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Μάδενα και Μεσολογγίτιδες. — Πεντακοσιετηρίς τής Βεατρίκης 
(χντχπόκρίσι; ες ’Ιταλίας υπό κ. Αευκής Δημητρίου). Έπιστολαι 
πρός μητέρα. — Αί Γερμανίδες γυναΓκες (υπό κ. Αίνας Μόργεν- 
στερν)—*Γ1 θρησκεία και αί γυναΓκες.—Πώς ετρωγον οι πατερες μας 
(υπό Μαριάνθης Ήλιοπούλου.)— *Η Άκρόπο)ις τής κ. Αικατερίνης 
Άβραμιώτου (υπό *Ελληνίδος.)— Ποικίλα.— Βιβλιοκρισία.— Συια- 
βουλαί.— Συνταγαί.— ’Αλληλογραφία.— Έπιφυλλίς.

Η ΚΕ ΜΑΡΤΙΟΥ
Ή φύσις, ή Θρησκεία χαί ή ελευθερία τελοΰσι σήμερον 

άδελφωμέναι μεγάλην πανήγυριν. ‘Η φύσις φέρει εις τήν εορτήν 
σμαραγδίνην χαί άνθοφόρον τής άνοίξεω; στολήν, ή θρησκεία 
ευαγγέλια χαράς καί έλπίδος καί ή ελευθερία υπερήφανο; 
ΰψβί επ' έμφοτέρων τήν γαλανήν σημαίαν της.

Χαιρετίσωμεν τά ιερά ταΰτα σύμβολα, ημείς ών ή καρδία 
έλησμόνησε πλέον νά πάλλη διά τοιαύτχς εΰγενείς συγκινή
σεις!

Χαιρετίσωαεν τήν σημαίαν, ήν ο Γερμανός Πχτρών, ό ανώ
τατος τής ’ Εκκλησίας λειτουργός ύψωσε κατά τήν {¡μέραν 
ταύτην έπί τής μονής τής Αγίας Λαύρας.

Άποσπάσωμεν από τής καοδίας καί τοΰ πνεύματός μας 
τόν σκεπτικισμόν, τήν ματαιότητα καί τον εγωισμόν καί άπό 
κοινού άντρες καί γυναίκες, γέροντες καί παιδία πανηγυρίσω 
μεν τήν ιεράν ταύτην επέτειον των θυσιασθέντων υπέρ τής 
α -αγεννήσε υς τοΰ έθνους, υπέρ τής άπελευθερώσεως τής 
Πατρικός.

Άποτρέψωμεν μετ’ αδημονίας τό πρόσωπον από τήν ψυ- 
Χ,Ρ̂ ν, μηχανικήν, τυπικήν εκείνην άνά τήν όδόν Έρμου 
■παραταξιν εκατοντάδων τινων νυσταλέων στρατιωτών. Άφώ- 
μεν τους πλείστους των φρακοφορούντων άντιπροσώπων τοΰ 
έθνους να χασμώνται, καθ’ ήν στιγμήν άναγινώσκεται ή δοξο·

λογία καί μνημονεύονται τά ονόματα των ένδόξως υπέρ πί- 
στεως καί πατρίδος πεσόντων.

Οί πολλοί των υιών καί έγκόνων τών ηρώων εκείνων άνή- 
κουσι σήμ,ερον εις τάξιν ¿π ίλεκτον εί; τάξιν διακεκριμέ- 
ντιν. ’Ολίγοι έξ αυτών καταδέχονται νά ένθυμώνται τούς 
πατέρας με τό λάσιον στήθος καί τάς τιλλώδεις καί νευρώ
δεις χεϊρας. ’Εκείνοι έφερον φουστανέλαν καί φέρμελην, ούτοι 
φέοουσι φράκον ή χρυσάς έπωμίδας. ’Εκείνοι σελάχιον κοκινι- 
σμένον υπό εχθρικού αίματος, ούτοι κομψότεχνα μαστίγια ή 
εν ταΐς άποστιλβούσας θήκαις των σπάθας, άς σύρουσιν γαυ- 
ριώντες έπί τών λιθοστρώτων τής πόλεως πεζοδρομίων. Εκεί
νοι επροσκύνουν τόνΘεόν καί Ιλ.άτρευον τήν πατρίδα, ούτοι 
προσκυνοΰσι τό χρυσίον καί λατρεύουσιν εαυτούς.

Τί λοιπόν ούτοι — καί είναι δυστυχώς οί περισσότεροι —  
ήδύναντο νά διοργανώσωσιν εις τήν επέτειον ταύτην εορτήν 
τών πατέρων καί τής πατρίδος ; Τί, οί χιλιάδας δραχμών 
δαπανώντες διά μίαν χορευτικήν εσπερίδα, ήδύναντο νά ποά· 
ξωσιν, όπως άποδώσωσιν εις τήν ημέραν ταύτην τήν αΐγλην 
εθνικής εξεγέρσεως, έθνικοΰ ενθουσιασμού, εθνικής άγάπης καί 
άφοσιώσεως !

Ή πόλις μας ψυχρά καί άδιάσορος μέ τήν στερεότυπον 
μονοτονίαν της, ουδόλως φαίνεται μετέχουσα τής επισήμου 
εορτής, ούδέν σημείον ενθουσιασμού καί ζωής προσδίδει αυτή 
όψιν εθνικής πανηγύρεως.

Μεταβώμεν λοιπόν άνά τά βουνά καί τάς κοιλάδας, δπου 
βράχοι καί λίθοι, άνευ σταυρών, άνευ στεφάνων, ά'νευ επιτυμή 
βίων επιγραφών. Ύπότού;  λίθους εκείνους .¡κείνται ήρωες ! 
Θώμεν εύλαβώς τήν χείοα έπί τών αυτοσχεδίων Εκείνων τά
φων καί άκροασθώμεν μετά ίεράς συγκινήσεως τών παλμών 
τής τότε ζώσης, τότε σφριγώσης, τότε ένθουσιώσης Έλλάή 
δος ! Τών παλμών εκείνων, ών μόνη ή ασθενής άντήχησι; δί- 
δωσι σήμερον ζωήν εις τά ψυχρά, τά μαρασμώδη, τά άσθενι-
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κά, τά μεστά εγωισμού, ύλισμού καί κομματισμού στήθη των 
συγχρόνων.

Ζητήσωμεν άνά του; τάφους εκείνων τό ιερόν βότανον του 
ενθουσιασμού καί τη; αΰταπαρνπσεως, δπεο μόνον έπί της 
ποτισθείσης υπό του {¡ρωϊκού αϊμχτός των γή; βλαστάνει. 
"Ισως δι’ αΰτού κατισχύσωμεν του ψυχοκτόνου ύλισμού, δστις 
φονεύει τό καθήκον και εκνευρίζει την άρετήν, δστις άποτελεί 
τά)ν φιλοσοφίαν λαών υποδούλων, η εί; δουλείαν βαινόντων. 
"Ισως δι’ αΰτοΰ άνακτήσωμεν πίετιν καί έλπιζα, πρός έπι- 
τέλεσιν τοϋ μεγαλοπρεπούς έργου, ούτινος οί μάρτυρες εκείνοι 
κατήρξαντο, άφοΰ αί μεγάλαι μάχαι δεν μένουσιν ημιτελείς.
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Δεν έκάλουν εις τά δπλα τοί>; πρωτεργάτας της έπανα- 
στάσεω; παιάνες θούριων καί ύμνοι εθνικοί καί βαρύηχα τύμ
πανα. Οί παλμοί τής καρδίας των άπετέλουν την ώραιοτάτην 
καί ένθουσιωδεστάτην μουσικήν αυτών συνοδείαν. Όλοι άπό 
τής τρυφερά; των ηλικίας εΐ/ον έξοικειωθή εί; του; γλυκείς ή 
χους αΰτής, ήν οί υίοΐ έδιδάσκοντο παρά τών μητέρων, οί «ν- 
δρε; παρά τών γυναικών, οί αδελφοί παρά τών άδελφών.

Σήμεοον τελετήν ίεράν τών μνημοσύνων πασών καί πάντων 
τών τότε πεσόντων, άναζητήσωμεν υπό τούς σταυρούς όνόματά 
τινα, δρέψωμεν έκ τού ήοωϊκού εκείνου λειμώνος άφανή τινα 
καί άγνωστα άνθη καί πλέξωμεν έζ αυτών τόν καλόν τής αγά
πης καί του θαυμασμού μας επιτάφιον στέφανον.

Παρέλθωμεν τάς τόσον γνωστάς καί αθανάτους Σουλιώτε- 
δας ήρωϊΐας, Μόσχω καί Φώτω καί Χάίδω, τάς ένδόξους 
ταύτας διδασκάλους τών γυναικών τού είκοσι ένα. Έπισκο- 
πήσωμεν τά  βουνά καί τή,ν περί τό Βαλτέτσιον πεδιάδα καί 
στώμεν πρό τού τάφου τής Αακαίνης Σταυριάννης.

Τό όνομά της άγνωστον σχεδόν εις τήν νέαν γενεάν άντη- 
χεΐ μετ’ ευγνωμοσύνης εΐ; τόν ιερόν εκείνον τής πρώτης μεγά
λης Ελληνικής μάχης τόπον. ΤΗτο τεσσαρακοντούτις, μελαγ- 
χροινή, ευειδής, μέ ύφος αρρενωπόν, με φωνήν βροντώδη, μέ 
παράστημα στρατιώτου.

Ή ηρωική αυτής ψυχή είχεν όρμεμφύ'ως κατανοήσει δτι 
έκ τής τύχης τής πρώτης εκείνης τακτικής καί έκ τού συ- 
στάδην μάχης (12-13 Μαίου 1821) ήθελον αντλήσει οί "Ελ
ληνες θάρρος, πρός έξακολούθησιν τού άνίσου υπέρ τής άπε- 
λευθερώσεώς των άγώνος.

Ή Σταυριάνα φέρουσα τό γυναικεΐον Λακαινικόν της έν
δυμα, έτέθη ώς στρατιώτη; εθελοντής υπό τάς διαταγάς τού 
αρχηγού Κυριακούλη Μαυρομιχάλη, καί συναπεκλείσθη μετ’ 
αυτού εις Βαλτέτσιον, ένθα οί Έλληνες στενώς ύπό τών 
Τούρκων έπολιορκοΰντο.

Δέν αναφέρει ή Ιστορία, έάν ή ηρωίς αύτη έχειρίζετο δε- 
ζιώς τό ξίφος ή έάν έφόνευσε πολλούς έχθρούς. Μάς γνωρίζει 
δμως δτι, έάν τό πΰρ έξεπέμπετο κατά τού εχθρού παρά 
πάντων συγχρόνως τών Ελληνικών προμαχώνων, τούτο οφεί- 
λειται εις τό άκαταμάχητον θάρρος καί τήν ηρωικήν αΰτα- 
πάρνησιν τής κόρης ταύτης τής Λακεδαίμονο;. Ή Σταυριάννα 
μόνη μεταξύ τόσων άνδρών είχε τήν τόλμην, αψηφούσα τάς 
βροχηδόν πανταχόθεν πιπτούσας σφαίρας, νά μεταφέρή άπό

προμαχώνος εις προμαχώνα τάς αναγκαίας διά τήν παράτασιν- 
τής μάχης πυριτιδοβολάς.

Τό ηρωικόν παράδειγμά της δέν ισχυσε μέν νά πείσή 
τινά τών έκεΐ μαχομένων άνδρών, νά έκθέσσι άντ’ αυτής τήν 
ζωήν του εις τόν προφανή αυτόν κίνδυνον, ένέπνευσεν δμως εις 
πάντας άγιον ένθουσιασμόν πρός επίμονον άντίστασιν καί νίκη- 
φόρον έκβασιν τής μάχης.

