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0  Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 

εύθύνεται η συντάχτις αυτών 
¿Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΠΑΡΡΕΝ

Τά πεμποριενα ημΐν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα μη 
δέν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα και μη δηλουντα 
τήν διαμονήν τής άποστελ- 
λούσης δέν είναι δεκτά. — 
Πάσα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν- | 
σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
γραμματόσημον 50 λεπτών | 
πρόςΙκτύπωσιν νέας ταινίας. |

Διά τά άνυπόγραφα άρθρα εδθύνεται Λ όυντάκτις αύτών
Κ υρία  ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α ί γυναίκες καί αί οημοτικαί έκλογαί. Β ’ . — Έ πιστημονικαι δια

λέξεις. Ά ν α  το άπειρον (ύπό κ. 'Ελένης Δρίστα).— Ή Νύχτα (ποίη
μα ΰπό κ. Ιίρυσταλλίας Χουσοβέργη Δασχαλοποΰλου).— Εν ταςειδίιρ 
(ΰπο χ. Μαριάνθης Ή λιοπούλου).— ' Εν ε’ικοοαήμερον εν τω Αρσα- 
κείω. Γ λ — 'Η τέχνη του τρώγειν (ΰπό κ. Ά ν ν η ς  Ρενιε !α τΓου).— 
Θέατρον, — ’Αλληλογραφία. Συμβουλαί. Συνταγαι. Έ πιφυλλίς.

ΑΙ ΓΓΝΑ1ΚΕ2 ΚΑΙ ΑΙ ΑΪΙΟΓΙΙΑΙ ΕίΑΟΓΑΙ
Β .

Ό  κ. Κ. Μαυρομιχάλης είναι Έ λλην, ΓΙελοποννήτιος,Λά- 
κων. Ύπό τόν τριπλού/ τούτον τίτλον, έμμένων μετά σταθε- 
ρότητος είς^τά ήθη καί έθιμα τής πατρίδος παραβ.ασιν δε 
τούτων ίσως θεωρών τήν επίσημον έπέμβασιν τής γυναικός 
εις τήν πολιτικήν, προέβη εις τήν έκδοσιν τής άπό έβδομάδος 
ήδη άπασχολούσης ημάς γνωστής εγκυκλίου.

Ύπό τήν έποψιν ταύτην ό κ. -υπουργός θά είχεν ίιω ς δί
καιον. Άναγνωρίζομεν μετ’ αυτού·δτι ή έμμονή εις τά πάτρια 
είναι μεγίστη τών λαών αρετή, καί δτι ημείς ίδίγ οί Έ λλη 
νες, αφού τόσα καλά έκληρονομήσαμεν παρά τών πατέρων μας,

. διαπράττομεν αληθή αδικίαν πρός εαυτούς καί πρός τήν πα 
τρίδα, έάν καί κατ’ έλάχιστον παραμελήσωμεν τάς πολυτίμου; 
αύτάς κληρονομικάς παρακαταθήκας.

’Αλλά . . . υπάρχει, ώς βλέπετε, έν μέγα ά.Ι.Ιά, εις τήν 
υπόθεσιν ταύτην. Ά λ λ ’ οί πατέρες μας, οί άγωνισθέντες τόν 
μέγιστον τής πολιτικής ύπάρςεώς μας αγώνα, αγώνα δχι κομ
ματικόν, αγώνα δχι έπικρατήσεως προσώπων, αγώνα δχι ίδιο- 
τελή, αλλά τόν μέγιστον τής άναστάσεως καί ελευθερίας μας 
άγώνα, άπηξίωσαν άρα νά καταστήσωσι τήν γυναίκα κοινωνόν 
καί σύντροφον καί σύμβουλον καί συναρωγόν των έν αύτώ ;

Ήρνήθησαν ούτοι εις τάς Σουλιώτιδας το δικαίωμα να οπλι- 
σθούν καί τούς ακολουθήσουν εις τά ορη καθ ήν στιγμήν το 
ηρωικόν Σούλι διέτρεχε κίνδυνον ; Ήρνήθησαν εις την Μοσχω 
Τζαβέλα καί τάς τριακοσίας συντρόφους της τό δικαίωμα να 
σώσωσι διά τού ηρωισμού των τούς πανταχοθεν πολιορκουμε- 
νους άνδρας καί αδελφούς των ; Ηρνηθησαν εις την Μπου— 
μπουλίναν τήν συμμετοχήν της εις τας υπερ τής απελευθε- 
ρώσεώς μας ναυμαχίας ; ’Ηρνηθησαν εις την Δόμναν Βυσβιζη 
τόν πλούτον καί τήν προσωπικήν τών πλοίων της διοικησιν 
πρός περιφρούρησιν τών ελληνικών ακτών, οταν αι οθωμανι- 
καί κανονιοφόροι τήν έχαιρετιζον με τα  χαινοντα αΤτειλητικώς 
τών πυροβόλων των στόματα ; Ήρνήθησαν εις τήν Μαντώ 
Μαυρογένους τόν μέγαν πλούτον της καί την προσωπικήν έτι 
συμμετοχήν της και εις αυτα τα εν τοις στρατοπεδοις πολε
μικά συμβούλια ; Ήρνήθησαν, ΐνα έν μιγ λέξει πάσας τάς 
γυναίκας τού άγώνος περιλαβωμεν, ηρνηθησαν εις αυτας το 
δικαίωμα νά έμπνέύσουν εις τά τέκνα των νά χύνουν τό αίμά 
των, δπως καί αί ί'διαι έχυναν τό ΐδικόν των ύπέρ τοΰ μεγά
λου τής πατρίδας πολιτικού άγώνος ;

Έάν δέ εις τό άπάνθρωπον καί αιματηρόν τοΰ πολέμου 
στάδιον οί πατέρες μας« άπεδέχθησαν τήν συνδρομήν και επί
σημον έπέμβασιν τής γυναικός, διατί οί υιοί των άπαξιοΰν νά 
αναγνωρίσουν τό δικαίωμα εις τάς θυγατέρας τοιούτων μητέ
ρων, τοΰ νά έπιστατήσωσι καί έργασθώσι καί αύταί εις την 
εκλογήν τοΰ προσώπου, τό όποιον ήθελον κρίνει καταλληλο- 
τερον διά τήν διοικησιν τών μεγάλων αύτών οίκων μας, τούς 
οποίους ονομάζουν Δήμους ;

Μόνον λοιπόν δταν πρόκειται νά θυσιάζηται, νά διαθέτγ 
τόν πλούτον της, νά χύνγι τό ΐ'διον καί τό τών τέκνων της 
αίαα ή γυνή θά γίνεται δεκτή εις τόν έπίσημον τής πατρίδος 
άγώνα ; Όσάκις δέ καί αύτή θελήσγ νά ύπερχσπισθνί ολίγον 
τά  συμφέροντα τού οίκου καί τών τέκνων της, ό άνήρ θά έξα-
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νίσταται καί διά μιχς αυθαιρέτου και αδικαιολογήτου δ ιατα- I 
γής του θά τή άφαιρή τόν λόγον ;

Εις τόν οίκ·3ν σύ, διότι είσαι γυνή. Εις τόν οίκον συ, μετά 
των άνηλίκων και των ανικάνων και των πολίτικων καταδί
κων ! Εις τόν γυναικωνίτην, σύ, ινα μή άκουσθή ή φωνή σου, 
ίνα μ ή τό βλέμμα σου βεβηλωσ·/] τα ιερχ τής πατριόος, ινα 
μή ή /είρ σου μιάνη τα  άμίαντα καί άγια καί πατριωτικά 
δημιουργήματα έμού του πανσθενούς και πάνσοφου ανδρος. 
Εις τό μαγειρεϊον συ, ή μονον ευγευστα εόεσματα και καρυ
κεύματα τής τραπέζης προωρισμένη να παρασκεύαζες δια τον 
αύθέντην καί κύριόν σου! Εις τό όψοφυλακεΐον συ, εις τήν ιμα 
τιοθήκην σύ.’ΐδού ό προορισμός σου.Ίδου ο,τι ετάχθης να φρου- 
ρής άγρύπνως. Ιδού που καλείσαι νά άποφαινεσαι γνώμην και 
νά δίδγς οδηγίας καί συμβουλάς. Αύτη είναι η εικων η επί
σημος, ή από της σκηνής διαδραματιζόμενη προς το θεαθή
ναι παράστασις ’. Κάτσ> α ί  γ ννα ϊχ ες ,  οπισο) n  γυνα ίκες .

Ά λ λ ’ ά'πισθεν της σκηνές, άλλ’ άνά τά παρασκήνια, ποιον 
περίεργον θέαμα. Ό  αυτός άνηρ, άνευ της επίσημου στολής 
του μέρους, τό όποιον διαδραματίζει, μέ τήν καθημερινήν 
καί φυσικήν του μορφήν καί ύπόστασιν ερπει κυριολεκ,τικως προ 
της γυναικός. ’Ίδετε ολους τους υποψήφιους βουλευτχς και 
δημάρχους καί δημοτικούς συμβούλους όλίγας πρό των εκλο
γών ημέρας. ’Ίδετέ τους προσλιπαρούντας τήν γυναικείαν ύ- 
ποστήριξιν καί απ’ αυτής πολλάκις έξαρτώντας τήν έπιτυ- 
γίαν των Ακούσατε τότε τήν πλάνον γλώσσαν των, ψυχο
λογήσατε επί τών μειδιαμάτων καί της εκφρασεως του προ
σώπου των. Τότε δεν εί'μεθα γυναίκες, αλλα κυριαι. Τοτε δεν 
ήι/.εθα αδύνατα ό'ντα, άλλα πανσθενεΐς και πανίσχυροι. Τοτε 
τό καλόν της πατρίδος έξαρταται παρ’ ημών. Τότε ή στοργή 
των μας περιβάλλει καί ή ευγνωμοσύνη των θα μάς υψωσγ 
βωμόν. Τότε είμεθα ή μεγάλη οπισθοφυλακή της πατριδος, 
ήν ό θεός έπεφύλαξεν εις τόν άνδρα διά τάς δυσχερείς τής 
ζωής του στιγμάς.

