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Ηθρρ,κη έρημοΰται. Άπό δλας τάς διευθύν
σεις διασταυροΰνται τά ϊδια τηλεγραφή

ματα, πένθιμα, οδυνηρά. ’Εκδιώκονται οί "Ελλη
νες ύπό τών Νεοτούρκων χωρίς αφορμήν, χωρίς προσχήματα, 
χωρίς τήν παραμικράν έπιφύλαξιν. Είκοσι χιλιάδες Θράκες, 
φεύγουν τήν καταδίωξη· τών οργάνων τοϋ Νεοτουρκικού 
Κομιτάτου, έγκαταλείποντες περιουσίαν, στέγην, πάτριον έδα
φος, πεζή, ζητοΰντες προστασίαν. Είκοσιπέντε άλλαι χιλιάδες 
Θρφκών εϊνε έτοιμοι είς τά παράλια νά έπιβιβασθοΰν εις 'Ελ
ληνικά πλοία διά νά σώσουν τήν ζωήν των πλέον. Πόσαι άλλαι 
χιλιάδες δέν έφυγαν έν τφ μεταξύ, πόσαι άκόμη δέν Οά φύγουν 
αΰριον καί μεθαύριον, πόσαι δέν έφονεύθησαν καί πόσαι δέν 
άπέθανον έκ τών κακουχιών !..

«
Τό έφετεινόν Πάσχα ήτο πένθιμον διά τήν Μεγάλην ’Εκκλη

σίαν τοΰ Γένους καί δι’ δλον τόν υπόδουλον Ελληνισμόν. 
Καμμία τελετή, καμμία πανήγυρις δέν έγινεν, δπως τά άλλα 

Η ΣΤΡΑΤΑΡΧΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ. — Μετά τήν τελετήν τής έπιδόσεως ή Α. Μ. ό Βασιλεύς μεδ’ δλοχλήρου τής Β. ΟΙκογενείας 
έποζάρισε πρό τής κινηματογραφικής συσκευής τοΰ θεάτρου ·Παλλάς·.

έτη. Έπένθησε διά τόν διωγμόν τών Ελλήνων τής Θριίκης καί τής 
Μικράς ’Ασίας. Καί υπάρχουν άνθρωποι οί όποιοι πιστεύουν άκόμη 
δτι, οί Τοΰρκοι ήμποροϋν ποτέ νά διορθωθούν.

«
Οί Νεότουρκοι ήρχισαν πάλιν τάς παλαιάς των μεθόδους. Άφ’ ού 

δέν ήμποροϋν νά πολεμήσουν ώς άνδρες τήν Ελλάδα, τήν κτυποΰν ώς 
δολοφόνοι. Δολοφονούν γυναίκας, παιδιά καί γέροντας, κηρύττουν μποϋ
κοτάζ, έκδιώκουν τούς "Ελληνας άπό τήν Θράκην καί τήν Μικράν 
Ασίαν. ’Εκδικούνται διά τήν απώλειαν τών Νήσων τού Αιγαίου καί προ
πάντων τής Χίου καί τής Μιτυλήνης. Καί τά μέσα αύτά τά άνανδρα καί 
Άβδουλχαμιτικά νομίζουν δτι, θά τούς σώσουν. Τρέμουν τήν άρχήν 
τών εθνικοτήτων καί εκδιώκουν άπό τά μέρη ποΰ τούς έμειναν δσον τό 
δυνατόν περισσότερον Ελληνισμόν διά νά τόν άντικαταστήσουν μέ Τουρ- 
καλάδες. Δέν έβαλαν γνώση·. Δέν έκατάλαβαν δτι μέ τό μόνον έθνος, μέ 
τό όποιον έπρεπε νά τά έχουν πάντοτε καλ είνεά, ή ’Ελλάς. "Ετσι δέν τό 
είχαν καταλάβει καί πρό τών πολέμων καί τούς έβγήκε ξυνό. Άλλά οί 
Τούρκοι δέν έμαθαν νά επωφελούνται άπό τά παθήματά των. Είνε προ- 
ωρισμενοι διά τήν καταστροφήν καί είς αύτήν φέρονται άκατάσχετοι. 
Ή στιγμή δέν θ’ άργήση πάλιν ποΰ θά κληθούν νά βιάσουν λόγον τών 
εγκλημάτων των.

Τό ’Ηπειρωτικόν ζήτημα έπήρεν άλλην έκβασιν προσεγγίζουσαν 
οπωσδήποτε πρός τούς 'Ελληνικούς πόθους, χάρις εις τήν ανδρείαν 
τών 'Ιερολοχιτών καί τών αρχηγών των. Άφ’ οΰ άπεχώρησεν ό Ελλη
νικός στρατός καί άφησε μόνους τούς Ήπειρώτας, πολλοί έπίστευσαν 
δτι δέν 0’ αργήσουν νά ύποκύψουν καί νά παραδοθοΰν εις τόν στρατόν 
τοΰ Μπρέτ τής ’Αλβανίας. Πόσον δμως ήπατήθησαν είς τούς υπολογι
σμούς των. Οί ίερολοχϊται έγιναν αετοί καί επέταξαν, έγιναν λέοντες 
καί ι'όρμησαν έναντίον αύτών, οί όποιοι έπίστευσαν δτι ήμποροϋν νά 
τούς κατακτήσουν εύκολα καί τούς έφώναξαν κατάμουτρα:

— Ζήτω δ θάνατος !
Τίποτε δέν ήδύνατο νά έμποδίση τήν ορμήν των καί έπροχωροΰσαν 

ολοένα ακατάσχετοι πρός τά σύνορα τής ’Αλβανίας. Ό δήθεν Αλβανι
κός στρατός δέν ήργησε νά τροπή είς φυγήν, οί δέ 'Ολλανδοί αξιωμα
τικοί έδήλωσαν δτι, δέν ύφίσταται τοιοΰτος στρατός. Ή ’Ιταλία ήσθάνθη 
φαίνεται τήν χίμαιραν τήν οποίαν έκυνηγοΰσε καί έσπευσε νά συμβου
λευτή) τόν Βήδ νά ύποχωρήση είς τά αιτήματα τών ΊΙπειρωτών. Καί 
έτσι έκλήΟη δ Πρόεδρος τής προσωρινής ’Ηπειρωτικής Κυθερνήσεως είς 
άπ’ εΰθξίας συνεννόηση· μετά τής Διεθνούς ’Επιτροπής τής ’Αλβανίας είς 
τήν Κέρκυραν. Καί έτσι έλπίζεται δτι, οί Ήπειρώται Οά κερδίσουν τά 
περισσότερα τών αιτημάτων των μέ τό σπαθί των καί μόνο.

Μά τί ένόμιζαν οί 'Ιταλοί, δτι ή "Ηπειρος κατοικεϊται άπό μακα
ρόνια: Τί νά λέγη τιάρα δ σινιόρ Σάν - Τζουλιάνο ;

Ή διάσκεψις τοΰ Συνεδρίου διά τόν διακανονισμόν τοΰ ’Ηπειρω
τικού ζητήματος εξακολουθεί είς τό ξενοδοχείου τής «Ωραίας Βενε
τίας· τής Κέρκυρας. Τήν αυτόνομον Κυθέρνησιν άντιπροσωπεύουν είς 
τό Συνέδριου οί κ. κ. Ζωγράφος, Καραπάνος, καί Γαβαλλιάς, επιτελάρ
χης τοΰ στρατού τής ’Ηπείρου, ώς στρατιωτικός άντιπρόσωπος. Ό κ. 
Σπυρομήλιος υποβάλλει διά τοΰ κ. Ζωγράφου τά αιτήματα τής Χειμά- 
ρας. Πολλαί φήμαι κυκλοφορούν καί Οά κυκλοφορήσουν διά τήν έκβα- 
σιν τών διαπραγματεύσεων. Μεταξύ αύτών δέ καί ή φήμη δτι, δ Αυστρι
ακός καί ’Ιταλός άντιπρόσωπος τής Διεθνούς παρετήρησαν δτι, τόσον ή 
Κορυτσά όσον καί ή Κολωνία μετά τών λοιπών κατεχομένων τμημάτων 
περιήλθον είς τά στρατεύματα τοΰ Βασιλέως Βήδ άνευ άντιστάσεως. Καί 
συνεπώς δέν πρέπει νά παραχωρηθοΰν είς τάς έπαρχίας ταύτας τά προ
νόμια, τά δποία θά παραχωρηθοΰν είς τήν λοιπήν "Ηπειρον. Άλλά δ κ. 
Ζωγράφος άντέκρουσε τάς ολίγον τι μεταφυσικός θεωρίας τών αξιότι
μων αύτών κυρίων.

«
Τί έξυπνοι τελοσπάντων αύτοί οί Αύστρο - ’Ιταλοί! Άλλά ας μή 

λησμονούν δτι, οί 'Ολλανδοί αξιωματικοί έδήλωσαν δτι, δέν ύφίσταται 
Αλβανικός στρατός παρά είς τήν φαντασίαν των καί Οτι, έάν δέν σπεύ- 
σουν νά υποχωρήσουν θά ίδοΰν έξαφνα τόν ’Ηπειρωτικόν στρατόν είς 
τόν Αύλώνα καί ίσως καί είς τό Δυρράχιον. Δέν πιστεύομεν νά· έπιθυ- 

μοϋν ποτέ οί άντιπρόσωποι τών δύο υποχρεωτικών μας Άδριατικών 
Δυνάμεων τοιαύτην αντιστροφήν δρων.

«
Αύτό λέγεται συμμαχία μιά φορά!
Ή ’Ιταλία καί ή Αυστρία. Ούτε αί άσπονδότεραι έχθραί έάν ήσαν 

μεταξύ των, δέν Οά έσκυλλοϋβρίζοντο διά τοΰ τύπου των. δπως τό κάμουν 
αύταί.

Ε’ις τήν Ρώμην μάλιστα διωργανιόθη καί πολυπληθές συλλαλητήριον 
διά ν’ άποδοκιμάση τούς Αύστριακούς. Ή αστυνομία έπρόλαβε καί τό 
διέλυσε. Δέν κατώρθωσεν δμως νά έμποδίση νά σχίσουν έμπρός είς τήν 
μύτην της μίαν Αύστριακήν σημαίαν.

Καί δλ’ αύτά προέρχονται μαζί άπό παλαιούς λογαριασμούς καί άπό 
τό ζήτημα τής 'Αλβανίας, ή δποία κατήντησε δΓ άμφοτέρας ό αχυρώ
νας τής παροιμίας.

Τούλάχιστον δέν ντρέπονται τούς άλλους άφ’ ού δέν ντρέπονται 
τόν έαυτόν των;

«
Μεγάλη συγκίνησις είς τούς Βαλκανικούς κύκλους επικρατεί. Ό γερα- 

ρός Αύτοκράτωρ τής Αύστρίας Φραγκίσκος ’Ιωσήφ είνε ασθενής έκ 
βρογχίτιδος καί ή άσθένειά του δέν βελτιοΰται έπαισθητώς έπί ολο
κλήρους εβδομάδας μέ δλην τήν φροντίδα τών ιατρών. Είναι άλλωστε 
τόσον γέρων, ώστε ή βρογχΐτις του έμπνέει φόβους. Καί ή 
συγκίνησις ώς έκ τούτου είνε εύεξήγητος, διότι εϊνε γνω
στόν δτι ό ύπέργηρος αύτοκράτωρ Φραγκίσκος ’Ιωσήφ συγ
κεντρώνει τάς συμπάθειας καί τόν σεβασμόν δλων τών υπη
κόων του, οί όποιοι άποτελοΰν ύπό έποψιν έθνικότητος 
ολόκληρον μωσαϊκόν.

θά έξακολουθήσουν άρα γε νά προσφέρουν τήν ιδίαν 
συμπάθειαν καί τόν ίδιον σεβασμόν καί είς τόν διάδοχόν 
του ; ’Ιδού τό φοβερόν πρόβλημα, τό όποιον τρομάζει τούς 
Αύστριακούς διότι, ακριβώς είνε άπό τά άλυτα προβλήματα.

«
Όλων τών άμέσως ενδιαφερομένων διά τά Βαλκανικά 

ζητήματα αί προσπάθειαι στρέφονται τελευταίως εις τό πώς 
νά άποσπάσουν τήν Ρουμανίαν άπό τήν Ελλάδα. Ό 
τυχαίος φόνος δύο ή τριών Ρουμανιζόντων τής Κορυ- 
τσάς ένεθάρρυνεν αύτούς είς τάς σκευωρίας των. Συμ
βουλεύουν τούς Ρουμάνους νά φοβούνται τούς Δα
ναούς καί δώρα φέροντας καί τούς καταστρώνουν τά 
ανυπολόγιστα κέρδη, τά όποια θά έχουν έάν προσεγγί- 
σουν τήν Βουλγαρίαν. Ή Βουλγαρία έξ άλλου διά νά 
κερδίση τήν φιλίαν τής Ρουμανίας υπόσχεται είς αύτήν 
λαγούς μέ πετραχήλια, διαψεύδουσα τήν 
φιλίαν της μετά τής άπιστου Τουρκίας. 
Άλλά η Ρουμανική Κυβέρνησις τ’ακούει 
αύτά μέ τό ένα αύτί, διότι δέν έχει τίποτε 
νά χάση. Γνωρίζει δμως πάντως ποιαν 
παγίδα θέλουν νά τής στήσουν. Τήν πα
γίδα τής άναθεωρήσεως τής Συνθήκης 
τοΰ Βουκουρεστίου, ή οποία δέν δύναται 
νά γίνη παρά διά πολέμου καί είς βάρος 
τών Ρουμανικών συμφερόντων. ’Ιδίως 
δμως άναγνωρίζει είς τά τεκταινόμενα 
τόν δάκτυλον τής Μετερνιχείου πολιτικής, ό 
όποιος δέν έπαυσε νά εμφανίζεται είς πάσαν 
κρίσιμον περίσταση- ποΰ διατρέχει ή Βαλκα
νική. Άλλά φαίνεται δτι τά χρόνια ήλλαξαν. 
Ή Ρουμανία σήμερον έχει πολιτικούς άνδρας 
μέ φωτεινήν διάνοιαν, οί όποιοι βλέπουν ποΰ 
πρέπει νά στραφή ή προσοχή των. Πολλά έκα
τομμύρια Ρουμάνων ζοΰν ύπό τήν Αυστρίαν 
καί πολλά έκατομμύρια Ελλήνων ζοΰν ύπό 
τήν Τουρκίαν. Τις οϊδε τί ήμπορεί νά συμβή 
είς άπώτερον μέλλον;

Συνέπεια τών άνω βυσοδομουμένων εϊνε καί 
ή διάδοσις, ή μετ' έπιτάσεως κυκλοφορήσασα 
καί είς τούς κύκλους τής Σόφιας, τής Κωνσταν
τινουπόλεως. τής Βιέννης καί της Ρώμης χαλ- 
κευθεϊσα, δτι τό συνοινέσιον τοΰ Έλληνος Διαδόχου μετά τής ΙΙριγκη- 
πίσσης Έλισσάβετ τής Ρουμανίας έματαιώθη.

Ή πρώτη φήμη λέγει δτι, έματαιώθη διότι ή Ελλάς διάκειται έχθρι- 
κώς πρός τήν Αλβανίαν, τής δποίας δ Ήγεμών εϊνε άνεψιός τής Βασι- 
λίσσης τής Ρουμανίας Κάρμεν Σίλβα. Ή δευτέρα, διότι δήθεν ή ΙΙριγ- 
κήπισσα Έλισσάβετ δέν άγαπάτόν μνηστήρα της καί πρό πάντων δένέπι- 
θυμεΐ νά ζήση είς τάς Αθήνας. Ή τρίτη διότι.........άλλά δέν θά έφθα-
νεν δλόκληρος σελίς διά νά έκτεθοΰν δλαι αί κυκλοφοροΰσαι φήμαι, 
αί όποΐαι διαψεύδονται, φυσικφ τφ λόγφ, ή μία κατόπιν τής άλλης 
έπισήμως καί ύπευβύνως.

Αύτό δείχνει πόσον μερικοί χαίρονται δι’ ένα τοιοΰτον συνοικέσιον, 
τόσον φεΰ, έπιζήμιον είς τάς βλέψεις των καί τά σχέδιά των!

» # «

Γ
Η Α. Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IB' 

ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ

* Τόν ,«έι· Θεό>· φοβοϋ, τους ύί γονείς χίμα, τους di φίλους ε.ντρέπου, είς
δέ τούς νόμους πείθου. Ισοκράτης

* Ή φιλία αυξάνει τήν χαράν, ελαττώνει χΐις λΰπας καί μετριάζει χοΰ βίου
τούτου την αθλιότητα. Κικέρον

* Ό θεός φροντίζει ΰπέρ ημών, Λιόιι καί ημείς οί άνθρωποι εν άπό χΐι
κτήματα τοϋ θεοΰ εΐμεθα. Πλάτων

* Παοα όόοις αγαθή καί παν τέλειον άνωθεν έατΐ καταβαινον άπό χοΰ
Παιρός τών φώτων. Ιάκωβος

* ΑΘΗΝΑΪΚΗ Ζ Λ Η *

Ο Βασιλεύς δστις άπένειμε βαθμούς, παράσημα καί τιμάς είς τούς 
αξιωματικούς Του, δέν είχε τό δικαίωμα νά άπονείμη τίποτε είς τόν 

εαυτόν Του. Ό Στρατός Του δμως έσκέφθη νά Τοΰ άποδώση τήν τιμήν 
αύτήν. Οί αξιωματικοί Του λοιπόν έσκέφθησαν νά άπονείμουν είς τήν 
Μεγαλειότητά Του τήν στραταρχικήν ράβδον.

