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ΜΟΝΟΝ ΑΣΧΗΜΕΣ;
Μεταξύ πενήντα κοριτσιών, τά  όποια άνά δυο ιος στρα- 

τ ιώ τα ι πειθαρχικοί, διέσχισαν προχθές τήν λεωφόρον Κηφισ- 
σιάς, ό.φίλος μου κ. Τσοκόπουλος δέν ηύρεν ούτε μίαν εύμορ- 
φην. Αύτό έγραψε είς το Νέον Ά σ τυ  καί αύτό οφείλει νά 
είνε αληθές,διότι είς τοιαΰτα αισθητικά ζητήματα  ό γράψας 
είναι άνθρωπος δοκιμασμένης καλαισθησίας.

Έπρόσθεσεν όμως, ότι δέν ήσαν εύμορφες, διότι ήσαν 
χλωμές, μέ μ.άτια σβυσμένα, μέ σώματα ασθενικά. Δηλαδή 
παιδιά δεκατεσσάρων καί δέκα έξ ετών, επάνω ακριβώς είς 
την άνθησιν των, μ.αοαίνονται καί σβύνουν καί προετοιμά
ζονται είς αναιμικάς καί χλωρωτικάς γυναίκας τής αύριον. 
Καί τήν θυσίαν αύτήν τής νεότητος καί τής έμοοφιάς καί 
τής ακμής τής φυλής τής αύριον, ξεύρετε είς ποιον τήν κά- 
μνουν τά  παιδιά αύτά, τά  όποια δέν είνε μόνον πενήντα, 
αλλά πεντακόσια καί πέντε χιλιάδες είς ολην τήν Ε λλάδα ;

Τήν θυσίαν αύτήν τών ωραίων χρωμάτων του προσώπου, 
τό φώς τών ωραίων ματιών, τήν δροσερότητα τών ωραίων 
χείλέων, τό άοωμα τής ανοιξιάτικης άνθήσεως, τέλος τήν 
ωραιότητα καί τήν ακμήν θυσιάζουν τά  κορίτσια αύτά είς 
τήν ιδέαν τής μ.αθήσεως. "Οχι είς τό πράγμα. Διότι μάθη-
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σις καί σοφ;α κάθε άλλο είναι άπό ό,τι πιστεΰομεν, από ο,τι 
περιλαμβάνουν τά  σχολικά προγράμματα, άπό ό,τι προσπα
θούν τά  δυστυχισμένα αύτά παιδιά νά χώσουν μέσα είς τό 
νεανικό μυαλό των.

Άπό τήν ημέραν όπου μία μητέρα πηγαίνει νά έγγράψν) 
τό παιδ: της είς τό σχολεΐον, εως τήν ημέραν όπου πηγαίνει 
νά παραλάβη τό άπολυτήριον ή τό δίπλωμα, ή δυστυχισμένη 
αύτή είναι θύμα μιας μεγάλης ούτοπίας, τήν οποίαν πληρό- 
νει, όχι μόνον είς βαρύτατα δίδακτρα,όχι μόνον είς άπώλειαν 
πολυτίμου καιρού, άλλά είς υγείαν καί άνθησιν καί κάλλος 
τού παιδιού της.

Καμμιά φορά μάλιστα καί είς ζωήν ακόμη. Διότι ή χλώ- 
ρωσις ή κληρονομηθεΐσα είς τό θρανίον, τελειώνει συχνά είς 
φθισιν καί είς μαρασμόν.

Τό περίεργον δέ είναι, ότι ενώ τό πράγμα άλλου περι
καλύπτεται κάπως άπό πραγματικά; γνώσεις, τάς οποίας 
άποκτούν τά  παιδιά είς τό σχολεΐον, εδώ είς ημάς, οπού δέν 
άποκτοΰν σχεδόν τίποτε, ό κόσμος πιστεύει είς τήν ούτο- 
πίαν αύτήν, καί οί νέοι γονείς διαδέχονται τούς παλαιούς, 
άκολουθούντες τό παράδειγμα εκείνων είς τό ζήτημα αύτό 
τής μαθήσεως.

Τώρα τ ί μανθάνουν τά  κορίτσια είς σπουδάς σχολικάς δέκα 
έτών περίπου ; Καί όχι μόνον τά  κορίτσια, άλλά καί τά  
άγόρια μαζή ; Τίποτε. Ούτε άνάγνωσιν, ούτε γραφήν, θ ά  
σάς φανή παράδοξον, ώ γονείς, οί όποιοι πληρώνετε καί οί 
όποιοι θελετε νά πιστεύετε καί νά αύτοαπατάσθε.

Είναι τόσον εύκολον νά δοκιμάσετε. Βάλετε τήν κόρην 
σας τήν διπλωματούχου, νά σάς διαβάση ενα διάφορον εφη
μερίδας. Καί θά πεισθήτε ότι άνάγνωσιν δέν έμαθε. Διότι
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ούτε νά χρωματίσϊ) ξέρει, ούτε νά τονίσν), ούτε νά ρυθμ-ίσή 
τήν άνάγνωσιν σύμφωνα' μέ τήν έννοιαν, Β άλλέτέ την νά 
γράψν] ένχ γράμμ.χ οίόνΧήποτε. Κχι Οχ ίΧήτε ότι καμ.μ.ία 
χάρις κχι γλαφυρότης καί καλλιέπεια, καμ.μ.ία καν ίΧέχ, 
καμ.μ.ία φυσικόΐης κχι καμ.μ.ίχ άλήθέια. Θά έχη ύ π ’ δψιν 
της ενχ οίονΧήποτε τύπον, εις τον όποιον ¿πάνω θχ χύσν) 
τάς κοινοτοπίας της, τάς όποίχς κχι πάλιν Χέν οφείλει εις 
τό σχολεϊον, ά λ λ ’ εις τχς οίάογενειακάς της έξεις, εις την 
Πρακτικήν του σπιτιού. Συζητήσατε μκζή της επ ί ενός οί- 
ΣυΧήποτε ζητήματος της ήμ.έρχς καί θχ φρίξετε πρό της 
γυμνότητος των ίΧεών κχι των σκέψεων της. Όμ,ιλήσχτέ 
της Χιά την θρησκείαν, Χιά τήν ίστορίχν μ.χς, Χιά τό πο λ ι
τικόν μέλλον μχς κχι θχ την ίΧήτε εντελώς άστοιχείωτον, 
άκάτάρτιστον. Ά φήσατέ την νά άναλάβγ κχι νά φέρνι εις 
τέλος κάτι τ ι, εις τό όποιον νχ χρειάζεται κάποια αύτοβου- 
λ ίκ  καί αυτενέργεια, εις τό όποιον νχ χρειάζεται νά άντι- 
κρύσν] κχτάμχτα την ζωήν καί νά της ζητήσγ την χαράν η 
τήν εύτυχίαν, εις τήν οποίαν ως άνθρωπος έχει δικαίωμα καί
θά τήν εύρετε ανίκανον, άπροετοίμχστον εις σκέψιν κχί εις 
άπόφκσιν.

Άνχθέσχτέ της οχι νά ταξειΧεύσν) εις μ,ακρυνάς χώρας,
αλλά νά μεταβή εις Πειραιά, Χιά μ.ίκν εργασίαν καί θά άΧυ-
νατήστ] νά χειρχγωγήσν) χωρίς κινΧύνους κχί φόβους κχι τόν 
εαυτόν της ακόμη.

Καί όμως τό παιΧί σας αυτό έμορφώνετο εις σοφίαν κχί 
γνώσεις καί μ.άθησιν Χέκχ σωστά έτη. Καί κκτά τά  Χέκχ 
χύτά έτη, έμεινε καθισμένη οκτώ έως Χέκχ ώρες τήν ημέραν 
επάνω εις ένχ σκχμ-νί, μέ τό κεφάλι σκυμμένο επάνω εις 
έ'νχ βιβλίον, μέ τά  ’μάτια προσηλωμένα επάνω εις ένα Χά- 
σκκλον, μέ τά  αυτιά ανοιγμένα εμπρός εις ένα άπέραντον 
Σχολαστικισμόν, είς ένα συννεφίασμκ μυχλοΰ, εις μίαν άνε- ι 
μοζάλην τύπων κχί λέξεων κχί άφγρημένων εννοιών. Τί 
της έμεινεν από ολχ αυτά ; Φυσικά οτι άπέμεινεν κχί είς σάς, 
όταν είσθε είς τήν θέσιν κχί τήν ηλικίαν της. Τίποτε, "Η 
μάλλον της έμεινε κ ά τ ι : τά  χλωμά μ-άγουλα, τό μαραμέ- 
νον μέτωπον. Τά νεκρωμένα ’μάτια , τό βχθουλωμένον στή
θος κχί οί κυρτοί ώμοι. Καί κάτι σημ,χντικώτερον ακόμη, Ή  
εκφυλισμένη γενεά της αύριον.

ΑΠΟ ΤΙΙΝ ΣΤΟΚΟΛΜΗΝ
Θά έφεύγαμεν τήν Κυριακήν τό πρωί κχί Χιά τό Σάβ- 

βατον μχς έμεναν ακόμη τόσα πράγματα. Ή  βχλίζες μχς, ή 
έπίσκεψις είς τό βασιλικόν παλάτι, Χύο τρεις έπιβεβλημέναι 
έπισκέψεις αποχαιρετισμού, τά  μπ ιλ ιέτα  μας καί τόσα άλλα 
μικρά τίποτε. Ευτυχώς ÓTt ό καιρός ήτο ώρχΐος καί οτι αί 
τελευτα ϊα ί εντυπώσεις ήσχν ευχάριστοι.

'Έως τάς Χέκχ, ή βχλίζες ήσχν έτοιμες, ή αλληλογραφία 
αχς είχε γείνει βιαστικά καί σύντομα, καί τό αμάξι μας ώ- 
οήγησεν είς τό βασιλικόν άνάκτορον. Τήν ημέραν αυτήν ο,τι 
κχί' άν έβλεπα μου έφχίνετο ώρχιότερον κχί ή ψυχή μου,με
λαγχολική ήΧη, ήσθάνετο προκχταβολικώς τήν νοσταλγίαν

της ωραίας πόλεως, τήν οποίαν μόλις έγνωρίσαμεν κχί άφί- 
νχμεν. ’Από τήν ήμέρχν χυτήν ή Στοκόλμη έγίνετο κχί αυτή 
παρελθόν πλέον νέαι εικόνες, νέχι εντυπώσεις θά τήν άφινχν 
όπισω, κάπως είς Χευτέραν γραμμήν είς τήν μνήμην μου.

"Οταν άντίκρυσκ τόν λιμένα μέ τά  όλοπράσινα νησάκ;κ 
κχί τήν παλχιάν πόλιν άμφιθεχτρικώς έξχπλωμ-ένην εις τήν 
άντικρυνήν ακτήν ύπό τό ιοραϊον φώς του ήλιου, καί μέσα 
είς τό κρυστάλλινον περιβάλλον της θαλάσσης καί του όρί- 
ζοντος, ήσθάνθην περίπου ο,τι χίσθχνόμεθχ ό'τχν άποχωριζώ- 
μεθα από κά τι, τό όποιον άναπώμεν πολύ. Εύρισκα οτι ήμ- 
πορούσαμεν νά άπολαύσωμεν τό θέαμα αυτό ολην τήν ήμε- 
ρχν, αντί νά τρέχωμεν είς τά  παλάτια  καί νά θχυμάζωμεν 
σάλες, ή όποιες περίπου είς ολχ τά- παλάτια  του κόσμ,ου είναι 
ομοιες. Κχί ομιος Χέν έμεινα καί Χέν ή'κουσχ καί Χέν εϊΧχ όσον 
καί όπως ήθελα τήν ήμέρχν εκείνην τό ώρχϊον πανηγύρι τής 

φυσεως, τής τόσον άλλοκότου κχί τόσον μοναΧικής. Τό πα λά τι 
τό μ.ονοκόμμκτον, τά βαρύ, τό τετράγωγον, έκχμνε τέτοιαν άν- 
τιθεσιν πρός τό έλχφρόν κχί τό ώρχϊον περιβάλλον, ύψώνετο 
μεταξύ τής παλαιός κχί τής νέας πόλεως, έκε; κοντά είς 
τό Ridarholm <ος ένα σύμβολον κχί ένα αίνιγμα, ώστε νά 
έχν) κινήσει Χι ’ χύτο έξαιρετικώς τήν περιέργειάν μου.

Φρουροί κχί χρυσοφορεμένοι ύπηρέται έστέκοντο καί ¿φλυα
ρούσαν είς τάς μ,εγάλας θύρας, ένώ πλήθος ξένων, συνοΧευο- 
μένων άπό τούς όΧηγούς τών μεγάλων ξενοΧοχείων, άφη/κν 
τής όμπρέλλες κχί τά  μπχστούνιά των κχί άνέμενχν μαζε
μένοι,ως παιΧιά σχολείου, τό άνοιγμα τών θυρών Χιά νά είσ- 
ελθουν έκεΐ όπου κρύπτονται τά  άΧυτα τής ζωής τών μεγά
λων του κόσμου,

Αίφνης μία θύρχ ήνοιξε καί όλος ο περιμένων κόσμος 
έσπευσε νά είσέλθν). Εύρέθημεν μέσα είς ένχ μεγάλο Χωμά- 
τιον μέ καθίσματα ξύλινχ σκαλιστά γύρω γύρο), καί μέ Χύο) 
τρεις εικόνες είς τόν τοίχον. 'Ένας υπηρέτης ¿μουρμούρισε 
μέσα ε ί ' τά  Χόντικ του όλίγκς λεξεις ΣουηΧικάς, έβγαλεν 
άπό τήν τσέπη του έ'νχ Χέμχ κλειΧιά κχί Χιηυθύνθη πρός 
μίαν άλλην θύρχν. "Ολοι πχρετάχθημ,εν οπίσω του είς Χιπλήν 
γρχμμ.ήν, καί όλοι τόν ήκολουθήσαμεν είς τήν αίθουσαν τών 
GobelillS, ή όποια, φαίνετα ι, ανήκει είς τό Χιχμέριίμα 
του ΔιχΧόχου.

'Απλή μάλλον, μέ τά  έπ ιπλα  σκεπασμένα καί νοικοκυ- 
ρευμένα, χωρίς χρυσάφια καί ασήμια, όπως τοΰ αύτοκρκτορι- 
κοΰ παλατιού τοΰ Βερολίνου, χωρίς όλα νά φαίνωνται και
νούργια κχί άγγ ικτα , ή σάλα αύτή i'/ει γύρω γύρω, άντί 
εικόνων συνειθισμενων μίαν topxixv βασιλικήν πινακοθήκην 
από πολύτιμα gobelins. ΊΧιχιτέρως εκφραστική ή είκών 
είς φυσικόν μέγεθος τής Μεγάλης Αικατερίνης τής Ρωσσίας.

*0 όΧηγός ήοχισε νά εξηγγ καί νά όνομάζγι μέ επισημό
τη τα  τά  όνόμ.ατα τών βασιλέων καί αύτοκρχτόρων, ώς εκεί
νην τήν στιγμήν αυτός νά τούς προσέφερε τούς τίτλους καί 
τά  αξιώματα. ΈπειΧή Χέ οί περισσότεροι έπ ισκέπτχι ήσαν 
ΆγγλίΧες ή έξήγησις έγίνετο είς ’Αγγλικήν γλώσσαν, χω 
ρίς άλλως τε νά ύπάρχν) καμμία ανάγκη, Χιότι τά  ονόματα 
όλων ήσχν γρχμ.μένχ είς τά  πλχισιχ. Άφοΰ κατά τόν τρό
πον αυτόν έτριγυρίσαμεν τέσσαρες πέντε σάλες, εύρέθημεν
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είς τό σημεϊον, άπό τό οποίον εϊχαμ.εν άναχωρησει. Ό  υπη
ρέτης έκλείΧωσε τήν τελευτχίαν θύρχν, άνήγγειλεν ότι ή 
ίΧική του εργασία ¿τελείωσε καί ότι άλλος θά μ.άς πκρελάμ- 
βανε Xt’ άλλο Χιαμέρισμα. Αυτός έστάθη είς τήν θύρχν καί 
¿μάζευε κορώνες.

