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ΓΡΑΦΕΙΟ» ΜΕΥΘΥΚΣΕΩΣ 
7 *Οδος Μουσών και Νίκης 7 

Πλατεία Συντάγματος. Φ

Γραφεΐον άνοικτδν καθ’ Λ 
έκάστην άπό 10— 12 π . μ.

Πάσα παρατηρησις επί της , 
αποστολής του φύλλου γίνε
ται δεκτή μόνον εντός οκτο 
ήμερων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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ΣυνδρομΑταχ έγγράφονταχ είς τό Γ ρ α φ εχ ο ν  της

Έ φ η μ ε ρ ίδ ο ς  τών Ιίυρ&ών
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Διά τά ανυπόγραφα αρθρα 
\ ευθύνεται ή συντακτις αυτών ( 

Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τα πεμπόμενα ήμΓν χειρό- Λ 
> γραφα δημοσιευόμενα ή μη 
/ δεν έπιστρέφονται.— Ά ν υ -  
\ πόγραφα και μή δηλοΰντα 
' την διαμονήν της άποστελ- 
./ λούσης δεν είναι δεκτά. — 
ή Πάσα αγγελία άφορώσα εις 

τάς Κυρίας γίνετα ι δεκτή.

Έ ν τφ  Έξωτερικώ δέ παρ* δπαΟι τοχς 
άντιπροδώ ποις τιμών.

Σ ώ ματα πλήρη  του α ', 0 ', γ ' κα ί δ' έτους εύρίσκονται παρ* ήμΓν 
κα ί παρ ’ άπασ ι τοΓς αντιπρόσω πο ι; ημώ ν.

Q . - οΑί μεταβαλλουσαι διευθυν- Λ 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι Ο 
γραμματόσημον 50 λεπτών U 
προς έκτΰπωσιν νέας ταινίας. Λ

ΠΕ Ρ ΙΕ Χ Ο ΙΙΕ λ Ά
Ώ ? ε'λησεν άραγε τον άνορα ό θεσμός τής προικίσεως; (υπό κ. Ειρήνης Οί- 
ομίδου).— ΤΙ πρώτη Ισπερις τών θυγατέρων τού Βασιλεως — Πώς α* γυ

ναίκες αρέσκουν (υπό κ. Ελένης Γεωργιάδου).—Έλληνίδες Ιπιστήμονες.— Ή  
•φθ: σική (υπο κ. Αριστεας Κυριάκού).— 'Υγιεινή τών παίδων (υπό Μαρίας Νεβύ 
ιατρού). — Πολιτικόν μνημο'συνον τής Αλεξάνδρας. — Εις τό άποξηρανΟεν Γον 

•ποίημα (υπό Μπήλιως Άντωνιάδου). — Θέατρον. — Χοροί. — Προς τάς φι- 
:νΟρώπους. — Προέκτασις τρο/ιοδρο'μου. — Συμβουλαί.—Συνταγαί. —Ειδο- 
Κησεις.—* Επιφυλλίς.

ΑΦΕΑΗΣΕΚ ΑΡΑ ΓΕ ΤΟΝ ΑΝ 4ΡΑ Ο 0ΕΣΜΟΣ ΤΗΣ Π ΡΟ ΙΚ ΒΣ:
Ά ς  μάς έπιτραπή να έπανέλθωμεν εις ζήτημ α , όπερ πρό 

Τινοί  Χρόνου έπανείλημμένως έπραγματεύθη ήδη ή «Έ φημερίς 
τών Κυριών», άλλως τε θέλομεν πρχγμχτευθή αυτό έξ άλλης 
έπόψεως. Ό τ ι ωφέλησε την γυναίκα ή έπικράτησις του θε
σμού της προικός, ότι ύπήρξεν ή αφετηρία της οσημέραι προ- 
βαινούσης χειραφετήσεώς της, τοϋτο άναντίρρητον, καθ ’ όσον 

§£**.’- σήμερον ετι ή θέσιςτής άπροικου γυναικός θεωρείται ή τ 
των παρά τοίς πολλοίς και πολύ δυσκολωτέρα ή παρά τή  νέα 
οικογένεια άποκατάστασίς της ή δτε εισέρχεται καταυγαζομένη  
ύπό τής α ίγλης του χρυσού !
■̂· Ά λ λ ’ άν ώφέλησε τον άνδρα ή μάλλον πάντας τους άνδρας 
τους επιδιώκοντας την προίκα, τούτο άς έςετάσωμεν σήμ,ερον. 
Ισως τινές μειδιάσωσιν, ένω άναγινώσκουσι την ανωτέρω ύπό- 

θεσιν, ίσως σκεφθώσιν ότι ή μεγίστη σπουδή, ήν καταβάλλει ό 
3“ γ ιστός άριθμ.ός τών έπιγάμων πρός έξεύρεσιν το ιαύτης είναι 
»ρκ,ουσα άπάντησις ότι ούχί βεβαίως, πρός βλάβην αυτών 
σπευδουσιν. Κ αί έν τούτοις άς συγχωρηθή ήμϊν νά μή εί'μεθα 
~ής χυτής γνώμης. Αν, ώς ανωτέρω έρρέθη, ή προίζ ύπήρξεν 
αληθώς το κρηπίδωμα έφ ’ού άνήλθε κοινωνικώς ή γυνή,ή κακή 
Χροιάς αυτής καί ή προικοθηρία έγένετο αφορμή τής έ . ΐα τ τ ώ -  

Α σιως (0ά ήτο βχρό νά εί'πωμεν τής ταπεινώσεως) του άνδρός, 
συνέτεινε δε μάλλον εις την κχκοδαιμονίχν ή εις την ευδαιμο
νίαν χύτου.

Ρ ίψατε έν βλέμμα εις τόν κοινωνικόν κύκλον, εν ώ ζήτε, καί 
θά ί'δητε φανερώς πόσοι τώ ν νυμφευθέντων χάριν τής κτήσεως 
μεγάλης προικός είναι πραγματικώς εύτυχείς !

Παρατηρήσατε οξυδερκώς καί θά ί'δητε ότι οί πλείστοι τών 
νέων τών έπιζητούντων έν τω  γάμω  ά κ τ ί π α π ό ς  την προίκα, 
στερούνται τής έκφράσεως εκείνης τής ανδρικής άξιοπρεπείας, 
δεν φέρουσι τον τύπον τής εύγενοϋς υπερηφάνειας του συναι
σθανόμενου ότι στηρίζεται εις τον βίον επί τών ιδίων δυνά.μεων, 
ότι βαρύνει διά τού ίδιου βάρους, οτι είναι κύριος τών κλίσεων 
καί τών πόθων αύτοΰ.

Α ί εξευτελιστικά! μηχανορραφία·., οί ψευδέρωτες, αί διάφο
ροι ταπεινώσεις, εις άς υποβάλλονται, όπως κερδήσωσι την 
χεϊρα ή μάλλον την περιουσίαν τής πολύφερνου κόρης, ήν έπω- 
φθαλμ.ιώσιν, σμικρύνει καί έξουθενεί την ανδρικήν φύσιν, ής ό 
κυριώτερος χαρακτήρ είναι ή ειλικρίνεια, τό μ.εγαλεϊον τής ψυ
χής, ή αύτοπεποίθησις καί ή συναίσθησις τής εκ τής ισχύος 
υπεροχής ! Νέος άπό παιδικής ήλικίας αυξανόμενος έν τή  χρυσή 
ονειροπολήσει του διά τής προικός πλουτισμού, πρός ούδεν ω
φέλιμον καί μ.έγα δύναται νά έπιδοθή, πάσα δέ πρόοδος αύτοΰ 
είναι έπίπλχστος καί μόνον φαινομενική.

’Α γω νίζεται πρός άπόκτησιν χρυσών έπωμίδων, ϊνα άνταλ-  
λχξη αύτάς άντ! τής λάμψεως του χρυσού, πρός άπόκτησιν 
τού έπιστημονικού πτυχίου, ΐνα πεοιβάλη αύτό διά τού χρυ
σού πλαισίου τής προικός καί έν γένΑ βαυκαλίζεται ύπό τής 
έλπίδος οτι ή προίζ θ ’ άνοιξη αύτω  διά τής μαγικής της κλει- 
δός τήν θύραν τού παραδείσου τών τέρψεων καί ηδονών !

Έ κ τούτου προέρχεται ή αχαλίνωτος ορμή, μεθ’ ής σήμε
ρον πολλοί τών νέων ρίπτονται εις *τό ψίάραθρον τής άσωτείας 
καί τών παθών. Αν κατασπαταλω σι τόν γλίσχρον μισθόν τω ν, 
άν βυθίζωνται εις χρέη μέχοις άποπνιγμού, άδιάφορον, θά ε·3- 
ρεθή απλοϊκός τις  συνάζων έν τω  χρηματοκιβωτίω του δεκάδας 
χιλιάδων, όπως καί τά  χρέη του πληρωθώσι καί δυνηθή να  
έξακολουθήση τόν πρότερον έκδοτον βίον του.
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Πόσαι νεαραί υπάρξεις όφείλουσι την ήθικήν αυτών κα τα 
στροφήν εις την προσδοκίαν ταύτην !

Τό χείριστον είναι 5τι ή προικοθηρία συντείνει καί εις τον έκ- 
φυλισμόν του άνδρός.

Οί προικοθήραι, όπως άρέσωσιν, όπως έλκύσωσι τό θήραμα, 
οπερ είναι, ώς έπί το πλεϊστον, νε'α καί άπειρος νεάνις, αγνο
ούσα το βάθος καί τήν ουσίαν των πραγμάτων καί προσέχουσα 
μόνον εις δ ,τι λάμπει καί θέλγει, ποοσπαθούσι ν ’ άποκτήσωσιν 
ούχί δ ,τι ισχυροποιεί, ά λλ ’ ότι τέρπει, άντί ν ’ άνδρίζωνται εκ
θηλύνονται, αντί της γυμναστικής, της οπλασκίας, της σκοπο
βολής προτιμώσι να έκμανθάνωσι τα  παίγνια  μόνον καί τούς 
χορούς των αιθουσών, καί μεταβάλλω νται εις Ναρκίσους καί 
Κελάδοντας καί γίνωνται ανδρείκελα, ά λ λ ’όχι άνδρες! Βεβαίως 
ή είκών, ήν προβάλλομ,εν παριστα την χειριστήν δψιν του προι
κοθήρα, ίσως έγράφη μετ' έντάσεως, πλήν είναι άληθής, (ού- 
δείς νομίζομεν δύναται ν ’ άμφισβητήση τούτο) καί έγράφη ίστο- 
ρικώς, άνευ όπισθοβουλίας, άνευ υπερβολής /

Κα; μήπως τουλάχιστον καθίσταται αληθώς ευτυχής ό νυμ
φευόμενος τήν προίκαγκαί ούχί τήν γυναίκα ;

Συνδεόμ,ενος πολλάκις μετά προσώπου άπαρέσκοντος αύτω  
η στερουμε’νου ΰγιείας καί φυσικών ή πνευματικών χαρίτων, 
άντί νά εύρη έν τω  οίκογενειακω βίω δ ,τ ι, κυρίως, έπ ιζητείται 
διά του γάμου, ευρίσκει τον οίκον άνιαρόν καί άνούσιον ένδιαί- 
τη μ α ,' άπλώς ξενοδοχείον, όπερ καταλείπει ευθύς άμ.α τή  άπο- 
περατώσει τού γεύματος καί^δείπνου καί άμα τή  έγέρσει του 
έκ του ύπνου.

