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1 Δια τό Έσο>τερικόν Δρ. Κ  |
| Διά τό ΕξωτερικόνΦρ.χρ.Φ |

| ΓΡΑΦΕΙΟ*1 ΔΙΕΥΘΥΥΣΕΩΣ |
1 Όδός Μουσών και Βουλής |

| Γ ρ α φ ε ΐ ο ν  ανοικτόν καθ’ έκάστην |
1 λτ: ο 10— 12 π. μ. Ξ

1 Πασα -αρατήρησις επί τής άπο- |
| στολής του φύλλου γίνεται δέκτη |
| μόνον εντός οκτώ ημερών. |
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1 Διά τά ανυπόγραφα άρθρα εύ- §
1 θύνεται ή συντάχτις αυτών κυρία =
1 Καλλιρρόη Παρρέν. |

| Τά πεμπόμενα ήμΤν χειρόγραφα |
| δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρε- |
| ιρονται. — Ανυπόγραφα και μή §
| οηλούντα τήν διαμονήν τής άπο- ϊ
| στελλούσης δεν είναι δεκτά. — |
1 ΙΙάσα αγγελία άφορώσα εις τάς =
| Κυρίας γίνεται δεκτή. |

| Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν §
| όφείλουσι νά άποστ&λοίσι γραμ- 1
| ματόσημον 2 5 0  λεπτών. |
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Εις ποιαν ήλικία* ποεπει νά νυμφεύηται ή γυνή. — Ή Λυγη (υπο κ.

*Ελ 6 η ς  Α ζ μ ΰ ά ρ ρ ).— Μαρία Δερεσμ (υπό κ. Μ α ρ ί α ς  Ο ί χ ο ν ο μ ί δ ο υ ).— Ε 
πιστολή του διάσημου νΑγγλου φυσικομαθηματικού John Tundall προς 
την μνηστήν αυτού.— ’Ανδρικός κόσμος (υπό Π σ ρ ι σ η ' ή ς ).— Ό  κοσμος τών 
■τών εντόμων (ύπό δεσποινίδος Τ ο ν λ α ς  Κ ό χ χ α λ η ) .  — Σχολαί μαγειρικής. 
Ιστορικοί μάγειροι (ύπό κ. Μ α ρ ί α ς  Β ε λ λ ή )  — Ποικίλα. — Οί αρραβώνες 
του Διαδόχου.—Αύκειον καί ΙΙαρΟεναγωγειον Σουρμελή.— ’ Αλληλογραφία. 
Συμβουλή.— Συνταγή.— Ειδοποιήσεις.— Έ πιφυλλίς.

ΕΙΣ . ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΥΜΦΕΥΗΤΑΙ
Η  Γ Ϊ Ν Η

Γονείς τε καί μελλόνυμφot, αδελφοί καί προστάται νομί- 
ζουσιν ότι ή εί; νεωτάτην ηλικίαν νυμφευόμενη γυνή, έκτο; 
οτι άπαλάττει τήν οικογένειαν βάρους καί ευθύνης σπου- 
δχιοτάτης, άντχποκρίνεται πληρέστατα καί εί; τόν φυσικόν 
προορισμόν της, συμμορφουμένη άλλω ; τε καί πρό; τά· ύπό 
τού νόμου καί τή ; θρησκείας παραδεδεγμένα. Έ φ ’ όσον μά
λιστα ανέρχεται τ ι ;  εί; τά ; πρωτογόνου; έποχά; καί εί; 
τους αρχαιοτάτους λαούς, παρ’ οίς'ή γυνή έθεωρείτο σκεύος 
μάλλον γονιμότητα; ή αληθή; σύντροφο; τού βίου τού 
άνδρός, αί διάφοροι νομοθεσίαι καί θρησκεϊαι έθεώρουν αυτήν 
ώριμον διά γάμον άπ ’ αύτή; τή ; παιδική; ηλικίας, 

ί Ό νομοθέτης τών ’Ινδών Μανού θεωρεί τήν όκταέτιδα 
παιδίσκην ώριμον διά γάμον, άποκχλεΐ δέ τήν είκοσαέτιδα 
γραϊαν. Ό  Νουμάς προβαίνει μέχρι τής δωδεκαετούς ηλι
α ία;, θεωρών τήν δωδεκαέτιδα’ γυναϊκα ευκόλως συμμορφου- 
μενην πρός τάς έξεις καί θελήσεις τού άνδρός καί εις τάς δια- 
τ*γα; αυτού ήπίως ύποτασσομένην. Ό  Λυκούργος ό σοφός 
τη; Σπάρτης νομοθέτης, όστις άπέβλεπε μάλλον εις τήν σω
ματικήν ρώμην καί ευεξίαν τών γεννωμενων παίδων, έπέ-

τρεπε τον γάμον μονον ει; εικοσαετιοα γυναίκα, νυμφευομε- 
νην μ ετ ’ άνδρός τής αυτής περίπου ηλικίας. Ή  νεωτέρα δέ 
σύγχρονος νομοθεσία ή Ιξετάζουσα τήν γυναίκα κατά τήν 
σωματικήν αυτής άνάπτυξιν, θεωρεί αυτήν ώριμον άπό τής 
δεκαεξαετούς ηλικίας αυτής, καθ’ ήν εποχήν άνευ ούδεμιάς 
βλάβης δύναται αύτη νά ύποστή τούς κινδύνους, τάς ^ο
χλήσεις καί τούς κόπους τής μητρότητας.

Ό  νόμος, βλέπετε, εξετάζει τήν γυναίκα, ούχί ώς όν πρός 
ο ανατίθενται τά  μέγιστα καί ή ύψηλότρα τών καθηκόντων, 
ήτοι ή μόρφωσις υγιών τό τε  σώμα, πνεύμα καί ψυχήν πο
λιτών, άλλ’ άπλώς ώς ΰπαρξεν δυναμένην φυσικώς νά φέρη 
εις ’•όν κόσμον άλλην ΰπαρξιν. Ό νομοθέτης δέν έλαβε ποτε 
τον κόπον νά άκολουθήση τήν γυναίκα άπό τής δεκατετραε- 
τούς μέχρι τής δ3κχπενταετοΰς ηλικίας αυτής καί μελετήση 
έπισταμένω; τήν απότομον καί πρόωρον, ούτως είπεΐν, με- 
τάβασιν της άπό τής παιδικής εις τήν νεανικήν ηλικίαν. 
Δέν χατήλθέ ποτε εις τάς λεπτομερείας τού φυσικού βίου 
εκείνης, ής ή τύχη άνετέθη εις χμϊράς του. Δέν άντελήφθη 
ότι αύτη προσομοιάζει τά  τού Μαίου φυτά, δι’ ά ή ώρα 
ΐσοδυναμεϊ πρός ημέραν, ή ήμέρχΛπρός μήνα καί 6 μήν πρός 
έτος. καί άτινα μετ’ ίλιγγιώδους ταχύτητος γονιμοποιοϋνται 
καί ώριμάζουσι. Δέν ήνόησεν ότι ή φύσις κατά τήν^παιδικήν 
ταύτην τής κόρης ηλικίαν βαίνει άλματικώς, ότι ώ ; τό χθές 
έτι μόλις υποβλαστάνον δενδρυλιον, βρίθει έντός μιας καί 
μόνης νυκτός άνθέων καί φύλλων, ούτω καί ή π χ ΐ; έντός 
ολίγων μηνών, έκεΐ, πρό τών έκθαμβων όμμάτων μα; μ·τχ- 
βάλλεται εί; έφηβον, εί; νεάνιδχ, εί; γυναίκα σχεδόν. Δέν 
ύπελόγισεν ότι, έάν ή φύσις σπεύδη έν τω έργω τη ;, ή 
πνευματική άνάπτυξι; αδυνατεί νά άκολουθήση αυτήν καί ή 
δεκαεξαέτις κόρη αδυνατεί νά σκεφθή, αδυνατεί νά άν— 
τιληφθή καί μελετήση, αδυνατεί νά διακρινή τάς άπαι—
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τήσεις της ζωής, το ορθόν, το λογικόν, τό δίκαιον. ’Αδυ
νατεί νά άναλάβν) ύποχρεώσεις συζύγου, κατά μείζονα 
δε λόγον υποχρεώσεις μητρός. Ό τι αύτη νυμφευομένη, α
γνοεί διατί νυμφεύεται καί προς τίνα σκοπόν νυμφεύεται. 
Αναθέτει τήν ευτυχίαν της, το μέλλον της, τόν βίον της 
εις άνδρα τινά, αγνοούσα τ ί έστι μέλλον, τί βιος,τί ευτυχία. 
Νυμφεύεται το ώραϊον πρόσωπον τού μνηστήρος, έάν ουτος 
είνε ωραίος τήν περιουσίαν του έάν είνε πλούσιος, τό ένδυμα 
και τήν χάριν του έάν είνε κομψός, Αλλ αυτόν τόν ηθικόν 
άνθρωπον, τόν άνδρα τούτέστιν ύπά ηθικήν, πνευματικήν 
καί αισθηματικήν έποψιν έξεταζόμενον, τον αγνοεί εντελώς, 
διότι δεν δύναται νά ένοήση έν τή ηλικία ταύτν), ότι πλήν 
τού προσώπου, των χρημάτων κ,αί τών φορεμ.άτων, υπάρ- 
χουσι καί άλλα πράγματα.όλιγώτερον βεβαίως συγκεκριμένα, 
παρά τών όποιων όμως έξαρτάται ή ανθρώπινος ευδαιμονία.

Επιτρέπει λοιπόν τον γάμον εις τήν δεκαεζαέτιδα κόρην, 
η τις ώς χροώρως λ ν Χ 7Ττυ<τ<76Τ Λ  ι ο ό τ ο )  ττροωρως χ.ογ ι άχαίρος 
¡χαραίνεται χ.αι γηρχσκ,ει,χ.α.ταβαλλορνέντ^ ύπο το βάρος ζυγού, 
ευθύνης, κ,χθηκόντων, ηθικ,ών, πνευματικών χαι σωρ.χτιχ.ών 
κ,οττώσεων, αίτινες συνεχώς ίνωρίτχτα. φερουσιν χύτην εις τον 
τάφον. ’Αλλά μή ώς σύζυγος ή μήτηρ δύναται νά καταστήση 
ευτυχή τόν σύζυγον αυτής ! Η μικρά αυτη, το παιδίον 
τής χθες εννοεί καν τί θά είπη παιδίον! δύναται νά γνω- 
ρίζη τόν κόσμον όν ουδέποτε είδε, ινα συμαορφωθή πρός τας 
απαιτήσεις αυτού! δύναται νά υποθεσχι την κακίαν, τον δό
λον, τήν απάτην, ινα προφύλαξη εαυτήν. Δύναται νά άντ- 
αποκριθή εις τάς αξιώσεις εκείνου, οστις θέλει αυτήν τελεί
αν, έμπειρον, σοφήν, νοήμονα καί όστις από συζύγου τρυ- 
βεροΰ μεταβάλλεται άποτόμως εις διδάσκαλον αυστηρόν, 
έσθ ’ οτε δέ καί εις κύριον τιρ.ωρόν.

