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Π άσα ιΐι»ρατήρησις έπ'ι της 
απ οστολής του φύλλου γίνε
ται δεχτή μόνον έντος ΟΚΤΩ 
ήμερω ν.

Έ ν  τψ Έ ξω τερ ικφ  δέ παρ ’ Δπαδχ τοχς 
ΔντχπροΟώποις Λμών.

Σώματα πλήρη τοδ α ^  γ ' ,  δ ',  ε χαΤι σ ’ έτους εΰρίσχονται 
παρ’ ήμϊν καί παρ’ άπασι τοϊς άντιπροσώποις ημών.

ι] Διά τά ανυπόγραφα άρθρα? 
Κευθύνεται ή ουντάχτης αυτών! 
¿Κυρία Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν  ί'

Τά πεμπόμενα ήμΤν χειρδ-ι 
γραφα ή δημοοιευόμενα ή μή>· 
δεν Ιπιατρόφονται. —  Ά ν ο Δ  
πόγραφα χαι μή δηλοϋνταί 
την διαμονήν τής άποοτελ-/ 
λούοης δέν είναι δεχτά. — λ 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις 1 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν-', 
σιν όφείλουοι ν’ άποστίλλωοι- 
γραμματόοημον 50 λεπτών'; 
πρδςδχτύπωσιν νέας ταινίας.^

Διά, τά ά ν υ π ό γ ρ α φ α  ά ρ θ ρ α  ε ϋ θ ύ ν ε τ α ι  Λ θ υ ν τ ά κ τ τ ι ς  α ύ τ ώ ν  

κ υ ρ ί α  Κ α λ λ ιρ ρ ό η  H a p p e n .

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Αί Έ λ λ η ν ίδ ες  εις τους Ό λυμπιαχους αγώνας, Β ' .  —  Ή  χ. Α ’ιμυ- 

λία δε Μ ορσίέ.—  Ή  έν τω  Γυναιχείω ζη τή μ α τι δράσις τη ς (υπό χ. 
’Ισαβέλλας Β ο ζ ελ ώ ).— Δι ’ Εν άνθος (Οπό χ.Κ ρυσταλλίας Χρυσοβέργη 
Δασχαλοπουλου).— Ή  Επέτειος του ΈθνιχοΟ Π ανεπιστημίου. —  Α{ 

εγαλαι άγοραι τών Ιίαρισίων, Β ' .  — Ιίο ιχ ίλ α .—  ’Α λληλογραφία.— 
Ειδοποιήσεις.—  Έ π ιφ υ λ λ ίς .
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Άφοΰ δέν έκλήθημεν παρά τής ειδικής πρός τοΰτο επιτρο
πής, διατί νά λάβωμεν οίονδήπ,,τε ενεργόν μέρος κατά τούς 
Όλυμ-πιακούς αγώνας, μάς γράφει κυρία έξ εκείνων, αίτινες 
ωφειλον νά πρωταγωνιστούν έν πάσιν.

Θά είχε βεβαίως δίκαιον, εάν επρόκειτο νά λάβωμεν μέ
ρος εις τούς ’Αγώνας, κατερχόμεναι επί του πεδίου τής τιμή? 
Χαι διεκδικοΰσαι τόν έκ δάφνης’ στέφανον. Δυστυχώς αί σω- 
ματικαί ασκήσεις, έστω καί αί μάλλον άρμόζουσαι εις τό 
φΟλον μας καί συντελουσαι εις την έ/τίρρωσιν καί εύκαμψίαν 
τοΟ σώματος είναι τόσον παρημελημέναι, ώστε ούδεμία γ νή 
Ελληνίς ή καί ζένη νά δύναται νά άξιοι θέσιν αγωνίστριας 

«λλ’ ούτε καί νά διατυπώνη παράπονα, διό ι ή επιτροπή δέν 
εσκεφθη νά όρίση αγώνας καί βραβεία είδικώς διά τό φΰ-
λόν μας.

Αλλως τε, έάν οι σύγχρονοι διοργανωταί τών αγώνων εί- 
χον υπ’ οψιν των τά πρόγραμμα, ή τουλάχιστον τάς γενικάς 
κ?Χχζ τών αρχαίων συναδέλφων των, βεβαίως καί έάν έτι 
ειμεθα καταλλήλως παρεσκευασμέναι, ίνα μετά τών άνδρών 
®υναγωνισθώμεν, ήθελον μας κλείσει τάς θύρας τοΰ Σταδίου, 
απομιμούμενοι έκείνους, οίτινες μετά τόσης έπιμονής άπεμά-

ρυναν τήν γυναίκα άπό του ίεροΰ τής ’Ολυμπίας χώρου, ώστε 
δι’ ειδικού νόμου ρητώς άπηγόρευον αυτή τό δικαίωμα τούτο.

Τοΰτο δέν ήμπόδισε τήν ηρωικήν αθλήτριαν νά μεταμφιεσθή 
εις άνδρα, ίνα συμμετάσχη τών αγώνων,φιλοδοξούσα βεβαίως 

νά απόδειξη τό άδικον καί άλογον τής προγρα.ής ταυτης, 
νά τιμ-.ση τό φΰλον καί ιδία τάνχώραν,ήτιςοχ μόνον πολίτας 
ανδρείους καί ακμαίους παρεσκεύαζε ·, αλλά καί πολίτιδας 
τοιαύτας.

Ό πω ςδήποτε ή θέσις μ,ας έν γένει μετά τήν μακράν αυ
τήν τών αιώνων παρέλευσιν έβελτιώθη έν πάσιν έίταισθητώς, 
ώστε δχι μόνον νά μή μάς άπαγορεύηται οίαδήποτε επίσημος 
καί εύγενής έκτός του οίκου δράσις, αλλά καί νά θεωοήται 
ακριβώς αΰτη τό μέτρον τής άναπτύξεως παντός λαοΰ.

Δέν έ'χομεν λοιπόν ούδένα άποχρώντα λόγον, βστις νά δι
κά ιολογ ή τήν αποχήν μας άπό τής μεγάλης ταύτης τών έ -  
θνών έορτής καί πανηγύρεως, άφοΰ ώρισμένως δέν πρόκειται 
ού'τε περί πάλης, ουτε περί δρόμου, άλλ’ άπλούστατα περί 
καταλλήλου δεξιώσεως τών ξένων καί τών έν τη δούλη ομο
φύλων καί είρηνικωτάτηςέπιδείξεως τής ένταΰθα δράσεώς μας.

Ό π ω ς  οί κύριοι φιλοτιμοΰνται νά έπιδείξουν καθαρούς καί 
καλώς φωτιζομένους δρόμους, οπως ήμεϊς αύταί παρασκευ- 
αζώμεθα νά παραστώμεν ευπαρουσίαστοι ένώπιον τών πολλών 
καί διαφόρων ξένων, οίτινες θά έπισκεφθοΰν τόν τόπον μας, 
ουτω καλόν θά είναι νά έπιδείξωμεν ό'τι άκολουθοϋμεν καί έν 
τω  ήθικω καί πνευματικώ βίω τούς πεπολιτισμένους του κό
σμου λαούς.

Ό τ α ν  οί Παρίσιοι συνεκέντρωναν κατά τό 18 8 1  τούς 
λαούς τών δύο κόσμων, ίνα έ/θέσωσι τήν έπιτελεσθείσαν έ -  
θηκήν τής Γαλλίας πρόοδον έν τή βιομηχανία, ταΐς τέ/ναις 
καί ταίς έπιστήμαις, δχι μόνον δέν έλησμόνησαν τάς γυναί
κας, άλλ’ ειδικόν έπίσημ,ον συνέδριον τών τε ευεργετικών κα
ταστημάτων καί τής προοδευτικής δράσεως τών γυναικών
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διωργάνωσαν, ΐνα παραπλεύρως τής έπιτελεσθεισης παρα 

των άνδ.ρών προόδου έπιδειχθγ καί η τής γυναικός ευεργε
τική πορεία καί έκτιμηθγ το ύπ’ αύτής έπιτελεσθέν εργον 
έν τγ  τελευταία ταύτγ περιόδω τής σταδιοδρομίας του έ- 

Ε υ ύ ώ τ α ν τ ο ς  τ υ ] ν  γ υ ν α Τ / , κ  7ϋ θ " λ ι τ ι τ { Λ θ υ .

Τό αυτό έποαξε καί ή ’Αμερική κατά τήν τελευταίαν/διε- 
θνή τοϋ Σικάγου έκ.θεσιν. Έ λεχ θ η  μ.αλιστα και εγρα(ρ/", 
καί παρ’ Αμερικανών καί παρά ξένων,ότι ή μεγάλη έπιτυ 
χία της έκ.θέσεως του 1 8 9 3  ωφειλετο εν τγ  επιτύχει ι ής γυ· 
ναικός δράσει καί έν τη αναδειξει της υπέροχης α υ . ής ε<.ι 

των γυναικών όλου τοϋ κ.οσμ.ου.
Ή μ εις  δεν έ'χομεν δόστυχώς νά έπιδείξωμεν, ούτε έργα 

βιομηχανίας καί τέχνης, άλλ’ ουτε Έκθεσιν διωργανώσαμεν, 
καίτοι τδ Ζάππειον μ.έγαρον προς τον σκ.οπον βεβαίως ευ
προσώπου παραστάσεώς μ.ας καί ήθικής εθνικής ωφελειας 
κατά τοιαύτας διεθνείς συγκεντρώσεις έδωρήθη εις το έθνο 

παρά τοϋ αοιδίμου ίδρυτοϋ αύτοϋ.
Έ χομ εν  νά έπιδείξωμεν μόνον τά έργα καί πάλιν των 

αρχαίων προγόνων μας, . ών η προαιώνια Έ κθεσις αποτελεί 
τδ προσκύνημα δλης της πεπολιτισμ.ενης ανθρωποτη - ος. Ε -  
χομεν νά έπιδείξωμεν τα περικαλλή πλούσια μέγαρα μ- ·α 
όποια η γενναιότης των έν τη ξένη ομογενών έπλούτισε 
τόπον. Έ χομεν  νά έπιδείξωμεν την ώραίαν φύσιν καί 
έτι ώραιότερον ουρανόν μ.ας και ούδεν πλέον. Α7λα δεν θα 
έχωμεν λοιπδν την φιλοδοξίαν νά δώσωμεν καί ημεϊς ση
μεία ζωής καί ύπάρξεως, δείγματα άπτά βίου ανώτερου 
καί εύγενεστέρου ; Δεν θά έχωμεν την φιλοδοξίαν καί την 
φιλοτιμίαν νά πιστοποιησωμεν, νά άποδείξωμεν διά παντδς 
μέσου καί τρόπου ότι °Έλ7.ην α.αι Ελληνις δεν θα ει^γ Α 
νατολίτης, καί οτι έν τ δ  στενώ καί πεοιωρισμένω κύκλω 
μας κάμ.νομ.εν καί ημεϊς εις μικρόν, ο,τι καμ.νουν εις μεγα τα 

κραταιά έθνη καί οί μεγάλοι λαοι ^
Έάν αάλιστα δεν έφοβούμεθα ότι ηθέλομεν θεωρηθη πολύ 

