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Ιΐασα Λν.ρατήρησις Ιπι της 
αποστολής το3 φύλλου γίνε
ται δεκτή μόνον Ιντός ΟΚΤΩ 
ήμερων.

Έν τφ Έξωτερικφ δέ παρ ’ δπαόι τοϊς 
άντιποοΟώποις Λμών.

Σ ώ μ α τα  πλήρη τοϋ α ',  γ ' ,  δ ' ,  ε ' ,  κ α ις · ' Ιτοος εΰρίσκονται
παρ ’ ή μ ΐν  κα ι παρ απασι το ϊς  άντιπροσώποις ήμώ ν.

Τα πεμπόμενα ήμίν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δέν ¿πιστρόφονται. — ’Ανυ
πόγραφα και μή δηλοϋντα , 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν είναι δεκτά. — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις . 
τας Κυρίας γίνεται δεκτή.

Α ί μεταβάλλόυσαι διεύδυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστελλωσι 
γραμματύσημον 50 λεπτών 
πρδςίκτύπωσιν νέας ταινίας.

Δ ι ό  τ α  ά ν υ - π ό γ ρ α φ α  ό ρ θ ρ α ,  ε ϋ θ ύ ν ε τ α ι  ή  ό υ ν τ ά κ τ ι ς  α ύ τ ώ ν
Κυρία ΚΑΑΑΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΜ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
“Εν κοινωνικόν πρόβλημα. Οί ϋπηρέται τής σήμερον. Τό Ασυλον 

τών υπηρετριών καί έργατίδων.— Τα κάστανα (υπό κ. ’Ελένης Γεωρ- 
γιάδου).— ’Αλέξανδρος Δουμας υιός.— “Εν είκοσαήμερον έν τώ Αρ- 
σακειω I ' .— *0 θάνατος τής κ. Έβερετ Γκρίν (υπό κ. Ά ν νη ς  Σερου- 
ιου) — Περί γάλακτος (υπό κ Gaston Parcheron).— Ή  μήτηρ καί 
τό παιδίον (ύπό κ. Μαρίας Νεβώ ιατροϋ). — Συμβουλή.—Ειδοποιή
σεις.— Έπιφυλλίς.

ΕΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α
Έ π ί  τ η  έ π ε τ ε ίω  τ ο ν  àdiKXov

“Εν έκ των σπουδαιοτάτων κοινωνικών ζητημάτων, το 
όποιον απασχολεί έπ ί μακράν σειράν έτών, ΐνα μή εί'πωμεν 
αιώνων τήν ανθρωπότητα, είναι βεβαίως καί τό ζήτημα του 
ύπηρετικοΰ προσωπικού.

Έ ν τή άρχαιο'τητι τοιοϋτο ζήτημα δέν ύφίστατο, διά τόν 
άπλούστατον λόγον δτι αί θεραπαινίδες καί οί θεράποντες 
άνήκον είς τήν τάξιν τών δουλών, οΰς οί κύριοι ήγο’ραζον 
καί έπί τής τύχης καί τής ζωής τών όποιων ειχον απόλυ
τόν δικαιοδοσίαν. Ό  δούλος τότε έτάσσετο είς τήν τάξιν 
τών υπηρετικών ζώων τής οικογένειας και ως τοιοΰτος υπε- 
βάλλετο μέν είς τάς κτηνώδεις ποινάς έκείνων, ά λλ ’ άφ’ έτε- 
ρου αυτό τό συμφέρον τών κυρίων, αυτοί οι δεσμ,οι, οΐτινες 
άνεπαισθήτως διά τής παρόδου μακρών χρόνων άνεπτύσσοντο 
μεταξύ τούτων καί έκείνων, ένέπνεον είς άμφότερα τά  μέρη 
έν είδος στοργής καί ένδιαφέροντος, τό όποιον έλάχιστα 
απείχε τής οικογενειακής αγάπης καί συγγένειας.

Ό  χριστιανισμ-ός με τήν κατάργησιν τόσων άλλων αδίκων 
θεσμών κατήργησε καί τήν άνθρωπεμπορίαν, καί αί πολυ
πληθείς τάξεις τών δούλων, έφ’ οσον ή νέα θργσκεία νέους

έποιεΐτο προσήλυτους, ήλευθεροϋντο, λυομ,ένων τών σιδηρών 
πέδων,δΓ ών συνεκρατοϋντο ούτοι πλησίον τών αρχόντων κα ί 
αύθεντών των έπί γενεάς ολοκλήρους. Τότε ό δούλος έγένετο 
θεράπων. ’Αναγκαία δηλ. προσωπικότης διά τήν ευτυχίαν 
καί ευμάρειαν τής οικογένειας, ώς θεραπεύουσα τάς πολυ
πληθείς άνάγκας τοϋ οί'κου, ά λλ ’ ύπό τόν δρον τής έλευθέρας 
διαθέσεως τοϋ άτόμου της. Ή  ισόβιος δουλεία, ή άπό 
γενεάς είς γενεάν κληροδοτουμένη,μετεβλήθη τότε είς χρονι
κήν, είς προσωρινήν καί οί κύριοι άντί έφάπαξ νά άγοράζωσι 
τήν διαρκή τοϋ θεράποντος έργασίαν, ένοικίαζον αύτήν δΓ 
ώρισμένας χρονικής περιόδους. Έ ν τούτοις τό νέον καθε- 
στός δέν μετήλλαξεν έντελώς, κατά τάς πρώτας τουλάχι
στον δεκαετηρίδας, τάς μεταξύ τών κυρίων καί τών ύπηρε- 
τών ύφισταμένας σχέσεις.Ό  δοΰλος ήτο ελεύθερος νά ζητήσν) 
νέον κύριον, δεν τό έ'πραττεν δμ.ως ευκόλως, έξοικειωμ,ένος 
μέ τόν βίον κα ί τάς συνήθειας τών παλαιών αύθεντών του, 
τούς οποίους είχε γνωρίσει παιδία καί μετά τών όποιων συν- 
ανεπτύχθη καί συνεγήρασε. Οί κύριοι άφ’ ετέρου, τά  νάματα 
τής χριστιανικής θργσκείας ποτιζόμενοι, έγένοντο φιλανθρω- 
πότεροι, εύγενέστεροι, έπιεικέστεροι πρός τούς θεράποντας 
καί ουτω άνεπτύχθη μεταξύ τούτων καί έκείνων αληθής οι
κογενειακή στοργή, ήτις μετέβαλε τόν μέν γηραιόν δοϋλον 
είς ευεργετικόν σύμβουλον καί οδηγόν τής νεότητος, τήν 
δέ γηραιάν θεραπαινίδα είς άληθή παραμητέρα καί σύντροφον 
καί παρήγορον τής κυρίας καί τών τέκνων. Ή  περίοδος 
αΰτη δύναται βεβαίως νά θεωρηθγ ως ή χρυσή έποχή ό χρυ- 
σοΰς αιών τών υπηρετών καί τών κυρίων. Κ ατ’ αύτήν άπαν- 
τώμεν τά  μεγάλα καί ώραΐα παραδείγματα τής αυτοθυ
σίας καί αύταπαρνήσεως τών γηραιών υπηρετών καί υπηρε
τριών πρός τούς κυρίους των,τήν έπ ί έτη χορηγουμένην άμισθον 
έργασίαν, τήν έκ τών ιδίων πολλάκις στερήσεων διευκόλυν- 
σιν τών δυστυχών περιστάσεων τών οικογενειών, έν αίς ύπη-
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βέτουν καί τά  συγκινητικά κληροδοτήματα τά  προερχόμενα I 
έξ ολοκλήρου ζωής κο'πων καί ιδρώτων καί διατιθέμενα υπερ 
του προσφιλεστέρου των τέκνων, υπέρ τής πλέον χαϊδευμενης 
των θυγατέρων. Είς τήν έποχήν αύτήν άπαντώσιν αί 
συγκινητικά! σελίδες τής ιστορίας των πιστών Υπηρετριών, 
α ϊτινες είργάζοντο τήν νύκτα όλην ύπό το άσθενές του λυ - 
χνου φώς καί εν άγνοια της γηοαιάς κυρίας των, ΐνα την I 
πρωίαν έκ του προϊόντος τής εργασίας των πορισθώσιν ολίγα 
νρήματα πρός συντηρησιν τής έκπεσούσης έκ του πρώην 
πλούτου οικογένειας, παρ’ ή είργάζοντο. Ή σαν πολύτιμοι I 
θησαυροί, ήσαν ανεκτίμητοι παράγοντες τής* οικογενειακής 
ευδαιμονίας οί μεγάλοι τήν καρδίαν άνθρωπος ούτοι, ο ΐτι- 
νες έθεώρουν ίδικόν των τον οίκον καί τά  τέκνα και τας I 
ευτυχίας ή συμφοράς των κυρίων των.

Ο ι ν η η ρ έ τ α ι  x ftç  d i i y t p o v

Ά λ λ ’ ή ώραία, ή ευεργετική έκείνη έποχή πα^ρήλθεν, ώς I 
παρέρχονται ολα τά  καλά πράγματα, όλαι αί εύκολοι καί I 
όμαλαί περιστάσεις τής άπλής και ήσυχου ζωής τού παρελ  ̂ | 
θόντος. Ό  νεώτερος πολιτισμός, μέ τούς νεωτερισμούς και 
τάς καινοτομίας του, είσήγαγεν εν τω  οικογενειακή ημών 
βίω καί την ύπηρεσίαν του συρμού, την ύπηρεσίαν f ι n d e l  
s i è c l e ,  εάν δυνάμεθα νά τ ?  προσδώσωμεν τον τίτλον I

τούτον.
Μεταξύ τής ύπηρεσίας τής σήμερον καί τής τού παρελ

θόντος ούδεν κοινόν υπάρχει δυστυχώς Ούτε ή π ίστις , ουτε 
ή άφοσίωσις, ούτε ή’άγάπη πρός’ τήν έργασίαν, ούτε η ευσε- | 
βεια, ούτε ή άρετή άποτελοΰν κατά τό πλεΐστον τά^ηθικα 
Ιφόδια τής ύπηρετρίας τής σήμερον. Ό  νεώτερος βιος, αι 
πρόωρει έλευθερίαι, ή άκαιρος χειραφετησις των τα ,εω ν του 
λαού καί των άγροτικών πληθυσμών, έξ ών στρατολογεϊται 
τό υπηρετικόν προσωπικόν τών πόλεων, εόημιουργησαν ά .υχή  j 
τάξιν άργομίσθων καί πλεονεκτών, ελαφρών και ματαιων 
υπάρξεων, αΐτινες μεταβαίνουσιν είς τάς πόλεις μάλλον η- 
ρεύουεαι τά  μέσα άποκτήσεως πολυτελών στολισμών και 
άποουγής τών βαρειών έργασιών τών άγρών, ή έπιδιωκουσαι 
σοβαράν τού μέλλοντος έξασφάλισιν δι’ ευσυνείδητου έργα-

σίας. e
Όφείλομεν εν τούτοις νά όμολογησωμεν ότι, εαν αι υπη-

ρίτριαι καί οί ύπηρέται μας με τοιαΰτα έφόδια καί τοιαυτας 
άρχάς προσέρχωνται εις την ύπηρεσίαν μας,και ημείς ελάχ ι
στα συντελούμεν διά τής πρός αυτούς συμπεριφοράς μας εις 
ήθικοποίησιν καί μόρφωσιν καί άνθρωπισμόν αύτών. Τό t θ 1 
m a î t r e ,  t e l  v a l e t  τών Γάλλων δύναται νομιζομεν 
νά έφαρμοσθί! πληρέστατα καί παρ’ ήμϊν, καί εις την * ί«ρ ι-  
μνησίαν καί άστοργίαν τών πλείστων κυρίως νά^ άποδοθγ 
έν μέρει ή κακή κατάστασις τών υπηρετών. Έάν^ εν πρός εν 
έξετάσωμεν τά  έλαττώ ματά  των καί τάς συνθήκας τής^έν 
Άθήναις συγχρόνου υπηρετικής κινήσεως, θέλομεν πεισθή οτι 
ένεχόμεθα καί ήμεϊς κατά μέγα μέρος εις τό κοινωνικόν τούτο 
πρόβλημα.

