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Έν τώ Έ ξωτερικφ δέ π α ρ ’ δ,παόι τοΐς κ. κ. 
άντιπροΟώποις Λμών.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή νίκη τής ώραιάτητος.— Ή ζωή τών Ρωμαίων γυναικών Β '.—Τό 

μαραμμίνον κρίνον (μυθιστόρ. κ. Κ. Παρρό). — Ό τυφοειδής πυρετός 
Β' (ύπό δος ’Ανθής Βασιλειάοου Ιατρού) Ποικίλα.— Έπιφυλλίς. Ή 
Γυναίκα εις το Μαρόχον (κατά το γαλλικονύπό οος Ε. Χικολαίδου.)— 
Ραοιον χαί Ραδιοενεργεια.—Ειδοποιήσεις.

Η ΗΙΚΗ ΤΗΣ ΩΡΙΙΟΤΗΤΩΣ
Είναι ωραία ! Αύτή ήτο ή πρώτη κραυγή τής χαράς, ό 

πρώτος έπαινος, ή πρώτη μαγική φράσις ή όποία ¿γέννησε 
τόν ένθουσιασμόν είς τά  στήθη του λαού τών ’Αθηνών. Ού'τε 
ο πλούτος της, ούτε ή Ναπολεόντειος καταγωγή της, ού'τε 
αί άλλαι άρεταί τής νέας πριγκηπίσσης θά ¿βάρυναν έπί 
τών αισθημάτων του λαοϋ τόσον, όσον ή εύμ.ορφιά της.

Εις τόν τόπον όπου ή ώοαιότης έφθασεν εις περιωπην 
θρησκείας, οπου ή ώραιότης ύπήοξεν ή πηγή κάθε προόδου 
καί κάθε πολιτισμού, όπου άνθρωποι καί πράγματα είς τό 
κάλλος και τήν αρμονίαν ¿ζήτησαν τήν ευγένειαν καί τήν 
δύναμιν καί τήν αρετήν, μία πριγκήπισσα βασιλικού οίκου 
οφείλει πρό παντός νά είναι ώραία.

Ό ταν μάλιστα ή πριγκήπισσα αύτή ζευγαρόνεται μ.έ τόν 
ώραιότερον πρίγκηπα τού βασιλικού μας οίκου, όταν ή πριγ- 
κήπισσα αύτή έρχεται άπό τήν χώραν, όπου π ιστεύετα ι άπό 
ολους οτι βασιλεύει τό κάλλος καί ή χάοις, όταν καταγεται 
άπό ένα ήρωα, ό όποιος είς τήν φαντασίαν τού Ελληνικού 
λαού ώφειλε νάζείναι ωραίος,— άφοϋ ήτο άνδρεϊος— η νεα 
πριγκήπισσα είχε τήν ύποχρέωσιν νά είναι ωραία.

Ό ταν  έγράφοντο καί ¿κυκλοφορούσαν αί περί μ-υθώόους 
πλούτου καί πολυτελείας τής προικός ειδήσεις, οί Ελληνες

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα ' 
εΰθύνεται ή συντάκνις αυτών <

Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Η  (
Τά πεμπόμενα ήμ ίν χειρά- ί 

γραφα δημοσίευσμενα ή μή '
' δέν.επιστρέφονται. — Ά ν υ π ό -   ̂
|γραφα καί μή δηλοϋντα τήν ι. 
'διαμονήν τής άποστελλούσης >
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Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- |
> σιν οφείλουσι ν’ αποστελλωσι  ̂
ί γραμματόσημον 50 λεπτών ί 
.πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας. (
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άδιάφοροι ¿κινούσαν τους ώμβυς. Τί μ.άς μ,ελλει, έλεγαν, άν 
τά  φορέματα της είναι αμέτρητα, άν είναι πλεγμ.ενα μ.ε χρυ
σάφι καί κεντημένα μ.έ διαμάντια και μ.αργαριταρια.Εις τα 
παραμ.ύθια, μ.ε τά  όποία άνετράφη και εμ.εγαλωσεν ο λαος 
αύτός, χρυσά καί άστροκεντημ.ενα φορέματα εφοροϋσαν μο- 
νον ή ώραίες βασιλοπούλες. Καί όταν τα  βασιλοπούλα δεν 
εΰρισκον ώραίες νύμ.φες είς τόν τόπον τους §κχβαλικευρςν τοε 
μ.αγεμ.ένα άτια  των καί ¿πήγαιναν άνά τόν κοσμ.ον ολον ζη- 
τοϋντες μ.ίαν ώραίαν σύντροφον. Και δια να αποκτήσουν την 
ώρχίαν αύτήν ήγωνίζοντο είς άγώνας μ-εχρ1 θανατου και η 
νίκη μ.όνη έφερεν ώς έπαθλον καί άμοιβην την αποκτησιν 
τής πεντάμ.ορφης βασιλοπούλας.

Τό ίδικό μας έδώ βασιλόπουλο, ώραΐο μεταξύ τών ώραι- 
οτέοων τού κόσμ.ου όλου, άσηκης καί λεβεντης, οπως ο λαος 
φαντάζεται καί θέλει τά  βασιλόπουλά του, δεν ήμ.πορούσε, 
δέν είχε τό δικαίωμ-α νά συ<τροφευση με γυναίκα, η οποία 
δέν θά ήτο πεντάμορφη, οπως ή βασιλοπούλες τών παραμ.υ- 
θιών, άφοϋ μάλιστα είχε καί τά  πλούτη καί τά  πολυτιμ,α 
στολίδια καί πετραδια, ποϋ έχουν η ωραίες βασιλοπούλες 
τών παραμ.υθιών.

Ό  γάμος λοιπόν αύτός ¿ξεχώριζε γ ι ’ αύτό άπό τούς γά - 
μους όλων τών άλλων πριγκήπων καί ό λαός έπεριμενεν 
άνυπομ-όνως νά ί0η τό ό'νειοον καί τόν πόθον του ενσαρκωμε ■ 
νον ε ί; μ.ίαν νύμφην, ώραίαν μ.εταξυ τών ωραιότερων. Καί 
δέν τήν ήθελε μόνον καί απλώς ώραίαν. Τήν ήθελεν ώραίαν 
καί γόησσαν όπως είναι, μ.ε ’ματςα πού σφάζουν και μ.α- 
γεύουν, κατά τήν έκφρασιν τήν λαϊκήν, με στόμα πού νά 
σκορπίζη είς κάθε λόγον καί τριαντάφυλλα, μ.ε χ,αριν ..ού 

! νά ένθυμίζη τάς ώραίας τών παλαιών καλών μ.ας καιρών.



s Εφ η μ ε ρ ις  τ ω ν  κ τ ρ ιω ν

Καί ή πριγκήπισσα Μαρία είναι άκριβώς οπως τήν έφαν- 
τάσθη καί τήν ώνειροπόλησεν ο Ελλάνικός λαός. Καλλονή 
ρεσηρ.βρινη, θερρη, άπό έκείνας όπου γοητεύουν, οπού τρελ- 
λαίνουν, όπου συγκινοΰν. Τό βλέρρα της έχει ολην την δύ-
νχριν κκί την έκφοασιν, όπου θά είχε τό άέτειον βλέρρα τοΰ
ρεγάλου προπάππου της. "Ενα βλέρρα που εισχωρεί κ α τα 
κτητικόν και νικηφόρον, έως εις τά  κατάβαθα της καρδιάς, 
οπου ζητεί να ρ.αθη κάθε σκεψιν καί κ,άθε λογισρόν καί όπου 
θά άφιση κάτι καλόν καί ευγενικόν από την ώραίαν ψυχήν 
που τό ζωογονεί καί τό έρψυχόνει.

Η λαίκη ροΰσα είναι αδύνατον νά ρήν έρπνευσθή από 
τήν ποίησιν των μ.ατιών αυτών, από τό κάλλος καί τήν εύ-
γενειαν του προσώπου εν γενει, από τά  ωραία κατάραυρα
ραλλιά, που ακτινοβολούν τήν ακτινοβολίαν ραύρων δια- 
ραντίών,άπό τό σύνολον τής κορψότητος καί τής χάοιτος που 
είναι σκορπισρένον εις τό γραφικόν άνάστηρα τής νέας βα
σιλοπούλας.

Ο ενθουσιασρος δια το κάλλος έρπνεει πάντοτε, καί σπα- 
νίως ο λαος ρας εδειξε τόν ένθουσιασρόν οπου έδειξε τήν 
ηρεραν τής υποόοχης οπου τα  καπελλα έπετοΰσαν εϊς τόν 
αερα και αι ζητωκοαυγαί και τά  χειροκροτηρατα αύθόρρητα 
¿πληρούσαν τον άερα καί ¿κήρυτταν διά ρ.ίαν άκόρη φοράν 
τον θριαρ,βον καί τήν λττρείαν τής ωραιότητας, εϊς τήν κ α τ ’ 
εξοχήν πατρίδα τοΰ κάλλους.

Η ΡΩΜΑΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Β'

Αί νέαι Ρωραϊαι δεν ειχον τόσον πολυτελείς τουαλέτ- 
τας όπως ή Αύτοκράτειρα. Ά λλά  ή φιλαρέσκεια καί ή 
τρελλή έπιθυρία διά τάς πλούσιας άρφιέσεις, αί όποίαι 
έκαρον τους νοροθέτας νά βάλουν αυστηρούς νόρους κατά 
τής πολυτελείας, εύρίσκεται εις ολας τάς Ρωραίας γυνα ί
κας τής εποχής τής αυτοκρατορίας.

