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Και πάλιν πέντε τμήματα συνήλθον εις τακτικήν συνε
δρίαν άπδ τής 9 -—12ης π . μ. Είς τό πρώτον τμήμα πλην 
των Γαλλίδων κυριών, αΐτιγες άνέγνωσαν δεκατεσσαρας εκ
θέσεις διαφόρων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, έλαβον τον λο- 
γον δύο αντιπρόσωποι τής Ρωσσίας· ή κ . Σ τά ϊν , ομιλησασα 
περί τών ιδρυμάτων τής προβλεπτικής φιλανθρωπίας εν Μό
σχα κατά τήν τελευτα ίαν πεντηκονταετηρίδα καί ή δις 
Φιλοσοφώφ, όμίλήσασα περί τής φιλανθρωπικής δράσεως εν 
Ρωσσία έν γένει, καί ή κ. Κ. Παρρέν όμίλήσασα περί τών 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων έν Έ λλάδ ι κατά τήν τελευταίαν 
δεκαετίαν :

* Κ υρ όα ιε  κ α ί  Κ ύ ρ ο ο ε ,
Αέκα άκριβώς παρήλθον έτη , άφότου άπό του βήματος 

σοΟ πρώτου έπισήμου τής Γαλλίας Συνεδρίου τών γυναι
κείων έργων καί ιδρυμάτων σάς έξέθηκα τήν σύντομον, 
άλλά πολυσήμαντον δράσιν τής Έλληνίδος γυναικός του 
αιώνας τούτου. Σας είχον απεικονίσει τότε τήν γυναίκα τής 
Ελληνικής Έπαναστάσεως, τάς ήρωίδας του Σουλίου καί 
Του Ζαλόγγου καί σας είχα εκθέσει τάς προσπάθειας, άς αί 
Υ^ναΐκες τής ‘Ελλάδος κατέβαλλον μετά τήν άπελευθέρωσιν 
τής χώρας μας, δπως σας ακολουθήσουν είς τόν δρόμον τής 
φιλανθρωπίας καί του πολιτισμ,οΟ. Σας είχον εκθέσει τήν 
?ι7ανθρωπικήν δρασίν μας καί τήν ιστορίαν τής εκπαιδευ- 
®εώς μας τής γυναικείας καί τάς απόπειρας τών πτερυγι-

σμάτων τών τολμηροτέρινν έξ ημών, δπως πετάξωμεν πέραν 
του στένου κύκλου τών προλήψεον, τάς όποιας τόσοι α ιώ 
νες δουλείας μας έκληροδότησαν. Σας είχον είπει τότε ότι ή 
αυγή τής ζωής τής νειοτέρας Έλληνίδος ανατέλλει ροδινή 
καί πλήρης έλπίδων.

Τό διαρρεΰσαν έκτοτε χρονικόν διάστημα έδικαίωσε τάς 
έλπίδας μου έκείνας καί τό έπιτευχθέν «ργον τής Έ λ λ η ν ί
δος γυναικός ύπερέβη πάσαν εύοίωνον προσδοκίαν μου. "Εν 
μέγα έθνικόν γεγονός, μία μεγάλη εθνική δοκιμασία, έξ ε
κείνων είς άς ύπόκεινται δλοι οί λαοί άπό τώ ν πλέον ισχυ
ρών, μέχρι τών άσθενεστέρων, ό ατυχής πόλεμός μας τοΰ 
1897, έγένετο ή λυδία λίθος, είς ήν έδοκιμάσθη δλη ή δύ- 
ναμις τοΰ χαρακτήρος, καί ολη ή αύταπάρνησις καί ο η
ρωισμός τών Έ λληνίδων τής συγχρόνου έποχής.

Πολλά έλέχθησαν· καί περισσότερα έγράφησαν περί τοΰ 
άτυχοΰς έκείνου πολέμου, είς τόν όποιον περιεπλάκημεν 
απροετοίμαστοι, διότι δέν ήδυνήθημεν νά μείνωμεν απαθείς 
καί αδιάφοροι είς τό άκουσμα τών άναιτίως σφαζομένων έν 
Κρήτγ αδελφών μας. Πώς θά γραφή, δταν έπιστή ή στιγμή , 
καί δταν τά  πάθη θά σιγήσουν καί αί προκαταλήψεις θά 
κατευνασθοΰν καί αί πολιτικα ί καί φυλετικαί άντιζηλία ι 
καταπαύσουν ή ιστορία τοΰ πολέμου αύτοΰ καί ποίας απο
καλύψεις μάς επιφυλάσσει είναι άγνωστον. ’Εκείνο όμως τό 
όποιον είναι γνωστόν, καί τό όποιον έτίμησε τό φΰλόν μας 
καί τό έθνος μας είναι ή δράσις τών Έ λληνίδων κατά τόν 
πόλεμον αυτόν. Ά φ ’ ής στιγμής έκρότησε τό πρώτον τηλε - 
βόλον είς τά  κρητικά δρη, καί τά  τέκνα τών θυμάτων τής 
τρομεράς πυρπολήσεως τών Χανίων, γυμνά καί πεινώντα, κα- 
τέφυγον είς τούς κόλπους τής μητρός Ελλάδος, αί 
Έ λληνίδες, προλαβοΰσαι καί τήν μέριμναν τής πολιτείας 
ακόμη έξηγέρθημεν, ΐνα  δώσωμεν τροφήν καί στέγην καί εν
δύματα είς τά  άτυχή θύματα τής σκληοάς εκείνης δοκιμασίας.
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Κ ατ’ ευτυχή σύμ.πτωσιν, ολίγους μ.ονον μήνας προ τής 
εποχής αυτής, ειχον κατορθώσει την σύστασιν της«Ε νω σεω ς 
των Έ λληνίδω ν», εις το πρόγραμμα της οποίας μεταξύ άλ
λων τμημάτων, πρώτον ειχον τάξει καί τό εθνικόν τμήμα.

Ή  ιδέα της συστάσεως τοιούτου τμήματος εις γυναι- 
κεΐον σωμ.ατεΐον, τό όποιον εσκοπει την συνεργασίαν των 
έπκρανεστέρων Έ λληνίδων γυναικών, θα εννοηθή, κυριαι μ.ου, 
εάν ληφθή ύπ ’ δψιν ότι οί άπογονοι ένδοξων και μεγάλων 
προγο'νων, όποιοι υπήρξαν οί ίδικοι μας, έχουν καθήκον να 
τείνουν πάντοτε πρός τό μεγα ιδεώδες να αναδειχθουν αζιοι 
της τιμ,ητικής κληρονομ.ίας, ήν παρ εκείνων εκληρονο- 
μησαν.

Οί πατέρες μ.ας μ.εγάλοι άλλοτε και κοσμοκράτορες, μάς 
άφήκαν υποχρεώσεις, εις άς δεν κατωρθωσαμ.εν εισετι να 
άνταποκριθώμεν. ΓΙολλαί χιλιάδες Ελλήνων στενάζουν α- 
κόμ.η υπό τόν τυραννικόν ζυγόν τών βαρβαρών, και η μικρά 
ά λλ ’ ελεύθερα πατρίς οφείλει να προλειαίνη την όδόν καί νά 
έτοιμάζγι τα  όργανα δι’ ών θέλουν συντριβή αι αλυσεις τών 
δεσμών τών αδελφών μ.ας.

Εις τό ώραΐον τοΰτο εργον ¿φιλοδόξησα να ί'δω την Ελ- 
ληνίδα άποδυομένην, καί διά τούτο πρωτίστως εις την Ενω- 
σίν μας έταξα το ’Εθνικόν Τμ.ημ.α και διγρεσα αυτο εις 
τόσας εφορείας δ ι’ ών εις ολίγον χρονικον διάστημά πολλά 
καί άποτελεσμ.ατικά, ώς κατωτέρω θά ι'δητε, κατωρθωθησαν.

Ά λλά  πριν η έλθω εις την λεπτομερή άφηγησιν τή,, δρά- 
σεως της «Ε νωσεω ς τών Ελληνιδων», αναγκη να σάς εκ
θέσω πώς μοί έπήλθεν ή ιδέα της ίδρύσεως αυτής, ανάγκη 
νά έκφράσω τήν εύγνωμ.οσυνην μου εις τάς γυναίκας της Αμ.ε- 
ρικης, τάς θαυμασίας αύτάς σκαπανείς της προόδου, εις τό 
παράδειγμα τών όποιων οφείλω, κυριαι μ.ου, την συστασιν 
της Ένώσεώς μας. Δέν θά σάς ομιλήσω διά τό επίσημον 
συνεδριόν των του 1893, διότι η αγαπητη μ.ας πρόεδρός κ. 
Βο^θίοί παρευρέθη ώς καί εγω και σάς ειπε προ ποιου γς- 
γαντείου έργου παρεστημ.εν θεαται. Η Διεθνής Ενωσις των 
καί ή συγκληθεΐσα κατά την έκεΐ διαμονήν μου συνέλευσίς 
της, εις ήν ειχον την τιμ-ην νά προσκληθώ καί νά εκλεχθώ 
μέλος, μοί ένέβαλε την φιλοδοξίαν νά μην άφησω την πα
τρίδα μ.ου έστερημ.ενην μιας Ενωσεως τών γυναικών της, 
τών διακεκριμένων εις πάντα κλαδον, ήτις θα μ,άς εδιδε 
μίαν θέσιν επίσημον εις την διεθνή δράσιν τών γυναικών 
του κόσμου. Μέ την διαφοράν οτι ενώ αί ενώσεις τών γυναι - 
κών τών άλλων λαών περιορίζονται εις στενώτερον κύκλον 
προγράμματος, εγώ ¿φιλοδόξησα νά περιλάβω εις την ίδικην 
μας ένωσιν πάντα κλάδον άναγόμενον εις τόν κύκλον τής 
γυναικείας προόδου. Ή θέλησα η ένωσίς μας νά καταστγ 
τό κέντρον της έμ,πνεύσεως καί η εστία του φωτός δια πα - 
σαν γυναίκα, ήθέλησα νά φέργ, αύτη πάντα τά  έφόδια, δ ι’ 
ών νά δύναται νά προστατεύγι, νά άναπτύσσγ καί νά χρη- 
σιαοποιν) πάσας τά ς δυνάμεις τής γυναικός οιασδηποτε τα - 
ξεως ¿π ’ άγαθώ τής ιδίας τελειοποιήσεως καί τής κοινωνι
κής καί εθνικής ημών προόδου.