Εί'μεθα βεβαίως υπεύθυνοι διά την οκνηρίαν τών υπηρε
τριών μας έάν, δι’ έργασίαν είς ήν πληρέστατα άρκεϊ μία 
καί μόνη, προσλαμβάνωμεν δύο καί τρεις μάλλον δι επι- 
δειξιν καί στολισμόν τών προθαλάμων, ή διότι έ'χομεν πραγ-

ματικήν άνάγκην αύτών. Διά την πλεονεξίαν των εύθυνόμεθα 
επίσης, παρίχουσαι μεγάλου; μισθούς, δι’ έλαχιστην έργα
σίαν, άπλώς διότι δέκα ή εί'κοσι εκατομμυριούχοι δύνανται 
νά δίδωσι τοιούτους μισθούς. Δια την πολυτελείαν και ιην 
ματαιότητά των φέρομεν έπίσης εύθυνας,επιτρεπουσαι να εν- 
δύωνται καί νά καπελλόνωνται είς τάς αύτάς μέ ημάς ^ρα- 
πτρίας καί πιλοποιούς. Διά την σπατάλην των εί'μεθα επίσης 
ύπόλογοι, άφίνουσαι αύτάς έλευθερως και ανε,ετασ^ως ν~ 
διαχειρίζονται τόν οικογενειακόν ημών πλούτον και να σπα- 
ταλώσι πολλάκις έντός οκτώ ημερών, όσα θά ήδύναντο να 
έπαρκέσουν πρός την συντηρησιν μας ολοκλήρου τού μ.ηνος.
Διά την σκληρότητα καί άστοργίαν των ευθυνομεθα επίσης, 
μή συμμετέχουσαι ποσώς είς τον ηθικόν αυτών ^ιον, μη εν- 
διαφερόμεναι διά την ψυχικήν τω ν καταστασιν, δια τας θλ ί
ψεις ή τάς χαράς των, διά τους πονους ή την ευιυχ ιαν τω ν . 
Την άσέβειαν πρός την θργσκείαν ένισχυομεν βεβαίως ημείς, 
ουδέποτε μεριμνώσαι όπως αί πολύ προηναι ωραι τών Κυ
ριακών διατίθενται πρός φοίτησιν καί τούτων εις τόν ναόν, 
άλλ’ ούτε κατά τάς μεγάλας καί έπισήμους δεσποτικάς τού 

ι έτους ημέρας συγκαλούσαι αύτάς άπό κοινού μετά τών τέκνων 
μας, ΐνα έρμηνεύωμεν τά ; μεγάλας τού Ευαγγελίου άληθειας 

I καί παροτρύνωμεν δι’ ηθικής διδασκαλείας είς τό καλόν καί 

ωφέλιμον.
' Είξεύρω ότι αί άλήθειαι αύται είναι ολίγον πικραί,ολίγον 

κακόηχοι διά τά  ώτα όλων ημών,κυριών καί ύπηρετριών όμοΰ.
I Άλλ* είναι άνάγκη νά λεχθώσιν, είναι άνάγκη νά γείνωσι 

κα ταληπτα ί παρ’ ημών καί παρ’ έκεινων, οπως επελθγι η 
I ποθητή θεραπεία. “Ό πως βαίνωμεν κυριαι και υπηρετριαι, 

βαίνομεν άληθώς κατά κρημνών. Ή μεϊς ησυχίαν δεν εύρίσκο- 
μεν, ούτε είς τήν τροφήν καί δίαιτάν μας, ούτε εις την 

Ι τάξιν καί καθαριότητα, ούτε είς τήν άνατροφήν τών τέκνων 
μας, ούτε είς τήν οικονομίαν τού οικου, ουτε εις ιην ευμα 

I ρειαν καί ηθικήν άνάπαυσιν, ήτις αποτελεί α .ιαρα ι.η .ον 
I παράγοντα τής οικογενειακής ευδαιμονίας. Αύται διαφθει- 
I ρονται καί καταστρέφονται καθ’ ημέραν περισσότερον, ώεναι,
I άπροστάτευτοι, έγκαταλελειμμέναι είς τήν τύχην των και 
I είς τήν κακήν κεφαλήν το>ν, γίνονται οκνηραι, φυγόπονοι, 

κακαί, δόλιαι, φιλοκατήγοροι, περιπίπτουν άπό άτοπήματος 
I είς άτόπημα, άπό άπιστίας εις άπ ιστιαν, απο λάθους εις 
I λάθος μέχρις έντελούς καταστροφής των. Έ άν ύπήρχον εν 
I Έ λλάδ ι στατιστικα ί καί ή άστυνομία έτήρει, ώς άλλαχου 
I γ ίνετα ι, μ,ητρώον ύπηρετριών, θά άπεδεικνυετο δι αριθμών ο 
I φοβερός δεκατισμός όν ύφίσταται ή τάξις τούτων διά τής 
I άνεπανορθώτου ηθικής άπωλείας εις την άβυσσον τής κακοη 
1 θείας.
I Καί έπαναλαμβάνομεν σήμερον ό,τι εί'πομεν καί άλλοτε.
I Μία διεφθαρμένη ύπηρέτοια μολύνει την οικογενειακήν ημών 
I εστίαν, εισάγει λεληθότως τό μίασμα τού κακού είς τά  αθώα 
I καί άπειρα μικρά, άτινα κα τ ’ άνάγκην εύρίσκονται εις συνα- 
I φειαν μετ’ αυτής,οδηγεί καί βοηθεΐ άνεπαισθητως τα  πρώτα 
I βήματα τών μεγάλων είς τήν κατωφερή οδόν, ως τέλος έπι- 
! δουλεύεται αυτήν τήν συζυγικήν ημών ευδαιμονίαν.
Ι Ιδού τά  α ίτ ια , τά  προκαλέσαντα τήν ίδρυσή τού Άσυλου 
S τών ύπηρετριών καί έργατίδων, τού έορταζοντος σήμερον την 
I επέτειον τής προστάτιύος αυτου Αγιας Αικατερίνης, Ηθε
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λήσαμεν δι’ αυτού νά θέσωμεν φραγμών είς τό όσημέραι με- 
γεθυνόμενον κακόν, άναλαμβάνουσαι τήν μόρφωσιν καί ήθικο 
ποίησιν τών ύπηρετριών, βσαι θά προσήρχοντο είς τό Ά συ- 
λον ζητοΰσαι στέγην καί θέσιν. ’Αλλά πρός έπίτευξιν τουτου 
είχομεν καί έχομεν ιδ ια ίτατα  άνάγκην τής βοήθειας τώ ν 
κυριών, βοηθείας, ήν ευάριθμοι έξ αύτών μάς παρέσχον άτυ- 
χώς. *Ισως δεν έγένετο αρκούντως γνωστός είς τό πολύ κοι
νόν ό σκοπός τού Ασύλου, ίσως έθεωρήθη καί τούτο ως εν 
μεσιτικόν γραφεΐον, τοποθετούν δωρεάν ύπηρετρίας καί ουδεν 
πλέον, θ ά  ήτο γελοϊον νά ύποτεθή ότι κυρίαι τής περιωπής 
τού συμβουλίου ημών έζήλευσαν τό έπάγγελμα καί τήν δόξαν 
τής κυρά Κώσταινας, τού τέρατος εκείνου τής πλατείας τού 
Συντάγματος, είς τά  δίκτυα τού οποίου καταστρέφεται ή 
τιμή καί ή ύπόληψις τόσων άτυχών καί απείρων κορασίδων.

Ακριβώς ΐνα σώσωμεν άπό τούς άρπακτικούς όνυχας τών 
τοιούτων όντων τάς άπροστατεύτους ιδία νεάνιδας, καί ΐνα , 
ώς προείπομεν, μετριάσιομεν τό κακόν, είς δ μοιοαίως φερό- 
μεθα ύπηοετούμεναι καί ύπηρετσούαι προέβημεν άνευ πόρων, 
κεφαλαίων, άνευ ούδεμ-ιάς βοηθείας κα ί ύποστηρίξεως είς 
τήν σύστασιν καί συντήρησιν τού Ασύλου τούτου, τό όποιον 
άγει ήδη τό τρίτον τής λειτουργίας του έτος. Δεν μάς άπε- 
θάρρυναν ουτε αί είρωνεΐαι, ουτε οί έμπαιγμοί, ουτε αί κα - 
κολογίαι, ού'τε ή καταφορά τών πλείστω ν έξ έκείνων, α ΐτι- 
νες ώφειλον καί νά μάς εννοήσουν καί νά μάς ύποστηρίξουν. 
Μάς άποθαρρύνει μ.όνον ή άκηδεία, ή άδιαφορία, ή άναλγη- 
σία τών κυριών, πρός ας συνιστώμεν ύπηρετρίας, καί α ίπ λ ε ΐ-  
σ τα ιτώ ν οποίων άποποιούνται έξάμελείας, έξ άδρανειας, εξ ά- 
διαφορίας πάσαν μεθ’ ημών συνεννόησιν. Ουτε τα  βιβλιάριά τής 
διαγωγής λαμδάνονται ύπ ’όψιν παρά τών πλείστων κυριών,ουτε 
ούδεμία μετά τούΆσύλου συνεννόησις ένεργεΐται παρ’ αύτών, 
ούτε κάν μάς γίνετα ι γνωστή ή άναχώρησις, ή έκδίωξις υπη
ρέτριας καί οί προκαλέσαντες αύτήν λόγοι. Ά πο  τής συστα- 
σεως τού Ασύλου, αί τοποθετηθεϊσαι παρ’ αύτοΰ ύπηρέτριαι 
θά άνέρχωνται βεβαίως είς ύπερχιλίας καί όμως τών πλει 
στων έξ αύτών τά  ίχνη άπωλέσαμεν, διότι αί κυρίαι δεν ηθε- 
λησαν νά συμμορφωθούν μέ τόν κανονισμόν μας, τηροΰσαι 
ημάς ένημέοους τής διαγωγής καί έν γένει τής έν τή ύπηρε- 
οίγ πορείας των.

