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’Κν τώ Έζιντεριχώ Sk τταρ* ατταοι τοΐρ 
άντιπροσώποιρ ήμών.

Σώματα πάήρη τον α ’ ίτονς ενρίσχοχται παρ 
ήμΐν χαΐ παρ ’ απασι τοϊς άντιπροσώποις ημών.

Διά τά άνυπδγραοα άρθρα εδ- 
θΰνεται ή συντάκτις αυτών κυρία 
Κ α λ λ ι ρ ρ ό η  ΓΙαρρέν.

Τά πεμπόμενα ήμΐν χειρόγραφα 
δημοσιευόμενα ή μή δέν Ιπιστρε- 
ωονται. — ’Ανυπόγραφα και μη 
δηλοΰντα τήν διαμονήν τής άπο- 
στελλούσης δέν είναι δεκτά. —  
Πάσα αγγελία άφορώσα εις τα{ 
Κυρίας γίνεται δεκτή.

Αί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν 
έφειλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- 
ματόσημον ·Ε-0 λεπτών πρός έκ- 
τύπωσιν νέας ταιν ίας.
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Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΚΛΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γενικώς πρός τήν γυναίκα αποδίδεται ή μομφή τής οίκο- 

-ενειακής κακοδαιμονίας, διότι παρ’ αυτή η όσημεραι κατα- 
κλύζουσα τάς χώρ.ς και πόλεις πολυτέλεια τυγχάνει μάλλον 
εύπρόσδεκτος //παρά τώ άνδρί. Ή αρχή δέ ότι ή καλή οικο
δέσποινα έδραιεΐ οίκον, ένώ ή σπάταλος έκ βάθρων τούτον κα
ταστρέφει είναι παραδεδεγμένη από τών άρχαιοτάτων χρόνων. 
’Εάν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ οψει διάλογόν τινα του Σωκρα- 
τους ποό: τόν πλουσιώτατον φίλον του Κριτόβουλον, θελομεν 
πεισθή, ότι τήν άρχήν ταύτην έθηκεν αυτός οΰτος ό μέγας
φιλόσοφος τής αρχαιότητας.

Ό πλούσιος Κριτόβουλος πικρώς πρός αυτόν παραπονούμενος 
ποτε διά τήν ανεπάρκειαν τού πλούτου του, έλαβε παρ αυτού 
τήν έξης άπάντησιν : «Ά λλά δέν αγνοείς βεβαίως ότι υπάο- 
χουσι γεωργοί, οίτινες καλλιεργούσι γόνιμον γ η ν  καί έν τούτοις 
θεωρούνται άποροι καί ένδεεϊς, ένώ άλλοι τήν αυτήν καλλιερ- 
γούντες γην καί μετά τού αυτού αποτελέσματος, ζώσι Βίον 
εύδαίμονα καί απολαυστικόν. Μά τον Δια . ειπεν ό Κρι.ουου 
λος, πιστεύω τούτο· .διότι οί μέν πρώτοι κατασκευαζουσιν 
άνάγκας καταστρεπτικά;, ένώ οί δεύτεροι άρκούνται εις τήν 
ίκανοποίησιν μόνον τών απολύτων αυτών άναγκών. "Οσον δ’

μετά τού συζύγου μεγάλως να συντέλεση εις την κοινήν ευτυ
χίαν. Διότι ένώ ό σύζυγος εισάγει τόν πλούτον εις τόν οικον η 
γυνή χρησιμοποιεί αυτόν. Καί εάν μεν καλη τού πλουτου γινη- 
ται χρήσις ό οίκο; ευδοκιμεί καί προκόπτει, έάν δ’ ου ό οίκος 
καταπίπτει.))

Καί οίκοι αληθώς δέν έπαυσαν έδραιούμενοι καί καταπί- 
πτοντες από τής έποχής έκείνης. Ά λ λ ’ άρα ή γυνή εκουσίως 
καί έν συνειδήσει συνετέλεσεν εις τούτο ! Ά φ  ής όέ στιγμής 
ό μέγας έκεΐνος φιλόσοφος «νεθηκεν αυτή την μ,εγιστην .ών 
ευθυνών, άπονείμας τόν τίτλον τή; σωτήρος η καταστροφέως 
τής οικογένειας, οί τά τής γυναικός όιαταττοντες ειργασθησαν 
όπως έδει, ?να καταλλήλως μορφώσωσιν αυτήν πρός τούτο ! 
Διδάσκουσιν αυτή τήν οικονομίαν, ένώ έξοικειούσιν από τής 
παιδικής αυτής ηλικίας εις τήν πολυτέλειαν. Ώς αθυρμα ο 
πατήρ, ό πάππος, οί φίλοι προσφέρουσιν αυτή πλαγγόνα, 
πλουσίαν έσθήτα περιβεβλημένην. Ώς ένδυμα κατασκευάζου- 
σιν αυτή χαριέστατον έξ ωραίων χρωμάτων, ταινιών, παραρτη
μάτων καί πλουσίων τριχάπτων τοιούτον. Είναι τόσον ωραία 
ή μικρά ! ομοιάζει τόσον μέ τήν πλαγγόνα της !  ̂Τά πρώτον 
έργόχειρόν της είναι άντικείμενον πολυτελούς ποικίλματος επί 
καν αβά'. Τό σακκίδιον τού έργοχείρου της είναι βύρσινον, 
στοιχίζει δέ περισσότερον ή όσον ολόκληρον ένδυμα πτωχής. 
Έν συνόλω είπεΐν πάν τό περιβάλλον αυτήν αποπνέει τήν 
πολυτέλειαν, έξοικειεί εις τήν σπατάλην καί απομακρύνει τής 
οικονομίας.

Πώς δύναται ή κόρη αύτη, γυνή γενομένη’νά άγαπήση τήν 
οικονομίαν καί νά μή Οεωρή τήν πολυτέλειαν ώς αποτελούσαν 
άναπόσπαστον τής ευτυχίας της μέρος '. *Η μή έννοή κάν ότι 
είναι πολυτελής καί σπάταλος, αφού βλέπει τάς συντρόφους της
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Ή πολυτέλεια εΐναι ιδέα ποικίλλουσα άναλόγως των έπο- 
χών, των λαών, της κοινωνική; θέσεως και των μέσων, άτινα 
τα άτομα διαθέτουσι. Τά χονδροειδή πήλινα άγγεϊα της άρ- 
χεγόνου εποχής έθεωρήθησαν πολυτελείς επινοήσεις διά τους 
αρχαιότατους λαούς. Ό άρτος έθεωρήθη πολυτελές εόεσμα 
διά τούς τρεφόμενους εκ βαλάνων καί ξηρών καρπών, ώς ό 
οίνος πολυτελές ποτόν διά τούς εΐθισμένους νά πίνωσιν ύδωρ. 
'Η πολυτέλεια οθεν είναι συμφυής τω άνθροόπω ώς αποτελούσα 
αναπόσπαστου μ,έρος της ιστορίας τού πολιτισμού. ’Ανάγκη 
ομω; νά ρυθμίζηται προς τά μ.έσα καί την κοινωνικήν θέσιν 
έκαστου. Ά ντί λοιπόν νά λέγωσι πρός τήν γυναίκα : σύ κατα
στρέφει; τον οίκον διά της πολυτελείας, άς διδάξωσιν αύτή 
τον ορισμόν αυτής, ΐνα άναλόγως τών μέσων άτινα διαθέτει, 
ποιήται χρήσιν αυτής. ’Αγνοεί ή κόρη ό'τι άπλή ταινία άπο
ρου δύναται νά συγκριθή πρός άδαμάντινον περιδέραιου πλού
σιας. Μή άπό τή; παιδικής αυτών ηλικίας υπάρχει διάκρισίς 
τις έν τη ενδυμασία αυτών.

Ή μή πλουσία μήτηρ δέν μεταποιεί την ίδικήν τής έσθήτα, 
ώςέπρατταν έν προγενεστέοοις καιροϊς,ίνα κατασκευάση ένδυμα 
δι’ αυτήν. Προτιμά νά την δωρήση εις την υπηρέτριαν. Αδιάφο
ρου άν τό φόρεμα έκείνο μεταβάλλη την τέως χωρικήν εις γυ
ναίκα μέ άξιώσεις, άπεκδυομένην μετά τού ενδύματος της τον 
άνθρωπον τής άπλότητος καί άνεπαισθήτως ύπαγομένην εις τάς 
ιδέας, τάς έξεις καί τά αΐσθήμ.ατα τών Κυριών τών πόλεων. 
’Εντεύθεν τά κακόν έξαπλοΰται, γενικεύεται, χωρίς ποσώς νά 
πταίη ή γυνή, χωρίς καν νά ή υπεύθυνος. Δέν υπάρχει διά- 
κρισις τάξεων, διάκρισίς περιουσιών, διάκρισίς άνατροφής.

Τήν ροπήν ήν ή γυνή έχει πρός άπόκτησιν τού ωραίου, ού 
μ.όνον δέν ρυθμίζει καί συγκρατεΐ ή άγωγή, άλλά καί υπο
θάλπει καί υποδαυλίζει. 'Η τελειοποίησις τής βιομ,ηχανίας 
εΐναι τό δέλεαρ, δπερ συμπληροΐ τό κακόν. Άνά παν βήμα της 
τό ώραΐον, κατά τά φαινόμ.ενον δε καί εύθηνόν, τήν δελεάζει. 
‘Η γυνή δέ συνήθως δελεάζεται εύκολώτερον, διότι άγνοει τήν 
άξίαν τού χρήματος.

