε’ρχονται φυσικως εξ υπογείου 
ρεύματος, ρέοντο; ενίοτε εις μέγιστα βαθη και πράγμα αξιο
σημείωτου, έν φ τά υπόγεια ταύτα όντα διέρχονται μεγα με-

ρος τής ζώή; των έν πλήρει σκότει έχουσι τούς οφθαλμούς 
των καθ’ όλα τελείους.

’Αλλά ποέπει νά όμολογήση τις ότι οί ιχθύες ούτοι κα- 
τοικούντε; τριακοσίου; πόδα; υπό τήν γήν δέν είναι ποσώς ευ
τυχεί;. Φερόμενοι εις τό βάθο; φοέατο; δΓ υπογείων καί μυ
στηριωδών ρευμάτων, έξέρχονται τούτου όπως είσέλθωσιν εις 
ηγάνιον καί δέν άνοίγουσι τού; οφθαλμού; των εις τό φώς 

παρ’ όπως κλείσωσι τούτους έντός ζέοντος ελαίου.
Τούλα Κόκκαλη.

ΠΟ I Κ Ι  Α  Α
" Ε  κ θ ε σ ι ς γ υ ν α ι κ ε ί  ω ν I ρ γ ω ν.— Αί έργάτιοες γυναί

κες τής Γαλλίας ’έχουσι καί κύταί τάς Ε νώ σεις  καί τούς Συλλόγους 
των, Ά π ό  τής 10ης ’Οκτωβρίου έγένετο έναρξις τής έκΟέσεως τών 
χειροτεχνημάτων τών έργςτ ίϊων του Συλλό ου τούτου. Μεταξύ τών 
έκτεΟέντων ΰπήρχον ’έργα μεγάλης λεπτότητος καί τέχνης, ' ϊ π έ ρ  τάς 
εκατόν πενήντα έργάτιδα; έξέύηκαν διάφορα ’έργα αύτών ,,υ.εταξύ τών 
όποιων καί ποικίλματα νέας καί πρωτοφανούς έπινοήσεως, προωρι- 

ένα νά τόοποποιήσωσιν εντελώς τά περί ποιλτικής καθιερωΟέντα.

Π ε ρ ι
Ά  μ. ε ρ ι κ ή ς. *Η διάσημος 
’ Αλίκη Στόκμ.αν έπεχείρησε κ α

τ ή ς  α ρ χ α ί ο ιατρού η ί
Χικάγω τής ’Αμερικής ιατρός κ.

τεριοδείαν άνά τήν 
Ευρώπην. ’Ί ίδ η  εύρίσκεται έν Πετρουπόλει, ένθα έγένετο αποδεκτή 
ύπό αντιπροσώπων τής Ρωσσικής ιατρικής ’ λκαδημίας. Διέμ.εινεν 
αύτόσε πέντε μ.όνον ημέρας. μεΟ’ ο καί μετέ.βη εις Γιασνάγία-ΓΙο- 
λιάνα προσκληΟεισα έκεί,  παρά τοΰ διάσημου φιλοσόφου καί μ.υΊι- 
στοριογράφου κ, Αέοντος Τολστόη, έν τώ κτήματ ι  τόυ όποιου Οά δια- 
υ,είνη έπί τινας ημέρας. ^

Ί1 κ. ’Αλίκη Στόκμ.αν είναι έξηκοντατεντοΰτις τήν ηλικ ίαν, έξ- 
ασκεΓ δέ έν ’ Αμερική τό ιατρικόν της επάγγελμα επί τεσσαράκοντα 
ήδη ’έτη. Είναι ή αρχαιότερα καί δοκιμωτέρα ιατρός τοϋ Ιίαλαιοΰ 
καί ΙΝέου κόσμοι».

Τί έ α γ υ ν α ι κ ε ί α  έ π ι ν ό η σ ι ς. —: Ί1 κ Μώκιεβιτς  έκ 
Βιέννης έπενόησε νέον είδος κεντήματος έπί καναοί,  ού τό σύνολον 
αποτελεί 
Τ:

οαφικότητα Οαυυ.ασίαν.
ωγραφική έκ χρωμάτων καί πο ικ ιλτική ες ερίων.

Ί  τ α λ I ς α ρ χ α ι ο λ ό γ ο  ς.—  *Η βαρονίς Κ,αντονε ίταλίς έξέ- 
δραμ.εν άνά τήν Κεντρ ικήν  Α φ ρικήν  δΓ άρχαιολογικάς άνασκαφάς. 
'Μ νεαρά Ίταλίς  δέν είναι ή πρώτη, ήτις  έπεχείρησε τό έπίπονον 
καί επικίνδυνόν τοϋτο ταξείδιον. Πρό πεντηκονταετίας όλης αρχαιο
λόγος κυρία ’ Ολλανδές άνελαβε νά τελέση άνασκαφάς έν τ ή  χώρα 
τών Κάφρων.

Ί τ α λ ί ς  ί α τ ρ ό ς τ  ή  ς Β α σ ι λ ί σ σ η ς τ ή ς Ί  τ α λ ί  α ς. 
— Ή  κ. .Μαρία Φαρνέ είναι ή πρώτη Ίταλίς  γυνή. ήτις  έσποόδασε 
τήν ιατρικήν έν Τουρίνω, ένθα ό πατήρ της ήτο δικαστής. Κατά τό 
1884 έσ /ε  τήν τ ιμ ή ν  νά διορισθή ιατρός τής Α. Μ, τής βασιλίσσης 
τής Ιταλ ία ς .  Κ α τ ’ αύτάς ή έξοχος αύτή δοκτορέσσα έλαβε τόν τίτλον 
((Μέλους τής ’Ακαδημίας τών νοσοκομ,είων τής Ρώμης)).

