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Λοιπόν ό γάμος χωλαίνει, αυτό πλέον είναι άναντίρρητον, 
είναι πασιφανές, είναι άληθέστερον καί αυτής της α λ ή 
θειας. Ό  γάμος, εάν κατά τό πολύ, είναι τυραννία Six τήν 
γυναίκα, είναι επίσης, κατά τό πολύ, φόβητρον Six τον άν- 
δρα, ό οποίος όσον πολιτίζετα ι καί γ ίνετα ι περισσότερον 
ανεξάρτητος καί περισσότερον ισχυρός φεύγει τόν γάμον 
χωρίς νά θέλγι ούτε νά έξετάσγ, ούτε νά μελετησφ τά κατά 
τόν θεσμόν αυτόν.

Καί άνεπαιαθήτως, σιγά, σιγά, χωρίς ούτε οί άνδρες, 
ούτε αί γυναίκες νά εννοήσουν τ ί συμβαίνει, νά άντιληφθοΟν 
πού βαδίζουν καί που θά φθάσουν,δσον περισσότερον ανεξάρ
τητοι γίνονται, τόσον φεύγουν τόν γάμον, εί'τε μή νυμφευό
μενοι διόλου, ως κάμνουν οί περισσότεροι των άνδρών, εΓτε 
άποσκιρτώντες άπό τόν γάμον ως κάμνει μεγάλη μερις γ υ 
ναικών καί άνδρών.

Ή  Δυτική ’Εκκλησία, ή οποία διά τήν νοημοσύνην καί 
πολυμάθειαν τών λειτουργών της ήμπορεΐ νά τεθή επί κε
φαλής τών άλλων εκκλησιών, άφοΰ έξησφαλίσθη κατά τών 
άτελειών καί ατοπημάτων του γάμου, άπαγορεύσασα αυτόν 
είς τούς ιερείς της, έσκέφθη δτι διά νά συνδεθή αυτή μέ 
τούς πιστούς της περισσότερον, καί διά νά μείνη αύτή κυ 
ρία τής άνθρωπότητος, έπεμβαίνουσα άμέσως είς πάσαν

πράξιν της, ώφειλε νά καταστήσγ τόν γάμον δεσμόν, τόν 
οποίον κανείς άνθρώπινος νόμος νά μή δύναται νά διασπάσν).

Μέ τό μέτρον τοΰτο έπέτυχεν είς τόν σκοπόν της. Αί 
γυναίκες, αί κατά κανόνα σχεδόν δυστυχείς είς τόν γάμον 
καί μή δυνάμεναι νά άποσκιρτήσουν άπό αυτόν, κατέφυγαν 
είς την εκκλησίαν, διά νά άντλήσουν έξ αυτής παρηγοριάν 
καί άνακούφισιν.

Ό  πνευματικός έγεινεν ό Μέντωρ τής νυναικός, ό όποιος 
επίτηδες καί σκοπίμως άνέλαβεν άπό τήν παιδικήν της ή- 
λικίαν καί τήν εκπαίδευσαν καί μόρφωσίν της. Καί ουτω 
είς τούς δυτικούς λαούς τά  μοναχικά τάγματχ  άνδρών καί γυ
ναικών οίκειοποιήθησαν τό έργον καί τόν τίτλον έθνικών 
παιδαγωγών καί αυτοί έχάρχξαν τά  δρια, πέραν τών οποί
ων ή γυναικεία διάνοια δεν ήδύνατο νά φθάσγ. Μέ τόν τρό
πον δέ αυτόν τήν μέν γυναίκα έκράτησαν δεσικίαν, τήν δέ 
οικογένειαν διά του γάμου καί δι’ αυτής υποχείριον. Ά λλά  
τό ώραΐον τέχνασμα τής καθολικής εκκλησίας ήρχισε νά ά - 
ποτυγχάνγ άφ’ ής εποχής ίδέαι κάπως έλευθεριώτεραι ήρ- 
χισαν νά κυκλοφορούν καί νά ριζοβολούν καί νά κρατύνωνται 
άνά τούς καθολικούς πληθυσμούς. Τό άδιάσπαστον του γάμου 
καί εκεί ή'ρχισε νά γ ίνετα ι δικσπαστόν, άφ’ ής στιγμής ή 
πολιτεία  άπεσκίρτησεν άπό τήν τυραννίαν τής έκκλησίας 
καί έζήτησε τήν άκεραιότητά της καί τήν όντότητά της 
πλήρη καί άρτίαν καί τήν έπέμβασιν καί έπικράτησίν της 
τήν άποκλειστικήν επί τής οικογένειας καί επ ί του άτόμου.

Ά πό τότε ό γάμος παντού άνά Δύσιν καί ’Ανατολήν,άνά 
τόν παλαιόν καί νέον κόσμον ώρισμένως φαίνεται νά χρεοκο
πή . Αί στατιστικά ! ά π ε ιλητικώ τατα ι προβάλλουν ένώπιον 
τών φιλοσόφων καί κοινωνιολόγων μίαν κατάστασιν, ή οποία 
πολύ όλίγας ελπίδας δίδει πλέον διάτήν διατήρησιν καί άκε- 
ραιότητα του θεσμού αυτού, μετά τού οποίου δμως καταρ
ρέουν τόσα άλλα πράγματα πολύτιμα διά τήν προαγωγήν
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τής άνθρωπότητος, πολύτιμα διά την εύτυχίανκαί διά την υ- 
παρξιναύτήν τοΰάνθρώπου.Καί οί'Ιερεμίαι οί θρηνοΰντες σήμε- 
ρονδιά την χρεοκοπίαν τοϋ γοέρ/,ου δέν είνε πλέον μετρημένοι είς 
τά  δάκτυλα, αλλά ουτε οί σοφοί οί άριθμοΰντες την έϋά τ- 
τωσιν των πληθυσμών καί την αόξητιν τη ; διαφθοράς καί 
την συντόμευσιν τής ζωής τοϋ άνθρώπου καί τον πολυπλα- 
σιασμόν των έκφυλων καί των υστερικών καί των φρενοβλα
βών είναι πλέον οί ολίγοι καί οί απαισιόδοξοι. Σήμερον 
τδ γεγονός είνε δτι έρειποΰται καί είνε έτοιμόρροπον τό κοι
νωνικόν αυτό οίκοδόριηρια, οπου αιώνες πολλοί καί παλαιοί 
έστησαν επάνω εις έν έδαφος, τό όποιον ριέ τό πέρασμα του 
χρόνου έπαθε τόσας καθιζήσεις. Σήμερον τό οικοδόμημα 
αυτό καταρρέει, διότι έχει θεμελιωθγ καθ’ ήν εποχήν ακό
μη αί ίδέαι περί τών δύο φύλων ήταν εντελώς διάφοροι κα ι 
καθ’ ην εποχήν ό οικογενειακός βίος ήτο έπιβεβλημ-ένος εις 
πάντα πολίτην,ως καθήκον καί ανάγκη καί ύποχρέωσις καί αί 
γυναίκες πάσης τάξεως ένεκα τών εντελώς διαφόρων συνθη
κών της ζωης,άντεπροσώπευαν έν τώ  οί'κω ένα σπουδαίο/ π α 
ράγοντα τοΰήθικοΰ βίου ααί τοΰοίκογενειακοΰ πλούτου έν ταύ- 
τ φ . Ό λοι αυτοί οί όροι, οί όποιοι τόν έπέβαλλον τότε α δ ια 
κρίτως καίείς τόν άνδρα καί ε?ς την γυναίκα έάν δεν έξέλιπαν 
καθ’ ολοκληρίαν όμως όσημέραι τείνουν να έκλείψουν καί δι’ 
αυτό καί ό γάμος τόσον περιττός θεωρείται διά τον άνδρα καί 
τόσον χάνει άπό τό γόητρόν του καί τόσα διαψεύδει όνειρα 
ευτυχίας καί τόσας έπιφυλάσσει άπογοητεύσεις καί τόσον 
εόθραστος καί άσήμαντος κατέστη δεσμός.

Αί μάλλον προηγμέναι κοινωνίαι άντεληφθησαν ήδη όχι 
μόνον την χρεωκοπίαν τοϋ γάμου, άλλά καί. την κοινωνικήν 
έπανάστασιν ητις έπακολουθει αύτην.Κρούσματα φανερά α ι
ρέσεων, έν αίς ό γάμος αποκρούεται, καί ά ντ ’ αύτοΰ άνακη- 
ρύσσονται νέοι τρόποι συμβιώσεως τών δύο φύλων, άρχισαν 
ήδη νά παρουσιάζωνται εις λαούς νέους καί εις λαούς γερον
τικούς, χωρίς όμως, φευ, ούδαμοΰ άκόμη νά έπαρουσιάσθη 
τ ι τό όποιον νά δίδν) έλπίδας δτι ή αρμονία καί η χαρά καί 
ή δικαιοσύνη θά πρωτοστατούν εις τούς δεσμούς οί όποιοι θά 
ενώνουν τόν άνδρα καί την γυναίκα του μέλλοντος.

Εις άπό τούς μεγαλητέρους φιλοσόφους του λήξαντος 
αίώνος ό Λέων Τολστόη ύψωσε θαρραλεώτερον την κατά  
τοΟ γάμου έπαναστατικήν σημαίαν του, χωρίς όμως νά δυ- 
νηθη νά υπόδειξη κανέν νέον σύστημα συνυπάρξεως τών δύω 
φύλων.

Μία βαθυτάτη χριστιανική πνοή φαίνεται νά έπιπνέη είς 
τάς ιδέας του μεγάλου φιλοσόφου,ό όποιος ένσαρκόνων δλην 
την άπογοήτευσιν τών αιώνων διά την άποτυχίαν του σκο
ποί) τής ύπάρξεως τών ανθρώπων,έπιζητεΐ άπλούστατα, στω 
ικώ τατα ,τήν έξαφάνισιν του ανθρωπίνου γένους διά της θρη
σκείας τοϋ έξαγνισμοΰ τών φύλων καί της άποχής άπό κάθε 
σαρκικήν σχέσιν μεταξύ αύτών.

