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Η ΕΠΙΘΕ.ΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ένα μήνα Φεβρουάριον πλήρη τέρψεων, 
συγχρόνως καί Έκλογάς.

Ό αγαθός Θεός, βλέπετε, έχει πάντοτε μίαν ξεχωριστήν αδυναμίαν 
διά τόν τόπον μας. τήν αδυναμίαν τοΰ πατρός πρός τό μάλλον γκρι
νιάρικο καί τρελλότερο τών τέκνων του. Έπί τή λήξει τοΰ έτους μάς 

στέλλει μποναμά ένα εκλογικόν Φεβρουάριον.
Ή σϋμπτωσις αϋτη πρός τοϊς άλλοις θά δικαιολογή εις τ<> μέλλον 

καί τήν χωλότητα τοΰ δευτέρου μηνάς τοΰ έτους.

Ά&ήναι 1 ’Ιανουάριον 1905.

"Οσον καί αν άποτελή μίαν ιδιαιτέρως προσψιλή τέρψιν τοΰ Αθη
ναίου ή γκρίνια διά. τήν μονοτονίαν τοΰ αθηναϊκού βίου, κάθε ευσυ
νείδητος δέν θ’ άρνηθή νά όμολογήση ότι ή τρέχουσα χειμερινή περίο
δος μέχρι τοΰδε τουλάχιστον δέν παρήλθεν έστερημένη ποικιλίας 

εις έκπλήξεις καί απρόοπτα.
Μία έβδομάς Υπουργικής κρίσεως μέ υποψήφιον Πρωθυπουργόν 

τόν κ. Δηλιγιάννην, ώς εκείνη τήν οποίαν διήλθομεν, άρκεϊ υποθέτω, 
καί διά τούς μάλλον δύσκολους. Τό πρόσωπον αυτό τοΰ γηραιού ’Ηγέ
του, άνερχομένου εις τήν επιφάνειαν έν μέσοι σχετικής τρικυμίας, δίδει 
μίαν ποικιλίαν έντυπιύσεων, έκάστη τών όποιων είνε καί τέρψις, διιι 

πάντα ολίγον ιιπομεμακρυσμένον τών πολιτικών κύκλων.
Ό κ. Δηλιγιάννη; υπήρξε καί τήν φοράν αυτήν άπαράμιλλος. Καί 

έπί μίαν ολόκληρον εβδομάδα, ώς δεξιός ίμπρεσσάριος. κατόρθωσε νά 
καταρτίση πρόγραμμα ακροαμάτων καί θεαμάτων τοιοΰτων, ιϊιστε ουδέ 
πρός στιγμήν ν’ άφήση τήν κούραση- ή τόν κόρον νά έπιδράσουν έπί 

τής καλής διαθέσεως τών θεατών καί ακροατών του.

«
Ύπό τήν έποψιν αυτήν ό κ. Ληλιγιάννης. ή Σάρρα τοΰ πολιτικού 

μας κύκλου, ύπερέβη τήν ομώνυμον μεγάλην Γαλλίδα.
Καί προκειμένου περί τής καλλιτέχνιδος. ή όποια μάς έκαμε μίαν 

δευτέραν έπίσκεψιν εφέτος, δέν πρέπει νά παραλείψω ότι ιδιαιτέρως 
εις αυτήν παρετηρήθη ή αδυναμία τού κ. Δηλιγιάννη, ή αδυναμία τοΰ 

νά παραπονήιαι δι’ όλους καί δι’ ολα.
-Δέν μέ αγαπάτε πλέον! έλεγε μίαν νύκτα τού Φεβρουάριου πρό 

τριετίας εις τό Οέατρον τού Βαριετέ ή κυρία I Ιαρασκευοπούλου πρός 
τούς Οεατάς της, οΐτινες μετά τό τέλος τής Κυρίας με τάς Καμελίας 
«ζητούν παρ' αυτής λόγον κατά τήν καθιερωθεϊσαν συνήθειαν.

Παρόμοιον ήτο τό παράπονον τής Σάρρας Μπερνάρ πρός νεαράν 
καί... μεθ’ ορμής άναδειχθεϊσαν συνάδελφον. Μέ μόνην τήν διαφοράν 
ότι ή Γαλλίς ηθοποιός όλιγιότερον μετριόφρων καί μή στηρίζουσα 
έπί τής αγάπης τοΰ λαού τήν επιτυχίαν της, άπέδωκεν εις έλλειψιν 
καταρτισμού καί νοημοσύνης τών θεατών της τάς.... τριάκοντα εξ 

χιλιάδας δραχμών, τάς όποιας μόνον είσέπραξεν.

«
Δέν είμαι δυστυχώς έκ τών ευτυχών συναδέλφων, ο'ίτινες λαμβάνουσι. 

τήν τιμήν νά συνομιλώσι καθ’ έκάστην μετά τού κ. Δηλιγιάννη.
Θά ήθελα νιι τόν έρωτήσω τί φρονεί διιι τό παράπονον τών δύο 

καλλιτεχνίδων.
Είμαι βέβαιος ότι θά μοΰ άπήντα:
-'Ημείς φρονοϋμεν ότι ή ήμετέρα γυνή τού θεάτρου ακριβέστερο*  

άπεδωκε τό έν τή καρδίιι της σχηματισθέν συναίσθημα έκ τής ψυχροτέ- 
ρας τού Αθηναϊκού λαού υποδοχής, καθόσον έν συνταγματική» Κράτει 
τά πάντα έκ τοΰ Λαού άπορρέουσι καί ή προτίμησις αυτού διά τό έν ή 
τό άλλο σύστημα κρίνει περί τής έπικρατήσεως τοΰ ενός ή τοΰ άλλου 
συστήματος, ουδέ δύναταί τις ν’ άποδιόση εις τόν Λαόν άγνοιαν τών 
εαυτού συμφερόντων ή τών άρεσκόντων αύτώ, καθόσον τό τοιούτον θά 
άπετέλει μομφήν κατά τού συνόλου, όπερ αποτελεί τό Κράτος, όπερ 
Κράτος έχει ανάγκην υπό τάς παρούσας περιστάσεις οικονομιών καί 
ούχί φόρων, ο'ύς βαρέως φέρει ό 'Ελληνικός λαός, ό καταβολών έκ τοΰ 
ίδιου αυτού υστερήματος τριάκοντα καί έξ ολας χιλιάδας δραχμών τφ 
ίμπρεσσαρίιι) τής επιφανούς έκ Γαλλίας καλλιτέχνιδος.

ΧΑΜΠΡΟΛ

γνωστοί δορυοόροι τού Κρό- 
; καθόσον έτελειοποιούντο τά. 
τής λάμψεως αύτών. ΙΙρώτος 

ς πάντων, κατέχων τήν 
ό Ίαπετός, ών όγδοος 

ά τό 1848 ών εβδο- 
ις, τοΰ πρώτου 
υπόνοια ότι εις 

οϋ Λρεω; καί Διός εύρί- 
ριφθή ή ϊδεα ότι μεταξύ 

ρίωνος και Ίκπετού, έκτων 
I ημέρας.

(.γ,ς ύπάρ- 
ειχεν ακόμη

νου. άνακαλ,υφθέντες 
οπτικά όργανα καί 
άνεκαλύφθη τώ 1655 ό ΊΊτάν. ό μέγιστο 
εκτςν άπό του κέντρου 
κατά σειράν καί τελευταίος ό Ύπερίων κατά . _ . 
μ.ος. Όπως πρό τής άνακαλύψεως τής Δήμητρα 
άνακάλυφθέντος αστεροειδούς, είχεν έκφρασθή ή ί 
τό αέγα σχετικώς διάστημ.α μεταξύ 
σκέτα: εις ακόμη πλανήτης. ούτω είχε 
τών δύο δορυφόρων τοΰ Κρόνου. Γπερί: 
οποίων ό μ.’εν περιφέρεται περί τόν Κρόνον εις "21 
ό δε δεύτερος εις 79 */»  τουλάχιστον, είς έτερος πλανά,τ, 
χει όστις ένεκα τής ασθενούς λάμ.ψεώς δεν 

άνακαλυφθή.
II άνακάλυψις δύο εκτάκτως ασθενούς λάμψεως δορυφόρων 

τού “Αρεως τόν Αύγουστον τού 1877 ένίσχυσε τήν ύπόνοιαν 

ταύτην καί κατά τό 1888 τό αστεροσκοπείου · 
ιζίου Harvard δι’ ενός άστροφωτογραφικοΰ 
δακτύλων κατόπιν επανειλημμένων ερευνών τού 
νον διαστήματος κατώρθωσε νά διακρίνη τόν άγνωστον 
δορυφόρον χωρίς δμ.ως νά δυνηθή νά τόν παρακολουθήση. Αί 
έρευνα: έπανεζήφθησαν αλλά ματαίως καθόσον τό οργανον ου 
έποιοΰντο χρήσιν δέν ήτο επαρκούς έντάσεως διά νά φωτογρά
φηση τόν δορυφόρον τούτον. "Οταν δμως ό Barnard τόν Σε
πτέμβριον τού I 892 άνεκάζυψε πέμπτου ασθενέστατης λάμψεως 
δορυφόρον τού Διός καί τό άστεροσκοπεϊον τού Harvard χάρις 
εις τήν γενναιοδωρίαν τής Mis Bruce κατά τό 1897 ήδυ- 
■lijlr, νά έγκαταστήση παράρτημα εις ύψος 2400 μέτρων μετά 
άστροφωτογραφικοΰ τηλεσκοπίου 24 δακτύλων, παρετηρήθη έκ 
νέου ό άγνωστος τού Κρόνου δορυφόρος. Λεπτομερής έρευνα τού 
καθηγητού έν τώ αστεροσκοπείο» Harvard VV. Pickering 
κατά τάς τάς 16. 17 καί 18 Αύγουστου 1898 έβεβαίωσε τήν 
ϋπαρξιν ασθενούς άστεριδίου περί τόν Κρόνον, άγνωστου μέχρι 
τούδε. δπερ άπέχον άπό τούτου κατά 25 λεπτά τής μοίρας 
είχεν δλα τά χαρακτηριστικά ενός δορυφόρου. Εις τόν νέον 
τούτον δορυφόρον έχοντα. διάμετρον 300 περίπου χιλιομε'τρων 
έδόθη ύπό τού άνακαλ.ύψαντος αυτόν Pickering τό όνομα 
Φοίβη, ήτις κατά τήν μυθολογίαν ήτο αδελφή τού Κρόνου. Άπό 
τού Απριλίου τού 1899 δτε έγνωστοποιηθη ή άνακαλυψις 
παρήλθον 8 μήνες καθ’ ους ό Κρόνος είσήλθεν έντός τού Ι’αλα- 
ξίου καί διεκόπησαν αί έπί τού νέου δορυφόρου παρατηρήσεις, 
δπερ έδωκεν άφορμήν νά πιστευθή δτι ή άνακάλυψις του ήτο 
άποτέλεσμα πλάνης καθόσον μάλλον κατά τά 4 έκτοτε διαρ- 

, ρεύσαντα έτη ούδέν περί τούτου άνεκοινώθη. <·θ-ν λίαν 
πλάγη ό επιστημονικός κόσμος δτε κατά τάς άρχάς τού 
λίου 1904 έδημοσιεύθη βραχεία ανακοίνωσες τού Pickering 
περί τού δορυφόρου τούτου. Μετά ταύτα τήν 8 Αύγούστου ό 
Barnard κατώρθωσε νά τόν παρατηρήση διά τηλεσκοπίου τεσ
σαράκοντα δακτύλων. Διά τής άνακαλύψεως ταύτης έβεβαιώθη 
ή ύπαρςις τού δορυφορου τούτου χωρίς δμως νά προσδιορισθή 
ή θέσις του καί ή τροχιά του. Εςηκριβώθη κατόπιν δτ: αί 
πρώται αναζητήσεις εις ούδέν κατε'λη'αν διότι άνεζήτουν αύτόν

οΰ πανεπιστη- 
ιηλεσκοπίου 13 
πεο'. τόν Κρό-

Γ.γννΐ'7”0Υ ετι

ε;£- 
Ίου-

"Ολα αϋτά, θά τό δμολογήσητβ, Αποτελούν μίαν ποικιλίαν, ίίν όχι 
θέματος, τούλάχιοεον γεγονότων, τά όποια ήσαν αρκετά αξιοσημείωτα. 
Ή χειμερινή περίοδος άλλως τε δέν έληξεν ακόμη διά νά κάμη κανείς 
επ' αυτής κριτικήν ή νά γράψη νεκρολογίαν. Προκαταβολικές όμως 
δύναταί τις έπεμβαίνων εις τά καθήκοντα τοΰ Καζαμία, νά πρόβλεψη

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΩΝ

ΝΕΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ

Οκτώ ήσαν οί ρ-έχρι σήμερον 
διαδοχικώι 

κατά τάςιν

θέσιν. δεύτερος

πολύ πλησίον τού Κρόνου, δτε δε άνεζήτησαν αύτόν εις ήμι- 
σείας περίπου μοίρας άπόστασιν τόν άνεγνώρισαν εις μίαν φωτο
γραφίαν τού 1900 καί πολύ άπωτερον εις μίαν φωτογραφίαν τού 
1902. Εκ τούτων ή,δυνήθησαν νά ύπολογίσωσι μίαν τροχιάν 
πολύ διάφορον τών λοιπών γνωστών δορυφόρων. Τόν Απρίλιον 
καί τόν Μαϊον τού 1904 τόν παρετήρησαν εις θέσιν λίαν άπέ- 
χουσαν τής ύπολογισθείσης, κατόπιν δέ λίαν προσεκτικών παρα
τηρήσεων πρός διαφώτισιν τού περιέργου τούτου φαινομένου, 
άνεκάλυψαν δτ·. ή Φοίβη περιφέρεται περ: τόν Κρόνον ούχί ώς οί 
λοιποί δορυφόρο: άπό άνατολών πρός δυσμας. άλ> ά άπό δυσμών 
πρός άνατολάς.

Ι ό ύψίστου ένδιαφέροντος άποτέλεσμα τούτο εις ο κατέλη'αν 
έγειρε: πολλάς άμφιβολίας καί ύπάρχουσιν ο: διατεινόμενο: ότι 
δέν πρόκειται περί ενός μόνον δορυφόρου άλλάπερ: δυο. 11 Ί’οίβη 
έκτος τού χαρακτηριστικού τούτου τής όπισθοδρομικής κινήσεως 
εχε: καί τροχιάν 0,22 έκεντρικότητος, ήτις παρ’ ούδενί άλλω 
δορυφόρω παρατηρείται, τελειώνει δέ τήν περί τόν Κρόνον περι
φοράν της εις 546.5 ήμέρας.

Ό ήμιάξων τής τροχιάς της εινε 12.8 εκατομμ.ύρια χιλιό
μετρα. ή εγγύτερα αύτής άπό τού Κρόνου άπόστασις είναι 10 
εκατομμύρια χιλιόμετρα καί ή μεγαλειτέρα 15.6.