Ε ύ φ υ ε σ τ ά τ η έ π ι ν ό η σ ι ς ’Αμ.  ε ρ ι κ α ν ί δ ο  ς.— Νεαρά 
’Αμερικανίς , ή κ. Φρουάζ έπενόησε νέον είδος ηλεκτρικής άμάξης, δυ- 
ναμένης νά κινήται μετά τής αυτής δυνάμεως καί έπ. τής ξηρας καί 
έπί τοΰ ΰδατος. Τό ηλεκτρικόν έλατήριον εύρίσκεται εις τό κέντρον 
τής άμ,άξης. ήτ ις  έχ ε ι  δύο θέσεις. Πλήν τών θέσεων τούτων έχ ε ι  όύο 
ήλεκρικάς λυχνίας, μίαν σκηνήν καί μικρόν ηλεκτρικόν κλίβα
νον. Κ ινε ίτα ι  μέ ταχύτητα δέκα πέντε μ ιλλ ίω ν τήν ώραν, 
ήν ή έπινοήτρια ελπίζε ι  νά απλασιάση έντός ολίγου Ί ’πό τήν 
αυ.αξαν ύπάο/ουσι σωλήνες πεπιεσμένου άέρος, δυνάμει τών οποίων 
ή αμαξα πλέει έπί τοϋ ΰδατος χάλκινοι δέ μικραί κώπ.ιι είναι προσ-

:η εργασία ταυτη συνουαζεται

Ί . - ·· „ , , ,.
κεκολημέναι έπί τών οπισθίων τροχών, ινα χρησιυευυσιν ως ελατη- 
οες. ' I I  έπίνόησις τής κ. Φρουάζ έγένετο δεκτή έν Ά μ ε ο ικ ή  μετα

ί ,πολλοϋ ένθουσιασμοΰ.

Π ο α κ τ ι κ ω τ έ ο α  έ ι ν ο η ι α.  - "Α λλη πάλιν Ά μ ε ρ ι -
κανίς ή κ. Κόκραν έπενόησε μηχανήν πρακτικωτάτην καί χρησιμω- 
τάτην διά τά μαγειρεία καί ξενοδοχεία, δΓ ής έν διαστήματι - είκοσι 
λεπτών πλύνει τις  καί στεγνόνει ολόκληρον συσκευήν τραπέζης (πιάτα 
καί ποτήρια) δΓ εκατόν δαιτυμόνας, χωρίς νά είναι άνάγκη νά. βρέξη 
ποσώς τάς χείρας του. ’ Ιδού γυνή. ήν θά ευλογώσιν ολαι τοϋ κο- 
σμου αί ύπηρέτριαι.
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Ί  ν δ ί  ς Σ  α ν σ κ ρ ι τ.ο λ ά γ ο ς.— 'Η ’Ινδις κ.ΙΤαντίτχ Ζα¡χου- 
νεβαί συιαπληρώσχσα τάς σπουδχς χύτης εις τήν Σανσκριτικήν γλώσ
σαν Ιλαβεν εντολήν δπό τοΰ διοικητοΰ τής πόλεως Ζενάνα να άνχγνώση 
μεταφράσεις της έκ του Σανσκριτικού πρός τας κυρίας τής πόλεως 

ταύτης. Έ ν  λέσχη άνδρών έν Βομβάη, ένθα έκλήθησαν και πολλα'ι 
κυριαι άνέγνωσε μ.ετά.φρασιν αυτής υπό τον τίτλον £(Τ ά κ α 9 ή 
χ ο ν  ^ α τ ω ν  γ υ ν α ι κ ώ ν  π ρ ο ς  τ ο ύ ς ΐ ’δ ί ο υ ς σ υ ζ ΰ -  
γ ο υ ς)). Τό ανάγνωσμα τοΰτο ΰπερήρεσκε καί έχειροκροτήθη μ.ετ’ εν
θουσιασμού.

Ε,ύ ε ρ γ ε σ ί  α ι τ ή ς  α ύ τ ο κ ρ α τε ί  ρ α ς τ  ή ς Ί  α π ώ
ν ι α  ς.— 'II αύτοκράτειρα τής 'Ιαπωνίας λαμβάνει έκτακτον ενδια
φέρον ΰπέο τών φιλανθρωπικών καταστημάτων τών γυναικών και 
παίδων τοΰ κράτους της. Λέγεται μ,άλιστα ότι ή Α. Μεγαλειότης 
υποβάλλεται εις πολλάς προσωπικά; στερήσεις, όπως εκ τοΰ ίδιου 
ταμίίου διαθέτη όσον ένεστι πλειότερα χρήματα υπέρ τοΰ γυναικείου 
νοσοκομείου. Τά ποσόν όπερ έχ ε ι  διαθέσει από τής αρχής τοΰ έτους 
τούτου ανέρχεται εις 4 0 .000  φρ.