τολμηραί, θά έλέγομεν εις τους παντδς εί'δους έπιστημονας, 
έξ ών βρίθει η σύγχρονος Ελλάς: συγκαλεσατε λοιπον συν
έδρια επί τγ ευκαιρία τών ’Ολυμπιακών αγώνων. Συνέδρια 
ιατρικά, συνέδρια φιλολογικά, συνέδρια παιδαγωγικά, συν
έδρια δικηγορικά, συνέδρια δημοσιογραφικά. Οΰτω καί μετά 
τών λοιπών ομογενών έπιστημόνων θα συνδεθητε και άνταλ- 
λάξητε ιδέας καί γνώμας, έξ ών πάντοτε καλόν τι δύναταινά 
προκύψγ καί τους ξένους θά πείσητε οτι, έάν δέν εί'μεθα λαδ 
βιομηχανος, λαδς καλλιτέχνης, λαος εμ.πορος, λαος α θλ ς . ι -  
κός,-δ ιότι είναι άγνωστον έάν θά έχωμεν άθλητάς, - εί'μεθα 
όμως λαδς άσχολούμενος σοβαοώς εις τά γράμματα καί τάς 
έπιστήμας, έν αις ιδιαίτατα καί «ί πρόγονοι ημών διεκρί- 
θησαν καί δι’ ών άνεδείχθησαν ό έξοχώτερος λαδς τη ;  ύφη- 

λίου.
Τί φωνάζετε καί περιορίζεσθε εις τον φωτισμδν καί την 

ακαταστασίαν καί τά χωματοσύννεφα τών δρόμων μας ; Εί 
ξεύρετε οτι έντδς δύο μηνών, ·ΰτε οί δρόμοι στρώνονται, 
ούτε τά ηλεκτρικά θά μας πλημμυρίσουν, .ούτε ολαι αί άλ- 
λαι έλλείψεις μας δύνανται νά διορθωθούν. Προσπαθήσατε 
λοιπδν νά άποδείξητε οτι οσον φώς μας λείπει άπδ  ̂ τα βου
λεβάρτα καί τούς πλατείας καί τάς λεωφόρους άφθονεΐ καί 
περισσεύει εις τάς κεφαλάς τών μυριάδων έπιστημόνων μας

τάς κάταυγαζομενας ύπο του ακοιμ.ητου της επιστήμ.ης ή

λιου.
Ά λ λ ’ έπειδη δέν έπεμβαίνομεν εις έργα άλλότοια, περιο- 

ριζόμεθα νά έπαναλάβωμεν πρδς τάς κυρίας της φιλανθρω
πίας καί της άνωτέρας δράσεως καί παιδείας*. Πρεπει νά 
ένωθώμεν. ΙΙρεπει να επιδειξωμ,εν ο,τι πραττομεν Πρεπει 
νά μιμηθώμ.εν καί κατά την εξωτερικευσιν της δρασεως μ.ας 
έκείνας,ών άντιγράφομεν τους συρμους, τα ηθη και έθιμα, ινα 
αή καί πάλιν χαρακτηρισθώμεν, ώ: άσχολούμεναι είδικώς εις 

δ νά ρο/.ανίζωμ.εν στραγάλια καί να παρασκευαζωμεν καλα 
σερμπέτια καί γλυκά, ώς άξιαι διάδοχοι τών χαρεμιων, 
άτινα πρδ επτά η οκτώ δεκαετηρίδων άπετέλουν κατά μεγα 

μέρος τδν γυναικεϊον πληθυσμόν της χώρας μας<

ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΕ ΜΟΡΣΙΕ
Έσβεσθη καί αύτη αίφνης, ώς όλα τά φωτεινά μετέωρα τά 

διά της αίγλης των καταυγάζοντα τόσον κόσμον αφανών α
στέρων, τά ζωογονοϋντα τοσας διάνοιας και εμ.πνεοντα και 

συγκινοϋντα τόσας έν τώ σκότει της ζ<· ής καταδικασμενας υ
πάρξεις. Ένεκρώθη τδ άέτειον βλέμμα, έσίγησεν ή μάγος 
γλώσσα, Ι’παυσε π ά λ λ ο υ σ α θ έ ρ μ η  καρδια, ή δια του; πό
νους της αδικούμενης μερίδας της άνθρωπότητος συγκλονιζο- 

μάνη βαθύτατα, καί έβυθίσθη εις τδ σκότος τοϋ θανάτου ή 
μεγάλη εκείνη καί θερμ.ουργος διανοια, η καταπλ.ηξασα τό
σους σοφούς καί ώς φάρος φωτός καί ζωής όδηγησασα εις την 
αλήθειαν τάς άνά λεγεώνας ταχθείσας ύπδ τάς σημαίας της γυ
ναίκας της Γαλλίας, της δευτέρας αύτη; πατρίδος της.

Ή  Αιμιλία δε Μορσιε είναι ή μεγάλη διδάσκαλος ολων 
ήμών, τών άνηκουσών ε’ς τήν μετριοπαθή τάςιν τών άγωνι^ο- 
μένων ύπέρ της μεγάλης ιδέας τής βελτιώσεως τής τύχης τής 
γυναικός. ‘Οπαδός τών νεωτέρων ιδεών, άλλά ίδεολόγος καί 
άκράδαντον ε'χοοσα πεποίθησιν εις τήν αθανασίαν τής ψυχής, 
ήτο άσπονδοτάτη πολέμιος τών υλιστικών θεωριών, τάς όποιας 
κατεπολέμει καί διά τών ωραίων καΓεύφραδών ρητορικών λ-ό 
γω ντης καί διά τών κατά καιρούς δημοσιευόμενων μελε-

τών τγ)ζ.
Άπετέλει μεγίστην άντίθεσιν πρδ; τήν Μαρίαν Δεραιμ, ήτις 

ανυπότακτος πρδς τάς θρτ,σκευτικάς θεωρίας έβάσιζε τήν εν τγ 
κοινωνία δράσίν της έπί τής ιδέας τής ήθικής καί ήθελε τήν 
άνθρωπίνην αλληλεγγύην έδραζομένην μόνον έπί τοϋ ήθικοϋ

Ή  Αιμιλία δε Μορσιέ άνέπνευσε παιδίον τδν άγνδν άερα 
ι πνευματιστικών θεωριών, κόρη μεγάλη Ελβετού φιλοσό

φου καί έγγονή τοϋ Έρνέστου Ναβέιλ, τοϋ έξοχου Ελβετού 
παιδαγωγού, ου τά φιλοσοφικά καί παδαγωγικά συγγράμ
ματα έχουν μεταφρασθή εις ολας τάς γλώσσας του κοσμου. 
’Υπήρξε” φανατική μαθήτρια καί φίλη του γηραιοΰ Σουηδού 
φιλοσόφου Σβαίδεμπορκ καί ακολούθησε πιστώς τάς θεωρίας 
τ*ΰ Φέλζς, τοϋ όποιου τδ περί ¿η .Ιίονση ς  (,ωΐκ φιλοσοφικόν 
σύγραμμα ήρμήνευσε μετά θαυμαστής εύθυκρισίας καί φιλο-;

λογικής δεινότητος.
Σπανίως ή φύσις έπροίκισε τόσον πλουσίως καί δαψιλώς, 

πλάσμα της καί σπανίως καλλονή τελεία συνεδυάσθη μετα 
τής μεγαλοφυίας όσον παρά τ γ  Αιμιλία δε Μορσιέ.
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Μετριοπαθής, ώς προείπομεν, δέν ήγωνίσθη ώς ή Μαρία 
Γ Δεραιμ ύπέρ τών πολιτικών δικαιωμάτων τής Γυναικός, 

άλλ’ ιδία ύπέρ τής πνευματικής ίσότητος τών δύο φύλων 
| καί ύπέρ τών ά.δικουμένων δυστυχών, αΐτινες πίπτουσι θύ- 
I  ».ατα αδίκου καί σκ.ληοοΰ καθεστώτος. Τήν ύπέρ τής τάξεως 
Κ ταύτ/ς ευεργετικήν δράσίν της έκθέτει κατωτέρω ή σεβα- 
Κ στη κοινή φίλη καί τδν αυτόν άγωνιζομένη μ ε τ ’ αυτής ά- 

γώνα κ. ’Ισαβέλλα Βοζελώ.
I Ή μεις,  ών τά πρώτα βήματα μητρικώς καθωδήγησε 

ί κ α ί  έπί οκταετίαν ήδη έτίμα διά τής φιλίας καί αγάπης 
Βτης,σπένδομεν έπί τοϋ νεκροΰ της δάκρυα πόνου και στοργής, 

θρηνοΰσαι οχι μ-όνον διά τήν γυναίκα, άλλά διά την απώλειαν

!ήν ύφίσταται έν τώ προσώπω αύτής ή μεγάλη κ.αι ευγενης 
ιδέα, ής και ήμεις ένταϋθα έτάχθημεν οπαδοί καί άπό- 

Γ στολοι.

ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ Κ .  Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ Σ  ΔΕ ΜΟΡΣΙΕ
" Δέν δύναμ.αινά ομιλήσω περί τής νεότητός της, διότι δέν 

έ’σχον τήν ευτυχίαν νά τήν γνωρίσω νεαν. Είναι ακριβώς 

• κοσιν έτη άφ’ ότου, κατά τδ 18 7 6  συνηντήθημεν τδ πρώ 
εις τήν Δημαρχίαν τοϋ X  διαμερίσματος, έν τγ  αίθούσγ 

i‘. τής όποιας έτελεϊτο κατά τήν ημέραν έκείνην συνελευσις 
’ τοϋ νεοσυστάτου τότε σωματείου ύπερ τών φυλακισμένων 

»γυναικών τοϋ Άγιου Λαζάρου.
Άπδ τοϋ 1875 πρωτηγωνίστει εις τήν μεγάλην σταυρο

ί  φορίαν, τήν ύψώσασαν τήν σημαίαν ύπερ τών ατυχών γυναι- 
Ε.κων, αΐτινες άπαξ έκτραπεϊσαι καταδικάζονται δΓ είδικοϋ

5όμου εις αναγκαστικήν αίωνιαν άτιμιαν.
Μέ τδ θάρρος καί τήν αποφασιστικότητα, ήτις έχαρακτή- 

β ,  μζε πάσαν πράξίν της καί τήν φαεινήν διαύγειαν τοϋ πνευ- 
Ε ματος δι’ ής άντελαμβάνετο πάντοτε τοϋ επιβαλλομ.ενου 
Γ  αυτή καθήκοντος, έγένετο άπδ τής πρώτης στιγμής ή φανα 

τικωτέρα συνήγορος τών ατυχών θυμάτων σκληρού καί άδι
κου καθεστώτος καί έμ.εινε μέχρι τής τελευταία; πνοής της 

■ πιστή ακόλουθος τής Ίωσηφίνης Βότλερ, ήν έθεωρει προσω- 
πο-οιοΰσαν^τήν πίστιν, τδν ηρωισμόν καί τήν αύταπάρνησιν. 

Παρά τδ πλευρόν τοϋ γνωστού πολιτειολόγου καί πρώην 
Ι  Ύπουργοΰ κ. Yves Guyul συνήψε τάς πρώτας αψιμαχίας 
Γ δήθεν ύπέρ τής δημοσίας ήθικής κατά τών αστυνομικών 

καταχρήσεων καί πιέσεων. Τών αυτών πάντοτε ιδεών συνή
γορος έξεφώνησε κατά τδν παρελθόντα ’Ιούλιον εις τδ πέμ- 
πτον ποινικολογϊκόν διεθνές συνέδριον τδν θαυμάσιον καί 
μεστόν ύψηλών καί μεγάλων χριστιανικών ιδεών λόγον της.

