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11*0« π„ραττ{ρη®ις Ιπί της Π 
κποστολής του φύλλου γίνε- ο 
ται δεχτή μονον ίντος ΟΚΤΩ y

Q

Έν τφ  ’Ε ξωτερικφ δέ π α ρ ’ άπαόι τοΐς 
άντιπροόώποις Λμών

ήμερων.
Σώματα πλήρη τοΟ β ’, γ ’ , δ’ , ε ’ , χα'ις·" έτους εΰρίοχονται 

παρ ήμΐν χαϊ παρ απαοι τοΐς αντιπροσώποις ήμών.

) ' Δια τά ανυπόγραφα άρθρα 
μυθύνεται ή ουντάχτης αυτών
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΠΑΡΡΕΝ

Τα πεμπο'μενα ήμϊν -/ιιρό 
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δεν Ιπιστρίφονται. — Ά νυ-ι, 
πόγραφα χαι μή δηλουνται' 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ί; 
λούσης δεν είναι δεχτά. —( 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τας Κυρίας γίνεται δεχτή.

r Αί μεταβαλλουοαι διεύβυν-( 
χ σιν όφείλουσι ν’ αποστίλλωσυ 
X γραμματδσημον 50 λεπτών!, 
Μ πρόςΙχτυπωαιν "νέας ταινίας. ί

■¥ft

Διά τά άνι/πόγραφα άρθρα εύθύνεται ή όυντάκτης αύτών 
κυρία Καλλιρρόη Happen.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εις τ ί να ασχοληθώμεν. — Ή  υπό του νόμου προστασία τών γυ

ναικείων χερδών ( Ανταπόχρισις έχ Π αρισίω ν).—Χρώμα χα'ι φωσφο
ρισμός τής θαλάσσης (υπό χ. Ά ν νη ς  Σερουίου). — "Εν είχοσαήμερον 
εν τω Ά ρσαχείω IB '.-— Τό Καθήκον υπό δος Μαλβίνης'Μαλατάχη) 
—  Η νεα διευθύντρια του ίν  Ιίειρα ιει διδασκαλείου.— Διατροφή τών 
μιχρών. — Ποικίλα. — Β ιβλία  καί ’ Εφημερίδες. — ’ Αλληλογραφία —  

Συμβουλαι. — Ειδοποιήσεις.—  Έ πιφυλλίς.

ΕΙΣ ΊΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΙΙΘΩΜΚΝ
Είς τί νά ασχοληθούν λοιπόν, ρ.ας έρωτα φίλη άναγνώ- 

στρια, αί λεγεώνες των νεανίδων, αΐτινες έχουν ανάγκην νά 
εργασθουν διά νά ζήσουν, άοοϋ <ος διδάσκαλοι δέν κερδίζουν, 
ούτε δσα αί ύπηοέτοιαι, και διά τής νοαοίδος των—εάν τι-Τ α ¿λ »
νες έξ αυτών έχουν ιδιοφυίαν—δέν υπάρχει ελπίς νά δημιουρ
γήσουν στάδιον ;

Εις τάς τέχνας, άπαντώμεν.' Αί τέχναι είναι παρ’ ήμϊν
τερισσοτερον του συρμ.οϋ από τά γράμ.ματα, διά τόν άπλού
στατον λόγον, ότι συντελούν είς έπίδειξιν, δτι αποτελούν 
εξωτερικόν στολισμο'ν, μ,αλ.λον συγκεκριμ.ενον, ή ή διά της 
«ναγνωσεως καί των γραμμάτων έπιδιωκου.ενη μόρφωσις τής 
ψυχής καί του πνεύμ.ατος.

Ημείς οί Έλληνες έν γένει καί ιδία αί Έλληνίδες είμεθα 
κατ’ έςοχήν άνθρωποι τής έπιδείξεως, τών εξωτερικών ©αι
ρόμενων, ώς πάντες άλλως τε οί ήμιπολ,ιτισμ.ένοι λ̂ αοί. "Εν 
κλειδοκύαβαλ,ον άποτελ-εΐ τό ονειροπόληυ.α τής συζύγου ήί I 3 ' · * ι
τής κόρης καί του εσχάτου παντοπώλου- ενώ μία βιβλιοθήκη 
δεν απασχολεί ούτε στιγμήν τήν φαντασίαν, άλ,λ’ ούτε διερ
μηνεύει τούς πόθους τής γυναικός καί τής καλής ακόμη καί 
Ανεπτυγμένης λεγομένης τάξεως.

Διά μ,ίαν εικόνα μέ χρώματα, έστω καί απλώς χρωμολι- 
θογραφημ.ενην καί οί άπλ,ουστατοι τών άνθοώπων δαπανούν 
ευχαρίστως, ενώ δι έν βιβλίον, οσον ώραϊον καί τερπνόν καί 
αν είναι καί εάν επί τέλους αποφασίσουν νά ύποβληθοΟν είς 
τήν θυσίαν δύο ή τριών δραχμών πρός άπόκτησίν του, τό 
πράττουν χαριζόμεναι συνήθως είς τόν συγγραφέα, -ή είς τόν 
συνιστώντα αυτό φίλον.

’Άλλως τε καί ό τίτλος αυτός συνδρομητής καί συνδρο- 
μήτρια βιβλίων ή έφημ,ερίδων δέν χαρακτηρίζει όιθώς τό- 
πνεΰμ.α του Ελληνος αναγνώστου καί τήςΈλληνίδος άναγνω- 
στρίας ; Δι’ ολας τας άλλας προμήθειας του, αϊτινες συντε
λούν είς ίκανοποιησιν τών σωματικών αναγκών είναι αγορα
στής ή πελάτης, δηλαδή αισθάνεται καί αναγνωρίζει τήν 
ύποχρέωσιν νά άνταλλάξγ, διά του χρήμ.ατος δ,τι λαμβάνη.

Δια το βιβλ.ιον ομ.ως το χρήμα φαίνεται οτι δίδεται δχι 
απέναντι τής ηθικής ώφελείας καί τέρψεως, ήν ό άναγινώ- 
σκων απολαμβάνει, οχι απέναντι τοΟ ήθικοΰ καί πνευρ.ατικοΟ 
πλ.ουτου, ον προσπορίζει ο γραφών πρός τόν αναγνώστην, 
αλλ, ως βοήθεια, ως συνδρομ.η του τελευταίου πρός τόν πρώτον.

Μήπως αυτη η εις μειοδοσίαν τιθεμένη μ.όρφωσις καί έκ- 
π,αιδευσις τών τέκνων μ.ας καί ή προτίμ.ησις, ής πάντοτε 
τυγχάνουν τα ευθηνότερα καί όχι τά καλλίτερα σχολεία,δέν 
αποτελούν χαρακτηριστικόν γνώρισμ.α τής σημασίας,ήν ό Έλ- 
λην καί ή Έλληνίς αποδίδει είς τήν μ,όρφωσιν τής ψυχής καί 
του ήθους,είς τήν άνάπτυξιν του πνεύμ,ατος ^

Άφοϋ λοιπόν είς τόν κατ’ έξοχήν τόπον τών γραμμάτων 
καί τής μεγαλοφυίας, τό στάδιον τών γοαμμάτων είναι τό 
άκροσφαλέστερον, ας έπιληφθή ή Έλληνίς άλλων έργων, άς 
έπιδοθή είς τάς τέχνας, έν αίς μ,είζων υπάρχει ελπίς έπι- 
τυχ ίας.

Τό κλ.ε ιδοκύμ βα λ ον, τό τόσον γενικευθέν καί είς τάς κωμ,ο- 
πόλεις αύτάς τής Ελλάδος, προϋποθέτει τήν ανάγκην μου-
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σικοδιδασκάλου, ώς αί απαραίτητοι εις πάσαν αίθουσαν ει
κόνες προϋποθέτουν τήν εργασίαν του ζωγράφου. Μία μουσι
κοδιδάσκαλος, ό'σον μετρία. καί άν είναι, κερδίζει μίαν ίύραν
καθ’ έκάστην εργαζόμενη, όσα κε 
τουσα ολην τήν ημέραν της και

ρδίζει παιδαγωγός διαθέ

σασαι αύτοϋ καί έργαζομεναι επικερδέστατα.
*11 θέσις τής μουσικοδιδασκάλου εν τή κο*νωνια είναι πολυ 

καλλίτερα ή ή τής παιδαγωγού καί διδασκάλου. 'Ως εις ολας 
τά: νεοσύστατους κοινωνίας ή γυνή είναι μάλλον έπιζητητος.

ίί εξαντλούμενη πνευμα.τικώς . ίδιως διά την γοητείαν και το θελγη . ρον, το οποίον αι χκρι ■
καί σωματικώς. Μία ζωγράφος δύναται επίσης νά κερδήστ) 
πολλά, έάν δέν έχγ μεγάλας απαιτήσεις καί έάν έργάζεται 
μέ τέχνην καί αίσθημα.

’Εάν δέν είχομεν μέχρι τοΰδε ή ευαρίθμους μουσικοδιδα- 
σκάλους καί ζωγράφους γυναίκας, τούτο πρέπει νά άποδοθγ 
εις τήν έλλειψιν πλήρους μουσικοϋ σχολείου ή καί καλλιτε 
χνικου εργαστηρίου. Αφ ής ομως το Ωδεΐον ετελειοποιηθη 
καί έν αύτω δύναται ή μαθήτρια νά συμπληρώσγ τάς σπου- 
δάς της, δέν βλέπομεν διατί αί νεάνιδες δέν θά επιδιώξουν 
έν τή μουσικγ μορφώσει των τήν έξασφάλισιν του άρτου των·

Τήν μουσικήν, θά μάς είπουν ίσως, ολίγοι γονείς άγαποϋν 
καί δλιγώτεροι εννοούν· πώς λοιπόν θά είναι γενναιότερο  ̂
διά τήν μουσικήν τών τέκνων των μόρφωσιν ; Είπομεν κα 
επαναλαμβάνομεν, ότι ημείς οί "Ελληνες άσπαζόμεθα παν 
τό επιδεικτικόν καί ή κυμβαλίζουσα καί ψάλλουσα νεάνις 
είναι ό έπιδεικνύμενος έπισήμως καί άπηχών τίτλος τοϋ οι
κογενειακού πλούτου, τής υποτιθέμενης αριστοκρατικής κα
ταγωγής, τής έπισημότητος τέλος.ην παντ ες και πάσαι διεκ- 
δικοϋμεν έν τή μικρά μας κοινωνία.

Ή έκτέλεσις ενός μουσικοϋ τεμαχίου ή ενός άσματος 
έστω καί μετριωτάτου εντός αιθούσης, αί έπιδοκιμασίαι καί 
τά χειροκροτήματα καί αί συμπαρομαρτοϋσαι φιλοφρονήσει ̂  
τών παρισταμένων αποτελούν το υπερτατον οριον τής φιλο
δοξίας τών γονέων, τήν μάλλον απτήν καί συγκεκριμένην 
αμοιβήν τών χρηματικών διά τήν ανατροφήν τών τέκνων των 
θυσιών. Δέν εννοούν λοιπόν τήν μουσικήν, πλήττουν καί χα- 
σμώνται χρό τών θαυμασιωτέρων μουσικών αριστουργημάτων, 
αλλά δαπανοϋν ευχαρίστως, δαπανούν γενναίως, όπως καί ή 
ϊδική των κόρη καί ό ίδικός των υιός τύχγ θαυμασμοΰ καί 
χειροκροτημάτων.

