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ΣννδρομΐαταΛ έγγράφονται είς τό Γ ρ α φ ε ΐο ν  της

’ Κ ΰ η μ ε ρ ί δ ο ?  τ ώ ν  Κ \ > ρ ε ώ ν
«α I  παρ ά  τ ο ΐς  Β ιβ λ ιο η ω λ ε ίο ις  Β ίλμ κ ερ γ  χ α ΐ “  Έ ο τ ία ς  ,

Έν τφ  Έ ξωτερικφ δέ π α ρ ’ άτταξι το ις 
άντιηροξώ πο ις τιμών.

Σώματα πλήρη του α', β ' , γ' δ' καί ε έτους εύρίσκονται παρ’ ήμΓν 
καί παρ' άπασι τοΓς αντιπροσώποις ήμών.

Διά τά ανυπόγραφα άρθρα 
) εύθύνεται ή συντάκτις αυτών ( 

Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΠΑΡΡΕΝ.

Τά πεμπόμενα ήμΓν χειρό
γραφα δημοσιευόμενα ή αη 
δεν έπιστρέφονται.— ’Ανυ
πόγραφα και μη δηλούντα 
την διαμονήν τής αποστελ- 
λούσης δεν είναι δεκτά. — 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνετα ι δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυν· 
σιν όφείλουσι ν’ αποστέλλωσι 

1 γραμματόσημου 50 λεπτών 
I προς έκτύπωσιν νέας ταινίας. (

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Τά ποαδία είναι πλούτος.— Ό μύθος τής Άλκιόνος (υπό Είρ. Οικονομί- 
Ρ*υ)·— Ή  Αύτοκράτειρα τής Αυστρίας εν Άθήναις.— Ή  ήγεμονις Καρλότα 
■(Οπό Τουλας Κόκχαλη).— Ή  κατηραμένη (υπό ’Αθήνας Χ· Βασιλειάόου).— 
’Απεργία εργατριών έν Ιίειραιεΐ.— Θεατρον Κ ωμωδίας.— 'Τπερ τού κατα
δίκου Γεροντάοη κτλ.

Τ Α  Π Δ Ι Α Ι Α  Ε Ι Ν Α Ι  Π Λ Ο Υ Τ Ο Σ
Ο πλούτος τών πτωχών είναι τά; παιδ ιά  τω ν. Ιδού π α -  

I ροιμία, ήν οί πλείστοι παρανοούσι. Τά παιδ ιά  τών πτωχών, 
έγουσιν ούτοι, βοηθούσιν ένωρίτατα τούς γονείς εις τά ς  δ ιά

φορους επιμόχθους άγροτικάς εργασίας, ένω ή ανατροφή των 
Γ-Ολως φυσική καί παρημελημένη ούδεν στοιχίζει. Α ύ τα ι είναι 

δκεφεις οικονομολόγων, όχι όμως άλήθειαι αναμφισβήτητοι. 
Τά παιδιά είτε διά τους πτωχούς είτε διά τούς πλουσίους 
«πανιωτατα άντιπροσωπεύουσιν πλούτον υλικόν πρός ωφέλειαν
Των γονέων. 

Ο πλο

γένεια, ό αιώνιος καί άδιάρρηκτος σύνδεσμ.ος δύο ψυχών. Εν 
αύτω  ή γυνή εναποθέτει απο της

ϋτος ον προσπορίζουσι τα ΰ τα  εις τήν πτωχήν γυναίκα  
μάλλον ή εις την ευπορον είναι πλούτος τής καρδιάς, θησαυ
ρός ολος άφοσιώσεως, ζών ταμείον στοργής, άνανεούν καί π α -  
ρκτεϊνον μεταξύ τών συζύγων τά  πρώτα τού έρωτος αισθή
ματα.

λαμος αν ευ τέκνων, είναι κόσμος χωρίς ήλιον, είπεν ορθώς 
. έ Λούθηρος.

β Ο ί ευχόμενοι τοίς πτωχοίς ατεκνίαν, εύχονται τύ  ΰπέρτατον
Γ:,ων κακών, την στέρησιν τής μόνης ευτυχίας, ήν οί απόκληροι
ΒΡμ* τύχης άπολαμβάνουσιν ές ίσου ώς καί οί πλούσιοι, 

η  , , , , ,
| λ ατεκνία αφινει πάντοτε κενόν μέγα έν τώ  οϊκω, κ α τα -  

^ρεοει τό ύψιστον γόητρον τού εγγάμου βίου, άφαιρεϊ άπο την 
γυναίκα πάσαν ευκαιρίαν πρός έςάσκησιν τών έν τή  καρδία 

I Τ»;ς υπαρχόντων ηθικών θησαυρών.

Δεν υπάρχει άνήρ όσον πολύ καί άν άγαπ άτα ι, όστις δύ- 
νατα ι νά άναπτύξγι έν τή  καρδία τής γυναικός τόσην αφθονίαν 
στοργής, τόσην διαρκή άφοσίωσιν, τόσω μεγάλην καί άπειρον 
πλήρη αύταπαρνήσεως αγάπην. Κ α ί δεν υπάρχει γυνή συγ- 
κρατοϋσα έν τή καρδία της τόν χείμαρρον τούτον τής στοργής, 
χωρίς έπί τέλους νά τον αίσθανθή κατασυντριβόμενον άσκόπως 
ίσως, πολλάκις δέ καί έπιβλαβώς.

Έννοοΰσιν άρα οί βλασφημούντες κατά  τής άποκτήσεως τών 
τέκνων, τ ί είναι τέκνον καί όποιαν έξασκεϊ έπί τής καρδίας, 
έπί τού βίου τής γυναικός έπιρροήν! Τί είναι νυμφική παστας  
άνευ λίκνου ;

Είναι κοιτίς έρωτος. Τό λίκνου όμως είναι ή αληθής οίκο-
ύνδεσμ.ος δύο 
ρώτης ήμέρας τον έρωτα 

της, τάς έλπίδας της, τά μέλλον! Κ α ί έάν τά τέκνον δεν κα- 
ταλάβγι τήν θέσιν ταύτη ν, ό έρως, έλπίδες, μέλλον καταστρέ- 
φονται δύ αυτήν. Ή  δύναμις τού μικρού είναι άπειρος.

Τί κρατεί τήν γυναίκα έν τή οικιακή εστία ; Τ ί έπανα- 
φέρει έν αυτή τόν σύζυγον ; Τ ί καθησυχάζει πάσαν έριδα, 
καταπαύει πάσαν οργήν, προκαλεί τήν μακροθυμίαν καί την 
συγγνώμην ; Τί συμπλησιάζει, συνενοϊ, συσφίγγει, συμπαρα- 
σύρει ; Τί απορροφά όλην τήν καρδίαν καί τον νοΰν τής γυ 
ναίκας ;

Τό τέκνον! Είναι ή ψυχή τού οίκου, ή ,ω η τής θερμογόνου 
εστίας, τό γόητρον τού άνδρός, ό άγγελος τής οικιακής ευδαι
μονίας, τό είδωλον τής γυναικός, τό φώς τής συνειδησεως της 
ό άσφαλέστερος ούλας τής οικογενειακής τιμής.

Οί ευχόμενοι τοίς πτωχοίς άτεκνίαν, καταρώ νται αυτους 
άπαρνούμ,ενοι πάντα  τά  άνωτέρω άπαριθμηθέντα άγαθά. ^



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΓΡΙΩΝ
!

Ο  Μ Υ Θ Ο Σ  Τ Ή Σ  Α Λ Κ Υ Ο Ν Ο Σ
Έ τυχ έ  ποτβ φίλϊ) άνα,γνώστρια, νά ϊδτητε τό πρασινοκύα.- 

νον πτηνόν, τό φέρον έπί του πτερωχ-ατο« τάς εναλλασσούτοις 
άποχρώσεις της ΰπά χρυσών ηλιοιχών ακτινών καταυγα.ζθ[Λε- 
νης θαλάσσης ; Π λανάται, συνήθως έπί της παραλίας η της  
δχθης λ  ι ρινών ααί ποται/.ών [/.ονηρες, δίκην ερωτευμένου ρωμαν- 
τικού η ρεμβάζοντος ποιητού.

Το πτηνόν τούτο είναι η αλαυων. Α λλ η αλαυών δεν ητο 
πάντοτε πτηνόν ! Ή ποιητιαη (ραντασια η πλουτισασα την ελ
ληνικήν Μυθολογίαν καί τάς παραδόσεις διά μύθων καί θρύλ- 
λων συγκινητικών, ιδού τ ί έπλασε περί αυτής.

Ή  Ά λκ υώ ν , θυγάτηρ του Αιόλου, θεού τω ν ’Ανέμων, έ- 
νυμφεύθη τόν βασιλέα. της Τραχϊνος Κ ηϋκα.

Ό  συζυγικός έρως συνέδεσε σφιγκτά τάς δύο καρδίας, άς ό 
Υ μέναιος ηνωσε καί ευδαιμονία άρρητος ύπηρξεν έπί μακράν 

ό κλήρος της ¿Άλκυόνος .
Ιίλήν ούδέν διαρκές ΰπά τόν ήλιον. Την καρδίαν του άνδρός 

δεν δύναται νά πληρώση διά παντός και εξ ολοκλήρου ό έρως. 
Ή  φιλοδοξία αντικαθιστά, συνήθως, την κενωθεισαν κηλικα 
τής άπολαύσεως καί ή φιλοδοξία γίνεται τό ισχυρότατον των 

παθών του.
Ευνοηθείς υπό τής τύχης ά Κ ήϋξ ηυξησε διά νέων κατα-  

κτήσεων τά  όρια τής χώρας του καί τούς θησαυρούς του, θαμ
βωθείς δε ΰπά τής επιτυχίας καί τής νέας ισχύος του έτόλμησε 
νά ποοσλάβη τό άνομα Ζεύς.

Ά λ λ ’ ώς έδόξαζον οί αρχαίοι, τό θειον είναι φθονερόν.
Ό  Ζεύς είδε μ ε τ ’άγανακτήσεως την αυθάδειαν τού θνητού 

καί έκτοτε έμελέτησε φρικτήν έκδίκησιν.
Ό  Κ ήϋξ φοβηθείς την θείαν οργήν, πλήξασαν ήδη αύτάν ε’ίς 

τ ινα  μέλη τής οικογένειας του, άπεφάσισε νά μεταβή εις μαν- 
τεΐον τού ’Απόλλωνος, όπως έρωτήση τό αίτιον καί έζευμε- 
νίση τό θείον.

"Ηδη ό Κ ήϋξ κατέβη εις τόν λιμένα, όπου περιέμενε το 
πλοίον, τά μέλλον νά κομίση αύτάν εις τόν πρός ον όρον.

Ή  δυστυχής Ά λκυώ ν, πικρώς τεθλιμμένη, έξορκίζει αυτόν 
νά μή έμπιστευθή την πολύτιμον ζωην του εις αστατον καί ε- 
πίβουλον στοιχεΐον, ά λ λ ’ ό Κ ήϋξ παρηγορεί την σύζυγόν του 
καί τή  ϋπ ισχνείτα ι ότι ούριος άνεμος ταχέως θέλει επαναφέρει 
αύτάν εις τούς κόλπους τής οικογένειας του.

Μετά τόν εγκάρδιον αποχαιρετισμόν άπέρχεται ό βασιλεύς, 
ή δέΆ λκυώ ν ακίνητος έπί τής παραλίας παρακολουθεί διά των 
οφθαλμών κ α τ ’ άρχάς τόν προσφιλή σύζυγόν της, επειτα τό 
πλοίον καί τέλος τά λευκόν πανιον, τά οποίον βαθμηδόν καθί
σ τα τα ι άφανές.

Μετά τούτο σπεύδει, όπως προσφέρη ίκετηρίους θυσίας πρός
τόν Αίολον καί τούς Α νέμους, ήτοι μέλανα ταύρον καί α
γριόχοιρον καί μέλανα άμνόν, καθ’ έκάστην δε κομίζει εις τόν 
ναόν τής "Ηρας διάφορα αναθήματα καί αφιερώματα.

Ά λ λ ά  πάντα  εις μάτην, ό Κ ήϋξ είναι ήδη καταδεδικασμέ- 
νος, καί τήν τύχην αύτοΰ τή  προελεγεν όνειρον φρικώδες.

