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Διά τά ανυπόγραφα άρδραΠ
ίεΰθύνεται ή συντάχτις αυτών/
^Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ)

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρό-?' 
γραφα δημοσιευόμενα ή μήί 
δέν έπιστρέφονται. —  Άνυ-ν) 
πόγραφα χαι μή δηλοΰντα/’ 
τήν διαμονήν τής άποστελ-ϊ; 
λούσης δέν είναι δεχτά. — ( 
Πασα αγγελία άφορώσα είς 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεόβυν-Γ 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσιί; 
γραμματόσημον 50 λεπτώνΐ 
πρδςέχτύπωσιν νέας ταινία;.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Μία έξορισθεϊσα Μ εγα λειότης .— Νέκρα ήτο καί ά ν εζη σ ε .—  Γυναι

κεία δρασις. ’Επιστολή ’Αδαμάντιου Κοραή προς τήν Ευανθίαν Καίρη — 
Έ  χ. ΖΧατάνου ύπέρ Ε λλ ά δ ο ς  εν τώ  εύρωπαιχώ τ ΰ π ω .—  Ή  Φαρ
μακεμένη λίμνη (ύπό δος Ειρήνης Νικολαίδου). Αί κινήσεις τών μ ι
κρών (ύπό κ. I .  Ν εβώ ιατρού.)—  Καί ύπέρ τών άπορων οικογενειών 
τών έφεδρων. '"Ασυλον δ ιά τα  νήπια.— Συμβουλαί.— Ειδοποιήσεις.—  
Επιφυλλίς.

Ρ Α Ν Α Β Α Λ Ο  III
ΕΞΟΡΙΣΘΕΪΣΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗΣ

Η Ραναβάλω είναι θΰμα τών ισχυ
ρών της πολιτισμένης Εύρώπης. Άφοΰ 

άπωλεσε τήν ανεξαρτησίαν του κράτους 
της, άδεξίως διευθύνασα τάς τύχας αύ- 
του, άπωλεσε καί το βασίλειόν της, 
έκθρο·,ιΑθεϊσα παρά τών Γάλλων κατα- 
κτ ητών καί διωχθεϊσα από τής παρελ- 
θούσης Παρασκευής εις εξορίαν, μακράν 
τής χώρας, είς ήν έγεννήθη καί έβασί- 
λευσεν επί δεκατετραετίο.ν ®λην.
/ Ή  βασίλισσα Ραναβάλω Μανζάκα III  
υπήρξε γυνή νωθρά, ηδυπαθής, άκριτος.
Διήοχετο τόν καιρόν της, όχι είς ρ.ελέ- 
τας τών υποθέσεων τοϋ κράτους της, 
άλλ’ ούτε είς διοργάνωσιν τής πολιτι
κής καί στρατιωτικής διοικήσεως τής 
χωράς της, άλλ’ είς παίγνια διασκε- 

.· δαστικά, ώς τό τόσον έν Μαδαγασκάρη συνειθιζόρενον παί- 
: γνιον τοϋ J o  το καί τό του ά ε τ ο ν ,  παίγνιον παιδικόν διά τήν 
ι Ευρώπην, άλλ’ έν τη χώ;οι τής Ραναβάλω άποτελοΰν μίαν 

τών μεγαλοπρεστέρων έθνικών διασκεδάσεων.
Ή  βασίλισσα Ρανάβαλω εί··αι μανιώδης παίκτρια, ένφ 
παρηκολούθει τά είς τά υψη άνιπ.άμενα χρυσοχάρτινα

Ρ Α Ν Α Β Α Λ Ο  I I I

ΕΞ0ΡΙΙΘΕ1ΣΑ ΒΑ1ΣΙΛΙΙΣΑ ΤΗΣ ΝΙΑΔΑΓΑΣΚ*ΡΗΣ

κατασκευάσματα τών αυλοκολάκων συμβούλων της, αίφνης 
εύρέθη πρωίαν Γΐνά*χωρίς στέμμα καί χωρίς θρόνον, άδοξος 
δέ καί παρά τών ιδίων [υπηκόων, όνειδιζομένη, τίς οίδεν, ε’ς 
ποιαν άξενον χώραν κατέφυγε σήμερον, ζητούσα άσυλον.

Ή  Ραναβάλω είναι νέα γυνή, μόλις ηλικίας τριάκοντα 
τεσσάρων έτών. ’Ανήλθεν είς τόν θρόνον τό 1 8 8 2 ,  διαδεχ- 

θεΐσα τήν έξαδέλφην τής μητρός της,ύ- 
πανδοεύθη πριν ή άνέλθη είς τόν θρόνον 
τόν πρίγκηπα Ράτρψ.ο, φέρουσα τότε τό 
όνομα καί τόν τίτλον Ρατζασίν-δράχτυ.

’Ολίγα μετά τήν εί^τόν θρόνον ά- 
νάρρησίν της έ'τη άπωλεσε τόν σύζυγόν 
της καί συνεζεύχθη είς δεύτερον γ ά 
μον μετά του πρωθυπουργού της πρίγ- 
κηπος Ραμιλεριβόνη, άνδρός πρεσβύ
του, οστις κατείχε τήν έξουσίαν ώς 
πρωθυπουργός άπό τοϋ 1 8 6 4 .  Είς τάς 
χειοας τούτου άνέθηκεν όριστικώς καί 
άνευ ούδεμιας έξελέγξεως, τήν τύχην 

τοϋ κράτους της, ώς δ’ άπεδείχθη έκ 
τών υστέρων, ή τοιαύτη ύπερτάτη έ -  
πιρροή τοϋ συζύγου τής βασιλίσσης, 
ολέθριας έ'σχε συνεπείας διά τόν λαόν 
τής Μαδαγασκάρης, οστις μετά πό
λεμον άδοξον δι’ αυτόν, περιήλθεν είς 
τήν κυοιότητα τής Γαλλίας.

ΗΤΟ ΝΕΚΡΑ ΚΑΙ ΑΝΕΖΗΣΕ
ΎΗ το π κ ρ ά  και ά π 'ζ η σ ι  Ε ί χ ε τ  άπ^Αεσθή και  ενρέθη. 

Ίδου τί θά λέγη σνμερον ή πλειάς τών ηρώων καί τών ημι
θέων προγόνων μας, οί οποίοι είχον νομίσει ώς άπολεσθεΐσαν
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διά παντος την Ε λλ ά δ α  τής τιμής καί της δόξης, ήν αυτοί 
έδημιούργησαν διά της άνδρείχς, της αύταπαρνήσεως καί 
του ηρωισμού των.

Ναί. Είχεν άπολεσθή σχεδόν, βυθισθεϊσα περί εβδομηκον
ταετίαν περίπου εις το σκότος τής άδρανείας και του ύλι- 
σμού, καί έπαναπαυομενη μόνον εις τάς δάφνας καί τά τρό
παια, τά όποια εκείνοι έστησαν πολυπληθή επί τής μέ τό 
αίμά των ποτισθείσης γης της. Καί είχον κλαύσει εκείνο1 
άπό των αιθέριων της αθανασίας διαιτηχάτων των την άπο 
λεσθεϊσαν αγαπητήν πατρίδα. Καί είχον ρίψει πρό των πο- 
δ{5ν των ξηρούς καί άποφυλλισμένους τούς στεφάνους, [χέ 
τούς οποίους η δόξα είχε περιβάλλει τά μέτωπά των. Καί 
έζήτουν νά άπαρνηθούν καί αυτήν την αθανασίαν καί νά ά- 
πολεσβουν εις την άβυσσον τής ανυπαρξίας, ίνα ρ.ή ή είκών 
τνίς μικράς, της άσήμου, της παρά των ισχυρών περιφρονου- 
μένης Ελλάδος έξακολουθή νά άποτελή έν τή αϊωνιότητι το 
οδυνηρον μαοτύριον της μεγάλης καί αθανάτου ψυχής των.

Είχον τ.εισθη πλέον ότι εις τάς φλέβας των τέκνων των 
δεν είχε μεταγγισθή ούτε σταγών αίμα τος εκ του ίδικοΰ 
των, ότι εις τάς ψυχάς καί τά  πνεύματά των δέν είχε κλη- 
ρονομηθή ούτε ί'χνος κδν εκ των ιδίων αρετών καί ίδεων, καί 
άπέλπιδες, ¡χέ την στυγνήν άπόγνωσιν ως σύνοδον, είχον ά- 
ποστρεψει άποφαστικως τά βλέμματα άπο την μικοάν ήλιό- 
λουστον του κόσμου γωνίαν, την οποίαν ¡χέ τάς γιγαντείους 
χεϊράς των είχον έκθάψει καί άναστήσει έκ του αδου.

Μόνον αί έν τή άθανασίρ: σύντροφοί των δέν είχον άπω- 
λέσει πάσαν περί των άπολεσΟέντων τέκνων ελπίδα. Μόνον 
αύταί άριθμοΰσαι τάς πληγάς των καί άναμιμνησκόμεναι τά 
εις ποταμούς αίμ.άτο)ν βαπτισθέντα τέκνα των, δεν έπίστευον 
ότι ή εις τοιαύτην κολυμβήθραν άγιότητος καί μαρτυρίου 
βχπτισθεϊσα Ε λ λ ά ς ,  ήτο δυνατόν καί πάλιν νά έξαφανισθή 
νά άπολεσθή, νά έκλειψη.

Καί άνέμενον αύταί καρτερικαί, έστεμμέναι μέ τούς άμα- 
ράντους της δόξης στεφάνους, περιβεβλημέναι μέ την εις τό 
ίδιον αίμα βαφεϊσαν άλουργίδα της τιμής την επιστροφήν 
τνίς ιχετανοούσης αμαρτωλάς, ήν αύταί μέ τό ηρωικόν γάλα 
των έγαλούχησαν βρέφος, καί μέ τούς άγιους της αγάπης 
των παλμούς ώδηγησαν νηπιον.