Δι ’ αύτάς όρ,ιλεί ό Αριστοφάνης εις τήν Λυσιστράτην 
όταν ή Καλονίκη λ έ γ ε ι :

«Τ-ί δυνανται νά κάρουν αί γυναίκες αύται ρεγάλαν καί 
σπουδαιον ; II ζωη τους περνά εις τό νά ρένουν καθισρ.έναι 
ρέ τό πρόσωπον χρωρατισρένον, ρέ κροκοτά φορέρατα, κα- 
λοκτενισρέναι καί καλοφριζαρισρέναι· Εις τ ί δύνανται νά 
χρησιρεύουν διά τήν ανατροφήν των οι Κυρβαρικοί χ ιτώ 
νες από διαφανές ΰφασρα ή τά  διάφορα χόρτα ρέ τά  όποια 
χρωρατίζουν τό πρόσωπον ;»

Τά γενικόν φόρερα τών Ρωραίων γυναικών άπετελείτο  
από τόν πέπλον  ό όποιος ¿σκέπαζε τόν αριστερόν ώρον 
έρπρός καί άφινε γυρ.νόν τόν δεξιόν ώρον, τόν χιτώνα, 
ό όποιος έχρησίρευεν ώς φόρερα καί έπανωφόριον τό έπ ι- 
χιτώνιον ήτις ήτο ένα είδος ρανδύου, στολισρένος ρέ πορ
φύραν, ό όποιος έφθανεν εως τά  πόδια, τόν π οδή ρη  χ ιτώνα , 
ό όποιος ήτο πλούσιον φόρερα ράλλινον καί ¿τελείωνε εις 
κρόσια. Τό σχ ιστόν  ήτο χιτών ανοικτός άπό τά  δύο ρέρη 
ό όποιος ¿κρατείτο άπό τούς ώρους ρέ πόρπας.

Αί Ρωραϊαι γυναίκες εγραφεν ό κύριος δε Φουκεβίλ άγα-

ποΰσαν νά έχουν υψηλόν άνάστηρα, καί διά νά τό άποκτή- 
σουν ¿φορούσαν παπού-ρια τά  όποια είχον πάτους πάρα 
πολυ χονδρούς. Ε πειδή 5λαι δέν ήτο δυνατόν ρέ όλα αυτά 
νά έ'χουν τό άνάστηρα τής "Ηρας, ούτε τήν κορψότητα 
τής Άρτεριδος, παοηγοοΰσαν τις κοντές λέγοντες εις αύτάς 
ότι ήσαν καρορένες άπό χάριν καί πνευρα.

ΙΙαρατηροΰρεν ότι ή ταρηγορίκ αυτή δίδεται καί σήρε- 
ρον, ρ,έ τόν ’ίδιον ώραίοντρόπον.

"Οσον διά τό ρυστιήν ρουσείον τής τουκλέττας τής 
Ρωραίας, ό ποιητής Άΐέξιος ρας λέγει :

’Εάν ή γυναίκα είνε ίδύνατη, τής προσθέτουν δ,τι λείπει 
όιά νά σχηρχτίσουν τήν θελκτικήν γοαρρήν ή κοιλιά 
είνε ρεγάλη; τήν περιορζουν ρ,έ ένα είδος κορσέ ό όποιος τήν 
σφίγγει καί τήν σπρόχνε πρός τά  όπίσω .»

Καί ιδού ότι εύρίσκορεν εϊς τήν έποχήν αυτήν τόν υγ ιε ι
νόν κορσέ τοΰ 1907 !

« Ή  νεχνις έάν έχη φρύδια κοκκινωπά, τής τά  ρκυρίζουν 
ρέ καπνιά· είνε πολύ ριλαχροινή; τής χρωρατίζουν τό πρό
σωπον· είνε ωχρά; τήν κοκκινίζουν* έχει ωραία δόντια; τήν 
άναγκάζουν νά κρατή τέ χείλη ρισοανοικτά, κρατούσα ρε- 
ταξύ τών δοντιών της ίνα κλαράκι ρυρτιας, ιδιο ρέ ¿κείνα 
ρ.έ τά  όποια οί ράγειροι στολίζουν τά  πράγρατα όπου πω- 
λοΰν εις τήν άγοράν».

Τό κτένιόμα
Κατά τούς προύτους γρόνους τής Ρώρης αί γυναίκες είχον 

τά  θαυράσια ρ.αλλιά τους λυτά εϊς τούς ώρους τους.
Κατά τήν εποχήν τής πολιορκίας τοΰ Καπιτωλίου έκο

ψαν τά  ραλλιά αυτά διά νά κάρουν σχοινιά διά τάς ρηχανάς 
«προτιρώσαι νά ρείνουν φαλακοαί καί άσχηροι ά λ λ ’ έλεύ— 
θεραι πλησίον τών συζύγων των, παρά στολισρέναι καί 
α ϊχράλωτοι». Διά νά ίιαιωνίσουν τήν ένθύρησιν τοΰ ένθου- 
σιασροΰ αύτοΰ, οί Ρωμαίοι ήγειραν ναόν εϊς τήν «Φαλα- 
κράν Άφροδίτην».

Ά λ λ ’ ό ένθουσιασμός αυτός διά τά  κορρ.ένα ραλλιά 
διήρκεσεν ολίγον. Κατόπιν δέ κατήντησε φοβερά τιρωρία· 
διότι οί ζυλότυποι σύζυγοι έκοβαν τά  ραλλιά  τών φιλαρέ- 
σκων συζύγων των διά νά τάς τιρωρήσουν. Κατά παλαιάν 
Ρωρχϊκήν παράδοσιν κάθε γυναίκα είχε ρίαν τρίχα άφιε- 
ρωρένην εϊς τήν θεάν ΓΙερσεφόνην καί δέν άπέθνησκεν έάν 
δέν έπεφτε ή τρίχα αύτή. Ή  ρεγάλη δυσκολία ήτο νά ανα
γνώριση κανείς τήν τρίχα αύτήν. Αί γυναίκες τής νέας 
Ρωμ.χϊκής Δηροκρατίας, αί άδελφαί τών Γράκχων καί Σκι- 
πιώνων έβαζαν ρίαν λόγχην εϊς τά  ραλλιά τους. ’Αργότερα 
έστόλιζον τά  ραλλιά ρέ κοοδέλλες καί λουρίδες άπό ρ έταλ- 
λον, καί όταν έφθασεν ή διαφθορά τής Ρωραικής αυτοκρα
τορίας, ή πολυτέλεια τοΰ κτενίσρατος, όπως καί δλαι αί 
άλλ αι πολυτέλειαι διά τήν τουχλέχταν δέν είχε πλέον όρια. 
Άναφέραρεν ότι αί γυναίκες της Ρώρης έχρωράτιζον τά  
ραλλιά τους· όταν δέν ήρποροΰσαν πλέον νά τούς δώσουν 
κανένα χρώρα άπό τά συνήθη ρετεχειρίζοντο φάρρακον ρέ 
τό όποιον τά  έρριχναν καί άγόραζαν άλλα ραλλιά  άπό τόν 
κουρέα τους, ό όποιος τά  έφερνεν άπό τήν Γαλατίαν καί τήν 
Γερρανίαν. 'Υπήρχε εϊς τήν Ρώρην κατά τούς χρόνους τοΰ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Καίσαρος άγορά ραλλχών, ή όποία ήτο πάντοτε γερατη 
κόσρον.

Υ πάρχει εϊς τό Μουσείον τής Ρώρης ένα ρνηρείον άπο 
τά  περιεργότερα : Είνε ρία προτορή τής Sucil© γυναικός
τοΰ Verus, άπό άσπρο ράρραρο τής Πάρου, ή οποία φορεί 
περοουκαν απο ρ.αυρο ρκρραρο, κινητην.

. Τό πλήθος τών ξένων ραλλιών όπου έφοροΰσαν αί Ρω- 
ραϊαι κατά τήν έποχήν τών αύτοκρατόρων δέν δυναται να 
συγκριθή ρέ τά  γαλλικά κτενίσρατα τής έποχής τοΰ Λουδο
βίκου X V . Ή  σύζυγος τοΰ Καρακάλα ήτο κτενισρενη οπως 
ή κυρία Du B arry. Διά νά κατσαρόνουν τά  ραλλιά τους 
ρετεχειρίζοντο σίδερο ζεστό, άλλοτε έκτενίζοντο όπως αί 
χορεύτριαι τών χρόνων ρ.ας, κατά τόν τρόπον όπου 
ό Batticelli ¿ζωγράφιζε τις Παναγίες του, άλλοτε έβα- 
ζον σωρόν άπό πλεξίδες καί άν δέν είχον άρκξτά ραλλια 
δικά τους έβαζον ξένα.

«Μέ ξένα ραλλιά , λέγει ό ’Οβίδιος, ό όποιος δέν εγνώ- 
ριζε τήν άνδρικήν περούκα, ρία γυναίκα διορθόνει την απω- 
λεαν τών ϊδικών. της, ένώ έρείς οί δυστυχείς, τ ι καρνορεν 
όταν άπό τήν ηλικίαν πέσουν τά  ραλλια ρας οπως ο βορρειάς 
ραδάει τά  φύλλα τών δένδρων ·,

Αί βαφαί διά τά  ραλλιά ήσαν άναρίθρητοι καί αί Ρω- 
ρxiat έκαρ.νον κατάχρησιν .

Ό  καλός άγιος Κλήρης τής ’Αλεξάνδρειάς, ό οποίος 
δέν ύπέφερε τήν πολυτέλειαν, λέγει :

« ’Εάν σάς είνε άπηγοοευρένον νά φορήτε φορερατα δια
φόρων άνακατευυ.ένων χρωράτων, διά σπουδαιότερον λόγον 
είνε άσεβές νά καταστρέφετε τήν λευκότητα τών ραλλιών 
σας ή όποία είνε α ιτία  σεβασροΰ καί δεΐγρα ρεγαλειου !»

Αυτό, βεβαίως, όταν αί χριστιχνκί γυναίκες θά δοκιρα- 
σουν ν ’ άκολουθήσουν τούς στολισρούς καί τά  έθιρα τών 
Ρωρ-αίων

«Μήν στολίζετε τάς αγίας κεφκλάς σας ρέ τά  λείψανα 
ξένου κεφαλιού, τά  όποία είνε ίσως, άκάθαρτα, ανθυγιεινά 
καί καταδικασρένα εϊς τό πΰρ τοΰ Ά δου ... Εις τήν περί- 
στασιν αύτήν εις ποιον ό ίερεύς θά έδιδε την εύλογίαν του ; 
Δέν θά ήτο βέβαια, ή γυναίκα εις τήν όποιαν άκουρβα τα 
χέρια του ά λ λ ’ εις τά  άπατηλά ραλλιά όπου φορεί καί δια 
τών ραλλιών εις κεφάλι τό όποιον όεν είνε ίδικόν της.

