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άντιπροόώποις Λμών.

—— —

Σώματα πλήρη του oc', γ \  ε', καις·' έτους ευρίσκονται
παρ’ ήμιν και παρ’ απασι τοΐς αντιπροσώποις ήμών. τΤ

Τά πεμπόμενα ήμιν χειρό
γραφα ή δημοσιευόμενα ή μή 
δέν έπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα χαι μή δηλοΰντα , 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λοόσης δέν είναι δεχτοί. — 
Π α σ α  αγγελία άφορώσα είς 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Α ΐ μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών 
πρόςέχτύπωσιν νέας ταινίας.
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κ υ ρ ί α  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.
Διά τά Ανυπόγραφα άρθρα εύθύνεται ή όυντάκτις αύτων j ζητούσης άνωτέραν καί εύγενεστέραν του πνεύματος τροφήν,

τό πραγμα όπωςδήποτε θά ήτο συγγνωστόν. Δεν απομανθα- 
νει τις ευκόλως δ ,τ ι αί παραδόσεις διά της παρόδου του χρό
νου μετέβαλον είς πεποίθησιν. Ό  Έ λλην του παρελθόντος, 
μετά τόσων έτων συγχρωτισμόν πρός λαον δεσποτικον και 
θεωρουντα την γυναίκα ύς σκεύος ηδονής, ηδυνατο μεθ’ ολην 
την άνάπτυξίν του νά ένδοιάζτ], προκειμένου περί πνευματι
κής των δύο φύλων ισότητας.

Καί όμως ή Ε λλάς είχε την τιμήν νά άριθμή είς την χο
ρείαν των κορυφαίων του ’Έθνους πνευματικών πάτερων αν
θρώπους αληθούς άνα πτύξεως καί πολιτισμού, ανθρώπους κα- 
τανοοϋντας τό δίκαιον καί ύπέο αύτοϋ άγωνιζομενους-, αν
θρώπους οπαδούς τής αλήθειας καί ύπό την σημαίαν αυτής 
τό εύγενές τής προόδου έργον άναλαμ-βάνοντας.

Σύμπασα ή τοίί Πανεπιστημίου Σύγκλητος, πρωτοστα- 
τουντος του τότε Πρύτανεως κ. Μιστριωτου μετα χαρας πα
τρικής έδεχθη την αί’τησιν των Έλληνίδων και εύρειας ανε- 
πετασσε τάς πύλας του Πανεπιστημίου προ τής κόρης, τής 
ζητούσης νά μυηθή είς τά εύγενή καί σοφά των επιστήμων 
μυστήρια. Ή  φοιτητική φάλαγξ μέ τό ίπποτικόν τής νεό- 
τητος, μέ την αβρότητα τής επιστημονικής μορφώσεως, με 
την έμφυτον ευγένειαν, ητις αρμόζει είς πάντα ’Ακαδημαϊ
κόν πολίτην, έδεχθη την γυναίκα είς τό ιερόν τής επιστη-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΕ φοιτηταί καί αί φοιτήτριαι. — ’Επιστολή του ’Αρχιεπισκόπου 

ϋιιραηίουρ ( ύ π ό  δος Μερόπης Μαρίνου). — "Εν είχοσαήμερον έν τώ 
Άρσακείω. — Τ ό  μήλον τής μάμμι^ς μου (ύπό χ. ΕλένηςΊωαννίδου). 
— Μία ήμερα είς Πορταριάν. — Υ γιεινή . — Παιδικόν Δελτίον. — Βι
βλία, — Ποικίλα. — ’Αλληλογραφία. — Συμβουλαί. — Έπιφυλλίς.

ΦΟΙΤΗΤΑΙ Κ Α Ι  ΦΟ ΙΤΗ ΤΡΙΑΙ
Είς τήν χώραν, είς ήν ή γυνή ύψωσε τό πρώτον τήν ση

μαίαν τής πνευματικής χειραφετήσεως,— καθ’ ήν εποχήν μά
λιστα 6 γυναικωνίτης του ’Ασιατικού βαρβαρισμοϋ ή'κμαζεν, 
—είς τόν Αόπον, είς δν γυνή συναγωνιζομ.ένη μεθ’ ενός Πιν
δάρου  καί παρ’ άνδρων κρινομένη έπτάκις έστεφανώθη, είς 
τήν προνομιοΰχον γήν των φώτων καί του αρχαίου π ο λ ιτ ι
σμού, ένθα ή σχολή του ΙΊυθαγόρου πλείονας ήοίθμει μαθή
τριας ή μαθητάς, είς τήν χώραν, ήν ¿δόξασαντά γράμματα, 
έπέπρωτο, μετά δύο χιλιάδας έτη, νά κηρυχθή συστηματι
κός διωγμός κατά τής είς έπιστημονικάς σπουδάς επιδιδό
μενης γυναικός.

Καί ή τοιαύτη πρός τόν πολιτισμόν υβρις νά γ ίνετα ι ύπό 
τής φοιτητικής νεολαίας, ής ή καρδία μόνον έξ αισθημάτων 
εύγενών ώφειλε νά πάλλγ , ής τό ιδανικόν ώφειλε νά είναι ή 
πρόοδος, ής οί πόθοι ώφειλον νά τείνωσιν είς παν δ ,τι δυνα- 
τα ι νά άναδείξν) τό ήμέτερον έθνος άντάζιον του προγονικού 
αύ-οϋ μεγαλείου.

Έ άν οί διδάσκαλοι τής νεολαίας αυτής έδυσκολεύοντο νά 
έννοήσωσι τον νεωτεοισμόν τής γυναικείας επιστημονικής άνα- 
πτύξεως, έάν αυτοί έδίσταζον νά άνοίξωσιν εύρειας τάς πυ- 
λας του επιστημονικού κόσμου πρό τής ίκετιδος κόρης, τής

μης ώς αδελφήν νεοφώτιστον, ώς υπαρξιν φυσικως άσθενε- 
στέοαν, αλλά διά τοΰτο ακριβώς καί ί'σα μ ετ ’ αύτων δικαιω- 
ματα έχουσαν πρός τόν πνευματικόν βιον.

Τόσον μάλιστα ούτοι μετ’ έχ.είνης ήδελφοποιηθησαν, ωστε 
από του στόματος των φοιτητριών μόνον επαίνους καί έγκω- 
μια ήκούομεν διά τά  π α ιδ ιά ,  ώς αί πλεΐστα ι έξ αύτων, μη- 
τρικώτατα, άδελφικώτατα, άπεκάλουν τούτους. Τόσον άδελ- 
φοποιήθησαν καί έν πασι κοινωνοί έγένοντο, ώστε κατά τάς 
ΙΙανεπιστημιακάς διαδηλώσεις φοιτήτριαν νά θέσωσιν επί
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κεφαλές των καί νά άπαιτώσιν, ώστε πάσαι να μετεχωσιν 
οίασδηποτε φοιτητικής έξεγέρσεως. Το'σον έτίμ.ησαν την γυ
ναίκα έν τγ  φοιτήτρια, ώστε καί πρόεδρον του φιλοσοφικού 
τμήματός των έν τγ  λέσχη) νά έκλέξωσι την δα Ροκάν.

Κατόπιν λοιπόν τοιαύτης λαμπράς δ ιαγωγές, κατόπιν τε 
τραετούς φοιτητικού βίου εντελώς αδελφικού, οστις παρείχε 
εύτυχη γνώμ.ονα της ηθικές μ,ορφώσεως της ’Ακαδημαϊκής 
νεολαίας, κατόπιν του αισθήματος τές εθνικής υπερηφάνειας 
μέ τό όποιον πάσα Έ λληνίς καί πας “Έλλην οικογενειάρχης 
άνέφερε τό δ'νομα των φοιτητών, κατόπιν της εύφημου μνείας, 
ην καί αυτός ό ξένος τύπος έκ της προς την φοιτήτριαν δια
γω γές του Έλληνος φοιτητοΰ έποιησατο πολλάκις περί αύ
τοΰ, εύρισκόμεθα αί'φνης πρό της ακατανόητου, προ της έκ
τροπου, προ τές  βαρβάρου των φοιτητριών καταδιώξεως.

Δεν είναι βεβαίως υπεύθυνοι ολοι οί φοιτηται διά την μο
νομερή διαγωγήν όμάδος τινός έξ αυτών. Ού'τε θελομεν καν 
νά πιστεύσωμ,εν, δτι ό φόβος του συναγωνισμού ώθησε τούς 
ευαρίθμους— ευτυχώς — ταραξίας εις τό ασεβές τοΰτο κίνημα. 
Άλλοίμονον εις τό Ελληνικόν εθνος, έάν η ’Ακαδημαϊκή 
νεότης του, εις ην εύλόγως στηρίζει πάσαν περί του μέλλον
τος έλπίδα, κατέρχεται τόσον χαμηλά, οίστε νά διεκδικγ 
πρός οκτώ νεάνιδας τό τεμάχιον του άρτου, τό όποιον η 
έπιστημονικη μόρφωσίς των θέλει τα ίς έξασφαλίσει ημέραν 
τινά . ’Αλλοίμονον εις αυτούς τούε νεανίας της σήμερον, τούς 
άνδρας της αύριον, οί όποιοι διενοηθησαν μόνον ότι αί άδελ- 
φαί των, αί συγγενείς τω ν, αί μητέρες των επειδή είναι γυ
ναίκες, δεν έχουν δικαίωμα, στερούμεναι, πεινώσαι, νά ζητη
σουν, ως αυτοί, εν τεμάχιον άρτου εύγενώς έργαζόμεναι.

Η μείς δεν θέλομεν καν νά πιστεύσωμ,εν εις τοιαύτην 
κατά τών φοιτητών τές  πατρίδος μας ΰβριν, ην θεωροΰμ.εν 
άδικον συκοφαντίαν. Μάλλον παραδεχόμεθα δτι συμβαίνει 
παρανόησις τις μεταξύ τών φοιτητίϋν καί φοιτητριών, δτι 
Γσως τ ις  έκ τούτων άκουσίως έψύχρανέ τινα συνάδελφόν της 
— ως τουλάχιστον διισχυρίσθη εις καί μόνος φοιτητης —  η 
οτι οπερ καί πιθανότερον οί ύποκινηταί τών ταραχών είναι 
ίσως οί εις τό Πανεπιστημιόν μ.ας έγγραφέντες κατά τό έτος 
τοΰτο Όθωμανόπαιδες, οί έξοικειωμένοι μόνον εις τό χαρέ- 
μιον νά βλέπωσι την γυναίκα καί σκανδαλιζόμενοι έκ τές έν 
τώ  Πανεπιστημίφ παρουσίας της.

"Οπως δηποτε, έλπίζομεν, ώς μας διεβεβαίωσε καί ό προο- 
δευτικώτατος ΙΊρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου, κ. Διομήδης Κυ
ριάκός, ό τύπος ούτος καί υπογραμμός της άβρότητος και 
του ίπποτισμοΰ, δτι αί ταραχαί έληξαν καί οτι τό Εθνικόν 
Πανεπιστημιόν μας, τό μέγα τοΰτο κέντρον της πνευματικής 
ζωης τοΰ Έλληνισμοΰ, δεν διατρέχει τον κίνδυνον νά φέρν) 
τοιαύτην κηλΐδα εις τάς χρυσας δέλτους τές  ιστορίας του.

Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  D U P A N L O U P

ΠΕΡΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ Κ Ο Ρ Α Σ Μ Ν
Προτίθεμαι νά ορίσω έν τα ΐς γραμμαΐς ταύταις, οτι ή 

άσκησις πνευματικές έργασίας, αντί νά έμποδίζη εις την έκ- 
πληρωσιν τών πρώτων καί ουσιωδών καθηκόντων τές Χρι- 
στιανης γυναικός έν τώ κόσμω, θά την έβοηθει ίσχυρώς α π ’ 
¿ναντίας εις την έκπληρωσιν αυτών.

Καί κατά πρώτον τίς δεν γνωρίζει έκ παρατηρησεως καί 
πείρας, οτι οί οκνηρότεροι καί αργότεροι άνθρωποι είναι α 
κριβώς έκείνοι οί όποιοι δεν εύρίσκουσι καιρόν δια τίποτε, 
ένω έκείνοι, οΐτινες είναι είθισμ.ενοι νά έργάζωνται ευρισκουσι 
πάντοτε μέσον νά πράττωσι τό καλόν καί έπιλαμβάνωνται 
πάσης ουσιώδους ύποθεσεως,

Δεν δύναμαι ένταΰθα νά είσέλθω εις τάς λεπτομερείας τών 
καθηκόντων, τών τόσω λεπτών, ένίοτε οσω καί δύσκολων τές 
γυναικός έν τώ οίκιακώ βίω.

Ά λ λ ’ έκεΐνο, δπερ άδιστάκτως βεβαιώ, είναι δτιτά κα
θήκοντα ταΰτα αδύνατον νά έκπληρωθώσιν άνευ πνεύματος, 
χαρακτέρος, ψυχές καί καρδίας ίσχυράς καί γενναίας.

Ούδείς σύζυγος, ούδείς πατήρ, ούδείς αρχηγός οί'κου υπάρ
χει οστις δεν έννοεί τοΰτο. Καί αΰτη αληθώς είναι η αφετη
ρία παντός δ ,τι προτίθεμαι νά έκθέσω εις τάς έπιστολάς 
ταύτας. Διότι δεν έπιθυμώ, ίνα η γυνη έπιδίδηται εις πνευ
ματικήν έογασίαν καί παραμελ.γ τά  ουσιώδη αυτές καθήκοντα, 
άλλ’ απεναντίας, ίνα έκπληργ ταΰτα καλλίτερον.

Αύτη η ευσέβεια δεν θά ηρκει εις την έκπληρωσιν τώιν 
τοιούτων καθηκόντων. Μόνον η πεφωτισμένη καί ένεργός 
εύσέβεια δύναται νά παρέχγι δοαστηρίαν βοήθειαν διά τά 
σπουδαιότερα καθήκοντα τοΰ βίου.

’Οφείλω νά ομολογήσω, έλεγεν ημέραν τινά η κυρία Sw6· 
Ichine, δτι η ευσέβεια μόνη δέν μοι αρκεί, έάν δεν ένοΐ έν 
έαυτγ την έργασίαν καί την φωτεινήν ακτίνα τές διανοίας· 
τότε μόνον αισθάνομαι δτι εύρίσκομαι έν δλγι τγ  κατοχή) τές 
ζωές μου.

Ή  ζωη δέν είναι παίγνιον, ούδέ μΰθος δι’ούδένα. Καί σείς 
προπάντων, κυρίαι τοΰ κόσμου, μανθάνετε τοΰτο πολύ τα 
χέως, φεΰ ! διά τών σφαλμάτων καί διά τών θλίψεών σας.

’Αλλά πιστεύσατε εις την πείράν μου.
Βίος καλώς διοικούμενος, χρόνος ώφελίμως διατιθέμενος 

θά προελάμβανε πολλάς λύπας, η θά έβοηθει τουλάχιστον νά 
ύπομέννι τις αύτας.

Ε ίπατε πρό πάντων εις τάς γυναίκας, μοί έγραφε πρό τ ι- 
νων ημερών έμπειρος άνθρωπος, εΐ'πατε αύταΐς πόσον έν ταΐς 
στιγμαΐς τοΰ πόνου καί τές  λύπης η εξις σοβαράς εργασίας 
δύναται νά είναι εις αύτάς ό'χι μόνον χρήσιμος, αλλά καί σω
τήριος.

Τό βλέπω καλώς περί έμέ διά της καθημ.ερινές πείρας. 
Διότι τέλος αί γυναίκες αν καί έπλάσθησαν ύπό τοΰ Θεοΰ 
πρός στολισμόν καί θέλγητρον τούτου τοΰ κόσμου, καθώς λε- 
γει η άγια Γραφή, δέν είναι μόνον ό'ντα μειδιώντα καί θέλ- 
γοντα, ά λλ ’ υποκείμενα εις τάς σπουδαίας υποχρεώσεις και 
εις τάς μεγάλας εύθύνας τοΰ βιου.

Δύναται τις νά άρέσκν) έπί τινας στιγμάς, άδιάφορον διά 
τίνων χαρίτων ώς έπί τό πολύ έπιπολαίων, άλλά τοΰτο ου
δέποτε θά άρκέσν), ίνα σχηματίσγ τις έσωτερικόν βίον άληθώς 
έπαγωγόν, μέ ένδιαφέρον έν τώ  οί'κω ικανόν νά κράτηση 
σύζυγον έντός αύτοΰ καί νά άπαλλάξη αυτόν τών προκλήσεων 
τοΰ έξωτερικοΰ βίου, τές λέσχης, τές ραστώνης, τών έπικιν- 
δύνων συναναστροφών καί τοΰ καφενείου.

Άναμφιβόλως δέν έννοώ νά δώσγ τις εις άνδρα τοιαύτην 
σύζυγον, ητις θά προυξένει εις αυτόν αηδίαν διά την περί 
την έπιστημην σχολαστικότητα, έτοιμη ούσα ν’ άποφαίνη-
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τα ι περί παντός. Ά λλά  σύζυγον ή)τις κατά πρώτον γνωρίζει 
νά μέν7) έν τώ  οί'κω της, τοΰθ’ δπερ είναι σπάνιον διά την 
έποχην μας, ητις,πεπαιδευμένη άρμοδίως,δύναται νά διδάξγ 
τά τέκνα της, η τουλάχιστον νά έπ ιστατγ εις τάς σπουδάς 
των καί νά όμ.ιλγ ό'χι πάντοτε περί πολυτελείας καί δ ιασκε
δάσεων· γυναίκα, τές οποίας τύποι τινές ύφίστανται έτι με
ταξύ ημών καθώς κατά τόν 17ον αιώνα, ητις γνωρίζει νά 
συνδιαλέγηται σοβαρώς μετά τοΰ συζύγου της, νά ένδιαφέ- 
ρηται διά τό στάδιόν του, διά τάς σπουδάς του, διά τάς έρ
γασίας του. Νά ένθαρρυνγ αυτόν εις την ανάγκην, μ.ετριο- 
φρόνως πάντοτε καί ίσχυρώς. Ιδού η γυνη ητις θά έκπλη- 
ρώσγ τόν σκοπόν τές συζυγικής ενώσεως, ητις θά είναι διά 
τόν σύζυγόν της άληθης σύντροφος, δηλαδη καθώς λέγει η 
αγία Γραφή, «Βοηθός καί στήριγμα τοΰ βίου».

Έ κ  τοΰ Γαλλικού 1 Μερόπη Μαρίνου

ΕΝ ΕΙΚΟΪΜΕΡΟΝ EN Til, ΑΡΣΑΚΕΙΑ,
Ζ'.

Ή  υπαίθριος έξέτασις καί μάλιστα έν τω μέσω χλοεροΰ 
κήπου καί βαθύσκιων δένδρων, ύπό περίπτερον μεταβεβλημέ- 
νον εις μικρόν άλσος, ένεΐχέ τ ι τό ποιητικόν, τό ιδεώδες, τό 
περιβάλλον την τέχνην τών γραμμάτων, την τόσον έπίμο- 
χθον μέ δλην την αί'γλην τοΰ φυσικοΰ μεγαλείου.

Αί μαθητριαι μέ τάς πολυχρώμους αμφιέσεις των, αί άνά 
ομάδας διασχίζουσαι τάς συστάδας τών δένδρων καί τά  
χλοοσκεπασμένα τοΰ κήπου άνδηρα, μ.\ την ευκίνητον κομψό
τητα τές  άνοίξεως τές ζωές, μέ τάς πλήρεις ζωογόνων έλ- 
πίδων φυσιογνωμίας των, μας άνεμίμνησκον τάς ’Ακαδημίας 
τών αρχαίων καί τούς άνά τούς κήπους διδασκομένους μ.α- 
θητάς τών μεγάλων τές άρχαιότητος φιλοσόφων.

Ά λλά  . . . .  υπάρχει έν á J . l a  δυστυχώς εις δλα τά  καλά 
πράγματα τοΰ κόσμου τούτου. Αί σύγχρονοι Άκαδημαϊκαί 
πολίτιδες, μη συνειθισμέναι εις τό είδος αύτό τές  έλευθερίας 
κατά τάς ώρας τών μαθημάτων καί έξετάσεων καί έν γένει 
ύπό την αύστηράν διδασκαλικήν πειθαρχίαν πάντοτε δ ιατε- 
λοΰσαι, δέν εί'ξευραν, —  ώς συνήθως συμβαίνει —  νά κάμουν 
καλήν χρέσιν τές  έλευθερίας των.

’Εντεύθεν αφόρητος οχλοβοή καί θόρυβος καί αταξία  περί 
τόν κύκλον τών έξεταζομένων, έκεΐ, ένώπιον διευθυντριών 
καί έπιμελητριών καί συμβούλων καί εξεταστικών έπιτρο- 
πών καί— οπερ χείριστον— ξένων ακροατών.

Ή  διδασκαλία έν τούτοις τών Ε λληνικών έξηκολούθει 
μεθ’ ολα τά  μικρά τές  αταξίας ταύτης έπεισόδια. Τόν κ. 
Ράνταν διεδέχθη ό κ. Κοφινιώτης, πρακτικώτερος, ζωηρό
τερος, όλιγώτερον φανατικός περί τά  γραμματικά, δεικνύων 
περισσοτέραν στοργήν πρός τούς αρχαίους συγγραφείς, περισ- 
τοτέραν ύπόληψιν πρός τάς λογικάς υπάρξεις, ών την διά
νοιαν άνέλαβε νά άναπτύξγ κ.αί πλουτίστ). Καί την ίδικην 
του ζωηρότητα κατώρθου νά μεταδίδν) καί πρός τάς ύπ ’ αύ- 
τοΰ έξεταζομένας, α ΐτινες ουτω όλιγώτερον δειλαί καί φοβι- 
βμεναι καί όλιγώτερον ώχραί καί έξηντλημέναι έφαίνοντο.

