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| Τα π εμ π ό μ ενα  μΓν χειρόγρα- 
!  φα δημοσιευόμενα  η μή  δεν έπ ι-  
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| μή “ηλοΰντα  τ ή ν  δ ιαμ ονήν τή ς  
| άποστελούσης δεν ε ίν α ι δεκτά  
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I τάς Κ υρ ία ς  γ ίν ε τ α ι Οεκτή.
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!  τώπωσιν νέας τα ιν ία ς
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ΜΙ κ. Καλλιόπη Κ ε χ α γ ιά  κα'ι τό ανάγνωσμά της. —  Μαρία 
Στουάρτη (ϋπό κ. Ειρήνης,Οίκονομίδου)— Μαρία Θεοχάρη.— ’Ήθη  
και έθιμα έν Χάσκιο ί (υπό κ. Συρματένιας Παρασκευοπούλου).—  
Γυνή ιατρός κατά τόν X I X  αιώνα (υπό κ. Καρολίνας Σχιουλτς ι α 
τρού).—  Α ί  ενασχολήσεις τής πριγκιπίσσης Σοφίαις καί τά  δωρα της.  
— Παιδικόν δελτίον. — Ποικίλα —  Βιβλία και Περιοδικά.— ’Α λ 
ληλογραφία. — Συμβουλή. — Συνταγή —  Γνωστοποιήσεις. — Έ π ι-  
φυλλίς.
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Η Κ· Κ Ε Χ Α Γ Ι Α  
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Τό νέον τ ις  ήμ,έρας ή μάλλον τό νέον τής εβδομάδας 
υπήρξε διά μέν τού; πολιτικού; ή έπΐ τού Κρητικού ζητήμα- 
το; έπερώτησις, διά δέ τού; φιλολόγους τό ανάγνωσμα τής 
*· Κ εχαγιά .

Σ τοιχηματίζω , ελεγον κύριοί τινε ;, πολύ πρακτικοί βέ
βαια, πολύ τού. αιώνος μας, πολύ τού συρμού, ό’τ ι από δλας 
αυτά ; τ ά ς  κυρίάς, ούτε πέντε ήννόησαν τ ί  -ήθελε νά είπη ή  

κ. Κ εχ αγ ιά . Μήπως ό Μ ιχαήλ-’Ά γ γ ε λ ο ; κα'ι ό Ραφαήλο; 
έχουν σχέσιν τινά ποό; τάς ενασχολήσεις, καί τήν μ,όρφωσιν 
τού γυναικείου φύλου ; "Αλλοι είπον, ότι θέλουσι τά ; γ υνα ί
κας ή κυρίας Σ τάελ καί Σάν^ας ή καλάς μαγειρίσας. "Αλλοι 
δέ δτι τό σύστημα των ρητόρων κυριών ούδέν« σκοπόν εχει ή 
τόν τή ; έπιδείςεως.

Ε ννοείτα ι, δτι άφού πρόκειται περί τού φύλου μ,ας δυνά- 
μεθα νά έξενέγκωμ,εν καί ημείς γνώμην, ή μάλλον νά άπαν- 
τήσωμεν εις τά ;  άνω υπό διαφόρων γενομένα; παρατη
ρήσεις.

Καί πρώτον ο διισχυρισμός δτι ούτε πέντε μεταξύ διακο- 
σίων κυριών δεν έπρόσεξαν ή μ.άλλον δεν άντελήφθησαν τήν 
κ. Καλλιόπην Κ εχ αγιά  είναι αντίκρυ; ύβρις πρός τό γυναι-

κείον φΰλον τής Ελληνικής πρωτευουσης, υορι; προς τάς συζύ
γους, μ.ητερας και αδελφας αυτών τών κυρίοιν, υβρις άντανα- 
κλώσα πρός αυτού; τού; ίδιους,οΐτινες υπό τοιούτων άκαλα ισ ίή -  
των άνατρεφόμενοι μητέρων καί έν τοιαύτη γυναικεία  κοινω
νία αρεσκόμενοι καί άναστρεφόμενοι καταφαίνονται δλως άπει
ροι τής υψηλή; τού καλού εδέας, ακατάλληλοι συνεπώς νά 
καταμεμφω νται καί κατακρίνωσι τά ; γυναίκας. Ά π έδειξεν  
άλλως τε ο ειπων τούτο τήν αληθή αδαημοσύνην του, άποφαι- 
νόμενο; δτι ούτε ό Ραφαήλο;, ούτε ό Μ ιχαήλ "Αγγελος οΰ- 
δεμιαν εχουσι σχέσιν πρός τάς ενασχολήσεις καί τήν μόρ- 
φωσιν τού γυναικείου φύλου.

Ή  γυνή, κύριοι, είναι φύσει κ α λλ ιτέχ νη . Κ ατά φυ’σικώ- 
τατον δθεν λόγον καί ή ανατροφή.της καί αί ενασχολήσεις της 
εύρισκονται εις πολύ αμ,εσωτέραν σχέσιν πρός παν δ,τι ανάγε
τα ι εις εξύμνησιν καί λατρείαν τού καλού, ή ή υμετε'ρα. Μή- 
τηρ καί έπινοήτρια τής ζωγραφικής έγένετο ή έκ Κυζικου 
διάσημο; ζωγράφο; Λ ά λα , ώς έπινοήτρια τής πλαστικής ή έκ 
Κορίνθου θυγάτηρ πτωχού αεραμέως Κόρα.

Εις οίανδήποτε δέ κοινωνικήν τάξιν καί αν θελήση τις 
νά μελετήσϊ) τό έν τφ  άνθρώπω έμφυτον αίσθημα τού καλού, 
θά εύρη αυτό άνεπτυγμένον μάλλον εις τήν τ υ^αικα ή εις τόν 
άνδρα. Ό  οφθαλμό; τή ; γυναικός έκζητει φύσει τήν ευθύ
τητα  τών γραμμών καί τήν αρμονίαν έν τη συζεύξει τών χρω
μάτων. Είσέλθετε εις τήν καλύβην οίουδήπο~ε χωρικού. Έ άν 
ε Χ ? Υυ  ‘Χΐ*·* ®ά έννοήσητε τούτο έκ τής γραφική; καί απέρ ιτ
του διακοσμήσεω; τού οίκου του. ’Εάν είνα ι μόνο; θά άπο- 
στρέψητε το πρόσωπον ι'μετ’ αηδίας. "Αλλως τε καί αυτοί 
οι άρχοιοι "Ελληνες γυναίκα έζέλεςαν διά τήν προσωποποίη 
σιν τού καλού, θεάν δέ καί ουχί θεόν τού κάλλους έπενόησαν.

Σφάλλουσι μεγάλω ς Ο! ούτω άπερισκέπτω; περί τών γυ 
ναικών αποφαινόμενοι, οι ούτω έπιπολαίως κρίνοντε; αύτάς.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ

"Οσω υλικός καν ο αιών ημών, οσω άφιλόμουσον καί άκαλ- 
λαίσθητον καί .άν θέλωσι να χαρχκτηρίσωσι σήμερον τήν γ υ 
ναίκα, ώς εκ της ατελούς ανατροφής καί μ.ορφώσεως, ήν αυτοί 
οι ίδ ιο ι έθέσπισχν δΓ αυτήν, υπάρχει πάντοτε έν τη ψυχή της 
ο καλλιτεχνικός εκείνο; σπινθήρ,όστις διέφλεγε τά στήθη των 
προγόνων της καί μετέβαλλε τήν άνθρωπίνην φύσιν αυτών εις 
ένθεον. "Οτι δέ έχομεν δίκαιον άποδεικνύεται έκ του ότι τό 
πυκνότατον άκροατήριον τής κ. Κ εχ αγιά  συνίστατο μ,άλλον 
από γυναίκας ή άπά άντρας. Πολλοί των φημιζομένων 
καλλιτεχνών καί ερασιτεχνών μας ελαμπον διά τής απουσίας 
των.

IΙρός εκείνους οιτινες θέλουσι τάς γυναίκας ή κυρίας 
Σ τάελ ή μ.αγειρίσσας, πρός εκείνον όστις εις έπήκοον πολλών 
κατά τήν εσπέραν του άναγνώσματος έλεγε τούτο, πρός τόν 
θεράποντα τούτον τών μουσών καί έπί τοΰ σκήπτρου εκείνων 
έοειδόμενον καί διερχόμενον τόν βίον λέγομεν : Καί εάν ημείς 
άπητοΰμεν, όπως οι άντρες ή Βίκτωρες Οΰγκώ καί ‘Όμηροι 
ή χειρώνακτες είναι, πώς θά ευρισκε τήν γνώμην μ,ας ταύ- 
την; ’Εάν ή κ. Κ εχαγιά  δέν είναι κυρία Σ τάελ, είνχι ό'μ.ως 
γυνή αφιερώσχσα τόν βίον της εις τά  γράμματα καί συντελέ- 
σχσα ό'ιά τών έξοχων φιλολογικών, καλλιτεχνικώ ν καί π α ιδα 
γωγικών γνώσεων της εις δ ιάπλασιν κα ί ‘Ελληνοπρεπή μ.όρ- 
φοοσιν χιλιάδω ν Έ λληνίδω ν,αιτινες είσί διεσπαρμέναι άνά τή» 
δούλην Ε λ λά δ α  ώς άπόστολοι τής μεγάλη; ιδέας, καί α ίτινε; 
λατρεύουσι τήν πνευματικήν αυτών μητέρα εις τοιοΰτο σημεΐον, 
ώστε τίτλον εύγενείας νά θεωρώσινότι υπήρξαν μαθήτριαι της.

‘Ως πρός δέ τό ζήτημα τών ρητόρων γυναικών, τ ί ά'λλο 
δυνάμ,εθα νά εϊπωμεν ή οτι τά  περί επιδείξεως καί συγγενή 
τούτων είναι φοβεροί αναχρονισμοί, δικαιολογούμενοι μ.όνον 
υπό του κατακλύζοντος, ώς Ιπί τό πολύ, τά παρ’ ήμΐν ισχυρόν 
φύλον άκατανοήτου καί αδικαιολογήτου εγωισμού. Ώ ς κατήν- 
τησαν, παρ’ ήμίν,α; ρητορικαί αξιώσεις δέν δύναται βεβαίως νά 
χαρακτηρισθή ώς φιλοδοξία τό αίσθημα τό οδηγούν έπί τού 
βήματος τήν γυναίκα. *Η κ. Κ εχαγιά ήθέλησεν άπλούστατα νά 
καταστήση κοινωνούς τών ώρα ίων καί υψηλών έντυπώσεών της 
τάς Έ λληνίδας ώς καί πχντα αληθή τού καλού λάτρην· καί τό 
επέτυχε πληρέστατα.

