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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Μία Έλληνίς ρήτωρ εις τό Παρίσι. Τό διεθνές Salon τής Γαλλίδος, 

Ή κ. ’Αμαλία ,Βχλσχμάχη Άντχπόκρισις έκ Παρισίων (ύπό Έλλη- 
νίδοςό — Ό παράδεισος τών γυναικών. At δεκαεννέα βουλευται κυρίαι 
τής Φιλλανδίας. — Β'. Τό μαραμμενον κρίνον (μυθιστόρημα τής κ. Κ. 
Παρρέν). — Κραυγή οδύνης Β'. (ύπό Κασσιανής). — Ή δαμαλίς Β', 
(ύπό δος ’Ανθής Βχσιλειάδου, ιατρού').—Συνταγή. — Έπιφυλλίς (μετά- 
φρασις δος Αίρήνης Νικολαίδου).

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣ  PHTQP ΕΙΣ Τ Ο  ΙΙΑΡΙΣΙ
Τ Ο  Δ Ι Ε Θ Ν Ε Ι  SALON Τ Η Σ  « Γ Α Λ Λ Ι Α Ο Σ »

Είνε δύω περίπου έτη άφότου ήρχισε νά έκδιδεται εις 
τό ΙΙκρίσι ύπό τόν τίτλον Γαλλχς μ.ΐα'γυναικεία έφημερίς, 
ή όποίκ έχει ώς προ'γρκμμκ νά συγκέντρωση εις τάς στή- 
λκς της τήν δρκσιν τών γυνκικών ό’λου του κόσμου κκί νκ 
γνωρίση τάς γυνκίκκς τών διαφόρων εθνικοτήτων μ,ετκξύ των.

Ή  «Γ αλλ ίς» διά νά έπιτύχη περισσότερον εις τό έργον της 
Τδρυσε τελευτκίως μίαν Διεθνή αίθουσαν, εις τήν οποίαν 
προσεκάλεσε πάσας τάς εις τό ΙΙκρίσι έξεχούσας γυνκικείκς 
προσωπικότητκς τών δικφόρων εθνικοτήτων νά ιδρύσουν 
ιδικ τμήμκτκ , τά  όποίκ άποτελ-οΰνται άπό ο ,τι έκάστη 
πκοοικίκ έχει έκλεκτότερον κκί έπιφκνέστερον.

Ή  Ε λλάς προσεκλήθη επίσης κκί τό Τμήμά της κατηρ- 
τίσθη πρό δύο μηνών περίπου μέ τήν κ. Ν. Δηλιγιάννη τού 
πρεσβευτοΰ τής Ελλάδος ώς επίτιμον πρόεδρον, μέ τήν κ . 
Ά μ κλίκν Βκλσαμάκη ώς αντιπρόεδρον κκί μέ άλλα μέλη 
έπιφκνή έκ τής Ελληνικής πκροικίκς τών ΙΙκρισιων.

Ινκθέν άπό τά  τμήμ-κτκ κύτά συνέρχετκι άπαξ του μη-
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νός κκί διοργκνόνει φιλολογικήν κκί καλλιτεχνικήν ήμεριδκ, 
είς τήν όποιαν εκτίθενται ή καλλιτεχνική κκί ή φιλολογική 
εργασία τή ; χώρας, είς τήν όποίκν ανήκουν, κκί έξκίρεται 
ιδίως ή γυναικεία δρκσις αυτής.

Είς τά  έν λόγω τμήματα λαμβάνουν μέρος σοφοί άνδρες 
καί κκλλιτέχνκι ΙΙαρισινοί άλλά καί έξ ολων τών εθνικοτή
των,του ’Ελληνικού δέ τμήμ-ατος, μετέχουν ολοι οί γνωστοί 
Παρισινοί Φιλέλληνες, οί οποίοι είς τάς συνεδρίας αυτού έλα- 
βον τόν λόγον, μέ θέματα πότε έκ τής αρχαίας κκί πότε έκ 
τής σημερινής Έλλκδος.

Ή  τελευτα ία  ήμερίς του Ελληνικού τμήματος πκρείχεν 
εξαιρετικόν ενδιαφέρον, διότι διά πρώτην φοράν θά ώμίλει 
κυρία, ή αντιπρόεδρος του τμήματος,ή γνωστή διά τά  θερμά 
πατριωτικά αισθήματα της κ. Άμ.κλίκ Βαλσαμάκη.

Διά τοϋτό καί πλήθος πολύ συνεκεντρώθη είς τήν διεθνή 
αίθουσαν τής «Γαλλίδος» αφού άλλως τε είς τό πρόγραμμα 
τής ημέρας περιελαμβάνετο καί τύ ό'νομα του διασήμου Έ λ -  
ληνος βιολονιστοϋ κ. Άνεμ-ογιάννη, ό όποιος πλήν άλλων 
θά έξετελει κα ί τεμάχια  Ελληνικής μουσικής.

'Π Έλληνίς  παιριώτις και ό ή χ ω ρ .
Ή  άντιπρόεδρος τού Ελληνικού τμήματος του Διεθνούς 

καλλιτεχνικού βα ίΐοη  τών ΙΙαρισίων συνδυάζει μεγάλα χ α 
ρίσματα, καί είναι άπό τάς ολίγας Έλληνίδας έν γένει τού 
καλού καί πλουσίου κόσμ.ου, αί όποΐαι διατηρούν τόσον πα 
τριωτικόν ενθουσιασμόν, καί τόσην λατρείαν διά τά  Ε λλη 
νικά ’Ιδανικά. Κόρη τής διακεκριμένης έκ Κεφαλληνίας οι
κογένειας Βαλσαμάκη, κα ί σύζυγος Βαλσαμάκη επίσης με
γάλου γεωκτήμονος καί τραπεζίτου εν Βουκουρέστιω, έζησεν 
εκεί μέχρι πρό διετίας οτε έγένοντο αί μεγάλαι καταδ ιώ -
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ξεις των Ελλήνων είς Ρουμανίαν. Έ κτοτε μετέβη καί άπο- 
κατεστάθη οίκογενειακώς είς τό Παρίσι, όπου καί άσχολεΐ- 
τα ι είς την άνατροφήν καί έκπαίδευσιν των παιδιών της.

’Ήδη ή μικρά κόρη της Marie Valsamaki, είναι από 
τάς πλέον περιζήτητους πρωταγωνίστριας τής Section 
Hellenique, είς τάς έορτάς της οποίας καί άπαγγέλλει μέ 
εκτατόν τέχνην πατριωτικά 'Ελληνικά καί Γαλλικά ποιή
ματα καί μουσικόν τάλκντον επιδεικνύει έκ των σπανιω- 
τέοων.

Είς Βουκουρέστι η κ. ’Αμαλία Βαλσαμάκη ήτο η ψυχή 
τής εκεί γυναικείας πατριωτικής κινήσεως, δεν υπήρξε δέ 
Έ λλην έπισκεφθείς την Ρουμανίαν, ό όποιος νά μή διατηρώ 
εύγνώμονα άνάμνησιν του φιλοξένου καί αρχοντικού οίκου της 
διακεκριμμένης Έλληνίδος.

Ή  εκλογή αύτής ως αντιπροέδρου ήτο εκτάκτως ευεργε
τική καί επωφελής διά τήν πατριωτικήν ιδέαν, τήν οποίαν 
ή κ. Βαλσαμάκη μέ τόσον ενθουσιασμόν καλλιεργεί καί 
τίίς οποίας τόσην ή πατρίς μας έχει ανάγκην τήν στιγμήν 
αυτήν είς το εξωτερικόν, ιδίως, δπου τόσος φυλετικός άντα- 
γωνισμός αναπτύσσεται μεταξύ των μικρών κρατών του 
Αίμου.

Θέμα τίίς ομιλίας της ή ρήτωρ εξέλεξε τήν διευθύντριαν 
τής « Έφημερίδος τών Κυριών» κ. Κ. Παρρέν, τής όποιας 
τήν δράσιν παρακολουθεί άπ ’ αυτής τής ίδρύσεως τής Έ φη
μερίδος της.

Περί τό όνομα τής Έλληνίδος δημοσιογράφου, φεμινί
στριας καί συγγραφέως ή κ. Βαλσαμάκη έπλεξε τό έγκώμιον 
τών Έλληνίδων έν γένει γυναικών καί έξήοε τήν δράσιν αυ
τών, ήτις τόσον έπεξετάθη κατά τα τελευτα ία  έτη καί τό
σον εύεργετικώς έπέδρασε επί τής άναπτύξεως καί προόδου 
τής Ελληνικής έν γενει κοινωνίας.

Τήν "Ένωσιν τών Έλληνίδων, ής ίδρύτρια είναι ή κ. Κ. 
Παρρέν έλαβεν ή Έ λληνις ρήτωρ ώς σημεΐον αφετηρίας, 
έξήρε τήν πολλαπλήν αυτής καί άνά πάντα  κύκλον ένερ- 
γείας ευεργετικήν δράσιν, περϊλαβοϋσα τά  ονόματα τών έπ ι- 
φανεστέρων έκ τών μελών αύτής καί έκθέσασα τόν κύκλον 
τών έργασιών έκάστου έκ τών τμημάτων της.

Κατόπιν ή κ. Βαλσαμάκη ώμιλησε πεοί τής κ. Παρρέν 
ώς δημοσιογράφου έπί είκοσι κατά σειράν συνεγή έτη, κατά 
τά  όποια άγωνίζετα ι υπέρ τής γυναικός καί διά τής ιδίας 
της Έφημερίδος καί διά τών κυριωτέρων Αθηναϊκών φύλ
λων καί έξήρε τήν συντηρητικήν πορείαν της είς τόν δημο
σιογραφικόν ύπέρ του φύλου της αγώνα της.