Αντιστράτηγοι, υποστράτηγοι, ανώτεροι καί κατώτεροι αξιωματικοί 
καί δπλϊται τοΰ ένδοξου Ελλην. Στρατού, συνεκεντρώθησαν πέριξ τοΰ 
Βασιλικού Θρόνου τήν ήμέραν τοΰ Πασχα, διά νά προσφέρουν είς τόν 
Βασιλέα των τήν στραταρχικήν ράβδον.

Άπό τούς Βυζαντινούς χρόνους πρώτην ήδη φοράν ’Ελληνικά Ανά
κτορα είδαν παρομοίαν εορτήν, διότι πράγματι πρώτην φοράν άπό τότε 
έφάνη Βασιλεύς Ελλήνων, ό όποιος νάξίζη τοιαύτης έορτής καί τοιαύ- 
της τιμής, όποια ή απονομή είς Αύτόν τής στραταρχικής ράβδου.

«
Οί Αθηναίοι ηύτυχήσαμεν νά παρευρεθώμεν είς μίαν ύπέροχον καί 

άλησμόνητον εορτήν- Τήν διωργάνωσε τό Λύκειον τών Έλληνίδων. Είνε 
η πρώτη φορά ποΰ εύρέθη ένα σωματείου νά στρέψη τά μάτια του άπ’ 
εύθείας πρός τήν Ελληνικήν ζωήν καί νά τήν κυττάξη μέ στοργήν. Είδε 

χορούς της, τά τραγούδια της, τά κοστούμια της, ποΰ άλλάζουν 
άπό τόπον είς τόπον, άπό χωριό είς χωριό, έσκέφθη δέ δλα νά τά 
παρουσιάση διά μίαν φοράν συγκεντρωμένα έμπρός μας καί 
κορίτσια τών καλλίτερων μας οικογενειών έδέχθησαν νά συμβά
λουν διά τήν επιτυχίαν τοΰ ωραίου σκοποΰ. Αθόρυβα καί μυστικά 
έδούλευσαν καί έξέμαθαν τούς Ελληνικούς χορούς καί μίαν 
ήμέραν δλόκληροι δεκάδες κοριτσιών ντυμένα μέ δλα τά πολυ
ποίκιλα καί τά θαυμάσια κοστούμια τής Ελλάδος, άλλα μέ τών 
χωριών τής Αττικής, άλλα μέ τής Σαλαμΐνος, τής Κορινθίας, 
τών Μεγάρων, τής Κρήτης, τής Θεσσαλίας, τής Μακεδονίας, 
τοΰ Πηλίου, τοΰ Κάμπου, τών Νήσων, τής Πελοποννήσου, τής 
Μάνης, τής Χίου, τής Μιτυλήνης, τοΰ Σουλίου, τής ’Ηπείρου κ.λ., 
παρήλασαν άπό τόν στίβον τοΰ Σταδίου καί έχόρευσαν δλους 
τούς Ελληνικούς χορούς πρό τών έκπεπληγμένων δμμάτων 

δλου εκείνου τοΰ πλήθους ποΰ έπλήρωσε τάς κερ
κίδας τοΰ Σταδίου. Τό θέαμα ήτο πράγματι μιάς 
ώμορφιάς άφαντάστου' ήτο ώς μία άποκάλυψις 
τών θησαυρών ποΰ κρύβει μέσα της αύτή ή Ελλάς, 
ή όποια δργα διά τό μέλλον καί ζή μέ τήν ίδικήν 
της ζωήν, ή όποια θά ξαφνιάση κάποτε τόν ξένον 
κόσμον. Χίλια « εύγε » διά τάς κυρίας τοΰ Λυκείου 
τών Έλληνίδων καί Ιδιαιτέρως διά τήν κ. Παρρέν, 
ή δποία ένεπνεύσθη καί διωργάνωσε τέτοιο έργον.

«
Αί εντυπώσεις τοΰ κ. Πρωθυπουργοΰ έκ τοΰ 

άνά τήν Μακεδονίαν ταξειδίου του είνε έκ τών άρι
στων. Μεταξύ άλλων είπεν δτι, ή Μακεδονία είνε 
Ελβετία. Όλοι οί κάτοικοί της είνε παραδεδομένοι 
είς τάς εργασίας των καί απολαμβάνουν πλήρους 
ισονομίας καί προστασίας.

"Ωστε τί φωνάζουν μερικοί περί κακοδιοική- 
σεως καί τά τέτοια ; Διότι καί έάν άκόμη ύπήρχον 
μερικαί ελλείψεις είς τήν διοίκησιν τών νέων χω
ρών, πρέπει νά λάβη κανείς ύπ’ δψιν καί τάς δυσκο
λίας ποΰ άπαντώνται νά διοικηθοΰν χώραι, αί όποΐαι 
άπεσπάσθησαν άπό τό πλέον κακοδιοίκητον Κράτος 
τής Εύρώπης, τήν Τουρκίαν. Καί ιδιαιτέρως ή Μα
κεδονία, ή δποία δέν κατοικεϊται μόνον άπό "Ελλη
νας, άλλά καί άπό στοιχεία ξένα καί ώς χθές έχθρι- 
κώς διακείμενα πρός τόν Ελληνισμόν.

Καί έάν άκόμη, κατόπιν αύτών, αί πρωθυπουρ- 
γικαί έντυπιάσεις έχουν δόσιν τινά υπερβολής εις 
αισιοδοξίαν, ποιος άμφιβάλλει ποτέ δτι, ή Μακεδο
νία είνε ή κατ’ εξοχήν ωραία χώρα ύπό φυσικήν 
έποψιν, ή δποία δύναται άφόβως νά δεχθή τήν 
σύγκρισιν πρός τήν Ελβετίαν ;

Ό κ. Πρωθυπουργός ώμίλησε καί περί άφο- 
μοιώσεως καί είπεν δτη δλα έχουν άφομοιωθή πλέον έκτος τής ^φορο
λογίας. Διά τοΰτο δέν έγιναν άκόμη καί αί έκλογαί. Ώς πρός δλα τά 
άλλα υπάρχει ήδη πλήρης άφομοίωσις. "Οσον δέ άφορρ τήν κατάργη- 
σιν τών Γενικών Διοικήσεων, αύτό δέν θά γίνη γιά αρκετόν άκόμη 
χρόνον. Ό κ. Πρωθυπουργός δέν νομίζει δτι, δ Νομάρχης Φλωρίνης ή 
Δράμας λ. χ. πρέπει νά ζητή καί νά άναμένη οδηγίας άπό τήν πολύ
πλοκοι· υπηρεσίαν τοΰ υπουργείου τών Εσωτερικών διά ζητήματα ποΰ 
παρουσιάζονται συχνά ώς κατεπείγοντα.

Διά δέ τάς έκλογάς άνεκοίνωσεν δ κ. Πρωθυπουργός δτι θά ένεργη- 
θοΰν τοιαΰται καθ’άπαν τό Κράτος τόν προσεχή Νοέμβριον.

Είς άλλο σημεΐον έπανέλαβε τά τής φορολογίας καί 
είπεν δτι, τό σύστημα ταύτης είς τήν Π. Ελλάδα είνε πολύ 
άδικον διά τούς κατοίκους, έν φ άπ’εναντίου τό σύστημα 
τής φορολογίας τής Μακεδονίας μέ δλίγας βελτιώσεις 
ήμπορεί νά γίνη τό πρότυπον καί ίδιώδες τοιοΰτον δι’δλην 
τήν 'Ελλάδα. Ώστε υπάρχει ελπίς νά ίδωμεν ύποτετιμη- 
μένα δλα τά είδη τής αγοράς καί νά κατορθώσωμεν καί 
ήμεΐς νά ζήσωμεν ώς άνθρωποι δπως ζοΰν είς δλα τά πολι
τισμένα έθνη. Έλάττωσις τής φορολογίας, κατά τήν γνώ
μην μας, θά είνε δχι πλέον άνακούφισις, άλλά σωτηρία 
διά τήν Ελλάδα.

«
Δέν έπρόφθασε νά έπιστρέψη ι> κ. Πρωθυπουργός έκ 

τοΰ άνά τήν Μακεδονίαν ταξειδίου του καί δ Βασιλεύς



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.— Εις τό Στάδιον ένεφανίοθησαν καί αί μαϋήτριαι τοΰ *Αρσακείου, αί όποΐαι έξετέλεσαν ει'ιρύϋμους άσκήσεις.

αναχωρεί δι’ αύτήν πρός έπιθεώρησιν τού 3“» καί 4ου στρατιωτικών 
σωμάτων τής Μακεδονίας. _ ’ _

Ή έπιθεώρησις θά παραταθή έπί δεκαπέντε ημέρας περίπου, θά 
συνοδεύσουν δέ τόν Βασιλέα, εκτός των υπασπιστών του, ό αρχηγός 
τοΰ Γενικού επιτελείου, και οί κ. κ. Μεταξάς, άντισυνταγματάρχης 
Πάλλης, Έξαδάκτυλος, Βερνάρδος, Γκιταράκος, Νικολαΐδης Δέγκλερης, 
Γαλιατσάτος, Ρουσσέν, καϊ Στάϊκος.

Δέν έχουν παράπονον οί Μακεδόνες καί ιδίως οί θεσσαλονικεϊς, η 
πόλις τών οποίων έγινε πράγματι δευτέρα πρωτεύουσα τής Ελλάδος.

«
Πολύ καλόν τό μέτρον τό όποιον έλήφθη περί ανταλλαγής δυνάμεων 

Μακεδονίας καί ’Αθηνών, ή οποία έπρεπε νά είχε γίνη πρό μηνών.
Τό μέτρον αύτότό ύπηγόρευσαν πολλά, αλλά προπάντων τό ζήτημα 

τής γλώσσης, τήν οποίαν πολλοί Μακεδόνες στρατιώται δέν δύνανται νά 
μεταχειρισθούν έλευθέρως, μή έννοούντες ίδίως τά στρατιωτικά παραγ
γέλματα καί τούς στρατιωτικούς όρους, άνευ τών οποίων δέν δύνανται 
νά έκπαιδευθοΰν τελείως.

Οί Μακεδόνες δπλϊται τοποθετούμενοι εις τό 1ον 7ον καί 34ον συν
τάγματα, θά παρακολουθούν ένταΰθα νυκτερινά μαθήματα, κατά τά 
όποια θά καταβληθή πάσα προσπάθεια, 
όπως καί οί έντελώς άγράμματοι μάθουν 
γραφήν καί άνάγνωσιν.

"Ενα πράγμα θά εΐχομεν όμως νά 
συστήσωμεν. Διατί δέν απλοποιείται κά
πως ή φοβερά εκείνη μακαρονίστικη 
γλώσσα τών στρατιωτικών παραγγελμά- 
των, διά νά εύκολυνθοΰν περισσότερον εις 
τήν έκμάθησίν των;

«
«Ήλθον, είδον καί άπήλθον».Ύπό τήν 

καλλιτέραν όμως σημασίαν τής άρχαίας 
έπιγραμματικής αυτής φράσεως. Ποΐαι; 
Αί 'Αρσακειάδες τών Άρσακείων Κερκύ- 
ρας, Πατρών, Λαρίσσης. Ήλθον ν’ Απο
δώσουν μίαν έπίσκεψιν εις τάς συναδέλ
φους των τών ’Αθηνών καί έφεραν μαζί 
τήν δροσιάν των καί τήν νεότητά των 
καί τήν ευωδίαν των, τήν παρθενικήν. 
Έορταί ώραϊαι διωργανώθησαν πρός 
τιμήν των καί επί ολόκληρον οκταήμε
ρον τό φιλοξενήσαν αύτάς 'ίδρυμα τής 
όδοΰ Σταδίου καί Πανεπιστημίου εύρί- 
σκετο έν διαρκεΐ κινήσει.

Έπεσκέφθησαν όλα τά μνημεία τών 
’Αθηνών, παρευρέθησαν εις θέατρα τερ
πνά καί είς μουικά κονσέρτα, παρεστάθη 
ύπό συναδέλφων των τό άμίμητον δράμα 
τοΰ Σοφοκλέους ή «Ιφιγένεια», έτραγού- 
δησαν, διεσκέδασαν, έστίβαξαν είς τόν 
μαθητικόν σάκκον πλείστας ωραίας ανα
μνήσεις δι’δλην των τήν ζωήν καί έπανήλ- 
θον είς τά ίδια κατενθουσιασμέναι.

Εύγε είς τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ ’Αρσάκειου καί είς τάς K“S Άλεξαν- 
δρίδου καί Βαρουξάκη διά τήν επιτυχή 
των καί ύφ’ δλας τάς έπόψεις επωφελή 
διά τάς νεαράς Έλληνίδας έμπνευσιν.

Λ" : ; \

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. — Τό ίιλμα έπΐ κονιώ ε’ίλκυσε ζωηρόν 
τό ένδιαφέρον της A. Υ. τον Διαδόχου και τών έπιαήμων.

ΑΣΧΑΑΙΝΑ ΕΘΙΜΑ q

Είς τήν Κέρκυραν τ’ αύγά βάφονται τήν μεγάλην Πέμπτην 
είς χύτραν πηλίνην, ή όποια όμως πρέπει νά είνε έντελώς 

καινουργής, διότι θά ήτο μεγάλη άσέθεια νά έβάφοντο είς ένα παλαιό 
τσουκάλι, τό όποιον έχουν ήδη μεταχειρισθή είς άλλας χρήσεις. Ή πη- 
λίνη χύτρα, ή οποία αγοράζεται επίτηδες διά τό βάψιμο τών αυγών, θά 
χρησιμεύση μόνον μετά τήν Πεντηκοστήν διά τάς άνάγκας τής κουζίνας. 

Τήν Μεγάλην Παρασκευήν δέν στρώνεται τραπέζι στά σπίτια καί 
όλοι τρώγουν στό πόδι καί μόνον ξηρά φαγητά.

Τό μέγα Σάββατον δέν εύρίσκεται κατ’ ούδένα λόγον κρέας είς τήν πόλιν, 
ούτε είς τάς έξοχάς, διότι τ’ αρνιά σφάζονται μόλις άκουσθοΰν ή καμ
πάνες. Τότε έπίσης ρίχνουν κάτω από τά παράθυρα όσα ραγισμένα ή 
άχρηστα άγγεϊα εύρίσκονται εις τό σπίτι, όσοι δέ εύρίσκονται είς τήν 
αγοράν βάφουν τά χέρια των είς τό αίμα τών σφαζομένων ζφων.

Είς τήν Ζάκυνθον τήν Μεγάλην Πέμπτην δέν κτυποΰν ή καμπάνες, 
αυτό δέ τό λέγουν < χηρέψανε ή καμπάνες».

’Επίσης κ’ έκεϊ, όπως κ’ είς τήν Κέρκυραν, δέν στρώνεται τραπέζι 
τήν Μεγάλην Παρασκευήν, αλλά όλοι 
τρώγουν κάτι «στό πόδι», ιδίως δέ μαρού
λια μέ ξεϊδι, εις άνάμνησιν τού όζους μέ 
τό όποιον έπότισαν τόν’Ιησούν Χριστόν. 

Μετά τό τέλος τής ’Ακολουθίας περι
φέρεται εντός τής ’Εκκλησίας ό Επιτά
φιος, έναποτίθεται πρό τής Ωραίας Πύ
λης καί μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ Ευαγγε
λίου είσάγεται είς τό 'Ιερόν Βήμα. Τήν 
στιγμήν έκείνην φοβερός συνωστισμός 
έπακολουθεϊ, διότι όλοι τρέχουν νά έγγί- 
σουν τόν ’Επιτάφιον, έπειδή υπάρχει ή 
πρόληψις ότι, όποιος δέν τόν έγγίση θά 
πεθάνη στό χρόνο απάνω.

«
Είς τήν Κάλυμνον μετά τήν ’Ακολου

θίαν τών Ωρών περιφέρουν τούς ’Επιτα
φίους εις τό νεκροταφεϊον, τά δέ κορίτσια 
τοΰ νησιού ντυμένα στά όλόασπρα ψάλ
λουν τά ευλογητάρια. Αί ηλικιωμένοι γυ
ναίκες ψάλλουν έπίσης κατά τήν αγρυ
πνίαν τής Μεγάλης Παρασκευής περί τόν 
Έσταυρωμένον τό εξής δημώδες άσμα: 

Κ* ή Παναγιά συνέφερε 
κι αυτόν τόν λόγον είπε:

— "Ας ερθη ή Μάρθα κ’ ή Μαριά 
και τοΰ Λαζάρου ή μάνα, 
καί τοΰ Προδρόμου ή αδελφή 

κ’ ή άλλη ή Άλισάβη, 
νά πάμε νά Ίον πάρουμε 
προτού μας Τον σταυρώσουν 
καί πριν Τοΰ βάλουν τά καρφιά 
καί μας Τόν θανατώσουν.