Ά λ λ ’ ο Τολστόη γράφει τάς θεωρίας αύτάς όγδοηκοντού- 
της πλέον, όπόταν έσίγησε μέσα είς την ψυχήν του ή φωνή 
τών παθών καί έσβέσθησαν είς την γεροντικήν σάρκαν του 
οί πόθοι τών αισθήσεων καί πρός τό τέλος βαίνων θέλει 
νά συμπαρασύρη μαζη του ολόκληρον την άνθρωπότητα. 
Τό σύστημά του λοιπόν θά μείνη ούτωπία καί αί θεωρίαι 
του έλάχιστα θά συνεισφέρουν διά την βελτίωσιν ή την

μεταρρύθμισιν των θεσμών τοϋ γάμου.
’’Αλλοι σοφοί ύπερβορείων νωρών καί αυτοί βασανίζουν 

τό ζήτημα αυτό μετά περισσοτέρων πιθανοτήτων έπ ιτυ -  
χίας καί μεταξύ αύτών ό "Ιψεν φαίνεται περισσότερον πλη- 
σιάζων πρός την αλήθειαν. Είς τό Κουκλόσπιτο καί είς 
τούς Βρυκόλακας ό ’Ίψεν δίδει τό μέτρον όλης τής μωρίας, 
ητις πρωτοστατεί είς τάς σχέσεις τών δύο φύλων καί όλης 
της αδικίας ητις προκύπτει έκ τής παραλόγου θέσεως, την 
όποιαν ό γάμος, ως έχγι σήμερον, δημιουργεί είς την γυ-
ναικα καί είς τόν άνδρα.

’Ά λλοι λαοί, μεσημβρινώτεροι αυτοί έζητησαν είς τόν 
έλεύθερον γάμον την θεραπείαν τοϋ κακοϋ καί άλλοι ως οί 
Μορμόνοι κατέφυγαν είς την πολυγαμίαν.

Έ νας μικρός λαός, ό όποιος όμως διεκδικεΐ τά  πρωτεία 
είς όλους τούς μεγάλους ί'σως, φαίνεται σήμερον προωρισμέ- 
νος νά δώση καί είς τό ζητημα τοϋ γάμου την καλλιτέραν 
ί'σως λύσιν: Ό  λαός αυτός είνε ό Ελβετικός. Μέσα είς τάς 
τόσας έπαναστατικάς θεωρίας αυτός προέβη είς την πρώτην 
καί πρακτικωτέραν μεταρρύθμισιν. Άφηοεσεν άπό την τ υ 
πικήν φρασεολογίαν της έκτελέσεως τοϋ μυστηρίου τοϋ γά 
μου την φράσιν « Λ δ ύ  γ υ ν ί ι  ν ά  φοβάτα ι τ ό ν  ά ν δ ρ α »  

■■ΒίΒΟΟΡΟΟΒΒΜιι·'·

ΑΙ ΚΥΡΙΑΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
«Πώς κυρία κυνηγάτε ;
Βεβαιότατα, Κύριε, τρελλαίνομαι διά τό κυνήγι.
Καί έγώ ό όποιος ένόμιζα ότι λατρεύετε τά  ζώα.

Καί βέβαια τά  άγαπώ καί λυποϋμαι νά τά βλέπω πκσχοντα.
Τότε δεν σάς καταλαμβάνω, διότι πώς ήμπορεΐ νά συμ- 

βαδίζη η άγάπη πρός τά  ζώα μέ τό πάθος τό όποιον έχε
τε  διά τό κυνήγι.

Τίποτε τό παράδοξον, Κύριε. Δεν έννοώ νά βασανίζουν 
τά  ζώα καί δι’ αυτό αί ταυρομαχίαι μοΰ φαίνονται θέαμα 
ταπεινόν καί σκληρόν, τό όποιον άπεχθάνομαι. Ά λλά  δεν 
μοϋ άρέσουν καί αί ψευδοευαισθησίαι. Καί δεν βλέπω δ ιατί, 
άφοΰ τρώγομεν τά  ζώα, τά  όποια άλλοι φονεύουν, δ ιατί νά 
μη τά  φονεύω καί μόνη μου, άφοϋ δεν τά βασανίζω, άλλά 
τούς δίδω τόν γλυκύτερον θάνατον. Σκοπεύω, τραβώ καί 
?1 τό ζώον έξακολουθεϊ τόν δρόμον του ένθουσιασμένον, διότι 
έσώθη η μένει είς τόν τόπον, κτυπημένον θανασίμως. Ό λη 
αύτη η ιστορία δεν διαρκεΐ παρά ολίγα δευτερόλεπτα. 
Ουτε κάν έκατάλαβεν ότι άπέθανε. Φυσικώς καί ηθικώς 
ΰπέφερε βεβαίως όλιγώτερον άπό τόν πνιγμένον διάνον τοϋ 
όποιου την πτέρυγα ξεκοκαλίζετε μέ τόσον ιδιαιτέραν 
ηδονήν.

Αί' ! ! νομίζω ότι η συνείδητις σας έπενόησε τόν σοφι- 
σμόν αυτόν διά νά δικαιολογήση τό άγαπητόν αύτό 
πάθος σας.

Αί1! Κύριέ μου, καί δεν είναι υποκρισία νά καταβροχθίζετε 
άλύπητα ένα πουλί, τό όποιον άρνεΐσθε νά φονεύσητε, άλλά 
τοϋ όποιου ό θάνατος δεν σάς συγκινεΐ, διότι έφονεύθη άπό 
ξένην χεϊρα. Καί πώς συμβιβάζετε την άποστροφήν σας διά 
τό κυνήγι μέ την λαιμαργίαν σας ; "Α ! θέλετε νά κάμνετε 
τόν εύαίσθητον, άγαπητέ Κύοιε, άλλά τό στομάχι σας ε ί 
ναι όλιγώτερον εύαίσθητον άπό την ψυχήν σας.
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Βλέπω ότι δέν υπάρχει τρόπος νά άντιταχθώ είς τά  έ- 
πιχειρήματά σας, έκτος έάν γείνω φυτοφάγος.

Έ άν έχης άκόμη, άγαπητη μου Ά ρτεμ ις, τύψεις δια το 
κυνήγι μελέτησε την ομιλίαν αύτην, την όποιαν είχα χθες 
μέ ένα φίλον τοϋ συζύγου μου, ό όποιος βεβαίως δεν θα γινγι 
φυτοφάγος, έστω καί αν σύ έπιμένης νά θεωρός τον συρμόν 
τοϋ κυνηγίου, ως άντιβαίνοντα πρός την φύσιν και τα  ένστι
κτα τής γυναικός».

Λοιπόν θά κυνηγήσης, φίλη μου, άφοΰ ποθείς να συνο
δεύσεις τόν άνδρα σου είς δλην την άθλητικην του ζωην, 
άφοΰ τρελλαίνεσαι διά τόν καθαρόν καί μυρισμενον αερα 
τών δασών, άφοΰ έν μια λέξει είσαι καμωμένη δια_καθε ά- 
σκησιν. Σέ βλέπω ηδη μέ τό κοντόν σου φορεματακι, κομ
ψήν, πετακτήν, μέ τά  μάγουλα κατακόκκινα και με ενα ω- 
ραΐον τουφέκι είς τόν ώμον, νά τρέχης μεσαείς τους θάμνους 
καί είς τούς άγρούς.
Κοκέτα θά είσαι βέβαια μέσα είς τό κυνηγετικόν σου φο 
ρεμα, ά λλ ’ άκριβώς δσον πρέπει, χωοίς περιορισμούς τών 
κινήσεων καί σφιξίματα υπερβολικά μέσης και πολυτελείαν 
καί κουρέλια, τά  όποια μεταβάλλουν κάθε γυναίκα κυνηγόν 
είς γελοϊον πρόσωπον. "Επειτα πρόσεξε έν γενει πώς θα 
χειρίζεσαι το δπλον αύτό, τό όποιον τόσον ολίγον αντικρυ- 
σαν είς την ζωην των αί μητέρες μας. Πρώτον διότι με 
έν τίποτε, έάν τό κρεμάσης είς τόν ώμον σου ό^ι κατα 
τούς κανόνας τής τέχνης, ή θά σέ παραμόρφωση εις καμ- 
πού ραν η μέ την έλαχίστην προστριβήν είς το παραμικρόν 
κλαδάκι, τό δπλον ημπορεΐ νά έκπυρσοκροτηση και να πλη 
γώση κανένα συγκυνηγόν σου. Καί δέν υπάρχει βέβαια πράγ
μα πλέον δυσάρεστον, παρά νά μοιράζη κανείς τας σφαίρας 
του είς τάς σάρκας τών συντρόφων του. Είξευρεις πώς ε- 
πληρωσεν η δυστυχής η φίλη μας Ρόζα τόν άκρωτηριασμον 
τοϋ κ Θηρώ. Μετά τό ώραΐον κατόρθωμα της η δυστυχής 
ένόμισεν ηθικήν ύποχρέωσίν της νά τόν ύπανδρευθή. Και 
δμως ό άθλιος αύτός είγεν ηδη προ τοϋ άκρωτηριασμοΰ του 
είς τό κυνήγι άρκετούς άκρωτηριασμούς.· την βλακιαν του, 
την άσχημιάν του καί την πτώχευα του.

