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Πάσα παρατηρησις επί τής 
αποστολής τού φύλλου γίνε
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εύθύνεται ή συντάκτις αυτών ' 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό- 
• γραφα δημοσιευόμενα η μή 
■ δέν έπιστρέφονται.— Α ν υ 

πόγραφα καί μή δηλουντα 
τήν διαμονήν τής αποστελ- 

' λούσης δέν είναι δεκτά. — ^ 
j Πασα αγγελία άφορώσα εις 

τάς Κυρίας γίνεται δέκτη.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσι · 
γραμματόσημυν 50 λεπτών 
πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας. ;

y  Σώματα πλήρη τού α\ β', γ ' δ 'χαί ε ' έτους εύρίακονται παρ’ ήμΓν ^ j o o o c o ^ ^ o o o o c x ^ -  
χαί παρ’ άπασι τοΓς αντιπρόσωποι; ήμών. / [  ¡\
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Πώς αίοθχνο'μίθχ τήν χαράν.—Τό ζήτημα τής συντάξεως τών Έλληνίδων 
ίιδασχαλισσών (Οπό 3ιδασχαλίσσης|. — Έσθήρ Ά ζ/άρη. — T i  άνθη (Οπό χ. 
Μαρίας Διμώ). —©ρησχευτιχαι διαλέξεις Παρνασσού.—Αί πρόοδοι τή; χ. Κα- 
ρασταμάτη.—Έ πιφυλλίς.—Περιεχόμενα τού Ε’ τόμου τή; « Εφημερίδα; τών 
Κυριών».

I  O U Z  Α 1 Ϊ Β Α Μ Ε 0 Α  Τ Η Ν  Χ Α Ρ Α Ν
Βλέπετε τά  μικρά τώ ν χωρικών κυλιόμενα αμέριμνα καί 

άδοντα έπί τής πρώτης χλόης τής άνοίξεως; Βλέπετε τό λά μ -  
πον αυτό δάκρυ τό ύγραϊνον τό μητρικόν όμμα έπί τή  έπανόδω 
ξενητευμένου τε'κνου ; Βλέπετε τήν άκτϊνα ταύτην του ήλιου 
ήτις διασχίζει τά  φαιά νέφη, διε'ρχεται σπεύδουσα διά τών 
πλουσίων μεγάρων, ίνα έκχύση τά οώς καί τήν θερμότητα της 
«ν τή καλύβη του πτωχού ; Βλέπετε τήν νεάνιδα ταύτη ν μέ 
τας χεϊρας πλήρεις άνθέων, προχωρούσαν πρός τόν πατέρα της 
μέ μέτωπον ακτινοβολούν, μέ χείλη ψιθυρίζοντα εύχάς ή στ ί
χους ; Βλέπετε τό θερμόν καί πυριφλεγές έκεϊνο βλέμμα τό 
συναντώμ,ενον μετά τού ίδικού σας καί έκτοξεΰον φωτοβόλον 
σπινθήρα άπό τής καρδίας άλλου είς τήν ίδικήν σας.

Ιδού αί διάφοροι τής χαράς εικόνες, τής χαράς ήτις  ψάλ- 
άει, ήτις κλαίει, ήτις  γελά, ήτις ακτινοβολεί, 
γ  Ινα ζήσωμεν είς τόν κόσμον ευτυχείς, ανάγκη νά ύποθάλ- 
πωμεν την χαράν, νά τήν καλλιεργώμεν ώς άνθος ώραϊον καί 
απαραίτητον διά τόν άέρα τής ζωής. Ή  χαρά είναι πάντοτε 
απορροια καρδίας εύγενούς, καρδίας αισθανόμενης παν με'γα 
*αι ώραϊον. Ή χαρά είναι έσπαρμε'νη εις π άντα  τής ζωής 
θρόμον, είς πάσαν περίοδον αυτής, είς πάσαν ηλικίαν.

Καί έν τούτοις ύπάρχουσιν άνθρωποι διϊσχυριζόμενοι ότι ου- 
^εποτε ήσθάνθησαν χαράν. Ύπάρχουσι γυναίκες, αίτινες ζη -  
σούσι παρ’ ήμ,ών δ ι ’ έπιστολών νά τα ϊς  εϊπωμεν, δ ιατί καί 
αυτα! δέν ήσθάνθησαν ποτέ χαράν, δ ιατί ό Θεός, ον λέγουσι 
Αχαιόν, τάς απέκλεισε τού αισθήματος τούτου.

Χάριν αυτών άνελάβομεν νά δώσωμ,εν σήμερον ασθενή,έστω, 
τής χαράς ιδέαν, τήν όποιαν ό Θεός είς πάσας καί πάντας έξ 
ίσου απονέμει, άλλά πρός τήν όποιαν πολλαί καί πολλοί οικειο- 
θελώς κλείουσι τάς καρδίας τω ν.

« Ή  ζωή δ ι ’ έυ.έ είναι σειρά θλίψεων, γράφει έν μελαγχο- 
λική έπιστολή της τακτική συνδρομήτριά μ.ας. Ούδεμία έλπίς 
μ.ου έπραγμ.ατοποιήθη ποτέ- άσθένειαι, απώλεια περιουσίας, 
θάνατοι προσώπων προσφιλών κατέστησαν τήν όιψώσαν χαράς 
ψυχήν μ.ου, ίσοβίως περίλυπον. Λεν ύπάρχγι λοιπον χαρά δι 
έμέ είς τόν κόσμον αύτόν »

"Αλλη πάλιν είναι δυστυχής, διότι ή αδελφή τη ς, ήν αυτη  
αγαπά, διάκειται πρός αυτήν δυσμ.ενώς, ό αδελφός της την 
μεταχειρίζεται σκαιώς, αΐ ίδέαι της δέν συμβιβάζονται μ.ε τάς  
τής μητρός της, ο ίύπηρέτα ι, ών τήν έπιτήρησιν έχει άναλάόει 
είναι ¿συνειδητοί, κτλ.

