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= θύνεται ή συντάκτις αυτών κυρία 1
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| Τά πεμπόμενα ήμιν -^ει^όγραφα |
| δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρέ- =
1 φονται. — ^Ανυπόγραφα και μή |
= δηλούντα τήν διαμονήν τής άπο- 1
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
ΙΙώς άναγινώσκομεν. — Δόξα έν Ύψίστοις (Η)εω, (υπό κ. Κ α λλ ιό π η ι :  

Κ ν π ρ ια δ ο ν ).— Ό  ‘Υμέναιος.— Εντυπώσεις Περιηγητρίας (υπό κ. Σ α λ -  
λ ιρ ρ ό η ς  Ά κατον .  — Τά Χριστούγεννα (υπό κ. eEλέγηc Γ εω ργ ιά δ ον ).— 
*Η υγιεινή έν ταίς οίκογενείαις και τοϊς Παρθεναγωγείο·.;.— Άλληλλογρα- 
φία. — Γνωστοποιήσεις. — Έπιφυλλίς.

Π Ω Σ ΑΝ Α Γ1Ν Ω ΙΚ0Ν 1ΕΝ
Είναι αί Έλληνίδες φιλαναγνώστριαι ; ’Εάν τις κρίνοι έκ 

τή; κυκλοφορίας τής έφημερίδος σας, μοί έλεγε κατ’ αύτάς 
κύριός τις, αί Έλληνίδες μεθ’ όλην τήν μή άνθηράν αυτών 
μόρφωσιν άναδείκνυνται έπίσης φιλαναγνώστριαι όσον καί αί 
Εύρωπαϊαι. 'Ημείς εν τούτοις φρονοΰμεν ότι αίπλεϊσται τών 
Έλληνίδων δέν εϊμεθα φίλαι τής άναγνώσεως, τής σοβαρά; 
καί εμβριθούς μελέτης. Ίσως ή ελληνική ιδιοσυγκρασία,ή φύ- 
σις αυτή μέ τον ώραΐον σαπφείρινον ουρανόν της καί τήν γλυ- 
κεϊαν καί ομαλήν άπο τοϋ θέρους είς τόν χειμώνα μετάβασίν 
της κατ’ ούδέν συμβάλλει, όπως καίήμεΐς άναγινώθκωμεν έπί 
τώσκοπφτοϋ νά φωτισθώμεν,νά πλουτίσωμεντάς γνώσεις μας, 
νά άναπτύξωμεν τήν διάνοιαν μας, νά διαπλάσσωμεν τά αισ
θήματα, τά ήθη καί τόν χαρακτήρα μας. Προτιμώμεν την 
άνάννωσιν ώς μέσον διασκεδάσεως, ή ώς ναρκωτικόν τι έπι- 
φέρον βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον τόν ύπνον.

Μόνον τα μυθιστορήματα άναγινώσκομεν μετά μείζονος 
ζέσεως, κατατρώγουσαι ιδία τάς σελίδας έν αίς ό ήρως του 
συγγραφέω; διαπρέπει έπί Λόν Κιχωτική δεινότητι, χω
ρίς νά έμβαθύνωμεν εις τό πνεΰμα αύτοϋ, νά μελετήσωμεν 
τούς τύπους, τάς ιδέας καί τό ύφος αύτοϋ. νά άκολουθήσωμεν 
μετ’ ένδιαφέροντος ούχί τήν λύσιν τοϋ δράματος, άλλά τόν 
θρίαμβον τοϋ συγγραφέως.

Άναγινώσκομεν έφημερίδας καί περιοδικά, άρ/όμεναι ώς

έπί τό πολύ άπό τής ’Επιφυλλίδας καί μεταβαίνοϋσαι είς τά 
ποικίλα καί διαφορίδια, μέχρι; ού μετά βίας άποφασίσομεν 
νά ρίψωμεν καί εν βλέμμα έπί σοβαοάς τίνος μελέτης, έπί 
έμβριθοϋς αρθριδίου, δπερ μεθ’ όλην τήν έπιδιωκομε'νην συν
τομίαν σπανιώτατα δύναται νά περιορισθή είς μίαν καί μό· 
νην σελίδα.

Καί δικαιολογούμεθα διϊσχυριζόμεναι οτι τά σύγχρονα 
έργα, οί σύγχρονοι συγγραφείς είναι πολύ πεζοί, πολύ πραγ
ματικοί, δέν ένθουσιάζουσι. δέν άφαρπάζουσιν ήμάς διά καλ
λιτεχνικών ορισμών, δΓ ιδεωδών τύπων. Καί ώς οί μή έν- 
νοοϋντες, οί μή άντιλαμβανόμενοι τήν μουσικήν, τήν ζωγρα
φικήν καί έν γένει πάσαν -καλήν τέχνην άποφαινονται ότι 
ή καλλιτεχνία τής πραγματικής σχολής είναι ανούσιος 
ουτω καί ημείς άδυνατοΰμεν νά κατανοήσωμεν ότι ή άπει- 
κόνισις αληθών καί πραγματικών χαρακτήρων, αί μελε'ται 
τοϋ κοινωνικού βίου δρώσι καί ένεργοΰσιν άποτελεσματικώ- 
τερον έπί τοϋ γνωρίζοντος νά άναγινώσκη, νά άνευρίσκη εαυ
τόν, τά πάθη και τάς κακίας του ελεγχόμενα;, τιμωρούμε
να ς, καί τάς άρετάς του άμειβομένας μάλλον ή ή περιγραφή 
ιπποτών μέ λόγχας καίμε ξίφη άγνωστου εποχής καί χρήσεως 
καί γυναικών μαρτύρων, σήμερον δτε ή ελάχιστη άμυχή έχει 
ώςάπλουστάτην συνέπειαν νευρικά; ταραχάς καί λιποθυμίας. 
Ναι! οί ιππόται εκείνοι καί αί ηρωίδες τής αγάπης καί τής 
άφοσιώσεως, έχουσι καθ’ ήμάς ήττονα δικαιώματα οίκτου 
καί ψυχολογικής μελέτης καί κοινωνικής θεραπείας, ή αί νευ
ρώσεις. αί άδυναμίαι τά πάθη καί αί κακία} τής συγχρόνου 
έποχής. *

Συντελεστικά όθεν είς έπίτασιν τής κακής καί έπιπολαίου 
άναγνώσεως ημών δέν είναι ή πεζότης τών συγγραφέων, άλλ’ 
ή παντελής έλλειψις οικογενειακών βιβλιοθηκών, ή φειδώ 
πρός απόκτησιν εκλεκτών συγγραμμάτων καί περιοδικών,
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ών τινων τάς σελίδας άπό καιρού εις καιρόν άναφυλλίζουσαι 
καί διεζερχόμ.εναι άπολαμβάνομεν έν άνέσει καί ποοσοικειού- 
μεθα πάσαν ώραίαν ιδέαν, παν ηθικόν δίδαγμα, πάσαν εύ- 
γενή καί γενναίαν τράξιν. Δανειζόμεθα καί άναγινώσκοριεν 
εν ώοαϊον βιβλίον, δανειζόμεθα έν περιοδικόν όσω εύθηνόν, 
όσω χρήσιμον, όσω άναγκαϊον καν θεωρηθή τούτο. ΓΙολλαί 
των άνά τάς νήσους καί έπαρχίας συνδρομ,ητριών μ.ας, ζη- 
τούσιν έκ δευτέρου άπαξ ήδη άποσταλέντας άριθμούς τής 
Έφημερίδος ήμ,ών διότι, λέγει, ή « Έφημ,ερίς των Κυριών» 
άπωλέσθη έκ τής άνά την πόλιν πράς δανεικήν άνάγνωσιν 
περιοδείας της.

Χαίρομ.εν βεβαίως καί ύπερηφανευόμεθα διά τάς περιηγή
σεις, άς τό φύλλον ριας ποιείται, άποβαΐνον ούτω περιζήτη- 
τον, πειθόμ.εθα όμως επί μ,άλλον ότι ή επιπόλαιος καί παρο
δική άνάγνωσις άποτελεί τό κυριώτατον γνώρισμα τής ατε
λούς των πλείστων έξ ήμ,ών μ.ορφώσεως.

Ιδού διατί προτρέπομεν πάντας τους συυ.βουλευου.ένους 
ήριάς περί των καταλλήλων διά Κυρίας δώρων, νά προτιμ.ή- 
σωσιν ύπέρ πάν άλλο καλά συγγράμματα, καλά περιοδικά 
μάλλον ή τά συνήθη κοσμήματα, τρίχαπτα καί άνθη. Τά 
άνθη μ.αραίνονται, τά τρίχαπτα καί τά κοσμήμ.ατα φθεί
ρονται, άλλα μ. ία καλή ιδέα, εν καλόν αίσθημα, ¡αία εύγενής 
πράξις προκύπτουσα έκ τής άναγνώσεως εκλεκτού τίνος έ'ργου 
είναι ανεκτίμητος ευεργεσία όφειλομ-ένη εις τόν δωρητήν. 
Μεταξύ άλλων συγγραμμάτων καί περιοδικών καταλληλότα- 
τον καί προσψορώτατον δώρον είναι ό η!. τόμ.ος τής «Έφη- 
μερίδος τών Κυριών» ό περιέχων πεντακοσίας όλας σελίδας 
ύλης ποικίλης καί εκλεκτής εις μ.έγα σ/ήμα τέταρτον, πολυ- 
τελώς χρυσοδεδεμένος καί τιμώμενος μόνον άντί δέκα δραχ
μών έν Έλλάδι, καί δέκα χρ. φρ. έν τφ έξωτερικώ.

Δ Ο Ξ Α  Ε Ν  Τ Ψ Ι Ι Τ Ο Ι Ι  Ο Ε Ω
Χριστούγεννα  !
Δέν άγκλλεται ή καρδία σου εις τόν ήχον τής λέξεως 

ταύτης! Αέν αισθάνεσαι αυτήν πάλλουσαν ταχύτερον καί δεν 
βλέπεις πρό τών οφθαλμών σου άνελισσομένην εικόνα πλήρη 
λάμψεως καί χαράς !

Ησύχως ίσταται ύπεράνω τής γης ό άγγελος τής ειρή
νης ! 'Ως σκιά διολισθαίνει πλησίον έκάστου παραθύρου καί 
έκάστης οικίας' διανέμει δε φιλικώς τά δώρά του εις πάντας, 
οιτινες τά έπιθυμοΰσιν.

