
Έ το ς  21 ον Έν Α0ΗΝΑΙΣ τή 8  ΙΟΤΑΙΟΓ 1907
LÎL̂ L·- .  U

• A p te . 9 2 4

φψ,εριςτων υ ρ ι ω ν

^  ̂       __
j ΣΤΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ”

Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Α
)Jià tà Έσωτεριχάν Δρ. 5 
idià τό Έζωτεplxàr Φρ-χ. 8

Έ ν τώ Έ ξωτερικώ δέ πα ρ ’ ànad t τοΐς κ. κ. 
άντιπροΰώποχς Λμών.

^ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν  Δ Ι Ε Υ Ο Υ Ν Σ Ε Ω Σ
ι 27-όδός Πανεπιστηρ.ίου-27

\ Γραφεΐον ανοικτόν καθ’ 
^«χάστην άπδ 10 —12 π. μ. j

j Πασα παρατήρησις επί  ̂
ίτής αποστολής του φύλλου ) 
^γίνεται δεκτή μόνον έντδς ; 
(Κότα) ήμερων. [
*  — ----------------- *

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Διακοπή της έκδόσεως τής « Έφημ. των Κυριών».—’Ό/ι μοναστή

ρια.— Ή γυναικεία ψήφος εις τήν Νορβηγίαν (ύπ’ο Άλικης Νέρμαν).— 
Τό μαραμε'νον κρίνον (μυθιστ. κ. Κ. Παρρέν). — Ό  μικρός ποιητής. 
Τό τραγούδι του μισεμού. Ό  άπαρνητής. Τώρα πειά, (ποιήματα Λέαν
δρου Παλαμα). — Αί ψηφίζουσαι γυναίκες τής ’Αμερικής καί τής Νέας 
Ζηλανδίας.— Ειδοποιήσεις. — Έπιφυλλίς : Τό*άηδόνι (από τό βιβλίον 
Ειρήνης τής ’Αθηναίας).

'Ως γίνεται κ α τ ’ έτος ή ’Εψημερ’ίς των Κυριών άρ- 
χίζει άπό σήμερον τήν θερινήν διακοπήν της, διά νά  
άντλήση και πάλιν νέας δυνάμεις και νέας έντυπώ- 
σεις διά τήν συνέχισιν τού έργου, τό όποιον άπό εικο
σαετίας άνέλαβε.

Πάσα άποστολή χρημάτων καΛ επιστολών θά διευ
θύνεται είς ’Αθήνας προς τήν διευθύντρ ιαν κ. Καλλιρ- 
ρόην Παρρέν κατά τό διάστημα τή ς θερινής διακοπής.

Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α
ΣΓΝΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΤΠΟ ΚΙΤΡΙΑΝ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ρ Ι Α

ΚΑΑΛΙΡΡΟΗ ΓΙΑΡΓΕΝ

Συνδρομηταί έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  τής
Έφημ,ερέδος των Κ υρεών

ΟΧΙ  Μ Ο Ν ΑΣΤΗ ΡΙΑ
Είς ένα αιώνα προόδου καί άφυπνίσεως των συνειδήσεων 

καί δράσεως τής γυναικός είς τον ώραΐον άγώνα του καλοϋ 
καί του ωραίου δέν ήμποροΰσε παρά νά καμτ) δυσάρεστον έν- 
τύπωσιν ή ριφθεΐσα, φα ίνετα ι, πέρυσιν ιδέα παρά τοϋ Οικου
μενικού Πατριαρχείου περί ίδρύσεως 'Ελληνικών γυναικείων 
μοναστηρίων. ’Εδώ είς την Έλλ,άδα τό πραγμα ουτε εγνω- 
σθη καν, καί δι ’ αυτό έπέρασεν άπαρατήρητον. Τοιαϋται 
ατυχείς καί όπισθοδρομικαί ίδέαι δέν φθάνουν ευτυχώς έως 
εδώ, ά λ λ ’ ουτε υπάρχει φόβος νά ριζοβολήσουν καί αποκτή
σουν οπαδούς.

Είς άλλας ομως υποδούλους Έ λληνικάς χώρας τό πράγμα

 —  *
I Διά τα. ανυπόγραφα ά'ρθρα 
ί εΰθόνεται ή συντάκνις αυτών

Κ ·  Κ Α Λ Λ Ι Ρ Ρ Ο Η  Π Α Ρ Ρ Ε Ν
Τά πεμπόμενα ήμΓνχειρό- 

| γραρα δημοσιευόμενα ή μή 
ι δέν επιστρέφονται. — Ά νυπ ό - / 
ι γραφα καί μή δηλοΰντα τήν > 

διαμονήν τής άποστελλούσης 
) δέν είναι δεκτά.— Πασα άγ- 
ίγ ελ ία  άφορώσα είς τάς Κ υ- 
ιρίας γίνεται δεκτή.
[ Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυν- 
) σιν όφείλουσι ν’ άποστέλλωσι 
) γραμματόσημον 50 λεπτών 
^πρός έκτύπωσιν νέας ταινίας.

 #

διαφέρει. ’Εκεί οπου αί γυναίκες νομίζουν αποκλειστικόν 
προορισμόν τόν γάμον, έκεΐ οπου ¿συνήθισαν νά έξαρτοϋν πά - 
σαν ευτυχίαν είς τήν ζωήν άπό μίαν άποκατάστασιν οέαν- 
δήποτε, όπου ή εργασία τής γυναικός είς εύρύτερον τοϋ σπ ι
τιού κύκλον, είς στάδια ανώτερα καί εύγενέστερα θεωρείται 
δύσκολος, έκεΐ φαίνεται ή ιδέα τών γυναικείων μοναστηρίων 
εύρεν οπαδούς, μεταξύ τών οποίων καί τήν ύπό τό ψευδώνυ
μον Κ ασσ ια νή  κυρίαν, τήν άποστείλασαν τήν δημοσιευθεΐσαν 
είς τήν ’Εφημ. τών Κυριών μελέτην της ύπό τόν τίτλον 
« Κραυγή  οδύνηςΌ. Διά τήν κυρίαν αυτήν ό ’Αμ,λέτος του 
Σαίκσπηρ έ'χει δίκαιον. ’Αλλά άν ό Σαίκσπηρ έ'γραψεν αιώ
νας ολους πρωτήτερα άπό τόν ίδικόν μας, ομως δέν έ'στειλεν 
είς τό μοναστήριον παρά μόνον έν άτυχές ναυάγιον έ'ρωτος, 
μίαν κόρην, τής οποίας αί ελπίδες καί τά  ό'νειρα διεψεύσθη- 
σαν είς τήν ζωήν. Καί ό ’Αμλέτος του,πριγκηπόπουλον έκ- 
τροχιασμένου κάπως μυαλου, ήτο φυσικόν νά ζητή διά τήν 
μόνωσίν καί τήν καταφυγήν είς τήν άγάπην τοϋ Χρίστου,τήν 
προδοθεΐσαν κόρην, τό άβρόν καί ποιητικόν πλάσμ.α, τό όποιον 
έρρίπτετο άπό τής μ.ιάς ημέρας είς τήν άλλην άπό τοϋ ονεί
ρου ενός θρόνου καί ενός μεγάλου έ'ρωτος είς τήν έγκατάλει- 
ψιν καί τήν στέρησιν κάθε χα.ράς.

Σήμερον ομως οπου τά  πριγκηπόπουλα τής περιοπής τοϋ 
’Αμλέτου μένουν μόνον ως δείγματα τής δραματικής μεγα- 
λοφυ'ί'ας του μεγάλου τραγικού, καί οπου τά  κορίτσια τοϋ κό
σμου ολου κατέρχονται τό ένα μετά τό άλλο είς τόν άγώνα 
τής ζωής καί διεκδικοΰν μίαν θέσιν, τήν οποίαν κανείς δέν 
σκέπτετα ι πλέον νά τούς άρνηθη, ή ιδέα τοϋ μοναστηριού 
είναι ουτοπία, ή οποία θά έστελλε τόν Ελληνικόν πο λ ιτ ι
σμόν δύω τρεις αιώνας όπισω.
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Η. Κασσιανή τνις Σμύρνης δεν μ.οϋ φαίνεται άλλιος τε, 
συζητούσα σοβαρώς. το  ζήτημ.χ, άφοϋ μάλιστα παρουσιάζει 
ώς επιχείρημα μεταξύ άλλων και ότι τού; πλουσίου; γαμ
βρούς τή ; Σμύρνη; τού; περνούν αί νύμφαι τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί των ’Αθηνών.

Θά ήτο περίεργον καί πρωτοφανέ; αν επαναστατούσαν αί 
Άθηναΐαι, διότι συνάπτονται γάμ,οι νέων των ’Αθηνών μέ 
κορίτσια τη ; Σμύρνης η οίαςδήποτε άλλη; Ε λληνική ; πό- 
λεω ;, καί διότι, οπω; συμβαίντ) παντού, μένουν ¡Αεταξύ των 
πολλών καί ¡Αεοικαί άγαμοι. Καί άκο'[Αη περιεργότερον, άν 
α ί άγαμοι αύταί δέν εύρισκαν τίποτε άλλο καλλίτεοον νά 
κά[Αθυν, παρά νά κλεισθοΰν ε ί; μοναστήρια.

Ή  γράφουσα έν τούτοι; παρουσιάζει καί παράδειγμα 
’Αθηναία; κυρία;, η οποία, ώ ; λέγει κατέφυγε μετά τών θυ
γατέρων τη ; ε ί; μοναστήριον τών 'Ιεροσολύμων.

Μυστικοπαθεί; υπήρξαν πάντοτε ε ί; τόν κόσμον πολλαί 
καί αν τώρα όπου ή πάθησι; αυτή εύρίσκεται εί; την δύσιν 
τη ; παρουσιάζει ακόμη σποραδικά φαινόμενα, σπανιώτατα, 
δέν επετα ι έκ τούτου ότι ή κοινωνία ή ύγιή ; έχει την ύπο- 
χρέωσιν νά άσχολήται με αυτά .

