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Καθημερινά! εντυπώσεις. Καί ολίγον οίκτον δια τό "Ασυλρν των 
’Ανιάτων. Είχοσιπενταετηρίς του Συλλόγου των Κυριών. "Εχθεσις  

του Άγρινίου. — Ό  Τάφος ποίηυα Κ. ΙΙαλαμά. —  Αί νεάνιδες του 
Μολιερου (κατα τον Έρνέστον Λ εγκ ουβέ)’ ύπό κ. Ε λ έ ν η ς  Γεωργιά-  
δου). —  Δίαιτα των νευρικών ΰπδ κ. Μαρίας Μονεν ιατρού.—  Αικατε
ρίνη Ζλατάνου. —  Συμβουλαί.— Συνταγαί —  Έπιφυλλίς.

ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦίΛ)\ ¡ ιου ,

Σέ εύχαριστώ διά τά μικρά άντικείμενα, τά όποϊα μοΟ 
Εστειλες διά το λαχείου του ’Αμύλου των Ανιάτων. Δ στυ- 
χώς έφθασαν άργά καί θά φυλαχθοΰν διά τό του ερχομένου 
έτους.

’Αλλά σέ παρακαλώ νά μή περιόρισθ^ς εις τό μικρόν τοΰτο 
υπέρ του ’Ασύλου μας δώρημά σου r

Τήν δραχμήν του διά τό λαχείου ούτό ό κόσμος τήν δίδει 
ευχαρίστως κ α τ ’ έ'τος, άλλά τί είναι ή μικρά αυτή συνδρομή 
άπέναντι τοΟ ο,τι έ'πρεπε νά δίδεται υπέρ του ευεργετικού 
αύτοΰ ιδρύματος", Τί είναι τριάκοντα κλΐναι,τάς οποίας δύνα- 
σαι νά διατηρή σήμερον, άνευ καί του ελάχιστου κεφαλαίου, 
απέναντι των Εκατοντάδων αιτήσεων πτωχών ανιάτων, οί 
οποίοι,έγκαταλελειμμένοι, καί παρά τή ;  επιστήμης καί παρά 
τών ανθρώπων, βασανίζονται καί ζοΰν είς τήν ζωντανήν κό- 
λασιν τών αιωνίων πόνων καί τής αΐωνίας πείνης καί τής 
«ιωνίας άθΰ ιότητος !
* *Ω ! φίλη μο.υ, όΔάντηςόταν έγραφε τήν κόλασίν του¿ζή
τησε καί περιεγραψε ζωντανά όλα τά μαρτύρια, τά όποια 
ήμπορουν νά βασανίσουν τόν άνθρωπον. Ά λλά έλησμόνησεν 
εν, κατ’ εμέ δέ τό σπουδαιότερου : Δέν έκαμε τήν εικόνα

τοΰ πτωχοΟ, τοΟ άνεπανορθώτως άπολέσαντος τήν υγείαν 
του. Τό μαρτύριον τοΰτο δέν περιίγραψεν άκόμη κανείς, τό
σον δύσκολου είναι νά περιγραφή καί τόσον αδύνατον νά 
άπεικονισθί] δ,τι υποφέρει άνθρωπος, διά τόν όποιον ή ζωή 
ούδεμίαν πλέον έχει έλπίδα, διά τόν όποϊον ή ειμαρμένη 
έκλεισε τό βιβλίου της καί τό μέλλον υπό μίαν καί μόνην 
καί στερεοτύπως όδυνηράν παρίστατάι μορφήν, τήν τοΰ πό
νου καί τής έγκαταλείψεως. Καί τό μέλλον αυτό συνήθως 
είναι μακρόν, είναι δλη ή ζωή, άπό τής πρώτης μέχρι τής 
τελευ-αίας ημέρας τη ;.  Είναι συνέχεια τοΰ παρόντος καί συ
νέχεια τοΰ παρελθόντος. Καί ό πόνος αυτός ό αιώνιος, είναι 
ό κλήρος τών πλείστων ανιάτων, άφ’ ής στιγμής γεννηθοΰν, 
μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν άποθάνουν. "Ερχονται εις τήν 
ζωήν φορτωμένοι μέ τάς αμαρτίας άλλων, κληρονομοΰντες 
παρά τών γονέων των ό'χι πλούτη καί χαράν καί θωπείας, 
ως οΐ προνομιούχοι τή ;  τύχης, άλλά πόνους καί δάκρυα καί 
άθλιότητα. Τά πρώτον είς τήν ζωήν μειδίαμά των ομοιάζει 
μορφασμόν πόνου, ό βιασμένος γέλως των ομοιάζει κλαυθμη- 
ρισμόν. "Όπου καί άν στρέψουν τό βλέμμα, τό μαΰρον φάσμα 
τοΰ πόνου παρίσταται πρό αυτών μέ τήν αίχμηράν του θα
νάτου δρεπάνην, δι’ ής μόριον πρός μόριον, άπορρακουται 
ώραν πρός ώραν, ημέραν πρός ημέραν καί έτος πρός έτος τό 
σώμά των, τό θνησιγενές καί μή θνήσκον, ζώσα καί ενσαρ
κωμένη ειρωνεία τοΰ θανάτου πρός τήν ζωήν, προφανής έν- 
δειζις τής άδυναμίας τής επιστήμης, ή όποία σταυρώνει τάς 
χεΐρας καί άναμένει μόνον άπό τόν θάνατον συνδρομήν.

Ό , τ ι  δέ έπαυζάννι τήν εικόνα τής άθλιότητος αύτής είναι 
ή άσιοργία τής κοινωνίας πρός τά άτυχή ταΰτα πλάσματα. 
Δια τούς γονείς, τούς δημιουργούς καί ηθικούς υπευθύνους, 
κατά τό πολύ τής καταστάσεως αύτής, τό δυστυχισμένον 
ον είναι άφορμή κόπων καί δαπανών, είναι πρόσκομμα άπο- 
λαύσεως καί χαράς, είναι,ούτως είπεΐν, τό μαΰρον στίγμα, τό
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όποιον κηλιδώνει τό βλον οικογένεια> ό > σώαα, τό ζών μαρ 
τύριον φυσικών «τελείων τι ήΉκών μολυσμάτων τής δλ.*/)ς 
γενεάς. Δι» την κοινωνίαν είναι η άσχημία, η χαινουσα ει
δεχθής πληγή, τ '  έλκος τό άποτρόταιον είς τό περικαλλές 
σύνολον τής δημιουργίας. Διά τούτο σπανίως ή στοργή των 
γονέων καί συγγενών καί ό οίκτος τής κοινωνίας έξεγείρεται 
υπέρ των καταδίκων αυτών τής ζωής.

Ύπήρ/εν είς τό "Ασυλού μας δυστυχής κο'ρη, επιληπτική 
καί μέ τους πόδας παραλυμένους, — τίς οίδε ποίου μεθύσου 
καρπο'ς,— τήν οποίαν οί γονείς της έφεραν από τό νησί των, 
τήν άφήκαν είς τούς δρόμους καί ουδέποτε ¿φρόντισαν ή ή- 
ρώτησαν περί αύτής. ΤΗτο ή πρώτη άσθενής, ήν από τόν 
δρόμον έπήραμεν καί ή οποία άπέθανε πέρυσι, άπαλλαγείσα 
τέλος τοΰ καθημερινού μαρτυρίου της. Έ ά ν  δ’ έξαιρέσωμεν 
ολίγους ανθρώπους μέ καρδιάν καί μόρφωσιν καί τάς αλη
θείς μητέρας, αί οποΐαι πονοΰν τά πάσχοντα παιδιά των 
περισσότερον από τά υγιή, γενική άστοογία καί αδιαφορία 
καί έν αίσθημα άποτροπιάσεως μάλλον υποδέχεται είς τόν 
κόσμον τά  δυστυχή ταΰτα πλάσματα.

Ό λ ίγ η ν  «ίτοργίιν και νηέρ τοΟ Ά ίίύ λ ο ν  ρας

θέλεις καί άπτοτέραν άπόδειξιν ; Τό "Ασυλόν μας ίδρύθη 
πρό εξαετίας. Άναπληρ,ΐ μίαν ΰπερτάτην έλλειψιν καί άν- 
ταποκρίνεται είς μεγάλην άνάγκην. Λειτουργεί ύπό ορούς 
οικονομίας καί τάξεως καί καθαριότητας καί υγιεινής τε 
λείας, θαυμαστής, έάν μάλιστα ληφθοΰν ύπ’ όψει τά γλίσχρα 
μέσα, τά οποία διαθέτει.  Ε ίχε τήν τύχην νά προεδρεύηται 

ύπό κυριών, τάς οποίας χαρακτηρίζει μεγάλη αύταπάρνησις 
καί μεγάλη στοργή πρ·ς τούς πάσχοντας καί αί όποΐαι άνή- 
κουν είς τήν άνωτέραν κοινωνικήν μας τάξιν. Πρώτη ή κ. 
Ναταλία Σούτσου, περί τής όποιας τόσα άλλοτε σου έγραψα.

Σήμερον, μετά τήν είς Παρισίους άναχώρησιν τής κ.Σού
τσου, διεδεχθη αυτήν ή κ. Μαρία Καραπάνου. Ή  δευτέρα 
έφάμιλλος τής πρώτης. ’Ακαταπόνητος είς ένεργείας, πλού
σια είς στοργήν καί άγαθότητα προς τού; πάσχοντας, ανεξάν
τλητος είς αγάπην καί φροντίδας καί μέριμνας διά τό Ά -  
ουλον αυτό.