*Η ήμ.έρα αυτη άνέτειλε τέλος. Ή  εις την μαλθακότητα 
καί την τρυφήν, καί την αδράνειαν καί τον υλισμόν κ.υλι- 
σθεϊσα επί ήμισυν αίωνα κόρη τόσων προαιώνιων πόθων καί 
ονείρων, η νέκραναστάσα καί πάλιν την προς τον θάνατον ο
δόν τραπεϊσα, άφυπνίσθη αίφνης του ληθάργου, ηγέρθη, έ -  
κινηθη, άνέζησε. Περισυλλέζασα τάς απανταχού διεσκορπι- 
σμένας δυνάμεις της, ζωσθεϊσα τό ξϊφος καί τό κράνος άν- 
δρίζεται τόσον, οίστε αύτη καί μόνη σήμερον ως άλλος της 
Γραφής Δαυίδ, νά άντιμετωπίζη ατρόμητος τόν γίγαντα τνίς 
Εύρώπης όλης Γολιάθ, νά αψηφά την μ.εγίστην καί άπεριό- 
ριστον δύναμίν του, καί μέ την σημαίαν του ιδεώδους καί 
της ελευθερίας νά αγωνίζεται τόν ύπέρ του δικαίου καί της 
τιμής άγωνα.

Ή  σάλπιγξ της έξεγέρσεως καί νεκρκναστάσεως αύτής 
αντηχεί τούς γλυκείς καί μελωδικούς ήχου; της εις τά πέ- 
ρατα της Οικουμένης, παντοΟ όπου υπάρχουν έτι ψυχαί 
άγναί, καρδίαι εύγενεΐς καί μεγάλαι, πάλλουσαι ύπέρ του

ιδεώδους καί της αλήθειας. Ή  σάλπιξ της έξεγέρσεως καί 
νεκραναστάσεως αύτής έφθασε καί μέχρι τίον αιθέριων τής 
αθανασίας κόσμων, άντήχησε καί εις τάς κα-δίας εκείνων, 
οίτινες ένόμιζον την κόρην, ην έκ νεκρών άνέστησαν, την 
Ε λλ ά δ α  της δόξης καί της τιμής άπολεσθεϊσαν διά παντός. 
Καί εορτάζουν καί έκεϊνοι μεθ’ ημων εορτήν χαράς καί πα
νηγυρίζουν πανηγυριν άναστάσεως καί περισυλλέγουν τάς πρό 
τίον ποδων των δάφνας, δς’ ών θά στεφανώσουν το άγνόν 
μετωπον της νεαράς κόρης των, ητις άνέζησε, τής άπολε- 
σθείσης, ήτις εύτέθη.

ΓΥ Ν Α ΙΚ ΕΙΑ  Δ Ρ Α Σ Ι Σ
Μοναδικήν περίοδον εις τά σύγχρονα τής Ελλάδος χοο- 

νικά παρουσιάζει η κ α τ’ αύτάς πυρετώδης δράσις των 
απανταχού Έλληνίδων. Ή  πρωτεύουσα κατά φυσικόν λόγον 
πρωτοστατεί εις όλην αύτην την κίνησιν καί ό γυναικείος 
πληθυσμός των ’Αθηνών παρουσιάζει άσύνηθες φαινόμενον 
ένεργητικότητος καί έργασίας, ητις έ'χει εύγενές έλατηριον 
καί άφετηρίαν, την πρός την πατρίδα άγάπην καί την πρός 
θύματα της έμπολέμου αύτής καταστάσεως συμπάθειαν.

”Αν άρχίσωμεν άπό την μικράν, την παιδικήν καί νεανι
κήν ηλικίαν, την βλέπομ.εν εις δύο διηρημένην στρατόπεδα : 
Την των μικρών κορασίδων, αί όποιοι οικονομούν τό άντίτι- 
μον των όπωρικων, των γλυκυσμάτων, των παιγνίων των διά 
νά βοηθήσουν μικρά παιδάκια των προσφύγων καί την των 
νεαρών δεσποινίδων, αί όποϊαι η ράπτουν άσπρόρρουχα κα* 
φορέματα διά πρόσφυγας, διά τά νοσοκομεία του ’Ερυθρού 
Σταυρού, διά τόν στρατόν, η ζωγραφίζουν ώ ιαϊα έργα διά 
την καλλιτεχνικήν αγοράν, ή οποία διωργανώθη σήμερον 
ύπερ των προσφύγων, η κατασκευάζουν έογόχειρα, τά όποια 
έκποιοϋν διά λαχείων καί των όποιων τό άντίτιμον διατίθε
ται έπίσης ύπέρ των σημερινών των προσφύγων αναγκών. 
Ή  συνήθεια των παιδικών συλλόγων καί σωματείων έγενι- 
κεύθη εις καταπληκτικόν βαθμόν καί μικρά κοριτσάκια δώ 
δεκα καί δεκατριών έτων έχουν ήδη τόν Σύλλογόν των κα 
διοργανώνουν τό λαχεϊόν των καί ζητούν τούς έράνους των 
οικογενειακών φίλων καί συγγενών των διά τούς πρόσφυγας.

Ά λ λ ’ ό,τι γίνεται εις μικρόν παρά των μικρών, γίνεται 
εις μεγα παρά των μεγάλων. Δύναταί τις νά εέπη άνευ 
υπερβολής, ότι έκτός τού άρτου, τόν όποιον χορηγεί ή Κυβέρ- 
νησις εις τούς πρόσφυγας, πάσα η λοιπή περίθαλψις κα1 
προστασία αύτων οφείλεται εις την γυναικείαν φιλανθρω
πίαν, ή όποία έκδηλοΰται μέ τρόπον περιποιοΰντα τιμήν εις 
τάς απανταχού Έλύηνίδας.

Αί έν Άθηναις ένεργοΰν, καταβάλλουν κόπους καί φρον
τίδας, αλλά καί έν ταΐς έπαρχίαις καί τω έξωτεοικω δέν 
ύστερούν εις πατριωτικήν ένέργειαν καί αύταπάρνησιν, εις 
γενναία βοηθήματα, εις χρηματικά ποσά καί εις είδη. Ή δ η  
η πρώτη έξ επαρχιακής πόλεως, ως τό Γαλαξεί^ιον, άπο- 
στολή εις τό ’Εθνικόν Τμήμα της Ένώσεως των Έλληνίδων 
είναι συγκινητικωτάτη. Βλέπει τις έκ των άποσταλέντων 
άσπρορρούχων ότι ηνοίχθησαν σεντούκ ια  μέ προικιά, τά ό
ποια έκεϊ ύφαίνονται καί κατασκευάζονται άφότου ακόμη Ή

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ 3

κόρη είναι εις την κούνια,ότι μάλιστα η έκλογη των άσπρορ 
ρούχων ύπηρξεν άνταξία των δυστυχών, εις τούς όποιους 
έπρόκειτο νά δωρηθώσι.

Αί κυρίαι της έκεϊ έπιτροπ^ς, αίτινες άποτελούσι κλάδον 
τού Έθν. Τμήματος μας, είναι αί κ.κ Μ. Ήλιακοπούλου, Ρ .  
Χαρδαβέλα, Β. Βλασοπούλου, Ε .  Παπαδέλου, Μ. Παπαπέ- 
τρου, Ε .  Μαλαματιανού, Π. Βλάμη, Π. Μχρλά, Εύ. Κον- 
τογεωργοπουλου, Εύ. Νίκα, Λ. Κουτσουλέοη.

Τά άποσταλέντα κιβώτια ησαν τέσσαρα μεγάλα, περιέ- 
χοντα πεντακόσια όγδοηκοντα τεμάχια των οποίων τά πλεϊ- 
στα ύποκάμισα καί 275  πηχεις διαφόρων ύφασμάτων.

Συγκινητικώτατος είναι έπίσης ό τρόπος, δι’ ου διεξηχθη 
η συλλογή έράνων έν Μηλέαις Βόλου Ή  έκεϊ Παρθεναγωγ! ς 
δίς Π Σακκάρη Ιλαβε την έ'κκλησίν μας, συνεκινηθη,έκλαυ- 
σεν,έννοοΰσα δτιπάσα γυνη οφείλει νά έργασθ^ εις την περί- 
στασιν αύτην. Χωρίς δέ νά χάση καιρόν άνέλαβεν αύτη η 
ξένη έν τί] μικρίρ του Πηλίου κώμη νά ένεργηση εισφοράς. 
Εύρε προθύμους εις τό έ'ργον την κόρην τού έκέΐ δημάρχου 
δα Γαρέφη ως καί την δα Γαζί; καί αί τρεϊς νεάνιδες, πε- 
ριελθούσαι τό χωρίον άπό οικίας εις οικίαν, συνέλεξαν έντός 
ώρας περί τάς διακοσίας έπτά δρ., τάς όποιας άπέστειλαν 
άμέσως εις τό Εθνικόν Τμήμα της Ένώσεως των Έ λ λ η 
νίδων.

Ουτω άνώνυμος δεσποινίς έπεξειργάσθη καλλιτεχνικώτα- 
τον πινάκιον έκ γοαμματοσημων, τό όποιον έξέθηκεν εις λα 
χεϊον καί είσέπραξε δρ. 2 0 0 ,  ας προσέφερεν εις τό ’Εθνικόν 
Τμήμα τής Ένώσεως των Έλληνίδων. Καί αί μικραί δες 
Βλάχου καί "Εσλιν έχουν έπίσης διοργανώσει λαχεϊον, τού 
όποιου τό άντίτιμον διατεθησεται πρός τόν αύτόν σκοπόν.

Ή  δωρεά αύτη είναι πολυτιμοτέρα διά τόν τρόπον ά- 
κριβως τής ένεργείας, άπό τάς μεγάλας των πλουσίων δω
ρεάς, οί όποιοι δέν έχουν παρά νά άνοίξουν τό ταμεϊόν των 
διά νά προσφέρουν την ύπέρ των δυστυχών συνδρομήν των. 
Πολλάς δέ τοιαύτης φύσεως ένεργείας μάς άναγγέλλουν άνα- 
γνώστριαί μας, σχηματίσασαι ομάδας καί διακλαδώσεις 
τής Ένώσεως των Έλληνίδων εις τάς πόλεις καί τάς κώ - 
μας των καί έργαζόμενοι άπό κοινού μεθ’ ημων ύπέρ τού 
πατριωτικού καί εύεργετικοΰ ένταύτω σκοπού, τόν όποιον τό 
’Εθνικόν Τμήμα τής Ένώσεω ς των Έλληνίδων έπιδιώκει. 
Πρός τάς έν τω έσωτερικω καί έξωτερικω κυρίας καί δεσποι
νίδας, αίτινες ήδη έργάζονται μεθ’ ημων καί πρός τάς λοι- 
πάς, αίτινες δέν είχον εισέτι λάβει καιρόν νά καταρτίσωσι 
τάς ομάδας των, συνιστωμεν έντονον ένέργειαν καί κοινήν 
συνεργασίαν ε’ν όσον τό δυνατόν εύρύτερον κύκλον.