Ά μφ ιβάλλομεν δέ, εάν ανήρ ήδύνατο νά απεικόνιση άο- 
■μονικώτερον τήν θείαν τέχνην τήν εξαιρούσαν καί συναρπάζονταν 

τό ανθρώπινον αίσθημα, τήν έξιδανικεύουσαν καί άπομονούσαν 
αυτό ένούρανοϋψει όρίζοντι! Δέν αρκεί μόνον ή τού καλού βχθεία έ 
πίγνωσις καί μελέτη ποόςπιστήν άπείκόνςσιν καί άναπαράστασιν 
αυτού.’ Α π α ιτε ίτα ι ϊνα ό τούτου ερμηνευτής καί διά τού οργάνου 
τής φωνής, καί διά τής έπιχχρίτου στάσεως καί διά τής έκ· 
φράσεως τών χαρακτήρων τού προσώπου καί διά τής π λα σ τι
κής φυσιογνωμ.ίας ευρίσκεται εις αρμονίαν μ.ετά τών 5π’ αυτού 
λεγομένων. Σπανίους δέ συμ,βαίνει άπαντες ούτοι οί πρός άνα- 
παρχστασιν τοΰ καλού άπαιτούμενοι "παράγοντες νά άπαν~ 
τώ σιν έν τοιαύτνι αρμονική συ,εύξει ους παρά τή άγορητρία 
τής παρελθούσης Δευτέοας.

Διά τούτο 'καί ήκούσθη μετά θρησκευτικής εύλχβέίχς' καί 
οι καλλιεπείς λόγοι της κατεκόλησχν έπί ωραν τάς άκοχς 
μας, καί έζυψώθημεν μ ετ’ εκείνη'; εις σφαίρχςΈΰψηλάς καί 
ιδεώδεις, εις άς τόσω σπανίους παρέχεται ήυ,ίν εΰκαιόία νά* ί /- β ι ι
έξυψώμ.εθα καί Ιντρύφώμεν.

Μ Α Ρ Ι Α  ΣΤ Ο Υ Α ΡΤ Η -
Τό έξοχον τής βχσιλίδος ταύτης κάλλος, ή χάρις τοϋ 

πνεύματος, τά έκτακτον γόητρον, τά θλιβερόν έγκλημ,α καί ή 
μ,ακρα καί οδυνηρά αυτού έξιλέωσις καθιστώσιν αυτήν πρόσω- 
πον οΰχί μόνον ιστορικού ένδιαφέροντος αίτιον, άλλά καί φιλο
λογικού, αφού καί ή ποίησις έξ αυτής ένεπνεύσθη καί άπε- 
θανάτισε τήν ήρωί’δα διά τού θείου καλάμου τού μεγάλου τής 
Γερμανίας ποιητοΰ Σχιλλέρου.

Ή  Μαρία Στουάρτη, θυγάτηρ τού βασιλέως τής Σκωτίας 
’Ιακώβου τού Ε' καί τής Γ αλλίδο ; Μαρίας Ι'υίζης, ένεννήθη 
τή 5 η Δεκεμβρίου 15 4 2  έν LieithgOW παρά τά Έδιμβοΰρ- 
γον. Παιδίον έ τ ι εστάλη εις Γ αλλίαν, ένθα άνετοάφη καί έξε- 
παιδεύθη. Ή  πλουσία αυτής φύσις καλλιεργηθεΐσα έν προσ
φέρω έοάφει, προσεκτήσατο όλην εκείνην τήν μ,αγείαν τοϋ 
πνεύματος καί τών τρόπων, ήτις άνέδειξεν αυτήν τήν θελκτι- 
κωτεραν τών συχρόνων γυναικών καί ήτις υπήρξεν αυτή το- 
σούτω ολεθρία. Πρό τής α ίγλης τής φαεινής ταύτης καλλο
νής ώχρία πάσα λάμψ ις, πάν κάλλος έν αυτή τή αυλή τ  ς 
Γαλλίας· πλήν δυστυχώς έν τώ  αυλικώ κύκλω τής Α ικατερ ί
νης τών Μεδίκων, άν έξέμαθε τήν τέχνην τού θέλγειν δέν ή
δύνατο νά προσλάβη καί βάσεις ηθικών άρχών, δέν ήδιί- 
νατο νά έκμ.άθη καί τήν άρετήν, Εις ηλικίαν δέκα καί Ιξ έτών 
ενώ έστέφετο έτ ι ΰπό τού ουρανίου στέμματος τής νεανικής 
άθωότητος ένυμφεύθη τόν διάδοχον τού θρόνου Φραγκίσκον 
τόν Β'. τώ 15 5 8 . Έ ν τούτοις ή ειμαρμένη έπεούλαττεν αυτή 
ουχί άπόλαυσιν μεγαλείου καί -ήρεμου ευδαιμονίας, αλλά φρι- 
κώδεις περιπετείας, άπαραμυθήτους θλίψεις, απώλειαν αρετής, . 
μαρτύριαν, θάνατον ! ’Ολίγον χρόνον μετά τόν γάμον αυτών 
ο Φραγκίσκο; άπέθανε καί ή Μαρία άπεσύρθη παρά τώ θείω 
αυτής τώ καρδιναλίω τής Λοθσριγγίας. Ένώ έτι έμενε παρ’ 
αυτώ ή βασίλισσα τής ’Α γγλ ία ς  Ε λ ισάβ ετ, ή βραδύτερον 
αμείλικτος έχθρά αυτής τή υπέβαλε \ά ΰπογράψη πράξιν πα- 
ραιτήσεως άπό τών δικαιωμάτων αυτής έπί τού θρόνου τής 
’Α γ γ λ ία ς— καθ’ ότι είχε λάβει τα. σήματα καί τόν τίτλον τής 
βασιλίσσης τής ’Α γγλ ία ς , διεκδικοΟσα δικα ιώ ματα έπ ί τού 
θρόνου, —  άλλ ’ ή Μαρία ήρνήθη έπ>μόνως νά ποάξη τούτο. 
Τώ 1561 ανεχωοησεν εις Σκωτίαν, κληθείσα εις τόν θρόνον τοϋ 
πατρός αυτής. Σώζο/ται στίχοι γα λλ ισ τ ί γεγραμμένοι καί 
αποδίδομε ¿οι εις τήν Μαρίαν, ώς ποιηθέντες κατά τήν άπό 
τών ακτών τής Γ αλλ ίας άπομάκρυνσίν της. Οί στίχοιούτοι άρ- 
χόμενοι οΰτω ;

«Adieu ckarmanl pays cle France»
..............κτλ. έκφράζουσιν όλον τόν πόνον, ολην τήν άλγει-

νήν μ.ελαγχολίαν τής βασιλίδας, καταλειπούσης τήν δευτέραν 
αυτής πατρίδα ΐίτήν προσφιλεστέραν έκ τών δύο.», ένθα έζη- 
σεν, έλαμψε καί έλατρεύθη. "Ισως ένέπνευσεν αυτούς πικρόν 
προαίσθημα, προαίσθημα μυστηριώδες καί ανεξήγηταν, άλλά  
πάντοτε άπευκταίως άληθεϋον.

Έν Σ κω τία έγένετο δεκτή μ,ετά πολλής ψυχρότητος, αυτή  
ή είθισμενη sic ενθουσιώδη λατρείαν. ’Α.λλ’ ητο καθολική καί 
τοϋτο ή'γειρε ίσχυράν κ α τ’ αυτής άντιπολίτευσιν τοϋ κόμμα
τος τών προτεσταντων. Εις μ,άτην έπειράθη νά προσοικειωθή 
αυτούς, παρέχουσα μεγάλας παραχωρήσεις, ο θρησκευτικός φα- 
νατισμ.ός ίσχυε τότε έν 0\η τή άκμή του. Ένδίδουσα εις τήν 
έπιθυμ.ίαν τών υπηκόων της έλαβε δεύτερον σύζυγον τόν

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Darnley, έχοντα έπίσης δ ικαιώ ματα έπί τοϋ "Αγγλικού θρό
νου.Έξ αυτού δέ τού γάμου έγεννήθη τώ 15 6 6  ’Ιάκωβος ο ßf . 
ό βραδύτερον βασιλεύσας εν Σκωτία καί ’Α γγλ ία . Έν τούτοις 
ό γάμο; ούτο; ούχί μόνον κ α τ ’ ούδέν συνετέλεσεν εις τήν ευ
τυχίαν πής Μαρίας, άλλ* υπήρξε καί ή α ιτ ία  τή ; ηθικής α υ 
τής κατχπτώσεως καί τής εις τό έγκλημα παρορμήσεως. ΓΙλή- 
ρης χαμερπών ορμών, ψυχρός, αυθάδης καί άλαζονικός ό Darn- 
ley έκίνησε τήν αντιπάθειαν καί τό μ,ϊσος τής βασιλίσσης 
συζύγου του, ιδίως μάλιστα  άφού πρό τών οφθαλμών αυτής 
έφόιευσε τόν περικαλλή άοιδόν R izzio, τόν εανοούμενον τής 
Μαρίας. ‘Η πτώσις έπιφέρει πτώσιν, τό έγκλημα γεννά έγ
κ λη μ α ! ‘ Η Μαρία άπαξ άπωλέσασα τήν άθωότητα συναπώ- 
λεσε καί τήν άγαθότητα τής καρδίας, ό διαυγής αυτής νούς 
έσκοτίσθη, ή τρυφερά της ψυχή έσκληρύνθη καί ή Χάρις μ.ετ- 
εμορφοιθη εις Έρριννύν. ‘Η γενομένη και άποτυχούσα άπόπει- 
ρα δηλητηριάσεως τού Darnley καί ήκατόπιν δολοφονία αυτού 
ΰπό τού B otlinell είναι βεβαίως έργα αυτής. Τούτο άπέδει- 
ξεν ή έπιείκεια αυτής πρός τόν B othuell, τούτο άπέδειςεν ή 
δήθεν ΰπό τούτου άπαγω γή καί έξανάγκασις αυτής, όπως τόν 
καταστήση σύζυγόν της. *Ω ! ευχαρίστως πάς τις  ήθελεν α
παλλάξει τού βάρους τού έγκλήματος τό γοητευτικόν τούτο 
πλάσμα, ά λ λ ’ ή φωνή τής ιστορίας είναι πολύ, πολύ ισχυρά !

Α ί πράξεις αύτα ι ήγειραν τήν οργήν τού λαού κατά τής 
βασιλίσσης- δέν ήδύνατο νά φανή εις τά  ομμ,ατα τοΰ πλήθους, 
χωρίς νά ΰποστή μυρίας ταπεινώσεις καί έξευτελισμούς, έως 
ού φυλακισθεϊσα έν τώ φρουρίω Loy, ήναγκάσθη νά παραιτηθή 
ΰπέρ τού υιού αυτής ’Ιακώβου τού ς ' . παιδίου έτι. Κατορθώ- 
σασα νά δραπέτευση τή συνεργεία τινών φίλων δ ι’ αλιευτικού 
πλοιαρίου κατέφυγεν εις Kareisle καί έντεύθεν κατευθυνομένη 
εις ’Α γ γ λ ία ν  έγραψε πρός τήν βασίλισσαν ’Ε λισάβετ, έξαιτου- 
μένη τήν προστασίαν καί τήν άρωγήν αυτής. Πλήν ή ’Ε λι
σάβετ ουδόλως έφάνη μεγαλόψυχος. *Άμ.α τή άφίξει τής Μα
ρίας εις ’Α γ γ λ ία ν  δ ιέταξε τήν φυλάκισίν της καί ήρνήθη νά 
ϊόη αυτήν έπί τή προφάσει τής βαρυνούσης αυτήν κατηγορίας, 
τής δολοφονίας τού Darnley. Τό βέβαιον είναι ότι έχαιρεν 
έχουσα εις χεΐρας άντίζηλον Ιπίφοβον ένεκα τών έπί τού θρό
νου δικαιω μάτω ν της καί δέν έζήτει ή νά κρατή αυτήν άσφα- 
λώς έν διαφόροις ισχυροΐς φρουρίοις, ό>ς τού Tutbury, Win- 
gield κ α ί Cheffifcld, ένθα άλληλοδιαδόχως μετήνεγκον αυ
τήν καί τελευταΐον εις Fotheringkay, ένθα καί έθανατώθη. 
Έ ν τούτοις, καίπερ φρουρουμένη έντός παχέων τειχών καίπερ 
γυμνή παντός μεγαλείου καί ισχύος, καίπερ άπελπις καί δυ
στυχής δεσμώτις δέν έπαυσεν έμπνέουσα ένθουσιώδηλατρείαν, 
λατρείαν έρωτος καί θρησκευτικού φανατισμού, ολεθρίαν όμως 
τοϊς θαυμαστα ίς καί οπαδοΐς αυτής.