Κατώρθωσε τό θαϋμα, τίί δραστήριο: βεβαίως συνεργασία 
καί του Συμβουλίου μας, νά είσπραχθοΰν άπό τό Λχχεΐον 
αύτό ύπέρ τάς δέκα χιλ. δραχμών, κατόπιν τόσης του κοι·ου 
επί έτος ήδη έξαντλήσεως οικονομικής, ένεκα τών προσφύ
γων καί τών εθνικών μας συμφορών. Ζητεί, ως ζητοΰμεν 
ολαι μας, δεξιοί καί άριστερ^ τόν όβ,λόν τών πτωχών καί τό 
τάλαντον τών πλουσίων Καί όβολο! μέν δίδονται, τάλαντα 
όμως όχι. Εκατομμυριούχοι καί πολυτάλαντοι ομογενείς 
αποθνήσκουν καθ' έκάστην. Τά έκατομμύρια καί αί έκατο - 
τάδες τών χιλιάδων σκορπίζονται είς λευκά πε^τελήσια μάρ 
μαρα καί ιδρύματα μεγαλοπρεπή διά μούσας καί βιβλία, 
ενώ αί μοΰσαι πολύ ολίγον μένουν εδώ καί πάλι^ είς άσυλα 
ταπεινά καί τά βιβλία είχον καί έχουν ευρύτατα ενδιαιτή
ματα. Καί ή φιλανθρωπία έν γένει καθ' όλους τούς άλλους 
κλάδους της υποστηρίζεται. Μόνον τό Άσυλόν μας δέν έχει 
κδν στέγην ιδίαν ακόμη, έστω ταπεινήν καί άπέριττον, άλλ’ 
άνταποκρινομένην είς τάς μεγάλας καί πολυειδείς άνάγκας 
του. Μόνον αύτό λησμονεΐται καί από έκείνους ακόμη, οί

όποιοι ¿δοκίμασαν τήν στυγνήν άπελπισίαν του αιωνίως πο- 
νοϋντος καί αιωνίως πάσχοντος καί οί όποιοι είναι είς κατά- 
στασιν να άναμετρήσουν τό βάθος τής συμφοράς εκείνων, οί 
όποιοι πονούν καί πεινούν καί κρυώνουν καί οθειοιουν μαζή.

Δέν θέλω έν τούτοις νά παραδεχθώ είς τό τέλος του αίώ- 
νος αύτοΟ τοΰ πολιτισμού καί τή ;  προόδου, οτι είμπορεΐ 
αληθώς νά ύπάρχγ) συστηματική, ούτως ειπείν, αδιαφορία 
κατά τών ’Ανιάτων. Δέν θέ^ω νά παραδεχθώ ότι οί σύγ
χρονοι Έλληνες είναι σκληρότεροι καί τών Σπαρτιατών ά- 
κόμη τής άρχαιότητος, οί όποιοι τά  ανάπηρα καί ανίατα 
βρέφη έρριπτον είς τόν Καιάδαν, άναδεικνυόμενοι κατά τήν 
γνώμην μου φιλανθρωπότεροι τών συγχρόνων.

θ έλ ω  μάλλον νά πιστεύσω ότι τό ’Άσυλόν μας, ώς νέον 
ακόμη, διότι μόλις πρό εξαετίας λειτουργέ?, δέν είναι αρκετά 
γνωστόν καί αρκετά έπισήμως άνεγνωρισμένον. Δι ’ αύτό λέγω 
καί πρός σέ καί πρός δσας καί όσους θά άναγνώσουν τάς 
γοαμμάς ταύτας νά θελήσουν νά γείνουν απόστολοι τοΰ έο- 
γου μας. Φωνάξατε, συνηγορήσατε, συστήσατε τό Άσυλον 
τών ’Ανιάτων είς τήν φιλανθρωπίαν. Συστήσατε το είς τούς 
συντάσσοντας τάς διαθήκας των. Θά εύεργετήσητε τούς δυ- 
στυχε?ς πάσχοντας, αλλά καί θά άπαλλάξητε άπό μίαν 
όδυνηράν πληγήν τήν κοινωνίαν. Έ ά ν  τό "Ασυλον προαχθή 
καί ό κύκλος τής δράσεώς του εύρυνθή, οί δρόμοι μας σιγά, 
σιγά θά καθαρισθοΰν άπό τάς εκατοντάδας τών τυφλών καί 
τών παντοειδών αναπήρων καί ή Ε λ λ ά ς  θά άριθμή έν εύ ε ρ - : 
γετικόν ίδρυμα έπί πλέον, άνάλογον πρός τά έν Ευρώπη λει-  
τουργοΰντα τοιαϋτα, είς τά όπο?χ έχει είσαχθή καί ή έργα- 
σία συστηματικώς, άνάλογος πάντοτε πρός τάς δυνάμεις καί 
τήν υγιεινήν κατάστασιν έκάστου ασθενούς.

Ά ς  φανούν οί μεγάλοι,οί πλούσιοι, άντάξιοι τών μικρών,οί 
όπο?οι γενναίως πάντοτε προσφέρουν τήν συνδρομήν των. Είς 
τήν τελευταίαν αγοράν οί ζαχαροπλάσται ολοι τής πόλεως 
καί οί ζυθοπώλαι καί οί έμποροι υπήρξαν γενναιότεροι τών 
πλουσίων. "Ας δεχθούν λοιπόν δλαι καί όλοι, οί όπωςδήποτε 
βοηθήσαντες τό έργον μας τήν άπειρον τών πασχόντων καί 
ημών ευγνωμοσύνην.

Έ ορτα \ γυναικείας έογαιίίας

Έ άν ή αγορά ή υπέρ του ’Ασύλου μας ύπήρξεν ωραία 
εορτή τής φιλανθρωπίας,ήδη κατά τό οκταήμερον τούτο τρεις 
άλλαι διοργανοΰνται έορταί τής γυναικείας έργασίας.

Πρώτη είναι ή τής είκοσιπενταετηρίδος του Εργαστηρίου 
τών Άπορων Γυναικών, του εύεργετικωτάτου τούτου ίδρύμα- 
ματος, τό όποιον οφείλει πάσαν τήν δράσίν του άποκλειστι- 
κώς είς τήν γυναικείαν πρωτοβουλίαν καί είς τάς γυναικείας 
ένεργείας καί τό όποιον έδωκε νέαν ζωήν καί νέαν ώθησιν 
είς τήν έγχώριον γυναικείαν β ομηχανίαν, ιδιαίτατα δέ είς 
τήν υφαντικήν υφασμάτων παντοδάπής χρήσεως καί τ α 
πητουργίας.

Πρό είκοσιπενταετίας οί έγχώριοι τάπητες έστρωναν βε
βαίως τάς οικίας τών έν ταϊς έπαρχίαις, άλλ’ όχι καί τών 
τής πρωτευούσης. *0 προστυχότερος τών ευρωπαϊκών τα π ή 
των έπροτιμάτο τοΟ έγχωρίου, έστω καί αν ¿στοίχιζε διπλά
σια καί δν ή διάρκειά του, ού'τε κδν νά συγκριθή ήδύνατο 
πρός τούς ήμετέρους.
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Αί κυρίαι ρτυΰ Εργαστηρίου συνεκέντρωσαν έκεϊ πολλάς 
π τ ω χ ά ς  γυναίκας, είς τάς όποιας καί παρέσχον εργασίαν 
συνεχή καί συστηματικήν καί διά καταλλήλων οδηγιών τάς 
¿τελειοποίησαν είς τό είδος των."Επειτα ή'οχισαν αύ'αί πρώ- 
τ*ι βεβαίως νά στρώνουν τάς αίθούσας των μέ έγχωρίους τά 
πητας, αύταί πρώται νά ένδύωνται μέ έγχώρια υφάσματα, αυ
τά: νά μεταχειρίζωνται έγχώρια διά τά μαγειρειά των μά- 

χτρα, μέχρις οΰ τό πράγμα έγεινε του συρμοΰ καί ή έγχώριος 
ταπητουργία καί υφαντική καί έκτος πλέον του Ε ργαστη
ρίου άνεπτύχθη καί έλαβε τάς διαστάσεις,άς έχει λάβει μέ

χρι σήμερον.
Μο ο̂ν αύτό έάν είχε κατορθώσει ό Σύλλογος τών Κυριών 

θά ήτο άξιος θερμών συγχαρητηρίων.
Άλλά καί τήν ποικιλτικήν καί ραπτικήν άσπρορρούχων 

ετελειοποίησεν έκ παραλλήλου πρός τό Άμαλίειον Όρφανο- 
τροφεΐον καί τής στοιχειώδους έκ παιδεύσεως τών άπορων κο
ρασίδων έπελήφθη καί είς τήν ίδρυσιν έργαστηοίου έν Πόρω 
καί άλλαχοΰ, νομίζω, συ^ειργάσθη καί είς τήν έν Παρισίοις 
Έκθεσιν του 1888  άντεπροσώπευσεν άξιόλογα τήν έγχώριον 

βιομηχανίαν μας καί κατώρθωσε τέλος τοιαύτη νά άνα- 
πτυχθή άμιλλα υφαντικής καί έν Άθήναις καί άνά τάς 
επαρχίας, ώστε τά σύγχρονα άοαχνοϋφή νά υπερβαίνουν κατα 
τήν τέχνην καί τήν διαφάνειαν καί αύτά τά κατά τήν άρ- 
χαιότητα φημισμένα τής Κώ, πριγκήπισσαι δέ καί βασίλισ- 
σαι τής Ευρώπης, σχεδόν όλαι, νά στολίζωνται μέ τά έλλη- 
κά μας υφάσματα είς τάς έπισήμους αύλικάς τελετάς.

Τ/ιν πρώτην ώθησιν είς δλην αυτήν τήν κίνησιν έδωκε 
τό Έργαστήοιον τών ’Απόρων Γυναικών, διά τοΰτο τήν ση
μερινήν είκοσιπενταετηρίδα τοΰ ’Εργαστηρίου οφείλουν νά 
συνεορτάσουν πάσαι αί Έλληνίδες καί πάντες οί Έ λ λ η  ες 
οί ποθοϋντες τήν πρόοδον του τόπου μας, τής βιομηχανίας 
μας καί τής γυναικείας έν γένει δράσεως.

