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Καί άλλο άπό τά άπειρα των ληστών τής Σόφιας θύματα. Νέος, 
νεώτατος, δεκαεννέα έτών παιδί, μόλις άφυπηρέτησεν άπό τάς τάξεις 
τοΰ στρατού μέ τόν βαθμόν λοχίου, δ Ιωάννης ΙΙίτσουλας, γεμάτος 
άπό πατριωτισμόν έζήτησε νά μεταβή είς τήν Μακεδονίαν, νά έξυπη- 
ρετήση καί διαφοροτρόπως τήν Πατρίδα ώς διδάσκαλος, ποτίζων μέ 
εθνικά διδάγματα καί εθνοπρεπείς παραδόσεις τούς έν Μακεδονίφ 
Έλληνόπαιδας.

ΊΙτο ό εύγενέστερος άγιον είς ον άπεδύετο ό πτωχός νέος καί διορι- 
σθεις έφυγεν ένθουσιασμένος διά Θεσσαλονίκην καί έκεϊΟεν είς Γουμέν
τσαν. 'Όπως δλοι οί διά τό εσωτερικόν τής Μακεδονίας ταξειδεύοντες, 
μόλις έφθασεν είς Θεσσαλονίκην κατέλυσεν είς ένα χάνι διά νά πάρη 
τήν έπομένην τό τραίνο καί τό εσπέρας γευ|ΐατίζων μετ’ άλλων Ελλή
νων ό ΙΙίτσουλας άνεκοίνωσεν είς αυτούς τόν σκοπόν τής είς Γουμέν- 
τσαν μεταβάσεώς του.

Μεταξύ τών άλλων οί όποιοι έγευμάτιζον ήτο καί ό Βούλγαρος 
ίερεύς Παπαγιάννης, δ όποιος άκούσας τόν άπειρον νέον άνακοινούντα 
διατί μετέβαινεν είς Γουμέντσαν έσπευσε νά ειδοποίηση τόν λυμαινόμε- 
νον τά μέρη τής Ι’ουμέντσας λήσταρχον Καπετάν Μήτρον Βλάχον.

Τήν έπομένην ό ΙΙίτσουλας έπέβη τοΰ τραίνου καί άπεβιβάσθη είς 
τόν πλησιέστερον πρός τήν Γουμέντσαν σταθμόν, όπόθεν ε^ιίσθωσεν 
ύποςύγιον. "Οδευε μέ τόν αγωγιάτην του ανύποπτος καί αμέριμνος 
όταν έξαφνα τοϋ ανακόπτει τόν δρόμον ό αίμοβόρος Καπετάν Μήτρος 
μέ τήν συμμορίαν του. Ό πτωχός νέος ούτε κι’ίν νά άντισταθή ήδυ- 
νήθη, διότι τό ρεβόλβερ του τό είχε κλεισμένοι· είς τήν βαλίτζα του.

Ό αγωγιάτης έτράπη είς φυγήν καί οί λησταί άπήγαγον πρός άγνω
στον διεύθυνσιν τό θΰμα των. Έπί τέσσαρας ημέρας ήτο άφαντος ό 
ΙΙίτσουλας καί μάτην άνεξήτει αυτόν ό έν Μοναστηρίφ Πρόξενος κ. 
’Ασκητής, τόν όποιον ειδοποιήσει· ό αγωγιάτης. "Εως δτου τόν εύρήκε 
κρεμασμένοι· είς ένα δένδρον. Πενήντα τραύματα διά μαχαίρας έμέ- 
τρησαν είς τό σώμα του. έκ τών όποιων είκοσιοκτω είς τό στήθος, υπέρ 
τήν κεφαλήν του δέ ευρον καρφωμένην μίαν απειλητικήν πρός τόν 
Βαλήν επιστολήν.

Είς τήν Οέσιν εκείνην τόν έφωτογράφησεν ό κ. Ασκητής. Βραδύτε
ροι· έγνώσθη ότι τά τέρατα τόν εϊχον κλείσει έπί τέσσαρας ήμέρας 
εις ένα οίκίσκον, όπου τόν ύπέβαλον είς φρικώδη βασανιστήρια.

Δυστυχισμένο παιδί !
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ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ

Ηδη δτε έξεδόθη καί τό τρίτον τεύχος της -Εικο
νογραφημένης- παρακαλοϋνται οί έν ταΐς έπαρχίαις καί 
τω έξωτερικώ συνδρομηταί αύτής νά άποστείλωσι τήν 
συνδρομήν αύτών έγκαίρως καί άη εύθείας πρός τόν 
κ. Δ. Βρατσάνον, Διευθυντήν τής -Εικονογραφημένης», 
όδός Λεωνίδα, άρ. 14, ’Αθήνας, διά ταχυδρομ. έπιταγής.

Πάσα έφεξής αϊτησις συνδρομής δέον άπαραιτήτως 
νά συνοδεύηται καί διά τού αντιτίμου αύτής.

ΠΝΕΥΜΑ- ΣΠΑΘΙ

25 Ίανοναρίου 1005.

Είχαν έλθει εδώ οί Ρώσσοι <(οιτηταί. Οί Αθηναίοι τούς ίκύτταζαν 
μέ φόβον, ώς άρκτον. Μερικοί ήσαν καί τής γνιόμης νά τούς δεχθώμεν 
σκαιώς μέ ένα είδος εθνικής διαμαρτυρίας. Οί Ι’ώσσοι φοιτηταί. ξαν
θοί. λευκοί, γαλανός ίίαλμοι. βαρείς καί σιωπηλοί «πέρασαν άπό τάς 
Αθήνας καί υπήγαν νά ίδοΰν τόν Έρμήν τού Πράξιτέλους. "Οτανεύρέ- 
Οησαν μέσα εις τήν θείαν χαρμονήν τών 'Ολυμπίων, κατέβησαν εις τάς 
όχίΐας τοΰ γαληνιωτάτου τών ελληνικών ποταμών, τοΰ "Αλφειού, έλοΰ- 
σθησαν καί άνεφώνηοαν:

— Ώ Ελλάς. ώ μητέρα τοΰ αιωνίου φωτός !
Είνε μία λεπτομέρεια ή όποια πρέπει νά σημειωΟή άπό τούς "Ελλη

νας, καί νά σημειωΟή αΰτάς τάς ημέρας, ίίπου ό Ρωσσικός λαός εκτι
νάσσει λάβαν. Οί άνθρωποι ποΰ έλοΰσΟησαν εις τόν "Αλφειόν καί 
έβγαλαν άπό τό ρωσσικόν των αίμα τήν κραυγήν τοΰ ύμνου πρός τήν 
Ελλάδα, δέν ήσαν Πανσλαβισταί, δέν ήσαν άρκτοι, ουδέ Ρώσσοι, ούδέ 
έχΟροί δικαίων. Ήσαν τό φώς τής Ρωσσίας. Ήσαν οί πέραν ορίων 
καί φυλών άνθρωποι, οί Ρώσσοι τής επιστήμης, οί Ρώσσοι τής σκέ- 
ψεως, οί Ρώσσοι τής έρεύνης. Λυτούς τούς Ρώσσους ζητεί νά κάμη 
ελευθέρους ή έπανάστασις. Καί αυτοί είνε ή αληθινή, ή ιιγιής, ή χρή
σιμος εις τόν κόσμον Ρωσσία. Αυτούς ζητεί ό κόσμος νά ίδή ΰπεράνω 
τών Τσάρων. Αυτοί έλκονται διά τών μοιραίων τιναγμών τοΰ Ρωσσι- 
κοΰ λαού πρός τό φώς. Καί τό φώς τούς ζητεί.

Τί είνε ένας Γκόρκι; "Ακούεται τό όνομά του, σύμβολον τής άναστά- 
οεως τοΰ λαού, δίπλα εις ένα ρασσοφόρον, εκείνον ποΰ έκαμε τό εύαγ- 
γέλιον ρομφαίαν. Ό μέγας Αλήτης καί συγγραφεύς τών «Αλητών» 
πιθανόν νά μή άνεμίχθη εις τό κίνημα. Πιθανόν νά μή υπήρχε καί δ 
Γκόρκι μέσα εις τούς έξεγερθέντας. "Αλλ" ή τρικυμία τόν έφερεν εις 
τήν επιφάνειαν. Τό όνομά του έπίτηδες, μοιραίως, οπωσδήποτε, έπέ- 
πλευσε καί έγεινε σημαία. Διότι ό Γκόρκι είνε τά γράμματα. Καί τά 
γράμματα είνε ή ψυχή τής λαθραίως, βραδέως, όκνώς, άλλα ύπομονη- 
τικώς καί άποφασιστικώς βαινούσης διά τών ετών Ρωσσικής έξεγέρ- 
οεως. Τό πνεύμα έχει πρό πολλοΰ επαναστατήσει. θέλει νά χυΟή εις 
τήν Ρωσσίαν καί έξω τής Ρωσσίας. Ή τυραννία τοΰ πνεύματος, ή 
λογοκρισία· ιδού ή Ρωσσική τυραννία. "Αν ΰπάρχη τίποτε σπαρακτι- 
κώς τραγικόν μέσα εϊς τό τελευταΐον ήμισυ τοΰ αίώνος έν Ρωσσίρ δέν 
είνε τόσον αί σιμαγαί ανθρώπων, όσον ή συνταρακτική εκείνη λεπτομέ
ρεια ότι ό μεγάλος Δοστογιέβοκη έμεινε δέκα χρόνια κατάδικος μέσα 
εις τήν Σιβηρίαν καί έπί δέκα χρόνια τοΰ άπηγορευθη νά ίδή βιβλίον. 
ΊΙ στέρησις τοΰ βιβλίου άπό τά χέρια τοΰ καταδίκου Ρώσσου συγγρα- 
φέως, ιδού όλη ί) φρίκη τής τυραννίας. «’Αναμνήσεις άπό τό σπίτι τών 
νεκρών» είνε ό τίτλος τοΰ βιβλίου τοΰ Δοστογιέβοκη, διηγουμένου τήν 
δεκαετή ειρκτήν εις τήν όποιαν έρρίφθη όταν πρό 55 «τών συνελήφΟη 
μέ άλλους σχεδιάζων απλώς ωραία καί ακίνδυνα όνειρα διά τήν Ρωσ- 
σικήν ελευθερίαν. Τελειώνων τήν διήγησίν του λέγει διά τήν Σιβηρίαν:

«Πόση νεότης, πόση δύναμις έτάφη έκεί μέσα χωρίς ωφέλειαν καμ- 
μίαν καί κανενός! Πρέπει νά τονισθή : Οί κατάδικοι έκεΐνοι ήσαν ίσως 
τά καλλίτερα καί δυνατότερα στοιχεία τής Ρωσσικής φυλής. "Αλλ" ή 
δύναμις αυτή έχάΟη άνεπιστρεπτεί. Ποιος πταίει; "Αλήθεια ποιος;»

"Ενας φίλος τοΰ μάρτυρος συγγραφέως περιγράφει πώς συνηντήθη- 
σαν μέ τόν Δοστογιέβοκη εις ένα φυλακεΐον, οδηγούμενοι καθένας εις 
τήν φυλακήν του, διότι καί οί δύο ήσαν κατάδικοι, καί οί δύο ήσαν τό 
πνεύμα, τό όποιον ό Τσάρος άπέστελλεν εις τήν σιωπήν καί τόν θάνατον.

«Μάς ώδήγησαν τήν νύχτα είς ένα δωμάτιον στενόν κατασκότεινον. 
Έξω άπό τήν πόρτα ήκούετο τό βαρύ βήμα τοΰ φρουρού, βηματίζον
τας μέ τό δπλον του είς τήν παγωνιά. Ό Δοστογιέβοκη ύπέφερεν άπό 
μίαν πληγήν ποΰ έλαβεν είς τό πρόσωπον έντός ενός υπογείου τής 
Πετρουπόλεως ποΰ τόν είχαν προηγουμένως κλείσει. Έγώ ήμουν 
παγωμένος. Είς αυτήν τήν κατάστασιν, άνεπόλησα τήν στιγμήν {κείνην 
τήν περασμένην μου ζωήν, τά νειάτα μου ποΰ έπέρασα μέ τούς προσ

φιλείς συμφοιτητάς εϊς τό Πανεπιστήμιου. Έπείσθην ότι έχασα πλέον 
κάθε έλπίδα καί συνέλαβα τήν άπόφασιν τής αυτοκτονίας. "Εάν δέν 
ηύτοκτόνησα. ή άφορμή είνε ότι ή συμφορά εκείνη έγεινεν αίτια νά 
γνωρίσω τόν Δοστογιέβοκη. Ή φιλική του καί ενθαρρυντική συνομιλία 
μέ έλύτρωσεν άπό τήν απελπισίαν. "Αφυπνίσει· έντός μου τήν ενέργειαν. 
Τό πρωί μάς έχιόρισαν καί άπό τότε δέν τόν έπανεΐδα πλέον ··.

"Ισως τό σημερινόν αίμα τών Ρώοσων εργατών έπάνω είς τάς χιόνας 
τής Πετρουπόλεως δέν σπαράζει τήν ψυχήν όσον αύταί αί σελίδες, 
όσον τό άλγος τοΰ πνεύματος, τοΰ οδηγούμενου πρό 5° έτών άπό τόν 
Τσάρον είς τήν Σιβηρίαν. ’Αλλά τό πνεΰμα ήνθησε καί άπό τά βάθη 
τής φυλακής. Έσπιιρεν ήσύχως καί μέ ευαγγελικήν γαλήνην τόν σπό
ρον τοΰ μίσους, τό φώς. Ό Δοστογιέβοκη, περιγραφών τήν Σιβηρίαν, 
έδιαβάσθη άπό τόν κόσμον. Προπαρασκεύασε τούς σημερινούς έπανα- 
στάτας καί τούς φίλους τών επαναστατών. εκείνους οί όποιοι έξωθεν 
τής Ρωσσίας εύχονται νίκην είς τάς σημαίας των. Καί ώς εκδικητής 
αυτού καί τών όμοιων του, πνεΰμα πάλιν τό όποιον γίνεται σπάθη, 
εμφανίζεται ό Μαξίμ Γκόρκι. Αυτός καί ό ρασσοφόρος Γκαπόννυ, τό 
εύαγγέλιον καί τά γράμματα, τί άλλο είνε παρά ολόκληρος ή Ρωσσική 
ψυχή έν έπαναστάσει; Ό Γκόρκι είνε αυτός καθ’εαυτόν μία έπανά- 
στασις έντός ενός άτόμου. Ήτο πεινασμένος, ήτο έργάτης καί έγεινεν 
ένας έκ τών πνευματικών ηγετών τού Ρωσσικοΰ λαοΰ. Δέν υπήρχε 
βέβαια καταλληλότεροι’ σύμβολον έπαναστάσεως έν Ρωσσίφ άπό το 
όνομα τοιούτου άνθριόπου. Οί έπαναστάται τόν άκολουθοΰν χωρίς νά 
τόν βλέπουν μεταξύ των. Είνε ή τάσις τοΰ ναρκωμένου μουζίκου πρός 
τά άνω. ή δίψα του πρός τά γράμματα καί τήν αυθυπαρξίαν. Είνε ό 
Ρωσσικός λαός άναδυόμενος. Καί όλον τό πνεΰμα τό όποιον έφύσηξαν 
έντός τής Ρωσσίας τόσοι καί τόσοι άπό τούς δυνατούς τοΰ άτυχούς 
έθνους σημερινούς συγγραφείς, οί όποιοι ήνοιξαν είς τήν Ρωσσίαν 
παράθυρα πρός ϋλοος τούς πνευματικούς ορίζοντας τοΰ κόσμου, θά 
γίνη δίνη συγκυκώσα τά βάθη τής αυτοκρατορίας, έως δτου έπέλθη τό 
άποτέλεσμα. Οί έργάται παριστάνονται πίπτοντες είς τάς οδούς τής 
Πετρουπόλεως χωρίς κραυγήν άλγους καί χωρίς παράπονου». Φαίνον
ται δεχόμενοι τόν θάνατον, ώς νόμον, ώς εντολήν τοΰ Θεού. Φαίνονται 
ώριμοι διά τό έργον. Καί τούτο ενθυμίζει τόν Τουργένιεφ, περιγρά- 
φοντα είς τό διήγημά του ό Θάνατος μέ ποιαν εξαιρετικήν γαλήνην 
γνωρίζει νά πεθαίνη ό Ρώσσος. "Αν είνε έτσι, τότε τό πνεΰμα έχει 
σήμερον είς χεϊράς του δυνατά εργαλεία. Τά θύματα νά μή τά Ορη- 
νήτε, άλλά νά περιμένετε "Εκείνο. Ή Λογοκρισία δέν είνε δυνατόν νά 
τό πνίγη πλέον. Πρέπει νά έχη νικήση τήν οριστικήν εθνικήν νίκην, 
διά νά κατορθώση νά χυθή είς τόν κόσμον, καί άπηλλαγμένον φυλής, 
ορίων, θρησκειών, δεσμών, νά έλθη ελεύθερον καί νά πίη εις τά νερά 
τού Αλφειού. ... ερημίτης

Η ΒΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ
ΙΙρό άμνημονεύτων χρόνων ο! Κινέζο: κατείχον πολύτιμον 

μυστικόν πρός άνανέωσιν τής μαύρης χρώσεως τών λευκχνθει- 
σών ύπό τοΰ χρόνου τριχών τής κεφαλής. Είς τήν μάγισσαν 
Μήδειαν όμως, ήτις τόσα έμηχανεύθη, άποδίδεται ή καταγωγή 
τής χρώσεως τών τριχών. 'Εκείνη κατά την μυθολογίαν κατώο- 
θωνεν έντός ολίγων μόνον ώρών διά τών μαγικών της εφευρέσεων, 
διά διαφόρων εσωτερικών φαρμάκων, διά κοσμητικών τοΰ δέρ- 
ματος καί τών μυών διαλύσεων, δι’ ανεξίτηλου χρώσεως τών τρι
χών ν’ άποδϊδη τήν άνθηράν νεότητα εις προκεχωρημε'νους τήν 
ήλικίαν ανθρώπους, τούς όποιους τό βάρος τών έτών καθίστα 
άχρηστους πλε'ον έν τή κοινωνία. Ό γέρων “Εσων κατά τούς 
πλείστους τών άρχαιολόγων έγένετο πάλιν νέος διά τής μετα- 
μορφώσεως τής πολιάς κεφαλής του εϊς μελανήν.

