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Η ΒΑΣΙΛΟΚΤΟΝΙΑ

©εικοστός αΙών αριθμεί έως τώρα δύο βασιλοκτονίας. Τό 
δράμα τής Αυλής τοϋ Βελιγραδιού, μόνον μέ τήν αγρίως 

τραγικήν έξέλιξίν του, συνεκίνησε τόν κόσμον καί εϊλκυσε κάπως 
τάς συμπάθειας υπέρ τών θυμάτων. Τήν Ιστορίαν δμως δέν 
θά τήν συγκινήση, εις τάς σελίδας της δέ θά άναφέρεταισελίδας της δέ θά άναφέρεται 

πρός παραδειγματισμόν. ίΚαί άν 
άκόμη, χάριν εξιλασμού, ζητη
θούν έλαφρυντικά εις τήν αδυ
ναμίαν τήςάνθρωπίνης καρδίας, 
ή 'Ιστορία δέν θά συγχώρηση.

"Οσον υψηλότερα ί'σταταί τις 
τόσον όλιγώτερον έχει τό δικαί
ωμα νά είναι άνθρωπος. Ό ήγε- 
μών, δστις μή ευλαβούμενος τήν 
κοινωνίαν, τόν στρατόν του, τόν 
θρόνον του, εαυτόν, πρός πάν
τα; ασεβών, ήίΐέλησε νά μοιράση 
τό στέμμα του μετά μιας έρωμέ-
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της του, επαθεν άξια, ών έ'πραξε.
Τώρα συνταράσσεται δ κό

σμος μέ τήν βασιλοκτονίαν τής 
Λισσαβώνος. Ένας άγαθιότα- 
τος, ευρύτατα μορφωμένος, ίπ- 
ποτικώτατος μονάρχης, δ Δον 
Κάρλος Α' πίπτει θΰμα τής 
πρός τό έθνος του αγάπης του 
και μαζή του πίπτει και δ Διά
δοχος τοΰ θρόνου.

Τό διπλοΰν δράμα έλαβε 
χώραν τήν 2ο Ίανουαρίου έ.έ. 
Οί Βασιλείς έπέστρεφον έκ τής
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ματά. Δέν κινείται χαλαρώς άπό τήν έξηρθρωμένην Βουλήν. 
Αειτουργεΐ κανονικώτερον ώθουμένη έκ τών άνω.

Παύουν αί καταχρήσεις, αί άσύστολοι κλοπαί, περιστέλλεται 
πάσα βουλιμιώδης διαρπαγή τού δημοσίου χρήματος καί τά 
οικονομικά τοΰ Κράτους άρχίζουν νά ορθοποδούν.

Καί εδώ έχει, τήν αρχήν του τό μέγα πρόβλημα. Έξεγείρε- 
ται η φαυλοκρατία. Οί λύκοι τής συναλλαγής επιπίπτουν κατά 
τοΰ άνορθωτικού καθεστώτος, υποκινούμενοι ίσως έν τώ κρυ- 
πτφ υπό τών φαύλων κορυφαίων καί ακούονται αί πρώτοι 
υπέρ τών θεσμών καί τών καταπατουμένων συνταγματικών 
δικαιωμάτων φωναί.

— Τό Σύνταγμα καταργεϊται!
— Οί θεσμοί υπονομεύονται !
— Αύτό είναι δικτατορία !

«
Μετά τό στόμα τόν λόγον έλαβε ή καραβίνα καί τό Πολί

τευμα έσώθη.
Ό Δικτάτωρ Φράνκο παρητήθη μετά τό οίκτρόν τέλος τοΰ 

Μονάρχου του και οί άλλοι αρχηγοί τής φαυλοκρατίας ώμοσαν 
πίστιν εις τόν νέον Βασιλέα Δον Μανουέλ, δευτερότοκον υιόν τοΰ 
Δον Κάρλου, δστις μέχρι τής ένηλικιώσεώς του θά βασιλεύση 
υπό τήν κηδεμονίαν τής μητρός του Βασιλίσσης ’Αμαλίας.

έπαύλεως Βίλλα Βιτσιόζα έφ’ άμάξης. Αίφνης παρά τόν Ναύ
σταθμον δμάς αγνότατων, οι όποιοι έκράτουν καραβίνας, επιτί
θενται κατά τής Βασιλικής άμάξης, πυροβολούν καί φονεύουν 
τόν ηγεμόνα καί τόν Διάδοχον τραυματίζουν δέ καί τήν Βασί
λισσαν ’Αμαλίαν, ΙΙριγκίπισσαν τοΰ Όρλεάν καί θυγατέρα τοΰ 
Κόμητος τών Παρισίων, έκ τοΰ οί'κου τών Βουρβώνων.

«
„ ^Τώρα τι θά γίνη; Ό νέος Βασιλεύς θά θελήση νά σώση τό 
’Έθνος του ή νά σώση τό Σύνταγμα; Διότι έν τή προκειμένη 
περιπτώσει, ή φαυλοκρατία άπομακρύνει πολύ τό έν τοΰ άλλου. 
Υπαρξις "Εθνους καί υπαρξις Συντάγματος, ώς τό κατήντη- 

σαν, δέ\’ είναι έν καί τό αύτό.
Είς τό αύτό Μέγα Πρόβλημα εύρέθη δ δολοφονηθείς Βασι

λεύς. Τό Πορτογαλικόν Σύνταγμα, νοθευθέν, δέν ήτο πλέον 
τό γραπτόν συμβόλαιον τοΰ Πορτογαλικού Δαοΰ, δπερ ΰπε- 
γράφη μεταξύ αυτού καί τοΰ Ήγεμόνος, ΐνα διευθύνηται 

κατά τούς έν αύτώ ορούς τό 
Κράτος, χάριν αυτού τοΰ συμφέ
ροντος τοΰ "Εθνους, άλλ’ ήτο είς 
χεΐρας τών λύκων τής συναλλα
γή? %άρτης μηδέν ισχύων καί 
έπιτρέπων τά πάντα, ιδίως τήν 
διασπάθιση' τοΰ δημοσίου χρή
ματος. Μόνον τήν εθνικήν ευη
μερίαν δέν έπεδίωκε.

Καί δ Βασιλεύς, δ έντεταλ- 
μένος υπό τοΰ Λαού του τήν 
τήρησιν τοΰ Συντάγματος, δ 
ανώτατος αρχών, είς οΰ τάς χεΐ-

ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΥ
ασίγνωστον εΐνε τό έπεισόδιον τοΰ Γάλλου τραπεζίτου Λαφίττ όφεί- 
λοντος τήν κολοσσιαίαν του περιουσίαν εις ένα βολόνι, τό όποιον 

ευρήκεν είς τήν αύλήν πλουσίου τραπεζίτου καί τό έπήρεν. Ό τραπεζί
της είχεν άρνηθή πρό ολίγων στιγμών νά τόν προσλάβη υπάλληλον είς 
τό γραωεϊον του. άλλά ίδών τό κίνημα τοΰ νέου τόν προσέλαβεν αμέ
σως, τόν έκαμεν έπειτα συνεταίρον καί έπί 
τέλους τοΰ έδωκε σύζυγον τήν θυγατέρα του.

Εΐνε γνωστόν άκόμη δτι πολλοί τραπεζικοί 
οίκοι ίδρύθησαν ύπό ανθρώπων δραστήριων, 
οί όποιοι ήλθον είς τήν πρωτεύουσαν μέ δύο 
φράγκα έν δλφ είς τήν τσέπην.

Άλλ’ούδέν έκ τών άφορώντων τούς εκατομ
μυριούχους ανεκδότων εΐνε ωραιότερου εκείνου, 
τό όποιον διηγούνται δι’ ένα τών σπουδαιότε
ρων έργοστασιαρχών τής Ευρώπης.

Πρός αποφυγήν προσωπικοτήτων άς όνομά- 
σωμεν τόν ήρωά μας Δόναλδ.

Εις Σκώτος είχε πρό τριακονταετίας έν Γλα- 
σκώβη κατάστημα μικρότατον καί βαθμηδόν 
οικονόμησε μικρόν κεφάλαιον μέ τό όποιον 
ΐδρυσεν υφαντουργείου βαμβακερών. Μέ τήν 
πεποίθησιν δτι τά ύφάσματά του ήσαν αρί- 
στης ποιότητος συνέλαβε τήν πρόϋεσιν νά 
εύρύνη τόν κύκλον τών εργασιών του. Έκαμε 
λοιπόν όγκώδες δειγματολογίου καί έστειλε τόν 
υιόν του έφωδιασμένον μέ αύτό είς εμπορικήν 
περιοδείαν. Ό νέος, μόλις εϊκοσιν έτών, δέν 
ένέπνεε σεβασμόν, άλλ’ ήτο θετικού πνεύμα

τος καί άποφασιστικοϋ ήθους, παρ’ δλον δέ τό 
καχεκτικόν εξωτερικόν του ήτο σωματικώς
εύρ’ωστότατος. Πηγαίνει λοιπόν είς τό Λονδϊνον καί χωρίς νά χάση 
καιρόν πληροφορείται αμέσως τάς διευθύνσεις τών κυριωτέρων εμπο
ρικών υφασμάτων καί αρχίζει τάς έπισκέψεις του.

Τό πρώτον κατάστημα ήτο πλήρες πελατών. Περιμένει νά εύκαιρήση 
κάποιος υπάλληλος διά νά τοΰ όμιλήση. Μόλις μετά μίαν ώραν έρχεται 
ή ευκαιρία αυτή. Ό Δόναλδ προχωρεί καί μέ τήν γνησιοτέραν σκωτι- 
κήν προφοράν έρωτρ. εάν εΐνε δυνατόν νά ίδή τόν καταστηματάρχην.

— Τί τόν θέλεις ; έρωτρ. απότομα ό υπάλληλος.
— Νά τοΰ δείξω βαμβακερά υφάσματα πρώτης τάξεως, τά όποια 

έφερα άπό τήν Γλασκοιβην.
— Πήγαινε είς τό καλόν μέ τά βαμβακερά σου*  δέν μάς χρειάζονται.
— Πού τό ξέρετε ; άπαντά; ό Δόναλδ. ‘Έπειτα σείς ποιος εϊσθε ;

Ιΰΐμαι ό πρώτος υπάλληλος, λέγει μί τουπέ ό υπάλληλος άναμε- 
τρών μέ τό βλέμμα τόν Σκώτον άπό κεφαλής μέχρι ποδών, άσχολία είς 
τήν όποιαν βέβαια δέν έδαπάνησε πολύν χρόνον, διότι ό ήρως μας εΐνε 
βραχυσωμοτατος.

—*Α ! Είσθε ό πρώτος υπάλληλος ; Λοιπόν θέλετε νά ίδήτε τά ύφά
σματά μου ;

— Δέν έχω καιρόν. Πήγαινε είς τό καλόν σοϋ λέγω άλλην μίαν φοράν.
—Έχετε άδικον. Χάνετε οπανίαν ευκαιρίαν, άπαντρ ό Δόναλδ. Αύτό 

μόνον σάς λέγω.
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— Πήγαινε εις τήν ευχήν τοΰ Θεοΰ, βρυχάται ό υπάλληλος. Δέν μάς 
χρειάζονται τά ύφάσματά σου.

— Δέν τά είδατε καί δι’ αυτό μιλάτε έτσι. ’ Αν τά ίδήτε είμαι βέβαιος 
οτι θά άγοράσετε.

Καί λύει τό δέμα ό Δόναλδ καί απλώνει τά δείγματα.
—’Λδειαζέ μου τή γωνιά, φωνάζει δ υπάλληλος. Μάς εμποδίζεις τήν 

εργασίαν.
Ό Δόναλδ κάμνει ότι δέν ακούει καί εξακολουθεί νά ξεδιπλιόνη 

τά δείγματα καί νά τά ψαύει μέ τό δάκτυλον 
ωσάν νά έρωτρ: Αύτό τί σοΰ λέγει ;

—Λάβετε τήν καλωσυνην νά τά παρατηρήσητε.
—Θά μ’ άφίσης ήσυχον. σοΰ λέγω; Τί τσιμ

πούρι εΐνε τούτος;
—Κυττάξετε μόνον. Δέν σάς ζητώ τίποτε άλλο. 
—Πήγαινε στόν διάβολον αχρείε I φωνάζει ό 

υπάλληλος καί σκορπρ τά. δείγματα τοϋ Σκώτου.
Ό Δόναλδ κύπτει, τά συλλέγει καί τά απλώ

νει πάλιν.
—Άφοΰ ευχαριστήσατε τήν ανυπομονησίαν 

σας, λαμβάνετε τώρα τόν κόπον νιι ίδήτε αύτό 
τό ύφασμα; Είδατε ποτέ τέτοιο πράγμα;

— Στην στιγμήν νά βγής έξω! βροντοφωνεΐ 
ό υπάλληλος.

— Δέν θά βγώ αν δέν κυττάξετε τά ύφά
σματά μου.

— Μά είσαι ανυπόφορος.
Τόν πιάνει ό υπάλληλος τόν Δόναλδ άπό 

τόν τράχηλον καί τόν σπρώχνει έξω, άφοΰ τόν 
έφιλοδώρησε μέ μίαν κλωτσιάν είς τό, όλιγώ
τερον ευγενές, άλλά Θεία χάριτι! καί πλέον σαρ
κώδες μέρος τοΰ σώματος.

Ό Δόναλδ τρίβει τό βλαβέν μέρος καί εισέρ
χεται πάλιν είς τό κατάστημα.

— Τιόρα, λέγει χωρίς νά δεικνύη δυσαρέσκειαν, θά ίδήτε τά δείγματά 
μου. Έπειτα άπό τόσα μοΰ τό χρεωστεϊτε.

Ό ύπά?ά.ηλος γίνεται έξω φρένων. Παίρνει τό καπέλλο καί τά δείγ
ματα τοϋ Δόναλδ καί τά πετάει είς τόν δρόμον.

’Εκείνος μένει ψύχραιμος. Μαζεύει τά δείγματά του, καθαρίζει τό 
καπελλο του' καί εισέρχεται πάλιν εις τό κατάστημα μέ τήν έί^πίδα νά 
μαλάξη τόν υπάλληλον.

Ό καταστηματάρχης τότε, ό όποιος είχεν άντιληφθή τήν σκηνήν έξ 
άρχής, προχωρεί πρός τόν Σκώτον, τοΰ ζητεί συγγνώμην καί τόν συγ
χαίρει θερμώς διά τήν υπομονήν του καί τί]ν έπιμονήν του...........

—Ή δουλειά εΐνε δουλειά, άπαντφ ό Δόναλδ- άν ό υπάλληλός σας 
μοϋ έκαμεν έξω οσα μοϋ έκαμε, εΐξερα πώς νά τοΰ φερθώ. Άλλ’ όταν 
πρόκηται περί δουλειάς άλλάζει τό πράγμα. Άφοΰ δέ σείς εϊσθε ό 
καταστηματάρχης, σείς τουλάχιστον δέν θά ίδήτε τά δείγματά μου;

Ό καταστηματάρχης τά είδε, τά εύρεν άρίστης ποιότητος καί έκαμε 
μεγάλην παραγγελίαν.

Ό Δόνα/.δ τώρα εΐνε ύπερπεντηκοντούτης, ιδιοκτήτης ενός τών μεγα- 
λητέρων εργοστασίων τής Γλασκώβης καί τά κέρδη του υπολογίζονται 
κατά εκατοντάδας χιλιάδων.

Διηγείται άκόμη υπερήφανα τήν πρώτην έπίσκεψίν του είς τό 
Λονδϊνον. ΜΑΧ-0'RELL

«
ΙΙοϊοι ήσαν οί δολοφόνοι; Πρέπει νά εξετάσω μεν. τήν κατά

σταση- τής Πορτογαλλίας κατά τά τελευταία ετη διά νά τούς 
άνεύρωμεν.

Δύο μεγάλα κόμματα άντιπαρερχόμενα έπί τήν αρχήν έλυ- 
μαίνοντο τόν τόπον. Ύποστηριζόμενοι οί δύο φαύλοι αρχηγοί 
τιον άπό φαύλους, έπί τό πλεΐστον, αντιπροσώπους τοΰ έθνους, 
έκλεγομένους καί αυτούς υπό Εκφαυλισμένων εκλογέων, διεδέ- 
χοντο άλλήλους διά συμπαιγνιών, ένήργουν έκλογάς νοθεύον- 
τες το φρόνημα καί τό πολίτευμα καί έθησαύριζον είς βάρος 
τοΰ δημοσίου ταμείου.

_ Ό Βασιλεύς μέσο) τής φαυλότητος αυτής, μέσοι τής σαπίλας 
τής γενικής, δέν ήδύνατο νά εύρη διέξοδον. "Εξαφνα προβάλλει 
εις τό μέσον τής πολιτικής κονίστρας μία υπέροχος μορφή. Ό 
Φράνκο. Τίθεται έπί κεφαλής μικράς δμάδος έν τή Βουλή καί 
καλείται πρό τίνος νά σχηματίση κυβέρνησιν, τριακονταοκταε- 
τής μόλις.

Ο νέος Σύμβουλος τοΰ Στέμματος γνωρίζον καλώς τήν 
κατάστασιν, τά πρόσωπα καί τά πράγματα, υποδεικνύει εις τόν 
Βασιλέα τά ληπτέα μέτρα, Στέμμα δέ καί Κυβέρνησις εύρί- 
σκονται έν πλήρει συμφωνία.

_ Ο Φράνκο λαμβάνει τό Διάταγμα τής διαλύσεως τών Βου
λών, μ,εθ ών μειοψηφών δέν θά ήδύνατο νά συνεργασθή. 
’Αλλά τό Βασ. Διάταγμα δέν έκάλει τόν λαόν εις εκλογήν νέων 
αντιπροσώπων του. Γίνεται ούτω μία διακοπή τής λειτουργίας 
τοΰ κοινοβουλευτικού πολιτεύματος καί ή νομοθετική έξουσία 
κηρύσσεται έν χρεωκοπία. Άλλ’ ή πολιτειακή μηχανή δέν στα
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ρας ένεπιστεύθη τό Κράτος τάς 
τύχας του, καί τά συμφέροντά 
του, χάρη’ αύτών τών συμφε
ρόντων τοΰ ’Έθνους καί τού 
Λαού του, έκαμε κατά τύπους 
πρός στιγμήν, δ,τι κατ’ουσίαν 
πρό ετών έκαμνον αί κυβερ
νήσεις. Αύταί αί υπεύθυνοι είς 
ουδένα έδιδον λόγον, δ ανεύ
θυνος Βασιλεύς έδωκε λόγον 
διά τής κεφαλής του είς τόν 
φαυλοκρατούμενον λαόν του. η χήρα βασίλισσα αμαλία 

Τό μόνον σφάλμα, δπερ θά
τοΰ καταγνώση ή Ιστορία είναι δτι μετά τοΰ Διατάγματος 
της διαλύσεως τών Βουλών δέν έκήρυξε ταύτοχρόνως τόν 
Στρατιωτικόν νόμον καί δέν διέταξε, καταργών τήν ασυλίαν, 
τήν σύλληψη' τών αρχηγών τών πολιτικών μερίδων καί τών 
λοιπών κορυφαίων. Ή φαυλοκρατία ακέφαλος μένουσα θά 
έπτησσεν υπό τό κράτος τού Τρόμου καί ό Λαός εύημερών θά 
κατέτασσεν εις τό Πάνθεόν του τόν Βασιλέα του.

