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ται δεχτή μδνον έντός ΟΚΤΩ U 
ήμερων. Π
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Έν τφ Έξωτερικφ δό παρ’ άπαόι τοϊς 
άντιπροόώποις Λμών.

 —

Σώματα πλήρη τοΰ a , γ ’ , δ ' , ε  , χαί ς· έτους ευρισχονται
π αρ ’ ήμ ίν xat παρ απασι τοΐς άντιπροσώποις ήμώ ν.

Διά τά άνυπο'γραφα αρθρα, 
εύθυνεται ή συντάχτης αότών/1 
Κυρία ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ Π ΑΡΡΕΝ!

Τά πεμπο'μενα ήμΐν χειρό
γραφα  ̂ δημοσιευόμενα }] μή< 
δεν Ιπιστρέφονται. — ’Ανυ
πόγραφα χαι μη δηλουντχ 
την διαμονήν τής άποστελ-. 
λούσης δεν είναι δεχτά. —( 
Πασα αγγελία άφορώσα εις 
τάς Κυρίας γίνεται δεχτή.

Α ΐ μεταβάλλουσαι διεύθυν-Γ 
σιν όφείλουσι ν’ (αποστέλλωσιΐί 
γραμματόσημον 50 λεπτών!, 
πρόςέχτύπωσιν νέας ταινίας.^

Διά τά Ανυπόγραφα άρθρα εύθυνεται ή όυντάκτης αυτών 
κυρία Καλαιγροη Happen.

Μας συνοδεύουν 
Τά άνθη δ ι’

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Το νέον ’έτος χαι το παλαιόν -—Τδ Οαΰμα των Χριστουγέννων (υπ^ 

δος Κασσάνδρας Γ.Β ιτιάδου). —  Ή  τρελλή των Χριστουγέννων. — 
Οί μνηστήρες των Χριστουγέννων υπό δος Αρίστεας Α γγ. Καλαμά). 
— Αΐ φιλολογικά! διαλέξεις τής δανειστικής βιβλιοθήκης. Ευριδικη 
Σιμονίδου (υπό χ. Μαρίας Α. Άλεξανδρίδου).— Η χ Δε Εστρε. 
Βιβλία. — Θέατρα.— Σ υνα υλ ια ι— Σ υνταγαί. —  Ειδοποιήσεις. Επι* 
φυλλίς.

ΤΟ NEON Ε Μ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝ
Μικρά και σύντομος ή ζωή του έτους 

σχεδόν έτ ι $κί εύχχί τής πρώτης επετείου του. 
ων έχχιρετίσχμεν χυτό μόλις και προ ολίγου χπεφυλλισθη- 
σαν, ενώ ό βίος του έληξε, συμπχρχσύρχς αυτό εις την ά- 
χανή τής αίωνιότητος άβυσον. Και το νεον σπεύδει κα.ι αυτο 

Ιάνυπομόνως νά διαδεχθή τό παλαιόν, άκολουθούμενον υπό 
. τής αυτής απαραιτήτου συνοδείας ευχών καί πόθων και ελ

πίδων, ας επ ί τό πλεΐστον αδυνατεί νά πραγματοποίησή.
Ά λ λ ’ είναι άρα όρθαι αί απαιτήσεις, άς έχομεν έκάστοτε 

παρά του νέου έτους ; Μήπως έξαρτάται από τόν τυφλώς 
καί μηχανικώς παρερχόμενον χρόνον ή ευτυχία ή η δυστυχία 
μας ' Άφοΰ άπαξ έκανονίσθη ή πορεία των ουρανίων κόσμων 
ύπό του δημιουργού ή κανονική και ασάλευτος τροχιά αυτών 
δυναται άρα νά έχη επιρροήν τινα επι του βιου και τής υ,.αρ- 
ξεως ημών; Ό  άνθρωπος δέν έδημιουργήθη πρός έςυπηρετη- 
οιν του χοόνου, άλλ' ούτε έτάχθη οργανον τυφλόν αυτου, 
άλλ’ ό χρόνος πρός έξυπηρέτησιν του ανθρώπου. Αναλογως 

. λοιπόν τής καλής ή κακής χρήσεως, ήν ποιουμεθκ του 
ρελθόντος,θά προσδοκώμεν ανάλογα αποτελέσματα και παρά 
Τοΰ μέλλοντος. Άναλόγως των εφοδίων τα  οποία απεκτή

ι τον 
κοντά κα-

σαμεν έν τη καταναλώσει του χρόνου, όν η αίωνιοτης τάσσει 
εις την διάθεσίν μας, οπως άντιμετωπισωμεν την ζωην, θα 
είναι καί αί απολαύσεις καί ή ίκανοποίησις, ήν αυτη εν τγ  
εξελίξει του χρόνου μάς επιφυλάσσει.

Τό Νέον έτος δέν κρύπτει, ώς έπεκράτησε, νά λέγωμεν 
όπισθεν τών πυκνών παραπετασμάτων του τό άγνωστον μέλ
λον. Διά τόν έτοιμοθάνατον, τό μέλλον επιφύλασσε 
θάνατον ώς διά τόν ύγιά καί εύιυχή, τόν γινωσκ 
λήν νά ποιήται του χρόνου χρήσιν, τό μέλλον επιφυλάσσει 
την ευτυχίαν. Έ άν πιστεύωμεν οτι οχι ημείς και ή λογική 
χρήσις τών δ.νάμεων, δι’ ών μάς εφωδιασεν ο Θεός, αλλ ή 
τύχη ή τυφλή διέπει τόν άνθρώπινον βίον, τότε μόνον θά 
άπεκδεχώμεθα παρά του χρόνου μοιραιως τας μεγάλας τής 
ζωής μεταβολά;, α ίτινες άγουσιν εΐ'τε πρός τήν ύπερτάτην 
ευτυχίαν, εΐ'τε πρός τήν ύπερτάτην αθλιότητα.

Τότε κόποι, αγώνες, αρετή, μεγαλοφυία θά ήσαν χ ί
μαιρα, ώς χίμαιρα θά ήτο πάσα π ρ ο σ π ά θ ε ιά  μας πρός τε
λειοποίησήν μας καί πρός έξασφάλισιν μέλλοντος.

"Ας εύλογώαεν λοιπόν τό παρελθόν, έάν διά τής καλής

έπετελέσθη κατά 
χαρακτηρίζει τήν

ήν διάρκειαν αύτοΰ. Προοδος' ιδου οτι 
γυναικείαν δράσιν καθ’ ολον τό 1895. 

Πρόοδος εις τάς έπιστήμας καί εις τάς τέχνχς, πρόοδος ε̂ις 
τήν φιλανθρωπίαν, πρόοδος εις τήν βιομηχανίαν καί τό^έμ- 
πόριον. Ό ,τ ι  δήποτε καί άν έπεχείρησεν ή Έ λληνίς τό έφε- 
οεν είς αΐ'σιον πέρας, εις οίον δήποτε κλαδον και αν εισηχθη 
ηύδοκίμησε. Καί μεθ' ολην τήν άντιπολίτευσιν, ήν άπαντά , 
κατακτά έν τούτοις καθ’ έκάστην έδαφος καί έδαφος έπ ι τοΰ 
οποίου βαίνει ασφαλώς. Λεν υπάρχει βιομηχανία έν Ελλαδ 
 %Ύ\ ή βιομηχανία είναι ό θετικώτεοος πλούτος τών έθνών

ου
ι
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-—είς την οποίαν η γυνή νά μ. η διαδραμχτίζτι το πρώτον καί 
κυριώτατον μέρος. Δέν υπάρχει φιλανθρωπικόν κατάστημα 
του οποίου ό κυριώτατος μ,οχλός και παράγων νά μ, η είναι η 
γυνη. Δέν υπάρχει επιστάτη καί τέχνη, εις την όποιαν νά μη 
Γόναται νά διακριθν). Δέν ύπάοχει οίκος τον όποιον νά μ.η 
θερμά ίνη, καί ζωογονΐ) αΰ .η  διά της ίεράς πνοής της α γά 
πης καί αύταπαρνησεώς της. Εύ/.ογημ.ένον λοιπόν το έκπνέον 
έτος, άφοΰ κατωρθώσαμεν νά διεξέλ.θωμεν αύτο μέ την ση
μαίαν της προόδου ύψηλά. Εύλ.ογημένον, διότι παρεσκεύασε 
την όδδν του Νέου όμαλοτέραν, καί τοΰσο πάροχον πολλών 
ελπίδων διά την έκπληρωσιν του μ,εγάλου υπέρ του καλοΰ 
καί της προόδου άγώνος.

ΤΟ 0ΑΤΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΤΓΕΝΝΩΝ
—  Οί πτωχοί! πάντοτε οί πτωχοί! Φοβοΰμ.αι, Κλοτίλδη, 

μη η άδιαφορ'α των είνε η άνταμ.οιβη των τόσων κόπων του. 
Διατρέχεις τά προάττεια, έπισκεπτομένη τούς πτο)χους του, 
καί ό κόσμος δέν σε βλέπει πλέον, δέν τέ γνωρίζει πλέον. 
Τώρα,οταν πηγαίνω εις τάς α’θούσας, έν αίς χθες ετι έλαμπες 
διά τοϋ πνεύματός του καί της ώρα-.ότητές του, είμαι πάν
τοτε μόνος. Δέν ονειροπολείς πλέον άλλην χαράν η την της 
ευεργεσίας, Δέν είνε η πολυτέλεια ητις θά τέ άπολέτη, είνε 
τά  ράκη των πτωχών. Δέν ένυμφεύθην γυναίκα, άλλ ' έν «μ.ι- 
κρόν έπανωφόριον κυανοΰν». Είμαι βέβαιος ότι αποβλέπεις 
εις το βραβεΐ'ον Montyon.

—  Θέλεις νά άστειευθγίς, Ά νδρέα;..
—  Πολλάκις, όταν έρχων.αι τό Ιτπέρας, π ίπτω  κατά κα

κήν τύχην έν τω  μέσω πομπής τυφλών καί ττρεβλών πολυ- 
ορκούντων τό μέγαρόν μ.ας. Δέν είνε πλέον αΐ'θουται όπου τοί 
άρκόζουν, άγαπητη μου, άλλά μία «Αύλ.η των θαυμάτων» 
Ά γα π γς  τούς πένητας καί νά πράττης έΐεημοσύνην, ό'πως 
αί άλλ.αι αγαπούν την μουτκην καί τά  ταξείδια.

—· Είται ολίγον αύττηρός, φίλε μου.
■— Έ π ί τελ.ους, δέν ηξεύρεις πλ.έον νά ένδυθγς. Θά ΐ'δης 

ότι καμμίαν έτπέραν θά έπιστρέψγς από τάς φιλανθρωπικά; 
του έ'.δρομάς ¡κέ μ .αλλίην μέλαιναν έτθητα καί μέ λευκήν 
καλύπτραν. Θά ελεγέ τις ό'τι εύρίτκεται εις δ ιά ττα τιν  μέ 
τάς δαντέλλας καί τά κ,οτίκημ.ατα. ΤΗτο Ιν τούτο·ς πολ,ύ 
ωραία, Κλοτίλδη, μέ τό γαμηλιον περιδέραιόν του,τό όποιον 
δέν φέρεις πλέον, τό ώραΐον τικχράγδινον περιδέραιόν του !