Ά λλά  παρατηρώ δτι σοΰ κάμνω διδασκαλίαν σωστήν 
κυνηγίου- καί τίποτε άνιαρώτερον, φίλη μου, απο τους δα
σκάλους. Μάθε δμως δτι ίδιάζουσα αδυναμία τών κυνηγών, 
καί μάλιστα τώνκακών κυνηγών είναι ναόιηγοΰνται ανέκδοτα 
καί ιστορίας. Κάθε άσκησις άλλως τε έχει και τα  αναπολα 
της, καί τοϋ κυνηγιού η άναποδιά αύτη δέν βλάπτει τού- 
λάχιστον κανένα. Μαρία Δεμον

Η ΓΝΩΜΗ ΤΒΣ ΙΑΤΡΟΐ *· ΠΕΑΑΙΕ
Δ ΙΑ  ΤΟ Ζ Η Τ Η Μ Α  ΤΗ Σ ΦΘΙΣΕΩΣ

Τά πειράματα τά δοκιμασθέντα παρά τοϋ ίατροΰ κυρίου 
Γκαρνώ δεικνύουν τό θάρρος αύτοΰ, άλλα δυστυχώς δεν μάς 
δίδουν άμέσως άποδείξεις. Τό μικρόβιον της φθίσεως δέν 
καλλιεργείται είς δλα τά  έδάφη, καί ιδίως δεν αναπτύσ
σεται μέ τόν αύτόν τρόπον. Είς ^οργανισμούς ισχυρούς μενει 
τοπικόν δέν γενικεύεται παρά οταν ό οργανισμός είναι έπι-

δεκτικός— η διότι ό προσβληθείς εκ κληρονομικοτητος εινε 
υποκείμενος είς την νόσον, ή διότι είνε λιαν ασθενικός φυ- 
σιολογικώς. Τό παράδοξον αύτό πείραμα δεν είνε παρα γ ε 
γονός τοϋ μικροβιολογικοΰ έργαστηρίου, το πρόβλημα της 
διαδόσεως τής φθίσεως είς ολοκλήρους λαούς άλλως εινε 
ενδιαφέρον καί ιδού ποίας γνώσεις πρεπει να διαδοσωμεν δια 
νά έμποδίσωμεν τδ κακόν ’.

Ιον Την φθίσιν δυνάμεθα ν ’ άποφύγωμεν.
2ον Δέν είνε παρά μετρίως κληρονομική.
3 ον Είνε κυρίως μεταδοτική.
4 ον Είνε άσθένεια η όποία θεραπεύεται.
Ή  πεποίθησις ή όποία υπήρχε διά πολυν καιρόν δια την 

κληρονομικότητα τής φθίσεως, έσχηματισεν ενα είδος μοι
ραίας καταδίκης δ ι’ έκείνους, οί όποιοι ειχον προγόνους 
φθισικούς. Σήμερον δμως άποδεικνύεται οτι η κληρονομικό - 
της δέν κάμψει τίποτε άλλο παρα προπαρασκευάζει το έ
δαφος. Γονείς οί όποιοι κατά την γεννησιν τοϋ παιδιού δεν 
είχον άκόμη γίνει φθισικοί, φέρουν είς τον κοσμον παιδια 
ρωμαλέα.

Τουναντίον έάν είνε είς περίοδυν εξασθενησεως, τοτε τα  
παιδιά των, είνε λυμφατικά, χοιραδικά, άσθενικα, και είς 
την πρώτην αιτίαν μεταδόσεως εις την μικροτεραν αφορμήν 
η νόσος άναπτύσεται είς τάς κοιλότητας τής μύτης, κατο 
πιν συναχιού, είς τά  πεπτικά  όργανα, είς τ ’ άναπνευστικα 
όργανα κατόπιν ιλαράς, κοκκύτου, βρογχίτιδος κ .λ .π . Αυτο 
δυνατόν έπίσης νά συμβή καί είς ρωμαλέον παιδίον τοϋ ό- 
ποιου et γονείς δέν ίσα ν φθισικοί, έάν άσθενήση, έάν τραφή 
κακώς κατά την βρεφικήν ηλικίαν, εάν παθη γρίπην, κοκ 
κύτην η ιλαράν, άσθενείας αί όποιαι χρησιμεύουν ως θύρα 
εισόδου είς την φθίσιν,διότι δέν ζώμεν παρά περιτριγυρισμέ
νοι άπό μικρόβια τής φθίσεως καί όέν δυναμεθα ν αντιστα- 
θώμεν, ημείς καί τά  τέκνα μας είς αύτην, παρά διά τών
καταλλήλων προφυλάξεων.

Τά καλλίτερα προφυλακτικά μέσα κατά τής φθίσεως εινε
άπλούστατον ν ’ άριθμηθοϋν, έάν όχι νά πραγματοποιηθούν :

Καί πρώτον αί μητέρες πρέπει νά τρέφουν μόναι τά  τέκνα 
τω ν. Είνε τό μόνον μέσον διά νά άποφύγουν τάς κοιλιακάς 
άσθενείας τοϋ νεογέννητου. Τά πα ιδ ιά , τά  οποία τρέφονται 
άπό τάς μητέρας τω ν, παρουσιάζουν θνησιμότητα 7 επι τα  
1 00 , ένφ τά  τρεφόμενα μέ b iberon  η μέ ξένην τροφόν πα 
ρουσιάζουν 15 είς τά  100.

Θεραπεύετε ριζικώς τό συνάχι, την κυριωτέραν άγωγόν 
τής φθίσεως, διά τών κοιλοτήτων τής μύτης,διά τών οποίων 
είσέργεται είς τούς μηνιγκας. Ή  καθαριότης τών ρωθωνων, 
αί άντισηπτικαί άλοιφαί είνε ωφέλιμοι. Δεν πρεπει να θεω- 
ρήται ή ιλαρά καί ό κοκκύτης ώς ύποχρεωτικαί άσθένειαι 
διά τά  παιδιά καί χωρίς σπουδαιότητα. Αί στατιστικα ί 
δεικνύουν δτι ή ιλαρά φονεύει τριάντα παιδιά κατά εβδο
μάδα είς Παρισίους, άλλά δέν μάς λέγουν καί πόσα έγιναν 
φθισικά ένεκα τής άσθενείας αύτής τής λεγομένης έλαφράς.

Ή  ιλαρά καί ό κοκκύτης είνε δύο άσθένειαι διά τας ο
ποίας δέν κλείουν τά  σχολεία καί αύτό είνε λίαν έσφαλμε- 
νον. Διότι αί άσθένειαι αύτα ί μεταδίδονται κατά τας 12 
ημέρας, αί όποιαι προηγούνται τής έμφανίσεως τω ν. Οταν 
φανή δτι είνε άρρωστο ενα παιδί έχει ήδη μεταδώσει την
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νόσον εις έκ,εΐναε δπου κάθωνται πλησίον του. Πρέπει τέλος 
νά άπορεύγωμεν μέ δλας τάς θυσίας τά  οινοπνεύματα, το 
κρασί τές  κίνας, το τονωτικόν τό όποιον ερεθίζει καί δεν τρέ
φει, έρεθίζει τδν πεπτικόν σωλήνα, προξενεί πληγάς διά 
τών οποίων εισέρχονται τα μικρόβια τές  φθίσεως, διά των 
αναπνευστικών οργάνων, άτινα^έρεθίζουν καί προετοιμάζουν 
διά τήν φθίσιν. Δ ι’ αυτό προετοιμάζοντες τό έδαφος κα τα λ
λήλως διά ττίς καλές τροφές, του καθαρού άέρος καί των 
άσκήσεων κάμνομεν τά  παιδιά δυνατά καί τά προφυλάτ- 
τομεν από τήν φθίσιν.

Τό μικρόβιον εΰρίσκεται παντού, ιδίως δμως εις τά  κ λ ε ι
στά μέρη δπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι: εις τά  εργοστά
σια, τα  θέατρα, τά  σχολεία.—-Είνε λοιπόν άνάγκνι, δταν 
φευγωμεν άπό τά  μέρτ) αυτά νά άναπνέωμεν αρκετήν ώραν 
ελεύθερον καί καθαρόν αέρα. Ό ταν τά  παιδιά φεύγουν άπό 
τό σχολεΐον πριν νά έπιστρέψουν είς τό σπ ίτι των πρέπει 
να παίζουν εις άνοικτόν μέρος καί ό'χι εις μέρη κλεισμένα 
δπου δεν υπάρχει καθαρός άήρ. "Οταν επιστρέφουν άπό τό 
θεατρον $ τό έργοστάσιον είνε καλόν νά περπατούν εις 
δρομον οπου υπάρχει ρεϋμα άέρος. Είνε καλόν νά κοιμώ- 
μεθα με τα  πχραθυρα άνοικτά καί ν ’ άφήνωμεν τά  παρά
θυρα τοϋ υπνοδωματίου άνοικτά δλην τήν Ημέραν

Ιδου παραγγελματά τινα , τά  οποία πολύ εύκολα δυνά- 
μεθα ν ακολουθησωμεν καί των οποίων ή τήρησις είναι προ - 
φυλακτικη δια ττιν φοβέραν νόσον. ’Αλλά πρέπει νά ένθυ- 
μουμεθα πάντοτε οτι είνε νόσος, ή οποία θεραπεύεται, δταν 
εΰρίσκεται εις τό πρώτον στάδιον.

Ή  ιατρός E d w ard s P i l l i e t .

ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΝΙΚΗ
Ανήκει είς γυναίκα καί την άνάγράφομεν με άληθέ ύ ■ 

περηφανειαν. Δεν είνε άκόμη έν έτος, δπου διά πρώτον φο 
ράν έπαρουσιάζετο καί έγίνετο γνωστόν είς τούς καλλ ιτε
χνικούς εδώ κυκλους μας το ονομα τές  δος Άσπριώτου. Εί 
χεν εκθεσει τότε ωραία έργα τνίς είς την έκθεσιν του Παρ- 
νασοϋ, τα  οποία δν καί σκορπισμένα εδώ καί έκεϊ είχον 
κάμει ομως εξαιρετικήν εντυπωσιν. 'Η δις Άσπριώτου εί- 
νε portraitiste, υπεράνω δμως τη ; είδικότητός της είνε 
κυρίως καί κα τ ’ έξοχήν καλλιτέχνις.

Τό τάλαντόν τη ; διεγνώσθη άμέσω;, έξετιμήθη είς την 
άξιαν του καί ή ξένη πρό ολίγου καί άγνωστος έγεινεν η π ε
ριζήτητος καί ή άγαπητη ζωγράφος τών Αθηνών.