Ας ίδωμεν τί θά προτηιήση ό νέος Βασιλεύς. Τόν ήρεμον 
βίον ή τήν ’Αθανασίαν ; Α.

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ "ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ, Σ. ΣΚΑΡΒΕΛΗ — ΛΑΣΚΑΔΑ
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A I Η Ο P T A I
«ΕΔΩ ΚΓ Ε Κ E I >

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΥ

'Ωσάν ΰλος δ κόσμος νά έχη καταληφθή άπό ένα έρωτα προς τόν 
τάφον. εορτάζει κάθε προσέγγιση· πρός αύτόν κατά 365 ημέρας.

"Ολοι οί λαοί τό θνήσκον έτος τό στέλλουν είς τό παρελθόν έν 
έορταϊς καί φσμασι. μέ την διαφοράν δτι ποικίλουν <ά διατυπώσεις τής 
κατευοδώσεως.

Έδώ εις τάς Αθήνας αί ίαχαί τής δδοΰ Έρμου αί έκκωφαντικαί, 
<’> συνωστισμός, τά πατήματα τών κάλιον, ή εισπνοή σκόνης, ίίλα άφορ- 
μαί φόνων καί καταρών τάς άλλας ημέρας, μεταβάλλονται τήν παρα
μονήν είς μέσα διασκεδάσεως.

Λησμονοΰμεν τόν ράπτην μας, τήν σπιτονοικοκυράν μας. τήν μπάκαν 
μας, τήν Εκείνην μας μέ τήν άπαίτησιν τοΰ δώρου της, τούς διανομείς 
καί τούς φανοκόρους τούς ζητούντας μποναμάν καί τούς μέ τήν αυτήν 
άξίωσιν νεκροθάπτας άκόμη, τά πάντα.

Καί τάς επτά πληγάς τοΰ Φαραώ 0« έλησμονούσαμεν.
Εϊνε παραμονή. Θά έορτάσωμεν.
Καί εορτάζουν παντού εύθυμα.
Οί λεπτότατοι Παρισινοί εύρηκαν μίαν εύχήν τής μόδας—καί διά τάς 

εύχάς υπάρχει μόδα είς τό Παρίσι—καί σάς λέγουν:
— Σάς εύχομαι πάν ο,τι είμπορεϊτε νά ποθήσετε.... Θά εκλέξετε 

μόνος σας I
Αύτάς τάς αιθέριας φιλοφρονήσεις οί πρακτικοί Βαυαροί τάς στερεο

ποιούν είς σάνδορϊτς καί τάς υγροποιούν εϊς μπίραν, τήν οποίαν 
πίνουν εις υγείαν τού έτους πού περνά, τοΰ έτους ποΰ έρχεται, είς 
υγείαν όποιουδήποτε ένθυμηθοΰν, άρκεϊ νά πίνουν.

Είς τό Βερολϊνον τά μεσάνυκτα ανοίγουν φωτισμένα τά παράθυρα, 
προβάλλουν άπ’ αύτά χαρούμενοι μορφαί, κινούνται τά μανδύλια είς 
χαιρετισμόν, σκορπίζονται ζαχαρωτά, πίνονται ποτήρια μπίρας.

Οί 1’ώσσοι εορτάζουν τήν παραμονήν ήσυχοι καί χωρίς τρέλλες.
Μέ περιπτύξεις, μέ ολίγα ποτήρια βότκας καί τάσκες τσαγιού, μέ 

χορούς έθνικοΰς και μέ ανταλλαγήν εύχών καί μικρών δώρων.
Κυρίως αί δεσποινίδες δοκιμάζουν τήν τύχην των καί κερδίζουν—τό 

πιστεύουν—τό όνομα τοΰ μέλλοντος συζύγου των.
Τόν πρώτον νέον, τόν οποίον θά συναντήσουν είς τόν δρόμον, τόν 

προσφοινούν μέ εν γυναικεϊον όνομα καί εκείνος ύποχρεούται ν' άπαν- 
τήση μέ έν ανδρικόν.

Καί τοιουτοτρόπως μανθάνουν καί οι δύο τό δνομα τοΰ μέλλοντος 
συζύγου.

Κάποτε ή νέα προσφωνεί μέ τό ίδικόν της όνομα καί ό νέος μέ τό 
ίδικόν του καί τότε ερχόμενος δ χρόνος ευρίσκει ενα συζυγικόν ζεύγος 
περισσότερον.

Χαριεστέραν κηδείαν, άπ’ αύτήν πού γίνεται είς τό παλαιόν έτος 
παντού, δέν έχει ίδή δ κόσμος.

Άν άναγνώσετε έπειτα τήν δευτέραν στήλην θά τήν ϊδετε είς τούς 
τελευταίους στίχους τολμηροτάτην.

’Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά 
Κί αρχή καλό; μας χρόνος 

"Αγιος Βασίλης έρχεται 
' .·1πο τήι· Καισαρεία
Βαοτρ, εικόνα καί χαρτί, 
Χαρτί καί καλαμάρι 
Τό καλαμάρι 'έγραφε 
Καί to χαρτί ωμίί.ει. 
Βασίλη πόθεν έρχεσαι 
Καί πόθεν κατεβαίνεις. 
Άπό τή μάννα μ" έρχομαι 
Καί ατό σχολειό μου πάγω. 
Κάτσε νά φας κάτσε ι'α πιής 
Κάτσε νά τραχοΐ'Λίσης.
Εγόι γράμματα μάθαινα 
Τραγούδια δέν ήξεύρω.
Καί σάν ήξεϋρης γράμματα 
Πές μας τήν άλφα βήτα. 
Χλωρό ραβδί ξερό ραβδί 
Χλωρά βλαστάρια ’πέτα 
Κί τπάι·ω στα βλαστάρια του 
Πέρδικες κελαϊδοΰσαν, 
Ζ1έ>· ήσαι’ μόνον πέρδικες 
Μόν’ καί περιστεράκια 
Κατέβηκεν ή πέρδικα 
Νά βρέξη τό φτερό της

Ψιλή μου δενδρολιβανιά 
'Εκκλησία με τ’αγία θρόνος. 
“Αρχοντες τό κατέχετε
Σ' είσ’ αρχόντισσα Κυρία, 
Ζάχαροκάντιο — ζυμωτή 
Ιιές κ' έμέ τό παλληκάρι. 

Ή μοίρα μου τί μοΰ 'γράφε 
“Ασπρε μου χρυσέ μου κρίνε. 
Γιά δέ μάς καταδέχεσαι 
Καί δέν μάς συντυχαίνεις;

"Εγόι σέ καταδέχομαι
Μά 'πέ; μου τί νά κάμω. 

".4ι· ιϊχαπΓΐί ι·ά μοΰ τό ’πής
Καί νά μέ κελαδίοης.
Καί νά σου ‘πιο τί πάθαινα 

’Αντίκρυ μου νά σ’ ευρώ.
Πόσαι; φοραΐς μέ κλάματα 

Άπέραοα τήν νύκτα.
ΙΙότε στήν πόρτα της νά βγή 
ΊΙ χρυσή μου ή βιολέιτα.
Μέ ολα τά καμμάριά του

Ρ πρε.πε >·■'< ιό όφεΐλ.τομεν καί αΐ'ΐό εις τήν πριο- 
Ι—ι τοβονλίαν τοΰ ατόμου. Εις τήν 'Αλεξάνδρειαν 

ίδρύθη πρό μηνό; καί λειτουργεί κανονικιόιατα 
οικονομικόν συσσιτίου, είς τό οποίον ι'ιντί ελάχιστου 
τιμήματος ευρίσκουν τροη ίμ’ καθαρόν οί άποροι.

Ίδέτε τα είς τάς δύο παρατιθεμένας εικόνα; 
τά καϋμένα τά κορίτσια, .πώς άντί τοΰ λιτόν άρτον, 
όν θά εύρισκον είς τήν πατρικήν στέγην, ίος σνγ- 
κομιδ'ην τής εργασίας των. τρώγουν ευχαριστημένα.

Τό ίδρυμα οφείλεται εϊ; τήν πρωτοβουλίαν τής 
έριτίμου κυρίας Βιργινίας Ε. Μπενάκη, ουξύγου τοΰ 
Προέδρου τής έν 'Αλεξάνδρειά ομογενούς κοινότητας.

Ακριβέστεροι· ΰμιος οφείλεται όχι είς τήν πρω
τοβουλίαν τής κ. Μπενάκη ιίπλώς, άλλά εϊ; την 
θερμήν καρδίαν της, τήν καοδίαν ι'υν στοργικήν 
τής μητρός, τήν γιλεύσπλαγχνοι· καρδίαν, ήτις τής 
ϋπηγόρεναε τόσην άλλην η ί/.εύσ.πλαγχνον δράσιν 
έν Αϊγύ.πττρ καί ακόμη τής υπαγορεύει, όταν έρχε
ται είς ’Αθήνας, νά επισκέπτεται τιι φιλανθρωπικά 
ιδρύματα καί, άντιλαμβανομένη τάς έκάστότε άνάγ-

ΤΟ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ! ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ

αΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ
Ό 'Άγιος ό πλέον δημοτικός. Τόν ψιίλλουν παντού τά παιδιά, δπου 

γλώσσα ελληνική. Ό άγιος Βασίλειος ήγάπησε τήν μουσικήν καί αυτή 
έπεδαψίλευσεν είς τήν μνήμην του τά δώρα της.

Τόν συνήθη ύμνον τού ερχομού τοΰ αγίου: Άϊ-Βασίλης έρχεται άπό 
τήν Καισαρεία κ.τ.λ. τόν γνωρίζομεν όλοι.

Ό ύμνος όμως ποικίλει- καί εφέτος έδημοσιεύθη 1 ό ρδόμενος έν 
Ιίεριστάσει τής Θράκης περίεργος διά τήν γλώσσαν του:

'.-Ιποι/Ί· εό’ αρχιμηνιά 
Σάς εύχομαι καλή χρονιά 
Εύτυχές to νέον έτος 
Νά τό έχομεν κ' ίφέτος.

Έχομεν δέ καί έορτήν 
Κυρίου ιήν Περιτομήν 
Τον Αγιον Βασιλείου 
Ιεράρχου σεβασμίου.

Κατ’ εθιμον αρχαϊκόν 
Ήλθα έόώ στ’ Αρχοντικόν 
Λιά »·ά σας καλανδήσοι 
Καί νά σάς ευχαριστήσω.

'Άν όμως ά ύμνος αύτός εϊνε μία άπόδειξις έκείνου. τό όποιον «ονό
μασα ένιαϊον τής ελληνικής ψυχής, μέ τό έθος νά υμνολογούνται είς 
«άσματα λαϊκά οί κοινής ύπολήψεως άξιούμενοι καί μέ τό γεγονός, 
οτι παντού δπου υπάρχουν 'Έλληνες τώρα, τό αύτό γίνεται, εϊνε περί
εργος μία συμβολή ερωτικών στίχων είς τόν ύμνον τοΰ Άγιου, παρα
τηρούμενη είς τά λεγάμενα κοινώς Συριανά κάλανδα.

Άναγνώσατε τούς στίχους δριζοντίως καί κατά τάς δύο στήλας 
έν συνεχείφ.

Κατ’ άρχάς θά ϊδετε δτι υμνολογούν τόν "Αγιον καί δπ«οσδήποτε 
κρύπτεται ή ερωτική προσφώνησις, παρενειρομένη.

Άπίι τοΰ στίχου δωδεκάτου τρίτου δ έρως ανακύπτει είς πλήρη 
έξομολόγησιν.

I .Φόρμιγξ» ύπό Στυλιανού Νιράντξη.

Καί βρέχει τον αφέντη μας
Τόν πολυχρονεμένοι·

Μα δε σοΰ το μηνούσαν. 
Καί τώρα ποΰ μέ εύρηκες 
Μαύρα μου γλυκά ματάκια. 
Στά δίκτυα σου μπερδεύθηκα 
Μέο' τό δροσερό νερό της. 
Τόν ρήγα τόν λεβέντη μας 
Τών δύο τών πλ-ημένων (;/

Περίεργοι είνε καί οί στίχοι οί όποιοι προτείνονται ν«’ι αδωνται άντί 
τών συνήθων εγκωμίων είς τόν αφέντη , είς τήν Κυρά καμπανο- 
φρύδα καί είς τήν κόρη εύμορφη» πού ■ πραγματβυτής τήν θέλει- , 
πρός έμπαιγμόν, όταν δέν εϊνε τό φιλοδώρημα γενναΐον. ιδού αυτοί:

Εσένα πρέπ’ αφέντη μου, ντορβάς καί δεκανίκι 
Νά σέ τραβούνε τά ακυλλιά και πέντε δέκα λύκοι. 
Καί σέ κυρά ή εύμορφοι γρήγορα νά σ’ άφίση 
ό άνδρας σου νά σε ίδή καί »·ά μη οε γνοιρίση. 
Την κόρη σου τήν αιμορφη βάλτηνε στό ζεμπίλι 
καί κρέμιισέτηνε ψηλά νά μην τήν φαν οί ψύλλοι.

Άπό χρόνους σας πολλούς 
Κί ενα καλάθι ποντικούς 
Κί ένα κόσκινο βολβούς. ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

«
ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΑ

Τά δωδεκαήμερα άρχίζουν άπό τί) παραμονήν τών Χριστουγέννων 
καί τελειώνουν τήν παραμονήν τών Φιότων.

Μία χρονική περίοδος είς τήν οποίαν ΐχνη άλλων εποχών είδωλολα- 
τρικών καί έποχών δεισιδαιμονίας εϊνε ευδιάκριτα.

Οί Καλλικάντζαροι, τά κακοποιό πνεύματα, διά τά όποια έγραψα 
άλλοτε, περιέρχονται τήν γην πειράζοντα πάντας, ίδίιι παϊδας καί ιδιαί
τατα τάς χήρας καί τάς μαίας. Εισέρχονται είς τάς οικίας, δέρουν. άπά- 
γουν, γίνονται άφορμαί σκηνών. Καί μόνον μικρός στύλος καιόμενος 
ορθιος έν τώ κατινοδόχφ» άποτρέπει τήν εισβολήν.

Έπειτα έκεϊνο τό κομμάτι τοϋ σπιτιού άπό τήν βασιλόπητταν. Έξη- 
γήθη πάντοτε άπό τούς άσχολουμένους είς τά λαογραφικά ό>ς υπόλειμμα 
τής θυσίας είς τούς εφεστίους θεούς.

«
ΦΩΤΑ

Καί μέ τά Φώτα κλείει ή σειρά τών εορτών.
Τά κακά πνεύματα φεύγουν πρός τής «αγιαστούρας καί βρεχτούρας· 

τοΰ ραίνοντος παντού δι' αγιασμού παπά καί ύμνοι πάλιν ψάλλονται είς 
τάς οικίας, αύτήν τήν φοράν άποκλειστικώς έγκωιιιαστικοί, τοΰ άιρέντη 
πού, «πέντε κρατούν τόν μαύρο του, όκτιίι τό σαληβάρι καί καβαλι- 
κεύει χαίρεται, πεζεύει καμαρώνει . τής κύρος του, βάζει τόν ήλιο 
πρόσωπο καί τό φεγγάρι άστήθι» καί τής κόρης.

Έδώ αναφαίνεται δτι ή προικοθηρία δέν είνε σύγχρονος πληγή: «Έχεις 
καί κόρην ώμορφη, πραμματευτής τήν θέλει» λέγουν οί στίχοι. Άλλ’ αν 
εϊνε καί πραμματευτής πολλά προικιά γυρεύει· γυρεύει αμπέλι’ άτρύγητα, 
χωράφια μέ τά στάχυα, γυρεύει καί τή Βενετιά μ'δλα της τά παλάτια».

Έπέρασαν αιώνες αιώνων.
Είς τήν ψυχήν τού Έλληνος τά παλαιό έθιιια δέν παρήλθον.
Θά ΐ|'άλη καί υμνους του. θά λατρεύη τήν τύχην, θά φοβήται τάκακά 

πνεύματα, θιί ερωτεύεται, θά σκώπτη καί κατ’ αύτήν ταύτην τήν έπο- 
χήν τών εορτών, αί όποΐαι έκήρυξαν τού παλαιού άνθριίιπου τόν θάνατον. ΤΟ ΕΣΙΙΑΤΟΡΙΟΝ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

κας τωι·, νά σκορπίζΐ) άφαίόνώ; τήν 
ηθικήν καί υλικήν συνδρομήν της.

Σήμερον ίσως αυτά τά κορίτσια 
δέν αντιλαμβάνονται τί απέκτησαν, 
άλλά βραδύτεροι' θά εννοήσουν άπό 
τί τά έσωσε»· αύτή ή μητρική 
άντίληιμις.

Τί χαρά θά ίπλημμϋρισε τήν 
μεγαλ.ην φυχην τής ίδρυτρίας,οταν 
θά είδε τόσα κοριτσάκια άπορα 
κατά τήν ημέραν τών έγκαινίοιν 

χορταίνουν μέ τά παρατεθέντα 
εδέσματα. Αί εικόνες μας είναι 
άρκετά παραοτατικαί καί προκα- 
λοΰν δάκρυα συγκινήοεως. Καί ή 
εΕίκονογραη ημένη», διότι αί εικό
νες της θά διεγείρουν όμοιας σκέ
ψεις είς τούς σννδρομητάς της, 
δημοσιεύουσα ταύτας, αισθάνεται 
βαθεΐαν ουγκίνησιν καί άνάλογον 
χαράν μέ τήν χαράν τή; ίδρυτρίας.