Ό  ευγενής λόρδος N orfolk  άποπειραθείς νά έλευθερώση 
τήν Μαρίαν, έπεσε θύμα τής γενναίας αυτού άφοσκόσεως, θα
νατωθείς ΰπό τής κυβερνήσεως τής ’Ε λισάβετ. Ή  δέ συνιομο- 
σία τού B ahinglon  τώ 15 8 6  κατά τής ζωής τής ’Ε λισάβετ, 
πάλιν χάριν τή ; άπελευθερώσεως τής Μαρίας, κατέληξεν ουχί 
μόνον εις τήν καταστροφήν αυτού, άλλά καί εις τήν ε’ς θάνα
τον καταδίκην τής δεσμώτιδος ΰπό τού δικαστηρίου τών 40  
λόρδων πατρικίων, εί καί άπελογήθη ή δυστυχής, θερμώς άπο- 
κρούουσα πάσαν συνενοχήν εις τήν συνωμοσίαν ταύτην καί τάς 
προγενεστέρας.

Πάσαι αι καθολικαί αυλαί τής Ευρώπης άπέτεινον τή  
’Ε λισάβετ παρακλήσεις ΰπέρ τής ζωής τή ; άτυχούς βασιλίσ- 
σης, πλήν δέν κατορθώθη ειμή ή άναβολή τής υπογραφής τού 
δ ιατάγμ ατος τής θανατικής έκτελέσεως.

‘ Η Ε λ ισ ά β ετ  ήθελε ν’ απαλλαγή, τής έχθράς, άλλά καί 
νά τηρήση συγχρόνως τήν επιφάνειαν μεγαλόψυχου βασιλίσσης 
καί ευαίσθητου γυνχικός. Λ έγετα ι ότι έπρότει^εν εις τόν 
S ir  Amias Paulet τόν φρούραρχον -.ής Μαρίας εις Fotkerin- 
ghay να δολοφονήση αυτήν τή χρήσει δηλητηρίου, ο έντιμος 
όμως ιππότης ήρνήθη μ ετ’ άποστροφής τήν έκτέλεσιν τοιαύτης 
άνανδρου πράξεως. Κ αί τρ ίτη απόπειρα κατά τής ζωής τής 
’Ε λισάβετ ΰπό φανατικού καθολικού καί θαυμαστού τής Μα
ρίας έξήλειψε πάντα ένδοιασμόν τής ’Ε λισάβετ. Ύ πογράψασα  
τό δ ιάταγμ α  παρέδωκεν αυτό εις τόν γραμματέα τή ; έπι- 
κρατείας, τόν λόρδον Davison, όστις πάραυτα άνέθηκε τοϊς 
λόρδοι; Chreswary καί Kent τήν έκτέλεσιν τού βασιλικού 
δ ιατάγμ ατος. ‘Η Μαρία ήκουσε μετά μεγίστης άταραξίας κα ί 
καρτερίας τήν άνάγνωσιν αυτού. Ή  ψυχή αΰτής έξαγνισθεϊσα  
υπάτω ν μακροχρονίων θλίψεων, έδέχθη τόν θάνατον, ώς λύ- 
τρωσιν έκ τών δεινών, ά>ς ποθητόν εξιλασμόν τών παλαιών αΰ
τής άμαρτημάτω ν. Έν τούτοις ήρνήθη έπιμόνως νά δεχθή πα
ρηγοράν καί ήθικήν ένίσχυσιν σταρά διαμαρτυρομένου ίερέως 
καί μετέλαβε μόνον ό στία ς  ΰπ ’ αυτού τού Πάπα Πίου τοΰ V  
ηυλογημένης. Τήν ' ημέραν τής έκτελέσεως ένεδύθη τήν πλου- 
σιωτάτην αΰτής ενδυμασίαν, έκοσμήθη μετά πρό πολλού έπ ι- 
λησθείσης φιλαρεσκείας καί έβάδισε πρός τόν θάνατον περι
καλλής, άξιοπρεπής, γαληνια ία , τω 1 5 8 7 .

Ό  θάνατος τή ; Μαρίας ΰπήρξεν εύγενέστερος ή ή ζωή. 
Ό  έξιλασμός καί ό θάνατος έξηγόρασαν τό έγκλημ,α, έγκλη
μα προκληθέν ούχί ΰπό σκληρότητος καί άπανθρωπίας, ά λλ ’ 
ΰπό πάθους σφοδρού, πάθους^ γυναικείας καρδίας ΰπό τού άλ
γους παρωξυμμένης μέχρι παραφοράς. Διά τούτο ή Μαρία κ ι
νεί μάλλον τόν έλεον ή τήν άποστροφήν, διά . τούτο καί ή 
ιστορία σχεδόν διστάζει νά’ ευρη κ α τ ’ αΰτής ψυχρά; λέξεις 
κα ταδ ίκη ς, σχ ε$όν χαρίζεται πρός τγ(ν γόησσαν γυναίκα, ή 
δέ ποίησις εΰρούσα έν τα ϊς τύχα ις αΰτής έξοχον τραγικήν ύ 
λην, έξηψεί κ α ί4έξιδανικεύει τό πρόσουπον τής ήρω'έδος, άπο- 
σπά τά δάκρυα ημών ΰπέρ αυτής καί σχεδόν συγχαρεί, σχεδόν 
άθωώνει τήν ένοχον. Πλήν το ιαύτη είναι, συνήθως, ή έντύπιο- 
σις τών μεγάλων τραγικών παθών καί τοιούτον είναι τό κα
τόρθωμα τής μεγαλοφυίας.

Ε ΐρ ή \ η  1 . Ο ίκ ο ν ο μ ίδ ο υ  

 — — ■ ■

Μ Α Ρ Ι Α ,  Θ Ρ Ο Χ Α Ρ Η
Νέα, σκοτεινή, μέ τό πυραμιδοειδές σχη^,α της καί τόν 

ΰπό τήν πνοήν τής εσπερίας αύρας μονότονον στεναγμόν της 
άνεφύη κατά "τάς ημέρας ταύτας κυπάρισσος εις τό νεκροτα- 
φεϊον τής περικαλοΰς νήσου τού Ίονίου πέλαγους, Κέρκυρας.

Τί νά προοιωνίζη άρα ή αιφνίδια καί ^υτόματος τού πέν
θιμου τούτου δένδρου έμφάνισις εις τήν γλυκείαν καί έρατει- 
νήν νήσον, διηρωτώντο οί πρό τής κατοικ ίας τών νεκρών δι ερ
χόμενοι δ ιαβάτα ι ! Μή συμφορά τις η νόσος η πόλεμος εμφύ
λιο; μάς έπαττειλή ! "Οχι, άπήντα φωνή υπόκωφος εί; τό κε
νόν. ‘Η κυπάρισσος άνεφύη, ϊνα  θρηνήοη τόν θάνατον τρυφερού
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καί μυροβόλου άνθους, προώρως άποκοπέντος του κήπου τ ις  
ζωής.'

"Εχει καί ή γή τάς προτιμήσει; και τάς συμπάθειας της. 
’Έ χει και δ θάνατος τάς φιλοφρονήσεις καί του; εκλε
κτού; του.

Νεαρά κόρη ριόλις είκοσι τρεις φοράς την άνοιξιν χαιρετί- 
σασα, στόλισμα καί έγκαύχημα της χώρας, εν ή είδε τό φως, 
προωρισμένη μέγα νά διαδραματίση μέρος Ιν τή  ιστορία τής 
συγχρόνου φιλολογίας καί σπουδαίως νά επίδραση επί τή ; προ
οδού καί αναπτύξεως των συαπολιτίδων τη ; ή Μαρία Θεο-
χάρη, ή το τό ά’νθος, όπερ τόσω προώρως καί άσπλάγχνως 
άνηρτάγη άπό τάς άγκάλας άτυχούς οικογένειας, άπό τούς 
κόλπους αυτής τής Κερκυραϊκής κοινωνίας.

γ 11το ή Μαρία Θεοχάρη έκ των ολίγων προνομιούχων τής 
φύσεως υπάρξεων, α ίτινες ώ; διάττοντες αστέρες άναπτύσσουσι 
σ τ ιγ μ ι. ία ν  υπερφυσικήν λάμψιν, ΐνα σβεσθώσιν καί άπολεσθω- 
σιν είς τό κενόν.

Έ ξεπαιδεύθη έν Μονάχκρ, διακούσασα ού μόνον ανώτερα 
φιλολογικά καί φιλοσοφικά μαθήματα, αλλά καί εις μελέτην 
των φυσικών επιστημών δοκιμώτατα έπιδοθείσα. "Ητο γνωστή  
είς συμπαντα τόν ελληνισμόν, ιδ ια ίτα τα  δέ είς τήν ¿»ραίαν 
πατρίδα της, ήτις δικαίως ενεκαυχάχο διά τήν άπόλαυσιν 
τοιούτου τέκνου. Διέμενεν είσέτι έν Μονάχω προς αΰξησιν
τ ω ν  γ νω»οεών της καί πλουτισμόν των ίδεών της, βεβαίως δέ

Μ »

δεω
επανερχόμενη είς τήν Ε λλά δ α  ή διαπρεπής επιστήμων ζηλ< 
τήν καί εν τή ελληνική πρωτευούσή θά κατελάμβανε θέσιν. 
Ά λ λ ’ ά ιλω ; έδοξε τή φθονησάτη τό έ'νδοξον μέλλον τής Μα
ρίας μοίρα.

Έ ν μ ια φρικώδει καί έπωδύνω στιγμή κατέστρεψε τόσας 
ελπίδάς, ήράνισε τόσα ¿»ραία περί μέλλοντος όνειρα, έπεσκί- 
ασε τόσους πόθου; καί έβύθισεν είς πένθος καί τήν γεννήσασαν 
αυτήν γήν καί τήν θρέψασαν αυτήν μητέρα. *Η γή έπένθισε 
τόνθάνχτον τής μεγαλοφυούς κόρης διά τή ; θρηνωδού αυτής 
κυπαρίσσου, ή δέ θρέψασα αυτήν μήτηρ, μή δυνηθεϊσα νά 
απόσπαση τής θερμής αγκάλης τη- τό σέμνωμα κ α ίά γλά ϊτμ α  
τής ζωής της, τήν μεγαλοφυά Μαρίαν της ήκολούθησεν αυτήν 
είς τόν τάφον.

