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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
'Υπάρχει γυναιχεΐον ζήτημα: Ή διάλεξις τής Έλληνίδος άπο τάς Ά -  

θηναιχας ΙΙμ,ερας του χ.Παγανέλη.— Η Νέα Γυναίκα. Άνάλυσις τοΰ 
έργου. Α'.Β'. χαί Γ '. πραξις.— Ό  Sully Prudliomme φίλος τών Γυ- 
ναιχών (μετάφρνδος Ειρήνης Νιχολαίδου). — Τδ Μαραμμενον κρίνον (μυ
θιστόρημα κ. Κ. Παρρεν).—Γυναικεία κίνησις.—Συνταγαί.—Ειδοποιή
σεις-— Έπιφυλλίς : το χονδρό σιτάρι (Λεοντος Τολστόη).

ΓΠΑΡΧΕΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΖΗΤΗΜΑ;
Μεταξύ τών χωρίς τέλος συζητήσεων, τάς οποίας έπροκά- 

λεσεν ή έμ.φάνισις τής «.Νέας Γ υ να ίκ α ς » επί τής σκηνής, 
ήλθε καί πάλιν είς τό μέσον ή ΰπαρξις ή μή γυναικείου ζη
τήματος είς τήν Ε λλάδα.

Υπάρχουν άνθρωποι, άνδρες, φυσικά, κατά τό πλείστον, 
εύποροι καί άγαμοι, κλεισμένοι έγω ΐστικώ τατα  είς τό σινι
κόν τείχος του μεγαλοπρεπούς εγώ  των ¿>ς καί γυναίκες 
πλούσιαι, αί όποίαι δέν βλέπουν πουθενά γύρω των γυναι- 
κείον ζήτημα. Τά είσοδήμκτά των τους άφίνουν περισσεύ
ματα. Αί απολαύσεις των τής ζωής μετροΰνται μέ τάς ώρας 
τής ημέρας καί τής νυκτο'ς. ΙΙώς λοιπόν οί άνθρωποι αύ-τ 
τοί καί που νά ίδοΰν, νά άντίληφθουν, νά καταλάβουν ότι 
υπάρχει γυναικείον ζήτημα ;

Διά τούς ανθρώπους τής τάξεως αυτής άνδρας ή γυναίκας, 
άδιάφορον οί όποιοι— ευτυχώς είναι όλίγιστοι— υπάρχουν μό- 
νον ζητήματα μπρίτς καί πόκερ καί μόδας καί καλοΰ φαγιού 
καί τουαλέτας. ’Αλλά ζήτημα γυναικός, ζήτημα εργασίας, 
ζήτημα ύπάρξεως καί κέλλοντος κοριτσιών δέν υπάρχει.

Τώρα έρωτήσατε τον πρώτον αδελφόν δύω ή τριών γέρον - 
τοκορών, γ ια τ ί τά  μαλλιά του άσπρισαν πρό τής ώρας καί 
γ ια τ ί ενώ εργάζεται ολην του τήν ζωήν φαίνεται τόσον στε- 
νοχωρημένος οίκονομικώς καί ενώ τό.ν ξέρετε μέ καλήν καρ · 
διάν καί ωραία αισθήματα, γ ια τ ί φαίνεται τόσον κουρασμέ
νος ηθικώς καί γ ια τ ί δέν ένυμφεύθη μέ τό κορίτσι έΑίνο τό 
λαμπρό που άγαποΰσε; θά σας άπαντήσγ: έ'χω τά  κορίτσια, 
τής αδελφές μου. Κορίτσια τριάντα, καί τριάντα πέντε χρό
νων, που δέν καταδέχονται νά έργασθοΰν, γ ια τ ί δέν έ’μαθαν 
τίποτε καί γ ια τ ί φοβούνται νά μήν ξεπέσουν.

Έρωτήσετε ακόμη γ ια τ ί ό πατέρας εκείνος,ό πρώην άνοι- 
κτόκαρδος .καί εύθυμ.ος μετέβαλλε χαρακτήρα καί τόν νομί
ζετε έ’τοιμ.ον νά αύτοκτονήσν) καί θά μάθετε ότι ή γυναίκα 
του απέκτησε καί τρίτο κορίτσι· καί ότι ό άνθρωπος ’μέρα 
καί νύκτα συλλογίζεται πώς θά άποκαταστήσν) τά  κορίτσια 
του αυτά. Έρωτήσατε ακόμη γ ια τ ί τά  διαζύγια είναι περισ
σότερα από τούς γάμους σήμερα καί θά ακούσετε §τι ή στε
νοχώρια καί ή φτώχεια —που γεννούν τήν γκρύνια — καί οί 
όπως, δπιυς γινόμενοι γάμοι, ώς μόνον λιμένες σωτηρίας γιά  
τήν κόρη, έ'χουν ώς φυσικήν συνέπειαν τά  πολυπλασιαζόμ,ενα 
κάθε ήμέοαν διαζύγια. Ρωτήσετε ακόμη γ ια τ ί ή ωραία εκείνη 
κόρη έμαράνθη καί έ'σβυσε καί από τριάντα χρόνων έρυτιδώθη 
καί έ'γεινεν άγνώριστος καί θά μάθετε ότι έγκατελείφθη από 
τόν άνδρα, που τήν άγαποΰσε, γ ια τ ί δέν είχε προίκα, γιά  
νά ύπανδρευθή. Ρωτήσατε ακόμη γ ια τί τελευταίους ηύξησεν 
ό αριθμός τών γυναικών τοΰ κακοϋ καί γ ια τ ί δέν υπάρχει 
συνοικία καί δρόμος καί γωνία , από τήν οποίαν νά μ.ήν προσ- 
βάλν) τήν άπαισίαν μορφήν του καί ενα σπίτι δυσώνυμον ; 
"'Οταν τά. μελετήσετε καί τά  ψυχολογήσετε όλα αυτά τά
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διατί, θά ίδετε όπίσω των άπειλητικόν, τρομερόν, άπαισιο 
διά τά  καταστρεπτικά άποτελέσματα του, το γυναικείου ζή- 
τν)μα, ή μάλλον τό ζήτημ.α τ·/ίς εργατική τής γυναικός, διότι
πεοι αυτου τ:οοκειτκι.

II ΛΙΛΛΕΞΙΣ ΤΙΙΣ ΕΛΛΙΙΝΙ40Σ
Ά π δ  τής ’Αθηναϊκής  Ή^ιέρας τοβ κ ·  Σπ.  Π α γ α ν έ λ η ·

Ή  σιωπή, ή'τις συνείχεν ήμζς, όπότε έπεσκέφθημεν την 
Άκρόπολιν, έλύθη εις ζωηρότατον διάλογον την ύστεραιαν ευ
θύς, κατά της έστιάσεως τάς ώρας καί τάς άλλας της σχολής.

'Ο μικρό; ά λ λ ’ εκλεκτός κύκλος ημών είχε μεταβληθγ εις 
συνέδριον οίονεί αρχαιολογίας, έν τίϊι όποιω πολλοί ελαλουν 
μετά σχετικής γνώσεως του θέμ-ατος καί περισσότεροι ηκουον 
μετά τής εις τό θέμα όφειλομένης εύλαβείας.

’Ήκουον ευχαρίστως, άπεκόμιζον δέ πάντοτε χρήσιμόν τ ι 
έφόδιον. Ό  έν Άθήναις βίος, ύπόταν δεν περισπαται ύπό 
άμ.έσων αναγκών, τρέπεται άνεπαισθήτως, άλλά σταθερώς 
επί τό πνευματικώτερον. Εύεξήγητον δέ είναι, δτι εις την 
σφαίραν αυτήν της πνευματικής ζωής κυριαρχεί κατά προτι- 
μησιν η μελέτη καί η συζήτησις επί της ιστορίας τής πό- 
λεως, ητις πανταχόθεν ηχεί καί επί των λαμπρών μνημείων 
της, άτινα εις πάσαν στιγμήν της ημέρας εΐσίν εύχερώς καί 
άνεζόδως προσιτά, περίοπτα δέ πανταχόθεν, περίβλεπτα καί 
σεπτά.

Ή  Γλυκερία, καί τό σημειώ ευχαρίστως καί μέ εκπληξίν 
μου, εις τάς συζητήσεις ταύτας, τάς οποίας ηδύνατό τις νά 
χαρακτηρίσν), κατά τάς κρατούσας εδώ ιδέας, ως ξένας μάλ
λον ποός τό φΰλόν της καί τάς ασχολίας του, άνεδείκνυτο 
ζωηρός άγορητης καί μεμελετημένος συζητητής. ΙΙάντοτε 
μέν, έξαιρέτως δμως τάς ημέρας έκείνας, θέμα των λόγων 
ημών ήτο ή Άκρόπολις. «Καί εγώ », έλεγεν η Γλυκερία, «τάς 
αύτάς ύπέστην βιαίας συγκινήσεις, δτε τό πρώτον άνήλθον 
την Άκρόπολιν. Έδέησε πολλάκις· ν ’ άσκήσω βίαν έ π ’ έμοΰ, 
όπως φιμώσω τάς αναφωνήσεις μ.ου, καί κατορθώσω μετά τ ί 
νος μεθόδου νά θεωρώ τά  ερείπια καί νά ανακαλώ την ίστο- 
οίαν των.I

«Ε ίναι εύ'λογος η εις τον Περικλή άπονεμομένη τιμή , καί 
δικαίως ό κόσμ.ος τόν αιώνα του Περικλέους τάσσει ως τό έαο 
της ανθρώπινης ζωης, ως τό κορύφωμα πάσης ’Ιδέας, Τέχνης 
καί Λιανοί ας, καί ως αφετηρίαν μεγαλουργού άκμής καί κα λ 
λιτεχνικής έμνεύσεως καί έκτελέσεως.

