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και μετά τήν μακράν άλυσιν τών νομοσχεδίων, τά  όποια ή 
Βουλή μελετά, συζητεϊ καί ψηφίζει κατά τήν μακράν εξέ- 
λιξιν τής νομοθετικής ύπάρξεώς της, υποβάλλεται τελευ
ταίος καί έ'νας νόμος προβλεπτικός ‘κατά τής πνευματικής 
τυφλώσεως τών μικρών παιδιών.

Κάλλιον αργά παρά ποτέ, οπως λέγει καί ή παροιμία. 
’Αλλά τό αργά αύτό έβράδυνε τόσον, ώστε, εάν δέν μάς έ'σω- 
ζεν ή μεγάλη φυσική νοημοσύνη καί αγχίνοια τής 'Ε λλη 
νικής φυλής, ή Ε λλάς θά είχε ρ-εταβληθή είς ένα άπέραν- 
τον τυφλοκομεΐον, είς τό όποιον καί οί μονόφθαλμοι άκου.η θά 
έμετρώντο είς τά  δάκτυλα.

Ά λλ  ’ ό θεός τής φυλής, ένας θεός λευκός, λαμπρός, φωτει
νός, ό όποιος σκορπίζει μίαν ζωήν παντοδύναμον είς ολην 
τήν Ελληνικήν φύσιν, τονώνει, θερμαίνει, ζωντανεύει τόσον 
καλά καί τό μυαλό καί τόν νοΰν καί τήν άντίληψιν τών μ ι
κρών Έλληνοπαίδων, ώστε νά έξέρχωνται νικηταί, κατά 
μέγα μέρος, άπό τήν άποτυφλωτικήν επιβολήν του "σχολείου 
καί του βιβλίου.

Καί τό μέν σχολεϊον κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας
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κάτι προσπαθεί νά κάμν), κάτι νά μεταρρύθμισή, τούλαχι- 
στον δσον άφορά είς τά  πρώτα γράμματα, είς τήν κατω τε- 
ραν βαθμίδα τής παιδεύσεως. Κάθε όμως εύγενής προσπάθεια 
του σχολείου, κάθε άνθρωπιστική ενέργεια τού διδασκάλου, 
κάθε άπόπειρα παιδαγωγική πρός ομαλήν άφύπνισιν τής 
παιδικής ψυχής καί του παιδικού πνεύματος ναυαγεί πρό 
τού βιβλίου ή μάλλον πρό τού εμπορίου. Διότι είς την Ε λ 
λάδα βιβλίον θά είπή, διά τούς περισσοτέρους, ρ.ία πολυκέ
φαλος λερναία εκδοτική υδρα, ή όποία κύριον καί ρ-όνον σκο
πόν ύπάρξεώς της έ'χει νά ¿ξαπλών·/] τάς μυρίας κεφαλάς της 
είς τά  σχολεία του κράτους καί τάς μυριάδας τών φυλ,λάόων 
της είς τούς σάκκους τών μικροσκοπικών μαθητών. Καί 
επειδή πρέπει νά δικαιολογηθή ή έξάπλωσις αύτή, καί νά 
θεωρηθή έ'χουσα κάποιον σκοπόν, ή φυλλάδες ώνορ.άσθησαν 
βιβλία διδακτικά, ύπεβλήθησαν είς κάποιον κυβερνητικόν 
έ'λεγχον, ένεκρίθησαν όπως όπως καί έπλούτισαν πέντε δέκα 
άνθρώπους, οί όποιοι είχαν τήν εύφυίαν νά έπιδοθούν είς τό 
έμπόριον αύτό.

Καί διά ρ.έν τούς γονείς, οί όποιοι πρεσβεύουν άκόμη ότι 
όσον περισσότερα καί άκαταληπτότερα βιβλία έ'χει τό πα ι
δί των, τόσον σοφώτερον γ ίνετα ι, τό πράγμα παρήρχετο 
άπαρατήρητον. ’Αλλά διά τούς γονείς τούς άνεπτυγρ,ένους, 
οί όποιοι ήρχισαν νά βλέπουν είς τήν ψυχήν καί είς τά  πνεύ- 
ρ.ατα τών παιδιών των, οί όποιοι ήμποροΰν νά παρακολου
θούν όλα τά  τερατολογήματα τών περισσοτέρων άπό τά  δι
δακτικά αύτά βιβλία, οί όποιοι υποχρεώνονται νά έξηγούν 
πράγματα, τά  όποΐα δέν εξηγούνται, οί όποιοι παρακολου
θούν τήν άσκοπον καί έπιβλαβή καταπόνησιν τού παιδικού 
μυαλού, καί οί όποιοι πληρώνουν ένα βαρύτατον χρηματικόν
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φόρον διά τήν καταπόνησιν καί πνευματικήν αυτήν έξάντλη- 
σιν, τό πράγμα κκτήντησε βαρύ και δυσβάστακτον.

Ή  Κυβέρνησις, άκούσασα έπί τέλους και αυτή τον θόρυ
βον, ό όποιο; έδημιουργήθη περί τό ζήτημα αυτό, ήρχισε νά 
τό μελετά διά των ειδικών οργάνων της, τά  όποια συνετα- 
ξαν τό κ α τ ’ αυτά ; εις τήν Βουλήν ύποβληθέν νομοσχέδιον.

Φυσικά, μέ τόν νέον νόμον, τό έμπόριον αυτό, έ'να από τά  
επικερδέστερα εμπόρια του τόπου, διατρέχει κάποιον κίνδυ
νον έλαττώσεως των χρυσών εισοδημάτων του καί οί έμπο
ροι έξανέστησαν, ζητοϋντες νά καταπνίξουν μέ τόν θόρυβόν 
τήν ψήφισιν του νομοσχεδίου. Ά λ λ ’ οί έμποροι είναι είκοσι, 
τριάντα, έκατόν, καί οί γονείς οί φορολογούμενοι είναι έκαν- 
τοτάδε; χιλιάδων και τά  παιδιά, τά  διά της μεθόδου τοϋ 
βιβλίου άποτυφλωνόμενα εκατοντάδες μυριάδων.

Ή  Κυβέρνησις δέν θά άκούσ·/) τους ολίγους καί νά άδια- 
φορήσν) διά τούς πολλούς. Δέν θά άρνηθγ τήν επί τοϋ ζητή
ματος υπεροχήν τούτων, οχι μόνον ποσοτικώς, αλλά καί 
ποιοτικώς, άφοϋ μάλιστα αυτή ή ιδία ανήκει εις τήν μερίδα 
αυτήν, καί άφοϋ έμελέτησε τό ζήτημα, άντελήφθη τό κα
κόν καί έζήτησε τήν θεραπείαν του διά τοϋ ύποβληθέντος 
νομοσχεδίου.

Καί τά  καϋμενα τά  μικρά, τά  θύματα δλης αυτής τής 
καταστάσεως, θά άπαλλαγοϋν τέλος πάντων από τά ; φυλ- 
λάδας, τό βάρος των όποίων ούτε τά  χεράκια των ήμποροΰν 
νά σηκώνουν, οΰ'τε τό μυαλό των νά άντιληφθή καί νά χω- 
νεύση.

ΑΠΟ TIPS ΣΤΟΚΟΛΙΗΝ
"Οταν έτελειώσαμεν τό τμήμα των ξένων, δέν είχαμεν 

πλέον παρά ένός τετάρτου καιρόν. Έ πρεπε νά ριψωμεν έ'να 
βλέμμα εις τό εθνολογικόν μέρος τοϋ μουσείου, νά θαυμάσω- 
μεν τά  έπιπλα καί τά  πολύτιμα ενδύματα καί σκεύη καί 
τάς ωραίας ποοσελάνας καί τά  bibelots τά  καλλιτεχνικά 
όλων τώ/ βασιλευσάντων οίκων τής Σουηδίας. Τό Style των 
βορείων, έ'να κράμα ρυθμοϋ Γοτθικοϋ καί άναγεννήσεως μα- 
ζή, κάτι από τήν γραφικότητα τοϋ ορίζοντας καί άπό τήν 
αύστηράν πάράδοσιν τής άρχεγονου λιτότητας, αλλκ συγχρο
νίας καί πολλά άπό τήν Βυζαντινήν πολυτέλειαν καί άπό 
τήν Γαλλίαν τοϋ Βονοπάρτου καί τοϋ Λουδοβίκου δεκάτου 
τετάρτου καί δεκάτου έκτου. Άλουργίδες καί πορφϋραι, θρό
νοι καί στέμματα, εγκόλπια καί περιδέραια καί αλυσίδες 
καί δακτυλίδια πολύτιμα βασιλέων καί βασιλισσών, ωρολό
για  καί κοσμήματα, δ,τι εις μίαν λεξιν στολίζει καί κάμνει 
ώραίαν καί καλλιτεχνικήν τήν ύπαρξιν τών μεγάλων τοϋ 
κόσμου, εύρίσκεται έκεΐ εις μακράν σειράν αιθουσών έκτεθει- 
αένον. Είναι ή έξέλιξις τής τέχνης, συνδυαζομένη μέ κάθε εί
δους βιομηχανίαν, εις τήν μακράν διάρκειαν τών αιώνων. 
Καί ή έξέλιξις αυτή, μεθ’ δλαςτάς ξένας επιδράσεις, έχει 
πολλήν πρωτοτυπίαν καί χαριν, και φεοει πάντα τόν χαοα-

~  o . - « ,  t  C .ν ·>Υ ' y \ \ .κ,τηρα των λαων, οι οποίοι ε^ηττ)ffav aro  τα ; /-οτίΛητιαα; 
τέχνας τοϋ σπιτιού κάποιαν χαράν τή ; ζοαής, κατά τάς υ.α- 
κράς ώρας τών άτελ,ευτητων νυκτών τοϋ χειμώνος.