Λέν άρνούμεθα καί ήμεϊς μ ε τ ’ άμφοτερων τών έπιστελλου- 
σών ότι δλαι αυτο ί αί μικροί αθλιότητες καί μυριαι άλλαι ετι 
ας δυσκόλως δύναται νά απαρίθμηση τις  διαθέτουσι τήν καρ- 
δίαν δυσαρέστως. Ά λ λ ά  παρά τάς έναντιότητας τα ύ τα ς , πό- 
σαι άφορμαί πρός εύάρεστον τής ψυχής διάθεσιν, πόσα α ίτ ια  
πρός αληθή χαράν, τήν όποιαν έξ υπέρμετρου εγωισμού όεν 
έσυνειθίσαμεν νά αΐσθανώμεθα, θεωρούσαι ώς όφειλομε'νην ημ.ίν 
πάσαν ευτυχίαν καί έξεγειρόμεναι κατά πάσης εναντιότητας 

τής τύχης. (
Έπαναλαμ.βάνομ.εν ότι ή χαρά είναι έσπαρμένη πανταχού, 

ότι σύμ.πας ό περιβάλλων ήμ.άς κόσμος, ή φύσις, αι οικιαι μας, 
αί καρδίαι μ α ς ,— άρκεί νά θελήσωμεν,— μάς άποκαλύπτουσι 
θησαυρούς όλους ανεκτίμητου άγαλϊιάσ^ως καί χαρά.ς. Μόνος 
ό ήλιος ό τόσον θαυμασίως χρωματίζων καί]ζωογονών τ-ήν φ ύ- 
σιν, ώφειλε νά πληροί τήν καρδίαν μας χαράς, θαυμασμού κεμ 
ευγνωμοσύνης το ιαύτης, ώστε πάσα άλλη θλϊψις νά άδυνατη  
νά έπισκιάση αυτήν. Οί αστέρες, ή σελήνη, καί όλον αυτό τό 
ίκπαγλον στερέωμα μετά τών μυστηριωδών αυτού λάμ.ψεων
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καί το έπιβάλλον ¡/.εγαλείον ώφείλον νά ¡¿ας καθιστώσι περιχα
ρείς. "Η σταγών της δρόσου, ή λευκή τής χιόνος ψεκάς, τό  
ρόδον, ή χλόη, τά  άνά τους απέραντους ωκεανούς αεννάως 
κυλιόμενα κύματα , ό άνά τό φύλλωμα των δένδρων υ.εγαλο- 
πρεπώς [Αηκώρενος ανερος, το ρ,ελωδικον ασρ.α των πτηνών, η 
άκατανόητρς καί μυστηριώδης γλώσσα του κελαρύζοντος ρύα- 
κος, όλα αύτά  είναι αντικείμενα παρε'χοντα αδολον καί εύγενη 
χαράν άνάμ.ικτον μ.ετ’ ευγνωμοσύνης και σεβασμού πρός τών 
πάντων δημιουργόν.

Ή οικία μ.ας μικρά ή μεγάλη, πλούσια ή πτω χή, ήτις  μάς 
προφέρει ύπο την στέγην της ησυχίαν, προστασίαν και ανα- 
παυσιν, μή δεν αποτελεί ευτυχίαν ! ’Εάν κόπος εςήντλησε τά  
μ,έλη μ.ας, ή καθαρά καί μ.αλακή κλίνη μ.ας στοργικήν μ.άς πα- 
ρέγει άνάπαυσιν, έαν τυεινώ{/.εν, η τρατυε^α [/·&£ αναμένει, εαν 
κρυόνωυ,εν το ττΰρ της εστίας και ολ ακτίνες του ήλιου [/.ας 
θερριαίνουσι.

Ά ν α  παν βημά μας καί νέα μας αναμένει χαρά, αρκεί να 
εϊμεθα εις κατάστασιν νά τήν έκτιμώμεν. Παν πράγμα ώραΐον, 
ώφέλιμ.ον ή εύάρεστον είναι πάροχον νε'ας χαράς. Το εργον όπερ 
μετά κόπου φε'ρομεν εις πέρας, τό βιβλίον, όπερ κινεί τό ενδια
φέρον μ.ας, ή επιστολή φίλης, ήν τά ταχυδρομ,εϊον μάς φέρει, 
τό άνθος όπερ φιλη χειρ αποθετει επι του στήθους μας, παντα  
τα ϋ τα  προξενοΰσι χαράν, διά τούς έχοντας καρδίαν εύαίσθητον.

’Έ π ε ιτα  αί εντυπώσεις τής τέχνης, του καλού ! Μήπως όταν 
ώραία μουσική έκτέλεσις ύψοί τήν ψυχήν μας εις ουράνια ύψη 
δεν άποτελεί τά αίσθημα τούτο χαράν ! Ή  θέα ώραίας είκό- 
νος μεγάλου καλλιτέχ νου δεν προζενεί χαράν ! Μανθανομ.εν καθ 
έκάστην μέχρι τίνος σημείου αι επιστημαι προαγονται,α ι τεχναι 
εξευγενίζονται, οΐ σοφοί θέτουσιν εις τήν διάθεσίν μας τάν η 
λεκτρισμόν καί τάς λοιπάς άποκαλύψεις των καί 6 πρός πάντα  
τα ύ τα  θαυμασμός μας δεν άποτελεί λοιπόν χαράν !

Ά λ λ ά  πού άλλου ευρίσκει τ ις  τόσω άφθονον συγκομιδήν χα
ράς, όσην έν τη  ίδια καρδία ! Οί'α χαρά ή προκύπτουσα έκ 
τής φιλίας καί τής άγάπης ! Τί δύναται νά συγκριθή πρός τήν 
ουράνιον εκείνην τής ψυχής αρμονίαν, ή τ ις  ονομάζεται άφοσίω- 
σις ! Κ αί όταν ετι είσθε υποχρεωμένη νά έκτελε'σητε τήν μ.άλ- 
λον επίπονον καί άνιαράν εργασίαν δεν σάς συμβαίνει νά εισθε 
περιχαρής, διότι ή ψυχή σας φλέγεται καί ακτινοβολεί έξ ά 
γάπης καί αί σκέψεις σας προσηλωμένα·, μετ’ άπολαύσεως εις 
αμτήν, σάς κάμνουν νάλησμονήτε τήν πεζήν τού κόσμου πραγ
ματικότητα  !

