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Μ Ο Σ Χ Ω  Τ Ζ Α Β Ε Λ Λ Α
Βράχος σκοτεινοί καί απρόσιτοι. Γή ζηρά καί άγονος. Το

ποθεσία άγρία. Σπήλαια σχεδόν άντί οίκιών. Ιδού τό Σούλλ.ι. 
Ίδιοτροπον καί ακανόνιστον φρούοιον, τό όποιον ή φύσις ύψω- 
σ-ν έκεΐ, έν στιγμή καθ’ ήν έκυοφόρει γίγαντας καί τιτάνας. 
Ως μητηρ προβλεπτική παρεσκεύασε διά τά προνομιούχα αυτά 

τέκνα της άνάλογον κοιτίδα. Καλλιτέχνις υπέροχος άφήκε γυ
μνόν, άχρωμάτιστον, άτηυ.έλ.ητον τό πλ.αίσιον του Σου/ίου, 
αι άετιοι φυσιογνωμίαι των εικόνων, αΐτινες έδώ εκτίθενται, 
των σκηνών, αΐτινες έδώ έςελίσσονται ΐνα άναδειχθώσιν, έν όλω 
πω εκπάγλω μ.εγαλείω των.

Ούτε είς θεσμούς ανθρωπίνους, ούτε εις νόμους πολιτικούς 
υποτάσσονται οί μέ λ.άσια στήθη, μέ πύρινον βλέμμα, μέ ύπε- 
ρηΐρανον καί άγίρωχον στάσιν φρουροί καί ΐδιοκτήται του βρά
χου τούτου. Δεν θωπεύει τό ομμα των ή θέα όμ.αλ.ών καί χλιοο- 
σπαρτων πεδιάδων, άλλ’ ούτε Ικανοποιεί τάς βιωτικάς άνάγκας 
των η γ·ή ή τροφός του κόσμου, ή έδώ στείρα ε’ς βλαστήσεις καί 
κγονος είς καρπούς. "Ανθη μυροβόλα δεν αρωματίζουν έδώ τον 
*Ερα. Ά λλ’ ούτε ρυακες καί λίμναι ήρεμοι κατοπτρίζουν είς 
τα δροσερά στέρνα των τό ναλ.ανόν στερεωμ,α. Είς ποταμός 
πγριως πάντοτε μυκώμενος, σκοτεινός, καταχθόνιος, ώσεί έζε- 
μών αίμ.χ καί έκπνέων στεναγμούς- ιδού ή πολυτέλεια, ιδού ό 
μονος κοσμος του Σουλ.λίου.

| Τό Σούλι ύπήρζεν ό Όλυμπος τής ’Αναγεννήσεως, θεοί «.ό
νον καί θεαί έγεννήθησαν καί εζησαν έν αύτω καί έπλεξαν διά 
του ένθεου βίου των τήν θαυμασιωτέραν εποποιίαν τού κόσμου. 
’Εχθροί καί φίλοι, τύραννοι άρχοντες καί δοϋλ.οι άδελ.φοί, έζ 
ίσου τοΐς προσέφερον δώρα καί θυμιάματα, έξ ίσου τοΐς ώφει- 
λον υποταγήν. Ά λλ’ ήσαν θεοί δίκαιοι, τούς ασθενείς ύπερα- 
σπίζοντες, τούς ισχυρούς τιμωρούντες.

ΙΙατρίς, τιμή καί πίστις: ιδού ή ιστορία της θρησκείας των, 
ιδού τό μυστηριώδες σύμβολον των. Πατρίς, τιμή καί πίστις, 
ιδού τό ίδ ανικόν τού βίου των, τό μαγικόν έγκόλπιον των, τό 
έμβλημα τής ένθεου καταγωγή; των, οί τίτλοι τής ευγένεια; 
των, ό θρονος τής αθανασίας των.

Καί ήτο θρησκεία δικαία, θρησκεία τής αγάπης καί τής ίσο- 
τητος ή ίδική των. Δεν είχον ούτοι ούτε Έρμήν έμπορον, ουτε 
Άφροδίτην έρωτομήχανον, ούτε Βάκχον άσωτεύοντα, ούτε σει- 
λ.ηνούς καί ’Εριννύας μ.εταςύ αυτών. ’Εκ τού αθανάτου Παν
θέου των μίαν μονήν εικόνα άντιγράφομεν σήμερον, τελούσα·, 
οϋτω και ημείς μνημόσυνον ευγνωμοσύνης καί θαυμασμ.οϋ έπί
τή έπετηρίδι τής έθνικής ήμών Παλιγγενεσίας.

★
♦ *

Ή Μόσχω Τζαβέλλα είναι ή Άρτεμις καί ή Άθηνά ένταυτώ 
τού Σουλίου. Συνετή, δικαία, τρυφερά, έργατική, φιλόστορ
γος σύζυγος. Μήτηρ ποτίσασα μέ τό γάλα της τήν ίσχύν, τον 
ηρωισμόν, τήν αόταπάρνησιν είς τον μικρόν της υιόν, τον κα- 
ταπλήςαντα τόν κοσμον δλον διά τής πρό; τον αίχμαλωτί- 
σαντα αυτόν άπαντήσεως του : Φ οπίσατέ με. *0 πατήρ μου 
θά (ροτεΰσρ προς ί χάίκψητ ποΛ.Ιονς έζ υμών χαί ή μητέρα 
μου θά γεντήση χαϊ άΛΛους νίονη.

Άλλ.’ ή Μόσχω Τζαβέλ.λα άναδεικνύεται έν δλ.η τή κατα
πληκτική αίγλη τού αδαμαντίνου χαρακτήρος της, έν όλη τή 
ένθεοι αυτής υπεροχή έν τώ πεδίω τής μάχης. Δεν φέρει ούτε 
περικεφαλαίαν, ούτε άσπίδα, ούτε δόρυ, ούτε βέλη μαγευμένα 
καί φαρέτρας μυθικάς. Δεν είναι άμαζών έφιππος, άλλ’ούτε είς
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τακτικήν μάχην οδηγεί άλκίμους άνδοχς, της πατρίδος τούς 
συνήθεις ύπερασπιστάς.

01 Άνόρες ¡ιας σιγοϋν\ tid, εφονειιθησαν, θίγει ή Μόσχω. 
Ούτε θρήνοι, ούτε κλαυθμοί, ούτε άπελ.πισία διεδεχθη την άπαι- 
σίζν ταύτην φράσιν της. Ε ίνα ι ή σειρά μας, προσεθηκεν η 
ήρω'ι'ς του Σουλίου. Πασαι ώπλίσθησαν και την ήκολούθησαν.

Ε ίνα ι ή σειρά ¡ιας\ Το έννόησεν ή Μόσχω οτι ή γυνή απο
τελεί την οπισθοφυλακήν τής μεγάλης στρατιάς, τής ύπερ του 
δικαίου και τής αλήθειας άγωνιζομενης άνθρωπότητος. Έν τή 
έπισήμω εκείνη τής μεταξύ ζωής καί θανάτου στιγμής, η Μο- 
σχω άναδείκνυται ή έμ.πνευσμενη Πυθία, ή δια δυο λεΟεων της 
κανονίζουσα. καί διαγράφουσα το μέλλον τής' άνθρωποτητος.

Όταν οί άνδρες μας έξασθενήσουν, όταν οι άνδρες μας δεν 
επαρκούν μη χάσης πάσαν ελπίδα, πατρις μας, μη άποθαρ- 
ρυνθής, άνθρωπότης ! Σοί μένομεν ήμεΐς ή άνεκμετάλεκτος ετι 
έν τω κοσμώ δύναμις. Σοί μ,ένομεν ήμεΤς, ας ο Θεος εταςεν ως 
οπισθοφυλακήν άνά τάς μάχας καί τούς αγώνας του μέλλοντος.

Καί άπ;δειξεν ή εμπνευσμένη του Σουλίου Άρτεμις, οτι η 
γυνή δύναται δ,τι θέλει. Κατά τήν ύπερτάτην εκείνην στιγμήν, 
δεν έλησυ,όνησεν οτι ήτο μήτηρ, ώς δεν τδ έ/.ησμονησε συσσω- 
μ.ος ή αθάνατος στρατιά της, ή έκ τριακοσίων νέων γυναικών 
άποτελουυ.ένη. Άγωνιζόμεναι ύπέρ του Σουλίου, ήγωνι,οντο 
ύπέο των ανηλίκων τέκνων των, ύπέρ των ασθενών καί έξην- 
τλημένων μητέρων των, άς ήλπιζον νά σώσωσιν άπδ του θανά
του τής δουλείας. ’Εάν φονευθώμεν, είπον, άπερχομ.εναι, 
προς τάς γραίας μητέρας των, θανατωθήτε μετά των τέκνων 
μας, αλλά μη τά παραδώσητε.

Προ τοιαυτης γυναικείας άποφασιστικότητος, προ τοιουτου 
θάρρους βλέπομεν ώχροτέρας πως τάς σκιάς των τριακοσίων 
Σπαρτιατών, των σκληραγωγημίνων εκείνων καί Ιμπειροπολε- 
μων άνδρών, ών ή φήμη διελαλήθη άνά τον κόσμον όλ.ον.

Προ τής αποτελεσματικής δ’ έκβάσεως τής μάχης, προ τής 
θριαμβευτικής νίκης, ήν ήραντο αί τριακόσιαι κατά τριών χι
λιάδων Αλβανών άγωνιζόμεναι, προ τής κκταπλήξεως και αυ
τών των ούτω σωθέντων άνδρών των, πας περί αδυναμίας τής 
γυναικδς ισχυρισμός εκλείπει, πάσα πρόληψις καταπίπτει, πας 
άγων εναντίον καί τής φυσικής ακόμη ρώμης καί αντοχής της 
μχταιοϋται.

'Η Μόσχω Τζαβέλ.λα ή πρωταγωνίστρια του Σουλίου γίνε
ται εν ταύτώ ή σημαιοφόρος του γυναικείου ζητήματος έν τή ά- 
ναγεννωμένη Έλλάδι. Τήν περί τής γυναικείας υπεροχής ρήτραν 
της έσημείωσε δΤ άνεξητήλων χαρακτήρων αίματος έχθρικού, 
τό όποιον ούτε ό χρόνος δυναται ν’ αμαύρωση, ούτε τά φυλε- 
τικά πάθη καί αί κοινωνικαί καί πολιτικαί καταιγίδες νά δια- 
γράψωσιν.

Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο Ι  Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Π Ο Ι Η Τ Α Ι

ΑΙΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ
Πνοή τής άρχαιότητος διαπερα τάς ώδάς τοΰΚάλβου.Ή εμ- 

πνευσίς των ε’ναι ειλικρινής, αί εικόνες άπλάϊ καί μεναλ.οπρε- 
πεϊς, τό αίσθημα ισχυρόν καί συγκεντρωμένον, ή δέ άντίληψις 
εύγενής.

