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Διά τα ανυπόγραφα αρθρα 
ευθύνεται η συντάετις αυτών 

^Κυρία Κ Α Λ Λ ΙΡ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν ^

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ij μή 
δεν Ιπιστρόφονται. — ’Ανυ
πόγραφα και μή δηλουντα 
την διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης 8έν είναι δεκτά. — 
ΙΙάσα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν οφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέκτύπωσιν νίας ταινίας.

Διά. τά άνυπόγραφα Δρθρα εύθύνεται Λ όυντάκτις αύτών
Κ υθ(α ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή επέτειος τής « Έφημερίδος των Κυριών®.—Μαρία Πετρεττινη 

Γ' (ύπί> κ. Σωτηρίας Άλιμπέρτη).—’Ολυμπιακοί αγώνες Δ (ύπό κ. 
Καλλιόπης Κινδύνη).—Αφροδίτη (έκτων τοϋ Flammarion, (μετάφρ. 
κ. Βασιλικής Κυριακίδοο).—Τό ψύχος (υπό κ. Ονόζ, ιατροΰ)- Υ
γιεινή του κάλλους (ΰπο φιλοκάλου ύγιεινολόγου). Ευεργετική πα- 
ράστασις Βρεφοκομείου.—"Ομιλος Φιλομούσων — Ευεργετική ημερίς 
Πετρίτση.— ’Αλληλογραφία.— Συμβουλαί.— Ειδοποιήσεις. Επι-
φυλλίς.

1  ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ “ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ Μ  ΚΓΡΙΜ,,
Με τά πρώτα των χελ’δόνων τερετίσματα, με την πρώτην 

των άνθέων τοϋ έαρος άποπνοήν, με το πρώτον τής γης σμα- 
ραγδοστρώσιμον,ή «Έφημερ'ς τών Κυριών» εορτάζει την έννά- 
την επέτειον τής ίδρύσεώ; της. j

Εν ετος ετι καί συμπλ.ηροϋται το πρώτον τοϋ βιου της στά- 
διον, ή πρώτη καί δυσχερέστερα περίοδος παντός φιλολογικοϋ 
καί μεταρρυθμιστικοϋ έργου, πάσης νεωτεριστικής ίόέας.Έν έ
τος έτι καί ή «Έφημερίς τών Κυριών»δύναται νά κχυχηθή, ότι 
διηνυσεν αισίως δεκαετηρίδα όλην, όφειλ,ομένην εις την απο
κλειστικήν γυναικείαν εργατικότητα καί επιμονήν, εις την γυ- 
Υκικειαν πνευματικήν παραγωγήν, εις την γυναικείαν δημιουρ
γικότητα.

Και θά είναι μεγα, γιγάντειον τό κατόρθωμα, εάν ληφθή 
υπ οψει ή μετά τόσης γλισχρότητος καί άτελείας παρεχόμενη 
τεως προς την Έλληνίδα παίδευσις, αί δυσκολιαι, άς είχε να 
«ντιμετωπίση, αί προλήψεις, άς ώφειλε νά καταρρίψη, όπως κα 
τορθώση άρχικώς μεν νά ζήση, βραδύτερον δέ καί νά έπιβληθή 
Και να έςοικειώση πάντας τούς άναγνώστας της με την ιδέαν

οτι καί ή Έλληνίς καταλλήλως καταρτιζόμενη δυναται να φερη 
ίς πέρας, παν ο,τι άναλάβη, έστω καί εάν τοϋτο ανάγεται 

εις τον άνώτατον πνευματικόν κύκλον η έαν δημοσιγ οφειλή να 
άγωνισθή καί νά καινοτομήση.

Έφ’ όσον τά ετη παρέρχονται, έφ’ όσον ή μια έπετειος δια
δέχεται τήν άλλην, ή ήμέρα αύτη αποβαίνει αληθώς θριαβευ- 
τική εορτή διά πάσαν Έλληνιδα οπωσδήποτε συμμερι^ομενην 
τάς άρχάς καί τάς ιδέας μα; καί συντελοϋσαν είτε διά τής συν
εργασίας, είτε διά τής ΰποστηρίςεως αυτής εις την προοδευτι
κήν τής «’Εφημερίδος τών Κυριών» πορείαν. ^

Τό κϋρος καί ή αυθεντία με τήν οποίαν ό χρονος, ό μεγας 
ούτος διδάσκαλος τήν περιβάλλει, φαίνεται, ότι αντανακλά έπι 
πάσας τάς γυναίκας, ότι προσδίδει ε·ς αυτας το γοητρον τοϋ ά- 
τομικοϋ σθένους καί τής προσωπικής έπαρκειας. Και εκεϊναι ετι, 
αϊτινες μόνον τά μ,ειδιάματα τής ζωής είχον ν αντιμετωπίσουν, 
καί έκείναι, αϊτινες ώς άνθη θερμοκηπίων αύξανουσι και ανα
πτύσσονται έν τη μυρωμένη τοϋ πλούτου, τοϋ κάλλους και τής 
εΰμ.αρείας ατμόσφαιρα, ήρχισαν νά αΐσθάνωνται, ότι δεν έπλα- 
σθησαν μόνον διά νά άρωματίζουν και στο'ίζουν τον δρομον 
τής ζωής, άλλ’ ότι δύνανται πολ.λά και μεγάλα να έπιτελεσουν 
έν τώ ίδίω τής δράσεώς των κύκλω.

Καί δεν περιωρίσθη ή «Έφημερίς τών Κυριών» εις τον μακρον 
σχετικώς βίον της νά έμπνεύση μονον την αυτοπεποιθησιν εις 
τάς γυναίκας. Κατωρθωσε να εμπνευση και εις μεγαλην μ=ριδα 
τών άνδρών τήν βεβαιότητα, ότι ή γυνή είναι παράγων πολύ
τιμος, παραμεληθείς μέχρι τοϋδε, παράγων περί του οποίου 
βαθαηδόν καί κατ’ ολίγον πρέπει νά λαμβάνηται μεγαλητέρα 
καί συντονωτέρα φροντις. Ιΐανεπιστημια, ΙΙολυτεχνεία, Σύλλο
γοι, πάν ίδρυμα παιδευσεως ανωτερας και υγιους άνε,.ετασε προ 
τής γυναικος κατά τό χρονικόν αυτο διάστημά υψηλά ς ταςθν- 
ρας του, έν ώ άφ’ ετέρου ή φιλανθρωπία εις τους πολυειδείς 
κλάδους της είδε τήν γυναίκα κατερχομένην άνά τάγματα καί
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επιλαμβανομένην δεξιώς τοϋ μεγάλου καί ευγενοϋς έργου της 
παρηγοριάς και του ελέους.

Και αύτή ή πολίτικη, ή τέως ολιγωρούσα διά παν δ,τι στε- 
νώς και άπολύτως δΕν συνδέεται με την ψήφον, ήρξατο να ύπο- 
λογίζω καί την βελτίωσιν της θεσεως της γυναικος, ως μιαν Εκ 
των ύπογρεώσεων, αΐτινες τή Επιβάλλονται, όΐν διστάζουν δε 
τινες των μάλλον προοδευτικών πολιτευομένων μας νά ομιλούν 
περί της γυναικείας ψήφου, καθ’ ην εποχην, ημείς, αι άπ ευ
θείας Ενδιαφερόμεναι δεν Ετολμήσαμεν νά διατυπωσωμεν τοιαυ- 
την άπαίτησιν.

Καί δλα αυτά κατωρθώθησαν, διά της λογικής καί μεμετρη- 
μένης οδού, διά μελετών καί δημοσιεύσεων ειλημμένων Εκ 
του καθ’ Εκάστην Εθνικού καί κοινωνικού μας βίου, ό'χι μ.'ε 
θεωρίας καί ιδανικά Επιχειρήματα, άλλά με αυτά τα πράγ · 
ματα, ζωντανά, άποδεικνύοντα τδ ορθον τών ιδεών μας, το δί
καιον καί ειλικρινές τών προθέσεών μας, τδ σκόπιμον του προο- 
ρισμ,οϋ καί της αποστολής της δημοσιογραφικής μας δράσεως. 
Ούτε θόρυβος, ούτε Επαναστατικά κινήματα, ούτε θούρια καί 
παιάνες, άλλ’ ούτε δειλία καί κοινά καί ανούσια άναμασήματα 
Εκίνησαν νομίζομεν την γραφίδα μας καθ’ δλον αΰτδ τδ διά
στημα. Έν τή ποικιλία., άλλά καί τή χρήσιμο) πρακτικότητι 
τών δημοσιεύσεων μας Εζητήσαμεν νά τηρήσωμ,εν πάντοτε 
ζωηρδν καί άμείωτον τδ Ενδιαφέρον τών άναγνωστριών μας καί 
νά Ελκύσωμεν την προσοχήν Εκείνων, παρά τών όποιων ελπί- 
ζομεν την βελτίωσιν της γυναικείας θέσεως.Έάν Εκ τών αποτε
λεσμάτων κρίνωμεν, βεβαίως άμφότερα ταϋτα Επετεύχθησαν,δπερ 
αποτελεί την μεγίστην αμοιβήν καί ίκανοποίησίν μας, καί τδν 
Επιζηλότερον θρίαμβον,όν μέχρι τοϋδε Εφιλοδοξήσαμεν.

Καί τοϋτο διότι ό κύκλος εις δν περιστρέφονται τά ζητήματα, 
άτινα μάς Επιτρέπε*αι νά πραγματευώμεθα, είναι στενές καί 
περιωρισμένος, καί ή πολιτική, ήτις τροφοδοτεί σύμπαντα τδν 
δημοσιογραφικδν τύπον είναι δι’ ήμάς βιβλίον κλειστόν, τδ ό
ποιον ούτε νά φυλλομετρήσωμεν μάς Επιτρέπεται. Καί αυτή δε 
ή φιλολογία ’ένεκα τής μετριωτάτης έτι άναπτύξεως μεγάλης 
μερίδος του γυναικείου φυλου, καί τής περιωρισμ.ένης φιλολο
γικής Εν Έλλάδι κινήσεως όλίγας μάς παρέσχεν ευκολίας Εν τή 
όκταετεΐ δημοσιογραφική πορείμ μας.

’Ιδού διατί τδ δημ,οσιογραφικδν έ’ργον μας τόσον ήτο δυσχε
ρές καί διατί θεωροϋμεν ήμέραν θριάμβου τήν σημερινήν Επέ
τειον, ήτις μάς πλησιάζει κατά έν έτος εις τήν δεκαετηρίδα, 
εις τήν συμπλήρωσιν δηλαδή τής πρώτης καί πλήρους περιόδου 
τής ύπάρξεως τής «Έφημερίδος τών Κυριών».

Δεν θά κατιορθοϋτο δε βεβαίως τοϋτο, άνευ τής πολυτίμου 
συνεργασίας τών εύγενών συνεργατίδων μας, τής ζωηράς Επι
δοκιμασίας καί ύποστηρίξεως τών πολυπληθών άναγνωστριών 
μας, καί τής Ενισχύσεως τών εύγενών συναδέλφων μας. Προς 
τούτους ώς καί πρδς Εκείνας άμέριστον άπονέμομεν σήμερον 
τήν θερμ,ήν ευγνωμοσύνην μας.

Μ Α Ρ Ι Α  Π Ε Τ Ρ Ε Τ Τ Ι Ν Η
Η Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ Ο Σ  

Γ\
Μετά τδν θάνατον του άδελφοϋ της Σπυρίδωνος, Επελθόντα 

Εν ετει 1833, καί τών δύο αύτοϋ ανηλίκων τέκνων, ή Μαρία,

’ένεκα δίκης Εγερθείσης μεταξύ αύτής καί τής χήρας του άπο- 
θανόντος, διά τήν ακίνητον περιουσίαν, κατήλθεν ε·ς Κέρ
κυραν.