II έςαιρετικότης αύτη τής τροχιάς, ήτις άνατρέπε·. εις πολλά 
σημεία τήν μέχρι τούδε ύφισταμένην κοσμογονικήν θεωρίαν ενι
σχύει τήν σπουδαιότητα καί τό μεγα ενδιαφέρον τής άνακαλύ
ψεως. Αφού δέ έντός δεκαετηρίδος περίπου διά τών τελειο- 
ποιηθέντων οργάνων πλεϊστοι μικροί δορυφόροι άνεκαλύφθησαν, 
ύπάρχει πεποίθζ.σις δτ: διαρκώς τελειοποιουμένων τών τηλεσκο
πίων πολλοί ετι μέλλουσι ν' άνακαλυφθώσι. θά γνωοίσωμεν δε 
τελείως καί δυνηθώμεν να σπουδασωμεν τό ήμέτερον πλανητι
κό’/ σύστημα. ΗΛ γουναρης

ιιηχανικός

ΠΩΣ ΕΞΥΓΕΙΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΥΔΩΡ

Γνωστόν τυγχάνει δτι ή πέψις ακαθάρτων ύδάτων είναι έκ 
τών συνηθεστέρων αιτιών τών μολυσματικών νόσων, μεταςύ τών 
όποιων τήν πρώτην σειράν κατέχουσιν ό τυφοειδής πυρετός 
καί ή χολέρα. ΊΙ διά μέσου τελειοποιημένων συσκευών διύλισις 
δέν είναι άρκετή εις τήν έςυγείανσιν μεμολυσμένων ύδάτων, διότι 
εάν αί συσκευαί αυται συγκρατούσι μετά τίόν στερεών υλών, 
τών αίωρουμένων έν τώ ύγρω, τά μικρόβια καί τά σπέρματα 
αύτών, έπιτρέπουσιν δμως τήν δίοδον δηλητηρίων γεν-ηθ-ντων 
ύπ αυτόέν τών μικροβίων ή παραχθεντων διά τής σήψεως. 
Μονον ο βρασμός ήδύνατο νά κριθή ικανός ν' άποκαθάρη τό 
ύδωρ άπό παν επιβλαβές στοιχεϊον έκ μικροβίων ή σήψεως 
παραχθεν. 'Αλλ' ή διά βρασμού μέθοδος απαιτεί ν' άφήσωμεν 
κατόπιν τό ύδωρ νά ψυχθή. νά τό μεταγγίζωμεν έπανειλημμέ- 
νως άπό δοχείου εις δοχείον ϊνα τού άποδώσωμεν τόν ένεκα τοΰ 
βρασμ.ού άπολεσθέντα ατμοσφαιρικόν αέρα, δηλαδή σειράν πρά- 
ςεων τάς οποίας δέν δυνάμεθα έν πάσε: περιπτωσει εύκόλως νά 
εκτελέσωμεν.

Εις Ρώσσος χημικός άπέδειξεν έσχάτως. δτι ήτο δυνατόν 
ν άποκαθαίρητα: στιγμιαίως καί καθολοκληρίαν τό πόσιμον 
ύδωρ καί ν' άποστειρούται άνευ διυλίσεως ή βρασμού, άπλού- 
στατα διά τής προσθήκης έλαχίστης ποσότητος τού γνωστού 
άλατος τού ύπερμαγγανικού καλιού.

Τό ύπερμαγγανικόν κάλι ήτο πρό πολλοϋ γνωστόν ώς έχον 
άποκαθαρτικάς ιδιότητας, τό μετεχειρίζοντο δέ ιδίως διά τήν 
άφαίρεσιν τών δυσοσμιών, διότι ή διαλυσίς του κατέχει τήν ιδιό
τητα νά έξαφανίζη άμέσως καί τάς πλέον αηδείς καί διαπερα
στικής όσμάς έπιτυγχάνουσα τήν ζύμωσιν τών οργανικών ύλών.

Ί'ό ύπερμαγγανικόν κάλι, τό οποίον ο: χειρουργοί καί άνατό- 
μοι μετεχειρίζοντο δπως πλύνωσι δι’ αύτοϋ τάς χείράς των καί 
άφαιρώσιν ουτω τάς κατόπιν εγχειρήσεων τινών άφορήτους οσμας, 
έφηρμόσθη νυν διά τήν στιγμιαίαν άποκάθαρσιν τού ΰδατος.

Κυνηγοί, ποδηλάται,έκδρομείς,στρατιωτικοί.εύρίσκοντες ύδωρ 
ακάθαρτον ή ελώδες δύνανται μεταχειριζόμενοι τήν άκόλουθον

μέθοδον νάπίνουν έξ αύτοϋ άνευ ούδενός κινδύνου διά τήν ύγι-ίαν 
των. Αρκεί νά φέρωσι μεθ' εαυτών φια>ίδιον πλήρες κρυσταλ
λωμένου ύπερμαγγανικού καλιού, έξ ού νά ρίπτουν εις τό 
άκαθαρτον ύδωρ έν αναλογία 5 - I 0 εκατοστών τού γραμμαρίου 
άνά λίτρον ύδατος. 'Ελαφρώς άνακινείται έπί 5-6 λεπτά τής 
ώρας και τό ύδωρ λαμ.βάνει ασθενή ιώδη άπόχοωσιν, ήτις είναι 
αλάνθαστος ένδειξις ότι έκαθαρίσθη καί δτι τό ύπερμα-.-ρανικόν 
κάλι εύρίσκεται έν έλαφρα περίσσεια αφού έξετέλεσε τον έξυ- 
γειαντικόν αύτοϋ σκοπόν.

Τοιούτον ύδωρ δύναταί τις νά πίη άνευ ούδενός φόβου διότι 
ή πέψις ολίγων έκατοστογράμμων οξειδίου τού μαγγανίου καί 
άνθρακικού καλιού είναι άπολύτως άβλαβής. Δ...'. 
χρωματίσωμεν καί νά καταστήσωμ-ν διαυγές τό ύδωρ τή π 
θήκη έλαχίστης ποσότητος—ολίγων δέκατων γραμμαρίου—ό 
νικής τίνος κόνεως, ώς ή κόνις τού καφέ, τής κίνας. 
ζακχάρεως. 11 κόνις αύτη καταστρέφει τό έν περίσσεια 
μαγγανικόν κάλι καί τό μαγγάνιον κατακρημνίζεται. 
ύπάρχουν τά μέσα κα'ι ό χρόνος, διυλίζεται τό ύδωρ κα 

οτόν καθαρόν, διαυγές καί έξο 
ις συνοικισμούς—-ξενοδοχεία, νοσοκομεία 

νά ένεργήσωμεν εύκολώτερον κα'

ύρσχθ{Α£νου παντού έν

Δυνάμεθα ν’ ά.πο- 
προσ- 
οργα- 
ή καί 
ύπεο- 
Έάν 

ί έπι- 
τυγχάνεται ούτω ποτόν καθαρόν, διαυγές καί έξοχως ύγιεινόν. 
Εις τους συνοικισμούς—ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.τ.λ.— ένθα 
δυνάμεθα νά ένεργήσωμεν εύκολώτερον καί έπί μεγαλειτέρας 
ποσότητος ύδατος, μεταχειριζόμεθα διυλιστήρια ζιοίκού άνθρακος 
εύρισκομένου παντού έν τώ έμποριω.

Τό ύπερμαγγανικόν κάλι δέον νά φυλλάσσεται μακράν πάσης 
έπαφής μετ’ οργανικής όνώσεως, εις φιαλιδιον κεκλεισμένον 
ύαλίνω έσμυρισμένω πώματι, καθοσον πώμα έκ φελλού θά ήρκει 
δπως τό άποσυνθέσ-η.

Τό μυστικόν τής έξυγειαντικής αυτού δράσεως 'έγκειται εις 
τήν ιδιότητα ήν κέκτηται νά όξειδώνη στιγμιαίως τάς όργανικάς 
ούσίας παραχωρούν μέρος τού οξυγόνου του.

Ί'ό κεκαθαρμένον καί κεκρυσταλλωμένον ύπερμαγγανικόν κάλι 
τιμάται αντί ολίγων δραχμών τό χιλιόγραμ.μον, όπερ δύναταί 
νά έξυγειάνή 10 τόννους ποσίμου ύδατος. Τό ακάθαρτον στοι
χίζει δύο ή τρεις φοράς όλιγώτερον καί δύναταί νά χρησιμεύση, 
ώς έςυγειαντικόν τών διά τάς κοινάς χρήσεις ύδάτων.

Διά τήν έπιτυχή κάθαρσιν τών διυλιστηρίων βράζομεν αύτά 
έντός διαλύσεως 2:1000 ύπερμαγγανικού καλιού καί άποχρω-
ματίζομεν διά προσθήκης ύποθειούχου νατρίου.

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ
Ώς έκ τών μεγάλων προόδων τών έπιτευχΟεισών έσχάτως, το 

άεριόφω; τείνει νά καταστή έζ τών τή; πρώτης ανάγκης.
Δυστυχώς όμως παρ' ολας τάς προόδους άς παρ ' ήμϊν έλαβεν ό διά 

τού αεριόφωτος φωτισμός καί ή διά τοΰ αεριόφωτος κίνησις διαφόρων 
μηχανών, ή τιμή μένει αμετάβλητος.

"()πως δείςωμεν τήν ανάγκην ταχείας ύποτιμήσεως παραθέτομε*  
μερικούς αριθμούς έμφαίνοντας τήν δυσαναλογιαν μεταςύ τών παρ’ 
ήμϊν και έν άλλαις πόλεσι τής Ευρώπης τιμών τοΰ φωταερίου.

Εις το Βερολίνο*  ή τιμή τοΰ αεριόφωτος κατά τό έτος 1837 ήτο 
0,43 φρ. κατά «υβικόν μέτρον, κατά τό 1847 ζατέπεσεν εις τήν τιμήν 
0.31 φρ.. ήδη δέ τηρείται 0,20 φρ. ζατά κυβικόν μέτρον διά τό*  
φωτισμόν καί 0,12 φρ. διά τήν Οέρμανσιν καί τήν κινητήρων δύναμιν 
Μέ δλην δέ τήν τιμήν ταύτην ο: κάτοικοι τοΰ Βερολίνου δέν εινε 
ευχαριστημένοι και δι ’ αναφοράς των ζητοΰσιν δπως ή τιμή καθορι- 
σθή ζατα ζυβ. μετρ. 10 pfenning ή 0.12 φρ. δι' όλας τάς χρήσεις.

Εις τό Λονδίνο*  οί 1000 κυβικοί πόδες τιμώνται άπό τοΰ έτους 
1898, 2 σελλίνια καί 10 πέννας. λαμβανομένου δέ ύπ' οψιν δτι 1000 
κυβικοί πόδες ίσοΰντα- πρός 28.316 κυβ μετρ, έχομεν ώς τιμήν κατά 
ζυβ. μετρ. 0,123 φπ.

Ή πόλις τής Άμβέρσης πληρώνει διά τόν φωτισμόν τών Δημο- 
τιζών οδών ζαΐ τών Δημοτικών Καταστημάτων 0,05 φρ. κατά κυβ. 
μετρ, οί δέ ΐδιώται 0.15 φρ. κατά κυβ. μέτρον.

Εις τό Havre τής Γαλλίας οί ΐδιώται πληρώνουν 0,19 φρ. κατά 
κυβ. μετρ, εις τό Saint- L6 ό Δήμος πληρώνει εις τήν εταιρίαν τοΰ 
αεριόφωτος 0.03 · φρ. ζατά ζυβ. μέτρον.

Έν παραβολή οί ’Αθηναίοι πληρώνουν κατά κυβ. μέτρον 0,35 δρ.

Τίρπει ηολλάκις τόν ε'να δ,τι άπατεΛκΐ τή>· λΰτιην πολλών. 
Φενελών 

"Οσον περισσότερον σκέπτεκιί τις τόσον όλαγώτερον ό/ιιλεϊ.
Ροσφονχώ
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ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΗΣ Α. Μ. ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

Τήν ιι 24 Δεκεμβρίου ή Λ. Μ. ό Βασιλεύς σννεπλήρωσε τό 59 έτος 
εϊσελθόιν εις τό 6ο. Έγεννήθη τήν 24 Δεκεμβρίου (ν. ήμ.) τοΰ 1S45 έν 
Κοπενάγη καί μετά τινα έτη ζατετάχθη είς τήν ναυτικήν σχολήν τής 
Δανίας. Τήν 6 ’Ιουνίου τοΰ 1863. νεαρότατος ό πρίγκηφ Γονλιέλμος 
τής Δανίας έκ τοΰ Οίκου Σλέσβιχ Όλστάϊν Σόντεμπουρ Γκλύξμπουρ 
έδέχθη τό στέμμα ίίπερ προσέφερεν Λύτφ ή Έθνοσυνέλιυσις τών 
'Ελλήνων κατόπιν πρωτοκόλλου ύπογραη εντός έν Δονδίνφ μεταξύ Γαλ
λίας, Αγγλίας καί Ρωσσίας, τών τριών ΙΙροστατίδων τής "Ελλάδος 
Δυνάμεων, τήν 27 ίδιου μηνάς άνεκηρύχθη ύπό τής Έθνοσυνελεύ- 
σεως Βασιλεύς τών Ελλήνων ύπό τό όνομα Γετόργιος Λ" καί ήρχισε 
βασιλεύων μέ ’Εθνοσυνέλευση·. δεκαοκταετής ών τότε, άπό τής 3*  
’Οκτωβρίου 1863.

Ό Βασιλεύς. Λουθηρανός τό θρήσκευμα, είναι δευτερότοκος υιός 
τοϋ γηραιού τής Δανίας Βασιλέως Χριστιανού IX. Ένιηιφεϋθη τήν 
15/27 'Οκτωβρίου 1S67 έν Πετρουπόλει τήν Μεγάλην Δούκισσαν Όλγαν 
Κωνσταντινόβναν. γεννηθεϊσαν τφ 1S51. 'Αρχηγόν τής Δευτέρας μοίρας 
τοϋ Ρωσσικοΰ στόλου. «

Ό Βασιλεύς φέρει τούς εξής τίτλους καί παράσημα: Ανώτατος 
αρχηγός τών κατά γήτ καί θάλασσαν δυνάμεων ημών, ναύαρχος τοΰ 
Δανικού Ναυτικού, ιίρχηγός τοΰ ι Ρωσσικοΰ συντάγματος τού πεζικού 
Νέβσκη, συνταγματάρχης ιδιοκτήτης τοϋ 99 Αυστριακού συντάγματος 
τοϋ πεζικού. Αρχηγέτης τοϋ Τάγματος τοϋ Σωτήρος. Ιππότης τής 
περικνημίδας τής 'Αγγλίας, Μεγαλόσταυρος τοϋ 'Αλβέρτου τής Άνχάλ- 
της, Ιππότης τής ΙΙίστεως καί .Μεγαλόσταυρος τοϋ Λέοντας τού Βάδεν, 
Μεγαλόσταυρος τοϋ Λεοπόλδου τού Βελγίου. Μεγαλόσταυρος τοϋ Ερρί
κου Δέοντος τής Βρσυνσβίκης. Μεγαλόσταυρος τοΰ Στέμματος τής 
Βυρτεμβέργης, τής Αεγεώνος τής Τιμής τής Γαλλίας. Μεγαλόσταυρος 
τοΰ ελέφαντας καί άνώτερος ταξιάρχης τοϋ Δάνεβρογ τής Δανίας. Με
γαλόσταυρος τοϋ Λουδοβίκου Α" τής 'Έσσης, Μεγαλόσταυρος τοϋ Καρό
λου Γ’καί Ίπππότης τοΰ Χρυσού Δέρατος τής Ισπανίας. Μεγαλόσταυ
ρος τοΰ Δανιήλ Λ’ τοϋ Μαυροβούνιου. Μεγαλόσταυρος τού Στέμματος 
τών Βένδων τοϋ Μεκλεμβούργου Σβέριν, Μεγαλόσταυρος τών Βένδων 
τοϋ Μεκλεμβούργου Στρέλιτς. Μεγαλόσταυρος τοϋ "Αγίου Καρόλου τού 
Μονακό, Μεγαλόσταυρος τοϋ Χρυσού Δέοντος τοϋ Ν'ασσώ. Μεγαλιί
σταυρος τού Δέοντος τής Νιρλανδίας. Μεγαλιίσταυρος τοϋ "Αγιοι· Όλάφ 
τής Νορβηγίας. Μεγαλόσταυρος τοϋ Άγιου Στεφάνου τής Ούγγαρίας, 
Μεγαλόσταυρος τών τριών ηνωμένων ταγμάτων τοϋ Χριστού, τοϋ Βενε- 
δίκτου καί τοϋ Ίακιόβου τής ΙΙορτογαλλίας. Μεγαλιίσταυρος τοϋ 'Ερυ
θρού ’Αετού καί ιππότης τοϋ Μέλανος 'Αετού τής Πρωσσίας. Ιππότης 
τοΰ Αγίου Άνδρέου, τού "Αγίου Αλεξάνδρου, Νέβσκη. τοϋ Λευκού 

’Αετού καί τής "Αγίας Άννης Λ" τάξεως τής Ρωσσίας. Μεγαλόσταυρος 
τού Έρνεστίου κλάδου τήςΣαξωνίας. Μεγαλόσταυρος τοϋ Λευκού Ίέρα- 
κος τοϋ Σι’ιξ Βάϊμαρι. Μεγαλόσταυρος τού Λευκού Αετού τού Τακόβου 
τής Σερβίας, "Ιππότης τών Σεραφείφ τής Σουηδίας. Όσμανιέ α’ τάξεως 
καί Νισι'ιν Τμτιάζ α’ τάξεως τής Τουρκίας, Ανώτερος Ταξιάρχης τοϋ 
Βασιλικού Τάγματος τοΰ οίκου τών Χοεντζόλλερν. Μεγαλόσταυρος τού 
Άγιου Ούμβέρτου τής Βαυαρίας. Μεγαλόσταυρος τής ναυτικής Αξίας 
τής Ισπανίας, Μεγαλόσταυρος τοϋ Μιίχα Σακρί τού Σιάμ.