’Αναπολήσατε, μελετήσατε καλώς, κυρίαι μου, πάσας τάς  
άνω άπεικονισθείσας χαράς καί θέλετε πεισθή ότι άληθώς ή 
ή ζωή είναι ώραία καί ότι οί μή εύρίσκοντες χαράν έν αυτή  

είναι άγνώμονες.
Δ ι’ έμέ γλυκυτάτη  χαρά είναι νά συγκοινωνώ μ.εθ ύμών νοε- 

ρώς, καί ομολογώ ότι δίήλθον ώραν έζόχως άπολαυστικήν, 
γράφουσα τάς γραμμ-άς τα ύτα ς . Τήν χαράν ταύτην σάς ο
φείλω καί σάς ευχαριστώ θερμώς.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΪΗ Τ Α -Ε ΰ ,Σ  ΤΑΗ Ε Μ Ι Α Μ  Α1ΑΑΣΚΑΑ1ΣΣΑΗ
’Α ξιότιμος χαι προσψι.ίηζ φί.Ιη τών Ε.ΙΑι\νίόΐύτ!

’Επειδή μετά έπιτάσεως διαδίδεται ότι ό νέος έπί τών ’Εκ
κλησιαστικών 'Υπουργός προτίθετα*. πολλάς νά έπιφέρη μεταρ
ρυθμίσεις εις τούς άναφερομένους εις τήν δημοτικήν έκπαίδευσιν

νόμους, ύποβάλλομεν Ύ μίν έπί τή ευκαιρία ταύ,τη τήν θερμήν 
παράκλησιν νά ύποστηρίξητε διά τού έγκριτου φύλλου Σας τό 
έξής σχετικόν προς τάς προθέσεις τού Κου Ιπουργού -η τη υ.α.

Είς έκ τών κακώς καί άδίκως έφαρμ.οζομένων νόμων τού 
Σ υντάγματος, είναι καί ό υποχρεών τάς διδασκαλίσσας εις ει
κοσαετή υπηρεσίαν πρός άπόκτησιν δικαιώμ.ατος συντάξεως. 
Καί λέγομεν ότι άδίκως ό νόμος έφαρμόζεται, διότι μόλις μία 
έπί χιλίων διδασκαλισσών κατορθώνει νάσυμπληρώση εικοσαετή 
υπηρεσίαν, ένω ολαι αί άλλαι υπηρετοΰσαι 10  ή και 15  έτη 
καί καταθέτουσαι τήν υποχρεωτικήν εις τούς υπαλλήλους κατά- 
θεσιν, άπέρχονται έκ τής υπηρεσίας άνευ τής έλαχίστης αμοι
βής η περιθάλψεως διά τούς πολυετείς κόπους των καί διά τάς 
άληθείς θυσίας είς άς υποβάλλονται, έξασκούσαι τά μαρτυρικόν 
τούτο έπάγγελμα. Καθόσον δεν υποβάλλονται είς φυσικούς μό
νον κόπους αί διδασκάλισσαι, άλλά καί είς άπειρους ήθικάς δο
κιμασίας. ”Ας συμπληρώσωσι, θά μοί εϊπητε τήν εικοσαετίαν.

Ά λ λ ά  πώς είναι δυνατόν κόρη λεπτοφυής, ευαίσθητος, κα- 
χεκτική καί άναιμ.ική, ώς είναι ολαι σχεδόν αι άποφοιτώσαι 
τών Διδασκαλείων τής Ε λλάδος, συνεπεία τού ύπό άλλην επο-· 
ψιν μαρτυρικού έπίσης βίου τής μαθήτριας, ον όιάγουσι κατά 
τήν παιδικήν νεαράν των ήλικίαν, πώς είναι δυνατόν, λέγω, 
το ιαύτη ούσα, ν ’ άνθέξη έπί είκοσιν έτη μετερχομένη εύσυνει- 
δήτως τό έν λόγω έπάγγελμα; Κ αί έπί τή  υποθέσει ότι άντέ- 
χει, δύναται άρά γε νά έχη έπί τόσα έτη συνοδόν, ϊνα πλανά- 
τα ι όπου έκάστοτε ή πολιτική τήν εκσφενδονίζει Ά ς  ύπάγη  
μόνη της, θά ε’ίπωσί τινες" οι ολίγοι ουτοι, άς μη έπιτρα,.ή, 
νά εϊπω ότι ουδόλως γνωρίζουν ποια είναι ή θέσις τής ύιδα- 
σκαλίσσης άπέναντι τής κοινωνίας, ήν έκλήθη νά μορφώση καί 
όποια πρό πάντων είναι ή ηθική κατάστασις αύτής τής κοινω
νίας καί πρός ποιους κοινωνικούς σκοπέλους προσκρούει αυτή, 
καθ’ έκάστην καί ποσάκις κινδυνεύει νά συντριβή έπ ’ αύτών. 
Ύπανδρευομένηπάλιν έχει άλλα καθήκοντα, τά  όποια δεν τή 
έπιτρέπο'υσι νά εξακολούθηση έπί μακράν διάγουσα τόν πλάνητα  

τούτον βίον.
Ούτως ή άλλως λοιπόν άναγκάζεται ν ’ άποσυρθή της 

υπηρεσίας χωρίς ούδέν ν’ άποκομίση κέρδος έκ τής πολυετούς 
έργασίας τη ς, είς τήν όποιαν έθυσίασε νεότητα, υγείαν, φυ
σικήν καί ήθικήν άνάπαυσιν, καί ειρήνην. Τά πεπολιτισμενα 
έθνη άνεγνώρισαν καί έπανώρθωσαν τό άδικον τούτο περιορί- 
σαντα είς δέκα έτη τόν χρόνον τής υπηρεσίας τών διδασκάλων, 
μέ τήν πεποίθησιν ότι δεν δύνανται ούτοι περισσότερόν ν ανθε- 
ξωσιν είς τούς άτρύτους κόπους καί τάς έζόχως ύψηλάς ύπο- 
χρεώσεις τού έπαγγέλματος, ουτε δύνανται νά έξακολουθήσω 
σιν έργαζόμενοι εύσυνειδήτως καί άποτελεσματικώς.

