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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Ή δύναμίς μας.—Λόγος τής χ. Κ. Παρρέν, κατά την εναρξιν τών 

εξετάσεων τής Οίχ. καί Επαγγελματικής Σχολής.—Α '. Αί γυναίκες 
διά την ειρήνην (ύπο Παρισινής).—Τό μαραμμένον κρίνον (μυθιστόρημα) 
κ. Κ. Παρρέν).— Πάγα Λαλέουσα (ύπό τής ιατρού δος ’Ανθής Βασι- 
λειάδου).— Ή ευλογία.— Συνταγή.— Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς : Ή 

\ Καϊρία (μετάφρασις δος Ειρήνης Νικολαιδου).

Η ΔΤΝΑΜΙΣ ΜΑΣ
’Εάν είχα καί την έλαχίστην αμφιβολίαν ότι αί γυναίκες, 

είτε έκ φύσεως, είτε έκ κληρονομικότητας, έχουν ιδιαιτέραν 
κλίσιν καί προδιάθεσιν διά τά  οικιακά έργα, άφότου ίδρύθη 

( ή Οίκοκυρική σχολή καί έ'τος μέ έ'τος έ φ ’ όσον προάγεται 
καί προοδεύει, αυτη ή άμ,φιβολία μου εκλείπει εντελώς.

Βεβαίως κατά την εικοσαετή δράσίν μου, είτε ως δημο
σιογράφου, είτε ως μ,έλους καί ίδρυτρίας πολλών γυναικείων 
έργων καί ιδρυμάτων, τίποτε δεν μέ ενθουσιάζει, δεν μέ 
συγκινεΐ, δέν έ'χει κερδίσει ολόκληρον την άφοσίωσιν μου, 
οσον ή πορεία καί ή έξέλιξις τής Οίκοκυρικής καί ’Ε παγ
γελματικής σχολής μας.

Την έβδομάδα αυτήν, δπου παρηκολούθησα τακτικά  ολας 
ί  τάς εξετάσεις του έ'ργου, όπου έ'βλεπα νά παρελαύνουν 

εμπρός μου αΐ μ.έν μετά τάς δέ κοριτσάκια δεκαπέντε καί 
δέκα έξ καί δέκα επτά χρόνων, έφωδιασμένα όλα δια τόν 
αγώνα τόν δύσκολον καί πολύ κοπιαστικόν καί ευεργετικόν 
τής καλής οικοκυράς, τής καλής μητέρας, τής γυναικός τής 
χρυσοχέρας, όπως λέγει ό λαός, ήσθανόμην μίαν εξαιρετι
κήν χαράν καί άπόλαυσιν.

Τά νέα καί τρυφερά αύτά πλάσματα μου έφαίνοντο ότι 
σιγά, σιγά έμεγάλωναν, έ'δεναν, έστερεώνοντο, μεταβάλλον-

ί Διά τά ανυπόγραφα άρθρα }
} εΰθύνεται ή συντάχνις αυτών
) Κ.  Κ Α Λ Λ Ι Ρ ΡΟΗ Π Α Ρ Ρ Ε Ν
/ Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
(γρα^α δημοσιευόμενα ή μή 
ι δέν επιστρέφονται. — Ά νυπ ό -  
, γραφα χαί μή δηλούντα τήν 
ί διαμονήν τής άποστελλούσης 
) δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ-  
ίγελ ία  άφορώσα εις τάς Κ υ- 
( ρίας γίνεται δεχτή, 
ί Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
> σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
) γραμματόσημον 50 λεπτών 
(πρός έχτύπωσιν νέας ταινίας.
#  #

το είς τόσους ήρωϊκούς Ά τλ α ντα ς , έ'τοιμα νά σηκώσουν είς 
τούς ώμους των τά  βαρύτατα βάρη ενός σπιτιού, έτοιμα νά 
σκορπίσουν τήν αρμονίαν καί τήν ελπίδα καί τήν χαράν, έκεΐ 
όπου χωρίς αύτά θά υπήρχε χάος αταξίας καί κακομοιριάς 
καί σπατάλης.

Μου εφαίνετο ότι ό Θεός, αφού έ'πλασε τήν γυναίκα λε- 
πτο’τέραν καί άβροτέραν από τόν άνδρα, τής ένεφύσησε τό 
μεγάλο έ'νστικτον τής τάξεως καί προβλεπτικότητος, καί 
τής έ'δωκε ψυχήν πολύ, πολύ ίσχυράν, ακριβώς όπως τήν ίδι— 
κήν του, διά νά άντέχγ είς τάς δυσκολίας ενός τόσον μεγά
λου έ'ργου.

Νομ-ίζω ότι, αν ένωρίτερα ή Οικοκυροσύνη είχε προαχθή 
είς επιστήμην, όπως γ ίνετα ι σήμερον, βεβαίως κανένα από 
τά  μεγάλα κοινωνικά ζητήματα , τά  όποια μαστίζουν τούς 
λαούς δέν θά ύπήοχεν. Ά γαμ ία , διαφθορά ηθών, οίκονομακαί 
καταστροφαί, εγκλήματα, ληστεΐα ι, άφιλοπατρία,βλα αύτά 
θά ήσαν πράγματα άγνωστα είς τήν πολιτισμένην ανθρω
πότητα.

Τόσον μ.οϋ φαίνεται βέβαιον, ότι ή εξωτερική αρμονία 
τής ζωής συμβαδίζει μέ τήν εσωτερικήν, ότι ό άνθρωπος ό 
συνειθισμ.ένος είς τήν τάξιν καί τήν εύπρεπειαν καί τήν ωραι
ότητα τού περιβάλλοντος καί τήν καλήν έν γένει καί ειρηνι
κήν ζωήν του σπιτιού, δύσκολα, πολύ δύσκολα ήμπορεϊ νά 
άρνηθγ όλα αύτά καί νά παρεκτραπγ, νά γίνγ κακός καί 
σκληρός καί εγωιστής, ώστε καί κ α τ ’ έλάχιστον νά θέλη 
νά ταράσσγι τήν ήσυχίάν καί εύτυχίαν τών άλλων.

Καί είμεθα ημείς αί γυναίκες, αί όποΐαι έχομεν είς τά  
χέρια μας τήν δύναμιν αύτήν, καί αί όποϊαι όφείλομ.εν νά 
τήν έξασκήσωμεν καί νά τήν μεταχειρισθώμεν ως δπλον ύπερ-
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ασπίσεως κατά της άπό ημέρας εις ημέραν έξασθενήσεως τοΰ 
οικογενειακού γοήτρου και κατά του έκφυλισμοϋ και όλων 
των συναφών κακών, τά  όποια τον παρακολουθούν.

Δι ’ αυτό ακριβώς κάμνομεν και πάλιν εκκλησιν πρός τάς 
Έλληνίδας τών επαρχιών καί του εξωτερικού. Ά ς  αδελφω
θούν, άς συνασπισθουν, όπως έκάμαμεν καί ή μ εις, διά νά 
ιδρύσουν τοιαυτα σχολεία, ή διά νά επιτύχουν την τροπο- 
ποιησιν τών υπαρχόντων δημοτικών εις μακτά. "Όπου δεν 
έχουν γίνει άκόμη ομάδες, περί τών οποίων όμ,ιλώ εις την 
παρά κάτω δημοσιευομένην λογοδοσίαν μ,ου, άς σχηματι- 
σθοΰν τοιαϋται. Ή μεΐς εϊμεθα πρόθυμοι νά στείλωμεν όλα 
τά  προγράμματα καί τάς σχετικάς οδηγίας, έν άνάγκγ δέ 
να μ,εταβώμεν καί όπου μας καλεσουν, διά νά διοργανώσω- 
μεν καί όδηγήσωμεν καί προσφέοωμεν την ηθικήν μας 
συνδρομήν.

¿ΟΓ02 ΤΗ Σ κ. ΚΑΑΑΙΡΡΟΗΣ ΠΑΡΡΕΗ
ΠΡΟΕΑΡΟΪ THE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Ε ΧΟ Μ Ε

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ
Α '.

Κυρίαι και Κύριοι 
Θά ομιλήσω σήμερον διά τό Σχολεϊον μας, όλιγώτεοον 

άπό άλλοτε. Διατρέχει τό δέκατον από τής συστάσεώς του 
έτος, ώστε νά είναι αρκετά πλέον γνωστόν εις όλους. "Αλ
λως τε , σήμερον όπως καί πρό δέκα ετών, τό σχολεϊον μας 
είναι πτωχόν, φερέοικον, χωρίς ίδικήν του στέγην, χωρίς 
κανένα άλλο κεφάλαιον καί καμμίαν άλλην περιουσίαν άπό 
τόν ζήλον καί την αύταπάρνησιν τών κυριών του Διοικητι
κού του Συμβουλίου, της διευθυντρίκς κ. Γιαλούρη καί του 
διδάσκοντος προσωπικού.

Μία μόνη διαφορά έπήλθεν άπό τό πιώτον έτος της ί- 
δρύσεώς του. Τότε αί μαθήτριαι η σαν πενήντα, τώρα είναι 
δικκοσιαι πενήντα, φυσικά αί περισσότεραι άποροι καί αί 
περισσότεραϊ φοιτώσαι δωρεάν. Έ άν είχαμ.εν θέσιν νά δε- 
χθώμ,εν δύο χιλιάδας, έάν άντί ενός Επαγγελματικού καί 
Οίκοκυρικοϋ Σχολείου ύπήρχαν πέντε, δέκα, είκοσι, όλα θά 
ήσανγεμάτα - τόσον ό κόσμος ηννόησε την χρησιμότητα τών 
σχολών αύτών, τόσον τά  κορίτσια του λαοϋ καί οί γονείς των 
εννοούν τούς κινδύνους του εργοστασίου καί ποθουν την ’Ε παγ
γελματικήν τών παιδιών των μόρφωσή μέσα εις σχολεϊον, 
εις τό όποιον συγχρόνως τά  παιδιά αυτά μορφώνονται οος άν
θρωποι πολιτισμένοι, ώς μέλη μιας κοινωνίας, εις την οποίαν 
ή γυναίκα ώς κόρη, μητέρα, σύζυγος καί άδελφη είναι παρά
γοντες ευεργετικοί, είναι στοιχεία εξημερωτικά τών ηθών, 
είναι δυνάμεις πολύτιμ,οι διά την ευτυχίαν της οίκογενείας.