«Α ί Ά θηναι, έξηκολούθησεν η Γλυκερία, ησαν έρειπιωμέ- 
ναι σχεδόν μετά την επιδρομήν τών Μηδων. Ά λλά  καί τής 
πόλεως πλειότερον ήτο η Άκρόπολις έρειπειωμενη, τό μέν 
έκ της άλώσεως και τών κακώσεων τών Περσών, τό δέ έκ τής 
βίας καί της σπουδής, μεθ’ ης οί Αθηναίοι, πριν η έπιβώσΐ 
τών πλοίων καί ναυμαχησωσιν εις την Σαλαμίνα, είχον συνα- 
γείρη καί καταχώσγ) τά  παλα ίτατα  της Άκροπόλεως κινητά 
ιερά καί τά  αγάλματα.

» Ό  Κίμων ηρχισεν, ό Περικλής συνεπληοωσε, καί κατά 
τρόπον, δστις έσαεί παραμένει απαράμιλλος καί ανέφικτος. 
Άνακαινισμου καί άγνισμοΰ ευσεβές, άλλά καί καλλ ιτεχνι

κόν πνεύμα έπέπνεε τότε επί την Α ττικήν, και τότε έθε- 
μελιώθη εις του Σουνίου τήν άκραν ό φερωνυμ-ος της Άθηνϋς 
ναός καί ό άλλος του ΙΙοσειδώνος, τότε ίδρύθησαν άλλαχοΟ 
της Α ττικής ναοί εις εγχωρίους καί ολύμπιους θεούς, ών τά 
ίχνη μόλις διασώζονται σήμερον. Τότε εις την ’Ελευσίνα άνε- 
στηλώθη της Λήμητρος ό ναός, ένθα έλάμβανον χώραν τά 
φεοώνυμα φοβερά καί ιερά μυστήρια. Ά λλά  πρό πάντων επί 
της αθηναϊκής Άκροπόλεως έλαμψε καί έζεδηλώθη ή τολ
μηρά καί καλαίσθητος πτήσις του πνεύματος του ΙΙερικλέ- 
ους, δν δαιμόνιον καί όλύμπιον άπεκάλ.ουν δικαίως οί συμπο- 
λ ίτα ί του».

Η μείς ηκούομεν μετά προσοχής την Γλυκερίαν, εγώ δέ 
ηπόοουν πώς η κόρη αυτη, ητις, εάν έζη έτι έξω, θά ηγνόει 
πιθανώς τάς κεφαλαιώδεις γοαμμάς τών μεγάλων τούτων 
αρχιτεκτονικών καί καλλιτεχνικών έμ.πνεύσεων, κατείχενηδη 
τόσον καλώς τάς λεπτομερείας του θέματος καί τόσον εύ- 
γλώττως καί σαφώς διετύπου αύτάς.

«Νομίζει τις, έπανέλαβεν η Γλυκερία, δτι ή επί τών αν
θρωπίνων πλασμάτων έφορεύουσα Μοίρα έξέλ,εξεν έπιδεικτι- 
κώς την άθηναίκην Άκρόπολιν, δπως έκδηλώσγ) εκεί την εύ- 
νουν αύτής προτίμησίν καί την καταφοράν ένταυτω , διά τοι- 
ούτων έ'ργων στεφανώσασα τόν βράχον αυτόν, άλλά καί έπι- 
τρέψασα τοιαύτη εις τοιοΰτον χώρον νά έπέλθγι καταστροφή, 
καί τηλικαύτη βαρβαρότης ν ’ άθεμ.ιτουργήσν].

» Αναπολώ τάς χριστιανικάς Αθήνας, είπεν ή εύγλωττος 
κόρη, οτε περί τόν Γ' η Δ' αιώνα μ. X. ώχραί έπάλαιον 
έτι αί λάμψεις του ύποτρέμ,οντος φωτός του εθνικού κόσμου 
καί της φιλοσοφίας του, καί δτε άτολμον επίσης τό φώς του 
Χριστιανισμού, δπερ άπλετον κατηύγασε μεταγενεστέρως 
τόν Κόσμον, ύπεφαίνετο έν Ά θή 'α ις συντηρούμενον ύπό δια_ 
νοιών, αΐτινες βραδύτερον έλαμψαν, ήλιοι τηλαυγείς εις τό 
στερέωμα της χριστιανικές εκκλησίας.

« Ό  Νεοπλατωνισμός έπάλαιεν. Έρρέμβαζεν είσέτι τήν 
έπάνοδον τών άρχαίων θεών, έμάχετο μέ της φιλοσοφίας καί 
της ύπερόχου σοφιστείας τους συναρπάζοντας λόγους, νά συγ- 
κρατησγι θέλων δ,τι άρχαϊκώς έθνικόν διεσώζετο έτι, νά έλ- 
κύσγι δέ το εις άποστασίαν χωρουν, δπερ πολυπληθέστερον 
ήλίσκετο έκάστοτε εις του Χριστιανισμού τάς ύψηλάς άλη- 
θείας. Εις τάς Σχολάς τών Αθηνών, ένθα πρώτης δυνάμεως 
πνεύματα έδίδασκον καί ώνειροπόλουν, συνηντηθησαν ύπό τάς 
στοάς του Παρθενώνος καί τά  φυλλορροοϋντα άλση της Α 
καδημίας καί του Λυκείου, καί άλλοι μέν, καί ό Ίουλιανός, 
ό Έλλ,ην Αύτοκράτωρ του Βυζαντίου μεταγενεστέρως, ό μετά 
περιπαθεστάτης άγάπης καί λατρείας νοσταλγών τούς θεούς 
του Όλύμπου, καί τούτους βουλευθείς νά έπαναγάγν) έπί 
τών ναών, εις ούς άσάλευτος είχεν έγκαθιδρυθή ήδη του Να
ζωραίου η θεία διδασκαλία.

»Γνωρίμους καί συμμαθητάς έσχε Βασίλειον τόν Μέγαν κα 
Γρηγόριον τόν Θεολόγον, τούς κλεινούς τούτους της Ε κκ λη 
σίας φωστήρας, τό πνεύμα τών οποίων διπλουν φώς είχε 
φωτίσγι, τό φώς της εθνικής ελληνικής φιλοσοφίας καί ό ήλιος 
του Χριστιανισμού. Τών γνωμών ή διαφορά, τών πεποιθή
σεων ή έκ διαμέτρου άντίθεσις δέν έκώλυσεν αυτούς νά συν-
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δεθώσι φιλίως πρός τόν Ίουλιανόν καί ένθεοι της άρχαιας 
¡φιλοσοφίας άκροαταί εις τάς περίφημους έτι τών Αθηνών 
Σχολάς νά καταναλίσκωσι τάς όλίγας της σχολής ώρας έν 
φιλικώ διαλόγω εις τούς ιστορικού; τών Αθηνών περιπάτους 
καί εις τάς κλεινάς θέσεις, όπου του ΙΙλάτωνος είχεν άντη- 
ήση ή γόησσα φωνή, του Άριστοτέλους η εμβριθής λαλιά , 

τών Έπικουοείων καί τών Στωΐκών αί έκ διαμέτρου γνώμαι 
καί τά  άξιώματα.

I  »Την Ε λλάδα τότε, καί πρότερον έτι, άπό του Α' του 
Χρίστου αίώνος, έβάρυνεν εθνική άδοξία, θλιβερά σιωπή, καί 
ίσως λήθη οδυνηρά, πλανωμένη υπερθεν περικλεεστάτης χώ 
ας, ούτως έκλάμπρως σταδιοδρομησάσης, εις τούς ποόσθεν 
αιρούς. ’Εκεί, δπου έζησαν καί έδίδαξαν οί σοφοί, έβοσκον 

άγελαι βοών καί προβάτων.Καί δπου είχον άντηχηστ τά  εύ- 
μουσα τώ ν τραγικών έπη, τών ρητόρων αί συναρπάζουσαι δη- 
μηγορίαι, τών σοφών οί μεταφυσικοί διάλογοι καί αί θεσεις 
και λύσεις τών ύπερτάτων τ·ης διανοίας καί της ψυχής προ

βλημάτων, θανάτου σιωπή έκοάτει τότε η χυδαία θεάματα 
έςετυλισσοντο, καί άντηχουν παράφωνα άσματα καί κραυγαί 
ονείδους, έκλύσεως καί κώμων.

I  » Ελλάς, όπως δλοι είχον μάθει νά την άναπολώσι και 
να την θαυμάζωσι, κυριολεκτικώς δέν ύπηρχε πλέον, δπως 

Γβεν υπήρχαν καί αί ιδεώδεις Άθηναι, αί τόν γνωστόν τότε 
κόσμον πληρώσασαι διά τ·ης φημης των, δτε καί ηττημέναι 
επεβαλον εις τόν νικητην της ελληνικής γλώσσης την αρμο
νίαν, του ελληνικού ήθους την ευγένειαν, τών έπιχαρίτων έλ- 
ληνικών τρόπον την κομψότητα καί την χάριν.
| »Τό ίνδαλμα του Άλκιβιάδου είχεν έκλείψγ. Ά λλά  καί 
του Σωκράτους η μορφή, χωρίς νά λησμονηθγ, είχεν δμως 
άφανισθ·?ί, καί έπί του παπύρου μόνον άπεγεύετά τις του θείου 
ΙΙλάτωνος την έν πεζώ  λόγω ύψιπέτειαν καί άρμ.ονίαν. Έ - 
τελθοΰσα η δουλεία έφυγάδευσε την πτησιν καί την έλευ- 

■ερίαν, παρά πάσας τάς ύπέρ της πόλεως τιμητικάς εύνοιας 
καί παραχωρήσεις Ρωμαίων Αύτοκρατόρων. Ά λλά  πνίζασα 
την ελληνικήν ελευθερίαν, ειχεν άποπνίςη ταύτοχρόνως καί 
Βία σκεδάσγι τό γλυκύ εκείνο δνειρον της άνθοωπο'τητος, τό
ΗΓ / · ·> ' , νεν μεσω φωτός παρεοχομενον απο της φαντασίας, το ονειρον 
ου αρχαίου ελληνικού κόσμου καί της λαμπρας καλλιτεχνί
ας καί φιλοσοφικής φημης καί άκμης τΟυ κλεινού "Αστεως 
ίϋς ΙΙαλλάδος».