Διά τό κτένισρα ήδυνάρεθα νά γραψωρεν τόρον ολόκλη
ρον, ά λ λ ’ άς περιορισθώρεν εϊς τήν γνώρην τοΰ Πλινίου, 
ό όποιος έλεγε, ότι έπρεπε, «διά  νά ένδυση τις ριαν Ρω- 
ρχίαν άπό τό κεφάλι έως τά  πόδια, χρειάζονται περισσό- 
τερκ παρά ν 1 άρίΛατωσΥ) ¡Λ'.αν γαλερκ [¿ε τρεις σειρες £κ.ουτττα.

ΤΟ ΜΛΡΝΜΙΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

Καλή ή φιλανθρωπία άλλά έντός τών όρίων καί χωρίς να 
ρεταβάλλεται εις αί'σθηρα τό όποιον βλάπτει τόν εύεργετού- 
αενον, έσκέπτετο ή κ· Μοίρα. Χωρίς να θελη να ορολογηση 
ούτε εις τόν εαυτόν της άκόρη ό,τι ¿φρόντιζε ράλλον δια τον 
εύεργετοΰντα. Τό κορίτσι αύτό εκεί, τό ρεσον ολων των, πα-

ρείσακτον, ξένον, άλλης τάξεως καί περιωπής άπό τήν ίδικήν 
τους νά τούς άπασχολή όλους,νά γίνεται τό άντικείρενον τής 
περιποιησεως τών κυριών νά πέρνη σιγά, σιγά τήν θέσιν τών 
άνωτέρων της, νά καταντήσή εις τό τέλος ποίος ξεύρει ·, Διότι 
καί ή προθυρία τοΰ γιατροΰ νά τήν λάβη ύπό τήν προστα
σίαν του έδιδεν εϊς τήν κ. Μοίρα άφορρήν νά ύποπτευθή καί 
τάς εύγενής άκόρη τοΰ γέροντος προθέσεις.

Έλαβε λοιπον τήν άπόφασίν της νά ένεργήση τήν φοράν 
αύτήν άποτελεσρατικώς. Ό ταν ρετά τό πρόγευρα έξήλθαν 
εις τόν περίπατον, αύτή επίτηδες έρενεν όπίσω άπό τούς ά λ 
λους Φυσικά καί ή "Αννα ένεκα τής άδυναρίας της δέν ήρπο- 
ροΰσε νά τρεχη. Ή  κ. Μοίρα λοιπόν τής έποότεινε νά καθίσουν 
ραζή κάτω άπό ένα ρεγάλο πεΰκο, βπου θά έπερίρεναν τήν 
έπιστοοφήν τών άλλων. Έ κεΐ, όταν έρειναν ρόναι, ήρχιβε 
νά έρωτά τήν "Ανναν ρέ ένδιαφέρον πολύ πώς ήσθάνετο καί 
έάν πραγρατικώς ήτο, ώς έλεγε καλλίτερα.

Πολύ, πολύ καλλίτερα, είπεν ή κόρη, χωρίς νά υποπτεύε
ται ποΰ θά κατέληγεν ή κυρία της.

Τότε, παιδί ρου, θά ρείνωρεν άκόρη σήρερον καί αύοιον 
έδώ καί έπειτα θά έπιστρέψωρεν εις τάς ’Αθήνας. Τά σχέ
δια τοΰ γιατροΰ είναι βεβαίως καλά και ωραία, άλλά ό κό- 
σρος είναι κακός καί ένδ’εχορένον νά παρεξηγηθή τό πρός έσέ 
ένδιαφέρον του. Γ ι’ αύτό παιδί ρου, άν καί θά ροΰ ήρεσε 
πολύ νά περάσω έδώ τό καλοκαίρι, δρως δέν θά τό κάρω. 
Εϊς τάς ’Αθήνας θά φροντίσω νά ένοικιάσω εις τήν ρητέρα 
σου ένα σπιτάκι υγιεινό, θά άναλάβω δέ καί ολ ασας  τά  
έξοδα, έως δτου έτοιρασθής διά τάς έξετάσεις σου καί πάρης 
τό δίπλωρα σου. ’Εκεί ήσυχα, χωρίς φροντίδας καί καθή
κοντα, ρέ τούς ϊδικούς σου, ώς είσαι συνειθισρένη θά άναλά- 
βης έντελώς καί τότε πλέον είτε θά σέ πάρω καί πάλιν ραζη 
ρου, είτε θά σοΰ εύρω θέσιν άπό τήν όποιαν νά κερδίζης πε
ρισσότερα. 4

Ή  Ά ννα  όσον ή κ. Μοίρα ώρ,ιλοΰσε έκυριεύετο άπό ρεγά- 
λην συγκίνησιν. Ό ,τ ι  τής έλεγεν ήτο, τόσο καλόν, έδεί- 
κνύε τόσον ένδιαφέρον δ ι’ αύτήν, τήν έσυγκινοΰσεν εις τοιοΰ- 
τον βαθρόν, ώστε καί ρητέρα της άν ήτο δέν θά έκαρνε π ε 
ρισσότερο. Βεβαίως ή κ. Μοίρα άνταποκρίνετο καί εις ρίαν 
ιδιαιτέραν έπιθυρίαν της. Νά άπορακρυνθή άπό τόν κύκλον 
τών πλουσίων αύτών καί εύτυχισρένων άνθρώπων, τούς όποιους 
τόσον είχεν άνησυχήσει καί άναστατώσει τις τελευταίες αύ- 
τές ήρέρες. Νά ρήν αισθάνεται κάθε στιγρήν τήν στενοχώ
ριαν ποΰ ήσθάνετο, άπό φόβον ρήπως έκαρεν ή είπε τ ι, τό 
όποιον δέν έπρεπε νά κάρη. Νά άπαλλαγή άπό τήν άγωνίαν, 
ρήπως εις τά παραληρήρατά της, είπή τίποτε, τό όποιον δέν 
έπρεπε νά λεχθη.

Δειλή, όπως ήτο δέν έδειξεν έν τούτοις παρά ρέ ολίγα 
διακεκορρένα λόγια τήν πρός τήν κυρίαν εύγνωροσύνην της 
καί τήν λύπην της διά τήν άνησυχίαν, ποΰ τούς είχε προ
ξενήσει.

Ή  κ. Μοίρα τήν διέκοψε. Ό  καλλίτερος τρόπος νά ρέ 
εύχαριστήσης, τής είπεν, είναι νά είπής σύ εϊς τόν ’Ιατρόν καί 
εϊς τούς άλλους ότι έπιθυρής νά γυρίσης εϊς τήν ρητέρα σου. 
διότι δέν θέλω νά ΰποθέση ότι ύπωπτεύθην τάς καλάς δια
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θεσεις του, καθώς καί πραγματικώς έτσι είναι. ’ Εγώ φοβούμαι 
μόνον τον κόσμον, — αιδί μου, και δ ’ αυτό σέ κάμνω προσε
κτικήν. "Αλλως τε αισθάνομαι ότι όπως ζής μαζή μ*?> μ ’ 
όλον όπου όλοι μας σ ' άγαπώμεν πολύ, έν τούτοις δέν έχεις 
την ελευθερίαν καί τήν ησυχίαν που θά έχ·/)ς εις τό σπίτι σου·

Ή  κ. Μοίρα εις τά  τελευταία αυτά λόγια τν)ς έδειξε τό
σην τρυφερότητα εις την πτωχήν ορφανήν, της έχάίδευσε τά 
ώραϊα μαλλιά, της ύπεσχέθη οτι θά έπήγαινε νά τήν βλέπν] 
κάθε ημέραν, ώστε τό πτωχό κορίτσι μέ δάκρυα εις τά  μά- 
Tia, τήν ευχαρίστησε. Μέσα έν τούτοις εις τήν ψυχήν της ήσ- 
θάνετο έξαφνα ένα μ,εγάλο κενόν, κάτι ώς νά έτεΰείωναν 
πλέον δ ι’ άύτήν όλα. Μέσα εις τάς δύω τρεις τελευταίας 
αύτάς ημέρας κάτι πολύ ώραΐον καί πολύ φωτεινόν είχε 
πλημμ.υρήσει την ζωήν’της καί διά μιας τό φως έθάμβωνε, 
ή ώραιοτης έ'σβυνε καί αύτη έμενεν έτσι χωρίς νά ξέργι πλέον 
τ ι ήμποροΰσε νά έλπίσγι από τήν ζωήν. 0 ά  έμελετουσε, θά 
έπερνε τό δίπλωμά της, θά έπανήρχετο εις τό παλαιόν τής 
ζωής της πρόγραμμα. ’Αλλά τί είχε λοιπόν συμβή, ώστε νά 
τήν κάμν) νά παραξενεύεται, νά λυπήτα ι, νά αισθάνεται ο,τι 
ήσθάνετο, διότι θά εξακολουθούσε νά ζή ΰπως πάντοτε κοντά 
εις την μητέρα της καί εις τήν γρηά θεία της ;

Λιά μιας ένα φως αίφνίδιον έγεινεν εις τό πνεύμα της καί 
έφώτισε τάς σκέψεις καί τά αίσθήματά της. Ή  σκηνή τής 
περασμένης βραδείας έπαρουσιάσθη καί πάλιν, μέ τόν Στέφα 
εις τό μαξιλάρι της νά τήν σφίγγγ εις τήν αγκαλιά του καί 
νά τής λέγγ] οτι δ ι’ αυτήν θά ήτο αδελφός καί μητέρα καί 
πατέρας καί κόσμος όλος. Ό τ ι ώφειλε νά γείνν) καλά χάριν 
του, διότι έλυπεΐτο νά τήν βλεπν) άορωστην. Ό τ ι δέν θά τήν 
άφηνε ποτέ...

Το προσωπόν της έφωτίσθη εύθύς αμέσως εις τήν έν 
θύμησιν τής μεγάλης αυτής ευτυχίας καί μέσα της κάτι 
άνελύετο καί έλευθέρωνε τό στήθος της από τό βάρος τής 
στενοχώριας, που είχεν αίσθανθή πρωτητέρα. Θά έπήγαινε 
όπου ήθελαν καί θά έκανε δ,τι ήθ*λαν άρκεϊ ό Στέφας νά έτη- 
ροΰσε την υπόσχεσιν του. Τι την έμελλε αυτήν αν θά έμε
νεν εις τήν Κηφισιάν καί άν θά έχανε τήν φιλοξενίαν τοϋ 
γιατρού, άφοΰ εις τάς ’Αθήνας θά ήρχετο καί ό Στέφας καί 
θά έξακολουθοΰσε νά είναι πάντοτε καλός μαζή της καί νά 
τή\ προστατεύγ.