  — ---------

ΗΘΗ Κ Α Ι ΕΘΙΜΑ ΕΝ ΧΑΣΚΙΟΙ

Κυριακήν τινα  πρωίαν έκαθήμην μόνη εντός τού μικοοΰ 
δωματίου μου, ού ή περιγραφή περιττή διά τό άπλούν καί 
άπέριττον τή ; έπιπλώσεως. Αίφνης ή θύρα κρούεται καί Βουλ- 
γαρίς τις υπηρέτρια γνωστής μοι καλής οίκογενείας είσέο/εται. 
Παρ' ήμϊν ό πολιτισμός δένείσήχθη είσέτι, είς τρόπον ώστε 
α: προσκλήσεις είς γεύματα ή εσπερίδας νά γίνωνται διά προσ
κλητηρίων καί προ ¿ορισμένου αριθμού . ήμερων. Έ πιθυμούσι 
να σάς καλέσωσι που; 'Ολίγον πρό τού γεύματος σάς άπο- 
στελλουσι τήν υπηρέτριαν, ήτις εάν δέν γνωρίζητε τήν γ λ ώ σ 
σαν της —  όιότι αι πλεϊσται είναι βουλγαρόφωνοι —  διά 
νευμάτων καί σχημάτων σάς γνωρίζει, ότι άναμένεσθε τήν μ ε
σημβρίαν δ ιά  τό πρόγευμα ή τήν εσπέραν διά τό γεύμα.

Τοιοΰτος δέ ως εκ των νευμάτων της ήννόησα καί δ σκοπός 
τής επισκεφθεισης με υπηρέτριας. Ά π εδ έχ θη ν τήν πρότασίν 
της καί, μεσουρανοϋντος τού φωτοβόλου τής ημέρας άστέρος,

ελαβον τήν πρό; τήν οικογένειαν Β. άγουσαν. Πλήν ή έ'κπλη- 
ξις μού υπήρςε μεγάλη, ότε ήννόησα ότι δέν είχαν ποοσκληθή 
ύ ιά  γεύμα, αλλά δ ι’ επίσημον σΰμπόσιον, είς δ πολλαί ά λλα ι 
κυριαι ειχον κληθή. Ή  συνάθροισις έν τούτοι; εκείνη π α -  
ρουσίαζέ τ ι τό ασύνηθε; καί μελαγχολικόν. Ουτε ζώηρότης, 
ούτε γέλωτες, ού'τε ευθυμία. * 0  τε δ ’ εΤσήχθημεν είς τό έστια- 
τόριον, τότε μόνον ήννόησα ότι έπρόκειτο καθαρώ; περί πε-θί-  
μου τελετής. Εν τω μέσω τού έσ*ιατορίου, κατά γής, έξη πλούτο 
μεγα τραπεζομανδυλον λευκόν, είς τας τέσσαρας πλευράς τού 
δποιου παρετάσσοντο κατά σειράν τεσσαράκοντα πίλινοι ληκυ 
θισκοι (υόρίαι). ’Επί τή ; έτέρα; τ6»ν λαβών τών υδριών τού
των ανηρτάτο άνά εν κόκινον ρινόμακτρον έκ μετά ίης. ΙΙαοά 
εκάστην τών υδριών έτάσσετο πινάκιον πλήρες εκλεκτού φαγη
τού, είς μικρός ά'ρτος, έφ’ού έστηριζετο λαμπάς άνημμένη, έτέ- 
οωθεν όε άνά μ ια  μικρά ανθοδέσμη καί έν μήλον.

Επι κεφαλή; τυ»ν δύο κατά μήκος πλευρών τής τραπέζης, 
ήν τοποθετημένος άνά είς πχμμέγ.στος άρτος, ανεσκαμμένος 
εις το με^ον, και επί τού σχημ χ~ιζομένου ανοίγματος τού ποός 
τα  όεςια φιάλη πλήρης οίνου, τού όέ πρό; τά αριστερά φιάλη  
πληρης ύόατος. Εις τό μέσον υ»ς συμπλήρωσις τής παραδόξου 
αυτής όιακοσμησεως, δίσκο; μεγα ; πλήρης κολύβων καί έτεοος 
με γλυκ ίσματα , επί τού μέσου μεγάλη άνημμένη λευκή λαμ- 
πας και εκατέρωθεν φ ιάλα ι περεέχευσαι μαύρον οίνον. Ή  ε ’κών 
αύτη μεθ όλην τήν ασυνήθη πρωτοτυπίαν τη ; άπετέλει σύνο- 
λον πένθους και χαράς. Ή το  τό συμβολον τής ζωής καί τού 
θανάτου έν στενοτάτη άδελφοποιήσει. Ό  θάνατος μέ τά  κό- 
λυβα καί τάς άνημμένας λαμπάδας του, ή ζωή μέ τά ζωοπα- 
ραγωγα τη ; στοιχεία τού άρτου καί τού οίνου, μέ τα χαρωπά * 
άνθη της, μέ τά δροσερόν υδωρ καί τά ερυθρά τής άγ'άπης 
σήματα,

Ήσθανόμην ευάρεστου φρίκην, διατρέχουσαν καθ’ όλον μου 
τά σώμα, καί άνέμενον μετά περιεργείας τό αποτέλεσμα. Α ί 
φνης θυρα τις πρός τό βάθος τής αιθούσης ανοίγεται κα! ίερεύς 
μελανείμων, συνοδευόμενο; ύπό νεαρά; γυναικά; μελανειμονού- 
σης έπιση; εισέρχονται. Ό  ίερεύς έ'στη πρό τής θέσεως, έν ή 
ήσαν τοποθετημένοι οι μεγάλοι άρτοι καί ήρξατο άναγινώσκων 

καί’· μνημονευων το προ τεσσαράκοντα ημερών άποθανόν 
μικρόν παιδιον τή ; δακρυούση; οίκοδεσποίνης.

Μετά τό τελεσθέν μνημόσυνον έκαστη έξ ημών έ λ -β ε .θ έ 
σιν περί τήν κατά γής έστρωμμένην τράπεζαν, ενώ ή πενθούσα 
μήτηρ ετοποθετηθη επί κεφαλή; αυτής παρά τό πλευράν τού 
ιερεως. Λαβοΰσα τήν πλήρη οίνου φιάλην έδωκε τή πρός τά  
δεξιά της καθημενη, τήν δέ μεθ" ΰδατος τή πρός τά αριστερά.
Αι σπονόαί τών αρχαίων ήσαν είς τό πρόγραμμα τής ημέ
ρας. Εκαστη τών κεκλιμένων διεβίβαζεν άλληλοδιαδόχως τήν 
προσφερομένην αυτή φιάλην οίνου καί υδατος πρός τήν πλ,ησίον 
της, αφού εχυνεν ολίγον τού περιεχομένου κατά  γής καί έπι- 
νεν ολίγον. Αμφοτεοαι αί φ ιάλαι έκαμαν ούτω τόν γύρον τής 
τραπέζης. Τοΰτ αυτο εγενετο διά τούς άρτους, τά κόλλυβα 
και τά γλυκ ίσματα . Διεβιβαζοντο άπό χειρό; είς χεϊρα, έκάστη 
δέ τών κεκλημενων είχε φέτει μεθ’ έαυτής καί πινάκιον κε
νόν, πληρωθέν εκ τών έκάστοτε προσφερομένων αυτή άρτου, 
γλυκ ισμάτω ν καί οπωρών. Ύ πηρέτριαι προσήλθον προσφέρου- 
σαι φαγητά και ποτα, εξ ών όλαι αί κεκλημέναι έφαγον.

Επί τινο; γανίας τού εστιατορίου ήν τοποθετημένη τράπεζα,
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έ π ΐ  τής όποιας ήτον εκτεθειμένη ολόκληρος καινουργής ένδυμα 
ηία μικρού τρ.ετού; παιδιού, εξ ής δέν έλειπο< ούτε τά υποόυ- 
μάτια, ούτε τά  έσώρρουχα, ούτε ό πίλος, ούτε τά  τής κλινο- 
σκευής. ’Έρερο·» τοτε μικρόν τριετές ρακένδυτον παιδ'ίον ετο- 
ποθέτησαν αυτό παρά τήν πενθούσαν μητέρα, ήτις περ.επτύ- 
γθη αυτό, τό ήσπάσθη θερμότατα καί τό ενέδ'υσε με τά  επί 
τή; τραπέζης καινουργή ενδύματα. Δύο ύπηρέτριαι, εζρχτουν 
τήν μικράν λευιήν σινδόνα τού παιδιού, ήπλωμένην δίκην σκη
νής υπέρ τήν κεφαλήν του, ϊ»α δήθεν εύρίσκηται ύπο ελαφρά ν 
λευκήν στέγην, καί ή πενθούσα μήτηρ προσέφερεν αύτώ φα 
γητά , γλυκ ίσματα  καί όπωρικά. Το μικρόν-έφαίνετο λ ίαν ηυ- 
χαριστημένον, απήλαυε δέ τών περιποιήσεων καί στοργικω- 
τάτων θωπειών της πενθούση; μητρός, παρ ή κατά τήν σ τ ιγ 
μήν ταύτην έξεπροσώπει τό πρό τεσσαράκοντα ήμερων με^α- 
στάν. Μετά τήν έστίασιν τού μικρού πάσαι αί κεκλημέναι η- 
γέρθημεν τών θέσεών μας, καί άφού ηΰχήθημεν παρηγοριάν 
είς τήν μητέρα άπεσύρθημεν, συναποκομίζουσαι τήν υδρίαν 
μ,ετά τού έευθρού μανδυλιου, τό πλήρες γλυκισμάτω ν καί έδε 
σμάτων πινάκιον, τόν μικρόν μας άρτον καί τήν ανθοδέσμην.

Mol έφάνη τόσον παράδοξο; ή τελετή αύτη, ώστε, χωρίς νά 
έχω συγγραφικά; αξιώσεις, άνέλαβα νά σάς τήν περιγράψω 
ττοός δημοσιευσιν έν τή δημοφιλέστατη «Έ φημερίδι τών Κ υ 
ριών. »

Ώ ς δέ έπληροφορήθην τό αύτό γ ίνετα ι καί επί τώ θανάτω  
μεγ'άλων άνδρών ή γυναικών, μέ τήν διαφοράν ότι ό άντιπρο- 
σωπεύων τόν θανόντα πτωχός ή πτωχή περιβάλλεται τά κ α ι
νουργή ένδύματα έν τώ  παρακειμένω δωματίω .

