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Ν ά ύπάγωμεν ; νά μή ύπάγωμεν ; Είναι μακράν τό πλοι- 
άριον ίλεγον οί μέν. Ή  θάλασσα είναι ήσυχωτέρα λίμνης. Α - 
γωμεν ! είπομεν άποοασιστικώς αί κυρίαι, καί ή γνώμη μας 
υπερισχυσεν.

ι Ητο μία έκ των ήμερων εκείνων, καθ’ ας πάντα τά  στοι
χεία τής (ρύσεως φαίνονται ήδυπαθώς νεναρκωμενα. Τά ύδατα 
τοΰ Όπουντείου κόλπου είχον μεταβληθή είς ύαλον άμαυράν, 
ήν ούδεμία ρυτίς έκηλίδου, καί ήτις πιστότατα άντεκατόπριζε 
το νεφοσκεπές καί μελαγγολικόν του ουρανού πρόσωπον 
Κ Ο ήλιος,οστις πάντοτε οπισθοχωρεί, πάντοτε κρύπτεται εκ 

πείσματος, όταν βλέπη τήν γην άποφεύγουσαν τήν φωτοβό- 
Αον των άκτίνων του αϊγλην, ό ήλιος καθ’ όλην τήν διάρκειαν 
τής ημέρας εκείνης έκρύπτετο όπισθεν πυκνών νεφών, μόνον δ 
Ά θερμή άππονοή του εφθανε μέχρ’-ξ ήμών, πιε'ζουσα τήν ατμό- 
σφαίραν καί καθιστώσα τον άέρα βαρύν,πνιγηρόν, 
λ Το νησύδριον του 'Αγίου Νικολάου μάς ¿φιλοξενεί υπό τήν 
■ώραιαν καί γραφικωτάτην έξεδραν του. Ολαι καί όλοι μας 
ίχμεθα κατά τήν στιγμήν εκείνην κατά τό, μάλλον καί ήττον καλ 
λι-Λ-,

Μόνον ό προστάτης τής μικράς νήσου ϊσως δυσηρεστείτο διά 
την συνεχή ¿κείνην νηνεμίαν, ήτις δέν τώ  παρείχε τήν εύχαρί- 
στησιν νά σπεύση είς βοήθειαν των κατά τής άγριας θαλάσσης 
παλαιόντων ναυαγών, τών μετά τόσης πίστεως καί αγάπης 
έπικαλουμε'νων πάντοτε τήν βοήθειάν του.

Τώ προσεφε'ρθη έν τούτοις θυμίαμα καί ήνάφθησαν εΰλαβώς 
αί κανδύλαι του παρά τών εόσεβεστε'ρων έκ τών συντρόφων 
μας, ένώ οί λοιποί ήρκε'σθησαν είς μικράν προσευχήν προ τής 
καινουργούς είκόνος του, δ ι’ ήν χεϊρες ευσεβών χωρικών είχον 
παρασκευάσει ώραϊον έκ μετάξινου διαφανούς υφάσματος πα 
ραπέτασμα.

Μακράν ήμώνει.ς απόστασή ικανών λευγών διεκοίνετο σπογ
γαλιευτικόν πλοιάριον. Αύτό λοιπόν έπρόκειτο νά έπισκεφθώ- 
μεν, καί χάριν τής νε'ας ταύτης θαλασσίας έκδρομής, κατήλ- 
θομεν έν σπουδή τήν θαμνόσπαρτον τού νησυδρίου κλιτόν καί 
άπά βράχου είς βράχον μετά προσοχής βαίνουσαι έφθάσαμεν 
μέχρι τής άμμώδους παραλίας, έφ’ ής ήτο ήγκυροβολημένη ή 
άναμένουσα ήμάς λέμβος.

Μετά κωπηλασίαν ήμισείας περίπου ώρας, καθ’ ήν όπισθεν 
ήμών έξετυλίσσετο ήδη ΰπά νέαν μορφήν, έ'τι γραφικωτέραν 
ώς έκ τής άποστάσεως, τά μεγαλοπρεπέστατον τών πανορα
μάτων άτινα δύναταί τις νά φαντασθή, καθ’ ήν ούδείς άλλος 
θόρυβος ήκούετο ή ό θροΰς τών διασχιζουσών τό ύδωρ κωπών, 
καθ' ήν έν τώ  μέσω τής άπεράντου έκ^ίνης θαλασσίας έκτάσεως 
ή λέμβος μας ώμοίαζε πρός μικρόν φλοιόν καρύου, ήμεϊς δέ 
πρός νάνους άσθενεϊς καί έκμη δ εν ιζο μέν ο υ ς έν τοιούτψ μεγα- 
λείω, μετά ήμισείας ώρας πλοΰν έπλησιάσαμεν πρός γο πλοι
άριον. 1 4

Έ ν αύτφ είκοσάς περίπου ήλιοκαών άνδρών εις 'ίδιον έκαστος 
ασχολούμενος έργον έπάλαιον καρτερικοί καί μετά στωϊκής άιυ«·- 
θείας τόν τρομερόν τής ζωής αγώνα. Δύο τούτων περιέστρεφονχται, έκ τών στομάτων δέ πάντων ήκούοντο έπιφωνήματα 

^μασμού διά τάς ώραίας καί ποικιλοτρόπως έναλλασσούσας \ άεννάωςκύλινδρον,δι’ού μετήγγιζον άέρα είς μακράν σωλήνα,συγ-
V.V/·5νας τών περί ήαάς ααγικών τοποθεσιών.\ 'έ  ’  i t κοινωνούντα μετά τοΰ έν τώ  βυθώ τής θαλάσσης σπογγαλιέως.
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Αίφνης ή τέως ήρεμος καί ύελώδης θαλασσία επιφάνεια 
έφάνη συνταρασσομένη καί έκσπώσα εις άφρούς λευκοπρασίνους, 
ό κύκλος της τρικυμιώδους ταύτης ταραχής ηύρύνετο έλονε'ν, 
μέχρις οΰ μέγα τ ι θηριώδες τέρας έπεφάνη άνελκυόμενον άπό 
τού πλοίου. Ή το ό σπογγαλιεύς.

Φρίκη άληθής μας κατέλαβεν.Ή το λοιπόν άνθρωπος εκείνος 
μέ την οκτάγωνον, δίκην σιδηροδρομικού εσβεσμένου φανού, 
μαύρην κεφαλήν του, με τούς δύο σκοτεινούς άπειρομεγέθεις 
οφθαλμούς του, μέ τό έξ ελαστικού περίβλημα, μέ τά ογκώδη 
τεμάχια του μολύβδου τά  άνηρτημίνα άπό της ράχεως, τού 
στήθους καί ύπά τούς πόδας ετι. Ή το  λοιπόν πλάσμα Θεού, 
ομοίωμα αυτού τού πλάστου, ό κατάδικος ούτος τής τύχης, ό 
υποχρεωμένος νά ζητή τον ξηρόν άρτον του εις τά  άδυτα τής 
θαλάσσης βάθη, ό διακινδυνεύων άνά πάσαν στιγμήν την ζωήν 
του, ό δεκάκις τής ήμε'ρας έν άποτροπαίω καί ψυχρω τάφω 
κατερχόμ ενος, ό μονομαχών μετά τού τρομερωτέρου των 
στοιχείων, τοΰ ύδατος, καί μετά των είδεχθεστέρων θαλασ
σίων τεράτων !

Ναί ! Ή το  άνθρωπος καί αυτός,νέος μόλις είκοσιπενταετής, 
ώραϊος, πλήρης ζωής καί σφρίγους, ώς έφαίνετο ήδη απαλ
λαγείς τού σκαφάνδρου, δ Ιφερεν επί τής κεφαλής καί τής 
λοιπής συσκευής, τή βοήθεια τής όποιας ήδύνατο νά έργάζηται 
εις τά θαλάσσια βάθη. Ναί ! ήτο άνθρωπος έξ άλλου ερχό
μενος κόσμου, μ ετ ’ άλλου βασιλείου έπικοινωνών, άλλων όντων 
τόν βίον καί τήν ύπαρξιν παρακολουθών. Δ ι’ ή μάς ό ύπά το 
ύδωρ κόσμος είναι μυστήριον, άβυσσος ! Δι' εκείνον είναι βα- 
σίλειον μαγικόν, είναι έργοστάσιον πολυμήχανον, ούτινος τά  
προϊόντα εκμεταλλεύεται, είναι κοιτίς λαών οϊτινες ά'ργά ή 
γρήγωρα θά άνέλθωσι μέχρις ημών. ζητοΰντες καί αύτοί το 
μέρος των εις τό συμπόσιον τού φωτός καί τής ζωής !

Τω έζητήσαμεν ένα σπόγγον έκ τών νεωστί συλλεγέντων. 
Πρόθυμος, αγαθός, ευπροσήγορος, όλος καρδιά, ώς όλοι οι 
ζώντες εις τήν θάλασσαν, ερριψεν εις τήν λέμ,βον μ.ας μικρόν 
σπόγγον, ον ήμεϊς με τα παιδικής περιεργίας έξητάζομεν. 
Είχε βαρυτάτην οσμήν θαλασσίαν, δεν ήτο δε ψυχρόν, άναί- 
σθητον, νεκρόν έν τέλει  σώμα ώς ό κατειργασμένος σπόγγος.

Οίον μυστήριον, οίας ιδιοτροπίας τής φύσεως περικλείει τό 
ζωόφυτον τούτο, όπερ βραδέως καί μονοτόνως αναπτύσσεται, 
ποοσλαμ.βάνων νέα έκάστοτε μόρια, νέα μακροσκοπικά άτομα! 
Καί ΰπάρχουσι τοιαΰτα άνά δισεκατομμύρια μυριάδων έν ελά
χιστη δόσει ύδατος.

Παρετήρουν τό εσπέρας τήν φωσφορίζουσαν λάμψιν τού κύ
ματος, όπερ βραδέως καί ήσύχως έφέρετο καί έχάνετο έπί τής 
όχθης, έκπέ μπον μυριάδας σπινθήρων, άποτελούντων άληθή 
χείμαρρον φλογών. "Ολα αύτά είναι μικρόζωα, μεταξύ αύτών 
πλείσται νύμφαι σπόγγων. Τήν ημέραν τό ύδωρ φαίνεται δι
αυγές. Ούδαμοΰ ίχνος ζωής, ίχνος ύπάρξεως τών μικρών τού
των όντων. Τήν νύκτα ύπό τό φέγγος τής σελήνης έκτελούσιν 
άληθείς παννυχίδας, άληθείς έορτάς έρωτος μέ φωτοχυσίαν 
ύπερβαίνουσαν πάσας τάς ήλεκτρικάς ήμών επινοήσεις.

Ά λ λ ’ 5 βίος των δεν είναι εντελώς άνευ σκοπού καί προο
ρισμού ! Άφού πλεύσωσιν έπί τινα χρόνον διά τών παλτικών 
αύτών λαχνών προσηλούνται εις τάς θαλασσίους άβύσσους 
έπί ξένων σωμάτων,άκινητίζουσι,μεταβάλλουσι σχήμα καί δια— 
τρυπώνται ύπό συριγγών έν αίς κυκλοφορεί τό ύδωρ. Είναι 
είδος, μόριον ζώου ή φυτού, τά οποίον δέν έχει ούτε κεφαλήν,

ούτε καρδίαν. ούτε φλέβας, ούτε μέλη, ούτε νεύρα καί ^  
όποιον έν τούτοις ζή καί αισθάνεται. Ρ ίπτεται εις τήν θάλασ
σαν ώς άνεξάντλητος προμήθεια δημ,ιουργοΰ δυνάμεως, βαθυγ. 
δόν δέ καί κ α τ ’ ολίγον σχηματίζεται, ζή. Έ ν τή μάζη το, 
άναπτύσσονται νήματά τινα κεράτια ή δοράτια πυριτιώδη,’βί 
αύτών δέ έκλεπίζονται αί λαχνοφόροι νύμφαι.