—· Τί αδικία, Άνδρέα ! Χθές ετι ηγόρατα μ.ίαν έτθητα ή 
οποία, έν τούτοις, δέν ητο απαραίτητος, διότι ε'χω ακριβώς 
είκοτιεπτά !

—· Είξευρω, ικίαν [κέλαιναν έτθητα· πότον είνε εύχάριττον ! 
Άκουτόν με, βκρωνίς. Α γα π ά ς τούς πτωχούς, ά λλ ’ έγω 
αγαπώ τον κότκον, τάς τχέτπς καί τάς διασκεδάσεις, α ΐτι 
νες αρμόζουν εις την νεότητά μ,ας καί την τάξιν μας ’Οφεί
λετα ι τις εις τούς φίλους του. Ιδού ακριβώς μία πρόσκλη-ι: 
ήν πρό ολίγου έ'λαβον. Ή κόυ.ηττα του Bugue, την οποίαν 
άγαπας τότον, μας καλει εις την μεγάλην χορευτικήν έτπε- 
ρίδα της, της παραμ.ονης του νέου έτους, ητις θά έγκαινιάση 
τάς χειμερινάς ύποδοχάς της. Αδύνατον νά ύπεκφύγη τις, 
άγαπητη μου έρημΐτις· ό θρίαμβος καί ό θαυμ-ασμός τέ περι
μένουν. Ε λπ ίζω  ότι θά σύργς πλέον έκ των κιβωτίων σου

τάς δαντέλλας καί τά  κοσμημ,ατά σου, προπάντων τό γα- 
μηλαον περιδέραιόν σου, τοϋ όποιου οί άμίμητοι σμάραγδοι 
είνε όλιγοοτερον πράσινοι άπό το θαμβοϋν χρώμα τών ωραίων 
σου οφθαλμών. Θά άναχωρησωμ.εν κατά την δεκάτην.

—  Θά είμαι έτοιμη,άπηντησεν η Κλοτίλδη μ.έ γλυκύ μει- 
δίαικα, ά λλ ’ ώχριάσασα αίφνης, ένώ ό βαρώνος όλως υπερή
φανος διά την μ,ικράν συζυγικήν έπίπλ.ηξιν, άνεχώρησε διά 
την Λέσχην, όπως κερδίση η άπολέση δοακάς τινας χρυσοϋ.

Δεν έφοβεΐτο τόν χορόν η Κ λωτίλδη ,άλλά διά νά έλθγ εις 
βοήθειαν τών πτωχών της, είχεν ενεχυριάσει τό περιδέραιόν 
της δι’ έν σπουδαΐον ποσόν καί εύρίσκετο άνευ χρημ.άτων, 
έ'χουσα τό παν δώσει. Εις μ,άτην χίλιο ι συνδυασμ.οί διεδέ- 
χοντο τό τεταραγμένον πνεϋμά της. Ζητεί, άλλά δέν ευρί
σκει τίποτε.

ΤΗτο η έπέτειος τών Χριστουγέννων. Ό ταν η Κλωτίλδη 
κατεκλίθη, ελαβεν εν παλαιόν κομβολόγιον καί, έπαναπαυο · 
μένη εις τόν καλόν της άνγελον, άπεκοιμ,ηθη. Αυτό τό κομ
βολόγιον, φθαρμ.ένον έκ. της προσευχής καί εύλογημένον έκ 
τοϋ πόνου, προηρχετο έκ μ.ιάς γραίας ούρσελίνης, θείας της. 
Θνησκουσα αυτη είπε πρός. την βαρωνίδα :

—  Σοί άφηνω αυτό τό κομβολόγι,ον. Μέ αυτό έπί ημισυν 
αιώνα έ'λεγον έκάστην εσπέραν την προσευχήν μου. Μετα- 
χειοίσου το καί σύ διά νά σέ προφυλάττν) ό Θεός, τέκνον μου.

Ή  Κλωτίλδη άπεκοιμ.ηθη μ.ε τό κομ.βολόγιον άνά χείρας. 
Και βλεπει καθ’ ύπνον ό~ι εύρίσκεται εις τόν χορόν, ότι οί 
φίλοι της, ο! πτωχοί μειδιώσιν εις την μαγικήν χάριν της 
εις την ουρανίαν ωραιότητά της, ότι οί άνδρες την θαυμ.άζουν 
καί αί γυναίκες την ζηλεύουν καί ότι οί σμάραγδοι λάμπουν 
εις τόν λευκ-όν λαιμ.όν της, όπως οί άστέρες εις τόν ουρανόν. 
Αυτη είνε, τγ  άληθεία, η βασίλισσα τοϋ χοροϋ. Όποια έκ- 
πληξις όταν άφ.υπνίσθη ! Όποιον θαϋμ.α πρό τών τεταοαγ- 
μ.ένων βλέμμ.άτων της ! Τό κομ.βολόγιον δέν ητο εις τάς χεϊ- 
ράς της καί άντί έκείνου ά,άμ.πει τό γαμ,ηλιον περιδέραιόν. 
'Υπό τούς δακτύλους της Ινλοτίλδης έκαστος κόκκος μετε- 
κληθη εις πολύτιμ.ον λίθον καί ό έλεφάντινος σταυρός είς 
άδαμ,άντινον· καί ουτω τό κοαβολόνιον τη ; ά γ ια ;, έγεινε ̂ * I · ι '■ |
συαράγδινον περιδέραιόν.

Τό μ.εγα ώρολόγιον τοϋ μ.εγάρου έσημ.ανε 10 ώραν. ’Εν 
τγ  αύλγ άναμ.ένει η άμ,αξα, έστρωμ.μ.ένη διφθέραν καί μ.έτα- 
ξαν. Μειδιώσα καί κεκοσμ.ημ.ένη η Κλοτίλδη εισέρχεται εις 
τό δωμ.άτιον τοϋ συζύγου της :

—  Είσαι ευχαριστημένος Άνδρέα }
—  Έ άν είμαι εύχαρισμ.ένος, Κλοτίλδη ! Δέν υπήρξες ποτέ 

ώραιοτέρα, καί θά είσαι άναμ.φιβολως η βασίλισσα τοϋ χο- 
ροΰ. Λύτη ή ροδόχρους έσθης είνε ώραιοτέρα σέ βεβαιώ, άπό 
την μ.αύρην σου έσθητα, καί προτιμ.ώ αύτην την λευκήν σισύ- 
ραν παρά τό μ.ικρόν κυανοϋν έπανωφόριον σου. Οί ωμοί σου 
είνε λευκότεροι τών άδαμ.άντων τοϋ διαδημ.χτός σου καί τό 
βλέμ.μ-α τών ωραίων σου οφθαλμών είνε γλυκύτερον της λάμ.- 
ψεως τών σμαράγδων σου.’Ιδού μ.ία άνθοδέσμη, ητις έφθασεν 
έκ Νίκαιας. Λάβε τόν βρκχίονά μ,ου καί ας άναχωρησωμεν. 
Ουρανέ! πόσον είσαι ωραία ! . . .

Έ φθασαν.Ό λων τά βλέμ-ματα φέρονται έπί τ·ης Κλοτίλ-
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δης· Άπό αιθούσης είς αίθουσαν ό θαυμ.χσμός καί ό φθόνο: 
ι<την συνοδεύουν. Έάν ό βαρώνος είνε υπερήφανος, η μ.ικ.ρά 
φίλη των πτωχοίν φαίνεται ύποφέρουσα άγογγύστοις τόν 0.pt- 
•«μβόν της. Θά έ’λεγέ τις ότι τά φώτα δέν έ'λαμ.πον παρά δια 
νά φωτίσουν την ύπερτάτην ωραιότητά της καί ότι τά  άνθη 
δέν άνέδιδον τό άρωμά των παρά διά νά την μ.εθύσουν, όταν, 
μέ τό άνάστημ.α έναέριον καί την κεφαλήν κεκλιμ.ένην, διηρ- 
χετο καί έπανηρχετο, ώς ουρανία έμφάνισις έν τώ ελαφρω 
ρυθυ.ώ τών κυκλιζόντων στροβίλων.

Πόσον ωραία ·ητο η Κλοτίλδη,μ.ε τούς λευκούς ώμ.ους της, 
τό ρόδινον στόμα της καί τούς παραδόξους όφθαλμ.ους της, 
μάλλον πεασίνους άπό τό σμ.αράγδινον περιδέραιόν της.

Ά λ λ ’ ιδού οπου τά σπινθηοοβολοΰντα Φίοτα διεδεχθη η 
αύγη.'Η υ.ουσικη έ'παυσεν. Ή  Κλοτίλδη κεκμηκυΐα άναπαύε-| ι  , ^
ται έντός τ·ης κλίνης της. Τότε ζητεί τό έλεφάντινον κομ.- 
βολόγιόν της, και βλέπουσα την θηκην κενήν, μ,ειδια διά την 
άπροσεξίαν της. Τό κομ.βολόγιον δέν υπάρχει πλέον και δεν 
εχει άλλο.

Τότε, λαμ.βάνει τό περιδέραιόν της καί ψιθυρίζουσα μ.ι- 
κράν προσευχήν έφ’ έκάστου λίθου, άποκοιμ-άται προσευ- 

■ χομένη...
Ά7.λά τ ί βϋέπει όταν άφυπνίσθη  ̂ Τό κόσμημ.α έ'·εινεν 

αφαντον. Οί πολύτιυ,οι λίθοι μετεβληθησαν είς τούς κόκκους 
τοϋ κομβολογίου τη ;, ό έξ άδαμάντων σταυρός είς έϋεφαντι- 
νον καί τό κομ.βολόγιον της αγίας εύρίσκεται εχον άντικατα- 
σ.ησει τό σμ.αράγδινον περιδέραιόν.

(Έκ του Γαλλικού) Καασάνδρ* Π. Β ιτιάδου

II ΤΡΕΛΛΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΤΓΕΝΝΩΝ
Τότε δέν ητο άκόμ.η τρελλη. ΤΗτο παιδίσκη μόλις έξαέ- 

|Ττις'υγείας άκμ.αιοτάτης, μ.έ παρειάς στρογγύλας καί ώσεί 
έκ ροδοχρωμ,ατισμένου βελούδου, μέ κόμην ητις εσχημ,ατιζε 

ύ-ί περί την μικοάν κεφαλήν της ώσεί χρυσοΰν άκτινωτόν ηγ ια - 
σμένου τινός παιδίου Τό άεικίνητον παη5ί, έ'λεγεν ό πατήρ 

Ιπ πάντοτε, γενόμ.ενος η ηχώ, ούτως είπεΐν, τών διαμ.αρτυριών 
|ύτης συζύγοδ καί της πενθεράς του αιτινες, κατά τόν τότε 

έπιαρατοϋντα τρόπον τοϋ σκέπτεσθαι καί ψυχολογεΐν έπί 
ί. τών μικρών, εΰρισκον άπελπιστικην την ζωηρότητα της 
υ μικράς.