Είς διάστημα ένδεκα μηνών τά  πορτρέτα,τά όποια ή δε
σποινίς Ασπριώτου εζωγραφισεν. ύπερεβησαν την δωδεκάδα, 
δλαγνωστοτάτων έν’Αθήναις φυσιογνωμιών,έν δύο έξέκείνων, 
αιοποϊαι κατέχουν σκήπτρα εις την πολιτικήν,ώς του κ. Δη- 
λιγιάννη, τοϋ κ. Καραπάνου . . . .  ’Ακούραστος, άκαταπό- 
νητος η νέα καλλιτέχνις ηργάτθη χωρίς άναψυχήν, χωρίς 
διακοπήν, συνεχώς καθ’ ήμέρκν άπό τό πρωί ίως τό βράδυ 
τους ενδεκα αυτους μήνας χ χ ι  τό έργον ^τό όποιον παρουσι
άζει σήμερον ηεις την αίθουσαν τών Παναθηναίων διοργανω- 
θεϊσα Έκθεσις της είνε έργον γιγάντιον καί ύπό έποψιν ποι- 
ότητος καλλιτεχνικής, άλλά καί ύπό έποψιν ποσότητος.

  —  ——    " "1--------

Διότι άπα ιτε ΐτα ι μεγάλη δύναμις καλλιτεχνικές άντιλήψεως 
καί μεγάλη κυριότης τές τέχνης, δπως μία ζωγράφος κα
τορθωτή νά εργάζεται ταύτοχρόνως είς τρία και τεσσαρα 
πρόσωπα έκ τοϋ φυσικοϋ, κατωρθώσνι εντός όλιγου χρονου 
νά παραγάγγ τοιαύτην εργασίαν, ώς ά πα ιτε ΐτα ι ειδική λ ε - 
πτότης καί χαλϋαισθησία, δπως είς έκαστον τών προσωπων 
τούτων θέσγ ιδιαιτέραν καί ξεχωριστήν την σφραγίδα τές  
τέχνης της.

‘Η μικρά έκθεσις τών Παναθηναίων, η χωρίς θόρυβόν 
καί προαναγγελίας καί λόγους εναρκτήριους εγκα ι- 
νιασθεΐσα χθες, την όποιαν δεν άποτελεΐ τό έργον πολλών, 
άλλά τό έργον μιάς καί μόνης γυναικός, νομίζομεν οτι δίδει 
τό μέτρον καί άποτελεΐ την σύγκρισιν τές  εργασίας τών 
λεγομένων άδυνάτων άπέναντι τές τών λεγομένων ισχυρών*.

TO NEON S7HB0UI0N
Δεν είχαν άκόμη καλά, καλά έξέλθει αί πρώται καί κα- 

τεφθασεν άλλα ι πάλιν κυρίαι είς τές  κ. Δεβέ· τΗτο η κυ
ρία Διλάκη, πενέντα  περίπου έτών,σύζυγος τοίί συνταξιούχου 
συνταγματάρχου κ. Δ ιλάκη, η κόρη της Λουκία νέα ώς ε ί
κοσι δύο ετώ ν, ξανθοϋλα, νόστιμη, π εταχτή , μέ δύο θαυμά
σια στακτοπράσινα μάτια καί μέ μίαν τουαλέταν μαύρην 
χαριτωμενην καί η δις Ντίλου ώραία αυτή μελαγχροινή, 
αβρα, μέ κάτι τό έξόχως -ηδυπαθές καί είς τό βλέμμα καί 
είς την στάσιν καί είς τον τρόπον τές  ομιλίας.

O ,Tt έχετε έτοιμον θά τόπάρωμεν άμέσως,διότι άπεφχσι- 
σθη αίφνιδίως νά φύγουν ίδικαί μας διά την Βόνιτσαν, είπεν 
η κ. Διλάκη σκορπίζουσα χειραψίας δεξιά καί άριστερά. 
Φαίνεται δτι έκεΐ υπάρχει έλλειψις νοσοκομείων καί δν καί 
μάχαι δέν έγειναν άκόμη, οί πυρετοί δμως μαστίζουν άλύ- 
πητα τού; άνδρας του στρατοϋ.

Καί ποιές φεύγουν, είπεν άμέσως η άσχημος κυρία, ή 
όποία είχε πρωτητερα προτείνει νά άκολουθησουν καί αύ- 
τα ί σάς ώραίας νοσοκόμους.

Ακριβώς δέν είναι άκόμη βέβαιον, άλλά νομίζω δτι η κ. 
Διμόγλου. . . . είπεν η Λουκία Διλάκη. Δέν είχε προφθάσει 
νά προφέργ τό δνομα καί δλαι αί κυρίχι ήρχισαν διαμαρ- 
τύρωνται. Μά τ ι κατάστασις είναι αύτη , δλες η εύμορφες 
καί δλες ή νέαις χέρες θά φύγουν. Αυτό δέν έπρεπε νά 
έπ ιτρ α π ή .... αύτό είναι ένα μεγάλο λάθος τών κυριών της 
Έ νώ τεω ς ... . . . .

Χωρίς άλλο φρικτά σκάνδαλα θά επακολουθήσουν τάς 
άποστολάς αύτάς, είπεν η άσχημη γεροντοκόρη, ή όποία 
πρωτητερα είχε τόσον κακολογήσει την κ. Γιλένη.

Έν τώ  μεταξύ μέσα είς τόν θόρυβον καί την οχλοβοήν 
ηκουσθησαν καί άνδρικαί φωναί. τΗτο ό υιός της κ. Δεβέ 
υπάλληλος του ύπουργείου τών εξωτερικών καί ό φίλος του 
Δεμος, ύπολοχαγός του πυροβολικού, ηλικίας ολίγον ά®ρί- 
στου, κομψός, μέ ξανθά άκανθωτά μουστάκια, μέ μονύελον 
είς τό μάτι καί μέ χρυσοΰν κρίκον είς τό χέρι. Είχαν είσ- 
ελθει απο την πλαϊνήν θύρανχωρίς νά άκουσθοϋν, ευθύς ώς 
είχαν ακούσει άπο το παρακείμενον δωμάτ.ον την φωνήν 
τηςδοςΔιλάκη καί της φίλης της.

Ο ξανθός ύπολοχαγός είχε κα τ ’ εύθεΐαν διευθυνθή προς
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τό μέρος τ έ ;  μελαχροινές φίλης τές  δος Διλάκη, χωρίς νά 
προσεξν) διόλου είς τάς άλλας κυρίας δπου ήσαν πλησίον 
της.
— Καί σείς δέν φ εύγετε ; ηρώτησεν. "Αν έφεύγατε δλοι δσοι 
ει'μεθα εδώ άπεσπασμένοι, θά άφηνχμεν τάς θέσεις μας κκι 
θά έτρέχαμεν είς τά  σύνορα είς τάς πρώτας γραμμάς της 
μάχης. Έ κεϊ θά εύρίσκετο ίσως καμμιά σφκΐρα νά μάς 
λυπηθί) καί νά μάς δώσγι την ύπερτάτην χαράν νά νοση- 
λευθώμεν άπό τά  θαυμάσια αύτά χέρια.
— Καί δν η σφαίρα η έλεήμων σάς στείλν) είς την αιωνιό
τη τα , είπεν η δις Διλάκη, ειρωνική καί μέ κάποιαν περι- 
φρόνησιν είς την φωνήν.

—  Τότε θά μάς κλάψουν τά  ώραία αυτά ’μάτια . . . . . .
Ό  υιός τές κ. Δεβέ άντί νά χαριεντολογή ώ ; ό σύντρο

φός του έσυζητοΰσε μέ τάς άλλαςκυρίας διά τό ζήτημα τών 
ώραίων νοσοκόμων.

"Ωστε, επειδή η κ. Διμόγλου είναι χήρα, καί νέα καί 
ώραία, τές  άφαιρεΐτε τό δικαίωμα νά νοσηλεύή πληγω μέ
νους, καί τές  άρνεΐσθε την άδειαν νά ύπηρετ^ την πατρίδα 
της. Είσθε άνιλεεΐς, κυρίαι μου, καί διά τού; τραυματίας, 
άλλά καί διά τάς ώραίας κυρίας.

Μά λέτε νά έξακολουθήσγ ς’ τά  σωστά ό πόλεμος; η 
ρώτησεν η κ. Μεμιδώφ, η όποία είχε βάλει τό κχπέλλο 
της καί ήτοιμάζετο νά έξέλθη ;

Δυστυχώς, κυρίχ μου, τά  ψέματα έτελείωσχν. Τώρα που 
ή Τουρκία μάς έρριψε τό γάντι, δέν ήμποροΰμεν πλέον νά 
όπισθοχωρησωμεν.

— "Ωστε η Τουρκία έκηρυξε τόν πόλεμον ;
Έπισημως ναί. Μετά τό σφάλμα τές  άποστολές του 

Βάσου είς την Κρήτην καί τές  άπολύσεως τών σταυραετών 
τές  Ε θνικές είς την Μακεδονίαν, τίηθέλετε νά κάμγ η 
Τουρκία; Νά μάς ζητηση συγγνώμην, νά μάς δώστρ την 
Κρητην καί νά μάς χαιρετίσγ ταπεινότατα ;
— Πέρνεις ένα φλιτζάνι τσάϊ, Ν τιντί ; ηρώτησεν ή κ. Δεβέ 
τόν υιόν της. "Αν καί δέν είξεύρω, δν ύπάρχγ πλέον ζεστό 
νερό.
— Τώρα οί κύριοι άς φροντίζουν διά τό τσάϊ των μόνοι των, 
είπεν ή κ .Ρεποϋ, ή όποία έστίβαζεν είς μίαν κάσαν 
τοίί πετρελαίου δλα τά  έτοιμα άσπρόρρουχα, τά  όποια 
είχαν τελειώσει. Η μείς τώρα θά φροντίζωμεν γιά  εκείνου 
που κινδυνεύουν την ζωήν των κάτω έκεΐ.
— Νομίζω δτι έπρεπε νά δώσωμεν βελόνες καί κλωστές καί 
νά στρώσωμεν είς την δουλειά δλους αυτού; τούς κυρίους 
άπεσπασμένους είς τά  ύπουργεΐα, είπεν η Λουκία, δεικνύ- 
ουσα με ειρωνείαν τόν άξιωματικόν.......