Καιρός λοιπόν καί παρ’ ήμίν νά ληφθή έν μέτρον προς το 
συμφέρον ήμών καί τού Εθνους. Νά περιορισθή ε.ς 10  ή 
έτη ό χρόνος τής υπηρεσίας τών διδασκαλισσών. ^

Ά ν  δέ τό μηνιαίως καταβαλλόμενον παρ’ αύτών ποσάν δεν 
έπαρκή _ 0 έν  καί δεν είναι δεδικαιολογημένη ή πρόφασις καθό
σον τό μετοχικόν ταμείον παρέχει εις τους μετόχους του ,.ερ- 
θαλψιν μετά 6 καί μετά 8 έτη μέ κατάθεσιν 4 — 6 — 8 δραχ. 
μηνιαίως— αν ή μηναία κατάθεσις μας δεν άρκεΐ, άς α ύζη θ η  

αύτη άπό Τ/·> 1 0 7 ο  λ · Χ· *α1 τοιουτοτρόπως ουτε τα
συμφέροντα τού ταμείου παραβλάπτονται, ούτε ήμείς άδικου- 
μεθα. 'Ά λλως δεν έννοοΰμεν ύπό ποίον πρόσχημα μάς έπι ά  ̂
λεται ή κράτησις αύτη έν έττιγνώσει, ότι ούδεμία έξ ήμών θα
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Κ ίο ο θώ σ η  νά καρπωθή τών έξ αύτής ώφελειων.
Ρ ίΤ α ύ τ *  ύποβάλλουσαι 'Υμίν έλπίζομεν, ότι 'Τμεϊς, ητις  το- 

βούτον άόκνως έργάζεσθε καί τοσαΰτα μοχθείτε υπέρ παντός 
¿«οιροοένου εί; τας γυναίκας ζητήματος, θα ευαρεστηθητε 

τα  τής χαρακτηριζούσης 'Υμάς βαθείας νοημοσύνης, ισχυρας 
ΑΑήσεως καί άκαταμαχήτου έπιμονής, νά υιοθετήσατε το ,η -  
ττο'α τούτο, έξ ού έξαρτάται τό μέλλον^τών τοσαύτα υπερτης 
κοινωνίας καί τού έθνους έργαζομένων διδασκαλισσών.  ̂ _

Δέξασθε τήν διαβεβαίωσιν τής έξοχου προς Τ μσ-ς υπόλη
ψ ή ς  μου μεθ’ ήζ διατελώ.

Λ ιευθύντρ ισ ι Παρθεναγωγείου
άντιπροσωπεύουσα όλα; τάς διδασκαλία«« τοϋ κράτους.

ν  ν  Ή άπαίτησις τών Έ λληνίδων διδασκαλισσών είναι 
δ ικα ι'ο τά τη . Κ αίτο ι δ' αδύνατος αποβαίνει έπς τοΰ^ παροντος 
ο·αδήποτε τροποποίησι; τών νόμων, ούχ ήττον έν τώ  προσεχει 
ήμών φύλλω θέλομεν πραγματευθή το ζήτημα τούτο έκτενε- 
στεοον' αέ τήν έλπίδα ότι θέλομεν είσακουσθή ευθυς μετα την 

. σύγκλησιν νέας Βουλής, είς οίανδήποτε πολιτικήν άποχρωσιν 
κα ί άν άνήκη αύτη.

Ε Σ Θ Η Ρ  Α Ζ Χ Α Ρ Η
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΣΥΡΙΑ· ΓΥΝΑΙΚΩΝ

I  Έκ τής έν Αλεξάνδρειά έκδιδομένης φίλης συναδέλφου 
«Όαονοίας» έρανιζόμεθα βιογραφικάς τινας^ σημειώσεις περί 
Συρίδος κόρης, φερούσης τά όνομα Έσθήρ^ ’Α ζ^ρ-η , και 
πρώτης έξεγερθείσης κατά  τού δουλικού βίου τών εν -υ ρ ια  γυ 
ναικών. γ ,. Λ.
I Ή Έσθήρ Ά ζχάρη  άνεπέτασσε την σημαίαν της ελευθε
ρίας τών ομοφύλων της μετά δυνάμεως λόγου καί πλούτου 
γνώσεων καί ιδεών άπιστεύτων διά τήν χώραν εν ή εγεννηθη
καί έζησε μέχρι σήμερον.

Πόθεν έποτίσθη τό γάλα  τούτο τών νεωτέρων ιδεών είναι 
άγνωστον, λέγει ό άρθρογράφος τής συναδέλφου. Το βεοαιον 
όμως είναι ότι είναι δεινή κάτοχος τής άραβικής φιλολογίας, 
καί ότι γράφει τόσον γλαφυρώς καί μέ τόσην δυναμιν την

γλώσσαν τα ύτη ν, όσην δέν άπαντά  τ ις  ουτε εις αυτούς τους  
έγκρατεστέρους φιλολόγους ουλεμάδας και σειχας».

Βεβαίως τά  άριστουργήματα τής άραβικής ποιήσεως και 
φιλολογίας καί ή διαπρεπής θέσις, ήν άλλοτε γυναίκες διάση
μοι κατέλαβον έν τοϊς γράμμασιν ώς καί έν τφ  κοινωνικώ βιω  
τού ’Αραβικού λαού ήρκουν νά ένθουσιάσωσι τήν νέαν -υρ ίδ α , 
νά τή  έμ-πνεύσωσι δέ τήν εύγενή φιλοδοξίαν, να καταστή ισως 
καί αύτή διά τάς συγχρόνους της ό ,τ ι ή Χ αδά, ή σοφή^συγ- 
γραφεύς καί ρήτωρ, ή ίδρύτρια τής μεγάλης φιλοσοφικής έν 
Βαγδατίω  σχολής υπήρξε διά τάς άρχαιοτέρας. Δέν είναι α- 
πίθανον ότι κ α τ ’ άπομίμησιν. άλλης ενδοζου αρχαίας προγόνου 
της, τής Βουρανή ή νέα Έσθήρ Ά ζχάρη θά είσαγάγη έν Συ
ρία προσεχώς τά έθιμον τώ ν καλλιτεχνικών καί φιλολογικών 
εσπερίδων," ή ώς ή Δ ζαΐζά καί Ρ αζαλα  θά ύψώση ημέραν τινα  
τήν σημαίαν κατά  τώ ν κατακλυζόντων όσημέραι τας χωράς 
των Ευρωπαίων.