Βλέπει τόν Κ ηϋκα, κ α θ ’ύπνον, μέ έσβεσμένους τούς όφθαλ- 
μ.ούς, πελιδνόν τήν οψιν καί έχοντα έσκεπασμένην τήν κόμην 
καί τά  ενδύματα δι’ ίλύος καί άφροΰ.

Τρέχει, ώς παράφων, εις τήν ακτήν καί βυθίζουσα εις τό 
πέλαγος τούς οφθαλμούς κατοπτεύει έναγωνίως καί προσμένει 
χαρτερικώς.

Εις παν λευκόν νεφύδριον διατρέχον τόν ορίζοντα ή ίπτάμε- 1 
νον λάρον, ή κύμα ύψούμενον άφροστεφές, νομίζει ότι διακρί
νει τά λευκόν ίστίον τού πλοίου τού κομιζοντος αυτή την ελ
π ίδα καί τήν χαράν. !

Ά λ λ ’ άπό τού βράχου, όπου ϊσ τα τα ι, σκιερόν σημείον κινεί 
αίφνης τήν προσοχήν αύτής.

Κ αθ’ όσον προσεγγίζει, τό σχήμα αυτού καθίσταται βεβαιο- 
τερον δεν είναι σχεδία τ ις , δεν είναι σανις, ο ϊμ ο ι! είναι πτώμα 

δυστυχούς ναυαγού !
Ζητεί ν ’ άποστρέψη έκεϊθεν τούς όφίαλμούς, ά λ λ ’ οί όφθαλ- 

[Λοί της φέρονται αχ.ουσίως έτπ του οι/,τροϋ άντιχ.ειίλενου, οπερ 
βαθμηδόν πλέει έγγυτέρω, α ύτής!

Α ίφνης έκβάλλει κραυγήν άγρίαν, κραυγήν άπαισίαν, μα
νιώδη !

Εις τό π τώ μ α  τού ναυαγού αναγνωρίζει τούς χαρακτήρας 
τού προσώπου, τό όποιον ήγάπησε καί τού όποιου φέρει τήν 
εικόνα τετυπωμ.ένην εις τά  βάθη τής ψυχής τη ς, βλ.έπει έκεί 
τόν προφιλή της σύζυγον παραμεμορφωμένον, ώς ειδεν έν τφ  

όνείρψ αύτόν !
Έ κφρων ρ ίπτεται άπά τού άποκρήμνου βράχου παρά τούς 

πόδας τού όποιου έσταμάτησε το άλιπλαγκτον πτώμ.ατού Κήϋ— 
κος. ’Α λλ ’ όποιον θαύμα! Οί θεοί ήλέησαν τόσην αγάπην, τό
σην άοοσίωσιν. τόσον άπελπισμόν !

Έ ν τώ  μ.έσω τού κενού φαίνεται ή Ά λκυώ ν μεταιωρουμένη- 
έπί πτερύγων. Κ α τά  μακράν τά ώραΐόν της σώμα άλλοιούται 
καί μ.εταμ,ορφούται εις τό όμ.ώνυμ,ον πτηνόν !

Τότε ήρεμα ίπταμένη κατέρχεται έπί τού προσφιλούς της 
οΰ καί θωπεύουσα αύτάν διά τω ν πτερύγων, και θερμαί-νεκρ 

νουσα αύτόν διά φ ιλημάτων, τώ  αεταδίδει τήν ζωήν ύπό τό
δεύτερον αύτής είδος καί ιδού ά νίπ τατα ι έκ των κυμάτων καί 
ό Κ ήϋξ πτερόεις καί όμοιος πρός τήν σύζυγον αυτού !

Κ α ί έκτοτε ήρχισαν νέαν ζωήν, καθαράν των ανθρωπίνων 
αθλιοτήτων καί τών ανθρωπίνων παθών. Πλην και υπο την 
νέαν μορφήν ό άπειρος έρως τής Άλκυόνος δεν άλλοιοΰται, 
ούδ’ ή άφοσίωσις αύτής, διότι λέγουσιν ότι, όταν ο Κ ήϋξ γη j  
ράση καί οί πτέρυγές του άπολέσωσι τήν δύναμιν τής πτήσεως, 
ή Ά λκυώ ν πτερυγίζουσα π α ρ ’ αύτώ , ύποβοηθεί διά τώ ν ίδιων 
της πτερύγων τήν πτήσίν του καί τόν ανεγείρει ΰπεράνω τών

υγρών κυμάτων !
’Ιδού, φίλη άναγνώστρια, ό μύθος τής Άλκυόνος. Ά ν  σάς 

άρέσκη τό συμπαθές πτηνόν διά τό κάλλος τού πτερώματος 
του, αγαπάτε το ήδη περισσότερον, επειδή εκπροσωπεί την 
εύγενεστεραν ούσίαν τής γυναικείας καρδιας, ήτοι την άγά,.ην 

καί τήν άφοσίωσιν.
Ειρήνη 1. Οίκονομίδου

Η  Α ΐ ΐ Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ρ Α  Τ Η Σ  Α Ϊ Σ Τ Ρ Ι Α Σ  Ε Ν  Α 0 Η Η Α Ι Σ
Ή  σεπτή ήγεμονίς ή καλλιτέχνις καί λογία Ά νασσα  τη« 

Αύστρίας, ή έκλέξασα ώς θερινήν διαμονήν της μίαν γ ω ν ί α ν  

τής Ε λλάδος, παρά τήν μαγευτικήν Κέρκυραν, ή τόσον προ« 
τήν πατρίδα μ.ας συμπαθής Αυτοκράτειρα, κατέπλ^υσε τη 
πρωίαν τής παρελθούσης Τρίτης εις Πειραιά, έπιβαίνουσα τή« 
περικόμψου θαλαμηγού της «Μιραμ.άρ».

ΓΙερί τήν 9 πρωινήν ώραν κομψή φαλαινίς ρυμουλκουμενη 

ΰπά τής άταακάτου τού «Μ ιραμάρ», άπεβίβασεν άπροσδοκη-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΝ

■ , ί~' τής βασιλικής προκυμαίας τήν Α ύτής Μ εγαλειότητα  τως. 67ί· 1 1  , _
ε-τά τής μικράς της ακολουθίας,φερουσαν απλήν μελαιναν πε-
ιβολήν. άναδεικνύουσαν τό ευσταλές, κομψόν, υψηλόν αυτής  

I καί' προσδίδουσαν έκφρασίν τ ινα  γλυκείας μελαγχολίας
τήν εύγενή καί νευρικήν φυσιογνωμίαν τη ς, μέ τους ζω η 

ρούς καί αεικινήτους οφθαλμούς. Ή αύτοκράτειρα άποποιη- 
θείσα νά έπιβή άμάξης τινός, έκ τών συρρευσασών έκεί. ηκο- 
λούθησε πεζή τήν παραλιακήν όδάν χαιρετίζουσα προσηνώς 
•τούς άποκαλυπταμένους αραιούς δ ιαβάτας καί άφίκετο εις τον 
Σιδηροδρομικόν σταθμόν περί τ ή ν ^9 '/.ζ π . μ. ένθα, προειδο- 
—ο-ηθείς άνέμενεν ά έν Πειραιεϊ πρόξενος τής Αυστρίας' διά του 
κ α τ ’ εκείνην τήν στιγμήν άναχωροΰντος συρμού, άφίκετο εις ι 

’Αθήνας.
Περί τής άφίξεως αύτής ούδεμία ΰπήρχεν εϊδησις ενταύθα, 

ούδ’ αύτός δέ ό κυβερνήτης τής «Μ ιραμάρ», άναχωρών έκ 
Κερκύρας έγνώριζε πού ήθελε μεταφέρει τήν αύτοκράτειραν ,τήν 
ξ ε ν ό τ ρ ο π ο ν  ταύτην καί συμπαθή γυναίκα, ήτις έκ τών α ιφ νί
διων ταξειδίων τάς περιπετείας καί έντυπώσεις αναζητεί τήν 

γαλήνην χειμαζόμενης ψυχής.
Ή αύτοκράτειρα τής Αύστρίας έπιβάσα τής δι Αθήνας 

άναχωρούσης αμαξοστοιχίας άφίχθη έν τή  πόλει μας καί μετά 
τινα λεπτά έζήτει τήν παρουσίασίν της παρά τού ΰπασπιστου 
τού βασιλέως κ. Μπότσαρη, όστις έκπληκτος αναγνωρίζει την 

«ύτοκράτειραν τής Αύστρίας.
Έν τοϊς άνακτόροις ή Α . Α . Μ. έγένετο δεκτή ύπό τής βα-  

σιλίσσης, ήτις αμέσως κατελθοΰσα ύπεΰέχθη Α υτήν και την . 
ώδήγησε παρά τώ  βασιλεί.

-ΗΚ

I Ή αύτοκράτειρα τής Αύστρίας έμεινε περί τήν ώραν συν- 
διαλεγομένη μετά τών βασιλέων μας, μεθ ό μετά τής συνο
δείας της διηυθύνθη εις Τατόϊον,οπως ίδη τήν εκεί επαυλιν τού 
βασιλέως καί άποθαυμάση τάς έζόχους καλλονάς του μέρους 
εκείνου,περί τού όποιου τοσαύτα μέχρι τούδε ήκουσεν.
Γ Ή ακολουθία τή ς’αύτοκρατείας άποτελεΐται έκ τού αύλάρ- 
χου της κ. Νόψε, τής δεσποινιδος έπί τών τιμώ ν κ. Μικερ, 
τού αύλικοΰ συμβούλου της κ. Φαιφαλικ και τού δ ιδά,αντος I 
τήν γλώσσαν μας εις αύτήν καθηγητού κ. Κεφαλά,Οστις ομως I 
άνεχώρησε τής υπηρεσίας της άντικατασταθείς παρά τού ϊλ -  

ληνος τήν καταγωγήν κ. Μπάρωφ. I

-ΗΗ-

Ή σεπτή ήγεμονίς άφού περιήλθε τά  αξιοθέατα μερη .ής 
πολεως, κατήλθε τήν επομένην εις Πειραιά, επέβη τής αύτο- 
κρατορικής θαλαμηγού καί κατέπλευσεν εις Φάληρον' άποβάσα 
δε εις τήν άκτήν άνήλθε κατά  τήν ώραν τής μεσημβρίας εις 
τον ιστορικόν λόφον τής Μουνυχίας, όπου τό φρούριον τού Πο 
λυσπέρχοντος, έκεϊθεν δέ, ίσταμένη πρά καί όπισθεν τού ναού 
τού προφήτου Ή λιου, ήσθάνθη τάς τέρψεις παγκάλου όντως 
θεάματος καί ορίζοντας. Έ θεάσατο τόν^ Ιμ η ττό ν , τον Πάρ
νηθα, τό κατάουτον Πεντελικόν, τά  έπι κάλλει θαυμασια το -  »  ̂ , 
πεία τών κοιλάδων τού Ίλισσοΰ καί Κηφισσού, τά ς  ίοστεφα-

· νους Αθήνας καί τήν έπιστέφουσαν αυτάς ΑκρΟπολιν μ.=τα 
τ ών σεπτών ερειπίων τού Παρθενώνας καί τών Π ροπυλαίων, 
~νύς λιμένας τού ΓΙειράιώς, τά στενόν τής Σαλαμίνας, όπου 
συνετρίβη ή περσική δύναμις, καί τόν κόλπον τού Σαρωνικοΰ 
μετά τής Σουνιάδος Ά θηνάς καί τού έν Α ίγινη ναού. Εκ τού

λόφου, τέλος, κατελθοΰσα, περιήλθε τά Φάληρον, έπεσκέφθη 
δέ καί τήν επαυλιν Κ εχαγιά καί άνεπαύθη άπό τού καμάτου  
έν τ ψ  ώραίω κήπω τής έπαύλεως, θαυμάσασα τά  δύο περι- 
καλή φοινικόδεδρα, καί έπειτα έπανήλθεν εις τό πλοίον. Η 
λογία ήγεμονίς έλάλει ελληνιστί, ένέπνεε δέ τοις πάσι σεβα
σμών ή απόγονος τού βασιλέως Λουδοβίκου, τού εστεμμ-ενου 
ποιητοΰ, όστις έψαλλε τήν δόξαν τών ύπέρ Ελευθερίας άγω 
ν ιζοχ.ένων Ε λλήνω ν καί τοσαύτας παρέσχεν ήμ,ίν ευεργεσίας.