*Η  .8 ι ς Σ  χ  ι ο ύ λ τ  ς κ. Β ε ρ τ ι λ λ _ ι ό ν .  *Η νεαρά συνερ- 
γάτις  ημών δόκτωρ Καρολίνα Σχιούλτς, περί τών εξετάσεων τής 
οποίας τόσος έγένετο θόρυβος έν Ιίαρισίοις, ένομφεύθη μ.ετά τοΰ δό- 
κτορος ’ Ιακώβου Β ε ιτ ιλ λ ώ ν  διευθυντοΰ τοΰ στατιστικού τ μ ή μ α 
τος τής πόλεως τών Παρισίων,

Ε υ ε ρ γ ε τ ι κ ό ς  ν ό μ. ο ς έ ν Γ α λ λ ί  α.— Εις όλους τους δή
μους τής Γαλλίας διαταγή τής Γαλλικής Κυβερνήσεως έτοιχοκολ- 
λήθη τό εξής διάταγμα : (('Ο πατήρ καί ή μήτηρ επτά ζώντων νο- 
μ.ίμων ή άνεγνωρισμένων τέκνων άπαλάσσοντ ι τής προσωπικής 
φορολογίας ώς και τής επί τής κ ινητής αυτών πεοιουσίας φορολογίας)).

Συνεπεία τοΰ διατάγματος τούτου οι γονείς πολυαρίθμων τέκνων 
εσπευσαν νά δηλώσωσι τοΰτο εις τούς οικείους δήμους. 'Ο άοιθμ-ός 
τών οικογενειών, αίτινες εχουσιν επτά τέκνα ανέρχεται κατά τήν 
σχετ ικήν στατιστικήν εις 232 000 περίπου.'Ο σκοπός τοΰ νομοθέτου 
σκοπεί τήν έπανόρθωσιν σπουδαιοτάτου φορολογικού αδικήματος: διότι 
έν Γα λλ ία  έκάστη οικογένεια φορολογείται άναλόγως του αριθμού τών 
μελών αυτής : όπερ συντελεί βεβαίως εις έλάττωσιν τοΰ Γαλλικοΰ 
πληθυσμού. ’Ενώ κατά τούς νόμους τής παλαιας Δημοκρατίας ή αυ- 
ξησις τοΰ πληθυσμοΰ έπεδιώκετο καί έπετυγχάνετο ΰπ’ αύτοΰ τοΰ 
νόμου, καθ’ ον πασα οικογένεια άριθμοΰσα όπερ τά εξ τέκνα, εδι
καιούτο νά. άπαιτήση τήν δαπάναες τής Κυβερνήσεως έκπαίδευσιν 
καί άποκατάστασιν τοΰ ενός τούτων

Τόν νόμον τοΰτον δυστυχώς κατήργησεν ή νέα Δημοκρατία πρό 
τριετ ίας, διότε τό προς τόν σκοπόν τοΰτον δαπανώμενον ποσόν άνήρ- 
χετο έτησίως εις πενήντα εκατομ. φρ.

- ι — —— -----

1 1 Γ Ϊ Ν Ι 1  ΙΑ Τ Ρ Ο Ι  ΚΑΤΑ ΤΟΝ X I X  ΑΙΩΝΑ
Έδιμ,βοΰργαν.

[Συνέχεια]

Νοσοκομεΐον καί φαρμακειατρείον διά γυναίκας άπορους 
καί παιδία, ίδρυθέν ύπό ιατρών γυναικών : ιατροί αι κ. κ. 
Σοφία Σέξ Βλάκ καί Μαρία Κράβλεϋ. Φαρμακειατρείον κα
νονικόν χριστιανικόν. Ιατρός ; Αλίκη Κέρ.

ΒριστόΛη. Φαρμακειατρείον διά γυναίκας καί παιδία. 
’Ιατρός : Έλίζα. Δουμβάρ.

Β ιρ μ ι γ χ άμ η .  Μαιευτικόν υοσοκομεϊον γυναικών. : ’Ια
τρός ; Άννή Κλάρκ. Νοσοκομεΐον ασθενών ποαδων· ι’ατοός 
Άννή Κλάρκ. Ό Διάσημος έν Βιρμιγχάμη ίατρός Λεψόν — 
Ταίτ εχει προσλάβει διευθυντήν τής κλινικής του καί δύο 
βοηθούς ία τρούς ' γυναϊκας.

Μαγχ ισ τε ία .  Φαρμακειατρείον διά γυναίκας καί παιδία. 
’Ιατρός/’Άννα Δάμς.

Ή εν Λονδίνιυ γυναικεία ιατρική σχολή αριθμεί 18 καθηγη. 
τάς,ών 5 γυναίκες ΙΙρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου τούτου είναι 
ή κ. Μαρία Δαόσον, κοσμήτωρ ή κ. Δαρέτ—Άνδερσον, καθη
γητής τής ανατομίας ή κ. Δούμβερ, τής παθολογίας ή κ. 
Άνδερσον, τής γυναικολογίας ή κ. Λουΐζα Άτκιγγ. Τής νο
μικής ιατρικής ή κ. Σχαρλίπ, τής υγιεινής ή κ. Σοφία Ίέξ
Βλάκ

Ή σχολή αύτη αριθμεί σήμερον 72 μαθήτριας. Διόδεκα 
έ'λαβον κατά τό παρελθόν έ'τος τά πτυχία τιον μετά βαθμών 
άριστα.

Έλβετίτε (Ζυρίχη)·

Έναρζις τής εγγραφής γυναικών εν τή ιατρική σχολή τής 
Ζυρίχης έγένετο άπό τού έτους 1864. Δύο Ρωσσίδες αί δε
σποινίδες Σουσλώφ καί Κοχεβαρέφ ένεγράφησαν πρώται* Ό  
πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου άπήντησε τότε διά τών εξής' 
εις τήν αίτησίν των: Δέχομαι νά σάς κατατάξω ευχαρίστως έν 
τή ιατρική τής Ζυρίχης σχολή, 5πά τόν όρον ό'τι θά ύποβληθή- 
τε εις τόν κανονισμόν καί τούς νόμους, εις ους υποβάλλονται 
καί οι μαθηταί. Τό Ακαδημαϊκόν δέ συμβούλιον, ύπεστήριξεν 
ένθέρμ-ως τήν αϊτησίν των ταύ-.ην.