Ήμ.εΐς έν τούτοις έμμένουσαι είς τό πρόγραμμ,α μ.ας δε 
όπισθοχωροϋμεν. Είξεύρομεν ότι τά  πρώτα βημ,ατα είναι 
πάντοτε καί τά  δυσκολώτερα καί ότι πάσα καλή ιδέα, ΐνα 
κατανοηθή,άπαιτεϊται νά ώριμάσγ,νά χωνευθή, νά μελετηθή, 
νά βασανισθή καλώς.

Θέλομεν νά έλπίσωμεν ότι ό καιρός τών δοκιμασιών πα 
ρήλθε καί ότι άπό τής ήμέρας ταύτης εγκαινιάζεται νέα 
περίοδος εύτυχεστέρα διά τό τμήμα τού Ασύλου, τό άναφε- 
ρόμενον είς τόν ύπηρετικόν κλάδον.

Διότι ώς είναι γνωστόν ύπάρχει καί τμήμα εργατίδω 
ένταΰθα. Τούτο έπέτυχε πληρέστατα εύθύς έξ άρχής, είς 
δέκα τέσσαρας δέ άνέοχονται σήμερον αί ύπό τήν στέγην τού 
’Ασύλου φιλοξενούμεναι έργάτιδες, α ί έκμανθάνουσαι τέχνας 
είς διάφορα τής πόλεώς μας βιομηχανικά καταστήματα.

Ταύτας ώς καί τάς κατά καιρούς προσερχομένας ύπηρε
τρίας, τό Συμβούλων τού Ασύλου περιέθαλψε καί έπροστά 
τευσεν ώς ί'δια τέκνα, παρέχον σύν τή^διαίτγ καί διατροφή

καί τήν είκογενειακήν στοργήν καί τρυφερότητα, ής αί κόραι 
(/.Ζτχι ηκρούνται, <5ς ζώσαι μακράν τών γονέων καί τής πα- 
τρίδος των. Διευθύντρια νοήμων, άνεπτυγμένη, φιλόστοργος 
συνδιαιτάται μετ’ αύτών, άναπληρούσα τήν μητέρα καί οδη
γούσα μ ετ’ άγάπης τά  βήματά των είς τόν δυσβατον τής 
ζωής δρόμον.

——  ---------

ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ
Ά μ α  ώς άρχίσγι νά προσεγγίζϊ) ό χειμών,όσμή^ίδιάζουσα, 

εύάρεστος π λή ττει αίφνιδίως τήν όσφρησιν, προερχομένη έκ 
τών ψηνομένων καστάνων.

Ά νά  πάσαν γωνίαν έκάστης οδού, πρό πάσης εισόδου 
σχολείου ή οινοπωλείου ή μορφή τού χονδροειδώς ένδεδυμ,ένου 
καστανοπώλου,τού τέκνου έκείνου τής Θεσσαλίας ή τής’Η πεί- 
ρου, κάμνει τήν έμφάνισίν της ώς προάγγελος τού χειμώνος. 
Έ χω ν πρό αύτού τό καθιερωμένου πύραυνον μετά τής έπ* 
κύτού έξ έλάσματος διατρήτου πλακός, έν ίί έγκατασπείρει 
κάστανα, όπως ψηθώσιν, πω λεΐ αύτά είς τά  σπεύδοντα περί 
αύτόν ιδίως παιδία , άνταλλάσσων ουτω τό προϊόν τής γε- 
νεθλίου αύτού γής, διά τών στρογγύλων πεντάλεπτω ν ή δε- 
καλέπτων καί φωνάζων άδιακόπως «κάστανα ! κάστανα 
ζεστά !»

Σπανίως δέ παιδία , καί μεγάλοι ετ ι έκ τών διαβατών θ’ 
άκούσωσι τήν τόσον ελκυστικήν ταύτην φωνήν καί δεν θα 
σταματήσωσι πρό τού καστανοπώλου, όπως πληρωσωσι το 
θυλάκιόν των έκ τού γευστικωτάτου αύτού προϊόντες, και 
αίσθανθώσιν έντός τώνχειρών τήν έλαφράν εκείνην θερμότητα, 
καί έπ ί τής γλώσσης τήν ύπόγλυκον καί άλευρώδη τών κα 
στάνων γεΰσιν.

Είς τήν οικογένειαν τών κυπελλοφόρων, τού γένους τών 
ύποκαστανεών, ανήκει ή τιμή τού νά καταλέγητα ι μεταξύ 
αύτών καί ή καστανέα T a g U S  c a s t a n e a ,  τό μεγαλεί- 
τερον δένδρον τών δασών τού κόσμου, τού οποίου τήν διάρ
κειαν άδύνατον νά όρίσγ τις, ώς καί ή καστανέα τής Αί'τνης, 
τών εκατόν ΐππω ν έπιλεγομ.ένη, έ'χουσα 56 μέτρων περιφέ
ρειαν καί τεσσάρων χιλιάδων ετών υπαρξιν άριθμοΰσα. Ή  
Ιωάννα A ra g o n , καταληφθεΐσά ποτε ύπό θυέλλης, λέγουσιν 
ότι εύρεν ύπ ’ αύτήν άσυλον μεθ’ όλης τής άκολουθίας της. 
Ύ πό τήν όριζόντειον δέ εκτασιν τών κλάδων τού πελωρίου 
τούτου δένδρου παρέχεται δίοδος είς δύο άντιμετώπους άμά- 
ξας. Καί ή παναρχαία καστανέα αυτη φέρει καί άνθη καί 
καρπούς.

Έ ν Γαλλίρι πλησίον, τής Sancerre, υπάρχει έπίσης κα
στανέα 10 μέτρων περιφερείας, καί υψους άναστήματος άν- 
δρός, άριθμοΰσα χιλίων έτών υπαρξιν. Οί περιηγηταί θαυμά- 
ζουσιν ώσαύτως παρά τάς όχθας τής λίμνης Γενεύης έν Ε λ 
βετία, τήν καστανέαν τής Neuvecelle. Κατά τό 1840  αυτη 
μόνη, ήδύνατο νά στεγάσνι ολόκληρον άγροτικόν οίκον. Μο
λονότι πολλάκις έπλήγη ύπό κεραυνού, · ί κλάδοι αυτής 
έκτείνονται άνά τό άπειρον καί ή περιφέρειά της δέν είναι 
μ-ικροτέρα τών 13 μέτρων.

Έ κ τοιούτων δένδρων δέν χαράγεται περιφρονητέος καρ- 
πύς, καθόσον τό καστανόν, προϊόν τής χειμερινής έπεχής, ά - 
γαπάτα ι παρ’ όλων.
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Ποσάκις κατά. τάς μακράς χειμερινάς νύκτας πεζί το πυ- 
ραυνον, ή τήν θερμάστραν καθήμεναι έν κατακλειστω δωμα- 
τίω  καί ψήνουσαι καί τρωγουσαι καστανα, δ=.ν ανταλλα j 
σομεν μυοίας ιδέας καί σκέψεις, δεν άκροώμεθα ιστορικών 
διηγήσεων' καί άνεκδότων, δεν πλάττομεν σχέδια περί του j 
μέλλοντος καί δεν βαυκαλιζόμεθα ύπό ωραίων ονείρων.

Ά λ λα  καί ποίαν θέσιν κατέχουν έν τΐ] μαγειρική πεχννι | 
τα  κάστανα! Ώ ς πολτός (πουρέ) άπό του διαθετήρος (τρυ- . 
πητοΰ) περώμενα, χρησιμεύουσιν ώς γαρνιτούρα του κρέα
τος ! Δι’ αυτών παρασκευάζεται σοϋπα εξαίρετος ! Παραγε- ! 
μίζονται γάλοι, χήνες, πάπ ια ι, είναι πολλάκις το μονον 
βοηθητικόν μέσον των κυνηγών πρός παρασκευήν του κρέα
τος. Δι’ αυτών συμπληρούται θαυμασίως έν γεύμα παρατι- 
θεριένων ύπό διαφόρους φάσεις ! Τά κάστανα αποτελούν τα  
υδνα (truffes) τής οικογένειας, είπέ τίς ποτε πολύ όρθώς. 
ΓΙόσον δέ μεταβάλλουοιν δψιν καί φύσιν, παρατιθέμενα εις 
την τράπεζαν σακχαρόπηκτα ! Όποιον υφος αριστοκρατικόν 
προσλαμβάνουσι καί ¿πόση κατανάλωσις αυτών γ ίνετα ι υπο 
την μορφήν ταύτην παρά του καλοΰ λεγομένου κόσμου. Δεν 
αποτελούν πλέον αύτά τόν χονδροειδή στολισμόν του δίσκου 
του πλανωδίου εμπόρου, δεν θίγουν αυτά τιλώδεις χεΐρες 
χειρωνάκτων, ουδέ μαύροι οστεώδεις δάκτυλοι ! αλλ υπό τό . 
σακχαρώδες αύτών περίβλημα παρουσιαζόμενα καθίστανται 
λεπτόν καί προτιμώμενον έπιδόρπιον, κρατούνται υπό λ ε 
πτοφυών καί λευκοχρίνων δακτύλων, τρώγονται ύπό τών 
ώραιοτέρων στομάτων, έγκλείονται εντός ευωδών σακκιδίων, 
καί δένονται δι’ ωραίων πολυχρώμων τα ινιών. Ά λ λ ’ οίμοι 
ουτω μεταβαλλόμενα πόσον άλλάσσουσι και αξίαν ! Οποσον 
άνυψοϊ ταΰτα  τό σακχαρώδες περίβλημά των ! και εις 
ποίαν περιωπην ύπολήψεως ανέρχονται !

Ά λ λ ’ ού παντός πλεΐν εις Κόρινθον. Τά σακχαρόπηκτα 
κάστανα δέν είναι προσιτά εις παν βαλάντιον καί ισως 
καθίστανται μάλλον δύσπεπτα, ηττον υγιεινά ή τά σεμνά 
καί απέριττα κάστανα του πλανωδίου καστανοπώλου.

( K « i  το Γαλλικόν) Ε λ έ ν η  Γ ίω ρ γ ιά δ ο υ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΤΜΑΣ
Έ άν οί έργάται του πνεύματος καί οί εστεμμένοι τών I 

γραμμάτων καί τής Τέχνης είχον άνάγκην τ ίτλω ν  καί οικο
σήμων καί περγαμηνών, βεβαίως ό Αλέξανδρος Δουμας, 0ν 
ή Γαλλία κλαίει σήμερον, θά ήτο ό κα τ ’ έξοχων άριστοκρά- 
της τών γραμμάτων, ό εκ κληρονομικότητας καί καταγωγής
εύγενής τής φιλολογίας.

Έγένετο υιός έξόχως μεγαλοφυής, πατρός επίσης μεγαλο
φυούς. Έ άν εις τόν πατέρα Δουμαν όφείλη ή Γαλλία τάς 
πολυπλοκωτέρας καί εύφανταστοτέρας σελίδας της μυθι
στορικής έξελίξεως τών πρώτων δεκαετηρίδων τού αίώνος 
τούτου, εις τόν Δουμαν υιόν οφείλει ή ψυχολογική μυθιστο
ριογραφία ϊνα  τών ίσχυροτέρων στυλοβατών της και ή νεα 
δραματική σχολή ένα τών πολυτιμοτέρων παραγόντων της.

