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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ο ο φ

ο Ο ο ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

Σιγά-σιγά αρχίζει ή παράστασίς μας 
__  ώς Κράτους καί ώς λαοΰ νά είναι 

άνάλογος μέ τήν νέαν κατάστασιν τών 
πραγμάτων καί ή μεγαλειώδης αυτή πα- 
ράστασις ήρχισε μέ τό 1915, ή μάλλον 
μέ τήν πρωτοχρονιάτικης· τελετήν, είς 
τήν όποίαν διά πρώτην φοράν εφέτος 
έδόθη τόση προσοχή. 'Γό αληθές είναι 
ότι άπό τοΰ πολέμου καί εντεύθεν δέν 
είχε κατορθωθεί έκ διαφόρων γεγονότων, 
μεταξύ τών όποιων έκυριάρχει τό πέν
θος τής Βασ. Οικογένειας, νά έπιδει- 
χθή καί τό μεγαλείου τής επισήμου Ελ
λάδος καί τό φρόνημα τοΰ λαοΰ, δπως 
πράγματι έθαυμάσθησαν άμφότερα κατά 
τήν τελετήν τής πρωτοχρονιάς καί έθέρ- 
μαναν ελπίδας καί πόθους.

«
"Αν έρωτάτε καί διά τόν πόλεμον.... 

τάιδια ΙΙαντελάκη μου. «Σφοδρά! μάχαι 
είς τό Δ. μέτωπον». Οί σύμμαχοι έκυ- 
ρίευσαν Γερμανικά χαρακώματα κ.λ.π.

Αυτοί είναι τίτλοι τηλεγραφημάτων. 
Άλλ’ δταν διαβάση κανείς καί τό κεί
μενον, βλέπει δτι οί σύμμαχοι προσχώ
ρησαν κατά τρία μέτρα, οί δέ Γερμανοί 
συνέλαβον.... μίαν άγελάδα. Καί έτσι 
περνρ. ό καιρός καί ζοΰν εκείνοι .... 
κακά καί μεΐς χειρότερα.

«
Σείεται πάλιν τό έδαφος τής ’Ιταλίας 

άπό τόν υποχθόνιον θεόν. Αί οίκίαι καταρ
ρέουν καί τά θύματα άνέρχονται είς δεκά
δας χιλιάδων, πλείονας δέ τής μιάς οί 
τραυματίαι. Φοβερά είναι τής Μοίρας ή 
γραφή. Δέν εΐχεν έξαιρέση, φαίνεται, τήν 
’Ιταλίαν άπό την εκατόμβην τοΰ πολέμου 
καί άφοΰ παρέκαμψε τήν άνάμιξίν της, 
ή εισφορά της τής έζητήθη διά σει
σμών. Καί νά συλλογίζεται κανείς δτι 
άπό τόν Μινώταυρον αυτόν, ποΰ έμφω- 
λεύει ύπό τό έδαφος της καί άχόρταγα 
κάθε τόσον τήν δεκατίζει, κανείς 'Ηρα
κλής, κανείς Θησεύς, δέν ή μπορεί νά 
τήν λύτρωση, παρά μόνον ή ύπερτάτη 
εκείνη δύναμις, ή όποια καλείται Θεία 
Πρόνοια καί ρυθμίζει τήν οικονομίαν τοΰ Σύμπαντος. Αύτής τήν 
άντίληψιν ας έπικαλεσθώμεν υπέρ τοϋ συμπαθούς λαοΰ.

«
Τά φοβερά δυστυχήματα τοΰ ’Ιταλικού λαοΰ έγιναν άφορμή μεγάλου 

καί πρωτοφανούς γεγονότος. Ό Πάπας, δστις, ώς γνωστόν, άφ’ ής 
κατελήφθη ή Ρώμη ύπό τών ’Ιταλών καί είδε καταλυομένην τήν κοσμι
κήν εξουσίαν του. έθεωρεΐτο έκουσίως ένα είδος αιχμαλώτου καί ουδέ
ποτε έξήρχετο τοΰ Βατικανού, μετέβη πλησίον τών θυμάτων τών σει
σμών καί περιήλθε τά νοσοκομεία. Άπό τόν περίπατον αύτόν τού 
Άγιου Πατρός οί οιωνοί περί νέας πολιτικής τοΰ Βατικανού καί άγα- 
θών σχέσεων μετά τού Κράτους, είναι άριστοι.

Ο ΞΕΝΟΣ ΜΑΣ. —*0  άνδρεΐο; πολεμιστής τού 70, ό στρατηγός 
τή; σήμερον Πώ, ό μονόχειρ, διήλΐΐε τής πολεώς μας. έγένετο 
δέ άντικειμενον ζωηρότατων έκδηλώσεων, δπου ένεφανίζετο.

ΤΟ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΝ ΕΠΙΓΕΛΕΙΟΝ. — Ούτε ύλίγοι. ουεε πολλοί, Αποτελούν τό μέγα έ.τιτελειον τοΰ Αυστριακού στρατού. Τουλάχιστον έκατόν Αξιωματικοί 
δλων τών όπλων περιστοιχίζουν τόν έν τώ μέσω Αρχιστράτηγον ’Αρχιδούκα Φρειδερίκον καί τόν έπιτελάρχην στρατηγόν Βαρώνον Κονράδον.

Δέν έβαλαν μυαλό οί φίλοι μας οί 
Βούλγαροι. Έπιστεύετο δτι μετά τήν τυ
χοδιωκτικήν πολιτικήν τών άλλων προ
κομμένων, τών Νεοτούρκων, θά έσωφρό- 
νουν. Τούς έπήρε παλιν δ πατριωτισμός, 
μόλις έμυρίσθηκαν άναμπαμποΰλα, καί 
ήρχισαν τούς ταρταρινισμούς. Θέλουν 
πάλιν τάς Αθήνας, τάς Καλάμας, τήν 
Βιέννην, τό Παρίσι καί δέν κυττάζουν 
πώς θά κρατήσουν τήν Σόφιαν. Καί δός 
του άρθρα φλογερά τής ‘Καμπάνας», καί 
τής «Μίρ» πού ενθυμίζουν τά σαλιαρί
σματα τής «Τασβίρ» καί τής Ίκδάμ». 
"Εως δτου έξαντληθή ή ύπομονή καί τότε 
θά άντιληφθοΰν δτι τά σημερινά άρθρα 
τών Βουλγαρικών εφημερίδων ήσαν ή 
καμπάνα τοΰ μιρ .. . αίου τέλους των.

«
Φρίκη ή έφετεινή άποκρηά. Μόνον 

επιδρομή Καννιβάλων ή μπορούσε νάόνο- 
μασθή τό έφετεινόν καρναβάλι. Ούρλιά- 
σματα, τσιμπιές, βωμολοχίαι καί είς τό 
τέλος επιληπτικοί παροξυσμοί τών τά 
πάντα έπ’ έσχάτων έπαινουσών εφημερί
δων καί άποσκορακιζουσών τό’ παρελθόν. 
Έγραψαν άλήθεια δτι έγλέντησεν ή πρω
τεύουσα άβίαστα, ανυπόκριτα καί έγέλα- 
σεν, ενώ άλλοτε δέν έγελούσεν, ούτε διε- 
σκέδαζε, διότι τάχα διάφορα σωματεία 
άνελάμβανον πρωτοβουλίαν. Καϋμένο 
νοήμον κοινόν! Τί σοϋ δίδουν νά φας! 
Τί θά είπής τάχα τώρα, άφοΰ έδιάβασες 
τήν «φρενίτιδα τής άποκρηας» είς τάς 
άλλας εφημερίδας, ποΰ λέγομεν δτι ή 
άπόκρηα εφέτος ήτο μιά άγρια ώρυγή 
μετά σπρωξιών, κλωτσιών, τοίμπων καί 
βρισιών, τόσον ώστε νά ζητηθή ύπ’αύτοΰ 
τού τύπου νά προστατευθή τό άθώον 
αυτό γλέντι ύπό τών Κρητών χωροφυλά
κων; Θά σού έξηγήσωμεν ημείς αύτό τό 
αίνιγμα: Ύπήρχεν άπό δωδεκαετίας ένα 
σωματεϊον ύπό τόν τίτλον «Σύνδεσμος 
Συντακτών», τό όποιον μετονομασθέν είς 
«"Ομιλον Εορτών», κατ’έτος άνελάμβανε 
τήν δργάνωσιν τών εορτών τών άποκρέω 
καί τοΰ χοροΰ τοΰ Δημοτικοΰ Θεάτρου, 
δαπανών περί τάς 10 χιλ. δραχμών έτη- 
σίως, συντηρούμενου δέ μέ Λέσχην πλου- 
σιωτάτην καί παρέχον στέγην είς διαφό
ρους άλλους κοινωφελείς σκοπούς, διά 
τών καθαρών προσόδων τού χοροΰ.

’Εφέτος λοιπόν κάποιος μεγαλοφυής, 
έμφωλεύων είς τήν Δημαρχίαν, παρέπεισε καί Δήμαρχον καί Συμβού
λιου καί έπιτροπήν θεάτρου καί οΰτω τό Συμβούλιου δέν έψήφισε τάς 
1500 δρ. ποΰ έδίδοντο άλλοτε ώς έπιχορήγησις τού Δήμου πρός τήν 
έπιτροπήν τών εορτών, τόν δέ χορόν (οργάνωσεν αυτή ή Επιτροπή τοΰ 
Θεάτρου. Καί τό σωματεϊον, μή έχον πόρους άλλους, έπαυσεν υφιστά
μενον, μόλις έπνευσεν αύτή ή άνορθωτική πνοή μέ τά μεγαλεπήβολα 
σχέδια τής « βιομηχανίας τών ξένων», τά όποια ήρχισαν νά έχουν κάποιαν 
σχέσιν μέ τό παραμύθι τού ·Άντρειωμένου», πού δταν έπήγαν οί χωρι
κοί νά ίδοΰν, διατί αργεί, τόν εύρήκαν νά προσπαθή νά κουβαλήση, άντί 
τών άναγκαιούντων ξύλων καί τοΰ άναγκαιοΰντος ΰδατος, ολόκληρον 
τό δάσος καί ολόκληρον τό πηγάδι. Τί ήθέλατε έπειτα νά γράψουν οί 
καίοντες λιβανωτόν καί μοιραζόμενοι θέσεις καί άγαθά άπό παντού;

ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΣΤΡΟΣΕΡΒΙΚΑ. — Ό Διάδοχος τής Αύστρίας μετά τοΰ ΰπασπ«σταΰ του χόμητος φόν ντέρ 
Στράτεν μεταβαίνουν συχνά είς τό Γεν. Στρατηγεΐον καί παρακολουθούν τήν κατάστρωσιν τών σχεδίων.