Αύτά έσκέπτετο, ένώ ή κ. Μοίρα παρακολουθούσε τήν έκ- 
φράσιν τής φυσιογνωμίας της καί έχαίρετο, διότι μέ τόσην 
ευκολίαν θά άπηλλάσσετο από τό έπεισόδιον αυτό τής ορφανής 
τό όποιον τής τελευταίες ημέρες είχε ταράξη, τήν ηρεμίαν καί 
τήν τάξιν τής ζωής της. .

— 11ρεπει νά έπιμένγ,ς, είπε πάλιν πρός τήν "Ανναν διά τάς 
έςετάσεις σου, από τάς όποιας χωρίς άλλο θά θελήση νά σέ 
άποτρέψγι ό γιατρός. Πρέπει, παιδί μου, νά μή χάσγς τόσων 
χρόνων κόπους καί τό μόνον μέσον νά ζήσης τίμ ια καί νά 
βοηθήσης καί τήν καϋμένη τήν μητέρα σου.

— Θά κάμω δ,τι μέ συμβουλεύετε, κυρία, είπε. Καί αύτή ή 
τόσον δειλή καί τόσον φοβισμένη πάντοτε πρά τής κ. Μοίρα, 
ήσθάνθη μίαν άπέραντον ευγνωμοσύνην νά γεμίζη τήν 
ψυχήν της γιά  τό ένδιαφέρον αύτό που τής έδειχνεν ή κυρία

της. Ποτε, άφότου τήν είχε γνωρίσει, δέν τήν είχε μεταχει- 
ρισθή μέ τόσην καλωσύνην καί ποτέ δέν τής είχεν ομιλήσει 
με τόσην γλυκύτητα. Καί μέ τήν ιδίαν ζωηρότητα, που ε ί
χεν αρπάξει τό περασμένον βράδυ τά χέρια του Στέφα καί τά 
έφιλουσε έκαμε τώρα καί διά τήν κ. Μοίρα.

Εισθε όλοι σας τόσον καλοί, είπε, ώστε μου φαίνεται σάν 
να μην είμαι πειά  ορφανή καί έρημη, όπως ήμουν πρίν ’σαν 
νά μήν έχω πειά ¿ά φοβηθώ τίποτε......

Ένώ ώμιλοΰσε τά μάτια της έλαμπαν καί τό προσωπόν 
της έφωτίζετο καί έγίνετο τόσον ώμορφο. ώστε ή κ. Μοίρα ή 
τοσον δύσκολη, δεν ήμποροΰσε νά σηκώση τά ματιά της από 
’πάνω της.

Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΤΥΦΟΕΙΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

IV.

Κατά τήν ανάρρωσή ό ασθενής αισθάνεται μεγίστην έξα- 
σθενησιν, είναι ώχρός, αί παρειαί του είσέχουσιν, ό θώραξ 
καί τά  μέλη του είναι ισχνότατα. Τό δέρμα του αποβαίνει 
οίδαλεον καί ευρύ διά τούς ιστούς τούς οποίους περικαλύπτει. 
"Αν ό ασθενής μας είναι παιδίον, μόλις δυνηθή νά ΐσ τατα ι 
ορθιον, βλέπομεν ότι ηύξήθη πολύ κατά τό ανάστημα,ώς έάν 
ό πυρετός ό όποιος κατέστρεψε μέρος τών ιστών ηύξησε τήν 
θρεπτικήν δύναμιν μόνον τοΰ οστεώδους ίστοϋ. Ό  σκελετό? 
επιμηκύνεται, έξ ου ή αΰξησις τοΰ αναστήματος. Έ άν πα- 
ρατηρήσωμεν προσεκτικώς τό δέρμα, πρός τά πλάγια τών 
γονάτων ή πλησίον τοΰ ταρσοΰ, διακρίνομεν ενίοτε λεύκάς 
γραμμάς, ρυτίδας, τό δέρμα είναι ώς διερρωγός,διότι δέν ήδυ- 
νήθη νά διαταθή ταχέως καί έφαρμοσθή επί τών οστών τών 
άκρων.

Ή  άνάρρωσις τοΰ τυφοειδοΰς πυρετοΰ άρχεται συνήθως 
κατά τήν τετάρτην εβδομάδα. Ό  ασθενής πρέπει νά έπι- 
τηρήται προσεκτικώς. Αί πρώται τροφαί δέον νά τώ  χορη- 
γώνται μετά μεγίστης φειδοΰς, διότι αί αλλοιώσεις τών εν
τέρων δέν έχουσιν ακόμη έπουλωθή εντελώς. Έάν ταχέως 
ΰποχωοήσωμεν εις τήν επιθυμίαν τοΰ άσθενοΰς όστις αισθά
νεται ήδη τήν ανάγκην ν ’ αναπληρώσει τάς δυνάμεις τάς 
οποίας άπώλεσεν, καί παρέξωμεν εις αύτόν αδιακρίτως τρο- 
φάς, αίτινες δέν είναι κατάλληλοι διά τήν παροΰσαν κατά- 
στασιν τών έντερων του, θέλομεν έκτεθή εις κίνδυνον νά ίδω 
μεν έπερχομένας έπιπλοκάς βαρείας ίσως καί θανατηφόρους. 
Ή  ρήξις ή διάτρησις τών εντέρων ήτις έπιφέοει έκχυσιν τοΰ 
περιεχομένου αυτών έν τή κοιλία πολύ συχνά αναφαίνονται, 
όπόταν ό ασθενής λάβν] τροφήν ακατάλληλον προώρως. ’Απο
τέλεσμα δέ σύνηθες τής προώρου σιτήσεως έν τή άναρρώσει 
τοΰ νοσήματος τούτου είναι ή έπανάληψις τοΰ πυρετοΰ, όστις' 
δύναται νά διατηρηθή όλίγας ημέρας, άλλ ’ άλλοτε είναι 
λίαν έπίμονος.

Τά παιδία ΰπόκεινται πλειότερον εις τάς ύποτροπάς ή 
οί ένήλικες- πρέπει λοιπόν νά ε’ίμεθα έπιφυλακτικοι ώς πρός 
τήν χορήγησίν τροφής στερεάς.

Ιίεριεγράψαμεν ήδη τήν εικόνα τυφοειδοΰς πυόετοΰ, μοό-
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φής όπως δήποτε έλαφράς’ ύπάρχουσιν όμως πλεϊσται ποι- , 
κιλίαι τοΰ νοσήματος τούτου. Ό τέ μέν παρουσιάζεται ύπό 
μορφήν τόσον έλαφράν, ώστε καί ό πλέον έξησκημένος ια
τρός αδυνατεί νά διαγνώση τοΰτον τόσον τά  ίδιάζοντα συμ- 
πτωμ.ατα έλλειπουσιν· άλλοτε τουναντίον τινά τών φαινομέ
νων άτινα περιεγράψαμεν λαμβάνουσι σπουδαιότητα μεγα- 
λειτεραν καί παρουσιάζουσι τύπον κακοήθη όλως ειδικόν τοΰ 
τυφοειδοΰς πυρετοΰ. Είναι ένθαρρυντικόν διά τάς μητέρας νά 
μάθωσιν ότι συχνάκις ό τυφοειδής τών νεαοών παιδιών καί 
πρό πάντων τών κάτω τών πέντε έτών είναι έλαφρός και 
καλοηθης καί ότι κανών σχεδόν εις τήν ηλικίαν ταύτην είναι 
ή ίασις. Ό χ ι μόνον ό πυρετός καί αί νευρικαί καί κοιλιακαι 
διαταράξεις είναι μέτριαι αλλά ακόμη καί ή διάρκεια τής 
άσθενείας είναι μικροτέρα εις τά  μικρας ηλικίας παιδία.

Τό νόσημα τοΰτο τό χαρακτηρίζει πρό πάντων δ συνεχής  
πυρετός μετά καταβολής τών δυνάμεων, απώλειας τής όρε 
ξεως, διάρροιας ολίγον έντονου. Μετά παρέλευσιν δώδεκα 
εως δεκαπέντε ημερών σχεδόν ή θερμοκρασία έπανέρχεται 
είς τό φυσιολογικόν δηλ. 3 7 °  καί βαθμηδόν έκλείπουσι πά- 
σαι αί διαταράξεις αί προξενοΰσαι ανησυχίαν. Έν τούτοις ή 
άνάρρωσις τοΰ έλαφράν μορφήν παρουσιάζοντος τυφοειδοΰς 
πυρετοΰ έχει τάς αύτάς φροντίδας καί προφυλάξεις οίας καί 
ή άνάρρωσις τοΰ βαρέως τυφοειδοΰς πυρετοΰ.