Ό  ώραϊος ύπολοχαγός συνωφρυώθη ολίγον καί έπ ε ιτα  
στρεφόμενος πρός την νεάνιδα' Καί σάς νά σάς ζώσωμεν μέ 
τά ξίφη μας, νά σάς όπλίσωμεν μέ τά  δπλα μας, νά σάς 
άνεβάσωμεν είς τά  πλέον άκράτητα καί ζωηρά άλογά μχς 
καί νά σάς προπέμψωμεν ’σδν τάς άρχαίας Αμαζόνας μέχρι 
τές  γραμμές, δπου οί άνδρεΐοι μάχονται.
— “Οταν παρουσιασθ^ άνάγκη θά τό κάμωμεν κα ί αύτό, 
χωρίς ούτε νά μάς βοηθήσητε, ούτε νά μάς δώσετε τόν οπλι
σμόν σας.

— Έ τοιμα , κορίτσια μου, είπεν ή κ. Ρεπού, ή όποία είχε 
γεμίσει τό κιβώτιον έως επάνω καί έσπρωχνε μέ τά  δύο της 
χέρια διά νά προσθέσγ άκόμη δύο τρία κομμάτια, τά  όποια 
έμεναν.
— Μόνον πώς θά τά  πάρετε άπλυτα καί άσιδέρωτα ; είπεν 
η χ. Δεβέ, ή όποία ητο πολύ λεπτολόγος είς τά  ζητήμα
τα τές  τάξεως. Έ π ε ιτα  δέν ξέρω, δν μοΰ επιτρέπετε νά 
σάς τά  παραδώσω έτσ ι, χωρίς νά έχω έγγραφον διαταγήν 
τές  επ ί του ιματισμού εφόρου.

Την έχω εδώ την διαταγήν καί ει'μεθα έν τά ξε ι, είπεν 
η δεσποινίς Ντίλου, ξεδιπλόνουσα ένα χαρτί μέ σφρχγΐδα 
έρυθράν.........

Ή  κ Διλάκη έφάνη ώ ; νά προσεβλήθη άπό την παρα- 
τήρησιν τές  κ. Δεβέ·

Καί τ ί ; ύπεθέσατε δτι θά ήρχόμεθα νά σάς γελάσωμεν ;
Ούφ ! μαμά! άφησε τώρα ταίς παρχξενιές, είπεν η Λου

κία, δίδουσα τά  καρφιά καί τό σφυρί είς την κ . Ρεποϋ. 
— Α φήσατε, σείς είσθε άρκετά κουρασμένη. Καρφόνω εγώ , 
είπεν ή Λουκία, η όποία προσήρμοσε τό σκέπασμα είς τό 
κιβώτιον καί μέ τά  λευκά δακτυλάκια της του άριστεροΰ 
χεριοΰ έσπρωχνε την σιδηράν βελόνην επάνω είς τό σχνίδι, 
ενώ μέ τό δεξιόν χέοι κατέφερε προσεκτικά καί κανονικά 
τό σφυρί.

— Κι τ ί  θά κάμουν τά  ροϋχα αύτά ; είπε ό νέος Δεβές είς 
την τόσην άθλιότητα του στρατού;... Τόν όποιον έστείλατε 
γυμνόν καί άπροετοίμαστον είς τά  σύνορα σείς οί κύριοι τών 
ύπουργεςων, είπεν η κ Ρεποϋ, Ά λλά  θά πάρουν μαζή των 
άλλες δέκα κάσσες, άπηντησε η δις Ντίλου. Θά έχουν ρου
χισμόν διά διακοσίους άνδρας καί αύριον θά ένεργήσωμεν 
νέαν άποστολην.
— Καλησπέρα, γιατρέ, ήκούσθη κοντά είς την θύραν η φωνή 
του άδελφοϋ τέ ς  κ. Δεβέ. Καί τρεις κύριοι έφάνησαν ταύ
τοχρόνως είς την εί'σοδον.

ΤΗτο ιατρός Διρίκιος, ό σύμβουλος τοϋ έρυθροϋ Σταυρού 
κ . Μχσμάνης, καί ό άδελφός τές  οίκοδεσποίνης κ. Λυκό- 
πουλος.

Σωστό έργοστάσιον ! είπεν ό Λυκόπουλος, άπό τό όποιον 
δέν λείπει ούτε τό ξεκούφχμα τών μηχανών, ούτε τά  σφυ
ριά καί τά  καρφώματα τών κιβωτίων. Πρέπει νά σημει
ώσετε, κύριοι, δτι ή κοκκώνες αυτές μέ τά  τόσον εύαίσθη- 
τα  νεϋρα, ώ ; τάς ένομίζαμεν, είναι τέρατα σωστά άντοχές. 
Φαντασθέτε δτι τώρα δύο τρεις εβδομάδες έξακολουθεΐ 
δλη αυτή ή ιστορία τών μηχανών καί τές  χωρίς διακοπήν 
έργασίας άπό τό πρωί έως τήν νύκτα.

Καί τά  νοικοκυριά των τ ί γίνονται ; ηρώτησεν άποφθεγ- 
ματικώς καί μέ κακώς συγκρατουμένην μοχθηρίαν ό ιατρός 
Διρίκιος.

Αυγά βραστά καί ψητό ’ςτό φοϋρνο καί ’λίγη σοϋπα, νά 
τό m enu  μας τριών εβδομάδων τώρα, είπεν ό υιός * τ έ ί  
κ. Δεβέ-

Καί όμελέτες κάποτε, έπρόσθεσεν ό άδελφός. Ά λ λ ’ έπ ί 
τέλους, κύριοι, ύπομονή τό φαγητόν. Μά αυτός ό θόρυβος 
πέντε έξ μηχανών μαζή ; Έ γώ  πάω νά τρελλαθώ. Έ χασα 
τήν ησυχίαν μου· τόν ύπνον μου. Δέν έχω που νά σταθώ



β Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  T Q N  Κ Υ Ρ Ι Ω Ν

τεοϊ*  [ΐέσα εις το ’σπ ίτ ι αύτό. Ή  σάλα έργοστάσιον, ιή τρα
πεζαρία άποθηκη κιβωτίων, το γραφεΐον άποθηκη υφασμά
των καί φορεμάτων γ ιά  τούς προ'σφυγας. Καί το κουδούνι 
τ·^ς πόρτας! ώ , αύτδ είναι να τρελλαθ^ κανείς, μέ το κου
δούνι, εις τό όποιον είναι κρεμασμένοι αδιάκοπα δύο τρεϊς 
ζιτιάνες ¡/.αζη.

"Ενας υπηρέτης έφάνη εις την θύραν, ένω τδ κουδούνι 
ώς διά νά πιστοποιάσν) τά  λόγια του κ. Λυκοπούλου άρ
χισε να κουδουνίζνι λυσσωδώς. «Νά ! ώρίστε. Θά μέ ¿νομί
ζετε βέβαια ύπερβολικόν. ’Ακούσατε.

— Κυρία, είπεν ό ύπηρετν¡ς, η κ. Κιδάκη περιμένει γρη- 
γωρα, αμέσως κάτω τής κάσσες με τά  ρούχα καί τές κυ
ρίες. Ή λθε μέ άμαξαν καί λέγει δτι πρέπει άμέσως, δπως 
καί άν είνε καί δν δέν είναι έτοιμα νά τά  κατεβάσωμεν.

Έ λα  δώ, παλικάρι μου, είπεν ή κ.Διλοίκη. Έ λα ,τή νκά σ - 
σανειςτδν ώμον σου, καί κάτω . Ό  υπηρέτες φρακοφορεμένος, 
φρεσκοξυρισμένος, μέ την άσπρην γραβάταν καί τά  λουστρι- 
νέν^α παπούτσια του, νονδρδς καί καλοθρεμμένος, έκύτταξε 
την κυρίαν μέ βλέμμα ύπερτάτης αύθαδείας καί άπηντησε: 
ΙΙάω νά φωνάξω ενα χαμάλη.Μά δέν έ'χομεν καιρόν, είπε μέ 
θυμδν κακώς συγκρατημένον η κ. Ρέπου.— Τότε δς έλθη ή 
μαγηρισσα καί η καμαριέρα, είπεν έξερχόμενος ό χονδρδς 
υπηρέτης· αύτδ δέν είναι δικη μου δουλειά.

Η Λουκία Διλάκη ενευσεν εις την κ. Ρέπου καί η μία 
άπο τδ ένα μέρος καί ή άλλη άπδ τδ άλλο ¿σήκωσαν την 
κάσσον καί διηυθύνθησαν πρδς την έξοδον.

Ό  νέος Δεβης έτρεξε καί ό αξιωματικός τδν ήκολούθησε. 
Μά τ ί κάνετε, κυριές μου, αύτδ είναι τρέλλα. Θά σπάσετε 
την μεσην σας* καί έτρεχαν αύτοί ζητούντες νά βοηθήσουν, 
χωρίς δμως καί νά προφθάσουν τάς κυρίας, άπδ τά  χέρια 
τδ ν οποίων άκριβως είς την σκάλα έπρόφθασαν αί δύο ύπη 
ρέτριαι καί ¿πήραν τδ κιβώτιον.

Μά πού τρέχουν έτσι καί γ ια τ ί τόση βία καί τόση νευρι- 
κότης; ηρότησεν ό ιατρός.

Φεύγουν άπόψε γ ιά  την Βόνιτσα κυρίες τής ένώσεως διά 
νά κάμουν νοσοκομεΐον έκεΐ καί πέρνουν μαζη των καί άσ 
πρόρρουχα..........

Μέ τδ άκουσμα μόνον, του τίτλου τΐίς Ένώσεως των Έ λ- 
ληνίδων ό ίατρδς έπετάχθη ώς νά τδν είχε δαγκάσει καμ-
/ Μ ^μια εχιονα.