Τήν οικογένειαν τού Βασιλέως άπαρτίζουν σήμερον ύ Διάδοχος 
Κωνσταντίνος. Αντιστράτηγος, Γενικός Διοικητής τοϋ στρατού, γεννη
θείς έν Άθήναις τήν 21 ’Ιουλίου 2 Αύγουστου ι868 καί νυμφευΟείς 
τήν 21 Όκτωμβρίου 1889 έν Άθήναις τήν πριγκήπισσαν Σοφίαν, αδελ
φήν τού Αύτοκράτορος τής Γερμανίας Γουλιέλμου Β', γενηθεϊσαν τήν 
14 'Ιουνίου 1S70. <’> Πρίγκηφ Γεώργιος αντιναύαρχος Ύπατος Αρμο
στής τών Δυνάμεων έν Κρήτη, γεννηθείς τήν 12 24 ’Ιουνίου 1869 έν 
Κέρκυρα, ό πρίγκηφ Νικόλαος, άντισυνταγματάρχης τοΰ πυροβολικού, 
διοικητής τού α" συντάγματος, γεννηθείς έν Άθήναις τήν 9'21 Ιανουά
ριου 1S72 καί νυμφευΟείς τώ 1903 τήν Μ. Δούκισσαν 'Ελένην Βλαδι- 
μηρόβναν, ί) πριγκήπισσα Μαρία - Μαγδαληνή. γεννηθιίσα έν Άθήναις 
τήν 20 Φεβρουάριου 3 Μαρτίου 1876 καί νυμφευθεΐσα τόν Μ. Δοΰκα 
Γειίιργιον. ό πρίγκηφ Άνδρέας. Ανθυπίλαρχος έν τφ 2 ίππικφ συντάγ- 
ματι γεννηθείς έν Άθήναις τήν 20 Ιανουάριου ι Φεβρουάριου 1882 
καί νυμφευθείς τήν πριγκήπισσαν Άλίκην τοΰ Βάττεμβεργ τφ 1903 καί 
ό πρίγκηφ Χριστόφορος, μαθητής τής σχολής τών Εύελπίδων, γεννηθείς 
τήν 20 Ιουλίου ι Λύγούστου 1SSS έν τοίς Ανακτόροις Πετροπαυλόφσκ.η.

«

Τήν Αυλήν τού Βασιλέιος άπαρτίζουν ό υποστράτηγος κ. I. Παπα- 
διαμαντόπουλος ιίρχηγός τού Στρατιωτικού Οίκου καί διευθυντής 
τοϋ Πολιτικού Γραφείου τής Λ.Μ., ο Γεν. Επιμελητής τής Β. Χορηγίας 
κ. Ν. Θών, ό αυλάρχης κ. Μ. ΙΙαπαρρηγόπουλος, ό κ. Φ. Λέλης, γραμ- 
ματεύς τοϋ ιδιαιτέρου γραφείου τής Λ. Μ., ό Σταυλάρχης κ. Τσέρ- 
νοβιτς καί οί ύπασπισταί κ. κ. Τ. Βάσσος. υποστράτηγος, Δ. Βου- 
δούρης, πλοίαρχος, κυβερνήτης τής Β. θαλαμηγού -Αμφιτρίτη , Γ. 
Κουντουριώτης, πλοίαρχος. Λ. Βακάλογλους, Αντισυνταγματάρχης τού 
πυροβολικού, I. Κομνηνός. Μηλιυίτης, επίλαρχος καί Μ. Πίσσας, λοχα
γός τού μηχανικού.

’Επίτιμοι ύπασπισταί τής Λ. Μ. είναι ·"> Διάδοχος καί οί πρίγκηπες 
Γεώργιος. Νικόλαος καί Άνδρέας.

ΚΤΡΙΑΚΟΤΛΗΣ ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
"Υπουργός ιών Στραχιωηχών καί τών Ναυτικών.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΤΖΕΣ 
'Υπουργός τών ’Εξωτερικών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΤΝΑΡΑΚΗΣ
Υπουργός τών Οικονομικών.

Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ
( ΧυνίχΐΊ« άπύ τύ καθηγούμενον )

II Αρχαιολογική Εταιρεία κατά τό τρίτον έτος της ίδρύσεως 
αύτής άπεφάσισε τήν άνίδρυσιν τοϋ Δέοντος διά πάσης Ουσίας. 
Ό γραμματέας της Εταιρείας αοίδιμος Ραγκαβής έν τοίς 
πρακτικοίς τοϋ έτους εκείνου λέγει πλήρης ένθουσιασμοΰ καί 
χρηστών ελπίδων : «Αί πρός άνέγερσιν αύτοΰ προπαρασκευα
στικά! εργασία·, έγε'νοντο’ τά σωζόμενα τεμάχια αύτοΰ κατεμε- 
τρήθησαν έπιμελώς και σχέδιον συνετάχθη άλλα τό άνεπαρκές 
τών πόρων ήμπόδισε τήν άποπεράτωσιν τοϋ έργου».

«
Άπό της εποχής ταύτης έπανειλημμέναι άπόπειραι καί 

φροντίδες ύπό ήμετε'ρων καί ξένων καταβληθεϊσαι είχον άποβή 
είς μάτην, καί ή άνίδρυσις τοΰ Δέοντος της Χαιρωνείας άπε- 
τέλει όνειρο·/ δυσεκπλήρωτον έφ’ ίσον δ’εν έξευρίσκοντο τά ύλικά 
μέσα πρός έπιτέλεσιν τούτου. Μετά τήν έν έτε·. 1895 γενομέ- 
νην έξ Αγγλίας αίτησιν πρός άνίδρυσιν τοΰ μνημείου δαπάνη 
ςένων αρχαιολόγων καί λογιών έπελήφθη σοβαοώς τοϋ έργου 

ή ήμετέρα Αρχαιολογική Εταιρεία τή πρωτοβουλία τοΰ Προέ
δρου αύτής, τής A. Β. Γ. τοΰ Διαδόχου.

Ο Διάδοχος τοΰ Ελληνικού θρόνου έν τή διττή Αύτοΰ ΐδιό- 
τητι. τοΰ ΙΙρώτου Στρατιώτου τοϋ Έθνους, καί τοΰ Ιίροέδρου 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, δεν ήτο δυνατόν νά λησμο
νήσω, τούς ηρωικούς τής Χαιρωνείας νεκρούς καί τόν μαρμάρινον 
αύτών φύλακα, τόν Δέοντα.

’Ιόν τοΐς πρακτικοίς δέ τής συνεδρίας τής 19 Νοεμβρίου 
1899 τοΰ Συμβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας τής γενο- 
μένης ύπό τήν προεδρεία·/ Αύτοΰ, σημειοΰνται τά έςής: 
«7/ A. Β. 1'. <5 Διάδοχος Ιξέ&ηκε τήν ύιά έίίνικήν και Ιστο
ρικήν έ'ποηιιν οπουδαιότητα τοϋ έν Xaioiovn'if είς τεμάχια κατα
τετμημένου Δέοντος, τοΰ άποτελοΰντος τό έπιτΰμβιον μνημείου, 
8περ οί Θηβαίοι άνήγειραν είς τους έν ετει 338 π. Λ', έκεΐ 
πεοόντας Ίερολο-χΐτας έν τβ ττρδς τόν Φίλιππον υπέρ τής ‘Ελλη
νικής έλευ&ερίας μάχη και προέτεινεν, ο·α προβή ώς τάχιστα 
ή ‘Εταιρεία είς τήν άναστήλωοιν τοΰ μνημείου τούτον μηδεμιάς 
πρός τοΰτο τρειδομένη δαπάνης1».

ΙΙάραυτα άφ’ενός μ’εν έζητεΐτο ή γνώμη τοΰ “Αγγλου άρχι- 
τέκτονος Penrose, άφ’ ετέρου δ’ άπεστέλλετο εις Χαιρώνειαν 
πρός έπιτόπιον έξέτασιν τής καταστάσεως τοΰ Δέοντος ό ήμέ-
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Μουστάκας, 
■ερΐ τήν 

ομερείαις αύτοϋ άπήντα 
Καί έξηκολούθει νά κεΐται έκεϊ 

ότι έμ.ελλεν έν βραχεί 
1902 ύπουργός τής 
ανταχόθεν άπευθυ- 
τοϋ γενναίου αύτοϋ

τερος γλύπτης κ. Βρούτος καί ό μηχανικός κ. 
’Αλλά καί πάλιν μυρίαι δυσχερειαι παρουσιάσθησαν 
έκτέλεσιν τοϋ έργου, όπερ έν ταΐς λετ 
κωλύματα άνυπέοβλητα έν τισι 
τεμαχισμένος ό Αέων άνευ έλπίδος τινός. 
τινι χρόνιο ν’ άνιδρυθή. Άλλ' ό έν έτε 
Ιίαιδείας κ. Μομφερράτος ύπείκων είς τάς 
νομένας συστάσεις περί έπιτελέσεως τέλος 
έργου άπέστειλεν έγγραφον πρός τήν Άρχαιολ. ’Εταιρείαν, έν ω 
συνίστα τήν τάχιστη·/ έ’ναρζίν τών πρός άναστήλωσιν τού Δέον
τος εργασιών, έπιπροσθέτων ότι ή περαιτέρω αναβολή άπετέλει 
ασύγγνωστο·/ ύπέρ ενός τών σπουδαιότερων μνημείων αμέλειαν 
και έξέθετε τήν χώραν ήμών πρός τόν πεπολιτισμένον κόσμον.

Εκτοτε άδρ?., αδρότατη τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας 
δαπάνη, ήρξαντο τά έν Χαιρωνείζ έργα. ’Αφού τό αρχαίο·/ τού 
Δέοντος βάθρο·/ έκαθαρίσθη τού άνω μέρους τού τετριμμένου 
καί σαθρού, περιεζώσθη πανταχόθεν δΓ ισχυρού τείχους καί 
έπ' αύτοϋ ώκοδομήθη νέο·/ βάθρον έκ λίθων ληφθέντων έκ τοϋ 
αύτοϋ λατομείου.'·) φιλότιμος καί δεξιός τοϋ ήμετέρου Μουσείου 
αρχιτεχνίτης κ. II. Καλούδης συνεπίκουρον καί οδηγόν έχω·/ τόν 
διαπρεπή καλλιτέχνην κ. Σώχον. κατεσκεύασεν έκ γύψου έκμα- 
γείον όλου τού Δέοντος καί κατά τούτο δΓ άοκνοτάτης καί 
δεξιάς έργασίας ανίδρυσε καί συνεκόλ.λ.ησε τόν μαρμάρινο·/ 
κολοσσόν έπί τής αυτής θέσεως. έν ή οϊ Θηβαίοι έκαλ.λιτέχνη- 
σαν καί έταζαν αυτόν φύλακα τών νεκρών των.

Ήδη δέ τό περιβάλλον τό περιφανές καί περΐλαμ.προν αύτό 
μνημείο·/ περίφραγμα κατερρίφθη καί έφάνη τούτο έν πάση 
αύτού τή άρχαιοπρεπεΐ σεμνότητι. Ο έπισκέπτης τής πεδιάδος 
τής Χαιρωνείας έκπληκτος καί πλήρης δέους ϊσταται πρό τού 
κολοσσιαίου έκείνου Δέοντος. Επί τών οπισθίων αύτοϋ ποδών 
έπικαθήμενος φαίνεται διά τών γαμψών καί φοβερών αύτοϋ 
ονύχων περισφίγγω·/, ώς ιερά·/ παρακαταθήκην, τά οστά τών 
λεοντοθύμων έκείνων νεκρών, έν ώ διά τοϋ τρομερού βλέμματός 
του όπερ ανήσυχος έκτοξεύει μακράν πολύ, απειλεί δεινώς πάντα 
όστις ήθελε τολμήση νά πλησιάσγ, είς τόν ιερόν εκείνον χώρον, έν 
τώ όποίω έθηκαν οί Θηβαίο: αύτόν φρουρόν άγρυπνο·/ καί αίωνό- 

ρολοχιτών. Γ Π βυζαντινόςβιον τών πεφ'.λ.ημένων αύτών ίερο

ΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ
(Συνέχεια άπό

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
τό προηγοΰμενον)

II παρά τών ατμηλάτων σιδηροδρόμων 
ταχύτης περιορίζεται έντός ορίων λίαν στενών, 
έν Γαλλία επετράπη διά Διατάγματος ή άνάπ

αναπτυσσόμενη
Κατά τό 1853 

τυξις ταχύτητος 
120 χιλιομέτρων καθ' ώραν δυστυχώς όμως ή ταχύτης αύτη 
δέν έπετεύχθη είμή εις κλίσεις λίαν έλαφράς. Τούτο δέον ν’ άπο- 
δοθή κυρίως εις τό ότι ή δύναμις της άτμαμάξης περιορίζεται 
ύπό τοϋ λέβητας, ον δέν δυνάμεθα ν' αύξήσωμεν άνευ άπωλείας 
της εύστροφίας τοϋ συρμοϋ.

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ Σ. Α. Π. - ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΕΙΟΥ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ Σ. Α. Π.-ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΣΕΙΟΥ

τοϋ Αγίου 
τείνουσ:

σίδηρο· 
γ?5ψ.;Λ·Γ.

Siemens ilalke, έπί 
ρων. Α: σιδηροτροχαί έχρησί- 

τοΰ ήλεκτρικοϋ ρεύματος, διά τήν 
. περιαξόνια. 
1890. Κατά

Στεφάνου. 'Ήδη δέ οί ήλε- 
.......................................έπιτυχώς

ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου μήκους

Ό ήλεκτοοκινητηρ δύναται ν' αντικαταστήστ; πλεονεκτικός 
την ατμομηχανήν εις τήν ελξιν τών σιδηροδρόμων καθόσον έκτος 
τοϋ περιωρισμένου όγκου αύτοϋ, ή αναπτυσσόμενη συνεχής κυ
κλική κίνησις δέν παρουσιάζει τό έλάττωμα τών έκκεντρων 
οργάνων τής ατμομηχανής. Δυνατή επομένως ή μετατροπή τών 
ατμηλάτων σιδηροδρόμων εις ήλεκτροκινήτους. ύπό τόν όρον 
τής έγκαταστάσεως εις ώρισμένα σημεία ήλεκτρικών σταθμών 
παραγόντων τό άπαιτούμενον ήλεκτρικόν ρεύμα διά. τήν κίνησιν.

ΊΙ ήλεκτρική έλξ-.ς έπιτρέπει εις πλεϊστα μέρη τήν χρησι- 
μοποίησιν τών ύδραυλικών δυνάμεων, ώς αί πτώσεις τών ύδά- 
των τοϋ Νιαγάρα, και λοιπά.