"Αλλοι λαοί ήννόησαν τόσον καλά την άνάγκην τη ; έξα - 
πλώσεως καί διαδόσεως της πρακτικής αυτής μορφώσεως 
τών κοριτσιών των εις δλας τάς τάξεις, της έπιστημονικώς 
έξασκουμένης, ώστε κατά τάς τελευταίας δεκαετηρίδας ά- 
ληθινη έπανάστασις έγινεν εις ολόκληρον τό εκπαιδευτικόν 
του κόσμου καθεστός.

Τό παρελθόν θέρος κατά τό ετήσιον τχξεϊδ ί μ.ου έσκέφθην

να προχωρήσω άκοιβώς μέχρι τών χωρών, εις τάς οποίας εισ- 
ηχθη τό πρώτον η οίκοκυρικη καί επαγγελματική  μόρφωσις. 
Έπεσκεφθην λοιπόν την Σουηδίαν, μίαν χοόρκν μικράν, σχε
δόν οσον η ιδικη μ.ας, μέ διαφοράν πληθυσμού έλχχίστην, 
άλλά με ζωτικότητα καί δυνάμεις παραγωγικάς καί αύτε- 
νεργειαν εντελώς διάφορον. Είναι άπό τάς προνομ.ιούχους χώ
ρας, αί όποιας άν καί μικραί καί άσημοι εις την διεθνή πο 
λιτικήν, όμως κατορθώνουν νά έπιβάλλωνται εις την προσο
χήν του κοσμου, να ανοίγουν νέους ορίζοντας εις την πνευ
ματικήν καί ηθικην πορείαν τών λαών, νά δίδουν αύταί τό 
σύνθημα ριζικών μ.εταρρυθμίσεων τών παλαιών συστημάτων, 
τών άσυμ.βιβάστων μέ τό σημερινόν καθεστός.

ΙΙέρυσι άπό την θέσιν αύτην,.άπό περιγραφάς καί μελέτας, 
τάς όποιας είχα άναγνώσει, σάς είχα άφηγηθτ) την ιστορίαν 
της ιδρυσεως τών πρωτων σκανδιναυΐκών σχολών καί την 
εξαπλωσιν και διάδοσιν αύτών εις δλον τόν κόσμον.

Σήμερον δεν θά σάς ό μιλήσω διά μέγαρα επαγγελματικά , 
διότι εις την Στοκόλμην, την πολιν όπου έπεσκέφθην, δεν 
υπάρχουν τοισιΰτα. 'Υπάρχει έν τοιοΟτο εις Να&8 προάστειον 
του καί διότι ό ιδρυτής του ητο άπό την πόλιν
αύτην,άλλά καί διότι εις την Σουηδίαν, άντιθέτως πρός δ ,τι 
γ ίνετα ι άλλου καί πρό πάντων εδώ, η πρωτεύουσα δεν 
συγκεντρώνει άποκλειστικώς όλα τά  μ,εγάλα κα ί επιδεικτικά 
ιδρύματα.

Εις την Στοκόλμην είδον την ’Επαγγελματικήν καί 
Οίκοκυρικην παίδευσιν ένθρονισμένην μεγαλοπρεπώς καί πλου 
σίως εις όλα τά  δημοτικά σχολεία.

Τό Δημ-οτικόν σχολεϊον, ε ίτε άρρένων είτε θηλέοιν, έ'χει 
ιδιαίτερον διαμέρισμ-α προωρισμ-ένον άποκλειστικώς διά την 
’Επαγγελματικήν παίδευσιν. Διά τά  άγόρια τά  Σλόϋδ, δηλ. 
ή ξυλουργική καί η σιδηρουργία. Διά τά  κορίτσια η μαγειρι
κή καί τό πλύσιμον τών ρούχων, καί τό σίδερον καί η κο- 
πτικη καί ραπτική τών φορεμάτων καί τό μπάλωμ.α καί αι 
άλλαι εύγενέστεραι τέχνα ι. Τώρα, φυσικά, θά σάς γεννάται 
μ ία άπορια : πώς είνε δυνατόν εις ένα Δημοτικόν σχολεϊον 
νά ύπάρχνι τόση θέσις διά νά ίδρύωνται μ-έσα ολόκληρα καί 
τέλεια  εργοστάσια καί εργαστήρια.

Την ιδίαν σκέψιν έκαμα καί έγώ πριν νά έπισκεφθώ την 
Σουηδίαν. Διότι δεν ημπορουσα νά φαντασθώ τ ί ητο τό Δη
μοτικόν σχολεϊον εις μίαν τόσον μικράν χώραν, περίπου όσον 
ή ίδική μ,ας.

Τά Δημδτικά λοιπόν σχολεία, εις τά  όποϊα μέ ώδηγη- 
σεν ό εύγενής φίλος της Ελλάδος καί άρχηγός τής Σουη
δικής άποστολής τών ’Ολυμπιακών άγώνων κ. Μπάλκ είνε 
άπλούστατα μέγαρχ, καί ώς έ'κτασις, καί ώς άρχιτεκτονι- 
κη καί ώς πολυτέλεια οργάνων διδακτικών καί επίπλων 
καί σκευών.

"Οπου η παίδευσις δέν είνε εντελώς μικτή, τά  ιδρύματα 
χωρίζονται άπό μίαν άπέραντον καί ώραίαν αύλην, εις την 
όποια άγόρια καί κορίτσια γυμνάζονται καί παίζουν μαζη. 
’Αλλά τό Δημοτικόν σχολεϊον έν γένει κατέχει όσον χώρον 
καί τό ΓΙανεπιστημιόν μας, καί είνε κτισμένον μέ την αυτήν 
πολυτελείαν περίπου,— ίσως μ.έ περισσοτέραν προσοχήν είς-
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τάς ύγιεινάς συνθηκας— καί μέ διαίρεσιν καί άρχιτεκτονικήν
.  \ ,  I { ^ Μ ^άναλογον μ.ε τον προορισμ-ον του, ως μ,ορφωτηριου του πνεύ

ματος, ώς γυμναστηρίου του σώματος καί ώς έργοστασιου 
βιοτεχνίας, ή όποία συναρμ.ολογεΐ έπιστημ-ονικωτατα την 
σωμ.ατικήν καί την πνευματικήν ένεργητικότητα του παιδιού.

Γό σώμ.α έκεϊ έπάνω δέν μ,ορφώνει μόνον ή γυμναστική, 
της οποίας την τελειότητα μάς έπέδειξαν αί Σουηδικαί καί 
Νορβηγικαί ομάδες τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων. Τό σώμα 
τονώνει καί δυναμώνει ή καθαριότης πρωτίστως, την όποιαν 
τό σχολεϊον έπιμ.ελεϊται, ό καθαρός άέρας, μ.έ τόν οποίον

ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
Α'.

Τό προπαρελθόν Σάββατον τγ  προσκλησει του έν Λονδίνω 
Κεντρικού Διεθνούς Συμβουλίου τών γυναικών συνήλθον εις 
τάς ιδίας πόλεις όλα τά  έθνικά Συμβούλια του κοσμου, εις 
γενικήν έκδήλωσιν τών ύπέρ της παγκοσμίου είρηνης αισθη
μάτων των, έπί τ ΐί εύκαιρίγ του εις Χάγην συγκαλουμενου 
συνεδρίου.

Ή έν λόγω έ'κκλησις λέγει :
«.Αί γυναίκες είκοσι δύο χωρών αί άνηκουσαι εις τόν Διε-

το σχολεϊον και παλιν εφοδιάζει τους παιόικους .»νευμονας, | Σύνδεσμον τών γυναικών άπεφάσισαν νά έκόηλωσουν 
καί ή τονωτική τροφή, της όποιας τό σχολεϊον και παλιν τ ^ν παγκοσμ-ίου είρηνης έπιθυμίαν των, δ ι ’ άνα-
είνε κατά τό f¡\>.ισυ ό χορηγός. μνηστικης εορτές της ημέρας της εναρςεως των εργασιών του 

Τό σύστημα τών σχολικών λουτήρων είνε τελειον. Εις τά  I Συνεδρίου τ ής Χάγης, 
υπόγεια έκάστης σχολικής οικοδομής είνε έγκατεστημένοι «Συνερχόμεναι κατά την ήμ-έραν ταύτην εις τάς ιδίας χώ -
οί άπολυμαντικοί κλίβανοι, οί μηχανικοί λουτήρες καί μία ρΧς προτίθενται διά παγκοσμίου διαδηλώσεως νά διαρμα- 
μεγάλη δεξαμενή, εις την όποιαν τά  νερά της λίμνης Μελάρ τ υ ρτ)θοϋν διά την ύπάρχουσαν άνωμαλιαν έν σχέσει πρός τάς 
διοχετεύονται μέ τρόπον, ώστε νά άνανεουνται διαρκώς. άποφάσεις του πρώτου συνεδρίου περί περιορισμών τών εξο- 