Έ νιοτεή  δηλητηρίασις τοΰ όργανισμοΰ, ή άλλως λεγομένη 
μόλυνσις είναι πλέον άφθονος καί δυνάμεθα νά εύρεθώμεν πρό 
επίφοβων συμπτωμάτων, άτινα παρουσιάζονται κατά τήν πο
ρείαν τής νόσου. Ό πυρετός ενίοτε άνέρχεται είς μέγα ύψος, 
41 0 5. Τό σώμα είναι ώς πυρκαϊά καί είμεθα υποχρεωμένοι 
ίνα κατασβέσωμεν ταύτην, ήτις δύναται νά έπιφέρη τόν 
θάνατον, νά έμβυθίζωμεν τόν άσθενή είς λουτρόν χλιαρόν 32° 
έως 3 5 ° . Ταυτοχρόνως δέ ένώ ό άσθενής κατακαίεται ύπό 
τοΰ καυστικοΰ τούτου ’ πυρετοΰ δύναται νά παραστήσν) καί 
νευρικάς διαταραχάς αϊτινες καί τρομάζουσι τούς οικείους. 
Ενίοτε αύται παρίστανται ύπό μορφήν ύπνηλίας συνεχοΰς, 

ήτιςδύναται νά φθάση μέχρι λήθαργου μετά τελείας καταπτώ - 
σεως καί έκλύσεως τών δυνάμεων. Ό  άσθενής κατάκειτα ι 
ύπτιος,έ'χει κεκλεισμένους τού; οφθαλμούς,τό πρόσωπον άπα- 
θες, είναι άναισθητος. Είς τήν παραμικοάν κίνησιν ήν τώ  
έπιβάλλουσι έκβάλλει κραυγάς γόεράς. Ή  γλώσσα καί τά  
χείλη αύτοΰ είναι ξηρά· μόλις κατορθώνομεν νά τώ χορηγη- 
σωμεν ρόφημάτι τό όποιον καί μετά δυσκολίας καταπίνει. 
Όφείλομεν νά έπιβλέπομεν έπισταμένως τά  οπίσθια μέρη τοΰ 
σώματος αύτοΰ, καί ίδιω; τήν έδραν, καθότι έξελκοϋνται ώς 
έκ τών άκενώτων κενώσεων τάς οποίας έ'χει. Παρ’ άλλοι; αί 
νευρικαί διαταραχαί άντί νά καταπίπτωσιν τουναντίον διε- 
γείρονται είς ύπέρτατον βαθμόν Τό παραλήρημα είναι συνε
χές, οί οφθαλμοί είναι ύπεοαιμικοί καί είς τό πρόσωπον άν- 
τανακλώνται παραστάσεις τάς οποία; ό πυρετός παράγει εν 
τώ  έγκεφάλω αύτοΰ. Ό  άσθενής άνατινάσσεται έπί τής κλί
νης καί πολλάκις έγείρεται έξ αυτής άποτόμως, κινδυνεύων 
νά πέση, καθότι αί δυνάμεις του δεν άνταποκρινονται είς 
τήν νευρικήν του διέγερσιν. Είς τάς βαρείας περιστάσεις 
καθ’ ας ή διέγερσι; είναι μεγίστη καί καθ ’ άς συνεπώς φο-

βούμεθα δυσύτχημά τ ι έκ τής πτώσεως, προσδένομεν τόν ά
σθενή έπί τής κλίνης αύτοΰ. Ή  λυπηρά αύτη είκών άλλάσσει 
ένίοτε άπό τής μ ια ; στιγμής είς την άλλην. Έν ’ ώ ο άσθε
νής πρό ολίγου παρελήρει καί έταράσσετο σφοδρώς, ήδη κα- 
τάκειτα ι έπί τής κλίνης αύτοΰ έξηντλημένος καί κατειλημ- 
μένος ύπό βαθέος ληθάργου. Εύτυχώς αί βαρειαι αύται μορ- 
φαί είναι σπάνιαι.

’Αλλά καί πλειστοι άλλοι κίνδυνοι έπαπειλοΰσιν ακόμη την 
ζωήν τοΰ άσθενοΰς κατά τήν έποχγην τής αναπτυζεως τοΰ 
πυοετοΰ καί κ α τ ’ αύτήν άκόμη την άναρρωσιν. Είναι δέ Ου- 
τοι: συμφορήσεις τοΰ στήθους,αίτινες, έμποδιζουσαι τήν λ ε ι
τουργίαν τής άναπνοής, έπιβαρύνουσι περισσότερόν τήν νο- 
σον, έπίσης λαρυγγίτιδες ίφλεγμοναί τοΰ λάρυγγος) νεφρί
τιδες (φλεγμοναί τών νεφρών) μετα λευκοματουριας, ως εν 
τή όστρακια, περιτονίτιδες (φλεγαονή ολης τή ; κοιλίας) προ- 
ξενουμένη έκ τής ρήξεως καί τήςδιαχυσεως τών κοπρανωδών 
ούσιών, καί τέλος έκτεταμέναι διαπυήσεις αίτινες άποκολ- 
λοΰσι τό δέρμ.α. Ή άπαρίθμησις αύτη τών επιπλοκών, α ιτ ι-  
νες έπισυμβαίνουσιν άληθώς σπανιωτερον παρα τοις παιδίοις 
ή παρά τοις ένηΧ.ικοις, δεικνυουσι καλλιστα οτι ουδεποτε 
πρέπει νά σπεύδωμεν όπως χαρώμεν, έφ ’ οσον ή άνάρρωσις 
έπί τυφοειδοΰς πυρετοΰ δεν έληςεν εντελώς.

Ύπάρχουσί τινες,οίτινες διισχυρίζονται οτι αι διανοητικαι 
δυνάμεις τών παιδίων έξασθενοΰσι κατά τ ι μ.ετατόν τυφοειδή 
πυρετόν. 'Υπάρχει ύπερβολή είς τήν γνώμην ταύτην. Ά ναμ - 
φιβόλως πολλά παιδία ύφίστανται έξασθένησιν τής μνημης 
πρόσκαιρον,μετά μακράν τοιαύτην νόσον,άλλα τ ι τό έκπλητ
ταν είς τοΰτο ; Ό  έγκέφαλος ύπέφερε καί αύτός ώς τά  λοιπά 
όργανα. "Αν παρατηρήσω μεν τήν γενικήν αδυναμίαν τοΰ 
σώματος κατά τήν διάρκειαν τής άναρρώσεως,θέλομεν έννοη- 
σει εύκόλως ότι καί αύτό τό νευρικόν σύστημα ύπ ίστη  αλ- 
λοίωσιν έξασθενιτικήν κατά τήν θρέψιν αύτοΰ. Η έςασθε- 
νησις αύτη έπανοοθοΰται ώς καί είς πάντα τά  λοιπά ό'ργανα 
τών παιδίων καί μετά τινας μήνας άνακτώσι τήν συνηθη 
αυτών νοημοσύνην. Πρέπει έν τούτοις νά προσθέσωμεν οτι 
παιδία τινά διατηροΰσι παραλήρημά τ ι συνεχές ένώ έτερα 
χάνουσι πράγματι μέρος τής οξυδέρκειας αύτών. ’Αλλά 
ταΰτα  είναι όσα κατελήφθησαν ύπό σφοδρών παραληρημά
των κατά τήν διάρκειαν τής άσθενείας, ή έκεΐνα τών όποιων 
οί γονείς έ'χουσιν άσθενή έγκέφαλον ή μάλλον ύποφέρουσιν έκ 
νοσημάτων φρενικών.

(Έπεται συνέχεια) Ά νθ ί»  Βαόιλειάδον ιατρός.

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α
Α ί γ υ ν α ί κ ε ς  ε ί ς  τό  α ρ ο τ ρ ο ν .—  ’Ακόμη μια νικη 

τής χειραφετήσεως.
Πρό τίνος καιοοΰ,κυρ'.αι κα· δεσποινίδες αγγλιδες τοΰ καλ- 

λιτέρου κόσμου, θέλουσαι νά δείξουν τήν δυναμιν τών μυ- 
όνων των, ήρχησαν νά κάμνουν την άσκισ ιν.... τής κ,αλλιερ- 
γείας τών άγρών. Μετά τινας δοκιμας, διοργανωσαν ενα δι
αγωνισμόν μεταςυ των αριστοκρατιδων και των κορι.σιων 
τών γεωργών, μεταξύ τών άριστοκρατίδων καί τών νεων γ ε 
ωργών.
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Καμμιά εικοσαριά συναγωνιστών πχρουσιάσθησαν εις ενχ 
άπέραντον άγρον ό όποΓος διετέθη εις τήν διάθεσίν τους. ΤΗτο 
άγων ομηρικός 1 Έπρόκειτο νά κάμουν γραμμές ’ίσιες καί βχ- 
θειές και νά ίδουν ποιος θά έχη περισσοτέοαν αντοχήν. Καί 
ήτο πραγματικώς θέαμα θαυμάσιον, νά βλέπη τις, τάς νεά- 
νιδας αύτάς τάς τολμηρά; καί τούς ρωμαλαίους αυτούς χω 
ρικούς νά σπρόχνουν τύ άροτρον, πίσω άπύ τά  ήσυχα ζώα, 
ένώ οί θεαταί, έθαύμαζον, τούς έ'διδον θάρρος καί έβαζαν 
στοιχημ.ατα.

Τέλος τό πρώτον βραβείον ¿κέρδισε ή δεσποιν! ς 8 ) ί̂ Π ^ β  
πολύ γνωστά εις τχν  ’Αγγλίαν ώς αρχηγός πολλών ιδιορ
ρύθμων άγωνισμάνων. Ή  δεσποινίς \ y r in te  έλαβε τδ δεύ
τερον βραβείον. Τό παράδειγμά τους θά τό μιμ,ηθοΰν άρά γε ; 
’Ελπίζω ό'χι. Διότι εάν λείπουν χέρια εις την γεωργίαν, δέν 
είνε τά  γυναικεία  χέρια οπού χρειάζονται.

Π α ρ α ΰ η ι ιο φ ο ο ία  γ υ ν ι ι ι κ ό ς . — Τό δημοτικόν Συμ- 
βούλιον του Οοηάό-βΙΐΓ-Ι ’ Ε ββαπ ί, ¿ζήτησε τό παράσημον 
τάς Λεγεώνος τάς Τιμάς διά την κυρίαν Ηαοΐΐίη, μίαν από 
τάς άρχαιοτέρας ναυαγοσωστρίας τάς Γαλλίας. Τελευταίως 
ή κυρία ΗβοΙππ έβγαλε από τόν ποταμόν ένα παιδί εννέα 
ετών, τό όποιον είχε πέσει εις μίαν από τάς έπικινδυνοδε- 
στέρας θέσεις καί οπου τό δυστυχές μικρόν βεβαίως θά έχά- 
νετο παρασυρόμενον από τό ρεΰμα. Ή  κυρία Ηαοΐΐϊη παρά 
τά  όγδοήντα δύο χρόνια της— διότι έχει αύτήν τήν ηλ ι
κ ίαν—δέν ¿δίστασε νά πέση εις τόν ποταμόν ¿κολυμβησε 
περισσότερον από δέκα πέντε μέτρα καί έσωσε τό παιδί.