«
Είς τό Σκουπί τής επαρχίας Καλα

βρύτων κατά τήν έξοδον τών ’Επιταφίων 
τά παιδιά ποΰ πηγαίνουν έμπρός, καίνε 

μέ τής λαμπάδες των τούς ξηρούς φρά
κτες τών κήπων καί ρίχνουν πέτρες στις 
πόρτες τών υπογείων καί κατωγείων γιά 
νά διώξουν τά κακά δαιμόνια, τά όποια 
έμφωλεύουν έκεϊ.

Τό πρωί τής Μεγάλης Πέμπτης τά 
κορίτσια τής παντρειάς βγάζουν τά προι
κιά τους έξω άπό τά σπίτια τους καί 
τ’ απλώνουν έπάνω είς τούς φράκτες γιά 
νά εύλογηθοΰν. ν.« « «
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑΙ % £ * *
» £ * * ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΤΗΝ ημέραν τής Λαμπρας, έν ώ είς 
τήν αυλήν τού γειτονικού μου σπι

τιού έγυρίζετο ή σούβλα ποΰ έβάσταζε 
τό πασχαλινό άρνί καί άρχιζε νά ροδο
κοκκινίζω άπό τή φωτιά, κ’έν φ ή οικο
δέσποινα έμοίραζε τό κοκορέτσι καί τή 
μαστίχα ατούς φιλοξενημένους, μετά τών 
οποίων ήμουν κ’ ό υποφαινόμενος, γιά νά 
τσιγκρίσουν καί νά πουν τό «Χριστός 
άνέστη!» μιά φωνή είπε:

— Δέν μάς διηγείσαι καμμιά ίστο- 
ρίτσα. Κωστή;

Ή φωνή ήτο τής Δδ°5 Εύτέρπης, τής 
κόρης τοΰ οικοδεσπότου, δροσερός ως 
τό τριαντάφυλλο τοΰ Μαΐου, δ δέ Κωστής 
ήτο ό ταξειδευμένος έξάδελφός της, ό 
όποιος, έπειτα άπό τόσων ετών άπουσίαν 
είς τά ξένα, ήρχετο νά κάμη Πάσχα μέ 
τούς συγγενείς του.

— Λοιπόν δέν θά φαντασθής τί έσυλλογιζόμουν αύτή τή στιγμή, 
Εύτερπάκι μου· άρχισε νά λέγη. Κ’ αν τό μάθης θά συγκινηϋής, όπως 
συγκινοϋμαι μόνο ποΰ τό συλλογίζομαι. Τί ωραία, τί ώμορφη ποΰ είνε 
ή οικογενειακή ζωή καί τί άχαρο πράγμα ή ξενητειά! Τί δίκηο ποΰ 
είχεν ό γέρο-Θεόκριτος όταν έλεγεν :

"Ανθρωπε τη ζωούλα σου 

φύλαγε· τά ταξείδια 
μην άγαπας μικρός - μικρός. 
Ή ζωή μας λίγη ποΰ ε!νε ! ...

’Εγώ όμως τ’ άγάπησα άπό μικρός κ’ έσπατάλησα είς αυτά τό μεγα- 
λείτερο καί τ’ ώραιότερο μέρος τής λίγης αυτής ζωής ! ... "Επρεπε νά 
έδιάβαζα νεώτερος τό Θεόκριτο. Τώρα πειά τί μού χρησιμεύει!... 
"Εφυγα νέος κ’ έγύρισα γερασμένος !...

Τάς λέξεις του αύτάς έπηκολούθησε κάποια σιγή.
— Μή χειρότερα! Γέρος, τριανταπέντε χρονών άνθρωπος! "Αφησε σέ 

παρακαλώ τούς συγκινητικούς προλόγους σου καί πές μας τήν ιστορία.
— Έθυμήθηκα, ποΰ λές, πρό ολίγου κάτι τί. θά γελάσετε, άλλά δέν 

μέ μέλλει! ... Ξέρετε τή χρονιά ποΰ άρρώστησα καί μέ συνεβούλευσαν 
οί γιατροί νά πάω στην έξοχή ....

— Δέν σοΰ είπα χωρίς προλόγους ;
— Μά στάσου, καημένη, νά ίδής! Λοιπόν έπήγα κ’ έβγαλα ένα εισι

τήριο γιά τή μεσημβρινή Γαλλία. Γιάτήν πατρίδα ίσα - ίσα τοΰ Μιστράλ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.—Είς τό Στάδιρν έγιναν έφέτος Πανελλήνιοι άγώνες, τούς όποιους διηύΟυνεν 
«Α. Υ. δ Διάδοχος ώς Πρόεδρος τής ’Επιτροπής τών ’Ολυμπιακών ’Αγώνων. ΕΙς τήν εικόνα μας 

A. Υ. συνδιαλέγεται μετά τού Γενικού Έπιύεωρητοΰ τής Γυμναστικής κ. Ίωάννου Χρυσάφη. 
Δεξιμ Του ή A. Υ. ό Πρίγκηψ Νικόλαος, άριστερα Του ό κ. Σ. Στάης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.—Ή Α. Υ. δ Διάδοχος παρακολουθεί μέ πολύ ένδιαφέρον τό Αγώνισμα τής πάλης.

Είχα πάρει όλες τής σχετικές πληροφορίες κ’ έπήγα τό βράδυ στό σταθμό 
τής Λυώνος.

— Άπό ποΰ ;
— Μά, άπό ποΰ άλλοΰ; Άπό τό Παρίσι.
— Λοιπόν ;
— ’Εξημερώθηκα στό Βελό. "Ενα χωριουδάκι χαρούμενο καί γελα

στό έπάνω σ’ ένα λόφο. "Ολη ή λιμνοθάλασσα τοΰ Μπέρ ήταν έμπρός 
μου πανόραμα απλωμένη. Οί λόφοι άπό τό άλλο μέρος ήταν γεμάτοι 
άπό άθάνατα πεΰκα κ’ οί κάμποι στολισμένοι άπό άνθισμένες μυγδα
λιές. Τί άλλο ήθελα; Μοΰ φαινόταν πώς ευρίσκομαι στήν Ελλάδα. "Ο,τι 
ήθελα ήτο στή διάθεσί μου. Κολύμπι, ψάρεμα, κυνήγι, έκδρομές .... Καί 
τί δέν είχα ! Θά περνούσα τόν ολίγο χρόνο τής διαμονής μου έκεϊ σάν 
σέ παράδεισο.

Μόλις όμως έπέρασαν οί πρώτοι μήνες τής διαμονής μου καί τ’ άπό- 
λαυσα όλα αυτά καί άρχισα νά αίσθάνουμαι τόν εαυτό μου καλήτερα 
μ’ έκυρίευσεν ή άνία. Κάθε μέρα τά ίδια καί τά ίδια, χωρίς νά έχω ούτε 
έναν άνθρωπο μέ τόν όποιον νά ’μπορούσα νά μιλήσω τί] γλώσσα μου... 
Μού φαινόταν σάν καταδίκη, σάν έξορία ....

— Δέν υπάρχουν ρωμηοί στή Προβηγγία ;
— Υπάρχουν μερικοί άπλησίαστοι στήν πρωτεύουσά της. τή Μασσα

λία, άλλά έκεϊ πού ήμουν έγώ πώς ήθελες νά βρεθή ρωμηός! Έκόντευα 
νά ξεχάσω τή γλώσσα μου, τά ωραία μας συνήθεια, τής γιορτές μας, 
όλα. Έπί τέλους μιά μέρα έλαβα ένα ήμερολόγιο, πού σοΰ έζήτησα καί 
μοΰ τώστειλες. θυμάσαι, Ευτέρπη ;

— Πώς δέν τό θυμάμαι ! *" ’
— Τό άνοιξα καί είδα πώς βρισκόμουν στή μεγάλη 

σαρακοστή. Μ’ έπιασεν άπελπισία. Έσυλλογίσθηκα τήν 
έκκλησία καί τούς χαιρετισμούς, τή μυρουδιά τήν ιδιαί
τερη τού λιβανιού, άνακατευμένη μέ τή μυρουδιά τών 
άναμμένων κεριών, τήν Ελληνική άνοιξη τά Ελληνικά 
λουλούδια πού μοσχοβολούν, όσο σέ κανένα μέρος τοΰ 
Κόσμου καί μού ήρθαν δάκρυα στά μάτια. "Επρεπε 
κάτι νά κάμω γιά ν’ άντιδράσω στήν πλήξι καί τή 
μελαγχολία] ποΰ μ’ έκυρίευσαν, άλλά δέν έγνώριζα τί

"Ενα πρωί ξεκίνησα κ’,άνέβηκα στον άπέναντι λόφο. 
Τί ωραία ποΰ ήταν! Κάτι πουλιά, ποΰ δέν τ’ άκούω 
έδώ γιατί δέν υπάρχουν, έκελαϊδοΰσαν πασίχαρα. · "Αχ, 
έλεγα, νά μήν ήμουν μόνος έδώ, άχ, νά ήμουν μ’έσένα, 
— ό λόγος τό φέρνει — Εύτερπάκι, καί θά μπορούσα 
νά μείνω όλη μου τή ζωή». Άλλά μόνος, χωρίς συντρο
φιά, χωρίς νά μπορώ νά έπικοινωνήσω μέ κανένα, νά 
πώ τής σκέψεις μου καί τά αίσθήματά μου γιά τήν 
(«μορφιά ποΰ έβλεπα....

"Εξαφνα περιπατώντας χωρίς ώρισμένο σκοπό, άντί- 
κρυσα μιά σπηλιά πού έμοιαζε τό έξωτερικό της σάν 
πρόσοψι Βυζαντινής έκκλησιάς.’Εμπήκα μέσα κένοιωσα 
στήν ψυχή μου, πώς νά στό πώ ; .... "Ενα αίσθημα 
κάπως θρησκευτικό. Άπό τήν ημέρα έκείνη, ή μόνη 
μου ένασχόλησι καί φροντίδα ήταν πώς νά κάμω ώστε, 
ή σπηλιά έκείνη νά μοιάση περισσότερο μ’έκκλησίτσα. 
Καλέ τί λέω; Νά γίνη σωστό έξωκλήσι.

Έγύρισα βιαστικός στό σπιτάκι ποϋ έμενα κ’ έξε- 
φύλλισα όλα μου τά βιβλία. Μεταξύ αύτών βρήκα και 
κάποια «Στούντια». Είχαν μέσα θαυμάσιες άντιγραφές 
τής Παναγίας τού Ραφαήλ, Χριστούς τής Άναγεννή-



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.—Είς τό άγώνισμα τοϋ άκοντίου 
.ταρουοκίοϋησαν έφέτος άύληταί μέ σώματα πλαστικά 

καί ζωγραφικώτατα.

σεως, ’Αποστόλους καί Άγιους άκόμη. σέ 
μεγάλα καί μικρότερα σχήματα. Τούς ξεκόλ
λησα. Έπιασα κ’ έσκάρωσα ένα σταυρό ξύ
λινο κ’ ένα καντήλι, εύρήκα κ' ένα πήλινο 
βαζάκι μέ χερούλι, τά έπήρα δλα ύπό μάλης 
κ’ έτράβηξα χαρούμενος τώρα γιά τό λόφο.

Έφθασα στή σπηλιά. Ανέβηκα κ’ έτο- 
ποθέτησα στήν κορυφή τής προσόψεώς της 
τόν ξύλινο σταυρό καί έπειτα κάτέβηκα κ’έμ- 
πήκα μέσα. Έφτειασα πρόχειρο τό ιερό 
δπως-δπως, έκρέμασα δεξιά κ' άριστερά τής 
εικόνες, έτοποθέτησα καί τό καντήλι άφ’ ού 
τό άναψα πρώτα, έπήρα καί ξερό θυμάρι καί 
ξερά αγριολούλουδα κ' έγέμισα τό βαζάκι 
ποΰ τό έκαμα πρόχειρο λιβανιστήρι καί τό 
άναψα μ’ ένα σπίρτο.

«
Είν’ άδόνατο νά φαντασθής έξαδελφοΰλα, 

τί μυστήριο εϊχεν εκείνη ή στιγμή. "Ολα τά 
παιδικά μου χρόνια άναστηθήκαν έξαφνα, 
γλυκά, τρυφερά, χαριτωμένα κ'ήρθαν νά μέ 
περιτριγυρίσουν. Ποτέ μου δέν θυμάμαι νά 
συνεκοινώνησα δπως εκείνη τήν ώρα μέ 
κάτι τι θείο καί άφθαστο. ’Άνοιξα τό ημε
ρολόγιο καί είδα πώς ήταν ή ημέρα τοΰ Πά
σχα. Έξω τ’ άηδόνια έκελάίδοΰσαν τόν 
πανώριο τους σκοπό. Έγονάτισα γιά κάμ
ποση ώρα καί προσευχήθηκα στό όνομα τοΰ 
Θεανθρώπου, ποϋ τόν ένοιωθα ανακατωμένο 
μέσα στή Φύσι, μέ τά λουλούδια, μέ τά που
λιά. μέ τό άγεράκι, καί έπειτα... έσηκώ- 
θηκα κ’άναψα ένα κερί ποΰ είχα στήν τσέπη 
μου καί έξαλλος άπό κατάνυξι άρχισα νά 
ψάλλω:

Χριστός άνέστη έκ νεκρών 
θανάτφ Θάνατον πατήοας ....

Καί»τά πεΰκα καίτά πουλιά κ’δλη ή Δημιουργία έξω επανέλαβαν μέ τό 
θρόισμά των καί τό κελά'ίδημά των:

Χριστός ανεστη έκ νεκρών .. .
ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ«♦ ·>

* ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΙ ΡΕΜΒΑΣΜΟΙ *
τήνάνοιξιν; Είναι τό κελάίδημαΤι είνε αύτό ποΰ μάς προ μηνύει . _ . _

τών πουλιών; Είναι τά λουλούδια; Είνε τά φυτά; Είνε ή άνθησις, 
ό ήλιος ποΰ καίει μ’ έναν άλλον τρόπον άσυνήθιστον έως τά χθές, είνε 
κάποιο άγεράκι ποΰ τό αίσθανόμεθα σάν ξυπνητήρι τής Φύσεως, σάν 
διάνα γλυκειά ποΰ μάς καλεϊ νά ξυπνήσουμε άπό τήν χειμωνιάτικην νάρ
κην μας; Δέν ξέρω. Ξέρω δμως πώς δλ’αύτά τά έννοιωσε ό καθένας ήδη 
τρυφερά, εύεργετικά, χαρμόσυνα, νά χύνωνται καί νά σκορπίζωνται 
άπ’δλα τά σημεία τής Φύσεως καί νά τοϋ λένε μέ τήν μυστική φωνή των:

— Ξύπνα, ξύπνα, θνητέ! Ξύπνα άπό τήν μελαγχολίαν σου κ’ άπό τό 
χειμωνιάτικο όνειρό σου! ΈΒγα άπό τόν κύκλο τών θλιβερών σου σκέ
ψεων καί τίναξε άπό πάνω σου δλα τά νέφη τής λύπης καί τοΰ μαρασμού.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ. —’Εν ώ ή A. Υ. 6 Διάδοχος άπένεμε τά βραβεία είς τούς νίκη τάς ήρχισεν καί βροχή.

<"Ο,τι σ’ Εκαμε νά λυπάσαι χθές, σήμερα 
γίνεται αφορμή τής χαράς σου. Τό δένδρο 
βιάζεται νά γέμιση άπό πράσινα φύλλα καί 
νά σκεπάση άπό τά βέβηλα μάτια τή φωληά 
τήν καταλελειμμένη ποϋ έρχεται νά ξαναΰρη 
τό ξβνητευμένο πουλί.

«Ή στάλα τοϋ νεροΰ θ’άντηχήση άλλοιώ- 
τικα στήν ψυχή σου καί αί μορφαί καί τά 
πράγματα δλα ποΰ είχες βαρεθή νά βλέπης, 
θά σέ σύρουν τώρα κοντά των μέ αγάπη. 
Οί θυμοί σου άλλάζουν σέ τραγούδια καί τό 
μίσος σου τώρα κελαϊδεϊ σάν κορυδαλλός.

«Κοιτάξου στόν καθρέφτη καί θά ίδής 
διαφορετικό τό πρόσωπό σου. Μίλησε, καί 
θ’ άκούσης μ’ ένα είδος έκπλήξεως τό ίδιο 
τό μίλημά σου.

