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ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΝ
■¿υρέαι wat Κ,όρεοι,

Ή  φιλανθρωπία υπήρξε πάντοτε 7/ μ.εγιστη αρετή τής 
|υναικός καί ή έξάσκησις α^τής τό μ.εγαλειτεοον προνόμιόν 
της. Πριν ή ή γυνή άναπτυχθή ακόμη άρκετα, οπως άρχισ/) 
νά σκέπτεται ότι ώς ά.θρωπος ήδυνατο και αυτή νχ εχή ύι- 
καιώματά τινα έν τή ζωή, όταν μονον καθήκοντα τής επέ
βαλλε καί ή οικογένεια καί ή κοινωνία, όχι μόνον προθυμω; 
ΰπετά^θη είς τήν ακριβή των καθηκόντων της αυτών εκ- 
πλήοωσιν, άλλα καί αύτο-προαιρέτως, ύπείκουσα εις τάς υπα
γορεύσεις τής αγαθής καρδίας της ηύρυνε τόν κύκλον των 
καθηκόντων τούτων καί έςέτεινε τήν ευεργετικήν όρΧσιν της 
πέραν των στενών ορίων τοϋ οί'κου και τών στενωτερον προς
αυτήν συνδεδε μενών.

Πας πτωχός, πας πάσγων είχε δικαιώματα έπι τής συμ. ■ 
παθείας τής γυναικός, ήτις άρχικώς μεν ως άτομον, βραδύ- 
τερον δέ ώς όμάς έσυστηματοποίησε τήν φιλανθρωπίαν και 
ήνοιξε τάς θύρας αυτής είς πάντας τους δυστυχείς.

Πρό δεκαετίας από τοϋ βήματος του πρώτου γυναικείου 
Συνεδρίου σας είπον, κυρίαι μου, ποιας γυναίκες έν Ελλάόι 
έλαβον τήν πρωτοβουλίαν τής συστασεως τοϋ ορφανοτροφείου 
τών θηλέων, τοϋ πρώτου γυναικείου φιλανθρωπικοϋ ιδρύμα
τος καί σας είχον άφηγηθή τήν από τής εποχής εκείνης μέ
χρι τοϋ 1889 τεραστίαν έξέλιξιν τής παρ’ ήμϊν γυναικείας 
φιλανθρωπίας, ήτις ευτυχώ ; δέν έμεινε στάσιμος.

’Εγώ τότε άμέσως μ.ετά τό Συνεδριόν μ.ας τή εύγενεί 
συνεργασία καί άλλων κυριών ίδρύσαμ.εν τό ν ! . εν Ελλάόι 
Κυριάκόν Σχολείον, τό όποιον διεδέχθη έτερον έν Σύρω καί 
άλλο είς ΙΤάτρας. ’Ολίγον μετά. ταΰτα ή 'Ελλάς έδέχετο 
καί πάλιν είς τούς κόλπους της μετά μακράν αποδημίαν 
μίαν τών έπιφανεστέρων γυναικών μας, τήν κ. Ν ατάλιαν 
Σούτσου. Άμέσως ποοέβη είς σύστασιν τοϋ Συλλόγου τών 
Άναρρωνυόντων μ ετ’ άλλων κυριών. Ό  Σύλλογος ούτος έπι- 
δκοκει τον αυτόν σκοπόν μέ τούς ομ-ωνύμους έδώ τοιούτου; 
συλλόγους. Τό έογον τοϋτο διεδέχθη άμέσως, τω  1891 ή 
ίδουσις τοϋ ’Ασύλου τών ’Ανιάτων, τή πρωτοβουλία τής έν 
Αθήνας; φίλα'·θρώπου κ. Μπέσσης Μάσσωνος. Ή  κ. Ν. 
Σούτσου έκλεγεΐσα πρόεδρος ύπήρξεν ή ψυχή τοϋ ωραίου 
τούτου ίδρύμ.ατος, είς τό όποιον πασαι αί λοιπαί ίδρύτριαι. 
μεταξύ τών οποίων συγκαταλέγομ-αι καί έγώ συ- εισεφέραμεν 
πασαν ύποστήριξιν καί συνδρομ,ήν.’Έ κτοτε τό μ.ικρόν Ασυλον 
τών ’Ανιάτων έπεξέτεινε τόν κύκλον του καί πρό διετίας 
ακριβώς γυνή φιλάνθρωπος μ.ας έκληροδότησε περιουσίαν, 
άνερχομ.ένην είς εκατόν είκοσι χ ιλ . δραχμ.άς, αί όποιας θά 
χρησιμεύσουν προς ίδρυσιν ιδιοκτήτου Άσυλου. Η άγαπητη 
μα; πρόεδρος άπομακρυνθεΐσα καί πάλιν έξ Αθηνών άντικα- 
τεστάθη παρά τής κ. Μαρίας Καραπάνου, ήτις έμ.φορεϊται 
ύπό μεγάλου ζήλου καί συνεχίζει έπιτυχώς τό έργον τή ; 
προκατοχου της.

Κατά τό διάστημα τής οκταετούς λειτουργίας τοϋ Ασύ
λου μας είσήγθησαν είς αυτό όγδοήντα τεσσαρες ασθενείς, 
έκ τών οποίων είκοσι τρεις έξήλθον ύγιεΐς σχεόόν, τριαντα 
τρεις άπέθανον καί οί λοιποί μ,ενουν. Ο ετήσιος προϋπολο- 
νισαός υ,χζ ποός συντήοησιν αύτών άνέρ/εται είς δρ. 30 ,000  
περίπου, άς συλλέγομεν ές εράνων και συνδρομ.ών.

Μετά τό’Άσυλ,ον τών ανιάτων, το”Ασυλον τών Εργατιόων 
τ ή  πρωτοβουλία καί τοϋτο τής κ. Σούτσου ίδρυθέν καί πα-



2 ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΤΩΝ ΚΤΡΤΩΝ

ρεχον στέγην, συντηρητή καί προστασίαν εις είκοσι πέντε 
περίπου έργάτιδας, έρχομένας από τάς έπαρχίας ή άι·.6 τό 
εξωτερικόν, προς έκμάθησιν βιοποριστικοί τίνος επαγγέλμα
τος. Εκαστη των εργατικών τούτων καταβάλλει δΓ έξοδα 
διαμονής καί συντηρήσεως άνά υ.ίαν δρ. καθ’ έκάστην. Είμαι 
εκ των ιδρυτριών του Άσυλου τούτου, εις εμέ 5’ είχεν άνα- 
τεθή ως γεν. γραμματέα η σύνταξις του οργανισμού αυτού.

Κατα την αυτήν περίπου εποχήν ή Α. Μεγαλείο της ΐδρυ- 
σεν υπο την ύφηλήν Ιΐροεδρείαν της σωμ,ατειον κυρίων ύπέρ 
των έν τα ϊς φυλακαϊς, ύπό τόν τίτλον «ή έν Χριστώ ’Αδελ
φότης των Κυριών». Αί κυρίαι αύται άνέλαβον είδικώτεσον 
την ηθικην μορφωσιν των έφηβων καί των γυναικών, υπέρ 
ων ιδρυθησαν διά δωρεών φιλάνθρωπων πρός την Α. Με
γαλειότητα δυο λαμπραί καί τελειότατου συστήματος φυλα- 
και. Ετερον σωμκτεϊον Κυριών ή Εύποιία κατασκευάζει ενδύ
ματα δια τους φυλακισμ.ενους καί αποφυλακίζει τούς διά μικρά 
χρέη κρατουμένους, πληρώνουσα τα χρέη των. Τά οικονομι
κά μαγειρεία είναι επίσης ίδρυμα καθαρώς γυναικεϊον, Είχον 
συστηθή ολίγον καιρόν πρό του πολέμου παρά τής κ. Μαρίας 
Κεφαλα, ύπό την υψηλήν ποοστασίαν τής Α Β .Τ . τής πριγ- 
κηπίσσης Σοφίας. Δίδουν κατά μέσον ορον από 10 0 -2 0  >0 
μερίδας τροφής καθ εκαστην αντί δεκα πεντε λεπτών μ.όνον 
ε/.αστην μερίδα. Εις τόν Πειραιά υπάρχει επίσης επιτροπή 
κυριών ίδρυσασα καί έκεΐ συσσίτιον υπέρ τών εργατών Τού 
συσσιτίου τών Αθηνών προεδρεύει σήμερον αυτοπροσώπως 
η Α. Β. Τψηλότης, ή'τις ίδρυσε καί ιδιόκτητον κατάστημα 
συσσιτίου. Έργον επίσης φιλανθρωπικόν, όφειλόμενον είς τήν 
ίδρύτριαν τών οικονομικών μαγειρείων κ. Μ. Κεφαλά είναι 
τό Φροντιστήριον τών Νηπίων, εις τό όποιον διαμ.ένουν τά 
μικρά τών έκτος του οίκου έργαζομ.ένων γυναικών.

Πρό τριετίας δέ ή νεαρά πριγκήπισσά μας καί νυν μεγάλη 
Δουκισσα τής Ρωσσίας, Μαρία, ακολουθούσα τό εύγενές πα
ράδειγμα τής μεγάλης μητρός της εις τήν οδόν τής φιλαν
θρωπίας ίόρυσεν υπο την υψηλήν προεδρείαν της σωματεϊον 
κυριών, τό όποιον προέβη εις τήν σύστασιν Σταθυ.ών τώη 
πρώτων βοηθειών.

Η πριγκήπισσά Σοφία, ή όποία άποτελεί τό έντελέστε- 
ρον πρόσωπον καλής μητρός, από οίκτον πρός τάς δυστυχείς 
μητέρας, τών οποίων τά  μικρά στερούνται άσθενούντα, 
διαίτης υγιεινής, ίδρυσε νοσοκομεΐον τών παίδων, του οποίου 
ή οίκοδομ.ή έστοίχισεν ύπέρ τάς 3 0 0 .0 0 0  δρ ποοκυψάσας 
εκ συνεισφορών διάφορων ομογενών. Συνίσταται τό κτίριον 
τούτο άπό άπομονωμ,ένχς οικοδομάς, διευθύνεται ύπό Ά γ -  
γλίδων νοσοκόμων καί εποπτεύεται παοά έπιτοοπής κυοιών, 
ής προ'ίσταται ή Α. Β ' Τψηλότης.

Και άλλοι μικροί σύλλογοι οιλχνθρωπίκς ιδρυθησαν κατά
τό χρονικόν τούτο διάστημα καί εις τάς ’Αθήνας καί εις τά :
» / / / * επαρχίας, τεκμήρια προφανή τής όσημέραι έπεκτάσεως παν
τού, τοΰ κύκλου τής γυναικείας δράσεως, καί τής άνάγκης, 
ήν αύτα ι αισθάνονται νά εκτείνουν τά δρια τής ένεργείας 
των καί πέραν του οίκου.

Εις μικράν μ ά ϊισ τα  επαρχιακήν πόλιν τό Άγρίνιον ίδρύ- 
θη Σύλλογος Κυριών, ό όποιος διωργάνωσε μικράν έκθεσιν 
τής εγχωρίου γυναικείας βιομηχανίας, δ ι’ ή ; άπεδειχθη οτι 
καί αί γυναίκες τών επαρχιών μας εννοούν καί εΐξεύρουν πώς

να εργασθούν, όταν πρόκηται νά φανούν χρήσιμοι εις τά; 
έργατικάς γυναικείας τάξεις.