Ό  κ .  Κ ο ώ ιν ιώ τ ^ ς
Ά λλω ς τε καί αύτό τό έξωτερικύν τοΰ κ. Κοφινιωτου, 

αύτη η ιδιοσυγκρασία καί αύτό τό ύφος του σάς κάμνει

νά έξοικειοΰσθε αμέσως μαζέ του, νά ένδιαφέρεσθ: δι’ δ ,τι 
λέγγ καί νά τόν άκούητε μετά τίνος προσοχές. Κοντός, λε
πτός, ροδινός, ευκίνητος, μέ κατατομήν κανονικήν, μέ τό 
φαιόν του γένειον Henii IV, μέ την έπιμεμελημένην πως πε- 
ριβολην του, μέ τούς ζωηροτάτους φαιοπράσινους οφθαλμούς 
του ομοιάζει μάλλον πρόςπολυάσχολον δικηγόρον, τοΰ οποίου 
η γλίοσσα συνείθισε νά κόπτγ καί νά ράπτη) μετ’ έλαφράς 
τίνος νευρικές σπουδές καί από τοΰ στόματος τοΰ οποίου η 
μία λέξις διαδέχεται την άλλην, η παλαιά ιδέα την νέαν 
ώς χείμ-αρρος ακράτητος.

Τό σύστημα έν τούτοις τές  γραμματικές καί συντακτι
κές ανατομίας τοΰ συγγραφέως καί μέ τόν κ. Κοφινιώτην 
είναι εις την ημερησίαν διάταξιν, ώς άλλως τε συμβαίνει μ.έ 
βλους, νομίζομεν, τούς έδώ Έ λληνιστάς. Μεμφόμεναι καί 
κατακρίνουσαι τό σύστημα δέν ένοοΰμεν νά μεμφθώμεν τούς 
διδασκάλους. Διότι ού'τε δίκαιον βεβαίως, ούτε ορθόν είναι 
νά πέσν) ό’λον τό βάρος τών κληρονομικών άμ,αρτιών μιάς γ ε 
νεάς ολοκλήρου έπ ί τών ώμων τοΰ κ. Ράντα η τοΰ κ. Κοφι- 
νιώτου, η οίουδηποτε άλλου έξ όσων Ελληνιστών ηκούσαμεν.

Τό δίκαιον είναι νά άποδοθγ δλη η ευθύνη τοΰ κακοΰ 
τούτου εις τούς άναλαβόντας δέθεν κατά καιρούς νά μεταρ
ρυθμίσουν την έκπαίδευσίν μας, εις τούς έκδώσαντας αναλυ
τικά προγράμμ-ατα, εις έκείνους, οΐτινες κατά καιρούς διευ
θύνουν τόν κλάδον τές Μέσης καί Κατωτέρας παρ’ήμΐν ΓΙαι 
δεύσεως, τούς περιοριζομένους μόνον εις τάς αιωνίους μετα
θέσεις καί την μηχανικήν διεξαγωγήν πάσης υπηρεσίας.

Τό δίκαιον είναι νά άποδοθγ η εύθύνη τές  τοιαύτης όπι- 
σθοδρομ,ικέςκαταστάσεώς μ.ας εις την διδασκαλίαν τές  γλώσ- 
σης, εις τούς κατά καιρούς υπουργούς τές Παιδείας,οί όποιοι 
δέν κατώρθωσαν ποτέ νά συστήσουν έν άνώτατον μόνιμον καί 
διαοκές έκπαιδευτικόν Συμβούλιον τοΰ κράτους, τό όποιον νά 
κανονίζη την έργασίαν όλων τών σχολείων από αύτοΰ τοΰ 
Πανεπιστημίου μέχρι τοΰ κατωτάτου γραμματοδιδα^καλείου, 
τό όποιον νά νομοθετγ καί έφορεύγ έπί τές έφαρμογές τών 
εκπαιδευτικών νόμων καί νά ύποχρεοΐ πάντας νά συμ.μ.ορφοΰν- 
τα ι πρός αυτούς.

’Ενόσω αύτό τό κράτος δέν λαμ.βάν·/ι σύντονα καί ριζικά μέ
τρα πρός μεταρρύθμισιν δλων τών κακώς κειμένων έν τγ  λε ι
τουργία τ·ης έκπαιδευτικές μ.ηχανές, ένόσω οί υπουργοί καί 
οί έπιθεωρηταί καί οί έπόπται δέν κατέρχονται αύτοπροσώ- 
πως μέχρι τών σχολικών εδωλίων, ΐνα παρακολουθήσουν συ- 
στηματικώς, την έν τοΐς διαφόροις παιδευτηρίοις τελουμένην 
έργασίαν, ένόσω αύτοί ουτοι δέν θέτουν τόν δάκτυλον έπί 
τές σχολικές πληγές, ΐνα αίσθανθοΰν την δυσοσμίαν τές  σα- 
ποίας καί διά γενναίας δόσεως φαρμ.άκων έπουλώσουν αύτην, 
η έκπαίδευσίς αας θά χωλαίνν] πάντοτε, τά  τέκνα μ.ας θά 
είναι θύυ,ατα τών διαφόρων σχολαστικών συστημάτων καί η 
αμάθεια θά είναι έπισημως έγκαθιδρυμ,ένη από τές άνωτά- 
της μέχρι τές κατω τάτης κλίμακος τές κοινωνίας μας.

Αί αύτοκτονίαι τών μαθητών, αί δολοφονίαι τών καθηγη- 
τών, οί έυ.πιησμ.οί τών σχολείων, η άμ,άθεια καί η άγραμ- 
ματωσύνη τών μ.εγαλωνύμ,ων έπιστημόνων, αί γλωσσικαί ά- 
μαρτίαι τών έπιφανεστέρων ρητόρων μας θά έξακολουθοΰν νά 
εύρίσκωνται πάντοτε εις την ημερησίαν διάταξιν, διότι τό 
σχολείον,ώς λειτουργεί σήμερον,αντί νά μ.ορφώνγ καί έξευγε-
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ν ίζγ] καί έκπολιτίζγ), διαστρέφει τον χαρακτήρα, στρεβλονει 
τον νουν και ωθεί εις πνευματικόν και ηθικόν ναυάγιον πάν- 
τας τους προστρέχοντας εις αυτό και ζητοϋντας να φωτισθοΰν 
έ/ν. των άτνοτυ'ρλωτιχων φόντων του.

 —   ------

Τ Α  Μ Η Λ Α  Τ Ο Τ  9 3
Ό  ήλιος, οστις παρά πάσαν κοσμικήν άναστάτωσιν εξα

κολουθεί λάμπων, είχε κατά τό ετος εκείνο ωριμάσει τά 
μήλα προώρως, τά  μεγάλα και σπάνια μήλα,τά  επιλεγόμενα 
βα σ ιΜ χ ά .

Ή  υ.άμμη μου ήτο τότε τεσσάρων ετών, άφοϋ έγεννήθη 
την ημέραν τής καταληψεως τής Βαστίλλης Κόρη ειρηνικών 
αστών, ουδόλως έγνώρισε τούς φόβους των πλουσίων. Αί δύο 
μεγαλείτεραι αυτής άδελφαί, ό αδελφός της καί εκείνη, εΓ- 
χον σταλή εις τούς αγρούς. Μολονότι είχε σημάνει ό κώδων 
του κινδύνου καί άπασα η πόλις ήτο ανάστατος, τά  παιδία 
κρατούντα κάλαθον, εύρέθησαν μετ’ ολίγον υπό τάς μηλέας 
του κήπου τω ν, συνάζοντα η καταρρίπτοντα μήλα.

Ή  μάμμη μου, μέ την λευκήν καί εις οξύ επί του μετώ
που άποληγουσαν σκούφιαν, καί τό δι’ άνθέων πεποικιλμένον 
φόρεμά της, είχεν αναχωρήσει εκ του οί'κου εύθυμοτάτη,άλλά 
δυστυχώς ως έκ του μικρού αναστήματος της, καί τών ανε
παρκών δυνάμ.εων αυτής, δεν ήδυνηθη νά συλλέξγ ή μικρόν 
καί καχεκτικόν μήλον, διά τό όποιον αί άδελφαί της ¿γέλα
σαν πολύ καί τό όποιον αύτη εκρυπτεν επιμελώς.

Πρός τό έσπέρας, επειδή ή μητηρ των τοΐς παρηγγειλε νά 
έπανέλθωσιν ενωρίς, τά  τέσσαρα παιδία έλαβον τον δρόμον 
τής πόλεως μέ τόν κάλαθον πλήρη μήλων. Μόνη ή μάμμη 
μου ούδέν έ'φερεν, εκτός του ρικνού αυτής μήλου, δπερ δεν 
είχε οάγει, ενώ αί άδελφαί της έτρωγον άφθόνως έκ. τής συγ
κομιδής. ’Αλλά τό κεκρυμμένον αύτό μικρόν μ.ήλον ητο 
τόσω πλησίον τής ρινός τής μάμμης μου, οίστε έ'θετεν αύτήν 
εις πειρασμόν, εις ον ύπερηφάνως άντετάσσετο.

'Ό τε είσήλθον εις την πόλιν εύρον αύτην άνάστατον ε τ ι . 
Ε πειδή δέ την πρωίαν είχον αποκεφαλίσει σημαντικόν τ ι 
πρόσωπον, τό δικαστηριον φοβούμενον νέαν επίθεσιν από μέ
ρους του λαοϋ, έθετο εις κίνησιν άπάσας τάς στρατιωτικάς 
δυνάμεις τής πόλεως. Ή  μεγάλη οδός έβριθε κόσμου, καί οί 
άνδρες έφερον τά  πολιτικά αυτών σήματα.

Τά τέσσαρα παιδία , σύροντα τόν κάλαθον αυτών, άνεμί- 
χθησαν εις την οχλοβοήν εκείνην καί τά μήλα διέτρεξαν μυ- 
οίους κινδύνους. Μόνον τό τής μάμμης έμενε πεφυλαγμένον. 
καί ασφαλές.

Ή  τών καταδίκων άμαξα διήλθετην στιγμήν εκείνην,κατ’

θημα, ή οτι τό μήλον ένέκλειε μυστικόν τ ι ; ’Άγνωστον. Έ ν 
ούτοις τά πλήθος ώρμ.ησε κατά τής άμ.άξης, τά παιδία 

συνεληοθησαν, καί τά  μήλα κατεσχέθησαν.
Μόνον ό κατάδικος έλαβε τόν άπαιτούμενον χρόνον νά άρ- 

πάξν] τό μήλον, νά τό φάγγ άπληστως, καί νά πέμψγ διά 
τής χειρός γλυκύ φίλημα εις την μικράν, ήτις προσεπάθησε 
διά μέσου του πλήθους νά τόν ιδγ διά τελευταίαν φοράν καί 
πεισθγ οτι τό μήλον έφθασεν εις τόν προορισμόν του.

Την αύτην εσπέραν (.οδήγησαν τά παιδία εις τούς γονείς 
των, άγωνιώντας, καί κλαίοντας. Ή  μεγάλη αδελφή ¿βε
βαίου οτι δεν ητο έ'νοχος, ή θεία Έρριέτα έκλαιεν, ως καί 
ό άδελοός της Λουδοβίκος, μόνη ή μάμμη μου ητο ήρεμος 
καί σύννους καί ¿κράτει άνυψωμένον τό άκρον τής ¿μπρο- 
σθέλλας της. Δεν έπρεπε νά κάμης αύτό, μ.ικρά καί δυστυ
χής ανόητη, τη έλεγεν ό πατήρ.

Ά λ λ ’ ότε οί αστυνομικοί κλητήρες άνεχώρησαν, την ενηγ- 
καλίσθη ό πατήρ της κλαίων, διέταξεν δ’ αύτην νά κάμ'/] το 
σημεϊον του Σταυροΰ καί άπαγγείλνι το Πατερ ημών, και 
¿πιμνημ.όσυνον προσευχήν διά τόν κατάδικον— όστις εφαγε το 
βασιλικόν μήλον.