Ή τύχη τοΰ γλύπτου Μύρωνος, άναφερομένη έν τή βιογρα
φία τής Λαίδος τής Κόρινθου, άποδεικνύει ότι τά είδη τής 
χρώσεως τής κόμης ησαν γνωστότατα παρά τοϊς άρχαίοις Έλ- 
λησιν. οΐτινες κατά τινας συγγραφείς έλάμβανον τά μυστικά 
των άπό τούς Ινδούς καί Αιγυπτίους. Ο Όμηρος, ό ’Αρι
στοτέλης καί ό Ιπποκράτης όμιλοϋσιν εϊς τά συγγράμματά των 
περί τούτων. Ό ΙΙλαύτιος, ό Όράτιος καί ό Βιργίλιος έκτενώς 
όμιλοΰσι περί τών χρωστικών ουσιών τής κόμης, καθ’ ότι οί 
Ρωμαίοι ύπέρ πάντας έκαμον μεγίστην χρήσιν αύτών. Ί’πήρξεν 
εποχή κατά τήν οποίαν έν Ρώμη άνδρες καί γυναίκες έχρωμά
τιζον τάς τρίχας τής κεφαλής των άλλοτε μαύρας καί άλλοτε 
ζανθάς άναλόγως τοΰ συρμού. Κατά τούς χρόνους τοΰ Αύγου
στου έπί πολλούς κατά συνέχειαν ένιαυτούς υπήρχε συνήθεια

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΟΤ ΕΤΟΥΣ — Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΝΟΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΤΣΑ εις ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ

κατά τήν όποιαν οί εύπατρίδαι έχρωμάτιζον τήν μακράν των 
κόμην ξανθήν χρυσίζουσαν. Κατά τούς χρόνους τοΰ Μωάμεθ αί 
γυναίκες τών ’Αράβων έχρωμάτιζον έρυθροκίτρινα τά άκρα τών 
τριχών τής κόμης των μέ τήν κόνιν ενός φυτοϋ, δπερ οι αύτό- 
χθονες έκάλουν “Εννα. Οί άνατολικοί λαοί ειχον έπίσης τάς 
μεθόδους των πρός χρώσιν τών τριχών, τήν σήμερον δέ άκόμη 
αί γυναίκες τών χαοεμίων καθ’ έκάστην Πέμπτην, μετά τό 
θερμόν λουτρόν των, δπερ τήν ήμέραν ταύτην λαμβάνουσιν, 
άλείφουσι τήν κεφαλήν των δι’ ένός κοσμητικού κατεσκευασμέ- 
νου έξ έλαίου πικρών άμυγδάλων καί μυελοϋ βοός, δπερ προσ
δίδει μεγάλην στιλπνότητα εϊς τήν κόμην των. Είς την Μέκ
καν, δπου ό τάφος τοΰ Προφήτου, παρασκευάζεται χρωστική τις 
ουσία ύπό τών φανατικών σοφτάδων τοΰ Μωάμεθ, φέρουσα τό 
όνομα σουρμέ, ήτις, ιερά θεωρούμενη, άγοράζεται άκριβά παρά 
τών μυριάδων προσκυνητών τών έπισκεπτομένων κατ’ έτος τήν 
ίεράν πόλιν. Τήν ουσίαν ταύτην μεταχειρίζονται καθ’ έκάστην 
αί γυναίκες καί τά κοράσια τών ’Οθωμανών καί χοωματίζου- 
σαι δι’ αύτής τά βλέφαρα καί τάς βλεφαρίδας των καθίσταν
ται ήδυπαθεστεραι καί έλκυστικώτεραι εις τούς άνδρας των.

’Εν τή δυτικήΕύρώπη κατά τόν μεσαιώνα δέν φαίνεται μεγάλη 
ή χρήσις τών χρωστικών ούσιών τών τριχών τής κεφαλής. Οϊ 
άλχημισταί, έπιζητοΰντες τήν άνακάλυύιν τής φιλοσοφικής 
λίθου δι ής θά καθίστων άθάνατον τήν ανθρωπότητα, όλίγην 
προσοχήν έδιδον διά πήν έφεύρεσιν διαφόρων καλλυντικών τής 
κόμης. Αί μεγάλαι σταυροφορία'., οί διηνεκείς εμφύλιοι πόλεμοι 
τών διαφόρων έθνικοτήτων τής δύσεως πρός άλλα γειτονικά 
έθνη, δέν άφινον πολύν χρόνον είς τούς εύγενεϊς ίππότας, τούς 
δι’ έν μόνον βλέμμα τής ώραίας Ίουλιέττας των διασπαθιζομέ- 
νους νά σκέπτωνται πρός έπαναφοράν τής μελανής χρώσεως τής 
λευκανθείσης κεφαλής των.

Δέν έχει ούτως όμως καί κατά τούς τελευταίους χρόνους. ’Από 
τάς άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος — μετά τόν θάνατον τοΰ 
Μεγάλου Ναπολέοντος καί τήν παϋσιν τών άτελευτήτων πολέ
μων—είδικώτερον άσχολείται ή άνθρωπότης είς τά καλλυντικά 
τής κόμης. Νέαι σπουδαία·, άνακαλύψεις ά-^'έλλονται καθ’έκά
στην ήμέραν πρός έπαναφοράν τής μελανής ιδίως κόμης. Άφ’ 
δ’του ό θειίκός σίδηρος καί ό νιτρικός άργυρος έτέθησαν είς χρή
σιν, ολόκληρα εργοστάσια ίδρύθησαν είς διάφορα μεγάλα κέντρα 
τής Ευρώπης παράγοντα άποκλειστικώς χρωστικάς ουσίας τών 
τριχών. Τελευτώντες δέν νομίζομε·/ άσκοπο·/ νά προσθέσωμεν δτι 
δλαι σχεδόν αί σκευασίαι αί έν χρήσει ύπάρχουσαι πρός χρώσιν 
τών τριχών είνε καταστρεπτικαί ή τουλάχιστον βλαπτικαί. Τά 

σύνθετα βάμματα τών καθαρώς φυτικών ούσιών άποσυντίθενται 
έν τή ύγρασία, τά δέ μεταλλικά βάμματα είνε διττώς έπικίν- 
δυνα. Πρώτιστα πάντων διότι περιέχουσιν ουσίας καυστικάς, 
άπονεκοωτικάς, αΐτινες άποξηραίνουσιν ή κατακαίουσι τήν τρίχα 
καί άλλοιοϋσι τήν ζωτικότητα τοΰ βολβοΰ της. ΙΙρός δέ αί 
ούσίαι αύται άπορροφώμεναι καί εισερχόμενα·, είς τήν κυκλοφο
ρίαν δύνανται άκόμη νά προσβάλωσι πήν καθ’ όλου υγείαν.

Ή κεκαυμένη άσβεστος, ή καυστική πότασσα, ό νιτρικός 
άργυρος, ό ύδράργυρος καί τό βισμούθιο·/, ό όξεικός χαλκός καί 
υ-όλυβδος, τό νιτρικόν, θειϊκόν, ύδροθειϊκόν οξύ κτλ. σχηματί- 
ζουσι τήν βάσιν σχεδόν δλων τών ύδάτων, άλοιφών και σαπώ- 
νων διά τήν χρώσιν τών τριχών.

Κατόπιν λοιπόν τής χρήσεως τοιούτων ουσιών τίποτε δέν 
πρέπει νά μάς έκπλήσση. Οί έπίμονοι πονοκέφαλοι, οί πόνοι 
τών οφθαλμών, τών ώτων, ή πτώσις τών όδόντων κτλ. είνε 
συνήθη άποτελέσματα διά τούς μεταχειριζομένους τοιαύτας 
σκευασίας. Καταλήγουσι δέ σχεδόν πάντοτε οί μεταχειριζόμενοι 
τάς ούσίας ταύτας νά χάνωσι τελείως καί τάς όλίγας τρίχας, 
άνευ τών οποίων ήθελον δυνηθή νά τάς διατηρήσωσι.

Δ» Αθ. ΤΡΑΧΙΛΗΣ Δερματολόγο;

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ TOY ΕΤΟΥΣ — Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
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Ν. ΘΩΝ
ΑΝΑΚΤΟΡΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΤΣΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ

Ό Γενικός ’Επιμελητής τής Βασιλικής Χορηγίας· διαχειριστής αύτής 
δηλαδή. 'Ετοιμάζονται γεύματα έν τοϊς ’Λνακτόροις, εσπερίδες, ταξεί- 
δια σχεδόν αυτομάτως. Τά βλέπει τις έτοιμα καί έν τούτοις είνε μία 
δημιουργία ολόκληρος, έν τή όποίφ βεβαίως πρέπει νά ΰπολανΟάνη 
μία άνωτέρα δύναμις. Λύτή ή άνωτέρα δύναμις είναι ό κ. Επιμελητής, 
ό ΰπολανθάνων καί έν τφ Βασ. Θεάτρφ. ’Απορεί κανείς μέ τήν παντο- 
γνωσίαν του καί τήν δραστηριότητα του, διότι φροντίζει αυτοπροσώ
πως περί όλων, άπό τάς γενικάς προμήθειας μέχρι τοΰ τελευταίου 
ήλεκτρικοΰ λύχνου. Κατά τήν διάρκειαν τοϋ ανακτορικού χορού είναι 
εντελώς αθέατος καί διατρέχει τό αχανές οικοδόμημα, κατρακυλών άπό 
τόν ένα όροφον είς τόν άλλον καί κάτω είς τάς άποθήκας, σκορπίζων 
εδώ λαμπτήρας, έκεϊ γάλους, άλλου τυριά, άλλου κρασί, σαμπάνιες κ.λ.

Πρωί πρωί άπό τάς 8 εύρίσκεται καθισμένος πρό τοΰ άνακτορικοΰ 
του γραφείου μέ ένα τεράστιον ναργιλέν παραπλεύρως του, ό όποιος 
καί τοΰ χρησιμεύει ώς σύμβουλος καί διερμηνεύς είς τάς μετά τοΰ 
προσωπικού συνεννοήσεις του. Εύγενέστερος καί μειλιχιώτερος τοΰ 
κ. Έπιμελητοΰ δέν υπάρχει. Δέχεται χιλίους περίπου επισκέπτης τήν 
εβδομάδα έν τφ άνακτορικφ γραφείφ του, πρός τούς όποιους φέρεται 
εύγενέστατος καί ευμενέστατος. Δύναται τις νά εϊπη ότι ολόκληροι οίκο- 
γένειαι άναξιοπαθήσασαι συντηρούνται παρ’ αύτοΰ. "Οταν τό απόγευμα 
μετά τήν εργασίαν του άποσύρεται εις τό καφενεΐον τοΰ Σταδίου διά 
νά παίξη τό σκάκι του, διότι όσον υψηλά καί αν έφθασεν, ούτε τήν 
αφέλειάν του, ούτε τούς φίλους του έλησμόνησε, πολιορκεΐται κυριο
λεκτικούς άπό πενήντα καί πλέον άτομα προσφεύγοντα είς τήν γνωστήν 
γενναιοδωρίαν του.

Ψυχή δέ καλλιτέχνης. Άγαπφ καί υποστηρίζει δ,τι καλόν. Έχει δύο 
θαυμασίας έπαύλεις- τό «Μόν Καπρίς- τής λεωφόρου ’Αλεξάνδρας καί- 
τό Χαϊδάρι, τό γοητευτικώτατον Χαϊδάρι. Τό -Μόν Καπρίς» είναι 
γεμάτο άπό καλλιτέχνη,ιατα. ’Αγάλματα, άκουαρέλες, έλαιογραη ίαι. 
"Ο,τι θαυμάσιοι· καί δ,τι ύπέροχον, άντί ι'ιδράς τιμής άγορασΟέν. 

Πρωτεύουν δέ καί πλεονάζουν τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών τά έργα, 
πρός τούς οποίους τρέφει ίδιάζουσαν στοργήν.

Καί κτήματα άπέραντα. Είναι άπό τούς μεγαλητέρους γαιοκτήμονας. 
Καί φωτογράφος ερασιτέχνης δεξιώτατος. Έχει τέλειον έργαστήριον. 
Καί γλωσσομαθέστατος. Καί κτηνοτρόφος. ’Επάνω είς τήν Θεσσαλίαν 
κατήρτισε πρώτης τάξεως κ.τηνοτροφεΐον, τό «Μεγάλο Κιόσκι», είς τό 
όποιον έγκατέστησεν ήδη καί τυροκομεΐον. Καί ό μεγαλήτερος ιδιο
κτήτης μεταλλείων.

Καί πού δέν έπεδόθη ; Γεννημένος βιομήχανος καί έμπορος καί επι
χειρηματίας καί εφοπλιστής. Είναι ιδιοκτήτης τριών άτμοπλοίων. Πρόε
δρος τοΰ Έλλ. Πυριτιδοποιείου,’ιδιοκτήτης τοΰ Έλλ. Κηροποιείου ό «Φοί
βος». Έδωκε γενναιοτάτην ώθησιν εις τούς δύο αύτούς βιομηχανικούς 
κλάδους έν Έλλάδι. Τά προϊόντα τοΰ Πυριτιδοποιείου καί τοΰ Φοίβου-· 
θαυμάζονται άληθώς. Καί ζοΰν πλησίον του άσφαλώς 5 χιλιάδες άτομα.

Ίδιοφυΐα οικονομολογική καί επιχειρηματική, διότι έχει τό μέγα 
προτέρημα τοΰ ριψοκινδύνου. Έσκόρπισε παντοΰ τά χρήματά του καί 
τά πολλαπλασιάζει. Πρακτικώτατος δέ. Έχει δύο τέκνα, τόν Άγαμέ- 
μνονα καί τόν Κάρολον. Γεωπόνον ετοιμάζει τόν πρώτον έν Έλβετίρ, 
όχι Ιατρόν, όχι δικηγόρον, όχι άξιωματικόν, όχι καθηγητήν. Γεωπόνον. 
'Ετοιμάζει δέ καί τόν μικρόν διά πρακτικόν έπάγγελμα.

Λυτός είναι ό διαχειριζόμενος τήν βασιλικήν έπιχορήγησιν. Καί 
μετά θαυμαστής δεξιότητος. ΔΓ όλους αύτούς τούς λόγους έχει αποκτή
σει τήν εμπιστοσύνην τοΰ Βασιλέως. τού όποιου είναι άπό τούς μάλλον 
άφωσιωμένους θεράποντος, ακολουθών τήν Α.Μ. παντοΰ. Καί δι’ αυτό 
φέρει τόν άνώτερον ελληνικόν Ταξιάρχην, πλεϊστα άλλα ανώτερα 
παράσημα ξένων κρατών, τόν Δανικόν, Ρωσσικόν, Αυστριακόν Μεγα
λόσταυρον καί άνώτατον άγγλικόν παράσημον μετά τοΰ τίτλου τοΰ Σίρ.

Ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν. Φιλόθρησκος είς τό άκρον. Κάθε πρωί 
ανέρχεται είς τόν Λυκαβητόν, προσεύχεται καί κατόπιν μεταβαίνει είς 
τό γριιφεΐόν του.

Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Άφοΰ έπερατωθη καθολοκληρίαν ή άναμαρμάρωσις όλου τοϋ 
Σταδίου έπερατωθη δέ καί ή επίσης μαρμάρινη στεφάνη, καί 
ένω έργάται κατεγίνοντο είς τήν κατασκευήν περίδρομου περι- 
θέοντος τό μαρμάρινου στηθαίου της στεφάνης άνεκάλυψαν 
κατά τάς γινομένας έκσκαφάς τάφον άρχαιοτάτης εποχής, δια- 

τηρούμενον έν άρίστη καταστάσει.
Κόσμος πολύς έσπευσεν, ευθύς ώς έγνώσθη τό πράγμα, καί 

πρώτοι οί παρ’ ήμίν αρχαιολόγοι, διά νά περιεργασθοϋν αυτόν.
• Ήτο ολόκληρος έκ λευκού μαρμάρου λελαξευμε'νου καί έξωτί- 

ρικώς αί πλευραί του πλήρεις γλυφών, κάλυμμα δέ βαρύτατου 
έκ μαρμάρου, μή διασώζου κανέν κόσμημα καί έφθαρμένον, 
έκάλυπτεν αύτόν.

Οί έργάται άφήρεσαν μετά κόπου τό κάλυμμα καί έκπληκτοι 
οί περιεστώτες εΐδον είς τό βάθος της μαρμάρινης λάρνακας 
μολύβδινον φε'ρετρον. ’Εντός αύτοΰ ΰπήρχεν άλλο φέρετρον έκ 
δρυός, περιε'χον ένα νεκρόν. Μόλις όμως ήνοίχθη τό μολύβδινον 
φέρετρον ξύλου καί νεκρός μετεβλ,ήθησαν είς σποδόν καί δέν 

άπε'μειναν παρά όστα, τά όποια μετε'φερον μετά προσοχής είς 
τό αρχαιολογικόν μουσεϊον.

Πλησίον τοϋ τάφου τούτου άνεκαλύφθη καί μαρμαρίνη στήλη 
μικρά, προφανώς χρησιμεύουσα ώς βάσις προτομής ή άγαλμα- 
τίου, έπί μιας δέ πλευράς της ήτο χαραγμένη επιγραφή :

ΕΡΩΪ ΤΩι ΜΑΡΑΘΩΝΙΩι

"Ανωθεν τής επιγραφής και κάτωθι ταύτης διεκρίνετο έπίσης 
αΰλαξ τις άβαθής. Φαίνεται ότι καί τό όνομα καί τό έτος έση- 
μειοΰτο έπί τής στήλης καί ότι χειρ κακόβουλος άπε'ςεσε ταϋτα.

*

Κατά τόν Διευθυντήν τοϋ Νομισματικού Μουσείου κ. Σβο- 
ρώνον ή έπιγραφή καί ό τάφος άνήκουσιν είς τόν δεύτερον 
αιώνα μετά Χριστόν. ΤΙ έπιγραφή απομιμείται πολύ άρχαιο- 
τε'ρους έπιγραφικούς χαρακτήρας, ήτοι τούς πρό τοΰ Εύκλείδου, 
έπομε'νως έξ αύτής καί μόνης βασιζόμενος τις δέν δύναται νά 

χρονολογήση άσφαλώς τό μνημεϊον.
Τά άποξεσθέντα πιθανώς ήσαν τό όνομα τοΰ νεκρού ήρωος, 

τοΰ οποίου καί τό άγαλμα έ'φερεν τ, στήλη, καί τό όνομα τοΰ 
άφιερώσαντος τό άγαλμα, άτινα καί άπεξε'σθησαν ύπό έχθρικής 
χειρός. Σημειωτέου δέ ότι κατά τούς ρωμαϊκούς έκείνους χρό
νους ή χρήσις τής λε'ξεως ηρως διά τούς νεκρούς ητο συνηθε-
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΤ ΣΤΑΛΙΟΥ

στάτη μέν καθ’ άπαντα τόν άρχαίον ελληνικόν κόσμον, σπα- 
νιωτάτ»; δμως έν τή ’Αττική ένθα πάντα σχεδόν τά παραδείγ- 
ιζατα άναφέρονται είς νεκρούς έκ Μαραθώνας καταγόμενους, 
όπως καί ό τής βάσεως ταύτης. Τό σπουδαιότερου δμως τάς 
τοιαυτζς άφ,μοωι'ίεις τών νεκρών είσήγαγε κυρίως έν ’Αττική 
αύτός ό οίκοδομήσας τό Παναθηναϊκόν Στάδιον Ηρώδης, υιό; 
Αττικού τοϋ Μαραθωνίου Αναφέρονται μάλιστα όνου.αστί 

πλην τών συγγενών του καί τρεις η τέσσαρες διαπρεπείς τρόφι
μοι καί ευνοουμ.ενοι αυτού, διαφόρων περιφήμ.ων ηρώων ονόματα 
φέροντες, δηλαδή τού Άχιλλέως, τού ΙΙολυδεύκους καί' Με- 
λεάγρου, τούς όποιους θανόντας έπένθησεν ό Ηρώδης ώς γνη
σίους αύτού υιούς, άναθέσας μάλιστα καί αγάλματα αύτών ώς 
κυνηγών είς διαφόρους αγρούς και έξοχιζούς περιπάτους ύπό 
σκιάς δένδρων.

’Επειδή λοιπον τοιούτος εξοχικός περίπατος ήτο ό περί τήν 
περιφέρειαν τού Σταδίου δρόμος, έφ' ού ά.νεκαλύφθη ό τάφος 
καί ή βάσις τού αγάλματος, εινε πιθανόν νά ανήκουν είς τινα 
τών ηρώων τούτων, τών ύπό τού ίδρυτού τού Παναθηναϊκού 
Σταδίου τιμηθέντων ώς ηρώων, άφ’ ού μάλιστα καί ή έποχή. 
είς ήν άνήκουσι τά μνημεία ταύτα, συμπίπτει πρός τόν αιώνα 
καθ’ ον ήκμασεν ό Ηρώδης.

Η ΚΛΗΡΩΤΙΣ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

Τώρα ποίος καί διατί άπέξεσε τό όνομα τού ήρωος νεκρού 
δέν είναι προφανώς εύκολον νά έξακριβωθή. Γνωστόν είναι μόνον 
ότι ό Ηρώδης αφού έκτισε τό Στάδιον καί πολυειδώς εύηργέ- 
τησε τήν πόλιν τών Αθηνών έμισήθη παρά τών ’Αθηναίων και 
περιεπλάκη εις δίκας πρός αύτούς καί τόσος ήτο ό έρεθισμός 
των κατ αυτού ώστε ούτε τό όνομά του άνέφερον όμιλούντες 
περί τού Σταδίου, αλλά τό ώνόμασαν Παναθηναϊκόν Στάδιον.

«

Εν σχεσει με τα ανωτέρω, ο παρ’ ήμ.ίν γνωστός άρχιτέ- 
κτων κ. Λ. Κυριάκός, άπέστειλεν ήυ.ΐν -'j.z κάτωθι σημειώσεις, 
άς ερανίζεται εκ διαφόρων συγγραφέων, πολυτίμους και άπο- 
καλυπτικωτάτας.

•Ηρώδης ό ’Αττικός (Τιβέριος Κλαύδιος) Μαραθώνιος, γεννηθείς τώ 
103 μ. X. Διάσημος σοφιστής καϊ ρήτωρ έν Ρώμη διατρίψας καί μεγά- 
λως έκτιμώμενος 1·πό τών αύτοκρατόρων Άντωνίνον καί Μάρκον Αυρη- 
λίου, ό όποιος υπήρξε καί μαθητής του.

Ευρών ποτέ θησαυρόν, έγραψεν αναγγέλλω»· τούτο πρός τόν Αύτοκρά- 
ιορα και ζητών τάς διαταγάς του. Ό Αύτοκράτωρ τοϋ άπήνιηοε λακωνι- 
κώτατα ·χρώ· καί ό ’Ηρώδης έσπευσε νά τόν είδοποιήση ότι ό θησαυρός 
ήτο άπειρος. .Παραχρώ· τοΰ άπήντηοε τότε ό Αύτοκράτωρ. Και ό Ηρώ
δης εσπευσε νά τόν χρηοιμοποιήοη μέχρι καταχρήσεως ενγενοΰς ελευθε
ριότητας, ίδρΰοας καί σχολήν ρητορικής, κοσιιήσας δέ τήν Ρώμην διά 
πλουσίων οικοδομών, ώς καί τήν 'Ολυμπίαν.

Τότε άνήγειρεν εν Άθήναις, νοτιοδυτικώς τής Άκροπόλεως τό σωζό- 
μενον ’Ωδεΐον, είς μνήμην τής συζύγου του Ρηγίλλης, διεσκεύασε δέ διά 
μαρμάρινων εδοιλιων καί τό Χτάδιον, διά τό όποιον μετά θαυμασμοί) λέγει 
ο Παυσανίας ότι κατηνάλωσε τό πολύ τής λιθοτομίας τής Πεντέλης ·.

Καί ή μεν μαρμαροστρωοία αυτή πρό πολλοϋ έξέλιπε, σώζονται όμως 
ετι λείψανα τοΰ ναόν τής Τύχης έπί κορυφής τής νοτιοδυτικής πλευράς. 
(Φιλοστρ. Ηρώδης Ε.). Έν Κηφισσίφ, ού μακράν τών 'Αθηνών, ό’Ηρώ
δης είχε λαμπρόν επαυλιν, είς ήν συνήγε τούς πεπαιδευμένους είς σπου
δαίας συζητήσεις, ας περιέγραψεν ό Αυλός Γέλλιος λατινιστί εις τάς .’Αττι
κός Νύκτας·· του.

"Εγραψεν επίσης διάφορα, αλλά τά σήμερον ύπό τό όνομά του σωζό- 
μενα δέν φαίνονται γνήσια.

Αποϋανων ό Ηρώδης τήι 1~!> μ. Λ'., έτάφη εις τήν κορυφήν τής 
βορειοανατολικής πλευράς τον Νταδίου. Τής οικογένειας του δέ οί τάφοι 
άνενοέθησαν εν Κηφισσιή .

Δέν είναι λοιπόν άπίθανον ό ανακαλυφθείς τάφος νά είναι 
αύτούς τούτου τού γενναίου χορηγού τών ’Αθηνών,'νά είναι τοΰ 
ΙΙρώδου ο τάφος. Αν μάλιστα θεωρηθή τούτο ώς δεδομένου 

ληφθή δέ ύπ' δψει καί τό κατά τού ΤΙρώδου μίσος τών ’Αθη
ναίων, ευνόητος είναι καί ό λόγος δΓ δν άπεξέσθη έκ τής μετά τοΰ 
τάφου άνευρεθείσης αναθηματικής στήλης τό όνομα τού νεκρού.

Η ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΤΙΔΟΣ
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Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Άπό τού προσεχούς μηνός ή Σχολή τών Δοκίμων μεταφέ
ρεται έκ τοΰ άτμοδρόμωνος « Ελλάς» καί έγκαθίσταται είς τό 
νεόδμητον έν Πειραιεϊ μέγαρον Βασσάνη.

Δώδεκα ολόκληρα καί συναπτά έτη έλειτούργησεν έπί τής 
«Ελλάδος» ή Ναυτική σχολή τών Δοκίμ.ων, άπό τοϋ 1892 
μέχρι σήμερον, καί εν άκόμη έτος προγενέστερον, ήτοι από τής 
ίδρύσεώς της, οτε έθεωρήθη προσφορωτέρα ή έν τή ξηρά διδα
σκαλία καί ένδιαίτησις τών μαθητών της.

Είκοσι χρόνια διέρρευσαν άφ’ ής ίδρύθη ή Σχολή, τό θαυμά
σιου αύτό ίδρυμα, τό λαμπρόν αύτό φυτώριον, είς τό όποιου έξε- 
τράφησαυ καί άνεπτύχθησαν τελείως οί σημερινοί άξιωματικοι 
τού Βασιλικού Ναυτικού. Ιδρυτής της ύπήρξεν ό άείμνηστος 
ΊΙλ. Κανελλόπουλος, πλωτάρχης τότε, δστις καί τό λαμπρόν 
όνειρον συνέλαβε, τμ.ηματάρχης ών τού προσωπικού έν τώ 
Ύπουργείω τών Ναυτικών καί έπραγματοποίησε τήν ιδέαν, 
άναλαβών αύτός πρώτος νά χρησιμεύση ώς διοικητής της καί 
νά τής χαράξη τόν δρόμον τόν οποίον ώνειρεύθη δι' αύτήν καί 
νά τής έμ.φυσήση τήν πνοήν αύτού ό δημιουργός της.

Πράγματι κατόπιν καταλλήλου είσηγήσεως παρά τώ Βασιλεί 
καί τή Κυβερνήσει τοΰ Τρικούπη, ύπουργοΰντος τοΰ Γ. Τομ.- 
πάζη έψηφίζετο καί έδημοσιεύετο τήν 27 Μαρτίου 1884 ό 
νόμος APNC”, μετ' ολίγον δέ διά προκηρύξεως τού 'Υπουρ
γείου τών Ναυτικών έκαλούντο οί γονείς νά κατατάξωσι τά 
τέκνα των κατόπιν διαγωνισμ.οϋ έν τή άρτισυστάτω Ναυτική 
Σχολή τών Δοκίμων.

Προσήλθον τότε είκοσι καί είς νέοι, οί X. Χαραλάμ.πης. Δ. 
Θεοδωράκης. Φ. Κανελλόπουλος, Ν’. Ίωαννίδης, Μ. Ι'ούδας, 
Άνδρ. Μιαούλης, Ε Βρατσάνος, Δ. Παπαχρήστος. Άρ. Γιω- 
τόπουλος, Άνδρ. Βουρέκας, Σπ. Κοντογιάννης, Ε ΊΙπίτης, Θ. 
Σέρρος, Δ. Λάμπρος, Π. Κοντόσταυλος, Ίάσων Μπούμ.πουλης, 
Σοφ. Δούσμανης, Άθαν. Μιαούλης, Άντ. Χατζηκυριάκος, Λ. 
Ιΐινότσης καί Κ. Γεωργαντάς. οί όποιοι καί κατετάχθησαν τήν 
8 Αύγουστου ίδιου έτους διά Β. Διατάγμ.ατος ώς μαθηταί τής 
πρώτης τάξεως τής σχολής μέ τήν άνωτέρω σειράν έπιτυχίας 
κατά τόν είσιτήριον διαγωνισμόν.

ΤΙ σχολή έγκατεστάθη έπί τού άτμοδρόμωνος «’Ελλάς» 
διοικητής δέ αύτής καί Κυβερνήτης τού σκάφους διωρίσθη ό 
Κανελλόπουλος, άναλαβών νά διδάσκη καί τέσσαοα ναυτικά 
μαθήματα, ένώ καθηγηταί αύτής διωρίσθησαν οί κ. κ Τ. 
Άργυρόπουλος, A. Κ. Δαμ.βέργης, ΙΙεταλάς, Άρ. Βυζάντιος 
άξιωματικοι δέ τής φυλακή; οί κ. κ. Κ. Κανάρης, I. Καλλι- 

φρονάς, Στ. Βουδούρης καί οί I. Γρίβας, Διον. Στάϊκος ύπο- 
πλοίαρχοι όντες τότε.