ΟΙ ΥΜΝΟΙ ο ο ο ο ο 

ο ο ο ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ

Σ άογίσωμεν άπό τήν ’Αγγλίαν, διότι πεοί 
Κ τοϋ Γαλλικού "Υμνου έγομεν άλλοτε γρά
φει. Δυο εθνικά Άσματα έχουν οί "Αγγλοι τό 
«Γκόντ σάΧβ δί Κίγκ» διά νά υμνούν την δυνα
στείαν των καί τό «Ρούλ Μπριτάνια» δια νά 
έπαίρωνται επί τώ έθνικώ μεγαλ.είω των, άριθ- 
μοΰντα βίον ένός καί ήμίσεως αίώνος, άλλά μή 
έχοντα καμμίαν σχέσιν μέ τήν κλαγγήν τών 
δπλων έν (όρμ πολέμου ή έπαναστάσεως.

Συνθέτης τον Βασιλικού ύμνου είναι ό μου
σικός ’Ερρίκος Κάρε'ύ, γράψας τους στίχους του 
διά Γεώργιον τόν Β', διηύθυνε δέ και την έκτέ- 
λεσίν του κατά τό 1741 είς τό γεύμα πρός τιμήν 
τοΰ νικητοΰ τών ’Ισπανών ναυάρχου Βέριον. Ό 
ύμνος αυτός διά πρώτην φοράν έπαίχθη δημο
σία είς τό θέατρου «Κόβεν Γκάρντεν», έδημοσιεύθη δέ τό 
είς τό περιοδικόν •‘Τζέντλεμαν Μάγκα .

«Θεέ σώζε τόν χαριτόβρυτου Βασιλέα μας' 
δός αντώ μακράν βίον. 
Θεέ σώζε τόν Βασιλέα, 
κάμε τον νικητήν, εύδαίμονα καί ένδοξον. 
Θεέ σώζε τόν Βασιλέα».

' Υπό τινων άπεδόθη τό άσμα τοΰτο είς τόν Μπέν Τζόνσον, 
φίλον τοΰ Σαίξπηρ. Καί είναι μέν καθαρώς ύμνος πρός τόν 
Βασιλέα, άλλά δέν έκφράζει διόλου τήν υπερηφάνειαν τοΰ Βρε
τανού διά τήν θαλασσοκρατορίαν τής πατρίδος του. Διά τοΰτο 
ό Τόμσον έσκέφθη ΐ’ά γράψη ύμνον ναυτικόν, στίχους θίγοντας 
Ακριβώς τό αίσθημα αυτό τοΰ Βρετανικού λαοΰ.

••’Όταν ή Βρετανία άνέδυσε μέ τό θέλημα τοΰ Θεού άπό τόν 
κυανοΰν ωκεανόν, αυτός ύπήρξεν ό χάρτης τής χώρας καί οί 
φυλακές άγγελοι έφαλλον οΰτω: Βασίλευε Βρετανία, δέσποζε 
ώ Βρετανία τών κυμάτων. Οί Βρετανοί θά μείνουν έλεύθεροι >.

Καί τότε ό ’Άρν συνέθεσε τόν ύμνον, κατάλληλον καί άνά- 
λογον τών λυρικών στίχων, οί όποιοι έγιναν δημοφιλέστατοι.

♦
«"Αϊλ ντ'ιρ ίμ Σιγκερκράνζε^. «Μέ τόν στέφανον τοΰ νικη- 

τοΰ». ’Αρχίζει μέ αυτά τά μεγαλειώδη λόγια τό εθνικόν Γερμα- 
νικόν άσμα, χωρίς rd είναι διόλου όμως τό τραγούδι τοΰ Γερ
μανικού έθνους. Είναι καί αυτό δυναστικός ύμνος, μία έκδήλωσις 
σεβασμού ενός λαοΰ πρός τόν μονάρχην του, γραφέν τώ 1790

1745 υπό τού «Κλέρζημαν» "Ερρικ Χάρις έπί τοΐς γενεθλίοις τοΰ 
Βασιλέως τής Δανίας Χριστιανού, μέ υπόδειγμα όμως τόν ’Αγγλι
κόν ύμνον «Ι'κόντ σάϊβ δί Κίγκ», τό όποιον έγινε γρήγωρα 
λαϊκόν. Άπηρτίζετο άπό 11 στροφάς, τάς όποιας ό Σουμάχερ, ό 
έγκλιματίσας αυτό έν Γερμανίρ, περιώρισεν είς τέσσαρας.

Χάϊρε μέ τόν στέφανον τού νικητοΰ, κυρίαρχε τής ΓΙατρί- 
δος, χαΐρε ώ Κάϊζερ. Δοκίμασε μέσα είς τήν αΐγλην τού θρόνου 
ολόκληρον τό ύπέροχον θέλγητρου, νά είσαι ό άγαπητός τού 
λαοΰ. Χαΐρε ώ Κάϊζερ.'».

Ούτε τά άτια, ούτε οί καβαλλ.άρηδες εξασφαλίζουν τό από
τομον ύφωμα ποΰ στέκουν οί ήγεμόνες. ’Αλλά ή αγάπη πρός 
τήν πατρίδα, άγάπη πρός τόν ελεύθερον άνθρωπον, θεμελιώνει 
τόν θρόνον τού κυριάρχου, δπως <5 βράχος είς τήν θάλασσαν ». 

«Ιερά φλόξ καΐε, κ.οϊίε καί μή σβύνης ποτέ, γιά τήν Πατρίδα ! 
"Ολοι τότε γενναίως υπερασπιζόμέθα ένα άνθρωπον, μαχόμεθα 
και χύνομεν τό αίμα μας διά τόν θρόνον καί τήν αυτοκρατο
ρίαν. "Εσο Κάϊζερ Ιΐίλελμ γιά χρόνια καμάρι τού λαοΰ σου καί 
υπερηφάνεια τής άνθρωπότητος. Δοκίμασε μέσα είς τήν αΐγλην 
τοΰ θρόνου σου δλον τό ύπέροχον θέλγητρου νά είσαι ό αγαπη
τός τοΰ λαού. Χαΐρε (ό Κάϊζερ!».

MJUd καθιός βλέπομεν δέν είναι τό τραγούδι εκείνο πού μέσα 
είς τήν Γερμανίαν ήμπορεΐ νά άνάφη φωτιά είς τήν καρδιά, 
ούτε έπί έχθρικού έδάφονς νά θίξη τόν χορδήν τού μένους. 
Τουναντίον τά ποιήματα τοΰ Ρόκαρτ καί τού "Αρνδτ, γραφέντα 
ύπό τήν έντύπωσιν τών Ναπολεόντειων άθλοτν, φλογερά καί 
ένθουσιώδη, άνέδειξαν αυτούς ραφιοδούς τών έθνικών έλπίδιον 

καί σαλπιστάς μιάς έκδικήσετος.
Ό "Αρνδτ, Ιστορικός καί ποιητής 

φεόγων τάς Γαλλικός νίκας κατέ- 
φυγεν είς 1’ωσσίαν, μετά τήν περί
φημου μάχην τής’Ιένας, έπέοτρεφε 
δέ τό 1S12 είς τήν Γερμανίαν διά 
νά έξυφάνη τήν έπανάστασιν. Τότε 
έγραψε τήν «1 Ιολεμικίρ' κραυγήν 
τής Γερμανικής έλευθερίας» και τό 

Βάς ΐστ ντές Ντόϋτσεν Φάτερ- 
λανδ ποΰ άντήχησαν κατά τοΰ 
τυράννου καί έδόνησαν κάθε Γερ
μανικήν καρδίαν. Τό 1840 δ Μπέ- 
κερ συνέθεσε τόν «Γεμανικόν Ρή
νον», ό δέ Μάξ Σνεκεμποΰργκερ 
έτόνισε τό «Βάχτ αμ Ράϊν». Τέλος 
έρχεται ή βελουδένια έκφρασις τοΰ 
Βαΐχτερ, μέ τόν βαθύν της διά τήν 
πατρίδα πόνον.

«Γνωρίζεις τήν άρχαίαν αυτήν 
χώραν, δπου λάμπει ή εύμορφιά, 
δπου φύεται ή βαλανιδιά, δπου ώρι- 
μάζει τό σταφύλι τό καλοκαίρι ; 
Είναι ό ωραίος τόπος μου, ή λα
τρευτή Γερμανία. Γνωρίζεις τόν 
ειλικρινή αύτόν τόπον, δπου βασι
λεύει ή χαρά τής καρδίας; ΑυτήνΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. — Οί Ρουμάνοι άπο ιού έδάφους των κατοπτεύουν τήν Βουλγαρικήν όχθην τοΰ Δουνάβεως μέσα 

είς τά σκοτάδια καί ένεργοΰν άναγνωρίσεις καί συλλέγουν πληροιρορίας διά τό ίπιτελεϊον των.
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ΠΑΡΑ ΤΟΝ AIN.—Έκεϊ συνήφθησαν άλη-ΰιναί γιγαντομαχίαι καίτό Γερμανικόν κανόνι {προξενούσε μεγάλην φθοράν.’Αλλά χάρις είς τήν -υπεροχήν τών Γαλλικών 
πυροβόλων τών 7.5 οί σύμμαχοι έξετόπισαν τό έχόρικόν πυροβολικόν καί κατέλαβον δλα τά ύψώματα, Από τών όποιων {-θέρισαν τήν έχΰρικήν στρατιάν.
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"Mr

την ευγενικήν γην δπου θρησκεία είναι ό Θεός, ό Εκδικητής καί 
δίκαιος; Είναι ό ιερός τόπος μου !».