’Έ κτοτε ή μάμμη διηγείτο εις ημάς, οτι ουδεποτε 
έφαγε μήλον, πριν κάμν) προηγουμ.ενως το σημεϊον του 
Σταυροΰ.

(Έ* του Γαλλικού) Ε λ έν η  *Ιωαννίδου

απρόοπτον δέ διαγκωνισιν τοϋ πλήθους τα  τέσσαρα μικρά 
εύρέθησαν εις τήν πρώτην σειράν τών θεατών, διότι τά  θεά— 
μ,ατα ταϋτα , κατά τήν ¿ποχήν ¿κείνην ήσαν συνηθέστατα.

’Επί τής άμάξης ό κατάδικος, ασκεπής, μέ τήν μακράν 
κυματίζουσαν κόμην του καί τό πλατύ ύποκάμισόν του, έκά- 
θητο μεταξύ δύο χωροφυλάκων ύπομειδιών. Αί χεϊρες αύτοϋ 
ήσαν έλεύθεραι. Τίς οίδε τότε,όποια αισθήματα διηγέρθησαν 
¿ν τή  καοδία τής μικράς παιδίσκης, ή'τις έλαβε διά τών μι
κρών χειρών της τό μήλον, καί μ.ειδιώσα πρός τόν κατάδικον 
τό έρριψεν έντός τής άμάξης. Έφαντάσθησαν ότι ητο σύν

πλήθους τά  τές

ΜΙΑΝ ΜΕΡΑΝ ΕΙI ΙΡΤΑΡΙΑΝ
Θ'.

Ε πάνω  πολύ υψηλά έπί τοϋ άνωτάτου του οροπεδίου μέ
ρους διευθυνόμεθα, διότι από τής θέσεως αύτής τό ύπό τους 
πόδας μας θέαμα αποβαίνει μεγαλοπρεπέστατον. Καί μέχρι 
τοϋ άνωτάτου αύτοϋ σημείου άνεοριχήθησαν οίκισκοι π τω 
χικοί, αλλά καθάριοι. Εις τούτων ελκύει ιδ ια ίτατα  τήν προσ
οχήν μας. Εις τό άτείχιστον προαύλιόν του είναι έγκατε- 
σπαρμένοι διάφοροι χλοεροί θάμνοι, έν ω μυροβόλος ί'ασμος, 
εις δενδρύλλιον πολύκλονον αναπτυχθείς, περιβάλλει ιος εν 
στοργικώ έναγκαλισμω τήν κατάλευκον τοϋ πτωχικοΰ οική
ματος πρόσοψιν.

Ή  τόσον ποιητική αύτή θέσις, τά  λευκά και εις μυρο
βόλους βότρυς άνθη, τά  όποια, ως θαυμάσια ανάγλυφα, δια
γράφουν τά ποικίλα σχήματά των ¿ν τώ μεσω τοϋ πρασίνου 
καί λεπτοκομμένου φυλλώματος, νομίζει τ ις οτι εφυτρωσαν 
καί άνεπτύχθησαν έκεΐ, ίνα έκποιητικ.ίσουν ετ ι μάλλον,— εαν 
είναι δυνατόν—τήν θέσιν αύτήν, ίνα έξιδανικευσουν τον αρ-
χενονον βίον, ον Διάγουν οι έόώ ζωντες. 
ότι όλα αύτά τά  εύμορφα ανθύλλια, όλους αύτούς τους χλο- 
εοούς θάμνους τούς καλλιεργεί καί περιποιείται μάγισσα τις 
μυθώδης, νύμφη τις τών δασών, έξ ¿κείνων, ας αί μυθολογι- 
καί παραδόσεις τής άρχαιότητος θέλουν πλανωμενας εις πά 
σαν ώραίαν καί ρομαντικήν τής Ελλάδος τοποθεσίαν.

Καί άνεμένομεν σχεδόν τήν έμφάνισιν τοϋ ύπερφυσικοΰ 
αύτοϋ ό'ντος, ότε κόρη εύειδής, μέ τά  χρώματα τής υγείας 
καί τής ακμαίας νεότητας έπί τοϋ προσώπου, έπεφάνη προ 
τής ίασμοστεφανωμένης θύρας. Όπισθεν αύτής άλλη ώχρο-

διάγουν οί έδώ ζυ Θά έπίστευέ τις
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τέρα, άλλά καί περισσότερον συμπαθητική την ηκολουθησε. 
Μάς ήτένισαν μειδιώσαι καί μέ τήν μεγαλοπρεπειαν βασι- 
λίσσης ή ώραιοτέρα καί άκμαιοτέρα έξ αύτών ήπλωσε την
χεϊοα έπί τοϋ άνθοσκεπασμένου τοίχου, έκοψε δυο-τρεϊς βο-

\ / — ' ' τρυς γιασεμιών και σιωπώσα πάντοτε μας τα προσεφερε.
Μή τά κόπτγις, τής είπον, θά μαρανθοΰν και είναι τοσον 

εύμορφα έκεΐ. ’Μοιάζεις σάν νύμφη, προσέθηκεν η σύντροφός 
μου, μ,έσα ’στόν άνθισμ.ένον αύτόν τοϊχον.

Καί ήτο νύμφη, άληθώς μνηστευμένη άπό τοϋ Πασχα και 
- άναμένουσα τύ φθινόπωρον διά τόν γάμον. ΤΗτο νύμφη ως 

καί ή χλωμή καί πτωχούλα έξαδέλφη της, ή οποία πτωχή 
πολύ, ως ήτο, άνέμενε τόν γάμον, ό'χι μέ τά  χρυσά μ.ελλου- 
σης εύτυχίας ό'νειρα, άλλά μέ τήν έπαχθή τής πενίας ακο
λουθίαν. Καί ¿φιλοσοφεί ή νεαρά ορφανή χωρική έ~ί τής θε- 
σεώς της καί τής ίδικής μας καί ένω μάς ¿καλοτύχιζε διά 
τόν εύμαρή βίον, ον διάγομεν, έκίνει έπίσης σύννους τήν κε
φαλήν, προσθέτουσα άποφθεγματικώτατα : ποιος ’ ξερει καί 
σάς τά  βάσανά σας ; "Οσω ψη .Ιότ ιρα  το δ εν τρ ί ,  τόσο  δ υ ν α 
τότερα τά χτυπά, ό άγέρας .

Καί έλεγεν αλήθειαν. Ά ρά  γε δέν εζηλεύομεν τόν ήσυχον 
έκεΐ καί άμέριμνον καί φυσικόν βίον της, μαγευμέναι ως δια- 
τελοΰμεν άπό τό κάλλος τών περιστοιχιζόντων ημάς τοπίων;

Τό έσωτερικόν τοϋ οίκίσκου ήτο πολύ γυμνόν πολύ, π τω 
χόν. Αί φωτογραφίαι γνωστών πολιτικών προσώπων έπί κα
τόπτρου, άνηρτημένου πολύ υψηλά, μ.ία χρωμολιθογραφία τοϋ 
Όδυσσέως Άνδρούτσου, κίτρινα καί τριανταφυλλιά τσ ιγα 
ρόχαρτα ψαλιδισμένα καί στολίζοντα σανίδας κρεμαμένας,ώς 

: προθήκας άπό τοϋ τοίχου, δύο ή τρία δέμ.ατα ρούχων έστοι- 
βασμ.ένα κατά γής, μία τράπεζα καί δύο καθίσματα, ιδού 
όλη ή έπίπλωσις τοϋ λευκοϋ, τοϋ ανθοστολισμένου πτωχικοΰ 
οίκίσκου.

Καί ¿νώ ημείς περιεφερόμεθα περί αύτόν ή πτωχούλα έξ- 
' αδέλφη έξηκολούθει έκθέτουσα τάς φιλοσοφικής σκέψεις της 
καί μεμ.ψιμοιροΰσα διά τήν άνέχειάν της. ’Ά λλοτε ¿κέρδιζα, 
έλεγε, μίαν έως δύο δραχμάς τήν ημέραν πλέκουσα κομ.βια 
καί γα ϊτάνια , έξ έκ.είνων μ.έ τά  όποια οί άνατολΐτα ι στο
λίζουν τά  έηδύματά των. 7Ητο ή μεγάλη γυναικεία βιομη
χανία τής Πορταριάς άλλοτε ή κομβιοπλεκτική καί όλη ή 
μικρά Ά σία  καί αύτή ή Κωνσταντινούπολή έδώ παρήγ- 
γελε μεγάλας προμ.ηθείας. Ά λλά  τώρα καί αύτή έξέλιπε 
καί οί πτωχοί στεροϋνται.

ΤΗτο μεσημβρία πλέον ότε κατήλθομεν εις τόν Κάραβαν. 
Ούτε πρός στιγμήν δέν ήσθάνθημεν τήν επιθυμίαν νά έπι- 
σκεφθώμέν τινα τών πλουσιωτέρου έξωτερικοΰ οικιών, άλλ’ 
ούτε νά συνάψωμεν γνωριμ.ίας μετά τών έδώ συνδρομητριών 
μας. "Ηλθομεν έδώ νά θαυμάσωμ,εν τήν φύσιν καί γνωρίσω- 
μεν τά ήθη καί έθιμα τών άμ.εσώτερον πρός αύτήν συγκοι- 
νωνούντων καί ό'χι ν’ άνταλλάξωμ.εν φιλοφρονήσεις καί νά 
γνωρισθώμ,εν μ.έ άνθρώπους ζώντας καί σκεπτομένοις ώς 
ήμεΐς.

Διότι ή καλή κοινωνία τής Πορταριάς,-—εάν τούλάχιστον 
κρίνωμεν έκ τριών ή τεσσάρων κυρίων, οϊτινες ήλθον νά πά
ρουν τό πρό τοϋ προγεύματος ορεκτικόν των εις τόν Κάρα- 
βον— είναι όλως διόλου fin de siècle. Άψογου περιβολής 
καί άναλόγου, ύποθέτομεν, άναπτύξεως, μάλλον θά μ.άς έ-

στενοχώρει ή γνωριμία των, ώς εΐ'μεθα άπλούστατα μέ έν- 
δύμ.ατα οδοιπορικά ένδεδυμέναι.

’Έ πειτα  δέν θά έλειπαν ί'σως καί αί φιλόξενοι προσκλή
σεις. Καί ήμεΐς δέν ήνοοϋμεν έπ ' ούδενί λόγω νά θυσιάσω- 
μεν τό υπαίθριον καί αυτοσχέδιον αγροτικόν πρόγευμά μ.ας 
καί τήν ύπό τάς πλατάνους μεσημβρινήν άνάπαυσίν μ.ας, 
τής οποίας τήν ηδονήν άμφιβάλλομεν, έάν θά μ.άς παρου- 
σιασθή εύκαιρία νά δοκιμ,άσωμεν έκ νέου.

Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η

Έάν τις έπέμενεν έπί τής ανάγκης τοϋ νά πλύνωνται καθ ημέραν 
τό πρόσωπον,αί χεϊρες καί τά άλλα ενδότερα μέρη τοϋ σώματος,ή συμ
βουλή αύτη θά εφαίνετο άναμφι'όλως περιττή, καθόσον ή περιποι- 
ησις αύτη τοϋ σώματός μας είναι καθιερωμένη ύπό τών εθίμων και 
τής υγιεινής.