Άπό τοΰ 1864 —1887 ένεγράφησαν έν τω Πανεπιστη- 
μείω τής Ζυρίχης υπέρ τάς 1 50 φοιτήτριας τής ιατρικής, ¿ν 
δέκα Ρωσσίδες, αί δέ λοιπαί Έλβετίδες. Έκ τών διαφόρων 
τούτων κ. ιατρών δέκα εξ έξέδωκαν επιστημονικά συγγράμ
ματα μεγάλη; άξίας. Έκ τούτων τά υπό τόν τίτλον ι(φυσιο· 
Λογία τών Λυμφαντικών καρδιών)) υπό τής ίατροΰ δεσποινί- 
δος Σουσλώφ έστέφθη ύτό τής ιατρικής ’Ακαδημίας. Έτέρα 
μελέτη επί τής φυσιολογίας τοΰ Λαβυρίνθου τον έσωτεριχον 
ώτός έ'τυχε χρυσοΰ μεταλλίου.

Τρεις γυναίκες ιατροί έξασκοΰσι τό επάγγελμά των έν 
Ζυρίχη, άσχολούμεναι είδικώς εις άσθενείας γυναικών καί παί
δων. Ή μία τούτων ένυμτεύθη μετά τίνος καθηγητοΰ τής 
γεωλογίας, είναι δέ μήτηρ δύο τέκνων.

Έν τή ιατρική σχολή τής Γενεύης, τή ίδρυθείση κατά τό 
1876 έγένοντο δεκταί άπό τής άρχής τής συστάσεώς τη; γυ
ναίκες μαθήτριαι- Αί άπό τά 1876 —1888 έγγραφεϊσαι μα
θήτρια ι άνέρχονται εις εξήκοντα έ'ξ. Τούτων πέντε έν αΐς καί 
μία οφθαλμολόγος έξασκοΰσιν επικερδέστατα έν Γενεύη τό ια
τρικόν των επάγγελμα.

Εις τήν ιατρικήν σχολήν τής Βέρνης ένεγράφησαν άπό τοΰ 
1 7 8 7  —1 8 8 8 ,  τεσσαράκοντα έννέα φοιτήτρια!. Είς τήν τή; 
πόλεως L a u s a n n e  ένεγράφησαν έν δλω 15 μαθήτριαι έξα.- 
σκοΰσι ό’ αυτοσε τά ιατρικόν επάγγελμά των δύο γυναίκες 
ιατροί, έν Βάλη επίσης δύο, καί έν Λουκέρνη τρείς.

Κ α ρ ο λ ό ν α  Σ χ ι ο υ λ τ ς  Ιχτρός.

   — --------------------

Γ ΙΑ  Η μ,εσήλ ξ καλής οίκ γενείσς ζητεί οικογένειαν, παρ’ ή νά έρ- 

γάζηται ώς ράπτρια, νά περιποιήται δέ καί έν ή δύο μικρά.
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ΤΟ  Ο ΡΦΑΝΟ

Σέ μία, έρημη γων ιά  σέ πέτρα άχοομβ ισμένο ,  
κάθετα ι δόΛίο ορφανό χΛωμό *al μαραμένο .
J é v  εχει, χείνο τ ό χαρά  'σάν τ άΛΛα τά πα ι δάχ ία ,  
νανούρισμα δέν γνώρισε,  τής μά νας  τραγουδάχ ία -  
Ωσάν τό έρημο που.Ιί σέ μο να ζ ϊ ά  δ ιωγμένο,  
έτσι ή μοίρα ζώριίε ’στούς δρόμους πεταμένο ?
ΌΛ' άχαρα  τοΰ φα ίνοντα ι  χαΐ  ή ζωή άχόμα,  
ή πείνα χαί  ή όρφανίά τοΰ ’έφθειραν τό σώμα·
Στην πέτρα Λέει τόν πόνον  του, στην πέτρα δάχρυα χύνε ι ,  
χΐ' απ '  τούς δ ιαβάτας  τό πτωχό ζητε ί έΛεημοσυνη.
J é v  έχε ι  καταφύγ ιο  τής μ ά ν α ς  τήν άγχάΛη, , 
rá  πέση νά αναπαυθή  τό δόΛίο του χεφάΛι·
Kai μ ι  πιχρό παράπονο χΛαίει τήν έρημίά του. 
οποίος περάσει  καί  τό ί δ ή  ραγ ίζ ετ  ή χαρδ ία  τον.
Κα ι έγώ έχει ¿σίμωσα χαΐ τό εύρηκα μόνο,
του πα  πώς ε ίμα ι  δυστυχής ,  πώς έχω χι éγω πόνο !
Μή χΛαΐς χαχόμοιρο ! γ ΐα τ ϊ  χαι  γωχω τόν χαϋμόν  μου ,  
σύ έχασες τή μ ά ν α  σου, χαΐ  γώ τόν άδε.Ιφό μου  !! !
Kai μ é  τά μ ά τ ι α  του θοΛά μό χεΙΛη μαραμένα ,  
μοϋ είπε ΛόγΙα ΘΛιβερά, ΛόγΙα φαρμακεμένα-  
{(Ξέρεις μανονΛα τ ί  θ είπή ; πα ιδ ί  τ ί  πόνο έχει ;
((Σπρωγμένο δώ 1 δ ιωγμένο  'χεΐ, χαί γ ΐ ά  ψωμί νά τρέχει  ;
Αυτά μοΰ είπε χαί εφνγε τό δύστυχο μαχρυά μου,
Κ ι '  έμέ π '  ό χάρος  έχαψε, ραγ ίστηχ ή χαρδ ίά  μου ]· ! !