Καί όμιλοΰμεν περί τοϋ κλειδοκυμβάλου, διότι είναι τό 
μόνον σχεδόν ό'ργανον, εις τήν έκμάθησιν τοϋ οποίου έπε- 
κοάτησεν ή συνήθεια νά επιδίδονται παρ’ ήμιν αί γυναίκες. 
Τό τετράχορδον, τό λαλοΰν τήν θαυμασίαν τής αρμονίας 
γλώσσαν καί εις τούς μάλλον άμυητους τής μουσικής, ή άρπα 
μέ τούς μεγαλοπρεπείς ήχους καί τούς γλυκυτάτους άνα- 
παλμούς, ή τόσον ίσχυρώς συγκινοϋσα τήν ψυχήν, παραβλέ- 
πονται χάριν τοϋ κλειδοκυμβάλου, τοϋ τραχυτερου όλων τών 
μουσικών οργάνων.

Ά λ λ ’ ΐνα μορφωθγ τις μουσικός ανάγκη νά έχη τάλαντον, 
νά εχν) ιδιοφυίαν, νά έ'χη ακοήν, ώς συνήθως λέγουν οί ειδι
κοί. Θά είναι απελπιστικόν, έάν συμβή μέ τήν μουσικήν ο,τι 
καί μέ τά γράμματα.Δηλαδή νά θέλουν να γεινουν όλαι μου
σικοδιδάσκαλοι, χωρίς νά έ'χουν ούδεν προς τοϋτο φυσικόν 
χάρισμα, ώς έπεκράτησε νά έπιδιδωνται όλαι αί νεανιδες 
εις κλασικά ς άνωτέρας σπουδάς, χωρίς πολλα.ί έξ αύτών ούτε 
εύφυίαν, ούτε μνήμην, ούτε άντίληψιν νά έ'χουν.

Καί έάν δέν άξιοϋμεν επί τοϋ παρόντος παρά τοϋ ’Ωδείου 
μας καλλιτέχνιδας έξοχους, δύναται ου ως τούτο να μορφω-
νει άοίστας μουσικοδιδασκάλους, οίαι είναι αί ήόη άποφοιτη-

της διασκορπίζουν πεοί αύτήν. Καί τήν καλλιτέχνιδο 
γυναίκα περιβάλλει πάντοτε τό σπινθηροβολούν τής Τέχνη,
ακτινωτόν. ΤΙ συναναστροφή της έν ταΐς αίθούσαις είναι πε
ριζήτητος, καί όταν δεν χιησιμευη απλώς ως ανακρουστρια 
χορών, αποβαίνει άναντιρρήτως το κεντρον πασης τερψεως 
καί ζωηρότητας. Καίτοι έκτελέστρια άπλώς έξοχου μουσικοϋ 
έργου, — διότι παρ’ ήμϊν συνθέτριαι γυναίκες δέν υπάρχουν,—. 
αποτελεί όμως τό μέσον, δι’ ού τό άψυχον ό'ργανον ζωογο
νείται καί εις χειμάρρου: αρμονίας διασκορπίζει τήν άνθεον
έ'μπνευσιν τοϋ συνθέτου. Λάλο Οσα ούτω εις τάς καρδίας καί 
συγκλονίζουσα τάς ψυχάς, λαμβάνει εις άνταπόδοσιν έπευ- 
(p'/][xi3cç y.y.ι τΐ[/.άςΤ τν]ν άττχρκιττίτον αυτ'Λν τροφήν πάσης 
καλλιτεχνίας ύπάρςεως.

Η TDD TOT ΚΟΙΟΤ M U M  Tü* riHIKE'ffl M l
(Ά νταπόχρ ’σις ¿χ Πσρισίωγ)

Π30 τινο: καιοοϋ,συνεπεία δραστήριων ενεργειών τής κ. Ιω
άννας Schmahl, διευθυν-ρίας τής εφημερίδας «1 Avant-Gour- 
rière» πρότασις νόυ.ου κατετέθη έν τ ή Γ α 7,λ ικήΒουλγ προς χο
ρηγίαν εις τάς γυναίκας τοϋ δικαιώματος τοϋ νά λαμβκνωσι
και νευ.ωνται,ανευ τής παρεμβάσεως τοϋ συζύγου, τά έκ τής
ατομικής εργασίας των προερχόμενα χοηματικά ποσά. Κα
τάδηλος είναι ό παρακολουθούμενος σκοπός καί ή κατάργη- 
σις γενικής /.αί σπουδαίας καταχρήσεως.

Ποάγματι, μέχρι σήμερον, ή γυνή, μητηρ οικογένεια/, φι
λόπονος, φίλεργος καί οικονόμος δέν κατείχε νομιμως τό δι
καίωμα του νά νέμηται τό προϊόν τής εργασίας της, τους 
μισθούς της καί μόνος ο σύζυγος έχει τήν ιδιότητα ταύτην.
Έάν δέ συμβή, ώστε 6 σύζυγος ούτος νά είναι άεργος και
σπάταλος, οί μισθοί τής γυναικός, οί τόσον έπιπόνως απο
κτώμενοι, δαπανώνται άσκόπως καί χάνονται διά τήν οικο
γενειακήν εστίαν, χωρίς ούδείς νά δικαιούται να άντείπγι εις
τοϋτο. Τοιοϋτος ό νόμος ! *0 νου,ος το επιτάσσει I

Ά λλ ’ ό νόμος ούτος έδει νά διορθωθγ καί τό θέμα τοϋτο 
αποτελ.εΐ τήν λογικωτέραν καί άπλουστέραν γυναικείαν ά- 
παίτησιν. Ό κ. Λεοπόλδος Goirand εύηρεστήθη νά είσα- 
γάγη τό σχετικόν νομοσχέδιον εις τήν Βουλήν. ’Επιτροπή δε 
έκ βουλευτών συνεζήτησε τήν πρότασιν καί υπέβαλε τήν 
έκθεσίν της άποφαινομένη υπέρ τής παραδοχής τοϋ νομοσχε
δίου. ’Γλπίζεται ότι καί ή Βουλή θά συνασπισθή πρός τγ 
γνώμγ τής επιτροπής, άφοϋ ή προσδοκωμένη μετατροπή είναι 
έκ τών δικαιωτέρων.

Τό κείμενον είναι ούτω πως συντεταγμένον, ώστε νά κα- 
θησυχάστ) καί τούς μάλλον δύσπιστούς νομοθέτας καί τους 
μάλλον δειλούς, ότι δέν θά έπιτελεσθή ρήγμα έν τώ νόμω, 
άλλά μικρόν δήγμα εις τόν άναλλοίωτον κώδικα.

Έάν δέ εις τό μέλλον ή γυνή δύναται νά διαθέτγ έλευθε- 
ρως τά κέρδη της, όρίζοντος του νόμου ότι, «ή αποκτώμενη

.
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ϊ  υπό τής γυναικός περιουσία, δι’ ατομικής εργασίας, ανήκει
ύύη.ΐΜ„ Οχ δύναται ν ’ άποτε-ιίς την κοινότητα των συζυγών» 

λέσγ διά τών χρηματικών οικονομιών της, ή διά προαφαι
οέσεως άπό τών κερδών της χωριστήν οικογενειακήν περι
ουσίαν.

’Επί πλέον, συμφώνως τώ νέω νόμω, έάν ύπάρχωσι τέκνα 
έν τή^οίκογενεία καί έάν ή γυνή δέν ύποβάλληται εις τάς κα-
θημερινάς δαπάνας, ό σύζυγος δύναται νά έπιτύχν) παρα τοϋ 
είρηνοδίκου τήν άδειαν, όπως παραλαβή άνάλογον μερίδα έκ 
τών κερδών τής συζύγου του Τνα δέ καί ή γυνή εχν) τό >ύτό 
δικαίωμα, ανάγκη ό σύζυγος νά εγκατάλειψή τήν οικογενεια
κήν του εστίαν.

πρόδηλον γίνεται ότι έλήφθησαν πάντα τά 
μέτρα, όπως μή συμβαίνωσι νέαι καταχρήσεις καί μετά τήν 
μετατροπήν τοϋ νόμου. Ή σπατάλη *τοϋ συζύγου δέν παρέχει 
αύτω δικαίωμα, όπως λαμβάντ) χοήματα έκ τών κερδών τής 
γυναικός του. Έν πάσγ, περιπτώσει επιφυλάσσεται καί προ- 

. φυλάσσεται προνοητικώτατα ή μ.ερίς τών τέκνων ύπό τοϋ 
νομού τούτου. Καί τέλος κατά τήν διά τούς .Μισθούς διαδι
κασίαν επιφυλάσσεται τώ συζύγω υπεροχή τις, ώς π. χ. άπλή
τοϋ συζύγου αί'τησις εις τόν είρηνοδίκην τώ επιτρέπει νά λάβή
ικ των δέ ο)ς προει-κερδών τής συζύγου του' όπως πραζή 
πομ,εν τοϋτο ή γυνή οφείλει νά γείνγι κατάδηλον τή έζουσια 
τό άδικον τοϋ άνδρός διά τής έγκαταλείψεως τοϋ οίκου.

Μεθ’ ολας αύτάς τάς εγγυήσεις, έλτίζεται οτι ή πρότασις 
τοϋ κ. Θοιγηγ̂  θά έπιψηφισθή άκόπως καί άσυζητητεί. Θά 
είναι δέ τοϋτο μέτρον εύλαβείας καί ύπολήψεως, χορηγηθέν εις 
τάς γυναίκας καί στοιχειώδης ίκανοποίησις διά τάς πολυ
πληθείς τής γυναικός έν τή κοινωνία εκδουλεύσεις. Νόμιμος 
δέ άναγνώρισις τής επωφελούς αύτής δράσεως επί τής διορ- 

!*;■ γανώσεως τής Δημοσίας Βοήθειας έν Παρισίοις, εις ήν μέγα 
καί ενεργόν ή γυ/ή λαμβάνει μέρος, άφοϋ καί άοθρον τι τοϋ
έπί τούτω διατάγμ.ατος έπιτρεπει εις τό εξής νά διορίζωντο
καί γυναίκες σύμ-βουλοι καί διαχειρισταί τών φιλανθρωπικών 

'δημ.οσίων καταστημάτων.
■ Καί όντως άφοϋ ή θέσις τής γυναικός ώρίσθη ύπό τής φύσεως
έν τή αγαθοεργία, διατί νά μή όρισθή καί ύπό τοϋ νόυ.ου έν
τοΐς δηαοσίοις φιλανθρωπικοΐς καταστήυ.ασιζ Τις άλλος κάλ- 
λιον τής γυναικός δύναται νά ζωογονήσή καί μετατρέψή έπί 
τό ήπιώτεοον πάν ο,τι σκληρόν διενεργειται έν τή μ.ηγανική 
τών φιλανθρωπικών όημ.οσίι>)ν καταστημάτων λειτουργία καί 
διοικήσει ·, Ή φυσική λεπτο’της, αί βαθεΐαι γνώσεις έπί πάν
των τών οικογενειακών ζητημάτων, ή ακρίβεια καί χάρις έν
πασι καθιστώσι τήν γυναίκα είδικώς χρήσιμον εις τόν κλά- 
δον τής δηυ.οσίας φιλανθρωπίας, ον ή Γαλλική Κυβέρνησις 
κναθέτει σήαερον εις χεΐρας γυναικείας.