Καί ό σύζυγος άνεπαισθήτως παρασύρεται επίσης. 'Ο 
μ-έγας Φραγκλΐνο; λέγει που; ((Έ λ ά μ β α ν ο ν  π ά ν το τε  τό 

πρόγευμά  μου  εν τός  π ινακ ίου  πήλ ινου  καί δ ιά  κ ο χ λ ια -  

ρίου έκ κασσιτέρου · ' Η μέραν  τ ιν ά  ή σ ύ ζυ γ ό ς  μου  μ ο ί  προσ-  

έφερεν αυτό εντός π ινακ ίου  έκ πορσελάνης καί δ ιά  κο

χ λ ια ρ ίο υ  αργυρού· Έ π ' ι  τή  δ ιαμαρτυρήσει μου ά ν τ έ τ α ί ε ν  : 

« Σ ε  θεωρώ άνώτερον τώ ν  γ ε ι τό ν ω ν  μας , ο ϊ τ ιν ε ς  γ ε υ μ α τ ί -  

ζουσ ι  με  άργυρό, χοχ λ -ά ρ ια · ) )  Ή  υπερηφάνεια μου  έκολα-  

κεύθη καί ¿σιώπησα·))

"Ο,τι συνέβη εις τόν Φραγκλΐνον συμβαίνει καθ’ έκά- 
στην εις τούς συζύγου; καί πατέρας. Ή γυνή αγνοούσα, ώς 
επί τό πολύ, τήν άξίαν τού χρήματος, παρακινεί αυτού; άκου- 
σίως εις τήν πολυτέλειαν, ή συγχέουσα ταύτην μετά τής κα
λαισθησίας. Τιθεμένη όπισθεν τού άρματος τής πρώτης θυσιά
ζει άσυνειδήτως πολλάκις τό μέλλον εις ίκανοποίησιν παρόν
τος άσκοπου, κενού καί μ.αταίου.

"Ας έξοικειωθή δθεν δι’ άγωγής έπιμεμελημένης εις τήν 
οικονομίαν, άς μελετήση τόν σοφόν τού Σωκράτους ορισμόν, 
καθ’ Óv (CÓ πλούσιο; είναι πτωχός, εάν άγνοή νά ρυθμίζη τάς 
δαπάνα; του, ένω ό πτωχός εΐναι πλούσιος άρκούμενος εις 
δ,τι έχει. "Ας ένπτερνισθή τήν ώραίαν ιδέαν «ούκ εν τω

πολλώ το εύ, άλλ εν τω εύ το πολύ. "Ας μ.άθη δτι ή πο
λυτελεία δεν μαρτυρεί ουτε παλλαισθησίαν, ούτε εύγενή α ι
σθήματα. Τελο; όσον εύπορο; καν ή, άς πεισθή δτι δέν οφεί
λει μόνον νά μεριμνά περί παντός τού έξασφαλίζοντος τήν 
ίδιαν της ευτυχίαν, άλλά νά άφιερή ευχαρίστως τά έκ τής οι
κονομίας καί τάξεώς της προκύπτοντα έ ¿αποταμιεύματα εις 
εύποιίαν καί έλεον τών άναξιοπαθούντων πτωχών.

ΕΙΣ ΤΙ1Ν ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ
(Συνέχεια ίδε προηγούμενον φύλλον)

Οί ανδρες πιστευουσιν εις τό πεπρωμένον. Μή μεριμνοϋν- 
τες περι τής επαύριον, περιφρονούσι τόν θάνατον. Κοιλαίνου- 
σι δέ κορμόν δένδρου ώς φέρετρον αύτών, δταν αΐσθανθώσιν 
εαυτού; σπουδαίως προσβεβλημένους υπό νόσου.

Οι κάτοικοι τών νήσων Τιαμοτού από τής παιδικής των 
ηλικίας εξασκούνται ως δύται, επαγγελμ.a περιλαμβάνον τόν 
μ-όνον πόρον τής ζωή; των. "Αλλοτε έπήρκει διά τάς άνάγκας 
των ό κοκκοφοΐνιξ, τό δένδρον τούτο τής Θείας ΓΙρονοίας . . . 
Τοΐς έδιδε ξύλα πρός κατασκευήν τών οικιών, άκατίων καί 
τάφων αυτών . . . φύλλα δυνάμ.ενα νά τού; προφυλάττωσι, γάλα 
δροσιστικόν, καρυον εΰχυμον καί θρεπτικόν καί ίνας επιτή
δειας προς εργασίαν, προς πλοκήν ψιάθων ή κατασκευήν σχοι
νιών. Ά λλ' οί δροι ούτοι τής πρώτης ζωής δέν έπαρκούσι πλέον 
διά τους κατοίκους τής Πολυνησίας· ή χρυσή ηλικία παρήλθε 
διά τού; λαούς τούτους, παρ’ οίς εΐσέβαλεν ο πολιτισμός καί 
οϊτινες έχουσιν άνάγκην περιζωμάτων έξ ίνδ ιάννης  ή μετάξης 
διά τάς έορτασίμους ήμ.έρας, τροφών εΐσαγομένων έκ τής αλλο
δαπής, καπνού, ιδία δέ ρακής «namu» δηλητηρίου,δπερ δεκα- 
τίζει οος ή φοβερωτέρα τών έπιδηυ.ιών.

Οί μετερχομενοι τό έμ.ποριον τών οστρέων κ.αί μ,αργαριτών 
πλοίαρχοι, ευκόλως εκμεταλεύονται τάς αρτιγενείς ορέξεις τών 
νησιωτών, άνταλάσσοντες ευρωπαϊκά προϊόντα, άντί τών κατά 
τήν έποχ_ήν τής αλιείας υπηρεσιών αύτών.

Αί νήσοι τού Τιαμ,οτού εισί νύν τό εύρύτερον κ,έντρον τής 
αλιείας τών μ.αργαριτοφόρων οστρέων τού οστράκου αύτού γίνε
ται χρήσι; έν τή λεπτουργική, τή ποικιλτική, (marqueterie) 
τή τορνευτική, πρός κατασκευήν ριπιδίων, πρό πάντιον δέ κομ.- 
βίων· ή πολυτέλεια τών λαμπρών ήμ,ών επίπλων, άπαιτεϊ 
άξιοσημειώτους ποσότητας τοιούτων. Οί τού Ταϊτή λεγόμ.ενοι 
μαργαρΐται έχουσιν άλλως μεγάλην φήμην ή λαμπρά αύτών 
διαύγεια τούς καθιστά πολυτιμωτέρους εκείνων τών ’Ινδιών ή 
τή; Νοτίου ’Αμερικής καί οί κάτοικοι τού Τιαμ,οτού εγουσι 

πολλήν εργασίαν, δπως ίκανοποιήσωσι τάς ηγεμονικά; ημών 
ιδιοτροπίας.

"Απαντες οί Τιαμ,οτιανοί εισί δύται· άνδρες, γυναίκες κ.αί 
παιδία κολυμβώσιν ώς ιχθείς καί ζώσιν εντός τού ΰδατος, ώς 
τού συνήθους αύτών στοιχείου καί εναντίον τών προσβολών τού 
καοχαρίου, τού άδηφάγου τούτου, δστις φέρει τριπλήν σειράν 
κοπτερών οδόντων. Ό δύτης κατελθών υπό τό ύδωρ, οφείλει 
πάντοτε νά περιμείνη τόν φοβερόν του άντίπαλον.

"Οτε ο καρχαρίας πλησιάση ύπούλως δι’ άπάσης τής ταχύ- 
τητος τών πτερυγίων αύτοΰ, ο Τιαμοτιανός ούδόλως ταράσσε
ται, άλλά κάμνει άπότομ.ον ελιγμόν έν τοΐς κυανοί; βάθεσι
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οντής λίμνης, ζητών δπως καταλάβη εις τό πλευράν τόν εχθρό 
του, δστις ένεκα τού μ.ακρού αύτού σώματος, μόνον εμ,προς 
καί κατ’ εύθεϊαν βλέπει καί έπί τέλους, έάν ούτος είναι άρκετά 
εύκίνητος, τόν διατρυπά διά ταχεία; κινήσεως τού εγχειρίδιου 
του . . . ’Ανέρχεται είτα έπί τής λέμ-βου αύτού εκβάλλων 
κραυγήν θριάμβου καί έν έπευφημίαις περικυκλούμενος υφ 
απάντων τών συντρόφων του· τό σώμ.α τού τέρατος φερομ-ενον 
έπί τής έπιφανείας τού ΰδατος κόπτεται μ,ετ’ επιμελειας. 
Τελείται δέ συμπόσιον διά τής σαρκός δ’ αυτού, ητις εν
ούτοις δέν είναι έκ τών τρυφερωτέρων άλλ’ ΐνα, κατά 

τού ήττηθέντοςτήν κοινήν παράδοσήν, λάοη ό νικητής την 
δ ύναμ,ιν.

Μετά τοιούτου εχθρού δέν υπάρχει μ.έσος δρος............ η
πρέπει νά τόν φάγη τις ή νά κ.αταφαγωθή ΰπο τουτου, τής 
μονομ,αχία; περατουμ.ένης πάντοτε διά συμ.ποσίου, γενομενου 
τή δαπάνη τού ετέρου τών μαχομένων . . .

"Οταν b καρχαρίας νικήση, δπερ συχνοτερον, δέν απολύει 
τόν άντίπαλόν του, παρά δταν μ.όνον άποκόψη διά τών οξέων 
αύτοΰ οδόντων πόδα ή βραχίονα τούλάχιστον τουτου.

Καί έν τούτοις βλέπομεν γυναίκας ή νεάνιδας κατερχομε- 
νας έντός τού ΰδατος πρός αλιείαν οστρέων, άτινα άνταλλάσ- 
σουσιν άντί λεπτών ύφασμ.άτων, δι’ ών στολίζονται μ.ετά τόσης 
φιλαρεσκίας καί άτινα παραχωρούσιν αύτοϊς οί εμ,ποροπλοιαρχοι
εις υπέρογκου; τιμάς.

Θέλετε νά μάθητε πώς ο; αύτόχθονες τού Τιαμοτού πηγαι- 
νουσι νά άποσπάσωσιν έκ τού βράχου η τού βάθους τής θαλασ
σής τά μ.εγάλα οστρεα - pintadines - άπερ οι φυσιολόγοι εκα- 
λεσαν c meleagrinae margaratiferae» καί ών η διάμετρος 
φθάνει ένίοτε εις 0, μ 30 τό δέ βαοος εις 9 10 κοίλο-
γραμμμα ;

Φαντάζεσθε τά γαληνιαΐα ύδατα περιμετρικής λίμνης; Περι., 
αύτής έκτείνονται άληθή τείχη κοκκοφοινίκων, κεκλιμμένών 
υπό τόν άνεμον τού πελάγους μ.ετά μ,εγαλου τών φύλλων τριγ
μού· έπί τής λείας έπιφανείας ταύτης γλυστρώσιν ηρέμ,α αι 
φαλαινοπλήγες ή τά άπλα τών αλιεων μ.ονοξυλα.