Εαν δε οι μακροι πόλεμοι τών Σουηδών, πότε μέ τού; 
Ρώσου;, καί πότε μέ τούς Δανού;, δέν τού; είχαν τόσον άπα- 
σχολησει εις τό παρελθόν, βεβαίως σήμερον ή βιομηχανία τής 
πολυτελείας καί ολαι Sei κομψοτεχνίαι θά κατείχαν τά  σκή
πτρα εις τάς βορείου; χώρας. "Οπω; δήποτε είε τούς πολέ-

* · - \ 1 V ,μους αυτους και εις τας κατα καιρούς νικάς των οφείλουν 
πλουσιωτατας συλλογάς. Ιδίως κατά τόν τριακονταετή πό
λεμον ο στρατός τοϋ 1 ουσταυου Άδόλφου δέν περιορίζεται 
νά κατάγν) μόνον νίκας δεξιά και άριστερά, άλλά καί λαφυ
ραγωγεί τά μουσεία ή τάς ιδ ιω τικά ; συλλογάς τών νικωμέ- 
νων ] ερμανικών πόλεων. Εις τρόπον, ώστε τό εθνολογικόν 
τμήμα καταντά μάλλον διεθνές, διότι ό'λα τά  γειτονεύοντα 
κράτη έχουν έκεΐ θαυμάσιους θησαυρούς τέχνης και κομύοτε 
χνίας.

Τό τμήμα αυτό ενθυμίζει εις πολλά τό μικρόν παλατάκι 
τ 'ός τεχνγίς, το ίδρυθεν εις τό ΙΙαρίσι κατά τήν Έκθεσιν τοϋ 
1900, καί τό όποιον, κατά τήν γνώμην τών πολλών, ήτο ή 
πραγματική έπ ιτυχ ία  τής έκθέσεω; έκείνης. "Οπως έκεΐ, καί 
έδώ έκτίθενται πολύτιμοι συλλογαί καλλιτεχνικών αίφνης 
σημειωματάριων χορών, η ριπιόιων ή (ορολογιών ή κοσμημά
των ή σκευών ή τουαλεττας, τά  όποια, πλήν τής ιστορικής 
άςιας των,, είναι πολύ ιυραΐα καί θαυμασίως έπεξειργασμένα. 
Τόσον ωραία, ώστε όταν έφευγα, χωρίς νά έχω τήν έλπίδα 
οτι θα ημποροϋσα να επανελθω, σχεόόν δεν μετενόουν δτι 
έχασα ώραν προωρισμένην διά τήν μεγάλην τέχνην καί τούς 
μεγάλους τεχνίτας τοϋ Βορρά.

Ήσθάνθην μίαν τελείαν ίκανοποίησιν εις τό ένστικτόν 
μου τοϋ καλλωπισμοΰ, τό φύσει'ένυπάρχον εις κάθε άνθοω- 
πον, καί εις τόν πόθον τή ; άπολαύσεως, τήν όποιαν δημιουρ- 
γοϋν γύρω μα; τά  διάφορα μικρά, άλλά ωραία πραγματάκια 
των στολισμών ‘και τών άντικείμενων τή ; καθημερινής υ.ας 
χρησεως. Καί έφυγα εύχαριστημένη, δτι είδα και τόν κλά- 
δον αυτόν τής κομψοτεχνί 
λειως προδίδοντα τήν αίσθητιν 
όχι μόνον τή ; χθές καί τής σήμερον, άλλά και πολύ περασμέ
νων αίωνων και έποχών.

Μετα το Μουσεΐον τά  Σλό'ΐδ. II τεϋ,ευταια λεξιε τής 
παιδαγωγικής, ή τελευτα ία  πρακτικοποίησις τοϋ σχολείου, 
η επινοησις ή προβλεπτική, ή άνοιγουσα άπό τά  μικρά χρό
νια τοϋ παιδιού μίαν Ούραν πρό; τήν άμεσον, τήν βεβαίαν 
έξασφάλισιν τής ζωής.

Αύτή καθ’ αύτήν ή εργασία τοϋ Σλό'ΐδ δέν παρουσιάζει 
τίποτε έξαιρετικόν. "Ενα κομμάτι ξύλο, δουλευμένο, σκαλι
σμένο, χρωματισμένο, τό όποιον πότε γ ίνετα ι έπιπλον καί 
σκεΰος τοϋ σπιτιοϋ καί πότε κομψοτέχνημα. Ά λλά  τό σκεΰος 
καί κομψοτέχνημα αύτό έχει πρωτίστως τοπικόν, έθνικόν 
χαρακτήρα. Δ ι’ όποιον δήποτε καί αν προορίζεται, ό ρυθμός, 
τό σχέδιον, τά  χρώματά του εινε καθαρώ; Σουηδικά. Τά 
χρώματα ΐδ ίω ; τά  πολύ ζωηρά, τά  πολύ φωτεινά, τά  κτυ- 
πητά τόσον, ώστε σχεδόν νά πειράζουν τά  βλέμματα έκεί- 
νων, οί όποιοι έσυνείθησαν εις τά  μαλακά, τά  άβέβαια, τά  
ήμιφώτεινα χρώματα.

Καί είναι παρμένα τά  χρώματα αυτά άπό τήν Εθνικήν,

εϋ.ειον, και τοσον τε- 
ικην άνάπτυξιν τών βορείων,
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τήν λαϊκήν, τήν άρχέγονον άφύπνισιν τών βορείων εις την 
τέχνην. Είναι παρμένα άπό τό χωρικόν ένδυμα τή ; κόρης, 
άπό τά  πρώτα σπήτια τά  όποια έσκορπίζοντο μέσα εις τά ; 
λευκά; έκτάσεις τών χιόνων καί τών κρυσταλλωμένων θα
λασσών, έφ ’ οσον ό άνθρωπο; άνήρχετο ύψηλά καί κατεκτα  
έδαφος καί έγίνετο κύριος τών νησίδων έδώ, τών παγωμέ
νων στεππών ύψηλότεοα.

II κλεισμένη ζωή τών πρώτο^ν συνοικιστών, ή δύσκολο; 
τοτε ακόμη συγκοινωνία, ή υποχρεωτική μόνωσις, αί μακραί 
νύκτες τοϋ χειμώνος, αί όποΐαι εις τά  βορειότερα μέρη διαρ
κούν μήνας όλους, ή νοσταλγία τών χρωμάτων καθ’ όλην 
αυτήν την νάρκην τή ; φύσεως, έπέβαλεν εις τήν ψυχήν, εις 
την αισθητικήν άφύπνισιν τών βορείων, τά  ζωηρά χρώματα. 
Τα σπ ίτια  τά  χωρικά, άκόμη καί τώρα είναι χρωματισμένα 
κόκκινα τής φωτιάς, κίτρινα, κυανά, χρώματος κτυπητοϋ 
λουλακιοϋ. Τά έπ ιπλα , τά  κεντήματα, τά  φορέματα άκόμη 
ζωηρότερα. Τά παιδάκια τών σχολείων άρέσκονται φυσικά 
εις τά  ζωηρά αυτά χρώματα, καί διά λόγου; κληρονομικώς 
αισθητικούς, άλλά καί διότι τό παιδί άγαπα ό,τι λάμπει 
πολύ καί ό,τι κτυπα περισσότερον εις τήν μόλις άφυπνιζο- 
μενην αισθητικήν άντίληψίν του.

Τό σχολεΐον άφίνει τό παιδί έλεύθεοον εί; τήν άνάπτυξιν 
τών αισθητικών ένστικτων του. Τοϋ δίδει ένα κομμάτι ξύλο, 
δυω τρία σιδηρά έργαλεΐα καί ένα κουτί χρώματα. Δύω 
τρεις ώρες τήν ημέραν, άγόρια καί κορίτσια— τά αγόρια εί- 
δικωτερον, διότι τά  κορίτσια έχουν καί τά  οίκοκυρικά μα- 
θηματά τω ν— άρχίζουν τό δηαιουΥΐκόν έργον των. Τήν ιχνο
γραφίαν των, άμα μάθουν νά σύρουν ευθείας γραμμάς, την 
καμνουν έπάνω εις τό άσπρο ξύλον των, τό όποιον έκοψαν, 
επλανισαν καί προετοίμασαν μόνα των. Έ πάνω εις τό ξϋ- 
λον σχεδιάζουν τούς κοπτήρας, τά  πλευρά τών κουτιών, τάς 
κορνίζας, τά  παιγνίδ ια , δηλ. μικροσκοπικά έπιπλα τοϋ σπι
τιού, τέλος βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον ό,τι θά άποτελέσγ άρ- 
γότερα τό έργον τοϋ ξυλουργού καί τοϋ λεπτουργού. Μετά τό 
σχεδίασμα έρχεται τό κόψιαον τοϋ ξύλου, ή συναρμολόγησις 
του, ή δημιουργική, ούτως είπεΐν, έογασία τοϋ παιδιού, τό 
οποίον άφινεται έλεύθερον νά δώσν) ό,τι σχήμα καί ό,τι ρυ
θμόν θελει. ’Έ πειτα  έρχεται ή καλλωπιστική έργασία, ή ερ
γασία τών χρωμάτων, ή μεγαλειτέρα άπόλαυσις τών πα ι
διών. Φυσικά τά  ζωηρά χρώματα οργιάζουν ολίγον έπάνω 
εις τό κάτασπρον, τό φυσικόν ξϋλον, καί αί άνθοδέσμαι, αί 
οποΐαι απλώνουν τάς καλλιτεχνικά; άξίώσεις των εις τά  
σκεύη αυτά, έχουν άνθη χονδροειδή, χωρίς σχεδόν σκιάς, μέ 
δυω τρεις παχειές πινελιές κόκκινες, καί ΜβΙΐ καί πράσι
νες. Ά λλά  ό μικρός έργάτης είναι ένθουσιασμένος άπό τό έρ- 
γον του, εις τό όποιον έβαλεν ό,τι έχει μέσα. ε ί; τήν πα ιδ ι
κήν ψυχήν του. Δηλαδή πολύ φώς καί ζωήν καί χαράν. Αί 
λεπτομερειαι τής τέχνης τοϋ είναι άγνωστοι καί άπρόσι- 
τοι άκόμη καί ό παιδαγωγός άκριβώ; άφίνει τήν καλλιτεχνι
κήν έξελιξιν νά έλθη φυσικά,άφ ’ έαυτής, χωρίς νά τήν βιάσν) 
καί νά τήν έπιβάλη, πριν ή τό παιδί τήν αίσθανθή μόνον του.