Και Επειδή δλα αυτά δεν έλεγαν εκείνο ποΰ ήθελε ή Γερμα
νία, κατά τό 1854 ό Γονλιέλμος Α' έδωκε πρός σύνθεσιν τους 
στίχους: «Αγαπημένη Πατρίδα, ό φρουρός ποΰ φυλάει στον 
Ρήνον είναι γενναίος καί άγρυπνος. . . . ». Καί τό 1870 δέν 
ήτο πολύ διαδεδομένοι· τό τραγούδι αυτό, Αλλ’ δταν Εβρόντησε 
τό πυροβόλων, ό Ρήνος ήπειλήθη καί ή Πρωσσία έστράφη πρός 
τόν άγρυπνοι· φρουρόν. Αί Γερμανικοί στρατιάι μέ τό τραγούδι 
αυτό Επετονσαν άπό εφόδου είς έφοδον καί ό «Φρουρός τοϋ 
Ρήνου» έγινε ό ύμνος τής Γερμανίας.

"Ο" Υμνος τών Αυστριακών είναι παιδί τοϋ Αγγλικού, οι δέ 
στίχοι του αντιγραφή πιστή εκείνου. "Οταν πόλεμοι καί κίνδυ
νοι δεινοί κατά τό τέλος τον δέκατου ογδόου αίώνος ήπείλουν 
τήν Ανοδικήν μοναρχίαν, κατενοήθη ή Ανάγκη Ενός ΰμνου, 
idirf μάλιστα έκ τής επιρροής ήν ήσκει είς τους Γάλλους ή 
Μασσαλιιδτις. Και εκεί δμως συνέβη τό ίδιον. ’Αντί ΰμνου πολε
μοχαρούς, φλογερού, Ενθουσιώδους, συνετέθη μία προσευχή καί 
τούτο διότι ό περίφημος τότε 
συνθέτης τής Αυστρίας Γιό- 
ζεφ Αϋδν δέν εϋρίσκετο έν 
Βιέννη, άλλά έν Λονδίνω καί 
Εκεϊθεν υπό τήν επήρειαν τοϋ 
«Γκόντ σάϊβ δι Κίγκ , δταν 
έλαβε τήν εντολήν νά γράψ;; 
ί'μνον, συνεβούλευσε νά μιμη- 
θονν τόν 'Αγγλικόν, δ δέ 
Α/παρόν φόν Σβίτεν, συμμε- 
ριζόμενος τήν γνώμην ναύ
την, υπέδειξε)· είς τόν υπουρ
γόν Σαιρώ νά μετακαλέση 
τόν "Αϋδν διά τήν Εκτέλεση· 
τοϋ ΰμνου, τους στίχους τοΰ 
οποίου έγραφεν ό αϋλικός 
. Ιτοπόζύ "Ασς.

«Ό Θεός ι·ά διαφυλάττη 
τόν αϋτοκράτορα ημών Φραγ
κίσκον, υψηλόν κυρίαρχον,μέ- 
γαν έν σοφία. Έν τή αίγλη 
τής δόξης του περιβάλλεται 
μέ φύλλα δάφνης τό πάν
τοτε πράσινον στέμμα του.'

ΟΙ ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΙ.— Η Δίς ντε Μπιμπιστοφ είχε τήν καλωσύνην νά πάρη σκίτσα διά 
την ■ Είκονογραφημενην. καί άπό τούς άποβφασόέντας νέους Σενεγαλέξους, τήν 
στιγμήν που ητοιμάζοντο νά έκκινήσονν έκ Μασσαλίας διά τό θέατρον τοΰ πολέμου.

'Ο Θεός νά περιφρουρή τόν Αγαθόν μας αϋτοκράτορα Φραγ
κίσκον».

"Ο" Αϋδν ήκολούθησε τό στυλ τοϋ Κάρεϋ καί δ ΰμνος Εξετε- 
λέσθη τήν 12 Φεβρουάριου 1797, Επέτειον τής γεννήσεως τοϋ 
Αντοκράτορος, είς τό Εν Βιέννη θέατρον τής Αυλής.

"Υπάρχει δέ καί εν Ανέκδοτον ώραίον. Τήν πρωίαν τής 31 
Μαΐου 1809, δτε δ Ναπολέων είχε πολιορκήσει τήν Βιέννην, 
δ "Αϋδν, δστις έπνεε τά λοίσθια είδε νά πίπτουν γύροι τής 
οικίας του τά Γαλλικά βλήματα καί μέ τήν οδυνηρόν αυτήν 
Εντύπωση·, συνεκέντρωσε τάς τελευταίας δυνάμεις του, Εσηκώθη 
Επήγε είς τό πιάνο καί μέ τήν Επιθανάτιο)· φωνήν έψαλε τήν 
δέησιν καί Απέδωκε τήν ϋστάτην πνοήν.

Σημειωτέου δτι ή Ουγγαρία έχει τρία λαϊκά άσματα, ών τό 
έν, μέ στοίχους τοΰ Κόλσεϋ καί μουσικήν τοΰ Φρ. Έρκελ, είναι 
ή ιστορία τής Ουγγαρίας :

«Συ έστησες τήν σημαίαν μάς στά φρούρια τών Τούρκων...» 
Τό άλλο είναι μουσικέ; τοΰ Βεν. ’ Εγκρέσσι καί στίχοι τοΰ 

Κορομαρτυ. Αλλα η «Ράκουζυ», ώς θούριον στρατιωτικόν 
καί Επαναστατικόν, άκουόμενον, δταν διέρχεται στιγμάς τρα
γικός ή Ουγγαρία, καταντώ ένα είδος Μαρσεγιέζας.

Ποιος θα τώλεγε ποτέ 
τής αυθαιρεσίας νά βοηθή 
τά φοβερά σ-χέδια 
ήγεμόον αιμοχαρής 
καί νά μας σφαιροβολή! 
Βέλγοι έτελείωσε"Ολα 

αλλάζουν 
κι’ δ Νασσώ μαζή.

Ή «Μπραμπανσόν», ό 
ΰμνος τών Βέλγων, έτσι Αρ
χίζει. Μέ τήν συνθήκην τής 
Βιέννης—17 Μαΐου 1815— 
τό Βέλγων καί ή "Ολλανδία 
ήνώθησαν καί Απετέλεσαν τάς 
Κάτω Χώρας υπό τόν Γου- 
λιέλμον τοΰ Νασσώ), πρίγκηπα 
τοΰ Όράνζ. Αέκα έτη οί Βέλ
γοι επέρασαν ευχαριστημένοι 
μέ τό καθεστώς αυτό καί εί- 
δον ενισχυόμενον τό εμπό
ρων των, τήν βιομηχανίαν 
των, τάς Επιστήμας κ.λ. άλλά 
μερικοί παραγκωνισμοί, τήν

ΟΙ ΙΝΔΙΑΝΟΙ. Νέα φουρνιά Ινδών άπεβιβάσΟη πάλιν είς τήν Μασσαλίαν καί 
σπεύδει είς τήν γραμμήν τοΰ πυρός. Έν τώ μεταξύ κατηυλίσΰησαν έκτος τής πόλεως 
καί άπό τόν καταυλισμόν των αΰτόν είχε τήν εύγενή καλωσύνην ή Ρωσο'ις έρασιτέχνις 
Δΐς Μάσοια ντέ Μπιμπιστοφ, νά πάρη μερικά σκίτσα πολύ έπιτυχημένα διά τήν 

«Είκονογραφηιιένην , όπως αύτό τής κουζίνας.

Εθνικήν αϋτών Αξιοπρέπειαν 
θίγοντες, ώς ό αποκλεισμός 
τής Γαλλικής γλώοσης εκ τής 
δημοσίας υπηρεσίας, ανθ’ ής 
καθιερώθη ως επίσημος η 
"Ολλανδικέ; καί ή Γερμανό- 
φλαμμανδική, καθι’υς καί είς 
τά δικαστήρια. Επί πλέον προ- 
τίμησις τών "Ολλανδό»· είς 
τάς δημοσίας θέσεις καί τόν 
στρατόν, Επροκάλεσε μεγάλην 
δυσφορίαν μεταξύ των καί 
χάσμα ήνοίχθη μετάξι· τώυ 
δύο λαό»·, δπερ μέ τήν έκ
ρηξή· τής Γαλλικής επανα- 
στάσεως τοΰ 1830, Εξέσπασε 
τόν Σεπτέμβριον ίδιου έτους 
είς λαϊκήν Εξέγερσιν. Πληρε
ξούσιοι εστάλησαν Εκ τον Βελ
γικών Επαρχία»· είς τόν Βασι
λέα διά νά Εκθέσουν τά παρά
πονα αϋτών καί Εν πυρετώ 
ανεμένετο ή επάνοδός των 
είς τάς τάξεις τών Επανα
στατώ»'. Τότε ό Ζεμβάλ, ό 
ηθοποιός, Ανέλαβε τόν ρόλον
τοϋ Ι’ουζέ Ντελίλ καί επάνω είς τάς στροφάς τώ)’ Πολωνών 
λογχοφόρο»·», γράφει τήν Μπραμπανσόν», τήν όποιαν τήν 
12 Σεπτεμβρίου έψαλεν <5 νεαρός μουσικός καί υψίφωνος 
Φόν Καμπενούτ, ενώ οί Ακροαταί καταληφθέντες Από φρενί
τιδα Επανελάμβανον τό Ασμα, δπερ μετ’ ολίγον Εδόνει τους 
δρόμους. "II Επανάστασις μαίνεται τώρα καί ή βιαία κατα
στολή τοϋ κινήματος σωρεύει θύματα, Ενώ ό Ζεμβάλ συμ
πληρώνει τό έργον του Επί τό βιαιότεροι·, τό όποιον ό Φόν 
Καμπενούτ, άνεβασμένος Επάνω είς ένα τραπέζι τοΰ καφενείου 
«Χρυσούς Αετός», έψαλλε πρός τά κορυβαντιώτντα πλήθη τών 
επαναστατώ»·.