Δύται καί δύτριαι έχουσι δι’ ένδυμα αύτών μόνον τά pareu, 
ταινίαν έξ οθόνης ήτις, κεκομβωμένη έπι τού ισχίου, κατέρ
χεται μέχρι τών γονάτων.

"Εκαστος εφοδιάζεται μέ πλατύστομον μαχαιραν, δι ής 
άποκόπτει τήν βάσιν τών οστράκων καί δι ειδικού μηχανή
ματος, δπερ οί ναυτικοί καλούσι δ ιό π τρ α ς  τού καλαφάτου  

(lunette de calfat). Αί αύτοκαλούμεναι αύταΐ διοπτραι συν 
τίθενται έκ τεσσάρων μικρών σανιδιων, σχηματιζοντων επι 
μήκη θήκην, ής τό μέν έν μέρος κλείεται δι υελου, εν ω το 
έτερον μένει ανοικτόν, δπως εντός ταυτης εισελθη η κεφαλή 
τού άλιέως.

Ούτος θέτει τό ύαλωτόν μέρος τής θήκη; επί τής έπιφα 
νείας τού ΰδατος, τής ρυτιδουμένης πάντοτε ολίγον υπό τού 
άνέμου, καί εφαρμόζει τόσον δεξιώς τούτο, ωστε να βλεπη 
καλλήτερον τά τή; λίμνης ΰδατα. Χάρις τή διαύγεια τού 
των καί τοΐς έξησκημένοις οφθαλμοί; του, ο άλιευ; τού Τια- 
μ.οτού ανακαλύπτει οΰτω τα όστρεα εις βαθο; 20 μέχρι 30 
οργυιών, άν κ.αί τά φαιόν τούτων χρώμα ευκόλως συγχεεται ε 
κείνω τών βράχων.

"Οτε οί άλιεί; ευοεθώσιν εις κατάλληλον μέρος, τα πλοιά

3ΐα σταματώσι, πάντε; συναθροίζονται, ό αρχηγός έγείρεται, 
σταυροί τάς χεΐρας του, υψηλή δέ τή φωνή εΐ-ς τήν ήχηράν καί 
τόσον ποιητικήν γλώσσαν τού Μαχορή, απευθύνει πρός τόν 
γαλανόν ούρανόν πανηγυρικήν έπίκλησιν . . . .  'Έκαστος έξε- 
τάζει πάλιν τά ΰδατα τής λίμνης μ,ετά τών ξυλίνων διοπτρών 
καί ετοιμάζεται νά πέση έντός τής θαλάσσης, άποσύρων τήν 
περιζωστοαν αύτού.

Ό ιθαγενής τών νήσων Τιαμ,οτού είναι δ πρώτος δύτης 
ού κόσμου. Άπαξιοϊ νά δέση βάρη εις τούς πόδας αυτού, ως 

πράττουσιν άπαντες οί άλλοι, νά φράξη τήν ρίνα και τά ώτα 
αύτού διά βάμβακος βεβαμ.μ.ένου έντός έλαίου, νά κλειση το 
στόμ.α του, μεταχειρισθή δέ τέλος σχοινίον δπως άνέλθη.

'Ως μ.όνον έφόδιον έχει τό έγχειρίδιόν του, δλον δέ το μ,εσον 
τής ένεργείας του είναι ή ισχύς αύτού συνηνωμένη μετα τής 
απαραμ.ίλλου άκινησίας τών μ.υιών του. Άονεϊται να μ.εταχει- 
ρισθή σκάφανδρον, (scaphandre) ΐσχυριζόμενος δτι τό μηχά
νημά τούτο είναι έπιβλαβές τή υγιεία καί ότι βαρύνει τας 
κνήμας.

Πριν όρμήση έντός τού ΰδατος, κατέρχεται με τους ποδας 
πρώτον, κ.άμ.νων προμήθειαν άέρος* τό στήθος του υπεγειρε- 
τα ι ,  οί πνεύμονες του λειτουργούσι μετά δυναμ,εως, μ.ετά ορ
μής δέ κατέρχεται εις μ.έγιστα βάθη, μέχρι τού μέρους όπου 
είδεν δστρακόν τι.

Διαμένει έπί έν, δύο, ένίοτε δέ κ.αί τρία λεπτά εντός τού 
βάθους τής λίμνης, δπως άποσπάση τό ώραιότερον οστρεον 
δπερ έκ τής έξωτερικής αύτού οψεως, φαίνεται ότι περιεχει 
μαργαρίτην.

Πιέζει μ,ετά δυνάμ.εως τάς πτυχάς τού εστρεου, δια να εμ.- 
ποδίση τήν πτώσιν τών, δυνατόν, εν αυτω περιεχομ.ενων μ.αρ- 
γαριτών, δι’ ισχυρού δέ τού ποδός κτυπήματος και μ.ετα κα
ταπληκτικής ταχύτητος, άνέρχεται μέχρι τής έπιφανείας τού 
ΰδατος.

Περατωθείσης τής αλιείας τής ημέρας, τά οστρεα ανοίγον
ται πρό τού έμ,ποροπλοιάρχου, δστις έξεμ.ισθωσε την υπηρε
σίαν των ταύτην· ό έμ.πορος ούτος, δστις τους πληρώνει κ.ακώς 
ή τού; μεθύσκει διά ρακής, ΐνα μ.ή τους πλήρωσή πανταπασι, 
διά ζηλοτύπου οφθαλμ.ού έπιβλέπει τόν καθαρισμόν τών οστρέων 
Δυσπιστεϊ τοίς άλιεύσιν, οϊτινες έπιδεικνύουσιν ολως εξαιρετι
κήν έπιδεξιότητα, δπως ύπεξαιρέσωσι τούς μαργαρίτας, κρύ- 
πτοντες αύτούς καί εις τό στόμ,α των ετι.

Τό οστρεον κενούται έπιμ.ελώς· μετά προσοχής εξετάζουσι 
τάς πτυχάς τού μαλακίου καί άπαν έν γένει τό εσωτερικόν 
του. Ό μαργαρίτης κρατείται υπό άσθενούς μεμβράνης κα-· 
εύρίσκεται έλεύθερο; πάσης συνοχής, θά ήρκει δέ ελάχιστη 
άπροσεξία καί ό κ.ρατών τό οστρεον θά έχ̂ ανε τους θησαυρούς, 
οΰς τούτο πεοικλείει, έντός τών κοραλλίων καί τής άμμου τής 
παραλίας.

Οί σοφοί θά ήδύναντο νά σάς δώσωσιν ευρειας εφηγησεις 
περί τού σχημ.ατισμ.ού τών μ,αργαριτών, ήμ.εϊς αρκεσθώμεν 
δπως θεωρήσωμ.εν αύτόν οίς μικρόν κογχύλιον, δπερ ολίγον κατ’ 
ο λ ίγο ν  άναπτύσσεται συμμέτρωςκαί δπερ σχηματίζεταιεκ τής 
έκκρίσεω; υπό τού οστρίου υγρού περί σώμα ξένον ή πυρρήνα. 
Κόκκος άμμου εΐσαχθεις έντός τούτου, δύναται νά πα ραγά γη 
θαυυ.άσιον μ.αργαρίτην· μαργαρώδης υλη καλύπτει τούτον δια 
στρώματος έλαφρού καί διαφανούς, δευτέρα καλύπτει εΐτα τήν
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πρώτην καί ούτω καθεφής (ο; αί χιτώνε; κρομμυου επανατιθεν- 
ται χεταζύ των.

Οί Άνατολΐται εν τοίς μύθοι; αυτών, θεωρούσι τον μαργα
ρίτην ώς άπολιθωθείσαν σταγόνα δρόσου.

Είς πολλάς παραδόσεις ευρηται τούτο. ’Ερρίκος Βερθούδ, 
ο νόνις, διηγείτο άλλοτε τήν παράδοσιν καθ’ ήν, ή σταγών 
άπήλαυσεν όλων των τιμών έπί ζημ.ια του μαργαρίτου. . .

— Πρωίαν τινά ο άγιος Πατήρ, βεβαρημένος υπό των κό
πων τής παρελθούσης νυκ.τός, καθ ήν έδεετο υπέρ τιυν άμαρ- 
τολών τή: χριστιανοσύνης, ήπλώθη νωχελώ; επί τής μαλακής 
χλόης τού Παραδείσου τού Βατικανού και ή Τιαρα αυτού, 
έφ’ ής έξοχο; μαργαρίτης επέκειτο, έκρυβη εν τω μεσω τής 
άγριας βρώμης, ήτις εν αοθονια εκεί αφιετο. Εις το ακρον 
στελέχους, όπερ ο ήλιος τής προτεραίας είχε θλιοερώς άπος/ι- 
ράνει, έταλαντεύετο σταγων δρόσου, ήτις μετα φαιδροτητος 
άπετάνθη προς τον μαργαρίτην, καλεσασα αυτόν δια ο̂ύ γλυ
κέος ονόματος τού αδελφού. Ό δέ υπερήφανος μαργαρίτης, 
όστις ήξιζε πλέον τού ενός εκατομμυρίου σκούδων, άπήντησεν 
είς τήν σταγόνα ότι ή το τρελλη.

— Και πρός τί είσαι χρήσιμος, ήρώτησε τότε αύτη ;
— "Οποις έκθαμβώ τό άνθροόπινον γένος.

-— Έ·'ώ δέ όπως αποθνήσκω δίδουσα τήν ελεημοσύνην, 
άπήντησεν ή στάνών, ότε άφεθείσα επεσεν επτ τού στελέ
χους τής χλόης, είς 8 άπέδωκεν ούτω τήν ζωήν.

’Άγγελος έλθών συνελεξε τήν σταγόνα, άποδούς ταύτην 
αύτώ τώ θεώ, ήν εύλογήσας ούτος μετεμοροωσεν εις Χερου
βίμ., έν ώ ό μαργαρίτης απώλεσε τήν λάμψιν του . . . .  Θα- 
λαμ,ηπόλος τού πάπα συνέτριψε τούτον ϋπδ την πτέρναν 
του.

Τό έπιμύθιον τής ιστορίας ταύτης είναι ότι ό ώραιότε- 
ρος μ.αργαρίτης τού κ.όσμ.ου δύναται νά χάση τήν λαμ.ψιν αυ
τού καί γηράση ή φθαρή εντελώς καί Αποθάνη’ 0! °?01 °θτοι 
είσί καθιερουμένοι.