11 ιστορία αύτή έπανελήφθη τρεις τέσσερες φορές καί 
ημείς έφύγαμεν, χωρίς νά έχν) τελειοόσει ό γΰρος. Λιά κάθε 
Χιαμέρισμα ίΧιος υπηρέτης συνώΧευε τούς έπισκέπτας, ό 
όποιος πάλιν έλάμβανεν άλλες κορώνες. Ή  χρηματολογία 
αύτή Χέν έμείιυσε Χιόλου τό ένΧιαφέρον τοΰ άγχθοΰ κόσμου 
τών ταξειΧευόντων, οί όποιοι ¿θαύμαζαν Χιαρκώς καί όπου 
άκόμη ούΧέν υπήρχε τό άξιον θαυμασμ.οΰ. ’Από ολας έκεί- 
νας τάς αίθούσας, ή τοΰ κυνηγιοΰ ¿παρουσίαζε κάποιον ένΧι
αφέρον. Στολισμένοι γύρω γύρω οί τοίχοι μέ όλα τά  κέρατα 
τών έλάφων καί τών αιγάγρων καί τών ΧορκάΧων, τάς όποίχς 
οί βασιλείς καί οί πρίγκηπες είχαν φονεύσει είς τά  Χιάφορα 
κυνήγια, μ.έ χρονολογίας καί ονόματα, τά  όποϊα έφθαναν 
μέχρι τοΰ I Όσκάρ, τοΰ συναγωνιστοΰ τοΰ Μεγάλου Να · 
πολέοντος. Τά Χέρματχ τών ζώων όλα ταριχευμένχ, ολχ 
θαυμ.άσια Χιατηρημ.ένα, ως νά συνελήφθησκν μόλις πρό ολί
γου· τόσον στιλπνόν κχί ζωηρόν είναι τό τρίχωμ.ά των, τό
σον τελείως ζωντανεύουν μέ τά  ’μάτια των τά  φοβισμένα 
μέ τάς κινήσεις των τάς φυσικάς. Μία άρκτος μαύρη, μ.ε 
γούναν θαυμκσίκν, μέ άκτινοβολίχς έβένου, μ.έ κάτι τό έξό- 
χως μ,εγαλοπρεπές. Βασιλική, είπε, κάποιος· καί πράγμ.ατι 
τό ζώον ήτο άξιον τοΰ τίτλου. Είς τήν αίθουσαν αυτήν πλού
σια συλλογή φωτογραφιών όλων τών πριγκήπων μ.έ ένΧυμ,χ- 
σίας κυνηγετικάς, ως καί τών Χασών καί τοπίων είς τά  όποϊχ 
συνελήφθησχν τά  άξιολογώτερα άπό τά  έκτεθειμένα ζώα. 
Έ νχ  ειΧος μ-ουσείου πρωτοτύπου, μ.έ τά  ζώα τών πάγων, 
μ.έ τής άγριόπαπιες τών πχγωμ.ένων λιμ,νών, μέ τά  πουλά
κια τά  πολύχρωμα τών φιόρ, τά  όποια μ,κζεύονται είς χ ιλ ι- 
ά.Χες καί όλα μαζή' πετοΰν άπό τό ένα είς τό άλλο νησάκι, 
ή άπό τοΰ ενός είς τόν άλλον βράχον. Καί μέσα είς τόν κό
σμον αύτόν τών άγριων ζώων καί τών ¿ξωτικών όρνέων, αί 
συμ.παθείς μορφαί τών χαϊΧευμένων τής τύχης, οί όποιοι 
άψηφοΰν τούς πάγους καί τάς κατάιγίΧας, κχί ρίπτονται 
μέσα είς τήν άνεμ-οζάλην τών στοιχείων Χιά νά παλαίσουν 
καί νά νικήσουν καί νά υποτάξουν καί τά  θηρία άκόμη.

Μετά τήν αίθουσαν τοΰ κυνηγιοΰ είσήλθαμ.εν είς τό bou
doir τής βασιλίσσης. "Ενα ,αλονάκι βλως Χιόλου οικογενει
ακόν, δλως Χιόλου intime μέ τάς οίκογενειακάς εικόνας καί 
φωτογραφίας, μέ τά  μ.ικρ'- μυρία τίποτε, μ.έ τά  όποια τό
σον άγαπώμεν νά περιστοιχιζώμεθα δλαι αί γυναίκες, χω
ρίς νά εϊμεθα ούτε βασίλισσαι, ούτε πριγκηπισσαι. Τό γρκ- 
φεϊόν της, τα  χαρτιά της, μικραί θήκχι βιβλίων, ίσως τό 
βιβλίον της μέ τήν σελίΧα σημχΧευμ-ένην άκόμη, όπως τήν 
είχεν άφίσεί πριν νά φύγγ Χιά τήν έξοχήν. Τέλος ή ζωή ή 
ίΧιαιτέρα τής βασιλίσσης, θερμή άκόμη μέσα έκεϊ, μ.έ τά  
άπόρρητά της κχί τάς μικράς άΧυνχμ.ίας της κχί τάς μανίας 
της καί τάς αισθηματικότητάς της καί τούς πόνους της, ολα 
αύτά, γυμνά, έκτεθειμένα είς τήν άΧιάκριτον περιέργειαν τό
σων ξένων κχί άΧιχφόρων άνθρώπων. Ιΐτω χα ί βασίλισσαι

Καί όταν άκόμη έχετε ολας τάς ευτυχίας, πάλιν Χέν άποζη- 
μ,ιώνεσθε άρκετά, Χιά τήν ζωήν αυτήν τών τύπων καί τών 
συνθηκών καί τής Χημοσιότητος, είς τήν όποιαν καταΧικά- 
ζεσθε έν δσω φέρετε τό βάρος τών χρυσών σας ΧιαΧημ.άτων.

Δέν ήθέλησα νά ίΧώ τίποτε πλέον. Ιίάντοτε εύρισκα τάς 
έπισκεψεις αύτάς τών πχλατιών έντελώς άνοήτους. Άπό 
τήν στιγμήν αυτήν τάς εύρισκα καί πολύ ά.Χιακριτους. Έ - 
σπεύσχμεν νά φύγωμ.εν. Αίφνης είχεν έκραγτ) έξω φοβερά 
ααταιγίς καί ό καϋμ.ένος ό μ.αΰρος τής Χοκτορίνας μας 
θά έπλεε μ.έσα είς τό νερό. "Εως ότου νά εύρωμεν τόν 
Χρόμ-ον μας, ύπεφέραμεν πολύ. "Οπως τό παλάτι άποτελεί- 
τα ι άπό τέσσαρας πτέρυγας μ.έ μίαν άπέραντον αυλήν είς 
το μέσον καί μ.έ περιαύλια έξω, έντελώς όμ.οιόμ.ορφα, ήτο 
άΧύνατον νά εύρωμεν τήν είσοΧον άπό τήν οποίαν εϊχαμ.εν 
έλθει. Έπερνούσαμεν στοάς άπεράντους, εΰρισκόμ.εθα είς μ.ε- 
γάλα  υπόστεγα, έπερνούσαμ,εν άπό αύτά είς άλλας πάλιν 
στοάς, χωρίς κκνέν πρακτικόν άποτέλεσμ.α. ’Επί τέλους 
μετά περιπλάνησιν τριών περίπου τετάρτων, άντικρύσαμ.εν 
τήν άμαξαν καί τόν αμαξηλάτην μας είς κακήν κατάστα- 
σιν. Τό καϋμ.ένο τό άλογο, αν καί ήτο σκεπασμ.ενο μ.έ τόν 
μουσαμά του, όμ-ως τά  νερά τοΰ έτρεχαν άπό παντού, όπως 
άλλως τε καί είς τόν άμ.αξηλάτην.

ΈπηΧήσαμ.εν όπως όπως είς τήν πλημμυρισμένην άμαξαν, 
μέ τούς κχταρράκτας τοΰ ούρκνοΰ άνοιγμένους επάνω μ ας καί 
ηυθύνθημ.εν είς τό σπ ίτι, όπου νέα μάς έπεοίμ.ενεν έκπλη- 
ξις. Τό προσωπικόν ολόκληρον είχε στασιάσει καί άπεργησει.

Οί ίτπηοέται

ΊΧού τ ί περίπου είχε συμ.βν). Δύο άπό τούς ύπηρέ-σας ή 
σχν ΦιλανΧοί, ΧηλαΧή άνθρωποι ζυμωμένοι μέ τάς περί ίσό- 
τητος νέας ίΧέας, καί μ.έλη Χιαφόρων υπηρετικών συλλόγων. 
Τήν ημέραν ¿κείνην, φαίνεται, είχε Χιοργανωθγ κάποια εορ
τή είς ένα άπό τούς συλλόγους αύτούς καί τό προσωπικόν έ- 
ζήτησε τήν άΧειαν νά παρευρεθγ. Ή  Χοκτορίνα ήρνήθη. Τό 
προσωπικόν έπανεστάτησε. Ή  Χοκτορίνα έμ-εινεν άπαθής 
καί άΧιάφορος. Ή  ΆλεξάνΧρκ, ή υπηρέτρια τής ίΧιαιτέρας 
υπηρεσίας μας έπαρουσιάσθη ένΧεΧυμ.ένη πολυτελέστατα καί 
μέ σχήματα καί μ.έ μ.ισά γερμ.ανικά μ.ας άνήγγειλεν ότι ολον 
τό άπόγευμ.α θά ¿χόρευε. ΤΗτο έξαιρετικώς εύτυχής.

Καί πράγματι τό άπόγευμα εκείνο ολοι οί ύπηρέται έχό- 
ρευσαν, ΧιεσκέΧασαν καί έπέστρεψαν άργά τήν νύκτα. Φαί
νεται ότι τόν χειμώνα τό πράγμ.κ έπαναλαμ-βάνετο συχνό
τερα καί ότι αί ύπηρέτριαι έχουν φορέμ,ατα ντεκολτέ, ένΧύ- 
ονται καί καλλωπίζονται ώς. κυοίαι καί πηγαίνουν είς συμ.- 
πόσια κχί χορούς σχεΧόν μ.ίαν φοράν τήν έβΧομ,άΧα.

Ό λοι οί κάτοικοι τοΰ ξενοΧοχείου ύπηρετήθησαν τήν ήμ.έ- 
ρχν ¿κείνην, όπως ήμπόρεσαν. Τήν έπαύριον τό πρωί όλοι εύ- 
ρίσκοντο είς τάς θέσεις των, άν κχί ή Χοκτορίνα είχεν άποπει- 
ραθν; έν τω  μεταξύ νά τούς άντικχταστήσν). Ά λλά  κχνέν μ.ε- 
σιτικόν γραφεϊον Χέν ειχε νά Χώσγ ύπηρέτας τάς ώρας αύτάς 
τοΰ χοροΰ.

Ό λο ί ¿χόρευαν. Ή  γειτονειά αύτή μέ τήν Ρωσσίαν μ.ας 
Ικάμνει άνω κάτω, μοΰ έλεγεν ή Χοκτορίνα φιλοσοφικώτατα.
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Tí τά  θέλετε; άν ολοι αυτοί καί τά  συνδικάτα των δέν γ ί
νουν μ.έτοχοι των ξενοδοχείων,. ή υπηρεσία θά χωλαίνγι πάν
τοτε. Καί ή ύπηρεσία βεβαίως χωλαίνει. Μόνον αί ύπηρέ- 
τριαι, αί έπιστήμ.ονες, όπως τά ς έλεγεν ή δοκτορίνα, ήσαν 
θησαυροί σωστοί. Μία τοιαύτη διηύθυνε τό ’Ινστιτούτο της 
κ. Κλάρας Σμ.ίθ, εις τό όποϊον αυτή μ.όλις μετέβαινε αίαν 
ώραν τήν ήμ.έραν. ’Εγώ ήμ.ην εύχαριστημ,ένη διότι ή απερ
γία  έγεινε τό άπόγευμα εκείνο. Μου έδοθη άφορμ.ή νά αελε
τήσιο καί ψυχολογήσω μίαν άκόμη ιροράν τόν ώραΐον χαρα
κτήρα της ξεναγού μας, ή οποία κατωρθωνε νά μή θυμόνγι 
ποτέ καί διά τίποτε, νά μ ή φαίνεται καν στενοχωρημένη δ ι ’ 
ο,τι δήποτε καί αν συνέβαινε.

Ε Λ Λ ΙΙΝ .  Κ Λ Λ Λ 1 Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ι1  Ε Ο Ρ Τ ΙΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΙΘΟΓΣΑΝ

Παρίσι
Με άληθή ενθουσιασμόν έγινεν εις τήν διεθ/ή αίθουσαν 

της έφημερίδος ή  Γαλλ 'ΐς ή προαγγελθεΐσα Ελληνική καλ
λιτεχνική εορτή. “Ό ,τ ι ή Ελληνική παροικία έ'χει έκλεκτό- 
τερον καί ο,τι τό ΙΙαρισι αριθμεί εις επιφανείς φιλλεληνικάς 
προσωπικότητας παρίστατο εις τήν εορτήν αυτήν. Μετά ολί
γα ς λέξεις τής διευθυντρίας τής έφημερίδος κ. Misme, ή 
οποία εξήγησε οτι ή εορτή έδίδετο εις τιμήν τής ίδρόσεως 
του Ελληνικού τμήματος εις τήν διεθνή αυτήν αίθουσαν, 1 
έπαρουσιάσθησαν δύο νεαραι Έλληνίδες, αί όποϊαι έπροτα- 
γωνίστησαν είς τήν εορτήν αυτήν. Ή  μία έξ αυτών, ή μι
κρά Μαρία Βαλσαμάκη μ.όλις εννέα χρόνων, ένδυμένη με 
άρχαϊον Ελληνικόν έ'νδυμα καί μέ τό μελαγχροινόν πρόσω- 
πόν της στεφανωμένον από μαΟρα μαλλιά απήγγειλε διά
φορα ποιήματα. Ή  απαγγελία  της υπήρξε θαυμασία εις 
αρμονίαν, εις ρυθμόν, εις χρώμα καί έκφρασιν. Ά πήγγειλεν
ελληνικά ποιήματα καί τό Enfant Cl'CC τόϋ Βίκτορος
Ούγγώ. Τό φ ίλη μ α  τ ι ις  ξα νθ ή ς  μετάφρασιν τοΰ κ. ’Αγγέ
λου Βλάχου, από τό Γαλλικόν τοΰ κ. Τρουφιε, ό οποίος μ.ε - 
τά  τήν > Ελληνικήν απαγγελίαν τό απήγγειλε καί γαλλικα. 
Μετά τήν μικράν Βαλσαμάκη ή δις Μαύρου, ωραία ξανθή ή 
οποία σπουδάζει φωνητικήν μουσικήν εις τό Παρίσι άπήγγει- 
λεν επίσης τήν Λ αζάοαν τοΰ Ούγγώ καί τά  Μ άτια τοΰ 
S u l ly -P r u d h o m m e . ’Έ πειτα  τόν λόγον έ'λαβεν ό διάσημος 
Ε λληνιστής κ. θεοδ. Ραΐνάχ, ό όποιος με θέμα τόν ύμνον 
τοΰ ’Απόλλωνος, έκαμε μίαν από τάς πλέον ωραίας καί 
καλλιτεχνικάς ομιλίας τής χειμερινής περιόδου. Τόν {¡μ/ον 
έψαλλεν έπειτα ή κ. Berka, νέκ άοιδός μέ φωνήν πλου- 
σΐαν καί έκαφρώς μελαγχολικήν, χειροκροτηθεϊσα ενθουσιω- 
δώς. Λύο μαθήτριαι τοΰ κ. T ru ff ic r  εις τό Ώδείον των
Παρισίων απήγγειλαν δύο χορικά ενός ανεκδότου Οίδίποδος
έν Κολωνω, τοΰ κ. Georges Rivollet. ’Εμπνευσμένα μάλ
λον παρά μετάφρασις τοΰ Σοφοκλέους,τό ένα ψάλλει τήν δό- 
ςαν των ’Αθηνών καί τό άλλο τήν ματαιότητα τής ζωής. 
Είναι θαυμάσια κ α ίτά  δύω- καί μας έφάνη ως νά είδαμεν τήν 
πόλιν τής ΙΙαλλάδος διά τής θείας αυτής αρμονίας καί ως νά 
ήκούαμεν τούς στεναγμούς τής πονεμενης ζωής.

La jeunesse au front charmant, 
La jeunesse qui passe en effeuillant des roses, 
Elle-même n ’ est rien q u ’ un sourire qui ment.

Ή δεσποινίς Στυλιανίδου έπειτα  έψαλλε τήν σερενάταν 
τοΰ Strauss, καί μετά ταΰτα  Ελληνικά δημοτικά τρα
γούδια. Τό μέρος αύτό τής έορτής υπήρξε τό ώραιότερον. Τά 
τραγούδια αυτά έχουν τόσην ζωήν. τόσον χρώμα, άΰηθινά 
τραγούδια τοΰ ήλίου, όπως είναι άλλως καί ή φωνή τής δος 
Στυλιανίδου θερμή, γλυκειά, μεγάλη, απέραντος.

Ό  νεαρός Έ λλην κ. Άργυρόπουλος έπαιξεν εις τό βιολί 
τόν Κ ύκνον τοΰ Saint Saeus καί τήν εορτήν έπεσφοάγι- 
σεν ή δίς τής Γαλλικής Κωμωδίας άπαγγείλασα εις τιμ.ήν 
τώ ν Ε λλήνων τούς ωραίους στίχους τοΰ Samain :

Je rêve d ’ une ile ancienne
Üne ile grecque an nom d ’or pur.....

ITapuitvh

ΑΠΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ
Δύο κυρίως μέσα έχομεν ίνα άμυνθώμεν κατά τής μ.ολύν- 

σεως καί 'ίνα έμποδίσωμεν τήν διάδοσιν τών μικροβίων, άτινα 
μεταδίδουσι τάς άσθενείας. Τήν άπομόνωσιν καί τήν αντι
σηψίαν.

