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27 - οδός Π ανεπιστηρ.ίου-27

Γ ραφείου ανοικτόν καθ’ 
I έχάστην άπό 10  —12  π. μ·

Πασα πχρατήρησις έπί 
τής αποστολής του φύλλου 
γίνεται δεκτή μόνον έντός 
όκτώ  ήμερων.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε  ΝΑ
Ή Δημιουργία.—Γυναίκεςβουλευταί Α'(κατά μετάφρ. δος Ειρήνης 

Νικολαι'δου). — Το μαραμμένον κρίνον (μυθιστόρ. τής κ. Κ. Παρρέν). 
— Κραυγή οδύνης (ύπδ Κασσιανής). — Ή δκμαλϊτις (ύπό δος ’Ανθής 
Βασιλειάδου, ιατρού).—Συνταγή.—Ειδοποιήσεις. Έπιρυλλίς : Τό μικρό 
σπήτι: ύπό δύο,Είρήνης Νικολχίδου).

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
ΣΓΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ KTPIÛN

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΓΕΝ
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Έ φημ,ερέδος τώ ν ΙΑ υρίώ ν

’Εν τ φ  Έ ξω τε ρ ικ φ  δέ π α ρ ’ άπα<1τ τ ο ΐς  κ . κ. 
άνττπροΟ ώ ποτς Λ μώ ν.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Ή  Δημιουργία, τό γνωστόν όρατόριον του Haydn έδόθη 

τήν εβδομάδα αυτήν δύω φοράς άπό τό Ώδεϊον Λόττνερ, τό 
όποιον είναι τό πρώτον καί μόνον άπό τά  σχολεία μ.ας, τό 
καταργήσαν τάς εξετάσεις. Ά λ λ ’ ή Δημιουργία έπέχει τύπον 
εξετάσεων,χωρίς,εννοείται τάς συνήθεις σχετικής διατυπώσεις 
καί άνίαρότητας. Οΰ'τε εξεταστικαί έπιτροπαί άπό ύαλοφό- 
ρους καί μαλλιαρούς καθηγητάς, οί όποιος διά τούς εξετα 
ζόμενους άντιπροσωπεύουν ένα νεώτερον είδος δημίων. Ού'τε 
ώχρά πρόσωπ<κ καί μαυροκυκλωμένα μάτια καί τρέμοντα 
χέρια έξηντλημένων καί εκνευρισμένων παιδιών, ού'τε διδά
σκαλοι άνυπόμονοι, άνήσυχοι, εξημμένοι, ώς πρό έπικειμέ 
νου μεγάλου κινδύνου. Καμμία έκτέλεσις είς μονάδας, κα
νένα μονότονον καί πολύωρον μουσικόν σύνθεμα πρός έπίδειξιν 
καμμία άνυπομονησία. Ά πλούστατα μία ώραία καί πρωτό
τυπος μουσική εορτή, είς τό ύπαιθρον, κάτω άπό θαλερά 
δένδρα, καί άπό πλημμύραν ήλεκτρικοϋ φωτός, με μαθητάς 
καί μαθήτριας καί παιδιά καί εφήβους καί νέους καί κυρίας 
καί διδασκάλους καί όιδασκαλίσσας.

Κανένα πρόσωπον χλωμόν άπό εκείνα που έσυνείθισε νά 
άνέχεται ή τυφλή τών γονέων στοργή, τ ίποτε τό όποιον νά 
άντιβαίνη πρός τήν χαράν καί τήν ηδονήν, την οποίαν όφει-
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λει νά προξενή είς τόν άνθρωπον ή μουσική. Μία μεγάλη 
αρμονία ψυχής καί πνεύματος διδασκάλων καί μαθητών, μία 
κοινή δλων συνεργασία, μία ούσιαστική τής μεγάλης τέχνης 
άντίληψις, μία μουσική ιερουργία μέ ίεροφάντας διδασκάλους 
καί μαθητάς άδιακρίτως βαθμού καί τάξεως καί φύλου. 
Άκροατήριον ό'χι άπό μετρουμένους είς τά  δάκτυλα προσκε
κλημένους καί υποχρεωμένους έκ κάθήκοντος γονείς, άλλ4 
άνθρώπους έννοοΰντας τήν μουσικήν, οί οποίοι έπήγαν εκεί 
διά νά άπολαύσουν μίαν σπανίαν διά τήν Ε λλάδα  έκτέλε- 
σιν καί οί οποίοι έπλήρωσαν εύχαρίστως τήν άπόλαυσιν 
αύτήν.

Ή  μουσική του Haydn, ώς εινε γνωστόν,άνταποκρίνεται 
καί άποδίδει καί ζωγραφίζει τό ώραϊον έργον τοΰΐΐλάστου. 

Κάτι τό οποίον κλείει μέσα του ολην τήν αρμονίαν καί τήν 

μεγαλοπρεπή απλότητα καί τήν θριαμβευτικήν αλήθειαν τής 
νίκης του πνεύμ,ατος έπί τής ύλης, μία λ ιτανεία  καί ένας 
ύμνος πρός κάθε δύναμιν τής φύσεως, πρός κάθε του κόσμου 
ώραιότητα καί χαράν. Έ νας ψαλμός, ό όποιος ενέχει τήν 
μουσικήν ψυχήν τών αιώνων ό'λων καί δλων τών θρησκειών. 
Μία κλασική εποποιία ενόργανος, μεγαλοπρεπής, κλείουσα 
δλον τόν μυστικισμόν τής πρωτογενούς άφυπνίσεως του αν
θρώπου πρός τήν υψηλήν ιδέαν τής κτίσεως του κόσμου άπό 
τόν Θεόν.

Διά τήν άπόδοσιν τοιούτου έργου έδέησε νά δημαουρ- 
γηθή ένα μουσικόν περιβάλλον, μία συγκέντρωσις μουσικών 
προσπαθειών καί δυνάμωεν καί μία φανατική πρός τήν τέχνην 
άφοσίωσις, τήν οποίαν αί Άθήναι έκρυπταν μαζή μέ τόσους 
άλλους άγνώστους θησαυρούς τής νεωτέρας προόδου.

Ό  Θεός διά τήν Δημιουργίαν του έκαμε βεβαίως ένα με-
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γάλο θαΰρ,α, τό ρ,έγιστον των αίωνων. ’Αλλά και ο υρ.νος ο. 
όποιος εγκωμίασε προχθές αυτό, ή ρ.ουσική έκτελεσις,είς την 
οποίαν έκπληκτοι οί ’Αθηναίοι παρίσταντο, ήτο ένα θαϋμα 
μουσικόν, από τά  ολίγα που γίνονται εις τας Αθήνας.

Τό Ώδεΐον Λόττνερ τοίί Μουσικού Συλλόγου ’Απόλλωνος 
έξήλθε μέ θρίαμβον από την μουσικήν αύτην δοκιμασίαν. Η 
μουσική άντίληψις, ή διοίκησις ή διοργάνωσις της σχολής, 
τό σύστημα έκαστου διδασκάλου, η αρμονία μ.εταζυ όιόα- 
σκόντων και διδασκόμενων, ολα αυτα αντιπροσωπευθησαν 
τελείως και πλουσίως εις την έκτέλεσιν της δημιουργίας.

’Από της κ. Λόττνερ, της διευθυντρίας της σχολής, του 
κ. Μπέμμερ του δημ.ιουργοϋ του χοροΰ κ/.ί άκουράστου διευ- 
θυντου της ορχήστρας, της κ, Νίνας Φωκά, της μεγάλης 
άοιδου καί καθηγητρίας του άσματος καί των διδασκάλων 
τών άλλων οργάνων, καί των μαθητριών καί μαθητών όλων 
η έρνασία η εύσυνειόητος, ολων η μουσική αντιληψις και η 
μουσική ψυχή άπεδόθη εις την ωραΐαν, την τελείαν εκτέ- 
λεσιν τοϋ έργου.

Ή  μπορεί μάλιστα νά λεχθή ότι ή δοκιμασία τών διδα
σκάλων ήτο πολύ άνωτέρα τής τών μαθητών καί οτι τό 
ώδεΐον του Μουσικού Συλλόγου ’Απόλλωνος απέδειξε την 
δύναι/.ιν καί τά  μεγάλα μουσικά κεφάλαια τά  όποια διαθέτει 
διά την επιτυχή λειτουργίαν του.

Μέ τοιαΰτα μουσικά θεμέλια η επ ιτυχ ία  τής Μελοδρα
ματικής σχολής του αυτού Συλλόγου είναι έξησφαλισμένη καί 
δέν λείπουν παρά τά  χρηματικά κεφάλαια προς ϊδρυσιν τής 
σχολής, ή όποία θά προικίστ) την Ε λλάδα  μέ ‘Ελληνικήν 
ό'περαν καί θά μας φέργ εις τό μουσικόν έπίπεδον τών μι
κρών, αλλά πολιτισμένων τής Ευρώπης κρατών.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΒΟΥΑΕΥΤΑΙ
Α'.

Αί δέκα εννέα άντιπρόσωποι του φιλανδικού λαοΰ αί έκλε- 
χθεϊσαι κατά τάς τελευταίας έκλογάς ώς βουλευταί κινούν 
την ζωηράν περιέργειαν πάντων· δέν γνωρίζομεν εάν αί κυ- 
ρίαι αύται- αποτελούν μ.έρος του ωραίου γυναικείου κόσμου ή 
ή άν είνε κομψαί καί ένδεδυμεναι κατά τόν τελευταϊον Πα
ρισινόν συρμόν. Ά λ λ ’αυτό δέν μας ενδιαφέρει καί πολύ,διότι 
είναι βέβαιον ότι ό φιλανδικός λαός εις τήν εκλογήν του,ως 
μόνον σκοπόν δέν είχε νά θέλξν) τούς κ. κ. βουλευτάς. Δ ι’ 
αύτό θά μας απασχόλησή τό πρόγραμμα καί ή πνευματική 
άξια τών κυριών αυτών, αί όποΤαι έτίμήθησαν μέ τήν εμπι
στοσύνην καί τήν ψήφον αύτου. Διότι, ό λαός ούτος είνε 
πολύ φρόνιμος, μεγάλης πνευματικής αξίας, ηρωικού πα 
τριωτισμού, καί έχει συνείδησίν εις τήν εκλογήν του.