Ιόου, κυρία: μου, έν περιλήψει ό απολογισμός τής γυναι. 
κε ια : φιλανθρωπικής κινήσεως, τής έκτός τού κύκλου τής'Ε- 
νωσεώς μ.ας καί τών παλαιοτέρων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων 
περί ων σάς ώμίλησα πρό δεκαετίας Έ άν συγκρίνωμεν ταύ- 
την, συμπεριλαμβανομενης καί τής Ένώσεως καί τής έν γέ. 
νει φιλανθρωπικής δράσεως τής Έλληνίδος κατά τόν πόλε
μον, προς το συνολον όλων τών παρελθουσών άπό τής έθνι- 
κήςμας άποκαταστάσεως δεκαετηρίδων, βλέπομεν ο τι έπιτε- 
λεΕταί πυρετώδης γυναικεία άναγέννησις άπό τών άνο> τά
ξεων μέχρι τών κάτω , ό'τι αί τέως μονάδες έγιναν λεγεώνες 
και οτι όια τής φιλανθρωπίας άνοίγεται άθορύβως, ά λλ ’ α 
σφαλώς ο δρόμος τής Έλληνίδος γυναικός πρός εύρυτέοους ό· 
ρίζοντας.

ΑΙ Ε Ρ ΓΑ ΙΙΑ Ι ΤΟΓ ΓΓΝ Α ΙΧ ΕΙΟ Τ  Σ ΪΝ Ε Α Ρ ΙΟ Ϊ
Η Μ Ε Ρ Α  Π Ε Μ Π Τ Η

Α . Τμήμα
Τό α '. τμήμα κατηνάλωσεν ολόκληρον τήν πρωίαν εις τό 

ζήτημα τής γυναικείας εργασίας καί τής διά τής παροχής 
εργασίας και παλιν οφειλομενης συνδρομής εις τάς λαϊκάς 
καί άπορους τάξεις.

Εισηγητής έπί τών ζητημάτων ήτο ή κ. Φερδινάνδου 
Δρεϋφούς, έλαβον δέ τόν λόγον πολλαί κυρίαι, κατά τό πλεϊ- 
στον I αλλίδες.

ώεναι ωμιλησαν επι τού ζητήματος τής παροχής έργασίας 
εις τούς τόπους των : αί κ. κ. (Ιβ 8ΐβίΐι Ρωσσίς, περί τών 
γυναικείων σωματείων έργασίας τής Μόσχας, Ν«νί1ΐθ Έλ- 
βετίς, καί β β ίζ ϊυ ε , Σουηδή.

Η κ. Βιιββίΐιιοί, πρόεδρός τής Ενωσεως τών γυναικών 
τής Γαλλίας ύπέρ του ’Ερυθρού Σταυρού ώμίλησε πεοί τής 
ι.αρεχομενης συνδρομής προς τους αποφυλακιζομένους άνδρας 
τού στρατού καί τού ναυτικού, τούς έκ τών Γαλλικών άποι- 
κιών προερχομένους καί περί τού τρόπου τής παροχής έργα
σίας πρός αυτούς,

Έ ντυπωσιν έπίσης έπροξένησεν ό λόγος τής κ. ΡΙηίθΙΙ 
περι μεταρρυθμισεως τού συστήματος τής φιλανθρωπίας έν 
Σουηδία.« Η αληθής φ ιλα ι θρωπία  έγκε ιτα ι  εις τ ο ϋ τ ο , ε ιπ εν :  
να  jtpo.Ia.6f,τε τα  χακα τής ενάε ΐα ς  κα ί  τψν τα π ε ινω σ ιν  τον 
π λ η σ ίο ν  σας, τον  α να γκα ζομέ ι  ον ν ά  σας τ ε ίν η  την  γεΐρα  
δ»’ IV τ ε μ ά χ ιο ν  άρτου. Ά χ τ ι  ν α  Ιάρύωμεν χ ουλα  π τω χ ώ ν  
και ν οσοκομ ε ία , εις τα όπο ια  ν α  ά φ ίν ο ν ν  τη ν  τε .Ιευτα ίαν  
τω ν  π ν ο ή ν  οΐ ά υ σ τ ν χ ε ϊς  μ α κ ρά ν  τώ ν  τέκνων  χ χ ί  τώ ν  γ υ 
να ικώ ν  τω ν  π ο λ λ α π λα σ ε ά ζ ο μ ε ν  τάς  ετα ιρ ίας  κα ί τ ά  σω
μ α τ ε ία ,  τ ά  όπο ια  παρέχουν  εργασ ία ν  ¿1<: τ ο },, δ υστυχε ίς ,
τα  οπ ο ία  μ ορφ ώ νουν  χαλους  τ ε χ ν ί τ α ς  κ α ί  χ ε χ ν ί τ ιθ α ς ,  τά  
οπο ία  φροντ ίζουν  ό ιά  τήν  ίσόρροπον  ά ν ά ^ τ υ ξ ι ν  τώ ν  ψ υχώ ν  
χα\ τώ ν  σω μάτω ν  τώ ν  λ χ ϊκ ώ ν  τά ξεω ν .  Κ άθε τμήμα  τής 
Σ το κ χ ό λ μ η ς  εχ ε ι  χα ί τ/ ία τέσσαρα σω ματε ία  τ ο ια ν τ α  άν· 
όρων κα ι γ υ να ικώ ν .  Κ α τ ά  τά ς  τ ε λε υ τα ία ς  σ τ α τ ισ τ ιχ ά ς  ά π ε -  
δείχΗη ό τ ι  άπ ό  τής ίάρύσεως τώ ν  σω ματε ίω ν  τής προβλε 
π τ ική ς  φ ιλα νθρω π ία ς  εν  Σ ονηό ία ,  ό άρ,θμός τώ ν  επ α ιτ ο ύ ν -
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των ή Ιαττώθη εις 50 ο)ο  ώς κα ί  ό αριθμός τώ ν  ε ίσ α γ ομ έ νω ν  
ιίς ά συλα  π τ ω χ ώ ν  χα ί ν οσοκομε ία .  »

Θά ήθελα τούς λόγους τής έκ Σουηδίας κυρίας νά ήκουαν 
ο: πλούσιοί μας, οι όποιο: νομίζουν ότι ευεργετούν ιδρυοντες 
ααρμάρινα μέγαρα καί άφινοντες τας περιουσίας των εις 

νοσοκομεία. Ή θελα νά μοί επετρεπεν ο χώρος και ο 
ίχρόνος διά νά άπαριθμήσω τά γυναικεία σωματεία, τα 
όποια λειτουργούν μόνον εις τό Παρίσι, οπως αι εργατικαι 
χεΐρες μή μεταβάλλωνται είς χεΐρας κακουργών.

Πρός τόν σκοπόν τούτον καί ίνα περισσότερόν κινήται το 
ενδιαφέρον τών πλουσίων καί τών μεγάλων κοινωνικών τα  · 
ξεων μετά τών πτωχώ ν, ιδρυθησαν σωματεία και σχολεία 
σκοπούντα τήν προσέγγισιν καί άδελφοποίησιν τών διαφό- 
οων κοινωνικών τάξεων. Ή  συγχρώτισις γεννά τό ένδιαφέ- 
ρον, γεννά τό αίσθημα τής άλληλεγγυης, γενν^ την εκ τ ί
μησή τού ισχυρού ύλικώς πρός τόν υλικώς ασθενή, αλΚά 
ισχυρόν ηθικώς καί πνευματικώς. Τού κινήματος τούτου 
προίστανται γυναίκες με μεγαλα ονοματα, με τίτλους εύγε- 
νείας αυθεντικούς, μέ κοινωνικας θεσεις και περιουσίας με
γάλα ς. ,

Ό ταν ήκουα τάς έκθέσεις των καί τάς μετά τόσου ζή
λου γενομένας συζητήσεις των, μοι ήλθαν εις τον νοΰν εγ- 
κεφαλικαί παρακρούσεις ίδικών μας τινών ξιππασμένων γυ 
ναικών, αί όποϊαι διά νά κάμουν τό καλόν ή νά δράσουν 

„¿πως δήποτε, ζητούν περγαμηνής άρχοντίας άπό τάς κυρίας 
>εθ’ ων θά συνειργάζοντο. Καί έάν τουλάχιστον είχαν αύ 
ται έστω καί πόρρωθεν αίμα άρχοντικόν, ύπομονή ! Ένθυ- 
μήθην μάλιστα καί έν σχολεϊον τών σΑ ιαχεχρ ιμένων»  
τό όποιον έσκέφθη νά ίδρύση γυνή, ερχόμενη κατ ευθείαν 
άπό τάς λαϊκάς τάξεις

Καί μετά πόνου άλ,ηθούς ήννοησα πόσον ειμεθα ακόμη 
μικραί καί ταπεινα ί, καί πόσον υστερούμεν τών πεπολιτι 
σμένων λαών, οι όποιοι σήμερον πρωτοστατούν εις την 
πρόοδον. »

Β '. Τμήμα .
Τό ζήτημα τής εύθύνης καί τών ύποχρεωσεων τού άν- 

δρός άπέναντι τής γυναικός και τών εζ αυτής αποκτωμένων 
τέκνων έκτός τού γάμου, άπησχολησε την συνεδρίαν τοΰ 6 
τμήματος. Είσηγηταί ήσαν : οί κ. κ. M ign au d , προεόρος 
τού Δικαστηρίου de Château T h ierry , ο κ. Jacq u es  Bou- 
ZOU δικηγόρος τού ’Ανώτατου Δικαστηρίου τών Παρισιων, 
ή δίς Jeanne Chauvin δικηγόρος έν Παρισίοις και ή δίς 
Augspurg δικηγόρος έκ Γερμανίας, 

ί-  Α: άναγνωσθεισαι εκθέσεις καί αι εζ αύτών προκυψασα 
συζητήσεις ύπήρξαν πολύ ζωηραί. Παρετηρηθη έν γενει οτ 
εις τά τμήματα, είς τά όποια είσηγηταί ησαν άνόρες, αι 
συζητήσεις ύπήρξαν πάντοτε θορυβωδεστεοαι, και αι μεταξύ 
των άντεγκλήσεως έφερον κάπως όζυν χαοακτήρα. Αποτέ
λεσμα τής συζυτήσεως ύπήρξεν η προτασις, όπως ο ανηρ  
$ποχρεονται ν ά  συντηρή τήν  μητέρα  τον έκτος του γάμου

άέχα εξ  ετώ ν ,  κα ί ν ά  φροντιστή περ ι τής εχπαιάεύσεως χα 
μορφώσεώς τον.

Τ'. Τ μήμα  

Ε κ π α ιδ ε υ τ ε ί*  σε.
Ζήτημα  τής ημέρας : Ή  δράσις τής γυναικός έπί τής μορ- 

©ώσεως καί έκπαιδεύσεως τών άρρενων.
Ε ίσηγηταί: ό διαμαρτυρόμενος πρεσβυτερος κ. C· "Wag

ner, Γάλλος, ή κ. llenooz καθηγήτρια τών φυσικών έπ ι- 
στημών, ή κ. de Ichlumberger έξ ’Αλσατίας καί ή κ . 
d' Abbadie d ’ Arrast έκ Γαλλίας.