Πρός έπίτευξιν του σκοπού τούτου ώφειλα νά συγκεντρώσω 
αριθμόν τινα  γυναικών διακρινομένων είτε έπ ί πνευματική 
μορφώσει, είτε έπί κοινωνική περιωπή, νά συνενώσω τάς 
κυριωτέρας τών γυναικείων δυνάμεων καί νά έπιτύχω τήν

συμφωνίαν τών βλέψεων καί σκέψεων τούτων εις την από 
κοινού ενέργειαν. Ά λ λ ’ ή συνεννόησις πολλών γυναικών 
μ,αζή, είναι πράγμ,α δύσκολον εις όλας τάς χωράς του κό
σμου, υποθέτω ,—-(χειροκροτήματα καί ομόφωνος του ακροα
τηρίου άπάντησις : βέβα ια  β έβα ια )  —  Ά πηντησα λοιπόν 
κεγίστα ί καί πολλάς δυσκολίας καί άντιπολι ιευσιν αμειλι- 
κτον. Ούχ ήττον δέν άπεθαρρύνθην. Καί έπ ί τέλους χοερίς 
εις εύγενεΐς τινας φίλας, α ΐτινες ειχον μ,ελετησει το προ-  ̂
γραμμά μου καί κατανοήσει τό μ.έγα καλόν, το οποίον θά 
προέκυπτε διά τάς γυναίκας μ.ας έκ τής έφαρμογής αυτού, 
κατωρθιοθη περί τό 1896 ή σύστασις τής Ενωσεως τών Ελ- 
ληνίδων.

Ή  Έ νωσις τών Έ λληνίδων διαιρείται είς τμήματα, τών 
όποιων έκαστον έχε1 ίδιον πρόγραμμ.α καί ίδιον διοικητικόν 
Συαβούλιον, του όποιου προίσταται προεδρεΐον, αντιπροσω- 
πεύον τό τμήμ.α είς -.τό γενικόν Διοικητικόν Συμβουλιον. 
Πρώτον τό έθνικόν τμ.ήμ.α, τό όποιον άσχολεΐται εις εθνικά 
ζητήματα καί είδικώτερον είς παρο/ην παντοειδών βοηθημά
των είς έποχήν έθνικών έξεγέρσεων.

Μόλις τά  τμήματα τής Ένώσεως εΐχον καταρτισθή καί 
τό έθνικόν συνεζήτει έτ ι τό πρόγραμ.μ.ά του, όταν τα  θυ- 
κατα τών καταστροφών τής Κρήτης έφθασαν είς Πειραιά. 
’Ολίγον μ,ετά ταΰτα  αί φλόγες τών πυρκαϊών τών Χανιών 
κετέδωκαν τούς σπινθήρας του πυρος κα ί είς τας ιδικας 
μας πυριτιδαποθήκας. "Ολαι αί κυριαι τών τμημ.ατων τής 
Ένώσεως προσήλθον τότε είς τό έθνικόν καί διά Βασιλικού 
Διατάγμ,ατος έπισημ.οποιήθη πάσα ένέργεια τής Ενωσεως. 
Έ π ί πλέον ή Α. Μεγαλειότης καί η A .B . Υψηλοτης, προς 
άς υπέβαλα τό πρόγραμ.μ.ά μου ένέκριναν αυτό καί ηύδόκη- 
σαν νά αποδεχθούν τήν προεδρείαν καί άντιπροεδρειαν τής 
Ένώσεως. ’Εγώ ειχον έκλεχθή γενική γραμματεύς αυτής· 
καί ή Δις Ειρήνη Νικολαιδου, μία τών πολυτιμοτέρων έν 
πάσι συνεργατίδων μ.ου είδικ.ή γραμματεύς.

Έκάμ,αμεν τότε έκκλησιν πρός όλας καί ολους τούς δυ- 
ναμ.ένους νά μάς συνδράμουν και παρα πάντων ετυχομεν 
γενναίων συνδρομών. Εκ των πεντακοσιων επιστολών και 
έκκλήσεων, άς διηύθυνα πρός τά  γυναικεία  σωματεία όλου 
τού κόσμ.ου καί ιδία πρός τα  τής Αμ.ερικής, ων τας προέ
δρους ειχον γνωρίσει είς τό Συνέδοιον τού Σικάγου, έλάχισται 
έμειναν άνευ άποτελέσμ.ατος Είς εκατόν σαραντα περίπου 
χ ιλ . δραχμάς ανέρχονται τά  έξ Αμερικής μ.όνον αποστα- 
λέντα  ποσά, χωρίς τά είς ένδύματα καί είς «λεκτικά  εί'δη 
άποσταλέντα. Διά τούτο, κυριαι μου, έκφράζω εν όνόματι 
τών Έ λληνίδων τήν θερμήν ευγνωμοσύνην μου πρός τήν 
ένταύθα παρισταμένην Πρόεδρον τής ένώσεως τών Γυναικών 
τής ’Αμερικής καί πρός ολας τάς ’Αμερικανίδας, αΐτινες 
τόσον γενναίως μάς προσέφεραν τήν συνδρομήν των κατά τήν 
κρίσιμ,ον εκείνην στιγμ,ην. Καί αί γυναίκες τής Αγγλίας 
μεγάλας παοέσχον συνδρομ.άς καί ιδία ή λαίδη Soniwersßt, 
ήτις καί έράνους ένήργησε δια των Ημερήσιων Νεων κα'· 
δέκα μάς άπέστειλε νοσοκόμους Ά γγλ ίδας ίδίαις δαπάναις· 
Έ ν γένει τό έθνικόν Τμ,ήμα κατά τήν διάρκειαν τού πολέ
μου έλαβεν έκ συνεισφορών Έ λληνίδων καί ξένων γυναικών 
περί τάς 7ο0, 000 δο. είτε διά τής Α. Μεγαλειότητος, 
Προέδρου τής Ένώσεως, είτε διά τής Προέδρου τού Τμήμα
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τος κ. Ελένης Γρίβα, γυναικός διακριθεισης δια την αυτα- ι 
,άρνησιν μεθ’ ής είργάσθη, καί τήν άνωτέραν έν γένει μόρ- 
φωσίν της.
ί  ’¿ ’ντός μηνός μόλις τόν έθνικόν 1μ.ήμ.α κατηρτισε και 
¿πέστειλεν είς τά  σύνορα τέσσαρα νοσοκομεία πολεμ-ου, 
ίδρυσε δέ καί πέμπτον έν Άθηναις. Ηαντα τελείως εφω- 
διασμένα διά χειρουργικών συσκευών και όλων τών αναγ
καίων ειδών. Οί νοσηλευθέντες είς αυτά τραυματίαι καί 
άσθενεϊς ανέρχονται είς έξακοσίους σαράντα. Αί νοσοκόμοι 
μας κατά τό πλεϊστον κυριαι καλών οικογενειών είργάσθη- 
5αν τελείως όχι μόνον είς τά  νοσοκομεία τής Ένώσεως άλλα 
χαί είς τά  στρατιωτικά καί πολιτικά τής Χαλκίδος καί 
Λαμίας είς τά  όποια ¿νοσήλευσαν τούς έκ τύφου προσβλη- 
θέντας. Ό  αριθμός έν γένει τών νοσηλευθέντων παρ’ αυτών 
άσθενών καί τραυματιών άνήλθεν είς 2 ,28 9 . Ιας νοσοκο- 
μους ταύτας έμόρφωσεν ή διακεκριμένη ιατρός μας διπλω- 
αατοΰχος τού Πανεπιστημίου τών Παρισιων δις Μ. Καλα- 

i κοθάκη, ήτις καί διηύθυνε τό χειρουργεϊον Βόλου καί ήρωϊ- 
χώς έμεινε μ.ετά τών ύπ ’ αύτην κυριών είς την θεσιν της 

i μέχρι τής καταλήψεως τού Βόλου. Μαθήματα νοσηλείας 
έδωκε καί ή έδώ παρισταμένη σήμερον ιατρός μ.ας δις Βασι- 
λειάδου, αντιπρόεδρος τού Τμήματος ύγειινής, τήν διοργά- 
νωσιν τών χειρουργείων πολέμου ένήργησεν ή Ά γ γλ ίς  κυ- 

[ ρία Φ. ΙΙάλλη μέ συμβουλιον κυριών καί γραμματέα τήν δα 
Α. Ήλιοπούλου, θαυμασίως έργασθείσας. Διά τήν ΐδρυσιν 

J  τών πέντε χειρουργείων, τάς ιματιοθηκας και την συντηρη- 
τιν καί λειτουργίαν αυτών, ήΈ νωσις εδαπανησε 161 ,736  δρ.
I Ά λλη  έφορεία τού Τμήματος πρός περίθαλψιν προσφύγων 
διένειμε είς τροφας, ένδυματα και χρήματα υπερ τάς 30θ 
χιλ. δραχμών. Έφορεία παροχής έργασίας ύπό τήν διοίκη- 
siv υ.ιάς τών έπιφάνεστέρων καί πατριωτικωτερων παιδα
γωγών μας, τής κ. Αίκ. Λασκαρίδου άπησχόλησε περι τας 
850 πρόσφυγας έργάτιδας είς δυο εργαστήρια, ιδρυθεντα 
έπί τούτω καί ίδρυσε νηπ ιαγω γεία , εν οις διγιτώντο τά 
τέκνα τούτων. Έφορεία χηρών καί ορφανών κάτοχος σήμε
ρον κεφαλαίου 350 χ ιλ . δ$. έκ τών εισοδημάτων τών ό- 

I ποίων δίδονται συντάξεις ίσοβιοι προς τας χήρας και τα  
I ορφανά τών φονευθέντων είς τόν πόλεμον στρατιωτικών.
I; Ιδού ή δράσις τού έθν. Τμήματος τής Ένώσεως τών 