Ένταϋθα άνευρίσκομεν καί τδν ΙΙιέρην, Ελθόντα Εκ Φλωρεν
τίας άπδ τοϋ 1836— 1837. Είχον παρέλθει πε'ντε καί τριά
κοντα ετη άφ’ ής Εποχής νέοι άμφοτεροι και ενθουσιώντες και 
Εκ τών αύτών άρχών καί ιδεών κατεχομενοι Επεζητησαν, υπο 
τδν ώραΐον τής πατρίδος τοϋ Δάντου ουρανον, ζηλωτην θεσιν 
Εν τώ Ίταλικφ Παρνασσώ- καί ίκέται καταφυγόντες εις τάίερά 
τεμένη τών Μουσών, Εκομίσαντο στεφάνους δόξης καί τιμής.

Άλλά τδν Πιέρην, αν στέφω ή δόξα, περιβάλλει τδ νέφος 
τής λύπη; καί τοϋ άλγους. « Άγιώτερον καί τιμιώτερον ή Πα- 
τρίς». Ή ωραία Κέρκυρα, ύπερ ή; Αΐσχύλεια Ετόνιζεν άσματα 
στενάζει έτι ύπδ ξενικήν προστασίαν, Ενψ Εκ τής πατρίόος τοϋ 
Πλάτωνος αντηχεί ό ύμνος τοϋ Σολωμοϋ.

Συμμέτοχον τοϋ πόνου τής ψυχής του θέλει τήν Μαρίαν. 
Μετ’ αύτής είχεν ανυψώσει την ιδέαν τής πατριδος εις θρη
σκείαν ιδεώδη, Εξ ής ήρύοντο τάς Εμ.πνευτεις, την πιστιν και α
γάπην. Ά λλ ’ ή Μαρία φαίνεται άποκλίνουσα ύπερ τών Ά γ 
γλων, μεταφράζουσα τάς «Έπιστολάς» τής Λαίδης Μαρίας 
Ούέρθλεί Μοντένη. «Όθεν ή πατριωτική τοϋ Πιέρου καρδία 
πάσχει διττώς καί θρηνεί Εν απομονώσει- ουδε δυναται να υ
περνικήσω τής λεπτής ειρωνείας καί πικρίας την αυδην, ητις 
Εκφεύγει τής καρδίας του Εναντίον τής φίλης του ! ’Εν τοιαυτγι 
ψυχική καταστάσει αποποιείται καί τήν τιμητικήν έδραν, ήτις 
τφ προσεφέρθη Εν τω Πανεπιστημίου τής Κέρκυρας  ̂παρά τής 
Ίονίου Γερουσίας- αγανακτεί διότι είσέδυσαν καί έν αύτώ αί 
άρχαί τής «Ρομαντικής Σχολής.» Ουδεν θελγητρον ευρισκων 
Εν Κερκύρα άπελπις Επανακάμπτει εις Φλωρεντίαν,

Ή Πετρεττίνη ήρξατο τής μεταφράσεως τών «Επιστο
λών», εκ τής ’Αγγλικής εις τήν ’Ιταλικήν, δι’ ωραίου προλό
γου καί τής βιογραφίας τής συγγραφεως. Αί « Επιστολαι» 
είναι με πολύ π ν ε ύ μ α  καί με π ο λ λ η ν  χ ά ριν γεγραμμέναι. 
Ή Λαίδη Μοντέγη διά τής μαγικής γραφίδας της μεταφέρουσα 
Εκ διαφόρων πόλεων τής Εύρώπης καί ιδία τής Άδριανουπο- 
λεως καί Κωνσταντινουπόλεως, σκηνάς βιου, ήθών και Εθίμων 
ώς Επίσης εικόνας Ερώτων, καλλονών καί πολυτελείας Εκ τών 
Σουλτανικών χαρεμίων ειλημμένα;, εξελίσσει αύτάς πρδ τοϋ 
άριστοκρατικοϋ κόσμου τοϋ Λονδίνου έν περιβολή άμιμήτου 
κάλλους. Ή δε δεξιά καί σθεναρά χειρ τής εύφυοϋς Έλληνίδος 
άναπαριστμ ταϋτα πάντα Εν χροιά ζωηρά, γύ.αφυρά και 
πλουσίμ.

Έν τή βιογραφία Εξαίρονται ου μονον αι άρεται του ιδιωτι ■ 
κοϋ καί κοινωνικού βίου, ή έξοχος διάνοια, το συγγραφικόν τα- 
λαντον καί ή ποιητική ίδιοφυΐα τής Λαίδης Μοντεγη, ήτις είναι 
ή ΣεβινΓε τής Αγγλίας, ή Σαπφώ τοϋ Παρνασσού τής Ά λ-  
βιώνος, ή εύεργέτις τής πατρίδος της, πρώτη ε>σαγαγοϋσα εν 
αύτή τήν χρήσιν τοϋ Εμβολιασμού- άλλά και άνασκευαζονται 
διά πειστικών Επιχειρημάτων, δι’ αμερόληπτου συνηγοριας α- 
πασαι Εκεΐναι αί κατηγορίαι, άς Εξύφανε κατάτή; σοφής Μον
τέγη ό πρώην φίλος καί είτα άμείλικτος αύτής Εχθρός ό ποιη
τής Πώπ.

Πόσον ήδίκησεν Εαυτόν ό μέγας Πωπ, άναφωνεΐ η Πετρετ
τίνη, ζητήσας δι’ ολων τών ταπεινών μέσων νά μειωσγι το 
γόητρον, όπερ Εξήσκει Εν τή Αύλή τής Αγγλίας καί τώ <συγ-
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γοαφικώ κόσμω ή έξοχος γυνή ! Ήγωνίζετο νά κατασυντρίψω 
τό είδωλον, ο ίδίαις χερσίν ύψωσε καί περιεβαλε δι ατμόσφαι
ρας λιβανωτού ! _ ( t

Αί αΈπιστολαί» Εγένοντο άσπασται εν τη Ιταλία δια το
Επίκαιρον καί τον πλούτον τών γνωσεων, άς ένεκλειον.

Εύγνωμοσύνην, Επαίνους, τιμάς εξέφρασαν τή φιλοσοφώ Έλ- 
ληνίδι, ήτις νέον άμητόν προσέφερε τή Ιτχλίδι φιλολογία.

Μετά τό τέλος τής δίκης, ήτις Εκριθη ύπερ τής Ιίετρεττ.νη 
Επανέκαμψεν αύτη τό 1841 εις Βενετίαν. Έκεΐ διήγε βίον ήρε- 
μον καί γαλήνιον άληθοϋς φιλοσόφου καί χριστιανής- πάντοτε 
μελετώσα καί συγγράφουσα, πάντοτε αγαπητή καί ποθητή εν 
τή Εκλεκτή κοινωνία, διά τό άνεπτυγμένον πνεύμα, τάς πολ- 
λάς γνώσεις, τήν στωμυλίάν αύτής- ώμίλει καί συνεζήτει μετα 
λεπτής Τοσκανικής φωνής καί περί τών μάλλον σπουδαίων ζη
τημάτων- αί κρίσεις αύτής άπεδείκνύον γυναίκα Εμβριθή και 
αγαθήν, ήτις πολλά εί ε̂ν, Εμελέτησε καί σφόδρα τής άνθρωπό- 
τητος τήν πρόοδον Εποθησεν.

Έν τούτοις τό γήρας Επηρχετο, ινα λευκανω την κόμην .ής 
ώραίας αύτής κεφαλής, Εφ’ ής έλαμψεν ή εύφυία καί ή χάρις. 
Περιστοιχιζομένη υπό φίλων, κατά τας τελευταίας τοϋ βίου 
στιγμάς, άνεπαύετο Εν γαλήνη, τον Μάρτιον του 1851 έτους,
Εν ηλικία εξ καί Εβδομήκοντα Ετών

Τάς πολλάς αύτής άρε τάς έπλεξαν δι’ εύφραδών Εγκωμίων, 
κατά τήν ήμέραν τής μεγαλοπρεπούς κηδείας της, διαπρεπείς 
τών γραμμάτων άνδρες.Ό καθηγητής Άριγγόσης άπεχαιρέτισε 
τήν νεκοάν δΓ ώραίας προσλαλιάς. Ή Νεκρολογία αύτη έδη - 
μοσιεύθη Εν τή Εφημερίδι «Λομβάρδου Βενετου» και βραδυτερον 
συμπεριελήφθη Εν τή Εκδόσει τής άλληλογραφίας καί τών άλ
λων άνε ιδότων αύτής έργων, άτινα έξεδωκεν ο φίλος τοϋ άδελ
φοϋ τη; καί κληρονόμος άμφοτέρων,ό Αλέξανδρος Πασκουάλης·

Περί τοϋ βίου καί τών έργων τής Μαρίας Πετρεττίνη πολλοί 
λόγου άξιοι συγγραφείς έγραψαν. Ο Ιερω-υμος Δανδολος, εν 
τώ τέλει τοϋ Β' μέρους τής ύπ' αύτοϋ συγγραφείσης «Ιστο
ρίας τής πτώσεως τής Ένετική; Δημοκρατίας και τής τελε 
ταίας αύτής Πεντηκονταετηρίδος» άναφερει περι αυτής Επί
σης ó Εκ Λευκάδος λόγιος κ. ’Ιωάννης Σταμ-ατελλο; και ο Κερ- 
κυραΐο; κ. Λαυρέντιος Σ. Βροκίνης εύφημον Εποίησαν μνείαν 
περί τή; Πετρεττίνη, Ά λλ ’ έν τή «Αυτοβιογραφία» τοϋ Μάριου 
ΙΙ’.έρη δυνάμ.εθα πολλάς ν’ άναγνωσωμεν ωραίας γραμμας,αι- 
τινις άναδεικνύουσι τον όλον χαρακτήρα τής ώραια; Κερκυραιας.

Έτερα έργα εύρεθεντα μετά τον θάνατον αυτής είναι .
»ΌΒιος τής Ροζάλβης Καρριερας και ο τής Ελένης Κόρ

νερ Πισκοπίας».
«Περί Γυναικεία; άγωγής». Τό έργον τοϋτο εδημοσιευθη το 

1852 ύπερ φιλανθρωπικού σκοπού.
«Δοκίμια» Εκ τής Ισπανικής τοϋ Βερβάντες.
«Προσχεδιάσματα Βιογραφιών Ένδοςων Γυναικών». Εσκε- 

πτετο νά γράψω πλήρη σειράν, άρχομενη έκ τών Επιφανών γυ
ναικών τής Βενετίας.

«Έτεραι Εικόνες τοϋ Φιλοστρατου».
Συνέγραψε πάντοτε Ίταλιστι. Μονον ετιστολας προς τους 

ο’κείους έγραψεν εί; τήν μ-ητρικήν αύτής γλώσσαν.
Έτάφη Εν τω Εν Βενετία κο μητηριω τών Ορθοδόζων. Η φι

λόσοφος Έλληνίς διετήοησεν άμείωτον το δογμ.α τής θρησκείας 
0 Ε'χ£ λάβει παρά τών πατέρων αυτής. Επι τοϋ τάφου της

ώραΐον τή άνεγέρθη μνημεΐον άλλα και κενοταφιον μετα λαμ
πρού Επιγράμματος ύψωσεν εις μνημην αυτής, Εν τώ ευανθεΐ 
κήπω τής Εν Βενετίμ οικίας του ό εύγνώμων Αλέξανδρος Πα
σκουάλης.

I Τον Μάϊον τοϋ Επιόντος έτους ή ’Ιταλία Εθρήνει Εν Φλωρεν- 
τία τον θάνατον τοϋ κλεινού τής Κρούσκας μύστου καί ψάλτου 
τής ’Ιταλικής Μούσης.'Η δε Κέρκυρα πενθηφορούσα έρραινε με 
άνθη εύώδη τήν ’Ιταλικήν λύραν εύκλεοϋ; καί αγαπητού τέκνου 
της, άδουσα τον «’Ασπασμόν» του, ον πνοη Εκ του τάφου του
Πετράρχου μετέφερεν.

Ά πας ό φιλολογικός κόσμος, οί Εν τέλει καί οί Εν Φλωρεν
τία Έλληνες παρηκυλούθουν τόν νεκρόν τοϋ φιλοπάτριδος Μά
ριου Πιέρη Εν τώ σιδηροδρομικώ σταθμώ. Μετεφέρετο ίνα ταφή 

' Εν τώ κοιμητηρίψ τών Όρθοδοξων εν Λιβορνω. Απεοιωσε τή 
I 20 Μαΐου 1820, πριν ή ίδω τήν προσφιλή του Κέρκυραν ήνω- 

μένην τή μητρί πατρίδι.
Ή φήμη του άγηρως διατρέχει την Ιταλίαν και Ελλάδα. 