"Εγραφον ίν  Άθήνα-.ς τή 20 ’Οκτωβρίου 1889.

Π α ν α γ ιω τ ο Ο λ χ  Γ .  Αι-ούρδ^
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Ε Ν Ε Δ Ρ A
Ό Γεώργιος ήσθάνθη τάς δυνάμει; του έκλειπούσας. "Ο/ι ! 

Δέν ειχε τό δικαίωμα νά άποθάνη. νΩφειλε να ζηση, ί'να προ- 
στατεύση καί ΰπερασπισθή τήν δυστυχή εκείνήν και άθωαν 
κόοην, ήτι; ειχε τήν δυστυχίαν νά περιπέση είς τήν ερωτικήν 
πλεκτάνην, ήν ό άδελφός του ειχε στήσει εναντίον της. Ναί ! 
είναι άδικον τό ώραίον καί μυροοόλον αυτό άνθος νά ριφθή 
άνυπεράσπιστον εις τήν δυσωδίαν καί εις τόν βορβορον. Ο 
Γεώργιος τήνάτε·ίζει μετά θαυμ.ασμοΰ, μέ βλέμμα γλυκυ και 
δειλόν, κρατών τήν άναπ\οήν του καί δάκρυ θερμόν, κυλιέται 
επί τής ώχρας καί ύπό τής άσθενείας ερρυτιδωμενης παρειάς 
του. Ρίπτει τό όπλον του μακραν καί πιπτων επι τής κλίνης 
του διαρρήγνυται εις δάκρυα καί λυγμούς.

Ή Λουκιανή έμεινεν έπί πολύ είς τήν θέσιν ταύτην. Τά 
βλέμμα της έπλανάτο ότέ μέν είς Γάρχην, ότέ δέ εις Παρι- 
σίοκυς. Είς τήν Γάρχην ανεξήτει τόν οικισκον, ενθα η Μαρία 
Δοριάτ έγκαταλελειμμένη ύπό πάντων εκλαιε την τύχην της. 
Είς Παρισιού; άνεξήτε’ τόν Γωτιε τον μνηστήρα της, οστις 
ούδεμίαν πρό; αυτήν έτρεφε πλέον εμπιστοσύνην, οστις τήν 
κατηράσθη, ώς ό Πασχάλης καί ό Ερρίκος οί_δύο άδελφοί της.

Ενθυμούμενη όμως τήν ύπόσχεσιν, ήν είχε δώσει πρό δύο

ΔΗΜΌΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
- ·

Ό κ. ’Ιωακείμ Βαλαβάνης γνωστά; πλέον έν τω φιλολο
γικού παρ’ ήμϊν κόσμω όιά τά̂  περί Μικρασιανών μελετάς του, 
άνέγνωσε τήν παρελθοΰσαν Δευτέραν . έν τω Συλλόγω Παρ- 
νασσω περιγραφήν τής πολεως ’/ζοκέου,έξεταζομέίου ύπό ιστο
ρικήν, εθνολογικήν καί γεωγραφικήν.έποψιν. Τό άνάγνουσμα 
τοΰτο τερπνότατον καί εμζριθέστατον εχ̂ ειροκροτηθη θερμώς 
ύπό τοΰ έκλεκτοΰ άκροατηρίου.

Α Λ Α ΙΙΥ Ο Γ Ρ ν Φ ΙΙ

Κον Α. Ευ Β ά ρ ν α ν .  Ν ίυ4 συνδρομητής Iνεγράφη. Φύλλα 
καί άπόδ-ιξις άποστέλλονται. — Κον Έ μ Β Σ ύ ρ ο ν .  Χρήμμτα Ιλή- 
(ΐθησαν. Εΰχαριστοϋμεν γράφομιν. — Κον Ε, Π. Λ ά ρ ι σ σ α ν- 
Ναί Ιάν είναι γ ρων, όχι νέο;. ’Ά λλω ς τε  συμμορφόνειθε πάντοτε
πριις τά έν τή πόλει σας έθ.ζομενα. — Καν Ε. Μ. Α θ ή ν α  ς.
Μά διατί έπί τέλους τόση προς τάς μούσας λατρεία, άφοΰ έκεϊναι
τόσον ψυχρώς πρός υμάς διά/εινται.— Καν Δ. Σ. Κ α ρ λ α β ά-
σ ι ο ν. Ν ίαν συοδρομήτριαν ένεγράψαμεν' συμμορφούμεθα όδηγίαΛ 
σας καί χαίρομεν πολύ διά τήν Ιπαξίαν προαγωγήν σας — Κον I. Κ· 
Ρ α ι δ ε σ τ ό v. Iΰχαριατοΰμεν 8Γ εόγενεστάτας κρίσεις καί πρό
θυμον συνδρομήν. Χρήματα έλήφθησαν. Ό  πρώτος έγγράψας είχεν 
έπίαης πληρόσει. — Καν Ε. θ .  Κ ω ν ) π ο λ ι ν. Περίεργος έρώτη- 
σις ! μή αί Ίαπωήδες δέν είναι γυναίκες ώς ημείς. Είναι μάλιστα 
τόσον φιλόκαλοι, ώστε πριν ή υεταβώσιν είς τό Οίατρον καλλωπί
ζονται έπί έξ ώρας. — Καν Α. Γ . Ά  θ ή ν α ς. 'Η δεκαεπταετις 
δεσποινίς μεμνηστευμένη ή μήκτενίζεται ώς ολαι αί νεα ιοες τής ηλε- 
κίας της δηλ. ούτε παιδ ίκώ :, άλλ ’ ούτε ώς παρήλικες γυναίκες. Α 
πλώς καί καλαισθήτως. Κον Α Μ. Ό  δ η σ σ ό ν . Αί συνδρομήτριαι 
άναγγέλλονται ώς κυρίαι τάδε ή τάδε. ’Ημείς δέ άγνοοΰμεν Ιάν είναι 
έγγαμοι ή άγαμοι καί έντεΰθεν τά μινρα ταΰτα Ιπουσιώδη λάθη.— 
Καν Κ. Λ L a u s a n n e .  Τό τελευταίον δέν σχετίζετα ι ποσώς 
πρός τήν γυναικείαν φιλολογίαν, αφοΰ ο εν λογω βασιλεύς, άσημος