"Οπως γίνωνται λοιπόν τά  μικοά αύτά πραγματάκια, χω
ρίς διορθώσεις καί σχέδια πρός άντιγραφήν, έκτίθενται, θαυ

μάζονται καί περνούν εις τό έμπόριον, το έμπόριον, τό οποίον 
δι ’ αυτών έξετόπισε τήν έξωτερικην βιομηχανίαν τοϋ είδους 
αύτοϋ. Ή  κομψευομένη κυρία έχει γεμάτα  τά. τραπέζια τής 
τουαλέτας της καί τής έταζέρες τών σαλονιών της άπό διά
φορά σλόϊδ· έπάνω εις τά  γραφεία τών άνδρών τά  Σλό'ΐδ ορ- 
γιοΰν, τά  πα.ίγνια τών μικρών είναι καί πάλιν Σλοΐδ, κάτι 
τέλος άνεγνωρισμένον, πολιτογραφημένον μεταξύ τών πραγ
μάτων τής κομψότητο; καί τής τέχνης, ή όποία έχει οδι
κήν της πατρίδα καί οδικόν της ρυθμόν, αύτήν τήν άφυπνι- 
ζομένην εις τό καλόν καί εις τήν τέχνην σουηδικήν ψυχήν.

Έ κ παραλλήλου μέ τά. Σλόϊδ τών άγοριών έρχονται τά  
χρωματιστά κεντήματα καί ή ένδεδυμενη κούκλα τών κορι- 
τσιών. Καί έδώ ό ίδιος σκοπός καί τό ίδ ον μέσον τής καλ
λιτεχνικής άφυπνίσεως τής κόρης. Ή  κούκλα σπανιως άγο- 
ράζεται. Συχνότερα κατασκευάζεται έπίτηδες διά τό σχο
λείο ν άπό ξύλον ή μία πάστα,άπό κεφαλήν καί χέρια καί πό
δια, άλλά τό πρόσωπον, τήν μορφήν, θά τήν δημιουργήσει, 
θά τήν ζωγραφίσν) μόνη της ή μικρούλα. ’Έ πειτα  θά κάμγ) 
τά  κεντήματα εις τήν ποδιά καί τόν κεφαλόδεσμον άκόμη 
ζωηρότερα καί θά δημιουργήσγ τήν χωρικήν έπίσης μέ τά  
πολυποίκιλα φορέματα, τά  όποια ή μικρούλα θαυμάζει εί; 
τούς καθημερινούς υπαιθρίους χορούς τών Σκάνσεν, Ή  κού
κλα αύτή έπέοασε μαζή μέ τά  Σλόϊδ εις τό έμπόριον, άπό 
τό όποιον έπιτηδειότατα έκτοπίζει τήν Παρισινήν άδελφην 
της μέ τό ψυμιθιωμένον πρόσωπον καί τά  κατσαρά μαλλιά 
καί τής τουαλέτες τής έκτεθειμένες ε ί; τά  μεγάλα boule
vards. Διά μίαν τοιαύτην Δεκαρλιανήν χωρικήν κοΰκλαν 
μοϋ έζήτησαν δέκα κορώνε;. Δυστυχώς δέν ήμπόρεσα να4τής 
δώσω καί δέν τήν άπέκτησα. Ά λ λ  ’ έπήρα μικρούς κοπτή
ρα; πρό; μίαν κορώναν, μέ τήν Σουηδικήν σημαίαν κυματι- 
ζουσαν ζωηρότατα έπάνω ε ί; τό ξϋλον τοϋ ενός με μιαν κού
κλαν χωρικήν ζωγραφισμενην εις τό άλλο.

Οί μαθηταί καί αί μικραί μαθήτρια.', μανθάνουν διά τοϋ 
τρόπου αύτοϋ νά δίδουν άξίαν εις τήν έργασιαν των, νά τήν 
άναποΰν, νά έπιδ'.ώκουν τήν τελειοποιησιν της. Μανθάνουν 
άκόμη νά άσχολοϋνται μέ τήν βελόνην, νά καταγίνωνται 
μέ τά  φοοέματά των, ώς μανθάνουν νά μαγειρεύουν και να 
σιδηρώνουν καί νά άσχολοϋνται συστηματικώς και συγχρόνως 
εις τό νοικοκυρειό, όπως άσχολοϋνται εις τά  γραμματα.

Ά λ λ ’ ή τεχνική μόρφωσις τοϋ Σχολείου δέν περιορίζεται 
εις τά παιγνιδάκια καί τά  μικρά κομψοτεχνήματα. Αί με- 
γαλήτεραι τά ξε ι; έχουν τέλεια  έογοστάσια ξυλουργικής, άπο 
τά  όποια έξέρχονται τεχνΐτα ι έπιπλοποιοί καί κομψοτεχναι 
καί ξυλουργοί, δυνάμενοι εύθύ; διά τής έργασίας νά κερδί
ζουν τήν ζωήν των, Πλήν τής έπεςε.γασ ιας τοϋ ςυλου ύι- 
δάσκεται καί ή έπεξεργασία τοϋ σιδήρου, ή μηχανουογικη 
καί άλλαι τέχναι. Ή  τελειοποίησις εις τήν τέχνην έξακο- 
λουθεΐ καί μετά τό δημοτικόν σχολεΐον, όχι εις εργοστάσιά, 
άλλά εις ειδικά σχολεία, τά  όποια διοργανόνουν εσπερινά 
μαθήματα καί ε ί; τά  όποια οί μαθηταί, οί άσχολούμενοι 
τήν ημέραν είτε εί; έμπορικά; σπουδά; ε’ίτε ε ί; άλλα ; έργα
σίας, τελειοποιούνται εις τήν τέχνην των.
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ DANTE ALIG1IERI
Πολλοί και πολλαί έρωτοϋν τ ί είναι αυτή ή έταιοία ETante 

A lig h er i·  καί τ ί έρχεται νά κάριγ ό μέγας Δάντης εις τήν 
Ελλαδα, οπού ό "Ομηρος καί ό Σοφοκλής έλησμονήθησαν 

•κ ,ι όπου ή ποίησις καί τά  γράμματα περιφέρονται κατα- 
κρεουργημενα και ακρωτηριασμένα μόνον εις τά  σχολεία.

Εις τας πολλας και τους πολλούς απαντώ . Οι θαύμασταί 
τοΰ Δαντη και οι άνθρωποι των Ιταλ ικώ ν γραμμ,άτων, οί 
οποίοι δεν έχουν νά κάμουν τίποτε μέ τά  σχολεία καί μέ 
τα  θρανία και οι οποίοι καλλιεργούν εις την ’Ιταλίαν την 
λατρείαν του καλοΰ καί τοΰ ωραίου, εκαμ,αν ένα σύνδεσμ.ον 
μεταξύ των, ο όποιος δέν έχει άλλον σκοπόν παρά την λα
τρείαν του ωραίου εις τά  ’Ιταλικά γράμματα. Φυσικόν ήτο 
τόν σύνδεσμον των αυτόν νά τάξουν υπό την αιγίδα του δο-
V r , , , Χ ,
ςασμενου ονοματος τοΰ μεγάλου ποιητοΟ, και φυσικωτερον 
ακομ,η η εταιρία των νά ίδρύσν] κλάδους παντού όπου υπάρ
χουν Ιταλοί ανεπτυγμένοι και άνθρωποι των γραμμάτων, 
νοσταλγοϋντες την πατρίδα των, την ανθούσαν σήμερον εις 
πνευματικήν άναγέννησιν καί ακμήν.

Από τάς ’Αθήνας έ'λειπεν,ώς πρό ολίγου ακόμη, ένα τοι- 
οΰτο πνευματικόν κεντρον των ’Ιταλών, ωσάν νά είχε μετα- 
δοθή και εις αυτους ή πνευματική αδράνεια άτιό τήν οποίαν 
πάσχα μεν ημείς οί Έ λληνες.

Ευτυχώς η Δαντειος Εταιρία έρχεται νά τούς άφυπνίση, 
και προχθές την Κυριακήν, μ.εσα εις τήν σημαιοστολισμ.ένην 
αίθουσαν του ’Ιταλικού Παρθεναγωγείου έτελείτο μία ωραία 
πνευματική εορτή εγκαινίων, εις την όποιαν παρέστησαν καί 
πολλοί ’Ιταλομαθείς "Ελληνες καί Έλληνίδες.