Βεβαίως ουδέποτε θά ύπεστήριζε κατ ’ έλάχιστον τήν ώ 
ραιοτέραν γυναίκα του κόσμου, εάν ήτο ανίκανος νά έννοήον) 
καί νά ύπερασπίστι τά  συμφέροντα του έθνους όπου αντιπρο
σωπεύει. Δ ι’ αυτό, άφίνουσαι κατά μέρος όλα τά  άλλα θά 
προσπαθήσωμεν νά κάμωμεν τάς ήθικάς καί διανοητικάς 
σκιαγραφίας τών κυριών βουλευτών.

Εις τήν πρώτην σειράν αρμόζει νά βάλωμεν τήν κυρίαν

Lucina Hagmaun, γεννηθεΐσαν τό έτος 1855. Παιδαγωγός 
καθ ’ ολην τήν σημασίαν τής λέξεως, άφιέρωσε όλας της τάς 
δυνάμεις είς τό έργον τής παιδαγωγού καί διδασκαλίσσης, 
ίδρύουσα καί διευθύνουσα σχολεία. Άνέθρεψε περισσότερον 
από μίαν γενεάν από τήν φιλανδικήν νεολαίαν καί τών δύο 
φυλών, άρχίσασα τό παιδαγωγικόν έργον της τό 1875, ώς 
διδασκάλισσα του μακτου σχολείου του T avasteh l lS .  Ίδρύ- 
τρια πολλών σχολείων εις τό Helsengfors, διευθύνει άπό 
τό 1899 τό άνώτερον σχολεϊον άπό τό όποιον λαμβάνουν δί- 
πλοψ-α διά νά εισέλθουν είς τό Πανεπιστήμιον. ’Αλλά τό 
έργον τής κυρίας Lucina Hagmaun έχει έπεκταθή καί εις 
άλλους κύκλους. Πρόεδρος άπό τό 1892 τής «Γυναικείας 
Ενώσεως» τής οποίας υπήρξε μία άπό τάς ίδρυτρίας, άπα- 

σχολεΐται άκόμη διά τό « ’Άσυλον τών Διδασκαλισσών» καί 
δρύει τόν γυναικεϊον σύλλογον «Μάρθα». Έ λαβε μέρος ένερ- 
ητικώτατον είς τόν πόλεμον εναντίον του άλκολισμοϋ, 

καί τήν χειράφέτησιν τής γυναικός.

ΙΙρόρ.αχος τής γυναικείας κινήσεως είς τήν Φιλανδίαν, 
ρήτωρ λαμπρά τιμ άτα ι επίσης πολύ καί ώς συγγραφεύς. 
Ιδού οί τίτλο ι τών κυριωτέρων έργων της. Ή  Μέθοδος 
τής πρώτης Έκπαιδεύσεως (1882). Ή  Βιογραφία τής 
Φρεδερίκας Brem er(1888) έργον στεφανωθέν άπό τόν-Φιλο- 
λογικόν Σύλλογον τής Φιλανδίας. Περι άνατροφής τής γυ- 
ναικός. Περί, τών πολιτικών δικαιωμάτων τών γυνα ι
κών (1889). Ή άνατροψή καί ό Έρως (1900) καί πρό 
ολίγου ή βιογραφία τής Μίννας C a i l l t .

Ή κυρία Lucina Hagmann άνήκει είς τήν νεοφιλανδι- 
κην μερίδα καί εξελέγη είς τήν επαρχίαν του Tavastßkus, 
είς τήν οποίαν τό παιδαγωγικόν έργον της άφησεν άλησμο- 
νήτους αναμνήσεις.

Ή  κυρία Dagmar Neovius, έγεννήθη τό 1867 καί έχρη- 
λάτισεν επίσης διδασκάλισσα σχολείου, κατεδιώχθη διά τόν 
πατριωτισμόν της κατά τήν εποχήν τών πιέσεων, κατά τήν 
οποίαν έσημειώθησαν τόσα θύματα είς τήν πατρίδα της.

Τό 1904 τό σχολεϊον της έκλείσθη κατά διαταγήν του 
BobrikoW, τού διοικητοΟ, καί ή κυρία NeovillS ήναγκά- 
σθη νά καταφύγη είς τήν Στοκόλμην. Συνειργάσθη είς τήν 
Σουηδικήν εφημερίδα ό ’Ελεύθερος Λόγος, καί ένησχολή- 
θη μ.έ θαυμαστόν θάρρος νά διοργανώση τό πρώτον γυνα ι- 
κεΐον σωμ.ατεΐον καθαρώς πολιτικόν, τό όποιον πρό ολίγου 
καιρού ¿θριάμβευσε, βεβαίως μέ τήν βοήθειαν τών γυναικών 
όλων τών τάξεων του φιλανδικού έθνους. Ή  επιρροή τής 
κυρίας Neovius είνε σημαντική καί τίποτε δέν είνε δικαιό- 
τερον άπό τήν εκλογήν της είς τήν Βουλήν, διά τήν οποίαν 
είργάσθη μετά τόσου ζήλου. Ή  κυρία Dagmar Neovius 
εξελέγη άπό τήν επαρχίαν του ’Abo καί άνήκει είς τήν 
εθνικήν Σουηδικήν μερίδα.

Ή  Κυρία Alii Nissinen έγεννήθη τό 1866 . Διδασκάλισσα 
σχολείου, καί μέλος του Συμβουλίου του γυναικείου Συλλό
γου ή «Έ νω σ ις» , άπό τό 1899.

Έ λαβε μέρος είς τάς εργασίας πολλών σωματείων, άντι- 
πρόεδρος είς τό σωμ.ατεΐον «Martha». Είνε γνωστή συγ
γραφεύς παιδαγωγικών βιβλίων, συνεργάτις εφημερίδων καί
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μ.εταφράστρια σπουδαίων έργων. Έ καμε διαφόρους όμ.ιλίας 
διά τήν άνατροφήν τών παιδιών, εναντίον του άλκολισμοϋ 
καί διά τά  δικαιώματα τής γυναικός. Διευθύντρια έφη- 
μ.εριδος διά τήν νεολαίαν, καί μιας άλλης αφιερωμέ
νης είς εις την Μητέρα κα ί την Ο ικοκυράν .  Ε ξελέγη  άπό 
τήν επαρχίαν του Knopio άνήκει όπως ή Lucina Hagmann 
είς τήν νεοφιλανδικήν μερίδα.

ΤΟ ΜΑΡΑΜΕΝΟΙ ΚΡΙΝΟΝ
(Συνέχεια). *

Ό  ιατρός ήσθάνθη τά  μάτια του νά ύγραίνωνται.Τό καϋ- 
μένο τό κορίτσι είχε δίκγο. Βέβαια δέν τό είχε συλλογισθή 
αύτό, ότι ή κ.Μοίρα δέν θά ¿κρατούσε τήν άρρωστη δασκάλα 
διά νά τήν περιποιήται καί νά τήν νοσηλέύγ. ’Αλλά καί 
πάλι που είχε τόσην άνάγκην νά ήσυχάσγ καί νά άναπαυθή.

Ή  έξάντλησίς της, ή ταχυκαρδίες, ή φοβερά άναιμία τόν 
¿τρόμαζαν. Έ βγαλε τό στηθοσκόπιόν του καί άρχισε νά τήν 
στηθοσκοπν;. Τά στήθος έπί του παρόντος άπείρακτο. Έ να  
μ.ικρό φύσημα είς τάς κορυφάς τών πνευμόνων, άκίνδυνον έν- 
τελώ ς άκίνδυνον διά σήμ.ερον, άλλά αύ'ριον . . . Τ', ήμποροΰσε 
νά συμ,βή ώς αύ'ριον; ένα κρυολυγημα, μ,ία μεγάλη συγκινη- 
σ ις ! ’Έ πειτα  ή φοβερά αύτή άναιμία έπρεπε νά πολεμηθή 
άμ,έσως μ.έ καλήν τροφήν, μέ καθαρόν άέρα, μ.έ όλίγην δόσιν 
χαράς καί ηθικής άνακουφίσεως. Καί αύτά όλα τά  πράγματα 
δέν πουλοΰνται είς τά  φαρμακεία, έσκεπτετο ό καλός γερω^, 
αύτά όλα τά  γιατρικά δέν είνε προσιτά είς τούς πτωχούς.

Έν τούτοις τό ώραΐο αύτό κοριτσάκι, ποεπει νά σωθγ. 
Είναι άδικο, άδικο νά τό άφίσγ κανείς νά μαρανθγ καί νά 
σβύση, σάν λουλουδάκι που ένώ τό θαυμ-άζομ.εν στο δρόμ.ο 
μ,ας, τό πατοϋμεν όμως άμέριμνα,άντί νά τό ποτίσωμεν καί 
καί νά τό περιποιηθοϋμεν. Τά λουλούδια αύτά είναι ή χαρά 
καί τό στολίδι τής ζωής, είπε μέσα του ό γιατρός, ό όποιος 
ήτο ποιητής, καί πρέπει νά μή χάνωνται,νά μ.ή μαραίνωνται 
άδικα.Καί ένώ έκανε τάς σκέψεις αύτάς,ή κόρη του έφαίνετο 
ώραιοτέρα άκόμη μέσα είς τά  κάτασπρα σκεπάσματά της, 
που έκαναν τόσην άντίθεσιν μέ τά  μαϋρα μαλλιά καί μέ 
τήν μελαγχροινήν έν γένει φυσιογνωμίαν της.