Η  Η Γ Ε Μ Ο Ν Ι Σ  Κ Α Ρ Λ Ο Τ Τ Α
Ό  καλλίτερο« κατά τής υπερηφάνειας, τής φιλοδοξίας καί τής δοξομανίας 

σύμβουλος είναι ή άνάγνωσις τής ιστορίας. Όποΐαι άκανΟαι έπί τών διαδημά
των των επί θρόνου καθημένων ! Όποια·. ζοφεραί μέριμνα», όποΤαι σπαρακτι- 
καί θλίψεις, δεν είναι οί πιστοί σύντροφοι τών οντων αύτών, άπερ ο κόσμος 
ζηλεύει! ΙΙροκειμένου περί άγγλίδο; ήγεμονίδος, ίδ,ύ ή μακρα σειρά τών ά
τυχων, αί'τινες χατει/ον τόν θρόνον τής Μεγάλης Βρεττανίας, άπό τών βα
σιλισσών εκείνων τών οίκων θ ' Υ ο ι ΐ  καί Οβ LanoaütΓe, ών ό λίαικσπήρος 
εψαλλε τά δυστυχήματα μέχρι τών ές γυναικών, μέχρι τών έ'ξ θυμάτων του 
¿στεμμένου τυράννου, Έορίκου Η'. Κατόπιν ή κόρη του Μαρία, ή τόσον πολύ 
δυστυ/ής, ήτις άπέΟανεν έχουσχ τήν καρδίαν συντετριμμένην. 'Η βασιλόπαις 
Ερρίκου τού ΙΚ , ή σύζυγο; Καρόλου τού Λ 1, ήτις Ιπέζησε τοϋ μαρτυρίου 
του συζύγου της, ή βασίλισσα Μαρία, ήν αί θλίψει; καί τύψεις του συνειδότο; 
τόσον κατέδαλον, ή βασίλισσα ’Ά ννα , ήν τά δυστυχήματα τή; οικογένειας της 
καί τής εξορία; τού πατρός τη; χατεδίωξχν [Ο-ϊ/,ρ» τή; τελευταία; αύτής πνοής- 
αί σύζυγοι τών τεσσάρων Γεωργίων, ίπασαι δυστυχείς^ καί δυνάμεναι νά φθο- 
νήσωσι τήν τύχην καί τής ταπεινοτέρας χωρικής. Είναι τραγική ή λιτανεία 
τών έν λόγω βασιλισσών, ή δε ήγεμονίς Καρλόττα, ής θα άφηγηθώμεν τόν 
βραχυν βίον, δεν εσχεν εύτυχεστέραν τύχην τής τών προμητάρων της.

Αύτη ήτο θυγάτηρ τοϋ πρίγκηπο; τής Οϋαλλια; του και άντιδασιλεως τοϋ 
Βρεττανικοϋ Κράτους, πρωτοτόκου υίοϋ Γεωργίου τοΰ Γ και τής Καρολίνας 
τοϋ Βρουνσδίκ, θυγατρό; τοϋ δουκός τοϋ Βρουνσδίκ, τοϋ κεχηρυγμένου τούτου 
έχθροϋ τής Ι’αλλίας. Αί μεταξύ τών δύο συζύγων σχεσεις δεν ήσαν αρμονικαί. 
'Ειαισοϋντο ούτοι άμοιδαίω; καί ή γέννησε; τοϋ τέκνου των ποσώς δέν συνε- 
φιλίωσεν αύτούς. Ό  πρίγκηψ τή; Ούαλλία; Ινυμφεύθη παρά τή* εκλογήν του 
καί οπως νυμφευθή τήν πσιγκήπισσαν Καρολίναν είχε διαλύσει γάμον συνα- 
φθέντα κρυφίως μετά τής Λαίδης Φίτζ - ’Έρμπερτ. Διέκοψε μέν άτίμω ; τόν 
δεσμόν τούτον, αλλ'ό βαθύ; έσω;, ον ή Λαίδη Φ ί τ ζ Έ ρ μ π ε τ  τώ ενεπνευσε, 
δεν ειχε σοεσθή καί μετά τόν θάνατόν του εύρον επί τοϋ στήθους του τήν ει
κόνα έκείνης, ήν είχεν Ιγκαταλείψει. ^  , , ,

Μή θελήσας νά ζήση μετά τή; Καρολίνα; τοϋ Βρονσόι’κ, τήν απεμακρυνε 
μετά βιαίας καί σκανδαλώδεις σκήνάς καί άπήτησε να χωρισθή αυτη της θυγα- 
τοό; της- Ή  πριγκήπισσα άποπεμφθεϊσα διήγεν ίν Νεαπόλει 3ιον, οστις εδωκε 
λαδήν εις τήν κακολογίαν. Ό  πρίγκηψ τή ; Ούαλλιας, κφ’ Ιτερου, διήγε βιον 
ίκόλαστον καί ή δυστυχής μικρά κόρη, ή κληρονόμος τριών βασιλείων, ανε- 
τράφη εις τήν άρ/αίαν κατοικίαν τών λλΓ;ΐΓ\νί'·λ. τή μεριμνη μικς διοασκαλίσ- 
σης καί τινων άφωσιονμένων υπηρετών. Ό  πάππος τη;, Γεώργιο; 6 I , =σ.ε- 
οήθη τοΰ λογικού του, ό δέ πατήρ καί ή μήτηο αύτή; ειχον δίχχς πρός αλλή- 
λου; καί έκαμνον ώστε νά άντηχή ή αυλή, ό κόσμος, ό τόπο; καί τό^Κοινο- 
δούλιον, άπό τάς σκανδαλώδεις έριδά; των. Ό  άντιδασιλεύ; ήγεμόνν ήτο το- 
σοϋτον άντ.δημοτικός, ώστε ή σύζυγό; του, νομίσασα Οτι ήδύνατο νά κάμη έκ-
χλησιν εις τήν κοινήν γνώμην, περιέλαύε τα συζυγικά καί μητρικά τη; παρά
πονα έν έπιστολη, ήν έδημοσίευσαν τά «Η μερήσια Χρονικά» καί ητ-.ς έγένετο 

I εκτάκτως αποδεκτή παρ’ όλης τής ’Αγγλία,;. Έ ν  τή Ιπιστολή ταυτη η πριγ- 
I της Ούχλλία; εθετ£ τρεις Ιρωτητεις .

Ιον. Διατί ή πριγκήπισσα Καρλόττα άπεσπάσθη της κηδεμονειας τής μη-

I τρός της;  ̂ -,
I 2ον. Διατί ή πριγκήπισσα, ηλικία; δέκα επτά »των, επιΟοςος χληρονομος 

τοΰ βασιλείου, άπεστάλη εί; τήν εξοχήν χρατουμένη Οπό ιδιωτικήν καθειρςιν,
I ώς εαν ηθελον νχ πχρχτεινωσι ΤΓ,ν νηπιότητα της ;
I 3ον. Λιατί δεν υπεβλήθη εί; τ ΐ  του /ρ·σαχτος;^

Ή  άνάγνωσις τής επιστολή; ταύτης έθ'Α τά γενναία αισθήματα του άγγλι- 
κοϋ λαού- έθρήνουν τήν τύχην τής βασιλό ίχιδ*. όρφανής καί τοι ζώντων του 
τε πατρός καί μητράς αύτής- έλησμόνουν τά σφάλματα τή ; πριγκηπισσης της 
Ούαλλιας καί έόλεπον εί; αύτήν τήν ξένη; καταγωγή; γυναίκα, τήν κατα|ιω- 
κομένην, τήν μή έχουσαν στήριγμα έπί τοϋ αγγλικού έδάφοός καί ή τι; Οπερη- 

I σπίζετο Ιαυτήν μετά σπανια; ένεργείας, τή άπέστειλαν αναφορά;, αιτιν=ς συν=- 
τέλεσαν, ώστε νά αύξήση τό θάρρος καί ή μεγαλοψυχία αύτής. Ό  άντιδασ^.- 
λεϋς-Γ,γεμών εμε.νεν άπαθής εί; τας κατ αυτου αποοοκιμασια, τχυ .α , =ο...Λα
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σίασε την προς τήν γυναίκα του σκληρότητα και άπεριάκρυνε ταύτην δλων των 
λαμπρών εορτών, ά ; ή αυλή του 'Αγίου Ιακώβου Ιοιβε με:ά τήν νίκην του 
Βατερλώ, εις τόν λορδον Ούελιγκτώνα, εις τόν στρατάρχην Βλύχερον και εις 
τους μεγιστάνας τής Ευρώπης.

Ή  πριγκήπισσα τής Ούαλλίας εγοαψε περί του ζητήματος τούτου εν επι
στολή δημοσιευθείση και ήν άπηύθυνε προς τόν σύζυγον της : « Ή  κόρη μου, 
»διά πρώτην φοράν θά παρουσιασθή εις τό κοινόν εν τή μεγαλοπρεπεία, ήτις 
»αρμόζει εις τήν κληρονόμον τού κράτους τούτου· ή βασιλική Σας Ύψηλότης 
»εξέλεξε τήν περίστασιν ταύτην διά να μοι παράσχη,χωρίς να προκαλέσω,νέαν 
»περιφρόνησιν. Έ ξ  όλων τών υπηκόων τής Αυτού Μεγαλειότητας εμέ μόνην 
»απέκλεισαν τής γενικής χαρας και τής εύγενούς άπολαύσεως τών υπερήφανων 
»και φιλόστοργων αισθημάτων, άτινα είσιν Επιτετραμμένα εις όλας τάς μη
ν τέρας».

Ή συγκινητική" αύτη επιστολή ή'ρχετο πολύ αργά, διότι μεταξύ τού πατρός 
και τής μητρός τής Καρλόττας υπήρ/ον αναμνήσεις σφοδρού μίσους, αί'τινες 
καθίστων άδύνατον τήν συμφιλίωσίν των. Ή  πριγκήπισσα τής Ούαλλίας ά- 
φήκε τήν ’Αγγλίαν και ή θυγάτηρ της έμνηστεύθη τόν πρίγκηπα B 'O range, 
όστις Ιοασίλευσεν είτα εις τήν ’Ολλανδίαν υπό τό όνομα τού Γουλιέλμου Β '· 
Ό  πρίγκηψ είχε πληγωθή εις τήν μάχην τού Βατερλώ, ήτο γνωστός εις τήν 
’Αγγλίαν, θά εκληρονόμει εν βασίλειον, εφερεν ένδοξον όνομα και εις τούς χα

ρακτήρας τού προσώπου του άνέζων εκείνοι τών Νασσώ, τών προγόνων του. 
Εδικαιούτο όθεν νά άξιοι τήν χειρα τής Καρλόττας και νά πραγματοποιηθή 
τό δεύτερον ή ένωσις Ινός Νασσώ μετά πριγκηπίσσης Άγγλίδος. Ά λ λ ’ ήΚαρ- 
λόττα άνατραφεΐσα μακράν τού κόσμου απέκτησε χαρακτήρα ανεξάρτητον, ει
λικρινή και σταθερόν και δεν έδέχθη νά νυμφευθή, καθ ’ δν τρόπον συμβαίνει 
συνήθως εις τάς θυγατέρας τών βασιλέων, άλλά μετά τινας συνεντεύξεις μετά 
τού πρίγκηπος D’O range, άπέκρουσεν απολύτως τό συνοικέσιον τούτο.

