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Τα περ-πόμενα ήμίν χειρόγραφα
δημοσιευόμενα ή μή όέν έπιστρεφονται. — ’Ανυπόγραφα και μη
δηλοΰντα την διαμονήν τή< άποστελλοόσης δεν είναι δεκτά. —
Πασα αγγελία άφορώσα είς τάς
Κυρίας γίνεται δεκτή.
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νων παιδίων περιωρίσθη εις τα 5)10 των έν τή προγενε
στέρα στατιστική άναφερομένων.
Πρακτ.κα τοΟ ΔιεβνοΟς Συνεδρίου των Γ υναικείων ?ργων και
*Η εταιρία αύτη συνίσταται από πολλ>ς διάσημους τής
’ Ιδρυμάτων Ά ν τ α π ό κ ρ ισ ις ?κ Παρισίων. ‘ II πρώτη Ιντύπωοίς μου
Ιν τή ΙκΘίσει — Η ?ν τοΤς υδασι νόσμος (όπό κ. Τούλας Κόκκαλη.
Γαλλίας κολυμβήτριας, εις έκάστην τών όποιων άνατέθειται
— Π οικίλα. — Σ’υμβουλή — ί υνταγή. κλπ.
ώρισμένον τού Σηκουάνα τμήμα. Πρός δέ μισθοδοτείται Οπο
1W Ι«%" W\
τής έταιρίας αριθμός λεμβούχων, οίτινες είναι υποχρεωμένοι
νά σπεύδωσιν εις βοήθειαν, εις οιανδήποτε ώραν παοουσιασθτ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΟΥ ΔΙΕΘΧΟΥΣ ΣΤΧΕΑΡΙΟΥ
ανάγκη. Πολλά παράσημα καί μειάλλια παρεχ_ωρηθ/.σαν προς
τάς γυναίκας τής έταιρίας ταύτης, αΐτινες πολλά παιόια
Σήμερον Σάββατον καί έννάτην τής πρωίας ώραν έγένετο έσωσαν επί προφανεί τής ιδίας των ζωής κινδύνω.
έναρόις τών τακτικών Συνελεύσεων τού Διεθνούς Συνεδρίου
*0 λόγος τής κ. Κεργομάρ έχειροκροτήθη. Άπεφασισθη
των «Γυναικείων ”Εργων καί Ιδρυμάτων.}. Από .ής /,θε, δέ όπως τοιαύται εταιρίαι ίδρυθωσιν εις άπάσας τάς παρα
άπετασίσθη οτι ή πρωΐα έκάστης ημέρας προώοισται εις τάς θαλασσίους ή παραποτάμιους πόλεις τής Γαλλίας, πρός πρό
συζητήσεις των διαφόρων θεμάτων καί τάς επ αυτών ψηφο ληψην τών έκάστοτε έπισυμβαινουσοίν συμφορών.
φορίας καί αποφάσεις, ή μετά μεσημβρίαν δε εις άνά,νωη;
Δεύτερον θέμα ήρχετο τό περί Διεθνούς Ειρήνης. Τόν
μελετών ή απαγγελίαν λόγων.
λόγον ελαβον ή ιατρός καί δημοτικός Σύμ.βουλος τού ΛονόίΚατά τό πρόγραμμα τής ημέρας τά προς συζήτησιν θέ νου Μις Μίτσελ. Παρέστησε τάς έκ τών πολέμων έπισυμματα ήνήγοντο εις
φιλανθρωπίαν καί ηθικήν. Μετά την βαινούσας εις τάς)οικογένειας καί τά έθνη συμφοράς, παρέ
εκλογήν των αντιπροέδρων τού τμήματος τούτου, α λόγος στησε πόσον αυτή ή όρχική ιδέα τού πολέμου είναι βάρβα
έδόθη προς τήν ‘Αμερικανίδα κ. Πέλδαν Λουβόδ. Τό θέμα ρος καί πόσον άντίκειται πρός τόν αληθή πολιτισμόν καί τήν
της περιεστράφη επί τής φιλανθρωπικής δράσεως τής γυναι- φιλανθρωπίαν, σι νεπέρανε δέ ό'τι αί γυναίκες πρώται οφείκός εί: τά: Ηνωμένα; Πολιτείας. ΊΙ οθλία προφορά των λουσι νά ΰψώσωσι φωνήν υτέρ έπιτεύςει.ις ^εής όιεθνούς ειρηνης.
’ Α μ ε ρ ικ α ν ίδ ω ν
έν γένει καθιστά ακατάληπτα' σχεδόν τα Έπί τού αυτού θέματος έλαβον τόν λόγον η δεσποινίς Μαγγάν, ό κ. Ιππόλυτος Δεορέλ Γάλλος, ή Άμερικανίς δικηγό
λενόοε-.ά των.
Εύτυ/ώ: δεύτερα λαμβάνει τόν λόγον ή κ. δέ Κεργομαρ ρος κ. Νίκολς, ό κ. Φριδερΐκος Πασύ^ βουλευτή; Παρισ.ων
μέλο: τού ό'-ωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου τής I αλ- καί ή »ομησσα δέ Φερέρ. Το συνέδρίον |υ.ετά ταύτα εδέχθη
λίας, καί όμιλε· εΰφραδέστατα περί Γυναικείας Σωσιβίου πρότασή τού κ. Προέδρου, δΓ ής έξεφράσθη ευχή υπέρ επιΕταιρίας, ήτις ίδρύθη μετά τήν δημοσίευσιν τής στατιστικής τεύξεως Διεθ /ού; Ειρήνης, μέ επιφυλακτικούς δμως εννοεί
των κατ’ έτος έν τώ Σηκουάνα πνιγομένων παιδιών. Έξήρε ται— όρους ιύς πρές τήν Α λσατίαν καί Λοοραίνην.
Ή δεσποινίς Σάρα^Μονόδ ώμίλησε τότε περί τού έν Πατήν ευεργετικήν τής εταιρίας ταύτης δρασιν, απέδειίε δε οτι
από τής τμοε'ροες τής συστάσεώς της ό αριθμός των πνιγομέ- ρισίοις λειτουργούντος φιλανθρωπικού καταστήματος τών ΌλΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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λανκών διακονίσσων. Εί; τό κατάστημα τούτο είσάγονται
παιδία δύο κατηγοριών εν ίδίοις δλω; καί απ’ αλλήλων κεχωρισμένοις τμήμασι. Μι/.pi όρφχνά, άτινα άνχ τρέφονται
καί εκπαιδεύονται καί παιδί χ πλανόδια, διεφθαρμ.ένα, εξ
εκείνων άτινα οί γονείς αυτοί φέρουσιν εί; τήν Άστυνοριίαν,
διϊσχυριζόμενοι δτι άδυνατούσι να τα ΰποφέρωσι. Τά περί
τού καταστήματος τούτου λίαν έ/διαφέροντα θέλω έ/.θέσει
δταν επισκεφθώ αυτό. Εν τούτοις περί όυ.οίας φύσεως φιλαν
θρωπικών καταστημάτων ¿¡μίλησε/ ή Νορβηγίς κ. Στόπ, ή
Ά γ γ λίς μις Βεάρ καί ή γραμματεύ; τού Συνεδρίου κ. δέ
Μερσιέ, μεθ’ 8 καί έλύθη ή σ/νεδρίασις. Τήν 2αν μ. μ. ώραν
ή αίθουσα της Δημαρχίας ήτο μεστή κόίτμου. Έπρόκειτο νά
όμιλήση ό δήμαρχος κ. Παύλος Βωρδελαί περί γυναικδς υπό
νομοθετικήν έ'ποψιν.
οιρδελαί δικηγόρος θεωρείται ως εις των καλλιτέοων ρητόριον τών Παρισίων. Τήν προτομήν τού συνεδρίου
επέστη σε εις τέσσαρα σημεία τού νόμου αναγόμενα εις τήν
γυναίκα. Εις τό περί ενηλικιότητας, περί διάγειρίσεως τού εκ
τής ιδίας της έργατίας προκύπτρντο: ποσού, περί τής συγ/.αταθέσεω; αυτής ε’ς δ,τι αφόρα εις τήν τύχην τού τέκνου της
καί περί έργάτιδος γυναικός.
Ό νοικοθέτης ειπεν εις τήν περί γυναικός νομοθεσίαν του
απέδειξε οτι διά παν άλλο ήτο προωρισμενος ή διά νά κατασκευάζη νόμους. Δωδεκαέτιία παιδίσκην θεωρεί ενήλικα δυναμένην νά φέρη ευθύνην τών πράφεων της, τεσσαροκοντούτιδα δέ γυναίκα δεν αναγνωρίζει ώς αρκούντως λογικήν καί ώρι
μον όπως χρησιμεύσει ίο; μάρτυ; εις οίάνδηποτε συμβολαιο
γραφικήν πραξιν. Διά μακρών απέδειξε τδ γελοΐον καί μωρόν
τού νόμου τούτου, συνεπέρανε δε δτι ή δωδεκαέτις κόρη δεν
είναι είσέτι αρκούντως άνεπτυγμένη, όπως θεωρήται ένήλιξ,
οτι κατά συνέπειαν δ νόμος, ώς έχει, παρέ/ει τήνεύ/ολίαν εις
πάντα κακοήθη καί διεφθαρμένου άνδρα νά συντελ,ή εις τήν
καταστροφήν καί ηθικήν απώλειαν πολλών πκρασίδων, ών ό
βίος τελειόνει εις τά καταγώγια. ’Εμποδίζει δέ καί πολλάς
ωρίμους καί λογικωτέρας πολλών ηλιθίων καί αχθοφόρων άνδρών γυναίκας, νά παρίστανται μάρτυρες εις συμβολαιογραφικας πράξεις ή νά είναι μέλη οικογενειακών συμβουλ,ίων. Έπρότεινεν δθεν καί τό Συνέδριον Ιπεδοκίμασε παμψηφεί, δπως ή
κόρη θεωρήται ενήλιξ μόνον από τού 16ου έτους τής ηλικίας
της. Ό εραστής δέ κόρης, νεωτέρας τής ηλικίας ταύτης ό μή
σεβόμενος τήν τιμήν τη:, ή νά ΰποχρεολται νά λαμβάνη αυ
τήν ώς σύζυγον, ή νά ΰφίσταται τάς ΰπό τού νόμου πρσβλεπομένας διά τήν ανήλικα ουνεπείας.
Περί μη*ρότητος ώμίλησε μετά ζήλου καί ενθουσιασμού.