Βαθμηδόν οί στίχοι έχασαν τήν σημασίαν των καί ό Σάρλ 
Ροζιέ. συνέθεσε νέον "ύμνον δυναστικώτερον, άλλ’ ό λαός σιγο- 
τραγουδεΐ τήν «Μπραμπανσόν», χωρίς στίχους, καί οίστρηλα- 
τεϊται μέ αυτόν τόν χωρίς στίχους ύμνον καί σήμερον είς κάθε 
Εκκλησίαν τό δργανον μετά τήν λειτουργίαν άκκομπανιάρει τούς 
πιστούς, ψάλλοντας τήν Μπραμπανσόν» καί Ενώ οί Γερμανοί 
απηγόρευσαν τήν έπαρσιν τής Βελγικής σημαίας καί κάθε άλλο 
σύμ'βολον, δέν τολμούν νά απαγορεύσουν τήν «Μπραμπανσόν».

»· Η ΦΟΒΕΡΑ ΘΥΣΙΑ - Ένώ τά Αγγλικά ΰωρηκτά «Άμπουκήρ·. Χόγκ καί -Κρεσσοΰ. έπλεον παρά τάς άκτάς τής Όλανδίας εχθρικόν ,τ.",^‘Ο^νικόν
καταδυόμενον U 9 ένεδρεδον τά έτορπίλλισε τό ίν μετά τό άλλο καί τά {βύθισε. Το πλήγμα ΰπήοξε δια τον κραταιον στολον οδυνηρόν, αί δε άπωλε.αι μεγάλοι.

Οί Ρώσοι έχουν προσευχήν 
μελωδικωτάτην. "Ο συνθέτης 
Μιχαέ;λ ’ Ιβάνοβιτς Γκλίγκα 
ι’ιπό τό μελόδραμα Τήν ζωήν 
διά τόν Τσάρον» ενεπνεύσθη 
τήν μεγαλοπρεπή προσευχήν, 
ήτις καθιερώθη ιός ΰμνος.

Παραλλαγέ; τούτου είναι 
καί ό ΰμνος τώιν Σέρβων, 
σύνθεσις τοΰ Εκ Λουμπιάνας 
μουσικού Νικ. Ι’ιάγκο, δστις 
υπήρξε Ιιευθυντής τού Εθνι
κού Θεάτρου τοϋ Βελιγρα
διού καί ειργάσθη διά τήν 
διάδοση· τής μουσικής Εν Σερ
βία, ληφθείς Εξ ενός αλλοι- 
γορικοϋ δράματος Τό σπαθί 
τοΰ Μάρκου» τοΰ Γιοβάν 
Γιιόργεβιτς, δημοσιογράφου, 
φι/.ολόγου καί άλλοτε υπουρ
γού τής Παιδείας.

«Θεέ τής Αικαιοσύνης, Σί· 
δστις μας έσωσες μέχρι τοϋδε 
εκ τής καταστροφής, είσάκου- 
σον τής φωνής μας διά τό 
μέλλον καί εις τους αιώνας 

τών αίάινο»·, έσο Σί· ό σιοτήρ μας. . Ιίά τής παντοδυνάμου 
χειρός Σου όδήγει καί υπεράσπιζε πάντοτε τό Αποτέλεσμα μιας 
πάλης πέντε αιώνιον. Θεέ σώ)ζε. Θεέ προστάτευε τόν Βασιλέα 
τών Σέρβων, τόν Σερβικόν λαόν !

«Από τοΰ ζοφερού τάφου Ανέστη ή αίγλη τοΰ Σέρβικου στέμ
ματος. Ιός, ώ Θεέ. νέαν ευημερίαν. Θεέ σώζε, Θεέ προστάτευε 
τόν Βασιλέα τών Σέρβων, τόν Σερβικόν λαόν!»

« « «

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
1 ‘Ιανουάριου. Ούδέν άξιον λόγου ήγγέλθη.
2 Ιανουάριου. Ό υπουργός τών Εξωτερικών τής Αυστρίας κόμης 

Μπέρχτολδ υπέβαλε τήν παραίτησή' του, άτ-τικατασταθεΐς ύπό τοϋ Ούγ
γρου Στεφάνου Μπούριαν.

3-4 'Ιανουάριου. Ούδεμία μεταβολή αξία-λόγου έσημειώθη εις τά 
εμπόλεμα μέτωπα.

5 ’Ιανουάριου. Τό Γερμανικόν θωρηκτόν «Γκαϊμπεν», δπερ αποτε
λεί τώρα μέρος τοϋ Τουρκικού στόλου μέ Γερμανούς αξιωματικούς καί 
ναύτας, προσκρόυσαν έπί νάρκης, ύπέστη σοδαρωτάτας βλάβας.
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6 -7 - 8 - 9 - 10 ’Ιανουάριον. Καμμία άξια λόγου μεταβολή δέν έση- 
μειώθη είς τά μέτωπα τοΰ πολέμου.

11 ’Ιανουάριου. Κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ Μ. Βεζύρου πρός τόν έν 
Κωνσταντινουπόλει "Ελληνα πρεσβευτήν κ. Πανάν ή Πύλη έδωκε χάριν 
είς τόν καταδικασθέντα ύπό τοϋ στρατοδικείου εις θάνατον δίοπον 
Φραγκάκην.

12 ’Ιανουάριου. Αγγλική μοίρα έξ έξ θωρηκτών καί ελαφρών κατα
δρομικών περιπολοΰσα έπετέθη κατά συμμορίας Γερμανικής έκ Οωρη-

Ο ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

22 ’Ιανουάριου. Ή Γερμανία διά δηλιόσεως δημοσιευθείσης εις τόν 
■ ’Επίσημον Μηνύτορα» τής Αυτοκρατορίας έκήρυξε τάς ’Αγγλικάς 
θαλάσσας ως περιφέρειας πολέμου, δηλώσασα ότι θά καταστρέφουν πάν 
εχθρικόν πλοϊον δπερ τά πλοία της ήθελον συναντήση. Τούς αυτούς 
κινδύνους Θά διατρέχουν καί τά ουδέτερα σκάφη.

23 Ιανουάριου. Τά Ρωσσικά στρατεύματα κατέλαβαν τήν Ταυρίδα, 
υψωσαντα τήν Ρωσσικήν σημαίαν είς τό προξενεΐον των μέ στρατιω
τικός τιμάς.

24-25-26-27 'Ιανουάριου. Τίποτε σπουδαϊον δέν έσημειώθη 
είς τά πεδία τοΰ πολέμου.

28 ‘Ιανουάριου. Οί Τούρκοι ήρχισαν ύποχωροϋντες άπό τήν Διώ
ρυγα τοΰ Σουέζ.

29 Ιανουάριου. Ούδέν άξιον λόγου ήγγέλθη.
30 'Ιανουάριου. Σοβαρώτατον έπεισόδιον έσημειώθη έν Κωνσταν- 

τινουπωλει. Μυστικός αστυνόμος, τοΰ τύπου τών χαφιέδων, έκτύπησε 
διά ράβδου τόν "Ελληνα Ναυτικόν ακόλουθον κ. Άντ. Κριεζήν. Ό 
Πρεσβευτής κ. ΙΙανάς ήξίωσε παρά τής Πύλης άμεσον ικανοποίηση·, 
ειδοποιήσας τήν κυβέρνηση·, ήτις παρήγγειλε δπως ό Διευθυντής τής 
’Αστυνομίας τοϋ Πέραν, έπισκεπτόμενος αυτόν, ζητήση, παρουσίιι τοΰ 
προσωπικού τής Πρεσβείας, συγγνώμην, παυθή ό ήρως τοΰ έπειοο- 
δίου καί είσαχθή εις δίκην, ανακοινωθέν δέ τής Πύλης καταστήση 
γνωστήν τήν δοθησομένην ικανοποίηση·. Ό Μ. Βεζύρης έξέφραοε αυτο
προσώπως τήν λύπην του, κατόπιν δέ άπέστειλε τόν ύφυπουργόν τών 
’Εξωτερικών παρά τφ κ. Πανφ καί έξέφρασεν αύτφ τήν λύπην τής 
κυβερνήσεως.
r 31 'Ιανουάριου. Ό Μ. Βεζύρης άνεκοίνωσεν είς τόν κ. Πανάν ότι 
ή Πύλη αποδέχεται τούς όρους τής ίκανοποιήσεως. Άλλ’ ό κ. Πανας 
έδήλωσεν, ότι κατ’ εντολήν τής κυβερνήσεως έννοεϊ έγγραφον δήλωσιν 
περί αποδοχής, άλλως είναι υποχρεωμένος νά αναχώρηση. Πράγματι 
τό έσπέρας ό κ. Πανάς έλαβεν έγγραφον δήλωσιν τοΰ Μ. Βεζύρου.

« « ♦

* © ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ *

ΠΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ο ο’ ο
ο ο ο ο ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

είς τήν πάροδον τών έτών δέν έχάθη ή έντύ- 
τΰ σχολείου τής δουλείας καί τών πρώ- 
ής Ελευθερίας. ‘Υπήρξε τόσον ισχυρά 
ι'όστε αί αφηγήσεις τών πατέρων μας

κτών,Ι'καταδρομικών καί άντιτορπιλλικών, κατευθυνομένης πρός τάς 
Άγγλικάς άκτάς καί κατεναυμάχησεν αυτήν. Τό Οωρηκτόν «Βλύχερ» 
έβυθίσθη, δύο δέ άλλα θωρηκτά έπαθον βλάβας. Έκ τών ’Αγγλικών ό 
■ Λέων» ύπέστη ζημίας, έσχε δέ καί 11 τραυματίας.