Ά π α ντες  οί μαθηταί καί αί μαθητριαι τό πρωι έφ ’ όσον | ττλ-ισμίόν καί την άκατάπαυστον αύξησιν τών στρατιωτικών 
έρχονται μεταβαίνουν κ α τ ’ εύθεϊαν εις τά  λουτρά. Έ κεϊ I χχ\ ναυτικών δυνάμ,εων όλων τών κρατών», 
γδύνονται υπό την έποπτείαν παιδονόμου, πηδούν έπάνω Ό  εθνικός σύνδεσμος τών γυναικών της Γαλλίας συνε-
είς τό άσπρον μάρμαρον, πιέζουν ένα έλχτηριον καί μία -¿άλεσε εις συνέλευσιν όλα τά  ύπέρ τής παγκοσμίου είρηνης 
βούρτσα μαλακη μέ σαπουνάδα άνεβοκατεβαίνει έπάνω εις γ αχχικά σωματεία όπως καί πάντας τούς έπιθυμοϋντας, 
τό σώμ.ά των καί τό καθαρίζει τελείως. Άπό τό μάρμαρον I ζπω ς αί μεταξύ τών διαφόρων λαών διαφοραί λύωνται σύμ- 
πηδοϋν κ α τ ’ εύθεϊαν εις την δεξαμενήν, κολυμβοϋν καί ξε- I φωνα μέ τό δίκαιον καί τά  δικαιώματα τών λαών καί όχι 
πλένονται άπό της σαπουνάδες. Εις τό άντικρύ μέρος περι- διά της σκαιάς καί τυφλής υπέροχης, ην δίδουν τά  όπλα. 
μένουν τά  ένδύμ,ατά των, τά  όποϊα μέχρις οτου τά  παιδιά Εις την συνέλευσιν ώμίλησαν όλα τά  έπιφανη μ,ελη τών 
λουσθοϋν άπολυμαίνονται εις τόν άπολυμαντικόν κλίβανον. I ύττέρ της είρηνης σωματείων, άφου προηγουμένως άνεγνω- 

Μετά τό λουτρόν, ενός τετάρτου γυμναστική εις την αύ- ώθησαν τά  άνταλλαγέντα  την ημέραν αυτήν μετά τών γυ- 
λήν, όταν δέν κάμνγι πολύ κρύο, εις τάς ,έπ ί τούτω αίθού- I ναικείων συνδέσμων τών άλλων χωρών τηλεγραφήματα. Τό 
σας, όταν ό καιρός είναι κακός. Καί έ'πειτα μαθήμ.ατα τρεϊς I τηλεγράφημα τών γυναικών της Αμερικής είναι μία έντονος 
κατά σειράν ώρας εις αίθούσας ωραίας, μεγάλας, φωτεινάς, I διαμαρτυρία κατά της έκθέσεως, τήν οποίαν ονόμασαν έ'κθε- 
μέ θρανία καί γραφεία τελείου συστήματος, μέ ό'ογανα καί I <jtv πολέμου ένεκα της πληθύος τών έκτεθέντων φονικών καί 
εργαλεία θαυμαστά, μέ άέρα άνανεούμενον διαρκώς, μέ καταστρεπτικών οργάνων του πολέμου.Μεταξύ άλλων ώραιό- 
άνθη, μέ ωραίας εικόνας, παρμένας άπό τάς ένδοξοτέρας σε- Τερα ώμίλησεν ό ιατρός ΗβηοονίΓί,άντιπρόσωπος του Γαλλι- 
λίδας της ιστορίας των καί ζωγραφισμένας άπό κχλλιτέχνχς. ¿0ο Συνδέσμου ύπέρ τών δικαίων του άνθρώπου καί του πολι- 

Μ ετά τό μεσημέρι έργασίχ εις είδικάς τέχνας διά τάς του,είπών;τό άποκλειστικόν καί έπιβεβλημένον δικαίωμα του 
έπαγγελματρίας, άλλά καί διά τάς προοριζομένας διά τό άνθρώπου εις τήν ζωήν, του τό άφαιοεϊ ό πόλεμος. Τιμή εις 
έργον της οικοκυράς. Τό πρωί μόνον άνά δύο ώρας μάθημα ύμάς, κυρίαι μου, αί όποϊαι έκηρύχθητε άπόστολοι τη ; κατά 
μαγειρικής εις τό όποιον λαμβάνουν μέρος ώρισμεναι καθ’ ή- I του πολέμου σωτηρίας ίδεας.
μέοαν ομάδες. Ή κ. Flammarion πρόεδρος του Συνδέσμου της ειρήνης

Τά μαγειρεϊά των είναι άπέραντοι αίθουσαι μέ τά  τελε ί- -¿αί της διά τών γυναικών άφοπλίσεως τών λαών, άναφερ
ότερα σκεύη, μέ φουρνέλα μηχανικά, άνά έν διά δύο ή τρί 
μαγείρισσας μαθήτριας, μέ τραπέζια μαρμαροσκεπασμένα, 
έπάνω εις τά  όποια γ ίνετα ι ή προπαρασκευαστική εργασία, 
μέ έδραν υψηλήν της διδασκάλου μαγείρου, άλλά καί τής 
καθηνητρίας τής χημείας, ή όποία κάμνει τήν χημικήν άνά- 
λυσιν τών τροφών καί διδάσκει ολας τάς πρακτικάς μεθόδους, 
διά τών όποιων έξετάζετα ι ή ποιότης του γάλακτος, του 
βουτύοου καί τά  συστατικά καί αί θοεπτικαί ιδιότητες τών1 V *
διαφόρων τροφών.

τάς έκ τής ειρηνικής διαδηλωσεως του συνδέσμου των εντυ
πώσεις της. ’Ήκουσα άνδρας νά άποκαλύπτωνται κατά την 
παρέλασιν τών διαδηλωτριών καί να λέγουν : Μια μεγάλη 
ιδέα περνά. Ά ς  χαιρετίσωμεν τάς πρωταγωνίστριας αύτάς 
τής είοήνης. Δέν διατηρεί τό βάρβαρον έθιμον τών πολέμων 
ή άνθοωπότης έπρόσθεσεν, άλλ ’ ή έγωϊστική μικροπολιτική 
μέ τάς ύποκρησίας καί τά ς πονηριάς καί τά  συμφέροντα και 
τά  πάθη της.

Ή  κ. C ah en  άντιπρόσωπος τοϋ Π αγκοσμίου Ε ίρηνικοΰ 
Σ υνδέσμου τώ ν  γ υ ν α ικ ώ ν  δ ιά  τη ς  ανατροφής, ειπεν ότι 
δέν πιστεύει εις τό δυνατόν του άμέσου άφοπλισμ.ου, ά λ λ ’
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οτι διά της άνατροφής καίί της επιρροής των γυναικών επί των 
παιδιών από της μίκράς ηλικίας, θά ριζωθή η ιδέα αύτη. 
Λέγει οτι αΐ γυναίκες, όλονέν άναπτυσσόμεναι θά έπιδοθοΰν 
εις την ειρηνικήν έκπαίδευσιν και ανατροφήν, διά την οποίαν 
ή έμ-φυτος καλοσύνη και γλυκύτης των τάς προορίζει και θά 
γίνουν αί πολυτιριο'τεραι συνεργάτιδες τής ιδέας τής ειρήνης.

Δεν θά λέγουν πλέον ως αί τής άρχαιότητος : η  τά ν  η  
έπΑ τά ς , διότι θά άποστρέφωνται τάς άδελφοκτονίας καί ό 
πατριωτισμός των δεν θά έμ.πνέεται από φυλετικά ¡/.ίση.

Τά άγρια έ'νστικτα τά κληροδοτηθέντα από τό παρελθόν 
θά αντικαταστήσουν ¡/.έ την βασιλείαν τής ειρήνης, ή οποία 
θά έπιτευχθή διά τής ήθικοποιήσεως των λαών. Τό χυνό- 
¡/.ενον αίρια από τόν πόλεμ,ον θά δίαδεχθή ¡/.ία ωραία καί 
καρποφόρος άνθησις ειρήνης. Παρισινή

ΤΟ ΜΑΡΑΜΜΕΝΟΝ ΚΡΙΚΟΝ
(Συνέχεια).

Ή  Μίνα παραπονεμένη,διότι ό αδελφός της την άπέπεμ.- 
ψε με κάποιαν σκληρότητα, έκλαιεν απαρηγόρητα, μέ τό 
κεφαλάκι της επάνω εις τόν ώμ.ον τής δασκάλας της.

Ή  ’Ά ννα, τής οποίας επίσης ή καρδιά ήτο πολύ φουσκω
μένη από δσα τής είχαν συμβή τό βράδυ εκείνο, ήσθάνθη 
καί τά  ίδικά της ’μάτια νά τρέχουν ακράτητα.

Αί ψυχαί των δύο νέων κοριτσιών άδελφώνοντο εις τά  
δάκρυα εκείνα, εις ένα πόνον, του όποιου τά  α ίτ ια  ήσαν τό
σον διαφορετικά καί ό όποιος έν τούτοις ήτο τόσον όρμητι- 
κώτερος είς την έκρηξίν του διά την Μίναν. Ή  ’Ά ννα καί 
την λύπην της ακόμη όσον μεγάλη καί δν ήτο, έπρεπε 
νά συγκρατγ μέσα της καί νά κανονίζγ ανάλογα μ.έ την 
θέσιν της.

Άπό μ,ικρούλα, άλλως, είχε σι/νειθισει νά κλαίγ χωρίς 
λυγμούς, διότι καί είς τό σπίτι της τίποτε δέν έξηγρίωνε 
περισσότερον την μητέρα της, οσον τά  κλάματα του παιδιού 
της, όταν δικαίως ή αδίκως τά  έκακομεταχειρίζετο.