Σήμερον τά  μοναστήρια κλείονται παντού καί έκεϊ ακόμη 
όπου ή ιδρυσίς των ήτο γενικευμένη καί άνταπεκρίνετο εί; 
μίαν ανάγκην, δημ.ιουργηθείσαν^ από τόν κλήρον πρό; εύρυ- 
τέοαν έπικράτησιν αύτοΰ επί τών συνειδήσεων.

Σήμ-ερον εί; τ ά ; ύγ ιε ϊ; κοινωνία; αί γυναίκες είναι άνθρω
ποι, ό’ντα αυθύπαρκτα ,καί αυτόφωτα, τά  οποία σκορπίζουν 
από την ιδίαν των ύπαρξιν πολύ φώ; καί πολλήν δύναμιν, 
ώστε νά μην έχουν ανάγκην φκνατικών θρησκοληψιών καί μο
ναστικών κιγκλίδων διά νά ζήσουν. Σήμερον ή άνθρωπότη; 
έχει ακόμη πολλά; πληγά;· εί; τόν γηρασμένον κάπω; ορ
γανισμών της, καί πολλού; πόνου; ε ί; την άνισον τή ; ζωή; 
πάλην, όπω; αί έκτο; του γάμου γυναίκες ευρίσκουν ώραίαν 
καί εύγενή ένασχόλησιν,θεραπεύουσαι τά ; πληγά ; αυτά ; γλυ- 
καίνουσαι τού; πόνου; καί στεγνόνουσαι τά  δάκρυα τών δυσ
τυχών. Σήμερον αί γυναίκες αναπτύσσονται τόσον καί βλέ
πουν τόσον καλά ποία είναι ή φυσική των αποστολή, ώστε 
νά μή έ'χουν ανάγκην υποσχέσεων τή ; γής τή ; ’Ε παγγελία ; 
καί του Ιίαραδείσου διά νά κάμουν, δ,τι έ'καμναν αί καλο- 
γραίαι του παλαιού καιρού.

Ώ ; πρό; τά  επαγγέλματα , ε ί; τά  οποία θά καταγίνων- 
τα ι αί άδελφαί του ελέους τής έκ Σμύρνης κυρίας,δέν έπρεπε 
νά άγνογ αυτη, ότι καί χωρίς τά  μοναστήρια ή ταπητουργία 
ακμάζει καί ανθεί παντού. Καί ότι αί πτωχαί γυναίκες του 
τόπου της, με τόν κόπον των καί τήν ώραίαν εργασίαν των 
είτε έγγαμοι,είτε άγαμ.οι, ανέπτυξαν μιαν ώραίαν καί άκμ.ά- 
ζουσαν βιομηχανίαν, μέ τήν οποίαν συντηρείται πολύ; κό
σμος καί κυκλοφορεί χρήμα καί σκορπίζεται ή ευτυχία καί ή 
χαρά εί; οικογένειας, πράγμα σπάνιον καί δυσεύρεστον εις 
τά  μοναστήρια.

Η ΓΓΝ Α ΙΚ Ε ΙΑ  ΨΗΦΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΝ
Ή πολιτική ψήφο; τής γυναικός κατακτά έόαφος. Μετά 

τά . γυναίκας τής Φιλανδίας αί γυναίκες τής Νοοβηγίας απέ
κτησαν τό δικαίωμα τής πολιτικής ψήφου κατά τήν τελευ- 
ταίαν συζήτησιν τής 14ης ’Ιουνίου εις τήν Νορβηγικήν 
Βουλήν.

Αί Νορβηγίδες είχον ήδη πρό καιρού τό δικαίωμα τών έκ- 
λογέων καί έκλεξίμων εις τάς δημοτικάς έκλογάς Φαίνεται 
δέ οτι, του δικαιώματος των τούτου έκαμαν τόσον καλήν 
χρήσιν, ώστε χωρίς πολήν άντίδρασιν καί πολεμ,ικήν έπέτυ- 
χον καί τό δικαίωμα τή ; πολιτική; ψήφου.

Ή  Νορβηγική Βουλή έφάνη εύμενεστάτη εις τόν νεωτερι
σμόν τούτον καί μόνον έπιφυλακτική ώ ; πρός τό ζήτημα τής 
απολύτου καί καθολικής ψηφοφορία;.

Μετά συζήτησιν αρκετά πεισματώδη καί διά ψήφων έβδο- 
μ.ήντα τριών κατά σαράντα οκτώ ή Βουλή άπεδέχθη τήν 
πρότασιν τήν παρέχουσαν τό δικαίωμα τής ψήφου μόνον εί; 
τ ά ; γυναίκας, ε ί; τάς οποία; έπετράπη μέχρι τοϋδε καί ή 
ψήφος κατά τ ά ; δημοτικά; έκλογάς. Δηλαδή ε ί; πάσαν γυ
ναίκα παρουσιάζουσαν απολυτήριον σχολείου μέσης παιδείας 
καί καταβολήν φόρων δι ’ ιδιοκτησίαν ή έπάγγελμα κατά τό 
έτος τουλάχιστον τής έκλογής.

Τριακόσιαι χιλιάδες γυναίκες προσετέθησαν διά του νόμου 
τούτου εις τούς έκλογείς καί έκλεξίμου; τή ; Νορβηγίας.

' Α λ ίκ η  Ν έριιανν

ΤΟ ΜΑΡΛΜΜΚΝΟΝ ΚΡΙΝΟΝ
'II ημέρα λοιπόν του ΙΙάσχα μετά τά  έπεισόδια αυτά τής 

προηγουμένης βραδείας υπήρξε κάπως μονότονος καί πλη
κτική δ ι ’ όλους. Ό  Σ τέφα; δέν έσπευσε νά έλθϊ), <ή; έκαμνεν 
άλλοτε. Ή  Ά μ άλ ια  έκτός τή ; πλήξεως, τήν οποίαν ή ησυ
χία τή ; ημέρας προκαλεί, ήτο καί κάπω; νευρική, διότι ό 
Στέφας δέν ήρχετο. 'Η κ. Μοίρα, ή οποία είχε μισοακούσει 
τήν βραδεινήν συνομιλίαν τών δύο νέων, ανησυχούσε καί αυτή 
διά τήν αδεξιότητα, μέ τήν οποίαν ή Ά μάλια  είχε σχεδόν 
άποποιηθή μ.ιαν τόσον έκτακτον τύχην. Καί ή “Αννα ή καϋ- 
μένη ήτο καί αυτή ταραγμένη ακόμη από όσα τής είχεν 
είπεί ό ιατρός, αλλά καί από τήν πρότασιν του ταξειδιοΰ εί; 
τήν Κέρκυραν, που τής είχε κάμει ή Αμάλια.Πρώτα, πρώτα 
έσκέπτετο, ότι άν έπήγαινε νά ταξειδεύσν], φυσικά δέν θά 
έπληρώνετο. "Οτι ή μητέρα της πάλιν θά έστενοχωρεΐτο, 
ότι θά είχε νέε; γκρύνιε; καί σκηνές, ότι θά διέκοπτε τήν 
σειράν τή ; μελέτη ; τη ; ενώ τόσος ολίγος τή ; έμενε και
ρός διά τάς έξετάσεις. Τό ταξείδι αύτό δέν τήν ευχαριστούσε, 
μ ’ όλον ότι δέν είχε ποτέ της ταξειδεύσει, καί δέν έγνώριζεν 
άλλην πόλιν από τάς ’Αθήνας. ’Εδώ είμαι τόσον καλά, έσκέ
πτετο. Τρώγω καλά καί ο,τι θέλω. Τό ζήτημα τή ; τροφής 
ήτο δ ι’ αυτήν σπουδαιότατον. Είχε τόσον πεινάσει καί κα- 
κοφάγει ε ί; τήν ζωήν τη ; τών δέκα έξ χρόνων, ώστε άφότου 
είχε προσληφθή εί; τής κ. Μοίρα, ή ώρα του φαγητού τή ; 
έφαίνετο αληθινό πανηγύρι.

Ά λ λ ’ δ,τι ιδίως τήν έλυποΟσε, χωρίς νά θελγ νά τό όμο-
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λογήση, ήτο ή άπομάκρυνσι; από τόν Στέφα, από τόν ια 
τρόν της, ο όποιο; μέ δύο μόνον καλά του λόγια, τή ; έχά- 
ριζε νεας δυνάμεις, νέκν ζωήν. Τόσον ή λατρεία της πρός 
τόν νεον ήτο μεγάλη, ώστε ήσθάνετο, οτι αν θά έπαυε νά 
τόν βλέπγ, θά έπαυε σχεδόν καί νά ζή.

Ολην τήν νύκτα του Πάσχα, όπου είχε μείνει μόνη καί 
ολην τήν ημέραν ώ ; τό μεσημέρι, που είχε ξυπνήσει ή Μίνα 
και ή Ά μ άλ ια , ή ιδέα αύτή έστοιφογύριζε μέσα ε ί; τό μυα
λό της, τήν έβασάνιζε καί τήν έκαμνε νά ύποφέρν] πολύ.

Δ ι’ αύτό, όταν άργά τό βράδυ πλέον ό νέο; ήλθε,τήν εύρε 
περισσότερον κουρασμένην καί έξηντλημένήν. ’Ολίγον δέ άπό 
άληθινήν λύπην διά τήν χειροτέρευσιν τή ; καταστάσεώ ; τη ; 
καί ολίγον διά νά πεισμιυση τήν Άμ.άλιαν, ό Στέφας έδειξε 
τόσην συμ,πάθειαν καί τόσον ένδιαφέρον, ώστε τό δυστυχι
σμένο τό κορίτσι, ανέκτησε καί πάλιν τήν χαράν καί τήν 
ψυχικήν γαλήνην. Τό πρόσωπόν τη ; έχρωματίσθη μέ ώραΐα 
χρώματα, σάν πέταλα  τριανταφύλλου νά άνελύθησαν εις τά  
ώραΐα μάγουλα της,σαν χαμοκέρασα νά είχαν βάψει τά  τρυ
φερά, τά  παιδικά της χείλη. Τά ’μ-άτια της άπό σβυσμένα 
όπου ήσαν πριν, έφωτοβολοϋσαν, καί άναπταν πυρκχϊέ; καί 
έφλεγαν μέ πυρετόν χαράς καί ευτυχίας τό νέον έκεΐνο πρό-
σωπον, τό τόσον διψασμένον άπό άγάπην.