Παιδίον μολυσμένον πρέπει νά θεωρήται ό>ς έστία, έκ 
τής όποιας εις σπινθήρ δύναται ν ’ άναφλεχθή εις πάσαν στγ ι- 
μήν καί νά μεταδώσν) τό πΰρ εις τά  πέριξ. ’Εάν έλθη τό 
παιδίον εις συνάφειαν μετ ’ άλλων είναι βέβαιον οτι επαφή 
έμμεσος ή άμεσος θά παραχθγ μεταξύ των καί τό νόσημα 
δέν θά βραδύνγ, νά μεταδοθγ. Ύύταν έν τινι σχολείώ ή εις 
στρατώνα ή εις πόλιν μεγας αριθμός ατόμων συγχρόνως 
προσβληθή ύπό τής ιδίας μολυσματικής νόσου, λέγομεν ότι 
ύφ ίσταται επιδημία καί ότι τό νόσημα ύφίσταται έπιδηυ.ι- 
κώς.

Άηομόναχίις

Πάντοτε έλαμβάνοντο μέτρα, ΐνα προφυλάσσωνται οί άν
θρωποι έκ τών μολυσμ.ατικών νοσημ-άτων,άτινα καθίστανται 
εύκόλως έπιδημικά. Κατά τόν μεσαίωνα, κατά τάς Σταυ
ροφορίας, πολλοί Χριστιανοί οΐτινες μετέβησαν εις τήν Ί ε -  
ράν γήν, έπέστρεφαν εις τήν Εύρώπην μέ λέπραν. Λύτη εί
ναι νόσηυ.α δεοαικόν όλέθοιο,ν, τό οποίον καταβιβοώσκει τάM i l  I 7 V
άκοα τών μελών καί τό όποιον φθείρει τό πρόσωπον κατά 
τοόπον φοικώδη. Οί λεπροί έπιστρέφοντες εις τήν Εύρώπην 
άπεμονοΰντο εις τά  λεγάμενα λεπροκομεία ή εις άσυλα ει
δικά καί έκ τοΰ φόβου τής μεταδόσεως τής λέπρας άπηγο- 
οεύετο εις τούς δυστυχείς λεπρούς μέ τάς αύστηροτέρας ποι- 
νάς νά συγκοινωνώσι μέ τούς υγιείς.

Εις τάς ημέρας μας συμβαίνει συχνάκις, οίστε πλοία έπι- 
στρέφοντα έκ μακρυνών χωρών, εις τάς όποιας έχουν άνα- 
φανή κρούσματα χολέρας, πανώλους ή κίτρινου πυρετοΰ, 
νά ύποβάλλωνται εις κάθαρσιν.. Κατά λέξιν σημαίνει ότι 
τά  πλοία ταΰτα  όφείλουσι νά μένωσιν άπομεμακρυσμ.ε-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ h

να τοΰ λιμένος μετά τοΰ φοοτίου καί επιβατών των έπί τεσ
σαράκοντα ημέρας, όπως κατά τό χρονικόν αύτό διάστημ-α 
παρατηρησωσι μήπως νέα κρούσματα τοΰ νοσήματος άνα- 
φανώσι. Συχνάκις άποβιβάζουσι τούς έπιβάτας πρό τής λή- 
ξεως τοΰ χρονικοΰ τούτου διαστήματος, αλλά τούς άπομ.ο- 
νοΰσιν εις οικήματα κεκλεισμένα ή καί εις νήσους.'Γά άπομ-ο- 
νωτηρια ταΰτα ονομάζονται λοιμοκαθαρτήρια. Έ ν τούτοις 
και μεθ ’ ολας ταύτας τάς προφυλάξεις καί φροντίδας πάν
τοτε βλεπομεν ότι τά  μολυσμ.ατικά ταΰτα  νοσήμ-ατκ διά 
τών λιμένων εισέρχονται καί κάμ.νουσι τόν γΰρόν των εις όλην 
τήν Εύρώπην. ΙΊρός τούτοις σήμερον εις τά  διάφορα νοσοκο
μεία τής Ευρώπης έχουσιν αφιερώσει αίθούσας ή διαμερί
σματα ίδια, εις τά  οποία τοποθετοΰσι τούς μικρούς ασθενείς 
τούς κατεχομένους ύπό τοΰ αύτοΰ μολυσματικοΰ νοσήματος. 
Ύπάρχουσι λ .χ . διαμερίσματα διφθεοίτιδος, έτερα ί\αράς, 
έτερα οστρακιάς κλ. Τοιουτοτρόπως τά  παιδία τά  πάσχοντα 
έκ τοΰ ίδίου νοσήματος τοποθετοΰνται έν τώ  ίδίω διαμερίσμα- 
τι καί δέν δύνανται νά προσβληθώσιν ύπό άλλης νόσου ή μόνον 
ύπό εκείνης, δ ι ’ ήν είσήλθον έν τώ  νοσοκομείω. 'Ομοίως με
γίστη φροντίς λαμβάνεται εις τάς αίθούσας, εις άς γ ίνετα ι ή 
πρώτη έξέτασις τών μικρών ασθενών. Ό  ιατρός ό έπ ιτε- 
τραμ.μ.ένος διά τήν πρώτην αύτήν έξέτασιν διαχωρίζει τά  
διάφορα νοσήματα, έκεϊνα δηλαδή τά  όποϊα είναι μολυσμα- 
τικά καί τά  μ.ή τοιαΰτα. Θέτει τήν διάγνωσιν, ανακαλύπτει 
δηλονότι τό είδος καί τήν φύσιν τοΰ νοσήμ.ατος καί έκαστον 
παιδίον στέλλετα ι εις τό διαμέρισμα, εις ό εύρίσκονται ήδη 
καί έτερα παιδία πάσχοντα έκ τοΰ ίδίου νοσήματος. Αύτό 
τό όποιον γ ίνετα ι καθ’ έκάστην έν τοίς νοσοκομείοις, ό διευ
θυντής έκάστου σχολείου οφείλει νά πράττν) έν σμικρώ διά 
τά  παιδία άτινα τώ  ένεπιστεύθησαν. 'Ό τε διακρίνει μ,αθη- 
τήν καταλαμ.βανόμενον ύπό ταραχής καί πρό πάντων ύπό 
συμπτωμ.άτων, άτινα  δύνανται νά παρέξωσιν ύπονοίας ότι 
πρόκειται περί μολυσματικού νοσήμ,κτος, οφείλει νά σπευσν) 
όπως άποστείλν) αύτόν εις τήν οικίαν του.

Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά ζητήσν) τις από τόν διδά
σκαλον ή τήν διδασκάλισσαν τοΰ σχολείου νά θέσν) διάγνω- 
σιν ακριβή τοΰ νοσήμ.ατος, ως δύναται νά πράςν) τοΰτο ό ια 
τρός· άλλ ’ έάν ύφ ίστατα ι επιδημία έν τή πόλει καί τά  
πρώτα συμ,πτώματα όπως δήποτε είναι έν μ,ερει γνωστά τώ  
διδασκάλω δύναται άφόβως ούτος, έάν ύποπτευθή τ ι,νά  χω- 
ρίσν) τό πάσχον παιδίον από τούς άλλους μαθητάς. "Αλλως 
καί έπιδημ,ία έάν δέν ύπάρχη, πάντες οί διδάσκαλοι καί δι- 
δασκάλισσαι όφείλουσι νά έχωσι μικράς γνώσεις τής εισβο
λής τών νοσημ.άτων τών μολυσματικών. Δεν πρεπει νά δι- 
στάσ/ι όποιαδήποτε καί αν είναι τά  παρουσιαζόμενα κωλύ- 
μ.ατα νά πέμ.ψϊ] αμέσως τό παιδίον εις τήν οικίαν αύτοΰ,διότι 
μεταξύ πολλών παιδίων έν μολυσμένον,διαμείναν μετ ’ αύ - 
τών ώρας τινάς, δύναται νά μολύνν) πλεϊστα ές αύτών. Έάν 
εις μαθητής άποπεμφθή τοΰ σχολείου του διά μ/.αν αδιαθε
σίαν ούδέν τό έπιλήψιμον βεβαίως. ’Ά λλω ς τε καί έν αμφι
βολία, δ ιατί νά μή μεταχειρισθν) τό θερμόμετρον τό τόσον 
εύμεταχείριστον αύτό ό’ργανον, τοΰ οποίου πάντες σχεδόν 
γνωριζοαεν τήν χρήσιν ; ΙΙλείσται μητερες έ'σωσαν τό τέκνον

των έκ βεβαίου κινδύνου σπεύσασαι νά καλεσωσιν ιατρόν άμα 
τή χρήσει τοΰ θερμ,ομέτρου, εις ό είδον άνελθοΰσαν τήν θερ
μοκρασίαν τοΰ παιδίου άνω τών 38°. Δ ιατί λοιπόν έν τώ  προ
χείρου φαρμ.ακείω έκάστου σχολείου νά μ.ήν ύπάρχν) έν θερ
μόμετρον τό όποιον νά δύναται νά δείξν] άμέσυυς εις τόν δ. δά
σκαλον αν τά παιδίον αληθώς άδιαθετή, ότε ή οψις του ήλ- 

λοιώθη ;
Πλείστα μολυσματικά νοσήματα εις άπάσας τάς περιό

δους αύτών, έν τή είσβολγ δηλονότι καθοις καί έν τή άναρ- 
ρώσει, δύνανται νά μεταδοθώσιν. Κ αθ’ δλον λοιπόν αύτό τό 
χρονικόν διάστημα τό παιδίον δέον νά διατελή έν απομονώ
σει, άπομεμ.ακρυσμενον τών μικρών αύτοΰ συντρόφων. Πολ- 
λα ί μητέρες έξ άγνοιας ή έξ έλαφρότητος άποστέλλουσι τά  
τέκνα αύτών εις τό σχολείον δεκαπέντε ή ε’ίκοσιν ήμ.έρας 
μετά τήν έξάνθησιν οστρακιάς, άνεμ,οευλογιάς κλ., προφασι- 
ζόμεναι ότι τό τέκνον των τρώγει πλέον ή κοιμάται καλά 
καί ότι δέν παραπονείται διά τ ίπο τε . Ούδέν τούτου κινδυ- 
νωδέστερον. Ναι μέν τό παιδίον έθεραπεύθη έκ τοΰ έξανθη- 
μ-ατικοΰ νοσήμ.ατος, έν τούτοις όμως έξακολουθεϊ νά φέρν] 
μεθ ’ έαυτοΰ τό σπέρμα, ώστε καί εύκόλως δύναται νά τό 
μεταδώσν) εις τούς συντρόφους του καί δπερ δύναται νά κα- 
ταστγ) διά μερικούς έξ αύτών θανατηφόρον.

Οί διδάσκαλοι λοιπόν όφείλουσι νά είναι πάντοτε αύ- 
στηροί εις τάς προφυλάξεις ταύτας. Τό ιδιαίτερον συμ-φέρον 
δέον νά εξαφανίζεται ένώπιον τοΰ γενικοΰ συμφέροντος. Καί 
εις τάς οικογένειας έπίσης αί μ,ητέρες όφείλουσι νά λαμ.βά- 
νωσι μεγίστην φροντίδα διά τήν άπομόνωσιν, ότε μολυσμα
τική -ίις νόσος κατέλαβε έν τών τέκνων των. Τοΰτο άμ.έσως 
πρέπει νά τεθή εις ιδιαίτερον διαμ.έρισμα ή μ,άλλον Ύ  άπο- 
μ.ακρύνωσι τά  λοιπά παιδία τής οικίας, όπως μ.ή ή ιδία μ.ή- 
τηρ, ή νοσηλεύουσα τό άσθενές τέκνον τής, γείνγι φορεύς τών 
σπόρων τοΰ νοσήμ.ατος εις τά  ύγιά αύτής τέκνα.

(παράφρασις έκ τοΰ γχλλιχοΰ) ’Α νθιι Βαόιλειάδον
’Ιατρός

Η ΚΤΡΙΑ Ι ΟΤΔΙ Θ G A U T I E R
Μιά ήσυχος καί γνωστή μ.ορφή εις τό παρελθόν. ’Ανεβαί

νεις τήν σκάλα, κτυπάς  Μιά φωνή σκύλου άκουεται......
φωνή συμπαθητική καί κουρασμ.ενη... Ή  πόρτα άνοιγει καί 
μ.έ πολλήν χάριν καί καλοσύνην παρουσιάζεΑαι αύτή ή νοι
κοκυρά.

 «Μ ιά φωτογραφία ! . . . ”Ω δέν αξίζει τόν κόπον ! . . . »  καί
αισθάνεται κανείς μ.έ τήν ειλικρινή αύτήν άναφώνησιν ότι ή 
κυρία G autier, είνε εχθρός τοΰ θορύβου καί τών ματαίων 
κολακειών.

Περνά μιά σ τ ιγμ ή .... Έ νω τά  άντικείμενα, τά  κινέζικα 
bibelots, μάς ένθυμ.ιζουν πολιτισμόν, τόν όποιον γνωρίζομεν 
ήδη άπό τόν αΑύτοκρατορικόν δραγόνον», εις τά  φαντά- 
σμ.ατα τής ’Ανατολής, άλλα περισσότερον γνωστά έρχονται 
νά άνχκατευθοΰν-.. Ό Richard W agn er, εις ένα πορτραΐτο 
άπό πίσω άπό τό πιάνο, μάς παρουσιάζεται ώς ένας φίλος 
τής οικογένειας· ό Théophile G autier, ό Γουσταΰος Φλο-
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[/.περ, ό Λεκόντ δέ Λ ίλ, ό δέ Έρεδιά, ολοι οι φίλοι τής κυ
ρίας Ίουδήθ Gautier ολκ τά  ¡Αεγάλ» αυτά πνεύματα των 
οποίων τά  εργα, μάς Ικαρίαν να ζήσωμεν, εόρίοκονται εκεί 
καί φαίνονται ως να μάς δέχωντκι, παρόντα εις το πνεϋμ.κ 
εκείνης, ή οποία εκφράζει την σκεψιν αυτήν λ,εγουσκ ; «Ε ί
μαι εκτοπισμένη τώρα, ολοι οί ίδικοί μου άπέθκνον !»

Εις την μβγάλην πολυθρόναν της από κόκκινο πετσ ί, κά
θεται. Ψορεϊ φόρεμα κινέζικου σχήματος με ρεανίκια π λα 
τε ία ...'Έ νας ρεαυρος γάτο : μέ πράσινα μυστηριώδη, φαντα
στικά καί ωραία μ.άτια, καθισμένος εις τό επάνω ρεέρος της 
πολυθρόνας φαίνεται σαν να εϊνε καρεωρεένος από κινέζικην 
πορσελάνη.

«Ε ίμα ι άγρία,επαναλαμβάνει ή κυρία Gautier, ζώ μέσα 
εις τό σπ ίτ ι σαν ρεέσα εις χαρέμι ! . . .»  Καί πόσον καλά την 
έννοουρεεν! "Οταν Ιχει κανείς ολας τάς απολαύσεις τάς οποίας 
δίδει ή άνάμνησις εκλεκτών φίλων, ό συγχρωτισμός ρεε τό 
χυδαΧον πλήθος δέν εϊνε δυνατόν παρά να τόν κάμνι νά 
ύποφέρ·/).

Ή  κυρία ’Ιουδίθ G autier εινε ερημίτης. "Αν καί έ'χει 
κλίσιν διά τό θέατρον, ή αποστροφή της διά τόν κόσρεον τήν 
έρεποδίζει νά άφοσιωθή εντελώς εις αυτό. Λιά τήν αιτίαν αυ
τήν τής αρέσουν οί ριαριονέτες. Μικρά πράγρεατα τά  όπυΐα

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

Ο ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣ ΠΑΡΑ4ΕΙΣ0Σ
Μίαν φοράν, εις τον ύπνον μου, μού έπαρουσιάσθη ¡αία οπτασία ή 

οποία εμοιχζε ρεέ γυναίκα έτοίρεην νά ΰπάγη εις χορόν—τά πτεοά της 
απεμιμούντο μουσουλίνες αεράτες—άμέσι«ς εννόησα ότι ήτο ’Άγγελος.

— Καλέ άγγελε, τής είπα, ποια είνε ή αίτια ή οποία σε έφερε εις 
το Οωμάτιον αυτό, όπου άκόμη υπάρχουν τόσαι άμαρτωλαί άναμνήσεις, 
αι όποίαι βεβαίως δεν είνε ευχάριστοι διά τήν άγνότητά σου ;

Ό  άγγελος άπήντησε :
— Σέ απαλλάττω από τήν ιοροντίδα νά ;αοΰ όώσης καί συμβουλάς. 

Ό ταν οί όριοιοί ρεου καί εγώ είσερχώμεθα εις τάς κατοικίας, γνωρίζο- 
μεν τι πρέπει νά κάρεωρεεν. Καί· ιεή βασανίζεσαι περισσότερον νά μάθης 
ενεκα τινός αρετής έγινες άξιος τής έπισκέψεως ;αου. Παντοδύναμοι 
καθώς είμεθα, από ιδιοτροπίαν, εύνοούμεν καμμίαν οοράν εκείνους οί 
οποίοι φαίνονται τό όλιγώτερον άξιοι τής εύσπλαγχνίας μας' καί ή παν
τοδυναμία έχει καί εκείνη τάς φαντασιοπληξίας της.

Έσιώπησα, καί δέν είπα πλέον λεξιν, μή αισθανόμενος δυνάμεις νά 
φιλονικήσω μέ ¡αίαν οπτασίαν, ή όποια μάλιστα ώμοίαζε τόσον τελείως 
μέ νέαν γυναίκα.