Αύτό είνε τό δέκατον τέταρτον κατόρθωμά της διά την 
σωτηρίαν παιδιού καί ιδίως γυναικών. Ή οχισε εις ηλικίαν

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟΝ
Ό ταν θέλωμεν νά έξετάσωμεν γενικώς τό γυναικείον ζήτημα εις 

τάς μωαμεθανικός χώρας," μένομεν έκπληκτοι άπό την διαφοράν τήν 
ά'μετρον, ή οποία υπάρχει μεταξύ τού περιβάλλοντος του βασιλεύοντος 
Σουλτάνου καί των μέσων των άλλων γυναικών του Μαρόκου.

Είς τό παλάτι του Σουλτάνου, ή ταξειδιώτις ή οποία θά εύνοηθή 
τόσον, ώστε εμπρός της ν ’ ανοίξουν αί σιδεοενιαι πόρτες τού χαρεμιού 
του αύτοκράτορος, μέ κόπον πιστεύει είς τά όσα βλέπει καί ακούει. 
Κατά τόν εικοστόν αιώνα, νομίζει πώς βλέπει μίαν ιστορικήν σελίδα 
τού’μεσαιώνος μέσα είς αύτά τά παλάτια — φυλακές.

Κ ατ’ αρχήν ώς νόμιμοι σύζυγοι του Σουλτάνου εκλέγονται μεταξύ 
τώνΊΙελκτικωτέρων νεανίδων αί όποίαι ανήκουν είς δυναστείαν συγγενή 
με τήν δυναστείαν τού Σουλτάνου τού βασιλεύοντος. Συμμορφούμενος 
κατά τούτο μέ τά Μαροκινά έ’θιμα καί ό Μουλαι — Άβδούλ— Ά ζ ίζ  
δέν έχει παρά τέσσαρες μόνον νόμιμες, αλλά βασιλεύει απόλυτος άρχων 
είς άναρίθμητον πλήθος άλλων σκλάβων τών οποίων τά τέκνα είνε 
επίσης πρίγκηπες.

Ή  σκλάβες αυτές γενικώς άποστέλλονται εις τόν Σουλτάνον, μαζή 
μέ άλογα καί'μουλάρια τά όποια οί αρχηγοί τών πέριξ φυλών στέλ- 
λαυν κάθε έτος ώς δώρον είς τόν άρχοντά των, ό όποιος μεταξύ τών 
προσφερθέντων πραγμάτων εκλέγει ο τι τού αρέσει,καί τά άλλα στέλλει 
όπίσω όταν δέν τά προσφέρη είς τούς αξιωματικούς του.

Έκτος άπό τάς εντοπίους γυναίκας ό Σουλτάνος αγοράζει άπό τάς 
άλλας άγοράς οτι εύρίσκει καλλίτερον μεταξύ τών μαύρων τάς όποιας 
φέρουν άπό τό Σουδάν.

δέκα έννέα ¿τών είς T o u rn a i, τό 1844. ’Έ χει πολλά με
τάλλ ιά  ναυαγοσωστικά μεταξύ τών οποίων καί τό χρυσοΰν.

Σ τ α τ ι ι ί τ ικ ί ι  γ υ ν α ι κ ε ί ω ν  ε π α γ γ ε λ μ ά τ ω ν .  ΙΙρό
ολίγου ¿δημοσιεύθη είς τήν ’Αγγλίαν στατιστική τών έπαγ. 
γελμάτων τά  όποια μετέρχονται γυναίκες, καί ή όποία πε
ριέχει αριθμούς ένδιαφέροντας.

'Υπάρχουν είς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν : 312 γυναίκες 
ιατροί, 190 οδοντοιατροί καί 10 κτηνίατροι, 380 δημοσιο
γράφοι καί άσχολούμεναι είς τήν φιλολογίαν καί 3 ,699  ζω 
γράφοι, είς τόν αριθμόν αυτόν ,συμπεριλαμβάνονται καί 412 
διδάσκαλοι ζωγράφοι.

Κατόπιν αναφέρει 482 αί όποίαι ταξειδεύουν ώς έμπο
ροι μεταξύ δε αυτών 190 ταξειδεύουν «διά  κρασιά, μπύρα 
καί ποτά», 98 είνε αργυραμοιβοί, 32 άμαξηλάται λεωφο
ρείων, 660 άμαξηλάται αμαξών, 74 καπνοδοχοκαθαρισταί, 
14 κατασκευάζουν χαλκώματα, 12 είνε οπλοποιοί καί 430 
σιδηρουργοί.

Τέλος υπάρχουν είς τήν ’Αγγλίαν 453 γυναίκες  θυ
ρωροί !

’Ό  θ ά ν α τ ο ς  τ η ς  ^ α ο ώ ν η ς  δ έ  Σ τ ά ε λ - Ό λ -  
( ί τ ά ϊ ν . —  Ή  βαρούνη δέ Σ τάελ-Ό λστά ϊν , μικρά ανεψιά τής 
ένδοξου κυρίας Στάελ, άπέθανε είς ηλικίαν έννενηντα έτών.

Ί Ι  π ^ ώ τ η  Κ ιν έ ζ α  φ ο ι τ ή τ ρ ια  ε ι ς  τί» Ο α ν ε π ι -  
ι ί τ ή ι ι ι ο ν  τ ο ν  Β ε ρ ο λ ί ν ο υ .— Είς τάς σπουδαζούσας γυ
ναίκας του Βερολινείου ΙΙανεπιστημίου — αί όποίαι ¿φέτος 
ανέρχονται είς 707 ένώ πέρυσιν είς τήν έποχήν αυτήν ήσαν 
690—προσετέθη καί μία θυγάτηρ του ούρανίου Βασιλείου: ή 
Κινέζα S i T su  Z ung, θυγάτηρ ενός άποθανόντος ιατρού είς

Ή πρόληψις τού χρώματος δέν ύπάρχμι είς τόν μωαμεθανικόν λαόν,καί 
άπέ τήν πλέον άπομακρυσμένην έποχήν, σκλάβα', μαΰραι αί όποίαι είς 
τά μάτια ενός Εύρωπαίου θά εφαίνοντο άποκρουστικχί νά έχουν την 
εύνοιαν τών ισχυρότερων καλλιφών πρός βλάβην τών λευκών Κιρκασιών 
αί όποΐαι έχουν ύπέρ αύτών την χάριν καί την ομορφιά.

Ό  φρονιμώτερος Μωαμεθανός θά εύρη εντελώς φυσικόν νά μοιράζη τήν 
καρδιά του χωρίς άποστροφήν μεταξύ της λεπτοτέρας ξανθής μέ τού 
άγνοτέρου άνθους τών δασών τού έβένου. Πολύ άτυχής όταν ή μαύρη 
δέν κυριαρχήση τών άλλων καυκάσιων φυλών.Είς τό διαρκές αύτό άνα- 
κάτευμα τών φυλών οφείλονται αί τόσαι μεταλλαγαί τού χρώματος 
είς τούς κατοίκους της βορείου ’Αφρικής.

Είς τό χαρέμι τού Σουλτάνου, αί νόμιμοι γυναίκες έχουν τά ιδιαί
τερα διαμερίσματα των πέριξ τού διαμερίσματος τού κυρίου. Αί άλλαι 
ύπακούουν είς αληθή πειθαρχίαν καί περιμένουν τάς διαταγάς ύπό τήν 
διεύθυνσιν γηραιών μαύρων, αί όποίαι άλλοτε ήσαν εύνοούμεναι τού 
άποθανόντος Σουλτάνου.Ποτέ γυναίκα τού παλατιού δέν τολμά νά άπεύ- 
θύνη κατ’ ευθείαν πρός τόν Σουλτάνον αϊτησίν τινα. Πάντοτε πρέπει 
νά τήν πη πρός την γρηάν αυτήν, ή όποία άν την εύ'ρη καλήν την 
μεταβιβάζει είς τόν Σουλτάνον.

Μερικαί μαΰραι αί όποίαι εκλέγονται φυσικά μεταξύ τών άσχημο- 
τέρων άσχολούνται είς την κουζίναν καί την πλησιν. Αί άλλαι κατά 
σειράν ύπηρετούν τάς εύνουμένας, έως ότου γίνουν καί αύταί (εύνο- 
ούμεναι. Ύπηρέται μαύροι οί οποίοι εργάζονται είς τάς βαρείας εργα
σίας χρησιμεύουν συγχρόνως δήμιοι. Πρό ολίγων έτών άκόμη, έκο- 
πτον μέ τήν αυτήν ευκολίαν τό κεφάλι μιας κόττας καί μιας σκλάβας 
πού επαναστατούσε. Σήμεοον διανέμουν μέ διαιοσύνην τούς ραβδι- 
σμ.ούς των είς τάς νέας ίπαναστάτιδας καί είς τις γοηές πεισματάρες'

Κατ- άντίθεσιν πρός τόν άνώτατον άρχοντά των οί Μουσουλμάνοι 
τού Μαρόκου έχουν τήν άγάπην τής οικογένειας,κα! τό Fez πρέπει νά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ■1

τό Shanghai. “Εχει συμπληρωμένον τό δέκατον έ'βδομον 
έ'τος τής ηλικίας της. Έσπούδασεν είς εν άνώτερον Παρθε- 
ναγωγεΐον τής πατρίδας της καί έξηκολούθησεν έπειτα τάς 
σπουδάς της κ α τ ’ οίκον δΓ ιδιωτικών διδασκάλων. Είς τό 
ΙΙανεπιστήμιον έγένετο δεκτή κατ ’ ιδιαιτέραν σύστχσιν του 
έν Βερολίνο» πρεσβευτοΰ τής Κίνας. Ή  δίς Si Tsu Zung, 
μία χαρίεσσα νεαρά Κυρία μέ κατάμαυρον κόμην καί γνήσιος 
Κινεζικός τύπος είνε ένδεδυμένη μέ ευρωπαϊκά φορέματα καί 
όμιλεΐ σχεδόν καλώς τήν Γερμανικήν. Είς τό ΙΙανεπιστήμιον 
τοΰ Βερολίνου έπιθυμεϊ νά σπουδάστ) τήν Γερμανικήν καί 
Αγγλικήν φιλολογίαν.

'Ως γενικόν σκοπόν τών σπουδών της ύπέδειξεν εύρυτέ-
ραν μάθησιν. Κατοικεί είς τό Charlottenburg μέ μιαν φί
λην της ’Αμερικανίδα, ή όποία ένεγράφη έπίσης φοιτήτρια 
τοΰ ΙΙανεπιστημίου διά τούς αυτού; κλάδους.