Ά λλ’ ή ψυχή του άπηλλαγμένη τών γήινων δεσμών,μετέβη εις 
φωτεινά; χώρας πρός συνάντησιν τής δυαδος, ην ηγαπησεν επι 
τής γής.

Άφιεροϋμεν όλίγας γραμμάς εις τήν μνήμην Ενδόξου Έλλη- 
νος, διότι εις αύτόν όφείλομεν τήν φιλόσοφον Μαρίαν Πετρετ
τίνη, τήν κύεΐσασαν τήν πατρίδα καί τό φϋλον ημών.

Σωτηρίχ Άλι^Λέρχη

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ι  Α Γ Ω Ν Ε Σ
Δ'.

Άπαντες οί άγώνες Ετελοϋντο, κατά τόν Παυσανίαν αύ- 
θημερόν μεχρι. τής 77 Όλυμπιάδος- άλλ άφ ότου ηυ,ησ=ν 
ό άριθμός τών άγώχον ή πανήγυρις διηρκει πεντε ημέρας. Η 
πρώτη καί τελευταία ήμ.έρα ήσαν άφιερωμεναι ει; τας γενικας 
καί άτομικάς θυσίας,αί δε μεσολαβοϋσαι τρ*ις εις τους άγώνας.

Οί κριταί καί διευθετηταί τών Εορτών ώνομάζοντο Ελλα- 
νοδίκαι καί διωρίζοντο ύπό τών Ήλειων- Εξελεγοντο δε οι Ελ- 
λανοδίκαι διά κλήρου. Κατ’ άρχάς Εξελέγετο είς, μετά ταϋτα 
δύο, καί κατόπιν Εννέα, Εξ ών τρεις ειχον την Επιστασίαν τών 
ιπποδρομιών, τρεις τοϋ πεντάθλου καί τρεις τών Επίλοιπων ά- 
γώνων. Βραδύτερον κατα τήν 103 Όλυμ.πιάδα Εξελεγετο άνα 

1 εις Εκ τών δώδεκα αύξηθεισών φυλών τών Ήλειων- μετά δια- 
; φόρους δε άλλαγας ό άριθμός κατήλθεν είς όκτω καί μετά 
! ταϋτα πάλιν άνήλθεν ε’ς δέκα μέχρι τών χρόνων τοϋ Παυσα- 
ί νίου Οί Έλλανοδίκαι ώνομάζοντο καί ραβδούχοι, διότι Ε- 

κράτουν άνά χεΐρας ράβόον, ως συμβολον τής εξουσίας των.
Ραβδούχοι Ελέγοντο καί οί ύπηρέται αύτών, οΐτινες ειχον Εν

τολήν νά τιμωρώσι τούς άτακτοϋντας διά τής ράβδου των. 
Όμοίαν Εξουσίαν Εξήσκουν καί οί λεγόμενοι Άλύται.

Έξελέγοντο δέκα μήνας προ τής Εορτής καί έδιδάσκοντο 
παρά τών Ήλειων τά κατά τό διάστημα τής πανηγύριως 
χρέη αύτών δΓ Επισήμου δε όρκου ύπεχρεοϋντο νά ώσιν άμε- 

’ ρόληπτοι. Καθήκον ειχον νά Επιβλέπωσιν όπως τά πάντα γί- 
ΐ νωνται Εν τάξει — ούτοι Εκήρυττον τήν έναρξιν τών Εορτών διά 

κήρυκος καί άπεφάσιζον περί τών βραβείων, τά όποια Εδίδοντο 
είς' τούς νικητάς. Τό άξίωμα τών Ελλανοδικών Εθεωρεΐτο ά- 
νώτατον, δΓ ο καί ιδιαίτερα καθίσματα ειχον Εν τώ Σταδίω
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παρά τω Εκ χαλκού του Διός άγάλματι. Ή περιβολή αυτών
> / ~ * ετυγχανε πορφυρά.

Ώς ήδη είτομεν, τφ νικητή Iδίδεχο, ώς βραβεΐον, άπύοϋς 
στέφανος Εκ της παρά την Ά λτιν ίερας ελαίας, της παρά τον 
βωμόν των Καλλιστεφάνων νυμφών ευρισκόμενης, ήιις έλαια 
καλλιστεφανος εκαλείτο. Λέγεται,δτι ό 'Ηρακλής εφερεν αυτήν 
έκ των ύπερβορείων χωρών καί τήν Εφυτευσεν εις την ίεράν 
"Αλτιν. Τον κλάδον τής ελαίας εκοπτε διά χρυσής μαχαίρας 
παΤς, του όποιου άμφότεροι οΐ γονεΐς Εζων. Οΐ προς διανομήν 
στέφανοι ετίθεντο επί άπλοϋ χάλκινου τρίποδος' άφ’ δτου όμως 
Εξήλθε των χειρών του Φειδίου τό αριστούργημα τής γλυπτι
κής ό χρυσελεφάντινος Ζεύς, ό χάλκινος τρίπους άντικατεστάθη 
ΰπό μεγαλοπρεπέστατης τραπέζης έκ χρυσού καί έλέφαντος, 
κατασκευασθείσης ΰπό του μαθητου του Φειδίου Κωλώτη.

Έκ τής άπαστραπτούσης λοιπόν χρυσελεφάντινης τραπέζης 
ελάμβανεν εις των Ελλανοδικών τόν στέφανον καί έστεφάνου 
τήν κεφαλήν του νικητοϋ, άφοϋ πρότερον περιέσφιγγεν αυτήν 
διά ταινίας Εξ ερίου. Ή συγκίνησις έφθανεν εις τό κατακόρυ- 
φον. Θορυβώδεις έπευφημίαι έχαιρέτιζον τον ούτως έστεμμένον 
νικητήν ! Κήρυξ τότε άνεφώ'·ει τό όνομα αΰτοϋ, τό του πατρός 
του καί τής πατρίδος του Ενώπιον πάντων τών αντιπροσώπων 
τής Ελλάδος. Πομπαί καί θυσίαι έπέραινον τήν εορτήν· οί δε 
Ήλεΐοι παρέθετον τοΐς νεκηταΐς γεύμα έν τω Πρυτανείω. *0 
νικητής έτίμα οΰ μόνον τούς γονεΐς καί φίλους αΰτοϋ, άλλά 
καί τήν πατρίδα του· οί συμπολΐται δ ’ αΰτοϋ τω άπέδιδον 
προνόμια, ώς δείγμα τής προς αΰτόν εΰγνωμοσύνης των. Ά ν- 
δριάς ποός τιμήν αΰτοϋ άνεγείρετο εις το ιερόν άλσος, οί δ'ε έξο
χοι τής αρχαιότητας ποιηταί Πίνδαρος, Σιμωνίδης καί Εΰρι- 
πίδης έψαλλον διά τής μούσης των τάς νίκας τών αθλητών ! ! 
Ότε ό νικητής έπέστρεφεν εις τήν πατρίδα του, είσήρχετο διά 
τίνος ανοίγματος, τό όποιον εκαμνον επίτηδες εις τό τείχος καί 
Εδέχοντο αΰτόν μετά μεγάλης πομπής. Κατά Πλούταρχον τό 
άνοιγμα εκείνο Εσήμαινεν, ότι ή πόλις ή τοιούτους άνδρας έχου- 
σα δεν είχεν ανάγκην τειχών.

Πρώτος Όλυμπιονίκης άναφέρεται ό Δαϊκλής νικήσας εις 
τόν άπλοϋν δρόμον. 'Ως σταδιοδρόμ.ον δε διάσηκον αναφέρει ό 
Σιμωνίδη; τόν ’Αργείον Δάνδην, ός είκοσι καί δύο φοράς ένίκη- 
σε» εις τυύς μεγάλους αγώνας. Πάντας όμως ΰπερτέρησεν ό έκ 
Λακωνίας Λάδας. 'Ο διάσημος γλύπτης Μύρων εγλυψε τόν αν
δριάντα αΰτοϋ έν Όλυμπίρι Οί διασημότεροι τώ» Όλυμπ^ονι- 
κών άνεδείχθησαν μεταξύ τής 60ης καί 90ης Όλυμπιάδος 
Τότε ήκμασαν καί οί περίφημοι άθληταί τής έν Ιταλία Ε λ 
ληνικής πόλεως Κρότωνας. Τούτων διασημ-ότερος ήν ό παλαι
στής Μίλων ό υιός τοϋ Διοτίμου. Ιΐαΐς έτι ών ένίκησεν άπαξ, 
ότε δ’ Εγεινεν άνήρ ένίκησεν Εξάκις έν ’Ολυμπία, έξάκις ε’ς τά 
Πύθια, Εννεάκις εις τά Ν=μεα καί δεκάκις εις τά "Ισθμια. Εις 
τόν άτρόμητον τοϋτον αθλητήν άνήγειραν ανδριάντα, ον ό ίδιος 
μετέφερεν Επί τών ώμων αΰτοϋ εις τό όρισθέν μέρος· ό δέ μέ-
γας ποιητής Σιμωνίδης εγραψεν Επ’ αΰτοϋ τό Εξής δίστιχον : 

— «Μίλωνος τόδ’ άγαλμα καλοϋ καλόν, δς ποτί ΙΙίσγι 
έπτάκι νικήσας, ές γόνατ’ οΰκ Επεσεν. » —

‘Ιστοροϋ ταε έκτακτα περί τής δυνάμεως αΰτοϋ. Λέγεται, 
ότι μίαν ημέραν έβάστασεν εις τούς ώμους αΰτοϋ μέγαν βοϋν, 
δν μ-·τεκομισε μακράν ώς ήτο φυσικόν, ή όρεξίς του άνεπτύ 
χθη έκ τοϋ κόπου καί διά μιας γρονθιάς έφόνευσε τόν βοϋν

καί είτα κατέφαγεν αΰτόν τήν ιδίαν ήμέραν. "Αλλοτε πά
λιν έστήριξε μέ τάς χεΐράς του οικίαν μέλλουσαν νά κρημνι- 
σθή καί άλύοτε έσταμάτησεν άμαξαν συρομένην ΰπό τεσσάρων 
'ίππων από ρυτήρος τρεχόντων. Λέγεται προσέτι, ότι οΰ δεις 
ήδύνατο νά κάμψή τόν μικρόν δάκτυλον τής χεερός του καί ότι 
συχνά έδενε περί τό μέτωπόν του χορδήν καί κλείων τά χείλη 
έκράτει τήν αναπνοήν, μίχρις ού αί φλέβες τής κεφαλής του 
τόσον έξωγκοϋντο, ώστε διερρήγνυον τήν χορδήν. Δύο μόνον 
αντιπάλους εΐχε, τόν συμπολίτην του Τιμασίθεον καί τόν Αίτω · 
λέα βουκόλον Τίθορμ,ον, δς άπεδείχθη καί ισχυρότερος αΰτοϋ. 
Ότε ό Μίλων ήκουσε περί τοϋ άνδρός έπορεύθη εις τά όρη εις 
συνάντησίν του' διά νά Επίδειξή δέ τήν ρώμην του ήρπασεν έκ 
τής αγέλης ταϋρον καί έκράτησεν αΰτόν δυνατά Εκ τών οπι
σθίων ποδών. 'Ο Τίθορμ.ος τότε κρατεί δύο ταύρους συγχρόνως 
καί ό ατρόμητος Μίλων φεύγει καττρσχυμένος Έν τουτοις ό 
γενναίος αθλητής Επέπρωτο <ά ύποστή κακόν τέλος. Γερο)ν ων 
περιεπάτει ποτέ εΐ; τι δάσος,ότε παρατηρεί κολοσσιαΐον δένδρον 
ήμιεσχισμενον, τό όποιον, ώς φαίνεται, ξυλοκόποι άφήκαν μή 
δυνάμ.ενοι νά κόψωσιν αΰτό. 'Ο Μίλων Επί τη θέα τοϋ ήμιεσχι- 
σμένου δένδρου ηλεκτρίζεται καί νομίζει, ότι αΰτός δύναται νά 
κατορθώση, δ,τι πολλοί όμοϋ δέν ήδύναντο— ίνάμισεν, ότι καί 
γέρων δέν άπώλεσε τήν νεανικήν του δύναμ.ιν. Χωρίς νά δι- 
στάση εισέρχεται ε’ς τήν σχισμάδα τοϋ δένδρου καί διά τών 
ώμων προσπαθεί νά τό άνοιξη' άλλά μ.όλις ολίγον ήνοιξε τό 
δένδρον καί Επανέρχεται εις τήν προτέραν του θέσιν1 τοιουτο
τρόπως συνέκλε ισεν αΰτόν Ζητεί βοήθειαν, άλλ’ οΰδείς άκούει 
αΰτόν. Επέρχεται ή νύξ καί όμοϋ μέ αΰτήν τά άγρια θ^ρία... 
’Ατρόμητε άθλητά ! Έγένετο ερμαιον τών λύκων ό τοσάκις 
θηρία κατασπαράξας καί οικίας ύποβαστάσας ! !