— Ήλθα, επανέλχβεν ό ’Άγγελος, διά νά σέ έρωτήσω άν θά σου 
ήρεσε ν ’ άνεσης εις τόν Παράδεισον, κατ’ ευθείαν, 'χωρίς νά περάσης 
από τάς ματαίας διατυπώσεις του θανάτου καί τής κηδείας.

’Εννοείτε, βεβαίως ότι μία τοιαύτη πρότασις μου ήτο πάρα πολύ 
ευχάριστος' είχα πάντοτε άπειρον επιθυμίαν νά θαυμάσω τό μεγαλείον 
του ούρανού. « Ά ς φΰγωμεν άμέσως» εφώνχξχ. Μόλις είχα τελ,ειώσει 
τάς λέξεις αϋτάς, καί ενα τριανταφυλλί σύννεφο, εις σχήμα αεροστάτου 
κατεβηκε μέσα εις την κάμαρά μου, άπο τό μισσανοιχθέν ταβάνι' ή 
άποκάτω κρεμασμένη βαρκούλα ήτο άρκετά μεγάλη ώστε νά χωρή δύο 
ανθρώπους καί ήτο καμωμένον άπό ένα σύμπλεγμα άκτινών. Μόλις έκα- 
θήσαμεν ό άγγελος καί εγώ : «Άφήσετέ το» είπεν εκείνος, απευθυνό
μενος εις άοοάτους ύπηρέτας, καί άρχίσαμεν ν ’ ανεβαίνωμεν με μεγά- 
λην ταχύτητα εις τά έρημα κυανά ύψη, τά σκοτεινά τήν ώραν εκείνην.

υπακουουν, τάς κατασκευάζει κατά τήν φαντασίαν της, τήν 
επιθυμίαν της, μεταχειρίζεται αύτάς οπως θέλει, καί. τάς 
κα;Ανει να έκτελοΰν τά  αριστουργήματα του διδασκάλου, 
οπού δεν υπαρχουν πλέον. Τουλάχιστον εις τό θέατρον αυτό, 
δέν υπάρχει διευθυντής ενοχλητικός, κοινόν τό όποιον δέν 
εννοεί, δέν υπάρχουν παρατονίαι . . .

Δια νά διασκεδάζγ, συνθέτει χορούς, μελωδίας. Πράγμα 
παραδοςον ! το νά γράφη μυθιστορήματα τήν ενοχλεί, δεν 
αποφασίζει νά κάμη αυτό, παρά διότι έχει πολύ μεγάλην 
ευκολίαν. Κατά τό παράδειγμα του πατρός της ετοιμάζει τό 
έργον εις τό κεφάλι της καί όχι εις τό χαρτί. ΙΙολύ νέα ακό
μη εγραφε ύπό τήν επιρροήν τών πεοιστοιχούντων αυτήν οί 
όποιοι τήν προετοίμαζαν διά τήν φιλολογίαν. Εις ηλικίαν t·'} 
ετών έγραψε τό, πρώτον άρθρον τό όποιον τής έπλήρωσαν. 
Πόσον ήτο υπερήφανος διά τοϋτο ! . . .  ’Έ πειτα  τήν ήλκυσε 
ή ’Ανατολή, ¿μελέτησε τάς γλώσσας, τάς παοαδόσεις, περι- 
κυκλουμενη άπό μανταρίνους καί σοφούς . . . Γνωρίζει δλην 
τήν Ευρώπην, καί ουδέποτε επήγε εις τα  μέρη τά  όποια 
περιεγραψε, τά  οποία απομονώνει άπό τόν άλλον κόσμον, ώς 
τό ξεκαθαρισμένου υλικόν τής τέχνης της.

Κανείς δέν αγνοεί τό εργον της* περιβάλλει τό όνομ,α 
G a u t ie r , τό τόσον ήδη λαμπρόν, μέ φωτοστέφανον ώραιό-

II

’Ενώ αί κχτοικίαι τών άνθρώπων εχάνοντο εις τό σκότος, όσον έξη— 
κολούθει ή άνάβασίς μας, καί αύτά τά βουνά ήρχιζαν νά φαίνωνται ώς 
μακρυνά σημεία :

— Ωραίε μου άγγελε, ήρώτησχ, ό Παράδεισος είνε αλήθεια τόσον 
θαυμάσιος όσον τόν φχντχζόμεθχ εις τάς ονειροπολήσεις μας ; Πές μου, 
ώ θείε οδηγέ μου ! περίγρχψέ μου τά θαύματα τά οποία μέλλω νά ΐδω, 
τάς χαράς τάς όποιας μέλλει ν ’ άπολαύση ή ψυχή μου.

Ό  άγγελος μου άπήντησε :
— Δέν ύπάρχουν λέξεις εις τήν ανθρώπινον γλώσσαν, (τήν μόνην 

γλώσσαν την οποίαν ακόμη δύνκσαι νά έννοήσης) αί όποίαι νά δύνχν- 
ται νά έκφράσουν τά διαρκή θαύματα τής χχρχς τού Παραδείσου. Καί 
τότε ακόμη όταν θά κχτορθώσης νά φαντασθής τό θαύμα ενός κήπου 
του οποίου τό έδαφος θά έχη τό χρώμα καί τήν διαφάνειαν τού καλο
καιρινού ήλιου, όπου όλα τά άνθη θά είνε παρθένοι λευκότεραι καί άγνό- 
τεραι άπό τά κρίνα, μέσα εις τόν οποίον ό άέρας θά είνε γεμάτος άπό 
όλα τά αρώματα, καί τότε ακόμη τό όνειρόν σου θά διαφέρη άπό τήν 
πραγματικότητα, όσον μιά μαύρη χειμερινή νύκτα, άπό μίαν πρωίαν 
του ’Απριλίου ! Καί εκείνο τό οποίον είνε ακόμη δυσκολώτερον νά σέ 
κάμω νά προαισθανθής, είνε ή ατελείωτος χ,αρά, ή όποια θά σέ περι- 
βάλλη καί θά σέ-κυριεύση ολόκληρον, μόλις διέλθης τό θειον κατώφλιον, 
μόλις γίνεις μία άπό τάς άγνάς φλόγας τού ασβέστου πυρός.

Οί λόγοι ούτοι ήσαν αρκετοί διά νά διπλασιάσουν τήν άνυπομονησίαν 
μου. « Ά ς  βιχσθώμεν ! άς βιχσθώμεν ί » είπα. ’Αλλά παρετήρησα οτι τό 
αερόστατον, — είχχμεν ήδη φθάσει ύπεράνω τών πρώτων άστρων,—δεν 
ανέβαινε πλέον, άλλ’ έμενε άκίνητον εις τό μέσον τού άπειρου.

— Ώ  ! τί συμβαίνει; έΐίώναξχ.
— ’Εννοώ τί είνε, είπε ό άγγελος, είσαι πολύ βαρύς.
’Επειδή δεν είχα προφθάσει νά ενδυθώ διά τό διά μέσου τού άπειρου 

ταξείδιον, δέν είχα τίποτε νά πετάξω διά νά μείνω ελαφρότερος.
— Αύτό, είπεν δ ’Άγγελος, ό οποίος εννόησε τήν σκέψιν μου, αύτό 

δέν θά έχρησίμευε εις τίποτε. Τό βάρος το οποίον εμποδίζει την ανύ- 
ψωσίν μας, δέν είνε βάρος ύλικόν. ’Εάν θέλης ν ’ άνέλθης, πρέπει νά
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ί-ερον. Ό  θρίαμβο; τών «ΓΙρίγκηπισσών του ερωτος» έρχε
ται νά πρόσθεσή ακόμη κάτι νέον ε ί; τήν δόξαν της.

Καί όμως πολύ ματαία ή δόξα αυτή ! . . .  Τήν εσπέραν 
τής πρώτης, οταν ¿χειροκροτείτο άπο τό κοινόν καί έδοξάζετο 
άπό ολόκληρον τό Παρίσι, τό όποιον τόν τάλαντόν της κα- 
τέκτησε, ή ’Ιουδίθ G autier έδιάβαζε καί πάλιν τά  γράμ
ματα του 'Flaubert, του γέρου καί τιμομ.ένου διδασκά
λου της.

«"Ας κλείσωμ.εν τήν πόρταν μας, άς άνέλθωμ.εν εις τήν 
κορυφήν τού φιλδισένιου πύργου μας,εις τήν τελευταίαν βαθ
μίδα, ό’σον δυνατόν πλησιέστερα εις τόν ουρανόν. Κάνει 
κρύο καμμιά φορά, δέν είνε άλήθεια ; .  . .  Ά λλα  τ ι μ.άς εν
διαφέρει ! Βλέπομεν τά  άστρα νά λάμ.πουν λαμ.πρότερα και 
δέν άκούομεν άλλας φωνάς».

(Cermanie - Albert Duiac.)

ΑΙ ΓΓΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ Τ Ε Α Ε Τ Τ Α ΙΑ Σ  ΕΚΑΟΓΑΣ
Ε Ν  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

Αί Γερμανίδες ελαβαν ένεργότατον μέρος εις τάς τελευ
ταίας έκλογάς. Διά συναθροίσεων, προκηρύξεων καί πολ ιτ ι
κών λόγων ειργάσθησαν μανιωδώς υπέρ τών υποψηφίων, οί

ελευθερωθής, άπό τάς φιλοδοξίας, άπό τά όνειρα τής δόξης τά όποία σέ 
δασύνουν διά τόν κάτω κόσμον.

Βεβαίως μου έκόστισε πολύ νά ύπακούσω εις τάς συμβουλάς τού 
οδηγού μου. Ποίος ποιητής δέν κρατεί εις τάς χίμαιρας του; εις τόν 
Οχυυ.ασυ.όν καί συναρπασμόν τού πλήθους, εις τούς ύμνους τού όμοιου 
του; Ά λ λ ’ ή επιθυμία τού Παραδείσου ήτο όΓ εμέ μεγαλειτέρα άπό 
κάθε άλλην επιθυμίαν. ’Αποφασισμένος έρριψα προς τήν γήν τήν ύπε- 
ρηφάνειάν μου,’ τάς ελπίδας μου διά την οοςαν καί οιά τά πλούτη, και 
τό αερόστατον, τό καμομενο απο ενα τριανταφυλλί συν^φο, μόλις εμ.ιν» 
ελεύθερον άπό τό βάρος αυτό, άρχισε ν άνεβαινη με ταχύτητα μ^γά- 
λην πρός τά ύψη.

III

έ Ά ν  καί ήμεθχ πολύ μακράν άκόμη άπό τό θαυμάσιου Σέλας, ενα 
γλυκύ καί λευκό φώς μέ περιέλουε καί μέ έυ-άγευε. Είχαμε εξέλθει από
τά σκότη τής γής* εκεί ήοχιζε ο άληθινός ουρανος. Μεσα εις ενα φώς
το οποίον έφαίνετο σάν λυομένος άργυρος, μεγχλχι ωχρχι οπτασιαι επερ- 
νούσαν σιωπηλούς, καί ό άέρας τών πτερύγων των μού ε/άϊδευε τά 
μαλλιά καί τό 'αέτωπον, με ουράνιον θωπείαν, ό άέρας τόν οποίον άνέ- 
πνεχ υιέ έαέθυε. Ώ  ! τί είδους λοιπόν μέθη θά μέ καταλάβη μετ’ ολί
γον αέσα εις τόν Παράδεισον ; άφοΰ τώρα οπού εύρίσκομαι· άκόμη τό
σον μακράν έχω καταληφθή άπό τοιαύτην γοητείαν ;
| Α λλά παρετήρησα μετά λύπης, οτι τό άερόστατον έπαυσε καί πά
λιν ν ’ άνχβχίνη.

_  ’Εννοώ, είπεν, έκ νέου ό άγγελος' είσαι άκόμη πολύ βαρύς. 
ϊ.: — Δέν άφησα όλας τάς φιλοδοξίας μου, όλα τά όνειρά μου ;
’ — Ναι' άλλ’ εις τό βάθος τής ψυχής σου έχεις άκόμη τήν άνάμνη-
σιν τών άνθρωπίνων ερώτων, καί αύτό εινε το όποιον με τραβά πρός 
την γην.

Πώς καί σάς ώραία όνειρα, άλησμόνητοι άναμνήσεις, πρέπει νά σας 
χάσω; ”Ε λοιπόν ! διά νά γείνω άξιος νά μεταβώ εις τον παράδεισον, 
παραδέχομαι καί τήν σκληράν αυτήν θυσίαν, καί έρριψα προς τά σκό
τη τής γής όλας τάς γλυκείας αύτάς άναμνήσεις, καί άμεσως το αερο- 
στατον ήρχισε ν ’ άναβαίνη πρός τά ύψη με ενα είδος χαρας.

όποιοι ανέγραψαν εις το πρόγραμμά των τό δικαίωμα τής 
ψήφου τής γυναικός.

ΤΙ Φραγκφούρτη, μία άπό τάς δημοκρατικωτέρας πόλεις 
τής μεσημβρινής Γερμ.ανίας, έξελέγη σκοπίμως ώς κέντοον 
τών γυναικείων ενεργειών, διότι κατά τάς τελευτα ίας δημο
τικά ; έκλογάς εις τό διαμέρισμ.α τοϋτο είχε διατρανωθή πε
ρισσότερον ή γυναικεία δύναμις.

Ό  υποψήφιος τής δημοκρατικής μ.ερίδος, ή μ.αλλον του 
λαϊκοϋ κόμμ.ατος, ύπεστηρίχθή άπό τάς γυναίκας. Αί πολί- 
τιδες τής παλαιας αύτοκρατορικής πόλεως άπέδειξαν πώς 
είξεύρουν νά έργάζωνται εις τόν πολιτικόν άγώνα. ΙΙεριήγα- 
γον άνά τήν πόλιν τούς πολιτικούς καταλόγους των καί τό
σον έπιτυχώς ειργάσθησαν, ώστε τό άποτέλεσμ.α ύπήρξεν 
ικανοποιητικόν.

Προσεκάλεσαν έκ Παρισίων τήν δα Käthe Schirwacher 
μίαν φανατικήν προπαγανδίστριαν του γυναικείου ζητήμ,α- 
τος, διά νά έκθέσγ, καί άναπτύξη τό πρόγραμ,μά της, καί 
θέση τάς βάσεις τής συνεργασίας μ.ετά τών πολιτευομένων 
άνδρών. Οί άρχηγοι τών δύο μερίδων προσή/.θαν μ.ετά τών 
ισχυρότερων οπαδών των εις τήν γυναικείαν διάσκεψιν, υπέ
βαλαν τά  προνράμματά των, εδωκαν γραπτά; τάς υποσχέ
σεις των καί ό περισσότερα ΰποσχεθεί; δημοκρατικός κ.

IV

Ώ  θέαμα άφάνσασσσν ! Είδα, είδα τέλος τις διαμαντένιες πόρτες τής 
θχυμασίας κατοικίας. Ό. Παράδεισος ήτο έκεί, άπό έπάνω άπό ημάς, 
τόσον πλησίον, καί σχεδόν έβλεπα τό λαμπρόν φώς του. Καί μακρύ- 
τεεα άπό τάς άνοικτάς θύρας, έθαύμαζα κάτω άπό τά διαφανή φύλλα 
τά καμομένα άπό χιόνι,τά λάμποντα άστρα, καί μέσα εις τήν λαμπρό
τητα αυτήν έβλεπα νά περνούν τα ζεύγη τών άγγέλων. Ώ ! έκσιίάσεις 
τών άγγελικών γάμων, άτελείωτον φίλημα χειλέων πάντοτε αγνών, θά 
σάς γνωρίσω καί εγώ, θά φθάσω καί εγώ εις τόν τόπον τής παντοτει- 
νής χαράς-

Ά λ λ ’ αίφνης παρετήρησα οτι τό άερόστατον, τόσον πλησίον εις τήν 
θείαν πόοταν δέν άνέβαινε πλέον καί μέ κατέλαβε μαύρη απελπισία.

Καί όμως έφώνχξχ, μήπως όλα δέν τά άπαρνήθην. Τίποτε, τίποτε 
πλέον δέν μού μένει τό οποίον νά μέ συνδίη μέ τήν γήν.

— Είσαι πολύ βχούς άκόμη, είπεν ό ’Άγγελος, διότι σου μένει ά
κόμη . . .

— Τί λοιπόν ; είπα άνήσυχος.
— Σοϋ μένει εις τό βάθος τής ψυχής, πλέον βαθειά καί άπό τάς φι

λοδοξίας καί τάς γήινους επιθυμίας, σού μένει ή άνάμνησις μιας μι- 
κράς κόρης, όχι ώραίας, ή όποία σού ήρνήθη τά χείλη της, μιά βρα- 
δειά αέσα εις τό δάσος,όταν ήσουν δέκα έ'ξ ετών. ’Εμπρός καί τό βάρος 
αύτό καθώς καί τά άλλα ρίξετο εις τήν γήν. Κύτταξε πώς λάμπει ό 
Παράδεισος !