Ο κ. I. Μοντουόρης, εις έκ τών ιδρυτών της έδώ Δαντείου 
εταιρείας, ωμιλησε περί του σκοπού αύτης, καί μέ θερμούς 
και πλήρεις φιλελληνικων ιδεών λόγους έτονισε τήν ανάγκην 
της ύπάρξεως πνευματικού κέντρου τών ’Ιταλών, εις τήν 
χωράν, ήτις πρώτη μετεδωκε τό φώς εις τόν κόσμον καί ή'τις 
ύπήρφεν η πρώτη διδάσκαλος της αρχαίας Ρώμης εις τε τάς 
τεχνας και τα  γραμ.ματα. Οί αρχαίοι Ρωμαίοι, είπεν, είτε 
ευγενείς, ειτε αστοί, ωμιλουν τήν γλώσσαν του Ξενοφώντος, 
καί εμελετων τόν Ομηρον καί τόν Σοφοκλή, τούς θείους αύ - 
τους αοιδους, τών όποιων τό άσμα συγκινεί επί τόσους τώοα 
αιώνας την ανθρωπότητα ολοκληρον. Σήμερον οί απόγονοι 
τών Ρωμαίων αυτών, αδελφωμένοι με τούς "Ελληνας, με 
τοσους δεσμούς κοινών αγωνων καί μέ τήν ευγνωμοσύνην 
της παρεχόμενης εις άύτούς φιλοξενίας, έπιθυμ,οΰν νά γνω- 
ρισθουν και πνευματικωτερον μ.αζή των καί νά καταστή
σουν τήν σημερινήν ανθησιν του ’Ιταλικού πνεύματος γνω- 
στήν, όχι μόνον εις τούς έδώ ’Ιταλούς, άλλά  καί εις τούς 
Ελληνας ακόμη.

Μετά τήν ώραίαν προσφώνησιν του κ. Μοντουόρη, ό συμ
παθής ρήτωρ κ. ΙΙατερνόστρο ώμίλησε περί του Δάντου εις 
την ποιησιν καί τή ιστορίαν. Σύντομος περιεκτικός, νευρώ
δης και καλλιεπής η ομιλία του έθελξε καί έγοήτευσε τό 
άκροατήριόν του. "Οτι καί αν γραφή άλλως διά τόν νέον

ρήτορα δεν ήμπορεΐ νά διερμηνεύσγ τόν ενθουσιασμόν, καί 
την γοητείαν την όποιαν έξασκεί επί του κοινού,

Εις τό στόμα του ή ’Ιταλική γλώσσα γίνετα ι μελωδία 
και η σκεψι.ς καί ή ιδέα άποκρυσταλόνετα« εις εικόνας κα ί 
παραστάσεις, αι οποϊαι θαμβόνουν καί γοητεύουν έν ταύτώ . 
II υποθεσις επι τής όποιας όμιλεί ήμπορεί νά είναι ασήμαν

τος. Αυτός θα υψωσγ δια του λόγου βωμ.όν κάλλους, βωμ.όν 
τέχνης και επάνω εις αυτόν θά πτερυγήσγ ή ιδέα, τήν ό
ποιαν εςιδανικευει με ίδιάζουσαν καί έμφυτον καλλιτεχνι
κήν δεξιότητα. Φυσικά, όμκλών περί Δάντου, είχεν εμπρός 
του ενα εύρύν καί απεριόριστον ορίζοντα ώραιότητος, ένα έ
δαφος σκεπασμένων μέ άνθη τά  όποία δεξιώτατα συνέδεσε 
μέ τήν σημαίαν τής Ιταλικής έθνικότητος, τής ’Ιταλικής 
πατριδος, του ’Ιταλικού μεγαλείου.

Εκ τής ομιλίας του εις τόν ΙΙαρνασόν αί κάτωθι λέξεις 
ερμηνεύουν την εντυπωσιν τής πρώτης στιγμής.

Ό Πρτεονόίίτοο εις τόν Παρναόόόν

Ηλθα, ειπα καί ένίκησα. Ιδού πώς ήμποροϋσε να πα - 
ραφράσγι ό ΙΙατερνόστρο τήν γνωστήν φράσιν, ιδού πώς νά 
διερμηνεύσν) τόν θρίαμβόν του τής χθές έν τώ  «Παρνασω». 
Είπε διά τάς ’Αθήνας καί τήν Ρώμην, διά τάς δύο κοι- 
. ίδας . ής Γεχνης και τών υψηλών ιδεωδών. Διά τάς 
Αθήνας και τήν Ρώμ,ην, αί όποίαι ήσαν, είναι, καί θά εινε 

τα  μεγάλα του κόσμου πνευματικά κέντρα καί θά μείνουν 
πάντοτε αί δύο μεγάλαι πατρίδες τής ώραιότητος. Εις ομι
λίαν μιας μόλις ώρας περιέλαβεν όλον τό μεγαλείον καί ολον 
τό κάλλος καί όλην τήν δύναμιν καί όλον τό φώς, τό οποίον 
υπάρχει εις τήν μακράν καί περιπετειώδη άνά τούς αιώνας 
στορίαν τών δύο αυτών πόλεων.

Δεν περιωρισθη εις παρελθόν μόνον, μέ τό όποιον συνή
θως οί σοφοί του κόσμου ασχολούνται, άφίνοντες υπό τήν 
σκιάν καί τό άγνωστον, τό παρόν.

Ε ,η . ασ=.ν, ανεταμ-εν, επαρουσίασε και τό παρόν τήςχθέε 
καί τής σήμερον μέσα εις ένα ακτινωτόν δόξης, μέσα εις 
γραμμάς καί εις παραστάσεις Τέχνης,μέσα εις σελίδας βρ6γ- 
μ^νας με αιμα, μέσα εις ηρωισμούς καί αυτοθυσίας καί εις 
κατορθώματα αντάξια  τής μυθολογικής καί ηρωικής εποχής.

Και εις τόν χείμαρρον αυτόν τής εύγλωττίας, εις τό ποίημα 
αυτό τών ωραίων λ εςεω ν  εις τό άνάγλυφον αύτό τών μεγά
λων παραστάσεων, εις τό αριστοτέχνημα αύτό τών υψηλών 
ιδεωδών, ό ΙΙατερνόστρο έχυσε όλην τήν ζωήν καί ολον τό 
κάλλος και όλην τήν θερμότητα τής μεσημβρινής ψυχής του, 
καί μετεδωκε τόν ένθουσιασμόν του εις τό άκροατήριόν του, 
τό οποίον ητο εκλεκτότατου καί τό όποιον τον διέκοπτε συ
χνά μέ ενθουσιώδη χειροκροτήματα.

Εινε μόν.ν λυπηρόν φαινόμενου, ότι ένω τά  καφενεία τών 
’Αθηνών εινε γεμάτα  άπό κόσμον τήν ώραν αυτήν, ό «Παο- 
νασσός» είχε πολλάς μέν κυρίας, άλλ ’ ολίγους, σχετικώς, 
κυρίους. Ιό  μπιλιάρδο, τόποκερ, τό μπριτς, έχουν, φαίνεται, 
ιδιαίτερον ένδιαφέρον καί φέρουν εις' τόσον ιδεώδεις απολαύ
σεις, ώστε νά προτιμώνται από μίαν τοιαύτην καί τόσον 
σπανίαν πνευματικήν καί καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν,
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ΑΙΤΙΑ ΜΕΤΑΑΟΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Τά πλείσοα τών νοσημάτων τών παιδων είναι μολυσμα

τικά, δηλαδή μεταδίδονται από ενός ατόμου εις ετερον, μετα 
αεγίστης ευκολίας· τό παιδίον ομοιάζει πρός γήν παρθένον, 
έφ ’ ής οί σπόροι βλαστάνουσίν αδιακρίτως.

"Οταν ό άνθρωπος φθάνν) εις την εφηοικην ηλικίαν, ο 
ανάπτυξις τών οργάνων του έχει συμπληρωθή, η θρεψις του 
γίνεται- δραστηριωτέρα, καί τότε κάλλιον ανθισταται κατα 
τών έξωθεν έοχου-ένων σπερμάτων. Έ π ι πλέον, προσβληθείς 
πλέον ή άπαξ ύπό διαφόρων νοσημάτων^ καθίσταται μάλλον 
απρόσβλητος εις τήν μόλυνσιν. ■

