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Σνδρομη ίτησία προπληρωτέα 

Δi3t χό ’Εσωτερικόν Δρ. Β  
Δ;ά χό Εξωτερικόν Φρχρ. 8

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΥΣΕύΣ
*0όός Σταδίου άχίνανχι 

Άρσα/.είου I I ιρθεναγωγείον

Γ ρ α φ : t ο ν άνωκχόν καθ’ 
έκάσχην άπό 10— 12 π. μ.

Π ϊ-α  παρχήρησις έπί τή ; 
άποσχολής χού ©Άλου γίνετα ι 
δεκτή μόνον Ινχός ¿κτώ ήμερων.
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ΚΑΑΑΙΡΡΟΗ HAPPEN

*
Σνγόρομηταί έγγράφογται fie ίό Γραφεΐον της

^Φ Η Μ Ε ΡΙΔΟ Σ ^ΓΩΝ ^ Υ Ρ ΙΩ Ν
καί παρά τω ΒιβΛιοπωΛείω Βί.Ιμπεργ
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’Ey τω ' Εξωτερικά δε παρ' άπασι τοΐς 
άντιπροσωποιο <ημωγ.

Σώματα πΛήρη τον a  και β ’ . szovç ενρισκοτται παρ' 

ή μ ιγ  και παο* απασι τοΐς δττιποοσώποις ζ\μων.
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Δ α τά άνυττόγραφα αρΟρα εο- 
θύνεται ή αυντά/.τις αύτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  Ι ί αρρ έ ν .

Τα πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα Φ, μή δεν Ιπιστρέ
φονται. — ’Ανυπόγραφα και μη 
δηλουντα την διαμονήν τής άπο- 
στελλούσης δεν είναι δεκτά. 
Πασα άγγελία άφορωσα εις τάζ 
Κυρίας γ ίνετα ι δεκτή.

Αί μεταβάλλονσαι διεύΟυνσιν 
οΦείλουσι να άποστέλλωσι γραμ- 
ιχατόσημον λεπτών προς Ικ- 
τύπω σ ιν νέας τα ι νίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τί ιδ ίαν εΤχ ον αί ζ ΐνα ι περ’ι τ«ΰν *Ρλλην(δων.—Κ αλλιτεχνική Ισπε- 
ρ\ς τταοά τώ Μ κουργω κ ΥνΟδ-ΟΐΐνοΙ ' ι μήν τώνμελών τοΟΔιεΟνοΟς 
Συνεδρίου.— Λόγο; αΓ.αγγ·λΟ=\ς υπό ~οΰ κ .’ Ιουλίου Ιίμοινο : εις Ιπ ι- 
σΦράγισι■> των Ιργχσ ών τοΟ Τυνίδ ίου τω ν γυνα ικείω ν Ιργων και 
Ίδυυμ^'των. — Αι γυναίκες !ν  ’ Αγγλία πρ\ Ικατόν ετών ίυπο κ. 
’ Ιουλίας Ίού'·'λ). — *0 2ν τοΤς υδχσι κόσμος (υπό δεσποινίδας Τού- 
λας Κόκκαλη). — Β ιβλία καί Περιοδικά. — Ά λλ/ ,λογραφα . — 
Συμβουλή. — Συνταγή. — Έ π ιφ υλλ ίς .
Μΐνν«»ΜτννΐΜη4 «ννν νν% »»νενν»τ»<Λν»*»νν»ι»τ%Μ«τττν\\>»ντ\νΜΙ'\Μ", ' " ,'ν«ν»»τντ%%·\νν*.

Έπανήλθεν έκ. Παρισίων, ένθα ά / ι  μεταβή προσ- 
κληθεΐσα ε:ς τα αύτόσε συγκληθεντα δύω Διεθνή Γυ
ναικεία Συνέδρια ή Διευθύντρια τής « Εφημερίόςς των 
Κυριών» κ. Καλλιρρόη Παρρεν.

ΊΙ Διεύθυντις της «Έφηχερίδος τών Κυριών» εόχα- 
ριττεϊ θερχώς τάς κ. κ. συνδρομητρίας καί συνορομη- 
τάς αυτής, οίτινες εσπευσαν οι έπιστολών των να την 
συνχαεώσ'ν κατά την έν Παρισιού διαμονήν της, 
έπ\ τόϊς ύπ·ρ τύ ν  ‘Ελληνίδων έκφωνηθεϊσιν ϋπ αύτής 
λόγοις Ζητεϊ δέ συγγνώμην, μή ουνηθεΐτα να απάν
τηση πρδς αό:ας ώς έκ τών πολλών άσχολιώ>, ΰφ ών 
έν 11 οισίο.ς π-ριεστοι/μζετο Ε πίσης ‘¿ητεί συγγνώμην 
πασά τών κυριών καί κυρίων, οίτινες Ισπευσαν να επι 
σκεφίϋτιν αύτήν άμα τή  ένταϋΟα άφ.^ει της, ^αι ους 

' οέν ήόυνήΟη να ιδί) ώς έκ μ'.κρας κακοδιαθεσίας προ· 
κυ|/χσης έκ τών κοπμν του ταξειδίου.

Καθήκον έπίσης προσφιλές έκπληροϋσα εϋ/αριττεΤ 
την κατά τό δ-.άστημα τής απουσίας της τόσφ ίρα- 
στηρίιος καί εύδοκίμως διευθύνουσαν τήν < Εφημεριία 

"τών Κυριών» δεσποινίδα Αθήναν Σιγανού.

Τ Ι  ΙΔ Ε Α Ν  Ε ΙΧ Ο Ν  ΑΙ Ξ Ε Ν Α Ι
ΤΧΈΖΈ3!  Τ Ω Ν  Ε  Α Α Ή Ι Î ÎZXOiTsT
Διά τάς Ενρωπκίας καί Αμερικανίδας Ανατολίτικες καί 

Έλλτ,νίδες είναι δύο λέςεις έν καί τό αινώ σν,μαίνουται. Δυ- 
στυγώς άντί να γαρακτ/ρί̂ ωνται ως ΕΧλαινιδες ολαι αι γυναίκες 
τής Ανατολής, γαρακτηρίζονται κατά τό πλεϊστον ως Ανα
τολίτικες αί γυναίκες τήςΈλλαύοΚαι vat μεν το O r ie n t  φοί- 
μ,ίζεται σήμερον διά τους τάπγράς του, διά τον καπνόν και 
διά τά λοιπά προϊόντα του, όχι όμως καί ώά τάς προόδου: 
του εν τή πορεία του πολιτισμού. 'II Άνατολγ είναι ο τοπος, 
εφ’ ού επί πολλάς ήδαι εκατοντάδας ετών άρχει λ,αός όεστο- 
τικός καί βάρβαρος. Οι δε Ευρωπαίοι συνειθιζουσι πάντοτε
νά λέγωσι : tel maître, tel valet.

Οί περί ’Ανατολής μέχρι σήμερον γράψαντες, θελοντες
νά ποικίλλωσι τήν περιγραφικήν ιαονοτοπαν τή: συγχρόνου 
φιλολογίας καί νά καταστήσωσι τά εργα των τερπνότερα καί 
έλκυστικώτερα απεικόνισαν τά ήθαι, τά έθιμα καί τόν βιον 
τών Άνατολιτών δλοις αντίθετον προς τους λοιπού; τής Δυ 
σε ως λαούς. ’Εκεί σοφία, έπιστήμαι, ακμή. Έίώ αμάθεια, 
σκότος, παρακμή. Έιεϊ τό π εϋμα καί ή μεγάλο:υία κατα
πατούσα υπό τού: τρογούς τού αρμ,ατος τ̂ ; τόν βαρυν τής 
ΰλτ,ς ογκον. Έίώ ή υλτι βασιλεύουσα, ό χρυσός κυριαρχών. 
ή μεγαλοφυΐα καταπνιγομεντ,. Εκει ο; δυναμις τού πνεύμα
τος ο άζων καί ο κινητήριος μ.οχλός τού κοινωνικού και πο
λιτικού μηχανισμού. ’Εδώ ή δύναμις *τών μυώνων, ή δύνα- 
μις τού ϊσχυ ροτέρου ρυθμ,ιίέουσα τα τής πολιτείας και 
κοινωνίας. Έκεΐ ό άνήρ θεράπων τής γυναικός, εδώ ή γυνή 
δούλη τού άνδρός. Έκει ή ευφυής γυνή ιση τώ άνδρί έν τή 
άγοοά, εν τώ εμπορίω, έν ταΐς τέχναις, ταϊς έπιστήμαις καί 
τή βιομη/ανία. ’Εδώ ή γυνή έν τώ γυναικωνίτη υπηρετούσα
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τον άνδρα καί προωρισμένη μόνον διά τήν διαιώνισιν τού 
είδους.

’Εδώ πλέον ή φαντασία των συγχρόνων συγγραφέων 
μεταρσιοΰται είς σφαίρας μυθούδεις. Ή Άνατολϊτις γυνή είναι 
δν θελκτικόν, κρινόλευκον, διότι ό ήλιος δέν τό βλέπει ποτέ. 
Ευτραφές, τρυφηλόν, μαλθακόν διότι δεν εξέρχεται ή σπα- 
νίως. Νεύει πάντοτε κάτω τούς οφθαλμούς, διότι ο αυθεντης 
άνήο δέν τώ δίδει τό δικαίωμα νά τούς υψι/ισγ μέχρις αυτού. 
Φέρει αντί έσθήτος χρυσοποίκιλτον καυτάνιον, αντι υποδν,μα
τιών έμ οάδας, αντί πίλου μικρόν χρυσούν σκούφωμα.

Αύτή είναι ή είκών τής Άνατολίτιδος γυναίκας, μεθ ής 
άνηλεώς συνεχώνευον καί τήν σύγχρονον  Έλληνίδα. Αλλα 
πως, θά ελεγέ τις, άγνοοΰσι λοιπόν ότι η “Ελλάς είναι εύ.ευθε- 
ρον κρατίδιον μ.έ ίδιους νόμους, μέ διάφορα ήθη καί έθιμα, 
μέ βασιλέα συνταγματικόν, μέ Αύλήν !

Δυστυχώς τα πεοί τής κοινωνία; μας καί τις Αυλής πε- 
ριε- ράφτ,σαν υπό του "Αμπού καί τα ειδεχθή εκείνα βιβλιά
ρια κυκλοφορούσιν «κόμη είς όλα τα μέρη του κόσμου. "Αλλους 
τε καί κατά τό παρελθόν έτος έδη.μοσιεύετο είς Γερμανι
κόν τι περιοδικόν μελέτη ’ΰπό τόν τίτλον Κay σύγχρονος  
‘EJJr/ricti εν ή υπό τά αυτά χρώματα άπεικονιζόμεθα. Έκ 
των πολυταλά *των μας, αιτινες από καιρού είς καιρόν μεταβαί 
νουσιν εί; Εύοουπην αί μεν μέ καρδιάν κα! αίσθημα φαίνεται 
ότι όλινίστας συνάπτουσι ρετά των Ευρωπαίων σχέσεις, αλλαι 
δέ έξηυμέναι κεφαλαί άποφεύ-,ουσι νά όμολογησωσιν ότι είναι 
Έλληνίδες, η φανερόνουσαι την εθνικότητά των προσθέτουσιν : 
άνετοάφημεν είς Γαλλίαν, η είς ’Αγγλίαν η είς Γερμανίαν.