ΙΙολλαί κυρίαι έλαβον τον λογον, όιακρινεται όε μια 
εταιρία γυναικών παιδαγωγών εκ Ρωσσιας αι οποϊαι αντι
προσωπεύονται παρά πεντε έκ τών μάλλον διακεκριμένων 
μεταξύ αύτών. Αί πλειστα: ήσαν υπερ τής μικτής εκπα ι-
δεύσεως. Ή  κ. de Kergomar, γενική έπιθεωρήτρια τής 
κατωτέρας έκπαιδεύσεως εν I αλλια  ειπεν, οτι ηδη εν 
Γαλλία ή κατω τάτη παίδευσις είναι κατά τά  έξήντα OJO 
μικτή. Ή  τών Πανεπιστημίων έπίσης. Μενει η μεση Π αί- 
δευσις ήν εύχεται έπίσης μικτήν, τόσον ευεργετική είναι ή 
έπίδ^ασις τής κόρης έπί τού συσπουδαστοΰ άρρενος, εις τό 
ζήτημα τής έξημερώσεως τών ηθών καί τής αβροτητος τών 
τρόπων καί είς τό τής αμοιβαίας εκτιμ.ησεως και τής εκ 
ταύτης άλληλεγγύης τών δύω φύλων.

Α . Τ μήμα
Θέμα: Ό  τρόπος τής ή ιευχολύνσεως τής εργασ ία ς  τής 

γυνα ιχός  εντός  τον ο ίκον.  Εισηγητριαι. αι κ. κ. Macken- 
zie εζ ’Α γγλίας, ή κ. Lrnda Hllll-Larued έξ ’Αμερικής, 
ή κ. Echenauer έκ Boideaux. Άνεγνώσθησαν εκθέσεις μ ε
γάλου ένδιαφέροντος καί συνεζητηθνσαν προτάσεις, αζιαι 
ιδιαιτέρας μελέτης καί ποοσοχής. 'Υπήρξαν ομως κα ί αί 
άντίθετοι, αί όποϊαι έφρόνουν οτι ο οίκος δεν δυναται να 
μεταβληθή είς έργοστάσιον βιομηχανίας, χωρίς νά χάσγ 
τόν χαρακτήρά του, τού άσυλου της ησυχίας και τής οικο 
γενειακής χαράς. Μικρός οίκίσκος δέν άντιπροσωπεύει τού; 
ό'ρους τής ύγιεινής, τού καλού φωτισμού καί άερισμοΰ, ειπεν 
ή ιατρός κ. Grostête, καί διά τούτο προτιμά τό έργοστά„ 
σιον, ύπό τόν ορον νά διατηρήται τούτο υπό τους ορούς τής 
ύγιεινής καί νά έχν) ώρισμένας ώρας έργασίμους όκτώ δΓ 
έκάστην ημέραν. Είς τήν πρότασιν τού περιορισμού τών 
ωρών άντετάχθηταν πολλαί κυριαι, ή συζητησις εγινε θο
ρυβώδης, άφέθη δέ νά έκτεθώσιν είς τήν μεταμεσημβρινήν 
πλήρη συνεδρίαν καί αι δυο γνώμαι και να αποφανθή το
ουνέδριον ύπέρ τής έπικρατήσεως τής έτέρας τούτων. 

Τ μήμα  Ε
Α ί  γ υ ν α ίκ ε ς  εές τ α ς  έπ εσ τή μ ,α ς

Είσηγήτριαι : ή δίς Dorothea Klumpke, ύπεδιευθυν- 
τρια τού ’Αστεροσκοπείου των Παρισιων και η κ. Vinceilt 
έπί τών δημοτικών λουτρών καί δημοσίων πλυντηρίων. 
Άνεννώσθησαν έκθέσεις παρά τών γυναικών είς τας έπιστή- 
t/.xc τών διαφόρων λαών. Η κ. tarqugharson εκ Σκωτίας,* * . . ι VνποΥΓ,εονται r a  αυντηοη τη ν  μητέρα  τον tvu  j ^ u u  r r 1

τέκνου τον κ α τά  τά ς  ϊμ έ ρ α ι  του τοκ τον , εν 6λω ήμέρας ά ν έ γ ν ω σ ε ν  ώραιοτάτην έκθεσιν περι τής εξελ ιςεω ; τής γυνα ι-
« σ σ α ο ά χ ο ν τα .  Τό τ έκ νον  τό ίκ τ ό ς  τον γ άμ ο ν ,  ά εν  θά  κεία; έπιστημονικής έκπαιδεύσεως εν Σ κωτία. Εγω περ ιτων
^ γ ν ω ρ ί ζ ε τ α ι  παρά  τον πατρός , θά ε ίνα ι  όμως ο ί τ ο ς  έν ΈΑλάδι έπιστημόνων γυναικών, ην σάς αποστέλλω δια το
Β: * . . .  ■ i i _ _?...  τ·ηηεν.άλεσε εκπλ.κ:ι\. Ευθυ: υιεταν.ΤΤΛ Λ
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ι χ ΰ τ χ  μ.οι εζητησαν συνεντεύξεις διάφοροι άνταποκρίτριχι 
Εφημερίδων, ώς καί κυρία τις συγγραφεύς μεγάλου έργου 

περί 1 υναικός ίατροΰ.
Η κ. Poehamer έκ 1 εομανίας ώμίλησε περί μεταρρυθμί- 

σεως του γυναικείου ενδύματος, αί γαλλίδες όμως κυρίαι δέν 
φαινο ,ται διατεθειμέναι διά τοιαύτας μεταρρυθμίσεις.

II κ. β β Π Ο Ο Ζ ,  καθηγήτρια των φυσικών έπιστημών, 
απηντησεν οτι την μεταρρυθμισιν του ενδύματος θά την 
φ»ργ κατ αναγκην το ποδηλατον, το όποιον αποκρούει τα 
..οδήρη φορέματα και τα  σφικτα περικόρμιχ καί τούς κλει- 
στούς μέχρι σιαγόνων λαιιχούς. Το ποδηλατον, ή γυμνα
στική καί ή εργασία θά απλοποιήσουν το ένδυμα, καί όχι 
τα σωματεία καί τά  γυναικεία συνέδοια.

Ό  λόγος της κ. VÎQceut περί δημοτικών λουτρών ν„αί 
όημοσίων πλυντηρίων με έκαμε νά ένθυμηθώ εν παλαιόν 
μου δ/ειρον περί λουτρών καθαριότητος διά τάς λαϊκάς τά 
ζεις, Φευ ! εμεινε μονον ονειρον, ενώ εδώ είναι μία ωραία 
πραγματικότης.

Η Ψ Υ Χ Η  Τ Ο Ν  Α Ν Θ Ε Ο Ν
ΤΑ Α Ρ Ω Μ Α Τ Α

Τά άνθη είνε ό ωραιότερος στολισμός τών κήπων μας καί 
όλης έν γένει της φύσεως. Κλαδίσκοι λεπτότατοι καί χαριέ- 
στατοι τά  υποβαστάζουν, έχουν τά ωραιότερα καί πολυποι- 
κιλότερα καί τά  άρμονικώτερα χρώματα καί τάς λεπτοτέ 
ρας ευωδίας. ’Ενδύουν την φύσιν μέ πολυτελεστάτην στο- 
/Y)v, (\ οποία χ,αι εις tvjv ελαχ^ττ/ιν tuvqyjv άέρος φρικιά, 

0770) ζ  ολα τα λεπτά και ωραία j a o v o v  ρ,ίχν Υ)ΐ/.εραν.
Καί ο[λως, το πλέον ασύλληπταν του άνθους, φαίνεται οτι 

έχει ζωήν, εκείνο τό όποιον είνε η ψυχή του, μένει αθάνα
τον, δυνάμεθα επ ί πολύν καιρόν νά διατηρήσωμεν τό άρωμα 
του, ό'σον μακράν καί άν εύρισκώμεθα από τον τόπον όπου 
άνθεΐ, άπο τόν αέρα τόν όποιον αρωμάτισε ; Τό φέρομ,εν 
μαζυ μας και εις τούς τόπους ό'που είνε εντελώς άγνωστον.
Ενα απλουν μποτιλακι, αδύνατον υελινον περικάλυιχιχα, 

μάς τό φυλάττει διά παντός.
Εύχαρίστησις παράδοξος καί μυστηριώδης ! Οί άρχαιό- 

τεροι λαοί τόσον πολύ ησκν ενθουσιασμένοι μέ τά άρώματα 
ώστε δέν εύρον δ·ά τούς θεούς των πλέον λεπτά  δώρα από 
αύτα. Οι Ελληνες και οι Ρωμαίοι οι οποίοι έστέφοντο μέ 
άνθη κατά την διάρκειαν τών συμποσίων καί αρωμάτιζαν 
τους καλλίτερους οί'νους των μέ τό άρωμα τοΰ ρόδου καί 
τών μενεςέδων, τά  έφύλαττον εις πολυτελέστατα άγγεΐα , 
νομίζοντες <m τίποτε δέν ήτο αρκετά πλούσιον διά νά τά 
προφύλαξη] άπό τάς έξωτερικάς βλάβας. Εις την Γαλλίαν 
από τόν καιρόν της ’Αναγεννήσεως έγεινε μανία καί κατά 
την Ά ντιβασιλείαν ό στρατάρχης Bichelieu κατά τά  τε
λευταία  έτη τής ζωής του, έζη περιτριγυρισμένος άπό μυρι- 
σμένον αέρα.

Τό άρωμα εύρίσκεται εντός τών κυττάρων, τά όποία είνε 
η είς τάς ρίζας τών φυτών " εις τό ξύλον, η εις τόν φλοιόν· 
συνηθέστερον όμως εις τά  άνθη καί τά φύλλα. Ή  ποιότης, 
η ποσότης καί τό είδος του αρώματος τό όποιον μάς δίδουν

τά διάφορα φυτά ύπόκειται εις πολλάς μεταβολάς άναλό„ 
γως του είδους καί του γένους του φυτοΰ, καθώς καί τοΟ 
χρώματος του άνθους τό οποίον κάμνει. Τά άνθη δέν έχουν 
τό αυτό άρωμα εις όλα τά  κλίματα, εκείνα τά  όποια φύον
τα ι εις κλίματα θερμ.ά έχουν πολύ δυνατώτερα αρώματα άπό 
εκείνα τά  όποια φύονται εις κλίματα ψυχρά. Υπάρχουν ε
πίσης είδη τινά τά  όποία δέν ευωδιάζουν διόλου την ημέραν 
παρά μόνον την νύκτα.

"Αν καί τά  περισσότερα άρώματα μάς έρχονται άπό τάς 
’Ανατολικά; ’Ινδίας, άπό την Κεϋλάνην, άπό τό Μεξικόν 
καί άπό τό Περοΰ, έν τούτοις τά  νότια της Γαλλίας είνε α
ληθής κήπος τών άνθέων

Έ κεΐ όπου φθάνει ό οφθαλμός εκτείνονται άγροί άνθεων 
καί οί χωρικοί τά  περιποιούνται όπως άλλοΰ καλλιεργούν 
την άμπελον, δέν βλέπει κανείς άλλο τίποτε _ άπό ρόδα, 
γιασεμιά , υακίνθους, άληθης κινητή θάλασσα την όποιαν 
μία ελαφρά αύ'ρα χαϊδεύει, καί γεμ ίζει την άτμόσφαιραν 
άπό διάφορα μΰρα. Εις τάς Κάννας είνε, τά  ρόδα τά  όποια 
θριαμβεύουν, οί υάκινθοι καί τά  γιασεμιά , εις τήν N ÍU10S  
ό υασμος τό ροσμαρίνη καί η λεβάντα, εις τήν Νίκαιαν ό με
νεξές, νοτιώτερον άκόμη εις τήν Σικελίαν τά  έσπεροειδή 
καί άνατολικώτερον εις τήν Βουλγαρίαν τά  ρόδα.