Ζωόφυτον, λέγουσιν οί σοφοί ήτοι ζώον καί φυτόν, τρώγον 
καί πϊνον, ένοφθαλμιζόμ,ενον καί συζευγνύμενον, άρρεν καί θήλυ 
ταυτοχρόνως, άναπαραγόμενον άδιακόπως, τρώγον καί χ^. 
νεΰον διά τής αυτής οπής, άναγεννώμενον έκ τού ίδιου του 
πτώματος !

Τό ζωόφυτον τούτο ό άνθρωπος έν τή όλονέν άναπτυσσο- 
μένη άνάγκη τής πολυτελούς εΰμαρείας του, έσκέφθη νά χρη
σιμοποιήσει. Τό ύφασμα όσον καί άν ύφαίνεται λεπτοφυές, 
έθεωρήθη όλιγώτερον άπαλόν, ολιγώτερον λείον, ολιγώτερον 
τού σπόγγου θωπευτικόν διά τήν τρυφεράν του έπιδερμιδα. 
Καί πρός μείζονα άπόλαυσιν κατά τάς στιγμάς τής καθαριό
τητας ολίγων τινών προνομοιούχων καί χαίδευμένων τής τύ
χης, κατεδικάσθη μεγάλη μερίς άτυχών όμοιων μας νά ύφί- 
σταται τόν άνά πάσαν στιγμήν έπί τής κεφαλής του κρεμά- 
μενον κίνδυνον τοΰ άποπνιγμοΰ, νά καταστρέφη τήν υγείαν 
του ώς έκ τής έν τή ύγρά θαλάσση διαιτήσεώς του, νά ζή τόν 
ολίγον χρόνον τής ζωής του — διότι οί σπογγαλιείς άποθνή- 
σκουν νεώτατοι — μακράν τής οικογένειας του, νά μή βλέπη ή 
έπί όλίγας ώρας τής ημέρας τό φώς τοΰ ήλιου, ώπλισμένος 
δέ διά μαχαίρας νά συνάπτη μάχας μετά τών θαλασσίων τε
ράτων, άπό τής αίμοβόρου καί σπαρακτικής έπιθέσεως τών 
όποιων τόν σώζει τό έπί τής κεφαλής του σκάφανδρον, οπερ 
τόν μεταβάλλει εις ειδεχθές καί έπίφοβον τέρας.

’Αγνοώ, έάν τούτο δύναται νά όνομασθή άνθρωπίνη ή θεία 
δικαιοσύνη καί έάν ό άνθρωπος ούτος τού λαού είναι όλιγώτε
ρον μάρτυς τών έν τω  θρησκευτικέ) μαρτυρολογίο) τεταγμέ- 
νων. Ή μεϊς αί εύαίσθητοι, τρυφεραί καί συμπαθείς ύπάρςεις, 
ώς μάς άποκαλοΰσιν οί ποιηταί, αί μείζονα ποιούμεναι χρτ,οιν 
τών σπόγγων, διενοήθημ,εν άρά ποτε πόσων άνθρώπων ή ζωή 
κινδυνεύει, πόσαι δυστυχείς μητέρες καί σύζυγοι καί άδελφαι 
πενθοΰσι νεώτατα ί τά  θύματα τής ίδιοτρόπου ταύτης πολυτε
λείας μας !

Μέ τοιαύτας έντυπώσεις άπεμακρύνθημεν τού σπογγαλιευτιτ 
κοΰ πλοιαρίου, κατηφεϊς, μέ βλέμ.μα μελαγχολικον και περί·-· 
λυπον, ζητοΰσαι νά έξιχνιάσωμεν έν τω μεγαλειω εκεινω τοΰ 
άπειρου, τήν θέσιν,ήν ο Θεός έπιφυλασσει έν τή αιωνιότητι προς 
τούς μάρτυρας τούτους τής ζωής.

Η ΓΓΕΙΑ IΑΣ ΚΑΙ 0 ΜΑΙΟΣ
Ή  άνοιξις κατά τό έτος τούτο φέρει τόν άληθή χαρακτη

ρισμόν της, διερχόμεθα δέ έντελώς ώραίας ημέρας μέ πλήρη/ 
ήλιον, χωρίς όμως *αί νά ύποφέοωμεν άπό ύπερβολικόν καύ
σωνα. Εντεύθεν ή βλάστησις τής γης ύπήρξεν έξόχως θ α υ μ ά 

σια, τά δένδρα περιεβλήθησαν ήδη τήν θαλεράν στολήν των, 
ύπό τήν δραστικήν όρμήν τοΰ φυτικού χυμού, όστις άνέρχεται 
όλονέν αύξανόμενος πρός τούς κλάδους καί τούς κλώνους κ*! 
διαρρηγνύει μεθ’ όρμής τόν άνίσχυρον φλοιόν.

Ή  μεταβολή αύτη τής άτμοσφαιρικής καταστάσεως έςα-
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¿ ί τ ή ν  αύτήν σχεδόν επιρροήν καί έπί τού οργανισμού μας. 
Καί δέν αΐσθανόμεθα άρα καί ήμεϊς τά στήθος μας κάπως έλευ- 
θερώτερον διαστελλόμενον, τό αίμά μας σφύζον έν ταίς φλέβαις 

.-τά μείζονος όομής ύπό τάς μεθυστικάς άναθυμιάσεις τής γής 
χχτχ την εποχήν ταύτην ;

Άφεθήτε έλευθέρως εις τό αίσθημα τής άπολαύσεως, τής 
άναζωογονήσεως, ής ή άνοιξις είναι πάντοτε κομιστής. Μήν 
ακούετε πολύ τούς αιωνίως μεμψιμοιρούντας ιατρούς, οϊτινες 
άδιακόπως καί στερεοτύπως σάς έπαναλαμβάνουσι : Προσέχετε,
¿ γενικός έρεθισμός, δν προκαλούσιν οί πρώτοι καύσωνες προ
διαθέτει εις αιμορραγίας, εις αίμοπτυσίας, εις φλόγωσιν τών 
τνευι/.όνων καί τού έγκεφαλου.
■ Έάν δέν πάσχητε ύπό χρονιάς παθήσεως, έάν ιδ ιαίτατα δέν 
είσθε φθισική, αύτη είναι ή έποχή τού έτους, μαθ ’ ήν αίσθάνε- 
βθε τήν ύγείαν σας εις άρίστην κατάστχσιν, καθ’ ήν καί σείς 
αετά τής λοιπής φύσεως άναζωογονείσθε. Ό  μόνος κίνδυνος 
ποοκύπτει έκ τής άποτόμου άτμοσφαιρικής μεταβολής, δ ι’ ήν

Εείλοαεν νά λαμβάνωμεν πάντοτε τά  κατάλληλα μέτρα.
ΙΊολλαί καί πολλοί συνειθίζουσι νά προστρέχωσι, εις καθάο- 

σιον ώς προφυλακτικάν άπό ένδεχομένων άσθενειών. Χωρίς νά 
μεμφθώ τούς ιατρούς, οϊτινες έπιτρέπουσι τοίς πελάταις των 
την συνήθειαν ταύτην, άναφέρω ότι οί διασημότεροι τών ύγιει- 
■νολόγων καταδικάζουσι μετ’ ένεργητικότητος ώς άνωφελή καί 
επικίνδυνον τήν παλαιάν συνήθειαν τής προσλήψεως καθαρσίων, 
ευθύς ώς τά φύλλα βλαστήσωσιν έπί τών δένδρων. Οί καθη- 
γηταί μας, οί άληθώς σοφοί, συμβουλεύουσι νά προσέχωμεν έπί 
τής διαίτης καί διαθρέψεώς μας κατά τούς θερμούς μήνας άνα- 
πληροΰσαι τάς θερμαντικάς τροφάς καί τά  ποτά δ ι’ έλα- 
φρών τοιούτων.Ούτω κατά τούς θερινούς μήνας έγκαταλείπομεν 

-καθ’ολοκληρίαν τά βόεια κρέατα,τούς δυνατούς ζωμούς,τάπα- 
στά κρέατα καί τούς αλμυρούς ίχθεϊς, τά  παχέα, τά άρωμα- 
τικά, τόν άδολον οίνον—διά τό κλϊμά σας μάλιστα καί αύτόν 
τόν κεκραμένον— καί άναπληρώμεν διά λευκών κρεά,των, ιχθύων 
δι’ άφθονων χορταρικών, διά γαλακτερών καί διά μεταλλικών 
ύδάτων.

Εις χώρας τινάς συνειθίζουσι νά πίνωσιν άνά πάσαν πρωίαν 
ικανήν δόσιν γάλακτος, ή ξυνογάλακτος μεταβαίνοντες κατ 
εύθεϊαν εις τήν έν τή έξοχή ποίμνην.
Κ|Η δίαιτα αύτη άναλογεϊ πρός τήν τών σταφυλών, ήν πολ

λοί ποιούνται τό φθινόπωρον. Εις τάς μεσημβρινάς ιδία χώρας 
ε'·ί άς βεβαίως ύπάγεται καί ή ίδική σας ;είναι ανάγκη νά γει- 
νηται μεγάλη χρήσις λαχανικών, ζωμού δέ μόνον διά χόρτων 
αατεσκευασμένου δύναταί τις άφόβως νά κ,άμνη χρήσιν. Παρά 
“ΐΐζ άρχαίοις μάλιστα Έ λλησιν ή φυτοφαγία ήτο έν μεγάλη 
"'•μη, γυναίκες δέ ήσαν αί. έμπορευόμεναι πάντα τά  χορταρικά, 
ώς μέχρι σήμερον παρ’ ήμϊν συμβαίνει. Ιστορικόν δέ εμεινε τό 
πάθημα τού Δημοσθένους, όστις, ώς γνωστόν, ήτο βραδύ- 

• "ί’λωσσος, καί ον διέκοψεν έν τή άγορα λαχανοπώλις γυνή, ϊνα 
τώ διορθώση φράσιν κακώς παρ’ αυτού συνταχθεϊσαν. Οϊα 
Α*μπρά ή έποχή έκείνη τής πατρίδοςσας, καθ’ ήν εν βριθουση

■ *γορά καί έν τω μέσω πεζοτάτων συναλλαγών πάντες έςεφρά- 
ί  ζοντο εις τόσω ώραίαν καί γλαφυράν γλώσσαν, καθ ήν ή πρός

“ο καλόν λατρεία ουδέποτε έξέλιπεν, ά λλ ’ έξ ίσου διηρμήνευε 
τ*ζ τ®πεινοτέρας ώς καί τάς εύγενεστέρας έκδουλεύσεις τού 
πνεύματος, καθ’ ήν ή φυσική καλλιέπεια ήτο ό πρώτιστος χα 

ρακτηρισμός τής ώραίας ταύτης γλώσσης, ήν τόσω άνηλεώς 
παρεμόρφωσαν οί μεταγενέστεροι.