Παρίΐίοι Μαρία Μαρτεν

ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ ΤΈ 0ΑΑ\ΣΣΠΣ
I Πολύς εσχάτως έγένετο λόγος περί του περιέργου φαινομέ-- 
ν0υ τοϋ έουθροϋ χρο)μ.ατισμ.οϋ τών ύδάτων τής λίμνης Μο- 
rat εν 'Ελβετία. 'Ο χρωμ,ατισμός ούτος οφείλεται πιθανώς 
εις την άνθησιν μακροσκοπικών φυκών, είδικώς φυόμενων έν 
τή λίμνή ταύτή. Τό άπό καιρού εις καιρόν παραγόμενον φαι-

νόμενον τοϋτο έπέσειρε τήν προσοχήν τών αρμοδίων έπί τοϋ 
λίαν περιέργου καί επιστημονικού τούτου ζητήματος,τοϋ χρω
ματισμού έν γένει τών ύδάτων. Τό ύ'δωρ χρωματίζεται άφ’ 
έαυτοϋ ; ’Ιδού τ ί λέγει ό σοφός I .  T h o u l e t ,  καθηγητής τής 
Σχολής τών Επιστημών έν τώ Πανεπιστήμιο) τής Nancy, 
περί τοϋ τόσω περιοδικού χρωμ,ατισμοϋ τοϋ θαλασσίου ΰδα- 
τοςϊΤό ίδιάζον χρώμ,α τοϋ ΰδατος τής θαλάσση: είναι τό κυα- 
νοΰν. Κατά φυσικήν παράδοσιν τοϋτο άποοροφά τάς ακτίνας 
εκ τοϋ κυανοϋ αύτών μ.έρους καί άποπέμ,πει τάς Ιρυθράς, έν 
ω κατά διάδοσιν άποπέωπει τάς κυανά:.

Αί έν τώ ΰδατι άναλυόμεναι ούσίαι δίδουσιν αύτω χρω- 
μ.ατισμ,ους, ποικίλλοντας μεταξύ τοϋ πρασίνου, τοϋ κίτρινου 
καί τοΰ καστανού. Ή δέ χροιά αυτη προέρχεται, ώς λέγου- 
σιν οί φυσικοί, έκ τών εξής μεταβολών : Έκ τοϋ βάθους τοΰ 
ΰδατος, έκ τοϋ χρώματος του βυθοϋ, έκ τή: έντάσεω: τοϋ 
ούρανίου φωτός, έκ τοϋ ύψους τοϋ ήλιου έπί τοϋ όιίζοντος, έκ 
τής θερμοκρασίας,τής αλμυρότητος,ήτις ποικίλλει τό σημ.εϊον 
τής παρεγκλίσεως τοϋ ΰδατος, έκ τής κινήσεως τής έπιφα- 
νείας καί τής διευθύνσεως τών κυμ,άτων έν σχέσει προς τόν 
παρατηρητήν, έκ τής φύσεως, έκ τής έκτάσεως καί ποσότη- 
τος τών αίωρουμ.ένων ορυκτών καί φυτικών ούσιών, έκ τής 
παρουσίας μικροσκοπικών ατόμων καί έκ τής κινήσεως τής 
επιβαλλόμενης εις αύτά ύπό τής θαλάσσης καί τής άτμο · 
σφαίρας.

Ταΰτα πάντα άποτελ·ϋσιν έξίσωσιν φυσικήν καί λίαν πο- 
λύπλοκον.

Πολυάριθμοι θάλασσαι ώνομ.άσθησαν έκ τοϋ χρωμ.ατισμοΰ 
αύτών. ΤΙ Κίτρινη θάλασσα οφείλει τόν χρωματισμόν της εις 
τήν ίλύν τοϋ H o a n g  H o .  * 0  Περσικός κόλπος, ή πράσινη 
θάλασσα τής Ανατολής, εις πληθύν πρασίνων ζωυφίων. 'Ο 
K u r o  S e w  ο ,  ό μελας ποταμός τών ’Ιαπώνων, αντιτάσσεται 
διά τής σκιεράς κυανής χροιάς του πρός τήν Κιτρίνην θά
λασσαν. 'Η Λευκή θάλασσα οφείλει τό ό'νομ,ά τ^ς εις τάς 
χιόνας καί τούς πάγους, τούς καλύπτοντας αύτήν κατά τύ 
ρ.εγαλείτερον ρ.έρος τοϋ έ'τους.

Η Ροδίνη θάλασσα έχρωματίσθη ύπό πολυαρίθμ,ων μα
κροσκοπικών κογχυλίων, άτινα βρίθουν εις τά: άκτάς της. Ή 
Έουθρά θά).ασσα χρωμ,ατίζεται άπό τούς έν αύτγ βράχους 
τώιν κοραλλίων καί ή Μαύρη θάλασσα ζοφοΰται καί σκοτί
ζεται ύπό τών καλυπτόντων αύτήν νεοών, καί τϊόν συντα- 
οασσουσών τά ΰδατά της τρικυμιών.

Τό φαινόμ,ενον τοϋ φωσφορισμ.οϋ τής θαλάσσης π- ράγε- 
ται εις πολλά θαλάσσια σημεία τής σφαίρας, εις τήν Βό- 
aetov θάλασσαν, τήν Βαλτικήν, κατά τάς θερινάς νύκτας τάς 
θεοιιάς καί τρικυμιώδεις, άλλά δέν εκδηλοϋται καθ’ όλην αύ- 
τοΰ τήν λαμ,πρότητα, είμή εις τάς μ.εταξύ τ£)ν τροπικών 
χώρας. Κατά τούς αίγιαλούς τούτους τό πλοΤον, ώθούμενον 
ύπό τών ετησίων άνεμων, φαίνεται πλέον εις θάλασσαν έξ 
αργύρου, φωτεινήν καί σπινθηροβόλον. Ανεγείρει κύμα τα 
σπινθήοων καί άφίνει όπισθεν αύτοϋ αύ'λακα φωτός παρα- 
τεινόμ.ενον εις μακράν άπόστασιν εις δε τούς όρμους κάί λ ι
μένας τών ύπό τόν ’Ισημερινόν χωρών,αί κώπαι τών λέμ.βων 
καί μικρών πλοίων διεγε'ρουσιν έκ τών ύδάτων άπειοίαν ά- 
στέρων, οΐτινες λάμ,πουσι πρός στιγμήν καί σβέννυνται, "πως 
άντικατασταθώσι διά νέων φωτεινών σημείων. ’Εφόσον δέ ή
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νύξ γίνεται σκοτεινότερα, τοσοΰτον ό φωσφορισμός έχει μεί- 
ζονα εντασιν.

Άπεδωκκν επί μ,ακρόν χρόνον το φαινο’μενον τούτο εις σήν 
έν τω ΰδατι υπαρξιν τοΰ φώσφορου· ειτα ύπέθεσκν, οτι πα- 
ρ·/)γετο εκ τής αναπτυςεως ηλεκτρισμού, προερχόμενου κ. 
τής άλληλοδιαδόχου προστριβής των μορίων τοΰ ΰδατος, 
άλλα σήμερον έγνώσθη οτι παράγεται εκ της παρουσίας των 
απειροπληθών εν τή θαλάσσγ μικοοσκοπικών ζιόων. Είναι δέ 
τοιαυτα γνωστά εν τω Ώκεανω πλέον των εκατόν ειδών,των 
έχοντων την φωτεινήν ταυτην ιδιότητα.

Τό φαινδμενον τής γαλακτώδους θκ/άσσης είναι επίσης 
προϊόν της παρουσίας μικρών ζώντων ατόμων έν τώ βυθώ 
τών Ωκεάνιων υδατων. Συνηθεστατον , δέ το φαινουιενον έν 
τώ Ινδικω Ωκεανω. Η θάλασσα φαίνεται μεταβαλλόμενη 
μεχρις κπο>τατου όριζοντος εις παμμεγίστην κοιλάδα, κεκα- 
λυμμένην ύπ>ό χιόνων καί φωτιζομένην υπό λάμψεως λυ- 
καυγικης. Ό χρωματισμός δέ ουτος δεν είναι ο'ρατός παρά 
την νύκτα.

Σ.Μ. Τό περίεργον αυτό φαινδμενον του φωσφορισμού της 
θαλασσής, εν ολν) αυτοΰ τή λαμπρδτητι, αναφαίνεται καί έν 
Ελλαδι είς τον λιμένα του Καρβασσαρα,ένθα ο παραπλέων 

την παραλίαν διά λέμβου βλέπει τάς κώπας,έναλλάΕ άνυώου- 
μενας εκ του υδατος και βυθιζομενας νά άνεγείρωσιν άληθεΐς 
φωτεινοτάτους άστέρας καί την βυθιζομένην έν τώ υδατι 
χεϊρα ν’ άνέρχηται λάμπουσα ως νά περικαλύπτηται υπό 
ηλεκτρικού φωτδς.

Πάντες οί θαυμάσαντες τό φαινδμενον έπιστημονες, ώς 
καί οί κάτοικοι του Καρβασσαρα, άποδίδουσιν αυτό είς την 
υπαρζιν έν τώ υδατι φωσφδρου καί ταύτην έξαρτώσιν έκ της 
ύπάρξεως αρχαίου ηφαιστείου εντός του λιυ.ένος, νυν έεαοα- 
νισθεντος.

(Έχ του Γαλλικού)

τον σύστημα, τό όποιον ένομίζομεν έγκαταλειφθέν πρό πολ- 
λοΰ" τό της άποστηθίσεως κατά λέζι-ν δλων τών γραμματι
κών καί συντακτικών κανόνων. Αί μαθητριαι, καλώς άλλως 
τε προπαρεσκευασμέναι, ύπεχρεοϋντο έν τη αναλύσει τοΰ 
κείμενου νά αποστηθίσουν όλους τούς κανόνας τούς σχετιζο- 
μένους ποός την άνάλυσιν η πρός την γραμματικήν παρα
γωγήν.

Καί ούτω είχε μέν ό κ. Δραγάτσης, ό ελληνιστής Πει
ραιώς, την εύχαρίστησιν νά άποδείςν) την ενσυνείδητον έργα- 
σιαν τών μαθητριών του, άλλ’ έν ταύτώ καί έπιστοποίει την 
πνευματικήν καταπδνησιν, είς ην ύπεβάλλοντο αΰται διά 
του συστήματος της από μνήμης μηχανικές άποστηθίσεως 
της γραμματικής και του συντακτικού. Καί ή άπομνημονευ- 
τικη αύτη έργασία δέν έχει ώς έπακολούθημα μόνην την 
καταπδνησιν της μαθήτριας, άλλά φυσικώς καί την έΕάντλη- 
σιν τών άλλων πνευματικών δυνάμεων, διότι ώς γνωστόν η 
υπερβολική άσκησις καί έ'ντασις μιας οΐας δήποτε τών πνευ
ματικών δυνάμεων τελείται πάντοτε έπί προφανεΐ τών άλ
λων βλάβη.

Αί μαθητριαι του Πειραιώς συνοδευόμεναι πάντοτε υπό 
της ά.Ειοτίμου διευθυντρίας το)ν, δος Μπουκουβάλα καί περί 
αυτήν πάντοτε φερόμεναι άποτέλουν, ούτως είπεΐν, μίαν 
μετ’ αύτής οικογένειαν.

Σπανίως μητηρ μετά τών τέκνων της, άδελφη μεγαλει- 
τερα μετά τών νέιον άδελφών της, φαίνεται περισσότερον συν- 
δεδεμένη της δος Μπουκουβάλα μ.ετά τών μαθητριών της.

’Αληθής παιδαγωγός, μέ εύρείας έγκυκλοπαιδικάς γνώ- 
σεις, μ.έ παίδευσιν άρτίαν. μέ καρδίαν εύγενη, η δεσποινίς 
Μπουκουβάλα, φαίνεται νά έ'χη ώς κυριώτατον παράγοντα 
σής παιδαγωγικής δράσεώς της την προς τάς μαθήτριας της 
αγάπην. Κατώρθωσεν αύτη ούτο) έντός τριετίας μόλις νά

Λνν* Σίρουίου

εω
VV5C ει-

ΕΙ ΕΙΚΟΣΑΕΜΕΡΟΓί ΕΙ Τώ, ΑΡΣΑΚΕΙώ,
ΙΒ'.