Έλληνίδων κατά τόν πόλεμον, (χειροκροτήματα ραγδαία, 
εύγε, ε ύ γ ε !) .  Πρόγραμμα τέλειον, πλήρες, προβλέπον πά- 
τοιν ανάγκην καί άνταποκριθέν τελείως είς αυτήν. Αύτα- 
πάρνησις ενθουσιώδης όλων τών έργασθεισών κυριών, ύπό 
τήν αιγίδα καί τό εύγενές παράδειγμα τής βασιλίσσης μας 
καί τής πριγκηπίσσης Σόφιας, αι οποϊαι ως άγαθοι τής δοκι 
μαζομενης πατρίδος μας άγγελοι ¿πρωτοστάτησαν είς ολην 
τήν δράσίν μ,ας. (χειροκροτήματα).
1 Πλήν τής Ένώσεως καί άλλα σωματεία κυριών ειργά- 
Βησαν εύεργετικώς κατά τόν πόλεμον, τό ύπερ των προσ 
φόγων σωματεΐον ύπό τήν κ. Α. Ρώμα, τό Συσσιτιον υπό 
τήν προεδρείαν τής κ. Μ. Κεφαλά καί προστασίαν τής πριγ- 
κηπίσσης Σοφίας, τό όποιον διένεμεν ύπέρ τας 2, 000  μ.ε- 
ρίδας καθ’ έκάστην είς τούς πρόσφυγας, ό Ευαγγελισμός, 
μέγα Νοσοκομεϊον κυριών ύπό τήν προεδρείαν τής κ. Συγ- 
γρού καί τήν προστασίαν τής βασιλίσσης, είς τό όποιον ένο

σηλεύθησαν πολυπληθείς τραυματίαι, τό Νοσοκομεϊον τού 
Σωτήρος ύπό τήν ύψηλήν προστασίαν τής πριγκηπίσσης Μα
ρίας, τό Νοσοκομεϊον Μασσαλίας ύπό τήν προεδρείαν της 
κ. Ά λ . Σκούζε καί τό έν Άθήναις ίδρυθέν τού Έρυθρου 
Σταυοού.

Αί γυναίκες τών έπαρχιών είργάσθησαν έπίσης μετα  πολ- 
λού ζήλου καί ύπέρ τής περιθάλψεως και υπέρ τής νοση
λείας, ώς καί αί Έ λληνίδες τού έξωτερικοΰ, αί όποιας έ 
στειλαν πολλάς συνδρομάς καί είς χρήματα καί είς εί'δη. 
Πολλαί έξ αυτών κατήλθον, ΐνα ποοσφέρωσιν αυτοπροσώπως 
τάς ύπηρεσίας των, μεταξύ τών οποίων ή δις Σοφία Βαλτα- 
τζή , ή κ. Άργυροπούλου, ή κ. Κασαβέτη, ή κ. Λαγουδάκη. 
Είς όλας ημάς ή Α. Μεγαλειότης άπένειμε τό σήμα τοΰτο, 
τό όποιον φέρομεν ύπερηφάνως ώς έπαθλον τιμής, τό όποιον 
ή πατρίς μάς έδώρησε, (χειροκροτήματα) είς ένδειξιν εκπλη- 
ρώσεως τών πρός αυτήν καθηκόντων μ.ας.

Ά λ λ ’ ότι έπραξαμεν είχομεν καθήκον καί ύποχρέωσιν νά 
τό πράξωμεν. Καί, έάν τό αναφέρω έν λεπτομέρεια, ε ινα1 
διά νά σάς αποδείξω, κυρίαι μου, ότι αί σύγχρονοι Έ λλη ν ί
δες δέν είναι ύποδεέστεραι τών μητέρων τω ν. Επειδή δέ 
απανταχού τού κόσμ.ου ή δύναμις καί ή έθνικη ύπόστασις 
ενός λαού κρίνεται από τάς γυναίκας του, αφού αυτα ι δη
μιουργούν τούς μεγάλους χαρακτήρας καί έμπνεουν τας με
γάλας πράξεις α ΐτινες άναδεικνύουν τούς ήρωας, οί άνδρες 
μας βεβαίως δέν θά ύπελείποντο τών γυναικών, έάν ύπό 
συνθήκας καί ορούς διαφόρους διεξηγετο ο πόλεμός.

Ή  « " Ε ν ω σ ε ς »  μ -ε τ*  τ ο ν  π ό λ ε μ ο ν  
Μετά τόν πόλεμον έκαστον τμήμα έπανέλαβε τάς εργα

σίας του ύπό τό οίκεΐον προεδρεΐον. Τό ’Εθνικόν, φυσικώς, 
περιωρίσθη είς τήν έφορείαν τών χηρών καί ορφανών, ης 
κατά τήν διάρκειαν τού πολέμου προ'ίστατο ή δ ιακε
κριμένη αρχαιολόγος μ.ας κυρία Σόφια Σχλιεμαν. Ηδη 
προήχθη είς τμήμα, τού όποιου προεδρεύει αυτή ή πρό
εδρός τού Έθν. Τμήματος, κ. Ε λένη  Γρίβα.

Τό Παιδαγωγικόν, ύπό τήν προεδρείαν τής κ. Α ίκ. Λασκαρί
δου, γυναικός ύπερόχου παιδαγωγικής δρασεως,ίδρυσε νηπια
γωγεία  φρεβολιανά, διδασκαλεΐον νηπιαγωγών, σχολήν γυμνα- 
στριών. Τό ’Επαγγελματικόν καί Οίκοκυρικόν, τού όποιου 
πρόεδρος είμαι έγώ καί ή Κα Εύ. Εμπεδοκλή μία από 
τάς διακριθείσας Κας τής Ένώσεως αντιπρόεδρος ώς καί 
ή Κα Μ. Γρυπάρη δυνηθεΐσα ούτω νά πραγματοποιήσω 
τήν ευχήν, ήν τή είσηγήσει μου εΐχεν έκφρασει το Συνε
δρίαν τού 1889, περί ίδρύσεως καί έν Έ λλάδ ι έπαγ-3 
γελματικών σχολών, ΐδρυσεν ήδη Ε παγγελματικήν καί 
Οίκοκυρικήν Σχολήν, είς ήν φοιτούν ύπέρ τάς^ εκατόν 
μαθήτριαι, διδασκόμεναι κοπτικήν καί ραπτικήν φορε
μάτων, μαγειρικήν, σίδηρον, πιλοποιίαν, άνθοποιΐαν, ζω 
γραφικήν, πλαστικήν καί διπλογραφίαν. Πλήν τούτων 
μάθημα θρησκευτικόν, άναγνώσεως καί γραφής, οικ. οικο
νομίας, αριθμητικής καί Γαλλικών. Τρεις μαθήτριαι έλα- 
βον ήδη τά  διπλώματά των ααί τό ύπουργεΐον τής Παι
δείας, άναγνωρίζον τήν σχολήν ώς ίδρυμα δημοσίας χρητ'·- 
μότητος παρέσχεν έπιχορήγησιν δρ. χ ιλ ίω ι έτησιως, αι 
όποΐαι θά αυξήσουν πολύ προσεχώς.

Προχθές μία τών κυριών τού Συνεδρίου μοί εΐπεν ό τ1
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διεκρινόμην διά τήν χάριν καί την καλαισθησίαν της ενδυ
μασίας μ.ου. Η φιλοφρόνησις αυτή ποοερχομ.ένη άπό κυρίαν 
Παρισινήν με ενθουσίασε *αί μέ κατέστησε πολύ ύπερήφα- 
νον. Και τούτο διο'τι φορέματα, πίλος, άνθη, δ ,τ ι καί αν 
φορώ από της πρώτη: ημέρας του Συνεδρίου μας κατε- 
σκευασθη εις την Vσχολήν μας. Ό  σκοπός ?τής σχολής μας 
είναι να συμ.πληρώσωμ.εν δ ι’ οίκοκυρικής μ.ορφώσεως συστη- 
ματικώς τας κόρας των εύπορων τάξεων, καί νά πολλαπλα- 
σιασωμεν την κα τ ’ οίκον μικροβιομηχανίαν.

Συνεζητήθη χθές εδώ μετά πολλής επίμονης τό ζήτημα 
τών ενδιαιτημάτων τών νηπίων. *Η συζητησις, η ολίγον θο
ρυβώδης, συνιστα, κυρίαι μου, την μητρικήν σας καρδίαν. 
Ημείς εν μονον ενδιαίτημα βρεφών έχομεν, τό όποιον ίδρυ- 

σεν η κ. Μαρία Κεφαλά μετά της ιατρού δος Μ. Καλαπο- 
θακη και άλλων κυριών. ΑΓ! λοιπόν δεν λυποΰμαι διά 
τοϋτο· διότι όσον καλόν καί άν είναι τό ένδιαίτημ,α, κανείς 
δεν δύναται νά άντικαταστήσν) τό μ,ητρικόν γάλα καί τά  
μητρικά φιλημ,ατα. Διά τοϋτο πριν ή τό έργοστάσιον εύ- 
ρυν·/) καί παρ’ ήμΐν τά  δριά του τόσον, ώστε νά άπορρο- 
φησφ εντός του κύκλου του ολην την εργασίαν καί δλας τάς 
εργαζομ.ένας γυναικείας χεΐρας, πριν νά άπορφανεύσφ τό 
παιδί από την μητέρα καί τόν οίκον από την οικοδέσποι
ναν του, πριν νά συνειθίσν) νά κρατή την έργάτιδα ακίνητον 
δώδεκα και δεκα πέντε ώρα: τό ήμερονύκτιον επ ί προφανεΐ 
της υγείας αυτής καί τής φυλής μας κινδύνω, θέλομεν νά 
πολλ.απλασιασωμεν τάς τελείως κατηρτισμ-ένας έργάτιδας 
τόσον, ώστε πας πτωχικός οίκίσκος νά περιλαμβάν·/) παρά 
τό λικνον του παιδιοΰ καί τό τραπέζι τής μικρές οίκ. βιο
μηχανίας της μητρός. (Χειροκροτήματα ενθουσιώδη καί 
bravo, bravo).