Π αο ώ ιο ι Μ α ρ ία . Γ ρ ιν ιέ  ιατρός
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Ή  ημέρα έκλινε κανονικώς πρός τήν δύσιν της καί ό ήλ ος 
καθ’ ήν στιγμήν έχάνετο άπό τού λαμ.πρού όρίζοντος εις μα
κράν χρυσίζουσαν οθόνην, έξηπλούτο άνά τήν κυανήν έκτασιν, 
έπιδεικνύμενος, ούτως ειπείν, πριν ή άναπαυθή. 'Ήδη εις τήν 
γωνίαν τής όδοΰ φανός άεριόφωτος τέως άναφθείς, έφαίνετο 
θλιβερώς ώχρός ύπά τά δεσπόζον έτι φώς τής ημέρας.

Έστηριγμένη έπί τού παραθύρου ισογείου πατώματος νεά- 
νίς τις ήτένιζε μετά προσηλώσεως τάς προετοιμασίας ταύτας 
τής έπερχομ.ένης νυκτός. Έ ν τω  πλαισιω τού παράθυρου ή 
ώοαία κεφαλή της διεγράφετο κάτωχρος, φωτιζόμενη ύπό δύο 
μ.εγάλων μαύρων όφθαλμ.ών, ών τό περιπαθές βλέμμα απε- 
πνεε θλιβερόν γόητρον προσομοιάζον αύτήν πρός παρθένον μάρ
τυρα έξ έκείνων, ών τάς εικόνας βλέπομεν εις τούς ναούς.

Καί μ,ήπως δέν ήτο άληθώς μ,άρτυς ή παιδίσκη αύτη, ης ή 
χαρίεσσα κ.εφαλ,ή έκλινε κατά τρόπον γελοϊον μ,εταξύ δύο ύβων, 
έξογκούντων τερατωδώς τό στήθος καί τήν ράχιν καί πιεζον- 
των ύπό τό βάοος των τό λιπόσαρκον καί άσθενικόν σώμα, 
ύπά τό όποιον καρδία ευαίσθητος καί νέα έπαλλε.

Ή μ.ικρά άνάπηρος κατά τάς μακράς ώρας, καθ ά.ς άνε- 
παύετο έξηπλωμενη έπί τής μακράς έδρας της είχε βυθισθή εις 
κυανούν όνειρον, έρωτα ιδεώδη, πλήρη ευτυχίας, έρωτα ανα- 
ζωογονοΰντα αύτήν καί καταστρέφοντα τούς φοβερούς εκείνους 
ύβους, οϊτινες τόσω τήν έταπείνουν. Εις τό όνειρόν της τούτο 
έκεϊνος τήν εύρισκεν ώραίαν, τή ύπέσχετο αιώνιαν πιστιν, τήν 
καθίστα έν μια λέξει ύπερανθρώπως εύτυχή.

Τά όνειρον της τούτο βαθμηδόν καί κ α τ ’ ολίγον ένεσαρκώθη 
έν τω  προσώπω νέου τινάς, ένοικιαστού τού οίκου των. Έ κ -  
τοτε ή άτυχης μ,ικρα έμ,ενεν ώρας πολλάς έστηριγμένη έπι 
τού παραθύρου, κατασκοπεύουσα τούς είσερχομένους και έςεο- 
χομένους μέ τήν έλπίδα νά τόν ϊόη διερχόμενον, έχεϊνον, όσ- 
τις θά ήγνόει πάντοτε τά αισθήματα, άτινα είχεν έμπνεύσει 
πρός τήν άτυχή κόρην.

Αίφνης κύμα αίματος άνήλθε μέχρι τών παρειών της. Ίδου 
αύτός βαδίζων βραδέως και διευθυνόμ,ενος πρός τήν θύραν. Μη
χανικώς έστρεψε τά βλέμμα πρός τό παράθυρον καί τή είπε 
ιαειδιών: 'Ωραιότατη βραδεία, δεσποινίς ! δέν έχει ούτω; καί 
είσήλθε διά τής μεγάλης θύρας.

Συγκεκινημένη έπανέπιπτεν έπί τής έδρας, καθ’ ήν στιγμήν 
είσήρχετο ή μήτηρ της. Πάλιν εις τό παράθυρον, Ρόζα ; άνέ- 
κοαξεν ή γραία. Θέλεις λοιπόν νά άσθενήσης, κακόν παιδίον ; 
Καί άφού έκλεισε καλώς τά παράθυρο*, έτρεξε νά έναγκχλισθή 
τήν δυστυχή μικράν.

—  Μητέρα μου. είπεν έκείνη, ό κ. Κερνέκ μοί ώμίλησεν. 
Είναι πολύ καλός, πολύ εύγενής.

—  Καλοσύνη του, είπεν ή μήτηίρ. |')ά έκαμνεν άκόμη καλ
λίτερα νά έπλήρωνε τά  ενοίκια, άτινα οφείλει.

Τό άπότομον τούτο καί πεζόν χρηματικόν ζήτημα, συμτ»ί- 
πτον ούτω σκαιώς πρός τό γλυκύ ποίημα τό όποιον ή νεάνις 
είχε συνθέσει τήν έπάγωσε μέχρι ¡μυελού. Σκέψις δέ τρομερά 
τήν έβασάνιζεν άπό τής στιγμής ταύτης. Πώς ! ό νέος, ό ευ—
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γενής, ό.ώραίος νεανίας είχε λοιπόν καί αυτός στενοχώριας εις 
τόν βίον του ; ..............

★
♦ *

'Ο κ. Δουράνδος, άρχαΐος παντοπώλης, παραιτηθείς του 
επαγγέλματος του, άφού έκέρδισεν ολίγα χρήματα καί πατήρ 
τής Ρόζας είχε θεωρήσει τιμήν του να δεχθή ώς ενοικιαστήν 
τόν εύγενή νέον κ. Κερνε'κ, θαμβωθείς υπό του ονόματος καί 
του υπερήφανου καί μεγαλοπρεπούς ύφους του ένοικιαστού του.

Όποία δ ’ ύπήρξεν ή έκπληξίς του όταν πρωίαν τινα, καθ’ 
ήν στιγμήν ¿προγευμάτιζε είδε τόν νέον κρούοντα τήν θύραν 
του καί ζητούντα τήν άδειαν να είσέλθη.

—  Ά λλα  θά ήρχόμην εγώ 6 ί'διος νά σάς φέρω καί έξω- 
φλημένας τάς αποδείξεις, είπεν ό αγαθός εκείνος άνθρωπος, ύ- 
ποθέτων, ότι ό κ. Κερνέκ ήρχετο νά πληρώση τά  καθυστε- 
ρούμενα ενοίκιά του.

—  Δεν πρόκειται περί τής άσημάντου ταύτης ΰποθέσεως, 
είπεν ό νέος. Ή  έπίσκεψίς μου έχει πολύ σοβαρώτερα αίτια . 
Σάς ώμίλησα, νομίζω, άλλοτε περί πλουσίου θείου μου εκα
τομμυριούχου, του όποιου εγώ είμαι ό μόνος κληρονόμος.

— Δεν ενθυμούμαι νά έγένετό ποτε λόγος περί τού θείου 
σας τούτου, παρετήρησε δειλώς ό κ. Δουράν.

—  ’Έ χετε ασθενή τήν μνήμην, φίλτατε^ κύριε. Ά λ λ ’ ¿διά
φορον έλθωμεν έπί τού προκειμένου. Ό  θείος μου άπέθανε καί 
εγώ κληρονομώ τά εκατομμύριά του. Ά λ λ ’ ή περιουσία αύτη 
μέ άφίνει εντελώς ¿διάφορον καί δεν θά τήν ζητήσω ίσως, 
εάν δεν δύναμαι νά τήν διαμοιράσω μετ’ εκείνης, ήν άγαπώ 
καί ήν εξέλεξα ώς σύζυγον. Κύριε, προσέθηκεν ό νέος ύποκλι- 
νόμενος, λαμβάνω τήν τιμήν νά σάς ζητήσω τήν χεϊρα τής δε
σποινίδας θυγατρός σας.

Κεραυνός έάν έπιπτεν έν τώ μέσω τής αιθούσης δεν θά κα- 
τέπληττε τόσον τούς δυστυχείς εκείνους ανθρώπους. Εις εύγε— 
νής, πλούσιος, νέος καί ώραίος έζήτει εις γάμον τά κυφόν καί 
παραμεμορφωμένον τέκνον των ! Οί οφθαλμοί των έπληρώθη- 
σαν δακρύων, ή δέ μήτηρ ήτις είχεν εννοήσει τόν έρωτα τής 
μικράς έσπευσε νά τη άναγγείλη τήν ώραίαν καί χαρμόσυνον 
εκείνην είδησιν.

—  Κόρη μου, είπεν ό πατήρ της σοβαρώς, ευθύς ώς ή μι
κρά είσήλθεν, ά κ. Κερνέκ μοί έκαμε τήν τιμήν νά μοί ζητήση 
τήν χεϊρά σου.

Ή  παιδίσκη έξέπεμψεν άσθενή κραυγήν καί πνιγομένη ύπό 
συγκινήσεως έπεσε λιπόθυμος.

★
* *

’Από μιας έβδομάδος ήδη ό νέος πάντοτε τρυφερός, πάντοτε 
άφωσιωμένος, πάντοτε πρόθυμος, έπεσκέπτετο καθ’ έκάστην 
τήν μνηστήν του, έγευμάτιζεν έν τή οικογένεια, εκείνη δέ ή 
άλλοτε περίλυπος καί μελαγχολική ή το εΰτυχεστάτη, έγέλα, 
έψαλλε.

Ό  έρως έπανελάμβανεν άπαύστως εις τά  ώτά της τάς λέ
ξεις, ας ό μνηστήρ της τή ¿ψιθύρισε,καθ’ ήν στιγμήν τή προσ- 
έφερε τήν πρώτην του άνθοδέσμην : ’Αγαπητή Ρόζα, εις τά
λευκά ταΰτα  ρόδα, τάς άδελφάς σου ένεπιστεύθην τά μυστικά 
μου. Θά είναι οί καλλίτεροι διερμηνείς τής άγάπης μου πλη
σίον σου.

Πρωίαν τινά ό νέος μνηστήρ έπεσκέφθη τόν πενθερόν του 
ένωρίτεοον τού συνήθους. Κύριε Δουράνδε, άνέκραξεν, ή ημέρα

τού γάμου μου είναι εγγύς. ’Εντός όλίγφν ήμερών γίνομ^Ι 
κάτοχος τής περιουσίας τού θείου μου. Ά λ λ ’ ώς έκ τού μεγ£. 
λου κεφαλαίου τά όποιον κληρονώ, τά  διά τό συμβόλαιον υή- 
νον έξοδα άνέρχονται εις πέντε χιλ. φρ............

— Επιτρέψατε μοι τέκνον μου νά σάς ευκολύνω σήμερα 
είπεν ό γέρων μετά δειλίας. Καί διευθυνθείς εις τό γραφεΐόν 
του έξήγαγεν έξ αυτού δέσμην χαρτονομισμάτων, ήν έτεινε 
πρός τόν νέον.