’Εάν έ'χητε τήν ευτυχίαν νά ήσθε κάτοχοι έξοχων μαρ
γαριτών, λάβετε υπέρ αυτών φροντίδα- τά οςέα καταστοέ- 
φουσιν αυτούς, τά δέ βαρείαν όσαήν έχοντα αέρια τήν ά- 
μαυροΰσι.

Γνωρίζετε ό'τι ή Κλεοπάτρα έν παραφορά ματαιότητος 
διέταξε νά διαλύσωσιν έντός όεους μ,αργαρίτην αξίαν 1,500 
000 δραχμ,ών καί κατέπιε .τούτον είς υγείαν τού νικητού της 
τού παλαιού στοατιώτου Μάρκου ’Αντωνίου . . . Τό τοιούτον 
άναφέρουσιν ιός βέβαιον οί συγγραφείς.

Είς τήν "Ωκεανίαν δέν ύπάρχουσιν άξιοι λόγου μαργαρίται· 
οί ίεοαπόστολοι έν τούτοις των Γαμβιέρουν νήσιον έξέθηκαν 
είς Παρισιού; έν ετει 1867 λ ευ ιόν τοιούτον, διό 8ν έζήτουν 
100,000 δραχμ.ών. Δέν εύρέθησαν άγορασταί καί τόν προσέ- 
φερεν είς τόν Πάπαν, κοσμήταντα δΓ αυτού τό διάδημα τής 
έν τή μ.ητροπόλει τού άγίου Πέτρου προτιμωμένης Παναγίας 
του.

Οί μαργαρίται είσί συνήθους λευκοί, έν ω οί μέλανε; είναι 
πολύ σπάνιοι. Είσί καί ερυθροί τοιούτοι παραγόμενοι υπό τής 
π ίννη ς ,  είδους ωοειδούς οστρέου άλιευομ.ένου έν τή Μεσογείου 
ή τού σ τρομβ ίσχου  (ΙϋΓΐίηβΙΙβ) οστράκου τού ’Ινδικού Ωκεα
νού· οί ωχροί, φαιοί καί κυανού χρώματος μαργαρίται είσίν 
άνωμαλίαι μή έχοντε; γενικώς αξίαν τινά.

Οι άλιείς τών Τιαμοτοϋ έχουσιν αντιζήλους έν Κεϋλάνη, 
τοΐς κόλποις τού Παναμά καί τής Καλιφορνίας· τά ρεύματα 
τής Σκωτίας, ή Ουαλία, έπαρχίαι τινές τής ’Ιρλανδίας, τής 
Σαξωνίας καί τής Βοημίας, τρέφουσιν επίσης μαργαριτο
φόρα οστρεα. Έξ αύτών εύρίσκονται έπίση; έν Γαλλία καί εν 
αύτω έτι τω Σκκουάνα- ολλ’ οί πωλούντες τούτους όπως τοϊ; 
παρεξωσι μείζονα αξίαν, τοίς δίδουσι ξένην καταγωγήν, κη- 
ρύττοντες, ότι έρχονται ούτοι έκ τού άλλου άκρου τού κόσμου.

Τό σχήμα τών μαργαριτών ποικίλλει κατά τήν θέσιν, ήν 
λαμβάνουσιν ούτοι έν τώ οστρέω, εντός τού οποίου ή τύχη 
ερριψε τόν πυροήνα, περί τόν οποίον ούτοι σχηματίζονται. Οί 
σχήμα άπίου εχοντες μαργαρίται καί έν γένει οί στρογγύλοι 
τιμιόνται πλεΐον τών άλλων.

Ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας κατέχει θησαυρόν μαργαριτών 
μεγάλη; κανονικότητος, αλλ’ ό Σάχης τής Περσίας ίιπερβάλ 
λει ταύτην κατά τήν μεγαλοπρέπειαν, έχουν κομβολόγιον πολύ 
σεβαστού μήκους, ού τίνος οί κόκκοι, κομψοί μαργαρίται, έχουν 
το μ.έγεθος λεπτοκαρύων.

’Εάν οί κανονικοί μαργαρίται έχουσι μεγάλην τιμήν, οί 
Α ν ισοστρόγγυΑ ο ι  (baroques), διά νά μεταχειρισθώμεν τήν 
τεχνικήν εκφρασιν, δέν έχουσι τοιαύτην· χρησιυ.οποιούσι καί 
τού; μαργαρίτας, οϊτινε; αναπτύσσονται ενίοτε έπί τής κογ- 
χύλης ή κεκλεισμένοι έντελώς έντός τών πτυχών ταύτης, έξα · 
φανίζοντε; τό σημεΐον, δΓ ού ήσαν συνδεδεμένοι. Οί μαρνασΐ- 
ται ούτοι, λεγόμενοι τού Παναμά, είσίν άντικείυ.ενον λεπτής 
επεξεργασίας, λαμβάνουσι δέ ύπο τήν χεΐοα έπιδεξίου τεχνί
του τήν στρογγυλότητα καί τήν λάμψιν όυραίουν κομψών μαρ
γαριτών. Τό κεφάλαιον τής νοθεύσε ος τών μαργαριτών θά 
άνεγινιόσκετο μετά διαφέροντος, αλλά δέν ανήκει ένταύθα.....
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Ή ποικιλτική κατατάσσεται μ.εταξύ τών δ ι α κ ο τ μ η τι κ ώ ν 
τεχνών τής βιομηχανίας. ’Από τών άρχαιοτάτων χρόνων έ- 
χρησίμευσεν είς στολισμόν ναών, ανακτόρων, σκηνών, ένδυ- 
μ,άτουν, επίπλων -κτλ Άποδεδειγμένον τυγχάνει ότι αύτη 
ήν έν χρήσει άπά τών ς ρχαιοτάτων χρόνων, δύναται δέ τις 
νά πα ρ α κ ολ ου θ ή σ η τάς διά τής βελόνης τής τέχνης προό
δους κατά τάς διαφόρους τού πολιτισμού πορείας έκ πα
ραλλήλου πρός τήν κοσμημ,ατικήν έν -γένει τέχνην. ’Ενόσω τά 
ένστικτα τών λαουν είναι βάρβαρα καί ακαλλιέργητα ή κο
σμητική τέχνη είναι χονδροειδεστάτη καί ατελής. Τελειο
ποιείται δέ καί προάγεται σύν τή τού πολιτισμού αναπτύξει.

Πάσα έποχή, πας λαός έχει ίδιον τρόπον τού αντιλαμ.- 
βάνεσθαι καί άναπαραγάγειν τά καλόν. Ό ρυθμός έν τοίς τε
χνικοί; έργοις είναι τό άνταύγασμα τού εθνικού χαρακτήρος 
καί τών τάσεων καί ορέξεων τής εποχής. Είναι τό έπί τής 
τέχνης άποτυπούμενον διακριτικών σημεΐον εθνικής προόδου, 
καί ό ίδιάζων χαοακτήρ, ον ευκόλως κατανοεί πας ό τυχών 
ποιας τίνος καλλιτεχνικής μ.ορφώσεω:. Ό ρυθμός επιτρέπει 
τήν ό'ιάκρισιν καί κατάταξιν τών προϊόντων τής τέχνης τό-
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50ν σαφώς, ώστε ο βλέπουν νά δύναται νά ειπη ((Τό έργον 
τούτο ανήκει είς τήν χώραν ή είς τήν εποχήν εκείνην».

Ό όυθμός ΰφίσταται επιδράσεις δλως διαφόρου φύσεως, ιός 
τήν τού χρόνου, τών θρησκευτικών αρχών, τών ηθών, εθίμων 
καί ιστορικών περιπετειών. Ή μελέτη τού ρυθμού παρίστησι 
διπλούν ένδιαφέρον δΓ αυτής διακρίνει τις και χρονολογεί τα 
διάφορα τής τέχνης προϊόντα υπό ιστορικήν Ιποψιν υπό αισθη
τικήν δέ εκτιμά τήν ακμήν ή τήν παρακμήν τής τέχνης, παρά
γει τούς κανόνας τού καλού έν τή εφαρμογή αύτών.

Τά ωραία ποικίλματα έχουσι τόν ρυθμόν των (ός πάντα τά 
προϊόντα τής τέχνης. ’Υπό τήν έποψιν ταύτην θέλομ.εν εξε
τάσει τήν ποικιλτικήν, αί δέ αναγνωστριαι μου θέλουσιν 
άρυσθή διττόν όφελος, διότι πάν τό άναφερόμενον είς τήν ιστο
ρίαν καί τήν πορείαν τή; ποικιλτικής, τής πάντη γυναικείας 
τέχνης, άναφέρεται καί είς τήν ζωγραφικήν καί γλυπτικήν, τέ- 
χνας, είς ά; πολλαί γυναίκες μέχρι σήμερον διέπρεψαν.

Οί αάλλον γνωστοί ρυθμοί εν τή κοσμητική τεχνρ, οί ση- 
αειοϋντες εύκρινέστερον τόν εθνικόν χαρακτήρα των λαών, παρ 
οι; έγεννήθησαν καί ανεπτύχθησαν είναι οί εξής : ρυθμός Α ι
γύπτια κός, ’Ελληνικός, Βυζαντινός, Ρωμαϊκός, Γοτθικός, 
ρυθμός τής ’Αναγεννήσεως, ρυθμός Λουδοβίκου XIV καί ρυθ-
υ.ός Λουδοβίκου XV.

Είς τούτου; προσθετέον τήν άξιοιημείωτον καί χαρακτηρι-
στικωτάτηνπερίοδοντής ’Ανατολικής τέχνης, έν ή συμπεριλαμ- 
βάνονται ή ’Ινδική τέχνη, ή τών ’Ασσυριών, Βαβυλωνίων, ’Αρά
βων, ή Μαυριτανών, Σινών, ’Ιαπώνων Η καθ ημάς κοσμς- 
τική τέχνη δέν φέρει μέν τύπον, ίδιάζοντα πρός τήν σύγχρο
νον έποχή'ν, αναπαράγει όμως εύστόχω; καί καλλαισθητως 
πάντα ουθμόν άξιον άπομιμ.ήσεως.