Μά τ ί θέλουν έπ ί τέλους αύτές αί κυρίαις καί δέν έχουν 
ησυχίαν ; Γ ιατί ’πάν καί φυτρώνουν δπου δέν έχουν δου
λειά . ΆκοΟς, άδελφέ! γυναίκες νά τρέχουν εις τά  σύνορα 
γιά  νά κάνουν τούς γιατρούς καί τάς νοσοκόμους. ’Σάν νά 
χάθηκαν οί άνδρες ’γιατροί. Μά δέν έχουν άνδρας αύτές οί 
γυναίκες νά τούς τραβήξουν ολίγον τά  λουριά. Μαζεύθηκαν 
έκεΐ πέντε έξ υστερικές, νευροπαθεΐς, παράφρονες καί πέρ
νουν καί τού κόσμου της γυναίκες ’ς τδν λαιμόν τους. Κα
ταλαμβάνετε έπί τέλους, είπε στρεφόμενος πρδς τδν σύμ
βουλον του ’Ερυθρού Σταυρού, δτι αύτές ή κυρίες ζητούν 
νά μάς υποσκελίσουν, νά μετρηθούν μαζη μας νά μάς ύπο- 
καταστησουν. Μέ ένα έπίδεσμον πού έμαθαν νά δένουν καί 
μέ λίγο ξαντό πού ήτοίμασαν καί μέ κάμποσες φωνές ύστε - 
ρικές, νομίζουν δτι γίνονται τά  νοσοκομεία καί θεραπεύον
τα ι οί πληγωμένοι !

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙΣ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΔΩΝ
Ή  Ρωσσίς πριγκίπισα Κροπότκην γράφει είς την μηνιαιαν 

έπιθεώρησιν τού Λονδίνου ώραιότατον άρθρον περί τής έκ- 
παιδεύσεως των Ρωσσίδων.

Περί τδ ν οποίων μπορεί νά ’πγκανείς δτι ¿σπούδασαν μέ 
τδν ίδρδτα τού προσώπου των, διότι τδ κράτος έπεφερε με- 
γίστας δυσκολίας είς την άνωτέραν των έκπαίδευτιν.

Δέν ηοκέσθησαν δέ μόνον νά σπουδάσουν άλλά καί έχρη- 
σιμοποίησαν τάς γνώσεις των.

Κατά την έποχήν τού Νικολάου τού 1ου τά  σχολεία η- 
σαν όλίγιστα καί είς τούς αριστοκρατικούς κύκλους άκόμη 
μόλις ένα κορίτσι στά εκατό είχε κάποιαν άνθρωπινωτέραν 
άνατροφην. Τά σχολεία -/)σαν είδος μοναστηρίων διηρημενα 
είςτρεΐς κοινωνικάς τάξεις ί^σοίν τά  Παρθεναγωγεία τής άρι- 
στοκρατίας, της πλουτοκρατίας, καί τής κατωτέρας τάξεως. 
Είς τά  αριστοκρατικά παρθεναγωγεία $το ώρισμένον νά δι
αμένουν αί κορασίδες έπί τρία έτη ώς οίκότροφοι, έντελδς 
άποχωρισμέναι των γονέων των καί δλου τού κόσμου καί 
είς πολύ σπανίας περιστάσεις η το έπιτετραμένον είς αύτάς 
νά έξέρχωνται, προκειμένου περί κηδείας πατρδς ν) μητρός, 
κατά τάς οποίας τάς ώδηγει μία έκ τδ ν διδασκαλισ,δν 
καί τάςέπανέφερεν η ιδία.

Έδιδάσκοντο δέ μόνον τρόπους τού φέρεσθαι καί έν γενει 
έκπαίδευσιν λίαν ανεπαρκή καί έντελδς ά τελή . ’Αργότε
ρα τ δ  1847 έπήλθε κάποια καλλιτέρευσις δτε ή'νοιξαν καί 
τά  πρδτα διά τάς δεσποινίδας γυμνάσια είς την Πετρού- 
πο λ ιν  έντελδς νέον πρόγραμμα έπέτρεπε νά λαμβάνουν την 
αύτην έκπαίδευσιν μέτην τδ ν άρρένων.

Κατόπιν τοιούτου εί'δους σχολεία έγειναν καί είς τάς 
άλλας πόλεις τής Ρωσσίας. Τώρα υπάρχουν τριακόσια σα
ράντα τρία δχι μέ όλιγωτέρας τδν 8 0 ,0 0 0  μαθητριών. Καί 
ουτω πδς έσημειώθη μία έποχη διά τάς Ρωσσίδας.

Έδιδάσκοντο δέ υπό των καθηγητδν τού Πανεπιστημί
ου έργαζομένων μετά μεγίστης προθυμίας. ’Αλλά δέν ήρκέ- 
σθησαν είς αύτην την πρόοδον καί έζητησαν την άδειαν νά 
φοιτούν είς τό Πανεπιστημιον. Αύτη η ίδέα άνεστάτωσε τό 
κοινόν καί ό τύπος έγραψε έναντίον των ύποστηρίζων οτι ή 
γυναίκα είνε προωρισμένη διά την οικίαν καί διά νά εχγι 
τά  προσόντα καλής μητρός.

Ά λ λ ’ έξ άλλου εύτυχδς οί μάλλον διακεκριμμένοι λόγιοι 
τής έποχής, Τζών Στούαρτ Μ ελλ, ό B ucl6bβ, ό Σπένσερ, 
καί διάφοροι Γάλλοι καί Γερμανοί συγγραφείς, ών έπεδο- 
κίμασαν τδν ά γδ να .

Καί διά των άρθρων των τάς ένεθάρρυναν καί ουτω πδς 
έλαβαν νέας δυνάμεις διά τδν άγδνα . Ήρχισαν λοιπόν νά 
σχηματίζουν είς άλας τάς πόλεις συλλόγους πρδς διάδοσιν 
τής έκπαιδεύσεως. Ά λλα  συγχρόνως ήθελον νά καλλιτε- 
ρεύσουν καί την θέσιν των γενικώς ή οποία την έποχην έ- 
κείνην ίτ ο  ανυπόφορος· ή νέα γενεά ηρχισε νά έπαναστα- 
τή έναντίων τδν παλαιών θεσμών, ό γάμος τότε ήτο έπ ι- 
βλητικός είς ολας τάς τάξεις, καί ώς έπ ί τό πλεΐστον τά  
δυστυχισμένα κορίτσια -/¡σαν ήναγκασμένα νάσυνδέωνται μέ 
άνθρώπους έντελδς άγνώστουςδι’αύτάς καίτοός οποίους 3)<ταν 
ήναγκασμέναι νά ύπακούουν τυφλδς καί νά υπηρετούν άγογ- 
γύστως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Τά νέα κορίτσια δέν έννοούσαν νά μιμηθούν τάς μητέρας 
των καί ταΐς μάμαις τ ω ν  ήθελον νά έπιφερουν κάποιαν με
ταβολήν,καί ¿κατάλαβαν οτι αύτδ θάτδ κατόρθωναν διά τής 
σοβαράς μορφώσεως, όταν τοιουτοτρόπως θά είχον περισο- 
τέραν ανεξαρτησίαν δέν θά είσαν ήναγκασμέναι νά υποκύπ
τουν είς δλας τάς θελήσεις τδν άνδρων καί τέλος πάντων 
δέν θά τάς θεώρουν κατωτέρας των καί επομένως ή οικογε
νειακή έστία θά ητο μάλλον εύχάριστος.

Καί έγεινε ούτως είπεΐν μία κοινωνική *έπανάστασις κατα 
τδ ν πατριαρχικών ήθ.ων ταύτοχρόνως ή έπιβολη των ηυξανε 
καθημερινώς διά την τιμητικήν των φοίτησιν είς τδ Πανε- 
πιστημιον.

Τέλος αί πρωταγωνίστριας έγειναν δεκταί ώς άκροάτριαι. 
Ά λλά  μ ετ ' ολίγον τδ  1862 ένεκεν μερικών ταραχών τδν 

φοιτητών έκλεισε τό Πανεπιστημιον τής Πετρουπολεως.

Ε  Π  I Φ  Υ  Λ  Λ  I Σ

Ο ΜΙΚΡΟΙ ΤΟΒΡΑΧ
«Τό κεφάλι τοϋ κατάδικου μόλις έφτανε ώ ; τό δφόφραχτον τοϋ διχαστη- 

ρίου» καθώς λένε στις Α γγλικές εφημερίδες. Ά ν  καί ή δίκη του δέν άπη- 
σχόλησε τις εφημερίδες, γ ιατί δέν Ινδιέφερε κανένα ή τύχη τοϋ μικροϋ 
Τοδράχ. Οί διχασταί μέ τά κόκκινα φορέματα, εν* όλόκληρο απόγευμα, 
άπελπιστικά ζεστό, τόν είχανε βασανίσει μέ Ιρωτήσεις καί πάντα άπαν- 
τοϋσε μ’ ενα βαθύτατο χαιρετισμό και ενα άναστεναγμό. Δέν όπήδχαν ομως 
άποδείξεις και οί δικασταί τον αθώωσαν. Βέδαια το σώμα τής αδερφής τοϋ 
Τοδράχ βρέθηκε στό βάθος τοϋ πηγαδιοϋ καί δ Μικρός Τοδράχ ήτανε τό 
μόνο άνθρώπινο πλάσμα ποϋ βρί σκου,ταν έχει κοντά, αλλα το παιδί μπο
ρούσε νά πέση καί κατά τύχη, καί έτσι ό Μικρός Τοδράχ αθωόθηκε και 
τόν παρακαλέσανε νά φύγη καί νά πάη όπου ήθελε.”Αδεια ό'χι τόσο ευχά
ριστη γιά  αυτόν όσον την νόμιζαν, γ ιατί δέν είχε κανένα μέρος νά πάη, 
τίποτα νά φάη καί τίποτα νά φορέση. Έ πήγε είς τό μέγαρο τής δικαιοσύνής 
καί κάθισε στά χείλια τοϋ πηγαδιού, καί συλλογίζουνταν τ ί θά ήτανε καλ
λίτερο νά πέση έκεΐ μέσα ή στήν θάλασσα.

"Ενας δπηρέτης έρριξε έξω στήν αυλή ένα σακκοϋλι αδειανό, καί ο Μικρός 
Τοδράχ, ό όποιος πεινούσε τό πήρε καί άρχισε νά ψάχνη μέσα στις διπλές 
μήπως άρησε κανένα σπόρο βρώμης τ ’ άλογο.

  ·Ω, κλέφτη! καί μόλις ξέφυγες τήν δικαιοσύνη τοϋ νόμου. "Ελα Ιδώ!
του είπε δΐόπηρέτης.