Έάν οί νόυ.οι ήσαν λογικώτεροι καί πρακτικώτεροι, εαν 
ή έκκλησία αντί νά έκδίδη μόνον διαζύγια εύηρεστεΐτο να 
έξετάζη άπό καιρού εις καιρόν τους λόγους καί τα α’ίτια τα 
προκαλοΰντα την απειρίαν τών πρός διάζευξιν αιτήσεων, 
μεταξύ άλλων τροποποιήσεων ήθελεν άναντιρρήτως θέσει ο- 
ριον ηλικίας γάμου τό 2 ύον έτος διά την γυναίκα, διά τόν 
άνδρα δέ τό 30ον. Μόνον υπό τοιούτους όρους ό γάμος'η- 
δύνατο νά άνταποκριθή εις τόν υψηλόν αύτοΰ προορισμόν, 
παρεχων ούτω καί εις τούς γονείς καί εις τήν νεάνιδα τόν υ 
λικόν χρόνον καί πρός ΰγιά ηθικήν καί πνευματικήν αύτής 
άνάπτνξιν καί πεός ώριμον σκέψιν καί εκλογήν κατάλληλον. 
Τότε βεβαίως τά παιδία δεν θα έξελαμβάνοντο ώς γυναίκες 
καί αί νεάνιδες ώς γραίαι κόραι, πραγμ.’ όπερ προκαλεϊ τήν 
άδικον άγαμίαν μεγάλου αριθμών γυναικών.

Η Α Υ Γ Η
Ή  ήμέρα δέν άνέτειλεν έ'τι, άλλ ’ ή νύξ άφήκεν ήδη τόν 

ύστατον αποχαιρετισμόν της. Αάμψις γαλακτώδης, αρμονίας 
άνεκφράστου, γλυκύτητος χρωματισμών άπειρων, λαμπρότη- 
τος αιθέριου, αναγγέλλει τό ήμερήσιον άστρον.

Πλατεία πορφυρά ταινία πεποικιλμένη χρυσω καί σμαρά- 
γδω διαδέχεται τήν ήδονικήν ταύτην λάμψιν καί παραυτα

ή ’Ανατολή έν πυρί, ρίπτει επί τής γής πορφύραν άντανά— 
κλασιν.

Τά πτηνά ώσεί έκπεπληγμένα κινοϋσι καί τανύουσι τάς 
πτέρυγάς των, στρέφουσι χαριέντως τάς μικράς των κεφαλας. 
καί άοχίζουσι τάς μαργαριταρίνους αυτών συμφωνίας. Ή  
γή κεκαλυμμένη ύπό τής δρόσου άντανακλά μυρίους μαγι
κούς χρωματισμούς. Χρυσή άκτίς καθαπτομένη τής πεδιά- 
δος έγκατοπτρίζεται μεγαλοπρεπώς έντός τών ύδάτων. Ή 
ΰπολαις ύψουμένη πρός τόν ουρανόν φέρει μέχρι τών νεφών 
τό ερωτικόν καί πλήρες χαράς άσμά της, ή δέ μικρά φωνή 
τής πέρδικος συνοδεύει δειλή τήν θριαμβευτικήν καί ίσχυράν 
κραυγήν τού άλέκτορος. ’Ελαφρά αύρα άνεμου παίζει μετά. 
τών φύλλων καί ώς έκπνοή άνοίξεως διαχέει έν τω άέρι ευ
ωδίαν μεθυστικήν, μιπόθερμον καί ζωογόνον.

Ό "Ηλιος άνατέλλει έν τή μαγευτική αύτοΰ μεγαλοπρε
πείς χρυσέζων τήν γήν διά τών γλυκυτέρων αυτού άκτίνων. 
Οί άγροί πληρούνται γεωργών, ούρανοϋψεϊς στήλαι ατμών 
κυανών ύποδεικνύουσι τήν ύπαρξιν οικιών, ό δέ ευτυχής θνη
τός έν θεία έκστάσει προ τού μεγαλοπρεπούς θεάματος, 
δεχόμενος τήν θωπευτικήν δρόσον τής αυγής άπέρχεται εις 
τήν έργασίαν του. Ό κώδων έκπέμπει άλληλοδιαδόχως τούς 
έπιβλητικούς φθόγγους του προ; τήν κοιλάδα και τό άπειρον, 
έκ τής γής άνέρχεται άλλόκοτος ψιθυρισμός όλων τών μι
κρών εκείνων υπάρξεων, αίτινες άπό κοινού χαιρετώσι την 
φύσιν έν τή έγρηγώρσει της.

Ή  στιγμή αύτη τής ήμέρας είνε μοναδική. Δέν βλέπε- 
τις νά ρέωσι τά δακρυα, είμή εις τά ακρατών φύλλων καί 
δέν άκούεται κλαίουσα ή ή πηγή, ήτις ύπό πυκνόν φύλλωμα 
κεκρυμμένη δίδει ζωήν καί ώραιότητα εις το εύήλιον τούτο 
θερμοκήπιον, τό ύ π ’ άνθέων κυκλοτερώς περιβαλλόμενον, 
καλυπτόυ.ενον δέ ύπό χρυσιζόντων κλάδων μεστών οπωρι- 
κών εξαίσιων.

Ό θνητός κατά τήν στιγμήν ταύτην είνε κατ εξοχήν 
ευτυχής, καθότι ή αυγή είνε ή ελπίς, είνε συνθήκη ερωτος 
συνδέουσα τόν θεον μετά τής Δημιουργίας.

Κιυνσταντινούπολις "Ελβη Δαμ-βαρρ

ΜΑΡΙΑ ΑΕΡΕΣΜ
Ό ενταύθα ύπέρ τής βελτιώσεως τής τύχης τών γυ

ναικών Σύλλογος, ού πρόεδρος τυγχάνει ή έξοχος γυνή κ. 
Μαρία Δερέσμ, ή άφοσιώσασα τόν βίον αύτής εις τό εύγενες 
καί υψηλόν τής γυναικείας άναμορφώσεω; έργον, ό Σύλλογος 
ούτος άνεγνωρισμένο; έπισήμως ύπό της γαλλικής κυβερνή- 
σεως έξέδωκε βιβλιάριον περιλαμβάνον το κείμενον τού ύπο 
τού κ. "Υβου Γκυγίώ έκφωνηθέντο; έν τω Συλλόγω λόγου 
ώς καί έκθεσιν τών πεπραγμ.ένων τού σωματείου τούτου.

Έν τώ φυλλαδίω τούτω προτάσσεται προσφώνησις τής κ. 
Μαρίας Δερέσμ, ής εκλεκτά άποσπάσματα άποστέλλομεν ύμϊν 
πρός δημοσίευσιν. Κατά τήν κ. Δερέσμ έναρξις τού ύπέρ τής 

( βελτιώσεως τής τύχης τής γυναικό; άγώνος έγένετο άπό τού 
1 848 , πυρετώδη δέ έλαβε πορείαν άπο τού 1866 καί έντεύθεν. 
Τό 1869 ιδρύθη ή πρώτη ύπέρ τών δικαιωμάτων τών γυ-
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ν*ικών εβδομαδιαία έφημερίς, ής τακτική συνεργάτις έγένε- I 
_0 ή κ. Δερέσμ, μ ετ’ αυτήν δέ ή κ. Ιουλία Δωβιέ.

Ή κ. ’Ιουλία Δωβιέ είναι, έξακολουθεΐ λέγουσα ή κ. 
Δερέσμ, ή πρώτη γυνή, ήτις έγένετο κυρία έν Γαλλία γυμνα
σιακού άπολυτηρίου μέ άληθή καί προμεμελετημενην έφο
δον. Συναισθανομένη άπό τής παιδικής αύτής ήλικίας οτι 
μόνον διά τής πνευματικής αύτής άνυψώσεως η γυνή θελει 
λάβει τήν προσήκουσαν αύτή κοινωνικήν θέσιν, έπεδοθη εις 
τήν σπουδήν μετά τής χαρακτηριζούσης αύτήν φιλομαθείας 
καί εύφυίας. Τήν ώοισμε'νην δέ ήμέραν διά τάς άπολυτηριους 
τών μαθητών τού γυμνασίου εξετάσεις, ή δεσποινίς Δωβιε 
Είσήλθεν εις τήν αίθουσαν καί έκαθέσθη έπί τίνος τών έκεΐ 

θρανίων.
Είς τών έπί τής εξεταστικής έπιτροπής ύπαλλήλων τήν 

{πλησίασε πάραυτα παρατηρών αύτή, ότι δεν ήδύνατο νά 
μένη είς τήν θέσιν έκείνην. ώρισμένην διά τους έξετα,ομε- 

νους μαθητάς.
’Αλλά καί έγώ προσήλθον, ϊνα έξετασθώ, άπήντησεν ή 

νεάνις.
Δεσποινίς, αΐ γυναίκες δέν έχουσι δικαίωμα να ύποστώσι 

γυμνασιακής εξετάσεις.
Καί διατί ;
Διότι τό άπαγορεύει ό νόμος.
Ούδαμού τού νόμου άναφέρεται τοιοΰτον άρθρον, παρε-

τήρησεν ή νεάνις.
Οί καθηγηταί έπελήφθησαν τής ύποθέσεως. Διαπορουντες 

δέ καί μή δυνάμενοι νά προβάλωσι δεδικαιολογημένην τινα 
αιτιολογίαν μετά τήν έξέτασιν τού σχετικού νόμου, έδεχθησαν 
έκόντες άκοντες τήν νεαράν μαθήτριαν μεταξύ τών έξετα- 
ταζομένων μαθητών. Είς έκδίκησιν όμως δέν έφείσθησαν της 
άτυχούς ταύτης πρός ήν προέβαλον τάς δυσκολωτέρας καί 
πολυπλοκωτέρας ερωτήσεις, είς ας ή νεάνις άπήντησε μ ετ’ 
εύστοχίας καί έτοιμότητος πνεύματος προκαλέσαντος τόν 
θαυμασμόν τών καθηγητών. Οί βαθμοί αυτής ήσαν άριστοι. 1 
’Απήλθε λοιπόν εύτυχεστάτη καί άναμένουσα δίπλωμα αν
τάξιον τών βαθμών καί κόπων της. Αίφνης πληροφορείται 
ότι τό Ύπουργείον άρνεΐται να έκδώση άπολυτήριον γυμνά- 1 
σίου διά γυναίκα. Γράφει άμέσως πρός φίλον τινα τής οικο
γένειας της, όστις μεταβαίνει εις τό 1 πουργεϊον ζητών λό
γον τής άδικαιολογήτου ταύτης υπουργικής άποφάσεως.