Καί έρωτώμεν τόν κ. επί τών ’Εσωτερικών Γ πουργόν. Δυ- 
ναται νά θέση έν συνειδήσει τήν χεϊρα επί του στήθους και 
νά μάς βεβαιώστ), δτι ό ί'δ.ος δέν διεδραμάτισε κατά τάς πα- 
ρκίονας τών έχ.λογών το [χερος τούτο ενωττιον γυναιχ.ών τν|ς 
εχ/λεγούτης αύτον έτταρ^ίας ; Δεν |/.ετεχειριτθγ) ~οτε κύτος ο 
ίδιος παντός είδους γυναικείαν επιρροήν πρός άγραν ψήφων ; 
Δέν ήνάγκασεν ίσως γυναίκας νά παραβοΟν ενίοτε καί αυτά 
τά καθήκοντά των προς επιτυχίαν βουλευτικής ή δημοτικής 
εκλογής της επαρχίας του ;

Ουτω δέ εργαζόμενοι οί πολιτικοί ημών δέν διαφθείρουν άρα 
τό πολιτικόν φρόνημα τών γυναικών ; Δεν διδασκουσιν αυτας 
οτι ό πολιτικός άγων είναι άγων ιδιοτέλειας, αγων προσω
πικών ικανοποιήσεων καί φιλοδοξιών και συμφερόντων και οχι 
άγων μέγας καί εύγενης ύπερ του γενικού της προοδου και του 
πολιτισμού καί της άναπτυξεως της χωράς συμφέροντος ;

Δέν καταφαίνονται δέ άγνωμονες προς την γυναίκα εκμε
ταλλευόμενοι τήν επιρροήν της, προκειμένου περί ιδίων συμ
φερόντων καί ταπεινώνοντες αυτήν οσάκις ο επιδιωκομενος 
σκοπός είναι γενικώτερος, οσάκις ίδια η εν τώ πολιτικώ αγώνι 
συυ.υ.ετο/ή της συνδέεται τοσον στενώς μετα τών συμφερόν
των του οίκου, ού αυτη προίσταται ;

Ά λλά  δέν προτιθέμεθα ενταύθα νά κρίνωμεν τά  πολιτικά

τών άνδρών τε/νάσματα έν ήμέραις εκλογών. Άνεζητησαριεν 
άπλώς νά πεισθώμεν εάν σεβασμός προς τα πατρια ηθη και 
έθιμα προεκάλεσε τήν κατά τών γυναικών εγκύκλιον του κ. 
Μαυρομι/άλη. Δυστυχώς ιός έκ τών άνω άπεδειχθη ούτε τό 
εύγενές τούτο έλατήριον δύναται νά δικαιολογήσει τήν άτυχη 
αυτήν άπόφασιν, περι ής πολλά εχομεν ετι να ειπωμεν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Α Ν Α  Τ Ο  Α Π Ε Ι Ρ Ο Ν
Είμεθα επί της πλεούσης, της κυλινδουμένης,καί στροβιλλι- 

ζου.ένης Γης τό παίγνιον πλειόνων τών δεκα κινήσεων άύιακο- 
πων καί ποικίλων. Ά λ λ ’ είμεθα τόσω μικροί επί της σφαίρας 
ταύτης, καί τοσουτον άπομεμακρυσμένοι άπό του επίλοιπου κο- 
σμου, ώστε τό πάν φαίνεται ήμϊν άκινητον και άναλλοίωτον.

Έ ν τούτοις ή νύξ εκτείνει τόν πέπλον της, οί άστερες άνά- 
πτουν άνά τό στερέωμα, ό Έσπερος λαμπυρίζει πρός^τήν δύ- 
σιν, ή σελήνη διαχέει εις τήν ατμόσφαιραν μυστηριώδη ^φω
τεινήν δρόσον. Ά ς  άναχωρήσωμεν ας άκολουθήσωμεν έν τή 
όρμγ του δρόμου μας τήν ταχύτητα του φωτός·^ 75 ,000  λεύ
γας ή 303 ,000  χιλιόμετρα θά διανύσωμεν κατά δευτερόλεπτου.

Κατά τό δεύτερον δευτερόλεπτον θά διέλθωμεν έμπροσθεν 
του Σεληναίου κόσμου, δστις άνοίγει ενώπιον ημών τους χα ι- 
νοντας αυτού κρατήρας, καί έξελίσσει τάς χέρσους και αγριας 
κοιλάδας του. Ά λ λ ’ άς μή σταυατήσωμεν. Ό  ήλιος ά-α- 
φαίνεται καί έπιτρέπει ήμϊν νά ρίψωμεν ύστατον βλέμμα επι 
της πεφωτισμένης Γης, μι*ράς κεκλιμένης σφαίρας, ήτις π ίπτει 
καί σμικρύνεται άνά τήν άπειρον νύκτα.

Ή  Αφροδίτη πλησιάζει. Νέα Γή, ίση προς την ιδικην μας, 
κατωκηαένη ύπό δντων μέ κινήσεις ταχείας καί έμπαθεϊς. Ά ς  
μή στααατήσωμεν. Διερχόμεθα πλησιέστατα του Ήλιου και 
άναγνωρίζομεν τάς γιγαντια ίας καί τρομεράς έκρηζεις του. 
Αλλ’ άς προχωρώμεν πάντοτε. ’Ιδού ό Άρης καί αί μεσό
γειοι αύτοϋ θάλασσαι, μέ τάς χιλίας έντομάς του, ^τούς κόλ
πους του, τάς άκτάς του, τούς μεγάλους ποταμούς του, τα 
κράτη του, τάς παραδόξους πόίεις του, καί τούς δραστήριους
καί εργατικούς πληθυσμούς του.  ̂  ̂ , „

Ό  /ρόνος έπείγει, καί ούδαμού σταθμεύομεν. Ό  Ζευς, ά 
πειρος κολοσσός πλησιάζει. Χιλίας φοράς έάν ή Γή ήτο μεγα- 
λειτέρα δέν θά έξισουτο πρός αύτόν. Όποια ταχυτης εις τας 
ημέρας του ! Όποιο; θόρυβτς είς τάς έπιφανείας του ! Όποϊαι 
τρικυμία*, όποια ηφαίστεια, όποϊαι θύελλαι ύπό τήν άχανή 
άταόσφαιραν αύτοΟΊ Πόσον παράδοξα-ζώα, ύπο τα υδατα 
του ! Ά λ λ ’ ή άνθρωπόσης δέν έπιφαίνεται έ'τιΌΑς εξακολου- 
θώμεν πάντοτε ίπτάμεναι. Ό  κόσμος ουτος, ό τόσον ταχύς, 
ως ό Ζεύς, ό πλαισιούμενος ύπό παραδόξου αίγλης, άπειρον 
σύστημα έκ στροβιλιζομενων κρίκων, είνε ό φανταστικός π λα 
νήτης,' ό Κρόνος, πέριξ του όποιου τρέχουσιν όκτώ κόσμοι ύπό 
ποικίλας φάσεις. Φανταστικά έπίσης φαίνονται ήμϊν τα κατοι-

κοΰντα αύτόν οντα.
Ά ς  άκολουθήσωμεν τήν ουρανίαν ημών πτήσιν.  ̂ ^
Ό  Ουρανός, ό Ποσειδών, ε ΐ ε  οί τελευταίοι γνωστοί κό

σμοι, ούς συναντώμεν κατά τήν διάβασιν ήμών. Ό  τελευταίος 
, ούτος είνε ήδη πλέον του ενός δισεκατομμυρίου λευγών μακραν
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τής Γής, πρό πολλοϋ έξαφανισθείσης άπό τών όμμάτων ήμών. 
Ά λ λ ’ άς ίπτάμεθα πάντοτε.
’Ωχρός, λυσίκομος, βραδύς, ολισθαίνει πρό ήμών ό έκ του 

άφηλίου άποπλανηθείς πλανήτης έν τώ σκότει τής νυκτός, 
άλλά διακρίνομεν πάντοτε τόν Ή λιον, ως παμμεγεθη άστερα; 
λάμποντα έν τώ μέσω του Ουρανίου πληθυσμού. Σταθερα τε 
τράωρος πτήσις, 75 ,000  λευγών κατά δευτερόλεπτον, ή'ρκεσεν 
ινα μεταφερν) ημάς είς τήν άπόστασιν τού Ποσειόώνος. Ά λλά  
ποό πολλών ήμερώνήίη ίπτάμεθα διά μέσου κομητικών άμφη- 
λίων, καί έπί πολλάς έβϊομάδας, έπί πολλούς μήνας, έξηκο- 
λουθούμεν διερχόμενοι τάς ερήμους ύπό τών οποίων ή ήλιακή 
οικογένεια περικυκλοΰται, μή συναντώντες είμή τούς κομητας, 
οίτινες ταξειδεύουν άπό του ενός συστήματος εις τό άλλο, τούς 
διάττοντας άστέρας, τούς άερολίθους, λείψανα καταστραφέν- 
των κόσμων καί διαγραφέντα άτό τορ βιβλίου τής ζωής.

Ίπτάμεθα, ίπτάμεθα έ'τι, έπί τρία έ'τη, έπί εξ μήνας, πριν 
ή φθάσωμεν τόν πλησιέστερον ήλιον, κάμινον μεγεθυνομένην, 
διπλουν ήλιον, ερρύθμως περιφερόμενον καί διαχέοντα περί 
αύτόν άνά τό άπειρον φώς καί θερμότητα έντονωτέραν έκεί- 
νης του ίδιου ήμών Ήλιου. Ά λ λ ’ άς έξακολουθήσωμεν έπί 
δέκα έ'τη, είκοσιν έτη, χ ίλια  έτη, τό αυτό ταξείδιον, μετά 
τής αυτής ταχύτητος τών 75 ,0 0 0  λευγών κατά δευτερόλε
πτον. Ναί, έπί χίλια έ'τη, άνευ ήσυχίας καί άναπαύσεως, άς 
διέλθωμεν,καί έξετάσωμεν τούς παντός μεγέθους νέους τούτους 
ήλιους, εστίας γονίμους καί ίσχυράς, τού; άστέρας τών όποιων 
τό φώ; άκτ.νοβολεϊ καί πάλλετα ι, τάς άναριθμήτου; αύτάς 
οικογένειας τών πλανητών, ποικίλας καί πολυπληθείς, τας 
μακρυνάς /ώρας, κατωκημένας ύπό ό'ντων άγνώστων, παντός 
σχήματος, καί πάσης φύσεω;, τούς δορυφόρους τούτους ύπό 
πολυχρώμους φάσεις,καί ολας ταύτας τάς ουρανίας καί άπροσ- 
δοκήτους τοπογραφίας. Ά ς  έξετάσωμεν τά  άστερόεντα ταΰτα 
κράτη, χαιρετήσωμεν τάς έργατίας αυτών, τήν ιστορίαν των, 
μαντεύσωμεν τά  έθιμά των, τά  πάθη των, τάς^ ιδέας των· 
άλλά, μή σταματώμεν.

’Ιδού έ'τερα χίλια έ'τη, άτινα παρουσιάζονται ήμϊν, πρός 
έξακολούθησιν του ταξειδίου μας, κα τ’ εύθεϊαν γραμμήν. "Ας 
δεχθώμεν αυτά, άπασχολήσωμεν αυτά, καί διέλθωμεν άπαντας 
τούς ήλιακούς αυτού; σωρούς, τά  μεμακρυσμένα ταΰτα  συμ- 
παντα, τάς ακτινοβολούσα; ταύτας όμίχλας, τόν Γαλαξίαν 
τούτον δστις διασχίζεται είς τεμάχια, τάς παμμεγέθεις ταύ
τας γενέσεις, α'ίτινες διαδέχονται άλλήλας, διά μέσου τού 
πάντοτε χαίνοντος άπειρου.