Εις τό Ε παγγελματικόν τμήμα, προσηρτησα καί τό Κυ
ριάκον μας σχολεΐον, το οποίον ίδρυσα πρό δεκαετίας καί 
εις τά  μαθήματα του όποιου παρευρέθη κατά την έν Ά θή - 
ναις επισκεψιν της καί η ενταύθα παρισταμένη κ. Coiguct, 
όύηγηθεΐσα παρά της μεγάλης φιλανθρώπου μας κ. Ν. 
Σούτσου, η όποία παρίσταται ήδη ενταύθα, είναι φίλη ααί 
γνωστή πολλών εξ υμ,ών, κυρίαι μ,ου, καί ιδία της προέ
δρου μας δος Monod. Εις την μεγάλην αυτήν φιλάνθρωπον 
οφείλει την ιδρυσίν του έν Άθήναις καί έτερον σωματεΐον, 
τό όποιον προσηρτήθη εις την Έ νωσίν μας, τό "Ασυλον τών 
Εργατιδων, το οποίον ίδρύθη πρό οκταετίας, παρέχει άσυ- 

λον εις 25 έργάτιδας έκ τών έπαρχιών καί τοϋ έξωτερικοϋ, 
αί όποΐαι δ ια ιτώντα ι έκεΓ έλάχιστα πληρώνουσαι. Του 
Ασύλου τουτου πρόεδρός είναι ή κ . Κλ. Βρώσκου, η όποία 

άναπληροΐ θαυμασιως την μεγαλην ίδρύτριαν τοϋ ’Ασύλου κ. 
Σουτσου. Γραμματεύς ημην έγω άπό της συστάσεώς του.

.Ιό  Νοσηλευτικόν τμήμα τοϋ όποιου πρόεδρος είναι η 
δεσποινίς Καλαποθακη, ιατρός, ίδρυσε κλινικήν γυναικολογι- 
κην και ορθοπαιδειας. Έσυστησε μαθήματα υγιεινής καί 
νοσηλείας. Εσυστησεν έπιτοοπήν κυριών προς παροχην 
ασπρορρούχων καί φαρμάκων διά τάς λεχούς καί τά  νεογνά 
και ηδη καταγίνετα ι νά συστήσγ απομονωτήρια φθισιώντων.

Τό Φιλανθρωπικόν τμήμα, μέ πρόεδρον τήν κ. 'Ελένην 
Νεγρεπόντη καί τό όποιον έξ ενός κληροδοτήματος διαθέτει 
κ*τ ετος δρ. 2 χ ιλ . δ ι’ ών προικίζει άπορα κοράσια. Κατά

τό λήξαν ετος επροικισθησαν τρία τοιαϋτα.
Τό Φιλολογικόν καί τό Καλλιτεχνικόν τμήμα δέν ήρχ^ 

σαν ακόμη να λειτουργοΰν, διότι δέν ήτο δυνατόν εις τόσον 
ολίγον χρονικόν διάστημα νά καταρτισθοϋν όλα τά  τμήματα.

Ιδου, κυριαι μου, ποια ύπήρξεν ή δρασις τής Ένώσεως 
τών Ελληνίδων, σωματείου εδραιωμένου έπ ί τών βάσεων 
τής προβλεπτικής μάλλον φιλανθρωπίας, καί προορισμένου 
να εύεργετηστ) τό φΰλόν μ.ας. Είμ.αι ευτυχής, διότι τό μ,έγα 
ό'νειρον τής ζωής μου έπραγματοποιήθη καί ευγνώμων πρός 
υμάς πασας, κυριαι μου, ών τό παράδειγμα καί τά  ύψηλά 
διδάγματα με ένέπνευσαν καί μέ έμπνέουν κατά τήν δεκα- 
πενταετή δράσίν μου.

Ηδη παρακαλώ το Συνέδριον νά έπιφέργ τήν ευχήν, 
δπως καί ή Ελληνική Κυβέρνησις άρχίσγ νά λαμβάνγ) μέ
τρα τινα υπερ τής βελτιώσεως τής τύχης τοϋ φύλου μας 
καί ίδιγ τών γυναικών, αί όποΐαι έχουν ανάγκην νά έργα- 
σθουν διά να ζήσουν. Αί δημόσιαι θέσεις μας έχουν αμεί
λ ικτος κλειστάς τάς θύρας τω ν, ή γενομένη δέ έσχάτως 
πρότασις εις την Βουλήν, όπως διορίζονται γυναίκες εις τά 
τηλεγραφεία και τα  τηλέφωνα άπερρίφθη.

Είμαι βέβαια ότι ευχη εκφερομ,ενη άπό τάς έπιφανεΐς 
προσωπικότητας, εξ ών απαρτίζεται τό Συνέδριον τοϋτο, 
θέλει είσακουσθή άπό τούς πολιτευομένους μας, οι όποιοι 
δεν ελησμονησαν οτι η I αλλια είναι Δύναμις προστάτις 
και φιλη τής Ελλάδος, ώς δέν λησμονεί ολόκληρον τό 
Εθνος μ.ας, οτι μονον τα  γαλλικά  πυροβόλα έσίγων, καθ’ ήν 

στιγμήν ό ενωμένος στόλος έρριπτε φονικάς βολάς έν Κρήττ) 
κατά τών άγωνιζομένων ύπέρ τής ελευθερίας των αδελφών 
μας. (Χειροκροτήματα παρατεταμένα καί συγχαρητήρια τοϋ 
ΙΙροεδοείου).

Εις τας συνεδρίας τών τμημάτων δεν .παρίστανται τόσον 
πολυπληθείς άκροάτριαι, ό'σον εις τάς πλήρεις μεταμεσημ- 
βρινας, διεξάγονται δε αύται μετά πολλής τάξεως καί συ- 
στηματικοτητος. Πολλοί κύριοι παρίστανται, ιδίως έκ τοϋ 
νομοθετικοΰ σώματος. Καί ξένοι ηθικολόγοι καί κοινωνιο
λόγοι, λαμβάνοντες συχνά τόν λόγον.

Εισηγήτρια τής συνεδρίας ταύτης, ή κ. Dussaud, πρόε
δρος τής Ενωσεως τών 1 αλλίδων Γυναικών. Ή  χ. Παρρέν 
έδέχθη πολλά συγχαρητήρια διά τήν σύντομον καί περιε- 
κτικωτατην άφή-^ησιν της, ή όποία έχειροκροτήθη πολύ, ώς 
καί ή τής κ Στάϊν.

Ια  θεμ-ατα επι τών οποίων έλαβον τόν λόγον χ ί  Γαλλί- 
δες κυρίαι είναι τα  εξής : Ή  φιλική ευεργετική εταιρία- 
Ια  δυο πλω τά  νοσοκομ,εΐα τής Ένωσεως τών Γυναικών τής 
Γαλλίας. Το οίκημα της εργατιδος. Τό ίδρυμ,α Thierry- 
Koechlin· Ιο ίδρυμα τών δωρεάν οικημάτων. Τό ί'δρυ- 
μα τών χηρών διαμαρτυρομένων. Τά συσσίτια τών οι
κονομικών καταθέσεων τών σχολείων τοϋ X V III τμή- 
μ.ατος. Η εταιρία τών μηρμυκων τής Γαλλίας. Τά έρ- 
γαστηρια Michel ΡθΙ’Γβί. Εταιρία τής δημοσίας χρησιμό- 
τητος τών Ελοετιδων γυναικών. Τα φιλανθρωπικά ιδρύ
ματα τής Mulhouse, τής Lyon καί τοϋ Bordeaux· Αί 
ακτίνες του ήλιου.

Εξ όλων τούτων ιδιαιτέραν μου ένεποίησεν έντύπωσιν 
τό ίδρυμα τών χηρών διαμαρτυρομένων. ΙΊολλαί κυρίαι χν-
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[«¿σασαι νέαι ή μ.ή, άδιάφορον, εύποροι, κατέβαλαν ποσόν τ ι 
ιοί; ίδρυσιν νοσοκομείου πασχόντων έκ καρκίνου. Εις τό 
,οίοκομεΐον τοϋτο είναι αύταί αί ίδ ια ι νοσοκόμοι, διαμέ- 
νουσοα, έντός τοϋ νοσοκομείου, καί καταβάλλουσαι κατά 
ι^να έκατόν φρ. έκάστη διά τά  έξοδα τής συντηρήσεώς 
Του. Τοιουτοτρόπως καί αί δαπάναι τοϋ νοσοκομείου είναι 
Ρ «χιστα ι, άφοϋ διευθύντρια, ύποδιευθύντρια, γραμματείς, 
ταμίας, ίματιοφύλακες, νοσοκόμοι, ράπτριαι, ό'χι μόνον δέν 
πληρώνονται, άλλά καί πληρώνουν διά τήν συντήρησίν των. 
Άφ’ ετέρου είναι βέβαιαι, οτι ή νοσηλεία τών δυστυχών 

[Ιυμάτων τής τρομερας αυτής νόσου είναι αμερόληπτος καί 
■ ιύσυνείδητος, άφοϋ τό προσωπικόν έργάζεται υπό τοϋ με

γάλου πόθου νά πράξη τό καλόν καί ό'χι έξ ανάγκης έργα- 
σίας. Έπροτάθησαν έν γένει πολλαί μεταρρυθμίσεις ύπερ 
τής προβλεπτικής φιλανθρωπίας καί άνετέθη εις τήν είση- 
γητριαν νά ύποβάλη τήν σχετικήν έκθεσιν τών έργασιών τοϋ 

I τρήματος είς τήν μεταμεσημβρινήν μ,εγάλην συνεδρίαν όλων 
των Τμημάτων καί τών κεκλημ.ένων, ή'τις θά έγκρίν·/) ή θά 
ϊπορρίψγ ταύτας.

Ι ϊ . Τ μήμα
, Τό Β ' τμήμ-α κατά τάς αύτάς ώρας ήσχολήθη είς τό 
ϊητημ τής υπό τοϋ νόμου καταδιώξεως τών έκβιαστών I 

τής ηθικής.
ι Είσηγηταί τοϋ τμ.ήματος τούτου: οί κ.κ. Jules Lejeuue, 
υπουργός τοϋ κράτους έκ Βελγίου. Ό  κ. Wues GuyOt, 
πρώην υπουργός Γάλλος, ή κ. Bieber Boehm, έκ Γερμα
νίας καί ό κ. Gaufrés Γάλλος.
I: ’Ιδιαιτέραν ένεποίησεν έντύπωσιν ή' πρότασις τής Γερμα
νίδας αντιπροσώπου, περί περιορισμοΰ καί καταδιώξεως τών 
γυναικών τών έλευθέρων ηθών. Εννοείται ότι όχι μ-όνον 
δέν έγινε δεκτή, άλλά καί άπεφασίσθη νά καταβληθώσιν 
ίνέργειαι, όπως αί γυναίκες τών έλευθέρων ήθών αποκτή
σουν τάς σχετικάς έλευθερίας, τάς όποιας έχουν καί οί άν- 
$ρες· αταδκοχθώσι δέ μόνον άμείλίκτως οί άνδρες ή γυ- I 
ναΐκες έκμαυλισταί καί έκμ.αυλίστριαι, αί μετερχόμ.ενα·. τό 
ίπονείδιστον έμπόρεον τής διαφθοράς τών ηθών.