Η ΝΕΑ ΓΥ Ν Α ΙΚ Α
ΑΝΑΛΥΣΙΣ Τ Ο Υ  ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Μετά τόν τίτλον, διά τόν οποίον καί μόνον έχύθη τόση 
,λάνη, έρχομαι εις την άνάλυσιν του δράμ-ατος ως τό είδα 

ρ ί  τό ηκουσα καί έγώ.
ΙΙραζις Α '.—  Ό  παλγός κόσμ.ος μ.έ παλγούς άνδρας καί 

ρναΐκας επάνω εις την σκηνην. "Ενας πατέρας γκρινιάρης^ 
Τυραννικός, άπολύταρχος. Μία μητέρα που τρέμει μ,προστά

άλλά καί που υ.έ μίαν κολακείαντο» με τα  κορίτσια της,

καί ένα ψέμ.α τόν πα ίζει εις τά  δάκτυλα. "Ενας υιός, κάτι 
που αντιπροσωπεύει δι ’ δλους αύτούς ενα μ.εγάλο κεφάλαιον, 
διότι είναι νέος καί ωραίος καί διότι την νεότητα καί ωραι
ότητά του διαπραγματεύεται η μητέρα του νά πουλησγ εις 
μίαν διεφθαρμένην καί άσχημ.ον έκαταμμ.υριοϋχον. Μέ τήν 
προίκα θά προικισθοΟν τά  κορίτσια καί θά πλουτίσγ ή οι
κογένεια.

Εις μ.ιά μποτίλια που έχει σπάσει, φαίνεται ή συνω- 
μ.οσια όλης της οικογένειας, της τρομοκρατουμένης, κατά του 
τυράννου, καί τό ψέμα περί τό όποιον πλέκεται καί στηρίζε
τα ι ή καθημερινή δλων ζωή. Καί τό ψέμ.α αύτό μεταβιβά
ζει δλην τήν ανδρικήν κυριαρχίαν εις τά  γυναικεία χέρια, 
τά  όποια ή πρόληψις καί ή οκνηρία κάμνουν τόσον χαλαρά, 
ώστε άνάμεσαάπό τά  άβρά δάκτυλα νά έζατμ.ίζεται ή ευ
τυχ ία .

Μεσα εις τόν ψεύτικον αύτόν κύκλον παρουσιάζε
τα ι ώς έπικίνδυνος αντίπαλος μ.ία κόρη καλλιτέχνις, 
περί τής οποίας γ ίνετα ι λόγος, ώς περί έπικινδύνου 
συμ,παθειας του υίου. Άνθρωπος αληθινός αυτή θέτει αμέ
σως εις ταραχήν καί εις άναστάτωσιν τούς ψεύτικους κύ
κλους. Αυτοί δέν φοβούνται τάς όμοιας των 'γυναίκας, 
«ώ ,αυτές είναι ακίνδυνες». Φοβούνται τό φώς, τήν αλήθειαν, 
τήν πραγματικήν αγάπην έκείνης,ή όποια τόσον θαμβόνει καί 
τόνυίόν,οίστε νά τρέξγ όπίσω της καί’είς στιγμήν πάθους καί 
πόθου νά τήν νυμφευθή. Ή πρώτη πραξις κλείει μ.έ τήν άπο- 
κάλυψιν του γάμου αύτου άπό τήν μητέρα, ή όποια εύρίσκει 
τόν άροαβώνα του υίου της,κρεμασμένο’σάν μ.πρελόκ εις τήν 
άλυσσίδα του,καθ’ ήν στιγμήν ’σάν καλή νοικοκυρά ^διπλώ
νει τά  ροΰχά του πριν νά κοιμ.ηθγ, καί ’σάν μητέρα του 
παλγου κόσμου προσποιείται δτι ζητεί τό ρολόι διά νά ίόή 
τήν ώραν, ενώ πραγματικώς σκαλίζει τής τσέπες του υίου 
της, δπως σκαλίζτ) κάθε ημέραν καί τής τσέπες του συζύ
γου της. Με μ.ίαν κεραυνοβόλον άπειλήν κατά τής νύμφης 
της π ίπ τει ή αυλαία.

Ο θεατής είναι άμέσως εις τήν ύπόθεσιν. ’Έ χει έμπρός 
του δύο κόσμους άντιθέτους, οί όποιοι άλληλοσυγκρούονται, 
καί έχει άμ.εσως τό συμπέοασμ,α : δτι ή δύναμ.ις του ψεύ
δους είναι σαθρά καί ή γοητεία τής άληθείαςίσχυρά καί μ.ε- 
γάλη, άφοΟ μ.εταξύ τών πολλών έρώτων του νέου, ή άληθι- 
νη γυναίκα τόν κατακτα. Νομίζω δτι ή δααμ.ατική τέχνη δέν 
ζητεί τίποτε άλλο άπό μίαν α' πράΕιν. Τό περιβάλλον τής 
δρασεως, την εισαγωγήν εις τήν ύπόθεσιν, τήν γοργότητα 
τής κινησεως καί τήν γενικήν φυσιογνωμίαν του συνόλου τών 
προσωπων με έπί πλέον έν τετελεσμένον γεγονός, περί τό ο
ποίον θά στραφή ή έζελιςις του δράματος.

ΙΙρκςις Β '. — 'Η Νεα Γυναίκα άγωνίζεται ύπέρ τής αλή
θειας καί τής ώραιότητος, μέσα εις τήν οποίαν ζή, άφότου 
καί διότι έγεινεν άνεξάρτητος διά τής εργασίας. Τήν άλή- 
θειαν τήν ζητεί παντού, εις ένα γράμ,μ,α του οποίου τό ά- 
πόρρητον παραβιάζεται, εις ένα έπεισόδιον τό όποιον νενν^ 
ένας λογαριασμός, εις τόν θεσμόν τής πολυγαμίας, ή όποία 
βασιλεύει καί ρημ,άζει σπ ίτια , ακριβώς εις τόν άντίθετον θε- 
σμ.όν τής μονογαμίας. Τό πνεύμα τής Νέας Γυναικός είσ-



i LJi\ iv ir iw i>

χωρεί βαθειά παντού, εις όλα τά  ζητήματα, εις τα  οποία 
έως τώρα μόνον ολίγα βλέμματα άνδρών τής σκέψεως είσε- 
δυσαν. «Τά δυστυχ ισμένα  πα ιδ ιά  ποΰ  μ ΐά  άδ ικ ία  του  νομού  
ρ ίπτε ι α τ ιμ α σμ έ να  εις τους πέντε δ ρ όμ ο υ ς ,  τά άτυχα κο 
ρ ίτσ ια  που  περνούν  δλην την ζω ήν  των χω ρ ίς  άγάπην  
παντού εις κάθε ψυχήν δυστηχή καί έρημον στρεφει το 
άνήσυχον βλέμμα της καί ζητεί από τό φως της αλήθειας 
κάποιαν θεραπείαν. Λεν ζητεί αποκλειστικής καί μ,ονομερώς 
την αλήθειαν εις δ,τι αφορά αύτήν την ιδίαν. *Η Νέα Γυ
ναίκα είνε άλτροϋίστρια καί κλείει μέσα της κάθε γυναίκα 
καί κάθε άνθρωπον άδικημ.ένον είτε από τόν νόμον, ε ίτε  από 

SP τό καθεστός, τό δημιουργηθέν από την παράδοσιν. Αύτή α
νοίγει τόν δρόμον, εις τόν όποιον θά βαδίση ό νομοθέτης ώς 
καί η νομοθέτις εις άπώτερον, ίσως, μέλλον. Καί όταν λέγγ 
εις τόν άνδρα της, οτι δέν εννοεί να θυσιάσγ τάς άρχάς της 
εις τά  κοινωνικά ψέματα, δεν ρίπτει φωνήν κινδύνου δ ι ’ έαυ- 
τήν, αλλά διά την οικογένειαν δπου ιδρύει, αλλά διά τάς οι
κογένειας που ναυαγουν γύρω της καί που κρημνίζει διά της 
γυναικός μεγάλους  άνδρας , μεγάλας πόλεις , μεγάλος  φυλάς .

Ά λ λ ’ ή πενθερά εμφανίζεται εις τό ώραίον βασίλειον της 
Νέας Γυναίκας- ώς φρουρός καίθεματοφύλαξ της παρχδόσεως 
του ψεύδους.Είναι ό παλαιός κόσμος που θυσιάζουν την ουσίαν 
καί τήν ευτυχίαν της ζωής εις τους τύπους,που φαίνεται ότι 
φιλεί τό τυραννικόν χέρι που τόν π ιέζει, καί τόν δουλώνει, 
ένω πραγματικώςπίπτει ύπότό βάρος του,καίτό συμπαρχσύρει 
καί τό παραλύει.Γιά τήν παλαιάν Γυναίκα ή ώραιότης καί ή 
αλήθεια είναι λέξεις άγνωστοι εις τό ίδικόν της λεξικόν. Είνε 
τό πολύ δείγματα « χαλασμένου  μ υ α λ ο ύ »  καί τσαρλατανισμοι· 
Καί δι ’αυτό αφελέστατα αποκαλύπτει ότι ό υιός της έψεύσθη, 
όταν είπεν ότι οί ίδικοίτου είξευραν καί ήθελαν τόν γάμον αυτόν. 
« Ό  άνδρας της τόν αγνοεί, (ΐγιατί ε ίνα ι άνδρας  κα ι οΐ ά ν -  
δρες δεν πέρνουν  τά π ρ ά γμ α τα  δπως ημ ε ίς » .