’Από τής ήμέρας ¿κείνης ό μνηστήρ έξηφανίσθη. Μάτην ή 
δυστυχής νεάνις ¿ναμένει ¿στηριγμένη έπ! τού παραθύρου. Ό· 
κλέπτης τής άγάπης, τής πίστεως καί τής περιουσίας τών άγα. , 
θών ¿κείνων άνθρώπων δεν έφάνη πλέον ποτέ. Τά δνειρον, όπερ 
διά μαγικών νημάτων ή ατυχής μικρά έπλεξεν, διελύθη ήδη 
διά παντός. Έ κ τού ειδυλλίου τούτου, έκ τών τόσων σχεδίων 
ευτυχίας ούδέν άλλο τή έμενεν ή όλίγά ξηρά άνθη, άτινα διε- 
τήρει εύλαβώς, ώς τήν μόνην άνάμνησιν ¿κείνου ον τόσω περι- 
παθώς ήγάπησε. Τά ρόδα ¿κείνα τά  ήδη ξηρά καί μαραμμένα 
τή άναπαρίστων αυτήν τήν εικόνα τής ζωής της, τόν ήδη νε
κρόν έρωτά του, είχε δέ πεισθή ότι έν τή άποφυλλίσει τού τε
λευταίου αυτών πετάλου ήθελεν άποπτή άπό τού έςηντλημένου 
ήδη σώματός της ή τόσον πονούσα παιδική ψυχή της.

—  Τήν άνοιξιν άπεκοιμήθη διά παντός, μέ τό βλέμμα 
έστραμμένον πρός τό παράθυρον, σφίγγουσα εις τούς οστεώδεις 
δακτύλους της τό μοναδικόν ξηρόν άνθος, όπερ τής έμενεν έκ 
τής άνθοδέσμης τού μνηστήρός της.

—  Καί ήδη άναπαύεται εις μικρόν εξοχικόν νεκροταφείον.. 
Πέριξ τού τάφου της έν τή χκρα τής άναμνήσεως τής ζωής, 
τό παν ψάλλει τά θειον ποίημα, τήν ιδεώδη μουσικήν, ές ης 
εκείνη άπέθανε. Τά πτηνά διά τού δειλού τερετισμού των ψι- 
θυρίζουσι συνωθούμ.ενα έρωτύλως γλυκείς λόγους" τά  φύλλα 
συγκινοΰνται έν ηδονική φρικιάσει, και αφθονία λευκών παρθε- 
νικών ρόδων καλύπτει τήν έπιτάφιον πλάκα της. Θά είναι βε
βαίως ταΰτα  τά  δάκρυα τής άτυχούς κυφής, τά  όποια μέ την·
εαρινήν δρόσον ήνθησαν.

Έ κ  του Γαλλικού. Ά δ η ν «  Σιγανοί» I

ΑΙΕΘΗΕΣ ΣΊΓΗΕΑΡ10Μ ΓΓΚΜΜ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
Π=ρι τών θαυμάσιων τής έν Σικάγω Έ<θέσεω; και της κατ’ αυτήν σπουοαιο- 

ίτης δοάσεως τών Αμερικανίδων Ιδημοσιευσαμεν ή'δη ικανά; άνταποκρισειζΓ 
ιαίτατα δέ περί του συγκαλουμενου αυτόθι γυναικείου συνεοριου και του τμή" | 
χτος τής γυναικείας Έκθε'σεως, δπερ κατχ πάσαν πιθανότητα εσται και 
οαιότερον καί περιεργότατον πάντων τών λοιπών.
Ή  ποόεδρος τής έπι τής διοργα\ώσεως του γυναικείου τούτου τμήματος χ.Βόρδ*- 
’άλμεο άπέστειλε διά τών απανταχού τού κόσμου ’Αμερικανικών Πρεσβειών* 
■κύκλιους πρός τάς κυβερνήσεις τών διαοόρων Ευρωπαϊκών κοατών, ων 
ιναικας προσκαλει νά αντιπροσωπευθώσιν εν τω γυναικειω τμήματι τής διεθ 
ιύς εν Σικάγω τελούμενης έκθεσεως.
Τήν πρός τόν ήμε'τερον υπουργόν τών έςωτερικών διαβιοχσθ.ισχν παρά το»»| 

ταύθα πρεσβευτού τής 'Αμερικής εγκύκλιον δημοσιεύομεν κάτωθι *

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Σ  ΚΟΛΟΜΒΙ Α ΕΚΘΕΣΙΣ

Γ ρ α ιρ ε ιο ν  τ ή ς  πρ ο έδ ρ ου τ ο ύ  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  
τ ώ ν  δ τ ε υ θ υ νο υ σ ώ ν  Κ 'υρτφν.

ilpoc; τον οπI των ’Εξωτερικών υπουργόν.
Κύρι ε ,

Τό Συμβούλιου τών διευθυνουσών Κυριών τής ΙΙαγκοσμιΟ”* 
Κολοαβίας Έκθέσεως εύσεβάστως έξαιτεϊται, όπως έπιτροπΛ

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ  Τ Ω Ν  Κ Γ Ρ Ι Ω Ν

*υριών διορισθή έν Έλλάδι ϊνα συμπράξη μετά τού συμβου- 
Vov στρός διοργάνωσιν πλήρους τμήματος τής περί τήν καλλι- 

Κιη-νίαν, τήν βιομηχανίαν, τήν αγωγήν καί φιλανθρωπίαν,έρ- 
γασίας τών Έλληνίδων έν τή ρηθείση Εκθέσει.

Ρ Ό σκοπός καί τό σχέδιον τού συμβουλίου τών διευθυνουσών 
νΚυριών εκτίθενται πλήρη έν τώ  συνημμένο» ώδε έντύπω Ύ πο- 
Είνήματι, αί δέ ’Αμερικανίδες έλπίζουσι καί έπιθυμοΰσιν, όπως 
Γ.α; Έλληνίδες άντιπροσωπευθώσιν εις τήν Παγκόσμιον Κολομ

βίαν Έκθεσιν διά τμήματος πλήρους καί πρεπόντως παρα- 
στήσοντος τάς προόδους καί τά έργα αύτών.

Τό συαβούλιον τρέφει τήν ελπίδα ότι ή Α. Μ. ή Βασίλισσα, 
ή- γνωστόν είναι τά ένδιαφέρον υπέρ τού ΰπο τών Έλληνίδων 
τελουαένου έργου,θέλει συμπαθώς άποβλέψει εις τόν σκοπόν ον 
Ιπεδιώκει ή Επιτροπή.
I. Όθεν λααβάνω τό θάρρος νά διαβιβάσω συνημμένως ώδε 
επιστολήν πρός τήν Α. Μ. έξαιτουμένη τήν επιδοκιμασίαν καί 
ποοστασίαν τού έργου τού Συμβουλίου, ήν παρακαλώ 1 μάς 
όπως ευαρεστούμενοι θέσητε ΰπ ’ όψει τής Αυτής Μεγαλειότητας.. 
. Έπιζητοΰμεν έπίσης υπέρ τού εΰεργεγικοΰ καί χρήσιμου 
τούτου έργου τήν προστασίαν τών Κυριών τής Βασιλικής Οι
κογένειας, αΐτινες πρωτοστατουσι τής ένθαρρύνσεως τών εν 
Έλλάδι βιομηχάνων τεχνών, ώς καί πασών τών φιλανθρω
πικών ένεργειών.

Τολμώ νά έκφράσω τήν έλπίδα ότι θέλετε απονειμει εις την 
ιδέαν τήν διακεκοιυ.ένην υμών εύνοιαν καί λαμβάνω τήν τιμήν 
νά διατελώ, Κύριε, μεθ’ υψηλής ΰπολήψεως.

Εί'στΰάστω(; üueTf-pa 
ΒέρΟ χ Μ Ο νορε Π χ λ μ ε ρ ,

Ιΐοόεβρος tou Σ υμβουλίου τώ ν  διευθυνουσών 
Κ υρ ιώ ν της Κ ολομβία; Έ κΟ εσει»;.

B L  Έ *  Σ ικάγω , Illino is, τη 31 Μαρτίου

Η Κ. ΠΑΡΑΪΚΕΪΟΠΟΪΑΟΪ ΕΙΙΚΡΙΟΙΕΝΗ
& "Οσα καί αν γράψη τις πάντοτε είναι ολίγα, πάντοτε 
ύστερούσι τής καταπληκτικής άληθείας, μεθ ’ ής ή καλλιτέχνις 
μας διερμηνεύει τά  αισθήματα καί τά  πάθη καί τον σάλον 
της ανθρώπινης ψυχής. Ή  έπανάληψις τής «Κυρίας μέ τάς 
Καμελίας» τό πρόσωπον τής όποιας τόσον φυσικώς καί θαυ- 
μασίως υποκρίνεται ή κ. Παρασκευοπούλου, έδωκεν άφορμήν 
εις τόν τεχνοκρίτην κύριον ΓΙετσάλην νά έςενέγκη κρίσεις πολύ 
avacqpac. περί τής άρίστης καί μοναδικές δραματικής καλλι- 
τέχνιδός μας. Ά λ λ ’ αί κρίσεις αύται ευτυχώς έξηνέχθησαν ό- 
λίγον άργά, όπως μή έπηρεάσωσι τό κοινόν, όπερ ήδη έξήνεγκε 
πο μέγα καί ένθουσιωδέστατον καί έπιδοκιμαστικώτατον v e t o  
του υπέρ τής συμπαθούς Μαργαρίτας.

ΆγνοοΟμεν πού ό κ. Πετσάλης έσπούδασε καλλιτεχνίαν καί 
αισθητικήν, ποίαν τών σχολών άκολουθεί, τίνας έκ τών μεγά
λων ηθοποιών τής Ευρώπης παρηκολούθησεν έν τώ σταδι'ω 
'Ti'il καλλιτεχνικής δράσεώς των, ϊνα άποφχίνητχι μετά τόσης 
αύθεντικότητος περί καλλιτέχνίδος πρώτης δυνάμεως καί νά 
αξιοί βεβαίως όπως ή γνώμη του κατισχύση τού ύπέρ τής κ. 
Παρασκευοπούλου έκδηλωθέντος γενικού ένθουσιασμοΰ,τού ύπέρ 

| αυτής ρεύυ.ατος τής κοινής γνώμης, ήτις είναι καί ή ορθοτέρχ. 
·, Άέν τόν άκολουθούμεν εις τάς κρίσεις του,καθ’ άς τόσας έλ- 
λειψεις κατορθόνει νά εύρίσκη καί τόσα νά έπικρίνη καί κατακοίνη.
.·■ Εν μονον τω παρχτηρούμ-εν : Διχτί άφού ουτος θεω-

ρήται ό μόνος ειδικός τεχνοκρίτης, διατί δέν έκρινε τήν κ. 
Παρασκευοπούλου ώς Μήδειαν, εν η ιδιαίτατα η καλλιτέχνις 
εύρίσκεται— ώς συνήθως λέγουν— εις τον ρολον της ,

Δέν άγνοεί βεβαίως ό κ. Πετσάλης ότι πάντες οι καλλι , έ— 
χναι έν Ευρώπη άναδεικνύονται εις έν δραματικόν έργον, τό 
όποιον εκεί επαναλαμβάνεται πεντακοσίας φοράς κατ έπχναλη- 
ψιν καί διά τού όποιου καί μόνου άνοίγοντχι τοις άμερολη- 
πτως κρινομένοις καλλιτέχναις αί πύλαι τον θρ ιάμβου, το ν  
π.ίούτου χα ΐ τήο αθανασ ία' : .