Έν Χάσκίοϊ Συρματίνια Η α ρ α σ κ τυ ο π υ ύ λ ο υ

------- -̂ T-w GOO  -- ----------

ΑΙ ΕΪΑΣΪΟΑΙΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙΡΙΓΚΙΙΙΙΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Κ Α Ι ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ

*Η μουσική καί ή ιππασία  είναι αί προσφιλείς ενασχολή
σεις, είς άς ή πριγαήπίσσα έπεδόθη άπό τή ; παιδικής ήλι- 
κί«ς της μ ετ ’ αληθούς ενθουσιασμού. Είναι δεινή μουσικός, 
άναγινωσκουσα καί έκτελούσ* έκ πρώτη; όψεως καί τά  
δυόκολώτερα έτι τεμάχια. ’'Αδει μετά πολλής γλυκύτητος 
καί τέχνης, διερμηνεύουσα μετα θαυμαστής δυνάμεως τό α ί
σθημα καί πνεύμα τού συνθέτου. Το έκτακτον τούτο μουσικόν 
τάλαντον έκληροδοτήθη αύτή ύπό τής έξοχου μητρός της, ή'τις 
είναι διαπρεπής τών μουσών λάτρις, έξοχος μουσικός καί 
ζωγράφος, δοκιμώτάτη δέ συγγραφεύς.

*Α ; έλπίσο'υ,εν ότι ή καλλιτεχνία  θά ενισχυθή καί προσ- 
στατευθή ύπό τής φιλομούτου ήγεμονίδος, ή τ ι, ήδη καί οος 
απαρχήν εδέξατο τήν επίτιμον προεδρείαν τής φιλαρμονικής 
εταιρίας.

Ώ ς πρός τήν έπίδοσίν της είς τήν ίττπασίαν, ή πρινκή- 
πισσα είναι κόρη γνήσια τού οίκου Χοεντζόλερ. Ό  άποθανών 
πάππος της, ο νικητής Γουλιέλαος, διήλθε τά ήμισυ τού βίου 
του έφιππος. Ό  αδελφός της Γουλιέλμο; Β'. είναι είδος κεν- 
ταύρου. Ίτπ εύε ι φανατικώ τατα καί μετά προφανούς έκάστοτε 
ήδ*νή; καί χαράς.

Τοιαύτην δ ’ ή πριγκήπισσα Σοφία αδυναμίαν ειχε πρός 
τόν ίδικόν της ίππον, ¿όστε ήθέλησε νά τόν φέργι μεθ’ έαυτής.

Ω ραία καί πολύτιμα δώρα προσηνέχθησαν πρός τήν νεα-

ράν τού διαδόχου σύζυγον κατά τήν ημέραν τών γάμων 
της ύπό τών υψηλών αυτής συγγενών. *0 αδελφός της αυτο- 
κράτωο τής Γερμανίας μετά τή ; συζύγου τόυ προσήνεγκον 
αύτή πλουσιώτατον διάδημα έκ τριών άλύσεων κυανοχρόων 
λίόων (turquois·) συνδεομένονν δΓ άραβογρύφων (arabes
que) έξ άδαμάντων καί έκ δύο παμμεγίστω ν άδαμαντίνων 
αστέρων, ών έκαστος λίθος είχε μέγεθος λεπτοκάρύου.

'Η βασίλισσα Βικτωρία τ ή ς ’Α γγλ ία ς  προσήνεγκεν είς 
τήν νύμφην δύο πολύτιμα κασμίρια (λαχόρ) τών Ινδιώ ν, ών 
ή αξία υπολογίζεται είς δέκα πέντε χ ιλ. φρ. Πλήν τούτοι» 
πολύτιμον συσκευήν τού H anneton, περιδέραιον έκ μικρών 
άδαμάντων, διάφορα αργυρά αντικείμενα καί πλουσιωτάτην 
πολύτιμον βιβλιοθήκην, περιέχουσαν συγγράμματα τών δ ιά 
σημο τέρων "Α γγλων συγγραφέων. Ό  πρίγκηψ κ α ί ή πριγκή- 
πισσα τού Σαξ-Μ άΐνιγγεν προσήνεγκον αύτή άνά έν ψέλλιον 
έξ άδαμάντων καί τουρκουάζ.

Α ύτή  δ ’ ή πριγκήπισσα προσέφερε πρός τόν σύζυγόν της 
ιοραίαν καί πλουσίαν συσκευήν τείου έκ μέλανος αργύρου, ρυθ
μού άναγεννήσεως, αριστούργημα ιδιορρυθμίας κα> τέχνης.

Τά ύπό τών Ε λλήνω ν προσενεχθέντα τοίς νεονύμτοις δώρα 
καίτοι δημοσιευθέντα ύπ^ τών καθημερινών εφημερίδων, άνα- 
δημοσιεύομεν καί ημείς έκπληρούσαι τήν επ ιθυμίαν πολλών 
έν τώ  εξωτερικό» συνδρου.ητοιών μας.

Τό κατάστημα τών απόρων γυναικών προσήνεγκε πλού
σιον τάπητα μετά λευκών καί κυανών χρωμάτων, θαυμάσιου 
τήν τέχνην καί τήν έκτέλεσιν. Παρομοίους τάπητκς προσή
νεγκε καί αί έν Σμύρνη καί Μάκρη Έ λληνικα ί παροικίαι. Ή  
Ε λληνική  παροικία τού Λονδίνου προσήνεγκεν έλόκληοον συ 
σκευήν τραπέζης χρυσήν, στοιχίσασαν ύπέρ τάς 2 5  0 0 0  φρ. 
καί τράπεζαν τουαλέτας έπίση; έκ χρυσού άξίας 1 2 0 0  λιρών 
στερλινών.

Ή  πόλις τή ; Κέρκυρας προσήνεγκεν ¿»ραϊον γραφεϊον εκ 
καθαρού αργύρου. Ό  έκ ΙΙρούσση; ομογενής κ. Ά ντω νιάδης  
προσήνεγκεν δύο ¿»ραία τεμάχια υφάσματος κυανοχρόου με
ταξωτού διηνθισμένου διά χρυσών καί αργυρών ποικιλαάτων. 
Ό  ομογενής κ. Α. Συγγρός προσέφερε βίβλον χρυσήν φέρου- 
σαν τό μονόγραμμα τή ; πριγκηπίσσης μετά τών γερμανικών 
καί έλληνικών στεμμάτων έξ άδαμάντων καί πολυτίυων  
λίθων.

Α μ ε ρ ι κ ή .

[Συνέχεια]

Ε κ π λή ττετα ι τις αληθώς μελετών τήν θέσιν καί τόν εύ- 
ρύν ορίζοντα δράσεως, όστι; δ ιανο ίρετα ι ε̂ ς τάς γυναίκας  
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής Αμερικής. Ούδέν πρόσκομμα 
παρακωλύει τήν πρός τά πρόσω πορείαν αύτών, δέν υπάρχει 
δέ όριον διά τάς περί τού μέλλοντος ελπίδας καί φιλοδοξίας 
των. Α ί παρ’ ήμΐν έπικοατούσαι δ ιαφω ηάι 'περί τή ; δ ιαφ ι-  
λονικουμένης τών δύο φύλων πνευματική; ίσότητος θεωρούνται 
γελοίαι καί άνάξιαι σοβαρά; συζητήσεως.

Αί Αμερικανίδες ήρξαντο νά έξασκώσι τά ιατρικόν επάγ
γελμα πολύ Ινωρίτερον τών Εύρωπαίων γυναικών. Ή  πρώτη 
πτυχιούχος ιατρός τής ’Αμερικής ήν ή κ. Ε λ ισ άβ ετ Βλάκβελ,
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ήτις έλαβε το ιατρικόν πτυχίον της κατά τώ 18 4 7 . Δ ιδά
σκαλος δημοτικ.ής στολής εν τή πόλει Κεντουκή, η δεσποινίς 

Βλάκβελλ ησχολεϊτο εις ίατρικάς μελέτας κατά τάς ώρας 
της ανεσεως της. Ως πολλαί άλλα ι γυναίκες έξασ:ούσι ποα- 
κτικώς το ιατρικόν επάγγελμα ιδίως εις τά χωρία, μετήοχετο 
και αυτη τούτο υπό ιδίαν της ευθύνην. ’Α λλά  τό είδος 
τούτο της εξασκήσεως τού ιατρικού επαγγέλματος τή έφαί- 
νέτο άγυρτικον. Είχε δέ πρώτ ι τήν φιλοδοξίαν, όπως, καίτοι 
γυνή, κατακτηση διά τής αληθούς επιστημονικής δεινότητάς 

της το δικαίωμα τής έξασκήσεως τού ιατρικού επαγγέλματος. 
Μετα σοβαραν επί τού θέματος τούτου σκέψιν καί σχετικάς 
προκαταρκτικας μελέτας είσήλθεν εις άνώτερόν τ ι παρθενα- 
γωγεϊον, ένθα συνεπλήρωσε τάς γυμνασιακά ; αυτής σπουδάς. 
Κ ατά  τόν Μαίον τού 18 44  μ.ετέβη εις Φ ιλαδέλφειαν,έζαιτου- 
μένη τήν εις την ετέραν των ιατρικών τής Φιλαδέλφειας σχο 
λών κατάταξίν της. Ή  αίτησι'ς της άπερρίφθη διά τόν λόγον 
οτι δεν υπήρχε μέχρι τής {¡μέρας εκείνης παρόμοιον εν τα ίς  
σχολαϊς ταύτα ις  προηγούμενον. Ά λ λ ’ ή κ. Βλάκβελλ δεν Ε
χασε τό θάρρος της.

Ήκολούθησεν εν ιδιαιτέρα ειδική σχολή μαθήματα ανα 
τομίας καί μαιευτικής, έκ τής ευκολίας δέ μεθ’ ής άντελαμ- 
βανετο τα  μαθήματα ταύτα , έπείσθη ότι ώφειλε νά έπιμείνη, 
δπω, καταρρίψη, τον φραγμόν, οστις άπεμάκρυνεν αυτήν τού 
επισήμου τίτλο υ  ((δόκτορος.»

* Αλλως ή κ. Βλάκβελ δεν ειργάζετο μόνον υπέρ εαυτής. 
Έ άν κατώρθου νά επιτυχή τού ποθουμένου διήνοιγεν άπαξ  
διά παντός τάς πανεπιστημιακής θύρας προς δλας τάς γυνα ί
κας, αΐτινες ήσθάνοντο έαυτάς ικανάς πρός άνωτέραν επ ιστη
μονικήν μόρφωσ.ν. Έν τή ευγενεΐ ταύτν) ιδέα ήντλει έκάστοτε 
νέον θάρρος καί νέας δυνάμεις. Έπρομηθεύθη κατάλογον δλων 
τω ν ιατρικών σχολών τών Η νωμένων Πολιτειών καί άπηύθυνε 
πρός τόν διευθυντήν έκάστης τούτων άνά μίαν αναφοράν εγ
γραφής. Πάντες άπεποιήθησαν. Ό τ ε  δ ’ ήρξατο νά άπελπί- 
ζητα ι έ'λαβεν επιστολήν παρά τοΰ διευθυντού τής ΐατοικής 
σχολής τής πόλεως Γενέβας (έν Ή νωμέναις Π ολιτείαις) δστις 
κα ί έγνώριζεν αυτή δτι δύναται νά εγγραφή ώς τακτική  μ α 
θήτρια έν τή υπό τήν διεύθυνσίν του σχολή.