"Εκπληξις λοιπόν γενική ότε ήκούσθη ότι α.φίκε'ο Έλ- 
ληνίς δημοσιογράφος, άποδεχθεΐσα την έν τοΐς Συνεδρίοις των 
γυναικών πρόσκλησιν. Ότε τό πρώτον είσήλθον είς την αίθου
σ α ν  τού υπέρ τών Δίκαιουμάτων της ί υναικός Συνεδρίου καί 
ή Πιόεδοος μέ έπαρουσίασεν είς τά ήοιπά μέλη, παρετήρησα 
ότι επί πολύ ημην τό άντικείμενον τής προσοχής τού κοινού. 
-0:ε ή πρόεδρος προσέθηκεν ότι ή Έλληνίς κ. Παρρέν είναι ή 
έκ">ενείσα αντιπρόεδρος είς τό ιστορικόν τμήμα, διότι ή άπο- 
σταλεΐσα έκθεσίς της ήτο εντελεστάτη είς τό είδος της. αί 
ιυρίαι καί οί κύριοι ήρξαντο νά χειροκροτώσιν, άλλα έξηκολού- 
θουν νά περιεργάζονται πάσαν κίνησιν καί στάσιν μου.

Μετά τό πέρας τής Συνεδριάσεως αί κυρίαι έσπευσαν 
νά μοί παρουσιάζονται δεά τής κ. Προέδρου καί Άντιπροέ 
δρου, νά έρωτώσι εάν ομιλώ τήν Γαλλικήν, νά μέ περικυκλό- 
νωσιν, είς τρόπον ώστε επί τέλους έγεν̂ μην τό κέντρον μ.εγά- 
λη: συναθροίσεως.Είς τάς άρχάς ένόμισα ότι τούτο έγένετο πρός 
πάσας τάς νεοπροσερχομένας, ότε αίφνης αί λέξεις, «tiens,  
c ’ est une grecque. Elle vient de là-bas. de son pays. Et 
elle parle le Français ! Et elle est mise tout-à-fait com
me nous κτλ.» ήτοι : Νά ! είναι Έλληνίς· έρχεται άπό εκεί 
κάτω άπό τήν πατρίδα της. Καί όμ.ιλεί τήν Γαλλικήν, καί 
είναι ένδεδυμένη ώς ημείς ! ! Τότε ένόησα τί συνέβαινε ; Άπ- 
ετάθην πρός τήν ούτω ομιλούσαν, καί ήρώτησα αυτήν, τί ήτο 
τό καταπληκτικόν είς τήν περίστασή ταύτην.

Νά σάς εΐπω. κυρία ¡ t oo .μοί άπήντησεν έν προφανεΐ αμηχα
νία. Ε> ομ ί ζ α ρ ε ν  ο ι a l  γυναΐχες t i r  την 'ΑνατοΛήν Sèr i r -  
Λνονται ώ; -ffu ε ΐ ς -Ότε ή επιτροπή σάς άνό ι ιασε r  Αντιπρόεδρον 
t v o u iC au t r  art ί ΐ οθε ' ΕΑΑηνίς, ό ιασενουσα  χαί  Ανατραφεϊσα

ί ΐ ς  Παρισίους χαί  προ τιθέμενη νά όριΑήσητε περί των σοφών 
Αρχαίων 'E J .Ιηνίδων· ((’Εννοείται ότι ή άπάντησις αύτη μ̂  
κατελύπησε. "0 εθνικός εγωισμός μου προσεβλήθη καιριώτατα. 
θά σάς γνιορίσο» καί τάς λοιπάς Έλληνίδας, τή άπήντησα 
καί ελπίζω ότι μετά ταύτα θά κατορθόσητε νά κάμνητε διά- 
κριοιν μεταξύ ημών καί τών Orientales. Πλησίον μου ϊστα- 
το ή Ίταλίς αντιπρόσωπος. Άποτεινομένη πρός αύτήν Ίτα- 
λιστί τήν ήρώτησα : Και σείς λοιπόν οί γείτονές μας, μάς νο
μίζετε οπούς α: κυρίαι αύταί ; Ή έκπληξις τών παρισταμέ- 
νων εκορυφώθη : Πώς ! όριΑεΐ χα ί  ι ή ν  ’/ταΑιχήν ; Καί χειρο
κροτήματα ενθουσιώδη καί συγχαρητήρια καί έπιδοκιμασίαι !

’Αλλά ημείς όμιλούμεν μόνον τήν γλώσσαν μ,ας, άπήντων 
μετ’ έκτάσεως καί σείς όμιλεϊτε τόσας ξένας γλώσσας. Αί εροα- 
τήσεις τότε περί Ελλάδος, περί Έλληνίδων, περί ηθών καί 
εθίμων διεδέχοντο άλλήλας. Λοιπόν ,  ίζαχ·Άουθεΐ πάντοτε  ά 
αρχα ίος  ποΑιτισ[ιός, ή Αρχαία ά ν ά π τ υ ί ι ς ,  ή Αρχαία σοφία ! 
Κα ί  εχετε ποΑ.ίάς γυ να ΐν ας  σοφάς ; Βέβαια ! έλεγον άλλαι. 
Δέν είξεύρεις ότι είς τήν αρχαιότητα όλαι αί Έλληνίδες ήσαν 
σοφαί ! Καί αί ξέναι δημοσιογράφοι μοί έζήτουν συνεντεύξεις,, 
καί τό χαρτοφυλάκιόν μου έπληρώθη επισκεπτηρίων ξένων, κ α ί . 
έδεχόμην συγχαρητήρια καί έκδηλώσεις άγάπης καί συμπά
θειας καί προσκλήσεις έδώ κα ί εκεί!

Ή εσπέρα τής επαύριον ήτο ή προορισθείσα διά τό συμ- 
πόσιον. Έσκέΐ/θην ότι μοί έπεβάλλετο νά είπω έν είδει προ- 
πόσεως ολίγας λέξεις περί τών 'Ελληνίδων, άφού τοιαύτη περί 
ημών υπήρχεν ιδέα, καί άφού δέν έπρόφθασα νά άναγνώσω 
τήν περί Έλληνίδος γυναικός έκθεσίν μου. 'Η δημοσιευθεΐσα 
ήδη πρόποσίς μου κατέρριψε φυσικώτατα τόν ’Ανατολικόν πέ
πλον, δι’ ού τόσω ποιητικώς, άλλα καί τόσω εξευτελιστικούς - 
έκάλυπτον οί κύριοι καί αί κυρίαι αΰται τάς Έλληνίδας τού> 
οίώνος μας. Άπό τής στιγμής εκείνης, αί Έλλληνίδες τής 
σ/μερον είναι τό ίνδαλμα τών μελών τού Συνεδρίου. Δέν έπρό- 
φθανα νά δέ/ωμαι προσκλήσε.ς είς γεύματα, είς θέατρα, είς 
εσπερίδας. Ή πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τά. μέλη τού Συμβου
λίου διεκδικούντες τάς ημέρας μέ προσεκάλουν παρ’ αύτοϊς.- 
"Οταν εμαθον ότι είμ,αι συγγραφεύς τής ιστορίας τής γυναικός 
άπό κτίσειος κόσμου μέχρι σήμερον, ότε έμαθον τό περιεχόμε- 
νον τής ιστορίας ταύτης, πάραυτα μοί έπρότειναν τήν είς τήν 
Γαλλικήν καί Άγγλικήν μ,ετάφοασίν της, όπεο καί κατ’ άρχήν - 
έπετεύχθη ευτυχώς.

Δέν θέλω νά έπαναλ.άβω, τάς πεοί τών ‘Ελληνίδων νέας 
ιδέας τών σοφών καί έξόχον τής Γαλλίας πολιτικών άνδρών, 
άλλ" ούτε τάς φιλ,οφρονήσεις καί τά έγκώμια άτινα είς λ)σμόν 
των έδέχθην. Δέν τολμώ νά δημοσιεύσω τάς έπιστολάς, άς 
έλαβον, καί ιδία τήν τοΰ σοφού άντιπροέδρου μας κ. Λέοντος 
Γισχιέ μετά τήν είς τήν -ξοχικήν έπαυλίν του έπί μίαν ημέ
ραν διαμονήν μου, διότι δέν θέλω νά φανώ έπιδοκιμάζουσα 
καί άπεκδε/ομένη έγκώμια, ών δέν θεωρώ έμαυτήν άξίαν. 

Χαίρω έν τούτοις καί ΰπερηφανεύεμαι, διότι ό θεός μοί 
έχάοισε μικράν δόσιν άντιλήψεως καί έτοιμότητος πνεύμα
τος, όπως παραστήσω πρός τούς ξένους τήν Έλληνίδα υπό τήν 
αληθή αυτής μορφήν, καί θέσω αύτήν έπί τής αύτή; βαθμί
δας, έφ’ ής ίστανται αί γυναίκες πάντων τών πεπολιτισμέ- 
νων λαών.
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K A L U T E X M H  ΕΣΠΕΡ1Σ 1ΙΑΡΑ TÜ Ϊ 1 1 0 Υ Ρ Γ û  k ,  
YVES - GUYOT

Ή Γ α λ λ ι κ ή  Κυβέονησις όχι μόνον συνεκάλεσε Διεθνες Συν·
. ίδοιον γυναικών, όχι μόνον ύπεσχέθη έπισήμως ότι θελει εργα- 
..«θή υπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης ημών, άλλα καί ίπποτικώ- 
τατα, ώς αρμόζει εί; τό μάλλον πεπολιτισμένον τών ’Εθνών, 
διωργάνωσεν είς τιμήν τού Συνεδρίου τούτου σειράν όλην εορ
τών. Νομάρχης, 'Γπουργοί, βουλευταί, γερουσιασταί ̂ καί δή
μ α ρ χ ο ι  έτέθησαν είς ένέργειαν, όπως τά πάντα διεξαχθώσι 
καλώς. Πλήν τής έπισήμου λοιπόν υποδοχής έν τώ μεγάρω 
τ ή ς  Νομαρχίας καί τής υπό τών έξοχωτέρων τής Γαλλίας

• ήίοποιών δοθείσης έν τώ Hotel Continental συναυλίας, δ 
υπουργός κ. Yves Guvot μάς προσεκάλεσεν είς τό̂ έπί τού 
Faubourg St Germain μεγαλοπρεπές μέγαρόν του είς πλου-

• υίαν καί λαμπραν έσπερίδα.
’Από τής έννάτης ώρας πυκνοί στίχοι άμαξών συνωθούντο 

προ τού μεγάρου τού κ. Υπουργού, φωταγωγημένου θαυμα- 
σίως δΓ ηλεκτρικού φωτός. ΓΙροαύλιον άπέοαντον έπέτρεπεν 

-εί; τό πλήθος τών πρό τών κιγκλίδων συναθοοισθέντων περίερ
γων νά θαυμάζωσι τάς (οοαία: καί πλούσιας ενδυμασίας των 
διά τών άμαξών προσερχμμένων κεκλημένων.