Εις τήν έν γένε: δ: ’ ήλεκτρικοϋ ρεύματος κίνησιν διακρίνομεν 
τά κάτωθι συστήματα :

α'. Αήψις τοϋ ρεύματος έξωτερικώς.
β’. Αήύις τοϋ ρεύματος παρά ρευματοπυκνωτών.
Άμ.φότερα τά συστήματα ταϋτα χρησιμοποιούνται εις τους 

ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους.
II πρώτη έφαρμογή των ήλεκτρικών σιδηροδρόμων έγένετο 

εις τό Βερολίνου παρά τής Εταιρίας L------------
γραμμής μήκους 2 l/s χιλιομέ· 
μευον διά τήν διοχέτευσιν 
άπομόνωσιν δέ τών τροχών μετεχειρίσθησαν ξύλινα 
Ό σιδηρόδρομος ούτος έλειτούργησε μέχρι τοϋ I 
τό έτος 1893 ή ήλεκτρική κίνησις είσήχθη έν Γαλλία πρός έξυ- 
πηρέτησιν τών πέρις τοϋ Άν 
κτρικοί σιδηρόδρομοι τείνουσ: ν’ άντικαταστήσωσιν έ 
τούς ατμηλάτους σιδηροδρόμους. Οΰτω έν Ιταλία τ 
Μιλάνο·/ ύπάρχει ·-·>-.-.......- .Λ....5.Ζ—
200 περίπου χιλιομέτρων.

Ό παρ' ήμίν ήλεκτρικός σιδηρόδρομος ’Αθηνών-1 Ιειραιώς κα
τατάσσεται εις τό πρώτον τών άνω άναοερομένων συστημάτων.

Τό άπαιτούμενον διά τήν κίνησιν ρεϋμα παραγόμενον εις τόν 
ήλεκτρικόν σταθμόν διοχετεύεται εις τήν σιδηροτροχιάν, παρ' ής 
λαμβάνεται διά σαρώθρων ειδικών διοχετευόντων τούτο είς τούς 
ήλεκτροκινητήρας τοϋ συρμοϋ. Συνήθως ό συρμός άποτελεϊται 
έκ τεσσάρων βαγονίων. ών τό πρώτον καϊ τό τελευταίο·/ είσ'ιν 
ήλεκτροκίνητα.

Διά τήν ήλεκτρική·/ ελξιν τοϋ σιδηροδρόμου Άθηνών-Πει- 
ραιώς ή 'Ελληνική Ηλεκτρική 'Εταιρία—συστήματος Thom
son Houston—διαθέτει δύναμιν 950 K\V. Τό ρεϋμα είναι 
συνεχές ύπό τάσι·/ 000 βολ.τίων. II έξωτερική λήψις τοϋ ηλε
κτρικού ρεύματος έπιτρέπει τήν πραγματοποίησιν τοϋ Bloc 
System© δΓ εύκολωτάτου μηχανισμού.

Εντός τοϋ μικρού διαμερίσματος τοϋ προορισμένου διά τόν 
μηχανοδηγόν ύπάρχει αύτόματος διακόπτης προορισμένος νά. δια
κόπτη τό ήλεκτρικόν ρεϋμα όταν τούτο ύπερβή ώρισμένην έντα- 
σιν ’Επίσης διά καταλλήλου μηχανήματος καθίσταται δυνατή 
ή σύζευξις τών ηλεκτροκινητήρων τής άμάξης κατά σειράν ή 
παραλλήλως μετά ή άνευ αντιστάσεων. Χ. γαλανής

|Τύ τέλος είς τά έπόμτνον| μηχανικός

οωρισμένου διά τον

ο ΜΑΣ
(Συνέχεια ά.τύ τά π^οηγονμενον)

επιτροπή ανέπτυξε 
τικός—άπόστρατος ήδη 

άνην. Άντ' αύτού ό 
ιον, άπλούστε-

περ 
μη ΰπο'

Εν τούτοις έθεωρήθη έπάναγκες νά. ζητηθή έπί τοϋ σχεδίου 
τούτου τής τοιαύτης μετασκευής καί ή γνώμ.η ξένων αξιωμα
τικών, έπιτροπή δέ έκ τών κ. κ. Α. 'Αναστασίου, ναυπηγού, 
Α. Τσουκαλά, ύποπλοιάρχου, καί Αεοντοπούλου. άνθυποναυ- 
πηγοϋ έστάλη εις Γαλλίαν, όπως συμ,βουλευθή πρώτον τόν 
άρχιναυπηγόν τής εταιρίας «Forges el Chantiers de la 
Mediterrannee» κ. Lagand. Ή έπιτροπή ανέπτυξε τό 
σχέόιον είς αύτόν καί ό Γάλλος αξίωμα· 
— άπεφάνθη ότι θά άπήτει ύπέρογκον δατ 
κ. Lagand έμελέτησε και ύπέδειξεν ίδιον σχεδ 
ρον τοϋ ανωτέρω κατά πολύ, τού οποίου ή έκτελεσις θά άπητε: 
δεκαοκτώ περίπου έκατομμ.ύρια φράγκων χρυσών διά τά τρία 
θωρηκτά, μή ύπολογιζομ.ένης καί τής αξίας τών νέων ταχυβό
λων, άνελευσομένης εις έννέα εκατομμύρια περίπου. Ήτοι είκο- 
σιεπτά έν όλω εκατομμύρια φράγκων χρυσών. Δέν ύπολογίγον- 
ται δέ καί αί άλλαι δαπάνα:’ εν καί ήμισυ έκατομμ.ύριον διά 
τήν άναγκαίαν πάντως αλλαγήν τών λεβήτων κτλ.

Καί ήγέρθη τό ζήτημα : ’Αξίζει τόν κόπον και τήν δαπάνην 
ταύτην; Αξίζει νά δαπανηθοϋν είκοσιεπτά έκατομμ.ύρια διά 
σκάφη στοιχίσαντα μέχρι τοϋδε εις τό Δημόσιον τεσσαράκοντα 
πέντε περίπου εκατομμύρια, σκάφη άρχικώς έλαττωματικά. 
σκάφη πα) αιά πλέον :

Ο κ. I. Βρατσάνος, ανώτερος αξιωματικός τοϋ ΙΙολεμικοϋ 
Ναυτικού καί βουλευτής Ν. Ταρών, μελετήσας έπισταμένως 
τό ζήτημα αύτό άντ: όλων τούτων υπέδειξε νά άντικατασταθή 
μόνον ή κο:νή πρισματική πυρίτις δΓ άκαπνου πυρίτιδος, μή 
άφινούσης έντός τοϋ σωλήνος κατάλοιπα καί συνεπώς μ.ή άπαι- 
τούσης πλύσεις τοϋ σωλήνος. αϊτινες έπιβραδύνουσι τήν βολήν. 
Ύπελόγισεν ότι ούτω είναι δυνατόν νά έπιτευχθώσ: I 
άνά παν 1 ώς έγγιστα δΓ έκαστον πυροβόλο·/, έναντι μιας βολής 
άνά τρία λεπτά τών σημερινών πυροβόλων τών θωρηκτών μας 

.1 έναντι δύω βολών άνά παν λεπτόν (έν τφ πολυγώνω) τών 
οσθέτου δαπάνης δέ. Τό ζήτημα 

τών Ναυτικών ό κ. I. 
•ών στηλών τής έφημε- 

ήρίξεν έκθύμως αύτό. 
τών «Forges et 

: τών «Chantiers
τά

1/ε βολαί

καί έναντι δύω βολών άνά πί 
ταχυβόλων. "Ανευ ούδεμιάς π 
τό ανέπτυξε καί πρός τόν Υπουργόν 
Βρατσάνος καί διά σειράς άρθρων άπό 
ρίδος «Άθήναι», ήτιςένεστεονίσθη καί ύπεστ-

Ήδη έ/,ήφθη νε'ον σχέδιο·/ έκ μέρους 
Chantiers de la Mediterrannee» καί
Sill*  la Loire». Τό πρώτον θά στοιχίση I 1 έκατομ. διά τά 
τρία θωρηκτά, τό δεύτερον δέκα. Καί μελετώνται ήδη άμ.φό- 
τερα. τά σχέδια ταϋτα.

ΤΑ ΤΟΡΠΙΛΛΟΒΟΛΑ ΜΑΣ

Τοιουτοτρόπως μέ ταχύτητα 17 μιλλίων περίπου — άντικα- 
θ'.στωμένων τών λεβήτων—καθ' ώραν καί πυροβολικόν ταχείας 
βολής τά θωρηκτά μας μετά, τής μοίρας τών πέντε γερμανικής 
κατασκευής τορπιλλοβόλων μας δύναντα: νά άποτελέσωσ: μοί
ραν έφεδρείας, ήτ:ς νά κ/.ηθή εις δρασ:ν έν ή περιπτώσε: ή νέα 
ναυτική μονάς ήμών καταναυμαχούσα τόν εχθρόν ήθελεν άναγ- 
κασθή νά έπαναπλεύση είς Ναύσταθμον διά νά έπισκευάση τάς 
ζημίας της. Τά παλαιά τορπιλλοβόλα μας έξ τόν αριθμόν 
έναυπηρ,θησαν έν τοίς ναυπηγείοις Voulcan τοϋ Κίελου καϊ 
καθειλκύσθησαν τώ 1885 άγορασθέντα άντ': τριών έκατομμυ- 
ρίων φράγκων χρυσών.

’Εσχάτως έλήφθη πρόνοια περ: άντικαταστάσεως τών έφθαρ- 
μένων λεβήτων των, ώς έκ τής φθοράς τών όποιων έπήλθε καί 
τό δυστύχημα τοϋ ύπ’ άρ. 12 σκάφους. Πράγματι άπεστά/.η 
είς Στέττινον ό άρχιμηχανικός κ. Έπ. Τσακάλης, δστις έπε- 
στάτησεν εις τήν έν τοίς ναυπηγείοις Yarrow κατασκευήν 
πέντε νέων λεβήτων, οΰτω δέ τά σκάφη ταϋτα είναι έντελώς 
έτοιμα άνακτήσαντα τήν προτέραν των ταχύτητα τών 19 
μιλλίων καθ' ώραν.

Επίσης κατά διαταγήν τοϋ Υπουργείου ό έν Γαλλία εύρι- 
σκόμενος ύποπλοίαρχος κ. Α. Τσουκαλάς ήγόρασεν έκ τού εργο
στασίου Shnaider-Canne, πέντε ταχύπυοα τών 37 χμ. 

δι' ών άντικατεσταθησαν έφ' έκαστου τορπιλλοβόλου τά. πολυβόλα 
Νόρδεμ.φελτ τών πρίοραίων πυργίσκων των, βραδύτερο·/ δέ θά 
άντικατασταθή καί τό πολυβόλο·/ τοϋ πρυμναίου πυργίσκου των.

Η ΝΑΥΠΗΓΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Ήγέρθη όμως τό ζήτημα: ΙΙώς θά. ναυπηγηθούν τά. νέα 
σκάφη : Καί πού θά. έξευρεθή τό άπαιτούμενον χρήμα ; Διά. τάς 
έπισκευά.ς τ/όν θωρηκτών ή κυβέρνησις θά. προσφύ·.'·/, είς τόν προϋ
πολογισμόν. καθόσον δέν έπιτρέπει ο περί Ταμείου τοϋ 'Εθνικού 
Στολου νόμος ούδε λεπτού δαπάνην έκ τής πεειουσίας αύτοϋ 
χάριν έπισκευών. Εχει μάλιστα αναγραφή έν τφ προυπολογισμ.ώ 
τοϋ Υπουργείου τών Ναυτικών άπό πέρυσι·/ πίστωσις έκ 500 
χιλ. δρ. διά τήν άντικατάστασιν τών λεβήτων. 'Α/.λά διά. τήν 
ναυπήγησιν τών νέων σκαφών : Το Ταμείο·/ τοϋ Στόλου μέ τούς 
παλαιούς πόρους του δέν έπήρκει. Μέχρι τής σήμερον ή περιου-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ
Τέως IIρωί) υπουργός

[Πο·>·/ραμιια νής του; Η άναμννταξις τώυ σΓοαηωπκώι*
κα< νοε'πχΛι· ων τι)ς

η:.ν. του άνέρχεται είς δώδεκα εκατομμύρια δραχμών, έχε: δέ 
προσόδους έξ έράνων ομογενών καί τακτικούς πόρους 1,200,000 
δρ. περίπου έτησίως. ΙΙροφανώς δέν έπαρκεΐ τό ποσό·/ τούτο διά 
τήν ύ—ηρεσίαν δανείου τεσσαράκοντα πέντε περίπου εκατομμυ
ρίων φράγκων χρυσών.

Κατόπιν τούτου και μετά, σοβαρά·/ μέριμναν ή Κυβέρνησις 
έψήφισε τόν περί λαχείου νόμον, έκ τών προσόδων τοϋ όποιου 
θά αύξήσουν οϊ πόροι τοϋ Ταμείου τοϋ Εθνικού Στόλου κατά 
2 έκατ. δρ. έτησιως. Έφ' φ προσκαίρως έγκατελείφθη ή Ιδέα 
τής ναυπηγήσεως τών τριών θωρηκτών, οΰτω δέ άπεφασίσθη νά. 
παραγγελθώσι δώδεκα άντιτορπιλλικά. πρός τό παρόν, μέχρις 
δτου τεθή έν πλήρει ίσχύϊ καί δώση τά. προϋπολογιζόμενα άπο- 
τελέσματά ό περί λαχείου νόμος.

Ή παραγγελία θά γίνη διά προσφορών μειοδοτικών, ή δέ 
προκύρυξις έκοινοποιήθη διά τών έν τώ έξωτερικώ Ελληνικών 
llp-σβειών πρός πάντας τους ναυπηγικούς οίκους, οίτινες ΰπέ- 
βαλον ήδη τιμάς έξελεγχθείσας ύπό έπιτροπής.

Τά σκάφη ταϋτα θά είναι τύπου έκ τών νεωτέρων, θά έχουν 
δέ έκτόπισμα 400 τόνων, ταχύτητα 30 μιλλίων καθ' ώραν, 
καί άκτϊνα ένεργείας 1000 μιλλίων, ήτοι πλέοντα μέ δεκατεσ
σάρων μιλ,λίων ταχύτητα καθ’ ώραν θά. δύνανται νά διανύσωσιν
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άπόστασιν πεντακοσίων μιλλίων καί νά έπανε'λθουν χωρίς ·/■). 
άνθρακεύσουν κατά τόν πλοϋν το»·;. τοϋθ' όπερ κύριο»; έςζρ- 
τάτα: έκ της χωρητικότητο; τών γα'.ανθρακαποθηκών των.

Ή επιθετική των δύναμις θά συνιστατζι είς εν ταχύπυρον 
τών 76 χ. μ. κζί 60 διαμετρημάτων. πέντε έτι ταχύπυρα 
— διώξεως—τών 57 χ. μ. 60 διαμετρημάτων καί δύω έκσφεν-

I. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Πρώην Υπουργός τών Ναυτικών. -Ό άνακ* νήσος τό ζήτημα 

τής ίνισχύσεως τοΰ Στόλου.

δονιστικοΰς αύλοϋς έπί τοϋ καταστρώματος τών 45 ύφεκ. μετά 
τεσσάρων τορπιλλών Σβάρτσκοπφ. Ή άμυνα αύτών θά. συνί- 
σταται είς στεγανά διαμερίσματα καί είς πυργίσκον κυβερνή- 
σεως θωρακισμένου διά λεπτών χαλύβδινων πλακών. Λί άνθρα- 
καποθήκαί των θά. περιλαμβάνουν 80 τοννους. Επί πλέον τά. 
σκάφη θά. έχουν ηλεκτρικόν φωτισμόν καί προβολέα διά. τάς 
νυκτερινά; έξευρευνήσεις, λέβητας δέ Yarrow.