Ό ταν έλθγ ό μή; τής συγκομιδής, ό ’Ιανουάριος, ό Φε
βρουάριος καί ό Μάρτιος διά τόν μενεξέ, ό ’Απρίλιος διά 
τούς ναρκίσσους, ό Μάιος διά τά τριαντάφυλλα καί τά 
άνθη τής πορτοκαλέας, ό ’Ιούνιος διά τόν ρεζεδά, ό Αύ- .· 
γουστος καί ό Σεπτέμβριος διά τό γιασεμί, οί άγροί είνε 
γεμά'τοι άπό γυναίκας καί πα ιδ ιά  άπό τό πρωί έως τό 
βράδυ, αί όποΐαι συνάζουν τά  άνθη, καί τό εσπέρας μεγάλα 
άμάξιά φέρουν τήν συγκομιδήν τής ημέρας εις τά  έργαστή ■ 
ρια εις τά  όποια διά διαφόρων μεθόδων εξάγονται τά  άρώ
ματα. Καί οδτω τό άρωμα όμοιον μέ δν άόρατον καί άϋλον 
τό όποιον τίποτε δέν δύναται νά καταστρέψη εύρίσκεται 
διά μέσου του χρόνου καί του διαστήματος.

Ή  χημεία διά διαφόρων μεθόδων ζητεί νά καταστήση 
τά  φυτά άχρηστα, παράγουσα άρώματα διά χημικών ενώ
σεων. ’Αλλά τά  τεχνικά αυτά άρώματα ουδέποτε θά φθά- 
σουν τήν λεπτότητα τών φυσικών. Τά άρώματα αυτά είνε 
ή ψυχή του άνθους ή όποία φαίνεται νά έρχεται πρός ημάς, 
εις τάς ομιχλώδεις πόλεις μας, εις τά πνιγηρά οικήματα 
μας, εις τάς ύπερθερμασμένας αίθούσας μας, ώς μυρισμένη 
αύρα ή όποία μάς φέρει φευγαλέας οπτασίας τών θαυμά
σιων άγρών τών μ,ενεξέδων καί τών ρόδων τών άνθούντων 
υπό τό μειδίαμ,α τής φύσεως.

(Έ * τον Γαλλικού) Φ ιλανδής

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ
«Μη ύπάγγς έκ ε ϊ.... υπάρχει κίνδυνος » Ποιον παιδίον

άκοΰον τήν φράσιν ταύτην δέν αισθάνεται εαυτό άηττήτω : 
ελκυόμενον πρός τήν επικίνδυνον γωνίαν, ήν άπαγορεύουσιν 
αύτω ; ’Αρκεί ή λέξις κίνδυνος ΐνα φέργ παλμούς έν τή καρ- 
δία. Π λησια ,ει, περιφέρεται, παρατηρεί... 'Υπάρχει τ ι  το 
παρασεϊρον, τό σαγηνεΰον αύτό, ή έλξις τοΰ κινδύνου-

Ενθυμοΰμαι, ότι εις μικράν ηλικίαν μέ ώδήγουν εντός
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Ιγκαταλελειμμένου μεγάλου κήπου ίνα πα ίζω . Εις τό βά
θος αύτοΰ, καί υποκάτω πυκνών βάτων καί θάμνων, υπήρχε 
παλαιόν άνδηρον ύιΐ/ηλότατον, δπερ έφερεν εις δρομίσκον διά 
υ,έσου τών άγρών χαραχθέντα. Ό  δρομίσκος εκείνος με εΐλ- 
κεν. Έπεθυμουν νά έπήδων άπό του άνδήρου, τόσον υψηλά ! 
Άλλ’ ήτο μακράν, τόσω μακράν, ώστε δέν έτόλμων ! Δ ι- 
ηρχόμην έν τούτοις ώρας ολοκλήρους έπί του άνδήρου, κα-
ΐέρυθρος, συγκεκινημένος, διανοούμενος, νά πηδήσω  νά
μή πηδήσω ! . . .  Τέλος ημέραν τινά , μή συγκρατούμενος 
πλέον, έπήδησα καί έκτύπησα δεινώς ! Ά λλ.’ άδιάφορον 
ήμην ευχαριστημένος, καί μέγα βάρος άφγρέθη έκ του στή
θους μου.

'Υπάρχει άληθώς μέγα θέλγητρον έν τώ κινδύνω, καί 
παρ’ όλας τάς έναντιότητας τείνει τ ις  ν ’ άγαπα αυτόν. Ε ί
ναι ισχυρό: πειρασμός, όστίς σάς παρακολουθεί, σάς συγκλο
νίζει, καί καθίσταται ό γνώμων του τ ί δύνασθε νά κάμητε, 
του τ ί άξίζετε άληθώς.
ρ 'Ο κίνδυνος άποκαλύπτει τόν έν ήμΐν υπάρχοντα νεαρόν 
άνθρωπον, όν ούδέποτε εΐ'δομεν· αποφυλακίζει αυτόν, θραύει 
τάς βλακώδεις τής ζωής συνθήκας· άπαντα τά  κυκλοΰντα 
•¿μάς όρια· καί μ.όνος αύτός κάλ.λιον πάσης Δημοκρατίας, 
¿ποκαθίστησι σαφή τήν ιδέαν τής ίσότητος καί άδελφότη- 
τος, καί ίσως έτ ι φέρει ήμΐν τήν ιδέαν του θανάτου.
Γ Ουδέποτε είδον τοιαύτην έγκάρδιον άγάπην μ,εταξύ τών 
άνθρώπων, διάχυσιν τοσοΰτον πλήρη, οσον ένώπιον του κ ιν
δύνου. Φαίνεται, ότι διά τής θερμότητος τών συσφιγγομένων 
χείρων, μ.εταδίδεται ό πυρετός του θάρρους, ούτινος τοσαύ- 
την έχουν ανάγκην έν ώρα κινδύνομ.

Άναμφισβητήτως, μετά του κινδύνου συγκιρνάται πάν
τοτε, καί παρ’ αύτοίς τοίς γενναιοτέροις, ψυχική τις στενο
χώρια, είδος δειλίας καί το βήμα έκεΐνο τής όπισθοχωρή- 
οεως, όπερ έποίουν οσάκις κεκλιμένος έπί του άνδήρου άνε- 
μέτρων τό έπαγωγότερον έτι δ ι’ έμέ καθιστάμενον πήδημα. 
Η έ ξ ις  υ.όνη δύναται ν ’ άπχλλάξγ ημάς άπό τοιούτων 

στιγμών άδυναμίας, άλλά καί ή έξις του κινδύνου δέν σκλη- 
ρύνει πάντοτε, δέν καθιστή ημάς ισχυρούς πρός άντιμ.ετώ- 
ftistv νέων.
 ̂ Έν τή θαλάσσγ, έν καιρψ θυελλ,ώδει, οπότε οί ναΰται

άκρα ψυχραιμία έκτελώσι τά διδόμενα αύτοίς προστάγ
ματα, συνειθισμένοι έκ τών συριγμών τοΰ άνέμου, έκ τής 
συντριβής τών κυμ.άτων, γηραιός τις στρατιώτης, έξελθών

πεντήκοντα μ.αχών, δυνατόν νά ώχριάσγ, νά ριγήσγ 
**ί έν τούτοις δέν είναι άνανδρος, ούτε δειλός υπήρξε ποτέ 
*λλ’ είναι εϊθισμένος εις τά όβούζια, εις τάς σφαίρας. Έσυ- 
νείθισεν εις τήν σκέψιν του δυνατοΰ ν’ άποθάνη έν τφ  πε- 

|*<Ρ τής μάχης, παρά τό χεΐλ.ος μιας τάφρου, ά λλ ’ ούχί 
θίγόμενος, καί παλαιών πρός τήν άναστάτωσιν αύτήν τών 
*ψρών τών κυανοποασίνων κυμάτων. Νά έπέτρεπον αύτω 
Τό**λάχ ιστόν ν’ άναμιχθή εις τούς χειρισμούς, έάν έθετον 
*’§τον έπί άντλίας τινός, έπί τίνος κάλω ! Ά λ λ ’ όχι· πρέ- 
,ει νά μένη έκεΐ, έπί τοΰ καταστρώματος, άνωφελής καί 

Ακίνητος πρό τοΰ άγνώστου κινδύνου ! Είναι τρομερόν ! 
μ Ομιλώ ίσως ώς Μεσημβρινής τίνος χώρας κάτοικος, ώς 

πράγματι, άλλά μοί φαίνεται ότι, όταν τ ις  κ ινήτα ι, 
Υ^μνάζηται, περικυκλοϋται υπό σχημάτων καί λόγων, όλι-

γωτέραν συναίσθησιν τοΰ κινδύνου λαμ.βάνει.
Ό  έπί τοΰ πυρός οδηγών τούς άνθρώπους του άξιωματι- 

κός, μέ φωνήν καί ξίφος ύΊιωμένα, όλιγώτερον κοπιάζει ΐνα 
δείκνυται γενναίος, ή ό άτυχής άπλοΰς στρατιώτης τής 
γραμ,μής, σιωπηλός ώς αυτόματον έν τή θέσει του. Ένθαρ- 
ρύνων δέ τούς στρατιώτας του, ένδυναμοΰται καί αύτός ό 
ί'διος.

”Ω ! τό ρίγος έκεΐνο, τήν πνοήν εκείνην τοΰ κινδύνου, 
τίς έξ ημών δέν ήσθάνθη άπαξ έν τω  βίω ; Άνχρριπίζουσα
το προσωπον, εντείνει και κανονιςει τας κινήσεις, και■5 ωθεί
τόν άνθρωπον εις τήν πάλην. Προσοχή ! ό κίνδυνος φ θά 
νει ! . . .  Περιφέρομεν έταστικά βλέμμ.ατα περί ημάς, καί 
περιέργως παρατηροΰμεν τά  άποτελέσματα τοΰ κινδύνου. 
Ά λ λ ’ ή έντύπωσις αύτη διαφόρως έκδηλοΰται παρ’ έν ίέκά - 
στω. ‘Υπάρχουν άνθρωποι καθιστάμενοι έν ώργ κινδύνου 
φλύαροι, μή δυ/άμενοι νά συγκρατή"·ωσι τάς λέξεις αυτών. 
Έτεροι πάλιν σφίγγουσι τούς όδόντας περισυλ,λεγόμενοι.

ΙΙαραπλεύρως έκείνοιν, οΐτινες νευρικώς γελ.ώσιν,υπάρχουν 
έτεροι ένοχλούμενοι ύπό τοΰ γέλωτος εκείνου, καί εύρί- 
σκουσι βλακώδες τό γελήν τοιουτοτρόπως ένώ κινδυ^εύου- 
σιν.