Μετά τήν ώοαίαν αύτήν καί είρηνικωτάτην εορτήν τής έρ
γασίας, θά τελεσθή έτέρα ή τής λογοδοσίας τής «Ένώσεως 
των Έλληνίδων». Καί έδώ έργασία καί δράσις είς πολύ εύρύν 
κύκλον, είς πολύ ποικίλας διακλα^ώσε ς, είς πολύ μεγάλα 
άποτελέσματα. Έργασία καί δράσις γυναικεία καταπλη 
κτική κατά τάς ημέρας τών έθνικών μας συμφορών, έργασία 
καί δράσις άναμορφωτικη καί προοδευτική ήδη μετά τήν ά- 

ποκατάστασιν τ ή ;  τάξεως.
Ή  λογοδοσία τοΟ χ . έτους τής « Ένώσεως τών Ελλ η νι

κών» θά άποτελέση έσω; είς τά ιστορικά του κόσμου χρονικά 
Τ'ί; γυναικείας φιλανθρωπικής καί προοδευτικής δράσεως 
μίαν άπό τάς ώραιοτάτας σελίδας, θά ικανοποίηση) δέ πλη- 
Ρϊστατα καί πάντας έκείνους, όσοι μετά δειλίας καί ένδοια- 
σμοδ βλέπουν τήν γυναίκα έκτείνουσαν τόν κύκλον τών ένερ- 
γειών της καί πέραν τοδ στενοδ κύκλου του οί'κου. θ ά  δωσγι 

μια λέξει τόν γνώμονα τής δυιάμεως τής γυναικός καί έν 
'ΙΤιγμα?ς κινδύνου, οίαι υπήρξαν αί του διχρρεύσχντος έτους 
κ*ι εν στιγμαΐς άνεγέρσεως, οϊχι είναι αί σημεριναί. “Επειτα 

ππτοποιηθή ότι αί τόσον φημιζόμενα: διά τό φίλερι γυ- 
ν>-'·κες, κατώρθωσαν νά ένωθοδν όχι μόνον αί έν Άθήναις, 
*λλα καί αί έν ταϊς έπαρχίαις καί αί είς τό έξωτερικόν καί 

κο νου ολαι ύπό τήν πρόεδρείαν τής Α. Μεγαΰειότητος 
Κατά τάς ημέρας του πολέμου νά άναδειχθοδν έν τγί εί-

ρηνική δράσει των άντάξιαι τής άποστολής των καί ήδη 
κατά τήν ποΆσήμαντον περίοδον τής έθνικής μας άναδιορ- 
γανωσεως ΐς έσου αδελφικώς συνεργαζόμεναι νά συμπράττωσι 
είς τό μέγα τοΰτο έργον.

Τρίτη εορτή τής γυναικείας έργασίας είναι ή Έκθεσις 
τών Κυριών του ’Αγρίνιου τής «Έργάνης Άθηνάς». Καί έδώ 

το έμβλημα τής έργασίας καί έδώ άξιέπχινος προσπάθεια, 
οπως αποδειχθίί ότι ή Έλληνίς τών έπαοχιών είναι έφάμιλ
λος πρός τήν Έλληνίδα τής πρωτευούσης· ότι έργάζεται 
καί δρά καί έννοεϊ τήν δράσίν της εύρεΐαν τόσον, ώστε μέ 
τήν "Εκθεσιν της νά λέγγι : Ιδού τί δύναμαι έγώ, τήν 
οποίαν τινές έκλαμβάνουν άδύνατον καί όπισθοδρομικήν. Έ λ 
θετε να άναμετρηθώμεν σείς μέ τά κεντήματά σας καί μέ 
την καλλιτεχνίαν καί κομψοτεχνίαν σας καί έγώ μέ τόν 
ιστόν καί μέ τήν ηλακάτην μου. Ά λ λ ά  τί ιστός καί τί ηλα
κάτη ! Οι τάπητες μου θά έφθαναν, ίνα άναπτυχθή τό μ έ - 
γιστον τών έν Ελλάδι έμπορείων.. Ό  πατριωτισμός μου θά 
ήοκει, οπως και τάς μάλλον πολυταλάντους άπό σάς άκόμη 
πεισγι, οτι πρέπει όριστικώς νά άπαρνηθήτε τά εύοωπαΐκά 
υφάσματα καί όριστικώς είς τό μέλλον νά ένδύεσθε μέ έγ
χώρια. "Ισως έδώ ή μόρφωσις τοΰ πνεύματος δέν ήκπορε? νά 
συγκριθή μέ τήν τών μεγαλοπόλεων τοΰ κόσμου, άλλ’ ή 
μόρφωσις τών χειρών, άλλ’ ή αγία έργασία ύπό τήν εύγε- 
νεστέραν καί άρχαϊκωτέραν τη ;  μορφήν, έδώ είς τάς μικράς 
έπαρχιακάς πόλεις καί τά χωρία έχει στήσει τήν φω- 
λεάν της.

Τοιοΰτος ό σκοπός τής Έκθέσεως τής «Έργάνης Άθηνάς», 
ή όποία *ν τούτοις καί κατά τάς ημέρας τών έθνικών μας 
δοκ ιμασιών δέν ύστέρησε τ ή ;  φιλανθρωπική; δράσεως, διορ- 
γανώσασα λαχεϊον έργοχείρων καί διαθέσασα ποσόν τι,  είσ- 
πραχθέν έξ «ύτοΰ ύπέρ τών έν ταϊς έπαρχίαις οικογενειών 
τών έφέδρων.

ΈννοεΤς ότι μεταξύ τών πρώτων απευθύνω συγχαρητήρια 
θερμά είς τάς γυναϊκας τοΰ Άγοινίου καί εύχάς ύπέρ αίσιας 
έκβάσεως τής Εκθέσεώ; των. Χαίρω δέ, διότι μόνη έγώ 
ειχον τό θάρρος νά τάς συμβουλεύσω νά παραιτηθούν τής 
ιδέας τοΰ Συνεδρίου, άψηφήσασκ τάς έπιθέσεις τών ενδιαφε
ρομένων νά σπείρουν ζιζάνια, νά γελωτοποιοΰν τό γυναικεϊον 
ζήτημα καί νά ματαιόνουν πάσχν σοβχοάν γυναικείαν έρ- 
γασίχν Νομίζω ότι ή "Εκθεσις των θά όμιλήσγι εύγλωττό- 
τερα καί πειστικώτερχ άπό όλας τάς γυναίκας ρήτορας 
Άγρινιώτιδχς ή μ τ,  αί όποϊχι θά έλάμβχνον τόν λόγον καί 
αί όποϊαι διά τούς έπαρχιακούς ιδία πληθυσμούς θά προε- 
κάλουν μάλλον μειδιάματα ή θά ένέπνεον έμπιστοσύνην. 
Έργα  καί όχι λóγix, τοΰτο άς είναι είς τό μέλλον τό έμ
βλημα παντός Έλληνος καί πάσης Έλληνίδος.

Ο ΤΑΦΟΣ
Πονούν αί μοΰσαι, όταν άσπλχγχνχ ό θάνατος θερίζγι τά 

δροσερά λουλούδιχ, τά όποϊα μέ τά  κάλλη καί τά άρώματά_ 
των ¿στόλιζαν καί άρωμάτιζαν τήν γήν. Πονοΰν αί μοΰσαι 
όταν αέσα άπό τούς κήπου; τών έκλεκτών των στεγνώντρ τό 
καλΰίτερον ρυάκι τής ζωής καί μαραίνεται ό δροσερώτερος 

! βλαστός καί σιωπ^ άπό τήν πρασινοσιολισμένην φωλεάν ή
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φωνή τοΰ γλυκυτέρου άηδονιοΰ τη ;.
Καί όταν η μοΰσα πονή, πέρνει άπό την γήν την δρόσε- 

ρότητ« καί τα κάλλη τοΰ άποκομμένου άνθους καί άπο την 

μαχρεινήν πηγήν τοΟ σιγήσαντο; ρυακίου τό γλυκύ καί πα
ραπονετικόν μουρμούρςσμα του νεοοΰ καί άπό την έρημωθεϊ- 
σαν φωλεάν τόν αντίλαλον τοΰ σιωπήσαντος νεοσσοΰ καί άπο 
την φύσιν ολην την ακτινοβολίαν τοΟ καλοΰ καί τοΰ ωραίου 
καί μέ αυτά όλα, χωνευμένα εί; τό αρμονικόν χωνευτήριον 
τ ή ;  τέχνη;, ζωγραφίζει η μοΰσα την λύπην τη ;  καί ψάλλει μέ 
παράπονον τό μυρολο'γι τη ; .  Καί αντιλαλεί ό θρήνό; τη ;  τόν 
πόνον των θνητών, όπου έπλεξαν την φωλεάν καί όπου 
έθέρμαιναν ύ ;  χθέ; εί; την αγκάλην των τό μικρόν, τό καλ- 
λυκέλαδον πουλάκι.

Μέ αυτό τ η ;  μούση; του τό πανεύμορφον μυρολόγι έπλα - 
σε τόν Τάφον  τοΟ παιδιοΰ του ό ποιητή; κ. Κωστής Παλα- 
μάς. Καί δέν είναι τάφο; μόνον, είναι αληθινόν μαυσωλεϊον, 
μέ άρχιτεκτονικήν καί θεμέλια Τέχνη;, άπό έκεϊνα τά όποια 
δσον παρέρχεται ό χρόνος, τόσον άναδεικνύονται στερεώτερα 
καί ωραιότερα, καί τόσον καί τόν θάνατον αυτόν, τόν οποίον 
περικλείουν εί;  τού; κόλπου; των, άναδεικνύουν αθάνατον. 
Καί τόν έστόλισε τόν τάφον τοΟτον με δάκρυα άποκρυστα 
λωθέντα εί; πολυέδρου; άδάμαντα;, τόσον εύμορφα εφεύρει 
να κλαίγι ή μοΰσα τοΟ ποιητοΟ καί τόσην αθανασίαν νά 
περικλείουν καί αυτά τά δάκρυα τ η ; .  Καί έσκάλισεν επάνω 
εί;  τόν άδαμάντινον αυτόν επιτάφιον εί; ανάγλυφα τεχνικά 
όλα τά κάλλη καί ολην την αγάπην καί όλην την ποίησιν, 
την οποίαν ένέκλειεν ή τρυφερά ηλικία καί η άθωότη; καί ή 
εύμορφιά τοΟ *Αλκη του καί όλον τόν πόνον καί την έρή- 
μωσιν, ην αισθάνεται η πατρική ψυχή του. Καί έτσι στο- 
λισμένον παραδίδει σήμερον ό ποιητη; εί; την αιωνιότητα 
τόν αθάνατον τάφον τοδ παιδιοΰ του, τό οποίον όμω; ως 
θνητό; πατήρ δεν ηδυνηθη νά διεκδικήσγ πρό; τόν θάνατον.

’Από τά καλλιτεχνικά αυτά στολίσματα του Τάφον  του 
Ά λ κ η  Παλαμά άντιγράφομεν σήμερον μερικά, μέ την π ε-  
ποίθησιν ότι όλοι οί πονεμένοι γονεί; θά έντρυφήσουν εί; την 
μελέτην των καί θά ζητησουν νά γνωρίσουν τόν μεγαλοπρεπή 
αύτόν τάφον, τόν όποιον ή πατρική στοργή δημιουργεί διά 
πρώτην φοράν, εί; τόν τόπον μα; τουλάχιστον, εί;  εν τόσον 
δά μικρό παιδάκι.