Ό  Υπουργός άποποιεΐται καί τέλος παραπειθόμενος εν
δίδει καί ή δεσποινίς Δωβιέ λαμβάνει τέλος τό γυμνασιακόν 
πτυχίον, καί άνοίγει ούτω τήν όδόν, ήν τόσαι αλλαι ευχε
ρέστατα διήλθον.

Σήμερον, έξακολουθεΐ ή κ. Δερέσμ, αί γυναίκες κάθηνται 
έπί τή ; έδρας τών άνωτέρων εξεταστικών καί εκπαιδευτι
κών συμβουλίων, ώς ή έν Παρισίοις κ. Κεργομάρ, ή διορε- 
σθεϊσα μέλος τού άνωτάτου έν Γαλλία εκπαιδευτικού συμ.- 
βουλίου καί τόσαι άλλαι, τιμ.ώσαι διά τού όεξιού πνεύμα
τός των τάς ύψηλάς θέσεις, άς κατέχουσι. Καί εξακολουθεί 
ή κ. Δερέσμ δ ι’ έπιχειρημάτων άκαταμαχήτων συνηγορούσα 
υπερ τών δικαιωμάτων τής γυναικός. Καταστρέφει δέ τήν 
ευφραδεστάτην προσφώνησίν της διά τών έξής χαρακτηρι- 
στικωτάτων λόγων. « Ά ς  μάθω σι, Λέγει, οτι ενόσω ο ί νόμ ο ι,

τά ήθη κα ι ίθ ιμ α  κα ι ¿ r  γένει ό β ίος  τών Λ α ώ ν  δεν γέρουσι^ 
τον τύπον τής ανθρώ π ινης δυάδας, ο ύ ϋ ν  εσται μ ό ν ιμ ο ν  ν α ι 
διαρκές, ώς μή άπορρεον έκ τής δ ικα ιοσύνης κα ι τής έΛευ- 

θεριας.
Π αρίσιοι ’ Ι ιλένη  Ο ί κ ο ν ο μ ίδ ο υ .
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JHON TUNDALL ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΝΗΣΤΗΝ ΑΥΤΟΥ

"Οτε ό έξοχος τής ’Αγγλίας φυσικομαθηματικός, ό άπό 
τής παιδικής αύτού ήλικίας άφοσιωθείς μετά μανίας σχεδόν 
πρός τήν επιστήμην, εύρέθη είς τήν άνάγκην νά πεισθή ότι 
πλήν τής χημείας καί τού έργαστηρίου του ύπήρχε καί άλλο 
τι έν τω κόσμω, όπερ ήδύνατο νά προσελκύση τήν προσοχήν 
του, οτε οί δύο ώραϊοι καί γοητευτικοί οφθαλμοί τής Μις; 
Hamilton τόν ήνάγκασαν νά παραδεχτή οτι ύπάρχουσιν 
έν τω κόσμω στοιχεία μή αναλυόμενα έν τω χημείω του, 
έπενεργούντα όμως μεγάλως έπί τής καρδίας καί τών αισθη
μάτων του, ότε τά  άπαστράποντα έκείνη; βλέμματα παρη- 
κολούθουν αύτόν καί έν τή μονώσει καί έν τώ ύπνω καί 
ούδαμού ό άτυχης εύρισκεν άνάπαυσιν καί ησυχίαν, άπε- 
φάσισε νά προβή είς έκδήλωσιν τού τρομερού πάθους του δ ι' 
έπιστολής ερωτικής, συνοδευσάσης, έννοεΐται, τήν προς τον 
λόρδον Χάμιλτων αϊτησιν τής χειρός τής θυγατρός του. Ά ν -  
τίγραφον τής ερωτικής φυσικομαθηματικής έπιστολής του 
διασήμου Ά γγλου, μεταφραζόμενον αύτολεξεί έχει ως εξης. 
«Γλυκύ άπάνθισμα τού πρωτοπλάσματος ! λατρευτή συνε- 
νωσις ύλης καί ισχύος! Σπάνιον καί έκτακτον γέννημα προ- 

I αιωνίου αναλυτικής δυνάμεως! ό διαφανής καί φαεινός α ί- 
I θήρ όλιγωτέραν έξασκεϊ έπί τών φωτεινών άκτίνων επίδρασιν 

ή ή Φωτόσφαιρα τού ώραίου προσώπου σου έπί τού κέντρου 
τού νευρικού μου συστήματος. "Οπως τό έκκεντρικόν σύστη
μα άπεχωρίσθη τού χάους ύπεΐκον είς άδυσώπητον φυσικόν νό
μον, ούτως ή έν έμοί έκλεπτυνθεϊσα αύτη ύλη, ήν οί θεολογοι 
όνομάζουσι ψυχήν, άπηλλάγη βαθυτάτης άπελπισίας διά τής 
λάμψεως τού φωτός, όπερ έκπέμπουσιν οί ήλεκτρικοί οφθαλ
μοί σου. Κάτελθε, ώ μαγικόν πλάσμα, μέχρις έμοΰ καί έγ- 
κυψον είς μελέτην τής ελξεως, ήτις μέ ώθεΐ πρός σε μέ δύ- 
ναμιν άναλογούσαν πρός τό τετράγωνον τής άποστάσεως. 
Παραδέχθητι ότι ήμεΐς ώς διπλοί ήλιοι διαγράφομεν ο είς 
περί τόν άλλον άκτίνας συγκεντρικάς, δυναμένας νά συναν- 
τώνται άμοιβαίως είς πάν σημεϊον τής περιφέρειας.» ·

Άφωσίωμιένος σοι Tundsill.

*

ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΥΡΜ Ο Σ
Ιίαρακληθεΐσαι ύπό πολλών Κυρίων συνδρομητών, να μή 

μεριμνώμεν έν έγωϊστική άποκλειστικότητι μόνον περί τού 
φύλου μας, άφού άλλως τε τόσον καί παρά τόΰ ¡ίή ώραίου 
άναγινωσκόμεθα. δημοσιεύομεν σήμερον περιγραφήν άνδρικής 
άμφιέσεως. τοιαύτην δηλ. οϊαν άπαιτεϊ ό άνδρικός συρμός !

ΙΙώς ! άναφωνεΐτε, καί οί άνδρες λοιπόν οί έν πάσι προνο
μιούχοι καί ανεξάρτητοι ύπόκεινται είς τάς ιδιοτροπίας τού
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συρμού, ον μετά τόση; όργής χαταρώνται. οσάκις ιδίως ττρό— 
κηται νά έξοφλήσωσι λογαριασμού; μοδιστρίας, ου; πάντοτε 
εύρίσκουσιν υπέρογκους καί άνοικονομήτους. Μχλιστα, Κυ- 
ρίχι μον, οί άνδρες ύπόκεινται επίσης εις ¿λα; τάς ιδιοτρο
πίας, χ ; περιλαμβάνει τό κατά τών γυναικών συναξάριον, 
ριέ μόνην την διαφοράν ότι ούδείς έξ αύτών αναγνωρίζει καί 
άνομ.ολογεϊ ταύτας, έστω καί πρός τόν ίδιον εαυτόν του. Ού 
του παρόντος 1ν τούτοι; ή άπαρίθμ.ησι; χύτη. Δέν θέλομ3ν 
νχ δυσαρεστήσωμεν τους Κυρίους τούτους, άφοΰ μάλιστα 
παρεκλήθημ,εν να παράσχωμεν αύτοϊς χίαν τόσον μ,ικράν έκ- 
δούλευσιν.

Λοιπόν ανδρικός συρμός ύφίστατχι, οϋχί ίσως έν τώ κυρίως 
σχήματι της ανδρικής άμφιέσεως, όσον έν ταϊς έλαχίσταις τών 
λεπτομ.ερειών αυτής. Ά νευ τούτου ήθέλομεν ’ίσως άποθαυ- 
μάζει έτι έν τή πλατεία του Συντάγματα ς τά πολυποίκιλα 
έκεϊνα σάλια, τους φαιούς κωνοειδείς πίλους, τά έπανωφό- 
ρΐ7 μετά τή ; πλατείας πελερίνης, τας πλατυτάτας καί είδος 
σάκκων άναξυρίδας καί τόσα άλλα, άτινα έν τώ συνόλω των 
οΰκ ολίγους γέλωτας καί μειδιάματα ήθελον προκαλεϊ. 
’ Εάν μάλιστα πχρεδεχόμ,εθα τούς κυρίους τόσον φίλους τών 
πατρώων εθίμων καί παραδόσεων, ας μετά τόσου ζήλου έκ- 
θειάζουσι p ô r o r ,  τότε ή φουστανέλλα, τό αντερί, ή ιστορική 
μ,υριόπτυχος άνχξυρίς, τά σουρέλα ήθελον άποτελεϊ τήν άμ- 
φίεσιν αυτών. Ευτυχώς ή δυστυχώς οί κ. άνδρες πληρονουσιν 
ευχαρίστως τόν φόρον των πρόςτον παντοδύναμον καί κοσμο
κράτορα συρμόν, δ ι’ ό καί φίρομεν εις γνώσιν τών πιστότερων 
αύτοΰ οπαδών, ότι κατά τήν φθινοπωρινήν περίοδον ό συρμός 
των έτροποποιήθη ώς εξής:

Υφάσματα μετά διαγωνίων γραμμών δύο τόνων τού αυ
τού χρωματισμού. Μεταξύ τών χρωμάτων επικρατούν κατά 
τούς Ιίαρισινούς τό κυανόύν βαθύ, κατά δευτερεύοντα δε 
λόγον τά χαλκόχρουν, τό φαιόν, το καστανόχρουν. Δέν έπι- 
τοέπεται ολόκληρος ενδυμασία έκ τού αυτού υφάσματος καί 
χρώματος. Αί άναξυρίδες μετρίου πλάτους, εϋθύγοαμμοι, 
στενότεραι πρός τά κάτω , άπόθεν σχηματίζεται μ.ικρά έπί 
τού υποδήματος πτυχή. Προστερνιδίου (γελέκι) έξ υφάσμα
τος φαντασιώδους μάλλινου ή μετάξινου μετά μεγάλων φαν
τασιωδών διακλαδώσεων ή ποικιλμάτων. Φέρονται τοιαύτα 
όλως παράδοξα καί ιδιόρρυθμα. "Ιπποι, έλέφαντες, πτηνά, 
Κινέζοι, πύργοι καί παντός είδους σχέδια καί σχήματα εκ
τυλίσσονται πρό τών ανδρικών στέρνων μετά πολλής τής 
ιδιορρυθμίας καί τής πρωτοτυπίας.