Ενόσω ό κίνδυνος πλησιάζει,τά  ώχρά χαρακτηριστικά συ
στέλλονται, σύν τή γενική τοΰ σώματος συστολή, οί οφ
θαλμοί δικστέλλονται, καί ή φωνή άλλάσσει τόνον. Ά λλά  
δέν παραλλάσσουν τά οντα μόνον, έν ώρα κινδύνου· καί έν 
τή άτμοσφαίρα υπάρχει είδος άπηχ»}σεων,κενόν, καταπλήσ- 
σον ! Τό πάν άντηχεΐ, το παν γ ίνετα ι εύαίσθητον. Και 
αύτός ό τόπος έπηρεάζεται, μεταβάλλεται, αναπτύσσεται 
έπί τό μελαγχολικώτεοον.

Έν μεσουρανοΰντι ήλίω , ή αίσθησις τοΰ κινδύνου, προσ
δίδει αίφνης εις τήν φύσιν τήν έντύπωσιν τοΰ ημίφωτος, 
καί ώχρίασιν τής ήμέοας. Ό  ούρανός καθίσταται δραματι
κός, καί ή φύσις μεγαλύνεται.

Τής μεταμοοφώσεως δέ ταύτης άντελήφθημεν πάντες ό
σοι εύρέθημ-εν άναμεμιγμένοι εις άκροβολισμούς, άνά τά  πε
ρίχωρα τών Παρισίων, κατά τόν πόλεμον τοΰ 70. *Η οι
κεία έκείνη έξοχή, οί σταθμοί αύτοί, αί άκτα ί έκεΐναι τοΰ 
Σηκουάνα ή τοΰ Μάρνου, τών όποιων αί κατωφέρειαι έφθα- 
ρησαν ύπό τούς πόδας τών περιπατητών, έφαίνοντο ήμΐν 
τόποι δλως άγνωστοι, ή μάλλον μεταμορφωθεντες. Καί αί 
έπιγραφαί τών πανδοχείων, είχον υφος άπαίσιον. Τήν νέαν 
δέ ταύτην ό'ψιν τών πραγμάτων,δέν έ'διδον, ούτε τά  οδο
φράγματα ούτε ή κατεδάφισις τών θραυσθεισών γεφυρών, 
ούτε αί τάφροι τής έμπροσθοφυλακής, ά λλ ’ ή άτρ.όσφαιρα 
τοΰ κινδύνου.

Εύρέθην πρό τινων ήμερων είς γωνίαν τινά  τοΰ Μάρνου, 
ένθα, κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, διήλθον πέντε λ ε 
πτά άληθοΰς κινδύνου, μεγάλης συγκινήσεως. Οί τής· όχθης 
κάλαμοι, καινουργής λευκός τοίχος διάτρητος ύπό σφαιρών, 
ώς πλάξ σκοποβολής, έρειπιωθέν πανδοχεΐον περικυκλούμε- 
νον ύπό άναδενδράδος,. όλα ταΰτα  έχκράχθησαν έν τή μνήμη 
μου έντός δευτερολέπτου, διά τής οξείας έκείνης άντιλήψεως 
τών πραγμάτων έν καιρφ κινδύνου, καί εν τούτοις μόλις ά- 
νεγνώρισα τό μέρος.

ΤΗτο πάντοτε τό αύτό έρείπιον, ό αύτός λευκός διάτρη-
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τος τηϊχος, άλλά δέν ύττήρχον πλέον Σάξωνες εις την α ντ ί
περαν δχ^ην του Μάρνου, καί, παρελθόντος του κινδύνου, η 
όχθη έκείνη, ην είχον άντιληφθη το'οον ρ/.εγάλην, τόσον δρα
ματικήν, δεν μοι έφαίνετο πλέον η λωρίς μικρά παρο^θίου 
γης, γων'α  χωρογραφικη, πολύ Παρισινή, πολύ αφελής, καί 
κατάλληλος διά Κυριάκον περίπατον.

Φίλοι μου, ζήτω 6 κίνδυνος ! Ούδεν συντελεστικώτερον 
αύτου προς ενίσχυοτν καί άναβάπτισιν, ουτυς είπεΐν, της ψυ 
χης. Έ άν καί οί γενναιότεροι φρίσσουν εις την ποοσέγγισιν 
αύτου, οποίαν άοα άξιοθαύμαστον θερμότητα αισθάνονται έν 
τγ καρδία μετά την άπέλευσιν τούτου

Μετά την έ'κκλησιν προς δλας τάς ζωτικάς ημων δυνά
μεις, οταν ίστάμεθα αντιμέτωποι, οποία διάχυσις, οποία 
διάτασις του δλου οργανισμού, πώς γελώμεν άπο καρδ^ας, 
πώς αίσθανόμεθα την ευτυχίαν του βίου όπόταν ό κίνδυνος 
παρέλθγι ! Είναι ή έπενέργεια ζ ω η ρ ό τά τ η ς  πυράς, μετά μι-

Ε Π I Φ Τ  A  A  1 Σ

Η ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΡΚΤΟΥ
δο ή γη σ ες .

Ό  ήλιος ιιχε δύ^ει η*η προ πολλου, αλλά ήτο φώς άκομη ώ : ήμ^ρα 
Εις τάς βορείους ^ώοας 6 ήλιος δέν δύιι παρά δύο ώοας κα\ η νύχτα δέν 
ϊργεται. *0  Σαλμόν ετρεχε υπδ την κυχνηομίχν του δχιους διά μέσου των 
σιωπηλών οι-έων χά δποΐα δ ούρανός τοΰ μεσονυκτίου, χρώματος ροδίνου 
ανοικτού, Εφώτιζε μέ την διαύγειαν την παρατηρουμένην μόνον εις τάς χώ 
ρας τών πόλων. Ό Σαλμόν έτρεχε με όλας τάς δυνάμεις του, δεν τον ¿χ ώ 
ριζε πλέον από τό χωρίον είς το όποιον Ιπήγαινε παρά μικρόν διάστηαχ 
καί θά έφθανε εις τήν οικίαν τού ιατρού. Έσκέπτετο ποσον θά Ικοπίαζε διά 
νά τον Ιξυπνήση. Έγνώριζε πολυ καλά τ ί ύπνον έκαμνε ό ιατρός, διόχΐ 
και άλλοτε εις παρομοίαν νύκτα τό ει/ε δοκι«ιάσ·ι.

Έ  ! Τί εινε ; παρατεταμένον και οξύ μούγκρ·σμχ διέσχισε τήν σιωπήν 
τής νυκτός τού δάσους. . . *0  Σαλμόν ή'ρχι« νά τρέχη γρηγορώτερα. Μά 
τήν αλήθειαν αότήν τήν Ισπέραν δέν ειχε καμμίαν διάθεσιν νά περιμένη. 
Λιέτρεχον μεγάλον κίνδυνον ΙκεΤ κάτω, οπισθέν ίου είς τήν έπαυλιν. 'Η 
αγαπητή του Μαρία, ό πιστός ©ύλαξ τής Ιττίχς του, ή μήτηρ χών τριών 
μικρών τέκνων του, εινε Ετοιμοθάνατος και έπρεπε ό γέρων ιατρός νά ε ξ ν  
πνήση πολύ ¿γρήγορα, ειδεμή θά εύρίσκετο δ Σαλμόν είς τήν ανάγκην νά 
τον σύρη από τήν κ ε ίνη ν  δεν ήσχν πλέον άστεΐα, Ιπρόκειτο περι ανθρώπι
νης ζωής.

Δέκα βήματα μακρύτερα ένα φοβερό μούγχρ’σμχ ¿/ούσθη, ένα μούγχρι- 
σμα τό όποιον έφαίνετο πρός στιγμήν σαν βόχας ξηρός. *0 Σαλμόν αμέσως 
Ιμάντευσε ότι εκεΤ που εύρίσκετο κχποια άρκτος* αλλά τ / είδους; Έστάθη 
ο ας τής δώσωμεν καρόν νά ήσυχάση και νά άπομακρυνθήο, εσκέφθη. "Η- 
κουσι φοβερόν θόρυβον όπισθεν τών ξηρών δένδροιν τά οποία είχον συναχθή 
*κεΐ κα\ μετ’ ολίγον τό τερατώδες ζώον όρθιον επι τών οπισθίων ποδών του 
δείχνε τήν άπαισίαν μορφήν του.

«’Ώ  ! ειπεν ό Σαλμόν,δεν είσαι λοιπόν ευκαταφρόνητος». ’Έκαμε ένα βήμα 
πρός τά ¿πίσω και μέ μία ματιά Ιζήτησε καταφ^γιον' είδε μίαν μεγάλην 
δρύν και έτρεξε πρός αυτήν μέ όλας τας δυνάμεις του.

Βεβαίως παν ό,τι συνέβη δεν ήτο σύνηθες· ό Σαλμόν έξηκολούθει νά 
τρέχη, αλλά και τό ζώον Ιπροχώρει μουρμουρίζον πάντοτε, ως νά τό έξώρ- 
γιζε φοβερά τό καταφύγιον όπου έτρεχαν ό εχθρός του. Βεβαίιυς εάν δέν 
ύπήρχεν ή δρΟς αυτή ό Σαλμόν τήν είχε κακά.

Ή  άρκτος δέν εινε όπως νομ'ζομεν, δυσκίνητος. Ό ταν είνε ώργισμένη 
τά φοβερά εκείνα πόδια της τρέχουν μέ μεγάλην ταχύτητα. Τότε τό δάσ >ς 
ίίλον τρέμει και άν εύρεσή αντιμέτωπος μέ ένα μόνον άνθρωπον δύο λεπτά 
τήν άρχουν διά νά τελείωση τό έργον της.

Ό  Σαλμόν δέν είχε φθάσει άκόμη είς τό δένδρον και τό ζώον τον ήκο- 
λούθιι έκ τού πλησίον, τόσον πλησίον ώστε ή αναπνοή του τον έφθανε. 
νΕφθασε τέλος σώος είς τό άσυλόν του κάί έφοδοι τας οποίας θ’ άρχίση

κράν χειμερινήν ποοείκν.
Ουδέποτε άλλοτε έδοκίμασα τήν έξκισίαν ταυττ,ν εττε- 

νέργεικν, ειμή, μίκν μεταμεσημβρία\ Κυρικκης, οτε εί- 
τηοχομεθκ είς τον λιμένκ τον Βονιφκτιου. Είχομεν διελθει 
δύο ήμέρας τρικυμιώδεις, κκθ’ κς καί οί ιστοί του τ:λοιου ' 
ήμών έθοαύσθησαν καί τό κΰτος ήτο κλήρες υδκτος, ώστε 
ώς έκ θαύματος έσώθ'ημεν. Διά τούτο ο μικρός εκείνος λι- 
μήν μοί έφάνγ] έΕαισιος. Ό τ ι ουδέποτε είχον άναπνευσει 
βαθύτερον τήν ζωογόνον θαλασσίαν αύραν ! Και ενω περιξ 
ήμών ή θάλασσα έμαίνετο, ομοιάζουσα ως εκ τών έκοπεν- 
των κ,υαάτων ώς λευκή σινδόνν), και αί άκτα ι τνίς Σαρδη
νίας, καί ό πορθμός έφαίνοντο είς τους οφθαλμούς μας αεν- 
νάως κυμαινόμεναι, ήμεις ήκουομεν τον ροχθον τών κυμάτων 
μ ετ’ έκπλήςεως ώσεί νά μή ήσθανόμεθα τον κλονισμόν. Ο 
άνεμος λυσσώδες καί ακάθεκτος διήρχετο ύπερ τας κεφα- 
λάς μας, καί ήμεϊς στηριζόμενοι ήρεμως επί της γέφυρα;

τώοα ή άρκτοι Οά άφίνουν πάντοτε μεταξύ τών δύο αντιπάλων τον κορμον 
τοδ δένδρου, ύέν τήν φοβείται πλέον τά χέρια του άκουμβισμ,ένα έπάνω εις 
τον φλοιόν τού δένδρου δέν τρέαουν και μέ τά ζωηρά μάτια του, τα κυανού 
ανοικτού χρώματος* Εξετάζει μετά ποοσοχής τον εχθρόν.