Μήτε με τό σίδερο, 

Μήτε μέ τό χρυσάφι, 

Μήτε μέ τ ϊ  χρώματα  

Ποΰ σπέρνουν οί ζωγράφιοι,

Μήτε μέ τα μάρμαρα 

Τ α  τεχνοσκαλισμένα- 

T i  σπιτάκι σου έπλασα 

Παντοτεινό για σένα

Μόνο μέ του πνεύματος 

Τα μάγια ! Σο3 τό υψώνω 

Σ  ενα τόπον άϋλον, 

Ά π ιίρ α χτ *  απ’ τό χρόνο.

Μ ’ ολα μου τα δάκρυα 

Και μέ τό αίμά μου δλο 

Του έχτισα τα θε'μελα,

Τοΰ σκέπασα τό βόλο.

Κι’ άν φοβάσαι, αγάπη μου, 

Να μένης μοναχό σου, 

Κάλεσε καί κράτησε 

Μέσα ς’τάρχοντικό σου

"Ολα τα Ιρωτόπλαστα 

Καθώτ έσΰ βλαστάρια 

Πάνθισαν κ ι ’ άπόσβυσαν 

Μιας χρυσ.«(·ή; χχμοάρεχ I

ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗ ZÍ1H

Γύρ εδώ χι άχούμπησε 

Καί μένε χι όλο υένε 

Σ ιγαλό; χι ασάλευτος,

ΤΩ πολυαγαπημένε !

"Αχ καί νάταν νάνοιωθα 

Στό μάγουλό μου επάνω 

Τάπαλό σου μάγουλον 

"Οσο πο3 να πεθάνω !

“Α χ  χαί νάταν νανοιωθα 
Κι ακόμα άφο3 πεθάνω 

Τήν άπαλοσυνη του 

Στόν σκληρόν ύπνο επάνω !

Τήν άπαλοσύνη του 

Ποιό σιγαλό τραγούδι,

Ποια πνοή τήν έπλασε ;
Τίνος βελούδου χνούδι;

Τίνος κύκνου πούπουλο,
Και τίνος ρόδου φύλλο;

Ποιό μετάξι άνεύρετο,
Ποιό μαγεμένο μήλο ;

Ξέρω έν άσπρολούλουδο, 
Ά ν θ ό  χωρίς ψεγάδι,
Π ’ ολο χάϊδια χαίρεται 
Ά π ’ τήν αύγή ώς τό βράδυ.

Πο3 ποτέ δέν τρόμαξε 

Τα όλόχλωρά του φύλλα 
Το3 βοριά τό μούγχρισμα, 

Τής μπόρας ή μαυριλα.

Πο3 ς’τάν ίσκιο δείχνεται 

Σά θείου ονείρου κρίνο 

Καί ς'τδν ήλιο χάνεται,

Σαν ήλιου φως κ εκείνο.

Κι ό,τι γγίξη ανάλαφρα 
Σαΰτό, καί τό φαρμάκι, 

Γίνεται χαμόγελο  

Καί γίνεται φιλάκι.

Γύρ’ έδώ xt άχούμπησε 

Καί διάλεξε για στρώμα 

Τό τραχύ ξερόχωμα,

Πο3 ακόμα, ώΐμέ ! χι άχόμα

Τό χτυποϋν χιονόβροχα,
Τό ψένουν καλοκαίρια'
Τής φροντίδας ό'χεντρες,
Τής συμφοράς μαχαίρια,

Που Καιρο3 αυλακώματα, 
ΤοΟ Χάρου συγγενάδια, 
Πέρασαν, τό πάτησαν.

Καί τάφηκαν σημάδια.

Σύρε, κι άπό τϊφραστο 

Τάκούμπισμά σου ας πάρη 

Χάρην άκριβώτερη 
Κι ά π ’ οση παίρνει χάρη

Ή σ υ χ α  καί σιγαλά, 
Διψώντας τά φιλιά μας, 

Ά π ό  τάγνωστο γλυστράς 

Μέσα στήν άγκαλιά μας.

Ώ ς χ '  ή βαρυχειμωνιά 
Μ1 αιφνίδια καλωσύνη 

Κ ’ ήσυχη καί σιγαλή 
Σ έ δέχτηκε χ ’ έχείνη.

"Ησυχα καί σιγαλά 
Σ έ χάϊδευεν ό άέρας,

Τής νυχτός ήλιόφεγγο 
Κι ονείρεμα τής μέρας.

"Ησυχα καί σιγαλά 
Μάς γέμιζες τό σπίτι, 
Γλύκα τοΟ κεχριμπαριού 

Καί χάρη του μαγνήτη.

Ξέχειλο ά π ’ τάστάχινο 
Κυματιστό χρυσάφι 

Καί τό πιό παραρριχτό 

Βραχόσπαρτο χωράφι !

Τ Α Φ Ο Σ

"Ησυχα καί σιγαλά 

Ζοϋσε άπό σέ τό σπίτι, 

Ώμορφιά ταύγερινοϋ 

Καί φως το3 άποσπερίτη,

“Ησυχα καί σιγαλά,
Φεγγάρια, ώ στόμα, ώ μάτι,  
Μιαν αύγούλα σβύσατε 
Στό φονικό κρεββάτι.

“Ησυχα καί σιγαλά 
Καί μ ’ ολα τά φιλιά μας, 
Γύρισες πρός τάγνωστο 
Μ έ σ ’ άπ’ τήν αγκαλιά μας·

“Ησυχα καί σιγαλά,
“Ω  λόγε, ώ στίχε,  ώ ρίμα, 
Σπείρετε τάμάραντα 

Στάπίστευτο τό μνήμα !

A I  N E  Α Ν 1 Δ Ε Σ  Κ Α Τ Α  Τ Ο Ν  Μ Ο Λ Ι Ε Ρ Ο Ν

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ι Σ  Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Υ  Λ Ε Γ Κ Ο Υ Β Ε

Πρό ετών ταξειδεύων εί;  Ελβετίαν, έσταμάτησα δΓ ολί
γα; ημέρα; εί; ένα έκ των σταθμών τών “Αλπεων, έκεϊ οπού 
έχει τ ι ;  ύπό τού; πόδα; του τά ; μεγάλα; λάμνας, απέναντι
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του τού; μεγάλου; παγώνα; καί όπου ό άήρ αξίζει τόσον 

τόν ώραΐόν του λατινικόν τ ίτλ ο ν  ό άήρ τροφή τής ζωής.

Τό μικρόν ξενοδοχεΐον, εί; τό ότοΐον κατέλυσα, έ^ιλοξένει 

■ περιηγητά; πάση; κατηγορία;. Μερικοί Άλσατιανοί, εί; ίε-, 
ροκήρυξ διαμαρτυρόμενο;, εί ;  καθηγητής, νέοι καί νεάνιδε; 
μέ τούς γονείς των καί διάφοροι οίκογένειαι Ελβετώ ν καί 
Παρισινών ανεπτυγμένων τάξεων.

Πρωίαν τινά έξεροάγη αί'ρνης μία καταινί; τών “Αλπεων, 
έξ εκείνων αί όπυΐαι διαρκούν τεσσαράκοντα όκτω τουλάχι
στον ώρα; καί μεταβάλλουν τού; περιηγητά; εί; τόσους δε- 
σμότα; ξενοδοχείων. Οί σύντροφοι μου μέ ΐκέτευσαν νά τού; 
βοηθήσω νά κατανικήσωσε τήν ανίαν των μέ μίαν διάλεξίν 
μου φιλολογικήν.

— Ευχαριστώ;,άπεκρίθην.’Ά λ λ ω ;  τοΟτο θά μέ διασκεδάση 
έπίση;· ύπό μόνον τόν ορον, δτι θά μέ βοηθήσητε εί; τήν 
διάλεξίν μου αυτήν. Δέν θέλω νά ομιλήσω μόνο;, θ ά  μέ 
έρωτάτε, θά μέ διακόπτετε καί θά πολεμήσητε ακόμη τά; 
ιδέα; μου. Θά σάς ύποβάλω θέμα, τό όποιον θά συνθέσω- 
μεν άπό κοινοΰ Μή άνησυχήτε, τό θέμα αύτό κατέχετε όλοι 
σας, διότι θά ομιλήσω περί τοΰ δραματικού έργου του Μο
λιέρου καί θά πάρωμεν μάλιστα : τ ά ς  Ν ε ά ν ιδ α ς  τον Μο 
Αιέρον.

“Ολοι έμειδίασαν, τόσον τό θέμα τοΤ; έφάνη οϊκεΐον καί 
ενδιαφέρον καί ή δ’ιάλεξι; ώρίσθη διά τήν Ιην μεταμ.εσημ- 
βρινήν ώραν.Ή βροχή έκκωφαντική έρρίπτετο κατά τών ύα
λων τών παραθύρων, όταν κατά τήν όρισθεΐσαν ώραν είσηρ- 

χόμηε εί; τήν μικράν τοϋ ξενοδοχείου αίθουσαν, ή οποία ήτο 
ήδη πλήρη;.

Ούτε εξέδρα, ούτε κάθισμα καθηγητικόν, ούτε τό παροι ■ 
μιώδε; ποτήοιον του νεροΟ επί τή ;  ’τραπέζης. Έκάθισα ώς 
οί άκροαταί καί αί άκροάτριαί μου εί; έν άπλοΰν κάθισμα 
καί ήρχισα :

— Έπεδοκιμάσατε ευχαρίστως τό θέμα μου καί εέχετε δί
καιον ούδαμοΰ άλλου ή μεγαλοφυία τοΰ Μολιέρου φαίνεται 
πλέον ζωηρά, πλέον άνθρωπίνη καί ούδαμαΰ ή φιλοσοφία του 
δεικνύεται ίσχυροτέρα, πλέον* φιλελευθέρα καί πλέον γ εν 
ναία δσον εί; τό θέμα μα;. ”Α; λάβωμεν έκ του έργου τοΰ 
Μολιέρου τέσσαρα; νεάνιδα;, εί; τά ;  οποία; θά περικλείωνται 
οί τύποι όλων τών άλλω.ν Τήν Έρριέταν, τήν Αγνήν, τήν 
’Αγγελικήν του χ α τά  φ α ν τα σ ία ν  ά σ θ εν ο ΐς  καί τήν ’Ισαβέλ
λαν έκ τής Σχο.Ιής τών συζύγω ν.

