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ΓΡΑΦΕΙΟΝ AIEVerNSESS 
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Γραφεΐον ανοικτόν καθ’ έκά- 
οτην άπό 10—12 π. μ,.

Πάσα παρατήρησις έπ'ι τής  
αποστολής του φύλλου γ ίνετα ι 
δεκτή μόνον εντός 8  ήρ-ιρών.

=  ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΥΠΟ Κ Υ Ρ ΙΟ Ν  =

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Ρ ΙΑ
Κ Α Λ Λ ΙΡΡΟ Η  ΠΑΡΡΕΝ

ΣυνδρομηταΙ έγγράφονται εις τό γραφεΐον 
τής ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΩΝ ΚΎΡΙΩΝ 

και παρά τω Βιολιοπωλείψ Βίλμπεργ.

Έν τψ  Έςωτερικφ δε παρ* άπασι 
τοίς αντιπρόσωποι; ημών.

Σώματα πλήρη του α\ έτους εύρί- 
σκονται παρ' ήμΤν και παρ’ απασι 
τοΤς αντιπρόσωποι; ημών.

Ata τά άνν»«υγρχφα άρθρα 
εύΟύνεται ή συντάχτις αύτων 
κυρία Καλλιρρόη Ιίαρρέν.

Τά πεμπόμενα ήμ/£ν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή μή 
δένέπιστρέφονται.-’ Ανυπόγραφα 
κα ί μη δηλοΰντα τήν δ ιαμ ο
νήν τή ς  άποστελλοΰσης δεν ε ί
να ι δεκτά— ΙΙάσα αγγελία άφο- 
ρώσα εις τάς Κυρίας γ ίνετα ι 
δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεΰΟυν- 
σιν όφείλουσι νά άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 5 0  λεπτ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙΙοία τά ελατήρια τή; με-αξύ συζύγων ζηλοτυπίας. — Αθηναις 

ή πρώτη έξ ’Αθηνών βασίλισσα τοϋ Βυζαντίου (ύπό κ. Μαρίας Α. 
Μαυρογορδάτου). - ‘ Ελληνίδες τηλεγρβφηταί, — Αράματα εν θα
λάσση- Γυναίκες ναυαγοσώτε'ραι (ύπό κ. 'Ελένης Εύ Παπαλουκα). 
— Πρόκλησις (ποίηαα ύπό κυρίας Αίμυλίας Σπαθάμη). — Μεταρ- 
ρΰθμσι; προγράμματος Αρσάκειου. — 'Π γυναικεία έ,αρτησις 
(ύπό κ. "Αννης Κ ) — Τά Συνέδρων τών έν Ούασιγκτώνι Γυναι-
κών. — Ποικίλα εσωτερικά κα! έςωτερικά. —̂ Βιολιά και Περιο- 
¡ ι χ ά .  —  Συμβουλή. — Συνταγή. — .Επιφυλλίς.
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*Ως εσπέρα θυελλώδη:, καθ’ ήν άπαντα τά στοιχεία τής 

«ρύσεως φαίνονται άναστατούμ.ενα καί κεραυνοβόλου; εκρήξεις 
προμηνύοντα, ούτω καί ή καρδια μαίνεται κατατρυχομενη 
ΰπό τοϋ αισθήματος τής ζηλοτυπίας. Δέν άνατρέχομεν εις τόν 
Όθέλλον τοϋ Σαίξπηρ, ίνα ίδωμεν τοϋτον ΰπό τον παραλό
γου τής ζηλοτυπίας πάθους ά ποτυφλούμενον καί άνάνόρως επι
τιθέμενον κατά γυναικός άοπλου, άθώχς, άπειρου καί άπρο- 
στατεύτου, άλλ’ ούτε άκολουθοϋμεν τήν άπάνθρωπον καί παι- 
δοκτόνον Μήδειαν, έπιτελοϋσαν τό αιμοχαρές αυτής έργον. 
Άποφεύγομεν τήν άπαρίθμησιν τών θυμάτων τοϋ φοβερού 
τούτου πάθους, άτινα άφθονον παρέσχον ύλην τή τε τραγω
δία καί τώ δράματι, ίνα πεοιορισθώμεν εις μελέτην τών ελα
τηρίων τής ζηλοτυπίας, άφοϋ άτυχώς καί κατά τήν εποχήν 
ήμών, αύτη αποτελεί τόν κινδυνωδέστατον τών υφάλων τής 
συζυγικής ευδαιμονίας.

Συνήθως τά πρώτα νέφη τά έπισκιάζοντα τόν ώραϊον ου
ρανόν τών νεονύμφων γεννώνται ή ΰπό ενός φαινομενικού μ.ει- 
διάματος, ή ΰπό βλέμματος κακώς έρμηνευομένου ή ΰπό φι- 
λοφρονήσεως άκαίρου. Ποσάκις τό πρώτον τούτο νέφος δέν 
«ΐχεν ώς συνέχειαν διαρκήόμίχλην καί τέλος κεραυνόν, έν φ

θάπτεται έν τήγενέσει της αύτή ή συζυγική πίστις καί αγάπη. 
Αί μητέρες συνήθως λέγουσιν : Σε (η.Ιεύει, δ ιότ ι οε άγαπφ, 
ή  τόη ζηλεύει δ ιότ ι τον αγαπά .  Καί ή κορη οπλιζομενη ΰπο 
τού άκαταμαχήτου τούτου επιχειρήματος δοκιμάζει νά θέση 
φραγμόν εις πάσαν έξιν, πάν αισθημχ, πάσαν αδυναμίαν, 
έσθ’ ότε δέ καί πάν ελάττωμα τού άνδρός. Ο άνήρ ανθιστα- 
ται εις τήν ΰπό τά πρόσχημα τής αγάπης επιβαλλομένην 
αύτώ τυραννίαν, έξ ού σκηναί, δάκρυα, και τά τουτοις επα
κόλουθα.

Άλλ’ άρα τό δημώδες λόγιον ν,ζηΛεύει διότι· άγαπψΆ 
είναι πραγμ.ατικόν ! καί ο έρως το ευγενέστερον καί υψηλο- 
τερον τών αισθημάτων χρησιμεύει ως ελατήριον τοιουτου 
ποταπού πάθους ! Τί κοινόν δύναται νά ύπαρξή μεταξύ ζη
λοτυπίας, προϋποθετούσης μεγάλη·' δόσιν εγωισμού καί έρω
τος προσωποιοϋντος τήν αύταπάρνησιν ! Τί κοινόν μεταξύ 
ζηλοτυπίας άποποιουμένης πάσαν ήθικήν αρχήν, πάσαν έκτί- 
μησιν, ΰπόληψιν καί εμπιστοσύνην, -καί έρωτος αληθούς ε- 
δραζομένου επί ΰγιών ηθικών άρχών, έπί απεριορίστου εκτι- 
μήσεως, ΰπολήψεως καί εμπιστοσύνης !

Γυνή άναγνωρίζουσα εις άλλην γυναίκα τήν ήθικήν δύνα- 
μιν, τά; χάριτας, τάς άρετάς, δΓ ών αύτη δΊναται νά έλ- 
κύση τήν προσοχήν τού συζύγου αύτη:, άνομολογεϊ τήν μ.η- 
δαμινότητά της καί έκουσίως καταρρίπτεταί άπό τού ηθικού 
εκείνου ύψους, έν ώ έξυψεΐ αύτήν ό έρως καί γάμος. Υπάρ
χει βεβαίως έπαινετόν τι εύγενούς άμίλλης αίσθημα, απορρεον 
ΰπό τής φυσικής έκείνης δυσπιστίας, ήν έχομεν περί τής προ
σωπικής ημών αξίας, περί τών προτερημάτων, αρετών καί 
φυσικών ημών χαρίτοιν καί ή'τις ωθεί ημάς εις τελειοποίησιν 
καί άπομίμησιν· άλλα τό αίσθημα τούτο κρύπτεται πάντοτε 
έν τοίς μυχίοις τής ψυχής ήμών.Τό αίσθημα τούτο εξευγενίζει
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τν)ν καρδίαν ήμών. Δ’’ αύτού ένοΰνται καί προάγονται εν ήμΐν 
■πάντα τά προτερήματα, άτι να τό άγαπώμενον πρόσωπον ένδέ- 
χεται νά ποθήση εις άλλην γυναίκα. Μή λοιπόν συγχέωμεν τό 
τυραννικόν έκεϊνο αίσθημα, όπερ οπλίζει διά βουνευρου τάς 
χεϊρας των μαύρων ευνούχων, των χαρεμίων — ενθα ζηλοτυ
πία, άλλ’ οΰτε έρως χωρεϊ—μετά του ευγενούς της φιλο
τιμίας καί αύταπαρνήσεως τοιούτου. Άφώχεν τού; τυράννους 
βυθίζοντας έν τοις βυθοί; των ωκεανών τας οδαλ ίσκας των, 
άφώμεν τούς βαρβάρου; αναθέτοντας την περί συζυγικής πι- 
στεως φροντίδα εις μισθωτά; χεϊρας και επαναπχυωμεθχ α- 
φρόντιδες καί άμέοιμνοι έπί των αισθημάτων εκείνου, όστις 
έκουσίως καί έν πλήρει των καθηκόντων καί τής άξίας ήμών 
συνειδήσει συνέδεσε την τύχην καί τό μέλλον αυτού μετά τής 
ήμετέρας εύδαιμονίας.

ΑΘΗΝΑΙΣ' Η ΠΡΩΤΗ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Τ Ο Υ  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Τέσσαρας μετά Χριστόν αίώνας αί Άθήναι διετελουν ετι 
υπό τόν ζυγόν των κατακτητών Ρωμαίων. Μιθ όλας δε τας 
καταδρομάς καί τούς διωγμούς των αυτοκρατορων, η πόλις 
τής Παλλάδος, ή κατά την εποχήν εκείνην πρωτεύουσα πό
λις τού Εθνισμού, δέν έπαυσεν άκμάζουσα καί ούσα ή βασι- 
λίς τού πολιτισμού, καί ή ζωογόνος εστία τού ηθικού και 
πνευματικού μεγαλείου.