Καί ή αΝέα Γ υνα ίκ α » , ή οποία άγαπ£ τόν ίδικόν της άν- 
δρα, δεν θέλει νά τόν έξευτελίσ-/] εκεί εμπρός στη μητέρα 
του καί νά του ε ίπγ , ότι τήν ήπάτησε. Αυτή που τόν ή- 
κουσε προτήτερα νά τής λέγη «ότι εις κάθε βήμά του πρός 
τήν αλήθειαν άπαντα καί ίνα  πρόσκομμα», αναγκάζεται νά 
έννοήσν) ότι ό έ'ρως του καί ό πόθος του νά μή φερ'/j άνα- 
στάτωσιν εις τό σπίτι του, τόν έ'καμε νά ψευσθγ. Καί δ ι ’ 
αύτό ενδίδει καί υποχωρεί, μέ τήν ελπίδα ότι διά τής πει 
Οοΰςκαίόχι διά τής αυθαιρέτου άντιστάσεως θά προσηλυτίσει 
εις τάς άρχάς της καί τήν οικογένειαν του συζύγου της.

Ή  πράξις κλείει μέ ένα οιωνόν δυστυχίας, τόν όποιον 
προλέγει μία τσ ιγγάνκ , μ.οντέλλο τής ζωγράφου, εξ αφορμής 
ένός λίθου πολυτίμου,του οποίου τήν δύναμιν δεν π ιστεύει ή 
Νέα Γυναίκα, αλλά μαντεύει μόνον τήν πρόθεσιν τής δωρη- 
τρίας εις αυτόν καί ανησυχεί. <ιΝά εϊξευρεν ά ρ α γ ε  ή πενϋε  
ρά  μ ο υ  δσα λέγονται δ ιά  τήν πέτραν  αυτήν κα ί δ ι ’ αυτό  
μ ο υ  τήν εδωκε .

Εις τήν πράξιν αυτήν ή ήρωίς του δράματος ανοίγει τήν 
ψυχήν της καί τό πνεϋμά της,εις τά  όποια ό θεατής διαβά
ζει ιος εις ανοικτόν βιβλίον. Ό τ ι δέ τήν εννοεί καί τήν συμ 
παθεΐ αμέσως τό κοινόν, άπεδείχθη από τόν ενθουσιασμόν, 
τόν όποιον έξήγειρε καί από τά  χειροκροτήματα τά  επίμονα

τά  όποια καί εις τάς τρεις παραστάσεις έπηκολούθησαν τήν 
αυλαίαν. Διότι ή αλήθεια καί ή ώραιότης δεν κηρύσσεται 
εκεί ώς επί άμβωνος, αλλά εξάγετα ι από πολλά επεισόδια 
καί λεπτομερείας μιας δοάσεως καί γοργής κινησεως, παρ- 
μένας από τήν άληθινή ζωήν:

ΙΙράξις Γ ' .Ή  «Νέα γυναίκα» έρχεται πρός τήν παλαιάν, 
αναγκασμένη νά άφήσν) όπίσω της κάτι από τόν έαυτόν της, 
τόν ελεύθερον καί ανεξάρτητον. Ή  προσέγγισις αυτή των δύο 
αντιθέτω ν κόσμων εινε αδύνατον νά έπιτευχθή, χωρίς την 
μείωσιν του ένός, χωρίς τήν ανάγκην τής ύποχωοήσεως.

Διά νά είσέλθν) ένας γίγας μέσα εις ένα σπητάκι νάνων, 
όπου όλα είνε μικοά καί παιδαριώδη, εύρίσκεται εις τήν α
νάγκην νά κύψν) τήν κεφαλήν καί νά διπλώση καί περιστει- 
λγι τό σώμα, άν δεν θέλν) νά χαλάσν) τήν θύραν καί νά κρη- 
μνισγ τήν στέγην.

Καί ή Νέα Γυναίκα, ή όποία ζγ εις τήν ’Ανατολήν καί 
έπάλαισε μέ τήν ζωήν διά νά φθάσϊ) όπου έφθασεν, έμαθεν 
ότι δέν πρέπει νά χαλά καί νά κρημνίζνι κανείς άποτομ-α, 
εκεί όπου τό έδαφος είνε τόσον σάπιο, ώστε νά μή δέχεται 
εύκολα νέα καί βαρειά κτίρια. "Αλλως τε  τ ί σημαίνει, άν 
κύψγ) μίαν στιγμήν καί άν σκιασθγ καί αυτή μέσα εις τό 
σκότος, άφοϋ φέρει τό φως εις τήν ψυχήν της, τό φώς τό ό
ποιον ελπ ίζε ι ότι θά σκορπίστι σιγά-σιγά εις τό σκοτισμένον 
πνεϋμ,α του παλαιού κόσμ,ου ;

Μέ τήν έπίσκεψιν αυτήν ή ψυχρότης μέ τόν πατέρα δια
σκεδάζεται καί ή ΓΙαλαιά Γυναίκα έτοιμάζει τό έδαφος, 
όπως λέγει, διά τό μεγάλο γεγονός. Καί φαίνεται νά τό έ- 
τοιμάζν) κατά τό ίδικόν της, τό παλαιόν σύστημα. Τό μυαλό 
της τό πολυμήχανο έτέθη εις ενέργειαν καί τά  χεράκια της 
τά  κουκλίστικα κρατούν ή'δη τά  νήματα,μέ τά  όποια θά κρη- 
μνίσν) τήν εύτυχίαν του παιδιού της, τήν όποιαν αυτή μ.έ 
τήν στενήν άντίληψίν της εκλαμβάνει ώς δυστυχίαν.

Διά τό κατόρθωμά της αύτό δέν έχρειάσθηκε τίποτε άλ
λο παρά νά θέσν) τό χέρι της εις ένα ώροδείκτην καί νά στα- 
ματήσγ τό πέρασμα του χρόνου μισήν μόλις ώραν. Τόσο τής 
έχρειάσθη διά νά κατορθώσν) νά ρίψϊ) εις τήν αγκάλην μιας 
παλαιάς ερωμένης τόν υιόν της, ένω εις τό πλαϊνό δωμάτιον 
ή Νέα Γυναίκα εργάζεται , αί προσπαθεί εις τάς γραμ.μάς 
ένός γυναικείου γεροντικού προσώπου νά άναγνωσγ την ιστο
ρίαν τής δουλείας κα ί τοϋ πόνου τόσων γενεών.

Καί τήν στιγμήν ακριβώς όπου ό άνδρας της ομολογεί εις 
τήν γυναίκα τής ηδονής, οτι μόνον αυτήν άγαπα καί ότι ό 
έρως ό ευγενικός τής άλλης ήταν ναρκωτικό διά νά τήν ξε- 
χάσν), ή Νέα Γυναίκα βλέπει τήν πλάνην της, βλέπει εις 
ποιον ψευδός περιεπλέχθη καί λαμβάνει τήν ανέκκλητον άπό- 
φασιν νά φύγη. Δέν φεύγει ούτε από άσυμβ ίβαστον  εγω ι
σμ ό ν ,  οϋτε άπό  ψυχρότητα ,  ά λλ ’ ούτε από υπερηφάνε ιαν  
άποκρουοτ ικήν ,  ώς είπεν ό φίλος μ.ου κ. Ξενόπουλος εις τήν 
κριτικήν του. Φεύγει διότι δέν πρέπει, δέν ήμπορεϊ αυτή νά 
γειν/) ή γυναίκα κτήνος, ή πολυμήχανος Λαίς καί ή Φρύνη, 
ή όποία καί μ.όνη θά ήμποροΰσε νά διεκδικήσγ τόν άνδρα αυ
τόν άπό τήν παλαιάν Γυναίκα, τό σκεύος τής ηδονής. Φεύ
γει, διότι αισθάνεται, ώς λέγει, ότι &ϋά κατρακυλ ίαη  και
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ι ή  μέσα  εις το ψ έμ α ,  οτι ϋ ά  γε ίνη κα ί αυτή  δ ,τ ι  εινε αί 
Βρί’χΓκε? τον κόσμου  αυτοΰ, κα ί οτι τότε δεν ϋ ά  γε ίνη , δέν 
0ά εινε δυνατόν νά γείνη ή μεγάλη  μ ά ννα ,  ή μάννα  
ή παρϋένος άπό  κάϋε  κακόν» ,  όπως τήν ώνειοεύθη ό Χρι
στιανισμός εις τό πρόσωπον τής μητέρας ένός Θεοϋ. Φεύγει, 
ό; λέγει, αδ ιά  νά σώση  δχ ι τόν έαυτόν τη ς » ,  δπως φεύγει ή 
ϊίόρα τοϋ "Ιψεν, ή όποία άπό τής μιας στιγμής εις τήν άλ
λην παύει νά είνε μάννα, διά νά γείνγ μόνον άνθρωπος. Αυτή 
*ίω άκριβώς μεγαλώνει ώς μάννα τόσον, ώστε νά περικλεί- 
ίη (ΐείς τήν  ψ υχ ή ν  της  τήν ευτυχ ίαν  τώ ν  γενεών τοϋ μέλ  
Ιοντος». Φυσικά δ ι ’ ένα τόσο μεγάλο έργον ή Γυναίκα ή 
Νέα, ή γυναίκα ή άγαπώσα άκόμη καί διψώσα έρωτα, θά 
ίυσιχσθν], θά βάλν) τό στεφάνι τοϋ μαρτυρίοι), καί θά άνοίξ·/) 
τήν ψυχήν της εις μίαν καί μόνην άποκλειστικήν άγάπην, 
εις τήν πλέον αγνήν καί τήν πλέον ώραίαν, εις τήν άγάπην 
τοϋ παιδιού της.