Οί περί τόν Κολοκοτρώνην, Μαυρομιχάλην καί Πλα- 
πούταν άνδρες δυσκολευόμενοι νά πιστεύσωσιν, δτι γυνή ή 
πλάσμα ανθρώπινον ήδύνατο νά έχη τόσον θάρρος, καί νά σώ- 
ζηται παραδόξω; έκ τής πληθύος τών σφαιρών, αίτινες άκατα- 
παύστως έπιπτον περί αύτήν, ένόμιζον έν τή, εΰπίστω άπλοϊ- 
κότητί των ότι ύπό τό πρόσχημα τής χωρικής εκείνης ύπεκρύ- 
πτετο η Παναγία, ή'τις κατήλθεν έκ τού Ουρανού, ΐνα προ- 
στατεύση κατά τών άπίσ:ων τά Ελληνικά δπλα.

Μεταβώμεν έκ τής ηρωικής ταύτης γης εις τήν παρα
λίαν τής μικράς νήσου Μυκόνου, πολιορκουμένη; ύπό διακο- 
σίων πειρατών Άλγερίνων. Ούτοι άποβιβασθέντες έπί τής 
ξηράς μετ’ αγρίων αλαλαγμών «Θάνατος ’οτονς Γκιαού- 
ρΐόες;) καταδιώκουσι λυσσαλέοι τού; Χριστιανούς. Πανικός 
καταλαμβάνει πάντας, άνδρες δέ, γυναίκες καί παιδία τρέπον
ται εις ά τακτόν φυγήν.

Στήτε, φωνάζει αΰτοίς, ή Μόδενα, γυνή ηρωική. Πρέπει 
νά ύπερασπισθώμεν τή,ν τιμήν, τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν 
μας. <αί ήλεκτοίσασα διά τών ολίγων αυτών λέξεων τήν φιλο 
τιμίαν πάντων, έμπνέει θάρρος καί ένεργητικότητα εις τού; 
τέω; άπηλπισμένους. Όπλισθεϊσα δέ τίθεται έπί κεφαλής 
άνδρών καί γυναικών καί πολεμώσα ηρωϊκώς, κατορθώνει νά 
άποκόψη τή,ν κεφαλήν τού αρχηγού τών εχθρών, ήν καταπατεί 
άθλητικώς ύπό τούς πόδας της. *0 θάνατος έκείνου καί ή 
γενική τών άνδρών του καταστροφή αναγκάζει τούς ύπολη- 
φθέντας νά παραδοθώσι.

Άλλά μή τό ίέρόν τού πυρποληθέντο; Μεσολογγίου χώμα, 
ολίγα έθαψε τοιούτων ήρωίδων οστά ! Μή κατά τή,ν άλωσιν 
αυτού μόναι μετ’ ολίγων άνδρών καί μετά τών τέκνων των 
αί ύπολειφθεΐσαι γυναίκες δέν ύπερησπίζοντο γενναίως κατά 
τού έχθρού ! Παλαίουσαι στήθος πρός στήθος, πρόσωπον πρός 
πρόσωπον, έζήτουν νά άποφύγωσι δΓ ένδοξου θανάτου τή,ν 
άτίμωσιν καί'τήν δουλείαν.

Έν τή άνεκδότω έτι 'Ιστορία τού διαπρεπούς παρ’ ήμΐν 
καθηγητού κ. Γεωργίου Κρέμου, — δστις διά τής χαρακτηοι- 
ζούσης αυτόν άβρότητος έπέτρεψεν ήμίν νά έρανισθώμ.εν έξ 
αυτής τά περί τών γυναικών τού Μεσολογγίου — άναφέρεται, 
δτι αί ήρωίδες έκεϊναι, ως άλλαι Σουλιώτιδες προτιμώσαι 
τόν θάνατον άτίμου ζωής, έροίπτοντο άπό τών στεγών τών οι
κιών, φέρουσαι τά βρέφη των έν ταϊς άγκάλαις, ή κραυγάζουσαι 
έσπευδον καί έπνίγοντο εις τή,ν θάλασσαν, ή έροίπτοντο μετά 
τών τέκνων εις τά φρέατα, ή εις τάς φλόγας τών πυρπολουμέ- 
νων οικιών, προσκαλούσαι μετ' αυτών γονείς, αδελφούς καί τέ
κνα.

Έδώ γυναίκες διώκουσαι "Αραβας, καί ώς ’Αμαζόνες 
φονεύουσαι αυτούς διά λογχοφόρων δπλων καί ξιφών. Έκεΐ 
ρωμαλέα ευειδή; νεάνις, μόλις τής νυμφικής έξελθούσα πα
στάδας, βλέπει έξαλλος τόν νυμφίον της σφαζόμενον. Έπί τώ 
τρομερώ τούτω θεάματι ή τέω; γλυκεία νύμφη μεταβάλ
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λεται ει; άγρίαν λέαιναν. Άναρτάται άπό τών φορεμάτων ( 
τού φονέω; καί φέρουσα αΰτόν δΓ ύρμητικής κινήσεως πρός 
τόν έξώστην, κρημνίζεται μετ’ αυτού εις τό κενόν. Άποθνή- 
σκουσα άφή,ρει τή,ν ζωήν τού δολοφόνου εκείνου τέρατος.

Έλληνίδες ! ύποκλ θώμεν πρό τών ηρωίδων έκείνων μαρ 
τύρων, αΐτινε; τοιαύτα παραδείγματα φιλοπατρίας καί αΰτα- 
παρνήσεως έκληροδότησαν ήμΐν !

Β Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  ΤΟΓ  Δ Α Ν Τ Η
Ή πεντακοσιετηρ ις αύτης

Αί γυναίκες τής Ιταλίας άμιλλώνται επιτυχέστατα άπό 
τινο; καί πρό; αΰτάς τάς προοδευτικωτάτας ’Αμερικανίδας. 
Δέν φροντίζουσι μόνον περί τού παρόντος καί τού μέλλοντος, 
άλλά καί άνατρέχουσιν αιώνας όλου;, όπως έν τώ παρελθόν- 
τι άναδείξωσι γυναίκα; έξοχους καί διαπρεπείς, τιμησάσα; 
τήν εαυτών πατρίδα.

Ό Δάντης, ύ άθάνατος τής Κολάοεως ποιητής, θά 
παρήρχετο, ίσως, άπαρατήρησος, έάν γυνή, αγγελικού κάλ 
λου; καί άρετής δέν προσείλκυε τήν προσοχήν, τή,ν άγάπην, 
τή,ν λατρείαν του. Έάν δέν τόν έιέπνεε, δέν άνέφλεγεν έν τή, 
ψυχή του τόν θειον τής άθανασίας σπινθήρα.

Τούτο δέν έλτ,σμόνησαν αί 'Ιταλίδες γυναίκες, αϊτινες τε- 
λούσι κατ’ αΰτάς μετά μεγάλης πομπή; καί μεγαλοπρεπείας 
τή,ν πεντακοσιετηρίδα τού θανάτου τής Βεατρίκης Πορτι- 
νάρη, τής λατρευτής τού Δάντη παρθένου.

Τιμώσαι τήν μνήμην τής έμπνευσάσης τό άπαθανατίσαν 
τόν Δάντην ποίημα, αί γυναίκες τής ’Ιταλίας διοργανούσιν έν 
Φλωρεντία έκθεσιν τών γυναικείων έργων, καλλιτεχνικών καί 
φιλολογικών, έν ή προσκαλούνται νά μετάσχωσι πάσαι αί ’Ι
ταλίδες γυναίκες. Πλή,ν τής καθαρώς έθνικής ταύτης γυναι- 
κεία; έκθέσεως, θά διοργανωθώσι πλεϊσται έορταί εις τιμήν 
πάντοτε τής ηρωίδο,, ήτις ανέδειξε τήν ’Ιταλίαν πατρίδα 
ενός τών διασημοτάτων τού κόσμου ποίησών.

Τή,ν πρωτοβουλίαν τής έπισήμου ταύτης εορτής έσχεν η 
κ. Καρλόττα Φερράρη, ήν προθύμως συνέδραμον πάσαι αί δυ- 
νάμεναι κυρίαι τής Ιταλίας. Τό δημοτικόν δέ συμβούλιον τής 
Φλωρεντίας προσήνεγκε προθύμως τήν ιδίαν αυτού συνεργα
σία ν.

Εις τόν διάσημον καλλιτέχνην, τόν έκθέτην τής έν Πχρι- 
σίοις βραβευθείσης προτομής τού Δάντου, άνετέθη η κα+ασκευ ν 
αγάλματος τής ένθέου γυναικός, ήτις κατώρθωσε τοιούτον έν 
τή άγνή έκείνου ψυχή νά έμπνεύση αίσθημα, ώστε καί νεκρήν 
ετι πρός αΰτή,ν νά τείνωσι πάντες οί διαλογισμοί του, υπέρ 
αυτής νά πάλλωσιν οί εΰγενέστατοι τής καρδίας του παλμοί.

Τό άγαλμα τούτο θά μεταφέρωσι μετά μεγάλης πομπής 
εις τόν παλαιότατον άρχαίον οίκον Πορτινάρη, τή συνοδεία 
τών αρχών τής πόλεως, τού διοργανούντος τάς έορτάς ταύτας 
γυναικείου κομητατου καί τών διασημοτάτων τή; ’Ιταλίας 
καλλιτεχνών καί σοφών άνδρών. Μετά τή,ν άποκάλυψιν τού 
αγαλματο; έκφωνηθή,σονται ύπό δρισθέντων πρός τούτο ρητό
ρων, γυναικών καί άνδρών, οί πανηγυρικοί λόγοι τής ημέρας.

Επί τή αΰτή εΰκαιρία έκδοθήσεται μέγα φιλολογικόν 
σύγγραμμα ύπό τών έγκριτοτέρων Ιταλίδων γυναικών συγ- 
γραφόμενον καί περιλαμβάνον τή,ν κατά τού; πέντε τελευταίου;

αιώνας δράσιν τών ’Ιταλίδων γυναικών, έν έκτάσει δέ τήν 
βιογραφίαν τής Βεατρίκη; Πορτινάρη καί μελέτην έπί τού 
δαιμονίου έργου τού Δάντου, ου ή,ρωί; έγένετο αδτη.

Τή,ν εσπέραν τή; επισήμου ένάρξεως τών εορτών θέλει 
τελεσθή ώραιοτάτη μουσική συναυλία παρά διαφόρων κυριών, 
άντιπροσωπευουσών άπάσας τάς ’Ιταλικά; πόλεις, μέ τό 
ίδιον έκάστης πόλεως ένδυμα. Τήν συναυλίαν θά διαδεχθή 
παράστασις, έν ή θά άποθεωθή ή Νέα Ζωη τού Δάντη διά 
διαφόρων Tableaux vivants μετά τών σχετικών άμφιέσεων, 
καί τή συωδε'α άσχάτων καί μουσικών οργάνων.

Τήν αΰτή» ημέραν θα προσέλθωσιν ε?ς γραπτόν διαγω
νισμόν επί θεμάτων, άφορώντων τή,ν ’Ιταλίδα γυναίκα, πά· 
σαι αί συγγραφείς τή ς’Ιταλίας, θά βραβευθώσι δέ ύπό επι
τροπής άπαρτιζομένη; ύπό τών έξοχωτέρων λογίων τής Ι τα 
λίας, πρωτοστατοΰντος τού διάσημου’Αγγέλου δέ Κουβερνάτη.

Κατά τό διάστημα τών εορτών θά άναγνωσθή ύπό δια
φόρων Ιταλίδων γυναικών σειρά ό'λη διαλέξεων έπιστημονικών 
άναγομένων^^ρά'έξής ζητήματα : Περί Βεατρίκης Πορτι- 
νά^η,περί Ίταλίδο; γυναικός κατά τήν άναγέννησιν, περί 
τών διασήμων ζωγράφων γυναικών τής ’Ιταλίας, περί γλυ- 
πτριών, περί ποιητριών, περί διηγηματογράφων καί μυθιστο- 
ριογράφων, περί ηθοποιών, περί άοιδών, περί παιδαγωγών καί 
διδασκαλισσών^περί έπιστημόνων, περί έργατίδων, περί ήρωί- 
δων καί πατριωτίδων.