Ή  έν τγ άπογνώσει καί άθλιότητι έγκαταλειπομένη 
γυνή, ή έκπίπτουσα έλλείψει προστασίας καί άρτου, ύπήρξε 
πάντοτε τδ άντι/είμ,ενον τών μελετών καί διαβημ.άτων της.

1 Δια τοϋτο καί ιδιαίτατα έδοασεν εις τά σωμ.ατεΐα καί τούς 
συλλόγους, τούς έργαζομένους πρδς άνόρθωσιν καί ήθικοποίη- 
«ν εκείνων, άς άπονος κοινωνία ωθεί εις τδ βάοαθρον· καί 
διά τοϋτο έχει δικαιώματα απαράγραπτα έπί τοϋ θαυμα- 
σμοϋ, τής εύγνωμ,οσύνης καί τοϋ σεβασμού πάντων. Μετεσχε 
σων ίργασιών τοϋ σωμ,ατείου τών ύπέρ τών φυλακισμ-ενων 

- γυναικών τοϋ Αγίου Λαζάρου, διότι ένόησεν, ότι έν ταΐς 
φυλακαΐς ύπήρχεν εύρύ έδαφος πρδς μελέτην καί φιλοσοφι-

κήν παρατήρησιν τόσων ασθενών τής ψυχής, ότι παρά τδ 
πλευρόν τών έχουσών ανάγκην νά σωθώσι γυναικών ύπήρχον 
άλλα ι, αΐτινες ήθελον ένισχύσει αύτήν εις τάς εύγενεΐς ένερ— 
γειας της, καί συναγωνισθή μ,ετ’ αύτής κατά τής υπο τον 
εύφημον τίτλον καλουμ-ένης ’Αστυνομίας ύπερ τών δημοσίων 

ή ών.
Καί αί ελπίδες αύτής δέν διεψεύσθησαν. Τδ υπέρ τών εν 

Ά γ ίω  Λαζάρω έγκαθειργμένων γυναικών σωμ.ατεΐον τγ  ε- 

μ.εινε πιστόν, καί τρυφερώς τγ άφωσιωθη.
Έ άν έν τγ  μ.εγάλγ αύτής άπλότητι, ή Αιμιλία Μορσιε, 

άπεκάλει έαυτήν απόστολον τής Jo se p h in e  B u t le r ,  το σο)- 
ματεΐόν μ.ας τήν άπεκάλει αρχηγόν αύτοϋ. Η ποοσφιϋ.ης 
αύτη φίλη,.ή κοιμ.ώμένη ύπδ τά άνθη άτινα ή αγάπη μ.ας κ α 
τέβρεξε μ.έ δάκρυα έν τώ μ,έσιρ τοϋ σπουδαστηρίου της,ενθα 
τοσοΰτον έσκέφθη καί έμελέτησε, καί ένθα τήν τελευταιαν 
άφήκε πνοήν,’ αναπαύεται ύπδ τδν τίτλον τής προέδρου τοϋ 
σωματείου τών έγκαθειργμένων καί άπελευθερουμ.ενων γυ

ναικών τοϋ Ά γιου Λαζάρου.
Ε ίτε  έν Λονδίνω, μ,ετά τής πρώην διευθυντρίας ημών Κ α

ρολίνας De B a rra u  είτε εις Βάλην, ένθα μετέβην μόνη,όπως 
άντιποοσωπεύσγ αύτήν, είτε  μετ’ αύτής έν Λωζάνγ κα' 

Vevev, παντοΰ τήν εύρίσκομεν άγωνιζομενην υπερ τών δυ
στυχών. Παντού καί πάν:οτε τδ αύτδ φωτεινόν σημεϊον έ- 

φώτιζε τδν δρόμ-ον της.
Οί άνθρωποι τών αιθουσών, οί συνήθεις κενόσπουδοι δεν 

έυ.άντευσάν ποτε τήν έπερεκχείλισιν τής πικρίας τής έν τώ 
βάθει τής καρδίας της ύπαρχουσης, ουτε την ακραν αυτής 
διορατικότητα* έξεπλάγησαν μάλιστα οτε τώ 1 8 8 8  ένε- 
καινίασε τά αναγνώσματα, καί τας διαλεζεις της παρα τγ 

Δόυκίσση Δέ Πομάρ.
Α ληθώς δέ όποια σχέσις ήδύνατο νά ύφίσταται μεταζυ 

τών υ,τΧ τών ένρζσ’̂ ολτί'τεων τών αυτττιρων /jjxcoν

έργων ; *
Ή  Αίμ.ιλία δέ Μορσιέ προσεπάθει νά διαλύσγ τάς πλά

νας, νά καταπολεμήσγ τάς προκαταλήψεις και να σπειργ 
δισταγμούς καί συγκίνησιν εις τήν συνείδησιν τών άδια- 

φόοων.
Εις τάς πλσυσίας αύτάς τών έπιλεκτων τής τύχης συγ

κεντρώσεις, τάς συχνάκις εις τδ ηθικόν σχ.οτος αποπλανωμε- 
νας, χάνεται ύπδ τδ άποτυφλωτικόν φώ>ς τών πολυέλαιων κ.αι 
τών κηοίων, τών φωτιζόντων τάς ματαίας διασκεδάσεις, 
πΚσα ιδέα συμπάθειας καί καθήκοντος πρδς ,τήν ταλαιπω - 
ρουμ.ενην άνθηρότητα. Εν τγ  ακρα αυτής αυταπαρνησέι κ.αι 
μέ κίνδυνον παραγνωρίσεως, τούτων τούς οφθαλμούς προσε- 

πάθει νά διανοίξγ.
Τδ αύτδ έτος τοϋ 1 8 88 ,  ονειροπολεί καί έπιχειρεϊ νά συν- 

ενώση ολας τάς γυναίκας τοϋ κόσμ.ου δια τας εορτας τής 

έκατονταετηρίδος.
Διά τοϋτο, ύπδ τδν τίτλον τής Γενικ,'ς Γράμματεως, 

διοργανόνει τδ πρώτον Έπισημ.ον Διεθνες Συνέδριον τών Γ υ -  
ναικείων "Εργων καί Ίδρυμ.άτων, υπο την προστασίαν αυ

τής τής Γαλλικής Κυβερνησεως
Ή  έπίσηαος αύτη γυναικεία σύνοδος, ένομιμοποίησε σάς 

δικαίας αξιώσεις τών Γυναικ.ών ένωπιον πάντων τών Ε 
θνών, τών συνελθόντων έν τώ πεδίω τοϋ Άρεως τώ 1 8 8 9 .



4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

Κατά τάς ημέρας τής διοργανώσεως μεταβαίνει εις Λον- 
δΐνον, ένθα ποιείται διαλέξεις σπουδαιοτάτας περί τόΰ συγ- 

καλουμένου έν ΙΙαρισίοις Συνεδρίου.

ΔΙ’ ΕΝ ΑΝΘΟΣ
Ή τ ο  νέος ό ’Αριστείδης ειλικρινής καί γενναίος, έφερε δέ

, > < , / -, I υ,ετά -/άριτος την κομψήν του άνθυπολογανοΰ στολήν ήτοΟ ενθουσιασμός και ηευγλωττια της προσελκύουν πολυα- I > Α Γ ' ’ ι γ τ *  α ι 1
,Λ · _ ' ,  ̂ , , / I ό ήοως των συναναστροφών καί των εσπερίδων της μικραςριθμους γυναίκας εις τας αρχας της, αιτινες επανέρχονται I ν ' Υ ·“ , “

’ ' ι ~   * ' .5 ' I  πόλεως Ν. Οί άνδρες ήνάπων αυτόν δια τά προτερήματαμετ αυτής εις ΙΙαριπους, και συντελούν σπουοαιως εις την I ΐ ! , ,
επιτυχίαν I του’ ^  γυναίκες κυοιολεκτικως τόν έλάτρευον αί μητέ-

Έσκέπτοντό τινες τότε,οτι η Αιμιλία δε Μορσιέ παρηκο- I ρε? δι αυτόν είχον τα Οωπευτικωτερα βλέμματα και αι 
λουθεί χίμαιραν καί έπέκρινον τάς πυρετώδεις ένεργείας της. θυγατέρες εις αυτόν άπηύθυνον τά γλυκύτερα μειδιάματα· 
Καί ομως έπλανώντο, διότι η πορεία της πολυτίμου ημών πλήν βλέμματα καί μειδιάματα εις μάτην παρήρχοντο· 
φίλης, ήτο τελείως λογική καί τά γεγονότα τρανώς άπέ- ε7 .εν ό ’Αριστείδης αδαμαντίνην καρδίαν καί τό πυρ όλων 
δείναν τούτο. I αύτών των φλογερών οφθαλμών δεν ήδύνατο νά την άναλύσγ.

Ή  Ένότης τών γυναικών καί τό Σοψ.ατεΐον του 'Αγίου I Πέραν εις την άκραν της πόλεως ύψοΰτο μεμονωμένος οί- 
Λαζάρου, αι διαλέξεις έν τώ μεγάρω Πομάρ, τά Συνέδρια, | κίσκος σκιαζόμενος ύπό πυκνόφυλλων δένδρων τους λευκΟυς 
ένα και μόνον ειχον σκοπόν δι’ αύτήν : νά καταδείξωσιν I αύτοϋ τοίχους έκάλυπτον αιγοκλήματα καί άλλαι πεοιπλο- 
ότι οί ευτυχείς του κόσμου τούτου, οΐτινες τόσον συνεχώς I κάδες* άνθη έστόλιζον τόν μικρόν αύτοϋ κήπο··, άνθη τά 
συ·'χωροΰν τά εαυτών σφάλματα, δέν υποπτεύονται κδν ότι I παράθυρά του, άνθη ύπηρχον παντού εις αυτόν καί ώς άν- 
ή πτωχεία ώθεΐ πρός τό βάραθρον, πρός την αυτοκτονίαν, I θος μεταξύ τών άνθέων έθαλλεν έκεΐ ή Έλενη, η κόρη με

τούς μεγάλους μέλανας οφθαλμούς καί την μεταξίνην κόμην
" ‘X 1

καί πρός αύτό τό έγκλημα.

εις την ζοφεοάν κατοικίαν της πτωχής κόρης, τής έγκατα- 
ϋελειμμένης καί προδοθείσης, τής π τω χές  κόρης, ή'τις δέν

Έάν ή κυρία δέ Μοοσιέ ομιλή προ: τούς πλουσίους καί τάς I Τ^ν φύσεως βοστρυχώδη· η χαρίεσσα τού Άριστείδου 
άριστοκράτιδας, πράττει τοϋτο,όπως νοερώς όδηγηση αύτούς μ ^ τ γ , .