Καί δεν θά γεινγ μ.όνον ή άγνή μ,άννα ι ΐμ έσα  εις τήν ψ υ 
χήν τής οπο ίας ,  ώς λέγει, τό π α ιδ ί  της  ϋ ά  δ ιαβάζη , χωρ ίς  
ΐ’ά κοκκ ιν ίζη  κα ί χωρ ίς  νά π ο νή » .  ’Αλλά θά γείνν) καί ή θεά 
των-εθνικών, εκείνη που έξήλθε πάνοπλος άπό τήν κεφαλήν 

μεγίστου τών θεών, προικισμένη μ.έ κάθε σοφίαν καί μέ 
κάθε άρετήν καί θά συγκεντρωσν) επάνω της ο,τι ώνειρεύθη 
ί κόσμος τοϋ Χριστιανισμ.οΰ διά τήν έξιδανίκευσιν τής γυναι- 
κός. Καί θά γείνν) ό στυλοβάτης, ποΰ μ,ένει ορθός άπό τούς 

αυτούς κόσμ,ους, μάσα εις οικοδομήματα έρειπωμ-ένα, μ.έ 
ρμέλ ια ποΰ κατέσκαψαν σιγά-σιγά τό ψεΰδος καί τά  πάθη 
καί ή πρόληψις. Καί θά περισυλλέξν) ο ,τι καλόν καί εύγενι- 
ίϊον υπάρχει καί εις τούς δύο αυτούς κόσμους, καί θά 
Βσυνόυάση αρμονικά μ.έ τήν ζωήν τήν νέαν, τήν άληθινήν.

Ιδού τ ί λέγει καί τ ί  συμ.βολίζει ή Νέα Γυναίκα εις τήν 
Πραξιν αυτήν, καί τ ί  έννοήθη καί άπό τούς σοβαρώς άσχο- 
•ουμενους εις τήν τεχνοκρισίαν τοϋ Θεάτρου, καί «άπό τήν 
Βγάλην καί πυκνήν μ.άζαν τοϋ κοινοϋ, τό όποιον μ.έ δάκρυα 
Ε'·ς τά  μ.άτια καί μέ άγωνίαν εις τήν ψυχήν παρηκολούθη- 
ρν» ώς λέγει ό κ. Ξενόπουλος, τό έργον.

Υπήρξαν, φυσικά, καί οι έπιπολαίως κρίναντες καί οί μ.ή 
ρτιληφθέντες. Ά λλά  διά νά έμβαθύνγι κανείς εις τήν ψυχήν 
ίνός έργου εινε άνάγκη νά έχν) ό ίδιος ψυχήν επιδεκτικήν 
Βθημάτων, συγγενών πρός αυτήν, καί άντίληψίν άπηλλαγ-

t σv άπό προλήψεις καί προσωπικά πάθη. Καί αύτό ούτε 
υγγραφεύς, ούτε τό έργον ήμποροΰσε νά τό άπαιτήσν) καί 
τό έλπίσν) άπό μίαν κοινωνίαν ολόκληρον. Ό ,τ ι  ή μεγάλη 
ή καλή πλειονότης άντελήφθη, αύτό άποτελεΐ θρίαμβον, 

5/| τοϋ έργου, ά λ λ ’ αύτής τής κοινωνίας μας, ή όποία καί 
έννοεί καί είνε πρόθυμος νά ενθαρρύνν) κάθε καλόν καί ώραίον.

Ο SU LLY  PRUDHOMME
[  ΓΠΕΡ TÍ1N ΓΓΝΑΙΚΩΝ
ί  Ερραναν ήδη τόν τάφον τοϋ Sully Prudhomme μ.έ 
«ρα πολλά άνθη· δέν έρχομαι νά προσθέσω παρά λίγους 

^νεξέδες τών άτομικών μ.ου αναμνήσεων.
ΡΓάς όοείλω εις τάς γυναίκας, τών οποίων ό άποθανών ήτο

φίλος καί ύπέρμαχος, καθώς αύτός ό ίδιος μ.άς τό λέγει μέ τά  
ώραία αύτά λόγια: «ό άνδρας, άπορρίπτων τήν ύπερβολικήν 
δύναμίν του, όπως· τό πλοΐον τό έρμα του, ύψοΰται εις υψη 
διαλεκτά εις τά  όποία δέν υπάρχει πλέον φΰλον, άλλ ’ άλη- 
θινή ένωσις τών εκλεκτών.

Λέγω ότι ό Sully Prudhomme μ.άς άνήκε διά τών ύπέρ 
τών γυναικών ιδεών του. Τώ όντι ό κ α τ ’ εξοχήν ούτος λ ε 
πτός ήδύνατο νά ύπερηφανεύεται διά τήν κτηνώδη υπεροχήν 
τής άνδρικής δυνάμεως. Γνωρίζουσα τήν γνώμ,ην του εις τό 
ζήτημα τοϋτο ή εφημερίς αή Σ φ ενδ ό νη »  τοϋ έζήτησε ένα 
άρθρον διά τήν γυναίκα τών ημερών μ.ας. ΤΙ ζητήσασα τήν 
συνέντευξιν αύτήν ήμην εγώ.

^Τόν έβλεπα συχνά εις στιγμ-άς κατά τάς όποιας τό πνεΰ- 
μ.ά του, τό τόσον εύκολα άνερχόμενον εις όλα τά  υψη, έβα- 
σανίζετο εις φιλοσοφικήν μ,ελέτην εξαιρετικής άφγρημ,ένην, 
καί άφοϋ είχε συμ.βουλευθή τούς πλέον έπισήαους μεταφυ
σικούς, άφοϋ «είχε κτυπήσει όλες. τές πόρτες» συνεπέρανε 
κύπτων πρό τοϋ μ,υστηρίου. α ’Αληθινά, τοϋ είπα, εύρίσκουσα 
αύτόν εις μεγάλην κρίσιν τής σκέψεως,— φιλοδοξώ περισσό
τερον τήν τύχην τής χωρικής γυναίκας, ή όποία καλλιεργεί 
τόν άγρόν μου καί ή όποία άναπαύεται εις τον εφημέριόν της 
διά τήν πίστιν της, τήν οποίαν δέν αισθάνεται τήν άνάγκην 
νά εξελέγξγι» —  « ”Α ! έχετε δίκαιον ! . . . .  ή άπόλυτος π ί- 
στις ! . . . . ά λ λ ’ αύτό είνε τό ιδεώδες ! καί ή καλή χωρική 
σας είνε ή βασίλισσα τών φιλοσόφων ! "Επειτα ή γυναίκα, 
γενικώς, ή όποία δέν έχει τά  μ.άτικ κουρασμένα άπό πολλά 
γ ιαλ ιά  βλέπει συχνά μέ βλέμ.μ.α πλέον βέβαιον.»

Εις άλλην περίστασιν, όμιλών διά τόν αιώνιον άνταγω - 
νισμ-όν μετεχειρίσθη αύτήν τήν σύγκρισιν, εις τήν οποίαν εύ- 
ρίσκεται ολόκληρος ό ποιητής.

« Ό  άετός πλαναται, φεύγων άπό ένα σημεΐον ήδη άρκετΐ: 
υψηλόν, άλλ ’ ό κορυδαλός, ό όποιος εξέρχεται άπό τούς θά- 
μ.νους του εις τήν πεδιάδα, πετα  κα τ’ εύθείαν πρός τόν ού- 
ρανόν εις υψη όπου κανείς δέν θά έπίστευε, ότι τά  αδύνατα 
πτερά του ήμποροϋσαν νά τόν φέρουν. Ούτω ό άνδρας έχει 
ένα σημ.εΐον άναχωρήσεως άταβισμ,οϋ καί μελετών, τό όποιον 
κάμνει τήν πτήσίν του πολύ όλιγώτερον άξιοσημείωτον, άπό 
τήν τής γυναίκας, ή όποία άνέρχεται πρός τό άπειρον μέ 
κίνησιν όρμ.έμφυτον καί εκούσιον».

«Ε ίμαι τής γνώμης τοϋ Fontenelle—μ.οΰ έλεγεν άκόμη 
— πρέπει ν ’ άναγνωρίσωμεν περισσοτέοαν άπό μίαν υπεροχήν 
εις τήν γυναίκα, μεταξύ άλλων τήν υπεροχήν της ώς φίλης. 
Έμπιστεύεσθε τάς λύπας σας, τάς ελπίδας σας εις μίαν έξο- 
μολόγησιν.... Ό  άνδρας επιστρέφει εις τάς εργασίας του, κα 
ταλαμβάνεται πάλιν άπό τόν πυρετόν, ό όποιος άπορροφα τήν 
ζωήν του καί παρά τήν θέλησίν του είνε ήναγκασμένος νά 
σάς λησμονήσγ). Ή  γυναίκα καθισμένη εις τόν αργαλειό της 
ή άπησχολημένη εις τάς καθημερινάς εργασίας της, εξακο
λουθεί νά σάς σκέπτεται, νά ζητή τό μέσον, μ.έ τό όποιον 
νά σάς βοηθήση, καί ή εύφυία της, ή φυσική άφοσίωσίς της 
θά βοηθήσ·/) τό πνεϋμά της νά τό εύρν). ’Εάν ό Fontenelle 
έσκέπτετο τοιουτοτρόπως εις τήν εποχήν του, τ ί θά είπωμ.εν 
ημείς διά τήν νέαν γυναίκα ; Ή  μ,όρφωσίς της ή όποία τήν
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ύψόνει εις την αύτήν βαθμίδα με τον άνδοα,κ*ίδλα τά ά λ λ α  
— άφίνοτες κατά  μέρος τάς υπέροχους αοετας τού φυλου της 
της δίδουν την τελειότητα, τοϋ ωραιότερου αισθήματος, τής 
αληθινής φ ιλ ίας».