Μεθ’ όλας οθεν τάς κακοζήλους προσπάθειας καί νομοθε
σίας των Αΰτοκρατόρων Ρωμαίων πρός άπόσβεσιν των μόνων 
έναπομεινάντων σπινθήρων τής ελληνικής μεγαλοφυΐας, ού- 
τοι έν τή εξαντλήσει των αυτή έξέπεμπον τάς τελευταίας 
α υ τ ώ ν  άναλαμπάς μετά τόσης ορμητικής δυνάμεως, ώστε πάν- 
τες οί έν τώ μεσω τού πνευματικού εκείνου σκότους σελαγί- 
σαντες αστέρες από βορρά πρός νότον καί έξ ανατολών πρός 
δυσαάς, έκ τών τελευταίων έκείνων τής κοιτίδας τού ευρω
παϊκού πολιτισμού σπινθήρων ελαβον τό φως.

Αί σχολαί τών Αθηνών καίτοί είχον έκπέσει τής έπί τής 
εποχής τού Σ-κράνους καί Πλάτωνος σπ̂ υδαιότητος καί α
ξίας τών, άπετέλουν έν τούτοι; τά ανώτατα καί πρώτιστα 
έκπαιδευτήρια τού κόσμου,καί ή ’Αθηναϊκή κοινωνία έθεωρεί- 
το τό άνθος καί εις ή κ'ρωνίς τού τότε πολιτισμού. Αί γυ
ναίκες έπαυσαν διαιτώμεναι εις ίδιους γυναικωνίτας,αί διά
φοροι δέ φιλοσοφικαί σχολαί ήνέωξαν πρός αύτάς τάς θύρας 
των. ΉΙτο καιρός νά έπέμβη, ή γυνή, ϊ.α δι’ αυτής όιατη- 
ρηθή καί διαδοθή τό ελληνικόν γόητρον, τό όσημέοαι εκλεΐ- 
πον καί υπό τά βαρύ τής τυραννίας σκήπτοον καταπίπτον. 
*0 θεός ©υλάττει πάντοτε τήν γυναίκα ι̂ ς τελευταιαν σα- 
νίδχ σωτηρίας. 'Οσάκις έθνος τι δια-ρέχει τόν κίνδυνον νά 
έκλε'ψη ή μετ’ άλλων συγχωνευθή, ιδού ή γυνή ώς άπό 
μηχανής θεός μεταβάλλουσα τή. τών πραγμάτων φάσιν.

Τοιαύτη κατά τήν έποχήν έκείνην άνεό'είχθη ή Άθηναίς 
θυγάτηρ τού σοφιστού Λεοντίου, γυνη έξοχος το τε κάλλος, 
τήν μεγαλοφυίαν καί τήν έπ-.στημονικήν παίδευσιν.'Ο πατήρ 
αυτής Λεόντιος ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ω ν  τήν έπί τών υίών υπεροχήν τής 
θυγατρός αυτού, έσχημάτισε τήν πεποίθησιν ότι αύτη θέλει 
νυμ,φευθή άπροιξ μετά πλουσίου τίνος μεγιστάνας, δι 8 καί

άπασαν τήν περιουσίαν αυτού έκληροδότησε τοΐς άσθενέσιν 
καί μετρίας άναπτύξεως υίοις του.

Μετά τόν θάνατον τού πατρός ή ’Αθηναίς μή άνεχομένη 
νά άποξενωθή τής πατρικής περιουσίας, ένήγαγε τούς αδελ
φούς αυτής εις δίκας. Πρός μείζονα δέ επιτυχίαν μετέβη 
αυτοπροσώπως εις Κωνσταντινούπολιν, ϊνα έπικαλεσθή τήν 
προστασίαν τής Πουλχερίας, αδελφής τού αύτοκράτορος Θεο
δοσίου τού Βλ

Τά έξοχον κάλλος, ή ευφράδεια καί ρητορική δεινότης, 
ή χάρις καί αί λοιπαί περικοσμ.ούσαι τήν νεαράν Άτθίδα 
άρεταί έθελξαν έπί τοσούτον τήν νεαράν Πουλχερίαν, ωστε 
άπεφάσισε νά κρατήση παρ’ έαυτή ώς σύντροφον καί φίλην 
τήν έθνικήν Άθηναΐδα. Προϊόντος δέ τού χρόνου συνέλαβε 
τήν ιδέαν νά βαπτίση αυτήν εις τήν χριστιανικήν θρησκείαν 
καί δώση ¿»ς σύζυγον τώ άδελφφ αυτής τότε Αύτοκράτορι 
τής Κωνσταντινουπόλεως .

Κατανοήσασα ή Άθηναίς τά φιλικά τής Πουλχερίας υπέρ 
αυτής αισθήματα έδέχθη ευχαρίστως τό βάπτισμα, μετονο- 
μασθεϊσα Ευδοκία. Κατά δέ τό 421 έστέφετο αύτονρά- 
τειρα Κωνσταντινουπόλεως έν ηλικία εϊκοσιν επτά έτών, 
τού συζύγου της Θεοδοσίου μόλις τό εικοστόν τής ηλικίας 
άγοντος. Ή νέα αΰτοκράτειρα άμα τή εις τόν θρόνον αναρ- 
ρήσει αυτής προσειλκύσατο άμέριστον τήν αγάπην τών υπη
κόων της, οϊτινες έθέλγοντο άκούοντες έκ τού στόματος αυ
τής τήν μελίρρυτον Αττικήν διάλεκτον τού Χρυσοστόμου.

Ή Ευδοκία είχε τήν φρόνησιν νά μή άναμιχθή εις τάς πο
λιτικά; ραδιουργίας τής έποχής της, περιορισθεΐσα εις τήν 
πιστήν τών μουσών λατρείαν καί εις συγγραφήν διαφόρων φι
λολογικών συγγραμ.μάτων.Μεταξύ τών έργων αυτής συγκατα
λέγεται έμμετρος παράφρασις τών πρώτων επτά βιβλίων 
τής παλαιάς διαθήκης καί τών προφητειών Δανιήλ καί Ζα- 
χαρίου, συλλογή 'Ομηρικών στίχων έφηρμοσμένων εις τόν βίον 
καί τά; πράξεις τού Ιησού, πανηγυρικός τού κατά τών Πεο- 
σών πολέμ,ου τού συζύγου της καί ιστορία τού 'Αγίου 
Κυπριανού. Τά έργα τής σοφής αύτοκρατείρας έθεωρήθησαν 
καί παρά τών αύστηροτέρων έτι κριτών ώς αριστουργήματα.

Ή τύχη έφαίνετο μειδιώσα αύτή, άφού καί υιόν καί διά
δοχον τού θρόνου τή έδωρήσατο, ότε καί Αύγούστα υπό τού 
λατρεύοντος αυτήν λαού έτιτλοφορήθη. Δυστυχώς έν τή άπο- 
κλίσει τής νεότητας αυτής ή Ευδοκία ήρξατο άναμιγνυομένη 
εί; τήν πολιτικήν, άντιφρονούσα καθ’ όλα πρός τήν εύεργέ- 
τιδα αυτής Πουλχερίαν, ήτις καί έξοργισθεϊσα διέβαλε καί 
έσυκοφάντησεν αυτήν πρός τόν Θεοδόσιον. Ούτος φύσει χαρα- 
κτήρο; εύπιστου έξεδίωξεν αυτήν,υπό τό πρόσχημα προσκυ
νήματος ,είς τά Ίιροσόιυμα, ένθα τή έγνώσθη ή τού συζύγου 
δεσχένεια καί η διά παντός άπομάκρυνσις έκ τής χώρας έν ή 
τοιαύτας άφήκεν αναμνήσεις.

'Η ατυχής Αΰτοκράτειρα θύμα αισχρά; συκοφαντίας γενο- 
μένη έζησε δέκα έννέα ετη έν τή έξορία, ένθα καί άφηρέθη 
αύτή ο τίτλος αύτοκρατείρας, καί ένθα άπέθανε κατά τό 460 
διαμαρτυρομένη μέχρι τήζ τελευταίας αυτής πνοής κατα 
τών άποδιδομ.ένων αύτή αισχρών συκοφαντιών,
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Άρχόμεθα τέλος δρέπουσαι τούς καρπούς τών επί 8ν και 

ήαισυ όλον έτος κόπων καί αγώνων μας. Δια τήν ελληνίόα 
έγκαινιάζεται βίος δράσεως καί προόόου αφ ή; στιγμής Κυ- 
βέονησις καί ανώτεροι τού κράτους λειτουργοί μεριμνώντες 
περί τής τύχης της θέτωσιν αύτήν εις βαθμίδα παραγωγού 
τής χώρας δυνάμεως.

Ό αξιότιμος διευθυντής τών ταχυδρομείων καί τηλεγρά
φων κ. Νεοκλή; Καζάζης, ό ρέκτη; καί φιλοπρόοδος ούτος 
άνήρ συνηνοήθη μετά τού κ. Πρωθυπουργού, περι εισαγωγής 
έν τή προσεχεϊ βουλευτική περιόδω νόμου, δι’ ού θελει επι- 
τραπή ή κατάταξις γυναικών έν τή τηλεγραφική υπηρεσία. 
Διατί ό,τι γίνεται άπό τόσων έτών εις άπάσας τάς πεπολι- 
τισμ-ένας τού κόσμου χώρας νά μή γίνη καί παρ ημΐν ! Διατι 
τόσοι άνδρες στιβαροί καί ρωμαλέοι νά καταδικάζονται εις 
τόν έκνενευρισμένον έκεΐνον βίον τής διά τού άκρου δακτυλου 
ώθήσεως μικρά; μηχανής, όταν ή χώρα ήμών πάσχει από 
φοβεράν λειψανδρίαν βιομηχάνων, γεωργών, οίνοποιών.

‘Υπάρχουσι βεβαίως καί έχθροί τών διά τής εργασία; 
έκπολιτιστικών τούτων νεωτερισμών οϊτινες θά έξεγερθώσιν 
έναντίον τής σωτηρίου και ευεργετικής ταυτης αρχής, φοοου- 
μενοι τόν συναγωνισμόν τής γυναικός. Μέγας τις φιλόσοφος 
τού αι’ώνος είπεν περί τών καταφερομενων εις την δια τής ερ
γασίας χειραφέτησιν τής γυναικός. Τα επ ιχ ε ιρ ήμα τα  των 
ε ίνα ι  σοφιστεΐαι- όεν  Θέ-Ιουσι τήν γ ν να ϊχα  χεχνίτ '.όα , ε π ι 
σ τήμονα  καί β ιομήχα νο ν ,  ό .ότ ι π άσα  γυνή  ε ίσαγομένη εις 
τον ενεργόν β ίον ,  χενόνει τήν  θέσιν ¿ ro c  a v i p o c -  'Ημείς 
δέ συμπληροΰσαι τήν σοφήν ταύτην ιδέαν έπιπροσθέτομεν. 
Πάσα γυνή άπορος καί άνεπτυγμένη μένουσα άεργος, άργά 
ή γρήγωρα καταπίπτει, συμπαρασύρουσα έν τή πτώσει της 
τήν τιμήν, όπόληψιν καί εύτυχίαν τούλάχιστον δύο οι
κογενειών.