Καί ητο ζωηρά κ α τ ’ έξοχην ,φύσις ή τοϋ σφριγώντος έκεί- 
νου παιδίου, τοϋ οποίου τό πολύ θερμόν αίμ.α επυρπολει τα 

β νεϋια καί τούς υ.ϋς καί διιοχετεύετο διά τών άρτηριών καί 
μ, φλεβών,ώ; διά πυρίνων αύλάκων,άνα το σιυμ.α οϋ.ον. Δια της 
‘Τ λεπτής, τη ; διαοανοϋς ώς άοαχνοΐστοϋ έπιδερμ,ιόος διεκρινε 

Κ; τις τάς ίσχυοάς τοϋ αίμ.χτο: διακυμάνσεις, αΐσινες ¿ίθουν τό 
. μικρόν σώμα είς άτελείωτα πηδημχτα καί πα ίγνια  καί τόν 

μικρόν έγκέφαλον είς περιέργους σκέψεις καί συλλογισμ.ους, 
κ.Τοϋτον άπησχόλει ηδη άπό δύο ωρών έπιμ.ονός τις ίδεα. II 

σωμ.ατικη συνήθως ζωηρότης είχενύποχωρησει προ της πυρετ- 
τωδους 'ργασίας τοϋ πνεύμ,ατος της μικράς, ητις ημ ισηκω- 
μενη έπί τών γυμ.νών καί παχουϋ.ών ποδών της, επί τ· ς̂ μ.ι- 

γ -̂ρας έν τώ μ,ητρικώ δωματίω κλίνης της, άκριβώς υπό το 
εικονοστάσιον, ητένιζεν άσκα.ρδαμ,υκτει τας υπο την ώχραν 

Β «νταύγειαν τνίς κανδηλας φωτιζομ.ένας άμ.υόρώ; εικόνας.

Ή  ο.ία έκ τών εικόνων παρίστα τόν Ίησοϋν έν τ γ  Φατνν) 
καί τούς Μάγους, ποοσκυνοϋντας το θέϊον παιδιον. Βεβαίως 
άνελονίζετο η παιδίσκη, ο μ.ικρος Χρίστος ομοια-ει μ.ε το 
μ.ικρόν άδελφάκι μου. Ά λ λ ’ ο πατήρ μ.ου ειπεν οτι είναι Θεος 
καί ότι έορσάζομ.εν σήμερον τά  γενεθλια του. Και μ.ε τςν  
πυρετώδη ταχύτητα της έναλλαγης τών σκέψεων καί ιδεών 
τών νευρικών παιδιών, ή μικρά προσεθηκε μεγαλοφώνως . 
Καί οί καλικάντζαροι} Άφοΰ έγεννηθη απόψε ο Χρισ.ος είναι 
λοιπόν καλικάντζαρος }

Τό τέως ηιευ.ον καί γαληνιον προσωπον της μ.ικρας ί ')'}//.— 
ξ 'ν  άποτόμ.ως εκφρασιν. Αί ρόδινοι παρειαι ιοχριασαν. Οι 
άκτινοβολοΰντες όοθαλμ,οί άνεωγησαν υπερμετρως και εστρα- 
φησαν άποτόμ.ως πρός την θύραν, ητις ηνοιγε πρός παρακεί
μενον σκοτεινόν δωμάτιον. Δυο μ.ελανε; κυκύ.οι διεγραφησαν 
άστραπηδόν υπό τάς κάτω βλεφαρίδας, ένώ τό στόμα πεοι 
τό όποιον, πρό μικροϋ άγνον και ζωογονον επηνθει μ,ειδιαμ.α, 
διεστάλη καί αυτό μέ σπασμωδικην κίνησιν. Ή  είκών τοϋ 
φόβου καί τη ; άγωνίας έσφραγισαν δια της οδυνηρας σφρα- 
•,ΐδός των τό πρόσωπον τοϋ παιδιού, το οποίον ουτω ακίνη
τον ώσεί άπολιθωμένον ητενιζε πάντοτε προς το δια της α
νοικτής θύοας άντικοίζον σκοτεινόν δωμ.άτιον.
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’Έξω η χιών έπιπτεν άνά πυκνάς νιφάδας. Ό  όρίζων, τό 
άπειρον, οί άνεμοι καί ολα τά στοιχεία της φύσεως έσίγων 
μεγαλοπρεπή καί ηρεμον σιγήν. "Ασπιλος, λευκή ή τών υδα
τίνων καί έναεοίων κόσμων νύμφη,διέσχιζεν είς μυριάδας μ ι
κρών άτόμων διασπιομ.ένη τό σύμπαν καί ήρεμα διά τών α
πειραρίθμων μ.οοίων της άπαστραπ-ούσης περιβολης της πε
ριέβαλλε καί έκάλυπτε την γην ολην. Καί τη άνταπέδιδεν 
είς αίγλάεσσαν λευκότητα και ζωην ο, τι τγ  απεστερει κατα 
τάς μικράς χειμερινάς ημέρας,άποκρύπτουσα διά τών πυκνών 
καί μυριοσχημων παραπετασμ,άτων της τάς λεύκας καί θερ- 
ίΛθβο")·θ’υς του υ,7, ό ου scy-tivzc.

Την λευκήν αύτην καί παγετώδη της νυκτός σιγήν διέκο ■ 
ιόαν άποτόυ.ως αί σύγχρονοι των τριών της μικρας πολ.εως 
ναών κωδωνοκρουσίαι, α ΐτ ι νες άπό άκρου είς άκρον έφαίνοντο 
άγγέλλουσαι μ.έ τόν συνηθη καί μονότονον ηχόν των τό ευ- 
χάριστον της εσπέρας γεγονός.

Ή  αικρά έπί τώ άκούσματι τών κωδονοκρουσιών άνεσκίρ- 
τησεε- Έφάνη καταβαλοϋσα ύπερτάτην προσπάθειαν, όπως 
άποσπκσθη τη ; θέσεώς της, όπως άρθρώση έστω καί μίαν 
λέξιν, άλλά δεν το κατωρθωσεν. Η μ.αμμη πης η ο..οια ; ην 
είχε πρό ολίγου κατακλίνει είς την μικράν κλίνην της, καί 
έπέυ.ενε νά την άποκοιμίση, όπως άπαλλαγγ της έπιμόνου 
άπαιτησεώς της νά μεταβη μετά τώιν μεγάλοιν είς τόν ναόν, 
τη είπε μεταξύ άλλων, ότι τά  μικρά παιδία δέν έξηρχοντο 
την νύκτα τών Χριστουγέννων,διότι τά  έπαιρναν οί καλικάν
τζαροι.

Καί ηδη έφ’ όσον ό τρόμος παρέλυε τά  νεϋρά της καί π ά 
σα τ·η; αύτοσυνειδησίας ένέργεια έχαλαροΰτο, η παιδική φαν
τασία της άχαλίνωτος έφέρετο πρός τάς σφαίρας τών κατα
χθονίων όντων,τών δρακόντων καί τερατωδών φαντασμάτο>ν, 
πεοί ών καί η γραία μάμμη καί η τροφός καί ή υπηρέτρια
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καί κα τ’ ολίγον έκει, πέοαν τ-ης προς το  σκοτεινόν δωμ,άτιον 
ανοικτάς θύρας οί άπελπιστικώς διεσταλμένοι όφθα.λμοί του 
παιδιού διέκρινον γιγάντειον λευκόν σ·κελετο'ν. τοΐί οποίου τά 
ώσεί δια συρμάτων συνηρθρωμένα λευκά οστά έκροτάλιζον 
άπ.αισίως, ενώ τά δύο των οφθαλμών σπήλκιώδη κοιλώ 
μ.ατα έφαίνοντο λάκκοι τρομεροί, εις τους οποίους οί καλιν- 
κάτζαροι θά έθαπτον βεβαίως τά  μικοά ώς αύτην παιδια.
Εαν κατά την στιγμ,ην έκ,είνην έπλησίαζέ τις τό δυστυχές 

εκείνο πλασμα, τό θΰμ.α εκείνο της δεισιδαίμ.ονος των γραϊ- 
δίων άμαθείας θά τό έξελάμ.βανεν ώς αληθώς άπολιθωθέν, 
τοσον το αιμ.α του είχε συνωθηθη εις την καρδίαν του, τόσον
το προσωπον του έφαινετο άπολέσαν παν ίχνος αίσθησεως

' Ύ ~ και ςωνις.
Καί τό σκελετώδες εκείνο τέρας διεδέχθη εις την άλλοφρο- 

νοΰσαν τοΰ παιδιού φαντασίαν, εντός δευτερολέπτων τινών, 
ετερον απαισιωτεραν του πρώτου- μ.αΰρος,μ.ικοός καί πλατύς, 
μ.ε ερυθραν γλ,ώσσαν κρεμ.αμ.ενην έξωθεν των σαρκωδών χειλέων 
του, εφαινετο φερων επι τών οίμ,ων σάκκον, ενώ συνιοστί- 
ζοντο ολαι αι ¡κικραι φιλαι καί οί μ,ικοοί συμ.παίκτοοες της 
παιδίσκης οι απαγομ,ενοι υπο τών καλικαντζάρων. Τόν μ.αΰ- 
ρον ηκολουθη λεγεων όλη κερατοφόρων δαιμόνων, οί όποιοι 
εβαινον άλυ.ατικώς, κυνηγοΰντες τους μ,ικρούς λευκούς α γγέ
λους οί όποιοι ηνοιγαν τούς ουρανούς καί έ'ψαλλον τά ώσαντα, 
δια την γεννησιν του Σωτηρος. Εις έκ τών δαιυ.όνων τούτων 
άποσπασθείς τών συντρόφων του διηυθύνετο ηδη ποός την 
μ.ικράν, προτείνων την άρπάγην του.........

Το παιδίον έκλυτον έκ φόβου ερρηζε κραυγήν σπαρακτι
κήν καί θά έπ ιπτεν ύπτιον έπί του εδάφους, εάν η κατά την 
στιγίλην εκείνην έπιστρέψασα έκ του ναοΰ καί διευθυνου.ένη 
εις το ΰπνοδωυ.άτιόν της μητηρ του δεν έπρόφθανε νά τό 
δεχθη εις τάς άγκάλας της.
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Ψυχρά, αναίσθητος, μέ τούς οφθαλμούς ύελώδεις, υ.έ τούς 
οδοντας συγκρουομ.ενους καί τά  χείλη έπιστεφόμ.ενα υπό λευ
κοί! αφροΰ, μ.ε τούς κροτάφους διαστιζομ,ένους ύπό μικρών 
σταγόνων παγερού ίδρώτος ή μικρά κόρη έπάλαισε καθ’ όλην 
εκείνην την νύκτα, ο'χι πλέον πρός φανταστικούς καλικαντζά
ρους, αλλα προς τον θανατον. Οί ατυχείς γονείς, άγνοουντες 
εις τ ι να αποδώσουν την καταστασιν αύτην τοΰ τέκνου των, 
παρεπεισθησαν να αποδεχθούν την γνώμην καί πάλιν της 
γ ια γ ιά ς,ό τι η μικρά έ'παθε σπασμούς από τά πολλά παίγνια 
και τα πολλά τρεριματα. Ο ιατρός δε, τοΰ οποίου την συν
δρομήν έπεκαλέσθησαν αμέσως, διέγνωσεν υπεραιμίαν τοΰ 
εγκεφάλου καί διέταξε πάγους έπί της κεφαλής καί συναπι- 
σμ.ούς εις τούς πόδας.