Ήναγκάσθη νά ύποστηρίξη μακράν πάλην μετά τού πρίγκηπος-άντιβασιλέως 
και τών υπουργών του*; και χωρίς νά ύποχωρήση, υπερησπίσατο μετά σπανίας 
ενεργείας τά δικαιώματα και τήν ελευθερίαν αυτής. Ό  πρίγκηψ-άντιβασιλεύς 
μή δυνηθεις νά δείξη υπομονήν άπηύθυνεν εις τήν θυγατέρα του επιστολήν βρα- 
χεΐαν, άλλά πλήρη οργής, πλήν αύτη άνθίστατο- θα υπήκουε δε προφανώς εις 
τόν-πατέρα της και θά έδέχετο τήν χ^ιρα τού Γουλιέλμου D O range, εάν δεν 
εζήτουν νά θέσιυσιν εις τό συμβόλαιον τόν Ιξής όρον, όν δεν ήδύνατο νά παρα- 
δεχθή : προωοισμένη δηλ. όπως φέρη τό στέμμα τού ’ Ολλανδικού βασιλείου, 
ώφειλε νά διέρχηται κατ’ έτος τρεις ή έξ μήνας εν ’Ολλανδία, όρος όστις δεν 
ήδύνατο νά συμβιβασθή μετά τών υψηλών καθηκόντοίν, άτινα θά Ιξεπλήρου 
μίαν ημέραν.

Εβδομάδες τινές διέρρευσαν έν τή άκρα εκείνη γαλήνη, ήτις προηγείται τών 
τρικυμιών, ότε τέλος ό πρίγκηψ-άντιβασιλεύς έπεφάνη εις τό W a rw ic k -Housse 
και άπέπεμψεν άμέσως όλα τά πρόσιυπα, άτινα περιεκύκλουν τήν θυγατέρά του 
και άτινα έθεώρει συνενόχους τής αποστασίας της, εις αυτήν δέ έγνώρισεν, 
ότι έμελλε νά τήν όδηγήση εις Cranbourne-Lodge πλησίον τού W im dsor. 
Δύναταί τις νά μαντεύση τήν συγκίνησιν τής Καρλόττας. Έζήτησε τήν άδειαν 
όπως προς στιγμήν άποσυρθή και άντι νά μένη κεκλεισμένη εις τήν οικίαν της. 
έδραμεν όπως ζητήση καταφύγιον πλησίον τής μητρός τη,, πρό μικρού έπα- 
νελθούσης εις ’Αγγλίαν, εις Λονόΐνον μάλιστα.

Δύναταί τις νά κρίνη περί τού θορύβου, όν ήγειρε τό συμβάν τούτο* ό δούξ 
τής York και ο δούξ τού Sussex ό Brougham έδραμον πρός τήν πριγκήπισ- 
σαν και τήν ίκέτευσαν,^ άλλ * ήρνήθη πάντοτε και τέλος εϊπεν εις τόν μέγαν 
υπερασπιστήν τής Καρολίνας :

— Και σείς άκόμη μέ εγκαταλείπετε ; Θέλετε νά μέ παραδώσητε εις τήν 
εξουσίαν τού πατρός μου, ότε ό λαός θά έλάμβανε μέρος υπέρ εμού !

Ό  Brougham  λαβών τήν χειρά της έσυρεν αυτήν πρός έν παράθυρον ή ή
μερα τότε ανέτελλε και εφιυτιζε τήν μεγάλην πόλιν, βεβυθισμένην άκόμη εν τή 
αναπαύσει :

— Ποατε. ειπεν ούτος, έντός ολίγων ώρών τό πλήθος καλούμενον πρός ψη
φοφορίαν (ήτο εκλογή τις τήν ημέραν εκείνην), θα συνωθήται εις τάς οδούς : 
Έ αν ένεφανιζόμην μετά τής 'Υψηλότητός Σας εις τόν ε’ξιύστην, δεν είχον ή 
νά προφέρω λέξεις τινάς και όλος ό λαός τής εύρείας ταύτης μητροπόλεως θα 
έτρεχε να σάς ύπερασπισθή, πλήν ό βραχύς αυτός θρίαμβος θα ήγοράζετο α
κριβά: ό στρατός θά έρρίπτετο έπί "ÇO'J πλήθους, τό αιμα θα έρρεε και ή άνά- 
μνησις αύτη θά σάς κατεδίωκε καθ’ όλον τόν βίον σας !

Ή  υπερήφανος νεάνις ύποχοιρήσασα εις τήν εύγλωττον ταύτην φωνήν ύπή- 
κουσε και μετέβη εις τήν κατοικίαν, ήν ό πατήρ της τή ώρισεν, ούτω δε ή 
καταιγις παρήλθεν.

Ό  πρίγκηψ Δ ' Orange Ιγκατέλιπε τήν ’Αγγλίαν, νέος δε μνηστήρ έφάνη 
επί τού όρίζοντος : ούτος δεν θά εκληρονόμει βασίλειον, ούδ'έκέκτητο κληρου
χίας και περιουσίαν, άλλά κατήγετο έκ γένους άρχαίου και ενδόξου έχ^ων πο
λυτιμότερα δώρα, τό πνεύμα και τόν χαρακτήρα αύτού.

"Απασα ή Ευρώπη εγνοόρισε βραδύτερον τήν ευφυΐαν και τήν φρόνησίν του. 
Ό  Αεοπόλδος τού Σαξωνικού Κοδούργου, βασιλεύς τών Βέλγων, ήτο ό Νέ- 
στωρ τών βασιλέων : ’ Εν έτει 1815 ήτο ό θελκτικότερος ιππότης έξ ών ήδύ-

νατότις νά Γδη τής χάριτος τών τρόπων του άμιλλωμένης πρός τήν σοβαρά | 
καλλονήν τών χαρακτήρων του, είχε δέ δώσει δείγματα* γενναίου στρατιώτου 
και ή μεγάλη εύφυίατου εξέπληττε τούς σχόντας τήν ευκαιρίαν νά γνωρίοωσ-ν· 
αυτόν.

Είδεν ούτος τήν πριγκήπισσαν Καρλότταν εις χορόν δοθέντα υπό τού δου. 
κός και τής δουκίσσης τού Y ork, άμφοτέρων έπιθυμούντων, ό'πως ή ανεψιά των 
δυνηθή και Γδη τόν πρίγκηπα, περι ού ούτοι είχον τήν καλλιτέραν ιδέαν * τόν 
είδε και βεβαιούσιν ότι τήν ιδίαν εκείνην ημέραν ήγάπησεν αυτόν. *Εκ τούτου 
αναγνωρίζει τις τήν σφοδρότητα του χαρακτήρός της και τήν ανάγκην του στη. 
ρίγματος, ήν έν τή δυσχερεΐ δι’ Ιαυτήν ταύτη θέσει θά ήσθάνετο.

Ό  γάμος ετελέσθη κατά τό 1816, ό δούξ δέ και ή δούκισσα τού York 
κατώρθωσαν και ήδη ώστε ό άντιβασιλεύς νά δώση τήν συγκατάθεσίν του* ή J 
Καρλόττα ένυμφεύθη κατά τάς υπαγορεύσεις τής καρδίας της και μετά τήν θλι- 
βεράν νηπιακήν και τήν θυελλώδη και δυστυχή εφηβικήν ηλικίαν της, έγνώρισεν 
έπί ε’ίκοσι μήνας τήν τελειοτέραν οικιακήν ευτυχίαν εί/εν εύρει παρά τώ πρίγ, 
κηπι Λεοπόλδω φίλον και οδηγόν, έκ τών μάλλον αγαπητών. Έπανώρθου ού
τος μετ’Γσης γλυκύτητος και ακρίβειας,ό,τι ή ανατροφή τής πριγκιπίσσης είχεν 
άτελέ:, καθησύχαζε τόν ορμητικόν έκεινον χαρακτήρα έπέτυχε δέ παρά τή νε
αρά αυτού συζύγω, τήν θαυμασίαν έκείνην μεεταβολήν, ήν ό Φενελών έπέφε- J  
ρεν έν τή ψυχή τού δουκός τής Βουργώνης. Ό  συζυγικός βίος των ήτο πρό- * 
τύπον στοργής και έμπιστοσόνης και έντέκνον έμελλεν έντός ολίγου νά συμπλη- - 
ρώση τήν ευτυχίαν τών τόσω αγαπώ μένα» ν συζύγων, τό δέ έθνος έκ τών προ- $ 
τέρων έχερέτιζε λίκνον, όπερ έμελλε νά περιλάοη τάς μελλούσας εύχάς τής 
’Αγγλίας.

Φεύ ! Ό  ήγεμονόπαις έγεννήθη, άλλά δεν ήνοιξε τούς οφθαλμούς εις τό φώς*\ J  
ή Καρλόττα δέν Ιφαίνετο εις κίνδυνον και έν τούτοις, πέντε ώρας μετά τήν ε- 
λευσιν τού τέκνον της έν τώ κόσμω τούτω, αύτη δέν υπήρχε πλέον (5 Νοεμ
βρίου 1817).

'Η ’Αγγλία έπένθησε, και τον θάνατον τής νεαράς ταύτης γυναικός, έθεώ- Υ· 
ρησε τό έθνος ό>ς δυστύχημα και τόν ήσθάνθη ώς έάν Ικάστη οικογένεια είχε 
χάσει τήν πρωτότοκον θυγατέρα της. 'Ο άντιβασιλεύς έμισεΐτο ύφ ’ απάντων  ̂
και ή κόρη του έμενεν ή μόνη τού έθνους έλπίς. «Τή ειχομεν έμπιστευθή όλον J  
»τό μέλλον μας ! λέγει, «ό λόρδος Βύρων, .εις τό τέλος τού Σάϊλδ - Άρόλδ. 2 

»Δέν μάς ήτο πεπρωμένον νά ’ίδωμεν τάς μαγευτικάς ταύτας ώρας, αλλ’ ήρε* j  
»σκόμεθα σκεπτόμενοι οτι τά τέκνα μας θά ύπήκουον εί; τό τέκνον της και ηύ- 
»λογούμεν αυτήν καί τούς άπογόνονς οϋς άνεμένομεν έξ αυτή ς...,.»

Ό  πρίγκηψ Αεοπόλδος έκλαυσε πικρώς τήν νέαν σύντροφόν του καί μετά 
τεσσαράκοντα έτη, βασιλεύς καί σύζυγος τής Λουίζης τού Όρλεάνς, τής εύγε- ^  
νούς ταύτης κόρης τού γένους τών Βουρβώνων, ήτις τώ έδωκε δύο τέκνα, έγρα- γ 
φεν έν τοΐς ίδιαιτέροις αύτοις άπομνημονεύμασιν : « Ό  μήν Νοέμβριος ειδε Jj 
»τήν καταστροφήν τής ευδαιμονίας μου, τής τόσον γλυκείας έκείνης φιλίας καί ,ί 
»τήν έξαφάνισιν όλων τών ελπίδων μου* ουδέποτε έπανεύρον έκτοτε τό αίσθημα 
»τής ευτυχίας,όπερ ήσθάνθην κατά τήν βραχ^εΐαν περίοδον τού γάμου έκείνου.»

'II πριγκήπισσα Καρλόττα αναπαύεται έν W indsor. Ό  θρόνος τής Ά γ -.'w  
γλίας εϊ/εν ανάγκην κληρονόμου ό δούξ τού Kent αδελφός τού άντιβασιλέως, 1 
ένυικφεύΟη τήν αδελφήν τού πρίγκηπος Λεοπόλδου του Σαξωνικού-Κοβούργου 
καί έκ τής ενώσεως ταύτης έγεννήθη έν έτει 1819, ή Βικτωοία πρό πεντηκον. > 
ταετίας βασίλισσα τής ’Αγγλίας. Άντεκατέστησεν αύτη τήν Καρλότταν έπί τού ‘3  
θοόνου καί τής καρδία; τών Ά γγλων, άλλά λέγουσιν ότι διατηρεί πάντοτε τήν ί  
άνάμνησιν τής έξαδέλφης έκείνης, εί; τόν θάνατον τής οποίας οφείλει τήν ζωήν % 
καί τό στέμμα.

Έ ν Μεσολογγίω τή 6 ’Απριλίου 1892. (Έ κ του Γαλλικού)
Το\>λα Δ. Κ όκαλη

Η  Κ Α Τ Η Ρ Α Μ Ε Ν Η
ι

Α ί θνήσκουσαι ακτίνες του δύοντος ν ί ή λ ι ο υ  περιβάλλου- 
σαι τάν ορίζοντα, παρωμοίαζον αυτόν ώς παμμεγέθη κά[Λινον 
φλεγομένην.