Είς τό σημεΐον αυτό ή ρήτωρ,εύρεν ευκαιρίαν νά πλέξη τό 
έγκώμιον τών Ελλήνων άνδρών, είποϋσα οτι είς τήν Ε λ 
λάδα τό γυναικεΐον ζήτημα δέν έφθασεν είς τό οξύ σημεΐον, 
είς τό όποιον έφθασεν άλλου, διότι είπεν «είς τήν Ε λ
λάδα αί γυναίκες λατρεύονται άπό τούς άνδρας. Ή 
θέλησίς των είναι τόσον σεβαστή, καί έπιβάλλουσα, 
ώστε πολύ δύσκολα αί Έλλπνίδες θά άφήσουν τόν 
θρόνον των τής ευτυχίας, δ ι’ άλλον, τόν όποιον θά 
οφείλουν νά υψώσουν pè τά ς  ίδ ιας των δυνάμεις καί 
με τόσους άγώνας και δυσκολίας.

Γνωρίζω γυναίκας,έπρόσθεσεν ή ρήτωρ, έντελώς ύπερ- 
όχους: γυνα ίκας ποιητρίας, καλλιτέχνιδας, συγγρα 
φείς, γυναίκας, αί όποϊαι ήμποροϋσαν νά διακριθοΰν 
εις παν φιλολογικόν κέντρον καί αΐ όποϊαι μένουν 
άγνωστοι είς τό πολύ κοινόν, προτιμιέσαι νά βασι
λεύουν είς τούς οϊκους των, είς τον ίερόν αύτόν βω
μόν τής εστίας, τήν όποιαν λατρεύουν δσον καί τήν 
πατρίδά των.

Έξαίρει έπειτα  τήν πατριωτικήν δράσιν τής κ. Παρρέν, 
ώς ρητορος είς τά  κατά καιρούς γυναικεία συνέδρια τής Ευ
ρώπης καί τής ’Αμερικής, είς τά  όποια άντεπροσώπευσε 
ολην τήν έν Έ λλάδ ι γυναικείαν κίνησιν καί κατέστησε γνω- 
στάς τάς προόδους τών νεωτέρων Έλληνίδων.

Περαίνουσα ή ρήτωρ όμιλεΐ διά τήν φιλολογικήν έργασίαν 
τής Έλληνίδος συγγραφέως, απαριθμεί ό'λα τά  έργα της, 
ένδιατρίβουσα περισσότερον είς τήν Χειραφετημένπν, τήν 
γνωστήν είς τό Γαλλικόν κοινόν έκ τής μεταφράσεως, τής 
δημοσιευθείσης είς τό Journal d e s  Debats.

Ό μιλεΐ έπε ιτα  διά τήν κ. Παρρέν ώς in tré p id e  VOya- 
geuse, ή όποία έδημοσίευσεν όλα τά  ταξείδ ια  της, άπό τά 
όποια τόσα διδάγματα καί άπόλαυσιν έπορίσθη καί αύτή 
καί οί παρακολουθήσαντες τάς περιγραφάς της.

Καί ή ¿ιραία καί πατρ ιωτικωτάτη ομιλία τής κ. Βαλ
σαμάκη τελειόνει μέ τήν άνάπτυξίν τής ιδέας, ήν ή κ. 
Παρρέν πραγματεύεται είς τήν Μάγισσάν της τήν άναζή- 
τησιν τής Έλληνίδος του μέλλοντος είς μίαν συμπαθή συγ- 
χώνευσιν τών άρετών τής ’Αθηναίας καί τής Άμερικανίδος 
γυναικός. Πρέπει, είπεν, ή ιδέα αύτή νά καλλιεργηθώ) παντού, 
πρέπει ή γυναίκα νά γίνν) ή άληθής σύντροφος του άνδρός, 
Son a lter ego, πρέπει ή ευφυΐα της, νά άναδειχθγ είς 
πλαίσιον εύρύτερον καί εύγενέστερον, άλλά πρέπει καί νά 
μείνγ πάντοτε γυναίκα, δηλαδή λεπτή , ιδεώδης, άβρά.

Είμαι βεβχία, είπεν οτι τό εύγενές άκροατήριόν μου μέ 
έννοεϊ καί ότι ποτέ δέν θά θελήσωμεν νά χάσωμεν τάς άρε— 
τάς μας αύτάς, αί όποϊαι μακράν τοϋ νά μας υποβιβάζουν, 
μάς άναδεικνύουν άνωτέρας τών άνδρών καί μάς φέρουν 
πλησιέστερα μέ τόν Θεόν».

Ή  ομιλία τής Έλληνίδος ρήτορος έτυχεν έπευφημιών 
καί ένθουσιωδών χειροκροτήσεων, αί όποϊαι τόσον συνεκίνη- 
σκν βλας τάς παρισταμένας Έ λληνίδας. Ό λ α ι έξέφρασαν 
θερμά συγχαρητήρια πρός τήν κυρίαν Βαλσαμάκη, τήν έν- 
θουσιώδη καί θερμήν πατριώτιδα, τήν έμψυχόνουσαν τά  Ε λ 
ληνικά ιδεώδη τών έν τώ έξωτερικώ Έ λληνίδων, καί τόσον 
περιφανώς έξαίρουσαν άπέναντι τών ξένων τάς άρετάς καί 
τήν προοδευτικήν έπίδοσιν τών γυναικών τής ΙΙατρίδος της.

Άνταπύκρισις έκ Παρισίων Μ ία  Έ λ λ ,η ν ί ς

0 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ TQH ΓΥΠΑΙΚΩΠ
Οί άρχαϊοι "Ελληνες καί Ρωμαίοι συγγραφείς δέν μάς 

λέγουν τίποτε περί τής χώρας του Βορρά, ή όποία έκτείνετα ι 
περί τόν κόλπον τής Φιλανδίας. Καί μόνον οί πρώτοι ιστο
ρικοί γερμανοί συγγραφείς του μεσαιωνος, όμιλοΰν περί τής 
χώοας ταύτης ώς κατοικουμένης άπό άμαζόνας. "Ωστε έάν
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αί Φιλανδαί γυναίκες έξήλθαν πρώται νικήτριαι τοϋ άγώνος 
τών πολιτικών δικαιωμάτων καί είσήλθαν τόσον άθρόαι συγ
χρόνως είς τό Φιλανδικόν κοινοβούλιον, τοϋτο πρέπει ’ίσως νά 
άποδοθή είς τήν άμεσον καί πλησιεστάτην καταγωγήν των 
άπό τήν ηρωικήν φυλήν τών ’Αμαζόνων.

Είναι έντούτοις βέβαιον, ότι δέν έκαμαν κανένα πόλεμον 
αιματηρόν, ώς αί άμαζόνες τής παλαιάς έποχής, άλλ ’ ότι 
ούτε διακρίνονται αί έκλεγεΐσαι διά τά  κάλλη των, καί διά 
τήν ύπερεχουσαν κοινωνικήν θέσιν των, ώστε νά ύπεβλήθησαν 
διά ψυχολογικής βίας είς τήν ψήφον τών συμπολιτών των.

Έάν κρίνωμεν άπό τάς εικόνας καί τήν δράσιν τών βουλευ
τών κυριών τώνόποίων τάς σκιαγραφίας συνεχίζομεν σήμερον 
ή έπ ιτυχ ία  των οφείλεται είς τό πατριωτικόν έργον των, τό 
όποιον οί Φιλανδοί συμπολίται των έξετίμησαν.

Φυσικά αί κυρίαι αύταί δέν έβγήκαν άπό κοσμικά σαλόνια 
μυρισμένες μέ βιολέττα καί φρουφρουρίζουσαι μέσα είς τά  
μετάξια καί τής ταντέλες τω ν, νά ζητήσουν θέσιν είς τό 
μεγάλο πολιτικό σαλόνι τής πατρίδος των.

Πρώτα είργάσθησαν όλαι αύταί είς τό νά μορφώσουν είτε 
ώς παιδαγωγοί έπιστήμονες, ε ίτε ώς μητέρες παιδιά , είς τά  
όποια έδίδαξαν ποιος ό προορισμό; τοϋ άνθρώπου ώς πολίτου. 
"Επειτα έγραψαν τάς έπί τών ζητημάτων τούτων ιδέας των 
είς βιβλία καί έφημερίδας καί συνεκέντρωσαν μίαν άνα- 
μορφωτικήν έργασίαν τοιαύτην, ώστε είς τάς ένεργείας τών 
γυναικών αύτών κατά μέγα μέρος νά οφείλεται ή πολιτική 
χειραφέτησις τής Φιλανδίας άπό τόν Ρωσσικόν ζυγόν.

Αί περισσότεραι άπό τάς βουλευτάς κυρίας είναι διδα- 
σκάλισσαι, αί όποϊαι έννόησαν ότι τό σχολεΐον δέν είναι 
κέντρον άποβλακώσεως καί σχολαστικισμού,άλλά γυμναστή- 
ριον τοϋ νοϋ τρόπος τής διευθύνσεως αύτοϋ πρός τά  μεγάλα 
ιδανικά, τά  έξασφαλίζοντα τήν άνθρωπίνην εύδαιμονίαν. Τό 
έδαφος αύτό είργάσθησαν νά καλλιεργήσουν καί τό κατώρ- 
θωσαν μέ τόσην επ ιτυχ ίαν, ώστε οί Φιλανδοί είναι ίσως ό 
μόνος λαός σήμερον, ό όποιος πολύ θά έπαραξενεύετο, έάν 
ή'κουε νά τοϋ όμιλοϋν περί τής υπεροχής τοϋ άνδρός.

Μέ τήν πεποίθησιν δέ ότι εύεργετεϊ τήν χώραν του ό λαός 
αύτός προσήλθεν είς τάς κάλπας, ειρηνικός, άβρός καί δί
καιος καί έξέλεξεν δσας γυναίκας ένόμιζεν, ότι ήμποροϋσαν 
νά άντιπροσωπεύσουν τά  συμφέροντά του καί νά ύπεραμυν- 
θοϋν τών δικαιωμάτων του κατά τάς άρχάς τής δικαιοσύνης 
καί τής ηθικής.