Πώς λοιπόν αυτός παραβλέπει τόν κατά τήν πάνδημον ομο
λογίαν πρώτον ρόλον τής κ. Παρασκευοπούλου, ουδ= καν· 
λόγον ποιείται περί αΰτού, καί έρχεται νά κρίνη τό έργον τού· 
Δουαά καί τήν κ. Παρασκευοπούλου ώς Μαργαρίταν, ../¡τών,. 
νά άποδείξη ότι ό συγγραφεύς καί όχι ή καλλιτέχνις συγκινεί.

Δέν θέλομεν νά φανώμεν διά τούτου ότι συμμεοιζόμεθα κατ 
έλάχιστον τήν γνώμην τού κ. Πετσάλη, καθ ήν ή κ. ΓΙχρα- 
σκευοπούλου έν τή «Κυρία μέ τάς Καμελίας» είναι μόλις ύπο- 
φ ίρ τή .  Τήν περί τούτου γνώμην μας έξηνέγκομεν ήδη καί θεω- 
ροΰμεν άσκοπον νά έπανελθωμεν έπ ’ αυτής. Εκείνο τό οποίον 
παρατηρούμεν εις τόν άξιοτιμον επικριτήν τής κ. Παρασκευο
πούλου, είναι ότι μεθ’ ολην τήν φχινομενικώς ειλικρινή άμε- 
ροληψίαν του καί τόν περιπαθή ύπέρ τών ηθοποιών πόνο ν  του, 
έν έπεζήτησε διά τής κρίσεώς του νά άποδείξτ,: ότι ή κ. Πα
ρασκευοπούλου δέν είναι ούτε μετριωτχτη ηθοποιός, άφού δέν 
α ισθάν ετα ι  ό,τι παίζει" καί ότι είναι έποάέεστερα τού κ. Τ κ- 
βουλάρη, ον θά χαιορθώστι νά  φθάση μίαν ημέραν.

Ό  κ. Πετσάλης είναι βεβαίως έλεύθερος νά έχη οίανδήποτε 
ιδέαν θέλει ύπέρ τού κ. Ταβουλάρη, όν δέν άναλαμβάνομεν νά 
κρίνωμ.εν ημείς σήμερον, διότι δέν πρόκειται περι αυτού. Δεν 
είναι όμως δίκαιον,άλλ’ ούτε άμερόληπτον διά τον κ.Πετσάλη ν 
νά κατέρχηται ώς τεχνοκρίτης τής πρώτης καί μοναδικής δρα
ματικής καλλιτέχνιδός μας, ή' ΐ ζ ,  τις οίδε μετά πόσων άγώνων 
καί επιμόνου μελέτης, καί ύπερανθρωπίνων προσπαθειών καί 
άνηκούστων θυσιών, στερούμενη τών μέσων πρός συστηματι
κήν καλλιτεχνικήν μόρφωσιν, κκτώρθωσενά δημιουργήση αυτή 
μόνη έαυτή άδιαφιλονείκητον καλλιτεχνικήν υπεροχήν, ήτις 
έν τή τελευταία πράξει τής Μαργαρίτας μάς συγκινεί πολύ 
περισσότερον η αύτη ή Σάρα Βερνάρ, ήτις ώς Μ ήδεια.άροού- 
μεν έάν έχη εις όλην τήν Εύρώπην τήν έφάμιλλόν της, είναι 
ήκιστα άμερόληπτον καί ίπποτικόν,λέγομεν,διά τόν κ. Πετσά- 
λην νά παραβλέπτ, πάσας τάς κχλλιτεχνικάς άρετάς τής κ. 
Παρασκευοπούλου,νά άποσιωπά τά  μέρη,εις ά άκριβώς όχι αι
σθάνεται,όχι παθαίνεται, άλλά μαρτυρεί κυριολεκτικώς έπί τής 
σκηνής, συνταράσσουσα καί τήν σκληροτεραν καρδιαν, ά,,ο - 
σπώσα δάκρυα, κρατούσα έν άγωνία άνηρτημένον άπό τών 
χειλέων της δλον τό άκροατήριόν της, είναι,έπαναλαμβάνομεν, 
άδικον, άντικρυς άντικείμενον πρός *ήν ανδρικήν γενναιοφρο- 
σύνην, νά άποφαίνηται, νά κρίνη και γράφη ώς έγραψε.

Ό  κ. Α. Πετσάλης είμπορεϊ νά ήναι καί νά λέγεται όσον 
θέλει τεχνοκρίτης. Έ ν τή περί κ. Παρασκευοπούλου όμως κοίσει 
του άναδεικνύεται περισσότερον έλλην,Πρίνων ύπέροχον αρχηγόν 
έναντίου κόμματος, παρα κριτής σοβαρός καί άμερόληπτος τής

7’Εάν δ’ αληθώς ένδιεφέοετο διά τήν Ελληνικήν σκηνήν καί 
έάν έπόνει, ώς λέγει, τούς “Ελληνας ηθοποιούς, ώφειλε να 
συστήση αύτοΐς έν πράγμα, ούτινος δυστυχώς στερούνται :
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όίλόνοΜίν, σύμπνοιαν, ειλικρινή συνεργκσίκν.
Έ άν μάλιστα εϊμεθα εις την θε'σιν του και ήςιουμεν ώς ό κ. 

Α . ΙΙετσάλης νά ένισχύσωμ.εν έπισημως τους "Ελληνας ηθο
ποιούς θά έλε'γομεν προς αυτούς : Άψοΰ δλοι σας ααλόνετε περί 
άοχηνίας καί μόλις ό καθείς έξ υμών χειροκροτηθτ, μίαν η δύο 
φοράς τιτλοφορεί εαυτόν θιασάρχην, μή έννοών νά άναγνωριστ, 
άλλον αρχηγόν, άνακηρύςατε την αληθή καλλιτέχνιδα κ. Πα- 
ρασκευοπούλου αρχηγόν σας, ένωθήτε όλοι οί εχοντες άζίαν 
τινά ΰ π ’αύτήν,καί θά άποτελε'σητε θίασον, αληθώς δυνάμενον 
νά τιμήσϊ) την Ελληνικήν σκηνήν.

Τότε δεν θά έβλε'πομεν βεβαίως τον επιτυχέστατα ύποδυ- 
θόντα τά πρόσωπον του Άρμάνδου κ. Ευτύχιον Βονασε'ραν Ιν 
ταίς πρώταις παραστάσεσι τήςκΚυρίας μ.έ τάς Καμελίας»άντι- 
καθιστώμινον άπά τόν άκαυ,πτον καί εις άπόστασιν δέκα βη- 
μ.άτων άπά τής Μαργαρίτας άποστηθίζοντα κωμικώς τό μά
θημά του νεώτερον Αρμάνδον.

Δέν θά έβλε'πομεν τόσα άλλα ακατάλληλα εντελώς δ ι’ υπο
κριτικήν τέχνην πρόσωπα άνερχόμενα έπί τής σκηνής, χωρίς 
νά δύνανται νά σταθώσιν έπ ’ αυτής καί μεταβάλλοντα τά 
δράματα εις κωμωδίας καί τάνάπαλιν

Ξ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Σ Η Μ Α Ι Α
Οίους παλμούς αισθάνεται πάσα Ελληνική καρδία μακράν 

τής πατρίδος έπί μόνη τή Οε'α τής κυανόλευκου ήμών σημαίας! 
Οϊαν ίεράν συγκίνησιν δοκιμάζει όστις έσχε τήν ευκαιρίαν νά 
έπισκεφθή μίαν τών αιθουσών τών ανακτόρων, τάς τε'σσαρας 
γωνίας τής όποιας κοσμούσιν αί σημαίαι του είκοσι ένα.

Καί όμως κατά τά  τελευταία ταυτα Ιτη διακωμωδείται 
καί εξυβρίζεται τό άγιον σύμβολον τής ήμετέρας πατρίδος, 
συρόμενον εις τάς οδούς κατά τάς ήμε'ρας τών πολιτικών ήαών 
διαμαχών. Διακωμωδείται ή σημαία,ήν έκοάτησαν χείρες έλευ- 
θερώσaoat διά του αίματος αυτών τήν υπόδουλον Ε λλάδα! 
Φέρεται έν ταίς άγυιαίς κρατουμένη υπό χειρών ών οί κάτοχοι 
άγνοοΰσιν ίσως τό ύψος τής έννοιας του συμβόλου του Ε λ 
ληνισμού !

'Γπο τοιούτων σκε'ψεων κατεχομένη παρετήρουν τήν πρά 
έμ,οΰ παρελαύνουσαν πρό ημερών πομπήν εν τινι όδώ τών ’Α 
θηνών. Μήτοι νικήτα! έπέστρεφον έκ τίνος μ.άχης ; Μήτοι 'έστη
σαν τήν σημαίαν ήμών έπί του φρουρίου πόλεώς τίνος του 
υποδούλου Ελληνισμού ; Καί διά στεφάνων δάφνης ή έλαίας 
κοσμοΰντες αυτήν τήν περιφέρουσιν προτείνοντες εις τά  όμματα 
τών διαβατών όπως ψάλλωσι τά  νικητήρια ;

Οί οφθαλμοί μ.ου έβλεπον άλλ ’ ή διάνοιά μου ήτο μακράν. 
Atà τής άναπτερουμε'νης φαντασίας μου ένόμισα ότι είδον ώσεί 
σκιάς ίπταμένας άνωθεν έκάστης σημαίας. Καί βαθμηδόν μορ
φήν λαμβάνουσαι άπετυποΰντο, ούτως εΐπεϊν, έ π ’ αύτών. Καί 
ιδού έπί τής πρώτης μορφή ιεράρχου κρατοϋντος σημαίαν με 
τάς λέξεις Έ.Ιενθερία η θάνα τος  ! Ταύτην διαδέχεται άλλη. 
’Ε π’ αύτής αγχόνη έζωγραφισμένη φέρει άνηρτημένον τά σώμ.α 
δευτέρου ιεράρχου. Γερμ.ανός καίΓρηγόριος οί δύο πρωτομ.άρ- 
τυρες τής εθνικής παλιγγενεσίας. Έ π ί τής τρίτης είκονίζεται 
ό ώς άμνός οβελίας έψηθείς Αθανάσιος Διάκος. Καί ούτως έπί 
έκάστης τών παρερχομένων σημαιών καί μία κεφαλή ενός 
ήρωος. Έ π ί τής τελευταίας δε μοί έφάνη ότι είδον χορόν έκ 
γυναικών, καί άνωθεν τάς λε'ξεις. ΣονΑιώτισσαι. Φωναί δέ ώς

έκ του στόματος αύτών έκπεμπόμεναι έφθανον ώς ψιθυρισμός 
ήδύς μ-έχρις έμοΰ λέγουσαι!

’Ώ  ! Έλληνίδες ! Τί παρεδώκαμεν ύμίν καί έξηυτελίσατε ; ‘1 
Τόν πατριωτισμ.όν ήμ.ών ουδόλως κατέχετε ! τήν αύταπάονη- 
σιν ήμ.ών ουδόλως αϊσθάνεσθε ! Καί άπά τών παραθύρων ι 
τών έξωστών υμών ραίνετε διά κλάδων καί άνθέων τήν Ελλη
νικήν σημαίαν,ήτις στεφανόνει, φευ! ούχί νικήτας καί τροπαι- 
ούχους έν μάχαις κ α τ ’ έχθρών, άλλ1 άλληλομ-αχομένους α
δελφούς.