Συνεπέρανε δέ δτι είναι σκληρόν ή μ,ήτκρ, ήτις τόσα ΰφίσταται
μέχρις ου γεννήσ/ι άναθρέψη καί άναπτύςη τό τέκνον της νά
βλέπη αυτό θυσιαζόμενον ΰπό ίδιοτρόπου καί παραλόγου
ενίοτε πατρός, χωρίς νά δικαιούται νά τό προστατεύση αϋτη.
Έπρότεινεν δπως διά τήν άποκατάστασιν, τό στάίιον καί
έν γίνει παν δτι άφορα εις τό τέκνον ή μήτηρ έχη τά αυτά,
άτινα και δ πατήρ δικαιώματα. Έν περιπτώσει δέ ασυμφω
νίας νά συγκαλήται οικογενειακόν Συμβούλιον έξ άμφοτέρων
τών μερών καί ή άπόφασις τού Συμβουλίου τούτου νά είναι
σεβαστή παρ’ άμφοτέρων. Γον όιμίλησε περί τής πεοιουσίας
τής γυναικός τής προκυπτούσης έκ τής εργασίας, δωρεάς,

κληρονομιάς ή προικίσεως. Καί επί τού θέματος τούτου δ κ.
Βωρδελαί ε.πε λόγους σοφούς. 'II γυνή ώς πρός τήν διαχείρισιν είναι οι’κονομικωτέρα, έγκρατεστέρα, λογικωτέρα τού
άνδρος. Οι ταμίαι δλων τών εμπορικών ή άλλων καταστημά
των των Παρισίων άνήκουσιν είπεν, άνεξαιρέτοις ε’ς τό ώραίαν
φύλον. Ταμίαι καί διαχειρίστριαι τών οίκογε-ειών πάντων τών
πεπολιτισμένων εθνών είναι σήμερον αί γυναίκες. Αΰται ούτε
πίνουν, ούτε καπνίζουν, ούτε χαρτοπαίζουν, άλλ’ ούτε σπαταλούν, όπου ο νήρ καταστρέφει δίην του πολλάκις τήν πε
ριουσίαν. ’Εγώ εάν ήμην νομοθέτης ήθελον τήν γυναίκα δια
χειριστήν καί τής ανδρικής περιουσίας. Πιστεύσατέμε δτι πρώ
τον θα εκερδιζεν δ άνήρ εκ τού νόμου τούτου, δεύτερον ή οι
κογένεια καί τρίτον ή ηθική. ’Αλλά επειδή δέν είμαι νομοθέ
της λέγω, Η γυνή πρεπει νά είναι κυρία τουλάχιστον τής
ίόίας περιουσίας της. Τοιουτοτρόπως καθ’ ήν στιγμήν δ σύζυ
γο; εχει καταστρέψει τήν ίίικήν του νά δύναται νά τρέφη τά
τέκνα του καί αυτόν χωρίς νά διασΰρη τό δνοαά του καί τήν
υποληψιν της εις τόν βόρβορον. Τελευταϊον ¿ψ.ίλησε περί ί ; ομοιωσεως τής μισθοδοσίας τών έργατίδων γυναικών πρός τους
ανδρας καί περί όιορισμ.ού προϊσταμένων γυναικών καί ουχί
άνδρών εις πάντα τά τμήματα, έν οίς εργάζεται ή γυνή. 'Ο
λογος τού κ. Βωρδελαί διήρτεσεν έπί πολύ, ήτο δμως άριστουργ'ημα καί υπό έποψιν δικαιοσύνης καί ΰπό έ’ποψιν ρητο
ρικής. Τό άκροατήριον έχειροκρότησεν αυτόν μετ’ ενθουσια
σμού καί παμψηφεί άπεδέχθη «πάσας τάς προτάσεις αυτού.
Τήν Δευτέραν αι έργασίαι τού Συνεδςίου έξηκολούθησαν
έπί αντικειμένων φιλανθρωπικών καί ηθικών.
’Ισπανός βουλευτής κ. Μχγνέ (ομίλησε περί τής μ.ικτής έκπαιδεύσεως των
δυο φυλ.ων. Περί τού αυτού θέματος 6>μ.ίλησε καί δ κ. Μούλαο5 Σίμων καί τόν λόγον αυτού Οά προσπαθήσω νά εκθέσω
εν ιδίω κεφαλαίω έφ’ δσον ή μνήμη μ.έ βοηθεί εις τούτο. "Ελαβον τον λόφον επ’ αυτού ή κ. δέ Κεργομάρ, η Πολωνίς κ.
Λέβη, ή Σουηδίς κ. Φρίς, ή Έλληνίς κ. Κ. ΙΙχρρέν, ή γερ μκνις κ. Μ ργενστερν, δ "Αγγλος βουλευτής κ. Τρούγ, δ δήμαρχος κ. Βωρδελαί, ή δούκισσα δέ Φερερ, ή Βαρονίς δέ ΙΙάζ,
ή Ρωσσίς κ. ’Ανχνιέφ, ή Ρωσσίς κ. Κεσερώφ καί ή έκ Πορτο
γαλ,λίας κ. δέ Βαοανικούς.
Άπεφχσίσθη ή μικτή έκπαίδευσις ΰπό επιφυλάξεις τινας,
περιλαμβανομένας εις τόν λόγον τής κ. δέ Κεργομάρ, 8ν θέλ,ομεν δημοσιεύσει έν ιδία στήλη.
Ό λόγο; μετά ταύτα έδόθη ε’ς τήν Δανίδα λ. Δόβε,
η τις (ομίλησε περί τών υτο κυρίων ιδρυθέντων ευεργετικών
σχολείων τών άπορων κουφαλαλ,ων. Έπί τού αυτού αντικειμέ—
νου ιΰμίλησεν ή άποτυχούσα πρόεδρος τών 'Ηαομένων Πολι
τειών κ. Βοοδούλ, ή ίδρύσασα έν ’Αμερική ίίία ις δαπάναις
τρία τοιαύτα σχολεία.
Ο κ. Ραφαλοβιτζ ανέγνωσεν έκθεσιν περί τών κατοικιών
τών έργατίδων καί τεχνιτριων γυναικών. Ή Ά γ γ λ ίς κ. Αέβης περί άσυλων τών ζώιυν καί προστατευτικών κ,ατ" αυτών
μέτρων. Κατέκρινε πικρδς τήν αστυνομίαν τής Γαλλίας, ήτις
επιτρεπει <οστε κατά τόν 19ιν αίίονα, καθ’ δν ή έκθεσις ΰψοϋται (ος περιφανές μαρτήριον τής προόδου καί τού πολιτισυ,οΰ,
εν αυτώ τώ πεοιβόλω αύτής νά τελούνται απάνθρωποι καί αίμοχαοεϊς τελεταί ταυρομαχιών, άς ή ιερά έξέτασις τής ’Ισπα
νίας ήνειχετο έπί τής εποχής τής βαρβάρου ''ασιλ,είας της. Μή
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Συλλόγου Κυριών παρέ/ο.ντος εργασίαν καί προστασίαν ταΐς
τόν λαόν εις τήν χύσιν τού οθ<·(υ αίματος, είπε
αποφυλακιζομ,έναις η κ. λίαλλε και περι τού Ισραηλιτικού
Κ περαίνουσα λόγον αληθώς ιοραΐον.
Έπί τού αυτού ζητήματος ιομιλησεν ή βαρονίς δέ Παζ ασύλου εν Λισσαβώνι ή κ. Φερνάν.
Τήν 8ην καί ήμίσειαν (ύραν τής εσπέρας άπαντα τά μέλη
ζ; ,.αί δ δήμαρχος Βωρδολαί. Άπεφασίσθη δ'έ όπως τό Συνε- ,
δΐΐον διαμ.αρ: υρ/.θή, όπου δεί καί άποδοκιμάση έτ.ισημως τας το ύ Συνεδρίου μέ ενδυμασίας χορού είχο/ συναθροεσθή εις την
ώραίαν καί άπέραντον αίθουσαν τού με αλη-ερου Ξενοδοχείου
Í ταυρομαχίας.
τών ΙΙα ο ισ ίω ν llolel 'Continental. Ή πρόεδρος καί τό Συμ
Μετα μεσημβρίαν όπουσιάζοντος του Προέδρου την θέσιν
βούλιον τού καλλιτεχνικού 'Ορφανοτροφείου διωργάνωσε καλ
αυτού έλαβεν δ κ. Gariel, γενικός έπίτροπος τής Κυβερνήλιτεχνικήν εσπερίδα είς τιμήν τού συνέδριου. Οι εξέχοντες
, 6ως πάντων τών έν ΙΙαρισίοις ευγκληθέντων συνεδρίων. Τόν j
τών καλλιτεχνών τής Grand Opera, καί Comedio Fran
λόγον έλαβεν ή ιδρύτρια καί Πρόεδρος τού Καλλιτεχνικού j
çaise έψαλλον καί όπήγγειλον εκλεκτά -εμάχια. Ή πρόεδρος
-■ Όρφανοτροφείου κ. Μαρία Λωράν, ίππότις του ταγματος της
κ. Μαρία Λωράν απήγγειλε συγκινητικώτατον απόσπασμα
; Λεγεώνος τής τιμής. Έξήθηκε τά κατά τήν ϊδρυσιν καί
τραγωδίας χειροκροτηθεΐσα μετ’ ενθουσιασμού. ΜΙ πρώτη ΰψίλειτουργίαν τού καταστήματος τούτου, έπανειλημμενως χεί
φωνος τής Grand C pera έψαλλεν ώραΐον άσμα συντεθέν καί
ρον-ροτηθείσα διά τήν ώραίαν καί γλαφυρόν απαγγελίαν της.
τονισθέν επίτηδες διά τήν εσπερίδα ταύτην, άλλα δέ μέρη
Ή κ. δέ Μοντώ ανέγνωσεν έκθεσιν τής δράσεως του υπο τον
μετά τού βαρυτόνου καί ΰψιφώνου έκ διαφόρων μελοδραμάτων.
τίτλον «Ένωσις τών Γαλλίδων Γυναικώνϊ σωματείου. ΙΙερί■Μετά μικρόν διάλειμμα, καθ' 8 buff, t πλούσιον μάς έδέχθη
ληψιν τής έκθέσεωςταύτης ώς λίαν ένδιαφέρουσαν θέλομεν δημο
είς τους άναώυκτικ.ούς, γλυκείς και μυροσολους κόλπους του,
σιεύσει έν ϊδία στήλη. Περί τών γυναικών ΰπαλλήλων τών
έν φ ό καμπανίτης διεσκέδασε τήν έκ τών τραγικών απαγγε
έμπορινών καταστημάτων—καί ανέρχονται αί έΆΙαρισιοις
λιών άναπτυχθείσαν μελαγχολίαν, ό καθείς ανέλαβε την προμόνον εις πολλας χιλιάδας—-όιμίλησεν ή κ. Σιγφρίδ καί η κ.