Τ ’ . Τ μήμα
\ ΓΙερί πρακτικής συμπληρωματικής αγωγής.
I Έλαβον τόν λόγον παιδαγωγοί έκ τών δύο φύλων, μ.ε- 
σαξύ τών όποίοον ή μία έκ τών αντιπροσώπων τοϋ Βελγίου, 

ρ  δις Deleu, εισηγητής ό κ. Β . de Salsberg.
J ' . Τ μη  μ α

[¡„Οικονομικοί λόγοι τοϋ έξευτελισμοΰ τοϋ ημερομισθίου 
Τίς γυναικός.
ΒΕίσηγητής : ό κ. Chailley-Bert, Γάλλος καί ή δις de 
Sainte-Croix. 'Η διδάκτωρ κ. J .  Chirmacher, γερμανίς 
’̂ εβαλεν έκθεσιν τής κ. Turth, άσχολουμ,ένης άπό πολλών 
ε?ων είς τό οικονομικόν ζήτημα τής γυναικείας έργασίας. 

ΐΑ“εφασίσθη νά έπιδιωχθή διά καταλλήλων ένεργειών ή 
¡«φομοίωσις τοϋ ήμ.ερομισθίου τής έργάτιδος, έν γ  περ ιπτώ- 

ε̂ι «ύτη δίδει όσην έργασίαν πρός τόν έργάτην. Travail 
(igab salaire égal. Ή  συζήτησις υπήρξε θορυβώδης, ώς 
**ί μετά μεσημβρίαν, καθ’ ήν παρέστησαν άντιπρόσωποι 
Κολλών γυναικείων έργατικών σωματείων.

Ε '. Τμ ί)μα
Περί τής θέσεως τής γυναικός είς τάς έπιστήμ,ας καί περί 

τής ευεργετικής έπιδράσεως αυτής.
Εισηγήτρια : ή ιατρός κ. Edwards Pilliet.
Θέματα : Αί γυναίκες καί ή θεραπευτική κατά τά  τ ε 

λευταία  πενήντα έτη. Αί γυναίκες όδοντοϊατροί καί βοηθοί 
είς τά  νοσοκομεία. Τά πανεπιστήμια τών γυναικών ιατρών 
έν Ίνδίαις. Τά πανεπιστήμια τών γυναικών ιατρών έν ’Αγ
γλ ία . Αί γυναίκες ιατροί έν Ρουμανία. Αί γυναίκες ιατροί 
έν Ζέμοτλβω. Τό Πανεπιστήμ.ιον τών ιατρών γυναικών είς 
Πετρούπολιν. Ή  γυνή ιατρός έν τή κοινωνία.

Πάντα τά τμήματα ταΰτα  υπέβαλαν έκθεσιν τών έργα
σιών των είς τήν μ.εταμ.εσημ.βρινήν συνεδρίαν, είς ήν άνεγνώ- 
σθη παρά τής λαίδης Dufferin μ-ακροτάτη μ.ελέτη περί τής 
ίδρύσεως σχολών ιατρικών έν Ίνδίαις καί τής έκ τούτου σω
τηρίας χιλιάδων ’Ινδών γυναικών, αί όποΐαι μ-όνον είς τούς 
ιθαγενείς ιατρούς ομοφύλους των έχουν έμπιστοσύνην.

Ή  ίδρυσις τών σχολών τούτων οφείλεται είς τήν λαίδην 
Dufferin, κατά τήν έποχήν τής έν Ίνδίαις άντιβασιλείας 
τοϋ συζύγου της. Ό  λόγος τής κ. Dlifferin έχειροκροτήθη 
και έπεφημήθη πολύ καί ή κ. Πρόεδρος έξέφρασε πρός αυτήν 
διά θερμών λόγων τόν θαυμασμών καί τάς ευχαριστίας τοϋ 
προεδρείου διά τό μέγα έργον της.

Τήν εσπέραν τής αυτής ημέρας μεγάλη υποδοχή τής
προέδρου τοϋ Συνεδρίου καί τών κεκλημ-ένων είς τάς 
αίθούσας τοϋ Γερμανικοϋ περιπτέρου, παρά τών μ,ελών αύ- 
τοΰ καί τής ένταϋθα Γερμανικής Πρεσβείας. Ή  Γερμανία 
έννοεΐ νά διακρίνεται είς όλα καί, εί δυνατόν, είς πάντα νεω
τερισμόν νά προηγήται τών άλλων. 'Η υποδοχή ύπήρξεν 
εγκάρδιος, καί ή διακόσμησις τοϋ άπεράντου καί ωραίου πε
ριπτέρου μεγαλοπρεπεστάτη. Τά άναψυκτικά καί ό καμπα
νίτης έν άφθονίγ. Αί ένδυμασίαι τών κυριών ώραΐαι καί 
ζωηρότης έκτακτος.

■ ■ 1 '

Τ Α  Α Τ Ο  Ο Ν Ε Ι Ρ Α

Σέ περασμένα χρόνια τόν ύπνο μ.ου στολίζανε καθάρια 
όνειρα, ποΰ καθρεφτίζονταν τ ’ αρμονικό μ,ουρμούρισαα τής 
θάλασσας, ποϋ ό ήλιος μ’ ολόχρυσες άχτίδες φώτιζε τις
θαυμαστές καί άτελείω τες πεδιάδες, τ ις στολισμένες μ.έ
λαμπρά καί καταπράσινα χορτάρια. Καί σύ ερχόσουνα άνά- 
μεσα στήν δροσιά, μ.έ τις βραδιές ποΰ άντηχούσανε άπό 
τραγούδια καί πάντα φωτίζουνταν άπό τά  ί'δια άθάνατα 
χρώματα τής δύσης, καί σύ πάντα ήσουνα ό ί'διος σ’ όλα 
μου τά  όνειρα, σύ ποΰ τό αϊμά σου είχε τό μΰρο τής ζωής. 
Μυστηριώδης καί άκτινοβόλος νικητής έρχόσουνα, χωρίς νά 
κυττάζγς τά  ολόχρυσα σπάοτα ποϋ άνατριχιάζανε, χωρίς 
ν’ άκοΰς τή φωνή τοϋ μύλου, τά λόγια ποϋ κρυφολέει ή 
αύ'ρα στά μισόκλειστα λουλούδια καί ποΰ κάνουνε τις ώμορ- 
φες βραδιές ήσυχες καί πολύ μυστηριώδεις. ’Ερχόσουνα άπό 
μακρυά άνάμεσα στά νειόσπαρτα χορτάρια.

Μά τωρα βλέπω μέ’ κλειστά μ-άτια, πριν ακόμη ή οσμή 
ξυπνήσει τά  τριαντάφυλλα, πώς στέκουμαι καί βλέπω νά 
κοιμ-άται ενας άνθρωπος πεθαμένος. Τά κλ.αδιά τής λεύκας 
ποΰ ό άγέρας στριφογυρίζει χτυπάνε μ,ατιασμένα, σάν χέρια



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

ανθρώπινα, τό παράθυρό μου.
Δεν τόν γνωρίζω διόλου κ χ ι  δμως αίσθάνουμαι πώς έχασα 

μια μεγάλη αγάπη που δέν τήν γνώρισα, καί του λέω «Π α
ράτησε την αιωνιότητα γ ια  νά μου χαρίσγς μίαν ώρα ζωής 
πριν νά γινης στάχτη» ! Μά ό πεθαμένος δέν ανοίγει τά  
ματια του καί τόν φιλώ στό μέτωπο καί πέφτω στά γόνατα 
και του φωνάζω : « ’Αγάπη μου λυπήσου με ! Άλλοίμονον ! 
Γι θα τόν κάμης τόν σκληρό θάνατο, ό όποιος προσφέρει σέ 
τοσους ανθρώπους τό μεγάλο καί άδειανό ποτήρι του γ ιά  νά 
πιούνε τή σιωπή καί τή λησμονιά ;»  Ά λ λ ’ ό πεθαμένος δέν 
μ ’ άκούει καί ό φεβερός αγέρας χτυπάει τό παράθ ·ρό μου.

Τότε αίσθάνουμαι πώς είμαι μονάχη, τότε αίσθάνουμαι 
πώς είμαι χηρα, καί αν ό έρωτας ηρχουντοιν στό ξύπνημά 
μου, θά ρωτούσα. « ’Από που έρχεται αυτός ό ξένος ;»  Καί
αδιάκοπα φωνάζω : «ώώπνα μά τ ’ ό'νομα τής αγάπης ...
Μά ό ή'λιος φαίνεται καί ή ώρα περνάει, καί δταν πάλι 
ξανάρθει τό βράδυ, διαφιλονεικώ τόν πεθαμένο αυτό μέ τό 
μνήμά του.

(Άπό τήν Ame Sereiue τής Héléce Yacaresco.)

Η Τ Η Λ Ε Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η  Σ Τ Ι Γ Μ Η
Η Jan e  πρόκειται νά ύπανδρευθή, καί είνε λίαν φαιδρά ! 

Αί μικραί φίλαι της έγειναν δλαι, «κυρ ία ι», καί δέν τής ο
μιλούν πλέον, παρα μόνον μέ τό προστατευτικόν υφος τών

Ε Π  Ι Φ Υ Λ Λ Ι Σ

Η ΓΙΟΥΟΑ

I
Έχει κάτω μαχρυά είς τά βόρεια μέρη πρός τήν Δουγχέρχην μέσα στά 

σύννεφα τής αμμουδιάς πού σηκώνονται οταν φυσούν οί άνεμοι, άπάνω *ς ενα 
^¿τρινο μνήμα βλέπει κάνεις ενα άπλοΰν σταυρόν άπό γρανίτην. Έ να βου
κολικό ποιηματάκι άντι επιταφίου εχει γραφεί άπάνω *ς αύτόν, απλοϊκό δπως 
τά ϋγραφαν τότε οί χωρικοί τής Γαλλίας. Τά γράμματα ό παραδαρμός τής 
άμμουδιάς τά κατέφαγε καί μ: μεγάλη δυσκολία σήμερα μπυρεϊς ν’ ανά
γνωσης.