Σπανίως είς καλός μυθιστοριογράφος είναι συγχρόνως και 
άριστος δραματικός συγγραφεύς. Ό  Αλέξανδρος^Δουμας ητο 
καί τό εν καί τό άλλο. Καλλιτέχνης τής γραφίδας, άληθής 
Ραφαήλ καί Μ ιχαήλ Ά γγελο ς έν ταύτώ  τής ζωγραφικής

καί γλυπτικής τού λόγου, έσφυρηλάτησεν αληθή μνημεία 
αθανασίας, εγραψεν εικόνας έξοχου καί μεγαλοπρεπούς συλ- 
ληψεως, άφήκε σελίδας έκ τών ολίγων, α ιτινες προώρισται 
νά ζησουν μετά τόν αιώνα τούτον τής συγγραφικής έργολα- 
βικής έμ-πορίας έν Εύρωπγ.

Είναι έκ τών ολίγων όπα δών τής πραγματικής σχολής, 
δστις κατώρθωσεν έν τγί απεικονίσει τών ταπεινότερων πα 
θών, τών άγενεστέρων ορμών καί ορέξεων τής ανθρώπινης 
ψυχής, νά άναζητήσγ καί άνεύργ έν εύγενες έλατηριον δι
καιολογούν την άλλοφρονούσαν έν τγ  φορά τού πάθους διά
νοιαν καί μειόνον την πικράν άπογοήτευσιν, ήν γεννώσιν αι 
σκοτεινά! εικόνες τών απορρήτων τής ανθρώπινης ψυχής. ^

Ούδείς ίσως άλλος δσον αύτός άνέταμε την γυναικείαν 
καρδίαν καί άπεκάλυψε διά τών ήρωίδων του τάς μεγαλας 
άρετάς, ώς καί τά  μεγάλα έλαττώ ματα  τής γυναικείας φύ- 

I σεως.
Ή Κ υρ ία  μ ε  τά ς  Κ αμ εΜ ας  το ν  είναι ή μεγίστη άθωω- 

I τικη απολογία τής έκπεσούσης γυναικός. Τά έγκατα τής ψυ
χής αυτής, έν γ) ό έρως καί ή αύταπάρνησις, έν μέγα αίσθημα 

I καί μία μεγάλη άρετή ένοικούν, μεταβάλλονται εις κολυμ- 
I βήθραν έξαγνίσεως, είς βωμόν μαρτυρικής θυσίας, άνταξιον 

μ,όνον ήρωίδων καί αγίων.
Ώ ς ό Χριστός άνήγειρε την Μαγδαληνήν, ουτω καί αύτός 

έξήγνισε την έταίραν. Βαθύς φιλόσοφος καί μέγας ψυχολόγος 
ύπε/ρέωσε την έντιμον λεγομένην κοινωνίαν νά άποκαλυφθγ 
πρό "εκείνης, ήτις iv  τγ  καρδία της τόσους ένέκλειε^θησαυ
ρούς αγάπης καί μεγαλοψυχίας, οσους το κάλλος και η δυσ- 
τυχίά τή ύπαγόρευσεν άμ.αρτίας.

Ά λ λ ’ ίνα ψάλλη την παρθένον μέ την αγνήν καί άμόλυν- 
τον ψυχήν της, είς ποιον υψος λυρισμού δέν ανέρχεται, εις 
ποίας έκτάσεις ιδανικής τελειότητος, δέν μεταφερει τον ανα
γνώστην ! Ή  Sophie Printemps τό μάλλον ιδεώδες, ίσως 

I τών έργων του, δέν νομίζετε οτι είναι ραφαήλειος Π αναγία, 
λεπτοφυής τόσον, ώστε μόλις να δυναται τις να την αν- 
τιληφθγ, ένώ τό έκ ψηφιδωτού πλαίσιόν της άληθες αρι
στούργημα ίσχυρας τέχνης τήν καθιστά έτ ι ΐδανικωτέραν, ετι 

I εύγενεστέραν, ε τ ι άζίαν 7+&λ "λατρεικς,
I Και ο εις θεον μεταβαλλόμενος πατήρ, οπως σωσγ) την 
I ζωήν έκείνου, πρός ον ή κόρη του άφιερεΐ τήν ζωήν της, ο 
I χάριν τού τέκνου του νικήσας τόν θάνατον έπιστημων υπήρ- 
’ ξεν άρα άποτύπωσις πληρεστέρα ταύτης τού ιδανικού τής 

πατρικής στοργής. Έλέχθη διά τόν Δουμαν πατέρα βτι ύπήρ- 
ξε τόσον ευφάνταστος, ώστε νά γράφγι υπερφυσικής τερατω
δίας, έξ ών βρίθουν τά είς παραμύθια ένίοτε μεταβαλλόμενα 
μυθιστορήματά του. Ό  υιός ένταΰθα ύπερέβη τόν πατέρα, 
αλλά πολύ σκοπιμώτερον, πολύ άποτελεσματικωτερον εκεί
νου. Έφαντάσθη πολλάκις τήν μυθώδη τελειότητα, είς ήν 
δύναται νά έξιχθγ ή ανθρώπινη ψυχή καί τήν περιεγραψε 

, μετά τόσης τέχνης, ώστε νά άπατα  τόν άναγνώστην του 
περί τού πιθανού τής πραγματικής ύποστάσεως αύτής.

Πολλοί έμέμφθησαν τόν Δουμαν διά το παροιμιώδες κα- 
ταστάν Tue-la, έν ω φαίνεται άκαμπτος καί άνιλεής δι* 

I τήν προδίδουσαν τά  συζυγικά της καθήκοντα γυναίκα. Άλλ^ 
έχρειάζετο ή αυστηρά, ή βροντώδης αίίτη αποστροφή ^του 

I συγγραφέως πρός τήν μεγάλην τάξιν  τών άέργων καί έλα-
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φρών τό πνεύμα καί τήν καρδίαν γυναικών, α ιτινες είς τούς I διάματα καί ή έπιείκεια τών διδασκάλων, δι’ αύτάς αι έλα* 
σκανδαλώδεις καί παρανόμους έρωτας ζητούν άπασχόλησιν I φρυντικαί περιστάσεις πάσαι, δι’ αύτας αι εύκολιαι και α ί 
καί ίκανοποίησιν τών άνοσίων παθών των. Έχρειάζετο ό I έξομ.αλύνσεις πάσης δυσχερείας. Αύταί έχουν, ούτως είπεϊν, 
γριος καί απειλητικός βρυχηθμός τού άκάμπτου λέοντος, ίνα προσωπικότητά τινα . Αί άλλα ι είναι μόνον αριθμοί, μονον 
έπιφέργ αντιπερισπασμόν τινα είς τά  ύπουλα τών κροκοδείλων συμπλήρωσις τών κενών θέσεων, αιτινες εύρίσκονται μεταξύ 
δάκρυα, είς τάς αηδείς ψυχολογικής ανατομίας τών δ ια τώ ν  τών πρώτων. Είναι αί ήδικημέναι, αί παρεγνωρισμεναι, αι 
συγγραμμάτων καί τών μελετών των έξαπτόντων τάς φαν- παρηγκωνισμέναι. ’Επί τούτων έκσπ$ ή οργή τού διδασκον- 
τασίας καί στρεβλούντων πάσαν περί ηθικής καί τιμής ιδέαν I τος καί ή ιδιοτροπία τής έπιμελητρίας. ΔΓ αυτας πληρης 
καί αρχήν. I αδιαφορία καί αναλγησία καί καταφρόνησις. Και είναι ζω -

Μόνον διότι έπάταξε τό κακόν, διότι άνεκηρύχθη τιμωρός γραφημένη έπ ί τού προσώπου τούτων ή άποθαρρυνσις, ή απο- 
τού εγκλήματος, διότι είχε τό θάρρος καί τό σθένος νά αν- γοήτευσις καί ή πικρία, άς έμπνέει τό συναίσθημα τής άδι- 
τιμ-ετωπίσγ ολας τάς κοινωνικής αθλιότητας καί νά στίγμα- I κίας, τό συναίσθημα τής έγκαταλείψεως και αστοργιας. 
τίσγ άμειλίκτως αύτάς, μόνον δΓ αυτό ό Αλέξανδρος Δουμάς I Τά ιδιωτικά έκπαιδευτήρια δέν άντεπροσωπευοντο βεβαίως 
δύναται νά ταχθγ είς τήν χορείαν τών εύεργετησάντων διά I ύπό μεγάλων ομάδων, άλλ’ ούτε ήτο δυνατόν μεταξύ αυτών 
τού καλάμ.ου του τήν άνθρωπότητα. I νά ύπάοχουν αι διαιρέσεις και αι διακρίσεις αυτα ι. Εις τον

Ή μεϊς έν Έ λλάδ ι ύπέρ πάντα άλλον συγγραφέα έγνω- I περιωρισμένον έν τούτοις άριθμ-όν αύτών άπετυποΰτο πάντοτε 
ρίσαμεν τόν Α. Δουμαν καί ώς μ.υθιστοριογράφον καί ώς δρα I ή ιδιαιτέρα τών διευθυντρίων αύτών καί τού διδάσκοντος 
ματικόν καί όσον ολίγους άλλους έξετιμήσαμεν καί ήγαπή- 1 προσωπικού φυσιογνωμία. Αί τού Παρθεναγωγείου Συρου
σαμεν αύτόν. Είς τό κοινόν λοιπόν όλου τού πεπολιτισμένου ! ολίγον δειλα ί, ολίγον φοβισμέναι, ώς έκ τής αύστηράς, τής

τού ελληνικού Έλικώνος, όλίγην δάφνην έκ τής γής, ήν συγ- I τών μαθητριδιν
γενεΐς αύτώ νόες έλάμ,πρυναν κα' έδόξασαν άλλοτε.

----------- ·ι - 'oecee oeecÎue_ — --------

Ε» E1K0ZÀHMEP0N ES TU, ΑΡΣΑΚΕΙίΙ,
I ’ .