τέραν θέσιν του καί ό τής Comedie Française διάσημος
δέ Βερνέΰλ περί τών φιλανθρωπικών έργων τών Καθολικών.
ηθοποιός κ. Syluain απήγγειλε μονόλογον, δστις μάς έκαμε
Τήν στιγμήν ταύτην δ ιδιαίτερος γραμματεΰς του Προέδρου
νά γελάσωμεν μέ, ρι δακρύων. Μετ’ αυτόν έψαλλε χαειεστατα
τής Γαλλικής Δημοκρατίας κομίζει έπιστολήν της κ Ιναρή κ Montallan τό ό)ραΐον άσμάτιον « q u a n d j ’ é t a i s
νώ. Ή Γενική Γραμματεΰς άνέγνωσε μεγαλοφώνο/ς τήν προς
j e u n e · καί ή δεσποινίς Βαρέτα άπήγγειλεν ό:ραιοτάτην
τήν έπίτιυον πρόεδρον άπευθυνομένην έπιστολήν ταύτην, δ.’
καί εύφυεστάτην αλληγορίαν έπί τής πλάσεως τής πρώτης γυ
ής ή κ. Καρνώ £ζήτει συγγνώμην, ώ; μή δυνγ^θείσα να παρευοεθή κατά τήν ημέραν ταύτην εν ττ σ/νεόριασει. Επέ ναίκας.
ράνε λέγουσα οί ή καρδία καί τό πνεύμα της είναι πλησίον
Σ υ π ι h Ια σ ις τή ς Τ ' ί τ η ς y - μ · ί ) Μ > Ιου.Ηουτών γυναικών έκείνων, αϊτινες τυνήλθον άπό τα πέρατα του
ΜΙ βαρονίς δέ ΙΙάζ ώμίλησε περί τής αγροτικής τών θηκόσμου ινα μετά τών γυναικών τής Γαλλίας συσκεφθώσι περί
λέων μορφώσεως έν Γαλλία. Ή κυρία αΰτη είναι πρόεδρός
βνλτιώσεως τής τύχης τού Γυναικείου φύλου.
καί ιδρύτρια διαφόρων αγροτικών σχολών.Έξέθηκεν έν συ'όψει
ΜΙ μήτνρ καί προμήτωρ τών communards, ώς γελωσα
τά κατά τάε σχολάς ταύτας, αϊτινες λειτουργούσι ΰπό δλως
«πεκάλει έαυτήν ή δεσποινίς δέ Βροέν, άνέγνωσεν -κθεσιν
ίδιον πρόγραμμα ά-άλογον πρός τόν βιον καί τάς άνάγκας
;
τών φιλανθρωπικών καταστημάτων, α ίδρυσεν έν Μπελ
τής άγρότιδος γυναικός. Πόσον ηυχόμην την στιγμήν εκείνην
βίλ ΰπέρ τών δυστυχών θυμάτων τής εμφυλίου στάσεως τού
νά είχον έν τώ Συνεδρίιρ άν όχι τόν Τπουργόν τής Παιδείας
1 0 7 1 . Προσε/άλεσε δέ τά μέλη τού Συνεδρίου νά επισκεμας τουλάχιστον τους τμηματάρχας μα, έκείνους, οιτινες κα* φθώσιν έν σο'ματι τά φιλανθρωπικά ταύτα άσυλα. Περί τής
ταρ-ίζουσι τά σχολικά προγράμματα τών πόλεων καί τών
ί γυναικός ώς πολυτίμου έν τή βιομηχανία παράγοντος ώμίληχωρίων, θά ωφελούντο μεγάλως οι κύριοι οΰτυι, οιτινες έπισεν i¡ κ. Καρβονέλ. Περί τών προστατευτικών ^τού δήμου
βάλ,λουσιν είς τόν χορικόν, τόν μέλλοντα γεωργόν ή κτηνοi σοιματείων Κυριών, αϊτινες παρέχουσι πρός τα απορα παιτρόφον, τό αυτό πρόγραμμα δπερ ακολουθεί και ο υϊος του πο
[ ¿ία των 5·/;αοτικών <jyολειο^ν.
λυτάλαντου σ’, στού, ο μέλλων ιατρός η δικηγόρος.
Αί Κυρίαι αυται παρέχουσι πρόγευμα ΰγιεινόν, βιβλία,
θά ηκουον άπό στόματα γυναικών σοφούς λόγους. Θά έμάνI ενδύματα 'καί ΰποδήματα.'Περί τού «Συλλόγου τών Κυριών))
θανον δτφ έάν ί έπί ημέρας ΰλοκλήρους διασχίζων σιδηροδρο
I ΰπέρ τής ΰπό της μητρός καί οχι τροφού θηλάσεως τών τεμικής τάν Ευρώπην, δεν κατορθοΐ νά άντικρύστ, ούτε 8ν τετρά
ί κνων (ΰμίλησαν αί κ. κ. Γκινάρ βουλευτοϋ καί Σαΐγνεβας.
γωνον γης άκαλλιέργητον, δτι καί τάς ίΑΐηλάς τών βουνών
Περί τού Συλλόγου τών Κυριών ΰπέρ τής προστασίας και
κορυ.άς συνταράττει τό άροτρον τού γεωργού, δστις είναι είς
I περιθαλψεως τών μικρών πλανοδίων καί έγκαταλελειμμένων
τών ισχυρότερων παραγόνων τού εθνικού πλούτου τών πεποκορασίων ¿μίλασεν ή πρόεδρος τού Συλλογου τουτου κ. Κουρλιτισμένων κρατών, τούτο δέν ¿φείλετα^ είς αυτόν τόν γεωρπιέ. Περί -ού ορςανο-ροσείου Ροτσχίλδ ή ΐσραηλίτις κ. Βεργύ/, αλλ’ ούτε εί: τήν αγάπην του πρώ.ς τήν καλλιέργειαν.
θα Φοομιστέχε?. ΠεΑ ’Αγγλικής Αδελφότητος Κυριών ή
Είναι αί προνοητικοί Κυβερνήσεις, οί αληθώς πεπαιδευμένοι
L λαίδη Σανδουρόοτί Περί τών ’Αδελφών τού Ρεύλή η κ. Σάρα
καί σοφοί, οί διευθύνοντες τά ΰπουργεια τής παιδείας καί της
Μονόδ. Περί τού Συλλόγου τών Κυειών τού προσφέροντος άγεωργίας, οί σργανωταί χιλιάδων αγροτικών σχολών άμφοτέ: συλον εις δυστυ, είς, πασχούσας ή ά%ευ θεσεω; ΰπηρετριας ουμιρων'τών φύλων. Ενταύθα ο άνήρ καί ή γυνή άπό τής μικράς
λησεν ή κ. Καρλ Βέρν. Περί πολλών γυναικείων φιλανθρωπιτων ηλικίας διδάσκονται νά άγαπώσιζ^τήν ζωοδότειοαν γην,
1 κών καταστημάτων τής Αυστρίας ώμίλησεν ή κ. Πάπερ. Περί
\\οικειού-ε
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νά άφοσιούνται εί; τήν καλλιέργειαν τη:, νά τελειοποιούνται συμπαθές καί ώμίλησε μετά πολλή; χάριτο; καί ευφράδειάς.
τήν παραγωγήν. Μονον επί δύο ωρας τή; πρωίας μενουσι "Ισως οί άκούοντες ότι ή κυρία αύτη είναι ιατρός εσωτε
τά παιδιά αυτά τού αγρού είς τό βχολειον. Γό υτολοιπον τής ρική είς έν τών μεγίστων τών Παρισίων νοσοκομείων ύποθέτουημέρας διδάσκονται πρακτικώ; τό εργον των. Ή έκθεσι; τής σιν αυτήν παρήλικχ, άσχημοκχμ,ωμένην, άχαριν καί φέρουσχν
βαρονίδος δε Πάζ πολύ ένδιχφέρουσα ήθελεν άναντιρρήτως υψηλά περιλαίμ-ια ¿>ς τόσοι σχολαστικοί δοτόροι.
δημοσιευθή είς τήν «Εφημερίδα τών Κυριών» έάν δέν ήτο
Τίποτε έξ ό'λων αυτών. Ή δεσποινίς *Ε >βαρ; εΐναι μ.όλις
τριακοντούτις. Ξανθή, ευειδής, άνθηρά, μ.έ ώραιαν χρυσήν κό
πολύ μαζρά καί διεξοδική.
'Η δεσποινίς Κόντα φιλόλογος εκ Ρουμανίας εξεθηκε τά μην ήν διασκευάζει κατά τόν τελευταιαν συρμόν. "Εφερεν έσκατά τήν έκπαίδευσιν τής Ρουμανίδο; γυναικός. Περιττόν νά θήτα έκ μέλανος όλοσηρικοΰ μετά χάριτο; Παρισινή; καί όλως
τελευταίου συρμού. Μικρό; πίλο; ίόχρους ανοικτό; έστεφεν εΐσάςεϊπω δ τι ήςυθρίων μανθάνουσα τάς προόδου; τού νεαρού γεί
τονος ημών κράτους ¿»; προς την γυναικειχν μορφωσιν. Γυμνά δει χαριεστάτης σκουφέτας τήν χουσήν κόχην της καί ώραΐον
σιά θηλέων τέλεια, Λύκεια, καλλιτε/νικαί, πρακτικαί και έκ πτίλων ίόχρουν ριπίδιον ήν άνηρτημένον άπό τής ζώνης της.