Καί ίσως μ.άλιστα την στιγμ.ήν εκείνην ό πόνος τής μι- 
κράς νά ήτο πολύ όξύτερος, καί διότι ήτο άσυνείθιστος νά 
ύποφέρν) καί διότι οσον μικρότερος είναι κανείς, τόσον 
όρμ.ητικώτερα έ'χει τά  συναισθήματα τής λύπης καί τής 
χαράς, τά  όποια φυσικά καί περνοϋν άπό τής μ.ιάς στιγμής 
είς την άλλην.

Ή  Μίνα, μ,έσα είς τούς λυγμούς της, άντελήφθη έξαφνα 
οτι ή ’Άννα έκλαιε. Γ ια τί, τής είπε. σηκώνουσα έξαφνα τό 
κεφάλι της, γ ια τ ί κλαίεις εσύ, κυρία Ά ννα , άφοϋ κανείς δέν 
σέ μαλώνει. Ώ  ! πώς σέ ζηλεύω, ’ποΰ μπορείς νά κάνγς 
δ,τι_θελεις, καί νά μ.ένγς την νύκτα οσον θέλεις, χωρίς κανέ
νας νά σέ βιάζη νά κοιμηθής.

Ή  ’Άννα έμειδίασε μέσα είς τά  δακρυά της.
Τά άφελή λόγια τής μ,ικράς ήρχοντο ’σάν ειρωνεία τής 

τύχης είς την μεγάλην δυστυχίαν της. ’Ιδού ότι τό άρχον- 
τοκόριτσο εκείνο την έζήλευε διά την ελευθερίαν της, την 
έζήλευε, διότι ήμποροϋσε νά άγρυπνή κάθε βράδυ καί νά

άφινγ ολίγον άπό τό φώς της καί πολύ άπό τήν ζωήν 
της επάνω είς τά  άρχαϊα κείμ.ενα. Διότι βεβαίως αύτήν τήν 
ελευθερίαν,καί πάλιν κλεμμένην καί αύτήν,είχε μόνον τό δυ
στυχισμένο τό κορίτσι.

Έν τούτοις ¿παρηγόρησε τήν μ,ικράν, τής είπεν ότι ό 
άδελφός της άπό αγάπην τήν έστειλε νά κοιμηθγ, ότι είναι 
ωραίο πράγμα νά έχουν τά  κορίτσια άδελφόν, όταν μ,άλιστα 
δέν έχουν πατέρα, καί μ,άλιστα άδελφόν καλόν ’σάν τόν κ. 
Στέφα. "Όταν έπρόφερε τό ό’νομ,α του νέου ήσθάνθη ότι ¿κοκ
κίνιζε καί ότι ή καρδιά της έκτυποΰσε πολύ δυνατά, άλλά 
καί μέ κάποιαν άνακούφισιν. Τί καλός που είναι ό κ. Στέ- 
φας, Μίνα μου, έπρόσθεσε καί πάλιν μέ άληθινόν θαυμα
σμόν. Καί χωρίς νά τό θέλγ χωρίς κδν νά σκέπτεται τ ί λ έ 
γει, ήρχμσε νά πλέκν) γύρω είς τό όνομα του νέου ένα έγκώ- 
μιον θαυμασμού, ένα άτελείωτον πανηγυρικόν επαίνων.

’Έβλεπε κανείς ότι ή'θελεν, εποθοϋσεν όλος ό κόσμ-ος νά 
αισθάνεται διά τόν νέον δ ,τι ήσθάνετο αυτή ή ιδία, καί ότι 
¿φοβείτο μ.ήπως ή Μίνα δέν ήτο άρκετά οξυδερκής, ώστε νά 
έκτιμα καί νά λατρεύγ τόν άδελφόν αυτόν όσον του άξιζε. 
Καί ό,τι έλεγεν, ένόμ.ιζεν είλικρινώς ότι τό έλεγεν άπό έν- 
θουσιώδη θαυμασμών διά τόν πρώτον καλόν άνθρωπον όπου 
πραγμ-ατικώς άπαντοϋσεν, άφότου ένθυμείτο τόν έαυτόν της, 
ό οποίος είχεν ευγένειαν άληθικήν καί καλωσύνην μέ όλους, 
ως καί μέ αύτήν άκόμ,η.

Ή  Μινα τήν ήκουε μέ εύχαρίστησιν. Τόν άδελφόν αύτόν 
μόλις τόν είχε γνωρίσει πρό ένός μηνός καί ήσθάνετο καί 
αύτή πολύν θαυμασμών καί ώς κάτι νά τήν ειλκυε πρός 
αύτόν, περισσότερον ακόμη σχεδόν παρά ο,τι ήσθάνετο διά 
τήν μητέρα της. Δ ι’ αύτό καί έλυπήθη τόσον, διότι ¿κείνος 
τήν είχε διώξει τό βράδυ ¿κείνο.

— Θά του είπγς αύριο νά μ.ή μ.έ μ,αλώσ·/) ποτέ πλέον καί 
έγώ θά κάνω πάντα  ό,τι θέλει, είπεν ή Μίνα. Καί διά νά 
άποδείξγ ότι πραγματικώς θά έκανε ό,τι ή'θελεν ό Στέφας 
έσηκώθη καί άρχισε νά έτοιμ-άζεται νά κοιμ.ηθή.

Ή  Ά ννα  τήν ¿βοήθησε νά γδυθγ, τήν ¿κτένισε, τής έβα
λε νερό διά να πλύνν) τά  κοκκινισμένα άπό τά  δάκρυα ’μ.ά- 
τ ια  της καί όταν ή Μίνα έμπήκεν είς τό κρεββάτι της, ή 
Ά ννα  έκάθησεν είς τό τραπεζάκι της, άνοιξε καί πάλιν τήν 
σύνοψιν καί άρχισε νά διαβάζν).

Νά σου ’πώ , κυρία Ά ννα , είπεν ή Μίνα κάτω άπό τό 
σκέπασμ,ά τη ς. Άφοϋ είναι Μεγάλη Παρασκευή άπόψε, καί 
όλοι πρέπει νά λυπούνται, καί ’μένα μ ’ έστειλαν νά κοι- 
κηθώ, γ ιά  νά σηκωθώ αΰριον πρωί καί νά πάω νά μ-εταλάβω, 
γ ια τ ί έξω οί άλλοι παίζουν χαρτιά. ; Μήπως τάχα οί μεγά
λοι δέν πρέπει νά μεταλαβαίνουν, ή μήπως έγώ έχω πειό 
πολλές αμαρτίες άπό τήν μαμά καί τήν θείαν Ά μ άλ ια  ;

Ή  Ά ννα  δέν είξερε τ ί  νά είπή. Ή  κυρία της κάθε ’λίγο 
τής έκαμνε παρατηρήσεις, βτι δέν έδιδε καλά παραδείγμα
τα  είς τήν Μίναν, πότε διά τήν άδεξιότητά της καί πότε 
διά τήν δειλίαν της. Ά λλά  τώρα τ ί θά έλεγεν, έάν ήκουε 
τήν κόρην της καί τ ί έπρεπε νά τής είπή αύτή ή ιδία διά 
νά δικαιολογήσν) τούς μεγάλους;

Κοιμήσου τώρα, Μίνα μου, καί αύριο έρωτγς τήν μ.αμά
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σου, μόνη σου, είπεν, ύστερα ποΰ έσκέφθη ολίγον. Αύτή 
πραγμ.ατικώς δέν εϊξευρε τ ί νά άπαντήσν). Είς τό σπ ίτ ι των 
χαρτιά δέν έπαιζαν ποτέ, έννοοϋσεν όμως ότι ή διασκεδασις 
αύτή δέν ήτο άκριβώς καί απολύτως ηθική. ’Έ πειτα  τέτοια 
βραδειά, όπου ή μ.παμ.π ’ Μάρω μ.έ όλα τά  γηρατειά της έκα
νε πενήντα μετάνοιες έμπρός είς τό καρυδένιο είκονοστάσιο 
καί τήν έβαζε νά κάμν) καί αύτή άλλες πενήντα, καί όπου 
έδιδαν τήν τελευτα ία  πεντάρα τω ν, τήν οποίαν έκοβαν άπό 
τό ψωμί των για  νά άγοράσουν λαμ,πάδες γ ιά  τόν έπιτάφιο, 
τέτο ια  βραδεία νά διασκεδάζουν, τής έφαίνετο ολίγον παρά
ξενο. Ά λ λά  οί πλούσιοι μ.ποροϋν νά κάνουν ό,τι θέλουν, 
έσκέφθη έπειτα . Οι πλούσιοι δέν είναι ’σάν έμάς τήν φτω- 
χολογειά, έλεγεν ή μάνα της πάντα . Αύτοί καί ’ςτό νόμο 
καί ’στή θρησκεία είναι άλλοι.

Έ ξαφνα  μέσα είς τάς σκέψεις της αύτάς ήκουσε π ά 
λιν τό ό’νομ.ά της. Είς τήν αρχήν ένόμισεν ότι τήν ¿φώναξαν 
καί έτρεξε πρός τήν πόρτα. Ά λ λ ’ έκεί έστάθη, διότι μία 
φωνή άγαπημένη ήρχετο πάλιν >ώς παρηγοριά του θεοϋ νά 
τήν βυθίσ·/] είς έκστασιν. ΤΗτο ή φωνή του Στεφα, ό όποιος 
έλεγε: Τότε ό,τι κερδίσωμεν νά τό στείλωμεν αύριον άνω- 
νύμως είς τήν μητέρα τής καϋμένης τής κ. ’Ά ννας......