Μή έκπλησσώμεθα έάν οί ήλιοι, οίτινες πλησιάζουσιν, ή οί 
μεμακρυσμένοι άστέρες, διαχεουσι προ ήμών όακρυα πυρος, 
πίπτοντα εντός τού αιωνίου βαράθρου.’Ά ς παρευρεθώμεν είς τήν 
κατακρήμνισιν τών σφαιρών, είς την καταστροφήν τών ετοι
μόρροπων /ωρών,είς τήν γέννησιν νέων κόσμων και άκολουθη- 
σωμεν τήν πτώσιν τών συστημάτων πρός τούς καλοΰντας αύτα 
αστερισμού;· άλλά μή σταματήσωμεν. Ακόμη χίλια έτη, α
κόμη δέκα χιλιάδας έτη, άκόμη εκατόν χιλιάδας έτη τοιαύ- 
της πτήσεως, άνευ διακοπής, άνευ ιλίγγου, πάντοτε ευθεία 
γραμμγί, μετά τής αυτής ταχύτητος, τών 75 ,000  λευγών 
κατά δευτερόλεπτον'"Ας φαντασθώμεν οτι εταξειδευομεν ουτω 
έπί έν έκατομμύριον έτη, έν έκατομμυριον αιώνας.

Εί'μεθα αρα είς τά  δρια τού ορατού συμπαντος ; Ιόου με-

λχνχί εκτάσεις, άς όφειλομεν να διελθωμεν. Αλλ εκεϊ κατω, 
νέα άστρα άνάπτουν είς τό βάθος τού ουρανού· όρμήσωμεν 
πρός αύτά, καί φθάσωμεν αυτα.

Νέον έκατομμύριον ετών, νεαι ανακαλύψεις, νεαι καταστε- 
301 λαμπρότητες, νέα σύμπαντα, νεοι κόσμοι, νεαι χώραι, νέαι 
άνθρωπότητες. Λοιπόν, ούδεποτε θα υπαοζνι τέλος, Ουδεπο.& 
κλειστός όρίζων ; ουδέποτε θόλος ; Ουδεποτε σταματά ημάς 
ούρανός ; Ά λλά  πάντοτε τό διάστημα ! Πάντοτε τό κενόν ! 
Πού λοιπόν εί'μεθα ; Όποιον δρόμον διηνυσαμεν ;

Έφθάσαμεν . . . πού ; είς τό προαυλιον τού άπειρου ! . . .  
Πράγματι όμως ουδέ έν βήμα έπροχωρήσαμεν ! Είμεθα πάν
τοτε είς τό αυτό σημεΐον ! Τό κεντρον εινε πανταχοΰ, η π ε
ριφέρεια ούδαμού . . . .  Ναί, ίδου, προ ημών το Απειρον, ου- 
Ttvo; ή μελέτη δεν ήρξατο έ'τι. Ούδεν ει'όομεν εκ τής ουρανίας 
δηαιουργίας, ούδεν, ή σχεδόν ουόεν αλλα θα ζησωμεν εις την 
αιωνιότητα, ίνα έξακολουθήσωμεν το ταςειδιον τούτο, πάν
τοτε έν ευθεία γραμμή, έν οίαδηποτε διευθυνσει ;

Όπισθο/ωρούμεν έκ φρίκης, πίπτομεν έξηφανισμένοι, άνι- 
κανοι νά έξακολουθήσωμεν ανωφελές στάδιον . . . .  Και δυ
νατόν νά πέσωμεν, νά πέσωμεν κατ’ ευθεϊαν, εις το χαινον 
βάραθρον, νά πίπτωμεν πάντοτε, καθ’ δλην την αιωνιότητα, 
καί ποτέ, ποτέ νά μή καταφθάσωμεν το βάθος, οπως και ού- 
δέν οριον έφθάσαμεν τού πάντοτε άναικτοΰ οριζοντος. Ουτε 
Ούρανός, ούτε "Αδης* ουτε ’Ανατολή, ουτε Δυσις ουτε κατω, 
ούτε έπάνω- ούτε άριστερά, ουτε δεξιά.

Ά φ ’ οΐουδήποτε σημείου καί άν θεωρησωμεν το Συμπαν, 
είνε ά/ανές, άτελεύτητον, καθ απασας τας διευθύνσεις.

Είς τό άπειρον τούτο, οί ηλιακοί και κοσμικοί συνδυασμοί, 
οί άποσελούντες τό δι’ ήμάς ορατόν συμπαν, δεν σχηματιζου- 
σιν είμή μίαν νήσον τού μεγάλου αρχιπελάγους, και εις την 
αιωνιότητα τής διάρκειας, ή ζωη τής τοσον υπερήφανου ημε- 
τέοας άνθρωπότητος, ολόκληρος ή ζωη τού πλανήτου ημών, 
δεν είναι είμή τό ό'νειραν μιας στιγμής.

(Έ< τών τοϋ Camille Flammarion). Έ /évvf Αριστα

Π Ν Υ Χ Τ Α
Έσ>ψα>( ¡ ( ΐ σ ά χ ν χ τα ·  κ ο ιμ ά τα ι  όΊη ή χώ ρα  

Π αραΰομέχη σ τη  γ ΐ υ κ ε ι ά  του  νηχου άγχα .Ικ ι  
Κ α ί  μ ο ν ά χ η  το χράτοι; της περιοδεύει τώρα  

Ή Ν ύχτα  με τά  ζέπ .Ιεγα  τ ι ι μ α νρ ά  της μ α .Ι Ι ιά .

ΒασίΛ ισσα σ τ η ν  ώμορψιά, β α σ ί . Ι ισ σ α  σ τη  χ α ρ ι  
Τό τόσο μεγα.1εΐόχτης σ τηρ ίζ ε ι  στη  σ ιγή -

"Ε χε ι  τ ' άατέρ ια  γορεσκ ι χα ί σ τ έμμα  τό ιρεγγάρι, 
Πα.έάτι της  τόν  ουρανό χα ί θρόνο της  τη  γή .

Ά .Ιηθ ινή β α σ ί λ ι σ σ α  γ εμά τη  περκμάνια  
'Λμί.Ιητη χα ί σοβαρή α νο ίγ ε ι  τ α  ψτερα

Λ ’ ενώ μέ πέπΛο σκοτε ινό  σκεπάζε ι τά  ουράνια  
Χ αρ ίζε ι  τήν  ά ν ά π α ν σ ι  σ τη  .Ιύπη , στη  χαρά,

Σέ κάθε σ τ έγ η  'σ π λ α γ χ ν ικ ό  τό χ έ ρ ι  της  άπ.Ιώνει 
Κ α ί  σβύνε ι τό παράπονο  τής χ ή ρα ς ,  τ' όργανον ,  

Στεγνώ νε ι δάκρυα  π ικρά ,  κάθε π ληγή  'πονλωνει 
Κ α ί  φέρνει λήθη μ ια  σ τ ιγ μ ή  σ τά  β ά σ α ν α  τον νοϋ.
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Αΰναμι δ ίν ε ι  στο  φτωχό, στον  τ ίμ ιο  εργάτη ,
Σ τή  μ ά ν ν α  που με 'ίδρωτα τρέφει μ ικ ρ ά  π α ιδ ιά ,

Σ τ έ λ κ ε ι  π α τ ρ ίδ α  ποθεινή σ τον  ξένο , στο  δ ιαβάτη  
’Ε·1πίδα κα ί παρηγορ ιά  σ τοΰ  σκλάβου  την  καρδ ιά .

Σ τ έ λ ν ε ι  ό νε ίρατα  χ ρ υ σ ά  σε κόρη ά π ε λπ ισ ρ ε ν η  
'Αποκοιμ ίζε ι τά  π ουλ ιά ,  τα  δένδρα , τ ά  θερ ιά ,

Κ α ί  μ όνο  τη ν  ά ν ά π α ψ ι  ά ρ ν ιέ τ α ι ,  π ικ ραμένη ,
Σ  α υ τόν  που κ λ ε ΐ  σ τ α  στήθ ια  τον  συνε ίδησ ι β α ρ ε ιά .  

Έξ Άγυιας Κ ρ υ σ τ α λ λ ίχ  Χ ρυαοβέργη  Λ α σ χ α λο π ο ύ λο υ

Ε Ν  Τ Α Ξ Ε Ι Δ Ι Ω
"Εν έκ των βαγονίων ήτο πλήρες έκ γνωστών προσωπων 

μετά την άνχχώρησιν του σιδηροδρόμου άπο τάς Ιναννας· 
πάντες συνωμίλουν. Ό τε  δέ διήρχοντο τήν Ταοχσκόν, κάποιος 
ειπεν : 'Εδώ φονεύουν τούς άνθρώπονς. Καί αμέσως ήρχι- 
σαν νά όμιλοϋν περί του μυστηριώδους καί άσυλλήπτου δολο
φόνου, οστις προ διετίας, από χαιροΰ εις καιρόν, θυσιάζει τήν 
ζωήν ενός ταξειδιώτου. Ό  εις εξέφραζε τάς ύπονοίας του, 6 
άλλος έ'διδε την γνώμην του και αί γυναίκες παρετήρουν μετά 
τρόμου δτι έπήρχετο ήδη η νύξ, φοβούμέναι μήπως άναφανή 
καμμία ανδρική κεφαλή έπί της θυρίδος της χμάξης.

Τότε οί άνδρες ήρχισαν νά διηγώνται φρικώδεις ιστορίας 
κακών συναντήσεων, μετά τρελλών, μετ’ άνθρωπων υπόπτων, 
και έκαστος άνέφερε τό ανέκδοτόν του, και ό καθείς έξ αυ
τών είγε  καταβάλει κακοποιόν τινα εις παραδόξους περιστά
σεις, μετά θάρρους θαυμαστού καί σπανίας εύφυίας. Εις ια 
τρός δστις πάντοτε τόν χειμώνα διήρχετο εις την Μεσημβρι
νήν Γαλλίαν, διηγηθη τότε τό εξής συμβάν:

—- Έ γώ , ηρχισε δεν έλαβον ποτέ την ευκαιρίαν νά δοκι
μάσω τό θάρρος μου εις τοιούτου είδους υποθέσεις, άλλ’ έγνώ- 
ρισα γυναίκα, ήν είχον κατόπιν πελάτιδα, εις ήν συνέβη τό 
παραδοξότερον πράγμα του κόσμου, τό μάλλον μυστηριώδες 
καί συγκινητικόν.

Ή το  Ρωσσίς, η κόμησσα Μαρία Βορανώφ, εύγενοϋς οικο
γένειας καί τελείας καλλονής. ’Έπασχεν ύπό στηθικού νοσή
ματος καί ό ιατρός της προσεπάθει νά την πείσγ νά κατοί
κηση εις τήν Νότιον Γαλλίαν, άλλ’ αυτη επόμενε πεισματω- 
δώς νά παραμένη εις Πετρούπολιν. Τέλος, κατά τό παρελθόν 
φθινόπωρον, κρίνων αύτήν κινδυνεύουσαν, προειδοποίησε τόν 
σύζυγόν της, δστις τή επέβαλε νά άναχωρήσγ διά την Μεν- 
τώνην.