Λουδοβίκος ό καλός της καί αρραβωνιαστικός της, 
με τό πλοΐόν του κατήλθε τό χχτάλευκο σαν χιόνι* 
οπλευσεν είς τάς θαλάσσας καί παρέπλευσε τά ορη 
καί είς τό μαύρο του κατάρτι τήν σημαία ξεδιπλώνει.

Λουδοβίκος ό καλός της καί άρραβωνιαστικός της, 
είς τά κύματα τά μαύρα Ιγκαταλειφθείς ώς λειαί, 
σκεπτικός επί του πλοίου τήν μορφήν της άνεπόλει* 
πλήν άστόργως παρεσύρθη άπ' τά κύματα τά κρύα 

είς ακτήν νέαν καί ξένην.

Λουδοβίκος ό καλός της καί άρραβωνιαστικός της, 
υπό πειρατών άπίστων αίφνιδίως διωχθείς, 
μέ τό ασθενές του πλοΐον όλοένα δπεχώρει 

υπό φοβέράς θυέλλης έξαφνα καταληφθείς.

Τόν εφόνευσαν ! άλλ ’ δμως ’ς τάς ταχείας γελιδόνας. 
τοΟ πρόσκαιρου τούτου κόσμου κατηφής άπογωρών 
μία' τελευταίαν λέξιν μόνον είς αύτάς καί μόνας 
επαράγγειλε νά ειπουν : δτι ή θάλασσσ|κατέχει 
τόν καλόν της τόν μνηστήρα.

μεγάλων άδελφών. ’Επί τέλους κοΛ αυτή τώρα θά γείνη 
«κυρ ία».

Τό έσπέρας μέλλει νά συνταχθγ τό συμβόλαιον, καί επει
δή ό μνηστήρ της ό Je an , ενίοτε είνε αμελής, ό πατήρ τήςση ο μνηστηρ της ο ενίοτε είνε αμελής, ο πατήρ τής υιευυυνι ια ι
νύμφης, δστις κατοικεί είς τήν εξοχήν, καί ό όποιος έφεοεν ν<* Όικυσ-/] εν «νεσει.
ενα έκ τών φίλων του, συμβολαιονράφον, διά νά συντάξγ τό |:Νέ°ζ υψΌ·ΰς> » εξάδελφο 
νόμιμόν έγγραφον δπου θά έγγραφή ή περιουσία τών συζύγων, Ιφ/ψε?'*τγιτα· τ '̂ ’  ^εΥει ·νόμιμόν έγγραφον δπου θά έγγραφή ή περιουσία τών συζύγων, 1 
στελλει εν τηλεγράφημα πρός τόν νέον :

«Μή έλθητε πολύ άργά !»
Τό έπίσημον έσπέρας έφθασε· τό δεΐπνον διετάχθη· δλοι 

οί προσκεκλημμένοί παρουσιάζονται· είνε ή παραμονή τοΟ 
γάμου. Ή  νύμφη είνε ολίγον ανυπόμονος, διότι ό σιδηρόδρο
μος τών 6 έπέρασε χωρίς νά φέργ τόν Jean. Εί'κοσι φοράς ' 
έπήγεν είς τήν άκραν τοΰ μεγάλου έξώστου, ίνα παρατηρήσω ” 
τήν λευκήν όδόν, ήτις έκτείνεται μεταξύ τών χλοερών φυτών.

ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ?

Π ε ρ ν ο ύ ν  τά  λεπτά , αί ώραι,.................. τ ίπο τε............. 1 —  Αχ ! η τρελλη, η τρελλη ! α ι, αυριον θα υπανόρευ-
Γί,οτε !........ 'Η Jane δέν κρατείται πλέον· έγκαταλίπει θγς, αυριον, ή μεθαύριον, μετά τάς νομίμους δημοσιεύσεις·

αίθουσαν καί διευθύνεται πρός τόν κήπον, δπου θά δυ- οί δέ προσκεκλημένοι σου δέν θά εί'πωσι τίποτε ό σύζυγος
i τόν όποιον σοΰ παρουσιάζω, δέν ζητεί τίποτε άλλο παρα

ρός της, τήν ακολουθεί, καί μέ μόνον νά νυμφευθή αυριον, καί αυτός ό σύζυγος σέ άγαπά,

Τίπο τε ΜΙ

—  Αί' ! λέγει ό πατήρ, θά έλθν) μέ τόν σιδηρόδρομον τών 
οκτώ. Ά χ  ! πολύ ευχάριστος είνε ό μέλλων σου σύζυγος, 
αλλά , πάντοτε άργά !

—  Ώ  ! πατέρα !
—  Ναί, ναί, πάντοτε άργά
Είς τάς οκτώ, στέλλουν ενα υπηρέτην είς τόν σταθμόν. 

Κανείς ! Κάθηνται είς τήν τράπεζαν καί ή J a í lθ  προσποιεί
τα ι τήν άδιάφορον ένεκα τών φίλων, αΐτινες τήν έκδύουν.

Μία άπλη καί σύντομος ιστορία μιας νέας θαμμένης ς* ¿κείνο τό μέρος. 
Οί μιά φορά δέ πειραται καί σήμερα ψαράδες είναι οί μόνοι που ταράζουν 
τήν ησυχία τής Ιρημιάς ¿κείνης, Στά γύρω τής Αουγκέρκης πιστεύουν ότι 
κατά τάς ημέρας που φυσά δυνατός άνεμος βλέπουν μέσα στήν αμμουδιά 
που σηκώνεται τό φάντασμα τής πεθαμένης κόρης νά γυρίζη καί ν’ άναζητί) 
μέ βρα/νή φωνή τόν αγαπητό της Λουδοβίκο που εχασε.

II
Είναι πολύς καιρός. Από σήμερα καί μόνο οί γέροι ψαράδες έχουνε ακου 

στά οτι μερικοί συνάδελφοι των εύρηκαν σέ μιά άκρογιαλιά ενα κοριτσάχ1 
τήν Γιουθα, κοιμισμένη ξένοιαστο άπάνω στά ναυάγια πού είχε συμ,μαζέψε 
έκει ή τρικυμία. Τό λυπήθηκαν καί τό πήραν μαζύ των άφου μάλιστα δεν 
¿φοβούντο μήπως έλαττωθή καί ή περιουσία των ¿ξ αιτίας τής διατροφής 
τού παιδιού.

Έκεΐνο μικρό καί πεταχτό σάν πεταλούδα, έτρεχεν άπάνω στήν άποσκλη- 
ρισμένη άμμο καί έπαιζα μέ τά σπασμένα καί πολύχρωμα κοχλιδάκια που 
εύρισκε *δώ χ' Ι*εΐ σκορπισμένα. Πότε καέ πότε έσκαβε καί μόνο του έκαμε 
σχέδια άπάνω στή βρεμμένη αμμουδιά, ή οποία λαμποκοπούσε άπό τή; χρυ
σοί; αχτίνες τού ήλιου.

Άπό Ισπανούς καταγόμενη είχε μάτια μαύρα μέ μεγάλα βλέφαρα, μέση 
λιγερή καί κατάξανθα μαλλιά πσύ πέφτανε άπάνω στους χαριτωμένους ώμους 
της σάν μπρίλλιες.

Ά π ό  τόν άγνωστο κόσμο πού εγεννήθηκε έφύλαττε ενα μυστηριώδες θέλ
γητρο μαζύ μέ τά χαρακτηριστικά της.

Ή Γιούθα πάντα μόνη της κατά τής ήμέραις τού φθινοπώρου, όταν ό ή
λιος ρίχτη μέσα άπ* τά σταχτιά σύννεφα τής ζωογόναις άγτινές του 
καί μάς κάμη νά ρίχνωμε γύρω μας βλέμματα ρεμβώδη καί .είδεν εις X* 
περιβάλλοντα αντικείμενα δλη τή δυνατή ζωή καί χάρι, περπατούσε άπανω 
στήν άμμο μέ παρθενική συστολή, σφίγγουσα άποκάτω άπό τή μασχάλη τη* 
δυνατά τά διά τό ψάρευμα δίχτυα, καί προσέχουσα νά μή λερωθή τό γυμν0 
της πόδι άπό τής διαφαναΐς μέδουσαις που άφινε ή θάλασσα στήν άμμουόι«? 
δταν άπεσύρετο.

Οί φτωχοί ψαράδες τήν αγαπούσαν καί τήν έσέβοντο ύπερβολικά, συμ«£- 
ραίνοντες άπό τά ώραίά της χαρακτηριστικά καί τό ευγενικό της πρόσ ω πο * 

δτι θοΓ'ανήκε είς καλή καί πλούσια γεννιά. Τα πλούσια παλληκάρι®
Δουγκέρκης τήν ¿κολάκευαν καί ούτε καν σημασίαν έδιναν στον Ύ βάν Χ®1 
Λουδοβίκο τά αγόρια τού ψαρά πού τήν είχε πάρει. Κ αί τά δυο ρωμαλέσ* 
ώραΐα καί καστανόχρωμα, ήγαπώντο σάν δίδυμα-

Κάθε βράδυ χαί τά δυο ζαρωμένα σέ μχά γωνιά τής καλύδης των πού ήτ·*

τ ί προσβολή ! Τί

ιερότητα της λεγει :
__ Κλαίεις, ¡/.ικρά ¡/.ου έξαδέλφτι;
Ή J a n e  κλαίει τώρα ¡/.έ λυγμούς.
,— Ώ  ! τ ί είνε αυτό τό πράγρεαί 

¿ειπουν αί κυρίαι ; . . . .
U- Τόν άγάπας λοιπόν ;
— ’Ό χι, τοΰτο, ά λλ ’ 7]'¡/.Y)v ευχαριστημένη νά ύπανδρευ- 

5, διότι ολαι αί συμμαθητριαί ¡/.ου είνε ηδη ύπανδρευμεναι.
Ό έξάδελφος έριειδίασε.
— Αί' ! ! .......  θά ευργς άλλον !
— Νομίζεις, δτι τόσον ταχέως ευρίσκει τις ένα συζυγον ; 
Ό πατήρ ¡/.ου ή'ργησε πολύ νά ¡/.οΰ ευργ αυτόν.
— Καί εάν σοΰ εύοω, εγώ, άλλον σύζυγον, Janetla ¡/.ου , 
Καί ή Jane, ¡/.ετά χαράς :
—Ά χ  ! καί τ ί ώραϊα θά τόν άφησω, τόν κυρ Jean  ! —  

Άλλ’ δμως, νά τ ί είνε, δταν σκέπτωριαι δτι έγειναν δλαι

πρό πολλοΰ, άλλα δέν είχε τό θάρρος νά σοΰ τό εί'πγ, διότι 
ένόμιζεν δτι άγαπας τόν* άλλον ! ‘Υπέφερε δμως ! καί εάν 
τόν θέλης έ'σο βεβαία, δτι θά τόν καταστησγς εύτυχν).