’Εν τή ποικιλτική ή ιχνογραφία σημειοΐ τήν ιδέαν της 
καλλιτέχνιδος, ήτις καθορίζεται καί τέλεον αποτυποϋται 
διά τών σχηυ.άτων τών γραμμάτων καί στιγμών, άς η βελό- 
-νη καί αί κλωσταί προσαρμόζουσιν έπί τής οθόνης.

Τά έν τή ποικιλτική σχέδια έσχηματίσθησαν σύν τή παροόω 
τού χρόνου έν πρός έν συμβολοποιούντα ιδέαν ή παράόοσιν.

Τινά τών σχεδίων τούτων είναι τόσον αρχαία, ώστε δέν όύ- 
ναταί τις νά άνεύρη τήν παραγωγήν αύτών· ως επί παρα- 
δείγματι τό τόσω συνήθως έν τή κοσμητική τέχνη, σ. έδιον το 
παριστών τό ύδωρ, ού ή ό πεικόνισις σ γνώστου όλως τυγχά
νει προαγωγής.

Έν έκ τών ώραιοτάτων σχεδίων τής άρχαιότητος,όπερ τόσον
συνειθίζεται έπί τών ημερών μας είναι τό Έλληνικόν.-Γχρέχ - 
— άπλούν καί σύνθετον. Τό Έ Α Α η ν ιχ ό ν  σχέδιον, όπερ καί 
Μ έανδρος  έπωνομάζετο έσυμβολοποίει τόν ρούν τού Μεάνδρου, 
ποταιλού έλικοε δού; τής μικρά; Άσίας. Διά τών κυματοέντων 
"’Ελληνικών τούτων σχεδίων έποίκιλλον αί άρχαΐαι Έλληνί- 
δε; τού; πίπλους καί τά ίμάτια ανδρικά τε καί γυναικεία,
-ό); άποδεικνύεται έκ τών διασωθέντων αγαλμάτων.

Μ αρόα Α. :Μα\>ρογορ5άτ6υ.

ΤΟ ΠΤΗΝΟΝ ΚΑΙ Ο ΖΕΦΥΓΟΣ
(ΐ Γ ί α τ ί ,  πουΑάχι μ ου  δε*" i j rú . l .h i c  ; 
Τ’ »«?/ εχξ1>ψ0η<: ’ c r á  x J a i h á ;
Τό  χεφα.ίάχι σου τ ί  γ ί μ η ι ς  ;

Τ ί πηΰ .τ ί χ ο α ί τ ΐ ί  τ h r  χ α ο ό ΐά  ;

(. (Γ ΐατί ¿ i r  μου  γεΑα,ς a á r  πμώ τα  ;  

Γ\αΤ ή μ α τ ίά  σου ¿ I r '  δολή ;
Γ ΐα τ ί  ó é r  j ta íCour τά  π τ ε ιά  σου ; 

M i ZT\r nroi\r μου π ΐά ,  πουΛ ί ;
*

Ή  φύσte π έ μ ι ζ  σου artii^gi,

Ό  θύσανός χ α μ ο γ ε -id·

Κ α ί  μόνον  σό Λεν άπο.Ιαύεις  

Τόσα  τής ψύ^εοη xa.iá·
*

' Α χ  ! ε.Ια πίά, πουΑί μ ο υ , ¿Αα,

Ό  χόσμος oAoc σε ζη τ ε ί ,

Μ α τα ίω ς  α χ  1 τό  όό.Ι ΐο  χΑαιει ;

Γ ΐα τ ί ,  που.Ιάχι μ ου , γ Ι α τ ί ;
*

Β.Ιέπω, Ζ εγύμ ι  μ ο υ , πώ ς  δΑα 
Τξαγύξχύ μου χαμογεΑοϋν,
’Αχούιύ πω ς  π τη νά  xal á irá p a  
Ε ίς  τήν χαράν μ ε  προσχαΑοϋν·

*

Ν ά  π α ίζω  ήθεΑα, νά ψάΛ.Ιω,

Ώ ς  συ νά ήμουν ζωηρόν,

Π .Ιήν ή ψυχή μου έμαράεθη,

Ύ.νό συμβάντω ν  βΑιβερων.
*

'Ε χ ε ι  που εψαΑΑα μ ϊά  μέρα,

Μ ία ν  αύγοΰΑα όροσερή,
[J ροβάΑΑει α ϊψ ν η ς  μ2ά παρθένα

Ω σ ά ν  τόν  ήΑίο Ααμπερή.
★

Έ Α α ,  πουΑάχι μου, μοΰ  Αέγει,

"ΕΑα  κ ο ι τ ά  νά μ έ ΐ ό ή ς ,

' Σ τ ό  παραθύρι μου  νά τρέχης,

Κάθε π ρ ω ί  νά χεΑαόής.
*

Τό  καΑημέρα νά μοΰ  φέρης,

Ν ά  μ '  αγα π ά ς ,  νά σ '  άγαπώ ,

Μ έ  σέ νά ε ΐμ '  ευ τυχ ισμένη ,

Μ ’ έμέ νά είσαι χαρω πό .) )
*

Κ α ί  ά π ' εκ ε ίν η ν  τήν αύγούΑα,

Π  έλουσα π2ά χαθε πουρνό  

Τό  τσ ίου  τσ ίου  νά τής  ζτάΑΑω,

Κ ι  ε τσ ι  γΑυχά νά τήν ' ζυ π ν ώ .
*

Τήν  άγαποΰσα, μ  Αγαπούσε·

Τής  έχρατοϋσά συντροφίά. i

Τής  ήμουν φως μ ε σ '  σ τό  σχο τά ό ι ,

Μ ουτα ν  Αχτίς σ τ ή ν  σ υ ν ν ε ψ ίά .
*

Ο ν τω  έπερασε τό  εαρ, * *
Τό θέρος εη,θασε τα χ ύ ,

'Ε ν  τού το ις  π ά ν το τ ε  άιήρχει 

Ή  πρω ινή  μας  προσευχή.
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Κ α ί  μ ίά ν  αύγήν του φθινοπώρου.

M i a r  περ ί. Ιυπον  αύγήν,

Π ου έποΑέμα φώς μ έ  σκότος,

Κ ϊ  ύπνος έκάΛυπτε την γην.
*

Σ π ε ύ δ ω  ώς π ά ν το τ ε  νά φέρω 

Τ όν  πρω ινόν  χ α ιρ ε τ ισ μ ό ν .

—' ΠοΑΛάκις μ ία  σ τ ι γ μ ή  συντρ ίβε ι  

Χ ρ ο ν ιά ς  π ίσ τεω ς  δεσμόν  i —
*

'Ε ν ώ  άνέμενον  νά ϊδω

Τό  πρόσω πόν  της ί.Ιαρόν,

ΒΑέπω μορφήν ήγριωμένην,

Τ '  όμμα της β Α έπ ω  φοβερον- 
★

( ίΤόσω  π ρ ω ί  τ ί  μ έ  τα ρ ά τ τη ς  ;
’Ώ  άφες μ ε  νά κοιμηθώ.

Τό θέρος φεύγει καί συ φύγε,

Τώρα την  κΛίνην μου  ποθώί)·
*

Μ ε  Αύπην γέρνω  τό  χεφάΑι 

Κα\ σ τη ν  φωΑίάν μ ου  σ τα μ α τώ .

Κ α ί  τώρα ακούσε, Ζεφύρι,

Τό  τραγουδάκι μου  αυ τό  :
*

Μ η ν  κάμνης φίΑους μ '  εύχοΑΙαν 

' Ε ά ν  δέν θέΑης νά θρηνής.

Μ ικ ρά  α ί τ ια  τούς μακρύνει,

Ό ./ ίγ ο ν  ε ιν ’ ειΛ ιχρίνεϊς .

' Ε κ α τ ό μ β η

  —  ■— ----------

Α Ι  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ο Ι  Ε Κ Δ Η Α 0 2 Ε Ι 2  Τ Η Σ  Λ Ϊ Π Η Σ
(Έ χ τών τοΰ Mantegazza)

(Συνέχεια ϊδε προηγούμενον ψύλλον)

Ή ευαισθησία είναι ήττον ανεπτυγμένη έν ταΐς ύποδεεστέ- 
ραις φυλαίς ώς έκ του άπλουστέρου οργανισμού αυτών, καί 
των στενών ορίων της παρ’ αύτοις άναπτύξεως της συμπάθειας. 
Οί ’Ινδοί καί οί Αι’θίοπες αισθάνονται ήττον ημών τους πόνους 
καί τάς λύπας. Συντελεί δέ τά μάλιστα εις τούτο ό τρόπος 
της διαίτης αυτών, ή χρήσις διαφόρων ναρκωτικών, η αποχή 
από έξεργετικών τοΰ νευρικοΰ συστήματος ποτών ¿>ς καφφέ 
κτλ. καί ή από της παιδικής ηλικίας έξάσκησις εις οδυνηράς 
καί επιπόνους ασκήσεις.

Οί Άβυσσινοί π. y. εις άλλόκοτον δοκιμασίας παίγινον 
επιδίδονται. Έπιτρέπε-αι εις τάς νεάνιδας νά έναποθέτωσιν 
όγκον πανίου άνημμένου επί της τεταμμένης παλάμης τοΰ 
νεανίου, ό'στις κρατεί αυτό μέ/ρις άποτεφρώσεως, yωοίς ουδέ 
τό έλάχιστον σημεϊον άλγους νά τώ έκφύγη. "Οταν τό θηριώ
δες πείραμα τελείωση η σκληρόκαρδος δεσποινίς'ζέει τό πυοα- 
κτωθέν τής παλάμης μέρος.καί δι’ ενός βλοσυροΰ μειδιάματος 
ανταμείβει τόν ιππότην νέον.

Οί έφηβοι τών Βελονανών Ιν τη άπό τής εφηβικής εις 
την ανδρικήν ηλικίαν μεταβάσει των, υποβάλλονται εις προ

εισαγωγικήν μ,υσταγωγιαν δηλαδή, ό πρεσβύτερος τής φόλής 
δι’ ευλύγιστων ράβδων άνιλεώς ξυλίζει τόν άνδρωθέντα. Έκ 
τοΰ στήθους εκείνου ουδέ ό ελάχιστος στόνος αντηχεί άν καί 
οί αιματηροί ραβδισμοί καταλίπωσιν ανεξίτηλους οΰλάς. Έπί 
πλέον οφείλει να διαβεβαιοί τόν ζηλωτήν μυσταγωγόν, χαρι
εντιζόμενος καί χορεύων, ότι θά ύποτάσσηται τώ Βασιλεί 
αυτοΰ, θά κυβερνά τόν οικόν του καλώς, τά κτήνη του κτλ. 
Πεπυρακτωμενοι άνθρωκες έπί τών βραχιόνων τών νεανίδων 
εναποτιθεμενοι σημαινουσιν τήν μετάβασιν αυτών εις τήν νεα
νικήν ηλικίαν.