ήδη μηνών πρός πόν άνακριτήν, έψιθύρισε στρέφουσα βλέμμα 
μίσους πρός τό δωμάτιον τοΰ Μονμάγερ. Σέ κρατώ, άθλιε, 
διότι Ο έρως σέ εχει τυφλυύσει. Καί άπεσύρθη, ΐνα κατακλιθή.

IV

Άπό τήν επαύριον τής ήμέρας εκείνης ό βίος τής Λουκια- 
νής έλαβε νέχν τροπήν. νΠρξατο νά μελετά τούς περί αυτήν 
χαρακτήρας, μεθ’ ά'λης τής οξυδερκείας, ήτις έχαρακτήριζεν 
αυτήν. ’Ιδιαίτατα τήν προσοχήν καί συμπάθειάν της είλκυσεν 
ρ Γεώργιος Μονμάγερ, ού τό γλυκύ καί μελαγχολικόν βλέμμα 
παρηκολούθει πάσαν κίνησίν της.

Ήγείρετο λίαν πρωί, ώς έπραττεν εύρισκομένη καί παρά 
τή Μαρία Δοριάτ. Έβεήθει τήν γραίαν Μονμάγερ είς τά; οι
κιακά; εργασίας, μ.ετά ταΰτα είργάξετο καί άνεγινιυσκε πλη
σίον της.

'Η γραία είχε μόνον μετ’ αυτής ενίοτε στιγμάς τινας στορ
γική; διαχύτεως, καθ’ ας διηγείτο πρός τήν νεανίδα τό παρ
ελθόν της, τάς θλίψεις καί τας δυστυχίας της. "Οτε όμως 
εφθανεν είς τό πεοί πυρπολήσεω; τοΰ χωοιου τη; και τή; οι
κίας τη;, σημεΐον, ή γραία διεκόπτετο, ίνα βυθισθή εις μακρον 
καί παρατεταμ.ένον ρεμβασμόν.

Οί εν τή οικογένεια Μονμ,άγερ διαμένοντες Ποώσσοι έξε- 
πλάγησαν ίδόντε; τήν νέαν ταύτην καί ώραίαν σύνοικον. "Ολοι 
όμοφώνως άνεκήρυξαν αυτήν ώραίαν, πολύ ώφαίαν. Είς μάλι
στα έπιλο/ίας Φράντζ Σχίλλερ ονομαζόμενος, συνειθιζων νά 
κρατή τακτικόν ήμερολόγιον δέν έλησμόνησε νά γράψη καί
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μάλλον ύπήρξεν ίν τφ  βίψ. Προτιμήσατε 'βιογραφίας γυναικών, περ ι
γραφήν των έκ’ΐα-.δευτικών καταστημάτων μικρά ήθι-ά διηγηματια. 
—Κον Λ. Ζ’. Ν α ό π λ ι ο ν. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.— Καν 
Σ. Κ. Σ α ρ ά ν τ α  ’Ε κ κ λ η σ ί α  ϊ ς  Φαίνεται δτι Ικραττ,θησαν 
εις τό ένταΟΟα ταχυδρομείο». Άποστελλομεν ζητηθέντα ΙΙεριγραφη σας 
δημοσιεύεται. — Κον Λ Ε. Φ ι λ ) π ο λ ι ν. Ε πιστολή μετά συναλ
λαγματικής 'λή-,0η. Εΰχαριστοϋμεν. Λάμπρον τό μέτρον περι Ιγγραφής 
συνδρομητών έν τή  'Ιστορία τής Γυναικός. ’Αρκεί νά τηρηΟη. — Καν 
Μ. Γ. Κ' (1 ε ι ρ α ι δ. ΈλήφΘη. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σα ς.— 
Καν Δ. θ .  X ί ο ν. Δ ιατί δεν μας στέλλεται σείς συνταγάς. αϊ όποια-, 
τόσον ώραία φαγητά καί γλυκά τ αρασκευάζετε —Κον Μ. Α. Αα Βος 
Σ ά μ ο υ .  Συμμορφούμεθα εύχαρίστως. Κον Ε. Π Ρ έ θ υ μ ν ο  ν. 
Εύχαριστοϋμεν διά τήν ταρασχεθείοαν πληροφορίαν Φύλλα άποστελ- 
λονται.—Καν Ε. Σ τ. Τ ρ ί π ο λ ι ν. Δρ. 20Έλήφ0ησαν εις Ιξόφλησιν. 
Μυρίας ευχαριστίας δι’ ευγενείς φροντ δας. Τά τεύχη εσονται πολλά. 
Ά λ λ ’ ίπ'ι του παρόντος έγγραφα! Ινεργοΰνται μόνον διά τόν Α ’ τόμον. 
Κας Μ. Σ. Π ε ι ρ α ι α, Σ. Γ. Π ά τ ρ α ς. X. Β. I] ε ι ρ α ι α, 
Σ. Η. Κ α λ ά μ α Θ. Κ Λ α μ ί α ν , Μ. Λ . Π ό ρ ο ν ,  Εΐ.  
Κ.  Ξ η ρ ο χ ώ ρ ι ο ν .  ’ .ιγγελ ία ι 'Ιστορίας τής γυναικός μετά κα- 
τα όγων συνδρομητριών καί άντιτίμου Κ' τόμου έλήφθησαν. Μυρίας 
εόχαριστίας δια σύντονον και εϋγενή μέριμναν. Δέν έξεδόθη αυτήν 
τήν εβδομάδα, διότι τό έξώφυλλον ήργοπόρησεν.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Πώς συγκολλώνται τικ εκ πορσελάνης θραυ ίμενα  σκεύη. Οί 