Κυβερνήται θά. τοποθετηθώσιν έπ' αύτών πλωτάρχαι. ύπαρ
χο: δε ύποπλοίαρχοι. Τό πλήρωμά των θά συνίσταται είς 50-60 
άνδρας, συμπεριλαμβανομένου τού αρχηγού τή; μηχανής των, 
τών ύπαζιωμ.ατικών. μαχίμων καί μηχανικών, θερμαστών, 
οπλιτών καί τορπιλλητών. Προτάσεις ύπεβλήθησζν παρά πολλών 
ναυπηγείων τής Εύρώπης, πρόκειται δέ νά. δοθή ή παραγγελία είς 
τά έν Νεαπόλει μεγάλα ναυπηγεία Ιΐζττιζον—εννέα σκάφη— 
καί είς τά έν Κιέλω ναυπηγεία Βουλκάν. Τά -ρώτα έζήτησαν 
1 ,250,000 φρ.χρ. κατά, σκάφος τά. δέ δεύτερα 1.1 80,000φρ. χρ.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ

Τοιουτοτρόπως κατά τό έτος 1906 ό Ελληνικός στόλος θά. 
συνιστατζι έκ τών τριών θωρηκτών «Ψαρά»), «Έδρα» καί 
«Σπέτσαι», τών πέντε γερμανικών τορπιλλοβόλων ύπ' άριθ. 
11, 13, 14, 15 καί 16 τών δώδεκα νέων άντιτορπιλλικών.

Ή δαπάνη διά. τήν άντικάστασιν τών λεβήτων τών θωρη
κτών θά άνε'λθη εις 1.50.000 δρ., ών 500.000 δρ. άνεγρά- 
φησαν είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ 1904, 500.000 δρ. θά. 
άναγραφώσιν είς τόν προϋπολογισμόν τοϋ I 905 καί αί υπόλοι
ποι είς τόν τοϋ 1906. II δαπάνη διά τήν άνακαίνισιν τών 
γερμανικών τορπιλλοβόλων. άνελθοϋσα είς 305 χιλ. φρ. χρ., 
έλήφθη έκ τοϋ προϋπολογισμού τοϋ 1904. Τά δέ 14.790,000 
φρ. χρ. διά. τήν νζυπηγησιν τών άντιτορπιλλικών θά ληθφώσιν 
έκ τή; περιουσίας τοΰ Ταμείου τοϋ ’Εθνικού Στόλου, διά. δανείου 
έπί έκχωρήσει τών ετησίων προσόδων τοϋ ιδρύματος.

Λύτη κυρίως θά είναι ή ναυτική δύναμις τής Ελλάδος. Τά. 

λοιπά, σκάφη μας. ό «Κζνάρης» ό «Μιζούλης», ο «Γεώο-· 
γιος», ή «Σφακτηρία», ή «Μυκάλ.η».ή «Ελλάς», ή « Όλγα», 
ό «Άρη;», ό « Αχελώο;», ό «Πηνειός», ό «Εύρώτας», ό 
» Αλφειός»,» ή «Σαλαμινία», ή «Πάραλος», τό «Άκτιον», ή 
«Άμβρζκια», ή «Άφρόεσσα». ή «Σύρο;», ή «ΙΙληςαύρα», ή 
«Κίχλη», ή «Κίσσα», ό «Πειραιεϋ;» κλ. είναι σκάφη εντελώς 
σχεδόν άχρηστα, άπορροφώντζ. τό ήμισυ σχεδόν τοϋ προϋ
πολογισμού τών έξόδων τοϋ Υπουργείου τών Ναυτικών κατ 
έτος είς συντηρησιν. Δι ό ορθότατα έσκε'φθη ή ύπηρεσία τοϋ 
υπουργείου τών Ναυτικών νά. εκποίηση τά. πλεϊστα έ; αύτών διά 
νόμου ύηφισθέντο; κατά, τήν παρελθοΰσαν Σύνοδον τή; Βουλή;.

«
Άλλ' αν όλη ή ανωτέρω εργασία οφείλεται εί; τήν κυβερ

νητικήν μέριμναν, πολύτιμος ύπήρςε καί τών ομογενών ή συν
δρομή. Πράγματι δέν εύρέθη έλληνί; καρδίζ ή οποία νά μή συν- 
εκινήθη άπό τήν έκκλ.ησιν τή; Ιίατρίδο; υπέρ τοΰ Στόλου της 
καί άφ’ ή; ίδρύση τό Ταμεϊον τοϋ Εθνικού Στόλου, πρωτοβου
λία τοΰ τότε Υπουργού τών Ναυτικών κ. Β. Βουδούρη, άθρόαι 

καταφθάνουν αί είσφοραί.
Θαύματα ιδίως έπετέλεσαν οϊ έν Αίγύπτω έγκατεστημε'νοι 

Έλληνες, οϊ όποιοι καί κατά, τήν φοράν ταύτην, δτε ή ύπό 
τόν πλοίαρχον κ. Γ. Κουντουριώτην Οωρηκτή μοίρα έπεσκέφθη 
τόν λιμένα τή; Αλεξάνδρειά; καί τοϋ Πόρτ-Σαίδ, έ'δειξεν ότι 
διατηρούν άσβεστον τήν αγάπην πρός την Πατρίδα καί ένα 
πόθον 'έχουν: Νά τήν ίδοϋν μιγάλην.

’Ακόμη οϊ άξιωμ.ατικοί τή; μοίρα; έχουν «ναύλους τά; ζητω- 
κραυγάς των καί τά; πλήρεις αισθημάτων προπόσεις των καί 
τήν θαυμασίαν τοϋ ΙΙατριζρχου Φωτίου πρό; αύτού; προσφώ- 
νησιν. ό όποια τού; έκαμε νά αισθανθούν ηδονικήν φρικίασιν. 
Καί θά. μένουν αλησμόνητοι δι' αύτού; αί πατρικαί περιποιή
σεις τοϋ κ. Μπενάκη, τοϋ Προέδρου τής ομογενούς κοινότητος, 
τή; μεγάλη; καί γεμάτης άπό ολόθερμα πατριωτικά αίσθή-

Β. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ
Ποψην 'Υπουργός τών Ναυτικών.—Ιδρυτής τοΰ ταμείου Στόλου.

ματζ ψυχής, τοϋ Διπλωματικού Πράκτοοός μα; κ. Γεννάδη, 
καί τοΰ έν Αλεξάνδρειά Γενικού Προξένου μας κ. Ν. Σκοτίδη 
καί τοΰ έκ τών έπίσης κυριωτέρων μοχλών τής έν Αίγύπτω έθνι- 
κής δράσεως κ. Συναδινοΰ καί τοϋ άνεξαντλήτου γενναιοδωρία; 
κ. Αντωνιάδη καί όλων εκείνων, οΐτινες θεωρούνται καί είναι 
πράγματι οί στύλοι τής εθνικής ευημερίας. Κ. ζ
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Έπηιελείφ τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου κατηρτίσΟη καί έξε- 
δόθη πρό τίνος στατιστικός πίναξ έμφαίνων κατά τά τελευταία πέντε 
έτη τόν άριθμόν τών θυμάτων τής έν Μακεδονία καί Θράκη κακούρ
γου δράσεως τών Βουλγάρων, ού προτάσσεται ό κάτωθι εισηγη
τικός πρόλογος:

Τοίς άμερολήπτιος καί μετά δικαιοσύνης παρακολουΟοϋσι τά 
έν Μακεδονίτη καί τή βυρείφ Θράκη κατά τά τελευταία ετη συμ- 
βαίνοντα γνωστά εϊσιν υπό τήν αληθή αύτών όηιιν καί τό μέγε
θος τά ύπό τών οργάνων τοΰ βουλγαρικού κομιτάτου διαπραχθένια 
καί διαπραττόμενα άνήκουστα καί ανόσια κακουργήματα κατά τοϋ 
φιλήσυχου ορθοδόξου πληθυσμού, ούτινος τήν διά παντός μέσου 
ύπό τήν σχισματικήν βουλγαρικήν έςαρχίαν υπαγωγήν δι’ εύνοήτους 
άπωτέρους πολιτικούς σκοπούς τό είρημένον κομιτάτον έθετο ώς 
ένα τών κυριωτάτων αύτοϋ σκοπών. ’Επειδή όμως έσχάτως υπό τών 
ένοχων ή έν πιίση περιπτο’ισει ούκ άμετόχων έν τοΐς συμβαίνουσι 
κακουργήμασιν έγένετο απόπειρα καί προσπάθεια όπως διαιριλονει. 
κηθώσι καί διαστραφώσι τά ιϊδιαφιλονείκητα ταΰτα γεγονότα κα'ς 
παραοταΙΙώσι παραδόςως οί άδικοϋντες ώς αδικούμενοι, δημοσιεύε
ται ώδε αυθεντικός κατάλογος τών κατά μόνα τά τελευταία πέντε 
έτη διαπραχθέντων ύπό τοΰ είρημένου κομιτάτου κακουργημάτων 
άρκών ΐνα παράσχη τήν προσήκουσαν έννοιαν είς πάντα άμερό. 
ληπτον κριτήν περί τών αληθώς συμβαινόντων. Κατ' άνάγκην έκ 
τών πολυαρίθμων μαρτυρικών θυμάτων τής άνηκούστου θηριωδίας τοΰ 
εΐρημένου άπαισίου κομιτάτου. Έν τιΐ» καταλόγφ τούτο» περιελήφθησαν 
μόνον τά έξέχοντα πρόσωπα, ήγουν άρχιερατικοί επίτροποι, ιερείς, 
διδάσκαλοι, ιατροί, δημογέροντες καί πρόκριτοι, ·,._2' 

προτίμησιν διευθύνονται τά κακούργα βέλη w».u-
<1 όνων, δέν συμπεριελήφθησαν δέ έν αύττΐ» οί έν ταΐς έπαύλεσι καί

ούκ ευχερής πάντοτε τυγχάνει ή γνώσις 
—· - ......· Μάγχην ,Γ, κατάλογος ούτος

άποτελεϊ ίκανώς εΰγλωττον πειστήριου περί τών πρωτάκουστων 
εγκληματικών πράξεων καί θηριωδιών, ας τό είρημένον κομιτάτον 
έν άρχομένη» τφ είκοστω αίώνι καί πρό τών ΰμμάτων τοϋ πεπο- 
λιτισμένου κόσμου διαπράττει πρός βιαίαν διαστροφήν τών πεποι
θήσεων ή έξουδετέρωσιν τής μή συμμεριξομένης τούς καταχθονίους 
αύτοϋ πόθους καί τήν πραγμάτωση· αύτών ματαιούσης μεγάλης 
πλειονότητος τοΰ άφωσιωμένου είς τήν Μητέρα 'Εκκλησίαν καί τάς 
πατρίους παραδόσεις ορθοδόξου πληθυσμού .

διδάσκαλοι, ιατροί, δημογέροντες καί πρόκριτοι, 
τως κατά

καθ’ ών εύνοή- 
τών δολο-

τοίς άγροίς φονευθέντες, τών ονομάτων καί τής ταύτότητο; τών 
όποιων ούκ ευχερής πάντοτε τυγχάνει η γνωοις καί έξααρίβωσις. 
’Αλλά καί ούτως ελλιπής ών κατ’

Ε Λ I Σ

καί εύγλωττότερον παντός προλόγου καί 
έν τώ είρημένω στατιστικό πί- 

. ___ : τόπους τά συμ-
:; τών χριστιανών τής Σόφιας.

Άλλα σαφέστερου 
πάσης έπεςηγήσεως λαλούν οί 
νακι παρζτασσόμενοι αριθμοί έμφαίνοντες κατά, 
ποσούμενα θύματα τής θηριωδία.

Έκ της Νομαρχίας Μοναστηριού: ’Επαρχία Πελαγονίας 
οονευθέντεξ 32. Έπ.— ’■ '' 
31. ' 
τών τ. _» 
ταί τις 
πεδιάδος 
ονόματα είνε δυνατόν νά

ιαρχία Καστόρια; 22. Επαρχία 11ρεσπο>ν 
’Επαρχία Μογλενών 75. Έν συνόλω 160 φονευθέντε; έκ 

οκρίτων, διδασκάλων, ιερέων κλπ. Έξ αύτών δέ δύνα- 
νά ύπολογίση πόσοι θά εινε οί άγνωστο: αάρτυρε; τής 

καί τών βουνών, τών οποίων ούτε ή τύχη ούτε τά 
___  .J γνωσθοϋν.

Επαρχία Θεσσαλονίκη; θύχ.ατα 30. Επαρχία Σερρών 24. 
Επαρχία Δράαα; I I. 'Επαρχία Μελενίκου 8. 'Επαρχία Νευ- 

ροκοπίου 8. Επαρχία Βοδενών 34. Εν συνόλω 115 θύυ.ατα. 
έ; ών τά πλεϊστα εύρον ιζαρτυρικόν κυριολεκτικώ; θάνατον.

'Επαρχία Άδριανουπόλεω; θύυ.ατα 42. Επαρχία Λιτίτσης 
I. 'Επαρχία Βιζύη; 23. Επαρχία Σωζοαγαθουπόλεω; 15. 
' Εν συνόλω 8 1.

Καί αύτοί χ.έν είνε οί υ.έ/ρι τού παρελθόντος Σεπτεμβρίου 
φονευθέντε; έν Μακεδονία Έλύ.ηνε;. Άλλ’ έν παραρτηματ: 
έπισυνημμένω εί; τόν έν λόγω πίνακα, παρατάσσονται άλλοι 21 
Έλληνε;, οΐτινες έδολοφονήθησαν έν Μακεδονία ύπό Βουλγάρων 
ληστών μέχρι τής 5 παρελθόντος Νοεμβρίου.

*
Καί τί θάνατος! ’Λσυλλήπτου ιΊηριωδίας καί απερίγραπτου μαρτυ

ρίου. Είς τήν άνωθι εικόνα φαίνονται ογκώδη τιντι σώματα όμοιάξοντα 
πρός ανθρώπους. Είναι τά έπτά πτώματα τών έν τώ παρά τήν Γευγε- 
λήν χωρίφ Γκρίτσιοτα πυρποληθέντων έντός οικίας τινύς ομογενών, 
άπηνθρακωμένα.

"Ισως παρατηοήση τις ότι ί) είκιϊιν δέν είναι ευκρινής καί δέν δια- 
κρίνονται τά πτώματα έναργώς. ’Αλλά μήπως έάν οί άναγνώσται τής 
«Εικονογραφημένης· ειχον πρό αύτών τά πραγματικά πτώματα, θά διέ- 
κριναν τίποτε περισσότερον άπό μίαν άμορφ ον μάζαν σαρκών στιβαγμέ- 
νων πλησίον άλλήλων, μαυρισμένων, έξοιδημένων, παραμορφωμένων;

Μία χειρ διακρίνεται άπό τό πρώτον πτώμα βυθισμένη είς τάς 
σάρκας τού στήθους καί ή κεφαλή του ί] πρός τά άνω ύφιουμέι-η καί
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τά μέλι) του τά τεταμένα, δίδουν π/.ι'ιρη τήν εικόνα τής υπέρτατης αγω
νίας, ιιέοφι τής όποιας έςέπνευπε τό Οΰιια, τής αγονίας ενός νέου 
Λαοκόοντος περιξωννυμένου άπό τούς πυρίνους ΰφεις.

«
Είναι ιά θύματα τεοσαρακονταμελοΰς πυμμορίας Βουλγάρων οί 

όποιοι έπέδραμον κατά τοϋ χωρίου Ι’κρίτσιοτα τήν 23 παρελθόντος 
’Οκτωβρίου. Διά τής βίας οί Βούλγαροι εϊχον έίαναγκιίσει τούς κατοί
κους αύτοΰ νά μεταστοϋν εις τήν σχισματικήν εξαρχίαν άπό τής Ορθο
δοξίας, ή δέ διδασκάλισσα τοΰ χωρίου Λίκατ. Χατζηγεωργίου, κόρη 
δεκαοκταέτις, συμπαθής καί μέ πατριωτικά αίσίΙήματα. τετράκις είχεν 
άναγκαοϋτή νά εγκατάλειψη τό σχολεϊόν της καί νά καταφυγή είς 
τήν Γευγελήν.