Ή  Ελένη  δέν κατον/ει πάντοτε εις τόν κομψόν αύτον 
οίκίσκον, ούδ’ άπελάμβανεν άλλοτε την ευμάρειαν, ήν εφαι- 

εύρίσκει γενικώς ούτε επιείκειαν, ούτε συγγνώμην, καί ητις I νετ0 νθν άπολαμβάνουσα· πρό τινων ετών ακόμη ητο όρφα- 
τούναντίον βλέπει πολλάκις την άλυσιν τών παθήσεων της I ν ν̂ χ,οράσιον, ή μόνη θυγάτηο πτωχής πλυντοίας καί κατώ- 
ριφθεΐσαν ύπ’ εκείνων μάλιστα, οΐτινες συνετέλεσαν εις την I ./ ε , πενιχράν καλύβην* έργον δ’ είχε νά κομίζγ, τά ύπό 
πτώσιν καί άπώλειάν της. I τ . ς̂ μητρός της πλυνόμενα άσπρόρρουχα εις τούς διαφόρους

Μετά τό Συνέδριον τοΰ 1889,ούτινος άπερίγραπτος ύπηρ- π ε1 ά τ κ ζ  χγ,ζ. ο5τω - ή ν έγνώρισεν ί Αριστείδης- η καλλονή 
ξεν -δ επιτυχία, φθάνομεν εις τό άπώγειον τοϋ σταδίου τής | χ ^  παιδίσκγ]ς έμάγευσαν αυτόν καί ή ένθουσιώ-
Αΐμιλίας δέ Μορσιέ.

Αί ζοφεραί ώραι άραιοϋνται· η ελπίς πληροί τάς καρδίας
δης καρδία του περιπαθώς την Αγάπησε. Κύριος ών τών

Αι Ο,Οφερζι ωραι αραιυυνται η εΛτ,ις τικηρυι ικ ς  καουιας ι ,  , , , - , ,γ , ,
Υ Υ Ά  Γ , “ ,  „  , I π ρ ά ξ ε ω ν  τ ο υ ,  χ ω ρ ί ς  ν α  σ κ εφ θ ν ί  π ο λ υ  ε ζ η τ η σ ε  π α ρ α  τ η ς  μ η -

τ ά ν τ ω ν ,  κ α ι  κ α τ α  τ η ν  ε υ τ υ χ ή  τ α υ τ η ν  ω ρ α ν ,  κ α θ  ή ν  η ύ υ -  I Γ „ , , ,  „ , , ,  ,  .  ν ,  λ
/ ' χ ? Γ , ν  , ,  ,  I τ ρ ό ς  τ η :  να τ ω  ε π ι τ ρ ε ψ γ  ω σ τ ε  α υ τ ό ς  ν α σ χ ο λ η θ γ  ό ι α  τ η ν

ν α τ ο ν ά  δ ρ έ ψ η  τ ό σ ο υ ς  κ α ρ π ο ύ : ,  ο θ α ν α τ ο ς  ά φ α ρ π α ί ε ι  ά φ  η μ ώ ν  | , ' ,  ,  , „ V  « /  ■> '  ', , , * I ανατροφήν της απο τουοε, οπως καταστηση αυτήν αζιαν συ-
την πολύτιμον αύτην υπαρξιν. 1

, τ , ,  ,  , / . -  -  ί ο  ,*  I ξ υ ν ό ν  του· οτε δέ ή πρότασί: του έγένετο μετά χαρας δεκτήΕάν εεελιπεν απο του μέσου ημων, προ της Ιό  Ιανου- I s ‘ (  ̂ r , 1 , 1 ' ,
μήτηρ καί θυγάτηρ άφήκαν την πενιχραν καλυβην και το

αρίου τοΰ 1 8 9 6  ήδυνάμεθα νά λυπηθώμεν διά τόν θάνατόν 
της. Ά λ λ ά  κατά την ώραν ταύτην, άφίνει ήμϊν λαμπράν

επάγγελμά των ινα κατοικήσωσιν ε ί :  τόν φαιδρόν καί άνθο-

, , , I στεφη «κείνον οικισκον.κληοονοίλίαν και μα: εγκαταλείπει εν πληρει όοςη, óioTt απο I '"  ' ι · I i · ■ ! ! , , !  Λ 'ΤΓ-ιΡ.,.. ¿V.. Ρ.,,τ·
τοϋ 1 8 9 3  μετά την Έκθεσιν τοϋ 2 ικάγου,τό Διεθνές Συνέ- 
δοιον, αί περί θρησκευμάτων σύνοδοι καί αί διαλέξεις τώ 
Βερσαλλιών έχουσιν ύπόστασιν σοβαρώς έδραιωθεΐσαν.

Εις την Καρολίναν De B a rra u ,  εις την Μαρίαν D erais-  I τό εί'δωλόν του καί εις ουδενα επέτρεπε να άτενιση πρός 
3 S , εις την Αιμιλίαν δέ Μορσιέ, δύναταί τις νά έφαρμόση I αύτό- και αύτός ο δεσμός, οστις τους συνεόεε ολίγον ητο

Αλλ’ ή Ε λένη  έζη έκεΐ σχεδόν εντελώς μόνη· ούδόλως 

έξήρχετο καί σχεδόν ούδένα έδ έχε 'ο ,  διότι ο ’Αριστείδης 
ήτο ζηλότυπος· ώ ! ποέύ, πολύ ζηλότυπος- ήγάπα έλάτρευε

mes
τούς λόγους, ούς έπρόφερεν εϊς πρώην ύπουργός την 27  Φε- I γνωστός, διότι ό Αριστείδης δεν ήγαπα να ομιλή περι της 
βρουαρίου τοϋ 1 8 8 7 :  εκλεκτής τής καρδίας τυυ’ ό μόνος ξένος οστις κατώρθωσε

«Οί ζώντες εις τούς οποίους ύπακούομεν, όταν ούτοι διοι- I νά εισχώρηση εντός τοΰ μικρού εκείνου παραδείσου ήτο νεα- 
κοϋν, δέν κάμνουν ενίοτε άλλο τ ι  ή νά έκτελοΰν τάς σιωπή- I ρός Σμυρναΐος συμπολίτης, ώς έλεγον, τής μητ'ρός τής Ε -  
λάς προσταγάς μεγάλων τινών νεκρών. Καί γνωρίζω μέγαν I λένης καί ή παρουσία αύτοϋ έκεΐ έκαμε πολλάκις νά συν- 
καί σοφόν νεκρόν,οστις κυβερι^ αύθεντικώτερον τούς ανθρώπους I νεφωθή τοϋ Άριστείδου τό μέτωπον καί ή καρδία του να 
από τοΰ βάθους τοϋ τάφου του, παρ’ δσον ό ήγεμονικώτερος 1 ύποστή δεινάς τρικυμίας· ήθέλησε νά τώ άπαγορεύση την

μονάρχης από τοΰ ύψους τοΰ θρόνου του».
Ά ς  έξακολουθήσωμεν λοιπόν άγαπώσαι παν δ,τι αυτη ή

γάπα, έξακολουθήσωμεν έξυπηρετοϋσαι, παν δ,τι εξυπη
ρετεί, άς συνεννώσωμεν ύπό μίαν μόνην αγάπην ολα τά έργα 
καί τά σωματεία τών όποιων ή Αιμιλία δε Μορσιέ έγένετο 

ψυχή καί ίδρύτρια. ·Ιβ α δ έ> λ * Βοζ*λώ

είσοδον καί νά τώ  κλείση τήν θύραν πλήν μητηρ κ.αι θυγα- 
τηρ άντέστησαν έρρωμένως καί ό ’Αριστείδης ήναγκασθη 

νά ύποχωρήση.
’Ημέραν τινά ή Ε λ έν η  έρρέμβαζε, καθημένη πλησίον τοϋ 

παραθύρου· ό ’Αριστείδης είσήλθεν, επλησίασε σιγά καί θω · 
πεύσας διά τής χειρός τήν μεταξίνην κόμην της, τή εΐπεν:
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— Ποιον συλλογίζεσαι^ εκείνη έστρεψε πρός αύτόν τούς πλή
ρεις γλυκύτητος καί αγάπης καταμέλανας οφθαλμούς της καί 
αγγελικώς μειδιάσασα— ’Εσέ, τώ άπήντησεν. Έ γέλασε καί 
εκείνος τότε καί μέ φίλημα τρυφερόν έθεσεν επί τοΰ στήθους 
της λευκήν καμέλιαν, άνθος σπάνιον, τό μ,όνον Γσως, δπερ 
εύρίσκετο εις τήν μικράν ταύτην χώραν κατά τήν εποχήν 
εκείνην εΐτα τήν άπεχαιρέτισε μετά λύπης καί ίξήλθε λέ-  
γων δτι ή ύπηρεσία του τόν έκάλει.

“Ώρας τινάς βραδύτερον ό ’Αριστείδης έκάθητο εις εν τών 
κεντρικωτέρων καφενείων τής πόλεως· νέος τις είσήλθεν 
άφροντις καί τω ένευσε φιλικώς' ό ’Αριστείδης έστρεψε πρός 
αύτόν τούς όφθαλμ.ούς πλήν, ώ λύσσα ! ώ μ.ανία ί εις τήν 
κομβιοδόχην τοϋ νεανίου διέκρινεν άνθος λευκόν, αύτήν εκεί
νην τήν καμέλιαν, δι’ ής πρό ολίγου έστόλισε τής μνηστής 
του τό στήθος· ένόμισεν δτι κεραυνός τόν έπληξεν, δτι δλοι 
τόν έβλεπον είρωνικώς καί σαρκαστικώς τώ έμειδία ό άλ
λος· ήγέρθη παράφορος καί επί πολλήν ώραν έτρεχεν εις τούς 
αγρούς ώς τρελλός. Τέλος δταν ήλπισεν οτι καθησύχασε κά
πως διηύθυνε τά βήματά του εις τον οίκίσκον τής μνησ ής 
του, σκοπεύουν νά λάδγ παρ’αύτής οριστικήν έξη ησιν· άλλά 
τί βλέπει", Ό  νέος έκεΐνος, οστις ώς έφιάλτης έπίεζε τό στήθος 
του έκάθητο ήδη πλησίον τής Ελένης καί έκράτει εις τάς 
χεΐράς του τήν παιδικήν αύτής χ ε~ρκ. Κύμα αίματος άνέβη 
τότε εις τούς οφθαλμούς τοϋ Άριστείδου, αχαλίνωτος τόν 
έκυρίευσεν όργή· έλησμόνησεν δτι ήτο άνθρωπος· δτι ήτο 
αξιωματικός· έλησμόνησεν δτι ήγάπα τήν κόρην έκείνην 
π/ειοτερον και αυτΤίζ τνις ^ωης του* 7)οπκσε το ζιφος, οπερ 

ή πατρίς τώ ένεπιστεύθη, ώρμησεν ώς άγριον θηρίον καί πριν 
δώση εις αύτούς καιρόν νά έξηγηθώσι, πριν έννοήσωσι ,κάν τί 
συμβαίνει, μέ αστραπής ταχύτητα πλήττει τά στήθη τοΰ 
ξένου, ειτα αίμόφυρτον τό βυθίζει εις τήν καρδίαν τής. λα
τρευτής παρθένου. Καί επεσεν ή κόρη πλησίον τοΰ νεκροΰ

νεανίου, έπεσε λευκοτέρα τοΰ κρίνου καί ούδείς στόνος, ού-
δέν παράπονον έξήλθε τοϋ στόματός της· έπεσε καί οί ώ 
ραΐοι, οί υ.έλανες έκεϊνοι οφθαλμοί έκλείσθησαν διά παντός· 
πλήν δέν ήρκουν δύο φόνοι· ή δυστυχής γραία μήτηρ έδρα- 
μεν είς τ£ν θόρυβον καί ίδοϋσα τά συμβαίνοντα ώρμησε κραυ- 
γάζουσα κατά τοΰ φονέως·πλήν τό άμείλικτον ξίφος πλήττει 
καί ταύτην καί άπνουν τήν ρίπτει έπί τών δυο πτωμάτων.