Ιδού άκριβώς τ ί είχε συμβή, άπό τής στιγμής όπου ή κ. 
’Ά ννα είχεν άποσυρθή είς τό δωμάτιόν της. Μετά την παρε- 
λασιν τών Ε π ιταφ ίω ν, όλη ή συντροφιά τής κ. Μοίρα έπα- 
νήλθεν είς τό μεγάλο δωμάτιον, τό οποίον ώς έχωριζετο με 
ένα παραβάν, έμοιράζετο είς σαλονάκι καί είς ύπνοδωμάτιον 
τής κυρίας. Έ κεί είχαν έλθη καί ή κ. Κούρη μέ τά  κορί
τσια της καί όλοι μαζή έπιναν τό τσάϊ τω ν. Η Ά μαλια , 
ή οποία είχε καθίσει κοντά είς τόν κ. Νιόνιο διά νά πειράζγ 
τήν Ά ριέτταν, ή οποία τόν έζήλευε φοβερά, ή'ρχισε νά του 
λέγγ μέ τρόπον μυστικόν : Έ π ί τέλους θά παίξωμε, ή δεν 
θά παίξωμε ;

— Θά τής πάω πρώτα σπίτι καί έπειτα  γυρίζω καί πα ι- 
ζομεν. Μεγαλοπαρασκευιάτικο θά ντούς φανή βαρύ τό πα ι
χνίδι καί αύριο ή πεθερά μου θ ’ άρχίσν) πάλι τόν άναβαλ 
λόμ,ενο γ ιά  τούς Ινερκυραίους καί τούς Ζακυνθινους.

Αϊ ! λοιπόν ! νά φεύγετε γλήγωρα. Γ ιατί δε μ,ποροΰμε 
νά ξημερωθοϋμεν άπόψε. Καί πραγματικώς εύθύς όπου ετε- 
λείωσε τό τσάϊ, ό Νχόνχος έσηκώθη καί έδωκε το σύνθημα 
τής άναχωρησεως.

Είς του δρόμον είπε μέ τρόπον ότι είχε συνέντευξιν μέ 
ένα υπουργόν φίλον του διά μίαν μ.εγάλην ύπόθεσιν, καί έφά- 
νη βιασ'.ικός διά νά μ.ή τύχγ καί ό φίλος του ό κ. 'Υπουρ
γός ¿πήγαινε νά κοιμηθή.

Ή  Ά οιέττα  δέν ΰπωπτεύθη τίποτε, έτρεξαν μ,άλιστα 
ολοι των βιαστικοί, διά νά μήν ¿μποδίσουν τόν Νιόνιο άπό 
τήν έργασίαν του. Τοϋτο δέν τήν ήμπόδισε νά του καμγ 
μίαν μικράν σκηνήν ζηλοτυπίας διά τήν δασκαλίτσα τής κ 
Μοίρα, τήν παρακατιανή, όπως τήν έλεγεν.

Ό  Νιόνιος ¿γέλασε, τήν είπε άνόητο πα ιδ ί, ώρκίσθηκεν, 
ότι ούτε είχε προσέξει τήν κοπέλλα ¿κείνη, ποϋ του φαί 
νονταν έτοιμη νά ξεψυχήσγ καί ¿ζήτησε τό κλειδί τής εξω-

θυρας διά νά μήν άνησυχήσγ ούτε τούς ύπηρέτας, όταν θά 
έπέστρεφε.

Μετά εν τέταρτον μόλις εύρίσκετο καί πάλιν είς τό σα
λονάκι τής κ. Μοίρας, ένθρονισμένος είς τό τραπέζι το 
στρογγυλό μέ τήν Ά μ άλ ια  δεξιά του καί άριστερά τήν κου
νιάδα τής κ. Μοίρα, τήν κ. Τζούλια, ή οποία είχεν άκολου- 
θήσει τόν Ε πιτάφιον τής Α γ ία ς Ειρήνης, ώς τό έσυνείθιζε 
κάθε χρόνο, γ ιά  τό καλό, καί ή οποία είχεν έλθει πρό ολίγου.

Ή  κ. Τζούλια ήτο μία γεροντοκόρη, πενήντα περίπου 
χρόνων, έμορφογυναΐκα καί άρκετά άνθηρά άκόμ,η, ώστε νά 
/.ήν τής λείπουν καί οί υποψήφιοι γαμ-προί. "Αν καί κατά 
τήν γνώμην της, όπως έλεγε γελώσα ζωηρότερα άπό όσον 
έπρεπε, οί γαμπροί θά ¿θαύμαζαν περισσότερο την τσέπη 
της άπό τό πρόσωπό της. Όπωςδήποτε ήτο άνοικτόκαρδη, 
καλή, γενναία καί όσα χρήματα τής ¿περίσσευαν άπό το 
εισόδημά της τών πεντακοσίων δρ. τόν μήνα, τά  έμοίραζεν 
είς πτωχές οικογένειες, άρχοντοξεπεσμένες, όπως τής έλεγεν, 
άπό ¿κείνες ποϋ δέν μ,ποροΰν νά ζητοΰν έλεημοσύνη. Είς 
άλλους πτωχούς δέν έδιδε ποτέ της ούτε μ.ία πεντάρα. Γ ι ’ 
αύτούς ήταν τό πτωχοκομεϊο καί οί δρόμοι καί ή Φιλόπτω
χος καί όλη ή φιλανθρωπία τής πενταρολογίας τών κεντρι
κών δρόμ.ων.

Άπό τούς πτωχούς της έν τούτοις τούς έκλεκτούς, όπως 
τούς έλεγεν, έξαίρεσιν έκαμ.νεν ή Ά νέζω  καί τό κορίτσι της. 
Η Ά νέζω  ήτο παλαιά οικογενειακή των ψυχοκόρη καί ή κ. 

Τζούλια τήν έβοηθοΰσεν, δχι όμως τόσον όσον τής άλλες 
πτωχές της, τής καλομ,αθημένες. Τήν ημέραν ¿κείνην είχε 
φέργ τήν έλεημ.οσύνην της διά τό Πάσχα είς τό πτωχικό 
σπιτάκι τής Ά νέζως, τήν στιγμ-ήν άκριβώς όπου ή^γρηά 
έκρεμοΰσε καί πάλι τά  δύο έξαγορασθέντα τάλληρα είς τήν 
εικόνα τοΰ αγίου Νικολάου.

Ή  κ. Τζούλια είχε φθάσει ώς τήν πόρτα τοΰ υπογείου, 
χωρίς νά τήν ίδτ) κανείς καί καθώς πάντα ή πόρτα ¿κείνη 
ήτο άνοικτή διά νά μπαίν/) μ,έσα ολίγον φώς, ή κ. Τζούλια 
είχε παραστή είς μίαν σκηνήν τόσον συγκινητικήν, ώς έλε
γεν, ώστε δέ.θά τήν έξεχνοΰσε ποτέ είς τήν ζωήν της.

'Η γρηά ήτο μόνη, διότι ή Ά νέζω  μόλις είχε φέρει τά  
τάλληρα καί τά  κεριά, είχε τρέξει είς τήν γειτονειά, γιά  
νά σφουγγαρίση τό σπ ίτι τής μπακάλαινάς των. Ή  γρηά 
λοιπόν τρικλίζουσα καί πάντοτε στηριζομ.ένν) είς τό ραβδάκι 
της, είχε βάλει τά  δύο κεριά μέσα είς δύο μικρά μ,πουκάλια, 
καί τά  είχε τοποθετήσν) είς μία καρέκλα μ.προστά είς τό 
είκονοστάσιο. Είς ένα λιβανιστήρι χωματένιο έτρεμώσβυναν 
δύο τρία καρβουνάκια άπό τά  όποια έσκορπίζοντο σύννεφα 
λευκά άρωματισμένου καπνοΰ μέσα είς όλο τό δωμάτιον. 
Ή  γρηά άφοϋ μ.έ τό τρεμουλιαστό χέρι της ¿λιβάνισε τό 
εικόνισμα, έπειτα  έπήοε τό μαντηλάκι είς τό όποιον ήσαν 
δεμένα τά  τάλληρα, τό έλυσε, τά  ¿πλησίασε καλά είς τά  
μάτια της κάτω άπό τά  γυαλιά της διά νά πεισθή ότι δεν 
τής τά  άλλαξαν, ότι ήσαν άλήθεια τά  άσημένια τάλληρα 
τοΰ άγαπημ-ένου της Α γίου καί τότε τά  έπέρασεν είς ένα 
κορδονάκι, έκαμε τρεις φορές τό σταυρό της, τά  ¿φίλησε και
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τκ  εφερεν είς το ¡/.ετωπόν της χχ ι ε π ε ι τ χ  τά  έκρέ[Αΐζσεν εις 
την π χ λ χ ιχ ν  θεσεν των.

Ενοςς ριεγάλος στεναγμός άνακουφίσεως ηκούτθη οπειτα 
χπό γ,έσχ άπό  τά  σύννεφα του καπνού, όπου η άσχημη σι- 
λουετα της γρηας διεγράφετο μάλλον ώς σώμα ζώου η αν
θρώπου και λδγια μεγαλοφώνου προσευχής μέ ενα δόξα Col 
ό θεός, δόξα ϋ ο ι  ¿τελείωσαν την,μικράν αύτην τελετήν, 
την οποίαν ή κ. Τζούλια έδιηγήθη εις την συντροφιά των, 
ενώ έπεριμεναν τόν Νιόνιο γ ια  νά άρχίσγι τό μάους.

Έπρο'σθεσε μάλιστα δλην την ιστορίαν τής διαθέσεως 
του πρώτου μισθού τής "Αννας, δπως τής την είχεν είπεϊ 
η μ π αμ π ’ Μάρω, δταν έπειτα  η κ. Τζούλια είχεν εΐσέλθει 
εις τδ δωμάτιον Six νά δώσν) τό μικρόν βοηθημά της.