Η δέ γυνή, ή όποία δεν είναι πάντοτε, δπως συνήθως, ονο
μάζεται άγγελος, όταν άνοιξη τούς οφθαλμούς καί ιδη δτι έγέ- 
νετο μέσον και δχι σκοπός, όταν καταλάβη αυτήν ή άπογοή- 
τευσις, έξαγριουμένη ένεκα τήςζκαταπατηθείσης φ ιλα υτ ία ς .βα 
σανιζόμενη υπό του δαίμονος τής ζηλοτυπίας, μεταβάλλεται 
πράγματι εις Έρρινύν καί γίνεται ή μάστιξ καί ή πληγή α υ 
τού, καθιστώσα έτι πικροτέρας τά ς  όλίγας στιγμάς, καθ' ας, 
κατ’ άνάγκην, διαμένει εν τω  οΐκω. Καί όταν πάλιν αύτη  
τυχη νά ήνε πλάσμα εύγενές, πλάσμα γνωρίζον νά πάσχη καί 
καί ϋπερηφάνως νά σιωπά καί τότε άκόμη ό άνήρ, αν βεβαίως 
δεν άπώλεσε παν συναίσθημα ήθικόν καί τότε άκόμη, λέγομεν 
υποφερει δ ιττώ ς, φέρων τό βάρος δύο δυστυχιών ! ’ Ητο τόσω 
άπλοΰν νά μή την νυμφευθή, άφοΰ δεν τήν ήγάπα, άφοΰ δεν 
ήτο δυνατόν νά τήν άγαπήση καί ν' άναπτυχθή έκ τής στε- 
νής συμβιώσεως άμφοτέρων τό θάλπος τό προκύπτον έκ τής 
ενότητος των αισθημάτων καί τών ιδεών !

Εκτός τούτου οί χρόνοι παρέρχονται, τό σωματικόν καί ψ υ
χικόν σθένος, όπερ άσώτως κατεσπαταλήθη καί έρρίφθη εις τούς 
τέσσαρας ανέμους, βαθμηδόν έκλείπουσι καί έπέρχεται ή ώρα, 
καθ ήν καί ό χείριστος viveur τού κόσμου συναισθάνεται τήν 
άνάγκην τής θερμότητας τής οικιακής εστίας, άλλά τότε έπι- 
στρέφων ευρίσκει αύτ.,ν ψυχράν κάί παγεράν, άφού ή ιερά Ε 
στία, ή συζυγική άγάπη, ούδέποτε συνεδαύλισε τό πΰρ αύτής.

Πώς σάς φαίνεται ό κλήρος γέροντος μή κυκλουμένου υπό 
τής συμπάθειας καί τού σεβασμού, γέροντος ήναγκασμένου νά 
φερη τα  οςέα βέλη τώ ν παραπόνων καί αιτιάσεων τής πεπ ι- 
κραμένης γυναικός ή τήν άδιαφορίαν καί ευπρεπή άπομάκρυν- 
σιν έκείνης, προς ήν ούδέποτε έπλησίασεν ή καρδία του ; γέρον
τος στερουμένου καί αύτής τής ύϊκής στοργής, ήτις καλλύνει 
και φαιδρύνει τά ς  ήμέρας τού γήρατος, καθ ’ όσον ή μήτηρ είναι

έκείνη, ήτις άναπτύσσει καί καλλιεργεί τήν πράς τόν πατέρα 
άγάπην τών τέκνων, τά  όποία κατά  συμπάθειαν συμμερίζον
τα ι την εύτυχίαν ή τόν πόνον αύτής !

Μετά τούτο, άν προσθέσωμεν εις τά  άνωτέρω μειονεκτήματα 
έκείνο, όπερ συνηθέστατα παρατηρούμεν εις τόν κοινωνικόν 
βίον, ότι δηλ. ή άκόπως κτηθεϊσα περιουσία δαπανάται τάχ ι
στα ούχί μ,όνον ύπό τού χάριν αύτής θυσιάσαντος τά  πάντα  
συζύγου, άλλά καί ύ π ’ αύτής τής γυναικός, είθισμένης νά ζή 
έν τη πολυτελεία ή εΰρισκούσης εις τήν τρελλήν δαπάνην τής 
ένδυμασίας καί τών διασκεδάσεων άντιστάθμισμα τής στειρό- 
τητος τού έσωτερικοΰ βίου τής άγάπης καί άφοσιώσεως, δυ- 
νάμεθα μετά βεβαιότητος νά συμπεράνωμεν ότι κατά  το πλεί- 
στον ζημίας μάλλον ή ώφελείας πρόξενος έγένετο εις τόν το ι-  
ούτον άνδρα ή προίξ.

Ά λ λ ά  τ ι λοιπόν ; θά ήτο εύκταίον νά καταργηθή τό εθιμον 
τής προικός ;

Δεν έννοοΰμεν τούτο.
'Υπό τούς όρους τού βίου τής κ α θ ’ ήμάς έποχής ή συντήρη- 

σις οικογένειας καθίσταται όσημέραι δυσκολωτέρα, ή δέ εισ
φορά τής γυναικός καί δικαία είναι καί άναγκαία.

'Ό ,τι ζητούμεν είναι νά μή κερδοσκοπή ά σύζυγος έφ ’ έαυ- 
τού, νά μή έπιδιώκη τήν προίκα χάριν εαυτού, νά μή δ ιατιμά  
εις ώρισμένον ποσάν εαυτόν, άλλά νά θεωρή αύτήν ώς ίεράν 
παρακαταθήκην έμπεπιστευμένην αύτω χάριν τής άνατροφής, 
χάριν τού μέλλοντος, χάριν τής ευτυχίας τώ ν τέκνων, δ ι’ ήν 
οφείλει εύθύνην καί πράς έκείνα καί πράς τήν κοινωνίαν.

Ούτω πως δύναται νά σωθή καί ή άνδρική άξιοπρέπεια, 
ήτις, ούχί σπανίως, πληγώνεται ύπό πολυφέρνου, άλλ,ά χυδαίας· 
γυναικός, ούτω πως δύναται νά έφαρμοσθή έπιτυχώς καί τό 
άρχαίον λόγιον «τήν κατά  σαυτόν έλα» καί νά έξασφαλισθη. 
έκ τώ ν προτέρων ή οικιακή εύδαιμονία, ήτις  τότε θά στηρίζη— 
τα ι ούχί έπί τού άμεσου συμφέροντος, άλλ ’ έπί τής άμοιβαίας 
έκτιμήσεως καί τής αρμονίας τών χαρακτήρων.

Ιναί τώρα, άς μή θεωρηθή παράδοξον ότι διά τήν διόρθωσιν 
τού κακού τούτου άποτεινόμεθα εις τάς γυναίκας. Ά ς  έχωμεν . 
τήν γενναιότητα νά όμολογήσωμεν ότι διά πάσαν κατάχρησιν 
τής ισχύος των δεν πταίουσι μόνον οί άνδρες, κα θ ’ όσον πριν 
γείνωσιν άνδρες υπήρξαν πα ιδ ία. τά  δέ παιδ ία  ποτίζονται, οχτ 
μόνον διά τού γάλακτος, άλλά χ.αί διά τώ ν σκέψεων καί ιδεών 
τής μητρός. 'Η γυνή προώρισται νά ήναι ο κυριώτατος προ- 
παγανδιστής (άς μοί έπιτραπη ή έκφρασις) καί τού άγαθού καί 
τού κακού. Καί αύτάς δέ τάς φιλοσοφικάς καί ήθικάς άληθείας 
δυνατόν νά έξευρίσκωσι καί διατυπώνωσιν οί μεγαλοφυείς τώ ν  
άνδρών, άλλά διέδωκαν καί διαδίδουσι πάντοτε αί γυναίκες. 
Α ρκεί νά έννοήση ή γυνή ότι κεϊταί τ ι  κακώς έν τη  κοινωνία 
καί τό κακόν άμέσως Θεραπεύεται/Όταν λοιπόν ή μήτηρ παύση 
νά διαβουκολή τά παιδίον (έστω καί χάριν άστεϊσμού) άπό αυ
τής τής παιδικής ήλικίας διά τής προσδοκίας τής προικός,όταν 
τά συνειθίση νά μή θεωρή τά χρήμα, όπερ αύτά δέν έκέρδησεν· 
ώς ίδιον κτήμα, όταν, έάν στερώνται οί υιοί της πατρικής πε
ριουσίας ωθήσει αύτούς εις έπάγγελμα πρακτικόν, δ ι ’ ού δύ-- 
ναντα ι νά δημ,ιουργήσωσιν ιδίαν άντί νά έπιζητώσι νά απο— 
λαύσωσι τού βίου διά τών καρπών ξένων κόπων, όταν αυτη η 
ιδία δέν μ.ετρα τήν άξίαν τών τέκνων της διά τού μέτρου τής 
προσφερομένης αύτοίς προικός, άς προσθέσωμεν άκόμη όταν, ώς 
πενθερά, άποφασίση νά εκτιμά καί νά τ ιμ ά  τήν εισερχομένην·

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 3

:^ς τόν οικόν της νεάνιδα, άναλόγως τώ ν προσωπικών αύτής 
αρετών κΧ’· ούΧ'! άναλόγως τού ποσού, δ ι ’ ού έπλήρωσε τό συ
ζυγικόν βαλάντιον, τότε θά παύση παιζόμενον καί έν τη κοι
νωνία τό κωμικοτραγικόν πρόσωπον τού προικοθήρα, τότε θά 
-αύσωσι καί τά  συμπαρομαρτούντα αύτω δεινά !
Ρ  Τό πρόσωπον τού συζύγου θ’ άναλάβη τήν έμπρέπουσαν 
αύτφ αίγλην, ό άριθμός τών διαζυγίων θά έλαττω θή, ό δε 
άνήρ άναπτύσσων μείζονα δραστηριότητα θέλει οξύνει και ά,να- 
γάγη εις ύψίστην περιωπήν τάς εύγενεϊς τής φύσεώς του ιδιό
τητας καί άπολαύων τής ύπολήψεως καί άφοσιώσεως τής γυ-  
ναικός του, τού σεβασμού καί τής ευγνωμοσύνης τώ ν τέκνων, 
θέλει εισθαι εύτυχέστερος καί άπολαύσει μείζονος ώφελείας παρά 
όταν έπιζητή ν ’ άποζήση έκ τής προικός.

Ειρήνη 1. ρ ίχονο ρ -ίδου

Έν Χαλχίδι, τη 4η Φιβρουαρίου 189?.

Α Ι Ε Σ Π Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  Τ Ο Ν  Θ ΪΓ Α Τ Ε Ρ Ο Ν  Τ Ο Τ  Β Α Σ ΙΛ Ε Α Σ
'Ως έγράφομεν τήν παρελθούσαν Κυριακήν πλήρης έπ ιτυ- 

χία έστεψε τήν πρώτην φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν εσπε
ρίδα τών Θυγατέρων τού Βασιλέως. Ό π α ρ ’ ήμίν έγκριτος ια
τρός κ. Μαγγίνας άνέγνωσεν ώραίαν αυτού μελέτην περί φ ιλά ν- 
θοωπίας καί φιλοπατρίας τών Έ λληνίδων τού αίώνος τούτου.

' Μετά τό περί ίδρύσεως τού σωματείου τών Θυγατέρων τού 
Βασιλέως εισηγητικόν, προοίμιον ό κ. Μ αγγίνας έκθετων τα  
κατά τήν δράσιν τών Ελληνίδων εν τη  έπαναστάσει τού 18 2 ]  , 
μεταξύ άλλων λέγει :
Τ «Χείμαρρος στρατιών κατακλύζει τήν δυτικήν Ε λλά δ α , οί 
άσυγκρίτως ολίγοι τής έλευθερίας ύπερασπισταί φθάνουσιν εις 
τήν έσχάτην αυτών θέσιν, καί τήν ταπεινήν τού Μεσολογγίου 
γην μεταβάλλουσιν ¡εις προμαχώνα φοβερόν. Παραστώμεν εις 
τούς κόπους τών έργαζομένων εις τά  οχυρώματα. Ποιοι είναι 
οί έργάται έκεϊνοι, οί έχοντες την μακράν κόμην άναδεδεμενην 
διά μανδηλίου, τήν έσθήτα άνασεσυρμένην, τάς χειρίδας συνε- 
πτυγμένας μέχρις άνω τών αγκώνων,καί ένταύθα μεν ανασκα— 
πτοντες ρωμαλέως τήν γήν, έκεί δέ σάκκους ή φορμούς πλη-  
ρούντες, ά,λλαχού δέ άποτιθέμενοι τό έπί τώ ν ώμων κομισθέν 
φορτίον παρά τόν έγειρόμενον προμαχώνα ; Μη έμισθώθησαν 
άδρώς, καί έργάζονται μετά τοσαύτης ζεσεως, μη γινώσκοντες 
τήν άνάπαυσιν ; Π αντάπασιν ! είναι αί γυναίκες τού Μεσολογ
γίου καί τών περιξ, αί ύπό τού ιερού φλεγόμεναι ώς καί οί 
άνδρες πυρός, αί πάσας τάς κακουχίας καί καταστροφής τής  
πόλεως συμμερισάμεναι, καί αί περιζωσάμ,εναι τά  όπλα, καί 
κατά την ιστορικήν έξοδον μετά τών ανδρών συνεζελθοΰσαι, 
τών άπομεινασών έντός ώς μετέωρον ανατιναχθεισών εθελου
σίως μετά τού Χρήστου Ιναψάλη καί τών άλλων έκείνων γεν
ναίων άνδρών, ούς τραύματα ή άλλη σωματική άδυναμία π α -  
ρεκώλυον νά μετάσχωσι τής έξόδου ! Ουτε ή λεπτότερα τού 
σώματος κατασκευή, ούτε αί μικρά! χεΐρες παρεμποδίζουσιν 
άπό τοιούτων έργων. Ό  πρός ελευθερίαν έρως, ή φιλοτιμ ία , 
καί ή πρός καλάς πράξεις ροπή δεκαπλασιάζουσι τάς δυνάμεις, 
καί ύπερτέρους άναδεικνύουσι τούς τοιούτους τών μισθίων ή 
αγελαίων πολευ.ιστών !