Ή  α ιτία  λοιπόν τής αμέσου μολυνσεως είναι ζώντα σ ύ ρ 
ματα, ατινα καλοϋμ.εν μικρόβια.ΙΙαρετηριθη δε οτι τα  πλεί- 
στα τών νοσημάτων μεταδίδονται άπο πασχοντος ατομου 
εις ύγιές, ε’ίτε δ ι ’ αμέσου έπαφής του πάσχοντος, ή δι έπα- 
φής τών ένδυμάτων ή έτερων αντικείμενων μεθ ων ηλθ^ν 
εις έπαφήν ό πάσχων. Ό  1'αλλος ΙΙαστερ είναι ο πρώτος, 
όστις διευκρίνησε τό ζήτημα τοϋτο, τό μέχρι τοϋδε σκοτει
νόν. ’Απέδειξε διά τών έρευνών του οτι ο ανθοαφ, το φο
βερόν αύτό νόσημα οπερ άπεδεκάτιζεν τα  ποίμνοια .ής 1 αλ 
λίας, καί όπερ μεταδίδεται εύκολως και εις τους ανθρώπους, 
οφείλεται εις ειδικόν βακτηριδίου, τό βακτηριδίου του άνθρα
κες. Άπεμώνοσε τό βακτηρίδιον τοϋτο, τό εκαλλιεργησεν εν
τός τροφικού ύλικοϋ καταλλήλου, ειτα  ενωφθαλμιασεν εκ . 7¡. 
τεχνητής ταύτης καλλιέργειας και αναπαρηγαγε επι τών 
ζώων τήν φοβέραν αύτήν ασθένειαν. Ε ιτα  δι επίμονου =.¡j- 
γασίας κατώρθωσε νά μετριάση την μολυσματικοτητα -ών 
θανατηφόρων τούτων σπόρων, μεταχειρίσθείς κατ άρχας καλ
λιέργειας έξησθενημένας του βακτηριδίου του άνθρακος. Ινα 
έμβολιάση ζώα καί κατόπιν βαθμηδόν αύξάνων τήν μολυ- 
σματικότητα τής καλλιέργειας, εφ οσον ο οργανισμός .οϋ 
ζώου έσυνείθιζεν εις τούτον, κατώρθωσεν ακινδυνως επι τ έ 
λους νά έμβολιάσν) ταϋτα  διά καλλιεργειών άνθρακος μεγά
λης μολυσματικότητος. Ό  Παστερ λοιπον καταφανώς απ=.- 
δειξεν ότι ή αφορμή ενός νοσήματος μολυσματικού είναι τά 
μικρόβια, Έ κτοτε διάφοροι έπιστήμονες άνά τήν ύφήλιον 
άκολουθαϋντες την ύπό τοΰ ΙΙαστεο χαραχθείσαν οδον, επε- 
χείρισαν ν ’ άνακαλύψωσι τά  αίτια τής μολυνσεως τών δια
φόρων άλλων νοσημάτων, ατινα , μαστιζουσι τό ανθρώπινον

Εις Γερμανός, ό Κώχ, άνεκάλυψε κατόπιν τό μικρόβιου τής 
φυματιώσεως. Ούτος, ακολουθών το παράδειγμα του ΙΙαστ&ρ, 
έποότεινεν όμοιους έμβολισμούς διά τής καλλιέργειας τοϋ βα
κτηριδίου τούτου,άλλά δυστυχώς δεν έσχεν ουδέν ευχάριστου 
αποτέλεσμα.

Τά ττζρζδείγ^ζτζ τζΟτζ είναι άο/,ετζ οττως χ,ζτζττΥΐτωτι 
γνωττον τον τροτϋον τών υΧιζων ζιτιω ν ττ,ζ ΐΛοΤυοντετοζ. 
-άρ/ουτιν ο .̂ως πλβστοε ττζάίιζζ νοσηαζτζ ων όέν /¡δυνηθη- 
τζν οί διάφοροι τοφοι, οί έτζιγ ειριταντες ζ ζ τ ζ  ί)ιζφορους /.αι- 
ρούς, ν ’ άνακαλύψωσι τά  μικρόβια, ως η ιλαρά, η οστρακια, ο 
κοκκίτι',ή εύλ.ογια οφείλονται εις μικρόβια,ων η υπαρζις είναι 
μέν πιθανή, άλλά δέν άπεδειχθη είσέτι. Πρέπει λοιπόν ν ’

άναζητήσωμεν διά τίνος μέσου μεταδίδονται τα  μικρόβια.

Είπομεν άνωτέρω ότι ή μόλυνσις είναι συχνακις (ΠΐεοΌ£. 
Παιδίον τ ι κ.ατέχεται ύπό νοσήματος όπερ δεν παρουσία,&ι 
καταφανή σημεία τής ύπάρξεως αύτοϋ, ή οπερ δεν εκιν/)σ=. 
τήν προσοχήν όπως άπομονωθή. ΙΙαιζει μεθ’ ετέρου παιδιού 
ύγιοϋς, τώ  δίδει τήν χεϊρα, τό άσπάζεται κτλ. Οι σποροι τοϋ 
νοσήμ-ατος τοϋ πρώτου, αμ έσω ς μετεδοθησαν εις τό δ ευ .ι-  
ρον, τό οποίον καί καταλαμ.βάνεται ταχέως υπό τοϋ ίδιου νο- 
σήματος. Παιδίον πάσχον έκ κοκκίτιδος δύναται να μ,ετα- 
δώσγι τό νόσημ.α εις έτερον παιδίον, δι ε^ος μ,ονου ασπασμ.οϋ.

Μία ποικιλία έκζέμ.ατος, καλουμένη μ.ολυσματικόν κηριον 
(κοινώς πυοφύτης) όπερ συχνάκις απαντάται,μ ,εταδίδεται επί
σης άμ.έσως καί πρώτη ή μήτηρ,άσπαζομενη τό τεκνον της, 
προσβάλλεται ύπ ’ αύτοϋ.

Είπομεν ότι ή μόλυνσις δύναται νά έπελθη καί έμμεσως' 
αΰτη είναι καί ή συχνότερα. Τά μικρόβια τών νοσημ.ατων 
προσκολλώνται έπί τών ένδυμάτων, επι τών παιγνίων ή και 
έπί αντικειμένων στολισμ.οΰ, ατινα έχρησίμευσαν εις παιδίον 
μ,εμολυσμ.ένον. Τά μικρόβια ταϋτα  είναι ως οι σποροι .ών 
φυτών, οίτινες δέν άναμ.ενουσι ή το καταλλήλου έδαφος και 
τήν ύγοασίαν ίνα άναπτυχθώσιν και παραγαγωσι το αρχικόν 
φυτόν. Όμοίως καί τά  μικρόβια,εϊσβάλλοντα εις έδαφος κα
λόν καί τοιοϋτον καταλληλότατου είναι η παιδική ηλικία, 
πολλαπλασιάζοντας ΙΙλεϊστα όσα γεγονότα δύνανται νά μάς 
δείξωσι τόν μηχανισμόν τής έμμ-εσου μολυνσεως.

Εις νοσοκομείου τ ι  τών ΙΤαρισιων, παιδια πασχοντα έφ 
άχώρος (είδος έκζέματος) ήλθαν νά παίξωσιν εις αυλήν εν τή 
όποία έβλεπον παράθυρα τοϋ διαμερίσματος τών διφθεριων- 
των.Τεμάχια γλυκισμάτων κατά τό ήμισυ φαγωμένα» ή πα ι- 
γνια  χρησιυ.εύσαντα εις τά  διφθεριτικα παιδια, ερριφθ/ισαν 
έξ απροσεξίας εις τήν αυλήν’ τά  παιδια παιζοντα συνελεφαν 
τά  αντικείμενα ταϋτα  'καί προσεβληθησαν υπο διφθερίτιδας.

Μήτηρ φιλόστοργος ένοσήλευεν έπί μακράς ημέρας την μι- 
κοάν θυγατέρα της πάσχουσαν ύπό οστρακιάς. Κατα τό μα- 
κρόν αύτό χρονικόν διάστημα ή μ.ητηρ, έπιδαψιλευουσα τας 
φροντίδας της εις τό άσθενές τέκνον, κατεγινετο εις εργό
χειρου, οπερ μετά τήν άναρρωσιν τής ασθενοϋς ενεκλείσθη επι 
πολλούς μήνας εις κιβώτιου. Βραδύτερου εξηχθη όπως άπο- 
πεοατωθή, άλλά ημέρας τινάς μ.ετά τοϋτο η μ,ητηρ προσολη- 
θείσα ύπό βαρυτήτης μ.ορφής οστρακιάς, ταχέως άπεβιωσεν. 
Τά μικρόβια τής οστρακιάς, είσχωρήσαντα έν τώ  έργοχειρω, 
άνεβίωσαν μ.ετά περίοδον λίαν μακράν.

Άπεδείχθη ότι παιδια, κοιμηθέντα μετά παρέλευσιν ένός 
έτους εις κοιτίδας εις τάς οποίας ειχον τεθή ετερα παιδια α- 
ποθανόντα έκ διφθερίτιδας, προσεβλήθησαν έπίσης ύπό τήι 
ιδίας άσθενείας. Τά μικροβιολογικά, τά  μιασματικά δύνανται 
νά ύπνώτωσιν ώς τά  ζώ α τά  φωλευοντα, η καλλιον ως οι σπά
ροι τών φυτών, τούς οποίους φυλάσσομεν έπί μακράν εις μέρος 
ξηρόν. Πρέπει όμως νά όμολογησωμεν οτι η δια τής επαφής 
μόλυνσις τόσον εύκολώτερον μεταδίδεται, οσον τα  μικρόβια 
είναι πρόσφατα.

Παιδίον πάσχον έξ άχώρος άνταλλάσει τόν πϊλόν του μεθ’
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έτέρου. Εις τάς ρίζας τή ; κεφαλής του δευτέρου εισχωρεί το 
jj. ικρόβιον του άδωρος καί τό παιδί ον ¿¡αεσως προσβάλλεται 
ύπό του ιδίου έκζέρεαΓος.

ΙΙτωχή ριήτηρ έδανείσθη τό ένδυρια έτέρου παιδιού διά 
τό βάχτισρια. Ημέρας τινάς μετά ταϋτα  τό ένδυμα εστάλη 
όπίσω εις την ίδιοκτητριαν, ήτις και ενέδυσε τό τέκνον της 
δίχως προηγουμένως νά πλύνη αυτό. ’Αμέσως τό τέκνον της 
προσεβλήθη ύπό μολυσματικού κηρίου, έκ τού οποίου έπασχε 
τό πρώτον.