Οί Μανδουροΰχοι υποβάλλονται εις τήν δοκιμασίαν τών 
φρικωδών καί οδυνηρών δηγμάτων τών αγρίων μυρμήκων.

Οί Καλόχοι μαστιγοΰνται μέχρις έξαντλήσεως. Ό περιη
γητής Βοόδ αφηγεΐται ότι Βοσχιμ,άν τις, άφοΰ ύπέβαλεν ιθα
γενή δοΰλον έκ περίσσειαν ραβδισμών, δι’ ενός λακτίσμα
τος τον κατεκυλισεν άπό τοΰ ΰψους του ορούς. Ά νθ ’ όλων αυ
τών των κακώσεων σκιά μορφασμού διέτρεξε τά πρόσωπαν 
τοΰ άθλιου εκείνου έρμαιου κατά τήν στιγμήν τής έκπιοής του.

Οί τής βαρείου ’Αμερικής κάτοικοι έμπήγουσιν υπό τούτ 
ποδας αυτών θραύσματα υέλων άνωδύνως.

Οι Κροΰμ είναι 5 μόνος λαός ό άποτελών άντίθεσιν πράς· 
τους άνω μνημονευθέντας. Οότοι έπί μόνη τή θέα ράβδου λιπο- 
ψυχοΰσιν. Ό Δάρβιν έν τώ συγγράμματί του περί έκδηλώσεως 
λύπης διηγείται ότι άρχηγός αίθιοπικής τινός φυλής ώδύρετο·· 
ώς νήπιον, διά τήν έπί τοΰ έορτασίμου του ένδύματος προσγε- 
νηθείσαν υπό τών οπαδών του προστριβήν.

Ό έπί πολλά έτη διατρίψας έν νέα Ζελανδία Τάύλορ- 
γράφει, ότι αί γυναίκες Μαχορή διατίθησιν έκτακτον αφθο
νίαν δακρύων όταν θελήσωσι.

Ύπέβαλον λέγει περαίνων, ό ΜηηΙθ§αζζΔ εις μυρίας- 
στρεβλώσεις καί βασάνους Αιθίοπα τοΰ οποίου ή παθητική, 
έκφρασις στερεοτύπου ήν ή αυτή συστολή τών νεύρων τοΰ- 
προσώπου, παραλλάσσουσα μόνον έν περιπτώσει μεταβολής 
ατμοσφαιρικού άέοος καί εισπνοής δυσωδών αναθυμιάσεων! 
Έν γένει, λέγει, έκ τών πειραματικών περιστροφών τών νεύ
ρων τής χειρός ούδεμ.ία σχετική πρός τούς λευκούς έκφρασις 
άλγους έμφαίνεται εις τόν Αιθίοπα. ΓΙαρ’ αύτώ λύπη έστιν- 
ούχί βαθμιαία καί τοπική συστολή τών μυών, άλλ’ ακανόνι
στος καί τεταμ,ένη.

Έκ τών άνωτέρω έξάγεται ότι ή τής λύπης έκδήλωσις 
διάφορος-παρά ταΐς διαφόροις φυλαΐς καί γένεσι τυγχάνει,., 
πάντως όμως άνάλογος πρός τόν φυσικόν οργανισμ.άν καί τήν- 
άπό τής παιδικής ηλικίας δίαιταν τοΰ ανθρώπου.

Μαρία Βελλή
------------------τ"Τν@>(5Ε·~' ■ -----------

Η Μ Ε Λ Λ Ο Ϊ Σ Α  Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΙ ΕΛΑΗΝΙΔΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Αί Ελληνιδες τοΰ Λονδίνου έσχόν τήν ευτυχίαν νά παρου- 
σιασθώσι πράς τήν μνηστήν τοΰ διαδόχου πριγκήπισσαν Σο
φίαν, κατά πρόσκλησιν τής αύτοκρατορικής αύτής μητρός. Ή 
αυτής Μεγαλειότης ή αύτοκράτειρα έδέχθη κα>1 έπαρουσίασεν 
αυτοπροσώπως τήν πριγκήπισσαν Σοφίαν πρός τάς -κ. κ. Φα- 
νήν Μ. Μα -ρογορδάτου, Ευ. Ράλλη, Στ. Ράλλη, I. Σκαρα- 
μαγκά, I. Στεφάνοβικ Σκυλίτση, Α. Βλαστού, θ . Κορωνιοΰ,
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II. Ράλλη, I. Καβάφη, Κ. Σικιάρη, Γ. Κεφαλά καί Χρ. 
Ράλλη. Μετά πολλοΰ δέ ένδιαφέροντος καί ζήλου ώμίλησε πρός 
τάς κυρίας ταύτας περί Ελλάδος, καί διαφόρους παρ’ αυτών 
έζήτησε πληροφορίας.

Πληοοφορηθεΐσα ότι αί πλεΐσται έξ αύτών ούτε καν τήν 
πατρίδα των έγνώριζον, έξέφρασεν έπί τούτψ μεγίστην έκπλη- 
Ειν καί απορίαν, μετ’ ιδιαιτάτου δέ ένδιαφέροντος συνδιελέ- 
χθη μετά τής κ. Μαριέττας Κεφαλά, ήτις έπί τή είκοσιπεν- 
ταετηρίδι τοΰ βασιλέως είχε κατέλθει εις τήν Ελλάδα.

Αί κυρίαι άπήλθον κατεγοητευμέναι έκ τής εύγενοΰς καί 
εγκαρδίου υποδοχής, ής έτυχον παρά τή αύτοκ’ρατορίκή μνη
στή τοΰ ήμετέρου διαδόχου. Κατά τήν ημέραν δέ τής έκ 
Λονδίνου άναχωρήσεως τής-πριγκηπίσσης Σοφίας αί Έλληνίδες 
Κυρίαι μετέβησαν πρός άπο/αιρετισμόν εις τόν σιδηροδρομικόν 
σταθμόν. Προσήνεγκον δέ αυτή ώραιοτάτας άνθοδέσμας αί δεσ
ποινίδες Βαλιέοη και Ραλλη.

esS S X g X S E S *

Π Ο Ι Κ Ι Α  Α
Α ανέδες χ ε ιρ α φ ετο ύμ ενο « . — Κατά τήν έναρ- 

ξιν τών Βουλών πρεσβεία τοΰ σωματείου τών Δανίδων γυναι
κών έπαρουσιάσθη καί ένεχείοισεν εις τόν υπουργόν τών Εσω
τερικών καί εις τόν Πρόεδρον τοΰ Ριγσδάμ αναφοράν ύπογε- 
γραμμένην υπό 20,000 γυναικών, έξαιτουμένων τό δικαίωμα 
ψήφου. Μεταξύ τών ύπογεγραμμ,ένων γυναικών 14 χιλ. είναι 
ύπανδροι. Πλήν τούτου κατ’ αΰτάς ίδρύθη έν Κοπεγχάγη 
σχολή κοινωνική καί πολιτική διά τάς γυναίκας. Έν τή σχολή 
ταύτη διδάσκεται ή ιστορία τών νεωτέρων χρόνων άπό τοΰ 
1848 καί εντεύθεν, τό συνταγματικόν δίκαιον, ή ηθική καί ή 
ψυχολογία.

Γονή μοθεοτορεογράφος.— Μέγαν έμ,ποιεϊ κατ’

αύτάς θόρυβον έν ’Αμερική ώραιότατον μυθιστόρημα τής μίς 
Μαργαρέ υπό τόν τίτλον Π ισ τ ό ς  καί ά π ισ το ς .  Θέμα τοΰ μυθ
ιστορήματος είναι τό ζήτημα τοΰ διαζυγίου. Λέγεται ότι ό 
κ. Γλάδστων '■όσον ένθουσιάθη έκ τοΰ ώραιοτάτου τούτου έρ
γου, ώστε έγραψεν ιδιόχειρον συγχαρητήριον επιστολήν πρός. 
τήν νέαν συγγραφέα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ
ΥΠΟ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ Π1ΡΡΕΝ

Η γυνή παρά τοΐς Αίγυπτίοις
(Συνέχεια '(δε προηγούμενον φύλλον)

Μυθολογική εποχή. — Θεαί : ’Ίσις· λατρεία αύτής· ή θεοποίησις 
τής γυναικός Ιν τή θεα ’Ίσ ιδ ι.  — Νούτ, Μοΰθις, Ά θ ώ ρ ,  Μα, Σέλκ, 
Σάτη· διάφοροι θεαί. — Ή  γυνή Ιν τα ϊς  θρησκευτικαΤς τελετα ΐς .— 
'Ιστορική Ιποχή : 'Η γυνή Ιν Αιγύπτιο ύπό ήθικήν, κοινωνικήν καί  
πολιτικήν Ιποψιν. — Σύστασις οικογένειας. — Μονογαμία. — Γέν-  
νησις και ανατροφή κόρής. — ’Εσωτερικός βίος γυναικός. — Α ί γυ
ναίκες εν τή καλλ ιτεχν ία ,  Ιν τω Ιμπορίω και Ιν τοΤς γράμμασι.— 
Πρ ίκισις γυναικός. — Ίοότης δικαιωμάτων μεταξύ άνδρος καί γυ- 
ναικός. — Συμμετοχή τής γυναικός ε’ ς το Ιμπόριον καί τάς άνδρικάς 
Ιργασίας. — ’ Ακατάσχετος πόθος πρός άπόκτησιν αρρενος. — "Ηθη 
καί ίθ ιμα. — Ε νδυμ α σ ία  γυναικός. Διάθρεψις τών γονέων ύπό τής 
θυγατρός. — Διαζύγιο·/. — ’Αποπομπή τής γυναικός. — Τιμωρία τών  
ώραίων πλήν άπιστων συζύγων. — Τ'μωρία τοΰ άπιστου άνδρός.— 
Γάμοι μεταξύ συγγενών καί άδελφών. — Πολυγαμία. — Έ κλυσ ις  
ήθών. -— Θάνατος συζύγου. -  Παράδοξος έκδήλωσις πένθους. — Κ η-  
δειαι. -— Θρήνοι άνά τά ;  πλατείας καί τάς οδούς.