Φέρουν ενα μικρό δέμα, [λίαν ήμεραν εις τον Sully Prud- 
homme,— «Τ ί είνε λοιπόν ή μικρά αύτή λουρίδα τήςπεργα- 
μινής επάνω ε ΐ; την οποίαν μου ζητούν να βαλω· τήν υπογρα
φήν μ ο υ ;»  Ά λλα , είπα, πολύ υπερήφανος διά τάς γνώσεις 
¡/.ου, είνε ενα κομματάκι ριπιδίου ! » — <£ A 1 καλα εννόησα... 
ό C oppee καί οί άλλοι θά έλαβαν ένα οποίον. Η κάτοχος 
θά κάμν] ένα ριπίδι ¡/.έ αύτόγραφα ! Ω ! αόιανά κεφάλια, 
τά  όποια λαμβάνουν τόσους κόπους διά νά γεμίζουν με [μα
τα ιότητα ! Ένω αύτη θ ’ άνοίγη ένα ριπίδι ¡/.έ υπογραφας 
γνωστών ανθρώπων, τούς οποίους δέν γνωρίζει εκείνη . . . άλ
λες γυναίκες θά προσφέρουν καρδιά καί πνεΰμ-α εκλεκτόν εις 
την καρδίαν ¡/.ας καί είς τό πνεΰμά μ α ς .—  ’ Ανθη εκλεκτά, 
θά κρατησουν επάνω είς έκαστον φόλλον των την σκιαγρα
φίαν, την οποίαν ¡/.έ καλαισθησίαν ήθελησαμεν ν αποτυπω- 
σωμ.εν, ¡ιέ την έπιθυμίαν νά έκτιμηθώμεν . . . ΙΙοσον όιαφο- 
ρετικά θαυμάσιον θά είνε ν ’ άνοίγν) σιγα, σιγα το πολύτιμο 
αυτό ριπίδι !

Ό Sully Pruclhomme είπαν,οπως είς τούς ωραίους εκεί
νους στίχους της αγωνίας, έφώναζε την τροφόν του νά νάνου- 
ρίσγ) τάς τελευτα ίας στιγμάς του,άν καί εΐξευρεν οτι τ  αυτια 
εκείνης δέν ηκουαν πλέον. Έ ζητει πάντοτε καποιαν γυναικειαν 
άφοσίωσιν πλησίον του.

Είνε γλυκύ δ ι ’ εκείνους οί όποιοι, οπως αυτός, εννόησαν 
καί έξετίμησαν τήν γυναίκα, νά ευρίσκουν μιά γυναικεία  
καρδιά διά νά κοιμηθούν έπανω τον τελευταιον ύπνον.

(L. cle Beaupin).

Ε Π Ι Φ Τ Λ Λ Ι Σ

Τ Ο  Χ Ο Ν Δ Ρ Ο  Σ Ι Τ Α Ρ Ι
Παιδιά του χωρίου τ υ̂ρανε αιά ήιχεοχ, αεσχ τε μια χαράδρα, ένχ 

πραγματάχι μεγάλο σάν αύγό κόττας, το όποιον έμοιαζε μέ σπόρο 
σταριού, μέ μιά χαραγματιά εις τό μέσον.

"Ενας ταξειδιώτης ο όποιος περνούσε από τό χωριό, ειδε τό αντικεί
μενο αΰτό, τό αγόρασε για μερικά καπίκια καί τό έ’ιρερε μαζη του εις 
τήν πόλιν. Τό έπούλησε ακριβά εις τον Τσαοο, υ^ κάτι πολυ περίεργον.

Ό  Τσάρος προσεκάλεσεν όλους τους σοφούς του βασιλείου του και 
τούς είπε νά ζητήσουν νά εϋρουν τί ήτο τό αντικείμενου εκείνο: σπόρος 
σιταριού ή αυγό.

Οί σοφοί έσκέφΟησαν πολύν καιρόν, αλλά δέν ήδυνήθησαν νά δώσουν 
καμμί αν άπάντησιν.

Το περίεργον αΰτό πράγμα τό άφησαν επάνω είς ένα παράθυρο του 
Τσάρου. Μίαν ήμέ.αν μιά κάττα ηλθε, το ετσιμπησε καί εκαμ^ μία 
τρύπα, τότε όλος ό κόσμος εννόησε οτι ήτανε ενας σπορος.

Καί οί σοφοί ήλθαν επίσης νά πουν είς τον Τσίρον οτι ήτο ένας σπόρος.
Μεγάλη ήτο ή έκπληξις τού Τσάρου. ’Έόωκεν εκ νέου τήν διαταγήν 

είς τούς σοφούς νά ζητήσουν πού καί ποτε ό σπορος αυτός είχε φυ
τρώσει

Οί σοφοί έσκέφΟησαν πολλάς ημέρας, έσυμβουλεύθηκαν τά βιβλία 
τους, άλλά δέν ηύραν τ ί άπάντησιν νά δώσουν.

— Είς τά βιβλίαήαας, άπήντησαν είς τον Τσάρον, δέν άναφέρεται τί-

ΤΟ ΙΑΡΑΜ1ΕΝ0Ν ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια)

’Ενώ ακόμη μητέρα καί υιός συνωμιλοΰσαι, είς την πόρ
τ α  ήκούσθη ένα ελαφρό κτύπημα, τό γνωστό κτύπημα τού 
γέροντας ιατρού.

Α ϊ ! πώς τά  παμεν, πώς είναι τό ώμορφο κορίτσι ; ήρώ- 
τησε, άναπνεων βαρεία, ως άνθρωπος τον οποίον εκουρασεν 
ή κίνησις.

Τά πράγματα χειροτερεύουν, άπήντησεν ή κ. Μύρτου καί 
είς τρόπον πού νά μπορούν νά βλάψουν και την υγείαν τής 
Μίνας. Καί ξέρετε, "γιατρέ ! ΤΙ φιλανθρωπία μας πρέπει ν ’ 
άρχίζγ, νομίζω, πρώτα από τον ίδιο τόν εαυτό μας καί τά 
παιδιά μας. Νά αύτά έλεγα καί είς τόν Στέφα, τήν ώρα 
που μπήκατε.

Μά τ ί συνέβη; ήρώτησεν ό γιατρός τόν Στεφα με τρόπον 
άνήσυχον.

Τ ίποτε σοβαρόν άπήκτησεν ό νέος. Έ πλώς ένας ύπνος υ
στερικός, μέ ένα παραλήρημα.

Καί ή μητέρα άνησύχησεν . . . .
Στοιχηματίζω οτι "καί ’στον υπνο της θα ειχε να καμη 

μέ τά  βιβλία καί μέ τούς δασκάλους. Δεν θα είναι ουτε η 
πρώτη, ούτε ή τελευτα ία . Είς τάς σημειώσεις μου τής εγ
κεφαλικής ύπερκοπώσεως των παιδιών έχω τοιαΰτα φαινό
μενα εκατόν είκοσι περίπου κοριτσιών, τά  όποια αφού έκά- 
θουνταν από τά ; οκτώ ως τάς δώδεκα καί ’διάβαζαν, μετά 
μίαν ημέραν σχολείου, ολην τήν νύκτα άπεστηθιζαν οτι είχαν 
μάθη, πριν νά κοιμηθούν. Φυσικά ένας τέτοιος ύπνος,αντι να 
ξεκουράζν), αφανίζει χειρότερα καί εξαντλεί τόν οργανισμόν. 
Ό  γιατρός όσο ’μιλούσε ύψωνε περισσότερον την φωνήν και 
έξήπτετο. Είς τό τέλος έπετάχθηκεν ορθός και όειχνων τον 
γρόνθον του ποός τά  έξω: ”Α! αυτά τά  σκολεία, οπως κα-

ποτα διά τόν σπόρον αυτόν. Προσκαλεσατε μουζίκους. Ισως κανείς απο 
αυτούς έχει ακούσει από τούς γεροντοτέρους πού καί πότε έσπερναν αυ
τού τού είδους τό σιτάρι.

Ό  Τσάρος διέταξε νά τού φέρουν ένα γέρον χωρικόν.
Αφού έζήτησαν παντού, οί ύπηρέται τού αύτοκράτορος έπέστρεψαν, 

συνοδευόμενοι από ένα γέρον μουζίκον αδύνατον, χωρίς δόντια, ό οποίος 
περιπατούσε 'μέ μεγάλην δυσκολία μέ τήν βοήθειαν δύο μπαστουνιών.

Ό  Τσάρος έδειξε τόν σπόρον είς τόν γέροντα, άλλ’ αυτός μόλις ήού" 
νατο νά τόν διακοίνη, τόν στριφογύρισε είς τά χέρια του από ολας τας 
διευθύνσεις διά νά δυνηθή νά έννοήση καλλίτερα.

— Δέν ξέρεις, καλέ μ.ου γέροντα, τον ήρώτησε ό Τσάρος πού έσπερ
ναν τέτοιου είδους στάρι; Σύ ό ίδιος δέν έσπειρες τό όμοιο; Δέν ηγό- 
ρασες ποτέ:

Ό  γέρος ήτο κουφός, μισοάκουσε τούς λόγους τού Τσάρου καί δεν 
εννόησε καλά τάς ερωτήσεις όπου τού έκαμαν.

—"Οχι, άπεκρίθη, είς τήν ζωήν μου δέν έσπειρα ποτέ τέτοιο σιτάρι. 
’Επίσης ουδέποτε έθέρισα, ούτε ήγόρασα Ό ταν άγοράζαμ-εν σιτάρι, οί 
σπόροι ήτονε πάντοτε τόσο μικροί, όπως αυτοί πού αγοράζομε τώρα... 
Ά λλά  θά κάμετε καλά νά έρωτήσετε τόν πατέρα μ.ου, ίσως έχει ακού
σει αυτός νά γίνεται λόγος γιά τό θαυμάσιο αΰτό είδος

Ό  Τσάρος έστειλε αμέσως πρός άναζήτησιν τού πατέρα τού μουζίκου.
Τόν ηύραν εύκολα καί τόν ώδήγησαν είς τό παλάτι. Ό  γέρος εισ- 

ήλθε μέ περισσότερον θάρρος από τόν γυώ του, δέν ¿κρατούσε δέ γιά να 
περιπατή παρά ενα μονάχα μπαστούνι.