Μεθ’ όλας όαως τάς προόδευτίκάς τάσεις τής μελαγχροινής 
ταύτη ς τής έρήμου κόρης δέν δικαιούται, νομίζομεν, ό συνά
δελφος άρθρογράφος νά φρονή, ότι πάσαι αι ύπέρ τής ιίελτιώ - 
σεως τής τύχης τής γυναικός έργαζόμεναι γυναίκες, είτε έν 
Αμερική, είτε έν Ευρώπη, ε'ιτε έν Ε λλάδι ιδιγ, ώς λεγει,  ̂
άναφέρων μάλιστα  ώρισμένως το ονομα ήμών άκολουθουσι το 
σύστημ.α αύτής, γενόμεναι ηχώ τών ιδεών της και μ ιμήτριαι 
τών πράξεών της. .

Τά πράγμα θά ήτο άστείον, έάν καί σήμερον τό φώς ηρ- 
χετο έξ'’Ανατολής, μόνον όσον άφορά τό γυναικειον φυλον,και 
έαν ήμείς αί άγνοοΰσαι τήν Α ραβικήν γλώσσαν, εις ήν γράφει 
ή Έσθήρ Ά ζχάρη  ήκολουθοΰμεν ώς έξ έμπνεύσεως ίσως τό 
σύστηαα . δηέρ αϋτη  έπ ,/ ε  κα ί ¿μ ό νω σ ε  καί τον όποιου μ ετά  
μαχράο μ εΜ τα ς έγένο ντο  ή ,ώ  έ ν  Έ Α Μ όι α ί π ρ ά τα ι τ&ν 
'Ε .Μ νν ίά ω κ  Παρρεε- χ ά.» ώς διϊσχυρίζεται ο άρθρογράφος.

Έ άν ή Έσθήρ Ά ζχάρη είναι νέα κόρη, καί ώς το ιαύτη  
παρουσιάζεται πρώτον ήδη είς τόν φιλολογικόν τής πατρίδος της 
όρίζοντα, δέν είναι δυνατόν ούτε ήμ είς_ αί̂  πρό έ,αετίας τον 
ύπέρ τής γυναικείας προόδου άναλαβοΰσαι άγώνα, ούτε αι =ν 
Εύοώπη συνάδελφοί μας αί πρό πολλών δεκαετηρίδων άνακη- 
ρύξασαί τήν χειραφέτησιν τής γυναικός νά ένεπνευσθημεν ύπο

ε π ι φ υ λ λ ι ς

ΤΟ Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

' Ευθύ; ώ ; είναι εί; κατάστασιν νά σάς άχούση είπετε αύτφ οτι έμαθα παν 
δτι επραξεν υπέρ εμοϋ, χα'ι 5έν θά λησμονήσω ποτέ τήν αφοαίωσιν του . . .  .

' "'Ε πληγή τόΰ Κορθόλ ήτο σοβαρότατη. Ά λ λ ’ ή 1σ/υρά χράσ.ςτου τόνεσωσε. 
Ή  δεξιότη; τοϋ ιατρού Βορναδέλ προέλαβε πάσαν έπιπλοχήν χαι αι υπερ του 
ασθενούς νυ/θήμεροι ιρροντίδε; του έστε’φθησαν υπό επιτυχίας.

Ή  Μαγδαληνή άνέμενε χαθ ’ Ιχάστην άνυπομόνω; ειδήσεις περι τής *ατα- 
στάσεως τοϋ ήρωο;, δστις μετά τόσης αυταπαρνήσγο; επλυν. οιά ιοι^ αιμ . , 
του τήν γενομένην εί; τό ονομά της ϋϋριν. Ια  αισθήματα τη; πρ ς υ . - /.
ηοη ριζ’.χώς μεταβληθή.

Το άπό  Νουμ.έας τα ξ^ ίδ ιο ν .

* Ό πρώτο; σταθμός, δν τό φε’ρον τό. Ροβέρτον άτμόπλοιον έχαμε  ̂μετα 
Αοχαη'μερον πλοϋν ητο ή πόλις τής Αυστραλίας Σίδνε. Έ χεϊ χατηλθεν ο ο- 
βέρτο;, φοβούμενος νά έξαχολουθήση τόν μέχρι Γαλλίας πλοϋν του δια του αυ
τού ίιμοπλοίου. Βεβαίως ή άπόδρασίς του θά είχεν ήδη παρατηρηθη ε̂ν Νου- 
Να χαί τηλεγραφικού; θά είχεν άγγελθή εί; Γαλλίαν, ενθα χαι την αποβίβα-
βιν του θα άνεμενε βεβαίως νεα συλληψις.  ̂  ̂ ^

Άπεφάσισε λοιπόν νά μείνη έν Σίδνε έπί τινα χρόνον, μέχρι; ού τύχη ιστιο- 
®όρον ΤΙ, δι’ ού θα άπεβιβάζετο εί; μικρόν τινα Εύρωπαϊχον λιμένα, εχειθεν 

ήί* είς Γαλλίαν ,, „
Μετά πολλάς δ’ άληθω; περιπλανήσεις χαι απεριγράπτους αγωνίας εφθασε

τέλος μετα δίμηνον άχριβώ; διάστημα είς [Ιαρισιους. Εϋρισχομενος ηοη παρα 
τό τέοαα τοϋ'δοόμου του. έτοιμο; δέ νά ε’ισέλΟη εί; τό πεδίον τή; μαχη; ω ; 
έχδιχήτής χαί σωτήρ ώ ; ήλπιζε, ήσθάνετο τήν διάνοιαν χαί το πνεύμα του έν 
άνεξηγήτω κοπώσει, δέν ήδύνατο δέ ούτε νά σκεφθή τ ι, ουτε σχεοιον τι η πρό
γραμμα τής πορεία-, του νά χανονίση. Π ώ; θά άπεκάλυπτε τον ένοχον ; Ποιας 
ενδείξεις έφερε, ίνα τήν ιδίαν μέν άποδείξη άΟοώτητα, τήν ενοχήν οε του αλη
θούς κακούργου ; Ουδεμιαν.  ̂ ,

Άσυνειδήτως σχεδρν έτρεχε κατόπιν τοϋ κακούργου εκείνου, σχεπτομενο; μ · 
νον τι’νι τοόπω να εϋρεθή ταχύτερου άντιμέτωπός του, τίνι τροπω να τον εχ- 
διχηθή. Λιά τά λοιπά «φιέρου τα; έλπίδα; του εί; τόν βεον. Μ ηπω; και η χ.
Γεοβαΐς δέν τώ είχε δώσει τήν συμβουλήν ταυτην;  ̂ ..............................