Καί άλλοτε, πριν ή ό Κανελλόπουλος θέση τάς βάσεις τής 
σημερινής Σχολής, είχε γίνει απόπειρα καί είχε συστηθή Ναυ
τική Σχολή. Πριν ή κατάταξις τών άςιωματικών έν τώ πολε
μικοί ναυτικώ έγίνετο δΓ απλής προσκλήσεως τοΰ Υπουργού 
τών Ναυτικών καί κατόπιν διαγωνισμού. Βραδύτερον ώρίσθη 
όπως οί θέλοντες νά καταταχθώσιν είς τό πολεμικόν ναυτικόν 
μ,αθητεύωσιν έν τή στρατιωτική τών Εύελπίδων σχολή, έκ τής 
οποίας έξήλθον άρκετοί μέ τόν βαθμόν τού δοκίμου πρώτης 
τάξεως. "Εως δτου ό άοίδιμος Βαρβάκης κατέλιπε κληροδότημα 
έξ ενός καί πλέον εκατομμυρίου δραχμών πρός ϊδρυσιν καί σύστα- 
σιν ναυτικής σχολής, έν ή νά σπουδάζωσι δωρεάν έκ τών τόκων 
του πέντε νέοι έκ ναυτικών νήσων. Έκτίσθη τότε έν Άθήναις τό 
Βαρβάκειον επίτηδες καί ό πυργίσκος του προωρίζετο διά τήν 
διδασκαλίαν τών άστοονομικών μαθημάτων. Αλλά τό χρήμα 
άπορον πού κατηναλώθη οΰτω δέ δέν κατωρθώθη νά λειτουρ- 
γήση ή Σχολή καί παρέμεινε τό καθεστώς. “Οτε τώ 1875 
ύπουργοΰντος έπί τών Στρατιωτικών τού Καραϊσκάκη καί τών 
Ναυτικών τού Γ. Μπούμ.πουλη έξευρέθη τρόπος νά συστηθή καί 
λειτουργήση σχολή ναυτική. 'Εν τή σχολή τών Εύελπίδων 
τότε έυ.αθήτευον δαπάναις τοϋ κληροδοτήματος Βαρβάκη οί 
Π. Γκϊ'νης, Άνδρ. Μιαούλης, II. Ζώτος, Κ. Ζερβός καί Κ. 
Αεαπέσης, πάντες έκ ναυτικών νήσων. ΤΙ σχολή έγκατεστάθη 
έπί τού «Άρεως» προσορμισθέντος παρά τούς βασιλικούς νεώ
σοικους τού Πειραιώς καί δι' έγκυκλίου τού ύπουργού τών 
Στρατιωτικών πρός τήν Διοίκησιν τής Σχολής τών Εύελπίδων 
έπετράπη είς τούς θέλοντας έκ τών μαθητών της, πλήν τών 
πέντε άνωτέρω, νά μεταταχθώσιν είς τήν άρτισύστατον ναυτι
κήν σχολήν.

Τότε τό ναυτικόν δέν έθεωρείτο καθαρώς στρατιωτικόν σώμα. 
Τούναντίον επειδή κατά τήν έποχήν έκείνην τά γκαρσόνια τών 
ξενοδοχείων έφόρουν ραδεγκότταν ώνόμαζον τούς αξιωματικούς 
τού ναυτικού ξενοδόχους. Έν άντιθέσει οί μαθηταί τής στρα- 
τριωτικής σχολής έτρεφον ύπόληψιν πρός τό πυροβολικόν, πρός 
τά σπηρούνια καί τά ύψηλ.ά ύποδήματα. Περιεσώθη μάλιστα 
καί τό δίστιχον

καβαλλαράκι Οά γενώ 
μακρύ σπαθί Οά βάνω

τό οποίον ένέπνευσεν είς τούς Εύέλπιδας τού 1877 τό στρα- 
τιωτικώτατον παράστημα του ύπολοχαγού τότε κ. Γ. Κρεστε- 
νίτου, δστις ήτο αξιωματικός τής φυλακής έν τή σχολή.
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Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΤ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

Διά τοΰτο όταν κατά διαταγήν τοΰ Υπουργού τών Ναυτι
κών ό δόκιμος πρώτης τάξεως κ. II. Κουντουριώτης παρουσιά- 
σθη είς τόν Διοικητήν της Στρατιωτικής Σχολής διά νά παρα
λαβή τούς μαθητάς της ναυτικής σχολής, παρέλαβε μόνον τούς 
I. Δαμιανόν, II. Γκίνην, II. Ζώτον, Κ. Λεμπέσην, Δ. Ήπι- 
την, Σ. Λάμπρον, Λ. Κουντουριώτην, Κ. Ζερβόν, Α. Σωτη- 
ριάδην, Ν. Τριγγέταν καί Άνδρ. Μιαούλην.

Οί μαθηταί έπέβησαν τότε τοϋ «Άρεως» τοΰ όποιου κυβερ
νήτης ήτο ό πλωτάρχης Κ. Σαχτούρής, ύπαρχος ό κ. Παν. 
Ιίαρακατσάνης, ύποπλοίαρχος, αξιωματικός τής φυλακής ό Θ. 
Καρμπούνης, ανθυποπλοίαρχος καί δόκιμοι α' τάξεως ό 1. Γρί
βας καί ό κ. II. Κουντουριώτης, οικονομικός δέ αξιωματικός ό 
κ. Ν. Θεοχάρης. Καθηγηταί των ώρίσθησαν ό κ. Γ. Κρέμος 
τής ιστορίας, ό Γεωργιάδης τών έλληνικών και ο Θ. Καρμπού
νης τής ναυτιλίας, ή δέ στολή των έκανονίσθη αυτόχρημα 
τραγελαφική. Στολή ναύτου μέ ντρίτσα ψάθινη σκεπασμένη·/ 
μέ μαύρον μουσαμαν καί μανδύας ό του εύέλπιδος—χάριν οικο
νομίας— άπό τόν όποιον άφήρεσαν τό κίτρινον περιλαίμιου. 
Οί μαθηταί εκείνοι έκπαιδευΟέντες καί πρακτικώς προήχθησαν 
βαθμηδόν, καί σήμερον είναι οί πλεϊστοι άντιπλοίαρχοι.

«
'Ολόκληρον ιστορίαν τής νεωτέρας 'Ελλάδος ύπενθυ-ζίζει ό 

άτμοδρόμων «Ελλάς», δστις στεγάζει μέχρι σήμερον τούς νεοσ
σούς τοΰ ναυτικοΰ μας. Μεγαλοπρεπές καί επιβλητικόν σκάφος, 
ή «Ελλάς» κατέπλευσε τό πρώτον εις τόν έν ΙΙόρω ναύσταθμον 
τήν 26 Οκτωβρίου 1861 φέρουσα τό όνομα «’Αμαλία» πρός 
τιμήν τής πρώτης βασιλίσσης. ύπό κυβερνήτην τόν πλωτάρχην 
Α. Παλάσκαν, τόν ύπέροχον εκείνον αξιωματικόν.

Εναυπηγήθη έν Αγγλία έπί σχεδίου τοΰ ναυπηγού Σπυρ. 
Μόστρα υπό τήν εποπτειαν τών έν Λονδίνω ομογενών υ.εγα- 
λεμπορων Μαυρογιάννη καί Μελά καί άμα ώς κατέπλευσεν είς 
Πόρον έξωπλίσθη μέ 24 λεία πυροβόλα, τά όποια άφήρεσαν 
άπό τήν παλαιάν κορβέτταν «Λουδοβίκος» καί τά όποια μέχρι 
πρό τίνος απενεμον τιμάς είς τούς καταπλέοντας είς Πειραιά 
έπισήμους άπό τοΰ κανονοστασίου τοΰ λιμένος.

ινατα την στάσιν των επαρχιών και την πολιορκίαν τοΰ 
Ναυπλίου, ή « Αμαλία» μετά τοΰ τροχηλάτου σκάφους «Όθων», 
τής κορβεττας « Αριάδνη» τής άτμοημιολίας «ΙΙάραλος», 
«Σαλαμινία», καί «Σφενδόνη» άπετέλουν τήν άπό θαλάσσης 
πολιορκούσαν δύναμιν, δταν δέ μετά τήν καταστολήν τής στά
σεως άπεφασίσθη ή άνά τά παράλια τής Πελοποννήσου περιο
δεία των Βασιλέων ή «’Αμαλία» έφιλοξένησε τάς Μεγαλειότη
τας. Αλλ αίφνης ενώ ήτο έν Λιμενίω τής Λακωνικής τήν 10 
Οκτωβρίου δι επιστολών τής κυβερνήσεως άνεκαλείτο ό Βασι

λεύς καί τήν 1 I ίδιου μηνός δταν ή «’Αμαλία» άντίκρυζε τόν 
λιμένα τοΰ Πειραιώς ό Όθων καί ή ’Αμαλία δέν ήσαν πλέον 
βασιλείς τών Ελλήνων.

’Επάνω είς τήν εξέδραν τοΰ πυροβολείου της ήγρύπνησεν ό 
'Όθων τήν νύκτα τής 10 'Οκτωβρίου ένφ ή «’Αμαλία» έπανέ- 
πλεεν είς Πειραιά καί ήτο τό κατάστρωμ.ά της τό τελευταίου 
ελληνικόν έδαφος τό όποιον έπάτησεν ό πρώτος βασιλεύς. Κατό
πιν ή «Αμαλία» μετωνομάσθη «Ελλάς» καί τώ 1863 είχε τήν 
τιμήν νά μεταφέρη είς Ελλάδα έκ Τουλώνος τόν Βασιλέα Γεώρ
γιον, συνοδευομένη ύπό Γαλλικού καί ’Αγγλικού δικρότου.

Τόν Μάϊον τού 1869 ή «Ελλάς» εστάλη είς Τεργέστην 
πρός έπισκευήν, επειδή όμως ή δαπάνη θά ήτο ύπέρογκος 
έρρυμουλκήθη άνεπισκεύαστος ύπό τής τροχοφόρου «Κρήτης» 
είς Πόρον οπού κατεδικάσθη νά μεταφέρη έδώ καί έκεί τόν 
ίστοθέτην, άφού τής άφήρεσαν τούς ιστούς, άλλά πάλιν τώ 
1879 έστάλη είς Τουλών καί έπεσκευάσθη όπλισθεϊσα διά 4 
πυροβόλων Κρούπ, έως δτου έθεωρήθη κατάλληλος διά τήν 
έκπαίδευσιν τών μαθητών τής σημερινής Σχολής.

Διεσκευάσθη τότε καταλλήλως τό σκάφος. Το πρυμναΐον 
μέρος όπου ήσαν τά διαμερίσματα τοΰ ΌΟωνος καί τής ’Αμα
λίας διετέθησαν διά τόν διοικητήν καί ύποδιοικητήν τής σχολής 
διηρέθη δέ ο χώρος άπό τής φρακτής τών διαμερισμάτων τοΰ 
διοικητοΰ καί ύποδιοικητοΰ μέχρι τοΰ διατρήματος τών καπνο
δόχων διά δύω φρακτών, καί όπισθεν αύτών κατεσκευάσθησαν 
τά διαμερίσματα τής σχολής, ήτοι αί αίθουσα-, τών μαθημάτων 
καί οί θάλαμοι τών άξιωματικών, ένω πρός πρώραν διετέθη 
άλλος χώρος διά τό έστιατόριον καί τό ύπνωτήριον τών μαθη
τών, εντός τοΰ οποίου άνήρτων τάς αιώρας των.

Μετά, έν έτος μετεφέρθη είς τήν ξηράν ή σχολή μέχρι τοΰ 
έτους 1892 δτε άφού άφηρέθησαν τά δεκατέσσαρα πυροβόλα 
της καί μετεσκευάσθη,έγκατεστάθη και πάλιν έπ’αύτής ή σχολή.

«
Και σήμερον άκατάλληλος πλέον διά πάσαν ύπηρεσίαν θά 

ρυμουλκηθή είς Ναύσταθμον. Οί πλεϊστοι τών μαθητών τούς 
όποιους πρώτους έστέγασεν καταταχθέντες είς τό Ναυτικόν τήν 
18 Ιουνίου 1888 με τόν βαθμόν τού σημαιοφόρου εινε σήαε- 
ρον πλωτάρχαι, είς δέ έξ αυτών ό κ. Άνδρ. Μιαούλης είναι 
υποδιοικητής τής Σχολής καί καθηγηταί τών σημερινών δοκί
μων αρχαίοι μαθηταί της. Μέχρι σήμερον έχει δώσει είς τό 
πολεμικόν ναυτικόν ή Σχολή τών δοκίμων διακοσίους περίπου 
άςιωματικούς.

II Σχολή τού λοιπού θά. έδρεύη έν τή ξηρά. Δεξιά τώ είσπλέ- 
οντι τόν ΙΙειραϊκόν λιμένα έπάνω είς ψιλόν λοφίσκον όρθούται 
εύγραμμον τό διά τής γενναιοδωρίας τού άειμνήστου Βασσάνη 
άνεγερθέν μέγαρον. Δ β

Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΤ ΣΤΑΤΡΟΪ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Γνωρίζετε τήν πατρίδα τοΰ χρυσού ;
Βεβαίως θά έκπλαγήτε όταν μάθητε δτι εινε ό 'Ωκεανός, ό 

βαθυδίνης ούτος δαίμων, ό τρέφων έντός τών ύδατηρών αύτοΰ 
σπαργάνων τόν όλεθρόν, τήν συμφοράν, ό έγκλείων τούς ψυχρούς 
τάφους γενεών όλων καί ύποκρύπτων πλήρη βρύχιον άλλά. 
τεθνεώσαν φύσιν, τήν φύσιν μιας άπεράντου καί άνεςιχνιάστου 
Νυκτός έν κόσμω ύπάρχοντι άλλ’ άψύχω.

Τήν φύσιν μιας Νεκρόπόλεως !
Λοιπόν ναι, έν τώ απαισίω σκοτασμώ τής νεκρόπόλεως έκεί- 

νης. είς τήν αίωνίαν "Αβυσσον, ένθα θά. εύρίσκωνται τά βασί
λεια τής κολάσεως καί τά δώματα τά. ύγρά. καί άνήλια τού 
Μαύρου, όποιουδήποτε μαύρου τής γνωστής καί άγνώστου 
ούσεως, έκεί μέσα είς τά άδυτα βάθη έτεχνουργήθη τό ωραιό
τερο», τό εύγενέστερο», τό έλκυστικώτερον τώ» μετάλλω».

Τό μαύρο» έκεϊνο άχανές έβυσσοδόμ.ησε τόν κραταιότατον 
τών βασιλέων τού κόσμου, τό άλφα καί ωμέγα τού πραγματι
κού ωρολογίου τής Άνθρωπότητος, τήν αιτίαν τής άνθρωπίνης 
ύπάρξεως ! "Ισως ΐνα χλευάση τήν αδυ
ναμίαν τών έπί γής ό τεχνουργός τού 
Ωκεανού έλαβε κάποτε δράκα τοΰ έπα- 
γωγού μετάλλου καί πυκτεύσας έκ τοΰ 
άτέρμονος βυθού του πρός τ-ήν γήν μάς 
έγνώρισε τό προϊόν τής πυγμ.ής του 
εκείνης, βεβαίως ούδέ κατ’ ίχνος άνα- 
λόγου πρός τό λάκτισμα δι'ού έξεσφεν- 
δόνισεν αύτόν Εκείνος άπό τά δώματα 
τού Ούρανού είς τήν άβυσσον έκεϊ κάτω!

Μού τό λέγει ό Liversidge καί 
τόσοι άλλοι μεταλλειολόγοι."Εν κυβικόν 
μέτρον τής θαλάσσης, ήτις λείχει τά 
παράλια τής Νέας Ούαλλίας, περιέχει 
45 χιλιοστόγραμμα χρυσού, καί επο
μένως ό Ωκεανός όλος θά κέκτηται 
περίπου 100,000.000 τόνων χρυσού, 
τουτέστι περιουσίαν δι’ ής θά ήδύνατο 
νά έξευτελίση τήν παρ’ άνθρώποις άζιαν 
τού εύηχου καί εύμορφου μετάλλου.

Καί γελά ό ’Ωκεανός βλέπω» ήμάς 
έκτοτε τόσον λαιμάργους διά τήν άπο- 
κτησιν ολίγου χρυσού, καί μυκάται τόν 
μ,υκηθμόν τής ήδονής όταν βλέπ-zj τήν 
ύποδούλωσίν μας προς τόν νεκρόν Βασι
λέα καί βρυχάται τόν βρυχηθμόν τοΰ ί απαίσιου του γέλωτος 
δταν μάς βλέπη νά θυσιάζωμεν χρόνον καί νουν καί αίμα 
καί τιμήν καί πατρίδα καί πίστιν καί ’Εκείνον άκόμη διά τά 
τριάκοντα άργύρια, τήν τιμήν τοΰ χρυσού.