Ώ νεότης καί παιδική ηλικία ! ώ τοισευδαίμων έποχή !
Ώ ! σύ άνοιξις τής άνθρωπίνης ζωής μ’ όλας τάς άνθού- 

σας έ'ριδάς σου καί τά γλυκά όνειρα σου ! Τί θά μάς φέρη ό 
Χριστός ; Σκέψεις συνυφαίνονται πρός σκέψεις, πόθοι επί πό
θων καί ελπίδες επί έλπίδων. Πόσον λαμ-πρά θά άκτινοβο- 
λήσωσι τά φώτα του δένδρου καί ύπό ποίας λάμψεως θά κα- 
ταυγασθώσιν οί όφθαλμ,οί εκείνων, οιτινες περικυκλοΰσιν 
αύτό. Άς έξοργισθή ό υπερήφανος πλούτος, ο όποιος οφείλει 
νά συμμερισθή τήν χαράν ταύτην μ.ετά τής πενίας, μ.εθ ής 
ούδέν κακόν τόν συνδέει' δεν δύναται νά άφαιρέστ, τήν χα
ράν αυτήν άπό τόν πτωχόν άγρότην, άπό τόν επαίτην, όστις

έν τφ πενιχρω δωμ.ατίω του κατά τήν άγίαν αυτήν εσπέραν 
χαίρει διά τήν έλευσιν του Σωτήρος !

Εις τάς οδούς επικρατεί ηρεμία , ήρεμ.ία βασιλεύει εις 
τον άπέραντον άγρόν, όπόθεν μ.όνον έδώ καί έκεί περιίπταται 
κρώζων ό κόραξ ! Ησύχως πίπτει ή χιών κατά νιφάδας 
καί καλύπτει τήν γήν μ.έ τό λευκόν τής εορτής ένδυαα.

Διά μέσου τών άγρών προβαίνει άντικείμενόν τι ώς άστραπή 
κατά πρώτον, ώς μ.αΰρον σημ.είον βαθμηδόν μ,εγεθυνόμ.ενον 
καί μ.ε τάχος πολύ πλησιάζον ! 'Ηδη κωδωνίσκοι ήχοΟσι καί 
ακούει τις το ταχύ βήμ,α τού άσθμ.αίνοντος ίππου, τήν έν- 
θαρρύνουσαν φωνήν άνδρός καί έντός τού έλκηθρου διακρίνει 
τις άνδρα περιβεβλημ,ένον πυκνήν διφθέραν.

Τά ελκηθρον στκμ.χτ5ί τή? οικίας τού δόκτωρος Φρει
δερίκου. Έν ώ δέ ό προσδραμών υπηρέτης άποζευγνύει τούς 
ίππους, κύριός τις κατέρχεται τού ελκήθρου καί μ.έ ταχύ 
βήμα εισέρχεται εις τήν οικίαν, άποθέτων μετά σπουδής 
τήν διφθέραν του έν τώ προθαλάμφ. «ΙΙώς είνε τό μικρόν ; 
έρωτα συντόμ,ως τήν γραϊαν θαλαμηπόλον, προσηλών τό 
ρλέμμα επί τού προσώπου της, ώς εί ήθελε νά άναννώση 
έν αύτω τήν τοσω άνυπομ.όνως προσδοκωμ.ένην άπάντησιν !

'Η γραία σείει τήν κεφαλήν καί δάκρυ θερμόν κυλιέται 
έπί τής παρειάς της ! «'Η μικρά κοιμάται,», ψιθυρίζει, «ή 
κυρία είνε μ.αζύ της.»— 'Ο ιατρός νεύσας σιωπηλώς άνήλθε 
την κλίμακα άσθμ.αίνων.

Οποίους άγώνας ΰπέστη ή καρδία του κατά τάς όλίγας 
στιγμ,άς. καθ’ άς ήτο ήναγκασμ-ένος νά είνε μ,ακράν άπό την 
σύζυγόν του, άπό τό άσθενές τέκνον του! Ποσάκις κατηράσθη 
τό καθήκον καί τό έπάγγελμ.ά του, τό οποίον ήνάγκασεν αυ
τόν νά προσδράμ.η πρός ώυχορραγούντα άσθενή σήμερον, ότε 
τό ΐδικον του μονάκριβον παιδί κατεβιβρώσκετο ύπό άγριου 
πυρετού.

’Αλλά τέλος ήτο έλεύθερος νά μ.είνη ήδη καθ ’ όλην τήν 
νύκτα εις τά προσκεφάλαιον τής προσφιλούς μικράς. Ώς άγ
γελμα έξ ουρανού ήχησαν εις τά ώτά του οί λόγοι: « '// μ<* 
*μά χοιράται.» Έν τφ άμ.υδρώς φωτιζομένω δωμ.ατίω τής 
άσθενούς έκάθητο ή σύζυγός του παρά τήν μικράν κλίνην καί 
ήκροάτο μ.ετά προσοχής τήν άναπνοήν τού τέκνου της.

'Αλλοτε κατά τήν εσπέραν ταύτην ή μικρά Αίμυλία ήτο 
όλη χαρά καί ευτυχία ! Όταν ή μήτηρ ένέδυεν αυτήν τήν 
πρωίαν καί όταν τό εσπέρας ώδήγει πρός ύπνον τήν 
καλήν μικράν της κόρην οί τελευταίοι λόγοι της ησαν πάν
τοτε: « Μαμά, κοντεύει νάρθη ό μικρός Χριστός ; (ΟπβΙ- 
Ιίΐηά).» Ή δέ μ.αμ.ά έπρεπε πάντοτε νά τή διηγήται περί 
αυτού, ποσον ώραϊος είνε μέ τάς χρυσάς του πτέρυγας, καί 
πόσα ώραϊα πράγματα φέρει εις τά φρόνιμ.α παιδάκια. Ή 
καλή της μήτηρ έκάθητο τήν νύκτα άργά καί ήτοίμαζε διά
φορα ώραΐα δώρα διά τό άγαπητόν της τέκνον. Ό δέ πατήρ 
κεκμηκώς έκ τών μόχθων τής ημέρας έκάθητο παρ’ αύτή 
καί έπλαττον ώραϊα περί μ,έλλοντος σχέδια, άφορώντα ιδίως 
τό τέκνον των, τήν μικράν των ξκνθούλαν, τήν χαριτωμ.ένην 
Αίμυλίαν των. Όλα τά εύφυά λογάκια τής μικράς έδιηγείτο 
ή μήτηρ μ.ετά χαράς καί ά πατήρ τά ήκουεν ύπομ.ειδιών καί 
έχαιρε διά τήν χαράν της.

Πόσον θά έ'χαιρεν ή μικρά των βλέπουσα τό άστράπτον
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δένδρον καί όλα τά έπ’ αυτού δώρα. — ’Αγάπη μητρική ! 
φροντίδες τής καλής μητρός ! Εις όσους έ'λειψαν αύται κατά 
τήν παιδικήν ήλικίαν, αυτών ό βίος διαρρέει έ'ρημ.ος καί 
άηροστάτεντος. Εις όντινα ό μητρικός όφθαλμ.ός δέν ήγρυπνη- 
σεν, έστω καί έπί βραχύν χφόνον τούτου ό ποΰς δέν βαίνει 
άσφαλώς έπί τής άτραπού τού βίου.

Αίφνης μίαν ημέραν ήλθεν ή μικρά Αίμ-υλία ποός την μ.η- 
τέρα της: «είμαι τόσω κουρασμένη, μαμ.ά.» είπε μ.ετά παρα
πόνου καί έκλινε πυρέσσουσαν τήν μικράν κεφαλήν της επί 
τών γονάτων τής μητρός.

• Όταν τήν εσπέραν ήλθεν ό πατήρ καί εύρε τήν μακράν 
καίουσαν, τό πρόσωπόν του έγένετο κατηφές καί τά χείλη 
του ¿ψιθύρισαν λέξεις, τάς όποιας ή μήτηρ δέν ήννόησε — 
δέν ήθελε νά έννοήση. Έκάθητο παρά τήν κλίνην τής μικράς 
ημέραν καί νύκτα καί γονυκλινής μέ τόν φόβον τής άγωνιώ- 
σης μητρικής καρδίας παρεκάλει τόν Θεόν διά τήν ζωήν τού 
τέκνου της. Όλας τάς άνησυχίας της άνεκοίνου πρός Αύτόν. 
τάς άνησυχίας της διά τά πρός τόν θάνατον παλαιόν τέ
κνον της καί διά τόν σύζυγόν της, ό όποιος ιστατο ■ πλησίον 
της καί παρετήρει τό θυγάτριόν του μ.έ τό ερευνητικόν βλέμ,μα 
τού ιατρού.

Ναί ! άνησύχει διά τόν σύζυγόν της' προσηύχετο ϊνα ή 
καρδία αυτού συναισθανθή τήν βαρύτητα τής θείας ταύτης 
τιμωρίας — διότι οΰτος δέν ήθελε νά πιστεύση) εις τόν Ύψι- 
στον, ούτε ήδύνατο νά πιστεύση, —ώς έλεγεν. Απεπειράθη 
έν τή άρχή τού γάμου της, καί ένόμιζεν έαυτήν ικανήν να 
τόν έπαναφέρο) εις τήν εύθεΐαν όδόν, άλλ ουτος ήκουε μεν 
αυτής μετά γαλήνης, άλλά μετά γαλήνης επίσης καί άδια- 
σαλεύτου πεποιθήσεως άπεκρίνετο, ότι δεν θελειποτε νά όμιλή 
μετ’ αυτής περί τοιούτων πραγμάτων. —Καί έν τούτοις 
ήτο τόσω καλός πρός τούς πτωχούς καί δυστυχούντας, συμ- 
πονών περισσότερον καί εκείνων οιτινες έκαυχώντο ότι είνε 
χριστιανοί καί ευλαβείς. Άπεφάσισεν όθεν νά μ.η όμιλή πρός 
αυτόν περί θρησκείας, άλλ’ έν τή σιγή τής νυκτός ή θερμή 
προσευχή της ϊπτατο συνεχώς περί τήν ψυχήν του καί ήλ- 
πιζεν ότι τούτο δέν θά άπέβαινεν εις μάτην.

Καί έ’βλεπε σήμ.ερον τό άγωνιών αυτού πρόσωπον κλινον 
σιωπηλόν καί μελαγχολικάν πρός τό προσκεφάλαιον τής μι- 
κράς. Καί διηγείτο πρός αύτόν ότι κατά τάς ώρας τής άπου- 
σίας του ή μικρά Αίμυλία παρελήρει έκ τού πυρετού καί ε- 
βλεπεν άγγελούδια μέ χρυσά φορέμ-ατα, τά όποια ήθελαν 
νά παίξουν μαζύτης... τέλος άπεκοιμήθη, άνήσυχος μέν , 
κατ’ άρχάς, άλλά βαθμηδόν καί κατ’ ολίγον ήσυχώτερα.