Ό σήμερον υπαλληλίσκος καί αυριον πατήρ, πρέπει νά εχη 
όπ’ οψει του τήν μεγάλην ταύτην αλήθειαν, μετά χαράς δέ 
νά χαιρετίση τήν παρά τό πλευρόν του έντίμ.ως βαίνουσαν 
εις τήν διά τής έργασίας έξασφάλισιν τού βίου αυτής Έλλη- 
νίδα.

Άπό της αρχής τής έκδόσεως τής έφημερίδοςΐ ήμών δέν 
έπαύσαμεν άγωνιζόμεναι υπέρ τής δια τής εργασίας χειρα- 
φετήσεως τής Έλληνίδος, άκολουθούσαι πιστώς καί άναγρά- 
φουσαι τά κατά τήν δράσιν τής γυναικός παρ’ άπασι τής 
πεπολιτισμένοις λαοΐς, καί απείρους σχετικά; στατιστικά; 
δημοσιεύουσαι, δι’δν καταφαίνεται, ή έν παντί κλάδω εισα
γωγή αύτής. ’Εκ τής πρώτης ταύτης ήμών επιτυχίας άρυό- 
μεθα νέον θάρος, όπως τόν καλόν υπέρ τής προόδου τού φύ· 
λου ήμών άγωνιζόμεθα αγώνα, πεποιθυΐαι οτι πάσα κυβέρ- 
νησις φίλη τής προόδου καί τού πολιτισμού, θελει τείνει 
ήμΐν αρωγόν χεϊρα έπ’ άγαθφ τής ώς έκ τού ασκόπου βίου 
τής γυναικός κλονιζομένης οικογενειακής και κοινωνικής 
εύδαιμονίας.

ΔΡΑΜΑΤΑ ΕΝ ΘΑΛΑΣΣΗ
Γ υναεκες ναυαγοοώτεεροιε.

Δέν κέκτηται αποκλειστικά»; μόνον ο άνήρ τό προνόμιον 
τού θάρρους καί τής αύταπαρνήσεως έν ώρα κινδύνου. Άνα- 
φέρονται πλεϊστα παραδείγματα γυναικών, αϊτινες διέπρε- 
ψαν εις κρίσιμους στιγμάς καί ναυαγίων έν τώ ώκεανφ καί 
κινδύνων έν τή ξηρά.

Μήπως τά άτμόπλοιον Έλδοοάδο τής Ίνδοαγγλικής εται
ρίας δέν έσώθη άπό άφευκτου κινδύνου έν τώ κόλπω τής Βι- 
σκαίας, χάρις εις τήν ψυχραιμίαν δύο Αμερικανίδων έπι- 
βατριών ;

’Αλλά ιδού ετερον συμβάν λαβάν χώραν, ούχί έν τή θα
λάσση, άλλά εις τόν ποταμόν "Άγιον Λαυρέντιον. Δύο άνθρω
ποι κατοικούντες παρά τάς οχθας ήθέλησαν νά διέλθωσι τόν 
ποτααόν. "Ήτο μήν Δεκέμβριος καί ψύχος δριμύ. Βορειοανα
τολικός δέ παγετώδης άνεμος έπνεε σφοδρώς. Μεια μεγά
λης δυσκολίας κατώρθωσαν νά κατασκευάσωσιν είδος σχε
δίας, ήν καί διηύθυναν πρός τήν άπέναντι όχθην, προσπα- 
θούντες νά μετριάζωσι τήν ορμήν τού ρεύματος. Άλλ’ αίφνης 
βίαιος άνεμος άνεποδογύρισεν τήν σχεδίαν καί ο: έν αύτή 
προσεκολλήθησαν εις τάς σανίδας καί άφήκαν εαυτούς νά φέ- 
οωνται υπό τού ρεύματος τών κυμάτων. Εις μάτην προσεπά 
θησαν νά πλησιάσωσιν τήν όχθην τού ποταμού. Τό ψύχος 
έπάγωνεν ήδη τάς κνημας των και πάσα ελπίς σωτήριας 
άπώλετο.

Οί δυστυχείς διήλθον ούτω ολοκλήρους ώρας, μή παύοντες 
νά κράζωσιν εις βοήθειαν.Άλλ’ ότε έξηντλημένοι πλέον ούδέν 
ήδύναντο νά δώσωσιν σημεϊον, διεκρινον λέμβον διευθυνομε- 
νην πρός αύτούς καί όδηγουμένην ύπό όύο γυναικών.

Παρά τήν όχθην τού ποταμού κατωκει ό κ. Δάρλιγκ 
μετά τής συζύγου του καί δύο θυγατέρων. Εις τάς άπελπι- 
στικάς κραυγάς τών δυστυχών τούτων, δέν έδίστασαν νά 
προσέλθωσιν άρωγοί αί δύο γενναΐαι κόραι, άψηφήσασαι τήν 
έπικίνδυνον έκείνην όρμήν τού ποταμού, ή'τις άπό ώρας εις 
ώραν ηύξανεν. Έσκεφθησαν δέ φρονίμως ότι θά έ'χανον πολύ
τιμον καιρόν, έάν έτρεχον νά είδοποιήσωσι τούς εργαζομέ
νους εΐ; τούς άγρούς άνδρας.

Ή Μαρία Δάρλιγκ καί ή μόλις δεκαεξαέτις νεωτέρα 
αύτή; ά δελφή ’Ιωσηφίνα ώρμησαν έντός λέμβου καί κωπηλα- 
τοΰσαι ίσχυρώς έν μέσω μυρίων κινδύνων κατέφθασαν τήν 
μόλις έπιπλέουσαν είσέτι σχεδίαν καί μετέφεραν τούς ναυα
γούς έπί τής λέμβου των.

Αί γενναΐαι αύται κόραι έδείχθησαν έφάμιλλοι τής συνω
νύμου των δεσποσύνης Χάριτος Δαρβίγκ, τή| ήρωίδος τού 
φάρου τής Langtone, ής ή συγκινητική ίστσρία έχει ώς 
εξής.

Τήν εσπέραν τής 5 Δεκεμβρίου 1838 τό άτμοπλοιον 
Forfarsgire άφήκε τήν Hull ('Υόοκην) φ̂ρον εις Durdee 
(Σκωτίαν) 63 έπιβάτας καί βαρύ φορτίον. ‘ Μόλις όμως 
έγκατέλειπε τό Humber, ρήγμα συνέβη εις τόν λέ- 
βητά του. Ήαπόδισαν όσον ήδυνήθησαν τήν εισροήν τού 
υδατος, τά όποιον ήπείλει νά σβύση τό πύρ. Τήν πρωίαν τής 
έπαύριον ό άνεμος ήτο τρικυμιώδης καί παχεία ομίχλη έκά- 
λυπτε τό άτμόπλοιον, μέλλον νά διέλθη τάς νήσους Fam e.
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Προ; τό εσπέρα; ή θάλασσα έξηγριώθη έτι περισσότερον 
καί ήτο αδύνατον νά προχωρνίσωσιν εν τώ ¡¿έσω τοσαύτη; 
δμίχλης.

Έν τούτοι; τό ρήγμ.α του λέβητος μεγεθυνόμ.ενον όλο 
νέν, ηΰξανε τόν κίνδυνον. Κατά τήν νύκτα ένέσκηψε καται- 
γΐς και παρά τό ύψωμα Berwich ή θάλασσα είσελθούσα 
άπό τή; καπνοδόχη; έπλημμύρησε τήν έστίαν ό δέ μηχανικό; 
ανάγγειλε μετά τρόμιου ότι ή μηχανή δέν είργάζετο πλέον. 
Τά πανία ήνεώχθησαν καί τό πλοΐον έκυμαίνετο κυλινδού- 
μενον ύπό σφοδρού ανέμου.

'Ο πλοίαρχο; έλάμβανε πάντα τά μ.έτρα,δπω; σωθή άπό 
έπικειμένην καταστροφήν καί διηύθυνε τό πλοΐον άνά μέσον 
του στενού «voie de Fair« τού σχηματιζομένου μεταξύ 
των νήσων καί τή; ξηρά;. Αλλά τό σκαφο; απειθε; ει; το 
πηδάλιον έφέρετο είκή υπό των κυμάτων,απερίγραπτο; δέήτο 
b τρόμ.ο; και ή άπόγνωσι; των επιβατών £αί τού πληρώ- 
ματο;.

Στίγμα; τινά; έτι και τό άτμόπλοιον θραύεται επί βρά
χου. ’Οκτώ εκ τού πληρώματος οίπτονται έντό; λέμβου καί 
*1; μόνο; έκ των επιβατών τού; άκολουθεΐ.

Μετ’ ολίγον τό ή'μισυ τού πλοίου, χωρισθέντο; ένεκα τη; 
δρμητική; συγκρούσεω; καταποντίζειαι μετά τών έπ’ αυτού 
επιβατών, τό δέ έ'τερον ήμισυ προσκεκολλημένον έμεινε επί 
τού βράχου. Τό ναυάγιον τούτο δέν ί σχε ούδένα μάρτυρα.

Έν τούτοι; τήν έβδόμ.ην πρωινήν ώραν ό φάρο; τή; Farn 
¿σημείου εί; άπόστασιν μιλίου, ότι τό ή'μισυ τού πλοίου ε- 
μενεν επί τού βράχου.'Ο καιρό; ήτο τόσω άσχημο;, ώστε η το 
αδύνατον εί; τόν φύλακα τού φάρου κ. Δάρλιγκ νά βοηθήση 
τού; ναυαγού;. 'Η θυγάτηρ του δμ.ω; Χάρι; κατώρθωσε νά 
τόν πείση. Είσήλθον ό'θεν εί; πλοιάριον καί κωπηλατούντε; 
μετ’ άπιστεύτου δυνάμεω; κατώοθωσαν νά φθάσωσιν εί; τόν 
βράχον καί σώσωσιν εννέα ναυαγού; τρέμοντα; καί μετ’ α
πελπισία; άναμένοντα; τόν θάνατον.