Λοιπόν, είπε δυνατά, καί ή ’Ά ννα έξαφνίσθηκε. Α ί ! σ ’ 
¿τρόμαξα, μικρούλα μου, μέ τήν γεροντικήν φωνή μου. Λοι
πόν, θά φροντίσω έγώ, ώστε καί τήν θέσι σου νά μή χάσγς 
καί νά ύποβληθής είς μίαν τακτικήν θεραπείαν. Πρέπει νά δυ- 
ναμώσγς, άν θέλγις νά μείνγςέδώ, αν θέλγς νά πάργς δίπλωμα, 
αν θέλγςς νά ζήσγις.

Ή  Ά μ άλια  έκτύπησε τήν πόρτα καί έπειτα  γελαστή καί 
μέ τό φλιτζάνι είς τό χέρι ¿πλησίασε τό γιατρό. Έ τελειω - 
σατε ; του είπε. Πιστεύω ότι ’μπορώ καί ’γώ νά βοηθήσω 
είς τήν θεραπείαν τής κ. "Αννας. Γ ι ’ αύτο ζητώ  την άδειά 
σας, νά μείνω καί νά μάθω τι δίαιτα πρεπει νά άκολουθησγ. 
Θαρρώ, γιατρέ, πως οί δυό μας μαζή θά τά  καταφέρωμεν 
καλλίτεοα, παοά άν άνακατωθούν καί άλλοι.

Ό  ιατρός έννόησεν άμέσιυς ότι ή Ά μ άλ ια , ή όποία ειξερε 
τής ιδέες τής άδελφής,¿φοβείτο ότι δέν θά ¿κρατούσε τήν Ά ν 

ναν έάν έμάνθανεν 6τι ή υγεία της δέν ήτο όπως δήποτε 
καλή.

Νομίζω, έξηκολούθησεν ή Ά μ άλ ια , οτι ένα ταξιδάκι είς 
τήν Κέρκυρα, τώρα που θά πάω καί γώ έκεΐ γιά κανένα 
μ.ήνα δέν θά ήταν κακό. Θά πάρω καί τήν άνεψιά μου, καί 
θά τήν φροντίζω έγώ, ώς που νά άναλάβγ ή κ. Ά ννα . Θά
πάμ.εν είς^τήν έξοχή μ.ας, είς τόν καθαρόν άέρα.................

Ό  γΐαή<5^Η*6$§καί τά  δύο χέρια τής Ά μάλιας καί τά  
έσφιγξε μέ-,ξ0^3^βυ^ν>«Ι£οντά σε τέτοιο γιατρό, δέν έχεις 
ανάγκη άπό ’ι 7 ε ν > > ς ι α ι δ ί τ ή ν  ’Άνναν. Καί τώρα 
έγώ φεύγω, γ ια τ ί μέ π ερ ΐρ ^ ο ^ ν^ ^ ^ ώ σ το ί μου. Καί όλος 
συγκινησις καί χαρά ό καλός γιατρός έσφιξε τό χέρι καί τών 
δύο κοριτσιών καί έξήλθε.

Ή  κ. Μοίρα έπερνε τόν καφφέ της μέ τόν Στέφα καί τήν 
Μίνα είς τό μεγάλο δωμάτιον. Μόλις είχε καθίσει καί δ ι ’ 
αύτό δέν έγνώριζεν άκόμη τήν έπίσκεψιν του ιατρού. "Οταν 
τόν εΐδεν έσηκώθη άνήσυχος. Τί έχει, γιατρέ ; ήρώτησε. Μή
πως τίποτε κολλητικόν ·

Ό  Στέφας έσπευσε νά τήν καθησυχάσγι καί νά προλάβγ 
κάθε άκαιρον άπάντησιν του καθηγητού του. Τόν έφερα, διότι 
καταγίνετα ι νά γράψγι ένα βιβλίο έναντίον τών έξετάσεων καί
έπειδή ή κ. ’Ά ννα έπαθεν εις τάς έξετάσεις..............

Ό  ιατρός, εύθύς ώς έρρίφθη είς τό μέσον τό προσφιλές του 
ζήτημα, ή'ρχισε καί πάλιν τούς συνειθισμένους του φ ιλ ιππ ι
κούς. Πώς δέν τό πέθαναν τό φτωχό τό κορίτσι ! πώς δέν τό 
χτύκιασαν ! είναι θαύμα ! Άκοϋς έκεΐ, κύριε, επτά ώρας μα
θήματα τήν ημέρα. Έ π τά  ώρες κλείσιμο μέσα είς ένα δωμά- 
τΐον μέ εβδομήντα πα ιδ ιά , με άέρα βρωμισμένο, μολυσμένο, 
άφανισμένο, μέ στομάχι άδειο, μέ καρδιοχτύπια καί ¿γω 
νίες, μέ έντασιν μ.υαλοΰ καί νεύρων καί μέ άκινησίαν φυ
λακισμένου καταδίκου. Καί πότε ; άκριβώς είς τήν ηλικίαν 
αύτήν, που τό παιδί άναπτύσσεται, που τό παιδί πρέπει νά 
τρών) σάν τρεις καί νά κοιρ.άταΐ καί νά κινήται, καί νά δυ- 
ναμόν·/).

Φαντάσού, κύριε, έξηκολούθησε πλησιάζων τό κάθισμά του 
πρός τήν κ. Μοίρα. Φαντάσου έ'να λουλούδι, που,ένώ ετοιμά
ζετα ι ν ’ άνοίξνι, τό κόβγις, τό βάζεις είς ένα ποτήρι μέ βρω- 
μόνερο καί τό κλειδώνεις μέσα είς ένα σκοτεινό καί βρωμερό 
δωμάτιο. Τί θά γίνγ μέσα έκεΐ ; θά άνοίξϊ), θά δυναμώσν), θά 
δέσγι καρπό ! ’Ό χι, όχι, είπεν ό ιατρός ρ.έ φωνήν όλοενα πειό 
δυνατή. Θά μαραθή, θά σαπίσγ, θά βρωμίσγ). Μάλιστα,κύριε, 
αύτή είναι ή ιστορία τής γραμματισμένης μας καί μα ραμμέ
νης καί σαπημένης μας γενεάς. Αύτό είναι ό έκφυλισμός που 
τρώει σάν σαράκι τό έθνος μας, που μάς κάνει ολους, άνδρες,
γυναίκες καί παιδιά σπληνικούς, φθισικούς, παλαβούς..............

— Μά έτσι γ ίνετα ι παντού καί ’ς τη Γαλλία· · · ·
Σάν να είχε δαγκάσει φεΐδι φαρμακερό τόν γιατρό τή στιγμή 
που ακούσε τό όνομ,α τής Γαλλίας.

—  Ή  Γαλλία! άκοΟς ή Γαλλία !Τό περίμενα αύτό. Βέβαια! 
αύτό γίνετα ι καί είς τούς ΙΙαρισίους ! Μήπως δέν γ ίνετα ι καί 
είς τή Γερμανία ! Μήπως όλοι αύτοί οί βάρβαροι δέν στριμώ
χνουν κάθε μέρα είς τήν Σαλπετριέρη χιλιάδες νέες καί νέους, 
υστερικούς, νευρασθενικούς,τρελλούς; Τί ρ-’ αύτό! Οί δασκάτ
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λοι βασιλεύουν, οί δασκάλοι κ ’ έκεί κυριαρχούν. Τά προγράρ- 
ρατα, ή εξετάσεις, τά  λατινικά  και τά  αρχαία Ε λληνικά 
καί τό πιάνο· · · . Ή  Γαλλία ! Μά δλοι αυτοί είναι έκφυλοι, 
δλοι αυτοί κατρακυλουν εις ένα κατήφορο φοβερο', δλοι αυτοί 
τρέχουν εις ενα θάνατο βέβαιο, εις ενα ξεφύλισρα τέλειο ! 
Δέν βλέπεις πώς λιγοστεύουν, τ ι λένε άπό χρο’νο σέ χρόνο ή 
στατιστικές των. Τά σχολεία κ ’ έκεϊ, δπως κ ι ’ εδώ, τό ξε
θέωνα της νεολαίας, ή σχολαστικότης, Θεέ ρου! οί δασκά- 
λοι, οί δήρ,ιοι του κόσρου..............  ·

-λ?*
Ό  γιατρός, ό όποιος,ρ£>-ώ[λι}ΐΛϋσεν, είχε σηκωθή από την 

θέσιν του δύο τρεις φ^ρίΧ, ^ λ θ ε ,κ α ί ¿κάθισε τώρα κοντά εις 
την Μίνα : Τ ’ άκοΰς, παιδί ρ.ου ; έπανάστασ ι! Νά ρή δια-
βά σγς ποτέ ’ς εήν ζωή σου περισσότερο από δύο ώρες την 
ήρέρα. Νά ρήν πάς ποτέ σου εις εξετάσεις. Ποτέ, ρά ποτέ) 
¿κατάλαβες ; "Αν δέν θέλγς νά χάσγς τό αίρά σου καί νά 
στεγνώσγς τό ρυαλό σου καί νά χάσης τή νεότητά σου καί 
τήν έρ,ορφιά σου · · · ·

Ή  κ. Μοίρα έκάθητο εις άναρρένα κάρβουνα. Έ νευεν εις 
τό γιατρό, ¿ξερόβηχε, έ'βλεπε τόν Στέφα ! Ά λλά  του κάκου. 
Ό  γιατρός ήτον ακράτητος. Τί ξεροβήχετε, κυρία ; της ειπεν- 
Είναι τό καλλίτερο άντιφάρρακο ποΟ δίνω εις τό παιδί σας 
γιά  κάθε άρρώστεια που τό περιρένει.

— Μά γιατρέ, τότε θά ρείνουν κούτσουρα τά  παιδιά ρας 
ρέ τής ιδέες σας α υ τές !··  · ·

ΙΙειό κούτσουρα α π ’ δ ,τι τά  κάνουν τά  σηρερινά σκολειά, 
ποτέ, ποτέ. Καί κούτσουρα σαρακοφαγωρένα, κυρία «.ου, ρέ 
κάθε είδους σκουλικάκια ρ.έσα των,που τούς πιπιλίζουν ρυαλό,
νεΰρα, ιστούς, δλα, δλα..............  ·

Ίατοέ, σείς δέν ¿πήγατε εις τό σχολείον ; ΙΙώς είσθε καλά
καί γερός καί σοφός ; ..............