Ημέραι πολλαί έχουν ήδη παρέλθει από της ένάρξ 
των εςετασεων και ομως τα Ελληνικά έΕακολουθοΰν 
ναι εις την ημερησίαν διάταζιν. Ούτω μ.έ την εναλλαγήν τών 
διδασκαλείων εχομ.εν α/,ηθη παρελασιν Ελληνισ~ών, μ.έ ιδίαν 
μ.εθοδον διδασκαλίας, μ,ε ίδια συστήματα, άλλ’ όχι καί μ.έ 
ί'δικ προγράμματα.

Παρ’ ημϊν ό διδάσκαλος είναι έλεύθερος νά διδάσκη, οπως 
θελ<!, αλλ οχι και ο,τι θελει. Άκολουθουμ.εν κατά τούτο 
τους Γερμ.ανους και τους Εαλλ.ους, τών οποίων τά άναλ.υτικά 
προγράμματα αποτελούν τόμ.ους ολοκλήρους, τόσον οοβουν- 
ται μη ό διδάσκων άφεθή ελεύθεοος"’ εις την έυ.πνευσίν του 
και εις τας καιρικάς περιστάσεις καί συνθηκας της διδα
σκαλίας. Και εις η μ. ας λοιπόν τά άναλυτικά προγράυ.μ.ατα 
ευρισκονται είς την ημερησίαν διάταζιν. "Όλοι τούς αυτούς 
συγγραφείς στερεοτύπιος καί τά αυτά γραμματι; 
τακ.τικα κεφάλαια, μ.έ μόνην την διαοοράν^τών συστηυ,άτ• ‘ ' II / I

Γό διδασκαλείον τοΰ Πειραιώς μάς έπεφύλασσεν ίδιαίτα

και συν 
ων

ί  ί η τό δημ.οτικον σχολείον Πειραιώς εις πλήρες διδα-
σκαλεΐον, έν τώ όποίω άποκτώσι πληρη άνωτέραν μόρφωσιν 
καί άνάπτυΗιν αί νεάνιδες της γείτονος πόλεως.

Τόσον όλοψύχως άφιεριόθη είς το έργον της καί μετά τό
σου ζήλου άνταπεκρίθη είς τά καθήκοντά της, ώστε είς τό 
τριετέί αύτό διάστηαα νά ποοσλάβη τό ύοος πολυυ.εοίανουν \ ι . ι ί ν
γυναικός, τον τύπον διευθυντρίας μ-όνον ές έκείνων, άς α
παντώ υ.εν είς τά εύοωπαικά έκπαιδευτηρια.

Ή πρό ολίγου άκόμ.η κομψή καί χαρίεσσα δεσποινίς, την 
οποίαν μ.άλλον διά τον βίον τών αιθουσών η του σχολείου 
θά προώριζέ τις, μετεβλήθη είς σοβαράν τών γραμμ,άτων 
γυναίκα, μ.έ μ.έτωπον διαυλακούμ.ενον ουχΐ υπό ρυτίδων, 
άλλ’ υπό τών γραμ.μ.ών έκείνων, αΐτινες άποτυποΰν την 
σφραγίδα τών νυχθημ.έρων φροντίδων, αΐτινες μαραίνουν δια 
παντόε τά ρόδα τών παρειών καί λευκαίνουν προωρως τας 
παρά τούς κροτάφους τρίχας.

Τό άνώτεοον προσωπικόν του σχολείου της φαίνεται κα.θ 
ολα άντάζιον της διευθυντρίας αύτοΰ, έάν τουλάχιστον κρί- 
νω,μεν έκ των καθηγητών, οΐτινες έλαβον μ.έρος είς τάς εξε
τάσεις. *0 έπί τών παιδαγωγικών κ. Παπαδόπουλος, τύ
πος καί ΰπογοαμ.μ.ός εύγενοΰς καί άβροΰ του κόσμου, ανθρώ
που. Αί μαθητριαι δι’ αύτόν είναι δεσποινίδες, άντιπροσω ■ 
πεύουν την έντός ολίγου μ.ορφώτριαν τοΰ έθνους, είναι πλά
σματα τρυφερά, προωρισμένα νά φέρουν βάρος δυσβάστακτον,
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τό οποίον τό αάθημά του προώρισται διά τής καλής άναπτύ- 
Εεως καί κατανοησεως νά καταστηση δσον τό δυνατόν ελα
φρότερο'/. Τό εσωτερικόν του, η περιβολη του άνταποκρινον- 
ται πληρέστατα πρός τόν χαρακτήρα καί το ύφος του. Φιλό
καλος, καθαρός, κομψός, περι ποιημ,ένος άποτελεί τόν τύ
πον, ον αί μαθητριαι ώφειλον νά έχουν ύπ’ δψει των, ΐνα 
άναπτύσσεται παρ’ αύταίς τό αί'σθημα τής τάΕεως καί αρ
μονίας έν πάσιν, οπως η μ.ετ’ αυτών συμ.πεοιφορα του, ό τρό
πος τοΰ έκΦοάζεσθαι, η εύλάβεια μ,εθ’ ης γίνεται η όιδασκα- 
λία καί ή έΕέτασις δύναται επίσης νά χρησιμευσν) ώς άριστος 
οδηγός της διαλεκτικής τών καλώς άνατεθραμμένο/ν αν
θρώπων.

Κ Α Θ Η Κ Ο Ν
Τ'ό καθήκον είναι οφειλή παντός άνθρώπου έν τω κόσμω. 

Ό μ.η έξοφλών αύτην περιπίπτει είς την δυσμένειαν τοΰ πλη
σίον καί καταγγέλλεται ώς ηθικώς άναξιόχρεως.Βασιζόμ.ενον 
δέ τοΰτο έπί της δικαιοσύνης,ην έμπνέει ή πρός τόν πλησίον 
αγάπη, έκδηλοΰται έν τε τοίς λόγοις καί ταίς πράξεσι, ταΐς 
άπορρεούσαις έκ της συνειδησεως τοΰ άνθροόπου καί της έλευ- 
θέρας αύτοΰ βουλησεως. Ό ημέτερος βίος άποτελεί διηνεκη 
έκπληρωσιν καθηκόντων, άφ’ '/ίς ημέρας είσερχόμ.εθα είς τόν 
κόσμον, μ-έχρι της ώρας, καθ’ην άπερχόμ.εθα αύτοΰ. Όσάκις 
πρόκειται νά ποιησωμ.εν χρησιν δυνάμ.εώς τίνος ημ.ών, παρί- 
σταται καί έκτέλεσις καθήκοντος. Είμεθα,ώς έπόπται, επι
φορτισμένοι την διοίκ.ισιν τών έμπιστευθεισίϋν ημ.ίν δυνάμ.εων 
ύπέρ του άγαθοΰ ημ.ών αυτών καί τοΰ πλησίον.

Τό διηνεκές αί'σθημα τοΰ καθήκοντος είναι ό ά.Ιηθης στέ
φανος τοΰ χαρακτήρας. Τοΰτο είναι τό στηριγμ,α τοΰ άνθρώ
που είς τάς έπικινδυνωδεστέρας αύτοΰ στιγμ.άς· άνευ τού
του κλονίζεται καί πίπτει είς την πρώτην πνοήν τής δυ
στυχίας καί τοΰ πειρασμοΰ'άνευ αύτοΰ ή ισχύς, ή άγαθότης, 
ή νοημοσύνη, ή άλήθεια καί αύτός ό έρως δέν δύνα νταινά  
ύπάρξωσιν έπί πολύ, διότι τό καθήκον είναι ό πηλός, ό συν- 
δέων τά μέλη τοΰ ήθικοΰ οίκοδομ,ηματος, οπερ έλλείψει αύ
τοΰ καταροέει, άοίνιον ημάς έν μ.έσω τών έρειπίων του,ϊ > 7 ι Ί I · Γ ’
έκπεπληγμ,ένους έπί τή συμφορά.

*Η φωνή τής συνειδησεως άναφαίνεται έν τή έκπληρώσει 
τοΰ καθήκοντος καί ή λαμ.προ-έρα καί εύρυ-έρα διάνοια, μη 
ΰπαγομ.ένη είς τον κανόνα αύτής καί τόν έλεγχον, είναι 
ασθενές φώς ικανόν νά μ.άς αποπλάνηση. *Η συνείδησις έν- 
τούτοις καί έάν όμιλάση, μ,εγαλοφώνως, είς μ.άτην θέλει όμ.ι- 
λήσει. μη ύποστηριζομένη υπό ένεργοΰ θελήσεως καί μ.ή πα· 
ρακολουθουμ.ένη ύπό αμέσου καί άποφασιστικής πράξεο/ς- 
ούσα δ’ ό ηθικός άρχηγός τής καρδίας, οδηγεί καί προτρέπει 
πρός δ, τι αγαθόν καί ωφέλιμον. Διά τής έπιδράσεως αύτής 
καί μόνης άναπτύσσεται καί τελειοποιείται ό έντιυ.ος καί εύ- 
γενής χαρακτήρ. Ή έκπλήρωσις τοΰ καθήκοντος ύπή Εεν ή 
πρωτεύουσα άρχή τοΰ βίου τοΰ μεγάλ,ου Βασιγκτώνος· αύτη 
έδιδεν είς τόν χαρακτήρά του ενότητα, συνοχήν καί δύναμιν, 
διό ή πρός τοΰτο άφοσίωσις είναι αρετή ίδιάζουσα είς τον 
άληθώς φιλ,ελεύθερον.

Ήταν τό αί'σθημ.α τοΰ καθήκοντος είναι βαθύ καί ή οδός 
κεχαραγμένη, εδραία θέλησις,ύποβοηθουμένη ύπό τής συνει-

δήσεως, έπιτρέπει είς τόν άνθρωπον ν’ άκολουθήση γενναίως 
τήν πορείαν του καί νά έκτελεσν) τας προθέσεις του μ.εθ 
δλ.ους τούς κινδύνους καί τάς παρουσιαζομένας δυσκολίας. Τό 
αίσθηυ.α τοΰτο συνδεόμ,ενον στενωτατα προς την ειλικρίνειαν, 
ανοίγει τήν οδόν πρός τήν έπιτυχιαν παντος ο,τι αλγθώς 
εύγενοΰς καί γενναίου.

Ώ ς , Ι ν χ ν Ια  χρυσή κ ρ ςρ α ρ έ ν η ,
Μας φωτίζει καί νουν καί καρΑίαν,
Ώ ς έν άστριιν έν ρέσω του σκότους,
Ό όηγεΐ είς όόόν ουρανίαν.

(’Βχ τοΰ Γολλιχοΰ) Μ α λ δ ί ν *  Κ .  Μ * λ α τ ά * η

Η Δ ε σ π ο ιν ί ς  ΑΙΚ.  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΤΛ.ΟΥ
διευθύντρια τοΰ έν Π ειραιεΐ διάασκα.ίειον.

’Από τής παρελθούσης Δευτέρας ή δεσποινίς Αικατερίνη 
Διαμαντοπούλου. περί ής πολλάκις έγράψαμεν, ή γνωστή τής 
Παιδαγωγικής Καθηγήτρια άνελαβε την διευθυνσιν τοΰ Δι
δασκαλείου Πειραιώς.

Ή γείτων πόλις ύπήρΕεν εύτυχεστάτη έν τή εκλογή τής 
διαδόχου τής δος Μπουκουβάλα. Η δεσποινίς Διαμ.αντοπου- 
λου συνδιάζει είς τήν ύπερτάτην παιδαγωγικήν μορφωσιν της 
έξωτερικ-όν συμ.παθές καί εύχάριστον, εύγενειαν και προσή
νειαν χαρακτήρος, φιλοδοΕίαν νά ύπηρετήση τόν τόπον και τό 
φΰλ,ον μας, άοοσίωσιν πρός τό έργον, δπερ άνελαβε και το 
οποίον άναντιρρήτως θά φέργ είς εύτυχες πέρας.