Ύπάρχουσι βεβαίως καί σχέδια όλιγωτερον ιδιόρρυθμα 
καί υφάσματα άραδωτά ή μετχ διαγωνίων γραμμών, πάν
τοτε όμως διαφόρου χρώματος τής άναξυρίδος καί τού άμ- 
πεχονίου (veston) όπερ φέρεται με στρογγύλας καί καλώς δια- 
νοιγομένας πρόσθιας πτέρυγας, κομβόνεται δ έδ ι’ ενός καί μό
νου κομβίου. Τό περιλαίμιου τούτου είνε χαμηλόν καί έκ τών 
έμπροσθεν βαθέως έκτετραχειλισμένον, άφήνον νά δια®αίνη- 
ται ολόκληρος ό τού υποκαμίσου θώραξ, ό περατούμενος εις 
όρθόν καί κλειστόν περιλαίμιου. ’Εκείνο ιδία εις ο οί άνδρες 
δέον νά έφίστώσι τήν προσοχήν αυτών είνε ό λαιμοδέτης, 
περί οΰ τόμοι ολόκληροι έχουσι γραφή καί έκ τού όποιου 
■ίξαρταται μεγάλως ή ανδρική καλλονή καί καλλαισθησία.

Καί αληθώς ό πλουσιώτεοον καί ευπρεπέστατα ένδεδυμένος; 
άνήρ, ό φέρων λαιμοδέτην παλαιόν, κακοχρωματισμένον ή-, 
άδεξίως πεπορπωμένον ομοιάζει μέ υπηρέτην ή παντοπώλην- 
έν έορτινή περιβολή. Τό τεμάχιον έκεϊνο υφάσματος, ούτινος 
συνεχώς ή άξια ανέρχεται μόνον εις 30 λεπ. είνε το βαρό
μετρου τής φιλοκαλίας, καλλαισθησίας. χάριτος. καθαριό
τητας, έσθ ότε δέ καί έπιμεμελημένης άνατροφής τού άνδρός.

Τάαί ό λαιμοδέτης λοιπόν έκ λεπτού υφάσματος μέ πλα
τείας διαγώνιους γραμμάς, δεδεμενος διά κόμβου ναυτικού, 
στερεουμένου διά καρφίδος λεπτής,ήτις περατούται εις μαργα
ρίτην, λεπτόν άδαμαντα, ή οίον δήποτε κόσμημα φαντασίας.

Ί ό χρώμα του άμπεχονίου (νβ«Ϊ0Ιΐ) συνειθίζεται πολύ 
άνοικτάν μετά διαγωνίων λεπτοτάτων γραμμών. Τό έπανο- 
φώριον φερεται άνοικτόν πρός τά εμπρός, καίτοι φέρει κομ— 
βια μ.ικροσκοπικά. Δέν διήκει δέ ούτε μέχρι τών γονάτων. 
ΙΙϊλος μέ στενότατους γύρους άνεστραμ.μ,ένους πρός τά πλά
για συμ-πληροί τήν όλην ανδρικήν περιβολήν, ής ή χάρις 
συνίσταται εις τό άφελές καί άνεπιτήδευτον.

Η τελευταία αυτή παρατήρησές μας πρός τούς νεανίας 
έκείνους, οίτινες τόσον άδικούσι τήν νεανικήν των χάριν διά 
τού έπιζητήτου καί έπιτετηδευμ.ένου, ώστε λίαν άτυχώς: 
έκτήσαντο παρ ’ ήμίν τόν ήκιστα ζηλωτον τίτλον τών λιμο
κοντόρων.

Π α ρ ισ ινή .

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
Τ Α  Π Α Ρ Α Δ Ο Ξ Α  Ε Ν Τ Ο Μ Α

Ό  B rach in e . Η fv .U u . Τό en to n n o ir . Ο νεκροψόρο(.̂
Ό  οής.

’Εντός τών κήπων εΰρίσκεται μ,ικρόν τι έντομ,ον, άνευ ό
πλων, άνευ ισχύος και πολύ άργόν. όπερ θά έπλάσθη όπως. 
χρησιμεύση ώς λείατών άδηφάγων κανθάρων. Ό ευτελής 
ούτος νάνος, είνε ό βραχϊνος (brachine). ώτινι προσέθηκαν 
το ρωμαντικόν παρωνύμιου τού κροτάλου. Ή φύσις πράγ
ματι έδωκεν εις τόν απόκληρον τούτον, οπλον παοάδοξον- 
καί κωμ.ικόν ένταυτώ, οπλον πυροβόλον, περίστροφου ή π ι
στολιού, έαν θέλητε, αλλά τού όποιου αί έκπλήττουσαι έκ— 
πυρσοκροτήσεις άμε’σως σταματώσι τόν έχθρόν.

Κατά τήν στιγμήν τού κινδύνου έκ τού σώματος αϋτού- 
έξέρχεται έν τώ μ.έσω ελαφρού καπνού, καθαρώς ορατού, ό 
κρότος ούτος τού πυροβολισμού. Ό βραχϊνος (brachine) 
επωφελούμενος τής έκπ τήξεως τού άντιπάλου του, καταφεύ
γει εις τούς λίθους, όπου έξακολουθεί έν περισσοτέρα άσφα— 
λεία τό ταχύ αύτού πύρ. Βεβαίως ό βραχϊνος (brachine) 
ούδένα ποτέ έφόνευσεν, άλλα διά να έκφοβίζη τούς άντιπά— 
λους του, άρκεϊται εις τό ευτελές πιστόλεον, όπερ τώ έδω
κεν ή φύσις.

* *
Μεταβώμεν, έαν θελητε, εις την ψύλλαν (puceron), 

τήν μάστιγα ταύτην τών δενδρυλλίων μ.ας, τό μέγα τούτο 
θαύμα τής φύσεως ήτις είνε, ούτως είπεϊν, τό κατώτατον 
σημείου τής ζωής, μικρά κύστις ΰποπράσινος έπί έξ μακρο
σκοπικών ποδών. Λύτη είνε ώοτόκος ή ζωοτόκος, κατά τήν
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ώραν τού έ’τους, καθότι το μέν θέρος γεννά μικρά ζώντα, 
τον δέ χειμώνα επωάζει ώά.

Ύπελόγισαν ότι δώδεκα γενεαί ψυλλών διαδέχονται άλ- 
λήλας έντός τού έτους καί ότι κατά τήν έκτην γενεάν μία 
ψύλλα (I) άριθμ.εΐ δέκα χιλιάδας απογόνων.
. Ά λ λ ’ίδού ψύλλα. φοβερά διά τήν φονικήν της παραδοξό- 
τητα, ή άκόρεστος καί περιώνυμος φυλλοξήρα, ης τό μυ- 
στυριώδες ρύγχος προσκολλώμενον εις τήν ρίζαν τής άμ,πέ- 
λου, έκμυζά, έξαντλεϊ καί φονεύει ταύτην, κλονίζει τούς 
κάδους μας, άναστρέφει τά βυτία καί τάς βαυκάλεις ήμ,ών, 
θέτει πένθος εί; τά ποτήριά μας, έν φ άπό τού ένός αέχρι 
τού άλλου άκρου τών άμ.πελοφόρων χωρών κραυγή ΰψουται 
απελπιστική: ή άμ.πελος αποθνήσκει ! ώς θά έλέγομεν; ή
Ιΐατρίς κινδυνεύει  "Οχι ή άμ.πελος τού Νώε δέν θά
άπολεσθή' ή νεωτέρα έπιστήμη πολεμά δ ι’ άπειρων μ.έσων 
τό έπίφοβον τούτο έντομον καί ό παράδοξος ούτος νάνος θά 
μεταβή ίσως μ.ετ' ολίγον έν τή σκοτία τού παρελθόντος, 
πρός συνάντησιν τόσων τεράτων δεά παντος έζαφανισθέντων, 
έν τώ μέλλοντι δέ ή άναγεννωμένη άμπελος θά στέφη* πάν
τοτε διά τών έρυθρών βοτρύων της τάς πεδιάδας καί τούς 
λόφους μας.

Τό χωνοειδές (entonnoir) είναι έν τών παραδοξοτέρων 
κλωθόντων έντόμων. Ούτε άντλίαν, ούτε άκόντιον, ούτε ρό
παλου φέρει τούτο, μ-όνον δέ τό σώμά του άξίζει πλεϊον ή 
όλα τά οπλοστάσια τής γής καί τής θαλάσσης. Τό παράδο
ξον τούτο ζωύφιον έχει τό σχήμα σφαίρας. Αδιόρατου νή
μα, ελαστικόν καί λεπτόν, έκαντοντάκις λεπτότερου τής λε- 
πτοτέρας τριχός, κρατεί τούτο προσδεδεμένον είς τήν κρύ
πτην του, ούσαν φύλλωμ-α χλόης ή βρύου. Μόλις φανή το 
θύμα, ή μικρά αύτη σφαίρα ταλαντεύεται καί κυλιέται έπί 
τού νήματος, όπερ μηκύνεται, εφ οσον το έντομον προχωρεί, 
όπως καταλάβν) τήν λείαν του' τότε δέ, ώ θαΰμ.α! τό σώμά 
του ολόκληρον άνοίγεται είς δύο, ώς χαρτοφυλάκιον, καί άφ ' 
ού καταβροχθίση τό θύμά του, έπανακλείεται τούτο καί τθ 
παν τελειώνει. Άναλαμβάνον τό έντομον πάραυτα το σφαι
ρικόν αύτού σχήμ.α, έπανέρχεται διά τού νήματος, προσορμι- 
ζόμ,ενον πάλιν είς τήν νήσον του. στρογγύλον καί παχύτερου 
ήδη χάρις είς τήν λείαν, ήτις τό πληροί.