’Εγώ καλά, εγώ γερός καί σοφός! Ά πατάσα ι, κυρά ρου, 
άν νορίζγς δτι οφείλω τίποτε άλλο εις τό σχολείο, από ρίαν 
γενικήν καχεξίαν, τήν οποίαν σέρνω ραζή ρου τώρα πενήντα 
χρόνια, σάν κατάδικος τά  σίδερά του. ’Από τό σχολείο δέν 
ρ,ού'ρεινε τίποτε άλλο. Ποτέ ρου,ουτε δταν ή'ρουν νεώτατος 
άκόρη, δέν κατώρθωσα νά ένθυρηθώ τίποτε, άπό δλα εκείνα 
τά  πράγρατα που είχα σωριάσει δέκα χρόνια κατά σειράν ρέσα 
εις τό κεφάλι ρου. Τό ώραΐον ρνηρονικό που είχα έκ φύσεως, 
ροϋ τό κατέστρεψε, ροϋ τό έξήντλησε τό σχολείο. Τόσες πολ
λές ηλιθιότητες τό ’φόρτωσαν τότε, τόσο ρηχανικά ¿δούλεψε 
καί ρέ τόση φούργια, ώστε έξήντλησε κάθε του δύναριν καί 
αντοχήν· καί κράχ, ¿χρεοκόπησε. Μάλιστα,κυρία. Εις έρ,ένα 
έχρεοκόπησεν ή ρνήρη. Εις άλλους χρεοκοπεί τό ρυαλό όλο.

Ή  κ. Μοίρα τόν έ'βλεπε ρέ έκπληξιν, άλλά όχι ρέ δυσ
π ιστίαν πλέον. Τά έπιχειρήρατά του ήσαν πολύ πειστικά.

ΙΙέτε ρου, τώρα, έξηκολούθησεν ό ιατρός, τ ί σάς έρεινε 
σάς από δ,τι έράθετε εις τό σχολείον. Κανένας κανών γραρ- 
ρατικής, κανένα ιστορικόν γεγονός ρέ τά  όνόρατα καί τής 
χρονολογίες του, κανέν θεώρηρα γεωρετοικόν ή καρρία ρέ- 
θοδος τών τριών; Πέτε ρ.ου άν ποτέ εις τήν ζωήν σας ¿λογα
ριάσατε ρέ κλάσρατα, καί ρ.έ συρριγεΐς καί ρέ δεκαδικάς 
ρε τά  οποία σάς ¿π ιπίλιζαν τό ρυαλό τόσα χρόνια οί δασκά- 
ή.οι. Πέτε ρου είλικρινώς, άν άπό τότε άνοίξατε πλέον κανένα

άρχαϊον κείρενον, άν ή γλώσσα του Πλάτωνος καί του Ό - 
ρηρου σάς έχρειάσθηκεν εις τίποτε, καί άν ώς σήρερα ξέρετε 
καλά καλά τήν τοπογραφίαν όχι της Ελλάδος δλης, άλλά 
καί τών ’Αθηνών άκόρη, ή της πατρίδος σας Κεφαλληνίας. 
ΙΙετε ρου, άν δσες φορές πηγαίνετε ’ς τήν ’Εκκλησία ¿κα
θίσατε νά συλλογισθητε γ ια τ ί ό παπάς φορεί πετραχείλι καί 
τι σηραίνει αυτή ή ¿κείνη ή κίνησίς του πρός τά  δεξιά ή άρι- 
στερά. Πέτε ρου, άν θυρείσθε καλά καλά όλο τό Π ιστεύω . 
Καί άν δλα αυτά τά  πράγρατα τά  περνούσατε ώς άνάγνω- 
σιν ρόνον καί σάς άνέπτυσσαν τήν ούσίαν καί ρόνην καί σάς 
έβαζαν νά σκέπτεσθε λ ιγάκι καί νά έρβαθύνετε εις τό πνεϋ- 
ρά των καί νά βλέπετε τόν σκοπόν καί τό πρακτικόν άπο- 
τέλεσρα, άν δέν θά σάς έρενε κάτι, ώς σάς έρ,εινεν άπό δλα 
τά  πράγρατα που ¿διαβάσατε άργότερα ρόνη σας, ρέ τήν 
ησυχίαν σας καί ρέ τό νοϋ σας.

Ή  κ. Μοίρα ¿σιωπούσε. Δέν ή'θελε νά όρολογήσν) δτι έπεί- 
θετο, δέν ή'θελε νά είπή δτι ό γιατρός είχε δίκαιον. ’Αλλά 
ρέσα εις τό πνεϋρά της έγίνετο ολόκληρος έπανάστασις.

Ό  γιατρός άκούραστος έξηκολούθησε: Πέτε ρου, σείς ή
γυναίκες που κάνετε τής φιλάνθρωπες, που τρέχετε εις τά  
νοσοκορεϊα καί τά  ορφανοτροφεία, γ ια τ ί δέ δείχνετε ολίγη 
φιλανθρωπία καί γ ιά  τά  παιδιά σας; Γ ιατί τά  βασανίζετε 
άσκοπα καί δέν κάθεσθε νά σκεφθήτε, νά συλλογισθητε τ ί 
πρέπει νά κάρετε γ ιά  νά τά  σώσετε καί νά τά  ρορφώσετε 
άνθρώπους ρ.έ υγείαν καί ρέ γερά κεφάλια καί ρέ άληθινά 
έφόδια γ ιά  τόν άγώνα τής ζωής.

Μά δέν είναι ’δική ρας δουλειά, γιατρέ, αύτή, είπεν ή κ. 
Μοίρα. Πώς θέλετε νά κάρωρεν ήρείς αύτάς τάς σκέψεις, 
που έγεννηθήκαρ.εν καί άνατραφήκαρεν ρέσα εις τήν ρουτί
ναν αύτήν τών σχολείων. ’Ό χι ρ,όνον δέν έβαλα ποτέ εις τόν 
νοΰν ρου δτι ή έργασία του σχολείου είναι έλαττωρατική» 
άλλά καί άν άκουα αύτά που λέτε άπό άλλον,παρά άπό ’σάς 
θά τόν έπερνα γ ιά  τρελλό.

Βάλετε τα  λοιπόν τωρα καλά εις -τό νοϋ σας, τωρα ρά- 
λιστα που έχετε καί τό ζωντανό παράδειγρα του ρεγάλου 
κακοϋ του σχολείου έρποός σας. Αυτό τό κακόροιρο τό κορί
τσ ι, που ρ,αραίνεται καί σβύνει· · · ·

Ό  Στέφας ωχρός καί άνήσυχος έπενέβη. ’Οργανικόν τ ί 
ποτε δέν υπάρχει, κύριε καθηγητά, είπεν.

Καί ή κόρη θά σωθή.
Γ ια τί είχε τήν τύχη νά πέσν) εις χέρια καλά καί εις άν

θρώπους ρέ καρδιά, πριν τό σχολείον τήν άποτελειώσγ.Γ ιατί 
έχει καλό όργανισρό, παιδί ναύτου, νησιώτου. Ε ίτε ρή πό
σες δέν θανατόνει τό σχολείο ¿πάνω εις τήν άνάπτυξίν των;
........................................................................ ΙΙεριρένετε, περιρένετε
τό βιβλίο ρου, είπεν ό γιατρός, καί θά φρίξετε.

Κ Ρ Α Υ Γ Η  Ο Δ Υ Ν Η Σ
Α '.

Εις τρεις ρόνον λέξεις «Ζωή ή θάνατος» ό Σαιξπήρος 
εξέθεσε τό πρόβληρα τής ζωής του άνθρώπου, ρέ τρεις πά
λιν ρόνον λέξεις «Ά π ελ θ ε  εις ρ,οναστήριον» έλυσε τήν άρη- 
χανίαν τής γυναικός. Καί ώς ό ρέγας ούτος δραρατικός τής
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Άλβίωνος ήλιος έπιζή πάντων τών διαττόντων άστέρων 
τής νεωτερας γαλλικής φιλολογίας, ουτω παρά τήν έν Γαλ- 
λ'.α κατάργησιν τών ροναστηρίων ή σκληρά συρβουλή του 
άγγλου φιλοσόφου άντηχεϊ ύπέρποτε νυν άπειλητική εις τά  
ωτα τών κοριτσιών καί τών γονέων τω ν, Έάν δέ τά  ρονα- 
στηρια άπέβκλλον καί παρ’ ήρΐν τήν όψιν τής γυναικείας 
ειρκτής και τινας άλλους ρεσαιωνικούς τύπους καί όρους 
έπαχθεΐς καί ήκολούθουν καί αύτά τόν γενικόν νόρον τής 
προόδου καί του πολιτισροΰ, νά είσθε βέβαιοι δτι θά ήσαν 
προτιρότερα πολλών σηρερινών συνοικεσίων, θά άνεγράφοντο 
ίσως κ α τ ’ έτος πλείονες ρ,οναχαί ή νύρ,φαι, καί οί δυστυ
χείς γονείς καί άδελφοί θά άπηλλάσσοντο έν τή  σηρερινή 
δυσχερεί βιοπάλγ τών βαρειών δαπανών τής γαρβροθηρίας 
ή τής επί προφάσει ταύτης πολυτελείας.

’Εάν ήσαν άλλαι αί συνθήκαι τών γυναικείων ρ.ονών, δέν 
θά έταράσσετο τόσον πέρυσιν ή κοινωνία τών Αθηνών έπί 
τή άποχωρήσει εις ρονήν τών Ίεροσολύρων άξιοτίρου κυ
ρίας ρετά τών δύο θυγατέρων της· δέν θά έξανίστατο ό βυ
ζαντινός τύπος κατά τής ίδρύσεως γυναικείας ρονής έν Κων- 
σταντινουπόλει.