Επιτρέπετε εις τούς συζύγους καί τέκνα ύμ.ών νά κρατώσι ■ | 
τήν σημαίαν , ήτις έπρεπε νά στολίζη μ,όνον τούς ανδριάντας 
καί τά  μνημεία τών ήοωϊκών υμών προγόνων ! ’Αντί νά διδά- 
ξητε παιδιόθεν τά τέκνα σας τόν σεβασμόν πρός τό ιερόν τής 
πατρίδος έμβλημα, άντί διά κοινών έράνων καί συνδρομών ν’ , 
άνεγείρητε εις ήμας μαυσωλεϊον, μέ γεγλυμμένην έπ’ αυτού 
Ελληνικήν σημαίαν, καί έκεί όδηγοΰσαι αύτά νά τά  διδά- 
σκητε νά θεωρώσι τήν σημαίαν ώς κειμήλιον, καί αύτών τών 
οικογενειακών κειμηλίων πολυτιμότερον, επιτρέπετε εις αυτά 
νά περιφέρωσιν αύτήν. ώς ράκος εις τάς όδούς.

Διδάξατε τάς θυγατέρας σας,αϊτινες γενήσονται μητέρες άρ- ύ 
γότερον,τήν πρός τήν σημαίαν υμών εύλάβειαν. Έξασκήσατε 
αύτάς άπό τής πρώτης ήλικίας εις τήν άνάγνωσιν τής προγο-η« 
νικής αύτών ιστορίας. Ούτως θά κατορθώσητε ήμέραν τινα νά , 
έκριζώσητε άπό τής καρδίας αύτών τήν άναλγησίαν πρός τά 
πάτρια. Τηροΰσαι ούτω τήν πρός τήν πατρίδα πίστιν, καί 
άγωνιζόμεναι τόν καλόν άγώνα τής Ελληνοπρεπούς τών τέ-.'ί] 
κνων σας άγωγής, θά έξιλεωθήτε άπέναντι ήμών, θά δικαιού
σθε νά φέρητε έντίμως τόν εύγενή τών Έλληνίδων τίτλον.

βα σ ιλ ική  Κ Κ υ ρ ιιχ ίδ ο υ .

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΪΜΑΤίΙΑΣ ΕΑΙΣΑΒΕΤ
Ο  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ

I
Ή  κεφαλή του ανθρώπου είναι θήκη έ/.πλήξεων* περιε’χει αγαθα τε και κακα ..-¡J 

πνεύματα, I "υπηρετούμενα και προσιχτευόμενα υπό τών οφθαλμών και ίων 
ώτων προδιδόμενα δέ υπό του στόματος.

I I
Μελέτησον τό σώμα τού ανθρώπου* ή ψυ/ή δεν είναι μακράν.

I I I
'Η τιμή του άνδρός συνίσταται άπό πανοπλίαν και ρόπαλον* η τιμή της γυ* ,  ̂

ναικό; άπό αύραν και άρώματα.
IV

Τά λοιπά ζώα είσίν ελεύθερα εν τώ στοι/είω αί»τών* ο άνθρωπος ουδέποτε 
εύρίσκεται εν τώ Ιαυτου, και κατά συνέπειαν είναι δούλος τών περιστάσεων. Λ

V
Δεν άρκεΐ μόνον νά σπουδαζη τις τινα* απαιτείται και νά αισθανηται εν τφ ι ·  

καοδία τά κατ’ αυτόν.
V I

Ό  άνθρωπος άπό τής γεννη'σεώς του με/ ρι τού θανάτου του είναι αινιγμ*' ¿  
νομίζει τις δτι άνατε'μνων τό άνθρώπινον σώμα θά δυνηθή νά τό έννοηστ;. ¿  
Τό παιδίον συντρίβει την πλαγγόνα του Γνα Γόη τό περιε/ομενον.

V I I
"Εκαστος άνθρωπος φέρει έν εαυτω ενα Προμηθέα, δημιουργόν, αντάρτην, & 

και μάρτυρα.
V I I I

'Ο άνθρωπος ομοιάζει πλαγίαυλον* συντριβόμενης τής τελευταίας αυτού φω  ̂
νής καθίσταται τεμάχιον ξύλου.

IX
Τά ελαττώματα τών άνδρών καθίστησι κακάς τάς γυναίκας* τά τών γυν*ι·  ̂

κών καθιστώσι κακούς τούς άνδρας.
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X
‘Τπάρχουσιν άνδοες εχοντες πρός ύπεράσπισίν των κέρατα ταύρου· ύπάρ/ου- 
αλλοι ενοντες κέρατα κοχλίου.

X I
Όμήγυρις άνθρώπων είναι σωρός αιολικών κωδωνίσκων τών όποιων οί 

λ* 0, εΐσίν έναρμόνιοι ή μή κατα τόν πνέοντα άνεμον.
X I I

Δυσπίστει πρός τόν άνθριυπον δστις φαίνεται άμφιβάλλιυν περί τής οικιακής 
σου ευδαιμονίας.

- Τπάρ/ουσι φυσιογνωμία», έκ τών οφθαλμών τών όποιων βλέπει τις ανα̂ υο- 
ρέ-ους μικρούς δφεις* ύπάρχουσιν άλλα», έν αίς οί μικροί ό’,εις άναφύονται εκ 

ΒΚύ— „,,τ,.ι -τ0ύ στόματος καί έρπουσι πρός τούς οφθαλμούς.τών γωνιων
X IV

"Οταν τις άγαπά περιπαθέστατα τά τέκνα του, δεν είναι καθ ολοκληρίαν 
εύτυνής.

; X V
[ Ό  άνήρ άγαπα πρό πάντων τήν γυναίκα- ή γυνή πρό πάντων τά τέκνα.

Η  Γ Π Γ Ν Η
I

ΤΙ γυνή οφείλει νά υφίσταται τόν έρωτα ν.αί τάς ώδ’'νας̂  τού τοκετού* νά 
συμμερίζηται τάς φροντίδας τού άνδρυς, νά διευθύνη τόν οίκον, ν ανατρέφη 
τα τέκνα, νά ήναι εις επιμετράν ωραία καί άξιε'ραστος. Πώς λοιπόν αποκα- 
λοϋσιν αύτήν άσθενές πλάσμα ;

I I
Ή  άγρότις γυνή είναι ζώον φορτηγόν, ή Άσιάτις ζώον πολυτελείας, ή Ευ

ρωπαία ζώον διττού πολιτισμού.
I I I

Ή  γυνή ένδίδουσα, νομίζει ότι οιορεί κόσμον όλο'κληρον, ό δέ άνήρ οτι 
λαμβάνει παιγνιον ή γυνή νομίζει δτι παρέχει τήν αιωνιότητα, ό δε ανηρ οτι 
ήσΟάνΟην στιγμιαίαν ηδονήν.

IV
Τ Ι μεγάλη ευαισθησία τών γυναικών προέρχεται ίσως εξ ύπερβάλλοντος 

μαγνητισμού έν τώ όργανισμώ αυτών αί γυναίκες εισί ζώσαι μαγνητικαί πυ
ξίδες, τείνουσαι πρός τον Ιαυτών πολον, άλλ* ούχί σπάνιαι αί παρεκκλίσεις.

V
 ̂ Η εκπεσουσα γυνή θιωρεί τήν έντιμον ώς κάτοπτρον έν ω βλέπει τας ρυ

τίδας της* αισθάνεται άκάθεκτον έπιθυμίαν νά ουντοίψη τό κάτοπτρον τούτο.

V I
Ήτίμασε τόν οίκον ή σύζυγός σου ; νυμφευόμενος αύτήν σύ πρώτος Γσως τήν 

ήζίμασας.

V I I
Ή  γυνή είναι ευαίσθητος χαμαιλέων.

νΠΣ
Πολλάκις ή γυνή εκφέρει θρασεΐαν γνώμην, άλλ’ οπισθοχωρεί εντροαος εύθύς 

άμα προσκληθή νά τήν έφαρμόση.
I X

Η γυνή τού κόσμου μένει σπανίως γυνή τού συζύγου της.
X

Έάν άμφιβάλλης περί τής άληθείας ενός αισθήματος, άπευθύνθητε εις εύ- 
φυά γυναίκα, αϋτη γινώσ/ει πάντα τά αισθήματα.

X I
Ή  φιλαρέσκεια δέν είναι πάντοτε θελγητρον, είναι ένίοτε άσπίς.

X I I
’Ληδών βάλλουσα κραυγάς ταοκ ιδού ή έξωργισμένη γυνή.

XIII
Μή νυμφεύου γυναίκα έχουσαν επικλινείς τάς γωνίας τού στόματος, καί αν 

τό στόμα είναικεράσων, θα εύρης πικρόν τόν καρπόν.
X IV

Μή ύπανδρεύου μετ’ όκνηράς* ό σύζυγος θά εύρίσκη πάντοτε τόν οίκον άκα- 
τάστατον* ό δέ άνήρ, τήν σύζυγόν του ενοχλητικήν.

Άθήναι τή 8 Μαίου 1892.
’Άννα Σερου&ου*

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  ΟΜΟΝΟ Ι Α Σ
"Ηρξαντο αί παραστάσεις τών υπαιθρίων θεάτρων. Έ ν  τω της 

« ’Ομόνοιας» έγχατεστάθη ό θίασος τών κ. Άλεξιάδη Παντοπούλου, 
καί ηοζατο λίαν έπιτυχώς τών παραστάσεων του διά του δημοφι
λέστατου έργου του άτυχους Κόκκου « Ή  λύρα του Γέρω Νικόλα». 
Περί του θιάσου τούτου θέλομεν γράψει έν έκιάσει εις το προσεχές 
φύλλον.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Ο Ν  Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν
Αύ’ριον καλούνται εις συνεδρίασιν οί έν Ά θήτα ις παρόντες βουλευ- 

τα ί, άρχομένων τών εργασιών της βουλής δ.ά της συνήθους εθιμοτυ
π ίας.— Ό  Βισ ιλεύς θέλει άναχωοίση έκ Κοπενάγης υετά τήν έκεϊθεν 
απέλευσιν τής βασιλίσσης "Ολγας, μεταβαινούσης εις Ρωσίαν· άφ·.- 
κνεΓται δέ εις ’ Αθήνας έντδς τού πρώτου δεκαημέρου τοΰ προσεχούς 
Ιουνίου.

Ι ΐτω η ή  γ υ ν ή ,  έργαζομένη  μετά  μ εγάλης δεξιότητος παντό; είδους άσπρόρ 
,·/α ζη τε ί εργασ ίαν. Τήν συνισ τώ μεν καί ή μ ε ΐς  θερμότατα. Ο ληρορορίαι ειςρουχ 

τό γραφειόν μας

37 Ε Π  1 Φ  Y A  A  1 Σ .

Τ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Μ Ι Α Σ  Α Γ Ι Α Σ

Εκτοτε μοί άπέδειξε, μοί εδιοκε νά εννοήσω τήν σατανικήν επίδρασιν, ήν 
ίησκεΐτε έπ’ έμού, μέχρις ού τέλος αύτήν τήν νύκτα έπροδόθης μόνος σου ένώ- 
*ιον μου,προσθέτων εις τά κακουργήματα σου, τήν άποτροπαιοτέραν τών ίερο- 
αυλιών.