Ιίολύτιμ.ον έπίσης διά τήν δα Διαμαντοπουλου θεωοοΰμ.εν 
έφόδιον καί συστατικόν ιδιαίτερον διά τήν υγιά. αοτιαν και 
σοβαράν παίδευσιν της τό δ,τι είναι άπηλλαγμ,ενη τοΰ σχο- 
λαστικοΰ έκείνου ύφους καί τής ίδιορρυθμ.ίας εν τή περιβολή, 
ήτις χα-ακτηρίζει ένίοτε τάς ώς έκ τής άνωτέρας παιδεύσεοις 
έκτροχιαξομένας άπό τοΰ γυναικείου κύκλου γυναίκας. Εμ.εινε 
γυνή του κόσμ.ου καί γυνή τών γοαμμάτων εν j -αυτώ, φιλό
καλος, κομψή, χαρίεσσα, δυναυένη νά χοησιμ.ευση ως τύπος 
τελειότητος πρός τάς μαθήτριας της — δ<~ ρον άλλους τε τοΰ 
οποίου δέν έστεοεϊτο καί ή προκάτοχός της-—και ουχμ ο/ς 
άντικείμ.ενον γελ,ωτοποιήσεως καί ειρωνικών επιγραμμ.ατων, 
ώς συμ.βαίνει καί παρ’ ήμ.ΐν καί απανταχού του κοσμου εις 
τάς φιλοδοξούσας τόν τίτλον τών bas bleus.

Τόν νέον δήμαρχον Πειταιώς δυνάμ.εθα νά συγχαρώμεν έπί 
τή εύτυχεϊ έκλογή καί τήν Πειραϊκην κοινωνίαν διότι τοιαυ- 
της έτυχε μ,ορφο/τρίας τής θηΰιείας νεολαίας της.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΗ ΜΙΚΡΩΝ
Το γάλα πρέπει νά είναι ή κυριωτέοα τροφή τών μακρών μ-ε/ρι 

συμπληρώοεως του έτους. 'Η κακή συνήθεια του να μ,εν εις αυτα 
νά τρώγουν ο,τι δήποτε έπιφέοει άλλοίωσιν εις τά θρεπτικά όργανα 
και τήν λειτουργίαν αυτών. *Η ένοχος αύτη τρέλλα, ούτως ειπεΐν, 
του νά δίδωχεν εις τά μ,ικρά τροφάς στερεάς καταστρέφει την κράσιν 
αύτών. Τά ύπο τοιούτους δρους άνατρεφόμιενα παιδία, προσβάλλονται 
τα'/ύτει,ον υπό μεταδοτικών νοσημάτων καί ή υγεία των αποβαίνει 
άκροσφαλής. Έάν το γάλα δίδεται διά θηλάστρων, ταϋτα ανάγκη να 
είναι καθαρά ‘Η έλα/ίστη ακαθαρσία ή κόνις εν τώ θηλάστρω επι
φέρει φλόγωσιν τοΰ στομάχου.

Συμβαίνει συνεχώς νά θέλουν νά κορέσουν τήν δίψαν τοΰ μικροΰ 
με γάλα. Τοΰτο είναι επικίνδυνον,ώς έπιφέρον ερεθισμόν στομαχικόν.



β ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Καλόν Θα είναι να πλύνωνται τα Θήλαστρα μέ βράζον ΰδωρ, να χα- 
Θαρίζωνται καλώς χα'ι νά στεγνόνουν εις τον καθαρόν αέρα, ευθυς 
ώς το νήπιον πίη, Μετά τους εξ ¡αήνας ή μήτηρ πρέπει να θηλάζγι 
τό μικρόν άνα δύο ώρας χα'ι μετά τό έτος άνά τέσσαρας.

"Οταν τό παιδί·ν δεν εύχαριστήται ύπδ τής συνήθως διδόμενης 
εις αΰτδ τροφής, τοΰτο είναι σύμπτωσις ερεθισμού, προελθόντος έκ 
δυ.πεψίας, ειτε έκ κακής τροφής, ή χα'ι έξ ακαθαρσίας των θηλά
στρων.Τότε άντ'ι ν ’ αύξάνωμεν τήν τροφήν πρέπει να τήν έλαττόνω- 
μεν καινά άναμιγνύωμεν τό γάλα μεθ ’ ΰδατος χλιαρού.

Καί άλλαι τινές προφυλάξεις όσον άφορφ τό γάλα. -εν πρέπει ν 
άγοράζωμέν ποτε γάλα, τδ δποϊον έπ'ι ώρας έφέρετο επί άμαξίων 
καθ’ οδόν.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α

Ή έννείκρουνος. Έκ των λογιών άγγλίδων ή δεσποινίς Jeanne 
Harrison άνέγνω εις έπήκοον του έν Λ,ονδίνω «'Ελληνικού Συλ
λόγου» σπουδαιοτάτην διατριβήν περί του «ζητήματος τής Έννεα- 
κρούνου». Τή βοήθεια των προσφάτως πρδς δυσμάς τής Άκροπό- 
λεως γενομένων άνασκαφών, έπειραθη ή δις Harrison, να απόδειξη 
ότι τδ παρά· τώ Θουκυδίδη χωρίον περί τής Εννεακρούνου παρενοήθη 
ολως, ήγόρευσε δε υπέρ τής θεωρίας τοϋ Δαϊρπφελδ, ότι ή πηγή 
έχειτο πρδς δυσμάς καί οΰχί πρδς νότον τής Άκροπόλεως' ωσαύτως 
ΰπεστήριξεν, ότι καί αϋτδ τδ χωρίο» τοϋ θουκυδίδου, όρθώς ερμη
νευόμενο», συνηγορεί υπέρ τής θεωρίας ταύ'ης. Ή  πηγή κατά τήν 
δα. Harrison, κεΐται μεταξύ τοϋ Άρείου Πάγου, τής Άκροπόλεως 
καί τής Πυκνός, έν χώρω δπου εΰρέθησαν πολλά φρέατα, έδεησε δέ 
ένεκα τοϋ ΰδατος νά διακοπώσιν αί άνασκαφαί. Μετα τδ ανάγνωσμα 
τής δεσποινίδος έγερθείς δ καθηγητής Έρνέστος Γαρδνερ είπεν, δτι 
πάσα επί τοϋ προκειμένου κρίσις δέον νά άνασταλή, εως ου προσα- 
χθώσι Οεωρητικώτεραι μαρτυρίαι καί αποδείξεις

Νέος συρμός καπνίσματος. Οι Παρίσιοι προσοικειώθησαν εσχά
τως νέον συρμδν καπνίσματος, έξ ’Αγγλίας προερχόμενον καί συνι 
στάμενον εις τό νά καπνίζουν σιγάρα,τά «ποια άντί καπνοΰ περιέχουν 
τσάϊ. Ή νέα αΰτη μόδα επικρατεί εις τούς εκλεκτότερους κύκλους 
των νεωτεριστών καί των κτμψευομένων. ’Αλλά καί αί γυναίκες, αί 
άβραί Παρισιναί, δεν μένουν ¿πίσω εις τήν χρήσιν αυτών. Αύταί 
πάλιν έφεΰρον άλλην διασκέδασιν. νά πίνουν Κολωνίαν. Στάζουν εις 
'έν κομμάτι ζάκχαριν δλίγας σταγόνας καί τδ τρώγουν, ή χύνουν ολί
γη ν κολώνιαν εις τδ νερό καί τδ πίνουν. Εξνε αληθές οτι ή κολώ- 
νια, ώς περιέχουσα οινόπνευμα καθαρώτατον, δεν βλάπτει απ έναν 
τίας δέ εινε πολύ ωφέλιμος.

Βασίλισσα φοιτήτρια Ή  πριγκήπισσα ’Αμαλία τοϋ Όρλεάν, 
βασίλισσα τής Πορτογαλλίας, έτελείωσε τδ δεύτερον έτος τής φοιτή- 
σεώς της εις τήν ’Ιατρικήν Σχολήν καί κατ’ αΰτάς ΰπέστη τάς 
ενιαυσίους εξετάσεις της πρδ τών οικείων καθηγητών τοϋ Πανε
πιστημίου τής Λισσαβώνος. Τοΰτο είνε αρκετά τρανή άπόδειξις 
τής γυναικείας προόδου. Μία βασίλισσα μή έχουσα κάν τήν πρόθεσιν 
νά*έξασχήση έπάγγελμα, νά σπουδάζη επιστήμην.

Εις τήν Γερμανίαν υπάρχει καί άλλη γυνή υψηλής περιωπής ή 
Κόμησσα Λίνδεν, ή δποία σπουδάζει τήν ιατρικήν εις έν Πανεπι- 
στήμιον.

Γυναίκες κουρελς. Ό δημοτικός σύμβουλος Σικάγου Coughlin 
υπέβαλε πρό τίνος νομοσχέδιο» διά τοϋ όποιου δεν επιτρέπεται εις 
τάς γυναίκας νά μετέρχωνται τδ επάγγελμα τοϋ κουρέως.Τδ νομοσχέ- 
διον τοΰτο αποδίδεται εις τήν κακεντρέχειαν τών άνδρών κουρέων, 
οϊτινες άπώλεσαν μέγα μέρος τής πελατείας των, αφ’ ότου αί περι- 
καλεϊς τοϋ Σικάγου δεσποσύναι συναγων.ζονται πρδς αυτούς, έν τή 
μέχρι χθες αποκλειστική διά τους άνδρας εργασία ταύτη.

Αΐ Κυρίαι είσπράκτορες Τροχιοδρόμων. /Η εταιρία τών τρο
χιοδρόμων τής έν τή πολιτείφ τής Νεας 'Γόρκης πόλεως Ρώμης 
προσέφερε τδ εισόδημα μιάς ήμέρας διά τδν έκεϊ οίκοδομούμενον ναόν 
τοϋ Αγίου Πέτρου εις τάς κυρίας, αί'τινες έργάζονται τρδς συλλο
γήν εράνων· άντί δέ τών συνήθων οδηγών αί κυρίαι άνέλαβον τήν

είσπραξιν τών αντιτίμων εισιτηρίων· έργαεθεϊσαι δέ άπδ πρωίας μέ- 
χοι μέσης νυκτδς άδιακόπως, εΐσέπραξα» τδ δεκαπλοΰν ποσδν τοϋ συν
ήθους ύπδ τής εταιρίας ε’.σπραττομένου έν μια ήμέρφ.

 ·μ μ 88Θ(Μ8Ι»<—  ——--------

Ν Α Ο Ι
Ό ναόν τον 'Αγίου Γεωργίου. 'Υπδ τδν τίτλον τοΰτον οί επίτρο

ποι τοϋ ναοΰ τοϋ Άγιον Γεωργίου έξέδωχαν περιληπτικήν λογοδο
σίαν τής διαχειρίσεώς των άπδ τοϋ 1889 καί έντεϋθεν. Δι αυτής 
καταφαίνεται ή άθλιότης τής καταστάσεως, εις ήν διετέλει δ έν λόγω 
ναδς κατά τό 1889, ότε έξελέγη επίτροπος αύτοΰ ό κ I. Μοσχάκης, 
αί έτήσιοι εισπράξεις του, οί διά τής άγοράς προσπορισθέντες αυτώ 
πόροι καί αί πρός άνακαίνισιν καί διακόσμησιν αυτοΰ δαπάναι.