Αί έπιτυχέστεραι τών διαλέξ^ν τούτων θέλουσι τύχει 
βραβείων συνοδευομένων καί ύπό μεταλλίων χρυσών, άργυρών 
καί χαλκών, έπί τής μιας οψεως τών οποίων θέλει άπεικονισθή 
η προτομή τής Βεατρίκης καί έπί τής έτέρας τό όνομα τής 
βραβευθείσης.

*Η έκθεσις διαιρεθήσεται εις οκτώ τμήματα ; Ιον Ζωγρα
φική, μικρογραφία, ιχνογραφία, καί σχεδιογραφία. 2ον Γλυ
πτική καί λεπτουργική. 3ον Φιλολογία. 4ον Ραπτική καί 
ποικιλτική. 5ον Γυναικεία κομψοτεχνήματα. 6ον Διδακτική- 
7ον Οικιακή ύγιεινή. 8ον Διάφοροι γυναικεϊαι τέχναι καί βιο- 
μηχανίαι.

Εις τό τελευταΐον τούτο τμήμα γυναίκες έργάτιδες θά 
έργάζωνται ένώπιον τών έπισκεπτομένων τήν έκθεσιν, έκάστη 
είς τήν οίκείαν,τέχνην.

Έργα έκτεθήσονταΓ μόνον παρά Ιταλίδων γυναικών, ή 
κ.ρίνουσα δέ αΰτά επιτροπή συγκροτηθήσεται ύπό άνδρών καί 
γυναικών. Τού γυναικείου τμήματος πρόεδρος έξελέγη η σχούσα 
τή,ν πρωτοβουλίαν ταύτην κ. Καρλόττα Φεράρη, τού άνδρικού 
δέ ό κ. "Αγγελος δέ Κουβερνήτης.

Διά τής εορτή; ταύτης καί τής έκθέσεως τής Βεατρίκης 
αί ’Ιταλίδες άπό κοινού μετά τών διασημοτέρων συμπολι
τών των, ήθέλησαν νά έξάρωσι τήν εΰεργετικήν έπιδρασιν 
τής γυναικός, νά ένθαρρύνωσι δέ, προστατεύσωσι*καί έπισή- 
μως άναδείξωσι καί τάς νύν ύπέο τής ’Ιταλικής προόδου έρ- 
γαζομένας.

Δεν θά παρουσιάζετο δέ ίσως καταλληλοτέρα εΰκαιρία 
αναδείξεως καί έξυψώσεως’’ τών πνευματικών σιαΙ$ βιομηχα
νικών προϊόντο̂ ν τών ’Ιταλίδων γυναικών, οσον ί; επέτειος τής 
πεντακοσιετη,ρίδος τής  ̂ Βεατρίκης τού Δάντη, ής τά όνομα 
τιμά οΰ μόνον τήν γενέθλιον αΰτής πόλιν Φλωρεντίαν, άλλα 
άπασαν τή,ν^Ίταλίαν.

Λ ευκή  Α ημητρίοι*.



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ _ _ _ _ _
” Γ Τό αίσθημα τοΰ φόοου κχι της δειλίας, ώ; προείτομεν, γεννχ- 
τχι -πάντοτε έκ τής επιθυμίας των μητέρων, να κχθησυχχζωσι τα μι- 
χοχ των καί άπαλλάττωνται από των οχληρών και σπαρακτικών 
αύτών κραυγών.

Άλλα μή δια τήν έξιν τχύτην του χλχίειν χχί χρχυγάζειν άνευ 
λόγου δέν ευρύνεται χύτη ή μήτηρ ; Εις χύτην εναπόκειται νά έςοι- 
κειώση τό μικρόν απ’ χύτης τής βρεφικής κοιτίδος του νχ μή κλχίη, 
νχ μή είναι ιδιότροπου καί όργίλον, νχ μη είναι λχίμαργον και τα
ραχοποιόν. 'Η μητρική αύτής ψυχ̂ ή τήν διδάσκει υπέρ παν άλλο 
πώς να δμιλή πρός τήν τρυφερχν καρδίαν του μιχροΰ έκει'νου άν- 
θρωπίσκου, πώς νχ άνχπτύσση έν τή ψυχή αύτοΰ τόν ένυπαρχοντα 
σπόρον τών καλών αισθημάτων. Τό έργο» τούτο είναι ευγενες και 
ώοαΓον, καί τα αποτελέσματα του μεγάλης σπουδαιοτητος και ιια 
τήν μητέρα και δια τό τέχνον, άφοϋ εκ τών πρώτων αύτοϋ εντυ
πώσεων έξχρτχτχι κατά μέγχ μέρος ή ευτυχία του.

Κατά τάς πρώτας μετά τήν γέννησίν του ημέρας τό μικρόν οεϊ- 
τχι μόνον τροφής, ύπνου, καί άμεπτου καΟαριότητος. Συνήθως οί οφ
θαλμοί του κλείονται ευθύς ώ; ό στόμαχός του πληρωθή, και δέν τού; 
ανοίγει είμή όταν πειναση. Ή κχτάστασις τών πρώτων ήμερων του 
ανθρωπίνου β-'ou είναι έντελώς ζωώδης, εντελώς υλιχη. Ο έν αυ- 
τω θείος σπινλήο εφησυχάζει, μέχρις ού τό σϋμχ ίσχυροποιουμενον 
δυνηθή νά χρησιμεύση αύτω ώ; κοινωνός πρός τον εςωτερικόν βιον. 
Άπό τής έποχής λοιπόν ταυτης ή μήτηρ μετχ τήν τροφήν κχτχκ  ̂ί- 
νει τό μ.ικρόν, δέν προσφέρει δ’ αύτω εύθύς ώ; κλαίση τροφήν.  ̂έχν 
γνωρίζή ότι δέν πεινχ. ‘ Τό άφίνει να κλαύση ολίγον απχξ και δις 
μ.έ/ρις ού έςοικειωθή πρός τόν βίον. χωρίς να υποθέση, ότι οι θρήνοι 
του έπάγοντχι μεταβολήν τινχ ευχαριστούσαν αυτοϋ.

Έςχιρεΐται βεβαίως ή περίστασις, καθ’ ήν τό μ,ικρόν έπιμενον 
νχ φωνάζη και έχν τό έγείρητε τής κλίνης του και έχν τώ δώσητε 
τροφήν, πείσθητε ότι πάσχει, πονεΓ, ότε και ειδοποιείτε τόν ιατρόν.

Άλλ’ έαν ΰποκύψητε εις τας πρώτας αυτοϋ απαιτήσεις και ιδιο- 
τοοπίας, τας διά κραυγών μόνον έκδηλουμένας, τό μικρόν εκείνο 
θά καταστή τάχιστα τύραννος, δημιουργός τής δυστυχίας σας και 
τής εδικής του συγχρόνως. Μή λησμονήτε τοΰτο. Εαν τό μικρόν 
παύση κοαυγάζον, ευθύς ώς εξεγείρετε τοΰτο τής κλίνης του, σημ,είον 
δτι ούδόλως επασχεν, άλλ’ δτι έζήτει νά σας έπιβάλλη τήν θελησίντου

’Εάν έννοήση ότι διά τών φωνών του θά σας άνχγκάση να τό φε- 
ρητε έπί τών βραχιόνων, θά φωνάζη πάντοτε οσάκις εςυπνα, δεοτι 
άρέσκεται πλειότερον φερόμενον έπΐ τών χειρών σας ή μενον εν 
τή κλίνη του.

Εις τήν παρατήρησιν τχύτην ή φιλόστοργος μήτηρ έρωτα. Και 
διατί να μή παράσχωμεν εις τό μικρόν μας τήν τόσω μικράν τχύτην 
εύχαοίστησιν : Διότι δέν είνχι άναγκαία ούτε εις τήν ευμάρειαν, ού
τε εις τήν υγείαν του, και διότι θά άπολέση ταχιστα την άξίαν της 
διά τής συνήθειας, δι’ ής μεταβάλλεται εις άνάγκην. Ή αδυναμία 
■σας δέ έν τώ μέλλοντι τοΰ να ίκανοποιήτε πάντοτε την αναγκην 
του τχύτην θά έπιβάλλη αύτω τό πικρότατον τής στερήσειυς αίσθη
μα. Ai πρώται στερήσεις, άς ό άνθρωπος αισθάνεται έν τώ βιωτικω 
αύτοϋ σταδίω είναι και αί οδυνηρότεραι, έςερεθίζουσαι τον χχρα- 
χτήρα διά τής άντιστάσεως εις τήν ήδη σχημχτισθεισχν θέλησίντου.

Βεβαίως οφείλει νά έχη τις πάντοτε ύπ ’ οψει τήν φυσικήν κα- 
τάστασιν τοΰ πχιδός, ό'περ έκ κακοδιαθεσίας ή έςαντλήσεως άπο- 
οαίνει συνεχώς ρήθυμον, μελχγχολικόν, άγριον. Άλλ’ επανχλαμ· 
λάνομεν ό'τι έάν ό^οκύπτη τις εις τάς θελήσεις κχι άπχιτησεις του, 
ά φθάση έπί τέλους εις τό σημείον τοΰ απραγματοποίητου, _και 

τότε ή θέσις τής μητρός αποβαίνει ουσκολωτάτη. Καλόν δ’ είναι 
νά προβλέπη τις παν πράγμα, εις τό όποιον κατ’ άναγκην θα υπο- 
χωρήση, ΐνχ μή φανή υπείχουσα εις τάς απαιτήσεις κχι ιδιοτρο
πίας τοΰ παιδός.

ΑΙ Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΔ Ε Σ  Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε Σ
Β'

Πλήν τών δύο μνημονευθεισών ήδη ιατρών έξασκεί έν Φραγκ- 
φόρτη τό ιατρικόν αύτής επάγγελμα ή ίατρός κ. Άδάμ, σύζυ
γος τοΰ ιατροΰ Βάλκερ. Τό έτος τούτο προτίθεται μετά τοΰ συ- 
ζύγουτη; τήν ΐδρυσιν καταστήματος υγιεινής έντή πόλει ταύτη. 
*Η δεσποινίς Βιντεράλτεν έκ Μονάχου είναι έπίσης πτυχιοΰχος 
τής ιατρικής, ώς καί ή θυγάτηρ τοΰ έν Βρεσλάου δημοτικοΰ 
συμβούλου κ. Βιλδενουά, έκπαιδευθεϊσα έν Ζυρίχτ. Ή 5ε-

σποινίς Δάβους, Γερμαν’ις έπίσης ίατρός, άποκατέστη άπό τίνος 
χρόνου έν Α γγλία , ένθα μεγάλη» έκτήσατο πελατείαν.

Διδάκτορας ιής φιλοσοφίας έχομεν έν Γερμανία τέσσαρας. 
Τήν δεσποινίδα Σωσσάναν Ρουβινστάϊν έξ Αυστρίας, συγ
γραφέα ώραιοτάτων φιλοσοφικών έργων, άτινα καί οί αυστη
ρότεροι κριτικοί ήναγκάσθησαν νά έγκωμιάσωσιν. Τήν δε
σποινίδα Δράσκοβετς διδάκτορα τής φιλοσοφίας έν Δρέσδγ. 
Τήν δεσποινίδα Μένς διδάκτορα έπίσης τής φιλοσοφίας καί 
διευθύντριαν τής Έφημερίδος τής Δαρμστάτης, καί τήν δε
σποινίδα Σ/ούβερ Φέδερ, ήτις έπανειλημμένως απήγγειλε ρη
τορικούς λόγους έν Φλωρεντία. ΠολλαΙ γυναίκες όδοντοϊχ- 
τροί, έκπαιδευθεϊσαι έν ’Αμερική, έξασκοΰσιν έπικερδώς έν 
Γερμανία τό έπάγγελμά των.