Τό συμ.βούλιον τής εν λόγω σχολής λογικώς σκεπτόμενον 
α πεφάνθη δτι ούδείς λόγος παρεκώλυε τάς γυναίκας νά έπι- 
δοθώσιν εις ίατρικάς μελέτας. Πρός τούτο συνεβουλεύθησαν 
καί αυτούς τούς φοιτητάς τής ιατρικής σχολής, οϊτινες ού μό
νον έπεδοκίμασαν τάς ιδέας τών καθηγητών των, άλλά καί 
έλάμβανον τήν ηθικήν ύποχρέωσιν νά σεβασθώσι τήν γυναίκα  
έν τή συμμαθήτρια.

Κ ατά  τόν Νοέμβριον οθεν του 18 4 2  ή μίςς Βλάκβελ ένε- 
γράφετο τακτική  μαθήτρια τής ιατρικής σχολής τής Γενέβης 
υπό αΰξοντα αριθμόν 14 7 . ’Από τής ημέρας τής εγγραφής της 
μέχρι τής άποφοιτήσεώς της ή μίςς Βλάκβελ κατείχε ζηλωτήν 
θέσιν μεταξύ τών μάλλον διακεκριμένων μαθητών τής σχολής. 
Μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών της έπεσκέφθη πρός 
τελειοτέραν συμπλήρωσιν αυτών τά  πανεπιστήμια τής ’Α γ 
γλ ία ς, Γερμανίας καί τών Παρισίων ώς καί πολλά ευρωπαϊκά 
νοσοκομεία.

Κ ατά τό αυτό έτος ίδρύθη γυναικεία ιατρική σχολή έν

Βοστων/) και κατά τώ 18 5 0  παρόμοιον κολλέγιον έτελει τά 
εγκαίνια  αυτού έν Φιλαδελφε·'α.

^Σήμερον ή ’ Αμερική βρίθει γυναικείων ιατρικών σχολών, 
ών έπισημότεραι είναι αί ι’ατρικαί σχολαί τών νοσοκόμων τής- 
Νέας Ύόρκης, ίδρυθείσα τό 18 6 8  καί τού Χ ικάγο ιδρυθεΐσα 
τό 18 7 0 . Κ ατά τά 1 8 7 1  ή ι’ατρική σχολή τού Π ανεπιστη
μίου τού Μ ιχιγκάμ καί ή μεγάλη σχολή τής Φ ιλαδέλφειας 
ήρίθμουν μεταξύ τών σπουδαστών αυτών καί μέγαν αριθμόν 
γυναικών. Επίσης τά πανεπ ιστήμια τής Κ ιγκ ινάτης, Κ άν- 
σας, Λουϊοέλ, Βοστώνης καί Α γ ίο υ  Φραγκίσκου.

Σήμερον άριθμοΰνται ύπέρ τάς 36 0  μαθητείας είς έκά- 
στην τών τριών μεγάλων ειδικών σχολών τής Νέας Ύόρκης,. 
Φ ιλαδέλφειας καί Χικάγου. Μεταξύ τών 38  ’Ηνωμένων Κρα- 
"ώ' θ Ν=.α 4 όρκη, η Πανσυλβανία καί ή Μασαχουσσέτη άριθ- 

μούσι μεγαλήτεμον αριθμόν γυναικών ιατρών. Μ εταξύ τών 
μεσημβρινών κρατών πολλαί γυναίκες ιατροί μετέρχονται τό 
- , .ά .γ ε λ μ α  των εις Κανσάς, Ά οκάνσας, Κεντούκη καί Νε· 
»άόαν. Ολόκληρος δε η ομοσπονδία αριθμεί τρεις χ ιλ ιάδας  
γυναίκας ιατρούς, ών 45 0  έν Νέα Ύόρκν). 5 8 0  έν Φραγκλίνω. 
46 0  έν Φιλαδέλφεια. 37 5  έν Μασσαχόυσέτρ. 2 7 θ ' έν Παν
συλβανία. 3 4 5  έν Βοστώνη. 18 0  έν Μ ιχιγκάμ. Έ κ τούτων 
5 8 0  είναι άλλοπαθητικαί, 15 0  όμοιοπαθητικαί, 4 6 0  είδικ.αΓ 
διά τάς γυναικείας παθήσεις, 15 0  μαιευτήρες, 6 5  έπί τής 
όρθοπαιδίας, 3 0 0  έξασκουσαι ηλεκτροθεραπείας, 70  φρενο
λόγοι, -iO οφθαλμολογοι, 7 0  προσκεκολημέναι ώς γενικοί ι α 
τροί εις διαφόρους κλινικάς καί νοσοκομεία καί 95  καθηγη- 
τα ί Πανεπιστημείων.

("Επεται συνέχεια).

Κ α ρ ο λ ίν α  Σ χ ιο ύ λ τς  ιατρός.

Π Α Ι Δ Ι Κ Ο Ν  Δ Ε Α Τ Ι Ο Ν
Ολαι αι μ.ητέρες παραπονοννται διά τήν άκροσφαλή τών- 

μικρών των υγείαν, αντί δέ τών ροδοκοκίνων καί ανθηρών βρε
φών συνεχέστερον άπαντα  τις ωχρά καί καχεκτικά τοιαύτα.. 
Γό τοιοϋτον άποόοτέον ιδία εις τόν αέρα, ον τά πα ιδ ία  έντός 
τών πόλεων άναπνέουσι. *0 άήρ τόν χειμ,ώνα ιδ ία , δτε ολιγώ- 
• ερον τά μικρά εςέρχονται, δτε τό δωμάτιον καλύπτετα ι από 
ταπητας, καί οί τοίχοι από πυκνά παραπετάσματα, ό'τε η 
θερμάστρα απορροφά τά έν τώ δωματίω οξυγόνον, ανταλάσ- 
σουσα αυτό δΓ άζωτου καί ανθρακικού οξέος, είναι ανεπαρκής 
ακάθαρτος, μεμολυσμένος, τό δέ μικρόν ζών μάλλον διά του 
αέρος, ωχριά, μαραίνεται, ασθενεί.

Εις τά ανωτέρω συντελεί πολλάκις καί αυτή ή τοποθεσία 
τής οικίας καί ή χρήσις τών υπνοδωματίων, υγρών, σκοτεινών, 
ανήλιων. Πολλαί κυρίαι, άγνοοΰσαι βεβαίως δτι τά  μικρά των 
εχουσιν ανάγκην άέρος καί ήλιου, ίνα ζήσωσιν, όρίζουσι δΓ υ
πνοδωμάτια τά  σκοτεινότερα, αφού, λέγει, όταν κοιμάται τις 
δεν εχει ανάγκην φωτός. Α ί πλειστα ι λοιπόν τών παιδικών 
παθήσεων, αΐτινες από αυτής τής βρεφικής κοιτίδος καταμα- 
ραινουσι τήν ζωήν καί ύγείαν τών παίδων προκύπτουσιν έξ έλ- 
λειψεως άέρος. ’Ανάγκη νά μή τοποθετώσί ποτε τά μικρά είς 
οωματια σκιαζομενα υπό δένδρων, ή υπό υψηλών οικιών, α ίτ ι-  
νες αποκλινουσι τάς ζωογονους ακτίνας τού ήλίου, καί έμποδί— 
ζουσι τήν τακτικήν τοΰ άέρος κυκλοφορίαν.
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Πρός τούτοις τό ύπνοδωμάτιον άνάγκη νά είναι εΰρυχωρό- 
-τατον, νά έχη  πολλά παράθυρα, δσον δε δυνατόν όλιγώτερα 
έπ ιπλα, παραπετάσματα καί τάπητας. 'Ό λα αυτά είναι 
έδραι άπείοων μικροβίων, καταστοεφόντων και καταμολυνον- 
των τόν άέρα. Τό ώρχιότερον έπ ιτλον τού υπνοδωματίου ε ί
ναι ή παιδική κοιτίς, ήτις συγκεντ-οΐ τήν χαράν, την ευτυ
χ ία ν  καί τάς έλπίδας ολοκλήρου τή ; οικογένειας.

Ελένη Ό ρ λ ώ ψ  (ιατρός).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΛ0ΚΓΜΒΑΛ0Ϊ
*0 νεαοός μουσουργός κ. Τάκης Μπέτσος, ού τα έργα καί 

αί καλλ ιτεχνικώ τατα ι συνθέσεις μ,ετά τόσου ενθουσιασμού πολ
λάκις υπό τού Α θηνα ϊκού κοινού έχμιροκροτήθησαν, αναλαμ
βάνει κατά  τάς ώρας τής άνεσεώς του τήν διδασκαλίαν μαθη
μάτων κ λ ε ι δ ο κυμβάλου. Ή  «Έφημερίς τών Κυριών» συνιστά 
θερμότατα τόν νέον καλλιτέχνην, υιόν τής συνεργατιόος ημών 

.¡¡αί τόσον προσφιλούς Ελληνίδος ποιητριας κ. Μ αριεττας 
Μπέτσου. Α ί απ α ιτήσει: τού κ. Μπέτσου είναι μετριώταται, 
ένώ ή έκ τής διδασκαλίας του προκύψουσα ωφέλεια έστα ι μ.ε- 

γάλη.
---------- ιιιΜΜΜίΤ « '■ ----------

ΠΟ I Κ Ι Λ Α
Ή  κ. Κ α ρ α σ τ α μ ά τ η ε ί ς τ α ς Ε ύ ρ ω π α ϊ κ ά ς ’Ε φ ή

‘. μ ε 
■ ρασ 
δεξιότη·

;τί 
κα
ξέ-
μ άτη  . . .  . . , ,  ,
σαν τοΰ Σάξ-Μάϊνιγγεν, ώς και πολλας αλλας των επισήμων ξέ
νων, συνεχέστατα δέ χάριν παραγγελιών νά παρουσιασθή είς τά 
ιδιαίτερα διαμερίσματα τών αύτοκρατειρών καί πριγκιπισσών. Καί

τη έλαβε τήν  τ ιμ ή ν  νά δεχθή έν τώ έργοστασίω της τήν δούκισ- 
ν του Σάξ-Μάϊνιγγεν, ώς καί πολλάς άλλ.

δ πρίγκηψ τής Ούαλλίας μεγάλην ’έκαμε πρ.ομήίειαν χρυσοϋφάντων 
φορεμ.άτων έκ τών τής κ. Σπάρτης Καρα&ΐαμάτη.

Γ ί έ ο ς  σ ύ λ λ ο γ ο ς  γ ε ρ ο ν τ ο κ ο ρ ώ  ν .— Είς χιωρίον τ ι  
τής Λουκέρνης έν 'Ελβετία ίδρύθη σύλλογος γεροντοκο-ών; συν ιστα-  
μενος από όγδοήκοντα κόρας ΰπερτριακοντούτιϊας. Α ί κόραι αόται  
έσύστησαν πρακτορείον γόμων ύπό τήν προστασίαν τής Α γ ία ς  Α ι 
κατερίνης. ΆσχολοΟντα είς διάφορα ευεργετικά καί φιλανθρωπικά  
καταστήματα, χαίρουσι δέ τήν αγάπην, καί έκτ ίμησιν  τοΰ κοινού.