Ό  κύριος καί ή κυρία Yves Guyot ϊσταντο όρθιοι είς τήν 
είσοδον τής πρώτης α ι θ ο ύ σ η ς ,  ύποδε γόμενοι μετά πολλής α- 
βρότητος τά μελη τού Συνεδρίου. Ή γενική γραμμα :εύς κ. 
δέ Μερσιέ εύρίσκετο έν τή αύτή αιθούση, συνιστώσα ιδίως τώ 
κ. καί τή κ. Yves Guyot τά μάλλον εύνοούμενα καί διακρι- 
θέντα τών μελών τού Συνεδρίου. Μεταξύ τών πολλών προσ- 
ελθούσα έτυχον θερμοτάτης υποδοχής. Η κ. Yves Guvot  
-είναι γυνή μεσήλιξ. Έφερεν έσθήτα ίόχρουν άνοικτήν έξ όλο 
σηρικού, έντελώς έκτετραχειλισμένην, μέ έξαρτηματα εχ πο
λυτίμων τρι/άπτων καί μέ κοσμήματα πολύτιμα έ; αόαμαν- 
των καί άυ.εθύστων. Προσηνεστάτη καί γλυκεία (ομίλησε προς 
τόν σύζυγόν μου έπί πολύ περί Ελλάδος, καθ’ Ôv χρόνον ό κ. 
Yves Guyot μέ συνέχαιρε διά τήν καλήν ιδέαν, ήν είχον νά 
ιδρύσω «’Εφημερίδα Κυριώνι έν Έλλάδι. Τούτο μαρτυρεί, 
μοί είπεν, ότι ή σύγχρονος Έλλας βαίνει τάχιστα τήν όδόν 
τή; προόδου. Δέν σάς συγχαίρω μόνον ως υπουργός, αλλά καί 
ώς ό.Ιίγον δημοσιογράφος. Διότι καί έγώ ήρχισα τό σταόιόν 
μου άπό τήν δημοσιογραφίαν. *Ημην δε ο πρώτος όστις 
ύπερεοιάχησεν ύπέρ τή, προόδου τού γυναικείου φύλου καί όσ- 
τις αείποτε άνεκήρυξε τήν πνευματικήν τού άνόρός καί . ή, 
γυναικός ισότητα Έν τώ μεταξύ νέοι κεκλημένοι προσηλ- 
θον καί ημείς διασχίζοντες τήν σειράν τών (ορα.ίων καί πλου- 
σιωτάτων αιθουσών μετέβημεν εις την κεν.ρικην .ή, συκκυ 
λίας αίθουσαν. Φαντάσθητε ό,τι πλούσιον, νέον, ώραΐον. μέγα, 
καλλιτεχνικόν παρουσιάζει ό παλαιός καί νέος κόσμος. Ταυτα 
πάντα έν άτάκτω, άλλ’ ιύραία καί ποιητική συγχύσει και ε
χετε άμυδράν ιδέαν τής αιθούσης, ήτις εστεγα-εν πάση, -ής 
γής γ'ωνίας γυναίκας καί άνόρας.

Αί ’Αμερικανίδες ελαμπον μέ τάς αδαμαντοποίκιλτους 
έσθήτάς των. Αί Άγγλίδες μεγαλοπρεπείς καί χ̂ ρυσοστόλι- 
στοι, άλλά παρ’ όλην τήν Αγγλικήν αύστηρότητα ύπέρ τό 
δέον decoletées. Αί Σουηδαί έφερον τά πολυτιμότερα τού κο- 

-σμου στέμματα έκ χρυσών βοστρύχων, τά επιστεφοντα τά ού-

ραιότερα αέτωπα έξ όσων ειδον μέχρι σήμερον. Αί Ίσλανδα: 
μέ τάς έθνικάς άμφιέσεις των καί τους ιδιορρύθμους κεκρυφκ 
λους των. Αί ’Ιταλίδες μελαγχριναί ¿)ς πρώται έξαδελφα· 
τών Έλληνίδων. Αί Ρωσσίδες καί Πολωνίδες μεγαλοπρεπείς 
καί υπερήφανοι, αί Γερμανίδες ψυχραι, πρακτικαι, άδιαφοροι- 
* Αν δέν άπατώμ-at μία ές αυτών λησμονηθεΐσα, φαιιε .αι, 
έφερε υ.ικρόν τάς χειρός σακίδιον. Αί Έλβεταί, αι Ρουμανι- 
δες'. αί “Ισπανίδες καί Πορτογαλλίδες καλαί, χαρίεσσαι, κομ- 
ψαί, πετα/.ταί.

Τό όυεαϊον τούτο σύμπλεγμ.« περιεστέφετο υπο πυκνών 
κύκλων φρακ.οφόρων κ.αί χρυσοφορων ανόρων, οιτινες ορθοί, 
μ,όλις τού κομ.ωτηρίου είιελθόντες, με τά παρασημ.α των ; ..ι 
τού στήθους παρατεταγμένα, προσεπάθουν νά συνάψωσι γνω- 
ριυ,ίας μετά τών ξένιον κυριών, λησμονούντες σχεδόν τας κομ- 
Αάς καί χαοιεστάτας συμπολίτιδάς των.

Ποός τό άνώ τής αιθούσης μέρος υψούτο ουραία εξέδρα, 
έ®’ ής κλειδοκύμβαλον, άρπαι καί διάφορά άλλα μουσικά 
όργανα. Κυρίαι >,αί κύριοι έρασιτέχνιδες, μεταξύ τών όποιων 
καί τινε; ξέναι έξετέλεσαν ,έπίτυχέστα όιάφοοα μουσικά 
τεμάχια. Μία ωραία τής Σουηδίας κόρη, λευκή ώς ή χιών 
τής πατρίδος της, ξανθή όυς άκτίς ήλίου έυ.ελψε μ.ετά πολ
λής τέχνης Σουηδικόν τι τού τόπου τη: άσμα.

Μετά τό πρώτον τής έσπερίδος μέρος, έπαρουσιάσθησαν 
έπί τής εξέδρας οί ένταύθα παρεπιδημούντες Ρωμ,ούνοι epaot- 
τέχναι. Έφερον τήν εθνικήν των στολήν καί τά εγχώρια τ ω ν  
όργανα. "Επαιξαν ουραία τεμάχμα, έτραγούδησαν μετά πολ
λής τέχνης καί ποιητικουτατα. Εκείνο ιδια, όπερ αφθονα 
έπέσπασε τά χειροκροτήματα πάντων ήν ή έκτέλεσις δυσκο 
λωτάτων Solo δΓ ίδιαρρύθμου τίνος μουσικού οργάνου, όπερ 
εχει σχήμα μικρού τή; χειρός σσκκιδίου. ’Απαιτεί μ ε γ ά λ η ν  
δεξιότητα καί πολύ ισχυρούς βρόγχου; καί πνεύμονας. "Α0ε·. 
όυς πτηνόν, κοάζει όυς βάτραχος, ύλακα ώς σκύλος, τέλος μι
μείται ολα τά ζώα, καταλήγον είς θαυμάσιον τού κοσύφου 
σύριγμα.

Μετά τήν μουσικήν τών Ρωμούνων έκτέλεσιν ή γένι-ή 
γοαμματεύς τού Συνέδριου κ. δε Μερσιε επαρουσιασθη επι 
τή; έξέδοας, συνοδευομένη ύπό κυρίου φέροντος όυραίον χρυσούν 
κάνιστρον άνθέων. ΔΓ ¿λίγων λέξεων ηύχαρίστησεν έκ μέρους 
τού Συνεδρίου τον κύριον καί τήν κ. Yves Guyot καί προσ- 
ήνενκεν αύτοΐς τήν έξ εκλεκτών καί σπανίων άνθέων ανθο
δέσμην, ήν όλαι αί κυρίαι είχομεν αγοράσει διά κοινού εράνου.

Οί κύοιοι τότε προσερχόμενοι καί δίύοντες τόν βραχίονα 
ποός τάς κυοίας όυδήγουν αυτας εις το buffet. Ο,τι εκ
λεκτόν καί τέλειον παρουσιάζει ό Γαλλία εις σακχ αροπη'τι- 
κήν, λικώοια, είς οίνου; Καμπανίας, εις παγωτά εξετιθενο 
έν ουραία ταξινομήσει καί συνθέσει έπί τών μεγάλων καί άν- 
θοφόρων τραπεζών Πύργοι Eiffel έκ πάγο-J, άπαστράπτονσες 
έκ τής αίγλης τών ηλεκτρικών φωτων, ήσα/ τοποθετημένοι 
έπί τών τεσσάρων γωνιών εκαστης τραπέζης. Συμβολικά συμ
πλέγματα παοιστώντα θεάς καί μούσας, προσουποποιήσεις εςό- * , f 4 , £. yχων γυναικών έκ πάγου η εκ σακχαρεωξ μάτε-.αλον τας τρα-
πέζας τού buffet είς καλλιτεχνικά κρηπιδώματα.

"Ανθη έν αφθονία, πλούσια δενδρύλια, ωραίοι έξ έρυθοχρύ- 
σου βελούδου άνακλιντήοες, αρώματα, φωναί, γέλωτες, ευφυο
λογία'. έδιδον μικράν τινα ιδέαν τού Παραδείσου τής Γραφής.
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λίφνης αί σάλπιγκες ήχούσι. Οί κύριοι ώς έκ θαύματος 
χάνονται και κήρυξ χρυσοφορος καλεΐ τάς κυρίας εις τούς εξώ- 
στας καί ά\θώνας. Εντός ολίγων λεπτών δλαι αί κυρίαι παρα- 
τεταγμέναι είς τούς ύϊλοφράκτους εξωστας ειχομεν ενώπιον 
μας ωραιότατου καί μαγικώτατον θέαμα. Ο κήπος όλος ήτο 
τεχνικώτατα φωταγωγγμένος. Τά μεγάλα καί υψικομ,α δέν
δρα, φέροντα μανούς μ.εγέθιυς καί χρώματος πορτοκαλιού, 
έφαίνοντο ώς τόσαι πορτοκαλέαι κατάφορτοι από πορτοκάλια. 
Τά ποικιλόσχημα των πρασιών τμήματα περιεβάλλοντο υπό 
μ.υρίων εκ φωταερίου πυρίνων γλωσσών.

Τά εκ τών πιδάκων δέ άναβλύζοντα διά μέσου τού ήλεκ 
τοικοΰ φωτός ύδατα μετεβάλλοντο εις χρυσήν βροχήν, ζωογο
νούσαν τούς πέριξ ανθώνας καί τά ωραία άνδηρα. Πρίν 7", ετι 
συνέλθωμεν εκ τής έκπλήξεως τούτης σώμα θωρακοφόρων προ
βάλλει έκ τίνος άλαίας, άκολουθούμ.ειον υπό τής στρατιωτι
κής μουσικής, παιανιζούσης τον Εθνικόν Γαλλικόν ύμνον. 
Γϊποντο οί Ρωμοΰνοι έρασιτέχναι, τονίζοντες διά τών αυλών, 
πλαγιαύλων καί λοιπών εγχωρίων οργάνων παθ/,τικωτατας 
ανατολικάς έπωδάς. ’"Οπισθεν ολοι οί κύριοι εις διπλούν στί
χον παρήλ.ασαν προ ημών φέροντες επί τών ράβδων αυτών φα
νούς συμβολνοποιούντας διά χρωμάτων τήν εθνικότατα, εις ην 
έ/.αστος άνήκεν. Ή άνά τούς ελιγμούς τών δασυλλίων καί 
τών στίχων τών δένδρων άλλοτε μέν έξαφανιζομένη, άλλοτε δέ 
πα ρακάμπτουσα ή διολισθαίνσυσα γραμμή τών χρωματιστών 
φανών παρίστα σειράν δφειον μακρών καί πολύχρωμων, περι- 
ελισσομένων άνά τάς συστάδας τών δένδρων. Εν τοιχυτη 
που. π ή έκαμαν τρις τό/.γύρον τού κύκλου, μεθ’ 8 καί η συνα- 
θροισις έγένετο καί πάλιν έν ταϊς διαφόροιςτού μεγάρου αί- 
θούσαις.