13 -14 -15 -16 ‘Ιανουάριου. Ούδέν άξιον αναγραφής ήγγέλθη.
17 ’Ιανουάριου. Ό Ρωσσικός στόλος τοΰ Εύξείνου κατεδίωξε και 

έτρεψεν είς φυγήν τά τουρκικά καταδρομικά «Μετζητιέ» καί «Μπρε- 
σλάου», μεθ’ ο έμφανισθείς πρό τής Τραπεζοΰντος, διεσκόρπισε διά 
ραγδαίου πυρός τά συγκεντρωμένα έκεϊ στρατεύματα, καταστρέψας 
τούς στρατώνας, καί έσίγησεν έν Ριζοΰντι δύο έχθρικά πυροβολεία.

18 'Ιανουάριου. Νέα Ρωσσική στρατιά, συγκεντρωθεϊσα έν Ντού- 
κλφ, είσέβαλεν εις Ούγγαρίαν. Τά Αύστρογερμανικά στρατεύματα, φοβη- 
θέντα πλευροκόπηση’, έγκατέλειψαν τάς όχυράς θέσεις των.

19- 20-21 ‘Ιανουάριου. Κανέν άξιοσημείωτον γεγονός δέν ήγγέλθη 
άπό τά πεδία τοΰ πολέμου.

λκεν τοΰ έφθασε τό άντιτορπιλλικόν «Νέα Γενεά», δέν τοϋ 
<*&>  έφθασεν ή πυροβολαρχία «Νέα Γενεά», δέν τοΰ έφθασε τό 
άεροπλάνον «Κωνσταντίνος», δέν τοϋ έφθασαν αΐ 25 χιλ. όκ. 
σταφΐδος καί αί 7 χιλ. φιάλαι κονιάκ και αί 2 χιλ. φανέλλαι 
καί αί 15 χιλ. ζεύγη καλτσών καί τά 2 εκατομμύρια σιγαρέτ- 
των ποΰ έπήγε εις τό Μπιζάνι καί έμοίρασε ό τραγουδιστής, 
δέν τοΰ έφθασαν δλα αυτά τοϋ Ματσούκα καί έπειτα άπό αυτά 
δλα ίδρυσε είς μνήμην τοϋ έθνομάρτυρος Βασιλέως Γεωργίου 
τοϋ Α' τό ταμεΐον τοΰ «Λευκοϋ Σταυροϋ».

Τριακοσίας χιλιάδας δραχμών συνέλεξε καί άπεταμίευσε παρά 
τή ’Εθνική Τραπέζη, είς ταύτας δέ προσέθεσε καί τήν έκ δραχ
μών 100,000 άσφάλειάν του, ήτις λήγει μετά 3 έτη, ουτω δέ 
ό «Λευκός Σταυρός» έχει περιουσίαν τετρακοσίων χιλιάδων 
δραχμών, διά τών οποίων προικίζει έτησίως μέ δύο χιλιάδας 
δραχμών έκάστην, πεντήκοντα νεάνιδας, θυγατέρας ή άδελ- 
φάς πεσόντων κατά τούς 
δύο τελευταίους πολέμους 
μας καί δημιουργεί κάθε 
τόσον πενήντα σπίτια ευ
τυχισμένα.

Τριάκοντα καί έξ άδελ- 
φαί πεσόντων έκληρώθη- 
σαν άπό δλα τά μέρη τής 
Ελλάδος, εις έκάστην τών 
οποίων θά δοθούν ώς προίξ 
άνά 2 χιλιάδες δραχμών καί 
δεκατέσσαρες δρφαναί πα- 
τρός θά προικισθοΰν.

Τίποτε δέν τόν σταματφ 
τόν τραγουδιστήν, διότι εί
ναι τό Σύμβολον τών πόθων 
καί τών ονείρων τής Φυλής, 
ποΰ είναι ατελείωτοι καί 
άφθαστοι είς σύλληψιν.

’Ακούσατέ τον:
« Τά χιόνια καί τό λιοπύρι 

και ό ξερός βοριάς και τό 
κϋμα και δμανρος’Ωκεανός 
καί δ φθόνος και δ έπαινος 
καί κάθε αδυναμία και κάθε 
δύναμις δεν μ εμποδίζουν 
νά προχωρώ στο δρόμο τό 
δύσκολο, ποΰ μον τόν φω
τίζει δ «Λευκός Σταυρός».

Χαίρετε "Ελληνες Αδελ
φοί μον. ΣΠ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ

ο λευκοχ σταυρός. — 'Ένα άλλο ζευγάρι 
έτέριαξεν ύ Ματσούκας. Ένϋμφευσε μέ τάς 
2 χιλ δραχμής τήν Γεωργίτοαν Κορμπα, 
άπό τήν Φτελιάν τής ’Ολυμπίας, μετά τοΰ 
Ήλία Τζίβα, εΰπόρου όμογενοϋς, ό όποιος 
συγκινήσεις άπό τό ίςγον τοΰ Ματσούκα 
ίκαμεν είς τήν σύζυγόν του προγαμιαίαν 
δωρεάν έκ 10 χιλ. δραχμών. Ή σκηνή πρό 
τής σχετικής «υρίδός τής Έθν. Τραπέζης.

τν/ΓΈΣΑ είς την πάροδον των ετών δεν εχαυη η εντυ- 
1Υ1 πωσις τοΰ σχολείου τής δουλείας καί τών πρώ
των χρόνων τής Ελευθερίας. ‘Υπήρξε τόσον ισχυρά 
ή έντύπωσις, ι'όστε αί αφηγήσεις τών πατέρων μας 
ήσαν ζωηρόταται. Καί έγνωρίσαμεν ώς πρώτον σχο- 
λεϊον τόν μικρόν νάρθηκα τοΰ άγροτικοΰ ναΐσκου καί 
τά ύγρά ισόγεια καί ώς πρώτον διδάσκαλον τόν ιερω
μένον, τόν έμπνευσμένον παπαν.

Τά παιδιά έκάθηντο σταυροπόδι ή είς τά γόνατα 
γύρω μέ τό ψαλιήρι καί τό χτωήχι, τά μόνα αναγνω
σματάρια τοϋ καιρού εκείνου. Μαζί μέ τούς μικρούς 
μαθητάς καί ανάμεσα είς τά φοβισμένα άπό τήν σκλα
βιά άτρίχωτα παιδικά προσωπάκια έπρόβαλλον κάπου 
κάπου καί μουστάκια καί δασείς πώγωνες όψιμων 
μαθητών ή νεωκόρων ετοιμαζόμενων νά προχειρι
στούν είς 'ιερέα.

Τό μάθημα ήρχιζε μέ τό «Σταυρέ βοήθει με»,'εκα
λείτο δέ είς ενέργειαν συνήθως, ό «φάλαγγας», ό 
«κανών» καί ή «μάστιξ», τά προχειρότερα σύνεργα 
διά νά ύπεκκαίουν τόν μαθητικόν ζήλον.

Έν τφ μεταξύ ή γωνία αυτή ήλευθερώθη καί ήρχι- 
σαν νά κτίζονται σχολεία είς τάς κυριωτέρας πόλεις _
περίοπτα, μερίμι-η τοΰ Καποδιστρίου. όστις έθεσε τάς κρηπίδας τής 
πνευματικής τοΰ Έθνους άναπτύξεως, διευ- 
θυνόμενα άπό τούς πρώτους αποφοιτώντας 
έκ τοΰ άρτιπαγοΰς έν Αίγίνη Κεντρικοΰ σχο
λείου καί διδασκαλείου, τό όποϊον καί αύτό 
είχεν ύ ίδιος 'ιδρύσει.

Ήλθε κατόπιν τό αλληλοδιδακτικόν σχο
λεΐον τοΰ "Οθωνος, μέ τούς οργανισμούς τών 
Βαυαρών, μέ τήν αλληλοδιδακτικήν του μέ
θοδον, ήν είσηγαγεν έν Έλλάδι ό Κλεόβου
λος άπό τών χρόνων τοΰ Άγώνος, διερρύθ- 
μισε δέ κατόπιν καί τήν συνεδύασε πρός τόν 
συνδιδακτικόν τρόπον ό Κοκώνης καί τέλος 
συνεπλήρωσε κατά τό 1856 ό Χρηστόπουλος.

ΦαντασΟήτε μίαν τεραστίαν αίθουσαν καί 
έκεϊ μέσα υλικόν, διάκοσμον, προσωπικόν, 
μαθητάς, δλα, ενα πελώριον μάτι — τοΰ 
θεοΰ —· ύψηλά άπέναντι τών μαθητών, ρητά 
διάφορα, «Τίμα τόν πατέρα σου . ..», Αρχή 
σοφίας φόβος Κυρίου»,.«Άνθρωπος άγράμ- 
ματος ξύλον άπελέκητον», τό άλφάβητον είς 
μέγα σχήμα καί είς δλας τάς μορφάς, καλ
λιγραφικό, τοΰ τύπου. "Επειτα διπλή σειρά 
πινάκων άναγνώσεως καί άριθμήσεως άπό 
τοΰ άλφα καί τής συλλαβής έως τής έλευθέ- 
ρας καί άπνευστί άναγνώσεως καί άπό τής 
■ κουλούρας» μέχρι τής πολυπλοκωτέρας διαι- 
ρέσεως, τών συμμιγών καί κλασμάτων, είς 
τούς εκατέρωθεν τών μαθητών τοίχους. Καί 
τέλος δίπλα τής Ούρας ή «δασκαλοκαΟέδρα», 
λεπτουργημένη, έπάνω είς ένα βάθρον μέ 
2-3 βαθμίδας, έπί τοΰ οποίου ύπήρχον τά 
γραφεία καί τά ντουλάπια τής υπηρεσίας τοΰ 
σχολείου, κάτω δέ άπό τό βάθρον υπήρχε 
κρύπτη, ή οποία έχρησίμευε καί ώς φυλακή 
διά τούς άτακτους.