'Η πιστή γραία Δωροθέα, ή όποια καί τόν ιατρόν είχε 
κρατήσει εις τάς άγκάλας της βρέφος, ιστατο περίλυπος 
κατατρώγουσα διά τών βλεμμάτων τήν προσφιλή μικράν. 
Ή μήτηρ τότε έ'νευσε πρός αυτήν νά πλησιάστ,. « Ετοίμα-
σον τό δένδρον, Δωροθέα,» έψιθύρισεν, «ίσως » έ̂ν ηδυ-
νατο έκ τών δακρύων νά εϊπη) περισσότερα καί ή γραία επί
σης έκάλυψε τό πρόσωπόν της διά τών χειρών της καί άπε- 
σύρθη κλαίουσα.

Καί τώρα ό οφθαλμός τής μητρός προσηλώθη άγωνιών 
καί άνήσυχος έπί τού συζύγου της. « Η κρίσις ηρχι®ε, Μα
ρία,» έψιθύρισε— καί ευθύς ή μ-ήτηρ έγονυπέτησε πρό τής

κλίνης τού τέκνου της, έλαβε τήν χεΐρα τού συζύγου της καί 
ένευσεν αύτω όπως καί ούτος γονυπετήση). Πλήν φευ ! Ο 
μή άναγ/ωρίζων ανωτέραν τής έπιστήμ,ης δύναμκν σύζυγος, 
άπεσπάσθη αυτής καί μετέβη εις τό γραφεΐόν του.

Μία ώρα παρήλθε , άτελεύτητος , ώρα φοβεράς πάλης 
διά τήν μητέρα , ώρα βαθείας ψυχικής άγωνίας δια τόν 
πατέρα, όστις ϊστατο έκεί παρά τό παράθυρον καί στηρίζων 
τό θερμ-όν μέτωπόν του έπ ’ αυτού έ'βλεπεν έ'ξω τήν μ.αύρην 
νύκτα. Άπό τήν γειτονικήν οικίαν έλαμπαν τά φώτα τού 
δένδρου τών Χριστουγέννων καί ένόμιζεν, ότι ήκουε τάς φω- 
νάς τών χαιρόντων παιδίων και ησθανετο πόνον εις τήν καρ- 
δίαν του ώσανεί διεπεράτο ύπό μαχαίρας. — «Τί έκαμα ο 
ταλαίπωρος,» έψιθύρισεν, ώστε νά είμαι τόσω δυστυχής. 
Καλείται τούτο δικαιοσύνη ! »

’Έξω ή χιών έπιπτε πυκνή καί αί νιφάδες άθρόαι έστρο- 
βήλιζον πρό τών οφθαλμών του ώσεί ήθελον νά ύφάνωσι πέ- 
πλονπρό αύτών,ώσεί ήθελον νά τόν έξαναγκάσωσι νά έπανέλθτ, 
εις εαυτόν, εις τόν θεόν τής μητρός του, τού παρελθόντος του.

Δέν έγνώρισέ ποτε πατέρα ! ήτο τό μ,όνον καί άγαπητόν 
τέκνον τής μητρός του καί όλων, όσοι τό έγνώρισαν. Η 
θερμή αύτοΰ καρδία άφωσιώθη όλοκλήρως εις τήν μ.ητέρα 
αύτοΰ μ.ετά ζηλοτύπου τρυφερότητος' διά αύτήν καί μόνον 
ήθελε νά έργασθή, μόνον πρός χαοάν καί εύτυχίαν της νά
γίνη, μ-έγας άνήρ.

Μετ’ ολίγον ύπέστη τήν πρώτην λύπην, άγρίαν άφατον 
λύπην. Ή μήτηρ του άπέθανε . . . νά κλαύση ή νά έκ
φραση) τήν λύπην του δέν ήδύνατο, άλλ’ έντός του τό πάν 
έξανίστατο έναντίον τού Θεού, ον θεόν τής άγάπης καί εύ- 
σπλαγχνίας ώνόμαζον καί ό όποιος τόσω σκληρώς τφ άφή- 
ρεσε τό τιμαλφέστερον άντικείμενόν, το όποιον κατείχε.

Τήν ίσχυρογνωμοσύνην τού μείρακος έκληρονόμησεν ό νεα
νίας.— "Ο.τι πριν ένόμ-ΐζεν ότι ήσθάνετο, έζήτει ήδη ότε 
ή κρίσις αύτοΰ ήτο ώριμ.ωτέρα, ότε αί έπιστημονικαί αύτοΰ 
έρευναι βασιμώτεραι νά τό περιβάλλη) καί δι’ έξωτερικοΰ 
κύρους' ήρεύνησεν, έξήτασεν, έμ.ελέτησε τήν φύσιν καί εις τά 
έλάχιστα αύτής. Άλλ’ όμως εκείνος κατά τού όποιου όπαίς 
έν τή οδύνη) αύτοΰ ειχεν έξαναστή, ήφανίζετο ήδη πρό αύ
τοΰ εις μηδέν, ένόμιζε δέ ότι εύρε τό ΰψεστον συμπέρασμα 
τής σοφίας, ότε μίαν ημέραν ησύχως καί μέ ψυχραιμίαν ώμο- 
λόγησε καθ’ εαυτόν καί εις τούς άλλους ότι—«δέν υπάρχει 
Θεός.»

Νομ-ίμως καί έντίμως έχάραξε τό στάδιόν του έχων ώς 
ύιύιστόν ιδανικόν τό νά εινε σύμμαχος τής πνευματικής έλευ- 
θερίας κατά παντός ψεύδους, άλλ’ ούδέποτε άπήλαυσεν ήσυ- 
χίας* ειχεν ήδη παρευρεθή πλησίον πολλών ψυχορραγούντων 
καί ειχεν ίδει πολλούς θνήσκοντας. ών οί σβεννύμενοι όφθαλ- 
μ,οί άντηνάκλων άλλον ύψηλότερον κόσμον καίί όμως πάλιν
έλεγε: «Τό πάν είνε ψεύδος, άπάτη.»

’Έαενεν άγαμος καί ούδε'ποτε έσκέφθη νά ένώσγ τήν άχα- 
ριν καί σκοτεινήν ζωήν του μετά τής ζωής άλλου, ότε αίφνης 
έγνώρισε νέαν κόρην διαφέρουσαν τών άλλων γυναικών. Ή 
γνωριμία αύτή έζωπύρωσεν ώς ηλιακή άκτίς τήν καρδίαν του. 
Ή κόρη έκείνη ώς παιδίον έμπλεον έμ.πιστοσύνης έτεινε τήν 
χεΐρά της πρός τήν ίδικήν του, καί ούτος δέ ώρκισθη νά κα-
ταστήση αύτήν εύτυχή.



4 ΕΨ Η Μ ΕΡίΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Τό μ,έτωπόν του αίφνης συνωφρυώθη. Πώς! ¿κράτησε τον 
όρκον του τούτον ! *Ητο τάχα μετ’ αυτής ¡¿ία καρδία καί 
εν πνεύμα ! Άλλ’ αύταί ήσαν τρελλαί σκέψεις. Αλλη 
είνε ή πίστις του άνδράς καί άλλη ή τής γυναικός, εις τόν 
ανδρα ποοσήκει τό δράν, εις τήν γυναίκα ή ελπίς.

Είχεν ήδη αποκτήσει τέκνον καί όταν έκράτει τό μικρόν 
εις τάς άγκάλας του, όταν τό παρετήρει εις τους οφθαλμούς, 
οιτινες τφ έφαίνοντο ώς αίνινμ.α, τότε ήσθάνετο κάτι τι έν 
τή καρδία του, τό όποιον ούδεποτε είχε ποότερον αίσθανθή. 
Διατί ακριβώς τώρα τφ ήρχετο εις τήν μ,νήμην τό ρητόν : 
((’Εάν ριή στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία.»

Τό τέκνον του ήτο τώρα ασθενές, τό μόνον αγαπητόν 
δν, τό όποιον πρός τή συζύγω του έπί τής γης είχεν ! ’Αλλά 
προσοχή !... αυτός ό θόρυβος έν Vr(¡> δωμ,ατίω... ριήπως είνε 
αΐ πτέρυγες του έπιθανατίου άγγέλου ;

Καί έν φ πάλι,ν έφαίνετο ότι προσεΐχε βαθύς στεναγμός 
έξήλθεν άπό του στήθους του καί ήχησεν εις τό οΰς του, 
γλυκός ήχος ώς ή φωνή τής γυναικός του !

«Θεέ μου !,» έφώναξε, «μή μοΰ στερήσης τό παιδί ρ.ου!»
ΙΙρό τής ίδιας του φωνής έταράχθη. Ό άνθρωπος τής 

επιστήμης, τής ψύχρας σκέψεως άπελπις ήδη :
«Αιώνιοι, είπεν, είνε οΐ νόρ.οι τής φύσεως καί ουδείς Θεός 

δύναται νά τούς μεταβάλλη !»
'Υπάρχουσι στιγμαί έν τφ άνθρωπίνω βίω, καθ άς τοι- 

αΰτα συντελοΰνται έν τή ανθρώπινη καρδία, όσα ουδ έπί 
ολόκληρα έ'τη θά έγίνοντο. Ένεοί καί έκθαμβοι ατενίζομεν 
πρός τάς έν μια στιγμ.ή έξαφανιζομένας εις ρ.ηδέν, καί μίαν 
πρός μίαν διαλυομένας σκέψεις καί έλπίδας ήμών. Είνε 
στιγμαί εις τόν θεόν άνήκουσαι, είνε τρικυρ.ίαι τό παν κα- 
ταστρέφουσαΓ έν αύταΐς αίσθανόρ.εθα τήν αδυναμίαν μας καί 
τήν μηδαμινότητα τής σοφίας ρ.ας.

Ταυτα ήσθάνετο ό πρό του παραθύρου κατά μήνας ίστά.- 
νος άνήρ καί δάκρυα άφθονα έ’ρρεον άπό των παρειών του. 
«Παιδί μου, παιδί μου, έλεγε προσευχόμενος σιωπηλώς ώς 
έκεΐνος, όστις το πρώτον προσεύχεται. Αίφνης έτεινε τό 
ούς. Αέν ήτο ή φωνή τής γυναικός του, ή όποια τόν έκά- 
λει*; έν φ δ’ έτρεχε πρός αυτήν έστη άποτόμως πρός τής 
θύρας, άπολιθωμένος ώσεί έβλεπε φάσμά τι ήτένισε τήν πρό 
αύτοΰ εικόνα.