Έκ τής μελέτης ταύτης έν έξάγεται συμπέρασμα: "Οτι έπί τής 
έποχής τών νΰν έν ένεργεία έπιτρόπων, πρωτοστατοΰντος τοϋ κ. 
Μοσχάκη, οστις είχε τήν πρωτοβουλίαν έν πασιν, έπετελέσθησαν αλη
θή θαύματα εις τδν ναδν τοΰτον, πρδς συμπλήρωσιν τής διακοσμη- 
σεως τοΰ όποιου άπαιτεΐται είσέτι άρκετδν χρηματικόν ποσόν

Ό κ. Μοσχάκης έπιθυμών νά συμπληρώση τουλάχιστον τας αρ- 
ξαμένας έργασίας, άπεφάσισε νά όμιλήση τήν προσεχή Τρίτην, 19 
τοΰ μηνδς ώρα &ην μ. μ. εις τήν αίθουσαν τοΰ Συλλόγου «Παρνασ
σού» επί τιμήματι εισόδου δρ. 3. Τδ έκ τής ήμερίδος ταυτης εισπρα- 
χθησόμενον ποσόν θά διατεθή πρδς παραλαβήν καί τοποθέτησιν τοΰ 
νέου άμβωνος κατά τάς προσεχείς μεγάλας έορτας.

’Ελπίζομε» οτι παντες καί πάσαι θά σπεύσωσιν εις τήν διαλεςιν 
ταύτην καί διά τό ώραϊον τοΰ θέματος καί δια τδ ευγενες και θειον 
τοΰ σκοποΰ.

Ό Ναοί τον Άγιον Νικολάου. Οί έπίτροποι τοΰ νεοσυστάτου ναοΰ 
τοΰ άγιου Νικολάου εις Πευκάκια έτέλεσαν μεγαλοπρεπώς την επε- 
τειον τής πανηγύρεως τοΰ προστάτου τοΰ ναοΰ Αγιου Νικολάου. 
Ίδοΰ καί έτερον θεκρεστον κατόρθωμα άκαμάτως έργασθεντων επίτρο
πων. Άπδ μικρσΰ καί άσημάντου έρειπίου ήγέρθη μεγαλοπρεπής οικος 
θεοΰ, χάρις εις τούς άγώνας καί τάς ακαμάτους μέριμνας επίτροπων, 
έν οίς πρωτοστατεί δ κ. Μεσολωρας, ή ψυχή τής ωραίας αυτής προς 
δόξαν τοΰ Θεοΰ έργασίας.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

C h i e .  'Υπό τδν τίτλον τοΰτο» έξεδόθη γελοιογραφικον ημερολο- 
γιον τοΰ 18)6 παρά τοΰ κ. Γ. Πώπ. '  υνεργάται έν τώ ήμερολογίω 
τούτω φέρονται γνωστοί λογογράφοι xat ποιηται, εικόνες όέ γελοιο- 
γραφικαί κοσμοΰσι τάς σελίδας του Τδ ημερολογιον τοΰτο ηρτυμενον 
μέ πολύ Αττικόν άλας πωλείται αντί 1 δρ.

Σνλ λογ-ν ή «Ροδόπη» Παρά τών ένταΰθα διαμενόντων εκ Βουλ
γαρίας Ελλήνων ίδρύθη Σύλλογος υπό τδν τίτλον Ροδόπη. Πρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου τούτου έξελέγη ό κ. I. Σωτηριάδης καί γραμματευς 
ό κ. Ί· Λιόλτσος. 'Ο Σύλλογος έξέδωκε καί οικείο» κανονισμόν.

« ’Ανατολή». Αγγέλλεται ή έκδοσις εβοομαοιαίας Εφημεριδος 
υπό τδν τίτλον ή « Ανατολή».

Σ Υ Μ Β Ο Τ Λ Α Ι
’Όζον αρωματικόν 'Αγγλικόν. Λειοτρίψατε 120 γραμμ. καμ

φοράς έντδς ύελίνου ίγδίου, τή βοήθεια ολίγου δξικοΰ οξέος καί εισ
άγετε αύτά έντδς φιάλης πριν όμως πωματίζετε αυτήν διά κηροΰ. 
Αναμιγνύητε 1 λίτραν δριμέος οξους, 240 γραμμ. έξατμιζομένου 

έλαίου λεβάντας, γαρύφαλλων, χανέλλας, εις άνάλογον δόσιν.
Ά ρωματ ισμον ενδιαιτημάτων,ε ιδυμάτων, και επίπλων. "Ινα άρω- 

ματίσητε διαρκώς τά ένδιαιτήματά σας τα έπιπλά σας,καί τά ένδύματά 
σας πρέπει νά θέτητε έντός τών έρμαρίων θυλακίδας άρωματισμέ- 
νας, ή βρεγμένας δι άρώματο:, σπόγγους οϊτινες πάντως θά μετα
δώσουν τδ άρωμα όπερ άπερρόφησαν. Πρδς άρωματισμδν δ’ α’ιθ ύ- 
σης υποδοχής, Θέτετε τδν άρωματοφόρον σπόγγον μεταξύ δεσμίδος τε
χνητών άνθέων καί τδ έξ αύτοϋ έξατμιζόμενον άρωμα μεταδίδεται 
καί εις τά άνθη καί εις ολην τήν αίθουσαν.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Αγ. I. Τσ. Αργοστολιον. Συνδρομή σας έλήφθη. Εύαρε- 

στηθήτε νά αποστε λητε καί συνδρομήν τής εις Μεταξατα νέας συν· 
δρομητρίας, πρδς ήν άποστέλλονται τά φύλλα. — Κον Ν.Ε.Μπ. Το"1 
μαν. Εις χορτονόμισμα Ρουμανικήν έντδς συστηαένης επιστολής 
μετα δήλωσιν εις τδ ταχυδρομείο» χρημάτων. ’Έξοδα εις βάρος μας. 
— Καν Ευ M. Äεφαλληνίαν. Έλησμονήσατε, φαίνεται, νά έσωκλεί- 
σητε τήν συνδρομήν σας εί; τήν επιστολήν σας, διότι ούδέν ΰπήρχεν 
εν αυτή. — Κον Φ. X. Βουκουρέστιον Έλήφθησαν έκ τών είσπρα- 
χθεντων πεντηκοντα. Μέ 10 φρ. έπιστώσαμεν τήν μερίδα σας δι’ 
εςοοα αποστολής. Ευχαριστοΰμεν. — Δα I. Μ. Ληζονριον. Εύχαρι 
στοΰαεν δι ευγενή προθυμίαν, όπως εργασθήτε πρδς διάδοσιν τοΰ η
μερολογίου μας. —Δα E. X. Ρ Είναι πολύ ασθενές. ’Εάν κατορθή 
να διορθωθή ευχαρίστως. Δεν είναι δυνατδν νά άσχοληθήτε εις μετά- 
φρασίν τινα.—Δα Ευ. Κ. Μύκονον. Ελήφθησαν. Τήν προσεχή Τε
τάρτην θά παραδώσωμεν 9 ήμερολόγια. — Δα Τ. Κ. Μεσολόγγιον. 
Ένεγράφησαν 12 εις τδ ημερολόγιο». Χρήματα έλήφθησαν. Εϋχαρι- 
στοΰμεν δι’ εΰγενή πάντοτε προθυμίαν. — Κον Δ. Ν. Α. Βαλον.
Οφείλετε λεπτ. 80. — Καν Ε. Α Ψ. Πέραν. Αντίτιμον τεσσάρων ήμε · 

ρολογιών έλήφθη. Ευχαριστοΰμεν. — Καν Α Αΰ. Mivmr. φρ. χρ. 
24 εληφθησαν. Θερμάς ευχαριστίας, δι ’ εΰγενή φροντίδα. — Κον Σπ. 
Στ. Καιρόν. Ευχαριστοΰμεν θερμώς δι εΰγενή προθυμίαν καί άνα- 
μένομεν ειδήσεις σας. —Καν Εύ. Ν. Π. Βουκουρέστι· ν . 24 φρ. είναι 
το αντίτιμον συνδρομνμ 3 ετων « Εφημ. Κυριών», 3 φρ αντίτιμον 
Οικ. ένδς έτους. 'Ωστε μένει 1 φρ. άντί τοΰ όποιου σάς στέλλομεν 
1 ημερολογιον.—Κον Α. Μ Γιοΰγιβον. Συνδρομήτρια νέα ένεγράφη. 
Φύλλα άπεσταλησαν. Ευχαριστοΰμεν θερμώς. — Κον Α. Κ. Ράμλιον , 
Μ. Π. Αλεζανδρειαν, Έ Λ- Αργοστολιού, Α. Σ. B a r r a g e ,  
Π. Ζ. Άργοστόλιον, Γ1. 4. Οΐ. Αίγιον, Ί . Κ. Πατραι·, Σύνδρομα! 
« Εφημ. Κυριών» έλήφθησαν Εύχαριατοϋμεν. — Κας x. Ε. Δρ. Και
ρόν, Εύ. Σπ. Πύργον, I. Gr B a d e n ,  Ε. Λ ’Άμφισσαν, Π Α.Μ. 
Πνλον, Ευ. Γ. Λεγαινά, Η. Στ Πειραιά, At. Τ. Πατραι, Μ. Ί. Δ. 
Σίφνον,' Αί. Π. X. Αθήναν, Όλ. Γ. Τρίπολιν, Z. X. Ο Λεβα- 
δειαν. Αντίτιμον ήμερολογίων έλήφθη. ’Ημερολόγια άποστέλλονται 
προσεχή εβδομάδά.

Τ .  Δ. Ρ Α Λ Λ Ι1 Σ  και Σα  
Διεθνές Ιίρακτορεΐον άποείτο^ών

7 Ο δον Μουσών—Παρά ιη  Πλατεία τον Σνντάγματον
Α ναλαμβάνει την ασφαλή αποστολήν κα ί παραλαβήν π α κ έτω ν , αποσκευώ ν, 

π α ντο ; εϊοους Ιμπορευματοιν κ τλ . έκ τή : κ α το ικ ία ς τώ ν  π ελ α τώ ν , 8Γ ιδ ια ιτ έ 
ρων α μ α ξώ ν , 8Γ ο ίζνδ ήπο τε, κα ί έξυια ςδήποτε πόλεω ς τής ο ικουμένης. Τ ι 
μ α ι λ ο γ ικ α ι. Αυστηρότατη ευρω πα ϊκή  δ ιο ρ γά νω σ ις . Μ εγίστη ο ίκονου ία  καί 
εύκολ ια  το ϊς ταξειοευουσ ιν . Υ π ο κ α τ α σ τή μ α τα  εις άπκσαν τήν ο ικουμένην.

Α ναλαμβάνει τήν έκ τελώ ν ισ ιν  παντός ε ίΐο υ ς  ά ντ ικ ε ιμ ένω ν .
Α ναοέχετα ι τήν προμήθειαν παντό ς είδους 1ξ Ε υρώπης κ τλ .
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Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
*

Σ ας γράχ>ω ταύτα , δια νά εμποδ ίσω  τήν εκτΑ εσ ιν μεγάλου άοαρτ^ματος, 
διότι κ * ι η συνείόησίς μου δεν μοι επ ιτρέπει νά σ ιω πήσω  επ ί πλέον, άφού 
δύναμαι νά προλάβω το ιουτον δ υστύχημ α . Δ έν θα θελήσητε νά μέ π ιστεύσητε, 
και έν τούτοις οφείλετε.καθόσον ουδέποτε ε’ψεύσθην.