Δύναται ή μόλυνσις νά συμβή διά του ατμοσφαιρικού "άέ- 
ρος ; ’Ά λλοτε έφρόνουν ό’τ ιτ ά  μικρόβια διαφόρων νοσημάτων, 
ως τ·/ίς χολέρας, γρίππης κ .λ . γεννώμενα εις μεμακρυσμένα^ 
χώρας, μετεφέροντο διά των άνεμων εις την Εύρώπην και εί; 
αυτόν τόν Νεον Κόσμον εΐσηρχοντο έν τω  οργανισμό» μας 
διά της εισπνοής. 'Η γνώμη ομως αύτη, έξετασθείσα ύπό 
καλλίτερων παρατηρητών καί ύγιεινολόγων άπερρίφΟη καί 
έπεκράτησεν ότι ή μόλυνσις μεταφέρεται έκ τών μεμ.α- 
κρυσμένων μ.ερών δι ’ αντικειμένων, άτινα ήλθον εις επα
φήν μέ άτομα μεμολυσμένα. Ύπάρχουσι, ομως καί νοσή
ματα τινα ,άτινα  εις μικράς αποστάσεις, μέχρι π .χ . τών εκατό 
μέτρων, δύνανται νά μεταδόθώσι καί διά του ατμοσφαιρι
κού άέρος. ΙΙλεΐστα ομως τών νοσημάτων μεταδίδονται διά 
τού ύδατος καί τών τροφών.

Έν τω  ΰδατι ζώσι καί πολλαπλασιάζονται έν μεγίστη

Ε Π  Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Η ΩΧΡΑ ΑΔΕΛΦΗ
’ΙΙτο μοναχοκόρη του μεγάλου βασίλέως της Άσίχς. Τίποτε δέν της 

έλειπε από ο,τι δύναται νά κάνη την ευτυχίαν αίας νέας πριγκηπίσ- 
σης. Έκατοικούσε μέσα εις ένα κρυσταλλένιο παλάτι, κατάφωτο άπό 
τον χρυσό ήλιο. Τά ώραία γυμνά πόδια της, οταν περνούσε από τήν 
αία κάμαρα εις τήν άλλην, αδύνατη καί ύποβασταζομένη από τάς μαύ- 
ρας δούλας της, ¿βυθίζοντο μέσα σέ πχχεϊά χαλιά, τά όποια τής ¿χαΐ
δευαν τά πόδια. Λιαρκώς όλην την ημέραν ορχήστρες αόρατες τής έψαλ
λαν άσματα, τά όποια θα ενθουσίαζαν καί τούς δυσκολωτέρους μουσι
κούς. Λεν είνε ανάγκη νά προσθέσωμεν ότι είχε, μέσα σέ πολύτιμα κι
βώτια. όλα τά διαμάντια καί ρουμπίνια καί σαιοπείριχ, τά όποια δύνχ- 
τχι νά ονειροπόληση μία πριγκήπισσα" ήσαν τόσον πολλά, ώστε, αν τά 
¿σκόρπιζαν, ήδύναντο νά πλακοστρώσουν μίαν ολόκληρον πόλιν. Τα αο- 
ρέματά της ήσαν ό,τι είνε δυνατόν νά φχντχσθή κανείς πολυτιμότερον 
καί ώραιότερον' είχαν μεταχειρισθή δι’ αύτά τάς μουσουλίνας τών Συ
ρακουσών, τά λεπτά μάλλινα ύφάσυατα τής Πκλμήρκς καί τά μεταξωτά 
τού Ίσπαχάν. ’Αλλά ¿κείνο,τό ότέοίόν περισσότερον άπό όλα έπρεπε νά 
κάμνη τήν πριγκήπισσαν νά είνε πάντα εύθυμος, ήσαν οί θαυμάσιοι 
κήποι όπου ήσαν ολόγυρα εις τό παλάτι της. Εις αυτούς ποτέ δεν είχε 
πέσει μία σταγων βροχής άπό τόν αιωνίως γαλάζιο ουρανό' εις αυτούς 
άνθιζαν τά σπανιώτερα άνθη, θαυμάσια καί μυροβόλχ, εις αυτούς τά ά
γρια ζώα τών δασών καί τών κοιλάδων, λέοντες, τίγρεις καί πάνθηρες, 
ήσαν σαν χαδιάρικες γάτες,αί όποίάι νιαουρίζουν κάτω άπό τό χέρι πού 
χαϊδεύει' καί ¿πάνω άπό τά άνοικτά λουλούδια, ¿πάνω άπό τα περι- 
πλανόμενα ζώα ή ήσυχα καθισμένα ¿πάνω εις τήν παχειά χλόη. έ- 
λαμεν ολόλαμπρος ό ήλιος' καί ολα έφαίνοντο χρυσά, τά φύλλα, τά 
άνθη, τά πετραδάκια τών δρόμων καί τά μικρά τρέχοντα ποταμάκια.

ποσότητι ρ.ικροοργανισμ.οί τινες μεταξύ αυτών είναι σπόροι· 
επιβλαβείς. Δυνάμεθα δέ νά είπωμε^,ότι ή ύγεία μιας πό- 
λεως έξαρτάται έκ τής ποσότητος καί ποιότητος τού υδα- 
τος αυτής. Σήμερον είναι παραδεκτόν, άνευ συζητήσεως, ότι 
ό τυφοειδής πυρετός γενναται έκ τής κακής ποιότητος τού 
ύδατος. Ήκολούθησαν εις κατοικίας έγκατεστημένας κλιμα- 
κοειδώς εις τήν όχθην ρύακος περιπτώσεις τυφοειδούς πυρε
τού, αΐτινες άνεφαίνοντο κατά τόν ρούν τού ύδατος. Τά μ ι
κρόβια τού τιφοειδούς, τά  εύρισκόμ.ενα έν τοΐς άφοδεύμασιν, 
έφέροντο διά τού ρεύματος καί έμόλυνον εις άπόστασιν έκεί- 
νους οΐτινες άπερισκέπτιυς ύδρεύοντο έκ τών ακαθάρτων εκεί
νων #ύδάτων. ΙΙλεΐσται πάλιν οίκογένειαι προσβάλλονται ύπό 
τυφοειδούς, ώς ύδρευόμεναι έκ φρεάτων,αειμένων πλησίον υπο
νόμων ή ετέρων μ.εμ.ολυσμένων μερών.

"Οπως δήποτε ή'θελεν είσθαι λίαν συνετή ή εκλογή τού πο
σίμου ύδατος. Εις άπάσας τάς οικογένειας, καί ιδίως εί: τά  
σχολεία, είναι απαραίτητον εν καλόν διυλιστήριον. Τό βρα- 
σμ,ένον ύδωρ είναι πάντοτε υγιεινόν διότι ό βρασμός τό καθα
ρίζει φονεύων τούς έν αύτώ μικροοργανισμούς, αλλά τό ύδωρ 
τούτο είναι λίαν ανούσιον μ.έ γεύσιν δυσάρεστον διότι διά τού 
βρασμού τω  άφηρέθη τό ένυπάρχον ό ζυγόν ον. Άνεγνωρισθη 
έπίσης οτι τό γάλα δεν είναι πάντοτε ¿κίνδυνον. Α γελάδες 
ασθενείς παρέχουσι γάλα έντός τού οποίου ζώσιν τά  μικρό- 
βια τής άσθενείας των, καί πρό πάντων τής φυματιωσεώς.

II

Καί όμως ή πριγκήπισσα δέν έδειχνε ότι ήτο ευχαριστημένη άπό τά 
τόσον θχυμ.άσιχ πράγματα, όπου τήν ¿περιτριγύριζαν, καί ¿φχίνετο χπο- 
ροφημένη εις λυπητεράς ονειροπολήσεις. Ήτο φανερόν ότι εστενοχω- 
ρεϋο καί ώχριούσε σαν τριαντάφυλλο, τό οποίον ολίγον κατ’ ολίγον γ ί
νεται λευκόν. Γενικώς ύπέθεταν ότι είχε κάποιαν μυστηριώδη επιθυ
μίαν κάποιαν μυστικήν αγάπην. ’Αλλά ποιαν επιθυμίαν ; ποιαν λύ
πην ; « Ώ  ! ποληαγαπητή μου κόρη, έλεγε ό γέρων μονάρχης, διατί
δέν μου λές τάς σκέψεις αί όποϊαι σέ βασανίζουν ! δέν ήςεύρεις ότι 
είμαι παντοδύναμος, καί διά νά σε ίδω νά μειδιάσης Οά έκαμνα τά 
πάντα ; ’Εάν δέν έχης αρκετούς πολυτίμους λίθους μέσα εις τά κιβώ
τιά σου, πές μιά λέξιν καί θά ύπάγω νά κατακτήσω τό βασίλειον 
τής Κολχόνδας καί τής Βισαπούρ, διά νά μην σου λείψουν ποτέ βρα
χιόλια, σκουλαρίκια καί περιδέραια άπό κοράλι. ’Αλλά μήπως επιθυμείς 
νά ύπανδρευθής ; ομίλησε χωρίς φόβον, πές τό όνομα εκείνου τόν οποίον
ή καρδιά σου ¿διάλεξε καί έν όνόματι του ουρανού θά τόν έχης σύζυ
γόν σου, όποιος καί άν είνε, ή υιός του μεγαλειτέρου αύτοκράτορος ή 
τού τελευταίου ξυλοκόπου. "Οχι ; δέν είνε ό γάμος ή αιτία τής λύπης 
σου ; Εύρίσκεις 'ίσως οτι ό χρυσός ήλιος, ό οποίος φωτίζει τούς κήπους 
σου δέν είνε άρκετά λαμπρός καί δέν θερμαίνει πολύ ; ’Εάν αύτό σκέ
πτεσαι μην μου τό κρύπτης δι όλου, διότι αμέσως Οά προσιοέρω θυσίας 
καί θά ανεγείρω ναούς εις τιμήν τών Θεών, καί θά κατορθώσω, διά νά 
σέ κάμω νά μειδιάσης, νά διπλασιάσουν τήν λαμπρότητα τού ήλιου των.