«
Μή ό πόλεμος δέν εινε άπόρροια τής ανθρώπινης πλεονεξίας 

πρός τόν χρυσόν ;
’Ιδού οί δούλοι! Μετά τά περίφημα κοιτάσματα τού Τραν- 

σβααλ, ένθα άφθόνως διεχύθη ό χρυσός, ό ακόμη αιμοσταγής, 
νέα πηγή άναφανείσα έν ’Αλάσκα, άπασχολεί στρατιάν πλήρη 
ερευνητών τών κρησφυγέτων τού ξανθού μετάλλου.

Ή Αλάσκα εινε έλεύθερον έδαφος, (Territory) άχανές. 
βορειοδυτικώς τής Β. 'Αμερικής κείμενον, τό όποιον άνήκεν 
άλλοτε είς τήν Ρωσσίαν, παρ’ ής έπωλήθη άντί 200,000 δολ— 
λαρίων είς τήν κυβέρνησιν τών Ηνωμένων Πολιτειών. Νοτιο- 
δυτικώς τής πόλεως Dawson καί είς άπόστασιν 200 περίπου 
χιλιομέτρων άπ’ αύτής ύψοΰται τό δρος Klondike, έκ τής 
κορυφής τού όποιου, εύρισκομένης 1275 μέτρα ύπέρ τήν επι
φάνειαν τής γής, διαγράφεται ολόκληρος ή έρημος καί 
στειογενής φύσις τών πέριξ. Εντός τών αποτόμων Λ_Γ—Γ_. 
τού ορούς τούτου έχουσιν ίδρυθή αί αξιόλογοι έργασίαι χρυσο- 
ρυχείας. Έκεί άψηφοϋντες τά δεινά τής πολικής ερήμου οί 
δούλοι τού χρυσού έγκατέστησαν βιομηχανίαν τελείαν, ούσαν

έτι μάλλον αξίαν θαυμασμού, έάν άναλογισθή, τις τάς ύπεραν- 
θρώπους δυσκολίας, άς συναντώσιν οί έκμετα/.λευταΐ πρός μετα
φοράν μηχανημάτων είς τόπον ένθα ή συγκοινωνία εινε είσέτι 
άτελής. Καί έν τούτοις. πλήν τών μεγάλων εταιριών αϊτινες 
έκμεταλλεύουσιν έπιστημονικώς καί μηχανικώς τόν χρυσόν, τών 
λεγομένων «μεγάλων μεταλλίων». ύπάρχει σειρά όλη παρθικών, 
άποίκων καί μεταναστών , οΐτινες καίπερ στερούμενοι καί αύτών 
τών στοιχειωδών μέσων πρός έξερεύνησιν τών χρυσοφόρων κλι- 
τύων τού Klondike, έν τούτοις συγκομίξουσιν ούχί εύκατα- 
φρονήτους εσοδείας.

«
Ό χρυσός τού Klondike εινε προσχωσματικός καί συναν- 

τάται ύπό διάστρωσιν κρυσταλλοπαγοϋς ίλύος μεμιγμένος μετ’ 
άμμοκροκάλης έπί τού πετρωματώδους εδάφους τών κλιτυων, 
δπερ οί ιθαγενείς καλούσι bedrock, ήτοι κοίτην τού πετρώμα- 
ματος. Ωσαύτως συναντάται μετά τού χαλαζιού, έξ ούτινος 
όμως ό αποχωρισμός άποβαίνει δυσχερέστατος διά. τούς μικρούς 
μεταλλέϊς.

Ό προσχωσματικός χρυσός συνοδεύεται συνήθως ύπό συγκρι-

ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΣΑΠΟ

υ-ατικού κασσιτερίτου καί μελανής άμμου συνισταμένης έκ 
μαγνητίτου, όλιγοκλάστου, ρουτιλίου, καί τιτανούχου σιδήρου. 
Χρυσίτιδες τινες όγκοι εισίν έπικεκαλυμμ.ένοι δι’ οξειδίου τοΰ 
σιδήρου τούθ' δπερ καθιστά δυσχερή τήν μεθ' υδραργύρου 
άμαλγάμωσιν αύτών.

Τώρα πώς άνευρέθη ό πλούτος ούτος είς τό Klondike καί 
πόθεν έπήγασε δέν εινε είσέτι έξηκριβωμένον. Κατά τήν μεγα- 
λειτέραν πιθανότητα χρυσοφόροι φλέβες χαλαζιού άποσυντεθει- 
ιζέναι καί διατεθρυμμέναι μετεφέρθησαν έκεί ύπό τών παγετώ
νων. 'Ακολούθως τά ύδατα τών χείμαρρων καί ρυάκων παρέ
συραν πάντα τά στοιχεία μέχρι τών ταπεινοτέρων κλιτύων, 
έκεϊ δ’ ό χρυσός βαρύτερος τών άλλων συνοδοιπόρων αύτοΰ 
είσήλασεν έν τώ βάθει τοΰ εδάφους μέχρι τής πετρώδους κοίτης, 
έφ’ ής έστη μ.ή δυνηθείς νά είσχωρήση βαθύτερον, έκτος έάν τό 
πέτρωμα έφ’ ου άπετέθη ήτό που διερρηγμένον, δτε ό χρυσός 
είσδύσας διά τίνος τών ρωγμών κατήλθεν έτι μάλλον.

Διότι ό χρυσός άγαπά τά άφεγγή έγκατα.

Τό έπί τού Klondike έδαφος εινε πάντοτε παγετώδες. ΊΙ 
μικρά θερμοκρασία τών ολίγων θερινών μ.ηνών δέν τήκει ή επι
πόλαια» τινά διάστρωσιν πάγου, ώστε ό μεταλλεύς εινε ήναγκα- 
σμ-ένος συνεχίζων τό έργον τού ήλιου νά τήξη τήν παγώδη ίλύν 
ΐνα φθάσ·/) τό περίφημον κοίτασμα. Έπί τούτω άναπτουσι
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ρ.εγάλχ πυρά έπί τοΰ έβάφους τούτου καί προβάίνουσι τη βτη- 
θείχ πεπυρωυ.ένων λίθων, όταν ή ταζ.Ξϊσζ πχγώδης στοίβας 
σβέσν, τό πϋρ, κχτχφθχνουσ·. δ’ ούτω τήν χρυσοφόρον κοίτην. 
ΈζξϊΟεν ηρττ,τα: ή ύστχτ/j ελπίς τών δούλων τοΰ χρυσού.

"Επειτα, πάντοτε τη βοήθεια τοΰ πυρές, διανοίγουσιν υπό
γειον ρΰριην καταλ.ήγουσαν εις θολωτά υπόγεια δώαατα ανεχό
μενα άφ’ εαυτών, καί ενίοτε σχηματίζοντα βαραθρώδεις κρύ- 
πτας βαθυτάτας, ύπερμεγε'θεις, ούδαμώς σεσανιδωμε'νας. συγ- 
κρατουμε'νχς ύπό της δυνάμεως τοΰ ψύχους όπερ άποκρυστκλλοΐ 
τάς αχανείς στοάς.

Εϊς τόν υπόγειονΕίς τόν ύπόγειον τούτον παγετώνα οί μεταλλεϊς εργάζονται 
εύθυμοι καί διηνεκώς πίνοντες αλκοόλ έξάγουσι την χρυσοφόρον 
ύλην, ην φε'ρουσι έπί της επιφάνειας της γης, ένθα την ύπο- 
βάλλουσιν εις τήν συνήθη έκπλυσιν πρός κάθαρσιν τοΰ χρυσού. 
Έν τούτοις εκεί κάτω, εις τό παγετώδες έκείνο λίκνον ό κίνδυ
νος εινε άγνωστος ή τούλάχιστον αόριστος, όταν σκεφθή τις ότι 
ό πάγος συνιστα οικοδομικήν ύλην πλαστικωτάτην καί ότι αί 
iglotlS τών Έσκιμώων είσί καλύβαι έκ πάγου καί λύγων ώκο- 
δομ.ημ.έναι έπί άναλόγων παγετωδών χαραδρών.

Άλλ.’ οί «μ.εγάλοι υ.εταλλεϊς» χρησιυ.οποιούσι μ-'σον ήκιστα 
έπίπονον όπως φθάσωσι τήν χρυσοφόρον κοίτα,ν, τον ύπό πίεσιν 
ατμόν, δστις τήκε·, άκαριαίως τά πζγώδη επιστρώματα, τό αυτό 
δέ μέσον έφαρμόζουσι πρός κατασκευήν τών ύπό τόν πάγον 
στοών, καί τόν έπί τώ σκοπώ τούτω ατμόν παράγουσι δια μικρού 
λέβητος θερμαινόμενου διά καυσόξυλων. Ωσαύτως όταν τό ύδωρ 
εινε άφθονου καί κε'κτηται μεγάλην πίεσιν τό χρησίμοποιοϋσι 
δι’ έκσφενδονισμοΰ πρός υδραυλικήν πήςιν τών πάγων

«
ΊΙ επεξεργασία τής χρυσοφόρον άμμοκροκάλης τελείται ακο

λούθως έπί τόπου, κατά τά συνήθη συστήματα τής καθάρ- 
σεως τού χρυσού δ·.’ έκπλύσεως, ήτις ύπό τών μικρών μεταλ
λίων τελείται βραδέως μέν, μεθοδικότατα όμως. Οί μεγάλοι 
μεταλλεΐς άποχωρίζουσι τόν χρυσόν διά μ.ηχανικής έκπλύσεως, 
καί ειτα άποστέλλουσιν αύτόν πρός περαιτέρω επεξεργασίαν είς 
τά έν Skagway τής Αλάσκας κεντρικά μεταλλουργεία.

ΊΙ κατά τά τελευταία έτη συγκομισθεΐσα ποσότης χρυσού 
έξ ’Αλάσκας ύπερέβη τάς 30,000 χιλιογράμ.μων έτησίως, τεί- 
νουσα ούτω νά φθάση καί θά φθάση ευθύς ώς διευθετηθώσι τά 
τής μάλλον έκμεταλλευομένης όρυχείας, τήν παραγωγήν τής 
Wittwatersraild έν Τρχνσβαάλ, καί τής Αυστραλίας (Νέας 
Ούαλλίας, Βικτωρίας καί Queesland) καί τής Κχλιφορνιχς, 
τής Κολομβίας, τού Μεξικού.

"Ε, δούλοι τού χρυσού, τί πρός ύμάς αί χιονώδεις κορυφαί 
τού Klondike καί ό ενταφιασμός είς τάς παγώδεις σήραγγας 
τών κλιτύων του, καί ό πολύβρομος σαρκασμός τοΰ Ωκεανού 
καί ό πολύστονος άγων τού πολικού βίου καί τά ραπίσματα 
του άγριου βορρά του ! Έκεί εινε ό χρυσός! Εμπρός πρός 
αύτόν δούλοι άνθρωποι ! Α. Χ. βουρναζος

Α'αάι,χητής έν Τβ 2'χολβ τών Τεχνών

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ - o»»x μ.κρον meyaaaedn

Φ Α Ο Υ X Τ
( Συνέχεια άπό τό προηγοί·μ«νον)

ΊΙ ακολουθούσα σκηνή μεταξύ τού Μεφιστοφελή μετημ- 
φιεσμένου είς Ί’άουστ κ’ ενός πτωχού μαθητου σπινθηρίζει άπό 
τήν είρωνίαν τού διαβόλου διά τάς έπιστήμας όλζς.

Ό μανδύας τού Μεφιστοφελή χρησιμεύει ώς έναέριον άρμα 
καί τό πρώτον μέρος, όπου ούτος οδηγεί τόν Φάουστ διά νά τοΰ 
δείξη τάς απολαύσεις τής ζωής είνε τό ύπόγειον τοΰ Αουερ- 
μ.πζχ είς τήν Λειψίαν. 'Ομιλος εύθύμων νέων διασκεδάζει έκεί. 
Ό Μεφιστοφελής άφα£ τούς αποστομώνει μ.έ τήν ετοιμότητα 
τών απαντήσεων του καί αφού τούς διασκεδάζει μέ τό περίφη- 
μ.ον άσμα τοΰ ψύλλου, τούς προσκαλεί νά τούς προσφέρη δ,τι 
είδους κρασί επιθυμεί έκαστος.' ’Εκείνο: απορούν- άλλ' ό Μεφι- 
στοφελής τρυπών τήν τράπεζαν κάμνει νά τρέχη πράγματι τό 
ζητηθέν κρασί. "Εξαφνα όμως αύτό μεταβάλλεται είς φλόγας καί 
ένω οί συμπόται έξωργισμένοι θέλουν νά τόν φονεύσουν, αύτός 
τούς βυθίζει είς τήν έσχάτην κραιπάλην καί εξαφανίζεται μετά 
τοΰ Φάουστ πέτων είς τούς άέρας καβάλλα είς ένα βαρέλι.

Διά νά έπανακτήση τήν νεότητά του ό Φάουστ τόν οδηγεί ό 
Μεφιστοφελής είς τό σπήλζιον τής μζγίσσης, ή όποια θά τού 
δώσ-η τό άναγκαίον φίλτρον. Μέσω τών παραδοξωτέρων σκευών 
καί άντικειμένων βράζει έπί τής πυράς τεράστιος λέβης μέ μαγι
κόν υγρόν καί οί πίθηκο: κάθηντζι πέριξ αύτής.

ΊΙ μάγισσα όρμζ αίφνης είς τό υ.έσον, κτυπά τά ζώα έξωρ- 
γισμένη κζί εκσφενδονίζει φλόγας κατά τού Ί’άουστ κζί τού 
Μεφιστοφελή, τόν όποιον δεν άνεγνώρισε.

Μόλις όμως τής φανερώνεται, ή μάγισσα προσφέρεται νζδώση 
τό φίλτρον καί ένω αύτή κάμνει τάς άλλοκότους προετοιμασίας 
της. μία μορφή κάλλους έκπάγλου παρουσιάζεται είς ένα μαγι
κόν καθρέπτην είς τό βάθος τής σκηνής.

Ό Ί’άουστ μένε: μαγευμένος πρό τής θέας αύτής καί ό Μεφι- 
στοφελ-ής τού υπόσχεται νά τοΰ προμηθεύσ-η ένα τοιούτον πλά
σμα. Παρ' όλην τήν αηδίαν. τήν όποιαν ό Φάουστ αισθάνεται, 
ύποβάλλεται είς τούς μαγικούς έξορκισμούς τής στρίγγλας, πίνει 
το φίλτρον καί είς τήν έπομένην ποάξιν τόν βλέπομεν νέον πλέον 
είς τόν δρόμον όπου συναντά τήν Μαργαρίταν έπιστρε'φουσαν 
έκ τής έκκλησίας. *

Σφοδρόν πάθος άνάπτει είς τήν ψυχήν του καί ζητεί άπό τόν 
Σατανάν νά τού κερδίση άμέσως τήν κόρην χύτην. Ούτος διά 
νά του έςάψη περισσότερον τήν επιθυμίαν τόν οδηγεί είς τό 
δωμάτιον τής Μαργαρίτας, ένω έκείνε: λείπει καί άφίνει μέσα 
εις τό έρμάριόν της έν κιβωτίδιον μέ ώραϊα κοσμήματα.

ΊΙ αθώα κόρη εύρϊσκουσα αύτά άπορεί καί τά δίδει είς τήν 
μητέρα της. Μετ' ολίγον νέα κοσμήματα έξαφνίζουν πάλιν τήν 
Μαργαρίταν και τρέχει τρέμουσα άπό τήν συγκίνησιν είς τήν 
γειτόνισσάν της Μάρθαν. Λύτή τήν συμβουλεύει νά μή τά δώση 

είς τήν μητέρα της καί διά νά έλκύσγ, τήν φιλαρέσκειαν τής 
αφελούς κόρης τήν στολίζει μέ αύτά. Τήν στιγμήν αύτήν εμφα
νίζεται ό Μεφιστοφελής καί μ' ένα μύθον τόν όποιον πλάττει 
παρασκευάζει τήν συνάνττ,σιν τού Ί’άουστ καί τής Μαργαρίτας 
είς τήν έπομένην σκηνήν τού κήπου, τήν χαοιεστέραν καί 
ποιητικωτέραν τών ερωτικών σκηνών πού έγοάφησαν.