Εϊσήλθε μόνη εις τό βχγόνιον, ένω οί ύπηρέται αύτής κα
τέλαβαν άλλο διαμέρισμα του σιδηροδρόμου καί παρέμ.ενε 
παρά την θυρίδα τεθλιμμένη καί βλέπουσα πχρελαύνοντα πρό 
αύτής τά  χωρία καί τάς έξοχάς έσκέπτετο τήν μόνωσίν της, 
τήν έγκατάλειψίν της έν τώ βιω,ανευ τέκνων, άνευ συγγενών, 
μ,ετά μόνου του συζύγου της, ούτινος ό έρως προ πολλοΰ ειχε 
σβεσθή καί δστις τήν έρριπτε τόσον άπόνως εις τό άκρον του 
κόσμου χωρίς κάν νά τήν αυνοδεύσγ, δπως στέλλουν εις τό 
νοσοκομεΐον ασθενούν τα υπηρέτην.

Εις έκαστον σταθμόν ό θεράπων αύτής Ίβάν ήρχετο νά 
λάβν) τάς διαταγάς τής κυρίας του. Ό  γηραιός ούτος υπηρέ
της ήτο τυφλώ; αφωσιωμένο; πρός αύτήν καί έτοιμος νά έκ-

πληρώσγ καί τήν παραδοξοτέραν διαταγήν της. Ή  νύς έπήλ- 
θεν, ό συρμός έπροχώρει ολοταχώς καί ή Μαρία ήδυνατει να 
κοιμηθή ως έκ τής νευρικής ταραχής εις ήν διετελει. Αίφνης 
τή έπήλθεν ή ιδέα νά μέτρηση τά χρήματα, τά όποια τή ένε- 
χείρισεν ό σύζυγός της κατά τήν τελευταίαν στιγμήν τοΟ χω
ρισμού των, εις χρυσόν τής Γαλλίας. ’Ήνοιξε λοιπον τον μι
κρόν ταξειδιωτικόν σάκκον της καί έχυσεν επί τών γονάτων 
της τό λαμπύριζαν κϋμα του πανισχύρου μετάλλου.

’Αλλά κατά τήν στιγμ.ήν εκείνην ψυχρά πνοή ανέμου έρρί- 
πισε τό πρόσωπόν της. Έκπληκτος άνήγειρε τήν κεφαλήν. Ή  
θυρίς είχεν άνοιχθή, καί ή κόμησσα Μαρία έκφρων ε’ρριψεν α- 
ποτόμως έν σάλιον επί τών χρημάτων της καί άνέμ.εινε. 
Δευτερόλεπτά τινα παρήλθον, καθ’ ά άιηρ τις είσήλθεν, α
σκεπής, άσθμαίνων, μέ πληγωμένην τήν χεΐρκ, καί μέ ενδύ
ματα έσπερίδος. Κλείσας τήν θύραν, έκάθισε, προσέβλεψε τήν 
γείτονά του διά σπινθηοοβολούντων όφθχλμ.ών, καί έτύλιξε διά 
μανδηλίου τόν καρπόν τής χειρός του,εξ ού έ'ρρεεν αιμα.

Ή  νεαρά γυνή ήσθάνετο έαυτήν λιπόψυχον έκ φόβου. Ό  
άνήρ εκείνος βεβαίως τήν είδε μετρούσαν τά  χρήματά της καί 
είσήλθεν εις τό διαμέρισμά της διά νά τά  κλέψη καί τήν φο- 
νεύση. Καί έξηκολούθει παρατηρών αύτήν ασκαρδαμυκτί, μέ 
πρόσωπον σπασμωδικώς συνεσταλμενον, καί έτοιμος να ορμηση 
έπ’ αύτής βεβαίως.

Ά λ λ ’αίφνης, τή ειπεν άποτόμως : Κυρία, μή φοβεϊσθε.
’Εκείνη ούδέν άπεκρίθη, άνίκανος νά άνοιξη τό στόμα, α ί- 

σθανομένη τήν καρδίαν της σφοδρώς παλλομενην και τα ωτα 
της βομβοϋντα έκ φόβου. Αύτός έπανέλαβε : Κυρία, δεν είμαι 
κακούργος.

Καί εκείνη έξηκολούθει σιωπώσα, άλλ’ εις απότομόν τινα 
κίνησίν της, τά γόνατά της συνεσφίγχθησαν καί ό χρυσός της 
έ'ρρευσε κατά γής, ως τό ύδωρ ρέει από τής ύδρορρόης.

Ό  άνήο, κατάπληκτος, παρετήρει τό μεταλλικόν αύτό ρυ- 
άκιον καί έ'κυψεν ΐνα τό συνάξη, ένω έκείνη περίτρομος, ή- 
γερθη, καί ρίπτουσα χαμαί άπασαν τήν περιουσίαν της, ώρ- 
μησε πρός τήν θυρίδα έτοίμ.η νά ριφθή επί τής οόοϋ.

Ό  ξένος, μαντεύσας τόν σκοπόν της, ώρμησεν έπίσης, τήν 
ήρπασεν από τών βραχιόνων, τήν ήνάγκασε νά καθίση, καί 
συγκρατών αύτήν από τοϋ καρπού τών χειρών— ’Ακούσατε 
μου, κυρία, προσέθηκε- δέν είμαι κακούργος, καί άπόδειξις 
τούτου είναι, δτι θά συνάξω αμέσως δλον αύτό τό χρήμα, 
καί θά σάς τό αποδώσω. Ά λ λ ’ είμαι άνθρωπος χαμένος, άν
θρωπος νεκρός, έάν δέν μέ βοηθήσητε νά διέλθω τά σύνορα. 
Δέν δύναμαι νά σάς είπω πλειότερα. ’Εντός μιάς ώρας θά εί- 
μεθα εις τόν τελευταίου ρωσσικόν σταθμόν έντός μιάς ώρας 
καί είκοσι λεπτών θά διέλθωμεν τά δρια τής Αύτοκρατορίας. 
Έάν δέν μ.έ συνδράμητε, είμαι χαμένος.Καί έν τούτοις, κυρία, 
ούτε έφόνευσα, ούτε έκλεψα, ούτε άλλο τι έπραξα άντιβαινον 
ποός τήν τιμήν. Αύτό σάς τό ορκίζομαι.’Αδυνατώ νά σάς είπω 
περισσότερα.

Καί γονυπετών, έσύναξε τόν χρυσόν, κύπτων κάτωθεν τών 
θρανίων, ΐνα εύρη τά μακράν κυλισθέντα νομίσματα.Καί δταν 
αυθις έγέμισε τόν μ.ικρόν έκεϊνον σάκκον, τον άπεδωκεν εις 
τήν γείτονά του, χωρίς νά προσθέση λέξιν καί έπανήλθεν εις 
τήν θέσιν του παρά τό άλλο άκρον τοϋ βαγονιού.

Δέν έκινοϋντο ούτε ό εις, ούτε ό άλλος. Έκεινη, ακίνητος
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καί άφωνος ακόμη, λιποψυχούσα έκ φόβου, αλλά βαθμηδόν 
κατευναζομένη. Αύτός ακίνητος, εύθυτενής, τούς οφθαλμούς 
έχων προσηλωμένους απέναντι αύτοϋ, ωχρός ως νεκρός. Έ - 
φαίνετο άνήρ τριακοντούτης περίπου, ωραιότατος, καί μέ εύ- 
γενές έξωτερικόν.

’Από καιρού εις καιρόν ή κόμησσα, άποτόμως φίρουσα πρός 
αύτόν τό βλέμ.μχ, άπέστρεφε ταχέως τούς οφθαλμούς.

Ή  αμαξοστοιχία έπροχώρει έν τώ σκότει, έκπέμπουσα τάς 
σπαρακτικάς έκείνας προσκλήσεις της, άλλοτε βραδύνουσα 
τήν πορείαν της, άλλοτε δέ βαίνουσα' ολοταχώς· άλλ’ αίφνης 
άφοϋ έσύριξεν έπανειλημμένως καί έστη.

Ό  Ίβάν έφάνη εις τήν θυρίδα ΐνα λάβη τάς διαταγάς της.
Ή  κόμησσα Μαρία, μέ τρέμουσαν φωνήν, άφοϋ προσεβλεψε 

μιίαν έτι φοράν τόν παράδοξον σύντροφόν της, ειπεν άποτομως 
εις τόν ύπηρέτην : Ίβάν, θά έπιστρέψης πλησίον τοϋ κομητος, 
δέν σέ έχω πλέον άνάγκην.

'Ο υπηρέτης, κατάπληκτος, ήνοιξεν ύπερμέτρως τους οφθαλ
μούς, καί έψιθύρισεν :

—· ’Αλλά . . . .  δέσποινα . . . .
Αύτη έπανέλαβεν. ’Όχι, δέν θά έλθης μαζή μου, ήλλαξα 

γνώμ.ην· θέλω νά μείνης εις Ρωσσίαν, καί ιδού χρήματα, λά
βε, διά νά έπιστρέψης. Προηγουμένως, δός μοι τόν σκοΰφόν 
σου, καί τόν μανδύαν σου.

Ό  γηραιός υπηρέτης, πεφοβισμένος, άπεκαλύφθη, καί έ 
τεινε πρός τήν κόμησαν τά  ζητηθέντα ’ενδύματα, άφωνος, 
συνειθισμένος εις τάς αιφνίδιας θελήσεις καί τάς άμετακλή- 
τους ιδιοτροπίας τών δεσποτών. Καί άπεμακρύνθη περίδακρυς.

Ή  αμαξοστοιχία έξεκίνησε. βαίνουσα πρός τά  σύνορα. Τότε 
ή κόμησσα Μαρία ειπεν εις τόν γείτονά τη ς : Τά ένδύματα
ταΰτα σάς άνήκουσι, κύριε. Είσθε τώρα Ίβάν ό υπηρέτης μου. 
Μίαν μόνην συμφωνίαν κάμνω μεθ’ υμών ως άντάλλαγμα τής 
πράξεώς μου, οτι δέν θά μοΰ ομιλήσετε ποτέ, οτι δέν θά μοΰ 
απευθύνετε ποτέ ούδεμίαν λέξιν, ούτε διά νά μ’ εύχαριστή- 
σητε, ούτε δι’ άλλην τινά αιτίαν.

Ό  άγνωστος προσέκλινεν άφωνος.
Μετ’ ολίγον έσταμάτησαν έκ νέου, καί υπάλληλοι έν στολή 

έπεσκέφθησαν τόν συρμόν. Ή  κόμησσα έτεινε πρός αύτούς τά 
έγγραφά τη ς ,'κα ί δεικνύουσα τόν εις τό βάθος τοϋ βαγονιού 
καθήμενον άνθρωπον. Είναι ό υπηρέτης μου Ίβάν, προσέθηκε, 
καί ιδού τό διαβατήριόν του.