— "Οχι, ό'χι, είνε πολύ πονηρά, εινε πολύ ψεύτοα, διέ
κοψαν αί κυρίαι.

— Λόγο; ίσχυοότερο; διά νά τήν μελετήσωμεν.
Ά ;  ζητήσωμεν ή'δη κοινόν τινα χαρακτηρισμόν καί διά 

τά; τέσσαρα;.

—  Είναι καί αί τέσσαρε; άσταί, άπήντησέ τ ι ;  έκ τοΟ ά- 
κροατηρίου μου.

— Ναί, άλλά τοΰτο δέν άρκεϊ.
— ’ ΑγαποΟν καί αί τέσσαρες, είπε κυρία τ ι ; .
— ’Έ χ ε τ ε  δίκαιον Δέν δύναταί τ ι ;  νά κρίνγ τελειότερον,οσον 

άνθρωπον έρωτευμένον. Ό  έρως αποκαλύπτει τά βαθύτατα 
άδυτα τή ;  ψυχή;. Ά λ λ ’ ο έοω; εΤαι αίσθημα καί θά έτρο- 
τιμων νά τά ;  έξετάσωμεν ύπό πράξιν μάλλον συγκεκριμ,ένην

ω; την τοΰ γάμου, αΓφνη;. Ναί, καί αί τέσσαρε; έιωτεύον- 
ται καί αί τέσσαρε; ύτανδρεύονται καί δλαι παρά τήν θέλη- 
σιν τών γονέων των. Ά ;  τά; έξετάσωμεν λοιπόν καί άπέ- 
ναντι εκείνων, ου; άγαπώσι, καί άπέναντι έκείνων, παρ’ ών 

έξαρτώνται. Πώ; θά κατορθώσουν νά συνταυτίσουν τά αί- 
σθήμ ατά των πιό; τά υίικά των καθήκοντα. Πώ; θά κάμουν 
νά θριαμβεύση ό έρω; των. Εέμεθα, ώ ; βλέπετε, έν πληρει 
ζωγί, καί έν πλήρει δράσει

Ό  χαρακτήρ των,τό πνεΟμά των,ή καρδιά των, τά πάντα 
είναι ήδη έν ένεργεία. Είναι ό άγων διά τόν γάμον. Καί ά; 
άρχίσωμεν άπό τήν Έριέτταν.

Ε ί ;  τόν άγώνα αύτόν, αυτή μόνον παλαίει κατά τεσσά
ρων άντιπάλων : τή ;  μητρό;, τή ;  αδελφή;, τή ;  θεία; καί τοϋ 
πατρό; τη ; .  Καί πώ; τό κατωρθώνει ; Διά τ ή ;  πονηριάς,δια 
τή ;  διπλωματίας τη ;  · "Οχι. Μόνον διά τή ;  ειλικρίνεια; 
της, διά τή ;  εύθύτητό; τη ; ,  διά τή ;  καλής τη ;  καρδιά; καί 
τοϋ πνεύματός της. Καί τόν γάμον της αύτόν άποφασίζει έτι 
άπό καλήν καρ^άν μάλλον ή άπό έρωτα. "Αν καί έχη δε 
ένδοιασμούς περί τοΰ έρωτος καί εκείνου άκόμη, ούχ ήττον 
τόν νυμφεύεται, διότι ήξεύρει ότι ό βίος, τόν όποιον τοΰ έ· 
τοιμάζει θά είναι βίο; ευτυχής. Τό σπίτι των θά είναι θαυ- 
μασίως πάντοτε αρμονικόν καί γελαστόν. Ή  εύθυμία της θά 
μεταβάλγ τά ; συννεφώδεις ημέρας εί;  ημέρας ήλιου. “Εχει 
βλέπετε τό μέγα προνόμιον νά οφείλη τήν άνατροφήν τ η ;  
εί; έαυτήν. Δι’ αύτό έχει τόσην αυτενέργειαν, τόσην προσω
πικήν δύναμιν, δΓ ής θά ύπερπηδήσγι πάσαν δυσχέρειαν τή ;  
ζωή; καί θά βαδίσγ τέλος πρός τήν εύτυχίαν.

"Η ωραία διάνοια της τήν θέτει ύπεράνω δλων τών γυναι
κείων άδυναμιών.Κκί αύτό; ό έρω; τ η ;  μέ^ει πάντοτε εν θελ
κτικόν κράμα λεπτότητο; καί στοργή;. Καί διά τοΰτο, καθ’ 
ήν στιγμήν χάνει τήν προΐκά της, άποποιεϊται νά ύπανδρευ- 
θή τόν Κλείτανδρον, ό όποιο; τή λέγει δτι χω ρίς  αντίιν  τό  
¡ l i J . h v  τον  φ α ίνετα ι  άννπόφορον.  Καί άπαντόρ εί;  αύτόν 
τούς θαυμασίου; έκείνου; σ τ ί χ ο υ ς Ό  ίρω ς  έν ττ} παραφ ορά  
τον  όρΐ’.Ιε ΐ  π ά ν το τ ε  οντω: Ά .1.1' ά,ς άπηφύγωριεν τη  · σ τ ε ν ο 
χ ώ ρ ια ν  αν ιαρώ ν  ρεετα/ιε.ίειών. Ούύεν καταστρέφ ει  της ά γ ά -  
πης τονς δεσμούς, δσον a i  όγ .έηραΙ ά ν ά γ χ α ι  τών π ρ α γ μ ά 
των τής ζωής. Κ α ι  σ ν χ ν ά  σνιιβα'νει νά μέμφεται ό ι ι ς  τόν  
ά.Ι.Ιυν δ ιά  τάς  ριαύρας Λύττας, a i  όποϊα ι  έπαχ.ο.1ονθυϋν τ ο ι -  
ούτονς έρωτας.

Πεβαίως τό πάθος δέν όμιλεΤ ούτω. Ά λ λ ’ ή Έ ρ ιέττα  
δέν κυριεύεται άπό κανέν πάθος.

Ό  Μολιέρο; ήθιλησε νά ζωγραφίσγ εν πλάσμα άφωσιω- 
μένον, λογικόν, τοΰ όποιου πάσαν πράξιν κανονίζει ή κρίσις. 
Ή  σπι-θηροβολοΰσα χάρις της, ή ειρωνεία της καί αύτή ή 
εύθυμία τη ;  έδραςοΰνται εί; άρχά; ύγιεΐ; λογικής καί πρα- 
ατικοΰ πνεύματος. 'Ομοιάζει μέ έγγονήν τ ή ;  κ. de Sevi- 
gné "Ισως θά μοΟ είπουν δτι τ ή ;  λείπει ολίγη ποίησι;. 
Βεβαίως· άλλ’ έάν ήτο ποιητική φύσι;, δέν θά ήτο πλέον ή 
Έριέττα , δηλαδή ό τύπο; τή ; κόρης δν εύχομαι νά μιμη- 
θήτε ολαι σας.

(Κοιτά τόν Ernest Legouvé) ’ Ελένη Γιω ρ γ ιά δ ο υ
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ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ
Ή  δίαιτα των νευρικών πρέπει νά άοχίζη από τήν κού

νιαν. ’Από τής τρυφεράς ηλικίας πρέπει νά προφυλάσσεται 

από πάσαν ταραχήν εγκεφαλικήν τό μικρόν, τό φέρον έν 

έαυτω τα  σπέρματα κληρονομικής νευροπαθους διαθέσεως. 

Ένω ρίτατα  πρέπει νά ενδυναμόνωνται διά του καθαρού άέ- 

ρος, τοΰ άπλέτου φωτός, τής άντισπασμ.ω^ικής διαίτης, της 

ψυχικής ησυχίας καί των τακτικών σωματικών ασκήσεων τα  

νευρικά παιδιά, τά όποια καταδιώκει ό εγκεφαλικός εκφυλι

σμός τοΟ αίώνος τούτου.

Ή  δίαιτα τοΟ γάλακτος είναι η πρώτη δίαιτα, ητις  πρέ

πει νά επιβάλλεται εις τοιαύτας ιδιοσυγκρασίας. Τό γάλα, 

λέγε ι  ό Μαρμοντέλ, κάμνει την ψυχήν ησυχον καί ειρηνικήν, 

ξένην προς πάσαν οργήν. Έ ν ω  τουναντίον τό βόειον κρέας 

είναι έπικινδύνως ερεθιστικόν του έγκεφάλου διά προ'σωπα, 

των οποίων πάν νευρικόν κύτταρον εύρίσκεται εις διηνεκή 

κίνησιν. Καί διά τούς αναιμικούς έτ ι  νευρικούς τά  ισχυρά 

κρέατα πρέπει νά δίδωνται εις πολύ μικράς δόσεις. Τ ό  πρό- 

βειον κρέας, τό μόσχειον, τ ά  πουλιά καί ιδίως τό ψάρι είναι 

πολύ καταλληλότερα. Τό άπεσταλαγμένον αίμα, ά π η λλ α γ -  

μένον των ινωδών ουσιών τοΟ κρέατος, είναι όλιγώτεοον ερε

θιστικόν διά τούς νευρικούς·

Οί νευρικοί πρέπει νά τρώγουν άπό ολίγον, τέσσαρας εως 

πεντε φοράς την ημέραν. Τά μ ελά τα  αυγά καί πρό πάντων 

τ ί  γάλα, η θαυμασία αυτη φυτική τροφή, κανονίζουν αξιό

λογα την κυκλοφορίαν καί την διατροφήν, διευκολύνουσαι τάς 

όργανικάς όξυδώσεις. Ο υτω  γάλα, αυγά, ψάρια καί λευκά 

κρέατα καί πουλιά θά άποτελέσουν την βάσιν τής αναλη

πτικής καί ελαφρά;, άλλά καί ένδυναμωτι ής διαίτης τών 
νευρικών. Τ ό  ψωμί των πολύ ξηοαμένον, τά  πικρά χόρτα, αί 

φακαι, ώραΐοι καρποί καί ίδίρ: τά  σταφύλια, τά όποια απο

δίδουν την ευδιαθεσίαν εις τούς μελαγχολεκούς, ολα αυτά 

συμπληροδν την άντινευρικην δίαιταν. Έ ν  τούτοις δεν πρέ

πει νά άπαγορευθοΟν τά  ορεκτικά καί τά  αρωματικά, τά 

όποια έχουν ευχάριστα αποτελέσματα έπί τών νευοικών 

κράσεων. 'Αλλως τε  διακόπτουν την μονοτονίαν τής διαίτης 

και αναπτύσσουν την δρεζιν. Ώ ς  ποτά τό καθαρόν υ^ωρ, τό 

ψυχρόν γάλα, καί ή μπύρα μέ νερό είναι ώ φ ελιμ ώ τατα . Εις 

μικρας δόσεες τό τέϊον, ό καφές καί τό κακάον δέν β λά 

πτουν. Τ ά  οΐνοπνευ'ματα καί τα σιρόπια είναι επιβλαβή διά 

τους νευρικούς. Μόνον ό οίνος επ ιτρ έπ ετα ι καί πάλιν ε κ λ ε 

κτός καί μόνον διά τούς πολύ ασθενικούς. Ή  υδροθεραπεία, 

εαν εκ τελή τα ι  κατά τούς δρους, ιΰ ;  ήθελεν υποδείξει ό ια

τρός, είναι ώφελιμω τάτη, ώς καί τό m assag e , τό όποιον 

αναζωογονεί τούς οκνηρούς μυς καί εξεγείρει τήν δρεξιν.