Ό  Στέφας έμεινε πολύ ε ί; τό μ.ικρό δωμάτιον, ε ί; τό 
οποίον πηγαινοήρχετο καί ή Άμ.άλια,χωρίς μ.νησικακίαν διά 
τά  πειράγμ.ατα του Στέφα τής πεοασμ.ένης βραδείας. Μόνη 
ή κ. Μοίρα εύρεν επί τέλους ότι πολύ τήν άμελοΰσαν, χάριν 
τής μικρά; δασκαλίτσα; καί έπαοάγγειλε μέσα νά έλθουν όλοι 
έξω γ ιά  τό τσά ϊ. Ή  ’Ά ννα έτρεξεν, οι; συνήθως, νά βοη- 
θήσγ τήν κυρίαν, άλλ ’ ό Στέφα; έπενεβη.

ΤΙ υπηρεσία σα; ε ί; τής κ. Μοίρα παύει άπό σήμερον.
Σάς προσλαμβάνω εγώ εις τήν ίδικήν μ.ου καί θά μ.έ ύπα-
κούετε χωρίς καμμ-ίαν άντίστασιν.

Ή  ’Άννα έγινε κατακόκκινη καί δύο δάκρυα έκύλισαν εί;
τά  ώραΐα τη ; τά  πελεκητά μάγουλα.

Θά μένϊΐ; πάντοτε εδώ καί ή καμαριέρα του ξενοδοχείου
θά πληρώνεται διά νά περιποιήται καί σά; καί τήν Μίναν.

'Η Ά μ άλ ια  είχεν άκούσει τ ά ; τελευτα ία ; λέξεις καί έπε- 
νέβη άποφασιστικά. Σέ έπρόλαβα, άγαπητέ μου Στέφα. Ή  
κ. ’Ά ννα είναι άπό χθές όχι ε ί; τήν υπηρεσίαν μου, άλλά 
εγώ ε ί; τήν ίδικήν της. Είναι άλήθεια, κυρία ’Ά ννα ;

Ό  Στέφας άφωπλίσθη.Ό λο τό κατά τής νέας πεϊσμ.ά του 
έπεσε.«Τότε θά ειμεθα δύο διά νά ύπηρετοΰμεν τήν κ. ’Ά ν
ναν. Δύο γιά  νά τήν βοηθήσωμεν νά γινν) καλα. Βλεπετει 
είπεν, ώς άστεΐζόμενος, ότι καί εδώ συμ.φωνοΰμεν.

Ή  Ά μ άλια  έγινε κατακόκκινη.
Τό τσάι έτοιμάσθη άπό αυτήν, καί εί; την Ανναν επε

τράπη νά έξέλθγ, μόνον όταν όλα ήσαν έτοιμα. Ο Στεφας 
μετέφερεν άπό τό σαλονάκι του ξενοδοχείου ενα μακρύ ανα
παυτικόν κάθισμα καί έβαλε τήν κόρην νά ξαπλωθή εκεί.

Ή  κ. Μοίρα έβλεπεν όλα; α υτά ; τ ά ;  περιποιήσεις μ.έ 
πολλήν ανησυχίαν. Ά λλά  τό κορίτσι αύτό ήτο ενα; προφα
νή ; κίνδυνος διά τόν πρόγονόν της. Βεβαίως δεν θα ητο πα- 
οάξενον νά τήν έοωτευθή τήν μικρή αύτή S â in te  N itoucho

Ή  ιδέα αύτή έπαοουσιάζετο ώ ; κάτι τρομερόν είς τόν 
νοϋν τή ; κ. Μοίρα. Τόσον μάλιστα, ώστε έλαβε τήν άπόφα- 
σιν καί ε ί; τόν Στέφα νά όμίλήσγ, ώ ; είχε καθήκον, καί 
τήν μητέρα τής κ. ’Άννας νά καλέσν) καί νά τήν ύποχρεώσν) 
νά πάργ αύτή τήν κόρην της καί νά τήν περιποιηθγ, έως 
ότου γίνν) καλά.

Ή  ’Άννα ώς νά έμάντευσε τ ά ; σκεψεις τή ; κυρία; της 
έκυριεύθη άπό ένα είδος άγωνίας. 'Όλη ή εύτυχία καί ή 
χαρά τη ; έπεσεν, όλαι αί ελπίδες τη ; έσβυσαν κάτω άπό τό 
σοβαρόν πρόσιοπον καί τό αύστηρόν βλέμμα τή ; κ. Μοίρα. Ό  
Σ τέφα; ε ί; ολίγα; στιγμ,άς μέσα άντελήφθη πάλιν τήν άλ- 
λοιωσιν αύτην, χωρίς ομ.ως νά έννοήσ·/] καί τήν αιτίαν, ή 
όποια τήν είχε προκαλέσει. Έ ζήτησε νά έξετάσγ τόν σφυγ
μών τή ; κόρης, καί άπέδωκεν είς τήν μικράν κίνησιν τής 
άπό του, δωματίου μεταβάσεώ; τη ; τήν νέαν αύτήν έξάν— 
τλησιν.

Έφώναξε τήν Άμ.άλιαν καί άληθινά άνήσυχο: διά τάς 
άποτόμου; αύτάς μεταβυλάς, τής είπε. Δέν έχομεν καιρόν νά 
χάνωμ.εν ή κατάστασις τής ’Ά ννας είναι δυσάρεστος. Πρέπει 
αύριον άμέσω; νά τήν μ,εταφέρωμ.εν εί; τήν Κηφισσιάν. Ευ- 
ρε τρόπον νά κανονίσγς σύ τό ζήτημ,α αύτό καί κάθε δα
πάνην άναλαμβάνω έγιο εύχαρίστως.

Τί σε άνησυχεί ; ήρώτησεν άποτόμ.ως ή Ά μ άλ ια . Δέν 
βλέπετε λοιπόν σείς οί άνδρες ποτέ σα; τ ί γ ίνετα ι μ,έσα είς 
τών γυναικών τήν ψυχήν · Καί άμέσω; ώς νά μετενόησε,διότι 
άφησε νά τής φύγουν τά  λόγια αύτά, είπε δυνατά καί άπο- 
τεινομένη μάλλον ε ί; τήν άδελφήν της. 'Π σημερινή πλήξι; 
δέν ύποφέρεται. Φοβούμαι ότ.ι καί αύριον θά είναι τά  ίδια. 
'Ησυχία, μονοτονία, νέκρα. *

— ΤΗτο καιρός νά ήσυχάσωμ,εν, υστέρα άπό τή ; φασαρίες 
τών τελευτα ίων ήμ.ερών, άπήντησεν ή κ. Μοίρα, πάντοτε σο
βαρά καί σκεπτική.

—  ’Εγώ θά σκάσω, άν ή κατάστασις αύτή έξακολουθήσν) 
αύριο καί μ,εθαύριο.Καί στρεφομένη άποτόμ,ως ε ί; τόν Στέφα, 
σαν νά τής ή’ρχετο έξαφνα μία ιδέα φαεινή; Ά !  ηύρα. Σ τέ
φα, ή κ. "Αννα μπορεί νά βγή μέ άμαξαν; Καί νά πάγι εί; 
εξοχήν;

Βεβαιότατα, άπήντησεν ό νέος, ό όποιος έννόησεν ότι ή 
Άμ-άλια είχεν εύρει τόν τρόπον νά πραγματοποιήσν) τήν συμ.- 
βουλην του.

Λοιπόν, έξηκολούθησεν ή Άμ-άλια, άγαπητή μ.ου άδελ- 
φούλα, άπό σήμερον ή κ. ’Ά ννα σάς άποχαιρετά ’Εννοώ νά 
φύγω τήν πλήξιν τών Αθηνών, ά λ λ ’ όχι καί νά σέ κατα
δικάσω νά μ.έ συνοδεύσεις ε ί; εξοχικά; έκδρομάς, πράγμα τό 
όποιον ήξεύρω οτι δέν σου άρέσει. Παραλαμβάνω μ.αζή μου 
την κ. Ά νναν αύριον πρωί, πρωί καί πηγαίνομ.εν γιά  δυό 
τρεις ημέρας ε ί; τήν Κηφισσιά.

Μόνες σας, ή δυό σας; ήρώτησεν ή κ. Μοίρα. Ή  Ά μ άλια , 
ή όποία έμάντευε τά ; σκέψεις τή ; άδελφή; τη ;, άναφορικώ; 
πρός τόν γάμον της μέ τόν Στέφα καί ή όποια πρό μιάς 
ώρα; τήν έβλεπεν άνήσυχον διά τό ένδιαφέρον του νεου πρός 
τήν ’Άνναν, άπήντησε.

r  „
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Μεγάλης Βρεττανίας, οπου είναι κάποια ησυχία, θά πάοω 
όλες μ.ου τής μουσικές μαζή, εις την κ. ’Ά ννα θά δώσω κα
νένα ευχάριστο βιβλίο, δχι από ’κείνα που έκλείδωσεν ό Κώ
στας, και θά δοκιμάσω καί εγώ νά γίνω ρομαντική.

Ή  ’Άννα, οσον ή κόρη ώμ,Γλοΰσε, έφαίνετο πάλιν πολύ 
ανήσυχος καί ταραγμένη.Έ βλεπε τόν Στέφα καί την κ.Μοίρα 
μέ αγωνίαν καί έπερίμ.ενε νά άκούσγ την περί της τύχης της 
άπόφασίν των.

Ό  Στέφας ηυρε την ιδέαν τής ’Αμαλίας θαυμασίαν καί 
προσεφερθη τάς ημέρας αύτάς της απουσίας των δύο κοριτσιών, 
νά έλθν) νά μέν·/) εις τό ξενοδοχεΐον διά νά συντροφεύ*/) την 
μητέρα του.