ΊΙ δυστυχής Μαργαρίτα εινε μέ δλ.ην τήν ψυχήν της άφιε- 
ρωμένη είς τόν έρωτα τοΰ Ί’άουστ. Ό έν εϊδει άσματος ολιγό
στιχος μονόλογός της εκφράζει όλην τήν γοητείαν τήν όποιαν 
της έξασκεί εκείνος. Δευτέρα πάλιν συνέντευξις είς τον κήπον 
τής Μάρθας παραδίδει τό ατυχές πλάσμα είς τάς άγκάλας τού 
άκορέστου έραστοϋ. Εις τήν ακόλουθον σκηνήν παρά τήν βρύσιν, 
οί ολίγοι λόγοι τής Μαργαρίτας μάς άποκαλύπτουν τήν ψυχικήν 
της κατάστασιν καί ή μετ'αύτήν προσευχή της μ.άς δεικνύει τήν 
απελπισίαν της άπό πάσαν έκτου κόσμου τούτου βοήθειαν. Γονα- 
τισμένη αγκαλιάζει σφικτά τόν στύλον καί άπηλπισμένη ζητεί 
άπό τήν Παρθένον εύσπλαγχνίαν καί παρηγοριάν κα! παοακαλεϊ:
ζΑχ, yvQe,
ω πολυπικραμ»νη,
σέ μιά δυστυχισμένη 
εύσχλαγχνιχό τό πρόσωπό σου

έδώ στά στήθη μου βαθειά· 
Κι’ άχ, μόλις μόνη μένω, 
κλαίω, κλαίω καί δέ σωπαίνω, 
ραγίζει μέσα μου ή καρδιά.

Mr τήν καρδιά σχισμένη 
καί χιλιοσπαραγμένη 
κυττας τό σταυρωμένο γυιό σου.
Στον πατέρα κυττάζβις 
ψηλά κι’ Αναστενάξεις 
για τό δικό του πόνο καί γιά τό δικό σου.
Ποιος τό γνωρίζει, 
πώς μου θερίζει 
ό πόνος μέσα μου στά σωθικά;
Πώς ή καρδιά μου τρεμουλιάζει, 
ποιός φόβος, πόθος τή σπαράζει, 
σύ τό γνωρίζεις μοναχά!
"Οπου κι*  άν πάω, όπου γυρνώ 
πόσο πονώ, πονώ, πονώ

Τίς γλάστρες στά παράθυρά μου 
τις πότισαν τά δάκρυα μου, 
σάν έκοψα πρωΧ θαμπά 
γιά σένα τά λουλούδια αυτά.

"Οταν ό ήλιος μπήκε 
πρωί στήν κάμαρά μου, 
στήν κλίνη καθιστή μέ βρήκε 
νά κλαίω τή συμφορά μου.

Βόηθα' Σώσέ με άπ*  τό θάνατο κι’ άπ 
*Αχ, γύρε, (τό κακό!
ώ πολυπικραμένη, 
σέ μιά δυστυχισμένη 
τό πρόσωπό σου εύσπλαχνικό!

Ό άδελ.φός τής Μαργαρίτας Βαλεντίνος, ό όποιος άπουσιά- 
ζει είς τόν στρατόν, έπιστρέφων διηγείται αέ συντριβήν τό 
αίσχος τής άδελφής του. 'Ο Διάβολος φέρει τήν νύκτα τόν 
Ί’άουστ ύπό τά παράθυρα της ερωμένης του καί τραγωδέ: τό 
περίφημου γσμά του. Ό Βαλεντίνος προχωρών αίφνης προκα- 
λεί τόν Ί’άουστ και μονομαχών μετ’ αύτού φονεύεται τή έντέ- 
χνω Ιπεμβάσει τοΰ Διαβόλου.

Είς τήν άλλαγήν τής σκηνής μάς παρουσιάζεται τό έσωτε- 
ρικόν τής μητροπόλεως. Ύπό τούς ήχους τοΰ οργάνου τά πλήθη 
τών πιστών δέονται καί μεταξύ αύτών κα! ή Μαργαρίτα. Τό 
πονηρόν πνεύμα όμως ίστάμενον δπισθέν της τήν σπαράζει μέ 
τούς φρικτούς λόγους του, οΐτινες έξεικονίζουν τήν άγωνίαν τής 
δυστυχούς αμαρτωλής κόρης.

Μετά τόν φόνον τού Βαλεντίνου ό Μεφιστοφελής εξαφανίζε
ται μετά τού Φάουστ καί τόν φέρει είς τά δρη τού Χάρτε, οπού 
κατά τήν παράδοσιν, συναθροίζονται τά πλήθη τών δαιμόνων 
τήν νύκτα τής Βαλπούρ-ρης καί εορτάζουν τά Διονύσιά των. 
Ματαίως ζητεί ό Διάβολος νά διασκέδαση τόν Ί’άουστ σύρων 
αύτόν πρός τάς κορυφάς τών ορίων μάσω τής μ.υκωμένης είς τά 
ύψη τρικυμίας, άνοίγων τά έγκατα τής γής ένώπιόν του καί άνα- 
μιγνύων αύτόν είς τούς χορούς τών μαγισσών. Εις τήν ψυχήν 
τού Ί’άουστ έξυπνα ή μετάνοια διά τό πρός τήν πτωχήν κόρην 
αδίκημά του. Ί'ό φάσμα τής Μαργαρίτας τοΰ παρουσιάζεται 
ωχρόν, ακίνητον καί μέ νεκρούς τούς οφθαλμούς. Η ιδέα τής 
σωτηρίας τοΰ άτυχούς πλάσματος τού ερχεται είς τόν νούν καί 
απαιτεί τήν βοήθειαν τού Διαβόλου. Ούτος τού ύπόσχεται νά 
άποκοιμ,ήση τούς φύλακας καί νά τού άνοιξη τήν θύραν τής 
ειρκτής όπου εινε κλεισμένη ή Μαργαρίτα.

Έντός τής ειρκτής αύτής διαδραματίζεται ή τελευταία σκηνή 
τής τραγωδίας, ή σπαρακτικωτάτη πασών. Ή Μαργαρίτα τρα- 
γουδεϊ τό άλλόφρον άσμα της, όταν εισέρχεται ό Ί’άουστ. Νομί
ζει δτι εινε ό δήμ.ιος καί τόν παρακαλή νά λυπηθή τήν ζωήν 
της. "Οταν δμως άναγνωρίζη τόν εραστήν άρνείται νά τόν 
άκολουθήση. Ματαίως ό Φάουστ τήν ικετεύει· αύτή άνθίσταται. 
Ή αύγή άρχίζει ήδη νά φωτίζη τήν φυλακήν καί ό Μεφιστο- 
φελής έμφανίζεται καί τούς καλεί νά σπεύσουν. Εις τήν θέαν 
του ή Μαργαρίτα αποτροπιάζεται καί τον άποδιώκει. Ούτος 
εξαφανίζεται μετά τού Ί’άουστ, ένω ή Μαργαρίτα μένει εις τόν 
θάνατον καί άνωθεν αντηχεί ή φωνή : —Έσώθη.
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v Camille 
s Casimir 
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1 I du Careme 
d Euphrasie

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

H ΟΡΔΙΝΑΝΤΣΑ

Τό νεκροταφεΐον, γεμάτο άπό αξιωματικούς, έφαίνετο σάν κάμπος 
ανθισμένος. Τά κόκκινα πανταλόνια, πιλίκια, αί έπωμϊδες καί τά χρυσά 
κουμπκί, τά σπαθιά, τά κορδόνια τών επιτελών, τά πλεκτά σειρήτια 
τών ελαφρών ιππέων καί τών ονσσάρων έπερνοΰσαν μέσα άπό τούς 
τάφους, ποΰ οί μαύροι καί άσπροι σταυροί των ήνοιγον Ολιβερώς τούς 
βραχίονας των, σιδερένιους ή μαρμάρινους έπάνω άπό τόν έκλείιΐ'αντα 
κόσμον τών νεκρών.

Πρό ύλίγου είχον θάψει τήν σύζυγον τοΰ συνταγματάρχου Λιμουζένι 
ί) όποια είχε πνίγη πρό δύω ημερών ένφ επερνε τό μπάνιο της. Ή ταφή 
είχε τελειιΰσει, οί παπάδες είχον φύγει, άλλ’ ό συνταγματάρχης στηριζόμε- 
νος είς δύο αξιωματικούς, εμενεν όρθιος εμπρός είς τόν λάκκον, είς τό 
βάθος τοΰ όποιου έβλεπεν άκόμη τήν ξύλινη κάσσα, ή οποία έ'κρυβεν, 
άποσυντεθειμένον πλέον, τό πτώμα τής νεαρός συζύγου του.

Ό λοχαγός καί ό ΰπολοχαγός, είς τούς όποιους έστηρίζετο δ διοικη. 
τής των, προσεπάβουν νά τον πάρουν άπ’ έκεί, άλλ’ εκείνος έπέμενε μέ 
τά μάτια πλημμυρισμένα άπό δάκρυα, τά όποια άπό ήρωϊσμόν δέν 
άφήκε νά πέσουν, ψιΟυρίζων σιγά σιγά:

— Όχι, όχι, σταΟήτε άκόμη.
Έξαφνα ό στρατηγός Όρμων έπλησίασεν, επιασεν άπό τόν βραχίονα 

τό»· συνταγματάρχην καί άπάγων αύτόν σχεδόν βιαίως τοΰ είπε :
— Έλα έλα, φίλε μου, δέν πρέπει νά μένης αντοΰ.
Ό συνταγματάρχης όπήκουσε τότε καί έπέστρεψεν είς τό σπήτί του. 

Ά?λ.ά μόλις ήνοιγε τήν θύραν τοΰ γραφείου του παρετήρησε μίαν επι
στολήν έπάνω είς τό τραπέζι. ΚαΟι'ος τήν έπήρε τοΰ ήλθε νά πέση άπό 
τήν έκπληξιν καί τήν συγκίνησιν του. Άνεγνώρισε τά γράμματα τής 
γυναικός του καί ή επιστολή έφερε τήν ταχυδρομικήν σφραγίδα καί τήν 
ημερομηνίαν τής ημέρας έκείνης. Έσχισε τόν φάκελλον καί έδιάβασε:

« Πατέρα,
’Επίτρεψε μου νά σέ ονομάζω άκόμη πατέρα δπως άλλοτε. "Οταν θά 

λάβης τήν επιστολήν αύτήν θά είμαι νεκρά καί είς τό χώμα. Τότε ίσως 
μπορέσης νά μέ συγχωρήσης. Δέν θά ζητήσω νά σέ συγκινήσο» ούτε νά 
ελαφρύνω τό αμάρτημά μου. Θέλω νά είπώ μόνον, μέ δλην τήν ειλι
κρίνειαν γυναικός, ή όποια θά αύτοκτονήσΐ) μετά μίαν ώραν, ολόκληρον 
καί πλήρη τήν αλήθειαν.

Όταν μ’ ένυμφεύθης, άπό απλήν γειταιοφροσύνην, σοΰ παρεδόθην 
άπό ευγνωμοσύνην καί σέ ήγάπησα δπως ήγιίπησα καί τόν μπαμπά μου, 
καί μάλιστα μίαν ήμέραν, έκεί ποΰ έκαΟήμην είς τά γόνατά σου καί 
μ’ έφιλοΰσες, σέ είπα πατέρα μου - χωρίς νά τό θέλω. Ήτο μία φωνή 
όρμέμφυτος, αυτόματος. Έγέλασες έσύ καί μοΰ είπες :

— Λέγε με πάντοτε έτσι, παιδί μου, αύτό μ’ εύχαριστεϊ.
Ήλθαμε είς τήν πόλιν καί—συγγνώμην, πατέρα—έρωτεύθην άλλον I 

“Αχ, άντέστην πολύ. Δυό χρόνια σχεδόν. Ναι, δυό χρόνια. Καί έπειτα 
παρεδόθην, έγκλημάτισα. έγινα παληογυναΐκα. "Οσο γιά κείνον, δέν θά 
τόν μαντεύσης ποτέ. Είμαι ήσυχη γι’ αύτό, άφοΰ ήσαν δώδεκα άξιωμα- 
τικοί ποΰ μ’ έτριγύριζαν καί τούς ώνόμαζες δώδεκα αστερισμούς μου· 
Μή ζητής νά τόν μάθης, πατέρα, καί μήν τόν μισής αύτόν. Έκαμε δ,τι 
θά έκανε κάθε ένας στήν θέσι του. Καί έπειτα είμαι βεβαία δτι μ’ αγα
πούσε κΓ αυτός μ’ δλη του τήν καρδιά.

Άλλ’ ακούσε. Μιά μέρα συμφωνήσαμε νά συναντηθούμε στό νησί 
τών μπεκατσών. Ξέρεις. Κοντά στον μΰλο. Έγώ 9<ί πήγαινα κολυμβών- 
τας κΓ αύτός θά μέ περίμενε είς τούς θάμνους καί θά έμέναμε έκεί έως 
τό βράδυ διά νά μή μάς δουν. Μόλις τόν έφθασα, όταν τά κλαδιά άνοί- 
γουν άξαφνα καί βλέπω τόν στρατιώτη σου ποΰ μας είχε πιάσει. 
"Ένοιωσα πώς εϊμεθα χαμένοι καί έβγαλα μιά φωνή.
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Τότε ό φίλος μου μοΰ βϊπε*
— Πήγαινε, φύγε πάλιν χολυμβώντας ήσυχα ήσυχα, αγάπη μου, καί 

άφησε με έμενα μ’ αυτόν.
"Εφυγα έγώ. τόσο ταραγμένη, όίστε παρ' ολίγον νά πνιγώ καί έγΰρισα 

στό σπήτί σου καί έπερίμενα κάτι τρομερό. Μετά μίαν ώραν ό Φίλιπ
πος μοϋ έλεγε χαμηλά είς τό άντρέ τής σάλας ποϋ τόν συνήντησα·

— Είμαι είς τάς διαταγάς τής κυρίας, άν έχη νά μοΰ διόση κα
νένα γράμμα.

Τοΰ έδωκα πράγματι γράμματα, όλα μου τά γράμματα. Τά πήγαινε 
καί μοΰ έφερνε άπαντήσεις. Αυτό διήρκεσε δύο μήνας σχεδόν. Τόν έμπι- 
στευΟήκαμε, όπως καί σΰ τόν εμπιστεύεσαι πολύ. Μά, πατέρα, νά τί 
συνέβη. Μιά μέρα στό ίδιο τό νησί που είχα περάσει κολυμβώντας 
βρίσκω τήν όρδινάντσα σου. Μ’ έπερίμενε καί μέ ειδοποίησε πώς Οά 
σοϋ τά έλεγε όλα καί Οά σοΰ έδινε τά γράμματα πού μοϋ είχε κλέψει» 
άν δέν ένέδιδα είς τάς ορέξεις του.

"Αχ, πατέρα μου, έφοβήΟηκα. Μ’ έπιασε ένας φόβος άνανδρου, φόβος 
πρός σέ Ιδίως, προς σέ τόν τόσον Αγαθόν καί άπατώμενον άπό μένα. 
Φόβος καί γιά κείνον άκόμη, γιατί Οά τόν σκότωνες. Φόβος καί γιά 
μένα τήν ίδια άκόμη. "Ηξερα κι’ έγώ; Δέν είχα μυαλό στό κεφάλι μου. 
"Ημουν έξω φρένων καί έσκέφΟην νά τόν εξαγοράσω κι' έγώ τόν 
άχρεϊον. Τί ντροπή! ΕϊμεΟα τόσο αδύνατες ημείς ή γυναίκες όίστε τά 
χάνουμε εύκολώτερα άπό σάς. Καί έπειτα άμα μιά φορά πέση κανείς, 
πέφτει πειά ολοένα πειό κάτω. "Ενα μόνον είχα ύπ’ δψει. Πώς ένας άπό 
σάς τούς δυό καί έγώ έπρεπε νά πεΟάνουμε. Καί παραδόΟηκα είς 
τό κτήνος!

Βλέπεις, πατέρα, πώς δέν προσπαθώ νά σοΰ δικαιολογηθώ. Τότε. . .. 
τότε δ,τι έπρεπε νά προΐδω μοΰ συνέβη. Μ’ έπήρε καί μέ ξαναπήρε, 
δποτε ήθελε, τρομάζοντας με. "Εγινε κι’ αύτός καθημερινός εραστής 
μου όπως ό άλλος. Τί τιμωρία, πατέρα !