Ή ανάμνησις τών παλαιών σου ή μερών 
ποΰ έτρεμες όταν ερχόταν νά σ’ εύρη στή 
μοναξιά σου, γιατί τώρα τάχα σοΰ είνε τόσο 
επιθυμητή καί τήν επικαλείσαι; Γιατί τήν 
αναζητείς μέ τόσην επιμονήν κ' ό νοΰς σου 
τρέχει ελεύθερος στά πράσινα περιβόλια τής 
νεότητός σου;

«Τίποτε δέν ευρίσκεις μονότονο πειά κ’ α
νοίγεις πρωί-πρωί μ’ εΰχαρίστησι τό παρά
θυρό σου γιά ν’ άφήσης νά σοΰ έλθη ό μυ
στικός άντίλαλος τής άλλαγής ποϋ γίνεται 
βαθειά μέσα στή Γή.

«Κ’δλο κάτι σέ σπριόχνει πρός τό άνοιγ|ΐα, 
θνητέ. "Ο,τι είχες κλειστό ώς τώρα μέ τόση 
επιμέλεια καί φροντίδα, σπεύδεις νά τ’ άνοι
ξης. Τό σπίτι σου, τά παράθυρά σου, τής 
πόρτες σου, καί τής ψυχής σου τά μάτια 
κ’ δλα τά αισθητήριά σου όργανα κ’ δλους 
τούς πόρους τοΰ σιόματός σου.

• Ποιο περιμένεις νά γυρίση άγαπημένο 
σου πρόσωπο, άπό τό μακρυνό του ταξεϊδι;

Τήν ελπίδα ποΰ ξαναγεννιέται μέσα σου καί τήν ευωδία τής Πλάσης, 
τήν αύρα τής θαλάσσης καί τή χαρά τής ζωής; ΓΓ αύτό δπου σταθής 
νομίζεις, πώς είνε περιγιάλι, άπό τό όποιο προσμένεις ένα καράβι 
μ’ ολόλευκα πανιά..........»

Δέν υπάρχει άνθρωπος νά μήν κάμη παρόμοιας σκέψεις η καί καλ- 
λιτέρας άκόμη, τάς ημέρας αύτάς, κατά τάς οποίας άπό παντού προ- 
μηνύεται ό γυρισμός νύμφης μέ τά πράσινα μαλλιά καί τά γαλάζια 
μάτια, τής βασιλοπούλας Άνοίξεως, ή όποια μάς φέρνει τά λουλούδια 
καί τά πουλιά, ν’ εγώ έθυμήθηκα άθελα τούς στίχους αυτούς ποϋ 
έγραψα γιά τήν άνοιξι πρό δεκαπέντε έτών:

Μέσα οτα ερείπια τοΰ Χειμώνα 
δίχως βοή καί κουρνιαχτό, 
μιά κρινομέτωπη ννφοΰλα 
χτίζει παλάτι πυργωτό.

Δουλεύουν μΰριοι μαστοράδες 
πρώτοι οτήν Τέχνη καί οτό Νοΰ, 
τό αγέρι, ό ήλιος, τό φεγγάρι 
κ’ ό'λα τ' αστέρια Τ ούρανοΰ.

Φτειάνονν τό ίΐόΐ.ο γαλαζένιο, 
όλη τη Γή χρυσή '/ωληα 
καί της σωριάζουν για στολίδια 
ϋνβη καί δέντρα καί πουλιά.

Καί τό ψηλότερο βουνάκι 
τό φτειάνονν γυάλινο θρονί 
κ’ έκεϊ βασίλισσα θρονιάζουν 
τήν’Άνοιξι τή γαλανή.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ — Έπί τή συγκεντρώσει έν Άΰήναις τών μαθητριών τών έν ταΐς έπαρχΐαις Άρσακείων, είς τό όμώνυμον μέγαρον 
έδόθησαν λαμπραί έορταί. Μεταξύ άλλον έσωτερικαί μαΰήτριαι έπαιξαν καί τό άρχαΐον δράμα -’Ιφιγένεια*.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΖΩΗ: ©I ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΑΟΙΑΣ
/Ό συμπαθής τής ^Εικονογραφημένης> φίλος κ. Γ. Βραχηνός, άπό κεαρωτάιης ηλικίας αγαπών ιόν Αθλητισμόν, είναι ό μόνος ίσως εν Άθήναις, ό 
όποιος όχι μόνον δέν άφήκε τό κουπί, τό κολϋμβημα, τό ποδήλατον και τά άλλα σπόρ, είς α μ'ε αγάπην θερμήν εϊχεν έπιδοθή, αλλά καί παρά τάς 
βιωτικάς ασχολίας του, καί σήμερον άκόμη μέ πολύ ενδιαφέρον παρακολουθεί δλην τήν ’Αθλητικήν Ζωήν καί τήν εδώ καί τήν έξω έκ τον σύνεγγυς, 
άναδειχθείς οΰτω είς εμβριθή Επιστήμονα-’Αθλητήν. Χάρις είς τους δεσμούς τής ·Εικονογραφημένης» μετ' αύτοΰ ο! άναγνώοται τον Περιοδικού 

θά δυνηθοΰν εφεξής να παρακολουθήσουν, δλην τήν αθλητικήν κίνηση· καί νά μάθουν ωραία καί επωφελή πράγματα].

Εγκαινιάζων την στήλην αύτήν, τήν όποιαν ή διεύθυνσις τής 
«Εικονογραφημένης» διαθέτει διά τήν έξυπηρέτησιν τοΰ 

Αθλητισμόν, θά παρακαλέσω θερμώς τούς Αναγνώοτας μου νά 
μή μου καταγνώσουν φιλολογικός Αξιώσεις, δπως καί νά παρα
βλέπουν άτελείας ΰφονς, διατνπώ- 
σεως, άφηγηματικότητος, καί τά τοι- 
αΰτα. Παληός αθλητής, τον όποιον ή 
Αγάπη προς τά sports δέν άφίνει 
ν άπομακρυνθή τον ίνεργοΰ’Αθλητι
σμόν, άπεφάσισα νά διαθέτω τάς 
ώρας ποΰ ή εργασία μου καί ή προ
πόνησές μου μ' άφίνουν έλευθέρας, 
στήν διάδοσιν τον Αθλητικόν πνεύ
ματος διά τής Δημοσιογραφίας. Χω
ρίς ποτέ νά υπάρξω δημοσιογράφος, 
χωρίς ποτέ νά έχω ΰποπέση καί έγά> 
στό σύνηθες εκείνο Αμάρτημα τής 
πρώτης νεότητός, στήν έν κρύπτω 
καί παραβύστφ δημιουργίαν πνευμα
τικών τέκνων πεζών ή εμμέτρων, 
Αντελήφθην πολύ καλά δτι, ή Δημο
σιογραφία είνε ό πρώτος καί κυριώ- 
τερος μοχλός τής διαδόσεως οίουδή- 
ποτε πράγματος. Καί σήμερα ποΰ 
στήν ΙΙατρίδα μας ανοίγονται νέοι 
ορίζοντες δράσεως καί κινήοεως, καί 
σήμερα ποΰ ή πολυαγαπημένη μας 
Μεγάλη Μάννα έχει περισσοτέρους 
καί ισχυρότερους εχθρούς μπροστά 
της καί γύρω της, σήμερα άπό κάθε 
άλλη φορά έχει ανάγκην ισχυρών 
σωμάτων δυναμένων ν’ άνθέξονν σέ 
κάθε κόπο καί σέ κάθε ταλαιπωρία, 
γενναίων καρδιών, ανθρώπων μέ όρ- 
μητικότητα, μέ θέλησιν, μέ τόλμην, 
μέ άπόφασιν. Δέν έχω τήν ιδέαν δτι 
αύτά δλα τά δίδει μόνον ή Γυμνα
στική καί ό 'Αθλητισμός, άλλά δια
τηρώ Ακράδαντου τήν πεποίθησιν 
δτι, ό κυριώτερος παράγων, ό δυνά- 
μενος νά τα έξυφώση στό Ζενίθ είνε 
ή Γυμναστική καί ό ’Αθλητισμός.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΤ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ.—Είς μίαν σκηνήν τήο «Ιφιγένειας· 
αί μαΰήτριαι Δίς ’Ελευθερίου καί Δίς Γεωργιάδου ώς'Ορέστηςκαί 
ώς ’Ιφιγένεια παρουσίαοαν Ενα γραφικόν σύμπλεγμα ένθυμίζον 

τάς παραστάσεις τών άρχαίων άγγείων.

< Νοΰς Υγιής σέ σώμα υγιές» λέγει κάποια Λατινική παροι
μία—καί άς μέ σνγχωρήσωσιν οί καθηγηταί τών Λατινικών που 
λησμόνησα τήν διατύπωσίν της στήν γλώσσαν τοΰ Κικέρωνος 
καί τοΰ ’ Ορατίου — άλλά καί όρ/ιή και θέλησις καί τόλμη σέ 

ισχυρό σώμα, θά ή/ιποροΰσε νά προσ- 
θέση κανείς μέ τήν βεβαιότητα δτι 
δέν θέλει διαψενσθή. Νά δώσω άνά- 
λυσιν τον πράγματος αυτούΟχι. 
Θά Υποτιμούσα πολύ τήν άντίληψιν 
τών άναγνωστών μου. Καί αύτό ποτέ 
δέν έπέρασε άπό τό μυαλό μου, ούτε 
ώς σκιά ιδέας.

Ή Γυμναστική καί ό ’Αθλητισμός 
είναι τά πράγματα εκείνα πού ισχυ
ροποιούν τό σώμα. "Ας επιδιώξωμεν 
λοιπόν δλοι, έν τρ> μέτριο τών δννά- 
μεοτν του ό καθείς, στήν διάδοσιν 
αυτών. Προσφέρομεν μεγάλην καί 
άνεκτίμητον υπηρεσίαν στή Γαλανό
λευκη Ελλάδα μας.

ΓΤροκειμένου νιι έκλέξω τό σημε
ρινό θέμα μου έδίστασα πολύ καί 
πολύ έσκέφθην ποιο νά πρωτοπάρω 
άπό δλα εκείνα τιί είδη πού άποτε- 
λοΰν τό Sport. Διότι πρέπει νά γνω
ρίζουν έκεϊνοι ποΰ θά μου κάνουν 
τήν τιμήν νά παρακολουθούν τάς 
Ατελείς αύτάς γραμμάς μου δτι, δέν 
θά περιορισθώ) σέ ώρισμένον είδος 
ή σέ μερικά είδη τοΰ Sport. Μακρά 
αθλητική πείρα, καί άρκετά χρόνια 
μελέτης τοΰ ’Αθλητισμού καί τής 
Γυμναστικής μου έδωσαν κάποιαν 
ικανότητα ώστε, νά ήμαι κάτοχος 
δλων τών ειδών ποΰ Απαρτίζουν τό 
Sport. άς σταματήσω 'έως εδώ 
τάς γραμμάς αύτάς ποΰ τείνουν νά 
κάμουν τήν βιογραφίαν μου.' 0 σκο
πός μου κάθε άλλος είνε παρά αυτός. 
Ίο έργον μου τ’ άφίνω στήν κρίσιν 
έκείνων ποΰ θά τό παρακολουθήσουν 
διά τιΰν σελίδων αυτών.

I
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Έσκέφθην καί έδίστασα, έλεγα πάρα - πάνω, στην έκλογήν 
τοΰ σημερινού θέματός, ιίλλ' έπί τέλους, έπειδή έπρεπε νά πάρω 
κάποια άπόφασι, την έπήρα. ’Εξέλεξα τάς προόδους ποΰ έκανε 
ή Άεροπλοΐα. ’'.4>· Απέτυχα στήν έκλογή, ζητώ τήν συγχώρεσιν 
ιών αναγνωστών μου γιά σήμερα. Μέ τον καιρό δλα τι'ι sports 
Θά περάσουν άπ έδώ) μαζί' μέ τάς προπονήσεις τους καί έτσι 
δλοι θά εύρουν έκεΐνο ποΰ τούς ενδιαφέρει καί ποΰ αγαπούν. 
Ιέι· θά Ανατρέξω ιιέ-χρι τής πρώτης ήμέρας τής κατακτήσεως 

τού Άέρος, δέν θά ανατρέξω μέχρι τήςπριότης απόπειρας προς 
άνύψωσιν διά τοΰ βαρύτερου τοΰ άέρος, διά τοΰ Αεροπλάνου. 
Σέ άλλα φύλλα ή «Εικονογραφημένη» έχει γράφει γιά αυτά δλα. 
Ούτε θά δώσω άπό σήμερα τήν ψυχολογία τοΰ αεροπόρου. 
”.4ς παρακολουθήσουμε πρώτα τους ανθρώπους αυτούς στό 
τρομερό έργο τους καί υστέρα Ας πούμε τί πράγμα είναι εκείνο 
ποΰ τους δίδει τήν ικανότητα νά τό έκτελοΰν. ’/1ς Αρχίσωμε 
Από τήν πρώτην μετ' επιτυχίας ύψωσιν και πτήσιν γιά νά φθά- 
σουμε στάς σημερινός τοιαύτας ποΰ προξενούν κατάπληξιν. ”.4ς 

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ.— ΑΙ μαθήτριαν τών έν ταΐς έπαρχίαις Άρσακείων είχον έλθει, κατόπιν άποφάσεως τής Διοικητικής ’Επιτροπής, είς 'Αθήνας 
καί έπ’ εύκαιρία ώργανώθησαν ώραιαι τελεταί, έκδρομαι κ. τ. λ.

ακολουθήσωμε τους Γάλλους αεροπόρους, διότι αι’τοί είνε εκείνοι, 
μέ έλαχίστους άλλων εθνών συναδέλφους τους, ποΰ έφεραν τήν 
Άεροπλοΐαν στό σημερινό σημεΐον, γιατί αυτοί είναι οι αληθινοί 
κάτοχοι τού μυστικού της, οί πραγματικοί κυρίαρχοι τού Άέρος.

Μετά τάς πρώτας απόπειρας τοΰ Wilburg Wricht πρώτος δ 
Γάλλος Henn Forman, παληός ποδηλάτης, ήταν εκείνος ποΰ 
έρριψοκινδύνευσε νά ϋψωθή μέ ένα διπλανόν σέ κάποιο ύψος. 
Τήν 13 Νοεμβρίου τοΰ 1908 δ Farman έσηκώθη 25 μέτρα 
έπάνω άπό τήν γην. "Ενα χρόνο πρό αυτού, στάς 17 Σεπτεμ
βρίου τού 1907, δ Γάλλος Louis Bleriot είχε ύψωθή καί αυτός 
στό Ίδιο ύψος μέ ένα μοναπλανον ίδιου συστήματος, τό πρώτο 
άπό τά 8 ποΰ κατόπιν έδημιούργησε γιά νά φθάση στό σημε
ρινό, άλλά δέν κατώρθωσε νά διατηρηθή έκεϊ. Κατρακύλισε καί 
μόνον ή μεγάλη τύχη του, ή ψυχραιμία του καί ή έτοιμότης 
του τόν έσωσαν άπό τόν θάνατον. Πήρε κάμποσο κτυπήματα, 
άλλά γρήγωρα έγινε καλά. 'Εκείνος λοιπόν ποΰ κατώρθωσε νά 
διατηρηθή στό ύψος αυτό είναι δ Furman άλλά τό record του 
αυτό δέν τό έκράτησε πολύν καιρό. Καί τούτο είναι τό περίεργο 

στήν Άεροπλοΐα. Άντιθέτως πρός πολλά είδη τού Sport ποΰ οί 
champions μένουν πολλάς φοράς χρόνια recordman τού είδους 
των, στήν Άεροπλοΐαν δέν παρατηρεΐται αυτό. Ως που τ·ά 
σημειωθή ένα record Αναφαίνεται καινούργιο. -Ιοιπόν στάς 18 
Δεκεμβρίου τού 1908 ό Αμερικανός Wilbitrg Wricht ύψοΰται 
διά τοΰ διπλάνου ίδιου συστήματος 100 μ. υπέρ τήν γην. Στής 
18 ’Ιουλίου τοΰ 1909 ό Γάλλος Paulhau φθάνει τά 150 μ., 
στ'ης 29 Σεπτεμβρίου 1909 δ Roucier τά 193 μ., στής 18 
'Οκτωβρίου τοΰ 1909 ό De Lambert τά 300 μ. καί διαγράφει 
κύκλον υπέρ τόν Πύργον τον Eiffel. ’Αναφαίνεται τώρα στό 
αεροπορικό στερέωμα άστήρ πρώτου μεγέθους. Είναι ό Latham. 
Βεβαίως μετ' αυτόν υπήρξαν πολλοί οί μεγάλοι πιλότοι, οί 
Ατρόμητοι νικηταί τού Ανέμου, τής θυέλλης, τής βροχής, τής 
χιόνος, τής καταιγίδας, άλλά μεταξύ αυτών δ Latham πάντα 
θά κατέχη τήν πρώτην θέσιν. Τήν εποχήν εκείνην τά αεροπλάνα 
δεν είχον τήν σημερινήν τελειότητα, ούτε οί moteurs τους τήν 
σημερινήν ταχύτητα καί αντοχήν. Καί όμως δ Latham υπήρξε 

μέ τά σχεδόν ατελή έκεϊνα μέσα δ πρώτος νικητής τής Θυέλ
λης καί δ υπέροχος περιφρονητής τοΰ Θανάτου. ΙΙοιός γνωρίζει 
τί θά ήδύνατο νά προσφέρη ή άφοβος έκείνη καρδιά στήν Άερο
πλοΐα, &ν δ θάνατος δέν τόν έπαιρνε στην αγκαλιά του. Στήν 
αρχή Ακόμη τοΰ σταδίου του, ένας θάνατος άδικος, παράλογος 
καί χυδαίος ήλθε νά τόν άρπάση. Δέν άπέθανε στά ύψη, δέν 
έκυλίσθη στή γή μαζύ μέ τό πουλί του, δέν είχε τήν τύχη καί 
τό τέλος τών ένδοξων συντρόφων του, τών μαρτύρων αυτών 
τής Ανθρώπινης δρμής καί τοΰ πνεύματος. Κυνηγών βουβά
λους στήν Αφρικήν, οπού είχε πάει χάριν διασκεδάσεως, έδέχθη 
τά κέρατα ένός έξ αυτών στή κοιλιά τον. Ή Αγάπη του πρός 
τό κυνήγι Ίση μέ τήν αγάπην του πρός στήν Άεροπλοΐα ύπήρ- 
ξεν ή αίτια τον θανάτου του. Ιεξιός έπίσης καί στά δύο εύρήκε 
τόν θάνατον άπό ένα άπ’ αυτά, Ασφαλώς όμως άπό εκείνο ποΰ 
ήρνήθη καί ποΰ έπήρε γιά νά δώση σ’ άλλο τήν Αγάπην του. 
' Υπήρξε τοσούτον δεξιός άεροπόρος καί κυνηγός ό Latham 
ώστε, τό ακόλουθον έπεισόδιον, Αναμφισβήτητου κύρους, αφού 
καί φωτογραφία υπάρχει, ήμπορεϊ νά τό δείξη. Πέτων στό

Los-Angelos είς ύψος 200 μ. έφό- 
νευσε διά τοΰ δπλου του, τό όποιον είχε 
μαζύ τον, μίαν άγριόπαπιαν. Αυτό μό
νον ήμπορεϊ νά δείξη τήν αξίαν τον.