Αί ελληνικά! θάλασσαι ειδον έτι ηρωισμόν γυναικός, τής η 
ρωικής Μπουμπουλίνας, διά μικρού πλοίου περιφρονούσης καί 
θαλασσών θυέλας καί κεραυνούς τηλεβόλων μεγίστων έχθρικών

πλοίων, καί όδηγούσης ναύτας πεπειραμένους, ών τό σώμα  
είχε ζυμωθή μετά τού θαλασσίου ύδατος. Οί δελφίνες εκείνοι 
ύπήκουσιν εις τά  νεύματα τής ναυαρχούσης γυναικός! Οίον 
θαυμαστόν παράδειγμα γενναίας καρτερίας καί φιλοπατρίας ! 
Τά έπί τών βράχων τής Άργολίδος συντριβόμενα κύματα θά 
έπαναλαμβάνωσι βεβαίως τό ήρωϊκόν έκείνο όνομα, καί ή ηχώ  
τών θαλασσών, έν αίς έπολέμει, θ ’ άντηχή έτι τήν βροντήν 
τών τυραννοκτόνων τηλεβόλων της !))

Ά φοΰ δέ έξαίρει τόν ήρωϊσμόν τών Σουλιωτίδων, αϊτινες 
προετίμησαν θάνατον ένδοξον ζωής υποδούλου, μεταβαίνει εις 
τήν Έ λληνίδα τών ημερών ήμών, ής τήν εύεργετικήν δράσιν 
άναγνωρίζων μεταξύ άλλων λέγει :

«Α ί κατατετμημέναι ήδη δυνάμεις πάσαι όμ.ού θ ’ άποτελέ- 
σωσι δύναμιν ολικήν άκαταμάχητον, ήτις  ταχέως θά κρατήση 
καί τών ποολήψεων, άν το ιαύτα ι ύπάρχωσι, καί τών κωλυ
μάτω ν, άν το ιαύτα  τυχαίω ς παρεμβάλλωνται. Όπόσον δ’εύρύ 
διανοίγεται ήδη τό στάδιον τής δράσεως τής γυναικός! Π λά- 
σις χρησίμων πολιτών, χρηστών τής κοινωνίας μελών, φροντίς 
πρός διαπαιδαγώγησιν τών μή ευμοιρούντων περιστάσεων ευ
νοϊκών, περίθαλψις τώ ν ύπό δεινών κατατρυχομένων όμοιων ή
μών, βοήθεια τών μή πράς έργασίαν ικανών, καί ει τ ι άλλο. 
Αί άπό πλειόνων μερών εις τό αύτό ένούμεναι ένέργειαι, καί 
άν μικραί σπορράδην ώσιν, άποτελούσιν ομ.ως διά τής συμβο
λής μεγα τ ι όπλον, ώς καί τά  μικρά ρυάκια καί αί σποράδην 
τού ύδατος σταγόνες διά τής συνενώσεως ποιούσι τέλος ποτα
μόν μέγαν καί πολυχεύμονα, διά τών ναμάτων αύτοΰ χέρσους 
γα ίας καλλικάρπους ποιούντος, καί αυχμηρά χείλη έπαρκώς 
διαβρέχοντος καί δροσίζοντος.

Τ αΰτα  πράττουσαι αί γυναίκες, καί τά  το ιαύτα  τώ ν έργων 
ζηλούσαι, γίνονται άληθείς εύεργέται τής κοινωνίας, έν ή ζώσι, 
καί τό όνομα αυτών φέρεται μετ’ έπαίνων καί εΰλαβείας καί 
ευγνωμοσύνης άνά τά  χείλη πάντω ν. Η άρετη είναι βεβαίως 
άπλή, άνεπίδεκτος καί αυτάρκης, τήν τέρψιν άντλοΰσα ά π ’αυ- 
τής τής καλής πράξεως. Οί βοηθούμενοι όμως ή όπωςδήποτε 
περιθαλπόμενοι δέν θά σ ωπήσωσι, θά διαλαλήσωσι τούτο,όπερ 
είναι κέντρον καί άφορμή πρός μίμησιν. Όσον δέ καί άν ύπο- 
τεθή μετριόφρων ή άρετή, θά διατεθή εύαρέστως ύπό τής έν- 
δείξεως τής ευγνωμοσύνης, όσον μικρά καί άν ύποτεθή αύτη , 
καί όσον σπανίως καί άν συναντώ νται έπίζτής γής ή ευεργεσία 
καί ευγνωμοσύνη. Ή  φήμη όμως θά διαλαλήση τό έργον παν-  
ταχοϋ, καί οί μ ιμητα ί δέν θά ύστερήσωσι, τό καλόν δέ παρά
δειγμα τών ύπερεχουσών θά παρακολουθήσωσι διά πολλούς 
λόγους αί ήττονα έχουσαι τήν θέσιν, διατρέχουσαι τά στα- 
διον τής ένεργείας μετά προθυμίας ύπό τής φιλοτιμίας έπ ιτει- 
νομένης. Έ ν τη  σταδιοδρομία δέ τα ύτη  άναμένει έκεί παρά τό 
πέρας τού δρόμου ή έπ ιτυχία  καί ή κατά τών'(προσκομμάτων 
καί δυσκολιών νίκη,στέφουσα τάς έκεί σ*πευδούσας αγωνίστριας, 
τάς άγωνισαμένας ένα τών καλλίστων καί εύγενεστάτων άγώ- 
νων. Οί τοιούτοι δέ άγώνες συνεπάγονται τήν άνύψωσιν τού 
φρονήματος, τόν έξευγενισμον τών αισθημάτων και τής φυχης, 
φέρουσαι εις τήν διάπλασιν τού μ,εγάλόυ χαρακτήρος, ου κύ
ριον ή έπιζήτησις τής ευδαιμονίας τών άλλων, ανευ διακρισεως
τών συχνάκις πλέον ή ώς έδει έξεταζομένων διαφορών........... ί>

Τόν κ. Μ αγγίναν,χειροκροτηθέντα και έπευφημηθέντα παρά 
τού πολυπληθούς άκροατηρίου, διαδέχεται ή κ. ^ανθοπούλου 
ευειδής, νεω τάτη, χαρίεσσα. -Vδει δύω ώραία άσμ ατα , συνο—
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δευομ.ένη διά τοΰ κλειδοκύμβαλού παρά του συζύγου της.'Υ πό  
τα. ενθουσιώδη δέ του ακροατηρίου χειροκροτήματα, τό ωραίου 
ζεύγος παοε’χει την θε'σιν του πρός τόν δημοφιλέστατου ποιη
τή ν μας κ. Κ . ΙΙαλαμαν.

Τίς εκ των παρ’ ήμΐν άναγινωοκόνττων δεν ένετρύοητεν 
πλέον η άπας εις τάς γλυκείας καί περιπαθείς ποιήσεις, εις 
τους τείχους, ους έμπνε'ει εις τον εστεμμένου ψάλτην ή τάς 
πτέρυγας της μούσης περιβεβλημε'νη μεγάλη αύτοΰ καρδιά ! 
"Ηδη εις την φυτικήν χάριν, εις τό ύψος της εύπετοΰς φ α ντα 
ρίας, εις την περιπάθειαν της ποιητεως προσθέσατε καί α π αγ
γελίαν θαυμαστήν, άμίμητον, τεχνικω τάτην, χρωματιτμε'νην 
καταλλήλως,άπηλλαγμένην τω ν άνουτίων εκείνων τονιτμώ ν,καί 
τη ς πομπώδους έμ,φάτεως καί ψαλμωδίας της αρχαίας σχολής, 
καί αΐσθάνεσθε την μαγικήν άπόλαυτιν, ήν ήσθάνετο τό άκρο- 
ατηριον του κ. ΙΙαλαμά κατά  την απαγγελίαν των δυο ω 
ραίων αύτοΰ ανεκδότων ποιημάτων, τω ν ύπό τον τίτλον «Τό 
κρίνον καί ή ’Αφροδίτη καί ό ποιητής καί ή μοΰτά του». Την 
εορτήν έπεσφράγισεν ώραϊον καί ζωηρότατου άσμα της κ .Ξ αν-  
θοπούλου ώς καί λαμπρά μουσική έκτέλεσις επί του κλειδοκυμ- 
βάλου παρ’ άμφοτέρων των συζύγων Ξανθοπούλου, του χαρι- 
εστάτου τούτου καί μουσοτραφούς ζεύγους, όπερ διά της εύγε- 
νοΰς συμμέτοχης του, τόσον έποίκιλε καί κατέστησε τερπνήν 
την φιλανθρωπικήν ταύτην έσπερ! δα.

ΠΩΣ Α1 Γ ϊ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Α Ρ ΕΣ ΚΟ ΥΝ
Ή γλυκύτης είναι διά τήν γυναίκα, ό ,τι ή σάκχαρις διά 

τούς καρπούς. ’Οφείλει νά είναι πάντοτε εύθυμος καί χαρωπή 
διαχε'ουσα περί αύτήν τήν χαράν ώς οικιακός ήλιος καί καθι- 
στώσα πάντας εύτυχείς. Καί εάν ποτε δάκρυα λύπης άναβλύ- 
σωσιν άπό των οφθαλμών τη ς, τά  δάκρυα τα ΰ τα  νά συ;οδεύ- 
ω νται ύπό μειδιάματος γλυκύτητος καί στοργής.

Α ί νεάνιδες καί αί νε'αι γυναίκες ετι είναι διατεθειμε'ναι νά 
φαίνω νται εύάρεστοι καί χαρωπαί εις τούς άνδρας, άλλά μάλ
λον προς τούς ξένους ή πρός τόν πατε'ρα, σύζυγον καί αδελφόν.

Πολλοί εν τούτοις άνδρες όφείλουσι μέγα καί ένδοξον στά -  
διον εις τό χαρωπόν τής γυναικός μειδίαμα. «Μοί εμειδίασας, 
λέγει ό Πετράρχης καί ένόμισα ότι ήτο άνοιξις, καί έν τή  
καρδία μου ήνθησαν παρευθύς τάάνθη τής έλπίδος.»

Ό  γέλως καί τά μειδίαμα τής μητράς ενισχύει καί χαρο
ποιεί τήν καρδίαν των τέκνων. "Οταν οί οφθαλμοί τής μητράς 
κλεισθώσι διά παντός καί τά  χείλη της σοραγισθώσιν ύπό τής  
ψύχρας του θανάτου σφραγίδας, ό ενδοξότερος επιτάφιος δ ι’ 
αύτήν είναι αΐ εξής λέξεις, άς κ α τ ’ αύτάς άνέγνωσα επί του 
λευκού μ.αρμάρου τού τάφου γυναικός. «Έ σ κ ό ρ π ιζε  π ά ν το τ ε  
χ α ρ ά ν  κα ι μ ε ιδ ιά μ ατα  ε ις  τό)' οίκόν γ?/ο>.