*
* ♦

*Ό  νεκροφορος (llécrophore) είναι ό νεκροθάπτης, ούτως 
είπεϊν, τού κόσμου τών έυτόμ.ων, έχων τήν φροντίδα όπως 
θάπτη όλα τά μικρά πτώματα, έξ ών βρύουσι τά δάση, οί 
αγροί καί α ί ’όχθαι. Ή περιβολή του είναι μελαινα ώς πέν- 
θιμ.ον ένδυμα, ή πτέρυξ αύτού, άθορύβως ιπταμένου, όμ.οιά- 
ζει μ.= crêpe, τό δέ βήμά του είναι σοβαρόν καί βραδύ, ώς 
έαν ήκολούθει κηδείαν. Εκ τού μ.ελανώς ένδεδυμ.ένου σώμα
τός του άναδίδεται οσμή κοιμ-ητηρίου ήνωμένη μετ’ εύώ- 
δους άρώματος! Ό νεκροφόρος προστριβών τόν θώρακά του 
επί τού περικαλύμματος αύτοΰ, παράγει πένθιμου ήχον, ό
μοιου στεναγμ.ώ.

Ευρίσκει τις τούτον παντού, έργαζόμ,ενον μ.ετ’ άκουράστου 
"ροθυμίας, ώς έάν ήθελε νά κουράστρ τόν θάνατον. Οι ρω-

(1) Ή κοινώς λεγομένη μελίγρ«.

μαλέοι ούτοι νεκροθάπται, φθάνουσι κατ ούλαμ.ούς, έν σιω
πή, διαμ.οιραζόμενοι τήν έπικήδειον εργασίαν των καί οί 
μέν σκάπτουσι τόν τάφον, έτεροι θέτουσιν εν αυτώ τό πτώμα, 
έφ’ ού άλλοι ρίπτουσι τό χώμ.α.

Έ άν εύρωσι πτώμα βαρύ, άσπάλακος, ποντικού ή τρυγό- 
νος, μεταβαίνουσιν όπως ζητήσωσιν ένίσχυσιν' όλαι τότε αί. 
σκαπάναι άρχίζουσι νά σκάπτωσι καί ούτως ένταφιάζεται ό 
γίγας. Θά ήδύναντο καί κόνικλον άκόμ.η νά θάψωσιν ούτοι!

ΙΙερίεργον άληθώς θέαμ.α νά βλέπγι τις τούς νεκροφόρους 
άσχολουμένους δι’ ένταφιασμόν τινά. Θαυμάζει δέ τις τήν· 
καλήν ταύτην φύσιν, ήτις ήθέλησεν, ϊνα, ούτε τό ταπεινό
τερου τών πλασμάτων της, ούτε τό εύτελέστερον τέκνου της, 
είτε έντομον. είτε πτηνάριον. είτε μικρός σκώληξ είναι τούτο, 
μείνη) έστερημ.ένον τών τιμών τής ταφής. Προ πάντων δέ 
θαυμάζει τις τήν μ,εγάλην ταύτην φύσιν,ήτις δέν έπέτρεψεν,. 
όπως τά μ.ιάσμ.ατα τού θανάτου δηλητηριάζωσι τάς πηγάς 
τής ζωής.

Τ ο ύ λ α  Κ ά κ χ α λ η

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ 

Είς Γενεύην καί Λοζάνην τής Ελβετίας, σειρά μαθημά- 
των μαγειρικής δίδονται εις τινα αύτόσε έπί τούτω ίδρυ- 
θείσαν σχολήν. Νεάνιδες πάσης κοινωνικής τάξεως φοιτώσιν- 
έν τή σχολή ταύτη μ ετ’ άκατασχέτου ζήλου. Είς τήν Γερ- 
μ.ανίαν άπό πολλοΰ λειτουργούσε κανονικώτατα καί άποτελε— 
σματικώτατα τοιαΰται σχολαί. Δέν είνε δέ ποσώς έξευτε- 
λιστική ή περί τήν μαγειρικήν ένασχόλησις, διότι άπό τούς. 
άρχαιοτάτους χρόνους ή μαγειρική έθεωρήθη ώς έπιστήμη 
χρήζουσα πολλής προσοχής καί μελέτης.

Κατά τήν έποχήν τών άρχαίων Ελλήνων τό έπάγγελμα 
τού μαγείρου ήν έπάγγελμα διακρίσεως καί επισημότητας. 
Οί μάγειροι περιεφέροντο μετ’ άξίοθαυμάστου αξιοπρέπειας 
άνά τάς δημ,οσίας πλατείας καί μεθ ’ υπεροψίας ού σμικρας 
έδέχοντο τάς προτεινομένας αύτοϊς θέσεις. ΓΙολλάκις ήρνουντο 
νά άποδεχθώσι θέσιν, ής τόν κύριον έθεώρουν ήκιστα άξιό- 
χρεων. Συνήθως προσελαμ.βάνοντο έπί ένοικιάσει ποικιλλούση 
άπό μ.ιας ήμέρας είς έν έτος.

Οί Ρωμ.αϊοι έπί δημοκρατίας ήσαν λίαν ολιγαρκείς καί οί 
μάγειροί των ήσαν συγχρόνως καί δούλοι. Αλλά προϊόντος 
τού χρόνου μετά τής πολυτελείας είσήχθη καί ή έπί έκλεκτοϊς 
βρώμασι τροπή. Κατά τήν τών Καισάρων αύτοκρατορίαν 
ή περί γαστρονομίας μ.έριμ.να έλαβε μεγάλας διαστάσεις, ή 
δέ τού Ρωμαίου μαγείρου θέσις υπερτέρησε κατά πολύ τήν 
τού Αθηναίου.— Διηγούνται, ότι ό ’Αντώνιος προσήνεγκε 
μικράν πολίχνην πρός τόν άρχειμάγειρόν του, άμείβων ούτω 
τήν άκραν περί τό μάγειρεύειν έπιτηδειότητα αυτού.

Καί είς Γαλλίαν φημίζονται διαπρέψαντες μάγειροι ώς ό 
Βατέλ τού Λουδοβίκου X V I I . Άναφέρονται δέ καί διάφοροι 
άρχοντες άσχοληθέντες περί τήν μαγειρικήν μεταξύ τών ό
ποιων ό κόμης Άρτουα. άδελφός τού Λουδοβίκου X V I , όστις 
έπενόησε τό εύγευστότερον πιλάφιον, ού δυστυχώς ή συνταγή 
έμεινεν άνέκδοτος. Γνωστόν πρός τούτοις ότι έ διάσημος συγ- 
γραφεύς τού αίώνος ’Αλέξανδρος Δουμ-άς πατήρ κατεσκεύ-
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αζε μ ετ’ άπαραμίλλου τέχνης τα γευστικώτερα καί πολυ- 
πλοκώτερα των φαγητών, καί ογκωδέστατους δε τόμους μα
γειρικής συνέγραψεν ούτος. Η επανάστασις υπεσκέλισε την 
περί την μαγειρικήν μέριμναν,ήτις κατά την αυτοκρατορίαν 
τού Ναπολέοντος καί πάλιν άνηνεχθη εις τήν προτέραν δό
ξαν. Ούτος ηγάπα τα  Λουκουλια γεύματα, απαίτησε δέ 
παρά των έν τέλει νά δίδωσι γεύματα πολυτελή, ούτως 
ώστε ή έν τη μαγειρική άμιλλα καί πάλιν άνεζωπυρώθη. Ο 
μάγειρος τού έκατομυριούχου Ροτσίλδ Καρεμ κατ εκείνην την 
¿ποχήν παρουσίαζε γεύματα αμίμητου καί θαυμασιας τέ
χνης. Αί δέσποιναι δέ καί δεσποινίδες μέγαν άνέπτυσσον ζή
λον προς έκμάθησιν της πολυτίμου ταύτης τέχνης, και ά- 
δρώς έπλήρωνον τάς μαγειρικάς συνταγάς του διάσημου Ινα- 
ρέμ. Βεβαιότατα δεν άπα'.τοΰμεν παρά τών ημετέρων δε
σποινίδων ουδέ Καρεμ ουδε Βατελ να γίνωσιν, άλλ έννο- 
οΰμεν νά συστήσωμεν αυταϊς ίπίδοσιν περί την έκμάθησιν της 
μαγειρικής τέχνης ούσης εκ τών ών ουκ άνευ έν τω πρα- 
,κτικώ βίω.

Μ α ρ ία  Β ελλή.

01  Α Ρ Ρ Α Β Ώ Ν Ε Σ  ΤΟ Υ  ΔΙ Α Δ ΟΧ Ο Υ
Την παρελθοϋσαν Τρίτην άνηγγέλθη τηλεγραφικώς εκ Βε

ρολίνου ή ευτυχής εϊδησις τών αρραβώνων τής Α. 1 . του 
προσφιλούς διαδόχου του Ελληνικού θρόνου Κωνσταντίνου 
αετά τής δευτεροτόκου θυγατρός τού άποθανόντος συμπαθε- 
στάτου αύτοκράτορος τής Γερμανίας Φρειδερίκου καί αδελ
φής τού νΰν αύτοκράτορος Γουλιέλμου τού Γ '. Σοφίας .̂

Τό Ελληνικόν κοινόν μετά χαράς καί ένθουσιασμού ύπεδεχθη 
τήν ε’ίδησιν ταύτην, άνά εκατοντάδας δέ τά  συγχαρητήρια 
■τηλεγραφήματα άπεστέλλοντο πρός τε τόν διάδοχον, τόν βα
σιλέα καί τήν βασίλισσάν μας.

Ή  μέλλουσα ήγεμονίς τού Ελληνικού θρόνου άγει μόλις 
τό 18ον τής ήλικίας αύτής έτος. είναι φυσιογνωμίας εύειδε- 
στάτης καί συμπαθούς, ή προσφιλεστάτη δέ τών θυγατέρων 
τού άτυχούς Γουλιέμου. Αι αρεται και αι χαριτες, εφ αίς ή 
πριγκήπισσα Σόφια διαπρεπει προσειλκυσαντο /)δη αυτε) τας 
συμπάθειας τού Ελληνικού λαού, όστις μετ’ εύνοήτου άνυ- 
πομονησίας αναμένει νά γνωρίση καί προσωπικώς την μέλ-
λουσαν ήγεμονίδα του.