Τήν 1 Δεκεμβρίου, λοιπόν, τοΰ 
19096 Latham πετρ. είς ύψος 453 μ. 
Καί μετά ένα μήνα στάς 7 'Ιανουά
ριου τού 1910 φθάνει τά 1000 μ. Ό 
πρώτος σταθμός, στάς χιλιάδας ποΰ 
θά έπηκολούθουν, έχει γίνει.

Πέντε ήμέρας αργότερα, στάς 12 
'Ιανουάριου ΙΘΙΟ,τό ύψος ακόμη άνα- 
βαίνει. Ό Paul han. φίλος άλλά καί 
Αντίπαλος τοΰ Latham,φθάνει τά 1269 
μέτρα.’Ο Paulhau, δπως και οί άλλοι 
οί πρό αυτού, έκτος τοΰ Latham, έπι- 
βαίνει διπλάνου. Μόνον δ Latham 
ύψοϋται μέ μονοπλάνου, καλώς έννοών 
άπό τότε ότι, αυτό είναι έκεΐνο, ποΰ 
θά φθάση τά μεγάλα ύψη. Τό record 
αυτό τό κρατεί μερικούς μήνας δ 
Paulhau έως στής 7 'Ιουλίου τοΰ 
1910, δπότε δ Latham τό καταρρί
πτει, φθάσας τά 1384 μ. Καί έκεϊ στα
ματά. ’Λφίνει τό ύψος γιά νά έπιδοθή 
στήν πραγματοποίησι άλλου ονείρου. 
Ποιο είναι αυτό, θά τό είπώ άμα έλθη 
ή σειρά του."Αν 8μως δ [.atharn, όπως καί ό Paulhan έγκατα- 
λείπουν τήν ιδέαν νά φθάσουν υψηλότερα, γιά νά έπιδοθοΰν κάθε 
ένας χωριστά ο’ άλλη έπίδοσι καί σ’ άλλη έφεύρεσι τής Άερο- 
πλοΐας, οί άλλοι αεροπόροι δέν τους άκολουθούν. Αί τάξεις τους 

έχουν αυξήσει σέ τέτοιο βαθμό, ώστε περισσεύουν γιά κάθε 
έπίδοσι τής Αεροπλοΐας καί. γιά κάθε είδος αυτής.

Νέος άεροπόρος άναφαίνεται ό Drexel, <5 όποιος στής 15 
Αύγουστου 1910 ανέρχεται είς ύψος 2,013 μ.

Αυτόν βμως έρχεται νά τόν ύποσκελίση δ Alorane, <5 λαμ
πρός κατασκευαστής κατόπιν ίδιου τύπου μονοπλάνου, θριαμ
βεύοντας σήμερον, ό όποιος στάς 3 Δεκεμβρίου 1910 φθάνει 
τά 2521. Καί τρεις ήμέρες Αργότερα δ δυστυχής Chaver, δ 
νεώτερος τών τότε άεροπόχων, διερχόμενος τάς Άλπεις, ύπερ- 
ιίνω τοΰ Simplon καταρρίπτει στάς 8 Σεπτεμβρίου τοΰ 1910 
τό ρεκόρ τοΰ ύψους, φθάσας τά 2587 μ.’ Άλλά τόν θρίαμβόν 
του αυτόν τόν πληρώνει μέ τήν ιδίαν του ζωήν. Δέκα μ. άπό τοΰ 
εδάφους ή μία των πτερύγων τοΰ μονοπλάνου του σπάζει καί 
δ άεροπόρος ευρίσκεται σιή γή μέ τό άεροπλάνο έπάνω του.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.—Ενώπιον τών Αύτοκρατόρων τής Γερμανίας έν Κερκύρφ,ΐ οΐ μαθηταί τής Έλληνογαλλικής Σχολής 
έχόρευσαν μέ γραφικωτάτας Αμφιέσεις χορούς Ελληνικούς.

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. —Ό Αύτοκράτωρ Γουλιέλμος, ή Λύεκράτειρα Αύγούστα, ή Βαοίλισσα Σοφία 
και ή Κυρία Παρρέν, ή ψυχή τοΰ Λυκείου τών Έλληνίδων, παρακολουθούν τούς χορούς τών δεσποινίδων.

Ζή δύο ήμέρας στό νοσοκομεϊον, καί τήν ώραν ποΰ αποθνή
σκει, ένιρ τά τηλεγραφήματα φθάνουν άπ’ ολα τά μέρη τού 
κόσμου γιομάτα συγχαρητήρια γιά τή διπλή νίκη του, τήν διά 
βασιν τού βουνού δηλαδή καί τό record τού ύψους, δ κακό- 
μοιρος ψιθυρίζει: Ποιο τό <ϋ<ρελος; 'Εγώ Αποθνήσκω τόσο 
νέος». Δυστυχή Chaver! Έλυπεϊσο άποθνήσκων διότι, έφευγες 
άπό τόν κόσμον μόλις 17 έτών, ή έλυπεϊσο διότι έφευγες ένώ 
ήμποροϋσες νά έπιτύχης καλλίτερα record;

Οί Αεροπόροι λυπούνται γιά τόν Chaver, θρηνούν τόν θάνα
τόν του, Αλλά δέν φοβούνται, δέν αποθαρρύνονται. Νομίζει 
κανείς άτι, δ θάνατος αυτός τούς δίδει ποιο κουράγιο, τους αυξά
νει τήν έπιμονήν, τους ένδυναμώνει τήν θέλησιν. Καί τό record 
τοΰ ύψους πίπτει διαρκώς.

Τήν 1 'Οκτωβρίου 1910 <5 Wyumalen φθάνει τά 2780 μ. 
καί στάς 9 Δεκεμβρίου Αναφαίνεται δ L.ecacneux, δ μέλλω'· 
recordman τοΰ Κόσμου. Τήν ημέραν αύτήν φθάνει 3,100 μ. 
ά22ά ό Lecacneux δέν θά σταματήση έδώ. "Ας Ανέβηκε στάς 
9’Ιουλίου 1911 δ Lxiridan 3,200, άς έφθασε στάς 5 Αύγού- 

στου 1911 δ λοχαγός Felix 
τάς 3,300 μ., αυτός δέν 
τρομάζει. Ό μεγάλος Αντί
παλος του ό Βασιλεύς τού 
Άέρος, δ Carr os, δ τρομε
ρός Carros, τόν όποιον Θά 
Ίδωμεν σ' δλα τά record 
τής Αεροπλοΐας πρωτεύ
οντα, δέν άνεφάνη ακόμη. 
Μόλις τόν Σεπτέμβριον τού
1911 δ κόσμος μανθάνει δτι, 
δ Carros Ανήλθε στάς 4 τοΰ 
ίδιου μηνός είς 3,950 μ. 
καί στάς 6 τού μηνός έπίσης 
τοΰ ίδιου 1912 είς 4,960. 
Τώρα ό Lecacneux έρχε
ται νά πάρη τήν revanche, 
καί στής 15 Σεπτεμβρίου
1912 φθάνει τάς 5450 μ. 
Ό Carros δέν είναι από 
έκείνους ποΰ Αφίνουν τήν 
πάλην στάς II Δεκεμβρίου 
1912 ή έλιξ του κτυπφ τόν 
αέρα σέύψος 5,600 μ. άλλά 
στάς 21 Δεκεμβρίου 1912 ή 
έλιξ Toi^Lecacneux κτυπά 
τόν αέρα σέ 5,720 μ.

Ό Carros δέν Απαντα- 
Νέα έπιθυμία γενναται μέσα
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τον. Τόν ελκύει η θάλασσα. θέλει νά διέλθ/] υπέρ 
αυτήν, δσον τό δυνατόν μεγαλείτερον διάστημα. 
Καί τό κατοοθιϋνει. Ποϋ, πότε, πώς; θά τό 
είπώ άλλοτε, δταν έλθη ή σειρά τον.

Ό Lecacneux πρός τό παρόν λοιπόν μένει 
άνευ αντιπάλου. όχι γιά πολύν καιρό. Στάς
22 Μαρτίου τοϋ 1913 ό Perreyou φθάνει είς 
6,000 μέτρα.

Αυτό ξυπνά τον Lecacneux. Ηνρε αντίπα
λον. Καί στάς 3'Ιανουάριου 1914 εύρίσκεται είς 
ύφος 6,150 μ. Τί κάνει ο Perreyou γιά νά ύπερ- 
τερήση τόν Αντίπαλον; Ό Perreyou ήδη είναι 
νεκρός. Στάς 6 Δεκεμβρίου 1913 ευρίσκει τήν 
κοινήν τύχην δλων τών συναδέλφων του στό αερο
δρόμιου τής Mournielou.

Ό Lecacneux μένει ό record num στό ύψος.
ΊΙ Αλήθεια είναι δτι στάς 11 ’Απριλίου 1914 ό 

Γερμανός αεροπόρος Linnckoccl έφθασεν εις 
6,450 μέτρα.

Άλλά τό reccord αυτό, είναι ζήτημα, άν θά 
ληριθή ύπ δψιν. Ί) Linnekoccl είχεν έπί τοϋ 
μονοπλάνου του δύο barographes, έκ τών οποίων 
τό μέν εν δέν είργάσθη καθόλου, τό δέ άλλο 
μεταξύ τοϋ 3ου καί 4υυ 
χιλιομέτρου έσημείου 
Ακανόνιστους γραμμάς. 
'Ήδη τό record αύτό 
συζητεΐται προτού άνα- 
γνωρισθήΤΙδωμεν τί θά 
αποφασίσουν οί ειδικοί.

Νά, λοιπόν, ένα είδος 
τής'Αεροπλοΐας ποϋ σέ 
λίγα χρόνια έλαβε τρο
μακτικός διαστάσεις. 
Στάς 13 Νοεμβρίου τοΰ 
1908 ό Henri Far man 
βρίσκεται σέ ύψος 25μ. 
καί στάς 3'Ιανουάριου 
τοϋ 1914 ό Lecacneux 
έχει φθάσει τά 6,150 μ.

'Αλλά μήπως στ άλλα 
είδη ή'Αερόπλοια έμεινε 
πίσω; Μήπως στη διάρ
κεια τής πτήσεως, στήν 
άπόστασι, στή μακρά 
πτήσι υπέρ τήν θάλασ
σαν, στους έλιγμούς ; 
'Όχι. ΊΙ ιδία αύξησις

Αι ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΚΕΚΡΥΡΑΣ.—Άλλη όμάς με άμιριέοεις Μακεδονίας έχόρευσεν έπίοης Μακεδονικούς 
χορούς ένώπιον τών Αύτοκρατόρων τής Γερμανίας.

ΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. - Ό Αύτοκράτωρ τής Γερμανίας παρηκολούύει μέ πολύ ένδιαφέρον 
τάς είς τό προάστειον "Αγιοι θεόδωροι ένεογουμένας άναοκαφάς καί έκαύάριζε μόνος του μέ ένα 

μαχαίρι καί νερό τάς άνευρισκομένας Αρχαιότητας.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ
* ΡΟΣ. ΔΙΗΓΗΜΑ *

ΖΑ Ήλίας Πεπλώφ 
'καί ή γυναίκα του 
Ελένη Πετρόθναέστέ- 

κοντο είς τήν θύραν 
καί κρυφακόυαν. Στό 
διπλανό δωμάτιο, έγι- 
νόταν κατά τά φαι
νόμενα έρωτική έκμυ- 
στήρευσις μεταξύ τής 
κόρης των Νατάσιας 
καί τοΰ διδασκάλου 
Σοΰπκιν.

— Καλά τήν έχουμε- 
έψιθύρισεν ό Πεπλώφ 
εις τήν γυναίκα του 
τρέμων άπό ανυπομο
νησίαν καί τρίδων άπό 
χαράν τά χέρια του. 
Πρόσεξε Πετρόθνακαί 
δταν άκούσης νά πουν 
τίποτε έρωτοκουβέν- 
τες, άμέσως νά κατε- 
βάσης τό εικόνισμα 
άπό τόν τοίχο καί νά 
μπούμε άμέσως νά 
τούς στεφανώσουμε...

Καί χωρίς νά χάση στιγμή ό Πεπλώφ άνοιξε τήν πόρτα. tq ΡΛΑΙΟΝ ΚΑΙ Η ΙΥΤΟΡΙΛ Τ(ΊV -V-
— Παιδια μου, εψιθυρισεν υψώνοντας τά χέρια, ό Θεός νά σας * /AZAIvJIN Ι\ΑΙ Π ιΖ. 1 ΟΙ ΙΑ ΙΟΥ

εύλογήση. Νά ζήσετε.... Αύξάνεσθε καί πληθύνεσθε!... Τζ-ΑΘΗΜΕΡ1ΝΩΣ άγγέλλονται καί νέαι παρατηρήσεις ή άνακαλύψεις
— Και με τη δίκη μου την ευχή παιδια μου- έπρόσθεσεν ί) μητέρα, IΥ νέων θεραπευτικών ιδιοτήτων τοΰ Ραδίου. Έπί τή ευκαιρία άς

με δακρυα ευτυχίας στα ματια. Νά ζήσετε ευτυχισμένα. μάθωμεν μερικά περί αύτοΰ.
Και στρέφουσα πρός τόν Σοΰπκιν: Τό Ράδιον άνεκαλύφθη τό 1898 παρά τών συζύγων Κιοΰοι καί τοΰ
— Μου περνεις, παιδί μου. το θησαυρό μου. Νά μοΰ τήν άγαπάς, βοηθοΰ τοΰ χημικοΰ έργαστηρίου των, Μπεμόν. Έμελετήθη άπό ίατρι- 

να την ποτ-ής.
Ό Σοΰπκιν έμεινε μ’ άνοι- 

κτό τό στόμα. Ή έφοδος τών 
γονέων ήτο τόσον άπότομος 
καί τολμηρά ώστε, δέν ήιιπό- 
ρεσε νά πή λέξιν.

— Τήν έπαθα. Μ’έτύλιξαν! 
Είπε μέσα του σαστισμένος. 
Έπιάστηκα σάν τόν ποντικό. 
Δέν τήν γλυτώνω.

Καί υπομονητικά έταπεί- 
νωσε τό κεφάλι του σάν νά 
ήθελε νά πή : Κάνετέ με δ.τι 
θέλετε!

— Μέ τήν εύχή μου! Έξη- 
κολούθει νά λέγη δ πατέρας 
καί έκλαψε κ’ αύτός δ ίδιος. 
Νατασοΰλα μου, παιδί μου ! ... 
Πετρόβνα, φέρε τό εικόνισμα!

“Εξαφνα δμως έπαψε τό 
κλάμα καί τό πρόσωπό του 
έμόρφασε φριχτά.

— Κούτσουρο! έφώναξεν 
«οργισμένος στή γυναίκα του. 
Τό κεφάλι σου είνε κλούβιο. 
Εικόνισμα είν’ αύτό, μωρή; 
“Ωχ, κακό ποΰ τώπαθα!