Καί έξεκίνησαν. Καθ’ ολην τήν νύκτα έμειναν άντιμέ- 
τωποι καί σιωπώντες άμφότεροι. :

Τήν πρωίαν, ένω έσταμάτων εις σταθμόν τινα γερμανικόν, 
ό άγνωστος κατήλθε, καί σταθείς πρό τής θυρίδος. Σύγγνωτέ 
μοι, κυρία, ειπεν, οτι παραβαίνω τήν ύπόσχεσίν μου, άλλά 
σάς έστέρησα τοϋ υπηρέτου σας· φυσικόν είναι καί δίκαιον νά 
τόν αντικαταστήσω· ’Έχετε διαταγήν τινα ;

Καί έκείνη ψυχοώ; είπε : Καλέσατε τήν θαλαμηπόλον μου.
Μετέβη, καί κατόπιν έξηφανίσθη.
Ό ταν δέ αύτη κατήλθεν εις τό έστικτόριον, παρετήρησεν 

αύτόν μακρόθεν, οτι τήν έβλεπε,
Τήν έπαύριον έφθασαν εις Μεντώνην.

II
Ό  ιατρός έσίγησε πρός στιγμή καί έπειτα έξηκολούθησεν: 
•—-Ημέραν τινά,ενώ έδεχόμην τούς πελάτας μου, είδον νά

ε’.σέλθη υψηλός τις άνήρ, οστις μοί ειπεν. Ίκτρε, έρχομαι να 
ζητήσω παρ’ υμών ειδήσεις περί τής κυρίας Μαρίας Βαρανωφ. 
Είμί φίλος τοϋ συζύγου της, άλλ’ εκείνη δεν με γνωοι,ει.

— Διατρέχει κίνδυνον, άπηντησα, και δεν θα προφθχση
νά έπιστρέψη εις Ρωσσίαν.

Ό  άνήρ έκεΐνος άποτόμως ή’ρχισε να κλαιη μετα λυγμών, 
καί έγερθείς έξήλθε κλονούμενος ως μέθυσος.

Τήν αύτήν εσπέραν ειδοποίησα την κομησσαν οτι ςενος τις 
ήλθε παρ’ έμοί ζητών πληροφορίας περί τής υγείας της. Ε- 
φάνη συγκινηθεΐσα καί μοί έδιηγηθη την ιστορίαν, ήν σας ει- 
πον, ποοσθέσασχ·—· Ό  άνθρωπος αύτός, τόν όποιον ουδόλως 
γνωρίζω, μέ άκολουθεϊ τώρα ως σκιά μου· τόν συναντώ οσά
κις έξέλθω- μέ παρατηρεί διά παραδόξου τρόπου, άλλ’ ου- 
δέπετε μοί όμιλεΐ.

Έσκέφθη ολίγον, καί προσεθηκεν :
— ’Ιδού,στοιχηματίζω οτι ευρισκεται υπο τα  παραθυρα μου. 
Καί άφεΐσα τό άνάκλιντρον, εφ ου ήτο εξηπλωμενη, παρε- 

μέρισε τά παραπετάσματα, καί μοί έδειξε πράγματι τον άν- 
δρα, οστις μ’ έπεσκέφθη καθήμενον έπί θρανίου τής όδοϋ, μέ 
τούς οφθαλμούς προσηλωμένους επι τών παραθύρων τοϋ με
γάρου. Μάς είδε, καί έγερθείς άπεμακρύνθη, χωρίς νά στρέψή 
τήν κεφαλήν.

Έ κτοτε παοηκολούθησα λίαν παράδοξον καί οδυνηρόν συμ
βάν τής άφώνου στοργής τών δυο αυτών οντων, ατινα δεν 
έγνωρίζοντο.

Ούτος τήν ήγάπα μετ’ άφοσιωσεως ζωου σωθεντος, και ευ- 
γνώμονος μΙχρι θανάτου. ’ Ηρχετο καθ εκαστην, και μοι ελε- 
γε : Πώς πηγαίνει ; έννοήσας οτι τόν είχον μαντεύσει. Και 
έ'κλαιε πικρώς οσάκις τήν έβλεπε διερχομένην ώχροτέραν καί 
άσθενεστέοαν ή τήν προτεραίαν.

’Εκείνη μοί έλεγε : Ά π α ξ  μόνον ώμίλησα εις τόν παράδο
ξον αύτόν άνθρωπον, καί μοί φαίνεται ώς νά τόν γνωρίζω πρό 
εικοσαετίας.

'Όταν δέ καθ’ οδόν συνηντώντο, τώ άπέδιδε τόν "χαιρετι- 
σικόν του μέ μειδίαμα χαρίεν καί σοβαρόν. Έβλεπον τήν 
εύτυχίαν ήν ήσθάνετο, άγαπωμένη τοιουτοτρόπως, αύτή ή τό
σον έγκκταλελειμμένη καί γνωρίζουσα οτι διέτρεχε κίνδυνον 
θανάτου. Εντούτοις, πιστή εις τό εξημμένον πεϊσμά της, ά· 
πεποιεϊτο άπελπιστικώς νά τόν δεχθή, καί ήρνεΐτο νά τώ ό- 
μιλήσν), καί νά μάθγ τό ό'νομά του, λέγουσα άδιακόπως ’Ό χι, 
όχι ή προσέγγισις θά μοι έξαλείψή τήν παράδοξον αύτήν φι
λίαν. Πρέπει νά διατελώμεν ξένοι ό εις πρός τόν άλλον.

Ώ ς πρός αύτόν, ώμοίαζε βεβαίως πρός τόν Δον Κιχώτον, 
διότι ούδεαίαν προσπάθειαν κατέβαλλεν, ΐνα την πλησιάση, 
θέλων νά τηρήσν) μέχρι τέλους τήν δοθεΐσαν ύπόσχεσίν, τοϋ 
νά μή τή όμιλήσν) ποτέ.

Συνεχώς κατά τάς μακράς τής έξασθενήσεως ώρας ήγεί- 
ρετο καί ήμιήνοιγε τό παραπέτασμα διά νά ίδη έάν ήτο εκεί, 
καί δταν τόν έβλεπε πάντοτε άκίνητον έπί τοϋ θρανίου, ε’πα- 
νήρχετο καί κατεκλίνετο μειδιώσα.

Πρωίαν τινά άπέθανε περί τήν δεκάτην. Ένω δέ έςηρχό- 
μην τοϋ μεγάρου, ήλθε πρός εμέ, έξω φρενών, διότι έγνώριζεν 
ήδη τό μοιραΐον τέλος.

—· Έπεθύμουν νά τήν ιδω έπί εν δευτερόλεπτον, καί ένώ- 
πιόν σας, μοί ειπεν.
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Έλκβον τύν Βραχίονα του, και εί'Τ/ίλθον ¡κετ’ αύτοϋ έν τγ 
οϊκίοί.

"Οταν ερθαοε πλητίον ττ,ς νεκρικές κλίνης, ηρπαοε την 
χεΐρά της, ένα—έθεσεν έ~’ ¡αύτης άτελεύτητον φίληικα, καί ά- 
νεχώρησεν ως παράφρων.

Ό  ιατρός έκ νέου έτιώπητε, καί έπανέλαβε ριετά ¡Λίκρο'ν 
’Ιδού βεβα ίως το παραδοξοτερον συριβάν έν σιδηροδρο'ριω το 
όποιον γνωρίζω, προσθέτω δέ δτι οί άντρες είναι γελοιωδως 
ανόητοι εις πλείστας περιστάσεις.

Καί γυνη τις έκ των παρισταριένων έψιθύρισε χαρ/,ηλοφώ- 
νως : Τα δύο αυτά οντα ύπ·ηρζαν πολύ όλιγώτερον άφρονα 
παρ’ οσον φαντάζεσθε. ΤΗσαν . . . .  ησαν. . . . Ά λλα  δεν 
ήδύνατο πλέον νά όρ.ιλησ·/),^ιότι τά δάκρυα επνιγον την φω 
νην της.

Καί επειδή ηλλαξαν θέυ,α συνομιλίας διά νά την κατευνά- 
σωσι, εν ήίυνηθησαν νά μάθουν τ ί ήθελε να εί'πν).

Έ ι των του (» ιιν  Ι)β  1 Ι α ι ιρ α $ 8 α η ( .

ΕΝ Ε1Κ0ΣΑΗΜΕΡ0Ν EN Til, ΑΡΣΑΚΕΙίΙ,
Γ '.

Τέσσαρες ώραι μόλις έ'/ουν παρέλθ:ι, αφ’ η ; άνέλαβον τά 
καθήκοντα μου ώς μέλους της εξεταστικής επιτροπής, καί ηρ- 
χισχ ηδη νά άνιώ καί νά χασμώμαι. Ή  ΐδέχ δτι επί δεκζ 
πέντε ί'σω; ημέρας θά είμαι κλεισμένη εδώ ύπο τούς δρους της 
ασφυκτικές καί εκνευριστικης αύτης ατμόσφαιρας μέ απ ελπ ί
ζει. Τό δνειρον λοιπον δλου τοΰ έ'τους, η προσδοκία του μηνός 
των διακοπών, η άνά τόπους αγνώστους ώς πάντοτε μηνιαία 
περιπλάνησις μου, αί νέαι ψυχαγωγικαί εντυπώσεις, η ησυχία 
του νοΟ, ό πτεουγισμός της καρδίας έκ νέων συγκινήσεων καί 
απολαύσεων, αί ατελείωτοι ώραι ρέμβης καί έκστάσεως προ 
ενός μεγαλοπρεπούς τοπίου, τέως αγνώστου, μέ πλαίσιον τό 
άπεραντον κυανοΰν του ούρανου καί της θαλάσσης, δλα αυτά 
θά άντικατασταθώσιν εφέτος από τούς τοίχους καί την στέγην 
αύτοϋ του διαμερίσματος, άπό τά βεβιασμένα μειδιάματα 
ανθρώπων αγνώστων, άπό τούς στεναγμούς τοΰ κ. Κωνσταν - 
τινίδου, άπό τά  περίεργα βλέμματά τινων συμβούλων του ’Αρ
σάκειου, άπό τόν άνιλεη διαμελ'.σμόν τοΰ άτυχους Ξενοφών- 
τος και των άλλων ομοιοπαθών του συγγραφέων, άπό την α
πελπιστικήν έπανάληψιν γραμματικών καί συντακτικών κ α 
νόνων καί άπό ολας μαζη τάς διδασκαλικό ς άνιαοόπητας ;

Μέ τοιαύτας μελαγχολικάς σκέψεις εξέρχομαι τοΰ ’Αρσά
κειου μετά την άποπεράτωσιν της πρωινής δοκιμασίας. Προ 
της θύρας πολιορκοΰμαι υπό δεκάδος πατέρων, μητέρων καί 
αδελφών. 'Ό λαι καί δλοι έχουν καί άνά μίαν συστατικήν επι
στολήν άνά χεϊρας. Έπιστολάς δυναμένων καί ισχυρών, έπι- 
στολάς φίλων η συναδέλφων εν τγί φιλανθρωπία καί φιλολο
γία , έπιστολάς γνωστών πολιτευομένων, έπιστολάς συγγενών, 
έπιστολάς συμπολιτών. Ουδέποτε έφανταζόμην δτι είχον τό 
σους γνωστούς, τόσας θαυμαστοίας καί θαυμαστας, τόσας φ ι
λάς, δσας μοί άπεκάλυψεν αίφνιδίως τό εξεταστικόν μου άξί- 
ωμα. Ά φ ’ ης στιγμής έδημοσιεύθη ό διορισμός μου εις τάς 
έφημερίδας, αί έπ.στολαί, αί σημειώσεις, αί συστάσεις, αί ε
πισκέψεις βρέχουν γύρω μου. Τό παράδοξον δ’ είναι δτι ολαι 
αί εξεταζόμενα', πηγαίνουν δι’ άρ ισ τα  καί φοβούνται την άδι-

κίαν. Καί δέν άρκοΰν αί έπιστολαί. Π μητηρ της υποψήφιο 
εννοεί νά σάς έξιστορησγ όλας τας περιπέτειας και τα βάσα
νά της ώς συζύγου καί μητρός, δλην την πτωχιαν και αθλ,ι- 
ότητα, άπό την οποίαν θά την σωσγ μονον τό δίπλωμα της 
κόρης της, τές ορφανής.