Μεγίστης επίσης έθνικης και πολιτικής σπουδαιότητος 
τυγχάνει τό συνοικέσιον τούτο διά τά Ελληνικόν έθνος, 
συγγενεύον καί μετά τής ίσχυροτέρας τ ώ ν  μεγάλων δυνάμεων, 
τ ή ς  πανίσχυρου Γερμανίας. Η προιξ τής πριγγηπίσσης Σο
φίας ανέρχεται εις 1 ,20 0 ,000 .

ΑΥΚΕΙΟΝ και  ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΩΝ
ΣΟΤΡΜΕΛΗ

Ό  αξιότιμος ιδρυτής καί διευθυντής τού άρχαιοτάτου 
τούτου Ελληνικού εκπαιδευτηρίου, φέρει εις γνώσιν τών 
γονέων καί συγγενών, ότι κατανοήσας έκ μακρας πείρας 
καί περί τό παιδαγωγεΐν ενδελεχούς μελέτης τήν εκ τής συ
νάφειας καί συγχρωτίσεως μικρών παίδων πρός έφηβους 
προκύπτουσαν ηθικήν βλάβην, άπεφάσισεν έπί τού παρόντος 
με'ν, ΐνα περιορίση τόν αριθμόν τών τάξεων είς̂  προπαιδευ- 
τικάς καί τού Ελληνικού Σχολείου, δέχηται δέ πλήν τών 
παλαιών μαθητών του νέους τοιούτους οίκοτρόφους, ήμιτρό-

φους καί έξωτερικούς ήλικίας άπό τού 6ου μέχρι τού 1 2 ου 
[Λονον έτους.

"Ινα δέ μή οίκότροφοι στερώνται μητρικής περιθάλψεως 
καί στοργής αναθέτει τήν εύγενή ταύτην φροντίδα πρός τήν 
άξιότιμον κ. Μαρίαν Βελλή, γνωστήν έπί πνευματική άνα- 
πτύξει καί μητρικαΐς άρεταϊς, καί συναισθανομένην πληρέ
στατα τά ώς έκ τής θέσεως ταύτης ανατιθέμενα αυτή ύψηλά 
καθήκοντα. Έν τή έξασκήσει δε τών υψηλών καί δυσχερών 
αύτής καθηκόντων ή κ. Μ. Βελλή έζει συνεργατιδας καί 
αρωγούς δύο Ελληνίδας διδασκάλους, μίαν I αλλίδα /.αι 
μίαν Γερμανίδα ένοικούσας μετ’ αύτής έν τω καταστήματι. 
Πρός τας κυρίας ταυτας και αλ/,ας εφωτερικας ανα.ιθει,αι υπο 
τήν έπίβλεψιν πάντοτε τής αζιοτιμου κ. Μαρίας Βελλή ή 
όλη διδασκαλία τού προπαιδευτικού καί Νηπιακοΰ τμήμα- 
τος, έν ω κατατάσσονται καί μαθήτριαι. Ιό τμήμα τούτο 
εις ούδεμίαν έρχεται έπικοινωνίαν μετα τού άνωτέρου, ον 
έν τφ  δευτέρω ορόφω τού καταστήματος καί όλος κ<=χωρι- 
σμένον αύτού.
' Τό ύπό τού κ. Δανιήλ Σουρμελή τροποποιούμενον ύπό 

νέας όλως βάσεις τούτο Παρθεναγεΐον καί Αυκεϊον τυγχάνει 
άνώτερον πάσης ιδιαιτέρας συστάσεως. Αρκεί ν̂α ύτολογίση 
τις ότι οί πλεϊστοι τών παρ ήμΐν καί εν τω εζωτερικώ επι
ζήλους καί διαπρεπείς σήμερον κατεχόντων κοινωνικάς θεσεις 
έξοχων καί μεγάλων άνδρών, έν αύτω τούτω τω Λυκείω έ- 
λαβον τό πνευματικόν καί ηθικόν λουτρόν, ύπ αύτού τού
του τού παιδαγωγού ώδηγήθησαν έν τω  πολυδαιδάλω βίω.

'Ως πρός τό Παρθεναγωγεΐον δέ εξοχον έπίσης συστατικόν 
εΐσίν αύταί αί ένάρετοι καί σεμναι δέσποιναι τής άνωτέρας 
τάξεως τής ήμετέρας κοινωνίας, αί έν αυτω εκπαιδευθείσαι 
καί άνατραφεΐσαι. Τής εύτυχίας ταύτης άζιωθείσαι καί ή- 
μεΐς, αί έν τω ΓΙαρθεναγωγείω τούτω τάς πρώτας β*σ“ ν 
υγιούς άγωγής καί παιδεύσεως τυχοΰσαι, ζωηροτατας δέ 
τάς έντυπώσεις τής έν αύτω ευτυχούς παιδικής ήμών ήλι
κίας διατηρούσα’, καί δίκαιον εύγνωμοσύνης άποτίουσαι φό- 
ρον συνιστώ μεν θερμότατα ταίς κ. κ. άναγνωστρίαις ήμών 
τό τε Λύκειον καί Παρθεναγωγεΐον Σουρμελή, επ άγαθώ 
τών ίδιων τέκνων καί τής πολιτείας.

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Γυνή Ιατρ'ος έν τή υγειονομική υπηρεσία. Εν Ρωσσίαή 

υγειονομική υπηρεσία νέας έκάστοτε αριθμεί προόδους. Κατά 
τά έτος τούτο ή ιατρική εταιρεία άπέστειλεν έν τή πανηγύρει 
τής Νί]Π 1-Ν (^ Ο Γ (1 εξ ιατρούς διά τήν υγειονομικήν τής 
πανηγύρεως υπηρεσίαν, ένώ άλλοτε ό αριθμός αύτών περιω- 
ρίζετο εις τρεις μόνον. Μεταξύ τών ιατρών τούτων κατα- 
λέγεται καί ή κ. Έ λτσίν.

Στατιστική του τριχώδους συστήματος. —  Στατιστική βε
βαίως τών τριχών τής ανθρώπινης κεφαλής δέν ηθελέ ποτε 
σχηματισθή, είμή ιδιότροποι "Αγγλοι έγεννώντο εις τόν μι
κρόν πλανήτην μας. Εταιρ ία τις τών περιέργων τούτων 
ύπελόγισε τόν άριθμόν τών τριχών τής κεφαλής, κατά τόν 
αύτόν τρόπον καθ’ όν οί μαθηματικοί ήρίθμησαν τούς άσ .ε- 
ρας τού Γαλαξίου. Ήρίθμησαν τούτέστι τό έν δέκατον τής 
τριχοφόρου έπιφανείας τής κεφαλής καί εις τά δεφιά τού.ου 
προσθέτοντες έν μηδενικόν, έσχον κατά μέσον όρον έξα- 
γόμενον 127 ,290  τριχών δι’ ίκάστην κεφαλήν. Ά λ λ ’ έπειδή 
μεταξύ αύτών έγεννήθη ασυμφωνία ώς πρός τήν αύξομείω- 
σιν τών τριχών έν σχέσει πρός τό χρώμα καί τόν όγκον, διά
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νέας στατιστικής έσχον τό κάτωθι έξαγόμενον. Κεφαλή έρυ- 
θρόθριξ 9 ,200  τρίχας. Καστανόθριξ 11 ,800 . Μελανόθριξ 
1 0 5 , 0 0 0  καί ξανθόθριξ 143 ,000 . Ώ ς έκ τών άνωτέρω 
υποδεικνύεται αί έρυθραϊ τρίχες είνε αί χονδρότερα’.,α ί ςανθαι 
δέ αί λεπτότερα·..

Τά φυτά εν τοΐς υπνοδω ματίο ις .—  Ένομίζετο μέχρι σή
μερον οτι τά  Φυτά ήσαν έπιβλαβή διά τά υπνοδωμάτιά μας.
Ώς έσχάτως άπεδείχθη έν ιατρική συνεδριάσει, τά φυτά έκ- 
πνέοντα ικανήν δόσιν ηλεκτρισμένου οξυγόνου καί ύδατωδών 
στοιχείων άναπτύσσουσιν έν τω ύπνοδωματίω ατμόσφαιραν 
ελαφρώς ύγράν, ά λλ ’ ύγειεστάτην, καθότι τό όζον (ήλεκτρι- 
σμένον όξυγόνον) καταστρέφον τά μικρόβια καί καθαοίζον τόν 
άέρα αποβαίνει ώφελιμώτατον, ιδία διά τους φθισικούς. Κο- 
σμ.εΐτε λοιπόν διά φυτών καί χλόης τα υπνοδωμάτιά σας, 
ούχί όμως καί δ ι’ άνθέων.

Δύναται ό σύζυγος νά  έζνγυράση την σ ύ ζ υ γ ο ν .—  Έ ν τφ  
άνωτάτω δικαστηρίφ τής Μασαχουσέτης άνηνέχθη κ α τ ’ αύ- 
τάς ύπόθεσίς τις καθ ’ ήν γυνή κακοποιουμένη ύπό τού 
άνδρός -·ης, ού μονον έγκατελειπεν αύτόν, άλλά καί ενήγα- 
γαγεν εις δίκην έξαιτουμένη παρ ’ αύτού τό διαζύγιον. Ό 
σύζυγος μετανοήσας ύπεσχέθη πρός τήν γυναϊκά του 5 ,000  
δολλάρια, έάν αύτη συγκατετίθετο να έπιστρέψη καί συζήση 
μετ’ αύτού. Ή  γυνή έδέχθη καί ό σύζυγος υπέγραψε συναλ
λαγματικήν, ήν ένεχείρισε πρός τόν πενθερόν του. Μετά ένα 
μ.ήνα ό σύζυγος άπεβίωσε καί οί κληρονόμοι άπεποιοϋντο νά 
άναγνωρίσωσι τά γραμμ.άτιον τής γυναικος ώς προκύπτον ές 
αγοραπωλησίας, ήν ό νόμος δέν άναγνωρίζει. Έ κ τών δικα
στών τέσσαρες κατεψηφισαν τήν γυναίκα καί τρεις εψήφισαν 
ϋπέρ αύτής. Ό  δικηγόρος όμως αύτής κατώρθωσε νά άνα- 
καλύψη νόυ.ον ψηφισθέντα εν Νέα I ορκη, καί επιτρέποντα
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Ο βιομήχανος ήνόησε πάραυτα ότι ή απελπισία καί ή 
ώχρότης τού νέου είχον άλλο έλατήριον ή το τής άπλής φ ι
λίας. ’Ανήσυχος όθεν, πλήν μειδιών συμπαθώς, είπεν: Είνε 
λοιπόν επικίνδυνος ή θέσις τού πτωχού αύτού Δαρτουά !