Ό Κάλβος εΐναι Πίνδαρός τις ήπιώτερος, μ-άλλον συγκερα- 
σμένος· είναι νέος ψάλτης τών Όλυμπιονικών, άλλά ζήσας μα

κράν τής πατρίδος εις έποχήν, καθ’ ήν άντι νά άκμ.άζη σφρι— 
γώσα ΰπό τον ήλιον τής έλευθερίας, εστέναζεν ύπό τόν ζυγόν 
βαρβάρου δουλείας. Καταδικασθείς ύπό τής ειμαρμένης εις τήν 
άκυιήν τής ηλικίας του ν’ άναβαίνη, κατά τόν Δάντην, τήν κλί
μακα τού ξένου, εμφορείται πνεύματος ένθερμου, δπερ κατηυ- 
νάσθη εις τά ξένα, ενώ ισως ήθελεν ύπέρ τό μέτρον έξαφθή έν 
τω αέσω τής πάΛης. 'Ως πρός τε τό ύφος καί τάς ιδέας, τά 
ποιήυ.ατα τού Ινάλβου είναι έντέχνως σονηρμολογημένα, μετά 
μέτρου, άνευ ύπερβολ.ών, άίνευ ψευδούς έπιζητήσεως ένθουσια- 
σμ.ού. Είναι άγηθή ποίησις.

Έν τουτοις, ώς είπομ.εν, ό Κάλβος σχεδόν έλησμονήθη· α ι
τία δέ τούτου ή γλώσσα αυτού, ήτις δέν είναι ή όμιλ,ουμενη 
ούτε έν Ζακυνθω, ούτε άλλ.αχού τής Ελλάδος

Φροντίζει ύπερβαλλ. όντως περί τής φράσεως καί τής έκλογής- 
τών λέξεων του- λαμβάνει ύπ’ δψιν μάλλον τους αρχαίους ποιη- 
τάς ή τά κλέφτικα άσματα. Διά τής παοατόλμου τών λέξεων 
αεταθέσεως βιάζει τήν νέαν ελληνικήν, τής όποιας ή αφέλεια 
τοσούτον μετά τής λυρικής ποιήσεως συνδυάζεται, τής όποιας: 
καί αί άνωμαλίαι αυταί είναι πλ.ουτος εις κάλαμον δεξιόν. 
Ά λλ’ δ,τι δέν δυναταί τις νά διαφιλονεικήση είναι ή ίδιάζουσα 
αΰτω πρωτοτυπία. Ούδαμού αί καταφανείς έκείναι άπομιμ,ησεις, 
αί επιτηδεύσεις καί επιδείξεις αισθημάτων έπεισάκτων καί 
όθνείων.

Ό Σολωμός, μεθ’ δλους τούς πρώτους αυτού δισταγμούς, 
κατώρθωσε διά τής περί αυτόν λαλουμένης γλωσσης νά πλάση, 
δργανον πλήρες δυνάμεως.

Τόν κατηγορούσι σήμερον ώς μ.ή αρκούντως εντριβή περί τήν 
ελληνικήν. ’Ίσως, άλλά τούτο δέν παρατηρείται, ούτε δταν ά- 
ναγινώσκη τις, ούτε δταν αδη τά ποιήματα αυτού, καί πρέ
πει νά τόν άνκτάυ.η, όπως "δη τάς άτελειας του.

Ό Κάλβος έγίνωσκε κάλλιον τήν γραμμ.ατικήν καί τό λεκτι
κόν τής αρχαίας, άλ,λ’ εν τε τή γλώσση καί τω ρυθμώ αυτού· 
ύπάοχει εξεζητημένου τι, δπερ δέν ή δυνατό ή νά διακινδυνευ'ση. 
τήν δημ.οτικότητά του. Οί στίχοι αυτου καιτοι εντεχνοι και 
ατά κανόνα, δέν ήδύναντο νά ηείνωσιν άρεστοι ε:ς ωτα ελλ.η- 

νικά. Οί συυ,πατοιώται τού Κάλ.βου συνειθισμ.ενοι άπ α’ωνωνI I 1
ε’ς τά δημ,ώδη άσματα, καί βαυκαλισθέντες ύπό τής αρμονίας 
αυτών, δέν ήθέλησαν νά ύποβληθώσιν εις τήν τυραννίαν τών 
νεωτερισμών του.

Μεθ’ δλην τήν ποίησιν καί τήν τέχνην τών ύμ.νων αυτού, δεν 
απολαύει έν Έλλάδι τής φήμ.ης, εις ήν άλλως δικαιούται.

Ό Κάλβος άπώλεσε τω 18.26 τήν νεαράν αύτού σύζυγον 
καί τήν μονογενή του θυγατέρα. Μέ καρδίαν συντετριμμένην ό 
ποιητής έπεστρεψεν εις τήν πατρίδα. Μόλις εγκατασταθείς εις 
Κέρκυραν διωρίσθη καθηγητής τή; φιλοσοφίας εΐ; τήν Ίόνιον 
’Ακαδημίαν. Ά λλ ’ έπ’ ολίγον μ,όνον διέμεινεν εις τήν θέσιν ταύ- 
την. Αί οίκογενειακαί αύτού θλίψεις, ή πτωχεία, αί κατατρυ- 
χουσαι αύτόν δυσβάστακτοι άσθενειαι έπέτεινον τήν δυστροπίαν 
τού χαρακτήρας του.

Ή νευρική όξυθυμ-ία, περί ής ήδη ώμ.ιλήσαμεν, άφηγούμε- 
νοι τάς πρός τόν Φόσκολον σχέσεις του ηυξανε προϊόντος τού 
χρόνου καί καθίστα δύσκολον τήν μετ’ αυτού κοινωνίαν.’Ενίοτε 
παρεφερετο επί τοσούτον, ώστε προέβαινεν εις άμεσον ρήξινμ.ετά 
τών στενωτέρων αύτού φίλων. Ή έμ.φυτος άναθότης του τόν 
εφερεν ε’ς μετάνοιαν καί προσεπάθει τότε νά προσέλκυση εκεί
νους, ούς είχεν άπομακρυνει. Μόλις προσεπορίζετο τά πρός τό
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■ζην έν Κέρκυρα έκ τών παραδόσεων αυτού. Έπαυσε όε νκ
•γράφη ή τούλάχιστον νά δημόσιευ·η στίχους. Έκ τής ’εποχής
εκείνη; σώζονται ολίγα μόνον φιλολογικά άρθρα αυτού κατκ-
γωρισθέντα ε’ς έφημ-ερίδας καί περιοδικά. Αί φιλολογικαι αυτου
παοαδόσεις δέν έξετυπώθνισαν. Άποκαμών έκ τής δυστυχίας
Ιπανέκαμψε καί πάλιν ε’ς Λονδΐνον, ένθα περί το τελο: τού βίου
του συνήψε δεύτερον γάμον. Άπεβίωσε δέ τώ 1869.

Έ *  του Γαλλικού Ε ύ ο ρ κ ο ί*  Η ε τσ έ*

Η ΖΩΗ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
"Νωχελώς καθήμενος επί τού έφιππίου του, άφίνων νά κυ- 

ματίζωσι τά ηνία έπί τού αύχένος τού ίππου του προχωριύν- 
τος μέ βήμα βαρύ καί συρδμενον, μέ τούς βραχίονας άφειμε- 
νους, τήν κεφαλήν κεκυφυΐαν, μέ βλέμμα αόριστον καί πλα- 
■νώμενον άνά τάς χλοεράς εκτάσεις, αίτνες τόν περιεκύκλουν,
•ό Ερρίκος δέ Λουζινιάκ ερρέμβαζε μελαγχολικώς.

Ήσθάνετο ακόμη βομβοϋντας εις τον εγκέφαλόν του δλους 
•τούς θορύβους, ούς είχεν ακούσει, καί ένόμιζεν οτι είχεν είσέτι 
«νώπιόν του, όλας τάς παράδοξους σκηνάς, εις τάς όποιας προ 
2 μηνών ειχε παρευρεθή. Εν πρωτοις ήτο η ειόησις της κ.η- 
φύξεως τού πολέμου κατά τής Ποωσσίας, ήτις είχε διαδοθή 
εις Παρισίους μέ άστραπιαίαν ταχύτητα. Ήτο σμήνος αν
θρώπων έλθόντων, αγνοώ πόθεν, διασχιζόντων τήν πρωτεύου 
σαν καί κραυγαζόντων «εις το Βερολινον, εις τό Βερολίνον» 
•ησαν στίχοι πατριωτικοί άναμεμιγμένοι μέ κακοήθεις έπφδούς. 
Ήτο παν ότι ήδύνατο νά προξενήση κραυγάς, θόρυβον, τρέλ- 
λας διά μέγα πλήθος έξημμένον, μη συγκρατούν εαυτό, μηδέ 
συγκρατούμενον. ΤΗτο στρατός εν διαλύσει και εν συνθέσει. 
Ήτο τέλος ή παραμονή, χθες, έν τώ μέσω φρικώδους άτα 
ξίας καί πείνης, τής έπισωρεύσεως έντός τής οπής εκείνης, τής 
-όνομαζομένης Σεδάν.

Είχεν έναντι τών οφθαλμών του είσετι την φυσιογνωμίαν 
του στρατηγού του, οτε προ ολίγων ημερών τον εκαλεσε 
Άνιπόλει τό σκίρτημα τής χαράς του, δτε ό αρχηγός του τόν 
«ίχε διατάξει ν ’άναχωρίση εύθύ; διά Ροκούρ, διά νά φέρη 
διαταγήν εις τήν οπισθοφυλακήν. Διότι τό νά υπάγη εις Ρο
κούρ, ήτο τό νά ύπάγη ε’ς τόν αρχαΐόν του Πύργον με τάς 
επάλξεις, ένθα διήλθε τήν παιδικήν του ήλικίαν, ήτο νά έναγ- 
καλισθή διά τελευταίαν φοράν τήν θείαν του, ήτις τόν άνέ- 
θρεψε καί τόν ήγάπα ώς άλλη μητηρ του, έπί τέλους ητο νά 
ϊδη καί τήν έξαδέλφην του’Ιωάνναν, τήν προσφιλή του Ιωάν
ναν, ήν ήγάπα, μέ δλον τόν έρωτα μνηστήοος.

Ένεθυμείτο επίσης τήν μορφήν τού ταγματάρχου δέ Λου- 
ζινιάκ τού πατρός του, δτε τφ άνήγγειλε τήν άποστολήν του. 
Ο Ταγματάρχης είχεν ελαφρώς συσπάσει τάς οφρύς, ειχε 

προσηλώσει τούς οφθαλμούς του επί τών τού υιού του μέ βλέμ
μα βαθύ καί διαπεραστικόν, ώσεί ήθελε νά μαντεύση τούς μυ
στικούς διαλογισμούς του, καί μέ φωνήν τραχεϊαν καί βρα- 
δείαν τού είπε.

— Πράξον τό καθήκον σου. Ά λ λ ’ ένθυμοΰ, δ τι άν τά εσπέ
ρας αυτό δέν έπιστρέψης, κηρύττεσαι λειποτάκτης.

Βεβαίως θά ήτο εις τήν θέσιν του. Καί μήπως δέν έγνώ- 
ριζε τό καθήκον του ; Μήπως τό παρέλειψέ ποτε ; Καί ήτο 
δυνατόν νά λείψη τήν παραμονήν τής ήμέρας, καί ήν θ’ άπε-

φασίζετο ή τύχη τής πατρίδος του ; Καί δέν κατήγετο έκ τοϋ 
γένους τών Λουζινιάκ, οΐτινες έφερον έπί τών παρασήμων των 
στόιια λέοντος έπί κυανού βαθέως μέ τό σύμβολον «Ή ζωή 
κου εις τήν πατρίδα, ή τιμή δι* εμέ». Δεν έπανέβλεπεν όμως 
χωρίς πίεσιν τής ψυχής, τάς κοιλάδας τάς τόσον φαιδράς ήδη, 
τούς λοφίσκους, ούς είχε διατρέξει δχι πρά πολλοϋ καιρού μετ’ 
εκείνης, τήν άτραπόν, ήν έβλεπέ τις εκεί κάτω ένθα τήν τε
λευταίαν εσπέραν περί τό λυκόφως, είχον έλθει άμφότεροι, 
μόνοι, σιωπηλοί, μέ τήν ψυχήν βεβυθισμένην εις θείαν ταρα
χήν, ήτις επροξένει παλμούς εις άμφοτέρων τάς καρδίας.