’Ιδού ήδη τοεΐς άνθρωποι, πρό ολίγου έτι πλήρεις ζωής 
κεΐνται άψυχα πτώματα. Ό  φαιδρός οίκίσκος, οστις πρό
ολίγου ένέκλειε τόσην ζωήν καί έλπίδα εινε πλήρης αΐματος 
καί ό πρό ολίγου εύ'ελπις αξιωματικός, ό τόσον ύπερήφανος 
καί γενναίος είνε ήδη αποτρόπαιος κακούργος. ’Οποία λοιπόν 
μαύρη μοίρα έφερε τόν νεαρόν ξένον είς τήν ειρηνικήν έκείνην 
καλύβην ! Όποια όλεθοία ειμαρμένη Ιρριψεν είς χεΤρ̂ ες τοΰ
Άριστείδου τό λευκόν έκεϊνο άνθος καί πώς τό σύμβολον 
αύτό τής άθωότητος καί τής χαρας έγένετο θανάτου πρό
ξενον ! ’Ήδη ή ταχύπτερος φήμη διέτρεξε τήν πόλιν ολόκλη
ρον, φέρουσα τήν θλιβεράν αγγελίαν. Οί άνθρωποι σωρηδόν 
συνηθροίζοντο είς τόν άνθοστεφή οίκίσκον καί μετά φρίκης 
παρετήρουν τήν αιματηρήν σκηνήν τοΰ τρόμ,εροΰ δράματος, 
ό δέ ’Αριστείδης ΐ στατο ακόμη έκεΐ κατάπληκτος, ώσεί έκ
τος εαυτού. Ά λ λ ’ δταν ήθέλησαν νά συλλάβωσι τόν φονέα, 
ε'κεΐνος ώς μανιώδης διά τοΰ αιμοσταγούς ξίφους του διέ

σχισε τά πλήθη καί έφυγεν. Έ φυγε χωρίς ουρείς νά δυνηθή 
νά τόν έγγίσγτ πλήν ή συναίσθησις τοΰ μυσαροΰ έγκλήματός 
του τόν έφερεν είς άπόγνωσιν πικρά μεταμέλεια έκυρίευσε 
τήν καρδίαν του καί μ.ετά δύο ήμ,έρας προσελθών παρεδόθη 
μόνος είς τάς άρχάς, ζητών διά τοΰ θανάτου νά έξαγνίσγ τό 

έγκλημά του· ταχέως δέ έδικάσθη καί κατεδικάσθη είς θά
νατον.

Τρεις μετά ταΰτα ημέρας είς δωμάτιον ξενοδοχείου τινός 
τοΰ Πειραιώς έκάθηντο δύο γυναίκες, ή μέν ώριμου ηλικίας 
ή δέ νεαρά κόρη· πλησ’ον των έπί μικράς τοαπέζης εύρί
σκετο έφημερίς, έφ’ ής άσκόπως περιέφερε τά  βλέμματά της 
ή δευτέρα" άλλ’ αίφνης αυτη ρίξασα κραυγήν έξηπλώθη 
ωχρά έπί του εδάφους· είς τάς φωνάς τής άλλης οί άνθρω
ποι τοΰ ξενοδοχείου έδραμον, άλλά μάτην προσεπάθησαν νά 
έπαναφέρωσι τήν κόρην είς τάς αισθήσεις της· ήτο νεκρά... 
Αί δύο γυναίκες ήσαν ή μή- ηρ καί ή μόνη άδελφή τοΰ Άρι- 
στείδου, αΐτινες προσκληθεΐσαι ύπ’ αύτοϋ, οπως παρευρεθώ- 
σιν είς τούς γάμους του άφήκαν τήν τρικυμιώδη τοΰ Εύξεί- 
νου παραλίαν καί κατήλθον είς τήν Ε λ λ ά δ α , ώς δώρον φε- 
ρουσαι διά τήν μελλόνυμφον έσθήτα πλουσιωτάτην έκ λευ
κής μετάξης διά μαργαριτών κατεσπαρμένην τήν πρωίαν 
ταύτην εΓχον φθάσει είς Πειραιά καί έσκόπουν τήν έπαύριον 
ν’ άναχωρήσουν διά τήν ιιικράν πόλιν Ν. ό'τε ή νεάνις τυχαίως 
είδε είς τήν έφημερίδα τήν τρομ,εράν καταστροφήν καί τήν 
καταδίκην τοΰ άδελφοΰ της· πληγεΐσα είς τήν -καρδίαν έπεσε 
τέταρτον θΰμα αύτοΰ. Τήν έπαύριον συγκινητικωτάτη έγέ
νετο ή κηδεία τής άτυχοΰς παρθένου, φεοούσης είς τόν- τάφον 
αύτήν έκείνην τήν έσθήτα τήν διά τήν νύμφην προωρισμένην, 
ή δέ τάλαινα μήτηρ άνεχώρησε διά τήν μακρυνήν πατρίδα 
της χωρίς νά ί'δγ καν τόν έπάρατον υίόν της . . .

Πολλά παρήλθον έτη. Είς τάς ψυχράς χώρας τοΰ Βορρά 
έντός κομ,ψοΰ καί θερμοΰ δωμ.ατίου έπί λευκής κλίνης άνθρω
πός τις παρέδιδε τό πνεύμα είς τόν Κύριον άδελφή τοΰ έλέ- 
ους μόνη έκεΐ προσηύχετο γονυπετής παρά τούς πόδας τής 
κλίνης, ύπεράνω δ ’ αύτής ήτο άνηρτημ,ένη ή είκών τοΰ έσταυ- 
ρωμένου καί πλησίον της ή είκών κόρης, μέ μ.έλανας φλο
γερούς οφθαλμούς καί μεταξίνην κόμην έκ φύσεως βοστρυ
χώδη, έφ’ ής ήσαν έστραμμένοι οί τοΰ ψυχορραγοΰντος οφ
θαλμοί. ’Ώ  ! τις θ’ άνεγνώριζεν είς τόν ptxvov, τόν έρριτοδω- 
μένον έκεΐνον γέροντα, τόν λαμπρόν άξιωματικόν τοΰ Έ λ λ η -  
ννκοΰ στρατού, καί πώς ό ’Αριστείδης διέφυγε τήν δικαίαν, 
τήν άναπόφευκτον τιμωρίαν ;

"Αν θύελλαι φυσικαί έκρήγνυνται ένίοτε αίφνιδίως καί 
καταστρέφωσι πάν τό προστυχόν, αν σεισμοί συγκλονώσι 
τά έδά φη καί βαθέα άνοίγουσι χάσμ,ατα, άν άνεμ,οστρόβι- 
λοι έκριζοΰσι τά δένδρα καί άφαρπάζωσι τάς στέγας τών 
οίκινν, δν άστραπαί δικσχίζωσι τόν άέρα καί κατακλυσμ.οί 
ύδάτων πλημμυροΰσι τήν γήν, ύπάρχουσιν έθνικαί καταιγίδες 
καί πολιτικοί σεισμοί, οΐτινες είνε έτι φοβερώτεροι· αύτοί 
συγκλονοΰσι τά  έθνη, άνοίγουσι τάς θύρας τών φυλακών, 
όπλίζουσι φονικάς χεΐρας καί πλημμυροΰσι τήν γήν άδελφι- 
κοΰ αΐματος. Πολλαί τοιαΰται καταιγίδες έκλόνισαν καί 
τήν δυστυχή υμών πατρίδα, είς μίαν δέ ¡ζ αύτών αί θ-jpat 
τής φυλακής τοΰ Άριστείδου ήνοίγησαν καί άντί τοΰ θανά
του, τω έδόθη ή ελευθερία- άλλ’ούτος μή δυνάμενος νά ζήσγ
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εις χώραν, όττου τά πάντα τ δ  ένεθυχ-ΐζον έ/.εινην και το 
έγκληυ-ά του εφυγε ¡¿ακράν της χλοερχς του πατρώος.

Δύο μεγάλα εθν/ι έπολεχ.ουν τοτε' ο Αριττεώης κχτε-  
τάχθη εις τον στρατόν του όρ-οδοξου και έρρίφθη ακράτητος 
εις την ριάχην. Χιλιάκις έκινδύνευσε καί δαως ετωθη. Ην- 
δρχγάθητεν όσον ούδείς άλλος, καί όσον ουδεις άλλος ετιρ.7) 
θη. Ό  ρ-έγας αύτοκράτωρ τω έδώρησε ξίφος ρ.έ αδαμαντίνην 
λαβήν καί συνταγματάρχου έπωμίδες έκάλυψχν τας πληγας 
του· έπεζητησε τόν θάνατον καί εύρε την δόξαν ευρεν δρ.ως 
καί την εύτυχίχν ; την ληθην^ ( **χΐ' τδ βλέμμα,με το οποίον 
ό έπιθάνχτος ατενίζει επί της γλυκείας μορφή: της εϊκόνος 
μάς λέγει δτι η ζωη του υπήρξε πικρά, δτι η χαρά πρό πολ
λών έτων έγκατέλιψε την καρδίαν του, οτι το συνοφρυ και 
έρριτιδωρ.ένον έκεΐνο μέτωπον πρό πολλοϋ δεν γθριασεν 
δτι τέλος άν ό Θεός τ δ  έπέτρεψε νά ζησν), δεν τ δ  έπέτρεψε 

καί νά λησμονησν]
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Μ ετ’ ασυνήθους έπισηρ.ότητος καί μεγχλοπρεπείας έτε-  
λέσθη κατά τό έτος τοΰτο η έπετειος του ’Εθνικού ηρ.δν 
Πανεπιστημίου έορτη τ·?ί 3 0  Ίανουαρίου εις μνημην τδν 
Τριδν ’Ιεραρχών.

Καθηγηταί καί φοιτηταί, πρωτοστατοϋντος του προο- 
δευτικωτάτου Πρύτανεως κ. Διορ-ηδους Κυριακ 0 συνετελε- 
σαν εις την λαμπρότητα της έορτ^ς, ητις τόσον ύπερ του 
Πανεπιστηαείου ρ,ας έξηγειρεν ένθουσιχσμόν.

Λόγοι έκ μέρους καθηγητδν καί φοιτητδν έξεφωνηθη-
σαν, ποιήματα άπηγγέλθησαν, γεύματα και φκλολογικαι
εσπερίδες διωργανώθησαν, φωταψίαι ένηργηθησαν καί ή
φοιτητική νεολαία σύσσωμος ύπό τάς σηρ.αίας τδν καθηγ η-
τδν της έώρτασεν άληθη τδν γραμμάτων μεγαλοπρεπή πα- 

/νηγυρί'Λ.
Ίδιαιτάτην αΐσθησιν ένεποίησεν ό λόγος του κ. Σπυρίδ. 

Λάαπρου ρ.εστός ωραίων καί πατριωτικδν ίδεδν, ενταυτδ δε 
καί μεγάλων αληθειών, δι' ων εφχιρεται το γοητρο* του α
νώτατου της Ελλάδος εθνικού παιδευτηρίου καί διασκεδά
ζονται τά εναντίον αύτοΰ καί ίδια του ανώτερου προσωπικού 

κατά καιρούς λεγόρ-ενα καί γραφόρ.ενα.
Μετά την ΐδρυσιν της φοιτητικής λέσχης οι φοιτηται, οι 

τέως διασκορπιζόμενοι εις τά διάφορα σημεία του όρίζοντος 
αποτελούν ενότητα έπιβάλλουσαν Ακαδημαϊκών πολιτδν 
καί αί έορταί των περιβάλλονται μέ άσυνηθη μέχρι τοϋδε 
χαρακτήρα έπισηρ.ότητος, δι’ ης συσφίγγονται οί ρ.εταξύ αύ- 

τδν καί τδν καθηγητδν των δεσμοί.