Ή σύζυγός του έμενε γονυκλινής πρό τής κλίνης του τέ
κνου κάί οί βραχίονές της περιέβαλλον τό μικρόν, τό όποιον 
μέ άκτινοβολοΰντας οφθαλμούς, μέ μειδίαμα χαράς εις τά 
χείλη έκάθητο έπί τών προσκεφαλαίων.

«Παπά, παπάκι μου!» εϊπεν έκεϊνο, καί ό πατήρ ωρ- 
μησε μέ ανοικτάς άγχάλας πρός το τέκνόν του : (( Εσωθη, 
έσώθη !» έφώναξε καί έπεσε γονυκλινής πλησίον τής γυναι- 
χός του.

Τό πάν έσίγα. ”Οτε ή γραία Αωροθεα ηνοεξε την θυραν, 
λαμπρός φωτισμός ήστραψεν έν τφ δωματίω καί ή μικρά Αί- 
μυλία έκ χαράς σκιοτώσα έτεινε τά χεράκιά της πρός το αν- 
τ.ικου ακτινοβολούν δένδρον τών Χριστουγέννων.

Καί όταν ή Μαρία ήτένισε πρός τόν άνδρά της μέ δακρυ- 
σμένους οφθαλμούς,τότε καί ούτος συγκεκινημένος τήν ενηγ-

καλίσθη καί συγχρόνως έξήλθον άπό τά χείλη τω ν ώς εά- 
γνωρ.οσύνη καί ευχαριστήριος προσευχή :

Δόζα έν ' ϊ ¡jríaroic θεώ καί έπί γης Ειρήνη !
(Έκ του γερμανικού)

Καλλιόπη Α. Κυπριάίοτ»

Ο Υ Μ Ε Ν Α ΙΟ Σ
1 ά μέλ,η του ευεργετικού τούτου σωματείου, πεοί ου καί 

έν τφ παρελθόντι ιρύλλω τής «’Εφημερίδας τών Κυριών» 
έγράφοχεν, κατανοοΰντα ότι ή ήθική ύποστήριξις τών Κυριών 
έσται αύτοις πολύτιμος συμβολή, έπικαλούνται τήν συνεργα
σίαν πάσης Κυρίας, δυναμένης ώς έκ τής κοινωνικής αυτής θέ- 
σεως ή τών γνώσεών της νά συντελέση υπέρ τής εύγενοΰς ταύ- 
της καί μεγάλης ιδέας, ήν άνδρες καί γυναίκες όφείλομεν μετ’ 
ίσου ζήλου νά κχλλιεργήσωρ-εν καί ής τήν ταχείαν πραγμα- 
τοποίησιν άντί πάσης θυσίας νά έπιδιώξωαεν. Έπί τφ σκοπφ 
τούτω κατάλογος έγγοαφής μελών κυριών κατετέθη εις τό 
γραφεΐον ήμών, έν φ ένεγράφησαν ήδη όνόρ,ατα τιαώντα τό 
φύλον μας καί έξασφαλίζοντα μετά τών γνωστών ήδη αν
δρικών ονομάτων ϋπέρ τού σκοπού τούτου πάσαν έπιτυχίαν. 
Αί έγγραφείσαι ώς μέλη κυρίαι θέλουσι συνέλθει εις τήν γένι-, 
χήν τών ρ,ελών συνέλευσιν, όπως προβώσιν εις έκλογήν οριστι
κού Συμβουλίου, Προέδρου, ’Αντιπροέδρου καί λοιπού προ
σωπικού καί εις οριστικήν έπιχύρωσιν τού καταστατικού τού 
ευεργετικού τούτου Σωματείου.

Έλπίζομεν ότι πάσα γυνή καί ιδία πάσα ρ,ήτηο πονοΰσα 
ΰπερ τής έζασφαλίσεως τού μ,έλλοντος τών ιδίων τέκνων, 
καί -κατανοούσα τάς ευεργετικάς συνεπείας τών μικρών μ.ηνι- 
αίων αποταμιευμάτων—εις ά οφείλεται ή διατήρησις τόσων 
χηρών καί ορφανών υπαλλήλων—θέλει ού μ,όναν ¿¿ασφαλίσει 
τό μέλλον τών τέκνων της εις τόν 'Γμέναιον, αλλά καί ευ
γνωμονεί άπό ψυχής τους έργασθέντας καί συντελέσαντας 
ϋπέρ τής ίδρύσεως αυτού. ’Ιδίως δέ οφείλει τό φύλον ήρ,ών 
χάριτας προς τόν σχόντα τήν εύγενή ταύτην πρωτοβουλίαν 
γνωστόν έν τή πόλει μας γυναικολόγον ιατρόν κ. Μπέλλον, 
τόν καί διά σειράς άρθρων καί διά τού χαρακτηρίζοντας αυτόν 
φιλοπάτριδος ζήλου έργασθέντα εις σύστχσιν σωματείου, με- 
γάλας προωρισμένου νά πχράσχη ευεργεσίας εις τό έθνος.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΡΙΑΣ
Κυρία διευθύντρια 

Αισθάνομαι, αληθώς, μεγάλην χαράν γράφουσα σήμερον 
έν τή καλή Έφημερίδι 'Υμών.

Ή καλή ιδέα ήν τό φύλλον σας δικαίως έμποιεϊ, δέν περι
ορίζεται έν Έλλάδι μόνον. Ήμεΐς τουλάχιστον έν τφ έξω- 
τερικφ μετ’ ανυπομονησίας άναμένομεν τήν άφιξιν τού Τα
χυδρομείου, τό όποιον κομίζει τήν «Εφημερίδα τών Κυ
ριών», καί μετά προφανούς εύχαριστήσεως άναγινώσκομεν 
τά έκλεκτά Ιν αυτή άρθρα. Αίσθανόμεθα υπερηφάνειαν, 
βλέπουσαι, ότι έν τή τού πολιτισμού προόδω καί άμίλλη τή 
χαραχτηριζούση τά τελευταία έτη τού ελληνικού βίου, αί 
έλληνίδες ουδόλως ΰστεροΰσι.

Τήν αυτήν ώραίαν συγχίνησιν δοκιμάζει ή έλληνίς έπανερ-

ΕΦΗΜ ΕΡίΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

χομένη μετά πολλών έτών απουσίαν έν τή πατρίδι της καί I 
βλέπουσα αυτήν τόσον μ,εταβληθείσαν έν ώραιότητι. Αε 
ΰυ,άς, βεβαίως αϊτινες ζήτε διαρκώς έν Άθήναις καί παρα- I 
κολουθεϊτε τάς όσημέρχι Ιπιγινομ.ένας μεταβολάς ή έντύπω-
σις αύτη εινε πολλφ μετριωτέρα,ίσως μάλιστα άποροΰσαι δια- I

, , ρ■πυνθάνεσθε πώς καί πού ευρισχομεν ημείς τοιχυτην μεταοο-
λήν. Άλλ’ έάν έμένετε ώς εγώ έπί πολλά έτη μακράν, καί I 
επανερχόμενα', ευρίσκετε άντί τών άλλοτε χωραφίων, οίκοδο- I 
μάς καί μέγαρα κομψότατα, τροχιοδρομους διασχίζοντας τήν I 
πόλιν, κΧΦφενεία καί ξενοδοχεία εύρωπαϊκώτατα, σιδηρόδρο- I 
υ.ον συνδέοντα τάς ’Αθήνας μετα τής Πελοπονήσου, ώραΐον I 
κόσμον, ώραιοτάτην ©ύσιν βεβαίως θά έςεπλήττεσθε καί θά 
ήσθάνεσθε τήν πατριωτικήν χαράν, ήν καί ημείς σήμερον I 
αίσθανόμεθα. ,

’Εκτός τούτου αί Άθήναι εχουσιν ιδιαίτερόν τι θέλγητρον, I 
τό όποιον οόδαμοΰ δύναταί τις νά εύρη. Τά σωζόμενα τής 
αρχαίας καλλιτεχνίας μνημεία παρέχουσιν εις τούς ενταύθα 
ζώντας συγκινήσεις αληθώς ώραίας καί αγνώστους. Χωρίς 
νά θέλη μεταφέρεταί τις νοερώς εις έποχάς αρχαίας' βλέπει 
διά τών οφθαλμών τής φαντασίας τάς Μούσας λουομένας έν 
τώ ’ ΙΧισσω, τους 0εους πυκνωμένους εν τω στερεωματι, τά. I 
μυστήρια. τών αρχαίων τελούμενα.

Αισθάνεται τούς βωμούς καπνίζοντας, τούς άτμούς τού- I 
των μεταιωρουμ-ένους καί περιβάλλοντας τά πέριξ ορη και τάς I 
πεδιάδας μέ τόν ομιχλώδη τής φαντασίας καί ποιήσεως πέ
πλον. Παρά δέ τήν θελκτικήν καί αρχαϊκήν ταύτην εικόνα I 
παοίσταται, εν χντιθεσει, ή ζωη τού νέου ελληνικού ι̂ου, | 
ή κίνησις, ό πολιτισμός ! Καί ζή τις ούτω έν τφ μέσω τού 
αρχαίου καί τού νέου κόσμου, έν μεσω αναμνήσεων μεγάλου 
παρελθόντος καί ελπίδων μέλλοντος, χωρίς νά παρέλθη μία 
ήαέοα στερούμενη μιας εύγενοΰς συγκινήσεως.

'Υπό τοιούτων κατειλημμένη εντυπώσεων κατήλθον τής Ά- 
χροπόλεως καί διηυθύνθην πρός τήν νέαν οικοδομήν τής Έκ- 
θέσεως.

Είσήλθον, ώς βλέπετε, μέ φαντασίαν προκατειλημμένην 
πως,ούδεμίαν δέ τή χρίσει έπιτρέπουσαν συζήτησιν. Αλλ’ό,τι 
έχει ειδον δέν διέψευσε ποσώς τής φαντασίας μου τάς προσ
δοκίας. Παρευρεθεΐσα έν άπάσαις σχεδόν ταϊς Παγκοσμίοις 
Έκθέσεσι, καί έπισταμένως αείποτε έξετάσασα τά έκάστοτε 
έκτιθέυ.ενα ελληνικά εκθέματα, άσμενος παρετήρησα τήν 
καταπληκτικήν πρόδον τής Ελλάδος εντε τή βιομηχανία και 
τή καλλιτεχνία.

Κατά τήν έν Λονδίνω Έκθεσιν τού 1851 ή Ελλάς άντε- 
ποοσωπεύετο διά προϊόντων ολίγων καί ατελών, κατά τάς 
έπομένας τής Βαλλιας και Αυστρίας έκθέσεις τα της Ελ
λάδος είδη ήσαν κάπως πλουσιώτερα,άλλ’ όπως δήποτε χαθι- 
στέρουν έπαισθητώς τών λοιπών.