Ά λ λ ’ είπα, « Ό χ ι!»
Τότε υ.ε ένα κίνημα θυμού ό άγγελος μέ άφησε νά πέσω διά μέσου 

τού άπειρου εις τά μαύρα σκότη τής γής, έκπληκτος, φοβισμένος, μισο
πεθαμένος ίσως —ευτυχής όμως διότι είχα τήν όύνχμιν νά κρατήσω τήν 
ένθύμησιν τής άγαπητής μικρχς, ή όποία μού ήρνήθη τά χείλη της, 
μιά 9;αδείά μέσα εις τό δάσος, εις τό οποίον όμως ποτε δέν επαυσε 
ν ’ άνθίζη ή άγειοτειχντχφυλλίά τών πρώτων ερωτων μου.

• (Catulle Mendès)
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Oeser έτυχε τής συμμαχίας καί συνδρομής των.
Ό  λόγος, τόν οποίον έπ'ι τη ευκαιρία ταύτη έξεφώνησεν 

ή δις Schirwacher ήτο ώραιότατος άλλά και πολύ δριμύς. 
Έπαρουσίασε την γεομανίδα γυναίκα πα ρ α γ κ ω ν ι σ ο. ε ν η ν καί 
παρημελημενην καί από τό κράτος καί από τάς τοπικάς 
άρχάς. Εις τά  γράμματα, ειπεν, σκολεία παντού διά τά  
άρρενα καί αραιότατα διά τά  κορίτσια. Έ π ί εκατόν δημο
διδασκαλίσσων, ενενήντα επτά διδάσκουν αγόρια καί τρεις 
μόνον κορίτσια. Έ πετέθη δριμύτατκ κατά τών νομοθετών, 
των φιλοσόφων καί των πολιτευομένω/ έν γένει. Οί πολι
τευόμενοι, ειπεν, επειδή εκλέγονται μόνον άπό άνδρας, δέν 
δίδουν λόγον, άλλ ’ ούτε φροντίζουν παρά περί των άνδοών 
μόνον. Δ ι’ αυτό αί γυναίκες άπεφάσισαν νά έπέμβουν την 
φοράν αυτήν καί νά συνδράμουν μόνον εκείνους, οί όποιοι θά 
ταίς ύπέσχοντο ρητώς, κατηγορηματικώς, συστηματικώς, τ ί 
εννοούν νά κάμουν διά τάς γυναίκας. Διήλθεν έπειτα δλας 
τάς αντιρρήσεις των άντιφρονούντων προς τήν γυναικείαν ψή
φον καί κατέληζεν εις τήν ούσιωδεστέραν, εις τό οτι δηλ. 
αί γυναίκες δέν γίνονται στρατιώταί. ’Λλλά γίνονται μη
τέρες καί είναι τούτο υπηρεσία, εις τήν οποίαν οί ανδρες δέν 
ήμπορούν καθόλου νά τάς αναπληρώσουν.

Καί ¿τελείωσε τόν λόγον τη ς : ΙΙλησιάζει, ειπεν, ό και
ρός, ό'που ή γυναίκα δέν θά λέγη πλέον ώς εις τήν κωμω
δίαν τού Kleist, κύρ ιε  μου και αύθέντα μου, αλλά, αγα 
πητέ μου φίλε καί σύντροφε, πάμε νά ψηφίσωμεν.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
ΤΙ Χ ειραφετημένη καί ή Μ άγηίιία είναι τά  δύο 

ποώτα έργα τής υπό τόν τίτλον : Τά Β ιβλία τ ί ις  Α ν -  
γί\ς τριλογία τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρεν.

Εις τά  μυθιστορήματα αυτά μελετατα ι καί είκονιζεται ή 
γυνή τής παλαιας ανατροφής έν συγκρίσει πρός τήν γυναίκα 
τού Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεύμα καί τήν όρθήν τού προορισμού της ώς ανθρωπίνου ό'ν- 
τος άντίληψιν.

Εις τήν «Χειοαφετημένην» περιγράφονται ό βίος, τά  ήθη 
καί έθιμα τής Κων/πόλεως, εις τήν «Μ άγισσαν» ό βίος των 
’Αθηνών κατά τάς ημέρας των ’Ολυμπιακών άγώνων.Κ αίτά  
δύω συγκινοΰν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. Ά να - 
τέμ.νουν τήν γυναικείαν καρδιαν καί δίδουν πλήρη ιδέαν των 
πλεονεκτημάτων τής νέας έπί τής παλαιας ανατροφής.

"Εκαστον έκ των βιβλίων τούτων άποτελείται άπό 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ άτα ι διά τάς ¿Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς έπαρχίας 3 ,50  καί διά τό έξωτερικόν 3 φρ. χρ.

ΙΙάσα αιτησις απευθύνεται πρός τήν κ.Κ. ΓΙαρρέν, όδ.ΙΙα- 
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας κάί συνοδεύεται άπό τού άντιτίμου.

_  Ί ΐ Ι Η Τ Ε Ρ Ε Σ !  ε ς τ ε  ς κ ε π τ ι κ α ι
Μην κάμνετε χρήσιν διά τήν u6ynv όας καί τήν των 

τέκνων σας ή μόνον τού γνησίου fffVpfllUfflV ΗΑΗΜ 
αντισηπτικού καί αναγεννητικοϋ, ··■· · ·ιιΛ ι· ι AAhia 

Πωλείται εις άπαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία 
κ.τ.λ. Άποβήκη F . Vibert, Lyon [ΓαλλίαΟ.

Τ Α  Κ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Λ  Σ Α Σ
Τελευταίως μέ τήν μόδαν των λευκών μετάλλων τά σερ

βίτσια κριστόφλ είχαν ολίγον λησμονηθή. "Οτι είναι τά  πο
λυτιμότερα καί τά  αιώνια, τά  κληροδοτούμενα άπό τήν γ ια - 
γιάν εις τήν έγγονήν είναι άναμφισβήτητον. Τώρα δέ μέ τήν 
πτώσιν τού συναλλάγματος είναι προσιτά εις κάθε βχλάν- 
τΐον. Μιαν ώραίαν καί πλουσίαν συλλογήν τοιούτων σερβί
τσιων τραπεζιού είδαμεν εις τό Χρυσοχοείον II. Τζίνη, έπί 
τής οδού Έρμου άρ. 78. Τά συνιστώμ.εν θερμώς εις τάς μ.η- 
τέρας διά τά  νυμφικά κάνιστρα τών κοριπσιών των καί ώς 
δώρα άκόμη πρό: συγγενείς καί φίλας μελλονύμφους.

"Αλλως τε  εις τό κατάστημα Τζίνη ήμπορούν οί έτοιμα- 
ζόμενοι διά νοικοκυρειό νά προμηθευθούν καί χρυσά καί άδα- 
μαντινα κοσμήματα καί σερβίτσια γλυκού καί τεαΐοΰ και 
b ib e lo ts σαλονιών και γραφείων και ωρολόγια και βάζα. 
"Ολα είναι ώραία και κομψά και κατ ’ έξοχήν εύθηνά, εύ- 
θηνότατα.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΜΑΤΡΙΚΟΓ
Ώδός Σταδίου άρ. 11

Είναι έν άπό τά  άρχαιότερα καί άριστοκρατικώτερα φαο- 
μακεΐα τών ’Αθηνών, έζυπηοετοΟν άκριβώς καί τήν έκλεκτο- 
τέραν τάςιν τής πρωτευούσης. Είναι ίσως τό μόνον, τό ο
ποίον έκ τών πρώτων φέρει έζ Εύρώπης, δλα τά  νεώτερα 
Spécialités, τά  πλέον σπάνια καί τά  πλέον δυσεύρετα τών 
οποίων έχει άποδειχθεί ή ώφέλεια καί δι ’ ών έξυπηοετεί 
ιδιαιτέρως τούς πάσχοντας.

Νύκτα καί ημέραν άνοικτόν τό φαρμακεΐον Μαυρίκου, πα - 
ρεχον πάν φάρμακον εις άριστας ποιότητας, καί έχων γενι
κήν άποθήκην μεταλλικών καί άλκαλικών νερών, έντελώς 
προσφάτων, μέ πλούτον διακοσμήσεως είναι σωστόν Ά σκλη- 
πιεϊον ύπό τήν κυρίαν τής λέξεως σημασίαν καί έν άπό τά  
ώραιότερα στολίσμ-ατα τής οδού Σταδίου
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
φώς από το σκότος.—Το μαοαμένον κρίνον (μυθιστόρημα της κ. Κ. 

¡(¿ρρέν). — Τά ρόδα του γαλανού κήπου (μιτάρρασις δος Ειρήνης Νι- 
χολαίδου. — Ή αντισηψία (ύπό δος ’Ανθής Βασιλϊΐάδου, ιατρού). — 

ΙΙίνας των περιεχομένων.

ΦΩΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΟΓ
Κάποιο; άνεμος ελευθερίας καί προόδου έπνευσε τά ; ήμ.ε- 

ρα; αυτά ; ε ί; την Ελληνικήν Βουλή/. ,
Αί στερεότυποι αγορεύσεις περί οικονομικών ζητημάτων 

καί αί έπερωτήσεις αί μ.ονότονοι καί πληκτικα ι, αί άπο τής 
ΰπάρξεως τής Ε λληνική ; Βουλής συνεχιζόμενα!, παρεμερί- 
σθησαν τά ; ήμερα; αυτά ; προ του ζητήματος των διδακτιών 
βιβλίο/ν.

Το νά γίνη λόγος εκ; την Ε λληνικήν Βουλήν περί βιβλίων, 
τά νά ηλέκτριση τού; 'Έ λληνα; ρήτορας τό ζήτημα αυτό 
εΐνε ήδη μία πρόοδος, ^διάφορον, άν πρόκειται άπλώς περί 
σχολικών βιβλίων καί άν ή συζήτησις περιστρέφεται εις τά 
θρανία τών σχολείων, εις τά  στοιχεία δηλαδή τής μορφώ- 
σεως καί του ανθρωπισμού. "Αν δεν έγίνετο ή αρχή από τά  
διδακτικά δεν θά ύπήρχεν ελπίς νά απόκτηση ποτέ της ή 
Ελλάς, ούτε ε ί; τό άπώτατον ακόμη μέλλον, βιβλία ωραία 
καί σοφά, από εκείνα δπου κανονίζουν τήν θεσιν τών λαών 
εί; τήν κλίμακα του πολιτισμού.

Τά βιβλία λοιπόν τών σχολείων, βιβλία φορτωμένα από 
αμαρτίας δύω-τριών γενεών, βιβλία μωρά καί ανόητα καί 
άποτυφλωτικά, βιβλία άσχημα καί πρόστυχα καί ηλίθια, 
έ'έφυγαν διά μ.ίαν στιγμήν από τού; παιδικού; σάκκου; καί 
από τά σχολικά θρανία καί από τά  εκδοτικά ράφια καί με- 
τεφέρθησαν, ώ ; έ'νοχοι ύπερτάτυ/ν πνευματικών εγκλημάτων 
εί; τό δικαστήριον τή ; Ε λληνική ; Βουλής.

Καί έξετέθησαν εις τό σεμνόν καί αυστηρόν ίδρυμα φου
στανέλες ό'χι από εκείνες, οπού έδόςασαν οί άρματωλοί καί 
άπηθανάτισαν τά  εθνικά μ.ας τραγούδια, άλλ ’ από εκείνες 
όπου έφεϋρεν ή ανήθικο; φαντασία τών σχολαστικών έμπορί- 
σκων του πνεύμ.ατος. Καί προσήλθεν ή Έ λληνικωτάτη Κύ
προ; καταρρακωμένη καί αγανακτούσα διά τήν βεβήλωσιν 
του δοξασμένου ονόματος της. Καί παρέστησαν ό'ρνιθε; κακα- 
ριζουσαι καί πετεινοί με κομμένα πτερά, έκτελοϋντες καθή
κοντα ακολούθων, καί άπεκαλύφθησαν πόδια λευκά μονάδων, 
τά όποια εν τούτοι; ήσαν μαϋρα και ή Ε λληνική Βουλή 
έφριξε και άπέστρεψε τό πρόσωπον μ.έ συστολήν και ή- 
σθάνθη αληθή απελπισίαν διά τό κακόν, τό όποιον έγινεν

ευθύνην έφερε πρυότηεω; τωρα, και του οποίου την 
αύτή.

Φυσικόν ήτο πρό τοίούτων φανερών έγκλημ.άτων, πρό τοι- 
αύτης δολοφονική; απόπειρας κατά τή ; φυλή; ολοκλήρου, 
ολοι οί βουλευταί νά αναγνωρίσουν τό λάθος των κα ινά  σπεύ- 
σουν εις έπανόρθωσιν του κακοϋ. Δυστυχώς και ε ί; την πε- 
ρίστασιν αυτήν υπήρξαν οί ακούσιοι, ίσως, ύπερασπισταί τών 
βεβήλών και οί συνήγοροι τών ίεροσύλων. Υπήρξαν οί έν τη

παραφορά του λόγου διαστρέψαντες το ζήτημα, οί όμιλήσαν- 
τες περί πίστεως καί πατρίδος, ω ; νά μή έπρόκειτο καί ή 
μία καί ή άλλη νά σωθή διά τής πνευματικής άνορθυ/σεως 
τών γενεών τής αύριον. Εύρέθησαν οί συνήγοροι του σχολα
στικισμού καί τής παρατάσεω; τή ; πνευματικής καταστρο
φής τών Έλληνοπαιδων, οί έθελοτυφλοϋντε; πρό τής πνευ
ματικής στασιμότητας καί τής ήμ.ιμ.κθείας, ή όποια λυμ.αΐ- 
νεται τήν Ε λλάδα τών άλλοτε σοφών.

Ευτυχώς ή πλειονότης ή μεγάλη, μ.έ δύω τρεις ρήτορας 
επί κεφαλής, έπανέφερε τό ζήτημα εις τήν θέσιν του. Ό  κ. 
ΙΙαναγιωτόπουλος υπήρξε θαυμάσιος ε ί; τήν άγόρευσιν του. 
Ή  δολοφόνος Γραμματική ή όποία έφευρέθη τήν στιγμήν 
ακριβώς, καθ ’ ήν τό Ελληνικόν πνεΰμ.α ήρχισε νά δύη, καί 
ή όποία τό έβύθισεν έκτοτε ε ί; πυκνοί/ σκότος, εύρε τόν άν
θρωπόν της ε ί; τόν σοφόν καί εύφραδέστατον ρήτορα. Οί μα
γειρευτά! τών βρωμερών α φ υώ ν  και τών χρήστων και χλού- 
νων θά επαναστατήσουν βέβαια και πάλιν. Ά λ λ ’ ό Ε λ λη 
νισμός όλόκληρσς, ό όποιο; έπι τέλους άντελήφθη περί τίνος 
πρόκειται, οί πατέρες και αί μητέρες, αί όποΐαι παρα
κολουθούν μέ πόνον τήν αγωνίαν και τά  μαρτύρια τών 
παιδιών των, θά έξεργερθοϋν διά νά δώσουν ένα καλόν 
μάθημα.

’Εάν ημείς έμ.είναμεν τυφλοί και έχάσαμ.εν έτη πολύτιμα 
εις μαρασμόν του μυαλοϋ και τής παιδικής χαράς, δεν πρε- 
πει νά μείνουν και τά  παιδιά μας. Τότε τουλάχιστον από 
τάς Γραμματικά; και τάς άλλα ; μ,ωρίας μά; έσωζε, μάς άνε- 
κούφιζε, μά ; έπαρηγορουσεν ό σοφός Γερωστάθη; του Δέον
τος Μελά. Τώοα έλειψε καί αυτό; καί άπεκλείσθη. Ώς άν
θρωπος του κόσμ.ου καί “Ελλη;/ σοφός αληθινός, δεν ήμ.πο- 
ρουσε βέβαια νά εύρη χάριν από τούς μικρούς έμπορους» του 
σχολαστικισμ,οΟ.

Ά λλά  τά έργον τής Βουλής δεν έληξε. Τό νομοσχέδιου 
τών διδακτικών βιβύ,ίων πρέπει νά διαδεχθή νομοσχέδιο'/ 
τροποποιήσεω; του προγράμματος, νομοσχέδιου διακρίσεως 
τής έκπαιδεύσεως τών άρρένων από τής τών θηλέων, νομο
σχέδιου ανάλογου μέ τήν νέαν κατάστασιν τών πραγμά
των, καί μ,ορφώσεως του διδακτικού προσωπικού, νομοσχέ διον 
τό όποιον νά ίκανοποι·η τόν διδάσκαλον, νά τόν έξασφαλίζη 
οίκονομ.ικώς, νά τό/ έξυψόνη κοινωνικώς, νά τον θέτη εις 
τήν θέσιν του πρώτου καί απαραιτήτου παράγοντος τής 
άναγεννήσεως τής φυλής.