Την άτελείωτον τών μητέρων φλυαρίαν διαδέχονται τα φ ι
λόδοξα τών πατέρων σχέδια. Η κόρη του ποεπει να λαβγ 
ά ρ ισ τ α  διά νά διορισθγ διευθύντρια εις τό εςιυτερικόν. Ως 
τοιαύτη θά έπιτύχη, άναμφιβόλως καί κανένα πλούσιον γαμ
βρόν. Καί ουτω τό μέλλον της, την ευτυχίαν της θα την ο- 
φείλγ εις σάς, κυρία.

Ή  διάβκσις τοΰ τράμ, εις τό οποίον προσκολλώμαι ως ο 
ναυαγός εις σανίδα σωτηρίας, ηλπισα δτι θα με εσω,ε. Κατα 
κακήν τύχην καί έκεΐ τά αύτά με περιμένουν. Εις ιατρός γνω 
στός μοι μειδιό: μακρόθεν καί πάλιν μοί μειδιά. Ευθυς δ ως 
έκενώθη θέσις τις πλησίον μου 6 ιατρός σπεύδει να την κα- 
ταλάβη. ’Έχει τρεις μόνον μαθήτριας νά μοι συστησγ. Και 
τό ίδιον άλληλούϊα επαναλαμβάνεται μεχφι της θυρας της οι
κίας μου. Έ κεΐ άλλοι καί άλλαι καί οι αυτοί και τα αυτα. 
Τί άηδία !

Έζυμώθημεν λοιπόν τόσον πολύ ημείς οί έν Ελλαδι, με τό 
ρουσφέτι, οίστε καί εκτός της πολίτικης και εις πάσαν τη, 
ζωης μας πρκξιν, καί εις αυτό το ίερον τηςΠαΐδειας να προσ- 
ερχώυ.εθα οχι καταλλήλως έφωδιασμενοι, αλλα καταλλήλως 
συστημένοι.

“Όλοι δ’ αυτοί οί συνιστώντες, ολοι αυτοί οι φωνα,ον.ες 
δέν άπαιτοΰν ούτε όλιγώτερον ούτε περισσότερόν ή να πωλη· 
σητε την συνείδησίν σας χάριν της φιλίας των η της πολίτι
κης των επιρροής, η τών συγγενικών δεσμών, οιτινες σάς συν · 
δέουσι ρ.ετ’ αυτών. Άδιάφορον, έαν η πιεσις αυτη κυοφορρ 
την άμάθειαν τοΰ τόπου, την υπό άνικάνων διύασκάλων στοε- 
βλωσιν τοΰ νοΰ καί της καρδίας τών ίδιων τέκνων των, την 
έξαχρείωσιν, τό ψεΰδος, την φενάκην, την ηθικην εν γενα δια
φθοράν αυτών τούτων τών άτόπως καί αλογως προστατευο- 
μένων.

Τό κακόν δ’ είναι ο τι οσον ευσυνείδητος και αν είναι τις, 
οσον καί αν άπεχθάνεται τό ρουσφετικόν αύτό τών συστάσεων 
σύστηικα, έν τούτοις έπηρρεάζεται. Είναι εν είδος υποβολής, 
εν είδος ψυχολογικής πιέσεως, ην έξασκεΐ ό συνιστών επί τοΰ 
κοιτοΰ. ’Έ πειτα  αί κατά καιρούς έπιτροπαί δέν άποτελοΰνται 
δυστυχώς η σπανιώτατα υπό άνθρώπων αμερόληπτων. Οι 
πλεΐστοι δράττονται της ευκαιρίας ταύτης, ΐνα παρασχωσιν 
εκδουλεύσεις, αΐτινες θάττον η βράδιον άμείβονται. Εις τάς 
τοιαύτας πλειονότητας αί μονάδες αποτελούν εζαιρεσεις ασή
μαντους καί άδυνάτους νά μεταβαλωσιν, εστω και κατ ελα- 
χιστον, τά  έν γένει άποτελέσματα.

Λιπλασίως λοιπόν άχαρι καί άνιαρόν αποβαίνει ύπο τοιου- 
τους δρους τό έ'ργον δπερ άνέλαβον, διά τοΰ το κατηφης καί μέ 
άληθη στενοχωοίαν διευθύνομαι εις την μεταμεσημβρινήν δο
κιμασίαν. Οί κ. κ. συνάδελφοι έχουν προηγηθη. Αί διευθυν- 
τριαι καί επιμελήτριαι εύρίσκονται εις ζωηοοτάτην κινησιν, 
τά χαρτιά μονογραφούνται πυρετωδώς και αι μαθήτρια*, 
προσπαθούν νά μαντεύσουν τό θέμα έπί τοΰ οποίου θά έκθέ- 
σουν μετ’ ολίγον τάς ιδέας των.
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Θ Ε Α Τ Ρ Α
θε'ατρον Ποιχιλιων. Έ ν αΰτω συναθροίζεται καθ έκάστην εσπέ

ραν πλήθος πολύ καλοΰ καί εκλεκτού κόσμου, διερχομένου ωρας τινας 
ευχάριστους. Ό  ιταλικός θίασος τών «Π οικιλιών« έζεχει και κατα τ ί  
θεαματικόν τών παραστάσεων μέρος. Έ νδυμασίαι άψογοι, χορός πολυ 
καλα κατηρτισμένος καί σκηνογραφίαι καλαί άποτδλοΰν εν σΰνολον 
πολύ εύχάριστον διά τούς οφθαλμούς.

’Έ πειτα  ό βαρύτονος κωμικός του είναι τόσον τέλειος, ωστε αυτός 
μόνος θά ήρκει έπί τής σκηνής, ΐνα  συγκράτηση ολον τον κοσμονι 
όστις τόσον ένθουσιωδώς τόν χειροκροτεί.

θεατρογ Όμονοίας.  Ό  «δον Κ ιχώ τηςαείναι άναντιρρήτως μία εξαι
ρετική έπιτυχία του θερινοί! δραματολογίου μας, ώς είναι μοναδική 
επιτυχία διά τόν θίασον «Ό μονοίας» καί ίδια διά τον πρωταγωνι- 
στοΰντα θιασάρχην κ. Κοτοπούλην. ’Αληθινός τύπος δόν Κιχώτου, 
τοΰ Φανταστικού τούτου ήρωος, Φανταστικών αγώνων, κατακτήσεων 
καί μαχών με τόν απαραίτητον Ά χαμνόοντά  του καί τόν πιστόν 
Σέντζον, οστις επίσης υποδύεται τελείως τό μέρος του. Έ ν γενει ή 
διεξαγωγή επιτυχέστατη, τά σκηνικά άριστά καί ό κόσμος, κατά τήν 
προχθεσινήν μάλιστα του κ. Κοτοπούλη ευεργετικήν, ενθουσιασμένος 
κατεχειροκρότει ακούραστα τόν εύεργετούμενον, πρός ον έν τέλειπροσ- 
εφέρθη καί ώραϊος στέφανος.

Σ Υ Μ Β Ο Τ Λ Α Ι
Κολλάτε τά συντριβόμενα έκ πορσελάνης σκεύη δια τοΰ ακολούθου 

μίγματος : Εις Εν φιαλίδιον κλειόμενον ερμητικώς,ρίπτετε 75 γρ. μ ι
κρά κομματάκια κόμμι ελαστικόν (οβουΐοΐιοιιβ) εις 60 γρ. χλωροφορ- 
μίον. Εις αυτά προσθέτετε Ιδ γ ρ α μ . μαστίχης εις θρόμβους. "Αμα 
αναλύσουν όλα αυτά μαζή!|καί άποτελέσουν εν μ ίγμα, ’έχετε πολύτι
μον κολλητικήν ΰλην.

—  Τά μάρμαρα τών επίπλων ώς έκ τής καθημερινής χρήσεως χά
νουν τήν στιλπνότητά των, ανακτούν δ’ αυτήν βερνικωνόμενα δια του 
εξής βερνικιού : Μύρον τερεβινθίνης 6 γρ. κηρόν λευκόν 1 γρ. καί 
σανδοράχην (είδος ρητίνης) 1 γρ, ’Αναλύσατε ολα όμοϋ εις σιγανήν 
φωτιάν καί άλ,λοίψατε τά μάρμαρον με πινέλο.

— Καθαρίζετε τά έκ χανδρών,μαργαριτών καί κοραλλίων κοσμήματα  
με βούρτσαν ψιλήν διά κόνεως μαγνησίας, ή με ψύχαν ψωμιού, ήν 
προστρίβετε διά τής χειρός εις τρόπον ώστε νά πέρνα παντού.

— Πρέπει νά εύρίσκεται πάντοτε βώραξ εις τό μαγειρεΐον. Έάν ρί- 
ψωμεν ολίγον βώρακα εις τό νερόν, δ ι ’ ού πλύνομεν τάς πατσαβού
ρας, διατηροΰμεν τό φυσικόν τούτων χρώμα. Πλήν τούτου ό βώραξ 
διατηρεί τάς χεϊρας τών εργαζομένων γυναικών μαλακάς καί λεύκάς.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Α Ι
Κ υδανόπαστο. 4 ποτήρια ζάχαρη,ίνα  ποτήρι μέλι,ολίγο ανθόνερο. 

Κόπτετε εξ κυδώνια εις φέτας,τά βράζετε καλά, τά άφίνετε νά κρυώ
σουν (όχι πολύ) καί τά περνάτε άπό τό τρυπητό, καί τότε τά μετράτε 
καί τά ενώνετε όλα μαζή. Τό μ ίγμα αύτό βάζετε εις εύρύχωρον μέρος 
καί τό ψήνετε άνακατώνουσαι πάντοτε.