Τά σήμερον όμως έχτιθέμενα είνε αληθώς υπό πάσαν έπο- 
ψιν τέλεια. Τά έργα τής Σπάρτης Καρασταμάτη είνε άληθή 
αριστουργήματα υφαντικής,ό δέ λαμπρός αύτών χρωματισμός 
περιποιεΐ τιμήν εις τήν αύτοδίδακτον νέαν βαφέα. Ώραΐον τι 
καίάζιοπερίεργον προσκέφαλαιον είνε δείγμα υπομονής καί έξη - 
σχημένης όράσεως. Θαυμασμού δέ άξιον πλήν πολλών ώραίων 
κχί τεχνικωτάτων έργων καί τό διά τριχών κεντημένον έχα-

τοντάδραχμον. Έκ τών τριχάπτων τής Κερκύρας ιδιαιτέραν 
έντύπωσιν μ,οί προυξένησαν τά εργασθεντα υπο της κυρίας 
Κανατά.

Καί ή ζωγραφική δέ τελειότατα αντιπροσωπεύεται έν τή 
’Εκθέσει. Τό κτενι.ζόρενον πα ιδ ιον τού Ιαχωβιδου άναμφι- 
βόλως θέλει βραβευθή έν τή Παγκοσμίω τών Παρισίων. Ai 
γόνδολαι τής Βενετίας ποιητικώταται μοί υπενθύμισαν 
τούς ώραίους στοίχους τού περιπαθούς Musset. Εν δέ τή 
προτομή τού Βύρωνος βλέπει τις όλην την γλυκυτητα τών 
χειλέων τού Don-Juau καί τήν έκφανσιν φαντασίας έν- 
τρυφώσης έν τή ίδανιχότητι.

Μοί ήρεσε πολυ καί ή ταζ,ινόμησις τών εκθεμάτων, ήτις 
έγένετο μετά μεγάλης φιλοκαλίας και καλλιτεχνικής δεζιό— 
τητος. Ή τοποθέτησις τών αντικειμένων καί ό κατάλληλος 
αύτών φωτισμός έξασφαλίζουσι πολλάχις την επιτυχίαν τών 
έκτιθεμένων έργων. Μονον αί M éd aillé s  επρεπε νά το,.οθε- 
τηθώσιν όριζοντίως καί ούχί καθέτως, όπως εχωσιν, ϊνα μή τι 
έκ τής λαμπράς έντυπώσεως άπολέσωσι.

Τά έργα τής κυρίας Ζαμπαχ.ου, το γένος Κασσαοέτη, τά 
όποια δέν θά έβλεπον, έάν καλός τις φυλαξ δεν με ώδήγει έ 
τή αιθούση τού άνω πατώματος, είνε άπαοαμιλλου κάλλους.

Τινά έξ αύτών είχον άλλοτε ϊδει έν τή R o ya l A cadem y  
καθώς καί εις τό S a lo n  τών Παρισίων, όπου καί έτυχον 
ταΰτα ενθουσιωδών έπαίνων. Η κυρία Ζαμπαχου είνε χλη- 
λής χαλλιτέχνις, γνωρίζουσα νά μεταδίδη ψυχήν εις τα έργα 
αύτής τά πλήρη ποιησεως καί καλαισθησίας. Η μικρά προ
τομή τού Α. Κασσαβέτη εινε τέλειον αριστούργημα, ή δέ 
τού κ. LegrOS καθηγητού τής σχ ολής I l a d e  έν Αγγλία 
(ον ηύτύχησα νά γνωρίσω) ιχ,ίχνοτοιεΐ τάς χρίσεις άοπ του 
μάλλον αύστηροτάτου τών κριτών. Έλπίζομίν ότι ή καλλι- 
τέχνις κυρία Ζαμπακοΰ, τό γένος Κασσαβέτη, θά έξακολου- 
θήση έργαζομένη καί παράγουσα νέα έργα. άξια τής αθα
νάτου φήμης ήτις τήν άναμένει, ώς έλπίζομεν καί ποθοΰμεν 
νά ’ίδωμεν έν τή προσεχεΐ τών Παρισίων παγκοσμίω έχθέσει 
τήν Ελλάδα διαχρινομένην καί ζηλωτήν χατέχουσαν θέσιν 
μεταξύ τών μάλλον πεπολιτισμένων καί έπί προόδω διακρι-

I νοαένων ευρωπαϊκών κρατών.
Έ ν Άθήναι; τή 12 Λεκεμβρίου 18 8 8 .

Καλλιρρόη Ά κ ίτ ο υ

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α
Ό Παύλος είσήλθε περί τήν 10θν μ. μ. εις τό περίχομ- 

ψον οϊκηρ.ά του, μέ πρόσωπον έφ ού έπλανάτο μυστική τις 
θλϊψις, πικρόν πως υ.ειδίαμα. Η ζωηρότης τής πόλεως κατά 
τήν εσπέραν έκείνην ητο άσυνήθης, πάντων άγρυπνούντων, 
όπως μεταβώσιν εις τήν λειτουργίαν τού μεσονυκτίου, πολ
λών δέ μέχρι προκεχωρημένης τής νυκτός ώρας περιπλανω- 
μένων άνά τήν αγοράν καί τά εμπορικά καταστήματα ,,ρός 
άγοράν τών διά τήν μεγάλην τής έπαύριον ημέραν χρειωδών. 
Ό θόρυβος ούτος, ή έπί τών προσώπων πάντων έκδηλουμένη 
ζωηρότης καθίστων τόν ώραΐον νεανίαν έτι μελαγχολικώτερον.

Έξηπλώθη έπί αναπαυτικής τίνος έδρας, ήναψεν εν αρω
ματικόν σιγάρον Άβάνης καί ηρξατο ρεμβάζων η μάλλον 
σκεπτόμενος ότι ό άνθρωπος είναι τό μυσαρώτερον ον τής
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ύφηλίου. Μόνον οί ευτυχείς, έλεγε καθ’ εαυτόν, έ'χουσι φίλους, 
οχι όμως καί οί δυστυχείς. Την αυτήν εσπέραν του παρελ
θόντος έτους ελαβον έξ προσκλήσεις, ένφ σήμερον ούδείς μέ 
ένθυμήθη, ούδείς έσκέφθη ότι καν υπάρχω ! Κατά τί λοιπόν 
ήλλαξα ή τί κακόν έ'πραξα, όπως τόσω μ,ισητός καταστώ. 
Εύθύς ώς έμαθα έκ τής πτωχεύσεως τής ’Αμερικανικής Τρα- 
πέζης,έν ή υπήρχε κατατεθειμένη ή περιουσία μου ότι κατε- 
στράφην, έπώλησα παν ότι πολύτιμον είχον, όπως πληρώσω 
τά μικρά χρέη μου και την τελευταίαν εξαμηνίαν τής κα
τοικίας μου. Άλλά ένφ προ τριών μηνών ήξιζα μηνιαίον 
εισόδημα 30,000 <ρρ. σήμερον δεν άξίζω ούτε εν λεπτόν. 
Είμαι ποσοτηζ' άχρηστος καί οϋδείς έχει ανάγκην τής πα
ρουσίας μου. ’Αχρεία άνθρωπότης! συνεπέρανε μορφάσας μ,ετ’ 
αηδίας. Έρριψε τό υπόλοιπον του σιγάρου του, ήγέρθη τής 
θέσεώς του καί ήρξατο περιφερόμενος έν τω δωματίω του καί 
έξακολουθών τόν μονόλογόν του. Χριστούγεννα ! ! τί ωραίας 
αναμνήσεις μοί επαναφέρει ή ήμέρα αύτη! Τά παιδικά μου 
έτη, καθ’ ά άφυπνιζόμενος έκ τών ζωηρών τής μητρός μου 
γελώτων εύρισκον τό μικρόν ύποδημάτιόν μου παρά τήν λαμ- 
πυρίζουσαν θερμήν εστίαν, πλήρες παιγνίων καί ζακχαρωτών, 
καί τάς θωπείας φιλοστόργου μητρός, ής ήμην τό ακριβόν τέ- 
κνον, καί τάς εύχάς ας έκαμνα άποκοιμούμενος, καί τά ώραϊα 
όνειρα άτινα Ιμάγευον καί έθελγον τόν χοιστουγεννικόν μου 
ύπνον ! Ώ ! ! πόσον καλά ήτο τότε, καί πόσον έπεθύαουν νά 
ήμην καί σήμερον μικρός!

Αίφνης στρέψας τήν κεφαλήν έοριψε τυχαίως τό βλέμμα 
πρός κομψότατον περίχρυσον ανατολικόν πέδιλον, όπερ άνε- 
ρυθριάστως ήδύνατο να δεχθή τόν μαγικώτερον καί χαριέ- 
στατον πόδα μεγάλης τίνος Σουλτάνας, καί όστις δίκην ώρο- 
λογοθήκης έκρέματο ΰπέο τήν κλίνην του.

Ό Παύλος ελαβεν αυτό εις χεϊρας και δακρύων σχεδόν 
τό περιειργάζετο. Αίφνης επιθυμία τις άκατανόητος κατέ- 
λαβεν αυτόν. Διατί τάχα νά μή θέση τό πέδιλον »κείνο έπί 
τής εστίας, ώς έπραττε ότε ήτο παΐς. Έδίστασεν ολίγον 
θεωρών την ιδιοτροπίαν ταύτην παιδικήν ή μάλλον γελοίαν. 
τέλος όμως ύπείκων εις άνωτέραν τινα επιθυμίαν έθεσε τό 
πέδιλον πρό τής θερμάστρας λέγων: εάν ό Χρισσός ηΰδόκει 
νά άνταποκριθή εις τήν επιθυμίαν μου, θά έρριπτε τήν άπω- 
λεσθεϊσαν περιουσίαν μου εντός τού πεδίλου.

Πριν ή συμπληρώση τήν σκέψιν του ταύτην ο κώδων του 
δωματίου του ήχησε ζωηρώς, Άνοίξας τήν θύραν του εύρέθη 
πρό δύο υπηρετών ξενοδοχείου. Έδώ κατοικεί ό κ. Παύλος 
Κ. ήρώτησαν ούτοι ;

Ναι έδώ' άλλ’ ούδέν παρήγγειλε.
'Γμεϊς, Κύριε, δεν διετάξετε άληθώς το γεύμα τούτο' 

πλήν άλλος τις μάς έπεφόρτισε νά τό φέρωμεν έδώ, ειδοποιών 
υμάς, ότι μετά μίαν ώραν έρχεται νά συγγευματίση μεθ’ύμών.