‘Η πρώτη πτυχιοΰχος όδοντοϊα-ρός, ή έκπαιδευθεϊτχ έν 
’Αμερική, είναι ή κ, ’Εβ-.έλ Τιβούρτιους Χίρσφελδ, ήτις έπα- 
νήλθεν έξ ’Αμερικής εις Βερολίνον τώ 1869,  ένθα έντός ολί
γου χρόνου μεγάλην απέκτησε πελατείαν, αριθμούσα μεταξύ 
τών πελατών της καί τά τέκνα τής αΰτοκρατείρας Φρειδερί
κου. Ή δέ κ. ’Ελβίρα Κάστνερ όδοντοϊα-ρός άπό τοΰ 1878,  
συντηρούσα έν Γερμανία ολόκληρον τήν οίκογένειάν της καί 
έκπαιδεύσασα έν ’Αμερική τήν νεωτέραν άδελφήν της, ήν καί 
προσέλαβεν ήδη ώ; βοηθάν εις τό χειρουργεΐόν της. Αί δε
σποινίδες Κνόππ καί Δίτριχ, άποκα-εστημέναι έπίσης έν Βε- 
ρολίνω, ή δεσποινίς Δελμάο έν Στραλσούνδν), ή δεσποινίς 
’Ιωάννα ιατρός τής Βρέμης έν Κολωνία, ή κ. Χάϊν έν Φραγκ- 
φούρτη, αί δεσποινίδες Βίλκε καί Βουιν έν Κενισβούργω, ή κ. 
Κουναστ έν Θόρνη, ή χ. Ζαιόβη έν Γόρλιτς, ή κ. Δόμμεγκ έν 
Βιεσβάδεν, ή κ. Σφέγαν; έν ’Ελβερφέλδη, κ. ΙΙέτεος -ν 
Άμβούργω καί ή κ. Χένσελ έν Έρφούρτ-/;.

Πάσαι αί κυρίαι αύται έξησφάλισαν έαυταΐς βίον έν
τιμον καί λαμπρόν, έκτιμώνται δέ παρά πάντων καί προτι
μιόνται διά τήν λεπτότητα τής εργασίας τών συναδέλφων 
των άνδρών. Έδέησεν ομως, ινα έξασφαλίσωσιν έαυταΐς τό 
βιοπαραγωγόν τοΰτο στάδιον, νά έκπατοισθώσιν έπί τινα έτη, 
νά υποβληθώσιν εις θυσίας, εις άς όλίγαι έχουσι τήν δύναμιν 
νά άνταποκριθώσι, καί νά άποσπασθώσιν άπό τούς κόλπους 
τών οικογενειών των, στερούμενα; τής οικογενειακής περιθάλ- 
ψεως καί προστασίας.

Πανταχόθεν έστάλησαν πρός τήν κυβέρνησιν άναφοοαί, 
φέρουσαι πολλάς χιλιάδας υπογραφών, έξαιτούμεναι ϊνα έπι- 
τραπή αΰταΐς ή έν τοΐς I ερμανικοΐς Πανεπιστημείοις φοίτη- 
σις. ’Ιδιαίτατα δέ εΐργάσθησαν πρός τούτο, ή έν Λειψία 
διεθνής Γερμανική έτα ρεία, ή έν Βαϊμάρη καί δύο έξοχοι τού 
Βερολίνου γυναίκες. Μέχρι σήμερον αί άνχφοραί αύται έμειναν 
ιχνευ άπαντήσεως.

’Ελπίσωμεν έν τούτοις δτι οί νοιιοθέται μας θέλουσιν ¿>ς 
τάχιστα μεταβάλει γνώμην, καί δτι εντός όλιγίστου χρόνου 
ή Γερμανία έσται έπίσης δικαία καί στοργική πρός τάς θυ
γατέρας της, δσον καί πρός τούς υιούς της.

Λ ίνα  Μ όργονστερν.

 -----

Η Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α  ΚΑΙ ΑΙ Γ Υ Ν Α ΙΚ Α ΙΣ
Ή πίστις έξέλιπεν, ή έλπις olvat λέξις κενή, ή άπαγοή- 

τευσις, ή άποθάρρυνσις καί ή απελπισία έγένοντο οί αχώρι
στοι τής άνθρωπότητος σύντροφοι. *0 οφθαλμός τοΰ δυστυ-
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χοΰς δέν στρέφεται πλέον πρός τόν ουρανόν έξαιτούμενος βοή- 
■θει«ν, άλλά ζητεΐ γωνίαν τινά άπόκρυφον τής γής, έν γ 

αΰτόχειρ ρίπτει τήν υπό τής άπιστίας δολοφο /ουμένην ΰπαο-
ξίν του.

Ή  θρησκεία έξέλιπε, καί αί γυναίκες αί άλλοτε φανατικώ- 
τατα ι αύτής άπόστολοι, αί όφείλουσαι νά καλλιεργώσι τόν 
ίεοόν αύτής σπορον, αί ώς Έστιάδε; όφείλουσαι νά ΰποδαυ- 
λίζωσι τό ιερόν αύτής πύρ, λησμονούσιν δτι υπήρξεν ό προσ
τάτης καί άπελευθεοωτής των.

Ουτε αί εύσεβεΐς παραδόσεις τής πίστεως τών μαρτύρων 
τής έκκλησίας, ούτε ή γλυκεία έξις τών κατά τάς ημέρας 
ταύτας θρησκευτικών ηθών καί έθίμων, ου;ε η ο)ς εκ τών επι
κειμένων εορτών καταυγάζουσα άλλοτε τά στήθη πάντων χα
ρά, κατισχύουσι τής κατακλυσάσης τήν ψυχήν μ,ας θρησκευ
τικής άδ-αφκρίας, έν ή άσυνειδήτως θάπτομεν τήν χαράν, τήν 
έλπίδα, τήν εύτυχίαν ολοκλήρου γενεάς.

Αί άδελφαί μας απανταχού τού κόσμου έξεγείρονται κατά 
-τής θρησκευτικής ψυ/ρότητο; καί διά τοΰ έν ταΐς ψυχαΐς αύ- 
τών ένυπάρχοντος θείου τής πίστεως σπινθήρος μεταδίδουσι 
τήν πρός τόν Θεόν πίστιν, ή; τόσην έχοαεν καί έν ταΐς χ«ρ*ΐ? 
καί έν ταΐς δυστυχίαις τοΰ βίου ημών άνάγκην.

’Ανά χιλιάδας άριθμοΰνται αί Γαλλίδες, α ί ’Αμερικανί
δες, αί Άγγλίδες, αί Βελγίδες ιερατόστολοι, αί έγκατα- 
λείπουσαι τάς εστίας, τάς οικιακά; συνήθειας τ··>ν, τάς οικο
γένειας καί τάς πατρίδας των, ΐνα - ι̂ασκορπισθώσιν άνά παν 
τή; γής σημείον καί μεταδώσωσι τά φώτα τή; γλυκείας τοΰ 
Χοιστοΰ μας θρησκείας.

Καί ήμεΐς θεωροΰμεν επίπονον τήν τακτικήν εις τόν ναόν 
■ φοίτησιν, τήν εις τά τέκνα μας ερμηνείαν τοΰ ίεροΰ Εύχγ- 
γελίου, τήν έν τή ψυχή αύτών έμπνευσιν σεβασμού καί λα
τρείας πρός εκείνον, δστις διά τοΰ άγίου καί μαρτυρικοΰ αύτοΰ 
θανάτου έξησφάλισεν ήμίν τήν αθανασίαν.

Δέν δικαιούμεθα πλέον νά φέρωμ,εν ώς δικαιολόγησιν τήν 
παρ’ ήμΐν άδιαφορίαν τοΰ κλήροι. Ούτο; ήρξατο άπό τίνος 
συγκινούμενος, έργαζόμενος, δρών. Μητροπολίτης κατανοών 
τήν υψηλήν έν τή κοινωνία άποστολήν του, ό Σεβασμ-'.ώτατος 
πρώην Κεφαλλη ·ίας, εργάζεται μετ’ επαινετού ζήλου εις άνα- 
στήλωσιν του έκπεσόντος εκκλησιαστικού γοήτρου, εις άξιοπρε- 
πή τού κλήρου άποκατάστασιν. Παρ’ αύτόν κληρικοί πολυμα
θείς διευκολύνουσι τό δυσχερές εκείνοι έργον καί διά τού προ
φορικού κηρύγματος τού λόγου καί 5tá τών έν ταΐς ’Εφημέ
ριοι καταχωοιζομένων θρησκευτικών αύτών μελετών.

Τοιαύτην άξιολογωτάτην καί έποικοδομητικωτάτην με- 
-λετΛ. τού πολυμαθούς τή; θρησκείας μύστου, σεβαστού άρχι- 
,μανδριτου κ. Σωφοονίου Παπαπαναγιώτου άνεγνώσαμεν πρό- 
τινο; χρόνου έν τή συναδέλφω ’Εφημερίδι τών «Katptov.))

Αλλά πλήν τών κληρικών καί οί διαπρεπείς παρ’ ήμΐν 
Λαϊκοί εκκλησιαστικοί ρήτορες, διευκολύνουσι μεγάλως τό 
ΐργον τή; έκκλησίας. ’Ακάματοι καί διά τών κηρυγμάτων 
καί διά τών συγγραφών αύτών συντελούσιν εις άναζο<ογόνη- 
-σιν τοΰ έν ταΐς ψυχαΐς ημών τόσον ψυχρώς άποσβεσθέντος 
"4ρησκευτικοΰ αισθήματος.

Ο εν τώ Νεκροταφείω κατά τά πρώτον τής Τεσσαρακο
στής Σαββατον άπαγγελθείς θρησκευτικός λόγος υπό τοΰ 
Ίξόχου παρ’ ήμΐν καθηγητοΰ τής Θεολογίας καί διαπρεποΰς

τής ’Εκκλησίας ρήτορος κ. I. Μοσχάκη δέν ήδύνατο άρα νά 
έμπνευση καί εις τήν μάλλον άναίσθητον καί πεπωρωμένην 
τών καρδιών, πίστιν, σέβας, άγάπην, λατρείαν καί μετά
νοιαν.

Οί έν τώ ναώ τοΰ 'Αγίου Νικολάου υπό τοΰ ρέκτου καθη
γητοΰ κ. I. Μεσολωρά απαγγελλόμενοι τάς Κυριακάς πλήρεις 
γλυκείας ε.φραδείας καί εύσεβείας λόγοι, δέν ήδύναντο νά 
έμπνεύσωσιν εις τήν καρδίαν τοΰ άκροατηρίου αύτοΰ αισθή
ματα χριστιανικά καί εύσεβή !

Μή προβάλλωμεν λοιπόν έν τώ μέλλοντι τήν δικαιολογίαν, 
δτι εΐμεθα άθρησκοι, διότι ούδείς μεριμνά περί τής θρησκευτι
κής μορφώσεώς μας. 'Η ’Εκκλησία καί οί Θεολόγοι μας πράτ- 
τουσι τό καθήκον των, εις ημάς εναπόκειται νά πραξωμεν τό 
ΐδικόν μας.

—  — ο » ·  ------------

ΠΩΣ ΕΤΡΩΓΟΝ 01 ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ
Μέ πολύ περισσοτέραν βεβαίως ορε ιν άπό νμας έτρωγον ο? 

πατέρες μας, καίτοι αί επιτραπέζιοι συσκευχί των ΰπε/είποντο πολύ 
τών ήμετέρων. °Ίνα πεισθώμεν περί τούτου, ά.κεΐ νά ε’ίπωμεν οτι 
εις τήν τόσον πεπολιτισμένην σήμερον Γαλλίαν, κατά τόν βέκχτον 
πέμπτον μετά Χριστόν αιώνα τά πινάκια ήσαν πολυτέλεια άγνωστος, 
ή Εέ κοινή χρήσις τών μαχαιρσπηρούνων έγενικεύθη έν Εύρώπ/) 
μόνον κατά τόν οέκατον δγοοον αιώνα. Κάρο/ος δ Ε', βασιλεύς τής 
Γαλλίας, ε’ χε μόνον πέντε, δ διάδοχος δέ αύτοΰ μόνον τρία

"Αρχοντες και αστοί, ώς λέγει ό βαρώνος δε Βχτεοίλλ, παρά 
τοΰ οποίου έρανιζόμεθχ τάς πληροφορίας τχύτας, ενιπτον τακτικώ- 
τατα τάς χεΐρας πρό τοΰ φαγητού, διότι μόνον τή βοηύείμ τών 
δακτύλων έγευοντο τών διαφόρων εδεσμάτων. Τά διάφορα είδη τών 
φαγητών έτοποθετοΰντο έπί τοΰ αύτοΰ πινακίου τό εν επί τοΰ άλλου, 
οΰτω δέ άναμεμιγμένα έτρώγοντο μετά πολλής ορέξεως. Αί στερεαί 
τροφαί έτοπούετοΰντο έπι στρογγυλού τεμαχίου μαύ:ου άρτου, τό 
δποΐον ετρωγον μετά τό φαγητόν δίκην όπωριχοΰ. Τόν ζωμόν ετρω- 
γον πάντες άπό τής κοινής ζωμοδόχης, εσπευ'ον δέ πάντοτε, ϊ\* 
προφθάσωσι νά πίωσι περισσότερον.