Πάσαν δέ έπιστολήν των ή προσφοράν των άς®άποστεί- 
λωσιν έπί τού παρόντος πρός με ως Γενιχ,ήν Γραμματέα
τής Ένώσεως, εις τό προσωρινόν γραφεϊον'5 τής Ένώσεως, 
όδός Μουσών άρ. 11.
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ΕΥΑΝΘΙΑΝ ΚΑ I ΡΗ
Έ κ  Παρισίων’ 28 Ίανουαρίου 1815 

Φι.Ιτάτη θυγάτηρ Ε υ α ν θ ία ,
Δεν έχω πως άλλως νά φανερώσω όσην μ’ έπροξένη-

σεν άπροσδόκητον χαράν ή ωραία σου έπιστολή, πλήν δί- 
δων την οποίαν ήθελα σέ δώσειν ονομασίαν, έάν ήμην άλη- 
θής καί γνήσιό; σου πατήρ. Φιλτάτη λοιπόν θυγάτηρ, έπαινω 
σου την παιδείαν, καί μάλιστα την προθυμίαν νά την αύ- 
ξήσης καί νά την κοινώσης εις τούς άπαιδεύτους.

‘Α λλ’ άν άγαπ^ς νά την αύξήσης, πρέπει ν' άποφυγης τόν 
όποιον τρέχεις μέγαν κίνδυνον νά μείνης καί των πλέον ά- 
παιδεύτων’ύποδεεστέρα. ’Άν καί ό άδελφός καί εύεργέτης σου 
είναι άρκετός νά σέ διδάξη καί τόν κίνδυνον καί τά μέσα τής 
άποφυγής, δέν θέλουν όμως είσθαι περιτταί ούδ’ έμού τού 
γέροντος αί συμβουλαί, έάν ως εις φιλοστόργου πατρός π α 
ραγγελίας δώσης εις αύτάς προσοχήν.

Ανάγκη είναι πρό πάντων, φίλη Εύανθία, νά μη σέ λαν- 
θάνη τί σημαίνει ή σοφία “Οσα σ’ έδίδαξε καί οσα μέλλει 
νά σέ διδάξν) ό άγαπητός σου άδελφός είναι ό’ργανα καί μεσα 
τής σοφίας, δχι αύτη ή σοφία' έπειδή ολα ταΰτα, ή κδν τά 
πλίιότερα, δύναταί τις νά μο.θγ, καί μ ’ ολα ταΰτα νά μείνγ 
άσοφος, ή μάλλον καί αύτων των άσοφων άσοφωτερος καί 
άπαιδευιότερος. Ή  άληθινή σοφία, τέκνον άγαπητόν, είναι 
ως την ώριζαν οί πρόγονοί μας, ή Τέχνη τού βίου.

Καθώς, διά νά κτίσν) τις οίκον, πρέπει νά είναι οικοδό
μος, νά ράψνι ένδύματα, ράπτης καί καθεξής, ομοίως δι’ ο- 
λας τάς άνθρωπίνους χρείας, ο,τι θέ">ει τις νά κατασκευάσγι 
μέ τάς ίδιας του.χεϊρας, άνάγκη είναι νά γνωρίζγι την τ έ 
χνην τής κατασκευής του· παρόμοια καί διά νά ζήσγι τις, 
ως πρέπει, εις τό όποιον ή φύσις τόν έγέννησε γένος, ή ή 
τύχη τόν διώρισε βίου έπάγγελμα, πρέπει νά μάθγι την 
τέχνην τού βίου. Ή  τέχνη αυτη δέν άύλάσσει' άλλά προσ
διορίζεται μόνον άπό τάς διαφόρους τής τύχης ή τής φύσεως 
περιστάσεις, εις τρόπον ώστε άλλως ζωσιν αί γυναίκες παρά 
τούς άνδοας, άλλως πάλιν έκ τούτων οί προφέσσορες παρά 
τούς πραγματευτάς, καί ούτοι πάλιν άπό τούς ίδίο>ς όνομα- 

ζοιχένους τεχνίτας' όλοι όμως εις τόν αύτόν σκοπόν τής τ έ 
χνης τού βίου έπιθυμοΰντες νά κτυπήσωσιν, ήγουν νά ζήσω- 
σιν εύδαιμόνως. ’Αλλά τό εύδαιμόνως τούτο σημαίνει έναρέ- 
τως, διότι οστις έλπίζει νά εύδαιμονήσγ χωρίς άρετήν, τρέ
φεται άπό χαταίας έλπίδας, πλανώμενος ημέραν έξ ήμε- 
οας, εως νά φθάσγ εις την τελευταίαν του ώραν, καί τότε 
νά καταλάβη ό άτεχνος καί άτυχος, ότι έτρεξε τό στάδιον 
όλου τού βίου χωρίς την πολύτιμον Τέχνην τού βίου. ”Ας 
έύθωμεν τώρα εις την έρευναν πως έχει ν’ άποκτήστ) την 
τέχνην ταύτην ή καλή καί άγαθή Εύανθία.

Τήν σεμνότητα καί μετριοφροσύνην, άναγκαίας άρετάς εις 
όλους, ή φύσις όμως τάς ώρισε στολισμόν των γυναικών ιδι
αίτερον. Άπόδειξις τούτου είναι ή καθημερινή πείρα καί ή 
κρίσις, μέ τήν όποιαν, συμφώνως άνδρες καί γυναϊκες, κρίνο
μεν όλοι τούς έχοντας τάς τοιαύτας άρετάς, ή τάς έναντίας 
κακίας. Άλαζών καί κομπαστής άνήρ ψέγεται όλιγώτερον 
παρά γυναίκα κομπάστοιαν. Κατηγορούν τόν άσεμον άνδρα 
όσοι έχουσιν ήθη χρηστά, άλλά γυναίκα άσεμνον καί αύτοί 
οί άσεμνοι άνδρες άναγκάζονται νά κρίνωσι βδελυκτήν ως 
έξεναντίας τής σεμνής καί μετριόφρονες γυναικός οί έπαινοι, 
εις τόν μετριόφρονα καί σεμνόν άνδρα γίνονται έκθιασμοί. 
Διά τί ; διότι έλαβεν ή γυνή άπό τόν άνδρα πλειότερα άπό 
τήν φύσιν βοηθήματα νά είναι σεμνή.
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Τά πλειότερα δμως ταΰτα βοηθήματα κινδυνεύουν νά μα- 
ταιωθώσιν, δχι μόνον άπό την απάτην των κακών παραδειγ

μάτων, έκ των οποίων καί ό φίλο; άδελφός σου μακράν σέ 
κρατεί, καί σύ άφ’ έαυτής εύ'κολον είναι νά κρατηθης,επειδή 
είναι έξω σου,άλλ’ είναι τις άλλος άπατεών, Ευανθία, το'σον 
πλέον δυσφύλακτος, δσον είναι εσωτερικό; καί σύντροφο; α
χώριστος ημών, τόν όποιον ή φύσις μας αναγκάζει νά συνα- 
ναστρεφώμεθα καθ’ ημέραν, καθ’ ώραν, κατά πάσαν ώρας 
στιγμήν. Είξεύρεις τίς είναι ό πλάνος ουτος ; Ή  ΐδ ιύ. [/.ας 
ταλαίπωρος κεφαλή' καί τό δυσκολώτερον τής οποίας ολί
γον άρχήτερα έλεγα Τέχνης του βίου μέρος είναι νά φεύγγι 
τις του πλάνου τούτου τάς απατηλά; κολακείας. Καί δν 
δεν μέ πιστεύγς ακούσε τά χρυσά του χρυσοΰ μας Πλάτωνος 
λο'για. «Τό γάρ έξαπατάσθαι αυτόν ύφ’ έαυτου πάντων χα- 
λεπω τατον δταν γάρ ουδέ σμικρόν άποσατή ά λ λ ’ αεί παρη 
ο εξαπάτησών, πώς ου δεινο'ν ! » Ή  δυσκολία της Φυλαχ.ής 
γίνεται το'σον μεγαλητέρα, δσον έχει προτερήματα πλειο'τερα 
ό άπατώμενος καί σπανιώτερα, άν καί έπρεπε νά ήναι ολον 
τό εναντίον. ΤοΟτο σέ λέγω, δ'χι διά νά σ’ εμποδίσω ν’ αύ- 
ξήσγς την εις τά μαθήματα προκοπήν σου, άλλάνά σέ κάμω 
προσεκτικωτέραν εναντίον του άπατεώνος.

Ιδού τι ενδέχεται νά σέ λέγ·/) κολακεύων σε καθημέραν ο 
πλάνος: Ευανθία σύ είσαι τοϋ πολλά μικροϋ άριθμ.οϋ τών λο
γιών γυναικών, καί εις τάς Κυδωνιάς ίσως η μόνη λογία. 
Αν πιστευσγς τα δολερά ταΰτα λόγια του πλάνου, αυτός 

θέλει σε κάμει ν’ αμέλησες, τό απ’ όσα έδιδάχθης, η δι
δάσκεσαι αξιολογωτεοον μάθημα, την Τέχνην του βίου. 
Πρόσεχε, τεκνον, διά τούς οίκτιρμούς του θεοϋ. "Όσον είναι 
μεγαλητερος ο κίνδυνος, τόσον πλέον άγρυπνος ποέπει νά 
στέκγις εναντίον του πλάνου. 'Οσάκις αύτός σέ κολακεύγ μέ 
τοιουτους σατανικούς λογισμούς, πρόβαλλε σύ εναντίον του 
τόν αληθινόν καί φρόνιμον τούτον λογισμόν. « Ή  κοινή του 
»γένους μου δυστυχία μέ καταστένει μίαν του μικρού άριθ- 
»μοϋ. Έ άν έγεννώμην εις τούς χρόνους της προγονικής λαμ- 
»προτητος, ήθελα είσθαι ή εσχάτη ίσως τοΰ μεγάλου άριθ- 
»μοΰ τών καλώς άναθρεμμένων γυναικών καί, επειδή ή Ε λ λ ά ς  
»άρχισε να αισθανεται τόν πόθον της λαμπρότητος ταύτης, 
»πιθανόν οτι μετ ολιγας ετων εκ,ατοντάδας, αν ήτο δυνατόν 
»να αναβιώσω, θελω πάλιν λογίζεσθαιμία του μ,εγάλου αριθ

μού». Όποία ήτον ή κατάστασις τών προγόνων ήμων, οποία 
θελει είσθαι συν Θεω των απογονων μ.ας· εις τοιαύτην σήμερον 
καταστασιν είναι η φωτισμένη Εύρωπη δπου εύρίσκονται 
πολλαι γυναίκες στολισμεναι με παιδείαν, δχι προφεσσόοων 
αδεϋφαι, αλλά καί μεταξύ της έσχάτης τάξεως.