Είχε λάβει τόν βραχίονα της καί ώμίλουν σιγά, φοβούμενοι 
μήπως διαλύσωσι τήν γοητείαν, ήτις τούς πιριέβαλλε, ή μή
πως άφυπνίσωσι τά πτηνά τά κοιμώμενα άνωθέν των επί τών 
μεγάλων δένδρων. Καί δλα αύτά έμελλον νά τελειώσωσι. θά  
τήν έπανέβλεπεν, άλλά διά τελευταίαν φοράν, διότι τό έγνώ- 
ριζε καλώς δέν θά έπανήοχετο πλέον. Ή μάχη τόν έκάλει 
έκεΐ κάτω, όπίσω του, ή σκοτεινή, ή σκληρά, ή φρικώδης μά
χη ! Και όπως έκεΐνοι έπί τών όποιων πλανάταε ή ιδέα τού 
θανάτου καί αισθάνονται νά κλονίζηται τό μέλλον των ύπό τά 
ταλαντευόμενα βήματά των, καί νά προσκολλώνται εις τό πα
ρελθόν, έζήτει νά περισυνάξη τάς μάλλον μεμακρυσμένας καί 
προσφιλεστέρας άναμνήσεις.

Ά λ λ ’ ύπέρ πάντα άνεμιμνήσκετο τής μνηστής του. Τήν 
ίπανέβλεπε μ.έ τούς μεγάλους μαύρους οφθαλμούς της, τών 
οποίων ή λάμψις μόλις έκαλύπτετο ύπό τών μαύρων βλεφαρί
δων της, μέ τήν μακράν κόμην της πίπτουσαν όπισθεν καί 
άφίνουσαν νά διαφκίνηται τό ώρχΐον μέτωπόν της μέ το μι
κρόν στόμα της, τά γλυκύ καί μειδιών μέ δλην τήν χάριν καί 
τά θέλγητρα, τά όποια τήν περιεκόσμουν καί αυτό τά όραμα 
έκυριάρχει βλων τών άλλων- έμελλε νά τήν έπανίδ’Υ) και έπί 
τώ στοχασμφ τούτφ τά νέφη, άτινα έσκότιζον τον έγκέφαλόν 
του καί έβάρυνον έπί τής καρδίας του διελύοντο, καί πρός 
στιγμήν δέν ύπήρχε δι’ αύτόν, ώς εις τήν εξοχήν, είμή εις ή 
λιος πέμπων τάς άκτΐνάς του καί διαχύνων έφ’ δλου τού ατό
μου του ευεργετικόν θάλπος.

—  Ερρίκε !
— Δι’ αΰριον λοιπόν ή μάχη !
— Δι’ αύριον !
"Ιστατο αΰτη έκεΐ, κάτωχρος, στηριζομένη έπί τίνος δέν

δρου, μέ τά δάκρυα ε’ις τούς οφθαλμούς καί εις τήν φωνήν, μέ 
έκφοασιν κατατεταραγμένην,καί|ήδύνατό τις ύπό τά ένδυμά της 
ν ’ άκούση τούς ταχείς παλμούς την. Έπί τών μικρών πυγ
μών της έσφιγγε σπασμωδικώς τό ρινόμακτρόν της καί έπα- 
νελάμβανεν ώς παιδίον.

Πόσον κακός είναι αύτός έ πόλεμος ! Πόσον κακός είναι! 
Καί έπί τού βλέμματός της, τό όποιον προσήλου πέραν τού 
όριζοντος, ύπήρχεν έκφρασις άρρήτου άγωνίας, ήτις έξεδηλοΰτο 
δΓ ύποκώφων λυγμών κροτούντων εις τό βάθος τού στή
θους της.

Αύτός ήτο ορθός, κάτωχρος,έπίσης σιωπηλός καί άκίνητος. 
’Πρώτα εαυτόν άν δέν ήθελε πράξει κάλλιον νά μήν ήρχετο. 
Ήσθάνετο άγνωστον ταραχήν νά τόν κυριεύγι καί άλγηδών 
ν’ άπεικονίζηται έπί τού μετώπου του. Ένεθυμείτο τό δνειρον 
τής παρελθούσης νυκτός ε’ς τήν μικράν οικίαν τού Σεδάν, τήν 
όποιαν τού προσέφεραν ώς κατοικίαν αύτού καί τού πατρός 
του. Ένεθυμείτο τόν Καβρύ τόν συμμαθητήν του, δστις πρό
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ολίγων ήμερων είχε φονευθή εις Φορβάχ, καί όστις του ένε- 
φανίσθη αίφνηδίως, πελιδνό; καί αίμοφυρτο; μέ τό μέτωπον 
τρυπημένον ύπό σφαίρας, ήτι; τον έξήπλωσεν εί; τάφρον καί 
με τόν βραχίωνα τεταιχε'νον λεγοντα πρός αυτόν. «’Εντός 
ολίγου θά συναντηθώμεν», ώ ! τήν φωνήν αύτήν την είχε κα
λώ; ακούσει, ένόμιζεν ότι την ήκουεν άκόμη, κλαυθμηράν, 
βραδεϊαν καί ή λέξι; «θά συναντηθώμεν» αντηχεί ώ; νεκρικό; 
κώδων εί; τά ώτα του.

Προεγεύθησαν όμού- τό δείπνον υπήρξε μελαγχολικόν καί 
σύντομον έσπευδε τώρα ν ’ άπομακρυνθή, διότι εί; πάσαν 
ώραν ήσθάνετο έκλεϊπον τό θάρρο; του καί τον φόβον κυ- 
ριεύοντα αυτόν εάν ό ίππο; του δεν είχεν ανάγκην άναπαύ- 
σ εω ;, θ’ άνεχώρει πάραυτα.

Ή Ιωάννα ένόησεν ότι προτιμότερον ήτο νά χωρισθώ- 
σιν άμέσω;. Ούδέν είπε. Δεν έφερε καμμίαν άντίστασιν. 
Έρρίφθησαν εί; τά; άγκάλα; ό εί; του άλλου καί άντήλλαξαν 
δύο άσπασμού; εί; οΰ; έοόθη ολόκληρο; ή ψυχή των, όλη ή 
στοργή τη; νέα; καρδία; των. Έψιθύρισαν όμού τό «ύγίαινε». 
Ούδέ κάν εΐπον τό «καλήν άντάμωσιν» Είδον αλληλου; 
άλλην μίαν φοράν ακόμη- οί οφθαλμοί του έντό; των οφθαλ
μών τη;, έπειτα ή ’Ιωάννα άπεμακρύνθη καί όπισθεν τη; θύ- 
ρα;, ήτι; έκλείσθη ηκουσεν υπόκωφοι λυγμόν. Ήτο ή πρώτη 
φορά, καθ’ ήν Λουζινιάκ έκλαιε.

’Ήτο ήδη ένάτη ώρα. Ή κεφαλή του έκαιεν, ή άναπνοή 
του ήτο αγωνιώδη;. Ήγέρθη, ήναψε τά κηρία του πολυε
λαίου, διότι έφοβείτο εί; τό σκότο; καί έπεριπάτει εί; τό δω- 
μάτιον ώ; άνθρωπο; οίνοβαρής.

Εί; γωνίαν τινά τη; αιθούση;, έκρέματο ύφασμα εί; τό 
, βάθος μια; είκόνος έστολισμένη; διά βελούδινων κοσμημά
των. Ήτο ή είκών της ’Ιωάννα; μειδιώση;, όπω; τά; παρελ 
θούσα; ήμερα;.

’Ολίγον άνωτέρω είδε κεφαλ.ήν φαιάν, ενεργητικήν καί ύπε- 
ρήφανον, κεφαλήν Μεγάλου Κυρίου" ήτο, ό θεΐό; του Λουζι- 
νιάκ καί αυτό; έπισης, καί αί άκτϊνες του φωτό; επιπτον κατ’ 
εύθεϊαν έπάνω του; καί τό ούμβολον του Λουζινιάκ έλαμπεν 
έκεί, ώς νά είχε χαραχθή διά γραμμάτων πυρό;. «Ή ζωή 
ανήκει εί; την πατρίδα, ή τιμή εί; έμέ»’έγέλασε χλευαστικώς. 
«Ή ζωή εί; την πατρίδα !» Καί τί λοιπόν είναι αυτή ή πα· 
τρί; ; Τί; σε διατάττει νά φονευθή;, όταν ήσαι πλήρη; ζωή; 
καί νεότητο;, διά μίαν τέρψιν του αΰτοκράτορο;, ή διά τινα 
φιλόδοξον σκοπόν ; Μήτηρ ή πατρί; ; "Απαγε ! ‘Υπάρχουσι 
λοιπόν μητέρες, αίτινε; στέλουσι τά τέκνα των, όπως φονευ- 
θώσι \

Καί όλαι αί κακαί σκέψεις, όλοι οί άνανδροι υπολογισμοί 
τής δειλίας, του φρικώδου; φόβου, τόν κατείχαν, τόν έκάλυ- 
πτον, τόν συνέσφιγγον.

Παρετήρησε τά ώρολόγιον. Ήτο ή ώρα παρά δέκα. ‘Έκρου- 
σαν την θύραν. Ό υπηρέτη; ήρχετο νά του άναγγείλη ότι ό 
ίππο; ήτο έτοιμος. Άπεκρίθη ότι έρχεται.

Ό  κρότο; του ώρολογίου του έσφυρηλάτει τόν εγκέφαλον. 
Ψυχρό; ίδρώ; διέτρεχε τους κροτάφου; του- δέν έβλεπε πλέον 
τό βλέμμα του είχε τό άπλανέ; τής παραφροσύνης.

Αί δέκα έσήμαναν. Οί δέκα κτύποι βραδέως, αύστηρώς, 
αντήχησαν εί; τήν νύκτα. Του; έμέτρησε' έπειτα διηυθύνθη 
εί; τήν θύραν καί στήριζα; τήν χεϊρα επί του πλήκτρου, έ- 
στράφη άλλην μίαν φοράν. Συνήντησε πάλιν τό βλέμμα τη;.

Αυτή, πάντοτε, αυτή. Μόνον τό μειδίαμά τη; έλαβεν έκφρα- 
σιν φρικώδου; θλίψεως" ήτο τό μειδίαμα εκείνο, όταν τή άνήγ- 
γειλιν ότι ή μάχη ήτο διά τήν επαύριον- μειδίαμα αγωνία; 
καί τό στόμα έστραμμένον εί; φρικώδη τρόμον.

Ένικήθη. "Αοησε τήν θύραν καί κρατών τό μέτωπόν του 
μεταξύ τών χειρών του καί τών σπασμ,ωδών δακτύλων του, 
έφώναξεόλολύζων, τήνφωνήν τής αδυναμίας... Δέν δύναμαι...- 
"Οχι, δέν δύναμαι. Καί εσχε τό θάρρος, διότι υπάρχουν στιγ- 
μαί καθ’ άς ό φόβος δίδει θάρρος, εσχε τό θάρρο; ν’ άνοιξη το 
παράθυρον καί νή φωνάξη εί; τόν άνθρωπον, όστις εκεί κάτω 
άκίνητο; έκράτει τά; ήνία; του άνυπομονοϋντο; ίππου.