Τήν νύκτα τής ι·ι ’Οκτωβρίου σώμα 'Ελλήνων υπό τόν Έμμ. 
Κατοίγαρην είσήλϋεν είς Γκρίτσιστα καί κατέλυσεν εις τήν οικίαν 
τοϋ Κοτζάιι.ταπη ΊΙλία Τζαφέρη. Έκάλεσαν ιίμέσως τούς χωρικούς 
καί τούς ήρώτησαν αν έκουσίως προσήλΟον είς τό σχίσμα, μέ μίαν 
δέ φωνήν ολοι ι’ιπήντησαν ότι έξεβιάσδησαν καί ότι άν εϊχον προσ
τασίαν Οά έπανήρχοντο εις τούς κόλπους τής ’Ορθοδοξίας.

Τό σώμα άπεφάσισε νά παραμέίνη έπί τινας ήμέρας διά νά τούς 
προστατεύση άπό πόσης νέας επιδρομής καί τήν έπομένην έψάλη δοξο
λογία ύπέρ έπικρατήσεως τοΰ ελληνικού στοιχείου, προσεκλήίΐη δέ έκ 
Γευγελής καί ή διδασκάλισσα Χατζηγεωργίου. όπως έπαναλάβη τά 
μαΟήματά της.

Τό εσπέρας τής αύτής ήμέρας τό πώμα των 'Ελλήνων έξήλΟε πρός 
περιπολίαν παρά τήν ραγδαίαν βροχήν, αίφνης μέσ<·> τοΰ σκότους 
ακούουν πυροβολισμούς. Τούς προσέβαλε μία συμμορία Βουλγάρων 
Οί "Ελληνες άντήλλαξαν πολλούς πυροβολισμούς, τούς έτρεψαν είς 
φυγήν καί τό πρωί εύρον 2 νεκρούς καί j τραυματίας βουλγάρους είς 
τόν τόπον τής συμπλοκής.

Μετά τρεις ήμέρας τό ελληνικόν σώμα έξήλΟε πάλιν πρός κατα
δίωξη· Βουλγάρων καί τότε μία συμμορία έκ 38- ςο ληστών είσήλασεν 
είς τό χωρίον καί έκύκλωσε τήν οικίαν τοΰ Αγγέλου Σίσκου, έντός 
τής όποιας έμενε καί ή νεαρά διδασκάλισσα. διότι κατ’ αύτής ιδία 
έπνεον μένεα.

Εντός τής οικίας αύτής εΰρίσκοντο ό "Αγγελος Σίσκος, ΐ| σύζυ
γός του Βασιλική, ή ρέτις ΪΙυγάτηρ των Ζαχαροΰλα, ό συγγενής των 
Κ. Σουνίδης, έτών 5°> παντοπιόλης, ή ίΐυγάτηρ του Άνδρονίκη. ~ 
έτών. ό φίλος των Γρηγόριος Μύλος ig έτών καί ή διδασκάλισσα 
Χατζηγεωργίου.

"Εκλεισαν άμέσιος τάς Ούρας, άλλ’ οί Βούλγαροι ήρχισαν νά πυρο

βολούν άίϊρόως. καλοΰντες αυτούς νά παρσδοΟοΰν. Ό Σουνίδης καί ή 
διδασκάλισσα μέ περίστροφα είς τήν χεΐρα τούς έκράιουν άπό τιί 
παράθυρα είς άπόστασιν έπί τρεις ώρας.

—- Σέ τέρατα σάν έσάς. έφώναζεν ή γενναία κόρη, νά παραδοΟώ: 
Κάψτε με ζωντανή καλήτερα. κτήνη !

"Εως ότου τά θηρία διέρρηξαν τό γειτονικόν παντοπωλεϊον τοϋ 
Σουνίδου καί μέ πετρέλαιον έβρεξαν τάς Ούρας τής οικίας καί έθεσαν 
πΰρ. Φλόγες τεράστιοι άνεπήδησαν καί ήρχισαν νά γλύφουν τό γεν
ναίοι· σπήτι. τό πΰρ ήρχισε νά κατατριόγη τό εσωτερικόν, καί καπνός 
μαύρος, πυκνός, είς σύννεφα νά ανέρχεται πρός τά άνω.

Βγιίτε έξω! Θά καήτε ζωντανοί, έφώναζον οί άλλοι χωρικοί 
χωρίς νά δύνανται νά τούς βοηθήσουν.

— Ζήτω ή πατρίδα μας! ήκούσΟη φωνάζουσα ή διδασκιί/.ισσα 
καί τήν φωνήν της έκάλυψε μία σπαρακτική ιαχή τών άλλων.

Καί τό δράμα συνετελέιτΟη. '() μικρός οίκίσκος κατέρρευσε καί τήν 
έπομένην όταν τά τέρατα έξηφ ανίσΟησαν, οί χωρικοί εξήγαγον άπό τόν 
βωμόν εκείνον επτά πτώματα.

Καί ή κνίσσα τής έψημένης σαρκός άνεπλήρου τόν λιβανωτόν 

τής Ουσίας.

Καί σκάβουν οί πτωχοί Μακεδόνες. ανοίγουν λάκκους, τάφους, 
διά νά θάπτουν τούς γονείς των, τιί παιδιά των, τάς αδελφός των.

Ίδέτε είς τήν άλλην εικόνα τούς Κοζανίτας θάπτοντας τιί πτώ
ματα τών τεσσάρων αγωγιατών, τούς όποιους έκρεούργησεν άλλη 
αγέλη έληρίων έξωΟι τού χωρίου Σόροβιτς, πλησίον τής Φλωρίνης, 
τήν ιρ Νοεμβρίου.

Έξεκίνησαν άπό τό Σόροβιτς όκτόι άγωγιάτιιι καί ένας παν
τοπιόλης διά νι’ι μεταβοΰν είς Κοζάνην. Οί τέσσαρες κατήγοντο 
έκ Σόροβιτς καί οί άλλοι τέσσαρες έκ Κοζάνης. Καί)’ οδόν τούς 
έσταμάτησε τεσσαρακονταιιελής συμμορία Βουλγάρων καί τούς έπε- 
τέΟη διά πελέκεων. "Ενα γέροντα αγωγιάτην εβδομήντα έτών, άφοΰ 
τόν συνέλαβον τόν έδεσαν είς ένα δένδρον καί τοΰ έκοπάνιζαν τό 
κεφάλι μέ τσάπες. Καί έβλεπεν ό δυστυχής τιί φονικά όργανα νά 
ζεσφηνώνονται αιματόβρεχτα άπό τό κεφάλι του καί νά καταπίπτουν 
πάλιν διιί νά συμπληρώσουν τό έργον. Είκοσι καί πέντε κτυπήματα 
έμέτρησαν είς τό κεφάλι του.

Καί τούς εννέα κατά τόν αύτόν τρόπον τούς έΟανάτωσαν. Τά θύ
ματα ώνομάζοντο Λ. Κυομιτζής, 1’. Βατσίλας. Θ. Μανιατρας, Ά0- 
Λιόντας. Λάζ. Λίνος. Άλ. Λίνος. Άλ. Δημητρίου, Μάνος Παπαοικο. 
νόμου καί Θ. Τσοπάνος, ό παντοπώλης.

Εσημείωσε σπα 
τά. τέλη τοϋ λήξαντος Νοεμβρίου μ'ε τόν 
τοϋ Γκαίτε έρ-Όν. Εκτοτε άρ'.Ομεί είκοσι 
ο Φάουστ 7.7.·. τό θέατρον εινε π

ΊΙ επιτυχία τοϋ Φάουστ r,·:^

θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

αντοτε πλήρες.
άληΟώς ζηλευτή. Μεταφρασις 
άρτια, διάκοσμος όνειρωδώς 
πλούσιος, ύπόκρισις άψογος. 
Είς τόν κ. Χατζοπουλ.ον, τόν 
φιλοτεχνήσαντα τήν μεταφρα- 
σιν. τόν σκηνοθέτην τοϋ Θέα
τρου κ. Θ. Οικονόμου, τόν 
άναβιβάσαντα δλην εκείνην 
την δημιουργίαν, καί είς τήν 
Δό“Μ. Κοτοπούλη, τήν Μαρ
γαρίταν, καί τόν κ. Ν. Ζάνον, 
τόν ζωντανόν Μεφιστοφελ.ή, 
και είς τόν κ. Ε. Ί’ύρστ. τόν 
Ί’άουστ. όφείλουσιν ο! παρακο- 
λουΟήσαντες τάς παραστάσεις 
τοϋ δα’.μ.ονίου έργου τήν άλ.η- 
Οινήν καί πραγματικήν άπό- 
λαυσίν των.

«
Γιόχαν Βόλφγγακ Γκαίτε. 

ΈγεννήΟη τήν 28 Αύγούστου 
Ό μ.εγαλ.ήτερος 

.....iz.jv στάδιον του 
σπουδάς του μέ λυρι- 

τόν 
φόν

τοϋ 17'19 έν Φραγκφούρτη παρά, τόν Μά'ίν. 
τέόν Γερμανών ποιητών. Ίΐρχισε τό φιλολογικόν 
ευθύς ώς έπεράτωσε τάς πανεπιστημιακής 
κά.ς ποιήσεις καί μετ’ ολίγον έκϊνει τόν θαυμασμόν καί 
ενθουσιασμόν παρουσιάζων τό πρώτον δράμα του Γκίτς 
Μ.τερλίχιγκεν καί τόν Βερθέρον του μετά, έν έτος.

Βραδύτερο·;—περί τό 1775—έγνωρίσθη τυχαίως μ’ε 
δούκα τοϋ Σάξεν Βά'ίμαρ, όπου τό 1776 έλαβε τόν τίτλον 
Συμβούλου τοϋ δουκός καί τό 1779 έγένετο πρώτος ύπουργός 
αυτού. Ό Γκαίτε άπέθανε τήν 22 Μαρτίου 1832 καταλιπών 
άπειρα έργα. Μεταξύ αυτών τήν πρώτην θέσιν κατέχει ο Φάουστ 
7.7.·. δεσπόζει παντός ποιήματος είς τούς αιώνας.

*
Άρχίζε·. μέ τόν πρόλογον έν τώ ούρανώ. Μέσοι τών ούρα- 

νίων φαλάγγοιν οϊ τρεις άρχάγγελοι υμνούν τήν δημιουργίαν. '() 
Μεφιστοφελής, ό πεπτωκώς άγγελος, τό πνεύμα τού πονηρού, 
προβάλλων. χλευάζει τήν άθλιότητα τών άθρώπων έπί τής γής 
καί στοιχηματίζει μέ τόν Ιίλάστην ότι δύναται νά άποπλανήση

καί τόν Φάουστ. τόν όποιον θεωρεί πιστόν δοϋλύν του. ΊΙ 
σκηνή κλείει πάλιν μ= τούς ύμνους τών άγγέ/ι.ιν πρός τόν Θεόν.

ΊΙ πρώτη πράξις τοϋ δράματος άρχιζε·, είς τό σπουδαστη
ρίου τοϋ Φάουστ. Ε·νε νύκτα 'ΐαΟειά καί ό Ί’άουστ άπη/πισμε’- 
νος από τήν σοφίαν, εχε: παραδοΟή είς τήν μαγείαν πίός άνα- 
κάλυύιν τής Αλήθειας. Επικαλείται τά πνεύματα καί τό πνεύμα 
τής Γήςπαρουσιάζεται με'σω φλογών. Ό Ί’άουστ τρομάζει είς τήν 
Οεαν του καί οί Ί όγοι τοϋ πνεύ
ματος τον καμνουν ν'άπελπισΟή 
εντελώς άπό τήν πλήρωσιν 
τοϋ πόθου του. 'Αποφασίζει 
ν’ αϋτοκτονήσν,. Μόλις δμ.ως 
φέρε·, τό δηλητήριον εις τά 
χειλ.η αί χαρμόσυνοι κωδωνο
κρουσία·. τής Άναστάσεως και 
οί ύμνοι, οΐτινες αντηχούν αί- 
φνιδίως. τόν σταματούν- ή ζωή 
τόν κερδίζει καί πάλιν.

Τήν έπομένην ήμέραν τοϋ 
Ιίάσχα εξέρχεται ό Ί’άουστ 
μετά, τοϋ βοηθού του Βάγνερ 
νά. περιπατήσ-r, είς τήν εξοχήν, 
όπου τά. πλήθη τοϋ λοϋ δια- 
σκεδάί 
έπέστρ 
Φάουσ· 
λουΟείτα 
σκύλλον.
ο να τον 
άλλόκοτ'. 
καταλάβη δλον τόν χώρον, 
τέρας διά τι 
ό Μεφιστο

τόν 
τοϋ

τού βοηθού του 
ιπατήσγ, είς 
α πλήθη 

ιδάζουν.'Όταν τήν εσπέραν 
εφον είς τήν πόλιν, ό 

παρετήρησεν ότι άκο- 
ι: άπό ένα παράδοξον 
. Τόν παίρνει μαζή του είς τήν οικίαν 

βλέπει νά έξογκούται άνησυχαστικώς. 
ον σχήμα. νά ρίπτη πύρινα βλέμματα καί 

. Έζωργισμένος ό Φάουσ· 
ών έξορκισμών του, τούτο διαλύετα 

φελής παρουσιάζεται ένδεδυμένος ώς περιοδεύω»· μα- 
ΰητής, όπως έλέγοντο κατά τόν μεσαίωνα ο· πλανήτες λόγιοι.

Είς τήν έρώτησιν τοϋ Ί’άουστ ποιος εινε. ό Μεφιστοφελ.ής 
άπαντα ότι εινε τό πνεύμα τό αιωνίως άρνούμενον. τό πνεύμ.α 
τής καταστροφής. "Ενας έξορκισμός χαραγμένος εις τό κατώφλι 
τής Ούρας έμποδίζει τόν διάβολον νά φύγν, Βυθίζει είς μαγικά 
οράματα τάς αισθήσεις τοϋ Φάουσ διά. τών χορών τών πνευμά
των τά. όποια επικαλείται καί λύων τόν έξορκισμ.όν φεύγει διά νά 
έπιστρέψη μετ' ολίγον ώς ιππότης εύγενής ένδεδυμένος. Μετα
χειρίζεται όλην τήν δύναμιν τοϋ σαρκασμού καί μ'ε τό δελεαο τών 
ύποσχε’σεών του κατορθώνει νά παρασύρη εςω είς τήν άπόλαυσιν 
τής ζωής τόν άπηλπισμένον ήδη άπό τήν πλήρωσιν τών ύύη- 
λών του πόθων <1 αουστ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΑΡΙΚΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

του κ' ϊξχ- 
νά λαμ,βάνη 
νά απειλή νά 

απειλεί τό 
είς ομίχλην καί

Τ·> τ.'λος είς τό επόμενον

ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ. Ο ΚΛΩΒΟΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ

ΑΙ ΘΗΡΙΩΔΙΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ. — Η ΤΑΦΗ ΤΟΝ ΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΓΩΓΙΑΤΩΝ
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ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ ΚΥΡΙΑΙ

Πώς τής θυμούμαι εκείνες τής χρονιές! Δέν ήταν καλήτερες. Πάντα 
σκλαβιά, πάντα μαυρίλα. Και τότε κάτω άπό τόν προαιώνιο αφέντη. 
Καί τότε μέ τόν φόβο μέσα στήν ψυχή περνούσαμε τής άγιες ήμερες 
καί νοιώθαμε πάντα τό βαρύ του ποδάρι στά στήίΐια μας.