Ά π ά  καιροΰ εις καιρόν καλυπτόμενος υπό μεγάλων νεφών, 
μετά τώ ν όποιων αναμιγνυόμενα', αί φλόγες του, παρίστω χ ε
ξαίσια τοπ ία , τών όποιων τήν αρμονίαν δυσκόλως ζωγράφος ή
θελε δυνηθή νά μ ιμηθή . Κ α ί άλλοτε μέν έφαίνοντο ώς μανι
ώδη άφρίζοντα κύμ ατα  ώκεανοϋ, μετά λύσσης έπιπίπτοντα έπι 
ζοφερών βράχων. "Αλλοτε δέ έξ εναντίας ένόμιζέ τ ις  ότι 
βλέπει ήρεμον λίμνην περικυκλωμένην ΰπο όρέων, ών αί πλευ
ρά! κεκαλυμμέναι υπό άπαστραπτουσών χιόνων εισέτι μή δ ια-

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

άυθεισών, προύκά.λουν τούς ανθρώπους νά ταράξωσι την ερη

μιάν των. Π

Έν-ός υ-'.κράς κομψής οικίας κείμενης χιλιόμετρά τινα  μ α -  
« ά ν  τής μικράς πόλε ως του 'Αγίου Όνωρίου, τής τοσουτον 
,α-αλλήλως τοποθετημένης έπί τής πλευράς λοφίσκου τίνος, 
-Ιησίον τής άριστεράς όχθης του Γαρούμνα άπασα η οικογέ

νεια ήτο φαιδρότατη. Τ , . .
Καί διατί ; 'Ο μονογενής υιός τής χνίρ*? Φερναστρον, ο 

ωραίος Ραϋμόνδος, τόν όποιον ένόμιζον αποθανοντα ή τουλά
χιστον αιχμάλωτον τών άγριων ’Αφρικανών, έπανήλθε τέλος

εις τήν πατρικήν στέγην.
Ό  Ραϋμόνδος ούτος ήτο νεανίας ύψηλοϋ αναστημα.-ος ω

ραίος ύς  άγγελος μέ παράστημα α γ έρ ω χ ο ς  καί πολεμικόν. 
Μικρός μύσταξ φιλαρέσκως έστριμμένος τώ  εδιδε εν «δεν η- 
ξεύρω τι»  όπερ πολλάς νέας ήνάγκασε νά έπιστήσωσιν έπ ’αύ· 
του τήν προσοχήν των καί νά κάμωσι μετά στεναγμού τόν έ
ξης συλλογισμόν «ώ πόσον καλώς θά άντεπροσώπευε τόν σύ

ζυγον τών ονείρων μου» ;

/ Έταξείδευσεν έκ Μ ασσαλίας πεζή, θέλων νά έμβαπτισθή, 
ούτως είπεϊν, εις τάς θερμάς αναθυμιάσεις τάς έκ τής γενε- 
θλίου του χώρας προερχομένας. Άνέπνεε μετά ήδυπαθειας τόν

,ζων οτι διέβλεπε ένέκ του χωρίου του πνέοντα άνεμον, νομιί,ων 
αύτώ τήν σεβαστήν μορφήν τής προσφιλούς του μητρός, καί 
ήκουε τάς εύχάς άς διά τήν έπιστροφήν του εκαμε Μάρθα ή

προσφιλής μνηστή το υ .......
"Ω πόσον ήτο ευτυχής ! Θά τήν ήκουε πάλιν να τοΰ έπα- 

ναλάβη τήν φράσιν τήν πεσοϋσαν έκ τών χμιλεων τη ς, τόν η
μέραν τοϋ χωρισμού τω ν : « Ω Ραϋμονδε μου, σε άγα^ώ, θά 
σε αγαπώ πάντοτε καί σύ μονος θά γινγις συζυγός μ ο υ .. ..»  
ό "Οτε μακρόθεν διέκρινε τά  έρείπια τής Μονής τοϋ Αγιου 
Βερτράνδου, ένεθυμήθη μετά γλυκείας αναμνησεως τους μ.ετ 
αυτής ύπό τάς ύψήλάς φιλλύρας τάς Οπό κισσοΰ περικυκλω- 
μένας, μακρούς περιπάτους, καί ή καρδία του ηρχισε νά π ά λ-  
λη έκ γλυκείας συγκινήσεως.
ι "Οτε τέλος άντίκρυσε τόν Σταυρόν τής έκκλησιας τή , ..ο 
λεως, έπέβαλεν εις εαυτόν άπασαν αύτόϋ τήν σταθερότητα ό
πως μή τρεξη. Φθάσας έξωθεν τής πατρικής οικίας, διά τρε- 
μούσης χειρος έκτύπησε τό ρόπτρον τής σιδηράς αυλειου Ου
ράς καί έστάθη.

Τί συνέβη άρά γε άπό τής αναχωρηςεως του ; Η μητηρ 
του έζη έτι ; Ή  οί,κία αυτη τοΐς άνήκεν άκόμη ; ’Απολύτως 
τίποτε δέν έγνώριζε. Δ ιότι ολίγον μετά τήν άφιξίν του εις Τογ- 
κΐνον είσεχώρησεν εις τό  εσωτερικόν, έπολέμησεν, επληγώθη, 
καί μετά τα ϋ τα  ίατρεύθη. Ά λ λ ά  ολίγον καιρόν μετά τα ϋτα  
σφοδρός πυρετός ήνάγκασεν αύτον νά μειντ) κλινήρης και με- 
ταζυ ζωής καί θανάτου. Α ί έπίπονοιιδε αυτα ι κρίσεις ας διήλ- 
βεν υστέρησαν αύτόν δύο έτη τοϋ λογικού του

Κατά τά άπαίσιον τοϋτο χρονικόν διάστημα δεν ηδυνηθη 
μήτε νά λάβ-η ειδήσεις παρά τής οικογένειας του, μήτε νά με
ταδώσει αυτή το ιαύτας περί αύτοϋ.

Εν τούτοις μάγος τις  Α ναμ ιτης εις τον όποιον κατα το 
τιολεμον είχε προσφέρει έκδούλευσίν τινα  κατώρθωσε νά θερα- 
~ϊύσ·η αύτόν μεταχειρισθεις φάρμακα γνω στά παρ ’αύτοϋ μονον.

γείλ·») τήν άφιζίν του, ευχαριστούμενος εις την ιδέαν τής εκ- 
πλήξεως καί τής χαράς, ήν θά προύςενει ή επάνοδός του.

Ό  απερίσκεπτος! Δέν έσκε'πτετο οτι ή απροσδόκητος έμφά- 
νισίς του ήδύνατο ν ’ άποβή ολέθρια εις την γραίαν μητέρα του 
όπερ καί συνέβη. Ή  κυρία Φερναστρον άμα τόν είδε ήσθάνθη 
τοσαύτην συγκίνησιν ωστε επεσεν ύπ τ ια  και εν α*.ολυτω αναι

σθησία.
Ά λ λ ά  μήπως άρά γε ή χοορά φονεύει ;
Φλεβοτόμησις έπιτηδείως καί μετά ταχύτητας ένεργηθεισα 

άπέδωκε τήν ζωήν εις τήν μητέρα τοϋ Ραϋμόνδου, ήτις  και 
ήδυνήθη τέλος νά σφίγξϊ) επί τοϋ στήθους της τόν υιόν τοϋτον 
όν ένόμισεν άποθανόντα, καί τόν όποιον τόσον είχε κλαυσε^ι.

III

Ά φ ’ού έπί πολυ ό Ραϋμόνδος εδέχθη και απεδωκε τάς θω
πείας τάς μητρικάς ήρώτησε μετά σπουδής ευκόλως εννοούμε
νης, νέα περί τής Μάρθας.

Εις τό όνομά τοϋτο τό μέτωπον τής κυρίας Φερναστρον, 
έπεσκιάσθη καί διά φωνής βραδείας καί σοβαράς είπε1 «Υιέ 
μου δέν πρέπει νά τήν σκέπτεσαι πλέον, ή Μάρθα άπέθανε 

δ ι’ εσέ.
Ό  νέος Ιμεινεν έπί στιγμήν άλαλος ώς άπολιθωμένος.
Μετά τα ϋ τα  έψιθύρισε.
—  Νά μή τήν σκέπτωμαι πλέον* την Μάρθαν , Ω προς 

Θεοϋ μήτέρ μου, άνέκραςε τέλος, ειπε μου τ ι συνεοη, — = ικε
τεύω , λάβε οίκτον δ ι ’ ¿με Ποιον είναι τά έπελθόν μοι δυ
στύχημα σ έξορκίζω ώ μ ίλει----

 Υιέ .μου, ή Μάρθα έπρόδωσε τήν π ίστιν της* νυμ.φευεται

μεθαύριον.. .
Εις τήν κεραυνοβολον ταυτην ειδησιν, ο I αϋμόνδος εκλονι- 

σθη, άλλά διά προσπάθειας άκατανικήτου έστάθη άμέσως καί 
ωχρός ώς κηρός διηυθύνθη διά βήματος άργοϋ και αυτομάτου 
πρός τό δωμάτιόν του. Ή μήτηρ του άνήσυχος έδοκίμασε νά  
τάν άκολουθήσγι, άλλ’ ούτος δ ι’ επιβλητικής χειρονομίας έστα- 
μάτησεν αύτήν, καί είσελθών έντός τοϋ δωματίου, εκείνου όπερ 
πρό πέντε έτών δέν ειχ'εν ϊδει, εκλεισε τήν θυραν.

Ουδέ έν άπλοΰν βλέμμα έρριψεν εις τα  περικυκλοϋντα αύτόν 
αντικείμενα, τ ά  τόσας καί τόσας άναπολοΰντα αύτώ αναμνή
σεις τοΰ παρελθόντος. ’Εκαθεσθη ή μάλλον έπεσε έπι καθίσμα
τος τίνος καί θέσας τήν κεφαλήν εντός τών χειρών του 'ηογιαί 

νά σκεπτηται.
Ουτω λοιπόν τό οικοδόμημα εκείνο τής ευτυχίας, τό όποιον 

έκοπιασε νά. ίγείρη έκρημνίσθη, δέν ήτο πλέον ειμή έρείπιον. Οι 
όρκοι εκείνοι δέν ήσαν ή φρικώδη ψευδή, κα αυτός ό μωρός
τούς είχε πιστεύσει ! . . .

Ή  γυνή έκείνη διά τήν όποιαν θά έθυσιάζε τήν ζωήν του, 
ή γυνή έκείνη δ ι ’ ήν έπί τόσον χφόνον έ,η δεν ήτο ει μη άθλια 

τις  επίορκος ;
Ά χ  ! δ ιατί νά μή μείνω παράφρων, ανέκραξε τέλος μετα 

λυγμών ; Ά λ λ ’ όχι ό Θεός δέν τό ήθέλησε πρέπει νά π ιω τό
ποτήριον μέχρι πυθμένος.

Κ αί τά  δάκρυα τά  έπί τοσοϋτον χρόνον συγκρατούμενα έρ-

οευσαν τέλος.
r IV · '

Τά εσπέρας ήρνήθη νά γευματίση. Ά λ λ ά  τήν πρωίαν της
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■νύκτα χυθέντων δακρύων άνέλαβε την ψυχραιμίαν του, καί 
καί διά του φυσικωτέρου τρόπου τ,ύχήΟη το «καλή μέρα» εις 
την μητέρα του.

Τό απόγευμα της ιδίας ημέρας έζήλθε καί δι’ύφους ¿διαφό
ρου κατά  τό φαινόμενον, διηυθύνθη πρός την δημαρχίαν. Έ κεΐ 
δε μετά προσοχής παρετηρησε τόν π ίνακα τον δημοσιεύοντα 
τά  ονόματα των μελλόντων νά νυμψευθώσιν.

Τό εσπέρας φίλοι καί συγγενείς ηνωμένοι εντός της μικοάς 
οικίας του έώρταζον φαιδρώς την επάνοδόν του. Δεν ήδύνατό 
τις  νά φα ίνητα ι φαιδρότερος αύτοΰ' διά τρόπου χαριεστάτου 
διηγείτο τάς περιπετείας της εκστρατείας του, τά ς  στερήσεις 
καί κακουχίας, ά ; υπέστη έν αυτή' καί ή μητηρ του έπίστευεν 
επί τέλους ότι ό υιός της ¿λησμόνησε την Μάρθαν εντελώς__

V
Ή  διά τόν γάμον όρισθείσα ημέρα εφθασε.
Ή τελετή ώρισθη διά την μεσημβρίαν.
Την ταραχήν του Ραϋμόνδου ούδέν άλλο ηδύνατο νά φανέ

ρωση η τά εντός τ ώ / οφθαλμών του διαφαινόμενον πυρ, κατά  
τ ’ άλλα ήτο ήσυχος.