Φέρε τον μέσα. Δέν άναχωρώ.
Δέν ά···εχό>ρησε. Ή \ύξ υπήρξε μακρά καί φρικώδη;, εϊκο- 

σάκι; ήγέρθη διά ν ’ άναχωρήση, διά νά επιστρέψη έκεί όπου- 
τά καθήκον, ή τιμή καί ή συνείδησι; τόν έκάλουν.

Περί τήν πρωίαν ηκουσεν αναστεναγμόν- διηυθύνθη πρό; τήν' 
θύραν.

Ήτο ή Ιωάννα.
Έορηξε κραυγήν ίδών αυτήν.
— ’Ερρίκε, δέν άνεχώρησας λοιπόν ;
Τήν ιδίαν στιγμήν υπόκωφο; θόρυβος άντήχησεν εί; τόν 

αέρα- πάραυτα τούτον διεδέχθη άλλος.
Ήτο τό τηλεβόλον, τό όποιον άντήχει έκεί κάτω.
ΤΙ μάχη είχεν αρχίσει άνευ αυτού.
Τω έφάνη τό'.ε ότι είδε τήν μορφήν τοΰπατρόςτου αύστηράν 

καί άμείλικτον καί ένεθυμήθη τού; τελευταίους του λόγους! λει— 
ποτάκτη; ! Καί τί άλλο ήτο ή λειποτάκτης. Έμόλυνε τά πα
ράσημά του, καί ήτίμαζε τά γένος του. Έφοβήθην’ άποθάνη 
ποοτιμήσας τή; πατρίδος του, τόν έρωτά του.

Δέ-< άπεκρίθη εί; τήν ’Ιωάνναν.
Αύτη όμως τά πάντα εννόησε.
Διηυθύνθη πρός αύτόν κάτωχρο;, μέ λάμποντα; οφθαλμούς, 

μέ ύφος αυστηρόν, ώς δικαστοϋ καί μέ φωνήν μεγάλην, σοβα— 
ράν καθ’ ήν αί λέξεις έπιπτον ώς κτύποι σφυρίου,καί τού είπε 
βραδέως.

-—■ Ούτω λ,οιπον πρός χάριν μου δέν έπήγες, όπου ή τιμή 
καί τό καθήκον σ’ έκάλουν; Ά λλ ’αύτό ’Ερρίκε, δέ Λουζινιάκ, 
καλείται ανανδρία !

Έσκίρτησεν εκείνος έκ τής ύβρεως, ήτις τον έμαστίγωσε 
κατά προσωπον. Ήγέρθη κάτωχρο; καί ύποκλιθεί; πρό αύτή; 
έξήλθε.

Διηυθύνθη εΐ; τον σταΰλόν του καί έπέσαξε τόν ίππον του. 
"Ιππευσε καί άνεχώρησε.

Ήτο ή ώρα έννάτη, ότε έφθασεν εις Σεδάν, εί; τήν μικράν 
οΙκίαν, όπου είχε καταλύσει. Έπί τή; τραπέζη; τοΰ δωμα
τίου του, εύρε έσφραγισμένην έπιστολ,ήν, ήν ήνοιξε : «Είσαι ό 
πρώτος, όστις μετά όέχα αιώνας διέγευσας τό σΰμ6υλον τών  
Α ουζιν ιάχ, Έπροτίμτ,σας να. διατηρήσρς την ζωήν σου, ήν  
όψεί.Ιεις εις τήν .πατρίδα σου, άΛΛ’ άπώΛεσας τήν τιμήν, ή ν  
όφείΛεις πρός οεαντόν.

Έλπιζω ότι γνωρίζει; τό καθήκον σου.
‘Υπογεγραμμένο;

Τ α γ μ α τά ρ χ η ς  δέ Λ ο υ ζ ιν ιά κ .
Τό εσπέρα; ήτο εί; Bage¡lles. ’Αφού έπληγώθη ύπό σπά

θη; εϊ; τό μέτωπον, καί ύπό κερματίου βόμβας εΐ; τά πλευρά, 
άφου είδε φονευθέντας τρεις ίππους ύπ’αύτόν, καί όταν ο ήλιο;*.
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έ μέγα; ερυθρό; ήλιος έδυιν εί; τόν ορίζοντα, καί ή μάχη είχεν 
άπολεσθή, αυτό; έπί κεφαλή; τών τελευταίων αποσπασμά
των, έμάχετο άκόμη καί έξεκένου τά τελευταίον φυσίγγιόν 
του, ότε έχθρική σφαίρα προσέβαλεν αυτόν εί; τήν καρδίαν 
καί τόν έξήπλωσε νεκρόν.

Οί άνθρωποί του ήγειραν τό οώμά του καί τό έθαψαν έν 
βίιρ, εΐ; τήν άκραν του χωρίου, ύπό μιαν κυπάρισσον,

Τήν έ παύριον, όταν συνέλεγον τού; νεκρούς, ε’ς τήν ιδίαν 
θέσιν, εφθασε μία μικρά συνοδεία έπί κεφαλής τή; όποια; ήτο 
εις ταγματάρχη; γάλλο; καί νέα γυνή μελανείμων. Έξέθαψαν 
τό πτώμα- Ό ταγματάρχη; τό παρετήρησε καί ή γυνή θρη
νούσα έδείκνυε τήν πληγήν, ψιθυρίζουσα. «Ε υγε ! ή π.Ιηγή 
είναι εχ τών ϋιιπροοθιν». Σήμερον εις τό κοιμητήριον τών 
Β3§βΠ1β3, δύναταί τιςνά ϊδη εί; γωνίαν μονήρη, τάφον έπί 
τού όποιου είναι χαραγμένη ή έξη; έπιγραφή.

Έ ο ο ικ ο ο  δέ Α ο υ Γ ιν ια κ  
Ή  ζθ)ή εις τήν πατρίδα, ή τιμή εις εμέ.

Τψόντι ό ’Ερρίκος δέ Λουζινιάκ είχεν έπανακτήσει τό δι
καίωμα νά φέρη τό σύμβολόν του.

(Έκ τού Γαλλικού) ' Μαρία ’οΟωναίου
    --------------

ΑΠ’ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΣΙΚΑΓΟΝ

ΗΗΕΡ0Α0Π0Ν ΕΑΑΜΑΟΣ ΤΑΞΕ1ΑΜΑ0Σ
Λ'.

Τό Κ ιν ε ζ ικ ό ν  Θ έατοον

Έξερχόμ.εθα του καφφενείου. ’Εδώ σταθμεύει δεκά; Τούρκων, 
άληθώνόδωμανών,οίτινε; ά\ά δύο φέρουν τά μικρά εκείνα κινητά 
κιβώτια, έν οί; αί γυναίκες τής Κ)πόλεως δίκην πτηνών έντό; 
κλωβού μεταφέρονται. Πολλαί κυρίαι περιφέρονται ούτω έπί 
τών ώμων τών ανθρώπων αύτών άνά τήν έκθεσιν, αναπαυό
μενοι ολίγον έκ τού κόπου καί τή; εξάντλησε«);, ήν αισθάνε
ται τις περίπατων άπό πρωία; μέχρι; εσπέρας.

‘Ημείς προχωρούμεν τυχαίως, χωρίς κάν νά είξεύρωμεν πού 
πηγαίνομεν. ’Εδώ παγόδαι Ίνδικαί, έκεί τζαμιά τουρκικά, 
έκεί ’Ιαπωνικά τρακτίρια, καί ολίγον άπωτέρω Κινεζικόν Θέα- 
τρον. Είσερχόμεθα εί; αυτό. ΕΙ; κώδυν βροντερό; άναγγέλ- 
λει τήν προσεχή έναρξιν τή; παραστάσεως. Όλοι οί υπάλ
ληλοι Κινέζοι μέ τά; μακρά; πλεξούδας των, τά; αηδείς, τά; 
τραβηγμ.ένας, τά; δίκην ούράς ψωραλέου ζώου άναρτωμένας 
άπό τή; κορυφής τή; κεφαλή; των. Φέρουν όλοι έν είδος αντε
ριών φαιοχρόων μέχρι τών αστραγάλων, καί έπ’ αυτών σάκ- 
κου; άκομψους, μέ πλατείας χειρίδας. Νομίζει τ ι; ότι τά εν
δύματα κλαίουν έπάνω εί; τά ισχνά αύτά, τά ώχρά, τά αναι
μικά σώματα, όπω; νομίζη ότι κλαίουν αιωνίως τά στενά 
Χαί άπό τά πλάγια πρό; τά άνω τραβηγμένα μάτ}α των, τών 
οποίων καί τό λευκόν άκόμη φέρει τήν χαλκοκίτρινον τού προ
σώπου χροιάν.

Διά στενή; λοξής κυανοχρόου κλίμακο; άνήλθομεν πρό; τό 
θέατρον. ‘Ωμοίαζε πολύ πρό; τό εδώ θέατρον τών κωμωδιών 
(*■*; μέ μόνην τήν διαφοράν, ότι ό επικρατών χρωματισμό; 
■»¡το ό κυανούς καί πράσινος. Δεύτερος κώδων έκκωφαντικώ- 
Όερο; τού πρώτου ανήγγειλε τήν έγερσιν τή; αύλαίσς. ’Επί 

Λή; σκηνή; είκοσό.ς περίπου κινέζων μελανοφόρων, μέ παραδό

ξου; πίλου; επί τή; κεφαλή; ήτο παρατεταγμένη κατά σειράν. 
"Εκαστο; έξ αύτών εφερε διά τών δύω χειρών πρό τού στό
ματος εν είδος μακρού αύλού, πλήν ενός, όστις ΐστατο πρό 
τυμπάνου χάλκινου, καί άλλου όστις περιέστρεφε τό 1ν περί τό 
άλλο δύω ανεστραμμένα ταψ}ά· Ήτο ή κινεζική ορχήστρα.

Αίφνης όρμά ώ; παράφρων πωγωνοφόρο; τι; άπό τά πα
ρασκήνια, πηδά εΐ; τό μέσον τών άλλων, καί ύψοί εΐ; τόν 
άέρα μικράν ράβδον, δίδων ούτω τό σύνθημα τή; ένάρξεω; 
τής μουσικής. Τότε ήρχισεν άληθή; άλαλαγμός, τέλειον παν- 
δαιμόνιον απαίσιων ήχων, μονοτόνων, γρυλιστικών, κατασχι- 
ζόντων άνιλεώ; τήν άκοήν. Ένφ έσκεπτόμεθα πώς νά έξε'λ- 
θωμεν, πώς νά τραπώμεν εις φυγήν, πώς νά άπομακουνθώ- 
μεν άπό τήν κόλασιν εκείνην, ήν ούδεί; άνθρωπος μέχρι σήμε
ρον έφαντάσθη, ή μουσική έσίγησε- εί; τών παρασκηνίων τότε 
προέβαλον άναμίξ άνδρες καί γυναίκες, πλουσιως ενδεδυμενοι, 
σιγηλοί δέ κατέλαβον τού; έν εϊδει εκκλησιαστικών στασιδίων 
θρόνους των.