‘Η έκτέλεσις τών εν τώ προγράμ.ματι άναφερομ.ένων μου
σικών τεμαχίων έξηκολούθησε έν μεγάλη ευθυμία καί ζωηρο- 
τητι κ.αί περί τήν ήμίσειαν τής πρωίας οίραν απεχαιρετώμεν 
τό εύγενές ζεύγος, οπερ μετά τόση: αγαθότατος, ευγενείας 
καί καλής καρδιάς προσ/,νέχθσ κατά τήν εσπέραν ταύτην 
ποός πάντα τά μέλη τού Συνεδρίου.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΓ ΠΓΟΕΔΓΟΤ

Κ· Ι Ο Τ Λ Ι Ο Τ  Σ 1 Μ Ω Ν Ο Χ
Τήν 3ην μ.μ. ώραν τής 6ης Ιουλίου ή αίθουσα τής Δημαρ- 

χίας έβριθεν εκλεκτού ακροατηρίου. Ό κ.’Ιούλιος Σίμων κατείχε 
τήν έδραν τού Προέδρου. *Η κ. Βογελώ καί ή κ. Σχβάοτς τήν 
τών επιτίμων προέδρων. *11 Άγγλίς δικηγόρος καί δημοτική 
Σύμβουλος κ. ν>Γ5θΙΐοχ!θ, η κ. Μαρία Λωράν, ή κ. δέ Βερ- 
νέϋλ καί εγώ κατείχομεν τάς έδρας τών αντιπροέδρων. Ή κ. 
δέ Μοροιέ τήν ϊίραν τής Γενι/ή; I ραμματέω>ς και η κ. 
Μαρία Μαρτέν τήν τής β'. γραμματέως. Πολλαί παρασ«- 
μοφόροι κυρίαι έφερον τά παράσημά τι»ν. Πλήθος άπειρον 
συνωυθεϊτο είς τήν μεγάλην τής Δημχοχίας αίθουσαν.

‘Ο κ. 'Ιούλιος Σίμων ήγέρθη καί αποτεινόμενος προς τά 
μέλη τού Συνεδρίου συνεχάρη αυτά διά τήν τακτικήν καί κα
νονικήν τών εργασιών διεξαγωγήν. *Η ευεργετική επιρροή, ήν 
ξτζ έπί τής τύχης τής άνθρωπότητος εν γένει τό επί αισιω- 
τά’ους οιωνούς έργασθέν πρώτον τούτο επίσημον καί υπό Κυ-

βερνήσεως κράτους τινός συγκληθέν γυναικείον Συνέδριον 
έσται μεγάλη, είπεν.

Μετά ταύτα άνεκεφαλαιωσεν έν περιλήψει τάς εργασίας 
τού Συνεδρίου, έξάρας τήν υψηλήν σημασίαν τών αποφάσεων 
αυτού. "Ωμιλήσατε πρώτον περί Διεθνούς ειρήνης, κυρίαι μου, 
είπεν. Τούτο σάς τιμά. Άπεδείξατε πνεύμ.α μετριοπαθές, φι
λάνθρωπον, άνάλ,ογον προς τόν ανθρώπινον καί ούχί πρός τον 
θηριώδη προορισμόν ήμ.ών. Είναι φρικώδες νά διανοήταί τις 
δτι μία μήτηρ οφείλει νά άνατρέφη τό τέκνον της, μέ θυσίας, 
κόπους, αγώνας καί στερήσεις, ά'πως έν δεδομένη στιγμή, ότε 
ακριβώς δύναται νά άπολαύση τούς καρπούς των κόπων της, 
ή ιδιοτροπία ενός πολιτικού άνδρός ή ή μωρία ενός παλίμπαι- 
δος γέροντος προκαλεΐ αιματοχυσίας καί πολεμικούς κατασπα* 
ραγμούς. Τό τέκνον τούτο, ή χαρά, τό στήριγμα τού γήρατος 
οφείλει νά προσφέρη τήν ζωήν του, ίνα κορέση τάς άρπακτικάς 
διαθέσεις ή τήν μωράν φιλοτιμίαν εκείνου. Είναι φρικώδες, 
έπαναλαμβάνου, νά έργάζηται έν έθνος καί διά τού ίδρώτος 
του σταγόνα πρός σταγόνα νά κερδίζη περιουσίαν τινα, ήν οφεί
λει κατά τό ή'μισυ νά διαθέτη πρός άγοράν μολύβδου καί σι- 
δη’ρου καί κατασκευήν πυσοβόλων, δι’ ών θέλει φονεύει τόν 
πλησίον του, τόν χθες φίλον του, πολλάκις τόν αδελφόν του.

Οι πόλεμοι ειχον λόγον ύπάρξεω; ότεοί πεπολιτισμένοι λαοί 
έζήτουν νά ύπερασπίζωσιν εαυτούς κατά βαρβάρω·* επιδρομέων. 
Σήμερονδμως δτε ό πολιτισμ,ός άνέδειξε πάντα; ίσους,οί πόλεμοι 
έκτος ολίγων έξαιρΐσεων, έχο >σιν ώς αρχήν τάς άρπακτικάς καί . 
ληςφικάς διαθέσεις ώρισμένων ίσχυρών προσώπων, οί τινε: ύψούσιν 
έκατόμ.βας εξ ανθρωπίνων κεφαλών καί σκελετών, όπιο; '/'.ερχό
μενοι επ' αυτών άναδειχθώσι γίγαντες. Αί απανταχού τού πε- 
πολιτισμένου κόσμου συστηθεΐσαι γυναικειαι έταιρίαι υπέρ 
τής διεθνούς ειρήνης, θέλουσιν, είμαι βέβαιος, βαθμηδόν καί 
κατ’ ολίγον έπιδράσει ευεργετικώς επί τής κοινωνίας. Μετά 
ταύτα ω>μίλησε περί τής έκπαιδεύσεως τών θηλέων. ΙΙυχή- 
θητε, είπεν, ό'πως ή μικτή έκπαίδευσις έφαρμοσθή εις άπαν
τα τά έθνη. Γνωρίζω) δ τι οι μάλλον οπισθοδρομικοί θά εξα- 
ναστώσι κατά τής άποφάσεως ταύτης. ’Εν Αμερική καί ’Αγ
γλία έφαρμοσθέν τά σύστημα τούτο έπέφερε θαυμάσια απο
τελέσματα. Καί παρ’ ήμιν εις ό'σα σχολεία είσήχθη παρετη- 
ρήθη δτι τά μέν άρρενα γίνωνται κοσμιώτερα, ολιγώτερον αυ
θάδη καί τυραννικά, καί τά θήλεα αξιοπρεπέστερα καί αυ
στηρότερα. Έ/.εΐνος ό άνήρ, δστις έκάθισεν έπί τού αυτού 
έδωυλίου μετά τής γυναικ.ός, δστις συνηγωνίσθη μετ’ αυτής 
είς τόν εύγενή τού πνεύυ.ατο: καί τής ηθικής καί κοσμιότητος 
αγώνα δ έν θά τολμήση ποτέ νά είπη πρός τήν μητέρα του ή 
πρός τήν σύζυγόν του : ΕΤ,σαι γυνή- Ό  ρεί-ίεις κά ύ-τοχύψτις 
ίί’η τάς 1 ι̂οτροχ ία ζ χ/τρ. δ Οΐλοα είμαι ο Επι
τού ζητήματος τούτου ο κ. Ιούλιος Σίμων είπε πολλά, εφερε 
παραδείγματα χαριέστατα, έχειροκροτήθη δέ πολλάκις και 
ιομίλησεν έν γένει περί τής άνωτέρας τών θηλέων επιστημονικής 
παιδεύσεως. Περί γυναικ.ών ιατρών είπεν : έάν όλοι οι ια-
τοοι ήσαν γυναίκες—καί είναι τό φυσικόν έργον σας, κυρίαι 
μου, διότι σείς μόναι κατέχετε τό βάλσαμον, δι’ ού θερα
πεύονται αί μεγάλαι καί επικίνδυνοι νόσοι, αί τής καρύιάς — 
ή θνησιμότης θά ήτο κατά 2)4 τουλάχιστον κατωτέρα. *Ω- 
μίλησε περί τών πρακτικών, τεχνικών και επαγγελματικών 
σχολών. Έπισκεφθήτε, είπε, τάς σχολάς μας αύτάς, σείς αι
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ξ£ναι—γνωρίζω μάλιστα δτι ή κ. Καλλιρρόη Παρρέν μή άρ- 
αουμένη είς ό'σα θά επισκεφθή μεθ’ υμών, έζήτησε παρα του κ. 
Νομάρχου τνν άδειαν, δπως έπισκεφθή δλας τας πρακτικας, 
τεχνικό? % επαγγελματικά? σχολάς, ώς καί πάντα τά γυ
μνάσια καί ευεργετικά καταστήματα τών θηλέων. Έγώ την 
συνεχάρην ιδιαιτέρως διά τήν καλήν της αυτήν ιδέαν, καί 
5ας συμβουλεύω κυρία ι μου. νά τήν μιμηθήτε, ιδία ό'σαι 
έχετε τήν άτυ/ίαν νά στερήσθε είς τάς χωράς σας τοιουτων 
σχολών. ΊΙμεϊς, είς Πκρισίους μόνον, σώζομεν κατ’ ετος του
λάχιστον πέντε χιλ. νεάνιδας, αϊτινες δΓ έντιμου έργασίας 
κερδιζουσι τήν ζωήν των. Έπισκεφθήτε τά ευεργετικά άσυλα 
μας. Τήν προστατευτικήν έταιρίαν,χών δημοτικών σχολείων, 
τήν χορηγούσαν πρός τά άπορα τού λαού πρόγευμα υγιεινόν, 
φάρμακα, ιατρούς καί βιβλία.

Τήν διορ,ανώσασαν τά ταμεία τών δημοτικών σχολείων 
έχετε εδώ ενώπιον σας. Είναι ή κ. Βιγκιοσέφ, ήτις ώς έμαθαν, 
είναι εγγεγραμμένη είς τον κατάλογον τών κατά την 14ην 
’Ιουλίου παρασημοφορηθεισών γυναικών διά τήν ευεργετικήν 
ταύτην πρωτοβουλίαν της. Μετά ταύτα τ ό ν  λόγον έφερε έπί 
τού ιστορικού τμήματος. ΙΙύχαρίστησε τάς ξένας, ιδιαίτατα 
δέ έκείνας, αϊτινες κατέστησαν γνωστήν τήν ιστορίαν τών 
συγχρόνων γυναικών τών εθνών, εις ά ανηκουσι. Αι εκθέσει, 
σας,"είπε, είναι οί ασφαλέστεροι γνώμονες τής προόδου τών 
χωρών, είς άς ανήκε*ε. Μητέρες μεγάλαι, γεννώσι μεγάλου: 
άνδρας. Διά τήν Γαλλίαν τήν αδελφήν παντός φιλελευθέρου 
καί φιλοπροόδου λαού αί μελέται σας παρέχουσι μέγιστον έν- 
διαφέρον.