Γ υ ν ή  π ρ ω τ ο φ α ν ο ύ ς  γ ο ν ι μ ό τ η τ ά ς .  —  Κ αθ ’ όλα 
παράδοξοι αΰταί αί ’Αμερικανίδες. 'Η κ. Ίράμ  κάτοικος τής Malad- 
City τών Η νωμένων Πολιτειών έγέννησεν έντός 4 ώρών εξ τέκνα,  
τρία ά'ρρενα καί τρία θήλεα, Τά έξ νεογνά έχουσι τον οργανισμόν 
τέλειον, φαίνονται δέ ποοτιθέμενα νά ζήσωσι, καίτοι καί τά έξ δμοΰ 
μόλις ζυγίζουσι τρεις όκάδας. Ή  μ.ήτη . χαίρει άκραν υγείαν.

Π ώ ς  α ί σ κ έ π τ ο ν τ  α ι Α ύ σ τ  ρ α λ ί δ ε ς. —  ’Εν Α υ
στραλία είναι πολυ δύσκολον νά έχη τις υπηρέτριας, δυσκολώτερον 
δέ καί σχεδόν αδύνατον νά εχη καλάς τοιαυτας. Α ί  κυρίαι τής Α υ 
στραλίας συνήλθον πρός σύσκεΊ/iv. ΐνα  έξεύρωσι τρόπον κατάλ
ληλον πρός έπανόρθωσιν τοΰ κακοΰ τούτου. Παράδοξος δέ ή άπόφα- 
σις. ήν αί έν λόγιρ κυρίαι έλαβον : Αά έπιτραπή πρός τούς άνδρας 
των νά νυμ.φεύωνται μ·έ δύο γυναίκας, α'ίτινες νά διαμ.οιράζωνται 
τήν  κατ ’ οίκον εργασίαν. Πρός τόν σκοπόν τοΰτον συνέταξαν αναφο
ράν. έν ή έξαιτοΰνται, όπως παοαχωρηθή είς τούς άνδρας αύτών ή 
πολυγαμία.

Ί ν δ α ί  δ ι δ ά κ τ ο ρ ε  ς .— Α ί μαθήτριαι τής ιατρικής σχολής  
τής  Κκλκούτας δπεβλήΟησαν είς τάς διπλωρ.ατικάς των εξετάσεις  
μετά  πολλής επιτυχίας. 'Η δεσποινίς Ρανί-Μήτερ έτυχε τοΰ βαθμού 
ά ρ ι σ τ α .  'Η δεσποινίς Μιχέρ έλαβε παρά του άντιβασιλέως μ,ετάλ- 
λιον διά τή ν  έκτακτον έπ,ίδοσίν της είς τάς όφθαλμικάς παθήσεις.  
Α ί δεσποινίδες Αέκ, Αίνε καί II εράϊρ. έλαβον πτυχεία  χειρουργικής.

Α ί  χ ή ρ α ι  τ ώ ν  ’ Ι ν δ ι ώ ν . ·  — ‘ Τπάρχουσιν έν Ίνδία ις  2 1 , 
00 0 ,000  γυναίκες χήραι, ών 76 .000  δέν είναι είσέτι έννεατείς 207 ,  
000 δεκαετραετείς. καί 389 οεκαοκτα τείς. Τό έν δεύτερον τών  
δυστυχών αύτών υπάρξεων διάγουσι τόν βίον των έν μακρα καί θλι
βερή δουλεία.

ΛΑλΠΑΟΓΡΙΦΙ*
Καν Κ Κ. Λ ε υ κ ω σ ί α ν .  Δημοσιευθήσεται είς τό ηιαίρολό- 

γιον. — Καν 1. Σ. Κ υ π α ρ ι σ σ ί α ν .  Συνδρομή Ιλήφθη εύ^αριστοΰ- 
μεν.— Κ ν Λ. Μ ’Α θ ή ν α ς .  Κρίσεις δημοσιεύομε» ήμε'ς. Αλλά χα! 
έάν δεν έπράττομεν τοΰτο, βεβαίω: δέν θά 'κατ=χωρίζετο τοιαύτη κρί.
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
Τήν ,επαύοιον περί τήν 3ην ώραν ή Κλαυ'ϊίνα εισήρχετο. 

Ποσάκις μέχρι τής ώρας ταύτης είχε πλησιάσει (τό παοάθυρον, 
κατασκοπεύων τήν μακούθεν έμφάνισίν της καί πώς μέ συ- 
νεσφιγμένην καρ^ίαν είπε πρός τήν Λουκιανήν. Έ π ί τέλους, 

Αεσποιν'ς Λουκιανή, ή αδελφή σας έρχεται.
Ή  Λουκιανή τόν προσέβλεψε μέ βλέμμα βαθύτατον. Ε ί

χε μαντεύσει τό Ιν τή ψυχή τού Γεωργίου, άναπτυσσόμενον 
αισθηαα. Παρετήρει τήν μεταβολήν, ήν υφίστατο ο δυστυχής 
πάσχονν οσάκις ή Κλ,αυδίνη εύρίσκετο πλησίον των, καί τούτο 
τήν ένέβαλεν εις νέας ανησυχίας.

Συνέλαβεν ό'θεν τήν άπόφασιν νά άπομακρύνη τήν Κλαυ- 
δίνην. Τήν αυτήν ημέραν συνώυευσε τήν αδελφήν της άπερχο- 
μέν-ην, ό-ε 5 ’ άπεμακρύνθησα» αρκούντως τής έπαύλ,ειως, ή 
Λ ουαανή είπε : Κλαυ^ίνη! μ.εθ’ ό'λην τήν λύπην, ήν θά μοί 
προξενήση ή έκ τής έπαύλεως άπομάκρυνσίς σου, σέ παρα
καλώ θερμώς νά αραιώσης τάς πρός εμέ έπισκέψε.ς σου.

Καί ^ ιατί ; .
Πώς! ι έ̂ν έμάντευσας, τ ί  συμβαίνει. Δέν παρετήρησας πό

σον ο Γεώργιος ώχριά, στρέφων πρλ̂ ς σέ τά βλέμματά του

καί πόσον έν γένει μετεβλήθη, άφ’ ής συχνάζεις έν τή έ- 
παύλει; "Ωστε νομ.ίζεις, είπεν, έρυθριώσα ή νεάνις ό τ ι......

Ό τ ι  σέ άγαπα. *0 πτωχός νέος ! ιίιότι αληθώς είναι ά 
ξιος οίκτου. Βεβαίως ιΐέν ενέχεται αύτός είς τό τρομερόν τού 
αδελφού του έγκλημα. Πρέπει νά άραιώσης τάς επισκέψεις σου 
πρός πρόληψιν ιϊυσαρέστων έν τώ μέλλοντι συνεπειών.

Τήν επαύριον καί έφ’ όλην τήν έβ^ομάΆ  ή Κ λα υ ίίνα  5έν 
έφάνη. Ό  δυστυχής Γεώργιος κατατρυχόμενος ύπό φοβέρας 
ανησυχίας, ήρούτησε τόν λόγον τής απουσίας τής νέας κόρης.

Είναι κακοδιάθετος, άπήντησεν ή Λουκιανή.
Ή  Κλ,αυίινη επανήλθε, άλλά κ α τ ’ άπομεμακρυσμένα 

διαστήματα. Τέλος αί εν Γάοχη επισκέψεις της έπαυσαν όλο- 
τελώς. Ό  Γεώργιος έγένετο μελαγχολικός, έ'παυσε νά λ,αμ.- 
βάνη μέρος είς οίαν δήποτε ομιλίαν καί τέλος ήσθένησε.

Πρωίαν τινα ή γραία Ιξερχομένη τού δωματίου του είπε 
πρός τήν Λουκιανήν. Είναι πολύ άσχημα. ^Ολ,ην τήν νύκτα 
παρελήρει, επανειλημμένες δέ άνέφερε τό ό'νομα τής άό'ελ,- 
φής σας.

Τήν επαύριον ή Λουκιανή έγραφε πρός τήν Κλαυδίνην ; 
Έ λθέ. Ή  απουσία σου παρατεινομένη ήά τόν φονεύσή. Κ α ίν > » 5» · A ν ‘ *0(/.ω; αυτός οεν SLvat ένοχος.

Ή  Κλαυδίν* αυθημερόν έτοποθετήθη παρά τό προσκε- 
φάλαιον του πάσχοντος. Μ ετ’ ολίγας ημέρας ό Γεώργιος 
άνέκτα τάς παλαιάς ασθενείς του δυνάμ,εις καί έλάμβανε 
τήν συνήθη θέσιν του πλησίον τών δύο ϊδελφών.

Κ αί ή Κλαυδίνα ύπό τήν άπειρον γλυκύτητα  τών βλεμ.-
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αις. Κακώς .νοχιζετε οτι όπάρχει όιάιτασις. — Κον Α. Μ. Ό  { η α- 
σ ό ν. Είχεν ίξαντληβη ή έντυπος ταινία τ ι ς  Γράιρομεν. — Καν Στ. 
Κ. Τ ή ν ο ν. Κατάλογος δεχ.α συνδρομητριών Ιστορίας τής Γυναι ός 
έληφΟη ως χαι εσώκλειστον άντίτ  μον. Μυρΐας ευχαριστίας ο ι’ :ύγε- 
νή φροντίδα. Γιασνάγια Πολιάνα άποστέλλεται ευχαριστώ;. 'Ολόκλη
ρον τόμον θά λάβητε χαί υμείς άνά τεύχη — Κον Γ. Μ. Λ ε σ ο ί να. 
Συνδρομή:ρια ενεγραφη είς I αλαςείόιον Χρήματα Ιλήφθησαν Εύ/α 
ριστοΟμεν. — Κα, Δ. 0  II ε ι ρ α ι ά θ ά  ίχδοθή, ά λ λ ’ ή στρο αύίού  
ε'χδοσις τής ’ Ιστορίας τής Γΰναιχό; Ιπήνεγχε τήν άχουσίαν αυτήν β ρ α 

δύτητα. Καν Δ. Μ. Κ)κ ο λ ι ν  ΓΙροτιμότερον ιιναι Ιάν αί πληροφα- 
ριαι σας είναι ακριβείς να προβήτε εις διάλυσιν. Περί το ί σκοπού 
*ής μνηστείας γράφομεν προσε/ως. — Καν Ζ Κ Σ ύ ρ ο ν  Νεα 
συνόρομήτρια ίνεγράφη. .Μυρίας ευχαριστίας. Τώρα- τόν ζήλο - σας 
υπέρ τής Ιστορίας τής [ υναικό.. Κΐ.α> εργον τό οποίο/ δλαι αί γ;~ 
ναιχες οφείλουν νά άποχτήτουν. — Κον Δ. I ύ. Β ά ρ ν α ν  Νέα 
συνίρομήτρια ένεγράφη. ’Αγγελία Ιστορίας τής Γυναιχός άπεστάλτ.  
Ιήν  προσεχή έβο μάδα αγγελίας ημερολογίου. — Καν Μ. Κ. " Γ δ ρ α  ν' 
Πεντι συνδρ. Ιστορίας της Γυναιχός ένεγράφησαν. Έλήιρθη ίέ χαί τό 
άντ.τ ιμον (ί τόμων. Ή ίδιχή σας συνδρομή μένει εις τήν διάθεσίν σας, 
διότι δικαιούσθε να λάβητε τον τόμον δοιρεάν. θ ιρμοτάτας αί άπει
ρους ευχαριστίας οι εύγενή φρυντ:δα. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας 
— Καν Κ. Μ. Ο Γ ρ α γ α ί α ν  Ν ά ξ ο υ .  Συνδρομή ίλήφθη. Δι = ύ- 
βυνσις μεταβάλλεται. -  Καν Τ. Λ .  Β ώ λ ο ν .  ’Ακριβώς προέρχεται 