Ά λ λ ’ έάν πάντες καθ’ ήμέραν πλύνουν τό άκρον τής ρινός, πόσοι 
ακόμη υπάρχουν πλύνοντες τό εσωτερικόν, οίτινες καθαρίζουν την 
χωρίζουσαν τους £ώθωνας μεμβράνην, καί άφαιροϋν τήν ένυπάρχουσαν 
κόνιν δ ι’ ολίγου ΰδατος ; Δέν άγνοοΰμεν οτι τινές ροφώσι διά τών 
ρωθώνων σταγόνας τινάς, ά λλ ’ αύται έκπλύνουν μόνον τό πρόσθιον 
μέρος, ένώ έπάνεγκες είναι νά καθαρίζηται άνά πασαν πρωίαν ολη ή 
κοιλότης τής ρινός έξ όϋων τών ακαθαρσιών, όπως καθαρίζεται το 
στόμα καί οί οδόντες.

Ή ¡̂ίς συντελεί μεγάλως εις τήν αναπνοήν' διά τής ρινός δϊίλυ- 
ζεται 6 άήρ, θερμαίνεται, καί λαμβάνει τήν άρκοΰσαν ικμάδα,ινα δι- 
έλθη διά τοϋ λαιμού, τοϋ λάρυγγος, καί είσέλθη εις τους πνεύμονας, 
οϊτινες τότε εΰρίσκονται εις πρέπουσαν καί κατάλληλον ατμόσφαιραν.

"Οπως λοιπόν άκρα καθαριότης ολων τών μερών, τών αποστελούν- 
των συνήθη τινά μηχανήν, είναι αναγκαία εις την άπροσκοπτον αυτής 
λειτουργίαν, διά τόν αύτόν λόγον ή ακρα καθαριότης τών τής βινός 
κοιλοτήτων είναι ό πρώτος καί αναπόφευκτος ορος δια την όμαλην 
λειτουργίαν τοϋ οργάνου τούτου, ούτινος αί παθήσεις, τοσοΰτον σχε
τίζονται πρός τάς άσθενείας τών άλλων οργάνων τοϋ λαιμοΰ και τοϋ
στήθους. „

Θά έλθη καιρός, καθ’ δν ή τής ρινός άκρα καθαριότης θα εισχω- 
ρήση εις τά καθημερινά καθήκοντα εύπρεπείας παντός ατόμου, φρον- 
τίζοντος περί τής υγείας του, καί τής καθαρας αναπνοής του, ως πα
ρεισέφρησε1/ εις τάς συνήθειας μας τό τρίψιμον τών οδόντων δια ψ ή 
κτρας, τό πλύσιμον τοϋ στόματος μετά διαλύσεων αρωμάτων, η αν
τισηπτικών υγρών, ο'ι'α ή μέντα, καί άλλαι ουσιαι.

Λοιπόν, ουτινος, ή ρινική έκκρησις είναι κανονική, και οί οδον- 
τες δέν είναι σεσηπότες, άρκεϊ νά πλύνη τό στόμα μ,ετα τό φα- 
γητόν, ίνα άπαλλάξη αύτό τών θρεπτικών ουσιών, αιτινες εναπομέ
νουν πρός παρεμπόδισιν τής ζυμώσεως ήτις καθιστησι την αναπνοήν 
δυσώδη Α ί έκρήσεις τοϋ στόματός είσιν έλαφραί μετα τό φαγητόν, 
καί ή σήψις δύσκολος οταν καλώς πλύνεται τό στόμα.

Ά λ λ ά  δέν συμβαίνει τό ίδιον καί εις τήν ρίνα, ’ένθα έναποτίθενται 
εκατομμύρια άτομα κο'νεως καί άλλων μικροοργανισμών αποδειχθεντων 
ύπό τοϋ Παστέρ ώς τόσων πηγών ασθενειών, ώς βλεπομεν αυτα πε- 
ριιπτάμενα άνά τό δωμάτιον, οταν άκτίς ήλιου εισελθη εν αυτώ. Η 
συσσώρευες αύτη τών έκρήσεων οταν έναπομενη, επιφερει έκτος τών 
άλλων κακών καί άφόρητον δυσωδίαν, ητις εις πλειστας γυναίκας και 
άνδρας μυριάκις έγένετο πρόζενος λίαν δυσάρεστων συνεπειών.

Έκ τούτου εξάγεται ότι είναι απόλυτος αναγκη να παλαιη τις ε
ναντίον τής εισβολής τών τής ατμόσφαιρας μικροργανισμών έντός τών 
κοιλοτήτο>ν τής ρινός, διαμονής ήτις δι’ ημας είναι ως η σπάθη τοϋ 
Δαμοκλέους, άπειλοΰσα άδιακόπως την υγείαν μας. Ένταΰθα παρεμ
βαίνει γενναίως ή πλύσις τών κοιλοτήτων διά^ευστοΰ,Ίενεχοντος ώς 
βάσιν τό θαλάσσιον άλας ή διάφορά ακατα εις τα οποία προστίθεται 
καί βορικόν οξύ.

’Ιατρός Ε λ έν η  Μαντώφ.
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Η ΜΗΤΗΡ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΟΝ
Μητηρ τις, μετ’ επιστασίας παρατηρούσα τό μ,ικρόν της 

είδε μετά τρόμου άτι ή κεφαλή του έχόνδρυνε κατ’ άουσικον . 
ολως τρο'πον. 'Η κοουφη της όσηαέραι ώξύνετο καί τό μέ- 
τωπον έκοιλαίνετο άναλο'γως. Τό νηπιον ητο μ.όνον ημ.ερών 
Ttvtóv, ώ τ τε ’ή υ.ητηρ ηλπιζεν οτι ή^ύνατο νά τό θεραπεύσν). 
Έάν ύπηρχεν η ¡/.η οργανική τις διατάραΕις, ητις η^ύνατο νά 
έπηρεάσγ την διάνοιαν τοΰ παι^ίου, τοΰτο δέν ητο, στρος το 
παρόν, τό ζητημα· ό κύριος σκοπός ητο ν’ άποδώσν) εις 
την κεφαλήν την συμμετρίαν της, εφόσον τοΰτο θά ητο δυ
νατόν. ’Επί τινα λεπτά  έπίεζεν έλαφρως διά των χειρών 
της, αλλά σταθεοως την κεφαλήν του παιδιού, στρογγυλαί- 
νουσα αύτην πρός τό μέτωπον καί κρατούσα τό μέρος, ΐνα η 
θερρότης τ·ής χειρος βοηθησν) ί'σως εις την επιτυχίαν της έγ- 
χειρησεως.Πασαι αί προσπάθειαι ετεινον πρός τό μέτωπον, ίνα 
κατορθώσν] πρώτον τό ποθούρ,ενον σχήμα. Είκοσάκις τ·ης ημέ- 
ρας, έπεχείρει η άτυχης μητηρ τό εργον τοΰτο, ά λλ ’ ούδέν 
αποτέλεσμα κ α τ ’ άρχάς έφάνη.

Μετά παρελευσιν όμως ολίγου χρόνου έφάνη ελαφρά βελ- 
τίοισις, καί η ύγεία του παιδός ηρζατο βελτιουυ,ένη επίσης.

Ή  μητηρ δεν έγνώριζεν,έάν αί προσπάθειαι της ειχον επ ι
φέρει την επί τά κρείττω μετατροπήν, yj η φύσις ρόνη είχεν 
έπιδράσει, άλλ’ έπηοχετο έν τούτοις ριζική μ.εταβολη. Την 
έγχείρησιν ταύτην ηκολούθησεν έπιμ.όνως επί έ'τος, καί τό 
παιδίον έγένετο έκ των χαριεστέοων καί ωραιότερων τνίς γε ι
τονίας. Ή  ύγεία του ητο εξαίρετος, καί η άντίληψίς του 
καταπληκτική.

Φυσικά δέ, δεν άρκεΐ εν παράδειγρα, οπως απόδειξη τις 
παρομοίαν επιτυχίαν άλλ ’ η όρθοφρονουσα αύτη γυνη, ρετε- 
χειρίζετο ρέθοδον λογικήν. Δέν είναι σπάνιον νά ί'δη τις εις 
τά  παιδία άρφοτέρων των φύλων τά  ώτα, κλίνοντα πρός τά 
έρπρός, εις τρόπον ¿ίστε ν’ άποτελουν άσχηρίαν. Αί ρητερες 
δέν φαίνονται φροντίζουσαι περί τοιούτων πραγράτων, καί 
κακώς υποδέχονται παοαν παρατηρησιν, γινορένην πρός αύ- 
τάς επί τω σκοπώ τούτω, δεικνύουσαι οΰτω κακώς έννοου- 
ρένην φ ιλαυτίαν, άλλά καί άσύγγνωστον όλ,ιγωρίαν. Πολλα^ 
άσχηρίαι του εί'δους τούτου δύνανται ί'σως νά διορθωθούν δια 
θεραπείας λογικής, δικαίας καί άπλης, άρκεΐ ή θεραπεία 
αύτη νά άκολουθηται τακτικως, καί άνευ νευρικής ταραχής, 
καθόσον έάν προβαίνουν ρ.ετά ταραχής των νεύρων, επιφέρουν 
επίσης ταραχήν εις τούς υπάρχοντας ορούς, χωρίς νά δύναν- 
τα ι καί νά βελτιώσουν αυτούς. ’Εάν τά  ώτα του παιδίου 
έ'χουν τάσεις νά κλίνουν πρός τά έρπρός πρέπει νά προσπα
θούν νά συγκρατοϋν αυτά εις φυσικήν τινα θέσιν τη βοήθεια 
τα'ινίας ·ή πίλου.

Καί κακόσχηρον ρίνα, ηρέρως καί προσεκτικως χειριζόρε- 
νοι αύτην, δύνανται νά έπαναφέοουν εις φυσικόν σχηρα. Τά 
παιδικά οστά είναι υ.αλακώτατα, καί ευκόλως λαρβάνουν 
τό σχηρα δπερ δίδουν αύτοΐς. Ή  καλλονή είναι σπουδαίος 
παράγων της ευτυχίας τοΰ βίου, καί πρεπει πολυ περι αυ
τής νά ρεριρνωρεν ώστε αξίζει ό κόπος, νά καταναλίσκω- 
ρεν ολίγον χρόνον καί φροντίδας, διορθοϋντες χιλίας ρικράς 
άνωραλίας, καί άσηράντους τινάς άσχηρίας,ρεθ’ ών γεννων- 
τα ι πλ'ηθος παιδιών.

’Ιατρός Μαρία Νίδώ

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ
Τα παιδια δεν είναι έκ των συνήθων ακροατών, οίτινες περιορί

ζονται και εις απλας εςηγησεις.Οι οφθαλμοί των παιδιών οι έφ ’ όρων 
προσηλωμένοι, αι ερωτήσεις των, ή σιγή των, αί απροσεξία: αΰτών, 
σας ύποχρεοΰν νά εφευρίσκετε, νά δημιουργήτε, ειδικήν διάλεκτον, 
δυναμενην να είσαγάγη διά τής βίας τάς περί των διαφόρων πραγ
μάτων ιδέας εν τω πνεύματι αυτών. ’Ανάγκη ή διάλεκτος αύτη νά 
είναι σαφής καί ενδιαφέρουσα, άπλοπιοϋσα άλλά μή έλαττοΐσα τάς 
έννοιας, ίνα πρό παντος πλήττη τήν φαντασίαν αυτών.