Περαίνων ο μίλησε περί τής πολιτική: θέσεως τής γυναι- 
κός. Τό Συνέδριόν μας, είπε, δέν έζήτησε δικαιώματα ψήφου, 
αλλ’ ούτε ούδεμία έξ ϋμώ,ν προεβαλεν άπαιτήσεις βουλευτι
κών ή υπουργικών αξιωμάτων. νΟχι διότι δέν είσθε ίκαναι 
πρός τούτο.' α/λ’ ά/ρ βώς διότι είσθε ευφυέστερα*, καί πα- 
τρ,ωτικώτεραι ήυώ,ν. Έργάζεσθε διά τήν μεγάλην, τήν ύψη- 
λήν πολιτικήν τιύν λαών, ένώ ίμείς ερναζόμεθα διά τήν πο
λιτικήν τών πολέμων, διά τήν π ο ύ ι-ικήν τών χυδαίων άν-εγ- 
κλίσεων, τώ,ν τίτύων, τής πάλη;. Π.στεύσατέ με, κυρίαι μου. 
Έπί δεκάδας ό'λας ετών ύπίρξα βουλευτής καί υπουργός, 
σήμερον κατέ/ω τό επίζηλον τού γερουσίαστού άξίωμα. Αι 
πικρότεραι τού βίου μου στιγμαί, αι στιγμαι, άς ηναγκα,ο 
μην να λησμονώ καί τό ο ομά μου αυτό, αί στιγμαι τής 
αηδίας καί άπογοητεύσεως άριθμούνται άκρκβώς είς τας πε
ριόδους ταύταςτού βίου μου. Σ:ϊς λοιπόν έζητήσατε ορθότατα 
και ευφυέστατα νά σάς παραχωιρηθώσι τά μεσα, οχι νά άη- 
διάζητε έαυτάς, αλλά νά συνελήτε είς εκπολιτισμόν ημών, 
νά προστατεύητε τά τέκνα σα; κατά τού άγριου πολλάκις καί 
μωρού πα*ρι>ού εγωισμού καί νά συντελήτε εις σωφρονισμόν 
εκείνων, οϊτινες έχουοι τήν ανοησίαν νά λησμονώσιν οτι ή ευ
τυχία έγκειται έν τώ οίκογενειακώ καί ούχί εν τώ πλανωδιω 
βίω.

Ό λόγος ούτος διαρκέσας ύπόρ τήν ήμίσειαν ώραν κατε- 
χειρο/.ροτήθη. Τά μέλη του προεδρείου συνεχάρησαν θερμότα
τα τόν ρήτορα. Έγω) τόν ηύχαρίστησα θερμώς διά τούς σοφούς 
λόγους, ού; μάς είπεν, προσθεΐσα δσι έλπίζω, δτι ή πατρις μου 
έσται έκ τών πρωότιυν, α'ίτινες θελουσιν επιδοκιμάσει τας ίδεας 
καί άρχάς του, μέ μόνην τήν έπιφύλ,αςιν οτι έσόμεθα καί

ημείς ύπέρ τής διεθνούς ειρήνης, όταν θέλουσι μάς παραχωρή
σει δ,τι μάς ανήκει, ήτοι μετά τήν άπελευθέρωσιν τών όούλω>ν 
ά δελφω,ν μας, ώς καί ή Γαλλία μετά τήν άνάκτησιν τής 
’Αλσατία; καί Λωρραίνης. ‘Η παρατήρησίς σας είναι ορθή καί 
αναγκάζομαι νά ομολογήσω οτι εχετε δι/αιον. Εύχομαι 
δέ άπό ψυχής τήν άπελευθέρωσιν, λαών είς ούς άνήκουσι γυ
ναίκες ώ; υμείς, μοί είπε. ’Εννοείται δτι τά specimen δέν 
ήτο άνταξ'.ον τού λαού, άλλ’ ό κ. Ιούλιος Σιμιων είναι Γάλ
λος, κατά συνέπειαν ίπποτικωότατο; προς τάς κυρίας.

Ό φωτογράφο; είδο—οιτ,Οείς εγκαίρως άνέμενεν είς τήν 
αύλήν τής Δημαρχίας. "Απαντα τά μέλη τού Συνεδρίου, πε- 
οικυκλούντα τόν Σεβαστόν Πρόεδρον έφωτογραφήθημ'εν. Τά 
μέλη τού Συυβουλίου καί Προεδρείου έτοποθετήθησαν παρ’ 
αυτόν. Έγώ έσχον τήν τιμήν νά ίσταμαι ακριβώς δεξιόθεν 
αύτοϋ. Μετά τήν φωτογραφία» τά μέλη τού Συνεδρίου άπε- 
χ ωρίσθησαν.

*ΕβπερΙς άποχοτερετεσίΑοΟ.
Τήν αυτήν εσπέραν έσπερίς άποχαιρετήριος διοργανωθεΐσα 

είς τιμήν τών ξένων υπό των γυναικών τής Γαλλίας έν τώ επί 
τής Πλατείας τών ’Απομάχων μεγάρω τής Οικονομίας. Ή 
συγκίνησις τωον μ,ελιον του Συνέδριου ητο μεγαλ.η κατα τςν 
εσπέραν ταύτην. Πολλαί άπήγγειλον θερμοτάτας προσφωνή
σ ε ις .’Αναψυκτικά, πλα ούντες, καί καμπανίτης εδροσιζον κα
τά διαλείμματα τούς λάρυγγας τών ρητόριον, αϊτινες απε- 
νωρίσθησαν, δούσαι συνέντευξιν είς τό μετά δ,ο έτη συγκα- 
λούμενον έν Αονδίνω διεθνές τών γυναικών Συνέδριον.

Τήν έπαύριον δλαι αί ξέναι συνοδευόμεναι υπό τών 
μελών τού Συμβ υλίου έπεσκέφθημεν άπό κοινού διά
φορα ευεργετικά καί φιλανθρωπικά καταστήματα. Σει
ρά μακρά καί άτελεύτητος αμαξών, ωδήγησεν ημάς ά. 

j είς τό σωφρονιστικόν κατάστημα των άνηλίκων κοοασίων, 
ίδρυθέν καί λεΐ'ουργούν ενταύθα υπό μεγάλης 'Ολλανδικής 
φιλανθρωπικής Εταιρίας. ’Ενταύθα προσηνέχθη ήμϊν τέϊον 
πλουσιωτατον καί ιωραΐα γλυκίσματα κατασκευασθέντα ενώ
πιον μας υπό τών μαθητριών τού καταστήματος. Μετά ταύ
τα μετεβημεν εί; τό προάστειον Belle \ ί 1 le, ένθα ειχεν άνα- 
κηρυχθή κατά τόν Γαλλογερμανικόν πόλεμον ή στάτις τών 
κοινωνιστών. *11 τροστατις των τοσε οικογενειών τών καταόι- 
κασθέντων καί έν μια ημέρα τουφεκισθεντων τεσσαριων χιλιά
δων κοινωνιστών μίς; Δρέεν ωδηγη.σεν ημάς εις πάντα τά ευερ
γετικά άσυλα, ά*ινα χάριν τών χηρών καί ορφανών ίύρυσε. 
Πεοί πάντων τούτω)ν θέλομεν δημοσιεύσει σχετικός λεπτομε
ρείς εκθέσεις. Πλούσιον πρόγευμα προσηνέχθη ήμϊν υπό τής 
εκατομμυριούχου ταύτης κυρία; επί εξ (οστού ανθοστολ.ίστου, 
οττόΟεν δλϊΐ ή τζό") iç τών Π̂ρι̂ ιων εοαινετ̂ ) ως εν πανορ2|/.ατι.

Μετά [/.εττ;jjiopCαν εβΓεΊ/.ε̂ θν̂ εν τό Καλλιτεχνικόν Οργα
νο τροχείοV τών θτ,λεων και το Àijxeiov Φενελωνος. Οερι τταν— 
των τούτων γ̂ι;.οτιευθ*/,τονται λεττο(/.ερεις εκΟεοεις και |Λελε- 
ται, ώς καί *τερί 'ταντός, οτερ η Ελ̂ γΜ| γυνό ίυναται νά 
λάβτ, ώς τύπον καί υπογραμμόν, ίνα ω>ς αί απανταχού αδελ- 
φαί της μεταχειρισθή τής δυνάμεις τού πνεύματος καί τούς 
θησαυρούς τής καρδίας της είς έξυπηρέτησιν τής πατρίδος της 
καί τής άνθρωπότητος.

Τό Σάββατον εσπέρας ό κ. Yves Guyot προσεκάλεσεν
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εις δευτέραν, άλλ’ ίδιαιτέοα εσπερίδα τά μέλη τού συμβου
λίου, φιλικά; του τινά; οικογένειας καί ευαρίθμου: ξενας. Με
ταξύ τούτων είχον τήν τιμήν νά κατατάσσωμαι καί εγώ, διελ- 
θούσα ωραιότατα; στιγμά;, ά; δέν θέλω λησμονήσει εφ ολην 
μου τήν ζωήν.

 ----

Τ Ι  Κ Α ΤϋΡΘ Ω ΣΕΝ  0  Π Ο Α ΙΤ ΙΣ Η Ο Σ Ε Ν Ο Σ  ΑΤΟΝΟΣ
Ό έξετάζων σήμερον τά; προόδους τού "Αγγλικό'· εθνου;, 

ιδιαίτατα δέ τήν πορείαν τι; γυ/αικεία; χειραφετήσεω; α
δυνατεί νά πιστεύση, οτι ή γυνή έν "Αγγλία πού ενός μόλι; 
αι’ώνο; έθεωοειτο ετι ώ; κτήμα έμπορεύσιμον τού άνδρός.

Τοϋσο δεν είναι βεβαίως άστειότη;, άλλ ούτε λογοπαί- 
γνιον των αέ ζηλότυ πον βλέμμα παρακολουθούν των τά; εμ
πορικά; προόδου; τή; μεγάλη; και ευδαιμονο; Α/.οιονο,.

Παλαιά τι; "Αγγλική επ.θεώρησις, φέρουσα τόν τίτλον 
0Ιΐ3πί1)0Γ5 ΜιβΟβΙΙβαΥ αναγράφει ω; ιστορικά γεγονότα τήν 
πώλτ,σιν γυναικών έν αυτή τή ελεύθερα Αγγλία καί όη πω- 
λησιν διά πλειστηριασμού. Αυτολεξεί όε αναφερονται αί ¿φή; 
περί τοιούτων άγοροπωλησιών πράξει; :

Κατά τόν Μάρτιον τού 1756 ξυλουργό; τι; έκ Σουτβάρτ 
ονομαζόμενο; Χίγγισον συναντηθεί; εν τινι οίνοπωλείω μετά 
τινο; φίλου του παραπονουμενου επί τή χηρεία του, τώ επρο- 
τεινε να τώ πώληση τήν σύζυγόν του. Μετά μίαν ώραν αί 
συμφωνία·, τή; αγοραπωλησία; έληοαν και ή τεω; κ. Χίγγισον 
έλάυ.βανε τήν θέσιν τη; έν τω οίκω τού φίλου τού συζύγου 
τη;. Κατα τό αυτό έτος γυνή τι; έπωλήθη υπό τού συζύγου 
τη; άντί πέντε σελινίων, Ιξ φρ. καί τεσσάρων λίτρων ζύθου.