Περί την δεκάτην ένεδύθη μελανά ενδύματα καί άνοίςας 
τόν ταςειδιωτικον σάκκον το υ- έξήγαγε φιαλίδιον τ ι  μικοο- 
σκοπικόν έξ αύτοΰ. Διά τών πλευρών αύτοΰ διέβλεπέ τ ις  ρευ
στόν ύποκίτρινον θέσας δε αύτό εντός τοΰ θυλακίου τοΰ περι
στηθίου του έςηλθε.

ΙΙοΐον ήτο τά σχέδιόν του ;
Πλήθος άπειρον ήτο συνηγμένον ενώπιον τής μητροπόλεως.
Μετά μεγάλης δυσκολίας κατώρθωσε νά είσέλθη εις τόν ιερόν 

τόπον εξέλεξε θέσιν τ ινά  εις λίαν καταφανές μέρος καί άνέμενε.
Δεν παρήλθεν πολύς χρόνος καί ψιθυρισμός παρατεταμένος 

άνήγγελε την άφιξιν τής πομπής. Ό  Ραϋμόνδος έσχε φρικία- 
σιν άνεπαίσθητον έκπωματισας όμως τά μικρόν φιαλίδιόν του 
έκράτησεν έν τη  χειοί.

Τέλος ή νύμφη έφάνη. Ή το  εξαίσιας καλλονής, μελαγ- 
χροινή, με παροιάς χνοώδεις καί οφθαλμούς μάλλον προς τό 
γαλανόν κλίνοντας, εις ούς έφαίνετο κατοπτριζόμενος ό ούρα- 
νός δίδων ούτως εις αύτούς χρώμα λαμπρόν γαλανόν.

Οί λαμπροί ούτοι οφθαμλοί σκιαζόμενοι υπό μ,ελαίνων βλε
φαρίδων έφαίνοντο ανήσυχοι πως' καί μέ βλέμμα ριπτόμενον 
πέριξ, έφαίνετο ώς νά άνεζήτει τ ι.

"Οτε έσταμάτησεν έπί τοΰ Ραϋμόνδου, έκλονίσθη, καί κατέ
στη πελιδνή άλλ’ ή σκηνή αύτη δέν διήρκεσεν είμή δύο δευ
τερόλεπτα' ούδείς εσχε τόν καιρόν νά τήν παρατηρήση.

Κ αί ό Ραϋμόνδος,  αύτός έπρεπε νά ΰπέφερε φοβερά !
διότι συναντήσας τό βλέμμα έκείνο έκλεισε τούς οφθαλμούς 
καί έζήτησε διά τής χειοάς στήριγμά τ ι  όπως τόν ΰποβαστάξη. 
’Α λλά  καί επ’ αυτοΰ ωσαύτως ή στιγμή αύτη τής αδυναμίας 
δέν έσχε είμή τό δ ιάστημα αστραπής' ότε συνήλθεν, ή Μάρθα
εΰρίσκετο ήδη εις τήν θέσιν της παρά τον βωΐλόν.

Κ α τά  τήν πάνδημον στιγμήν, καθ ’ ήν ό ίερεύς εύλογών τήν 
τώ ν δύο μεμνηστευμένων ένωσιν, απήγγειλε τάς εν χρήσει ¿ρω
τήσεις, ή νεαρά γυνή διά φωνής σταθεράς άπήντησε καταφα- 
τ ικ ώ ς ... .  ό Ραϋμόνδος εσχε χειρονομίαν άπηλπισμένην καί αέ
ρων ταχέως εις τά  χείλη του τά φιαλίδιον έπιεν απνευστί τά 
περιεχόμενον.

VI

Η τελετή ετελειωσεν* ο σύζυγος προσεφερε τόν βραχίονά

του εις εκείνην ήτις  άπό μιας στιγμής ήτο σύντροφος τοΰ β{01ϊ 
του ενώπιον Θεοΰ καί ανθρώπων, καί ή νυμφική πομπή διηυ_ 
θύνθη πράς τήν εξοδον.

Εμελλον νά διέλθωσι τό κατώφλιον τής θύρας ότε νέος · 
ωχρός καί αίσθμαίνων έστη ενώπιον αύτών. Ή το  ό Ραϋυ.όνδο-.

—  Σταμάτησαν! ανέκραξε διά φωνής παλλομένης ήτις  όμως 
έςησθένει βαθμηδόν' σταμάτησον ! γυνή επίορκος !

Ό  κοσμήτωρ τής εκκλησίας καί τινες άλλοι έκ τώ ν παοι- 
σταμένων προέβησαν μέχρις αύτοΰ, άλλ ’ ούτος διά χειρονομίας 
τούς ¿σταμάτησε.

—  Το έγκλημά σου έπερατώθη έξηκολούθησεν, αποτεινόμε
νος πράς τήν νύμφην. Δέν έφοβήθης, άθλια, νά μου κατασπχ- 
ράξης την καρδίαν . . .  Τί σοί είχον κάμ ε ι; Τ ίποτε, δέν έχει 
ο υ τω ;... Κ α ί όμως κατεπάτησες τούς πλε’ον ιερούς όρκους__

‘Ιερόσυλος! έψεύσθης όταν πρό ολίγου ενώπιον τοΰ Θεοΰ ώ ρ- 

κίσθης νά μή άνήκης είμή εις τόν σύζυγόν σου ; Έψεύσθης! 
διότι άνήκες ήδη είς έμέ, καί τοΰτο μέ όλην σου τήν θέλησιν,

Ρίγος, διέτρεξε τούς παριπταμένους, καί ό νεόνυμφος άπε- 
μακρύνθη τής συζύγου του μετά φρίκης.

Η Μάρθα ένώπιον τής πανδήμου ταύτη ς  κατακραυγής έρ- , 
ρίφθη γονυπετής έπί τώ ν βαθμιδών, καί ήνωσε τάς χείρας είς 
ύπερτάτην σιωπηλήν παράκλησιν.

■—  Ζητείς συγγνώμην έπανέλαοε ό Ραϋμόνδος διά συριζού- 
σης φωνής, Ά !  Ι ί προσβολή ήν μοί έκαμες, ή λύπη ήν μοί 
έπροςένησας συ είναι πλέον φοβερωτέρα ταύτη ς, όχι, όχι συγ
γνώμη διά τούς έπιόρκόυς δέν υπάρχει' ό καθείς μέ τήν σει
ράν του.

Ή το τήν στιγμήν ταύτην φρικώδης. Διά τών ονύχων του 
κατεσπάραττε τά στήθος του τό οποίον διήγειρον σπασυ.οί νευ
ρικοί' αιματώδεις άφροί έφαίνοντο έπί τών χειλεών του.

— Αποθνήσκω είπε, μ ε τ ’ ολίγον, αισθάνομαι ήδη τά ψύ
χος τοΰ θανάτου νά μέ καταλαμβάνη, τά δηλητήριου όπερ I- 
πιον δέν συγχωρεϊ.

Ή Μάρθα άνεπεμψε κραυγήν τρομεράν καί ή θέλησε νά ρι- 
φθή έπ ’ αύτοΰ ά λ λ ’ ούτος ύπερτάτην καταβαλών δύναμιν τήν 
άπώθησεν.

—  Οπίσω, οπίσω, επίορκος, άνέκραςεν, οπίσω μή μέ μ ο -· 
λύνης. . .

’Έ παυσε πράς.στιγμήν μή δυνάμενος νά άμίλήση. "Ολον τό 
παριστάμενον πλήθος δέν έτόλμα νά πλησιάση, όπως τόν 
βοηθήση' τά βλέμμα του ήτο τρομερόν πάντες είχον σταμα
τήσει άναυδοι.

Τέλος, ώς έάν δύναμις ύπερτέρα ώθησεν αύτόν έχώρησεν 
έν βήμα, καί σταθείς έμπροσθεν τής ένώπιον αύτοΰ ΐσταμένης 
νύμφης ά,νε'κραξε διά φωνής έπισήμου καί φοβέρας.

— Σέ καταρώμαι ! σέ καταρώμαι ! . . .
Δεν ήδυνήθη νά τελειώση. Ή  πνοή του έξέλιπε, τρομερός 

σπασμός συνέσπασε τήν μορφήν του, ή τ ις , ήδη είχε καταστή  
μέλαινα, καί έκτείνας τούς βραχίονας έπεσε πρηνής...

Ή Μάρθα άφωνος έδραμε προς αύτόν, καί δ ι ’ υπεράνθρω
που δυνάμεως τόν άνέτρεψε. Τό παραμεμορφωμένον πρόσω- 
πόν του ήτο φρικώδες, ή τελευτα ία  του άγωνία θά ήτο φο
βερά, διότι αί τρίχες τής κεφαλής του είχον ,σχεδόν λευκανθή·

Σπαρακτικήν κραυγήν άνέπεμψεν ή Μάρθα καί έγερθεϊσα ώς 
δι’ ελατηρίου «νεκρός άνε'κραξε» καί ήρχισεν νά αδα).

Ή δυστυχής ήτο παράφρων.
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VII
S Ό  περιηγητής ό μεταβαίνων προς έπίσκεψιν τοΰ ιστορικού 
Μοναστηριού τού ‘Αγίου Βερτράνδου, δύναται νά συναντήση  
ον τι, όπερ ούδέν τό πράς άνθρωπον όμοιάζον εχον, πλανάτα ι 
¿ ς  σκ ιά  είς τάς μονήρεις στοάς τοΰ μοναστηριού τούτου. Ί  ά 

χαρακτηριστικά του ομοιάζουν ώς γραίας γυναικός.
Λευκαί τρίχες χύνονται έπί τών ώμων της τό δε σώμά της 

καλύπτεται ύπό ρακών κατεσπιλωμένων, καί μή έχόντων ού
δέν σχήμα πλέον. Πέριξ δέ τοΰ λαιμού της σώζεται τεμάχιον 
γάζης, όπερ ούδέν άλλο είναι ή νυμφικός πέπλος. Εάν δέ δο - 
κιαάση τις όπως τήν πλησιάση οί οφθαλμοί της έκφράζουσι 
τόν ζωηρότερον φόβον καί ανακράζει «όπισω, όπισω, δαίμων, 
έρχεσαι νά πειράξης τήν κατηραμένην». Κ αί έλαφροτέρα π τη 
νού φεύγει είς τά  υπόγεια τοΰ μοναστηριού, όπου καί έχει

,  ,  iτχν κατοικίαν της.
Ή δυστυχής αύτη ,είνα ι γνωστή είς τόν τόπον ύπό τό όνομα 

τής «Δαιμονιζόμενης», ήτις  δεν ζή ή έκ ριζών, καί ήτις  είναι 
άντικείμενον φρίκης διά τους κατοίκους τοΰ ερειπωμένου μονα
στηριού.

Ή γυνή αύτη δέν είναι άλλη, ή «Μάρθα ή κατηραμένη».
Η» (Έκ του γαλλικού).

Ά ν θ η  X. Β α σ ιλ ε ιά δ ο υ .

ΑΠΕΡΓΙΑ Ε Ρ Γ Α Τ Ρ ΙΑ ! Ε Ι  ΠΕΙΡΑΙΕΙ
Περί τάς 60  έκ τώ ν έργαζομένων γυναικών εις το έν ΙΙει- 

ραιεϊ Νηματουργεΐον τών ά-δελφών Ρ ετσίνα , ένήργησαν απερ
γίαν άμα ώς έγένετο αύταϊς γνωστόν, ότι ήλαττώ θη τό ημε
ρομίσθιόν των.

Α ί άπεργήσασαι άνηνέχθησαν είς την διεύθυνσιν τοΰ κατα- 
στήματος, ζητοΰσαι τήν διόρθωσιν τοΰ άδικου τούτου μέτρου.