Διότι δέν βλέπορεν πολύ καλλιτέραν τήν θέσιν τών θυγα
τέρων τών άστεων του Κέκροπος καί του Βύζαντος; Κατά 
τά  τελευτα ία  έτη τούς καλλιτέρους γαρβρούς τής Σρύρνης 
άρπάζουσιν ιδίως αί πολυτάλαντοι τών ’Αθηνών νύρφαι,ή'δη 
δέ ήρχισαν νά ράς έρχωνται πολυφερνώταται καί έκ Κων
σταντινουπόλεως.

Ά λ λ ’ έάν τόσον πλούσιαι νεάνιδες άναγκάζωνται, δπως 
νυρφευθώσι, νά θυσιάσωσι τόν ραγικόν τής ’Αττικής ούρα- 
νόν καί τό πανόραρα του Βοσπόρου, τά  ρεγαλοπρεπή θεά- 
ρατα καί τά  ποικίλα θέλγητρα τοιούτων πρωτευουσών, εις 
τήν ρονοτονίαν τής Σρύρνης, τής στερουρένης καί ενός καν 
θεάτρου τής άνθρωπιάς, τ ί θά γείνωσι τά  δύσροιρα κορίτσια 
τής Σρύρνης ; Δέν άρκεί δτι αί ξέναι νύρφαι ράς άρπάζουσι 
τού; καλλιτέρους γαρβρούς, άλλά κεντάτα ι οΰτω όξυτατα ο 
έγωϊσρός πάντων τών άνδρών οίασδήποτε άςιας και περιω
πής, καί ρετροϋσιν ούτοι πλέον έπί τών τριχών του ρυστα- 
κός των τάς χιλιάδας τών λιρών άς άξ’.ζουσι.

Πόσα κορίτσια (καί γαρβρούς άκόρη·) δέν ¿πήρε πρό εικο
σαετίας εις τόν λαιρόν του ό ρακαοίτης II. νυρφευθείς έν 
Έ λλάδ ι πλουσιωτάτην χήραν ! Ά λλά  τ ί θά γεινγ τωρα προ 
πάντων ρέ τά  πρόσφατα άλλεπάλληλα έπιτυχή συνοικέσια ;

ΖητοΟσιν οί πολλοί νά έπιρρίψωσι τήν ευθύνην του περιορι- 
σροϋ τών γάρων καί τής άπαιτήσεως ρεγάλων προικών έπι 
τής έλευθερίας καί τής σπατάλης «α ί τής πολυτελείας τών 
γυναικών. ΤοΟτί» θά ήτο λαρποά ευκαιρία τής επιβραβευσεως 
τής άρετής,διά τής προτιρήσεως παρά τών νεων τής σερνό- 
τητος καί λιτότητος, άπό τήν προίκα τών κοριτσιών. Ολίγι- 
στα δρωςτοιαΰτα παραδείγρατα έχορεν παρ’ ηρίν.

Α πεναντίας έπίζηλοι νύρφαι καί λόγω γένους και κάλ
λους καί χαρακτήρος καί ρορφώσεως καί νοικοκυραδωσυνης, 
παρηγκωνίσθησαν οίκτρώς πρό άλλων πολυφερνωτερων, παρ ’ 
άνδρών, ρή έχόντων άνάγκην του χρηρατος τής γυναικός. 
Παρά τή Ευρωπαϊκή παροικία τής πόλεώς ρ.ας ύπάρχουσι

πλεϊστα  όσα καί πρόσφατα παραδείγρατα νέων,άπό τής ρε- 
σαίας ρέχρι τής άνωτάτης τάξεως, οίτινες ¿θεώρησαν καύ- 
χηρά των νά νυρφευθώσιν άνευ προικός ένάρετον κόρην έντί- 
ρου άλλά κατελθούσης οικογένειας. Ένίους ράλιστα λα 
χνούς του πολυτίρου τούτου ξένου γαρβρικοϋ λαχείου ¿κέρ
δισαν καί Έλληνίδες. Ό  ρωργός δρως δέν νυρφεύεται, εάν 
δέν κατακορέσν) τήν άλαζονείαν καί πλεονεξίαν του, ή έάν 
δέν ξεγλυστρίσγ καρρίαν φοράν εις τά  δίκτυα αραργιώλας» 
τινός, τά  δέ παραδείγρατα τής τελευταίας ταύτης έπ ιτυ- 
χίας, καίτοι σπάνια, είνε ή κυρία άφορρή τής ρεγάλης κοκε
ταρίας τών γυναικών.

Δέν πρέπει έξ άλλου νά ρέρφωνται καί τόσον πολύ τήν 
πολυτέλειαν τών γυναικών, βασιζόρενοι εις τάς ¿πικρίσεις 
ξένων, παρ ’ οίς τά  είδη του συρρ.οΟ, βαρύτατα φορολογού- 
ν.ενα, στοιχίζουσιν ίσως δεκάκις πλειότεοον ή έν Σρύρνν). 
Ίολλάκις ή κορψή έσθής τής κυρίας δέν στοιχίζει άκριβώ- 
τερον ού ρόνον τής ένδυρασίας του κυρίου, άλλά καί τών 
άτορικών του εξόδων ριάς βραδυάς.

Πλείστοι οίκογενειάοχαι τής ρεσαίας τάξεως, άνευ ούδε- 
;.ιάς άνάγκης παίζουσι καί χάνουσιν άσυλλογίστως εις χρη- 
/.ατιστικάς πράξεις ή καί εις τό χαρτοπαίγνιον εκατοντάδας 
λιρών καί περιρένουσι θαύρατα κατόπιν άπό τήν σύζυγόν 
των, ένω ρέ τόν τρόπον καθ ’ 6ν ζώσι, έτησία οίκονορια 
4 0 — 50 λιρών εις τάς οικιακά; δαπάνα; θά έπέφερε σκληρά; 
στερήσεις εις δλα τά  ρέλη τής οικογένειας καί θά έξέθετεν 
αύτήν άπέναντι του κόσρου.

’Ά λλα ι πάλιν σοφαί κεφαλαί συρβουλεύουσι τάς νεάνιδα; 
νά κόψωσι πάσαν σχέσιν ού ρόνον πρός τήν πολυτέλειαν καί 
τόν καλλωπισρόν, άλλά καί πρός αύτά τά  πολλά γράρρατα, 
τάς ξένα; γλώσσας, τήν ρουσικήν καί πάσαν καλλιτεχνίαν 
καί νά έπιδίδωνται άποκλειστικώς εις τάς οικιακά; έργασίας. 
Διότι ή σπουδή κατ ’ αύτούς ού ρόνον τροράζει τούς γαρβρούς, 
άλλά έξάπτει καί τήν φαντασίαν τών κοριτσιών, όνειροπο- 
λούντων άνδρας υψηλής περιωπής καί καταφρονούντων πλου
σίους καί καλούς συναφλίδες, ρεθ ’ ών δύνανται νά ζήσωσιν 
άνετον βίον.

Ά λλά  τότε τήν ρεγαλητέραν ζήτησιν έν τή παγκοσριω 
νυρφοαγορά τής Σρύρνης θά έχαιρον αί άπολίτιστοι γυναί
κες, α ίτινες άγογγύστως έργάζονται ά ν τ ίτ ώ ν  άνδρών άπό 
πρωίας ρέχρις εσπέρας εις τά  ταπητουργεία καί τήν νύκτα 
έκτελοΰσι καί πάσας τάς οικιακά; έργασίας.

Δέν συρβαίνει δρως τοιοϋτόν τ ι, άλλά τουναντίον καί αύ- 
τοί οί τής κατω τάτης τάξεως του λαοϋ άφίπλουτοι, έπιθυ- 
ροϋντες ν ’ άποκτήσωσι τέκνα συρφώνως πρός τήν παρούσαν 
καί ούχί τήν προτέραν των, θέσιν ζητοΰσι γυναίκας ρορφω- 
αένας. Διότι τήν άξίαν τής συζύγου δέν άποτελεΐ ή ίκανό- 
της της εις τά  έργα τής υπηρέτριας καί τής θηλάστρας, εις 
ά δύναται εύχερώς ν ’ άντικατασταθή δ ι’ ολίγης δαπάνης, 
άλλά ή κυρία άρετή αύτής είνε ή άρροδιότης της ύς  συρ- 
βούλου του άνδρός καί πα ιδαγωγοί τών τέκνων της.

Καί διά νά δύναται νά έκτελή τον δυσχερή τούτον υψη
λόν προορισρόν, πρέπει νά έχγι λάβει ή ιδία τήν άπαιτουρε- 
νσν άνά^τυξιν καί άνατροφην. Ούδερία οικοδέσποινα θυσιη··
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ζει τά  οικιακά χρέη χ<χρ.εν του κλειδοαυρεβάλου, διότι και αύ- 
τα ί αί κ. χακί νοικοκ.υράδες προτιρ,ώσι τής μουσικής χλλκς 
δυσ τυχώς ματαιοσχολίας. 'Γπάρχουσιν όμως πλείστα παρα- 
δείγμχτα εξόδων άλλοτε πιανιστριών, α ΐτινες έ'χουσιν επί 
έτη ήδη κλειστόν τό όργανον ενεκα των οικιακών περισπα
σμών. Παρ’ δλνιν δέ την αριστοκρατικήν παίδευσίν των τά  
κορίτσια της Σμύρνης εύμενώς ύποκύπτουσι πρό του γάμου 
εις ολας τάς θυσίας· αλλά « τά  ράφια μένουσι πάντοτε γε
μ ά τα » . Φρυναι την ¡κορφήν ένυμφεύθησαν Θερσύτας· εικο
σαετείς σφριγώσαι νεάνιζες ένυμφεύθησαν παρήλικας, ζητοΰν- 
τας έν τή  συζύγω τήν γηροκόμ,ων των.