Έ ρωττ} σατε την κ. Έ  στέλλαν εάν ένθυμηται τήν Ρ οζαλ ίαν κα ι τόν φόβον, 
τον ·ποιον τη επροξένησε μ ίαν εσπέραν, εν ' ω  κήπω  του Σ ω μερα ί, δταν μέ 
ήχουσε νά την άποχαλώ  κατηραυένον παιδ ίον και τέκνβν τής αμαρτίας , διότι 
ήμην ωργισμένη  Ιναντίον τη ς . Έ ρ ω τή σ ά τέ  την προσέτι, π ώ ς  ή μήτηρ της 
συμπεριεφερετο πρός αυ^ήν, πάντοτε αυστηρά και παρω ργισμ ένη , διο'π ¿θ> ί- 
βετο Οιά τό σ φ αλμ α  της. νΑ λ λ ω ς  τε Ιάν δέν παρήλλαζεν ή κ . Έ σ τέλ λ α  δέν 
?/ετε ή νά παρατηρήσητε αύτήν* ομοιάζει μετά  τού στρατηγού ώ ς δύο σταγό 
νες υοατος· τοσούτον μάλιστα  ώμοίαζε πρός αυτόν, ώστε πολλάχις Ιφοβούαην 
Η·η υπό τού κόσμου παρατηρηθή, δταν συναΡευον αυτήν εις π ερ ίπατον. ’Έ / ε ι 
τους αυτούς οφθαλμού:, τό Γδιον μ έτω π ο ν , τό αυτό στόμα 11ολ>άκις μ ά λ ι-  
στα ηυχήθην νά τήν προσοά'/η ευλογία , Γνα παραμορφωθη. Τούλά/ιστ-ον 
οΰτω  παραμορφωθεΐσα δέν θα ήτο τρανή άπόδειξις τοΰ σφάλματος τής μη- 
τρός της.

Ε λπ ίζω  η παρούσα μου νά φθάση έγχα^ ω ς κα ί προλάβη τό με λον να 
συντελεσθή δυστύχημα . Ε ντο ύτο ις  μή ςρροντίσητε νά μέ γνωρίσητε* ή'δη θα 
δ ια .ελώ  του λοιπού ήσυχος οτι ηλάφρωσα άπό μεγάλου βάρους τήν συνείόη- 
®ίν μου.

ΣΠΑΡΤΗ Κ Α Ρ Α Σ Τ Α Μ Α Τ Η
Μεγάλη άμιλλα, μέγας συναγωνισμός μεταξύ τών Έλληνίδων, 

πεεί τοΰ ποια πρώτη θά ποομηθευθη τά φοεέματά της τά μεταξωτά, 
τα μανοηλάκία της τά μεταξ^ιτά, τάς γοαβατας οιά τούς κυρίους, τάς 
στόφας δια τά παραπετάσματα καί τά έπιπλα, τάς εσάρπας διά τούς 
χορούς, τά σουρά καί τά φουλάρια καί τά σατέν διά ~ά υποκαμισάκία 
της εκ τών ύφ ντηρίων τής κ. Στάρτηη Καρασζαιιατη.

Η τελειοτοίησις όλων τών έν τοΐς εργοστασίοις της Ιπεξεργαζομέ- 
ειδώ - είναι αληθώς θαυματία. Τά υφάσματα τοΰ συρμοΰ, τά ύ-ατο- 
ζαφή, τα έναλασσόντων χρωμάτων, τά χονδρά μεταξωτά, τά κλα
δωτά, τσ διάστικτα, αποτελούν ύψίστην τιυ,ήν διά τήν προοδεύουσαν 
γυναικείαν βιομηχανίαν μας καί διά τήν δραστηριότητα τής μοναδι
κής υφαντουργού μας

Ωραιότερα δώρα τούτων διά τό Νέον ετος βεβαίως δέν δύναται 
να προσφερη τις. Καί υπάρχουν ειδη δι ’ ολα τά βαλάντια, δι’ δλας 
τας ορεςεις καί ηλικίας. Διά δώρον πρός κυρίαν, ζώσαν μακράν τής 
Κλλάδος, ~ί άλλο νά στείλη τις εγχώριον ή εν φόρεμα, μίαν οΗβ- 

μιαν εσάρπαν, ή δωδεκάδα ρινομάκτρων τής κ. Καραστα- 
ματη. Ολα αυτα είναι ωραία καί ένθυμίζουν τήν προοδεύυυσαν *Ελ- 
λαδα.

Αί τιμαί δέ πάντων ύπεβιβάσθησαν.

ΚΑΤΛΣΤΠΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
Α .  Π.  Α Ι . Γ Γ Ε Ρ Ι Ι

Μετεφόρβη εκ την ¿δον Έρμοι, είν τήν διαστανρωσιν τών 
οδΆν Περικλ^ονν κα! Κναγγελιστρίαν παρά 

τήν Εκκλησίαν Ρόμβην.
Χασέδις, λινά, ΰφάσματι δια σινδόνας, δι’ άσπρόρρου/α, κρετόν, 

δαμάσκα, μάλλινα φορέματα, τραπεζομάνδολα, πετσεταις," μανδύλια, 
κουβέρτες μάλλινες, κουβέρτες βαμβαχεραΐς προσόψια, όλα είδη εκ
λεκτά καί πάσης τ μής εκ τών γνωστότερων ’Αγγ/ικών καταστημά
των. Τιμαί μετριώταται, ακρίβεια περί πάσαν συναλλαγήν.

Ε Ρ Ι Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Μ α ρ ί α ς  Μ π α ν ι ό λ λ η

Όόος Έ{ψοΰ 71.
Η έπη τής όόοΰ Ερμοΰ Παρισινή έργοστασιάρχης γυναικείων φο- 

ρεμάτω»  ̂έπανωφορίων καί στηθόδεσμων κ. Bagιιoli, μ τεκαλεσεν έ- 
σχατως έκ Ιίαρισίων διάσημους χοπτρίας καί στηθοδεσμοποιούς καί ά- 
ναλαμβανει πάσαν παραγγελίαν μέ τελειότητα μοναδικήν διά τήν 
πόΛίν μας. Αί τιμαί τής κ. Β,·>δΐ]οΙί είναι λογικαι, ή έχτέλεσις δέ τής 
εργασίας της μοναδική. Όδον Έρμοι} άρ. 7/.

Π αρακαλώ  καθ ημέραν διά τήν ψ υχ ή ν  τής δυστυχοϋ; κυρίας μου, ή :ις  
υπέφερε  ̂τό σα ; θλ ίψ ε ις  κα ί θα προαεύχω μα ι έπ ίσ η ; δ(α τήν απαλλαγήν άπό 
τας ίδικάς σας.

Η ταπεινή  υμ ώ ν θεραπαινίς 
Ρυζαλέα Φέριλ

Ό  Β β η ο ϊε ί έμεινε» άκίνητος μέ τήν έπ ιστολήν άνά χ ε ϊρ α ς . Ή  σκιά καί ό 
ήλιος έπαιζον επί τοΰ χάρτου , διά μέσου τώ ν  φ ύλλω ν  τής συκής Οπό τήν ό- 
ποίαν έχάθητο καί πα ιδ ία  τ ινά . έξ ελθ 'ν τα  έκ τοΰ πλησίον κήπου, έθεώρουν αΰ- 
τον πεφοβισμένα διά τήν ά γαλματώ δη  άκινησίαν του . Τ ο ύ ; οφθαλμούς έχω ν 
προσηλωμένους μακράν εις τόν ό .ίζο ν τα , Ισκέπτετο :

’Ιδού λο ιπόν τά μυστήριον τής παραδόξου τα ρ α / ή .,ή τ ις  κατέλαβε τόν Ρ α υ -  
μονδον ότε επ ισ ταμ ένω ς φα ίνετα ι εζήτησε τά χαρακτηριστικά τοΰ πατρός του 
έν τή είκόνι. Οί μαύροι εκείνοι οφθαλμοί, ο ϊτινες ώθηοαν αύτόν μέχρ ι παρα
φροσύνης, οί ίζω γρ α φ τμ ένο ι έκείνοι οφθαλμοί, ο ϊτ ινες είχον δώσει αότω  τό 
θέλγητρον τής ζω ή ς , ήσαν παρόμοιοι πρός τούς τής Έ σ τ έ λ λ α :,  τούς ύπέρη- 
φάνους κα̂ ί γ λ υκ ε ίς , άλ/ά ζώ ντα ς . . .  Ή  Ρ ο ζα λ ία  ε ίχ ε  δίκαιον· πασα  άλλη 
άπόδειξις η το α νω φελή ς, πρό τής τόσον καταφανούς βμοιότητος.

Ο Β β η ο ϊεΙ  ήννόει ότι ό φ ίλος του οΰδ’ έπ ί στιγμήν ά μ .έβ α λ λ ε ν , αυτός 
οστις ’έαερεν Ιν τή καρδία Ιγκεχαραγμένην τήν εικόνα τοΰ πατρός του, όστις 
π^αρετήρει τήν εικόνα του δεκάκις τής ημέρα*·, αυτός δστις, περιπαθής έραστής, 
είχε βυθίσει άπλήσ -ω ς τα βλέμ ματά  του εις τά  τής μνηστής του.

Ή ννό ε ι δ ια τ ί άπεθανεν άνευ ά λ λ η ; ε’ξηγήσεως. Τ ί ήδόνατο νά εϊπη ; Ε ις 
τίνα  νά Ιμπ ιστευθή  τήν άποττόπαιον ά πο κά ίυψ ιν , κα ί δ ια τ ί ;  Έ ρ ώ μ ενο ς τής 
Έ σ τ έ λ λ α :,  θα ήτο πάντη  αδύνατον νά συνοικειωθή πρός τή ν ιδέαν τοΰ νά τήν 
μεταχειρ ισθή  ω ;  α δΥ φ ή ν . Πρό τής ισέα ; δέ α ιωνίου χω ρ ισμού, ¿προτίμησε 
ν αποθα ,η , φέρων μεθ’ έαυτοΰ τό μυστικόν του.

(ακολουθεί).
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6Ε Α Τ Ρ 0Ν  Π Ο ΛΪΘ ΕΑΜ Α I
Ε ις τό  κου.ψόν θέκτρον Μ ιλ ά ν ο υ ,  τό  μ ε τα σ κ ε υ α σ θ έ ν  πρός 

όφελος τ ή :  ά κ ο υσ τ ικ ή ς  ν.αί μ ετο -ο μ α σ θ έν  Π ο λυθ εκ μ α , άνε  
β ιβ ά σ θ η  τ ή ν  εβ δ ο μ ά δ α  τ α ύ τ η ν  π α ρ ά  του Ι τ α λ ικ ο ύ  μ ελοό ρ α -  
μ ατικοΟ  θ ιά σ ο υ  ή Α ο υ χ ί α  ν τ ε  J a  Μ ε ρ ι ω ΰ ρ .
‘ Τό πρόσω πον τ ή ς  Λουκί'/ς ύπ εδ ύθη  μ ε τ ’ ά λη θ ο υς^ επ ιτυ  
χ ία ς  ή υψ ίφω νο ς κ . BoSÎO, ή τ ις  ά π έ κ τ η σ ε ν  ό ρ ιστ ικω ς τ α ς  
σ υ α π α θ ε ία ς  το υ  κο ινού, χειροκροτούμ ενη  έ π α ν ε ιλ η μ ε ν ω ς  κ α ι 
Ινθο υσ ιω δώ ς. Ά λ λ ά  κ α ί ό ύψ ίφω νος έ 'ψ αλλε μ ε τ ά  π ο λ λ ή ς  
τ έ χ ν η ς  κ α ί δ υνά μ εω ς , κ α ί έν γ έ νε ι τ ά  τ ε  π ρ ω τ α γ ω ν ισ θ ε ν τ α  
καί" δ ευτερ εύο ντα  π ρ ό σω π α  δ ιε ξ ή γ α γ ο ν  τό  ώ ραιον μ ελό δ ρ α μ α  

α ε τ α  μ ε γ ά λ η ς  ε π ιτ υ χ ία ς .  f
' Κ όσμ ος π ο λύς  κ α ί κ α λό ς . Ή  π λ α τ ε ία  π λη ο η ς .___________

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤ’ ΡΙΣΜΩΝ 
At.I.M E Z IlS κ α ι ΙΙΡΟΒΚΛΕΓΙ ΙΟΣ

'USoç Έρμου
Το δημοτικώτατον κατάστημα τού χ. Μομφεράτου, τό ?χεΐ παοά τήν. Κ χ- 

πνιχχοέα^ συγκεντροϋν ο"Χον τόν ώρχΐον χαι φιλόχχλον χόσμον των χυρ(ων, 
άνέλχβον rio., oí X X. Λΐίμέζης xxi Προβελέγγιος. , , .