Ή  άπόφασις αύτή ηρεσε πολύ εις την κ. Μοίρα. Έσκέ- 
πτετο δτι θά ευρισκε καιρόν νά βολιδοσκοπήσν) τόν νέον, νά 
πεισθνί άν ¿συμπαθούσε την αδελφήν της καί νά κερδίση τό 
έ'δαφος, τό όποιον εκείνη είχε χάσει μ.έ τάς ανοησίας της τή? 
βραδείας του Πάσχα, θ ά  ευρισκεν ακόμη καιρόν νά όμιλήση 
μέ την μητέρα της ’Άννας καί νά φροντίσγ την άπομάκρυσιν 
της κόρης, μέχρις δτου έκανονίζετο όριστικώς τό ζήτημα τη? 
αδελφής της μέ τόν Στέφα. Δ ι’ αύτό έ'δωκε την συγκατά- 
θεσιν της, έφάνη μάλιστα καί ευχαριστημένη καί κάπως γλυ
κύτερα καί πλέον διαχυτική από πρίν.

— Αύτό θά ώφελησν) πολύ καί την κ .’Άννα.Νά ήσυχάση> 
νά άναπαυθή, νά άναπνεύσγ τόν ώραΐον αέρα τής Κηφισσιάς· 
θ ά  ήθελα μόνον γ ιά  νά μην πάτε μόνες, νά πάρετε καί την 
μητέρα της κ. Ά ννας γ ιά  συντροφιά.

Ή  Ά μ άλ ια  ηύρε την ιδέαν της αδελφής της θαυμασίαν, 
ένώ ή κόρη άρχισε πάλιν νά χλοψ,ιαίνν) καί νά κοκκινίζγ) καί 
νά άγωνι^. Ή  μητέρα της μαζή, μέ της γρύνιες της καί τής 
μουρμούρες της καί τάς αίωνίας εξιστορήσεις των βασάνων 
της. Ή  μητέρα της μαζή, μέ τούς πρόστυχους τρόπους και 
τόν απότομον χαρακτήρα καί τό ύφος της τό σκαιόν, μ.έ τά  
«μωρή» καί τά  άλλα κοσμητικά επίθετα, μέ τά  όποια συνή
θως την ¿τιτλοφορούσε! Καί που θά έ'τρωγε; Μαζή των! αδύ
νατον. Δέν ήξευρε νά πιάσγι τό πηροϋνι, δέν ήξευρε νά φερ- 
θ·?ί. ’Αφού αύτή που ήτο τόσον προσεκτική, καί πάλιν ακόμη 
τά  έ'χανε, δταν έκάθητο εις τό τραπέζι, θ ά  έ'τρωγεν λοιπόν 
εις τό μαγερειό μέ τούς ΰπηρέτας! Φοβερώτερον ακόμη.

Ό λαι αύταί αί σκέψεις έπέρασαν άπό τό κεφάλι της εντός 
ολίγων στιγμ,ών καί τό δυστυχισμ.ένο τό κορίτσι ύπέφερεν 
αληθινόν μ,αρτύριον. Καί πως νά ¿τολμούσε νά είπή οτι δέν 
ή'θελε την μ.ητέρα της μαζή, χωρίς νά φ.ανή καί απέναντι 
των άλλων καί απέναντι του εαυτού της ακόμη τέρας άχα- 
ριστίας καί άστοργίας καί σκληρότητος. Πως νά έξηγήσγ δλα 
αύτά τά  πράγματα, τά  μ,ικρά μέν καί ασήμαντα, αύτά καθ’ 
έαυτά, δμως βασανιστικά τόσον καί εξευτελιστικά καί τα 
πεινωτικά δ ι ’ αύτήν. ’Απελπισμένη έ'γυρε τό κεφάλι της 
πρός τά  όπίσω καί έ'κλεισε τά  ’μάτια της. θ εέ  μου ! γ ια τ ί 
δέν μ.έ πέρνεις; έσκέπτετο. θ ε έ  μου, κάμε νά πεθάνω ώς αύ'- 
ριο τό πρωί, γιά  νά παύσω νά είμαι κακή γιά  τήν μάνα μου, 
καί δυστυχισμ-ένη καί αχάριστος πρός δλους αυτούς τούς κα
λούς ανθρώπους. Τήν άφωνην αύτήν προσευχήν της, φαίνεται 
δτι ήκουσεν ό θεός, καί δέν τής έστειλε μέν τόν θάνατον)

αλλα κάτι που ομοιάζει μ.έ αυτόν. Μία νράκη τήν έκυρίευσεν, 
ένας ύπνος βαρύς, ακράτητος έσβυσε κάθε της σκέψιν, ¿νέ
κρωσε κάθε τής ψυχής της αγωνίαν.

Γώ Xsp2pc της, τά  λευκά, τά  λιπόσαρκα σαν κεράκια, έπε 
σαν επάνω εις τά  γόνατά της, τό κεφαλάκι της μέ τά  μ,αΰοα 
τα  εοενιοδη μ,αλλιά ε’γυρεν ολίγον πρός τό πλά ι καί μία ανα
πνοή βαρεία κάπως, αλλά τακτική , έσημ.είωσε διά τόν ια 
τρόν την στιγμ.ιαιαν έπελασιν ύπνου υστερικού.

Αι κυρίαι ετρόμαξαν δταν τήν είδαν έτσι χλωμ.ήν καί κε- 
ρωμ.ενην να κλείν) τά  μάτια της, μεθ ’ ολην τήν προσπάθειαν, 
πού εφαινετο νά κατεβαλε διά νά τά  κρατήσν) ανοικτά. Ή  
Αμ.αλια ετρεξε κοντά τ η ς . ’Α λλ ’ ό Στέφας τήν έσταμ.άτησε. 
Αφήσατε την ειπε. Ό  ύπνος αυτός θά τής κάμγι ίσως καλό. 

Δι εμε θά λυσγ μιαν επιστημονικήν απορίαν καί θά μ.έ καθ- 
ησυχάσγ διά τήν έν γενει κατάστασίν της. Ό  ιατρός φο
βείται κάτι οργανικόν τής καρδιάς. ’Εγώ νομ-ίζω οτι δλη 
αύτή η καταστασις είναι υστερική καί οτι άν ή κόρη τεθή 
υπο δ ία ιταν, θά γίνϊ) καλά. Άφήσατέ την νά κοιμ-ηθή οσον 
θέλει.

Ο Μ ΙΚ Ρ Ο Σ  ΠΟΙΗΤΗΣ
Ητο παιδάκι ακόμη έκτά οκτώ χρόνων δταν ή'ρχισε νά 

γραφν) στίχους επάνω εις ένα λευκό μ.νηματάκι, ποϋ έκλειε 
τόση χαρά καί τόση ώμ,ορφιά καί τόσες ελπίδες. Τό ένα 
αδελφακι έκλαιε τό άλλο μ.έ μιά μίκρούτσικη λύρα, ή όποία 
σαν παιχνιόακι που ήτο τότε, άνεστέναζε μ,όνον πονετικά.

Ε πειτα  τό παιδί έμ,εγάλονε, καί άρχισε νά στολίζν) τή 
λυρα του μ.έ μ,ουσικά άνθάκια, παρμένα εδώ κ ’ εκεί άπό τό 
πατρικό, τό πλούσιο καί μεγάλο περιβόλι. Οί στίχοι έκαλο- 
γραφουνταν καί δλοι οί φίλοι καί σχετικοί τούς έδιαβάζαμεν 
μ.ε καποιαν συγκινησιν καί ανησυχίαν. Ό  μ.ικρός Λελές μό- 
νον ούτε ανησυχούσε, ούτε έσυγκινεΐτο. Σάν πουλάκι, πού 
η φυσις τούβαλεν εις τό λάρυγγα ένα καλαμάκι μ.έ χορδές 
καί αυτό αρχίζει μόνο του νά τής γυμνάζτι, ώς ποϋ νά βγά— 
λγ3 αρμόνικα κελαδισμ-ατα, έβγαζε καί αυτός τούς στίχους 
του, κληρονομ.ια πολυτιμην, άπό τήν πατρική φλογέρα, πού 
τοσο ωραία εχει τραγουδήσει καί τραγουδεΐ καί εις τόσους 
έχει αποκριθή ήχους και άντιλαλους τού τυφλού μας των 
άρχαίων χρόνων άοιδοΰ.

Προ δυω τριών χρόνων το όνομ,α τού Λελέ εφάνηκεν εις 
δυω τρεις Εφημερίδες καί Περιοδικά, κάτω άπό στίχους 
πολυ μεγαλητερους απο τα  δεκα τρια του τότε χρόνια. Πέ
ρυσι τό όνομ.α εσυνωδευσε καί ή φωτογραφία τού παιδικού 
προσώπου του μ.ε τό ναυτικό του γιακά καί μ.έ ποιηματάκια, 
πού ¿πιστοποίησαν πλέον, πώς τό παιδί τού ΙΙαλαμά εΰ- 
ρισκεν ασφαλώς και μ.ε δικά του έντελώς πτερά τόν δρόμ.ον 
τού Παρνασσού.

Οταν ειδα τους στίχους εκείνους πού έσυνώδευαν τήν 
παιδική μ.ορφη τού Λελε, άνησύχησα σοβαρά. Άλλοίμ-ονον ! 
Συνήθως τα  πουλιά που τραγουδούν έμ.ορφα καί τεχνικά, 
πρώτα πρώτα μ.εθοϋν από τό τραγούδι τους, δέν θέλουν νά 
άκουσουν τίποτε άλλο, νά άντικρύσουν, νά άντικρύσουν
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τή ζωή σοβαρά, άπό τό πεζόν της μέρος, νά κατεβουν 
άπό τά  πράσινα κλαδιά όπου κτίζουν τής φωλιές των 
καί συχνά μαρτυρούν έκεί ¿πάνω άπό πείνα καί άπό κρύο.