Έ π ί εβδομάδα ολην η μικρά εύρίσκετο μεταξύ ζωης καί 
θανάτου. Ά λ λ ’ η ισχυρά κρασις ύπερίσχυσε τοΰ κακοΰ καί 
την έβδόμην ακριβώς από της παθησεούς της ηυ.έοαν συνηλ- 
θεν,άνεγνώρισε την μητέρα της καί έδοκίμασε νά ψελλίση τ ι. 
Ποία όμως ύπηρξεν ή έκπληξις τών γονέων, ότε αντί πάσης 
άλλης λέξεως η μικρά δεικνύουσα την θύραν είπε μετά φω
νής όμοιαζούσης πρός πνοήν : οί καλικάντζαροι έφυγαν μη-
τέρα ;

Καί ένθαρρυνομένη, καθησυχαζομένη παρά της μητρός διη- 
γηθη την οπτασίαν της τ·ης νυκτός τών Χριστουγέννων.

Αλλά δεν υπάρχουν καλικ.άντζαοοι, παιδί μου, ειπεν ·η 
μητηρ, ης η έκ τοΰ πόνου φλεγομένη ψυχη άνελύετο εις πύ
ρινα φιλήματα.

Το παιδίον άκαμ,πτον, άμετάπειστον πρό της σχηματι- 
σθεισης πεποιθησεως του, απάντησε ; ημπορεΐς νά έρωτησγς

γ ΐΖγ ΐαν, η οποία βέβαια δεν λέγει ψεύματα.
Τρομερά σκηνη έπηκολούθησε μεταξύ τών γονέων της μι- 

κράς καί της γηραιας μάμμης, ευθύς ώς άπεκαλύφθη η φρι- 
κωδης αυτη αλήθεια. Ή  γραία έμμενουσα εις τάς ιδέας της 
απεποιεΐτο νά αναγνώριση] ότι κακώς έπραξε, διϊσχυριζομένη 
οτι η ιδικη της παιδική ηλικία διηλθεν ολη έν τώ μέσω τών 
τερατωδεστερων διηγήσεων καί οπτασιών — τάς όποιας άλ
λως τε μεχοι τοΰδε παραδέχετο ώς πραγμ,ατικάς— καί όμως 
ουδεποτε ησθένησενη έπαθέ τ ι έκ τούτου. Καί οτι τά χαλα
σμένα παιδιά της σήμερον παθαίνουν πολλά κακά, ακριβώς 
διότι οί γονείς των έ'παυσαν νά πιστεύουν καί εις τά  αγαθά 
και εις τά  πονηρά πνεύματα.
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’Έκτοτε παρ·ηλθον εί'κοσιν έτη. ’Εάν ή γραϊα μάμμη έζη 
■και εβλεπε τάς φρικωδεις συνεπείας της απαίσιας παιδαγω
γικής μεθόδου της θά άνεγνώριζεν άναντιρρητως, οτι είχεν 
άδικον.

Η μ.ικρά καί ζωηρά παιδίσκη τ·ης τότε είναι σήμερον γυ
νή. Αλλ αι παρειαι της δεν ομοιάζουν πλέον ροδοχρωματι- 
σμενον βελοΰδον, ά λλ ’ ούτε οί μεγάλοι Οφθαλμοί της έκπέμ- 
πουν πλέον πυρίνας φλόγας. Καθηλωμένη έπί μεγάλης έδρας, 
μόλις δυναται να συγκράτηση την άνά πάσαν στιγαην σπα- 
σμωδικώς συγκλονουμ.ενην κεφαλήν της έπί τών ώμων της. 
Χωρίς να είναι εντελώς παράφρων έχει όμ,ως την έκορασιν 
ηλιθίου μέ την σφραγίδα πάντοτε ύπερτάτης οδύνης καί φο- 
βου επι τοΰ προωρως μ,αρανθεντος καί ρυτιδωθέντος προσώπου 
της. Οι καλικάντζαροι την έπεσκέπτοντο, ώς διηγείται,ά\ά 
πασαν τών Χριστουγενων παραμονήν, καί ή φρικώδης αύτη 
φανταστική επισκεψις, προϊόντος τοΰ χρόνου, μ.ετεβληθη εις 
μονομανίαν,συγκλονησασαν τό νευρικόν της σύστημα καί έπε- 
νεγκοΰσαν πληρη έξάντλησιν τών τε πνευματικών καί σω- 
κών της δυνάμ.εων.

Θΰμα της δεισιδαιμονίας χρόνων παλαιοτέρων, πληοόνει 
διά ’της καταστραφείσης ύπάρξεώς της τόν φόρον τ·ης άμα- 
θειας τών γυναικών της φημ,ιζομ,ένης διά την απλότητα τοΰ 
βίου προπατορικής ημών γενεάς.

0 1  Μ Ν Η Σ Τ Η Ρ Ε Σ  Τ Ω Ν  Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ω Ν
Ημέραν τινά , διερχόμενος τό διαμέρισμα τοΰ Τερέκ μετά 

τρελλον περίπατον έπί τοΰ παγωμένου έδάφους, συνεκράτησα 
τούς χαλινούς τών τριών παλλεύκων ίππων της Τρόικας, πρό 
πτωχικής καλυβης κατά τό ημισυ άχυροπλέκτου, ητις έσχη- 
μάτιζε λόφον έπί της θαυμασίας λευκής πεδιάδος. Έπηδησα 
εις την γην καί έκτινάξας την χιόνα έκ τών χονδρών ύποδη- 
μάτων μου, διηλθον είδος τ ι άναχωρητηρίου καπνισμένου, 
εις τό βάθος τοΰ όποιου έσπινθηροβόλει έπίλοιπόν τ ι πυράς.

Γεριον τις λαϊκός έρημίτης, έγερθείς έπ ί τη έλεύσει μου 
και δείξας στοιβάδα ξηρών βρύων, μέ ποοσεκάλ,εσε νά καθη- 
σ<·), ευχόμενος μοι τό «ώς ευ παρέστην».
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—  Το παν ένταΰθα, μοί είπεν, είναι εις την διάθεσίν σας- 
ό πτωχός είναι πάντοτε πτωχός, άλ.λ’ ό άρτος ανήκει εις 
o vtiv#  ττεινζ, το οε χυρ zic οντιντ: ριγτ].

Άκολ-ουθως, άφοΰ έρριψε δέσμην ξύλ.ων ποός άναζωπύρη- 
σιν τοΰ πυρος, άπεθεσε πρό έμοΰ σεμάχιον μέλανος άρτου καί 
μέρος παστοΰ ιχθύος, παν ότι ό πτωχός άνθρωπος έκέκτητο 
εις την αθλααν του κατοικίαν. Ή  τροφή του ητο άθλία, 
άλλ ο περίπατός μ,ου καί τό δριυ.ύ ψΰχος την καθίστων 
εςαιρετον. Ο άρτος μοί έφάνη όλιγώτερον σχ.λ.ηρός, ό δέ ιχ 
θύς όλιγωτερον ανούσιος· η φιλοφροσύνη τοΰ ξενίζοντος έκά- 
λυνε την τράπεζαν. "Ετρωγον κατά τό διάστημ.α, καθ’ ο ό 
ερημίτης ηρχισε νά μοί διηγηται την ιστορίαν, ητις τόν ί~ 
καμνε ν’ αγαπά καί ητις τόν προσεκόλλα εις τό άθλιον έρεί- 
πιον του, ιστορίαν θλιβεράν μέν,, αλλά πληρη προλήψεων 
ητις συνεφιονει μ.ε τά άγρια τοπία, άτι να τον περιεκύκλ ουν.

Προ πολλών έτών, ηρχισεν ό σεβάσμ.ιος γέρων, κατιόκε, 
εις την χώραν ταύτην νεάνίς τ ις  ό'ραία, όος η άστερόεσσα 
νυς, ραόινη καί δροσερά, καί ώνομάζετο ’Ό λγα. Δεν ννίρ'οί- 
ζουσιν ούδε πότε, ουδέ πόθεν ηλ,θεν1 έγκατελείφθη νηπιον εις 
το δάσος ύπό τίνος ίππέως, όστις τό έΦεοεν έπί τοΰ έφιππίου 
του καί άνεχώρησε δρομ,αίως. ‘Η μ.ι-/ρά έμ.εγάλωσε καί άνε- 
τραφη ως τά μικρά πτηνά τοΰ καλοΰ Θεοΰ, οστις δεν άφίνει 
ν’ άποθανο)σι της πείντς οί πιστεόοντες εις αυτόν.

Οτε έγενετο δεκαεβαέτις η νεάνιε, ητο περιζήτητος είε 
απασαν την χωράν διά την καλλονήν καί την χάοιν τη :. Οί 
πλουσιωτεροι άρχοντες ηρχοντο άνά πληθη, ΐνα την θαυμ.ά- 
σωσι, προσφεροντε: εις αύτνν την περιουσίαν καί αίτοΰντεε 
την χεϊοα της· πλην τά πλούτη δεν την έδελέαζον, διότι η 
ώρα της Ό λγα ς δεν είχε σημ,άνει.

Ή  ταπεινή της καλύβη καί η θεία είκών ηρκουν εις την 
ευτυχίαν της· μνηστήρες καί διορεαί ¿οσαύτως άπεκρούοντο. 
Αυτη δεν ήθελε νά συζευχθη είμ,η έκεΐνον, ον πλούσιον η πτο)- 
χον, άρχοντα η δοΰλ,ον ηθελεν άγαπησει.

Πρωίαν τινά τών Χριστουγέννων ό κόμ.ης Ίβάν, κύοιος καί 
αυθεντης τών πάππων μ,ου, κυνηγών διηλ,θε τό δάσος καί εις 
το Τερεκ. ηκουσε τάς χάριτας της Ό λγας· περίεργος δέ νά 
την ί'δη την όοραίαν αύτην νεάνιδα, την τόσον φηυ.ιζομ.ένην, 
ηλθε πρό τοΰ κατωφλιού οπερ διέβητε. Αί ψυχαί πριν λά- 
βωσι σάρκα άγαπώντα ι, όταν δέ συναντηθώσιν έν τνϊ ζω·η 
συνδέονται δ ι’ αιωνίου έρωτος.

Ή  "Ολγα ησθάνθη ότι είχε 'πρό αύτης τό τύπον τοΰ ίδα- 
νικοΰ της καί έλαφρόν έρύθημ.α διεχύθη έπί τοΰ άγνοΰ της 
προσώπου· άπεκρίθη δέ εις τάς φιλοφρονήσεις του πολύ κ,αλ,- 
λιτερον καί μιας δεσποίνης τνίς ύψηλοτέοας κοινωνίας.

Ο Ίβάν έπανέοχεται, έπανέρχεται συχνάκις· η άγνότης 
και ó σεβασμ.ός ηρχον εις τάς συνεντεύξεις των. Ό  κόμ.ης 

■ητο ελ,εύθερος τών πράξεών του, όοοανός ¿κ  αύτη καί συν- 
εφωνησαν νά ένωθώσιν εις την πρώτην άνοιξιν τών μυοσω- 
•τίδων.