Ή παλίρροια έπέτρεψεν εί; τού; γενναίου; τούτου; σω- 
τηρα; τών ναυαγών νά άναπλεύσωσιν πάλιν τα; νήσους, 
εύκόλω; δέ μαντεύει τι; την χαράν των τελευταίων τούτων, 
οΐτινε; εΐχον άπωλέ-ει πάταν περί σωτηρία; των ελπίδα,καί 
οΐτινε; μετ’ έκπληξεω; καί . θαυμασμού ήτένιζον πρό; την 
γενναίαν εκείνην κόρην, ήτι; ήψήφησε τόν θάνατον,ά'πω; τού; 
σώση.

Ή δεσποσύνη Χάρι; Διρλάγκ έτιμήθη δεόντως δια τόν 
ηρωισμόν της, τυχούσα τών συγχαρητηρίων τη; βασιλίσση; 
καί τή; συιαπαθεία; καί λατρεία; τών συμπατριωτών τη;.

Φύσει ομω; λεπτή; κράσεω; δεν έπέζησεν η μήνα; μόνον 
καί δύναταί τι; είπεΐν δτι άπέθανε θύμα τή; άφοσιώ- 
σεώ; τη;.

Έ κ τοΟ ΓαλλικοΟ. 'Ε λ έ ν η  Ε ύ  Π α π α λ ο υ κ ®

Μ Ε Τ Α Ρ Ι ' ί ί Ι Μ Ι ί Ι Σ  T U T  ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ Α ΤΟ Σ T O T  Α Ρ 2 Α Κ Ε Ι 0 Τ
Τό Άρσάκειον η μ.άλλον οι καθηγηταί αυτού κατόπι·1 τών 

παρ’ ημών περί Αρσάκειου γραφέντων, έσπευσαν—·(!); πλη
ροφορούμενα καί ώς διά τής α ’ Ακροπόλεω; )) τή; παρελθού- 
σΤ|; Δευτέρα; έγνωστοποιήθη — προ; καθησύχασιν τής κοινή;

γνώμη; νά έπενέγκωσιν εί; τό πρόγραμμα αυτού προσωρινά; 
τινα; τροποποιήσει;, ούτω δε καθυποβάλλυισι τούτο εί; 
την έ'γκρισιν τού επί τή; Παιδεία; Υπουργείου.

Μόνον εί; την ‘Ελλάδα, την κατ’ εξοχήν χώραν τών πα- 
ραδοξοτήτων, οί καθηγηταί τού μόνου άνωτέρου τών θηλέων 
εκπαιδευτηρίου τολμώσι νά καταρτίζωσι τό πρόγραμμά του, 
τουτέση νά κανονίζοισιν αύτοί ούτοι τήν ποοείαν τή; διδα
σκαλίας των συμφώνω; βεβαίως πρό; τα; προσφιλείς στε
ρεοτύπου; συνηθεία; των. ’Απανταχού τού πεπολιτισμένου 
κόσμου ή Κυβέρνησι; αναθέτει εί; τό άνώτερον εκπαιδευτικόν 
συμβούλιου τού κράτους, τόν σχηματισυ.όν τών κανονισμών 
καί προγραμμάτων τών έν τώ κράτει λειτουργούντων δημο
σίων καί ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ύπ’ αύτή; δέ διοριζό
μενο; επόπτη; φροντίζει περί τή; ίφαμογή; τών υπό τή; 
Κυβερνήσεω; διατεταγμένων, εξελέγχει καί κρίνει τά περί 
τήν διδασκαλίαν καί λειτουργίαν αυτών, καί δι’ έξαμ.ήνων 
εκθεσεων, δημοσιευομένων έν διάφοροι; έφημεοίσιν γίνεται 
γνωστή ή έν τοΐ; έκπαιδευτηρίοι; τούτοι; ηθική καί πνευμα
τική πρόοδος.

Έλπίζομεν δτι. κατόπιν τών παρ’ ημών περί τή; κατα- 
στάσεω; τού ’Αρσάκειου άποκαλυφθεισών αληθειών τό υπουρ
γείου δέν θέλει άρκεσθή εί; φαινομενικήν μόνον μεταρούθαι- 
σιν, άλλά θέλει απαιτήσει τή ν  τού κανονισμού άναθεώρησιν, 
έν ταύτφ δέ συστήσει έπιτροπήν παιδαγωγικήν, ή'τιτ θέλει 
προβή εί; σύνταξιν τού προγράμμ.ατο; αυτού, συμφώνω; πρό; 
τά προγοάμμ,άτα τών έν Ευρώπη λειτουργούντων Λυκείων 
καί Γυμνασίων τής μέση; τών θηλέων έκπαιδεύσεως.

Ίδίω; δέ νά έπιβάλ/ι τήν αποχήν τής άμ.έσου έπιβλέψεω; 
τών κυρίων συμβούλων έπί τή εσωτερική υπηρεσία τού Άρ 
σακεί υ διότι οί κύριοι ούτοι υπήρξαν ή κυρίως αίτία τών μ.έ- 
χρι σήμερον κακώς κειμένων. Νά ζητήση δέ τήν έγκαθί- 
δρυσιν διευθυντρία; ικανής νά έννοήση καί άναλάβη τήνδιεύ- 
θυνσιν τού σπουδαιοτάτου τούτου παρθεναγωγείου.

-—·. βει—«__
Π ΡΟ Κ Α Η ΣΙΣ

Γ ια τ ί, καρδ ιά  μου σκυθρωπή κα ί π ά ν τ α  Λυπημένη,
Αφ ο ύ  ’σαι με τά νειάτα μου όΛοστεφανωμένη ;

Για σένα εί>ε ή χ α ρά .  γ ια  σέ>α τά  τραγούδ ια '
Για σένα  τ' άστρα τ ’ονρανου, γ ια  σένα τά  ΛουΛούδια.

Παίζε μ ’α ντά  καί γέΛασί !  Γιά τ ί  κα ί συ καρδ ιά  μου  
ΛουΛούδι είσα ι του βο< νον ή μόνη συντροψϊά μου !

Γ>ά δέη ί  κείνο στον άγρό πόσο Λαμπρό ανθ ίζε ι,
Κ α ι  καθημέρα ή αύγη πώς τό γΛυκοδροσίζει !

'Εν ώ έσέ οί σ τεναγμο ί, Κ αρδ ιά  μ ο υ , θά σέ π ν ίζουν !
Κ α ίμ έ σ  στο στήθος μου τ ’ά γνό  τόν τάφον σου θ'άνο ίζουν.

Α ίμ υ λ ία  Σπαθάρν)

Π ΕΞ4ΡΤ1ΙΣΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΗΜΩΝ
Τό φύλον ημών ζή κατά τόν άπό κτίσεως κόσμου κοινωνι

κόν οργανισμών εί; στάσιν έςαρτήσεως, εί; θέσιν έπιφέρουσαν 
πνευματικήν καί σωματικήν έξασθένησιν, άναγκαίω; δέ 

I θέλει ζή εί; τοιαύτην, έν δσω ό οργανισμό; ούτο; δέν μετα-
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€ληθή. Έκάστη ανθρώπινη κοινωνία, εστω καί ή έλαχίστη, 
ή υπό άνδρός, γυναικό; καί τέκνων συνισταμένη, αποτελεί Ιν 
•σώαα, ού κεφαλή έθίσθη νά θεωρήται ό άνήρ. Καί αύτή ή 
φύσι; απαιτεί ό άνήρ νά ήνε υπερασπιστή; καί προστάτη; 
τή; γυναικό;, ή'τις, ώ; έκ τή; άσθενού; φύσεώ; τη; έχει ά- 
νάγκην τή; προστασία; ταύτης, εί; ήν στηοιζομένη, άποβαί- 
νει καλή βοηθός καί συγχρόνως σύντροφο; τού άνδρός.’Εκείνο; 
μέν πλάτανος, αύτη δέ κισσός υψούμενο; εί; τά άνω μετ’ 
αυτού, άψηφών τούς άνέμου;, μετ’ αυτού ίστάμενος, καί 
μετ’ αυτού καταπίπτων. ‘Η έξάρτησι; αύτη ούτε βλάπτει 
άλλ’ ούτε ¿ξευτελίζει τό ήμέτερον φύλον, ώ; τινες άξιούσι. 
Διότι άν τά βλέμματά μα; στρέψωμεν εί; τήν κοινωνίαν, θά 
ϊδωυ.εν δτι δέν είνε άλλο, είμή έξ ύπ’ άμοιβής έξάρ,τησι; 
πασών τών κοινωνικών τάξεων, ύποτασσομένων καί τούτων 
εί; τού; νόμου;. Κοινωνία άνευ έξαοτήσεω; τών μελών αυτή; 
είναι χίμαιρα, δνειρον.

Λυπηρόν είνε δτι ή μεταξύ άνδρό; καί γυναικό; ε- 
ξάοτησις ποικίλλει άπό τή; άπολύτου τυραννία; καί τή; 
■ίσχάτη; δουλεία; μέχρι τή; έντελού; ίσότητο; ή καί 
τή; άντιστρόφου έξουσία; τή; γυναικό; έπί τού ανίρο;. 
Ώ; έπί τά πλεΐστον δμω; ό άνήρ είνε ύπερόπτης, προσ
τακτικός, φίλαρχος, καί εί; τών παθών αυτού τήν έφαψιν 
μέχρι; άδικία; ένίοτε τραχύ; καί άναίσθητος. Ή γυνή η 
άντιτάσσουσα εί; τά πάθη ταΰτα τού άνδρός, υπομονήν, γλυ- 

. κύτητα, επιείκειαν, αύταπάρνησιν, τά; άναγκαιοτάτα; ταύ- 
τας διά τήν ευτυχίαν τη; άρετάς, θέλει ζήσει ευτυχής, τόν 
τραχύν τού άνδρό; χαρακτήρα ήμεροΰσα, καί εχουσα τήν δύ- 
νααιν νά ήδύνη τήν έξάρτησιν ταύτην.