Διάσημοι βασίλισσαι : Νίτοκρις έξοχος Ιπί καλλονή καί μεγαλο- 
φυ'ία, — πρώτη ίδρύσασα άνάκτορον μετά κολοσσιαίων ύπογείων θο
λών, συγκοινωνούντων μετά διακλαδώσεων τοΰ Νείλου. — Έκδίκη-  
σις τοΰ θανάτου τοΰ άδελφοΰ αύτής. — "Ιδρυσίς ύπ’ αύτής τής τρί
της πυραμίδος τής Α ’ιγύπτου. — Δωδεκαετής βασιλεία αύτής. — Θά
νατος αύτής δι’ άσφυξίας. Σκιμιόφορις. — Ά μ ε ν σ ίς  ή Χαταζού.  
— ’Ανάπτυξις καί πρόοδος τοΰ Ιμπορίου Ιπί τής βασι/είας αύτής.— 
"Ακεγχρις ή Ίμαουμότ' δωδεκαετής βασιλεία αύτής. — Θαωσήρ διά
σημος βασίλισσα. — Έ κλυσ ις  ήθών Ιν τή βασιλικοΐς άνακτόροις.—
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Μ ΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΠ

Καί δέν κατοικείς ύπό τά όνομα αυτά εις τήν οδόν Λενουάρ 
άρ. 36. Καί δέν είσήχθης ύπό τό αυτό όνομα εις τόν οίκον 
πού πλουσίου βιομηχάνου Μωδουί !

Καί δέν έφόνευσας, μεταμ.φιεσθείς εις ιερέα τήν χ_ήραν Βερ 
νιέ, ΐνα ύπεξαιρέσης τό ύπό τοΰ συνενόχου σου γνωρισθέν σοι 
ποσόν τών 300 χιλ. φρ ! Καί δέν έπρόκειτο έν συνεταιρισμόν 
νά έκμεταλευθης καί αυτόν τόν βιομήχανον Μωδουΐ, ίσως δέ 
καί αυτόν δολοφονήσης πρός ύπεξαίρεσιν άπάσης τής περιου
σίας του !

Είναι ψευδές, ειπεν ο άθλεος μέ παραφοράν απελπιστική; 
μανίας ! ΙΙοΐος μ.έ κατηγορεί ; Ποΰ είναι αί αποδείξεις ;

Ό κατήγορος είναε αί πράξεις σου, είσαι σύ ό ίδιος,αχρείε. 
Τάς αποδείξεις τάς έχω έγώ ! έδώ ! ί !

’Αδύνατον, άπίστευτον ! έξηκολούθησεν ό Δαρτουά.
’Απολύτως ανύπαρκτα πάντα ταΰτα. ’Αληθές ότι κάτοικο» 

λιπό ψευδώνυμον έν τή όδώ Λενουάρ, άλλά άπό τής κατοικίας 
ν.αί τοΰ ψευδωνύμου μέ/ρι τής δολοφονίας τής Βερνιέ ύπάρχει 
άβυσσος. Προκαλώ δέάπαξ έτι πάντα τόν δυνάμενον νά άπο- 
•όειξη τήν ενοχήν μου εις τό μυσαρόν τούτο καί φρικώδες έγ
κλημα! Περιμείνατε ολίγον, ειπεν ό δεκαστής έγειρόμενος.

Μετά τάς λέξεις ταύτας ή θύρα τοΰ παρακειμένου δωμα
τίου άνεώχθη ό Γιλβέρτος δέ καί ό Όνέζιμος οδηγούμενοι 
ύπό δύο φυλάκων είσήλθον. Έπί τή θέα τοΰ Δαρτουά ό Όνέ- 
ζιμος άπέστρεψε μετά φρίκης τό πρόσωπον.

Ό δικαστής απευθυνόμενος πρός τούς δύο αδελφούς ήρώ- 
τησε : Γνωρίζετε τόν άνθρωπον αυτόν ;

Ναί ! άπήντησαν όμοφώνως· ονομάζεται Πέτρος Δαρτουά 
καί έγνωρίσαμεν αυτόν παρά τώ κ. Μωδουί.

Καί δέν συνηντήθητε μετ’ αυτού άλλαχοΰ, ήρώτησεν ό δι
καστής τόν ιερέα ; Δέν έξωμολογήσατε αυτόν ποτέ ;

Ό άββάς έσκόπα.
Δέν ζητώ νά μάθω, τί ειπεν ό άνθρωπος αυτός κατά τήν 

έξωμολόγησίν του, άλλ’ άπλώς έάν έξωμολογήθη.
Ναί ! άπήντησεν ύ ίερεύς.
Καί σάς ένεπιστεύθη παρακαταθήκην τινα ^ατά τήν έξω

μολόγησίν του ; Σάς ένεπιστεύθη τά ποσόν, οπερ ύπεξήρεσε 
παρά τή; μητρός σας, ήν αυτός έδολοφόνησε ;

Δέν δύναμαι νά απαντήσω εις τήν έρώτησιν ταύτην, ειπεν 
ό ίερεύς ουχριών.

Βλέπετε, ειπεν ό Δαρτουά θριαμβεύων.'- Εμ/αι ψευδής η 
κατ’ έμ,οΰ έξυφανθεΐσα συκοφαντία.

Μένει ή ι’δική σου ομολογία, ήν έχω γραπτήν καί ύπογε- 
γραμμένην, ειπεν ό δικαστής, άναπτύσσων τόν χάρτην πρά τών 
οφθαλμών τοΰ Δαρτουά.

Ό κακούργος έκυψε τήν κεφαλήν καί σπασμός νευρικός συν- 
ετάραξε όλον αυτού τό σώμα. ’Αλλά δέν είμαι μόνος, έψιθύ- 
ρισεν ό άθλιος.
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Κλεοπάτρα Α '.  καί Β'. Βερενίκη. — Θάνατος αδτης. — Διάδοχος
αδτης Βερενίκη Β'. Κλεοπάτρα ή πρεσβοτέρα εξοχο; έπί καλλονή
και εύουία, άλλα κα'ι έπί διαφθορά κα'ι Ικλ.σει ηθών. — Γάμσι αδ- 
της μετά τών ιδίων τών αδελφών. — Συνομοσια τοΟ αδελφού και 
συζύγου αϊιτής μετά τής αδελφής αύτής ’ Αρσινόης. — Έκδιωξι;  αύ-  
τής έκ τοΟ θρόνου. — ’Αρσινόη βασίλισσα. — Καταπτοσ.ς  αύτής.  
Επάνοδος 'τής Κλεοπάτρας έπί τήν βασιλικήν έ ξο υσ ίαν .— Γάμος 
αύτής μετά του ύστεροτόκου ένδεκαετ ϋς αδελφού, της— Τρίτος γά
μος μετά του Πτολεμαίου Διονυσίου αδελφού αύτής. — ’’Ασωτος βίος 
αύτής. — Κλεοπάτρα θεοποιουμένη έν Ρώμη. — Νόμισμα Κλεοπά
τ ρ α ς .— ’Έρωτες αύτής μετά τοΟ ’Ιουλίου Καίσαρος καί ’ Αντωνίου.  
— ’Ηθική κατάπτωσι; του Αιγυπτιακού κράτους. — Αύτοκτονία  
Κλεοπάτρας. — 'Τπατία έξοχος φιλόσοφος- — Βίος καί θάνατος
αύτής. (Έπεταχ: σκνέχε· α)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Καν. Α . I. Κ υ δ ω ν ι ά ς .  Ένεγράφησαν και αΐ νέαι. Μυριας 
εύχαριστΐας. Σώματα κα’ι ημερολόγια άποστέλλονται’ γραφομεν.
Καν Ε. Γ. Π ά τ ρ α ς .  Μή άποδίδητε μεγάλην σημασίαν εις τόσιρ 
μικρά πράγματα.—Καν Α ί .  Κ. Κ ] π ο λ ι  ν. Σπουδάσατε ζωγραφικήν.  
Τά ρηθέντα χρώματα συζεύγνυνται θαυμασίως μετά τοΟ Ιρυθροϋ" 
Ουδέποτε μετά του κίτρινου, τδ όποιον σάς συμβουλεύομεν να απο- 
φεύγητε.— Καν Α. Α. Φ ι λ ι  π π ο ύ π ο λ  ι ν. Κάλλιον αργά παρά 
ποτέ. Είναι τόσον δύσκολος ή συγκοινωνία, ώστε καθίσταται προβλη
ματική ή διατήρησες αύτώ ν.— Κον I. Τ. ’Α θ ή ν α ς .  Δυστυχώς Οεν 
ύπάρχουσιν οί ζητούμενοι <χρ< θμο!.— Κον Α Ν. Ά  μ π ο υ-Κ ι μ π ι ρ· 
Έλήφθησαν· εύχαριστούμεν. ‘Η Ιν Φαγους σημειωθεΐσα είναι Ιγγε- 
γραμμένη από τού παρελθόντος έτους.— Κον Ε. Κ. Ά  ν δ ρί τ σ α ι-  
ν α  ν Έλήφθη* ημερολόγιου άπεστάλη ε’ ς Νάξον.—Κον Ξ.Η1". Σ μ ύ ρ 
ν η ν . — Γνώμαι τών Ιπΐ του θέματος τούτου δ-ασημοτέρων τής 
Εύρώπης γυναικών Ιδημοσιεύθησαν Ιν τώ ΰπ’ άρ. 44 φυλλ. π. ί. 
Καν Ν. Κ . Τ ο υ ρ ΐ  ν ο ν. Εύγνωμονοΰμεν διά φιλοφρονεστάτην και  
Ινθουσιώδη έπιστολήν. Γράφομεν.— Κον Α. Κ. Π ύ ρ γ ο ν .  Έ λ ή -  
φθησαν εύχαριστοΟμεν αποδείξεις άποστέλλονται.— Καν. Ε. X .  
Κ α λ  ά μ α ς. Έ λήφθησαν- εύχαριστοΟμεν.— Κον Α. Γ. Κ)π ο λ ι ν. 
Δεν Ιγράφομεν, διότι είναι θέμα τετριμμένου και υπο πάντων έξην- 
τλημένον άνευ πρακτικού άποτελέσματος. Σήμερον εν τούτοις ικανο
ποιε ίτα ι ή επιθυμία σας. — Καν Π. Μ. Κ  ά ι ρ ο ν. Ί α  βαρομετρικά τ ι -  
μώνται δρ. 2. ώς πρός τό ό’νομά σας ποιου είναι το λάθος μας.— Καν Τ . 
Σ.Μ α γ χ έ σ τ ρ ι α ν .  Ούχί τό έν λόγοι σύγγραμμα. Εύ/αρ.στώ διά 
τάς πληροφορίας. Γράφω. — Καν Μ. Ν. Α .  Ν ά ξ ο ν .  ΕύγνωμονοΟ- 
μεν δι’ εύγενεστάτην καί κσλακευτικωτατην έπιστολήν* γραφομεν. 
Κον Α .  Π. Μ α ν σ ο ύ ρ α ν. Συνδρομή είναι 8 φρ. χρ. — Κον Σ τ -