Κινέζο ι εχουσι τάς καλλιτέρας συνταγάς έπί των ειδών τούτων καί 
ϊδου ή συνταγή Σ ο V ο - λ  ι α ο ήτις συγκολα δχι μόνον τα έκ πορ
σελάνης καί φαίεντιανής μάζης σκεύη, άλλα καί τά έκ μαρμάρου 
κα, γύψου συντριβόμενα αγάλματα ή πλάκας.

Ιΐρός κατασκευήν τοΰ Σοϊο-λιάο μ.εταχειριζεσθε τά έξης είδη. 
’Άσβεστον έσδεμένην εις κόνιν -38 δρ. Α ίμα  θερμόν καλώς κτυπη- 
μένον 26 δρ. καί κόνιν στυπτηρίας 4 δρ. Τό αίμα νομιζομεν δύ- 
ναται νά άναπληρωθή καί υπό λευκού του ώοΟ καλώς κτυπημένου. 
’ Αναμιγνύετε όλα όμού μετά  πολής δυνάμεως. μέχρις ού άποτελέ- 
σουσι πυκτόν πολτόν. Διά τούτου άλοιφουσι τά πρός συγκόλλησιν ά
κρα, π'ησιάζουσι καί δένουσι σφιγκτά, άφίνουσι δ’ οΰτω έπί 48 
ώρα^ ότε καί είναι ήδη έτοιμα.

ΣΥΝΤΑΓΗ
ι ΐ ιρ ο σκ ιά  Ρ ω σ τ ικ ί . Ά να μίςατε  ήμισειαν 

150 'ρ.  ψύχας άρτου 6 ώά, 30 δρί ζάκ/αριν
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τάς περί Λουκιανής εντυπώσεις του. ’Ιδού ακριβώς τό μ.έρος 
εν ώ περί τής ωραίας Γαλλικός γίνεται λόγος.

«’Από χθες προσετέθη εις τήν -οικογένειαν των φιλοξε- 
νούντων μ.ας ώραία, πολύ, πολύ ώραία κόρη. Τό βλέμμα 
της όμως είναι σκληρόν καί ύπερήφανον! ’Εγώ προτιμώ τους 
γλυκείς κυανούς οφθαλμούς τής Κατερίνας μου !

«"Αγνοώ ι ί  ήλθε νά κάμη εδώ ή κόρη αυτη, άλλ’ υπο
θέτω ότι είναι μνηστή τού ετέρου των αδελφών. Είναι τόσον 
υπερήφανος, ώστε πρός οΰδένα έζ όλιυν ημών στρέφει τό 
βλέμμα.» Αύται περίπου ήσαν αί εντυπώσεις τού Γερμανού 
περί τής Λουκιανής.

Τήν επαύριον τής παρά τώ Μονμάγερ έγκαταστάσεως τής 
Λουκιανής, ή Κλαυδίνη ήλθεν εις έπίσκεψίν της. Εύρε τήν 
αδελφήν της παρά τϊ) γραία Μονμάγερ καί τώ Γεωργίω. 
Είξεύρετε, είπεν ή Κλαυδίνη ότι το χωρίον είναι ανάστα τον διά 
τον φόνον Γερμανού στρατιώτου έπισυμ.βάντα κατά τήν πα 
ρελθούσαν νύκτα ;

Καί ποιος έφόνευσε τον στρατιώτην αυτόν, ήρώτησεν ή 
γραία Μονμάγερ.

Άγνωστον. Ή έξαχθεϊσα έκ τής πληγής σφαίρα ή το 
όπλου II ρωσικού, τούθ’οπερ περιπλέκει ί/.ανώς τήν ύπόθεσιν 
ταύτην.

"Ισως τον έφόνευσαν μέ τό κλαπέν όπλον, είπεν ή γ̂ αϊα 
είρωνικώς.

Ή Κλαυδίνη ήτο ώραία καί υγιέστατη νεανις μέ οφθαλ
μούς μεγάλου; καί γλυκυτάτους. Τό αρρενωπόν κάλλος τής

c-ο. Κορινθιακής σταφίδος ολίγον άλας καί μοσχοκάρυον, κ»'· αρκε
τόν άλευρσν ιυστε νά πλασθώσιν ώ; μικροί κεφτέδες. Βράζετε αύτά 
εντός βουτύρου καί οιαλελυμένου χοιρινού πάχους, καί ’έχετε  είδος 
τυρικεφτεδωυ νοστιμοτάτων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Πάσα καλή καί συνετή μήτηρ ΙπιΟυμεΤ άναντιρρήτως νά τελε>ο- 

πονήση τήν θυγατέρα της εις τήν τόσιυ πολύτιμον καί αναγκαία», 
διά πάσαν γυναίκα τέχνην τής κοπτικής κ ι ί  ραπτικής.