Είναι λυπηρόν γράφουν οί έκεϊ άνταποκοιταί, ότι δέκα 
έσνέα μόνον γυναίκες έθεσα1, ύποψηφιότητα, βεβαίως αν αί 
υποψήφιοι ήσαν περισσότεραι θά έξελέγοντο όλαι, τόση πε- 
ποίθησις καί έμπιστοσύνη ΰαάρχει περί τής πολιτικής ίκανό- 
τητος καί έντιμότητός των, ώς και περ  ̂ τών εύεργετικών 
νομοθετικών μεταρρυθμίσεων τών οποίων είσυγήτριαι θά γεί- 
νουν αί γυναίκες

ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΒΟΥΑΕΥΤΑΙ
Β '.

Ή κυρία Hilma Basánen, έγεννήθη τώ  1877. Διδα- 
σκάλισσα είς τό πρότυπον σχολεΐον, είργάσθη μεγάλως κατά  
τοϋ άλκολισμοϋ καί παρέσχε άνεκτιμήτους υπηρεσίας είς τήν 
λαϊκήν έκπαιδευσιν. 'Υπό τό ψευδόνυμον τής Anja Tun- 
lonen έζέδωκε διάφορα έγχειρίδια κατά τοϋ άλκολισμοϋ, 
δ ιηγήματα, τούς Σ π ινθήρ α ς, διαλόγους κλπ.

Έ ξελέγη άπό τήν έπαρχίαν τοϋ W yborg  δπου έδίδαξε 
είς τό πρότυπον σχολεΐον. ’Ανήκει είς τήν μερίδα τής άγρο- 
τικής ένωσεως.

Ή κυρία Evelüna Ala-Kulju, έγεννήθη τό 1867. Γυ
ναίκα τοϋ λαοϋ ένυμφεύθη ένα έργάτην. Είργάσθη πέντε έτη 
ώς νοσοκόμος. Έ πήγε είς τήν ’Αμερικήν, όπου έχασε τόν 
σύζυγόν της. Έξαναπϋανδρεύθη ένα πρόεδρον τών λαϊκών 
συναθροίσεων, έλαβε μεγάλο ένδιαφέρον διά τά  έθνικά ζη
τήματα , έβοήθησε τόν σύζυγον της, καί έξελέγη είς τό δια
μέρισμα τοϋ W aSO n  (ύς μέλος τής παλαιάς φιλανδικής με- 
ρίδος.

Ή κυρία Hedwig Gebhard, έγεννήθη τό 1867. ’Από
φοιτος γυμνασίου καί φοιτήτρια είς τό Πανεπιστήμιου τοϋ 
Helsigfors. Ύπανδρεύθη τόν Hannes Gebhard, καί είνε 
καί συνεργάτις του είς τό έθνικόν έργον του. Έξέδωκε έγ- 
χειρίδια, Οί προστατευτικοί νόμοι, Τό ζήτημα τών ύπη- 
(Ατριών, καί άλλα . Τά έργα αύτά καί ιδίως τό πραγμα
τευόμενου περί τών προστατευτικών νόμων έκαμον μεγάλην
, /' » εντυπωσιν.

Είνε μέλος πολύ ένεργητικόν τής γυναικείας Ένώσεως. 
Είνε ή μόνη βουλευτής ή όποία φοιτά είς Πανεπιστήμιον 
καί εύρίσκεται είς τήν βουλήν μαζή μέ τόν σύζυγόν της. Έ 
ξελέγη είς τό Tavastehus ώς μέλος τής παλαιάς φιλαν
δικής μερίδος.

Ή  βορονίς ’Α λεξάνδρα Gripenberg, έγεννήθη τό 1857. 
Διευθύντρια τής έφημερίδος Ή  Ε στία κ α ί ή Π ολιτεία , 
πρόεδρος πολλών γυναικείων συλλόγων, μέλος τοϋ Διεθνούς 
Συνεδρίου τών Γυναικών. Συγγραφεύς πολυάριθμων φιλολο
γικών έργων, καί μιάς μελέτης διά τήν Μεταρρύθμισιν καί 
καλλιτέρευσιν τής θέσεως τών γυναικών. Άνταποκρίτρια 
ξένων έφημερίδων. Έ ξελέγη είς τό Abo άπό τό παλαιόν 
φιλανδικόν κόμα.

Ή κυρία Lüji Rivioja έγεννήθη τό 1857. Είνε σύζυγος 
ίερέως είς τό Kala(oki καί παλαιά  διδασκάλισσα- έπέρασε 
έξ έτη είς τήν Αμερικήν, όπου ό σύζυγός της ήτο έφημέριος 
τών ναυτών. Είργάζετο πολύ διά τό έναντίον τοϋ άλκολι- 
σμοΰ ζήτημα καί διά τήν χειραφέτησιν τών γυναικών. Έ ξε
λέγη είς τό W aSan άπό τήν παλαιάν φιλανδικήν μερίδα,
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ΤΟ ΜΑΡΑΜΗΕΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
Ή  ήμέοα του Πάσχα έξημέρωσεν,ώραία καί δροσερά ημέρα 

άνοίξεως, αλλά κάπως μονότονο; καί μελαγχολικη, όπως 
είναι αί πολύ επίσημ.οι έορταί. Διά την κ. Μοίρα μάλιστα ή 
όποια, έμενεν εις το ξενοδοχειον, η ημέρα έπέοκσεν ακόμη 
περισσότερον πληκτική . Ούτε ή ποιησις του ψηνομενου άρ- 
νιού εις την σούβλαν, ούτε η προετοιμασία γλυκισμάτων καί 
φαγητών ποικίλων διά το έκτακτον της ημέρας δεν άπη- 
σχόλησε τάς κυρίας, ά λ λ ’ ούτε έσυντόμευσε τάς ώρας αί 
οποΐαι έφάνησαν είς όλους ατελείωτοι.

Το εύχάριστον ήτο όπου έκοιμήθησαν όλο το απόγευμα, 
διότι την προηγουμένην βραδειά είχαν αγρυπνήσει έως τάς 
τρεις. Ήθέλησαν νά ίδοΰν πως έγίνετο ή άνάστασις είς τάς 
’Αθήνας καί φυσικά έπνιγαν εις την Μητρόπολιν όπου πηγαίνει 
καί ή Βασιλική Οικογένεια. Είχαν κατορθώσει νά προμ/)9ευ- 
θούν θέσεις είς την εξέδραν, ή οποία επίτηδες κατασκευά
ζετα ι είς την πλατείαν της Μητροπόλεως, καί νά ίδοΰν από 
πολύ κοντά όλους τούς επίσημους.

— Καί όμως δεν έδιεσκέδασα όπως την Μεγάλην Παρα
σκευήν, έ'λεγεν ή Ά μ άλ ια . Παράξενο αυτό, την ημέραν των 
παθών οί άνθρωποι είναι πειό εύθυμοι καί ζωηροί. Την η
μέρα τής χαράς οί άνθρωποι μελαγχολούν.

Μετά την άνάστασιν ή οικογένεια Μοίρα είχε προσκληθή 
νά πάργ τό ζουμί είς τνίς κ. Παράλη. Ή  Άμ.άλια πρός 
μεγάλην λύπην της Κορνηλίας είχε συμπεριληφθή είς την 
πρόσκλί/.σ«.

Θά στενοχωρηθΐ) λιγάκι, έσκέπτετο ή μητέρα της, αλλά 
θά καταλάβωμεν τ ί συμβαίνει. Μέ τόν σκοπόν μάλιστα αυ
τόν είχε τοποθετήσει είς τό τραπέζι τόν Στέφα μεταξύ της 
Ά μ άλ ια ς καί τής Κορνηλίας. Θά φανή εδώ άν ή συμπάθειά 
του πρός την Κερκυραίαν είναι σοβαρά. Είς τό πλά ι δέ της 
Αμαλίας εβαλε τον γαμπρόν της, ό όποιος ημ.ποροϋσε νά 

προσεχν] τ ι έ'λεγαν οί δύω νέοι.
Καί ολα αυτά τά  σχέδια τής μητέρας καί τά  έννόει καί 

τά  ένεθάρρυνεν όλη η οικογένεια, χωρίς όμως νά ανταλλάξουν 
περί αυτών ούτε λεξιν . Ή  κ. Παράλη θά έντρέπετο καί 
θά έστενοχωρεϊτο πολύ, αν έγίνετο κοω ομιλία διά την ανη
συχίαν της ως πρός τό ζήτημα της άποκαταστάσεως της 
μικρά;κόρης της. Τό ίδιο συνέβαινε καί είς αύτην την έν- 
διαφερομένην κόρην καί την αδελφήν της καί τόν θειον.

’Επί του παρόντος ΰμως άλλην φροντίδα καί άλλην ανη
συχίαν δεν είχαν από αύτην. *0 Στέφας ητο πλούσιος, πολύ 
πλούσιος, ητο καλό παιδί,'/¡το δικό των πα ιδ ί κα ί είχαν συ- 
νειθισει τόσον νά τόν θεωρούν ως τόν μέλλοντα σύζυγον τής 
Κορνηλίας,ώστε δέν -/¡μπορούσαν νά συνειθίσουν μέ την ιδέα7 
ότι ό γάμος αυτός ητο ένδεχόμενον καί νά ματαιωθή.