’Αλλά ό Λελέ; άν καί μ,ικοός ¿φάνηκε πολύ σοβαρότερος 
άπό μ,εγάλους ποιητάς. Ή  πρόωρη δόξα δέν τόν ¿ζάλισε, 
δέν τόν έμ.έθυσε· τό παιδί ό'πως έγραφε ωραίους στίχους, 
έτσι έπερνε καί ωραίους βαθμούς εις τά  πεζότατα καί σχο
λαστικά θρανία τού σχολίου του. Τά τραγουδάκια τόν ¿ξε
κούραζαν άπό τήν άριθμ,ητίκή καί τή γεωμετρία καί τήν 
άλγεβρα, εις τά  όποία έξαιρετικώς μ.ετά τήν ποίησιν, είχε 
μενάλην κλίσιν. * / ί

Καί προχθές δέκα έξ μ.όλις χρόνων ό Λελες μας ¿τελείωνε 
τό γυμ,νάσιόν του, ώς Λέανδρος πλέον ΓΙαλαμάς, μεταξύ 
τών πρώτων καί καλλιτέρων ζμ-αθητών, καύχημα καθηγη
τών, άπό τούς ολίγους, πού έννοοϋν, ευτυχώς, οτι έκτός 
άπό τήν γραμματικήν καί τό συντακτικόν, τά  γράμ.μ,ατα 
έχουν δρόμους άνθοστολισμ,ένους, εις τούς οποίους πρεπει 
έλεύθερα νά βαδίζγ ή νεότης.

’Αλλά ¿κείνο ποϋ δέν θά έπερίμ.ενε κανείς άπό τόν μ.ι- 
κρόν μας ποιητήν μέ τούς μεγάλους άπό τώρα στίχους, είναι 
τό στάδιον, πού θά άκολουθήσγ. Λοιπόν! Ό  Λέανδρος Πα- 
λ.αμίΚς, χωρίς ναυτικό γ ιακά πλέον, μας άπεχαιρέτισε προ
χθές καί φεύγει διά τήν Γενεύην, οπου πηγαίνει νά σπου- 
δάσγι ε μ π ο ρ ί α ς  έπ ισ τήμα ς .

ΙΙοιός έπερίμ.ενε τοιαύτην άπόφασίν ,άπό τόν μ.εγάλον αύ
τόν μ.ικρόν; IΙοιός έφαντάζετο οτι ό Λελές πού ¿φύτρωσε καί 
άνθισε μ.έσα εις ένα τέτοιο Παρνασσόν, μέ πατέρα, τόν ποι- 
ητικώτερον άπό όλους τούς "Έλληνας ποιητάς καί μ.ε μητέρα 
άληθινόν καί αύτούσιον ποίημα, ποϋ τό παιδί αύτό πού 
’σάν μ-έλισσα έτράφη μέ τά  άρώματα θυμαριού τού Γμ.ητ- 
τού, θά ¿δίπλωνε τά  πτεράκιά του, τά  τόσο πρόωρα δυνα- 
μωμένα, θά άφινε τή γλύκα καί τήν ¿μορφιά τής Ε λληνι
κής φύσεως καί θά ¿πήγαινε νά μ.άθν) τήν τέχνην τού εμπο
ρίου'!

Ευτυχώς διά τόν μ,ικρόν καί διά την πατρίδα του, η 
όποία άπό τέτοιους μικρούς μ.εγαλόνει,ή φύσις δεν τόν επροι- 
κισε μόνον μ.έ τό δώρον τού τραγουδιού, άλλά και μ.ε το 
μυστικόν τών άριθμών, οί όποιοι εις τό είδός των, φαίνεται 
νά έχουν διά τούς μυημένους πολλήν ποίησιν. Καί ο Λέαν
δρο; ΙΙαλαμάς πηγαίνει εις τόν τόπον μ.έ. τά  μ.εγάλα έλα
τα , όπως λέγγι εις τό ποίημά του τού άποχαιρετισμ.οΰ 
καί έκεί θά έξακολαυθήσγ νά ξεκουράζεται άπό τους άριθ- 
μ.ούς μ.έ νέαν έμπνευσιν άπό νέους τόπους.

Άπό τό καλοτυπωμ.ένο βιβλιαράκι πού μ.άς άφησε, οταν 
μ.ας άποχαιρετοΰσε ό άγαπητός μικρός Πα-λαμας μεταφερο- 
μ.εν έδώ μερικά άπό τά  καλλίτερά του ποιήματα :

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟ Ύ  ΜΙΣΕΜΟΥ

Γειά  σας χαρά  σας, του 'Υ μ η τ τ ο ύ  θ υ μ ά ρ ια ,
“Ημερες νύχτες Αττικές φωτολουα  μένες ,
Βουνά  γλαυκότατα  σάν ξω τ ικών  παλάτ ια ,
Κ ι ’ άηδόν ι ,  πού  έπλεξες φω λ ιά  στον κ ή π ο  Αγνάντια. . 
Σ τά  ξένα φ εύγω  μ ε  βαρ ιά  καρδ ιά ,
Σ τη  χώρα πού  τά έλάτια ύφώνουντα ι ,

Κ ι ’ ά πλώ νουν τα ι  χ ιονόλευκες  ο ί λ ίμνες.
Σ το  γ ιαλό  πέρα  θλ ίβετα ι ό πατέρας  
Και μ ιά  άδερφούλα ' μ ύ ρ ε τα ι  μ ιά  μ άννα ,
Κ ι ’ άργοσταλάν τά δ ά κρυά  μ ο υ  στο κ ύ μ α . . .  
ΚαΓαύ, σά βράχος, στ Ακρογιάλι ολόρθη ,
Μέ τών  μαλλ ιώ  σου τών ξα νθώ ν  τΑνάερο πλήθος ,  
’Ατάραχη, ά ϋλη ,  λυγερή , κ ι '  ώρα ία ,
Κ άπο ιο ν  κα ινούργ ιον  ερχομό  Αντικρύζεις.

Α ΠΑ Ρ ΝΗΤΗΣ
Αύριο στο π ά ρκ ο  τό στενό, γλυκ ιά ,  μ η ν  καρτερής  
Πού Αγιόκλημα ρ οδόξα νθο  τήν ευωδ ιά  του χύνει,
Πού κ υπα ρ ίσ σ ι  Ατάραχο ατό φέγγος τής αυγής  
Μές ατά θ λ ιμ μ έ να  κλώνια  ταυ  τό μ α ύ ρ ο  βράδ ι κλίνε ι

Τάνάατημά  σου ε ί ν ’ απλερο , κα ι ή χάρη  σου μ ίσ η .
Κ α ι  τέτο ιο  κάτ ι Απέραντο κα ί μ έγα  έχω ποθήσε ι ,
Πυύ Απ’ τήν καρδ ιά  μ ο υ  έσάλεφεν ή Αγάπη κ έδεκΐε 
Σ τή  βρύση  τήν  επλάγ ιααα γ ιά  νά τήν νανουρ ίαη .

Αύριο στο π ά ρκ ο  δέ θ ά  ρθώ" τό δ ρ όμ ο  τού γιαλού 
θ ά  πάρω , πού  θ ά  φέρη μ ε  στο μ ο υ σ ικ ό  Ακρογιάλι. 
Γλυκειά, δλη τήν Αγάπη μ ο υ  θ ά  τή χαρ ίσω  Αλλού,
Σ τή  θάλασσα ,  στήν Αν.ριβή, τήν  ώρ ια , τή μ εγάλη . . .

Θά γε ίρω  στήν ξα νθ ια  Αμμουδιά κ ι  αχος θαλασσ ικος  
θ ά  τραγουδήση  με  κ ι ’ Αφρός θ ά  μ έ  γ λ υ κ οφ ιλ ή σ η ’
Πέρα θ ά  βγη τού ολόγ ιομου  τού  φ εγγαρ ιού  τό φώς  
Και μ έσα  μ ο υ  έν Αστέρι ΘΑργοσβήση...

Τ Ω Ρ Α  Π Ι Α

Τώρα π ιά  μ έ α ’ ατά μεσάνυχτα  
Αέ θ ά ρ θ ώ  νά  τρα γ ου δή σω  
Χ αρω πά , νά σέ ξυπ νή σω  
Ά π ’ τού ονε ίρου τό β υθ ό .
Τώρα π ιά  ατό π α ρ α θ ύ ρ ι  σου 
Αέρνεται, βογγάει,  φωνάζε ι  
Ό  βορ ιάς  κα ι μ ο ύ  σπαράζε ι 
Τόν όλόγλυκο σκοπό .
Κ Γ  αν οω πά ση  ό άγρ ιος  άνεμος  
Κ α ι  ή κ ιθ ά ρ α  μ ο υ  α ντηχήση ,  
Τόσον πόνο  θ ά  σκορπ ίση  
Τώρα π ιά  μές  στή βραδ ιά ,
Πού ώς γρ ικήση  έκειό τό λούλουδο  
' Οπού Ανθεί ατό π α ραθύρ ι ,  
Μ αραμμένο  θ έ  νά γε ίρη  
Σ τή ς  νυχτός τήν Αγκαλιά.
’Ό χ ι · π ιά  στο π α ρ α θ ύ ρ ι  σου  
Αέ θ ά  ρ θώ  μ έ  τήν κ ιθ ά ρ α ’
Μά π ο ιο ς  ξέρε ι  άν τήν Αντάρα 
Τού βορ ιά  κα ί τό βουητό .
Δέν Έ,ανοίξης μές  στον ύπνον  σου  
Μές ατού ονε ίρου  σου τά β ύ θ η  
Σ άν  Αγάπης π α ρ α μ ύ θ ι  
Π ού Απαλά αού τραγουδώ  ;
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ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΟΛΟΥ ΥΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η κυρία.Stoves δικηγόρος εις Σικάγον κερδίζει δώδεκα 

χιλιάδάς δολάρια τό ετος. Δηλαδή εξήντα χ ιλ . φράγκα.Έ χει 
[Λε τον σύζυγόν της ενα ώραϊον διαριερισρια εις τό ξενοδο- 
χείον, και εκεί εις ίδιον ό καθείς γραφείον δέχονται τήν πε
λατείαν των. Ό  σύζυγος είναι ιατρός. "Ολα τά  εξοία των 
γραφείων καί τής συντηρήσεώς των εις τό Palmrr-IIoilSC, 
τα  πληρώνουν οί δύο σύζυγοι ¡Λίσά, [Λίσά. Ή  κυρία πληρόνει 
επίσης εκ του ίδιου ταριείου της τά  φορέματα, της τουαλέ
τας της, τά  ά μ χ ζ ιχ  της καί [Λίαν καμαριέραν. Ό  σύζυγος 
τά  ίδικά του έξοδα καί τόν υπηρέτην του. Ζοΰν καί εργά
ζονται κ α τ ’ αυτόν τόν τρόπον έξ συνεχή έ'τη καί είναι οί 
εύτυχεστεροι άνθρωποι του κόσμου.