‘ό  Ροβέρτο; άφήχε τά γένειόν του νά αύξηθή, είχε δε χουει αυτο κατχ^ον 
’Αμερικανικόν τρόπον, φέρων δέ χαι ένδυμα τής αύτή; χώρας ώμοια,ε προ; 
’ιθαγενή τή ; Μασα/ουσέτη; ή τής Νέας Ουαλλιας. , ,

Εί/εν άνα/ωρήσει έχ ΙΙαρισίων δια τή; ταχείας αμαξοστοιχίας, χαι εφδασ,ν 
ε!ς Βάννα; μόλις ήρξατο Οποφώσχουσα ή αύγή. Κατέλυσενει; το «γροτιχον ξ -  
νοδονεΤον, τά όποιον τώ είχεν ϋποδείξει 6 Γοελάν.’Έχρου σε την θυραν με χαρ- 
δίαν πάλλουσαν έχ φόβου, ή έχπληξί; του δέ Οπήρξε μεγάλη ευθύ; ω ; προε- 
»εοε πσό; τήν γραίαν ξενοδόχου τά ονομα τοϋ ΑΓοελαν. ,

— Σάς περιμένει πρό οχτώ ημερών, άπήντησεν αυτη, είναι ο έτοιμον .0

διααέρισμα, όπερ έχει κρατήσει δι υμάς. , „ .
_  "Ωστε εφθασε πρό Ιμοϋ, δ,ενοήθη ό Ροβέρτο; με χαροιαν αναχουφισθεισαν

π ω ς . -Ειδοποιήσατε'τον σά; παρακαλώ  περ ί τ ή ; επ ισ τροφής μου.  ̂ ^

 ’Αλλά δέν είναι έδώ, έπανέλαβεν ή ^ρ«^· ΕΖΕι ιν3ι,''χύν νΙ
Ιργάζηται, ίνα ζ?„ έν τούτοι; άνέλαβε χαι πάλιν τή . ύπηρεσίαν του παρα τη
δεσποινίδι Κε-.μαδέχ, ή μάλλον παρά τή χ Ιίορ.ολ . . . . _

- Π ώ ς  είπετε; άνέχραξεν 6 Ροβέρτος χάτωχρος επι τω τρομερω τοιΑω

άχούσοατι. Κυρίαν Κορβόλ; , ,
— Ν «ί, Κύριε. Ή  δεσποινίς Κερμαδέ* νυμφεύεται σήμερον την πρω.αν

ΐΑειά τοΰ κ. Κορβολ.



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

τών κοινωνικών άρθρων κκί των ¡/.υροβολούντων στίχων της 
νέας Έσθηρ.

Προδήλως λοιπόν πλανατα ι ό θαυααστης της Συρίοος συγ- 
γραοέως.ης τά  'έργα καί αί ίδέαι θά περιορισθώσιν εις τά  της 
Συρίας δρια,αέ/ρις ού τουλάχιστον έκυ.άθη ευρωπαϊκήν γλώσ
σαν, όπως παγκόσμια καί διεθνή καταστηση τά  πνευματικά  
προϊόντα της, καί τύχιρ ρ».ιυ.ητών έν τω  τόσον θαυριαζορεενω 
συστηαατι αύτης.

Τ Α  Α Ν Θ Η
Ή Ευρώπη είναι βεβαίως ό μέγιστος κήπος πάντων των 

εκλεκτών του κόσμου άνθέων. Ή  καλλιέργεια αυτών προηχθη 
εές το ιαύτην περιοπην, ώστε εκπλήττεται τις  διά την τελειο
ποίησή καί ποικιλίαν έκαστου είδους, διά τά  θαυμάσια απο
τελέσματα, άτινα ή τέχνη έπετέλεσεν επί τής φύσεως.

Σήμερον οΐ διασημότεροι Ευρωπαίοι άνθολόγοι έξαντλήσαν- 
τες π άντα  κλάδον τών άνθέων τής ζηράς έπεδόθησαν εις μελέ
την των θαλασσίων τοιούτων.

'Ωραιοτάτην συλλογήν άνθέων τής θαλάσσης ίσχημάτισεν ή 
βαρωνίς δΈ γάρ, διάσημος μελετήτρια του κόσμουτών ύδάτων.

Π ρωτίστην εις την συλλογήν της κατέχουσι θέσιν αί α κτι-  
νία ι, είδος ζωωφύτων λευκών, ρόδινων, ίοχρόων ή κίτρινων, 
άτινα  βλαστάνουσιν έν μαγική άκτινοβολία άποχρώσεων εις τον 
θαλάσσιον πυθμένα. Ταύαας διαδέχονται αί θαλάσσια·, άνεμώ- 
να ι, ας τόσον ύμνησαν οί ποιηταί υπό τάς ονομασίας ρόδων κ ι- 
νουμένων, γαροφάλων βαδιζόντων, μαργαριτών ερπουσών υπο 
τά  κύματα .