θυμούμαι πάνε χρόνια τώρα — πώς περιμέναμε νάρίΐΐ) ή παραμονή 
τών Χριστουγέννων. Μάς έβαζε ή συχωρεμένη ή μητέρα νωρίς νωρίς 
νά πλαγιάσουμε γιά νά ξυπνήσουμε νύκτα νά πάμε στήν εκκλησία, μά 
πού νά μάς κόλληση ύπνος.

ΚοιμηΟήτε κεΐ δά κ’ έρχεται ό Τούρκος; μάς φώναξε ή συχω
ρεμένη. ...

Ή τελευταία της φοβέρα ήταν αυτή. Ό Τούρκος πού παταει μέ το 
βαρύ του ποδάρι τό ραγιά*  Έκουκουλωνόμαστε κάτω άπό τά παγω
μένα σκεπάσματα καί βαστούσαμε τήν αναπνοή μας μή μάς άκούση 
ό Τούρκος.

Κι’ έπειτα μέσα στον ΰπνο μας νά σου τό γλυκό τής καμπάνας τρα
γούδι. πού σκόρπιζε κι’ άπλωνε μέσα στήν άγρια σιγαλιά τοΰ χωριού, 
μέσα στό βαρύ σκοτάδι.

Χριστούγεννα!
’Εμπρός ό μακαρίτης ό πατέρας μέ τήν μαγκούρα τοι· καί μέ _ τό 

φαναρι στό άλλο χέρι. Σκοτάδι πίσσα έξω. Ή μητέρα μάς βαστοΰσε άπό 
τό χέρι καί τρέχαμε μέσα στά φουστάνια της εμείς σαν νά μάς σάρωνε ό 
ποδόγυρος της. Κάπου κάπου γύριζα πίσω μου κι’ έβλεπα κάτι ϊσκους 
απάνω στό καλντερίμι, μιά νά μικραίνουν, καί μιά νά μακραίνουν, σαν 
νά ήθελαν νά χωθούν μέσα στά πόδια μας.

Κι’ ένα κρύο .. . θεέ μου! Κρύο χονδρό πού ξέραινε τά μάγουλά μας. 
Γύρω παγωμένα ολα. Κάτω, μέσα στής πέτρες τού καλντεριμιού τά 
νερά κρυσταλλιασμένα.

Έτρεχαμε γιά νά ζεσταθούμε. ’Όλοι έτρεχαν. "Αλλες φαμίλιες έβγαι
ναν άπό κάθε σοκάκι μέ τά φανάρια τους καί τότε γινόμαστε ολοι ένα 
μεγάλο ασκέρι καί έβλεπες ένα ολόκληρο ελληνικό χωριό νά ξεκινά 
γιά τήν εκκλησία πού μάς έκραζε όλους νά προσκυνήσουμε τού Χριστού 
τήν Ι’εννησι.

Μέσα έλαμπε ή εκκλησία μας κατακάΟαρη καί τό κίτρινο φώς τών 
κεριών καί τό λιβάνι καί ί; φωνή τού παπά-Λάζαρου έπλημ μύριζαν 
τήν ψυχή μας μέ μιά μυστική λατρεία.

θεός σχωρέσ’ τον τόν καϋμένο τόν παπά-Λάζαρο. Πάνε δυιό μήνες 
πού τόν ξέκαναν κι’ αυτόν οί Βούλγαροι. Έγύοιζε ένα δειλινό μέ τόν 
’Λντιόνη τόν αγωγιάτη άπό κάτω άπό τήν πολιτεία. Τρεις κομιτατζήδες 
τούς έπερίμεναν καί μιά μπαταρία τούς αναποδογύρισε κάτω οτή γής. 
Οΰτε κιχ δέν είπε ό φ τωχός ό παπάς.

Καί τώρα σέ λίγο ΟάρΟουν τά μεσάνυχτα. ΊΙ καμπάνα δέ Οά σκορ- 
πίοη τό γλυκύ της τραγούδι στό χωριό. "Ολο τό χωριό κοιμάται. . . . 
....................................Μεσάνυχτα!

Έξω σφυρίζει άκόμη ό βορηάς άγρια. Ή δεκαοχτούρες όλη νύκτα 
φωνάζουν τρομαγμένες, μέσα στής φωληές τους μέ τό αιώνιο μοιρο- 
λόγι. Μεγάλη κακοκαιρία!

Κι’ άξαφνα ακούεται τό σήμαντρο μέσα στήν αντάρα. Άπό δίπλα 
τό παράθυρο τού κΰρι Θεοφάνη τρίζει κ’ ανοίγει δειλά δειλά. "Επειτα 
άλλο παράθυρο άνοίγει κΓ ακούονται κουβέντες.

— Τί τρέχει. Χριστιανοί: ρωτφ ή χήρα τού μπάρπα θωμά.
'Ο Αγέρας φέρνει πειό ξάστερα τιίιριι τής καμπάνας τή φωνή. "Επειτα 

άπό λίγο άκοΰμε στό καλντερίμι βαρειά πατήματα καί άπό τής χαρα
μάδες χύνεται μέσα στήν κάμαρα πολύ φώς.

Σηκωδήτε, αδέλφια. νά κάνουμε Χριστούγεννα- φωνάζουν άπό 
κάτω ιΐπό τό δρόμο. ΉλΟ’ ό καπτάν Πέτρος μέ τριάντα παλληκά- 
ριιι του!

Καί ή καμπάνα κτυπά.
Μισοντυμένος, μέ τήν κάπα όπως όπως ριγμένη, πετηέμαι έξω καί 

βρίσκουμαι στήν άγκαλιά τού καπετάνιου. 'Όλο τό χωριό είναι στό 
ποδάρι καί στήν χαρά του ξεχνρ. τά περασμένα, ξεχνφ τή σκλαβιά του, 
ξεχνφ τήν τρομάρα του.

Καί ή καμπάνα κτυπά, κτυπφ άδιάκοπα καί μάς κράζει.
Τό χωριό, ένα ολόκληρο χωριό, μέ τά φαναράκια, καί μέ τά δαυλιά 

μέσα στό πυκνό σκοτάδι ξεκινρ. γιά τήν έκκλησιά. Πέρα φαίνεται φωτι
σμένη ή έκκλησίτσα μας. χαρούμενη καί αυτή. Καί τρέχουμε.

Λίγα βήματα μάς χωρίζουν άκόμη. ’Απ’ έξω διακρίνουμε τούς ίσκιους 
τών παιδιών τού κοπετόν Πέτρου πού τάχε άφήση νά φυλάνε βάρδια.

Μάς φαίνεται πώς άκοΰμε καί τό λιβάνι καί τήν ψαλμιοδία τοΰ παπά
Λάζαρου. Καί σταματούμε όλοι μαζή.

— Δέν έχουμε παπά· λέγει <’> κοτζαμπάσης.
Όλοι κυτταχΟήκαμε μέ απορία. ΙΙοΰ νά βρούμε παπά; Λές καί

τώξερε ό συχωρεμένος ό παπά-Λάζαρος κΓ έλεγε όλη τήν ώρα:
Φροντίστε νάβρετε παπά γιά τής καλές μέρες πώρχουνται.

Μά έξαφνα μέσα άπό τό πορτάκι τής εκκλησίας άκοΰμε πάλι ψαλ
μωδία. Τό φύλλο τής πόρτας ήταν ανοικτό καί στό κίτρινο φ ώς τών 
κεριών είδαμε μέσα στό ιερό μιά σκιά.

Μέ τήν αναπνοή βαστηγμένη καί σιγά σιγά, λές γιά νά μήν χαΟή 
άπό τά μάτια μας, χωθήκαμε μέσα στήν εκκλησία καί άφωνοι, βου
βοί. άκίνητοι, μαρμαρωμένοι σέ μιά θεία λατρεία ολοι, περάσαμε τήν 
όλονυκτιά.

Δ. Β.

ΊΙ λύηη δίαν μοιράζεται μικραίνει, ί) γαρά μεγαλώνει.

ΊΙ πλαδαρά, ή ρυτιδωμένη σαρξ, δέν είνε γνώρισμα τοΰ γήρατος 
μόνον. ΙΙζαδαροϋται καί νεαρών δεσποινών τό πρόσωπον καί ή σαρξ 

χάνει τήν δροσερότητά της
Έπω-ρεληήήτε. κυρίαι καί δεσποινίδες, διά νά άνακτήση τήν φρε

σκάδα του τό πρόσωπον σας, καί μεταχειρισδήτε τό κατωτέρω μίγμα, 

το όποιον στύφει καί τονώνει τό δέρμα, εξαλείφει τάς ρυτίδας κα’- 

αποδίδει εις τήν σάρκα τήν ελαστικότητα καί τήν φρεσκάδά της :

Eau de roses..................................... 300 gr.
Unit d’amandes epais...................... 75 »
Sulfated d’Alumine.......................... 6 »

Διαλύετε καλώς και διηθείτε, βρέχετε δέ ολίγο βαμβάκι καί τρί
βετε ελαφρά ελαφρά κάθε πρωί έπί πέντε λεπτά τής ώρας τά πλα

δαρά σημεία. &<· α. τραχιλης

ΣΑΡΡΑ ΜΠΕΡΝΑΡ

Τήν 28Υιν Νοεμβρίου έφθκσεν εις ’Αθήνας ή μεγάλη καλλι- 
τέχνις Σαρρκ Μπερνάρ και έδωκε πέντε παραστάσεις. Τό κοι
νόν άθρόως κατέκλυσε τό Βασιλικόν θέατρον. άπό τής σκηνής 
τοΰ όποιου ένεφκνισθη ή Σάρρα άλληλοδιαδόχως ώς Κυρία με 
τάς Καμελίας, ώς Άετιδενς, ώς Φαίδρα καί ώς Μάγισσα.

«
ΙΙονεί τις περισσότερον γελών ή κλαίων.

Μοναάκ
«

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Άπό μηνός λειτουργεί έν τώ ύπουργείω τών Εξωτερικών 
νέον γοαφεϊον. τό τοΰ Τύπου, προωρισμενον νά παράσχη πολυ
τίμους υπηρεσίας εις τήν ελληνικήν δημοσιογραφίαν. ΊΙ έ/.λει- 
ψίς του ήτο έπαισθητή και ή πλήρωσις αύτής τιμά τήν ύπη.ε- 
σίαν τοΰ ‘Υπουργείου, εϊς εισηγήσεις τής όποιας οφείλεται ή 
σύστασις τοΰ νέου γραφείου.

ΊΙ διεύθυνσις αύτοϋ άνετέθη εις τόν α' τάξεως γραμματέα 
κ. Δημ. Καλλέργην. Μορφή έξέχουσα έν τώ διπλωματικό 
σωματί μας ό κ. Καλλέργης. Θεωρείται, άλλα καί είναι, άπό 
τούς δοκιμωτέρους διπλωματικούς μας. Πρό παντός δμως θερ
μός πατριώτης, καί εις τόν πατριωτισμόν του αύτόν οφείλεται 
ή έκ τοΰ Προξενείου Μοναστηριού, δπερ διηύΟυνεν άποσπασΟεΐς 
έκ τής έν Κωνσταντινουπόλει Πρεσβείας. άπομάκρυνσίς του.

Ό κ. Καλλέργης κατετάχθη ώς γραφεύς έν τώ Υπουργείω 
τήν 27 Σεπτεμ.βρίου 1888. Τή 20 ’Οκτωβρίου 1891 ώνομά- 
σθη πρωτοκολλητής, τή 8 Μαίου 1893 ακόλουθος β' τάξεως, 
τή 18 Μαίου 1894 άκόλουθος α' τάξεως, τή 2 Μαίου 1895 
διωρίσΟη γραμματεύς τοΰ έν Άδριανουπόλει ΙΙροξενείου, τή 6 

Δεκεμβρίου προήχθη εις β’ γραμματέα τοΰ προξενικού γραφείου 
τής έν Κωνσταντινουπόλει ΙΙρεσβείας. τή II Ιουνίου 1898 
εϊς γραμματέα τοΰ έν Σόφια Γεν. Ιίροςενείου. τή 15 Ιανουά
ριου εις β’ γραμματέα τής έν Κωνσταντινουπό/ει ΙΙρεσβείας 
καί τή 20 Ιουλίου ίδίου έτους προήχθη εϊς γραμματέα α' 
τάξεως. Λ: υπηρεσία: του πρός τό Εθνος ήμείφθησαν καί διά 
τοΰ Χρυσού Σταυρού τοΰ Τάγματος τοΰ Σωτήρος.

«

ΊΙ λογική τον έρωτος είνε εϊς ωραίος παραλογισμός.

Γκυζό
«

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ

Δια νά γίνγ, μία σύγκρισις τών απωλειών τοΰ Ρωσσοϊαπω- 
νικοΰ πολέμου, τοΰ όποιου βαθμός αναλογίας μέχρι τούδε εινε 
ή μεγάλη μάχη τοΰ Λιάο-Γιάγκ, παραθέτομε·/ τόν εξής πίνακα 
τών μεγάλων μαχών, περιέχοντα τάς απώλειας έκαστου αντι
πάλου καί τάς δυνάμεις, αϊτινες ϊλαβον μέρος εις τήν μάχην :

ΛΥΝΑΜΕΙΧΙ ΑΠΠΛΕΤΛΙ

ΜΑΧΑΙ Νικητκΐ Νικημένοι X ιζητΛν Νικημένων

Άοΰ3τ=ί>.·.τς 71)1)00 34000 12000 26000
Ίέννα; 1001 Η) 70000 -1000 27000
Μόσχας ι·’οοοο 1-25000 23000 51000
Λειψία; 300000 171000 470ΙΧ) 00000
Βατερλό) 100000 7ΜΙΟΟ 22000 29000
Σολ?ερ!νου 124000 163000 1501Χ) 22000
Σάίοία; 141000 150000 9000 21000
Γκς,αίελότν,: •270000 1-26000 35000 27000
Σείάν 11)0000 121000 30000 30000
Λ:άσ-Γ·.άγζ 145000 110000 30000 31XXX)

Εϊς τόν πίνανα τούτον πρέπει νά προστεθή ή μεγάλη μάχη 
τοΰ Γιενταί, καθ’ ήν έπ· 381) χ·.λ. στρατού 'έπεσαν εκατέρωθεν 
48 χιλιάδες νεκροί καί τραυματία·., ώς καί αί έν 1 Ιόρτ-Άρθούρ 
μάχαι. ών αί απώλεια: δέν έξηκριβώθησαν είσέτι.

«
Ζητοϋμεν Από τόν (-)εόν πολλάκις δ,τι ημείς οί ίδιοι Απερ- 

ρίψαμεν. Λαβάλ
«

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

'Ήδη οπότε ή φωτογραφική τέχνη αποτελεί σόβαράν ενασχό
λησήν εύρυτάτου κύκλου κυριών κα'ι κυρίων ά.νήχθη δέ καί εις 
περιωπή·/ καλλιτεχνίας εις πάντα τά πεπολιτισμένα "Εθνη, ή 
«Εικονογραφημένη» άποβλέπουσα εις τήν ένθάρρυνσιν άφ’ ενός 
τών ερασιτεχνών φωτογράφων καί εις τήν μεγαλειτέραν διάδο- 
σιν άφ' ετέρου τής καλλιτεχνικής ταύτης ένασχολήσεως προ
βαίνει εις τήν προκήρυξιν εξαμήνου φωτογραφικού διαγωνισμού 
ύπό τούς εξής δρους :

Ι’ν Τού φωτογραφικού διαγωνισμού δικαιούται νά συμμετά- 
σχη πας έρασιτέχνης φωτογράφος συνδρομητής είτε μή αύτής.

2ον Πλήρης ελευθερία άφίεται ώς πρός τό θέμα καί ώς πρός 
τό μέγεθος τών φωτογραφιών, τής όρισθησομένης έπιτροπής 
επιφυλασσόμενης νά κρίντ, μεταξύ όμοειδών πάντοτε.