Έ άν μ,άλιστα κρίνωμεν έκ τής αύστηρότητος, μεθ’ ής οί 
κύριοι ούτοι έξήταζον, έάν λάβωμεν ύπ ’ όψει την μέχρι 
σκληρότητος προαγομένην ενός έκ τούτων συμπεριφοράν προς 
τάς έξεταζομένας, άλλά καί τάς γνώσεις αυτών, εξαγομεν 
τό συμπέρασμα ότι τό Διδασκαλεΐον Συρου εργάζεται ευ-

ά άπετέλει περίεργον πραγματείαν ή μελέτη τών ιδίων I συνειδήτως, οτι τό προσωπικόν αύτού είναι αριστον, αλλ
ογνωμιών τών μαθητριών έκάστου παρθεναγωγείου. Έάν I ότι έλλείπει άπό τής διοικησεως αυτού η τρυφεροτης, η στορ-
■ες καί πάσαι αί διδάσκουσαι άκολουθοΰν τό αύτό πρό- I γή, ή έπιείκεια , αί μεγάλαι αύται και απαραίτητοι άρεται

γραμμα, κα τ’ άνάγκην όμως έκαστον σχολεϊον έν τγ  διοι- I διά πάντα παιδαγωγόν, διά παν μορφωτικόν κέντοον.
κήσει καί λειτουργία αύτού φέρει τόν τύπον, τήν σφραγίδα, I Είς τήν έξέτασιν τών φυσικομαθημ-ατικών Συρου ηδυνη-κησει 
τήν 
τούτο

ήν ιδιαιτέραν φυσιογνωμίαν τών προσώπων, παρά τών οποίων I θημεν μονον να παρευρεθώμεν, ό ιο ,ι ενεκα τών ..ολλών μ.α 
ούτο διευθύνεται. Τόν κοινόν λόγιον ίάε μ ά ν ν α  χα ΐ πάρε  ! θητριών ή έζεταστικη Επιτροπή εδεησε να διαιρ^θγ εις τμ/]- 

π α , ά ΐ  νομίζομεν βτι δύναται έν μέρει νά έφαρμοσθγ καί ε ίς ματα, ίνα ούτω κατορθούται ή σύγχρονος έξέτασις διαφόρων 
τά σχολειά, αφού μάλιστα ταΰτα  άναπληροΰν ύπό πάσαν I μαθημάτων.

φαλής, άνευ μιας άρχής, ήτις νά θελχι και να δυναται, ητις 1 διπλωματι εςετασεων.
νά κανονίζγ καί άποφασίζγ. Είς τήν κατηγορίαν αύτήν τών I Καί είχον τόσον συμπαθητικής φυσιογνωμίας αι κορασίδες
προώρως χειραφετημένων ύπήρχον όλοι οι τύποι, ολαι αι I τής Συρου, ησαν τοσον σεμναι και μεμ,ετρημεναι, τοσον αφα-
άνωμαλίαι, δλαι αί έλλείψεις καί αί άτέλεια ι τών τοιούτων I νώς καί άθορύβως ήρχοντο, έμενον καί έφευγον, ώστε να λη-
δημοκρατικών έν γένει συστημάτων. 'Υπήρχον αί άνάξιαι I σμονώνται σχεδόν μεταξύ τών άλλων. Ά π ετελ ε ι περίεργον 
προνομιούχοι, αί προστατευόμεναι τών έν τγ  ίσχυούσγ έξου- I άντίθεσιν ή μετριοπάθεια καί ή σεμνότης τούτων προς την 
σία άρχών ή αίζσυνδέουσαι τήν άτομικότητά των μέ τά  I ιδέαν, ήν έχει ό κόσμος περί τών γυναικών εν γενει τής Συ- 
ύλικά τού σχολείου συμφέροντα. Ό  στόμφος, ή οίησις, ή I ρου, αιτινες φημίζονται δια την ζωηρότητα και φιλαρεσκειαν 
ματαιότης, ή έπιπολαιότης καί ή άμάθεια άπετέλουν κατά I των καί διά τήν έπίδοσίν των έν γένει πρός βίον μάταιον 
το Ίτλειιττον τον χ̂ροζχ,ττ)ρι<3·[/.ον τούτων. Δ ι5 αύτκς τιχ ¡/.ει· | χ.<χι ατχο7Γον.
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Είναι η δεύτερα φορά καθ’ ήν τά  πράγματα δικψεύδουν 
διαρρήδην την φηριην ταύτην των Συριανών γυναικών. Πρώ- 
τα ι αύταί έξ δλων τών ελληνικών ρ,εγαλοπο'λεων έ[/.ΐ[/.ηθη- 
σαν τας έν τνί πρωτευούσνι διά της ιδρύσεως Κυριάκου Σχο 
λείου,το όποιον επί διετίαν ηδη λειτουργεί εύεργετικώτατα. 
ΠΡ ώ τα ι ίδρυσαν εργαστηρίου άπορων γυναικών καί σηριερον 
[/.άς στέλλουν τάς θυγατέρας των κατηρτισρ,ένας άριστα καί 
διακρινοριένας ακριβώς διά την ρ.ετριοπάθειαν καί σερ,νο'τητά 
τω ν, τάς θυγατέρας τω ν, εις ας θά άνατεθίί βεβαίως η ¡κόρ- 
φωσις καί έκπαίδευσις τών θηλέων του το'που των.

Μο'νον δτ5 αύτάς δεν έκυκλοφο'ρησαν γραριικατάκια καί συ
στάσεις, ¡/.όνον δι' αύτάς δεν έπενέβη το ρουσφέτι, καί αύταί 
εξητάσθησαν αύστηρώςκαί άριεροληπτως, χωρίς ούδερ.ίαν συνη- 
γορίαν, ούδερ.ίαν ύπεράσπισιν,ούδεριίαν συστασιν καί προστα
σίαν.Τό α υτή  ε ίν α ι  δε ινή  χα ί εκείνη α δύ να το ς ,α υ τή  εργατ ική ,  
άΛ Ιδ δειΑή, αυ τή  σοψή κα ί εκείνη μ έ τ ρ ια  αί στερεότυποι 
αύτα ί φράσεις εις τά  στόαατα τών καθηγητών καί διευθυν- 
τριών δεν έλέχθησαν ούτε άπαξ διά τάς ¡καθητρίας τ·ης Σύ- 
ρου.Έδειξ αν ο,τι ·ηταν καί έβζθκολογηθησαν άνεπηρεάστως, 
οπως ταΐς Ϋίξιζε, χωρίς διατυπώσεις παραπόνων, χωρίς δια
μαρτυρίας, χωρίς ¡κεμψιμοιρίας. Ή  Σύρος ουτω, η εμπορική 
άποδεικνύεται καί Σύρος προοδευτική ως προς την γυναικείαν 
έν γένει μόρφωσιν καί δράσιν, γνωρίζουσα νά άναθέτν) την 
διοίκησιν τών δημοτικών αότ·ης πραγμάτων εις άνθρώπους, 
εργαζομένους υπέρ τν5ς προόδου καί τ·ης εύημερίας του τό
που των.

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  ΤΗ Σ * ·  E V E R E T T  G R E E N

Ή κυρία Mary Everett Green, ητις είχεν έν τη πατρίδι αύτής 
αποκτήσει φή|κην συγγραφέως, άπέθανε πρό μικρού έν Λονδίνιυ εις 
ηλικίαν έβδομήκοντα έπτά έτών. 'Ο πατήρ αύτής κατήγετο έκ 5χε-  
φιέλδης καί έκαλεϊτο Wood, τυγχάνει δε στενός φίλος του ποιητοΰ 
James Mongomery, του όποιου ή προστασία σπουδαίους ωφέλησε τήν 
κυρίαν Everett Green, ής ή ανατροφή ύπήρξεν άρτία. Ευρισκόμενη 
ε’ις Λονδίνον, τώ 1841, ηρχισε να συχναζη ενδελεχώς εις τάς δημο
σίας βιβλιοθήκας, καί έσχε τήν ευτυχίαν ν ’ άνακαλύψη σειράν ολην 
σπουδαίων έγγραφων αγνώστων έτι. 'Ο πρώτος καρπός τών έρευνών 
της υπήρξε βιβλίου έπιγραφόμενον : Βίος τών Άγγλίδων πριγκη- 
πισσών άπό τής Νορμανδικής κατακτήσεως. Τό έργον τοϋτ· περιλαμ
βάνει έζ τόμους. 'Ο πρώτος έδημοσιεόθη τω 1849, δ τελευταίος τώ 
1855.

Τώ 1846 έδημοσίευσε «τάς έπιστολάς τών ένδόζων γυναικών τής 
Βασιλικής οικογένειας», τώ 1856 έζέδωκε «τά Ήμερολόγιον τών τα- 
ξειδίων του Thon Bous» τώ 1857 ; «τάς έπιστολάς ¿τής βασιλίσσης 
Έρριέττας —Μαρίας».

Εις τό μεταζύ συνεζεύχθη τον G. P. Everett Green, γνωστο- 
τατον καλλιτέχνην εις τδ Hull καί εις Λονδίνον, άποθανόν*α πρό τινων 
έτών. Ή  κ. Everett Green συνειργάσθη εις διάφορα περιοδικά 
καί έπεφορ-ίσθη τέλος τήν ταξιθέτησιν τών έπισήμων έγγράφων τής 
Record Office. Ή  έπιμέλεια αυτής ΰπήρζε τοσαύτη, ωστε τα έγ
γραφα τής βασιλείας ’Ιακώβου τού A \ εις τέσσαρας τόμους, εδημο- 
σιεύθησαν τώ 1857 καί τα τής βασιλείας Καρόλου του Β λ  εις επτά 
τόμους έδημοσιεύθησαν τώ 1860 μέχρι σου 1868.

Έπεχείρησε κατόπιν να τακτοποίηση τά ’έγγραφα του Κράτους τής 
έποχής τής βασιλίσσης ’Ελισάβετ, ά λλ ’ ή ταξιθέτησις αΰτη δεν έπε- 
ρατώθη αύτής, διότι άνέλαβε τήν έργασίαν ταύτην δ κ. Lemon, δστις 
έπίσης τήν έγκατέλιπεν. Είτα άνέλαβε τήν αντιπαραβολήν τών σχε
τικών πρδς τήν Μεσοβασιλείαν έγγράφων, έζ ών δέκα τρεϊς τόμοι έ
δημοσιεύθησαν τω 1875 μ*/ρι του 18ό6. Περι τδ τέλος του βιου

της, ένησχολήθη εις τήν τακτοποίησιν τών έγγράφων τής έπιτροπής 
έπί τών δικαστικών διαφορών τών Βασιλοφρόνων απδ του 1643 μέχρι 
του 1669. Είς τόμος περιλαμβάνουν τάς γενικάς παρατηρήσεις έπί τής 
έποχής έκείνης έδημοσιεόθη τώ 1889. Δεύτερος τόμος περιέχουν τάς 
βιογραφικάς πληροφορίας τών διαιτητών τών έπιφορτισθέντων την έξο- 
μάλυνσιν τών διαφορών μετά τών βασιλοφρόνων έζεδόθη τώ 1890. 
Τοιοϋτος έν γενικαίς γραμμαίς δ έργώδης βίος τής πρδ μικρού μετα- 
στάσης έκ τού κόσμου λογίας κ. Everett Green.

’’Α ν ν α  Ζ ε ρ ο υ ΐ ο υ

Η ΜΗΤΗΡ Κ Α Ι  ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ
Μητέρες, όταν παρατηρήσητε ότι έπέκειται ερις μεταζύ τών τέ

κνων σας, ψάλλετε εις αύτά άσμά’τι έπί άρμονικού ρυθμού καί ή ει
ρήνη θά άναγεννηθή έν τή οίκογενείφ.

Τά παιδία άγαπώσιν έζ ένστικτου τά ωραία πράγματα. ’Απαγγεί
λατε εις αύτά άπδ καιρού είς καιρόν ποιήματα, διδάξατε εις αύτά μου
σικήν, περιβάλλετε αύτά διά τής πολυτελείας τής φύσεως καί τής κα- 
θαριότητος.