Οί νευρικοί άνθρωποι — »ί άπό δαντέλαν καί γάζαν ψυ 

χαί, ώς τά ς  ώνόμαζεν ό Ναπολέων —  πρέπει νά αποφεύ

γουν την ανίαν καί νά δήμιου γυϋ/ ύλικάς */ πνευματικά; 

ένασχολησεις επαρκείς ,ώστε νά τούς κάμουν νά λησμονούν τά 

βάσανά των. Διότι ή παροιμία «εάν ό π τω χός κοπιάζγι, ό 

πλούσιος χασμάται» καί «όταν δέν εργαζώμεθα μάς κουράζει 

ό χρόνος» έφαρμόζονται ιδία εις τού ; νευρικούς. ’Ιδού ή δίαιτα, 

την όποιαν συμβουλεύει κατά  τής ανίας ό σοφός Taifie  :

« ’ΕπιβάΛ εοθε χαθ' έχάστην  εις τριών ωρών πνενρατ ιχ ήν

ε> α σ χ ό  ίησιν, χω ρ ίς  οντε f i l a r  ήγήραν νά άποφΰγητε αύτήν,  
ώς ειόος υποχρεω τικού  καθήκοντος. Βαθμηδόν χα\ χατ'  ό.ΙΙ- 
γον θά .Ιάβητε iváiacpipor δΤ  ό',π ρ ε . ί ε τ α τ ε  χαϊ θά χ ά ρνετ ε  
ευ χ α ρ ίσ τω ς  δ ,τ ι  Ικ ά ρ ν ετ ε  εκ συνηθεΐας. Τοιουτοτρόπως θά  
αγ α π ή σ α τ ε  δ ,τ ι  χ ά ρν ετ ε  χαί θά ευρητε ivá iay  όρι ν τι ει’ς 
τό ρόΑΛον. Ή  σπ.Ιηνιακή άν ία  δ ια σ χ ε δ ά ζ ετ α ι  οντω χα ί ό 
ίγχε'ιρχ.Ιος ά π ο χ α θ ίσ τ α τ α ι  h  εργητιχός χαί ι σ χ υ ρ ό ς ».

Μαρία Μονόν ιατρό;

ΑΙΚΑΤΕΡΙΚΗ ΖΛΑΤΑΚΟΓ
Ο χι βιογραφία, άλλά όλίγαι λέξεις διά την νεαράν αυ

τήν Άθηναιαν, ή όποία είργάσθη κατά  τό διαρρεΟσαν έτος 

μεθ ’ όσης δραστηριότητος θά εΐργάζοντο πολλά γυναικεία 

σωματεία  όμοΰ.

Μακράν τής Ε λ λ ά δ ο ς ,  άποκατεστημένη εις Μάγχεστερ, 

ήτο γνωστή μέχρι πρό τίνος έξ ολίγων δημοσιευμάτων της 

εις άθηναϊκά ημερολόγια καί περιοδικά. Ευθύς όμως ώ ; πρό 

.διετίας ήρχισαν αί ε’ν Κρήτη) ταραχαί ή κ. Ζλατάνου ήρχισε 

νά γράφν) καί νά ζητί} τήν συνδρομήν τών "Αγγλων υπέρ 

τών θυμάτων τής Κρητικής Έ π α να στά σ εω ς. Είχομεν δημο

σιεύσει άλλοτε τ ά  ποσά, τά  όποία είχεν είσπράξει καί άπο- 

στείλει τότε  προς τήν μακράν μας επιτροπήν υπέρ τών προσ

φύγων, δι’ ημών δέ καί προς τούς άρχιεπισκόπους Χανίων 

καί Ρεθύμνης καί χρήματα καί ύφάσματα καί ποός τόν 

Παπα Μαλέκον καί τήν έπαοχίαν του.

Ό τ α ν  δ’ έξερράγη ή δευτέρχ τής Κρήτης έπανάστασις, 

πλέον ό πατριωτισμός καί τά  φιλανθρωπικά αισθήματα τής 

Έ λληνίδος κυρίας έξεδηλώθησχν μ ε τ ’ ιδιαιτέρου ζήλου 

καί αί ύπέρ τών προσφύγων άποστολαί της  διεδέχοντο ή μία 

τήν άλλην μετά  κα τα π ληκτικής ταχύτητος.

Ή  τέως εντός τοΟ οίκου της βασιλεύουσα καί δρώσα μ ό 

νον, κ α τέ σ τ η  ή θεομο-έρα άπόστολο; τοΟ ΈλληνισμοΟ έν 

Α γγλία, ή εμπνευσμένη διερμηνεύς δλου του πόνου καί 

ολ,ων τών αθλιοτήτων καί βασάνων τών θυιιάτων τών εθνι

κών μας συμφορών.

Χιλιάδας έγραψεν έπιστολάς πρός φιλέλληνας, επικαλούμε

νη τήν συνδρομήν το»ν, άπειρους απήγγειλε λόγους εις συλ

λαλητήρια καί φιλανθρωπικά; έσπερίδα;, πολλά έγραψεν ά ι -  

Ορα εις άγγλικάς εφημερίδας, άπεικονίζουσα τά  πα θήματα 

τών άτυχών άδελφών μας, συναυλίας καί αγοράς διωργάνω- 

σε, τέλος αύτή καί μόνη κατώρθωσεν έν ίδίω κύκλω νά δρά- 

σγ μ ετά  καταπληκτικής επιτυχίας.

Ό τ α ν  έξερράγη ό πόλεμος έκ τών πρώτων ά π έ σ τειλε πρός 

τήν πριγκήπισσαν Σοφίαν κλίνας, φορεία καί χρηματικά 

ποσά διά τά  νοσοκομεία τών συνόρων. Ύ π έ ρ  τών προσφύγων 

δέ έν γένει άπέστειλε  διά τε  τή ς  πριγκηπίσσης καί τής « Έ -  

νώσεω;» καί κ α τ ’ εύθείαν ε ί ;  Κρήτην καί Ήπειροθεσσαλίαν 

περί τά  τεσσαράκοντα πέντε μέγιστα κιβώτια ένδυμάτων, 

υφασμάτων καί άσπρορρούχων, τών όποιων ή αξία υπερβαίνει 

τάς δυο χ ιλ .  λίρας στερλίνας. Καί τά  χοηματικά δέ ποσά, 

τα  οποία άπεστειλεν ε ”ς τ ε  σωματεία καί ίδιώτας ένταϋθα 

καί εις Κρήτην ύπερβαίνουσι επίσης τάς δύο χιλ. λίρας.

Ό λ α  αυτά μόνη της, μέ τήν πέναν της καί μέ τούς θερ

μούς λόγους της  καί μέ τήν μεγάλην καρδιάν της,  εις τήν
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οποίαν έν καί μέγα βασιλεύει ιδανικόν, τό τής πατρίδος, μία 

καί μόνη υπάρχει φιλοδοξία, του μεγαλείου καί πάλιν τής 

πατρίδος

Οί "Αγγλοι καί αί Ά γ γ λ ίδ ε ς ,  μέ τάς όποιας κατά  τήν 

δραστηριότητα καί τόν ύπέρ τοΟ καλοΰ ζήλον τόσον ομοιάζει, 

τήν άγαποΟν διά τόν πατριωτισμόν της καί ύπεβοήθησαν 

έν πάσι τό έργον της. Καί έκείνη άνεξάντλητος, άκούραστος 

γράφει καί ευχαριστεί μικρούς καί μεγάλους, άρκεΐ νά φέ- 

ρωσιν ώς τίτλον τόν ψιΙεΛΛηνισρόν των.
Έ κ  τοΟ « Μ α γ χ ε σ τ ρ ιανοΰ  ΦύΛακος» μεταφερομεν έπ ι-  

στολήν τής  κ. Αικ. Ζλατάνου, άπευθυνομένην πρός τούς έν 

Λονδίνφ φιλέλληνας, τούς διοργανώσαντας τήν εορτήν τής 

2 5  Μαρτίου :
*Η Κυοία Αίχ. Ζλατάνου πρός του; εορτάσαντα; τήν Ε λ λη νικ ή ν  

Παλιγγενεσίαν 'Ά γ γ λ ο υ ;  έν W e s t m i n s te r  ευχαριστεί ώ ;  εξής δια 

τοΒ εΜαγχεστριανοΰ Φύλακος».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΛΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ

Κΰριι /
’Αδυνατούσα να παρευρεθώ καί εγώ κατά τήν επέτειον τ ή ;  Ε λ 

ληνική; Παλιγγενεσίας εί; Λονδΐνον, αισθάνομαι, οτι οφείλω νά εκ
δηλώσω διά τού τόπου τήν βαθυτάτην μου ευγνωμοσύνην πρδ; τόν 

εόγενή λόροον,τόν εχοντα τήν προεδρίαν, καί πρό; άπαντα; τοό; δμι- 
λήσαντα; κ α τ ’ εκείνην τήν εσπέραν.Ευγνωμονώ άπαντα; καί έκ μ έ
ρους τών έν Έ λ λ ά δ ι  καί Κρήτη συμπολιτών μου ! Αί κατά τήν 
εσπέραν τού φιλελληνικοΒ έκείνου συμποσίου άπαγγελθέντε; θερμό
τατοι λόγοι, θέλουν σΟγκινήσει άπάσας τά ; ελληνικά; καρδίας, χαί 
πληρώσει αύτά; απείρου ευγνωμοσύνη; χαί χαλλιτέρων έλπίδων έπί 

τώ μέλλοντι. Ά λ η θ ώ ;  ή ’ Ε λλά ;  ευγνωμονεί έσαεί πρδ; τδ εύγενέ; 
Χριστιανιχδν αγγλικόν "Εθνος, έπί τή  άπείρω αϋτο3 έχδηλωθείση 

συμπαθείφ χαί άγαθότητι εν τε τώ παρελθόντι χαίρω, χαί κατά τήν 
παρο3σαν δεινήν περίστασιν.’Εν όνόματι τών έν Έ λ λ ά δ ι  χαί τή  πολυ 

παθεί Κ ρήτη γυναικών έκφράζω έγχχρδιωτάτα; ευχαριστία; έπί τοί!  