έπαγγελματικαί σ/ολαί λειτουργούσι πολυπληθείς από πολ Κάθε άλλο ήτο ή bas bleu, ώ; ίσως πολλοί καί πολλαί φαν
λών ήδη χοόνων έν Ρουμανία. Ή δεσποινίς Όρτενσία Παράν τάζονται τάς γυναίκας τού Συνεδρίου. *11 ήμιμάθεια καί ψευ(ομίλησε μετά ταύτα περί σχολή; προκαταρκτικής διά διπλω δεοιίδειξις τ.αρελθν ντων αιώνων είχον καταστήσει τινάς τών
ματικά; τού κλειδοκύμβαλού έξετάσεις καί ή κ. Λαίτη Φί- τότε πεπαιδευμένων γυναικών γελοίας διά τό ιδιόρρυθμον
σχερ περί τή; έπιδράσεως τής ανατροφής έπί τή; διεθνούς Ε ι τώντρόπων καί σχολαστικόν τού ύφους. Σήμερον αί γυναί
ρήνης. Ή κ. Γρίς-Τράουτ Γερμανίς άνέγνωσε μελέτην τινα κες, αί άληθώς πεπαιδευμέναι όιακρίνονται έπί παλλαι
έπί τών πλεονεκτημάτων τής έκπαιδευσεως εις μικτά σχο σθησία, φιλοκαλία καί χάριτι. Μένουσι γυναίκες προσθέτουσαι
λεία καί ή κ. Μαρία Μαρτέν μελέτην έπί τής γυναικείας Ε  είς τά φυσικά δώρα, δΓ ών ό Θεός έπροίκισεν αΰτάς τήν άληθή τού πνεύματος άνάπτυξιν καί τήν εΰγενό τής καρδίας διάφημερίδας ( ί ' Η η ο Λ ίτ ι ς Ί ) ήν διευθύνει
Ή ώρα ήτο αρκούντως προκεχωρημένη. Οΰχ ήττον ή Συ πλασιν.
νεδρίασις παρατείνεται μέχρι τής νυκτός, ώς έκ τής πληθύο;
*Η κ. Σχασεβάν ¿ομίλησε περί ειδικής τή; μουσικής διδα
τών έργων τού τμήματος τούτου. Ή κυρία δε Βεονέϊλ ώμίλη- σκαλίας ή κ. δέ Μερσιέ έν έκτάσει περί τής υπό τή; δου/ίσση;
σε περί τής ίδρύσεως τής διεθνούς γυναικεία; βιβλιοθήκη; δέ Πομάρ έκδιδομένη; Έφημερίδος υπό τόν τίτλον ή « Α ύ γ η »
Βόλοκα, ή κ. Μαρία Σχέλιγα-Λέβη δημοσιογράφος Πολωνίς καί ή δεσποινίς "Αννα Ρέτσιου; περί τών Παρθεναγωγείων καί
όμιλεϊ περί τής γυναικείας έν Πολωνία έκπαιδ'εύσεως, πρακτικών σχολών τής Σοηδίας.
ίδιαίτατα δέ περί τής κατά τήν τελευταιαν είκοσαετηρίδα
ΤΓ¡ι./)|ί.η. Α ' .
άναπτυχ θείσης γυναικείας φιλολογίας. Ή εξορία, ειπεν, άνέΌ κ ω ) ι ζ χ α ΐ ή γ υ ί'ν ( T e r à ç r ‘i\ 5 ) Π Ί ο ν ί ί ο υ )■
δειξε πολλά; συμπολίτιδά: μου έξοχου; φιλολόγους. "Οτε εΰΑί συζητήσεις τής ή κερά; ταύτης άνάγονται δλο>; είς τήν
ρέθησαν μα/ραν τής πατρίδος των έστερημέναι καί τών άπολύ
όπέρ
τής γυναικό; νομοθετικήν μεταρρύθμισιν. Μη άνησυχήτε
τως άναγκαιούντων διά ποιάν τινα τών οικείων των ευμάρειαν
κατέφυγον είς τά κονδύλια των. Ή καρδία καί ή διάνοια έν τούτοι;.
Δέν πρόκειται νά νίνωμεν ούτε βουλευταί, ούτε υ
των είογάσθη καί παρήγαγον αληθή αριστουργήματα, πλουπουογοί.
*Η ί )ική μας πολιτική αποστολή άνάγεται είς
τίσασαι μεγ'άλως, τήν ιστορίαν τής συγχρόνου Πολωνικής φι
λολογίας. Ή δεσποινίς Πρεβύ (ομίλησε περί τής ύτό τόν τ ί  κΧάδον ολως διάφορον. ‘Ημείς μορφώνομεν τού; πολίτας καί
τλον ή Γ υ γ ή εκδιδομένη; έν Παρισιού; γυναικείαςΈφημερί- ζητούμεν νά μάς παραχωρηθώσι τά μέσα τής έντεύεστέρας καί
δος υπό τήν διεύθυνσιν τής κ. Ρωβεν. Η δεσποινίς ^Ανανιέφ σκοπιμωτέρας έξασκήσεως τού έργου μας.
*0 κ. Δονά προεδρείων—απουσιάζοντας τού κ. ’Ιουλίου
ώμίλησε περί τών έν. Δανία καί Ρωσσία παρθεναγωγείων.
Μετά πόσης χαράς ή κυρία αυτη εξεθηκε τα κατα την Σίμωνος— άνέγνωσε πραγματείαν τινά έπί τή; Ρωσσικής νο
καταπληκτικήν πρόοδον τή; Ρωσσίδο; καί Δαηδος γυναικός. μοθεσίας τής άναγομένη; είς τήν γυναίκα καί ή μις Χριστιάν
Πό<Γθν οί αριθμοί τών Λυκείων καί Επιστημονικών σχολών Βρίχτ, γραμματεύ; τή; Οικονομικής τών Γυναικών Σχολής έν
άνεδείκνυον τήν τέως χαρακτηριζομ-ένην βάρβαρον Ρωσσιαν ’Εδιμβούργο» ¿»μίλησε περί τή; ’Αγγλικής νομοθεσίας έν σχί
βαίνουσαν παραλλήλως πρό: τάποωτεύοντα τώνπεπολιτισμένων σει πρός τήν γυναίκα. *Ω; παρετηοήθη ή ’Αγγλία κατά πρώ
κρατών. Ή ιατρός δεσποινίς Έδβαρς, η'η οι'.οτροφο; ιατρός τον λόγον έχει παραχωρήσει πλεϊστα δικαιώματα εί; τήν γυ
ένός τών μεγαλητέρων νοσοκομ.είων τώνΠαρισιων ωμιλησε περι ναίκα. ’Εν Ρ σσία αί έμποροι καί γαιοκτήμονες γυναίκες ετής υγιεινής καί τής καθαριότητας τής κόρηςάπό τήςγεννήσεως χουσι δικαίωμα ψήφου εν ταίς δημοτικαϊ; έκλογαΐς. *0 κ.
αυτής, ήκολούθησε τήν υγιεινήν τών σχολείων καί κατέληςενεις Βάγερ βουλευτής Δανιμαραας ώμίλησε περί τής πολιτικής θέτήν υγιεινήν τής ωρίμου γυναικό;, Τόν λόγον τής δεσποινιδος σεως τή; γυναικός έν Δανία. *Η δέ κ. Φιρέρ Γαλλίς έξ ’Αλ
"Εδβαρς έπιστημονικώτατον καί εύφρκδέστατον θέλομεν δη γερίας καί διευθύντρια πολιτική; τίνος έφημερίδος έξήτασε
μοσιεύσει έν ιδία στήλη. Τούτο διότι δυστυχώς έν Έλλάδι ή τήν γυναίκα έν τή Γαλλική νομ.οθεσία. Απέδειξε δέ ότι ή
υγεία θυσιάζεται είς τήν ματαιότητα καί τάς ψευδεπιδείξεις. πρώτη αιτία τής παρεισφρυσάσης έν Γαλλία διαφθοράς είς
’Εντεύθεν αί κοοασίδες μας ώχραί καί μέ παρειάς ηΰλακωμέ- τά; άπορους τού λαού τάξεις είναι αυτή ή νομοθεσία. Ή χή
νας καί έρρυτιδωμένα; πολλάκις άπό τής παιδικής των ηλι ρα κ. Μπονέρ ¿»μίλησε περί τής νομίμου υποθήκης τής περιου
κίας. Πλήν τούτου ή δεσποινίς "Εδβαρς εΐναι πρόσωπον λίαν σίας τής γυναικός καί περί τών οικογενειακών συμβουλίων,

Καθολικών προστατευτικών καταστημάτων τών έφήβων. Η
κ. Φοντάν περί τών άσύλων, έν οί; κρατούνται τά βρέφη και
σέθηκεν, δέν ήμην ποσώς ξένη.
_
,
Ή Ά γ γ λ ίς δεστοινίς Β α λ γ α ρ ν ί ανεπτυ',εν εν λ^π.ομε- νήπια τών έργατίδων γυναικών άπό πρωίας μέχρι; εσπέρας.
Ή κ. Μαγνυσόν περί ένός λυκείου θηλεων και μιάς ποακ .ική,
.*{« τί ή σύγχρονος Ά γγλίς κατώρθωσεν υπέρ τού φύλου της.
σχολής έν Συλανδία. *Η κ. Αωριό περί τών ταξειδίων καί πε.
Διηγήθη λεπτομερώς π«σας τάς μεταρρυθμίσεις, αΐτινες εγέριηγήσεων τών απόρων μ.αθησριών κατά τό διάστημα τών
νοντο έν τή ’Αγγλική νομοθεσία κατά, τήν τελευταιαν τεσσα
διακοπών. *Η κ. Ααλύ έπί τής εταιρίας τή; ταρεχούσης δω
ρακονταετίαν, καί συνηγόρησεν υπέρ τή; άνάγκης τής πολιτι
ρεάν κατοικίαν εί; άπορου; οικογένειας.
κής άφομοιώσεω; τών δύο φύλων. *0 λογος της έχε οοκρο . ηθη
Πολλά άλλα θέματα ανεγνώσθησα» επί τροχάδην, καίτοι
έπανειλημμέ-ως. *11 δεσποινίς Ρετσοιούς ¿»μίλησε μετά ταυτα
μεγάλης άξίας καί πολύ ενδιαφέροντα. "Ε'.αστον τών θεμά
περί τής'πολιτική; θέσεως τή; γυναικός έν Σουηδία, ή κ. Φετων τούτο»ν ήδύνατο νά μ.ελετάται καί βασανίζηται επί ώρας.