Μπ. Σ ύ ρ ο ν .  Έλήφθ.,σαν" ή έν Ά νδ ρ ω  νέα συνδρομήτρια ένεγράφη. 
εύχαριστοΟμεν" άρ. 97 άπεστάλη. — Καν Φ. Β. Σ τ ε ν ή μ α χ ο ν .  
Έ λήφθησαν- ένεγράφητε" φύλλα άπεστάλησαν. — Καν Ού. Οι. Τ έ ρ- 
γ έ σ τ η ν .  Άπειρους εύχαριστΐας διά τάς άποσταλείσας σημειώσεις. 
Ε ίκύν  έπ ιτυχεστάτη- γράφορεν. — Καν Α. Σ. Μ α γ ν η σ ί α ν .  Μή 
έρωτάτε τ ί  συνειθίζεται, άλλά τί αρμόζει καί συμφέρει. — Καν  Α ’ι. 
Σ. Β ι τ ώ λ  ι α. Έδημοσιεύθη σχετικόν άπό ένός ήδη έτους. Είσθε 
νεωτέρα" οφείλετε νά ύποκύψητε. Μηχανήματα άπεστάλησαν. — Κον  
X.  Ν.  Α ι β ε ρ π ο ύ λ .  Μυρίας εύγνωμοσύνας. Ένεγράφησαν. Φύλλα 
καί άποδείξεις άποστέλλονται.— Καν Κ. Κ. Κ ε φ α λ λ η ν ί α ν. Περί 
θεραπείας στραβισμοΟ έν τώ ήμερολογίω τοΰ 48 89 .  Είναι συμβουλή 
διασήμου "Αγγλου ίατροΟ. — Καν ΒΣ Π. Κ έ ρ κ υ ρ α ν. Πώς νά άπο- 
στείλωμεν άγγελίας, άφ .0 δέν έξετυπώθησανν είσέτι. Εύχ_αριστοΟμεν δ ι ’ 
εύγενή προθυμίαν.— Καν Σ. Κ. Λ α  μ ί α ν .  Περικαλύμματα Β'. έτους 
δέν έλάβομεν ε’ σέτι. "Αμα ληφθώσιν άποστέλλονται πάραυτα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΙΙώς (ανακα ιν ίζοντα ι τά  έπιπλα. —- Έ ά ν  έκ τής πολυκαιρίας τό 

ύφασμα τών Ιπίπλων ήρχισε νά φθείρηται, άναπί.ηρούτε τοΰ το ώς 
Ιξής Ζητείτε παρά τίνος έμπόρου δείγματα μεταξωτών ή άλλων  
ύφασμάτων- κόπτετε εις τετράγωνα, συγκολάτε καί σκεπάζετε τό- 
φθαρέν ύφασμα. Έ ά ν  τά τεμάχιά σας έχωσι σχμδια, κεντάτε τάς 
γραμμάς αύτών δΓ όμοιοχρόων χανδρών. Ε ίνα ι τό έργόχειρον τής 
τελευταίας εποχής.

ΣΥΝΤΑΓΗ
Μήδια φν.κασέ. — Πλύνετε καλώς 1 δχ. μ,ήδια. Θέσετε έντός 

χύτρας, !ν ή κόπτετε καρότα ε’ ς στενά τεμάχ ια ,  πετροσέλινον ψιλο-  
κομμένον, σκόροδον, κρόμμυα φρέσκα, αλας, πέπερι, δάφνην, άνάλο-  
γον έλαιον, καί εν ποτήριον λευκού ο’ένου. Δυνατόν πδρ καί καλύπ
τετε τήν χ^ύτραν. "Αμα ώς άνοίξουν άφαιρεΐτε έπιτηδείως τό έτερο»· 
τών κογχυλίων. Διαλύετε ολίγον άλευρον ε’ις 'έν κοχλιάριο·/ οξουςν 
άφήνετε νά συμποκνωθή ή σάλτσα καί σερβίρετε.

ΕΙΔ0Π0ΙΗΣΙΣ
Παραχα .Ιοϋντα ι αί χ- χ· συνόρομήτρ ια ι  ήμων, δπως μ ό 

νον είς τούς παρουσ ιάζοντα ι,  άπόό ε ι ζ ι ν  εν τυπ ον  <μέρουσαν 
τη ν  σφραγίδα, τής ( ( 'βφ ηαερ ίόος  τ& ν  Κυρ ι& ν ) ) ,  πΛηρωνωσι  
τή ν  ¿τησίαν αϋτων  συνόρομήν-

Πάσα άΛΛη ά π ό ο ε ι ί ι ς  ε ίνα ι άκυρος-

Ήσύχει ό σύντροφός σου έρχεται είς συνάντησίν σου.
Καί αληθώς κατά τήν στιγμήν εκείνην είσήχθη ό Άρμάν- 

δος ωθούμενος υπό χωροφυλάκων. Γι έπραξα ! διατι κατηγο- 
ρούμαι ! έτραύλι'ζεν ο άθλιος.

Θέλουν τήν κεφαλήν σου μετά τής ίδικής μου, άνεφώνησεν 
ό Δαρτουά μ,ετά κυνικής αυθαδειας.

"Ελεος ! έλεος ! ειπεν ό μηδαμινός Άρμάνδος γονατίζων
•προ τοΰ δικαστού.

' Άπαγάγετε του: αθλίους αυτούς, είπεν ό δικαστής. ‘Υμείς 
δέ, Κύριοι,' δε/θήτε τήν εκφρασιν τής απείρου λύπης μου επί 
τή πλάνη, είς ήν όλως ακουσίους μου περιε.-εσα, ειπεν ο δικα
στή:, τείνων μ.ετά 0 ιαχυσεως τας χεΐρας πρός τους δυο 
αδελφούς.

Ό θεός μάς έπροστάτευσεν, ειπεν ό ιερεύς υψών τό βλέμμα
πρός τόν ουρανόν.

Ό θεός υπό τήν μορφήν μιας γυναικός, μιας κόρης, ήτις 
άνέωξε καί τούς οφθαλμούς ημών καί άπήλλαξε τήν δικαιο
σύνην σφάλματος φρικτοϋ καί άνεπα-ορθώσου.

Ταύτά λέγων ό δίκασες άνέωξε τήν θύραν τού σπουδα
στηρίου του, επί τού ουδού τής όποιας έπεφάνη ή Μαρκέλλα. 

Ή Μαρκέλλα ! ειπεν ό Γιλβέρτος ριπτόμενος ώς τοελλός
είς τούς πόδας τής νεανιδος. ,

Έτήρησα τήν υπόσχεσίν μου, ειπεν εκείνη άνεγείρουσα 
αύτόν καί σφίγγουσα τήν χειρα του Άββα. Moi επιτρέπετε, 
προσέθηκεν άποτεινομένη πρός τό Άββάν νά σας άσπ σθώ ως 
άγιον καί ώς αδελφόν μου.

Πέντε παρήλθον μ-ήνες άπό τής ημέρας εκείνης. Ή λαιμη
τόμος ήτο έστημένη καί ό δολοφόνος Δαρτουά άνήρχετο βρυ- 
χόμενος τάς βαθμίδας αύτής. Ό συνένοχός του είχε κατα- 
δικασθή ε’ς ισόβια δεσμά.

‘Η Μαρκέλλα πρό δύο ήδη μηνών είχε νυμφευθή μ.ετά τού. 
Γιλβέρτου, τούς γάμους αύτών εύλογήσαντος αύτοϋ τού άββα 
Όνεζίμου Βερνιέ.

‘Ο κ. Μωδουί υπό τήν ιδιότητα αύτού ως προνοητικού και. 
λογικού, ανθρώπου, διηγείται πρός παντας ότι αυτός εςελεεε. 
γααβρόν τόν Γιλβέρτον, κατανοήσας εγκαίρως ότι ή εύφυία 
καί ή νοηυ,οσύνη τού νέου ύπέσχετο αυτω ευρυτατον σταδιον.

Ή Λουΐζέτα προικισθεΐσα υπό τής καλής Μαρκέλας ένυμ- 
φεύθη μ.ετά καλού καί έντίμ,ου νεου, λησμονησασα καθ ολο- 
κ.ληρίαν τόν κακοΰργον καί κακοήθη Άρμανδον.

Ή δέ Άγγλίς' 'παιδαγωγός μις Φλούτ, άπήλθε μετά 
τόν γάμ.ον τής Μαρκέλλας εις ’Αγγλίαν, φερουσα πάντοτε 
τήν πρασίνην καλύπτραν της, τήν αχούρι στον βίβλον της καί 
τό χαρτοφυλάκιον πλήρες εκ τού χρηματικού ποσού, οπερ η 
Μαρκέλλα ώς δώρον προσήνεγκεν αύτη, κατά τήν ημέραν τών· 
γάμ,ων της.

Τούτο δέν τήν ήμπόδισε νά διϊσχυρίζηται ότι ή Γαλλία 
είναι ό μάλλον διεφθαρμένος τόπος τής ύφηλίου καί οτι κατά 
τό μάλλον καί ήττον οί πλειστοι τών Γάλλοιν ίερεων είναι. 
μητροκτόνοι !

ΤΕΑΟΣ.