Καταθλιπτικάν ίδία δεινόν διά τά φύλον μας, είναι ή 
βαρεία έξουσία, ήν έπ’ αυτού έξασκούσιν αί προλήψεις, ύ 
συρμός, τά ήθη καί έθιμα, άτινα είσίν οί άληθεΐ; τύραννοι 
ημών. Τυράννου; άποκαλεΐ αυτά δ Κάμπε, διότι σχεδόν δλα 
συνιελούσι, λέγει, εί; τό νά έξασθενώσι καί καταθλίβωσιν 
άθλίω; τήν ψυχήν καί τό σώμα ημών, νά διαστρέφωσι καί 
παραλύωσι πάσαν αρχικήν δύναμιν, νά πληρώσι τήν καρδιαν 
ήμών μεγίστων καί δυσκατορθώτων άπαιτήσεων, νά έμπνέου- 
σιν ήμΐν κρίσεις ποταπάι, νά καθιστώσι τήν ψυχήν ημών 
μαλθακήν καί κατά συνέπειαν δειλήν καί άνίκανον εί; τήν 
έκτέλεσιν τού ύόίστου αύτή; προορισμού. Χιορί; λοιπόν να 
ύποδουλώμεθα εντελώς εί; αυτά, ά; προσπαθώμεν ¿νά άντα- 
ποκρινώαεθ,α εί; τόν υψηλόν καί εύγενή έν τώ κόσμω προορι- 

1 σμόν ημών ύπερπηδώσαι πάσα; τά; έξ αύτών προκυπτούσα; 
δυσχερεία; καί όπλιζόμεναι διά τών άΛηθών γυνα ικε ίων α 
ρετών περί τών όποιων εχει ήδη γείνει λόγο; έν τή άξιοτίμω 
<τ’Εφηυ.ερίδι τών Κυριών.))

Έ ν θήβαις τη  2 ’ Ιουνίου 48 8 8 . Ά ν ν α  Κ. Κ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΤΝΕΔΡΙΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Καθ’ ά καί άλλοτε έγράφομεν διεθνές συνέδριον γυναικών 

συνήλθε κατ’ αύτάς εί; Ούασιγκτώνα. Έν αύτώ παρήσαν άν 
τιπρόσωποι κυρίαι τών διαφόρων τή; Ευρώπης καί ’Αμερική; 
κρατών άνερχόμεναι εί; εξακόσια; περίπου. ‘Η ’Αγγλία, ή 
Γαλλία, ή Ρωσσία, ή Σουηδία, ή Νορβηγία καί ή Ελβετία

άντεπροσωπεύοντο ύπό διαφόρων έξοχων έπί παιδεία καί 
μεγαλοφυία γυναικών. Έν τώ συνεδρίω τούτω, εν ώ αδελ- 
«ροποιήθη ή ’Ινδή μετά τή; Ευρωπαία; καί ’Αμερικανίδα; 
γυναικό;, έν τή άπεράντω τού νέου κ,όσμου πρωτευούσή, ενθα 
πρώτον ύΑώθη ή τή; χειραφετήσεω; αύτή; σημαία, τίθεται 
ό θεμέλιος λίθο; νέα; έκπολιτιστική; τών έθνών φάσεως, καθ’ 
ήν τό ήμισυ τή; άνθρωπότητος, τά μέχρι τή; χθέ; παθητι
κόν διαδραματίσαν ποόσωπον, έξεγερθέν τού ληθάργου αύτού, 
συσσωματούται, άδελφοποιείται, άποτελούν δύναμιν καί ζη
τούν τήν οίκείαν έν τή κοινωνία θέσιν του.

‘Ω; αίθουσα συνεδριάσεων τού διεθνούς τούτου συνεδρίου 
έθεωρήθη κατάλληλο; ή εύρυτέρα τών αίθο̂ ών ήτοι ή τού 
μελοδράματος τή; Ούασιγκτώνο;.

Έναρξι; δέ τών συνεδριάσεων έγένετο έπισήμω; τήν 25ην 
Μαοτίου, καθ’ ήν ή ίεροκήρυξ ’Άννα Σχάβ άπηύθυνε τυπικήν 
θρησκευτικήν προσλαλιάν πρό; τά; άπανταχόθεν τού πεπο- 
λιτισμένου κόσμου συνελθούσας Κυρίας.

‘Υπέρ τά; τοεΐ; χιλιάδα; άκροατών έξ άμφοτέρων τών 
φύλων έδέχθησαν μετά φρενητιώδου; ενθουσιασμού τήν υπό 
τής κ. Άννη; Σχάβ προσφώνησιν άρχομένην : ώς εν παρέ-  
στητε άδεΛφαί ό Θεός μεθ' ύμών. Τήν έπαύριον Δευτέραν 
έγένετο ή πραγματική τών έργασιών τού Συνεδρίου εναρξις, 
προσφωνησάση; καί πάλιν δι’ ολίγων λέξεων τής άντιπροέ- 
δρου Σωσάννη; Άντώνι. ‘Η πρόεδρο; ’Ελισάβετ Στάντον, 
εί; ήν οφείλεται κατά μέγα μέρος ή θέσε; τή; γυναικό; έν 
τή συγχοόνω έποχή, άπεσφοάγισε καί άνέγνω πληθύν συγχα- 
ρητηρίουν έπιστολών διαφόρων γυναικείων σωματείων, μή δυ- 
νηθέντων νά άντιποοσωπευθώσι έν τώ συνεδρίω τούτω.

‘Η άντιπρόεδρο; Σωσάνα Άντώνι έλαβε τόν λόγον. *Η 
γυνή αύτη είναι δεινή ρήτωρ, δημοσιογράφο; διακεκριμένη, 
τέλος ή πρώτη γυνή ήτι; παρανομώ; ¿ψηφοφόρησε κατά τήν 
έκλογήν τού Προέδρου τού 1872. ΈναχθεΓσα διά τά παρά
νομον τή; πράξεώ; τη; εί; τό δικαστηρίου άπήντησε πρό; 
-όν έρωτώντα αύτήν άνακοιτήν. '(Τινι δικαιώματι ¿ψηφίσατε 
σεΐ; γυνή ;)) 'Εφ-ήφισα ώς ποΛΐτις 'Αμερικανίς καί ούχί
ώς γυνή , άπήντησεν εκείνη ΰπερηφάνως. Συνηγόρησε δέ υπέρ 
εαυτή; μετά τοιαύτη; εύφραδείαι καί πειστικής δυνάμεως, 
άναφερομένη εί; τά; θεμελιώδεις άρχά; τού συντάγματος 
καί τό πνεύμ-α τή; νομοθεσίας, έζ ή; άπέροεε τό υπέρ τή; 
ψηφοφορία; δικαίωμά της, ώστε το δικαστήριον έκήρυξεν 
αύτήν άθώαν

Άντικείμενον τής πρώτης συνεδριάσεω; υπήρξε τά περί 
ανατροφή; τή; γυναικό; θέμα Πρωτοτύπου; θεωρίας πεοί 
τή; ανατροφή; τών ’Ινδών γυναικών άνέπτυξεν ή ’Ινδή ρή
τωρ Φουντίτα Ραμαμ-πέ, ήτι; αφιέρωσε τόν βίον αύτή; εί; 
τήν ανατροφήν τών ορφανών τής πατρίδο; της.ΐΥολλαί Κυρίαι 
έλαβον τόν λόγον έπί τού θέμ.ατο; τούτου, μεθ’ 6 καί διε-
λύθη ή συνεδρίασις.

‘Η έπαύριον Τρίτη άφιερώθη ε’ς συζήτησιν θέματος αφο- 
ρώντο; εί; φιλανθρωπικά καταστήματα ιδροθένπα καί διευ- 
θυνόμενα ύπό γυναικών. Ενταύθα έλαβε τόν λόγον ή γηραιά 
ποόεδοο: τού έν Γαλλία υπέρ τών φυλακισμένων τού άγιου 
Λαζάρου σωματείου, κ. Bogelot ήτι; δέν ώκνησε έν τοιαύτη 
γλικία νά διέλθη τόν Ώκ εανόν, ύπέρ τή; προόδου καί βελ- 
τιώσεω; τή; θέσεω; τών προστατευομένων τη;.
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Ταύτην διεδέχθησαν επί τού βήματος πολλαί ’Αμερικα
νίδες καί Ίνδαί αντιπρόσωποι, μεγάλη δέ συζήτησις έγένετο 
επί της εταιρίας των ’Ινδών γυναικών, ήτοι τών ιθαγενών 
’Αμερικανίδων, αιτινες επιδιωκουσι την βελτίωσιν της τύ
χης τών ιθαγενών ’Αμερικανών, τών τόσω άμειλίκτως κα- 
ταδιωκομένων ύπό τών ’Αγγλοσαξόνων. Αί περί τών διαφό
ρων σωματείων του ’Ερυθρού Σταυρού εργασίαι συνεπλήρω- 
σαν τάς ώρας τού συνεδρίου, ούτινος την Ιξακολούθησιν θέ- 
λομεν δημοσιεύσει έν τω προσεχεΐ ημών φύλλω.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Έ β ω τ ε ρ ικ ά .

ΌΛιψΛίακη ίχθεσίς. — ’Από ημέρας εις ημέραν αυξάνει 
δ αριθμός τών έκθετριών τής γυναικείας καλλιτεχνίας καί 
βιομηχανίας. 'Η έκ Ζακύνθου δεσποινίς Άντωνιέττα Δομε- 
νεγίνη έδήλωσε; ότι θέλει άποστείλει ώραιοτάτην χειρο- 
ποίκιλτον εικόνα, άπεικονίζουσαν τόν "Όλυμπον μετά τών 
έπισημοτέρων θεοτήτων. ’Εν αυτή ή ευφυής καλλιτέχνις έπε- 
ξειργάσθη μετά θαυμασίας λεπτής βελόνης, άμιλλωμένης 
κατά την εντέλειαν προς τήν γραφίδα τών διασημοτέρων 
ζωγράφων, τόν πατέρα τών θεών Δία καθήμενον νωχελώς έπι 
τού θρόνου αυτού καί φέροντα άνά χεΐρας τόν κεραυνόν. Πα- 
ρακάθηται δέ αύτώ ή σύνευνο; Θεά "Ήρα φέρουσα μεγαλο
πρεπή καί ύπερήφανον ταώ. Παρά τήν Ήραν ΐσταται ό 
’Απόλλων δάφνη εστεμμένος, παρά τόν Δία δέ ή “Άρτεμις 
έν στάσει φιλαρέσκω, έχουσα πρό τών ποδών της τόν Ένδυ- 
μίωνα έξοχου καλλονής άνδρα, 6ν αύτη ήράσθη καί έκ τού 
*Αδου άφήρπασε. Τούτοις επονται καί αί λοιπαί τού Όλύμ- 
που θεότητες. Τό όλον έογον καθαρώς Ελληνικόν τιμά τήν 
καλλιτέχνιδα Έλληνίδα, ήν καί άπό ψυχής συγχαίρομεν.