Οί εύγενεΐς καί καλοανατεθραμμένοι έτρωγον μόνον δια τών 
τοιών δακτύλων, έν ω οί χωρικοί και οί άστοι έγεύοντο "άς τροφάς 
διά τών πέντε. Μία ή δύο μάχαιρ ι έπήρκουν διά πάντας, καί 
έκαστος τών συνδαιτημόνων άνέμενεν, ινα δ παρ’ αύ'όν κόψη τό 
κρέας του καί τώ διαβίβαση τό σπάνιον σκεΰος. Και εις τας άρχας 
έτι τοΰ αίώνος τούτου εις τάς έπαρχίας, οσάκις έδίδοντο μεγάλα γεύ
ματα, προσεχαλεΐτο ή ώραιοτέρα γυνή νά άναμίξη τήν σαλάταν διά 
τών ωραίων δακτύλων της. Τοΰτο ¿θεωρείτο τιμή, δι’ ήν αΐ ώρχΐαι 
τής έποχής έκείνης μεγάλως ΰπερηφχνεύοντο. 'Ο Λουδοβίκος Λ' 
είναι δ τελευταίος ήγεμών, οστις έφαγε διά τών δακτύλων.

Δέν έπετρεπετο 3μως νά λείχωσι τούς υπό τοΰ φαγητοΰ έρρυ- 
πωμένους δακτύλους, δπόθεν και ή αλλαγή δύο και τριών χειρομάκ- 
τρων κατά τό διάστημα τοΰ γεύματος. Τά ποτήρια ησαν επ'σης σπά
νιά, φιάλαι δέ έφάνησαν διά πρώτην φοράν έπί τών τραπεζών κατά 
τό 1760. Μέχρι τής έποχής έκείνης έμενον έπί τοΰ σκευοφυλακείου 
δίκην επίπλων. "Εν ποτήριον ήρκει οπως πάντες οί δμοτράπεζοι 
πίνωσι διαδοχικώς.

Σημειωτέον δι-ι τά διάφορα φαγητά έφέροντο επι τής τραπεζη; 
έπιμελώς κεκαλυμμένα καί δτι ό αποκαλύπτω» αυτα υπηρέτης ώ- 
φειλε νά δοκιμχση ές αύτών, δτως πείση τούς ςενους δτι ουδεν περι- 
εΓχον τό βλαβερόν, ιδία δτι δέν ήσαν δηλητηριασμένα.

Μ αριάνθη ’ Η λιοποΰλου.

Η Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ
Τιχς κυρ ία ς Α ίκατερίνης Άβραρ,ιώτου.

’Εν τή α’δούση τοΰ « Παρνασσοΰ » εκτίθεται καλλιτεχνικόν 
εργον, δλως πρωτοφανές εν 'Ελλάδι, παριστάνο^ τήν Άκρό- 
πολ ιν μεθ’ όλων τών πολυτίμων |ν αυτή περισωζομένων 
κειμηλίων τής ’Αρχαιότητος. Αί προσερχόμεναι Κυρίαι θέλου- 
σιν άποθαυμάση έν αύτω ούχί μόνον τήν καταπληκτικήν πρός 
τό πρωτότυπον έμοιότητα, άλλά καί τήν τελειότητα τ?,ς γυ- 

1 ναικείας εργασίας.
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Το χριστόιέχνημα τοΰτο σταλήσεται μετ ου πολυ εις 
’Αμερικήν. Συνιστώ λοιπόν κι; τάς κυρίας τή; πρωτευουσης νά 
έπισκεψβώσι και ίιίωσι τό ώραϊον τοΰτο *Ελλη»ικόν προϊόν τής 
εν 'Ελλαίι γυναικείας καλλιτεχνίας. Κρίνω περιττόν να περι- 
γράψω τον τρόπον, <ίι’ ού έςετελέσθη. Πάσα κυρία εζ ι$ια; αν- 
τιλήψεως θά κρίντ αυτό.

Μία Έλληνίς,

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Τ η λ ε γ ρ α φ ι κ ο ί  δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί .  Έν Νέα ' 1'όρκη τε- 

λεΓται την 16ην Άτριλίου διαγωνισμός μεταξύ τηλεγραφητών άν- 
Ερών καί γ υ ν α ι κ ώ ν ,  έπι τής ταχύτητος τής άναγνώσεως καί τής Εια- 
βιβάσεως τηλεγραφημάτων.

ΑΕ τηλεγραφικά: έταιοίαι, αί εφημερίδες καί διάφορα ιδιωτικά 
σωματεία έψηφί'σαντο μεγάλα ποσά πρός βράβευσιν των διακριθη- 
σομένων έν τω διαγωνισμό) τούτω. 'υ  επινοητής του ηλεκτρισμού 
κ. Έδισσον εσται 6 κριτής του διαγωνισμού, δι’ ού θέλει απο 
δειχθή, έάν οι ανδρες ή αί γυναίκες έπιδίδωνταί έπιτυχέστερον καί 
άποτελεσματικώτερον εις τήν τηλεγραφικήν τέχνην.

Κ α τ ά  τ ί β λ ά π τ ε ι  ή δ ι α τ ρ ο φ ή  π ε ρ ι σ τ ε ρ ώ ν .  
'Η περιστερά είναι τό μόνον πτηνόν, δπερ προσβάλλεται υπό φθί- 
σεως, μετοδοτικής κα εις τόν άνθρωπον, ώς απέδειξεν εσχάτως έν 
ΙΙαοισίοις ί) διάσημος βακτηριδιολόγος κα: Σετενώς. ’Εντεύθεν πα- 
ρετηρήθη ο τι δπου αναπτύσσονται πολλαί περιστεραι συμβαίνουσι 
και συνεχείς θάνατοι, δπόθεν κατά πάσαν πιθανότητα αί κατά των 
περισιερών ώς πταινών απαίσιων προλ.ηψεις.

Δ ρ ά μ α τ α έ ν γ υ ν α ι κ ε ί α ι ς  φ υ λ α κ α ί ς .  Τρομερόν 
δράμα έλαβε κατ’ αΰτάς χώραν εις τάς έν τή Σιβηρική πόλει Κάρα 
φυλακάς. Κυρία τις υψηλής καταγωγής καί επιστημονικής μορφώ- 
σεως δνομαζ μενη Ναδίδα Σείδα άπεστάλη εις τάς φυλακάς τής 
πόλεως ταύτης, έξορισθείσα έκ Ιίετρουπόλεως, διότι έξέδιδεν αυτόθι 
επαναστατικήν εφημερίδα. Ό διευθυντής τής Φυλακής προσέβαλεν 
αυτήν εις τοιοΰτον τρόπον, ωστε μανιώδης κα! έκτός έαυτής ή νεχ- 
νις τόν έρράπισε κατά πρόσωπον.

‘Ο διοικητής όργισθείς διά τήν ταπείνωσιν ταΰτην διέταξε τούς 
«φύλακας ν' τήν γυμνώσωσι καί τήν μαστιγώσωσι διά βουνεύ 
ρων. *Η μχστίγωσις δέν ειχεν έπιβληθή ε:ς γυναίκας τής τάξεως 
της από τής αυτοκρατορίας του Νικολάου.

Ή  άτυχής κόρη μετά τήν έπώδυνον καί φρικώδη ταύτην ΰβριν 
έδηλητηριάσθη, τήν επαύριον δε ή έν τή εξορία πισιή φίλη καί 
σύντροφός της Μαρία Κοβαλέφσχαία ηύτοκτόνησεν έπίσης ώς καί 
πάσχι αί έν τη φυλακή εκείνη εΰρισκόμεναι γυναίκες.

Συνεπεία τής τρομεράς ταύτης καταστροφής αί ’Αμερικανίδες 
γυναίκες ώς καί πολλά άνδρών Άμεοιχκνικά φιλάνθρωπα σωμα
τεία άνηνέχθησαν δι’ άναφοράς των εις τόν Τσάρον, εξαιτούμενοι, 
δπως ληφθώσι έν τω μέλλοντι μέτρα κατά τοιαύτης σκληρας καί 
απανθρώπου κατά των φυλακισμένων γυναικών διαγωγής.

Ί δ ρ υ σ ι ς  τ ε σ σ ά ρ ω ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  σ χ ο λ ε ί ω ν  
θ η λ έ ω ν. ιΐρότασις έγένετο εις τό δημοτικόν συμβούλιον ’Αθηνών, 
^πως συστηθώσι πλήν σχολείων τινών αορενων, δυο δημοτικά σχο
λεία έν ταίς συνοικίαις Μεταξου.γείου καί Άγιου Φιλίππου και άνα 
£ν εις τά προάστεια ’Αμπελοκήπων καί Χαλανδρίου.

Γ υ ν α ί κ ε ς  φ ρ ε ν ο λ ό γ ο ι  δ ι ε υ θ υ ν τ α ί  π ά ν τ ω ν  
τ ών  φ ρ ε ν ο κ ο μ ε ί ω ν  τ ή ς  Νε α ς  ά ο ρ κ η ς .  Εις την 
Βουλήν τής Νέας 'ϊόρκης είσήχθη πρός συζήτησιν νομοσχέδιον, δΓ 
ού επιβάλλεται εις πάντα τά φρενοκομεία του κράτους διευθυντής 
γυνή ιατρός. '11 έπί τής μελέτης του έν λόγω νομοσχεδίου επιτροπή 
έζήτησε τήν γνώμην τριάκοντα τριών συμβουλείων φρενοκομείων, 
εις διαφόρους ιαικράς επικράτειας λειτουογ·ύντων. *Η άπάντησις 
τών 33 ύπήρΐεν υπέρ τών γυναικών ένω πεντε μόνον έδήλωσαν ότι 
πεοτιμώσιν ανδρας. Σήμερον 20 φρενολόγοι γυναίκες προίστανται 
είκοσι διαφόρων φρενοκομείων, ένθα κατά προτίμησιν έϊσάγουσι τούς 
ασθενείς των αί πλείσται τών ’Αμερικανικών οίκσγενειών.

’ Α θ λ η τ ι κ ή  λ έ σ χ η  γ υ ν α ι κ ώ ν .  Ιΐροσεχώς τε
λούνται έν Νέςι 'ά’όρκη τά εγκαίνια πρωτοφανούς εις τά ιστορικά 
τοΰ κόσμου χρονικά λέσχης αθλητικής γυναικών.

Τό μέγαρον τής λέσχης ταύτής είναι ώραία καί πλούσια τε- 
τραόροφος οικοδομή, καταλαμβάνουσα επιφάνειαν χιλίων τετραγω
νικών μέτρων. ΑΕ δύο πρώται οροφαί περιλαμβάνουσι τας αιθού- 
σας τής υποδοχής τών παιγνίων, τής έργασίας καί καλλωπιστήρια, 
πολυτελέστατα ΰπενδεδυμένχ υπό κυανών καί ρόδινων μεταξωτών

υφασμάτων, καί έκ χρυσοϋ καλλιτεχνικώς έπεξειργασμένων πλαια* 
σίων. Εις τήν τρίτην έροφήν είναι αί αϊθουσαι τών λουτρών- 
καί τής υδροθεραπείας. Ή τετάρτη δέ είναι άποκλειστικώς προω- 
ρισμένη διά τάς αθλητικός ασκήσεις, διακεκοσμημενη μετ’ αύστη- 
ρας φιλοκαλίας. ’Εν αύτή εΰρίσκονται πάντα τά γυμναστικά έργα- 
λεία, τραπέζια, κρίκοι, μονόζυγα κα: όύζυγα κά.