Ο καιρός π ετά , αί χιόνες ηρχισαν νά δ ιαλύωνται καί ό 
¿ Ρώσσος Εερεύς είδοποιηθη, ΐνα σύρη τών θηκών την ώοαιο 
σερανάρχιε οατικην στολήν του καί τά πάντα προητοιμά 
ξοντο διά την μ.εγάλην ημ.έραν τών γάμων, ότε έν έσπερας 

:Αΐγγελθη ή  είσβολ,η τών Τατάοιον. Πόλ,ις τις ηπειλ,εϊτο, τό 
καθ Ν' ον έκάλ,ει τόν Ίβάν. Ούτος έπέσαξε τόν ΐππον του,

έζώσθη τό ξίφος του καί η Ό λγα  γυνη ισχυρά ώς άπασαι αί 
της 'Ρωσσίαο γυναίκες, δεικνύουσα την όδόν της παλαιάς 
έπισημ.ου πόλεως, τοΰ έδωκε τό φιλημ.α τοΰ χωρισμ.οΰ ! αρ
κετά ηδύ πλην φεΰ ! λίαν πικρόν.

Καθ’ έκάστην εις την κενήν καλύβην παρά τούς έσβεσμε- 
νους πολλάκις άνθρακ,ας ή νεαρζ μ.νηστη τοΰ Ιβαν ,.ροσηυ- 
χετο ποό της είκόνος της 'Αγιας Μητρος. αριθμ.οΰσα .ας 
εσπέρας! ταρασσομένη εις την έλαχίστην πνοήν τοΰ άνέμου 
καί εις τόντρυνμ.όν ΐώ νκλ .άδω νάλλ ο Ιβαν δεν επανκ,ρχε . ο ... 
ΤΗτο ηδη χειμ.ών- οί μ.εγάλοι πυροοΰ χρωμ.ατος λύκοι /.ε^ιε- 
φέροντο κατ’ άγέλ.α:* η δε "Ολγα συνεστελλ.ε. ο παρα ,ην 
εστίαν μ.ετά φόβου καί προσηύχετο, προσηυχετο πα ντο ιι.

"Ητο καί πάλιν εσπέρα παραμ.ονης των Χριστουγέννων.ο .ε 
μ.εγάλη κραυγή άντηχησεν ολίγον άπωτερω τ'ης καλυβςς. 
Οί ξανθότριχες λ.ύκοι έβρυχηθησαν. Ή  ταλ,αινα νεάνις, φοι- 
κιάσασα έκ τρόμ.ου καί κινηθεϊσα έκ θλιβεροΰ προαισθημ,α- 
τος, έξηλ.θεν. "Ανθρωπός τις έκειτο εις όλ.ίγων βημ.ατων απο- 
στασιν της καλ.ύβης, μ.έλ,ας τις ίππος τον ωσφραινετο και 
έκλινε πρό: αύτόν ΐνα τόν θεομ.άνη). Ή ό  ο Ίβαν, οστις πλη- 
γωθεί: εις το πεδίον της μάχης και άποθνησκων επεθυμ.ησε 
νά έπανίδη την μ.νηστην του, αλλ. αι όυναμ.εις του εξηντλ.κ,-
θησαν καί έπεσεν έκεΐ, ΐνα μ.η εγερθη πλέον  Ο ίππος
έχρεμέ'ΐσε καί έφωγε πρός το σκ.οτος,ακολουθουμ.ενος υ,.ο ιών 
λύκων !

Ή  Ό λ γα  δέν έκλαυσε : Γονυπετησασα έπί της χιόνος
έ)αβε την χεϊρα τοΰ Ίβάν καί ηρχισε νά προσεύχηται διά 
τόν θανόντα,ώς είχε προσευχηθη διά τόν άπόντα, έπί μακρόν 
τόσον, ¿ίστε τάν πρωίαν η νύτ ε ί’/εν εκτελ,εσει το εργον της 
καλύψασα διά της αύτης άσπιλου νεκρικής σινδονος τα  δυο 
ταΰτα ό'ντα, τοΰ λοιποΰ ηνωμ.ένα διά τοΰ θανάτου και π ι
στά εις τόν δοθέντα όρκον των. Σημ.ερον. τεκνον μ.ου, δεν 
συαβαίνει τό αύτό οί πλεΐστοι τών νέων άμ ιλλώνται, τις να 
Φανη χειρότερος καί άπιστότερος τοΰ άλλου ! ! . . . .

Ό ταν η χιών διαλύεται κατά την άνοιξιν άναφαίνονται 
οί κάλυκες τών ηδυτάτων αυτών ανθεων της αναμ-νησειος, 
ών ή άνθησις θά έσημ.αινε την ένωσιν τοΰ Ίβαν και της Ολ
γας. Έ π ί τοΰ μέρους εις ο άπέθανον καί έτάφησαν άνεφύη- 
σαν δύο ό)ραϊοι βλαστοί έκ τών έχόντων κυανά άνθη, ερ αυ
τών δέ έγένετο εις αγρός, η δέ καλύβη έμεινεν έν μέσω έγ
κατα λ ε λ. ε ι μ. υ. έ ν η .

Ήυ.έοαν τινά άπαυδησας έκ τοΰ κόσμου άπεσύρθην, άναμε- 
νων ένταΰθα την τελευτήν τοΰ βίου μου. Άναμιμνησκομαι 
έδώ τούς δύο άποθανόντας μ.νηστηρας "καί προσευχομ.αι δι 
αύτούς πρό της αύτης είκόνος ητις έχει άκ,ουσει την προσευ
χήν των. Την νύκτα τών Χριστουγέννων, καθ’ ην έγνωρισθη- 
σαν καί συναπέθανον, καί καθ’ ην η χιών π ίπ τε ι εις πυκνας 
νιφάδας, τούς βλέπω ενηγκ,αλισμ.ένους νά διερχωνται τών 
στεππών καί ώς παλαιούς φίλους τούς χαιρετώ κατα την 
διάβζσίν των.

Μετ’ ολίγον άπεχαιρέτησα τον άγαθόν γέροντα και άνε- 
χώρησα,λ,έγων κα τ’ έμ.αυτόν τεθλιμ.μ.ενος πόσον; άψιΛεΐς χα ι 
yerraTat ήσαν  a i  xapihai τω ν  na.iai&r.

("Ε* το ΰ  Γ α λ λ ικ ο ύ )  ’ Α ρ ι σ τ έ α  ’ Α γ γ ·  Κ α λ α μ ά .
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IIΦΙΑΟΑΟΓΙΚΑΙΛΜΕΞΠ ΤΒΣ ΑΑΙίΕΙΣΤΙΚΒΣ ΒΙΒΑΙΓΒΗΚΒΣ
Τγ,ν τταοελθοΰσαν ΙΙκοΥΊ/ενγν έγενετο ή ττρω-η) οιΧολ.ογι- 

χν; δ ιάλεξι: τ ί ?  Δανειστικής Ββλιοθηκχς., Διάλ.εξις εύορα- 
δάς, καλλιεττη,ς καί έπαγωγός, τίτις ¡¿ας έττανέ': ερεν εις την 
ρ.νγ[Λ7)ν εν [λεγκ παρελθόν ίλέ ρήτορας ώς την 'Υ~ατίαν και 
την Άσττασίαν.

'Η δεσποινίς Αικ. Διαίλαντοττούλου, ή γλυκεία κα'ι συο.- 
παθη,σ άγοοεύτοια, ύπειέβ'/ί πασαν ’προσδοκίαν, ί-κανοποιησασα 
και τάς δοσκολωτέρας άπα ιτγ-εις. Έ π ί ημίσειχν -ην ώραν 
έ'.οάτη~ε τό άκροχτηριον τη;ς άνκρ~κ;κενόν από τά χείλτ) ττ;ς 
άγορίύσχσχ ρ/.ετά χάοι_ος και σζτγ,νείχς, την ο_οίαν πολλοί 
εκ των του ίσχυροΰ φύλου ρητόρων η'θελον της ζ-ηλεύσει. ’Έξο- 
γοε προσωπικότης, ώς κ της κ Σ~άελ τοιχύτην υ.όνον ωφειλε 
νά εί κ έρμκνεύτοιαν. Γυνή υ.ε κζρδίχν καί πνευυ.α ως κ, Ελας 
ληνίς ρητωρ ένεβάθυνεν εις τό πνεΰαζ καί την καρδίχν της 
ηρωίδος της καί εις γοητευτικόν καί επαγωγό-ατον ύφος 
άπενάλυψεν ολους τούς άτιυιητους θησαυρούς της ¡/.εγάλης 
εκεί ντε διάνοιας, της εύγενοΰε έ είνης ψυχής.

Καί δεν πεοιωρίσθη η νεαρά ρητωρ εις τά στενά καί πε- 
ριωρισρ/.ένζ ορια τκς άναλυσεωε των φιλολογικών έργων τκε 
κ. Σ τάελ, αλλά ιδίως απέδειξε την έπίδρασιν της επιφανούς 
Γζλ,άτιδος συγγραφέωε επί τκε φιλολογικές εςε/ιςεως της 
Γαλλίαε, περί τ-ης όπο'ας έποιησζτο σύντοαον, αλλά άκοιβε- 
στάτην την άνάλυσιν.

Ή  δίς Διαμ.αντοποπούλου κατείχε τόσον τό θεριά της, 
•/ίτο τόσον κυρία του βηριατος, ώστε ούτε άπλας καν σημειώ
σεις δεν συνεβουλεύθη καθ’ ολον τό διάστημα της ζγορεύ- 
σεώς τκς. Αί ώοζΐζι ίδέαι, αί θαυμάσιαι έν τη ζοελεΐ καί 
ανεπιτήδευτο) καλλιεπεία των εικόνες, διεδέχοντο η μ.ία την 
άλλ,ην μ.ετά τοιαύτης συνοχής καί έκλεκτικότητ ος, ιοστε η 
όλη άγόρευσίς της άπετέλεσε μ.ίαν των σπανιωτάτων φιλολο
γικών καί καλλιτεχνικών απολαύσεων, τάς όποιας αί Ά θη - 
ναι ειχόν ποτε.

ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΙΜΩΝΙΔΟΓ
Εύγενης καί πολύτιμος ύπαρξις έξίλιπε, καρδία θέρμη έψυ- 

χράνθη, πνεύμα φωτεινόν έσβέσθη, φωνη προσηνής καί γλυ
κεία διά παντός εσίγησεν

Ή  Ευρυδίκη Σιμωνίδου ην ’εκ των προνομιούχων καί έκλε 
κτων εκείνων φύσεων, αίτινες τιμωσι την ανθρωπότητα και 
διά των άρετων αυτών καταδεικνυουτι την τελειότητα, προς 
ην η ανθρώπινη φύσις δύναται νά φθάσςι. Γυνη υπέροχος, 
θυγάτηρ φιλόστοργος, σύζυγος άφωσιωμενη, άδελ.φη τρυφερά 
καί γλυκεία, φίλη ειλικρινής καί άδολος, Ελληνι; γνήσια, 
καίτοι τον βίον της. όλον έν τή ξένη διανύσασα, την Ελλάδα 
της μεχρι ύστατης αυτής πνοής διακαως έλάτρευε και έν τοΐς 
κόλποις αύτης ήλθε νά κο’μηθη τον ύπνον της αιωνιοτητος.