Ά λ λ ά  πώς νά καταστήση ή γυνή τούς άλλους εύτυχείς, έάν 
αύτή δεν είναι εύτυχής; Ή γυνή είναι πάντοτε εύτυχής, έάν 
είναι αγαθή, γλυκεία, ταπεινόφρων, έάν^λησμονή εαυτήν,δπως 
μεριμνά περί τής εύτυχίας τών άλλων. Εν μ ια  λέξει έάν άγαπα  
τούς άλλους περισσότερον 'έαυτής.

Περί τής ανάγκης τής αγάπης ταύτη ς  τής γυναικός άναφέ- 
ρεται το εξής ανέκδοτον. Ή άποθανοΰσκ αύτοκράτειρα τής 
Ρωσσίας έπισκεφθείσά ποτε τά άνώτατον παρθεναγωγείου τού 
Σμόλνσκε, ήρώτησεν αίφνης τά ς  μαθήτριας : Τί είναι έρως, 
αγάπη : Α ί μαθήτριαι έρυθριώσαι ένευσαν κάτω  τά  βλέμματα,

ένώ ή διευθύντρια κ. Λεοντιέφ έσπευσε νά άπαντήστ, εις τήν... 
Α ύτής Μ εγαλειότητα, ότι αί μαθήτρια! τη ς δεν έννοούσιν ίσως 
ούτε αύτήν τήν σημασίαν τής λέξεως, διότι έν τή  σχολή ού- 
δέποτε γίνεται λόγος περί τοιούτων έπικινδύνων διά τ.ήν νεό
τη τα  θεμάτων.

Ή αύτοκράτειρα συνοφρυουμένη, άπήντησε : Ό χ ι μόνον ή
αγάπη δεν είναι θέμα έπικίνδυνον, κυρία, ά λ λ ’ ώφειλε νά ήναι 
ή άγνή πηγή πάσης γυναικείας ύπάρξεως, άρχομένης από τής· 
αγάπης πρός τούς γονείς, ής έπεται ή αγάπη πρός τόν εκλε
κτόν τής καρδίας, όστις γίνεται καί σύζυγος, καί τελευταίου 
ή άγάπη πρός τά  τέκνα.

¡'Ε λένη Γεωργιάδου

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΕΣ
Λίαν προσεχώς θά έχωμεν τέλος καί ημείς ιατρούς γυνα ί

κας. Ήτο καιρός. Είμεθα τό μόνον έ'θνος μήτε αυτών των 
Τούρκων καί. Ινδών εξαιρούμενων, έν ω ούδεμία ιατρός επι
στήμων μετέρχεται τό ιατρικόν έπάγγελμα.

Πλήν δέ τής μέχρι τούδε γνωστής κ. Καλαποθάκη, ήτις από- 
ετών σπουδάζει έν Παρισίοις, ήδη προστίθεται και έτέρα ή δε
σποινίς Ναυπλιώτου, ήτις μετ’ ίσης ευφυΐας καί έπιμελείας επι
δίδεται εις τήν σπουδήν τής ιατρικής.

Άμιοότεραι α ί νέαι έπιστήμονες μετέσχον κατ’ αύτάς τοΰ: 
Concours d’E xternat, τόν διαγωνισμόν των δε έστεψε πλή
ρης επ ιτυχία . Οϋτως ή μεν δεσποινίς Καλαποθάκη διωρίσθη 
ήδη εξωτερική βοηθός του νοσοκομείου Troussot, έργαζομένη 
παρά τώ διασήμω καθηγητή τής χειρουργικής κ. Αανελγόκ, ή 
δέ δεσποινίς Ναυπύιώτου έν τώ νοσοκομείω τής C h a r i t é - ·  
παρά τφ  καθηγητή κ. H auss.

Δυνάμεθα αληθώς καί χω ρίς νά χαρακτηρισθώμεν περιαυ- 
τολογούσαι, νά είπωμεν ότι α ί Έ λληνίοες έπιστήμονες έτίμη- 
σαν μεγάλως : > τή ξένη τό ελληνικόν όνομα, άρχόμεναι άπό· 
τής πρώτης πτυχιούχου καθηγητού τής φιλολογίας δεσποινίδος 
Σεβαστής Καλλισπέρη, περί ής καί πάλιν ό Χ ρ ό ν ο ς  τών Πα- 
ρΐσίων τής 10ης Φεβρουάριου εν άρθρφ αύτοΰ περί έκπαιδεύ- 
σεως καί γυναικών πτυχιούχων γράφει : «Μια μονη Ελληνίς. 
ή δεσποινίς Καλλισπέρη έγένετο κάτοχος μετά θαυμασίας επι
τυχίας τοΰ καθηγητικού τίτλου έν Σορβώνη». Μία καί μόνη δέν- 
αναφέρει άλλην, ούτε Γαλλίδα, ούτε ξένην ή ιστορία τής Σορ- 
βώνης. Λεν είνα ι τοΰτο θρίαμβος διά τό ελληνικόν έθνος;

Καί όμως αποβαίνει πρόβλημα ετι αλυτον, εαν θά επιτοαπή 
εις τήν μεγάλην πάτο ίο α τής σοφίας και τών φωτων, εν ή αί- 
έπιστήμαι έγεννήθησαν καί άνεπτύχθησαν, είνα ι λέγομεν πρό
βλημα έάν θά έπιτραπή εις αύτήν, ήτις έχει τήν τύχην νά ά- 
οιθμή σήμερον μεταξύ τών θυγατέρων της την δεσποινιοα Καλ- 
λισπέρη, νά τάξη μεταξύ τών αναμορφωτών τών τέκνων της-’ 
τήν σοφήν επιστήμονα, ήτις τοσα του βιου της ετη κατηνα- 
λωσε πρός τόν σκοπόν τούτον.

Ή αύτή άοα τύχη αναμένει καί τάς ιατρούς μας ; ίο  απευ- 
χόμεθα, άλλά τό φοβούμεθα.

Η Φ Θ Ι Σ 1 Κ Η
Ή νύξ έντελώς έπήλθε περικαλύψασα διά τοΰ μακρού πέπλου· 

της τήν θορυβώδη καί ζωηράν έξοχήν τήν ήδη έν τώ υπνω βε- 
βυθισμένην τά άσματα τών γεωργών, οίτινες άδοντες ώδήγουν- 
τούς βούς εις τόν σταύλον, ολίγον κατ' ολίγον έσκόπησαν τα  
πτηνά, αφού καθ’ όλην τήν ημέραν έψαλλον έπί τών δένδρων, 
άπεσύρθησαν εις τάς φωλεάς των καί α ί άγριομέλισσαι δεν ε -
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Γ$όμβουν πλέον πέριξ τών ρόδων, τά όποια κεκμηκότα άπό τά 
ΚΗώ,ατα αυτών, άτινα δεν ήδύναντο νά άποφύγωσι. έκλεισαν 
ζχ -ίταλά τω ν  χ ιλιάδες αστέρων έλαμπον έπί τοΰ ουρανίου 
ϋόλον τά πάντα άνεπαύοντο- μόνη ή Ε λένη ήγρύπνει· εστη- 
ηιγμένη έπί τών κιγκλίόων τοΰ παραθύρου τής πρώτης οροφής 

‘'ήκοοίτο τόν καρδίαν της, ής οί ταχείς παλμοί άνύψουν τό λευ- 
όν τοίχαπτον τής Ισθήτός της. Τό βλέμμα της ήτο προσηλω- 
$νον' έπί τίνος οικίας τού χωρίου, έπί τής οικίας τοΰ μνηστή-

κον 
μένον
00ς της.
' Τοΰτον έσκέπτετο ή θεύκτική κόρη. Έ νεθυμει.ο την ημέραν 
¿κείνην, κατά τήν όποιαν ταύρος τις, πτοηθείς ύπό τοΰ ερυθροΰ

Ένεθυ-
αί'τινες έξηρέθιζον έτι

χρώματος τού επωμίου της ωρμησεν ενάντιον της.
|Α£'.ΤΟ ΤΟν τρόμον Τ7)ζ> Τ&ί
μάλλον τό ζώον, τή > πτώσιν καί τήν λιποθυμίαν της. Ά λ λ  
ότε έπανήλθεν εις τάς αισθήσεις της, ό ταύρος έκειτο νεκρός 
κατά γής, ένώ ό ’Αντώνιος, όστις είχε φονεύισει αύτόν περιε- 
ποιείτο τήν ώραίαν λιπόθυμον.

Πόσον τόν είχεν αγαπήσει, άφ’ ή ; στιγμής τώ ώφειλε τήν 
ζωήν καί ποιαν ευτυχίαν έδοκίμασεν, όπόταν παρά τήν συνήθη 

‘ δειλίαν του ό ’Αντώνιος τή είχεν εϊπει ότι τήν ήγάπα !
Έφρικία ελαφρώς, όπόταν άνεμιμνήσκετο τήν έν τώ δάσει 

συνάντησίν τω ν  έπανέβλεπε τόν ρύακα, τόν κυλίοντα τά οιαυγή  
ύόατά του, πλησίον τοΰ όποιου έκάθηντο άμφότεροι, ενφ ο 
πατήρ της ολίγον περαιτέρω τούς παρετήρει φιλοστόργως· ή- 
κουεν αντηχούσα; εις τά ώτά της τάς γλυκείας έκείνας λέςεις, 
•άς ό ’Αντώνιος τή έπανελάμβανεν άκαταπαύστως διά τρεμούσης 
φωνής, καί αί όποίαι άν καί πάντοτε α ί αύταί, ήδη τή εφαί- 
νοντο νέαι.

Έ ιδιότροπος φαντασία τής όποιας τήν πτήσιν δεν ού- 
ναταί της νά συγκράτηση, τήν μετέφερε κατόπιν εις τόν ναόν, 
έντός τού όποιου μετά ένα μήνα θά είσήρχετο νεάνις, όπως 
έξέλθη σύζυγος τοΰ φιλτάτου της' εβλεπεν αύτόν λαμπρώς φω- 
ταγωγημένον, πλήρη άνθρώπων καί έ αυτήν ερυθριώσαν υπό 
τόν λευκόν πέπλον της πλησίον τού μνηστήρός της καί τόν 
ιερέα άνταλλάσσοντα τού: νυμφικούς στεοάνους.

Ά λλά  βήξ ξηρός διαταράξας τό αδύνατον σώμά της διέκοψε 
τον ρεμβασμόν της καί ό πατήρ της, όστις είσήρχετο εις τό 
δωμάτιόν της τή είπε διά γλυκείας φωνής : έλα, αγαπητή μου, 
έσο λογική' γνωρίζεις ότι ή εσπερινή δρόσος σέ βλάπτει καί 
οτι κατόπιν τών μακρών μετά τής σελήνης συνομιλιών σου 
υποφέρεις πολύ.
Ρ Ε Ελένη έρρίφθη έπί τίνος ανακλίντρου, ό δε πατήρ της 

κλείσας τό παράθυρον έπλησίασε τήν θυγατέρα του λέγων : 
■Εμπρός, μικρούλα μου, καλήν νύκτα καί καλά όνειρα.

Τά χείλη του άπέθεσαν μακρόν φ ίλημ α  έπί τοΰ μετώπου τής 
νεαρά: κόρης καί έξήλθεν.