Ή κ. Lacwels πρώτη πλοίαρχος ιδιοκτήτου άτμοπλοίου 
κάμνει επί έν έ'τος τώρα τακτικά  ταξείδια από Pittsburg 
εις Cincinnati. Είναι χήρα [λέ δύο υιούς καί αίαν θυγατέρα, 
η όποια σπουδάζει εις ναυτικήν σχολήν, διά νά προσληφθγ 
ύ ς  δευτέρα πλοίαρχος εις τό άτμόπλοιον τής μητρός της.

Η Γαλλική ’Ακαδημία κατά τήν συνεδρίαν της τής

______________ Ε Π Ι Φ Τ Α Λ Ι Σ _________

ΤΟ ΑΗΔΟΝΙ
( ’Από τής Ν νχτες, Ειρήνης τής ’Αθηναίας)

Εινε μιά ώρα τής νύχτας, που λές πώς είνε ύ®ασμένη άπό σκούρο 
βελούδο. Ένα σκοτάδι γεμάτο άπο φώς καί ακτινοβολία Ή φύσις χα
μογελάει άπό μiΟη, καί πάλι μεθάει άπο το ίδιο της το χαμόγελο.

Κάποιος γάμος θαρρείς θά γιορτασθή στή φύσι. Ό  ουρανός τήν πειό 
λαμπρή του στολή Ή γή τήν πειό ώραία της φορεσιά. Εκείνος όλο 
τό φώς του. Αυτή δλα τά λουλούδια της.

Φεγγάρι γεμάτο. Ξεχύνεται άφθονα εδώ κ ’ έκεί ό φωτεινός του κα
ταρράκτης, σέ ασημένιους άφρούς καί σέ κύματα . . .

Μοιάζει με μιά ψυχή πού τήν πλημμυρίζει ή ευτυχία.
’Αστέρια άμέτρητα. Ζευγάρια εραστών χωρισμένα' ψυχές φωτεινές 

χωρισμένες στά δυό' τό ένα κομμάτι έπάνω, τό άλλο κάτω' καί τό 
ένα καθρεφτίζεται άπο μακρυά μέσα στό άλλο.

Μιά έ'νωσι μέσα σ ’ ένα χωρισμό.
Τά δένδρα άργοκινούνται μέσα στήν άγκαλιά τής δροσιάς, πού τά 

λούζει γλυκά .
Τίποτ’ άλλο.
Είναι μιά μυστική λαλιά, πού τήν άκούς στή χλόη πού κυματίζει^ 

και στό ρόδο πού κοκκινίζει περισσότερο, καί στά δένδρα πού άογοκι- 
νούνται, κάί στον άέρα πού άφίνει πότε-πότε κάτι ήχους παράξενους...

Καί ομως ήσυχία.
"Ετσι ονομάζει ό άνθρωπος τής φύσεως τή μυστική ομιλία.
"Εξαφνα άπό κάποια μακρυνή λόχμη, άκούεται ένα λάλημα άπαλό 

καί γλυκύ, _σάν προανάκρουσμα' γήινο κάποιας μελωδίας πού περιμένε- 
ται άπό τόν αιθέρα...

Είνε τό άηδόνι.
Τό άηδόνι, πού άπό τήν άρχή τού καλοκαιριού δέν άφησε νύχτα νά 

περάση, πού νά μή πλημμυρίση τόν αέρα από αρμονία.
Όποιος διαβή άπό ’κεΤ, οσω βιαστικός καί αν ήνε, θά σταθή γιά 

λίγο ν ’ άκούση' νά γέμιση τήν ψυχή του άπό τήν άρμονία καί νά 
φύγη ελαφρότερος.

Γιατί τό γλυκό τραγούδι έχει αύτό τό μεγάλο καλό.
Νά ξεκουράζη, καί ν ’ άφαιρή βάρος.
Καί τραγουδάει τό άηδόνι μέσα στή λόχμη του κρυμμένο...
Τί τραγουδάει ; Τον έρωτα.

4ης Ιουλίου άπένεΐ[/.ΐ τό βραβεϊον των 2 ,50 0  φρ· εις την κ. 
Marcelle Tynaire τήν γνωστήν μυθιστοριογράφόν. Έτερον 
βραβεϊον των 3,500 φρ. έμοιράσθη μεταξύ τής δος Read 
καί του κ. Grauclmongin. Τελευταίως πκρετηρήθη ότι τά  
περισσότερα βραβεία τής Γαλλικής Άκ/.δημίας, κερδίζοντα-t 
άπό γυναίκας, των όποιων τά  έ'ργα στεφανόνονται..

Τήν ιδίαν εβδομάδα του ’Ιουλίου έστεφανώθησαν καί τρεις 
τέσσαρες rosières των λαϊκών τάξεων. Εις Anfylliam [Λία 

υπηρέτρια είκοσι δύο Ιτών, ή όποία έλαβε βραβεϊον χιλιό- 
δραχριον διά τήν έργατικότητά της, με  τήν όποιαν επι οκτω 
χρόνια συντηρεί μητέρα τυφλήν καί δύο ανήλικα άδελφια 
της. Εις τό Montreilil δύο άλλες rosières έστεφανώθη
σαν τήν ιδίαν ημέραν. Ή  μία ύπανδρεύθη αυθημερόν, με το 
χιλιόδραχμον βραβεϊον ώς προίκα. Ό  δήμος τής μικρας πο- 
λεως τής έχάρισεν όλα τά  χρειώδη ρουχισμού και επίπλων. 
Καί εις Chaton τό δημοτικόν Συμβούλιου άπένειμε τρία 
χιλιόδραχμα βραβεία εις τρία ορφανά καί έντιμα κορίτσια 
του λαού.

Εις τό δικαστήριον των ΙΙαρισίων ώρκισθη προχθές νεα 
δικηγόρος ή κ. Loufti, χήρα του δικηγόρου Loilfti. Έ γεν-

-

Τί άλλο νά τραγουδήση ; Τραγουδάει τήν άρχή καί τό τέλος τού 
κόσμου τραγουδάει ένα ειδύλλιο καί μιά εποποιία* τραγουδάει τη ζωη 
καί τό θάνατο !

Καί τραγουδάει...
Νομίζει κάνεις, πώς προσπαθεί νά μεθύση άπό τό ίδιο τραγούοι του,

γιά νά καθήση, όταν θά γυρίση στή φωληά του, πείο διαχυτικό καί μέ
περισσότερη θέρμη στό πλευρό τής άγαπημένης του, πού τό περιμένει.

Γιατί αν έ'χη μιά έρωμενη πού τής χαρίζει τό τραγούδι του—τη 
Φύσι, — έχει καί μιά άλλη, πού τήν πονεί περισσότερο, καί τ ις  χαρίζει 
κάτι μεγαλείτερο :

Τά φτερά του.
Κ ι’ αυτή, είν’ εκείνη πού.τό έκαμε νά αεσθανθή στό μικρά του τό

στήθος τόν πρώτο παλμό ! .. .
* **

Μέσα στή ζεστή φωληά, ή μάννα περιμένει τόν σύντροφό της, μέ 
τά φτερά της απλωμένα έπάνω στά μικρά της αυγά.

Τά σκεπάζει με τόση φροντίδα, πού νομίζει κανείς πώς προσπαθεί μιά 
ώρα ένωρίτερα νά ίδή σέ δημιούργημα τέλειο, ο,τι έσπειρε μέσα της 
μιά ’Αγάπη, καί δ,τι ευλόγησε μυστικά ένας θεός !

Καί περιμένει . . .
Είνε ή ώρα πού θάρθη . . .
’Αρχίζει νά ύποχωρή λίγο—λίγο ή σοβαρή νύχτα στά τρελλά πηδή

ματα τής ημέρας. Φαίνεται εκεί, στην κορυφή τού βουνού, ο άγγελος 
τού φωτός νά σχίζη τής νύχτας τούς σκοτεινούς πέπλους, καί νά δείχνη 
τό φωτεινό του τό πρόσωπο.

©ά έ'λθη τό άηδόνι . . .
Νά ! κάποιο τρίξιμο . . .
Ά λ λ ’ όχι' αύτό είνε τρίξιμο άλλοιώτικο. Όταν τό άηδόνι της έρ

χεται, αισθάνεται μιά γλυκειά —γλυκειά συγκίνησι.
Τώρα δέν αίσθάνεΛμι συγκίνησι' αισθάνεται τρόμο . . .
Γιατί ·,
Κρύβεται βαθύτερα στή φωλιά της καί κυττάζει έπάνω.
Δυό μάτια λαμπερά στηλώνονται άπάνω της καί τήν παγώνουν . . .
Θέλει νά πετάξη, μά τό βλέμμα εκείνο τήν κρατεί καρφωμένη.
Ένα τίναγμα...ένα σύριγμα ακούεται...ένα στόμα άνοίγει μέ φύ

σημα άγριο καί πέφτει άπάνω της...τήν άρπάζει, καί γλυστρώντας 
κάτω άπ’ τά κλαδιά τό φείδι γίνεται άφαντο.