—  Νά ! γ ια τ ί ήταν ώμορφη, ’σάν έγύρισεν από την μη
τέρα της, ειπεν ή Ά μάλια  πρός τόν Στέφα.

—  Ποιά ητον ώμ,ορφη ; ειπεν ό Νχόνιος, ό όποιος είχεν 
ακούσει τήν τελευτα ίαν φράσιν τής Ά μάλιας.

— Τό κακόμοιρο τό κορίτσι, ’που ¿στενοχωρήσατε πριν 
μέ τόν τρο'πο σας__

—  Έ γω νά στενοχωρέσω κορίτσια, ποτέ, ποτέ μου, δεν 
έ'κανα τέτοιο έγκλημα. ’Αλλά η ώρα πέρνα καί ό υπουργός 
μου δεν ημπορεϊ νά ξημερωθγ μέ τόν βουλευτή του, δπως 
νομιζν) η Ά ρ ιέττα , κοντεσίνα μου. Καταλαβαίνετε, είπεν 
ό πολιτευτής, άνακατόνων την τράπουλα.

—  Καλέ δέν τρέπεσθε νά πα ίζετε τέτοχα βραδειά ; ειπεν 
η κ. Τζούλια.

Η Ά μ άλια  ¿θύμωσε μίαν στιγμήν μέ την παρατηρησιν 
αύτην, άπό φόβον μήπως τό παιχνίδι ματαιωθγ. Πηγαίνετε 
σεις νά προσευχηθητε καί γ ιά  μ.ας, ειπεν- ημείς έ'χομε και-

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

ΚΑ.ΊΡΑ.
Ή διδασκάλισσα μέ τήν μονότονον φωνήν της είπε :
«Ναί, παιδιά μου, ή μούμια αύτή μέ το ξηρόν πρόσωπον, τό όποϊον 

διά μέσου των αιώνων κρατεί ακόμη έκφρασιν μεγαλείου είνε τό λείψα
νου του Αιετέ του I του ιδίου, ό όποιος ένυμφεύθη τήν έγγονήν του Φα
ραώ Amenhotc III, τήν θαυμασίαν πριγκίπισσαν Τάι, της οποίας τήν 
ιστορίαν σας διηγήθην καί ή όποία ύπήρξε ή μητέρα του Ραμψή III.

Ή Ά γγλίς ¿σταμάτησε διά ν’ άναπνεύση, αϊ νέαι πριγκήπισσαι, α· 
μαθήτρια! της, επωφελήθησαν άπό τήν στιγμήν εκείνην διά νά προχω
ρήσουν, βιαζόμεναι νά ϊδουν τά κοσμήματα τά όποια έγνώριζαν ότι εύ- 
ρίσκοντο είς τήν πλησίον αίθουσαν.

Ήτο ή δεκάτη φορά τουλάχιστον όπου ή μις Μώδ τάς έφερνε είς τό 
μουσεϊον καί ποτέ άλλοτε αί εξηγήσεις τής σοφής διδασκαλίσσης δέν 
ήσαν τόσον λεπτομερείς καί ένοχλητικαί διά τάς νέας μαθήτριας της

Καί όμως ή νεωτέρα, ή Ζέμπα προσπαθούσε νά φαίνεται προσεκτική' 
τουναντίον ή μεγαλειτέρα έλάμβανε άπό κάτω άπό τό λεπτόν ύφασμα 
του γιασμακιού της ύφος αύθαδες ανθρώπου, ό όποιος δέν ένδιαφέρεται 
διόλου διά λαούς οί όποιοι έξελειπαν πλέον.

’Αλήθεια, έφαίνοντο νά λέγουν τά μεγάλα περιγελαστικά μάτια της, 
όλοι αυτοί οί βασιλείς οί προ τόσων ετών νεκροί έκαμ.αν ωραία πρά
γματα, αλλά δι’ εμέ είνε εντελώς αδιάφορα.

Καί βεβαίως, εκείνο τό όποιον έλεγον τά περίεργα μάτια τής πριγκι- 
πίσσης Καιρας τό εσκέπτετο. Κόρη εξευγενισμένη ενός πασα πολύ τού 
κόσμου, έ'περνε άπό τήν ζωήν τάς καλλιτέρας ευχαριστήσεις της, καί 
άρραβωνιασμένη πρό τίνος χρόνου, έπερίμενε μέ ανυπομονησίαν πότε ό

ρον άκό[αη, ¿,αουρρ/.ούρισε χαμηλότερα, ώστε νά άκουσθή άπό 
τόν Στεφα, ό όποιος έκάθητο εις τό πλά ι της.

Τότε ο Στεφας έπενέβη μέ τήν πρότασίν του. "Ο,τι κερ- 
δίσωμεν νά το στειλωριεν αύριον άνωνύριως είς τήν καϋμέ- 
νην τήν μητέρα τής κ. Ά ννας.

Μπράβο, μ.πράβο, ειπεν ή Ά μ άλ ια , κτυπώσα τά  χέρια. 
Μονο ο Στεφας έχει τετοιες ωραίες ιδέες. Καλέ γλήγορα. 
Μη χανωμ,ε καιρό. Καί τό ωραίο είναι ’που τώρα θά παίξη 
καί ή κ. Τζούλια.

Η κ. Τζούλια πραγματικώς, ευθύς ώς ή'κουσε τήν προ- 
τασιν του Στεφα, έ'βγαλεν άπό τό πορτοφόλι της πέντε μ.ο- 
νοδραχμα καινούργια καί τάβαλεν έμπρός της.

Π Α Γ Α  Λ Α Λ Ε Ο Ϊ Σ Α
Απο ενα βιβλιαράκι τού κ. Παύλου Νιρβάνα άσπρο, έμορφο, πού 

κλείει μεσα του ένα άργυρό κελάρυσμα πηγής δροσεράς, πηγής ποιητι- 
κη?ι γεμάτης από τρυφερότητα καί έ’μπνευσιν, μεταφέρομεν εδώ ολίγα 
τετράστιχα :

Α Κ Ο Υ Α Ρ Ε Λ Α

Μ πάρα δροσά  τη τον  Μαϊοΰ, μ έ  τδ τρελ.λό χαλάζι,
Ειν ή βροντή  σον  χά ϊδεμα  κ ’ ή άστραπή  σου νάζ ι . . .
Κ α ί  τά λευκά  σπ ιτόπουλα ,  στον ερμ ο  γιαλόν όζω ,
Ό  Μ άης μ ’ ενα ουράν ιο  τά  ατεφανόνει τόζο.

Ζ Ω Η Σ  ΟΝΕΙΡΟΝ

Που ε ιν ’ ή πα τρ ίδα  σου, π ουλ ί ,  π ο υ  λάμνεις  στον α ίϋ έρα  ;
Τή ίέάλασσα εχω μ ά να  μ ο υ ,  τον ουρανό πατέρα
Ποΰϋ·’ ερχεσα ι κα ι π ο υ  κ ινάς  π ιο  γλ ίγωρο  ά π * τό κ ϋμ α  ;
Π ίσω ή φωλ,ιά μ ο υ ,ε δώ  ή ζω ή ,μ π ρ ο ο τά  ενα ώρά ϊο  μ ν ή μ α .

γάμος θά την άπαλλάξη άπό τήν αύστηράν κηδεμονίαν τής μις Μώδ. 
ΈκεΤνο τό όποιον ήρχετο νά ζητήση μέσα είς τό θαυμάσιον, αυτό μου- 
σεϊον, δέν ησαν, όπως ένόμιζε ή σοφή διδασκάλισσα, τά μαθήμ-ατά της 
διά τήν Αιγυπτιακήν άρχαιότητα, άλλ’ ή περίεργος εύχαρίστησις όπου 
επροξενούσε πάντοτε είς τήν ψυχήν της, ή έπίσκεψις. τού παλατιού αυ
τού διά τό όποιον έλέγοντο τόσον περίεργοι ίστορίαι. Ή Καίρα ¿περ
νούσε χωρίς νά γυρίση νά κυττάξη όλους εκείνους τούς θησαυοούς τούς 
όποιους μέ θρησκευτικήν άγάπην είχον συνάξει ολόγυρά της τόσοι σο
φοί, οί όποϊοι ελάτρευον τήν άρχαίαν τέχνην καί επιθυμούσαν νά ¿ -α 
ναφέρουν είς τό φώς τό χαμένον μεγαλεϊόν της.

Τουναντίον παρετήρει μέ προσοχήν τις πόρτες, τούς μεγάλους καθρέ- 
πτας καί τά πλατειά παράθυρα, όπου ά'λλοτε εστάθησαν ώραϊαι πριγκί- 
πισσαι. Τό παλάτι αύτό τό όποιον μετέβαλον είς μουσεϊον τήν ¿τρα
βούσε πάντοτε, καί ώνειρεύετο ένα όμοιον διά νά ζήση μέσα.

Τώρα ειχον φθάση είς μίαν αίθουσαν τού πρώτου πατώματος καί ή ά- 
κούραστος διδασκάλισσα ¿προσπαθούσε, μέ τό βιβλίον είς τό χέρι, νά 
δείξη είς τήν μικρά Ζέμπα τήν ομοιότητα τών προϊόντων τής έποχής 
τού Φαραώ μέ τά σημερινά καί έδειχνε μέ τό δάκτυλον είς τήν μαθή- 
τριάν της, διάφορα μικρά πράγματα όμορφα, άορίστου χρώματος, τοπο
θετημένα μέσα είς πιατάκια καί κλεισμένα είς τις βιτρίνες.