Βλέπεις λοιπόν, αγαπητόν τέκνον, δτι ή παιδεία αντί νά 
σου έζεπαρ·/) τόν νουν, πρέπει νά σέ παρακινή εις δοξολογίαν 
Θεοϋ, πρώτον μ.εν, δτι σ’ εγέννησεν εις τοιαύτην χρόνου πε
ρίοδον, δταν ή ταλαίπωρος ημών πατρίς ήρχισε νά αισθά
νεται τα καλα της παιδείας· επειτα οτι καί σ’ εγέννησεν 
αδελφήν άνδρός ίκανοϋ νά σέ στολίσγ μέ παιδείαν. Ή  πλέον 
δμως εύπρόσδεκτος εις τόν δημιουργόν δοξολογία (πάλιν σέ 
τό λέγω) είναι νά κατευθύνγς δσην έχεις, καί όσην μ.έλλεις ν’ 
αποκ . ησγς παιδείαν εις την ανωτεραν δλων τών επιστημών 
καί τεχών-Τέχνην του βίου, καί νά τήν μάθγις το'σον καλά 
ώστε να ήσαι καλή νά τήν παραδίδγς μέ λόγον καί μ ’ έργον,

καί εις τάς συνηλικιωτιδάς σου παρθένους, καί δταν σύν Θεώ 

υπανδρευθής, εις τά τέκνα σου διά νά δείξγς μέ ταύτην σου 
τήν επιμέλειαν, δτι είσαι γνήσιον της Ελλάδος τέκνον, 
καί νά έπιταχύνγις τό κατά σέ τήν άναγέννησιν τής κοινής 
ημών μητρός καί πατρίδος.

Εις τήν εξουσίαν σου, φίλη θυγάτηρ, δέν ήτο νά γεννηθής 
πρό πολλών ή μετά πολλάς έκατοντάδας έτών, ουδέ νά έξι- 
σωθής με τας μελλούσας Έλληνίδας· εις τήν εξουσίαν σου 
δμως(μήν άμφιβάλλγς δτι είναι)νά ύπερβάλλγς πολλάς άπότάς 
αρχαίας, καί νά μή σέ ύπερβάλγ καμμία από τάς μελλούσας 
εί; τήν τέχνην τοϋ βίου, εις τήν όποιαν μόνην στηοίζεται ή 
αληθής εύδαιμονία, καί τής οποίας βραβεΐον είνε ή άθανασία.

Ταϋτα σέ λέγει από βάθους πατρικών σπλάγχνων ό γηραιός 
Κοραής. Ταϋτα μελέτα καθημέραν, 3ν θέλης νά εύδαιμονήσης 
ζώσα, καί ν’ άφήσγς, άφίνουσα τήν ζωήν, αθάνατον δνομα. 
Σπούδασε, φίλον θυγάτριον, νά κατασταθής όμοία τής γυ- 
ναικος, την οποίαν Ιζήτει ό Σολομ,ών· σπούδασε, δν έοωτίγ 
τις εις το εξής ως εκείνος, γυναίκα ανδρείαν τις ευρίσκει  ̂
Να τον άποκρίνωνται οί γνωρίζοντές σε, τήν έξ "Ανδρου Ευ
ανθίαν Καΐρη. Καταγίνου εις άνάγνωσιν τών ελληνικών 
ποιητών καί συγγραφέων, καί μάλιστα τών κλασικών. ’Αλλά 
καταγίνου ως μ,έλισσα, άπανθίζουσκ άπ’ αυτούς δ,τι είναι 
χρήσιμον εις τό μέλι τής τέχνης τοϋ βίου. Άναγίνωσκε 
συχνά τό συναξάριον τοϋ μεγάλου τής Ελλάδος καυχήματος 
τοϋ Σωκράτους, γεγοαμμένον κομ-ψότερον από τόν Πλάτωνα, 
άληθέστερον από τόν Ξενοφώντα. Εις κανέν έθνος δέν έγεν- 
νήθη τοιοΰτος καλός τεχνίτης τοϋ βίου, όποιος ό Σωκράτης. 
Μήν αμελής τόν θαυμαστήν τοϋ Σωκράτους καί δεύτερον 
Σωκράτην, τόν Πλούταρχον.

Φρόντισε μάλιστα, δν θέλγς ν’ αύξήσης τήν εις τά καλά 
προκοπήν σου, νά μεταδίδης τούς καρπούς της εις τάς συνη- 
λικιωτιδάς σου παρθένους. Δέν έμ-πορεΐς, τέκνον αγαπητόν, 
νά φαντασθής, πόσον γρήγορα αύξάνουσι τά φωτα, δταν με- 
ταδίδωνται, καί πόσην ηδονήν προξενεί εις τάς φιλάνθρω
πους ψυχάς ή μετάδοσις αύτών. "Όταν κατά δυστυχίαν εύ- 
ρεθή τις περικυκλωμένος από βαρβάρους, πρέπει νά προσπαθή 
να τούς φωτίσγ). αλλέως κινδυνεύει νά βαρβκρωθή αύτός. Δέν 
ενθυμοΰμαι τίς τίνα ονειδίζει εις τόν Εύρειπίδην, δτι έχασε 
τά ήθη του διά τήν μακράν μεταξύ βαρβάρων διατριβήν.

«Βεβαρβάρωσαι, χρόνιος ών εν βαρβάροις».
Τόν όποιον σ’ ¿συμβούλευα τής μελίσσης τρόπον εις τήν 

άνάγνωσιν τών προγονικών μας βιβλίων, τόν αυτόν πρέπει, 
Ευανθία,νά μεταχειρίζεσαι καί εις τά βιβλία τών αλλογενών, 
καιεςαιρετως τών Γάλλων,επειδή γνωρίζεις τήν γλώσσαν αύ
τών, ωστε νά έπιθυμής νά μεταφράστις τι καί από τά γαλ
λικά συγγράμματα· βιβλία άξια μεταφράσεως είνε καί πολλά 
και καλά· άλλ’ ολίγα άπ’ αύτά είσαι άκόμη εις κατάστασιν 
να μεταφράσγις κ,αί διά τό νέον τής ηλικίας σου, καί διότι 
δεν είναι πιθανόν νά είξεύργς άκόμη τήν γαλλικήν γλώσσαν 
τοσον καλα, ώστε νά μεταφέργις τά νοήματα τών Γάλλων 
εις την γλώσσάν μας, ή όποία ούδ’ αύτή άκόμη δέν είναι 
ουτ αρκετά πλουσία, ού'τ’ άρκετά τριμμ.ένη νά τά έκφράζγΐ 
χωρίς κίνδυνον γαλλισμών. Μ’ ολον τοΰτο τέκνον, καί αύτή 
σου ή επιθυμία είναι πολλών επαίνων άξία. Διά νά κάμγς 
λοιπόν άρχήν, σύν θεώ, σέ πέμπω τό νεωστί έκδοθέν κομψόν
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*"ήθι*όν συγραμμάτιον άπό γυναίκα σοφήν καί σεβασμιαν την 
κυρί«ν Γυζότην. "Αν οχι άλλο, γυμνάζεσαι κδν διά τής με- 
σαφράσεως τών Γάλλων τήν γλώσσαν και εις την μ,ητρικην 
ςου. ’Εάν δμως έπιτύχης νά κάμης τήν μετάφρασιν τοιαύτην, 

[ή οποία καί να άναγινώσκηται μέ εύαρέστησιν, τότε θελεες 
λάβειν άμοιβήν τών κόπων σου, τόν έπαινον τών ομογενών, 
καί τάς εύλογίας έμοϋ τοϋ γέροντος, όστις άποθνησκω πλέον 
ευχαριστημένος άφ’ ού ΐ'δω δτι πκιόεια εισεχώρησε και εις 
αΰτάς τοϋ γένους μα; τάς γυναίκας. Τγιαινε, προκοπτε εις 

τήν τέχνην τοϋ βίου

Ό  ε υ χ έ τ η ς  τη ς  π ρ ο χ ο π η ς  σου

ΚΟΡΑΗΣ

Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΙΚΡΑ
Είναι καλόν νά άφίστ) κανείς τά βρέφη νά κινοΰνται καί 

πρός τοΰτο άμα τό μικρόν έχει μηνών τινων ηλικίαν ορθόν εί- 
ν*ι νά τοποθετούνται π'λνιτιον του αντικείμενα τοιουτου 

σήματος κκι βάρους, ωττε νά του επιτρέπουν χωρίς νά 
πληγωθή, νά κινήται διαφοροτοόπως, θέλον νά τό συλλαβή. 
Κατά τόν δωδέκατον μήνα, όπόταν τό μικρόν προσπαθή 
νά βηματίση καί σύρεται επί τοϋ εδάφους, τό τοποθετεί κα

νείς επί ενός τάπητος, δπου δύνκται να άφεθή εις τάς προσ- 

• παθιίας του.
I  "Αλλοτε διά νά συνηθίζουν τό μικρόν νά περιπχτή, μετε- 

χειρίζοντο τά τετοάγονα εκείνα τροχοφόρα μηχανήματα, τά 
όποια σήμερον έξελέγχθησαν άκατάλληλα καί επιβλαβή Θεω- 
ροϋνται μ.άλιστα σηικεοον πολυ επικίνδυνα δια τα καχεκτικα 
παιδάκια, τά έπηρεπή πρός τήν ραχίτιδα, διότι διευκολύνουν 

καί συντελούν εις τήν κύρτωσιν τών κνημών.
Ε Άπό καιοοϋ εις καιρόν, εντός τής ημέρας, η μητηρ πρεπει 
νά περμ έν μ.άκτρον ύπό τάς μασχάλας τοϋ μικροϋ της, και, 
ΰποβκστάζουσκ αυτό διά τών δύο άκρων τοϋ μακτρου του- 
του, νά τό όδηγή νά κάμ.Υ] ολίγα βήματα ωσαύτως. Μετα 

f., τήν ηλικίαν ταύτην τό νήπιον, καθημ-ενον επι τών γονάτων 
τής μητρός, άδιακόπως ζητεί νά σκιρτά. Εις τοϋτο πρεπει 
νά τό διευκολύνουν ούχί δμως υπέρ τό μετρον, ως συνειθιζουν 
πολλαι, διότι κινήσεις ώ ςέτ ί  τό πολύ άπότομοι, δυνατόν να 