Θςηνοϋσιν οί οικείοι, θρηνοϋσιν οΐ φίλοι, θρηνεί ή πολύπα
θες γκραιά αύτης μητηρ, ης επέπρωτο και το πικρόν τοΟτο 
ποτηριον, θρηνεί 6 άτυχης σύζυγος, οί τεθλιμμένοι αδελφοί 
καί άδελφαί, τά άθωα των αδελφών της ορφανά, άτινα έν τη 
μητρικγ αύτης αγκάλη, ευρισκον άσυλον καί καταφύγιον καί έν 
τγ  μεγάλη καί θέρμη αύτης καρδία περίθαλψιν καί αγάπην.

Σ ένδομεν δάκρυ επί τοΰ χαίνοντος τάφου της προσφιλούς

φίλης, ης ό βί'ς άπας ύπηρ'εν άρμονικωτάτη έξελιξις ολων 
εκείνων των άρετων, αίτινες καθιστωσι την γυναίκα άζιολα- 
τρευτον, πολύτιμον έν τω  βίω σύ-τροφον, οδηγόν καί συναντι- 
ληπτορα.

Ή  Εύρυδίκη Σιμωνίδου, τό γένος Τολμίδου, ην έκ των δια
πρεπέστερων έν Ρουμανία Έ λ λ η 'ΐδ 'ν . Τυχούσα. ευρειας παι- 
δεύσεως καί άνατροφης έπιμεμελημένης, άνεδείχθη τελειος τ ύ 
πος εύγενοΰε δεσποίνης του αεγάλου κοσμου, άληθοΰς άριστο- 
κράτιδος την τε καοδιαν, το πνευυα και το ηθος.

’Εν ταΐς αίθούσαις αύτης έν τε Βοαϊλα και Βουκουρεστιω 
έσύχναζον οί έ^κοιτιότεοοι όμ.ογενεΤς τε και Εενοι. Λεπτή κατα 
τούς τροπους, εύφυης, ενθουσιώδης, εδ5γε,ο μ.ετ ά,,αραμιλ- 
λου προσηνείας καί χάοιτος. II συνδιαλεζις αυτής ητο άλ.η- 
θης άπόλαυσις. Τό σοβαρώτερα ζητημντα , τά μάλλον ένδια- 
φέροντα -/εγονότα συνεζη~οΰντο μετα χαοιτες και πνεύματος, 
κατώρθου δέ νά δίδη ενδιαφέρον και ζωην και εις τας τυπι- 
κωτάτας φιλοφρονήσεις, αίτινες συνήθως άνταλλασσονται εν 
ταΐς αίθούσαις.

Γυνη εμβριθής καί σοβαρά έτέρπετο εις αναγνώσεις σπου
δαίας καί ηκολουθει ικετ’ ένδιαφέροντος άπασαν την σύγχρονον 
πνευματικήν- κίνησιν έν τε τη Δύσει και εν Ελλαδι.

Την πρωτίστην δμ<· ς θέσιν έν τη πλούσια αύτης βιβλιοθήκη 
κατεϊχον τά  αθάνατα συγγράκματα των προγονών μας, εζ ων 
ένεπνεύσθη την διάπυρον φιλοπατρίαν και την λ.ατοειαν προς 
παν δ,τι εύγενές, υψηλόν καί ώραΐον. Αί συνεχείς δ’ αύτης 
άνά την Δύσιν άποδτμίαι, αί έν τοΐς Μουσίοις ολων των Εύ- 
οω-αϊκων πρωτευουσών παρατεταμέναι έπισκέψεις έπλούτιζον 
τάς γνώσεις αύτης και δια των εν αυτοις διεσπαρμένων της 
αρχαίας Έλληνικης τέχνης αριστουργημάτων άπεδείκνυον 
αύτη καταφανέστατα ότι το Ελληνικ.ον πνεύμα διεσκεδασε 
τά σκότη της άααθείας καί διά της φωτεινής αύτης άναλαμ- 
μιπης διεπαιδανώγησε την ανθρωπότητα.

Έ π ί τοΰ γραφείου αύτης εΰρίσκετο πάντοτε Ελληνικόν τ ι 
περιοδικόν η Έλ,ληνικη έιρημερίς, φίρουσα όλας τάς ειδήσεις 
καί αναπολούσα έν τη ξένη την γλυκείαν Πατρίδα, πρός ην 
ητένιζε πάντοτε μετά πόθου καί αγάπης. Καίτοι κάλλιστα 
γνωρίζουσα πολλάς ξένας γλώσσας, άπέφευγε νά όμΟη αυ
τά ς καί ησθάνετο άληθη άπόλαυσιν, ομιλούσα την μητρικήν
αύτης γλώσσαν.

Γυνη της καοδίας καί του καθήκοντος κατέστησε τόν οικόν 
"-ης βωμ-όν αγάπης καί αύταπαρνησεως. Ή ύψίστη αύτης 
φρον-ίς, ή έ ’δελεχης υεριανα ην πως νά καταστηση τον οίκον 
της εύχάοιστον, πως οί οικείοι νά εύρίσκωσιν έν αύτω χαράν
καί εύδαιμονίαν.

Ή  έν τω  ματαίω κα ί”π:οσκαίρω τούτω κόσμω διάβασις 
αύτης ύπηρόεν υπέρ πάσαν άλλ.ην ευεργετική, διότι νομ.ος αύ
της απαράβατος ην η άρετη και το καθήκον υπο την θελ.- 
κτικωτέραν καί χαριεστέραν αύτοΰ μορφήν

Γαϊαν Ι'χοι έλ.αφράν ! Α’ωνία καί άλησ.ος αυτές 'hη υνημη
81*;,ί κ  Α. ’Αλε^ανδρίδου

Η Δ ’ Ε Σ Τ Ρ Ε
TotoO-o φέρει ψευδώνυμ.ον ή έγγονη του ηγεμόνος της Βλα 

χίας Καρατζά, Έ λληνίς σοφη, περιηγούμενη την Εύρωπην 
όλην καί άφηνουσα εις τασαν μεγαλούπολιν, έξ ές διέρχεται,
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σπινθήρας τινας

ί

του πνεύματός της, δ ι’ ών υπέρ πάντα τά 
επιστημονικά επιχειρημ.ατα της άποδεικνύεται καταδηλό- 
τερον η πνευματική ίσότης των δύο "φύλων.

Η κυρία Μαργαρίττα δ’ Εστρέ, άπουσιάζουσα έξ \ λλά- 
δος επί μακρίν σειοά.ν έτών έπανηλθεν από τίνος· προτίθεται 
δε κατα τον ολίγον χρόνον της εδώ διαμ.ονης της νά δώση 
φιλολογικήν τινα διάλεξιν εις την αίθουσαν του «ΠαρνασιοΟ».

Το θεμα της διαλεξεως της είναι κ α τ ’ έξοχήν ένδιαφέρον 
| διχ .ας Ελληνιόας, α^ου, οπαόος των σκεψεων, ας ήυ.εΐς 

επι δο/.αε ,ιαν ηδη διερμηνευομ.εν, ποοτιθεται να ποαγυ.α—
: τευθγ τα  κατά την πνευμ,ατικήν των δύο φύλ,ων ισότητα καί 

I, δι επιχειρημάτων, δι ό̂ ν βρίθει βεβαίως ή ιστορία του φύ
λου μας, νά άποδείξγ την ισότητα ταύτην.

Την αφιξιν τ· ς̂ κ. δ Εστρε εις ,τήν Ελληνικήν πρωτεύου- 
:·. σαν χαιρετίζομεν μ ετ’ εύχαριστήσεως, τήν άπόλαυσιν δέ της 
κί ωραίας διαλ,εςεως της συνιστωμ,εν ε/.θυμ.ως πρός πάσας και 
; πάντας, οιτινες κατανοούν τό μέγα ό'φελος, τό όποιον προσ- 

γιγνεται εις την ανθρωπότητα ολόκληρον διά της άναννίτίρί- 
σεως της πνευμ,ατικης ίσότητος των δύο φύλων.

Θ Ε Α Τ Ρ Α
θεατρον Πο.ΐνβεαμα. Ερ όσον νέχ αναβιβάζονται μελοδράματα, 

^πι τοσον αι/αοεικνυεται η άξια του Ιταλικού μελοδραματικού θιά
σου. Το̂  Bailo in Mosehera ήτο μια μεγάλη έπ ιτυχία, ένθουσιασασα 
το κοινον, τδ δποιον έπανειλημμένως έχειροκρότησε καί επευφήμησε 
τους καλλιτεχνας. Έ ν γένει δε πάντα τά ύπδ του θιάσου τούτου άπ 
ναόιβασθέντα εργα τόσον καλώς διε^ήχθησαν καί τόσον καλώς έξετι- 
μήθησαν ύπδ του κοινομ Αστε νά μή μένη πλέον οικογένεια, ήτις  
να μη θεωρή ως υπερτατην απόλαυσιν νά διέλθη μίαν εσπερίδα εις 
τδ Πολυθεαμα, εσπερίδα μεστήν καλλιτεχνικής άπολαυσεως, άναζω · 
ογονού της καί τδ πνεύμα καί τήν ψυχήν.

θεατρογ Bapterr. Εκαμε καί τδ Βαριετέ έναρξιν τών παρασ ά- 
σ&ων του δια τής Gran Via τής τόσης συμπάθειας κεκτημένης καί 
τής V ivandiére, ήτις τόσον καλώς Ιξετελέσθη. Τάς παραστάσεις συν
οδεύει και balletto άξιον λόγου, έλκύον ώς σύνηθες τόν ενθουσιασμόν 
τών κυρίων ιδίως οιτινες δέν κουράζονται νά χειροκροτούν τάς χο
ρεύτριας.

Καλόι νομίζομενινκ.Λυν νυμιςυμ.εν νά προσθέσωμεν οτι ή κ. δ’ Έστρέ θά 
fe όμιλήση, δέν θά άναγνώσγ. Είναι ρήτωρ, διακριθεΐσα καί έν 

Εύρωπνι διά τάς δημοσίας διαλέξεις της, έ'εν αις πάντοτε 
ά συνηγόρησε καί συνηγορεί ύττέρ του τοσον θόρυβόν η^η στ:■ροκα-

λοϋντος γυναικείου ζητήματος.

Β Ι Β Λ Ι Α
0 ΠαρΒεγοιν. Ωραϊνν ήμερολόγιον καί ένταυτώ σημειωματάριον 

δια τα καθημερινά έξοδα πασης κυρίας έξέδωκεν υπδ τδν άνω τίτλον 
η δανειστική βιβλιοθήκη. Είναι πρακτικώτατον καί χρησιμώτατον 

| Εια πασαν κυρίαν τηρούσαν λογαριασμούς καί τ ιμ ατα ι δρ. 2 ,50 .

Λειτουργιχή. Παρά του γνωστού καθηγη :ού τής θεολογίας κ. Με- 
,σολωρα εζεδόθη ώραία καί έκτενεστάτη Λ ειτουργική, έρμηνεύουσα 
σαφώς πάντα τά κατά τήν θείαν Λειτουργίαν τελούμενα.