Ο Κορβόλ ώπισθοχιόρησε κατά έ'ν βήμα. Πώς ! έγ'ίνωσκε λοιπόν τά πάντα! 
Πώς; όιά τίνος θαύματος ό Ροβέρτος ένέοαλεν εις τό πνεύμα τής Μαγδαληνής 

?ώς καί τήν άλήθειαν ! Βραδύτερον ό Κορβόλ θά έσκέπτετο περί πάντων 
του των σοβαρώς. ’Ήδη έν μόνον έζήτε», έν έπόθεϊ, έν έπεδίωκε : Να έπανα- 

τήν γ’υναΐκά του άνευ θορύβου καί άνευ σκανδάλου εις τόν οίκόν των.
Αγαπητή Μαγβαληνή, έπανέλαβε μέ γλυκύν τόνον, ή άσθενική κατάστα- 

σου δεν μοί επιτρέπει νά σοί δώσω έςηγήσεις τήν στιγμήν ταύτην. 'Ως σοί 
ρ̂οειπον ό πυρετός συνιύθησεν εις τό πνεύμά σου φαντάσματα καί αναμνήσεις 
Ρ*γικας τά οποία σεκάμνουν νά παραληρής ολίγον. ’Ησύχασε, σέ καθικετεύω, 
1 *Ρ0σ~άθησον νά άποδιώξης τάς λυπηράς ταύτας σκέψεις.

,. Π Μαγοαληνή απολέσασα τήν υπομονήν έςανέστη κατά τής θρασείας ταύ- 
παιδείας. Άλλα τί νομίζετε λοιπόν ή μάλλον τί προσποιείσθε δτι νομί- 

Χ£ · *νεφώνησεν. Δέν βλέπεις λοιπόν, άθλιε, πόσον μίσος, πόσην φρίκην, πό- 
I »ποστροφήν μοί εμπνέεις ; Δέν αισθάνεσαι λοιπόν δτι βλέπω τάς νείράς 

Ρ«μμένας μέ αίμα ! . . . .
λέξεις σου θά ήσαν πολύ βαρείαι, άγαπητή μου κόρη, είπεν ό Κορ- 

ΈΟνον πατρικόν, δΓ ού όμιλε! τις πρός πάσχουσαν. Είναι άνάγκη νά 
,  (“ΐ1£ν επι του αντικειμένου τούτου, δτε ελπίζω και θά μοί έπιτρέψητε νά

, “σκίσω εμαυτόν άπό τά; παραδόξου; ταύτα; κατηγορία; σα;. Ευτυχή;

τόν η μέ ώδήγησεν έπί τά ίχνη σου, iva καί πάλιν έν τιμή καί χωρίς ίίβριν εις 
τό έντιμον όνομά σου, σέ οδηγήσω ε’ι ; τόν οίκόν μα;. Ευτυχώς οΰδεί; ήννόησε 
τήν απουσίαν σου, δταν δέ θά έπανέλθιομεν μόλις οί ξένοι μα; θά έτοιμάζων- 
ται διά τά πρόγευμα. ’Έλθετε λοιπόν ! ’Άγωμεν.

  ’ Εγώ νά έΤιθω ! ’Έχετε λοιπόν έπάνω σα; τό έγχειρίδιον, δι’ ου έκτυπή-
σατε τήν ατυχή μητέρα μου; Λιότι μόνον τό πτώμά μου θά δυνηθήτε νά πα- 
ραλάβητε άπ’ εδώ.

Άρ/ιζω  νά χάνου τήν Οπομονήν, ειπεν ό άθλιο;, δραττόμενο; τή; μ ι -  
ρ6; αυτής.* Θά ελθης άμέσως ή θά σέ φέρω διά τή; βίας !

— Ουδέποτε, είπεν ή νεανις. Ροβέρτε ! βοήθειαν !
— ”Α ! έπικαλεισθε τήν βοήθειαν τοΰ Ροβέρτου! Τόν κατάδικον, τόν κακοΰρ- 

γον εραστήν κατά τοΰ συζύγου ! Έ ! λοιπόν ! ά; έλθη καί θά τόν φονεύσω ώς 
σκύλλον. Είναι δικαίωμά μου, είπεν, έξάγων του θηλακίου του περίστροφου. 
Είναι καθήκόν μου νά φονεύσω τόν άποδράσαντα τοΰ κατέργου άθλιον τοΰτον. 
Ποιο; δύναται νά μέ μεμφθή διά τήν πραξίν μου ταύτην, καί ποιο; σκοτίζεται 
διά τήν άθλίαν ΰπαρξιν τοιούτων άνθρώπων;

  Κακοΰργε ! είπεν ή νεανις. ’Αλλά φόνευσε καί έμέ λοιπόν ήτι; αυτόν καί
μόνον άγαπώ, αύτου είμαι αληθής σύζυγο; ! Τ |ν  θυγατέρα μετά τήν μητέρα. 
"Εν έγκλημα περισσότερον έν τή πληθύϊ τών λοιπών, μήπως σέ πτοή ;

 ’Αγαπητή μου φίλη, σοί έπαναλαμβάνω οτι ούδεμίαν αποδίδω βαρύτητα
εί; ολα; τά; ανοησίας, α; μοί ψάλλει; πρό ήμισείας ή'δη ώρα;. ’Αλλά καί έάν
διά μίαν στιγμήν ΰποθέσωμεν οτι ολα αύτά άντί νά ήναι πυρετοΰ παραλυοή- 
ματα, είναι άληθεΐ; πραγματικότητες, τί νομίξετε οτι θά συμβή ;

— 0ά τιμωρηθή; διά τά καχουργήματά σου, παραδιδόμενο; εί; τά; χειρ«; 
τής δικαιοσύνης.

  νΟχι, είπεν ό άθλιος. Ή  δικαιοσύνη θά σας έκλάβη ώ.ς τρελλήν, διοΤι
άοοΰ ή'δη κατηγγείλατε τόν πρώτον μνηστήρα σα; ώ; ένοχον έπί τή δολοφονίφ. 
τή; μητρός σα;, ήδη καταγγέλλετε τόν σύζυγόν σας. Έπειτα έχετε τήν έλαχ/. 
στην άπόδειξιν, τήν έλαχίστην μαρτυρίαν σεΐ; ή ό Δερός, Γνα πιστοποιήσητε τά 
λεγόμενάσας. Θά συμβή λοιπόν, αγαπητή μου φίλη, οτι τόν μέν άποδράσαντα
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Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΐ ΕΟΤ ΦΑΑΗΡΟΤ ΚΑΙ ΤΑ ΑΟΤΤΡΑ
’Ήρχισεν ό χαύσων. Ά λ λ ’ ηρ/·.αΕ νά τίθεται εί; ενέργειαν χαί το ίσχυρό- 

τατον άντίδοτον αΰτου : τά  λ ο υ τ ρ ά .
Ό  τοοχτόδρομο; ’Αθηνών Φχλήρου αποβαίνει αληθώς εόεργετιχώτατος δ·.ά 

τούς πολυπληθείς των λουτρών θαμώνας, παρε/ων χατά τό έτος τούτο έξαιρε. 
τιχάς εις αυτούς ευκολίας. Ό  φιλοπρόοδος διευθυντής αυτοί κ.. ΥοΜ  ανέπτυξε 
τοιοϋτον ζήλον χαί τόσην προθυμίαν δπω; άνετωτέραν χαί άπολαυστιχωτέραν 
χαταστήση τήν εις άμφότερα τα Φάληοα μετάβασιν του Αθηναϊκού κοινού» 
ώστε δικαίως έπεσπάσατο τήν ευγνωμοσύνην πάντων.

Ουτω, ιδιαίτερος συρμός αναχωρεί διά παλαιόν και άλλος οιά νεον Φάληρον, 
ή δε μέχρι Πειραιώς προεκτασις τής σιδηροδρομικής όδοϋ, μέ τήν θαυμασίαν 
άπόλαυσιν τού γύρου τής Καστέλλας άποτελεϊ αληθή εκδρομήν, άπολαυστι- 
κωτάτην,χατά τούς μεγάλους δέ καύσωνας χαί εξαιρετικώςζωογόνονκαί δροσερόν·

Α ί ώραι άνχχχ.υρήσεως ές ’Αθηνών και Φαλήρου εχουσϊν ώς έςης :

Γραμμή  Άθη ■&r Ν. Φαίήρου χα ί Ν ΦαΛ-hç ου Πειραιώς.
A ν α χ ο ρ η ς ε ι ς

Έ ξ Έ χ Έ κ Έ κ Τάς Κυριχκκς κα ί έο ρτάς
Αθηνών Φαλήρου Πειραιώς Φαλήρ. καιρού έπιτρέποντος.

είς είς είς εις Έ ξ Έ κ Έ κ Έ κ
Φάληρον Πειραιά Φάληρον ’Αθήνας Αθηνών Φαλήρου Ηειραιώ Φαλήρ.

Π . Μ. Η . Μ. 11. Μ. 11. Μ. είς εί; είς εί;
6 ·— 6.— 6.20 6.40 Φάληρον Πειραιά Φάληρον ’Αθήνας
6.40 6.40 7 .— 7.20 Μ. Μ Μ. Μ. Μ. Μ. Μ. Μ.
7.20 7-20 7.40 8 .— 1 2 - 12.— 12.20 12 —
8— 8 .— 8.20 8.40 12.45 12.σ0 1.— 12.40
8.40 8.40 9 . - 9.20 1.15 1.25 1.40 1.30
9.20 9.20 9.40 10.— 1.45 1.55 2.10 9 __

40.— Í O .- 10.20 10.40 2.15 2.25 240 Ü30
40.40 IO .40 11 .— 11.20 2.45 2.55 3.10 3.—
11.20 11.20 11.40 12.— 3.15 3.25 3.40 3 30
12.— 12.— — — 3.45 3.55 4.10 4 —

4.15 4.25 4.40 4 30

Μ Μ. Μ. Μ. 4.45 4 55 5.10 5 .—·
Μ. Μ. Μ. Μ. 5.15 5.25 0.10 5.30

12.40 12.20 12.40 5.45 5-55 6.40 6 . -
12.40 1.20 1.— 1.20 6.15 6.25 7 4U 6.50

1.20 2 .__ 1.40 0 _ 6.45 • 6.55 7 .—
2 .— 2Λ0 2.20 240 7.25 7.30
2Λ0 3.20 3 _ 3 20
3.20 4 . - 3.40 4 .—
4 .— 4 40 4.20 4.40 Ή  πώλησις τών είσιτηρίων εις τόν
4.40 5 20 5 .— 5.20 σταθμόν τού Πειραιώς, πλησίον τής
5.20 6.— 5.40 6 — Δημαρχ ’ας τών Αθηνών χαί πλησίον
6.— 6.40 6.20 6.40 ’Ανακτόρων.
0.40 7.20 7 .— 7.20

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Κατά των ρυτίδων. Ούδεν ρυτιδόνει χα’ι γηράσχε' τόσο) τυ πρόσωπο* 

όσον αί ιαελαγνολιχαί διαθέσεις. Όταν αισθάνεσθε ότι χαταλαμβανεσθε υπό μ».οσον αι μελαγχ
λαγχολίας απασχολήσατε τό πνεύμα σας ή Ιςέλθετε εις περίπατον.
πατο'ς εΐναι έξαιρετιχώς ωφέλιμός,διότι επιταχύνει τήν κυκλοφορίαν, έξαλεί ι̂ 
τήν βαρύτητα τού ήπατος, ήτις είναι ή χυριωτάτη τής μελαγχολίας πηγή. |

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Κολοκυθάκια ορεκτικά. Λαμβάνετε μικρά κολοκυθάκια, τά βράζετε Ιπι 

δέκα λεπτά καί τα αλατίζετε Άδειάσατέ τα ώς χάμνετε διά τά παραγεμιστά. 
ιδιαιτέρως βρέχετε ψύχαν άρτου καλώς έντός τού γαλακτος, την στίβετε καί 

τήν λυώνετε καλώς, προσθέτετε δύο κρόκους ώών καλοβρασμένους, 50 δρ. τυρί 
ξυσμένον ( διά 1 όκ. κολοκύθια ) ολίγα άμύγδαλα καθαρισμένα καί κοπανισμένα, 
2— 3 γαρόφαλα, 2 κίτρινα ώών φρέσκων καλώς χτυπημένα, αλας και ολίγον 
μαϊντανό. 'Αναμιγνύετε όλα αυτά μαζή. Γεμίζετε τα κολοκυθάκια σας, τά τη-

θέλετε ρίπτετε έπ’ αυτών αυγχγανίζετε μέ ολίγον ββύτυρον, καί εάν 
χτυπημένα, θέτετε έπί τού σκεπάσματος φωτιά διά νά σχηματίσσουν κρούσταν.