3ον Δίς τοΰ έτους κατά Μάρτιον καί κατά Σεπτέμβριον αί 
άποστελλόμεναι φωτογραφία·, θελουσιν έκτίθεσθαι εις δημοσίαν 
αίθουσαν, καταρτιζόμενης ούτω έπιμελεία τής «Εικονογραφη
μένης» μικρας φωτογραφικής έκθέσεως.

4OV Μετά τήν έκθεσιν. έπιτροπη έκ καλλιτεχνών θέλε: κρίνη 
τά έκτεθέντα έργα καί άπονέμε: τά βραβεία, συνιστάμενα εις 
καλλιτεχνικά μετάλλια, χρυσοΰν, άργυροΰν καί χαλκοΰν. Τά 
βραβευόμενα καί τά επαινούμενα έκθέματα θελουσι δημοσιευθή 
έν τώ περιοδικοί.

5^*  Ή «Εικονογραφημένη» αναλαμβάνει πρός τούτοις τήν 

ύποχρέωσ-.ν όπως άποστέλλγ τά βραβευόμενα εϊς τάς έκθέσεις της 
έργα, εϊς Διεθνείς φωτογραφικάς έκθέσεις.

βον Άποστολαί διά τήν πρώτην φωτογραφικήν ^κΐίεοιν 
γίνονται δεκτά: εις τά γραφεία τής «Εικονογραφημένης» μέχρι 
τέλους Μαρτίου 1905.

Ο: φακελλο: τών διαγωνισμών δέον νά άπευθύνωνται πρός 
τήν Διεύθυνσιν τής «Εικονογραφημένης», νά φέρωσ: δέ εύδια- 
κρίτως τήν λέζ’.ν «Διαγωνισμός».

«
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ:

Ίΰνομίζετο μέχρι πρό τίνος οτ: τό Μαρτυρικόν Σύμβολον 
έφ' ου έςέπνευσεν ό Σωτήρ μόνον άφ ής συνετελέσθη τό μέγα 
δράμα τοΰ Γολγοθά ήρχισε νά ιατρεύεται ώς θρησκευτικόν σύμ
βολον εις ένδειξιν ύπερτάτης εύλαβείας. 'Επίσης ένομίζετο δτι 
μέχρι τής ημέρας εκείνης ό Σταυρός μόνον ώς οργανον μαρτυ
ρίου έφέρετο παρά τοίς Ρωμαίοις καί τισιν άλλοις λαοϊς.

Άλλ' ήδη α: έν Κνωσσω τής Κρήτης άνασκαφαί τοΰ κ. 
Εβανς φέρουσι εις φώς πολύτιμον άληθώς εύρημα. Ό Αγγλος 

αρχαιολόγος άνασκάπτων τά μεγάλα 'Ανάκτορά τοΰ Μίνωος 
εύρεθη πρό ενός θυσιαστηρίου φέροντος μίαν θεότητα, εϊς τό

μέσον του όποιου ώρθοΰτο σταυρός πλατύς, ύψους 30 έκ. περί
που έκ χρωματιστού μαρμάρου.

Ό κ. Εβανς άνεΰρε τό σύμβολον τοΰ Μαρτυρίου καί εις 
άλλα σημεία τοΰ αύτοϋ διαμερίσματος του 'Ανακτόρου τού 
Μίνωος καί εις τρία έκτυπα δακτυλιόλιθων, ών τό ‘έν παριστά
νει μόνον τόν σταυρόν ώς σύμβολον τοΰ Διός πλησίον τής αίγός 
τής Άμαλθει'ας.

Έκ τούτου δύναταί τις νά πιστεύσγ. ότι δύο χιλιάδας έτών 
πρό τής σταυοώσεως τοΰ Σωτήρος ό Σταυρός έλατρεύετο ώς 
θρησκευτικόν σύμβολον. Δέν φαίνεται μάλιστα άπίθανον ότι οί 
Φιλισταίοι, οί οποίοι Κρήτες όντες μετέβησαν 1500 έτη πρό 
Χριστού εις 1 Ιαλαιστίνην καί κατώκησαν τήν Γάζαν διατηρούν- 
τες τήν λατρείαν τού Διός μέχρι καταλύσεως τής Ρωμαϊκής 
Αύτοκρατορίας, έκ τής μεγαλονήσου μετέφερον καί τήν λατρείαν 
τοΰ Σταυρού.

'Αλλά καί συγγραφείς τινές αναφέρουν τόν Σταυρόν ώς σύμ
βολον μυστικισμοϋ καί ώς προφυλακτικόν άπό παντός κακού, 
καί ό Σωτήρ δέ ώμί/.ησε περί τού Σταυρού ώς συμβόλου είπών. 
"Οοτις ϋέλ,ει δηίοω μον ελΟεϊν άηαρνηοάοίλω Ιαντδν και Λράτω 
τον σταυρόν αύτοϋ και άκολονΟήτω μοι.

Ό κ. "Εβανς καί άλλο χριστιανικόν σύμβολον άνεΰρε κατά 
τά.ς πολυτίμους άνασκαφάς του, τήν Περιστεράν τού Άγιου 
Πνεύματος, ήτις άπαντα εις τάς Κρητικός εικόνας λατρείας, 
άπό τάς όποιας παρέλαβον αυτήν οί Σύρο·, καί ο: Ιουδαίοι.
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ

Νά κάνη χάνεις ένα καλό μπουκέτο μέ σίχ είναι αληθινή επιστήμη. 
Χρειάζεται πρώτον πολύ γούστο περί τήν τοποθέτησιν καί περί τούς 
συνδυασμούς τών χρωμάτων. Κάθε άνθος. είτε πρόκειται περί ανθο
δέσμης. είτε περί κανίστρου, είτε περί ζέρμπας, είτε περί μπράνς, η 
στεφάνων, ή ζαρτινιέρας, ή σταυρών, οίουδήποτε σχήματος καί είδους, 
πρέπει νά πάη είς τήν κατάλληλον θέσιν του. αναλόγως τοΰ χρώμα
τός του, τής αξίας του, τοϋ μεγέθους του, τής σπανιότητός του κλπ. 
ΙΙρό παντός δέν πρεπει νά κόπτωνται τά άνθη μέ μικρά κοτσάνια και 
πρέπει νά άποφεύγη κανείς νά στερεώνη τά άνθη εις ξένα κοτσάνια, 
ξύλα ή σύρματα. Έπίσης πρέπει νά άποφεύγη κανείς νά μεγάλα καί 
ογκώδη σχήματα δι’ ανθοδέσμην ή κάνιστρον έκ φυσικών άνθέων 
ουχί καλής ποιότητος ή χρώματος, χρώματος ίδια, διότι υπάρχουν 
χρώματα. τά όποια δέν επιτρέπεται κατ’ ούοένα λόγον νά χρησιμο
ποιηθούν διά μπουκέτα ή πανεράκια.

Είναι απαραίτητον τά άνθη νά συνοδεύωνται ύπό τής φυσικής πρα
σινάδας των. κάπου κάπου όμως νά σκορπίζωνται καί άλλα φυλλώ
ματα ώς ό Άδίαντος—τό κοινώς πολυτρίχι— όλων τών ποικιλιών, ό 
λεπτοφυής, ό εύγενής, ό αγγλικός, ό περουβιανός, ό λυδδιμαννιανός, 
το ποικιλλόφυλλον. ή καταρριχωμένη. αί πτέριδες όλων τών ειδών, 
ή Βαξιανή, ή μακρόφυλλος. ή αργυρά, ή λοφωτή. ή τρέμουσα. η 
Κυρτομία τοΰ Φορτουνίου, ή δασύφυλλος τοΰ Βινσέττη. ή Διξώνειος. ή 
αδιαντάφυλλος. ασπάραγγος, Βαμβοΰζα. Κρότων όλων τών ειδών κλπ-

ΙΙρό παντός όμως μονόχροοι άνθοδέσμαι είναι πολύ πολύ νόμπλ. 
Διά γάμους καί αρραβώνας λευκαί ή ρόζ. Έπίσης διά στεφάνους ή 
σταυρούς πάλιν ένα χρώμα, αναλόγως τής ηλικίας τοΰ πρός τιμήν τοΰ 
οποίου στέλλεται.

Άλλ' έκεϊ ποϋ παίζουν τά άνθη ρόλον είναι τά τραπέζια Κανένα 
γεύμα πλέον δέν δίδεται χωρίς άνθοστολισμένοτραπέζι.Σχήματα διάφορα 
εννοείται καί πολυποίκιλα. Άν παραδείγματος χάριν τό τραπέζι είναι 
τετράπλευρου καί ή γαρνιτούρα, λεπτή όμως, γίνεται μεταξύ τών πιά
των καί τών ποτηρίων τετράγωνος. Άν είναι στρογγυλό, στρογγυλή' 
αν είναι ωοειδές, ωοειδής. Άλλα καί ανάμ.εσα στης φρουτιέρες καί τα 
άλλα βάζα μπορείται νά βάλετε γαρνιτούρα, ή κυκλοειδή, ή τετρά
γωνον. 'Επίσης τοποθετούν μέ σύρμ.ατα τοξοειδή. στηριζόμενα είς δύο 
μικ^ά ποδαράκια. γαρνιτούρες όρθιες, αλλ’ είς τρόπον ώστε κάθε τόξον 
νά αντίστοιχη είς ένα συνδαιτημόνα. ή συνδέουν τά ανθοδοχεία, τό 
έν ιχέ τό άλλο, μέ γαρνιτούρα, ή στολίζουν τό τραπεζομάνδυλο είς τά 
πλάγια καϊ έν γένει χρησιμοποιούν όλην τήν ποικιλίαν τών σχημά
των, μέ τους πολλούς χρωματισμούς, ένώ ές άλλου ή λεπτή πρασι
νάδα θεωρείται απαραίτητος.

Άν πρόκειται περί στολισμού σπητιών. έλλείψει πολλών ανθέων 
τοΰ αύτού χρώματος, στολίζουν κάθε δωμάτιον μέ άνθη ενός χρώμα
τος, έν αρμονία όμως πρός τόν χρωματισμόν τών έπίπλων και έν γένει 
τόν ό'λον διάκοσμον τού δωματίου.

Είς το προσεχές τεύχος οί άναγνώσται τής «Εικονογραφημένης» 
θά μάθουν όλα τά είδη τών μπουκέτων ολα τά μυστικά τής άνθοδε- 
τικής καί πού καί πότε χρησιμοποιείται έκαστον έξ αύτών.

ΑΡΙΣΤ. ΤΣΟΥΤΣΟΣ
’Ιδιοκτήτης Λιευ&ιιντής τον Λασιλίκοί· Άνϋοπωλείου 

Οδός Σταδίου— Μεγάλη υίκία Ιίούρου

Η ΚΟΜΩΣΙΣ

Μέ όιραίον κτένισμα ζερδ·ζει πάντοτε τό ό,ραίον πρόσωπον, ανέκα
θεν δέ αί γυναίκες έδιοον πολλήν προσοχήν εις τήν κόμωσιν.

ΔΓ έφέτος κυριαρχούν καί πάλιν εις τά κομψά κεφαλάκια τά κτε
νίσματα μέ πολλούς κυματισμούς (ondulations) είς ολα τά μέρη. Τό 

σινιόν (κότσος) είναι πολύ χαμηλά καί μάλλον πρός τά έμπρός. Οπι
σθεν τά μαλλιά στερεώνονται διά κτένας κατακορύφου.

Γενικώς παραδέχονναι ούχ’ι τό υπερβολικόν φούσκωμα τής όλης 
κομώσεως. Clara stinis

«
Ο ΚΟΡΣΕΣ

H μακρυά ζακέττα τής μόδας άποδεικνύεται πρακτικωτάτη διά 
τόν χειμώνα. Αλλά διά νά φανούν αί γραμμαί τού σώματος χρειάζε

ται καί κορσές κατάλληλος. Ό ορθός κορσές'droit) βασιλεύει καί έφέ
τος. Μόνον πού ή 11αρισιάνες εις τό όπισθεν μέρος τού ’έβαλαν ζώνην 
ελαστικήν πλατείαν καί αντικατέστησαν τής μπαλένες.

Ό κορσές «Chatelaine» είναι τό ιδεώδες μοδέλλο. Κρατεί τό 
σώμα ευθυτενές, τοϋ δίδει κομψότητα, σικ παρισιάνικο καί τήν θαυ
μασίαν έκείνην καμπύλην τού κύματος. Είς τήν έχουσαν έλλείψεις 
περί τήν διάπλασιν γυναίκα έπιτρέπει νά τάς γνωρίζη μόνη αύτή, τό 
δέ ξένον βλέμμα νά μή ανακαλύπτη ϋπερβάλλουσαν άνάπτυξιν. Χρώ
ματα άνοικτα. Ρόζ. σιέλ. μώβ, ή άσπρο καί μαύρο, κατά βούλησιν. 
Συνήθως άπό λινό κεντημένον μέ μ,ετάξι, ή μεταξωτήν βατίσταν κεν- 
τημένην ή απλήν καί από σατέν πλουσίως κεντημένον, μέ στίγ
ματα. άνθη κλ. Ώς πρός τό γαρνίρισμ,α είναι απλούστατον. Έπάνω 
μόνον μιά σειρά νταντέλλα τρου-τρού. πλεγμένη μέ κορδέλλα τού 
αυτού μέ τόν κορσέ χρώματος. II ζαρτιέρες μένουν πάντοτε κολλη
μένες είς τόν κορσέ, εμπρός ή είς .τά πλάγια καί πάντοτε τού ίδιου 
χρώματος μέ αυτόν. ρ

«
Η ΑΝΘΟΔΕΣΙΑ

“Επεσαν πλέον τά πολύχρωμα μπουκέτα. Έκβΐνα τά τριαντάφυλλα καί 
τά γιασεμιά καί τά κόκκινα χρώματα καί τά μόιβ καί τά ρόζ ανακατωμένα 
δέν τίναι πειά καθόλου τής μόδας. Λ/ονύχροα καί πάλιν μονόχροα. Γιασεμί 
σκέτο παραδείγματος χάριν, ή μενεξές γιά πανεράκια, μπουκέτα, τραπέζια 
είνε τό πειΰ οικ ποϋ μπορεί νά γείνη. "Ενα μπουκέτο άπό μενεξέ οκοΰρο, 
φρέσκον τής ώρας, μέ πρασινάδα άπό φύλλα του ή άπό πολυτρίχι, τό 
όποιον σημειώσατε δέν πρέπει ποτέ νά λείπμ άπό ένα καλό μπουκέτο, είναι 
κάτι τι έξοχοι·.

Εννοείται δέ ότι δέν ταιριάζει παντού κάθε άνθος καί κάθε είδος μπου
κέτου. Είς μίαν ντεμουαζέλλαν έορτάζονσαν, παραδείγματος χάριν, ή μπορεί 
κανείς νά προσφέρη μία ζέρμπα. Είς μίαν κυρίαν μιά ζαρντινιέρα άπό 
φάθα μιόβ, μέ μενεξέδες σκούρους καί πολυτρίχι. Ιιά τούς κυρίους κατηρ- 
γήθησαν σχεδόν τά ιίνθη καί τά μπουκέτα, Ευνειθίζουν τιάρα νά προσ
φέρουν είς κυρίους βάζα αρ - νουβώ.

Εις γάμους δέν οτέλλουν έπίσης ποικιλόχρωμα μπουλέτα. Καί τί ώραιό- 
τερον αίφνης άπό λευκούς μενεξέδες μέ· μιά λευκήν καμέλια είς τό μέσον 
καί μέ θήκην μεταξωτήν, λευκήν επίσης, καί νταντέλλα αληθινήν;

Έπίσης καί είς τάς εσπερίδας συνειθίζουν τά μονόχροα. .Ιιά μίαν κυρίαν 
πολύ πολύ οίκ είναι μία μπράνς άπό γαρίφαλα ρόζ, καί δι' ένα κύριον 
μία μπουτουνιέρα άπό λευκούς μενεξέδες. 0 φλεριανΟΣ
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