Τί είχε συμβή;
Ό δάσκαλος τής καλλι

γραφίας έσήκωσε δειλά τό 
κεφάλι καί είδεν δτι έσώ- 
θηκε. Ή μητέρα έπάνω στή 
βιαιπίνη της είχε ξεκρεμάση 
κατά λάθος άντί τοΰ εικονί
σματος τήν εικόνα τοΰ ποιη- 
τοΰ Νεκράσωφ.

Ό γέρω-Πέπλωφ καί ή γυναίκα του έμειναν μέ τήν εικόνα στά κής άπόψεως τό 1904 παρά τοΰ Δανκλός, ιατρού τοΰ νοσοκομείου τών 
χέρια, σαστισμένοι καί άφωνοι, έν ω ό δάσκαλος επωφελούμενος τής δερματικών νοσημάτων Σαίν - Λου'ί τών Παρισίων.
περιστασεως το εστριψε. τςεχωφ Τάς πρώτας ταύτας μελετάς του έκαμε δι’άτελεστάτων μηχανημά

των, έως δτου δ Γάλλος μηχα- 
νουργός Άρμέτ ντέ Λίλ κατε- 
σκεύασε (1905) τά πρώτα ειδικά 
μηχανήματα, χάρις είς τά δποία 
αι μελέται έπί τών θεραπευ
τικών ιδιοτήτων τοΰ Ραδίου 
έπροχώρησαν καί ήρχισε καί 
ή πρακτική των έφαρμογή. Τό 
1906 ίδρύθη έντός τοΰ άνο>- 
τέρω νοσοκομείου ύπό τήνδιεύ- 
Ουνσιν τών ιατρών Βίκμαν καί 
Νταγκράν τό πρώτον βιολογι
κόν έργαστήριον τής Ραδιοθε
ραπείας, τό όποιον υπήρξε καί 
ή πηγή δλων τών άνακαλύ- 
ψεων, έπί τών έφαρμογών τοΰ 
Ραδίου έν τή θεραπευτική. Χά
ρις είς τάς μελέτας έκείνας έξη- 
κριβώθη δτι, τό Ράδιον δύναται 
νά Οεραπεύση τόν καρκίνον, τόν 
λούπους, τά έκζέματα καί δλα 
σχεδόν τά δερ ματικά νοσή ματα. 

Ό Βίκμαν έθεράπευσε τόν 
Βασιλέα τής ‘Αγγλίας Έδουάρ- 
δον Ζ' έκ δερματικού νοσήμα
τος τοΰ προσώπου, παρά τοΰ 
όποιου είχε προσβληθή ένα 
έτος πρό τοΰ θανάτου του, έπα- 
ρασημοφορήθη δέ διά τοΰτο. 

Τό έργαστήριον Βίκμαν δέν 
έχει σήμερον ύπό τήν διάθεσίν 
του ή ήμισυ μόνον γραμμάριον 
Ραδίου, άγορασθέν καί αύτό 
ύπό τών διευθυντών τοΰ έργα
στηρίου. Τό Γερμανικόν δμως 
Ίνστιτοΰτον τής Ραδιοθερα

πείας τυγχάνει μεγάλης χρηματικής άρωγής παρά τής Κυθερνήσεως, 
χάρις δέ είς αύτην παρήγγειλεν είς τήν Γαλλίαν δύο γραμμάρια Ραδίου 
άντί 3.000.000 φράγκων. β

Έξ ερευνών γενομένων ύπό προσώπων ειδικών είς τά τής πωλήσεως 
καί άγοράς τοΰ Ραδίου κατεδείχθη, δτι ή ύψηλή τιμή τήν οποίαν έχει 
έπί τοΰ παρόντος είνε καθαρώς τεχνητή καί κερδοσκοπικώς έξωγκιο- 
μένη, κρίνεται δμως πρακτικώς δύσκολος ή άνάμιξις τής Κυθερνήσεως 
πρός λογικώτερον κανονισμόν τών τιμών. Ό διευθυντής τοΰ Ραδιο- 
εμπορικοΰ οίκου άναφέρει δτι, είς συμβόλαια τινά πρός προμήθειαν 
Ραδίου, συναφθέντα πέρυσιν, ένα χιλιοστόγραμμου Ραδίου έτιμολογήθη

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ. Μία πομπή Αρχαιοπρεπής Αληθινά, προχωρεί είς τόν στίβον 
άπό νεάνιδας κανηφόρους καί νομίζει κανείς ότι βλίπει παράστασιν Αρχαίου ευρήματος.

’Ετσι μέ τήν ευλογία τής εικόνας ή δουλειά θά γίνη 
άσφαλώς. Δέν Οά μας ξεφύγη τότε, άκόμη καί στό 
δικαστήριο άν πάη.

‘Από τό άλλο μέρος τής θύρας διεξάγεται ή εξής 
συνομιλία:

— ‘Αφήστε τα τώρ’αΰτά. Έγώ δέν σάς έγραψα αύτά 
τά γράμματα· είπεν ό Σοΰπκεν άνάΒοντας τό σπίρτο 
στό πανταλόνι του.

— Ναί, σάμπως έγ<>> δέν ξέρω τό γράψιμό σας- είπε 
γελώντας ή κόρη, καί κυττάζοντας μέ νάζι στον καθρέ- 
πτη. Έγώ άμέσως τό έκατάλαβα. Καί τί κατεργάρης 
ποΰ εισθε I Νά εισθε δάσκαλος τής ορθογραφίας καί 
τά γράμματά σας νά είνε ορνιθοσκαλίσματα. .. .

— Χμ! Αύτό δέν έχει νά κόμη! Στήν καλλιγραφία 
τό σπουδαιότερο είνε νά προσέχουν οί μαθι^ταί.“Αλλον 
θά βάλω στή γωνία, άλλον Οά δείρω μέ τό χάρακα, δταν 
δέν γράφη καλά. Τό πώς γράφω έγώ, εϊνε άσχετο.

Καί ό Νεκράσωφ ήτο σπουδαίος ποιητής καί δμως 
τό γράψιμό του ήτον άθλιο.

— “Αλλο ό Νεκράσωφ καί άλλο έσεΐς .... Έγό> 
ευχαρίστως θά γινόμουν γραμματεύς του. Θά μοΰ 
έκανε τούλάχιστο στίχους.

— Γιά τί πράγμα μπορείτε νά γράψετε έσεΐς;
— Γιά τόν έρωτα. ... γιά τά αισθήματα. . .. γιά τά 

μάτια σας. θά διαβάσετε καί θά ξετρελλαθήτε... - Θά 
κλάψετε. "Οταν δμως σάς γράψω στίχους, θά μοΰ 
δώσετε τό χέρι σας νά τό φιλήσω.

— Σπουδαίο πράγμα! Καί δέν τό φιλάτε καί τώρα ;
Ό Σοΰπκιν άνεπήδησεν άπό τή χαρά του καί μέ 

γουρλωμένα μάτια άρπαξε τό παχουλό καί μυρωδάτο 
_ , . , , , , "ΐι από εύωδιασμένο σαπούνι χεράκι της καί τό φίλησε.

παρατηρειται σ ολα. Και αυτήν θα τήν ίδωμεν σ άλλα φύλλα —Γλίγωρα τό εικόνισμα· είπε βιαστικά ό Πέπλωφ, σκουντώντας μέ τόν
τί/ς « Εικονογραφημένης». γ. ν. βραχηνος αγκώνα του τή γυναίκα του καί κιτρινίζοντας άπό τήν ταραχή. Έμπρός!

ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ· —Ή όμάς ιών Ή.-ιειρωτίδων, ή όποια έχόρενοεν ενώπιον 
τοϋ Κάϊζερ τούς χορούς τοϋ τόπου των.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ.—"Ομιλος χωρικών τής Κορϊνΰου χορεύει τόν χορόν τοϋ τόπου του.

·» ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ ΑΜΑΝΕΣ Ο
33άλ.ε το πράσινο φουστάνι,

— γειά σου, χαρά σου Άναοτασιά, — 
ρίξε καί τό λευκό γιορντάνι 
στά έπίσγουρά σου τά μαλλιά.

Κί έτσι ολη νειότη πάλι κί 3λη 
λεθεντοσΰνη κί ώμορφιά, 
κατέβα κάτω στό περβόλι 
χαράμματα μέ τή δροσιά.

"Οσοι σέ δοϋνε θενά ποΰνε 
πώς άνθισεν ή μυγδαλιά 
καί κελ.αι'δώντας Οά σταθούνε 
οι άσπρα σου στήθια τά πουλιά.

Κί έγώ, ποϋ άπόοιασα νά νοιώθω 
βαρύ χειμώνα στήν καρδιά, 
γεμάτος έρωτα καί πόθο 
θάρθω κοντά σου ’Αναοτασιά.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΚΙΠΗΣ



76 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1914

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΤ.—Ό Μητβοπολίτης ’Αργυρόκαστρου.'Υπουργός τής Αύτονόμου Κυβτρνήσεως.

πρός 17-20 λίρας στερλίνας (500 φρ.), τήν αύτήν δέ άξίαν ή μπορεί 
νά έχη καί σήμερον, παραγγελλόμενον διά νά παραδοθρ μετά ένα έτος.

Άλλος ειδικός είς τήν έκμετάλλευσιν τοΰ Ραδίου ωρισε τήν τιμήν, 
εις τήν όποιαν προσφέρεται σήμερον, είς φρ. 750 κατά χιλιοστόγραμ- 
μον, έπί τή βάσει τής όποιας τιμής ή προμήθεια τοϋ Ραδίου, τήν 
οποίαν έχει έπί τοΰ παρόντος είς τήν κατοχήν του τό 'Ραδιοϊνστιτοϋτον 
τοϋ Λονδίνου θά ήξιζε 3.250.000.

Ό κ. Μόρτιμερ Άϊλς, διευθυντής τής ’Ανωνύμου ‘Ραδιεμπορικής 
Εταιρείας, παρατηρεί δτι, σπουδαίος λόγος τών υψηλών τιμών τοΰ 
Ραδίου είνε ότι, τοΰτο έξάγεται έκ πενιχρότερων μεταλλευμάτων, 
γεγονός τό όποιον καθιστά άκαγκαίαν τήν χρήσιν έκτάκτως δαπανηρών 

μηχανημάτων. Ούδείςδμως γνωρίζει ποιον θάείνε τό 
μέλλον τοΰ Ραδίου. ’Ενδεχόμενον έντός ολίγων ετών 
νά καταστούν άχρηστα τά σήμερον χρησιμοποιούμενα 
μηχανήματα, έάν έξευρεθή άπλουστέρα μέθοδος.

«
Ό Δόκτωρ Νώξ, διευθυντής του ’Ηλεκτρικού τμήματος τοΰ νοσοκο

μείου τών Καρκινοπαθών, έδήλωσεν δτι, τό Ρόδιον έπενεργεϊ θαυμα- 
σίως έπί τινων περιπτώσεων τοϋ Καρκίνου.

'Ο Δόκτωρ Νώξ έχρησιμοποίησε τάς ακτίνας X καθώς καί τό Ρόδιον 
είς περιπτώσεις Καρκινοπαθών, είς πολλάς δέ τούτων έσχεν έξ ίσου 
καλά άποτελέσματα. Ή αξία τών αχτίνων X έν τή θεραπείφ τοΰ Καρ
κίνου δέν κατενοήθη άκόμη πλήρως. Υπάρχει μέγα μέλλον είς τήν 
θεραπευτικήν ταύτην μέθοδον.

Ό αριθμός τών πραγματικώς θεραπευθέντων έκ τοΰ Καρκίνου διά 
τής Ραδιοθεραπευτικής μεθόδου είνε συγκριτικώς πολύ μικρός. Τό 
Ρόδιον έν τούτοις άνακουφίζει είς πολλάς περιπτώσεις τους πονους, 
πολλάκις δέ έκα- 
μεν, ώστε περιπτώ
σεις, διά τάς όποιας 
έθεωρήθη περιττή 
ή έγχείρησις, νά γί
νουν ίκαναί πρός 
έγχείρησιν. 'Υπάρ
χει έλπίς δτι, έντός 
ολίγου θά καταστή 
δυνατόν νά γίνη 
χρήσις καί τών ά
κτίνων X κατά τρό
πον δμοιον. Μέχρι 
τοΰδε εύρισκόμεθα 
είς τάς άπαρχάς τής 
άκτ ινο θ ε ρ απε ίας 
τοϋ Καρκίνου.

Συνεπείφ τών πα
ραπόνων τά όποια 
διετύπωσεν ό Δό
κτωρ Μπάρτω διά 
τήν παρατηρουμέ- 
νην άνεπαρκή προ
μήθειαν Ραδίου έπί 
ζημίρ τής πασχού- 
σης Άνθρωπότη- 
τος, ή ’Ανώνυμος 
Βρεττανική 'Ραδι
εμπορική Ένωσις 
προέβη είς έπίση- 
μον δήλωσιν, διά
τής οποίας καθιστά γνωστόν δτι, αί γενόμεναι εις Τρένουϊθ, Σαίντ-Άίθς 
καί Κορνουάλλ έργασίαι καί τά υπάρχοντα αυτόθι κοιτάσματα Ούρανι- 
τίτου, δρυκτοΰ άποτελουμένου κυρίως έξ οξειδίου τοΰ Ουρανίου μετά 
τίνος τοΰ Μολύθδου, Θορίου κ.ά., άπαντώντος δέ είς μέλανα πισσοειδή 
οκτάεδρα, έγγυώνται βεβαίαν τήν προμήθειαν μεγάλης ποσότητος Ραδίου.

Ή έξαγωγή τής πολυτίμου ταύτης ουσίας άποτελεΐ δυσκολωτάτην 
καί περίπλοκον έργασίαν. Όπως άνταποκριθή έν τούτοις ή εταιρεία 
είς τήν δσημέραι αϋξουσαν ζήτησιν τού Ραδίου έκ μέρους νοσοκομείων 
διά τάς άνάγκας τού χειρουργικού καί ιατρικού κόσμου, προσβετει 
νέα έργαστήρια, διά τών οποίων θ’ αύξηθή εις τό πενταπλάσιον ή 
Ραδιοπαραγωγή.

« » «
* ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ *
Τό φτερό στό καπέλλο. — Τό φτερό αντικατέστησε σχεδόν ολοκληρω

τικοί ς τά λουλούδια. 'H ρόδα όμως αυτή δέν είνε δυνατόν νά διαρκέση απο
κλειστική.

Έν τώ μεταξύ ή βιομηχανία τών φτερών ουγκινεϊται διά τά μέτρα, τά 
όποια έλαβαν έναντίον της αί'Ηνωμένοι ΙΙολιτεΐαι καί άλλα κράτη τής Αμερι
κής, ή Αυστραλία, ή 'Ολλανδία, και τελευταίως ή ’Αγγλία.

Τά μέτρα αύτά δέν έλήφθησαν άπ ευθείας διά τό στόλισμα τών γυναι
κείων καπέλλων, τού όποιου ή χάρις είνε αναμφισβήτητος, άλλά έναντίον τοΰ 
εμπορίου τών φτερών, τό όποιον πλησιάζει νά κάμμ νά έξαφανισθοΰν τελείως 
άπό τό πρόσωπόν τής γής δύο ή τρία είδη πουλιών. Καί προπάντων τό 
παραντί καί ή αϊγκρέττα.

Ίο 1911 λ. χ. έπωλήθησαν μόνον εις τήν αγοράν τοΰ Λονδίνου 28,281 
πουλιά παραντί, έν ω αί παραγγελίαι αύτών διά τήν Γαλλίαν άνήλθον είς 
εκατό εκατομμύρια φράγκων, μεταξύ τών όποιων ή αίγκρέττα μόνη φιγου- 
ράρει διά 21 εκατομμύρια.

Όταν βλέπει κανείς τούς αριθμούς αυτούς, οί όποιοι προμηνύονν τήν κατα
στροφήν τών πουλιών αύτών, δέν εκπλήττεται διά τήν φωνήν τοΰ κινδύνου 
ποΰ ύψωσαν δλα τά πολιτισμένα έθνη καί ή όποια κατέληξεν είς το διεθνές

συνέδρων τής Βέρνης, τό όποιον άπεφάσιοε νά λάθη δρακόντεια μέτρα προς
προστασίαν τών πουλιών.

Καί έτσι κυρίες μου, θά έλθη ημέρα ποΰ δέν θά ευρίσκετε τόσον εύκολα
τά φ ιερά τοΰ παραντί, τής αιγκρέττες καί τά ώτρύς, γιά τά χαριτωμένα

οας καπέλλα καί κτενίσματα. β

Ή καλλονή διά τής υγιεινής.— "Εως τώρα διά νά διατηρούμε τήν 
ιδέα τής νεότητας είς τό πρόσωπο μεταχειριζόμεθα τά φτιασίδια καί της κρέ
μες, τά όποια ήρέθιζον τό δέρμα. ' Ο ηλεκτρισμός επίσης έκλήθη δι αύτό, 
χωρίς νά κατορθώση μεγάλα πράγματα, καθώς καί τά τυλίγματα καί οί καου- 
τσουκένιοι επίδεσμοι, οί όποιοι ήμπόδιζον τήν κυκλοφορίαν τοΰ αίματος. Ή 
τελευταία λέξις είνε τό μαοσάζ. Διά τού μαοσάζ, όταν γίνεται άπό ειδικόν, ό 
όποιος γνωρίζει τήν εφαρμογήν, διατηρείται άσφαλώς το πρόσωπόν νέου και 
δροσερόν χωρίς τήν παραμικροτέραν ρυτίδα.