ΔΗΜ. ΔΗΜ.
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Η ΥΠΟ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΝ Ν. ΛΑΒΔΑΝ "ΑΘΗΝΑΪΚΗ Μ Α ΝΔΟΛΙΝ ΑΤΑ,, Η ΑΙΡΟΥΣΑ ΔΙΑΡΚΩΣ ΘΡΙΑΜΒΟΥΣ
[Ή φωτογραφία Δλήφΰη κατά τήν ίν τφ Βαοιλικφ .θεάτρφ δοίΐεΐσιιν συναυλίαν πρός τιμήν τίμ Λ. Β. Ύψή'Μτητος τής ΙΙριγκιπίππης Μαρίας, 

άπό τοΰ Αριστοτέχνου φωτογράφου κ. Γ. Στυλιανϊδον. μέ φώς Μαγνησίου!-

καφφές, τόν όποιον πίνουν οί έπιβάται κατιι τό ταξείδιον.']! καφφετιέρα 
θά ήτο τόσον μεγάλη, ώστε ένας άνθρωπος θά είιιποροϋσε νιι περιπατή 
έλευθέρως εις τήν λαβήν της. Υποθέσατε δτι όλα τά αύγά συσσωμα- 
τοΰνται είς εν μεγάλο. Θά έχρειάζετο μία καρέκλα διιι νιι φθάση εις 
άνθρωπος έως τήν αυγοθήκην καί έως τά δύο τρίτα τοϋ αύγοΰ. Φαντα- 
σθήτε τιόρα καί τό δοχεϊον τό όποιον θά ήτο δυνατόν νά περιλάβη τό 
γάλα ενός ταξειδιοϋ. Είς άνθρωπος θάεϊμποροΰσε νά γυμνάζεται εϊς τήν 
λαβήν του καί είς βοϋς όρθιος έπί τών οπισθίων του ποδών δέν θά 
έφθανε τό ύψος τοϋ δοχείου.

’Εντός ένας έτους μία εταιρεία ύπερωκεανείων κατηνάλοισε 400,000 
κοιλιά αλεύρων, 5ΟΟ>ΟΟ° φιάλας οίνου διιι τούς έπιβάτας. 1,500.000 
λίτρας άπό τό ίδιον ποτόν διά τό πλήρωμα, ιοο.οοο λίτρας ζύθου, ι8οο 
βοϋς. 95° μοσχάρια, 2.700 πρόβατα, 2o.ooo πουλερικά.

Διά κάθε ταξείδιον φορτώνονται 2,970 σινδόναι, 154° καλύμματα 
προσκεφαλαίων, 3>° τραπεζομάνδυλα, Ι2.6οο πετσέται φαγητού. 8.34° 
πετσέτας τουαλέττας. 3>7°° πετσέται τής υπηρεσίας, 4--οο πατσαβού- 
ρια, 1,55° έιιπροσθέλαι. Λυτοί οί Αριθμοί τί όγκον νομίζετε Αντιπρο
σωπεύουν : Ύπελογίσθη δτι άν όλα αύτά τιι πανικιι διασκευασθοΰν είς 
πυραμίδα, αίίτΐ) θά ήτο διπλασίως υψηλότερα τοϋ πύργου τοΰ’Άϊφελ.

Θέλετε νιι λάβετε καί μίαν ιδέαν τοΰ φορτίου; 1195 κιβώτια σαμπά
νιας, 2.347 κιβώτια φιαλών άλλων κρασιών. 1097 κιβώτια καπνού. 
2,585 δέματα δερμάτων, 145 κιβώτια διαφόρων Παρισινών ειδών, 140 
τοιαϋτα αρωμάτων, χιλιάδες άλλων κιβωτίων μέ μικροτεχνήματα, είδη 
κυριών, ζαχαροπλαστική προϊόντα, καρπούς, σαρδέλλας, άνθη κ. τ. λ.

π.χ. όχι άπό τά ιϊκρως μεγάλα ύπερωκεάνεια, θέλει 147·°°° <( ρ.κάρβουνον.
Ή «Ύπερωκεάνεια: 'Εταιρεία τής Γαλλίας έδαπάνησεν εϊς εν έτος 

442.060 τόννους Ανθράκων, δηλαδή 44·2Ο<' βαγόνια τών ίο τόννων. Τά 
βαγόνια αύτά, άν έτοποθετοΰντο τό εν όπισθεν τοϋ άλλου, Οά κατελάμ- 
βανον μήκος 265 χιλιομέτρων, δηλαδή δση είναι ή άπόστασις άπό ΤΙαρι- 
σίων μέχρι Λίλλης,

"Εγινε καί ό εξής υπολογισμός, ό όποιος φαίνεται καί εις τήν γραφ ο- 
παράσταοίν μας. "Αν τοποθετηθούν τά βαγόνια τών δι’ έν μόνον ταξεί-

ΑΙ ΠΛΩΤΑΙ ΠΟΛΕΙΣ
rP<> πλοϊον τό όποιον έρχεται άπό τήν Νέαν Ύόρκην μακρόθεν μόλις 
X φαίνεται. Ένα κέλυφος καρυδιού. ’Αφήσατε νά περάσουν ολίγα 

λεπτά. Εϊσήλθεν εϊς τόν λιμένα ώσάν θριαμβευτής. Κολοσσαϊον τώρα. 
Μία πλωτή πόλις. Μία πόλις ή όποια έν διαστήματι έξ ήμερων μετεφυ- 
τεύθη άπό τοϋ ενός ημισφαιρίου είς τό άλλο.

Ποϋ τά πρώτα ύπερωκεάνεια! Τό «Έαβαννά· τό πρώτον αμερικα
νικόν άτμόπλότον, τό όποιον διεπέρασε τόν Ωκεανόν, ήτο μήκους 45 
μέτρων, άνεχώρησε δέ άπό τήν Αμερι
κήν τήν 25 Μαΐου τοϋ ι8ιρ καί έφθασεν 
είς Λίβερπουλ είς τάς 29 τοϋ ’Ιουνίου, είς 
διάστημα δηλ. τριάκοντα πέντε ημερών.

’Έπειτα άπό ολίγα έτη τά ΰπερωκεά- 
νεια έφθασαν είς μήκος 164 μέτρων, μέ 
μηχανάς δυνάμεως 'ίππων 12,οοο καί έξε- 
τέλουν τό ταξείδιον, μόνον εις 7 ημέρας.

Τιόρα καί μήκη καί δύναμις μηχανών 
έφθασαν είς τό ίλιγγιώδες καί ή ταχύ
της δέ παρακολουθεί είς τόν ίλιγγον 
αυτόν, ό όποιος είνε αδύνατον νά όρι- 
σθή. Κάθε ήμεραν γίνεται τερατωδέστε- 
ρος. "Οσον ακριβώς καί άν τόν όρίση 
κανείς σήμερον, αυριον θά έχη ν’ άνα- 
φέρη αΰξησίν του.

"Ας δώσω μεν λοιπόν μέ άλλον τρόπον 
ιδέαν τοΰ κολοσσαίου τών ύπερωκεανείων.

Αί μηχαναί των έχουν δύνα^ιν 22,οοο 
ίππων κατά μέσον όρον καί ή ταχύτης 
των είνε 3° κόμβων καθ’ ώραν.

Είνε προωρισμένα νά περιλαμβάνουν 
45° έπιβάτας πρώτης Θέσεως, ι;° δεύ
τερος, 4°ο τρίτης καί 3So άνδρας τοϋ
πληρώματος. 1380 δηλαδή πρόσωπα. Καί όλος αΰτός ό κόσμος πρέπει 
νά ζήση έπί έξ έως επτά ημέρας, νά κοιμηθή. νά έχη τό ψωμί του, 
τά ζώα ποΰ Οά η άγη. τό κρασί του, τόν τόπον ποϋ Οά κάμη τόν περί
πατόν του, τό μέρος ποϋ Οά πέραση τήν ώραν του, δ,τι τοΰ χρειάζεται 

διά νά μή πλήξη. 'Γό ύπε- 
ρωκεάνειον λοιπόν πρέπει, 
νά περιλαμβάνη δωμάτια 
ύπνου, τραπεζαρίας, λου
τρά, σαλόνια κυριών, κα-

• πνιστήρια, σαλόνια μουσι
κής, σαλόνια μπιλιάρδου, 
αίθουσας χοροΰ, μαγειρεία, 
μέρη διά τά μεταφερόμενα 
ζώα τά ι'ιποϊα Οά χρησι
μοποιηθούν πρός τροφήν, 
φούρνους διά τόν άρτον, 
άποΟήκας τροφίμων καί 
περίπατον άκόμη. Καί πρέ
πει νά φωτίζεται. 1500 ηλε
κτρικά! λυχνίαι τών ιο καί 
16 κηρίων μόλις είνε άρκε- 
ταί διά τήν πλωτήν μας 
πάλιν καί τέσσαρες μηχαναί 
τών 75 ίππων ασχολούνται 
διά τήν παραγιογήν γεύμα
τος. ιοοο τετραγων. μέτρα 
είνε προωρισμένα διά τον 
περίπατον τών επιβατών. 

Όπως εϊπομεν τό πλή
ρωμα ενός υπερωκεανείου

Τδ γάλα (ιοοο λίτοαι) άποτελεΐται άπό 380 περί

ΔΥΟ ΤΡΑΜ XSPOYN ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΝ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ

που άνδρας: ι πλοίαρχον, 1 δεύτερον πλοίαρχον. 3 υποπλοιάρχους, 
1 <ιρχι μηχανικόν, 6 μηχανικούς, ι ήλεκτρολτιγον. 193 θερμαστάς, λιπαν- 
τάς καί διαφόρους ύπηρέτας τών μηχανών καί τών καλοριφ έρ τοϋ πλοίου. 
’Ακόμη ι επιμελητήν μέ τά πολυπλοκιότατα καί) ήκοντα νιι διειΌύνη τό μ ή 
καΟαρώς ναυτικόν προσωπικόν, νά φρόντίζη διά τήν έγκατάστασιν τών 
έπιβατών. νιι άκούη τά παράπονά των καί τάς παρατηρήσεις των είς 
δλας τάς γλώσσας τοΰ κόσμου έκ τών όποιων πρέπει νά γνωρίζη πολ- 
λάς, νά παίζη δέ καί πιάνο τό βράδυ, ώστε νά δίδη αφορμήν νά διασκε
δάσουν ή νά χορεύσουν οί έπιβάται. Ό έπιμελητής έχει καί ένα βοηθόν 
μέ τόν οποίον διευθύνη τό ί·.τ’ αυτόν προσωπικόν. 2 μαιτρ ντ’ύτέλ 

δηλαδή, ι άρχιμάγειρον, ο μαγείρους, ι 
φύλακα τών τροφίμων, ι τροφοδότην, 
ι σκευοφύλακα, ι σφαγέα τών ζώων, 
2 αρτοποιούς, 2 ζαχαροπλάστας, 5 γυναί
κας θαλαμηπόλους. 74 γκαρσόνια, ι διευ
θυντήν τοΰ γραφείου καί 4 βοηθούς του. 
ακριβώς to4 πρόσωπα. Τό άλλο προσω
πικόν είνε οί ναϋται.

Φαντάζεσθε έπειτα άπό τήν άπαρίθ- 
μησιν αυτήν τί χώρος χρειάζεται διά νά 
κατοικούν έπιβάται καί πλήρωμα. Προ
σθέσατε καί τόν χώρον τών μηχανοστα
σίων. Προσθέσατε καί τάς άποΟήκας τών 
εμπορευμάτων, καί έχετε κάποιαν ιδέαν 
τοϋ κολοσσού.

Τήν θέλετε σαφέστερου; Τήν έλικα 
τοϋ υπερωκεανείου τήν βλέπετε είς τό 
Ρδωρ καί δέν σάς κάμνει έντύπωσιν. ’Άν 
όμως αυτί) στη Ο ή όρθια χρειάζεται μία 
πυραμίς άπό τέσσαρας σειράς Ανθρώπων 
δια νά φθάσουν τό ύψος της. Κάθε 
άγκυρα ζυγίζει 3·θ°ο χιλιόγραμμα καί αί 
άλύσεις των, τών όποιων τό μήκος είνε 
όοο μέτρων ζυγίζουν 6ο τόννους. Αί

καπνοδόχοι δέν φαίνονται πολύ μεγάλαι καί όμως έχουν τό ύψος 
μιας οικίας πενταορόφου, ύψος δηλαδή τριάκοντα μέτρων καί διάμε
τρον πέντε. Είς μίαν άπό τάς καπνοδόχους τοΰ «Ώκέανικ» ύπελογίσθη 
δτι είμποροΰν νά χωρέσουν δύο τράιι.

Οί λέβητες τοΰ άτμοπλοίου περιέχουν 45° τόννους ϋδατος καί 820,000 
στροφάς κάμνουν αί έλικες εις έκαστον ταξείδιον.

Ιδού λοιπόν έτοιμον το ϋπερωκεάνειον. διιι τό όποιον έδαπανήθησαν 
δοο.οοο ημερομίσθια καί διιι τήν ασφάλειαν τοϋ όποιου έχουν ληφθΰ 
όλα τά δυνατά μέτρα, άφοΰ έτοποθετήθησαν δύο έλικες κινούμενοι <ίπό 
χωριστός μηχανάς καί διηρέθη τό σκάφος είς iS στεγανό; διαμερίσματα, 
ώστε ένπεριπτώσει βλάβης νιι περιορίζεται ή εισροή τού ίίδατος είς εν έξ 
αυτών, ένιϊι έξ άλλου πανταχοϋ έτο- 
ποθετήθησαν άντλίαι διά τάς πυρ- 
καϊάς καί άλλαι απορροφητικοί.

01 έπιβάται έρχονται, άλλά. συγ
χρόνως έρχονται καί διιι τό ταξεί
διον τρόφιμα. Δηλαδί]: 5 βόες, 4 
μοσχάρια, ιο πρόβατα. 6ο περίστε
ροί. 4° κουνέλια. 6ο γάλοι, 1500 
κοτόπουλα, 6οο κοιλά ιχθύων, 5°° 
λάχανα, 150 κοιλά καροττα, iSoo 
κοιλάπατάτες, ιοοο λίτραι γάλακτος, 
2οοο κοιλά λαρδί καί ζαβπόν, 2οο 
κοιλά σοκολάτας, 4ο.οοο αυγά, 1400 
κοιλά βουτύρου, ιοο κοιλά τυρού 
διαφόρων ειδών, 4-° καφφέ. 6οο 
κοιλά ζαχάρεως, 7,ο°ο κοιλά αλεύ
ρων. 3ΐ,οοο λίτραι οίνου, 8οο φιά- 
λαι λικέρ.

Υποθέσατε δτι τοποθετείται είς 
μίαν μόνον καφφετιέραν όλος ό

22 ποδήλατα, 3 λανδώ, 4 κουπέ, ι λεωφορείου, 2oo κιβώτια χρυσού εις 
νομίσματα (ιο περίπου εκατομμύρια), 300 άργύρου Q εκατομμύρια).

Καί δλα αύτά δέν είνε τίποτε εμπρός εϊς τό κυριώτερον φορτίον τοΰ 
σκάφους. Τό κάρβουνόν του. ΊΙ μεγάλη ταχύτης άπαιτεΐ κολοσσαίαν 
κατανάλωσιν Ανθράκων.Έν ταξείδιον μετ’ έπιστροφής τής «Λωρραίνης»

.37ΟΠ πετοϊται. 
υπηρεσίας

310 τραπεζομάνδυλα.
1540 καλ. προσκεη.
1550 ποδιές

•1200 πασταβούρια

S.3I0 πετσέτες 
τοαλεττας

12000 πετσέται 
φαγητού

2970 σινδόνια

?Ρ·
.13 μ.

3» μ.

>« μ.

1»μ.

1U0 μ.

150 μ.

Έν δλψ 635 μ. Οψος.

ΔΥΟ ΠΥΡΓΟΙ ΑΙΦΕΛ ΑΠΟ ΣΙΝΔΟΝΙΑ, ΠΕΤΣΕΤΕΣ. ΠΟΔΙΕΣ Κ.Τ.Λ. ΕΝΟΣ ΤΑΞΕΙΔΙΟΫ

διον προωρισμένων Ανθράκων είς γραμμήν, θά σχηματισθή τραίνον 
μήκους δύο χιλιομέτρων καί τριακοοίων μέτρων.

Δέκα τραίνα άπό 38 βαγόνια έκαστον θά παρετάσσοντο είς τήν προ
κυμαίαν, άν έπρόκειτο νά φορτωθή διά μιας τό άναγκαιοΰν δι’εν ταξεί
διον κάρβουνον.

Καί όμως εξακολουθούν νά ναυπηγώνται νέοι κολοσσοί, νά αύξά- 
νεται ή ταχύτης, νά έξογκοϋνται τά έξοδα.

Τά Έθνη συναγωνίζονται ποιον νά έχη τό μεγαλείτερον άτμόπλοιον.
Εις τόν συναγωνισμόν αύτόν Ανήλθε καί ή 'Ελλάς μέ τόν Μωραϊ- 

την» της.
Μερικοί αριθμοί άπό τόν ισολογισμόν του άς συμπληρώσουν τούς 

ανωτέρω Αριθμούς !
Διά τρία ταξείδια τοϋ Μωραΐτου κατηναλώθη κάρβουνο αξίας φρ- χρ. 

141,715. διά τροφοδοσίαν τών έπιβατών 227,060, διά μισθοτροφοδοσίαν 
πληρώματος 89,383.

ΕΛΙΞ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΟΥ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΥΡΑΜΙΣ

α) κ. Glubowoski πρέσβυς τής Γαλ. Δημοκρατίας, β) κ. Holler 
πρέσβυς ’Αγγλίας, γ) κ. Von Mutius. έπιτετραμ. τής Γερμανίας, 
δ) κ. I.c Barois μηχανικός Απεσταλμένος διά τον σιδηρόδρομον, 
ε) κ. Comte de Colls Eiligiano έπιτετραμ. τής ’Ιταλίας, ς) κ. 
Lit. Bcgnay οτρατ. άκόλουΟος Γαλ. πρεσβείας. ζ) κ. Vitalicn 
Ιατρός τού αύτοκράτορος. η) ΔΓ. Roux σύζυγος Γάλλου προξέ
νου. II) Μ. de Castro σύζυγος Ιατρού πρεσβείας, ι) Μ. Vitalicn 
σύζυγος τού Ιατρού τού αύτοκράτορος.

ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΕΝ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΑΜΠΑ
Ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών τής Άβυσσινιας Χάίλε 

Γιώργης παρέθεσε πρό τίνος πλουσιώτατον γεύμα έν τώ 
μεγάριρ του, είς δ παρεκάϋησαν οί παρά τή Αυλή του 
Μενβλίκ Αντιπρόσωποι τών Μεγάλων Δυνάμεων. ΊΙ φωτο
γραφία μάς έστάλη ύπό τού έκεϊ διακεκριμένου ομογενούς 
κ. Μιχ. Ζερμπίνη.
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■γν ατά τον λήξαντα μήνα Δεκέμβριον πολύ; λόγος έγένετο είς 
ίΚτάς Ευρωπαϊκός εφημερίδας περί τών κερδών τών δρα
ματικών συγγραφέων τού κόσμου όλου. Αί 'Ελληνικοί έ<| ημε
ρίδες, μεταγράψασαι εΐς τάς στηλας των τά δημοσιευθέντα, 
έκριναν καλόν ν’ Αναφέρουν και σχετικά τι να προς τούς "Ελ
ληνας συγγραφείς, προσθέσασαι άμα δτι αρχή τών ποσοστών 
τών Έλλήνών συγγραφέων και μεταφραστών έγένετο κατά 
τάς τελευταίας δύο δεκαετηρίδας. Αί πληροφορίαι των όμως 
πολύ απέχουν τής άληθείας καθόσον, αρχή τών κερδών τών 
Ελλήνων συγγραφέων καί μεταφραστών έγένετο ακριβώς προ 
άγδοήκοντα καί όκτώ έτών, τώ I 819-

Γνωστόν είναι, υποθέτω τουλάχιστον, εξ άλλων μου δημο
σιεύσεων, ότι οί έν ’Οδησσφ προ τής Έπαναστάσεως διαμέ- 
νοντες έλληνες, ώς φαίνεται έκ τίνος επιστολής τοΰ Μ. Κούμα 
δημοσιευθείσης έν τφ «Λογίφ Ερμή τοΰ Δεκεμβρίου 1817, 
ένωρίτατα ήσθάνθησαν τήν ανάγκην τοΰ ελληνικού θεάτρου 
καί ήρχισαν δίδοντες ελληνικός παραστάσεις εϊςτι τής’Οδησσού 
θέατρον, αΐτινες κατά τήν αυτήν επιστολήν «ευτύχησαν δλαι».

Μεταξύ άλλων, τήν 7 Σεπτεμβρίου 1818 έδόθη καί «δ θάνα
τος τού Δημοσθένους; τού Νικολάου ΙΙικκόλου, δράμα, ίίπερ 
έσφαλμένως ό μακαρίτης Ι’αγκαβής Αποδίδει είς τον Άριστίαν 
Κυριάκόν >. Όποιον τό έργον, τίνες οί. διδάξαντες αυτό καί έν 
γένει τά τής παραστάσεως, μανθάνομεν έκ τίνος επιστολής τοΰ 
Γ. Αασσάνη άποσταλείσης τήν ΐβ Σεπτεμβρίου ι8ι8 πρός τόν 
έν ΙΙέστη «έντιμολογιώτατον κύριον Γεώργιον Τακιατζήν .

Τό τήν παράστασιν άφορών μέρος έχει ώς εξής:
Πώς νά σ’ έξεικονίσω, φίλτατε, ταύτην τήν πρός έμέ πρώτην Γραι- 

κικήν παράστασιν ·; πού νά εΰρω λόγους αρμοδίους διά νά σέ περι- 
γράψω τά όσα ήσθάνθη ή ψυχή μου; έπτερώθην, μετέβην εΐς τόν 
κόσμον τών φαντασιών, όπόταν ήνεώχθη ή σκηνή καί ηκουσα τήν 
γλώσσαν μου όμιλουμένην. Ή ένθουσιαστική υπόδεσις. ή έντεχνος καί 
φυσική ύπόκρισις όλων τών Μουσόληπτων νεανίσκων, τό ύψος τής 
έκφράσεως, ή απερίγραπτος καλλονή τών κινήσεων καί στάσεων των. 
σϋμπαντα ένήργησαν νά κινήσουν καί νά καταγοητεύσουν τούς Οεατάς 
είς τόσον, ώστε έλκόσθησαν δλοι είς συμπαθητικήν συναίσθηση·. Είς 
κάθε σχεδόν λόγον έχειροκρότουν καί αισθήματα υψηλότερα απέσπων 
από τά ένδόμυχα τής καρδίας των θερμούς στεναγμούς».

Τήν πρώτην παράστασιν τοΰ «Θανάτου τοΰ Δημοσθένους> 
έπηκολούθησαν καί άλλαι πολλαί, αι εισπράξεις τών οποίων 
διετέθησαν υπέρ τών Ελληνικών σχολείων τής ’Οδησσού. 
Λόγφ όμως έκτιμήσεως πρός τόν συγγραφέα τού δράματος 
καί ένθαρρύνσεως αυτού άπεφασίσθη, όπως αί εισπράξεις 
μιας παραστάσεως άποσταλώσι πρός τόν έν Παρισίοις διατρί- 
βοντα τότε Πίκκολον, δπερ καί έγένετο3.

1 Histoire litterairc de la Grece moderne. vol. II p. 190.
2 Όγράφων ήγνόει δτι «ρό τής παραστάσεως του Θανάτου τοΰ Δημοσθένους- 

έδόθησαν καί άλλαι έλληνικαί παραστάσεις έν Όδησσφ.
3 Ό Θεοχάρης Κλημανιώιης γράφει έ-ν τφ Λογίφ 'Ερμή. (1S1H σελ. 360) 5τι

Ό συγγραφεύς λαβιον τά χρήματα άπέστειλε πρός τούς «έν 
Όδησσφ φιλοθεάτρους "Ελληνας» τήν κατωτέρω επιστολήν:

-Φιλογενεΐς καί φιλόμουσοι άνδρες, έλαβον διά τών ελλογίμων διδα
σκάλων τής αυτόθι σχολής τό η ιλότιμον δώρον σας, τά από μιας παρα
στάσεως τοΰ Δημοσθένους χρήματα. Άη ’εαυτών κινηθέντες έτιμήσατε 
μέ τούς αγώνας σας τό δοκίμιόν μου. καί αυθόρμητοι πάλιν ή θε
λήσατε νά μέ δώσετε τό νέον τούτο σημεΐον τής πρός έμέ καλοκαγα- 
θίας σας.Ώς τοιοϋτον καί ώς παραθαρρυντικόν έν ταυτφ, τό δώρον σας 
μέ είναι προσφιλές επίσης καί τίμιον, καί θέλω διασώζει τήν μνήμην 
αυτού ώς μεγίστου καί γλυκυτάτου ευτυχήματος.

Ή Ελλάς, φίλοι, θέλει σάς χρεωστεΐ ενός τών εύγενεστάτων καί 
ώφελιμωιάτων αύτής επιτηδευμάτων τήν άνάπλασιν καί ή ιστορία θέλει 
σάς μνημονεύει ιός αρχηγούς καί είσηγητάς τοΰ μεγάλου τούτου καλού. 
”Λν καθόις ιλπίζομεν, φ ανώοιν εΐς τό εξής δράματα τελειότερα καί 
συστάσεις θεάτρων καί άγωνισταί τών παλαιών αντίζηλοι, είς σάς 
δικαίως θέλει άναφέρεσθαι ή χάρις καί τό πλεϊστον μέρος τής δόξης*.

ΊΙ τιμή τήν όποιαν έκάματε είς τό δραμάτων μου, μ’επιβάλλει χρέος 
νά τό καταστήσω άξιώτερον τής παραδοχής σας, καί τής τού κοινού 
τών Όδησσινών Ελλήνων συγκαταβατικής κρίσεως. Είς τούτο θέλω 
άσχολήσει ίίλας μου τάς δυνάμεις, όταν άλλαι αναγκαιότεροι σπουδαί 
μ' άφήσουν ευκαιρίαν. Ύγειαίνετε. άνδρες "Ελληνες, άγωνιζόμενοι τά 
τών 'Ελλήνων ενώπιον άξιων 'Ελλήνων.

·& Παοιοίοις, 29 ‘Ιουνίου 1819. ° φ1λο; °“ς

Μετά τόν ΙΙίκκολον, δεύτερος άντημείφθη διά τήν έν τώ 
Θεάτρω πνευματικήν εργασίαν του ό ηθοποιός Λεωνίδας 
Καπέλλας μεταφράσας τήν μονόπρακτου κωμιοδίαν Ό γάμος 
τών τρελλών» καί παρασταθεϊσαν έν Άθήναις κατά τήν ι8 
’Οκτωβρίου 1843.

Έκ τής εις χεΐράς μου σωζιηιένης καί έν πανομοιοτύπω ήδη 
δημοσιευόμενης σημειώσεως τοΰ ταμείου τής εσπέρας εκείνης, 
φερούσης τήν υπογραφήν τοΰ τότε ηθοποιού καί ταμίου τοΰ 
θιάσου Θ. Όρφανίδου καί τήν τοΰ μεταφραστοΰ Α. Καπέλλα, 
φαίνεται ότι ό ευτυχής μεταφραστής έκ τών εισπράξεων τής 
εσπέρας εκείνης έλαβε δραχμάς επτά !

Έξ άλλης σημειώσεως φαίνεται ότι κατά τήν αυτήν εποχήν 
διά τήν μετάιμρασιν τής κωμωδίας τοΰ Μολιέρου Ό ακούσιος 
ιατρός έλαβεν ό Όρφανίδης δραχμάς τριάκοντα.

Μετά δεκαπέντε περίπου έτη, δ μέν 13. Δάκων έλαβε τώ 
1857 δραχμάς πεντήκοντα διά τήν μετάφρασιν τής αύτής 
κωμφδίας τοΰ Μολιέρου, δ δέ κ. ’Άγγελος Βλάχος τώ 1858.... 
έν είσιτήριον επί ερυθρού καρτονίου διά τήν μετάφρασιν τής 
πρώτης κωμφδίας του Τά κόκκινα μαλλιά !

Εϊκοσιν έτη κατόπιν, ό μακαρίτης Δημ. Κορομηλας χιλίας 
περίπου δραχμάς .... έπλήρωσε διά τά σκηνικά καί τά έπιπλα 
τοΰ «Άνακρέοντός: του ! Ν. ,. λαςκαρης

■ τά ταχθέντα θεωρικά έστειλαν πρός τόν κ. Ν. Πίκολον, παρακαλοΰντές τον νά 
έκδώση τόν Θάνατον τοΰ Δημοσθένους .

I Ό ΙΙίκκολος γράφων ταΰτα ήγνόει βεβαίως δτι καί έν Βουκουρεστίω άπό τοΰ 
1S1S έτεροι φιλόμουσοι νέοι έδίδασκον έλληνιοτι δράματα έν τφ έκβΐ θεάτρφ.

(Φιοτογραφίαι Γρ. Γρηγοποπούλου. έραοιτέχνου αυντργάτον μαςί

ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑΝ

Η ΠΕΡΙΚΟΜΨΟΣ ΕΝ ΚΗΦΙΣΣΙΑ. ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΟΥ Κ. ΖΑΦ. ΜΑΤΣΑ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΕΠΑΥΛΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΤΙΜΟΥ 
Κ. ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ

ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΖΑΝΙΔΟΥ
(Φωτογρ. ’Οπτικού Καταστήματος "Kodaks.. |

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ.. ΤΟΥ Κ- ΤΖΑΝΙΔΟΥ

ΕΡΓΑΤΑΙ ΞΕΣΚΕΠΑΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΑΠΟ ΤΑΣ ΧΙΟΝΑΣ
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΤΙΜΑι ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ

Τρεβαίως ενα μεγαλοπρεπές εϊ; τήν σύνθεσίν του και τόν 
JL) σκοπόν του ίδρυμα εϊνε έν φαρμακεΐον, αρκεί νά έχη νοηθή 
ό προορισμός του, ώς ναού έν ω τελείται μία ιερά υπέρ τής 
σωτηρίας τοΰ πάσχοντος άνθρώπου έργασία.

Άπό τήν εποχήν καί)’ ήν ή επιστήμη άνήχθη εις δύναμιν 
σκοπούσαν νά εύεργετήση τον άνθρωπον, τό φαρμακεΐον εϊνε 
τό κοινόν έργαστήριον πλείστων κλάδων της καί χωρίς αύτό 
δέν εϊνε άξιον τοΰ προορισμού του.

Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Δαμβέργης έν τή 
αγάπη του διιι τήν ’Επιστήμην, μίαν αγάπην διατρανωθεϊσαν 
μέ πολυετή εργασίαν, μέ συγγράμματα, μέ διδασκαλίαν έν τώ 
Πανεπιστημίω κα'ι μέ άναγνώρισιν άπό τόν διεθνή έπιστημο- 
νικόν κόσμον, άπεφάσισε νά διδάξη — αύτή εϊνε ή λέξις ποΰ 
αρμόζει—και τό πώς συνιστάται φαρμακεΐον.

Κα'ι ίδρυσε τό Πρότυπον Φαρμακεΐον» τό έναντι τής’Εθνι
κής Βιβλιοθήκης.

Πρότυπον αληθινά. Άπό τάς μικρότερα; λεπτομέρειας έως 
τά κυριώδη.

Άκόμη και τό σήμα του, έκεϊνος ό Ασκληπιός τής ’Επίδαυρου, 
ό μή χρησιμοποιηθείς, όπως έπρεπεν, ώς έμβλημα εϊς τρία 
ιατρικά συνέδρια τά όποια έγιναν, άκόμη κα'ι ή κατάταξις τών 
φαρμάκων, ή μή στηριζομένη εϊς τήν πολλά λάθη δεινά δυναμέ- 
νην νά προκαλέση αλφαβητικήν κατάταξιν, τήν άνοίγουσαν τήν 
θύραν τών φαρμακείων εϊς τούς πρακτικούς, αλλά εις τήν επι
στημονικήν, τήν έπιβάλλουσαν προσωπικόν άπό επιστήμονας, 
άκόμη και ή άπόκρυψις διά κυτίων διαφόρων θεραπευτικών 
οργάνων κινούντων εϊς τάς προθήκας τών άλλων φαρμακείων 
τήν αηδίαν και ή έκ τοΰ χριόματος τοΰ πώματος διιι τά διάφορα 
επικίνδυνα φάρμακα έπίσπασις τής προσοχής τοΰ υπαλλήλου 
κα'ι εκείνη ή πρωτοτυπία τής κυανόλευκου γκρέκας τών δοχείων 
τής βαζαρίας, ή γενομένη δεκτή εις τό εξωτερικοί·, δλα αύτά 
είνε τά πρώτα προσπίπτοντα εϊς τήν άντίληψιν άπό τήν πρω
τοτυπίαν τοΰ συνόλου.

Άλλ’ αύτά εϊνε τά ΰποπίπτοντα εύθύς εϊς τό πρώτον βλέμμα.
Τό φαρμακεΐον δμως Δαμβέργη έπέσπασε τάς εύνοϊκάς κρί

σεις τών ξένων επιστημόνων δι’ άλλας του πρωτοτυπίας. Ή 
Φαρμακευτική εις τάς διαφόρους χώρας» τοϋ περιφήμου 

Μάρτιναλ άποκαλεΐ «άληθινά πρωτότυπον» τό φαρμακεΐον 
κα'ι ό Φαρμακευτικός Ταχυδρόμος , δημοσιευων ολοκλήρους 
σελίδας μέ εικόνας τών διαμερισμάτων του γράφει δτι: «’Όχι 
μόνον τήν ελληνικήν ’Επιστήμην τιμφ, άλλ’ ανοίγει νέον δρό
μον εϊς τήν διεθνή φαρμακευτικήν ·. Αύτά, αί κρίσεις τών 
έν Άθήναις ξένων διπλωματών, τό γεγονός τής ταριχεύσεως 
τής θυγατρό; ξένου διπλωμάτου, θαυμασθείσης εις τήν Βιέν
νην, εις έπΟχήν ποΰ δέν εϊμπορούσαμεν νά ταριχεύσωμεν

ΠΡΟΣΟΨΙΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΑΜΒΕΡΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1908

Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ. Ο ΣΕΛΛΕ Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ

δ’ όλίγας ημέρας έδώ τόν Δηλιγιάννην και μια έπίσκεψις εϊς τα 
πολυπλοκώτατα διαμερίσματα τοΰ φαρμακείου πείθουν δτι όχι 
πλέον ώς τό τελειότερον φαρμακεΐον, άλλ’ώς σχολεϊον ίδρύ- 
σεως τοιούτων έν Έλλάδι, πρέπει νά θεωρώμεν τό ίδρυμα 
τοΰ κ. Δαμβέργη.

Πριν εϊσέλθωμεν εϊς τά εργαστήρια, εϊς τά όποια άν θέλετε 
μάς παρακολουθείτε ας έξετάσωμεν τό .... καλλιτεχνικόν μέρος 
τοΰ φαρμακείου. Μάλιστα τό καλλιτεχνικόν. ’Επάνω άπό τό 

γραφεΐον τοΰ κ. Καθηγητοΰ ένας Χρι
στός, γλυκός, λυτρωτής άπό τών κακών, 
μέ μίαν εικόνα έν άπόπτιο τοΰ θαύμα
τος, κατά τό όποιον άνέβλειρεν ό τυφλός 
άλειφθέντων τών οφθαλμών του μέ σίε
λον και πηλόν. Εϊνε έλευθέρα άντι- 
γραφή έργου τοΰ Χέλμαν έκτελεσθεΐσα 
άπό τόν κ. Άλεκτορίδην. Εικών ποΰ 
έμπνέει τόν σεβασμόν, ποΰ εξαγιάζει 
τήν’Επιστήμην, δπως έξηγιασμένη εϊνε 
δταν άσκήται μέ τήν εύσυνειδησίαν μέ 
τήν οποίαν άσκεΐται εϊς τό φαρμακεΐον 
Δαμβέργη. ’Έπειτα άλλαι δύο εικόνες, 
αί όποϊαι όμολογουμένως άδικοΰνται 
άπό τήν έδώ Αντιγραφήν. Εϊνε και 
αύταϊ τογα τοΰ κ. Άλεκτορίδη και Απο
τελούν ενα έν χρώμασιν ύμνον τών προό
δων τής ’Επιστήμης.'Η μία εικών παρι- 
στάέν μυστηριώδεςέργαστήριον παλαιού 
(ραρμακοχημικοΰ. Γηραιός επιστήμων 
έξετάζει χρυσιζον υγρόν περιεχόμενον 
εντός φιάλης. Γύρω δλα τά περίεργα 
μέσα, μέ τά όποια ό μεσαίων ήγωνί- 
ζετο νά εύρη τήν Αλήθειαν. Σαΰραι, 
κροκόδειλοι, ϊχθεϊς, νυκτερίδες, βότανα 
άπεξηραμένα, δπώραι, κρανία, φιάλαι 
παντοίων σχημάτων, ϊγδία, δοχεία και

ί

Ο ΝΕΟΤΕΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ. Ο ΠΑΣΤΕΡ 

χοάναι. Κατώρθωσεν ό καλλιτέχνης μέ επιτήδειον και γλυκυτά- 
την φωτοσκίασιν άπ’δλα αύτά νά καταρτίσι] αρμονικόν σύνολον 
δίδον τήν έντύπωσιν τής άφανοΰς και μαρτυρικής πόλλάκις 
έργασίας τοΰ παρελθόντος διά τήν άνίίρωπίνην σωτηρίαν.