Συγκεκινημένος διακόπτει ολίγον την ôj/.ιλίαν, καί έπειτα 
πλησιάζων :

—  Μικρά μου έξαδέλφη ;
—  Jacques ;
—  Αί', λοιπόν ;
—  Αί' ! λοιπόν, δέν λυποΰμαι πλέον αυτόν τόν Mon - 

sieur Jean, καί ού'τε είξεύρω εάν τόν ηγάπων ποτέ αλη
θώς ; Νά ¡/.οΰ φέργς τόν φίλον σου.

Ό  Jacques, λαμβάνων την χείρά της :
 Δεν έμάντευσας δτι εγώ σε ηγάπων, σ’ έλάτρευον,

άγαπητη μου φίλη , και προ πολλου,
Ά χ  !···. θεέ μ.·ου, πόσα έτη έπέράσαν ! Δέν -/¡θελον νά 

εί'πω τίποτε· δεν είμαι ωραίος, ρωμανικός, εγώ , καθώς
ιί τροετοιμασίαι, καί δτι αυριον θά φθάσουν οί προσκεκλημ- ! ζ- τ̂οΟν αί νέαι, άλλα γνωρίζω βεβαιότατα δτι η καρδία 
ιίνοι, απελπίζομαι, καί μου έρχεται νά άποθανω εκ τοΰ 
Μΐοΰ.

μου, ανήκει εις σε.
‘Η έξάδελφη σκέπτετα ι, μίαν στιγμήν, καί σοβαρώς :

Ιτρωρένη μ ί χώ μ« Χ«ι γεμάτη ίπ 'ο  χάχνχ, 5χου«ν μέ μεγχλη πρναοχη τους 
ρους νχ διηγούνται τρομαχτιχαΐς ίοτορίαις, ναυάγια, ταξείδια εις μαχρυνά 
; άγρια μέρη . .  ·
Ό λουδοβίχος αγάπησε τδ πενιχρό τοΰ ψαρά επάγγελμα χα\ τό ήχολοΰ- 

Ιηαε, έν<3 ό Τόάν προτίμηαε τά γράμματα.
Ό Ύ6άν χαι ό Αουδοβίχος αγαπούσαν με όλην των τήν χαρδιά τήν 

ΓιοΰΟ* χαι αό:ό ήταν ή αιτία νά μισήαη χατόπιν ό ένας τόν άλλον. Η 
(ιενία τούς ΙχτιμοΟσε χαι τούς δύο* άπό τό ένα μάρος αγαπούσε ν ακούη 
’■γλυχά χαι ερρυδμα λόγια τοΰ γελαστοΰ 'ϊ*6άν, από δε τό αλλο νά οιαδά- 

μέσα στής ματιαΐς ποΰ τής έρριχνε περιπχθώς ο Λουδοβίκος, ολον τον 
τρός αύτήν αγνά έρωτά του. Τούς αγαπούσε χα'ι τούς δυό χαί δίν η'ξερε 
»ιόν νά προτιμήση.

Μια βραδυά «οΰ ό ήλιος έρριχνε τής άχτΐνές του πλάγια χατά τή δυσι 
II ή Γιοΰθα μ’ ολη της τήν άπάβεια άπό τήν παραλία έβάδιζε γιά  τήν 
ιαλύε* της, ένα παλληκάρι τήν πρόσβασε, έστάδηχε μπροστά της χαι άρ- 
ρη.νά τής λέγη μέ μεγάλη αναίδεια λόγια πειραχτικά. Ό  Λουδοβίκος 

είδε άπό μαχρυά, έτρεξε χαί τό πρόφθασε καί με ένα πέταγμα τό ερ- 
|<ξε μέσα ς’ ένα χαντάκι ποΰ ήτανε δίπλα στά δρόμο. "Υστερα άπό λ ί-  
Τ*’·ς ’μέραις δ Ύόάν μπροστά της έ'χανε ενα αλλο νά χλαίη από τά θυμο 
»V, οχ̂ ι μέ χαχά τρόπο, άλλα μέ ¡λόγια ε’ιρωνιχά ποΰ τοΰ εΐπε μέ μεγάλη 
1*?1. Ή ήμέραις Ομως περνούσαν μέ μεγάλή μονοτονία. 'Η Γιοΰδα χορη 
**5ενής ήγάπα τόν ισχυρό Λουδοβίκο, αλλά χαι απο τό άλλο μέρος ο 
Ύδάν μέ τά ώραΤα χαί νόστιμα λόγια του τήν χατενθουσίαζε. Έπέρνα 
λειπόν 6 καιρός χαί ή Γιοΰθα Ιγένετ® πειό άβεβαία.

III
Έ»ί τέλους ήλθε χαί ή ήμέρα ποΰ έπρεπε ν’ άποφααίση· ό 'Υβάν ϋστερα 

λίγο θά 'πήγαινε νά μένη διαρκώς εις τήν πολι για τας σπουδάς τοό,
* ® ΛουδοβΤχος έσχόπευε νά φ ΰγ , μέ ένα ψαράδικο χαίχι χαί νά παη νά 
^»¡ση πόρο ζωής στήν Α νατο λή . Τήν πήρανε λοιπόν χωριστά χαί πρώτος 
 ̂ ΐλυχομίλητος Ύ βαν άρχισε νά τής λέγη : Πές μας τώρα Γιοΰθα χαί 

μας ποΤον άγαπας γιά νά ξερη από το ενα μέρος αυτός τήν εότυ^ία 
Κ ,  ό δέ άλλος νά παύση άπό τοΰ νά έλπίζη χαί νά νομίζη τόν Ιαυτό του 
^ χ ή . 'Π Γιοΰθα χαταδαχρυσμέ/η δέν άπήντησε, θά προτιμούσε χ ίλια ις  
Ι’ραΙς νά ήτο πεθαμένη, παρά νά χάμη προτίμησιν μεταξύ τών δυο, αροΰ 
Ι*άλιστα τά γλυκά λόγια τοΰ Ύβάν διεδέχοντο ή γλυχειαίς ματιαις τοΰ στι 

Λουδοβίχοο.·
Τά πράγματα έξηχολούθουν νά μένουν άχόμα στάσιμα, έως οτου τέλος 
ν ήμέραν ή Γιοΰθα ώμίλησε χαί είπε οτι προτιμά τόν Λουδοβίκο.

Ό Ύ βαν αμέσως τήν άλλη ’μέρα έφυγε γιά τήν πόλι.
'Ο Λουδοβίκος άφοΰ έμεινε μοναχός μέ τήν Γιοΰθα άρχισε νά τής έχ- 

φράζη περιπαθέστερα τήν αγάπη του- κρατούμενοι άπό τά χέρια ίπερπατοΰ- 
σαν σιγά, σιγά μέσα στήν αμμουδιά χαί ¿πήγαιναν χαί έστηναν πότε παγίδαΐς 
«ίς τα κουνέλια χαί ποτέ άπλωναν στόν ήλιο τά δίχτυα των άπάνω σέ ξύλα 
¡αλμένα βαθειά ε’ις τήν γή, για νά μή τά πέρνη ή φουρτούνα. ΤΗσαν εό- 
τυχεις.

Α λ λ ’ ήλθε χαί ή ήμέρα ποΰ έπρεπε νά φύγη ό Λουδοβίχος. Πρωί, πρωί 
λυπημένοι άποχαιρετισθήχανε στήν ακρογιαλιά χαί ό Λουδοβίκος έπήδησε 
μέσα στο ψαράδικο χαίχι τά οποίον μέ άνεμο ευνοϊκό χαί μέ τήν άνατολή 
τοΰ ήλιου, άνοιξε τα παν}ά του καί άρχισε ν’ άπομαχρύνεται μαχρυά ε’ις τόν 
ορίζοντα. Ή  βαρύθυμος Γιοΰθα άφοΰ έχάθη όλότελα καί δέν τό διέχρινε 
π ιιά , βαόίζουσα σκεπτική σιγα σιγα άπάνω στήν άμμο, έπέστρεψε στήν χα- 
λύβη της. 'Ο όέ Λουδοβίκος ακουμπισμένος εις τό πισινό μέρος του καϊκ/οδ 
έβλεπε πρός τά μέρος ποΰ άφήχε τό πρωί τήν άρραβωνιαστιχιά του. Τό πλοίο 
έπλευσε τα παράλια τής Γαλλίας, άλλά ό Λουδοβίκος έμενε πάντοτε σχε. 
πτιχός, οΐ όέ μκζύ του ταξειδεύοντες γέροι ψαρχδες έμάντευαν τήν αιτία  
χαί Ινθυμούμενοι χαί αύτοί παλαια εύτυ^ισμένα χρόνια έδάχρυζαν.

"Ενα βράδυ χατα τή/ δύσι τοΰ ήλίου, ό φρουρός ναύτης άπάνω στήν άν- 
τένα κρεμασμένος, είπε ότι όιέχρινε μαχρυά πολλά χαίκια τριγωνικά τά σχήμα  
νά έρχωνται πρός τό μέρος των. Οί δόλιοι ψαράδες Ινόησαν πώς ήσαν πει- 
ραταί καί ή'ρχισαν μέ ολην των τήν δύναμι να τραβούν κουπί σηχώνοντε, 
κύματα άφρούς γιά ν ’ άπομαχρυνθοΰν. Ά λ λ ά  του χάχου· ρε:ά χαταδίωξιν 
μιας νύχτας, οί πειραταί τούς ¿πλησίασαν χαί συνέλαβαν τό πλοΐόν τω ν, 
τούς εφόνευσαν όλους χαι αότός ό Λουδοβίκος έπεσε Ιπάνω εις ενα σωρό εχ- 
θοιχά πτώματα.