Είσέλθετε, είπεν ό Παύλος. Καί άφοϋ τό γεύμα δίδεται 
παρ’ έμοί φέρετε μοι αυριον τόν λογαριασμόν σας. Ένω δέ 
οίύπηρέται ήτοίμαζον τήν τράπεζαν,ό Παύλος έβασάνιζε τόν 
νοΰν του προσπαθών νά μαντεύση τις ήτον ό εύγενής καί λε
πτός έκεϊνος φίλος, όστις δέν τόν έλησμόνει εις τήν δυστυ
χίαν του. Μετά μίαν περίπου ώραν, καθ’ ήν μύριοι συλλο
γισμοί διεσταυρούντοέν τω έγκεφάλω τού Παύλου, ό κώδων

ήχησεν έκ νέου, άνοίξας δέ εύρέθη έκπληκτος πρό νέας γυ
ναίκας εντελώς αγνώστου,συνοδευομένης ύπό τής θαλαμηπό
λου της. Φοβούμαι. Κυρία μου, είπε, μή έχάσατε τήν διεύ- 
θυνσίν σας.

Μήπως δέν είσθε σείς ό κ. Παύλος Κ. κύριε ;
Μάλιστα κυρία μ.ου.
Γότε δεν άπατώμαι. Προσθέτω μ,άλιστα ότι καίτοι δέν 

σάς είδον ποτέ, σάς γνωρίζω έν τούτοις κάλλιστα. Σάς παρα
καλώ ομως μ.η ερωτήσητε τό όνομά μου. 'Υποθέσατε ότι εί
μαι τακτική καί ενθουσιώδης άναγνώστρια τών ώραίων στί
χων σας, καί ότι εξέλεξα τήν εσπέραν ταύτην, ίνα γνωρι- 
σθώ μετά τού μεγάλου ποιητοΰ. Βοηθουμ.ένη δέ έν τω μ.ε- 
τα;ύ τούτω ύπό τής ακολούθου της, άπηλλάγη τού πίλου 
καί τού επανωφοριού της, ό δέ Παύλος ένεός, έκθαμβος, μ.ή 
δυνάμενος νά συνέλθη, έθαύμαζε τήν πρό αυτού ώραίαν κυ
ρίαν. Βεβαίως η νέα έπισκέπτρια ήτο γυνη τού κόσμου. 
Αλλά τό τολμηρόν τούτο διάβημά της, τό νά μεταβή δηλ. 

νά δειπνήση εις τοιαύτην τής νυκτος ώραν παρά νεανία εί- 
κοσιπενταετεί, έδιδεν αυτώ ύπονοίας δυσαρέστους περί τών 
ηθικών αυτής άρχών.

Τί ώραϊον πύο ! είπεν ή έπισκέπτρια πλησιάζουσα πρός 
τήν εστίαν καί έκτείνουσα τούς μικρούς πόδας. της πρός τήν 
πυράν. Χωρίς δέ νά παοατηρηθή ύπό τού Παύλου έθιξε 
σχεδόν διά τής χειρός τό μικρόν πέδιλον. Μετά ταΰτα μετέ- 
βη σαν εις τό έστιατόριον, συνοδευόμενοι ύπό τής Μαριάννης, 
ήτις ύπηρέτησεν αυτούς τρώγοντας, μετά τάξεως καί άκρι- 
βείας μαθηματικής. Οί τροποι τής συντρόφου του, ή γλώσ
σα, το ύφος αυτής προύδιδον γυναίκα ού μόνον άριστοκρά- 
τιδα, άλλά καί έντιμον, άθώαν, άγνήν, έπιβάλλουσαν βαθύ- 
τατον σέβας. Τί λοιπόν ήλθε νά κάμη παρ’ έμοί, καί τί ση
μαίνει τό μυστήριον τούτο ! ’Αποτεινόμενος δε πρός αυτήν. 
Είξεύρετε, τή είπεν, ότι πριν ή ό Θεός ή ή καλή μου τύχη 
σάς όδηγήση ενταύθα, ήμην τόσω άπηλπισμένος, τόσω με
λαγχολικός, ώστε άγνοών πώς νά περάσω τήν ώραν μου έθηκα 
πρό τής θερμάστρας έν ώραϊον χρυσοΰν πέδιλον, όπερ θά 
έφαρμοσθή θαυμασίως έπί τού μικροσκοπικοΰ ποδός σας. Ηύ- 
χήθην δέ όπως ό Χριστός μοί ρίψγι έν τω πεδίλω έκείνω τήν 
άπωλεσθείσαν περιουσίαν μου. Πόσον ύπήρξεν έν τούτοις 
καλός ! Μοί έστειλε κάτι πλειότερον ήμάς τήν μάλλον άξιο- 
λάτρευτον γυναίκα τού κόσμου’ διότι άληθώς ουδέποτε έν 
τή ζωή μου ύπήρξα τόσον ευτυχής, όσον κατά τήν στιγμήν 
ταύτην. Είσθε τόσον ώοαία, τόσον μαγική, τόσον άγνή, 
ώστε μοί φαίνεται ότι πρό έμού βλέπω όνειρον.

Α ! ! είπεν εκείνη μ,ειδιώσα. Τα όνειρά σας είνε πολύ έν- 
θουσιώδ’η. Μήπως νομίζητε ότι ό Χριστός μέ έστειλεν εν
ταύθα, ϊνα άκούω τάς φιλοφρονήσεις σας !

Είσθε τόσον ώραία, ώστε θλίβομαι άληθώς διά τήν γνω
ριμίαν μας ταύτην. Αισθάνομαι ότι έν τω μέλλοντι ό βίος 
μου σάς άνήκει.

Αέν λέγετε αλήθειαν, είπεν εκείνη. Θά άπεφασιζετε άρα 
νά μέ νυμφευθήτε;

Είμαι άνθρωπος τίμιος. Κυρία μου. “Ο,τι συμβαίνει τήν 
εσπέραν ταύτην μέ μαγεύει καί μέ θλίβει ένταυτώ. Ή καρ- 
δία μου μέ ώθεί πρός ύμάς' αισθάνομαι δι ’ ύμάς ό,τι ουδέ
ποτε ήσθάνθην δι’ άλλην γυναίκα. Αλλά ή αξιοπρέπεια μου
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άνθίσταται εις μόνην τήν ιδέαν τού νά σάς νυμφευθώ, πριν 
ή μοί δώσητε σαφείς εξηγήσεις τής διαγωγής σας τής έσπέ- 
οαςταύτης, ήτις όμολογήσατέ το ούδέν έχει τό ομαλόν·

Δόξα τώ θεώ. Είσθε τοιοϋτος, οίον σάς έπόθησα. Η ύπε- 
ρηφάνειά σας. Κύριε, είνε ένδειξις μεγάλης καί εύγενοϋς ψυ
χής. Κρυόνω προσέθηκε' μεταβώμεν εις τό γραφεΐόν σας 
'¡να θερμανθώ ολίγον εις τήν ώραίαν έκείνην θερμάστραν. 
Ταχεία δέ ώς αστραπή, χωρίς νά δώσγ αύτώ τόν καιρόν νά 
τή προσφέρω τόν βραχίονά του μετέβη εις τό παρακείμενον 
δωμάτιον, τοποθετούμενη δέ πρό τής θερμάστρας άνεφώνησε. 
Τί βλέπω έδώ ! ! Ό Χριστός σάς έστειλε τό δώρον του ! καί 
όντως έντός τού πέδιλου ύπήοχε χάρτης έπτυγμένος έν ε’ίδει 
έπιστολής.

Ό Παύλος συγκεκινημένος άνέπτυξε τόν χάρτην καί άνέ- 
γνω τήν εξής έπιστολήν:

Κυρία Μαρία Κ . . .
Τή έντολή τής μητρός σας άποθανούσης έν ’Αμερική,με

ταβιβάζω ύυ.ΐν τήν έξ έπτά εκατομμυρίων φράγκων περιου
σίαν τη:, ύπό τόν ρητόν όρον τού νά διαμοιρασθήτε τό ποσον
τούτο μετάτοΰ πρώτου έξαδέλφου σας κ. Παύλου Κ μεθ
ού καί νυυ.©εύεσθε τήν νύκτα τών Χριστουγέννων, έάν αίσθά- 
νησθε άμοιβαίως συμ,πάθειάν τινα. Η διευθυνσις τού.αγνώστου 
έξαδέλφου σας είναι όδός Μ..· άριθ. 25.

Ό. Συμβολαιογράφος Δ. Κ...
Οί δύο νέοι έρρίφθησαν εις τάς άγκάλας άλλήλων, έζήλ- 

θον δέ τής οικίας, ϊνα διευθυνθώσι πρός τόν ναόν. ένθα ηνώ
θησαν διά τού ιερού μυστηρίου τού γάμου.

'Ε λένη  Γ εω ρ γ ιά δ ο υ

ΧΡΗΣ1ΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Εν τε τ?\ Οικογένεια κα ί zoic ΙΙαρθεναγωγειοιο 
Καίτοι κατ’ έπανάληψιν έδημοσιεύσαμεν αρθρίδια άφο- 

ρώντα εις τήν υγιεινήν τής γυναικός καί τών πα.ίδων, προ- 
τιθέυ.εθα δέ νά έξακολουθήσωμεν δημοσιευουσαι τοιαυτα,

43 —  Ε Π I Ψ Υ Λ A 1 Σ —  43

ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΓ1

Το μυστήριον τής έξομολογήσεωςΐ ϋπε'λαβεν ό ανακριτής 
υψών τούς ώμους’ ιδού εύ'κολος δικαιολόγησες. Η μήτηρ σας 
είχε λάβει παοά του συμβολαιογράφου της τήν ημέραν τού θα
νάτου της 327 χιλ. φρ. Εϋρέθησαν εν τω κιβωτίώ 312 χιλ. 
καί 15 χιλ άς πρός τον αδελφόν σας ένεχειρήσατε τήν ιδίαν 
εσπέραν ιδού ακριβώς ό αριθμός τού ϋπεξαιρεθέντος ποσού.

Ό Όνέξιμος έσιώπα, ενώ ό Γιλβέρτος φρικιών άπά κεφαλής 
αέχοι ποδών καί ωχρότερος νεκρού έλεγε: δέν απαντάς; δέν άπο- 
κοούεις τήν άποδιδομένην σοι κατηγορίαν;

Ειααι αθώος. Λεν δύναμαι να εϊπω περισσότερον. Οφείλω 
νά σιωπήσω ■

’Αλλά, δυστυχή, δέν βλέπεις λοιπόν ότι και έγώ ακόμη... 
Μέ νο αίζεις ένοχον .... και σύ;... είπεν ό ίερεύς δακρύων..... 
ό Θεός άς σέ συγχώρηση. ^

Λοιπόν ομολογείτε! άνέκραξεν ό δικαστής  άλλά δέν
έχομεν ανάγκην ομολογίας, αφού αί αποδείξεις είναι ψηλαφη- 
ταί! ’Απαγάγετε τον άνθρωπον αύτον.