ρές περί 'Ισπανική; νομοθεσίας καί ό Μαρκήσιος Άλιφιέρη περί
Ά λ λ ’ ο χρόνο; έπείγε καί τά μέλη τού ου^εδοίου ήσαν έξηντής έν Ιταλία καταργήσει»; τών ¿ τ α γ ώ ? οίκων καί περι των
τλημένα
έκ τής παοατεταμένης ταύτη; εργασίας. II κ. Σο
•σωφρονιστικών καταστημάτων τών έλαφρών ήθών γυναικών. I
Το συνέδριον τότε προέβη είς τάς εξής άποφάσεις καί εξέ · 1 φία Καρπερό»® άνέγνωσεν έπιστημονικωτάτην μελέτην επί τής
-φρασε τάς άκολούθου; εΰχάς κατόπιν έπιμόνου συζητήσεω; καί εκπολιτιστικής έπιρροή; τών Ρωσσίδων γυναικών. Η κ. Πάπεισματωδών πω; αντιρρήσεων έκ μέρους κυριών τινων. Έν υντερ ώμίλησε περί των μεγάλων ’Αγγλικών Εταιριών έπί
τής ήθικοποιήσεως τού λαού. *Η κ. Στοπ έπρότεινε γενικήν
ταίς συζητήσεσι ταύταις ένεργόν μέρος έλαβον ; ή κ. δε Φεμεταρρύθμισιν είς τό γυναικεΐον ένδυμα. ‘Ο λόγος ήτο αρκούν
ρέο, ή κ. Βερ-ώ, ό δικηγόρος κ. Βιβιάνη, ο δικηγόρος καί
βουλευτής κ. Βογελώ σύζυγος τής άντιπροέδοου, ό αίδεσιαώ- τως έπιτυχής. Ευτυχώς ή άτυχώς αί εΰχαί της δέν είσηκούσθησαν. "Αλλω; τε έντό; ολίγου χρόνου αί γυναίκες θκ^ ήρτατο; διαμαρτυρόμενος ίερεύς κ. Σχβαίστρόπ και ο κ. Λεων
κούντο είς μακρούς ποδήρεις χιτώνας, οΰδαμώς περί τήν όσφύν
Δονά. Αί έκοοασθεΐσαι εΰχαί συνοψίζονται εις τα =.ξης .
Ιον Το Συνέδριον έκφράζει τήν ευχήν, όπως θεωοήται ό συνκρατουμένου;.
*Η εκ Βελγίου δικηγόσο; δεσποινίς Ποπελέν άνέγνωσεν
παίς ή ή κόρη άνήλιξ μέχρι τού 16ου τής ηλικίας της έτους.
¿»ραίαν μελέτην περί τών γυναικών έν Βελγίω. Ό κ. Φέλεξ
""Οτι ο δια φθ»ρεύ; νεάν.δος μ ή υπέρβασης τό 16ον τής ήλι
αίας τη; έτος ΰφίσταται πάσας τάς συνέπειας τής πράςεώς Έαάν Γενικός έποπτης τών Πανεπιστημείων άπηύθυνε πρός
τά μέλη τού Συνεδρίου θερμοτάτην προσφώνησιν χειροκροτητου.
2ον Τό Συνέδριον έκφέρει τήν ευχήν, όπως η γυνη ούνα- θεϊσαν έπανειλημμένως καί ένθουσιωδιος.
Ήτο νύξ ήίη ότε έληξαν αί συζητήσεις τής ημέρας. Τά
ται νά είναι μάρτυ; εί; πολιτικά; υποθέσεις, νά έςασκή ελευ
θέριο; καθήκοντα κηδεμόνας καί μέλους οικογενειακού Σ»μ- μέλη τού Συνεδρίου άπεχμορίσθησαν ΐνα τήν έννάτην τής ϊ βουλίου, καί ήταν έτι δέν πρόκειται περί των ίδιων τέκνων !' σπέρας ώραν συναντηθώσι καί πάλιν παρά τώ υπουργώ κ.
της.
I Yves Guyot.
3ον Τό Συνέδριον έκφέρει τήν εΰ/ήν, όπως ή έγγαμος γυνή
E v re à ç la τής Π έ μ π τη ς 6 ) 1 8 Ιο ν Α ίο υ .
διαθέτη έλευθέρως τά έκ τή; εργασίας της προκύττοντα χρη
Ή τελευταία τών συνεδριάσεων ημέρα ήτο προωρισμένη
ματικά ποσά, οίοι δήποτε καί αν είναι οί όροι τού προικοσυμ. διά τό γενικόν σημπέρασμα τών εργασιών τού Συνεδρίου καί
©ώνου ττ,ς εγγράφου.
πόν υπό τού προέδρου κ. Ιουλίου Σίμωνος άπαγγελθησόμενον
Νά
ελευθέριος οίον ^νιτΐοτε πο<7ον
άν/|·ιει εχ. I λόγον. Τήν έννάτην ώραν τής πρωίας ή κ. Εύα Μάκ Λάρρεν
^ωρεά; ί \ κ")τρονθμ ί ζ ς .
¿»μίλησεν έν μακροίς περί τής κακοήθους έκμεταλλευσεως τή;
4ου Το Συνέδριον εκφέρει ττιν ευ^*Λν, οττως ο τζ% τρ κοτι
I άπε.ρίας νεαρών κορασί&»ν,ατινα συνεχέστατα άποθνήσκουσιν ή
ή [/.τ,ττ,ρ
τκ αυτά §ικαιω^.ατα επι τνίς α^χτροφ^; καί |
μέ φυσικόν η ήθικόν θάνατον. Ή κ. Άβαδή άνέγνωσε μελέ
του [/.έλλοντο; τών τέκνων. Έν περΐ7ττιοοει ίε 7#7υχφωνιας
την περί τής διεθνούς εταιρίας τών Έλβετίδων γυναικών ΰπερ
ουγκαλεΐται οικογενειακόν συαβουλιον εζ ιταρι^υ-ων ^.ελών
τής ηθικής διαπλάσεω; τών παρεκτρεπομένων γυναικών.
τής πατρική; και [Α/ιτρική; οικογένειας.. Η γνωαη του —υυ.Κατά τό πρόγραμμα τή; ημέρας τίθεται τό ζήτημα τών
βουλιου τούτου είναι άριετάτρεπτος.
Μετά {Λεστ,α^ρίαν πλ/,Ούς θεαατων τίθενται .προς τυζη- γενικών άπσφάσεων καί συμπερασμάτων τών εργασιών τού
τγ,σιν. *0 επιτπυος τής ’Ισπανίας άντιπρόσο^πος βουλευτής Συνεδρίου. Ό κ. Λέων Γιριό δικηγόρος καί αντιπρόσωπο; τής
κ. Ρόυ.ε Κάαπος ώυίλτ,σεν έν έκτάσει περί τής επιΔράσεως εταιρίας τή; δημοσίας ηθική; προτείνει όπως τό Συνεόριον εςενέγκη τήν έξη; ευχήν. Τό Συνέδριον άκρο^σθέν τή; άναγνώ*τής Ισπανικός γυναικός εν τοίς πολιτικοίς πραγ|/.ασι. II
σποινίς Κάν περί τής επαγγελματικής σ/ολής τών ’Ισραηλι σεως μελετών έπί διαφόρων προστατευτικών άσύλων κατά τής
τών Ό βουλευτής κ. Λαφάργη περί τών ευεργετικών κατα διαφθορά; καί τής έντελούς ηθικής καταστροφής πολλών έγκαταλλειμμένων νεανίδων, εκφέρει τήν βαθεϊαν πεποίθησίντου
στημάτων του Βορίώ. *Η κ. Δαλανκουρ επι τής ευεογετικής
οτι τά ληφθέντακατά τών γυναικών μέΐ-ρα^ως πρός τό ζήτη
ίράσεως τή; γυναικός εν ταίς επαρ^ιαις. Η δεσποινίς Α^πια περί τών Παρθεναγωγείων τών Προτεσταντών, ιδιαίτατα όε μα τή; χρηστοήθειας έσχον καταστρεπτικήν επιρροήν καί έπί
περί σωφρονιστικών σγολών άμφοτερων τών φυλών. Η κ. Μαρ- τών άτυχών υπάρξεων, άς άπ’ ευθείας άποβλέπουσι καί έπί
ζολέν περι τών προστατευτικών σκολείων τής νηπιακής ^λι/.ιας. τής κοινωνίας έν γένει. Τό Συνέδριον όθεν έκφέρει τήν ευχήν,
κ. νΑλφεν περί του μαιευτικού καταστήματος καί νο όπως, είς άπαντα τά σημεία τού κόσμο ο, ένθα τά κατά τής
σοκομείου τών άπορων γυναικών. *Η κ. δέ Βερνέυλ έπί τών γυναικός έπονείδεστα ταύτα μέτρα ύφίστανται μέχρι σήμερον,
διηγήθη δέ σ υ γ κ ιν η τ ικ ω τ ά τ α ς τού βίου σκηνας, εν αις, π.ο-
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παύση, καταπατουμένη άνωφελώς ή δικαιοσύνη καί ή ηθική η
κοινή άλλως τε δΓ άμφότερχ τα φύλα.
Σπουδαιότατη συζήτησις έπηκολούθησε τήν πρότασι / ταύ
την του κ. Γιρώ. Πολλαί κυρίαι καί κύριοι έλαβον τον λόγον.
Τέλος ή γνώμη ιού κ. Γιρώ καίτοι θεωρηθεϊσα ώ; πο; ύ συγ
καταβατικά έτυχεν ομοφώνου καί - ενικής έπιδοκ.ιμασίας. Ό
αυτός κύριος έξήνεγκε μετά ταΰτα τήν ακόλουθον ευχήν: Το
Συνέδριον εκφέρει τήν ευχήν, ό'στως ό σύζυγος ΰποχρεοϋται δΓ
αυστηρότερων των υφισταμένων μέτρουν να διατρέφη τήν έγ
κατα) ειφθείσαν γυναίκα καί τά τέκνα.
Νά δικαιούται δέ ή γυνή νά ποιήται κατοχήν τής μισθο
δοσίας καί των εισοδημάτων τού συζύγου της μέχρι των 2)3
επί τού ό'λου, εάν έχη τέκνα καί το 1)3 εάν είναι άτεκνος. ΤΙ
ευχή αύτη του κ. Λέοντος Γιρύ κατεψηφίσθη.
Ό δήμαρχος κ. Βορδελαί, απών μέχρι τής στιγμής ταύτης λαμβάνει τόν λόγον και καταμέμφεται τού συνεδρίου διότι
έψήφισεν ευχήν περί δημοσίας ηθικής, άντιβαίνοισαν πρός τάς
άρχάς τού Συνεδρίου. Ά λ λ ’ ή κ. δέ Μορσιέ, ό κ. Βογελώ καί
ό κ. Μογέ άπαντώσιν ότι ή γνώμη του Συνεδρίου εΐ'.αι αυτή
καί ότι οφείλει καί ουτος νά τήν σεβασθή.