Άδιάφορον, αν κανέν άλλο αίσθημα δεν είχε ποτέ συν
δέσει τούς δύω νέους, άν ή Κορνηλία ητο άσχημούλα καί κα- 
χ εκτ ικη , άν ό Στέφας ητο ένα δύο χρόνια νεώτεοός της, άν 
ητο στενός συγγενής. "Ολα αύτά ούτε τά  έσκέπτοντο κάν. 
Η περιουσία του νέου έπρεπε νά μείνη είς την οικογένειαν, 

α ύ τ ή  ήτο ή κυριαρχούσα ιδέα, "Οήα τά  άλλα ήσαν δευτε-

! ρεύοντα ζητήματα καί διόλου απαραίτητα διά τήν ευτυχίαν 
τών δυο νειον είς τήν ζωήν, κατά τήν γνώμην, πάντοτε της 
κ. Παράλη καί του αδελφού της.

Τό δεΐπνον λοιπόν αύτό του Πάσχα ήτο μία παγίς δι
πλωματική, τήν οποίαν έννόησεν ή Ά μ άλ ια , ευθύς ως είδεν 
ότι είς τήν πρόσκλησιν ύπαρχε καί τό ό'νομά της. Καί άπε-· 
φάσισε νά διασκεδάσγ μέ τάς υποψίας τών συρ,πεθέρων της 
αδελφής της, όπως τούς ώνόμαζεν όλους μαζή.

Μ ετά τήν τελετήν λοιπόν τής Μητροπόλεως, άντί νά υπά
γουν άμεσως είς τό δεΐπνον, έπρότεινε νά κάμουν ένα γΰρον 
με τό αμάξι καί είς άλλας έκκλησίας, διά νά άπολαύσουν 
το θέαμα τών υπαιθρίων τελετώ ν, καί νά κρίνουν έπειτα 
ποια εκκλησία είχε τήν καλλιτέραν ρ.ουσικήν. Διότι από τάς 
εορτας αύτάς καί τά  πανηγύρια, τίποτε άλλο δέν έννοοΰσεν 
η Ά μ άλ ια  παρά τήν μουσικήν καί τίποτε άλλο δέν τήν έν- 
διεφερεν όσον ή μουσική.

Η Κορνηλία θά περιμένν) τόν Στέφα, ή μητέρα θά με
τρά τά  δευτερόλεπτα καί ό αδελφός θά της παρηγορεΐ έ'λε
γεν ή Ά μ άλ ια  είς τήν κ. Μοίρα, ή όποία έγελοϋσε χωρίς νά 
τό θ,έλη. Ή λπ ιζε  καί αύτή ότι από τόν άγώνα αύτόν της 
κατακτήσεως του γαμπρού, ή αδελφή της θά έξήρχετο νική
τρια.

Ή  Ά μ άλ ια  μόνη δέν έλάμβανε κανένα μέρος είς τούς υπο
λογισμούς αύτούς. Τόν Σ τέφα τόν αγαπούσε ’σάν αδελφό, 
’σάν σύντροφο, ’σάν φίλο. ’Αλλά τίποτε άλλο. Ούτε τήν 
ένδιεφερεν αν ήτο πλούσιος γαμπρός. ’Επειδή μάλιστα είχεν 
αρχίσει νά υποπτεύεται τά  αισθήματα της Ά ννας πρός τόν 
νεον έκαμνεν ή καλή κόρη ένα ώραΐον ό'νειρον διά τό πτωχό 
κορίτσι. Νά τήν συμπαθήσγι καί ό Στέφας καί νά τήν πάργ. 
Νά ! ένας ωραίος γάμος, έλεγε μέσα της. Ή  Ά ννα  είναι 
νεωτατη, καλη, θαυμασίως ώραίαα, γραμματισμένη. Θά 
την έκαμνεν εύτυχη ό Στέφας, θά τήν έσωζε καί αύτή 
άπλούστατα θά τόν έλάτρευε.

Καί θάκαναν ωραία παιδιά καί ό'χι καμπουράκια ώς θά 
συνεβαινεν, άν ό Στέφας έπερνε τήν Κορνηλία. Αύτάς τάς 
σκεψεις της δέν είχε τολμήσει νά τάς είπγ είς κανένα. Είχεν 
ομως καταστρώσει τά σχέδιόν της καί ήλπιζε πολύ ότι ό 
γιατρός, ό καθηγητής του Στέφα θά τήν ¿βοηθούσε.

Τέλος πάντων ό γύρος είς τής εκκλησίες έγινε καί όταν 
ε'φθασαν είς της κ. Παράλη όλων τά  βλέμματα έστράφησαν 
είς τό ρολόι, χωρίς όμως κανείς νά παραπονεθγ διά τήν αρ
γοπορίαν.

— Κυττάζεις τήν ώρα,Κορνηλία μου,είπεν ή Άμ.άλια καί 
έχεις δίκαιο. ’Αλλά γ ιά  τήν αργοπορίαν αύτήν πταίω  μόνο 
έγω. Ξερετε μοϋ πέρασεν από τό κεφάλι νά ακούσω τό 
Χριστός Ά νέστη  από διάφορες εκκλησίες καί παρέσυρα καί 
τους άλλους. Ξερετε άμ,α περάση τίποτε από τό κεφάλι μου, 
κανείς δέν μου τό βγάζει.

— Δεν έκυτταξα τήν ώρα γ ι ’αύτό,έψιθύρισεν ή Κορνηλία, 
ΙΙρεπει νά δώσω διαταγήν νά ρίξουν τό αύγολέμονο.

Ή  κ. ΙΙαράλη ήλθεν είς βοήθειαν τής κόρης της. Ή  
Κορνηλία έχει τήν επιστασίαν τού μαγερειόύ καί δ ι ’ αύτό 
παρακολουθεί την ώραν. Τά κορίτσια μου τά  συνειθίζω είς
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τό νοικοκυρειό, γ ια τ ί τό θεωρώ ώς τό πρώτο στοιχειον τής 
καλής ανατροφής.

Μπράβο σ/.ς, είπεν ή κ. Μοίρα. Μά γ ι ’ αύτό δα ί\ '/Ιω~ 
τισσες δέν έχουν ταίρι.

Ούφ! Τί νά σάς ’πώ, διέκοψεν ή Ά μ ά λ ια - θαυμάζω τά  
κορίτσια ’πού μπορούν καί μπαίνουν ’ς τής κουζίνες.

’Εγώ προτιμώ νά τρώγω κάθε μερα αυγα βρασμένα και 
φρούτα παρά νά πηγαίνω νά άκουω της φρικτες μυρουδιές 
τής κουζίνας. Άμ.α γεράσω, πού ϊσοις γίνω  λαίμαργος καί 
δέ θάχω τίποτε καλλίτερο νά κάμω, ίσως αλλαξω γνώμη.

Ό  Στέφας, ό όποιος έβλεπε πόσον ,η ειλικρίνεια τής 
’Αμαλίας ¿πείραζε τήν θείαν του, ήθέλησε να επεμβη.

Είναι ένα άναγκαΐαν κακόν ή κουζίνα και δυστυχώς ο 
κλήρος αύτός έπεσεν είς τής γυναίκες . . .

—Πού δέν έχουν χρήματα γιά  νά πληρονουν ενα καλο 
μάγειρο, ή πού δέν έχουν τήν εξυπνάδα νά πηγαίνουν νά 
ζούν είς ένα ξενοδοχείο. Έμεϊς είς τούς Κορφούς, από τόν 
καιρό που ’πέθανεν ό μακαρίτης πατέρας, ’ποΰταν Ινεφαλλω- 
νίτης παράξενος, τοχωμεν απλοποιήσει τό ζητημ.α. Φαί 
πέρνομε πάντα από τό ξενοδοχείο. Καί είναι και καλλίτερο 
καί φθηνότερο. Καί ό'χι μόνο ’μεΐς, παρά πολλοί άλλοι.

Ή  κ. Παράλη επετάχθηκεν από τήν θέσι της. Φαί, από 
τό ξενοδοχειον! Θεέ μου! Καί πώς ζήτε; πώς δέν έχετε κα
ταστρέψει τά  στομάχιά σας. Ό αδελφός της ώς ήχώ έπα- 
νέλαβε τήν φράσιν τής αδελφής του, ενώ ή Ά μάλια  άνι- 
λεής έξηκολούθησε.

Δέν ήξέρω τί θά ’πή στομαχόπονος, άλλ ’ ούτε ό εύθυμος 
χαρακτήρας τών Κερκυραίων δείχνει νά πάσχουν από τά  
στομάχιά τους.Έ μεΐς εκεί, βλέπετε, δέν έχομε τέτοιες πο- 
λήψεις. Τρώμεν ό,τι βροΰμεν καί δέν ζούμε μόνο μέ τήν έν
νοια τού φαγιού.

Ή  κ. Μοίρα άγριοκύτταξε τήν αδελφήν της, ό Στέφας 
χωρίς νά τό θέλη, ίσως από στενοχώριαν, άρχισε νά γελ^ , 
ό θείος άλλαξε θέσιν καί έπήγε νά διόρθωση ένα ποτήρι, πού 
ήτο στραβά τοποθετημένον ό Νιόνιος, ¿τραγουδούσε καί 
έβλεπε τήν Ά μάλια  μέ θαυμασμόν. Γειά σου, κοντεσίνα έ
λεγε μέσα,του, έχεις περισσότερο κουράγιο από ’μέ τό βλάκα 
πού φοβούμαι νά πώ τή γνώμη μου μέσα ’δώ.

Κ Ρ Α Υ Γ Η  ΟΔΥΝΗΣ
Β '.