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟΙ« ΚΡΙΝΟΝ
Χλωμή, αδύνατη, μέ τά  μάγουλα βαμμένα από ένα ύ

ποπτο κόκκινο χρώμ-α, μ.έ τά  ’μ.άτ;α τά  μαϋρα, τά  μ.εγάλα, 
στεφανωμ-ένα μ.έ μαϋρο κύκλο, μέ τό στόμα κλεισμένο εις 
ενα μ.ειδίαμ.α παραπόνου ή "Αννα Δώρου έκάθητο εις ένα 
παράθυρο του ξενοδοχείου τών Περιηγητών καί έβλεπε τόν 
κόσμον, ό οποίος έτρεχεν ε ί; τό προσκύνημα τών ’Επιταφίων.
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Ήτο Μεγάλη Παρασκευή. 'Ηαέρα ανοιξιάτικη, συννεφια
σμένη, μέ ουρανόν στακτερόν, μελαγχολικόν, ’σάν νά μετέχν) 
εις τον πόνον του μαρτυρικού θανάτου του Θεανθρώπου. Και 
ήτο μόνον ό ουρανός μελαγχολικός μέσα εις την ζωηρότητα 
καί την ευθυμίαν καί τά  γέλοια καί την χαράν, ή οποία έ'- 
τρεχεν εις τούς δρόμους, άπλοόνετο εις της εκκλησίες, έσκορ- 
πίζετο εις τάς έξοχάς καί τούς αγρούς. Τά κορίτσια των συν
οικιών, η μοδιστρούλες, αι έργάτιδες, ολη αυτή ή άνοιξις 
της ζωής, στολισμένη, καλλωπισμένη, ευτυχής, διότι είχεν 
εμπρός της πέντε έξ ήμερων ελευθερίαν καί αργίαν, με την 
πρόφασιν του ευσεβούς προσκυνήματος, εΐχε χυθγ εις τούς 
δρόμους, εις τάς πλατείας, διψασμένη από διασκέδασιν, καί 
εννοούσα νά άπολαύσγ την ημέραν αυτήν, μέ κάθε άλλο 
τρόπον παρά μέ δάκρυα καί θρησκευτικήν κατάνυξιν.

Ή  μοδιστρούλες άλλως δεν είχαν άδικον. Ό  Χριστός είχε 
βέβαια άποθάνει καί μαρτυρήσει, αλλά τούτο δεν τόν ήμ- 
πόδιζε νά είναι θεός, νά είναι ήδη εύτυ/ής εις την αιωνιό
τη τα , νά εχγι εξασφαλίσει μέ τόν θάνατον αυτόν καί κά
ποιαν ευτυχίαν καί χαράν εις τούς πτωχούς καί τούς δυστυ
χισμένους τής ζωής. Διά την ηλικίαν των, ευτυχία ήτο ή 
ελευθερία, τά  γελοία, ή χαρά, το καινούργειο φόρεμα, τό 
έ'μορφο ανοιξιάτικο καπέλλο των έπτά  δραχμών, τά  λουλού
δια που έστόλιζαν τούς επιταφίους, τά  χρυσά κεριά που έπρό- 
βαλλαν εις κάθε γωνίαν δρόμου, τά  κόκκινα αυγά που ¿ ψ ι
λού σαν μίαν γλώσσαν αγάπης εις τά  ζωηρά καί φλογερά 
χρώματά τω ν, ή δάφνες καί ή μυρτιές καί ή σημαίες που

Ε Π  Ι Φ Τ Α Α  I Σ

ΤΑ ΡΟΛΑ TOT ΓΑΛΑΝΟΥ KHII0Ï
Την ημέραν όπου έγινε δεκαπέντε ετών, είδε, ενώ περπατούσε κοντά 

εις τον ποταμόν ένα κήπον, ό όποιος ήτο ό περιεργότερος καί ό ωραιότε
ρος από όσους υπάρχουν εις τόν κόσμον' εκτός ότι εοαίνετο μεγάλος σάν 
ολόκληρον τόν κόσμον τά ρυτά καί τά δένδρα του ησαν παράδοξα, διότι 
είχαν φύλλα χρώματος, όπως ό ουρανός καί άνθη, τά όποια ώμοίαζον με 
τριανταφυλλιάς φλόγες' καί τά άνθη αυτά ήσαν τόσον ώραία καί τόσον 
φωτεινά, είχαν τόσον μεθυστικόν άρωμα, ώστε ένόμιζε κανείς ότι οί κή
ποι του παραδείσου είχαν διά μαγείας μεταφερθεί έκεί.

’Ενώ ή κόρη του βασιλέως εύρίσκετο εις έκστασιν εμπρός εις ένα 
τέτοιο θαύμ.α, ήκουσε μίαν φωνήν νά τής λέγη.

— Καλημέρα, σύ που είσαι δεκαπέντε χρόνων !
Καί, μικρούλα, μισοβγαλμένη άπό μέσα άπό ένα θάμνο, εκείνη ή 

όποια ώμίλησεν οΰτω, ¿φορούσε διάδημα άπό πολυτίμους λίθους, καί τά 
πλούσια χρυσά Φορέματα της έδειχναν πώς ήτο μία μοίοα.

Ή μοίρα μειδιώσα εξακολούθησε :
— Ιδού λοιπόν ότι έχεις τήν ηλικίαν νά είσέλθης μέσα εις το γαλα

νό περιβόλι, εις τό όποιον ανθούν τά μοναδικά άνθη, τά όποια αξίζει τόν 
κόπον νά κόψης.

"Ελα μέσα, κόρη του βασιλέως ! καί άν ήσουν κόρη ενός ξυλοκόπου κα̂  
πάλιν ή πόρτα δεν θά ήτο κλειστή δι’ εσέ, διότι έγινες δεκαπέντε ετών 
σήμερα τό πρωί με τό πρώτον κελάδημα τού κορυδαλού. ’Έλα μέσα καί 
μη στενοχωρήσαι διόλου, καί μην φοβηθής ότι κανείς θά σέμαλώση, καί 
κάμε την ανθοδέσμην σου, με τήν όποιαν θ’ άριυματισθή ολόκληρος ή 
ζωή σου, διότι τά αληθινά ονόματα των λουλουδιών αυτών είνε : ’Αγά
πες, Φιλήματα, Ένθύμησες, καί τά μικρότερα, τά όποια μόλις ήνοιξαν 
καί τά όποια σκεπάζονται άπό τά γαλάζια φύλλα, είνε : Αί συγκινήσεις 
του πρώτου έρωτος.

¿σκέπαζαν τήν πεζότητα τών ¡/.ανάβηκων καί τών παντοπω
λείων. Ευτυχία ήτο άκό[υ.η το τρελλον' τρέξιφ,ον από ναού 
εις ναόν, το στρψωγ[Αα ¡αέσα εις τά  πλήθη, το άντίκρυσρεα 
τής [αελαγχολεκής ¡Αορφής του εσταυρωμένου, τό σώμα το 
θεϊον, τό ζωγραφισμένου επάνω εις τά  χρυσά βελούδα, τό 
πλέον μέσα εις τήν απαλότητα καί τήν ευωδίαν τών ρο
δοπετάλων, ή μορφή ή νέα, ή χλωμή, ή κερένια ή οποία ένε- 
σαρκωνε τήν αγάπην καί τόν άλτρουϊσμόν καί τήν ώραίαν αρ
μονίαν τής ψυχής καί του πνεύματος. Ευτυχία ήτο ακόμη 
τά  γλυκά λόγ;α, τά  όποια θά ή'κουαν άπό τά  έ'μορφα παλη- 
κάρια, άπό τούς νέους τής ηλικίας τω ν, τούς συντρόφους των 
τής καθημερινής βιοπάλης, άνάμεσα εις δύω φιλήματα του 
επιταφίου καί εις δύω τρία σταυροκοπήματα εμπρός εις τάς 
αγίας εικόνας, τάς πλημμυρισμένας άπό φώτα καί άπό κα
πνούς μοσχολιβάνου.

Καί τήν ευτυχίαν αυτήν τούς τήν έχάριζεν ό Χριστός μ.έ 
τόν ώραΐον αυτόν θάνατον, ό όποιος είχε.μ ίαν επαύριον ζωής 
καί άναστάσεως, μέ τόν θάνατον ό όποιος ¿κυοφορούσε τήν 
χαράν, καί τήν ωραιότητα, μ.έ τόν θάνατον ό όποιος ¿γεν
νούσε τήν αίωνίαν ¿λπίδα.

Καί έ'τρεχαν τά  κορίτσια εις ρεΟμα άτελείωτον τής όδοΰ 
Έρμου, άκολουθούμενα άπό συνοδείας παιδαρίων, νέων μαθη
τών τών γυμνασίων, έργατικών παιδιών, φοιτητών, νέων 
τεχνητών. "Ενας πόλεμος, μία έπίθεσις άπό έκπυρσοκροτή- 
σεις βαρελότων, άπό πηδήματα τρακών, μία βροχή άπό κομ
φετί, άπό πειράγματα, άπό λόγια άνόητα, μία συνομωσία

Μαντεύετε τήν χαράν τής πριγκηπίσσης ! ήμπορούσε νά τά κόψη καί 
νά τά χάρη όλα τά θαυμάσια αύτά τριαντάφυλλα. ’Αφού ευχαρίστησε 
την καλήν μοίραν, έ,τρεξε μέ χαράν χρός αύτά καί θά ήρχιζε νά τά 
κόβη, όταν . . . .  όταν ένας φρικτός νάνος, φαλακρός καί μέ ά’σχρα γέ- 
νεια, έχαρούσιάσθη εμχρόςτης, ακουμπισμένος εις τό όαβδί του καί ήρ- 
χισα νά τής όμιλό), ενώ έβηχε.

— Έ  ! είπε, είνε τής μόδας τώρα τά νέα κορίτσια νά τρέχουν μο
νάχα εις τάς πεδιάδας ; Λέν ύπάρχουν λοιπόν, κόρη τού βασιλέως, εις 
τό παλάτι σου, ύπηρέτριαι νά τάς έπιτηρής, άσπρόρρουχα νά τακτο- 
ποιής μέσα εις τά ντουλάπια, βάζα μέ γλυκύσματα νά φυλάξης ; Στοι
χηματίζω ότι σήμερα δέν εσκέφθης διόλου νά κυττάξης, μήπως λείπει 
κανένα γαλόνι άπό τόν βασιλικόν μανδύαν τού πατέρα σου, καί άν ή κάλ
τσες τού αδελφού σου δέν είχαν ανάγκην νά τάς διορθώσης. ’Εμπρός, γύ
ρισε πίσω εις τό παλάτι σου, σέ παρακαλώ, καί άντί νά χάνηςτόν και
ρόν σου, διά νά μαζεύης τά λουλούδια αύτά, τά όποία σέ εμάγευσαν, 
πήγαινε εις την κουζίνα νά προσέξης, μήπως ό μάγειρος πίνη τό κρασί, 
τό όποιον πρέπει νά βάλη μέσα εις τήν σάλτσα.

— ’Αλλά, κύριε, ή καλη μοίρα έπέτρεψε . . .
— Ή καλη μοίρα δέν ηξεύρει τί λέγει ! καί σας έδωκε πολύ κακάς 

συμβουλάς. ’Έπειτα πρέπει νά γνωρίζης ότι τά τριαντάφυλλα τού γα
λανού περιβολιού δέν είνε διόλο ό,τι φαίνονται.

’Από ολίγον μακράν, φαίνονται επιθυμητά, είμαι σύμφωνος' άλλά, 
μόλις τά κόψεις, σού καίουν τά δάκτυλα, διότι είνε καμωμένα άπό φω
τιάν φοβερήν ! — καί βεβαίως θά καταρασθής τήν τόλμην σου, καί έπειτα 
από ολίγον θά έχης εις τά χέρια καυστικάς πληγάς' μέ τό αληθινόν 
όνομά των τά άνθη αύτά ονομάζονται Λύπαι, Άπελπισίαι, Λάκρυα, καί 
τά όλιγάτερα λυπηρά είνε αί αναμνήσεις τών άπολεσθεισών εύτυχιών.

II
Μαντεύετε την αμηχανίαν τής|πριγκηπίσσης ! Ποιον έπρεπε νά πι"
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του αιωνίου άρρενος κατά τής αθωότητας του θήλεος, κάτι 
ύς ό πρόλογος ¡Α ία ς  χαράς, ή όποία περιδένεται, ¡Αίας συγκι- 
νήσεως, ή όποία θά έλθγ), διότι πρέπει κα ί είναι (Αοιραΐον καί 

φυσικόν, νόυ.ος γρα[Α[Αε/ος άπό  τήν φύσιν καί άπό τήν ζωήν.
Τήν εικόνα αυτήν τής νεότητος έσκίαζεν έδώ καί έκεί (Αία 

υ.αυροφορεμένη γεροντική σιλουέτα [Αγέρας ή γιαγιάς ή θείας 
ηλικιωμένης.

’Ά λλοτε πάλιν κοντά εις ένα ώραίον, έξυπνον ζωηρόν προ- 
σωπάκι, έ'βλεπε κανείς μίαν μαραμένην μορφήν γεροντοκόρης, 
ή όποία ή'θελε νά φαίνεται ακόμη νέα, κάτω άπό καπέλλο μέ 
λουλούδια ζωηρά καί μέσα ίίς  φορέματα, άγουστα καί χω
ρίς χάριν. Ή σαν ή άδικημένες τής τύχης, ή όποιες τόσα 
τώρα χρόνια έπερίμεναν τόν νυμ.φίον τών ονείρων των, ό ό
ποιος δέν ή'ρχετο καί ή οποίες έ'τρεχαν νά προσκυνήσουν ολους 
τούς νυμφίους τών έκκλησιών καί νά χορτάσουν τήν δίψαν 
των τής άγάπης μ.έσα εις τήν άπέραντον άγάπην ¿κείνου, ό 
όποιος έδιδε πάντοτε έλπίδα καί πάντοτε παρηγορίαν. Τά 
χέριά των τά  κουρασμένα άπό τήν δουλειάν τόσων ημερών 
ζωής χωρίς μειδίαμ,α άγάπης, έφορτώνοντο μέ άνθη τών έπι- 
ταφίων, τά  όποια θά ¿τοποθετούσαν τήν παραμονήν του κλεί
δωνα κάτω άπό τά  μαξιλάρια των, διά νά τούς παρουσιά
σουν έστω καί εις τά  όνειρά των, τόν νυμ,φίον, ό όποιος τό
σον έβράδυνε νά φανη.

Τό ρεϋμα αυτό μιας ζωής πολυποίκιλου καί πολυχριυμου 
παρηκολούθει ή ’Άννα Δώρου άπό τό παράθυρον του ξενοδο
χείου τών ΙΙεριηγητών. Νέα καί αυτή μόλις δέκα έξ χρό

στεύση ; τήν μοφαν ή τόν νάνον ; εις εκείνην έπρεπε νά ύπακούση ή 
εις τούτον; Ώ ! πόσον ήσθάνετο ότι αγαπούσε τά θαυμάσια εκείνα άνθη. 
Ά λ λ ’ ήτο δυνατόν νά είνε αλήθεια, ότι όσον ώραία είνε, τόσαςδυστυ
χίας προξενούν; μή γνωρίζουσα τί ν ’άποφασίση, έπέστρεψε εις τήν κα
τοικίαν τη ;, ήθελε νά σκεφθή διά τήν περιπέτειαν αύτήν, νά ζητήση 
συμβουλήν άπό τήν παραμάναν της. Τί είχε νά χάση; αύ’ριον, μεθαύ- 
ριον, δέν θά ήτο πολύ άργά διά νά ύπάγη νά μαζεύση ένα μπουκέτο, 
μέ φύλλα ώς τό χρώμα τού ούρανού καί άνθη πύρινα; ό κήπος πάντοτε 
θ’ άνθούσε, κοντά εις τό παλάτι, εις τό πλάγι τού ποταμού.
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Έπέρασαν πολλαί ήμέραι. Ή κόρη τού· βασιλέως έ'μενεν αναποφάσι
στος.Θά έ'διδε ό,τι τής έζητούσαν διά νά βάλη μέσα εις τά κινέζικα βάζα 
της, τά όποία είχεν επάνω εις τής έταζέρας,τής ’Αγάπες, τά Φιλήμα
τα καί τά Μειδιάυιατα, καί ιδίως τάς συγκινήσεις τού πρώτου έρωτος, 
όλα τά θαυμάσια άνθη,τά όποία ή κυρία μέ τά πολυτελή μεταξωτά φορέ
ματα τής ύπεσχέθη ότι ήδύνατο νά κόψη καί τά όποΤα δέν έ'κοπτεν επειδή 

¿φοβείτο μήπως έχει έπειτα τά δάκτυλα καμένα καί μήπως φέρη εις 
τό σπίτι Λύπας, ’Απελπισίας, Αάκρυα καί ’Αναμνήσεις χαμένης εύτυ- 
χίας ! ’Άφησε καί έπέρασαν έτη καί έτη. Ό  πατέρας τής πριγκηπίσσης 
άπέθανεν ό διάδοχος'έγινε βασιλεύς. Ανήσυχος, απαρηγόρητος άπό τό 
πρωί έως τό βράδυ καί άπό τό βράδυ έως τό πρωί, — διότι δέν ήθέλησε 
πλέον νά ύπανδρευθή — ητο αξιολύπητος διότι δέν ¿γνυύριζε ποιαν άπό- 
φασιν νά πάρη. Πόσες φορές άκουμπισμένη εις τό παραθύρι της, έτεινε 
τά χέρια της πρός τά θαυμάσια άνθη τού γαλανού περιβολιού, εκεί 
κάτω! Άλλοίμονον! δέν ήδύνατο νά λησμονήση τά λόγια τού νάνου με
τά άσπρα γένεια, καί έπέβλεπε τάς ύπηρετρίας, ¿τακτοποιούσε τά ά
σπρόρρουχα μέσα εις τά ντουλάπια, έφύλαττε τά γλυκύσματα. Ά λλά  
τέλος ένα θερμό πρωινό τού καλοκαιριού, είδεν ότι δέν ήτο δυνατόν νά 
ζή κατά τόν τοόπον αύτόν ! άπειοάσισεν αμέσως νά ύπάγη, καί άς συνέ-

νων, ένοσταλγούσεν ολην αυτήν τήν χαράν τής νεότητος εις 
τήν οποίαν δέν ή ¡απορούσε νά λάβ-/) ¡Αερος· ¿ζήλευε τά  ωραία 
ανοιξιάτικα καπέλλα ¡αέ τά  χρωματιστά τριαντάφυλλα, τά  
φορέματα τά  κόκκινα καί τά  b le u  καί τά  άσπρα, τά  κεριά 
μέ τής κορδέλλες τής χρωματιστές, τά  γέλοια, τήν ευθυ
μίαν, τήν άμεριμνησίαν τής νεότητος ¿κείνης. Αύτή άπό τά  
μικρά της, τά  παιδικά χρόνια δέν ένθυμεΐτο ποτέ μίαν ημέ
ραν χαρας, ένα φόρεμα ανοικτόν, μίαν κορδέλλαν κόκκινην εις 
τά  μαλλιά της, τά  όποία ήσαν μαύρα καί γιαλιστά  ώς με
τάξι.