φιλελληνικοί; λόγοι; τ ή ;  παρελθούση; εσπέρας. Έ λπίσω μ εν άπαντε;
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Ό  τίτλο; οΰτο; δίδει ιδέαν καί άναπαριστα έποχήν έξόχω; αριστο
κρατικήν. Ή  πυργοδέσποινα είναι δυο φορά; γυνή, με βλέμμα λε
πτόν καί έρευνητικόν, ίδίω; ό’ταν είναι! ώραία. Τδν τίτλον της περι

βάλλει ώσεΐ καπνό; λιβανωτο3. Οί έρωτέ; τ η ;  είναι ρομαντικοί, ώ;  
έπί τδ πλείστον, χατανίκώμενοι άπό τά ; προλήψεις καί τήν οικογενει
ακήν παράδοσιν. Τδ παράδοξον το3το κράμα θρησχομανο3; χαί κο
σμική; ζω ή ; αποπνέει τόσην γοητείαν, ώστε δ τίτλο ; τ ή ;  πυργοδε- 
σποίνη; μόνο; αρκεί, ινα έμπνευση τδν περιπαθέστερον έρωτα.

*Η αίθουσα τ ή ;  χομήσση; Σοφία; δέ-Λαμπέρτα, πύργοδεσποίνη;, 
ήτο τδ χέντρον συναθροίσει»; έν Σαραγχόσα, δπου ή αρχαία έκκλησι- 

αστιχή ευγένεια τόσα έξασχεϊ προνόμια χαί τόσα περικλείει στοιχεία 
άπομονωτική; φατρία;. Τδ μέγαρον de Lamberta ήτο Εν έκ τών ώ -  

ραιοτέρων τ ή ;  μικρά; πόλεως. Σοβαρο3 χαί μεγαλοπρεπούς έξωτερι- 
κο3, φέρον χρονολογίαν τριών όλων αιώνων, διετήρει τδν αρχιτεκτο
νικόν χαρακτήρα, μ εθ ’ όλα; τά ;  έπισκευάς, αΐτινε; είχον ένεργηθή 

κατά καιρού; έ π ’ αΰτο3 πρδ; διατήρησίν του.
Οί Σαραγκόσιο^ΰπερηφανεύοντο διά τδν πύργον αυτόν, ώ ;  δι’ έθνι-

ε:ς αίσιώτερον μέλλον και τήν έντελή άποχατάστασιν ειρήνη; έν 

Κρήτη τε καί Θεσσαλία.

30η Μαρτίου 1898 Manchester.
Λίκατεοίνη Γρ Ζλατάνου

Ο ΤΑΎΡΟΣ
(Ισπανική σελί;)

ΕΤχεν έξέλθει νικητής εις τόσας ταυρομαχίας, ώ στε  οί 

’Ισπανοί ταυρομάχοι ήρχισχν νά τόν σέβωντ.χι καί νά τόν φο

βούνται Τόν άφήκχν λοιπόν έλεύθερον καί τόν περίεστοίχι- 

ζον μέ στοργήν, ή όποία ώμοίαζε λατρείαν. Α ”φνης ό ταΰρος 

ήσθένησε-

Τόν έπεσκέπτοντο πανταχόθεν καί έλυπουντο 3ιά τήν ά 

γνωστον νόσον, ή όποία άπήλπιζεν ολους τούς κτη ιάτρους 

καί τούς έμπειρικούς ιατρούς τών πέριξ.

Μίαν ήαέραν έφάνη καλλίτερα. "Αν καί αδύνατος, άφήκε 

νά τόν φέρουν εις τόν αγρόν, δπου έπεσεν έξηντλημένος, μέ 

τό ύποκόκκινον τρίχωμά του κάθυδρον,μέ τήν γλώσσαν ) ε υ -  

κήν καί γλοιώδη.
¥
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Ή  αύρα έκαμνε νά κυματίζουν υπό τό φύσημά της τά 

σπαρτά' τά  πουλάκια έπ έτω ν  κυνηγώντα τό έν τό άλλο 

κκί ψάλλοντα μελωδίαν ήν διηύθυναν ολα τά  άηδόνια τοΟ 

δάσους. Τήν ώραν αύτήν, τό πάν ώμίλει ίδιαν γλώσσαν. 

Καί τό μικρόν χορταράκι, καί ό λίθινο; δγκος του βράχου 

είχον περιβληθή τό ποιητικόν γόητρον τ ή ;  άναγεννωμένης 

φύσεως. ’Απαθής καί άκαμπτος ώς σώμα γρανίτου ό ταΟρος 

ήκουε. Τ ά  έξυπνα μάτεα του έλεγαν, δτι έθαύμαζε τήν άφύ- 

πνισιν τών πραγμάτων, οσον καί τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ 

θεάματος τοϋ κόσμου. Κ α τ ’ έπανάληψιν ύψωσε τήν έπιβλη-

κήν ιδιοκτησίαν. Είξευραν ότι ή κόμησσα Σοφία, αποθνήσκουσα, θά 
έχληροδότει τδ μέγαρον με βλην τήν θαυμασίαν βιβλιοθήκην του 
χαί τόν άρχαίον πλο3τόν του εΐ; τήν πόλιν των καί έκ τών προτέρων 
ήσθάνοντο πρδ; αύτήν μεγάλην διά τοϋτο ευγνωμοσύνην. Καί δεν 

υπήρχε Σαραγκόσιος, νέο; ή γέρων, δ δποίο; δέν άπεκαλύπτετο πρδ 
τ ή ;  πυργοδεσποίνης, δσάκις έτύχαινε νά τήν συναντήση εΐ ; τδν πρωι
νόν τ η ;  περίπατον.

Τδ εσωτερικόν το3 μεγάρου δέν ήτο μαυριτανικο3 ρυθμοΒ. Μ ά λ
λον κομψόν καί εΰ'μορφον ροκοκό, εύθυμον, καλαισθησία; ποικίλης, 
ήτις ήτο προϊόν τών διαφόρων κατά καιρού; κληρονόμων τοΒ μεγά
λου τούτου οίκου, ών έκαστο; είχεν έπισωρεύσει εκεί ολα τά αναμνη
στικά αντικείμενα τ ή ;  ευτυχία; του.

Ή  κόμησσα, ή άποκλειστικώ; τδ μέγαρον το3το κατοικούσα πρδ 
εικοσαετία; περίπου, είχεν έκεϊ γεννηθή χαί άνατραφή χαί είχε θέσει 
τήν τελευταίαν, οΰτω; εΐπείν,καλλιτεχνικήν χείρα εΐ; τήν διακόσμη- 

σίν του. Ε ίχε καταστή οΰτω άληθέ; μουσείον, τδ δποίον έπλουτίζετο 
εΐ; κάθε ταξείδι, εί; κάθε θάνατον συγγενοΒ; μέ αναμνηστικόν τι δώ- 
ρον πρδ; τήν έξαδέλφην, τήν ανεψιάν, ή τήν σύμμαχον. Ή  κόμησ

σα εζη έκεϊ τελείως ευτυχή; καί άν καί νέα σχετικώ; ακόμη περιε- 
φρόνιι τά ; διασκεδάσει; τ ή ;  πρωτευούσης, μέ τήν άριστοχρατιχωτέ- 
ραν τάξιν τής όποια; συνεδέετο διά στενών συγγένεια; δεσμών Ού-  

δέν μυστήριον εί; τήν ζωήν τη ς. Τίποτε τδ δποίον ηδόνατο νά δώση 
άοορμήν εί; τήν έλαχίστην κχχολογιαν.

Πρδ τριάκοντα περίπου έτών ή πυργοδέσποινα είχεν άπομακρυνθή 
δι’ αρκετόν διάστημα χρόνου, χωρίς ούδεί; ποτε νά μάθη πο3 είχε 
μεταβή, άλλά καί χωρίς νά άσχοληθοΒν πολύ μέ τήν αποδημίαν της
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τιχ,ήν κεφαλήν του πρός άλ,υσιν δρυών, παρά των οποίω/ 
έξήρχοντο [χυρίαι φωναί μυστηριώδεις καί άνχρθρ·. ι.

Λ 
* *

Αΐ'φννς ό ήλιος δ ιέχ ισ ε  τήν ατμόσφαιραν χαί μακράν εις 
τόν ορίζοντα έπεφάνησαν τά βουνά, αί κο λάδε;, τά δάση, 
τά  ρυά)αα, τά αμπέλια, ό χρυσίζων άραβόσιτος, ολαι αί 
άγροτικαί καλλοναί τής μητρός γής. Σκορπισμένα επί τής 
βλαστήσεως τά δάκρυα τής νυκτός έλαμπαν ώς άδάμαντες, 
καί ή φύσις όλη" ύφίστατο τά φιλήματα τοΟ βασιλίως ήλιου. 
Διά νά τον χαιρετίσουν αί φίλύραι ψαυόμεναι από τήν πρωι

νήν αύραν έκυψαν εύλαβώς τ ά ;  μουσικός κορυφάς των,
¥
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* 0  ταύρος ήγέοθη άποτόμως. Σταθερός ήόη εις τού; πό- 

δας του έραινε ;ο μελετών τό φαινόμενον τής άναγεννωμένης 
ζωής·τό στήθος του άνεπνεεν ελεύθερον, τό αίμα του έκυκλο- 
φόρει ταχύ εις τάς φλέβας του. Άνέπνεν ήδη ελεύθερα. Τό 
τρίχωμά του άποχρωματισμένον τήν προτεραίαν, έστόλβεν 
ήδη ζωηρόν καί ώραΐον. Ώ ς  ή φύσις, ήτις τόν περιέβαλε 
άνεγεννάτο Οπό τό θάλπος καί τό φως.