Τότε έγι'ιι είπα μέ τόν νοΰν μου : Πρέπει νά πεΟάνω. "Οσο Οά ζοϋσα 
δέν Οά μπορούσα ποτέ νά σοϋ έκμυστηρευΟώ τέτοιο έγκλημα. Νεκρά 
τολμώ τά πάντα. Δέν μπορούσα πειά νά κάμω άλλοιώτικα, δέν μπο
ρούσα πειά ν’ Αγαπώ, ούτε νά μ’ άγαποϋν. Μοϋ έφαίνετο πώς έλερωνα 
ολον τόν κόσμο ποΰ τοϋδινα τό χέρι μου.

Σέ λίγο Οά πάρω τό μπάνιο μου καί δέν Οά γυρίσω πειά. Αυτό τό 
γράμμα μου Οά πάη στον εραστήν μου. Θά τό λάβη μετά τόν θάνατόν 
μου καί χωρίς νά καταλάβη τίποτε, Οά σοΰ τό στείλη, έκτελών τήν 
τελευταίαν μου επιθυμίαν, καϊ Οά τό διαβάσης μόλις γυρίσης άπό τό 
νεκροταφεΐον.

Έχε γειά, πατέρα. Δέν έχω πειά τίποτε νά σοϋ πώ. Κάμε δ,τι θέλεις 
καί συγχώρησε με».

Ό συνταγματάρχης έσκούπισε τό κάθιδροι· μέτωπόν του. Έξαφνα τοΰ 
έπανήλθεν ή ψυχραιμία τών μεγάλων μαχών. Έκτύπησε τό κουδοΰνι. 
Ένας υπηρέτης έφάνηκε.

— Στεϊλέ μου τόν Φίλιππα· τοΰ λέγει.
"Επειτα ήνοιξε ένα συρτάρι τοϋ τραπεζιού του.
Ό Φίλιππος έφΟασεν Αμέσως. "Ενας ψηλός στρατιώτης μέ κόκκινα 

μουστάκια, Αρρενωπός, ύπουλος.
Ό συνταγματάρχης τόν έκύτταξε καλά.
— Θά μοΰ πής τό όνομα τοΰ ερωμένου τής γυναίκας μου.
— Μά . .. κύρ. . . ιε συνταγματάρχα.
Ό Αξιωματικός έπήρε άπό τό συρτάρι του τό ρεβόλβερ καί σηκώ

θηκε έπάνω.
— Έλα γρήγωρα, ξέρεις πώς δέν χωρατεύω.
— Κύριε συνταγματάρχα.. . ό λοχαγός Σαίντ Άλμπέρ....
Μόλις έπρόφερε αύτό τό όνομα, μιά φλόγα τοΰ έκαυσε τά μάτια καί 

έπεσε μέ τά μούτρα μέ μιά σφαίρα είς τό μέτωπον.
GUY DE MAUPASSANT

ΊΙ πρόοδος δσον μεγαλειτέρα είνε τόσον περισσοτέρας δαπά- 
νας άπαιτεΐ. Μαρτίν

«
ΘΕΟΜΗΝΙΑΙ

Άπό ενός περ που μηνός ολόκληρος ή επαρχία Άγυιάς συνταράσ
σεται ύπό σεισμικών δονήσεων αρκετά ισχυρών. Καθ' έκάστην σχεδόν 
σημειοϋνται άνά δύο καί τρεις δονήσεις ένσπείρουσαι τρόμον καί φόβον. 
Πολλαϊ οίκίαι κατέστησαν ετοιμόρροποι καί οί κάτοικοι διανυκτε- 
ρεύουν περίτρομοι καί μέσα είς τάς χιόνας. Ή μεγάλη γέφυρα 
Μπαμπά τής 'Ολυμπίας ύπέστη μεγάλας βλάβας. Έπίσης έν Βουλ- 
γαρίνη τοϋ δήμου Καστανέας δλαι αί οίκίαι κατέστησαν ετοιμόρρο
ποι, κατεστράφη δέ ό έκεϊ μοναδικός ναός.

Ευτυχώς ούδέν άπευκταΐον συνέβη. Ή Κυβέρνησις έσπευσεν αμέ
σως ν' αποστείλη είς τά χωρία Ποτάμια, Σκήτα, Κάπελη, Δεστάνη, 
Τσεκούρι καί Τουρκοχώρι σκηνάς, ύπό τάς όποιας έστεγάσθησαν οί 
σεισμόπληκτοι πληθυσμοί.

’Αληθείς θεομηνίαι. Και ό Δεκέμβριος καί ό 'Ιανουάριος υπήρξαν 
βροχερότατοι μέχρις αηδίας καί μέχρι καταστροφών. Εις τήν Κολο- 
κυνθοϋν ζημία·.. Τά νερά παρέσυραν τούς αγρούς. Είς τήν Κηφισσιά 
ζημίαι. Κατεστράφη ή εσοδεία τοϋ μενεξέ και τά φυτώρια τής φράου
λας. Είς τάς Καλάμας έπίσης· παντού ζημίαι.

ΊΙ πεδιάς τών Θηδών κατεκλύσθη ολόκληρος. Λί εκτάσεις Πουρ
νάρι, Άχλαδόκαμπος και Φαγάς μετεβλήθησαν είς τεραστίαν καί 
πολυκύμαντου λιμνοθάλασσαν, προέχει δέ έν τώ μέσω μόνον ό σιδηρο
δρομικός σταθμός Βαγίων. "Ισως μάλιστα δέν είναι υπερβολή άν είπη 
τις ότι από τάς ύπωρείας τοϋ Υπάτου όρους τών Ι-Ιηβών μέχρι τών 
υπωρειών τοϋ Παρνασσού έσχηματίσθη αληθινόν αχανές πέλαγος. 
Τήκονται αί έπί τής ράχεως τοϋ Παρνασσού χιονοστιβάδες καί κατέρ
χονται πρός τά κάτω ορμητικοί ποταμοί παρασύροντες καλύβας, ζώα 
καί δένδρα. Ό Κηφισσός και ό Μέλας έξεχείλισαυ, ή δέ άποξηραν- 
θεΐσα έκτασις τής Κωπαΐδος κατεκλύσθη καί πάλιν καί μάτην τά 
ήλεκτρομηχανοστάσια τής 'Εταιρίας τής Κωπαιδος απορροφούν καί 
διοχετεύουν πρός τήν διώρυγα τά ακάθεκτα ΰδατα.

«

ΊΙ έλαφρότης της γυναίκας προέρχεται εκ τοΰ φόβου της 
εγκαταλείψεως. Κ" Σταέλ

«
ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Χρυσόδετον καί φιλοκάλως τυπωμένον, έξεδόθη πρό τίνος τό ώραΐον 
μυθιστόρημα τοΰ κ. Άγ. Εύαγγελίδου, τοϋ γνωστού είς τόν φιλολο
γικόν κόσμον ύπό τό ψευδώνυμον "Αγγελος Τανάγρας, οί Σπογγα-

ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΛΗΣ

Υπίατρος τού Βασιλικού Ναυτικού.

λιεΐς τοΰ Αιγαίου. Είνε μία θαλασσία ηθογραφία, πολύ πολύ εύμορφη, 
ζωντανή. Ένα ώραιο κάδρο εις άπειρους σκηνάς, γεμάτα; από 
αλήθειαν καί βγαλμένας μέσα από τήν πραγματικήν ζωήν τών σπογ- 
γαλιέων. Βλέπει κανείς μέσα καί πώς οι έφοπλισται τών σπογγαλιευ
τικών πλοιαρίων καταρτίζουν τά πληρώματα των. και πώς τά συμ
φωνούν, καί εκκινούν από τάς πατρίδας των, καί άλιεύουν τούς σπόγ
γους, καί τά βασανιστήρια ποϋ τραβούν οί δΰται, καί τάς παθήσεις 
των, και τά πένθη εις τά όποια βυθίζονται αί οικογένεια! των και τά 
νησιά των. Τήν έκδοσιν ό συγγραφεύς άφιεροϊ είς τήν Α. Μ. τήν Βασί
λισσαν τήν Υψηλήν Προστάτιδα τών δεινοπαθούντων αύτών βιοπα
λαιστών, ών τάς κακουχίας καϊ τάς στερήσεις διεκτραγωδεί μέ τόσην 
δύναμιν, μέ τόσην ζωήν, μέ τόσην αλήθειαν έν τώ μυθιστορή
ματα του.

Μέ χίλια δύο περιεχόμενα, ιστορικά, γεωγραφικά, φιλολογικά, άπο- 
τελοϋντα μίαν ύλην τερπνήν καί διδακτικωτατην, είδε τό φώς τό 
Σπαρτιατικόν ‘Ημερολόγιου τοϋ κ. Μ. I. Θεοδωροπούλου τοϋ έτους 
1905. Είναι έν αληθινόν απόχτημα άπό τό όποιον όχι μόνον οι Σπαρ- 
τιαται άλλά καί ό’λος ό άλλος κόσμος ευρίσκει νά άντληση γνώσεις 
έγκυκλοπαιδικάς. Καί είναι αύτό τό έκτου ήδη τής έκδόσεώς του έτος.

«
ΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

"Ενεκα απροόπτου κωλύματος άναγκαζόμεθα νά άυαβάλωμ.ευ 
διά τό προσεχές τεύχος τήν συνέχειαν τής ύπό τόν άνωτέρω 
τίτλον επιστημονικής μελέτης τοϋ παρ’ ήμϊν διακεκριμένου 
μηχανικού κ. Χαο. Γαλάνη, έφ ’ ω καί ζητοΰμευ συγγνώμην 
παρά τών κ.κ. συνδρομητών μας.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ

Μία Οαυμασία μελέτη, πρωτότυπος, τοΰ υποπλοιάρχου τοΰ Βασ. 
Ναυτικού κ. Κ. Σαράφη. "Ολον τό κατά θάλασσαν μεγαλείου τής 
Ελληνικής αυτοκρατορίας, τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατοπτρίζε
ται μέσα είς τήν ώραίαν αυτήν μελέτην, ή όποια αρχίζει μέ μίαν εισα
γωγήν περί τών αρχαίων πλοίων καί τελεαίινει είς περιγραφήν έπιστη- 
μονικωτάτην τοϋ στόλου τής ελληνικής αυτοκρατορίας. Ό κ. Σαράφης, 
ώς άριστα μορφωμένος, κατέγινεν έπί μακράν είς μελετάς καί Αναδι
φήσεις χειρογράφων καί εϊδικώς έγραψε διά τήν Εικονογραφημένη'· · 
τήνπολλοΰ λόγου Αξίαν μελέτην τον. ή όποια τόσον ύπό ιστορικήν δσον 
καί τεχνικήν έποψιν, είναι πολύτιμος Αληθώς. Κατάπληκτος μένει τις 
μανΟάνων τήν τεραστίαν δύναμιν ήν διέΟετον είς Αριθμόν καί είς όγκον 
κατά θάλασσαν οί έλληνες κατά τήν περίλαιιπρον έκείνην εποχήν. Ή 
• Εικονογραφημένη ευγνωμονεί πρός τόν καλόν της φίλον, ό όποιος 
τήν βοηΟεΐ είς τό νά παράσχη πρός τούς κ. κ. συνδρομητάς της ωφέλι
μον καί εθνοπρεπές Ανάγνωσμα.’Αρχίζει άπό τοΰ μεθεπομένου τεύχους, 
τό όποιον έπ’ εύκαιρίφ Οά κοσμήται καί διά τών αύτοκρατορικών 
εμβλημάτων.

"Εν ίλάττω/ια (ίσον μικρόν και άν είνε κοστίζει περισσότερον 

άπό δύο παιδιά. Ζανεν
«

ΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Άπό όλου; πλέον τούς γνωστούς φωτογράφους τής Ευρώπης κατηρ- 
γήθησαν τά κλασικά αντίτυπα έπί τών κοινών χαρτών Cdllo'i- 
dine, Albunine, Citrate κτλ. κτλ. καί άντικατεστάθησαν διά φωτο
γραφικού χάρτου πάντοτε mat, δίδοντος διαφόρους έγχρώσεις.

Μόνη ή βασιλεία τών χαρτών έπί βάσει βρωμιούχου αργύρου καί 
πλατινοτυπίας— papiers aii bromure d’argent, et papiers pla- 
linAes — εύρίσκεται άκόμη είς τήν ακμήν της.

Δυστυχώς ή επεξεργασία τών χρωματιστών φωτογραφιών, αί όποια*,  
συνήθως έπετυγχάνοντο μέχρι τινός μόνον διά χάρτου au charbon 
λεγομένου, αποβαίνει είς άκρον πολύπλοκος καί επίπονος, πράγμα τό 
όποιον έννοεϊται δέν είνε πάντοτε ευχάριστου καθόσον συμβαίνει ή 
έλαχίστη απροσεξία περί τήν θερμοκρασίαν τών λουτρών είτε ένεκα 
πλημμελούς πλύσεως τών αντιτύπων, νά έπιφέρη τήν τελείαν κατα
στροφήν αύτών.

Εις βοήθειαν τών φωτογράφων και πρό πάντων τών έρασιτεχνών 
έρχεται έκ Παρισίων ό χημικός Longeill, ό όποιος δίδει μέθοδον 
άπλουστάτην χρωματισμού τών έπί κοινού μέ βάσιν τόν βρωμιούχον 
άργυρον χάρτου—papier au bromure d'argent — έκτυπουμένων, 
έχουσαν ώς έξής:

Κατόπιν τής έμφανίσεως τής είκόνος έπί τού χάρτου καί τής στε- 
ρεώσεως αύτοϋ δι’ ΰποθειώδου; νατρίου—Hyposulfite de Soude— 
καί συνεχούς πλύσεως δι' άφθονου ρέοντος ϋδατος μέχρις οτου φύγη 
παν 'ίχνος αύτού, έμβαπτίζεται αϋτη είς λουτρά σχηματιζόμενα έκ 
τής κάτωθι διαλύσεως αναλόγως τού χρώματος 8 ζητούμεν.

Solution d’acetate d'urone a I % >θθ cc· 
Acide acetique 10 grammes

Solution de ferocyanure de potasse a I °/o100cc. 
Acide acetique 10 grammes
Perchlorure de fer Solution 10% 100 cc.

Διάλναις Α '

Διάλναις Β'

Διάλναις Γ'

Λί άναλογίαι είναι αί έξής:
Διά σκοτεινόν Κεραμόχρουν t Brim Slipic)'

2 μέρη Οιαλύσεως Λ ’
1 » » Β'

Ερυθρόν πνρόχρουν (vOUlje fell)
1 ι/2 μέρος οιαλύσεως Α'
1 » » Β ’

'Ερυθρόν αίματόχρουν (VOUlje SUnCJUine)
1 μέρος οιαλύσεως Α ’
1 ‘ »‘ » Β'

Κνανοπράαινον (Bleil Vertl
Χρωματισμός μέχρι κεραμοχρόου— Brun Siipie— καί έμβάπτισις 

κατόπιν είς 1 μέρος οιαλύσεως Γ και 5 μερών ϋδατος.
Ν. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

«

ΊΙ καλλονή εινε ονστατικόν, τό όποιον δέν ισχύει επί πολύ.

Νινον ii Δ' Άνκλό

ΠΡΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΙΝ

'Ενίοτε αί τρίχες φύονται κατά τρόπον παράξενον. 'Άλλοτε αναφαί
νονται είς τό μέσον τοΰ μετώπου καί είς τήν ράχιν τής ρινός, άλλοτε 
αναφαίνονται κατά μήκος τών ι'ότων, ένίοτε δέ σχηματίζουσι περιλαί- 
μιον έπί τού τραχήλου. Έάν ξυρίσωμεν ή κόψωμεν διά ψαλλίδος 
τάς τρίχας ταύτας αναφαίνονται ισχυρότερα·, καϊ σκληρότεραι, νά τάς 
άποσπάσωμεν δέ είναι οδυνηρόν καί ένίοτε αδύνατον. ’Ιδού τό καλλή- 
τερον άποψιλωτικόν τών τριχών. Λαμβάνομεν 30 γραμμάρια κόνεως 
ασβέστου μή έσβεσμένης καϊ 30 γραμμάρια orpiment, μιγνύομεν μέ 
11) γραμμάρια πάστας γλυκών αμυγδαλών καϊ τό ολον διαλύομεν μέ 
καθαρόν σαπωνοΰχον ύδωρ. Κατόπιν έπαλείφομεν τό μέρος όπερ θέλο- 
μεν ν ’ άποψιλώσωμεν αφού δέ άφήσωμεν τούτο ολίγα μόνον λεπτά 
καί είτα πλύνωμεν δι’ απλού θερμού ϋδατος παρατηρούμεν οτι αί 
τρίχες καταστρέφονται καί δέν αναφαίνονται πλέον. Ούδεϊς προκαλεϊ- 
ται έρεθισμός τού δέρματος. Λ» Α. τραχιαης

"Ολοι θέλουν νά ζήσουν πολύ άλλά κανείς δέν θέλει νά γηράοι) 
Σουΐφτ

«
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ

ΣΤΣΛΕΤπ Ritltninni

Ό St’ ασετυλίνης φωτισμός καθ ’ έκάστην νε’ον έδαφος κατακτά 
έν τή Βιομηχανία καί έν τή Βιοτεχνία, διά τών καθ’ έκάστην 
νέων καί τελειότατων μηχανημάτων, δι' ών μετά ζήλου οϊ έν 
Εύρωπη χημικοί έπιδιώκουσι τήν 
τε εύκολον καί όλιγοδάπανον πα
ρασκευήν τοϋ άνθρακασβεστίου 
καί τήν τελείαν ασφάλειαν άπό 
παντός κινδύνου τών μεταχειρι- 
ζομένων τήν άσετυλίνην.