ί/ν·· δ,ζ'υ ίε» πιστεύετε. Άποατίλλοντα ι.  — Κον Ί .  Μ. Λ ε υ 
κ ω σ ί α  ν. ’Αριθμοί άποστέλλονται. Τιμή έχάστης' είχόνος λ. 5 0 . — 

ον Α. Θ. Κ έ ρ κ υ ρ α  ν. Το Ολ.βίρδν συμβάν με κατέ^λιψϊ. Γρά- 
φομεν.— Καν Δ. Μ. Κ]_π ο λ ι ν. .Μαλίστα. Έν Βουλγαρία τ^είς γυ
ναίκες ιατροί έξασκούσι το έπάγγελμά των.— Καν Ε. Θ. Ά  θ ή ν α ς. 
Ισως χαί διότι δέν δύνανται, άλλα βεβαίως χαί διότι δέν Οέλουσ .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ ατά  ‘τού να π ν ιο μ α τ ο ;  τών λαμπώ ν.  Έάν θέλετε να αή κχ- 

■πνίζη ποτέ ή λάμπα σας, βυθίζετε  τό φυτήλιον αύτής, πριν να τό 
μεταχειρ ισθήτε έντάς όςους, καί άφου στεγνόση τό περατε εις τήν  
λάμπαν. Παράγει διαυγέστατον φιος καί ουδέποτε καπνίζει.

, Η άνθρακσ.α δε του φυτηλίου η έπί τής φυτιλοδόχου έπισωρευο- 
μενη δέον να κ Οαρίζηται τουλάχιστον άπας τής εβδομάδας.
„ 11 καθαρισμόν των φυτιλοδόχων τούτων διαλύετε εις 100 δρ.
υόατος εν τβμαχιον κρυσταλλωμένης σόδας. Βράζετε τήν διάλυσιν 
ταύτην  έπι πεντε /επτα μετά των φυτιλοδόχων σας, μετά ταΰτα  
ξεπλύνετε διά καθαρού ΰδατος καί γίνονται όλως καινουργή.

μ ατω ν του πάσχ_οντος ησθάνετο τήν καρδίαν της συνταρασ- 
σομένην. 'Η , όυναμία του τήν προσείλ.κυε.

Πρόσεξε, τή είπεν ή Λουκιανή. Πρόσεξε ! . . .
Α λλ η Κλαυόίνα σοβαρά μέ ρυτίδα επί του μ.ετώπου ; 

Νά σε είπω, Λουκιανή Ο θεός οδηγών με ενταύθα μέ είχε\ 
ισως προορίσει όιά να μετριάσω τό κακόν, όπερ θά προέκυ- 
πτεν εκ τής ι δικής σου παρουσίας. ’Εάν εσύ είσήλθες διά νά 
αποκάλυψης το κακούργημα τού Ίωάννου, εγώ προωρίσθην νά 
σωσω τόν ατυχή Γεώργιον.

*Η Λουκιανή έναγκαλιζομένη τήν αδελφήν της, τη είπε 
χαμηλοφώνως. Τόν ά να π ά ; λοιπόν ;

Κ αί δ ια τ ί όχι, άφού τόν βλέπω τόσω ευτυχή πλησίον μου, 
τοσω καλόν καί τόσω εύγνώμονα !

*Η Λουκιανή έφαίνετο σύννους. Έ σκεπτετο ίσως ότι σ 
ερως αυτός ηόυνατο \ά τή χρησιμεύση εις πραγματοποίησιν
των σχεδίων της.............

. ’Από τινων ήμερων ό Γεώργιος έφαίνετο ποθών νά συνδια- 
λεχθη μυστικώς μετά τής Λουκιανής, ό'τε όμως ή κατάλληλος 
στιγμ ή  επαρουσίαζετο ό δυστυχής έχανε θάρρος καί αποφασι
στικότητα. Τέλος εσπέραν τ ινά , σπλισθείς μέ όλον τό θάροος 
του, κατασυγκεκινημενος δέ καί τρέυων είπε πρός τήν Λου 
λ ια ν ή ν ; Κ αίτοι δέν έχω τό δικαίω μα νά έμβαθυνω εις τά 
μυστικά  τής καρδιας σου, επεθύμουν εν τούτοις νά γνωρίζω 
δ ια τ ι εγκατελειψας τους Δοριάτ, οίτινες σέ ήγάπων ώς τέ- 
κνον των ;

Με εδιωςαν, είπεν η Λουκιανή, διότι άνεκάλυψαν τάς 
μετα τού Ίωάννου σχέσεις μου.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η

 ̂ Λουκουμάδες μ ή άλευρον. ’Αναμιγνύετε  ήμίσε ιαν όκάν ρι- 
ζαΛευρον (ρυζι κοπανισμένον) μέ μ ίαν  ¿καν ύδατος. Ά φοΟ βράση κα’· 
κρυώση αρκετά ρίπτετε τρεις κρόκους ώών κα £ν φ' ιτ ιάν ι'  σευ'ιγδά- 
ΛΙ λεπτόν. Βράζετε άφΟονον λάδι ή βούτυρον εις τό τηγάνι' καί τούς 
τ η γ κνίζετε ώς καί τούς κπλους λουκουμάδες.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Πασά καλή καί συνετή μήτηρ ΙπιθυμεΓ άναντιρρήτως νά τελέ'ο- 

γ. ηησρ την θυγατέρα της εις τήν τόσω πολύτιμον χαί άναγκαίαν  
δια πασαν γυναίκα τέχνην τής κοπτικής κ Α  ραπτικής

1 £Ρ!-ια »ΐ5 κ. "Αννα Λεμπάουερ διδάσκαλος τής κοπτικής καί  
ραπτικής γυναικείων φορεμάτων άναλαμδάνει δΓ ιδίας ¡υεθόδου, νά. 
τελειοποίηση Ινιος 10 μαθημάτων θεωρητικώς τε καί πρακτικώς πα-  
σαν επιθομοΟσαν νά ά'.δαχθή παρ’ αύτής εις τ ιμήν μετρ ,ω τ ίτην .

ί'Η Διιύθυνσις εις τό γραφεΐον μας.)

. Λιδυσκαλισσα Γαλλίς πτυχιοδχος ζητεί παραδόσεις. Πρρσφέρει 
μιαν καί ήμίσειαν ώραν διδασκαλίας ά ντ ίμ ιά ς  δραχμής. Συνιστατα ι  
ιδιαιτέρως καί παρ’ ημών.

ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ καί ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ

Εαν θέλ^ητε νά έχητε τούς ύδόντας σας λευκότερους χ ι ό ν ο ς. 
χείλη κα. ούλα ρ ο δ ό χ ρ ο α  καί διαρκές έν τω στόματι ά ρ ω μ α  
μεταχειρισθήτε τό νεωστ. ανακαλυφθέν αμερικανικόν φύραμα

Κ&1ο(3θΠί Κ- α λ λ ι σ τ ο ν  ο ώ ρ ο ν  δ ι ά  τ ό  ν έ ο ν  έ τ ο ς
Πωλείται παρά τοϊς κυριωτέροις Φαρυακείοις καί Μυροπωλείοις.

Κόριε Μΐλισσ'ώτη.

Το υμετερον άντ·.πυτ:ρ'.ώθ£ς υ/ρον ευρον λίαν ώφίλιμον κατα χής 
πιτυριάσεως χαι ώ̂ , τονωχικόν χής κόμτ,ς ώ; τοιουχο δέ το συνιστώ- 
μεν ώς χαλλίτερον πανχος άλλου. 10 8)ορ’θυ 80.

Α. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ιατρός

"Οχι μόνον ιατρική σύστασ-.ς, ά/.λά χεί πάσαι α! μεταχεφιοθείσαι. ' 
τό φάρμαχον τούτο άιτηλλάγηααν τής όχ/.ηράς πιτυριάαεως.

Μισούσι λοιπόν τόν αδελφόν μου ;
Τό άγνοώ. Ά λ λ ’ άγαπώσι τόν Γωτγέ, μεθ’ ού ήμην μνη· 

στευμενη, και οστις δεν πιστεύει εις τήν ενοχήν τού Δοριάτ.
Ποιον λοιπόν, εκείνος \ομίζει ένοχον ;
Το άγνοώ, είπεν η κόρη.
Χάριν τού αδελφού μου λοιπόν άπεσπάσθης τών ανθρώ

πων αυτών, οίτινες σέ άνέθρεψαν, σέ εμεγάλωσαν μετά τόσης 
αγαπης ; Επιτρεψόν μοι, Λουκιανή, νά σοί δοόσω μίαν συμ 
βουλήν. Δέν είμαι γέρων. Ά λ λ ’ ή ασθένεια καί ό'όδυνηρός 
^ιος καμνουσι τά  ετη μακροτερα καί δίδουσιν άρ/’ετήν τού 
κόσμου πείραν. Λοιπον, εάν δέν άγαπας πολύ τόν αδελφόν μου, 
είναι καιρός νά σταματήσης τήν καρδίαν σου έπί τής ολισθη
ρά; χατωφερείας, εφ’ ή; βαίνει· διότι νομίζω ότι ό άδελφό? μου 
δέν θά δυνηθη ποτέ νά σέ καταστήση ευτυχή.

Καί δ ιατ ί ; μήπως νομίζετε ότι δέν μέ αγαπά.
'Ω ! ό)ς πρός αύτό είναι τρελλός άπό έρωτα ! Ά λ λ ά  ο 

Ιωάννης, Λουκιανή, ουόενα εν τώ  κόσμιυ δύναται να κατα-  
στήση ευτυχή. Είναι πολύ εγωιστής, πολύ απότομος. Θά σέ 
θυσιάση βεβαίως εις τήν απεριόριστον φιλοδοξίαν του, εις τήν 
ακα τ άσχ ετον επιθυμίαν τού νά αποκτήση πλούτον.

Και μήπως δέν δυναμ,αι να συμμερισθώ και έγώ τήν φ ι
λοδοξίαν του ταύτην, καί νά τόν βοηθήσω εις πραγματοποίη- 
σιν τών πόθων καί όνείοων του 1

Ό χ ι 1 είναι αδύνατον, άπ·/)νττ(σεν ό νέος, κυριευθε'ις οτζο 
ακράτητου Συ! τότον ουραία, τόσον άγαθη, τόσον άγντ(7
συ, Λουκιανή, με τοιαυτας αρετάς 5έν ίύνασα ι $έν στρέττει νά 
γείν·^; σύζυγος του Ίουάννου Μονμάγερ. (ακολουθεί)