( ’Εκ τού Γερμανικού) Μαρία Π ιν έλ λ η

ΡΑΔΙΟΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στοιχεία λεγοντες ύπό χημικήν έ'ποψιν έννοοΰμεν τάς ου

σίας έκείνας παρά τών οποίων άλλας τοιαύτας έξάγομεν, 
άλλ ’ αί έξαχθεϊσαι ούσίαι ούδεμίαν πλέον άλλην ουσίαν π α 
ράγουν, όσον τούλάχιστον αί μέχρι τής σήμερον γνώσεις μας 
καί τά  πρός τούτο βοηθητικά μ-έσα μας διδάσκουν.

Είς τήν κατηγορίαν αύτήν υπάγετα ι καί τό Ράδιον, ό'χι 
μόνον αύτό καθ’ έαυτό, οταν είνε άπηλλαγμένον τών άλλων 
ουσιών, αλλά καί δτε άκόμ.η έμπεριεχει τό Χλωριον και 
Βρώμιον, δτε ύπό τά  ονόματα Ραδιοχλώριον καί Ραδιοβρώ- 
μιον τά σημ.ειουμ.εν. Τήν ουσίαν αύτήν θεωροϋμεν ώς στοι- 
χείον, καί ή βαρύτης τής ιδίας μένει αμετάβλητος· ίδ ια ίτε—

θεωρηθή δικαίως ιός μία πόλις όπου ή άγάπη αύτή είνε περισσότερον 
διαδεδομένη.

Ή πολυγαμία ύπάρχει, είνε αλήθεια, άλλ’ η . από κλίσιν ή άπό 
τήν επιρροήν τού κλίματος τό οποίον πλησιάζει πρός τό ίδικάν μας, 
τό έθιμον αύτό καθ’ ημέραν καί χάνεται περισσότερον.

’Εκτός τούτου πράγμα μοναδικόν εις τά ήθη τών μουσουλμάνων, 
οί άνδρες καί α! γυναίκες μιας οικίας τρώγουν μαζή καί ζούν σχεδόν μαζή.

Τό έσάί αναπληροί τόν καφέ τόν τόσον αγαπητόν εις τοός Άνατο- 
λίτας, καί τό βράδυ τριγύρο είς τό τράπέζι όπου άχνίζει τό σομαβάρι 
πατέρες, σύζυγοι, καί πχιδιά συνχθοοίζοντκι καί μιλούν οικείως.

Πράγμα πλέον περίεργον αί γυναίκες τού Μαρόκου δέν καπνίζουν 
διόλου. Οί άνδρες έπίσης αντικαθιστούν τό ώραίον σιγαρέτο μέ τό 
απαίσιον μάσιμα τού καπνού τό οποίον πολύ αγαπούν εκεί κάτω. Είς 
τό Μαρόκον, αί γυναίκες περισσότερον άπό κάθε άλλο μέρος τού κόσμου 
κατώρθωσαν νά κερδίσουν τήν άθανασίαν. Κανένα άλλο μέρος δέν εορ
τάζει μεγαλείτεοον άριθμόν άγιων.

Τό φόρεμα τών γυναικών τού Μαρόκου, δικφέρει πολύ από τό 
φόρεμα τών Αιγυπτίων καί τών Άλγερινών. Συνίσταται άπό ενα κοντό 
ύποκάμισο άπό πατίστα, άπάνω είς τό οποίον ακουμπά τό πλατύ παν
ταλόνι άπό άσπρο λινά, άπό πάνω ένα πρώτο μεταξωτό φόρεμα ή άπό 
χρωματιστήν τσόχα, συχνά κεντημένην μέ χρυσό, η μέ ίσήμ ι διά τάς 
πλούσιας τάξεις, καί τέλος ένα τελευταίον φόρεμα από πατίστα, πολύ 
διαφανές τό οποίον φθάνει έως τούς άστραγάλους. Μία πλατειά ζυύνη 
συμπληροί τήν ενδυμασίαν. Είς τό κεφάλι φορούν ένα είδος στέμματος 
άπό χαρτόνι σκεπασμένο άπό ψεύτικα μαργαριτάρια διά τάς μή πλού
σιας, μέ άληθινά μαργαριτάρια ή χουσά νομίσματα διά τάς μεγάλας 
κυρίας. ’Από τό κάλυμα αύτό τού κεφαλιού βγαίνουν μαντύλια μεταξωτά 
ζωηρών χρωμάτων τά όποία σκεπάζουν τά πλεγμένα σε μικρές πλεξίδες 
μαλλιά.

ρον δέ άλλο τοΰ Ραδίου χαρακτηριστικόν είνε αί γ^αμμαί 
τών άκτινων του.

Καί άλλη προ: τούτοι; ϊδιότης τοΰ Ραδίου είνε δτι, αί 
συγγενεύουσάι μετ ’ αύτοΰ ΰλαι, ώς τό Uranium, T h o ri
um κτλ. τά  όποια έκπεμπουν αυτομάτους ακτίνας, αί ακτί
νες αύταί, διά μέσου στρωμάτων μετάλλου καί άλλων μ.ή 
διαφανών σωμάτων, τά  όποία μ,εταχειριζόμεθα διά συνήθεις 
δεσμίδας άκτίνων, έπιμένουν νά διεισδύσωσι. Κατά τόν 
Rutherford τό είδος τοΰτο τών άκτίνων είνε άξιοσημεί- 
ωτον, ό'χι μόνον διά τήν έπιμονήν τοΰ νά διέλθγ σώμ,ατα 
μή διαφανή, αλλά καί διά τήν ένέργειαν τήν οποίαν έ'χει 
¿πί τών πλακών τής φιυτογραφίας· τούτέστι χημικά; τινας 
ούσίας αποσυνθέτει, καί έπί πλέον ισχύει καί τήν δύναμ,ιν 
ηλεκτρικών τινων σωμάτων νά μείωση.

Τό Ράδιον άπεχωρίσθη, ώς καί τό άπό μακροΰ χρόνου γνω
στόν Uran έκ τοΰ μετάλλου Ούρανίου (Urampecherz) διά 
τοΰ όποιου εΐργάζοντο, όπως σπουδάσωσι τάς όνομαζομένας 
άκτΐνας τοΰ Recquerel.

Τό 1896 ό Henri Becquerel, δτε κατεγίνετο μέ τά  
συνδεόμενα μετά τοΰ Uran άέρια καί έ'καμνε τάς διαφό
ρους δοκιμάς του, άνεκάλυψεν οτι εν άλας διπλοΰν, ToUran 
Raliumsulfat, τό όποιον έξέπεμπεν άκτίνας, αί άκτίνες 
αύταί έπί μ.ιάς πλακός περιτυλιγμενης είς μ.αΰρον χάρτην 
(φωτογραφική πλάξ) ένήργουν. Κατ ’ άρχάς ¿νόμισαν δτι 
ήθελεν εισθαι ώς αί άκτίνες τοΰ Röntgen, άλλά γρήγορα 
έπαρουσιάσθησαν άλλα ι ιδιότητες τών οποίων ή διαφορά ήτο 
πράγματι άξία λόγου έπίσης. Πρό παντός έσημειώθη ή μέ
τρια αύτών δύναμις είς τό νά διαπερώσι τά  σώματα. “Ε
νεκα τοΰ πρώτου παρατηρήσαντος αύτάς Becquerel, ώνο- 
μάσθησαν αί άκτίνες αύταί έκ τοΰ ονόματος του, άκτίνες 
Becquerel· αί όποίαι δέν φαίνονται νά έχουν συνάφειαν 
μέ τό αέριον Fluor.

’Ιδίως μέ τόν νέον τοΰτον κλάδον ένησχολήθησαν οί σύ-

Στά πόδια φορούν πασουμάκια μέ χρυσέ' φούντες ή ασημένιες.
Αί γυναίκες της καλής τάξεως δέν εξέρχονται σχεδόν· Ό ταν 

πηγαίνουν στο προσκύνημα ή είς ύ-οδοχην φίλων των, πηγαίνουν μέ 
μουλάρια σκεπασμένες καλά μέ έ'να άσπρο βέλλο διά νά άπαφεύγουν 
τά άδιάκοιτα βλέμματα. Αί γυναίκες τού λαού πηγαίνουν παντού 
ελεύθεραι.

Ή έκπαίδευσις είνε τίποτε. Μόλις κατά τά τελευταία αύτά έτη, 
μερικαί οίκογένειαι ήρχισαν νά στελλουν τά κοριτσάκια εις τό σχο- 
λείον τών ίσπανών είς τό Tanger,ή είς τό τής ίσραηλιτικής κοινωτη- 
τος. Ά λλά φροντίζουν νά τά πέρνουν πρό τού δωδεκάτου έτους. ’Ολί
γον κέντημα ή πλέξιμον, ολίγη πρωτογενής μουσική καί ή αδιάκοπος 
άεργος διαμονή είς τις ταράτσες άποτελούν τήν συνήθη ζωήν τής 
Μαροκινής Μουσουλμάνας γυναικάς. Πλησίον αύτής ολόκληρος άλλη 
γενεά γυναικών κατοικεί εις τάς φιλόξενους αύτάς χώρας τής Αφρι
κής, ή Ισραηλίτης καί ή χριστιανή ίσπανίς.

Οί ’Ιουδαίοι ήλθον είς τό Μαρόκον. κατά τούς "Ελληνας συγγραφείς 
κατά τήν στιγμήν άκριβώς όπου ό Δαυίδ έκυρίευσε τούς Φιλισταίους. 
Οί σημερινοί ιστορικοί παραδέχονται ότι ήλθον οταν ό Τίτος είσήλθεν 
είς τήν 'Ιερουσαλήμ. Ή Ίουδαία γυναίκα υιοθέτησε τό φόρεμα καί 
σχεδόν τάς συνήθειας τής αδελφής της Μωαμεθανής, μέ τήν οποίαν 
συχνά συνενοείται θαυμάσια.