’Ο Όνέζιαος άκούσας τάς λέξεις ταύτας εκλονισθη και λιπό
θυμος σχεδόν Ιψιθύρισεν: Είμαι έτοιμος. Υγίαινε, άδελφε' μου,

φρονούμεν ούχ ήττον, ότι ειδικωτερα απαιτείται μ,ελετη και 
σπουδή τού χρησιμωτάτου τούτου μαθήματος, τού τόσον 
παραμεληθέντοςύπό τών ήμετέρων παιδαγωγών, καί ή άγνοια 
τού όποιου καταστρεπτικά πολλάκις διά τήν εύεξίαν τού σώ- 
ι/.ατος συνεπάγεται αποτελέσματα. Διατί τόση σπουδή καί 
τόσα βιβλία καί συγγράμμ.ατα πρός πνευματικήν τών τέκνων 
ημών άνάπτυξιν, ούοέν δέ απολύτως διά τήν θεραπείαν τού 
σώματος. Διατί νά λησμονώμεν τό τόσον άληθές ρητόν, ότι 
«νους υγιής έν σώματι ύγιεΐ» καί νά έπιλανθανώμεθα τής με
γάλης άληθείας, καθ’ ήν γονείς καχεκτικοί καί άσθενείς, κα- 
χεκτικά καί άσθενή γεννώσι τέκνα. Διατι ενώ θλιβόμεθα καί 
πάσχομεν διά τάς άσθενείας τών προσφιλών μας τέκνων, δέν 
φροντίζομεν νά αποκτησωμ.εν γνώσεις, όπως προλαβωμεν τας 
άσθενείας καί παθήσεις τούτων, έξ ων πολλάκις άδικος και 
πρόωρος πρός μ.εγάλην απελπισίαν μας έπερχεται θάνατος.

Ποσάκις ή έπί ημίσειαν ήμέραν αργοπορία τού ιατρού και 
κατά τό διάστημα τούτο αδαημοσύνη καί άπειρια τής μη
τρός'συνεπάγεται υποτροπιάσεις τής άσθενείας, ών πίκραν 
δυστυχώς έχομεν αί πλεΐσται πείραν.

Όλίγιστοι ήσχολήθησαν παρ’ ήμίν εις εκδοσιν εγχειρίδιου 
πρακτικών γνώσεων υγιεινής, έν δε τοιοΰτον το υπό τού ια
τρού κ. Γ. Καραπαναγιώτου χρησιμώτατον διά πάσαν νεά- 
νιδα καί οικοδέσποιναν Ικδοθέν, έγένετο άνάρπαστόν ύπό τών 
έν Τουρκία- Έλληνίδων, κατανοουσών καί έκτιμωσών, ώς 
φαίνεται, κάλλιον ημών τών έν τή έλευθέρα Ελλάδι τό ωφέ
λιμον τής άποκτήσεως τοιούτων έργων, αφού άλλως τε καί 
έν τοϊς Παρθεναγωγείοις ήμών αύτοίς περιττή εθεωρήθη ή 
εισαγωγή τού άναγκοαοτάτου τούτου μαθήματος.

Φοονοΰσαι ότι πάντοτε ε’ιμεθα εις καιρόν θεραπείας τών 
κακώς έχόντων καί έλπίζουσαι οτι αί τε διευθύνουσαι παρθε
ναγωγεία Κύρίαι καί αί πρός τούτο ώρισμέναι επιτροπαι θέ- 
λουσι προθυμοποιηθή νά είσαγάγωσιν έν τοϊς ΓΙαρθεναγω- 
γείοις μάθημα αναμφισβήτητου χρησιμότητος καί αναγκης, 
παρωτρύναμεν τόν εκδότην αυτού κ. Γ. Καραπαναγιώτην 
ιατρόν έν Κωνσταντινουπόλει, όπως προβή εις άναδημοσίευσιν

εψιθύρισεν* εννοώ τάς ύπονοίας σου' θά παρακαλέσω δετόν 
Θεον να σέ συγχώρηση ώς σέ συγχωρώ και εγώ.

Ό Γιλβέρτος έκρυψε τό πρόσωπον εντός τών χειρών του, ό 
δέ δικαστής μέ φωνήν γλυκεΐαν καί συγκεκινημένην άπετάθη 
πρός αύτόν! δέν δύνασθε νά μείνητε πλειότεοον ενταύθα παρε- 
τήρησε· θα τεθώσι σφραγίδες έπί τής θύρας.

Ό Γιλβέρτος ερριψεν ήδη εν τελευταίου απεγνωσμένου βλε'μ- 
αα εις τό δωμάτιον εκείνο, οποθεν ο αδελφός του απηχψη και 
ώς παράφρων διηυθύνθη πρός την θύραν.

Α π ε λ π ισ ία .

Πώς ό Γιλβέρτος εύρέθη εις τό δωμάτιον του ήγνόει καί ό 
ίδιος. Ήτο παραφρων, έκτος εαυτου. Ο αδελφός του μητρο- 
κτόνος! ’Εκείνος τόν όποιον ένόμιζεν ώς τόν τελειότερον καί 
άγιώτερον τών ανθρώπων, ήτο λοιπον ο έσχατος τών κακουρ
γών! ’Αδύνατον!! ίλεγεν ό δυστυχής νέος, τόν όποιον αί προ
φανείς έκεΐναι αποδείξεις κατεσυνετριβον. Όλ̂ ν τήν ήμέραν 
καί τήν νύκτα ό Όνε'ζιμος διήλθε διά τών φρικωδεστέρων άγω- 
νιών, ζών καί νεκρός, πλέων έν τω αϊματΓτής ύπό τού άδελφοΰ 
δολοφονηθείση; μητρός καί έν τή ατιμία. Ο κωδων τής οι
κίας του άπέσπασεν αύτόν τού τρομερού ληθάργουτου. Ηγερθη 
ώς ήλεκτρισθείς. Ω!ί έαν ήτο ο αδελφός μου, διενοηθη, απο- 
δείξας τήν αθωότητα του καί απαλλαγείς τής αποδιδόμενης 
αύτώ άτιμου κατηγορίας. Καί κλονιζόμενος μετεβη και ηνοιξε 
τήν θύραν* ητο ό θυρωρός με το ηλίθιον εκείνο και κτηνώδες 
ύφος, φέρων πρός τόν Γιλβέρτον τάς εφημερίδας τής ημέρας.
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του υτό τχταν εποψιν χρίστου συγγράμματος του, πετυοιθυΐχι 
ότι αί έν ττ, έλευθέρχ βιουσαι Έλληνίδες δεν θέλουσιν υστε
ρήσει κατά την φιλομάθειαν των υπό τόν ζυγόν Κυριών, καί 
ότι δια της προθυμία: αύτών θέλουσι συντελέσει εις τό νά 
καλυφΟώσιν αί δαπάναι τής άνχδηιχοσιεύσεως, του λαμπρού 
τούτου έργου.

Αί λαμβχνουσαι αγγελίας του έργου τούτου παρακχλούν- 
ται νά έπιστρέψωσιν αύτάς εις το γραφεϊόν μας, μετά τού 
αντιτίμου τής συνδρομής.

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Ι1Ε Ρ ΙΟ Λ ΙΚ Λ
Α ί Ψ υ χ ώ σ ε ι ς . 'Υπο του γνωστοί» νευρολόγου ιατρού Σίμωνος Ά πο- 

στολιοου έξϊδόθη υπό τόν άνω τίτλον επιστημονικιύτατον σύγγραμμα η μάλ
λον μελ^ται ψυχολογικά»', κοινωνιολογικά» και εν γένει άναγόμεναι εις" τούς 
ποικίλους τής φρενοπαθείας κλάδους, προσελκύσασαι δικαίως τόν θαυμα
σμόν τού παρ' rflk.iv επιστημονικού κόσμου, και ενθουσιοίδους τυχοΰσαι υπό 
τού Ελληνικού τύπου επικροτήσεως καί δποδοχής.

Χωρίς νά προβώμεν εις άναλυτικας επιστημονικά; περικοπάς, ή νά εξάρω- 
μεν την επιστημονικήν τού συγγραφέως δεινότητα άρκούμεθα να παρατηρή- 
«ωμεν ότι εν εποχή καθ’ ήν ή ψυχική καί πνευματική έξάντλησις χάρις εις 
τό παρ’ ήμΐν επικρατούν εκπαιδευτικόν σύστημα, τήν διδασκαλικήν άμάθειαν 
καί τήν οικογενειακήν ανατροφήν — βαίνει Ιπισήμως καί δημοσία μείζονας 
όση μέρα'. λαμοάνουσα διαστάσεις καί απειλούσα να μεταβάλλη τό ήμισυ τού 
Ελληνικού πληθυσμού είς νευροπαθεΐς καί ορενοβλαβεΐς, σύγγραμμα ώς 
τό τού κ. Άποστολίδου προβλεπον καί προλαμβάνον τήν περίστασιν ταύ- 
την, προσιτόν δέ τοΐς πάσι καθιστάμενον διά τό καταληπτόν σαφές καί 
ώραΐον τής γλώσσης, τό ποικίλον, τερπνόν καί διδακτικόν τής ύλης απο
βαίνει αληθώς ευεργετικόν, ού μόνον δια τούς επιστήμονας, άλλα διά πάντα 
άνθρωπον κοινωνικόν ίδια δέ οικογενειάρχην. 'Ογκωδέστατον καί έξ 520 σε
λίδων συνιστάμενον τιμαται μόνον αντί 5 δραχμών.