Καί έφερε τόν Μικρό Τυδράχ μπροστά σ’ ένα χονδρό καί ψηλά "Αγγλο 

άπό τ ’ αότί.
_  ΤΑ ! είπεν ό "Αγγλος, δάλετέ τον μέσα στό δ ίχτι καί φέρτε τον στό 

σπίτι. Καί έτσι ό Μικρός Τοδράχ μεταφέρθηκε στά σπίτι τοϋ "Αγγλου, 
χωρίς νά Μχη καμμία αμφιβολία πώς θά τον σκότωναν.

— 5Α ! είπε δ "Αγγλος, όπως καί τήν πρώτη φορά, 'έτρωγε βρώμη βρε- 
μένη! ’ Ας τοϋ δώσουνε τώρα νά ε>άη καί βλέπουμε αργότερα, εααναειοατε 
αΰτό, βρώμη βρεμένη! Δίκαιε Θεέ! ^

—  Τώρα μίλησέ μας γιά  σένα, είπε ό πρώτος όπηρέτης στόν .Μικρό Το
δράχ, αμα τελείωσε τά δεΐπνό τους καί άναπαύουνταν στό ιδιαίτερό τους 
διαμέρισμα πίσω άπό τάσπίτι. Δέν είσαι άπό τήν παρέα μας παρά μονάχα 
γ ιά  νά γέμισης τά στομάχι σου. Γ ιατί δικάστηκες; Απάντησε λοιπον, δια- 

δολοπαιδί!
=  Δέν είχα άρχετά νά φάω, είπε ό Μικρός Τοδράχ σοδαράς, καί Ιδώ 

είνε ώρχΐχ.
  Μίλησε χαλά, εΐ δέ μή θά σέ βάλω νά καθαρίσης τό σταϋλο τοϋ

κόκκινου έκείνου αλόγου, που δαγκονει σαν χαμιλα.
—  Είμαστε άπό τό Διδάχ είπε δ Μικρός Τοδράχ καί βγέζαμε λάδι. 

Είμαστε άπό τά Δ ιδάχ.... ό πατέρας μου ή μάννα μου, δ άδερφός μου 
μεγαλείτερος άπό μένα τέσσερα χρόνια, καί ή αδερφή μας καί Ιγώ.

  ’Εκείνη ποϋ ηδρανε πεθαμμένη μέσα οτά πηγάδι; είπε κάποιος ποϋ
ήξευρε τή δίκη.

Ά λ λ ’ χ ι  θχρρχλέαι φοιτητριοει δεν το ήνέχθϊ)σ«ν οεύτό κ*ί 
χωρίς πολύ θόρυβον ήρχιταν νχ έκπχτρίζχντχι κχτευθυνόμε- 
ναι είς τά  Πχνεπιστ·ημ.ιχ τής Γεραχνίχς και τής Ελβετίας.

Κκί ουτω πώς χί άξιοθχύυιχστοι β ιοτχλχιττριχι εις άγνω
στους τόπους καί έν ¡/.έσω άγνώστων προσωπων, εξοηκολου 
θησχν τόν άγώνχ. Αί πλεϊστχι δέν κχτόρθωνχν νά πει- 
σουν τούς γονείς των ότι είχον άνυίγκνιν κχλλιτερχς κχε 
σοβχρωτέρχς άνχτροφής κχί έφυγον κνευ τής συγκχτχθεσεως 
των καί επομένως ώς ¡αόνον ¡κέσον διατροφής εϊχον τάς 

¡/.ικράς των οικονομίας.
Έ ν τω μεταξύ έκεΐναι αί όποΐαι έμειναν είς τίιν 'Ρωσ- 

σίαν, κατόρθωσαν διά τής ικανότητάς των καί δ’ α λλε
παλλήλων αναφορών πρός τόν τότε υπουργόν τής Δ. έκπαι- 
δεύσεως κόμητα Τολστόϊ, νά δίδωνται τφ  1870 ιδιαίτερα 
άνώτερα μαθήματα δΓ αύτάς είς τό Πανεπιστημιον άλλ ’ 
έκεΐναι αί όποΐαι ζητοΰσι τελειοτέραν έκπαίδευσιν δεν ητο

ή ιαν ; δώδεκα χρόνων, Ιγώ οκτώ, καί ή άδελφή μας ή όποια δέν ’έδλεπε 
πλέον. Καί άκόμη τά βόδι μας καί τό λοοτρύδι μας μέ τά δποΐον προσπα- 
θούσαοε νά βγάλουμαι λάδι όπως καί πρώτα. Ό  Surjun Dass, δ έμπορος, 
μάς άπατοϋσε στές συναλλαγές μας- καί δέν είχαμε γ ιά  νά γυρίζη τό μύλο 
τοϋ λαδιοδ παρά ένα Ιλεεινό βόδι. Έκάναμε ότι μπορέσαμε άλλά τίπετε.

—  'Αλλοίμονο, είπανε ή γυναίκες τών δπηρέτών νά άπατήση έτσι ένα 
παιδί 1 άλλά ξέρετε, άδερφός μου, τ ί θά πή έμπορος ;

Έ  μηχανή τοϋ ληοτριδίοϋ εϊτανε παλαιά καί δέν είμαστε δυνατοί— δ 
αδελφός μου καί Ιγώ δεν μπορούσαμε νά στερεόσουμαι τό μεσαίο ξύλο.

— *0 )1 1, βέδαια, είπε ή γυναίκα τοϋ πρώτου υπηρέτου πλησιάζουσα στόν 
κύκλο, αδτά είνε δουλειά δυνατοϋ άνθρώπου. “Οταν ήμουνα άνύπανδρη στό 
σπίτι τοϋ πατέρα μου........

— Σιωπή γυναίκα, είπε δ άνδρας της. ’ Εξακολούθησε μικρέ.
—Τά μεγάλο αδτό ξύλο τής μέσης, Ιξαχολούθησε δ μικρός Τοδράχ,

χάλασε τήν στέγη καί μΐά μέρα έπεσε καί μαζή μ’ αότήν ένα μεγάλο κομ
μάτι τοϋ τοίχου καί πλήγοσαν τά βοδι μας, καί έτσι δέν είχαμε πλέον οίίτε 
σπίτι, ουτε ληοτρυδιό. ούτε βόδι, ό άδελφός μου Ιγώ καί ή άδελφή μου, 
ποϋ ήτανε στραδή. Φύγαμε άπό τά μέρος !χ ;ΐ·ο  χλαίγοντας, μέσα άπό 
τούς άγρούς, καί είχαμε μονάχα 6 δραχμές γιά  όλη περιουσία μας. Στάν 
τόπο εκείνο, δέν ξέρω τ ’ ά'νομάτου, ήτονε φοδερή πείνα, τότε μΐά νύχτα  
πού κοιμόμαστε δ άδελφός μου πήρε τις έξη δραχμές καί έφυγε. Δεν ξέρω 
ποϋ πήγε.'Η κα τάρα τοϋ πατέρα μ ο ν ά ; είνε πάνω του,Τότείγώ καί ή άδερ- 
φή μου διακονεύαμε στό χωριό γγά νά φάμε καί δέν είχανε νά μάς δό- 
σουιε. Μονάχα όλοι μάς έλεγαν : s Πηγαίνετε νά βρήτε τούς "Αγγλους καί 
θά σάς δόσουνε«. Δέν ήξερα τί ήτανε οί "Αγγλοι, άλλά λέγανε πώς ήτανε 
άσπροι, οί όποιοι ζούσανε κάτω άπό σκηνές. Ξιχολούθησα τό δρόμο μου 
άλλά δέν μπορώ νά πώ ποϋ πήγα καί δέν είχαμε πλέον νά φάμε ουτε Ιγώ  
ουτε ή άδερφή μου. Κκί μΐά βθαδυά ποϋ εκλαιγε καί ζήταγε νά φάη φτά
σαμε σ’ έ/α πηγάδι, καί τής είπα νά χαθίση στά χ ε ίλ ια  του καί τήν Ισ- 
πρωξα μέσα γιατί χωρίς νά πώ ψέματα δένέδίεπε καί ήτανε προτιμότερο 
νά πεθάνη Ιτσοι παρά άπάπεΐνα.

Ά !  Ά !  είπανε όλες οί γυναίκες μαζή τήν έρριξε μέσα γιατί είνε προτι
μότερο ν4 πεθάνη έ’τσι παρά άπό πείνα.

—θά έπευφτα καί Ιγώ έκεΐ μέσα, άλλά δέν πέθανε αμέσως καί μέ φώναζε 
άπύ τό βάθος τοϋ πηγαδιού. γΓα αυτό φοδήθηκα καί έφυγα. Τότε κάποιος 
βγήκε άπό τους άγρούς λέγοντας δτι τήν σκότοσα καί ότι μαγάρισα τό 
πυγάδι καί μέ έφερε μπροστά σ, έναν ’Άγγλο, άσπρο καί φοβερό, δ όποιας 
ζοϋσε μέσα σέ μιά σκηνή καί δ όποιος μέ έστειλε Ιδώ. ’Α λλά δέν ήτανε 
Ικεΐ μάρτυρες καί είνε πάντα καλλίτερα νά πεθάνη κανείς έτσι παρά άπό 
πείνα. "Επειτα αυτή ποτέ πλέον δέν θά έβλεπε καί δέ ν ήτανε παρά μ ι
κρό παιδί.

  Δέν ήτανε πάρά μικρό παιδί, είπε ή γυναίκα τοϋ πρώτου
δπηρέτου.