Ή μικρά ά'κουγε μέ τό στόμα άνοικτόν, μέ τά μάτια άπλανή, είς 
τοωύτον βαθμόν άποπετρωμένη άπό όλα οσα ήκουε, ώστε νά όμοιάζη 
μέ τά φυτά καί τούς καρπούς όπου τής έδειχναν.

Ή Καίρα, μέ τό ήσυχον βήμά της, έπερασεν είς τήν συνε/ομένην 
σέρρα καί έκεϊ κυττάζουσα τά μωσαϊκά τών δεδροστοιχιών έσκέπτετο. 
Ά  ! πόσον περισσότερον ήτο ευχαριστημένη νά βλέπη τά ώραϊα έκεϊ- 
να δένδρα, παρά τούς ξηρούς καί μαυρισμένους σπόρους όπου έφύλαττον 
μ.έσα είς τις βιτρίνες. Τί θαυμάσιαι όπου ήσαν αί λατάνιαι καί αί ά'καν-
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Γ Α Λ Η Ν Η

’Ωσάν γαλάζ ιος  ΰάνατος  ά π λώ ΰηκ ε  ή γαλήνη ,
Τό μ έγα  φώ ς  έλέΐο σάβανο στον υπ νο  τώ ν  κ υμ ά τω ν ,  
Και Απ’ τόν Ακίνητο ουρανό σ ιω πηλή  ή Σ ελήνη  
Σταλάζε ι φ ίλτρα  μ υ σ τ ικ ά  στη γή  τών Αθανάτων.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ  ΟΡΘΡΟΣ

ΙΙαρ-όενικό ζ η μ έ ρ ω μ α  στοϋ Αιγαίου τή γ α λ ή νη . . .
Ή  πλάση  ή νεογέννητη πλέει σε &εΐον αΐ&έρα,
’Από τά όργ ια  τής  νυκτός λ ιπ ό θ υ μ η  ή Σελήνη ,
Χαρά Θεών ή ’Ελλην ική  Ανέτειλεν ημ έρα .

ΚΡΙΝΟΥ Υ Μ Ν Ο Σ

Σ ά ν  κρ ίνο  υ ψ ώ θ η κ ε  στο φώς τό ϋ ε ΐο  τ ’ Αναστήμά σου  
’Ά ϋλα  χάδ ια  γ ύ ρω  σου οι αϋρες κ ’ ο ι ευωδίες  
Κ α ί μ ιά  σ ιω πή  άπλώ&ηκε σ εμ νή  δλόγυρά  σου ,
’ Ωσάν {λανάτου προσευχή  μέσα  σε οργ ίω ν  έλυσίες.

Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α  Κ Α Κ Ο Η Θ Η Σ
Ή  κακοήθης εύλογία κατέστη σπανιωτάτη και μάλιστα 

έξαιρετικώς παρά τοϊς μικραΐς παιδίοις, ά φ ’ ότι ήοχισεν ό 
δαμαλισμός, διά τούτο καί μικρόν θέλομεν άσχοληθή περί 
αύτής.

Ή  κακοήθης εύλ,ογία είναι ¿κείνη εις τήν οποίαν αί φλύ- 
κταιναι είναι τόσον συμπεπυκνιομέναι ώστε συγχωνεύονται 
μεταξύ των. Ή  έξάνθησις συνοδεύεται ύπό οιδήματος, όπερ 
•προσδίδει είς τό πρόσωπον, είς τάς χεΐρας καί είς τούς πό-

θαι αέσα είς τόν κήπον αυτόν καί τί ώραϊα όπου θά ήτο νά είνε κανείς 
ξαπλωμένος έκεϊ, ¿πάνω είς μεταξωτά στρώματα καί ν ’ άκούη άπό τις 
σκλάβες όπου τόν περιτριγυρίζουν παλαιές ιστορίες, μέ τις όποιες να
νουρίζουν άκόμη τις γυναϊκες τις κλειαμένες μέσα είς τά χαρέμια.

“Επειτα τό άνήσυχον καί περίεργον πνεύμά της έπετούσε πρός άλλας 
ευτυχίας δόξης καί έρωτος. Έκεϊμέσα έβλεπε νά γεννώνται είς ψυχάς 
άγριας καί ώραίας, αισθήματα εύγενή καί μίση φοβερά καί νά πλέκων- 
ται συνομοσίαι καί νά προετοιμάζωνται δολοφονίαι.

Τάς σκέψεις τής Καιρας διέκοψε ή φωνή τής μις Μώδ :
— ’Ελάτε λοιπόν πριγκήπισα, Οά σας δείξω μίαν άνακάλυψιν τήν 

; όποιαν δέν γνωρίζετε ακόμη.
Ή νέα πριγκήπισσα πάντοτε ύπό τήν έπιρροην τών ονείρων της, ήκο- 

λούθησε τήν διδασκάλισσαν έμπρός είς ένα φέρετρον άπό μαλί μικρότε- 
ί ρον άπό τά άλλα καί έκύτταξε.

Άπό κάτω άπό τό μαλί εύρίσκετο, μέσα είς ένα πλούσιον σαρκοφά
γον, μιά μούμια έξαιρετικώς καλά διατηρημένη. Τό κεφάλι της, χρώ
ματος σάν περγαμηνής, έκλινε πρός τόν άριστερόν ώμον σάν κουρασμέ
νο, ενα χαμόγελο έφαίνετο ότι μισοάνοιγε τά χείλη τά όποϊα άφηναν 
νά φαίνονται κάτασπρα δόντια. Τά μαλλιά της έπεφταν είς τούς ώμους 
της πλεγμένα μικρά, μικρά πλεξιδάκια, κατάμαυρα είς τά όποϊα είς 
μερικάς θέσεις καί κενά ειχε αφήσει στίγματα κόκκινα. "Ενα περιδέ- 
ραιον ¿στόλιζε τό κακόμοιρο στήθος της τό άποξηραμένον, τά χέρια ή
σαν σταυρωμένα επάνω εις την κοιλχα και γ-μα.α ολα τα δάκτυλά 
μέ πολύτιμα δακτυλίδια, τά γυμνά πόδια της ήσαν άπιστεύτως μικρά 
καί τά νύχια βαμμένα καί αύτά μέ κινά, γυρλάντες άπό γιασεμιά καί 
άνθη ζαφοράς ήσαν τυλιγμένες τριγύρω εις το σώμα, και μαρτυρούσαν 
καλλίτερα καί άπό τήν έπιγραφήν τό γένος καί τήν ηλικίαν τής νέκρας.

Ή μί; Μώδ έκύτταξε τόν οδηγόν της, ό. όποϊος έλεγε : « Άσσενιθ :

δας [αορφήν τερκτώδη. "Κ π χ σ χ  ή ¿πιδεραίς ύπεγειρεται ώς 
¿πίστρωρεκ ενεχα τής διασπάσεως, όπως ύπεγειρεται έν τοϊς 
¿κδορίοις ή έπιδερραίς ύπο του όρου. Οί δυστυχείς ασθενείς 
εύρίσκονται είς κατάστασιν τελείας έκλίσεως καί άναδιδου- 
σιν όσρι.ήν δυσώδη καί άποθνήσκουσι ¡αετά τινας ήρ-έρας.

Ή  αίρ.ορραγική ευλογία ήτο παλαιόθεν γνωστή ύπύ το 
όνορ,α πορφύρα. Είναι νόσος φρικώδης φονεύουσα έντος εί
κοσι τεσσάρων ή τεσσαράκοντα οκτώ ωρών. Τό αιρια άπο- 
συντιθέιαενον-όξέρχεταϊ ώς ίδρώς έκ του δέρματος του προ
σώπου καί του σώρ,ατος, άπασα δέ ή έπιφάνεια του σώμα
τος λαριβάνει χροιάν ¿ρυθρας τρυγός. Οί ασθενείς χανουσιν 
αίρ.α πανταχόθεν. Συχνάκις τό αίρια έξέρχεται ολίγον τ ι  
βραδύτερον είς τάς φλύκταινας, αλλά καί ή ποικιλία αυτη 
δέν είναι όλιγώτερον όλεθρία τής έτέρας.

Ε νλογία  έλα<^οά.—Ε ύλογιοειδές.

"Οσον σπάνιον είναι σήραερον νά παρατηρησωροεν τας φο- 
βεράς ριορφάς τής ευλογιάς, άς ανωτέρω ανεφεραρ,εν τοσον 
πεοισσότερον κοινόν είναι το ευλογοειδες. Τοϋτο είναι ποι- 
κιλία τής ευλογιάς σχεδόν πάντοτε καλοηθης, ητις απαντά
τα ι παρά τοϊς παιδιοις τοϊς ήδη δαρααλισθεισι. Η ελα ττω - 
σις αυτη τής βαρύτητας οφείλεται είς τήν έπίδρασιν τής 
δαριαλίδος. Ό  πυρετός καί ή οσφυαλγία είς τό εύλογιοειδές 
χ χ τ  ’ άρχάς είναι ίκανώς έντονοι, αλλα  παντα τα  επίφοβα 
ταΟτα φαινόριενα έξαφανίζονται, καθ ήν στιγμήν το εζαν- 
θημα έκδηλωθή. Τούτο συνίσταται έκ βλατίδων λίαν άπο- 
μεμονωρ.ένων, άραιοτάτων, αίτινες λαμβανουσι σχήμα φυ- 
σαλιοειδέό, αλλά μή υφισταμένων τήν φλεκταινώδη ματα-

πριγκήπισσα, ¿γχπητή κόρη τής σελήνής, απεθκνε αρραβωνικσμ=.νη, 
τήν παραμονήν τού γάμου της, με τόν Άσορτάζεν. Η ωραιοτ^ρί και
θελκτίκωτέρα πριγκήπισσα τής έποχής της«.