Α έπιφέοουν σοβαρούς κινδύνους. Εις τήν Αγγλίαν λουουν τα 
»μικρά ·καθ’ έκάστην Έ ν  τούτοι; καί δίς, τρις τής εβδομαδος 

δύναται μόνον νά γίνεται. Τά. λουτρά ταΰτα αρχμζουν μετα 
>·; τρεις τέσσαρας ημέρας άπό τής γεννήσεως· ή μεση θερμοκρα- 
' σία των πρέπει νά είναι 15 βαθμ.ών περίπου καί η διάρ

κεια των δχι περισσοτέρα τών δύο τριών λ επ τ ώ ν  δσον δε η 
,! θερμοκρασία είναι μικροτέρα καί ή διάρκεια πρέπει νά είναι 
Γ  ολιγωτέρα. Διά τό σπόγγισμα, τήν θερμότατα κατόπιν τοϋ 
 ̂ ήουτροϋ, προφυλάξεις τινές είναι άναπόφευκτοι. Ή  λουουσα 

Κ τό μικρόν πρέπει νά βοηθήται ύπό δευτερου προσώπου, το 
|) όποιον θά θερυ-αίνγ τά διά ! τό σπόγγισμα άσπρόορουχα. Ή  

κοιτί; εν ή τοποθετείται τό παι.δίον μ,ετά τό λουτρόν άμέ 
πρέπει νά έχει προηγουμένως θερμανθή. Επίσης τό δω - 

t μάτιον δπου θά γείντ) τό λουτρόν πρέπει νά έχη θερμοκρασίαν 
■ 1 8  βαθμών. ’Άνευ τών προετοιμασιών, τό λουτρόν έ.ίοτε κα

θίσταται βλαβερόν διά τήν υγείαν τοϋ μικροϋ. ’. ν τοιαύτγ

περιπτώσει, κάλιον είναι νά άπέχν) τις τούτου εκτός έάν ό 
καιρός είναι θερμός. Πρέπει νά αποφεύγεται ή έξοδος τοϋ 
μικροϋ, διά τοϋτο καλλίτερον είνε τό λουτρόν του νά γίνε
ται τό εσπέρας.

Ή  χρησιμότης τών λουτρών έκτο; τών άλλων συνίσταται 
καί εις τό νά βοηθή τήν άνάπτυξιν τοϋ μ.ικροΰ, ποό πάν
των άν ρίπτη κανείς όλίγον άλας καί οινόπνευμα έντός τοϋ 
υδατος. Πρός τοΰτο μία δράξ χονδροΰ άλατος καί 25  γραμ
μάρια οινοπνεύματος είναι άρκετά. Έ άν τό μικρόν φαίνεται 
άνήσυχον έντός τοϋ λουτροϋ, πρέπει νά άναβιβάζεται ή θερ
μοκρασία αύτοϋ εις 32  βαθμούς καί νά προστίθεται εις αύτό 
άφέψημα, περιέχον 125  γραμμ. φιλλύρας καί φύλλα πορτο- 
καλέας καί τούτου δμως ή διάρκεια θά είναι πέντε λεπτών.

Ε κ τό ς  τοϋ λουτροϋ, τό σώμ,α τοϋ μικροϋ πρέπει νά πλύ- 
νεται εκάστην πρωίαν μ.έ ψυχρόν ή καί μέ χλιαρόν υδωρ. 
Τ ά  μικρά παιδάκια άνίχονται άρκετά τάς πλύσεις ταύτας 
άρκεΐ τό σπόγγισμα νά γίνεται άμέσως όπως καί διά 
τό λουτρόν. Έάν τό δέρμα είναι πολύ λεπτόν καί άπειλεΐ- 
τκι έρεθισμός, αί πλύσεις αύται γίνονται μ.έ υδωρ έκ φύλ
λων καρυδιάς. Γενικός δέ κανών είναι, έάν ή θερμ.οκρασία έν 
γένει είναι ψυχρά, πρέπει νά ένδύεται τό μικρόν πλησίον τής 
φωτιάς.

Μαρία Ν’εοώ  ιατρός.

Η Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Μ ΕΝ Η  ΛΙΜ Ν Η
Κάτω στά πόδια τοϋ βουνοϋ είνε μιά λίμνη μ.έ διαμχν- 

τένια καί ήσυχα νερά, μά γύρω της τίποτα δέν φυτράνει καί 
τά λίγα χαμόκλαδα ποΰ είνε τά βλέπεις μαραμμ,ένα καί 
χλω'μιασμένα· πουλί ποτέ δέν κατεβαίνει νά σβύση στά κρυ
σταλλένια της νερά τή δίψα του καί άλλοίμονο σ’οποιο δια
βάτη ξεγελαστεί καί πιει άπ’ τό νερό της· φλόγα άσβεστη 
άνάβη στά σωθικά του, γιατί φωτιά καί φαρμάκι, κλεί
ουνε μέσα τους τά νερά της.

Έ κ ε ι  ποϋ τώρα βρίσκεται ή λίμνη αύτή κάμπος λουλου- 
δοστόλιστος πριν ή'τανε καί παρέκει τό κρυστάλλινο παλάτι 
τής πειό ώμοοφης ξωθιάς τοϋ βουνοϋ, έλαμπε σαν άτίμ,ητο 
πεδράδι σ’ τές πρώτες άχτίδες τοϋ ήλιου ποΰ τό χάϊδευαν.

Έ κ ε ΐ  ποΰ πρώτα τόση ¿»μορφιά καί ζωή βασίλευε, τώρα 
δέ μένει άλλο παρά μιά άχχρι λίμνη· τή λίμνη αύτή τήν 
γέννησαν τά δάκρυα τής ξωθιάς τοϋ βουνοϋ, δταν έχασε τήν 
άγάπη της Στον τόπο αύτό ποϋ πέρασε τ έ ;  ποιό γλυκ^ές 
καί άλησμόνητες ώραις τ ή ;  εύτυχίας της, έκεΐ κάθε βράδυ, 
έπειτα άπό τά μεσάνυχτα έρχονταν καί έκλεγε τή χαμένη 
χαρά της, καί κάθε σταλαγματιά ποΰ έπεφιε άπό τά δά- 
κρυά της, τέτοια φωτιά καί δύναμι είχε, ποϋ έκαιγε δ,τι 
έπεφτε καί τρύπαγε τής πέτρες.^ Κ ’ έτσι λίγο, λίγο, ό λου- 
λουδοσπαρμένος τόπος λίμνη έγεινε, μά μαζύ μέ τά  λού- 
λουδα μαράθηκαν καί τά νιάτα καί ή ώμορφιά της, καί βλέ
ποντας μία ’μέρα τήν εικόνα της μεσ’ τά καθάρια νερά τής 
1 ίμνης, τόσο πολύ λυπήθηκε τή χαμένη ώμορφιά της ποΰ 
’μ.έσα στά νερά τής λίμνης έπεσε καί τέλειωσε τήν άχαρι 
ζωή της.

Ε ΐ ρ ή ν η  Χ ι κ ο λ ϊ ί ί ο υ .
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Η  Κ .  Ζ Λ Α Τ Α Ν Ο Γ  Ε Ν  ΤΗ« Α Γ Γ Λ Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α -
Π Ε Ρ Ι  Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π ρ ό ς  τον  έκδότη ν  του  M an ch es ter  G u a r d ia n  

’Αξιότιμε Κύριε,

’Οφείλω να έκφράσω τον βαθύτατο'ν μου θαυμασμόν καί 
τάς εγκαρδίους ευχαριστίας μου εις την δεσποινίδα Edilu 
Cattersale καί εις τόν κύριον P .  Crossley διά τάς έπιστολάς, 
τάς οποίας έδτμεσίευσαν εις τό σημερινόν Guardian υπέρ 
της Κρήτης καί τή ;  Ελλάδος. Συλλαλητήρια πρέπει νά 
διοργανωθωσι παντού εις την Ευρώπην καί εις την ’Αγγλίαν 
προς ύποστηριξιν καί ένίσχυσιν των χριστιανών της Κρητης. 
οί όποιοι μάχονται εναντίον του Σουλτάνου καί των βαρβά 
ρων τυράννων Τούρκων ύπέρ της άπελευθερωσεως των.

Ό  πεπολιτισμενος κόσμος,ό άπολαυ.βάνων την ελευθερίαν, 

έλαχίστην ιδέαν δύναται νά σχηματίσV) περί των παθημάτων 
των χριστιανών υπό του τουρκικού ζυγου. Τά προσφιλέστερα 
αύτών δντα φονεύονται καί αί περιουσίαι αύτών καταστρε- 
φονται, έν γένει δέ ύπέφεραν καί υποφέρουν τά πάνδεινα. Η 

στιγμή είναι λίαν κρίσιμος καί ό πεπολιτισμενος κόσμος δεν 
πρέπει νά διστάσν) νά βοηθησν] την Κρήτην καί τούς Κρητας 
ύπέο τή ;  Ένώσεω; μετά της μητρός Έλ^άδος.

Οί Κρητες επί αιώνας τώρα ύπό τόν τουρκικόν ζυγόν 
ήσαν ΰποχςεωμένοι νά αντιμετωπίζουν πολλάς επαναστάσεις 

καί πολλάς σφαγάς, αί όποϊκι εντελώς κατέστρεψαν την νή
σον των. Σήμερον τό κακόν έκορυφώθη καί οί βοηθοϋντες 
αυτούς σώζουν τόν χριστιανισμόν, σώζουν αδελφούς. Εινε 
δυνατόν οί αδελφοί αυτών έν ’Αγγλία νά βλέπωσιν αύτου; 
απαθώς σφαζομενους ; ’Ελπίζω περί του εναντίου, διότι 
άλλως τοϋτο θά είνε ύπερτάτη αγνωμοσύνη πρός την μητέρα 

Ε λ λ ά δ α ,  εις ήν οφείλεται ό. πολιτισμός.
Κατά χιλιάδας μετροΰνται τά γυναικόπαιδα, τά ε'χοντα 

ανάγκην προστασίας καί ασύλου. Οί πλεϊστοι αυτών ησαν 
μέχρι της χθες πλούσιοι εις την εύφορον καί εύδαίμονα αύτών 
νήσον. ’Από του παρελθόντος θέρους σφάζονται ως κτηνη, 
καί διώκονται έγκαταλείποντες τάς περιουσίας αύτών και 
παν δ,τι πολύτιμον εΐχον. Πας χριστιανός οφείλει νά ύψωσγι 
φωνήν ύπέρ των αδελφών ίων κατά την κρίσιμον ταυτην 
στιγμήν. Τά  δεινά τής Κρήτης πρέπει νά παύσωσι πλέον 
Πάντες θά εί'μεθα ευτυχείς νά την ίδωμεν έλευθεοαν καί ευ
τυχή μετά τόσους αιώνας ανάγκης καί δουλείας. Παρακα- 
λοϋμεν θερμώς δπως πάσα συνεισφορά ύπέρ τών Κοητών 
άποσταλή πρός την Κυρίαν Δημάρχου του Manchester εις 

του Ruan.