— Ναι, κάτι μού λείπει, άπεκρίθη ¿κείνη' είνε κάτι τό οποίον έπι- 
θυμώ. ’Αλλά τί είνε ; δεν γνωρίζω, ώ ! ήλήθεια δέν γνωρίζω, καί πε
θαίνω δΓ επιθυμίαν τής όποιας δέν γνωρίζω τό αντικείμενου.

— ΙΙώς : έλεγε ό βασιλεύς, δέν την φαντάζεσαι διόλου ;
— ’Ό χι, ανεστέναζε ¿κείνη, δέν έχω καμμίαν ώρισμένην ιδέαν.
’Έπειτα μέ τό βλέμμα απλανές με τήν φωνήν βραδείαν ώς άνθρώ-

πος ό οποίος όμιλε? όνεισευόμενος.
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Ό τε δεν έχομεν απόλυτον εμπιστοσύνην εις τήν προέλευσιν 
τού γάλακτος, πρέπει πάντοτε νά τό βράζωμεν πριν ή τό με- 
ταχειρισθώμεν, καί ¡μάλιστα διά ¡μικρά παιδία.

ϊ  (παράφρασις έκ τού γαλλικού) Ά ν θ ε ι  Β α ιίιλ .ε ιάδ ον
’Ιατρός.

Τ Ι  ΕΧΗΑΣ Α Γ Α Π Η :
Ή  ποιητικωτέρα καί υψηλότερα εμπνευσις τής φυσεως. 

Θρησκεία ίερωτάτη, μέ φανατικούς οπαδούς τάς εύγενεστέρας 
ψυχάς. Θησαυρός πολύτιμος, προ τού οποίου ό χρυσός χάνει 
εντελώς τήν αξίαν του. Δύναμις αήττητος πρό τής οποίας 
ώχοιούν γίγαντες. Έξιδανίκευσις καρδίας ψυχής καί πνεύμα
τος. Ιδού ή αγάπη.

Πολλ.οί ¿δοκίμασαν τό ώραϊον τούτο αίσθημα. IΙολλοί ένε- 
τρύφησαν εις τήν ηδονικήν ταύτην θιυπείαν τής καρδίας, ολί
γοι ομως άπήλαυσαν τελείως τού θείου τούτου αισθήματος. 
Ό ταν ή αγάπη ένωση διά παντός δύο εύτυχείς υπάρξεις τών 
οποίων τό πρώτον φίλημα είναι όρκος ιερός καί απαράβατος 
αμοιβαίας πίστεως. Ό ταν  αύτη στήσγ, θρόνον άκλόνητον εις 
τό βάθος δύο καρδιών εύγενών υπάρξεων, τών οποίων ή μόνη 
μέριμνα είναι ή από κοινού ευτυχία άμφοτέρων, τότε ή ζωή 
γίνεται γλυκυτέρα καί αί απογοητεύσεις της όλιγώτερον αί-

— Νομίζω μόνον ότι είνε κάτι, κάτασπρον έκεί μακράν, τό άγνω
στον πράγμα τού όποιου έχω ανάγκη, τό μυστηριώδες πράγμα τού 
όποια ή απουσία μέ απελπίζει.

III

Ο! πλέον άφωσιωμένοι αϋλικοί του, έπεισαν τον βασιλέα νά στείλη 
τήν κόρην του νά ταξειδεύση. ’Ίσως συναντήσει εις κανένα τόπον πλη
σίον ή μακρυνόν,¿κείνο το οποίον έπιθυμεί μέ τόσον αβεβαίαν καί μαύ- 
ρην έπιθυμίαν, καί αύτό άν δεν συμβή,αί εκπλήξεις, α! περιπέτεια·, τών 
όδών δέν ήσαν άρκετά νά τήν διασκεδάσουν άπό την μελαγχολίαν της ; 
Ποτέ δέν είχαν δεί καραβάνιον παρόμοιον εις μεγαλοπρέπειαν, άπό 
αύτό όπου έσχημασίσθη διά τό ταξείδιον τής πριγκηπίσσης ! ’Εμπρός 
¿πήγαιναν πολυάριθμοι καμήλαι,αί όποίαι ήσαν φορτωμέναι μέ τάς ζω- 
οτροφίας καί τάς άποσκευάς, κατόπιν συνοδεία · από χιλίους ύπηρέτας 
πλουσίως ¿νδεδυμένους καί φέροντας πολυτελή όπλα' μεταξύ αύτών 
τινές έπαιζαν όργανα διά νά ρυθμίζουν τό βήμα τής συνοδείας' οκτώ 
άσπροι έλέφαντες, συνηθισμένοι νά περιπατούν μέ τακτικόν καί σύμφω
νον βήμα, ύπεβάσταζον ένα σανίδωμα σκεπασμένο μέ πλουσίους τάπη
τας, καί ¿πάνω εις αύτό ύπηρχε ολόκληρον σπίτι μέ πολλά πατώματα. 
’Εκεί μέσα, πίσω άπό ένα παράθυρο ή πριγκήπισσα έβλεπε νά περνούν 
οί πόλεις καί τά τοπία. Άλλοίμονον I παντού, παντού έβλεπε σπίτια 
λάμποντα ύπό τάς άκτίνας τού ήλιου, καθώς καί όλα τά πέριξ ήσαν 
κατάφωτα. Λέν άξιζε τόν κόπον νάφήση τούς κήπους τού παλατιού της, 
εαν έμελλε νά εύρη παντού την αύτην λαπρότητα τού αιωνίου έαρος. 
Καί άκόμη όταν έγκατέλειπε τό καραβάνι διά νά είσέλθη εις τό πλοίον, 
ό ήλιος δέν τήν έγκατέλειπε' φωτεινός έκαμνε νά λάμπουν τά πέριξ καί 
¿χρύσιζε τάς κορυφάς τών κυμάτων ! Ή πριγκήπισσα χωρίς νά έλπίζη 
αλλαγήν τού θεάματος, έγίνετο άπο ημέρας εις ημέραν μελαγχολικω- 
τέρα.

IV

’Αλλά μία φοβερά τρικυμία παρέσυρε τό πλοίον ! Παρά την έπιδε-

σθηταί. Καρδία ώπλισμένη μέ τοιούτου είδους αγάπην ατενί
ζει μέ θάρρος τό μ.έλλον-, ΙΙεριφρονεϊ τόν πλούτον καί τήν δό- 
ζαν ώς πράγματα εντελώς ασήμαντα.

ίίλβύτός της είναι ό ωκεανός τής ευτυχίας, εις τόν όποιον 
άγαπωμένη πλέει. Δόξκ της ή αύταπάρνησις τήν όποιαν 
άγαπώσά εξαντλεί. Λέν ζή πκρα μόνον διά τήν αγάπην. 
Ζώσα επί τής γης, απολαμβάνει έπουρανίου ευδαιμονίας τήν 
οποίαν ούδέν τής τύχης πλήγμα δύναταε νά μετριάση. ’Α
γάπη σταθερά, ειλικρινής καί μεγάλη αποκαλύπτει εις τάς 
καρδίας μας τό μυστικόν τής αίωνίας νεότητος. Χρησιμεύει 
<υς σωσίβιον εις κάθε τής ζωής τρικυμίαν. "Ολα μαζύ τά  
εύγενέστερκ αισθήματα αποτελούν ανθοδέσμην, τής όποιας 
γλυκύτατον άρωμα είναι ή αγάπη. Ό  μή άγαπήσας δέν υ
πήρξε. ’Αγάπα ! ΤΙ αγάπη είναι θησαυρός, τόν όποιον όσον 
εξαντλείς τόσον περισσότερον αποκτας. ΤΙ ειλικρινής καί 
ιερά αγάπη σπανίως εΰρίσκεται- οταν λοιπόν τήν ευργις θεώ- 
ρει αύτήν ώς τό πολυτιμότερον καί ίερώτεοον εύρημα. ΙΙρόσ- 
φερε γενναίας θυσίας εις τόν βωμόν της, σέ άνταμοίβει μέ 
τό ώραιότερον νόμισμα.

Μονϊμβασία ’ Α λ εξά νδ ρ α  Π . Ι’ ίτ ιΙο ν

ξιότητα τού κυβερνήτου καί τόν ζήλον τού πληρώματος, περισσότερον 
άπό μίαν ¿βδομάδα έμεινε εις τήν διάθεσιν τών κυμάτων καί τού άέ
ρος, καί άπό τήν μίαν στιγμήν ώς τήν άλλην έπερίμενον νά τό ΐδουν
καταστρεφόμενον. 4

Μόνη ή πριγκήπισσα δέν ¿φοβήθηκε, διότι ολίγον ένδιχφέρονται καί 
άν άποθάνουν ¿κείνοι, όπου έχασαν κάθε έλπίδα εις τήν ζωήν.

Τέλος έπειτα άπό οκτώ ημέρας ή τρικυμία ¿τελείωσε. ΙΙού εύρί- 
σκετο τό πλοίον ; ού’τε ούτος ό πλοίαρχος ήδύνατο νά τό όρίση μέ άκρί- 
βειαν' ήτο πιθανόν ότι εύρίσκοντο πρός βορράν, διότι μία ώχρά λάμ- 
ψις, σαν τό φάντασμα τού ήλιου, εφώτισε επ’ ολίγον τά κύμασα καί 
έπειτα έχάθη ήσυχα.