*Η άρκτο; έκαα,ε ένα ημικύκλιον καί έπέπεσε μέ λύτσαν κατά τού Εχθρού 
τη:, καέ ε’πανελάμβανε τάς Εφόδους ιη ς ότάκις δ Σαλμόν !δο*ίμαζε νά κι- 
νηθή, αλλά δέν ήδννατο να τον φθάση, αί άποτυχίαι της τήν Εξώργιζον και 
τήν έκαμνον φοβερωχέιαν.

Έ ν  τούτοις λεπτόν ρόδινον χρώαα ή'οχισε νά φαίνεται είς τον διαφανή 
αέρα, και πρός τό μέρος τής ανατολής τά έλα©οά νέφη, ήοχισαν νά πορ©υ- 
ροδνται. Ό  Σαλμόν καί ή άρκτος, ό ένας ευκίνητος κρί σιωπηλός,ή αλλη 
άφρίζουσα καί θορυβώδης, έξηκολούθουν υπό τό φανταστικόν αυτό φώς τήν 
φοβέραν πάλην τω ν ..,. Κ αί εχεϊ κάτω είς τήν έπαυλιν, ή μήτηρ παλαιει ρι 
τον θάνατον.

*Από όλους τούς κυνηγούς τού τόπου κανείς δέν ήδύνατο νά χαυχηθή οιι 
γνωρ ζει καλλίτερον τήν άρκτον άπό τον Σαλμόν. Εί/« φονεύσει περισσο’.ε- 
ρας άπό είκοσι, άλλ’ ουδέποτε άλλο s είχε συναντήσει παρομοίαν.

Τ ί άράγε νά τής είχον κάμει διά νά είνε τόσον εξαγριωμένη ; Τής εοχον 
κλέψει τά μικρά της ; Τήν είχον κτυπήση ; Τό καστανόν τρίχωαά της όέν 
έφαίνετο πουθενά αίματωμένον, καί τήν ησυχίαν τού δάσους δέν είχε ταράξει 
κρότος όπλου.

Τά μικρά μάτια τής άρκτου έλαμπον ώς άναμμένοι άνθρακες καί είχε ύφος 
φοβερά; άποφασιστκότητος, καίχ^ωρίς νά σταματήση ε’ξηκολούθει τ*ς φοβέρα; 
επιθέσεις της. Τα χέρια του Σαλμόν είχον καταξεσχισθή άπό τήν προστριβήν 
είς τον φλοιόν τού δένδρου.

Πόσ ,̂ν ώραν είχε διαρκέσει ή ©ρενΐτις αυτή. Δέκα λεπτά; ίσως περισσό
τερόν, ’ίϊω ς  καί ολιγώτερον. ’Α λλά πόσος καιρός έπέυασε έως δτου χωρικός 
τυχαίως ήλθεν είς βοήθειαν τ ο υ ; . . . .  Καί έκεί κάτω ή μήτηρ άγωνία. · 
«Βοήθεια ! βοήθεια !» έφώ^αξε ό Σαλμόν.

Είς αυτό το δ άστηαα ήκουε άδιακόπως τάς φωνάς τού σκύλυυ καί ήλπ<ζ*· 
ότι κάποιο; χωρικό; θά έξυπνα διά νά τούς ήσυχάση καί θά ήκουε τήν ?ω* 
νήν του. «Βοήθεια ! Βοήθεια !»

*Π άρκτο; δέν παύει διόλου τάς επιθέσεις της καί πολλακις πλησιάζει τό
σον πολύ τό δένδρον, ώστε τό δέρμα της γδέρνεται ό Σαλμόν ευκίνητος 
μέ τήν δυνατήν ψυχρά·μίαν κρύπτεται όπισθεν τού κορμού τού δένόρου πάν
τοτε είς ελαχίστην άπόστασιν άπό τον φοβερόν εχθρόν.

Ή άοκτο. ήλλαξε τακτικήν. Ό τα ν ή άρκτος βλέπει,ότι τό νά τρέχ η̂ γύρι;» 
ιού δένδρου κστόπιν τού εχθρού της δέν φέρει εις κανεν αποτέλεσμα, εχ«1 
φοβερού; τρόπους διά νά τον κάμνη νά εξακολουθή τόν κυκλικόν αύτου δρό
μον, ώ ; ν ’ άνελάμδανε νά ζαλίση καί νά Εκπληξη τόν αντίπαλόν της δι 
άγριας σχοινοβασίας. Τό φοβερόν ζώον Εγυριζε, εκυλίετο, άνωρθούτο· επιπτί. 
άλλοτε επί τών εμπρόσθιων ποδών του, άλλοτε επί τών οπισθίων, και ί ’ί 
κάθε νέαν του κίνησιν παρετήρει κατά πρόσωπον τόν δυστυχή άνθρωπον μδ 
τούς όξεΐς οφθαλμούς του.

Ό δυστυχής Σαλμόν ήτο εκτός εαυτού. Χωρίς νά παύση νά παρατηρή *» 
αποτροπαιον ζώον, επανέβλεπε τήν δυστυχή Μαρίαν του κινδυνεύουσαν, τ*-.’ 
ριτριγυρισμένην άπό τά τρία άπελπισμένα τέκνα των, τά όποια έκλαιον χ&· 
έφώναζον πλησίον είς τήν ερηιιον Ιστίαν των, μακράν από τόν χοσμον ολον- 
Εϊθε νά βοηθή ό Θέός τούς δυστυχείς ανθρώπους ! Κ αί ενφ εγύριζε πέρι%

βΦΗΜΕΡΤΣ ΤΩΝ ΚΤ ΡΐΩΚ

r . . .  1 

I -
-où π/οίου, έθεώ[Αεθκ ώς έν τ φ  θεάτρω την πάλην τών 
,-οχείων. Ουδέποτε θά λητυ.ονητω την ¡Λετζίλεσηαβρίζν 
¿»είνην της Κυριακής, ουτε το παράδοξον θέλγητρον όπερ 
ράνθην άκούων τήν λειτανίαν ήν έ'ψαλλον γηραιαι Βονι- 

;Τιαναί Μονα/αί, περΟ'εβληαέναι τους υ.αν.ρου; και τκιε · 
ιούς μανδύας αυτών καί πε κρερου-εναι πέρι^ της εκκλητιας, 
ΐίλαναι δέ ώς αί χελιδόνες έν τζ) κυανω έκείνω opi(ovTt.

Μετά τον θόρυβον κα ί τήν συγκίνησιν της τρικυμ ίας, ή 
.,χλήνη εκείνη , ή ψαλμωδία εκείνη, ό θε-μος ήλ.ος . . . .

ίδο'/.ίμκζον ύπερκχείλ ιτιν γαρας, έβλεπον τήν ^ ιαπλατυν- 
5ΐν του όριζοντος τήν διάταοιν του ολου ατόμου μου, και 
ίϊθανόμην τ ό  άξιολάτρευτον έκεϊνο συναίοθημ.α τοό παρελ- 
οντος, του εξαλειφθέντος κινδύνου.

(Ί  χ τών τοϋ Alphonse Daudet).

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Κον Α Μ. Ό δηπσογ, Σ υνα λα γρ α τ ιχ ή  έλήφΟη, πολλας εΰχ α ρ ω τίκ ς , 
Χ ειραφετηυ< να! έ σ τ ά λ η ια ν .— Κ αν Ε Γ Μ Τ. £c6fp ir« » , έλήφΟ ησϊν  
εό/αριστοϋρ.εν, Χ ε·ρ α φ ετη υ .έν  ι έσ ταλη σα ν, κ α ί αΐ δυο είς οιεύΟ^νσιν 
‘δ ικήν σα ς.-— Κ ον Κ Κ . £ων[ τ" .ίιν  φρ. 58  έλή φ θ η σ α ν , απείρους 
ευχαρ ιστίας, έγρ άψςμεν ώς κα ί είς κ. Π. Π. Ε λ π ίζ ω  να έλαβατε  άμ- 
φ ο-έςας. Χ ε ιρ α φ ετη μ ένη  εστάλη  σ υ σ τ η μ έ ν η .—  Κ αν A  I. Π. Β 
κουρε'ιτίΐην  Συνδρομή έλή φ θ η , εύχαρ ιστοϋμ,εν.— Κ αν A Δ. M an 
c h e s te r  φρ. 32 έλήφθησ>ν παρά κ. Τ. ευχαρ ιστίας θερμάς. — Κον 
Μ. Δ Φ. Λp .ir in c iv , Σ υνδρομήTf ια ενεγράφη, απόδειξ.ς ε σ ’ ά λ η π ρ έ ς  
ύμ α ς,εΰχ α  ισ το ΰμ εν .— Κ αν Μ Ρ. Λεμ  σ.ιο>, ύποδείξ-.τέ μας τό έτος 
του Ή  ερολογ’ου. -  Κ αν II Σ Κ ορώνην > υνδρομή σας έλή φ θη  
εΰχ α ρ ί’ το ϋμεν, θά γράψωμ.εν προς ολσς τάς κυρ ίνς ' π ρ ο ια σ ίζο ντα ι 
δ τ! δέν έλάμβα-ο ν έφημ,ερίδας διά νά  μ ή ν  π λη ρ  σουν συνδρομήν 
τω ν — Κ αν Μ Μ. Λομια*·, έπ ιτ^ γή  δρ. 8 1 ,  80  έλή φθη  εύγνω νο -  
νοΰιιεν  γρ ά το μ εν .— Κ ον Μ Ρ  Μ. ΓαΛσίίο»· Συνδρομ.ή έλή φθη  εύ -  
χ α ρ ισ το ϋ μ εν .— Κ αν Ε. Κ . K ep tvp ar  Χ ε ιρ α φ ετη μ ένη  εσ τά λ η , σ υ 
σ τη μ ένη  έλή φ θη .