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ ΙΚ Η  Λ Ρ Α Σ ΙΣ  Τ Η Σ  ΕΝΩΣΕΩΣ
Δέν είναι μόνον τό Έθ.ικόν Τμήμα τής Ενώσεως τών 

Έλληνίδων, τό όποιον προσέφερε τάς έθνικάς ύπηρεσίας του 
εις τάς κρίσιμους στιγμάς, ας διερχόμεθα σήμ-ρον.

Τό Λαϊκόν Τμήμα του όποιου Πρόεδρος είναι ή θαυμασίας 
δραστηριότητας καί φιλοπατρίας γυνή κ Μαρία Κεφαλα, ϊν 
συνενοήσει μετά του Έθνικοϋ άνέλαβε νά παράσχτ] τροφήν 
του συσσιτίου πρός τάς οικογένειας τών άπορων εφέδρων. 
Πλήν τούτου τό αύτό Λαϊκόν Τμήμα συνέστησεν ή'δη ’Άσυ-

λον διά τά βρέφη καί τά νήπια τών δυστυχών οικογενειών, 
τών όποιων αί μητέρες έ'χουν ανάγκην νά διημερεύωσιν έκ
τος του οίκου, έργαζόμεναι όπως κερδίσουν τόν άρτον των.

Καί διά τάς πρόσφυγας καί διά τάς απόρους γυναίκας 
τών έφέδρων τό Παιδικόν αύτό Άσυλον θά παράσχν) εύερ- 
γετικήν ύπηρεσίαν, ή'δη δέ από τής προχθές, δυνάμεθα νά 
είπωμεν, δτι έγένετο αιτία νά σωθή δυστυχής πρόσφυξ από 
βεβαίου θανάτου. Βαρέως ασθενής δέν άπεφάσιζε νά μετε- 
νεχθή είς τόν Εύαγγελισμόν, έάν δέν είχε τήν βεβαιότητα 
δτι τό παιδάκι της, τό μόλις τεσσαράκοντα ήμερων θά πε- 
ριεθάλπετο καί έπροστατεύετο εις ασφαλές μέρος. Τό μικρόν 
μετηνέχθη είς τό βρεφικόν αύτό φροντιστήριον, καί ή μήτηρ, 

θά σωθή
Τό φροντιστήριον έορτάζέι σήμερον τά εγκαίνιά του είς 

την Νεόδμητον οικίαν Ντάβαρη τήν έν τή συνοικία Μακρο- 

γιάννη.
Του νεοσυστάτου φροντιστηρίου πρόεδρος είναι αυτη ή 

πρόεδρος του Λαϊκού Τμήματος τής Ένώσεως μας κ. Μαρία 
Κεφαλά, έπόπτρια ιατρός ή δις Μαρία Καλαποθακη, πρό- 
εδοος τού Τμήματος τής Νοσηλείας καί Οικιακής Υγιεινής 
τής Ένώσεως, ταμίας ή δις Αικατερίνη Κακουλίδου, πρός 
ήν δέον νά άποστέλλεται πάσα ύπέρ τού Φροντιστηρίου συν
δρομή. είς τήν έπί τής όδοΰ ΐΛ  7)βρίου οικίαν της.

ΕΒΝΙΕΟΒ Τ 1 Ι Ι  ΕΜΖΕΕ ΕΑΑΕΗΙίΔΝ
Κ ινητά  νοσοκομεία  .το.Πμου.  Έφοροι Φανη Φ. ΙΙαλλη. 

Γραμματεύς ’Αμαλία Παπαηλιοπούλ υ. Καταρτίζεται νοσο- 
κομειον διά 10 κλίνας, μεθ’δλων τών εξαρτημάτων, χειρουρ
γικών έργαλείων, φκρμ.άκων, σκηνών κ .τ  λ.

Μόρφωσις νοσοκόμων  Έφορος Μαρία Καλαποθάκη ια
τρός, γραμματεύς Άνθη Βασιλειαδου. Μαθήματα νοσηλείας 
καί πρακτικών ασκήσεων. Εντός έτι ήμερων θα ηναι έ
τοιμοι 30 νοσοκόμοι, γυναίκες ωρίμου ηλικίας, δυνάμεναι 
ν’ άνθέξουν είς τάς κακουχίας τού βίου τών στρατοπέδων.

Ιμ α τ ιο θ ή κ η  νοσοκομείων.  "Εφοροι Δέσποινα Βλαστού, 
καί Μαρία Φιλήμονος. Γραμματεύς Ελπινίκη Καρακούση.
Εργάζονται είς τόν ρουχισμόν τού νοσοκομείου 40  δωδε*

κάδες άσπρορρούχων καί όλων των συναφών ειδών ράπτονται 

είς τό τμήμα τούτο.
Πίστωσις ψηφισθεΐσα κατά τήν έβδομάδα ταύτην είς τα 

τμήματα τή ;  νοσηλείας δρ. 1 0 .0 0 0 .

ΙΙερ ίΟ α Τ  ήιις π ρ ο ό φ ν ν ω ν

Π ε ρ ίθ α Μ ις  προσφύγων.  Δΐϊίρεσις τής πόλεως είς τμή
ματα. Έφοροι τμημάτων : αί κ καί δες Μαρία Δραγούμη, 
Μπέσση Μάσσονος, Θεοδώρα Λάμπρου, Αμαλία Άβέρωφ, 
Ευανθία Έ μ π ε δ ο κ λ έ ο υ Ζ ω ή  Βαλτινοΰ, Ουρανία Σταίκου 

καί έν Πειραιεΐ Ε λένη  Πολιτάκη.
Έ ρ γ ο ν  π ε ρ ι θ ά λ ψ ε ω ; :  π α ρ ο χ ή  τρ ο φ ίμ ω ν ,  έ π ο π τ ε ι α  και

παροχή  σ σ σ ι τ ίο υ ,  π α ρ ο χ ή  έ ν δ υ μ ά τ ω ν  κ α ί  κ λ ιν ο σ κ ευ ώ ν ,  επο- 

π τ ε ί α  ύ γ ιε ιν ή ς  δ ι α ί τ η ; ,  ά ρ α ίω σ ις  συνοικισμού. ’Α π ό  τοΰδε 

π ε ο ίθ α λ ψ ις  κ α ί  ο ικ ο γ ενε ιώ ν  έφ έδρων α π ό ρ ω ν .

Π α ρ ο χ ή  ερ γ α σ ία ς .  Έ φ ο ρ ο ;  Α ί κ  Λ α σ κ α ρ ίδ ο υ ,  γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς  

Ά θ η ν α ί ς  Π έ τ ρ ο β ι τ ς :  Έ ρ γ α σ τ ή ρ ι ο ν  ε ίς  ’ Α θ ή ν α ς ,  Π λ α τ ε ί α  Θε
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«τρου, οικία Κολιάτσου. 'Ράψιμον ένδυμάτων καί άσπρορ- 
■ ρούχων τού κατά ξηράν καί θάλασσαν στρατού. Παροχή έρ- 
: γασίας καί κατ’ οίκον. Είς Πειραιά καταρτίζεται από αύ- 

ριον παρόμοιον έργαστήριον.
, ΠερίθαΛψις χ ε ιρ ω ν  καί ορφανών τών εν τοϊς  πο.ΐέμοις  

φονενομενων. Τό τμήμα τούτο καταρτίζεται 2τι.
Μέχρι σήμερον τό πρός περίθαλψιν τμήμα διέθεσεν είς με

τρητά δρ 5 ,0 0 0  είς τρόφιμα, ένδύματα καί κλενοστρωμνάς, 
είδη αξίας δρ. 2 0 , 0 0 0 .

Πρόεδρος τού Εθνικού τμήματος τής Ένώσεως τών Έ λ 
ληνίδων : ή κ. Έ .Ι έ ν η  Γ .  Γ ρ ίβ α .

Ταμίας ή κ. Πηγη Π α π α .
Γενική Γραμματεύς ή κ. Κα.Ι .Ι ιρρόη  Π α ρ ρ έν .

Σ Γ Ν Ε Ϊ Σ Φ Ο Ρ Α Ι  Ε Ι Σ  ΤΟ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Τ Μ Η Μ Α
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ό  κ· Περικλής Λασκαρίδης δια τής  κ. Λίνας Φιλαρέτου δρ. 1 7 0 .  

Ή  διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου Μηλεών δις Σάκκαρη έξ ερά

νων δρ. 2 0 7 .  Ή  δις Μάριου Μπογράκου διευθύντρια τή ς  Β ' .  Δημ. 

Σχολής έξ εράνων τών μαθητριών δρ. 3 4 , 2 0 ,  ή κ. 'Ε λ έν η  Γουδή 
δρ. 100 ή κ. Μαρία Νεγρεπόντι δρ. 1 0 0 .  Αί κ. κ. Π. Μελά καί 
Παπαδιαμαντοπούλου εξ εράνων δρ. 7 3 Γ  ή κ. ‘ Ελένη Μαλανδρίνου 
έξ έρένων δρ. 2 9 .  ’Ανώνυμος κυρία φρ. χρ. 6 0 '  ή κ. Ζερβουδάκη 

δρ. 20 0 .  ‘Η  κ. Αίκ. Ράλλη δρ. 1 0 0 .  ‘ Η κ. Μάριου Μάτσα δρ. 50 .  

Ό  κ. Δημήτριος Πετροκόκκινος δια τής  κ. Γεωργαντα δρ. 5 0 0 ,  δια 
τής δος Δραγούμη δρ. 5 0 0 ,  ή κ. Γεωργαντα δρ. 2 0 0 ,  ή κ. Γ .  

Κούππα δρ. 5 0 .  ’Ανώνυμος δις έκ  Λαχείου δρ. 2 0 0 .  Είς  είδη' 
’Επιτροπή κυριών έκ Γαλαξειδίου 4 μεγάλα κυβώτια άσπρόρρουχα 
καί ένδύματα, ανώνυμος έκ Θηβών ένδύματα. ανώνυμος έξ ’Αθηνών 
ένδύματα.

ΤΤαρακαλουνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι α ί κ α -  

θυστεροϋσαι μέχρι σήμερον τάς συνδρομάς των νά σπεύ~ 

σουν έ π ί  τ έ ΐ ο ν ο .  νά άποστείλουν αύτάς. Τήν αυτήν π α 

ράκληση/ άπευθύνομεν και πρός τάς κ. άνταποκριτρίας 

ώς καί πρός τους κ. ανταποκριτής μας νά επισπεύσουν 

τήν ει'σπραξιν καί άποστολήν τών καθυστερουμένων, 

διότι ή αταξία αυτή τών εισπράξεων καταντ^ ανυπό

φορος

Τ Π Ο Δ Η Μ Α Τ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Ν  Κ Τ Ρ Ι Ω Ν
Δεν δπάρχμι βεβαίως το’πος είς τόήόποιον ή γυναικεία εργασία να εκτιματα, 

κ α ι  ένισχύεται περισσο'ιερον του ίδικοΰ μας. Είς οίανδήποτε βιομηχανίαν και 
Ιάν Ιπεδόθη μέχρι σήμερον ή γυνή ηύθοχίμησε. Και οί βιομήχανοί μας Ικτι- 
μώντες τήν αξίαν της προσπαθούν όσημέραι νά διευκολύνουν περισσότερόν τήν 
δρασίν της.

’Ήδη δ έπί τής δδοΰ Σταδίου γνωστός καλλιτέχνης ΰποδηυατοποιός * . Φω
στήρα; ίδρυσε τμήμα Κυριών, τό οποίον θά διευθύνεται αποκλειστικώς από γυ
ναίκας, καί είς τό όποιον θά δέχωνται μόνον κυρίαι, ίνα δίδουν τάς παραγ
γελίας των, τά μέτρα των καί Ινεργοϋν τάς άγοράς των. "Ηδη Γαλλίς κυρία 
λαμβάνει τά μέτρα.

Είς τδ τμήμα τοΰτο αί τιμαί θά είναι Ινταυτω χατώτεραι δλων τών άλλων 
υποδηματοποιών, μέ Ιργασίαν, Ινοεϊται, Ιντελεστίραν, στερεωτέραν χαί χαλλι- 
τε/νιχωτέραν τών λοιπών.

P lu s  de C heveux  b lan cs  !

EAU SALLES
C E T T E  E A U

S A N S  R I V A L E
P R O G R E S S IV E  OU IN S T A N T A N É E  

Rend aux C heveux, g r is  ou b la n cs , et à la  B a r b e , leur 
co u le u r p rim itive  · BI.OIVB, CHATAIN. NOUA.—U ne ou 
d eu x applications suffisent, sans préparations, ni lavage.

Produit iuoffensif.— R E S U L T A T  G A RA N TI.
5 0  A n n ées de S n c c c è s  ! 

Parfumeur-Chimiste, 7 3 ,  Hue T u rb igo , PA R IS .

E Π I Φ Y Λ Λ I Σ

Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΤ0ΙΛ4ΗΣ
’Επίσης τδ μειδίαμά του έλάμβανεν αίφνιδίαν γλυχύτητα καί τδν 

χαθίστα θελκτικώτατον. Ό  θεϊός μου τδν ήρώτα, περί τής ζωής 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, εκείνος δ ’ άπήντα μετά τόνου λεπτού 
και ειλικρινούς, οστις ένέπνεεν έμπιστοσύνην. Δ Γ  απλών, άλλα τερ
πνών λέξεων διηγήθη πλεϊστα ατομικά συμβεβηκότα, τά μεν ευτρά
πελου φύσεως, άλλά θλιβεράς, διά νά δ ώ ΐη  ήφ-ίν ιδέαν ακριβή 
των παραδόξων έκείνων ηθών, όπου ή ατομική ισχύς αξίζει συχνά- 

κις κάλλιον τού δικαίου, οπου δ άνθρωπος παλαίει πρδς τούς 
κινδύνους έν μέσω τών διαπληκτισμών τών ανθρώπων και τών συμ- 
μίκτων συμφερόντων. ’Εκείνο, δ’περ με έξέπληξεν έκ τής  διηγήσεώς 

1 του ήτο ή αδιαφορία καί μάλιστα ή περιφρόνησις διά τήν άνθρωπί- 
νην ζωήν. Ριφθεις  έκ παιδικής ηλικίας είς τδ μέσον τών αγώνων 
τούτων άνευ οίκου ή θηριώδους φιλαυτίας, ήτις δεν είναι είμή ’ένστι
κτον πρδς διατήρησιν τής  ασφαλείας έναντίον τών κινδύνων, συνεί- 
θισε νά μή φοβήται τδν θάνατον, οϋ'τε δ ι ’ εαυτόν ού'τε δια τούς άλ
λους. Ή  ζωή ήτο δ ι ’ αυτόν μία παρακαταθήκη και οϋδέν πλέόν.

Ό  Ροβέρτος Βάλ, έντδς τής  ήμετέρας παρισινής αιθούσης, οΰδό- 
ι λως ήτο βάναυσος, χωρίς δε νά εχη  οΰδέν τδ ίδιότροπον, χωρίς νά 

ζητή νά προξενήση έντύπωσιν, είχεν έν έαυτώ ιδιοτροπίαν θέλγίυσαν 

ήύσιν ήμιαγρίαν, ήτις διήγειρε τό ενδιαφέρον.

Έ / ίο τ ε ,  είς διήγησιν έπεισοδίου τινδς τού παρελθόντος βίου του 

αίφνης οί οφθαλμοί του έφωτίζοντο, βαθεία ρυτίς έκοίλαινε τδ μέσον 
τών οφρύων του και ήσθάνετό τις δτι ύπδ τήν γαληνιαίαν σπουδαι- 

ότητα τού προσώπου τούτου έκρύπτοντο σφοδρά πάθη. Αυθορμήτως 
έστράφην πρδς τήν Λουί'ζαν κκί άκουσίω; έσκέφθην δτι αύτή ήτο 
πολύ ασθενής διά νά βαδίση έν τω  βίω της  βήμα ίσον πρδς έκείνο 

τδ τού νέου τούτου άνδρός. Τδν είχον φαντασθή δλως διάφορον, ολι- 
γώτερον εύρωστον, όλιγώτερον αποφασιστικόν, περισσότερον δμοιον 

τής Λουίζης,  ήτις ήτο δλη χαρά καί στοργή. Ποσάκις ή Λουΐζα και 
έγώ είχομεν χαρακτηρίσεΐ/κτδν Ροβέρτον. Αί επιστολαι τού κ. Βαλ 

δλως θριαμβεύουσαι έκ πατρικής υπερηφάνειας παρείχον πλεϊστα χ α 
ρακτηριστικά τής  ιδεώδους ταύτης είκόνος, άλλ ’ ή νέα φαντασία μας 

τήν είχε συμπληρώσει ή μάλλον την μεταποιήσει.  Ωστε  μετα ποΛ- 

λής περιεργείας παρετήρουν αυτόν την πρωτην ταυτην εσπεραν !

‘Ο Ροβέρτος είχε καθίσει πλησίον τής  Αουιζης' έγώ δε άκουσίως 
μου έ με ιδίων, βλέπουσα πόσον ταχέως μέ ε ίχε  λησμονήσει , άκούουτα 

αυτόν.

Πράγματι είς τ ί  έχρησίμευον αυτή πλέον ! Μόνον κατά τήν ώραν 
ταύτην ήσθάνθην τδ πρώτον ζωηρώς τήν άπομόνωσίν μου έν τ ή  ζωή 

καί δτι ή'μην δλως ανωφελής είς τδ μέλλον. “Ε ω ς  τότε ή πρδς τδν 
θειόν μου ευγνωμοσύνη, ή πρδς τήν Λουίζαν τρυφερά αγάπη μου 
έπλήρουν τήν καρδίαν μου καί μοί έφαίνετο δτι δέν θα επετρεπον 

είς έμαυτήν νέαν αίσθημα, ά λ λ ’ είς τήν θέαν τής  νέας ταύτης ευτυ
χίας, αΰξηθείσης πλησίον μου, παράδοξος ανησυχία μέ κατέλαβε. 
Στηριζομένη είς τδ άνάκλιντρον τού θείου μου παρηκολούθουν μέ 

δύσθυμον δμμα τδ σιωπηλόν παιγνίδιον τού ο ΰ ίσ τ .Έ β λ ε π ο ν  πίπτοντα
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ TUN KTPIUN

Ε Ν Ω Σ Ι Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Δ Ω Ν
Π ΡΟ Ε ΔΡΟ Σ Η  Α, Μ. Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Α. Β. ΤΨΗΑΟΤΗΣ Η ΙΙΓΕΜΟΝΕ ΣΟΦΙΑ
Ε Θ Ν Ι Κ Ο Ν  Τ Μ Η Μ Α

Τ κ κ λ τ κ ίιο  « ρ ο ς  τάς άπα ντα χον Έ 5 .λ η ν ίδ α ς

Έλληνίδες μητέρες, σύζυγοι, άδελφαί, θυγατέρες έλευ- 
θέρου λαοΰ Ιζεγερθώμεν, άδελφωθώμεν, άνακουφίσωμεν τάς 
γυναίκας και τα τέκνα λαού μεγάλου, λαοΰ πατριώτου, 

λαοΰ εΰγενους. ’Εντός μιας ημέρας χιλιάδες έξ αυτών, μ έ 
χρι χθες έ'τι ευτυχείς, εύ'ποροι, έμειναν άνευ στέγης, άνευ 
άρτου, γυμναί, άπορφανωθεϊσαι των πατέρων καί συζύγων καί 
άδελφών των. Αί φλόγες της πυρπολησεως των οίκων των 
ύψοΰνται έ'τι ούρανομηκεις καί τόσαι θερμαί φωλεαί αγάπης 
καί στοργής,έν αί; έπί έτη μακρά καλλιεργείται τό ώραΐον 
της ελευθερίας άνθος μετεβληθησαν εντός στιγμών μόνον εις 
καπνίζοντα ερείπια, άνά μέσον των οποίων τό αίμα των δο- 

λοφονηθέντων άνδρών των ρέει εϊς ρύακας, συνοδευόμενον ύπό 
του άπαισίου ίου θανάτου ρόγχου.