"Οπου έπέλθ-/) ή διατάραξις τής ισορροπίας έπέρχεται κα
ταστροφή κατά τούς φυσικούς νόμους. Έν τώ  ζητήματι λοι
πόν τού γάμου έκλινε πολύ ή πλάστιγξ πρός τόν αριθμόν 
τών νυμφών καί τό άπολεσθεν ίσοζύγιον μόνον διά τού μονα
στηριού δυνάμεθα νά έπαναφέρώμεν, εάν θέλωμεν νά προλά- 
βωμεν τήν καταστροφήν. Ό  άνήρ δυνάμενος νά ζήση άγα
μος δέν νυμφεύεται- πρέπει καί ή γυνή τό ασθενές τούτο 
πλάσμα, εάν δέν παρουσιασθη κατάλληλον συνοικεσιον νά 
έχη έξησφαλισμένα τά  γηρατειά της, είτε στερουμένη πό
ρων καί συγγενών, ?ίτε άποφεύγουσα εύλόγως τουτους. Ά λ 

λως θά έπέλθη ορμητική ή άρχίσασα ή'δη ηθική διαφθορά 
έπιφέρουσα τήν καθόλου έκλυσιν τής κοινωνίας καί τήν κα τα 
στροφήν τού έθνους. Δέν θά ύπάρχωσι μ.ετ ’ ού πολυ πλέον 
μητέρες άντάξια ι τών άρχαΐων Σπαρτιατών και Ρωμαίων, 
άμφίβολον δέ κατά πόσον θά στέργωσι νά τεκνοποιώσιν αί 
γυναίκες. Δέν θά ύπάρχωσιν άφωσιωμέναι σύζυγοι, αλλά νό - 
μίμοι παλλακίδες ή απαιτητικοί θήλείς τραπεζητικοί συνε
ταίροι καί ψυχροί συγκάτοικοι.

Ή  δυσκολία τού γάμου διά τήν γυναίκα, τού μόνου τού
του ασύλου διά τά  γηρατειά της υπό τάς σημερινάς συνθή- 
κας, τήν κάμνει εξ ανάγκης πονηράν καί κακήν, διαστρέφει 
τόν νοΰν καί τήν καρδίαν της- διότι τήν αναγκάζει έκ π α ι
δικής ηλικίας χωρίς άκόμη νά γνωρίζη τό δ ιατί κατά συμ
βουλήν τής μητρός καί τών συγγενών της, ψαλλουσών κύκλω 
της τάς ήρεμιάδας τής γεροντοκόρης, νά ζητη ν ’ άρέσκη είς 
τούς άνδρας καί ν ’ άπατιγ αύτούς, ούς διδάσκεται νά θεωρή 
ώς τούς φυσικούς έχθρούς τούς όποιους οφείλει νά νικήση. 
Καί τούτο διά νά αίχμαλωτίση ένα έξ αύτών ώς τής μόνης 
σωτηρίας τού μέλλοντος της Δύναται τό ύπουργεϊον τής 
παιδίας, τό πατριαρχεΐον καί οί σύλλογοι τών γραμμάτων 
μεριμ-νώντες περί τής γενικής μορφώσεως τής κοινωνίας καί 
τού κοινού καλού νά είσάγωσιν είς τά  παρθεναγωγεία τά  
χριστιανικώτερα καί ήθικώτερα βιβλία καί μαθήματα. Δύ- 
νανται αί έφορίαι καί αί διευθύντριαι νά έπιτηρώσι τήν αύ- 
στηροτέραν αύτών διδασκαλίαν- αί πλεΐσται ομως τών μη
τέρων έκ μόνου του μητρικού φίλτρου καί του πρακτικού 
πνεύματος έμφορούμεναι καί πρός τήν σκληράν ανάγκην άτε- 
νίζουσαι, δέν δίδουσι παράν διά τήν τραγελαφικήν κοινωνίαν 
τής σήμερον καί όλη των ή μέριμνα περιστρέφεται εις τήν 
έπιτυχή ά π ο κ α τ ά σ τ α ΰ ιν  το ϋ  πα ιδ ιο ύ  τ ω ν  διά παντός θεμι
τού ή αθεμίτου μέσου, διά νά μή μείνν) άνύπανδρο νά μή 
καθίσΊΙ ε ίς  τό ράψι,τό τρομερόν αύτό μορμολύκειον τών γυ
ναικών ! "Εν τιν ι παρθεναγωγείω πέρυσιν ή άξιότιμ-ος αύτοΰ 
διευθύντρια μετά έπανειλημμένας ματαιας συστάσεις ότι αί 
μαθήτριαι οφείλουσι νά έχωσιν απλήν καί κοσμίαν τήν κό- 
μωσιν, ήναγκάσθη ημέραν τινά  νά άφαιρέση ίδίαις χερσί έκ 
πολλών κεφαλών τά  κτενάκια τής μόδας. Γενική διαμαρτυ
ρία ήγέρθη έκ μέρους τών μητέρων καί τάγμα όλων υπηρε
τριών άπεστάλη είς τό σχολεΐον πρός άπόδοσιν τών κτενών.

Διότι βλέπουσαι αί γυναίκες τούς άνδρας άποφεύγοντας 
τόν γάμον καί προτιμώντας τήν μετά τών εταιρών συμβίω- 
σιν, άπεφάσισαν νά πολεμήσωσι ταύτας διά τών ίδιων των 
όπλων, ή'τοι τής πολυτελείας, τού καλλωπισμού, τών έλευ- 
θέρων τρόπων, τής δολιότητος ! ’Ιδού λοιπόν έν ψυχοη έ τ ι 
έποχή λεπτοφυείς νεάνιδες μέ τά  t r a n s p a r e n t  τά  c a r r é  
τά  n u -n u q u e  τάς αραχνοειδείς περικνημίδας- κόραι οικο
γενειών μέ θεατρικάς κομωσεις καί έκκεντρικάς άμφιεσεις, 
άνασύρουσαι προκλητικώ τώ  τρόπω τήν έσθήτα, φερόμεναι 
άσυστόλως έν τα ΐς συναναστροφαϊς πρός τούς άνδρας ! Ιδού 
τά  κορίτσιά μας μιμούμενα πολλούς άκκισμούς τών εταιρών, 
ούς έδιδάχθησαν διά τών μητέρων των, αί όποΐαι μετα
βαίνουν πρός συστηματικήν αύτών σπουδήν τ γ  έγκρίσει 
τών συζύγων είς ολας τάς ασέμνους παραστάσεις ξέ·»



νων θκκσων. Εις τα  θεαματα ταΟτα ή'ρχισαν νά φοιτώσιν πράττων το κακόν το πράττει έξ ύπ ροψίας ! Μη καταφρο- 
ηδη και νεανιδες καί μ ε τ ’ ού πολύ ίσοι; θα όδηγώνται και αί 
μικραί μαθήτριαι.

Εις τοιοϋτον λοιπόν περί γάμου αγώνα κκτκπνίγοντα παν
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υψηλόν αίσθημα και πασαν εύγενη ίδιοφυ'ίαν, κκταπατουντα 
τον χαρακτήρα και την συνείδησιν, μαραίνοντα τό άνθος τής 
νεότητας από του εικοστού ήδη έτους,καταναλίσκεται ή ζωή 
της νεαρας κόρης, και ούτω ό επίγειος ούτος άγγελος ύφίστα- 
τα ι τελείαν πτώσιν Εωσφόρου ! Βλεπουσα έαυτην κποτυγ- 
χάνουσαν του σκοπού και άλλας φίλας ή αντίζηλους της 
θριαμβευούσας, αισθάνεται έν έαυτγ τούς ισχυρότερους παλ
μούς του φθόνου, του μίσους καί της κακεντρεχείας. "Οταν 
δε θριαμβευσγ τέλος καί η ιδία, τότε πάλιν γεννκται έν τή 
διαστρκφείσ·/) καί μισανθρώπω καταστάση καρδία της άλλο 
πάθος, η άντεκδίκησις ! θ έλε ι τώρα νά κάμγ, νά ύποφεργι ό 
άνηρ, τόν οποίον ένυμφευθη, ώς κακός εχθρός,ον μετά τόσον 
κόπον υπεχειρωσε, δ ι ’ ό'σα μαρτύρια ύπεφερεν εκείνη πρό του 
γάμου. Ζητεί δαπάναις του συζύγου της διά τής πολυτελείας 
και του τραίνου της νά ποτίση καί αύτή πλέον τάς φίλας 
και αντίζηλους της τό πικρόν ποτήριον του φθόνου, τό όποιον 
έκενωσεν εκείνη μέχρι πυθμένας επί τοίς συνοικεσίοις των 
άλλων. Ιδού λοιπόν τό ώραιότερον ρόδον της δημιουργίας 
μεταμορφούμενον εις άκανθαν. Μή κατακρίνετε όμως ποτέ, 
ώ άνδρες, την γυναίκα διά τάς τυχούσας κακίας κύτης, διότι 
ώς ασθενής καί άδικουμένη καταφεύγει εις ταύτας έξ ανάγ
κης η πρός άντεκδίκησιν, ένώ ό ισχυρός και έλεύθερος άνηρ,

Ε Π Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Α Ι  Ϊ Π Ο Α Α Τ Λ Ε Σ  Τ Η Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Σ  Κ Λ Α Ρ Α Σ
"Ω ! πόσον έχει γηράσει, καί άφού είχε παιδιά, πόσον τώρα βρί

σκεται μόνη. κλεισμένη μέσα είς την κάμαρά της, με την συντροφιά 
μιας άδελφής του ελέους. Δεν περιμένει πλέον παρά την ευτυχισμένη 
ώρα που θά δεχθή εις τδ μέτωπον, άπό όσους την αγαπούν, τό τελευ- 
ταίον φίλημα.

’Εγώ ό φίλος της των περασμένων ήμερων βλέπω άκάμη τό ώχρό 
πρόσωπό της τό αύλακωμένο χειό τά δάκρυα καί τό οποίον δεν έφωτί- 
ζετο πλέον παρά άπό τά μάτια, τά οποία καί ήρχισαν νά σκιάζιυνται, 
νά μέ δέχεται πάντοτε με χαμόγελο καλοσύνης, την έποχή των άν- 
θέων καί των πουλιών όπου έσυνήθιζε νά μέ προσκαλή είς τήν έπαυ- 
λίν της είς Νορμ.ανδ!αν.