Φεύ! κύοιε. πνέει τά λοίσθια, έψιθύρισεν ό Αρμάνδος,ω
χρότερος κυδωνίου.

Λυπηρόν, λυπηρόν, ύπέλαβεν ό κ. Μωδουί. Καί απο
θνήσκει άκριβώς καθ ήν στιγμήν ή τύχη ήρζατο μειδιώσα
αύτω  διότι αληθώς ή έπινόησίς του ήτο θαυμασία.......
Είχομεν δέ αποφασίσει τόν ύπ ’ αυτού προταθέντα μοι συνε
ταιρισμόν μεταξύ τών τριών ήμών  Ηθέλομεν βεβαίως
κερδίσει πολλά ... ένώ, έάν άποθάνη, θέλομεν ήμεϊς καρπωθή 
όλον τό κέρδος.

Εύτυχώς ότι δέν συναποφέρει τό μυστικόν του μεθ εαυτού, 
προσέθηκεν ό Μωδουί. Διότι ανάγκη νά προβλέπωμεν τά 
πάντα. Ή  πρώτη ιδέα τής έπινοήσεως εκείνης ητον ίδική 
σας. Γήν ¿μελετήσατε βεβαίως πολυ καί είσθε ό φυσικός κλη
ρονόμος τού προνομίου, αφού ό Δαρτουά ουτε τέκνα, αλλ

τήν μεταξύ συζύγων άγοραπωλησίαν ταύτην. Μέχρι τουδε 
ήτο γνωστόν ότι αί γυναίκες μόνον ήγόραζον τούς άνδρας. 
Ά πότοΰδε, ώς βλέπομεν, δύναται νά συμβαίνη καί το έναν- 
τίον.

Αί γυναίκες υποψήφιοι τής 'Ακαδημίας τών Παρισίων.
Καί πάλιν έν τελευταία αύτής συνεδριάσει ή ’Ακαδημία 

τών ΙΙαρισίων απέκλεισε τάς γυναίκας. Ή  μεγάλη έν ΙΙα- 
ρισίοις έκδιδομένη έφημερίς «La France» καταμεμφομένη 
τών ’Ακαδημαϊκών έπί τή προδήλω ταύτη αδικία, αναφέ
ρει έξοχα ονόματα συγγραφέων γυναικών, πρός άς ούτε κατ 
έλάχιστον δύνανται νά παραβληθώσιν οί πλεϊστοι τών συγ
χρόνων ’Ακαδημαϊκών. ΙΙεραίνουσα τό ώραιότατον υπέρ τών 
γυναικών άρθρον της ή έν λόγω εύγενής συνάδελφος έρωτα : 
Μή αί κκ. δέ Λαφαγιέτ, δέ Σεβιγνιέ, Καυλούς, Σταλ-Δε- 
λωναί, Δεφάν, Στάελ, Μερκέρ καί ή έξοχωτέρα τού αίώνος 
μυθιστοριογράφος Γεωργία Ι ά ν δ η ,  προ τής οποίας καίαύτός 
ό Ούγγώ ταπεινότατα ύπεκλίνετο καί ύπεχωρει. μήπως αι 
κυρία·, αύται δέν θά έτίμων τήν ’Ακαδημίαν πολύ περισσό
τερον ή οί κκ. Φραγγιέ, Ρολάν, Μαλέ, Μονταζέ, Λουβέρ, 
Καρνί καί τόσοι άλλοι ;

Διαζύγιον ενεκα τής γεννήσεως θυγατρός. Η συζυγος
τού συνταγματάρχου Στρίτον έν Λονδίνω νυμφευθεισα πρό. 
ένός έτους έτεκε κ α τ ’ α ύ τ ά ς  θυγάτριον. Ό  πατήρ άνήγγειλε 
τό εύτυχές συμβάν τοΐς φίλοις του διά τών αγγλικών έφη- 
μερίδων ύπό τό ακόλουθον ύφος : Ή  άγαπητή μου σύζυ
γος άπαλλαγεισα τών ώδίνων τού τοκετού μοί έχάρισε μόνον  
μικρόν θυγάτριον. Ή  λέξις ^όνον προσέβαλε τόσον τήν ε ύ -  
αισθησίαν τής νέας γυναικός, ώστε τήν έπαύριον τού τοκετού 
έζήτησε καί μετηνέχθη έπί φορητής έδρας εις τήν οικίαν τού 
πατρός της μέ τήν σταθεράν καί άμετάτρεπτον άπόφασιν.

ούτε συγγενείς έχει. Βεβαίως έψιθύρισεν ό νέος μετά προδήλου- 
αμηχανίας. Μόνον τό έγγραφον τού μεταξύ μας συνεταιρι
σμού δέν ε ίχ εν  υπογραφή έτι.  ̂ , . ,,ν ,

Ό Μ ω δ ο υ ί  σ υ ν ω φ ρ υ ώ θ η .  Πως ειπετε . και διατι η ελλει 
ψις αύτη ;

Εϊυεθα τόσον συνδεδεμένοι, τόσον φίλοι ! . . . .  σχεδόν αδελ
φοί Τις ήδύνατο νά προίδη τήν άτυχή ταύτην περίστασιν !

Εί/ετε άδικον ! ρ.έρα άδικον ! προσεθηκεν * κ. Μωδουί 
σοβαρώς. Αί επιχειρήσεις /-αί αί αισθηματικότητες είνε 
πράγματα διαφόρου έντελώς φύσεως. Σάς ενομιζα νοημονε- 
στερον, σοβαρότερου, κ. Δυριέ. Καί ό κ. Δαρτουά άφίνει ί
σως κληρονόμους ; ήρώτησε υ.ετ’ ανησυχίας ο κ. ΜωδουΕ 
"Οχι, Κύριε, ήτο έρημος συγγενών.

Ό κ Μωδουί ά ν έ π ν ε υ σ ε ν . "Ωστε ούδείς δύναται νά διεκ- 
δ·/ήση ’ δικαιώματα έπί τής έπινοήσεώς του, πλήν υμών 
όστις * είσθε, ηθικώς τουλάχιστον, συνέταιρος του και οστις 
κάλλιστα γνωρίζετε τάς λεπτομέρειας τής έφευρέσεώς του.

Ό  Άομάνδος άπό ώχρού έγένετο έρυθρός ώς κοκινογού- 
λιον. 'θ 'δυστυχής πλήν τής πρώτης ιδέας είχε δώσει 
πρός τόν Δαρτουά, ούδέν άλλο έγνώριζεν η είχε ποτε ενοη- 
σει, μή ών μηχανικός καί αδυνατών καί γραμμήν, εστω να 
χαράξγ έπί οίουδήποτε σχεδίου.

Έ γώ , προσέθηκεν ό Μωδουί, έμελέτησα έπισταμένως τα 
ύπό τού φίλου σας έκτεθέντα μοι, εδοκιμασα δε να χαράξω 
γραμαάς “ τινας πρός πλειοτέραν κατανόησιν ακατάληπτων 
τινων δ ι’ έμέ σημείων. Δυστυχώς; είμαι πολυ ασθενής σχε-
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νά διαζευχθ?) {κείνου, ¿στις μετά τόσης πεοιφρονήσεως ώμί- 
λει περί του φύλου της. Πάσα ποός συνδιαλλαγήν απόπειρα 
έματχιώθη, καί αΐτησις διαζυγίου εδόθη ηδη πρός το αρμό
διον δικαστηριον.

'Επίσημος πτο.Ιη ' lanMariâvr. —  Η αύτοκράτειρα τής 
’Ιαπωνίας έξέδοτο κα τ ’ αύτάς διάταγμα, δι ου υποχρεούν- 
τα ι αί Ίαπωνίδες Κυρίαι να προσερχωνται εις τά ανάκτορα 
ίν  στολή έποψής Λουδοβίκου X V  και με την κόμ.ην κεκα- 
λυμ,υ,ένην άραιώς υπό κόνεως αμύλου. Ολόκληρος αναστα- 
τωτις τού ήμ/.σεως πληθυσμού τού Ιαπωνικού κράτους.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Καν Μ . Π. Κ .  Π ά τ ρ α ς .  ‘ Η π ιρ ί η ; ο λόγο; Γχλλί; ζητε! Βε’σιν εις 

ΆΒήνχ; χχι ού/ι εί; Επχσχμαν. ΜεΟ’ όλα; τ ά ;  προσπάθεια;, α; χχσεόχλο-· 
μεν, Γνα πείσωμεν αυτήν εμεινεν άχατάπει σ τ ό ; .— Καν Δ. Ε .  Π ε ι ρ α ι ά . .  Δια 
τραπεζομάνδυλα και -χειρόμαχτρχ τό λευκόν κέντημα είναι τό ώραιότερον.
Τό σύμπλεγμα του τραπεζομανόύλου είξ μικρόν.— Καν Π . Ε .  X. Π ύ ρ γ ο ν .  
’ ΕλήφΟησαν εΰχαριστουμεν.— Καν Α ί.  X. Β .  Σ ύ ρ ο ν .  Ιό  λαΟο; δεν είνε 
Ιδικόν μα; άφοΰ άποστέλλονται πάντοτε τακτικώ;. Ε σ τά λη .— Κον I. Σ .  
Β ε ρ ί ι ά ν σ χ α ν .  Α ί εξετάσεις τελειόνουν μετά τήν Ιοην 7βρίου, ίσως μάλι
στα  και περί τά τεύ.η αύτοϋ, άφοϋ είσέτι έξακολουΟοΰσιν αί γρχπταί: πλεί- 
ονα δ ι’ επιστολής. Άναμένομεν άπάντησιν εις τήν τελευταίαν μας. αριΟ. 
καλλιτεχνικής Πινακοθήκης καί Ε σ τία ς  άποστέλλονται διά τή; I. Καν Ζ.
X .  Κ/πο. Ι ι ν .  Δυστυχώς ή άπάντησις σας είναι μακροσκελής καί ολίγον α- 

■πότουο;. ΕύαρεστήΟητε νά μετριάσητε άμφότερα, ϊνα δημοσιευΟή Καν Αί. 
Κ. Μ α σ σ α Λ ί α ν .  Εύγνωμονοΰμεν δι’ εΰγενεΐς φροντίδας. 'Ημερολόγια, σώ
ματα χρυσοδεδεμένα καί νέα άπεστάλησαν. ’Αποδείξεις άποσταλήσονται 
ί,μΤν καί πάλιν’ μυρίας εύχαριστίας.—  Καν θ .  X. Σ μ ύ ρ ν η ν .  Τό πένθος 
$σω πρόσφατον καν η δέν {μποδίζει νά όέχηταί τ ι;  Επισκεπτήρια. Καν 
Ου. Γ.  Ν ά ξ ο ν  Χαιρετάτε μόνον διά τή ; κεφαλής καί εξακολουβήτε τό ερ- 
γον σας.—  Καν Ε. I. T p i x o . h r  Σ υ ρ ί α ς .  ’Αδύνατον νά άνταποχριΟώμεν 
ε’ις τήν Επιθυμίαν σα; μεΤ δλην τήν καλήν πρός τοΰτο διάΟεσιν. Χρήματα 
ΕλήφΟησαν εύχαριστοϋμεν δ ι’ ιύγενεΐς φροντίδας. Καν Κ. Κ .  Μ ά . Ι τ α ν .  
’Εστάλη- Προτιμήσατε θέμα πρακτικώτερον καί Ιλληνικώτερον.—  Καν

διογράφος, υπάρχει δε σημεΐόν τ ι τό όποιον αδυνατώ νά δι- 
ευκρινήσω.