ΓΙ φαντασία είναι παρ αυτοις ή κυριαρχούσα δΰναμις, διότι ή λο
γική είναι άρετη υπολανθανουσα έτι, ίδιότης τής αύριον.

Η μνήμη αΰτών,τόσον ταχεία προς άντίληψιν των ιδεών καί των 
γεγονότων, είναι τοιαύτη καί διά νά λησμονή αύτά. ’Επειδή δέ έ- 
λαχίστας προσπάθειας κχταβκλλουσι διά νά μανθάνωσι, λησμονοΰσιν 
ευκόλως καί γενικώς δέν διατηροϋσιν επί πολύ, εί μή τάς γνώσεις 
τα; ό̂ποιας κατέκτησαν γνωστόν δέ είναι δτι τά παιδία άποκτώσιν 
αλλά δέν κατακτώσιν.

E r n e s t  L e g o u v e .

•Επί τής φ ιλίας. Η  εμπιστοσύνη εις τους καλούς φίλους είναι ή 
αΡΧ"Π τή ί αφοσιωσεως. Πανταχοθεν ακούω νά λέγουν ότι ούδεΐς συν
άντησε ποτε αληθή φίλον. Λοιπόν, ας μή άναζητώμεν τοιοΰτον, 
άλλα δια τήν τιμήν τής άνθρωπότητος ας γείνωμεν τοιοΰτοι.

_ Ε π εώή δε ή συμπάθεια γεννάται υπό τών αμοιβαίων άρετών καί 
η άντιζηλια υπό τών ελαττωμάτων, διά τούτο ή φιλία είναι τό άνα- 
φαιρετον κτήμα τών έχόντων ώραίαν καί μεγάλην ψυχήν.

Α 1 Γ ι · θ ( 1  Ι ί ο ι ι ^ ϋ ϋ Η .

«ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ»
Σπανιως τά  έν Έ λλάδ ι έκδιδόμενα βιβλίο: έξυπηρετοΰν 

τοσον μεγάλο: εθνικά συμφέροντος, άνοιγράφουν τοιαύτας σω
τήριους διά τό ’Έθνος άληθείας, δίδουν τόσο: μ,αθηματα τών 
Εθνικών σύμπαντος του Ελληνισμού υποχρεώσεων, ό'σον τό 
υπό τόν τίτλ,ον Έ.ΙΛηηχαι Ά π ο ιχ ια ϊ  του παρ’ ήμΐν δια- 
κεκριμενου κοινωνιολόγου κ. I. Λαμ.πρίδου.

Θά ήτο τό βιβλάον τοΰτο άληθές έγκόλπιον καί διά πάντα 
ςενητευμένον Έ λληνα  καί διά πάντα πολιτευόμενον ή χει- 
ριζομενον τήν γραφίδα έν τή ελεύθερα Έλλ.άδι, θά ήτο αλη
θές εύαγγελ.ιον, έάν καί οί έ'ξω καί οί έ'σω εί'χομ.εν τήν κα
λήν συνήθειαν νά άναγινώσκωμεν, νά μελετώμεν, νά άπο- 
στηθίζωμεν, εί δυνατόν, τά καλά βιβλία.

Δεν υπάρχει θεμα,άναγόμ,ενον εις τήν κοινωνικήν καί προο
δευτικήν δρασιν τών έν τή  ξένη Ελλήνων, δέν υπάρχει ση- 
μεΐον, έξαΐρον τάς φυσικάς άρετάς καί τά  έπ ίκτητα  προτε
ρήματα ή ελαττώματα έκάστης τών Ελληνικών φυλών άπό 
τών νησιωτών του Αιγαίου μ.έχρι τών νησιωτών τοΰ’Ιονίου καί 
άπό τών Πελοποννησίων μέχρι τών Ή πειρωτών, τό οποίον 
δεν έμελετήθη ύπό του σοφοΰ συγγραφέως, ώς δέν υπάρχει 
αποικία Ελληνική άπό τών άπωτάτων τών ’Ινδιών μέχρι 
τών πλησιεστέρων γειτονικών, ής ό βίος καί ή δρασις δέν 
εκτίθεται, ής ή Εκκλησία καί τό Σχολεΐον καί αί Προξενι- 
καί άρχαί δέν μνημονεύονται, άναλόγω; πάντοτε πρός τήν 
έθνωφελή ή μή πορείαν των.

Τό σύγγραμμα τοΰ κ. I. Λαμπρίδου τιμα βεβαίως με- 
γάλως τόν έν τω εξωτερικοί Ελληνισμόν, άλλά τιμα  καί 
τόν συγγραφέα πρωτίστως, οστις μετά τόσου πατριωτισμού 
άνεγείρει τόν πέπλον, οστις μάς χαρίζει άπό τούς έξω άδελ-
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φους μ,ας καί ώς έν πιστώ κατόπτρω άποκαλύπτει τήν ευ
εργετικήν εκείνων δράσιν, έν προφανεΐ άντιθέσει πρός τήν έν 
πολλοΐς αβελτερίαν ημών τών ελευθέρων, ή οποία ομως 
κατά τήν ομολογίαν αύτοΰ του συγγραφέως είναι πολύ μ.ε- 
τριωτερα τής ύπό του καθημερινού τύπου εις αυτούς τούς έν 
τή ξένη άπεικονιζου.ένης.

ΗΜΕΡΟΛΌΓΙΑ
Η Νέα ’ Ελλάς. Παρά τών κ . κ. Δροσίνη καί Κασδόνη έξεδόθη 

ώραΐον και πληρέστατα άνταποκρινόμενον εις τόν σκοπόν του Ή μ ε -  
ρολόγιον ύπό τόν τίτλον «Νέα "Ελλάς.»

Είναι τό δεύτερον τής έκδόσεώς του έτος, περιέχει ΰλην τερπνοτά- 
την καί ποικίλην, καί ωραίας εικόνας τών έξεχόντων όπως δήποτε έν 
τή όμετερα κοινωνία προσωπικοτήτων.

Πρός τάς κυρίας ή μάλλον πρός τήν γυναικείαν έν 'Ελλάδι φιλάν 
θρωπίαν αφιεροϊ ωραίας σελίδας, έν αίς δημοσιεύονται καί αί εικόνες 
όλων τών κυριών προέδρων τών έν 'Ελλάδ ι γυναικείων φιλανθρωπι
κών σωματείων.

’ Επ ί ώραίου χάρτου καί καλλιτεχνικώτατα τυπωμένον τό ημερολό
γιων τοϋτο τιμάται άδετον δρ. 4 καί χρυσόδετου δρ. 5.

Αττικόν Ημερολόγιου. «Τό ’Αττικόν ήμερολόγιον, τό γερον- 
τότερον καί σεύαστότερον διά τήν μακράν σειράν τών έτών, άτινα 
φερει επι τής ραχεώ; του καί διότι έχρησίμευσεν ώς οδηγός καί δι
δάσκαλος όλων τών μεταγενεστέρων του, έκδίδεται κατά τό έτος τούτο 
δια τελευταίαν φοράν, ίνα έορτάση τήν έπέτειον τής είκοσιπεντα- 
ετηρίδοτ του.

"Ολοι οί γράφοντες καί ολαι αί γράφουσαι ήνώθησαν, όπως έν 
κοινή πνευματική πανδαισίφ έυρτάσωσι τό φιλολογικόν τοϋτο Ίω βι- 
λαϊον, τιμώντες τόν άκάματον συγγραφέα τοΰ Άττικοΰ Ημερολογίου, 
τόν πρώτον εισηγητήν έν 'Ελλάδι τής έλαφρας λεγομένης φιλο
λογίας

Τό ’Αττικόν 'Ημερολόγιου κατά συνέπειαν Θά άποτελέση τόν έν 
τώ φιλολογικω τούτω κλάδω γνώμονα τής προόδου τής διαρρευσάσης 
εικοσιπενταετίας, γνώμονα ασφαλή, άφοΰ τότε ώς καί σήμερον συγ- 
κεντροϊ εις τάς σελίδας του ό,τι έπιφανες καί έςέχον έν τω κόσμω 
τών γραμμάτων.
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’Α λλ ’ ευθύς έ Δ ’ Ώλμουά εόρέθη καθ’ όλοχληρίαν εις τήν διάχρισιν του 
αντιπάλου του, οστις έπεριωρίσθη νά πετάξη τό ξΐφός του καί ,νά σταυα-ήση. 
Ή  μονομαχία είχε λήξει πριν ή ό ΰπολοχαγός, ζαλωθείς έ* του συμβάντος, 

προρθάβη νά Ιννοήση χαλώς τήν π.-ρίστασιν.
Καί επειδή δέν ήτο ουτε βλάξ, ουτε χαχός, ήσθάνθη αληθή Ιχτίμησιν διά 

τόν νέον έχεϊνον, οστις τόσον λυσσωδώς προσβληθείς, τφ έδοίσησε τήν ζωήν 
μετ’ άχρας αβροφροσύνης χαί έξόχου ίπποτισμοϋ. ’Έσφιγξαν λοιπόν άμοιδχίω; 
χαί είλιχρινώς τάς χεϊρας χαι έπέστρείαν εχαστος εις τά ί’δια.

Ή  αμυχή του Ββηοΐβί ή·ο Ιλαφροτάτη· Ιντούτοις άφέθη διά τόν τύπον εί4 
τάς χείρας τοϋ ιατροϋ, ινα δέση μιχρόν επίδεσμον, χαί άπελθών έχεΐθεν έφ’ 
αμάξη; μετά τών μαρτύρω/ του, μετίβησχν δπω; προγευματίσωσι. Μ ετ’ όλί- 
γχς ώρας ευρέθη οί’χοι, ίνα σχεφθή άνέτω; επί τών συμβάντων. Έξηπλώθη 
έπί άνχχλίντρου χχί έσυλλογίζετο την χαράν ή 1 θά εδσιίμαζεν ή νεαρά χυοία 
Δ’ Ώλμουά, οτε ό σύζυγός της θά εφθανεν εις τήν ο’χίαν των. Καί επειδή δέν 
θά τω ήτο δυνατόν νά σ.ωπήση, συνεπώς δέ ή σύζυγό; του θά έμάνθανε τό 
τγε',ονός, αότός ώς τίμιος νέος, θά τώ απέδιδε διχαιοσύνην, όπερασπιζόμενος 
όν Β  βηοίεθ.