Ή Καίρα σιωπηλή έσυλλογίζετο. Πώς μία πριγκήπισσα άρραβωνια-
σμένη όπως ¿κείνη, αύτή ή κόρη τής Αίγύπτου μέ τήν όποιαν είχαν 
κοινήν πατρίδα, έκοιμάτο έκεϊ περισσότερον άπό είκοσι αιώνας . . . .  
Καί αύτή βεβαίως είχε όνειρευθή μακράν σειράν ημερών εύτυχίας καί 
έρωτος, καί αύτή έπίσης θά είχε στολισθή με άερινα φορέματα και πο
λύτιμα κοσμήματα τήν ημέραν τών αρραβώνων της . . . και αυτη 
επίσης θά είχε έπιθυμήσει τήν δύναμιν, τόν πλούτον, τήν έλευθερίαν 
καί τόν έρωτα καί άντίόλων αύτών, ήλθε ό θάνατος . . . Ό  παγωμέ
νος έπισκέπτης ¿φίλησε τά άγνά χείλη της καί τό νυφικόν κρεββάτι
της μετεβλήθη είς πολύτιμον σαρκοφάγσν.

Ή Καίρα χωρίς νά τό θέλη ησθάνθη ότι άνετρίχιαζε μέ τάς σκέψεις 
αύτάς" διά πρώτην φοράν έσκέπτετο ότι ή ομορφιά, τά πλούτη, ή κοι
νωνική θέσις καί αύτή άκόμη ή νεύτης, δέν είνε τίποτε έμπρός είς τήν 
σκληράν τύχην. Μέ τά θαυμάσια φωτεινά μάτια της έκύτταξε τήν νε- 
κράν μέ τά σμαλτωμένα μάτια, «τήν ώραιοτέραν καί θελκτικωτέραν 
πριγκίπισσαν τής έποχής της». Κορη τού Νείλου, άδελφή μου, θά έχω 
λοιπόν καί έγώ τήν αύτήν τύχην μέ τήν ίδικήν σου ! ¿ψιθύρισε ή Καίρα 
μέσα είς τήν σιωπήν τής ταραγμένης ψυχής της.

Μυστηριώδης έρώτησις τήν όποιαν ή άρχαία νεκρά άφησε χωρίς ά- 
πάντησιν. Ά λ λ ’ ό ήλιος, ό αύτός θαυμάσιος ήλιος, ό όποϊος άλλοτε έ- 
φώτιζε τό άγνόν μέτωπον τής πριγκιπέσσας Άσσενιθ, έχρύσονε τώρα 
τό ύπερήφανον μέτωπον τής πριγκιπέσσας Καίρα. Καί αί δύο, ή νεκρά 
ήσυχος μέσα είς τό πολύτιμον φέρετρόν της, καί ή ζώσα άνήσυχος μέ 
τήν καρδιά βασανιζομένη,ν έμειναν άντιμετωποι, φωτιζόμενα! άπο το 
αύτό ξανθόν φώς τό όποϊον έ’καμνε νά ώριμάζουν, κατά σειράν, μέ τό 
άδιάφορον /άδι του, τό σιτάρι τού Φαραώ καί τά βαμβάκια τών Φε- 
λάνων'. Ηβΐιοη ά ’ΙνΓβν)
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μόρφωσιν. Αί φυσαλίδες άποξηραίνωνται άνευ διαπνήσεως. 
Δέν ύπάρ/ει λοιπόν φόβος μήπως έπέλθει ό πυρετός της δια
πνήσεως ώς εν τη συνήθει ευλογία. Πολλοί συγχέουσι τό εύ- 
λογιοειδές ένεκα της καλοήθειας αύτοϋ μετά της άνεμοευ
λογίας. Τπό έποψιν πρακτικήν ή πλάνη αυτη δέν είναι 
αδιάφορος διότι τό εύλογιοειδές, εάν διαδοθή γέννα ίσως βα- 
ρειάν εύλογίαν, έν ώ ή άνεμοευλογία παράγει πάντοτε άνε- 
¡Λοευλογίαν. Αί δύο νόσοι διαφέοουσιν όλοσχερώς μεταξύ των.

Ή  φυσαλίς του εύλογιοειδους αναπτύσσεται τελείως εις 
δύο ή τρεις ημέρας, έν ώ ή της άνεμοευλογίας αναπτύσσεται 
εντελώς από της πρώτης ημέρας, και ένεκα της μεγάλης δι
αύγειας τοΰ πληρουντος αυτήν όρου έμετάζει ώς σταγών δρό
σου. Ή  αληθής θεραπεία τής ευλογίας είναι ό δαμαλισμός, 
δστις είναι φάρμακον προληπτικόν, διότι καλλίτερον είναι νά 
προλάβωμεν ό'πως θεραπεύσωμε; ταύτην παρά οτε πλέον έχει 
έκδηλωθή.

Έάν ή ευλογία προσβάλλει παιδία μή δαμαλισθέντα ή 
καί πολύ σπανιώτερον δαμαλισθέντα τοιαϋτα, πρέπει ν ’ άκο- 
λουθήσωμεν τάς ίατρικάς παραγγελίας, αΐτινες διστυχώς δέν 
είναι τόσον δραστήριαι οσον τάς έπιθυμοϋμεν. ""Οτε αί φυσα- 
λίδες άρχωνται νά διαπυίσκονται πρέπει νά έμβυθίζομεν τούς 
μικρούς ασθενείς εις αντισηπτικά παρατεταμένα λουτρά.

(παράφρασις έκ του γαλλικού)

’Α νθη  Βαό»5.ε«άδον

’Ιατρός

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ  ΑΥΓΗΣ

Ή  Χ ε ιρ α φ ε τ η μ έ ν η  καί ή Μ ά γ κ Ι ϋ α  είναι τά  δύο 
πρώτα έργα τής ύπό τόν τίτλον : Τά Β ιβ λ ία  τ η ς  Α υ 
γ ή ς  τριλογίας τής κ. Καλλιρρόης ΙΙαρρέν.

Εις τά  μυθιστορήματα αύτά μελετάτα ι καί είκον/ζεται ή 
γυνή τής παλαιας ανατροφής έν συγκρίσει πρός τήν γυναίκα 
του Νέου Κόσμου, τήν άνατρεφομένην μέ τό πρακτικόν 
πνεύμα καί τήν ορθήν του προορισμού της, ώς ανθρωπίνου όν- 
τος άντίληψιν.

Εις τήν «Χειοαφετημένην» περιγράφονται ό βίος, τά  ήθη 

καί έ'θιμα τής Κων/πόλεως, εις τήν «Μ άγισσαν» ό βίος τών 

’Αθηνών κατά τάς ημέρας τών ’Ολυμπιακών αγώνων.Καί τά  
δύω συγκινοΰν, συγκλονίζουν, τέρπουν καί διδάσκουν. ’Ανα
τέμνουν τήν γυναικείαν καρδίαν καί δίδουν πλήρη ίδεαν τών 
πλεονεκτημάτων τής νέας έπί τής παλαιας άνατροφής.

Έκαστον έκ τών βιβλίων τούτων άποτελεΐται από 400 
περίπου σελίδας καί τ ιμ ατα ι διά τάς ’Αθήνας δρ. 3, διά 
τάς έπαρχίας 3 ,50 καί διά τό έξωτερικόν 3 φρ. χρ.

Πάσα αίτησις άπευθύνεται πρός τήν κ.Κ. Παρρέν, όδ.Πα
νεπιστημίου,27 ’Αθήνας καί συνοδεύεται ύπό του άντιτιμον.

Κ Υ Ρ Ι Α Ι
Ή  καλλονή δέν έπανακτάται* συνεπώς δέον νά γνωρί

ζατε νά διατηρήτε έκεϊνο.δπερ έχετε. Πρός τούτο μή αλεί
φετε ού'τε τό πρόσωπον ου'τε τάς χεϊράς σας παρά μόνον μέ 
τήν γνησίαν CREME SIMON τών ΙΙαρισίων, ανακαλυφθεί- | 
σαν τώ 1860. Αί λοιπαί κρέμαι ούδέν άλλο είναι εί μή απο
μιμήσεις του ύγιεινοΰ τούτου προϊόντος, οπερ δέν παρέχει 
λιπαράς ουσίας. Νά τό μεταχειρίζεσθε μέ λευκόν υγρόν πα- 
νιον καί νά τό αλείφετε έλαφρώς. Ζητείτε τήν μάρκαν
Figaro.

ΠαρακαλοΟνται θερμώς αί κ. κ. συνδρομήτριαι αί καθυστε- 
ροϋσαι τάς συνδρομάς των του λήξαντος έτους νά άπο- 

στείλουν αύτήν αμέσως. ’Επίσης αί έπιθυμουσαι νά έξακο- 
λουθήσουν λαμβάνουσαι τήν α Έφημ. τών Κυριών» παρακα- 
λοϋνται νά ανανεώσουν τήν συνδρομήν των.

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

Διεύθυνσις : 'Οδός ’Ακαδημίας, άρ. 37.
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Μήν κάμνετε χοήσιν διά τήν κόμην <5ας χαί τήν τών 
τεχνών σας ή μόνον του γνησίου 1 1 ι«μ  Μ * ΜΜ
αντισηπτικού χαί άναγεννητιχου, UiliMMWUI fliWiii 

Πωλείται εις άπαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεΓα 
χ.τ.λ. Άποβήχη F . Vibert, Lyon [ΓαλλΠα).

ΤΓΠΟΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΤΑ ΑΕΩΝΗ