Άπό τήν δασκαλοκαθέδραν αυτήν, τό 
στραταρχεϊον τοΰ σχολείου, δ «μεγάλος δά
σκαλος» δπως έλέγετο δ διευθυντής, ένθρονι- 
σμένοςκαί περιστοιχούμενος άπό ολόκληρον έπιτελεϊον βοηθών, δασκά
λων πρωτοσχόλων, ερμηνευτών ή γενικών πρωτοσχόλων, διηύθυνε μέ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ. — ’Εκεί μέσα έδράζει ή ψυχή 
τοϋ τεραστίου αύτοΰ ύργανισμοΰ.

καί είς σημεία

ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΟΝ.—Άπό τήν δασκαλοκαΟέδραν, «τό 
στραταρχεϊον τοϋ σχολείου· 6 «μεγάλος δάσκαλος· μέ κωδω
νοκρουσίας καί κραυγής διατόρους διηύΌυνε τό σμήνος του.

συνθηματικός κωδωνοκρουσίας, μέ κρούσεις τοΰ δείκτου, μέ συριγμούς, 
μέ φωνάς διατόρους καί παρέτασσε καί ώδήγει καί έμοίραζε πρός 

γραφήν, πρός άνάγνωσιν ή πρός άριθμητι-
Λ r.-i V η ίτν-τ κί1ν τό β°ί,6οΰν ϊύοω του σμήνος τών

Μ Ρ ΙΑ Η 5 μαθητών του. _
1«_< 4 U- U—λ IIV. J Ε. ’Επάνω εις τήν εξέδραν αυτήν έστηρίζετο

όλο τό σχολεΐον, τό υλικόν, οί κατάλογοι, τά 
ποινολόγια, ό μέλας καί ό χρυσούς πίνας 
τής μομφής καί τής τιμής, ό γεωγραφικός 
χάρτης, ή βιβλιοθήκη καί βιβλία είς δέματα, 
ό «‘Οδηγός τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου 
τοΰ Κοκώνη» καί δλαι αί εγκύκλιοι τοΰ 
Υπουργείου, αϊτινες άπετέλουν τόν τυφλο
σούρτην τοϋ μεγάλου δασκάλου. Τό άδυτον 
τέλος τοΰ σχολείου, τό ιερόν, ήτο ή δασκα- 
λοκαθέδρα. Καί αύτό ήτο τό σχολεΐον.

Ή διδασκαλία ήρχιζε μέ τήν άνάγνωσιν. 
Οί μαθηταί έκάθηντο, προσερχόμενοι πρό 
τοΰ μαθήματος, είς τά Θρανία καθ’ηλικίαν 
καί άνάστημα, εμπρός οί μικρότεροι ή μικρο- 
σωμότεροι. "Εξαφνα ένας συριγμός παρατε- 
ταμένος καί ένας κωδωνισμός τούς συνεκλό- 
νιζε σάν ηλεκτρικόν πλήγμα.
— Προσοχή ! "Ολοι έδώ ! ήκούετο διατόρως. 

Καί οί μαθηταί έτρεχον είς τά ημικύκλιά 
των, έχωρίζοντο είς ομάδας έξ ισοδυνάμων 
μαθητών καί έτοποθετοϋντο πρό τών μαυ
ροπινάκων.

— Οί πρωτόσχολοι είς τάς Θέσεις των !
"Αλλο παράγγελμα. Καί τότε, ώρισμένοι 

έκ τών προτέρων, οί προχωρημένοι πρωτό- 
σχολοι έτάσσοντο είς έκάστην ομάδα.

— Σχηματίσατε τά ημικύκλια !
Οί ύποδιδάσκαλοι — οί πρωτόσχολοι δη

λαδή — μέ πόζαν καθηγητοΰ Πανεπιστημίου 
έκρεμοΰσαν είς τόν μαυροπίνακα τόν πίνακα 
τής άνανγώσεως καί ήρχιζε τό μάθημα.

— Βδέλ, φράξ, χράπ, κνύξ, λάξ, λαός, υιός...
Οί πίνακες τής άναγνώσεως ήσανπονήματα 

τοϋ Κλεοβούλου τοΰ Φιλιππουπολίτου, όστις
σπουδάσας τήν μέθοδον είς Παριοίους,τούς έτύπωσεν μέ ειδικούς χαρα
κτήρας, έπαινεθείς ύπό τοΰ «Συνεδρίου τών Μεθόδων , διότι οί πίνα- 

κές του ήσαν «ήττον 
ύπέργεμοι τών Γάλλων, 
μεθοδικώτεροι δέ καί 
κριτικώτεροι εκείνων», 
έκφρασθείσης τής ευχής 
δπως είσαχθοΰν ούτοι 
καί είς τά Γαλλικά σχο
λεία. «Τά Αυγά τοΰ Πά
σχα», ό «Ροβινσών», δ 
«Γεροστάθης»,ή «Ιερά» 
τό «Ψαλτήρι», παράφρα- 
σις τών Κυριακών Ευαγ
γελίων συνεπλήρουν τήν 
-ημικύκλιον άνάγνω- 
σιν» μετά τό πέρας τής 
οποίας, είς έτέραν κροΰ- 
σιν τοΰ κώδωνος, οί μα
θηταί, λύοντεςτά ημικύ
κλια, έβαινον μέ βήμα 
τακτικόν καί έκάθηντο 
είς τά θρανία των, διά 
νά γράψουν μέ «υποδεί
γματα γραφής», προση-Η ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ. — ΕΙς μίαν αίθουσαν τοΰ τελευταίου όρόιρου'τοΰ ’Αρσάκειου είναιζέγκατεστημένα τά όργανα τής όράοπεδικής, 

'διά των όποίων θεραπεύονται διάφοροι.διαμαρτίαι άκρων,1 μελών, όστ'ών κ.λ.π.
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Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.—'Ανάλογος, πρδς τό 6λον κτίριβν χαΐ τό ίδρυμα τοΰ’Α. 
οριαοεων τοϋ Συμβουλίου. Είς τό βάβος εργάζεται ό καθηγητής τοϋ ΙΙανεπιοτημίου κ. 2

λουμένα εις τό άκρον έκάστου 
θρανίου, μέ είδος γραφής στρογ
γυλόν ώς Έλληνικώτερον. πλη- 
σιάζον μάλλον πρόςτά καλά χει
ρόγραφα τοϋ ΙΓ'-ΙΕ' αίώνος.

Έσχημάτιζον κατόπιν τά ημι
κύκλια τής αριθμητικής μέ τούς 
σχετικούς πίνακας κρεμασμένους 
είς τόν μαυροπίνακα.

Ύπήρχον άκόμη εις τό Δημο
τικόν σχολεϊον καί μία ή δύο 
κλάσεις συνδιδακτικοϋ, είς άς έδι- 
δάσκετο ΰποχρεωτικώς έπί μίαν 
η δύο ώρας άνεπτυγμένως ή 
γραμματική τής αρχαίας γλώσ- 

σης καί μόνη, συντεταγμένη δμως 
έπί τό άπλούστερον» καί ιερά, 
καταργηΟείσης πλέον τής διαιρέ- 
σεως τών γραμμάτων τοϋ Αλφα
βήτου είς φων&ς καί βουβά.

Τήν Ανιαρότητα τής διδασκα
λίας έποίκιλε κάπου-κάπου κατά 
τήν άποσύνθεσιν τών ημικυκλίων 
ένα τραγουδάκι :

Παύει ,τ/.έον ή μελέτη 
κι ’ ό καιρό; τής προσενχής, 
ώρα τή; εξόδου ήλθε, 
στώμεν /ιειά προσοχής κ.λ.π, 

κ’ είς τό τέλος ό ύμνος πρός τόν 
Βασιλέα:

7οι· Βαοιλέα μα; τόν πρώτοι· 
"ΟΟωνα οώσον Θεέ.'

,Ιός 3<<ίρς στέφανον, 
τήν τύχην αφΟαρτον. 
Τόν Βασιλέα μας 

οώσον θεέ! 
Τά κανόνια ή ό κρυψώνα;, δπως
έλεγον τότε, ήσαν είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, άλλά καί αυτά ήσαν 
τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου. Μέ τήν λιακάδα τό έσκαζαν πρός τά 
χωράφια ολόκληρα τά ημικύκλια μέ τούς πρωτοσχόλους των καί έπε- 
δίδοντο είς τά «κότσια», είς τήν «λώγγαν» καί τόν -Πρώτον "Ηλιον».

Καί τότε είς ενέργειαν αί ποιναί. Ή στοιχειωδέστερα ήτο ή νηστεία, 
διαρκής καί πολύωρος, έπειτα ήρχετο ή γονυκλισία, ή μαστίγωσις καί 
έκ μέρους όλων τών μαθητών διά παρελάσεως τό φτύσιμον. ’Αλλ’ ήσαν 
έν χρήσει καί άμοιβαί. Οΰτω τών επιμελών καί ευτάκτων τό όνομα άνε- 
γράφετο είς ειδικόν πίνακα, άπενέμετο δέ είς αυτούς καί ευσημον.

Τής αυτής μορφής ήσαν καί τά «σχολεία τών κορασίων» μέ πρόσθε
τον μάθημα χειροτεχνημάτων. Άλλά δέν έφύετο τότε άφθόνως, τόσον 
όσον σήμερον, ή «δασκάλα» καί οΰτω πολλά σχολεία κορασίων διηύ- 
θυνον πρεσβύται δημοδιδάσκαλοι. Έκ παραλλήλου ύπήρχον καί μικτά 
σχολεία άρρένων καί κορασίων, άλλ’ έγιναν τόσον πολλά βραδύτερον, 
ώστε τό 1852 τό Ύπουργεϊον έξέδωκε εγκύκλιον σχετικήν, ή όποια θά 
μείνη αλησμόνητος, «Περί άποχωρήσεως τών άρρένων άπότά κοράσια» 
δι’ής άπηγόρευε «τήν επιμιξίαν, ήτις προκαταβάλλει σπέρματα δυσαρέ- 
στων συνεπειών» επέβαλλε δέ «τό αύλίζεσθαι δι’ έτέρας εισόδου είς τό 
αύτό οίκημα διωρόφου οικοδομής .Ή γυναικεία χειραφέτησις δέν εΐχεν 
εισχωρήσει άκόμη εδώ καί διδασκάλισσαι δέν ύπήρχον, δι’δ καί παρεκα-

Η ΣΟΥΗΔΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ. — Τό ’Αρσάκειον άριβμεΐ δύο αίβούσας εύρυιάτας Σουηδκής Γυμναστικής, elc τάς δχοία, 
(διδάσκουν ή Σουηδη γυμνάστρια κυρία Γιαβάση καί ή κυρία Μαρμαρινοϋ.