Ό  Τσάρος τού έδειξε τόν σπόρο.
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μτάντησαν, μόνο γ ;ά  κάψιιμο είνκι . . . .
Λεν έπρόφθασε νά τελ,ειώσν) τήν φοβεράν φράσιν του, οταν 

! ή πόρτα άνοιξε καί ή μητέρα τής ’Άννας έπαοουσιάσθη. Τί 
>■ επαθε παλι το κορίτσι; ¿ρώτησε μέ άγωνίαν, χωρίς καν νά 

χαιρετίσν). Τό άτυχο, τό γουρσούζικο θηλυκό! Συφορά μου καί 
( μαυρίλα μ.ου! ·

Ο Στεφας τήν διέκοψε κάπως απότομα. Αί! κερά! Μή 
Γ φωνάζης έ'τσι. ΤΙ κ. ’Άννα δέν εχει τίποτα . Είναι ’λίγο 
• κουρασμένη μόνο!

Ά λλ  ’ ή Ά νέζω δεν ακούει από αύτά. Κουρασμένη! Μπας 
καί τήν ’κούρασαν ή μπουγκδες καί ή βαρεεές δουλειές. Μπάς 
κι ’ άγρυπνάει καί νηστεύει ’σάν τήν μάνα της! Μπάς καί 
δέν έβγαλα μπουκιά, μπουκιά, ως τώρα τό ψωμί άπό τό 
στόμα μου γ ιά  νά χορταίνη ’κείνη! Μπάς καί δέν ηύρεν εδώ 
τού κόσμου τά  καλά καί τής ευτυχίες!

Ο γιατρός τήν ήκουε ’σάν άπολιθωμένος. ’
Καί θελετε ’σαύτή τή γυναίκα, είπεν ό Στέφας γαλλικά, 

είς τήν μητρυιά του, νά αναθέσετε τήν νοσηλείαν τής κ .Ά ν 
νας. Ά λλά  θά τήν πεθάνη, άν δέν τήν τρελλάνη πρωτήτερα 

| μέ τής ανοησίες της.

Ή  Άνεζω που δέν είχε καταλάβει τ ί έλέχθη μεταξύ των 
άπηντησε: Κατάλαβα! θά λέτε γιά  τό κακό που τήν πιάνει 
κάποτε άμα κοιμάται. Αύτό τής ήλθεν άπό τήν ημέρα πούχε 
παρουσιασθή γιά  τήν έξέταξι. Τί, τ ί ; ήρώτησεν ό γιατρός.

| ’Ακούσατε τώρα καί θά δήτε άν είχα δίκηο.
Τής είχεν έλθει μιά μεγάλη λιποθυμιά κι ’ υστέρα τήν 

ι επιανε ενας βαρύς ύπνος κ ι ’ έλεγε σάν νά διάβαζεν ολα τά  
ί.βιβλία ’πούχε περασμένα στό σχολείο. Νυχτιές ολόκληρες έβά- 
σταξενή φασαρία αύτή. Διάβασμα καί διάβασμα ! νεράκι, μά 

1 νεράκι τάξερεν ολα,κατά πού'λεγεν ή κεράΓιάναινα,ή γειτόνισσά 
\ μας πούνε γραμματισμένη. Μόνο γιά  τήν τύχη μου, αντί νά

I, Ό  γέρος έβλεπε άκόμα καλά καί τόν διέκρινε άμέσως. 
k  — Δέν ξέρεις, γέροντα μου, πού βλαστάνει τέτοιου είδους σιτάρι; 
:δέν έσπειρες σύ ό ίδιος είς τόν άγρόν σου ; 'Η ίσως αγόρασες άπό τούς 
γείτοτάς σου;

Ό  γέρος ήτο καί αυτός λιγάκι κουφός, άλλ’  ά'κουγε καλλίτερα άπό 
τόν γυιό του.

—Ό χ ι, άπεκρίθη, ποτέ ούτε έσπειρα, οϋ'τε θέρισα τέτοιου είδους σ ι- 
ίράρι. Ποτέ δέν αγόρασα, γιατί στήν εποχήν τήν δική μας δέν ¿γνώρι
ζαν τά χρήματα. Όλοι έτρωγαν τό ψωμί πού έκαναν καί όταν ήτανε 

στυχία ό ένας βοηθούσε τόν άλλον. Τό στάρι μας, είνε άλήθεια, ήτο 
Βολύ καλλίτερο καί χονδρότερο άπότό σημερινό, άλλ’ όμως είχε μεγάλη 
ριαφορα άπό αΰτό. Ακόυσα τόν πατέρα μου νά λέγη, ότι στήν εποχήν 

ου τό σι άρι ήτονε πολύ καλλίτερο άπό τό σημερινό καί θά κάμετε 
αλά νά τον έρωτήσετε.

Ό  Τσάρος έστειλε καί προσεκάλεσε τόν παππού.
Ό  γέρος είσήλθε χωρίς μπαστούνι, εΰκίνητος, μέ βλέμμα ζωηρόν, 

κουε λ,αμπρά καί ώμιλούσε καλλίτερα.
: Ό  Τσάρος τού έδειξε τό θαυμάσιο σπόρο.

Ό  γέρος τόν έπήρε είς τό χέρι του, τόν έξήτασε καί είπε :
. — Είνε πολύς καιρός πού δέν είδα άπό τό παληό μας στάρι...
— Ά λλα, πες μου, παππού, πού ¿φύτρωνε αΰτού τού είδους τό σι- 

fi.pt ; ’ Εσπειρες εσύ είς τόν άγρόν σου ή άγάρασες άπό άλλους ;
— Στην δική μου έποχή, άπεκρίθη, ό χωρικός παντού έσπέρναμε 

^ετοιου είδους σιτάρι. ’Εγώ ό ίδιος μέ τέτοιο σιτάρι έτράφηκα καί
ρεψα καί τούς δικούς μ.ου.

κάτσγ κοιλά καί ώμ,ορφα νά νταπή στους δασκάλους, τά  κα
τάπιε, θαρρείς, τήν ώρα εκείνη κι ’ έπεσε τού θανατά; γιά 
νά τά λέη ύστερα νυχτιές ολόκληρες στον ύπνο της, μπρο
στά σεμενα τήν αγράμματη.

Τί ταξίματα  έ'καμα στον άη Νικόλα, βοήθεια σας ! τ ί 
ξόρκια τού εκαμεν ή μ π α μ π ’ Μάρω, τ ί  νηστεία κ ι ’ άπό λάδι 
ακόμη έ'καμε τό δυστυχισμένο τό θηλυκό ! Μά τού κάκου ! 
Βαρύς βραχνιάς τή ; εμεινεν ή συφορά εκείνη, πού τήν ¿κρά
τησε ’πίσω άπό τό δίπλωμ.α ενα χρόνο ολόκληρο καί τήνε 
βασανίζει κάθε *λίγο στον υπνο της.

Tt σάς έ'λεγα ! είπεν ό γιατρός. Τά-βλέπετε, τ ’ άκοΰτε; 
Καί σύ. κερά μου, γ ια τ ί τό κορίτσι σου δέν τό'βαζες καμα
ριέρα, δέν τό'κανες τεχνίτρα, δουλεύτοα, ό'πως ή'σουνα καί σύ.

Γ ιατί ’γώ άφεντικό μ.έ τής πλύσες δέν ¿χόρτασα ποτέ 
μου ψωμ.ί. Καί γ ια τ ί ήθελα νά μή βασανισθγ τό παιδί μου, 
οπως ¿βασανίστηκα κ ’ έγώ.

Ό  γιατρός έμεινε χωρίς άπάντησιν. Ήσθάνθη ¡/.όνο ώς έ'να 
δάκρυ νά τού καίν) τά  μ-άτια.

ΙΙοΰ νατό'στελνα, είπεν ή πτο/χή γυναίκα.
Στής μοδίστρες νά μ.οΰ τό τρέχουν στά σοκάκια γιά  νά 

’ντό κάμουν κακό άνθρωπο, ή στά έργοστάσια γιά  νά χαθγ 
πειά όλότελα μ,έσα σέ τόσους λύκους; Καί τώρα βέβαια τή 
διώχνετε, άφοΰ δέν μ,πορεί νά κάνγ τή δουλειά της, είπε 
στρεφομένη πρός τήν κ. Μοίρα. Καί θάρχίσουμε πάλι ξανά 
τά  ίδια. Ά μ ’ δέν τό πέρνγι ό Θεός, κάνε ¡/.ου, ειπε, ’σάν 
νά μιλούσε μόνη της, γ ιά  νά ήσυχάσν).

Δέν τή διώχνει, είπεν ό γιατρός.Θά τήν φροντίσωμεν ολοι 
’μ.εΐς, έγώ πρώτος πού είμαι καί γιατρός.
—  Ά μ.’ τ ί νά ντοΰ κάμουν ή ρετσέτες; Μάς τής έδιδ* κ ι ’ ό 
άλλος ό γιατρός καί τής πετάγαμ.ε.

’Εγώ δέν δίδω ρετσέτες. Δίδω καλό φαί, καί γάλα κ ι ’

— Αγόρασες αλλού πουθενά άπό τό στάρι αύτό, έπέμ.ινεν ό Τσάρος. 
Ό  γέρος χαμογέλασε μέ οίκτον:
— Είς τήν εποχήν μου, είπε, κανείς δέν έκανε τό έγκλημα νά 

πουλή τό σιτάρι. Τά χρήματα I δέν γνωρίζαμεν είς τί ¿χρησίμευαν. 
Καθένας είχε τόσον σιτάρι,όσον τού εχρειάζετο, κανείς δέν είχε άνάγ- 
κην ούτε νά πουλήση ούτε ν ’ άγοράση... ’Εγώ ό ’ίδιος έσπειοα, έθέ
ρισα, αλώνισα καί ά'λεσα άπό αΰτό τό σιτάρι...

— Ά λλά πού έσπερνες τό σιτάρι αύτό ; καί πού ήτανε ό άγρός σου;
— Ό άγρός μου, άπεκρίθη έπισήμως ό γέρος, ήτονε ή γή τού κα

λού Θεού... ’Εκεί όπου είργαζόμην έκεί ήτανε ό άγρός μου. Ή γή ήτο 
ελεύθερα, κανείς δέν τήν έλεγε ίδικήν του, δεν έλεγε ίδικόν του παρά 
τόν καρπόν τής εργασίας του.