"Ενα έκ τών εϊς τούς νεωτέρους χρόνους άφιερωσάντων 
ολόκληρον τήν ζωήν των εϊς τήν λειτουργίαν αύτήν, τόν 
ΓΙαστέρ, έξέλεξεν ό καλλιτέχνης διά νά μάς παρουσιάση τό παν- 
τάν τής πρώτης εϊκόνος, τήν νεωτέραν ’Επιστήμην τήν εϊς τό 
μικροσκόπιον και τήν μικροβιολογίαν 
στηριζομένην.ΤΙ εικών εϊνε κράμα συμ
βολισμού και πραγματικότητος, αρι
στερά τώ εΐσερχομένψ άνηρτημένη. 
Ό ΙΙαστέρ λύει έντός τοΰ έργαστη- 
ρίου του τό μέγα πρόβλημα, τό όποιον 
τόν έβασάνιζε και σπεύδει νά χαράξη 
τό μυστικόν του έπ'ι τοΰ χάρτου διά 
τήν Αιωνιότητα. Καί φαίνεται τότε έν 
άπόπτω, ώςένδράματι, ή’Ανθρωποτης 
ή πάσχουσα παρισταμένη διά νεαρός 
κόρης, ήτις προστρέχει εϊς τήν 'Επι
στήμην ώςεις σώτειραν καίεύεργέτιδα.

Μετά το μικρόν αύτό μουσεϊον τά 
διάφορα όργανα. Πλάστιγξ διιι τό 
ζύγισμα τών μεγάλων, άλλη διά τά 
μικρά, θερμοκοιτΐς (κουβέζ) διιι παι- 
δία.'Έπειτα τά διάφορα τμήματα ποΰ 
διδάσκουν έκεϊ μέσα δτι φαρμακεΐον 
δέν εϊνε πωλητήριον φαρμάκων, άλλ’ 
ίδρυμα βοηθούν διά χιλίων μέσων τήν 
’Ιατρικήν.Έργαστήρια πλήρη, μέ ποι
κιλίαν οργάνων παρεχόντιον έγγυήσεις 
καθαριότητος, αποφυγής παντός λά
θους, έμπιστοσύνης απολύτου. Τό άπο- 
στακτήριον κα'ι άεροφυλάκιον.’Όργανα 

διά τήν άπόσταξιν τοΰ ΰδατος και έπειτα ή μηχανή τής παρα
γωγής οξυγόνου. Σώζεται κόσμος έδώ καί είς τάς επαρχίας μέ 
τήν επάρκειαν τοϋ φαρμακείου νά στέλλη εϊς άσκούς όσονδή- 
ποτε όξυγόνον δι’ εισπνοάς. Παρέκει όργανα, κλίβανοι, ψυγεία 
διά τούς ορρούς ευρωπαϊκούς και έδώ παρασκευαζόμενους, 
προσφάτους πάντοτε. "Επειτα κλιβάνων άπολυμαντικών πλή
θος, διά χειρουργικά εργαλεία, διά βιβλία, δι’ ο,τι δήποτε. Τό 
τμήμα τής άποστειρώσεως εϊνε άπό τά τελειότερα. Τέλειον δσον 
κα'ι ίίλα τά άλλα τμήματα, τό τμήμα τών αναλύσεων παντός 
είδους, εϊς τό όποιον γίνονται άσφάλεΐς αναλύσεις, χημικοί, 
μικροσκοπικαϊ και μικροβιολογικαι αίματος, γάλακτος, διαφό
ρων εκκριμάτων.

'Ωσάν δέ νά μή ήρκουν αύτά, τών όποιων άμυδράν ιδέαν 
δίδουν αύταϊ αί γραμμαί, έρχονται τά τμήματα ταριχεύσεως 
και ελέγχου νεκρόφανείας, τμήμα άκτινογραφικόν, εύεργετικώ- 
τατον έως τιόρα άποδειχθέν κα'ι μία πληθο’τρα πρωτοη ανών 
κυριολεκτικώς διά τήν Ελλάδα οργάνων πρός έ/χγ-/ον νοση
μάτων καρδίας, Αγγείων πνευμόνων κ.τ.λ. τοΰ καρδιογράφου 
σ<| υγρογράφου, σφυγμομανομέτρου, πνευμονογράφου, δυνα
μό μετρογράφου.

Δέν εϊνε λοιπόν εμπορικόν φαρμάκων τό Φαρμακεΐον Δαμ
βέργη. Είνε τό ίδρυμα τό όποιον βοηθεΐ τόν ιατρόν όχι μόνον 
εϊς τήν θεραπείαν, άλλά κα'ι εϊς τήν διάγνωσιν. Κολοσσιαία 
υπηρεσία αύτή, σωστική.

Καί εϊνε ίδρυμα τό όποιον, εκτός τής προσωπικής έργασίας 
ένός Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου, παραδίδει εϊς τήν κοινήν 
ωφέλειαν πλείστων άλλων επιστημόνων τήν πείραν και τά 
φώτα. Και εϊνε παρηγοριά καί άντίληψις καί σωτηρίας ναός 
εκείνο τό ίδρυμα, εϊς τό όποιον εισέρχεται κανείς μέ τήν πεποί
θηση· δτι θά εύρη νωπά καί μέ προσοχήν παρεσκευασμένα 
η άρμακα, ξένος ειδικότητας ήγγυημένας, τήν λύση· κάθε προ
βλήματος έν σ/έσει πρός τήν υγείαν εαυτού καί τών προσφι
λών του προσώπων.

Λιά τό φαρμακεΐον Δαμβέργη ό τίτλος Πρότυπον εϊνε 
πολύ πτωχός. Θά έπρότεινε κανείς ίίνα άλλον, ό όποιος νά δει- 
κνύη σύνολον ευεργετικών υπηρεσιών, διδακτήριον ίδρύσεως 
φαρμακείων, μουσεϊον οργάνων σωτηρίων διά τήν άνθριοπό- 
τητα, κάτι τέτοιο.

Άλλά πάντως είναι ίδρυμα πρώτης τάξεως, όχι πλέον—δπως 
έσυνειθίσαμεν νά λέγωμεν—έφάμιλλον μέ τά εύρωπαϊκά, άλλ’ 
ίσως καλήτερον καί ’ίσως δμοιον τού όποιου όλίγαι μεγαλου- 
πόλεις εϊς τήν Εύρώπην έχουν νά έπιδείξουν, ενα ίδρυμα ποΰ 
τιμά τόν τόπον του καί τόν Ιδρυτήν του. Και βέβαια επιστή
μων τής περιωπής τοΰ κ. Δαμβέργη, επιστήμων, όχι διακεκρι
μένος παρ ήμϊν, άλλ’ επιστήμων διεθνής—δύναταί τις νά 
εϊπη — μόνον τοιοΰτον ίδρυμα θά μάς παρέδιδεν. "Η θά τό 
έκαμνε τέλειον ή δέν θά τό ήνοιγε διόλου. δ.

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
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Η ΣΕΛΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ
«Τό καθήκον τής γυναικός είνε ή ώραιότης, 
άλλ’ ή ώραιότης είνε τέχνη δύσκολος·.

Ερνεςτοι ρεπλν

ΟΙ Ο Δ ΟΝΤΕΣ.—’Ολίγη Ιστορία.

Έλέχθη ΟΤΙ τό στόμα ώραίας γυναικός είνε κοράλλινη θήκη /ιπριγιαντιών. 

".άς ίοτοριολογήσοτμεν όλίγον διά ιούς όδόντας καί ας ίδωμεν διά μέσου 
τών αιώνων τάς προσπάθειας τής γυναικός νά εχη εύμορφα δόντια.

Ψεύτικα τοιαύτα μετεχειρϊοθη αρχαιότατα ή γυνή. Κατεσκευάζοντο τότε 

άπό ελεφαντόδοντα καί τά προοήρμοζον είς τά ούλα διά χρυσού. Είνε 
τόσον παλαιό ή έφεύρεοις, όΐστε είς τήν Δωδεκάδελτον τής Ρώμης γίνεται 
μνεία αυτής είς διάταξιν άπαγορεύουσαν τήν ταφήν νεκρών μετά χρυσών 
κοσμημάτων, εξαιρέσει τοϋ χρυσού τών τεχνητών όδόντων. Έπί μουμιών 
αιγυπτιακών άφ’ ετέρου ευρίοκονται δόντια πρόσθετα κρατούμενα με χρυσόν.

Ό Μαροιά). όιιιλεΐ περί φιλαρέσκου τινός Γάλλας, ή όποια πριν κοι- 
μηθή ίάφήρει τους όδόντας της μέ τήν ιδίαν 
ευκολίαν μεθ’ ής καί τό φόρεμάι της·.

“Εν άλλο επίγραμμα λέγει : .’II θαΐς έχει μαύρα 
δόντια καί ή Λουκονία χιονωδώς λευκά. Λιατί ; 
Διότι ή Θαΐς έχει αληθινά δόντια καί ή Λουκο

νία ψεύτικα·.
Οί πρόγονοί μας δέν περιεφρόνουν τούς τεχνη

τούς όδόντας καί είς ένα ταναγραίοι’ τάφον ευρέ- 
θηοαν τοιοΰτοι χρονολογούμενοι άπό τού τρίτου 
π. X. αίώνος. Χειρόγραφα όδοντολογικά ύπάρχουν 
άφθονα διά νά δείξουν πόσον αί Ρωμαίοι καί ο! 
Ρωμαίοι περιεποιοΰντο ιούς όδόντας των, μασ- 
οΰιντες μαστίχαν τής Χίου διά τήν λευκότητα καί 
μεταχειριζύμενοι κάνεις καί μίγματα, με τά οποία 
συμβαίνει τό περίεργον νά μή διαφέρουν κατά 
πολύ τής σννθέοεως τών σημερινών.

Βλάβαι καί νόσοι.

Οί λευκοί καί ωραίοι ιίδόντες είνε λοιπόν απαραί
τητοι είς τήν ώραίαν γυναίκα καί ό Ζάν-Ζάκ είπε: 
*Δέν υπάρχει άσχημη γυναίκα με ώραία δόντια».

Διά νά εχετε Ομως ώραία δόντια, απαιτείται 
περιποίησις άπό τής παιδικής ηλικίας. Τά κακά 
δόντια δέν καταστρέφουν μόνον την καλλονήν, δέν 
διαταράσοουν μόνον τήν πέψιν. Είνε έοτίαι μικρο
βίων πλείοτων ασθενειών ιδίως τών μικρών καί 
— τό τρομεροττερον — αιτία τής κακοσμίας τής 
αναπνοής. Μη ά/ιε/,εΐτε λοιπόν τα δόντια σας.

’Αποφεύγετε τά πολύ ψυχρά ή τά πολύ θερμά 
ποτά, καί μή τρώγετε παγωτά ή μή πίνετε λικιέρ 
ψυχρά άφοΰ έφάγετε τίποτε θερμόν. Αυτό κατα
στρέφει τό σμάλτου τών όδόντων καί δίδει τόπον 
είς την σήψιν.

Ύδατα τινά σιδηρούχα, μαγνηοιονχα, τιτανοϋχα, 
βλάπτουν τούς όδόντας καί μεταξύ τών φαγώσι
μων τά ξυνά καί τό οάκχαρον. Τό οάκχαρον 
μεταβάλλεται είς γαλακτικόν οξύ (acide lactiqne), 
τό όποιον όπως όλα ιίι οξέα προσβάλλει τό ομάλτον. Διά τούτο οί διαβη
τικοί έχουν κιτρινωπούς όδόντας ή δέν έχουν καθόλου τοιούτους.

Αί σπουδαιότεραι τών νόσων τών όδόντων είνε ή τρυγίασις καί (πουρί) ή 
τερηδών. ΊΙ τρυγίασις προέρχεται άπό ουσίαν λευκοκιτρίνην, ή όποια έπικά- 
θηται είς τόν όδόντα άρχίζουοα άπό τήν βάοιν. Κατ’ άρχάς είνε μαλακή και 
άφαιρεϊται ευκόλως κατά τήν πλύσιν, άλλ ’ αν παραμεληθή ή φροντίς αυτή, 
ή ουσία γίνεται σκληρά καί καλύπτει τόν όδόντα καταοτρεφόμενον πλέον 
άνει: τής έπεμβάοεως τού όδοντοίάτροΰ πρός άφαίρεοίν της.

Ή οήψις είνε καί αποτέλεσμα γενικής αδυναμίας, άλλά καί τών άποτό- 
μων μεταπτώσεοιν άπό τοΰ ψυχροΰ είς τό θερμόν καί τών διαφόρων οξέων.

'Αρχίζει μέ τήν έμφάνισιν κιτρινωπού σημείου, τό όποιον ολίγον κατ’ όλί
γον μεταβάλλεται είς μαΰρον καί έπί τέλους καταλήγει είς κοιλότητα έπώ- 
δυνον. Οί όδόντες οηπώμενοι όχι μόνον προκαλοΰν πόνους άνυποφόυους, 
άλλά είμπορεΐ νά καταλήξουν καί είς οιδήματα καί είς ουρίγγια.

Κατά τοΰ κακοΰ.

Διά νά έχετε εύμορφα δόντια, διά »·ά εμποδίσετε τήν τρύγα και τήν τερη
δόνα καί νά έχετε αναπνοήν μή κάκοσμον, πρέπει νά λαμβάνετε υγιεινός προ
φυλάξεις. Νά πλύνετε τό στόμα σας δίς τής ημέρας, τό πρωΐ καί τό βράδυ 
μέ βούρτσαν μεταχειριζύμενοι όδοντότριμμα. Ή βούρτσα νά μή είνε ούτε 
μαλακή ούτε πολύ σκληρά καί διευθύνετε την, διά μεν τους άνω όδόντας, έκ 
τών άνω πρός τά κάτω, διά δέ τούς κάτω, έκ τών κάτω πρός τά άνω. 
Όδοντότριμμα μεταχειρίζεοθε τοιοϋτον ώστε νά καθαρίζη τήν αναπνοήν, νά 
δυναμών// τά ούλα καί νά έμποδίζ// ιόν σχηματισμόν τρυγάς καί τερηδόνας.

Ιδού εν όδοντότριμμα άπλοΰν καί ευΟηνόν: Λάβετε ξηρόν κόραν άρτου, 

απανθρακώσατε την καί τρίψατε την είς λεπτοτάτην κόνιν. Είς έκατόν 
γραμμάρια απ’ αύτήν, προσθέσατε 50 γρ. quinquina gris καί μερικός 
σταγόνας μιας οίαοδήποτε αρωματικής essence.

ΙΙάοα έμφάνιοις αρχής τρύγος ή 
γην είς όδοντοϊατρόν. Προσθέτω καί

Έλιξίριον 

δόκτορος Lusi.τοϋ

Thymol. .

Borate de

Alcool. . .

Ban distiller. .

. . . . / gramme

sonde . . 5
.. too —

. . goo —

τερηδόνος επιβάλλει άμεσον προσφυ- 
μερικάς συνταγάς :

Ύδωρ τοϋ

Anis vert.......................
Canelle . ... . 
Girofle........................
Pyrethre .... 
Cochenille .... 
Creme lie tartre . . 
Benjoin on myrrhe. 
Essence de menthe . 
Alcool ά 8oa . . .

δέ τό ούνολ.ον έπί όκτότ ημέρας πριν

Botot.
ΰς grammes
16 —

1 —
4 —
5
5 —
2 ----

4 —
2.000 ----

Τρίψατε καί άναμίξατε, άφϊοατε 

τό μεταχειρισθήτε.

ΤΑ ΣΤΟΡ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ.
«

τά παράθυρα τιι παραπετάσματα, 
τών όποιων ή τιμή ποικίλλει άπό 
δραχ. ' II καλή νοικοκυρά όμως

Πολύ πολύ τής μόδας τώρα είναι διά 

τά κοινώς λεγάμενα Στόρ άπό Γκιπούρ, 
30 μέχρι 400 
εξοικονομεί τό ποσίν τούτο κατασκευάζονσα μόνη 

της τά Στόρ άπό Γκιπούρ, πράγμα τό όποιον, 
δουν καί αν ριαίνεται δύσκολου, είναι πολύ ευχε
ρές καί ευχάριστου διά τ.ήυ έξωκειωμέυην οπωσδή
ποτε μέ τό βελονάκι, δέν απαιτεί δέ παρά όλίγην 
υπομονήν, ής δέν οτεροϋμεθα ευτυχώς ήμεις.

Τά υλικά πού μάς χρειάζονται είναι ή Ίρλ.αν- 
δική κλωστή και κλωστή βαμβακερή. Είς τά 
εμπορικά τά ζητούμεν ύπό τό όνομα φί/. ντ’Ιρλάντ 
καί κοτόν μάτ.

Ίο κοτόν μάτ είναι θαυμασίας ποιότητος κλω
στή, πολύ στερεά καί δέν χονδραίνει είς τό πλύ- 
οιμον, ούτε μπαίνει, ίδιότης σπουδαία διότι τό 
Γκιπούρ χρησιμοποιείται άφοΰ πλυθή.

Τά μοτίφ έξ άλλου γίνονται καί άπό άλλ.ην κλω
στήν διαφόρου πάχους καί τούτο άπόκειται είς τήν 
προαϊρεοίν σας καί άναλόγως τού προοριομοΰ.

'II ίίλη εργασία γίνεται επάνω είς κορδόνι καί 
μέ αϊτό έπιτυγχάνομεν εκείνα τά ώραία καί γρα- 
φικώτατα οχήματα άνθέων είς τά Γκιπούρ καί 
είς τά Στόρ.

Είς τήν παρατιθεμένην εικόνα βλέπετε τά κυ- 
ριώτερα είδη τοΰ Γκιπούρ μέ τό βε/.ονάκι.

1.' II άλυοοιδϊτοα, 2. Τό άπλοΰν δικτάκι, 3. Ίό 
χυτό δίκτυ. 4. Τό κοινόν δίκτυ, 5. Τό δίκτυ σέ 
κορδόνι, 6. Τό διπλόν δίκτυ, 7. Το άγκαθάκι, 
8. Τό Στέμμα.

Εις προσεχή τεύχη θά σας δείξω πώς δύνα- 
οθε νά κιίμητε άλα αυτά καί πώς μέ αυτά δύνασθε 
να καμητε ωραιοτάτους συνδυασμούς καί στόρ, ή 

σμιζέττες ποΰ νά σάς τά ζηλεύουν.