Δ ι’ αυτό τό στόμα της ήτο κλειστόν εις μίαν έ'κφρασιν 
παραπόνου καί τά  ’μάτια της χωρίς νά κλαίουν, έφαίνοντο 
πάντοτε γεμάτα άπό δάκρυα. ’Ορφανή, πτωχή, μέ μίαν μη
τέρα βουτηγμένην πάντοτε εις τά  μαύρα, ή όποία δέν ά 
νοιγε τό στόμα της παρά διά νά άναστενάξν) καί δέν τής 
έ'λεγε ποτέ μίαν καλήν καί τρυφεοάν λέξιν, ή ’Ά ννα Δώρου 
είχε ζήσει τήν ζωήν της τών δέκα έξ χρόνων χωρίς μειδιά
ματα καί άγάπην καί χάδια, τήν άπαραίτητον αύτήν τρο
φήν τής παιδικής ψυχής.

Θανατογεννημένη, τή^ έλεγεν ή μητέρα της, ή όποια 
είχε χάσει τόν άνδρα της τό ίδιο άκριβώς βράδυ όπου είχε 
γεννηθή τό δυστυχισμ.ένο τό κορίτσι. Καί μαζή μέ τόν θά
νατον τού ναύτου, τόν όποιον είχαν μαχαιρώσει εις την τα 
βέρναν τό βράδυ ¿κείνο τής Μεγάλης Παρασκενής, τό πτω 
χικό σπιτάκι είχε μείνει χωρίς ψωμί καί χωρίς φώς καί τό 
μικρό άντί νά ποτισθή μέ τό νάμα τής ζωής, τό μητρικό 
γάλα , έποτίσθη άπύ τήν πρώτην ημέραν μέ γάλα φαρμακε
μένο άπό δάκρυα και στεναγμούς.

βαίνε οτι ήθελε, νά κάμη τό θαυμάσιο καί επίφοβο εκείνο μπουκέτο" 
επήρε λοιπόν τόν δρόμον μόνη, κατά μήκος τού ποταμού.

IV 4
Τώρα τήν κατείχε μία ανησυχία, έάν είχαν μαρανθή τά ώραία άνθη 

τού κήπου;
Δέν άργησε νά βεβαιωθή περί τού εναντίου' ό κήπος τής έφάνηκεν 

απέραντος, θαυμάσιος ; ήτο τόσον φωτεινός είχε τόσον μεθυστικά α
ρώματα, ώστε έφαίνετο ώς άληθινός παράδεισος.

Καταχαρούμενη, άναπνέουσα μέ δυσκολίαν άπό τήν επιθυμίαν, έτοι- 
μάζετο νά ε’.σέλθη ή πριγκίπισσα.

— Κόρη τού βασιλέως, είπεν ή καλή μοίρα, ή όποία ¿φορούσε ένα 
διάδημα άπό πολύτιμα πετράδια' δέν θά είσέλθης εις τόν κήπον, όπου 
ανθούν τά μόνα άνθη, τά όποία αξίζουν τόν κόπον νά κοπούν' καί άν 
ήσουν κόρη τού πλέον μεγάλου αύτοκράτορος τής γής καί τής βασίλισ
σας τών άστρων, ή πόρτα δέν θά σού ανοιχθή' αφού πρό τόσων πολλών 
¿τών τά είχες γνωρίσει καί τά ¿περιφρόνησες" ήσουν τότε δεκαπέντε 
χρόνων όταν ένα πρωί μέ τό πρώτο κελάδημα τού κορυδαλού ήλθες έδώ! 
Άλλοίμονον, κύτταξε τό πρόσωπόν σου, σέ παρακαλώ, μέσα εις τον 
ποταμόν. Ή πριγκήπισσα έσκυψεν ¿πάνω εις τό νερό, είδεν ότι 
τά μαλλιά της ήσαν σχεδόν άσπρα, oat τά μάτια της ώμοίαζαν μέ 
μπλουέτες πεθαμένες.

—Χαίρε,σύ ή όποία είσαι τώρα πενήντα ¿τών! είπεν ή καλη μοίρα,
κλαίουσα.

Τότε ή κόρη τού βασιλέως έπεσε ¿χάνω εις μιάν πέτραν, έμπρός εις 
τήν κλειστήν πόρτα καί έκλαιε μέ λυγμούς καί μέ δάκρυα, διότι ήτο 

Ή ώραία, ή όποία έπιθυμεί 
Ή ώραία ή όποία δέν ¿τόλμησε 
Νά κόψη τά τριαντάφυλλα 
Τού γαλανού κήπου.

| (Catulle Mandes)



6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Α Ν Τ ΙΣ Η Ψ ΙΑ
Ο γενικός αυτός δρος έφαρμ.όζεται εις τά  μέτρα τά  όποια 

λαμβάνομεν, ινα καταστρέψωμεν τά  διάφορα νοσογόνα σπέρ
ματα, τά  όποια μάς περιβάλλουσιν.

Ή  αντισηψία άν κκί φέρεται ώς ανακάλυψες νέζ , εντού
τοις έχει τήν καταγωγήν της από των αρχαιότατων χρό
νων. Οί αρχαίοι, καίτοι μή γνωρίζοντες τά  μικρόβια, εν τού- 
τοις διέθετον πλείστα όσα μ.έσα πρός καταπολεμήσω αυτών. 
Καιοντες τούς νεκρούς των, πλύνοντες τά  τραύματα οι ’ οί
νου, ή δι-' διαλύσεως άλατος, άπζγορεύοντες αύστηρώς τήν 
επαφήν των τρωθεντυνν ¡Λερών τ ί άλλο ενεργούν εν άγνοια 
των ή την αντισηψίαν · Καί απολυμάνσεις ακόμη ένηργουν 
σχεδόν κατά τόν ίδιον τρόπον, ον καί ημείς σήμερον· ¿νς λ .χ . 
ύ Όόυσσεύς μετά την καταστροφήν τών μνηστήρων έκαυσε 
θείον ίνα άπολυμάν/] τά  μέγαρα, ώς λέγει ό "Ομηρος, όμ,οίως 
καί κατά τόν λοιμ.όν τών ’Αθηνών, ήναπτον κατά συμβου
λήν του Ίπποκράτους μεγιστας πυράς εντός της πόλεως, 
εχοντες ύ π ’ δψιν των ότι τό πΰρ έ'χει τήν δύναμιν νά καθα- 
ρΐζν) τό παν· διότι, εάν, ώς άνω είπομεν. ή μολυσμ-ζτικότης 
προέρχεται έκ σπερμάτων ζώντων τών μικροβίων, τότε ευ
κόλως θά έννοησωμεν, δ ιζτί επ ιτυγχάνεται ή άπολύμζνσις 
διά της υψηλής θερμοκρασίας,

ΤαΟτα αυξάνονται μ.έν καί πολλαπλασιάζονται έν μετρία 
τοιαυτγ. καταστρεφοντζι δέ καί εκμηδενίζονται εις τήν ύ- 
ψηλην. Έπομ,ενως τά πυρ είναι έν μέσον αντισηπτικόν σπά
νιάς δυνάμ.εως, είναι δμως μέσον δυσμεταχείριστον ώς κατα- 
στρεφον τό παν αδιακρίτως. Εις τήν ’Αμερικήν δπου λαμ.- 
βάνονται μεγάλαι προφυλάξεις, δπως έμποόίζεται ή έξάπλω- 
σις της επιδημίας, κατασκευάζουσιν έν κζιρώ τοιαΰτα πα- 
ραπηγματα έκ σανίδων, καί έπί εκτεταμένου έδάφους Τά 
παραπήγματα ταΰτα , ά φ ’ ου έπί τινα χρόνον χρησίμεύωσιν 
πρός νοσηλείαν ασθενών, κατόπιν παραδίδονται εις τό πυρ. 
Εις τά  μερη μ.ας βμως,οπου τά  νοσοκομεία είναι στερεώτατα 
καί δαπανηρότατα, βεβαίως δεν δύναταί τις νά σκεφθή διά 
τοιαΰτα μεσα έν καιοώ επιδημίας.

Έ ν έλ λε ιψ ε ι πυρός δυνάμεθα εις περιωρισμένους χώρους 
κ α λ λ ισ τ α  νά  ένεργήσωμεν α ντ ισ η ψ ία ν  κα ί δ ιά  ζέοντος υδατος.

Παιδιον τ ι  προσβάλλεται έ'ν τιν ι οίκογεν sí κ έκ νοσήματος 
μολυσματικού· ή ποωτη ©ροντίς, ώς καί εις τό πεοί άποο,ο- 
νωσεως άνεφεραμ,εν, είναι νά προφυλάξωμεν τά  λοιπά πα ι- 
δία της οικογένειας, διότι ταΰτα  είναι τά  μ.αλλον έκτε- 
θειμενα εις τήν μόλυνσιν.

Η περιποιουμένη τόν μικρόν ασθενή οφείλει διά ζέοντος 
ύδατος νά καθαριζν) πάντα τά  άντικειμ.ενα τά  χρησιμεύοντα 
εις αυτόν, έπίσης καί αυτή ή ιδία οφείλει νά μή περιφέρηται 
εν τή οίκια, διότι κάλλιστα δύναται νά μεταφέρη τά  σπέρ
ματα της νόσου, άτινα εύρίσκονται διεσπαρμένα έπί τών έν- 
ύυμ,ατων καί χειρών της. Μετά τήν ληξιν της νόσου υ.ε- 
γΐστη φροντίς πρεπει νά ληφθή, ώστε παν δ,τι έχρησίμευεν 
εις τόν μικρόν ασθενή ή και εις τόν διαμ.ένοντα πλησίον αύ- 
του ώς λ . χ. αί κλινοστρωμναι, ενδύματα κτλ . ν ’ άπολυ- 
μ,ανθώσιν έν μεγίστη αύστηρότητι. Και τά  μέν μικρας αξίας 
ενδύματα και πα ίγνια  παιδικά, ώς καί αί έξ άχύρου ή χόρ
του κλινοστρωμναι νά καίωνται, τά  δέ κλινοσκεπάσματα 
και στρωμναί μάλλιναι ή βαμβακεραί δέον νά μ,εταφέοωνται 
εις απολυμαντικόν κλίβανον, δπου έννοείται ύπάοχει τοιοΰ- 
τος,είς δν αναπτύσσεται μεγίστη θερμοκοασία και ουτω έπι- 
τυγχάνετα ι τελεία  άπολυμανσις πάντων τών αντικειμένων 
τούτων. 'Ως πρός τ ’ άσπρόρρουχα δέ αρκεί ταΰτα  νά έμβα- 
πτισθώσιν έντός άλυσίβας βραζούσης έπί μίαν ώραν καί νά 
πλυθώσιν κατόπιν ώς συνήθως έν τή οικία (διά μπουγάδας). 
Έκτος δμως τοΰ θερμοΰ υδατος ύπάρχουσι πλείσται ούσίαι

χημικά!, αιτινες κέκτηνται μεγίστην αντισηπτικήν δύναμιν, 
ώς ή άχνη υδραργύρου, τό φανικόν οξύ, ή κρεολίνη, ή φορμ.ό- 
λη, τό θείον κτλ.

Έπισης μεγάλως πρέπει νά φροντίσωμεν διά τήν τελείαν 
άπολυμ.ανσιν τοΰ δωματίου, δπεο έχρησίμευσεν πρός νοση
λείαν άσθεν,οΰς παθόντος έκ μολυσματικοΰ νοσήματος.

Έν αρχή, ά φ ’ ού προηγουμένως κενωθή τό δωμ.ά- 
τιον και τα  έν αύτω έ'πιπλα άπολυμανθώσι καταλ
λήλως διά μιας τών άνω αντισηπτικών ουσιών, έπιβάλλεται
ν άπολυμανθώσιν αί θύοαι, τά  παοάθυοα, πατωυ.ατα καί / \ \ \ % ~ 1
παντα τα  σανιδωτά μέρη τών δωμ.ατίων διά θερμ,οΰ σαπω- 
νουχου υδατος ή θερμ,ής άλυσίβας, είτα  ν ’ άποπλυθώσιν διά 
διαλύματος άχνης υδραργύρου 1:1000. ’Εάν οί τοίχοι είναι 
ελαιοβαφείς πλύνονται διά τοΰ αύτοΰ διαλύματος, έάν μόνον 
ες ασβέστου έπαλείφονται διά γαλακτώματος ασβεστίου τρις 
η τετράκις κατ ’ έπανάληψιν. Καλή είναι και ή άπολύμαν- 
σις η γενομ,ενη διά Ψεκασμ.ών διαλύσεως άχνης ύδοαογύρου 
1:1000 ή διά διαλύσεως φορμόλης 1 ο)ο, ήτις καί ούδεμίαν 
επιβλαβή δρασιν έχει έπί τών έπίπλων.Κ αι ή δ ι ’άνθέων θείου 
,απολυμανσις είναι ωφέλιμος, ό'χι δμ,ως πάντοτε καί έπαρκής.

Οχι στρο πολλών έτών τά  υπό τών χειρουργών γινόμενα 
τραύματα κατά τάς εγχειρίσεις ή σαν λίαν έπικίνδυνα, κα
θότι ένυπήρχον έν αύτοίς μακρόβια, άτινα έπεβράδυναν τήν 
επουλωσιν ή καί έπέφερον διαφόρους άλλας σοβαράς έπ ιπλο- 
κας. Σήμερον δμ,ως αί μεγαλείτεραι έγχειρίσεις ένεργοΰνται 
σχεδόν άκινδύνως, διότι πλείστα ι δσαι φροντίδες καταβάλ
λονται, οπως παν δτι έγγίσει τό τραΰμ,α νά είναι εντελώς 
άπηλλαγμένον παντός μολυσμ,οΰ.

Βλεπει τις λοιπόν πόσον είναι κινδυνώδεις πασαι έκείναι 
αι θεραπείαι,τάς όποιας ό λαός θέτει έίς ενέργειαν,οσάκις πα - 
ραστή ανάγκη νά σταματήσγτ αιμορραγία πζρζχθείσα έκ 
τραύματος. Ή  έφαομ.ογή δηλονότι καπνοΰ, ιστών αράχνης 
ή καί ετερων άλλων απεχθών τοπικών μ,έσων.

Αί συμ,βουλαι αύται δεν είναι ίσως έντελώς περιτταί κα
θότι παρετηρήθη δτι ή παραμικρά ολιγωρία εις τοιαύτας πε
ριστάσεις δυναται νά έχη φοβεοάς συνεπείας διά τήν μ,ετέ- 
π ειτα  υγείαν ολοκλήρων οικογενειών.

(παράφρασις έκ τοΰ γαλλικού) Ά ν θ ίι  ΒαιΙιλϊΐύΓκη·
Ίατρ’ος

Ω Δ Ε Ι Ο Ν  Α Θ Η Ν Ω Ν

Τήν παρελθοΰσαν ΙΙέμπτην έγινε εις τήν αίθουσαν τοΰ Ω 
δείου ’Αθηνών, τήν ύπερπληρουμ,ένην άπό τόν έκλεκτότερον 
κόσμον, ή προαγγελθείσα ύπέρ φιλανθρωπικοΰ σκοποΰ Συναυ
λία . Εις ταύτην έλαβον μ,έοος αί δεσποινίδες Δαμάσκου και 
Ζαρειφοπουλου έκτελεσασαι εις τό πιάνο μ.έ τέχνην και άκρι- 
βΐΐαν δυσκολώτατα κομ,μάτια τών μ.εγάλων μουσικών Rubi- 
stein και W agner· και χειροκροτηθεΐσαι ένθουσιωδώς άπό 
τό κοινόν. Αί δεσποινίδες Κορόμηλα και Κορωναίου, κάθε 
μ.ία μέ τήν ιδιαιτέραν χάριν της, έτραγούδησαν μ,ε γλυκύ- 
τη τα  και τέχνην ή δις Κορομηλά τήν «Hérodiade» τοΰ 
Massenet και τήν «Inconnue» τοΰ Ghaminade και ή 
δις Κορωναίου «Vous dansez Marquise» καί τό «Mari
vaudage», τά  οποία ήσαν πολύ κατάλληλα διά τήν χαοι- 
τομενην καί γλυκειάν φωνήν της· καί τάς δύο δεσποινίδας τό 
άκροατηριον έχειροκρότησε θερμώς και ένθουσιωδώς και τάς 
ήνάγκασε νά έπαναλάβουν τά  τραγούδια των. Ή  δις Ά πο- 
στολίδου, άπήγγειλε πολύ καλά τό «Pardon» τοΰ Chau- 
met και τό «Γ ιά  μιά πεθαμ.ενη» τοΰ Ιίαλαμά, και τό 
«Σύννεφο» τοΰ Ιίολέμ,η. Ή  δέ μικρά δεσποινίς ’Αντωνοπού- 
λου έπαιξε μέ τό τόσον γλυκύ βιολί της, ώραιότατα, μίαν 
Ρομάντζα καί μία Μαζούρκα καταχειροκροτηθείσαν.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
TOT Κ ΕΤΟΥΣ

Άρ. Síi8. 'Έτος εικοστόν τής Έφημ. τών Κυριών.— Η πομπή τών 
Πχναθηναίων.—Τό άρχαίον κτένισμα,— ’Από τό ταξείδι μου.—Τα Η- 
λΰσια. — Όγδοηκονταετηρίς τοΰ βχσιλέως Λουϊπόλδου.— II κούκλα τής 
Σουσάνας.