ΑΙ ΜΕΓΑΑΑΙ ΑΓΟΡΑΙ Τ Μ  ΠΑΡΙΣΙΜ
Β\

Άνηρ τις, γνωρίζων κατά βάθος την γένεσιν τδν μεγά
λων καταστημάτων, μοί ε’λεγεν οτι θεωρεί τους υπάλληλους 
αύτδν ώς ηθοποιούς. Παίζουν δι’ δλης τής ημέρας καί είναι 
ελεύθεροι τό εσπέρας. Ιδού ή μόνη μεταξύ τδν συστηματι- 
κδν τοιούτων καί αύτδν διαφορά. Δυστυχδς δλοι δεν εννοούν 
"τι ό ρόλος αύτδν συνίσταται εις τό νά λαμβάνωσιν ύφος

χαιιεν ή θλιβερόν, άναλόγως τής έρωτωσης αυτους πελατι 

δο., οί δέ νοηυ.ονεστεροι έφ αύτδν κερδιζουσι διπλάσιά χρ*Ό~ 
ρ.ατα, άπλδς ένεκα τής ρ.εταλλαγής τής φυσιογνωμίας αύτδν.

Κατά την γνώμην τδν πρωτουργδν τδν ρ,εγάλων κατα- 
στηυ.άτων, ύ υπάλληλος σήμερον δεν οφειλ'ΐ να ενθρονι,η- 
ται πρό τής τραπέζης αύτοΰ, έν τ δ  ρ.εσω τού πλουτου τον 
όποιον πωλεΐ τμηματιμδς, αντί χρημάτων τοϊς μετριτοΐς, 

αλλά νά είναι επαγωγός καί εύκινητός.
"Όταν δέ βοηθή κυρίαν τινά η να βαλη το χειροκτιον της, 

η νά δοκιρ.άση έπανωφόριον, η ο,τι αλλο, η προσοχή του 
οφείλει νά τείνη πρός ενα σκοπόν, πδς η πεΛατις να δαπα- 
νηση πεοισσότεοα, πρός τό συρ.φερον του καταστήματος, και 
τό ίδιον εαυτού. Διά νά φθάση δε εις τον σκοπον τού ι ον, α
νάγκη νά ρ.εταχει-.ισθή όλα τα ρ.εσα τα οποία η ευπρ^,.εια 
θέτει εις την διάθεσίν του, νά κρινγ^εκ πρώτης αφετηρίας, 
καί έν ριπή οφθαλμού, την έρχομένην πρός αύτόν γυναίκα, νά 
διεισδύση έκ τού συνόλου αύτής εις τό βαλάντιόν της, έν- 
νοηση εις ποίκν ταΟιν κοινιονικην ανήκει και, εαν Γρχ/]ιαι εκ 
τδν έπαρχιων, έκ τού έξωτερικού, η έξ αύτδν τδν Παρισιων.

Τούτου τεθέντος, ή συνομιλία αύτού λαμβάνει άνάλογον 
ύφος. και έκτυλίσσων πρό αύτής, διά θελκτικδν σχημάτων, 
καί καταλλήλων τονισμών τής φωνής, εις άκτινοβολον παρε- 

λασιν καί τά μάλλον ασήμαντα εΐ'δη, ώς καί τά άκριβώ- 
τεοα, κατορθοΐ άρέσκων εις την πελατιδα, να πώληση εις 
αύτην οσον οιόν τε πλειότερα έμπορεύματα. — Καί ή γυνη 
έλκυομένη οΰτω, κύπτει έπί τδν είδδν, παρατηρεί αύτά 
προσεκτικώτερον, καί έντός είκοσι λεπτδν τής ωρας, κατόπιν 
ζωηρά μετά τού υπάλληλου συνδιαλέξεως, αύτη μεν έχει 
αγοοάσει πολλδ πλείονα τδν δσων έσκόπει,αύτός δε έχει ήδη 
πληιοφορηθή παρ’ αύτής, έάν είναι χήρα, εαν έ'χη τέκνα, 
καί τί δαπανά έσησίως εις τά Μεγάλα καταστήματα.

Τινές μάλιστα τδν υπαλλήλων έχουσιν ιδιαιτέραν ολω; 
τέχνην νά προσελκύωσι τάς νεοπλούτους άστάς, καί πριν ή 
συντελεσθή ένσελδς ή πώλησις τεμαχίου μεταξωτού, οπερ 
ούδόλως έκείνη έσκόπει νά άγοράση, αύτός έπληροφορήθη καί 

πόσας αγελάδας έχει έν τ δ  βουστασίω αύτής.
Πάσης κοινωνικής τάξεως γυναίκες έπισκέπτονται τά : με- 

γάλας αγοράς, πρδτύν διότι φαίνεται εις αύτάς ότι εύρισκον 
ται έπί ούδετέρου έδάφους, καί οτι όλοι έκεΐνοι οί άνδρες, 
ώς έκ τής πληθύος αύτδν, είναι ώσ ξύλινοι.

’Έ π ειτα  ο,τι ελκύει ιδιαίτατα τάς κυρίας εις τάς μεγάλας 
αγορά: είναι ή πληθύς τδν γυναικδν υπαλλήλων, παρ’ ων 
θαυυ.ασίως υπηρετούνται. Ω :  επι το πλειστον δ αι μελά — 
νειυ,Ο Όύσαι αύται νεάνιδες κατάγονται έκ τδν έπαρχιων. 
'Η ιστορία αύτδν είναι απλή ώς ή τδν άνδρων. Εις τα μικρά 
έργαστήιιχ τδν έπαρχιδν ένθα κατά πρδτον ειργασθησαν εεη- 
γέοθη έν αύταις ή φιλοδοξία νά κχτκταχθωσι μεταξύ τδν 
υπαλλήλων τδν  μεγάλων άγορδν καί έπί τ δ  σκοπώ τουτω 

έρχονται εις ΓΙαρισίονς.
' Ά π α ξ  είσιλθοΰσαι εις τά καταστήματα ώς υπάλληλοι, 
κατατάσσονται εις δύο διαιρέσει;· εις έκείνας αΐτινες διανυ- 
κτεοεύουσιν έκτος τής άγορας, εις τον οίκον τδν εγγυητδν 
λεγομένων, καί έκείνας αί όποΐαι μ,όναι εν Παρισιοις και 
στερούμε ναι παντός στηρίγματος, διανυκτερευουν εις τα πα1- 

ι ραρτήματα τής Μεγάλης Αγοράς. Αύται δε και εις το ΒοΠ
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Marché, καθώς καί εις τό Λούβρον ανέρχονται εις εκατον
τάδας.

Εις τό Ron Marché ύπάοχει σειρά μικρδν θαλαμίσκων 
καθαρίων καί εύαέρων εις τό ύπόστεγον τού οικοδομήματος, 
ένθα διανυκτεοεύουν αί γυναίκες υπάλληλοι-

Εις τό Λούβρον υπάρχει τό μέγαρον τού προσωπικού, κεί
μενον εις την Λεωφόρον Τδν Grands Augustins. Οί κανονι
σμοί τδν Μεγάλων Άγορδν άπαγορεύουσι την έκτός τδν κα
ταστημάτων διανυκτέρευσιν άνευ τής άδειας των διευθυνόν- 
των, ήτις σπανίως χορηγείται.

Αί έντός τού καταστήματος διαιτώμεναι νεάνιδες συνα
θροίζονται την εσπέραν έντός εύρείας αιθούσης, ένθα διέρχον
ται τάς εσπερινά: τής άναπαύσεως ώρας εύαρέστως, αδουσαι 
ύπό συνοδείαν κ λ ε ι δ ο κ υ μ β ά λ ο υ ή διοργανούσαι μικοάς δια
σκεδάσεις. ,

Οί κοιτώνες αύτδν παριστδσι περί την ένάτην τής νυ- 
,κτός περίεργον θέαμα ! Όποΐαι έπικρίσεις καί σχόλια, όποΐαι 
παρατηρήσεις, όποΐαι έκμυστηρεύσεις καί φλύαροι συνδιαλέ
ξεις περί τδν πελατίδων καί πελατδν τής ημέρας ύ,αμβά- 
νουσι χώραν ! Καί τέλος άποκοιμωνται, όνειρευόμεναι την 
μέλλουσχν ευτυχίαν. Την έπαύριον ηχηρόν κτύπημα α.ώδουνο: 
τάς εξεγείρει, τού ΰπνου, μ.ετά σύντονον δέ πλήν έπιμεμελη- 
μένον καλλωπισμόν σπεύδουν νά μεταβωσιν εις τό κατά
στημα, προθυμοποιούμενα1, τις πρώτη νά καταλάβη την ο;- 

κείαν αύτη θέσιν.
Έ άν άντιμετωπίσητε, εισερχόμενοι την πρωίαν πάντα έ- 

κεΐνα τά γυναικεία πρόσωπα, τά μόλις καλλωπισθεντα, θα 
εΰρητε τά πλείονα έξ αύτδν ώρχΐχ. Έ π ί  πλέον δυο ή τρεις 
λεπτάς καί εύγενεΐς φυσιογνωμίας· αύται είναι ή έκπεσοΰσκ 
αριστοκρατία, καταλογιζομένη ουτω: Είκοσιν έπί τοΐς εκα
τόν εύγενεΐς κόραι, τάς όποιας ή ένδεια κατεδίκασεν εις τοι- 
αύτην έργασίαν: Εΐ'κοσιν έπί τοϊς εκατόν νεαρχί κόραι άξιω-

ματικδν καί άλλων κατωτέρων υπαλλήλων, καλδς άνκτε- 
θραμμέναι καί έξήκοντα έπί τοΐς εκατόν κόραι τού λαού, α 

νατροφής τυχαίας, καί βερνικωμένης, ούτως είπεΐν, κατά τό 
μάλλον ή ήττον έκ τού συγχρωτισμού των πρός τάς άλλας.

Τοιαύται έν γενικαΐς γραμμαΐς αί άναλογίαι τού θήλεος 
προσωπικ,ού τδν Μεγάλων Άγορδν.