’Αλλά καί τά έν Άθήναις Παρθεναγωγεία καί τό Άμα- 
λίειον Όρφανοτροφεΐον προετοιμάζουσιν ιόραιότατα εργόχειρα, 
καθ’ άς δέ εχομεν πληροφορίας, τη αιτήσει τού ’Αρσάκειου 
ι̂ αρεχωρήθη εύρύς εν τοΐς Όλυμπίοις χώρος πρός κατάταξιν 
αυτών.

Καί αί τών επαρχιών δέ γυναίκες δέν φαίνονται ύστεροΰ- 
σαι κατά τόν ζήλον καί προθυμίαν. Μετά σπουδής δέ καί 
θαυμασίας τέχνης αί τής Κύμης, τών Καλαμών, τού Πόρου 
κ. ά. προετοιμάζουσιν ήμϊν εκπλήξεις άπροσδοκήτους.

ΊσραηΛϊτις εχχριστιαγιζομέγη  —  ‘Ο μήν ούτος είναι ά- 
ναντιροήτως ο μήν τών νεοφώτιστων. Νεαρά έκ Κων]πόλεως 
Ίσραηλΐτις, έρώσα άπό πολλού νέου χριστιανού, έγκατέλειψε 
οΰ μόνον τήν πατρικήν στέγην, άλλά καί τήν πάτριον θρη
σκείαν, όπως άκολουθήση τόν προσφιλή τής καρδίας της. Ά- 
φιχθεΐσα ενταύθα έδέξατο τό άγιον βάπτισμα, μεθ’ 8 καί 
τήν χεΐρα εκείνου, εις τόν βωμόν τού έρωτος τού οποίου τόσα 
έθυσεν.

Έξωτεμικά.
Γυγαϊχες ψηιρίζουσαι. — Εύγενής άμιλλα αναπτύσσεται 

εις άπαντα τά κράτη τής ’Αμερικής πρός παροχήν πολιτι
κών δικαιωμάτων τής γυναικός. Εις τήν πόλιν Πίκτου τής

Νέας Σκωτίας, συνεπεία τού τέως ψηφισθέντος νόμου, αί γυ
ναίκες μετέσχον τό πρώτον εις τάς ένεργηθείσας δημοτικάς 
έκλογάς. Πρός τήν κ. Μακλέων, ή'τις πρώτη έρριψε τό ψη- 
φοδέλτιον ‘προσηνέχθη μεγίστη βαρύτιμος άνθοδεσμη μετοΡ 
μεταλλίου εις άνάμνησιν τού ευεργετικού τούτου νόμου.

Νοσοχομεϊογ ί τ  ΚωνσταττίΥουκόΛει. — Ή κυρία Λοζίν- 
σκη σπουδάσασα έν 'Ελβετία καί ΰποστάσα αΰστηράς καί. 
επιτυχείς εξετάσεις άνηγορεόθη ιατρός. Έκειθεν μεταβάσα 
εις Πετρούπολιν, υπεβλήθη εις νέας εξετάσεις καί έλαβε τήν· 
σχετικήν άδειαν. *Ηδη εύρίσκεται ε:’ς Κων]πολιν ένθα δρα- 
στηρίως εργάζεται εις σύστασιν γυναικείου νοσοκομείου. 
Πληθύς πελατριών προμηνύεται αυτή ιδία δέ οθωμανίδων,. 
τών οποίων τό θρήσκευμα απαγορεύει τήν μετά τών ιατρών* 
άνδρών επικοινωνίαν.

' ΕΑεογόρα Λ. ΦοσχεΥη. — Έν τή κεντρικωτέρα θέσει 
τού προπυλώιος τού πανεπιστημίου τής Νεαπόλεως ίδρύθη 
εσχάτως ό άνδριάς τής ’Ελεονόρας Δε Φοσκένη, ής τά άλ- 
ληγορικά έργα κατετάχθησαν εις τήν κλασικήν φιλολογίαν.. 
Ή συγγραφεύς αυτη μετά τήν έγκαθίδρυσιν τής πρός Ν. 
τής ’Ιταλίας Παρθενιακής δημοκρατίας έξέδοτο επίσημον έ- 
φημερίδα υπό τόν τίτλον ό (ί’Αγγελιαφόρος τής Νεαπόλεως» 
ής ή επιτυχία ήν μεγάλη. Μετά τήν παλινόρθωσιν άπηγχο- 
νίσθη μετ’ άλλων συμπατριωτών της εις τήν πλατείαν τής: 
αγοράς.

ΤςΛεγραφηταΙ Ϊ υ Σουηδ ία . — Ό αριθμός τών όλων τη
λεγραφητών τής Σουηδίας άνέρχεται εις 397, ών 197 εισί 
γυναίκες. Αί δέ εκτάκτους καί συμπληρωτικής έν τώ κλάδιμ 
υπηρεσίας έπαγγελόμεναι εισί 205.

Αατίδες άγρογόμοι. —Τρεις κυρίαιέκ Δανιμαρκίας σπου- 
δάσασαι έν ’Αγγλία τήν άγρονομικήν, έσύστησαν τρία αγρο— 
νομικά σχολεία έν τή πατρίδι αυτών. Προέβησαν εις παρο- 
μοίαν άπόφασιν έχουσαι υπ’ οψει τήν τών Άγγλίδων αγρο
νόμων έπίδοσιν καί έπιτυχή επί τού έπαγγέλματος τούτου 
έκβασιν.

Γ εντα ία  δωρεά-— Αί Κυρίαι Μαργαρίτα Λέγκ καί Λουΐ- 
ζα Μπλάνκ έδωοήσαντο 400 χιλ. φράγκα πρός τήν διευθύν 
τριαν τού κεντρικού τής Κοπεγχάγη; παρθεναγωγείου, Καν 
Σάχλ, όπως διά τών χρηματικών τούτων πόρων δοθή πλειο- 
τέρα ώθησις τής έν αυτή ήδη λειτουργούσης εύρείας μορφώ- 
σεως καί παιδεύσεως τών νεανίδων. Διά τού άρίστου καί συ
στηματικού τού παρθεναγωγείου τούτου οργανισμού ήνεώχθη* 
το πρώτον ή όδός πρός τάς Δανίδας γυναίκας, όπως συναγω- 
νιζόμεναι μετά τών άνδρών γίνωνται δεκταί εις τό πανεπι- 
στήμιον. Έν προσεχεΐ φύλλω θέλομεν δώσει μερικά; πληρο- 
ροφορίας τής έν γένει λειτουργίας τού έκπαιδευτηρίου τούτου- 
καί τής έν αύτώ γυναικείας άναπτύξεως.

Γυγαϊχες στεγορράρο ι.—Εις Πάδουαν τής ’Ιταλίας εγε- 
νοντο κατ’αύτάς έξετάσεις εις τήν στενογραφίαν μετά πλήρους 
επιτυχίας.Ή έξεταστική έπιτροπή συνίστατο έκ τού προέδρου· 
τήςάνωτέρας στενογραφικής κυριών’Ιταλικής έταιρίας,*Εκτο- 
ρος Άβριάνη μεταξύ δέ τών λοιπών καθηγητών άνδρών, διε- 
κρίνετο ή διάσημος τής στενογραφίας καθηγητής δεσποινίς 
Έλβάνα Γκλόρια,ή'τις άπό τριετίας όλης διδάσκει έν τφ ρη· 
θέντι καταστήματι δωρεάν.Ή ςενογραφική έταιρία τής σχο
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λής ταύτης εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης πρός τήν άφιλοκερδή 
χ λ ι  υπέρ τού κοινού καλού άκαμάτωςέργαζομένην δεσποινίδα 
Έλβάνα Γκλόρια, προσέφερεν αυτή πολύτιμον χρυσούν ψέλ- 
λιον,αί δέ εύγνωμονούσαι μαθήτριαι θαυμάσιον καί τεχνικω- 
τατον άλεξήλιον μεγάλης άξίας.

*ΕχΤαχτος γεγγα ίνδωρ ία - — Εις Καλλιφορνιαν ο γερου
σιαστής Σταμφόρ είχεν εκχωρήσει γήπεδον έκτάσεως 85.000 
στρεμμάτων, άξίας 15 εκατομμυρίων φράγκων, όπως χρη- 
σιμεύση εις ϊδρυσιν Πανεπιστημίου. Μή άρκεσθείς εις 
τήν δωρεάν ταύτην προσέφερε καί 85 εκατομμύρια εις 
μετρητά, όπως προσέλκυση διά παροχής πλούσιας αντι
μισθίας τού; διασημοτέρους καθηγητής τοΰ κόσμου. Δηλαδη 
ή κ. Σταμφόρ προσήνεγκεν εις τήν Καλλιφορνιαν δώροη 100 
έκατομμ-υρίων φράγκων.

ΓυΥη ιατρός. — Εις Στρασβούργον τόν άνώτατον βαθμόν 
ΐατοικού πτυχίου έλαβεν ή δεσποινίς ’Αμαλία Λεμπλουά, 
Άυγάτηρ ποιμένος τυγχάνουσα. Συγχαίρομεν καί ημείς τήν 
νέαν έπιστήμονα, καί έγκαυχώμεθα ότιίκανώς ύπέδειξεν αυ
τή ότι διά τής ευφυΐας καί έπιμονής ή γυνή υπερνικά κα! 
τάς υπό τής πενία; έτι άποορεούσα; άκατανικήτους πολλάκις 
δυσχερείας.

Γυγη άγρογόμος βραυενομέγη. — Εις τήν χήραν Κυρίαν 
Πονσύ άμερικανίδα, άπενεμήθη παρά τής άγρονομικής έται- 
,ρίας τής Νέας 'Υόρκης, χρυσούν μετάλλιον Α'. τάξεως διά 
•τήν υπέρ τής καλλιέργειας τής γής ειδικήν έπίδοσιν της.