Προφανώς εν ζεύγος έξ αύτών ήτο τό βασιλικόν. Διεκρίνετο 
καί άπό τήν πολυτελεστέραν ενδυμασίαν καί άπό τού; πολυ
τίμους λίθους, ου; έφερε πρό του στήθους και επί τη; κεφα
λή; καί άπό τό ύψηλότερον κάθισμα, και απο το σεβα; το 
όποιον οί λοιποί άπένεμον πρό; αυτό. Ο βασιλεύ; εφερεν εν 
είδος περιέργου σκούφου, όμοιάζοντο; πολύ πρό; μικρόν ταψί. 
Κατά τά άλλα, τό σχήμα καί οί στολισμοί τή; ενδυμασίας 
του ήσαν εντελώς όμοιοι πρό; τούς τή; βασιλίσσης. Ή μόνη 
διαφορά μεταξύ τών άνδρών καί γυναικών έν γένει έγκειται εί; 
τό πρόσωπον.

Αί γυναίκες τό ζωγραφίζουν καί μετά ταΰτα τό διακο
σμούν μέ στρογγυλά ψίγματα αργύρου καί χρυσού. Τό 
τέλειον κάλλος, τό όποιον έχουν ΰπ’ όψει των έν τή τέ
χ ν η  ταύτη δεν είναι προφανώς τό παρ’ ήμϊν ώ; τοιοϋτο 
θεωρούμενον. Τά λευκόν καί τό ερυθρόν χρώμα τού προσώ
που, ούδεμίαν έχει ομοιότητα μέ τό σύνηθες εί; τά; λευκά; 
φυλάς. ‘Απλώς νομίζετε ότι καλύπτουν τό πρόσωπόν των βμέ 
εν τεμάχιον κολλαρισμένο-) χασέ, έπί τοΰ οποίου μέ χρώμα 
βύσσινού καί ίου σχηρατίζονται δύο στρογγύλα μήλα παρειών, 
καί δύω χείλη, καί μέ μαύρην μελάνην δύο ψιλαί καμπυλωται 
γραμμαί εις τό μέσον τού μετώπου, πολύ υψηλότερα τών 
οφθαλμών. Σκορπίσατε τώρα έπί τού συνόλου αύτοϋ ψίγματά 
τινα χρυσού,συγκολλήσατε πολύ ύψηλά εί; τά μέτωπον τρίχα; 
άραιάς, μαύρα;, χωρίς στιλπνότητα και ζωήν, άναστρέψατέ 
τα; εί; κόμβον εί; τήν κορυφήν τή; κεφαλής, στηρίξατε τα; 
με καρφίδα; μακράς, μέχρι τοΰ μέσου μόνον τού μήκους των 
έντό; τού κόμβου βυθιζόμενα;, σχηματίσατε έκ τή; καταλ
λήλου τοποθετήσεως αύτών έν είδος ακτινωτού καί έχετε τόν 
νύπον τής γυναικεία; καλλονή; τών Κινέζων.

Ούτω παρατεταγμέναι ή βασίλισσα μετά τή; ακολουθία; της 
καί ό βασιλεύς μετά τής ίδική; του, μέ άτελείωτον συνέχειαν 
άπό τσ 'ιγγ-χ ίν χάν-γχεν κτλ. έξηκολούθουν τόν διάλογόν των, 
χωρίς νά κινούνται άπό τά; θέσει; των, ούτε τά; χεϊρά; των 
νά άποσπούν άπό τού στήθους των, όπου τά; έχουν εσταυ
ρωμένα;, ούτε εί; τό πρόσωπόν των τό έλάχιστον νά έπιτρέ- 
πουν μορφασμόν ή μυϊκήν συστολ,ήν. Μόνον άπό καιρού εί; 
καιρόν ή έκ^ευριστική φωνή των ύψούται εί; κλίμακα τόνων 
άφόρητον, ότε καί φαίνονται κατάγοντε; καλλιτεχνικόν θρίαμ
βον, έάν τούλάχιστον κρί*η τ ι; έκ τού θαυμασμού καί τής
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ενθουσιώδους επιδοκιμασίας, ην οί Κινέζοι θεαταί εκδηλοΰν
κατά τάς στιγμάς αυτάς.

Ή παράστασις διεξάγεται ούτω όμαλώς,ότε αίφνης εισπηδα 
ώς μαινόμενος έχ των παρασκηνίων είς γελωτοποιός τερατωδώς 
γελοίος, ό όποιος δι’ άηδών κινήσεων χαί άλμάτων καί κραυ
γών, φαίνεται ζητών νά διασκέδασή τάς αυτών μεγαλειότη
τας. Τά παίγνιά του συμπληροϋνται μέ επικινδύνους καί αρ
κετά τεχνηέντως τοϋ σώματος ασκήσεις, καθ’ άς κατα το 
πλείστον ή κεφαλή άναπληροι τού: πόδας ώς στηλοβάτης τοϋ 
σώματος καί τάνάπαλιν.

'Ο κώδων καί πάλιν σημαίνει, ή αύλαίαπιπτει, ϊνα αμέσως 
άνεγερθή. Αί αύτών Μεγαλειότητες έξηφανίσθησαν, τούς άνα- 
πληροι δε ή ορχήστρα, φρικωδώς καί μ,ονοτόνως γρυλλίζουσα, 
ότε αίφνης είκοσάς χορευτριών όρμα εκ τών παρασκηνίων. At 
κινήσεις τών γυναικών αυτών είναι παραόοξοι· Νομίζετε οτι 
είναι μεθυσμέναι καί ότι εί; παν βήμα των οί πόδες των κλο
νίζονται. Ή περίεργος ενδυμασία των μα; απασχολεί. 1ά φορε- 
ματά των καί φέρουν ίσως τριάκοντα τά εν έπί τοϋ άλλου σχη
ματίζονται άπό φύλλα ώσεί μεγάλου δένδρου, άλλα παντοει
δών χρωμάτων καί μεγεθών. Ούτω έκ τών διαφόρων δεςιών 
αυτών κινήσεων, άλλοτε μεταβάλλονται εις τριαντάφυλλα άλ
λοτε είς υακίνθους καί άλλοτε είς άλλα άνθη βλαστάνοντα 
μόνον είς τούς τόπους εκείνους. ’Ενώ ούτω άσχολουνται εις 
καταρτισμόν ώραίας ανθοδέσμης, μία έξ αύτών ΰψοΰται ύπερ 
τάς καί άλλαςτότετό φρικωδέστερον τών θεαμάτων μοί άποσπ^ 
κραυγήν λύπης. Ή δυστυχής δεν είχε πόδας, ώς όλαι αί 
συνάδελφοί της. Ύπό τον αστράγαλον ακριβώς, φέρει τόν 
άκρον πόδα όλον τόσον πεπιεσμε'νον, ώστε ομοιάζει πρός μικράν 
σφαίραν,εφ* ής στηρίζει όλον τό σώμάτης. Τήν σφαίραν αυτήν 
τήν έχουν καλύψει με χρυσοκέντητον ύφασμα, καί δι’ αυτής 
τρεγγλίζουσαι καί κλονιζόμεναι έκτελοϋν τούς δυσκολωτάτους 
καί επικινδύνους αυτούς χορούς.

Δεν είχον πλέον διάθεστν νά μείνω εις τά θέαμα αυτό, νά 
βλέπω συνεχιζομένην καί παρατεινομένην τήν άγωνίαν τών 
δυστυχών αύτών ακρωτηριασμένων υπάρξεων. Νά είναι τις 
χωρίς πόδας διά νά κάθηται, νά μή κινήται, ώς ό νόμος τών 
Κινέζων επιβάλλει είς τάς γυναίκας, τό εννοώ, όσον μωρόν 
καί τερατώδες καί εάν τά νομίζω. ’Αλλά νά είναι ύπεχρεω- 
μέναι νά έκτελοϋν τούς δυσκολωτάτους εκείνου; χορούς καί 
τάς επικινδύνους κινήσεις χωρίς πόδας τοϋτο είναι άπάνθρω- 
πον, προδίδον τόν βαθμόν τής ψύχρας σκληρότητος, ήτις μα
στίζει τά πρός τά μέσα έσκαμμένα στήθη τών υιών τοϋ Ου
ρανίου κράτους.

Άπεμακρύνθημεν τοϋ κινεζικοΰ περιπτέρου άποκομίζουσαι 
τάς χειρίστας τών εντυπώσεων. Τά θέαμα έκεϊνο ουδεμιαν 
ένεποίει εύάρεστον συγκίνησιν, ουδόλως ικανοποιεί καί τάς έ- 1 
λαχίστας τοΰάπειροκαλεστέρου θεατού απαιτήσεις. Ούτε κάλ- j 
λος, ούτε ισχύς, ούτε σωματική ρώμη, ούτε δεξιότης, ούτε 
εύφυέα, ούτε αίσθημα, ούτε τουλάχιστον μέγα τι κακόν, η 
θηριώδες. Ανθρωπάρια ημιτελή, ασθενικά, πλαδαρά, μέ 
εσβεσμένα βλέμματα, εκμεταλλευόμενα τάς ήκρωτηριασμένας 
συντρόφους των, καί έπιδεικνύοντα άντί κερματίων χρυσοΰ τά 
έλκη καί τάς αθλιότητας τοϋ'βαρβάρου πολιτισμού των.

Ά λλ ’ ό κ. Ward μάς άνέμενε είς τό Μέγαρον τών Με
ταλλείων. Λιεσχίσαμεν τήν ’Ιαπωνικήν αγοράν μέ τά μικρο- 
σκοπικά εργαστήριά της καί τά μικροσκοπικα έπιπλα και

σκεύη καί κομψοτεχνήματά της, τά; Ίνδικάς παγόδας, τούς 
Βουδικούς ναούς, τάς άραβικάς συνοικίας μέ τούς μαύρους αν
θρώπους των καί τά λευκά υπομονητικά τετράποδά των, τάς 
εκθέσεις τών θηρίων καί τά ιπποδρόμια μέ τάς θορυοώδεις ορ
χήστρας των καί έξήλθομεν ούτω εις τον κυρίως περίβολον τής 
Έκθέσεως. Δ ι’ ολίγων βημάτων μετηνεχθημεν απο τής Ασιας 
καί ’Αφρικής είς τόν Νέον Κόσμον με τά μυθολογικού πλού
του μέγαρα καί τά άνθοσκεπή άνδηρα καί τούς πλωτούς πο
ταμούς καί τάς τεχνητά; λίμνας.

Έπεριπατήσαμεν τέταρτον όλον ώρας ύπο καυστικόν ήλιον, 
μέχρι; ού διεκπεραιωθώμεν είς τό Μέγαρον τών Μεταλλείων, 
έν ω ειχον μετενεχθή οί θαυμασιωτεροι τών εις τά έγκατα τής 
γής έγκεκλεισμένων θησαυρών, εν ώ τά άγενή μετά τών ευγε - 
νών μετάλλων έτάσσοντο αδιακρίτως τής αίγλης η τής ευτε- 
λείας των, τό έν παρά. το άλλο, εν ώ οί πολύτιμοι λίθοι εις 
απειροπληθείς χρωματισμούς καί μύρια σχήματα καί απί
στευτα μεγέθη έξετίθεντο προκλητικώτατοι, διεγείροντες παλ
μούς πόθων καί ονείρων ε’ς τάς άδυνάτους πάντοτε προ τοι- 
ούτων θεαμάτων γυναικείας καρδιας.