ΑΕ νεάνιδες καί νέαι γυναίκες αί έπιθυμοΰσαι νά βελτιώσωσε 
τήν κατάστασιν τής υγείας των, ή νά τελειοποιήσωσι τό πλαστικόν 
κάλλος των υποβάλλονται εις έξέτασιν ιατρικήν παρά τής ίατροΰ τής 
λέσχης, νεοτάτης έπιστήμονος κυρίας. Λύτη καταμετρή αύτάς άπδ 
τής κεφαλής μέχρι ποδών, έξετάζει τά μ-έλη τ·ΰ σώματος τά έχοντα 
ανάγκην ένδυναμόσεως καί έπιβάλλει τάς δεούσας δΓ έκάστην 
ασκήσεις.

'Η αθλητική λέσχη τών κυριών δέχεται μόνον κυρίας άσκου- 
μένας μέχρι τής 6ης μ., μ. ώρας. Κατά τάς έσπερινάς ?έ ώρας αί 
αιθουσαι αυτής είναι άνοικταί διά κυρίας και κυρίους έξ ίσου.

Δ ι ά τ ή ν  κ α λ λ ι τ έ ρ α ν  γ υ ν α ι κ ε ί α ν  β ι ο γ ρ α 
φ ί α ν .  Έν Χικά-γω ό κ. Ούάτισβν προσήνεγκε 4,000 φρ. εις την. 
ώραιοτέραν βιογραφίαν γυναικός, συγγραφείσαν έπίσης υπό γυναικός 
'Η δεσποινίς Μίλσων σουηδίς, έλαβε τά βρχβείον τοΰτο συγγράψασχ 
τήν βιογραφίαν τής φιλανθρώπου σουηδής μυθιστοριογράφου κ. 
Φρεδερίκας Βρέμερ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑ ΣΩΣΜΑΤΑ
Β ί ο ς ή θ η  κ α ί  έ θ ι μ α  Λ ο ύ σ τ ρ ω ν .  Τήν παρελθοΰσαν 

Πέμπτην χνεγνώσθη έν τη αιθούση τοϋ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρ
νασσού;) υπό τοϋ κ. Μιχαήλ Λάμπρου άξια λόγου μελέτη έπί τοϋ 
Βίου κα! τών ήθών καί εθίμων τών λούστρων.

Οί λοϋστροι άποτελοϋσι παρ’ ήμίν ίδιαν κοινωνικήν τάξιν, μέ 
ϊδια ή'θη καί έθιμα, ’ίδιον έκπκιδευτήριυν, συντηρούμενον ύπό τοϋ 
Φίλολονικοϋ Συλλόγου Ιίαρνασσοϋ, ’ίδια έπαγγέλματα, ώ; λίαν πρ-οσ- 
φυώς διήρεσεν αΰτά ό ρήτωρ τής παρελθούσης ΙΙέμ.πτης. ’Απέδειξε 
τήν ευεργετικήν έπ’ αυτών έπίδρκσιν τής έκπαιδεύσεως καί τήν δΓ 
αυτής έπιτυγχανομένην όσημέραι χειραφέτησίν των άπό τής τάξεως 
τών αρπάγων έκείνων κα: άγριων σωματέμπορων, οίτινες έπί πολλά 
ή'δη έτη κακοήθως έχμεταλ/εύονται τά δυστυχή αύτά μικρά. ΓΙεραί- 
νων δ κ. Μ. Λάμπρος συνέστησε τήν ίδρυσιν ειδικού διά τούς λού- 
στρους μαγειρείου, έν ώ άντί 50 λεπ. να προσπορίζηται έ/.αστος τού
των τεμ.άχιον τούλάχιστόν κρέατος καί ολ ίγον ζωμόν καθ’ έκάστην.

Τήν γνώμην ταύτην ε’ίχομεν καί ημείς πρό μηνών έξενέγκει έν 
κυρίω ημών αρθρω, συνιστώσαι την ίδρυσιν ασύλου, έν ω νά πκρέχη- 
ται εις τούς άπορους παίδας άντί μικράς άποζημιωσεως κλίνη κα! 
τροφή λιτή μέν άλλά καθαρά καί υγιεινή.

Έλπίζομεν ό’τι, άφοϋ αυτός ό κ. Μ. Λάμ,προς, ό διακρινόμενος 
έπί δραστηριότητι μεταξύ τών μελών του Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσού, έθηκεν έπί τοϋ τάπητο; τό ζήτημα τοΰτο, θά τύχη. 
άφεύκτως εύτυχοϋς λύσεως πρός όφελος τών φι)έργων καί μικρών 
αύτών άποκλήρων τής τύχης.

1 Η γ υ ν ή π α ρ ά  τ ο ί ς Β υ ζ α ν τ ί ν ο ι ς . Ό  καθη - 
γητής τής 'Ιστορίας κ. Σπ. Λάμπρος άνέγνωσε τήν παρελθοΰσαν- 
Δευτέραν έν τώ Ψιλολογικώ Συλλόγω ((Παρνασσω)) ώραίαν καί πε- 
ριληπτικωτάτην αύτοΰ μελέτην περί τής ((Γυναικός παρά τοίς Βυ- 
ζαντίνοις.)) Τά θέμα τοΰτο είναι τόσον εΰιύ κα! πλούσιον, ώστε ήτο 
άδύνατον εις τόν ρήτορα νά αποδωση έστω καί γενικόν μόνον χαρα- 

“ κτηρισμόν τής Γυναικός έν Βυζαντίω. ΪΙεριωιίσθη λοιπόν εις την 
γυναίκα έν τή ο’κσγενείοι, ής έξήρε τόν εύγενή καί ένάρετον χαρα.- 
κτήρα μετά πολλής γλαφυρότατος καί χάριτος.

Ή ώραία καί έμβριθής αύτοΰ μελέτη έποικίλλετο υπό σεμνών- 
καί καλών ασμάτων έκ τής μεσαιωνικής καί τής δημώδους ήμών 
ποιήσεως, έν γένει 'έ έτεοψε τό πολυπληθές αύτοΰ άκροατήριον. δπερ 
μετ’ άνυπομονησίας εύνοήτου άναμένει τήν συνέχισιν τής μελέτης 
ταύτης.

ΣΓΑΑΟΓΟΣ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Τών έν Θεσσαλονίκη Κυριών

Ύπό τόν άνω τίτλον ίδρύθη καί λειτουργεί άπό τίνος έν Θεσ
σαλονίκη φιλανθρωπικός Σύλλογος Κυριών, μεριμνών εύγενώς καί 
φιλανθρώπως υπέρ τών ¿πόρων κορασίων τής είεημένης πόλεως, ών 
πολλά καί νυμφεύει, έξασφχλίζων ούτως αύτοίς βίον έντιμον καί ευ- 
δαίμονα.

'Η περιουσία τοΰ Συλλόγου τούτου συνίσταται έκ τών έτητίων- 
συνδρομών τών μελών αύτοΰ, άπκρτιζομένων ύπό κυριών τής άνω- 
τέρας καί εύπορωτέρας τάξεως καί έκ λαχείων, άτινα κατ’ ετος ενέρ-
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νεί τή εύγενεί προσφορά ωραίων εργόχειρων. ΑΕ φιλάνθρωποι δμό- 
•υλο- τής Θεσσαλονίκης είναι βεβαίως άξιαι θερμών συγχαρητηρίων 
καί ύποστηρίξεως διά τήν εύγενή αύτών ύπέρ τών δυστυχών κορα- 

των μευΐ{χνχν.

Ε Ξ Ε Δ Ο Θ Η  

Τ Ο Γ·  Τ Ε Υ Χ Ο Σ
ΤΗ Σ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗ Σ ΓΥΝΑΙΚΟΣ

Ο ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΙΓΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΙΒνίΟΘΗΚΙψΣ
Ποώτην φοράν έν Άθήναις ή μάλλον έν Έλλάδι έκδίδεται κα- 

θαρώς γνήσιον, πρωτότυπον Ελληνικόν μυθιστόρημα. ‘Ο κ. Γρ. 
Ηενόπουλος δύναται νά κχυχηθή, δτι έγκαινιάζει παρ’ ήμίν τό στά- 
ΐιον έ/αφράς εύπροσώπου φιλολογίας, ότι είναι ιδρυτής σχολής, 
πολλά ϋποσχομένης νά παραγάγη κα! πολλαχώς νά έπιδοάση έπί 
του πνευματικού κα! ήθικοΰ βίου τών νειυτέρων Έλλλήνων Είναι 
δεινός ζωγράφος τής ψυχής, τοΰ πνεύματ-,ς, τών χαρακτήρων, 
τών ήθών καί έθίμων καί τών αισθημάτων τής κοινωνίας μας. Τά 
τοίκ έκδοθέντα τομί'ια τοΰ νέου έργου του ((Ν ι κ ό λ α ς Σ  ι γ α -  
λ ό ς)) αναγινώσκον-» ι άπλήστως καίτοι ή ποοσοχή τοΰ άναγνώστου 
περισπαται πως εις τήν πληθύν τών ηρώων καί ήρωίδων τής μυθι
στορίας ταύτης.

Ή μελέτη τόσων συγχρόνως χαρακτήρων, δ λω: διαφόρων άλ- 
λήλων, μει ί  πώς τήν έντύπωσιν, ήν θά παοήγεν εις τόν άναγνώ- 
στην ή άπομόνωσις δύο ή τριών έξ αυτών καί ή ύπό περισσοτέραν 
σκιάν, ύπό γενικωτέοας γραμμάς πχράστχσις τών άλλων.

Έπκνκ αμβάνομεν ού/’ ήττον ότι τό έργον τοΰ:ο τοΰ κ. Ξενο- 
πούλου είναι αληθώς ώραίον, προμ,ηνύει δέ εις τόν νεαρόν συγγρα
φέα αύτοΰ σ'άδιον έπιτυχίας τόσω μάλλον μέγα καί εύρύ, καθόσον 
είναι καί τό μόνον μή τοίς πάσι προσιτόν καί δλως μέχρι σήμερον 
άνεκμετάλλευτον.

Έν τή βιογραφία τής Πολύτιμης Κουσκούρη έγράφη κατά τυ
πογραφικόν λάθος, δτι συνελήφθη παρά τοΰ πατρός αύτής ό Δράμαι- 
λης άντί τοΰ Κιαμίλ Βέη