Άντίνοαφον δέ συμβολαίου σχετική; άγοροπωλησία; εχει 
(ό; έξη; : 31 Αόγούστου 1773. Ό Σαμουήλ Ουϊτού; έκ τή; 
ένοοία; τού Βιλενίλ τή; κομητεία; Σταφόρδ έπώλησε την 
σύζυγόν του Μαρίαν Οΰϊτού; έν μέση) άγορα πρό; τόν έκ Βιρ- 
μιγχάμης κ. Θωμάν Γρίφετ. Άντίτιμον Ιν σελίνιον έπί πλέον 
αποδοχή παρά τού αγοραστού όλων των ελαττωμάτων τή; 
γυναικό;. Ύπογεγραμμένον :

Σαρ-ουτ,Χ Ού'τβύς 
Μαρία Ο ύΐιούς 
θω μάς Γρίφετ 

Μάρτυς θω μ άς Βουηλέυ 
"Επίση; κατα τήν αυτήν περίπου περίοδον ο "Αγγλο; 

συνάδελφο; αναφέρει ότι άνθρωπό; τι; έκ Τωφφόρδη; ωδηγησε 
τήν γυναίκα του εις τήν αγοράν, φέρουσαν ει; τά; άγκαλα; 
τη; τρυφερόν βρέφο;. Άμφότεροι μήτηρ καί τέκνον έπωλήθησαν 
άντί πέντε σελινίων. Κατά τόν Δεκέμβριον τού αυτού ετου; 
οί κάτοικοι τή; Πλυμούθη; είδοποιήθησαν ημέραν τινα, ότι ό 
κ. Βρώη θά έπώλει τήν γυναίκα του ει; δημόσιον πλειστη- 
ριασμόν. Διεδίδετο έπί τούτοι; ότι ή γυνή ήτο νέα καί ιοραία 
καί ότι έφιππο; ήθελε παρουσίασθή εί; τόν τόπον τή; άγορα;.

Πλήθο; άπειοοχ περιέργων συνωθεΐτο κατά τήν ημέραν 
εκείνην ει; τήν γνωστήν των πλειστηριασμών πλατείαν. "Ο 
σύζυγο; αύτό; έξετέλει χρέη κήρυκο;, προσκαλών μεγαλοφώ- 
νω; τού; άγοραστά; νά προσφέρωσι τά; τιμά; των.

!0 πρώτο; των άγοραστών προσέφερε πεντε σελίνια, ο 
δεύτερο; δέκα, ό τρίτο; δέκα πέντε. Τέλος ή τιμή προηχθη 
εΐ; τρεις λίρα; στερλίνα;, ό'τε δύο αστυνομικοί υπάλληλοι διέ
κοψαν άποτόμως τήν αίσχράν ταύτην άγοροπωλησίαν καί

πα 'λαβον εις τήν άστυιομίαν πω/ητήν καί έμπόρευμα,Ό πω- 
λητη; έφυλακίσθη καί ουτω έτέθη τέρμα εί; τόπαράδοζον αυτό 
καί ιδιόρρυθμον έμπόριον.

Τί; θά επίστευεν ότι μετά εκατόν άκριβώ; άπό τής έπο- 
χής εκείνης έτη ή Άγγλι; γυνή θά κατεϊχεν επίζηλον θεσιν 
έν τοϊ; δημοτικοί; συμβούλιο·.; τού κράτους ώ; καί έν τή εκ
πολιτιστική τού "Αγγλικού λαού πορεία!

-------- ι— »' ------

0  ΕΝ Τ01Σ ΓΔ Α ΣΙ ΚΟΣΜΟΣ
[Συνέχε ια)

Χιορίς νά χάση στιγμήν ο άλιεύ;, μαζεύει τό σχοινίον 
του καί φέρει πρό; εαυτόν τόν ré.uora κρατούντα τήν χελώ- 
νην έν τοϊ; δικτύοις αυτού, άρκεί δέ νά άφαιρέση τόν δακτύ
λιον τού θηρευτού ιχθύος, όπως ούτος άφησα) τήν λείαν του. 
Είναι ούτος κάμαξ, όσον ευπειθής τόσον καί νοήμων. "Αντί 
νά άλιευθή υπό τού άνθρώπου, άλιεύει διά τόν άνθρωπον ό 
παράδοξο; ούτο; ιχθύς.

Συμβαίνει ενίοτε οταν s καιρό; είναι γλυκύ; καί γαλη- 
νιαΐος, τά κύματα νά ποικίλωνται υπό έςαιρέτων άποχρώ- 
σεων καί θελκτικών χρωμάτων. "Η θάλασσα φαίνεται αί
φνης κυανή, ιόχρου; πορφυρά καί ροδόχρου;.

Οί βαφείς ούτοι τού "Ωκεανού εισίν άναρίθμτητα μικρά 
μαλάκια, κοινώς καλούμενα χρυσαλλίδες.

Έπεοχομένη; τή; νυκτό; άνέρχονται κατά μυριάδας έπί 
τή; επιφάνεια; τή; θαλάσσης, οπότε άρχεται θαλάσσιον πυρο
τέχνημα καταλαμβάνον καί κατακαίον άπειρου; εκτάσεις. 
'Η θάλασσα τότε φωτίζεται υπό Βεγγαλικών φώτων άγνω
στων τώ Buggieri, ύπό φανταστικών λάμψεων καί ήοΰ; μή 
δυναμένη; νά περιγραφή.

Αί θαλάσσ'-at χρυσαλλίδες ταννύουσαι τάς πτέρυγας αυτιών, 
φθάνουσι καθ’ ομίλου;, μαρμαίοουσαι, άκτινοβολούσαι καί έςα- 
στράπτουσαι έπί τής θαλάσσης, ώ; πολύτιμοι λίθοι, τρέχου- 
σαι έπί τών κυμάτων ου; φώσφοροι άτμίδες, κυμαινόμεναι ώς 
φλόγε; καί άντιλάμπουσαι ώ; άνθρακιαί ή κάλλιον διαγρά- 
φουσαι φωτεινά; καμπύλα; διά νά σβεσθώσιν εί; τό βάθος τής 
αβύσσου, co; οιδιάττοντε; άστέοε; σβέννυνται έν τώ ούρανώ. 
Τά υδατα φλογίζον-at, ή θάλασσα καίεται, είτα δέ άφανί- 
ζεται αίφνης ή μαγευτική αυτη παράστασις (féerie), οί 
ηθοποιοί άπέρχονται έν τοϊ; παρασκήνιο·,;, ή αυλαία πίπτει 
καί ό ήλιο; άνατέλλει.

Ή θαλασσία χρυσαλλί; είναι τό κόσμημα τών κυμάτων, 
είναι έκ τών θαυυ.ασίων τού "Ωκεανού. Τό μήκο; αυτή; δέν 
υπερβαίνει τά τοία εκατοστά τού ικέτρου, άλλ’ είναι πεοιεο-Γ i » 1 7  V *

γοτέρα όλων τών γιγάντων τής θαλ.άσσης.
Είναι αύτη ροδίνη, κυανή καί λε'.ριόχρους. Τά θαμβούντα 

πτερύνιά της, άπερ τείνει ό>; δύο βραχίονας, εισίν αληθείς 
πτέρυγες. Κολυμβώσα πάντοτε ρρθία, κινεί ταύτα ώ; ζεύγος 
κωπών, ουτω δέ υποστηρίζεται, διευθύνεται, πλέει καί ιστα- 
ται..........

Είναι ίσω; ή μάλλον ευκίνητος καί μάλλον ανήσυχος τών 
τέκνων τής άβύσσου' κινείται έν τώ υδατι, ¿>ς τό πτηνόν έπί 
τού άέρος, όρχειται δέ άκαταπαύστως έπί τού κύματος, ώς 
τό έφήμερον εντομον έπί άκτϊνος ήλιου. Ανέρχεται, αίωρείται, 
κατέρχεται, λικνίζεται έπί τού άψροϋ, ώς έπί νέφους, άφανί-
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ζεται δέ καί έπανέρχεται τινάζουσα τάς λαμπούσας πτέρυγάς , 
της καί παρερχομένη, ώς ζών πολύτιμος λίθος.

"Επίτρεψατέ μοι ήδη, όπως παρουσιάσω ύμίν νάνον όσον ; 
¿λλόκοτον τόσον καί φοβερόν, τήν τερηδόνα (ίΛΤΟί)· Ιό Ύ, . 
ν,ατωτέρας τάξεως εντομον τούτο, παρασκευάζει δι εαυτό ; 
έντός τών έν τή θαλάσση ευρισκομένων ξύλων, κλίνην και | 
οψοφυλάκιον. Είσδύουσα τή βοηθεία τής κογχύλης της, ην ; 
χειρίζεται ώς σμίλην, έν τοϊ; ξύλοις τών προχωμάτων, τών 
πασσάλων καί τών νηών κρύπτεται έντός τούτων, δι’ αυτών 
τρέφεται καί εκεί ζή καί αποθνήσκει.

"Η τερηδών είναι άπληστος διά τά άποπρίσματα τών ξύ 
λων, ώς σείς εΐσθε άπληστος διά τού; ευχύμου: καρπού; καί
τά ζαχαρόπηκτα κάστανα.

Φαντασθή-ε λεπτουργόν καταβρόχθιζαντα τά πελεκήματα 
τών ξύλων του. Ό φοβερό; ούτο; τεχνίτης, είναι ' ή συμφορά 
τών πλοίων. "Μ θέα του είναι ευτελή; καί πρόστυχος, έχει 
δέ τό σώμα μαλακόν ώ; σκώληξ, τήν δέ κεφαλήν μόλι; κε- 
ααλυμένην ύπό έλαχίστη; κογχύλης.

Άλλ’ άπό τού άθλιο·» τούτου δντος, εξέρχονται ούο κε- 
ραίαι πα ίζουσαι επ’ άλλη) ων μετ’ ένεργεία; τρομερά κατα 
στρεπτικής. Διά τών ακαταπόνητων του δέ κεραιών, ο πα
ράδοξος ούτο; γλύπτη; καθιστά τά σκάφη τών πλοίων πολύ·
τρητα, ώ; σπόγγους.

Ώραίαν τινά ημέραν, γλυκεϊαν και γαληνιαιχν,  ̂ .ρυπη- 
μένη ναύ; βυθίζεται αίφνης έν -οί; ΰδασιν, ώ; έάν άγνωστο; 
έχ&ρό; έλκει ταύτην πρό; τό βάθος τή; άβύσσου. "Η κατα
στροφή αυτη είναι έργον ευτελούς μαλάκτου, ενός σκωληκο; ! 
Ούδέν βλέπει τις, ούδέν άκούει καί τό παν άπώλετο !

Τά έλάχιστόν καί άθλιον τούτο πλάσμα, ώ; λείαν αυτού 
θέλει νά καταπίη πλοϊον, νά ΐσοπεδώση φράκτα; ποταμών, νά 
κατχοοίψη προχώματα, νά ύτονομεύση πασσάλους, νά κατα-

στοέΔη πόλεις καί νά θέση ει; κίνδυνον βασιλείαν ολόκληρον, 
ώ; ή ’Ολλανδία.