«
Ή καλλονή τοΰ προσώπου. — Είνε πλέον γνωστόν δτι, η καλλονή τοΰ 

ποοσώπον διατηρείται κυρίως διά τής καλλονής του πνεύματος καί τής καρ

διάς, διότι οί ψυχικοί πόνοι, αί διηνεκείς μέριμναι, θλίψεις, αί οικογενειακοί 
έριδες καί τά τοιαΰτα αλλοιώνουν οίσιωδώς τό πρόσωπόν. Πρός διατήρηση· δέ 
καλοΰ χρώματος, απαιτείται βίος εγκρατής καί ομαλός, προπάντων δέ ενωρίς 
κατάκλισις καί έχερσις έκ τής κλίνης.

‘Η κατάχρησις του σιδήρου έσωτερικώς ύπό πολλών αναιμικών κυρίως 
βλάπτει αντί νά ιόφελή, καί κατορθοΰται ό χρωματισμός τοΰ προσώπου διά 
τής μεθοδικής χρήσεως τοΰ Αρσενικού ή Άρσειικώδους Σιδήρου.

’Επίσης ή υπερβολική χρήσις τών πλύσεων διά ψυχρόν ΰδατος, διά σάπω- 
νος, ΰδατος κολωνίας καί καλλυντικού δξονς επιδρά έπιβλαβώς, καθόσον δια
λύει τό ελαφρότατου έκεΐνο λιπαρόν επίχρισμα τής έπιδερμΐδος, το οποίοι· 

τής δίδει τήν βε/.ου- 
δένιαν αϊοθησιν είς 
τήν άφήν καί επιφέ
ρει ατροφίαν και εις 
τά μάλλον ροδόχρω
μα πρόσωπα.

"(λσαι έχουν τό 
δέρμα ξηρόν, ας με
ταχειρίζονται την 
λανολίνην, ή όποια 
εισχωρεί είς τούς πό
ρους τοΰ δέρματος 
καί διαλύει τά μικρά 
λέπια τής επιδερμί
δας. Τόν χειμώνα 
προτιμάτε τήν γλυ
κερίνην διότι δέν εξα
τμίζεται είς τόν άέρα. 
' Ο καθαρισμός τοΰ 
προσώπου γίνεται δι 
ολίγου ΰδατος ή καλ- 
λίτερον διά μαλακού 
υφάσματος έμβαπτι- 
ζομένου εις αύτό, διά 
τοΰ όποιου τρίβονται 
πρώτον τά μάγουλα 
καί τό μέτωπον έγ- 
καρσίως καί έπειτα 
ή μύτη καί τό σαγόνι. 
Είς τό πρός πλύσιν 
ϋδοίρ καλή είνε και 

ή προσθήκη όλίγου αρωματικού δξους, όσάκις τό δέρμα είνε γλοιώδες. 
Ή κατάχρησις τής γλυκερίνης σκληρύνει καί παχύνει τό δέρμα.

«
Αί παθήσεις τοΰ ώτός. — Μία άπό τάς πλέον βασανιστικός παθήσεις 

είνε καί ή φλόγωσις τοΰ ώτός, έκ τής όποιας ό άοθενής ύφίσταται πόνους 
τρομακτικούς. Διά νά σάς περάσουν οί πόνοι αύτοί, πρέπει νά ζητήσετε άπο 
τό φαρμακείου νά σάς κάμουν τήν έξης συνταγήν .-

16 γραμμάρια καθαράς γλυκερίνης, 10 γραμμ. ελαίου αμυγδάλων καί 
2 Ί3 γραμ. χλωριούχου κάμφορας. Τά ρευστά ταΰτα τά αναμιγνύετε καλώς 
καί τά βάζετε εις ένα μπουκάλι, τό όποιον κλείνετε ερμητικώς. "Οταν ύποφέ- 
ρετε πολύ άπό τούς πόνους βουτάτε ένα κομμάτι βαμβάκι έντός τοΰ ρευστού 
καί τό βάζετε όσο μπορείτε βαθύτερα μέσα είς τό πάσχον αύτί σας, αύτό δέ τό 
βαμβάκι τό αντικαθιστάτε δύο φορές τήν ημέρα. Επίσης μέ τό ρευστόν αυτό 
κάνετε έντριβάς είς τό όπισθεν μέρος τής ρίζης τοΰ αυτιού.

«
Έρυ&ρότης τών βλεφάρων. — Δέν είνε σπανία ή πάθησις αύτή ή άοχη- 

μίζουσα τά μάτια καί τά άκρα τών βλεφάρων. Προς θεραπείαν τοΰ κακού ή 
πάσγονσα ας άλείφη τάς βλεφαρίδας δίς τής 
μέ τήν εξής οκευαοίαν :

Oxy de rouge d’ Hydtargyre.... gr.
Sous - acetat de Plumb liquids ...» 
Huile d' amandes douces . ... . » 
Axonge de Vaseline...................................·

«
Τά καπέλλα σας. — Έχω νά σάς άναγγείλω καί κάτι ποΰ θά σάς εύχα- 

ριστήοη πάρα πολύ. ’ Εξησφάλισα τήν τακτικήν συνεργασίαν διά τά καπέλλα 
τής Κυρίας Σωτηρίας Λαμέρα, ή όποια κάθε μήνα θά μέ τηρή ένήμερον καί 
έτσι θά σάς σερβίρω τήν τελευταίαν λέξιν τοΰ καπέλλου. Ή Κυρία Σωτηρία 
Λαμέρα έχει ένα πλούσιον έργοστάσιον είς τήν οδόν Περικλεούς 29, είναι δέ 
σωστή καλλιτέχνις καί πηγαίνει τακτικά είς τό Παρίσι. 'Ακόμη προχθές έγύ- 
ριοε καί έγέμιοε τό άτελιέ της άπό περίκομψα μοδέλα.
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Al ΝΕΑΙ ΦΥΛΑΚΑ!.— Κατά τά νέον βραβευθέν σχέδιον αί φυλακαί Συγγροΰ θά γίνουν έντελώς αγνώριστοι. Ίδέτε τας άφ' ύψη λοΰ. ΑΙ ΝΕΑΙ ΦΙΛΑΚΑΙ. — Ί6έτε πώς etvai σήμερον al φυλακαί Συγγροΰ. Ή έξωτερική γραμμή σημειώνει τό γήπεδον. 
ή δέ εσωτερική τό κτίριον, ή πρόσοψις είναι πρός τό σκοτεινόν παρκάκι.

ΑΙ ΝΕΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

rpt Α αποτελέσματα τών δυο Διεθνών διαγωνισμών διά την 
Λ Ανέγερσιν δύο υποδειγμάτων φυλακών έν 'Αθήναις, μιας δικα

στικής—άπομονωτικής, άνεγερθησομένης πρός Δυσμάς τής Στο. 
Σχολής τών Εύελπίδων, καί μιας Κεντρικής τοιαύτης, διά τής 
έπεκτάσεως καί τροποποιήσεως τών ύπαρχουσών Φυλακών 
Συγγροΰ, μας δίδουν τήν ευκαιρίαν νά υπενθυμίσω μεν, οτι 
υπάρχει ένταΰθα Γαλλική Διοργανωτική ’Αποστολή, τής όποιας 
τό έργον προχωρεί μεθοδικώς, δσον καί άποτελεσματικώς καί 
ήτις άποτελεϊται άπό τόν κ. Μπαρτές, ’Επιθεωρητήν τών φυλα
κών τής Γάλλίας δηλαδή τής Santt, Fresnes, μετ’ Αριθμού 
τίνος Γάλλων άρχιφυλάκων κ. λ.

Ό οργανωτής παρατηρήσας δτι, ή σημερινή κατάστασις τών 
κτιρίων τών έν Ελλάδι φυλακών δέν άνταποκρίνεται ποσώς 
είς τόν προορισμόν των, καί δτι κτίρια ώς λ. χ. δ Παλαιός 
Στρατών, αί φυλακαί Ναυπλίου καί τόσαι άλλαι μάλλον πρός 
τρώγλας παραβάλλονται, άπεφάσισε μετά τοΰ κ. ' Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης, τήν προκήρυξιν Διεθνών διαγωνισμών διά τήν 
έκπόνησιν τών σχεδίων πρός άνέγερσιν νέων φυλακών.

Ή Κυβέρνησες άποδίδουσα μεγίστην σπουδαιότητα είς τόν δια
γωνισμόν τούτον, έκάλεσε προσωπικότητας αρχιτεκτόνων τής 
Ευρώπης, δηλαδή τόν κ. Λ. Μπερνιέ, καθηγητήν τών Καλών 
Τεχνών έν Παρισίοις καί μέλος τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου, καί 
τόν κ. Φόν ”Ιννε, Αρχιτέκτονα τής Α. Α. Μ. τοΰ Αύτο-
κράτορος τής Γερμανίας, οί όποιοι ύπό τήν προεδρείαν τοΰ
κ. Ρακτιβάν καί μέ εισηγητήν τόν τμηματάρχην τοΰ αρχιτε
κτονικού τμήματος τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερικών άπετέ- 
λεσαν τήν τεχνικήν έπιτροπήν διά τήν κρίσιν

’ Επέπρωτο πάλιν 
κατά τόν δεύτερον έν 
' Ελλάδι Διεθνή δια
γωνισμόν, εις ον έλα- 
βον μέρος ξένοι αρχι
τέκτονες διπλωματού
χοι τών άνωτέρων 
Σχολών τής Ευρώ
πης, τάς δάφνας τών 
πρωτείων νά διαμοι
ράσουν “Ελληνες.

Καί σήμερον οί 
στρατευθέντες "Ελλη
νες Αρχιτέκτονες πρέ
πει νά είναι Υπερή
φανοι, τόσον διά τήν 
στράτευσή· των, δσον

Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣκαί διότι απέδειξαν

δτι, ή ’Αρχιτεκτονική ήτις μέχρι τούδε ήτο σχεδόν άγνωστος, 
συγχεομένη μετά τής ’Επιστήμης τών Πολιτικών Μηχανικών, 
έχει πλήρη τά στοιχεία ώστε, συναγωνιζομένη καί πρός ξένους.
νά κρατή τά πρωτεία.

Έν τούτοις πάντες οί στρατευθέντες είσί διπλωματούχοι αρχι
τέκτονες ξένων σχολών, πρέπει δέ τούτο νά χρησιμεύση είς τήν 
Κυβέρνηση· δπως, μεριμνήση περί ίδρύσεως καί σχολής’Αρχι
τεκτονικής έν τώ Πολυτεχνείω, εις δ μόνον ελάχιστα στοιχεία 
τής έπιστήμης ταϋτης διδάσκονται σήμερον.

Οϋτω διά μέν τάς Δικαστικός Φυλακάς ’Αθηνών έκρίθη- 
σαν πρώτου βραβείου τά σχέδια τών κ. κ. Α. Νικολούδη καί 
Π. Γκιουδέττη, δευτέρου δέ βραβείου έτέρα μελέτη τών αυτών 
κυρίων. Άμφότεροι ούτοι, ό εις Έλλην, ό έτερος Γάλλος, είοίν 
απόφοιτοι τής σχολής τών Καλών Τεχνών τών Παρισίων. Οί 
αυτοί κύριοι έλαβον τό πρώτον βραβεϊον καί κατά τόν δια
γωνισμόν τοΰ Δικαστικού Μεγάρου ’Αθηνών.

Διά δέ τήν έπέκτασιν καί τήν τροποποίησιν τών φυλακών 
Συγγροΰ έκρίθη πρώτου βραβείου ή μελέτη τών κ. κ. Ν. Πιλα- 
βίου καί Γ. Θεοδωρίδου, τών οποίων τάς εικόνας δημοσιεύο- 
μεν, μηδειαάς άλλης κριθείσης αξίας δευτέρου βραβείου. ’Εκ 
τούτων ό κ. Πιλάβιος είνε άπόφοιτος τής Ακαδημίας τών Καλών 
Τεχνών τών Βρυξελλών, ό δέ κ. Θεοδωρίδης άπόφοιτος τής 
Ειδικής ’Αρχιτεκτονικής Σχολής τών Παρισίων. ’Αμφότεροι 
διά πρώτην φοράν λαμβάνουσι μέρος είς διαγωνισμόν.

Ή μελέτη τής έπεκτάσεως καί τροποποιήσεως τών φυλακών 
Συγγροΰ παρουσιάζει σπουδαιότητα μεγίστην, λόγω τού δτι 
θέλει χρησιμεύσει ώς υπόδειγμα τών μελλουσών νά άνεγερθώσιν 

ή νά τροποιηθώσι φυ- 
λακών τής Παλαιός 
καί Νέας Ελλάδος. 
Ή φυλακή αύτη, ήτις 
σήμερον καταλαμβά
νει έκτασιν 8500 τε- 
τραγ. μέτρων ύπερτρι- 
πλασιάζεται, καταλαμ- 
βάνουσα έκτασιν 25 
περίπου χιλιάδων τε- 
τραγ. μέτρων.

Ή φυλακή αύτη 
θά περιλαμβάνΐ] 300 
καταδίκους, οί όποιοι 
συμφώνως πρός τόν 
νόμον τής 21 Νοεμ
βρίου 1911 θά εύοί- 
σκωνται έν συμβιώσειΝ. ΠΙΛΑΒΙΟΣ

κατά τήν ήμέραν, άπομε- 
μονωμένοι δέ κατά τήν 
νύκτα.’Εκτός τούτου διαι
ρούνται είς τρεις κατη
γορίας τελείως κεχωρι- 
σμέι-ας άπ άΗήλων, ήτοι 
είς τούς καταδεδικασμέ
νους είς καταναγκαστικά 
έργα, εις ειρκτήν καί είς 
απλήν φυλάκισιν.

Έν τή φυλακή ταύτη 
πλήν τών τελευταίοτν οι
κοδομικών μεθόδων, τών 
τελειοτάτων μηχανημά
των υγιεινής κλ., προβλέ- 
πεται καί πάσα ασφάλεια 
κατά τών Αποδράσεων.

Ούτω ή ολη φυλακή 
περιβάλλεται ύπό διπλού 
τείχους ύψους 7 μέτρων 
καί Ανάλογου πάχους, εύ- 
ρισκομένων τοΰ ενός άπό 
τοΰ άλλου είς άπόστασιν 
7 μέτρων, ούτως άίστε 
μεταξύ αυτών υπάρχει 
οδός χρησιμεύουσα διά
τήν φρούρηση·. ΊΙ είσοδος έν τή φυλακή είναι δυνατή διά μιας 
μοναδικής θύρας άσφαλεστάτης, ένθεν καί ένθεν δέ τής εισό
δου ύπάρχουσιν οικήματα τής φρουράς, καί τοΰ θυροιροϋ, 
φύλακος, σταΰλοι κτλ.

Πλησιέστατα τής εισόδου, αριστερά μέν, τοποθετούνται ή απο
θήκη τροφίμων, τό άρτοποιεϊον καί τό πλυντήριον, δεξιά δέ 
αί γενικοί άποθήκαι Υλικού, έργαστήριον καί νεκροσκοπεΐον.

’Εν γένει τά οικήματα ταΰτα, εις Γι δυνατόν νά είσέρχωνται 
καί άτομα ξένα πρός τήν φυλακήν, είσί τοποθετημένα είς τρόπον 
ώστε οί εισερχόμενοι νά μή προχωρούν πολύ είς τό έσωτερικόν.

Τάς καλουμένας γενικός υπηρεσίας άποτελοΰσι πλήν τών 
άνω, τό Διευθυντήριον, είς τό όποιον πλήν τών διαφόροτν 
γραφείων τοποθετούνται τά λουτρά, τά όμιλητήρια κ.τ.λ. τό 
θεραπευτήριον ή μάλλον πλήρες νοσοκομεΐον, μέ αίθουσας έγχει- 
ρήσεων, έπιδέσμων κ. τ. λ. διά τριάκοντα ασθενείς, είς μικρόν 
δέ Απ αυτών Απόστασιν τό περίπτερον τών έκ μολυσματικών 
νόσων Ασθενών.

ΊΙ κυρίως φυλακή, ήτις χωρίζεται τών οικημάτων τών γενι
κών Υπηρεσιών διά τοίχου 7 μέτρων ύψους περιλαμβάνει τά 

εργαστήρια διά τάς διαφόρους βιομηχανίας, ήτοι ύποδηματο- 
ποΐαν, ξυλουργικήν, έπιπλοποιΐαν, κτλ., τά εστιατόρια έκάστης 
κατηγορίας, τά μαγειρεία, τήν έκκλησίαν, ειδικήν έπίσης ώστε 

ΑΙ ΝΕΑΙ ΦΥΛΑΚΑΙ. — Ίδέτε τώρα πώς θά μεταρρυθμιστούν. 'Ολόκληρον τό γήπεδον καταλαμβάνεται 
άπό το νέον κτίριον καί γύρω-γύρω διπλοΰν τείχος.