IV

’Ήργ ιζε νά σχάζη ή αύγοΰλα χαί νά ροδίζουν τά βουνά, δταν ό Λουδοβίκος 
πληγωμένος εύρίσχετο ριμένος μέσα στή θάλασσα χατά τάς τελευταίας του 
δέ στιγμάς έχύταξε άπάνω στόν ούρανά χαί είδε πολλά χελιδόνια ε’ς μεγάλην 
γραμμή πηγαίνοντα πρός βορραν· ένθυμήθηχε Ινώ τά έχύταξε τήν Γιοΰθα 
χαί ξεψύχησε.

Τά χελιδόνια έξηχολούθησαν τόν πρός βορραν δρόμον των, Ιπέρασαν άπ°  
’πάνω άπό τήν χαλύβα τής Γιοΰθας χαί ¿στάθηκαν ολίγον. Ή Γιοΰθα άμα 
τά είδε τό εννόησε χαί αμέσως άπεθανε.

’Εκείνος ποΰ έγραψε άπάνω ατά φτωχικό της μνήμα τό τραγουδάκι ποΰ 
μόλις σήμερα ’ μπορή νά διαβασθή, ήτο ό Ύ βάν.

(Κ α τα  τό Γ αλλικόν) Μοιρέα Β, Ζ σρδουδάκη .
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Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
Έξεδόθη και έτέθη εις κυκλοφορίαν ή Χ ειραφετημένη, πρωτότυπον μυθιστόρημα τής διευθύντριας ^  

«Έφημερίδοε των Κυριών» 'κ. Καλλιρρόης Παρρέν, εις ώραϊον έκ τετρακοσίων σελίδων βιβλίον, έπί χαλο 
χάρτου και έπιμελώς τυπωμένου, το όποιον τιματα ι δρ. 3 διά τήν Ε λλάδα και φρ. χρ. 3  διά τό Έξωτ 
ρικόν.

Διά τάς συνδρομητρίας τής « Εφημ. των Κυριών» ή Χειραφετημένη τιματα ι μόνον δρ. 2 .5 0  διά τήν Έλι 
λάδα και φρ. χρ. 2 .5 0  διά τό Εξωτερικόν. Τά ταχυδρομικά επιβαρύνουν τούς έκ τών έπαρχιών συνδρομητά

Πάσα αίτησις δέον νά συνοδεόηται καί υπό τοΰ άντιτίαου.

—  Jacques, νομίζω ότι καί εγώ σέ ήγάπων πολύ, χω
ρίς νά τό είξεύρω, διότι δτι μου λέγεις τώρα με κάμ,νει 
φαιδράν. Ά χ  ! τ ί χαρά !

—  ’Αγαπητή μ.ου καί καλή Janet til !
—  ’Αγαπητέ μου, Jacques !
Μ ία στιγμή σιωπής, δύο φιλήματα, τρυφερά, γλυκά , α

κούονται έν τή νυκτί.
—  Αί' ! δεν σκέπτεσαι, Jacques, ό συμβολαιογράφος είνε 

έδώ, καί τό συμβόλαιον είνε ετοιμ.ον. ’Έ λα , άς ύπάγωμεν 
πρός τόν πατέρα, καί δεν έ'χουν παρά ν’ αλλάξουν τό όνομα, 
αύριον δέ θά ύπανδρευθωμεν καί θά άναχωρήσωμεν. Τά
κιβώτιά μου είνε έτοιμα, καί εάν ελθγι ο άλλος,  ά χ , . . . .
όχι ! .......  θά ΐ'δγς τους μιρφασμούς του ! ..................................

Γελούν φαιδρως καί πηγαίνουν ευρουν τόν πατέρα εις τόν 
όποιον καί διηγούνται τά  διατρέξαντα.

Ό  πατήρ φαίνεται κάπως δυσαρεστημένος : ό έξάδελφος 
είνε πτωχός καί ό κ. Jean, είχε μεγάλην περιουσίαν.

Σ κέπτετα ι ολίγον :
—  Δ ιατ ί, άνόητε, δεν ώμίλεις πριν ;
—  Διότι ή μικρά Janetta ήτο πλουσία καί ήμην πτωχός.
— Καί τ ί ; τάχα  .
— Έκληρονόμησα διακοσίας χιλιάδας δραχμάς παρά τ ί 

νος γραίας θείας μου,' ήτις άπέθανε· βεβαίως δεν είνε υπερ
βολικόν ποσόν, άλλά τοϋτο μου επιτρέπει νά μή φαίνωμαι 
προικοθήρας.

Ό  πατήρ δλως διόλου άποφασισμ.ένος καί φαιδρός :
— Τέκνα μου, άφοΰ άγαπασθε, ύπανδρευθητε· τό συμ.βό- 

λαιον είνε ετοιμ.ον καί ό ίερεύς προσεκλήθη, οί'δέ φίλοι μας, 
είδοποιήθησαν.

Εμπρός λοιπόν ό γάμος ! Καί άν ελθγ ό άλλος θά του 
εί'πωμ-εν, «φ ίλε μ.ου, πολύ άργά».

Ό  Jacques καί ή Janetta, είνε ύπανδρευμένοι καί άνε- 
χώρησαν εις ’Ιταλίαν, ό πατήρ δε είνε ευτυχής, διότι άπε- 
κατέστησε καλά τήν κόρην του, με αύτόν τό/ έξάδελφον, 
οστις είνε τοσον πλούσιος καί ό όποιος εύρέθη εις τήν κατάλ
ληλον περίστασιν, καί έν είρήνγ δοκιμάζει τήν εύχαρίστησιν 
τοΰ νά μείντι πάλιν μόνος καί ελεύθερος....

Εισέρχεται ό γραμματοκομιστής φέρων μίαν έπιστολήν. . 
........................Τήν ανοίγει.........................................................................

—  "Αχ ! ένα γράμμα ! άπό τόν άλλον !
Λεπτόν κυανοΰν φύλλον χάρτου π ίπ τε ι κάτω· τό σηκόνει.
-— Τηλεγράφημα :

Ά ναγινώσκει τήν έπιστολήν καί μέ χαράν :
—. ’Ά χ  ! άχ ! αυτό είνε νόστιμον. "Οχι, δέν δύναταί τι 

νά τό φαντασθή· καί είνε ώργισμένος. Καί δικαίως ! \ 
διεύθυνσις αύτη μόνον τοιαϋτα γνωρίζει. Τοΰ στέλλω εν 

τηλεγράφημα.
«Μή έ'ρχεσθε. Πολύ άργά. »
—  Ά χ  ! δέν πειράζει !
Διά μίαν φορά τώρα ό τηλέγραφος έφάνη έ'ξυπνος : διότ 

ή κόρη μ.ου έχασε ένα σύζυγον όχι πολύ πλούσιον, καί ευρε 
ένα πλούσιον, οστις καί τήν άγαπα.

Αυτό, αληθώς, δύναται νά όνομασθή τύχη.
Καί τό κυανοΰν τηλεγράφημα έκόπη εις μικρά τεμ,άχι 

καί άφέθη εις τήν διάκρισιν των άνέμ,ων, ένώ οί νεόνυμφοι, 
τρελλοί έκ χαρας, τρέχουν πρός τήν ώραίαν χώραν, τοΰ μη
νάς τοΰ μέλιτος καί τών έρώτων, γελώντες «δ ιά  τούς μορ
φασμούς τούς οποίους θά κάμ.ν) ό άλλος», ώ ς λέγει ή νέ 
νύμφη, ή'τις είνε ευτυχής, διότι έπί τέλους άγαπα.

( Έ κ τοΰ Γ αλλικού) £ απψώ

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
Εις πασαν κυρίαν, ή ις θά ή'θελε νά τοποθετήσν) άσφαλω 

καί έπικερδώς χρήματα, ή νά προβή είς άγοράν ή πώλησιν 
τίτλω ν, ή εις πασαν άλλην χρηματιστικήν ή έμπορική* 
πράξιν συνιστώμεν θερμώς τήν Τράπεζαν Έμπεδοκλέους, 
τό πρόγραμμα δημοσιεύομεν ένταΰθα :

ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ
Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α  : "Εκδοσις επ ιτα γ ώ ν  έπ ί τοΰ ’ Ε ξω τερ ικού.— Ά -  

γοραπω λησία ι: σ υνα λλα γ μ α τ ικ ώ ν , επ ιταγώ ν, χρυσοΰ, ξένω ν τραπέζι' 
κών Γ ρ α μ μ α τίω ν  κ α ί τ ίτ λ ω ν .

ΕΙΣΠ ΡΑΞΕΙΣ : Σ υ να λλ α γμ α τ ικ ώ ν , τ ίτ λ ω ν  καί τοκομεριδ ίω ν έν
τα ΰθα  καί έν τώ  έξω τερ ικώ .

Δ Α Ν Ε ΙΑ : Π ροκαταβολαί επί τ ίτ λ ω ν .— Λ ογαρ ιασμο ί τρεχούμενοι·
ΚΑΤ ΑΘ Ε ΣΕ ΙΣ

3 */2 °/ο ετησ ίω ς, άπόδοσις ε ις π ρώ τη ν ά να ζή τη σ ιν
4 » » » μ ετα  ένα μ ήνα
4 V ’  ” * » * τρεις μήνας
5 » » » » ε ξ  μ ήνας
5 ι /ε * » 8 8 έν ετος καί πλέον.

ΤΜΗΜΑ ΑΠ Ο ΤΑΜ ΙΕΥΣΕΩ Σ : Π ώλησις πάσης λαχειοφόρου 
λογίας εις μ η ν ια ία ς  δόσεις, μέ τή ν  τ ύ χ η ν  ύπέρ τοΰ αγοραστού ά*ό 
τή ς  καταβολής τή ς  πρώ της δέσεως.

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗ Μ ΑΤ ΙΣ Τ Η ΡΙΟ Υ  ·. ’ Α γοραπω λησία ! τ ίτ λ ω ν  έ ν τ α ΰ θ *  

καί εν τώ  έξω τερικώ  έπί α π λή  μ εσ ιτε ία .
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : Π λη ρ ο φ ο ρ ία ! Ιμ π ο ρ ιχ α Ι .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ παντός είδους έμπορευμάτω ν, μ η χ α νώ ν κ λπ . ύπό 

συμφέροντας δρους, μ ε τ ρ η τ ο ί ς  καί  έπί  π ρ ο θ ε σ μ ί α .
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΟΙΚΩΝ


