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| Διά τά ανυπόγραφα άρθρα εύ- |
1 θύνεται ή συντάκτις αυτών κυρία |
| ΚαΧΧιρρόη Π αρρεν. |

| Τά πεμπόμενα ήμίν χειρόγραφα |
| δημοσιευόμενα ή μή δεν επιστρέ- |
1 φονται. — ’Ανυπόγραφα καί μή =
1 δηλουντα τήν διαμονήν τής άπο- |
| στελλούσης δέν είναι δεκτά. — |
| ΙΙάσα αγγελία άφορώσα εις τάς Ξ

| Κυρίας γίνεται δεκτή.

| Α ί μεταβάλλουσαι διεύθυνσιν §
| όφείλουσι νά άποστέλλωσι γραμ- |
| ματόσημον « 5 0  λεπτών.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
'Η πρώτη Σεπτεμβρίου. — 'Η γυνή έν τή γερμανική εποποιία (υπό κ. 

Ε ι ρ ή ν η ς  Λ α χ ο ι ν α ) .  — Δεξιαί γυναικεΐαι χεΐρες (υπό δεσποινιόος Κ α Χ Χ ιο -  
^ ι η ς  Α. Κ υ π ρ ι ά δ ο υ ) .  — ’Έκθεσις γυναικείας καλλονής (υπό κ. EX εrηQ  

Γ ε ω ρ γ ι ά δ ο ν ) . —  *0 κόσμος τών έντόμων (υπό δεσποινιοος Τ ο υ Χ α ο  Κ ο χ -  
χ α Χ η ) .  —  Ποικίλα. —  Βιβλία καί Περιοδικά. — ’Αλληλογραφία. Συν
ταγή. — Συμβουλή. — Γνωστοποιήσεις. — Έ πιφυλλίς.

Η Α' Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ
Ήμέρκ κακή καί άποτρόπαιος, ήμερα κόπων, μόχθων, 

καί αγωνίας διά τάς μάλλον ευαίσθητους καί εύγενεΐς 
τής φύσεως υπάρξεις: Τάς γυναίκας καί τά παιδία. Δι
αύ .-ά ή βάσανος τής σχολής, δ ι ’ ημάς τό μαρτύριον τών 
μετοικίσεων. Τό μικρόν από τής παραμονής τής επαράτου 
ήμε'ρας καταλαμ.βάνεται ΰπό μελαγχολίας. Χαίρετε έξοχαί 
καί λουτρά, καί καθαρός άήρ, καί παίγνια Ιν ύπαίθρω καί 
Αεμβοδρομίαι καί όνοδρομίαι, καί άνθη καί φυτά, καί πε
ταλούδα! μυριόσχημοι και μυριόχρωμοι, καί πτηνά καλλί
φωνα. Χαΐρε, άγια ελευθερία, συγκρατουμενη χαλαρώς ΰπό 
των αυστηρών μ.ητρικών βλεμμάτων, ύφ ά πάντοτε γλυκυ 
μειδίαμα ΰποκρύπτεται. Χαΐρε, ώ γαλανή μ.ας θάλασσα, συ 
ήτις μετά τόσης αγάπης άπλήστως κατεφίλεις τα  καλλί
μορφα καί ροδόπλαστα μέλη τών ωραίων μικρών Χερουβείμ, 
άτινα έν τή δροσερά περιπτύξει σου ήσθάνοντο έαυτα ευδαι- 
μονα καί άτινα μετά τόσων διαμαρτυρήσεων άπεσπώντο τής 
ζωογόνου άγκάλης σου.Ταΰτα πάντα ατμός ·ην *αί διελνθη, 
ώς είπε ποτε καί ο Χρυσόστομος.

Ή  πρώτη Σεπτεμβρίου έρχεται κακάσχημος καί φθονερά 
ώς γρα ία  σ τρ ίγκ λα , ϊνα κατάργηση πάσας συλλήβδην τάς άνω 
απολαύσεις, ϊνα σύσφιγξη τόν χαλινόν έπί τού λεπτοφυούς 
τραχήλου, ϊνα άναρτήση έπί τών άσθενών ώμων τών μικρών

βύρσινον βαρΰν χαρτοφύλακα,ϊνα θέση εις τάς παχουλάς τω 
χεϊρας γραφίδας καί κονδύλια καί έπί τών ρόδινων ονύχων 
των τό μαύρον τής μελάνης σύμβολον, ούτω δέ όδηγήση αυ
τούς δέσμιους,κατηφεϊς καί μελαγχολικοΰς ενώπιον διοπτροφό
ρου κυρίου, όστις ύποδουλούμενος πρός αυτούς ώς αυτοί πρός 
εκείνον βαρυθυμεϊ και άπελπίζεται. Σπανίως κατορθών νά 
μειδιάση, ατενίζει τά  άτυχή μικρά μέ στυγνόν καί βλοσυρόν 
βλέμμα, απονέμει αύτοΐς νέας μεθόδου τίτλους διά φωνής καί 
καί ύφους ούδέν τό κοινόν έχόντων ούτε πρός τά χθεσινόν γλυκύ 
τών πτηνών άσμα, ούτε πρός τόν μελαγχολικόν τών εντό
μων βόμβον.

Διά τό πρώτην φοράν εις σχολήν φοιτών μικρόν ή πρώτη 
Σεπτεμβρίου είναι ή ήμερα τής ένάρξεως τών βασάνων του.

Τήν ημέραν ταύτην συνάπτονται συμβόλαια επίσημα με
ταξύ τών μικρών τούτων άνθρωπίσκων καί τής κοινωνίας, ήν 
αντιπροσωπεύει τό σχολεΐον καί ό διδάσκαλος. Άναντίρρητον 
3ε τυγχάνει ότι, ά φ ’ ής στιγμής ό βίος παρέχεται άντί δο
σοληψιών άπόλλυσι τό ήμισυ, είμή τά τρία τέταρτα τού γο
ήτρου του. ’Ιδού δια,τί αί μικραί καί οί μικροί φίλοι ημών 
συμπάσχουσι μεθ’ ημών τήν ημέραν ταύτην, καίτοι τά  ελα
τήρια τών βασάνων μας ούδέν έχουσι τό κοινόν.

Τά παιδία έν τή σχολή στερούνται μέν τών θερινών δια
σκεδάσεων, στερούνται τής σχετικής αύτών ελευθερίας, άλλ 
ά ντ ’ αύτών νέος κόσμος πνευματικών απολαύσεων γίνεται 
προσιτός αύτοΐς, νέαν ζωήν ηθικήν καί πνευματικήν αντλού- 
σιν, έξασφαλίζουσαν τήν ιδίαν αύτών ευτυχίαν.

Αί στερήσεις τούτων έχουσι σκοπόν εύγενή, υψηλόν. Τεί- 
νουσιν εις τήν άνθρωπίνην τελειοποίησιν, τήν κ α τ ’ εικόνα τού 
Πλάστου όμοίωσιν τού πλάσματος.

Ήμεϊς όμως, Κύριαί μου, τ ί κερδίζομεν, τ ί άποκτώμεν,
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ποιος ¿ σκοπός και το άποτέλεσμα των βασάνων καί περιπε
τειών τής ημέρας ταύτης! Ή  άπομάκρυνσις μας από οικίας, 
έν ή έζήσαμεν χρονον τινά τής ζωής μας, έν ή διήλθομεν 
στιγμας πολλάς ευτυχίας καί όλιγωτέρας οδύνης, έν ή συνε- 
δέσαμεν τόν βίον μας, τό μέλλον μας πρός νέον βίον άγνω
στόν ή σκοπόν τινα εΰγενή, έν ή εί'χομεν ιδρύσει τήν θερμήν 
φωλεάν μας, έν ή θάλπος, δρόσον, χαράν, θλίψεις, ήδονήν ή 
ευτυχίαν ήντλήσαμεν.

Έ ν ή έγεννήθη υίος ή κόρη ή αδελφός ή αδελφή ήμών, 
έν ή Ικλείσαμεν τά βλέφαρα προσφιλούς ΰπάρξεως, ής ή 
σκια έφαίνετο ήμϊν περιπλανωμε'νη άνά τήν οίκείαν θέσιν, έν 
ή τέλος ήσθάνθημεν τήν καρδίαν μας πάλλουσαν διά νέον 
άγνωστον αίσθημα, ή νεκρωθεΐσαν έξ άπογοητεύσεως.

Η οικία εκείνη περικλείει μέγα μέρος τής ιστορίας του 
βίου ήμών. ΙΙάσα γωνία εκείνης έγένετο μάρτυς των ελά
χιστων λεπτομερειών, τών άποκρυφοτάτων μυστηρίων τής 
ζωής μας. ’Επί τών τοίχων αυτής άνεπαύθη έπί τόσον 
χρόνον ή προσφιλής εικών φίλης ή συγγεννοϋς ήν πενθουμεν, 
διατί λοιπόν μετά τόσης σπουδής καί μανίας ώς άφρονες καί 
διωκόμεναι έγκαταλείπομεν αυτήν.

Διά νά ίδωμεν τά έπιπλα καί τά σκεύη μας, ών τινων ά- 
κροις δακτύλοις μόνον ήπτόμεθα, συρόμενα άπόνως καί κερ- 
ματιζόμενα καί συντριβόμενα καί διασπειρόμενα άνά τάς ο
δούς καί τάς φορτηγούς άμάξας, διαδεχόμενα έν αύταίς τά 
σαρδελοφόρα καί μουστοφόρα βυτία. Διά νά άκούσωμεν τας 
άποτροπαίους ύβρεις καί άράς καί βλασφημίας τών αχθοφό
ρων, οϊτινες έν κερδοσκοπική μέθγ διατελοϋντες,Οεωροΰσι τήν 
»ενταπλασίως τού συνήθους άμειβομένην εργασίαν των ώς 
άγγαρίαν^καί άπλήστως σπεύδουσιν,ίνα όσον οίον τε πλεϊστα 
είσπράξωσιν. "Ίνα έξασθενήσωμεν τό ήδη έλαφρόν βαλάντιόν 
μας δι ’ άφαιμάξεως έκαντονταδράχμου. "Ινα οιφθώμεν άμοι- 
βαίως καί κατ’ εναλλαγήν έν τή δίνγ) τού κονιορτοΰ, τής 
ακαθαρσίας, τής ασφυκτικής ατμόσφαιρας τών έκ τής νέας 
οίχίας μας απερχομένων προκατόχων μας, ή ϊνα κληρο- 
δοτήσωμεν χρονίους ρευματισμούς έκ τής νεοκτισθείσης 
τοιαύτης.

"Ινα εξαντληθώμεν,άσθενήσωμεν, κακοπαθήσωμεν καί έπί 
μήνα πολλάκις ταλαιπωρηθώμεν μέχρι; εντελούς έγκαταστά- 
σεως, ποοσθαφαιρέσεως επίπλων, συναομολογής παραπετα
σμάτων, αύξομειώσεως ταπήτων. Νά άδυνατώμεν δέ, Κυ- 
ρίαι μου, κατά τόν μήνα τούτον νά περιποιώμεθα τούς συ
ζύγους. τά τέκνα, τούς συγγενείς, τάς φίλας.

Εις τήν μετά τού συζύγου ήμών συνήθως συμπαθή οικο
γενειακήν ή περί ιδιωτικών υποθέσεων συνδιάλλεξιν τό 
buffet, ό τάπης, τά παραπετάσματα διαδραματίζουσι κατά 
τόν μήνα τούτον τό πρώτον καί σπουδαιότατον μέρος. Τήν 
συνήθη έπί τής ενδυμασίας, τής καθαριότητος καί τής μελέ
της τών τέκνων έπίβλεψιν διαδέχεται ή επείγουσα τακτοποί- 
ησι; τών σκευών καί επίπλων. Τήν φιλόφρονα καί εύγενή 
τών συγγενών καί φίλων υποδοχήν, τά σύνθημα δεν δερόμεθα 
εΐμεθα άνω χάτω. Τά κοινωνικά άρθρα τής «Έφημερίδος 
τών Κυριών» 5,τ ι τύχει. Έν ολίγαις λέξεσιν χάοιν τ ή ς α '.  
Σεπτεμβρίου, εις τόν βωμόν τής οποίας τόσον προθύμως 
θύομεν, γεινόμεθα άμελεϊς μητέρες, άστοργοι καί ψυχραί σύ

ζυγοι, μικρολογοι φίλαι, κακαί συγγραφείς καί χειρότεραι δη
μοσιογράφοι.

Η ΓΎΝΗ ΕΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ
Οί Νιβε.Ιονγγοι. (das Nibelungenlied).

Ιό επος τούτο είναι προϊον τής δημοτικής ποιήσεως τού- 
II αιώνος και το εκτενεστατον τών εθνικών έπών τών Γερ
μανών. Ει καί ή ύπόθεσις αυτού στηρίζεται έπί άρχαίων 
μυθικών παραδόσεων, έν τούτοις καθαρότατα διαγράφεται έν 
αυτώ ή ζωή καί ή κίνησις, τά φρονήματα καί αί δοξασίαι, 
τά  ήθη καί τά έθιμα τού γερμανικού λαού κατά τήν εποχήν· 
έκείνην καί άποτυπούται ό εθνικός χαρακτήο τών τότε ήυ.ι- 
βαρβάρων έ'τι εκείνων άνθρώπων.

Η θεσις τής γυναικός παρά τω άρχαίω γερμανικώ Λαώ 
ήν, αληθώς, υπέροχος καί σπουδαία ή δράσις αυτής έν τώ· 
κοινωνικώ βίοι. Ην ή πιστή καί τιμώμενη σύντροφος τού άν- 
δρός καί ίση αύτω κατά τό σθένος τής ψυχής,τήν άκατάσχε- 
τον τόλμην καί τήν άπαράμιλλον σωματικήν ίσχύν.

Ούτω και εις τό άσμα τών Νιβελούγγων πρωταγωνιστεί ή 
γυνή καί αποτελεί τό κύριον κέντρον,περί ο στρέφεται ή όλη 
ύπόθεσις.

Δύο είναι, κυρίως, αί ήρωίδες τού έπους, ή Κρειμχίλδη 
καί ή Βρουνχίλδη τά αισθήματα δέ, τά  πάθη καί ή ενέρ
γεια τών δύο τούτων γυναικών δίδουσι τήν κίνησιν, τήν έξέ- 
λιςιν καί τήν πλοκήν εις τό έπικόν τούτο έργον.

Γό επος διαιρείται εις δύο μέρη. Τό πρώτον έπιγράφεται 
«ό θάνατος τού Σειγγφρείδου» τό δεύτερον «ή έκδίκησις τής 
Κρειμχίλδης». Εν τω πρώτω παρίσταται ή Κρειμχίλδη πε
ρικαλλής καί γλυκεία κορη έν τή αύλή τού άδελοού της 
Γουνθέρου, βασιλέως τών Βουργούνδων παρά τόν 'Ρήνον.

Είναι τό κόσμημα τών νεανίδων τής πόλεως Οΰορι/ατίας 
(W onns), τό άγλάϊσμα τών άδελφών της καί ή προσωπο- 
ποίησις τού ιδανικού τών άνδρείων μαχητών. Έχει εύγενή 
•καί μεγάλην καρδίαν, συμπαθή, τρυφεράν, στοργικήν, πιστήν 
καί ίσχυράν έν τή άγάπη, ώς καί έν τώ μ ίσει... Ά λ λ ’ όχι! 
ή ώραία βασιλόπαις άγνοεϊ έτι τ ί έστι μίσος.

Ζή ευτυχής καί άμέριμνος καί τήν χρυσήν νεότητα αυτής 
ουδέν σκεπάζει νέφος.

Εν τούτοις νύκτα τινά βλέπει ονειρον, μοιραΐον ονειρον.
Βλέπει ότι είχεν ίέρακα καί άνέτρεφεν αύτάν μετά πολλής 

φροντίδας, ά λλ ’ αίφνης δύο άετοί κατέπτησαν καί προ τών 
ίδιων οφθαλμών της κατεσπάραξαν τό προσφιλές αύτή π τη - 
νόν!

Καί έπέπρωτο νά πραγματοποιηθή τό δυσοίωνον ονειρον!
Ιίολλοί μνηστήρες έπιζητούσι τήν χεϊρα τής Κρειμχίλδης, 

πλήν ό μόνος άξιος αύτής είναι ό ήρως Σειγγφρεΐδος, ό νικη
τής τής νανικής φυλής τών Νιβελούγγων, όστις κέκτηται ά
πειρους θησαυρούς, τούς θησαυρούςτών Νιβελούγγων1, όστις 
κατέχει τό ίμάτιον τού νάνου Άλβερίχου, δυνάμει τού όποιου 
καθίσταται άφανής ό φέρων αύτό καί όστις χάρις εις τό αίμα

1 Nibelungen μυθολογική φυλή.Κατά τήν γερμανικήν ετυμολογίαν τό 
όνομα αυτών σημαίνει: υίοι τή; νεφέλης (Nebel) του σκότους, τοΰ θανά
του. Cluge-gechiehte der deutschen. National-Literatur.
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-ου δράκοντας είνε άτρωτος καθ’ όλον τό σώμα, πλήν 
τίνος σημείου μεταξύ τών δύο ωμοπλατών! Ό άδελφάς τής 
Κοειμχιλδης ύπισχνεϊται τω  έξόχφ ήρωϊ τήν χεΐρα αύτής ύπό 
τόν όρον νά παράσχτ) αύτω αρωγήν εις τήν κατά τής βα- 
σιλίσσης τής ’Ισλανδία; πάλην του, τής περιβοήτου έπί κάλ- 

: λει καί άνδρεία Βρουνχίλδης, ήτις πάντα νικώμενον ύπ ’ αύ
τής μνηστήρα εις τό πήδημα, τόν δίσκον καί τήν βολήν 
δόρατος παρέδιδεν εις θάνατον. Συγκατατίθεται ό Σειγγφρεϊ- 
δος καί παρακολουθεί, ώς θεράπων δήθεν, τόν βασιλέα Γούν- 
θερον εις Ισλανδίαν. Κατά τό είωθός ή περικαλλής καί άήτ- 
τητος Βρουνχίλδη προκαλεί τον Γούνθερον εις άγώνα, άλλά 
-νικάται ύπό τού άοράτως παρισταμένου Σειγγφρείδου καί 
ούτω έξαπατηθείσα ύπισχνεϊται τήν χεϊρα αύτής τω Γουν- 
θέρω. Διά λαμπρών δέ εορτών πανηγυρίζεται έν Ούορμα+ίκ 
(ΛΜοΓηΐε) ό διπλούς γάμος τού Σειγγφρείδου μετά τής 

’ Κρειμχίλδης καί τού Γουνθέρου μετά τής Βρουνχίλδης.
Δέκα έτη διέρρευσαν έκτοτε, δέκα έτη διαρκούς καί άκορέ- 

στου εύτυχίας διά τόν Σειγγφρεϊδον καί τήν Κρειμχίλδην. 
Πρόσκλησίς τις όαως τής Βρουνχίλδης καί τοΰ Γουνθέρου 
καλεΐ μετά τόν χρόνον τούτον εις Βόρμς τό εύτυχές ζεύγος. 
Λαμπρά ύποδοχή γίνεται τοίς έπισήμοις ξένοις καί τελούν
ται χάριν αύτών γυμναστικοί άγώνες, καθ’ ους παρίστανται 
άμφότεραι αί περικαλλείς βασιλίδες.

Πλήν κατά βάσκανον μοϊοαν εγείρεται εριςμεταξύ τών δύο 
, γυναικών περί τής ύπεροχής καί τών πλεονεκτημάτων τών 

συζύγων αύτώ ν έν τή φιλονεικία άμφότεραι έξάπτονται καί 
ή Κρειμχίλδη παραφερομένη προδίδει ότι ούχί ύπό τοΰ Γουν
θέρου, ά λλ ’ ύπό τού ίδιου αύτή; συζύγου, τού Σειγγφρείδου 
ενικήθη ή άήττητος Βρουνχίλδη.

’Οργή καί μϊσο; καταλαμβάνει τήν καρδίαν τής άγερώ- 
χου βασιλίσσης άμα τή γνώσει τής άπάτης,ής έγένετο θύμα, 
και ακατάσχετος πόθος έκδικήσεως κατά τού οργάνου τής 
απάτης, τού ήρωος Σειγγφρείδου πληροί τήν ψυχήν αύτής. 
Κατ ούδένα λόγον δύναται νά συγχώρηση, τόν άνδρα, όστις 
ένίκησε καί πεοιεφρόνησε συγχρόνως, χάριν άλλης, αύτήν. 
Διά παντοίων δολίων μέσων ελκύει πρός έαυτήν τόν πιστόν 

, τφ  συζύγω αύτής ύπήκοον Σάγγεν καί συμφωνεί μετ’ αύτού 
τήν δολοφονίαν τοΰ ήρωος Σειγγφρείδου, κατορθοϊ δε ώστε 
και ό σύζυγος αύτής Γούνθερος νά έγκολπωθή τό σχέδιον 
τούτο. Καί δεν βραδύνει νά δοθή εύκαιρία πρός έκτέλεσιν 
τοΰ άποτροπαίου τούτου σχεδίου.

Μεγάλη εκστρατεία μελετάται κατά τών Σαξόνων ύπό 
τού Γουνθέρου, όστις έπισπάται έπί τούτω τήν συμμαχίαν 
τού Σειγγφρείδου.

I Μετά πόνου καρδίας άναλογίζεται ή πιστή Κρειμχίλδη 
τούς κινδύνους,εις ούς μέλλει ό σύζυγος αύτής νά έκτεθή καί 
ο επίβουλος Χάγγεν ύπισχνούμενος ότι θέλει έπαγρυπνεΐ έπί 
τής ζωής τού Σειγγφρείδου καταπείθει τήν περίφροντιν Κρειμ- 
χίλδην, νά γνωρίση αύτω τό μυστικόν, τοΰ μόνου άτρώτου 
μέρους τού σώματος τού ήρωος καί νά ύποδείξτρ αύτφ δΓ έ- 
ρυθροΰ σταυρού έπί τού ένδύματός του έρραμένου άκριβώς 
την θέσιν. Ό  χωρισμός τών δύο συζύγων είναι έπίσης συγ
κινητικός, ώς ό τού Έκτορος καί τής ’Ανδρομάχης έν τή 
Ιλιάδι. Άχ ! φρικτά όνειρα ταράττουσι τήν ψυχήν τής

Κρειμχίλδης. Είδε δύο όρη πίπτοντα έπί τού Σειγγφρείδου 
καί θάπτοντα τόν ήοωα ύπό τά  συντρίμματα αύτών! Ζητεϊ 
διά τών δακρύων αύτής νά πείση τόν βασιλέα νά μείνη, άλλ* 
ό ήρως μειδιά πρός τά δάκρυα αύτής καί σπεύδει πρός τό 
πεπρωμένου τέλος.

Τί δύναται νά φαβηθή αύτός ό άτρωτος; άγνοεϊ ότι πρέ
πει νά φοβήται τήν ποοδότιδα φιλίαν, τόν δόλον τοΰ έμ
πιστου!

Έν τούτοις ή εκστρατεία κατά τό σχέδιον τών συνενόχων 
άναβάλλεται καί ά ντ ’ αύτού μέγα κυ\ήγιον διοργανούται,είς 
ό λαμβάνει μέρος καί ό άνύποπτο; Σειγγφρεΐδος. Κατά τό 
κυνήγιον τούτο εύρίσκει εύκαιρίαν ό έπίβουλος Χάγγεν νά δο- 
λοφονήση τόν ήρωα, άπομακρυνθέντα τής λοιπής συνοδίας, 
όπως κατασβέση τήν δίψαν αύτού εις δροσεράν πηγήν. Ε γ ε ί
ρεται τήν πρωίαν ή τάλαινα Κρειμχίλδη καί βλέπει πρό τής 
θύοας τού κοιτώνος αύτής τό άψυχον πτώμα τού λατρευτού 
συζύγου καί φρίττει καί έννοεϊ τούς δράστας τοΰ κακουργή
ματος καί καταράται τόν προδότην Χάγγεν!

’Ενταύθα λήγει τό πρώτον μέρος τοΰ έπους.
(Έ πεται συνεχεία)

Έ ν Χαλκ/δ* Εΐρήνη Α αχανΧ .

ΕΠΙΔΕΞΙΟΙ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΙ Κ Ε Ι Ρ Ε Ι
Έ άν είσέλθωμεν εις οικίαν τινα, ήτις διά τής αρμονι

κής αύτής διευθετήσεως έμποιεΐ ήμΐν εύάριστον έντύπωσιν 
καί έπισπά έφ ’ έαυτήν τήν προσήλωσιν τών οφθαλμών καί 
τού πνεύματος ήμών, διεγείρει δ ’ έν ήμΐν τήν σκέψιν : ατί 
εύμορφα οπου είνε πώς ηθε.Ια να  χατοιχοϋσα εδώ))—  τό
τε άκουσίως διορώμεν τήν διοίκησιν νοήμονος γυναικός, ή 
όποια συχνάκις μέ γλίσχρα μέσα γινώσκει νά παρέχη εύ- 
χάριστον διαμονήν, οΐαν ούδ’ ό έπιδεξιώτερος καλλιτέχνης 
δύναται νά έτοιμάση.

Πολυτελή έπιπλα, πολύτιμα άντικείμενα, πολύτιμοι εικό
νες δεν άρκούσιν όπως καταστήσωσιν εύχάριστον τό οίκημα. 
Πάντα ταΰτα δύνανται άναντιρρήτως νά μάς έμπνεύσωσι 
θαυμασμόν, νά διεγείρωσι τήν έκπληξίν μας καί τό ενδια
φέρον μας,—  ούδέποτε όμως θά μάς έμπνεύσωσι τό αίσθη
μα τής εύμαρείας, έάν μή έπιτήδειοι γυναικεϊαι χεΐρες 
προσδώσωσιν εις πάντα ταΰταγτό χάτι τι έκεΐνο, τό όποιον 
μάλλον αισθάνεται τις ή δύναται νά περιγράψη.

«Είπέ μου, σέ παρακαλώ,ποϊος διεκόσμησε τήν κατοικίαν 
σου; Έγώπροσέλαβον τόν καλλίτερον Οαλαμοστόλον,τόν όποιον 
μού έσύστησαν, καί όμως πολύ άπέχω τού νά αίσθάνωμαι 
έν τή οίκίγ μου τήν άνεσιν καί εύχαρίστησιν τής ίδικής σου», 
λέγει ή κ. Β πρός τήν φίλην της. (ΓΑ! αύτοί οί ώ^αΐοι τά 
πητες, αύτά τά παραπετάσματα! Πού εύρες όλα αύτά τά 
ώραΐα πράγματα;»

«Αύτά όλα είνε έργόχειρα ίδικά μου καί τών θυγατέρων 
μου», άπαντα ή έρωτηθεΐσα άδηγοΰσα τήν έπισκέπ^ριαν εις 
όλα τά  δωμάτια τής οικίας, άτινα είνε έστολισμένα μέ τά 
έργα τής έπιμελείας, δεξιότητος καί φιλοκαλίας. Τά συνή
θως δ ι’ εστιατόρια έν χρήσει παραπετάσματα έκ χονδρού 
υφάσματος (ju te) είνε ένταΰθα έκ κανναβίνου, έφ ’ ού
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εισί κεντημένα ποικίλματα διάφορα εκ μετάξης καί ερίου, 
έστολισμένα δέ διά πλουσίων θυσσάνων. Τάπητες, χειρόμα- 
κτρα, καί άλλα μικρά έργόχειρα έπί της σκευοθήκης (buffet) 
καί λοιπών επίπλων είσί πλήρο ωραίων κεντημάτων έξ ερίου.

«Καί όλα αΰτα τά ήργάσθητε μόναι;»άναφωνεϊ ή κ. Β. 
πλήρης έκπλήξεως. «Βεβαίως, εις διάστημα ολίγων έτών 
διηυθετήσαμεν, ώς βλέπεις, ώραίον ενδιαίτημα με έργα των 
χειρών μας καί συγκριτικώς μέ ¿λίγα έξοδα,» άπαντα ή οι
κοδέσποινα. «Ταύτα είργάσθησαν αί θυγατέρες μου κατά 
τάς ώρας τής άναπαύσεως, άφ ’ ου μέρος τής ήμ.έρας άγριε— 
ρωνον εις διανοητικήν εργασίαν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον όχι 
μόνον εμαθον νά κατεργάζωνται ώραϊα καί ωφέλιμα πράγ
ματα, ά λλ ’ ίσυνείθισαν εις την φιλοπονίαν καί εις την καλήν 
χρήσιν του καιρού καί οΰχί εις οχληρά ονειροπολήματα.» Δει
κνύει δέ μέ άπαστράπτοντας υπό χαράς οφθαλμούς καί 
άλλα μικρά εργόχειρα, τέρποντα τήν όρασιν καί μ όλην την 
διασκευήν τής οικίας συμφο^νούντα.

Δυστυχώς δεν σκέπτονται ούτω όλαι αί μητέρες. 
'Υπάρχουν πολλαί, αΐτινες νομίζουσιν, ότι αί θυγατέρες 
των έχουσιν αρκετήν διανοητικήν εργασίαν, ώστε νά 
τυραννώνται καί διά τών οχληρών εργόχειρων —  άλ
λως τε υπάρχει καιρός έως οΰ αΰται μεγαλώσουν- έκτος 
τούτου αί μηχαναί εργάζονται τώρα τά  πλεϊστα πράγ
ματα, τά  εργόχειρα δέ οΰδεμίαν άξίαν έχουσιν —  όΜγον 
ράόημην κα ί κέντημα μανθάνε ι  τις χα ί αργότερα. ΙΙόσον 
άπατώνται ((δ,τι δεν μάθε ι ό Γ ια ν νάκη ς , ό Γ ιάννης  
δεν το μ α νθ ά ν ε ι  π.Ιέον » — Οί δάκτυλοι οί μή ενωρίς έξ- 
ασκηθέντες είνε βραδύτερον αδέξιοι, προς μερικάς δέ γυναι
κείας ενασχολήσεις εντελώς ανίκανοι. Τά πάντα χρήζουν 
μαθήσεως, άσκήσεως καί τού προσήκοντος καεροϋ, διατί δέ 
όχι καί τό έργόχειρον.

Συνεχής διανοητική εργασία έπί μακράν είνε άνωφελής 
διά τόν ήδη άσθενή όργανισμόν μιας νεάνιδος- αί διανοητι- 
καί αυτής δυνάμεις έξαντλούνται εις τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε αύτη καταλαμβάνεται ΰπό ανίας, προσηλοϊ τό βλέμμα 
έπί ώρας χωρίς νά σκέπτηταί τι ή κάθηται προ τών βιβλίων 
της βεβαουμένη ή πλανάται άπό δωματίου εις δωμάτιον 
καί γίνεται τό βασανιστήριον τών περιστοιχούντων αυτήν.

Πόσον όμως διάφορον είνε, όταν, παιδιόθεν συνειθισμένη ή 
νεάνις εις τήν εργασίαν,έναλάσσχι κατά χρονικά διαστήματα 
τόν κάλαμον καί το βιβλίον διά χρησίμου τίνος εργόχειρου, 
τό όποιον τή παρέχει νέας μέν δυνάμεις πρός εργασίαν,εις δέ 
τό πνεύμα αναψυχήν. Όσιρ δέ πεοισσοτέραν έπιδεξιότητα 
έχει, όσψ ταχύτερον εργάζεται αϋτη, τόσω μετά θάρρους καί 
ευθυμίας υπερνίκα τάς δυσκολίας, ας συναντά κ α τ ’ άρχάς 
έπί τού εδάφους τούτου- όταν δέ άπαξ μάθγ νά συμβουλεύ- 
ηται τό πνεύμ-α έν τή εργασία, αύτη δέν θά είνε πλέον μη
χανική, άλλά θά παρουσιάζη εις τήν νεάνιδα νέον ορίζοντα 

■ καί θά παρέχω εις αυτήν άπροσδόκητον άπόλαυσιν. Τό χει
ροτέχνημα έχει χρυσούν τό έδαφος, πράγματι δέ ύ π ’ ούδενός 
έπρεπε νά περιφρονήται. Τό χειροτέχνημα συντηρεί τήν ύ- 
παρξιν χιλιάδων ψυχών, δ ι’ αυτού στολίζομεν φιλοκάλωςτάς 
οικίας μας, επ ’ αυτού εύρίσκομεν αναψυχήν καί διασκέδασιν 
μετά κοπιώδη πνευματικήν ή σωματικήν εργασίαν- συχνά-

κις μάς βοηθεϊ, όπως διά τών εύτελεστάτων μέσων πράξω- 
μεν αγαθοεργίας καί μάς έπιτρέπει άμέτρητον χαράν τοΐς: 
άλλοις νά προξενήσωμεν.

Ε πιδέξιος άκούραστοι χείρες, ύπά τής φαντασίας βοη- 
θούμεναι πρός άπομίμησιν τής φύσεως, έχουσιν ήδη παρά
σχει άοιστουργήματα έπί τού έδάφους τούτου τής γυναικείας 
τέχνης. Λοιπόν, έμπρός, μετά θάρρους προβώμεν έπί τού 
πεδίου τής ένεογείας καί εΰχηθώμεν καλήν πρόοδον εις τάς φ ι
λόπονους καί έπιτηδείους χεϊρας!

(Έ κ του γερμανικού) Καλλ&ό«*») Α Κυπριάδον»

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  Κ Α Λ Λ Ο Ν Η Σ
Έ ν τή πόλει Σπά άπεφασίσθη ή σύγκλησις έκθέσεως γυ

ναικείας καλλονής. Ή  συστάσα πρός τούτο έταιρία άναλαμ- 
βάνει γενναιότατα τά  έξοδα τής μεταβάσεως τών διαγωνι- 
σθησομένων ωραίων γυναικών, αΐτινες οφείλουσι να αποστεί— 
λωσι προηγουμένως τήν φωτογραφίαν των. σημειοΰσαι έν 
ταύτφ τήν ήλικίαν, τό όνομ,α, τήν έθνικότητα καί τόν τό
πον τής διαμονής αυτών. Ή  έκθεσις θέλει διαρκέσει δέκα 
ήμέρας, καθ’ άς πάσα δαπάνη κατοικίας καί συντηρήσεως 
χορηγείται τα ϊς συναγωνιζομέναις ΰπό τής αγωνοθέτου επι
τροπής. Κατά τόν δημοσιευθέντα κανονισμόν γίνονται δεκταί 
γυναίκες άπό τού 18ου— τού 35ου τής ήλικίας των έτους, 
ϊνα δέ μή αί μεγάλα ονόματα φέρουσαι δυσκολευθώσι νά 
έκθέσωσι τήν καλλονήν των, επετράπη ύπά τής επιτροπής ή 
πρόσληψις ψευδωνύμων. Τό άνώτερον βραβείον ώρίσθη εις: 
φρ. χρ. 10 ,000 , τό β ' 5 ,000  καί καθεξής, μέχρι τού πεν- 
τακοσιοδράχμου βραβείου. Μεγάλη συγκίνησις έπικρατεΐ 
παρά ταϊς καλλοναϊς τών πλησιόχωρων τής Σπά πόλεων.

’Ελένη ΓεωργιΛδου

Ο  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Τ Ο Ν  Ε Ν Τ Ο Μ Ω Ν
ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΕΝΤΟΜΑ ;

Ό  σής τών μαλλιών, άστις εγείρει δεινόν πόλεμον έν τα ϊς  
σκευοθήκαις ήμών, είναι εν τών θαυμασιωτέρων εντόμων. 
'Έρχεται εις τόν κόσμον όλως γυμνός, άνευ τής έλαχίστης 
τριχός, άνευ ούδενός λέπους, ά λ λ ’ έάν ο θεός τφ  ήρνήθη 
ενδύματα, έδωκεν αύτφ τήν ιδιοφυίαν τού ένδύεσθαι. Ό  
σής, έκ γενετής ράπτης, κατασκευάζει έν τφ  μαλλίω ένδύ— 
ματα ποικίλα καί αλλόκοτα, στολάς παραδόξους.

Ό  σής έν μόνον σχέδιον έχει, όπερ ουδέποτε μεταβάλ— 
λουσιν οί συρμοί, ά λλ ’ εις ο ή άνάγκη καί ή τύχη δίδουσι 
τό παραδοξότερον σύμπλεγμα χρωμάτων.

Μή λησμονώμεν ότι ό μικρός σής περιπλανάται ώς τυ -  
χωδιώκτης έν οίς τόποις ύπάρχουσι μαλλία, όπου έπαιτεϊ 
διά τήν σχήματος κυλίνδρου έσθήτα του. Τά ένδυμά του 
τηρεί πάντοτε τό χρώμ.α τού ύφάσμ-ατος, παρά τού όποιου 
έλαβεν έλεημ,οσύνην.

'Υπάρχουσι σήτες φέροντες τάς παραδοξοτέρας ενδυμα
σίας" οί μέν ένδύονται διά ξύλου, φύλλων ή χόρτου, οί δέ 
διά κόκκων άμμου, κογχυλίων,χαλίκων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

'Ο 'Ρεωμΰ'ρος όμιλεΐ περί σητός πολυ περιέργου, ον εβά- 
*τισε διά τού ονόματος σήτα περίπτυχον (teigne-falbalas).
Τό παράδοξον τούτο πλάσμα ένδύεται διά μικρών φύλλων, 
απερ διαθέτει κατά σειράς καί τά όποια δίδουσιν εις τήν 
έαθτ/τά, του δψιν χ/ρινολίνης φυτικ/ης.

Υπάρχει ένυδρος σής, κατασκευάζων ένδυμα εκ κογχυ- 
λίων, ών τινα φέρουσιν έντός όντα έχοντα ζωήν.

Δέν είναι ταύτα παράσιτα,άλλ’ αληθώς αιχμάλωτοι, μέ. 
νοντες κεκολλημένοι έντός τού παραδόξου καί ίδιοτρόπου του- 
του ενδύματος, ού τίνος διά παντός άπαρτίζουσι μέρος.

Δέν ήξεύρω διατί ό σής άπέκτησε φήμην κακίας. Έαν αί 
φθοραι του είναι μεγάλαι, τό ένστικτον αύτού είναι άξιον 
θαυμασμού καί ή αθλιότης του αξ'.α οίκτου.

Ή  φύσις ήρνήθη καί τούτφ ένδύματα, ώς καί εις τόν άν
θρωπον' άλλά πρέπει νά τόν μεμφθή τις, διά τό μαλλίον ό
περ υποκλέπτει,όπως κρύψη τήν γυμνότητά του;

ΤΑ ΦΡΙΚΩΔΗ ΕΝΤΟΜΑ 
Η άνθραχύμν ια .  Αί αχρίδες.

Έάν ήθέλομεν νά καταστρώσωμεν τόν φοβερόν κατάλο
γον τών φρικωδών εντόμων, θά μάς έλειπεν ό χώρος, διότι 
τούτο παντού εύρίσκεται καί παντού διεισδύει. Φαραακερά 
έντομα μέ δηλητηριώδες κέντρον, έντομα καταστρέφοντα, τό 
πένθος τών άγρών μας, ή μάστιξ τής συγκομιδής μας καί ο 
όλεθρος τού έμπορίου καί τής βιομηχανίας. Έντομα θεω
ρούμενα, ώς κοινή συμφορά, σάς έρωτώ, δέν είνε φρικώδη 
έντομα ; Εϊδομεν ήδη τήν φυλλοξήρ'αν, τόν έξολοθρευτήν 
τών άμπέλων μας και ηκολουθήσαμεν εν ταϊς έρημοις τής 
’Αμερικής τάς φοβεράς παρατάξεις τών αγρίων μυρμήκων, 
πρό τών όποιων το πάν κρύπτεται ή φεύγει.

Δέν είναι φοβερόν έντομον ή ανθρακόμυια (lllOUChe à  

charbon), ήτις λαμβάνουσα τόν θάνατον άπό ακαθάρτου 
καί σεσηπότος σώματος, μεταδίδει τούτον εις τόν άνθρωπον, 
έκπνέοντα μετά τινας ώρας; Δέν είναι φοβερόν έντομον ή μι- 
κροσκοπική ψύλλκ, ό σαρκοδυτης ουτος τής Βρασιλιας, ¿στις 
είσδύων έν τή σαρκί κολλαται εν ταυ τη και επαναλαμ,βάνει 
τά άφόρητα τραύματά του, πολυπλασιάζων τάς δηλητη
ριώδεις πληγάς του, άς περιβρέχει μέ καταβιβρώσκον ύγρόν 
καί έν αίς έπωάζει μάλιστα τά  ώά του ; Τό προσβληθεν μέ
ρος πρήσκεται καί έξογκοΰται, ώς έαν επαθεν εξ έλεφαντιά- 
σεως, όπως δέ σώσωσι τήν ζωήν τού πάσχοντος, πρέπει ενί
οτε νά άποκόψωσι τό προσβληθέν μ,έρος.

Ά λλ ’ υπάρχει έντομον φοβερώτερον όλων, έπί τού οποίου 
αρμόζει νά έκτανθώμεν’ είνε ή οδοιπορούσα μεγάλη ακρις 
τής ’Ανατολής (criquet). Ή  διάβασις ταύτης είνε έπι- 
δρομή, ή παρουσία της μάστιξ, ή διαμονή της πληγή καί ή 
ανάμνησις της πένθος.

Ό  μέγας ούτος καταστροφεύς είνε γηραιός, ώς ό κόσμος. 
Ή  σταγών του, φρικτοτέρα τού στόματος τών σαρκοφάγων 
ζώων, κατατρώγει τά  φύλλα τών Ά γιων Γραφών, οί μακροί 
του πόδες βαρύνουσι θλιβερώς έπί τών συγχρόνων χρονικών, 
ή δέ Ιστορία τέλος άναγράφει τάς φοβεράς είσβολάς του, ώς 
έσημείωσε διά πένθιμου χρονολογίας τάς έμφανίσεις τής Χο
λέρας καί τών Βαρβάρων.

*Η Αλγερία φαίνεται ÔTt είνε ό τόπος τής φονεκής προτι-

ιχησεώς του* έν ετει 1845, ολαι αι συγχ-ορ-ιδαι ττ ς̂ χώρας 
ταύτης κατεστράφησαν ΰπό έπιδρομής τούτων. Ιίδη δέ, 
κατά τό 1870, βροχή άκρίδων επεφερε τοιαύτην πείναν εις 
όλην τήν αρκτικήν Αφρικήν, ώστε διά νά τραφώσιν οί Α
ραβες έξέθαπτον τάς ρίζας καί ανεζήτουν κόκκους κριθής και 
έντός αυτής τής κόπρου τών καμήλων. Έν έτει δέ 1866, 
απειράριθμοι σειραί τούτων έξετείνοντο, ώς άπειρος καί σα- 
λευομένη λέπρα, έπί τής δυστυχούς αποικίας καί έπήνεγκον 
κοινήν συμφοράν, ητις δεν ελησμ,ονηθη ετι.

Τό φώς τού ήλίου έπιπροσθεϊται ΰπό τών ζώντων τού
των νεφών. Τό πάν κατατρώγεται, οί δέ “Αραβες μάτην 
προσπαθούσε νά σταματήσωσι διά μεγάλων πυρών καί πυ
κνών καπνών τήν κατάβασιν τού φρικτού έκείνου πλήθους 
τών άκρίδων.

Τά πτώματα τών έντόμων τούτων, καλυπτουσιν ολόκλη
ρον τήν άπό Μασκάρας εις Μοσταγανέμ όδόν καί πληρούσε, 
τάς πηγάς, τάς διώρυγας και τους ποταμούς, καθίσταται δε 
άδύνατον τοϊς Ά ραψιν, όπως ένταφιάσωσι τά σεσωρευμένα 
ταύτα πτώματα.

Μετά τήν καταστροφήν τής Ιίουλτάβας, ή στρατιά Κα
ρόλου τού ΙΒ ’ . παρεκωλύθη ΰπό νέφους άκρίδων, αΐτινες έ- 
τΰφλουν ίππους καί ιππείς. Πρός τό I / 6 8 , εν Ινόίαις, εί- 
δον διερχομένην πυκνήν στήλην τοιούτων, έχουσαν ύψος μεϊ- 
ζον τών 80 λευγών.Κατ’ άλλην εποχήν, οί Ούγγροι προσ- 
έφυγον εις τόν κρότον τού τηλεβόλου, όπως διασκορπίσωσι 
νέφος τών πτερωτών τούτων ιλών.

Τά άληθώς φοβερά ταύτα έντομα έχουσι τάς κοιτίδας 
των έν ταϊς Ταρταρικαΐς στεππαις και ταϊς εοημοις τής Α
ραβίας. Ό  άνεμος τά λαμβάνει κατά χιλιάδας μεταφέρων 
ταύτα εις ’Αφρικήν, ένίοτε δέ εις Ευρώπην μέχρι καί αυ
τής τής Α γγλίας. Φοβερόν σύριγμα, όμοιον έκείνω τών κα
τ α ιγ ίδ ω ν , άγγέλλει τήν προσέγγισίν των, ό δέ βόμβοςτής
πτήσεως των, ομοιάζει μέ τόν μηκυθμόν τής θαλάσσης.

Ή  έπιδρομή αίφνης σταματά, κατέρχεται καί έκτείνεται 
έπί τών πόλεων καί τών έξοχών, έπί τών ποταμών καί τών 
όρέων, έπί τών χαραδρών καί τών δασών, έπί τών έπαρχιών 
καί τών κρατών τά γεννήματα, αί αγριοκάμβαι, τά  γρασί
δια, αί άμπελοι, αί μωρέαι, αί συκαΐ, αί έλαΐαι, τό παν 
καταστρέφεται, εις περιφέρειαν δέ είκοσι λευγών ούδέν άπο- 
μένει, ούτε κλάδος πράσινος, ούτε φύλλον, ούτε βλάστός. 
Παντού, έπί τών λόφων καί τών πεδιάδων, συσσωρεύονται 
τά πατώματα τών άκρίδων, έξαλείφοντα πάν ίχνος όδοΰ, 
καλύπτοντα τήν έπιφάνειαν τών ποταμών και τών ρείθρων. 
Είναι αΰται ή καταστροφή καί ό όλεθρός.

Καταβροχθίζουσιν ολόκληρον έπαρχίαν, ώς έάν αύτη ήτο 
έν φύλλον, θέλουσι δέ πρός βοράν των ολόκληρον *αΰτοκρα- 
τορίαν. Έ άν ό κόσμος όλος ήτο μία πεδιάς θά κατέτρωγον 
τόν κόσμον τούτον.

Διά νά τιμωρήσωσιν άναμφιβόλως τάς ακρίδας τής Αίγυ
πτου, οί μέν Εβραίοι πολύ ευχαρίστως έτρωγον ταύτας, οί 
Έ λληνες τάς έπώλουν εις τάς αγοράς των καί οί Αίθίοπες 
τάς εβραζον, έν ω σήμερον ό Ά ραψ άλατιζων καί άποξη- 
ραινων ευωχείται δΠ αύτών, οί δέ Κάφροι τάς τρώγουσιν 

¿μάς. οί Οΰτεντώτοι τάς προτιμώσιν έτηγανισμένας.
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Ανεφέρουσα άχλώς τάς διάφορους υπέρ τούτων ορέξεις καί 
σεβομένη όλας, ουδόλως συμμερίζομαι ταύτας, διότι θά μοί 
Τίτο πολύ χαλεπόν αν έδοκίμ,αζον τάς γαστρονομικάς λεπτό
τητας των φοβερών αΰτών έντόριων, απερ έπισωρεύουσι το- 
σας καταστροφάς καί κάμνουσιν, όχως χυθώσι τόσα δάκρυα.

Το φόβον έμποιοΰν έντοριον τούτο, θεωρείται ώς καλλιτέ
χνης έχων ιδιοφυίαν, διότι είναι βιολιστής εις τό είδος του, 
•παράγων αρκετά άρυ,ονικούς καί γλυκείς ήχους, διά τής έπί 
του περικαλύματος αυτού χροστριβής των χοδών του.

Καλλιτέχνης έπίσης ήτο καί ό Ρωμαίος εκείνος αύτοκρά- 
τωρ, οστις αχο τού ύψους τού χύργου του θεωρών την πυρ- 
πολουμένην Ρώμην έπαιζε τήν λύραν του. (ακολουθεί)

Τ ο ύλ*  Κ 6 « « ιλ η

Π Ο Ι Κ Ι Λ Α
Ι'πέρ τών εργατίόων τών έμποριχών καταστημάτων .— Έ ν 

ΙΙαρισίοις ίδρύθη κομιτάτον Κυριών, άναλαβον τήν ΰπερά- 
σχισιν τού εργατικού γυναικείου χληθυσιεού. 'Ως γνωστόν 
υπάλληλο. των εριχορικών καταστηριάτων έν ΙΙαρισίοις είνε 
γυναίκες καί ούχί άνδρες. Αί δυστυχείς αΰται ήσαν υπο
χρεωμένα'. νά ίστανται όρθιοι καθ’ όλον τό διάστημα τής 
ήριέρας, ΐνα προθύμ-ως ύχηρετώσι τάς προσερχομένας πελά- 
τιδας. Τό τοιοΰτον χλήν ότι άντέκειτο εις τήν φυσικήν ευαι
σθησίαν καί φιλανθρωχίαν τών Παρισινών δεσχοινών, συνε- 
τέλει καί εις καταστροφήν τής υγείας τών πτωχών ΰπαλλή- 
λων. Δι αναφοράς των λοιχον αί Παρισιναί δέσχοιναι καί 
δεσποινίδες, υπογεγραμμένης ΰχό μυριάδων ΰχογραφών, έξη- 
τήσαντο τήν κατάργησιν τού βαρβάρου τούτου έθίμ.ου. Οί 
έμποροι καί έργοστασιάρχαι ήναγκάσθησαν νά ένδώσωσιν εις 
τήν άχαίτησιν τών Κυριών, έν τω ριέλλοντι δθεν αί ύπάλ- 
ληλοι έχουσι τό δικαίωρια νά κάθηνται, καθ’ άς, εννοείται, 
στιγμάς δεν είνε άπησχολήμέναι.

Το στέμιια τής βασιΛίσσης Σ α β ά .—  Ό  πρωτότοκος υιός 
του Ίωάννου, βασιλέως τής Άβυσσινίας, ένυριφεύθη κ α τ ’ 
αύτάς τήν θυγατέρα τού βασιλέως τής Αιθιοπίας Χόαν. Τή 
νύμφγ) έδωρήθη παρά τού χατρός αυτής στέμμα ριεγίστης 
αξίας, όπερ περιήλθεν άπό εϊκοσιν οκτώ ήδη αιώνων εις τήν 
βασιλικήν οικογένειαν τών Αίθιόπων. Βεβαιούσιν ότι τό διά
δημα τούτο είνε τό προσενεχθέν τή βασιλίσσγ Σαβά ΰχό τού 
Σολομώντος κατά τήν εις 'Ιερουσαλήμ μετάβασίν της.

Ι α π ω ν ία .—  Ες επισήμου στατιστικής τού ’Ιαπωνικού 
κράτους εξάγεται ότι έν ’Ιαπωνία λειτουργούσι τακτικώς 10 
σχολαί νομικής, 31 σχολαί ιατρικής, 13 γεωργικαί, 6 έμ- 
πορικαί, 4 φαρμακευτικαί, 2 κτηνιατρικαί, 2 τών εύρω- 
παϊκών γλωσσών, 2 τής μηχανικής, 3 ναυτικαί, 19 τών 
μαθηματικών, 3 τής ζωγραφικής καί 2 τής τηλεγραφικής. 
Εις απάσας τας ανωτέρω σχολάς γίνονται δεκταί γυναίκες. 
Εις τό Πανεπιστήμιον τού Τοκείν φοιτώσι 2218 φοιτηταί.

Εν Ιαπωνία υπαρχουσιν, ως και άλλοτε εϊπομεν, γυμνά
σια καί λύκεια γυναικών. Ό  ολικός δέ αριθμός τών σχολείων 
«νέρχεται εις 3 0 ,0 2 6 , ενώ ό όλος πληθυσμός τών κατοίκων 
ανέρχεται εις 400 ,000

Ι Αχρον άωτον γυνα ικε ίας  φ ι.Ιοτ ιμ ίας .— Η κ.. Ρενιέ, συ-
Y — > / *
-,υγος του εισαγγελεως τών Βερσαλλιών καί επιστήθιος φι-

j λη τής διάσημου παιδαγωγού κ. Καμ.πάν, έν συναθροίσει 
φίλων τής οικογένειας άνέλαβε νά διηγηθή περιστατικόν τι, 
περί ου μέγας, κατά τήν έποχήν εκείνην, έγίνετο λόγος έν 
Γαλλίγ. Εν τή φορά τού λόγου διέφυγεν αυτή φράσις ά
πρεπης πως, ούχΐ όμως καί μεγάλης σπουδαιότητος. 'Ο <τύ— 
ζυγός της άποτόμως διέκοψεν άΰτήν ένώπιον τών ξένων, 
ειπών: Σιωπήσατε λοιπόν, Κυρία άνόητος. Ή  γυνή αύτη
έζησεν άπό τής εποχής εκείνης τριάκοντα όλα έτη, καθ’ ά 
ούδείς κατώρθωσε νά τήν πείση νά προφέρη μίαν έστω λέ- 
φιν. Εςεφόβισαν αυτήν πολλάκις, σπουδαίαι κλοπαί έκ προ- 
μελετης διεπράχθησαν ένώπιον της,χωρίς ούτε άκουσίως της 
νά τή διαφύγη μ ίαλέξις . “Ινχ δώση τήν συγκατάθεσίν της 
εις τους γάμους τών τέκνων της έκλινε τήν κεφαλήν καί υπέ
γραφε τό συμβόλαιον. Διά τού τρόπου τούτου έξεδικήθη τόν 
σύζυγόν της, όν ουδέποτε έσυγχώρησε.

Διαγωνισμός è v  ταΐς ζεναις γ./ώσσαις-—  Εις τόν διαγω- 
νισμ.ον τούτον πρός έκμάθησιν τών ξένων γλωσσών,εις ον γ ί
νονται δεκταί καί γυναίκες, αί τελευταϊαι αύται άληθή καί 
περιφανή ήραντο θρίαμβον. Εις τήν Γερμανικήν γλώσσαν 
γυνη έλαβε τόν πρώτον βαθμόν, αυτής δέ εϊποντο πέντε 
καθηγηταί τού Πανεπιστημίου. Διά τήν ’Αγγλικήν δέ γλώσ
σαν κατετάχθησαν έν Σορβώνη μετά πολλών επαίνων, αί 
δεσποινίδες Σκώτ, καθηγήτρια έν Παρισίοις, Δωζάν, καθη- 
γήτρια τού Λυκείου Ρακίνα, καί Σμάρτ, καθηγήτρια τού έν 
Ρουένη γυμ,νασίου τών θηλέων.

Δεχαπενταέτις ψι,Ιό.Ιογος.— Ή  δεσποινίς ’Αριών, θυγά- 
τηρ τού εν Βουκουρεστίψ στρατηγού ’Αριών, υπεβλήθη μ ετ’ 
έπιτυχίας εις άπολυτηρίους έξετάσεις τής φιλολογικής σχο
λής (lection de philosophie).

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Κ λ ε ι ώ .  Τό Ιδον φυλλάδιον του εν Λειψ ία εκδιδομένου άξιολόγου τού

του περιοδικού περιέχει ώς πάντοτε ύλην εκλεκτήν και εικόνας ώραιοτάτας. 
Μεταξύ άλλων μελέτη υπό τόν τίτλον ααί γυναίκες εν τοΐς δράμασι του 
Σαικσπήοου και εν τώ  ποιήματι τού Δάντε» είνε άξιολογωτάτη υπό πά
σαν έποψιν. Σαφώς δε εκ τής μελέτης ταύτης καταφαίνεται ότι οι αληθώς' 
υπέροχοι άνδρες κατενόησαν εις πάσαν έποχήν και πάντα χρόνον τήν εό- 
γενή τής γυναικός φύσιν και έν πάση περιστάσει απεικόνισαν αυτήν διά τών 
ήρεμωτερων και γλυκύτερων χρωμάτοιν

'Ο ά ν η ρ  κ α ι  η  γ υ ν ή .  Έξεδόθη ύπό τού έν Κεφαλληνία κ. 'Ηλία 
Ζερβού Τακωβάτου εμβριθής ήθικοφίλοσοφική μελέτη υπό τόν τίτλον «ό 
Ά νήρ  και ή Γυνή».

Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή  τ η ς  Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  γ λ ώ σ σ η ς .  Ή  υπό τής έξοχου φιλελ- 
ληνιδος συγγραφεως κ. Μ. Ζοανσβιγγ συγγραφεϊσα γραμματική διά τούς 

Ολλανοούς σπουδαστάς μεταξύ άλλν^ν Εχει έν χρήσει τάς συνηθεστάτας 
εν τή νεοελληνική καταλήξεις τών ρημάτων: ιοΰμαι, ιέσαι, ιέται, ιούμεθα, 
ιέσθε, ιούνται. 'Ημείς αί 'Ελληνίδες ε’ίδομεν ποτέ που γεγραμμένους τύ
πους τών ρημάτων τής όμιλουμένης γλώσσης,δπως έξοικειωθώμεν καί ημείς, 
εις αυτούς κατά τήν επιθυμίαν τού κ. 'Ροΐδου.

R β Ό l1 6  ( Κ ν α ν η  ’ Ε π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς ) .  'Τπό τών γνωστότερων Γ άλ
λων συγγραφέων έκδίδεται έν Παρισίοις ώραιότατον εβδομαδιαίον περιοδι
κόν υπό τόν τίτλον « Κ ν α ν η  ’ Ε π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς . Ή  υλη αυτού έκλεκτή καί 
τερπνή πάντοτε ανταποκρίνεται πληρέστατα εις τάς αξιώσεις πάντων τών 
αναγνώστων αυτής. Τό περιοδικόν τούτο έκδίδεται τακτικώτατα άπό του 
1863. Διανύσαν δθεν εικοσιπενταετή δλην ηλικίαν εξακολουθεί πάντοτε ε- 
παξιως νά συναγωνίζηται πρός τά Εκλεκτότερα εις τό είδος του περιο
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δικά. Έ ν τώ  ύπ" αριθμόν 8 φυλλαόίω αυτού ό περιώνυμος τής Γαλλίας 
βνγγραφεύς κ. Ai. Michelet ό κατ’ εξοχήν ποιητής καί αισθηματογράφος 
δημοσιεύει ώραιοτάτην Ιλληνικήν αλληγορίαν υπό τόν τίτλον «η η μ έ ρ α  τ η ς  
ά π ο θ ε ώ σ ε ω ς » , ής τό ύψος καί τό κάλλος μόνον ποιητική ενθεος φαντασία 
ήδύνατο νά συλλάβη καί είκονίση.

Περιεχόμενα τού τελευταίου φυλλαδίου τής «Κυανής Έπιθεοάρήσεως».

L’établissement du dualisme Hutrichien par Slava-Rorna 
Les Maclou, histoire Normande, par. M. M arc le Coupie. 
Le theatre forain, par M. Hugues le Roux. A  propos du 
^Journal des Concouris»pas M. H enri Lau jol. Les destinées 
d’un édifice. L’ ancien Lycée d’Alger, par M. Daubige. La 
poésie créole par M. E d gard  la Selve. Les fêtes félibréennes 
du Midi:-Le theatre antique d’Orange par M. Sugène d ’A uric.

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  ' Ε π ι θ ε ώ ρ η σ ι ς . Περιεχόμενα τού 13ουφυλλαόίου τής Οικο
νομικής Έπιθεωρήσεως. Ό  έκ πολυτίμων μετάλλων πλούτος.— Εκλογείς 

καί Βουλευταί.— Νόμιμα λαϊκών Εταιριών.— Παγκόσμιος σιτοπαραγωγή 

ίιπό κ. ’ Ε μ π ε ι ρ ι κ ό ν . — 'Υγειονομικός οργανισμός Νέας 'Υόρκης.— 'Η 

Αίγυπτος ώς κράτος.— *Η μεταξύ σιδηροδρόμων μεταφορά, κ .τ.λ. 'Ύλη 

έκλεκτή ό;ς πάντοτε.

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
Καν Ε. Γ. 'Α θ ή ν α ς . Δεν είναι απαραίτητος ή τοποθέτησις ώρολογίου 

επί τής Εστίας Εστιατορίου. Ε λλείψει τοιούτου τοποθετείτε καλλιτεχνικόν 

τι εργον έκ μετάλλου, ή ώραΐον άνθοδο/εΐον πλήρες πάντοτε φυσικών άν- 

θιων, άτινα καί τήν όρασιν καί τήν δσφρησιν ίκανοποιούσι.— Καν Β .  Τ ρ .  

Π ά τ ρ α ς . Έλήφθη· ευχαρίστως δημοσιευθήσεται.— Καν .4. Γ .  Λ .  Γ α λ ά -  

(tor. Γνωρίσατε ήμΐν αμέσως, έάν χορηγήτε καί τροφήν. ’Εάν δεν νομί- 

ζητε ότι δευτεροβάθμιος πεπειραμένη γνωρίζουσα καί τήν ’Αγγλικήν είνε 

προτιμοτέρα προ^τοβαθμίου απείρου.— Καν Ε. Δ. Β ά ρ ν α ν .  Καθαρίζετε 

τα έπί τού πτώματος έκ μελάνης στίγματα διά νάφθας (νέφτι).— Κον Γ .  

Κ. Κ .  Κ α λ α φ α τ ώ ν .  Ένεγράφη· σοίματα άποστέλλονται.— Καν A . θ .
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ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΩΔΟΤΙ

Πας τις δύναται νά φαντασθάί τήν έ’κπληξιν τού Ι’ιλβέρ- 
του έπί τή λήψει τής επιστολής τού χ,. Μωδουέ. Αϋτη πε- 
ριεϊχε τά έξης: Αγαπητέ μοι Βερνιέ, θά σάς είριαι ευγνώ
μων, έάν εόαρεστηθήτε νά διέλθητε τού γραφείου μου, όσον 
οιόν τε τάχιον. Είνε άνάγκη νά σάς ϊδω. Μεθ ’ ϋπολήψεως 
Λ·τ ·λ. Ιάκωβος Μωόουΐ.

Ο Γιλβέ ρτος άφοϋ έπανειλημμένως άνέγνωσε τήν έπι- 
στολήν ταύτην, έλαβε τόν πΐλόν του καί μέ άγωνίαν έν τή 
**ρδια διηυθύνθη εις τόν οίκον Μωδουί, εις όν άπό τής έπι- 
στροφής τού πατρός καί τής μετά τού Δαρτουά μονομαχίας 
του Δεν είχε τολμήσγ, νά πατήσγ, τόν πόδα. Τό γραφεϊον 
~ού κ. Μωδουϊ ήτον έπί τού ίσογαίου καί δεξιά. ’Αριστερό
θεν άλλη τις θΰρα έφερεν εις μικράν αίθουσαν. Καθ’ ήν 
οτιγμήν ό Γιλβέρτος διέβαινεν έαεϊθεν ή θύοα άνεώχθη καί ή 
Μαρκέλλα έπεφάνη. Γιλβε’ρτε, είπε χαμηλοφώνως, μοί πρού- 
ίένησας μεγάλην θλΐψιν.

Συγχώρησόν με, είπεν ό Γιλβέρτος’ ή ιδέα αΰτη μέ έβα- 
5*νισε πολύ, άλλά τί νά πράξω. Δεν είνέ τις πάντοτε κύ-

’Α θ ή ν α ς .  ΙΙερικαλύψατε δι’ έρυθρου υφάσματος ώοειδες σχήμα εκ ξυλοι» 

μήκους 1 1/2 μετρ. μέ πλ. 1 . Άναρτήσατε τοϋτο εντός του σπουδαστη
ρίου ή του ΐδιαιτε’ρου δωματίου του κυρίου καί επ αυτου παρατάξατε την 

έν λόγω πανοπλίαν. Τά λογγοφόρα άκρα τών οπλών τρός τα κατω Οια— 

σταυρούμενα, έν τώ μέσω τό ξίφος, ένθεν καί ενθεν δε μεταξύ ξίφους καί 
τών όπλιυν, τά πιστόλια, ρεβόλβερ κτλ. ΙΊαντα άπαστράπτοντα υπό καθα- 
ριότητος. Ε ίναι τά ώραιότατον κόσμημα διά δωμάτιον άνδρός. Οί πρόγο
νοί αας δι’ αύτών έκαμνον θαύματα, οί σύγχρονοι ας στολίζονναι τουλά
χιστον δι’ αυτών. — Κον Σ .  Τ. Σ .  Ζητηθέν ένταϋθα δέν εύρέθη. "Ας λάδγι 
τό έν περιπλ.έον άποσταλέν. Τά φύλλα τής κ. Ε. νά στέλλωνται αυτοσε ή 

εις Κωνσταντινούπολή ; — Κον Π. X. Γ α . Ι ά ζ ι ο τ .  Νέαι συνδρομήτριαι ένε- 

γράφησαν. Σώματα άποστέλλονται τήν προσεχή μόνον έβδομάδα, διότι ώς 

έκτης αετακοαίσεως τού γραφείου δέν έχομεν καιρόν σήμερον. - -  Κον Σ . Κ . 

Άποστέλλομεν ζητηθέντα προσεχή έβδομάδα. — Κον θ .  Δ. Σ μ ύ ρ ν η ν .  Σειρά 

παρελθόντος καί νέου έτους άποσταλη’σεται. ’Επισπεύσατε εισπράξεις. Ά -  

ναμένομεν τήν έβδομάδα ταύτην άφεύκτως. — Κον Α. Ε ν .  Β ά ρ ν α ν  'Απο- 

στέλλομεν τάς αποδείξεις έντός τής Ιβδομάοος. — Καν Ο ν .  Γ .  Κ ) τ τ o J . l v .  

Κάμνετε ό,τι συνειθίζομεν ημείς καί οχι ό,τι οί ξένοι. Παρ’αύτοίς ή μνη
στή δέν δίδει ποτε δακτύλιον πλήν τόν τής ημέρας του γάμου. — Καν Α ι.Δ . 

Μ α σ σ α Λ ί α ν .  Ιαύ τ α πάντα είναι όλως εκτός τού κύκλου μας. Αποταθήτε 

εις τόν πνευματικόν σας. — Καν θ .  Λ/. Τ ν ι ρ Λ ι ά α . Ουοεποτε εΟημοσιευ— 

σαμεν τοιαύτης φύσεως συνταγήν, — Κον Β .  Φ .  Π ά τ ρ α ς .  Νέαι συνορομή- 
τριαι ένεγράψησαν παρά τού κοινού φίλου. — Καν Β .  Σ .  Β τ ρ ό ι α ν σ χ α ν .  
Έ λήφθη' συμμορφωθώμεν οδηγίαις σας ευχαρίστως. Προφορικά· εξετάσεις 

άρχοντα·, άπό τής προσε/ούς έβδομάδος· άμφίβολον νά περατωθώσιν πρό 

του τέλους τρέχοντος μηνός. Τό κατα τό έτος τούτο εν τοΐς Ολυμπιοις 

κατασκευαζόμενον σγουρόν φέρει καί λεπτάς γραμμάς έρυθράς ή οίουδήποτε 

χρώματος κατ’άπαίτησιν τού τελευταίου συρμού.— Καν Τ. Κ .  Χρήματα 

έλήφθησαν'γνωρίσατε ήμΐν όνομα έπιστελλούσης. Εύχαριστοϋμεν.— Καν I .  
Μ . Λ ί ν χ ω σ ί α ν .  Εύχαριστοϋμεν δ ι’ εΰγενεΐς φροντίδας.—  Καν Μ . Λ. Σ ύ 

ρ ο ν .  Έλήφθη. συμμορφωθώμεν οδηγίαις σας. —  Κον Β . Π. Μ α ρ ι ο ύ -  

π ο λ ι ν .  Έλήφθη· άποσταλήσεται ευχαρίστως.— Κον Ε. Π. ' Ρ ί θ ν μ ν ο ν’

ριος έαυτού. Έ χει; δίκαιον, είπεν ή Μαρκέλλα. Τό βλέριρια 
τού αύθάδους εκείνου προεκάλεσε τά πάντα. Ού ¿¿όνον σε 
σΩγχ^ωρώ, <ρι\ε, αΧλόε /.αι σε ε>οτιρ.ώ.

Μυριάκις ε υ χ α ρ ι σ τ ώ , άντεϊπεν ό Γιλβέρτος,φέρων τήν λευ
κήν καί θερριήν χείρα τής κόρης έπί τών χειλέων. Ό  πατήρ 
σου ριέ προσεκάλεσεν. Ιδού ή επιστολή του.

'Η Μαρκέλλα άνέγνωσεν άπλήστως. Ούδέν κακόν άπήν- 
τησε. Σχεύσον’ ό πατήρ ικου δέν άγαπα νά περιρχένγι! καί 
ώθησεν αύτάν φ.ετ’ έρασριίας χάριτος πρός τό γραφεϊον τού 
πατρός της.

Ό τε ό Γιλβέρτος εϊσήλθεν εις τό γραφεϊον ό κ. Μωδουΐ 
έφαίνετο αφοσιωριενος εις σοβχρχν ρεελετην. Εχαιρέτισε τόν 
νέον δΓ έλαφράς τής κεφαλής κλίσιως, τώ υπέδειξε διά τής 
χειρός κάθισμα, έπί δέκα δέ \επτά τής ώρας έξηκολοΰθει 
βεβυθισμένος δήθεν εις τό έργον του. Τέλος άνήγειρε τήν 
κεφαλήν καί μέ ύφος άτάραχον καί ψυχρόν είπε : ’Ελάβετε
βεβαίως τήν έπιστολήν μου, κύριε Βερνιέ ; ^

Καί έσπευσα άμέσως, άπήντησεν ό Γιλβέρτος προσπα- 
θών νά άναγνώσ-ή τήν τύχην του έντός τών οφθαλμών τού 
κ. Μωδουί.

Δέν έξεπαιδεύθητε νομίζω εις τήν μηχανικήν,καί έπαγ- 
γελματικήν σχολήν, καί είσθε, έάν δέν σφάλλω, \ίς τών 
καλλιτέρων μαθητών !

’Εξήλθον πρώτος, άπήντησεν ό Γιλβέρτος έκπληκτος,
Καί εκτοτε έργάζεσθε παρά τω άρχιμηχανικώ κ. Δελφί.
Μάλιστα, Κύριε.^ρί,μ^^,
’Ιδού ό λόγος, δΓ ον σάς έκάλεσα, φίλτατε κύριε Βερνιέ.
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'Υπομονή! θά άναμείνωμεν' εΰχαριστούμεν οι’ εΰγενείς φροντίδας.— Καν 

Ρ .  Τ ρ .  Ά γ ρ ί η ο ν .  Εΰχαριστούμεν δι' εΰγενείς χρίσε'.;· ‘/ρήματα ελήφθη- 
σαν.— Καν Χ .Κ .  Β .  ' Ρ έ θ υ μ ν ο ν . Ευχαρίστως άποστέλλομεν.—Κον I .  Μ ι τ .  