Άναμφισβήτητον δ ’ είναι ότι εις την θέαν τδν από ποω- 
ίχς μέχοις εσπέρας έργαζομένων αύτδν νεανίδων έν ταΐς αύ- 
ταΐς στοαΐς μετά  τδν άνδρδν, έξεγείρεται παρά τ δ  έπισκέ- 
πτη μ.ία καί μόνη έρώτησις : Πδς όλοι αύτοί οί νέοι καί αί
νεάνιδες δεν υπανδρεύονται μεταξύ των ■

Διότι αναμ.φιβολοις καί τινες έξ αύτδν θά άγαπδνται καί 
μετ εκπληςεως διηρωτωμεν πδς οί διευθύνοντε: τά :  Μεγά- 
λας Αγοράς δεν τελουν εν συνολω τά συνοικέσια τδν αγά
μων αύτδν υπαλλήλων. Πράγματι δέ τινά έξ αύτδν λαμ
βάνουν καί ύπόστασιν. άλλ’ή αναλογία αύτδν δεν υπερβαίνει 
τα δεκα επι τοΐς εκατόν· ο άριθμ,ός δέ αύτός είναι σχε~ικδς 
αρκετός, εφόσον ούδε'ς έκ των προϊσταμένων ώθεΐ τούς υπάλ
ληλους εις γάμον, διισχυριζόμενος ότι καί ό νεανία: άπαξ 
νυμφευθείς θά . είναι όλιγώτερον περιποιητικός ποός τάς κυ
ρίας καί ή νεάνις ύπανδρευθεΐσα θά κατασι ή όλιγώτερον 
ικανή πρός έκπλήρωτιν τδν ανατεθειμένων αύ:ή καθηκόν
των. Τόν ισχυρισμόν των αύτόν δεν έπιβεβκιοΰν μέν, αλλά 
πάντες ύποπτεύουσιν, βλέποντες την αδιαφορίαν τδν διευ- 
θυντδν πρός άποκατάστασιν τδν υπαλλήλων αύτδν.

Παραπλευρως τδν υπαλλήλων τούτων άμφοτέρων τδν φύ
λων, οΐτινες είναι ή ψυχή των  Μεγάλων Άγορδν, παρευρί- 
σκονται καί αί κόΓαι τδν έργαστηρίων, λεγόμεναι μαύρην 
βλούζαν ένδεδυμέναι.

Αυται πληρονονται καθ’ ημέραν ώς καί αί ύπηρέτριαι 
και ή έργασία αύτδν συνίσταται εις τό νά φωνάζωσι τά είδη

t Ε Π I Φ  Υ Λ Λ I Σ 1

ΓΑΜΟΣ ΕΞ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΦΒΜΕΡΙΛΟΣ

«Εϊδοποίησις ; Δεσποινίς εν ώρα γάμου, 52 ετών δύναται νά υπαν- 
δρευθί) μέ οίνδρα νέον ναι ανευ περιουσίας. ’Έ χ ει: προίκα δύο εκατομμύρια. 
Άπευθυντέον Όδός Rivoli 350 είς τόν συμβο)αιογράϊ.ον κ. Bormécoute. 
Εχεμύθεια άκρα».

Ό υποκόμης Δέ Lamyre άνέγνωσε δ-ς την ειδοποίησιν ταύτην, τυχα̂ ως 
εύρεν εις εφημερίδα. νΗ:ο Σάββατον πρω\\ εΤ/εν ιισελθει εις καφφεστιατό- 
ριόν τι, Γνα προγ.υματίση, και καθ' στιγρην ερριπτεν επι π)αγίας τινός 
τραπέζης την εφημερίδα ην διέτρεξεν χωρίς να παραιηρ σ̂η καν τεν τίτλον 
αυτηι, η είδοποί σ̂ις έπεφάνη είς τους όφθα)μούς του ώς συγολαμπ'ις èizι έδά
φους σμαραγδίνου.

Δεσποινίς ζητούσα σύζυγον, διενοεΐτο, προίκα δύο Εκατομμύρια. Κατά βάθος 
ήτο πολυ καλός αύτός ό κύριος Δέ Lamyae, άλλ1 ολίγον τρελλούτσικος. Ό 
πατήρ του, λοχαγός του Ιΐυροβολικου, εϊγε φονευ6ή εις την μάχην τής Ms- 
γεντίας. Ή  δέ Κα Αομυρ μή εχουσα του )οιπου άλ^ον νά άγατα, τόν ά- 
νέθρεψε πλ ηοίον της εις τόν πύργον της έν Virelade ολίγον απέχοντα τή; 
Γαρούνης. Δέν εΓςευραν τις να τον χουδεύση περισσότερον, εκείνη, ή ό παιδα
γωγός αύτοΰ νεαρός ιεραπόστολος, τόν όποιον τή εϊ/ον θερμώς συστήσει, 
*<*! όστις άσθενήσας σπουδα^ως εις την κεντρικήν Άφοικήν, ήναγκάζετο νά 
παραμένη εις τό γλυκυ κλίμα τής Μεσημβρινής Γαλλίας πρός άποκατάστα ·

σ:ν τής υγείας του. *

Εικοσαέτη ό Ρολάνδος Λαμυρ ’¿γασε'τήν μητέρα του' εν ετος βραδύτερον, 
ηοχε-ο εις Παρισίου:, κάτο/ος εισοδήματος τριάκοντα χ-.λιάδων φράγκων, και 
σιδηράς υγείας. Η ,̂σπεΤρα τών ΙΙαρισινών κομψ-υομένων τόν υπεόέχθη θριαμ- 
βευτικώς, εις χροπον ωστε έ/ίός μικρού χρονικού διαστήματος, κατέφαγε την 
περιουσίαν του όλην.

Τό παιγνίδ ον τής 27 Νοεμβρίου, καθ’ ,δ έκέρδησεν άπό τόν Λόρδον Pem - 
bertou οκτακοσίας χ·λιάδας ιιράγκων. και τό τή; επαύριον καθ’ δ Ι/ασεν έ- 
νεακοσίας παίζων μετά του Καναδού Pronson Kennedy, 2 δεκ* μονομαγίαι, 
και ό ακατάβλητος ζήλός τουΓπρός δ/ας τάς διασκεδάσει:, κα-^στησίν αύτόν 
ήρωα του νοσηρού Ικείνου' κοινωνικού )όχου τών νου^ευομένων^ όσ'ΐ. εχει 
τόν μέν 2/α πόδα"έντός του Ίίμερολογίου του Γόθα, τόν δέ άλλον έντός τών 
πολιτικών ©υλακών.

Ά λ λ ’ ή ώρα ιών ατυχιών έοήρα ιν ’Ό χι μόνον ό Po/ovorc εΤ/s σπσ- 
ταλήσει δ)ην την περιουσίαν του, και έξαντ'/ήθίΐ τήν έλ.υθεριότητα τών πλου
σίων φίλων του, άλλ’ ώφειλε συγχρόνως είς δλους του; εύπίστου; ράπτας, 
εί: τους κοσμηματοπώλας, κ.αι είς έκείνου; οιτινες θαμβ^υνται άκόμη άπό τήν 
α’ίγλην τών τίτλων, και τής κατ * έπιφάνειαν εύζωίας. Κ χτελη;=ν ού/ ’ ηττον 
είς τήν παντε)ή απώλειαν τής πι'στεςμ; του έν τω χοηματισιησιλο, δπεο αμέ
σως διεδόθη είς τάς τρεις λέσχας ενθα έσύχναζε, καί άναποφεύκτω; υπό- 
στη καί τήν ταπείνωσιν τής κατασχέσεως τών έπίπ/ωντου, καί τής πωλή- 
σεως αυτώ' από δημοπρασίας. Εκεΐ έν τή αιθούση Drouot, ό μέν ράπτης 
άπεκάλεσεν αύτόν άτιμον, ό έμπορος τών υποκαμίσων κλέπτην. Ό  Ρο^άν- 
δος διά πρώτην φοράν έταπΑωσε τήν κεφαλήν.

^Εκτοτε οί π|:ωην νυκτερινοί σύντροφοί του απέφευγον νά χαιρετώσιν αύ
τόν καθ’ οδόν, καί > ατ’ άρχά; μέν ήευθρία διά τούτο άλλ’ ε!:α έσυνείθισ·. 
Κατά τήν άπαισ'αν αυτήν εποχήν, ήτο τριάκοντα δύο έτών. Κατωκει είς μι
κρόν δωμάτιον μετ' επίπλων, έν ξενοδοχείω πενχροτάτω τή; όδοΰ Πιγγάλ,
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ί ί ζ  τ ο ύ ς  τα ιν ία ς  κ α ι  δ ιευ κ ο λ υ ν ω σ ιν  ο ό τω  εν -/¡¡/.εραις σ υ ν ω σ τ ι

σ μ ού  τή ν  υ π η ρ εσ ία ν .

Τ ο ιο υ τ ο ν  έν ο λ η  α ύ το υ  xfi ά π λ ό τ η τ ι ,  τ ο  π ρ οσω π ικόν  έ ξ  

ά[/.φοτέοων τ ω ν  φ υλώ ν, τ ω ν  Μ ε γ ά λ ω ν  Α γορώ ν.

-— ■ t.. ^  ™—

Π Ο ΙΚ ΙΛ Α
Μ εγάΛη ¿ ω ρ ια  γ ν τ α ι χ ό ς .  Προσεχώς έν Ν ικιια  τελούνται τα εγ 

καίνια του θαυριασίου ριεγχρου, δπερ ή κυρία F u rtad o -  H ein e εδω - 
ρήσατο εις τό Γαλλικόν "Εθνος δια τους απομάχους αξιωματικούς τοΰ 
στρατού και των ναυτικών.  ̂ f (

Είναι γνωστόν οτι ή γενναία δωρήτρια δέν ήρκέσθη μόνον εις τήν 
προσφοράν τού έπί τή ς  ’Α γγλικής προκυμαίας μαγικού αυτής μ ε 
γάρου, αλλά προσέθεσε και τήν ήγεμονιχήν δωρεάν ετι ενός εκα
τομμυρίου, ϊνα διά. των εισοδημάτων τούτου έξασφαλισθή δια παντός 
ή διατήρησις τού ωραίου αυτού καθιδρυματος. , , , ,

Ό  υπουργός των στρατιωτικών θά άντιπρο τωπευθη κατά τα εγκα ί
νια ΰπό τοϋ στρατηγού φρουράρχου τή ς Νίκαιας. Ο δε υπουργός 
των ναυτικών, έπωφελούμενος τή ς παρουσίας τή ς μοίρας τού εν τω  
κόλπω τού Ju a n  στόλου, άνέθηχε εις τόν κυβερνήτην αύτής τήν εν
τολήν να παρευρεθή εις τήν τελ ετή ν . j ( ^

Διά τόν κυβερνήτην τού ρωσσικού θωρηχτού τού εις τα όδατα^τοΰ 
V ille  fra n ch e  όρμούντος κατά τήν έχει διαμονήν τού Τσάρεβιτς, έγ έ- 
νετο ολως ιδιαιτέρα πρόσχλησις. <

Ο ύτως ή στρατιωτική αΰτη τελ ετή  θά τελεσθή  μετα  τής μεγα-
λειτέρας έπισημότητος. t , ¡ ,

Π ρ οσ εχ εζ ε  εις  ràc  πρδο rà  fàSa θ ω π ι ι α ς  iraç. Μια ραπτρια εν 
Παρισίοις ειχε τήν κακήν συνήθειαν να πχραδίδη τό πρόσωπόν της 
εις τα γλυψήματα και τάς θωπείας τού κυναρίου τη ς  Μ ετ’ ολίγον 
προσεβλήθη ΰπό μυστηριώδους άσθενείας τού δεξιού οφθαλμού, τήν 
όποιαν κανείς όφθχλμολόγος δεν κχτώρθωσε v i  διάγνωση. Μ ετά τόν 
δεξιόν οφθαλμόν' π ρ οσεβ 'ήθη  και δ αριστερός όπό τής άγνωστου^ ασθέ
νειας Οί ιατροί τότε προέβησαν εις την άφαίρεσιν τού δες.οΰ βαλ- 
βού, όστις ήτο παντελώς κατεστραμμένος και τό τε πκρετήρησχν ότι 
αιτία τού κακού ήτο μικ.όν παράσιτον η «εχινόκοκκος ταινία», η 
όποία συχνότατα άπαντφ εις τα σκυλιά. Είναι αναμφισβήτητου ότι τό 
κυνάριον διά τή ς γλώσσης του μετεόω σε τό σπεομα του ^παρασίτου 
εις τήν κυρίαν του, ή όποία έπληρωσε μ ε την όρασιν τη ς τας θωπείας
τού ζώου. / , ,

Σ νμ π Λ ή ρω σ ιε  ο ρ χ ο υ μ έγ η ε  M a ir a S o c .  Ο αυτοκρατωρ I ουλιελμος, 
ε ίχ ε  προκηρύξει διαγωνισμόν δια την συμπληρωσιν τού κορμού μιας 
δρχουμένης Μαινάδος, αρχαίου ηκρωτηριασμενου αγάλματος. ^

Τού διαγωνισμού μετέσχον δώδεκα γλύπται και^ μια γλύπτρια 
Ά μερικα νίς, ή μις Ελισάβετ Ν εϋ. Τού αγάλματος ελειπεν η κεφα-

χαί ώφειλε τριών μηνών ενοίκιον.
’Από χριροϋ εϊς κ α ι ρ ό ν ,  συμπατριώτης του τις νεωστεί ε’ις Παρισίους ελ- 

θών, Εθετεν έντός τής χειρός του μερικά Λουδοβίκια, καί τότε επέτρεπεν Ε
αυτέ* σχετικήν τινα άνεσιν. ’Ή το ϊέ κάτοχος τοϋ τελευταίου Λουδοβικίου έκ 
των δε'<α άτινα εύσπλάγχνως Εδωκεν αυτω πιλοποιος τις του Β ο ρ Ο ώ ,  οτε ά- 

νέγνω ιήν αν<ο ειδοτιο-^σιν.
Έπλήρωσε παν, ο,τι Εφαγε και προχωρήσας εις τό βάθος τοϋ καφεστια- 

τορίου, έζήτησε ψήκτραν και ύδωρ. Άφοϋ διηυθέτησε ώ ς  ήδυνήθη καλλίτε
ρου τά έφθαρμένα ήδη Ινδύματά του, έστίλπνωσε τά ύποδήματά του, τόν πί- 
λόν του, ήγόρασε ζεύγος, χειροκτίων, καί άνήλθεν εις άμαξαν, διηυθΰνθη εις 
τήν οδόν Ριβολί άριθμός 320, παρά τώ συμβολαιογράφοι κ. Βοηηέοουίβ.

Κεφαλή αρχαίου συμβολαιογράφου, οφθαλμοί πάντοτε χαμαί νεΰοντες, ομ- 
μα ενίοτε σπινθηροβολούν ΰπό σκιερά όμματοϋάλια, σκούφια βιβλιοθηκαρίου 
Επαρχιώτου, κοιτωνίτης κλητήρος είς άπομαχίαν, ’ιδού τό σύνολον του προ- 

ξβνηιου αύτου.
—  *0  κύριος Βοηηέοοιιΐβ
—  Είμαι εγώ, πρός ποιον Εχω τήν τιμήν νά δμιλώ;
—  Πρός τόν ΰποκομητα Δέ Λαμύρ.
  ”Α. 1 Ερχεσθε διά τό συνοικέσιον εκείνο ; Λάβετε λοιπόν τόν κόπον νά

«ίσέλθητε.
Είσήλθον άμφότεροι ε’ις γραφεΐον, τό όποΤον, δέν Εδιδε μεγάλην ιδέαν

περί τής άνθηρότητος των οικονομικών τοϋ κυρίου Βοηηέοουόθ. Οτε οε ο
Ρολάνδος έκάθησεν επί ψαθίνης χοθέχλας, ό πονηρος προξενητής τόν προσέ- 
βλεψεν έπί τινα λεπτά προσεχιικώςα

—  Ιίόσα χρέη Εχετε ; τόν ήρώτησε κατά π,ωτον.
—  Περίπου διάκο αίας χιλιάδας φράγκων.

λή , οί βραχίονες καί μέρος των νώτων. Τά μ έλη  ταϋτα κατεσκεύασεν 
έπιτυχώ ς ή γλύπτρια, περιπλεον δ εοαλεν εις την χεΐυχ τής Μ χινκ- 
δος μακρόν πολύκλαδον κλήμα, τό όποιον πιπτον οπισω εν τη  τα -  
λαντεύσει τού χορού κρύπτει τό Ιμβάλω μα τής ράχεως τής Μαινά- 
δος καί φαίνεται τό δλον ώραια ορχηστις μ ε λευκήν κεφαλήν και μέ 
χαλκόχροα σκέλη . Διά τή ς  ευφυούς ταύτης έπινοίας ή μίς Νεϋ ήξιώθη 
νά προτιμηθή έν τή  συμπληρώσει τού άγαλματος.

Τ Ι1 Ε Ρ  Τ Ο Υ  Α Σ ΥΛ Ο Υ ΤΩ Ν  ΑΝΙΑΤΩΝ
Τ Γ κ .^ Π η ν ελ ό π η  Ε .  Γ ετρ α λιά  Ιχ  Π ατρών...................... Βρ. 6 .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Καν Ε . Ν . Δ. Δρ. Xtipor. Έλήφ θησα ν συνδρομαί καί άντίτιμον 

V eρολογιών. Νέα συνίρομήτρια ένεγράφη. Εύγνωμονοΰμεν^ δι’ εύ 
Τενή φροντίδα.— Κον Σ τ . Β . Ά Λ ε ζ α ν ί ρ ε ι α ν . Φρ. χρ. 72  εληφ θη- 
5αν. Μερίς σας επ ιστώ θη . —  Κον P . Ε .  Â J z Ç à r ô p e i a r .  Επιστολή 
σας μετά φρ. 51 έλήφθη. Μυοίας εύχαριστίας δι εύγενή φροντίδα’ 
Γράφομεν. - Καν Κ . Σ σ Ν . Π c p z a p i â r .  ’Αντίτιμον ημερολογίων 
καί συνδρομής σας έλήφθη- Εΰγνωμονούμεν δι ευγενή φροντίδα.
Κον Ί .  Γ .  Ε . Χαϊδάρ^; Πασά. Δυστυχώς δεν δυνάμεθα ώς εκ των 
πολλών ασχολιών μας νά άναλάβωμεν τοιαύΤ71ν ?Ρ°ντίδα. Α ποταν- 
θή τε είς πρόσωπαν άρμοδιώτερον ήμώ ν. έκυκλοφόρησαν
καθ ύλην τήν Τουρκίαν.θ’Απορούμενο

Ε Ρ Γ Ο Σ Τ Α Σ Ι Ο Ν  Σ Τ Ε Α Τ Ι Ν Ω Ν  Κ Η Ρ Ι Ω Ν  
Ο Φ Ο Ι Β Ο Σ

ΒΩ ΤΗ  ΚΑΙ ΣΚΛΗ ΒΑ ΝΙΩΤΗ
Ή  Ε λ λ η ν ικ ή  βιομηχανία κάμνει άλη°ώ ς άλματικάς προόδους 

όφειλομένα; είς τήν ιδιωτικήν τού “ Ελληνος ευφυΐαν καί πρωτοβου
λίαν. Τό εν μετά  τό άλλο θαυμαστά ελληνικά έργοστάσια ιδρύονται, 
κινούντα τήν έκπληξιν και τόν θαυμασμόν διά τήν επιτυχή λειτουρ
γίαν των καί τήν έντός ελάχιστου χρόνου αποτελεσματικήν εργα
σίαν τω ν.

Τό υπό τόν άνω τίτλον έργσστάσιον κηροποιιας τών κ . Β ώ τ η  και 
Σκληβανιώ τη π ρ οκα λεΐ’τήν χατάπληξιν καί τόν θαυμασμόν διά τήν 
τελειό τη τα  τών έν αύτοϊς χατασχευαζομένων στεάτινων κηρίων, ατινα 
υπερβαίνουν τά ευρωπαϊκά καί διά τήν άμεμπτον καί άοσμον καΰσιν 
των καί διά τήν άνευ σταγόνων χώνευσιν καί διά τό ισχυρόν δι
αυγές καί γλυκό φώς|καί δςά τήν κομψότητα τού σχήμα τος.

Εάν δέ ληφθή ΰ π ’ οψιν ή σχετικώ ς εύθηνοτέρα τούτων τ ιμ ή , ου- 
δεμία υπάρχει αμφιβολία οτι δεν πρέπει νά μείνη έλληνικη οικογέ
νεια καί Έ λ λ η ν  έμπορος,δστις νά μήν προμηθεύηται τά πρός π ώ λ η - 
σιν ή οικογενειακήν χρήσιν κηρία παρά τού Εργοστασίου Β ω τη  και 
Σ κληβ α νιώ τη .

—  Έ χ ε τ ε  αποφάσεις διχαστικάς εναντίον σας διά τά χρέη αύτα ; Κατα
δίκην τινά τοϋ πρωκοδικείου ; Είμπορεί κανείς να ζητήση ελευθέριος πληρο
φορίας περί υμών ;

—  Μάλι ιτα. Ούδέν φοβούμαι.
—  Εισθε καθ’ ολοκληρίαν κατεστραμμένος ;
—  Έ ξ  ό/ ακλήρου.
— Δέν Εχετε συγγενείς ;
—  Μακρυνούς, οί όποιοι σχεδόν δέν μέ γνωρίζουν, καί ούτε δύναμαι νά 

λάβω παρ’ αύτών χρήματα,
  [Ιοϋ ήμπορώ νά γράψω διά τά πολιτικά Εγγραφά σας καί εις ποιον συμ

βολαιογράφον ;
— Είς Yirelade τής Γαρύνδης.
—  Είς τόν κ. Κουγινώ.
Ό  κ. Bonnécoute, άφοΰ Ελαβε τάς αναγκαίας σημειώσεις, ανύψωσε τά 

όμματοϋάλιά του.
—  Ή  δεσποινίς περί τής όποιας πρόκειται, είπε χαμηλοφώνως,—  ώσεί 

είχε μεταφερθή αίφνιδίως έντός εξομολογητηρίου —  ανήκει εί; έξαίρετον οι
κογένειαν, είναι χαριεστάτη, 22 έτών, άρτιας ανατροφής . . . μόνον . . .  συ
νέβη λάθος τι . . .  . εν σφάλμα . . .  μία στιγμή παραφοράς . . . πλάνης . . . 
καί τίποτε περισσότερον . . .

—  Έ χ ε ι  τέκνον ;
”Ω ! περί αΰτοϋ, ουδέποτε θά γείνη λόγος. Εΰρίσκεται είς εν χωρίον άνα- 

τρεφόμενον ΰπό τροφού . . . .  ήτις θεωρεί αυτό ορφανόν πατρός καί μητρός· 
Σά. συμφ ρει τοΰτο ;

*0 Ρολανδος ήσθάνθη Εαυτόν ελαφρώς ριγοϋντα θά ήθελε δέ νά μή ερυ- 
θριάση, άλλ’ άκουσίωι του το αίμα άνήλθεν έπί τών παρειών του, καί ηρώτη- 
σε. Δύναμαι να τήν ιόω ποίν ή δεχθώ ;

—  Βεβαίως, μίαν Εσπέραν ιίς τά θέατρον.
'Ακολουθεί).