Η Ελένη τότε κατακλιθεισα έπί τής κλίνης της έχούσης 
λευκά παραπετάσματα, ήμιανοιγόμενα διά κυανών τα ινιώ ν έπα- 
νελαβε τα υπο τού βηχός διακοπέντα ονειροπολήματα......
„ Ο κ. Β. αρχαίος αξιωματικός τοΰ ιππικού, άποχωρήσας 

ι του στρατού πρό εξ ετών, είχεν έγκατασταθή εις χωρίον τ ι  τής 
γ. Αττικής, διότι οι ιατροί τόν συνεβούλευσαν, όπως ή κόρη του 

αναπνεη τόν καθαρόν τής εξοχής άέρα. Έλάτρευε τήν θυγατέρα 
του ο γέρων στρατιώτης· είχε συγκεντρώσει έν αύτή όλην τήν 

| στοργήν, ήν άλλοτε ησθάνετο διά τήν εις νεαρωτάτην ηλικ ίαν  
| αποθανοΰσαν συζυγόν του. Οτε ό κ. Β. διετέλει έν τή ύπη- 
Ε;ρεσια, ήτο το αντικείμενον τών φ ιλικώ ν αστεϊσμών τών συνα- 
γ οελφων του έξ αιτίας τής αληθούς ταύτης λατρείας, ήν έτρεφε 
. Τ'ρος τήν θυγατέρα του καί ήτις τόν έκαμνε νά γίνεται ώς 

«κείνη παιδίον. Πολλάκις διερχόμενός τις πρό τής οικίας του

ήδύνατο νά τόν ίοη βαδίζοντα τετραποδητί έπί τής χλόης τού 
κήπου, ένώ ή παιδίσκη υπερηφάνως καθημένη έπί τής ράχεως 
τοΰ πατρός της έπανελάμβανε διά τής αρμονικής της φωνής τά 
προστάγματα, τά όποια είχεν ακούσει εις τό πεδίον τοΰ Αρεως. 
’Επειδή όμως ό κ. Β. εις τόν στρατόν έχρησίμευεν ώς παρά
δειγμα τών αξιωματικών, ή δέ ανδρεία του καί τά προτερή- 
ματά του έξετιμώντο παρ’ όλων, τόν ήκουον ευχαρίστως έπαι- 
νοΰντα τήν θυγατέρα του καί πάντες ένδιεφέροντο δ ι’ αυτήν.

Ά λ λ ’ ήτο πραγματικώς χαρίεσσα ή μικρά Ελένη με τήν 
έπί τών ώμων της κυματίζουσαν βοστρυχώδη κόμην της καί 
τούς μεγάλου; μέλανας οφθαλμούς της.

Αργότερο·» μετά μακράν άσθένειαν, κατά τήν όποιαν ή ζωή 
τής Ε λένης διέτρεξε κίνδυνον οί ιατροί διεβεβαίωσαν τόν δυσ
τυχή  πατέρα της, ότι τό στήθος της προσεβλήθη καί δτι έπρεπε 
νά τήν φέρη εις τήν έξοχήν, έάν ήθελε νά παρατείνη τήν 
ζωήν της.

Τότε εκείνος χω ρίς νά διστάση άπεσύρθη τοΰ στρατού, όπως 
αφιέρωσή όλα; αύτοΰ τάς στιγμάς εις τήν θυγατέρα του καί 
διαφειλονεικήση αύτήν άπό τόν ειδεχθή θάνατον, δν έβλεπε 
βραδέως έρχόμενον. Ά φ ’ ότου δέ ό γηραιός αξιωματικό: άπε- 
κατέστη εις τό μικρόν χωρίον ήκολούθει τά·πρόγραμμα, όπερ 
ό ίδιος είχε χαράξει.

Ή Ε λένη έχρεώστει τήν παράτασιν τής ύπαρξεώς της εις 
τάς απείρους φροντίδας, άς τή παρείχεν ή πατρική στοργή. Ό  
κ. Β. έγίνωσκε νά προλαμβάνη τάς έπιθυμίας τής θυγατρό; του 
καί να ίχανοτεοιτ, τας »,ό'.οτροττιας ΤΊ̂ ς, αιτι,νες αλατατταυττως 
άνενεούντο- όπως δε τήν καταπείση νά λάβη φάρμακόν τι, 
όπερ ή άσθενής άπεστρέφεΌ εύρισκε λέξεις τόσον γλυκείας, 
άς μόνον χείλη μητρός ήδύναντο νά προφέρωσιν άλλ ’ ένίοτε 
ή πατρική στοργ-ή είνε ανίσχυρος' καθ’ έκάστην ή άσθένεια
ετι μαλον εκοιλαινε τας ώχρας πάρει άς τής Έλέν
δέ ώς όλοι σχεδόν οί φθισικοί, ούδεμίαν συναίσθησιν τής σο- 
βαρότητος τής άσθενείας της είχε· καί άν ποτε παρεπονείτο 
διά τούς πόνους, οΰς ήσθάνετο εις τό στήθος καί διά τόν βήχα, 
όστις άνεβίβαζε τό α ίμα  εις τά χε ίλη  της, ό πατήρ της τή 
έλεγεν ότι τοΰτο ήτο άποτέλεσμα τής ταχείας άναπτύξεώς της 
καί χύτη τόν έπίστευε. Ένίοτε όμως τόν ήρώτα άν θά παύση 
ταχέω; νά ύποφέρη, έκείνος δέ τή άπεκρίνετο : μετ’ ολ ίγο ν  
καί έξήοχετο, ΐνα  κρύψη τά δάκρυα, τά όποια δέν ήδύνατο νά 
συγκρατήσή, διότι ήξευρεν οτι το μετ ολίγον αυτό δια την 
θυγατέρα του ητο ο θανατος.

Ά λ λ ’ άφ’ ής ή μέρα; ή Ε λένη είδε τόν ’Αντώνιον γενική 
άναστάτωσις είχεν έπέλθει εις τήν ύπαρξίν της' ήδη έκάθητο 
όάοας ολοκλήρους πλησίον τοΰ παραθύρου, βεβυθισμένη εις ό- 
δυνηοάς ονειροπολήσεις' όταν δέ ό πατήρ της ανήσυχος διά 
τούτο τήν ηρωτα τ ι  Ξχ̂ ει, αυτη με οργιλον κίνημα, ο·ν.&ρ οεν 
ήδύνατο νά καταστείλη άπεκρίνετο : τίποτε.

Ούτω α ί ήμέραι διήρχοντο μακραί δ.ά τόν κ. Β. όστις 
έβλεπε μετά θλίψεως δεινουμένην τήν κατάστασιν τής θυγα- 
τρός του' συνεχώρει εις τήν ασθενή τ|ν απότομον τρόπον της, 
άλλ’ ύπέφερε διά τήν έλλειψ ιν τής εμπιστοσύνης, ήν παοετήρει 
έν αύτή καί τής όποιας τά αποτελέσματα έφοβειτο.

Ήαέοαν τινά τό μειδίαμα έφάνη καί πάλιν εις τά χείλη  τής 
Ελένης· ό Αντώνιος ήλθε νά έπισ^εφθή τόν αξιωματικόν καί 
έ ζήτησε σ υ γ γ νώ μ η ν  άπό τήν κόρην, ΟιόΛ δέν ήλθεν ένωρίτερον, 
έπειδλ ύπόθεσίς τις  τόν ήνάγκασε νά εγκατάλειψη τό χωρίον 
τήν έπκύοιον του γνωστού συμβάντος.

Άκούσασα τάς λέξεις ταύτας εκείνη έγένετο καταπόρφυρος, 
διότι άπέφευγε νά διηγηθή εις τόν πατέρα της τόν κίνδυνον, δν 
είχε όιατρέξει καί άπό τοΰ όποιου ό νέος έκείνος τήν εσωσεν.
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Ο κ. Β. /,Θέλητί νχ ζητήτrt έξηγ/,σε-.ς, άλλ’ άφωνος πχρά-
κλητις, ην ανεγνωσεν εις τό βλέμμα τής θυγατρός του τον 
-/¡μπόδισε. Μετά δέ τήν άναχώρητιν του ’Αντωνίου, ή Ελένη 
περιέβαλε διά των βραχιόνων της τόν τράχηλον του πατρός της, 
εξεμυστηρεύθη εις αύτον τόν έρωτά της, τά αίτια άτινα τόν 

ττρουκάλεααν και τόν παρεκάλεσε νά είπη εις τόν ’Αντώνιον νά 
έπανελθη .

Ο πατήρ της συντετριμμένος υπό τής λύπης έκλείσθη εντός 
του όωματίου του, και έρρί-ρθη επί τίνος ανακλίντρου- εκεί με 
τήν κεφαλήν έστηριγμένην έπί τής χειρός έβυθίσθη εις θλιβε- 
ρας σκέψεις, οιοτι οτε ηγερθη οι οφθαλμοί του ήσαν πλήρεις 
δακρύων μετά τινας στιγμάς παρουσιάσδη εις τήν, οικίαν τοJ 
Αντωνίου καί τώ είπε :

Θα εκπληττεσθε βεβαίως βλέπων με, διότι προ ολίγου 
εισθε παρ έμοι, αλλ έρχομαι ΐνα σάς ζητήσω υπηρεσίαν τινά 
και ισως οταν μαθητε περι τίνος πρόκειται θά θελήσητε νά μοί 
τήν παράσχητε.

Συνωμιλησαν επι μακρον ο οέ Αντώνιος μαθό/ν περί τίνος 
επροκειτο συνεκινήθη τοσον, ιυστε υπεσχέθη εις τόν δυστυχή 
πα,ερα να βλεπη καθ εκαστην τήν θυγατέρα του καί νά διέρ- 
χητα ι πλησίον της οσον χρόνον ήδύνατο νά διαθέση.

Η Οεσποινις Β. ητο χαρίεσσα καί ή φαιδρότης έξωράϊζε τό 
πρόσωπόν της- ήγάπα δέ τόν ’Αντώνιον.

Εκείνος ελησμονησεν εντός ολίγου ότι ή κόρη ήτο καταδε- 
οικασμενη και οτι το τέλος Οεν ητο μακοάν τήν ήγάπησε καί 
αυτός καί μετά τινα καιρόν έζήτησε τήν χειρα εκείνης, ήν 
έλάτρευε.

Ο κ. Β. ήσθάνετο μεγιστην στοργήν όιά τόν νεανίαν, ού ή
παρουσία του ειχε άποδώσει τήν υγείαν εις τήν θυγατέρα του__
τό έπίστευεν τουλάχιστον. Καί πράγματι ή Ελένη ύπό τήν 
επήρειαν τής ευτυχίας, ήν τή παρέσχεν αμοιβαίος έρως έφαί- 
νετο οτι ετανεκτησε τάς δυνάμεις της· τό χρώμά της έγένετο 
,ωηροτερον, ο βης έλαφρότερος καί αί αιμοπτύσεις σχεδόν έξέ- 
λιπον. Πατήρ και μνηστηρ άπατηθεντες ύπό των φαινομένων 
τούτων δέν έβλεπον ότι κηλίς έρυθροτέρα έχρωμάτιζε τά μήλα 
των παρειών της.

Η μνηστεία έγενετο καί μετά ένα μήνα έπρόκειτο νά τελε- 
σθώσιν οι γαμοτ αι προετοιμασία', ήρχισαν ύπό τήν έπίβλεψιν 
τής Ελένης- ό δε Αντιυνιος ουδόλως έγκατέλιπεν αυτήν συ- 
χνάκις περιεπάτουν ομού έστηριγμένοι ό εις έπί τού άλλου, 
τηρουντες μαθεΐαν σιωπήν, ενψ αι έρώσαι καρδίαι αυτών έλε- 
γον προς άλληλας χ ίλ ια  πράγματα καί ιδίως όταν τά χείλη 
τών ηνοδντο εις γλυκύ φίλημα- έλησμόνουν τήν γήν καί έφέ- 
ροντο διά τών πτερύγων τής φαντασίας εις χώρας όπου τά ό- 
/cipx εινε^πραγματικότητες καί όπου αί θλίψεις ύποχωρούσι 
προ .ής αιώνιας ευτυχίας. Αλλά φεύ ! ή άσθένεια, ήτις είχε 
παρεςει εις αυτούς μικράν ανακωχήν, έπανεφάνη φοβερωτέρα 
παρά ποτε,η δεΈ) ένη κατεβλήθη αίφνης·δέν έκαμνον πλέον τούς 
μάκρους περιπάτους, καθ’ ούς ο ζέφυρος,δούλος τού έρωτος,τοίς 
εφερεν αρώματα, άτινα ήρπαζεν άπό μυρίχ άνθη- δέν έκάθηντο 
πλέον μόνοι υπό τά δένδρα τού δάσους, εις τό όποιον τά πτηνά 
ειχον εκλεκτόν καταφύγιον.

Η Ελένη απηλπΚετο διά τήν κατάστασίν της καί ό μνηστήρ 
της έλάμβχνεν ανάγκην άπάσης τής ισχύος του όπως έπαναφέρη 
εις την καρδίαν της τήν ελπίδα.

Ημέραν τινά αύτη έπεσε κλινήρης καί ό ιατρός έρωτηθείς 
υπο του πατρός καί τού μνηστήρος δέν ήδυνήθη νά τοίς από
κρυψη ότι πάσα ελπίς έξέλιπεν αύριον, τοίς είπεν, ή δεσποι
νίς Β. δέν θά ύπάρχη πλέον εις τήν ζωήν.