«Ζεσταίνομαι είς τόν ήλιο του τελευταίου ή του προτελευταίου χει
μώνα μου» μου έγραφε κάθε χρόνο, χωρίς ν ’ άλλάξη τόνον έκφράσεως. 
’Επίσης όταν έφευγα μέ αποχαιρετούσε ώς νά εεΐρόκειτονά μή ςαναϊ- 
δοθώμεν, καί μίαν φοράν όπου τής είπα : «Λοιπόν, αγαπητή κυρία,
με διόχνετε γίά πάντα.

— ΙΙώς μέ παρεξηγείτε, φίλε μου ! Τότε au revoir άλλά όέν σας 
υπόσχομαι τίποτα.

Ή κυρία Κλάρα είχε κατορθώσει νά μέ μυήση είς την κηπουρικήν 
τέχνην, καί είς τήν ζωήν των πουλιών, κατά τόν καιρόν όπου περ
νούσα κοντά της. Ήσαν αί δύο προσφιλείς της άσχολίαι είς τήν μονα
ξιάν της, άνκαί δεν αγαπούσα ού'τε τό ενα, ού'τε τό άλλο, όπως τά ψά- 
ρευμα, δ'·ά τό οποίον κάθε πρωί έφευγα καί έτρεχα κοντά είς τόν πο
ταμόν. Μίαν ημέραν οπού ή βροχή με είχε κρατήσει σπίτι,ενώ όμιλού- 
σαμεν περί διαφόρων πραγμάτων, είπα πόσον εΰτύχιζα τά πουλιά, τά 
όποια ήσαν ύπό τήν προστασίαν της. Μέ διέκοψε μ ’ ένα κίνημα από
τομον καί μέ κάποια λύπην εις τήν φωνήν : αύτό ήτο άλλοτε άλλά

νεΐτε την γυναίκα ΐνα μή σάς μισησν), ϊνα μή ζητήση νά 
σάς έκδικηθή.

α Έ άνν  τό άλας μωρανθή έν τίνι «λισθήσεται "ή γϊ) ; » 
’Εάν ή διαφθορά εισδύει ούτω είς τάς γυναίκας των ανώ τε
ρων τάξεων καί λόγω γένους καί παιδείας καί ανατροφής, τ ί  
περιμενομεν άπό τάς άπαιδεύτους καί πενομένας κόρας του 
λαοϋ ; Τις ηθικολόγος ή ίεροκήρυξ θά όμολήση πρός αύτάς 
πειστικωτερον του όλεθρίου παραδείγματος έκείνων ; ΙΙώς θά 
εγκαρτέρηση έν τή αρετή ή πτωχή ράπτρια άπαντώσα τήν 
διαφθοράν είς τάς πλείστας των οικιών οπού μεταβαίνει, ή 
βλεπουσα είς τά  έργοστάσια τών γυναικείων ένδυμάτων οτι 
αί πλουσιώτεραι έσθήτες καί τά  μεταξωτά καί δαντελοποί- 
κιλτα  έσώρρουχα ράπτονται δ ι ’ εταίρας καί μοιχαλίδας ; 
Τί δέ θά γείνη ή έργαζομένη μέ συφερτόν ποικίλων στοιχίων 
είς έργοστάσια έν επιμ ιξία  μετ ’ άρρένων υπαλλήλων καί έρ- 
γατών έπιβουλευομένων άπό πρωίας μέχρι εσπέρας τήν τ ι 
μήν της. ΚαόίΗανή

ΑΑΜΑΑΙΣΚΑΙ ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΣ
Β".

Από τής έκτης μέχρι τής δωδέκατης ημέρας του δαμα
λισμού παιδία τινά  παρουσιάζωσι έφ ’ όλου του δέρματος 
έούθημα διάχυτον τό όποιον ότέ μέν άναμ.ιμηνήσκει τήν Ι 
λαράν ότέ δέ παρουσιάζει μικρας φυσαλίδας όμοιας τή άνε
μοευλογία. Τά έξανθήματα ταΟτα όνομασθέντα δαμαλχο-

από τήν ιστορίαν τών ύπολαίδων δεν τό πιστεύω πλέον, καί δι’ αύτό 
δεν περιποιούμαι κανένα έξαιρετικώς.

Καί εγώ όπου άνεκάλυψα μΐά φωληά ύπολαίδων, κοντά είς τόν ποτα
μόν ! δεν ακούσατε τό κελάδημά τους.

— Ναι, είνε τόν κελάδημα, τής ύπολαίδος, ή όποια αγαπά νά μένη 
εις τά καλάμια' ώραίο πουλάκι καί αύτό, άλλά λίγο άγριο. "Επειτα 
επανήλθε είς τήν διήγησίν της.

«Γνωρίζετε, είπε, ότι επερασα εδώ πολλούς χειμώνας συνεχώς' μίαν 
ημέραν λοιπόν όπου επερπατούσα είς τόν κήπον κάτω άπό ένα ωχρό 
ήλιο, παρετήρησα ένα στακτί πουλάκι νά περπατή επάνω είς τό πα
γωμένο χιόνι' έφαίνετο ότι ζητούσε νά ζεσταθή, άλλά βεβαίιυς άκολου- 
θούσε τά βήματά μου. Έσυλλογίσθηκα ότι ή έπίσκεψις τού μικρού χύ- 
τού επισκέπτου ειχε κάποιον λόγον καί οτι θά έπεινοΰοε. ’Αμέσως του 
προσέφερα ό,τι είχα πρόχειρον, ολίγον πάχος άρνιού κοπανισμένο. Τό 
εδέχθη χωρίς δυσκολίαν. "Αμα έγινε ή γνωριμία μας είχα τήν εύχαρί- 
στησιν νά τό βλέπω κάθε ημέραν μαζή μέ τούς συνήθεις ξένους μου.

Μόλις επέρασε ό χειμώνας έχασα δΓ όλίγας ημέρας τόν νέον υ,ου 
αύτόν σύντροφον, άλλά μέ τά πρώτα λουλούδια τής άνοίξεως τόν είδα 
έπάνω είς ενα κλαρί μιας άγριανταφυλλιάς. Έτραγουδούσε μέ όλην 
τήν ψυχήν του καί έφαίνετο εύτυχισμένο, καί τό τραγούδι του αύτό μού 
έφερε πλήθος αναμνήσεων περασμένων εύτυχισμενων ημερών. "Επειτα 
άπό όλίγας ήμέοας άπό την προύτην συνάντησιν καί χωρίς νά ήμποοώ 
είς τήν άρχήν νά πιστεύσω τά μάτια μου, είδα τόν μικρόν φίλον μου 
πολύ άπησχολημένον νά πηγαινοέρχεται είς τό μεγάλο αύτό δένδρον, 
τήν φοράν όμως αύτήν δεν ήτο πλέον μόνος καί μέ μεγάλην εύχαρί- 
στησιν έβεβαιώθηκα ότι είχαν εκλέξει τό δένδρον αύτό διά νά κτίσουν 
τήν φωληά τους. "Επειτα άπό όλίγας ήμ.έρχς ή φωληά ήτο έτοιμος 
διά νά δεχθή την νέαν μητέρα, ή όποια εκάθητο καί έζέσταινε τ ’ αύγά, 
ενφ  ό σύντροφός της διά νά την διασκεδάζη τής έτραγοκδούσε διαρκώς, 
καί τό εύ'θυμον αύτό τραγούδι μ ’ έξυπνρύσε κάθε πρωί.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 7

ειδη δέν έ'χουσιν ούδέν τό επικίνδυνον, ¡¿«ραίνονται ταχέως 
καί αυτομάτως έξαφανίζονται.

Τά νεαράς ηλικίας καί ολίγον νευρικά παιδία φέρουσιν 
ενίοτε τούς δακτύλους επί τών φυσαλίδων τής δαμαλίδος, 
τάς διαρρηγνύουσι καί τάς άποξέουσι. Οί ό'νυχες τοιουτοτρό
πως συμπαρασύρουσι μικράν ποσότητα δαμαλίδος καί έάν 
τά  παιδία ξεσθώσιν ίσχυρώς εις τό πρόσωπον ή καί είς έ'τε- 
ρον μέρος του σώματός των έποφθαλμίζουσι είς αύτό τήν 
δαμαλίδα. Εντεύθεν νέαι φυσαλίδες, δαμαλίδος άκριβώς 
ομοιαι μέ έκείνας, ας είχομεν εποφθαλμίσει. Ουδέποτε πρέ
πει νά δαμαλίζωνται παιδιά φέροντα εξάνθημα είς τό πρό
σωπον, διότι δύνανται διά τών δακτύλων των νά έποφθαλ- 
,μίσωσιν δαμαλίδα καθαράν επί του εξανθήματος, ουτω νά 
έπέλθη ουλή ή'τις νά επιφέρη καταφανή παραμόρφωσιν.

Αί β«ρεί«ι νόσοι, αΐτινες νέμονται άπαντα τόν οργανι
σμόν δύνανται διά του δαμαλισμού νά μεταδοθώσι-ν.

'Υπάρχει έν ΙΙαρισίοις καθώς καί είς πλειστας άλλας με- 
γαλοπόλεις συνήθεια, οτε πρόκειται νά ένεργηθή δαμαλι
σμός είς άπαν τό προσωπικόν σχολείου, στρατώνας ή νοσο
κομείου νά μεταφέρηται έκεΐ αύτή ή δαμαλιδοφόρος δάμα- 
λις καί άφ’ ού καλώς άπολυμανθώσι τά  νιστέρια νά έμβρέ- 
χωνται αμέσως είς τήν δαμάλειον λέμφον τών φυσαλίδων 
του 0011-ρ08 τάς όποιας διαρρηγνύουσι επί του ζώου. 
Ά λλά  είς τάς μικράς πόλεις οπού εύκολία διά τοιούτου εί
δους δαμαλισμού δεν υπάρχει, προμηθευόμεθα πάντοτοτε 
δαμαλίδα προερχομένην έκ δαμάλεων καί έγκεκλεισμένην έν 
σωληνίσκοις άπεστειρωμένοις.