νά χωρίζωνται αί τρεις κατηγορία/ καί τέλος τά υπνωτήρια, είς 
α κατά τήν νύκτα άπομονούνται οί κατάδικοι.

Τά υπνωτήρια ταΰτα είσί κλωβοί, κυριολεκτικώς σίδηροί, μεγέ
θους 1,40 X 2,40, ώς μόνον δέ έπιπλον έχουν μίαν σιδηράν 
κλίνην έντοιχισμένην.

Τά υπνωτήρια συμπληροΰνται διά νιπτήρων, Αποχωρητηρίων, 
δωματίων φυλάκων κτλ. Είς τήν κυρίως φυλακήν ύπάρχουσι 
καί αύλαί χωριστοί δΤ έκάστην κατηγορίαν.

Ή φυλακή αύτη συμπληροϋται διά τοΰ καλούμενου πειθαρ
χικού διαμερίσματος, είς ό έγκλείονται οί παρεκτρεπόμενοι κατά- 
δικοι, τό οίκημα δέ τούτο περικλείεται πανταχόθεν ύπό τοίχου 
ύψους 7 μέτρων. Δύναταί τις νά εϊπη οτι είνε φυλακή έντός 
τής φυλακής.

Αί κατοικίαι τοΰ Διευθυντοΰ καί τών Υπαλλήλων τής φυλα
κής, αί όποϊαι όμως εύρίσκονται έκτος τοΰ περιβόλου, συμπλη- 
πληροΰσι τήν δλην φυλακήν.

Ή άνέγερσις τών φυλακών τούτων θά άρχίση προσεχέστατα 
δαπάναις τού ειδικού κληροδοτήματος τών άειμνήστων Συγ
γροΰ και Κοργιαλένιον. Άλλ’ έκεΐνο πον κυρίως πρέπει νά 
έξαρθή είναι ή πρόνοια τής Κυβερνήσεως νά άναθέση τήν 

εφαρμογήν τού σχεδίου είς αυ
τούς τούτους τούς έκπονήσαν- 
τας αυτό. Καί υύτο> αυτοί ποΰ 
κατέστρωσαν τό σχέδιον θά 
είναι καί οί δημιουργοί. Ή 
δαπάνη διά τάς φυλακάς Συγ
γροΰ προϋπελογίσθη είς δραχ- 
μάς 1.000.000 περίπου.

έξαρθή είναι ή πρόνοια τής

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ «· -χ

* ,» ·χ· ·χ -χ «· ΕΛΑ...

"βία οιά κεφάλι τό ξανθό

νά οοϋ βάλω τώμορφο στεφάνι, 

ποΰ γιά οί όλη νύχτα έχω κάνει, 
νά στολίσω μ άνΰια τόν &ν()ύ.

Λές το. Τί ωραία ποΰ θά .τά// 

τοΰ ξανθό--χλωμόν σου κεφαλιού! 

Από τά νοτερνά είνε τον ’Απρίλιον 

κ α.·ι τα πρώτα λούλονόα τοΰ Μάη.

Κ’ έτσι με τά ρόδα στά μαλλιά, 

κ έτσι στά όλόλενκα ντυμένη, 

νά θαρρώ .τώ; σφίγγω άναστημένη 

τήν Πρωτομαγιά στήν αγκαλιά.

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
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ΓΡΑΦΕΙΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΔΟΣ ΚΑΡΫΤΣΗ ΑΡ. Α

Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ .’. ιδιόκτητης

Έτησία Συνδρομή : 'Εσωτερικού Δραχ. 20, ’Εξωτερικού Φρ. 22.
Ούδείς νέος συνδρομητής έγγράφεται δν δέν πρσπληρώση τήν συνδρομήν του.

Αί έπιοτολαί δέον νά διευΟύνωνται οδτω; κ. Α. Βρατσάνον, 'Ιδιοκτήτην 
τής · Εικονογραφημένης*, Βουλευτήν ψαρών, 'Οδός Καρΰταη 4, Ά&ήνας.

νησις δέν είνβ γνωστόν τί θάποφασίση, δπως δέν είνε γνωστόν τί άπεφάσισε 
8ιά τάς προτάσεις ποΰ τής έκαμαν δλαι αί άλλαι 'Εταιρεία: πρός έκμετάλ- 
λευσιν διαφόρων μερών ευρισκομένων σήμερον έν άδρανείφ· Καί έτσι ύπάρ- 
χβι ελπίς νά ζήση καί μία άκόμη γενεά μέ τήν χαράν νά βλέπη εις τήν 
δδόν Σταδίου καί είς τό κέντρον τής πρωτευούσης του τούς Βασιλικούς 
σταύλους, αύτό τό αίσχος τοϋ παρελθόντος. Κισμέτ ποϋ θά πή!

«
Ο ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ

Ό Άγγλος άρχιτέκτων κ. Μώσον δ μετακληθείς ϋπό τής Α. Μ. τής 
Βασιλίσσης διά τήν μελέτην τοΰέξωραϊσμοΰ τών Αθηνών έπανήλθεν είς τήν 
πόλιν διά νά λάβη συμπληρωματικός πληροφορίας διά τόν πλήρη καταρ
τισμόν τοϋ σχεδίου. Υπολογίζει δέ δτι έντός μηνός τό γενικόν οχέδιον τοϋ 
έξωραϊσμοΰ τών ’Αθηνών θά είνε έτοιμον. Άλλά ή πραγματοποίηοις τοϋ 
σχεδίου ; Ά, αύτό πλέον έξαρτεΐται (sic).

«
ΕΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΛΑ *
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ-—"Ολοι οί συνδρομηταί τοΰ Περιοδικού, έκτος 
εκείνων μεθ’ ών έπικοινωνοΰμεν δΓ αντιπροσώπων, παρεκλήθησαν — οί 
καΟυστεροϋντες, πλείονας τής μιας συνδρομής — κατ’ έπανάληψιν δπως 
εύαρεστηθώσι νά μάς έμβάσωσι τά δικαιώματα τοΰ Περιοδικού. Είναι 
τοιαύτη ή έκ τοΰ πολέμου δημιουργηθεϊσα ανωμαλία καί τά σχηματι- 
σβέντα κενά τόσον δυσαναπλήρωτα, ώστε θά εϋρεθώμεν είς πολύ δυσ
χερή θέσιν καί δοκιμά- 
ξοντες μεγάλην λύπην 
θά λάβωμεν μέτρα αυ
στηρά, άλλ' αναπότρε
πτα. Ή στοιχειο,δης άλ
λως τε ύποχρέωσις τών 
έν τή κατηγορίρ. ναύτη 
υπαγόμενων ύπηγόρευεν 
εις αύτούς νά δικαιολο- 
γήσωσι τούλάχιστον τήν 
καθυστέρησίν των. Ή 
περαιτέρω δθεν σιγή των 
θά μάς άπαλλάξγ) πάσης 
ευθύνης καί θά δικαιο
λογώ παν μέτρον μας 
πρός περιφρούρηση· τών 
δικαιωμάτων τής «Είκο- 
νογραφη μέ νης » χάρ ιν καί 
έξ ονόματος τών άλλων 
θερμών καί στοργικών 
ΰποστηρικτών αυτής.

«

Καί άπό τόν χορόν τών Άπόκρεω ποϋ διωργάνωσεν δ "Ομιλος τών 
Εορτών καί άπό τήν παράστασιν τής Όπερέττας τοϋ κ. Σαμάρα, Πόλεμος 
έν Πολέμφ» καί άπό τήν έσπερίδα τών Ήπειρωτών είς τό Βασιλικόν, ένα 
πράγμα έπιστοποιήθη περιτράνως, δτι έχομεν ένα πρώτης τάξεως καλλι
τέχνην τόν κ. ΙΙάνον Άραδαντινόν, ό όποιος έαπούδασεν εις τό Βερολίνου. 
Πρώτην φοράν είδον αί Άθήναι σκηνικά καί κοστούμια δπως τών ανω
τέρω παραστάσεων καί έορτών. Τά έσχεδίασεν δλα δ κ. Π. Άραβαντινός. 
Μέ έμπνευσιν μοναδικήν καί θαυμαστήν έκτέλεσιν. ’Εάν συνεστήθη, δπως 
γράφουν, τμήμα τών Καλών Τεχνών καί έάν τούτο έχει συνείδησιν τών 
καθηκόντων του, άς κρατήση μέ κάθε θυσίαν τόν κ. Άραδαντινόν είς τάς 

Άθήνας.Έκτός έάν πλέον 
μάς άπεχαιρέτησε.

«
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΛΑΠΠΑΣ

Διά τής έπιτυχίας τού 
Έλληνος δψιφώνου Όδ. 
Αάππα, ό καλλιτεχνικός 
όρίζων τού μελλοδράμα- 
τος αποκτά νέον αστέρα 
καί τήν φοράν ταύτην ό 
άστήρ έρχεται έξ Ανα
τολών. Αί κρίσεις δλων 
τών’Ιταλικών φύλλων τού 
Μιλάνου είνε λίαν κολα
κευτικοί διά τόν Έλληνα 
καλλιτέχνην. Ή «Τζο- 
κόνδα», μέ τήν όποιαν 
έντεμπουτάρηοεν ένώπιον 
τού κοινού τοϋ Μιλάνου, 
έπαίχθη 13 φοράς κατά 
συνέχειαν.'Ο Όδ. Λάππας 
είνε υιός τού συμπαθούς 
βιομηχάνου τής ’Αλεξάν
δρειάς κ. Γεωργ. Αάππα. 
Πριν ή μεταβή εις Μιλά
νου διά τάς συστηματικάς 
αύτοΰ σπουδάς, ήτο περι
ζήτητος συνεργάτης τών 
διεθνών συναυλιών έν Αϊ- 
γύπτφ. Μορφή εύγενής, 
καί άβρός τούς τρόπους

δ νεαρός καλλιτέχνης έγοήτευε διά τής δροσερας φωνής του τό φιλόμουσον 
κοινόν. Λεπτός παρατηρητής τής Σκηνής, κατεΐχεν έκτοτε τά πολύτιμα 
προσόντα σκηνικά, άτινα διά τής σπουδής συνέβαλον εις τήν έπιτυχίαν 
αύτοΰ. Ή φωνή του φθάνουσα τούς μάλλον άπροσίτους τόνους, έθεωρείτο 
βέβαιον, δτι θά προσέκτα τήν πρώτην βαθμίδα τοΰ καλλιτέχνου. Τήν γνώ
μην ταύτην τών ειδικών τής ’Αλεξάνδρειάς, έβικαίωσε πλήρης ή ενθουσιώ
δης υποδοχή, ήν έκαμε κατά τήν πρώτην έμφάνισιν τό κοινόν τοΰ Μιλάνου 
πρός τόν ώς ή Άθηνά πάνοπλου είς τήν χαράν τοΰ μεγάλου διδασκάλου 
κ. Giuseppe Mandolini, έξελθόντα, "Ελληνα καλλιτέχνην.

«

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. — Τό πρώτον έργον τοΰ «Λευκού Σταυρού, ποΰ ουνέλαβεν ό Ματσουκας καί 
προστατεύει ή Βασίλισσα - Μήτηρ είναι ή προικοδότησες πενήντα κοριτσιών, όρφανών έκ τοΰ πολέμου.

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Είνε τό ειρηνικόν έργον 
τοΰ εθναποστόλου Σπό
ρου Ματσούκα, τό όποιον 
έρχεται ώς συνέχεια είς 
τό πολεμικόν του τοιοΰ- 
τον, τό τόσον πολύτιμον. 
Τό έπλασεν είς τήν ποιη
τικήν του φαντασίαν καί
έθεσεν άμέσως είς εφαρμογήν ύπό τήν φιλάνθρωπον πνοήν τής Σεπτής 
ΙΙροστάτιδος Βασιλίσσης-Μητρός. Τί είνε δ Λευκός Σταυρός ; Παρηγοριά 
καί δροσιά διά τάς οικογένειας τών φονευθέντων μας. Κάθε χρόνο καί 
άνήμερα τής έορτής τού αειμνήστου Βασιλέως Γεωργίου θά γίνεται είς τόν 
Μητροπολιτικόν Ναόν ή κλήρωσις πενήντα καί περισσοτέρων όνομάτων 
κοριτσιών καί άδελφών φονευθέντων, πού δέν έχουν καμμίαν άλλην προ
στασίαν, καί θά προικοδοτούνται άντί 2.000 δραχμών ή καθεμιά μέ 
χρήματα τού Λευκού Σταυρού.

Τό έθνικόν αύτό καί φιλάνθρωπον έργον, διά τό όποιον δ Ματσούκας 
είνε άξιος θερμών συγχαρητηρίων, ήρχισε τήν δράσιν του καί τήν ήμέραν 
τής έορτής τοϋ άειμνήστου Βασιλέως, έπροικοδότησε πενήντα ορφανά 
κορίτσια, τά όποια έκληρώθησαν μεταξύ δύο χιλιάδων ονομάτων.

«
ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

Ό Δήμος Θεσσαλονίκης ήγόρασε τήν έπαυλιν Μοντιάνο άντί τετρακο- 
σίων χιλιάδων δραχμών, διά νά τήν δωρήση είς τόν Βασιλέα Κωνσταντί
νον, ώς άνάκτορόν Του είς Θεσσαλονίκην.

"Επρεπεν είς τήν Θεσσαλονίκην, ή δποία είνε πράγματι ή δευτέρα πρω
τεύουσα τής 'Ελλάδος, νά ύπάρχουν Βασιλικά ανάκτορα.

*
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΩΩΝ

Βεβαίως έχουν δίκαιον αί συνάδελφοι-, αί όποΐαι έφερον έπί τάπητος τό 
ζήτημα τοϋ 'Ηρώου. Είπαν καί έγραψαν δτι θά γίνη εις τό Ζάππειον μία 
Λεωφόρος τών 'Ηρώων μας, μέ δλας τάς προτομάς κατά μήκος στημένας 
τών φονευθέντων μας άξιωματικών. Άς φανώ μεν μίαν φοράν εύγνώμονες 
πρός έκείνους, οί όποιοι έμεγάλυναν τήν Ελλάδα.

«

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Είς τάς αίθούσας τού Ζαππείου έγινεν έκθεσις έργων τοΰ πολέμου τοΰ 
ζωγράφου κ. Στρατηγού. Ό κ. Γ. Στρατηγός άπεκαλύφθη τάλαντον ξεχω
ριστόν. Τόν συνεχάρησαν θερμώς οι ζωγράφοι κ. κ. Σκώτ, Μαθιόπουλος, 
Ροίλός καί Ίακωβίδης. Πολλά έκ τών έκτεθειμένων έργων τοΰ συμπαθούς 
Κερκυραίου καλλιτέχνου ήγοράσθησαν τήν πρώτην ήβη ήμέραν. ’Από τά 
ωραιότερα έργα του είνε τό «Γκαράζ έν Θεσσαλονίκη», ή «Άναχώρησίς έκ 
Λιβουνόβου», «Είς τούςπρόποδας τοΰΜπέλεσι», «Ό φρου
ρός τών Συγκοινωνιών», «Υπογραφή Διαταγής» κ. λ·£$
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Έκυκλοφόρησεν δ διά τό έτος 1914 δέκατος έκτος 
τόμος τής θαυμασίας άληθώς έτησίας έπιθεωρήσεως 
«Ποικίλη Στοά», θά δμολογήσουν οί ΐδόντες ότι ή πολυε
τής αύτή έκδοσις, πλουσία είς ύλην εκλεκτήν καί είς 
εικόνας καλλιτεχνικωτάτας, τιμφ τόν τόπον.

«
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΣΤΑΎΛΟΙ

Άλλη ξένη έταιρεία καί άλλαι προτάσεις εις τήν Ελληνικήν Κυβέρνη- 
σιν. Τήν φοράν αύτήν πρόκειται διά τούς Βασιλικούς Σταύλους. Ή 'Εται
ρεία προτείνη νά ίδρύση ξενοδοχεία, στοάς, γραφεία κ.τ.λ- Άλλά ή Κυδέρ-

ΑΙ ΒΡΑΧΕΙΑΙ ΜΑΣ

Κους Κο««, Άδελ. Π., Άδελ. Ρ., Κ. Νέαν Ίορκην, R. Β.' 
Παρισίους, Α. Μ. I., Α. Γ. 'Ιερουσαλήμ X. Α. II. Νόδοροσή 
σίσκη, θ. Μ. Θεσσαλονίκην, Π. Βιτάνιον, Π. Ε.Ένζελή, Μ.Ε. 
Έλασσώνα. Έμβάσματά σας έλήφθησαν εύχαριστούμεν.1

Έν Άθήναις, Τνκογραφεϊον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ και Ν. Καργαδούρη —10016.