’Α λ λ ’ ή κ. δ ’ Εγάρ έν περιγραφή της περί τών άνεμωνών 
τούτων λέγει μετά καταφανούς άπογοητεύσεως : Κ αι όμως
δ ,τ ι λάμ.πει δεν είναι πάντοτε χρυσός. Α ί άνεμώνα! μου,δι’ ας 
οί ευφάνταστοι ποιηταί έτόνισαν τάς λύρας τω ν, ούδεν αλλο 
είναι ή κοινότατοι άδηφάγοι πολύποδες, τών όποιων τό σώμα 
είναι σάκκος χρησιμεύον ώς στόμαχος τού ζώου. II θαλασ- 
σία ανεμώνη είναι άνθος, όπερ κατατρώγει μετά λαιμαργίας 
παν μ,ικρόν θαλάσσιον ζώον. Τά ώραία καί πολύχφωμα πέ
τα λ ά  της είναι πόδες κρύπτοντες στόμα οριζόντιον, αιωνίως 
χαΐνον καί καταβροχθίζον την λείαν, ήν οί πόδες άπόνως περι-

— Σήμερον τήν πρωίαν, είπεν ό νέος βρυχηθείς ώς λέων ! Οχι ! τούτο 
είναι αδύνατον ! Τούτο δεν θά γίνη ποτέ', και άπΐΐΐ-ακρύνθη του ξίνοοοχε’.ου 
εκτός Ιαυτου ’Ήρζατο να τρέχη ώ ; παράφρων. ’Ασθμαίνων, κάθιδρους, κα
τάκοπος, έπλησίαζεν η δη πρός τόν ναόν, ότε σειρά αμαξών καλπαζουσών τόν 
διεκοψεν. ’Έρριψεν εν βλέμμα εντός αυτών και παρευθύς Ιννόησε, οτι ήσαν 
προωρισμέναι. δια την τελετήν τών γάμων τής ημέρας εκείνης Ναί, ήσαν ο: 
κεκλημένοι κύριοι και κυρίαι έν πολυτελεστάταις περιβολαΐς μεταβαίνοντες νά 
παραστώσι εις την ενωσιν Ινός κακούργου μετά του θύματός του.

Ό  δυστυχής νέος παρεφρόνει σχεδόν. ’Ώ  ! όχι ! αυτό δεν θά γίνη ! εβρυ- 
χήθη και πάλιν. Δεν είχε βεβαίως καιρόν νά άποκαλύψη την ενοχήν του 
Κορβόλ, αλλά θά τού συνέτριβε τήν κεφαλήν διά μιας σφαίρας και μετά ταυτα 
θά έφονεύετο και αύτός. Βραδύτερον θά εφθανεν ή κ. Γερβαίς, ήτις θά εξηγεί 
εις τήν Μαγδαληνήν τό αίτιον τής πράξεώς του καί θά τόν εξεδικεΐτο έστω 
καί νεκρόν.

Φοβηθείς Ιν τούτοις μή τό άτακτον τής Ινδυμασίας του προσέλκυση τήν προ
σοχήν τών κεκλημένων, έλαβε τήν άνα τόν αγρόν μικράν ατραπόν, ήτις ώδή- 
γει κα τ ’ ευθείαν καί συντομώτεοον εις τήν έπαυλιν.

Οί κώδωνες τών ναών έσήμαινον περιχαρείς, οί χωρικοί τάς Ιορτασίμους 
περιβεβλημένοι ενδυμασίας των συνωθουντο ήδη περί τήν έπαυλιν, καθ' ήν 
στιγμήν ό ατυχής νέος έστηρίζετο όπισθεν δένδρου τίνος προ του οπισθίου μέ
ρους τής έπαύλεως, καταπνίγουν στεναγμόν απελπισίας καί εντελούς άποθαρ- » 
ρύνσεως. Μ ετ’ ολίγον, είπε πικρώς μειδιών καί ώς έν μονολογώ όλη αυτή ή 
χαρά θά μεταβληθή εις λύπην. Τήν τελευταίαν ταύτην λέξιν έπεσφράγισε 
λυγμός : Νά άποθάνω τόσον νέος ! είπε, έν τώ μέσω τής θαυμασίας ταύτης 
φύσεως, κατά τήν ώραίαν ταύτην τής άνοίξεως ημέραν ! Νά άποθάνω αθώος, 
άπολέσα; διά παντός τήν επί τόσα έτη όνειροποληθεΐσαν ευτυχίαν! Νά άπο
θάνω καταδεδικασμένος, κατηραμένος καί δίς αυτόν τόν τάφον ξέ ος καί έγκα- 
ταλελειμμένο; !

Θόρυβος βημάτων έπί τής χλόης τόν έκαμε νά άνεγείρη τήν κεφαλήν. 
Έστράφη καί ό Γοελάν ήτο ένώπιόν του. Έρρίφθη ό άτυχης νέος εις τάς

σφίγκουν. Χωρίς όττλζ εις το φχνερδν αί άκτ^ ία ι και αί άνε
μων αί θριαίλβεύουσι τάντοτε τών θυι/,άτων τω ν, θαλασσίων ο- 
στρέων η [Λίκρών ιχθύων.

ΓΙώς να τροφυλαχθτ, το δυστυχές ον ατό εν άνθος, οτερ τό
σην ώραίαν έχει ρ.οροην, τόσω θαυυ.άσιον άρωαα. Το τλησιά- 
ζει, τό θαυχάζει, θέλει να τό όσορανθη, άλλα τό άνθος έτί- 
βουλον ανοίγει σπαρακτικούς κόλπους, στ6αχ  λαίυ.αργον. χοά 
καταπίνει άπόνο)ς τόν εύπιστον ίχθύν. γ

"Αλλως τε και αύτα  τά  χερσαία άνθη ηρζαντο χάνοντζ 
μέγχ  μίροζ της ποιησεώς τω ν, ά ο ’ οτου άπεδείχθη οτι ποτι- 
ζό[/.ενα δι* αίαατος άναπτύσσονται καί εξωραΐζονται εις βαθ-^1 
(Λ0ν άπίστευτον.

Μαρία Αιμύ.

Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Γ Τ ΙΚ Α Ι Τ Ο Γ  Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Γ  Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ
Ή  δευτέρα θρησκευτική τού ΙΙαρνασσού διάλεξις έγένετο, ώ : προείπομεν, 

παρά τού δημοφιλέστατου τής εκκλησίας ρήτορος κ. ’Ιγνατίου Μοσχάκη.
'Η αίθουσα τού ΙΙαρνασσού ήτο πλήρης εξ εκλεκτότατων δεσποινών καί δε

σποινίδων τής ’Αθηναϊκής κοινωνίας, αΓτινες εν αντιθεσει πρός τό αραιως φοι— 
τών ισχυρόν φύλον, μετά πολλής χαράς προσέρχονται εις τάς διαλέξεις ταύτας.