Κ α λ λ ι ό π η  4 Κ ι ν δ ύ ν η .

Η  Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η
Α'.

Πρώτος ό "Ομηρος θαυμ.άζων τήν Άφροδιτην Εν τω οΰρανώ 
κατά τάς Εσπέρας, προ τριών χιλιάδων Ετών, ώ; καί ήμεΐς 
πράττομ.εν σήμ.ερον, τήν προσαγορεύει προσδίδων εις αΰτήν τό 
όνομα ώραίαν μεταξύ όλων τών άλλων. Ποιον βλέμμα δέν κα- 
τέπληξεν ή λαμπρά αΰτής λάμψις ; Πώς Ενώ Επί τόσον καιρόν 
άκτινοβολεΐ ύπεράνω τών κεφαλών μας, πώς νά μή χαίρετμ 
τις Εν αΰτή τόν λαμπρότερον τών άστέρων, καί νά μ.ή Ερωτα 
Εαυτόν ποια μυστήρια κρύπτονται Εν τω φωτί τούτω ;

Τό λαμπρόν τοϋτο άστρον τής Εσπέρας άπό τής άπωτέρας 
άρχαιότητος Εμελετήθη ύπό τών άστρονόμων είναι ό μόνος πλα
νήτης περί οΰ ώμίλησεν ό "Ομηρος.'Ο Ίσαΐος Εξυμνεί τήν λαμ
πρότητά του ύπό τό ονομα’ κατά τήν Ε'.οχήν τών Πυραμίδων, 
οί Αιγύπτιοι τόν Επωνόμαζον «τό έτουρά-.ιον πτηνόν τής 
πρωίας καί τής Εσπέρας»· οί Βαβυλώνιοι παρετήοησαν προ 35 
αιώνων, μίαν Εκ τών διαβάσεών του προ τοϋ ήλιου· οί ’Ινδοί 
τόν άπεκάλουν «ήλαμπρά» καί οί πρώτοι ’Άραβες «αινλην τοϋ 
Ουρανοϋ».

Άπό τώ ν  πρώτων ημερών τ ή ς  Δημιουργίας ύπήρξεν ή θεά 
τή. ώ ραιό τητο ς καί τοϋ έρωτος. "Ας ύψώσωμεν, τό  Εσπέρας 

τού; οφθαλμούς προς τόν οΰρανόν καί άς θαυμάσωμεν τό άστρον 
όπερ Εψαλλεν ό "Ομηρος καί ό Βιργίλιος.
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' Πόσα σ υ μ β ά ν τα , πόσα.ι μ ε τα β ο λ α ί δέν παρήλθον απο τω ν

τά πάντα ήλλαξαν. Ποϋ είναι οί θαυμάσχντες την Αφροδίτη 
όοθαλαοί πρό 3,000 Ετών ; Ποϋ είναι αί καρδίαι «I εμπι- 
στευόμεναι εις αΰτήν τούς όρκους τοϋ Ερωτος, κι ομνυουσαι εις
τήν αιωνιότητα. ' %

Καί ήμών, ποιοι θά είναι οί άπογονοι, οιτινες μετα ¿ ,υυυ  
ε'τηθά θαυμάζωσιν ώς ήμεΐς τόν άστέρα της Ίλιάδος, σπινθη- 
ροβολοϋντα Εν τώ οΰρανώ ;Ή  ιστορία τών ανθρώπων διέρχεται 
"έως,  τά κύματα διαδέχονται άλληλα καί χάνονται εν τω 
ώκεανω τής ζωής· ό οΰρανός μένει, καί ό άστρονόμος μειδιά 
διά τάς μεγάλας μεταβολάς καί τάς μικοάς τρικυμίας.

Ή Αφροδίτη εΰρίσκετο κατά τόν παρελθόντα μήνα̂ , εις 
μίαν Εκ τών σπανιωτέρων περιόδων τής λαμψεώς της. Ητο 
τόσον λαμπρά, ώστε αΰγάζει ώς μικρά λάμψις τής σελήνης,καί 
είναι ευκολον νά βεβαιωθή τις περί τούτου, ή ίστάμενος εις 
μέρος σκιερόν, ή περιπατών Εμπροσθεν τοίχου εις τήν̂  Εξοχήν. 
Ήδυνάμεθα νά τήν διακρίνωμεν Εν πλήρει ήμέρα μέ γυμνόν 
τόν οφθαλμόν, όχι μόνον μετά τήν δύσιν τοϋ ήλιου, αλλα και 
Εν αΰτή τή μεσημβρία όταν γινώσκωμεν ποϋ είναι. Οΰδεις α- 
στήρ ή πλανήτης συγκρίνεται κατά τήν λάμψιν μέ αΰτήν.

Τό ορατόν τοϋτο τής ’Αφροδίτης Εν πληρει ήμερα παρετη- 
ρήθη άπό πολλοϋ, άλλ’ είναι σπάνιον νά καταστή κοινόν θέαμα 
ούτως είπεΐν.Τοϋτο συνέβη μεταξύ άλλων καί κατα την Εποχην 
καθ’ ήν ό στρατηγός Βοναπάρτη;, πρό όλιγου κατακτησας τήν 
’Ιταλίαν καί Επεκτείνας μέχρι. Ρώμης την I αλλικην Δημοκρα
τίαν άνελάμβανεν Εκ τής Αρχής τάς τιμάς, αίτινες προεμη- 
νυοντήν Ύπατίαν αΰτοϋ.

Περικυκλούμενος ύπό λαμπροϋ Επιτελείου, ο νεος στρατηγός 
Επανήρχετο Εφιππος εις τό άνάκτορον τοϋ Λουξεμοουργου ενθα 
τόν Επερίμενον αί Άρχαί, όταν μεγάλως εζεπλαγη ιδων, παρα 
τήν όδόν Τουρνών, δλον τό πλήθος ώθούμενον πρό αΰτοϋ καί 
παρατηρούν, άντί νά θαυμάζη Εκείνον, μιαν γωνίαν τοϋ ουρα
νοϋ. Έμαθε τότε διά τοϋ ύπασπιστοϋ του, ότι άστήρ λαμπρός 
ελαμπεν Εν τφ οΰρανώ καί ότι ο γαλλικός λαος εβλεπεν εν τω 
αστέρι τόν νικητήν τής ’Ιταλίας. Ητο η Αφροδίτη, ής ηλαμ- 
ψις ήτο εις τό ζενίθ αΰτής άκριβώς ώς τόν χειμώνα κατά τόν 
Φεβρουάριον μήνα. Αί πολιτικαί Εποχαί ήλλαξαν ό άστήρ 
όμως μένει Εκεΐ.

Ήτο Εκεΐ κατά τήν μυθολογικήν Εποχην. Ητο εκεΐ, λαμ.- 
βάνουσα τά Ερωτικά ολοκαυτώματα, ε’ς τά βάθη τών θειων 
ναών, οιτινες εις αΰτήν είχον άφιερωθή, εν Ελλαδι, Αιγυπτω, 
Ινδιαις, Επί τής γής ολοκλήρου, διότι εκ τής λαμπρας η μυ
στηριώδους θέας τής πρωίας καί τής Εσπέρας, Εγεννήθη ή λα
τρεία τής θελκτικής πρωσοποποιήσεώς τη;. Καί μέχρι σήμερον 
άκόμ,η πλέον τοϋ Ενός θαυμαστού, δέν βλέπει Εν αΰτή ή τήν 
άκτινοβόλον ώραιότητα Ενθρονισμένην εις το αιθεριον στερέωμα 
και δέν σκέπτεται, ότι ή Επιστήμη, Εξήγησε τό ειδωλον καί με- 
τεμορφωσε τό» άστέρα.

( Εκ των του Καμίλλου Φλαμαρίωνο;) Β α σ ι λ ι κ ή  Κ υ ρ ι α κ ί δ ο υ

Ο  Κ Α Θ Α Ρ Ο Σ  Α Η Ρ
Τό ψύχος, τό Εναντίον τής θερμοτητος, το θεωροϋμεν ενίοτε 

ώς κακόν καί φροντίζομεν παντί σθινει νά κλειωμεθα,μ.η άνα- 
πνέουσαι οΰδέ τόν καθαρόν αερα. Ουδεις καλλι,ερος φ.λος δια 
τόν λάρυγγα καί τούς πνεύμονας ή ό καθαρός άήρ. Τόν άερα 
ώς όλα τά καλά πράγματα, οφείλομεν ν άναπνεωμεν υπο ευ
νοϊκούς όρους, άλλ’ οί όροι ούτοι είνε άπαραιτητοι εις ιην υγιει 
νήν, καί ούτως, ό άήρ Εσται τονωτικός καί Ενδυναμωτικός. Δέν 
γνωρίζομεν άρκούντως τήν άξιαν τοϋ άερος ως μέσου θερα
πευτικού.

Οί άσθενεΐς, βεβαίως δέν δύνανται συχνά νά περιπατώσιν 
Εξω, άλλ’ είναι πάντοτε ευκολον νά τους παρεχωμεν τά μεσα 
νά τόν άναπνέωσιν. Είναι όρος συμφίρων εις τινας άσθενειας 
τοϋ στήθους νά μεταφέρηται ο άσθενης καθ Εκαστηι με ο.ον 
δήποτε καιρόν, Εστω καί μέ τό δυνατώτερον ψύχος εις ανοι
κτόν άέρα. Καλύπτομεν αΰτόν όσον τό δυνατόν περισσότερόν 
καί καλλίτερον.

Είναι πολύ εΰχάριστον νά προφυθάττωμεν τό Εν λογω σωμα 
Εκ τοϋ ψύχους, ώστε ό άσθενής νά μή εύρίσκή οΰδεμίαν διαφο
ράν μεταξύ τής Εντός καί τής Εκτός θερμοκρασίας. Πάντα^τά 
κεκλεισμένα δωμάτια εις & άναπνέουσι όντα πλήρη ζωής, είναι 
κατά τό μάλλον καί ήττον μεμολυσμενα. ^

Μόνον ό Εξωτερικός άήρ είναι καθαρός, Οιως εί; τα υψηλό 
τερα μέρη καί Εκτός των πόλεων.

ΙΙαντοϋ, ό Εκτός άήρ είναι ύγιέστερος ή ή τεχνική ατμό
σφαιρα ή δημιουργουμένη δι’ Εκείνων, οιτινες ζώσι Εν κεκλει- 
σμένοις δωματίοις. Πόσοι δυστυχείς άσθενεΐς θά εύρισκον σωτη
ρίαν Εν τω κήπω αΰτών, Ενώ ζητοϋσιν αΰτήν μακράν και ήτις 
τούς διαφεύγει, διότι ύπό τό ώραιότερον κλίμα του κοσμου, 
άποσύρονται τοϋ ύπαίθρου φοβούμενοι τό ψύχος, καί μένοντες 
κεκλεισμένοι εις τά δωμάτια των.