’ Αλλά τ ί είσαι σύ, άδύνατε σαν μιά χόττα καί ό'χι ποιό μεγάλοι άπό 
έν* ποχλάχι, τ ί είσαι σύ;

— Έ »ώ ποϋ ήμουνα νηστικός, είναι τώρα χορτασμένος είπε δ μικρός 
Τοδράχ καί θέλω νά χόιμθθώ, καί τραδήχτικε παραπέρα. Έ  γυέαΐκα τοϋ 

τοϋ έρριξε ένα σκέπασμα Ινώ δ μικρός Ταβμάχ κοιμότανε τόν 
πατέρας ύπνο τοϋ δικαίου, 

δ όποιος 1 ~ (Rudyard Kipling)

 Τό είπες, άποκρίθηχε δ Μικρός Τοδράχ σοβαρός. Έκείνή ποϋ ηΰρϊν ε j
πεθαιένη μέσα στά πηγάδι. ’ Αρρώστια ήιθε στό χωριό ποϋ είχαμε τό λη - | 
τρίδι μας καί ή άδελφή μου άμοώσ:ησε πρώ :α καί Ιχάλασε τά μ ά τ ιά  της ; δπηρέτου 
γιατί ή άρρώστια ήτονε ή βλογιά. “Επειτα άπό λίγο πέόανε και ό 
„ας καί ή μητέρα μας, ώ ιτε  μείναμε μονάχοι ; δ αδερφό; μου
Γ
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δυνατόν να άρκεσθοΰν εις αύτά τά  μαθήματα, και προς τε- 
λειοποιησιν των σπουδών των έπήγ&ιναν εις τήν Γερμανίαν 
καί Ζυρίχην.

Αλλ οταν το κράτος τω  1872 είδεν τάς τρομακτικάς 
διαστάσεις που ελαμβανε η μετανάστευσις του ωραίου ιρύ- 
λου, ηναγκασθη να στειλγ εγκύκλιον εις τάς έκπατρισθείσας, 
οπωςεπιστρεψουν εις την πατρίδά τους,καί ύπέσχετο νά τ ε 
λειοποιήσουν τας σπουδας των. Καί ούτω πώς·χάριν εις τούς 
κοπους των και την προτοφανή δραστηριότητα των κατόρ
θωσαν νά λάβουν [λίαν έκ των τελειότερων εκπαιδεύσεων. Α ί 
πλεΐσται έπεδόθησαν εις την ίκτρικήν, καί ως έκ τούτου 
τω  1872 η'νοιξαν [λίαν ιδιαιτέραν ιατρικήν σχολήν γυναι- 
κειαν, δαπαναις μιας θυγατρός έκατο[λ[λυριούχου.

Έφοίτων δέ εις αυτήν την σχολήν περί τάς χιλίας φοι- 
τητρίαςκαί οί καθηγηταί των ώμίλουν ένθουσιωδώς διά τάς 
έκπληκτικάς προόδους των.

Καί όταν έτελείωσαν τάς σπουδάς των έπεσκέπτοντο δω
ρεάν διαφόρους άπορους οικογένειας, άλλαι δέ έλά[λβανον 
θέσιν εις τά  Νοσοκομεία.

Κατά δέ τον Ρωσσοτουρκικον πόλεμον του 1877 διεσ- 
κορπισθησαν εϊς δλα τά  στρατιωτικά θεραπευτήρια καί 
μετα μεγάλου ζήλου και περισσοτέρου ενθουσιασμού ένοση- 
λευον τούς τραυμτίας.

Καί μετά έλαβον τον βαθμόν του Διδάκτορος, τό δέ 
έπαγγελμά τους τούς έπέφερε μεγάλα  κέρδη, καί ουτω ¿ν ί
κησαν θριαμβευτικώτατα !

Τφ 1886 ύπηρχον εις την Ρωσσίαν τέσσαρα Πανεπιστή
μια καί μία ’Ιατρική ’Ακαδημία.

Αν τα  αφηναν δε ελευθερως νά άναπτιχθώσιν θά είχε 
τώρα ή Ρωσσία γυναικεία Πανεπιστήμια, άλλά τό 1886 
άποτόμως έκλεισαν τάς πύλας των διά μιάςΊΰπουργικής δια
τα γές  άλλά καί πάλιν αί Ρωσσίδες δέν ύπέκυψαν. Καί 
ουτω πώς νέα μετανάστευσις έπηλθεν. Τά Πανεπιστήμια 
Ζυρίχης,Βέρνης,Γενεύης,και Πζρισιων έβριθον Ρωσσίδων φοι
τητριών.

#
Τό κράτος τφ  1889 έδωσε νέας υποσχέσεις ά λλ ’ αί ύ- 

ψηλόφρονες φοιτητριαι δέν έδωσαν μεγάλην προσοχήν καί 
έξηκολούθησαν τάς σοβαροτάτας καί ύψυλάς μελέτας των 
άλλαχου. Δια τας οποίας εκοπιασαν τόσον δεικνύουσαν προ- 
τωφανή ευθύτητα χαρακτηρος, προτοφανεστέραν θέλησιν, 
δραστηριότητα καί διανοητικότητα, ριψοκυνδινεύουσαι καί 
άψηφούσαι καί άγωνιζώμεναι εναντίον τών κοινωνικών προ 
λήψεων τών οίκογενιακών δεσποτισμών, εναντίων διαφόρων 
ταλαιποριών.

Καί είνε εύτυχέσταται διότι άντεληφθησαν δτι τό παν 
εις αυτόν τον κόσμον είνε η τελειοποίησις τής διανοητικό - 
τητος διά τής άνωτέρας έκπαιδεύσεως άλλ ’ άκόμη εύτυχέ- 
στεραι ημείς αι κομπαζουσαι (η αι περισσότεραι δυστυχείς) 
επ ί τελείαν άνάπτυξιν, καί άρκούμεναι εις την έκμάθησιν 
σωρείας Γαλλικών φράσεων άρκετών ’Αγγλικών καί όλιγο- 
τερων I ερμανικών τας οποίας εϊς πρωτην περίστασιν ζε- 
φουρνίζομεν δίκην παπαγγάλων καίέν εέδη ρωσσικής μελέτης·

ΣΓΝΤΑΓΑΙ
Κ ο τ ο π ο ύ λ ια  φ ρ ιπ α ύ έ .  Κ αθαρ ίζετε εν ή δύω κοτοπ ούλια . Ά φ α ι -  

ρεΓτε τα  έντοσθια  κα! επε ιτα  τα  τρ ίβετε καλά  με λεμ όνι. Β άζετε  
εις τό τέντζερ ι δυω κ ο υλα λη ς  βούτυρο κα! κ ο υ τα λ ιίς  φ αρ ίνα , τό 
άνακατόνετε  εις τη ν  φ ω τιά ν  μ αζή  ά λλα  π ρ ιν  να κ ο κ κ ιν ίση , ρ ίπ τετε  
1(2  π ο τή ρ ι ζεστό, νερό, αλατοπ ιπερόσατε, προσθέσατε δ ιμ α τά κ ι 
μ α ϊν τα νό , γα ρ υφ α λα  κ α ι τ ά  π ουλά κ ια  σας σκεπάσατε μέ ένα χ α ρ τί 
βουτυρομενο ύπό τό ή μ ίκλε ισ το ν σκέπασμα  τή ς  κατσαρόλας- κα! άπό 
καιρού εις καιρόν ά  <ακατεύετε. Ό τ α ν  ε ίνα ι μ ισοψ ημένο , σπροσθέ- 
τοτε 1 -  μ ικρά  κρομμυδακια τά  όποΓα έχ ετε  κοκκ ινίσει κ αλά  μέ 
βούτυρον, ο λ ίγα  μ α ν ιτά ρ ια  ψ ιλο κ ο μ μ ένα  κα! ζεμ ατ ισ μ ένα  κα ι οταν 
ε ίνα ι έ το ιμ α  κ τυπ ατε  καλα  3 αυγγ  προσθέτετε λεμ όνι κα ! δένετε 
τη ν  σάλτσαν σας μέ αυγολεμονο, Τά σερβίρετε στολίζουσα  τό π ιά το  
σας μέ τ α  κρομυδακ^α κα! τά  μ α ν ιτά ρ ια  εναλλάξ.

Μ ΕΓΑ ΐΠΟΔΗΜΑΤΟΙΙΟίΕΙΟΝ  
I. Α. ΤΙΑΜΗΣ

1 ποδηματοτιοιοΰ άπασ'ης- τή ς- Β Ο νκογενεία^, τή£ Α. 
Β. Τ . του Διαδόχου τή ς  Α. Β. Τ . τη ς  Π ρ ιγκη π ίυ  . 

(ϊη ς Σοψιας ηα\ τή ς  Α. Β. Υ . το υ  πρ ίγκη π ο ς 

Γεωργίου.

Βραβευμένου δια τών πρώτων βραβείων έν τι) Παγκό
σμια) Εκθεσει και εν τγ  των Χανίων, τιμωμένου ύφ’ άπά- 
σης τής εκλεκτής ελληνικής κοινωνίας ήτις προμηθεύεται 
παρ αυτού τα  απχραμμιλου κομψότητος ύποδητατά της 
\χ τής εφετεινής ομως εαρινής περιόδου θά ήναι τά  άριστα 
καθόσον θα κατασκευαζωνται εις κομψοτάτας φόρμας προσ- 

τως κομισθεισας εκ Παρισιων, διά δερμάτων πρώτης μέν 
ποιότητος άλλά καί εϊς άναριθμήτους χρωματισμούς.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΗΡΘΤΜΗ
Τό επί τής οδού Σταδίτυ γνωστόν κατάστημα άνδρικών 

ειδών του κ. Μπρούμη, έφερεν έσχάτως μεγάλην καί πλου- 
σίαν συλλογήν καί παιδικών ειδών, ως καπέλλων, καλτσών, 
φλανελών, ως έχει καί πλουσιωτάτην συλλογήν πλείστων 
είδών κομμωτικής ώς ψυκτρών, κτενών καί όλων τών σχε
τικών προς τον κλαδον τούτον άναικειμένων.

Αι τιμα ι τού κ. Μπρουμη είναι άνεπέδαικτοι συναγω
νισμού, οπως άλλως τε καί ή ποιότης όλων τών εμπορευ
μάτων του.

Masseuse Ελληνις, άρίστη εϊς τήν τέχνην της, συνι- 
στωμένη θερμότατχτχ παρ’ ήμών έχει ώρας διαθεσίμους. 
Τό massage διά τάς γυναίκας τάς νευρικάς καί τάς υστε
ρικάς καί τάς άναιμικάς έν γένει είναι εύεργετικώτατον. 
Διά τάς παχείαςκαί πολυσάρκους είναι θαυματουργόν, διότι 
διαλύει τά  πάχη καί μετριάζει τάς σάρκας καί άποδίδει 
την απολεσθεΐσαν ωραιότητα καί κανονικότητα τού σώματος.
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