Έλληνίδες έλεύθεραι ! διαθέσωμεν έν μέρος των κα
θημερινών περιτων δαπανών μας πρός άνακούφισιν γυναικο
παιδών, τα όποια ώς χθες άπελάμβανον ως ημείς ολην την 
χαράν τής ζωής.

Ή  Ένωαις των Έλληνίδων, της οποίας πρόεδρος είναι ή 
Α. Μ. η Βασίλισσα, επικαλείται την συνδρομήν πάσης γυναι- 
κός, παντός ανθρώπου πολιτισμένου αδιακρίτως έθνικότητος. 
Ό  ελεύθερος και δούλος Ελληνισμός διέρχεται στιγμάς κρισι- 
μωτάτας.

Τό Εθνικόν Τμήμα της Ένώσεως των Έλληνίδων έχει 
εύρύτατον πρόγραμμα. ΙΊλήν της περιθάλψεως των προσφύγων,

άνέλαβε δι’ ειδικών επίτροπων την σύστασιν κινητών νοσο
κομείων, την μόρφωσιν νοσοκόμων, τον καταρτισμόν ιματιο
θηκών του Νοσοκομείου, διά των οποίων καί αί Έλληνίδες 
θά προσέλθουν επίκουροι εις τόν Ερυθρόν Σταυρόν. Ανέλαβε 
δι’ ετέρων επιτροπών νά παρέχγ εργασίαν εις τούς πρόσφυ
γας, νά προστατεύγ τάς χήρας καί τά ορφανά των έν τοις 
πολέμοι; φονευομένων καί νά προσερχηται επίκουρος των 
οικογενειών τών κληθέντων είς τά όπλα απόρων εφεδρων.

Έπικαλούμεθα έπί πάντων τών άνω τμημάτων την συν

δρομήν τών δυναμένων.

Ή  Π ρΛίδροΐ  Ή  Γραμματεύς «

ε λ ε ν η  γ ρ ι β α  Κ α λ λ ιρ ρ ό η  Παρρέν

Ι Τ Μ Β Ο Τ Α Α Ι
J i à  Γà r  κ α θ α ρ ι σ μ ό ν  του δ ε ρ μ α τ ο ΐ  chevreau .  Ό  καλλίτερος τρό

πος του νά χαθαρίζη χάνεις άπό chevreau  υποδήματα, είναι να με-  

ταχειρίζηται προς τούτο κρέμαν γάλακτος. Πρεπει πρός τούτο τα 

υποδήματα να είναι εντελώς στεγνά χω ρ 1? τ ή ν παραμικραν χηλιοα 
πηλού. Κατόπιν με εν τεμάχιον φλανέλλας ττροστριθει  την κ ρ έ μ α ν  

καί έπειτα σ κ ο υ π ίζ ε ι  με εν στεγνόν ν φ ασ μ α .

n& ç ¿ ¡ π ο δ ί ζ ε τ α ι  η β α θ μ ι α ί α  ά π ό σ θ ε σ ι ΐ  των χ ρ ω μ ά τ ω ν  rSSv υφα

σ μ ά τ ω ν . Β ρ ί ζ ε τ ε  ύδωρ τό τέταρτον τής  ύχας μετά σάπωνος,εως οτου 
διαλυθή εντελώς,  προσθέσετε όλίγην στύψιν εκβράζετε μέ τόν σά- 

πωνα. Πλύνετε το χρωματιστόν ύφασμά σας είς τήν σανίδαν αυτήν 

άλλα μή το τρίβετε. ’Εάν είναι ανάγκη δεύτερον πλύσιμον. θέτετε 

έκ νέου είς τό ύδωρ σάπωνα καί στύψιν.

ΤΣΟΚΟΑΑΤΑ ΠΑΤΑΙΑΟΪ
Ή  Παγκοσμίου φήμης τσοκολάτα Παυλίδου είναι τό λεπτότερον 

καί ήδύτερον πρόγευμα, ανώτερα ασυγκριτως του καφε ως μη βλα- 
πτουσα ποσώς ,τά  νεύρα, αλλ’ απεναντίας δυναμόνουσα ταυτα.^ Είναι 
ή δυναμωτιχωτέρα καί θρεπτιχωτερα τροφή ως περιεχουσα  ̂ εν μ ε 
γάλη αναλογία πάντα τα πρός θρέψιν άπαιτούμενα συστατικά.^

Πωλείται αντί 5 δραχ. ή όκα ή δε βανίλλιας δρ. 6 . 6 0  καί έχάστη 
οκά άρκεΐ διά τριάντα και πλέον μεγαλα προγεύματα.

Εν πρός Εν τά χαρτία, τά όποια οι πα'ζοντες άθορύβως συνήθροιζον, 

καί ήκουον τόν ψίθυρον τής συνομιλίας τής Λουίζης καί του Ροβέρ

του. Τ ί  έλεγον;

Ίκαναί ωραι δέρρευσαν τοιουτοτρόπως, ακολούθως ό θεΐός μου μέ 

παρεχάλεσε νά ψάλλω κάτι ' ήγέρθην μετά  σπουδής, ευτυχής διότι 
θά άπεδίωχον ούτω τήν ανεξήγητου μελαγχολίαν μου, καί άνοίξασα 
τυ χ έω ς  μουσικόν τετράδων εΰρέθη ενώπιον μου τεμάχιον τής  « Ά λ -  
κήστιδος* .  ’ Αγνοώ ποια ισχυρά συγκίνησις, ποίαι υπνώττουσαι δυ
νάμεις έξηγέοθησαν τότε έν τ ή  τεταραγμένη έκ προαισθημάτων 

ψυχή μου εις τό πνεύμα του Θΐυβίι Διά νά έκφράσω τους αθανάτους 
συλλογισμούς τής  Αλχήστιδος, εύρον τόνους, τούς όποιους ήγνόουν 
καί τά δάκρυα μέ χατέλαβον' οτε ΰψώσασα τυχαίως τούς οφθαλμούς 
πρός τό απέναντι μου κάτοπτρον, τό βεβυθισμενον είς σκότος, παρετή- 
ρησα τά βλέμματα του Ροβέρτου προσηλωμένα είς έμέ μέ έκφρασιν 
βαθείας έκπλήξεως καί θαυμασμού. Έφρικίασα άπό αλαζονείαν, ακο

λούθως ανυπέρβλητος δειλία κατέλαβε τό πνεϋμά μου καί άποτόμως 
διεκόπην. Παρήλθον έτη  πολλά άπό τής  ήμέρας έκεί^ης, ανεπανόρ
θωτα δυστυχήμάτα έλαβον χώραν, βαρεΓα' όδύνάι κατεσπάραξαν τήν 
ψυχήν μου, άλλα δέν ήδυνήθην νά λησμονήσω τό πρώτον εκείνο 
βλέμμα,φωραθέν είς σκοτεινόν κάτοπτρον, τού όποιου δέν ΰπώπτευον 

τότε τήν όλεθρίαν δύναμιν. Τήν έπαύριον δ Ροβέρτος έπανήλθε κα
θώς καί τήν μετεπαύριον καί τάς άκολούθους ήμέρας' τοιουτοτρόπως 

είς διάστημα ολίγου χρόνου έλαβεν έν τ ή  οικογένεια μας τήν θέσιν 
φανερού μνηστήρος, ό θείος μου δέν έσκεφθη νά επιφέρη την έλαχι-  
στην άντίρρησιν είς τάς συνεχείς ταύτας έπισκέψεις. Μήπως τά δύο 

ταυτα νέα πρόσωπα δέν ’έπρεπε τά γνωρισθώσι πριν συνδεθή τό εν

πρός τό άλλο! *Η Λουΐζα άλλως τε δέν έζήτει  ούτε νά καταπολεμήση 
ούτε νά κρύψη τήν ζωηράν συμπάθειαν, ήτις τήν εΐλκυσε πρός τόν 

Ροβέρτον. Κ α θ ’ έχάστην ούτος έγένετο άγαπητότερος είς όλους' έκα
στος έξ ήμών ΰφίστατο τήν δύναμιν τής  ζωηρας καί τρυφερας ταυ- 
της φύσεως, τής  ίσχυρας πλην γλυκείας θελησεως, ητις  εάεσποζεν 
άκόπως. ’ tl ζωή του έρρεεν έν μέσω τής  οικογενειακής ήμών εστίας 
μόλις κατά τάς πρωϊνάς άνασχόλους έξ άνάγκης ώρας ήξίου νά ρίψη 
εν βλέμμα είς τήν μεγαλοπρέπειαν τών Παρισίων* αί μοναι στιγμαι, 
αί όποίαι του έφαίνοντο αξιαι δια να αριθμηθώσιν, ησαν εκείναι τα ς ; 

όποιας διήρχετο είς' τφ μικρόν μέγαρον τής  όδοΰ  ̂ G renelle  μεταςυ τής 
Λουίζης καί έμοϋ. "Ηρχετο συνήθως τήν τρίτην ώραν μόλις εισήρ- | 
χ ετο ,  διηγείτο έν λεπτομερεία τούς άσκοπους πρωινούς δρόμους του. ; 
’ Επίσης άπήτει νά τ μ  όιηγηθώμεν καί ήμείς τά σπουδαία συμβάντα, 

τά έπελθόντα άπό τήν προτεραίαν. Ε ν ίο τ ε  έλαμβάνομεν βιβλίον τι J 
καί εις έξ ήμών άνεγίνωσκεν ΰψηλοφώνως, άλλά παρευθύς, άπειρο1 1 
έρωτήσεις, εύφυολογιαι καί γέλωτες διεσταυροΰντο μεταξύ μας καί ή 1 
άνάγνωσις έμενεν ά τ ελ ε ίω τις ,  πάσας δέ τάς έπισκέψεις δυσαρέστως | 
τάς έδεχόμεθα, διότι διέκοπτον τήν φιλικήν σχέσιν μας Διατηρώ 
άκόμη ζωηρώς τάς άναμνήσεις τών διαρευσασών έκείνων ώρών, τών 
όποιων τήν γλυχύτητα άπασα ή βαθεΓα θλϊψις τής  ζωής δέν θά με 

χάμη νά καταρασ0ώ
Τάς έσπέρας μετεβαίνομεν εϊς τό θέατρον ή είς τάς συναυλίας κ«* I 

οταν δέν έξηρχόμεθα έκαθήμην πρό τού κλειδοκυμβάλου καί έψαλλον 

μ ετά  τή ς  Λουίζης,  όπότε δ θεΐός μου έπαιζε τό αιώνιον αυτού οΰίστ. 

Αύταί ήσαν αί λαμπρότεραι στιγμαι.

(άχολουθεί).