Μετά ταΰτα το Συνέδριον προέβη εις ομόφωνον έπιψήφισιν των εξής δύο ποοτάσεων : α'. Τό Συνέδριον λαβόν υπ’ ό'ψει
τάς δυσκολίας, ας αί νέαι κωφάλαλοι άπαντώσιν άμα τή έκ
τής σχολής αποφοιτήσει των καί μέχρις εντελούς άποκαταστάσεώς των εις τήν τέχνην, ήν έξέμαθον, εκφέρει τήν ευχήν, όπως
ίδρυθώσιν έταιρίαι καί σωματεία γυναικών παρέχοντα προστα
σίαν προς τάς κωφαλ.άλους καί έξασφαλίζοντα αΰταΐς ασφαλή
καί έντιμον θέσιν.
β'. Τό Συνέδριον πεισθέν ότι ή συστηματική ένωσις καί
συνεργασία των γυναικών ενός έθνους καί αί συσκέψεις
καί συζητήσεις έπί κοινωνικών θεμάτων επιβοηθεΐ μεγάλως τό εργον τής ηθικής, τής εθνικής δικαιοσύνης καί
προόδου καί τής υψηλής φιλανθρωπίας, ήτις χαρακτηρίζει τόν
δ έκατον έννατον αίώνα· πεισθέν επίσης ότι ή ένωσις τών γ υ 
ναικών πάντων τών εθνών θά παραγάγη τά αυτά αποτελέ
σματα διά τόν κόσμον όλον, αποφασίζει τήν σύστασιν διεθνούς
ένώσεως άπασών τών γυναικών τών διαφόρων εθνικοτήτων.
Ούτως εληξεν ή συνεδρίασις αύτη ή έπισφραγίσασα τάς
εργασίας τόσων ημερών. Αί έξε^εχθεϊσαι εύχαί πραγματοποι
ούμενα: έσονται μεγάλης σπουδαιότητοςκαί έπιδράσωσιν απο
τελεσματικών όχι μόνον έπί τής τύχης τής γυναικός άλλ’ έπί
τής τύχης αυτής τής άνθρωπότητος.
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ΕΚ ΤΟΓ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ
Ή π^ώττη εντύπωσες
.έν ~.ft ’ Κκϋέσεο.
Ό γίγας "Ατλας φέρων ε π ' ώμων τήν γηίνην σφαίραν,
παρίστησιν ακριβώς τό πεδίον τού "Αρεως ΰποβαστάζον τόν
κολοσσιαίον καί μεγαλοπρεπή περίβολον τής Παγκοσμίου Έκθέσεως. Άνέρχεσθε εις τήν κορυφήν του Πύργου Eiffel, στρέ
φετε έν βλέμμα πρός τόν περιβάλλο/τα υμάς ορίζοντα καί
θαυμάζετε τά μ,ικροσκοτκά έ/εΐνα όντα, τού; ανθρώπους
οίτινες έκ τού ύψους εκείνου δίκην μηρμ.ύκων φαίνονται περιφε
ρόμενοι επί τή: γής. Καί όμως εις τήν μεγαλοφυίαν τού νά

νου—γιγαντος τούτου ανθρώπου οφείλεται τό θαύμα όπερ από
τών περάτων τής γής σπεύδουσι σήμερον πεπολιτισμένοι καί
βάρβαροι λαοί νά έπισκεφθώσι.
Έάν άναδράμωμεν εις τάς διηνυθείσας τής γής ηλικίας
καί φθάσωμεν εις τήν άρχέγονον καί πρώτην περίοδον αυτής
άπαντωμεν εδώ επί τή; «ύτής θέσεως τούς πρώτους ανθρώπους,
παλαιοντας κατά τών θηρίων καί ζώντας δίκην διπόδων ζώων
εντός κοιλοτήτων δένδρων, ή τρωγλών, άς οί διοργανωταί τής
Εκθέσεως, ώς τήν μάλλον καταπληκτικήν άντίθεσιν, έφρόντισαν νά άνο.κοδομήσωσι σάμ.ερον. Τούς βλέπομεν τούς ανθρώ
πους εκείνους μέ γένειον μακρύ, μέ κόμην ήμελημένην καί πα
ρεμφερή πρός τήν άγρίαν χαίτην τών θηρίων, μέ οψεν ηλιοκαή
ενδεδυμένους μέ τά ρακοΰδη δέρματα άτι να έν ταϊς μάχαις
των μετά τών άγρίοιν θηρίων άπεκόμισαν ώς λάφυρον — οσά
κις δέν αφήκαν τό ίδικόν των—. Καί άφοϋ περί μάχης καί
αγώνων, στρέφομεν Ιν βλέμμ.α πρός τά όπλα τού ανθρώπουτής σρχεγόνου έποχής. Ή πρώτη έκφανσι; τού παραγωγού αύ
τού νοΰ, ο πρώτος σπινθήρ τού πνεύματος έκδηλ.ούται έν τή
κατασκευή τών όπλων αυτών τής υπερασπίσεως. *0 Θεός εθηκε πνευμ.α ισχυρόν εις σώμα ασθενές. Έκ τής αδυναμίας τού
του ηντλησεν εκείνο τήν ισχύν του. Τό ζώον έχει τούς οδόντας
αντι όπλων. Ό άνθρωπος έζήτησε πρώτον έν τω λίθου τά όπλον τής ΰπερασπίσεώς του. Ό νού; του είργάσθη. Καί ιδού
εςελεξε λίθον σκληρόν, 8ν ελείανε, έπλάτυνε, κατέστησεν οξύν
δια τής εργασίας. "Έχομεν συλλογήν όλων τών λιθίνουν τούτων
μαχαιρών, τόξων, βελών, καί ξυρών δι’ ών οί άνθρωποι έφόνευον τά ζώα, ή έχο'>ρ ζον τό δέρμα, άπήλαττον τών τριχών
και περιεβάλλοντο αυτό. Οί άνθρωποι εκείνοι είχον άνάγυην
τροφής. Εις τό τμήμα τής Δανιμαρκίας έχετε όλην τήν συλ
λογήν τών οστών τών κρεάτων καί τών κονχυλίων τών θαλασ
σίων ζωων, άτινα εις λόφους όλου; άφήκαν έπί τών διαφόρων
παραλίων πόλεων, έ ν σιςίσώζοντο καί αί κατοικήσιμοι τρώγλαι των.
Ούτω ζών ό άνθρωπο; τής άρχεγόνου έποχής έν τή θέσει
ταυτη, παρά τας όχθας τού Σηκουάνα, ούτινος ό ρούς τότε
απεριόριστος καί υπό ορέων ή πελώριων δασών περιβαλλό
μενος, προήγαγε έν τή πάλη ταύτη, κατά πάντουν τών Ουσικ.ουν στοιχ ειουν τήν διάνοιάν του εις τό ύψιστον σηυεΐον τού
τελείου. Καί βλέπετε έν τή Παγκοσμίου Έκ.θέσει τήν θαύμασίαν ταύτην έξ:λιξιν τής προόδου τής άνθρωπίνης διανοίας
διά μέσου τών διαφόρων ηλικιών τής γής. Καί νομίζετε βλέποντες τα σημεία τή: προόδου τόσω πλησίον άλλήλων, ότι ή
με*αβολή αΰτη έγενετο έντός ολίγου χρόνου από χθές μέχρι
σήμερον. Άπατη ! Χιλιάδες έτώ>ν όλαι διηνύθησαν έν άγώσι,
εν στερήσεσι μέχρι: ού ό άγριος έκείνος άνθρουπος μεταβληθή
τον τέλειον τύπον τού καλού, όστις έχρησίμευσεν ώς ποότυπον
τών θαυμάσιων αγαλμ.άτων άτινα θαυμάζομεν έν ταϊς καλλιτεχνικαι: αιθοόσαις τής Έκθέσεως. Χιλιάδες έτών παοήλθον
μέχρις ού τά ακατέργαστα δέρματα τών αγρίων ζώων διαδεχθωσι τά πολύτιμα όλοσηρικά, βελούδα καί τρίχαπτα, ών ό
πλούτο; καί ή ποικιλία θαμβοϋσι τόν θεατήν έν τοίς τμήυ.ασι
τής βιομηχανία: καί δι’ ών ο άνθρωπο: τή; σήμερον περιβάλλει το σώμ,α του. Χιλιάδες έτών παρήλθον μέ/ρις ού τά άμορ
φα καί αμ.υδρα κογχύλια, άτινα βλέπομεν έπί τών τραχήλων
καί τών βραχιόνων τών γυναικών τής πρώτης εποχής, δίκην

Ίΐεοιδεραίιον καί ψυλλίων, άντικατασταθώσι διά τών έκ πολυτίμουν άδαμάντων, σμ.αράγδων, ρσυβινίουν καί μαργαριτών
τοιούτων, άτινα έκ τίθενται ένίυίου τμήμα τι, Η Οεα τούτων
-θαμβοί, μεθάει, εκπλήττει μαγεύει, σαγη-.εύει καί τήν μάλ
λον άπαθή, άπλή-ι, άδινφορον καί φυύόσοφον γυναίκα.
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βεβαίως τών αιώνων καί τού ανθρώπου κατόρθωμα. Ταύτην
παρηκο"1ούθησεν άναντιρρήτως καί ή ηθική, άλλ’ Ιν ή'ττονι
μοίρα, ώς άποδεικνύεται έκ τού καθ’έκάστη-/ βίου. Ή ¿νθρωπότης όθεν οφείλει ή 1η νά έντείνη, άπάσας τάς δυνάμει: αυτής
καί στρέψη άτασαν τήν προσοχήν αυτής προς τήν άνάπτυξιν
τών ηθικών δυνάμεων, ινα μή ή γιγαντιαίχ αύτη πρόοδος τής
έπιστήμη: άνευ δικαιοσύνης καί αγαθότητας άποφέρη πικρούς
καί δηλητηριώδης καρπούς.

Χιλιάδες έτών παρήλθον μέχρι: ου αί τρωγλαι και αι
-σκοτειν >ί και κακώς αεριζόμεναt τρχέγονόι κατοικία: μεταβληθώσιν εις τάς μεγαλοπρεπείς ταύτας αίθούσας, έν αί: πε.ριφέρεταί τις χάνων τόν δρόμον του καί ών οι μ.εγαλοπρεπει;
θόλοι οί χρυσοί καί πολύτιμοι; ξύλοις διακε οσμημένοι υπενθυ
Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΓΔΑ ΣΙ ΚΟΣΜΟΣ
μίζουσι τά παρ’ ήμίν :ερά ενδιαιτήματα, εν οι; τους θεου: μας
[Συνέχει*]
-μόνον ένοικ.οϋμεν. Χιλιάδες έτών παρήλθον μέχρι; ου τό έκ
Μετά τού; ιχθύ; οϊτινες ΐττανται, οί άδοντες ιχθύς.