Η θελησις δέν δύναται νά σταματήση τήν ταχύτητα τού

χρόνου, οστις φέρει εις τούς ανθρώπους τάς χαράς καί τάς θλί
ψεις· η ημέρα, ήν τόσον έφοβούντο έφθασε τέλος καί έχαιρε. 
τίσθη υπό τών χαρωπών ασμάτων τώ ν  πτηνών. Ή Ελένη ήτο 
εξηπλωμενη επι τής παρθενικής κλίνης της· ήτο τόσον λευκή 
ως τά καλύμματα, ύπό τά όποια άνεπαύετο ή θελκτική κεφ α λή 
της- ό βραχίων ττς, όστις έκρέματο τής κλίνης, ήτο τόσον 17- 
χνός, ώστε τά οστά διεκρίνοντο ύπό τήν επιδερμίδα. Άνετα- 
ρασσετο ύπό βηχός καί οί οφθαλμοί της, οίτινες περιεκυκλούντο 
υ,.ο μεγάλου κυανωπού κυκλου, μόλις ήδύναντο ν’ άνακινήσωσι 
σάς βλεφαρίδας, έξω/ έξ ηκοντίζετο βλέμμα σχεδόν έσβεσμέ- 
νον. Τά χείλη της έκινού /το προφέροντα ενίοτε μετά κόπου λέ- 
ςεις τινας, άς μόλις διεκρινον- έκάλει τόν μνηστήρα καί τόν πα- 
τέρατης, οίτινες γονυπετείς προ τής κλίνης καί συντετριμμένοι 
υπο τής οόύνης παρευρίσκοντο εις τήν αγωνίαν ταύτην ήδη ό 
βης εγένετο σπανιώτερος, ή δέ αναπνοή της ήσυχωτέρα.

Ο κώόων τού χωρίου έσήμανε τόν έσπερινόν., οί δέ ήχοι 
αυτού έφθασαν μέχρι τού δωματίου καί ή έπιθάνατος τούς ή- 
κουσεν ένεθυμή·θη ίσως ότι τήν επαύριον έπρόκειτο νά γίνωσιν 
οι γάμοι της, οιοτι ήμιηγέρθη τής κλίνης τηε και αόριστόν τ ι 
μειδίαμα ήμιάνοιςε τά χείλη της.

— ’Αντώνιε σέ αγαπώ, είπεν- πάτερ μου__
Λεν ηδυνήθη νά τελείωση καί έπανέπεσε έπί τών προσκε- 

φαλαίων της· οί οφθαλμοί της έκλείσθησαν ή καρδία έπαυσε 
νά π άλλη, καί ή τελευταία πνοή τής ζωής έςέλιπε μετά τόν 
αγώνα, δν κατέβαλεν Οπως όμιλήση.

Τήν έπαύριον, καθ' ήν ώραν θά έτελείτο ή γαμήλιος πομπή 
οί κώδωνες έσήμαινον πενθίμως. Ό ναός ήτο κεκοσμημένος 
διά μελανών ύφασμάτων καί έπικήδειοι λαμπάδες έκαιον ή 
Ελένη λευκήν περιβεβλημένην έσθήτα καί έπί τής κεφαλής 
φέρουτα τόν νυμφικόν στέφανον κατεκλίνετο έπί τού έκ λευκής 
μετάξης φερέτρου της, ού τάς ταινία ; έκράτουν άνθρωποι έν- λ 
όεόυμένοι μελανά.

Αριστέα Κυριάκου.

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η  Τ Ο Ν  Μ Ι Κ Ρ Ο Ν  

Οι έλμινθες.

Κ αί το ι οί ’έλμινθες,-τά σκουλίκία. κοινώς λεγόμ.ενα,-παρουσι
άζονται άπό τή ς ηλικίας τριών — δέκα έτών, ούχ’ ήττον συμ- ί 
βαίνει νά προσβάλλωνται καί μ,ωρά εντελώς παιδ ιά  και ιδίως 
θήλεα ύπό τής άνιαράς ταύτη ς  νόσου. Εις τόσω δέ μικοάν ή - λ 
λικίαν οέρουσι χαρακτήρα επικίνδυνον, δυνάμενα νά προκαλέ- 
σωσι φλόγωσιν τών εντέρων ή νά άναπτυχθώσι και εις τό ήπαρ, 
τούς πνεύμονας καί τόν εγκέφαλον.

Ευθύς ώς γίνη γνωστόν ότι τό μικρόν είναι προσβεβλημένον 
ύπό τώ ν παρασίτων τούτων ή θεραπεία είναι εύκολωτατη. ί 
Ά ν ά  πάσαν πρωίαν δίδετε εις διετές μικρόν εντελώς νηστικόν. 
έν κουταλάκι άλας τού μαγειρείου διαλελυμένον εντός ποτηριού ; 
ύδατος έπί τρεις κατά  σειράν ήμερας. Μίαν ώραν μετά την 
πρωινήν ταύτην δόσιν κάμ.ετε εις τό μικρόν έν κλεϊσμα μέ χλια
ρόν ύδωρ. έν ώ ’έχετε διαλύσει ολίγον άλας.

Ό νπνος τών μικρών.
Ενόσω τό μικρόν μεγαλόνει, ό κανονισμός τώ ν ώρών τού 

ύπνου του αποβαίνει άπαραίτητος. Ό  ύπνος τής ημέραν δέον 
νά κανονισθή κατά  τάς ώρας, καθ’ άς το μικρόν δέν δύναται 
νά έςέλθη εις περίπατον. Κ α τά  τήν διάρκειαν τού χειμώνος, 
καί όταν ακόμη ό καιρός είναι πολύ καλός, τό υ.ικοόν δέν πρέ
πει νά μένη πολλάς ώρας ψεκτός τού οίκου, ουδέποτε δέ τάς  
πρωϊνάς καί έσπερινάς. Παιδίον ενός έτους δέον νά άποκοιμίζη-
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Γ-Ται έκτης ώρας τής εσπέρας μέχρι τής πρωίας τής
έ π α ύ ρ !0 ν · έξοικειωθή δέ, εί δυνατόν, νά μή έξυπνα ή άπας
μόνον καθ ’δλην τήν διάρκειαν τής νυκτός. Τό μικρόν δέ πρέπει 
νά σκεπάζωσι μέ πολλά σκεπάσματα, διότι ή αναπνοή του εμ
ποδίζεται, χάνει δυνάμεις,διατρέχει δέν καί τόν κίνδυνον σπου
δαίου κρυολογήματος, ευθύς ώς έξαχθή κάθιδρον τού υπνοδω
ματίου του.

Μαρία Νέδο, ιατρός.

ΤΟ Π Ι Ο  Τ Η Σ  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ  T Û N  Φ ΙΛ Α Ν  T O T  Λ Α Ο Γ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ν  Ι Ν Η Μ Ο Σ Γ Ν Ο Ν  Τ Β Ϊ  Α Α Ε Η Α Ν Α Ρ Α Σ

Μεγαλοπρεπές καί έπιβάλλον έτελέσθη τήν έσπέραν τής πα- 
ρελθούσης Κυριακής τό πολιτικό/ μνημόσυνου τής ήγεμονόπαι- 
δος ’Αλεξάνδρας ύπό τής Εταιρίας τών Φ ίλωντού Ααοΰ.

Ή αίθουσα ήτο μετά θαυμασίας φιλοκαλίας καί λαμπρότη- 
τος διεσκευασμένη, ολόκληρος δ’ ή πλευρά, έφ’ ής ήν άνηρ- 
τημένη ή μεγάλη καί ώραιοτάτη είκών τής ’Αλεξάνδρας, ήν 
κυριολεκτικώς κεκαλυμμένη ύπό στεφάνων πολυτίμων, ών η 
άξια, ώς λέγεται, άνήλθεν εις δέκα πέντε χ ιλ . δραχμών.

Ό πρόεδρος τής Εταιρίας τών Φίλων τού Λαού αξιότιμος 
κ. Κ. Δεληγιάννης, άνήρ ρέκτης καί δεινός επιστήμων άπήγ- 
γειλεν έν κατανυκτική συγκινήσει τού πλήθους θαυμάσιου καί 
καλλιεπέστατου επιμνημόσυνου λόγον,διερμηνεύοντα τό οδυνηρόν 
άλγος τού έλλην. λαού έπί τώ τόσον προώρω θανάτω τής πολυφίλη
του’Αλεξάνδρας. ’Εδώ, είπεν,δεικνύουν τούς έν είδει άνθοφόρου καί 
μοσχοβόλου βωμού^ύψουμένους .στεφάνους, εδώ ή Ελλάς σύσ
σωμος προπέμπει τήν ήγεμονόπαιδα έπί άνθινου θρόνου εις τήν 
ουράνιον κατοικίαν της, έν ή δεξιούνται την Ισάγγελον αύτών 
άδελφήν τά Χερουβείμ καί Σεραφείμ τού Τψίστου.

Έν γένει ό λόγος τού κ. Δηλιγιάννη άπέπνεεν όλην τήν άγνό- 
τητα καί στοργήν τού πόνου τού πενθούντος μέχρι σήμερον 
ελληνικού λαού, όστις ύπέρ πάν άλλο τίθησι τήν προς τό στέμ
μα αγάπην καί σεβασμόν του καί τόσον άδόλως καί άνευ ύστε-'
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ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

νΗτο ήδη ήρεμος. έκδοτος εις την εργασίαν, κατηφής μέν και σιωπηλός πάν
τοτε, αλλά μετά περισσοτέρας υπομονής υποφορών την τύχην του. ΓΥ*πήρχον 
«ν τούτοις και στιγμαί καθ’ άς μαύρη απελπισία τόν κατεκυρίευε και μέ δά
κρυα αίματος εκλαιε τήν διά παντός άπολεσθεΐσαν ευτυχίαν του, τό άνεπιστρε- 
7·Τ£ι **ταστραφέν μέλλον του. "Οτι υπάρχει δολοφόνος έν τώ κακουργήματι 
τουτω, διενοεΐτο, ούοεμία αμφιβολία.... Ά λ λα  ποιος; Πώς ή Μαγδαληνή άπέ- 
δωκεν εις εμέ τήν φρικώδη ταύτην πράξιν ; Μήπως αύτή είναι συνένοχος ; 
αοτή ! ή θυγάτηρ τού θύματος ! Αύτη' ! ήτις έλεγε ότι μέ ήγάπα! "Ω ! είναι 
^•ριχώόες, τρομερο'ν!..
»  Ουδέποτε έν τούτοις άνέιρερε τό όνομα τούτο ένώπιον τού ιατρού και τής 
κ· Γερβαίς, οϊτινες έπίσης άπέφευγον νά άναφέροτσί τι περι του παρελθόντος.
? Πρωίαν τινά ό ιατρός Γερβαις ένω έκαμνε τήν πρωινήν του έπίσκεψιν εις 
το νοσοκομεΐον, ό Ροβέρτος τω άνήγγειλεν ότι νέα ασθενής είχε μετενεχθή 
κατά τήν νύκτα έκείνην εις τό νοσοκομεΐον τών γυναικών καταδίκων, προσβε
βλημένη υπό άγγίνης. Είναι καταδεδικασμένη, είπεν ό νέος πρός τόν ιατρόν, 
χαθ δν χρόνον οΰτος έπλησίαζε πρός τήν κλίνην τής πασχούσης !

Η ασθενής Ικοιματο ήδη μέ τό στόμα ήμιάνοικτον, άναπνέουσα έν συριγμώ 
Χ*ι μετ’ αγωνίας. ΤΗτο έν τούτοις ώραιοτάτη, καίτοι τό πρόσωπόν της ήτο 
ωχροτερον κηρού και οί οφθαλμοί της περιεβάλλοντο ύπό μελανός κύκλου.