Ά λ λ ’ έρχεται ενα πρωί οπού δέ-, ακούω πλέον εύ'θυμο τραγουδιστή, 
ού’τε εκείνην τήν ημέραν ού'τε τήν ά'λλην. ’Ανησυχώ Καί όμως ή 
φωληά εύρίσκεται πάντα είς τήν θέσιν της, άς περιμένωμεν σκέπτομα 
καί ας έλπίζομεν, καί πραγματικά, τήν τρίτην ημέραν άκούω δύο φω 
νάς, αί όποίαι άνταποκρίνονται, άλλ’ ή φωνή τού νεοελθόντος είνε πλέον 
ήχηρά, πλέον γυμνασμένη, πλέον μεγάλη άπό τήν τού φίλου μου. 
Ποιος είνε λοιπόν;

«’Αμέσως εννόησα’ τά πούλάκια εύγήκαν' καί ό νεοελθών βεβαίως 
είνε ό νάνος, τόν οποίον ό πατέρας έπήγε καί έφερε. . . .  Ή χρονιά 
αύτή ήτον ζεστή καί καλή καί τό νέον ζευγάρι, αισθανόμενου ότι ή γει 
τονίά μου τό έπροφύλαττε, δέν έλαβε τόν κόπον νά ζητήση νεον άσυ- 
λον' έκαμιαν τά αύγά τους είς τήν αύτήν φωλάά οπού καί τα πρώτα, 
έπειτα μόλις ήλθε ό χειμώνας,άμέσως έφυγαν μαζή μέ τά μικρά τουςγίά 
τά θερμότερα κλίματα. Ή άπομάκρυνσις τους μού έπάγωσε την καρδιά.

Κατά σύμπτωσιν, τήν Κυριακήν, μετά τήν άναχώρησιν των, έπι ■ 
στρεφουσα άπό τήν εκκλησίαν, έπεσα καί ήναγκάσθην νά μείνω περιω- 
ρισμένη, γιά πολλούς μήνας μέσα είς τήν κάμαρά μου. "Ολον αύτόν 
τόν καιρόν έζούσα μέ τήν ελπίδα νά ξαναδώ τα άγαπητα μου πουλιά, 
καί πραγματικώς μέ τάς πρώτας ημέρας τής άνοίξεως ήλθαν και έζη- 
τούσαν κατάλληλον μέρος διά νά κτίσουν τήν νέαν φωληά των Τό 
άρσενικό μόλις έξημέρονε, μέ διεσκέδαζε καί μ ’ έξεκούραζε άπό την άϋ 
πνίαν μου μέ τό εύ'θυμο τραγούδι του, ένώ τό θηλυκόν έμενε εις την 
φωλίίά. "Επειτα άπό όλίγας ημέρας τά είδα νά πετούν καί τά δύο μαζή 
διά νά φέρουν τροφήν είς τά μικρά τους. . . . Τά έθεωρούσα ώς την μό- 
νην χαράν- τών τελευταίων ήμερων μου. ’Αλλοιμονον! κανένα όνειρον 
δέν διαρκεί. Ένας φοβερός άέρας τήν νύκτα κατέστρεψε τήν φωλίίά, 
τό πρωί δέν άκούστηκε κανένας ύμνος εις τόν ερχομό τής ήμερας, τό 
βράδυ τό ίδιο, τέλος έμαθα ξοτι ό άγριος άέρας τής νύχτας έρριξε κάτω 
τήν φωληά καί τά μικρά εύρέθηκαν τό πρωί ν»κρά_.

Καί όμως έπειτα άπό δύο ήμερας ό πατέρας ήλθε να τραγουδηση 
έπάνω είς τά κλαριά τού μεγάλου δένδρου' άλλά ποια διαφορά τώρα εις

'Η δαμαλις ή συλλεγομένη έκ τών φυσαλίδων τού 0011- 
ροβ έχει τήν ιδιότητα νά διατηρήται επί μακρόν άπό τής 
έπιδράσεως τού άέρος μεθ ’ όλων αύτής τών. ενεργητικών 
αρετών. Δυνάμεθα μάλιστα νά διατηρήσωμεν αύτήν έπί μα
κρόν, αν τήν άποξηράνωμεν μεταξύ δύο ύελίνων πλακών, 
όπότε κατόπιν ίνα τήν μεταχειρισθώμεν τήν καθιστώμεν 
ύγράνδ ι' άπεσταγμένου ύδατος. Ά λλά  ή κάλλιον διατη- 
ρουμένη καί άσφαλέστερον μεταφερομένη δαμαλις εινε ή 
έσφραγισμένη έν σωληνίσκοις ύελίνοις. 'Η δαμαλις αΰτη 
λαμβάνεται άπ ’ ευθείας άπό τής δαμάλεως διά σωλήνος 
ύελινου λεπτυνθέντος είς λύχνον οινοπνεύματος. Τό ύγρόν 
κατά τήν γνωστήν ιδιότητα τών τριχοειδών άνέρχεται είς 
τόν σωλήνα, οστις φερόμενος ειτα  έπί τής λυχνίας κλείεται 
κατά τά  δύο αυτού άκρα εύθύς ώς πληρωθή. Ουτω κλει- 
σθεΐσα ή ζωική δαμαλις ερμητικώς, διατηρείται έπί μακρόν 
χρόνον. Μεταχειριζόμεθα έπίσης τόν πολτόν τής δαμαλίδος 
μεμιγμένον μετά γλυκερίνης, ό πολτός ούτος έχει τάς αύτάς 
ιδιότητας τής καθαρές δαμαλίδος.

"Οτε θέλομεν νά μεταχειρισθώμεν τήν έν τώ  σωληνίσκω 
δαμαλίδα πρέπει νά προετοιμάζωμεν μικρόν δοχείον έπιμε- 
λώς κεκαθαρμένον. Θραύομεν ουτω τά  δύο άκρα τού σωλη
νίσκου καί ή δαμαλις έκρέει έν τώ  δοχείω. Τότε τό καλώς 
καθαρισμενον νιστεριον έμβρέχεται έν τή δαμαλίδι πρό έκα
στη; νύξεως. Η καλής ποιότητος δαμαλις δέον νά είναι 
έλαφρώς υποκίτρινος καί διαφανής, οταν τήν βλέπομεν διά 
τού σωλήνος.

τό τραγούδι του, έκανι πόνο νά τό ακούη κανείς" εσπάραζε την καρ
διά τόσον ήτο λυπητερό. Πριν νά φύγουν μέ τήν σύντροφόν του, ήθέ- 
λησε ν ’ άποχαιρετήση τό σιωπηλόν τώρα καί έρημο δένδρο. Αν καί 
έγνώριζα ότι τά πουλιά είνε πιστά είς τόν τόπον, όπου έκτισαν τήν 
πρώτη φωληά τους καί όμως άμφεβαλα άν θά έλθουν καί πάλιν οί πα- 
ληοί (οίλοι μου. Ένα πρωί όμως μέ κόπο πολύ, άφού είχα γιατρευθή 
άπό τήν πληγήν μου κατέβηκα είς τό περιβόλι, καί μέ μεγάλη χαρά 
είδα είς τήν κορυφή μιας κερασιάς ένα άπό τ ’ άγαπητά μου πουλάκια, 
τό έκύτταξα μέ χαρά, όπως φίλον τόν οποίον έπαναβλέπομεν. Την φο
ράν αύτήν έκτισαν τήν φωληά τους εκεί κάτω κοντά εις τόν τοίχο, όπου 
φυλάει τό περιβόλι άπό τόν βορριά, άνάμεσα είς τά κλίματα, μιά φω
ληά στερεά καί προφυλαγμένη. Ένα πράγιια μ ’ άνησυχεί όμως, τό άρ
σενικό δέν κελαδεί" τέλος άποφασίζω ν ’ άνέβω έως τήν φωληά νά ’δώ τί 
τρέχει. Βάζω μίαν σκάλα καί άναβαίνω' ή φωληά φαίνεται έρημη, βάυω 
τό χέρι μου μέσα καί βρίσκω τρία αύγά φαγωμένα άπό κάποιο έντομο.

Ή γρηά μου φίλη, ένώ έλεγε αύτά άπεμακρύνθη από τόν τοίχον εις 
τόν οποίον είχομεν φθάσει συνομιλούντε'ς καί μέ έφερε ύπό τήν σκιάν 
μιας μεγάλης ιτέας, ή όποια εύρίσκετο, κοντά σέ μ,ίά στέρνα άρκετά
βαθείά. _ ,

 Βλέπεις, μού είπε, εκείνη τήν ροδακινηά έκεϊ έκτισαν καί πάλιν
τή φωληά τους τά πουλάκια μου. ’Εγώ διά νά τά προφυλάξω δέν 
άφησα νά κόψουν κανένα κλαράκι' τέλος έκαμα οτι ήτο δυνατόν διά μή 
συαβή καί πάλιν δυστύχημα. Μιά μέρα ένώ έκανα τόν πρωινό μου πε
ρίπατο, ηύρα έμπρός είς τά πόδια μου τήν φωληά κατεστραμμένη. Δέν 
έζήτησα τήν αιτίαν τής Καταστροφής καί άπό τότε παρημέλησα τάς 
ύπολαίοας μου διά νά τάς άναγκάσω νά ζητήσουν νά ζήσουν άλλού. Νά 
τής κρατήσω κοντά μου θά ήτο πολύ έγωίστικόν, δέν τής έπανεϊδα 
πλέον, έλπίζω ότι υπήρξαν περισσότερον εύτυχείς.