Κορίτσια έκ των πρώτων άλλοτε οικογενειών, εύμοιρη-
σαντα της λεπτοτέρας και έπιμελεστέρας ανατροφής καί
των τρυφερώτέρων περιθάλψεων έκ μέρους των γονέων των
παρεδέχθησαν εύπειθώς άνδρας κατωτέρας κοινωνικής τά -
ξεως καί ανατροφής ή καί ένυμφεύθησαν εις μικροπόλεις
του εσωτερικού· ά λ λ ’ αί πλεϊστα ι τούτων έ'πλυναν τήν νυμ-
φικήν σινδόνην διά των δακρύων των, διότι παν άλλο ή τά
τρυφερά αισθήματα, τήν δέουσαν έκτίμησιν καί τον λεπτόν
τρόπον του Άρχισιδηρουργοϋ άπήντησαν εις τόν σύζυγον καί 
τούς συγγενείς του.

Κ αιϊόιανίι

ΔΑΜΑΑΙΣ ΚΑΙ ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΣ
Α '.

'Η  δαρ,αλίς είναι κυρίως είπείν νόσος έςανθηρ.ατική ελα
φρά, ήτις αναπτύσσεται αύτορ-άτως εις τάς θηλάς των δα- 
μάλεων. Οί ’Ά γγλοι οί άνακαλύψαντες τήν δαμαλίδα τήν 
ώνόρ-ασαν 0Ο \ν-ρ0Χ .

Ε Π Ι Φ Τ Α Λ Ι Σ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ <ΡΙΤΙ
Ήτο εις την άίχραν τού ποταμού μία θελκτική κατοικία, εις τήν 

όποιαν, άνάμεσα άπό μίαν πράσινη φωληά, έφαίνετο ένα άσπρο σπίτ1 
μέ πράσινα παράθυρα, σαν νά κοιμότανε σιωπηλό κάτω από τόν γαλανό 
ουρανό. Υψηλές ιταλικές λεύκες, φυτεμένες είς σειρά, του έκαναν μιά 
μακρυνή κορνίζα, καί πλησιέστερον πολύ κοντά εις τό . σπίτι άλλα 
παλαιά δένδρα έστέκοντο ώς φρουρ οίκχί ¿ζέσταιναν εις τόν ήλιο τούς 
γηραιούς κορμούς τους. Ένα καταπράσινο λιβάδι στολισμένο άπο μαρ
γαρίτες κατέβαινε έως τόν Σηκούανα καί ετελείωνε σέ μιά ταράτσα,τής 
όποιας ό τοίχος έστολίζετο εις τά δύο άκρα μέ δύο χορταριασμένες γλά
στρες. Άπο τό άλλο μέρος τής γαλανής λουρίδας του νερού έξετείνοντο 
οί αγροί.

Εις τό σκονισμένον αυτό μέρος τού Παρισιού τό σπιτάκι αυτό έφαί- 
νετο ώς μία όασις. Κρυμμένο άπό τά τρία μέρη τό άσπρο αύτό σπιτάκι, 
δέν έφαίνετο παρά άπό τούς διαβάτας εκείνους, οί όποιοι έσηχόνοντο εις 
τις μύτες των ποδαριών των καί έχύτταζαν άπό τόν χαμηλό τοίχο τής 
ταράτσας" άπό τόν Σηκούανα όσοι έπερνούσαν μέ βάρκα ή βαποράκι άμα 
έβλεπαν άπό μακρυά τό άσπρο σπιτάκι μέ τά μισοκλεισμένα παράθυρά 
του τό έδειχναν μέ κίνησιν εΰχαριστήσεως. Μερικοί τού χαμογελούσαν 
χωρίς νά λέγουν τίποτα" αύτοί ησαν οί ερωτευμένοι- άκάμη καί βλέμ
ματα μελαγχολικά, γεμάτα λύπη έδιευθύνοντο πρός αΰνά. Οί γεροντά- 
τεροι τού τόπου ενθυμούντο ότι είχαν δει μιά ήμέρα νά παίζη εκεί ένα 
μελαχροινό άγοράκι μέ καστανά μπουκλωτά μαλλιά καί μέ μάτια γλυκά 
καί έξυπνα, καί τό οποίο μόλις εύ'γαινε ό ήλιος ήρχετο καί περπατούσε 
μέ τά γυμνά ποδαράκια του επάνω εις τό ύγρό χορτάρι τού λιβαδιού.

Κατά τάς άρχάς του αίώνος τούτου ό περίφημος "Άγγλος
Ιατρός Jenner παρετήρησε πρώτος ότι οί προσβαλλόμενοι 
ύπό τής δαμαλίδος, ώς περιποιούμενοι τάς δαμάλεις, προεφυ- 
λάσσοντο ύπό τής εύλογίας. "Εσχε λοιπόν τήν ιδέαν νά ένο- 
φθαλμίσγ εις τόν άνθρωπον τήν έλαφοάν ταύτην νόσον τών 
ζώων, ινα τόν προφυλάξν) άπό έτέραν πολύ βαρυτέραν,τήν ευ
λογίαν ή’τις έ'φερε μεγάλας καταστροφάς. Ό  Jenner κα- 
τώρθωσε νά άποδείζγι τήν ενέργειαν τής δαμαλίδος κα ινά  τήν 
καταστήσγι παραδεκτήν, άν καί εύρε μεγάλην άντίδρασιν εις 
τοϋτο. Διά του μέσου τούτου έ'σωσε χιλιάδας ανθρωπίνων 
ύπάρξεοιν, δ ι ’ δ καί όφείλομεν νά θεωρώμεν αυτόν ώς ένα 
τών μεγαλητέρων ευεργετών τής άνθρωποτητος. ΙΙρό του 
Jenner ¿δοκίμασαν τόν Ενοφθαλμισμόν καί άλλοι, άλλα τά  
άποτελέσματα ήσαν οίκτρά.

Κατά τόν τελευταΐον αιώνα καί επί τής βασιλείας Λου
δοβίκου ΙΕ' ένοφθάλμιζον αυτήν τήν ευλογίαν εις πρόσωπα 
ύγιά. Ή  ευλογία έφερε τόσον φόβον, ώστε άπεφάσιζον καί 
ένωφθαλμίζοντο διά του ίου του λαμβανομένου ύπό εύλογίας 
καλοήθους, επ ί τ γ  έλπίδι ότι ή νόσος, ήτις ήθελεν άναπαρα- 
χθή θά ήτο επίσης καλοήθης. Ή  ελπίς αΰτη πολλάκις άπέ- 
βαινε ματαία, καθότι ή ένοφθαλμιζομένη εύλογία, άντί νά δι- 
ατηρησγ τόν καλοηθη χαρακτήρα αυτής, καθίστατο θανατη
φόρος. Οί ενοφθαλμισμοί λοιπόν οί διά τής εύλογίας έγκατε- 
λείφθησαν, άφ ’ ής ή άληθής δαμαλίς άνεκαλύφθη.

"Ολως περιττόν είναι νά περιγράψωμεν ενταύθα τήν σύ- 
στασιν του COW-pOX ή τής δαμαλίδος τών δαμάλειυν. Θέλω 
σάς ύπενθυμήσγι μόνον ότι ή δαμαλίς είναι τό ύγρόν το έμ- 
περιεχόμενον εις τάς φλύκταινας τάς άναπτυσσομένας, ώς 
προείπομεν, επί τών θηλών τών δαμάλεων. Οί άμέλγοντες

"Ορθιος εις τό κεφαλόσκαλο, ένας άνδρας ήσυχος καί δυνατός, τόν όποίο 
ήρχετο καί συναντούσε ¡αετ’ ολίγον μία γυναίκα όπου έφαίνετο ευτυχής 
νά στηρίζη τό λεπτό καί σκεπτικό κεφαλάκι της έπάνιυ εις τόν δυνα 
τόν ωμά του, παρακολουθούσαν τό παιδάκι καί τό συμβούλευαν μέ αγάπην.

Καί άπό τό σπίτι όπου ¿ξυπνούσε, άπό τήν ολόγυρα χαρωπή φύσι 
ή όποια τού έχρησίαευε ώς πλαίσιον, εφαίνετο ότι ανοίγετο μία άτμο- 
σφαίρα αιώνιας νεάτητος καί παντοτεινής γαλήνης.

Χρόνια πέρασαν. Τό παιδάκι έμεγάλωσε καί εις τούς δρόμους τούς 
στρωμένους μέ λεπτή άμμο έτρεχε τώρα ένας μαθητής τού λυκείου μέ 
την στολήν του καί, ή έπαιζε μέ την σφαίρα η μελετούσε" ήτο ήδη γε
μάτος ζωή, καί τά μάτσα του, σαν άστρα όπου άνατέλουν, έφωτίζοντο 
μέ μυστηριώδεις φλόγες.

Ό  άνδρας καί ή γυναίκα, πλέον σοβαροί, παρακολουθούσαν μέ κά
ποιαν ανησυχίαν τάς ονειροπολήσεις του, η άπομακρύνοντες κάθε άλλην 
σκέψιν έπαιζαν μαζή του.

Εις τό μεταξύ αύτό ό ήλιος έφαίνετο καθαρότερος, ή ζέστη άρχισε, 
τά φύλλα δέν έστολίζοντο πλέον άπό τις κρυσταλλένιες σταλαγματιές τής 
δροσιάς, καί παντού ήρχιζε ό θόρυβος τής ημέρας, καί τά δένδρα, στο
λισμένα σαν διά εορτή, ¿γέμιζαν τόν άέρα μέ μυρωδιές, ένω αί ρίζαι 
των ακούραστοι εργάται έπιναν από την γή κάθε χυμό καί τούς έδιδαν 
την ζωή. Μόλις άρχιζε ή ήμέρα καί ήδη έπάνω άπό τόν συνήθη θό
ρυβον, ήκούετο ώς συγκεχυμένη ταραχή, τήν όποιαν εκανον γέλοια καί 
κλάματα, πράσκλησις εις τήν ευτυχίαν καί φωναί πόνου.