Ή  Γ ε ρμανίς κ. Ά ν ν α  Λεμπάουερ διδάσκαλος τής κοπτικής καί 
ραπτικής γυνα ικείω ν φορεμάτων αναλαμβάνει δ ι’ ίδ ιας μεθόδου, νά. 
τελειοποίηση Ιντος 0 μαθημάτων θεωρητικής τε καί πρακτικής πά
σαν ΙπιΟομοϋσαν νά δ.δαχθή παρ’ αότής εις τιμήν μετριωτάτην.

ΓΗ Διεύθυνσις εις τό γραφεΐον μας.)

Κυμβαλίσιρια Έ λλην ίς ζητεί παραδόσεις άντί μετρίας αμοιβής^ 
Πληροφορίαι ε’ ς το Γραφεΐον τής Έφημερίδος των Κυρίων.

Δ-.δασκάλισσα Γαλλίς πτυχιοΟχ^ος ζητεί παραδόσεις. Προσφέρει, 
μιαν καί ήμισειαν ώραν διδασκαλίας ά ν τ ίμ ιά ; δραχμής Συνιστάται. 
ιδιαιτέρως καί παρ’ ήμών.

ΕΦΗΜΕΠΣ
Ι ό  άρχαυότχτον ζών έν Ε.ΙΛάόι ημερησίων ψ ύ . υω ν  

ί ΰρύϋη τό 1875 χ ι ι  ¿xd ¿Osznc e t c ρ ε γ α  
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΡΟΓΚΗΣ 

Γραφεία: οδός Κωλο-Ότρώνη άρ. 15
Τιμή συνδρομής προπληρωτέα. — ’Αθηνών δι’ εν έτος δρ. 30.

Ε παρχιώ ν δι’ εν έτος δρ. 30. Εξωτερικού δι’ έν έτος φρ. χρ. 45
Τή προσθήκη δρ. 5 δια τάς Ε παρχίας και cpp. χρ. 5 διά τό έξω-- 

τερικόν συναποστέλλεται ό «Ρα>μηος« του Σουρή.
Ή  Έ  cp η μ ε ρ ι ς  περιέχει: ιδιαιτέρας τηλεγραφικός και ταχυδρο

μικά; ανταποκρίσεις έξ Ευρώπης καί έκ τών Ε παρχιώ ν. — ’'Αρθρα-, 
τών ζητημάτων τής ήμ=ρας — Ειδήσεις άσφαλεστάτας. — Έπιστη.- 
μονικά >αί καλλιτεχνικά. — Β.βλιογραφίας. — Χρηματιστικά παν- 
τοε.δείς πληροφορίας. Καί ώς έπιφυλλίδας δύο έ κ λ ε κ  τ ά  Μ υ θ ι
σ τ ό  ρ ή μ α τ α .

Λουκιανής άνεπλήρου παρ’ αυτή ή γλυκεία τών χαρακτήρων- 
τού προσώπου έκφρασις, ήτις εϊλκυε πάντοτε υπέρ αυτής τήν 
συμπάθειαν καί τό ενδιαφέρον. Καθ’ έκάστην σχεδόν μετέβαινε. 
παρά τη Λουκιανή, προσπαθούσα νά Ινθαρρύνη καί άνακου- 
φίζη αυτήν διά τής παρουσίας της.

Ο Γεώργιος εςωκειωθη βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον εις τήν 
γλυκείαν εκφρασιν τής κόρης. Ή καρδια τού πτωχού ασθε
νούς έπαλλε άμα τή εμφανίσει τής γλυκείας κόρης, ήν τό 
πυρέσσον βλέμμα του παρηκολούθει πάντοτε μετ’ ίδιαζουσης 
στοργής. Ο δυστυχής ! Τω επέπρωτο νά μή άφήση τόν κόσμον, 
χωρίς να αισθανθή εν τή ψυχή αυτού άναπτυσσόμ.ενον τό αί
σθημα διάπυρου καί θερμού έρωτος. *Άμ’ ώς ή Κλαυδίνη 
ήτοιμάζετο νά άναχωρήση,, ή ζωή αφαίνετο άφίνουσα τό σκε
λετώδες σώμα τού πάσχοντο;.

Θά έπανέλθητε αύριον, δεσποινίς, ηρώτα μέ φωνήν έκλεί- 
πουσαν. Καί άνέμενε την επαύριον μετ' αγωνίας, ήτις όλονέν- 
συνέτεμνε τάς μετρημένα; τής ζωής του ημέρας.

Ούχ_’ ήττον μ.εθ όλ,ας τάς συγκινήσεις καί τήν ώς έκ τού 
νέου πάθους του έκαστο τε επι-ειν.ομένην ανησυχίαν του, δ- 
Γεώργ-ιος ησθανετο τήν ζωήν μέ υεον γόητρον καί νέας απο
λαύσεις. Άνέπνεεν εΛευθεριώτερον, μ,ετά μ,είζονος χαράς καί 
άπολαύσεως.

Τήν άγαπώ, είπε τέλος ημέραν τ.ινα μετ’ εκπλήξεως. Καί 
εν τή σκοτεινή καί μονήρει ζωή του, εν τώ μέσω τών ερειπίων 
τής άθλιας ύπάρξεώς του, άκτίς φωτεινού ήλιου άνέλαμψε̂  
αίφνης καί κατεθέρμ,ανεν αυτόν.

(ακολουθεί).

οκάν νω~ο·3 τυσσΰ 
ολίγον ανθόγαλα. 40