Γ Α Λ Α Κ Τ Ε Ρ Α ,  Β Ο Υ Τ Ϊ ’ΡΟ Ν  Ν Ω Π Ο Ν , Κ Τ Λ .
Ή  εποχή τών γαλακτερών ή'ρξατο. Τα γάλατα κατά το έτος τούτο είναι 

υγιεινότερα καί γευστικοστερα τών άλλων ετών. Η  οια γαλακτερών θεραπεία 
κατέστη χου συοαού, ιδία διά τους αδυνάτους, τους εν αναρρυισει, τους νευρι- 
κούς καί αναιμικούς. Άφι'νομεν τα μικρά, ών ή κυρίως τροφή αποτελεϊται άπό 
γάλα, νωπόν βούτυρον καί κρέμα. Άλλα πού να εύρη τις γάλα άδολον, κατό
πιν τής συστηματικής πλέον κκταστάσης άναμίςεως αύτού μεθ’ ΰδατος; λίυνι-

άθηναϊκών χωρίων συλλεγόμενα.

Π 0 /  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Υ ΕΣ Θ Ε  Π Ρ Α Ι Ο Υ Σ  ΠΙ ΛΟΥΣ
Γπο τό Θεατρον τών Ποικιλιών, ακριβώς αττεναντι ττ,ς Βουλής ευρισχετχι 

τό νεον εργοστάσιον τών γυναικείων πίλων, διευθυνόμενον υπό ούο παρισινών
é lé g a n te s  

κυριών, 
ίτατα,

πίήν τής’ καλαισθησίας χαρακτηρίζει το εργοστάσ-.ον τούτο, είναι ή ταχύ
τατη εκτέλεσις χάσης παραγγελίας τό ευθυνότατον τών τιμών. Ολαι λοιπόν 
aux élégantes. Αέχονται καί παραγγελίας έκ τών επαρχιών, &ς έχτελούαι 
μετά ταχύ τη το ; καί ακρίβειας παραδειγματικής

ο·ρε

ΠΟΥ ΠΡΟ ΜΗ ΘΕΥΕΣΘ Ε ΩΡΑΙΑ.  Υ Π Ο Λ Η Μ Α Τ Α
Καθιερώθη πλέον νά μή ύπάρχωσι δύο γνώμαι περί τής έςαιρετικής έπι- 

,δειότητος τού κ. Τσάμη ώ; προς τήν έπιτυχή κατασκευήν υποδημάτων.
Ot άνδρες, οιτινες τόσον πολύ περιπατούσι, καταντά νά φέρωσιν έπί δύω 

και
ρίαι οΰόαμοΰ άλλου εΰρυ 
ψότητος καί εύθηνίας.

Οί άνδρες, οιτινες τόσον πολύ περιπατούσι, καταντα να φερωαιν «uu»
καί τρία έτη υποδήματα κατασκευασθέντα παρά τού κ. Ισαμη, έν αι *υ-
ρίαι ούδαμού άλλου ευρίσκουσι συνδυαζομένας τή* στερεότητα μετά τής κομ-

του κάτεργου φίλον σας θά παραδώσω αμέσως τώρα είς τήν αστυνομίαν, εαν 
έπιμένης νά μή μέ ακολούθησες, όπόθεν και θά άποσταλή εις τήν έν Νουμεα 
προτεραν κατοικίαν του,έξ ής ελπίζω δτι δεν θα έπιστρέψη πλέον. Σέ δέ,— ής 
οί λόγοι και αί φράσεις θά προδίδ.ωσι βεβαίως διά πάντας υπερευαισθησίαν νευ
ρικήν,προσεγγίζουσαν επικίνδυνον παραφροσύνην,ήνκαί αυτός ό αγαπητός ιατρός 
Βερναρδέλ θά αναγνώριση, είμαι βέβαιος,— σέ, φίλη μου,Οά κλείσω εις τι ορε- 
νοκομεΐον τών Ιίαρισίων, έν οίς, ώς εχεις ίσως ακούσει, αί ασθενείς όέν είναι 
απολύτως ευτυχείς.

’Ά θ λιε ! Θα με ανακήρυξής λοιπόν παράφρονα, δπως οίκειοποιηθής εν άνέ- 
σει άπασαν τήν περιουσίαν μου, είπεν ή Μαγδαληνή μέ άγρίαν φρίκην. Ά λ λ ’ 
όχι, προσέθηκεν, ή κ. Γερδαίς Οά μέ ύπερασπισθή, έκδικουμένη και τόν θάνα
τον τού υίου της.

— ’Αλλά πού τήν εύρες αυτήν· τήν κυρίαν συνήγορον; είπεν ό Ινορβόλ, κα
κώς κρυπτών τήν ανησυχίαν του διά τήν άνάμιξιν τής κ. Γεροαις είς τάς υπο
θέσεις του.

— Ναί ! ’Έχω  ακούσει ποτέ τό όνομα τούτο. Νομίζω ότι ό υίός της ή το, 
καθηγητής, ότι ηύτοκτόνησεν έξ έρωτος ή ές απελπισίας καί ότι έκτοτε ή δυ - 
ατυχής αύτη κυρία, ύπόκειται είς τας αύτας νευρικάς διαταράξεις, είς άς καί σύ> 
ο ίλη μου. 0ά μέ κατηγορήσης, λέγεις, καί αυτή; ’Αλλά δύναται νά απόδειξη τό 
βάσιμον τών κατηγοριών της; Ό χ ι βεβαίως. Βλέπεις λοιπόν Μαγδαληνή, ότι 
είχον δίκαιον όταν σαι ελεγον, ότι τό καλλίτερον πράγμα, τό όποιον έχεις νά 
κάμης είναι νά μέ άκολουθήσης. Έ ά ν . δέ υπάρχωσιν εδώ άνθρωποι διά τουί

# τοΰς οποίους αληθώς ένδιαφέρεσαι και οιτινες σέ συνεβούλευσαν νά πράξης άλ
λως, πείσατε τους ότι σάς έδωκαν κακήν συμβουλήν, καί ότι τό συμφέρον σού, 
ώς καί τό ίδικόν των είναι νά άρήσωσι τά πράγματα ώς έχουσι. Ά ς  μάς άφή- 
σωσιν ήσυχους, άς μή σά; συμοουλεύωσι νά παραβήτε τά πρός τόν σύζυγον 
καί τήν κοινωνίαν καθήκον:ά σας καί είς αντάλλαγμα σάς υπόσχομαι ότι ούδείί 
θέλει τούς ενοχλήσει, ότι ουδέποτε ή αστυνομία θα μάθη ότι ό καταδιωκόμενοζ 
Ροδέρ:ος Λερός ίφάνη καν ένταυθα. Γράψατε λοιπόν είς τούς φίλους σας προ- 
σέθηκε τείνων αυτή τήν γραφίδα καί τεμάχιον χάρτου.

— ”Ω ! ! τέρας ! απάνθρωπε κακούργε ! άνεφώνησεν ή δυστυχής,κατανοή- 
σασα οτι ό άθλιο; τήν Ικράτει εντελώς εις τούς ονΐ)χας του. Και αληθώς -λαοε 
τό κονδύλιον, έγραψεν όλίγα; λέξεις, εκλεισε τήν επιστολήν της έντός φάκελον, 
έθηκεν αότήν έπί τής τραπέζης καί έγειρομένη έν άληθεΐ άπογνώσει είπε: Ει- 
μαι ετοίμη, Κύριε.

Μειδίαμα ίχανοποιήσεως διίχύθη αμέσως έπί τού προσώπον τού Κορβόλ.. . 
Τέλος πάντων ! είπε, Ιγίνατε λογιχωτερα. Υην ωόήγησεν αμέσως εις την αμ® 
ξαν, ήν αυτός ό ί’διος ώδήγει πάντοτε, χαί χαθεσθείς παρά τό πλευράν της ¿μα
στίγωσε τούς ίππους.

"Ινα έξέλθη τής πόλεω; διήλθε τάς μάλλον άποχέντρους συνοικίας αυτής, 
έφθασαν δέ είς Καρμερέτ ακριβώς τήν 10ην ώραν, οτε μόλις οί παρ’ αντων 
φιλοξενούμενοι έξήρχοντο τών δωματίων των.  ̂ Λ

Ή  Μαγδαληνή ακίνητος, σιωπηλή, νεκρά μάλλον ή ζώσα έβαινε παρα το 
πλευράν του.

"Ηδη ό άθλιος ήρ/ ι ι ;  νά σχέπτηται. Τ ί  θά έπραττε !
Ή  άμεσος χαί εσπευσμένη άναχώρησί; του τώ έοάνη ή λογιχωτέρα άποφ*· 

σις έπί τή άπροόπτω τροπή, ήν παρά πάσαν ελπίδα ειχον λάβει τα πραγμα'*· 
Ά λλ ’ όχι ! Θά άφινε τότε τήν Μαγόαληνην, ή; τήν άπόχτησιν ό άθλιος ώνει- 
ρεύετο πρό πολλοί» ήδη χρόνου, καί ήτις είχε καταστή δΓ αότόν πάθος^α?*' 
φορον καί μανιώδες. Άλλω ς τε δ,τι τή έλεγε προηγουμένως ήθελεν αναμΤ 
βάλω; συμβή. Τις Οά επίστευεν είς τού; λόγους της, άφοϋ αύτή ή ίδί» 
κατηγορήσει προηγουμένως τόν Ροβέρτον, Ποιος Οικασ.ης ηθεΑ. τολμηοει 
στηρίξη κατηγορίαν έπί τοιούτων καταγγελιών;  ̂ |

Τά μυστήρια τού ύπνωττισμού, παραδεδεγμένα αληθώς παρά τής επιστή
μης είναι έντελώ; άγνωστα καί άπαράδεχτα παρά τής πληθύο; τών όπισθοορο- 
μικών χαί τών άμαθών. Ενταύθα οί ισχυρισμοί τής Μαγδαληνή; 
ύπνωττιστικής έπιρροής τού Κορβόλ θά έθεωροϋντο γελοίοι μύθοι, αύτος W  · 
ιατρός Βερναρδέλ, ό μή Οέλων νά άχούση ού’τε λέξιν π·ρί ύπνωττιστιχών γ ι 
νομένων, ήθελε πρώτος άναχηρύξει τήν προστατευομένην του έντελώ; παράφρον*·