Άλλ’ ιδού θελκ-ικόν πτηνόν, ο σχοίνεκλο; (venneau 
huppé), δστι; είναι ή μαστιξ τυιν τερηδονών, όπως και αύται 
εισίν ή συμφορά τών πλοίων. Ο θεο; γνωρίζει ποσα; εκκ- 
τόρ.βας έκ τούτων δύναται νά κάμη 0 σχοίνεκλο; εν μιά μονη 
ημέρα ! Ό 'Ολλανδή; τρέφει ίεοάν λατρείαν διά τό θελκτι
κόν τούτο πτηνόν, ό'περ είναι ό άγρυπνο; φόλας τών προχω
μάτων τού βασιλείου καί τό όποιον καθιστά τό ράμφος του 
προπύργιον τή; πατρίδο:.

Άοήσωμεν τήν έν σκότει βιοϋσαν -ερηδόνα καί τό εκδι
κητικόν ράρ.φο; τού σχοινέκλου, δπως θαυμάσυμεν τό μικρο- 
σκοπικόν τούτο σκαφίδιον, τό καλλιτεχνικόν τούτο πλοίον, 
τή/ κούκλαν—ναϋν, ήτι; λικνίζεται επί τή; κορυφή; τών 
κυυ.άτων.

Θά έξελάμβανέ τι; ταύτην, (ύς άθυρμ.α παιδίου. Ουόεν 
λείπει άπό τήν μικράν ταύτην λέμ.βον, οδτε κομψή τρόπις, 
ουδέ χαρίεσσα πρύμνη, έν ώ τά ωραιότερα χρώματα κοσμοϋσι 
ταύτην, Τ ο ύ λ α  Κ ΰ κ κ α λ η

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  1 Ι Ε Ρ Ι 0 1 Ι Κ Α

Γ ε ω γ ρ α φ ί α  τ ή ς  ' Ε λ λ ά δ ο ς .  Έ ξεδ ό^  διεσχεοασμένη 
>ρΏ; το1χος Γεωγραφία τής Ε λλάδος δπό τοδ κ. Χρήστου Β . Οικονό
μου. Καταλληλοτάτη διά παΤδας τώ ν δτμντικώυ σχολείω - άμφοτέ- 
ρων τών φΰλο.ν, μετ’ εικόνων σχετικών καί γεωγραφικών χαρτών συ- 
νιστάται θερμότατα προς τάς κυρίας καί τούς κυρίους δημοδιδασκά
λους Τ ιμ άτα ι δραχμής.

Ο ι κ ι α κ ή  Π α ι δ α γ ω γ ι κ ή .  Ύ πό  τοΟ κ. Ά ριστείδσυ Σπα- 
θάκη Ιξεδόθη εγχειρίδ ον Οικιακής 11α δαγωγικής ήτοι^ οδηγός χρή
σιμος διά μητέρας διά τήν κ α τ ’ οίκον άγωγήν τών πα ίδων. Χρκ,οι- 
μώτατον !ν  γένε·. ανάγνωσμα διά πάσαν γυνα κα , έφωδ ασμένον δΙ 
καί ύπό σχει·κών διά τήν παιδικήν μόρφωσιν εικόνων τιμά τα ι μό
νον δρ 2. Ό λα ι α! μητέραις, ώς καί όλαι αί νεάνιδες όφείλουσι νά 
κρομηθευθώΟι τό ώραΐον τοΰτο ^ιδλιον.

2Β — Ε Π I Φ I Λ Λ 1 Σ — 20

Ε Ν Ε Δ Ρ A
ΙΙρό; τί ή γενναιοψυχία μου, άφού δ̂ι’ αυτή; ούτε παρη 

γορίαν ούτε ελπίδα; δύναμαι νά παρεςω ε:; τήν θετήν μη
τέρα μου καί άδελφόν μου, ουδέ συνεργασίαν ει; του; άνα- 
ζητούντα; τόν αληθή δολοτόνον. Ναί ! ; αυτουργέ; τού 
έγκλήαατος καί τής κλοπή; υπάρχει! Εί; τήν πρώτην του 
στυγερόν πράξιν προσθέτει καί άλλην άποτρόπαιον τήν ανπ 
αυτού εί; θάνατον καταδίκην τού αθώου πατρό; μου.̂  Και ο 
άθλιο; αύτό; διατε/εϊ ήσυχος άνύποπτο:, νατοικών ίσως εις 
Γκάρς. Τί; είδε δν δέ ν  τό ν  συναντώ πολλάκι;, αν όέν τώ
¿"Γευθύνω τον /ό* ον Î

Tr,v G/.azooν έντιμον κ>ί ευτυ/vi του β’-ου μου ττορειαν 
οφείλω εί; τόν Δοοιάτ. 'Γπέρ αυτού λοιπόν Οα διαθέσω καί 
τήν ζωήν μου, έάν είναι ανάγκη, οτω; εκείνον ίύω άπηλλαγ- 
μένον τή; συκοφαντία; καί τον πατέρα τού Γκοτιέ έκδεδικη- 
μένον.

Μέ τοιαύτα έλπίδο; όνειρα συνεκρατείτο όταν έγνω την
οριστικήν τού δικαστηρίου άπόφασιν, ήτι; τήν κατε/εραυ-
νωσε. , ,

"Ήτο ήδη ή τρίτη άπό τή; κοινοποιήσεω; τή; αποφασεως 
ήμέρα, ότε άγρυπνο; έν τή κλίνη τα; άπέτεινεν έαυτή τήν

αίωνίαν προβληματικήν ερώτησιν. Τί νά κάμω ; Ό ύψιστο; 
δέν θά τείνει άρά γε έπ’ εμού άρωγόν χείρα ! Αιφνη; ακούει 
έπί τή; θύοα; τή; οδού ελαφρά κτυπήματα. Ήμιανοίγει τό 
παράθυρον' καί διακρίνει ασθενή φωνήν καλούσαν αύτήν : 
Λουκιανή, Λουκιανή !

"Η άδελφή μου έψιθύρισεν ή Λουκιανή.
Ό τρυ'/μό; τού ισογείου παραθύρου προσελκύει τήν νυκτε- 

ρινήν έπισκ.έπτριαν εκ.εϊθεν. Λουκιανή ! τή λεγει, άνβιζον τα- 
χαίως. Αισθάνομαι τά; δυνάμει; μου έκλιπουσας· θά σοι ό'ιη- 
γηθώ τά καθέκαστα εντός ολίγου. Δι ενός όέ υποσκελισματο; 
εΰρίσ/.εται όιά τού παράθυρου εντο; του όωματιου, φοοερά 
τήν όΔιν, άσθμαίνουσα καί κατασυγκεκινημένη : Αδελφή
μου, είμαι αύτόπτης μ.άρτυς φρικώδου; άποκαλύψεω;. "Έχω 
τόσω συγκεχυμένην την εικόνα των συμβάντων, ώστε μ.ή με 
διακόψη; ποσώς κατά τήν άφήγησιν. Ώ; γνωρίζεις ί  κ. άνα- 
κριτής μετά τήν κατ’ οίκον έρευναν του άφήκε αυστηράν δια- 
ταντν, όπωί μηδέν εκ τών ε / τώ δωμς̂ τιω τού δολοφονη- 
θέντο; μετακινηθή· τόσω ή διαταγή αυτη οσω ή φρίκη μ’ 
έκράτουν έκτοτε έν άποστάσει. Σήμερον μοί έπήλθεν ή ιδέα 
νά τακτοποιήσω ολίγον τό δωμάτιον εκείνο, άφ ού ό,τι πο
λύτιμον όπτρχεν. είχεν άφαιρεθή έγκαίεω; παρά τού Γκοτιέ.) 
νά ¿ερίσω καί καθαρίσω τό πάτωμα έκ τών υφισταμένων ει 
σέτι αιματηρών κηλίδων. "Ηρχισα λ.οιπον να σωρεύω τά. έπι
πλα εί; μίαν γωνίαν. Άνορθούσα τήν πρό; τήν θύραν τού 
υπνοδωματίου τού Κου Μπουρέϋ εύρεθεΐσαν άνεστραμμένην 
τράπεζαν άποκαλύπτω τό κεκαλυμμένον ΰπ’ αυτή; μέρος 
τού τοίχου. "Αλλά πρό; Θεού ! Τι βλέπω επι τού τοιχίου,
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Ε ρ γ α  ρ ύ σ ε ω ς .  Έ ξίδόθη Ιν Π άτρ ιά  ’Επίτομο; Φυσική Ίστο - 
ο ί»  δια τά δ,,μ,,τιχά σΛολε α άμφο-.έρων τών φύλων όπο τού χ. Κ. 
Γ . Κσρχτζίνά. Ε ί; γλωσχ/ ιΐκχ τχ λ .,π το ν , πλουτισμένου 81 χχι δια 
σ χ ε τ ι κ ώ ν  εικόνων τό ριολιχρ.ον τούτυ είνχ άριστο* δ;ά τ/,ν δ .δχ- 
σχαλίαν τοδ τερπνότατου μχθι,μχτο; τής Φυσιχη; Ισ τορ ία ;.

Ο ’ικ ν  ν ο μ ι κ ή  Έ π ι θ . ώ ρ τ ,  ο ι  ς. Περιεχόμενα τ.Ο 149 φυλ
λ α δ ίο υ : Δέον δάνειον τών 125 έχχτομ. — Ιίερϊ ύπαξιω μ ατιχώ ; — 
Φόρο; ϊπ ί  του εισοδήματος. — ‘Ο έχ ξυ,ρας σταφιδος οίνος. —■ Εσο
δα χαΐ έξοδα νομαρ/ιακών συμβνυλίων. Τ δ χ τ α  λεκανοπεδίου ’ Λθ/)- 
νώ ν. — Ιίο ιν ιχχ ΐ φύλακα! τής Έ λλ χ ίο ς . — ’ Εξωτερικόν τής Ε λ 
λάδος. _ Σύνεργα ιιχο ι συνεταιρισμό. έν ’ Α γγλία . — Λαχείου τής
Δ '. Όλυμιτιαδος.

Π α ρ α μ ύ θ ι α .  *Τπό τού χ. Γεωργίου Κασδόνη Ιξεδόθ -,σχν τ'* 
τερπνά καί δ ιδαχτιχώτατα Ι ί α ρ α - ύ θ ι α  τοδ χ. Γεωρ,ίου Δροσίνή 
ποος άνκγνωσιν τών παίδων τής Λ ', τάξεως τών Δι,αοτιχών σχο- 
λε ίω ν . Ιΐωλοδνται εϊς τό β δλιοπωλεΤο- τής ‘ Εστίας έπί άπλοδ χάρ
του άντ ι 80 λεπτ. έπι ΙχλεχτοΟ χάρτου άντ! Ι ,δ ϋ .

Γ ε ω γ ρ α φ ί α .  Τ π ό  τοδ χ. Μήνα Χ α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ  έξεδόθ/] 
’ Ε π ίτ ο μ ο ς  Σ τ ο ιχ ε ιώ δ η ς  Γ ε ω γ ρ α φ ία  προς χ ρ ή σ ιν  τ ώ ν  δ ή μ ο τ ικ ώ ν  σ χ ο 

λ ε ίω ν ,  ί ' ι μ α τ α ι  Δ ρ α χ μ ή ς .