Π οιήματα  Τοακασ ιάνου .  Καλλιτεχνικωί άτ., καί μέ λαμπρόν εξιυφυλ- 
λον έξεόόθη ή ποιητική συλλογή τού γνωστού Ζακυνθίου ποιητού κ. Τσα- 
κασιάνου είς γλώσσαν δλως δημιόδη τήν μόνην κατάλληλον γλώσσαν τής 
καρδιάς, ής περιπαθή; διερμηνεύς τυγχάνει ύ δημοφιλής εκδότης τού Πρω
τοχ ρο ν ιά τ ικ ο υ  Αώρου ώς έτιτλοφόρησεν οΰτος τήν συλλογήν του, προορί- 
σας πρός τόν άνω σκοπόν αυτήν. Μεταξύ τών πολλών στιχουργημάτων του 
τό άφιερούμενον ίδια είς τήν εύγενή συνεργάτιδα ημών εντελώς άγναιστον 
αύτω Βιργινίαν Εύαγγελίδου, εθελςεν ημάς ιδιαζόντως. Τιμαται τό όιραιό- 
τατον βιβλιάριον τούτο αντί μόνον δρ. 4.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Καν Θ.Β.Κ. Βονκονρ .  Λαμβάνετε ζητούμενον παρά τού ευγενούς άντιπρο- 

σιόπου μας κ. Καραβία. Κον I. Μ. Κ α ρ α κ ά λ .  Ούχί μόνον νεάνις δεκα-

’!δού ή δημοσίευσες τής καταισχύνης και τής ατιμίας μου 
διενοήθη ό άτυχης νέος. Ιναι αληθώς επί τής πρώτης τών 
εφημερίδων σελίδος, άνεγράφετο ή σύλληψις τού ίερέως ύπό τόν 
τίτλον: « Ιιρεύς ¡ιηζροχ,ιόνος, ίερε'υς κακουργούν ή φρικώδης 
δέ και ατιμωτική ιστορία άπεικονίζετο διά τών άποτροπαιοτέ- 
ρων χρωμάτων. Ο Γιλβέρτος πελιδνός άνέγνωσε τάς άποδιδο- 
μένας είς τόν άτυχη αδελφό'* του ατιμίας, καί κατενόησεν δτι 
ή ζωή πλέον άπέβαινε δι’ αύτόν δλως αδύνατος. Ούδέν ήδύνατο 
νά έλπίζη, ούδέν άλλως θέλγητρον ταρεΐχεν αύτώ ή ζωη'. Δέν 
ήδύνατο νά επανίδη πλε'ον τήν Μαρκέλλαν, διότι ούδέν δεινό— 
τερον δι’ άνδρα ή νά έμφανισθή πρό άγαπωμένης γυναικός, 
ήτιμασμένος, έξηυτελισμένος. καί κατεστραμμένος. Αίφνης τό 
τέως κάτωχρον πρόσωπόν του άνέκτησε τά ζωηρά αύτου χρώ
ματα καί άπόφασις άμετάκλητος έζωγραφίσθη έπ’ αύτού.

Έλαβε χάρτην καί κονδύλιον καί έγραψε : «Κύριε Δελφί.
Σάς παρακαλώ νά φροντίσητε περί άντικαταστάσεως μου, 

άποδεχομενος τήν παραίτησίν μου. ΓΙιστεύσατε δέ δτι ούδέποτε 
θά λησμονήσω τάς ενδείξεις τής συμπάθειας, δι’ ών αείποτε 
μέ περιεβάλετε.

Μετά πολλής τιμής Γιλβέρτος Βερνιέ.»
Άφου έσφράγισε τήν πρώτην ταύτην επιστολήν εγραψε καί 

δευτέραν ώς έξής!
Μαρκέλλα·
Δέν δύναμαι νά ζώ χωρίς τιμη'ν, πίστιν καί έρωτα. ('Η 

πλη'ξασά με τρομερά -καταστροφή μοί άφαιρεί συν τη τιαή καί 
τό δικαίωμα τού νά αγαπώ. Δέν αμφιβάλλω περί τών αισ
θημάτων σου. Άλλ’ ούδέν άλλο δύνασαι νά πράξης ύπέο εαού

τριετι;, άλλ’ οιίτε οε/.αο/.ταέτις αγαμο; όύναται νά οε'ρη ενώτια έξ άνθρά- 
κων τοιαύτης αξίας. Μη λησμονήτε ότι εν τή ηλικία ταύτη δέν υπάρξει 
ανάγκη άδαμάντιον καί πολυτίμων λίθων, ί’να τις λάμπη. ’Ά λλω ς τε εαν 
κόρη ούσα φεοη τοιαύτα, δε'ον νά ονειρεύηται μυθολογικόν τινα μνηστήρα, 
όπως ανάλογα τή προσφε'ρη δώρα. — Κον Π. X. Γ αλαξ ιο ν .  Έλήφθη επι
ταγή ό)ς καί β'. έμβασμα διά Μ. Εύχαριστούμεν. Πρώτη αποστολή ένηρ- 
γήθη ήδη. β'. Τήν προσεχή Τετάρτην. Αδύνατον πάντα συγχρόνως ώς εκ 
τής μεγάλης συσσωρεύσεο>ς παραγγελιών καί τής αδυνάτου παραδόσεο>ς 
πάντων τών σωμάτοίν. —Κ ιο ν ) π ο λ ι ν  άριθ 44 Έξασκηθήτε επί τινα είσετι 
χρόνον καί δ,τι τελειότεοον στείλετε δημοσιευθήτεται ευχαρίστως. — Κον 
Ε. 0. 'Α λεξάνδρε ιαν .  Τά ζητηθεντα άπεστάλησαν χθες. πεντήκοντα έν 
όλω. Μετ' αύτών θελετε λάβει καί τά ζητούμενα φύλλα. — Καν Σ. Π. 
’Α λεξάνδρε ια ν . Δέν επιτρέπεται βεβαίως να συνοόεύωνται οί νεόνυμφοι είς 
τό ταξείδιον τού γάμου υπό μητρός ή θείας τής κόρης, αφού, ό σύζυγος 
άναπληροΐ παρα τή κόρη καί γονείς καί φίλους. ’Αφού' έν τούτοις εινε φι
λάσθενος καί χαϊδευμενη ας λείψη τό ταξείδιον, δπεο κακάς επί τό πολύ 
συνεπάγεται συνέπειας. — Καν Ε. Δ. Σουέζ.  Τό ήμερολόγιον τού ά έτους 
δέν ’έχει βαρόμετρον, σάς τό άποστελλομεν άπλούν καί έχομεν είς τήν διά— 
θεσίν σας τό ύπολοιπόμενον χρ. φρ. — T. Α, Μ. Σ τε νήμαχο ν .  Χθές 
άπεστάλησαν ζητηθεντα ημερολόγια βαρομετρικά καί μή οας καί ζητηθεισαι 
εικόνες. Γράψατε περί ασφαλούς παραλαβής πρός ησυχίαν μας. — Κον Α. 
Α. 'Αθήνας. Εύχαριστούμεν διά τάς χορηγηθείσας πληροφορίας ώς καί δι* 
εύμενεστάτας κρίσεις: ’Εν προσεχεί -.ρθρω γενήσεται μνεία περί . . .

ΕίάοπΟιοΟνται αί έν Κων(πόλει κ. κ. συνδροιχήτριαι 
του fHjJ.SfioXOYÎOV) της «Έφημερίοος τών Κ υ
ριών» δτι ημερολόγια βαρομετρικά τε καί άπλά έστά- 
λησαν πρός τούς έν Γαλατά βιβλιοπώλας κ. ’Αδελ
φούς Δεπάστα, καί παρ αύτών ούνανται νά παραλά- 
βωσι ταΟτα.

ΕίδοποιοιοΟνται πρός τούτοις οί λοιποί έν τφ  Έξω- 
τερικώ συνόρομηταί ημών, δτι πρός εύκολίαν τά ήαε- 
ρολόγιά μας έστάλησαν πρός τούς διαφόρους αντιπρο
σώπους ημών καί παρ’ αύτών ούνανται νά προμηθευ- 
θώσι τοιαύτα.

Είς τό παρά τήν πλατείαν Μητροπόλευκ κατάστημα τών κ. κ. Κ. Τσον- 
κ α ν έ λ η  καί Γ. Κ εοά λα  κατασκευάζονται καί πωλούντα* καλλιτεχνικώτα- 
ται θήκαι μέ peluche καί χρυσόν έπεξειρ·)ασμεναι, χρησιμεύουσαι πρός 
τοποθετησιν φωτογραφιών, δμοιαι πρός τάς παρά τώ κ. Μαϊ^άοτ πο>λου- 
μένας, άντί μετριωτάτων τιμών.

ΓΥΝΗ μεσήλιξ άξια πάσης ύποστηρίξεως, ζητεί θέσιν θαλαμηπόλου. 
Πληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

ή νά μέ οίκτείρης. Καί εάν ακόμη συγκατετίθεσο νά δεχθής 
ό'νομα έστιγματισμένον καί φρίκην εμποιούν, εγώ θά ήδυνάτουν 
νά αποδεχθώ τούτο ’Αλλά χωρίς σε', μακράν σου ό βίος είναι 
ψυχρός, σκοτεινός. Δέν είμαι δυστυχώς εξ εκείνων, δι’ ούς ό 
ερως είναι παιδιά ή πρόσκαιρος, άπόλαυσις, ώς δέν είσαι έκ 
τών γυναικών εκείνων, ά ς  λησμονή τις άφοϋ άπαξ γνωρίση. 
Δέν έχω πλέον ού'τε δύναμιν, ού'τε θέλησιν, ού'τε θάρρος. Έν 
μόνον μοί υπολείπεται νά συνταμω τήν αγωνίαν τού οίκτρου 
μου βίου. "Οταν θά άναμνώσκης τήν έπιστολη'ν μου δέν θα 
υπάρχω πλέον έν τϊ) ζωή. ’Εκεί έπί τού τάφου τής άτυχούς 
μητρός μου, ήτις φευ! ϋπό ποιους δρους καί ΰπο ποίας χει- 
ρός έ'λαβε τόν θάνατον! θελω δώσει τέρμα είς τον άχαριν καί 
οίκτρόν βίον μου, ευλογών τάς όύο γυναίκας, αί.τινες έπλήοω- 
σαν εύτυχιας τήν ψυχήν μου. Εκείνην τήν μή ύπαργουσαν 
πλέον καί σέ, Μαρκέλλα, παρ’ ής ζητώ συγγνώαην δια τήν 
θλίψιν, ήν σ/ίμερον σοί προξενώ.

Άλλα προτιμότερον, Μαρκέλλα, νά κλαυσης σήμερον, ή νά 
ερυθριας αυριον δι εκείνον, δστι; υπέρ παν άλλο σε έν τώ 
κόσμω ήγάπησε. Γιλβέρτος.

Εσφράγισε τήν έπιστολη'ν, έπί τού φακε'λλου δέ έγραψε: 
Πρός τήν Δεσποινίδα Μαρχέ2.1αγ Μωόουί·

( Μ ε τ ά  τόν θάνατόν μου ).
Μετά ταυτα διηυθύνθη πρός τό μέρος τής κλίνης του, έ'λαβε 

το ΰπο τό προσκεφάλαιόν του μικρόν περίστροφον, έ'θεσεν αύτό 
είς τό θηλάκιον του, εβύθισε του πίλον του μέχρι τών οφ
θαλμών καί ώοεί κατάδικος, φοβούμενος μή άναγνωρισθή έλαβε 
την προς το νεκρό ταφεΐον άγουσαν.

<