Μ ελαγχροενό. 150  δράμια αμύγδαλα, 150  δράμια ζάχαρη, 14 
αυγά, 1 γαλετάκι κοπανισμένου, όλίγην κανέλλαν καί γαρύφαλα κο
πανισμένα. Κοπανίζετε τά  αμύγδαλα πολύ ψ ιλά. ’Ασπρίζετε τούς 
κροκούς μέ ζάχαριν,τά ενώνετε μέ τά άνω, ’έπειτα κτυπάτε τά ασπρά
δια πολύ καί τά βάζετε εις τήν φόρμα.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Αγνώστω Άθηγαΐ.  Ουδέποτε δημοσιεύομεν ’έργα άνδρών. Ά λ λ ω ς  

τε πλήν τών μνημονευόμενων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων υπάρχει καί 
τό « Ά σ υ λ ο ν  τών ’Α νιάτω ν», τοΰ οποίου τυγχάνυμεν ίόρύτριαι καί 
σύμβουλοι καί τό οποίον στερείται τών πρωτίστων καί απαραιτήτων 
τής ύπάρξεως μέσων. "Οθεν μάλλον επείγουσα ανάγκη νά έργασθώ* 
μεν όλαι καί ολοι υπέρ αύτοΰ.— Καν Ά ν .  Ο. Άθήναι;. Πολλά, πολλά 
λάθη. ’Ίσως εις άλλο επ ιτύχετε καλλίτερου.— Δα Εΰ. Τ. Κωγ^ποΛιτ. 
Ούδέν ηθικόν συμπέρασμα έξάγεται έκ τής περίεργον αυτής όιαθή- 
κης, α λ λ ' ού’τε έχει φιλολογικήν τινα άξίαν, ό'πως κριθή αξία δημο- 
σιεύσεως. — Δα Β. Τζ. /λάτρας."Ο,τι ήτο εύ’κολον διά τάς άρχάς Σ ε
πτεμβρίου αποβαίνει δυσκολώτατον διά τό τέλος. Έ ν τούτοις άπο- 
στέλλομεν πρόγραμμα καί κανονισμόν.— Καν Μ. Κ . Αόριαγούπο.1ιν. 
Έ γράψαμεν καθ’ έκαστα λεπτομερώς.— Καν Σ. Π. Στεγήμαχον.  Ο ΰ- 
δείς έπλήρωσέ ποτε συνδρομ.ήν σας ένταΰθα. Θά σας στείλωμεν ό,τι 
εύ'ρωμεν έκ τών ζητουμένων. — Καν Β. Α. Αθήνας. Συνεμορφώθημεν 
όδηγίαις σας. — Λα Α . Σ Χαλκίδα. Επιστολή σας μετά δρ. 35 έλή -  
φθη. Έ πιστώσαμεν τήν μερίδα σας Θερμάς ευχαριστίας. — Καν Εύ. 
Σ. X. ΛογδΪγογ. Συνδρομήν σας στείλετε εις ’Α γγλικά γραμματό-

16 H E N R 1  G R E V I L L E  16

Τ Ο  Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

Πρωίαν τινά, π£ρι τήν ενδεκάτην δτε, προηγουρ¿ντ,ς ιής Έστελλαί,^ θαλα
μηπόλος ϊ»ερεν εις την γηραιαν κυρίαν της τό πρόγευμά της, ευρον αυτήν ε’ξη 
πλωμένην Ιπι ανακλίντρου εν πλήρει άτονία και έξασθενήσει. Οί όρθαλμοί της 
δέν εί^ον πλέον λάμψιν, τά χαρακτηριστικά της δέν είχον πλέον ούδεμίαν έ<- 
φρασιν, αί άπαλαι χεΐρές της Ικρέμαντο ακίνητοι κατά μήκος του σώματος της.

’Αγαπητή μοι θεία, είπε τεθορυβημένη και ^ονυπετουσα παρ’ αυτή ή Έ- 
: οτέλλα, μέ βλέπετε ; μέ ακούετε ;

Η άαθενής έκαμεν ελαρράν κίνησιν, και ή νεαρά γυνή ΙγερθεΤσα προσεπά- 
βησε νά ενδυναμωτή αυτήν διά καταλλήλου φαρμάκου, και άπέστειλε πρός άνα- 
ζήτησιν του ιατρού.

'Η /· Μονκλάρ, μολονότι δέν ήδύνατο νά όμιλήση άκο'μη έλευθέρως,άνέ- 
πνεεν ανετώτερον καί οί οφθαλμοί της έξέφραζον νοημοσύνην καί τρυφερότητα. 

^Αίφνης, ασυναιοθήτως ή Εστέλλα έδραμε πρός τό γραφεΐόν της, καί έγραψεν 
εΐς τ°ν ΒβΩΟΐβί τάς δύο ταύτας λέξεις ; ’Έλθετε αυθωρεί : υπέγραψε, καί άπέ- 
βίειλε πάραυτα τήν επιστολήν πρός τόν σίλον της.

I Ο ιατρός ελθων πρώτος μικράς έ'δωκεν ελπίδας* ή ζωή έξηφανίζετο, ό λύ- 
λνος εσβέννυτο- ό θάνατος θά ήτο ανώδυνος, καί ήδύνατο νά Ιπέλθη άπό στιγ- 

εις στιγμήν. Οταν δέ ή Έστέλλα, ήτις έσυνώδευσε τόν ιατρόν μ^χρι ιή ; 
Βρρ*?, Ιπανήλθεν εις τό δωμάτιον, ή κ. Μονκλάρ τήν έκάλεσε διά τών ό- 

μών.
—-Έίπεν οτι μέλλω ν ’ αποθάνω; ήοώτησε διά καθαράς φωνής, άλλ’ αδυνάτου

ώς ή άπήχησις κρυττάλλου. Έστέλλα, άκουσόν μου, είπεν ή ψυχ^ρραγουσι 
παν δ,τι είχον σοί τό εδωκα, άλλ’ άδυνατώ νά σοί δώτω φίλους, δέν εχω 
πλέον τοιούτους· θά μείνης λοιπόν μόνη, άλλ’ είμαι β.βαία περί σου, θά εισα 
γενναία, διότι είσαι μία Βωράνδ, μία αληθής Βωράνδ, ώς εγώ, καί έθεσε τήν 
χειρά της έπί τού μετώπου τής άνεψιας της* τό βάρος δέ τής χειρός ταύτης, 
ερριψί πρός τά όπισθεν τό ώραΐον εκείνο πρόσωτ.ον, έμφαΐνον υπερήφανον αύ- 
ταπάρνησιν οί μέλανες όρθαλμοί τής κ. Μονκλάρ εβυθ:ζοντο εις τούς ωραίους 
οφθαλμού; τής Έστέλλας, τούς πλήοεις δακρύων καί τρυφερότητος. Έφαί- 
νοντο διερευνώντ ς τήν ψυχήν τής νεαράς γυναικός διά τού μακρού εκείνου βλέμ, 
ματος οπιρ ακηλίδωτος μόνον συνείδησις ήδύνατο νά υποστή.

Ιδού πώς ή μην, είπεν ή θνήσκουσα παραλογιζομένη πως, άλλα κατεβλήθην 
. . . έθραύσθην . . . σύ είσαι νέα, θά παλαίσης επίσης, διο'τι είσαι αληθής 
Βωράνδ.

Αίφνης τό βλέμμα της έζωογονήθη, καί σείρασα πλησίον της τό προ'σωπον, 
δπερ έξήταζε τόσον προσεκτικώς, καί τό συνεοουλεύθη προσεκτικώτερον ετι* 
παράδοξος έκφρασις ανησυχίας συνέστειλε τά χαρακτηριστικά της, Ινω συγχρό
νως ήρυθρία. Δίς προσεπάθησε νά εκφράση μίαν ιδέαν ήτις εστενο/ώρει τό 
καταπεπονημένον πνεύμά της, άλλά δέν ήδυνήθη νά έξωτερικεύση αύτήν διά 
λέξεων. ’Έπειτα ή χείρ της κατέπεσε, τό πρόσωπόν της ώχρίασε, καί άφεΐσα 
στεναγμόν έκλεισε τούς οφθαλμούς, καί έμεινεν ακίνητος.

Ή Έστέλλα φοβηθεΐσα, έκυψεν έπ’ αυτής καί τότε ή κ. Μονχλάρ ώμίλησε 
βραδέως μέ κεκλεισμένους τούς οφθαλμούς : Ό  σύζυγός μου . · . έπειτα ό
αδελφός μου . . . κατόπιν δ Ραϋμόνδος . . . απώλεσα παν δ,τι ήγάπων. Σύ 
ήλθες, καί Ιγώ φεύγω . . ατυχής κόρη . . .

Καί μετά βαθύτερον καί όδυνηοότερον στεναγμόν, ¿φάνη πραϋνθεισα, καί 
άπεκοιμήθη.

Άθορύοως τόιε ή θαλαμηπόλος ή'νοιξε τήν θύραν, καί άνήγγειλεν ήρέμως 
τόν κ. Ββηοΐ8ί.

ΙΓ Έστέλλα παρε:ήρησε τήν θείαν της, άτνελήφθη δτι ήδύνατο να τήν ά-
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σημα έντός συστημένης Επιστολής. -  Κον Γ. Δ. Καραμβάηοτ 
λείας. Θχ χάμω δ ,τι δυνηθώ υπέρ ύμών χαί έλπίζω να επιτευχθή η 
επιθυμία σας. —Καν Ά γ .  Κ . Άνδρον. Ά νέμενον να Κ ω , εανθα χα- 
τώρθουν τ ι χαί μετά ταυτα νά σας αναγγείλω τήν εύχαριστον ειοησιν. 
’Ιδού διατι δεν σας ’έγραψα. Α ύτήν τήν Εβδομάδα θά ’έχητε οπως δή
ποτε όριστιχήν μου ά π ά ντη σ ιν .-Κ α ν  Ε. Α . Α . Σμύρνην. Συμμορ 
φούμεθα οδηγίας σ α ς .-Κ α ν  Α ’ι. Π. X- ’Αθήνας. Γραφειον « Οοος 
Φιλελλήνων» 3 1 . ’Απέναντι Ά γ γ λ ιχ η ς  Έ χχλησίας. Τάς προμεσημ
βρινός ούρας.— Καν Ό λ . Κ. Νονοί Β θϋ§ . Πόσον έχάρην οιότι χα- 
τατάσσεσθε μεταξύ τών άναγνωστριών μου. Θά σας γράψω προσεχώς. 
Τήν συνδρομήν σας στέλλετε εις Ρούβλια χάρτινα έντός συστημένης 
ε π ισ το λ ή ς .-Κ α ν  Α . Λ . Βόλον. Λεν έλαμβάνετε φύλλα, ^διότι ως 
συνήθως ή ’έχδοσις είχε διαχοπή χατ’ Αύγουστον. -  Λα Εύ. Π. Μ. 
Ίθάχην.  Καλή επιστολή σας μ ετά  δρ. 93 χαί 50 έλήφθη. Μύρια; 
χαϊ θερμάς ευχαριστίας δΓ εύγενή φροντίδα. Α ί χ. χ. Καρ. χαι Κωπ. 
δέν ’έστειλαν συνδρομάς. Γράφομεν έχτενέστερον.— Καν Μ .Κ. Ααξον. 
Συνδρομή σας έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν.— Δα Α. Κ . Πορον. Επιστολή 
σας μετά Βρ. 5 έλήφθη. Ούδεμία άλλη έχ τών αύτόθι ’έστειλε χρή
ματα. Καθυστερείτε 94 χαί 95. —  Κον Μ. Κ . Βραΐλαν.^ Επιστολή 
σας μετά φρ. 120  έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμώς δΓ εύγενή φρον
τ ίδ α .—Κον Σ τ. Β. Αϊχνπιον.  Άναμένομεν άνυπομόνως χρήματα. 
Κον Ν. Π. Νοβορωσσίσχ. ’Επιστολή σας μετά φρ. 104 έλήφθη.* Α 
πείρους χαί θερμάς εύχαριστίας δΓ εύγενή φροντίδα. Συμμορφούμεθα 
όδηγίαις σας. Α ύτήν τήν εβδομάδα γράφομεν Επιστολήν.— Καν Μ. 
Τρ. Βάρναν.  Παρά τοϋ έν Σύρω άνταποχριτοΰ σας έλάβομεν φρ. 
χρ. 80 . Εύχαριστοΰμεν δΓ εύγενή προθυμίαν. Γράφομεν. — Δα Μ. 
Τρ. Χίον. ’Επιστολή σας μετά συναλλαγματικής έλήφθη. Εύγνωμο- 
νουμεν δΓ εύγενή φροντίδα. Γράφομεν. —  Κ. Μ. Σ. ΗίηΙβΓ-Βΐ’ϋΜ. 
Συνδρομή σας έ λ ή φ θ η .-Δ α  Π. Λ . Πύργον. Έ λήφθη. Θά συστήσω  
εύναρίστως τό έν λόγω περιοδικόν, άλλά παρακαλώ να μοί σταλή έν 
άντίτυπον αύτου, όπως σχηματίσω ιδέαν τινα τοΰ περιεχομένου του 
Σας εύχαριστώ άπείρως δΓ ήν πάντοτε ύπ’ερ του έργου μου καταβάλ

λετε εύγενή φροντίδα.