‘Ο κ. Ward, ό φίλος καθηγητής καί μέγας έκθετης, μάς 
άνέμενε μετά τής κ. Cooilley. Τά πρόγευμα είχεν ήδη παρα- 
τεθή είς τά γραφίίόν του, πρόγευμα λιτόν, άπεριττον έκ ψυ
χρών πουλαρικών καί χοιρομηρίων και καρπών.

Ά λλ’ ό,τι ιδία μας έξέπληξεν ήτο φιάλη ζύθου, τοποθετη
μένη έπί τής τραπέζης. Έφαίνετο έκεϊ ώ; παρείσακτος, ώς 
ένοχοποιητικόν τι σκεΰος, άπά τό οποίον ό άμφιτρύων μας έ
σπευδε νά απαλλαγή. Πριν ή άρχίσωμεν νά τρώγωμεν, μα, 
προσεκάλεσε νά πίωμεν. Πρέπει νά έλευθερώσωμεν ταχέως 
τά τραπέζι μας, είπε γελών, άπό τήν φιάλην καί τά ποτήρια 
αύτά. Οί έπισκέπται θά μά; ϊδουν πίνοντας καί τοϋτο θα κά- 
μτι κακήν, πολύ κακήν έντύπωσιν. Καί μόνος χωρίς να άνα- 
μείνη τάν υπηρέτην, εύθύς ώς έκενώσαμεν τά ποτήρια μας, 
ε’σπευσε νά τά κρύψη είς παράμερον μέρος, άναπνέων, ούτως 
είπείν, έλευθερώτερον καί άπηλλαγμένος ήδη μεγάλης στε ο- 
χωρίας.

Ήρχίσαμεν άπά τά τμήμα τών άερολιθων. Ήτο το περιερ-
γότερον καί μεγαλοπρεπέστερον όλων τών άλλων. 1 πήρχον
έκεί αερόλιθοι μεγάλοι σχεδόν όσον ό βράχος, ό σχιστός λεγό- 
ρενος. ’Αερόλιθοι, οΐτινες έζύγιζον χιλιάδας κοιλόγραμμα, 
καί οΐτινες έν τή πτώσει των μεγάλας έπέφερον καταστροφάς. 
’Αερόλιθοι συλλεγμένοιέκεϊ άπάτά τέσσαρα τοϋ κόσμου σημεία 
παράτοϋ καθηγητοΰ Ward,τοϋ άκαμάτου τούτου θησαυροσυλε- 
κτου, όστις είχε διαπλεύσει όγδοήκοντα όλας φοράς τόν ωκε- 
νόν, περιηγούμενος τάν κόσμον όλον καί πλουτίζων τάς θαυ-
μασίας συλλογάς του.

Μετά τοϋ; άερολίθους τά περιεργότερον τμήμα είναι τά τών 
άποκρυσταλλομένων γιγαντίων κορμών τών δένδρων. Δένδρα 
κολοσσιαία τών παρθένων δασών τή; Καλλιφορνίας, δένδρα ών 
τούς κορμού; μόλις τρεις άνδρες δύνανται νά έναγκαλισθοϋν, 
καί τά οποία τίς οίΒε έπί πότου; αιώνας καί συνεπεία τίνων 
γεωλογικών μεταβολών κατεπλακώθησαν ύπό τήν γήν. Ήδη 
διατηροϋντα όλον τάν όγκον των, όλας τά; ίδιοτρόπους καμ
πύλα; τών κορμών των, όλας τάς ίνας καί τάς φλέοκς και 
τά τοιχώματα καί τούς κυττάρου; των, άλλ έν πλήρει άπο- 
λιθώσει, έν πλήρει αποκρυσταλλώσει, αποτελούν τά θκυμασιώ- 
τερον τών φαινομένων τοϋ φυτικού καί ορυκτού έν τκύτώ βκ-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

β,λείου. "Ο,τι ίδια άποτελεί αληθές τερατούργημα τής φύσεως, 
¿λήθες γιγάντειον αυτής γονιμότητα είναι κορμος τις τοιουτου 
δένδρου, περιφερείας δέκα περίπου μέτρων καί υψους επτα εως 
οκτώ. Έπιτηδείως σκαφείς καί λαξευθείς  ̂ έσωθεν αποτελεί 
ολόκληρον αίθουσαν έν τώ κοιλώματί του, έν τφ μέσψ αυ
τής διά κλίρακος έλικοειδοϋς ανέρχεται τις προς ανωγειον 
διαμέρισμα, τό όποιον περιβάλλεται ύπά κιγκλιδώματος ια- 
τρήτου, άποτελουμένου ΰπά τού φλοιού τοϋ κορμού καταλ
λήλως έπεξεργασμένου. 'Ολόκληρος δηλαδή διώροφος οικία, 
ί υ ν α μ έ ν η  νά πιριλάβη υπέρ τούς πεντήκοντα ανθρώπους,  ̂λα- 
ξευμένη έντές τοϋ κορμοΰ ένος δένδρου. Είσήλθομεν και ημείς 
μιτά τών άλλων, άνήλθομεν τήν περίκομψον έ κείνην κλίμακα 
καί έκάμαμεν τάν γϋρόν μας έπί τοϋ κιγκλιδωτοΰ εζωστου. 
Καί έφαντάσθην διά μίαν στιγμήν τό κολοσσιαϊον εκείνο δεν- 
δρον άνά τάς άπεραντευς παρθενικάς έκτάσεις τής Καλλιφορ- 
νίας,ούχί άπεσκελετωμένον. ξηρόν, άγονον καί ύπό τής ανθρώ
πινης χειρός τόσον άνηλεώς ήκρωτηρισμένον, άλλ άκμαίον,ζων, 
γιγάντειον,έκτεϊνον τούς κλάδους του μέ τό σμσράγδινον και ήρε
μ α  διά τάς πνοής τοϋ άνεμου ψιθύριζαν φύλλωμά του ε’ς κυκλι
κήν έκτασιν λεύγης όλης ίσως, περιλαμβάνον χιλιάδας καλιάς 
μέ νεοσσούς μυριοχρόους. Καί ένόμισα ότι ήκουον τό στοργι
κόν τερέτισμα ' τών πτηνών, τάς μουσικά; συμφωνίας των 
άνερχομένας υψηλά πρός τά δώματα τοϋ Θεοΰ, jov οποίον 
ύμνουν διά τά θαυμάσια αύτά καί καταπληκτικά δημίυυργη- 
ματά του.
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Τοϋ Μάρτη εξημέρωσε ή ζηλεμένη '¡tipa
δπου μέ γ ίλ ια ις  εύωδιαΐς γεμίζει, τόν άερα ! . . .
απ' τά ουράνια πέφτουνε δροσιάς μαργαριτάρια,
χ α ί  ¿ιαμαντόβρεχτα πουλιά χυλιοννται ς τά. χορτάρια ! . ,
Ένθύμησι γοργόφτερη α χ ] ! πέταξε χαι πα.Ιι
σε μαχρυσμένη εποχή, σε εποχή μ ε γ ά λ η !.. .
α χ ! !  πέταζε σε εποχή που τά σπαθιά 'μιλούσαν
που ή πέτραις 'να ύθ α ν  τή σκλαβιά καί λευτεριά ζητούσαν!!...

τΗ.ΙΘε ή 'μέρα π ' άνθισαν μαζί) 'ς ένα χλονάρι, 
χρίνςς καί δάφνη χ’ έκαμαν τρισέβαστο κοντάρι ! !.., 
βαρύ τά βλέπω ’ς τά λευκά τοϋ χαλογήρου χέρι, 
περήφανα τή γαλανή σημαία μας νά φέρη !... 
νά κυματίζη εύμορφα 'ς τής εκκλησίας τή θυρα,
— τό^χαν τιμή τους τόν καιρό εκείνο, τέτοια μοίρα 
νά χουν οί άνδρες νά θωρονν σημαία ς τό πλευρό τους 
ά χ  ] !... μπρός Της ¿γονάτιζαν χαθώς χαί ’c τ ό  θεό τους !

Μαρία Πίπιζα

έν «do dicze mineur» στρόβιλος, επίσης λεπτή και αισθηματική συν- 
"εσις, όπως παν ο,τι έγράφη ΰπ ’ αύτοϋ. ^

'Ο κλειδοκυμβαλιστής φιλοδοξών να έπιοείςη ετι μάλλον την όε- 
ξιότητά του περιετύλιξε δι ιδίων ποικιλμάτων_ τήν νυκτωδίαν, τοΰθ 
οπερ δεν επιδέχεται ή μουσική του Σωπέν. Αυτός ουτος ό συνθέτης, 
άπηγόρευσε τοϋτο είς τίνα, νομίζεις; Είς τον έξοχώτερον και μάλλον 
προτότυπον ποικιλτήν, άν επιτρέπεται ή εκφρασις, τοϋ κλειδοκύμβα
λού, είς τάν Λίστζ, «στις έπειράθη τοϋτο έν μουσική εσπεριοι παρα 
τή κ. Γεωργία Σάνδη. Ούδέ ή παρουσία τοϋ έν τή αιθούση εκλεκτο- 
τέρου ακροατηρίου τής εποχής του, ούδέ ή άβρότης τής συναοελφό- 
τητος έκώλυσαν τον Σωπέν'νά έγερθή έκ τής θεσεως του και διακοψη 
έν αγανακτήσει τον μοναδικόν τούτον ποικιλτήν βιατων ε,ής λεςεων .
«Ποίχιΐε, χόομει χατα τήν ίάιβφτΐαν οου  παντας τους aUUovc,  αΛΛ
ό Σωπέν πρέπει να μόνη Σωπέν. , , . >>-,·>

Τό πρόγραμμα τοϋ κ. Φριδεντάλ έπεσφραγιζεν η ωραία, αλλα και 
δυσχερέστατη κατά τήν έκτέλεσιν 12η ραψωδία τοϋ Λισζτ, ην ε.ετε- 
λεσεν άναντιρρήτως μετά μεγάλης τέχνης, αλλ η τις θα εςετελειτο 
ίσως έτι τελειότερον, έάν δεν προηγούντο αυτής 13 ολα̂  τεμάχιά.  ̂

Τήν παράστασιν έτίμησαν αί πριγκήπισσαι Σοφία και Μαρία μετα
τής άκολ.ουθίας Των. ,

Ό,τι, έθαύμασα κυρίως είναι ή πρόοδος τών συμπολιτών μου εν τη 
μουσική. "Αλλοτε, ού/ί καί προ πολλοϋ χρόνου, ή μακαριτις Φριμ, 
ή αληθώς ’έξοχος Ικεί'νη χλειϊοκυμβαλίστρια έδιδε μιαν συναυλιαν 
κατ ’ ’έτος, δι ’ ήν μετά κόπου καί μόχθου κατωρθου _ να διάθεση ¿ut» 
ίως 300 εισιτήρια, έν ω καί τής έκτιμήσεως καί τής υποστηρμεως 
τής άνωτέρας κοινωνικής τάξε.ς έτύγχανε. Να τηρηση οε σιγήν το 
άκροατήριον άπέναντι τής θείας έκείνης έκτελεσεως ητο αυτω αΡυνα- 
τον. Καίτοι έθαύμαζε, καίτοι συνεκινεΐτο. δεν έπαυον οί ψιθυρισμοί, 
πολλάκις δέ καί οί μεγαλόφωνοι διάλογοι. Νϋν ή μια Ριαοεχεται  ̂ την 
άλλην καί οί ’Αθηναίοι σπεύδουσιν άπατας νατιμήσωσι και μετ απί
στευτου προσοχής παρακολουθοϋσι τήν μουσικήν—έστω καί κλασικήν 
καί όταν αϋτη είναι μέτρια κατά τήν έκτελεσιν. ^

Τήν προσεχή εβδομάδα τάς περί τοϋ ’Ωδείου εντυπώσεις μου.
1 Γ '· ’Ιωάννα ή Αγνωστος

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α Ι  Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ
Ή έπιστολή σου, αγαπητή μοι Κοραλια, .μέ άφύπνισεν έκ̂  βαθυ- 

τάτου ληβχογου, εις ον πολύ έτιεΟύαουν να μένω, ει δυνατόν δια παν
τός. Να μεμψιμοιρήσω ενάντιον σου :η να σοι οφείλω ^αριταςζ Τό 
μέλλον θέλει δείςει τοϋτο, άλλ έαν κρίνω εκ τών τοσω̂  ευάρεστων 
ωρών, ας εκτοτε δι λ̂Οον, βεζαιως πρεπει να σοι είμαι ευγνωμων.