Τά κακούργα πλάσματα όταν επιτύχουν τούς σκοπούς τους τό δείχνουν.
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νήθη εις ’Αλγερίαν, όπου κκί είχεν ύπκνδρευθή κκΐ όπου 
προτίθεται νά δια τη ρήση κκί διευθυνη αυτοπροσώπως το 
γραφεΐον του συζύγου της. Η κ. Loufti είναι '/.όρη του γ ε 
νικού Έπιθεωρητοϋ des Ponts et Chaussées κ. Du- 
portal.

AI ΨΗΦΙΖΟΪΣΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΖΑΛΑΝΔΙΑΝ

'Η κ. Borrmann W els μία άπό τάη φανατικωτέρας 
Sllffragistes τής ’Αγγλίας έξέδωκε μελέτην περί των ψη- 
φιζουσών γυναικών τής ’Αμερικής καί τής Νέας Ζηλανδίας.

Ώς γνωστόν εις τέσσαράς Άμερικανικάς έπικρατείας, αί 
γυναίκες απέκτησαν τό δικαίωμα τής ψήφου. Εις τό W y o 
ming άπό του 1869, εις τό Colorado άπό του 1893 καί 
εις τήν Idaho καί Utah άπό του 1896.

Τά αποτελέσματα τοΰ νεωτερισμού τούτου είναι πλέον κα
ταφανή εις τό W yoming ιδίως, όπου αί γυναίκες έκλέ- 

Ιγουν καί εκλέγονται έπί τριάντα οκτώ ήδη έτη. 'Η επιρροή 
τής πολιτικής αυτής έπεμβάσεως τών γυναικών είχε τάς εξής

Ό ταν έχουν γλώσσα άφίνουν κραυγή θριάμβου.
Ό ταν δέν έχουν άφίνουν φύσημα άγριο...

* **
Λίγες στιγμές έπέρασαν καί τό άηδόνι γυρίζει στή φωληά του.
Έ χει νά τής είπή τώρα τόσα μυστικά τραγούδια τής άγαπημέ

νης του !
Καί τά μυστικά τραγούδια είνε γλυκύτερα καί δέν σβύνουν ποτέ. 
Γιατί ό ήχός τους δέν άπλώνεται στον ελεύθερον άέρα, άλλά χύνεται 

μέσα στήν ψυχή.
Καί ή ψυχή είνε ή μόνη άβυσσος, πού δέν χάνεται ποτέ δ,τι πέ-' 

φτει μ,έσα σ ’ αύτήν.
Ά λλά  τρέμει . . .
Μπαίνει μέσα στή φωληά μέ άνοιχτά τά φτερά.
©ά έλεγε κανείς πώς ήθελε μέ αύτό νά τής είπή :
«Κύτταξε ! σύ επάγωνες αυτού, κ ι’ εγώ ετραγουδούσα ! . . .  "Ελα, 

έλα στήν άγκαλιά μου τώρα νά σέ ζεστάνω, έλα ! "Ελα, γλυκειά μου ! 
Δέν είνε άκόμη αργά ! . . .

Μά αύτό δέν φαίνεται εκεί μέσα.
Ψάχνει" ψάχνει σάν τρελλό . . .
’Ακόμη ψάχνει, μά πουθενά . . ,
Χωρίς νά ρίξη ματιά στά μικρά του αύγά, μέ ένα φτερούγιασμα 

απελπισμένο πέτα έξω απ’ την φωληά 
Πηγαίνει γιά νά βρή δ,τι έχασε.
Πέτα άπό δώ' πέτα από κεί.
Ή καρδιά του χτυπά τώρα άπό τόν τρόμο, δπως δέν έχτύπησε ποτέ 

ούτε άπό τόν έρωτα.
Χτυπά λιγωμένα καί πένθιμα, δπως δτανχάνη κανείς το θησαυρό του. 
Χώνεται μέσα στά δένδρα.

[ Τά δένδρα τό πληγώνουν' τού μαδούν τά ιοτερά, τό κάνουν νά πονή.
Μ’ αύτό δέν προσέχει στού σώματος τά φτερά πού χάνει' γυρεύει τά 

φτερά τής ψυχής του...
[ Μά πουθενά.
; Ώρες ολόκληρες φτερουγίζει εδώ κ ι’ εκεί...
I Τίποτε' τώρα έχει φωτίση πειά καλά.
I Παντού χρυσάφια, παντού ρόδα.
| Τί φώς ! άνατριχιάζει .. Πρώτη φορά, από τότε πού είδε τόν κόσμο, 
ϊβλεπε τήν φύσι τόσον ώραία' καί λυπήθηκε περισσότερο.
I Πόσες φορές ή ημέρα δέν σβύνει τό φώς πού χαρίζει ή νύχτα !

συνέπειας ; Κατά τήν τελευτα ίαν στατιστικήν ή επ ι
κράτεια αΰτη είναι άπό τάς πλέον πλούσιας ¡αεταξύ τών 
άλλων αμερικανικών επικρατειών. Ό  αριθμός τών εγκλημα- 
τιών είναι κατώτερος πολύ άπό ολας τάς άλλας χώρας, κα
θώς καί ό άριθμός τών παραφρόνων καί ηλιθίων. ’Άγαμοι εκεί 
ευρισκονται πολύ ολίγοι καί τά  διαζύγια ήλαττώθησαν κατά 
το ήμ.ισυ, ενώ κ α τ ’ άναλογίαν ό πληθυσμ.ός τής χώρας εκ- 
τοτε εδιπλασιάσθη. *Εκ τούτου άποδεικνύεται ότι ή πολί
τ ικη  ψήφος τής γυναικός δέν έ'φερε καμμίαν ανωμαλίαν εις 
την είρηνην τής οικογένειας καί τήν μεταξύ τών συζύγων 
άγάπην. Αί γυναίκες κατά μέσον όρον έψήφισαν έννενήντα 
επι τοίς έκατόν, κατά τήν γνώμην δέ τών διοικητών τής
χωράς ή επιρροή τών γυναικών έπί τών ηθών ύπήρξεν ευερ
γετ ική .

Μεταζύ άλλων εις έξ αυτών γράφει: Αί γυναίκες μ.ας έξε— 
τάζουν μέ πολύ περισσοτέραν προσοχήν τόν ηθικόν χαρα
κτήρα τών υποψήφιων καί τά  διάφορα πολιτικά κόμματα 
ήναγκάσθησαν ώς έκ τούτου νά υποβάλλουν τήν υποψηφιό
τητα  άνδρών έκ τών έντιμ.οτέρων διά νά τύχουν καί τών 
ψήφων τών έκλογέων γυναικών.
— ^ _ _ _ _ _ _ _ _

Δέν βρίσκει τίποτε κκί γυρίζει μοναχό στή φωληά...
Στέκεται καί κυττάζει μέ βλέμμα περίλυπο τ ’ αύγά τά παγωμένα.
Καί ποιός τώρα θά τά ζεστάνη ;
Τό άηδόνι κλαίει...
Μά εκεί στό κλάμμα, τού φαίνεται σάν νά διακρίνη χαμηλά λίγα 

ματωμένα φτερά.
Ά φ ίνει πένθιμη φωνή, σκύβει, τά πέρνει μέ τό στόμα του καί φτε- 

ρουγίζει...
Τά έγνώρισε.
Είνε τά φτερά της !:..
Πέτα καί πάλι στη φωληά, ρίχνει τά νεκρά φτερά επάνω σ τ ’ αύγά 

τά παγωμένα, άπλώνει τά ζεστά φτερά τά δικά του, καί κάθεται έκεί 
χωρίς νά βγάλη πειά λαλιά I. .

Ένας χρόνος έπέρασε...
Είνε ή ίδια εποχή τού καλοκαιριού, μέ τήν ίδια της καί μέ τό ίδιο 

φεγγάρι της...
"Ενα δένδρο καί μιά λόχμη γνωστή, καί στό βάθος τής λόχμης τρείς 

φωληές-
Ή μιά είνε στή μέση, ή δύο άλλες κοντά της. Στής δυό άπό πάνω, 

δύο άηδόνια γεμίζουν μέ τό λάλημά τους τή σιγή τής νύχτας άπό με
λωδία. ..

Κοντά σ ’ αυτά, ούο άλλα άηδόνια, χωμένα καθ’ ένα μέσα στή φω
ληά του, ζεσταίναυν τ ’ αύγά τους, καί νανουρίζονται μέ τό γλυκό
Ιραγούδι πού χύνεται άπό τά κλειδιά, σάν χείμαρρος αρμονίας...

Ή τρίτη φωληά είνε έρημη.
Ά ν  έκύτταζε κάνεις μέσα, θά έβλεπε λίγα φτερά, πού ξεκόλλησαν 

άπό κάποιο πουλί πού έχάθη.
Άπό πάνω άπό τήν έρημη τή φωληά, ένα άηδόνι άκουε τά δυό άη

δόνια πού έλαλούσαν γύρω του, καί έσκόρπιζαν τόση χαρά...
Τ’ αηδόνια πού λαλούσαν, έχαμήλωναν κάποτε τό κεφάλι πρός

τά κάτω, κ ι’ έκυττάζανε στή γεμάτη φωληά τους.
ΚΓ έλαλούσαν γλυκύτερα...
Τό άλλο άηδόνι, έκύτταζε κάποτε τήν άδειανή του φωληά μέ τά λίγα 

μαδημένα φτερά, καί κατόπιν έγύριζε τό κεφάλι του καί παρατηρούσε 
, περίλυπο τό φεγγάρι.
I Καί δέν έλαλούσε πειά !...
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Το αυτό περίπου συνέβη καί εις την επικράτειαν του .Co
lorado, δπου αί γυναίκες ψηφίζουν προ δέκα τεσσάρων 
ετών. Η κ. Borrmann W els αναφέρει μακρόν κατάλο
γον εξαίρετων νόμ,ων, οί οποίοι έψηφίσθησαν κ α τ ’ είσηγησιν 
των γυναικών. ’Ιδού οί έν λόγω νόμοι; Πας οστις ή'θελε μετα- 
χειρισθή εις μ.εταλλεΐα, εργοστάσια καί έν γένει εις κοπια- 
στικας εργασίας παιδιά μή συμπληοώσαντα τά  δέκα τέσ- 
σαρα ετη θα τιμωρείται διά φυλακής καί προστίμου. Κάθε 
κο'ρη μ ή συμπληρώσασα τά  δέκα οκτώ ετη θεο>ρεϊται άνή- 
λικος καί προστατεύεται από τον νόμον. Νόμος, δ ι ’ ου εί· 
σήχθησαν γυναίκες ιατροί εις ολα τά  γυναικεία τμήματα 
τών φρενοκομείων. Νόμ,ος, οστις δίδει εις την μητέρα τά  
αυτά με τόν πατέρα δικαιώματα επί τών παιδιών. Νόμος 
δι ού είσηχθη εις τά  δημοτικά σχολεία ειδικόν μάθημα 
προς αγάπην καί διατηρησιν καί προστασίαν τών ζώων. Νό
μος άπαιτών την συγκατάθεσή της γυναικός καί την ύπο- 
γραφην αύτης διά την έκποίησιν κτημάτων κινητών η ακί
νητων άνηκόντων εις αύτήν $ είς εκείνον.