Τό δ ίτ δ ρ ο γ  της βροχής. — Κατά τό 1886 άνεκαλυφθη 
δένδρον έπί τής πεδιάδο; τής Σενεγάλης,έξ ού έρρεε διαλε- 
λυμένον βούτυρον, εις δέ τήν ’Αφρικήν δένδρον άποστάζον 
•γάλα. 'ο κ· Σάς διάσημος βοτανολόγος έγραφε πρό τινων
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ^ ΜΩΛ0ΥΙ
Αδελφέ, έλεγε, παρακαλών αύτάν δ Όνέζιμος, δμίλησον· 

πί συμβαίνει ; σ’ εζορκιζω̂  ομίλει !
'Η μήτηρ μας. . . μόλις ήκούσθη προφέρων δ Γιλβέρτος.
Έ ; τί j
'Η μήτηρ μας . . . άπέθανε καί άπεθανε όολοφονηθεΐσα... 

"Η Μαρκέλα,μόλις κατέστειλε τήν παράφορονάπελπισίαν της 
άναλογιζομένη τήν καιρίαν τού Γιλβερτου θλιψ.ν. Ο δε 
Όνέζιμος ωχρός ώς σουδάριον, καί περιβρεχόμενος υπό ψυ
χρού ίδρώτος, ήρώτα πνευστιών.

Πώς ! — ποιος σοί ανήγγειλε τό τοιούτον ! — Χθες άκομη 
τήν είδον. — Αδελφέ, λέγε . . τί τρέχει

Πρό ολίγου άποτίσας τήν περί ού δ λόγος οφειλήν μου ήλ- 
θον εις τήν οικίαν σου, ΐνα σ’ ένταμώσω. Πρό τής θύρας σου 
Τστατο ο έφηχέριος τού άγιου Μκνόέ μέ υφο; περιτρομον ,̂ η
τών ήμας, όπως μάς άναγγείλτ, τήν τρομεράν ταυτην ειδη- 
σιν, προσθέσας ταύτοχρόνω; ότι ή δικαιοσύνη επελήφθη ανα
κρίσεων καί ότι άπαιτεΐ έντόνως τήν έμφανισίν μας.

'ΐπάγωμεν, είπεν δ Όνέζιμος μετά καρτερικής πραότη
τας, ΐνα βεβαιωθώμεν άν πράγματι είμεθα ορφανοί.

Δέν έχω εΐμή αύτόν πλέον εν τω κόσμω, είπεν δ I ιλοερ- 
τος πρός τήν Μαρκέλαν άναχωρών.

Καί έμέ άνταπήντησεν, αυτη συγκρατούσα μετά κόπου τά

μηνών έκ Κολομβίας πρός τήν άγρονομικήν εταιρίαν τής 
Γαλλίας, ότι άνεκάλυψε δένδρον βροχής. Τό δένδρον τούτο 
προσομοιάζον πρός ακακίαν καί τοι πολύ μεγαλήτερον εκεί
νης, έχει τήν ιδιότητα νά άπορροφά διά τών ριζών άπασας 
τάς υδατούχους τής γής ουσίας, καθ’ ωρισμένον δε καιρόν να 
έκρίνη έν εΐδει ραγδαίας βροχής διά τών φύλλων του το 
ύδωρ. Ό κύριος Σάς άπήντησε τό τοιούτον δένδρον, ένώ 
έοάδιζε προσηλωμένους έχων τούς οφθαλμούς επι τής γής 
πρός εύρεσιν φυτών. Αίφνης αισθανεται σταγόνας υδατος 
έπί τού μετώπου του μεθ’ 8 καί χείμαρρον τοπικής ρα
γδαίας βροχής. Ό δδηγός του ιθαγενής χωρικός, ηρξατο γε- 
λών διά τήν έκδηλουμένην τού βοτανικού εκπληξιν, και ανε- 
πτυξεν πρός αύτόν τάς ιδιότητας του δένδρου τής βροχής.

ΑύστραΜαχή ¿χατογταετηρ ίς .— Το περιεργότερον θέαμα 
τής παγκοσμίου διεθνούς έκθέσεως, τής συγκροτηθησομενης 
έν Σίδνεϋ χάριν τή; Αύστρνλιακής έκατονταετηρίδος έσται 
τό τμήμα τών γυναικείων εκθεμάτων. Μέγα ιδιαίτερον χώ
ρισμα οιραιότατον διατεθήσεται διά τα γυναικεία μουσικά 
έκπονήματα. Ταύτα δέ πάντα συμβαίνουσι εις τας υπερωκεα- 
νείους καί άποκέντρους τού κόσμου χώρας.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Έ π ι θ ε ώ ρ ή σ ι ς .  Έςεδόβη τό 1 37ον φολ- 

λάδιον της Οικονομικής Έ πώεωρήσεω; περιέχον ώς π ίν -ο τε  έκλε- 
κτήν καί ποικΐλην ϋλην. Περιεχόμενα αύτοδ εισί: Λημοτικά ?τοοα εν 
Έ λλάδι καί Γερμανία.— ’ Αγροτικόν ζήτημα  καί τράπεζα τοΟ 
λαοο. Περί τής έν ’Ολλανδία βιομηχα ίας. "Αμεσοι καί έμμεσοι 
φόροι. Κυβερνητική Σιδηροδρομία. Έ ιτ ίμ η σ ιί  τών καταλαμβα  
νομένων ύπό όδών Αουτράκαθαρώτητος φυλακών καί Στρατω<ων.

δάκρυα- "Τ-αγε καί κλαύσον παρ’ έκείντρ. Θι κλαύσω καί 
εγώ μακρόθεν μεθ’ υμών. Τήν στερησιν τή; μητρός ούδέν έν 
τώ κοσμώ άναπληροΐ, πλην από σήμερον ή προ; Σέ άγαπη 
μου διπλασιάζεται.

‘ Ο  Έ η ιν ο η τ ή ς .

Καθ’ ήν στιγμήν οί άδελφοι έξηρχοντο, δίφρος ϊστατο 
πρό τής θύρας τής οικίας, έξ’ ής ο Πέτρο. Δαρτουα επρό- 
βαλε. Έκ τής περιλύπου θεσειος των, οί υιοί Βερνιε όέν 
παρετήρησαν αυτόν* ένώ εκείνο; όια τής πονηρά; όιοοατικο- 
τητό; του ήνόησεν ότι ήσαν ήίη ενήμ-ερο·. τού όιαπραχθε■ το; 
εγκλήματος.Στιγμιαίο; έλεγχος εξχγέρθηέν αυ-ω, καταπνί
γεις παραυτα ύπό τής σιδηρά: του καρδιας. Ουδέν συγκινή · 
σεως ΐ/νος έφερεν έν τώ προσώπω αυτο ο Μεια τής με ;α- 
λειτέοας δέψυχραιμία; ήιχετο νά εξακολονθητφ τά: με .α τού 
Μώδουί διαπραγαατευσεις αύ-ού καί -ώ εκθεσ̂  λεπτομερώς 
οποίας οικονομίας, κατόπιν έξκκρ.βωθέντων ύ το‘ογισυ.ών, η 
έπινόησις ύπέσχ-ιτο. Ή εις τό γραφείον τού Κυρίου Μωδουΐ 
είσοδος τω ητο ελεύθερα.

’Αγαπητέ Μωδουΐ, ειπεν είσερ/ό/.ενος υ,ετά τίνος έπι- 
σημότητος, γνωρίζω ότι δεν σε ενοχλώ, αΊί κα̂  λια» πρωι
νό:, άφού έρχομαι νά όμιλήσωμεν περι υποθέσεων, καί υπο
θέσεων άρκετά σπουδαίων.

Πεοί τίνος πρόκειται ; ήρώτησε φιλοφρονώ: ο κ. Μωδουΐ, 
ύποδεικνύων εις τόν Δαρτουά τά πλησιέσ ε;ον νάθισμα.

Πεοί τή; έν λόγω έπινοήσεω:. Έπί τέλου: κατηρπσθη 
όλοσχερώς τό σχέδιον. Οι υπολογισμοί εξηκριβώθησαν κα̂
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ΑύτοχειρΙαι. ’ Απεργίαι έν ’Αμερική. Βασιλική έπίχορήγτ^σις έν 
βαυαρία.

*  **
Α ί  τ ε λ ε υ τ α Τ α ι  ή μ έ ρ α ι  έ ν ό ς  κ α τ α δ ί κ ο υ .

Έζεδοθη έν έπ ιτυχ ε ΐ μεταφράσει υπό τοδ κ. Τρύφωνος I. Ευαγ- 
γελίδουτό έ'ργον του διάσημου συγγραφέως τ?ιςΓαλλίας Β ί κ τ ω ρ ο ς 
0  ύ γ κ ώ. « Αί τελευτα ΐα ι ήμέραι ένός καταδίκου.»'Εν α ύτφ  πιστ&ς 
απεικονίζει ό συγγραφευς τάς διαφόρους συγκινήσεις καί τήν ψ υ 
χικήν αγωνίαν του εις θάνατον καταδίκου.

** #
Π ε ρ ι ο δ ι κ ό ν ,  ή Χ λ ό η .  Έν Πάτραις έκδίδεται τερπνότα- 

τον περιοδικόν περιέχον 'ύλην έκλεκτήν και ποίκίλην' ώς έκ τ^ς 
μετρίας δέ συνδρομής αύτου τό περιοδικόν τούτο εΤναι προσιτόν εις 
πάντας.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Κας Α. Δ. καί Κ. Σ Αθήνας. Εκθεσεις άμφοτέρων έλήφθησαν. 
Έ πί τοΰ παρόντος καταπαύομεν τάς δημοσιεύσεις ταύτας. Έ άν 
ληφθή άνάγκη νά έπανέλθωμεν, θέλομεν ε υ χ α ρ ί σ τ ω ς  κάμει χρησιν 
τών έκθέσεών σας, τροποποιηθησομένων έπί τό μετριώτερον. — 
Καν Ε. Μ π. Χαλκιόα Γράψατέ μας τον αριθμόν της 'Κφημερίδος, 
έν ή κατεχωρίσθη ή συμβουλή αυτή καί θέλομεν ευχαρίστως σάς 
παράσχει τάς ζητουμένας οδηγίας. — Καν Π. Δ. Λάρισσαν. Εύγε- 
νεστάτη έπιστολή ύμων έλήφθη ώς καί χρήματα. Μυριάκις εύχα- 
ριστοΟμεν. Κον Γ. Κ. Καλαφάτιον. Χρηματόδεμα έλήφθη. Νέα 
συνδρομήτρία ένεγράφη. ΕύχαριστοΟμεν. — Καν Ν. Ζ. Νικολάΐεφ. 
Κατάλογος συνδρομητών έλήφθη. Φύλλα άπεστάλησαν. Ά πειρους  
ευχαριστίας γράφομεν. —  Καν Ε. θ . Πειραιά. Αύτά είναι παλα ια ί 
προλήψεις. Και ή θυγάτηρ σας δύναται νά άναδεχθή τήν μικράν' 
εΐναι φυσικωτέρα άνάδοχος πάσης άλλης. Καν Αί. Κ Μασσαλίαν. 
Γπαρχουσι βεβαίως καί εξαιρέσεις' έστέ έν τούτοις έπ ιφυλακτική. 