Έν έποχή, κα θ ’ ήν πάντα  τά  τρόφιμα καί λοιπά είδη τής 
απολύτου άνάγκης εχουσίν ΰπερτιμηθή, φρονοΰμεν, ότι έδει νά

αύξηθή τό ήμερομίσθιον τών πτωχών έργατίδων, αΐτινες δι’ό— 
λης τής ήμέρας εργαζόμενα1., μόλις πορίζονται τον έπιούσιον- 
άρτον, πλουτίζοντες όλονέν διά τοΰ ίδρώτος αύτών τά  βα
λάντ ια  τών έργοστασιαρχών.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο Ν  Κ Π Ι / Π Δ Ι Α Σ

Το β ιο λ ί τ ο ΰ  Μ υ λ ω νά . Τήν προσεχεί Τρίτην 21 ’Απρι
λίου άναβιβασθήσεται διά πρώτην φοράν έπί τής σκηνής τοΰ 
άνωτέρω θεάτρου τά κατά  μετάφρασιν τοΰ κ. Κοτοπούλη κω- 
μειδύλλιον «τά βιολί τοΰ Μ υλωνά», ένεκεν τών δοκιμών τοΰ 
όποιου, ό θίασος διέκοψε τάς παραστάσεις του κατά  τήν π α -  
ρελθοΰσαν εβδομάδα.

Τήν εσπέραν ταύτην ύπό τοΰ ίδιου θιάσου διδαχθήσεται «ό 
Δάν Καΐσαρ τοΰ Β αζάν».

ΥΠΕΡ ΤΟΥ Κ Α Τ Α Δ ΙΚ Ο Υ  ΓΕΡΟΝΤΑΡΗ

Υπέρ τοΰ άτυχούς τούτου καταδίκου, τοΰ έν τα ΐς  φυλα -  
καϊς τοΰ ΙΙαλαιοΰ Στρατώνος κρατουμένου, καί άποστείλαντος 
είς τάς συνεργάτιδας τής « Έ φ η μ . τώ ν Κυριών» άνά έν έζω- 
γραφισμένον ώάν τοΰ ΙΙάσχα, άπεστάλησαν ήμϊν πλήν τών 
άναγραφέντων είς τό παρελθόν φύλλον ποσών, καί ύπό τών 
φιλανθρώπων κ.κ. Μπέσσης Μάσσωνος δρ. δ, Π αναγιωτούλας 
Λιούρδη δρ. 1 , ΙΙαρθενόπης Καρδαρά δρ.2, έκ Μυτιλήνης ύπό 
τής κ. Κοραλίας Ρουσέλη καί τής άδελφής της δρ, 12  καί 
κ. Σοφίας Ρεστέν δρ. 10

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η

"Α λλος τρόπος δ ια τη ρ ή σ εω ς  ά γχ ιναρ & ν. Κόπτετε τάς άγ-κινάρας 
εις 4, έαν είναι πολύ μεγάλαι, αφαιρεΐτε τό τρίχωμα και τα ίηρα φύλλα, και 
ενω τάς καθαρίζετε τάς ρίπτετε είς δοχεΐον πλήρες ϋδατος και όξους. Μετα 
ταότα τάς θέτετε είς ζέον ύδωρ και τάς ήμιβράζετε εντός πηλίνης χύτρας.

8 2 Ε Π  1 Φ Τ Λ  Λ . I Σ.

ΤΟ Ε Γ Κ ΛΗΜΑ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

Έν τώ μεταξύ ή κ. 'Αρδουιν είσήλθε. Πώς ! έσηκοίθητε ήδη και οί δύο σας ; 
είπόν η αφελής έπαρ/ιώτις, γελώσα ειλικρινή κσί αδολον γέλωτα. Καί εκάλε- 
σ£ν τού παραθύρου τόν σύζυγόν της.

*0 ΚορβοΑ ελαβε τήν /ειρ* τής Μαγδαληνής και έθλιοεν αυτήν περιπαθώς 
έντός τής ίδικής του. ΙΙαρετήρησεν όμως, ότι ή χειρ εκείνη ητο παγιυμενη και 
ότι έ^ρικΐα επί τή επα^ή τής ίδικής του. Τήν προσέδλεψε τότε Οελων νά άνα- 
γ>ο>αη έπί τού προσώπου της τακτήν ψυχήν της κα*:ακλύζοντα αισθήματα 
Αλλ’ή Μαγδαληνή απέστρεψε τό πρόσωπον. Ιν.ναι προτιμοτερον νά υπαγω- 
|*όν ήμεις είς συνάντησιν τών κυρίων τούτων, είπεν ό Κορβολ. Τι λεγεις Μαγ-
δαλη ·ή

Βεβαίως, άπήντησεν ή νεάνις 
“ροετεινεν αυτή ό σύζυγός της*

f ατηριζομένη έλαφρώς επι του βραχίονος, δν

τόν κήπον άνεμένοντο παρά τών κεκλημένων των, μεθ’ ων αντήλλαξαν 
©’.λόφρονάς τινας λέξεις, μεθ Ö ό Κορβόλ έζήτησε τήν άδειαν νά άπομακρυνθή
δια τινας στιγμά-,

Αποσυρόμενος είς τό διυμάτιόν του ό Κορβόλ διενοεΐτο. Πρε'πει άφεύκτως 
ν* πεισθώ, ότι κατά τήν νύκτα ταύτην ώνειρεύθην μόνον, αλλά δέν ειδον και 
^Ρ^γματικώς τον Ροβέρτον. ΈκάΟησεν είς τό γρχφεΐόν του, συνέταξε τηλε- 
Τ?*?ημα πρός φίλον τού τινα υπάλληλον εν τώ 'Τπουργείορ τα>ν Αποικιών, 

ού «ζήτει πληροφορίας πε-ί του Ιν Νουμία καταδίκου Ροβέρτου Δερος. 
Αφού εδωκε τό τηλεγράφημά του έσπευσε παρά τοΐς κεκλημένοις του, οιτι- 

ν«ί εΐ/ον ήδη συναθροισθή είς τό Ιστιατόριον
Τ Τό πρόγευμα ει^εν εντελώς οικογενειακόν ‘/αρακτήρα, ό Κορβόλ ανεπτυξεν 
ε«?ράδειαν κα\ Ιλαρότητα ασυνήθη. Διεσκέδαζεν ιδίως πειράζων τόν ιατρόν

Βορναδέλ έπι τοΰ ζητήματος τοΰ υπνωττισμοΰ, ζήτημα όπερ προύκάλει πάν
τοτε τήν οργήν καί κωμικήν άγανάκτησιν τοΰ άγαθου γέροντος.

Κιναι ολοι ψεΰσται οί μεγάλοι σας Παρισινοί επιστήμονες, άνε'νραξεν ό γέ
ρων μανιώδης, καί ή υπνωττική επιβολή των, είναι αυτόχρημα μύθος. ^

Ούδείς παρετήρησε τήν ταραχήν τής Μαγδαληνής, ήτις ηυξανεν όλονέν, 
έφ ’ όσον ό σύζυγος της επεβεοαίου τήν ΰπνωττιστικήν δύναμιν. Να:, αύτή μονη 
έπίστευεν ήδη, βασιζομένη *πί τοΰ φρικώδους εγκλήματος, τό όποιον είχε δια- 
πράξει υπό τήν τρομεράν τοΰ υπνωττισμοΰ επιρροήν, και τού όποιου τας τρο- 
μερας συνέπειας ΰφίστατο σήμερον, αΰτη ή θυγάτηρ εντίμων άνθρώπων, καί 
σύζυγος ενός κλέπτου, ενός δολοφόνου.Ί^σθάνετο ή ταλαίπωρος νεάνις φρικώδη 
αγωνίαν. Ήγέρθη, εξήλθεν είς τόν κήπον. Διά τού φυλλώματος εολεπε τον 
σύζυγον της έπιμονως συζητοΰντα και πάραυτα ή μνι5ρ.η της με^τεσερθη εις 
τήν άποασίαν νύκτα τής δολοφονίας τής μητρός της. Ν αί! αυτός ητον ο οολο- 
φονος, αύτός δστις τή επέβαλλε νά ύποδείξη τόν Ροβέρτον ώς ένοχον. Δέν ή- 
δυνήΟη ή άτυχης να κρατηθή περισσότερόν Έρριψε κραυγήν μεγαλην και έπ*- 
σεν αναίσθητος.

Πάντες έδραμον πρός αύτήν. ‘Ο ιατρός ώς συνήθως άπε'δωκε τήν λιποθυ
μίαν ταύτην ‘είς τάς συγκινήσεις τής ημέρας. Διέταξε δέ νά τήν έκδύσωσι καί 
νά τήν μεταφε'ρωσιν είς τήν κλίνην της, βεβαιώΤ, οτι μετά μιαν ώραν θά ήτο 
εντελώς καλά.

Μόλις αί διαταγαί τοΰ ιατρού Ιξετελέσθησαν, Οπηρε'τηςτις έπαροοσιάσθη και 
σερων έπί αργυρού δίσκου επιστολήν καί τηλεγράφημα έτεινεν αμφο'τερα εις τον

Κορβόλ. 4  , ' ν
υυτος άπεσφράγισε πρώτον τό τηλεγράφημα. 8Ρού τώ έγίνετο γνωστόν, οτι

κατά τάς τελευταίας έκ Νουμίας ειδήσεις, ό Ροβέρτος Δερός ήτο πάντοτε είς
τό κάτεργον. Ή  επιστολή δέ έφ·ρεν Οπογραφήν φίλης λησμονηθείσης,^ κα ι(θ
Κορβόλ πριν ή τήν άναγνώση Οπέθεσεν ότι ήτο συγχαρητήριος δια τους γα-
μους του. ΔΓ ενός βλέμματος διέτρεξε τήν πρώτην σελίδα τού ροδίνου και
ευωδιάζοντας νάρτου. ” ήφ’ οσον ομως προύχώρει είς τήν αναγνωσ-.ν εγενετο



8 Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Σ

Τάς αποσύρετε, τάς τοποθετείτε έπι τρυπητού ή έσχάρας Γνα στεγνώσο σ̂ι. 
Τάς περατε μετά ταύτα διά χονδρής λινής κλωστής αραιά ινα μη εγγιζη ή 
μία την άλλην και τάς άναρτάτε να στεγνώσουν εις ήηρόν μέρος. Πολοι τάς 
στεγνώνουν δι’ ευκολίαν και εις τόν φούρνον.

Π Ρ Ο Σ  Τ Ό Γ Σ  Φ 1 Λ Α Ν Θ Ε Ι Σ

Έςεδόθη άρτι β* του βιβλιοπωλείου της Έ ττ ία ς

Α Ν Θ Ο Κ Ο Μ Ι Α
ύπ’ο Πέτρου Ν . Φιλαρέτου, διαλαμβχνουσα χατα τρόπον εύ'ληπτον 
ττερΐ της καλλιέργειας καί θεραπείας των διαφόρων φυτών καί ανθεων 
οααδύνανται να εΰδοκιιαήαωαιν εις τό χλίρια τη ; 'Ελλάδος και περιε - 
γουσα οδηγίας περί σ/ηαατισριοΰ κήπων, περι πολΛαπλααιααιαου των 
φυτών καί ανατροφής αυτών, περί φυτεύσεως καί μεταφυτεύτεως καί 
περί δλων έν γένει των σχετικών εργασιών τής ανατροφής τών φυ
τών. Περιλαρ,βάνει πρός τούτοις σύντομον περιγραφήν και τον τρό
πον τής καλλιέργειας έκαστου τών έν ύπαίθρω καλλιεργούμενων φυ
τών του καλλωπισμού. Τά ονόματα τών φυτών ετά/θησαν κατ' αλ
φαβητικήν σειράν πρός εύκολωτέραν εύρεσιν αυτών.

Τό έργον συντεταγμένον ύπό ανδρος ειΟη νονος καί πεπειραμειου 
γεωπόνου του κ. I I .  Φιλαρέτου, εύρίσχεται έν τώ Ι1ι6.1ίοπω2εία> τ η ς  
'Εστίας Γ .  Κασδόνη χαί τιμαται δρ. 2 ,5 0 . Ε ις  τάς επαρχίας πέμ- 
πεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών.

U N E  IN S T IT U T R IC E  diplômée pouvant disposer de quelques 
heures chaque jour désire trouver des leçons de Français. S' adresser 
au bureau de notre journal.

Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ  τής ζωγραφικής εΰμεΟοδώτατος, έν βραχεί οιαστήματι 
καταοτίζων άριστα τάς μαθήτριας του ζητεί παραδο'σεις εις τιμάς μετριωτα- 
τας. Συνιστάται θερμώς καί παρ’ ήμϊν. Ιίληροφορίαι εις τό γραφεΐόν μας.

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Σ πεπειραμένη φε'ρουσα άςιολογα συστατικά ζητεί θε’σιν. 
Συνισταται θερμώς καί παρ’ ήμών.

Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΣ Σ Α  τής Γαλλικής γλώσσης, διδάσκουσα κλειδοκύμβαλον 
καί φωνητικήν μουσικη'ν, ζητεί οικογένειαν παρ’ η να διδάσκη ώρας τινας αντί 
τροφής καί κατοικίας. Λέγεται επίσης αντί ώρισμένων ώρών διδασκαλίας μο'νον 
τροφήν. Φέρει άριστα; συστάσεις, συνισταται δέ καί παρ’ ήμών. Ιίληροφορίαι 
έίς τό γραφεΐον μας.

”Ω! θεέ μου ! Ιψιθύρισεν, δταν άνέγνωσε τήν τελευταίαν λέςιν, είναι αρα 
τοϋτο δυνατόν !

Έζήτησεν, ευθύς ώς συνήλθεν, νά έπισκεφθή τήν Μαγδαληνήν, άλλα ελαβεν 
άπάντησιν παρά τής θαλαμηπόλου της, δτι ή κυρία κατόπιν τόσης στενοχώ
ριας κατώρθωσε μόλις νά ήσυχάση, και ότι είχε Οωσει Οιαταγάς υά μη επι- 
τραπή εί; ούδένα ή είσοδος.

Έπανέλαβε καί πάλιν τήν άνάγνωσιν τής έπιστολής, ής τό περιεχόμενα'/ πα- 
ραθέτομεν :

Κύριε Κορβόλ.
Ή  άγνωστος φίλ.η, ήτις σάς γράφει τά; γραμμάς ταύτας εύρίσχεται τήν 

στιγμήν ταύτην επί τής κλίνης τής επιθανάτου αγωνίας.
Σύμπτωσίς τις παράδοςος εκαμεν, ιόστε να περιπεση εις χειρας της μ*γα 

μυστικόν, άφορών εις υμάς. Ε ις  τήν επίσημον δε στιγμήν ταύτην, επιθυμεί νά 
{jLcXay ειρισθη Την τυ/αίαν ταύτην σύμπτωσιν, οπως σας φανή χρήσιμος, και 
τοι αί διάφοροι της ζωής απαιτήσει; σάς iyaSpioav απ αυτής άπό μακρου ηοη 
χρόνου.

Παρήλθον ήδη πέντε έτη, κύριε Κορβόλ, άφ’ ότου, ώ; ταμίας τού κ. Κερ- 
μαδέκ, διεπράςατε μεγάλην έχ τού γραφείου του κλοπήν. Επρόκειτο περι χρη
ματικού ποσού έκ διακοσίων -/ιλίάδων φράγκων.

'Η κλοπή αύςη άνεκαλύφθη παρά τού κ. Κερμαδεκ, όστις σάς υπε/ρεωσο 
να όμολογήσητε τούτο έγγράφως, υποσχόμενος να πληρώσητε μετά τριετίαν 
τό ποσόν τούτο εις τόν συμβολαιογράφον του, παρ ου ηθελετε λαοει την έγγρα
φον εκείνην τής καταχρήσεώς σας ομολογίαν. Εν εναντία περιπτωσει τό έγ
γραφον ήθελεν έγχειρισθή πρός τήν κ. Κερμαδεκ, ήτις θά ενήργει τότε άνάλο- 
γον καθ’ υμών καταδίωξιν.

Και αληθώς ή επιστολή εκείνη ενεχειρίσθη πρός τήν μητέρα τήςΜαγόαληνής, 
ευθύς μετά τήν παρέλευσιν τής όρισθείσης προθεσμίας, αλλά κατά τήν ημέραν ε
κείνην ή δυστυγής γυνή έδολοφονήθη, ώς ενθυμεΐσθε καλώ;, κύριε Κορβόλ, και 
μεθ’ όλα; τάς μετέπειτα ερεύνα; τού κ. συμβολαιογράφου, τό έν λόγω έγγρα- 
οον ούδαμού ανευρεθη.

3Ν ΚΓΡΙΩΝ
— . ■-'.."Σ·"·ί;  ί ί ί - ΐ  ,

Γ Α Λ Α Κ Τ Ε Ρ Α ,  Β Ο Τ Τ Γ Ρ Ο Ν  Ν Ω Π Ο Ν , Κ Τ Λ .
Ή  εποχή τών γαλακτερών ήρξατο. Τά γάλατα κατά τό έτος τούτο εινοιι 

υγιεινότερα και γευστικώτερα τών άλλων ετών. Τ Ι  διά γαλακτερών θεραπεί* 
κατέστη τού συρμού, ιδία διά τούς αδυνάτους, τούς έν άναρρώσει, τούς νευρι. 
κούς και αναιμικούς. Άφίνομεν τά μικρά, ών ή κυρίως τροφή αποτελεΐται άπο 
γάλα, νωπόν βούτυρον και κρέμα. ’Αλλά πού νά εύρη τις γάλα άδολον, κατό
πιν τής συστηματικής πλέον καταστάσης άναμίξεως αυτού μεθ’ ύδατος; Συνι- 
στάται ύμιν τό γαλακτοπωλεϊον τού κ.Γ ιο ιννέτσον» έν  όδφ Πραξιτέλο^ 

·άρ ι6. δ  ώς παοέχον γάλαπαχύ, γλυκύ και άρωματικώτατον, νωπόν βούτυρον 
υπερτερούν και τά ώραιότερα τής Κων/πόλεως και ώά φρεσκότατα έκ τών 
αθηναϊκών χωρίων συλλεγόμενα.

ΜΑΝΑΗΑΙΑ, ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ν· Κ·  ΠΕΤΤΑΣ ¿π I  τ η ς  δόου  Σ ζ α δ ί ο ν

Περισσότερα χρη'ματα δαπανώμεν εις εα ψιλικά, ώς λέγουσι συνήθως, ή ε»ς 
τά οορέματα και υποδήματά μας, άτινα άποτελούσι τήν κυρίως περιβολήν. 
Περικνημίδες και ρινόμακτοα, άλεξήλια και χειρόκτια είναι και διά τούς άν- 
εδρας και διά τάς γυναίκας απαραίτητα, σπανίως όμως κα: καλής ποιότητος 
εάν δεν ιναι πολύ ακριβά.

Μόνον τό νεοσύστατον Ιπι τής οδού Σταδίου κατάστημα ψιλικών τού κ. Ν. 
Πέπα συνδυάζει τό εύ'ωνον μετά τής άρίσ:ης ποιότητος τών πωλουμένων πλου. 
σίων και ποικιλωτάτων ειδών τής γυναικείας και ανδρικής ενδυμασίας.

Το συνιστώμεν θερμότατα εις τάς κ κ. άναγνωστρίας μας. Μία έπίσκεψις 
μόνον άρκει, βπως πεισθώσιν ότι ή σύστασίς μας είναι ευεργετική.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ! ΤΕΧΝΗΤΏΝ ΑΝΘΕιΤΝ
Α Δ Ε Λ , Φ .  I I  1 Ι 1 \ Γ Ι Α Λ Ί \ Ι Ι

Ά θ η ν α ι .  — Ό δός Έ ρ μ ο υ , άρ. 121.
Τό πρώτον και μόνον έί Άθη'ναις κατασκευάζον παντός είδους "Ανθη υπέρ- 

τεοα κατά τήν φυσικήν άπομίμησιν και αυτών τών Ευρωπαϊκών. ’’Α ν θ η  διά 
κ α π έ λ α ,  διά φ ο ρ έ μ α τ α  ν υ μ φ ι κ ά  και χ ο ρ ο ύ ,  δι’ Α ΙΘ ο ύ σ α ς .  Γ υ ρ λ ά ν τ ις  
και Π έ π λ α  Ν υ μ φ ι κ ά .  Σ τ έ φ χ ν κ  διά γάμου; εκλεκτής ποιότητος εις τιμά; 
άπιστεύτους, σχεδόν χάρισμα. Σ τ ε φ ά ν ο υ ς  π ο λ υ τ ε λ ε ί ς  διά κηδείας εις το η- 
αισυ τών Ευρωπαϊκών τιμών.

’Εκλεκτή και πλουσιωτάτη συλλογή παιδικών παιγνίων και κομψονεχνημα* 
των επίσης εις τιμάς εύτελεστάιας. Πάντα ταύτα εις τό έπι τής Όδού Έρ
μου 121 κατάστημα τών Α Λ Ε Λ Φ Ω Ν  Γ ΙΑ Γ1 Α Γ ΙΑ Ν Ν Η .

  ----
"Ολα αυτά τά γινώσκετε και δεν είναι ανάγκη νά σάς τά επαναλαμβάνω). 1- 

πολείπετε ήδη νά μάθητε πώς έγώ γινώσκω τό μυστικόν σας τούτο.
Ό  κ. Κερμαδεκ, φοβηθείς μαίνεται, μήπως τό παρά τω κ. 'Αρόουεν κατα- 

τεθειμένον έγγραφον άπολεσθή ή συνεπεία κλοπής ή θανάτου, ή πυρκαϊας, ε- 
γραψεν άντίγραφον αυτού και έθηκεν αυτό υπό τό έκ ραδινού όλοσηρικού πλαι- 
σιον, έν ω ήτο περιοεβλημένη ή φυσιογνωμία τής Μαγδαληνής.

Έγίνωσκεν ότι ή κ. Κερμαδεκ δεν θά έχωρίζετο τής είκόνος ταύτης και ο« 
τό ήδη πεπαλαιωμένον πλαίσιον άναναιούμενον, θά άπεκάλυπτε τήν ύπαρξ'.ν 
τής έπιστολής εκείνης.

Ειξεύρετε πρός τούτοις κ. Κορβόλ, άφού έμένετε διαρκώς παρά τή κ. Κερ- 
μαδέκ μετά τόν Οάνα:ον τού συζύγου της, ότι πολλάκις αύτη έςέφρασε τήν ε
πιθυμίαν νά ταφή μετά τών εικόνων τών δύο υπάρξεων, άς πλειότερον παντος 
ήγάπησεν έν τώ κόσμω τούτω : τής τού συζυγου της και τής Μαγδαληνής. Γν* 
θυμεΐσθε, ότι ύπήκουσαν εις τήν Οέλησίν της ταύτην, ήμην δε παρούσα καθ ήν 
στιγμήν ή είκών τής κόρης εξή/_θη έκ του ροοίνου πλαισίου της. Ειδον την ε
πιστολήν εκείνην και τήν άνέγνωσχ. Τ Ι  πρός υμάς δε άφοσίωσίς μου με ώ?)ει 
νά σάς σώσω, καταστοέφουσα τό έγγραφον έκεϊνο.

Συγ/ωρήσατέ μοι, έαν δεν έτόλμησα νά πράξω τ̂ ν ιεροσυλίαν ταύτην, 
νουσα τήν επιστολήν έν τώ φερέτρω. ’Αλλά σήμερον φοβούμαι ! Ενδεχόμενη 
σύμπτωσίς ανακομιδής τών λειψάνων τής νεκράς, δύναται νά φέρη εις φώς η̂ν 
επιστολήν ταύτην.

Ήθέλησα νά σάς γνωρίσω πάντ* ταύτα. όπως εγκαίρως ένεργήσητε 
την επιθυμίαν σας. Ούτως έχετε τήν άπόδειξιν, ότι αί τελευταΐαι σκέψεις μ 
ήσαν έστραμμέναι πρός υμάς».

Ό  ίόρώς έρρεε ψυχρός άπό τού μετώπου τού Κορβόλ κατά τήν άνάγνωσιν 
τής έπιστολής ταύτης. Βεβαίως ή γράφουσα ήτο ή παιδαγωγός τής Μ*γο*^1Γ*'’ 
νής, ήτις. ώς γνωστόν, είχε συλλάβει άπβγνωσμένον πρός τόν Κορβόλ ερωΤ»·

(ακολουθεί)