Οί Παρίσιοι, ή Βιέννη χαί πασχι αί άμ.λλιόμενχι επι πλοοτωχαι φιλο
καλία SiooTÍy χνοι τής Εόρώπης μεγχλοπόλεις άντιπροσωπευοντκι οχψιλως Ιν 
ϊ ώ x x f f iv îx a  τούτω χχτχστήμχτι. Πχντχ τχ εΒη τών νεωτερισμών χπο 
τών άτολύτως άνχγχχίων μέχρι κών περιττών Ιχεινων
άτινχ συμπληροΰσι τόν καλλωπισμόν της γυναικός χχι την ευπρεπή των 
αιθουσών χχι σωματίων διασκευήν ευρηντχι Ινταυθα εις τιμάς μη - /.

^ Η 5 f f l l t  τρόπων χαί ή εόγένεια τών τε διευθυντών χα’ι όπαλ- 
λήλων πείθει πάσαν κυρίαν, ότι εισέρχεται είς έντελώς Παρισινόν χατα- 
στημα. _____________________ _____________

ΓΙοΝς τ η ι  ά ναγνω Β το ία ι· u « ç .
"Ο σαι μ ε τα β α ίν ο υ σ ιν  ε ίς  το ύς  χορούς κ α ί εχουσ ιν  ε ν δ υ μ α 

σ ία :  πρός βαφήν ή κ αθα ρ ισ μ ό ν (à sec) δ ς τρ έξω σ ιν  ε ις  το 
Β α φ ε ΐ ο ν  ζΤΚ  α ν Α ή ς  Τ ί ώ ν  Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Μ ε χ α ζ α  ά ρ , θ .  „ 0 ,  οπου 
θα εύοω σ ιν εκ τό ς  τ ή ς  καθα ρ ά ς Ιρ γ α σ ία ς , κ α ι  π ο ικ ίλο υς  χρω 
μ α τ ισ μ ο ύ ς  (α νο ικ τούς  κ α ί σκούρους) κ α ί  κ α τ α π λ η κ τ ικ ή ν  τ α -

y»jXY)T 0C. , / χ λ/λ
Σ υν ισ τώ ιχ εν  σ υ ν ά μ α  τ ο ΐ ;  π ε λ α τ α ις  εν γ ε ν ε ι,  να  ι ω σ ι

ποοσονήν ε ίς  τ ή ν  δ ιεύθυ νσ ιν  το υ  α νω τέρ ω  -ΐαφειο«, δ ιό τ ι υ 
πάρχει" κ α ί  έτερον μέ τ ή ν  έ π ω ν υ μ ία ν  I. A  Μ ε τ α ,α ,  οπερ ο υ-  
δ ε μ ίά ν  έχ ε ι σ χ έσ ιν  μέ τό  ά νω  Μ έ γ α  τ ή ς  Β .  Â ù J j ç  B a y e i o r .

Ζητεί ε διακριτικά σημεία.:
Β α σ ιλ ικ ό ν  σ τ έ μ μ α  χσυσουν κ α ί  β α β ε ϊα  ε π ι τ η ς  ε π ιγ ρ α φ ή ς .

Τό ά νω  Β α φ ε ΐο ν  σ υ ν ισ τ ά τ α ι  κ α ί  π α ρ ’ η μ ώ ν . ________

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ"
82 'Oêoç Έρμου. R2.

ο ι  Μ * « * · ·  S í n ’ o í S r H S Í H ?  2 ΐ

οΓμπΓθΑ^τέρωΤύπαλλήλων του χ Μομφ«ο«ου ί̂δρυσεν ίδιον χατα- 
στκιχα νεωτερισμών παραπλεύρως του χ Ιΐχτμφχ.
Τόσην ποικιλίαν χαί έκλεκτικότητκ ειδών Ιχει, ωστε να συναγω

νίζεται έπιτυχέστχτα με τό άρχχιότερχ εχ τών τοιουτου είδους κα
ταστημάτων. Τοί/χπτχ. τχινίαι, ρηΛμχχτοχ ^γυναικεία χαι ανοριχα, 
π'οιχντμ'δες, βέλα, manchon, χα’ι S/χ τα ει-.η τής πολυτελείας χαι 
τών εξαρτημάτων τής γυναικείας ενδυμασίας. Τιμαι ευθηνοταται χαι 
περιποίτ^ς πρόθυμος και μοναόιχ ·̂ __

ΔΙΑ ΓΡΤΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΓ1ΠΝ0ΪΣ
Ό νειμών είναι ή χατ’ εξοχήν έποχή τών παστών κρεάτων, των 

χοιρομηρίων χαί τών πολυποίκιλων άλλαντων._ Εκτος του οτι οιεγει- 
ρουν τήν δρεξιν. είναι ταύτοχρόνως θερμαντική και εξοχως θρεπτική
τροφή διά τόν χειμώνα , _ , ,Έν Γεομανία όκόχλησον πρόγευμα αποτελεϊται αποκλειστικούς υπο
χοιρομηρίων χαί άλλαντων. Το έπί τής οδου ,
αλλαντοποιεϊον του Γεομανοϋ χατασχευαστου χ. ΚΑΡΟΛ. Λΐ ι  - ^
αντιπροσωπεύει τά τελειότερα έν τή τέχνη ταυτη γερμανιχα εργοστά
σιά. κατασκευάζονται παρ’ αύτοϋ τοϋ ίδιου έκ καθαρών και εκλε
κτών κρεάτων καί διά μεθόδου, ής άποκλειστικώς οι μεγάλοι 1 ερμα- 
μανικοί οίκοι έχουν τό προνόμιον.

Ε Η Ε Δ Ο Θ Η
Έξεδόθη κοαψόν, ώραιον, πλοίσιον'είς ύλην εκλεκτήν ώς 

πάντοτε τό ΗiifpoJογιον r//Ç L ijo"· τών Κοριών.
"Ολαι α.ΐ γράφουσαι Έλληνίδες κα.ί πολλα.ί ξεναι εκόσμη- 

σαν τάς στήλα.ς τον δι’ ώραίων μελετών, διηγηματίων, πε- 
οιγοκφών, βιογραφιών, ποιήσεων, αιτινες τό καθιστούν τερ
πνόν κα.ί πολύτιμον ανάγνωσμα διά. πάσαν γυνα.ΐκα

Συνεπές είς τόν αρχικόν προορισμόν, του νά. συνδυάζν) τό 
τεοπνόν μετά του πρακτικού κα.ί ωφελίμου τό ΉρεροΛύγιον 
τής Έ<ρη>. τών Κυριών περιλαμβάνει σειράν μελετών δια- 
ση;χων ΤΓαιδαγο)γων, ύγιεινολογων και ιατρών γυναικών,ανα- 
γομένων είς τήν υγιεινήν, σωματικήν καί ηθικήν μόρφωσιν
τών παίδων. f

'Ωραία περί καλλονής άρθρα, καί συμβουλάς περί διατηρη- 
σεως α.ύτής έ'/ λεπτομερεστάττ) αναπτύξει περιλαμβάνει τό 
ΤΤμερολόγιον τοϋτο, έρανισθέντα παρά τοϋ τόσον θόρυβον έν 
Εύρώπγι έμποιήσαντος έργου Les Secrets du Cabinet de Toi
lette τής διάσημου συγγοαφέως L o u i s e  d Alq.̂

Τό Η μερο.ίόγιον της'Ε γηη . τών Κυριών δύναται νά χρη- 
σιμεύσν) ώς άριστον δώρον διά. κυρίας καί δεσποινίδας, άντι- 
καθιστών επωφελέστατα τα χρωματοστόλιστα τών Χρίστου- 
γένων επισκεπτήρια καί τιμώμενον εύθηνότερα από α.υτα, 
1 δρ. διά. τάς Αθήνας, 1,25 διά τάς επαρχίας κα.ί 1 χρ.φ?. 
διά τό εξωτερικόν. ___

ΧΡ ΓΣΟΧΟΕΙΟΝ Ν ΚΟΤΙΟ ΓΡΕΛΗ
Τό χρυσοχοείου Ν. Κουσουρέλη τό έπί τής όδοϋ Καπνικαρέας άρ. 2 

δέχεται παραγγελίας διά παν είδος χρυσών καί αργυρών οικιακών 
σκευών. ’Επισκευάζει καί παντός είδους παλαιά κοσμήματα. Παρ' 
αύτω εΰοίσκονται καί ένδυαασίαι έθνιχαί χαι άοχαια ιστορικά οπλα.

Μουσεϊον τελειον. πλήρες, έν ω εκτίθενται παντα τά Αριστουργή
ματα τών ένετικών έργοστασίων είναι εν Αθηναις τό

ΛΟΥΒΡΟΝ
Όδοο ΑίόΛου άριθ. 179.

Πολυέλαιοι Μαγικοί
δοχεία πολύτιμα, σνσχεναι πΧόρειΐ τραυε'ζηο, συσχοναι θαυμασιαι 
τεΐον, διάφορα έκ ΝιχεΧ χαι μετάΧΧου δοχ·Τα, χνροπαγια, παντοϊα 
είδη κομψοτεχνημάτων όελουργικών, φιαΗδια σπάνια δι̂  αρώματα, 
σνσχεναι χομμωτνρίσο χνρίαο, Χνχνίαι παντός είδους έλαίου καί πε
τρελαίου, κομψοτεχνικαί σνσχεναι νυπτηροσ καί πάντα έν γένει τα 
θαυμασια τής Ένετικής υελουργικής

Μία μόνη έπίσχεψις αρκεί.

ΠΑΝΑ0ΗΝΑΙΟΝ
Επειδή αί κυριαι δέν πρέπει να μεριμνώμεν μόνον διά τά τοΰ χαλ- 

λωπισμοΰ μας άλλ’ ιδιαίτατα χαί διά τό οιχοχυρίό μας, συνεργα- 
τις μας, προς ήν άνεθέσαμεν τήν έντολήν νά συνιστα τα οια̂  πασαν 
προμήθειαν άριττα τών χαταστήμάτων, έπεσχέφθη χαί τό επί τή= 
όδοϋ ΚπΛοχοτρώνη χαί Λεχα άριϋ.2'2 Μαχαρονοποιείον Παναθήνα,ιον.

Ενώ υπάρχει μεγάλη συλλογή παστών Ιταλικών χαί̂  έγχωρίων, 
πρώτιστης ποιότητος, έν γένει δε παν-α τά είδη τοϋ έδωδιμοπωλείου 
είς ποιότητας έχλεχτάς χαί είς τιμάς έςαιρετιχώς ευθηνας Τοσον δε 
τό χαταστημα τοϋτο είναι περιποιημένον χαί ευπρεπές και τόσον η 
ύπηρεσια του ταχτική, ώστε πασα κυρία δύναται αυτοπροσώπως να 
χαμη τάς αγοράς της, ακριβώς ώς πράττει διά τά λοιπά έμποριχα 
καταστήματα-   -

ΓΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΜ ^
Τ Η Σ  Α Υ Λ Η Σ

I. ΤΣΑΜΗ

Όδοΐ Σταδίου αριθ. 45

Δέρματκ εκλεκτά, τέχνη καί κ,αλλαισθησια ε ρωχαίκη, τι-* 
μαί λογικαί κατέστησαν τό ύποδηυ.ατοτοιεΐον Γσάμη τό κατ 
έζοχην εύνοουαενον τών κυοιών και αυτής της Β. Αυλής. ^·) 
κ. Τ σάχης είναι διά την Ελλαύα οτι ο ΙΙαρισινος I iüuö ύια 
τήν Γαλλίαν.