— Καν X. X. Βηρυττόν. Ελάοετε ζητούμενα' γράψατέ μας προς 
ήσυχιαν μας. Καν θ. Οί. Ιωάννινα Τάς άπορίας σας ταύτας λύει 
τό πρώτον τυχ ό . έγκυκλοπαιδ, κόν λεξικόν. — Καν Β. θ . Βραΐλαν. 
Συμμορφούμεθα όοηγίαις σας, καθυστερήσας αριθμός άποστέλλεται. 
Καν Μ. Μ. Κ)πολιν. 'Η καλύπτρα ού μόνον καλύπτει τάς του δέρ
ματος άνωμαλίας, άλλα καί προιρυλάττει αύτό άπο τάς άτμοσιραιρι- 
κας έπιΟρασεις. Αποφεύγετε έν τούτοις τάς μελαίνας καλύπτρας, 
διότι εκτός του ότι έλκυουσι τάς άκτίνας κουράζουσι καί τήνόρασιν.

είμαι εις θέσιν νά σάς έκθέσω τάς λεπτομερείας αυτού. ’Ιδού 
αυτό, είπεν, εκτυλισσων χάρτην, ε<ρ' αύ διάφορα μηχανικά 
σχεδιογραφήματα άπετυπούντο. Πρό παντός νομίζω καθήκον 
μου ως τίμιος καί ευθύς άνθρωπος να μή σάς αποκρύψω ότι 
η πρωτοβουλία οφείλεται εις τόν νέον καί λαμπρόν φίλον 
μου Αρμ,ανόον Δυρουΐ. Εΐναι νέος εκτάκτου επινοητικού 
πνεύματος καί καταγίνεται πολύ, άλλ’ ώς έκ των περιστά
σεων ηναγκάσθη ν άκολουθήστι συμβολαιογραφικάς μελέτας.

Ναί ! φαίνεται νοημ.ονέστατος καίίκανώτατος, εΐπεν ό Μω- 
ο̂υΐ. Είναι νέος εμβριθής καί τφ προοιωνίζεται μέλλον επί

ζηλον ως εκ τουτου. Ιόιαζουσα είναι ή δι’ αυτόν εκτίμη
σές μου.

Αυτής τής γνώμης είμαι καί έγώ· καί έλπίζω, οτι εκτός 
τής ωφελείας, ήν ή έπιχείρησίς μας τφ ασφαλίζει, ή όσονούπω 
κερδηθησομένη δίκη του θέλουσι τόν θέσει εις πολύ υψηλήν 
θέσιν. Τού τό εύχομαι έκ καροίας. — Πλήν άναπτύξατέ μοι 
τώρα πού εγκεινται αί ώφέλειαι τής έπινοήσεώς σας.

Εις 15 °/0 τουλάχιστον περιορίζονται τά έξοδα τής σκευ- 
ασίας τής ζακχάρεως· διασαφίζων δέ τό σχεδιάγραμμά του 
ανέπτυσσε μετά τεχνικωτάτης έπιδεξιότητος τά καταπλη
κτικά κέρδη. Ή πεποίθησις περί τής άληθείας των λόγων 
του επεκράτει μικρόν κατά μικρόν έν τφ παλαιω βιομηχάνω· 
αφού δέ αναθεώρησε μετ’ ακρίβειας τούς λογαριασμούς, έν- 
θους, ¿ (α ίρβ ΐα  άνέκραξεν.

Θά μάς χρειασθώσι παρετήρησεν ό Δαρτουά 200 η 300 
χιλ. φράγκων τά πολύ, διά νά πραγματοποιηθεί ή έπιχείρισις, 

Ο Μωδουέ διετέλει σιωπών είτα δέ ώς σκεφθείς παρετή- 
οησε.

Κον Π. X. Γαλάζιον. Γράφομεν. Νέα συνδρομήτρία ένεγράφη.—  
Καν Μ. α .  Βουκουρεστιον. Δημοσιευθήσεται .Δ ιατΐ κρύπτετε τό όνο
μά σας ; Καν Μ. Α. Θήραν. Συνδρομή υμών έλήφθη διπλή. 'Οδη
γήσατε προς ποΤον να δώσωμεν τήν διαφοράν. — Καν At. Κ Σύρον.
Επιθυμία σας έκτελεΐτα ι' ζητουμένη συνταγή δημοσιεύεται σήμε

ρον Καν Αίκ. Δ. Φ. Ά λα γω νία ν. Χρήματα έλήφθησαν' ήμερολόγιον 
μετ άποδείξεως άπεστάλη. Καν Μ. Π. Μέγα Κεσερλή. Χ ρήματα  
έλήφθησαν- προσεχώς γράφομεν.—  Καν Μ. Σ. Μ. Πόρον. Εύχαρι- 
στοϋμεν διά φροντίδας σας. · -  Καν Ε. Σ Τ. Μέθανα. ΕΰχαριστοΟ- 
μεν όι ευγενεις προσπάθειας σας. — Καν Ζ. Κ Σΰρον Χρήματα  
έληφθησαν ΕύχαριστοΟμεν' γράφομεν. — Κον Β. Σ. Σύρον. Χρή
ματα έλήφθησαν. — Καν Κ. Λ Κεφαλληνίαν.Έ άν ήδη δεν έδηλώσατε 
δτι θά συμμετάσχητε τής έκθέσεως παρηλθεν ή προθεσμία’ καθ’ ήμας, 
θά επ ιτύχητε εις οτι περισσότεοον έπιδίδεσθε.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Κ α τ α  τ ο Ο  Σ η τ ό ς .  Ε πειδή κατά  τό θέρος τά μ άλλ ινα  φορέ

ματα καί αί σισύραι (γοϋναι) καταστρέφονται ύπό του σητός(σκώρου) 
δίόομεν όόηγίας τινας περί της προφυλάξεως αύτών Πρώτον πάντω ν  
πρέπει νά ραβάισθή άντιστροφως καί έπιμελώς ή σισυοα, οπως κ α -  
ταπέση ή κόνις καί τά  τυχόν έπικαθίσαντα ώά σητών. Κατόπιν τή ν  
τοποθετητε έντος κιβωτίου περιτετυλιγμένου διά χόρτου πεπισσω μέ- 
νου. 'Ο σκώρος ψοφά έκ της όσμης της πίσσης.

ΣΥΝΤΑΓΉ
Β ε ρ ύ κ ο κ ο ν  γ λ υ κ ό .  Λάβετε μίαν όκάν βερύκοκα, τά  

τρυπάτε κατα διαφόρου; διευθύνσεις διά βελόνης, περισσότε
ρον όμως πρό; τό άωρον μέρος. Κατόπιν τά  άφίνετε νά βράσωσι 
έπί 1 — 2 λεπτά μόνον καί τά άτοσύρετε. ΆφοΟ δέ καλώς στραγ- 
γίσωσι τά ρίπτετε έντός ψυχρού ϋδατοςι όπου καί τά άφίνετε έπί 
αρκετήν ώραν. Ε τοιμάζετε έκ ζακχάρεως σιρόπιον, τά ρίπτετε καί 
τα άφίνετε έπί 24 ώρας, κατόπιν δέ τά δένετε μ ε Ά  τοΟ σιροπιού 
έπί πυράς μετρίας. Διά τήν σκευασίαν τοΟ γλυκοϋ τούτου άπ α ιτε ΐ-  
τα ι μία οκά ζάκχαρις εις μίαν όκαν βερύκοκα, έχοντα τό έσωκάρ- 
πιον πικρόν

Και μόνον ειςέμέ τό πρώτον διακοινώνετε τά σχέδιόν σας;·
Ναί ! μόνον εις υμάς.
'Υπό ποιον όρον ;
Υπό όρον συνεταιρισμού μεταξύ τριών. 'Υμών, τού ’Αομάν- 

δου καί έμού.
. Εννοώ τόν έξ ημισείας συνεταιρισμόν, άλλα δέν δύναμαι 
να παραδεχθώ τά εις τρίτον διαμέρισμα, όσον αφορά τήν 
προσωπικότητά μου.

Βλέπετε, επειδή είμαι ήδη συνέταιρος τού Άρμάνδου 
προκύπτει δυσκολία μεγίστη ώς πρός τήν ανατροπήν τών 
συνθηκών. Ευρίσκω έν τούτοις, μίαν διέξοδον. *Αν ύποτεθή, 
ότι ό συνέταιρός μας Άρμάνδος καταθέτει τάς 300 χιλ. καί 
γίνεται γαμβρός σας, θά έχητε όχι μόνον τό κέρδος τών δύο 
τρίτων, αλλά καί τήν χρηματικήν καταβολήν.

’Επειδή δέ έννοώ ότι ό’Αρμάνδος τρέφει ζωηράν έκτιμήσεως 
συμπάθειαν διά τήν δεσποινίδα Μωδουί, πιστεύω ότι μετά 
την οσονούπω οριστικήν έκβασιν τής έν Γερμανία δίκης του 
ήθελε συγκατατεθή νά καταθέσγ εις τήν έπιχείρησιν τό πο- 
σόν αυτά, άν ήθέλετε τόν τίμηση καί έκλέξη γαμβρόν σας.

Δεον νά υποβληθή ύπό τινα σκέψιν ή πρότασίς σας άπεκρί- 
νατο ο Μωδουί. "Εχω απεριόριστον έκτίμησιν διά τόν χα
ρακτήρα αυτού τού νέου. Καί άν άπεφασίζετο έξ ύπ’ αμοιβής 
νά γίντ) γαμβρός μου, τότε ο συνεταιρισμός θά έγένετο πα
ραδεκτός ύπό παρομοίας συνθήκας.

"Εχετε δίκαιον. ’Ιδού πώς νά γίνη, αφού κατ’ άρχήν εκ
τιμάτε τόν ’Αρμάνδον.

(α κ ο λ ο υ θ ε ί)