σάκε ίου είναι καί ή αίθουσα τών συνε· 
κοΰιρος, έκ τών μελών τοΟ Συμβουλίου.

λοΰντο οί δήμοι νά στείλουν υποτρόφους είς τό ένταΰθα παρθεναγωγείου 
τής Φιλεκπαιδευτικής εταιρίας, οπερ άπό τότε είχε τό αποκλειστικόν 
προνόμιον νά μορφώνη «μελλοδημοδιδασκαλίσσας», κατά σύγχρονον 
εγκύκλιον τοϋ 'Υπουργείου.

Τά χρόνια διέρρευσαν καί σήιιερον, έπειτα άπό περιπετειώδη έξέλιξιν 
τοϋ σχολείου, ή Ελλάς έχει νά επίδειξη άλματα τεράστια. Εκείνο μάλι
στα οπερ έδωκε σπουδαιοτάτην ώθησιν είς τό σχολεϊον είναι ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία. Αληθώς τά έν Άθήναις ιδιωτικά εκπαιδευτήρια τής σήμε
ρον είναι σωστά Ανάκτορα, είναι Αληθινά τεμένη, είς α τελείται πλήρης 
καί Αληθής ή μυσταγωγία τών Γραμμάτων καί τής Εγκυκλοπαίδειας.

Τί σάς λέγει αίφνης τό Άρσάκειον; Αί λοιπόν ένα Άρσάκειον, 
δηλαδή ένα εκπαιδευτήριων θηλέων πλήρες, μέ 12 τάξεις, μέ 1300 μαθή
τριας, λειτουργούν τελειότεροι· τοϋ Αθηναϊκού, πλουσιώτερον, εύρυχω- 
ρότερον, άνετώτερον, πληρέστερου, δέν θά τό εΰρετε πουθενά.

Είς πολλών τήν μνήμην ή λέξις «Άρσάκειον» 0ά έξυπνιξ τήν άνάμνη- 
σιν τοΰ παμπαλαίου ιδρύματος καί επάνω είς τήν νοητήν οθόνην, έπί 
τής οποίας ή μνήμη καί ή φαντασία προβάλλουν τάς εντυπώσεις των, 
θά άναπροβάλλεται τό σκονισμένοι· μέ τήν μαυρισμένην πρόσοψίν του 
κτίριον τής όδοϋ Σταδίου. Άλλ’ όλα ήλλαξαν τιόρα. Πάλλευκον όρθοΰ- 

ται σήμερον είς τήν αυτήν 
θέσιν, συμβολίζον μέ τήν 
λευκάζουσαν δψιν του τήν 
λευκήν Αποστολήν του, ογ
κώδες οικοδόμημα, μέ τήν 
στέγην άπλουμένη ν είς δύο 
τανυμένας πτέρυγας, ύπό 
τάς οποίας επωάζονται καί 
εκκολάπτονται αί Έλλη- 
νίδες διδασκάλισσαι καί 
μητέρες. Τείχη υψηλά σάν 
τής Τεριχοϋς, μή κρημνι- 
ζόμενα άπό τόν βόμβον 
καί τάς φωνάς καί τούς 
γέλωτας, χωρίζουν τό "Α
δυτον αυτό, είς τό όποιον 
σφύζει ή παιδική ζωή. Είς 
τήν μεγάλην αυλήν, άλλά 
μικράν ώς πρός τόν άριθ- 
μόν τών μαθητριών, χύ
νονται κύματα—είναι διά
λειμμα— Αληθινά άπό κο
ρίτσια. Κορίτσια μικρά, 
νήπια, κορίτσια μεγαλήτε- 
ρα, παιδίσκαι, κορίτσια 
μεγάλα, νεάνιδες πλέον, 
αί κυρίαι «τών άνωτέρων 
τάξεων». "Ολα καθαρά, 
χαρούμενα, ροδοκόκκινα, 
εύσταλή μέ τήν σφραγίδα 
τής ύγείας καί τής χαράς, 
Αρτιμελή, λαλίστατα.

Έκεϊ πρός τό βάθος ή 
πόρτα ή μεγάλη τής σκά
λας είναι σωσταί έκβολαί 
ποταμού. ,Κάταιβαίνουν
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άπό έπάνω καθ’ ομάδας καί χαχανίζουν καί στροβιλίζονται είς μίαν 
δίνην ποϋ σέ ζαλίζει. Ή σκάλα είναι αληθινός χείμαρρος, απειλών νά 
παρασύρη πάντα άνερχόμενον. Καί όμως τά ορμητικά αύτά κύματα 
Ανοίγουν καί χωρίζονται χαριτωμένα εις μίαν δίοδον, τήν όποίαν ούτε 
ή ράβδος τοΰ Μωϋσέως δέν θά ήνοιγε.

Κάτω αί βαθμίδες καί τό δάπεδον. παρ’ δλην τήν διαρκή σχεδόν επα
φήν χιλιάδων υποδημάτων, λάμπουν άπό καθαριότητα καί οί τοίχοι καί 
τά τζάμια τών άτερμόνων διαδρόμων Απαστράπτουν. Δεξιά καί Αρι
στερά προσδίδουν μιά φρεσκάδα γάστρες μέ φυτά, μπεγκόνιες, πελαργκό- 
νια καί πρασινάδες καί ή θαλπωρή έκείνη ποϋ χύνεται άπό τά τζάμια δίδει 
είς τό εσωτερικόν τήν εντύπωσιν ένός μεγάλου, Αχανούς θερμοκηπίου, 
ύπό τό όποιον καλλιεργούνται τόσα ολόδροσα λουλούδια.

Πουθενά έκείνη ή χαρακτηριστική οσμή τοΰ πλήθους. Παντού ό άήρ 
είναι καθαρός καί παντού μυρίζει ή καθαριότης, ή γυναικεία πάστρα, 
πρός τήν όποίαν παρουσιάζει άντίθεσιν μόνον ένα διαμέρισμα : Τό γρα- 
φείον τών καθηγητών, κατακλύζόμενοι· άπό σύννεφα καπνού.

Άλλά καί έκεϊ μέσα πράσινον. Έπάνω είς άπερρίτους, άλλά κομψούς 
τρίποδας ένα-δύο φοινικοειδή. Δίπλα τό γραφείον τών έπιμελητριών, 
λιτότατον. άλλά μέ τήν σφραγίδα τής γυναικείας καλαισθησίας. Κολ- 
λητά μέ αύτό είναι τό γραφείον τής Διευθύντριας Κυρίας Αίκ. Βαρουξάκη. 
Κάποιο μυστήριον έχει αύτό τό γραφείον. Τίποτε τό πολυτελές δέν σού 
ελκύει τό μάτι. Τίποτε τό βαρύτιμον. "Ενα γραφείον, ένα τραπεζάκι μέ 
ολίγα κομψοτεχνήματα, ένα παραβάν, δυό - τρία ταπετάκια, ένας κανα
πές ψάθινος πλεκτός, δυδ - τρία φωτέϊγι, ένα δύο κάδρα καί δυό-τρία 
φυτά. Τίποτε δέν περισσεύει, τίποτε δέν είναι βαρύ. Άλλά είναι τόσον 
ωραία βαλμένο ώς σύνολον τό γραφείον αύτό, ώστε μόλις έμβης μέσα, 
μαντεύεις τό μυστικόν 
τών ωραίων έμπνεύσεων 
καί τών κοινωφελών 
ιδεών. Έκεϊ μέσα εδρά
ζει ή ψυχή τοϋ όλου 
αύτοΰ εκπαιδευτικού ορ
γανισμού, έκεϊ μέσα φω
λιάζει ή μαγική δύνα- 
μις, ποϋ κάθε τόσον μέ 
μίαν κίνησιν τής ράβδου 
μάς παρουσιάζει τόσας 
έκπλήξεις.

Διασχίζομεν τιόρα άλ
λον άτέρμονα διάδρο
μον, γεμάτον καθ’ ολον 
τό μήκος του άπό φυτά 
καί δέν δύναμαι νά άπο- 
κρύψω τήνέκπληξίνμου, 
διότι όλα διατηρούνται 
θαυμάσια καί διατηρούν
ται άπό τά ίδια τά κορί
τσια. "Οταν ή κυρία Βα
ρουξάκη έζήτησε πίστω- 
οιν γιά φυτά, τό Συμβού
λιου έφάνη πρός στιγμήν 
διστάζον. Θά ύπήρχον 
αύτά τά φυτά τήν επο- 
μένην; Καί ΰμως.Όταν 
έτοποθετήθησαν,ή Διευ
θύντρια έκαμεν είς τά 
κορίτσια μίαν έκκλησιν 
πρός τά καλαισθητικά 
αύτών ένστικτα καί τά 
εφερε στό φιλότιμο, 
δπως λέγουν. Αϊ λοιπόν 
τώρα καί νά έγγίση ένα 
δάκτυλον έπάνω είς τά 
φύλλα ένός φυτού, θά
τό Αναφέρουν είς τάς έπιμελητρίας τα αλ/.α κορίτσια.