Μητέρες, μή συνειθίζετε τά παιδία σας νά φέρωσι φλανέλλαν έπί 
τής σαρκός, μή τά καταδικάζητε νά προασπίζωνται δ ι’ αύτής άνευ 
απολύτου ανάγκης καί καταδήλως πιστοποιουμένης δπδ τού ιατρού.

Τό μαλακόν, έλαφρόν καί γλυκύ τής φλανέλλας, έπιτρέπει τήν 
κατασκευήν εξωτερικών ένδυμάτων, ώς διατάσσει αυτα ή υγιεινή, 
ήτοι εύρύχωρα, καλύπτοντα τά μέλη, μή πιέζοντα αυτά, αφίνοντα 
τάς κινήσεις έλευθέρας καί αρκούντως προστατεύοντα αύτά άπδ τών α 
ποτελεσμάτων τών ατμοσφαιρικών μεταβολών.

Κόπτετε λοιπόν έκ μάλλινων υφασμάτων φορέματα, έσωφόρια, πε
λερίνας, βλούζας, κάμνετε. έάν θέλητε, παν δ,τι φέρετε έπί τών έ- 
σωρρούχων, άλλά μή δογματίζετε συστηματικούς οτι δια τής φλα
νέλλας θά ένδύωνται κατάσαρκα τά τέκνα σας, εχοντα υγιές στήθος, 
καί κνήμας στερεάς. *Η φλανέλλα,άπ’ εύθείας έφαπτομένη τού δέρμα
τος, οφείλει νά μείνη αποκλειστικόν κληροδότημα τών ασθενών και τών 
άκροφαλούς υγείας ανθρώπων. ’Αλλά τά υγιή παιδία οφείλουν ν απο
φεύγουν αύτήν. *0 έκ φλανέλλας υπενδύτης είναι ωφέλιμος εις τα 
άτομα τών όποιων τδ στήθος είναι ασθενικόν, ε’ις τούς προσβληθεντας 
δπδ βρογχίτιδος ή πνευμονίας καί αναπόφευκτος διά ζτούς -φθισικούς. 
’Απορροφά τδν ιδρώτα, διατηρεί τήν έπιφάνειαν τού σώματος εις τήν 
αύτήν πάντοτε θερμοκρασίαν καί αποδίδει αληθή έκΟούλευσιν εις τα 
λεπτοφυή καί ασθενικά παιδία, διά τά δποία ουδενος πρεπει να παρα- 
μελώμεν, δπως έμποδίσωμεν ψύξεις έπικινδύνους, και είναι εντελώς 
ανωφελής ε’ις τούς άπολαύοντας πλήρεις τάς ζωτικας αυτών λειτουργίας.

Μετά τήν χολέραν τού 1832, ητις ’έθεσεν εις μεγάλην κυκλοφορίαν 
τδν υπενδύτην καί τήν ζώνην έκ φλανέλλας, δ μέγας ιατρός Bostan 
διεμαρτυρήθη έναντίον τών υπερβολικών έπαίνων, δι’ ων εχαιρετισαν 
τάς φλανέλλας τού σώματος καί τής κοιλίας. Καλόν δέ είναι ν «να- 
νεοΰται άπδ καιρού είς καιρόν ή διαμαρτύρησις αύ’τη, καί νά παρατη- 
ρώμεν είς τούς άνευ ανάγκης ‘μεταχειριζομένους φλανέλλαν, ότι στε
ρούνται δ ι’ αύτής σπουδαίων φυσικών βοηθειών δια τδ μέλλον, 
καί έκτίθενται είς παραπληρωματικάς παθολογικάς αιτίας ασθενειών. 
Τούτο προέτρεψε τδν Descuret νά γράψη εις τά«Θαυμάσια τού ανθρω
πίνου σώματος» τά εξής'. «Ή  χρήσις τής φλανέλλας έπί τού δέρμα
τος, άνευ ίσχυρας αίτιας, είναι έπικίνδυνος συνήθεια, καθιστώσα τδ 
σώμα μάλλον εύεπηρέαστον είς τάς άσθενείας καί μάλιστα δ'ταν εκ
βάλουν αύτήν.

’Εάν περιτυλίσσητε τά τέκνα σας όταν είναι υγιή διά φλανέλλας, 
με τι θά ένδύσητε αύτά, όταν θά έχωσι καταρροήν ή στηθοκατάρρουν;

Πιστεύσατέ με, ας μή σας παρασύρη ή φιλοστοργία εις ακαιρους 
καί άσκόπους προφυλάξεις, ή κινίνη είναι, ώς γνωρίζετε, έξαίρετον 
άντιπυρετικόν, άλλά δεν θά σκεφθήτέ ποτε νά δώσητε τοιαύτην εις 
τά τέκνα σας όταν είναι απύρετα' διά τδν ίδιον λόγον, μή έπιβαλ- 
λητε αύτοίς τήν φλανέλλαν, όταν είναι υγιή Άναγνώσατε, εις τήν 
Λογικήν ’Ιατρικήν, τδ κεφάλαιον όπερ δ Piorry άφιέρρωσεν εις τα 
δυστυχήματα τά προξενηθέντα όπό τής άμεσου έπιθέσεως έπί τού 
δέρματος είς υγιείς άνθρώπους τών μάλλινων δφασμάτων.

h a p t a  Ν ε β ώ  Ι α τ ρ β ς
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ΤΟ ΓΑΛΑ
Τύ γάλα  είναι παράγων τοϋ αίματος, τοϋ οποίου χημι- 

κώς δεν διαφέρει ή κατά τήν έ'λλειψιν τών ινωδών καί τών 
χρωματωδών ουσιών, οποθεν εξάγεται οτι, ώς εκείνο δύναται 
νά γείνγι μιασματικο'ν καί δηλητηριώδες.

Ενεκα τουτου δυνατόν νά μεταδώσγ είς τόν άνθρωπον 
μολυσματικάς τινας νόσους, ώς τήν φυμ,ατίωσιν, τόν αφθώδη 
πυρετόν, τήν σκαρλατίναν κλπ.

Προ καιρού η προσοχή τών ύγιεινολόγων έξηγέρθη, όσον 
αφορμ εις την μ,ετάδοσιν δι’ αύτοϋ τής φυματιώσεως. Πειρά
ματα, εκτελ.εσθεντα εν Γαλλία και εις τό εξωτερικόν όπό τών 
Villemin Chauveau, Toussaint, Saint C yr, Bollenger, 
Guntber, Perroncito Rivolta, Virchow καί άλλων, π ε ι
ράματα κλασικα σήμερον καταστάντα , απέδειξαν, ότι τό 
γαλα των φυματιωσών αγελάδων δύναται νά μεταδώση τήν 
φυματιωσιν. Διάφοροι άνακοινώσεις, βρίθουσαι γεγονότων, 
αναγνωσθεϊσαι δε τώ 1888 είς τδ Συνέδριον τών Σπουδών 
επι τής φυματιωσεως, ύπεστήριξαν έπικαίρως τά πειράματα 
τών φυσιολόγων.

Τοιαϋται είναι αί υπό τών σοωών δοθεϊσαι άρναί. Ά λλάΝ ι 1 Λ,
οεν πρεπει να πιστευη τις κατά γράμμα παν δ ,τι προβάλ
λουν οί πειραματισταί, οΐτινες φαίνονται, προσπαθοΰντες νά 
έκφοβήσωσι τους κατόχους αγελάδων.

Πράγμ.ατι, τό γάλα τών φυματιωσών αγελάδων δεν 
φαίνεται μιασματικόν εφόσον οί μαστοί δεν προσβληθώσιν 
υπο φυματιωσεως* διότι τότε τό μόλυσμα καταλαμβάνει τά 
διαφράγματα τών έκκριτικών σωλήνων καί προκαλεΐ τήν 
εξέλκωση» αυτών, είς τοιοΰτο. βαθμόν, ώστε τό έκρέον 
υγρόν καθίσταται μολυσματώδες διά τής άναμίξεως αύτοϋ 
μετά τών φυματίων. Ά λλά  πόσον σπανία ή τοιαύτη φυμα- 
τιωσις ! Μόλις έπ ί 100 αγελάδων άσθενών νά παρουσιασθή 
μία τοιαύτη περίπτωσις.

Έ ν τούτοις υπάρχει μέσον τ ι ποός αποφυγήν παντός κιν
δύνου, τό νά βράζηται τό γάλα όποιαδήποτε καί άν είναι ή 
προέλευσίς του. Ά λ λ ά , διατείνονται τινές, τό γάλα καθί
σταται δύσπεπτον καί χάνει πολλάς έκ τών θρεπτικών αύτοϋ 
ουσιών, όταν βράσή.

25 H E N R I  G R E V I L L E  25

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Ή Ρ Ι Ο Ν

ΤΑ !  ανεφώνη,σεν ή Έστε'λλα, καταληί&θεΐσα και αύθις υπό ζωηρας αγω
νίας, διατι ο Ραϋμόνδος μέ εγκατέλιπεν; - Όποια δήποτε και άν ητο ή θλιψις 
τοο — αισχύνη, ή έγκλημα —  ώφειλε νά ζηση δια ν̂ά μέ προσιατεύση, διά 
να με υπερασπιαθη. Όσον δέ και άν ηναι νεκρός, δέν δύναμαι νά τόν συγ
χωρήσω· έπιρρίψας μβι τήν ευθύνην τής πράξβώς του, έλειποτάκτησεν. ’Α 
γνοώ, χΐ μέλλετε νά μοι εϊπήτε · . . Μη τό εΤπητε, διο'τι ούδέν θά άποπλύνη 
‘«ον «νδρα εκείνον, από τού προς  ¿μέ σφάλματός του, προς εμέ ητις τόν,συνε- 
ζευχθην άνευ Ερωτος, άπλώς δ1 ινα καταστήσω αυτόν εύτυ'/ή !

Απέθανεν ήδη, ειπεν ήρέμως ό Ββηοϊβί.
Η Εστέλλα έ'κλινε τήν κεφαλήν έπι τούΛ στήθους, έκλεισε τούς οφθαλμούς 

Χαι έσιώπησεν, Ό  Θεόδωρος έννόησεν οτι προσηύχετο Τό τραΐνον έβράδυν* 
Έην πορείαν του καί δροσερά αύ'ρα, Εφερεν αύτοΤς θαλασσίαν άπόιτνοιαν, ό ου
ρανός ήτο κατάστερος· ή Έστέλλα ήνοιξε τούς ό-θαλμούς.

— Αγαπητή μου —  τή ειπεν ό φίλος της, όποιαδήποτε και άν εΤναι ή μέλ- 
λουσα τύχη μας, ή τελευτώσα αυτη ήμ^οα, μας συνεδεσεν άδιαρρήκτως ! άπό

ώρας ταύτης, και Ι^ώπιον του Θίθύ, και ενώπιον τής συνειδήσεώς μας, 
® ν̂·ζεύχθημεν.

— Γένοιτο ! άπήντησεν εκείνη, σοβαρώς.
Τό τραινον ¿σταμάτησε· καί άμφότεροι κατήλθον εις τήν έρημον κατά τήν 

ωΡ*ν εκείνην παραλίαν, και μ’ ολας τάς προσπαθείας τών ςενοδόχων Γνα πα-

 ̂Παντες οί τό θεμ.α τοϋτο σπουδάσκντες καί πραγματευ- 
θεν.ες ιατροί, απεφανθησαν ότι τά παιδία χωνεύουσι τόσον
τό βρασμένου γάλα όσον καί τό άβραστου.