Άκόμι μετά τινα έτη, καί δέν ήσαν πλέον μόνον οί γέροι μεταξύ 
τών κατοίκων τού τόπου άλλά καί οί μεταγενέστεροι οί οποίοι ένθυ- 
μούντο ότι είχαν δεΐ, εις τάς αΰτάς περιποιημένας δενδροστοιχίας, ολό
γυρα εις τό αύτό λιβάδι έναν νέον καλοκαμωμένου ό όποίοί ¿περπατού
σε σκεπτικός. Ό  άνδρας τόν άκολουθούσε πλέον άδύνατος τώρα καί
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' ΐά ς  δαμάλεις, διαρρηγνύοντες άκουσίως τά ς φυσαλίδας ένο- 
; φθαλμίζονται τήν δαμαλίδα, άρκεϊ να φερωσιν αμυχήν τινα 
■ κατά τούς δακτύλους. "Οταν ή έπιδερμίς καταστραφγ εις τ ι 

μέρος του δακτύλου, το ύγρόν τοϋ COW-pOX εισέρχεται εντός 
τής άμυχής καί μετ ’ όλίγας ημέρας ή δαμ.αλίς αναφαίνεται 
επί τών δακτύλων ακριβώς εις τό μέρος εις ό ήψατο τό ύγρόν. 
’Ά λλω ς τε ελάχιστη ποσότης δαμαλίδος αρκεί, ΐνα  ό ενο
φθαλμισμός καταστή γόνιμος. Εντεύθεν προήλθεν ή πρα
κτική εφαρμογή του δαμαλισμού. Παράγοντες τεχνικώς μι- 
κράν αμυχήν ή νύγμα καί είσβιβάζοντες έν αύτφ τήν δαμα
λίδα πράττομεν ό τ ι συμ.βαίνει εις τόν κατά τύχην δαμαλι- I 
σμ.όν. ,

Ή  καταλληλοτέρα πρός δαμαλισμόν μέθοδος συνίσταται 
εις νύξιν ή έλαφράν εκδοράν του δέρματος διά νυστεριού,έμ- 
βραχείσης προηγουμένως τής αιχμής του έν τώ  ύγρώ φλυ - 
κταίνης τοϋ cow-pox. °Ίνχ είμεθα δέ βέβαιύι περί τής έπι- 
τυχίας ένεργοϋμεν πλείστας άμυχάς εις τά δέρμα τοϋ βραχί- 
ονος, έπί παραδείγματι, είσβιβάζοντες λοξώς καί έπιπολαιως 
τήν αιχμήν τοϋ νιστερίου διά τής έπιδερμίδος εις τό δέρμα. 
Δέν είναι ανάγκη όπως οί νυγμοί είναι βαθεΐς· ή δαμαλίς 
ένεργεί έπίσης καλώς καί όταν είσέλθτ) εις τό βάθος ένός τε- 

,τάρτου τοϋ χιλιοστομέτρου. Εισέρχεται δέ εύχέρώς τό νι- 
στέριον, έάν τείνωμεν τελ,είως τό δέρμα τοϋ βραχίονος πιέ- 
ζοντες αύτό δι * όλης τής χειρός. ’Εννοείται ότι ή δαμαλίς 
ή προσκεκολλημένη έπί τοϋ νιστερίου ένοφθαλμίζεται δ ι ’ αυ
τής μόνον τής νύξεως.

Συνήθως ένεργοΰνται οί νυγμοί (τρεις εις έκαστον βρα
χίονα) κατά διαστήματα πολλών εκατοστομ,έτρων, διότι αί 
φλύκταινα», τής δαμ-αλίδος δέν αναπτύσσονται άνευ έλαφράς

μόνος μέ τό κεφάλι σκημένο καί παρατηρούσε ολα τά πράγματα μέ 
βλέμμα άόιάφορον τό οποίον οέν βάέπει καμμίά άλλη εικόνα παρά ¿κεί
νην τήν όποιαν έχασε. "Επειτα, ένα πρωί τού Μαι'όυ, έφάνηκε ένα νέο 
πρόσωπο, ένα πρόσωπο ανοιξιάτικο, μία νέα παρθένα, ή όποια προχω
ρούσε ντροπαλή πρός τούς όύο άνδρας. Καί ό ένας, πατρικώς μέ χαμό
γελο λυπηρά, τήν ¿φίλησε εις τό μέτωπον, ένω ό άλλος μέ ενθουσιασμό 
τής έφιλούσε τά χέρια. "Επειτα άπό λίγο οί δύο άρραβωνιασμένοι άπο- 
μακρύνθησαν κρατούμενοι από τό χέρι, μέ τά μάτια φωτεινά, τό πρά- 
σωπον λάμπον άπό έ’κστασιν, χωρίς νά βλέπουν τίποτα ολόγυρά τους, 
άπορροφημένοι άπό τόν εαυτόν τους, καί ένω· τά πουλιά επετούσαν άπό 
δένδρο σέ δένδρο καί τά λουλούδια έμοσχομύριζον τόν αέρα μέ τις ποιο 
γλυκές μυρουδιές τους, καί ή πεταλούδες εκυνηγούντο εις τό λιβάδι, ό 
γέρος περισσότερον μονάχος παρά ποτέ άλλοτε, αίσθάνθηκε έξαφνα τά 
έ'τη νά τόν βαρύνουν. Μέ ’μάτια σβυσμενα έκύτταξε τό νέον ζεύγος νά 
χάνετχι εις ένα γύρισμα τού δρόμου καί έπειτα σιγά σιγά μέ τό κεφάλι 
σκημένο έπήρε τόν δρόμο τοϋ μικρού σπιτιού, τοϋ λυπητερού άσπρου 
σπιτιού, τό οποίον μόλις τόν ανεγνώρισε καί μέσα ειςτό οποίον εκλείστηκε.

Πολλές άνοιξες, καθώς καί πολλά καλοκαίρια έφαίνοντο οί δυο νέοι 
νά περιπλανώνται εδώ καί εκεί χαρούμενοι ή σκεπτικοί τις πρωινές 
ώρες, η ν ’ άναπαύωνται εις την σκιάν τών παλαιών δένδρων εις την απο
γευματινήν ζέστην. Καί δέν έφαίνοντο παρά οί δύο τους' ό γέρος μέ 
τό τόσον λυπητερόν βλέμμα, μέ τό άβέβαιον αίφνης βήμα, δέν ξαναφά
νηκε. Κατά τις ώρες όπου έστέκοντο σιωπηλοί έμπρός ε’ις τό λιβάδι, 
έφαίνοντο σαν ν ’ άνεγνώριζαν επάνω εις την λουλουδοστολισμένην χλόην 
τά μικρά βήματα τής άλλοτε, καί κάποια μελαγχολία τούς έσκίαζε τό 
μέτωπον, καί στεναγμός λύπης έβγαινε άπό τά στήθη τους. «Αί ώραι 
περνούν έσκέπτοντο, ιδού ή ήμέρα προχωρεί, μετ’ ολίγον τό σκότος θά

φλεγμονής ήτις καθίσταται μάλλον οχληρά οσον αί φλύκται- 
νκι πλησιάζουσιν άλΊήλας.

Ή  μ>κρά έγχείρισις τοϋ δαμαλασμοΰ είναι έντελώς ακίν
δυνος, δτε το νιστέριον εΖναι πολύ καθαρόν. “Ίνα καταστή δέ 
τοιοϋτον εΖναι έπάναγκες νά καή προηγουμένως μέχρις έρυ- 
θροπυρώσεως εις φλόγα οινοπνεύματος καί ε ίτα  νά έμβυθι- 
σθή εις οινόπνευμα 90°. ’Επίσης δέον νά είμεθα βέβαιοι καί 
διά τήν ποιότητα τής δαμαλίδος, διότι έάν αυτη τύχγ καί 
περιέχτ) ούσίας ακαθάρτους, αύτα ι θέλουσιν ένοφθαλμισθή 
έπίσης μετά τής δαμαλίδος, ήτις πάντοτε διατηρείται έν 
σωληνίσκοις άπεστειρωμ-ένοις. Πώς θέλομ,εν αναγνωρίσει οτι 
ή δαμαλίς άνεπτύχθη κατά τόν βραχίονα παιδίου καί ότι ό 
δαμ-αλισμός έπέτυχεν; Έ π ί είκοσι τέσσαρας εως τριάκοντα 
έξ ώρας ό νυγμός μόλις διακρίνεται άλλά είς τό τέλος τής 
δευτέρας ημέρας καί μάλιστα κατά τήν τρίτην παρατηροΰ- 
μεν άναφαινομένας έρυθράς βλατίδας, έπαρμάτια ολίγον 
σκληρά καί αισθητά. Αί βλατίδες αύται έξογκοΰνται καί 
τήν πέμπτην ημέραν σχηματίζετα ι,έπ ί τής κορυφής των φυ- 
σαλίς κ α τ ’ άρχάς μικροτάτη. Συγχρόνως ή βάσις τοϋ έπάρ- 
ματος έπεκτείνεται τάς έπομ,ένας ημέρας εως δτου λάβγ 
μ.έγεθος νομίσματος πεντηκονταλέπτου, ή φυσαλίς έπαυξάνε- 
τα ι. Άπό τής έβδομης μέχρι τής όγδοης ήμέρας ή φυσαλίς 
λαμβάνει τήν μεγαλειτέραν της διάστασιν καί πληροΰται 
ύπό ύγροΰ διαυγοΰς. Ά πό τής ένάτης μέχρι τής δωδεκά- 
της ήμέρας τό διαυγές ύγρόν τής φυσαλίδος θολοΰται καί 
καθίσταται δμοιον πύω. Βραδύτερον ή έπιφάνεια τής φυσα
λίδος καλύπτετα ι ύπό έφολκίδος φαιας αρκετά πχχείας, ήτις 
άποκολλαται μόνον μετά τρεις εβδομάδας, άφίνουσα ουλήν 
έρυθράν κοίλην,ήτις λευκαίνεται κατά τούς ακολούθους μή-

¡Λχς περικυκλώση, χωρίς νά ίδωμεν νά υψώνεται εις τόν ουρανόν ΐό  μι
κρό παρηγορητικό άστρο, τό οποίον δίδει ακόμη τής ιδέαν τοϋ φωτός, 
γίά πολλήν ώραν μετά τήν δύσιν τού ήλιου ».