Αλλά καί ή Ελλάς δέν ύστέ- 
ρησε τής Ευρωπαϊκής προόδου.

Ό παρ' ήμϊν χημικός κ. Σπ. 
Γ. Κοκόλης πρό πολλοΰ καταγι- 
νόμίνος εις τά χημικά φωτιστικά 
αποτελέσματα του όςυλενίου, 
έφεϋρε συσκευήν τοιαύτην ύπερ- 
τέραν τών μέχρι τοϋδε λειτουρ- 
γούντων μηχανημάτων καί ώς 
πρός τήν απλότητα τοϋ χειρι
σμού καί τήν οικονομίαν.

Ή ειρημένη συσκευή τοΰ κ. 
Κοκόλη, ήτις ομοιάζει μέ μικράν 
οικιακήν θερμάστραν,κατέχει ελά
χιστου χώρον δύναται δέ νά φω- 
τίζη 25 λαμπτήρας μετά τής 
αύτής έντάσεως σταθερώς. Τό 
ύψος της δεν ύπερβαίνει τά 0,75 
ή δέ διάμετρός της τά 0.40. 
Καί μ’ όλ.α ταϋτα αυτομάτως παράγεται τό αέριον, καθαρίζε
ται έντός πλυντήρος καί ξηραίνεται ούτως ώστε έξερχόμενον 
είναι άοσυ.ον, τό δέ φώς διαυγέσταστον καί σταθερόν. Έχει 
καί τό προσόν νά μή παράγη αέριον πλέον τοΰ καταναλισκομέ- 
νου' κλεισμένων δέ όλων τών λαμπτήρων καθίσταται αδρανής 

μή παράγουσα αέριον.
Ή οικονομία είναι καταπληκτική καθ’ δτι ούδεμία απώλεια 

άερίου γίνεται, δέν παρουσιάζει δέ ούδένα κίνδυνον, καθ' δσον 
αέριον περισσότερον τής λίτρας ουδέποτε παράγεται.

Όσον αφορά τήν τροφοδότησιν τοΰ μηχανήματος αύτη γίνε
ται άπαξ τής έβδομάδος καθώς καί ή πλύσις αύτοϋ ήτις έκτε- 

λεΐται δι' ενός καί μόνου χειρισμού.
Τήν έφεύρεσίν του ό κ. Κοκόλης άφιέρωσεν είς τόν ΙΙρίγ- 

κηπα Γεώργιον, ού φέρει καί τό δνομα. Δυστυχώς ή χρησις 
τοΰ μηχανήματος αύτοϋ δέν έγενικεύθη έν Έλλάδι ένεκα τής 
έλλείψεως τοϋ είδικοΰ προνομίου, πράγμα τό όποιον αναγκάζει 
τόν έπινοήσαντα τήν έξυπνοτάτην ταύτην συσκευήν νά μή 
παραδίδη είς τήν δημοσιότητα καί τήν βιομηχανίαν τά σχέ
διά του δι' εύνοήτους λόγους. Ό κ. Κοκόλης έν τούτοις φωτί
ζει δι’ άσετυλίνης ολόκληρον τήν οικίαν του, έν ή έχει έγκατα-
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στήσει 'έν τέλειον μηχάνημχ. 'Επίσης καί είς πολλάς φιλικάς 
του οικίας ϊχει έγκαταστήσει μηχανήματα ά'μοικ λειτουρ- 
γουντα Οαυμασίως.

β

77 συνείδησις όμιλεϊ άλλά τό συμφέρον κραυγάζει.
Λαμεναι

β
ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΑΣ

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ του ΕΤΟΥΣ — Ίΐ τελετή τής πρώτης τοΰ έτους 
όσον διά τούς ’Αθηναίους είναι κάτι τι πολύ συνειθισμένον, τόσον διά 
τούς έκ τών επαρχιών καί τοΰ εξωτερικού είναι θέαμα αξιοπερίεργου 
προκαλοΰν μεγάλην συγκέντρωσιν. Οϊ Βασιλείς ίφέτΟς ένεκα τής 
κακοκαιρίας έπέβαινον κλειστής άμάξης. Προηγείτο καί είπετο ’ίλη 
ιππικού, ολόκληρος δέ ή φρουρά τής πρωτευούσης είχε παραταχθή πρό 
τών Ανακτόρων, είς τήν πλατείαν τοΰ Συντάγματος, κατά μήκος τής 
οδού Έρμου καί πρό τοΰ Μητροπολιτικοϋ ναού.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ — Τήν νύκτα τής 2“5 Ίανουαρίου έδόθη 
έν τοΐς Άνακτόροις ό ετήσιος μέγας χορός. Τρεις χιλιάδας προσκλή-

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΤΡΑΧΗΛΙΑ

σεων διένειμε τό Λϋλαρχείον. άλλ’ ή συρροή δέν ήτο πολύ μεγάλη 
ενεκα τής κακοκαιρίας. Ό χορός δμως ήτο λαμπρός καί μείζων ή 
άλλοτε τάξις παρετηρήθη. Ή είκών μας παριστα τήν αχανή τών 
Ανακτόρων αίθουσαν του χορού, ήτις διαιρείται είς τρία διαμερί

σματα μεγαλοπρεπέστατα καί ηλεκτροφώτιστα. Φατνώματα πλουσιω- 
τατα καί τοιχογραφία-, βαρύτιμοι καί οί τοίχοι της κατάφορτοι άπό 
χρυσόν. Την καταυγάζουν εννέα τεράστιοι πολυέλαιοι κατάχρυσοι 
και κατάφορτοι από ιριδίζοντας θαυμάσιους κρυστάλους -οέοοντες τά 
εμβλήματα τής πρώτης δυναστείας. Διότι τίποτε ό Βασιλεύς Γεώρ
γιος δέν επέτρεφε νά άλλάξουν έκεί μέσα. ΊΙ σάλα διασώζεται ιός 
ητο καί έπί τής εποχής τοΰ πρώτου Βασιλέως, μαρτυρούν δέ τήν 
διελευσιν τοΰ χρόνου τά βαρύτιμα μεταξωτά παραπετάσματα άτινα 
κρέμανται εις ράκη σήμερον.

Η μεγάλη αίθουσα είναι εις τόν δεύτερον όροφον τών ’Ανακτόρων 
καί ακριβώς είς τό μέσον αύτών, είς ϋψος ομω’ς καταλαμβάνει δύο 
πατώματα καί διαιρείται είς τρία διαμερίσματα. Είς τό πρώτον 
χορεύουν οί Βασιλείς, είς τό δεύτερον είναι τό αναπαυτήριου καί είς 
τό τρίτον δίδονται οί μικροί λεγόμενοι χοροί.

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΝ ΑΝΑΚτορβΝ — Ός έκ τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών προσκα
λούμενων είς τόν ανακτορικόν χορόν δέν είναι δυνατόν νά δειπνούν 
όλοι είς την έπί τούτοι μεγάλην αίθουσαν. Διά τόν λόγον τούτον 
ό,ρίσθη όπως οί κατώτεροι αξιωματικοί καί έν γένει οί μή συνοδεύον
τας κυρίας δειπνώσι κάτω εϊς τήν αυλήν στεγαζομένην διά μεγάλης 

σκηνής. Τήν σκηνήν αυτήν παριστάνει ή είκών μας έτοίμην διά τό 
δείπνου, έφωτογράφησε δέ αυτήν ό κ. Ν. ΙΙιλάβιος μικρόν πρό τοΰ 
δείπνου ύπό τό φώς τών μεγάλων ηλεκτρικών λαμπτήρων. Πλουσιω- 
τάτη καί αχανής καί στερεωτάτη ή σκηνή αύτη, μήκους περίπου 
εκατόν μέτρων, μέ θαυμασίας άραβικάς γραφάς καί κοσμήματα έσω- 
τερικώς, κατεσκευάσθη έπίτηδες έξ άδιαβρόχου υφάσματος καί έδω- 
ρήθη εις τόν Βασιλέα, ύπό τού έν 'Αλεξάνδρειά ομογενούς κ Άντω- 
νιάδου. στοιχίσασα τεσσαράκοντα πέντε χιλιάδας δραχμών. Περιλαμβάνει 
άνέτως όκτακοσίους δαιτημόνας. Ό Βασιλεύς έποπτεύει Αυτοπροσώ
πως κατά τήν ετοιμασίαν της, τήν στήνουν δέ τριάκοντα ναΰται τοΰ 
πολεμικού ναυτικού.

ΤΟ λαχειον ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ.— Τήν 2αν Ίανουαρίου άρξαμένου έτους έν 
τινι αιθούση τοΰ Ζαππείου Μεγάρου έγένετο παρουσία τής οικείας επι
τροπής ή πρώτη κλήρώσις τοΰ ύπέρ τοΰ Ταμείου τοΰ Στόλου νεοσυ- 
συστάτου λαχείου. ΊΙ κληρωτές ήγοράσθη αντί εϊκοσιπέντε χιλιάδων 
φράγκων παρά τοΰ κ. Καζανόβα, τού καί έπινοήσαντος τό σύστημα, 
περιλαμβάνει δέ 'έν εκατομμύριου λαχνών. Διά τήν πλήρωσιν τής 
κληρωτίδος έχρειάσθησαν αί χεΐρες τοΰ κυρίου καί τής κυρίας Καζα- 
νόβα καί δέκα κορασίδων τοΰ Άμαλιείου, πρός δέ καί είκοσι περίπου 
ήμέραι. Τό σύστημα τής πληρώσεως είναι έξυπνότατον. Άτυχώς 
ένεκα τοΰ καιρού δέν ηδυνήθη ή φωτογραφική υπηρεσία τής «Εικο
νογραφημένης» νά λάβη φωτογραφίαν τής κλήρώσέως.

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ Τ2Ν ΥΔΑΤ2Ν — Ό καιρός έφέτος δέν ηύνόησε τήν τελετήν 
τοΰ Αγιασμού τών ύδάτων καί τούτου ένεκα δέν παρετηρήθη συρροή 
πολλοΰ κόσμου είς τήν δεξαμενήν. Η μία είκών μας παριστα την 
ίεράν πομπήν όδεύουσαν πρός τήν Δεξαμενήν, ή άλλη τήν κατάδυσιν 
τοΰ Σταυρού έν Ιίειραιει από τής Βασ. αποβάθρας.

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ —Τήν 8 Ίανουαρίου έδόθη ό έτήσιος χορός 
τοΰ «Παρνασσού», αί εισπράξεις τοΰ όποιου διατίθενται ύπέρ τής 
νυκτερινής Σχολής του, τής γνωστής ύπό τό όνομα Σχολή άπορων 
ΙΙαίδων. είς τήν όποιαν χιλιάδες παιο-ώιν πτωχών, παιδιών εργαζο
μένων όλην τήν ημέραν καί διψώντων διά γράμματα είδον τό πρώ
τον φώς τής μορφώσεως. Τόν χορόν ύπό τήν Γ. Προστασίαν τής 
Πριγκιπίσης Σοφίας όντα έτίμησαν καί οί Βασιλείς Αί εισπράξεις 
εφέτος ΰπερέβησαν τάς 10 χιλ. δρ. ΊΙ είκών μας παριστα τήν περί 
κομΦον αίθουσαν τού «Παρνασσού» φωταγωγημένην καί διεσκευα- 
σμένην διά τόν χορόν. ΊΙ σκηνή της είχε μεταβληθει είς φαντα- 
σμαγορικώτατον αλσύλλιον μέ φυτά τών τροπικών καταυγαζόμενα 
άπλέτως ύπό μεγάλων ηλεκτρικών λαμπτήρων. ΊΙ φωτογραφία 
έλήφθη ύπό τοΰ κ. Ν. ΙΙιλαβίου μικρόν πριν άρχίση δ χορός.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ — Μίαν άπό τάς θυελλώδεις έκείνας ήμέρας τών 
(-ίεφανείων, μικρόν πριν δύση δ ήλιος, τό τεφρόν σκέπασμα τοΰ ουρα
νίου θολού διερράγη καί έπρόβαλεν άπό μέσα ό φλογοβόλος δίσκος 
τής ήμέρας. Ό ουρανός άνεφλέχθη αίφνης καί μία τεράστια πυρονε- 
φέλη έχύθη. Τήν πυρκαϊάν αυτήν τού ουρανού έφωτογράφησεν ό 
συνεργάτης τής «Εικονογραφημένης» κ. Ν. ΙΙιλάβιος άπό τούς βρά
χους τοΰ Παλαιού Φαλήρου, όπου έπίτηδες άνέμενεν ολόκληρον ώραν.

«

Ό έρως άπαιτεΐ διαρκώς και σπαταλά, συγχρόνως.
Λωράν

«
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

' Νέον αυτοκίνητου τοΰ Βασιλέως έκομίσθη περί τά μέσα τού 
Ίανουαρίου, ι!>ς καί τοΰ πρίγκηπος Νικολάου, δοκιμασθέντα δέ έπανει- 

λημμένως έτέθησαν έν χρήσει.
Άπό τά μέσα τοΰ Ίανουαρίου μετεβλήθησαν τά δρομολόγια τού 

ηλεκτρικού καί οί συρμοί αναχωρούν έξ ’Αθηνών καί έκ Πειραιώς άνά 
7 λεπτά τής ώρας.

' Τήν εσπέραν τής 26 Ίανουαρίου έν τώ Δημοτικοί Ηεάτρω άνεβι- 
βάσθη διά πρώτην φοράν ή «Λυσιστράτη» τού Άριστοφάνους κατά 
μετάφρασιν πολύ επιτυχή τοΰ κ. Πολ. Δημητρακοπούλου.

Περί τά μέσα τού Ίανουαρίου κατέπλευσεν είς Πειραιά μοίρα 
αυστριακών πολεμικών ύπό τόν ναύαρχον κ. Ιίετρούσκη. Ό αύστρια- 
κός μοίραρχος τήν έπομένην παρουσιάσθη μετά τού έπιτελείου του 
ένώπιον τοΰ Βασιλέως. έκλήθη δέ καί είς γεύμα έν τοΐς Άνακτόροις 
μετά τού πρεσβευτοΰ τής Αυστρίας κ. Μάκιο καί τής βαρωνίδος 
Μάκιο Ο αυστριακός μοίραρχος παρέθεσεν έπίσης πρόγευμα έπί τής 
ναυαρχίοος του είς τούς Βασιλείς, είς δ παρεκαθησε καί ο πρεσβευτής 
τής Αυστρίας, ό άρχηγός τοΰ Στρ. Οίκου τοΰ Βασιλέως ύποστράτηγος 
κ. Παπαδιαμαντόπουλος, ό Γεν.’Επιμελητής τής Β. Χορηγίας κ. Θών, 
ό Αυλάρχης κ Παπαρρηγόπουλος και οί ύπασπισταί τής υπηρεσίας.

• Τήν 14 Φεβρουάριου δίδεται παρά τώ Κυρίω καί τή Κυρία 
Κυρ. Μχυρομιχάλη, υπουργού τών Στρατιωτικών καί Ναυτικών, μέγας 
χορός, είς δν θά παραστοΰν καί οί αξιωματικοί τοΰ στρατού καί τοΰ 
ναυτικού καί ό αυστριακός ναύαρχοςκ. Ιίετρούσκη μετά τοΰ έπιτελείου 
του. Ό χορός προμηνυεται πλήρης λαμπρότητος.

Έν 'Aflipct;, Τυ.τογιιβφΓϊον Εστία Κ. Mrtioviy καί Ν. Κα2γαδούοή IBOS.