Ζαμττόνι. Μάθετε καί πώς γίνεται τό ζαμπόνό 
ΙΙέρνετε ένα μπούτι χοιρινό, χωρίς νά τοΰ βγά- 
λειε τό πάχος καί τό τρίβετε καλά με αλάτι καί 

καί κοπανισμένοι· οποις καί 
------------------------- - τρίβΕιε γή

νίτρου. Πρέπει τό νίτρον νά είναι καθαρόν : 

τό αλάτι. Τά ανακατώνετε έπάΐ’α) είς ενα μάρμαρον καί 
μπούτι επάνω καλά καλά. “Επειτα τό σκεπάζετε μέ αλάτι καί τό άφίνετε 
ένα ημερονύκτιου. “Εχετε κατόπιν ένα μαστέλλο, ρίπτετε μέσα 

καί τό σκεπάζετε μέ άλμην άπό 8 οκάδες νερό, μιάμιση όκά αλάτι, 100 
δράμια νίτρου, 150 δράμια ζακχάρεως, όλίγον θυμάρι, φύλλα δάφνης, 
ολίγα πιπέρια, ολίγα σπόρια γαρύφαλλα, ρίζες μαϊδανον, 20 δράμια σπόρια 
τζενιέβρας (άπό φαρμακείου). “Ολα αύτά (πλήν τον μπουτιού) πρέπει νά 
βράσουν προηγουμένως μαζή έπί εν τέταρτον τής ώρας και νά κρυώσουν. 
Άφοΰ περιχύοητε τό μπούτι τό άφίνετε 24 ήμέρας, κατά τό διάστημα όμως 
αυτό κάθε 8 ήμέρας πρέπει νά βράζετε τήν άλμην, νά τήν βάζετε νά 

κρυώνη, νά στραγγίζετε τό μπούτι καί νά τό σκεπάζετε πάλιν μέ τήν 
άλμην. Τουλάχιστον δύο φορές είς τό διάστημα τών 24 ημερών πρέπει νά 

γίντ,ι αυτό. “Επειτα τό στραγγίζετε τό μπούτι τό δένετε μέ σπάγον καί τό 
κρεμάτε είς τήν καμινάδα τοΰ πλυσταριού. Βάζετε τότε μάτσα θυμάρι μέ 

κλώνους δάφνης, πριονίδια καί άχυρα, τά άνάβετε άπό κάτω χωρίς >·ά 
βγάζουν καπνόν καί κλείετε τό πλυσταριό. Κάπου κάπου ρίπτετε μιά 
ματια καί πάλιν κλείετε. Τό κάπνισμα πρέπει νά διαρκέο// δύω ήμέρας τό 
όλιγώτερον.' Επειτα φυλάσσετε είς ένα μέρος δροσερόν τό μπούτι τό όποιον 
τώρα πλέον είναι ζαμπόν.

τό μπούτι

ΜΙΑ

ΕΠΙΊΎΜΒΙΟΝ ΕΙΣ ΜΟΧΘΗΡΟΝ
’Απίθανες καί άλυωτο θά μείνη τό κορμί σου. 
Σέ λέγαν βλάχο· άγγελος δέν πήρε τήν ψυχή σου. 
Φαρμάκι στάζ’ ή σάρκα σου, τήν σκιάζονται κι’ οί λύκοι· 
Τό πρώτο ποΰ τήν δάγκωσε έψόφησε σκουλήκι.

ΕΡΡΙΚΟΥ ΧΙΕΓΓΕΒΙ ΓΧ

QUO VADIS?
(Συνέχεια ά.π<» τό προηγονμενον j

TV ί συμφοραί, άπήντησεν ό Πέτρος θά είνε πολλαί. Καί δεικνύων είς 
«ί"λ,·τόν Βινίκιον τήν Λιγύαν έξηκολούϋησε: Σώσε τό παιδϊον αυτό, τό 
όποιον προώρισε διά σέ ό Θεός. Ό Λίνος δστις είνε ασθενής καί ό 
θύρσος θά σάς ακολουθήσουν.

— Σοΰ ορκίζομαι, διδάσκαλε, εΐπεν ό Βινίκιος, δτι δέν θά σ' ά<(ίσω 
εδώ νά χαθής.

— Ό Θεός σέ ευλογεί διά τάς διαθέσεις σου, άπεκρίθη ό Πέτρος. 
Άλλ’ αν σύ είς τόν όποιον ούδείς μέ ένεπιστεύΟΐ) δέν θέλεις νά μέ 
έγκαταλείπής. πώς νά έγκαταλείψω έγω τό ποίμνιον, τό όποιον μοΰ 
ένεπιστεύθη ό Χριστός ;

— Αιδιίσκαλε, έφώνησεν ό Λίνος άνυψών τήν κουρασμένην κειραλήν 
του, πώς θέλεις νά μή ακολουθήσω τό παράδειγμά σου ;

Ό Βινίκιος έκράτει τό μέτωπόν του παλαιών μέ τάς σκέψεις του. 
'Έπειτα έλαβε τάς χεΐρας τής Λιγΰας καί μέ φωνήν είς τήν όποιαν 
έπαλλεν ή άποφασιστικότης τοΰ στρατιώτου :

— ’Ακούσατε με, είπε, ΙΙέτρε, Αίνε καί σύ Λιγύα! Έλεγον δ,τι μέ 
συνεβούλευεν ή λογική τοΰ άνίΐριόπου. Δέν είχα έννοήση! ΊΙπατώμην! 
Ή παλαιά μου φύσις δέν άπέθανε. Άλλ’ αγαπώ τόν Χριστόν καί θέλω 
νιι. τόν υπηρετήσω. Καίτοι πρόκειται δι’ ΰπαρξιν πολυτιμωτέραν τής 
ίδικής μου, ορκίζομαι ότι δέν θά έγκαταλείι|ιω τούς αδελφούς μου κατά 
τάτ ήμέρας τών συμφορών. Καί γονατίσας προσέΟηκε: Χριστέ! Σέ 
ένόησα τέλος ; Είμαι άξιος σοΰ ;

Αί χεϊρες του έτρεμον. είς τούς οφθαλμούς του έλαμπον δάκρυα, τό 
σώμα του έρρίγει άπό έρωτα καί πίστιν... Ό Πέτρος έλαβεν ένα 
αμφορέα καί πλησιάζων αυτόν είπε :

Σέ βαπτίζω, είς τό δνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Υιού καί τοΰ Αγίου 
Πνεύματος, ’Αμήν!

Καί τότε ή θρησκευτική έκστασις κατέλαβεν όλους.ΊΙ καλύβη έλαμπε 
δΓ αυτούς άπό θαυματουργημένον φως. Ήκουσαν ουρανίαν μουσικήν. 
Οί βράχοι ήνοιξαν ΰπέρ τάς κεφαλάς των καί έφάνησαν άγγελοι. Καί 
έκεϊ επάνω είς τό στερέωμα εΐδον σταυρόν καί χεΐρας εύλογούσας. 
"Εξω άι-τήχουν κραυγαΐ άπε?_πισίας, τριγμοί οικιών καταρρεουσών είς 
τάς φλόγας.

VI
Ό λαός διήγεν εντός τών θαυμαστών κήπων τής Δομιτίας καί τής 

Άγριππίνης καί τούς άλλους, είχεν έκλέξι) ώς κατοικίας τά υπό τάς αψίδας 
μέρη τής πλατείας, θεοινάς έπανλεις καί τά παραπήγματα τών άγριων 
ζώων, προμήθειαι δέ άφθονοι ελαίου, οίνου, βοών καί προβάτων ήρ» 
χοντο άκαταπαύστως. ΤΙ γενναιοδωρία όμως τοΰ Καίσαρος δέν έσβυνε 
τούς γογγυσμούς. Μόνον οί κλέπται καί οί ανέστιοι, οί όποιοι ήδύναντο 
νά τριόγουν. νά πίνουν καί νά κλέπτουν, ήσαν εύχαριστημένοι. Οί άλλοι 
οί όποιοι είχον προσφιλείς υπάρξεις, τών όποιων ή περιουσία είχε κατα- 
στραφή έγόγγυζον καί ήπείλουν. ό Ιίαϊσαρ δέ ένύησε τόν κίνδυνον. 
Αυτοί οί Αΰγουοτανοί δέν ήσαν όλιγώτερον ανήσυχοι. Ό Τιγγελϊνος 
έσκέπτετο νά καλέση μερικός λεγεώνας έκ τής Μικράς Ασίας. Ή Ποπ- 
παία ή όποια έγντόριζεν ότι ή καταστροφή τοΰ Νέρωνος έσήμαινε τόν 
θάνατόν της, έσυμβουλεύετο τούς φίλους της καί τούς έβραίους ιερείς. 
(Ήτο γνωστόν ότι άπό τινων ετών ή Λύγούστα έπρέσβευε τήν ιουδαϊ
κήν θρησκείαν). Ό Νέρων πάλιν προέτεινε διάφορα σχέδια τής έπινοή- 
σεώς του, τά όποια ήσαν συχνά φρικώδη. άλλά συχνότερα ηλίθια. Έγέ- 
νετο συμβούλιον είς τήν οικίαν τοΰ Ί’ιβερίου, ή όποια είχε σωθή άπό 
τήν πυρκαϊάν. Ό Πέτρώνιος είχε τήν γνώμην ν' άφίσουν τάς στενοχώ
ριας καί νά. μεταβοϋν είς τήν Ελλάδα, έπειτα είς τήν Αίγυπτον καί είς 
τήν Μικρόν Ασίαν. Άλλ' ό Σενέκας άντέταξε :

— Είνε ευκολον νά άπέλθωμεν, νά έπανέλθωμεν είνε όλιγώτερον 
εύκολον.

— Μά τόν Ήρακλέα, άπήντησεν ό Πέτρώνιος, θά έπανέλθωμεν, αν 
χρειασθή. έπί κεφαλής τών λεγεώνων τής Ασίας.

—■ Αυτό θά κάμω ! άνέκραξεν ό Νέρων.
— Άκουσόν με, Καΐσαρ, άνέκραξεν ό Τιγγελϊνος, ή συμβουλή είνε 

καταστρεπτική. Πριν φθάσης είς Όστίαν θά έκραγή έπανάστασις καί 
τίς οϊδε άν άλλος δέν άνακηρυχθή αΰτοκράτωρ.

— Άν διαδώσωμεν τήνεϊδησιν δτι ό Βατίνιος έκαυσε τήνπόλιν, έπρό- 
τεινεν ό Καΐσαρ, καί τόν θυσιάσωμεν είς τήν οργήν τοΰ λαοΰ ;

— Τί είμαι έγώ, θείε ; άνέκραξεν ό Βατίνιος.
— Αλήθεια. Χρειάζεται κάποιος σπουδαιότερος .... ό Βιτέλλιος;
Ό Βιτέλλιος ώχρίασε. άλλ’ έγέλασε :
— Τό πάχος μου, είπε, Οά κάμη νά έκραγή νέα πυρκα’ίά.
Έν τούτοις ό Νέρων έζήτει εν θΰμα διιι νά έξιλειόση τήν οργήν τοΰ 

λαοΰ. Τό εύρε:
— Τιγγελΐνε, είπε, σύ εκαυσες τήν Ρώμην!
Οί παριστάμενοι έφρικίασαν. Ένόησαν δτι ό Καΐσαρ έπαυσε νά 

άστειεύεται. Τό πρόσωπον τοΰ Τιγγελίνου συνεσπάσθη ώσάν ρόγχος κυ- 
νός ετοίμου νά δαγκάση.

— Έκαυσα τήν Ροόμην .... κατά διαταγήν σου· είπε.
— Τιγγελΐνε, άνέκραξεν ό Νέρων. μέ άγαπφς; Θυσιάσου δι’ έμέ.
— Καΐσαρ. διατί νάτό κρύπτω; Ό λαός επαναστατεί, θέλεις νά έπα- 

ναστατήσουν καί οί πραιτωριανοί;
Ό Τιγγελϊνος ήτο χιλίαρχος τών πραιτωριανών καί οί λόγοι, του ήσαν 

άπειλή. Ό Νέρων τό ένόησε καί τό πρόσωπόν του κατέστη ωχρόν.
Έκέλευσεν έκ μέρους τής Ποππαίας τόν χιλίαρχον, οστις έξήλθεν ένώ 

ό Νέρων έμουρμούριζε :
— ΈΟέρμανα τόν όφιν είς τό στήθος μου.

Μετ’ όλίγον εϊσήλθεν ή Ποππαία μέ τόν Τιγγελΐνον, δστις υπεροπτι
κός έσιάθη εμπρός είς τόν Καίσαρα καί είπε:

- Άκουσόν με, Καΐσαρ, διότι εύρον. Ό λαός θέλει εν θΰμα. Τί λέγω 
έν θΰμα; Εκατοντάδας, χιλιάδας .... Τίκουοες ποτέ, Καΐσαρ, τίς ήτο 
ό Χριστός ό σταυρωθείς άπό τόν Πόντιον Πιλάτον : Γνωρίζεις τί είνε. οί 
χριστιανοί; Σοΰ έχω δμιλήση διά τά κακουργήματά των καί τάς ανό
σιους Ουσίας των. Διά τάς προφητείας των κατά τάς οποίας ό κόσμος 
Οά καταστραφή διά τοΰ πυρός. Ό λαός τούς μισεί καί τούς υποπτεύε
ται ήδη. Είνε οϊ εχθροί τοΰ άνθρωπίνου γένους, έχθροί τής Πόλεως, 
εχθροί σοΰ!

Ό Καΐσαρ άπέρριψε τήν τήβεννόν του. ύψωσε τάς χεΐρας πρός τόν 
ουρανόν καί μέ φιονήν τραγωδού :

— Ζεΰ. Άπολλον, Ήρα, Άθηνα, Περσεφόνη καί δλοι σείς, θεοί άθά- 
νατοι! Τί είχε κάμη είς τούς βεβήλους αυτούς ή δυστυχής αϋτη πόλις 
διά νά τήν καύσουν;

—Είνε έχθροί τοΰ άνθρωπίνου γένους καί ίδικοί σου- εΐπεν ή Ποππαία.
—Δικαιοσύνην άνέκραξαι· δλοι. Τιμώρησον τούς έμπρηστάς. Οί θεοί 

θέλουν έκδίκησιν.
—Ποϊαι ποιναί, ποΐαι βάσανοι, εΐπεν ό Καΐσαρ, είνε άξιαι τοΰ εγκλήμα

τος αϋτοΰ ; Άλλά θά μοΰ διόσουν οί θεοί έμπνευσιν καί μέ τήν βοήθειαν 
τών δυνάμεων τοΰ 'Λδου θά δώσω εις τόν πτωχόν μου λαόν θέαμα τοιοΰ- 
τον. ώστε έπί αιώνας οί Ρωμαίοι θά ομιλούν δι' έμέ μετ'εΰγνωμοσύτης.

Ό Πέτρώνιος έσκέφθη τούς κινδύνους τούς όποιους θά διέτρεχεν ή 
Λιγύα καί ό Βινίκιος, τούς όποιους ήγάπα καί ολοι εκείνοι τών οποίων 
άπέκρουε τήν θρησκείαν άλλά τούς όποιους έγνυίριζεν άθώους. Καί είπε:

— Παραδώσατε τούς χριστιανούς είς τόν λαόν, θυσιάσατέ τους, άλλ' 
έχετε τό θάρρος νά εϊπετε ότι δέν έκαυσαν αυτοί τήν Ρώμην ! .. .. Μά 
τήν Οείαν Κλείω ' Ό Νέρων. κύριος τοΰ κόσμου, ό Νέρων-Θεός έκαυσε 
τί|ν Ρώμην διότι είνε τόσον ισχυρός όσον ό Ζεΰς είς τόν "Ολυμπον. Ό 
Νέρων-ποιητής ήγάπα τόσον τήν ποίησιν, όΐστε έθυσίασεν είς αυτήν τήν 
Πατρίδα του! Όλίγον ενδιαφέρει νιι μάθωμεν άν αυτό είνε καλόν ή 
κακόν! Είνε μέγα έργον! Άπεχε, Καΐσαρ, πράξεων άναξίων σοΰ, διότι 
δέν έχεις νά φοβηθής παριι τήνΤστορίαν ήτις θά ήδύνατο νά εΐπη: Ό 
Νέρων έκαυσε τήν Ρώμην. Άλλά. Καΐσαρ μικρόψυχος, όσον καί μικρό
ψυχος ποιητής, άπηρνήθη τήν μεγάλην του πράξιν καί δειλοις έπέρριψε 
τήν πράξίν του είς άθιόους!

Ό Πέτρώνιος έγνιόριζεν ότι έρριπτε τόν περί τών όλων κύβον άλλά 
τό παιγνίδιον αυτό τώ ήρεσκε.

— Τιμώρησον τόν υβριστήν! ήκούσθη πανταχόθεν.
«Έχασα" έσκέφθη ό Πέτρώνιος καί άπεκρίθη είς τόν όργισθέντα 

αϋτοκράτορα:
— Άν ήπατήθην άπόδειξέ μοι τήν απάτην. Γνώριζε όμως δτι δέν 

είπον είμή εκείνο, τό όποιον μοΰ ύπηγόρευεν ή πρός σέ άγάπη μου.
"Ολοι καί οί στενώτεροί του φίλοι άπεμακρύνοντο τοΰ Πετρωνίου. 

’Εκείνος μέ τό μειδίαμα είς τά χείλι; άνέμενε νά ϊδη τί Οά έκαμεν ή τί 
θά έλεγεν ό Καΐσαρ, δστις είπε :

— Θέλετε νά τόν τιμωρήσω, άλλ’ είνε σύντροφός μου καί φίλος μου. 
Έ! Άς έτραυμάτισε τήν καρδίαν μου. θέλω νά μάθη δτι ή καρδία αύτή 
παρέχει συγγνώμήν είς τούς φίλους της.

—Έχασα καί έχάθην, έσκεφ/θη ό Πέτρώνιος.
Ό Καΐσαρ είχεν έγερθή. Τό συμβούλιον έτελείωσε.

VII
'Ο Πέτρώνιος άπήλθεν είς τήν οικίαν του ένφ ό Νέρων καί ό Τιγγελϊνος 

μετέβαινον παρά τή Ποππαίφ δπου άνέμενον δύο ραββΐνοι καί ό Χίλων.
"Ολοι αυτοί κατηγορούν τούς χριστιανούς ώς εχθρούς τοΰ άνθρωπίνου 

γένους καί ό Χίλων έξέθεσεν δτι τούς έγνιόριζεν, δτι ό Γλαύκος τόν 
ήδίκησεν. δτι εις τάς τελετάς των σφάζουν παιδία, δτι δηλητηριάζουν 
τά φρέατα καί δτι ό Χριστός τούς ύπεσχέθη νιι έπανέλθη είς τί;ν γην 
καί νά τυϊς άποδιόση τήν κυριαρχίαν τοΰ κόσμου άν κατεστρέφετο ή 
Ρώμη, τήν όποιαν όλοι ΰβριζον καί κατηρώντο.