Έαν δέ ή έπιστολή σου μέ άφύπνισεν, έαν αί έν αυτή αδελφικά*, 
προς με εκφράσεις έπανέφερον εις τήν καρδίαν μου τούς παλμούς, ό κ. 
Φριδεντάλ, ό τέλειος καλλιτέχνης, βν ■ηυτύχησα τελευταΐον ν ακούσω

V ’ Y J.  ____ _ Γί.. λ, Xe cifTM esj τώ —

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΤΗΣ κ. ΚΑΛΑΙΟΠΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑ
Ενώπιονέκλεκτοΰ πολυπληθούς άκροατηρίουάποτελουμενου ιδιαίτατα ύπο 
κυριών, άνέγνωσεν ή κ. Καλλιόπη Κεχαγιά εν τή αιθούση του συλ
λόγου Παρνασσοΰ τήν περί τοϋ Άμερ,κανοΰ Σανερ μελετην της, με 
προοίμιον θεωρητικών όισμών τοϋ ’έρωτος και την γνωστήν αλληγο-
ρίαν τοϋ Προμ^θεως οεσμωτου.  ̂ 9 ^
ρ Τόν χαρακτήρα τοϋ ήρωός της ή κ. ΚεχαγΙα>ανεδειξεν εν ολη τη 
υπεροχή του, διά γλώσσης έ/.λεκτής και υφους επαγωγού, χειροκρο
τηθεί^ έν τέλει καί δεξαμενή τά συγχαρητήρια τών ακροατορν της. 
Τήν άναγνωστικήν έσπερίδα τής κ. Κεχαγία ετιμησε και η Α. Μεγα- 
λειότης ή Βα.ίλισσα μετά τής ήγεμονόπαιδος Μαρίας και της ακο
λουθίας της.

V/ Λ. ΊΏΙΟενταΛ tivai ps'j Λΐωι, u I. ijS «-'i·''·-// ·|1*
οέ συνθέσεις του πλήρεις χάριτος και τέχνες" προς δε κατεχει μν*ημ*ην 
άπέραντον. *Η ε*φηασίc του έν τή έκτελέ*ει—κατ εμε φαίνεται βε
βιασμένη πως, άλλα καί πάλιν είναι άδικον νά έπιφεργ^τις γνώμην 
επί τής έκφράσεως έκ τής μιας καί μόνης άκροάσεως. Τις οιδ·ν υπο 
ποίας ψυχικάς έντυπώσεις εύρίσκετο απέναντι τοϋ ελληνικού κοινοϋ, 
εστω καί τοϋ μάλλον έκλεκτοΰ τής πόλεώς μας ! Τό πρόγραμμά του 
πλούσιον, ποικίλον* έκ τών πολλών καί ούο εργα τοϋ Σωπεν : ή εν
•Sol mineur» νυκτωδία, ή συντεθεισα έπί τώ θανάτω νεανιδος λα-

Υπέρ τή ς  έπ ί τή ς  ό3οΰ Θ εμ ιστοκλέους π τ ω χ ή ς  π ο λ υ μ ε 
λο ύς ο ικογένειας, ανώ νυμ ος έκ Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο ν π ο λ ε ω ; ύρ . 5 .

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Δα Μ. Π. Λαμίαν. Δημοσιεύεται σήμερον. Ευγνωμονουμεν οι ευ- 

χάς δχταετηρίδος. ’Αντίτιμο» ημερολογίων Λ. εληφθη. — Καν Α. Μ.

-rlLesoλovια εις λ σμον μχι,  ̂ , ,  ̂ *
λΐσαν νέα «υνδρομητρία. Εύγνωμονοϋμεν οι ευγενη φρόντισα. Δημο- 
λησαν . ^ ι τ Π άτρας. ’Εληφθησαν. «Οικιακή»

Ν Ι * .  -  V-, Λ . Α ,  » » , -
Ξ μ ε ν  δΓ ώοαία αισθήματα καί ύψηλάς ιδέας και ευχαριστουμεν 
Γεύγενά προθυμίαν. Έλήφθη. -  Καν Α Χ. X ϊουλεναν. Ελη- 
Γθτσίν Ευχαριστουμεν —Καν Α. Γ. Κων]«ολιν. ΓΙεντε ημερολόγια
καί* ζητούμενα φύλλα άπεστάλησαν.-Καν Αι Δ Αλεξάνδρειαν. Το
εθιμον αυτό δέν είσήχθη εύτυχώς εί.ετι εν Ελλαοι, Γάμος εκ συν- 
θήΓτ,ς καί διά δημοσιευμάτων αποτελεί παραοοξον παρωόιαν τε,ς επι 
σγαοτέοας πράξεως τοϋ βίου. Έάν δέν ύπάρχη έκλογη κατόπ.ν α- 
αοιβαίας έκτιμήσεως καί συμπάθειας, ο γάμος είναι επιχειρησις, έ, 
τς άμφότεροι οί συμβαλλόμενοι ζημιοΰνται μάλλον η ωφελούνται -  
Καν Εύ. Το. Βάρναν Αποδείξεις έσταλησαν μετ επιστολής.-Καν 
Ε. Στ. Βέγχαν. ΕύχαριστοΟμεν διά προθυμίαν. Νομίζω οτι η οιοα- 
σκάλισσα θά άναμείνη μέχρι τής εοώ αφίξεως σας. Καν Ε. Μ. 
ράκλειον. ’Απείρους καί θερμάς ευχαριστίας δι ευγενη προθυμίαν. 
Κον 0  1. Λάρνακα. Ένεγράφητε. Φύλλα απεσταλησαν ευχαρίστως.!\ον . ι . λ  ̂ Απσστειλατε συνοοο-
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μήν, ειτε δια τα χ υδ ρ ο μ ικ ή ς  επιταγής ε ίτ ε  δι’ Αίγυπτ. γραμματοσή
μων. Κον Μ. θ .  Κ έρ κ υρ α ν . ΕύχαριστοΟμεν θερμώς δια παρασχεθείσας 
πληροφορίας, αΐτινες εσονται πολΰτιριοι δια την εις τδ Λεύκωμα των 
έπιφανών Έλληνίδων δημοσιευθησομένην βιογραφίαν. ’Εάν εχετε τό 
τδ εργον του Λαυρέντιου Βροκίνη, έν ω γράφει περί τής Θεοτο’κη, 
βά με ΰποχρεώσητε άποστέλλων μοι αΰτδ επί επιστροφή.—Κας Ε Ν . 
Β ώ λο ν . Μ. Α. Π ύργον (Τήνου), Β.Δ. Ά γ υ χ ά ν , Πλ. Δρ.Α θ ή ν α ς .  Εύ. 
Α . Τ ύ ρ να β ο ν , Α. Α. X. Τ ρ ίπ ο λ ιν ,  Χρ. I. Χ α λ χ ίδ α , Μ. Μ. Τρ. 
Κ ε φ α λ λ η ν ία ν ,  Εΰ. Ε. Π. Θ ήβας, Ε. Θ. ΓΙ. 3η ρ ο χ ώ ρ εο ν , Α. Π. Ε. 
Σ ύρ ο ν , Μ. Γ . Κ. Κ α λ ίμ α ς ,  Ε. Μ. Λ α μ ία ν ,  Π. Λ., Μ. Α. Τ ρ ία -  
κ α λ α , Π. Οί· Β ίλ β ε ς . Έλήφθησαν. Εύχαριστοΰμεν.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν
ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ. Ί ’πό τού Π ανελληνίου Δραματικού Θ ιάσου, εν ω 

προταγωνιστεί ή κ· Ευαγγελία Παραα»ευοποΰλου έτΛέσθη επί τή εορτή τής 
2 5 η : Μαρτίου Έσπερίς πανηγυρ ική . ’Εδόθη τό δράμα τού Ζχμπελίου, ίργον 
πατριωτικόν, άλλά κατάλληλον μάλλον νά άναγινώσκηται ή να πα ίζη τα ι άπό
σχηνής. , ,  ,

Η ΖΩΗ μονόλογος εύφυής καί καλώς πάντοτε απαγγελ.λομενος Οπό του κ. 
Εύ. Βονασέρα ήοεσε πολδ ώς καί τό εθνικόν ποίημα τού κ. Σχόχχου τό άπαγ- 
γελθίν μετά πολλής τέχνης ύπό τής κ· Παρασχευοπούλου, ή τ ις  εφερε κατά 
τή ν  άπ χ ;γ ελ ία ν  αυτού Ινδυμα 'Ελληνικόν. ^

’Εν γένει ό Πανελλήνιος Δραματικό; θίασος μάς παρασκευάζει ευαρίστους 
εκπλήξεις διά τής άναδιδάσεω; νέων έργων κατά τήν εαρινήν αυτήν περίοδον 
καθ’ ή ν θέλει βεβαίως ύποστηριχθή παρά πάντων των Ικτιμώντων τήν καλ- 
Χιτεχνικ^,ν ίδιοφυίχν των πρωταιγωνιστίον του.

ΘΙΑΣΟΣ ΠΡΟΟΔΟΣ. Άνεβιβάσθη παρά τού θιάσου τούτου διά πρωπην φο
ράν ή Β εγ γ έρ α  μικρά μονόπρακτος νέα κωμωδία του κ . Ή λία Καπετανάχη, 
του γνωστού δημοφιλούς συγγραφεως τού Γενικού Γραμματέως. Η Βεγγερα χω 
ρίς νά έχη βεβαίως μεγάλας άξιώσεις, είνα ι σάτυρα ειλημμένη εκ τών ήθών 
καί έθίμων τού κοινωνικού ήμώ ν βίου καί έγκατεσπαρμένη μέ πολλας ευφυο
λογίας, προκαλούσας πολύν γέλωτα.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Π ο υ δ ίγ κ α  Σ τ α φ ιδ ίν η ς .  Βράσατε */2 ¿κ. γάλα και ε’ις αύτδ μου- 

σχεύσατε επί μίαν ώ|3αν 150 δρ.ψωμί μπαγιάτικο. Ζυμωσατε^το μετα 
ταϋτα, προσθέτουσα άνάλογον ποσότητα σταφίδων καί̂  150 ορ. σιρό- 
πιον σταφίδος έκ του καταστήματος Ζάννου και Ρως. Άναμίςατε κα
λώς, προσθέτουσα τδν φλοιδν ενός λεμονιού ψιλοκομμενον και 2 κρο
κούς ώών χτυπημένους. Ζυμώσατε και παλιν και προσθεσατε τα λευ
κά τών ώών χτυπημένα εις αφρόν. Άναμίξατε καλώς, ριψατε^εις 
βουτυρομένην φόρμαν και στείλατε εις τδν φούρνον. Έάν ^θέλετε ενώ 
ζυμώνετε τδ μίγμα σας προσθέτετε αμύγδαλα κοπανισμένα ή σακ
χαρόπηκτους καρπούς παί ιδίως γλυκόν κίτρον εις μικρά κομματα^κια. 
'"Η πουδίγκα αΰτη έςαίρετος τήν γεΰσιν στοιχίζει μόνον I δρ. καί 15 
λεπτ. καί άρκεΐ διά 12 ανθρώπους.