Μόλις έτελείωσε τήν όιήγησιν -της, ή καλή μου φίλη μ ’ άφησε μό
νον άποτόμως' ένα δάκρυ ήτονε έτοιμο νά κυλήση είς τά ώχρά μάγουλα
της. E m ile  M aison
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*0 δαμαλισμός είναι τόσον πολύτιμον μέσον προς αποφυ
γήν τής ευλογίας, ώστε αί μητέρες όφείλουσι να δαμαλίζω- 
σιν εγκαίρως τά  τέκνα των.

Μετά τον δεύτερον ¡χήνα από τής γεννήσεώς των τό πα ι
δί ον δύναται νά δκμζλισθή έκτος έάν είναι πολύ αδύνατον 
ή άρρωστον όπο'τε δέον νά περιμείνωμεν.

Ούδείς πλέον διαφωνεί την χρησιμότητα τής δαμ.αλ,ίδος. 
’Εάν κρούσμα ευλογίας άναφανή έν σχολείω ή στρατώνι 
άπαντες πρέπει νά δκμαλισθώσιν ή άναδαμαλισθώσιν οπότε 
ή νόσο; αντί νά καταστή έπιδημική καταπαύει ά φ ’ έαυτής.

Εις πάντας τούς πεπολιτισμένους λαού; ό δαμαλισμ,ό; 
καθώς καί ό άναδαμαλισμός έκτελοϋνται τακτικώς. Οί Γερ
μανοί ισχυρίζονται ότι ό στρατός των άπηλλάγη τής ευλο
γίας διά του επιμελούς δαμαλισμού ή καί άναδαμαλισμοϋ 
των στρατιωτών των. Έ ν Γαλλία ό δαμαλισμός καί άνα- 
ναδαμαλισμός είναι υποχρεωτικός. Ούδείς γ ίνετα ι δεκτός 
εις σχολεΐον ή λύκειον έάν δεν φέρει πιστοποιητικόν δαμα
λισμού ύπογεγραμένην υπό ΊατροΟ.

Ή διάρκεια τής ¿ίνοσ'ίας ήέξαρτομένη έκ τής δαμαλί
δας, τούτέστι τό χρονικόν διάστημα καθ ’ ό ό δαμαλισθείς 
είναι προφυλαγμένος άπό τής ευλογίας λογίζετα ι ως δεκτός. 
Έν τούτοις είναι ανάγκη νά έκτελειτα ι συγχνότερον ο άνα- 
δαμαλισμός καί μάλιστα έν καιρώ έπιδημίας, τόσον εις τά  
παιδία όσον καί εις τούς ένήλικας.

(παράφρασις έκ του γαλλικού)

Ά ν θ η  Βαϋιλειά& ον 
’Ιατρός

Η ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΓΑΑΑΚΤΟΜΙΑ
ΕΙΣ ΠΑΡΘΕΝΑΓΠΓΕΙΟΝ

Άπό ολας τάς έξετάσεις εις τάς οποίας έτυχε νά παρευ- 
ρεθώ εις την ζωήν μου, έκεΐναι που πραγματικως μέ έθελ
ξαν ήσαν αί έξετάσεις κηπουρικής και γαλακτομίας του 
Παρθεναγωγείου Σκοοδέλη, εις τάς οποίας παρευρέθην πρό 
ολίγων ήμερων.

Τά παιδιά ούτε χλωμά και κουρασμένα, ούτε ανήσυχα 
κατεγίνοντο μέ αληθινήν χαράν και εύχαρίστησιν εις την 
κατασκευήν φρέσκου βουτύρου, τυριοίϊ, γιαουρτϋοϋ, όπως εις 
τό κλάδευμα και εις τό έμβολίασμα φυτών. Ή  έπιτυχία 
ητο βέβαια, διότι τήν δουλείαν των τήν ή'ξευραν καλά και 
δΓ αυτό θριαμβευτικές μέ τής ποδιές των και τά  κόκκινά 
των μάγουλα, μου έφάνησαν ’σάν πυργοδέσποιναι του —α- 
ληοΰ καλοΰ καιρού, καταγινόμεναι νά πολυπλασιάσουν τά  
είσοδήματά των.

Είναι ευτύχημα οτι έγινεν ή καλή αρχή νά εΐσαχθοϋν τά  
πρακτικά αύτά μαθήματα εις Παρθεναγωγείο·; τής περιωπής 
τής δ. ’Ασπασίας Σκορδέλη, ή όποια πρωτοστατεί εις τήν 
κατάργησιν τοϋ σχολαστικισμού εις τήν πρακτικωτέοαν υπό 
πΧσαν έποψιν μόρφωσιν των μαθητριών της.

Μαγειρική, κοπτική καί ραπτική φορεμάτων, νοσηλεία και 
υγιεινή, όλα αύτά διδάσκονται τελείως εις τά  κοριτσάκια 
αύτά, τά  οποία θά τούς χρησιμεύσουν εις τό μέλλον πολύ

περισσότερον άπό τούς άρχαίους στγγραφεϊς, άπο τους όποι
ους και τάς ξεκουράζουν.

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ TOT ΦΑΛΗΡΟΤ
Άπο όλους όσοι έως τιύρα επιχείρησαν νά φέρουν θιάσους ξινούς εις 

τήν Ελλάδα, μόνος ό κ.Καστιλάνο κατώρθωσε τό θαύμα καί οί θίασοι 
του νά είναι πάντοτε ευπρόσωποι εις τό σύνολόν των και αρκετα νου - 
μερα πολύ καλά νά παρουσιάζη καί με σχετικώς εΰθυνάς τιμάς νά ικα 
νοποιή πληρέστατα τό τόσον δύσκολον Ελληνικόν κοινόν, αλλα καί να 
ίκανοποιήται.

Τό μελόδραμα του Φαλήρου είναι μία άπό τάς μιγάλας επιτυχίας 
του κ. Καστελάνο. Μέ τήν Μαγγρίνι καί μέ τόν Oat a ι ιι i και με την 
de Roma κατώρθωσε νά άναβιβάση εις τήν σκηνήν δύσκολες καί ώραιις 
όπερες καί νά έ'χη sucré- πρώτης τάξιως. Προχθές η Lucia επαιχθη 
μέ ένα brio καί μέ μίαν επιτυχίαν, τήν οποίαν μόνον άπό πολυ μεγαλα 
θέατρα ήμπορεί κανείς νά άπαιτή.

Καί δΓ αΰτό τό θέατρον είναι κάθε βράδυ γεμάτο καί οί ’Αθηναίοι, 
οί οποίοι αγαπούν τήν Ojieι a, είναι ενθουσιασμένοι με τον κ. Καστ ¿λ - 
λάνο.

Κ Υ Ρ Ι Α Ι
Ή  καλλονή δέν έπανακταται· συνεπώς δέον νά γνωρί- 

ζητε νά διατηρήτε έκεΐνο,δπερ έχετε. Πρός τοϋτο μή αλεί
φετε ούτε τό πρόσωπον ούτε τάς χεΐράς σας παρά μ.όνον ρ.έ 
τήν γνησίαν CREM E SIMON τών ΙΙαρισίων, άνακαλυφθεϊ- 
σαν τώ  1860. Αί λοιπαί κρέμαι ούδέν άλλο είναι εί μή άπο- 
μιμ.ήσεις τοϋ ύγιεινοϋ τούτου προϊόντος, οπερ δεν παρεχει 
λιπαρά; ουσίας. Νά τό μεταχειρίζεσθε με λευκόν ύγρνό πα- 
νίον καί νά τό άλείφετε ελαφρώς. Ζητείτε τήν μάρκαν
Figaro.

ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΣΟΓΤΣΟΤ
Είναι αληθώς τέλειον εις τό είδός του. "Ανθη ώραϊα καλ

λιεργημένα, εξευγενισμένα, μέ κάτι καλαίσθητον καί έντελώς 
καλλινεχνικόν είτε εις δέσμας, ε ίτε εις δοχεία είτε εις 
γλάστρες. Άνθοπωλεϊον ένω έχει άνθη καί φυτά Ε λλη ν ι
κά, δηλαδή ευώδη καί πλούσια έχει όμως ένα Kachefc ιδ ι
αίτερον, έντελώς Παρισινόν.

Παρακαλοΰντα ι θερμώς α ί κ. κ. συνδρομήτρια ι α ί κ α θ υ σ τε 
ρούσα.'. τά ς  συνδρομής τω ν τοϋ λή ξα ντο ς  έτους νά  άπο-  

σ τείλουν α ύτά ς  άμ.έσως. ’Ε πίσης α ί έπ ιθυμ οϋσα ι νά  έξακο- 
λουθήσουν λαμ β άνο υσ α ι τή ν  α Έ φ η μ . τώ ν Κ υριώ ν» π α ρ α κα -  

λ ο ϋντα ι νά  ανανεώσουν τή ν  συνδρορ.ήν τω ν.

Μήν κάμνετε χρήσιν διά τήν κ ά ι ιη ν  (}ας καί τήν τών
τέκνων σας ή μόνον τοϋ γνησίου T T S T P E A A IQ ?  H AH N 
αντισηπτικού καί άναγεννητικοΰ, «·■·■ ·*·ιιι»> μΑΑγ

Πωλείται εις ά'παντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία 
κ.τ.λ . Αποθήκη F . V ib e r t ,  Lyon [ΓαλΜιαΚ

τ γ  /Λ τγ VΤΥ Λ TT V  Κ° ϊ ι,&ότητος καί στερεότητος κατακσευά-
I -  L —11 ν —λ  1 J  Z j  ζ-ι έν’Αθήναις μόνον ή δεσποινίς Μαρίας Γ.
Πύργου, οδός Καλλιθέας 45, μέ νέα σχήματα καί τιμάς συγκαταβατικά.

ΤΓΠΟ'Σ ΙΙΑΡΑΣΚΕΓΑ ΛΕΩΝΗ