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν Κ. Στ. Μ α γ χ έ σ τ ρ ι α ν .  Καί διατί τόση τήρησις έθιμο- 
τυπίας; Γράφομεν.— Καν Μ. Γ. Ά  θ ή ν α ς. "Ο,τι υμείς αναφέ
ρετε έγράφη ή '̂η. — Καν Α. Κ. Δ. 1J ά τ ρ α ς. Βιολίον δέν έ ε- 
δόθη είσέτι. Άπόδειξις άπεστάλη.— Καν Μ. Ζ. Τ α ν τ α ν. Θά 
τεθή ύπό τήν έγκρισιν τής αρμόδιας έπιτροπής, διότι όμολογοΰμεν 
τήν αδυναμίαν μας διά τοιαύτας κρίσεις. Ζητούμενα απεστάλησαν 
εύχαρίστως. — Καν Α. Κ. Π ε ι ρ α ι ά. Πρό τής έκδόσεως τοΰ 
διαζυγίου κα! άμέσως τάς πρώτας τής άπο/ωρήσεως ήμέ ας, ή κυρία 
μένει πλησίον τών γονέων, ή σεβαστών συγγενών, ού'τε δέχεται, 
ού'τε άποόίόει έπισκέψεις, άλλ’ ούτε φαίνεται εις τόν κόσμον. Μετά 
τήν λήψιν τοΰ διαζυγίου είναι εντελώς άνεξάρτητος, άλ/ά οφείλει 
νά μένη πάντοτε μετά τών συγγενών της, κα: νά τηρή συμπερι
φοράν λίαν μεμετρημένην. - Καν. Αίκ. Κ. ’Α θ ή ν α ς. (>ύδ=ν ψευ- 
δέστερον τουτου. Δέν νομίζετε δτι δ άνθρωπος οφείλει νά έπιδιώκη 
τήν έπιτέλεσιν τοΰ καλοΰ, έστω κα! έάν προσκρούη εις τοικΰτχ 
έμπόδια.— Κον. I. Ζ. Β α τ ο ύ μ. Συναλλαγματική έκ φρ. χρ. 
32 έλήφθη. Μυρίας εύχκριστίας. συμμορφούμεθα ό'ηγιαις σας.—Κον 
Κ. Σ. Δ α ρ δ α ν έ λ ι α. 'Η συνδρομή σας έλήφθη εγκαίρως καί 
μή άνησυχήτε.— Κον X. Ν Λ ι β ε ρ π ο ύ λ. Ημερολόγια άπε ■ 
σταλησαν, ώς καί έκδοθέντα τεύχη 'Ιστορίας Γυναικός -—Καν A. Α. 
Σ κ ύ ρ ο ν. Ή ώραία καί εύγενής έπιστολή σας ιαέ συνεκίνησε. 
Έάν έγνωρίζετε πόσον άκριβά πληρόνεται ό εύ ενής, αύτός, ώς τόν 
ονομάζετε, κλήρος ! καί πόσον πικρός καί άχκρις άποβαίνει 
6 βίος ύπό τοιούτους όρους ; Χρήματα έλήφθησαν. Μυρίας 
εύχκριστίας, συμμορφούμεθα όδηγίαις «ας — Καν Μ. Β. Σύ
ρον.  Λυπηρά, άπελπιστικά, δσα μοΐ λέγετε. Καί τήν έν 
πάσι άποτυχίαν δεον νά άποδώσωμεν εις τήν ψευδή καί έπί- 
πλαστον μόοφωσιν τοΰ γυναικείου φύλου, καί εις τήν άκηδείαν τών 
άνεχωμένοεν τήν κατάστασιν ταύτην συζύγων καί πατέρων.— Καν 
Α. Σ. ’Ι ω ά ν ν ι ν α .  Έπιστολή έλήφθη. Συμμορφούμεθα όδηγίαις 
σας. Δέν μας λέγετε, έάν άποσταλέν βιβλίον έλήφθη. —Κον Γ. Κ. 
Αί. Α ύ λ ώ να . Φρ χρ. 16 έλήφθησαν. Τεύχη Ίστορ Γυν. καί ήμε- 
ρολόγιον άπεστάλη. Μυρίας εύχαριστίας. Καν Τ. Τ Άγνοοΰμεν 
έάν ή συνταγή αυτη είναι έπιβλαβής ή ου, ?ιότι δέν εύρέθημεν εις 
θέσιν νά τήν δοκιμάσωμεν. 'Ο συνιστών αύτήν τήν θεωρεί άβλαβε- 
στάτην. —Κον A. Λ. I’. ’Α θ ή ν α ς .  Άποταθήτε εις ιατρόν — 
Καν Εύ. Θ. Π ά τ ρ α ς .  'Ωραιότερου κόσμημα διά στήθος παρθένου
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
"Αφες με νά φύγω καί σοί ορκίζομαι δτι θά άφήσω νά μέ 

φονευσωσιν, ινα μή ούδένα έχης έν τω μέλλοντι φόβον έκ μέρους 
εμοΰ. Έν τώ μεταξύ τούτω άκούεται ήχος σαλπίγγων καί τό τάγμα 
τών α< οοολιστών, τό τάγμα τοΰ Γωτιέ, διέοχεται έν θρίάυβιυ 
ολίγοι βήματα πρό τοΰ έργο«τασίου. Ό Γωτιέ δέν δύναται πλέον νά 
κρκτηθή

Δό:, άθλιε, είπε’ δός νά ύπογράψω δ,τι ατιμίαν θέλεις, άλλ’ 
κφες με να ύπάγω διού τό καθήκον μέ καλεί.
. ύπέγραψεν, ό ’Ιωάννης τω ήνοιξε τήν θύραν καί τόν
αφήκεν ελεύθερον. "0 Γωτιέ τρέχων, άψηφών τάς άπαντα/όθεν δια- 
σ.αυρουμένας σφαίρας ήνώθη έντός πέντε λεπτών μετά τοΰ λόχου του.

Ο Μονμάγερ έδίπλωσε τόν χάρτην έκείνον, έθηκεν αύτόν έντός 
τοΰ χαρτοφυλακίου του καί μετέβη εις τό έστιατόρεον, μή θέλων
*1 1 * το '̂ί τ7ίς τΈΘ5 κ ϊ'! τ'θ? πχτρίδος μαχομένους,

-αλλ^ουτε νά συναντήση τινά τών ίδικών του.
Η μάχη διηρκεσε καθ’ δλην έκείνην τήν ήμέοαν πεισματώδης, 

-ΖωΡ̂ ς̂ ουδέτερος τών στρατών νά ύποχωρήση ή θεωρηθή νικητής. 
.  , Την πρωίαν λίαν ένωρίς ή Αουκιανή είχεν ακούσει τούς κανονιο- 
οο ισμούς, ει/εν εννοήσει δτι έγένετο ή έναρξις τής μεγάλης μάχης, 
**Ρι ής τή ειχεν όμιλήσει 6 Γωτιέ. άλλ’ ού'τε κατά διάνοιαν καν 
ι φαντασθη, δτι δ άτυχής νέος εύρίσκετο δέσμιος εις τήν διάθεσιν τοΰ 
τεοατο̂  έκείνου. Έφοβείτο μόνον περί τής ζωής έκείνου, ον τόσον 
^ρμ.ις και διακαώς ήγάπα, άλλ’ ήτο καί υπερήφανος διότι ό Γωτιέ 
ητο άνθρωπος τοΰ καθήκοντος.

’Έμενε παρά τήν κλίνην τής πασχούσης άδελφής της μετά τοΰ 
ταλαιπώρου Γεωργίου, δστις κατηράτο τήν άσθένειάν του, ήτις δέν 
τψ έπέτρεπε νά λάβη καί αύτός μέρος εις τήν μάχην έκείνην καί 
εύ'ρη έπί τέλους τόν θάνατον, ον τόσον άπό τίνος χρόνου έπόθεΝ

'Η 30 Ίανουαρίου ήτο ή όρισθείσα νμέρχ διά τήν ύπογραφήν 
τής συνθήκης. Ή ειρήνη θά άποκαθιστχτο μετ’ ολίγον.

'Η Κλαυδίνη ήτο πάντοτε κλινήρης, πολύ έξησθενημένη, άλλ’ 
έκτός παντός κινδύνου κατά τήν γνώμην τοΰ Γερμανοΰ χειρουργοΰ. 
'Ο Μονμάγερ ήτο παρών καθ’ ήν στιγμήν ό ιατρός διεβεβαίου τήν 
Λουκιανήν περί τής προσεχοΰς ανακτή'-εως τής ύγείας τής άδελφής 
της καί τό πρόσωπόν του έπί τώ άκούσματι τούτω έλαβεν άποτρά- 
παιον έκφρασιν. Έξέλιπε λοιπόν καί ή τελευταία αϋτη ελπίς του, 
νά ιδη τήν Κλαυδίνην νά άποθάνη άπό φυσικόν θάνατον. ’Έπρεπε 
λοιπόν νά τήν φονεύση. Έάν τήν προφυλαξητε άπό συγκινήσεις, 
έντός ένός μηνός θά εινχι υγιής ειπεν ό ιατρός.

— Έντός ένός μηνός θά ήνκι νεχοά,είπεν δ Μονμάγερ καθ’ εαυτόν.
Έν Βούργη ό πατήρ όοριάτ άνέμενε ιαετά καοτερίας τήν ημέραν 

τοΰ θανάτου του. Έστερείτο άπό πολλοΰ χρόνου ειδήσεων φι τής οι
κογένειας του καί ήγνόει έντελώς τόν θάνατον τών άτυχών υιών του.

Τήν ίμέοαν τής μάχης τοΰ Βεζενβά^ μέοος τής Γάρχγης έπυρ- 
πολήθη, ή δέ οικία τής Μαρίας Δοριάτ ούδέν άλλο παρουσίκζεν 
ήδη ή τέσσαρας καπνισμένους καί καταμέλανας τοίχους. Ό δυστυχής 
Δοριάτ στένων έν τή τρώγλη τής φυλακής του ήγνόει δτι ό οϊκί- 
σκος έκείνος, έν ω είχε γεννηθή, έν ω είχε διέλθει *τήι» ώραίαν, 
τιμίαν καί εύτυχή ζωήν του δέν ύπή χε πλέον.

*0 χρόνος τής άναστολής τής θανατικής έκτελέσειος συνεπλ.η- 
ροΰτο ήδη, καί δ Κουρλάνδος δέν ειχε φανή.

Έξηκολούθει νά διαμένη έν Γάρχη βλέπων τήν Μαοίαν Δοριάτ 
καί τήν Λουκιανήν κρύφα, άποφεύγων νά συναντηθή μετά τοΰ 
Ίωάννου Μονμάγερ. Ποίον είναι λοιπόν τό σχέίιόν σας : ήρώτα αύ
τόν ή Αουκιανή ημέραν τινά. Πώς θά ίυνηθήτε νά άποδείξητε
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δέν υπάρχει. Φέρετε λοιπόν άψόβως, διότι πάντοτε είναι τοΰ συρμοΰ. 
Καν 2. Λ. Σμ ύ ο νη ν. Έστάλησαν. Ευχαριστοΰμεν. Καν I. Α. 
Π ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Εύχαριστοΰμεν διά θερμοτατην και κολα- 
κευτικωτάτην επιστολήν. Δ η μ ο σ ιεύετα ι. Γράφομεν.- Καν Α. 
I Π. Β ¿5 λ ο V. Ώοαίον. άλλα εύτράπελον πως δια την Εφημέριέ α 
των Κυοιών. Θά Ρωμ,εν έν τούτοις, εάν δυνάμεθα να αποκοψωμεν 
μέρη τινά, 8τως σας εύχαριστήσωμεν δημοσιεύουσαι.

ς υ μ β ο υ δ α ι
Πώς συγκ ολλώ ντα ι σ υντρ ιβ έντα  ύ έλ ινα  σκεύη. Άναμίξατε ει_ς 

Τ,ας δόσεις καθαρόν ύδωρ καί οινόπνευμα. Άναμίξατε εν αυτοις 
10 δρ. αμύλου (κόλαςϊ καί 16 δρ. κρητίδος (κιμωλίας) ε-ς λεπτκ 
κόνιν, μεθ’ 3 κα'ι προσθέτετε 5 δρ. κόλλας συμπαγούς (colle forte) 
καί θέτετε έπ'ι τής πυράς. Όταν τό μίγμα σας ίιαλυθη προσθεσατε 
5 δρ τεοεβινθύνης καί άναμίξατε μέχρις ου τα διάφορά ταυτα στοι
χεία σ υ σ σ ω μ α τ ω θ ώ σ ι .  Διά τοΰ μίγματος τουτου συγκολλάτε παν 
υέλινον σκεΰος.

Πώς χρυσόνετε τ λ  έκ χαλκού α ντ ικ ε ίμ ε ν α . ’Αγοράζετε ολίγα 
φύλλα χουσοΰ, εξ εκείνου 3ν μεταχειρίζονται διά τό έπιχρυσωμα 
των κατόπτρων. Ρίπτετε αυτά έντός μαρμαρίνου ιγδίου (γου^ου) 
με έξαπλασίαν ποσότητα υδράργυρου και τριοετε καλώς. Καθαρίζετε 
τό σκ=ΰος σας διά διαλύσεως νιτρικού οξεως εντός υδατος, Ρ?*Χ«ε 
αύτό διά νιτρικού δδραργύρου, έπιστρόνετε επ’ αυτοΰ το εν τω  ιγϊιω 
μίγμα σας κα'ι θερμαίνετε αύτό βαθμηόόν και κατ ολίγον επι ζωη- 
οώς άνημμένων άνθράκων.

ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Κεφτέδες λευκόί. Βιάσατε τρείς-τέσσαρας δράκας ύρύζης έντός 

γάλακτος. Κόψατε ιδιαιτέρως ’ένα ή δύο βραστούς ίχθΰς καθαρισμέ
νους των άκανθων των εις λεπτότατα τεμάχιά,,προσθεσατε λεπτο- 
κομμένον πετροσέλινον, α'/ας πέπερι καί τρία αυγα Άναμι,ατε κα
λώς τό ολον και άφήσατε νά κρυώση. Πλάσατε τ̂ους κεφτεοες σας 
μέ άνάλογον αλας, βρέξατέ τους εις κτυπημένον ωόν και κοπανισμε- 
νην γαλέταν καί τηγανίσατε μέ αφθονον βούτυρον.

Πορτοκάλια μέ σιρόπιον. Κόψατε εις φέτας έντός βαθείας ά- 
πλάδος τά πορτοκαλιά σας, χωρίς νά άφαιρέσητε τόν φλοιόν. Ρίψατε 
έπ’ αύτών άρκετήν ζάκχαριν, ολίγην βανίλιαν και ολίγη ν κανέλαν. 
Χύσατε έπ’ αύτών οινόπνευμα ή δυνατόν ρουμιον, αναφατε το οινό
πνευμα δι’ ενός πυρείου καί άφήσατε νά έψηθή και αρωματισθωσι 
έντός τοΰ οινοπνεύματος. Είναι γευστικώτατα.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΝΤΑΙ καχ π ά λ ιν  αχ κ. κ. Ο υνδρομή- , 
τρχαχ ήμ ώ ν, ώ ν ή αυνδρομνι άρχεταχ άπό τη ς  1ης- 
Ίανουαρίου καχ 8ης Μαρτίου, νά  άποΟτείλωΰχ τό ά ντ ί-  
τχριον αύτής. Θά δχακό^ωμεν μετά λ ύπ η ς  μας τό ψ ύλ 
λον πρός τάς μη άνανεωοάοας τή ν αυνδρομήν τω ν , 
διότι άδχ/νατοϋμεν διά τόαον εύτελες ποσόν νά  τη - 
ρώμεν άλληλογρα^χαν καχ έκκρεριεχς λογαρχαΟριους.

Παρακαλούμεν προσέτι θερμώς έκ ε ίνα ς , αχτίνες 
καθυστερούσχν εχσέτχ την σχινδρομήν τω ν τοΰ λή - 
Εαντοο έτους 1889, νά  άποστεχλωσχν αυτή ν . Διά τους 
άνω  άναί|)ερομένους λόγους δέν άποτεχνόμεθα πρός 
α ύτάς δχ’ ¿π ιστολώ ν, άλλ ’ ούτε ¿πχθυμούμεν νά  άνα-- I 
μνή,σωμεν α ΰτα ϊς  τούτο διά τή ς άλληλογρα^χας- 
χχας, τιχς έν τή  «Έ^ημερχδχ τώ ν Κ υριών» δημοσιευό
μ ενη ς , άποδχδουσαχ τη ν μέχρι σήμερον καθυστέρη- 
σχν ε ις άμέλεχαν μάλλον ή ε ις  έλλειήιχν καλής θε-- 
λιχσεως. Ί'ά,ν α υτή ν  παρά χλ^ 017 άτ;εχ>ύύν«>μ.εν αχ ί 
π ρό ς το ύ ς  *  κ. ά ντχ π ο κρ ιτά ς  ήμ.ών το ύ ς  καθυστε- 
ρ ο ΰντα ς  ε τ ι συνδρομιάς το ύ  π α ρ ελθ ό ντο ς  έτους·
   — “

ΣΧΟΛΕΙΟΝ Κ011ΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Τό πρακτικώτατον τοϋτο καί εύεργετικόν διά πάσαν Έλληνίδα. 

κόρην σχολείον τής κοπτικής κα'ι βαπτικής ήρξατο έργαζόμενον. 
Έντός ολίγου δέ θά φανώσι τά εύεργετικά αύτου διά πάσαν οίκογέ- 
νειαν αποτελέσματα.

*Η κ. Μπενάουερ. διευθύντρια αυτου5 διοασκει τα θεωρητικά και 
πρακτικά της μαθήματα μετά μεσημβρίαν. Κείται έπί τής όδου- 
Εύαγγελιστρίας παρά την Ρόμβην άρ. 25.

'   _________________________
■
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ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΦΟΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΒΘΟΔΕΣΜΩΝ

Φραγκίσκος Φωσκόλου (όδ. 'Αγ. Ε ιρήνης άριθ. 15).
Κομψότης, καλαισθησία, ταχύτης περί τήν έκτέλεσιν^τών παραγ

γελιών,’ καί τιμαί κατώτεραι παντός συναγωνισμού ς Έκτελεί και 
παραγγελίας έκ’ τών έπαρχιών, φορεμάτων καί στηθόδεσμων έπί τή. = 
άποστολή τών σχετικών μέτρων.

τήν ένοχήν τοΰ Μονμάγερ, ένώ ούδεμίαν εχετε απόόει,ιν ταυτης.
— Θά έχω τήν άπαιτουμένην άπόδειξιν, α/λα δεν σας κρύπτω 

?τι πρός αποκτησιν αύτής έκθέτω εις κίνδυνον την τιμήν σας και 
τήν ζωήν τής Κλαυδίνης. Άκούσατέ με καλώς και /.αβετε οσα όυ- 
νηθήτε προφυλακτικά μέτρα πρός ύπε, άσπισιν αμφοτερων.^

*0 Μονμάγερ έπείσθη ήδη έκ τών αποσφραγισθεισών έπιστολων 
σας καί έκ τοϋ μεταξύ ύμών καί τής Κλαυδίνης διάλογου, ον ηκροα- 
σθη όπισθεν τής θύρας, ώς μοί ειπετε, οτι αμφοτεραι  ̂
τό τρομερόν μυστικόν του. Πεποιθύς ότι αγαπαται παρ υμων θα 
θελήση νά σάς καταστήση 8λως ίδικήν του πρό του γάμου, ινα ε,α 
σφαλήση τήν συναίνεσίν σας καί τόν διαρκή μετ’ αυτου σύνδεσμο 
σάς. ’ Εδώ ’έγκειται ό κατά τή; τιμής σας̂  κίνουνος. I νωριζει ,πισης 
ότι κάτοχος τοΰ τρομεροΰ μυστικοϋ του είναι ή Κλαυ'ΐνη, οτι αυτη 
πρώτη άνεκάλυψεν αύτό, 8τι τόν μισεί, τόν άποστρεφεται, και είναι 
τό μόνον ’ον έπ! τής γής, τό δυνάμενον να τόν καταγγειλη δια την 
ποα'ίν του. Έδώ έγκειται ό κίνδυνος τής ζωης της Κλαυδίνης. 
’0  Μονμάγερ έχει συμφέρον νά τήν έξαφανίση από τό προσωπον 
τής γής. ϊνα δέ κρύψη τό πρώτόν του_̂  έγκλημα θα διαπρα,η , 
βα^ως καί τό δεύτεοον τοΰτο. Άλλ’ είναι συνετός και_ θα ενεργηση 
μετά περισκέψεως. Δεν θά μεταχειρισθή ούτε 3πλον, ουτε μαχαιραν 
άλλά θά καταφύγη εις τό δηλητήριον, τό ό'πλον τοΰτο τών ανανδρών, 
τό όποδον κατά πάσαν νύκτα ρίπτουσιν ανα σταγόνας εις τα φαρμακα 
;ών άσθενών, δπερ δέν έχει πάραυτα τάς τρομερας συνεπείας, αΛΛα
θοαδέως καί άσΦαλώς ύποσκάπτει τ ή ν  ζ ω η ν  τοΰ ουτω δηλητηρια
ζόμενου ’ Ιδού τί θά πράξη ό Μονμάγερ. Έπ,βλεπετε τον λοιπόν, 
μή άφίνητε μόνην τήν Κλαυδίνην ούτε νύκτα, ουτε ημέραν. Και εαν 
άποσύρεσθε, κρύπτεσθε πάντοτε εις τό παρακείμενον ^δωμκτιον και 
θέλετε πεισθή, ότι ή προαίσθησίς μου δέν μέ απατή. Προετοιμά
σατε τήν Κλαυδίναν, καταστήσατε αύτήν προσεκτικην,__δπ/ισθητε 
δέ άμφότεοαι μετά θάρρους, σκεπτόμεναι ότι ή στιγμή της τιμωρίας 
επέστη ήδη. _

Αΐ προαισθήσεις τοΰ Κουρλάνδου ήσαν άρα έν τή οδώ τής πραγ-

ματοποιήσεως, καί διατί πάντες οί έν τή οικία Μονμάγερ διαμενοντες 
συνωθοΰντο ημέραν καί νύκτα παρά τήν κλίνην τής ασθενούσης. ; 
Κλαυδίνης ; *0 Γεώργιος καί ή Λουκιανή δέν άπεμχκρυνοντο ποσώς. 
τοΰ δωματίου τής πασχούσης, ό δέ ’ Ιωάννης διήρχετο αυτόθι τας. 
πλειστας ώρας τής ήμέρας καί τής νυκτός, παρατηνων jac παρα- 
Εοξον ΰφος τήν ασθενή.

Προέτεινε πρός τήν Λουκιανήν νά τω έπιτρέψη νά διανυκτε- 
ρεύη αύιός πλησίον τής πασχούσης, ϊνα και αύτή ανα αυθή ολίγον· 
έκ τών παρατεταρένων αύτών αγρυπνι;ον? αιτινες ήπειλουν τήν υ
γείαν της. , , „

ΙΝΙετα μακραν τής Λουκιανής αντιστασιν, απεφασισθη, οπως αυτη 
μεταφέρη τήν κλίνην της ε’ις τό παρακείμενον δωματιον εναλ/ας ίε 
αύτή‘καί ό Μονμάγερ αγρυπνοΰσι τάς νύκτας παρα την πασχουσαν. 
Τήν πρώτην εσπέραν τής νέας ταύτης τροποποιήσεως τοΰ προγράμ
ματος ό Μονμάγερ έφερε μεθ’ έαυτοΰ έπιστημονικόν τι σύγγραμμα,, 
εξηπλώθη έπί άναπαυτικής έδρας καί ήρ ατο αναγινωσκων. ενιρ η 
Λουκιανή άπεσύρετο εις τό παρακείμενον δωμάτιον ινα αναπαυθη. !

Ή πτωχή Κλαυδίνη μείνχσα μόνη μετά τοΰ τέρατος εκείνου, I 
ού τάς κατά τής ζωής της διαθέσεις έγνωριζεν, έτρεμε σύσσωμος. 
Ποοσεπάθει νά προσποιηθή τήν κοιμωμένην, αλλα̂  μόλις γησθανετο 
αυτόν στοεΦόμενον πρός τό μέρος τής κλίνης της ηνοιγεν οφθα/μους 
περιτοόμους, έξηντλημένη καί άγωνιώσα. Περί την )ην Ομως μ. μ; 
ό ΰπνος ύπερίσχυσε τής θε/ήσεως καί τοΰ φοβου της κόρης, και δ · 
Μονμάγερ έπλησίαζε πρός τήν κλίνην της, ϊνα πεισθή οτι αληθώς
κοιμαται. s 1

Τοέμων δέ καί στεγνόνων διά τοΰ ρ νομάκτρου τόν̂  από του 
μετώπου του καταρρέοντα ιδρώτα, ό άθλιος άκροποδητι επλησιασε 
καί πρός τήν άμίκλειστον θύραν τοΰ δωματίου, εν ω εκοιματο η 
Λουκιανή. Πεισθείς έκ τής αύτόθι έπικρατούσης ησυχίας οτι παντες. 
κοιμώνται ό Ιωάννης Μονμάγερ διηυθύνθη πρός την μικεαν^τράπε
ζαν, έφ* ής παρετά«σο\το τά φιαλίδια τών προωρισμενων δια την . 

I ασθενή φαρμάκων. (ακολουθεί)

<