5 9  Ε Π Ι Φ Ϊ Λ Λ Ι Σ  5 9

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ TOT ΧΡΤΣΟΪ

'Η Ναδίνα άπήλθεν χωρίς νά άπαντήση βυτε λέξιν, ή δέ Φράγκ* διηυθύνθη 
κατ’ ευθείαν εις τδ δωμάτιον, εις τό δποΐον Ι’μενε μετα τής Σ ιβύλης.

Αΰτη διβτέλιι Ιν μεγάλη ανησυχία .
Τδ άπόγευμα είχεν εξέλθει πεζή μετά τής Φράγκας, χαι χή ήρεσκον πολδ 

οί τοιοΰτοι περίπατοι.
Α ίφνης, καθ’ ην στιγμήν έξήρχοντ· ¿κό Ιν Ιμπορικόν κατάστημα, ή νεανίς 

εξεβαλδν κραυγήν, κα ι άμεσως, χωρίς διόλου νά ειδοποίηση τήν Σ ιβυλην, 
άπεμακρύνΙη δρομαίως, έν μεσψ του εκεί άπειρου κατ’ εκείνην τήν στιγμήν 
πλήθους, τό όποιον ή παιδαγωγός τ η ;  δέν κατώρθωοε νά διάσχιση ευκόλως

Καί δ/ι μόνον δεν κατώρθωσε νά τήν φθάση τήν Φράγκαν, ά λ λ ’ ίτ ι ,  άμα 
έφθασεν εις τήν πλησίον γωνίαν τής όδοΰ, δέν την διέκρινεν πλέον οΰ:ε μακοό- 
6εν. Τήν έχασε.

Μεγάλως άνησυχήσασα, ή Σιβύλη έπανηλθεν άμεσως οίκαδε καί άνέμενε 
την μαθήτριάν της έν άκρα ταραχή καί ά^ωνία, άποφυγουσα ομως νά ειπη 
τ ι περί τούτου εις τήν Ναδίναν.

"Οταν ήδη είδε τήν Φράγκαν μέ τό πρόσωπον μεταμορφωμένον καί άστραπ
ταν, δπω . ουδέποτε άλλοτε, ή μις Ά νδρ ισύ έννόησεν άμεσως δτι είχε συμβή 
τ ι λ ία ν  έκτακτον.

—  νΑ I θεέ μου ! έκραύγασε Τί σου συνέβη, φ ιλτάτη ί
— Εύρήκα τήν Τερέζαν !
Τήν Τερέζαν I . . . Τήν Τερέζαν ! Ιπανέλαβεν ή Σ ιβύλη, ώς παράφορο; εκ 

τής συγκινήσεως,
— Τήν Τερέζαν, να ί, Ιπανέλαβεν ή Φράγκα, ά λλ ’ εις όποιαν κατάστασιν, 

θεε μου I
Καί μή δυνηθείσ* πλέον νά κρατηθη, εξέσπασεν εις λυγμούς.
Ή  Σιβύλη ανέμενε νά παρέλθη ή πρώτη δρμή.

Γ ν ν ίι  νποΓ>ηματοποιός έο γοίΐτα σιάρ^ ης

Αί γυναίκες προοδεύουν. Αί γυναίκες εργάζονται. Μέχρι τούδε ε?- 
χομεν μόνον έργάτιδας υποδηματοποιούς. Σήμερον ε/ομεν την κ. 
Ιωάνναν Σαγίά υποδηματοποιόν έργοστασιάρχην. ’Εργάζεται τελείως, 
μέ τιμάς άσυγκρίτως εύθηνάς. Κατασκευάζει μόνον γυναικεία υποδή
ματα, καί έχει ώρισμένας τιμάς. Οΰ’τω μ.το'τες κουμβοταίς σαγρέ γαλ
λικού στοιχίζουν μόνον 12 δρ. Σ χ α ρ π ίη α ν ια μόνον έ ν ν έ α .

Ή επιθυμούσα νά άναθέση παραγγελίαν αυτής π:ός τήν κ. Σαγία 
τής γράφει δι ’ επιστολικού δελταρίου υπό τήν εξής διεύθυνσιν : Κ αν
Τωάτπαν· Σαγια Έργοοτάσιον υποδημάτων. Πατήσια. Σταθμός Λε- 
βίδη. 'Οδός Μελετίου, καί τή ορίζει τήν ώραν, καθ’ήν επιθυμεί να  
δεχθή υπ ά λ λη λ ο ν  τού εργοστασίου, ίνα λάδη τα μέτρα της.

Δ ΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Π Α Σ Χ Ο Ν Τ Α Σ  
εκ  π αθήσεω ν τοντ d io jià v o v  κ α ί τώ ν ν εα ρ ώ ν .

Ούτε τά νερά τού \Vichy, ού;ε ούδεμία άλλη δίαιτα δύναται νά Ιπιδράση 
τόσον Ιπωσελώ ; εΐς τάς παθήσεις τών νεφρών -χαί τού στομάχου, όσον τό 
ώραΐον χαί ίαματιχώτατον Οδωρ τ ή ; Ά νδρου, τό όποιον δ ιαλύει έντελως την 
ψάμμον, χαί τούς λίθους χαί θεραπεύει μεγάλω ; τούς πάσχοντας.

Μέχρι τούδε άτάχτω ; διεξήγετο ή μεταφορά αύτού εις Πειραιά χαί ’Α θήνα; 
παοά τού άντιπροσώπου μου. Ή δη όμως συναιτερίσθην μετά τώ ν Αδελφών 
Ν ΜΠ1ΣΤΗ οίτινες θέλουσι παραδίδει τό υδωρ τούτο ταχτιχωτατα εις Δαμ=- 
ζάνας 30 λιτρών φερούσας τήν σφραγίδα μου ταύτην άντί εξ δραχμάς ίχ ά - 
σττ,ν. ,

Ή άποθήχη αντών είνα ι επ ί τής όδού Ζωοδόχου Πηγής άριθ. 10 ε!ς Αθή
να ; χαί εις τό ΚαφενεΤον Άνδρος Πλατεία Τζελέπη παρά τώ  Ν. Αεφάχη ε.ς
Πειραιά. κ , »

Ζητήσατε τήν άνω σφραγίδα Οιά το γνή σ ιο ν  ε ιαστη  Δαμε,^ανα οραχ. Ο.

On demande une gouvernante allemande ou Suisse ayant de bonnes 
références et pouvant donner de3 leçons enfants e 0 et 9 ans. S a- 
dresser au bureau du Journal.

_ λ έ ν  θά μοΰ τά δ ιηγηθής τέλος ; τή είπεν ίτ ε ιτα . Τό ήξεύρει; οτι χατήν- 
τησα νά είμαι έγώ πλέον ή ποαγματιχή μήτηρ χαί τής Τερεζας χα ι σου, χα. 
δτι έλυπόθην όσον χαί σύ διά τήν άναχώ ρη ιιν  τ η ; αδελφής σου. . . χωρίς 
όμως νά τήν μεμφθώ 1 . . . Διόλου δέν τήν έμέμφθην, Ισειδή η εχλογή τήν
όποιαν Ιχαμε ητο άρεσττ, 1 . . · , , , .  ,

_ ’Α λλ’ ούτε έγώ τήν έμέμφθην, ανεφωνησεν ή Φραγχα. Β«αμε το λαθο ,
νά μή θελήση νά  άχούση χ α λώ ; τού ; λό γο υ ; μου.

 Ά λ λ ’ άς ήναι· Ά χουσε λοιπόν ! , „
«Τό απόγευμα, ένψ έςηρχόμεθα άπό τό έμποριχον κ .τασττ,μα μου εςα ,η  

δτι είδα άρ .ετά μαχράν τόν Άνδρέαν Δανζελή Οιασχι,οντα τήν οδόν χαι εισερ-
γόμενον εις τήν δδόν τοΰ Βάχ

«Κϊξεύρεις πώς υέ έτρωγεν ή Ιπ ιθυμ ία νά εχανιοω τήν Τερ=,αν._ ,
Ε'/ον άχουιει ότι δ Άνδρέα; είχεν άπολυθή έχ της βέσεως ,την οποίαν ει/ε 

όταν ένυμφεύθη, χαί ότι χαςόπιν δέν ήδυνήθη νά δ ι.τηρηθη εις χαμμιαν -χ
τώ ν θέσεων οσ*ς ευρηκε. r r r , .

«Αύτά τά είπεν ένώπιόν μου ή χυρια δέ Ροοεοέλ εσπέραν τ ινα . θ̂ά .νθ υ - 
μείσαι δέ όποιαν μέ έχαμεν ή είδησις αόττ, έντΰπωσιν, χα. τ, σου ειπον άμα

ευρέθην μονη μαζυ σου. gxy- so j  ϊχ ,να · Αύτή εΐξεύοει πού εύρίσχονταιαΤού; κατκτρένει α υ rr, , 2-ιουλη , ao j εΛ.γχ ° » r
χαί παντού τούς Καταφθάνει τό άγριον μισός της. Καί άνησυχουσα μη τυχόν
δυστυνη ττολύ η  Τερεζκ* , „ . , »

«Ε πομένως, όταν πρός τό ε σ π έ ρ α ς  σήμερον μου εφανη οτι τόν Ιγνω ρ ισ .
τόν Άνδρέαν, χωρίς νά χάσω καιρνν διά νά σέ ειοοποιησω, ετρεξα χατόπιν του. 

Περί Ινσς μόνον έφρόντιζα, νά μή τόν χάσω αν επειθομην οτι αυτός ητο.
— Καί ηταν αυτός ; f
- Ν α ί  αύτός, αύτότατος. Έδάδιζε άρχετά ταχέως, χαί μετά μεςαγίστης 

ουσχολίας τό χατόρθωσα νά τόν παραχολουθω χαι να μή χαοω τα ιχνη  του

 Καί δεν τον έφώναζε; ; ,
 Ν αί, μάλιστα 1 . . . Καί άν ιΤχε παραγγελίαν άπο τήν Τερεζαν νά απο-

ϋόννι νά ιαοδ γνι·>στοποιήση τήν οίχιαν των > τ -
Τ Ι^Ω ! οχι Ι έ ν  τόν έφώναξα. Ά λ λ ω ς  τε τά ενδυματά του ησαν πεπαλα ιω 
μένα χαί έφοβήθην μή δέν θελήση νά άπαντηση εις τάς Ιρωτήσει; μου, δ.ά 
νά μή μάθω τά χατ’ αύτοός θλιβερά χαί δυσάρεστά.

«Καί έτρεχα χατόπιν του, χαί έτρεχα ! . . .
( {υο\ουθε: ).