με έ'ν πιίδηαα φ .β ρώτερον κκί ν’ άρηισΐ) μέ περισιο:έυ«ν λύσσαν την ?πί- 
θεσίν του.Ή σθά.θη δτι α! δυνάαεις τον ήοχισαν να τόν έγχχταλείπουν ααί δτ 
ήτο έτοιμος να λιποθυμήση, προσεπάθησε ν ανακτήτη τας δυνάμεις του, χα\ μέ 
μεγάλην εαγύτητα ίβύΐισε \ο μαχα ρι του καί πάλιν είς τα πλευρά του ζώου. 
Ή άρκτος έπεσε ώ , σάκκος κενός. Α λ)ά  καί πάλιν Ισηκώθη όρθία και μουγ- 
κρίζουσα φοβέρα, ή'νχισε και πάλιν τούς γύρους πέριξ του δένδρου. Τό δεξιόν 
μάτι της ί'αμ πε ώ , φωτιά »αί τό αλλο δέν ήτο παρα έ'να στίγμα οί'ματος 
και τό αίμα ϊτςεχε άπό τό στόμα της. Ό  ήλιος ϊρθασε εις τό μέσον του 
ουρανού καί αί χρυσαϊ άκτϊνές του, αί όποΐαι έπερνούσαν διά μέσου τών 
φύλλων καί τών κλάδων τών δένδρων, ίφαίνοντο ώς η ί' ίο ι οφθαλμοί, οί 
όποΐυι έβλεπον τήν φοβεράν μάχην. Οί σπουργΐιες καί οί κορυδαλοί έκε- 
λαΐδούσαν είς τα πέριξ.

Διά τελευταίαν φοράν ή αοκτος έκαμε τόν γύρον τού δένδρου, καί διά τελευ- 
τα/αν φοράν 6 Σαλμόν απομακρυνόμενος ολίγον τήν έκτύπα κατ' εύθείαν 
είς τήν καρδίαν.

Τό ζιδον έπεσε άναίοθητον χόλος* τότε καί 6 άνθρωπος έπέπεσε κατ’ αύ- 
ΐ',ΰ καί ιό έ.τύπα μέ λύσσαν. "Οπως ό'πισθεν Ινος γιαλιού δπου τρέ/ει ή 
βροχή τού φθινοπώρου, 6 Σαλμόν είδε διά μέσου Τιδν δακρύων του τού; 
σπασμούς τού τέρατος καί έπειτα τήν πλήρη ακινησίαν του. Το'τε ήσθάνθη 
ότι ήτο πολύ έξηντλημένος καί μέ τό μαχαίρι άκόμη εις τό χέρι έπεσε είς 
τούς πόδας τού δέ.δρου.

’Άνοιξε καί έκλεισε τά μ άνα  του θέλων ν’ άποδιώξη τόν ϋπνον. . .Τ ί νά 
κ ίμ η  τώρα ; Νά Ιξακολουθήοη τόν δρόμον του ; Να ίπιστρέψη είς τήν κα- 
λνβην του; . . . Α ί ίδέαι του Ισυγχίζοντο καί ή'ρχισε νά βλέπη φαντάσματα.

[ ιεΟ κορμού ίου δένδρου μέ τόν νούν επανέερεχε το όιάσιημα τό όποιον τον 
Ηώριζε απο τούς αγαπητούς του. "Οταν έφυγε άπο τήν καλύβην του μέ τήν 

ψβχην Ολιμμενην φ.βερα, ενομιζε, ότι ήτο ό όυσιοχέστερος άνθρωπος.
[ Και τωρα μένει ααν καρφωμένος εις τό δάσος τού όποίοο γνωρίζει τάς εό- 
Ιτβχίας και τας δυσιο^ία». Ά π ο  το δένορον το όποιον τον προφο- 
ίιιτει δυναΐαι να ίση την θέσιν όποο μέ ένα πυροβολισμόν τά παρελθόν 
ΐιις έφό,ευσε μιαν άρκτον. Αλλα τώρα τα πραγματα ή'κΑαξαν' ή ά,-κιος 

I ίξηκο/.ουθεΐ νά είνε μανιώδης καί έφαίνετο έν τώ μεσω τού σκίόφωτος ώ , 
ΐμ ω σ ιο ν  τέρας το οποίον εξηΛθε απο τήν γήν. "Κνα, μεΛισοοφαγος ήρχιοε 
μ κελαοή είς τα φο/.λα : Το παράδοξον μι·ρόν πτηνον τό όποιον οέν εκοιμά- 
», ούτε τα ¿Λίγα λεπ ιά κατα τά όποια διαρκεΐ ή κακοκαιρινή αοτή νύκτα !

Αίφνης ή άρκίος έκαμψε τα γόνα .α, έπειτα πλέον μανιωοης εσηκωθη είς 
Ta όπισοια πόδια ΐι,ς και ήρχισε να περιπατή ϋεριεπάιει σχεδόν ώς άνθρω- 
πος και έσταθη μουγκριζοοοα όυο βήματα μακραν απο τον Σαλμόν. 

a *Β αναπνοή ιης εφαινετο εις τον π^ωϊνον δροσερόν αέρα ώ , έλαφρό κα
ί  πνός. Ό Σαλμόν, Ο όποιος ήσοανείο ó;t ήτο παγωμένος έως τα κΟκκαλο,
I «συνιιοήτω, έπιασ. το μαχαίρι τοο. Κ αί κατα τήν στιγμήν κατα τήν όποιαν 

ρέ τήν κεφαλήν πλησίον τού δένόροο και τό σιομα ανοικιόν, ή άρκτος έσκέ 
τιετο μέ ποιον τρόπον να έπιπεση κατ' αύτού, ό Σακμον με τό ένα χερι έστη· 
ρίζετο είς το όενόρον καί μέ τον άλλον έοημάδτοσε τον αριστερόν οφθαλμυν 
τον θηρίοο και εβύέισε το μαχαΪΓί τοο. 'Ο βραχίων τοο έβαφη απο σιαγό-
*α; ερυθρού καί θερμού αίματος καί είς τον ωμόν τοο ήσθανθη μίαν φωτιάν.
Ενώ ή άρκτος ήρχισε ία  πηόήματαγτη, μέ καταχθόνια μοογ.ρίσματα, πα· 

ί ρετήρησε δ ιι τό ένδομά του ήτο ξεσχιομενον καί τό δέρμα τοο φ.δερα ξε- 
I γδαρμενον. Βεβαίως ή πάλη δέν θα τελείωση χωρίς να πεση ό ένας τών άντι- I ’Έ5χ£πε γυναΐκά του νεχράν. Θά ευρισχε ανθρώπους διά νά πάρουν τό
I «αλών. Ά λ λ ' ô αγών ήτο τόσον άνισος ! «Δέν θά γένω χήρος την νύχια 
Ι-ταύτην, έσκέφθη· ή γυναΐκά ρου θα γινη χήρα.»
, Ε·;. Ό ήκιος άνετειλε· προς νοτον τα βυυνα έγιναν χαταχόκκινα καί ή φύσις 

ήρχισε να έξυπνα. Τήν ώραν ταύτην ό Σα/μυν έπρεπε να έπιστρεφη εις 
τήν καλυβην του μέ τήν περιμενΟμένην βοήθ.ιαν. Εις τήν καλυδην του ; 
’Αλλα νομίζει ότι τήν βλέπει ήση έρημον" ή οικογένεια του διεσχορπίαθη 
UoO είνε τα παιδια του ; Β.βαιως τρέχουν είς τούς δρόμους άπροστατιυια

φέρετρον τό σάββατον ; Αύτό θά Ικόστιζε πολύ ακριβά. Δέν θα έβαφε τό 
ςιέρετρον. Τά φέρετρα τών πτωχών είνε πάντοτε άβαφτα. Ποιοι εινε οί άν
θρωποι αότοί οί όποιοι προχωρούν είς τήν γέφυραν τού ποταμού ; Βαστούν 
ένα κιβώτιον. Τ ί νά έ/ουν μέσα είς τό ξύλτνον αύτό χιβώτιον ; Γρήγορα, 
νοήγορα νά τό άιοίσοον καί νά φύγουν, διά ν’ άποφύγουν τήν άρκτον ! Κ αί ή 
μητέοα τούς περιμένει, τόσην ώ ραν.'. . Καί 6 Σαλμόν άπεκοιμήθη.

Ή μίσεια ώρα είχε περάσει, όταν ήκούσθη θόρυβος πλησίον τού δένδρου
ίΑηιούνια ελεημοσύνην. Και δ πατήρ; Είνε uíx σκοτεινή ιστορία, ιστορία I Χ=φαλή έφάνη μέ πολλάς προφυλάξεις· ήτο τό μικρόν τής άρκτου,
Ιίθλίψ.ως καί φόβου, I Ό λην τήν νύκτα έμεινε κρυμμένον ΙκεΤ πλησίον· τόσον είχε φοβηθή άπό τόν

ΙΙέριξ τού δένδρου ή άρκτος δέν κάμνει πλέον ούτε γύρους ού'τε πηδή- I edpygov καί τώρα ΐέν ήδύνατο νά έννοήση τί έσήμαινε αύτή ή σιωπή
φ«τχ· όρθια τώρα χτυπά ρέ τα πόδια της τό δένδρον ώ ; δαιμονισμένη 

[/Υπό τά νύχια της ό φλοιος πίπτει είς μεγάλα κομμάτια. Μέ ιόν ώμον σχε- 
Ιόν γυμνόν καί χαταιματωμένον, μέ τα ένδύματα χατεξεσχισμένα, ρέ τούς 
πόδας γυμνούς ό Σαλμόν, προφολάσσ.ται όσον δύναται όπισθεν τοο ΟένΟρου 
Η άριστερά του χειρ, ή όποια όέν άφισε διολοο τό όένδρον, έχει πρησθή, τα 

Ε.« μάτια του μενουν ψυχρ« *»ί μονον τό οιριφογύρισμα τού μαχαιριού τοο 
I ιΗ,ν άναλαμπας άστραπής,

’Ο ήλιος κίχε πλέον οψωθή. Ό  άνθρωπος καί τό θηρίον Ιξηκολοοθοον 
Ϊ0ν άγώνά των καί Ιφαίνοντο καί οί δύο ώς ράκη ρυπαρά, τα όποια Ιγύρι- 
ν*ν είς τόν άέρα. Τυτε ή άρκτος ήρχισε τήν άγρίαν Ιπιθεσίν Της· έπεπεσε 
Μ μανίαν εναντίον τού εχθρού της καί τά ποδιά της ιόν ήγγιζον ό Σαύ- 
!ών έπιασε τό δεξιόν, άπεμακρύνθη ολίγον καί έβύθισε δύο τρεις αοτάς το 
!*«χα{ρί τοο είς τάς πλευράς της. Μέ τά χείλη ύποκόανα άλλά μέ λάμπον- 
■Η οφθαλμούς είδε ό χωρικός τό ζιοον νά σ.ίση , άλλά νά Ιγερθή αμέσω

καί ή'οχετο σιγά, σιγά νά ί’δη τί συμβαίνει.
Μέ βλέμμα τρελλού Ισηκώθη 6 Σαλμόν, όταν ένα φοβερόν βάρος έπεσε 

-:πί τού στήθους του καί τόν Ιξύπνησε, ήτο τό μικρόν τής άρκτου, Ισηκώθη 
καί τώρα φοβισμένος, σχεδόν τρελλός, ήρχισε νά τρέχη μ ! όλην του τήν δύκ 
ναμιν διά νά σωθή.

Ό ια ν  ό Σαλμόν συνήλθε, ειδε δη εύρίσκετο πλησίον τοο ή αγαπητή του 
γλυκεία Μαρία, τού έμειδεία καί δέν ήτο πλέον ονειρον. ’ Ητο εκεί πλησίον 
τοο, ύγιής, σωθεΐσα άπό τόν κίνδυνον. Δάκρυα Ιφάνησαν είς τά μάτια τού 
Σαλμόν, δάκρυα χάράι άνθίώπου, ό όποιος Ιςυπ,α είς τήν οικίαν του περι
τριγυρισμένος άπό τούς ίδικούς του.