ΑΑΛΠΑΟΓΡΑΦ1Α

Κον IV. Γ . Κ)π ο λ ι ν . ’ Ελήφθήθαν φρ. χρ. 159,60. Ε ίχαρ ι- 
ατοδμεν γ ρ ά φ ο μ εν .-  Κον Δ. Ί . Ζ α γ α ζ ί γ ι ο V. ’Ελήφθηοαν φρ. 
Ί Ο .  2UÜ. E l/.αριστοδμεν θερμό τα τα .— Κον Δ. M. X ι ο ν. Δελτιον 
άγγέλλον αποστολήν -/ρημάτων 1λή*θη. Χρήματα οχι μέχρι τή ; 
στ.γμι,ς χα ίτη ς . -  Κον i i .  X . Γ α λ α ζ ι ο ν Τ ελευταία εγκύκλιο ; 
Ιλήφθή. Μ α  σ.νδρομήτριχ Ινεγραφη. — Καν Α . Μ. Α θ ή ν α ς .  
Ή  κ. Ιίαροίν δέν ί,δ.νήθ , σήμερου. ' Ατ.ο τής προσ χοδς ίοοομαδος 
αρχεται άύαντώσα ε’ις τ'ας άποστελλομένας α ΐτή  έπ ιστολάς.— Κον 
Μ Γ . Β ρ α ΐ λ α ν .  Έ σταλ  σαν τα φύλλα πρό; τ'ας σι,μειουμένας 
νέας συνδρομήτρίας.— Κον A. E l. Β ά ρ ν α ν .  Χρηματόδεμα Ι λ ή -  
φθή. Χέαι συνδρομήτριαι Ινεγράφηοαν. Μυριας ε ίχαρισχ ια». Χον 
1. Τ. Π ά τ ρ α ς .  Τ ί αναμένετε ; Έ γχα ρως σάς άπεσταλη ήμερολδ- 
γιον άπλοδν κα’ι βαρομετρικόν. Στείλατέ τ .να  εις τδ γρ^φε’ όν μας, 
ο'πως τό έπισ-ρέψωμεν άντίτιμον τών ημερολογίων μας, ατινα χανομεν 
εδχαβίστως δια ν'α ά.ταλλαχθώμεν άπδ τόσας φορτικά;  ̂ ένοχλήσεις. 
Καν Ε.Μ. Ι ί ε ι ρ α ι  α Ε νθουσιώδεις Ιπ ιστολ ιίσχς τή άπεσχχλησχν. 
Ά λ λ ’ ώς βλέπετε ανωτέρω πρό, οίδεμίαν τών το .ούτων έπιστολών 
χατώρθωαε να άπαντήετ,.— Καν Ε. Μ. Μ α σ σ α λ ί α ν .  Δεν ήου-

νήθη να σας ?δη, διότι άπό τοδ σιδςροδρομιχυδ στάθμου δι,ηυθύνθη 
κ α τ ’ ε ίθε ια ν ε’ις το ατμόπλοιο/. Σά, γράφει προσεχώς.— Καν Ε. ί .  
Κ η φ ι σ ί α ν .  Συνδρομή έλήφθη' ένεγ .άφητε. ’ .τποστελτόμενο/ δε»

; έδήμοσιεύθή ώς ανεπιτυχές. 'Επιχειρήσατε νά γρχψητέ τι εις πεζόν.
| Καν Ε. Γ . 11 ά τ ρ α ς. Έ π.σπεύσκτε εϊσ.τραξιν συνδρομών, διότι ϊ -  
! χομεν έπείγουσαν άναγχην χρημάτων.

ΣΥΜ ΒΟΥΛΗ
Κατά. των εχ τώ ν όπωυικ ■»< και οί/ου κηλί ίω ν , Άνάπτετε τε- 

μάχιον θείου τό όποιον δια χαθαροδ χωνίου καλύπτετε. Εις την κ κ -  
ταχόρυφον δέ τοδ χουνίου όπην κρατείτε τό κηλιδωθίν μέρος, αλλ είς 
ΐχανήν άπόστασιν ΐνα μή άναφλεχθή. Μετά τινας στιγμάς ή χι,λίς έξ- 
αλείφεται.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Γλύκισμα πρόχειρον. Λαμόάνετε μ ίαν φραντζόλαν, όχι πολό 

νωπήν. Την κόπτετε ε ις  τεμάχια , τά οποία β.Οιζετε έντό, γαλαχτος, 
έως ότου ύγρανθώοι καλώς. Κατόπιν τά κυ/.ίετε εις χτυπημένου κί
τρινου τών ώ ώ ν, μεθ’ ό' τά τη γα .ίζετε  διά νωποδ βνυτύρου καί έχ 
τών δύω πλευρών Τά αποσύρετε, έπιπάσσουοαι α ΐτα  διά λεπτή ; ζαχ- 
χάρεως χαί χανέλλας. Ίο  πρόχειρον α ϊτό  γλύκισμα είνα ι γευστιχώ- 
τατον καί θρεπτιχώτατον διά παιδΧ .

ε φ η μ ε γ ι ς

Τό ό ςχα ιό τα τ ον  Tür t r  'E JM d i  ήι ιερησίω* φ ύ Μ ω τ  
Ιόρύθη τό /875 χαί ¿xifiiierat i l c  ¿ιέγα σχήμα  

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς :  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. 1ΌΓΚΗΣ 
Γραφεία: όδος Σοφοχλέους ip . I 

Τιμή συνδρομή« προπληρωτέα. — ’Αθηνών δΓ εν έτος δρ. 30.
’Επαρχιών οΓ εν έτος δρ. 35. Έςωτερι/.ο5 Ι ι ’ ε . έτος φρ. χρ. 45. 

Τή προσθήκη δρ. 5 διά τάς Ε παρχ ίας «α ί φρ. χρ.  5 διά τό έξ*)- 
τεριχόν συναποστελλεται ο «Ρωμτ,ός» τού Σουρή.

Ή  Έ φ η μ  ε ρ ι ς  περιέχει: ιδιαιτέρας τηλεγραφικός κα! ταχυδρο
μικός ανταποκρίσεις έξ Ευρώπης και έκ τών Επαρχιών. — "Aoope 
έπί τών ζητημάτων τής ήά-ρας — Ειόησε.τ ασφαλέστατος. Ε π ι
στημονικά και καλλιτεχνικά . — Β.δλιογραφιας. Χρηματιστιχά. 
Ιΐαν'τοειδείς πληροφορίας. Καί ώς έπιφυλλίδας δύο έ κ λ ε κ τ ά  Μ υ - 
θ ι σ  τ ο ρ ή μ  α τ α .

πρός τά κάτω ! χαί πάλιν σταγόνας αίματος. Ένώ 6ε ιν.ε 
σπόγγον πλήρη οϊατος διε-ιθέαην να τάς άπαλείίνω, παρε- 
τήρησαό'τι αί σταγότες έκεϊναι άπετελοον γραμαατα, τά ήρα- 
(λχτα λέξεις, αί λέξεις ολόκληρον ςρρχσιν χτελή, προ̂ ν̂ους 
όπό τού Κοο Boopsü πρό τού θανάτου του γραφείσαν.

’Ατελή ! προσθέτει εναγωνίως ή Λουιιανη! . .
’Ατελή νχί, άλλά μόλα ταύτα καταληπτήν, ά/,ριβή κε- 

ραυνοβολον.
Λέγε, λοιπόν, λέγει μετά τραχύτητο; ή Λουκιανή.
n '(j '/ ω irrr)<; ΛΙοχμάγερ e lra i ό όο.Ιοχ· ■ · ·
Τό εΐίες αυτό ; είσαι βεβαία; τό άνέγνωσας; δέν άπατά 

-<τα ι ;
"Οτως βλέπω σέ αυτήν την στιγμήν.
Φΰίκη, έφωνησεν ή Λουκιανή, καλύπτουσα διά τών χειροιν 

τό πρ-υσωπόν της καί μετά τινας στιγμάς αμοιβαίας  ̂σιωπής : 
άγωαεν, λεγει, άπορασισμένη, θέλ ο να βεβαιωθώ ιόιοις ομ- 
μασΐ. ΤΙ *6; φαίνεται ήρεμος, τούτο μ’ ένθ.ρρύνει. Έν ροπή 
οφθαλμού ενεΐύθη. Έξήλθον τού οϊ/.ου απαρατήρητοι. ΤΙ Μα
ρία Δοριάτ, κατόπιν τότων έναγωνίων ημερών, κατ’ εκείνην την 
νύκτα ' τό πρώτον ευοεθη έφησυχάζουσα. Όθεν κλείσασαι 
έπιμελώς την θύραν άπεμακρύνοντο μετά σπουδής. _

Καί πότε έκαμες τήν ανακάλυψιν ταύτην, ήρώτα καθ' όδόν 
Αουκια.ή ταπεινή τή φωνή.

Κατά τήν δύσιν τού ήλιου.
Καί δ'ιατί δεν έσπευτας νά μοί τό άνχγγείλης ; είναι πο

λύτιμοι δι’ ημάς αί άπωλεσθείται στιγμαί. Διετέλουν ό>σεί

τρελλή, έκ τής φρικώδου; ταύτη; άνακαλύψεως, άάλως τε άπ- 
έφευγον νά φωραθώ εντός τή; ημέρας ερχόμενη πρός σε.

Αί δύο χδελφαί διέδραμον τα άπαχ-.ρίζον «ύ-ας από τάς 
Βεοναδέτας διάστημα έν μεγάλη σπουδή. *11 Κλαυδίνη έλα- 
βεν έκ τού θηλακίου της τήν κλείδα, άνέωξε τήν θύραν καί 
άκολουθουμένη υπό τή; Λουκιανή; είσήλθεν εις τό εσωτερικόν 
τή; οικίας. Τίναψε πάραυτα κηρίον καί όαδήγησε τήν αδελ
φήν τη; εις τό σκοτεινόν δωμάτ.ον, ένθα είχε δ'ιαπραχθό τό 
τρομερόν κακούργημα. Τ >ε, τή είπε, ς,ωτιζουσα το μέρος 
εκείνο τού τοίχου, έφ’ού ήσα / κεχαραγμέναι αί τρομεραί εκεί- 
ναι λέξεις.

ΤΙ Λουκιανή φρικιώσα άνεγ:ι.υσε : « Ό  Μοτ-
μάγερ είσαι ό δο.Ιοφ . . . .

"Α ! ! τόν ά'θλιον ! άιεφώνησεν καί τολμά νά μέ άγχπά 
καί νά σζέπτηται ότι δύναμαι νά γίνω σύζυγός του !

Τί θά κάμωμεν τώρα : ήρώτησεν ή ΚκαυΜ α.
Ά<ου;όν με ααλώς, είπεν ή νεάνις ομιλούσα ταχέως καί 

άποφασιστικώς. 'Γπαγε νά κοίμησής. Έ ι ώ ̂ θά έπιστρέψω. 
Αυοιον λίαν πρωί συνχντόμεθα, καί με τό; σιδηρόδρομον τής 
7ης μεταβάίνομεν είς Παρισιού;. Μ ή ειπης τίποτε είς κα
νένα, ούτε είς αυτόν τόν Γωτιέ. Μίαν λέξιν ακόμη. Είσαι βέ
βαια ότι κατά τήν απουσίαν σου δέν θά εΐσέλθη κάνεις εις 
τήν οικίαν. Οί έργάται παραδείγματος χάριν.

Θά έτοι¡/.ά'Τω τό πρόγευμα /-αί τό γεό-χχ των προ ττ(ς άνα- 
χωρήσεώς μου εις τρόπον ώστε ούδεί; θα χρειασθή τι μέχρι 
τής εσπέρας.

Αί δύο άδελφκί άστασθεΐσαι άμοιβαίως άπεχαφίσθησαν

(