Αΐ σχέψεις αΰται τόν έλίχνησαν χα'· τόν Ιπαρηγόρουν, διόπ ήδυνάτει νά με- 
Ταβή τήν ημέραν έχείνην παρά τή Έστέλλα. Ά λ λ ’ οϋ'τε τάς άχολούθους ήμέ- 
Ρ*5··.. πότε αρα θά τήν έπινέβλεπεν ; Καί άν μάλιστα άνεχώρει τήν έπαύ. 
ριον διά τό Σωμεραί, ύπό ποιο; τίτλον θά παρουσιαζετο ε*εΐ, τόσω μαχρά

Την εχδοσιν τοΰ Άττικοΰ Ημερολογίου θά άκολουθήση φιλολο
γική καί καλλιτεχνική έσπερίς, εις τιμήν τοΰ κ. Ε ί .  Άσωπίου δοθη- 
σι.μέ η. έν ή όπεσχέθησαν τήν σύμπραςίν των καλλιτέχναι καί έρα- 
σιτέχνχι έκ τών συμταθεστέρων:

Α ί κυρίαι, πρός σάς όποιας δ κ Ε ’ιρ. Άσώπιος ήνοιξε τάς σελίδας 
τοΰ Αττικοΰ Ημερολογίου του, άναγνωρίσας πρώτος ίσως έν 'Ε λ -  
λαδι την πνευματικήν ισότητα τών δύο φύλων, οφείλουν νά τ ιμ ή 
σουν το Ιωβιλαΐον τοΰ κ. Ασωπίου καί διά τής συμμετοχής των είς 
τήν φιλολογικήν καί καλλιτεχνικήν εσπερίδα του καί διά τής άπο- 
κτήσεως τοΰ ήμερολογίου του

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Α Ι

Πρός κατασκευήν χρωματιστών ύέλων έκ χαρτιού. Ή  βι0μη- 
χανία τών χρωματιστών ύέλων έκααε πρό τινων έτών αξιοσημείω
τους προόδους. 'Ο συρμός άνιμίχθη έν αυτή, καί οΰτω σπεύδει έκα
στος νά στολίση τά ύέλινα τετράγωνα τών παραθύρων του, ώς ήσαν 
οί θόλοι τών αρχαίων Στοών. Τόν νεωτερισμόν δέ τοΰτον δύναταί τις 
νά απόκτηση με όλίγην δαπάνην, διά τοΰ εξής τρόπου : Λαμβάνετε 
φύλλον λευκοΰ χάρτου καί βυθίζετε αυτόν ε’ις σκευασίαν καμφοράς 
καί οινοπνεύματος- θά κατασταθή οΰτω στερεός καί στιλπνός ώς μ εμ 
βράνη. Δυνασθε τότε να τόν περικόψητε ε’ις διάφορα σχήματα, νά 
τόν βαψητε δια τών διαφόρων χρωμάτων ανιλίνης καί θά έπιτύχητε 
ουτω τετράγωνά διαφανή με ζωηρά καί λαμπρά χρώματα, έπίσης 
κομψά ως και αι αληθείς χρωματισταί υελοι, σας όποιας ίσως τά χρη
ματικά υμών μέσα, δέν επιτρέπουν νά άγοράσητε.

Πώς σταματά ή αιμορραγία. Εσν ή αιμορραγία είναι αρτηριακή, 
πιεσατε το μέρος εξ ου ρεει τό αίμα, διότι τό αίμα τών αρτηριών θά 
στραφή πρός τα άκρα" έάν ή αιμορραγία είναι φλεβική, πιέσατε έπί
σης τό μέρες έξ οΰ ρέει τό αίμα, διότι τό αίμα τών φλεβών έπιστρέ- 
φει είς τήν καρδίαν.

Πώς καθαρίζοντας οί σπόγγος. Ώ ς  έκ τής πολλής χρήσεως οί 
σπόγγοι άπορροφοΰν ολίγον κατ ολίγον λιπαρά σώματα, καί καθίσταν
ται γλοιώδεις, “υταν δέ γείνωσι τοιοΰτοι είς υπερβολήν δυσκόλως 
καθαρίζονται Ανάγκη λοιπόν από καιροΰ είς καιρόν νά πλύνηται ό 
σπόγγος μέ έλαφράν διάλυσιν 1 ή 2 ° ]0 άνθραχικοΰ νάτρου (σόδας) 
και είς θερμοκρασίαν περίπου 50° έκατονταβάθμου. Έ ά ν  δέ άνθίσταν-

τών Παρισίων ; Λοιπόν θά διήρχετο, έβδομάδας όλα.-, μήνα; ίσως, χωρίς νά 
τήν ίδη,νά τή όμιλήση, ή τή γράψη; Είς τήν ιδέαν αυτήν άνεΤινάχθη άπό του 
ανακλίντρου, χαί εύρέθη δρθιος πρό του γραφείου του· εμελλε δέ πράγματι νά 
γράψη ζητών τήν άδειαν νά τήν ίδη διά τελευταίαν φοράν, ίνα άποτπάση άπό 
αυτής μίαν άπάντησιν. Δέν θά ή το αληθώς παράλογον, γυνή χαλή, ωραία, ά- 
ξιοσέβαστος ως αυτή, ·<ά χαταδιχασθή εις τήν μόνωσιν ύπό τών συνθηκών τοΰ 
κόσμου, οστις την ε9ετεν εκτός του νόμου ;

Ά λ λ ’ αίφνης ό ενθουσιασμός του χατέπεσεν οΐ λόγοι τής μησρός του τώ 
Ιπανήλθον είς τόν νουν: Θά τήν δεχθώ μετά χαρας ώ; χόρην μου, ειχεν είπει, 
εάν αποδειχθη ότι Iσυκοφαντική.

Ν ’ άποδειχθή; Καί διά τίνος μέσου; Είδος λύσση; κατέλαβε τόν νέον, επί 
τή ιδέα οτι από έτους ή6η η Εστέλλα εύρίσκετο έντός τής παγίδος ταύτης, 
απερροφημένος δε μέχρι τοΰδε ύπό τών ιδίων αύτοΰ αισθημάτων, δέν είχεν ύ- 
πολογήσει, πόσον θά ύπέφερεν ε’κ τής καταστάσεως ταύτης ή ατυχής έκείνη 
γυνή* αιφνιΟία λαμψις τιμ άπεχάλυψε το μαρτύρων, όπερ ύπέστη μετά τόσης 
αυταπαρνήσεως, τάς πληγας άς έ’λαβε χαί τήν αγωνίαν ήτις χατεξέσχιζε τήν 
καρδίαν της.

— Καί ευρίσκει έτι τό μέσον νά σκέπτεται χαί δι άλλους ; ανέκραξε μεγαλο
φώνως, έν τή έξάψει τής συγχινήσεώ; του. Είναι χαλή, δικαιολογεί χαί συγ- 
χωρεΐ. Ά  ! άαγπητή μου αγία ; ΙΙόσσν είμαι άθλιος απέναντι σου. Άνοίξας 
δέ τό μυστικόν συρτάριον τοΰ γραφείου του έλαβε τό χαρτοφυλάκων έν τώ ό- 
ποίω έκρυπτε τά σπουδαιότερα έγγραφά ίου καί έξ αύτώ; εχώρησε τόν οάχελ- 
λον, 0 / ήρχισε νά έπιθεωρή μετά φόβου . . . Διατί τόν έφύλαξεν έπί έτος ήδη ; 
’Ή  ητο ανωφελές ράκος χαί τότε διατί τον έφύλαττεν ; Ούχ ήπον ώς τήν 
κλείδα τοΰ μυστηρίοο θά τόν ένεχείριζεν εί; Εστέλλαν, άνευ άναβολής, τήν 
αυτήν ημέραν και εάν εξ αύτοΰ εκείνη ούδέν άνεχάλυπτε, θα τόν χατέστρεφον 
μαζή, ίνα μή σχεφθώσι περί αύτοΰ πλέον. ’Ήόη ήτο βέβαιο; ότι θά τώ έσυγ- 
χωρει τάς υποψίας, τάς αμφιβολίας, τούς φόβους, οίτινες χάριν αύτοΰ κατέ- 
Ολωον ισως περισσότερόν τήν Β ταρξ’ν τηι, χαί πριν ήδη όμολογήση τάς προς
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ται, προσθέτετε εις τήν ανωτέρω διάλυσιν καί σταγόνας τινάς αμ
μωνίας.

Μετά τόν καθαρισμόν λευκαι'νονται ο! σπόγγοι, έάν βυθισθώσιν εις 
διάλυσιν οξαλικού οξέος 2 ° ] 0·

   γ γ- ·τ » ■--- -

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Λ ά γ α ν ο ν  π α ρ α γ ε μ ι σ τον. Λαμβάνετε στρογγυλό λάχανο, άφοαρειτε· 

τα χαλασμένα έξώφυλλ* καί μέ τρόπον ό’λην τήν καρδιάν. Θέσατε τό 
’έξω μέρος ε’ις χύτραν, ψιλοκόψατε τήν καρδιάν του λαχάνου, καβουρ- 
δίσατέ το καλά μέ βούτυρον, καί άφού τό άφήσίτε νά κρυώση ολίγον, 
άνακατόνετε 3Ϊς αύτδ 4 αύγά χτυπημένα, ολίγο κρομμύδι ψιλοκομ
μένο, άρκετδ μαϊντανό, άλατοπίπερον καί μίαν κουταλιάν κόρα ψω
μιού τριμμένην. Καβουρδίζετε όλα αύτά μέ βούτυρο, παραγεμίζετε 
τό έν τή χύτρα λάχανον καί βάλετε νά βράση μέ σάλτσαν τομάτας. 
Πριν νά τό σερβίρητε τό ζεματίζετε μέ βούτυρον.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Σ .  Σ τ . Β/γχακ . Συμμορφούμεθα ευχαρίστως όδηγίαις σας.—  

Δα Σ .  Τρ . Β ά ρ ν α ν .  Τό πράγμα αποβαίνει άκατανόητον, άφού τώρα 
ώς καί άλλοτε άποστέλλονται τακτικώς πρός ολας τά φύλλα. Γνωρί
σατε μας ώρισμένως ποιοι αριθμοί λείπουν καί πρός ποίας, όπως τούς 
άποστείλωμεν. Κον Σ τ . Σ .  T o v p r o — M a y o νρε 'λ ι .  Ό  ενταύθα αντα
ποκριτής τού κ . X .  λέγει ότι ούδεμίαν διαταγήν έλαβε. Σάς παρακα- 
λούν νά συννενοηθήτε μετά τού κ. X .  — Κ ο ν Γ .Π . Μ ι τ - Γ ά μ ο ρ .  Κ α 
θυστερείτε συνδρομάς 94 καί 95 . — Κον I .  Μ τ. Κ ά ϊ ρ ο ν .  ’Επιστολήν 
σας μετά φρ. χρ. 56 έλαβον. Μυρίας ευχαριστίας. Γράφω — Καν Α ί.
Μ. 'Α θ ή ν α ς .  Ό  έν λόγιο θαλαμοστόλος καί επιπλοποιός δέν είναι δυσ
εύρετος, ώς λέγετε. Ή  πάροδος Φωκίονος είναι ακριβώς ή κάμνουσα 
γωνίαν εις τό εμπορικόν κατάστημα Κατελούζου. — Καν Α ί. Δρ. M a n 
c h e s t e r .  Ε ις  τήν έρώτησιν, ήν δια τής τελευταίας μου σάς διετύ- 
πουν, ούδεμίαν μέχρι τούδε έλαβον άπάντησίν σας, άλλ ’ ούτε ή κοινή 
φίλη Τ .  τάς έπιστολάς τής όποιας, ώς σάς έγραώα, δύνασθε νά διευ- 
θύνητε πρός εμέ. Κον 0 .  I .  Λ ά ρ ν α κ α .  Δέν θά ηδύνασθε νά μοί όπο- 
δείξητε κατάλληλόν τι πρόσωπον διά τούτο; Δα Μ. Π .—  Άμφότεραι 
αί έπιστολαί σας έλήφθησαν ώς καί αί έσώκλειστοι 7 δρ. Το έν δη
μοσιεύεται.— Καν Μ. Π . ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Ε ις τό εξωτερικόν ή συνδρο
μή ανέρχεται εις 8 φρ. χρ. Διά τους 3 μήνας λοιπόν υπάρχει δι
αφορά 2 φρ. τά όποια στέλλετε εις Α ’ιγ. γραμματόσημα. - Καν Σ . Κ .  
Λ ε ν κ ά δ α .  Τό ψ ύ λ λ ο ν  σα ς  μέχρι 7/βρίου, όπου είδοποιήθημεν έστέλ- 
λετο εις Κ α ρ δ ί τ σ α ν .  Τώρα στέλλεται εις Λ ε υ κ ά δ α .  — Καν Σ .  Γ .  Α .