Αίφνης αί άδελφαί του ελέους αί παρακολουθουσαι τόν ιατρόν εις τήν πρωί- 
νήν επίσκεψιν έξέπεμψαν κραυγήν φρίκης και ποού/ώρησαν τείνουσαι τάς χεΐ- 
Ρ°ΐ5 προς ύποστήριξιν τού ιατρού, όστις ωχρότερος τού θανάτου και ώσει κα
ταληφθείς ύπό τρομερού φόβου, ανέκραξε : 'Η Βασιλική Ώβρύ ! Θεέ μου ! και 

■*ν τώ άμα άνεμνήσθη τής ασθενούς έκείνης, ήν έγνοίρισεν έπί τής επιθανάτιου

I ροβουλίας [αετέχει καί τής χαράς καί τής θλίψεως τού βασιλι
κού οίκου.

Την έπιρι/ηριόσυνον εσπερίδα έτίρ,ησχν ό πρωθυπουργός κ. 
Θεόδωρος Δηλιγιάννης, οί Υπουργοί πάντες, τό Διπλωματικόν 
Σώμα καί πολλαίκυρίαι καί κύριοι έκ τών έγκριτοτέρων παρ’ ή- 
μίν. Τόν πενθούντα βασιύ.ικόν οίκον χντεπροσώπευσαν ό προ
σωπάρχης τών ανακτόρων κ. Στ. Βουδούρης καί ό Κλειδούχος 
τής βασιλίσσης κ. Δ. Μεσσαλάς. Τόν οίκον δε τού Διαδόχου, ό 
υπασπιστής Αυτού κ. Κ. Σαπουντζάκης.

ΕΙ5 Τ Ο  Α Π Ο Ξ Η Ρ Α Ν Θ Ε Ν  ΙΟΝ Μ Ο Υ

Έ ιιιΐγά )'θη ς  τώρα JtAéor, ώ τα .Ια ίπωρότ μου Vor, 
âè r  σ’ εύρρραίπι τον άτέμου ή πνοη φευ  ! ή γΛ νκειά , 
π .Ιην γ ια  ’’μ ένα  εύωόιάζεις κα ι θα μ ’ είσα ι π ά ν τ α  θ ε ιο ν , 
δ ι’ αύτό κα ί σον χ α ρ ίζω  άπειρα θερμά ψ ι.Ι ιά .

'Η  σεμνό τη ο σου εκείνη  άνθος προσψι.ίές, μ ' ευφραίνει 
κ ι '  ε ις  τη ν μ νήμ η ν μου ά φ ίν ε ι μ  ¡ à  ενθύμησι γ  Λ ύκειά .
Το ώραΐον παρεΛθόν μου ε ις  τόν νουν μου π ά ν τ α  φέρνει 
κα ί Λυπούμαι κ ι ’ οΛο κΛαίω ποΰ δέν θά ζανάΛθη π ε ιά .

’’ΑΛΛοτε ά γ νό ν  μου ϊο ν  σέ ή τ έ ν ιζο ν  ήδέως 
κ ι' ήμην έμπΛεως έΛ πίδων κα ί π α ντο τε ινή ς  papâc, 
π Λ ή ν Ι .. . δέν ήΛ πιζον π ω ς τα ΰ τα  θά ά φ ίπ τα ν το  τα χ έω ς  
κα ί θά εβΛ ιπον ημέρας πΛήρης π ό ν ω ν , ΘΛιβεράς ! . . .

Έ ν Πορω, 24 ’Ιουνίου 1891.
Μπήλιω ΆντωνιΑδου

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Κ Π Μ Π Δ Ι Α 2
Ή  νέα ώραιοτάτη τρίπρακτος κωμοιδία «'^ά τριανταφυλλιά δόμινχ» χνέδει- 

δειξαν τούς "Ελληνας ηθοποιούς μας εφάμιλλους τών Ευρωπαίων. Πάντες άνευ 
σχεδόν Ιςαιρέσεως έπαιξαν θαυμασίως, μετά φυσικής αφελείας ήν μόνον εις τά 
μεγάλα Ευρωπαϊκά θέατρα άπαντα τις. Ζεύγος Παρισινών b lasés Οαυμάσιον 
άπετέλει ή κ. Κωνσταντινοπούλου μετά τού επίσης άριστα έκτελέσαντος τό μέ-

κλίνης τού νοσοκομείου τών Παοισίων, ήτις βραδύτερον έγένετο σύζυγός του 
καί ήν έφόνευσε συλλαβών αυτήν προόίδουσαν τό όνομά του.

Καί άληθώς ή ασθενής αύτη ώ μοιάζε καταπληκτικώς πρός έκείνην. Έ φρ ι- 
κία έξοργισμένος κατά τής άθλίας ταύτης, ήτις τόσον άποτόμως τώ άνεμίμνη- 
σεν έκείνην. Έφαίνετο αδυνατών νά τήν άτενίση, νά τήν ¿γγίξη.

Ά λ λ ’ αίφνης ώσεί καταισχυνόμενος διά τήν ανανδρίαν του ταύτην καί συν
αισθανόμενος ότι τό καθήκον έπέοαλλεν αύτώ νά φροντίση περί τής ασθενούς, 
κάτωχρος όμως καί τρέμων έλαβε τήν χεΐρά της καί έξήτασε τόν σφυγμόν της. 
~Ητο ταχύτατος καί ή έπιδερμίς έκαιε. Ή  ασθενής ούδεμίαν είχε συναίσθησιν 
τών περί αυτήν. Τή άνε'ωξε τό στόμα, έζήτησε τό έσιοτερικόν αυτού καί ειπε 
κινών άπελπιστικώς τήν κεφαλήν : Ά γγίνη  διφθεριτική !

Άκούουσαι τό όνομα τής μεταδοτικής ταύτης νόσου οί νοσοκόμοι άπεμακρύν- 
θησαν ώς έξ ενστίκτου, ενώ ό ιατρός έξήγε τά έργαλειά του, όπως ποοβή εις 
τήν πρώτην κατεπείγουσαν θεραπείαν. Θέλετε νά μοί επιτοέψητε νά σάς ανα
πληρώσω ; είπεν ό Ροβέρτος πλησιάζ'ον. Ή  έγχείοησις είναι έπικίνδυνος........

Δι’ αύτό καί οφείλω νά τήν έκτελέσω έγώ ! είναι τό καθήκον μου ! Καν 
προέβη εις τήν έγχείρησιν μετά τής έπιστημονικής έκείνης ζέσεως καί δεινότη- 
τος, ήτις τόν έχαρακτήριζε. Ή  χειρ του δέν έτρεμ| πλέον, διότι ό ιατρός είχε 
νικήσει τόν άνθρωπον. Έ ν τούτοις ύπέφερε φρι/.ωδώς, αισθανόμενος τήν πνοήν 
τής γυναικός έκείνης θερμαίνουσαν τό υγρόν πρόσωπόν του, καί τό ώραΐον 
σώμά της άσπαΐρον έκ τής οδύνης καί αγωνίας.

Ό ταν έπανήλθον οί'κοι ό Ροβέρτος έπέπληττε μετά σεβασμού τόν ιατρόν 
διότι έξέθεσεν εις προφανή κίνδυνον την ζυ>ήν τφ> χ^ριν τής ασθενούς έκείνης. 
Δέν ήτο άξια τοιαύτης θυσίας, είπεν ό νέο:. Κατά τας διαδόσεις τών δεσμοφυ
λάκων κατεοικάσθη εις ισόβιον άπό τής Γαλλίας άπομάκρυνσιν διά κακούργημα 
άληθώς άποτρόπχιον. Είχε νυμφευθή άνδοα έξαίρετον, όστις τήν έξήγαγεν εκ  ̂
τής ένδειας καί αθλιότητας, καί παρ’ ου έλατρεύετο. Ό χ ι μόνον δέ έπρόδωκε 
τήν πρός αυτόν όφειλομένην πίστιν, αλλά καί άπό κοινού μετά τού εραστού της 
έδηλητηρίασαν τόν δυστυχή

Ποίν ή δ Ροβέρτος συμπληρώσει τήν τελευταίαν ταύτην φράσιν του, ό
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ρο; του συζύγου τη;. Ό  Παντόιτουλος 81 ώ ; πάντοτε αμίμητο;. Έ ν  γενει έπι- 
τυχία πλήρης. Και ή σκηνή ετι καλλα:σΟήτω; διεσχευαομενη χαίλίαν εύπρο'σωπος.

Έλπίζομεν δτι ή νε'χ αύ'τη κωμωδία Οά εχη τήν πεντηκοοτη'ν της παράστα
σήν, καί δτι το χοινο’ν, δπερ κατά τήν πρώτην ητο κάπως αραιόν, θά προοε'λθη 
Ιν τώ μέλλοντι άθρο'ον ίνα χειροχροτήση και έπεορημήιη τούς τόσον υπ'ερ τή; 
Ελληνική; σκηνή; άγωνιζορόνου; καλού; ηθοποιοί; μα;.

Χ Ο Ρ Ο Ι

Δύο χοροί έδδθησαν κατά τήν Ιβδομάδα ταύτην : ό τή; «Φοιτητική; Έ νώ - 
σεω; καί τής «Φιλαρμονική; Ε ταιρ ία ; ’Αθηνών. Άμψο'τεροι διεξήχθησαν 
μετά θαομασία; επιτυχία;, καίτοι τό ώραΐον φϋλον υστέρησε μεγάλως, έλα/1’- 
στα; Ιτέτο; δεικνύον διαθέσει; πρό; χορευτικά; διασκεδάσεις. Τό διά τήν ήγε- 
μονόπαιδα πένθο; δικαιολογεί αρκούντως τά; κυρία;, πρόκειται μάλιστα ή από 
των χορών αποχή ώ ; μεγάλη ενδειξις τή; εύαισθήτου γυναικεία; ψυχή;.

Π Ρ Ο Σ  Τ Α Σ  Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ Σ
’Ατυχής οικογένεια συνισταμένη εκ μητρό; και τεσσάρων μικρών τέκνων 

μαστίζεται υπό φρικιή; και οδυνηρά; δυστυχίας. Ό  σύζυγο; παραφρονήσα; 
εύρίσκεται πρό τριμηνία; έν τώ φρενοκομείω. Αί φιλάνθρωποι τή; πόλεώ; μα; 
θά λάβωσι βεβαίως οίκτον διά τά; δυστυχεί; αύτάς υπάρξει;. "Οσχι αυτά; τά; 
ημέρα; έν πλουτω, ευτυχία καί αφθονία τροφών Ιορτάζουν τήν άπόκρεω, ας 
ένθυμηθώσι και τά δυστυχή ταϋτα και μετά δακρύων αίματος ζητοϋντα παρά 
τή ; μητρό; των άρτον ταλαίπωρα πτωχά.

Ή  διεύθυνσί; των είναι: Αικατερίνη Χατζβπούλου. 'Οδός ΚολοκυνθοΟς 
άριθ. 34.

Π Ρ Ο Ε Κ Τ Α Σ Ι Σ  Τ Ρ Ο Χ Ι Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ
Ό  ρέκτη; διευθυντή; του τροχιοδρόμου ’Αθηνών-Φαλήρου μα; έπεφύλασ- 

σεν εκτάκτου; διά τό θέρο; και τήν άνοιξιν οιασκεδαστικα; έκδρομά;. Δέν πα- 
ρίσταται πλέον άνάγκη νά μετοικήτε εί; τό Φάληρον διά νά άναπνέητε καθα
ρόν θαλάσσιον άέρα.

Επιβαίνετε του τροχιοδρόμου ε’κ τή; πρό των ανακτόρων πλατείας, άντε 
δέ ώ ; συνήθως νά κατέλθητε εί; τό Φάληρον, εξακολουθείτε τόν δρόμον σα; 
μέχρι Πειραιώς, μέ ολόκληρον τόν παραθαλάσσιον γύρον τή; Καστέλλας, 
δστι; αποτελεί ώραιότατον, μαγικοίτατον καί ίιγιεινότατον περίπατον. Διά του 
αυτού τρόπου μέ έλαχρστην δαπάνην έπανέρχεσθε εί; τόν οίκον σας, άνθηρό- 
ταται ήδη, μέ ροδίνου; παρειάς, ζωογονημέναι πρώτιστα εκ τού λαμπρού τή; 
Καστέλλας αέρος καί έκ τής κανονική; κινήσεως τού τροχιοδρόμου καί έκ τή; 
θεαματική; έν ταύτώ απολαύσεω;, ήν διά τή; έκδρομή; ταύτη; άπελαύσετε.

Καί όλα αυτά τά οφείλομεν εί; τόν φιλοπρόοδον καί φιλελληνικώτατον δι-

ίατρό; έγένετο πελιδνός καί σχεδόν επιπτε, τόσον Ιφάνη ταραχθείς έκ τή; άνα- 
κοινώσεω; ταύτη;. 'Ο νέο; ένόησεν ότι άκουσίω; τού διά τυχαία ; συαπτώ- 
σεω ; άνέξεσε πληγήν μή έπουλωθείσαν έτι καί έλυπήθη διότι εολιψε τήν μεγά- 
λην ταύτην καρδίαν.

Τ ί σημαίνει, είπεν ό ιατρό; μετά στιγμιαίαν σιωπήν. 'Η έκδίκησι; ανήκει 
εί; τόν Θεόν μόνον. Καθήκον μου είναι να σώσω τήν γυναίκα αυτήν. Καί 
οντω: μετά δύο ώρα; εΰρίσχετο παρά τό πλευράν τή; άσθενούς, ή ; ή θέσι; εί- 
χεν έτι δεινωθή. ‘Η άτυχή; έπνίγετο.

Ό  ιατρό; δ.’ ένά; μόνον βλέμματο; ένόησεν ότι ή καταστροφή έ.τέκειτο 
άφευκτος. Έ ν  μόνον μέσον τώ ΰπελείπετο Ιτι τής τραχ ειοτομία;. 'Η ασθε
νή; ήτο έξηπλωμένη, ΰποβασταζομένη υπό τού Ροβέρτου μέ τόν τράχηλον γυ
μνόν, τό στήθος προτεταμένον, τόν θώρακα θαυμασίω; διαγραφόμενον. Καί ό 
ιατρό; μέ τους οφθαλμούς .προσηλωμένου; έπί τή; γυμνότητο; ταύτη; άνεπώ- 
λει εκείνην ήτι; τόσον σκληοώ; είχε προδώσει τόν έρωτα καί τό όνομά του. 
Τώ έφαίνετο ότι τό σώμα εκείνη; είχεν άναστηθή, ότι εί/εν έκ ίνην υπό τό 
βλέμμα του. ’Αλλά λαβοόν ΰστάτην άπόφασιν έπίεσε τόν φάρυγγα τή; πασχού- 
ση; καί διά μ ια; τομή; κατενεχθείσης ταχέως διά τή; σμίλης έσχισε τήν τρα 
-χεΐαν αρτηρίαν κατα μήκος. Συριγμά; έλαφρός ήκούσθη πάραυτα. Ή  ασθενή; 
άνέπνευσε. 'Ο ιατρό; έτοποθέτησε τότε) έπί τή ; πληγή; μικρόν άργυρούν σω
λήνα καί ήρξατο νά έπιδένη τήν πληγην.

Πλήν φεύ ! Ιντάς λεπτών τινων ή άαθενής έπανήλθε εί; τήν προτέραν της 
κατάστασιν. Τά αίμα καί τό πίον έφρασσον τήν όπήν τού σωλήνο;. Έπνίγετο.

Αίφνης οι παριστάμενοι εξίβαλον κραυγήν φρίκης. Ό  ιατρό; ειχε κολλήσει 
τά χείλη έπί τή ; πληγή; καί έφύσα άέρα εί; τούς πνεύμονας τή; θνησκούσης.

Ό  Ροβέρτο; έσπευσε νά άποσπάση τόν ιατρόν άπό τήν φρικώδη αυτήν δοκι
μασίαν, άλλ’ ούτο; τόν απώθησε δια κινήσευι; αποφασιστική; καί ήρέμου. Ή  
ζωή έν τούτοι; έπανήρχμτο εί; τήν δυστυχή.

Μοτ’ ¿λ ίγα ; ήμερα; αϋτη μέν ήτο εί; άνάρρωσιν, ό ιατρός Γερβαίς όμως 
άπέθνησε, προσβληθεί; υπό τή; μολυσματική; ταύτη; νόσου. Ώ ; στρατιώτη; 
Ιπιπτεν εί; τό παιδίον τή ; τιμής, έπιτελέσα; μετά θρησκευτική; άφοσιώσεω; τά 
καθήκον του.

— ; -J
ευθυντήν τού τροχιοδρόμου I Ιειραιώι-Φαλήρου, δ στις τόσα; καταβάλλει φρον.
τιοα; καί θυσίας δ.τω; ή πελατεία τού τροχιοδρόμου του ευχαριστείται καί δια
σκεδάζει ει; έλαχίστας καί έντελώ; άναξία; λόγου, ΰποβαλλομένη δαπάνα;.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ αθαρ ισμός α ρ γυρ ώ ν σ κ ευ ώ ν  κ α ί  κ ο σ μ η μ ά τω ν . Εί; ζέουσαν διά-

λυσιν τρυγίας (tapie) βυθίζετε έπί τινας στιγμά; τά αργυρά σκεύη, μεθ’ δ καί 
τρίβετε αυτά διά μαλακού δέρματος.

ΙΙώς κ α θ α ρ ίζ ο ν τ α ι ο ί σπ ό γγο ι. ’Αφήνετε καθ’ όλην τήν νύκτα τόν σπόγ
γον σα; να μουσκευθή έντός-οξους, καί τήν επαύριον άφού άποστίψετε καλώς, 
τόν βυθίζετε ει; χλιαρόν ϋδωρ καί μετα ταύτα ε ί; ψυχ^ρόν. Ουδέποτε σαπουνί
ζετε του; σπόγγου; σας.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Γ λΰκισμ ,α  τ ώ ν  Ά π ό κ ρ εω . θέιατε έντό; πυλίνης χύτρα, έπί ελαφρότα

της πυράς τό ακόλουθον μ ίγμα : Κτυπάτε 12 αυγά μέ 170 δρ. ζάχαριν ψιλο- 
κοπανισμένην εί; ταϋια  προσθέτετε 70 δρ. ψύχαν άμυγδάλων καθαρισμένων 
καί καλώ; κοπανισμένων, εν ποτήριον γάλακτος, τό οξύ Ινό; πορτοκαλιού 
έν ποτηράκι ρούμι, 130 δρ. βούτυρον καί 130 δρ. φαρίναν γαλλικήν. ’Εργα. 
σθήιε όλα μαζή μέχρι; εντελούς συσσωματώσεω; καί θέσατε έπί έλαφρά; πυ
ράς άναμιγνύουσα πάντοτε, μέχρις ου δέση σχεδόν. Άλοί'ήατε τήν φόρμαν 
σας μέ βούτυρον φρέσκον, έπιπάσατε μέ χονδρήν ζά-χαριν, χύσατε τό μίγ
μα σας έν αύτή καί στείλατέ το εις φούρνον μέτριον.

IIV P A , ΣΑΠ&ΑΕΣ, ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ TOV ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Κ Λ Α Ρ Α Σ  Σ Τ ΙΝ Η
^  Οδός Ν ίκης αριθμός

Τώρα δτε αί Ισπερίδες και οι /οροί και αί άγρυπνίαι κουράζωσι ιό πρόσω- 
πον,μαραίνωσι την αγαθότητά του, καίκαταστρέφουσι τήν ζωογόνον ζωηρότητα 
αυτού, ζητήσατε παν ό,τι δύναται νά έπαναφέρη αυτό είς τήν προτέραν λαμπρό
τητά τον, παρά τής κ. Κλάρας £τίνη. Παο’ αυτή ευρίσκετε σάπωνας θαυμα
τουργούς, άρώματα καί μύρα εκλεκτότατης ποιότητος, όνοοντοτρίμματα, άλοι- 
φάς, τέλος κόσμον ολόκληρον καλλωπισμού.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α Λ Ι .  Κ .  Π Ε Π Λ  
'Οδός Σ ταδ ίου

Ούδαμου αλλού ευρίσκετε εκλεκτότερα εέδη εις τιμάς μετοιωτέρας. Ρινόμα- 
κτρα ποιότητο; άρίστης, περικνημίδες οηοαΐαι και στερεαί, ταινίαι, βελούδα,τρί- 
χαπτα, άνθη, κεντήματα, και πάντα τά τού κεντήματος ειδη. Διά τούς κυρίους 
περιλαίμια και περιχείρια έκ λινού άγγλικού, ράβδοι κομψόταται, ομπρέλαι 
και πάντα τά μικοα παραρτήματα τά συμπληρούντα τήν άνδρικήν, γυναικεία» 
και παιδικήν άμφίεσιν. Τιμαι μυθωδώς εύθηναί.

ΓΑΛΑ παχύτατον και άνολον, νιυπόν βούτυρον γευστικοί τερον κρέμας και 
ώά τής στιγμής εις τό γαλακτοπωλεΐον Γιαννίτζου. 'Οδός Πραξιτέλαυς άρι.5.

Λεν ε δείλιασε ποσώς. 'Ο μέγας άνήρ, ό περικλεής έπιστήμων, δεν έσκέφθη 
καν εάν ή θυσία του ήτο ωφέλιμος, εάν ή σοηηρία τή; άθλιας ταύτης ήςιζε τόν 
κοπον νά εκθέση τήν ϊδικήν του εις προφανή κίνδυνον.

'Η αγωνία του ύπήρξεν ήσυγος, ή'ρεμος, και τό μειδίαμα δέν έσβέσθη σχε
δόν από τού προσώπου του. Παρά τό προσκεφάλαιόν του, άπηλπισμένη, άλλά 
μέ οφθαλμούς στεγνούς, ώ ; εάν δέν ύπήο/ον δάκρυα, δυνάμενα νά έκδηλώσωσι 
τοιαύτην ύπέρμετρον λύπην, ή μήτηο του ήγρύπνει. Ό  Ροβέρτος έμενεν επί
σης παρα τό πλευράν της αδυνατών νά συγκράτηση τά δάκρυα του.

Ιναταπράύνον τήν λύπην σου, φίλε μου, έλεγε χαμηλοφιύνως ό θνήσκων. Τί 
είναι είς άνθρωπος όλιγώτερον επί τής γής ; Δέν πρέπει δέ νά κλαίης, διότι ό 
άνθρωπος ούτος άποθνήσκει έν τή έκτελέσει τού καθήκοντος του. Μετά ταύτα 
νεύσας είς τήν μητέρα του νά πλησιάση και λαβών εις τήν πυρέσσουσαν χ^Ρχ 
του τήν χειρα τής εύγενούς ταύτης γυναικός έθεσεν αυτήν είς τήν του Ροβέρτου.

Μητέρα! είπε, σοί άφίνω δεύτερον υιόν. Ένίσχυσον αυτόν, ώς μέ ένίσχυ- 
σας πάντοτε. ’Αγάπα τον, ώς μέ ήγάπας. ’ Εχει μείζονα άνάγκην ή εγώ ιή ί 
άγάπης σου, διότι είναι δυστυχέστερός μου. Στρέφων δέ προς τόν Ροβέρτον τό 
ωχρόν πρόσιυπόν του είπε: Ροβέρτε! ΙΙίστευσόν με. Έ άν θέλης νά λησμονή- 
σης,επιδόθητι είς τήν εργασίαν. Είναι ή αρίστη θεραπεία, είναι ή σοίτηρία σου... 
Καί δεικνύων διά τού δακτύλου τά εν σωρψ ύψούμενα έπί τής τραπέζης 'χ^* 
ρόγραφά του προσέθηκε /αμηλοφώ^ως : Ζήτησε έκεΐ.... "Οταν εγώ δέν θα εί"
μαι πλέον. Θά εύρης ίσως κάτι καλόν... οΓ έσέ  ’Ίίθελον νά φωτίσω .... τή*
διάνοιαν σου έπί τού θέματος τούτου... ’Αλλά δέν έχω καιρόν.

Ήγέρθη τότε έν υπέρτατη άγωνία καί περών τούς βραχίονας περί τόν τρά
χηλον τής μητρός έδωκεν αυτή τόν τελευταιον άποχαιρετιστήριον άσπασμον. 
νΕπειτα τό σώμά του άναίσθητον καί άκαμπτον πλέον έπανέπείεν επί το> 
προσκεφαλαίου. ’ Ητο νεκρός.

‘Ο 1>οοε'ρτος Δερός συνεμορφώθη μετά θρησκευτικής εύλαβείας είς τε* 
λευταίας όόηγίας τού ιατρού.

(ακολουθεί)·