Τούτο μαρτυρεί ότι αί Έλληνίδες, μεθ ’ δλον τόν κατακλύσαντα ημάς υλι
σμόν, διετήρησαν έν τή ψυχή αύτών αγνόν και ακραιφνές τό θρησκευτικόν αί
σθημα, ότι δέ καταλλήλως διαμορφούμενον τούτο δύναται καί πάλιν νά κατα- 
στή ό υπέρτατος παράγουν τής οικογενειακής ώςκαίτής εθνικής ήμών ευημερίας.:

Ό  κ. Μοσνάκης διά τής χαρακτηριζούσης αυτόν γλυκείας καί έναρμονίου 
θρησκευτικής ευφράδειάς ανέπτυξε μεθ υπεροχ_ου όυναμεω; τό περί υποκρισίας 
θέμα, καταδείξας μετά θαυμασίας δεξιότητος πάσας τάς επιβλαβείς συνεπείας 
τού άντιχριστιανικού τούτου ελαττώματος.

Γ0  ένθουσιασμός τού πυκνοτάτου καί εκλεκτού ακροατηρίου τού κ. Μοσ/ά/.η 
έξεδηλώθη μετά τό πέρας τής διαλέξεώ; του διά ζωηρών χειροκροτημάτων, καί 
διά θερμοτάτων ευχαριστιών καί συγχαρητηρίων τών κυριών, αίτινες πολλά 
τά ωφέλιμα διδάγματα ήρύσθησαν !κ τής ωραίας ταύτης Οιαλεξεως.

ΑΙ Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ι  Τ Η Σ  χ Κ Α Ρ Α Σ Τ Α Μ Α Τ Η
Τό άριστον έργοστάσιον της χαλλ’.τέχνιδο; ταύτης βιομηχάνου προσχτάται 

όσημέραι άφθονωτέραν πεύατείαν. Κατ’ αύτάς μάλιστα ένεκα τής υπερτιμήσει»; 
τών εξ Ευρώπης είσχομιζομένων Οφασχάτων, τό γυναικείου τούτο έργοστάριον 
είναι τό κατα»ύγιον πάση; κυρίας έκιθυμούα-ης νά άποχτήση ώραΐον καί εύθη 
νόν τής έπο/ής φόρεμα. Τά βαμβακερά υφάσματα τελειοποιηθέντα είναι απα
ράμιλλα, ύπετιμήθησαν δέ ε!ς 1,20 μόνον ό πή/υς.

Τό άναγραφέν δέ οτι και ή κ. Χχτζοπούλου διδάσκει έν τώ ορφανοτροφεία) 
δωρεάν τήν υφαντικήν δέ/ είναι αληθές. Μονη η κ Σπάρτη Καρασταμάτη 
μετά τής θυγατρόςτης Βασιλικής Καρασταμάτη άνέλαβον λίαν εύγενώ; τήν οω- 
οεάν διδασκαλίαν τών ορφανών.

άγκάλας του, κλαίων ώς μικρόν παιδίον.
 Τέλος πάντων, ήλθατε! άνεφώνησε μετ’ άναχουφίαεως ό πιστός 'υπη

ρέτης. "Ητο καιρός, μα τήν πίστιν μου !
— ’Αλλά πολύ άργά, καλέ μου φίλε, ειπεν ό Ροβέρτος όλολύζων. Μετ 

όλι’γας στιγμάς ή Μαγδαληνή εσται σΰζυγος του αθλίου αυτοϋ, θά ενωθή οη- 
λαδή δι’ ολην της τήν ζωήν μέ τά τέρας εκείνο. Ά λ λ ’ αυτά δέν θά γίνη, σάς 
δίδω τόν λόγον μου !

— Διάβολε ! ’Αλλά είναι δύσκολον νά ίμποδίσητε τόν δήμαρχον ή τόν παπα 
νά ψάλλουν ταίς ευχαΐς των, άφου διά τούτο εκλήθησαν.

— Θά εϊσέλθω εις τήν εκκλησίαν και θά φονεύσω τόν κακοϋργον. Τοιουτο
τρόπως ή Μαγδαέ.ηνή δέν θά γίνη σύζυγός του.

— Ά λλα  δέν θά γίνη και ’.δική σας. Επειτα νομίζετε ότι η κ. 1 ερΰαις θα 
σάς Ιπιδοκιμάση. Νομίζετε οτι θά εόχαριστηθή, έαν δι’ Ινός πιστολιού όπεξαι- 
ρέσετε από τήν λαιμητόμον τόν κακοΰργον αυτόν. Νομίζετε οτι ο θάνατος αυ
τός αρκεί διά νά πληρώση οσα σείς ό άθώος όπεφέρατε, τόν Οανατον τής κ* 
Κερμαδέκ, τά άτιμα κακουργη’ματα και τάς κλοπάς, άς ο άθλιος αυτός 
διαπράξει.

— Ά λ λ ’ άφοϋ τόν νυμφεύεται, είπεν ό Ροβέρτος σημαίνει ότι τόν άγαπα. 
’Ά λλω ς δέν εξηγείται πώς συναινεί εις τόν γάμον τούτον.

 ’Ά  ! κύριε Ροβέρτε. κακούργοι γεννώνται πολυμήχανοι και έπιτήδειοι.
Έ άν ήξεύρετε, όσα έμαθα άφότου επέστρεψα εδώ ! Εάν ήξεύρετε ποιαν επιρ
ροήν έξασκεί έπ'ι τών κατοίκων έδώ,αύτός 6 πρό πενταετίας εντελώς άγνωστος, 
έάν ήξεύρετε τί τέχνασμα Ιμηχανεύθη δια νά Ιλκύση, άν οχι τήν συμπάθειαν 
άλλά τήν έκτίμησιν τής δος Μαγδαληνής ; Καί έπειτα, για σ/.εφθήτέ το καλα. 
Νά τόν φονεύσητε δέν είναι έκδίκησις. Είναι κακούργημα διαπραχθέν παοα δρα- 
πετεύσαντος καταδίκου Και μεθ’ όσα καί αν νομίζετε, ή δεσποινίς Μαγδαληνή 
θά προσευχηθή καί θά κλαύση έπ'ι τού τάφου του δολοφονηθέντος μελονύμφου 
της καί θά σάς καταράται ώς δολοφόνον αυτού καί τής μητοος της. Αλλα 
βλέπετε, κύριε Ροβέρτε καί έαν 6 γάμο; γίνη δέν πρέπει νά άπελπισθώμεν.

(’Ακολουθεί)