Άρ. 869. Οι θανατηφόροι γάμοι. — Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου Α '.
— Ή έκατονταετηρίς τής μιςς Brawning καί κρίσεις περί του ποιητι
κού έργου της. — Τό έν Βερολίνω Συνέδριον τών γυνχικοφιλων. ΑΙ 
Hayal.

Ά ρ. 870. Nel soguo. — Άλεςάνδρα Παπαδοπούλου Β '. — Άπό την 
Aurora τής Brawning. — Άπό το ταξείδι μου.—Φθινοπωρινά φύλλα. 
—Χωρίς όνομα. — Ή φράουλες.

Ά ρ . 871. Χριστός άνεστη. — Ημέρα φωτός. — Άπό τό γυναικείου 
Συνέδοιον τοΰ Βερολίνου. — Άπό τό ταξείδι μου. — Ή Κορτίνα.—Χω
ρίς όνομα.—Φιλανθρωπικαί συναθροίσεις.—Τό πρωί.

Ά ρ. 872. Ό  χαιρετισμός τοΰ Απόλλωνός προς τους αθλητας. Ο 
ϋμνος τών ’Ολυμπιακών αγώνων.—Αι γυναίκες εις τους αγώνας. 
Καλλιπάτειρα.—Μία νίκη γυναικεία. — Ήμέραι εορτών.—Χωρίς όνομα.
— Ό Μάρτιος. — Ίδέαι τών* μεγάλων άνδρών περί γυναικός.—Κτένι- | 
σμα καί περιδέραια. — Ό  έρημίτης καί ο Σάτυρος,

Ά ρ . 878. Άπό τό Στάδιον. — Ό λόγος τοΰ Διαδόχου.—Μυστικά 
μιλήματα.—  Ή πάλη Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου καί Λυσάνδρου τοΰ 
Σπαρτιάτου. — ’Εντυπώσεις άπό τούς αγώνας.—Τά φουντούκια.— Οί 
Όλυμπιονίκαι. — Ή γυμναστική εις τήν Ελλην. Τέχνην.

Ά ρ. 874. Ό  θρίαμβος τοΰ στίβου.—Οί αφανείς νικηταί. — Ή γυ
μναστική εις τήν Έλλην. Τέχνην Β’ .—Εικόνες μουσικών Beethoven.
— Τίτο τρελλός.—Οί Όλυμπιονίκαι.—Οί αγώνες τών μυθικών χρόνων. 

Ά ρ. 875. Ό  Μάιος. — Έκτωρ Βερλιόζ.'— Ή "Ελληνική φιλοξενία.
— Ή Γυμναστική έν τή Τέχνη.—Χωοις όνομα. Χωρίς προίκα. 
Παγκόσμιον γυναικείον Συνέδριον.— Η γυμναστική τών αρχαίων Ελ
λήνων.

Ά ρ. 876. Αί Έλληνίδες εις τό Διεθνές Συμβούλων τών Γυναικών. 
— Είσήγησις τής κ. Παρρέν εις τήν ομιλίαν τής βαρωνίδος Gripen- 
berg. — Ή ομιλία τής βαρωνίδος α'. — Ό σκοπός τοΰ διεθνοΰς Συμ

βουλίου.— Ή τελεία σύζυγος. — Ή γυμναστική τών αρχαίων λαών.— 
Ή μνηστή.

Ά ρ . 877. Αί γυνχικείαι κλίκαι. — Ή ομιλία τής βαρωνίδος Gripen- 
berg β '. — Ή κ. Curie καθηγήτρια τής Σορβώνης τών Πχρισίων.—Οί 
αγώνες τών αρχαίων χρόνων.—Χωρίς όνομα.—Εις την τροφον·

Ά ρ . 878. Μία αχάριστος.—Μία λογοδοσία.—Τά γυναικεία δικαιώ
ματα εις τήν Α γγλίαν.—Αί Άγγλίδες εις τά Clubs. Νεώτεροι συρ
μοί.— Ή κληρονομιά.

Ά ρ. 879. Μετά έν έτος. — Ή τρίτη έκατονταετηρίς τοΰ Corneille.
— Ή δόξα τοΰ Corneille.—Αί γυναίκες τοΰ Corneille. — Αί γυναίκες 
τής Γερμανίας καί ή πολιτική. — Ή ιστορική πρόοδος τής Γυμναστικής

καί ό οργανισμός αυτής. — Ό  γέρων λεμβούχος.—Νά καταφεύγωμεν εις 
τόν θάνατον.

Ά ρ. 880. ’Εξετάσεις. — Έορτχί. — Ή κόμ,ησσα Aberdeen — Ό  
Ibsen A '.—Lette-verein .— Άπό τό ταξείδι μου.—Toblach. — Ό  
Δουμά’ς πατήρ —Χωρίς όνομα.

Ά ρ. 881. ’Εστεμμένη ήρωίς.—Ό  Ίψεν. Β '.— Αί γυναίκες εις τήν 
πολιτικήν.— Ή Κωνσταντινούπολή. — Ή κόμησσα Aberdeen. — Άπό  
τό ταξείδι μου. — Ό  Άστρούγη.

Ά ρ: 882. Εις κίνδυνος.—’Ίψεν Γ '. — Άπό τό ταξείδι μου: τό Μόνα- 
χον.— Τό ίωβιλαίον τής μις Τέρη.— Ή Κωνσταντινούπολή. — Τό 
φλόρι.

Ά ρ ..8 83 . Εις κίνδυνος. "Ιψεν Δ'. — Ά πό τό ταξείδι μου. Lebacli 
Kaùlbach. — Ή συνελευσις τοΰ Διεθνοΰς Συμβουλίου τών Γυναικών εις 
Παρισίους. Ή νέα αύτοκράτειρα.— Ό  λόγος τής Λαίδης Aberdeen.— 
Διά την τέχνην.

Ά ρ. 884. ’Σάν όνειρον.—’Άλλοτε καί τώρα. — Άπό τούς τόπους 
τοΰ Βορρά. — Ό  γέρος καί ή γρηά.— Αί κυρίαι μας καί οι πρόσφυγες.

Ά ρ . 885. Ή έν διιογμώ οικογένεια.— Άπό τήν Στοκόλμην. — Τά 
©ωτόλουτοα.— Musset καί Heine.— Άπό τήν ζωήν τών παιδιών.— 
Οί δύω φίλοι τοΰ κήπου.

Ά ρ. 886. Καί πάλιν αί Έλληνίδες. — Άπό τήν Στοκόλμην. Τό 
Ρεδαοόλμ.— Τό Σκάνσεν καί οί έθνικοί χοροί.— Μία Παρισινή έπί τοΰ 
Γολγοθά.— Γυναικείοι συρμοί.

Ά ρ. 887. Καί πάλιν τά βασίλεια μας. — Άπό τήν Στοκόλμην : Τά 
σχολεία. Τά γεύματα. — Μία συνέντευξις τοΰ Πάπα Πίου περί τοΰ γυ
ναικείου ζητήματος.— Ρεστόρη καί Ραχήλ. — Ή Ρωσσίς φοιτήτρια.

Ά ρ. 888. Άπελπιστικαί άλήθειαι.— Άπό τήν Στοκόλμην: Τόλα 
Δοοιάν. Γυναίκες πχντοΰ.— Νέον Πνεΰμα.

Ά ρ. 889. Βασίλισσαι κατ’ ευφημισμόν. — Άπό τήν Στοκόλμην : Τό 
Βαξόλμ. Οί ναΰτχι των.— Κλεψύδρα.— Τά κοσμήματα μας.

Ά ρ . 890. Τά μεγάλα θύματα. - Άπό τήν Στοκόλμην : Ή σχολή 
τών μνηστευμένων.— Έ ν δημοτικόν καί Ο’.κοκυρικόν μαζή. -  Ή κ. 
Ries μεγάλη Ρωσσίς γλόπτρια.— Σκιά εις τό νερό

Ά ρ. 891. Αί κολασμεναι.— Άπό τήν Στοκόλμην : Ή φιλοξενία. 
Τό Στάδιόν τω ν.— Ή κ. Curie εις τήν Σορβώνην. -  Τά δύω στοι-

χή:Α ϊτ*·
Ά ρ . 892. Αί σύζυγοι τών πολιτευόμενων. — Άπό την Στοκόλμην. 

Οί στοατώνες. Ή πολιτεία. —Γάμοι δύω μεγάλων ηθοποιών.—Αι δύω 
μοίραι.

Ά ρ . 893. Αί ήρωίοες τής πολιτικής. — Άπό τήν Στοκόλμην : τά τη
λέφωνα.— Τό έθνικόν τμήμα καί οί πρόσφυγες.— Ό  Carduce i .— 
Πολύ άργά.

Ά ρ. 894. Αί έπίσημοι. — Άπό τήν Στοκόλμην : αί Τράπεζα1.. Ή 
χρονογράφος. — Αί μητέρες τών μεγάλων άνδρών. — Ή ταξειδιώτις.
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Ά ρ. 895. At επίσημοι των επαρχιών.— Άπ'ο την Στοκόλμην: Το 
Σαλσομπάντεν. Αί γυναΤκες καί τό οινόπνευμα. — Αϊ μητέρες των με
γάλων άνδρών.— Τό δεΐπνον του σκΰλλου.

Ά ρ. 896. Αί διπλωμάτιδες.— Ελένη Γ. Σκούζε.— Άπό την Στο- 
κόλμην : ή ελευθερία. Αί γυναΤκες εις τούς σιδηροδρόμους. — Ό θάνα
τος του Brunetière.— Καί πάλιν ύπέρ των προσφύγων. — Ή άποχώ- 
ρησις της Πάτην.— Ό  οδηγός.

Άρ. 897. Χριστούγεννα.—Ελένη Σέρμπου.— Άπό την Στοκόλμην: 
Τό Σκανδιναυικόν ΜουσεΤον. Αί γυναΤκες εις τά ταχυδρομεΤα. Τά αυ
τόματα εστιατόρια.— Αί γυναΤκες μέ τό ανδρικόν φόρεμα.—Τά παπού
τσια της Συλβίας.

Άρθ. 898. Νέον έτος.— Αί Έλληνίδες κατά τό 1906.— Αί γυ
ναΤκες κατά τό 1906. — Άπό την Στοκόλμ/ην.— Αί τρεΤς προσωπογρα
φία!.—Τό πρωτοχρονιάτικο φιλί.

Ά ρ . 899. Ό  ήλιος καί αί λευκαί νύμφαι. — Ό χορός τού Ασύλου 
των Α νιάτων— Άπό την Στοκόλμην : τά εμπορικά. Αί γεροντοκόραι.— 
Ή παράδοσις των μενεξέδων. Διά τά μικρά καί τάς μητέρας.—Γυναι
κείοι συρμοί.— Ή εκδρομή.

Ά ρ . 900. Αί διπλωμάτιδες μας εις τό Εξωτερικόν. — Άπό την Στο
κόλμην : ό Λάρσεν' ή Σουηδική φιλολογία καί οί έμποροι τής ρέγκας.— 
Ή γούνα. Ή ά'λλη ευτυχία.

Ά ρ. 901. Αί γυναΤκες καί ή πολιτεκή ανατροφή. - Άπό τήν Στο
κόλμην : άνά τούς δρόμους. Ό  έρως. — Ή νεότης τού Jean Jacques 
Rousseau.—Δέκα έννέα ετών.

Ά ρ . 902. Αί γυναΤκες καί ή εθνικήάνατροφή. — Ό  Πατερνόστρο.— 
Άπό τήν Στοκόλμην.—Τά πρώτα βήματα. Ή νεότης.—Τό είδύλλιον 
τής Λολέτας. — Άπό τόν κόσμον. Μία λογοδοσία.— Τά τρία φορέματα.

Ά ρ. 903. Μία τιμητική νίκη. — Ό  Ελληνικός τύπος περί τής δη- 
μοσιεύσεως τής Χειραφετημένης εις τό Journal des Debafs.— Ή έται-

ρία Dante-Aligheri εις τάς Αθήνας. Ή διάλεξις τού κ. Α. Πατερ
νόστρο.Τό φθισιατρεΤον: ή Σωτηρία. Άπό την Στοκόλμην: Ο Zorn.— 
Ό  φόρος τής φωτιάς.—Εις άναζήτησιν τής ευτυχίας.

Ά ρ. 904. Τά βιβλία. — Ά π ότήν Στοκόλμην : τά Σλοϊδ.— Ή Δάν- 
τειος καί ό Πατερνόστρο. Ή διάλεξις ε’ις τόν Παρνασσόν. — Μολυσμα
τικά νοσήματα Α '. Τι είναι άγάπη ; — Ή ωχρά φίλη.

Ά ρ. 905 .—Μόνον άσχημες ; Άπό τήν Στοκόλμην. — Τό Ελληνι
κόν τμήμα εις τήν διεθνή καλλιτεχνικήν κίνησιν. — Ή κ. Judith Gau
tie r.— Αί Γερμανίδες είς τάς τελευταίας έκλογάς. Ή άντισηψία. Ο 
απωλεσθείς παράδεισος.

Ά ρ.906. Φώς άπότό σκότος.—Τό μαραμένου ΚρΤνον.— Ή αντισηψία 
Τά ρόδα τού κυανού παραδείσου.

——— -------

ΣΤΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ TÛN KTPIÛN
ΚΑΤΑ ΤΟ 20ον ΕΤΟΣ

Αί κυρ:κι îjgci δεσποινίδες : Ειρήνη Νικολαΐδου, Μαρία ΙΙι- 
νέλη, ’Ανθή Βασιλειάδου ίατρο'ς, Μαρία Μαρτέν, Μαγδ. φον 
Λ έγγ, Φανή Μιαούλη, ’Αλεξάνδρα Ρίτσου, Κλεοπάτρα ’Α- 
κύλα, Μαίρη Δίξον, ’Αμαλία Βάλβη, Α. Φρέδεμπεργ καί 
Σταυρ. Βαβούλη.

Είς όλα τά  φόλλα δημοσιεύονται τακτικώς συνταγαί μα
γειρικής καί διηγήματα των καλλίτερων ξένων συγγραφέων.

Παρακαλούνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε
ρούσα: τήν συνδρομήν των του λήγοντος έ'τους να άπο- 

στείλουν αυτήν άμ-έσως. ’Επίσης αί επιθυμούσα: να εξακο
λουθήσουν λαμβάνουσαι τήν « Έ φημ. των Κυριών» παρακα- 
λουνται να ανανεώσουν τήν συνδρομήν των.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΥΓΗΣ
Ή  Χ ειραφετημένη καί ή Μ άγιϋϋα είνα ι τά  δύο 

πρώτα εργα τής ύπό τον τίτλον : Τά Β ιβλία  τη ς  Αν» 
γης τριλογίας τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρέν.

Είς τά  μ,υθιστορήματα αύτά μελετάτα ι καί είκονίζεται ή 
γυνή τής παλαιας ανατροφής έν συγκρίσει προς τήν γυναίκα 
τού Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεύμα καί τήν ορθήν τού προορισμ-ού της, ώς ανθρωπίνου ό’ν- 
τος άντίληψιν.

Είς τήν «Χειραφετημένην» περιγράφονται ό βίος, τά  ήθη 
καί έ'θιμα τής Κων/πόλεως, είς τήν «Μ άγισσαν» ό βίος τών 
’Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών αγώνων.Καί τά  
δύω συγκινούν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν τήν γυναικείαν καρδιαν καί δίόουν πληρη ίδεαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας επί τής παλαιας ανατροφής.

Έκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεΐται άπό 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ άτα ι διά τάς ’Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς επαρχίας 3 ,50  καί διά τό εξωτερικόν 3 φρ. χρ.

Πασα αίτησις απευθύνεται πρός τήν κ.Κ. Παρρεν, όδ.Πα
νεπ ιστημ ίου^? ’Αθήνας καί συνοδεύεται υπό τού άντιτίμου.
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