Ό Χίλων ώμίλησε καί διά τόν Βινίκιον καί τήν Λιγύαν, ή όποια 
έπειδι'ι δέν ήδυνατο νά σιράξη παιδϊον έκαυχάτο δτι είχε μέ τάς μαγγα- 
νίας της φονεύση τό θυγάτριον τοΰ Αύτοκράτορος.

Ύπεσχέθη άκόμη ό "Ελλην νά δείξη τήν οικίαν δπου κατοικεί ό Βινί
κιος μέ τήνΛιγύαν, τάς κατακόμβας, τήν οικίαν είς ήν έμεινεν ό Πέτρος 
καί ό Λίνος, όλους τούς χριστι ανούς, τοσους όΐστε νά μ ή χωρούν αί φυ- 
λακαί τής Ρώμης. Ό Τιγγελϊνος προέτεινε τόν θάνατον τοΰ Πετρωνίου 
καί τοΰ Βινικίου συγχριΐνως. άλλ’ ό Νέρων άντέταξεν δτι ούδείς Οά έπί- 
στευεν δτι αύτοί έκαυσαντήν Ριόμην, άφοΰ είχον τάς ώραιοτέρας οικίας. 
Ύπεσχέθη δτι θά έ/.Οη ή σειρά των, ό δέ άνυπόμονος Χίλων εστάλη νά 
κατοικήση παρά τφ Τιγγελίνιρ......................................................................

Ό Βινίκιος τού όποιου είχε καή ή κατοικία έμενε πλησίον τού θείου 
του καί ευτυχώς ήτον έκεϊ.

— Είδες σήμερον τήν Λιγύαν; τόν ήρώτησεν ό Πέτρώνιος.
— Μόλις τήν άφήκα.
—Ακούσε. Σήμερον ό Καΐσαρ άπεφ-άσισε νά άποδώση τόν εμπρησμόν 

τής πόλεως είς τούς χριστιανούς. Θά καταδιωχθούν καί Οά βασανιοΟοΰν. 
Φύγε μαζύ μέ τήνΛιγύαν!

Ό Βινίκιος άνεχώρησεν άμέσως καί ό Πέτρώνιος έκάΟησεν είς τό 
•γεύμα, τό όποιον έτάραξε πρόσκλησις τοΰ Νέρωνος κομισΟεϊσα δΓ ενός 
κεντυρίονος δστις παρέδωκεν έγγραφον.

— Θά μάς άναγνώση άπόιρε ένα νέον ύμνον τήςΤρωάδος, εΐπεν ύ Πε- 
τρώνιος, άφοΰ άνέγνωσε. Άλλά διατί, κεντυρίων, δέν έστάλη ή πρόσκλη- 
σις μέ ένα δοΰλον άλλά μέ στρατιώτας;

— Δέν γνωρίζω, εΰγενέστατε, ίσως διότι Οιί ήρχόμην είς αύτά τά μέρη 
μέ άλλας διαταγάς. Τ' 1

— Γνωρίζω, εΐπεν, ό Πέτρώνιος, μέ διαταγάς κατά τών χριστιανών.
— Ναί, αύθέντα.
—Ή καταδίωξις ήρχισε;
— Πρό (ΐεσημβρίας.
Ό Πέτρώνιος άνεχώρησε διό. τά άνάκτορα.'ΊΙκουσε τό άσμα, τό έκρινεν, 

έηιάνη είς τούς αντιπάλους του άνακτήσας τήν Οέσιντου, καί άνεχώρησεν.
["Επεται συνέχεια ]h." Δ. Ν.
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XI ΙΟ ΙΙΧΝΎ'Ογ ΚΧΙ ΧΙΙ’ΟΧΧ

Η ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΚΑί ΡΙΑΝΚΟΥΡ

Τό ’Εθνικόν Νομισματικόν Μουσεϊον έπλουτίσθη κατ’ αύτά; δΓ άξιολο- 
γωτάτης συλλογή; βυζαντιακών νομισμάτων, άνηκούσης τέως εΐς τόν άπο- 
θανόντα ρώσον διπλωμάτην Troiaiisky.’H άπόκτησι; τής πολυτίμου ταΰτης 
συλλογή; οφείλεται εΐς τήν μεγαλοδωρίαν τής εϋγενοΰς κομήσσης κυρίας 
Αουίζης Ριανκοϋρ, παρ’ ή; ήγοράσθη υπέρ τοΰ Μουσείου.

Τά νομίσματατα ταΰτα είναι έν δλω 530, ών 192 χρυσά, 74 αργυρά καί 
264 χαλκά, άποτελοϋντα πλήρη σειράν_ τών έν Βυζαντίφ αύτοκρατόρων 
Κωνσταντίνου τοΰ Μεγάλου (306-337 
μ.Χ.) μέχρι Μανουήλ Β' τοΰ ΙΙαλαιολόγου 
(1391-1423). Πρός τούτοι; έν τή συλλογή 
εύρηνται νομίσματα τών Λατίνων βασι
λέων Κωνσταντινουπόλεως (1204-12611 
καί τών έν Νικαίφ, Θεσσαλονίκη καί Τρα- 
πεζοϋντι αύτοκρατόρων.

Οί αύτοκράτορε;, ών νομίσματα εύρην- 
ται έν τή συλλογή, έχουσι κατά χρονο
λογικήν σειράν ώ; έξή;’ Κωνσταντίνος Α' 
δ Μέγα; 306 - 337. — Κωνστάντιος Β' 
337 - 361. — Ίουλιανό; Β' 361 -363, — 
"Ελένη-Ίοβιανό; 363-364.—Οϋάλη; 364- 
379. Θεοδόσιος .V δ Μέγα; 379-395. - 
Άρκάδιος 395-408.— Θεοδόσιος Β' 408- 
450. Μαρκιανός 450-457.— Πουλχερία 
Λέων A’ 457-174.-Ζήνων 474-491.- 
Βασιλίσκος 476-477.— Βασιλίσκο; καί 
Μάρκος — Αναστάσιος Λ' 491-518.— 
Ιουστίνος Λ' 518-527.—Ιουστινιανός Α ' 
δ Μέγα; 527 - 566. — Ιουστινιανός καί 
Άθαλάριχος.—’Ιουστίνος Β' 566-578.— 
'Ιουστίνος καί Σοφία. Τιβέριος Β Κων
σταντίνος 578-582.— Μαυρικιος-Τιδέριος 
582-602.- Φωκά; 602-610.—Φωκά; καί 
Λεοντία. — Ηράκλειος Α' 610 - 644. — 
Ηράκλειος Α’ μετά τοΰ υιού 'Ηρακλείου 
Κωνσταντίνου 613-641. — Ηράκλειος, 
Ηράκλειο; Κωνσταντίνο; καί Ήρακλεω- 
νδς 638-641. — Κώνστας Β' 641-668.— 
Κώνστας Β' καί Κωνσταντίνος Δ’ ό Πω
γωνάτος 654-659. — Κώνστας Β' Κων
σταντίνος Δ' δ ΙΙωγωνάτος, Ηράκλειος 
καί Τιβέριος 659-668. — Κωνσταντίνος Δ’ 
δ Πωγωνάτος Ηράκλειος καί Τιβέριος, 
Κωνσταντίνος Δ' ό Πωγωνάτος 668-685. 
668-669.—Ιουστινιανός Β’ δ 'Ρινότμητος 
685-695 καί 705-711. — ’Ιουστινιανός Β' 
καί Τιβέριος Δ' 705-711. —Τιβέριος Ε' 
Άπσίμαρος 698-705.— Φιλιππικός Βαρ- 
δάκης 711-713.—Λέων I” "Ισχυρός 717- 
741.—Κωνσταντίνος Ε' Ιίοπρώνυμος 741- 
775.— Κωνσταντίνος Ε ’ καί Λέων Δ’.— 
Λέων Δ' Χατζάρος 775-780.— Λέων Δ'
καί Κωνσταντίνος Τ’.— Κωνσταντίνος Τ’ καί Ειρήνη 780-791.— Ειρήνη ή 
’Αθηναία 797-802.—Νικηφόρος Α' Λογοθέτης καί Σταυράκιος 802-811.— 
Μιχαήλ Α' καί Θεοφύλακτος 811-813. — Λέων Ε' δ Αρμένιος καί Κων
σταντίνος δ 813 - 820.—Μιχαήλ Β' δ Τραυλός καί Θεόφιλος 821-829.—
Θεόφιλος 829 - 842.—Θεόφιλος, Μιχαήλ καί Κωνσταντίνος Η’ 829 - 842.— 
Θεόφιλο; καί Μιχαήλ Γ' 829 - 842.—Μιχαήλ Γ' καί θεοδώρα 842 - 856.— 
Μιχαήλ ϊ" 856-866, -Μιχαήλ I" καί Βασίλειος Α' 866-867.—Βασίλειος Λ' 
καί’Κωνσταντίνος θ' 869-870. — Βασίλειος Α' Κωνσταντίνος Η' καί Λέων 
Τ' 870.—Λέων ϊ' 886-912. — Αέων Τ' καί ’Αλέξανδρος 886-911. — Κων
σταντίνος Γ ό Πορφυρογέννητος καί Ζωή 913 - 919. —'Ρωμανός Α' καί 
Χριστοφόρος 920-944. 'Ρωμανός Α' Κωνσταντίνος Γ Στέφανος καί Κων
σταντίνος 928-944. - 'Ρωμανός Α’ καί οί υιοί Χριστοφόρος καί Κωνσταντί
νο; 928-944. — Κωνσταντίνος Γ καί 'Ρωμανός Β' 948-959. —'Ρωμανός Β' 
959-963.— Νικηφόρος Β' δ Φωκάς .' Βασίλειος Β' 963-969.—Νικηφόρος 
Β' Φωκάς 963-969.—Ιωάννης Λ' Τσιμισκής 969—976.—Βασίλειος Β' καί 
Κωνσταντίνος ΙΑ' 976 -1025. — Κωνσταντίνος 'Ρωμανός Γ' δ Άργυρός
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1028-1034. Μιχαήλ Δ' 1034 - 1041. — Κωνσταντίνο; IB δ Μονομάχος 
1042-1055.—θεοδώρα 1055-1056. Ίσαάκιος Α' 1025-1028. Κομνηνός 
Α' 1057-1059. — Κωνσταντίνο; II” ό Δούκας 1059-1067. — Κωνσταντίνος 
ΙΓ' ό Δούκα; καί Εύδοκία 1059-1071.--Ευδοκία. 'Ρωμανό; Δ . Μιχαήλ Κων
σταντίνο; καί Ανδρόνικος 1067 -1070.— Μιχαήλ Ζ' δ Δούκα; 1071-1018. 
— Μιχαήλ 7.' δ Δούκα; καί Μαρία 1071-1078. Νικηφόρο; Γ ό Βοτανειά- 
της 1078-1081.—'Αλέξιος Α'Κομνηνός 1081-1118.—Ιωάννης Β' Κομνηνός 
1118-1143.—Μανουήλ Α' Κομνηνός 1143-1180.—’Ανδρόνικος Λ' Κομνηνός 
1182-1185. —Ίσαάκιος Β' Άγγελος 1185- 1195. 'Ροβέρτος de Courte 
λατΐνος αύτοκράτωρ Βυζαντίου 1221. Μ χαήλ 11 Παλαιολόγος 1261- 
1282.—’Ανδρόνικος Β' ΙΙαλαιολόγος 1282-1328. Ανδρόνικος Β' Παλαιο- 
λόγος καί Μιχαήλ θ' 1294- 1320. - Ανδρόνικος ΙΓ καί 'Ανδρόνικο; Γ' οί 
Παλαιολόγοι 1325-1328.—Ανδρόνικος I” ΙΙαλαιολόγος ό Νέο; 1328-1341.

— Μανουήλ Β' ΙΙαλαιολόγος 1391 - 1423. 
- Ιωάννη; Γ. Βατάτζης, Δούκας. Λάσκα- 
ρη; 1222-1255.—Αύτοκράτορε; Νίκαιας, 
Θεόδωρο; I” Βατάτζης. Δούκας. Λάσκα- 
ρη; 1255 - 1259. — Ιωάννη; Άγγελος 
Κομνηνός 1232-1234 Δεσπότη; Ελλά
δος.— Αύτοκράτορε; Ανατολής (Τραπε- 
ζοΰντος)’Ιωάννη; Α' Κομνηνός Άξιοΰχο; 
1235-1238. Μανουήλ Α' Κομνηνός 
1238-1263- Ιωάννης ΙΓ Κομνηνός 1280- 
1297. Πλήν τούτων έν τή συλλογή εύρήν- 
τα·. έν άβέβαιον νόμισμα Ισως Γότθου, έν 
θεοδότου Γότθου βασιλέως, πέντε Σελτσου- 
κιδών έχοντα Σταυρόν, τέσσαρα άλλα αβέ
βαια καί έν αρχαίου κίβδηλου τοΰ Θεοφίλου.

Διά τή; συλλογής ταύτη; πληροΰνται 
πολλά κενά τών παλαιών συλλογών τού 
Μουσείου, μεγάλη δ’ ευγνωμοσύνη οφείλε
ται είς τήν εύγενή δέσποιναν, ήτι; έσπευσε 
μετά χαρακτηρ-.ζούση; αυτήν γενναιότη
τας νά προβή εΐς τήν αγοράν ΰπέρ τοΰ 
Νομισματικού Μουσείου, παρέχουσα οϋτω 
λαμπρόν παράδειγμα σκοπίμου καί εθνω
φελούς δωρεάς, ήν είθε νά μιμηθώσι καί 
άλλοι, άφ'οΰ τά νομίσματα είναι οί αψευ
δέστεροι μάρτυρες τοΰ μεγαλείου τή;Ελ
ληνικής φυλής τόσον κατά τούς αρχαίους 
χρόνους, όσον καί κατά τόν μεσαίωνα.

«
ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΝΑΠΑΡΤΟΥ

ΊΙ Διεύθυνσι; τή; «Εικονογραφημένης» 
άπέστειλεν εί; τήν Α.1'. τόν Πρίγκιπα Βο- 
ναπάρτην τεύχη τού διά τοΰ; γάμου; τοΰ 
Πρίγκιπο; Γεωργίου πανηγυρικού φύλλου.

Ή Α. Γ. έκαμεν εί; τήν «Εΐκονογρα- 
φημένην» τήν τιμήν νά άποστείλη τήν 
επιστολήν, ή; πανομοιότυπου δημοσιεύε
ται καί ήτι; διαπυεσμένη άπό φιλελληνι
σμόν έχει έν μεταφράσει ώ; έξή;: 

Παρίσιοι 10 Λεωφόρος ’Ιένας 
Δευτέρα 1.3 ’Ιανουάριου 1903 

Κύριε,
“Ελαβον τήν εύγεί'ή σας επιστολήν καθώς 

και τά δύο τεύχη τής έφημερίδος σας, τα
όποια μου ϊίπεστείλατε· σάς ευχαριστώ ζωηρότατα.

Συνεκινήθην πολύ έκ τής υποδοχής ήν ό Ά&ηνακός λαός έπροθνμο- 
ποιήθη νά κόμη εΐς τήν προσφιλή μου θυγατέρα καί έχω τήν πεποϊθηοιν 
δτι θά προσπαθήση παντι οθένει ν’ άνταποκριθή είς τάς συμπάθειας τοΰ 
Ελληνικού λαόν.

Αεχθήτε, αγαπητέ Κύριε, τήν βεβαϊιοοιν τών καλλίτερων αισθημάτων μον. 
ΡΟΛΑΝΑΟΣ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ

Κύριον Αιενθυντήν τής εφημερίδας «Εικονογραφημένη*  Αθήνας.

«
ΧΙΟΝΙ

«Μά; έπεσκέφθη καί πάλιν ή λευκή νύμφη τοΰ Βορρά» - · έτσι αρχίζουν 
τά σχετικά χρονογραφικά γυμνάσματα — καί ο'. ’Αθηναίοι έξήλθον εί; 
προϋπάντησίν τη;.

Δέν τήν είδαν δμω; δλοι εί; τήν μεγαλοπρέπειάν τη;. Τήν είδαν όχι τήν 
στιγμήν πού ήρχετο, λευκαίνουσα τό στερέωμα, άναγκάζουσα τά δένδρα

νά πίπτουν μέ ένα ξηρόν αεράκι πρηνηδόν είς προσκυνισμόν 
της. σχηματίζουσα λευκά τρόπαια επάνω εΐς τά κλαδιά καί 
τά φύλλα όσων δένδρων άντεΐχον, άναρτώσα στίλβοντας κρυ
στάλλους άπό τά τηλεγραφικά σύρματα, αλλά τήν έπομένην 
δταν άνεπαύετο, παχύ, λευκόν καί αφρώδες στρώμα.

Τό βασίλειόν τη; τό μαρμαίρον, ή Κηφισσία, κρίμα ποΰ δέν 
έδέχθή δλου; τούς ’Αθηναίους.

Αλλού γίνονται είδικαί έκδρομαί διά τήν λατρείαν τοΰ 
λευκού. Ή Κηφισία απέχει μίαν ώραν καί ούτε τό έκατοστόν 
τών 'Αθηναίων δέν τήν έπεσκέφθη.

ΊΙ Βασιλική μα; Οικογένεια έπ’ αυτοκινήτου ήθέλησε καί 
έως τό Τατόϊ νά έκδράμη μέ τό χιόνι. Εϊ; τό Στροφύλι τή;

■'W’

Η ΠΟΜΠΗ ΕΠίΣΤΡΕΦΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ

δος τοΰ 'Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου καί ήραντο νίκην διά 
δύο τερμάτων. Αύτή ή πρώτη καί νικηφόρο; έμφάνισι; τών 
δοκίμων προδίδει ζήλον περί τά αθλητικά καί παρέχει πολ
λά; έλπίδα;, δτι προσεχώς θά τοΰ; ίδωμεν καί έν τφ Πανα
θηναϊκή Σταδίφ αίροντας θριάμβους. Αύτό τό εύχόμεθα καί 
συγχαίρομε·? τοΰ; δοκίμους, αλλά καί χαίρομεν έτι περισσότερον, 
διότι κατενοήθή έπ1. τέλους δτι χρειαζόμεθα χαλύβδινα σώματα.

«
ΑΛΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΡΩΣΣΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
[Φωτογρ. Γρ Γρηγοροπούλου, Ερασιτέχνου συνεργάτου μας]

Κηφισσιάς δμω; τό αύτοκίνητον άπεκλείσθη. Τό βλέπετε είς τάς εικόνας 
τής πρώτης σελίδος. Οί Πρίγκιπες έχουν καταβή καί ό Πρίγκιψ Γεώργιο; 
μέ ένα φτυάρι προσπαθεί νά άνοιξη δρόμον. Έστάθη αδύνατον νά προχω- 
ρήση τό αύτοκίνητον.