ΣΓΝΑΥΛΙΑΙ
2 v ra v .U a  όος ’Έψφης ’ΕμπεδοχΛή. Παρά τής τελ.ειοφοί- 

του μαθήτριας του ’Ωδείου δος Έφφης Εμπεδοκλή έδόθη 
τήν εσπέραν -ής Παρασκευής συναυλία υπέρ του 'Ωδείου, ής 
μ,ετεσχον αι οες Αλεξάνδρα Έμ.πεδοκλή, Αύ'ρα Δρακοπού
λου, μ.αθήτριαι του ’Ωδείου καί ό κ. Κ. Βακαρέλης.

'Η αί'θουσα του ’Ωδείου ήτο πλήρης καλού καί ωραίου 
κοσμ.ου· ή συναυλία δε διιξήχθη μετ’ έξαιρεπκ.ής έπιτυχίας, 
τής πρωταγωνίστριας έπιδειξάσης αληθές καλλιτεχνικόν τά - 
λαντον. Φοσνή γλ.υκεΐα, εύστροφος, ήσκημένη θίγει τά  μ.υ- 
χ ια ιτατα  τής καοδίας καί ή δις ’Εμπεδοκλή συνεκίνησε βα
θύτατα καί έτερψε συγχρόνως τό άκροατήριόν της. ’Αλλά καί 
ο κ Βακαρέλης είναι μουσικ: ς μεγάλου μέλλοντος καί αί 
δυο δε κυμβαλίστριαι έπεεδειφαν εύγενή άμ,ιλλαν έν τγ  έκτε- 
λεσει τών ιδίων τεμ,αχίων.

Σννα ιΆ ία  ΌμίΛυυ Φ/Λατίχτωτ. Καί ή συναυλία τοΰ *0 
μιλου τών Φιλοτέχνων μ.ετά πολλής διεξήχθη έπιτυχίας. Καί 
ή μ.ουσικη έκτέλεσις έ’ ερψε και ηύχαρίστησε καί ό απαγγελ
θείς μ,ονολογος του κ. Καλ,ογεροπουλ.ου έφαίδρυνε τό -κοινόν 
με τας εν αύτω έγ/.ατεσπαρμένας εύφυολογίας του.

HENRI G REV ILLE

.ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

ί  Πκρελθονσκι άνχμνήσεις έπκν,Ιρχονσο. εις τό πνεϋμά του, δτε βλέπων τήν 
X- Μονκλαρ πλησίον τής νεαράς γυναΐ'ός, έξεπλήσσετο διά τήν όμο’.ότητα αύ- 

Γ  των, (--ξϊΐρουμένης τής ηλικίας καί τή; κ,όμης) κατά τό ανάστημα, τήν φυ
σιογνωμίαν,τό παράστημα καί τούς μαύρους ότθαλμούς! Είσθε αληθής Βωράνδ, 

Γ Ιλεγεν ή κ. Μονκλάρ. Καί οί'μοι ! ναί, ή ’Εσ-Λλα ήτο αληθής Βωράνδ !
I Ο χωσων εσήμανε τήν ώραν- καί ανεμνήσθη ότι ή φίλη του άνέμενεν αύ- 

I:· (Αετά τής πυρετω^ους αγωνίας ιών χαταδιχων. νΩρε'.λεν αρα ν ’ άποχα- 
Β·..λύψγ| αυτή τήν αλήθειαν ; Ήδύνατο νά τήν απόκρυψή ; Τί θ ’ άντΑεγεν αυ:τ(; 
Β  Θά εδέ/ετο τήν σ.ωπήν, ή τήν ήτταν ;

Ησθάνθη οτι δέν ώ^ειλε νά τήν άπατα. 3λλως τε μ.εθ' οσα υπ^φερεν, μία 
νέα θλίψις δεν θα έβάρυνε πολυ τήν πλάστιγγα Βεβαίως επασ/εν ό Θεόδωρός 
«ναχοινών εις τήν Εστέλλαν τό στάλμα τής μητρός τη;, άλλα θά ήννόει διατι 

1  της σ/εδόν δεν τήν ήγάπα. Και χάριν τής μνήμης του Ραϋμο'νδου
<»ρειλε νά όμιλήση.
γ Ο Benoist ηγερθη χα'ι ßραδ¿ως βαίνων έφθασεν εις το ξενοδοηεΐον. *Η 

^  Ε^τέλλα ανέμεινεν αυτόν μεθ υπομονή;, καθημένη πλησίον του παραθόρου, 
τους οφθαλμούς προσηλοΰσα εις τον ορίζοντα, μή μεριμνώσα διά τήν πάροδον
τών
ρίας

ωρών. Ό  πυρετός τήν είχεν έγχαταλίπει καί ήδη άνέμενε μετά καρτε- 
την ειδησιν φριχτού τίνος μυστηρίου, οϋτινος ή άγνοια ή:ο ’ίσως δι1 αυ- 
ευεργέτημα.

Βλέπουσα ερηομενον τόν φίλον της, ήγέρθη* ουτος διά νεύματος τήν Ιοίασε 
χαθήση εχ νέου χχι εθεσε τήν Ιπιστολήν μεταξύ τών γειρών της.

Ιΐεφυβισμένη προσέβλεψεν αύ.ο'ν, άλλ’ ο:. οφθαλμοί του Benoist έξέφραζον 
απεριόριστόν στοργήν, τρυφερότητα και οίχτον.

— Έξηγήσατέ μοι, τί είνη τούτο; εψιθύρισε, προτιμώ νά μάθω τό παν 
παρά του στόματο"; σας.

— ”0/ ι, άναγνώσατε μόνη, τή ειπεν, θά μέ προσκαλέσητε όταν θά λά- 
βητε ανάγκην εμού. Και Οιά πρωτην φοράν, χλίνας έπι τού αγνού μετώπου 
αυτής, έναπέθηχε τρυφερόν καί πχρατετα;αένον φίλημα καί έξήλθε χαθήσας έπί 
μιάς,,βαθμίδος τής κλίμακος εςωθεν τής θύρας.

Άνέγνω αποτυφλουμένη υπό τών δακρύων, τά όποια μηχανικώς άπέμασ- 
σεν. Ώ  ! τ&ν δυστυ/ή Ραϋμόνδον ! πόσον θα υπέφερε χατά τας υστάτχς έχεί- 
νας στιγμάς τού βίου του ! Ί16η ήννόει διατί κατέσχισε τήν εικόνα της κα 
εροιψεν αυτήν έ> τή έστία. Όποία αύταπάρνησις ! όπόση πιχρία δι1 αυτόν I 
ΙΙοη ηυλογει αυτόν διότι τή έδωκε διά τού θανάτου του τελευταΐον δείγμα 

σεβασμού καί τρυφερότητος.
Άλλ1 επειδή ή ώρα παρήρχετο, ó Benoist έφοβήθη μή άκούων τόν έλάχι- 

σ:ον θόρυβον έν τω δωματίω.
Άνοίξας λοιπόν άθορύβως τήν θύραν, παρετήρει τήν Εστέλλαν βεβυθισμέ- 

νην εις τάς ζοφεράς αυτής σκέψεις. Μετ’ όλΒον άνήγειρε τήν κεφαλήν καί ή- 
γέρθη κλονουμένη, ό δέ Θεόδωρος όρμήσχς έλαβεν αυτήν εις τάς άγκάλας του 
οπως δυνηθή νά χλαύση άνετώςερον έπί τής γενναίας έχείνης καοδίας, ή:ις τό
σον τήν συνεπόνει.

Μετά μίαν στιγμήν γλυκείας καί τρυφεράς έγκαταλείψεως, άπέμαξε τά οά- 
χρυά της, καί έκαθέσθη έπί κλιντήρος· ó Benoist έκάθησεν έπίσης πλησίον 
a j^ ;,  Γνα συνδιαλέγω^ται /αμηλοφώ^ως . . .

— Έου τό μυστήριον διευκοινισθέν, είπεν ή Έστέλλα, δι’ έσβεσμένη; σ/ε
δόν φωνής, καί λυπούμαι, διότι τό έγνώρισα . . . Εντούτοις εΤναι γλυχύτερον 
δι’ εμέ νά λυπούμαι· τόν Ραϋμόνδον, ή νά κατηγο:ώ καί μέμ^ομαι αύτόν. 
Ά λ λ ’ ήδη ή θέσις μου κατέστη όόυνηρωτάτη χαί λίαν ά<ρασρχλής, προσέθηχεν 
έρυθριώσα  ............ νΗμην δεσποινίς Βρου/αίρ, χαί ό χ. Βρουνχίρ δέν εΤναι



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Έ λληνίδων,
ΣΠΑΡΤΗ ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ

Μεγάλη ν λλ«> VeT“’ !’ τιυϊ . : ·
περί του ποία πρώτη θά προμηθευθη τα (ρορ*μ*τ* της^ τα μετ 
τα αανδηλάχία της τα μεταςωτα, τας γοαβχτας δια τους κυρίους, τας 
στόφας δια τ ί παραπετάσματα κα! τα ’έπιπλα, τας εσαρπας δια τους 
•/ορούς τά σουρά καί τά φουλάρια χκί τα σατέν οια τα υποχαμισαχία 
της έκ’ τών ύφ ντηρίων τής χ. Σπάρτης Καρασζαμαζη.

Ή  τελειοποίησις όλων τών έν τοΐς εργοστάσιο;; της επε,εργαζομε- 
ε’,δών είναι άληθώς θαυμασία. Τά ύφασματα του συρμου,_ τα  υ ατο- 
?>αατ, τά έναλασσόντων χρωμάτων, τα χονδρά μεταςωτα, τα κλα
δωτά’ τά διάστικτα, άποτελοϋν ύψ ίστην τιμήν οια την προοΟευουσαν 
γυναιχείαν βιομηχανίαν μας καί διά την δραστηριότητα της μοναδι-

'Ωραι^ερα^'δ'ώρ^α? τούτων διά τ ο  Νεον ,έτος βεβαίως δέν δύναται 
νά προσφέρη τις. Καί όπάρχουν εϊδη δ. ολα τα βαλαντια, Si ολα 
τάς ορέξεις καί ηλικίας. Διά δώρον προς κυρίαν, ζωσαν μακραν της 
Ε λλάδος, τ ί άλλο νά στείλη τις έγχωριον η εν φόρεμα, μιαν che 
misettfc, μίαν εσάρπαν, ή δωδεκάδα ρινομακτρων της κ. Καραστα- 
μάτη. Ό λ α  αύτά είναι ώραία καί ένθυμιζουν την προοοευυυσαν Ελ

λάδα. ,
Α ί τιικαί δέ πάντων υ π ε 5 ι 5 α σ θ η σ α ν . __________________

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΡΓΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚίΙΚ
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Λειτουργεί άπό τίνος ένταΰθα έργοστάσιον πολυτελούς ποικιλτικής, 
έφοδιάζον πάντα τά εμπορικά καταστήματα διά τών καλλιτεχνικών 
προϊόντων του καί 8&χτελουν άγνωστον σ^εόον.^  ̂  ̂  ̂ ^