Σφαλερα επίσης είναι ή γνώμη ότι τό βακύλλιον τής φυ
ματιώσεως εύρίσκεται καί είς τά έκ γάλακτος γινόμενα, κα
θώς τό βούτυρον καί ό τυρός, άλλ’ ό τοιοϋτος φόβος είναι 
λίαν υπερβολικός, καθόσον, κατά τήν κατασκευήν τοϋ βου- 
τυρου και τό̂  τυροΰ, τα  βακκύλλια δεν ύπάρχουσιν, απερ
χόμενα μετά τοϋ όρροϋ τοϋ γάλακτος. Ά λ λ ω ς  τε τό φυ
ματιώδες^ γαλα  είναι σπάνιον καί έπανειλημμένως συνιστά- 
τα ι ή βράσις αύτοϋ πρός καταστροφήν παντός βακυλλίου.

M arie P a rch e ro n

Η ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΝΑΟΙΣ

Μέ τήν κατά τά λοιπά ώραίαν διακόσμησιν τού ναού τού Α γίου  
Γεωργίου τήν έπιτευχθεϊσαν διά τοϋ είσπραχθέντος ποσού έκ της 
εύεργετικής άγορας τού παρελθόντος έτους b ναός ούτος έπροίκίσθη 
καί δΓ ωραίας είκόνος, ήν ό καλλιτέχνης κ. ’Αλέξανδρος Φιλαδελ- 
φευς έφιλοτέχνησεν υπέρ τοϋ ναού.

Είναι βεβαίως μοναδικόν τό έργον τούτο πρωτοτύπου τέχνης, άλλ’ 
ένταοτω καί δυνάμεως περί τήν σύλληψη» ούχί τυχαίας. Είναι ειλημ
μένου εκ τής Νέας Διαθηκης καί παριστα τά παιδία φερόμενα παρά 
των οικείων πρός τόν Ίησοΰν, όπως τύχωσι τής εύλογίας του. Ώ ς 
σύμπλεγμα είναι πρώτης δυνάμεως. Ά λλά  και έν ταίς λεπτομερείαις 
τό έργον προδίδει χείρα τεχνίτου ε’ιδήμονος καί ούχί ερασιτέχνου. 
Υπάρχουν πρόσωπα εκεί καί στάσεις καί έξωτερικεύσεις ψυχικών α ι
σθημάτων θαυμάσια. Τήν γηραιάν μνήμην, τήν πολιότριχα, ή'τις 
μετα κατανύζεως όδηγεί τό μικρόν έγγονάκι της πρός τόν Ίησοΰν νο- 
μίζομεν οτι ήδύνατο νά ΰπογράψη πας γνωστός καλλιτέχνης τής 
δύσεοις.

’Εν γένει  ̂τό έργον προδίδει τό καλλιτεχνικόν τάλαντου τού έκ- 
τελέσαντος,^ όστις μετά τόσης προθυμίας καί άφοσιώσεως είργάσθη, 
οπως άδαπάνως  ̂ό ναός άποκτήσει έν τόσον ώραίον έργον, καί οί φοι- 
τώντις εις αύτόν μίαν τοιαύτην καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν.

ραλάβωσιν «ότούς, ό Benoist, χαλέσας δδηγόν τινα ^μ.χοιμώμενον έπί τινο; 
παλα,* ΐ «ίσήγαγεν έν «ότή τήν ’ Εστέλλαν χαί μετά ΐ,μίσειαν ώραν
χυλωμένοι έπί τής άμμου διηυθΰνοντο πρός τό χωρών M ont-Saint - Michel

Συνεσπειρωμένοι ό είς IV, τού άλλου, έν γαλήν,αία εύδαιαονία, ήτις χατε- 
σίγα .τας προκαταλήψεις αύτών έπροχώρουν χατά τήν διαυγή χαί χ«τάστερον 
έκείνην νύχτα τοϋ φθίνοντ.«· Μαίου, τήν γλυχείαν καί άγνήν ώς άναπνοή παι
διού. Ή  ήδυπαθής νυκτερινή αύρα, τό άρωμα τής Ιξοχής άναμ,γνυόμενον 
πρός τό τής θαλάσσης, ή άκρα σιγή τής νυκτός, ή θλιβεεά καί μελαγχολ,χή 
εκείνη τοποθεσία, ό πρός νότον έκτεινόμενος Γαλαξίας έν ένάστρω ούρανω, 
ό παρά τό πλευρόν της χαθήμενος πιστός συνοδός, Ι^αίνοντο τή Έστέλλ* Ετί 
μετερσίουν αύτήν είς άγνωστον σφαίραν μεταξύ των απειροπληθών έκείνων α
στερισμών. Αίφνης άποσπασθεΤσα τών συλλογισμών της προσέβλεψε πρός τήν 
θάλασσαν, ίστός Sè χαί χάλως μ,κρας λέμβου διαγραφομένης έν τή παοαλί. 
προσέβαλε τήν όψιν της. Άπό τοϋ χωρίου Ποτορσώ» δέν άντήλλαξαν οϊτέ 
λέξιν. Ο αμαξηλάτης μόνον παροτρύνων διά τοϋ μαστιγίου καί τής φωνής 
τΟν π̂πον του, έτάραττε τήν νυκτερινήν Ικείνην γαλήνην. Μετά στροφήν τής 
όδοϋ, è Benoist ειπεν: Ίδετε: Κα ί είς μιχράν άπόστασιν ή σκιά τοϋ χωρίου 
εύκρινώς έπεφάνη Ιν τή οωτεινή καί διαυγεΐ Ιχείνη άτμοσοαίρα.

Μ ολον τό προχεχωρημένον τής ώρας, εύρον τέλος οίκημα, καί μετά έν 
τέταρτον ήσαν έν οίχίφ χειμένη πλησίον τών έπάλξεω» τοϋ φρουρ/ου. Άπο · 
χωρήσαντες πρός άνάπαυσιν έσφιγξαν αλλήλων τήν χείρα σιωπηλώς. Ή  Έ -  
στέλλα ανοίξασ* τά παράθυρόν της άνέπνεεν άπλήστως τήν Ισπερινήν δρόσον 
και ηκροάτο τόν μακρόθεν ερχόμενον ψίθυρον τών άποσυρομένων έκ τής πα
ραλίας όδάτων. “Εν δέ πρός έν τά άστρα σβεννύμενα άντιχαθίσταντο υπό τής 
λευχοιαίου έκείνης λάμψεως τής άπερχομένης αύγής. Άνωθεν τής κεφαλής 
τής Έστέλλας φωνή, συνεχομένη, ή τοϋ φίλου της, παραμένοντος έν τή άνω 
οροψω , ήκούσθη.

Τα άστρα ¿^αφανίζονται,— χ·̂  Ελεγε μέ σιγαλήν φωνήν, ¿ν τή μεγάλη 
ηρεμία τής άλησμονήτου έκείνης νυκτός, χαί ώς άπηυδημένοι ταξειδιώται



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ΤΟ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Β Ρ ΙΟ Ν  ΤΗ Σ Α ° ς  ΑΕ  M À ÏA A A P T

'Oâôc ΚοΛοχοτρώνη ά ρ ιθ . 7.
Τώρα μέ την προσέγγισιν τών έορτών, τήν ε’ποχήν δηλαδή των δώρων χαΐ 

ενθυμίων τό έργαστηριον τη; δος de Maillard είναι το εντευχτήριον των χυ- 
ριώΤκαί δεσποινίδων τη; πόλ,ώ; μ«;. Ά λλα ι, και είναι «1 περισσότερα, ερ- 
χονται έχε! διά τό μάθημα της αγγειοπλαστικής χα, ζωγραιρ,*ης *ατ± ^  ο
ποίον κατασκευάζουν κομψότατα χαλλ,τεχνικά αντικείμενα δια δωρα του Νέου 
" R t o u c  "Αλλαι ποιούνται παραγγελίαις διαφόρους ωραίων δοχείων χαι ειχονων 
χαΐ παντοίων κομψοτεχνημάτων, προωρισμένων έπίσης διά τον αυτόν τκοτον.

Ή  δεπο-νις 5à M a i l l a r d  αντιπροσωπεύει σήμεοον ολους τους έμπορους κ μ- 
ψοτεχνημάτων, μέ μόνην τήν διαφοράν ότι Ινφ τά ίργα της είναι πολυ τε
λειότερα, είναι’ ενταυτώ χαι πολύ εύθηνότερα.

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ  

Α . Π. Λ Ε ΓΓΑΡΗ
Μ ετεφ ε 'ρθη  ¿X tfjc όόοδ Έ ρ μ ο ι ! ,  ε ί ς  τ η γ  ¿ ι α σ τ α ν ρ ω σ ι γ  τΆυ  

odSSr Π ερ ιχΛ έους  x a l  Ε υ α γ γ ε λ ί σ τ ρ ι α ς  n a p a  
τ η γ  Έ χ χ λ η σ ί α γ  Ρ ο 'μ β ηγ .

Χασέδες, λινά, υφάσματα δια σινδόνας, 8 Γ  άσπρόρρουχα, *Ρ” ίν > 
δαμάσκα, μάλλινα φορέματα, τραπεζομάνδυλα, πετσετα,ς, μανδυλια, 
κουβέρτες μάλλινες, κουβέρτες βαμδακεραίς. προσόψια, ολα ειδη εκ 
λεκτά καί πάσης τιμής έκ τών γνωστότερων Αγγλικών καταστημά
των. Τιμαΐ μετριώταται, ακρίβεια περι πασαν συναλλαγήν.

ΜΤΡΟΠΩΑΕΙΟΝ Κ Α Α Ρ Α Σ  ΣΤΙΝΗ
Όόος Έ ρ μ ο υ  x a l  Ν ί κ η ς .

Λοόσιμον τής χεφαλής διά μηχανισμού, χοσμη’τιχά χαΐ ενδυναμωτικά της 
χόμης, σάπωνες μαλακτικοί του δέρματος, σχευασιαι χαλλυντιχαι του προ
σώπου χαΐ τών χειρών, μυρα χαΐ άρώματα τών μεγαλητέρων Ευρωπαϊκών 
οίκων, χόνεις δια sachets, πάντα τά είδη της γυναικείας χοτμητιχη; πολυτε
λείας, ώς ψύχτραι, χαρφίδες τής χεφαλής, βέλα, χειρόκτια, χρμψοταται_συσ- 
χευαΐ άρωμάτων διά δώρα, πάντα τελεία; ποιότητο; χαι εις τιμαςμετριωτα.χς.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΥΤΡΩΝ «ΣΤΕΛΛΑ»
I .  Δ ια μ α ν τ ο τ ς ο ιΛ ο υ .  Ό άός Π ατησ ίων.