Ή  γνωστή τής φωνητικής μουσικής καί τοΰ κλειδοχυμβάλου κα- 
θηγήτρια χ. Dupont, ή έν τή μουσική διδάσκαλος τής A. Τ . τής 
πριγχιπίσσης Μαρίας, μετεχόμισε τό μουσικόν σχολείόν της εις τήν 

οδόν Πειραιώς άρ. 27 . ___________

Παρακαλοϋνται αί κ. κ. συνδρορ-ητριαι κοπ οί κ. 
συνδρομηταί, οί χαθυστεροΟντες μέχρι σήμερον τάς συν
δρομάς των, νά σπεύσου/ εις έ;οψλησιν αυτών. Την αύ
τήν παράκλησιν άτευθύνομεν και προς παντας τους αν- 
ταποκριτάς καί τάς άνταποκριτίας μας. Θά εύγνωμονου- 
μεν, έάν διά τής προθυμίας των μας απαλλαςουν^ της 
άνιαράς καί έκνευριστικής φροντίδος νά έπαιτωμεν οι ε
πιστολών το γλίσχρον ποσον τής αςιας τής Εψημερι- 
δος μας.

ΓΠΟΑΗΙΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

I . Τ Σ Α Μ Η

'Οόος Γεωργίου Σταύρου.

Δέρματα εκλεκτά, τέχνη καί καλλαισθησιχ εύοω-.αίκ/ι, τ.  ̂
μαί λογικά! κατέστησαν τό ύποδηματοποιεϊον Τσάαη το κατ 
εξοχήν εύνοούαενον τών κυριών και αυτή ; τή ; Β. Αυλή,. Ο 
κ. Τσάμη; είναι διά τήν Ε λλάδα  βτι ό Παρισινό; Ρίααβ δια 
τήν Γαλλίαν.

'Η τέως πρώτη κόπτρια τής χ. Bagnoli δίς ΒοΟωηβ ιδρυσεν ίδιον 
έργοστάσιον ραπτικής έν τή  όδώ Αιόλου αρ. 43.

ΠΑΡ0ΕΜΓΟΓΕΙΟΝ, ΜΑΑΣΚΑΑΕΙΟΝ ΚΑΙ ΓΪΜΝΑΣΙΟΝ 
ΠΡΙΝΑΡΗ ΦΟΪΝΊΌΪΚΛΗ

Ή  Διεύθυνσις τοΰ Νέου Παρθεναγωγείου ειδοποιεί τούς αξιότιμους 
γονείς τών μαθητριών αύτοΰ χαί τό δημόσιον οτι τό Νεον Παρθενα- 
γωγείον άπό α ’ Σεπτεμβρίου μετηνέχθη εις τήν ύπ’ άρ. 85 τής όδοΰ 
’Ακαδημίας εύρύχωρον μονοκατοικίαν, οπου έξαχολουθοΰσιν αι έγ- 

γραφαί
Τά μαθήματα ήρξαντο τήν 1 Ιην Σεπτ. ήμεραν Δευτεραν. Πασα 

αναβολή ώς ποός τήν έναρξιν φοιτήσεως φέρει δυσαναπλήρωτα χενα 
ε’.ς τάς βραδύτερον προσερχομένας μαθήτριας.___________________

φήση εις τάς φροντίδας της θαλαμηπόλου, ήτις έλαβε την Οέσιν της παρα 
τή άσθενεΤ *αί έξήλθε δεξιωθεΐσα τόν νεαρόν άνδρα ε’.ς τήν παραχειμένην
αίθουσαν. „

'Ο Θεόδωρος άνέμενεν όρθιος, και ανήσυχος, Ικ τοϋ βλέμματος δε οπερ^η 
Έστέλλα έρριψεν ϊτ.’ αύτοϋ, ήννόησεν ούτος ότι ή ναυαγοσωστική σανις  ̂αυ
τής είχε θραυσθή. Μάλλον συγκεκινημένος εκείνης τότε, έτεινε πρός αύτήν 
άμφοτέρχς τάς χεΐρχς, έφ’ ών έθηχε τάς τδικάς της, καί έξηκολούθει προσ- 
βλέπουσχ αύτόν διά τών στυγνών καί άπηλπισμένων οφθαλμών της.

Ούδίνχ πλέον έχω, έλεγε τό βλέμμα εκείνο, είμί άθωον λείψανον ναυα
γίου, όπερ δπισθοποραϋν θά Ιξοκείλη Ιπι άγνωστου ακτής.

Αίφνης άνέγνωσεν ούτος εις του; μαύρους εκείνους οφθαλμούς κατι τι ά
γνωστον,όπερ έπροξένησεν είς αύιόν ρίγος άπό κεφαλή; μέχρι ποδών, καί 
χωρίς ποσώς νά διστάση διά τών δύο χειρών,α-τινες εκράτουν τας τής νεαρας 
γυναικύς, προσείλκυσεν χίτήν βιαίως πρός έαυτόν καί τήν  ̂ έ'ρριψεν έπί τοϋ 
στήθους του· άνοίξας δέ τούς βραχίονας, έπανέκλεισεν αύτούς έπί τών ώμων 
τής Έστέλλα; διά προστατευτικής καί θωπευτικωτάτης χινήσεως.

Ή Έστέλλα δέν άντέστη, άλλά μέ κεκλιμένην τήν κεφαλήν απήλαυεν έν- 
δομύχως τήν σοβαράν καί βαθεΐαν χαράν τοϋ νά αίσθάνηται έαυτήν ύποστη- 
ριζομένην. Ή άπλότης τής πράξεως άφήρεσεν έπ’ αύτής πάσαν όμοιοτητα 
πρός θωπείαν- δέν ήτο εΐμή στενός έναγκαλιασμός καί άξιοπρεπής της ισχύος
προττχτευούσης την άουνα.[χιχν. ^

1 Μετ’ ολίγον οί βραχίονές του ήνοίχθησαν, καί ώπισθοχώρει κατα εν βήμα 
άλλά τό άυοενωπόν πρόσωπόν τυυ, ούδέν άπώλεσεν έκ τής αύστηρας και 
συνήθους αύτώ έκφράσεως. Λύτη δέ προσέβλεπεν αύτόν άκόμη, άλλά τήν φο
ράν ταύτην διά τής ύποτελοϋς έκείνης γλυκύτητος, ήν ούτος ούδέποτε οιε- 
γνω είς τούς οφθαλμούς έκείνους, τούς ύπό άρρητου ζωογονούμενους θελ-
γήτρου. λ , , ,

'Αποθνήσκει, είπεν ή Έστέλλα, χωρίς ν’ άποσερέψη το βλέμμα απ αυ- 
τοϋ, διότι έδοκίμαζε μεγάλην χαράν, τυφλήν, αίσθανομένη ότι τήν ήγάπα-

Λέν 0» είσθε μόνη άπήντησεν ό Βοηοίεί · θά έρχομαι είς όποιανδήποτε στι
γμην [αξ διατάζατε.

Τοϋτο είναι άδύνατον, προσέθηκεν ή Έστέλλα, καταστάσα αίφνης προφυ
λαχτική και σώφρων έκ τή; άντιλήψεως τοϋ έρωτά; του. Ήρυθρίασε προ- 
φέρουσα τά; λέξεις ταύτα; καί έχαμήλωσε τού; όφθαλμούς όπως άποκρυψτ,
τήν ταραχήν της. ,

Τί πειράζει; άνεφώνησεν τότε μετά τίνος ανυπομονησία; ο θεοοωρος, ο.ν
δύνασθε νά μένετε μόνη είς τοιαύτην στιγμήν. , .

Ά λ λ ’ έκείνη, άνέλαβε τήν ηρεμίαν της, καί τείνχσχ βραδέως την ύφωμε- 
νην νεΐοχ της ήγγισε τόν βραχίονα τοϋ νεανιου.

Λίν φοβοϋμαι,είπε,νά μείνω μόνη, δέν φοβοϋμαι νά ΐδω τον θανατον, οσον 
ία έφοβούμην μίαν λέξιν . . . άλλά δέν έπρόσθεσε τό έπίθετον, διότι η έννοια 
ηοκει εις χχλώς άνχτεθρχαένην γυνχιχχ.

' Δέν εΤπον έκατόν φοράς χειρότερα; άπήντησεν ό Θεόδωρος. ^
Ναι ειπ= ζωηρώ; ή Έστέλλα, άλλά δέν ήσιν άληθή και οπισθοχώρησε μ, 

κεκλιμένην κεφαλήν, ώς φοβηθείσα διά τήν φράσιν ήτις διέφυγε τών χει-

^ Τ χ λ ή  άνατροφή κλείει τά χείλη τών άνδρών καί τών γυναικών διά 
σφραγίδος άδιασπάστου, ήτις σταματά τήν έ'κφρχσιν όλων τών αισθημάτων 
ήτι- απαγορεύει τήν έκδήλωσιν όλων τών συγκινήσεων- συνοεομενοι ύπο το 
άσοάτου αύτοϋ ποοσκόμματος δέν ήδύνκντο νά συγκοινωνήσωσι τα πλημμυ- 
ροόντα τάς ψυχάς των αισθήματα, βεβαίως όμως συνεννοοϋντο, υπο τον ορον 
ότι τό ψεύδος καί οί χαριεντισμοί, Οά ήσαν ξένα προ; αυτους.

Ή κ Μονκλάρ είναι έντελώ; άπηλπισμένη; ηοωτησεν, μη προοιοων Β. 
ούδενός έξωτερικοϋ σημείον τήν ένδόμυχον χαράν του.

'II ζωή της είναι ζήτημα ώρών.
(άκολουθεΐ).