Idaho καί Utah αί τελευτα ΐα ι έπικράτειαι είς τήν πα- 
ραχωρησιν πολιτικών δικαιωμάτων είς τάς γυναίκας εύρί- 
σκονται ενθουσιασμένα· από την νέαν κατάστασιν τών πραγ
μάτων. Οί δήμαρχοι εκφράζουν άπροκαλύπτως τόν θαυμα
σμόν των ''Ενας έκ τούτων γράφει: Ή  ψήφος της γυναικός 
τείνει είς τόν εξαγνισμόν τών πολιτικών ηθών καί συνιστώ 
τήν απανταχού πολιτικήν αυτήν μεταρρύθμ.ισιν μέ ολην μ.ου 
τήν καρδιά. ΙΙλήν τούτου αυξάνει τήν προσωπικήν αξιοπρέ
πειαν της γυναικός».

'Ως συμπέρασμα ή κ. Borrm ann W ells λέγει, δτι ή 
επιρροή τών γυναικών είς τήν πολιτικήν εξαγνίζει έν γένει 
αυτήν καί αναβιβάζει τήν ηθικήν καί τήν δικαιοσύνην ύπεράνω 
τής τακτικής τών κομ.μ.άτων. Καί αύταί δέ αί γυναίκες γ ί
νονται άνώτεραι εαυτών, διότι ή συναίσθησις τής ευθύνης 
απέναντι τής πατρίδος καί τής οικογένειας, αφυπνίζει είς 
αύτάς ατομικά συναισθήματα καί κεντρίζει τάς ήθικάς αυ
τών δυνάμεις, τάς απαραιτήτους διά τήν έξέλιξιν τής 
προόδου.

Ή κ. Borrmann W ells δημοσιεύει καί συνέντευξίν της 
μέ τόν πρωθυπουργόν τής Νέας Ζηλανδίας τόν ευρισκόμενον 
τυχαίως είς τό Λονδΐνον. Τόν ήρώτησε πώς αί γυναίκες τής 
χώρας του απέκτησαν τό δικαίωμα, τό όποιον αί Ά γγλ ίδες 
ζητουν πρό τόσου καιρού, χωρίς νά κατορθώσουν νά τό έπι- 
τύχουν.
—  Ή  Νέα Ζηλανδία, άπήντησεν ό πρωθυπουργός έ'λυσε πολλά 
προβλήματα, έως τώρα από έκεϊνα, διά τά  όποια ό παλαιός κό
σμος έχει ακόμη τόσους ένδοιασμούς. Αί γυναϊκές μάς έξ αρ
χής είχαν λάβει πολύ μέρος καί πολύ ένδιαφερον διά τά  πο
λιτικά  μας πράγματα, ώστε ή χειραφετησις καί ή νόμιμος 
είς αύτάς έπέμβασίς των ήλθε πολύ εύ'κολα καί φυσικά. 
Κατά τόν Σεπτέμβριον του 1893 ή Βουλή έψήφισε τό δι
καίωμα τής γυναικείας ψήφου. Ή μην παρών αυτοπροσώπως 
είς τήν ψήφισιν του νόμου τούτου, ό όποιος, φυσικά, είχε καί 
τήν άντίδρασίν του. Παντού υπάρχουν πνεύματα όπισθοδοο- 
μικά, τά  όποια φοβούνται κάθε νεωτερισμόν. Ά λ λ  ’ αί γυναι 
κες ήξευραν νά έπωφεληθούν μιας στιγμής καταλλήλου καί

απέκτησαν τό δικαίωμα, τό όποιον, κ α τ ’ εμέ, τα ϊς ανήκει, 
τό δικαίωμα νά άναμιγνύωνται είς τήν νομοθετικήν έργασίαν 
τής χώρας, ή όποία είναι πατρίς των όσον καί ίδική μας».

—  Έδώ μα; λέγουν εϊπεν ή κ. Βοΐ’ ΙΤ^ηη W o lls  ότι ή 
πολιτική είναι εκτός τής σφαίρας τής γυναικός. Αί γυναίκες 
τής Ζηλανδίας έδείχθησαν ανίκανοι είς τά  πολιτικά ζη-

;
—  Κάθε άλλο. Τό κοάτος όέν είναι άλλο παρά ή έπε- 

κτασις τής οικογένειας καί τά  πρός λύσιν προβλήματα τής 
διοικήσεώς του δέν διαφέρουν πολύ τών οικογενειακών, ών 
τά  βάρη όλα φέρουν συχνά μόναι αί γυναίκες. Αί γυναίκες 
είς τήν έκτίαησιν τών πολιτικών ζητημ-άτων έπέδειξαν άν-

ίληψιν, άν οχι άνωτέραν όμως ίσην πρός τήν τών άνδρών.
— Άνεπτύχθη πολιτικός ή καί κοινωνικός άνταγωνισμ.ός 

μεταξύ τών δύω φύλων; ήρώτησεν ή Ά γγλ ίς  κυρία.
— Δέν νομίζω, άπήντησε, μειδιών ό πρωθυπουργός. Ύ πάρ- 

χουν μάλιστα οί φρονούντες ότι ή πολιτική εξύψωσε τάς γ υ 
ναίκας καί είς τήν ύπόληψιν άκόμη τών άνδρών, οί όποιοι δέν 
έχουν ανάγκην νά καταφεύγουν είς τρίτους διά νά άνταλ- 
λάσουν πολιτικάς σκέψεις καί συζητήσεις, καί οί όποιοι ουτω 
ομιλούν όλιγοτερον διά τάς ίδιωτικάς των ύποθεσεις, Ή  πο
λιτική ευρύνει τούς όρίζοντάς των καί τάς κάμνει μάλλον 
έπιηκεΐς πρός τάς ανδρικά; άτελειας. Ως πρός τόν ισχυρι
σμόν οτι τό δικαίωμα τής ψήφου κάμνει τάς γυναίκας όλι - 
γώτερον θελκτικάς καί ευχάριστους, αύτό είναι άπλώς γελοϊον. 
Ή  ανθρώπινη φύσις δέν μεταβάλλεται τόσον εύ'κολα.

—Καί υπάρχουν πολαί γυναίκες, ψηφίζουσαι προθύμως καί 
έκτιμώσαι τά  έκλογικά των δικαιώματα;

— Ναί, βεβαίως. Τό 1893, ευθύς μετά τήν πολιτικήν των 
άποκατάστασιν έψήφησαν όγδοήντα τρεϊ;;έπ ί τοϊς εκατόν γυ
ναίκες έκ τών έγγεγραμμένων είς τούς πολίτικους καταλόγους 
καί εβδομήντα τοϊς εκατόν μόνον άνδρες. ’Αλλα φαίνεται οτι 
τό αποτέλεσμα αύτό έθιξε τήν φιλοτιμίαν τών άνδρών, οί 
όποιοι κατά τάς μετέπειτα έκλογάς ηύξήθησαν είς τρόπον, 
ώστε κατά τήν έκλογήν του 1905, άνδρες καί γυναϊκες ίσο- 
ψήφισαν σχεδόν.»

Ε ίπέτε είς τάς φίλας σας,ειπε κλείων τήν ϊηίβΐ’ννϊβνν του 
ό Ζηλανδός πρωθυπουργός, νά μή άποθαρρύνωνται. Αί γυναί
κες τής Ζηλανδίας ένίκησαν χωρίς νά τό περιμένουν μέ δύο 
μόνον ψήφους είς τήν Βουλήν. Καί τώρα, αν έκ νέου έτιθετο 
τό ζήτημα, άμφιβάλλω άν δύο βουλευταί θά είχαν τό θάρρος 
καί τήν άσυνειδησίαν νά είναι άντιθετοι.»

Κ Υ Ρ Ι Α Ι
Ή  καλλονή δέν έπανακτάτχι· συνεπώς δέον νά γνωρί- 

ζητε νά διατηρήτε έκεϊνο,όπερ έχετε. ΙΙρός τοϋτο μ.ή άλει- 
φετε ούτε τό πρόσωπον ούτε τάς χεϊρά; σας παρά μόνον μέ 
τήν γνησίαν CREM E SIMON τών ΙΙαρισίων, άνακαλυφθεϊ- 
σαν τώ 1860. Αί λοιπαί κρέμ.αι ούδέν άλλο είναι εί μ.ή άπο- 
μιμήσεις τού υγιεινού τούτου προϊόντος, δπερ δέν παρέχει 
λιπαράς ούσίας. Νά τό μεταχειρίζεσθε μέ λευκόν ύγρνό πα- 
νίον καί νά τό άλείφετε έλαφρώς. Ζητείτε τήν μάρκαν
Figaro.

Μην κάμνετε χρήσιν διά τήν κό μην  όας καί τήν τών
τέχνων σας ή μόνον του γνησίου Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο ?  HAHN 
αντισηπτικού χαί άναγεννητιχού, ι· · ι· ·« ιή ι·>  μιιπι'

Πωλείται είς άπαντα τά Φαρμακεία, μυροπωλεία
κ .τ.λ . ’Αποθήκη F . V i b e r t ,  Lyon [ΓαλλΠα).
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