Κατά τά τελευταία αύτά έτη, οί κάτοικοι τού τόπου ένθυμοΰνται νά 
είδαν έναν γέρο μέ μάτια λυπημένα, μέ πρόσωπο αδύνατο, να επανέρ
χεται μόνος εις τήν φωληά αυτή τοϋ παιδιού καί τών ερωτευμένων. Οί 
γεροντότεροι κυττάζοντες αυτόν ενθυμούνται τό παιδάκι μά τά καστανά 
μπουκλωτά μαλλιά καί τά έξυπνα μάηία, τό οποίον ήρχετο κάθε πρωί 
καί περπατούσε έπάνω είς τήν χλόην τού λιβαδιού. "Αλλοι νεώτεροι, 
κυττάζοντες αυτόν, ενθυμούντο τόν ώραίον καί δυνατόν νέον, ό οποίος 
ένα πρωί τοϋ Μαίου, ένω όλη ή φύσις ήτο χαρούμενη, έφιλούσε μέ τόση 
περιπάθεια τό χέρι, τό οποίον τοϋ έδιδε μΐά λεπτή καί ντροπαλή κόρη.

Όλοι τέλος κυττάζοντες αύτόν έσκέπτοντο ότι, καί αύτοί έγίνοντο ώς 
αύτοί γέροι, καί ή ιδική τους λύπη αντανακλούσε εις τό πρόσωπον τοϋ 
δυστυχούς εκείνου, τού όποιου τό σκοτεινόν βλέμμα έφαίνετο οτι δέν 
ήξευρε πού νά διευθυνθή Χθές, άπό τόν δρόμον ήθίλησα νά χυττάξωκαί 
εγώ επίσης, καί από τόν τοίχον τής ταράτσας τόν μαυρισμένο καί στο
λισμένο εις τις δύο άκρες μέ δυο χορταριασμένες γλάστρες εκύτταξα 
Τό λιβάδι είνε πάντοτε στολισμένο μέ άγριολούλουδα. Αί ύψηλαί Ίτα-  
λικχί λεΰχαι άνχτριχιάζουν άπό μακριά, καί τά άλλα παλαιά δένδρα 
βρίσκονται έκεί πάντοτε άγρυπνοι φύλακες τού σπιτιού. Τό μικρό άσπρο 
σπιτάκι κοιμάται σιωπηλά κάτω άπό τόν μελανόν ούρανόν. Τά παρά
θυρα είνε κλειστά. Κανείς δέν φαίνεται.

Καί ήδη έπάνω είς τά σκαλοπάτια τής πέτρινης σκάλας άνάμεσα 
άπό τις πέτρες φαίνεται ένα δειλό χορταράκι.

(Jean Sigaux)
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νας καί διατηρείται τοιαύτη καθ’ άπαντα τον μετέπειτα  
βιον. 'Η ούλή της δαμαλίδας ευκόλως διακρίνεται έτερων
ί  I  „  /  ,  f  y
ως εκ του χρώματος αυτής της στρογγυλής μορφής της και 
οψεως. Παρατηρούνται κατά την διάρκειαν του δαμαλισμού 
φαινόμενα κατά το μάλλον η ήττον σοβαρά, τά  όποια δεν 
δυνάμεθα νά άποφύγωμ,εν.

Τά δυσάρεστα τη ς  Δαμαλίδος. Την πέμπτην μέχρι της 
ογόόης ημέρας από του δαμαλισμοί», δτε αί φυσαλίδες της 
δαμ,αλίόος προσλαμβάνουσι την μεγαλειτέραν αυτών άνά- 
πτυξιν, περιβάλλονται πολλάκις υπό ίλης κατά τό μάλλον η 
ήττον έρυθράς, οί άδενες της μασχάλης διογκοϋνται και τά  
παιδία έ'χουσι παροξυσμόν πυρετοΰ άρκετά έντονον. Κατα
πλάσματα έκ πολτού γεωμήλων,εφαρμοζόμενα έπί του βρα* 
χίονος ως καί η άνάπαυσις αύτοϋ καταπαύουσι τάς τοπικάς 
ταύτας διαταραχάς καί την παροδικήν ταύτην κακουχίαν. 
Ή  έρυθρότης καί η έξοίδησις, η πέριξ των φυσαλίδων, κατα- 
λαμ-βάνει ενίοτε ολόκληρον τόν βραχίονα καί ομοιάζει ώς 
έρυσιπελας, οπερ έπινέμεται την χώραν την δαμαλισθεϊσαν. 
’Αλλά τοϋτο άναφαίνεται σπανίως δτε τά  εργαλεία ά με- 
τεχειρίσθημεν δεν έ'χουσι καλώς άπολυμανθή πρό του δαμα
λισμού η τό δέρμα προηγουμένως δεν έ'χει άποπλυθή διά 
χλιαρού υδκτός καί σάπωνος καί κατόπιν δ ι ’ αίθέρος καί τ έ 
λος εάν η δαμαλίς δέν ητο καλής ποιότητος.

Καλόν λοιπόν είναι νά γνωρίζωμεν δτι τό έρυσίπελας δύ- 
ναται ν ’ αναφαν-η μετά δαμαλισμόν κακώς έκτελεσθέντα. 
Βλέπομεν επίσης πα ιδ ία  καχεκτικά ή χοιραδικά παρά τοϊς 
όποίοις αί φυσαλίδες της δαμαλίδος άποβαίνουσιν εξελκώσεις 
καταστρέφουσαι τό δέρμ,α. Ή  έπούλωσις της δαμ,αλίδος 
βραδύνει,καί δταν ακόμη αί εξελκώσεις ΐαθώσιν, αί ούλαί του 
δέρματος άπομένουσι πάντοτε ολίγον δύσμορφοι. "Iva δέ 
άποφύγωμεν τάς δύσμορφους ταύτας ούλάς συνεβούλευσαν 
δπως μή δαμαλίζωνται τά  μικρά κοράσια εις τούς βραχίο
νας καθότι ταϋτα  διά τών έξώμων έν καιρω χοροϋ φορεμά
των παρουσιάζουσι κατά τό δέρμα στίγματα δυσάρεστα εις 
την θεαν, αλλά νά δαμαλίζωμεν αύτά εις την κνήμην. 'Ο 
δαμαλισμός δέν γ ίνετα ι ώς έκ τούτου όλιγώτερον αποτελε
σματικός.

Ά ν θ ί»  Β α ό ιλ ενά δ ο υ  ’Ιατρός.

Σ Γ Ν Τ Α Γ Η
' Αγαψνχτιχόγ της ί’.τοχης. Βράζετε διάφορα όπωρικά της εποχής 

καθαρισμένα καί πλυμένα, μέ ζάχαριν, ώς γλυκότό, όποιον μόλις δένετε. 
Βερύκοκα, βύσσινα, κεράσια, άχλαδάκρα, πορτοκάλια φέτες ώς καί λε
μόνια παχόφλουδα. Προσθέτετε καί τό σιρόπι των (1 όκ. ζάχαρης) 
3 — 4 κουτάλάς, καλό κονΛακ η ουίσκι. Παγόνετε εϊτε εις γλασιέραν, 
είτε με πάγον τόν οποίον βάζετε εις τα ποτήρΛα, όπου σερβίρετε τό 
άναψυκτικόν σας καί προσφέρετε μέ μπισκοτάκ,ΐα.

Παρακαλοϋνται θερμώς αί κ. κ. συνδοομητριαι αί καθυστε- 
ροϋσαι τάς συνδρομάς των του ληξαντος έ'τους νά άπο- 

στείλουν αύτάς αμέσως. Επίσης αί έπιθυμοϋσκι νά εξακο
λουθήσουν λαμβάνουσαι την « Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λουνται νά ανανεώσουν την συνδρομήν των.

Μην κάμνετε χρήσιν διά την κό(ΐην <ίας καί την τών
τέκνων σας ή μόνον του γνησίου ΤΓΕΤΡΕΑΑΙ07 HAHN 
αντισηπτικού καί άναγεννητικοϋ, «*■·■ ί ι ι ΐ ι ι » ·  imflrl

Πωλείται εις άπαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία
κ.τ.λ . Αποθήκη F . Vibert, Lyon [Γαλλίία).

Κ Υ Ρ I A I
Ή  καλλονή δέν επανακταται· συνεπώς δέον νά γνωρί- 

ζητε νά διατηρητε εκείνο,δπερ έχετε. Πρός τοϋτο μή αλεί
φετε ούτε τό πρόσωπον ουτε τάς χεΐράς σας παρά μόνον μέ 
τήν γνησίαν CREM E SIMON τών ΙΙαρισίων, άνακαλυφθεϊ- 
σαν τώ  1860. Αί λοιπαί κρέμαι ούδέν άλλο είναι εΐ μή άπο- 
μ.ιμήσεις του ύγιεινοϋ τούτου προϊόντος, δπερ δέν παρέχει 
λιπαράς ουσίας. Νά τό μεταχειρίζεσθε μέ λευκόν ύγρνό πα- 
νιον καί νά τό αλείφετε ελαφρώς. Ζητείτε τήν μάρκαν
Figaro.

τ τ  /ΆΤ) V ΤΓ Λ TT1 V  K0V«¡ιότητος καί στερεότητος κατακσευά- 
X V v A J t  - A L J —j ζετ έν’Αθήναις μόνον ή δεσποινίς Μαρίας Γ.
Πύργου, οδός Καλλιθέας 45, μέ νέα σχήματα καί τιμάς συγκαταβατικά.

Εις τήν ’Επαγγελματικήν Σχολήν τής Ένώσεως τών 
Έλληνίδων υπάρχει διαρκής αγορά άσπρορρούχων παιδικών 
καί γυναικείων, ωραίων τεχνητών άνθέων, παιδικών ενδυ
μάτων, κομψοτεχνημάτων καί πυρογλυπτικής κ.ά . εις τιμάς 
πολύ εύθηνάς.

Διεύθυνσις : 'Οδός ’Ακαδημίας, άρ. 37.
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