Ούδέν Ογιεινότεοον τής χαθαριότητος του σώματος,  ̂ ώς ούδέν θεραπευτικόν 
μέσον τόσον λυσιτελές διά τούς νευρικούς χαι αναιμικούς οσον η ψυχρολουσία 

Τό χατάστηαα τών λουτρών του χ. Διαμαντοπουλου ανταποχρίνεται πλη
ρέστατα είς πάσαν περί χχθαοιότητος χαΐώδροθεραπευτιχης αναγχηΛ Λουτρά 
καθημερινής χρήσεως, λουτρά Τουρκικά, λουτρά ρωσσιχα. λουτρά λκωτιχα, 
ψυχρολουσία,, όλα αυτά μέ ύπηρεσίαν πρόθυμον και με ευκολίας χαι περιπο - 
ησιν Ευρωπαϊκήν. Τιμαΐ εύθηνόταται.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΗΘΟΔΕΣΜΩΝ 

Μ α ρ ία ς  Μ π α ν ιό λ λ η .  Ό όος  Ερμου  7 ί .

έργοστασίω. 'Υφάσματα λινά λευκά χαΐ χρωματιστοί, μπαλέναι εξ α η ο ς 
φαλαινόδοντος, μεταξωταί ταινία, καί τρίχαπτα, μεταξωτά *«1 σατέ 
τέλος δ,τι έχλεκτότερον απαιτείται προς χατασ-ευην τελείων στηθοοέσμων, ε-

φβ|Ή λστηθΤδ?σμοπο,άΓτήμςεγδ’ος Β^ η ο ίχ  είναι Παρισινή Ιχμαθοϋσ« τήν τέ 
ννην είς τό γνωστότερον στηθοδεσμείον τής Γαλλία;.Τιμαί μ-.τρ αι. Α  ρ 
Ϊ.ΓπροθυμίΙ περί τήν έχτέλεσιν τών στηθοδέσμων ως χαι των φορεμάτων χαι 
ε π α ν ω φ ο ρ ίω ν .__________________  , , —

ΓΑΛΑ,  ΩΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙ
Τό ΙπΙ τής δδοϋ Καλαμιώτου γνωστόν γαλαχτοπωλειον τοϋ χ. Γ.αννέτσου 

πωλεΐ ώά φρεσκότατα, γάλα άνόθευτον καί γλ»κυ και μέλι του Γμηττου 
γνήσιον. Οιλουχουμάδε; του δεν έχουν εφάμιλλους.

άποσύρονται πρός ύπνον Οδτω θά Ιξαφανισθώσιν αί θλίψει; σας, οϋτω,
αί άνησυχίαι σας, αλλά τά άπειρον παραμένει έν τή άπαθεΐ α̂υτου γαλήνη, ως 
ό ¿θάνατος Ιρως μα, . . . Κοιμηθήτε Έστέλλα, άφόδως, αγρυπνώ εγω. _

—  Ευχαριστώ, άπήντησεν αύτη, μέ φωνήν όμοίαν πνοής. Και χλείσασα το
παράθυρον, παρεδόθη είς γαλήνιον ύπνον.

Οί κώδωνες έξόπνησαν τήν Έστέλλαν, ήτ,ς Ισπευσε να έγερθη. Η ημ.ρ« 
τή Ιμειδία, τά πτηνά Ιψαλλον τήν έξέγερσιν τής φύσεως, οί κήποι επλήρουν 
τόν αέρα άρωμάτων, «ί χελιδόνες περιίπταντο περί τό γηραιόν ορος το υπερ- 
χείμενον του χωρίου, μετά κραυγών θριάμβων.

Ένεδόθη ταχέως. , . .  .
'Υπηρέτρια άνελθοϋσα Ιφερεν αυτή τά καφέγαλα της, οπερ εναπέθηχεν εν 

π,ραχε-.μένω άχατοιχήτω δωματίω. 0ά εϊπω είς τόν αδελφόν σας να χαταοη
διά τά πρόγευμα, είπεν. . , ___

Ή  Έστέλλα έμειδίασεν χαΐ άληθώς ό Ββηοΐδί μ η  ω ν  συζυγος της, δ,ν 
ήδύνατο νά είναι ή αδελφός της. Ή  ιδέα αύτη τιμώσα τήν αγνότητα της, νε- 
ποίησεν αυτή τήν έντύπωσιν λεπτοτάτου άνθους προσφερθέντος υπο αγνών

χ °1'0  Ββηοΐβί κατήλθε· χαΐ «ύτός άνεπαύθη άπό των αλλεπαλλήλων κοπώ
σεων τό δέ πνεϋμά του, έπανέχτησεν άπασαν τήν διαύγειάν του, χαί την α- 
παιτόυμένην αποφασιστικότητα, όπως φέρη είς α’ίσιον πέρας την παρατολμ.ν 
έπιχείρησιν ήν ένήργει. Α ι' έλίγων λ έξε ις  έξήγησε τη Ε«ταλα το σχέδιον 
τής εκστρατείας. Έμπιστευθήτέ μοι τον φακελλον, είπεν έχν η Ροζα 
είναι διατεθειμένη νά όμολογήση, θά τήν άπειλήσω εγω καλλιον υμων. Εαν^δέ 
μάθωμέν τι οδυνηρόν, θά δυνηθώ νά κατευνάσω τήν έχ τουτου πιχρ.αν υμων,
έχτός εάν δέν θέλετε. . . .  / .

—  Δέν υπάρχουν μυστικά δι* έμέ, άπήντησεν υπερηφανως η̂  Εσ.έλλα, τα
όποια νά μή δόνασθε νά συμμερισθήτε. Ενεργήσατε ώσει έπρόχειτο περι υ- 
μών. 0ά  σας άναμείνω ένταϋθα. _ |

Έξηλθε. Κατά τήν πρωινήν έχείνην ώραν, αί χ« «  μήκος της μόνης οδου |

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΝ _
Επ ειδ ή  αί κυρίαι δεν πρέπει νά (ΑεριίΑνώμ-εν αόνον διά τά του καλ- 

λωπισαοϋ μας άλλ’ ιδιαίτατα και διά τό οικοκυρίό μας, η συνεργα- 
τις μας πρός ήν άνεθέσαμεν τήν έντολήν να συνιστα τα δια πασαν 
προμήθειαν άριστα τών καταστημάτων, έπεσχεφθη και τό επι της 
όδοη  Κ ο λ ο χ ο ζ ρ ά γ η  χ α ι  \ έ χ α  άριβ . 5 2  Μακαρονοποιειον Παναθηναιον.

Έ νώ  υπάρχει μεγάλη συλλογή παστών Ιταλικών και εγχωρίων, 
πρώτιστης πο,ότητος. έν γένεί δέ π ανα  τα ε.Οη του εδωδιμοπωλείου 
είς ποιότητας έκλεκτάς καί είς .τιμάς εξαιρετικως ευθηνας. Τόσον δε 
τό κατάστημα τοϋτο είναι περιποιημένον και ευπρεπες και τόσον η 
υπηρεσία του τακτική , ώστε πασα κυρία δυναται αυτοπροσώπως να 
κ ά ϊη  τάς άγοράς της, άκριβώς ώς πράττει δια τα λοιπά εμπορικά
καταστήματα _______________ ___ _

I .  Τ Σ Α Μ Η

Ό ά ο (  Γεωργίου Σταύρον.

ΓΠ Ο ΑΗ Μ ΑΤΟ Π Ο ΙΕ ΙΟ Μ  

Τ Η Σ  Α Υ Λ Η Σ

Δέρματα εκλεκτά, τέχνη καί καλλαισθησία ευρωπαϊκή, τ ι -  
μ«ί λογικαί κατέστησαν τό ύποδηματοποιεΐον Τσαμη το κατ 
εξοχήν εύνοούμενον τών κυριών καί αυτής τής Β. Αυλής, υ  
κ. Τσάμης είναι διά τήν Ε λλάδα  βτι ό Παρισινός ΡίΠΠΘ δια
την Γαλλίαν.

"τυΰ χωρίου παλαΐαΐ καί χαμηλαΐ οίκί«., ιίχον σχεδόν πίσαι πρό τής θόρας 
δύο ή τρία παχουλά καί άχάθαρτα παιδί«, τρώγοντα μετα πολλής ορέξεως, 
μεγάλ« τεμάχια άρτου μετά βουτύρου, καί παρατηρούν!« ασχαρδαμηχτει τον 
άγνωστον κύριον. Πλησίον τής ένοριαχής έχχλησίας, έσταμάτησεν αναποφάσι
στος : Μία μόνη οίχία μεταξύ όλων δέν είχε πρό τής εισόδου παιδί«, «λλα 
«.κλεισμένη Ιρμητιχώς, έφαίνετο άχατοίχητος. Ή  Ροζαλία Φέρελ ; ήρώτησε
γείτονά τινα δίδουσαν χριθήν είς τά; όρνιθας της.

— Είναι έχεΤ, τέμ άπήντησε, δειχνύουσα τήν χατάχλειστον οικίαν α/.λ .ίναι
είς τήν λειτουργίαν, χαί θά έλθη έντός ¿λίγου, _ ι  Μ

Καί όντως μετά1 δέχα λεπτά, αί γυναίκες έξήρχοντο τής εκκλησίας, ο οε 
Ββηοίδί προσεκτιχώς παρετήρει αύτάς, βεύαιος ών, κατόπιν όσων Ιγνώριζε
περί Ροζαλίας ότι θά άνεγνώριζεν αύτήν.

Μετ’ ολίγον έπεφάνη χεχαλυμμένη άπό χεφαλής ύπό μαύρου μανδυου, ούτι- 
νος αί χανονιχαί πτυχαΐ ϊφθανον μέχρι τών γονάτων τη;. Ή  πάλαι θαλαμη
πόλο;, είχεν άναλάόει τά χωρικόν ένδυμα καί τού; ολίγον αποτόμους τροπους 
των, ήτο δέ ίσχνοτέρα καί ώχροτέρα άφ’ οσον δ Ββηοίεί άνέμενεν.  ̂ _

— ΤΗλθεν ενας κύριος, καί σέ ζητεί, Ροζαλία,—είπεν ή υποχρεωτική ειση-
γήτρια γείτων ,

Έστάθη αύθωρεί, καί προσέδλεψε τόν ζητουντα αυτήν χυριον αλλ α̂ιφνιδί« 
ώχρότης έχάλυψε τά πρόσωπόν τη; μέχρι του μετώπου, χαί μόνοι οί όφθαλμο 
της διετήρησαν τό ύπόφαιον χρώμά των, λαδόντες τήν έκφρασιν φόδου, διωκο- 
μένου ζώου. "Έρριψε πέριξ αύτής περίφοδον βλέμμα, ώσεί έζήτει να διαφυγή, 
έίτα δέ 'διά χινήσεως άπελπιστικώς άποφασιστιχής, έλαδεν άπό του θυλακίου 
της τήν χλεΐδα τής οίχία;, χαΐ χωρίς νά προσδλέψη τόν ΒθΠθί8Ϊ, είπεν ; Ε  -

Είσήλθον αμφότεροι είς τόν οίχίσχον, άτλοϋν, ψυχρόν, πενιχρόν, α/.λα X*' 
θαρώτατον χαΐ χλείσασα τήν θόραν, προσέθηχεν :

(ακολουθεί)