Ή έπιτυχία ή στέψασα τήν καλλιτεχνικήν έκθεσιν, ήν είχε 
διοργανώσει κατά τό λήξαν έτος ή Ελληνική Καλλιτεχνική 
Εταιρία, τήν ένεθάρρυνε νά προκήρυξή καί εφέτος άλλην.

Ή δευτέρα αύτή έκθεσι; θά άνοιξη τήν 25 Μαρτίου. 'Ενέρ
γεια'. καταβάλλονται άοκνοι καί εγκύκλιοι διεσκορπίσθησαν καί φιλο
τιμώ; έλήφθη πάσα μέριμνα, ώστε νά συγκεντρωθούν όσον τό δυνατόν 
περισσότερα έργα.

Καί δέν άναθρώσκει καμμία άρφιβολία δτι νέον θρίαμβον θά καταγάγη 
και πάλιν τό καλόν σωματεΐον μας.

Η ΚΑΤΑΔΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ *

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΑΣΚΑΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΓΡΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΑΣΚΑΣ

Ή Εικονογραφημένη» άλλοτε έδημοσίευσεν εικόνα; τη; τελετής τής 
καταδύσεως τοΰ Τίμιου Σταυρού τήν ημέραν τών Φώτων.

Δέν ήδύνατο εφέτος νά έπαναλάβη τήν δημοσίευσιν, δημοσιεύει δέ διά 
τούτο μόνον εικόνα; τού πολυτίμου συνεργάτου της κ. Γργ|γοροπούλου, 
παριστώσας τήν τελετήν τή; καταδύσεως τήν τελουμένην ϋπό τοΰ Ιερατείου 
τού έν Πειραιεΐ Ρωσσικοΰ νοσοκομείου.

«
Η ΜΑΝΔΟΛΙΝΑΤΑ ΜΑΣ

Νέον πάλιν δείγμα τής άπό τήν Α. Μ. τόν Βασιλέα έξ έκτιμήσεως εύνοιας 
έλαβεν ή «Μανδολινάτας» μας. Επετράπη είς αύτήν νά δώση συναυλίαν 
έν τφ Βασιλικφ θεάτρω καί ή συναυλία έδόθη τήν 5 Ιανουάριου πρός 
τιμήν τής A. Β. Γ. τής Πριγκιπίσσης Μαρίας, τιμηθεΐσα διά τή; παρουσία; 
δλοκλήρου τή; Β. Οικογένειας. Ή ορχήστρα τής Μανδολινάτας έξετέλεσεν 
άμεμπτότατα καί μέσω ένθουσιασμοδ τού ακροατηρίου συνθέσεις τοΰ Balfe, 
τού Grieg, τού Tscha'ikowskv. τοΰ Saim-Saens καί τοΰ Zielirer. Τή; 
συναυλία; συμμετέσχον εύγενώ; α1. κυρία·. Μαρία Τ. Μομφερράτου καί 
Νίνα Φωκά, ώς καί αί δεσποινίδες Άθηνά Ζίφου καί Μαρία Βαλσαμάκη.

Ή καλλίτερα μα; κοινωνία, ήτι; άσφυκτικώ; έπλήρου τό θέατρον άπε- 
κόμισεν αναμνήσεις εΰαρεστοτάτα; άπό τήν συναυλίαν.

Δέν ήτο δυνατόν παρά τοιαΰτα αποτελέσματα νά έχη ή ευσυνείδητο; 
εργασία ή καταβαλλομένη 
άπό τόν Διευθυντήν κ. Λά- 
βδαν καί τό ζηλευτόν έκείνο 
σύνολον τών έρασιτεχνών 
τή; Μανδολινάτας, τών φα
νατισμένων υπέρ τής εΰδο- 
κιμήσεώς της.

«
ΦΟΥΤ-ΜΠΩΛ

"Εν ώραίον φούτ - μπώλ 
έπαίχθη τήν παραμονήν τής 
Πρωτοχρονιάς είς τό ΙΙοδη- 
λατοδρόμιον.Καίείχε τούτο 
τό έξαιρετικόν : Ότι πρώ
την φοράν ένεφανίσθησαν 
έπί τής κονίστρας οί δόκι
μοι. "Εξ μαθηταί τή; ναυτι
κή; σχολής οί κ.κ. Μερκοό- 
ρης, Μωραϊτίνης, Ράλλης, 
Παναγιώτου, Βρονταμίτης 
καί Ζαχαράκης συμμαχή- 
σαντες μετά τεσσάρων αθλη
τών τοΰ ένταΰθα λειτούρ- 
γοΰντος δμίλου « Old-boys · 
ήγωνίσθησαν κατά τής δμά-

ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΊΙ νεωτέρα τέχνη, — l'art nouveau δπως καθιερώθη πλέον καί παρ’ 
ήμίν — κατέκτησε καί τήν χρυσοχοΐαν καί σαρώνει όλονέν τόν αίωνόβιον 
ρυθμόν. Καταργοΰνται τά στρογγυλά καί ογκώδη ωρολόγια τής τσέπης καί 
τά ωοειδή μεδαγιόν καί τά στερεότυπα βραχιόλια, καί ή συνειθισμένες 
καρφίτσες καί τά κηροπήγια τού 11 καί τά ανθοδοχεία τού Πάρκερ καί... 
καί... καί...

Τώρα παντού βλέπετε τήν κυματοειδή γραμμήν τής νέα; τέχνης, άπό 
τά μετάλλινα μελανοδοχεία τοΰ γραφείου μέχρι καί τοΰ μικροσχημοτέρου 
μεδαγιόν.

Είναι κομψότατα τά νέα; τέχνη; κοσμήματα καί εις απειρίαν σχημάτων 
έφερε καί έγέμισε κυριολεκτικώ; τά; προθήκα; του τό Χρυσοχοείου τών 
αδελφών θεοφιλή, δδό; Αιόλου 80.

«

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Μακεδονικόν Ήμερολόγιον.—Ό ϋπό τήν προεδρείαν τοΰ φιλοπάτριδσ; 
και ακαμάτου καθηγητοΰ κ. X. Πουλίου «Μακεδονικό; Σύλλογος δ Μέγας 
Αλέξανδρος» προέβη έφέτος εί; έκδοσιν έπετηρίδο; καθαρώ; Μακεδονική; 
άπό τόν τίτλον «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον·. Εις τήν σύνταξιν τή; έπετη
ρίδο; συνειργάσθησαν καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου, διακεκριμένοι δημο

σιογράφοι, έγκριτοι πολι- 
τευταί. ίεράρχαι καί λόγιοι 
Μακεδόνες, άπηρτίσθη δέ 
διά τών άρθρων των ύλη 
διαφωτιστικώτάτη διά τό 
Μακεδονικόν ζήτημα, ΰλη 
ή όποια κάμνεί γνωστήν 
ϋπό πάσαν έποψιν τήν αϊμα- 
τόβρεκτον γήν. Είνε καθή
κον παντός φιλοπάτριδο; ή 
άπόκτησι; τοΰ Μακεδονι
κού Ημερολογίου. Άπευ- 
θυντέον Μακεδονικόν Σύλ
λογον δ Μέγας Αλέξαν
δρος» ('Οδός Σταδίου).

"Αλωοις τής Πόλεως, 
Κ. Ζησίου.—Ό καλλιεπής 
ρήτωρ, δ ακούραστος έρευ- 
νητής τή; ιστορία; μας 
καθηγητής κ. Ζησίου, συνέ- 
λεξεν εΐς τομίδιον έξ ύπερε- 
ξήκοντα σελίδων μελετάς 
του άναφερομένας εΐς τήν 
Άλωσιν τή; Κωνσταντινου
πόλεως. Ό πένθιμο; ενθου
σιασμός, δ δποίο; διαπνέειΛΤΣΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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τά; σχετικά; μελέτα; τοΰ κ. Ζησίου είνε γνω
στός, όπως καί τό αποκαλυπτικόν τών μελετών 
του καί τό ΰφο' του τό άφθαστου. Άρκούμεθα εϊς 
τούς τίτλου; τών περιεχομένων μελετών : Παρα
μονή τής δλώσεως. — 29 Matsu 1 -153. — "Οραμα 
τοϋ Κωνσταντίνου.—Ό τάφος τοϋ Παλαιολογου.— 
«Ούκ άπέθανεν άλλά καθεύδει·-. Κωνσταντίνος 
δ Παλαιολόγος. — Θεόφιλος δ Ιίαλαιολόγος. — 
Λουκά; δ Νοταράς. — Γεώργιος δ Φραντζής. — 
Οϊ πρώτοι φιλέλληνες.

Τριφυλιακόν ‘Ημερολόγιον, Νίκον -I- Λ«/ι- 
,-τοολογ/.ογ.— Είνε ενα δείγμα προόδου τών επαρ
χιών. άντιπολίτευσις κατά τή; έν τή πρωτευούση 
συγκεντρώσεως πάσης πνευματική; κινήσεως, τό 
«Τριφυλιακόν Ήμερολόγιον τό δεύτερον ήδη έκδι- 
δόμενον. "Εχουν συνεργασθή είς αύτό οϊ εκλεκτό
τεροι τών λογιών μας καί τό σύνολό·/ του, σεμνόν 
καί καλλιτεχνικόν, αποτελεί βιβλίου τοϋ όποιου 
τήν άπόκτησιν εΐμπορεϊ κανείς νά συστήση θερμώς.

*

ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΠΕΛΕΝΗΣ
Ό ιδρυτής τής νέας Σκοπευτικής Σχολής.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΝ

Ή στοργή ένό; ξενιτευμένου αδελφού μας πρός 
τήν Μεγάλην Μητέρα μας καί τό πρακτικώτατόν 
του μυαλό έπλούτισε τήν πρωτεύουσαν μέ περίκομψον καί κοινωφελέστατο·/ 
σκοπευτήριο·/, τό έπονομασθέν - Πρότυπος Μπελένειο; Σκοπευτική Σχολή».

Μπελένης έστί δ έν Καΐρφ γνωστός άρχιτέκτων κ. Παρίση; Μπελένης. 
Φιλόπατρι; θερμός ένόμισε καθήκον του νά βοηθήση καί τήν πατρίδα καί 
άντί δωρεά; εϊς φιλανθρωπικά ιδρύματα κ.λ. έκαμε τό Σκοπευτήριό·/ του.

Τά εγκαίνια τής σχολή; ταύτης, ήτις παραδοθείσα εϊ; τήν 'Επιτροπήν 
τών 'Ολυμπιακών άγώνων, προώρισται άντικαθιστώσα τό μεμακρυσμένον 
καί έρημον σχεδόν Σκοπευτήριο·/ τή; Καλλιθέας νά γίνη κέντρου τών φιλά
θλων λόγιο τής θέσεώ; της. διδόμενης μιάς νέας ώθήσεως σημαντικωτάτη; 
είς τήν σκοπευτικήν, έγένοντο τήν 24 Ιανουάριου. Είς τό παρά τόν Ίλισσόν 
νεότευκτου ίδρυμα συνεκεντρώθησαν υπό τόν Διάδοχον όλα τά μέλη τής 
"Επιτροπή; τών "Ολυμπιακών "Αγώνων, δ Γεν. Γραμματεύς κ. Σ. Λάμπρος, 
ό κ. Μιλτ. Ν'εγροπόντης, δ κ. Στάης. δ κ. Μ. Στελλάκης, δ κ. Άλες. Μερ- 
κάτης κ.λ.π. οϊ πρόεδροι τών άθλητικών σωματείων κ-.λ-π. Έψάλη εΐτα δ 
άγιασμός, μεθ" ο δ κ. Στάηςέξήρε τήν σημασίαν τής δωρεά; τοΰ φιλογενούς 

Μπελένη εϊς τήν Αποστολήν 
τοϋ Ιδρύματος καί τό έγκαι- 
νίασε πρώτος δ υίός τοϋ Δια
δόχου καί επίδοξος Διάδοχος 
τοϋ θρόνου Πρίγκιψ Γεώργιος.

«
Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΜΑΣ

"Επ'εύκαιρίφ τής τελευταίας 
άπογραφής καλόν είνε νά γνω- 
σθοϋν καί οϊ έξής αριθμοί.

Κατά τό 1838 δ πληθυσμός 
τής "Ελλάδος ήτο 752,077. 
Κατά τό 1870 1,225,673.

ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Ζητεί ελεημοσύνην ό επαίτης καί ένας διαβάτη; τοϋ λέγει:
— Δέν εντρέπεσαι νά ζητιανεύη; έσύ άνθρωπο; γερός; Νά πας νά δούλεψης.
— Κύριε, σάς ζητώ ελεημοσύνην, όχι αυμβουλάς.

«

ζη-·

Κ. ΠΟΤΠΤΗΣ
Διευθυντής καί Ιδιοκτήτης τοΟ έν Λονδίνφ 
πολ. καί ιριλ. περιοδικού ό-"Ελληνικός Κήρυς .

01 ΕΞΗ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΤΟ ΕΝ ΠΕ'ΡΑΙΕΙ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ
Η ΟΜΔΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΕΟΣ ΤΟΥ 1907 ΜΕΤΑ ΤΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΤΟΥ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΟΥ

Εϊ; τό Λονδίνου έκδίδεται Αγγλιστί πρό 
καιρού ή μηνιαία πολιτική καί φιλολογική 
έφημερίς «The Hellenic Herald· ευρύτατα 
κυκλοφορούσα καί μεγάλα; υπηρεσίας παρέ- 
χουσα εϊς τόν "Ελληνισμόν.

Ό ιδρυτής, διευθυντής καϊ ιδιοκτήτης κ. 
Κ. Πούπτης. είναι "Ελλη·/ καί ϊσταται μέ τήν 
μορφωσιν και τά αϊσθήματά του, εϊς τό ύψος 
τής αποστολή; του, γεμάτος άπό σφρίγος 
μέ τήν νεότητά του καί γεμάτος άπό θέρμην 
πατριωτικήν διά νά ϋποστηρίζη τά δίκαια 
τής Πατρίδας του.

Πρέπει νά γνωρίσουν αύτόν τόν πρόμαχον 
οί συνδρομηταϊ τής «Εικονογραφημένης».

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

"Οταν διήρκει δ πόλεμο; τή; Γερμανία; κατά 
τής Αυστρίας, μίαν ημέραν τοϋ "Ιουλίου τοϋ 1866 
ή μάχη έκυμαίνετο έπί πολλά; ώρας αμφίβολος. 
Ό Βίσμαρκ ήγωνία καί έφιππο; έπροχώρησε πρός 
τόν Μολτκε, δστις, έφιππο; καί αυτός, παρετήρει 
σιωπηλώ; τήν μάχην. Ό Βίσμαρκ δέν ήθελε νά 
έρωτήση τόν στρατάρχην διά τήν έκβασιν. ήθελε·/ 
όμως νά μάθη τί έφρόνει ούτος. "Ενεθυμήθη ότι 
είχε δύο πούρα, έν καλόν καί εν κατώτερα; ποιό
τητες εϊς τήν σιγαροθήκην του καί. χωρίς νά εϊπή 
λέξιν, τήν έδωκεν εϊς τόν Μόλτκε. Ό στρατάρχης 
χωρίς νά όμιλήση πάλιν παρετήρησε τά δύο πούρα 
καί έπήρε τό καλλίτερο·/.

Ό Βίσμαρκ έφυγε βέβαιος δτι ή μάχη έπήγαινε 
καλά, άφοϋ ό στρατάρχης είχε τήν ηρεμίαν νά 
σκεφθή καί νά έκλέξη το καλλίτερου πούρο·/.

«
Ο ΘΥΜΟΣ

Άπό πότε αρχίζει νά θυμώνη ό άνθρωπος ;
Ιδού ζήτημα, τό οποίον παρηκολούθησεν εϊ; φυσιο
δίφης έπί μικρού παιδιού. Ό φυσιοδίφη; γράφε·.: 

τή; ηλικίας του τό παιδίον χωρίς νά φωνάζη συνε
τούς δφρεί-ς καί έρρυτίδωσε τό πρόσωπο·/ περί τού;

«Τήν όγδόην ήμερα/ 
στείλε τούς όφρε'.ς
Πιθανόν τούτο νά ήτο αποτέλεσμα πόνου μάλλον παρά θυμού. Άλλ" όταν 
τήν δεκάτην έβδομάδα περίπου προσέφερον είς τό παιδίον γάλα ψυχρότατου 
έμεινε σύνοφρυ καθ" δλην τήν διάρκειαν τής θηλάσεως, όπως Οά έπραττεν 
ενήλικος αγανακτώ·/ διότι έςηναγκάσθη εϊ; πράςιν τινά άκουσίως. Όταν 
έγινε τεσσάρων μηνών τό παιδίον καί ίσως καί πρότερον, δέν ήδύνατο τις 
νά άμφιόάλη δτι ευκόλως ώργίζετο, βλέπω·/ τό αίμα του νά δρμφ εϊς τήν 
κεφαλήν του καί τό πρόσωπο·/. Ήρκει μικρά αφορμή. "Εφώναζε π. χ. έκ 
παραφοράς έπτάμηνο; ών δταν διέφυγεν άπό τά; χεϊρας του λεμδνιον, τό 
όποιον δέν ήμπορούσε νά κρατήση. "Οταν έδιδον εϊς αύτόν ένδεκάμηνον 
όντα ψευδές παίγνιον τό άπώθει μετ' οργής- Εϊ; ηλικίαν 2 1 . έτών τό παι
διού έσφενδονιζε βιβλία, ράβδους, ο,τι εϋρισκ.ε κατά τών πταιόντων αύτόν. 
Τά θυγάτριά μου ήρχισαν νά οργίζονται βραδύτερο·/».

«

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ

“Ολοι γνωρίζουν τί είνε δυστυχία, άλλά τής ευδαιμονίας δέν υπάρχει ακρι
βής δρισμός. Αύτό δμως μπορούμε·/ νά εϊπωμεν : Ή εύτυχία μάς ευρίσκει 
συνήθως χωρίς νά τό θέλωμεν" τήν δυστυχίαν τήν ζητούμε·/ μέ τό κερί.

ΑΛΦΟΝΣΟΣ ΚΑΡΡ
Όχλον δέν εννοώ αποκλειστικοί; μόνον έκείνους δποϋ φορούνε σκούφια, 

άλλά όλους έκείνους, δποϋ. ή άποκάτου σέ σκούφια ή άποκάτου σέ καπέλλο 
σκεπάζουσι λίγο νοϋ και πολλές πρόληψες. λαςκαρατος

Έν ’Αθήναις, Τυκογραφεϊον "Εστία ■ Κ. Μαϊσνερ καί Ν. Καργα&ούρη β41Β.