Θά Εθεραπεύοντο κ α λ ώ ς  εκ τ ώ ν  κρυο λογημ άτω ν δ ιά»του  κ α 

θαρού άέρος ύπό τόν όρον Εννοείται νά  π ρ ο φ υλά σ σ ω ντα ι απο  

το ϋ  ψύχους.
Άλλά δέν είναι μόνον ό καθαρό; άήρ· ό τρόπος δι’ ού πρέ

πει νά τόν άναπνέομεν πρέπει να Εοετασθή καλώς. Πώς άνα 
πνέετε ; Αύτη είναι ή καθημερινή Ερώτησις. Παρεττρησατε 
ποτέ πώς άναπνέετε ; Διά τοϋ στόματος ; διά τής ρινός ; Δια- 
φέρουσι τό εν τοϋ άλλου. "Οταν όμιλώμεν άναπνέομεν κατ’ α
νάγκην διά τοϋ στόματος. Όταν όμως δεν ομιλοϋμεν τοτε πρί 
πει νά Εχωμεν καλώς κεκλεισμένα τά χείλη καί ν’ άναπνέωμεν 
διά τών ρωθώνων. Άλλά δέν είναι τοϋτο μόνον.

Είναι πλέον Ενδιαφέρον ή όσον πιστεύει τις, ν’ άναπνέωμεν 
βραδέως καί μετά μέτρου καί διά βαθέων εισπνοών, αίτινες κυ- 

δλην την περιφέρειαν του πνευ{χονος.
Προσπαθήσατε και θά ιδητε πόσον ώφέλιμον,ιδίως Εάν πά

σχετε τόν λαιμόν καί τού; βρογχους. Θα πεισθητε τοτς ότι η 
συνάγχη καί ή βραχνή φωνη σας^ες ης καταλαμβανεσθε καθ 
έκαστον χειμώνα δέν θά σάς καταλαβη.

Καί δέν είναι μόνον τοϋτο τό πλεονέκτημα τό όποιον θά 
εξαχθή Εκ τοϋ τρόπου τούτου τοϋ άναπνεειν. "Ολος ό οργανι
σμός θά Επανέλθη εις τήν ύγιά του κατάστασιν. Ό είσπνεόμε- 
νος καθαρός άήρ θά Ερχεται κατ’ εΰθεΐαν εις συνάφειαν μέ τό 
αίμα τών πνευμόνων. Το αίμα θ άνακτησγι ολας τας άναγ-
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καιούσας καί ώφε^ψ-ους αΰτοϋ ιδιότητας. 01 πνίύαονες είναι 
είδος στυραύνου έν φ η υγιεινή του άέρος συνδέεται και συγ
χωνεύεται ¡/.ε όλα τά λοιπά στοιχεία.

Όνόζ ιατρός.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΤ ΚΑΛΛΟΥΣ
Πώς ν ’ αποφ εύγω μεν τάς ρυτίδας. ’Ιδού ή γνώυ.η 

τριών γηραιών γυναικών, ριε καθαρόν ριέτωπον, και ούτως εΐ- 
πείν άπηλλαγριενον, των ρητίδων. Αί δυο πρώται γυναίκες του 
κόσκου, ή τρίτη γυνή τής εργασίας.‘Η πρώτη λέγει, ότι όρείλει 
τήν καλήν κατάστασιν του προσώπου της εις τδ δτι ποτε δεν 
¡κετεχειρίσΟη ψυχρόν ύδωρ διά τδ πλυσΐ|Λον αυτοϋ. Η δεύτερα 
άποφαίνεται,ότι τδ μυστικόν της συνίσταται ε’ς τήν ψυχικήν γα
λήνην, ήν πάντοτε διετήρησε καί ήτις αυξάνει άπδ ήμερας εις 
ημέραν.‘Η τρίτη διηγείται, δτι καθ’ έκάστην εσπέραν, μετά τήν 
εργασίαν δλης τής ημέρας, άποσόρεται, πρδ του νά κατακλιΟή 
πέντε λεπτά, εις τδ σκότος, με όρθαλμούς κεκλεισμένους, τάς 
χεΤρας εσταυρωμένας επί των γονάτων, τούς πόδας ίστηριγ
μένους επί σκίμποδος καί τδ πνεύμα μή άπασχολουμενον οΰδα- 
μώς ε’ς τίποτε.

I I  ώ ραιότης παοά ταϊς γ υ ν α ιΓ ί .  Τδ θέλγητρον δεν 
διαφιλονεικεϊται, καί δύναται νά έκδηλωθή δι’ εκατόν διαφόρων 
με'σων. Μεγάλη ή μικρά, ξανθή, ή μελαγχροινή, ζωηρά ή 
οκνηρά, ισχνή ή παχεΐα ή γυνή δύναται νά ιίναι θελκτική. *Η 
φυσική ώραιότης αποτελεί προφανώς έν μέρει τδ θέλγητρον, 
αλλά μόνον έν μέρει. Ή ψυχή ήτις πλανάται έπί των άριστουρ 
γημάτων τής Ελληνικής άγαλμ,ατοποιίας, έπάγεται ιδίως τδ 
παντοδύναμον θέλγητρον.

Οί ποιηταί καί οί καλλιτέχναι εξύμνησαν τήν ωραιότητα, 
άλλά πάντοτε τήν εύφυά, τήν πνευματώδη ωραιότητα. Καί ού
τως επρεπε νά είναι’ διότι τότε θά ήτο δμοιον πρδς ύβριν το 
νά άναπαριστα τις τήν εικόνα ωραίου ζώου.

Τδ ιδεώδες πραγματοποιείται, δταν ή ώραιότης τής ψυχής
I Μ / ? | 1 ( Μ I Μ ,και του σώματος συναντωνται εν ενι και τω αυτω προσωπω.
Αί κλασικαί γραμμαί τής ώραιότητος δυνανται νά έξαλει- 

φθοϋν, ή δροσερότης τής νεότητας νά έξαλειφθή, άλλ’ ή ώραια 
γυνή μένει έπί πολύ θελκτική. Ύπάρχουσιν εκατοντάδες γυναι
κών, αΐτινες κινούνται ώς ό ήλιος είς τδ στερέωμά των ακτι
νοβολούν, δρώσιν, ελκύουν διά τής γλυκυτητος τού φωτδς τής 
ζωής των, τών δώρων τής ψυχής, τού πνεύματός των καί τού 
σώματος τελευταΐον.

Φ ι λ ό κ α λ ο ς

Η1ΠΕΡ ΤΟΤ ΒΡΕΦΟΚ ΜΕΙΟΤ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕ ΒΑ'ΆϊΤΑΕΙΣ
Αύοιον τήν έσπέραν τελείται είς τδ μέγα θέατρον ’Αθηνών ή 

προαγγελθεΐσα ευεργετική παράστασις ύπέρ τού Βρεφοκομείου 
Αθηνών. Ό θίασος Παντοπούλου, παρακληθείς παρά τής έκ 
τών Κυριών επιτροπής, αποτελουμένης παρά τών κ. κ. Φανης 
Ποετεντέρη, Μαρίας Καραπάνου, Σχλίεμανν, Άνδριοπουλου, 
Καμάρα, Μάκρεθ Σερπιέρη καί Παρρέν, προσεφέρθη ευχαρίστως 
νά δώση τήν «Νίκην τού Λεωνίδα» νέαν χαριεστάτην κω
μωδίαν τού κ. Χαραλάμπους ’Ανίνου, δστις λιαν εύγενώς έδω- 
ρησε καί τά έκ τών εισπράξεων ποσοστά ύπέρ τού έπιδιωκομέ- 
νου ευεργετικού σκοπού.

Είς άρθρον προγενεστέρως δημοσιευθεν περεεγράψαμεν τήν 
οίκτράν οικονομικήν κατάστασιν τού Βρεφοκομείου καί τήν έπι- 
βαλλομένην είς πάντχς ύποχρέωσιν νά προσέλθωσιν άρωγο 
αυτού.

Έλπίζομεν ότι οί λόγοι μας εκείνοι δεν έλησμονήθησαν καί 
ότι αύριον ούδείς θά άρνηθή τόν οβολόν του, όπως ή ευεργετική 
αύτη έσπερίς άποφέοσ) όσον τδ δυνατδν περισσοτέρους εισπρά
ξεις, καί έξασφαλίση είς τδ Βρεφοκομείου ποιαν τινα άνακοΰ- 
φισιν.

Ή τιμή τών θεωρείων ώρίσθη αντί 30 δρ. συμπεριλαμβχ- 
νοαένου καί τού φόρου καί τών εισόδων, τής πλατείας δρ. 5 
καί τής ’εξέδρας δρ. 6. Υπάρχουν όμως καί θέσεις εΰθηνότεραι, 
είς τρόπον ώστε πάντες δυνανται νά διέλθωσιν ώραίαν καί δια- 
σκεδαστικωτέραν έσπέραν, έν ταδτώ δε νά προσφέρωσι καί τον 
όβολδν τής φιλανθρωπίας των.

Εισιτήρια πωλούνται έν τοΐς βιβλ οπωλείοι; Εστίας, 
Βίλμπερ καί Μπέκ, θεωρεία δέ δυνανται νά ζητήσωσιν οί έπι· 
θυμούντες παρά τή κ. Φανή Πρετεντέρη.

Ο Μ  Λ Ο Σ  Τ Η Ν  Φ Ι Λ Ο Μ Ο Υ Σ Π Ν

Ουδέποτε ό «"Ομιλος τών Φιλομούσων» έτέλεσεν εσπερίδα πανηγυ- 
ρικωτέραν τής παρελθούσης Κυριακής. Δύο κυρίαι έρασιτέχνιδες, «ί 
όποϊαι δμως δυνανται να διεκδικήσουν τα πρωτεία πρδς τάς Ιξοχωτέ- 
ρας καλλιτέχνιδας, αί κ. κ. Κατκώφ καί Κούν, μετέσχον τής συναυ
λία:, τέρψασαι τδ κοινδν διά θαυμασίων έπί τοΰ κλειδοκύμβαλού εκτε
λέσεων. Έν γένει δέ όλη ή έχτέλεσις τή: συναυλίας υπήρξε τελεία, 
χαταγοητεύσασα τδ πολυπληθές κοινόν, τδ δποϊον είχε συρρεύσει έκεΐ 
έν άσφυκτικω συνωστισμδ.

Αί έπιδοκιμασίαι, δ ενθουσιασμός, τά χειροκροτήματα έπέστρεψαν 
τήν εσπερίδα ταύτην, ήτις διέχυσεν ολίγην άνακούφισιν καί ευθυ
μίαν είς τόν κατ’ αύτάς μονότονου καί πληκτικόν ορίζοντα μας Έλ- 
πιζομεν ότι δ προοδευτικώτατος «"Ομιλος τών Φιλομούσων» θα συνέ
χιση καθ ’ όλην τήν άνοιξιν τάς ωραίας καί τόσον ψυχαγωγούς συν
αυλίας του.

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ
’Επιτυχέστατα διεςήχθη καί ή ΰπδ τής γνωστής καλλιτέχνιδος κ. 

Πετρίτση διοργανωθεϊσα, έν τή αιθούση τής Φιλαρμονικής καλλιτε
χνική ήμερίς υπέρ του Βρεφοκομείου Ή κ. Πετρίτση ώς προεγρα- 
φομεν απήγγειλε μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτήν περί τδ απαγγελ- 
λειν δεινότατα ώραία τεμά/ια έκ τών έξοχωτέρων Αγγλων και Γάλ
λων τραγικών συγγραφέων, έπισύρασα τδν θαυμασμόν τοΰ εκλεκτό
τατου ακροατηρίου της καί τήν ευγνωμοσύνην πάντων, όσοι λυπούν
ται διά τήν οικονομικήν δυσπραγίαν του Βρεφοκομείου Αθηνών.

Ϊ Υ Μ Α Γ Λ ί Α  β ι Λ Ε Ι Ο Γ
Τέλος πάντων εχομεν καί ήμεΐς εν μουσικόν σχολεΐον, ν̂ καλ· 

λ (.τεχνικόν μορφωτήριον, άξιον νά φέρη το ονομα τούτο και να 
προπαρασκευάζω τήν ελληνικήν νεολαίαν είς άνωτέραν μουσικήν 
καί καλλιτεχνικήν έν γένει παίδευσιν.