Κ ά ϊ ρ ο Υ .  Συνδρομηταΐ νέοι ένεγράοησαν. Φύλλα και αποδείξεις αποστελ- 
λονταε τήν προσεχή Τετάρτην. Κον Μ .  Ζ. Χ α ν ί α .  Αποστχλήσεται. Μη 

άναμείνητε τήν εισπρχξιν του ολου, έστω και μέρος, ει δυνατόν, εντός της 

ίβδομάδος Καν Β .  Α. Τ ν η ό α . Φύλλα άποστέλλονταε.

Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Η
Κατά τής αχωριάσεως τ&ν ix  λϊυχοσιδήρου σχίυών. Βυθίζετε 

τό σκεύος εντός πυκνού άσβεστούδατος, έξαγάγετε αυτό καε τό αφήνετε να 

στεγνώση. Μετά ταύτα στεγνόνετε δεά καθαρού ράκους, καε ε/ετε ταϋτα 

ααενουργή καε ωραία ώσε'ε έξήρχοντο των χειρών τού τεχνίτου.

Σ Υ Ν Τ Α Γ Η
Σταφύλι γλυχόν. Εκλέξατε μεγάλας και ωραίας ράγας ωρίμων σκλη

ρών σταφυλών, άφαερέσατε διά ξυλαρίου σπίρτου τους έν αόταίς κόκκους, 

δράσατε τας επί μίαν ώραν. Εις αύτάς προσθέσατε 11* όκ. ζακχάρεως δεά 

μιαν όκάν σταφυλάς καθαρισμένα;, άφήσατέ το νά βράση έπί ήμίσεεαν ώραν 

ριετά τής σακχάρεως καί θέσατε έντός δοχείων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 
Ειδοποιούνται αί κ. κ. συνδρομήτριαι της Έφημερίδος 

των Κυριών ότι άπό 1ης Σεπτεμβρίου το γραφεϊον μετεκο- 
μίσθη εις την έπί της οδού σταδίου οικίαν του κ. Άριστεί- 
δου ’Ραζή. παρά τό άρτοπωλεΐον Σίκ.

(Έ κ  του γραφείου)

ΚΟΡΗ καλής οικογένειας ζητεί θέσειν οικονόμου παρά τινε οεκογενεία, 

άντε μετριωτάτης άμοιβής. 'Η διεύθυνσις εις τό γραφεϊον μας.

Μοί ύπέβαλον σχέδιόν τι μηχανισμού του καθαρισμού της 
σακ/άρεως. 'Η πρώτη ιδέα οφείλεται εις έμέ. Ό  σχεδιαστής 
όμως εις δν εξέθεσα τήν ιδέαν μου δέν άντελήφθη καλώς.

Θέλετε νά ρίψητε εν βλέμμα ;έπί τών χονδροειδώς δια- 
γραφομένων τούτων σχεδίων. Λέγων ταϋτα ό κ. Μωδουι 
ανέπτυξε ποό τών οφθαλμών τοΰ Γιλβέρτου τό άπό μνήμης 
ύ π ’ αύτου* σκιαγραφηθέν σχεδιογράφημα τοϋ Πέτρου Δαρ-
τουά. , , ,

Ό  Γιλβέρτος καίτοι ο.ύδέν ήνόει έκ τής άπροσδοκήτου υ
ποδοχής, ής έτύγχανε παρά τοΰ Μωδουί, ευχαρίστως όμως 
έτέθηύπό τάς διαταγάς τοΰ τελευταίου τούτου μεθ ’ ικανής 
άβρότητος καί προθυμίας.

Ό  Γιλβέρτος ήτον άριστος μ,ηχανικός. Έ ν βλέμμα αύτοΰ 
έπί τοΰ χάρτου ηοκεσεν αυτφ,οπως ευργ την κλείδα της ε- 
πινοήσεως Δαρτουά, καί καθορίση ακριβώς πάντα έκεϊνα τά 
σημεία, άτινα ουδόλως ό Μωδουι ήνόει. Έστράφη λοιπόν 
πάραυτα προς τον κ. Μωδουι και με υφος αφελες και γλυκυ 
είπε: Κύριε', έν τφ  άτελεϊ τούτω σχεδιαγραφήματι ύποκρύ- 
πτεται έπινόησις θαυμασία, πρακτικωτάτη, απορώ δέ πώς 
μέχρι σήμερον ή ιδέα αύτη δέν έπήλθεν εις τινα. Με μόνην 
τ ή ν  διαφοράν ότι τό σχέδιόν σας τοΰτο είνε όλως ατελές καί 
άκανόνιστον. Ευτυχώς ήνόησα ή μάλλον έμάντευσα πάσας
τάς ελλείψεις αύτοΰ.

Ό  κ. Μωδουι ήν όλως ώτα καί μειδιάματα. Ούχ’ ήττον 
μεθ’ ύφους έπιτετηδευμένης μεγαλοπρεπείας ύπέλαβεν.Δύνα- 
σθε λοιπόν νά θέσητε εις ένέργειαν τήν μηχανήν ταύτην; 1 

Εύκολώτατα, Κύριε. ’Εάν δθεν δύναμαι νά σάς φανώ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Παρακαλοΰνται αί έν τε τφ  εσωτερικφ καί έςωτερικφ κ. 
κ. συνδρομήτριαι ήμ.ών, αί καθυστεροΰσαι τήν συνδρομήν 
των, νά φροντίσωσι καί έπισπεύσωσι την αποστολήν αυτής, 
διότι, συμ,πληρουμένης ήδη τής ά. εξαμηνίας τοΰ Β . έτους,, 
ή διαχείρησις τής Έφημ.ερίδος τών Κυριών προβαίνει εις τα - 
κτοποίησιν τών βιβλίων καί εκκρεμών αυτής λ:σμών.

(Έ κ  τον γραφείου. )

ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΝ Μ. Β. ΞΑΝΘΑΚΗ 
Ε Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ
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* Εν τω  χαταστήματι τούτω εύρίσχονται ελαιοχροίματα και υοατοχρω- 

ματα ζωγραφικής, έλαια, βερνίκι, κιροπανιον (μουσαμα), χρωστήρες παν
τός είδους καί άπαντα τά άφορώντα τόν καλλιτεχνικόν κόσμον. Έ κ  τοΰ γερ

μανικού οίκου τού δόκτορος I. Σοενφελδ και λ." .
ΜΕτι κατασκευάζονται πλαίσια (τελάρα) παντός ειόους και μεγέθους.

Μ Α Α Σ Κ Α Α Ι Σ Σ Α  Έ λληνίς πεπειραμένη, χοηματίσασα έπί πολλά έτη 

οικοδιδάσκαλος έν τώ έξωτερικώ ζητεί θέσιν παρά τινι οικογένεια. Συνι- 

στάται θερμότατα παρά τής Έφημερίδος τών Κυριών. ΙΙλην τής Ελλη
νικής γνωρίζει καί τήν ’Αγγλικήν γλώσσαν. Πληροφορίαι εις τό γραφεΐόν μας.

Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Α 1 Σ Σ Α  Γερμανίς έχουσα άρίστας συστάσεις διδάξασα έπί πολλά 

έτη παρά ταϊς άρίσταις τών οικογενειών τής ήμετέρας πόλεως, συνιστωμένη 

θερμώς καί παρ’ ημών, ζητεί παραδόσεις. Πληροφορίαι εις το γρα- 

φείόν μας.

Γ Α Α Α Ι Σ  διδάσκαλος έχουσα καλάς συστάσεις ζητεί παραδόσεις. Η 

διεύθυνσις εις τό γραφεϊον μας.

χρήσιμος, διαθέσατέ με, παρακαλώ, κατά τά δοκοΰν ΰμΐν.
Θά ’ίδωμεν, άγαπητέ κύριε Βερνιέ. Εχω σχέδια μεγά

λης σπουδαιότητος. Δυνατόν νά λάβω ανάγκην συνεργατών. 
Θά όμιλήσωμεν καί πάλιν έπί τοΰ ζητήματος τούτου.^ Καί 
εύγενέστατα ύπεκλίθη προ τοΰ νεανίου, όστις όλως 
πληγμένος,άλλά ώς ευτυχής άπεμακρύνετο τής οικίας Μωδουι.

Ό  κ. Μωδουι καί άνθρωπος πρακτικός έφρόντισε νά έξα- 
σφαλίσγ, έαυτφ τούς καρπούς τής έπινοήσεως Δαρτουά. Ο 
Γιλβέρτος δι’ αυτόν άντεπροσώπευεν άπο της ημέρας ταυ- 
της οπουδαϊον εί<70δηρια. Επί πλέον *ηγ&̂ (Χ {̂ *ετά παραφρο 
σύνης τήν Μαρκέλλαν. ’Εάν ό Δαρτουά άπεθνησκεν,^ ο Αρ- 
μάνδος, ώς προερρέθη, ήτο άπλοΰν μηδενικόν. Διατί λοιπόν 
νά μή καταστήσγι καί τό τέκνον του εύτυχές, άφοΰ καί 
κέρδη ικανά έξησφαλίζοντο αύτφ έκ τοΰ γάμου τουτου.

Τήν εσπέραν ή θυγάτηρ του ήρώτησεν αύτόν έρυθριώσα: 
Ε’ίδετε τόν κ. Βερνιέ σήμερον, πάτερ ',

Ναι, είπεν ό κ. Μωδουι έκπεπληγμένος. Πρόκειται περί 
σπουδαιοτάτης ύποθέσεως. Εινε νέος ευφυέστατος καί πλή
ρης μέλλοντος.

Ή  Μαρκέλλα ήσπάσθη μετά χαράς τόν πατέρα της.

’Ά ρ Ο ρ ο ν  β α νά το υ .

Κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα ή κατάστασις τοΰ Π έ 

τρου Δαρτουά έδεινοΰτο. και ό Αρμ.άνδος π α ρ η κ ο λ ο ύ θ ε ι  

αύξούσης άγωνίας. (άκολουθεϊ)
-ρου Δαρ 
ταύτην μετ

Έ χ  της T v n o y ç a ç p l a c  τ η ς  Β α σ ι Λ ι χ η ς  Α ν Ι η ς  β / ι χ ο Λ ά ο ν , Ί ' .  Ί γ γ Α έ σ τ ι