Ή πριγκήπισσα έκύτταξε τό ψυχρόν αύτό φώς ώς θαυμασίαν δροσιάν.
»/ ΠΙνττΐΐτχ εςαφνα :

— Ώ  ! είπε, εις έκστασιν Οαμβομένη, τείνουσα τά χέρια πρός τήν 
πλησίον όχθην, ώ ! εις τό πλάγι αύτού τού βουνού, ύπό τό θαμβόν καί 
γλυκύ αύτό φώς, τί πραγμα είνε αύτή ή άπέραντος λευκότης, εκεί 
κάτω, μυστηριώδης, άγνωστος, ή όποια άνκβαίνει, άνχβχίνει καί έπειτα 
χάνεται εις τόν ωχρόν ουρανόν ·,

Ένας άπό τούς ναύτας άπήντησε.
— Κυρία, είνε τό χιόνι.
— Χιόνι ! χιόνι ! ¿σέ επιθυμούσα είπε, καί σύ είσαι όπου άγαπούσα, 

άδελφή μου !
Τότε, ότι καί άν έκαμ&ν διά^να την άποτρέψουν, διέταξε νά πλη

σιάσουν εις τήν ξηράν. Έπήδησε πρώτη εις τήν ώχράν αύτήν, καί έξα- 
πλώθη ¿πάνω εις τό χιόνι, χαϊδεύουσα αύτό μέ τά άνοικτά χέριά της, 
φιλούσα αύτό μέ τά χείλη της, τά οποία μετ’ ολίγον ήσαν όπως ¿κείνο 
ψυχρά. Καί έπειτα άπό μίαν άπότομον κίνησιν δέν έσηκώθη πλέον. 
"Εμεινε πλαγιασμένη ¿πάνω εις τήν άκίνητον λευκότητα, μειδιώσα, 
πλέον εύτυχής άπό όλους τούς ζωντανούς

Άπέθανε από τό πρός τό χιόνι φίλημά της.

(ΟαΙιιΙΙο Μεηιΐόβ).



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΩΝ Κ ΙΤΙΩΝ

Η Α Π Ο Γ Ε Υ Μ Α Τ Ι Ν Η  Τ Η Σ  Φ Ι Λ Ο Π Τ Ω Χ Ο Υ
Ή  Φιλόπτωχος Ε ταιρία των Κυριών έδωσε προχθές άκό- 

μη τήν χορευτικήν εορτήν της εις το l· o y e r  του Βασιλικού 
Θεάτρου. Έάν ληφθή ύπ ’ δψιν ή δριμύτης του έφετεινοΰ 
χειμώνος καί α.ί έπιδημικαί άσθένειαι, αί όποϊαι μαστίζουν 
τάς λαϊκάς τάξεις, θά έννοηθή πόσον τό εργον της Φιλοπτώ- 
χου είναι μέγα καί ευεργετικόν καί ποιον καθήκον έχουν ολοί 
να προσφέρουν επί τή  ευκαιρία του χοροϋ αύτοϋ γενναιοτάτην 
την συνδρομήν των εις τό εργον αυτό της φιλανθρωπίας, του 
οποίου προ'ίσταται κυρία μέ μεγάλην καρδιάν, ή κ. Βικτωρία 
Στρέϊτ μέ συμ.βούλιον από τάς πλέον φιλάνθρωπους κυρίας 
των ’Αθηνών.

Θ Ε Λ Ε Τ Ε  ΝΑ Κ Ε Ρ Δ Ι Ζ Ε Τ Ε  60 X
’Αγοράζετε την πεφημισμένην καί εις ολας τάς ’Εκθέ

σεις βοαβευμένην καί έπιστημονικώς παρασκευαζομένην

ΚΟΛΩΝΙΑΝ 1 ΕΩΡ1ΑΝΤΑ 

. Άνωτέραν πάσης άλλης 

Εξαιρετική ποιότης ή όκά Δραχράς 4 
Πρώτη » » » » 3

Εύρίσκεται καί πω λείτα ι εις φιάλας καί εις χύμα εις τάς 
ακολούθους πόλεις: Έ ν Ι Ι ε ι ο α ι ε ΐ  παρά τώ  κατασκευαστή 
κ. Ματ. Φ. Γ εω ργαντά  Φίλωνος 57.

’Εν ’ Λ β ή ν α ι ς  παρά τω  Κουρείω κ. Ν. Α· Κ αργαδούρη 
’Οφθαλμιατρείου 9.

Έν Π ά τρ α  ι ς  εις τό Κουρεϊον καί Μυροπολεΐαν κ. Κ· Χ· 
Κ αραθανασοπούλου οδός 'Αγίου Άνδρέου άρ. 54.

Έν £ ύ ί> ω  εις τό Κουρεϊον καί Μυροπωλεΐον Δ· Α· Φω- 
τιάδη .

Έν Λ ία ν π λ ίω  παρά τώ Q̂QV τοϊατρώ κ. Κ. Γ εω ργαντά . 
Εις τά  ανωτέρω καταστήματα εύρίσκονται εκτός της Κολω
νίας, Βιολέτα καί υδωρ Κινίνης εις χύμα αρίστων ποιοτήτων 
καί εις φιάλας καί παν ο,τι ανάγετα ι εις τήν αρωματικήν.

Ε ίς τά ς  έπα ρχ ία ς προστίθετα ι έ π ι τω ν  τ ιμ ώ ν  10 °/0.

Τ Α  Κ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Λ  Σ Α Σ

Τελευταίως μέ την μόδαν τών λευκών μετάλλων τά  σερ
βίτσια κοιστόώλ είναν ολίγον λησμ,ονηθή. "Οτι είναι τά  πο-

X »■>·  » Ν * ' > ·λυτιμοτερα και τα  αιώνια, τα  κληοοοοτουμενα απο την γ ια - 
γ ;άν είς την έγγονήν είναι άναμφισβητητον. Τώρα δέ μέ την 
πτώσιν του συναλλάγματος είναι προσιτά είς κάθε βαλάν- 
τϊον. Μίαν ώραίαν καί πλουσίαν συλλογήν τοιούτων σερβί
τσιων τραπέζιου είδαμεν είς τό Χρυσοχοείον II. Τζίνη, επί 
τής όδοϋ Έρμου άρ. 78. Τά συνιστώμεν θερμώς είς τάς μη- 
τέοας διά τά  νυμφικά κάνιστρα τών κοριπσιών των καί ως 
δώρα άκόμη ποός συγγενείς καί φίλας μελλονύμφους.

"Αλλως τε είς τό κατάστημα Τζίνη ήμποροϋν οί ετοιμα
ζόμενοι διά νοικοκυρειό νά προμηθευθοΰν καί χρυσά καί αδα
μάντινα κοσμήματα καί σερβίτσια γλυκοϋ καί τσαϊοΰ και 
bibelots σαλονιών και γραφείων και ωρολόγια και βάζα. 
"Ολα είναι ώραϊα και κομψά και κατ ’ εξοχήν εύθηνά, εύ- 
θηνότατα.

ν  \ rπρώτα έ'ργα τής υπό τόν τίτλον : Τά Β ιβ λ ία  τ f ie  Α ν -
*1 Λ ς τριλογία τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρέν.

Είς τά  μυθιστορήματα αυτά μελετιέται καί" είκονίζεται ή 
γυνή τής ,παλαιας ανατροφής έν συγκρίσει πρός τήν γυναίκα | 
του Νεου Κόσμου, τήν άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν : 
πνευμ.α καί τήν ορθήν του προορισμού της ως ανθρωπίνου ό'ν- 
τος άντιληψιν.

Είς τήν «Χειραφετημένην» περιγράφονται ό βίος, τά  ή'θη 
καί έθιμα τής Κων/πόλεως, είς τήν «Μάγισσαν» ό βίος τών 
Αθηνών κατά τάς ήμερας τών ’Ολυμπιακών αγώνων.Καί τά  

δύω συγκινοΰν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν τήν γυναικείαν καοδίαν καί δίδουν πλήρη ιδέαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νεας επί τής παλαιάς ανατροφής.

"Εκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεϊται άπό 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ ατα ι διά τάς έΑθήνας δο. 0, διά 
τάς επαρχίας 3 ,50  καί διά τό εξωτερικόν 3 φρ. χρ.

ΙΙασα αίτησις απευθύνεται πρός τήν κ.Κ. Παρρέν, όδ.Πα
νεπιστημίου, 27 Αθήνας καί συνοδεύεται άπό του αντιτίμου.

ΦΑΡΜΑΚΕΙ0Ν ΜΑΤΡΙΚΟΓ ™
Ώδός Σταδίου άρ. 11

Είναι εν άπό τά  άρχαιότερα καί άριστοκρατικώτερα φαο- 
μακεΐα. τών ’Αθηνών, εξυπηρετούν άκριβώς καί τήν έκλεκτο- 
τέραν τάξιν τής πρωτευούσης. Είναι ίσως τό μόνον, τό ό
ποιον έκ τών πρώτων φέρει έξ Ευρώπης, δλα τά  νεώτερα 
sp é c ia lité s , τά  πλέον σπάνια καί τά  πλέον δυσεύρετα τών 
όποιων έ'χει άποδειχθεϊ ή ωφέλεια καί δι ’ ών έξυπηοετεί 
ιδιαιτέρως τούς πάσχοντας.

Νύκτα καί ημέραν άνοικτόν τό φαρμακεϊον Μαυρίκου, πα - 
ρέχον παν φάρμακον είς άρίστας ποιότητας, καί έ'χων γενι
κήν άποθηκην μεταλλικών καί άλκαλικών νερών, εντελώς 
προσφάτων, μέ πλούτον διακοσμήσεως είναι σωστόν Ά σκλη- 
πιεϊον υπό τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν καί έν άπό τά  
ωραιότερα στολίσματα τής όδοϋ Σταδίου.