Εΐδομ,εν κεντήματα δ ι’ έπιπλα, κεντήματα έπί τουλιων και λινών 
βατισνών διά χλινοσκευαί καί έθαυμάσαμεν το λεπτιπίλεπτον τής τ έ 
χνης. καί τήν επιτυχίαν τών χρωμάτων καί συνδυασμών. Α λλα καί 
βαπτιστιχά καί πέπλους νυμφικούς παρασκευάζει ή χαλλιτέχνις διευ
θύντρια τοϋ εργοστασίου τούτου, ώς καί πασαν καλλιτεχνικήν παραγ
γελίαν εργόχειρων διά δώρα τοϋ Νεου Ετους. Ηθη εχει πλουσιω - 
τάτην συλλογήν πρός έκποίησιν είς τιμάς άπιστεύτως εύθυνας.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ 
ΑΕ Ι ΜΕΖΗΣ κ α ι  ΠΡΟΒΚΛΕΓΓΙΟ Σ

Όδδΐ 'Ερμον  ̂ , . ρ
Τό δταοτιχώτατον κατάστημα τοϋ κ. Μομφεράτου, τό Ικεί παρα την Κα- 

πνικαοέαν συγκεντροϋν όλον τόν ώραίον καί φιλόκαλον κοσμον των κυρίων,

καλία θιοικτγ ανοι τής Εόρώπης μεγαλοπόλε,ς άντιπροσωπευονται οαψιλως έν 
τ ώ κ  αλλι Γεννιχώ τοίτω καταστήματι. Πχντχ τά εϊδη τών νεωτερισμών χπο

- 3 άνχνκχίων μέγσι χών περιττών Ι/.εινων κομψοτεχνημάτων,
άτ ίνX συμπληροΟσϊ  ̂ τόν χαλλωπ ι σμ ό ν τ'ής γυναιώς καί ε ν ευπρεπή τών 
:ίθο:σών μκχί σωματίων διασκευήν εθρηνται ϊνταΟθα εις τιμάς μη Ιπιόεχρ-

μέ*Η άδοότης71 δέ "τών τρόπων καί ή εόγένεια τών τε διευθυντών καί δπαλ- 
λήλων πείθει” πάσ^ν κυρίαν, ότι εισέρχεται είς ίντελώς Παρισινόν κατα-

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Μ α ρ ία ο  Μ π α ν ιό λ λ η
Ό όός  Έ ρμου  11-

'Η έπί τής όόοϋ 'Ερμου Παρισινή έργοστασιάρχης γυναικείων φο
ρεμάτων έπανωφορίων καί στηθοδέσμων κ. Βα§ηθ1., μετεκαλεσεν ε- 
σνάτως έκ Παοισίων διάσημους κοπτριας και στηθοόεσμοποιους και α
ναλαμβάνει πάσαν παραγγελίαν μέ τελειότητα μοναδικήν δια την  
πόλιν μας. Α ί τ ιμα ί τής κ. Βαβ ηο1ι είναι λογικαι, η εκτελεσ,ς δε της 
έργασίας της μοναδική. Όδδζ. Ερμου αρ. 7 ·

Μο’υσεϊον τέλειον, πλήρες, έν ώ εκτίθενται πάντα τα  αριστουργή
ματα τών ένετικών εργοστασίων είναι εν Αθηναις τό

Α Ο Τ Β Ρ Ο Ν
Όδδζ ΑίοΛου άρίθ. 179 .

Π ο λ υ έ λ α ιο ι  Μ α γ ικ ο ί
δοχεία πολύτιμα, σνσχζναΐ π ΐή ρ ε ί ΐ  ζραπεΧης, συσχεναΐ θανμασιαι 
ζείον, διάφορα έχ ΝίχεΛ χα ι μεζά.ΙΛου δοχεία, χηροπηγια, παντοια 
εϊδη κομψοτεχνημάτων ΰελουργικών, φ ια ί ίδ ια  σπανια οι αρώματα, 
σνσχεναι χομμωζηρίοι) χ ν ρ ία ΐ , Λνχνίαι παντός είδους ελαίου κα; πε
τρελαίου, κομψοτεχνικαί σνσχεναϊ ννπζηρος καί πάντα έν γένει τά 

θαυμάσια τής Έ νετικής υελουργικής 
Μία μόνη έπίσκεψις αρκεί.

ΓΠΟΛΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΜ 
ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ

I . Τ Σ Α Μ Η

*Οόος Σταόίον αριθ. 45

Δέρματα εκλεκτά, τέχνη καί καλλαισΟητία ευρωπαϊκή, τ ι-  
μαί λογικαι κατέστησαν τό ύποδηματοποιεϊον Τσάμη το κατ 
εξοχήν εύνοοόμενον τών κυριών και αυτή ; τη ; Β. Αυλή;. Ο 
κ. Τσάμη; είναι διά τήν Ε λλάδα 8τι ό Παρισινό; Ρίααβ διά
τήν Γαλλίαν.

πατήρ μου. Έγενόμην κ. Δέ Βωράνδ, άλλ' ό κ. Δί Βωράνδ δέά ήδύν.το νά 
είναι σύζυγός μ ο υ .................Λοιπόν δέν έχω δικαίωμα έπί ούδενο; ονοματος,
αρα δέν είμαι τίποτε ! ,  ̂ ,

— Εΐσ9ε Βωράνδ ό,τιοτ^ποτε vcxi αν συαβτ) ! ειπεν o Benoist μετ  αγαθό-
τάτου μειδιάματος, δπερ έθέρμανε τήν καρδίαν τής Έστέλλας καί εντός ολί

γου θά εΐσθε σύζυγός μου. , , ,
_  Δ^ν δύνασθε νά ιραντασθήτε, φίλε μου, ποσον με βαρύνουν τωρα τα ονό

ματα' ταΰτα, άτινα δέν είναι ίδικα μου, καί αί περιουσία; «ύταί έπί τών
όποιων, οϋδέν έχω δ ικα ίωμα............... ,

>Ά I δέν φαντάζεσθε οποίαν φρίκην μοί προξενεί τώρα, ή περιουσία του 
άνθρώπου δστις ¿δολοφόνησε τόν στρατηγόν Δέ Βωράνδ. Θά ουμφωνήσητε 
Qy-j’ Í-OV δτι Ιπί τής περιουσίας αύτής, άληθως οΰδέν έχω δικαίωμα. Δεν θά 
διατηρήσω οίίτε τήν μίαν ούτε τήν άλλην 1 έπεθύμουν μάλιστα νά ειχον ηΟη

απαλλαγή αύτών . . .  > , >
_  Τί σκεπτεσθε λοιπόν νά πράξητε ; τήν ηρωτησεν ¿κείνος.
_  Θα έπιστρέψωμεν είς Παρισίους όπως έπισκεφθώ Γτόν τάφον τοϋ Ραϋ- 

μόνδου. Mol φαίνεται, φίλε μου, ότι όσα δάκρυα χύσω δια τον άτυχη αυτόν 
άδελτόν μου δέν θά είναι ποτέ άρκετά τώρα δέ σπαρασσεται η κ.ρδία μου 
όταν * ενθυμούμαι τά; τελευταίας στιγμάς του ! Και ηρχησε να κλαίη παλιν

υπό τον π^νθιμον πέπλον της.
-  Κλαύσατε, »ιλτάτη, τη είπεν δ Θεόδωρος φιλοστοργως· τά δαχρυα 

ταΰτα είναι άγνά, τίμια καί άδελφικά καί σάς περιπο.οδν μεγαλην τ,μήν% 
’Εκ των λέξεων τούτων ή νεαρά γυνή ήννόησεν οτι επαυσε πλ.ον να είναι 

ζηλότυπος, και είπεν αύτίρ. Τ ί μέλ.λετε σεις να καμητε , , , ,
Θα σας συνοδεύσω είς Παρισίους καί κατόπιν θα Οπαγω προς ενταμωσιν

^ l ^ ü l M ° “o Σωμεραί μέ φοδίζει. θ ά  «δ?ω ίν αύτώ πολλά ί  παιδικός 
αναμνήσεις καί ταύτας ίδ ίω ; προσπαθώ, νά άπομακρύνω του νοος μου. Ιό  
μέγαρυν Δέ Βωράνδ μοί έμποι.ΐ φρίκην ! Ό ττε  δέν έχω πλ.ον ασυλον . . .

Έ ν τούτοις μοί χρειάζονται μερικαι ήμέραι δπω; κανονίσω νέαν πορείαν βιου  ̂
Θά σάς έρωτήσω κάτι τι άκόμη, φίλε μου! Διά τής περιουσίας Δέ ΒωρανΟ 
θά ιδρύσω, πρός άνάμνησιν τοϋ Ραύυόνδου καί τοϋ πατρός του, φιλανθρωπι
κόν τι κατάστημα, νοσοκομείον ή άσυλον, πρό παντός τό τελευταϊον, δια τους 
στερουμένου; συγγενών καί φίλων. Προ πολλοϋ σκέπτομαι τούτο, αλλ ηδη 
τό άπεφάσισα. Μοί Ιναπολείται ή περιουσία τής μητρός μου . . .  ή μονη έφ
ης εχω δικχίωαα . . .  9 ̂  ,

— Εγκρίνω πάντα-ταΰτα, άλλά δέον ν’ άναμείνητε ολίγον, ινα ιοω την
ριητέρα ιχου, και συνο^ιλ^αω ρ.ετ αυτής.  ̂ ^

Ή  Έστέλλα έταπείνωσε τήν κεφαλήν. Δίκαιον, ε ιπ εν αλλ ή μήτηρ σα,
δέν θα μέ δεχθί ώ ; κόρην της, όταν μάθη τήν άλήθε.αν, και ίν τούτο.ς . · ■

  Ή  μήτηρ μου είναι εύθυτάτου χαρακτήρος γυνή, και αγαθωτατη,
άπήντησεν ό Ββηοίεέ, έχω δέ άκραν πεποίθησιν είς τήν κρίσιν της. Αλλ 
έάν συναίνεση, ή μή, σάς^τό ε’ πον ήδη, θά γείνητε σύζυγός μου.

XXXV

Φθάσαντες είς Παρισίους, τήν επαύριον λ'αν ένωρίε, μετέβησαν άμέσω; 
είς τό μέγαρον Δέ Βωράνδ, ένθα έβ,βαιιύθη ότι ή Έ στέλλα ήτο μόνη μέν, 
άλλ’ έν άσφαλεία· είτα περί τήν έκτην ώραν, Ιπεσκέφθη τόν φίλον του άνακρι-

τήν Άνδρέαν Βολβεν. ^
Ό  νεαρός άντεισαγγελεύς, ή'κουε σιωπών, τό μυστήριον δπερ ενεπιστευϋη

εις τήν τιμήν αύτοΰ, ο φίλος του.  ̂ ,
— Χά; είχον είπεί άπ’ άρχής «τι τό μυστήριον ήτο σχετικόν πρός την

κυρίαν Δέ Βωράνδ, άλλ’ αί λεπτομέρειαι τού γ.γονότος είναι περίεργοι κ«τ
σπάνιοι. Τό δυστύχημα νϋν έγκειται είς τό άδΛατον τοϋ νά λάόη ή κ. £
Βωράνδ και τήν ελαχ/3ΐην ί^ανοποίηιιν πχρά τής κοινή; γνώμης.

(χχολουθε )̂*