τή: προσ τρίψεω; δυο λίθων παραχθεν πύρ—τό άκοίμητον, διά
Κατά τήν τελευταίαν ;·/.στρατείαν τού ναυάρχου Κουρμπέ
τήν δυσκολίαν τής άνανεώσεώ; του —οτεο απορ ητινώδους ξυλου εις τήν νήσον Φορμόσην, οί ναυτικοί μας έξεπλάγησαν ίδόντες
έξέπεικπεν τάς άμυδράς ακτίνας του μετά ής ανυπόφορου οσ καί άκούσαντες ιχθύς αοιδούς, άν , αί τό πράγμα ούδέν είχε
μηρά; άποπνοής του μεταβληθή εις τούς θαυμάσιους ηλεκτρι τό έκτακτον, διότι έν τοίς ποταμοί; τής Παραγουάης καί τής
κού; πολυελαίους ου; έκθετει τά τμήμα "Εδισσον καί οιτινες Γουϊάνης, ώς καί τω Άτλαντικω κ.αί τή Μεσογείου, εύρίσκονέν πλήρει σ/.ότει ώ; τόσοι ήλιοι έκπέμπουσι τα: πολυχοόου; ται πλειστα είδη ιχθύων, παράγοντα λελογισμένου; ήχους
καί μαγικά; όκτϊνας των άνά πάν σημεΐον. Τό πύρ ή ζωή αύ- καί άρθρούντα άλλοκότου; τόνου; διά τή; νηκτικής αυτών κύ- τη τού κόσμου. 'Η δύναμι; τού αιώνος. Ό κυριώτατος τής στεως, τόσω καλώς, όίστε δύνζταί τις νά είπη, ότι οί ιχθύες
βιου.ηχανίας μοχλός. Τό πύρ ει: τού: κόλπους τού οποίου ρί ούτοι εχουσι φωνήν καί οτι άδουσι.
πτετε ολίγην άμμον κ.αί ολίγα άλατα κ.αι εςαγετε κρυσταλον
Τό φωνητικόν όργανον τινιών τών αοιδών ίχθύουν δέν είναι
έν ώ έν σχήματι κομψω, λεπτω, λ,άμποντι ακτινοβολώ πινο
ή απλή κύστις άντηχητική, κεκλεισμένη υπό μεμβράνης, με
μεν, ένω οί πρόγονοί μας επινον με τό σώμα κενιυοτωμε.ον ταξύ δέ τού άσματος πτηνού καί εκείνου τών άοιδών ιχθύων,
έπί τής πηγής κ.αί τή βοήθεια τού κοίλου τής παλαμ.ης.
ΰπάρχμι άβυσσος, ήτις χωρίζει τήν τόσω ποικιλλομένην κλίμα
Ιδού αί αντιθέσεις αΐτινες έφιστώσι τήν προσοχήν τού κα τών ήχουν π . Ι α γ ι α ό . Ιο ο άπό τή; μονοτόνου κρούσεως τυμ
*
τό πρώτον έπισκεπτομένου τήν έ'κθεσtv, καί αΐτινες καθιστώσι πάνου.
Μεταξύ τών περιεργοτέρουν καί μάλλον έκπληττόνταυν έκ
-καταφανή τήν δύναμιν τής ανθρώπινης μεγαλοφυϊας. Ιδού το
•μάθημα, όπερ οί Παρίσιοι δίδουσι πρός τού; διαφόρους τής τών άλιευτών ιχθύων, ου; θά δυνηθώ νά σά; παρουσιάσω, εξ
έλεξα τόν ré;m>ra τού \νδ.κοϋ Ώ/.εανοϋ· έπί τής παραδόξους
γης λαούς, οιτινες σήμερον εττισνετττονται αύτους.
*Η ϋλι/.η αυτη /.αί τΓνευαατι/νι πρόοδο: είνα.ι γιγαντιαίον πεπιεσμένης κεφαλής του, εκτείνεται μεγάλη ωοειδής πλαξ5
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Ε Ν Ε Δ Ρ Α
*Η φήμη τών γεγονότων τούτων πολλά: όιαδοσεις εγενν/ισεν έν τώ χωρίω καί έκαστος προσεπαθει νά ακουση καί
-τ-όμιλήση μετά τού άνακοιτού. Εν τω χιορίω τόύτω κατω^.ει
, ό Μπάρμπα Βρε/.ούρ άλλοτε πολλά έπί ποδός έπαγγέλματα
διεξελθών καί τέλος εις μεταπράττην οίνων καταλήξας· έκέρό'ισε δε τόσα όσα τώ άπέδιδον μέτριον άλλ’ ασφαλές εί
'σόδημα. νΕζη λοιπόν έν τώ χωρίω έκ τής προσό' ου, ιδιόκτη
τούς κομψού οίκίσκου ειτνιάζοντος πρός τόν τού Λοριάτ.
Ό βραχύς ούτος πυρρόχρου: καί οεκίνητο; γειτο>ν τού
-Δοριάτ αότοκλήτω; πλησιάζει τόν δικαστήν καί καταθέτει
| τά εξής. Προχθές τήν νύκτα τής 5ης πρός τήν 6ην Μαίου
έπέστρεφον έκ Παρισίων. Εις τάς 1 1 διηυθυνόμην ει: Σαίν—
Κλού. Έκ.εϊθεν έως έδώ 20 λεπτά χρειάζονται διά πεζο'ποροΰντα. Συνεπώς τά μεσονύκτιον ακριβώς ήμηυ εδίώ·
Επειδή δέ κατατρυχόαην έκ φοβερά; αϋπνίας διεσκέδαζον εί; τον έξώστην μου. Δέν έπέρασαν 10 λεπτά καί
-βλέπω τόν Δοριάτ περιπατοϋντα έν ~ώ κήπω πράγμα πριυτοφανές διά τόν γείτονά μου τόν άποσυρόμενον από τής 8ης
‘ πάντοτε. Έπεριπάτησε έπί έν τέταρτον περίπου καί κατόιν έξήλθεν από τή; πρός τούς αγρούς έξωθύρας του.

Τόν είδες έπα ε/.θ ντα ;
έμεινα πέντε λεπτά καπν ζουν έ τι καί επειδή τό
σιγάρον μου έτελείωσε ήναγκάσθην ν’ άποσυρθου.
*Η κατάθεσις αύτη ήτο σημαντική ΤΙ ώρα εκείνη ακρι
βώς συνέπιπτε μετα τής τού έ κλάματος. Ό Κύριος Μορέν
έσκέφθη νά ίνακρίνη καί πάλιν τόν Δοριάτ.
"ίδωμεν νϋν τά ν Βερναδόταις διατρέχοντα, κατά τήν
διάοκ.ειαν τή: νυ/.τός.
Παοά τώ νεκ-ρώ παρέμειναν μόνον ί Γκ.οτιέ καί ή Κλχυδίνη. Εί: ποοκε;/ουρημενην ώρα ν έράνει εί; τήν έπαυλιν ό κ.
Μοοέν συαπαρασύσων καί τον δυστυχή Λοριάτ ένα τόν έξετάση καί πάλιν ένουπιον τού π _ο'ματος ελπίζουν, ότι απέ
ναντι τού υποτιθεμένου θύυ.στό; του καί έν τή σιγή τής νυκ.τός ήθελεν αποφασίσει νά έξομολογ'ηθή τό έγκ.λημά του.
Ό δυστυχής αισθανόμενο: εαυτόν , Οώον οΰ 'έν όυκαιολόγημα
ή έπιβεβαίωσιν κατά τήν έξέτασιν προέοαλε^
Οί οφθαλμοί του χύσαντε: αφθονίαν δακρύων τήν προτε
ραίαν ήσαν ήδη ξηροί καί τό ήθυς του λίαν κ.αταπεπονημένον.
Μόνον έλαφρόν ήσθάνθη άνατιναγμόν νευρουδη, ώ; εύρέθη αν
τιμέτωπος τού νεκ.ροϋ. Την επαύριον ό .Μποκρέγ έκηδεύθη
έπιτρέψαντος τού άνακριτού τόν ένταφιασμόΑ Ό δέ Γκοτιέ
μετα βραχεΐαν έν τή έπαύλει διαμονήν έτανήλθεν εί; Γκ.ρινιόν άφίνουν τήν έπιτάρησιν τού οί/.ου του εις τήν Κλαυδίνην.
Μετά τής Λουκιανής καθ’ εκάστην έβλέποντο καί ό εις έπαπαοηγόρει τόν άλλον. Ναι ! τή έλεγεν ό Γκ.οτιέ. Ό πατήρ
σου είναι εομαιον τυ/αίων καταδρομικών συμπτώσεων καί
ελπίζω, ότι οί κίνδυνοι τα/αίω; θέλουσι διαλυθή. ’Ανάγκη
* ι) χ ι
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δίδουσα φανταστικήν μεγαλοπρέπειαν. Τό παράδοξον τούτο
σκούφωμα σύγκειται έκ φύλλο>ν μετάλου, ώπλισμένου διά πο
λύ βραχέων άγκιστρων, στερεώς έρριζομένων έν αύτω. Ό ré
mora διά τής άγαθίδος ταύτης, μ.έ τήν οποίαν η φύσις τόν
έπροίκισε, κολλάται επί τής τρόπιδος των πλοίων. Τό δε πλή
ρες άκίδων κράνος τούτο τω χρησιμεύει άντί ονύχων, σιαγόνας
καί χειρών.
ΈπΙ των παραλίων τή; Μοζαμβίκης οπαρχουσι πολλαι
θαλάσσιαι χελώναι, έχουσαι αφθονον καί εύχυμον σάρκα, πολύ
έπιζητουμένην ύπό των κατοίκων τής Κίνας καί τής Ίνόικής.