Έξετάσωμεν άπο κοινού τό ατελές σχεδιογράφημά μου, 
άφού παρά τών ιδίων δυνάμεων μας έζαρτάται ή εφαρμογή 
καί τελειοποιησις τής έπινοήσεως Δαρτουά.

Ό  Άρμάνδος έκλονίζετο. Έπλησίασεν έν τούτοις πρός τό 
γοαφεΐον, ένθα ό κ. Μωδουι ανέπτυσσε τό σχέδιον αυτού, 
έλαβε μολυβδοκόνδυλον άνά άγνοών, εννοείται, τί
νά χαράζει καί πόθεν νά άρχίση. Έ π ί εν τέταρτον τής ώ 
ρας ο κ. Μωδουι άνέμενε. Τό τέταρτον τούτο ήρκεσεν αϋτώ 
όπως πεισΟή περί τής Εντελούς τού Άρμάνδου άμαθείας. Ή  
άγανάκτησις τού Μωδουι εύρισκετο εις το κατακόρυφον αυ
τής σημείου. Ούχ ήττον ώς άνθρωπος πρακτικός προσε- 
πόιήθη Εντελή αδιαφορίαν. Έάν ό Δαρτουά έζη ό Άρμάνδος 
τφ  έχρησίμευεν. Έ άν ού, ό Άρμάνδος η το εν μ,ηδενικόν. 
"Ωφειλε λοιπόν νά άναμείνγ Ιτι.

Βλέπω, είπε ψυχρώς, ότι έχετε ανάγκην νά μελετήσητε 
τό σχέδιον τούτο μετά μ,είζονος ψυχραιμίας. II Ολιψις σάς 
έχει καταβάλλει. Μετά στιγμών τινων δέ σιωπήν προσεΟη- 
κεν. Α ληθώς’ δεν μοί λέγετε ποιος ό λόγος τής μονομαχίας
Β«ρνιε */.χί Δχρτουχ ;

Ό  Άραάνδος αισθανόμενος εαυτόν τετατεινωμενον ¿θεώ
ρησε την ττερίστασιν κατάλληλον, ϊνα τατεινώσ/), διαβάλτι,

Α. Β. Κ έ ρ χ ν ρ α ν .  Χρήματα ελήφΟησαν. Ευ/αρίστως ενεγραφητε’ φύλλα 
άποστέλλονται υμ,ΐν.— Ιναν Μ. Κ. Εμ. ' Α ν δ ρ ο ν .  Απεσταλησαν. Μη ο·- 
ηυθύνΟησχν πρός άλλην αύτόσε συνδροαήτριαν φέρουσαν τό αυτό ονομα; 
Καν Ε. Δ. Κ/ποΧιν.  Ε πιστολή υμών έλήφθη."Ονομα ήχιστα Ε λλη ν ικ ό ν  
ού^ ήττον δημοσιεύομεν.— Καν- Εί. Δ. Π ύ ι τ ρ α ς .  Αντι έγγραφου προ
σκλητηρίου προτιμήσατε νά επισκεφθήτε αυτήν αυτοπροσώπως και ζητή
σατε τήν τιμήν ταύτην- αδύνατον νά σά; αποποιηΟή — Κον Δ. Μ . Α θ ή 
ν α ς .  ‘Γπό πολλών εϊ/ομεν πολλάκις παρακληθή’ σήμερον τέλος ίκανο- 
ποιουμεν και υμάς.— Καν Α. Ρ . Κ. Κ όρι>'θον ΕληφΟη* ευ^^αριστουμεν* 
ήμερολόγιον άποστέλλετα·. τή κ. Α . Μ. Καν .4. Κ. Σ ύρον .  Η φιλοκαλία 
Γνα μή ειπωμεν ή φιλαρεσκεια Οα σας Οιακρίνη ).οιπον πάντοτε , Ολίγη 
υπομονή! Τό ήμερολόγιόν μας του Β έτους Οα ικανοποιήση πληρέστατα 
πάσας τάς επιθυμίας σας. Ή  Έφημερις έχει άλλον σκοπόν και προορι
σμόν. Καν Ε. θ .  ΒρνξέΧΧας. 'Η διεύΟυνσις τής αύτόσε μεταβάσης φίλης 
άγνωστο;- άναμένομεν Γνα μή αποστελλομενα παραπεσωσιν.

ΣΓΝ ΤΑΓΗ
Σορόπιον έχ β α τό μ ο υ ρ ω ν . Θειατε εντ^  ?ι*λ.ης όσα δυνασθε βατο-* .  w μ  υ  4 υ w \μ ν  <■· λ  —*  *  — — — ç— ^ r ρ  ' I

μου,σα, κατόπιν Εγχύσαττ Εν αυτή όσον όξορ δύναται να περιλαξη το κενόν

δατό; άποτελέΐ ποτόν ά,οωματικώτατον καί δροσιστικοίτα-

ΣΤΜΒΟΥΛΗ
Ό  Ρεζεδδίς * α τ λ  τώ ν  ¿λμ ίνΟ ω ν x a l  τ ή ς  τ α ιν ία ς .  Οί πάσχοντες 

Εξ Ελμίνθων ή ταινίας δ·.ά της Εφαρμογή; τη; άκολούΟου συμβουλή; Οέλουσιν
εντελώς ΓαΟή. ^, , , Υ »

Τήν ποωίαν νήστι; λαμβάνετε ισχυραν δοσιν αφεψήματος εκ ρε,εοα,^οπερ 
κατασκευάζετε, 5πω; τό δυνατόν τέϊον κατόπεν Ιτέραν δοσιν επίσης ισ χ υ -  

ράν καΟαρκτικοϋ ρητσινελαίου. Μετα παρέλευσιν 3 ώρούν ο σκωλη, αφο- 
δεύεται εις σφαιρίδια. ________________________________

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
Ειδοποιούνται αί κ. κ. συνδρομήτριαι τής Έφηαερίδος 

τών Ιίυοιών ότι άπό 1ης Σεπτευ.βρίου τό γραφεϊον ¡αετα-Σεπτευ.βρ
φέρεται εις τήν έπί τής όδού σταδίου οικίαν του κ. Αριστει-
δου ’Ραζή. παρά τό αρτοπωλείου Σίκ.

(Έ κ  τού γραφείου)

άαα όσας ήδυνήθη περισσοτέρας φράσεις, διαβαλούσας τήν 
τιιαήν καί ύπόληψιν τού τε Γιλβέρτου καί τής Μαρκέλλας. 
Ό  Άραάνδος ήλπιζεν ότι αί αίσχραί συκοφαντίαι του ηύ·- 
λον άναντιρρήτως προκαλέσει τήν όργήν τού κ. Μωδουι 
κατά τού Γιλβέρτου, ότι δέ ρητώς καί άποτοαως ηΟελεν 
απαγορεύσει πρός τήν θυγατέρα του πάσαν ,αετά τού νεου 
σ/εΦ.ν.

Ό  Μωδουι έν τούτοις έφαίνετο άπαθή: καί ψυχρός.
Μετά τό πέρας τής μακροσκελούς ταύτης άφηγήσεως, 

ούτος ηόχαρίστησε τόν Άρμάνδον διά τάς λεπτομερείς πλη
ροφορίας. άς εύηρεστήθη νά τφ  παρεξη, προσΟείς οτι μετα,υ 
τών δύο αύτών βεβαίως Οά μείνωσιν αί άποκάλύψεις αυται. 
Μετά ταύτα διά τρόπου λίαν άβρου απεχαιρέτιοε τον Λρ- 
μάνδον, άναμνήσας αύτφ ότι ό κ. Δαρτουά ειχε βεβαίως 
ανάγκην τής παρουσίας του καί οτι δεν επεΟυμει να απο- 
στερή τόν φίλον του, τών φιλόστοργων τούτου φροντίδων.

Μείνας μόνος ό κ. Μωδουι ήρςατο νά σκέπτηται. Μετά 
παρέλευσιν 1 δευτερολέπτων τινών, ήγέρβη μεΟ’ όρμής τής 
έδρας του καί κ τύπ ω ν τό μέτωπον μέ ύφος Αρχιμήδειου, 
άνεφώνησεν; Ευρον !

ΜΙρπασε πάραυτα γραφίδα καί χάρτην καί ήρςατο γρα
φ ώ ν  μετά ταύτα συμπτύξας τόν χάρτην καί Οείς αότόν έν-

- , . ·, , .r.r-n -ίι ’ ψλ. φάκέλλου ένεχείρησεν εις υπηρέτην, λ έγω ν ; Αμέσως τήν
ουχοζρχντηίΐτι τον αντίζηΧον του . Ε^εθηχεν ο)εν α ε .χ χ χ χ ε ν -  . ■» τ * . * · " ' » τ\·\Ρ:-----  γ>....... ί
τρεχούς προθυμίας τά  αίτια τής μονομαχίας, μή λησμονήσας
ούτε τήν απώλειαν τού Γιλβέρτου έν τψ  χαρτοπαιγνίφ, ούτε
τήν συνάντησιν αυτού μετά τής Μαρκέλλας, προσΟεις συν-

{πιστολήν αυτήν πρός τόν κ. I ιλβερτον Βερνιέ.

(ακολουθεί)
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