Κ αί ήδη μία γλυκεία φωνή ακούεται καί μία προσευχή άναβαίνει πρός 
’ Εκείνον δ όποιος έπροστάτευσε τήν αότήν νύκτα δύο όντα ευρισκόμενα 
είς μεγάλον κίνδυνον.

(Κατά τόν ΡθΗθ Μ οίΐη).
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Η ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΜΕΝΗ
Έξεδόθη και ετέθη εις κυκλοφορίαν ή Χ ειραφετημένη, πρωτότυπον μυθιστόρημα της διευθυντρίας τής 

«Έφημερίδοο των Κυριών» κ. Καλλιροόης Παρρέν, εις ώραιον έκ τετρακοσίων σελίδων βιβλίον, έπί καλού 
χάρτου και έπιμελώς τυπωμένον, τό όποιον τιμάτα ι δρ. 3  διά τήν Ε λλάδα καί φρ. χρ. 3  διά τό Εξωτε
ρικόν.

Διά τάς συνδρομητρίας της «Έ φημ. των Κυριών» ή Χειραφετημένη τιμάτα ι μόνον δρ. 2 .5 0  διά τήν ‘Ελ
λάδα καί φρ. χρ. 2 . ‘'Ο διά τό Εξωτερικόν. Τά ταχυδρομικά έτιβαρυνουν τούς έκ τών έπαρχιών συνδρομητάς.

Πάσα αΐτησις δέον νά συνοδευηται και ύπό τοΰ άντιτίμου.

Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Θ Ε Ρ Ο Υ Σ
Ή  ν Ε * 6ε σ ις

’Από Βενετία ; μέχρι Παρισίων, τώρα έπ ι τή ευκαιρία 
τής Έκθέσεως, οί σιδηρόδρομοι είναι εύθηνότατοι, έχει 0έ 
τις το πλεονέκτημα νά ίδη τάς ώραιοτέρα; πόλεις τής Βο
ρείου ’Ιταλίας, ώς την Βενετίαν, τό Μιλάνον και έπειτα  τό 
γραφικώτατον μέρος τής Ε λβετίας, ώς την Λουκέρνην, την 
Β&ΐβ κ .λ

Τό ταξείδιον διά τής γραμμή; αυτής, λαμβανομένων ύπ» 
δψιν τών διά Μασσαλίας τιμών,είνα ι εύθηνότατον, άληθώς δ 
ευεργετική εις τήν περίστασιν αυτήν άποβαίνει ή «Π ανελλή
νιος» διά τήν ευκολίαν,ήν παρέχει εις τούς έπιθυμοϋντας νά 
έπισκεφθοΟν τήν Παρισιανήν Έ κθεσιν, ή καί τά  λουτρά τής 
Αυστρίας καί Γερμανίας.

Ή  Πανελλήνιος ’Ατμοπλοία διαθέτει διά τούς πλόας τοΰ 
ΆδριατικοΟ τά μεγαλήτερα καί ταχύτερα της ατμόπλοια^ 
τά όποια κατά τήν διατήρησιν καί τήν έσωτερικήν ευμάρειαν 
άμιλλώνται μέ τά  καλλίτερα ξένα, τό μέχρι Τεργέστης δέ 
ταξείδιον μέ προσεγγίσεις είς Πάτρας καί είς Κέρκυραν καί 
έπειτα  διά Βενετίας είς Παρισίους είναι τό πλέον τερπνόν 
καί ψυχαγωγόν ταξείδ ι, τό όποιον δύναταί τις νά έπιθυμίση.

Μέ τήν προσίγγισιν τών πρώτων θερμών ημερών τοΰ θέ
ρους, βλοι οί ’Αθηναίοι, ή μΧλλον ολοι οί “Ελληνες άρχίζο- 
μεν νά σκεπτώμεθα, έκαστος, άναλόγως τών μέσων τά  όποΐα 
διαθέτει, πού θά ταξείδεύση διά νά άλλάξη ζωήν καί νά 
δροσισθγ καί νά άποφύγη τά  κυνικάκαυματα.

Τά εντός τής Έ λλαδος ταξειδάκια  θεωρούνται κόπια 
στικά, διότι τά  ατμόπλοια τής εσωτερικής συγκοινωνίας δέν 
είναι ούτε άρκετά ευρύχωρα καί ταχύπλοα, ούτε αρκετά 
περιποιημένα. Μόνον τά  ατμόπλοια τής «Πανελληνίου Άτμο_ 
πλο ίας» αποτελούν έξαίρεσιν, διότι ό διευθύνων τήν έται-ίαν 
αυτήν νους έμαθε νά σκέπτετα ι καί νά κανονίζη καί νά δια- 
τά ττη  κατά  τρόπον έντελώς ευρωπαϊκόν.

Τόσον όμως ολίγον συνειθισαμεν νά έκτιμώμεν τάς εύ 
κολίας, άς μάίς παρέχει ή Ελληνική αΰτη εταιρία, ή συντη
ρούσα τά  μεγαλείτερα άτμόπλοΐα καί μόνη μεταξύ όλων πε
ριάγουσα τακτικώς τήν’Ελληνικήν σημαίαν καί ιίς τάς Εύρω- 
»ϋ'ίκάς θαλάσσας, συναγωνιζομένη μέ τάς μεγάλα; εύρωπα'ί 
κάς τοιαύτας, ώστε επί τή εύκα ιρέ τής Εκθεσεως, οί περισ
σότεροι προτιμούν τό διά Μασσαλίας ταξείδιον, τό τόσον 
μονότονον καί τόσον υπερβολικά άκρ βόν μέ τά  ΜθβββσθΠββ, 
κντί τού δι’ ’Ιταλίας, τού τόσον διασκεδαστικοϋ.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
Είς πάσαν κυρίαν, ή ις θά ήθελε νά τοποθέτηση άσφαλώς 

καί έπικερδώς χρήματα, ή νά προβίί είς άγοράν ή πώλησιν 
τίτλω ν, ή είς πάσαν άλλην χρηματιστικήν ή εμπορικήν 
πράξιν συνιστώμεν θερμώς τήν Τράπεζαν Έμπεδοκλέους, ής 
τό πρόγραμμα δημοσιεύομεν ενταύθα ;

ΤΜΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ
Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Γ Μ Α  : "Εκδοσις επ ιτα γ ώ ν  έπ ι τού Ε ξω τερ ικ ο ύ . — ’Α 

γοραπω λησία !: σ υνα λλα γ μ α τ ικ ώ ν , επ ιταγώ ν, χρυσού, ξένω ν τραπεζι
κώ ν Γ ρ α μ μ α τίω ν κ α ι τ ίτ λ ω ν .

ΕΙΣΠ ΡΑΞΕΙΣ : Σ υνα λλα γμ α τ ικ ώ ν , τ ίτ λ ω ν  κ α ί τοκομεριδ ίω ν εν
ταύθα  κα ί έν τώ  έξω τερ ικώ .

Δ Α Ν Ε ΙΑ : Π ροκαταβολαι επί τ ίτ λ ω ν . — Λ ογαριασμοί τρεχούμενοι.
ΚΑΤΑΘ Ε ΣΕ ΙΣ

3 V -  %  ετησ ίω ς, άπόδοσις εις π ρώ τη ν ά να ζή τη σ ιν
4 » » » μετά  ένα μ ή να
4 »/ί · * » » τρεις  μήνας
5 » » » ν έξ μήνας
5 1 /a » » » » ε ν  ε το ; καί πλέον.

ΤΜΗΜΑ Α Π Ο Τ Α Μ ΙΕ Υ Σ Ε ΙΣ  : ΓΙώλησις πάσης λαχειοφόρου ομο
λογίας εις μ η ν ια ία ς  δέσεις, μέ τή ν  τ ύ χ η ν  υπέρ τοΰ αγοραστού απέ 
τή ς  καταβολής τή ς  ποώ της δέσεως.

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗ Μ ΑΤ ΙΣ Τ Η ΡΙΟ Υ  : ’ Α γοραπω λησία ! τ ίτ λ ω ν  ενταύθα 
καί έν τώ  έξω τερ ικώ  έπ ί ά π λή  μεσιτεία ;.

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ : Π ληροφορ ίας Ιμ π ο ρ ιχ α Ι .
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ π αντές  είδους εμπορευμάτω ν, μ η χ α νώ ν κλπ . ύπέ 

συμφέροντα; δρους, μ ε τ ρ η τ ο ύ ς  και  έπί  π ο ο θ ε σ α ί α .
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΟΙΚΩΝ

Έλληνίς χαλής οικογένειας καί ανατροφής καί μέ άρίστας συστάσεις, 8:α- 
με'νχσχ ίπ ί πενταετίαν είς ’Αγγλίαν, καί δυναμένη νά διδάζη τήν ’ Ελληνι
κήν, Γαλλικήν κ α ί’ Αγγλικήν, ζητεί θίσιν ώς οΠοδιδάσκαλος διά μικρϊς ηλι
κίας παιδί«, ή ώς σύντροφος κυρίας ή δεσποινίδας.

Ή  Δ ιε ν θ ν τ σ ιζ  ε ίς  το γρ α φ ε ιο τ  μ α ς .

« Ρ Υ Θ Μ Ι Κ Α  ΠΑ Ι ΓΝ Ι Α»
\>«ό Α ίχ α τ ε ρ ί ν η ς

Πλουσία Συλλογή Παιγνίων καί ασαοίτων, μετά μουσικής πλήρους, μελω
δίας δηλ. καί αρμονίας, και λεπτομερών χαί σαφών σχημάτων κα\ όδηγιών 
προς Ικτέλεσιν όλων τών Παιγνίων τών Φροεβολιανών Δώρων και τής Φροε* 
βολιανής ρυθμικής Γυμναστικής, τής μόνης σκοπίμου και ωφελίμου δια Νή
πια και Παιδία, α.ρενα και θήλεα 3— 10 ¿τών.

Τά «Ρυθμικά^ Ιΐα.γν.α» είναι πολύτιμον βοήθημα διά τάς Μητέρας και 
Νηπιαγωγούς, οσον καί δΓ αύ:άς τά; δημοδιδασκάλισσας καί τούς δημοδι
δάσκαλους, ως πιριέχοντχ πλούσια θέματα και όδηγίας Ποαγματογνωσέαί' 
όθεν και Γιδιχώς χρησιμεύουσιν εις τήν διά τών Παιγνίων και τών άτμάτω» 
τούτων ¿ξάσχησιν καί διδασκαλίαν τής Ελληνικής γλώσσης τών απαντα
χού Έλληνοπαίδων.

Τ ιμή τών τριών πρώτων τευχών ενταύθα δρ. 5 50 Ιν τώ εζωτ3ρικιμ δρ» 
5. εις χρυσόν. Τό τέταρτον τεύχος έκτυπωθήσεται λίαν προσεχώς.

ΕΝ ΑΘ Η Ν ΑΙΣ
ΒιβΑ ιοπωΑ εΐον ¡^Εστίας»— bÓoc Σταδίον— ’Jp. 44.