'Η κατά το προπαρελθόν Σάββατον δοθείσα υπο των μαθη
τών καί τών μαθητριών τού Ωδείου ωραία καί ποικιλωτάτη 
συναυλία έν τή περικόμψως καί τεχνικώς έπισκευασθειση αι
θούση αυτού, παρέχει άληθή γνώμονα τών απίστευτων προό
δων, αϊτινες έπετελέσθησαν ενταύθα είς τόσον σχετικώς μ « ρ ° ν 
διάστημα.

Ήτο άλ,ηθης τών αισθήσεων άπόλαυσις καί έορτή νά βλεπ? 
τις τόσας εύσταλείς καί ωραίας νεάνιδας μέ τάς λεύκας των 
ώς συλφίδων αμφιέσεις, παρατεταγμένας εις στίχους, νά άπο- 
τελωσι τά κυριώτατα τής ορχήστρας ό'ργανα, τά γλυκυφων* 
καί μαγευτικά βιολιά, τά όποια τόσον αρμονικούς φθόγγους^*' 
πέπεικπον ύπό τοιουτους λεπτοφυείς καί αβρούς δακτύλους- Ο
ταν δέ ή δεσποινίς Λύδερς έπετέλεσεν ώραίαν έπί βεολίου συν- 
θεσιν, συνοδευομένη ύπό τού κλειδοκυμβάλου τής δος Αυρ*ί
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Αρακοπούλου, τότε ό θαυμασμός καί ένθουσιασμός τού κοινού 
έκορυφώθη καί έπανειλημμένα χειροκροτήματα εφερον έπί τής 
σκηνής τήν μουσόληπτον κόρην, τήν τόσον γενναίως καί αφει
δώς προ κισθείσαν ύπό τής φύσεως.

Καί ή δεσποινίς Σμαράγδα Ιίετροπούλου μετά πολλής τ; 
χνης έτέλεσεν έπί τού κλειδοκυμβάλου δυσκολωτάτην Sonate τού 
Beethoven καί μουσικώτατα ό χορός έκ νεα.ίδων έ'μελψεν ώ 
ραίον ¿έσμα είς τριφωνίαν καί έξόχως ό βαρύτονος κ.Κ. Βακα- 
ρέλης εμελψε τό περιπαθές άσμα Still wie die Nacht, τή συν- 
φδείρι τού κλειδοκυμβάλου τής δος Φραβασίλη, καί ’επιτυχέ
στατα ό μαθητής Εΰαγ. Δαμάσκος απήγγειλε δύο ώραία ποιη- 
ατα τού Κόκκου καί τού Δροσίνη, καί έν γένει ή όλη έορτη 
ιεξήχθη μετά τελείας επιτυχίας.

Τό κοινόν άπήλθεν ούτω άποκομίζον τάς άρίστας τών ’εντυ
πώσεων καί ευγνωμονούν τόν ρέκτην καί φιλοπρόοδον τού Ω
δείου διευθυντήν κ. Γ. Νάζον, είς όν οφείλεται ή άνακαινισις 
καί τελειοποίησις τού Ωδείου, τό όποιον ’ούτω άθορύβως προ
παρασκευάζει λαμπρόν μουσικόν μέλλον είς τον τοπον μας.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΣ Δος ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ
Χθες τήν 8ην ωραν τής εσπέρα; ή δις Σεβαστή Καλλισπέρη ανε- 

γνωσεν εις τή« αίθουσαν τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου με
λέτην της περί ’Ολυμπιακών αγώνων. Τάς έκ τής αρχαιολογικής ταύ- 
της έσπερίδος έντυπώσεις μας θέλομεν δημοσιεύσει εις τό προσεχές 
φύλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΜΝΗΙΟΣΓΝΟΝ Λ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ
Σήμερον τελείται έν τή αιθούση τής Νομικής Σχολής πολιτικόν 

μνημόσυ*ον του αοιδίμου έθνικοΰ ποιητοΰ Αχιλλεως Παρασχου παρα 
τού Συλλόγου τών Φιλοτέχνων. Τό έγκώμιον τοΰ ποιητοΰ θα πλέξη 
ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Ν. Καζάζης Ινώ ανέκδοτα ποιή
ματα αύτοΰ θά άπαγγείλωσιν οί κ. κ. Ταβουλάρης καί Σιγάλας.

ΦίΛη χ . ΠαρρεV.
Πλήμμυρα διαρκέσασα έπί οχτάωρον έν Λεμησσώ Κύπρου αφήχεν 

αστέγους, γυμνούς, τρέμοντας καί πεινώντας άνο» τών 300 οικογε
νειών. Δι’ υμών αποτείνομαιπρός τάς απειροπληθείς φιλάνθρωπους φι
λάς υμών τάς έντός καί έκτός τής Ελλάδος, έςαιτουμένη τό έλεος αυ-

1 ' Ε  π  1 Φ Υ Α  Λ  I Σ  1

-ΦΙΛΙΑΣ Τ ΕΛ Ο Σ

«Όποια νά είναι άραγε ή αιτία τής μεταξύ τών κ. χ Τψ .. Π... μονομα- 
^«5!» Ή έρώτησις αύτη έγένετο έν τινι αιθούση παρά νεαρά; γυναιχός ολίγον 
«περισχέπτου.
ν — "Ας ίδωμεν Άνδρέα, ύπέλαβεν αύιη άποβλέψααα πρός τόν σύζυγόν της. 
Αλήθεια ότι δεν γνωρίζετε τίποτε ;
γ — Άληθέστατον, άγαπητή μου, άλλ’ είμαι συγγνωστά; διά τούτο, χαθ’οσον 
οιιδεις ένταύθα γινώσχει τι πλιιότερον Ιμοϋ.

«Ή  θία μονομαγούντων βεβαίως θά συγχινή, Ιξηκολούθησεν έμψυγω- 
δείσα* πόσον εύχομαι νά παρευρεθώ ποτε εις παρομοίαν μονομαχίαν! Ας 
Ιδωμεν Άνδρέα- ?σο. καλός. 1 Ιληροφορήθητι· εις ποιον μέρος αίίτη θά λαδή 
χώραν, χαί έλθέ οπως μέ συνοδιύσης έχει. ’Ελπίζω ούδείς νά φονευθή, προσ- 
έθη»«ν ύποφριχιώσα.

.■— Ά λλ’ αγαπητή μοι Έδίθ, λέγεις απίστευτα τωόντι! άνταπήντησεν ά 
σνζυγός της Ιριθισθείς. Δέν ύπάγει τις είς μονομαχίαν ώς ε’ς διασχέδασιν.

Ή Έδίθ έχίνησε τό χάτω χείλος, ώς ποιεί μεμψιμοιρούν παιδίον. Στρα- 
ιρείσχ δέ πρός τήν οικοδέσποιναν : 

ζ— «Ό  Άνδρέας μέ κατηγορεί ώς σκληράν,τή είπε, δέν είναι αληθές, Ραύ- 
οτι δέν τόν πιστεύεις;

Η ούτως έπερωτηθείσα έχλινεν Ιπί της ξανθής κόμης τής̂  έξαοέλφης της, 
®. θϊ επέθηχεν ασπασμόν μητρός; Είσαι νέα ασυλλόγιστος, αλλ* αγαθωτατη, 
?ιλτάτη μου, είπε μειδιώσα.

Μεεδίαμα θριαμβευτικόν έπήνθησεν επί τών χειλέων της ώραία; Έδίθ. Εί- 
ν*ι το αύιό, έπανέλαβεν ώς ΐσχυοογνώ μον παεδίον. Νά ήκουον τουλάχιστον 
ΙΪ3- αυτού τού ίδιου ήοωος νά μου δ.ηγή:αι καμμ'αν κατω; τρομεράν μονο- 

,^χίαν. Ά ς Γδωμεν, έξίδελφε, θείε, σύζυγέ μου, ούδείς εξ υμών έμονομάχησέ 
«οτε σοβαρώ; ;

τών ύπέρ τών παθόντων. Διά ταμίαν τών βοηθειών, άςδέν αμφιβάλλω 
ότι θά συναθροίσητε, ’έχετε τόν παρά τω κ. Φράγκω Κυπριω διαμέ- 
νοντα φοιτητήν κ. Λούην Λοιζον, ό’στις άποστέλλει ταύτας πρός την 
έν Λεμησσώ φιλάνθρωπον δέσποιναν κ. Α. Μενκρδου πρός διανομήν. 
Μή λησμονήτε τήν καταστροφήν τών σχολείων μας !

'Ικετεύουσα ταχείαν ένέργείαν διατελώ
‘Υμετ πάντοτε θεράπαινα.

Π. Λιϊζιάε..
Λεμησσώ τή 15 Φεβρ. 95.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι
Αύο τρ ό π ο ι  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  ΰ δ α τ ο ς  λ ε β ά ν τ α ς .  Λαμβάνετε άνθη λε

βάντας τρυφερά ή ξηρά- βουτάτε εις κρασί λευκόν, οινόπνευμα, ή είς 
τριανταφυλλόνερου. Άφίνετε να μουσκευουν επι πολλας ημέρας και 
έπειτα αποσταλάζετε. Τό άπεσταλαγμένον ΰόωρ θά ευωδιάζη περισ
σότερον εάν τά άνθη ξηραίνωνται εις τόν ήλιον, εντός φιάλης καλώς 
κεκλεισμένης, καί τ έ  οινόπνευμα χυθή κατόπιν.  ̂ ^

Έάν θέλετε νά απόκτηση τε, ταχέως χωρίς νά λάβητε ανάγκην νά 
τό άποσταλάζητε, ΰδωρ ’έχον την όσμην τής λεβαντας, θετετε δυο η 
τρείς σταγόνας λεβάντας, και έν τεμαχιον ζακχαρεως εις μιαν και ^ημι- 
σειαν λίτραν υδατος καθαροΰ, ή οινοπνεύματος καί κινείτε καλώς εντός 
φιάλης μέ στενόν λαιμόν. Τό ίίδωρ τοΰτο καίτοι μή άπεσταλαγμένον 
είναι ευωδέστατου.

Πώς ά φ α ι ρ ο ΰ ν τ α ι  α ί  έξ ο ίνο υ  κ η λ ι δ ε ς .  "Οταν θέλετε νάφαιρέσητε 
κη/ίόας οίνου έξ υφασμάτων,έκ μουσελλίνης, προσέχετε να μή μετα- 
χειρίζεσθε ΰγοά, άτίνα βλάπτουσι τό ύφασμα. Σαπουνάδα χλιαρά,υδωρ 
χλωριοΰχον θερμόν, ή ΰδωρ αμμωνίας είναι εξαίρετα δια τόν σκοπον 
τοΰτον. 'Η ποσότης άς είναι άρκοΰσα αναλόγως τοΰ πάχους τοΰ υφά
σματος. Μέ υπομονήν δύναται τοΰτο νά έπιτευχθή, οπως μη κατα- 
στραφή τό ύφασμα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Π. Β Κ. Αίγιον. Χρήματα έλήφθησαν. Εΰγαριστούμεν. — Καν Ξ.Φ.Δ. 

Άμαλιάδα. Συνδρομή Ιλήφθη Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας. — Καν Ε.
I. Ε. Barrage Άπόδειξις εστάλη έντος τού τελευταίου φύλλου. —Καν Σ. \. 
Π. "Υδραν. Χρήματα έλήφθησαν. Μυρίας εύ/αριστίας 8Γ εύγενείς σας φοον- 
τίδας.— Κον Τ. I. Τ. Νικομήδειαν Συνδρομηταί Ινεγράφησαν, απείρου; 
ευχαριστίας. Ποοσεχώς πέμπομεν τάς πρός είσπραξιν αποδείξεις. — Κον ΓΙ. 

Σ. Κων)πολιν. Χρήματα έλήφθηααν- Εόγαριστούμεν. —Κον Τ. X. Ν. Κά
ρυστον. Τό έν τή αποδείξει ό/ομα μετετράπη χατά λάθος. Τής «Οικιακής» μό
νον 11 φυλλάδια'έξεδόθησαν, Μον σας στέλλεται — Καν Α. Δ. Α. Τσαγχα- 
ράδαν. Συνδρομή σας Ιλήφθη. Εόχαριστούμεν. — Κον Μ. Κ. Njav. Ελψ- 
φθησαν. Εόχαριστούμεν. Διεΰθυνσις μετεβλήθη. —Καν A. Α. Σκόρον. Θέμα 
έπιτρέψητε νά μή σύμμορφωθώμεν μέ τήν Ιπ θυμίαν σας, άλλά νά σας προσφέ* 
ρωμίεν τό φύλλον μας ώς ελάχιστου ενθύμιου. —Καν Α· Μ. Άγα Δρ. 10 έλή-

Καί διά βλέμματος περιειργάσθη τήν αίθουσαν αίφνης Ιοτη ώς^προσηλω- 
θεΐσα ’ Α έξάδελφε Ιάκωβε, είπε προχωρήσασα πρός αυτόν, σύ οστις έθεω- 
ρεΐσο άλλοτε έχ τών αρίστων σκοπευτών, άναμφιβόλω; θά έμονομάχησες απαξ 
ή δίς έν τώ β;ω σου, διηγήσου λοιπόν τάς έξ αυτής εντυπώσεις σου, θά Eivat 
διασκεδαστιχώτατον. ΣΙ παρακαλώ.

Πλήν δέν έπέρανε τήν παράχλησίν της χαί πιχρώ; ^μετεμελήθη.
Τό πρόσωπον τού μετ' αύτή; δ.αλεγομένου, αίφνιδίως Ισχυθρώπασεν, ήλ- 

λοιώθη έπαισθητώς ΤΗτο νέος άχόμη, οί μέλανες οφθαλμοί του είχον έχφρασιν 
όδυνηράν, ήης άντέχειτο πρός τό ειρωνικόν μειδίαμα, όπερ Ιφαίνετο πεπηγμέ- 
νον επί τών χειλέων του ή σχεδόν λευκή χομη του προσ^οισεν ct; την καθό
λου φυσιογνωμίαν του αλλόχοτον τινα χαρακτήρα. Ησθάνετο τις οτι οΟυνη 
άπειρος, όδύνη ανήκουστος, θά συνέτριψε τόν βίον του άνδρός τούτου. . .

Πρός στιγμήν έ'μεινεν ακίνητος, καί άφωνος, έπειτα:
«Είμαι δυσηρεστημένος, Έδίθ, τή είπε τέλος μετά πικρίας χαί ούδέν τό 

δ ι α ε χ Ε δ α ο τ ι ε ό ν  έχω νά σοι διηγηθώ.
*Η λέξις εκείνη δ ια σ χ ε δ α σ τ ιχ ό ν  έζηγγέλθη ιδιαζόντως. Και ύποχλί- 

νας πρό τής Έδίθ, εμβροντήτου ώς εχ χή; ψ.χ_ροτητος, ήν αχουσίως της επέ- 
χυσεν, έξηφανίσθη όπισθεν θύρας πρός τόν εξώστην.

— Έχει έβάδισε βραδέως τήν κεφαλήν χεχυφώς, άφροντις πρό τού εξαίσιου 
χ#ί μεγαλοπρεπούς θεάματος τού εξελισσόμενου Ινώτιόν του.

Ό  σχοτεινάς ουρανό; ήν πεποιχιλμένος διά χρυσών σπινθήρων τών όποιων 
ή φωτεινή ακτινοβολία άντανεχλϊτο έπί τής ήοέμου χαί^γαληνιαίας θαλάσσης. 
Ή  μεγαλοπρεπής χαλλονή τής νυχτός έχείνη; Ιφαίνετο,οτι Ιγένετο διά τήν ευ
δαιμονίαν χαί τήν ήσυχίαν, αλλ αυτός βυθισμένος, εις μυρίους λογισμούς, ά- 
περροιοημένος ύπό μιας χαί μόνης σχέψεως, Οπό ένάς χαί μόνου στοχασμού, 
ούδέν έβλεπεν, ούδέν ήσθάνετο Ix τή; έχπ'.ηχτιχής, τής θαυμαστής Ιχεί'ης ηρε
μίας. Έατηρίχθη Ιπί τού ανδήρου τού Ιξώστου, προσβλέπων τό Οψούμενον 
χύμα, οπερ εθραόετο παρά τους πόδας του. Έ πί πολύ έμεινεν ούτω,τούς οφθαλ
μούς προσηλωμένους, ώς ύπό πίεσιν φριχτού έφιάλτου.

 «’Ιάκωβε, έψιθύρισεν αίφνης φωνή τις γλυκεία είς τό ούς του, αγαπητέ
μου ’Ιάκωβε, δέν μέ αγαπάς λοιπόν ; σύ γνωρίζεις πόσον υποφέρω βλέπουσά 
σε αείποτε ύπό τό κράτος τών θλιβερών τούτων αναμνήσεων 1 f

Έ στοάφη, άνήγειρε τήν «εφαλήν, δέν άπεπειράθη νά χρυβή. Χονδρά δα- 
χρυα άνέβλυσαν άπά τών οφθαλμών του,χαί έρρεον χατά μήκος τώ ν ώ-χρών ««·  
ρειών του.
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φθησαν. Εύχαριστοϋμεν θερμώς δι’ εΰγενή προθυμίαν — Καν Α. Κ. Πόρον. 
Εύγνωμονοϋμεν και πάλιν δΓ ώραίαν επιστολήν κ«' επίσης ωραία δώρα .πι 
τη έπετείω της «Έφημ. τών Κοριών» -Καν X. A Β. Φιλιππούπολιν. Φρ· 
yp. 10 έλήφθησαν Εύχαριστοϋμεν θερμώς. —Κον Ν. 0 . Σφαξ Ουδέν ελή- 
φθη. Έν τούτοις δεχόμεθα μετ’ ευγνωμοσύνης τδ δώρόν σας έπι τή επετη- 
ρίδι τής «Έφημ. τών Κυριών», τό δέ χρηματικόν ποσόν θά διαθέσωμεν y ο; 
φιλανθρωπικόν τινα σκοπόν ευθύς ώς λάβωμεν αυτό. Και πάλιν εύχαριστοϋμεν. 
—Καν Μ. Κ. Γαλάζιου. Φρ. 40 έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν θερμώς. —Καν 
Ο. Κ. Μελίτην. Σας άπεστάλησαν οί 7 τόμοι «Κλειοΰς» έπί συστάσει —Καν 
Μ. Κ. Σπέτσας. Δρ. 16 έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν δΓ εύγενή φροντίδα. — 
Κον Σπ. Βλ. Νεάπολιν. Φρ 8 έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν· — Jiov Στ. Μπ. 
Σύρον. Ευχαριστώ θερμώς δΓ επιδοκιμασίαν υμών καί δλων, ών τήν γνώμην 
διερμηνεύετε, διά τά περί φοιτητρίας άρθρα μας. Χρήματα έλήφθησαν· Α
πείρους ευχαριστίας. — Καν Α. Σπ. Γιούργεβον. Αί έπιστολαί μας οιεσταυ- 
ρώθησαν. —Κον Μ. Κ. Βραΐλαν. Φρ. χρ. 41 καί 50 έλήφθησαν. Εύχαρι- 
στοΰμεν θερμώς. — Κον Μ. Σκ. Ρουστσούκιον. Ήγνοοϋμεν ότι ό κ. 0 . ιιχε 
τήν καλωσύνην νά φροντίζη περί είσπράξεως, άφοϋ πρό διετίας περίπου στερου-
μέθα ειδήσεων του Καν Εύ. 11. ’Ιθάκην. ’Επιστολή σας μετά δρ. 10 έλή-
φθη. Συμμορφούμεθα όδηγίαις σας.— Καν Ε. Δρ. Σύρον. Ο άρ. 77 δέν υ
πάρχει. Ή κ. Σφ. έπέστρεψεν έπανειλημμένως τύ φύλλον. — Καν Α. Σ. 
Barrage. Έχετε πληρέστατα δίκαιον. Βεβαίως είχε συμβή λάθος. Καν Μ. 
Α. Σ. Τρίπολιν. Έπιστώθητε διά τό ’έτο'ς 92. Καθυστερείτε έτι 93 καί 94 ώ; 
σάς έγράφομεν.— Καν Μ. Ρ. Σέριφον. Άντίτιμον ήμερολογίου έλήφθη. Εύ- 
γνωμονούμεν δι' εύγενή φροντίδα.—Καν A.A. Φ. Αιγιαλόν. Καθυστερούσαι 
συνδρομαί έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν διά πρόθυμον άποστολήν. — Καν Σ. 
Π. Φιλιππούπολιν. 0ά σάς στείλω εύχαρίστως κανονισμόν τής ένταύθα Φιλο- 
πτώχου ’Αδελφότητος καί θά σάς γράψω εύθυς ως ευκαιρήσω λεπτομερεστέ- 
ρας πληροφορίας. — Καν Μ. Α. Τρ. Χίον. Εύγενής έπιστολή σας μετά φρ. 
χρ. 10 έστάλη. Ευγνωμονώ διά προθυμίαν καί ευμενείς διαθέσεις. — Καν Α

2. ’Αλεξάνδρειαν Ρωμουνίας. Βεβαίως δυνασθε να αποστείλητε και εις 
Ρουμανικά γραμματόσημα. — Καν 0.Χρ. Σόφιαν. Εληφθησαν. Ευχαριστοϋ- 
μεν.—Καν Σ. Κ ’Αλεξάνδρειαν. Στελλόμενον ένθύμιον δέν έλάβομεν. "Ισως 
μέ τά προσεχές. Ούχ ήττον σάς εύγνωμονοϋμεν καί δι’ αύτό καί διά τάς θερ- 
μάς ύπερ της μακροβιότητος τής«Έφημ· τών Κυριών» ευχας σας. Καν Αν 
Ν. Com-Nagbiar. Φρ. χρ. 25 έλήφθησαν. Εύχαριστοϋμεν θερμώς. —Δα Τ. 
Κ. Μεοολόγγιον. Έλαβον σημείωσίν σας καί μετάφοασιν φίλης σας. ’Εάν είναι 
κατάλληλος θά δημοσιευθή εύχαρίστως. Δεν μοί λέγετε τίποτε περί τής τελευ
ταίας επιστολής μου. Σάς έγραψα πρό δέκα πέντε ημερών. — Δα Π. Α. Πύρ
γον. 0ά προσπαθώ πάντοτε νά σάς ευχαριστώ — Καν Α. Κ. Αλεξανδρειον. 
Χρήματα έλήφθησαν. Ή διεύθυνσίς σας δ'εν είναι πάντοτε είς Σουέζ; — Καν 
Μ. Κ. καί A. Τ. Ροστύβιον. Άμφοτέρων αί συνδρομαί έλήφθησαν. Ευχαρι-

στοϋμεν — Κον Στ. Μπ. Λεόβαν. Δ’εν παραδεχόμεθα ποσώς να υποστητε την 
ζηαίαν ταύτην, καί θά ύπολογίσωμεν τα ληφθέντα απέναντι συνδρομών άλλου 
έτους. Ώς πρός τήν άποζημίωσιν, ήν σείς μάς ζητείτε μας τιμα μ,γα .ως και . 
θά προσπαθήσωμεν νά σας εύχαριστήσωμεν πρρσεχέστατα. ί ραφομεν — Καν |
Κ. Γ. Χάσκιοϊ. Φο χρ. 32 έλήφθησαν.

ΚΎΡΙΑ έχουσα άρίστας συστάσεις ζη τε ί θέσιν έπ .μ ελητρ ία ς ή οικονόμου 
ε’ίς τ ι Σ χολεΐον ή καί είς καλήν τινα  ο ικογένειαν. [Ιληροφορία ι παρ ημ ιν.

Ή κ . ’Α θήνα Β ιτσέντζου γνω ρ ίζε ι είς τάς πολυπληθείς πελάτιδάς τ η ς , οτι 
αύξήσασα τό προσωπικόν τώ ν  έργατίδω ν κα ί άρχιρραπτρ ιώ ν της έκτελε^τάχ ,-. 
στα πάσαν παραγγελ ίαν φορεμ άτω ν κα ί έπανω φορ ίω ν έκ τε τω ν  Α θηνώ ν και 
τώ ν  έπ α ρ χ ιώ ν . Α ί τ ιμ α ί τής κ . Β ιτσέντζου ε ίνα ι κατώ τερα ι παντος συναγωνι- 
σμοϋ κα ί ή εύσυνειδησία δέ κα ί τα χύτη ς μεθ' ή ;  έκτελεΐ πάσαν παραγγελίαν 
είνα ι τόσα συστατικά  αύξάνοντκ άπό ημέρας ε ίς  ήμέραν τήν πολυπληθή  πελα- 

γειαν τηΰ.

ΓΑΑΑ&ΤΟΠΩΑΕΙΟΝ Γ. ΒΟΓΑΓΑΡΗ
Παρα τα Χαυτεΐα, νπο το (εγοόοχεΐοτ η ΒΟΙΩΤΙΑ

Τ Ι θερα π ε ία  τοϋ γ ά λ α κ το ς  ε ίνα ι είς τή ν  ήα-ερησίαν δ ιά τα ξ ιν .  
Τό γ ά λ α  ε ίνα ι ή  α λη θή ς π α νά κ ε ια  δ ιά  τ ά  π α ιδ ιά ,  τ α ς  γ υ να ί
κ ας κ α ί τους άνδρας π ά τ η ς  ή λ ικ ία ς .  Ά να ιρ ιικ ο ι, κ αχεκτικο ι, 
π ά τ/ ο ντες  άπό π α θ ή τε ις  το ϋ  λα ψ ,ο ϋ , το ϋ  σ το α ά χ ο υ , τ ω ν  νε
αρώ ν, τώ ν  Εντερων, νευρασθενικοί ή  κ α ί ά π λ ώ ς  νευρικοί, ολοι 
θεραπ εύοντα ι δ ιά  τού γ ά λ α κ τ ο ς . Τ ά  ρ κ ρ ά  ρ,εχρι τοϋ δεκάτου 
ίτο υ ς  τη ς  ή λ ικ ία ς  τ ω ν  πρέπει νά  π ίνουν χάρ ιν  τ ή ς ύ γ ε ια ς  τω ν  
το ό λ ά χ ιτ το ν  ήρ ιίτε ιαν όκάν γ ά λ α κ τ ο ς  τη ν  ή ξερ α ν . ^

Ά λ λ ά  ΐνα  τό  γ ά λ α  ώ φ ελή , α νά γ κ η  νά  ε ίνα ι άγνον, α ρ ω μ α τι
κόν, άδολον, εϋγευστον. Κ α ί το ιοϋτον μόνον τό  π α ρ ά  τ ά  Χ α υ -  
τ ε ΐα  Γ α λα κπ ο π ω λε ΐο ν  το ϋ  κ . Δ. Β ο ύ λ γ α ρ η ,  τό  ύπο το  ςενο- 
δογεΐον ή Βοιωτία κείμενον δ ύ ν α τ α ι νά^προμηθευοη. ^

Τό π ρ ό β α τά  του κ α ί α ί αγελάδ ες  το υ  δ ια ιτώ ν τ α ι εις τον I -  
μ η ττό ν .' Δ ιά  το ϋτο  τό  γ ά λ α  το υ  αποπνέει όλον τό ά ρ ω μ α  του 
θυααρ ιοϋ  κ α ί όλην τή ν  γ λ υ κ ύ τ η τ α  τ ώ ν  άνθεων το ϋ  άγρου.  ̂

'Τό μ ελ ι το υ  Επίσης τοϋ *Υ μ η τ τ ο ϋ  ε ίνα ι ά π α ρ ά μ ιλλο ν  ως 
κ α ί οι λουκουμ άδες κ α ί ή μ π ο υ γ ά τ σ α , ήν ε ίδ ικός^τεχνιτης ε ι  
Κ ω ν)π όλεω ς κ α τα σ κ ευ ά ζε ι. "Ολα α ύ τ ά  είς τ ιμ ά ς  εύθηνοτάτας.

— «ΤΩ, Ραϋμόνδη, πόσων κακών έγενόμην πρόξενος. Ποσας υπάρξεις συ- 
νέτριψα ! ΤΩ, έαν ήόύνασο νά αίσθανθής ό,τιχ’ έγώ ! ΙΙοίαν οδύνην αισθάνομαι 
καί ύπό ποίων έλέγχων κατατρύχομαι ! . . . άπήντησεν εν πεπνιγμένιρ λογω’ 
λυγμός τόν διέκοψεν: ,

  β Άλλ' ήδη σοί έσυγχώρησαν τα πάντα, Ιακωοε, υπ.λαοεν η αοελφη
του άσπασθεΐσα τό φλέγον μέτωπόν του. ,  , ,

’Εκείνος έσεισε θλιβερώς τήν κεφαλήν : ΤΩ διατί νά ορκισθώ τον ολέθριον 
εκείνον όρκον, τίς ή χρεία; άνεστέναξεν.

'Εκείνη τόν ήιένισε προσεκτικώς.
— «Διατί; διότι σέ αγαπά.... Διότι σέ ήγάπα.... παρετήρησεν άπλώς 
Λάμψις άπελπισίας διήλ,θεν τών οφθαλμών τοϋ νέου. Και σκεπτικοί έμειναν

ό είς πλησίον τοϋ άλλου, άκούοντες τόν φλοίαβον τής θαλασσής, αιωνίως έπα-
ναλαμβανόμενον. __ ; .

’Ελαφρός θόρυβος βημάτων ήκούσθη. Ή νεανις εστραφη. Ποιος είναι εκει ;
ήρώτησε περίτρομος. , , .

«Έγώ Ραϋμόνδη, άπικρίθη φαιδρά φωνή. Και συγχρόνως σκια τις Οιεγραφη
έν τώ σκότει τής νυκτός. ,.  ,

«’Ακριβώς σέ έζήτουν, είπέ μοι δεν δυσηρέστησα προ ολίγου τον αόελ-
φον σου ;

  «Είμαι βέβαια, φιλτάτη μου, ότι δ 'Ιάκωβος δέν μνησικακεί· α’ί τί λέ-
γε·ς; ήρώτησε στραφεΐσα πρός αύτον. > * . .

— «’Ιάκωβε πίστευσόν μοι, είμαι λίαν παρωργισμένη ε̂ναντίον μου, διότι σ 
έλύπησα πρό στιγμής, είπεν ή απερίσκεπτος μέ παιδικήν αφέλειαν, ήτις ήτο μία 
έκ τών μεγαλειτέρων της χαρίτων. , , ,

«Σέ γνωρίζω άοκετά* αγαπητή μου Έδίθ, ώστε να μνησικακήσω εναντίον 
σου, έάν πρό ολίγου υπήρξα άπότομος, τοϋτο προήλθε διότι έξήγειρας έν εμοί 
τάς’θλιβερωτέρας τών άναμνήσεων. —Καί σιωπηλοί άνέλαβον όμοϋ τήν πρός 
τήν αίθουσαν.

«Άλλά τί λοιπόν έγείνατε σείς; ποΰ εισθε; παρεπονέθη ο οικοοεσποτης την 
στιγμήν ακριβώς, καθ’ ήν είσήρχοντο.

  Ή  Ραϋμόνδη και ή Έδίθ, ήλθον νά μέ διασκεδάσουν, καθ’ δσον εύρί-
σκομαι είς τας ζοφερά; μου ήμέρας, άπήντησε πικρώς ό ’Ιάκωβος. —Άλλά 
δτατί ή μικρά αύτη σιωπή ; έξηκολούθησεν ώς όμιλών καθ έαυτον.  ̂Παντες έοω 
είσθε φίλοι. Γνωρίζετε, ότι άνάμνησις φρικώδης βαρύνει έπ έμοϋ, ανάμνησις 
^χις μέ κατ¿στήσε δύστροπον, άναίσθητον, άπάνθρωπον, τούτο τδ γνωρίζετε

σεϊτ. Συζητών 6 κόσμο; μέ καλεί ιδιότροπου, αλλα δεν μέ κατηγορεί, διο.ι φο 
βεϊται τούς σαοκασμούι μου' άλλ’ είς έμέ ή κοινή γνώμη είναι αοιαφορος. Προ- 
κειμένου όμωί περί ύμών δέν έχει οβτω φΚοι μου· άπ εναντίας τκτ.μω κ«ί 
θέλω τήν αγάπην σας,' τήν άοοσίωσίν σας τήν όπο αν ό εκ των δεινών τ α- 
-/υνθείς χαρακτήρ μου δέν θέλει αφήσει να διαφυγή Η εμπιστοσύνη μου,μονη 
δύναται νά σάς απόδειξη, πόσον έν τούτω είμαι ευαίσθητος- ωσαύτως επ « 
λοϋμαι, δι’ ημάς τό παρελθόν έκεΐνο, τό στιγμιαίως τοσον ευτυχές, το οποίον
ολέθρια μονομαχία, επέπρωτο νά καταθραυοη. , ,  „».¿..ατείΚαί στραφείς ττρός τήν έξαδέλφην του, επροσθεσεν εν θλιοερω μειοιαμα.ι
Πολύ »οβοΰμαι οτι δέν θά σέ διασκεδάσω, Έόιθ : w,„W ov

«"Ω  Ιάκωβε, τώ παρεπονέθη, μετά δακρυβρέκτων οφθαλμών λησμονησον
τήν άπερισκεψίαν μου. > „

— Σοί ότείλω τήν άποκάλυψιν ταύτην, έπανέλαβεν εντολμως εκείνος,, Λ 
μόνον ίνα δικαιολογήσω τήν άλλόκοτον ζωήν μου̂  αλλ ακόμη καί κυρίως, Υ. 
διδασκαλία:. Και ό ’Ιάκωβος ήρξατο μέ φωνήν διακεκομμένην : __

«Παρήλθον σχεδόν δέκα πέντε έτη, αφ' οτου ημην εν τη -ορουρα εν Αφρι*θ; 
Ή ζωή μοί έφαίνετο ώραία. ’Ήμην νέος, πλούσιοι, ηγαπωμην, και το μί*
λον μοί έμειδία. . . .  , .

Πρός οτιγμήν διεκόπη· ήσθάνετό τις ότι παρά τάς προσπάθειας, ας κ.τέό« 
λεν όπως άπ'οκρύψη τήν" συγκίνησίν του έδοκίμασε
μεγάλως, άποκαλύπτων τήν πληγήν έκείνην, την οποίαν Ο,καπέντε ολοκληρ
ετη δει/ ηρχεααν v i  επουλω σουν. , τόν

«Ε ι/ ο ν  είς τό σύνταγμ ά  μου, εζηκολουθησε μέ φω νήν ’ y i
άγαπητότερον τώ ν φ ίλ ω ν , τόν μάλλον «φ ω σ .ω μ ένο ν  τον όποιον J · » * « * '  '

έν τψ  κοσμώ το ύ τφ . Ω νομαζετο Ιω άννη ς οε Μ πρέολ. Η αγαπη μ ς ΧΡ 
νολογεϊτο άπό τής πα ιδ ική ς μας η λ ικ ία ς . (

Όαοΰ διήλθομεν τόν χρόνον τών σπουδών μας, όμοϋ τας j* -J
όμοϋ είσήλθομεν είς τήν σχολήν τοϋ Αγίου Κύρου.» Διαρκουσης οε ·7Ιί Ά Ρ 
ταύτης οικειότητάς μας ή φιλία μας όλονέν ηίίξανεν. Έ,τι ^ρονουν, ^ ι ,
ó τι είς έμέ, τοϋτο καί αύτώ. Έν γένει π α ρ ε τ η ρ ε ΐ τ ο  ταυτοτης ιοίων αισθημ
τών, καί κλίσεων. Έν’ι λόγω έζώμεν ό εις διά τον άλλον. Ω ! οπο.ο. J  .
σπαραγμόν ήσθανόμεθα, όποιαν θλίψιν αφατον εδοκ.μαζομεν, προ
ταν έξερχόμενοι τής σχολής, ε’ίμεθα ήναγκασμένο. Ικοντες «κοντές να χωρ
σ0ώ̂ ν· (άκολουθεϊ)