Ή Ίσπανίς έγινεν είς τό Μαρόκον περισσότερον νυ>θρά. 'Υπό τόν 
θερμόν ήλιον τής εξοχής τά μάτια της έγιναν πλέον μεγάλα, τά χείλη 
της πλέον κόκκινα, τό δέρμα της περισσότερον χρωματισμένο καί τό 
αίμα της πλέον θερμά. Σχεδόν τόσον άμαθής όσον καί ή έντοπία, έχει 
δΓ έαυτήν τήν εύχαρίστησιν νά αισθάνεται ότι είνε έλευθέρα καί σχε
δόν πάντοτε ώραίσ. κατά τήν προύτην νεότητά της, αρκείται νά είνε 
απόλυτος άρχων εις τάς καρδίας τών άνδρών.

(Jehan Diuraz)
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ζυγοί Curie εις Παρισιού:, κοti μ ε τ ’ ού πολύ απέδειξαν, ότι 
ή δύνκμ,ις των ά/.τίνων των μετά του Ουρανίου συμ,φυών 
σωμάτων έν γένει προέρχεται έκ του Ουρανίου, άλλα καί εις 
άλλας συγγενείς αύτοΰ χημικάς ουσίας, ως το βώριον κτλ . 
¿νήκουν.

Ή  εις τν¡ν Βοημίαν ΰπάρ/ουσα κοιλάς του Ίωακείρι ε?νε 
πλουσία εις εξαγωγήν Ουρανίου, καί άντιθέτως ποός τό ’Αγ
γλικόν Ουράνιον, τό τής Βοημίας εκπέμπει, έπαισΟητως 
ακτίνας ζωηοοτέρας. Ήοχισε τότε ή εξαγωγή καί επεξεργα
σία του όρυκτοϋ τούτου κατά στατήρας. Έπεξεργαζόυ.ενον 
παρετηρήθη,ότι τό άποχωριζόμ.ενονΒισμούθιον εξέττεμτε ακτί
νας ασυνήθεις, ενώ τό στοιχείον τούτο άπομονωμένον δέν έχει 
τήν ιδιότητα αυτήν. Οί σύζυγοι Curie έπεισαν τότε έαυ- 
τούς, οτι εις τό Βισμουθιον θελει υπάρχει καί κάποιον άλλο 
σώμ.α εις τό οποίον ανήκει ή ΐδιότης. Οι κόποι των πράγ
ματι έστέφθησαν ύπό επιτυχίας. Κατώρθωσαν να άποχωρί- 
σωσι τό σώμ.α τοϋτο, εις τό όποιον έδωκαν τό όνομ.α ΙΙο- 
λώνιον, εις τιμήν της γενεθλίου πατρίδος, της κυριολεκτι- 
κώς έφευρετρίας Κυρίας Curie. Καί πράγμ.ατι άπεδείχθη 
ταχέως οτι τό ΙΙολώνιον εκπέμπει ακτίνας.

Μολαταύτα δεν ήρκέσθη εις την άνακάλυψιν αυτήν τό 
άναδιφών ζεύγος έξηκολούθησκν εργαζόμενοι. Άπό τό 
U ranbaryum  έχώρισαν εν άλλο σώμα εις τό όποιον έδω
καν τό όνομα Badium. Εις τούς άμ,φιβάλλοντας καί διερω- 
τωμένους άν πρόκειται περί νέου τίνος άνακαλυφθέντος στοι
χείου πράγματι, οί εφευρέται σύζυγοι υπέδειξαν την διηνε- 
κώς έπιστρεφουσαν των αυτών γραμμών ακτινοβολίαν, πραγ- 
μα. άγνωστον μέχρι τουδε, καί έθεσαν ούτω επί της άνακα- 
λύψέώς των τον λίθον της άλανθάστου μ.αρτυρίας.

Τό πόσον όμως ακριβά στοιχίζει τό πολύτιμον τούτο 
στοιχείον δύναταί τις νά έννοήσν], άν λάβη ύπ ’ όψει, τό 
πόσον εινε δαπανηρά ή παρασκευασία του. Έ κ 1000 χιλιο- 
γράμμων Ουρανίου εξάγετα ι έν δέκατον του γραμμαρίου 
Ράδίον Σημειοτέον όμ.ως ότι 1000 γραμμάρια Ουρανίου 
εμπεριέχουν, σχετικώς όλ’.γην ποσότητα καθαρού μετάλλου, 
όταν άποχωρισθή τών άλλιυν μ ε τ ’ αύτου συμ,φυών ύλών.

’Ά λλη  αξιοσημείωτος παρατήρησις επί του Ραδίου εΐνε, 
ώς άπεδείχθη εις τάς δοκιμάς, ότι όχι αμέσως μετά τήν 
εξαγωγήν του, άλλ ’ άμα μεινν) επί τινα καιρόν, φυλαγμ,έ- 
νον εις μέρος στεγνόν, ή δρασις του εινε πολύ μεγαλειτέρα- 
τότε ακριβώς εκπέμπει ζωηρότατα; ακτίνας Καί περαι
τέρω ακόμη άλλη άξια λόγου σημείωσις του Ραδίου εινε, 
ότι αύτό καί αί συμφυείς αύτώ υλαι έχουν ύψωμένην θερμο
κρασίαν, καί μενει πάντοτε ή αυτή, πραγμα καινοφανές εις 
τό βασίλειον της φύσεως. Καί αναλύεται τό Ραόιοβρώμιον 
(Badiumbromid) διαρκώς, καί δίδει Βρώμιον, χωρίς νά 
ύποστή ή ουσία τήν έλαχίστην μείωσιν δυνάμεως.

(ΈπεταΛ τό τέλος

Τ Α  Δ Ο Ρ Α  ΣΑΣ  ΕΙΣ Τ Ο Υ  ΠΑΛΑΗ & ΚΟΤΖΙΑ
Γά ποίκιλα καί ουραία δώρα σας του Νέου έτους θά προ- 

μηθευθήτε εις τό Χαρτοπωλεΐον ΙΙάλλη καί Κοτζια, εις τ ι 
μάς πολύ εύθηνοτέρας εφέτος, άπό όλα τά  άλλα έτη.
■  ■ 1

ΔΙΑ  Δ Ω Ρ Α  Τ Ο Υ  ΝΕΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ  
Υπάρχει εις τό γραφεΐον του ’Επαγγελματικού Σχο

λείου όιαρκης έκθεσις κομψοτεχνημάτων, έργων τών μαθη
τριών, καταλλήλων διά δώρα του νέου έτους, τά όποια πω- 
λοϋνται εις τιμάς πολύ λογικάς.

Τ Α  ΠΟΛΓΤΙΜΑ ΕΙΔΗ ΣΑΣ
Ή όδός Έρμου ήρχισε καί πάλιν να έμ-ψυχώνεται, να ζωηρεύη, νά 

εςωραιζεται. Τιόρα μέ τον χειμώνα, μέ τάς προσεχείς έορτάς, μέ τούς 
γάμους πον αναγγέλλονται, ή όδός Έρμου εκθέτει τά ώραίά της πράγ
ματα, τάς νιας της προμήθειας.

Τά αδαμαντοπωλεία ίδια απαστράπτουν πλέον άπ’ άκρου εις ακρον. 
Προχθές έπέρασα άπό τό άδαμαντοπωλείον Τσαμπούλα καί Μάρκου. Ή 
προθήκες του μέ έκαμαν νά σταματήσω μέ απορίαν καί έκπληξιν καί νά 
φαντασθώ διά μίαν στιγμήν, ότι εύρισκόμην ε’ις τήν Hue de 1ι Paix τών 
Παρισίων. Διαμάντια, κοσμήματα έν γένει κάθε είδους καί κάθε γού
στου, ασημικά σκεύη πολύτιμα, bibelots, δίσκοι, σερβίτσια, ωρολόγια, 
όλα φέρουν ένα ΟΛοΙιβΙ̂ ’ιδιαίτερον, όλα είναι οόραία καί σχετικώς εύθυνά 
πολύ.

Τόσον μου ήρεσαν, ώστε θά συνιστουσα εις τάς άναγνωστρίας μου, 
καί εις εκείνας ακόμη όπου δέν έχουν νά άγοράσουν τίποτε, νά περά
σουν από τό κατάστημα Τσαμπούλα καί Μάρκου,διά νά απολαύσουν ένα 
τόσον ώραίον θέαμα.

Καί έκεΤναι πάλιν που έχουν νά άγοράσουν, νά διευθυνθουν χωρίς’κα- 
νενα ενδοιασμόν* εις αύτό.

Π αραχαλοννται θερμώ ς αί καίΊυστερονσαι συνδρο
μής ιό  τάς στείΐο νν.

Π Ο Λ Υ Τ Ι Μ Ο Ν  ΕΦΟΔΙΟΝ Τ Ω Ν  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν
Τώρα μέ τά γεύματα καί τάς εσπερίδας καί τά απογευματινά τεία 

είναι απαραίτητον διά κάθε καλήν οικοκυράν νά είναι εφωδιασμένη μέ 
ένα καλό βιβλίον μαγειρικής καί ζαχαροπλαστικής. Τό βιβλίον του κα- 
Ο η γ η τ ο ϋ  τής μαγειρικής εις τήν Επαγγελματικήν σχολήν κ. Ευαγ
γέλου Μαλή περιλαμβάνει τάς συνταγάς τών ώραιοτερων καί εύκολω- 
τέρων φαγητών καί γλυκισμάτων καί αποβαίνει πολύτιμος οδηγός διά 
κάθε καλήν νοικοκυράν. Με τήν βοήθειαν του βιβλίου αύτου ήμπορούν 
νά κατασκευασθοΰν εις τό σπίτι τά πλέον δύσκολα φαγητά καί κάθε εί
δους γλυκίσματα, κέικ, μπισκότα, μπομπόνια, φρούτα ζαχαρένια, λ ι
κέρ, κεράσια, τέλος όλα τά είδη τά όποια άγοράζομεν εις τά ζαχαρο
πλαστεία εις διπλάσιάν τιμήν.

Τό βιβλίον του κ. Μαλλή πωλείται εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχο
λήν όδός Ομήρου 24 καί εις τά βιβλιοπωλεία άντί μιας δραχμής. Οί 
έκ τών έπχοχιών καί του εξωτερικού επιβαρύνονται καί με τό είκοσάλε- 
πτον γραμματόσημον του ταχυδρ. τέλους.

ΠΙΑΝΟ  μικρό πολύ καλόν ενο ικ ιά ζετα ι. Πληρο- 
φορία ι όδός Ν αναρίνου άρ. 10 .
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