— "Εχο/ άκόμη νά σού κάμω δύο ερωτήσεις, γέροντά μου, είπεν ό 
Τσάρος. Γιατί άλλοτε είχαν τόσον μεγάλο σιτάρι, ένω τώρα δέν βοίσκε- 
ται πλέον ; Καί γιατί ό έγγονάς σου περιπατεί μέ δύο μπαστούνια, ό 
γυιάς σου μέ ένα, καί σύ φαίνεσαι τόσον ζωηρός, τά μάτια σου είνε 
φωτεινά, τά δόντια σου γερά, καί ή ομιλία σου καθαρά; Πές μου, παπ ■ 
πού, γιατί όλη αύτή ή μεταβολή)

Ό  γέρος άπήντησεν άμέσως.
— Όλαι αύταί αί άλλαγαί προέρχονται, διότι οί άνθρωποι δέν ζουν 

πλ έον με την εργασίαν των καί επιθυμούν τούς κόπους τής εργασίας 
των άλλων. Είς την εποχήν μου δέν έζοΰσαν έτσι, είς τήν εποχήν μου 
εζούσαν μέ τούς νόμους τού Θεού, ήρκυύντο είς τό ίδικόν των καί δέν 
έπερναν τήν περιουσίαν τού άλλου.

(Leon Tolstoi).



αυγά καί καθαρόν αέρα. Νά ή δικές μου ή ρετσέτες. Έ να  
πράγμ.α μόνο θέλω άπό ’σένα νά πας μαζή στην έξοχή που 
θά τήν στείλωμε καί νά πεοιποιηθής τό κορίτσι σου δπως 
πρέπγι . . . .

—  Νά φιλήσω τά  πόδια σου, καλέ μου άφέντη, είπεν ή 
δυστυχισμένη ή μητέρα,καθώς καί τής κεράς έδώ καί όλονών 
σας. Νά υ.οΰ τό γιατρέψετε τό παιδάκι μου κ ι ’ έγώ δλη μ.ου 
τή ζωή νά σάς δουλεύω καί πάλι ξεπληρωμό δέ θάχγι τό 
καλό που θά μ.οΰ κάμετε. Νά ντό περιποιηθώ, λέει. Ά μ ’ 
θά πάρω μ.αζή καί τόν Ά η  Νικόλα, βοήθειά σας.

Ό  Στέφας είς.δλην αύτήν τήν ύμ.ιλίαν δέν είχεν είπεί λέ- 
ξιν. Ήσθάνετο δτι ή έπέμ.βασίς του ήτο περιττή, ά φ ’ ής 
στιγμ-ής μ,άλιστα ό γιατρός έπενέβαινε τόσον άποφασιστικά 
ύπέρ τής ’Άννας. "Οταν δμ.ως ή μητέρα της έ'φεοεν ώς ύπέρ- 
τατον έπιχείρημα περιποιήσεως τήν μεταφοράν τής θαυμ.α- 
τουργοΰ είκόνος, τότε μειδιών είπε πρός τόν ιατρόν. Φοβού
μαι δτι ή περιποίησις τής καλής αύτής γυναίκας θά φέρν) 
άκοιβώς τό άντίθετον άποτέλεσμα άπό εκείνο που έπιθυμοΰ · 
μ,εν. Βλέπετε δτι τό πρώτον μ.έσον τής θεραπείας, εις τό ο
ποίον πιστεύει είνε ή μεταφορά ενός άγιου. Αί νηστείαι καί
αί άγρύπνιαι θά θεωρηθούν ώς έπίσης άπαραίτητα...............

Ή  κ. Μοίρα ήθέλησε νά άπαντήσν) εις τόν Στέφα, ά λ λ ’ 
ό ιατρός έπενέβη. Λοιπόν, είπε, έγώ έ'χώ μίαν λαμ.πράν νο- 
σοκόμον, τήν οποίαν θά στειλω αυριον τό πρωί εις τήν Κη- 
φισσιάν. ’Εσύ, κερά, θά πηγαίνγς μ.όνον νά βλεπγς τό κο
ρίτσι σου. ·

Καί χωρίς νά δώσν) καιρόν εις άπάντησιν διηυθύνθη εις 
τό δωμάτιον τής κόρης.

8     ΕΦΗΜΕΡΙΣ '

Η Γ Υ Ν Α ΙΚ Ε ΙΑ  ΚΙΝΗΣ1Σ

Ό  γαλλικός σύλλογος τών μελετών του γυναικείου ζητή 
ματος συνήλθεν εις τάς 3 ’Ιουλίου εις τά  γραφεία τής 
«Γαλλίδος» διά τήν τελευταίαν του συνεδρίασιν. Άπησχο- 
λήθη διά τήν άπλοποίησιν του γάμου διά νέου νόμου καί 
διά διάφορα άλλα ζητήματα, διά τά  οποία θά έξακολου- 
θήσν) ή συζήτησις βραδύτερου.

Εις τήν γαλλικήν ’Ακαδημίαν ενα βραβείου 500 φράγκ. 
έδόθη εις τήν κυρίαν Jane Dieulafoy.

Ή  κυρία Θηρεσία Labriola, διδάκτωρ του δικαίου, δι- 
ωρίσθη καθηγητής τής φιλοσοφίας του δικαίου εις τό Πα
νεπιστήμιου του SaSSari εις τήν Σαρδηνίαν.

Ή δ εσποινίς Khlenbuikoff έξελέγη μέλος του αύτο- 
κρατορικοΰ Σωματείου τής άρχιτεκτονικής τής ΙΙετρουπό- 
λεως. Ή  δεσποινίς Khlenbuikoff έτελείωσε τήν Σχολήν 
τών πολιτικών μηχανικών καί τήν τών Τεχνών τής G and.

Μία νέα είκοσι χρόνων, ή δεσποινίς Φλωρεντία Brüning, 
ήλθε πρώτη καί μ.έ εξαιρετικήν έπιτυχίαν εις τάς έξετάσεις 
του δικαίου εις τό Πανεπιστήμιου τής Νέας 'Υόρκης, άμαυ-

κ υ ρ ι ω Ν

ρώσασα, μέ τάς γνώσεις της, εκατόν άλλους τελειοφοίτους 
μεταξύ τών οποίων ένενήκοντα έξ άνδρες. 'Η δεσποινίς 
Brüning έπεφημήθη. Είνε κόρη ένός άπλου έμπορου 
αλεύρων.

Ή  γυναικεία κίνησις έχει εις τήν Κίναν μίαν μ.εγάλην 
έφημ.ερίδα καθημερινήν, τήν όποιαν διευθύνει ή κυρία Chang, 
χήρα έπισήμου προσώπου.

'Η έφημερίς αυτη ίδρυθείσα τό 1905, έ'χει ήδη γίνει 
άληθινή δύναμις. Τά άρθρα γράφονται εις τήν λαλουμένην 
γλώσσαν τών μανδαρίνων, τήν οποίαν αί γυναίκες τής Κί
νας έννοοΰν ευκόλως.

"Ενεκα τής άποκεφαλήσεως τής δικασκαλίσσης Tsicon 
King, διά τάς νέας ιδέας της, ολαι αί νεάνιδες καί αί νέ/.ι 
γυναίκες τοϋ Tchao-Killg, αί όποίαι άπετέλουν μέρος του 
Σωματείου έναντίον τής στρεβλώσεως τών ποδιών, ήρχισαν 
νά τά  δένουν έκ νέου, άπό φόβον μήπως φυλακισθοΰν καί 
έκληφθοϋν ώς έπαναστάτιδες.

Δώδεκα γυναίκες έστάλησαν εις τό Oran καί δώδεκα 
άλλες εις τήν Casablanca. Αί μέν άνήκουν εις τόν Γαλλι
κόν Σύλλογον  προς  β οήθε ιαν  τών π λη γω μένω ν  στρατιωτών, 
αί δέ άλλαι εις τόν ’Ερυθρόν Σταυρόν.. Έ κείνα ι δπου πη
γαίνουν εις τήν Casablanca, θά περεποιηθοΰν τούς πλη
γωμένους τοϋ στρατηγού D rúd , καί αί άλλαι τοϋ Oran 
άποκλειστικώς θά φροντίσουν διά τούς στρατιώτας τοϋ Μα
ρόκου.

Είνε ή πρώτη φορά, εις τήν ιστορίαν τών έκστρατεκον 
οπού αί νοσοκόμοι έξελεγησαν καί έστάλησαν άπό τήν υπη
ρεσίαν τοϋ ύπουργείου τών Στρατιωτικών.

'Η Δανική Βουλή διώρισε μίαν γυναίκα εις τήν στενο
γραφικήν της ύπηρεσίαν. Πρό τίνος χρόνου ήδη αί γυναίκες 
είχον προσληφθή ώς άναπληρωταί καί βοηθοί τών στενο
γράφων. Ά λλά  σήμερον ό πρώτος διορισμός στενογράφου είνε 
γεγονός τετελεσμένον.

Ή κυρία Zahle, ή νέα σύζυγος ένός βουλευτοΰ είνε Ά 
ευτυχής έκλεχθείσα.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η

Ντομάτα εις μττοτίλίτς. Κόπτετε τής ντομάτες, τής αλατίζετε, τη? 
περνάτε άπό τό τρυπητό καί τής βράζετε ώς μίαν ώ ρ α ν .  "Επειτα τ 
ρευστόν αύτό, τό βάζετε εις μποτίλ,ΐες, εις τής όποίαις προσθέτετε α«* 
τής γεμίσετε τόσον λάδι, ώστε νά σκεπασθή ή επιφάνεια των. Τάς 
λώνετε άπλώς μέ φελούς, χωρίς βουλοκέρι. Και τής φυλάττετε για ***·, 
χειμώνα.

Π αρακαλοΰνται θερμ ώ ς at καϋ'υστερυΰσαι σννόρ11'  
μάς νά  τάς σ ιε ίλονν αμέσως.

ΤΥΠΟΙΣ IΙΛΙ’ΑΣΚΕΥΑ ΛΕΩΝII