Γίνεται σπουδαίου Ιμπόριον έκ τού θαλασσίου τούτου κυνη
γίου οπερ κόπτουσιν εις τεμάχια καί εντός βαρελιων άπο·
στέλουσιν έν ταΐς έσχατιαΐς τής Ανατολής· άλλα πανούργος
καί δυσπιστούσα ή θαλασσία χελιόνη, επί τνί θεα των άλιεων
βυθίζεται έντός τού υ >'ατος ώς απλούς βάτραχος. Η σύλληψις
αυτής καθίσταται πρόβλημα, όπερ ελυσεν o remora, διότι
μ.έ τήν πλήρη αγκίστρων πλάκα του εισδύει εν τω υδατι,
όπως συλλάβρ τήν χελώνην, ήτις κινείται καί πλεει επί των
πλυμμηριζομένων ύπό τού ήλίου κυμάτων.
*0 αλιεύς πέρα στερεόν δακτύλιον έν τω παρά τήν ουράν
^τερυγίω τού rémora ούτινος αί κινήσεις έχουσιν ανάγκην
να μένωσιν ελεύθεροι έν τή προσβολή. Εις τόν δακτύλιον
τούτον είναι δεδεμένον σχοινίον, δπερ ο αλιεύς απολύει η
μαζεύει, όπως όδη-,ή τήν έφοδον τού θηρευτού ιχθύος.
Ευθύς ώς è rémora παρατήρησή τήν χελώνην, άφιεται
έπί τής λείας του μετ’ εκπληκτικής ταχύτητος, κτυπά ταυτην
διά τής κεφαλής του, τήν συλλαμβάνη,. τήν σφίγγει διά των
αγκίστρων του καί έπί τέλους τοσούτον στενώς προσκολλάται
επί τού αντιπάλου του, ώστε τα δύο ζώα γίνονται εν.
Τού),« Κόκχκλη.

ΠΟΙΚΙΛΑ
Φ ι λ α ν θ ρ ω π ι κ ό ν φ α ρ μ α κ ϊ Γ ον ι δ ρ υ Ο Ι ν υ π ο τϊ ^ς
κ υ ρ ί α ς ’ Κ δ ο υ α ρ δ 9Α ν δ ρ I. Την \ Την παρελθόντος Ιουνίου ή
φιλάνθρωπο; αδελφότης τώ» ΙΙαρισίων Ινεκαινί .ζε '/κρυ-οσύ /ως τήν
Ε^αοξιν των Ιργκ-ιών του φιλανθρωπικού φχρμχκ&ίου προωριαμε'νου
εις πχρο'/ήν φ^ρμάκιον δωρεάν εις ασθενή μικρά π κ ιδ !α #
Ί ο φ-χρμχ/.ίΐον τοΟχο οφείλει την Γδρυοίν του ε’ ς τήν εδγενή γενναιοδο)ρίαν της Κυρίας Άνδρέ. *Η φιλάνθρωπος α υ ’.η Κυρίχ εδ/αρίστως Ιστερήθη των πολυτίμων κοσμημάτων της !κ τ ή ; πωλή-εως τώ ν
οποίων είσεπράγ^η ιτοσδν 4 0 0 χ ιλ . φρ Ιτχοκέσχν ίς άγ-ρχν εδρέως
οικοπέδου και έφ* ου βχυμάσ.ος οικοδομή άνηγέρθη ύπο τήν Ιπΐβλεψιν τού διακεκριμένου άρ/ιτέκτονος κ. Σα-οόν.
Κ α τά τήν ημέραν τής Ινάρξεω; Ιπίσημοι κεκλιμμένοι πχρήσαν έν
τη α θούοη τών συνεδριάσεων Ινώπιον τών οποίων εδφραδώς ώμίλησε
ο πρίγκ ,ψ δ* Άμδεργ Ιξάρας τήν εδεργετικήν σκοπιμότητα τοΟ άσύ-λου τούτου.
‘Ο οίκος τών κοσμημάτων», οπως τον άποκαλώσι λειτουργεί
ήδη ύ ο τον ί α τ ρ . ν κ. ΓΙούλγκερ και τάς άδελφάς του άγίου Βικεν
τ ί ο υ — Παύλου.
Κ α ι π ά ϊ ι ν ή εδγενής αύτη πραξις εις γυναικ εία φΓ/άνθρωπα α ι 
σθήματα όφείλεται,
£1 ΑΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ελλείψει χώρου ή αλληλογραφία μένει διά τό προσεχές
φύλλον

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κ ατ* τη σ ο δ ο ν τ α λ γ ί α Λ α μ β ά ν ε τ ε μικρόν τεμάχιον βίμβακος
ύγρανθέντος 2ντός οινοπνεύματος (σπίρτου τού κ αμ ινίτο υ ) το τοπο
θετείτε Ιντός τής οπής τοΟ ίλγούντος δδόντος σας καί ό ισχυρότερο;
πόνος πάρκυτχ καταπαύει.
Τό πρόχειρον α ύ .ό φάρμακον ε’ ναι όντιος θαυματουργόν.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Ά φ ο ΰ καθαρίσητε χαλιΏς τά βόεια μοελά τά άφίνετε νά βράσωσιν Ινιός ζωμού κρέατος ή απλού δδατος μεθ' ο τα αποσύρετε στρχγγ !ζουσ ι. Κ ατό *ιν ^/,ετε βυύτυρον νωπόν εντός του οποίου ρίπτετε
έν κρομμυο» ε’ ί λ πτα τεμά χιο , ίν μοσχοκαρυον, όλίγυ,ν κανέλλαν,
| γ α ρ ο ύ ΐα λ α ύλίγ.,ν ς-αρίναν χα'ι ντομάταν καί τα ά ιιν ε τ ε νά βράσω! σι καλώς Μετα τ χ ύ τχ διαχέετε τόν πολτόν Ιπιχέετε τήν β-ιλτσακΙπί τοϋ μυελού καί σερβίρετε.

δμω: περιεσκεμμένης ένεργείας, οπως ελθωμεν είς ευάρεστου
άποτέλεσμ.α, διότι άν περιμένωμεν τυ/αίας ευνοϊκά; περι
στάσεις ουδέποτε τού σκοπού μ.ας θέλομεν έπιτύχει.
Δεν υπάρχει άντίρρησις προσέθετε ή Λουκιανή, ότι ό πα
τήρ μου είναι μακράν πσσης ένοχης καί άν ή δικαιοσύνη δέν
άνακαλύψνι τόν εγκληματίαν έλπίζω νά τόν άνακαλύψω
έγώ.
Σύ Λουνιανή ; άλλα πώς ; τόνε μέ κάμεις νά ύποπτεύωμαι ό'τι έλαβες ύπονοία; κατά τινο;
νΟχι φίλε μου, ούδένα ύποπτεύόμ.αι άλλ’ αόριστον προαί
σθημα μοί δίδει τήν έλπίδα δτι ταχέιος θέλομεν έπανίδει
τόν αγαπητόν μ,ου πατέρα. Καί άν ο νόμος τόν κατακράτη
ση, θά ζητήσω παντού καί θα άνακαλύψω, μή διστάζη,ς. Καί
τότε. — διά τού αυτού κτυπήματος, θά έκδικήσω τόν πατέρα
σου καί πατέρα μου.
Έν τούτους αί ήμέραι παράοχοντο καί ό νόμος ,κατεκράτει τήν λείαν του. Αί ενδείςεις σύν τω χοόνω καθίσταντο τεκ
μήρια καί ό Δοριάτ εύρίσκετο άφωπλισμένο; οσάκις έδοκίμαζε
νά υπεράσπιση έαυ*όν. Τί ήδύνατο νά καταμαρτυρήση -:να/·
τίο ι τού περιβαλόντός τήν δούοοόνον ράβδον μαντηλιού του,
τί. διά τήν παραλαβήν τών 6 χιλ. τρ. καί τήν νυκτερινήν
έκ τού κήπου εΐοόον ; "Ολ,α ταύτα ήσσν τόσα! ένοχοποιήσει; έπιβαρύνουσαι τήν εγκληματική, του θεσιν.
*0 Δοοιάτ παρεπέμφθη εις τό κακουργοδικεϊον έκδόσαν
καταδικαστικήν άπόφασιν τήν άνακοπήν άπερριψεν ό "Αρειος
Πάγος ή δε αΐτησις δΓ χ : έξη,τείτο βασιλικήν χάριν, έλαβε
τήν αυτήν τύχην.

*ί I τής έκτελέσεοις νύξ έφθασε.
Εις δόξαν τού εΐρωνος πεπρωμένου ό Μονμάγερ διεδραμάτισε τά πρωταγωνιστούν πρόσωπον έν τί) εξελίξει τού δρά
ματος.
Άπετέλει μέρος τώ·> ενόρκων καί κατείχε θέσιν προέδρου
κατά τήν διεξαγωγήν τής δίκης.
Τον Δορ-.ατ κατά τάς διεξοδικάς συζητήσεις είόεν πολλάκις ί ετευτικώς άτενίζοντα αυτόν οίονεί επικαλούμενου
τον οίκτον του, τήν ύτέο αυτού συμπάθειαν, τού δίκην δεσμώ
του κυνός ανιλεώς υπό τού δεσποτου του όερομενου* ουδείς εκ
των συγγενών του ή συγχωρικ,ων του παρευρεθη έντώ οικαστηρί(ο· ήλπιζον οτι ελλείψει μαρτυριών ο Δοριατ ήθελεν άπαλλανή.’Εντεύθεν καί ή βαθεια συγκίνησίς τονν έπί τω νκούσματι.
τής θανατικής άποτάσεως καί ή έξέ ερσίς τονν ενάντιον τής
βδελυράς τού δικαστηρίου αδικίας.
Μεταξύ τόσου αριθμού ήγαν«κτισμένων ά ν θ ρ ώ π ω ν , μια
καί μόνη καρδία ένεκαρτέρει μία καί μόνη λιετηρει ύυχραιμ ί ι ν, ή τής Λουκιανή; Ή ευαγγελική αύτη κόρη ούόέποτε
τήν άταοαξιαν καί τά θάρρος της άπώλ,εσεν είς δυσ ολους τούβίου της στιγμάς, ιοζ πρός τό ζήτημα τού-ο -,πετέλει πρωτο
τυπίαν. Οί αδελφοί της γνωρίζοντε: τόν χαρακτήρα, της πολλάκις άστεϊζόμενοι τή έλεγον. Σύ, φαίνεσαι ν’ πο*ελής
ΐξα'οεσιν τών συγχρόνων καί οίονεί πρθωρισυ.·.νη δι’ ύψηλλν
τινά αποστολήν. Μόνον πολυκύμαντος βιος ήθελ,ε σε συγκινησει ήθελε σε αφυπνίσει.
(άκολουθεί)
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