αυτήν αδίκους μομφάς του, ήσθάνετο ότι τόν είχε συγχωρήσει. Πυρετωδώς 
άνέμενε τήν Ισπέραν καί περί τήν ένάτην παρουσιάσθη εις τό μέγαρον Δέ 
Βωράνδ.

X X IX

Ε ’ις τό όνομα τού Benoist, ή Έστέλλα ή τόσον επιφυλακτική συνήθως, 
άφήκε κραυγήν χαράς, καί ήγέρθη μετά ζωηρότητος. Ή  θύρα έπανεκλείσθη· 
καί έν τή μονώσει ¿κείνης, ¿προχώρησε κατά δύο βήματα πρός αυτόν, ήνωσε 
καί συνέσφιγξε τάς χεΤρας, καί ’¿στη : Είμαι πολύ ευχαριστημένη διότι σάς 
βλέπω, καί έμελλον νά σάς γράψω, είπε διά βαθείας φωνής ! Είσθε καλός, κα\ 
γενναίος · · . . ναί πολύ καλός !

’ Εκείνος ΐστατο πρά αυτής άναυδος ώς θαμβωθείς, άλλ’ ή Έστέλλα, προ- 
χωρήσασα κατά έν έτι βήμα, έθιξε διά τού άκρου τού δακτύλου, τήν μικράν 
λωρίδα ήτις περιέβαλλε τόν καρπόν τής χειρός τού Θεοδώρου, καί έξεΐχεν ολί
γον τού χειροκτίου.

—  Έπληγώθητε ; ήρώτησε περίτρομος, δι’ έμέ κατά πρώτον......................καί
έπειτα, διότι αγαπώ τήν Όδέττην . . . ”Ω μή ειπήτε όχι ! Τό παν εννόησα, 
τά παν έμάντευσα !

— ’Αλλά, τίς σάς τά είπεν ; . . . .
Ή  νεαρά γυνή, υπέδειξε διά τού βλέμματος Ισπερινήν εφημερίδα ήπλωμέ- 

νην επί τής τραπέζης.
— Έ κ ε ΐ, είπεν, ε’ις τάς ειδήσεις τής τελευταίας ώρας . . . .  Είπέτε τήν 

αλήθειαν, χάριν έμοϋ ¿μονομαχήσατε ; Ό  ατυχής νέος, θά ειπέ τι δυσμενές 
δι’ έμέ !

Άγνοών τί ν’ άπαντήση, δ Θεόδωρος έτήρει σιγήν, έξηκολούθιι νά προσ- 
βλέπη άτενώ; τά υπό περιπαθούς έκφράσεως ζωογονούμενου καί ώοαΐον τής 
Έστέλλας πρόσωπον, δπερ ούδέποτε εΐχεν ίδεΐ ώραιότερον. Γνωρίζει άρά γε 
ότι εγώ ήμην ή αιτία; έξακολούθησεν ή Έστέλλα. Καί έφείσθητε «ϋτού, ένψ

Τ ρ ί κ κ α λ α .  Έλήφθη . Ζητήσατε άπόδειξιν παρά τής αυτόθι αντιπρο
σώπου μας κ. Κυρνασίου.— Κον Σ .  Κ . Μ. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν .  Έλήφθη 
εύχαριστοΰμεν. Συνδρομή σας λήγει τόν Μάρ'τιον τού 9 6 .— Κον Γ .  Π . 
"Ισως αί έπιστολαί μου παρέπιπτον, διότι δέν -υνιστώντο εις τό κα
τάστημα τού χ. Σ .  Φύλλα σάς έστάλησαν όσα ϋπήρχον. Έγράψαμεν 
καί έχ τρίτου.— Καν Β . Κ .  Α . Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α ν .  Δέν νομίζετε οτι ό 
καλλίτερος τρόπος έξιλεώσεως είναι να στειλητε δ,τι χρεωστήτε. Τ ί 
τά θέλετε τά πολλά λόγΙα καί τάς Ιταλικάς παροιμίας; — Κον X  Θ. 
Ν ε ο χ ώ ρ ι ο ν . Τόν Αυ’γουστον δέν εξεδοθησαν φύλλα, όιοτι ειχομεν ως 
πάντοτε δ ιακοπ ήν.-Καν Π . Σ τ . Λ’άίρον. Φρ.^ χρ. 1 6 .  ̂ έλήφθησαν. 
Εύχαριστοΰμεν.— Δα Εύ .Μ . ’Επιστολή σας μετά δρ. 15 έλήφθη. Θερ- 
μοτάτας εύχαριστίας Τό περιοδικόν περι ου ο λογος εξακολουθεί να 
έκδίδηται, Συνδρ. έτ. δρ. 10. Γνωρίσατέ μοι τό όνομα τής συνδρο- 
μητρίας καί θέλω εύχαρίστως φροντίσει.— Δ α Α ί. Δρ Ζ α γ α ζ ι γ .  Ε π ι
στολή σας έλήφθη. Θέλω καταβάλει πάσαν φροντίδα, όπως ανταπο- 
κριθώ εις τήν έπιθυμίαν σας. — Κον I .  Μ . Π λ ο υ μ ά ρ ι .  Επιστολή¡ σας 
έλήφθη εύχαρίστως. Έλήφθησαν τα έξ τοκομερίδια, τα όποια έ,ηρ- 
γυρώθησαν άντί 18 φρ. χρ. Τήν εβδομάδα αυτήν λαμβάνετε τα έν 
λόγω περιοδικά. Οί κ. κ. τής R  e ν u e είναι άχατανόητοι. — Καν 
Ε .  Τσ . Π ά τρ α ς .  Σάς έγράψαμεν νά στειλητε τήν συνδρομήν σας έντός 
συστημένης έπιστολής.

= ~̂~ΙΩΑΜΗΣ Δ. ΤΣΑΜΗΣ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΟΣ 

Τ Η Σ  Α .  Β .  Υ .  Τ Ο Υ  Δ Ι Α Δ Ο Χ Ο Υ

45 Α Θ Η Ν Α Ι Ο Δ Ο Σ Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ  45
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕθΝΙΚΟΓ ΤΓΠΟΓΡΛΦΕΙΟΓ

Δέρματα εκλεκτά, τέχνη καί καλλαισΟησια ευρωπαϊκή, τ ι-  
μαί λογικαί κατέστησαν το υποδηματοποιείου Τσαμη το κατ 
εξοχήν ευνοούμενου των κυριών και αυτής τής Β. Αυλής. Ο 
κ. Τσάμης είναι διά τήν Έ λλαόα οτι ο Παρισινός PlQQ6 δια 
τήν Γαλλίαν.

Ή  έπί τής όδοΰ Έρμου Παρισινή έργοστασιάρχης γυναικείων φο
ρεμάτων έπανωφορίων καί στηθόδεσμων κ . Bag rio li, μετεκαλεσεν ε
σχάτως έκ ΙΙαρισίων διασήμους κοπτρίας καί στηθοδεσμοποιους καί α
ναλαμβάνει πάσαν παραγγελίαν μέ τελειότητα μοναδικήν διά τήν 
πόλιν μας. Α ί τιμαί τής κ. Bagnoli είναι λογικαί, ή έχτέλεσις δέ τής 
έργασίας της μοναδική. Οδος Ε ρμ ον  α ρ .  Ί ί .

ήδΰνασθε’ νά ιόν φονεύσητε I . . . . Άνέγνων τούτο διά μέσου τών γραμμών 
τής έφημερίδος, ήτις χάμνει πολύν λόγον περε τής αοροφροσυνη; σας.

Ό  Ββοοΐεΐ ήρπασε τήν έφημερίδα καί ανέγνω την έχθεσιν τής μονομαχίας. 
 Ε ις τών φίλων του, ή ό ’ίδιος θά ¿δημοσίευσε τήν ανοησίαν αυτήν, προσ-
έθηκε. 9

— Πολό καλά έκαμαν . . .Ε ίμα ι πολό ευχαριστημένη! Καί οί οφθαλμοί τής 
Έστέλλας έσπινθυροβόλουν παραδόξως, τά ήμιάνοικτα χείλη της έμειδίων, 
έλαφρώς ριγούντα· ό Ββηοίδ( ήρπασεν άμφοτέρας τάς χεϊράς της : Και εγω,
είπεν, είμαι ευτυχής ! Ναί, ήθέλησα νά μονομοχήσω μετά τού ανοήτου αυτού 
νέου, διότι σάς ¿κακολογεί, ώς ανόητος καί βωμολόχος· και ίφείσθην αύτού, 
διά νά μή κλαύση ή σύζυγός του, ήτις σάς αγαπά, και την οποίαν αγαπάτε̂  
καί έ̂λαδον’,τήν αμυχήν αυτήν,τήν αναξίαν λογου. Ολα ταύτα είναι αληθή, και 
έλαβεν χώραν διότι σάς αγαπώ, ακούετε ; διότι σάς αγαπώ, και θέλω να γεό 
νετε σύζυγός μου· θά ίδωμεν δέ τότε, άν τολμήση τις νά σάς προσόάλη ! Εΐ- 
πετέ μοι, κυρία Δέ Βωράνδ, θέλετε νά όνομάζεσθε άπλούστατα, κυρία Ββ- 
ηοίδί ;

— Ναί, άπήντησεν αυτη, προσβλέπουσα αύτάν μετά πλήρους καί απολύτου, 
Ιμπιστοσύνης.

’Έσφιγξε δυνατώτερα τάς χεΤράς της, έμεινεν ακίνητος, καί άναυδος, άπέ- 
ναντι τόσης ευτυχίας, άλλ* οί οφθολμοί των ηνουν την μίαν προς τήν άλλην 
τάς μετεωρουμένας ψυχάς των, καί ουδενος είχον πλέον συναίσθησιν, ή της 
ευτυχίας των.

Αίφνης, ή Έστέλλα άπεμακρύνθη : Ναί, είπεν, αλλά μόνον όταν ή αλή
θεια άνακαλυφθή. "Αλλως τε, ποτέ ! θέλω νά είσέλθω εις τόν οίκον σας μέ το 
μέτωπον υψηλά . . . .

Τότε ό Ββηοίβί έξήγαγεν ¿χ τού θυλακίου του τόν φάκελλον, καί έ'θεσεν αυ
τόν έπί τής τραπέζης πρά τών δφθαλμών τής Έστέλλας. Ιδού ό φάκελλος, 
είπεν, δστις περιείχε τήν έπιστολήν, εΐξεύρετε. . . .

(ακολουθεί)