Κατά τό ’Ισπανικόν Μαριάνθη ’Ηλιοπούλου

Φ ΡΑΟ ΥΛΕΣ  ΓΛΥΚΟ

Λαμβάνετε μίαν οχ. φράουλες, κόπτετε με προσοχήν τοό; μίσχους 
καί τα πράσινα φυλλάχια καί τάς ρίπτετε εις τό δοχεΐον, εις τό όποιον 
έχετε στίψει άρχετα λεμόνια Τάς πλύνετε, τάς εξάγετε και τάς ά- 

πλόνετε εις πετσέταν καθαράν καί τάς σκεπάζετε με άλλην, έως ού 
άπορροφηθή ή όγρασία των.

Τότε δένετε μίαν όκ. ζάχαριν, τήν δποίαν βράζετε μέ 4 ποτήρια 

νερόν καί όταν δέση, τήν άπομακρύνετε άπό τήν φωνιάν, τήν άφί,ετε 

να χρυώση χαί ρίπτετε τάς φράουλάς σας, τάς οποίας άφήνετε νά βρά- 
σουν μέχρις ού δέσουν καλά- “Οταν πλησιάζουν νά δέσουν προσθέτετε 
1 )?  φλιζάνι ξυνό λεμονιού. "Ε χ ε τ ε  ΰ π ’ όψιν ότι ή φράουλα άφίνεί 
ζουμί, άμα κρυώση, ώστε δέσατέ τας πολύ καλά.

αυτήν. Είχον πιστευτεί ε ς ώραΐον καί μακρυνόν ταξείδι, εις τό ό
ποιον παρέσυρε τήν κόμησσαν ό καλλιτεχνικό; έρως πρός άπόκτησιν 
κειμηλίων τέχνης και τήν έδικαιολόγουν, διότι νέα καί πλουσία ώς 

ήτο δεν ήτο βεβαίως προωρισμένη νά ζή πάντοτε κλεισμένη εις τό 
μέγαρόν της. Οΰϊω έν τή άπουσ.'α της τά έτη διέρρευσαν έ’ν, δύο, 
πέντε, οκτώ. "Ο φροντιστής των κτημάτων τής κομήσσης, γηράσας 
εις τήν υπηρεσίαν τής οικογένειας, έξηκολούθει νά μοιράζη τά τακτι
κά έλέη καί νά διατηρή ε’ις τό μέγαρον τήν ζωήν, ήν είχε καί όταν 
ή κόμησσα ήτο έκεΐ. Εις τάς ερωτήσεις των περιέργων άπήντα πάν
τοτε τόσα, όσα ήρχουν, όπως πείσουν τούς συμπολίτας τ η ;  ότι ή κό
μησσα τους ενεθυμεΐτο πάντοτε καί ότι άργά ή γρήγωρα θά έπκνήρ- 

χετο έκεΐ. Πονηρός καί Οέλων νά διασκέδαση πάσαν κακήν υπόνοιαν 
των συμπολιτών του διά λογαριασμόν τής κομήσσης διέδωκεν επιτη

δείους ότι αυτη είχε μεταβή εις τού; Α γίους  Τόπους έκτελοΰσα τάξι. 

μον οικογενειακόν.
Μ ετ’αληθούς λοιπόν καί άδολου χαράς είδον οί Σαραγκόσιοι πρωίαν 

τινά τήν πυργοδέσποιναν, κατερχομένην τής ταξειδιωτικής άμάξης 
της. Δύο ήμέρας βραδύτερον αί θύραι καί πάλιν τού μεγάρου ήνοί-  

χθησαν εις τούς πιστούς καί αί ύποδοχαί αί επί τόσα έτη διακοπεΐσαι 
έπανέλαβαν τήν πρώτην των σειράν. Μερικοί έχ των παλαιών φίλων 
είχον άποθάνει. “Αλλοι είχον γηράσει πολύ καί νέοι τινές έπλήρουν 
ήδη τά κενά, τά όποια είχαν αφήσει οί άποθανόντες.

Ή  κόμησσα ήτο ήδη εξήκοντα επτά έτών κα! ό\οι έξεπλήσσοντο 
άκούοντες αυτήν νά ισχυρίζεται ότι ήτο πεντήκοντα επτά έτών μόνον. 
Τά πάλλευχά της μαλλιά έφκίνοντο διαφωνούντα πρός τόν ισχυρισμόν 
της άν καί έπλαισίουν πρόσωπον διατηρούν αρκετήν άνθηρότητα καί

Και άλλος τρόπος κατασκευής γλυκού φράουλας

Καθαρίζετε, ώς ¡προείπομεν, τάς φράουλας χαί έπειτα στρώνετε 

μίαν σουπιέραν μέ ψιλήν ζάχαριν. Έ π  ’ αυτής τοποθετείτε μίαν σει
ράν φράουλας, τάς όποιας σκεπάζετε μέ στρώμα άπό ψιλήν ζάχαριν· 

καί επαναλαμβάνετε τούτο μέχρις ού έχετε φράουλας. Τάς άφίνετε 
έως τό πρωί, ο που θά έχουν άφίσει όλον τόν χυμόν των. Τότε ώς εί
ναι τας τοποθετείτε μέ προσοχήν εις τό τέντζερι καί τάς άφίνετε νά 

βράσουν, προσθέτουσα περί τό τέλος χυμόν λεμονιού άνάλογον. Καί 
πάλιν δέσατέ τας καλά.

ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΤ ΟΤ Σ
Τήν αληθή ζωήν ενός έτους ολοκλήρου μέ τάς πικρίας καί 

τάς χαράς του, μέ τάς συγκινήσεις καί τάς θλίψεις του, τήν 
ζωήν αυτήν, όπως τήν αίσθανόμεθα ήμεΐς αί γυναίκες, δπως 
τήν βλέπομεν, οπως τήν εννοοίμεν, μέ εντυπώσεις σταχυολο- 
γημένας άπό παντού, μέ τήν ε’ξέλιζιν τής κατά τό έτος αυτό 
θχυμασίας γυναικείας δράσεως, μέ τάς δοκιμασίας, αί όποϊαι 
θά μάς χρησιμεύσουν ώς πολύτιμα διά τό μέλλον μαθήματα, 
μέ τάς γνώμκς επιφανών άνδρών περί τού φύλου μας, τήν 
ζωήν αυτήν περιγράφει τό νέον πεντακοσιασελιδον έργον 
τής διευθυντρίας τής «Έφημερίδος των Κυριών» κ Κ. Πχο- 
ρέν. Πωλείται εις τά γραφεία τής «Έφημερίδος τών Κυριών» 
καί άποστέλλεται ταχυδρομικώς εις πάντα προαποστέλλοντα 
τό άντίτιμον αυτού έντός συστημένης επιστολής.

Τιμάται δρ. 5 .  διά τάς ’Αθήνας, 5 , 5 0  διά τάς επαρχίας 
καί 5 φρ. χρ. διά τό Εξωτερικόν.

Παρακαλουνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί κ α 
θυστερούσα; μέχρι σήμερον τάς συνδρομής των νά σπεύ · 
σουν επ ί τ έ ΐο ν ς  νά άποστείλουν αΰτάς. Τήν αυτή* πα- 
ράκλησιν άπευθύνομεν και πρός τάς κ. άνταποκριτριας 
ώς καί πρός τους κ. άνταποκριτάς μας νά επισπεύσουν 
τήν εΐ'σπραξιν καί άποστολήν τών καθυστερουμένων,διότι 
ή άταξία αυτή τών εισπράξεων καταντά άνυπόφορος

οφθαλμού; πολύ ζωηρού;. Φαίνεται ότι έν τη νεότητί της θά ήτο εΰ-  
ειδεστάτη,καλλονή; λ ε π τ ή ; ,  διακεκριμένη; καί εύφυοΰ;.

’Ενεδύετο άπλούστατα, φέρουσα κατά προτίμησιν λευκά φορέματα, 
χρώμα τό όποιον αρμόζει καί εις τήν άνοιξιν τ ή ;  νιότητο; καί εί; τό 

φθινόπωρον καί εις τόν χειμώνα τής ζωής. Πολύ πεπαιδευμένη καί 
πολύ ευφυής είχε τήν θελκτικήν δροσερότητα πνεύματος φωτεινού, 
τό όποιον ζωογονεί παν ό,τι περιβάλλη τάς γυναίκας τής περιωπής 
της· διά τού; φίλους της ή συντροφιά της ήτο πολύτιμος, διά τούς 

πτωχούς ή δύναμίς της μεγάλη. 'Υποχρεωτική, συνδεδεμένη τόσον 
μέ τάς άρχάς τής πόλεως, όσον καί μέ τήν αυλήν ευρισκεν εργασίαν 
εις τούτους, έξησφάλιζεν υποτροφίας εις εκείνους, έν μια λέξει έχα-  

μνεν οσον τό δυνατόν περισσότερον καλόν, μέ χάριν καί φιλαρέσκειαν 
λατρευτήν.

Διαχυτική, ομιλούσα ευχαρίστως ώ ; γυνή Ιξασκούσα έργον, τού ό
ποιου τήν συνήθειαν απέκτησε πρό πολλοΰ, ήτο έν τούτοις καθ’ υπερ
βολήν επιφυλακτική εις παν ό,τι άπέβλεπεν εις τά ιδιαίτερα αίσθήμα-  
τά της. Είχεν ιδίως παρατηρηθή ότι ό έν τή  φιλανθρωπία ζήλος της 
έμειοΰτο, όσάκις επροκειτο περί γάμου. Έξώρκιζε τούς μελονύμφους 
νά σκέπτωνται καλά χαί εξετάζουν άσφαλώ; τό μέλλον πριν ή άποφα- 

σίζουν τόν γάμον. ’Εκ τούτου συνεπέραιναν, ότι δ έρως τήν είχεν άπο- 
γοητεύσει εις τήν νεότητά της καί έσέβοντο τήν θλιψιν της καί τήν 
ήγάπων περισσότερον δια τόν μυστικόν τούτον πόνον της, όστις τήν 

έκαμνε τελειοτέραν γυναίκα μέ τάς άδυναμίας της καί τάς μυστικά;  
της πληγάς, αί όποϊαι έμεναν νέαι εις τήν γηράσασαν καρδίαν της.

[ακολουθεί]