Ιδεώδεις δέ αί παραδόσεις. Δωμάτια ευρύχωρα, αεριζόμενα κανόνι- 
κώς, μέ θρανία μεμονωμένα, κομψότατα, άνετα, μή κουράζοντα, όχι έκεϊνα 
τά μαύρα, τά άκομψα, είς τά όποια έπεράσαμεν, κυρτούμενοι διαρκώς, τά 
παιδικά μας χρόνια. Βγαίνουν τά κορίτσια άπό μέσα είς τό διάλειμμα 
καί νομίζει κανείς δτι, άκόμη δέν έγινε μάθημα έκεϊ μέσα. Τέλειον έπί- 
σης καί τό Χημεϊον μέ συλλογάς οργάνων πλουσιωτάτας, μέ κάψας, 
κερατίνας, ίγδία, συσκευάς οξυγόνου, Κίπ, άτμαπαγωγούς, φυσητήρας, 
δοκιμαστήρας καί ή συλλογή τών οργάνων τής Φυσικής Πειραματικής 
ωσαύτως πλούσια, καθώς καί αί άλλαι συλλογαί ορυκτών κ. λ.

Άλλ’ έκεϊνο πού κινεί τόν θαυμασμόν είναι αί αΐθουσαι τής Σουηδι
κής γυμναστικής, δπου κυριαρχεί ή έκ Σουηδίας γυμνάστρια κυρία Για
βάση. Φαντασθήτε πενήντα - εξήντα ντεμουαζέλλες άπό 13 έως 16 έτών 
μέ ομοιόμορφον βαθυκύανου περισκελίδα. Περιμένουν παρά τήν Σουη
δικήν έσχάραν τό παράγγελμα: «Έξάρτησις I Χίπ ! »

, "Ενα πόδι όλες, δλες μ’ ένα ^έρι, άναρριχώνται έως επάνω, στρέφουν 
μέτωπον καί πιασμένες άπό την τελευταίαν ράβδον άναρτώνται μέ τά 
πόδια μετέωρα. "Επειτα είς τήν άλλην έσχάραν άλλη όμάς καί είς τά 
θρανία «έκτασις τών χειρών καί κάμψις τοΰ κορμού κ. λ.».

Έπάνω ύπάρχει καί άλλη αίθουσα ορθοπεδικής γυμναστικής, είς τήν 
όποίαν υποβάλλονται ύπό τήν έπίβλεψιν τής Κυρίας Καλαποθάκη, 
Ιατροΰ, αί μή άρτιμελεϊς μαθήτριαι. Όλα τά θαυμάσια μηχανήματα 

τοΰ περίφημου Zander είναι έκεϊ. Συσκευή διά τάς σκολιώσεις τής 
σπονδυλικής στήλως, συσκευή διά τά έξαρθρήματα, άλλη διά τήν 
δυσκαμψίαν τών άκρων, άλλη διά τάς ραιβοσκελείς, όλαι ένεργητικαί. 
Άλλ’ έκτός αύτών ύπάρχει καί θεραπευτήριον πρόχειρον, ένα δωμάτιον 
εύρύχωρον. εύάερον, πλημμυρισμένοι· άπό φώς, μέ ένα κρεββατάκι καί 
μέ μίαν συλλογήν φαρμάκων. Είναι ένα είδος σταθμοΰ πρώτων βοη
θειών, άπαραιτήτου δι’ ένα τόσον πληθυσμόν. Μιά Αδιαθεσία, μία λυπο- 
θυμία δέν είναι Αδύνατος, μέσα είς τόσα κορίτσια.

θαύμα ΙδέσΟαι αί παραδόσεις. Μεγάλαι, ευάεροι, κατάφωτοι, μέ θρανία μεμονωμένα, κομψά, άνετα, 
τά όποια διαρκώς κυρτούμενοι έπεράσαμεν τά μαθητικά μας χρόνια.Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ.—
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Έκεϊ αί μαθήτριαι τοϋ Διδασκαλείου Ακούουν μαθήματα υγιεινής. 
Ασκούνται δέ είς τήν νοσηλείαν καί τήν παροχήν τών πρώτων βοηθειών.

Είς τό διαμέρισμα αύτό, θερμαινόμενοι· καταλλήλως, φυλάσσεται καί 
τό μηχάνημα διά τήν έξέτασιν τής σπονδυλικής στήλης, ένα μηχάνημα 
πολύπλοκοι·, άλλά μεγάλης Ακρίβειας, δι’ ού έξετάζεται ή εύθύτης τής 
σπονδυλικής στήλης κ. λ. Έκεϊ δέ γίνεται καί ή έξέτασις τών μαθητριών. 
Έξέτασις όφαλμολογική, έξέταοις παθολογική, έξέτασις ορθοπεδική. 
Πρός τοΰτο έχει τρεις ιατρούς τό ίδρυμα· τάς Κυρίας Καλαποθάκη διά 
τά ορθοπεδικά, Κατσίγρα διά τά παθολογικά καί τόν κ. Ανάργυρον 
διά τά οφθαλμικά. Μαθήτρια πάσχουσα άπό φυματίωσιν, ή τραχώματα 
ή οφθαλμίαν ή τέλος άπό άλλο μεταδοτικόν νόσημα δέν γίνεται δεκτή. 
Δέν ήτο δυνατόν νά έπινοηθή σοφιότερον μέτροι· άπό αύτό. Καί ενθυ
μούμαι τιόρα τόν γελοΐον θόρυβον ποϋ έδημιουργήθη δταν είσήχθη τό 
μέτρον τοΰτο τό πρώτον.

Σημειωτέοι· δτι τό ίδρυμα άναλαμθάνει τήν θεραπείαν τών άπορων 
δωρεάν, παρέχον τήν συνδρομήν τών ιατρών του καί τά φάρμακα,

Νά καί τό πρότυπον μαγειρεϊον. "Ενα θαυμάσιοι· σαλόνι, πάλλευκον 
πλακόστρωτοι·, κατάφωτοι·. Είς τό μέσον ένα βάθρον καί έπ’ αύτοΰ δύο 
κουζίναι φωταερίου καί ένας φούρνος. Δύο επιμήκη τραπέζια λευκά 
λακέ. Γύρω-γύρω εταζέρες μέ μαγειρικά σκεύη έμαγέ καί χάλκινα. 
Τρίφτες, μηχαναί γιά πυρέ. γιά κιμά, γιά κτύπημα αύγοΰ, φόρμες γιά 
γλυκίσματα, σκούπες, νεροχύτες, σφουγγαρόπανα καί μία σερβάντα, 
λακαρισμένη καί αύτή, γεμάτη άπό λινά καί μαχαιροπήρουνα. Αί μαθή- 
τριαι τών άνωτέρων τάξεων μέ τήν εβδομάδα Ασκούνται είς τήν οίκοκυ- 
ρικήν. Ή μία κόβει κρεμμυδάκια, ή άλλη θά πλύνη τά πιάτα, ή άλλη 
θά κόψη τό κρέας, ή άλλη «μέ τό σφουγγαρόπανο θά πάρη καλά-καλά

τά πλακάκια» ή άλλη θά κά}ΐχ] τό φαγί, άλλη τό γλύκισμα καί έπειτα θά 
καθίσουν νά...........φάγουν ό,τι έμαγείρευσαν.

θαΰμα ίδέσθαι καί ή αίθουσα τής ιχνογραφίας. Ειδικόν δωμάτιον, μέ 
φωτισμόν κατάλληλον, μέ τραπέζια έργασίας ειδικά, μέ καθίσματα 
επίσης ειδικά, μέ άβακας επίτηδες κατεσκευασμένους καί όκρίβαντας. 
Έξυπνότατον δέ τό σύστημα τής διδασκαλίας τής ιχνογραφίας είς τάς 
μικράς τάξεις. Διηγούνται είς τά μικρά κοριτσάκια ένα παραμύθι, τήν 
Κοκκινόσκουφη αίφνης, καί τά διδάσκουν νά αποδώσουν μέ τήν άντίλη- 
ψίν των τάς σκηνάς ποΰ τούς έκαμαν έντύπωσιν. Νά έκφράσουν δηλαδή 
μέ εικόνας τό παραμύθι. Καί τό κοριτσάκι έξασκεϊται είς τό νά συλ- 
λαμβάνη καί νά δημιουργή.

Επίσης μανθάνουν μανδολϊνον καί άλλα όργανα, τά δέ κονσέρτα, 
τή εύγενεί καί άφιλοκερδεϊ προσφορφ καθηγητών τοΰ ’ρδείου καί 
άλλων καλλιτεχνιών, πρός διαμόρφωσιν τοΰ καλλιτεχνικού αισθήματος 
τών κοριτσιών, είναι είς τήν ήμερησίαν διάταξιν, καθώς καί οί έθνικοί 
χοροί καί τά εθνικά φσματα.

— Πρώτα ή ψυχή καί έπειτα τό μυαλό· λέγει κατά δόγμα ή Κυρία 
Βαρουξάκη.

Καί άλήθεια. Μέ αύτά καί μέ αύτά τά σημερινά κορίτσια τού Αρσά
κειου είναι διαφορετικά. Φαντασθήτε οτι έχουν κάμει σύλλογον Αλλη
λοβοήθειας καί ταμεϊον διά καταθέσεων, έκ τών όποιων συντρέχουν τάς 
άπορους μαθήτριας, πληρώνουσαι τά δίδακτρά των. Τά Χριστούγεννα 
ή μεγάλες έπήραν παιγνίδια καί έχάρισαν είς τά άπορα μικρά. Τόσον 
τό αίσθημα τοΰ Άλτρουϊσμοΰ έχουν άνεπτυγμένον.

Εφέτος ιδρύθη καί Εμπορική Σχολή καί Γυμνάσιον θηλέων.
Τά κορίτσια τών τελευταίων τάξεων, ποΰ ετοιμάζονται γιά δίπλωμα 

ασκούνται άκόμη καί εις τήν δικασκαλίαν, διδάσκοντα μαθήτριας κατω
τέρων τάξεων καί είς πρακτικάς γνώσεις, είς τρόπον ώστε εκείνη, ή 
όποια δέν θά κάμη χρήσιν τοΰ διπλώματος της, νά είναι μιά καλή σύζυ
γος μέ τήν έγκυκλοπαιδικήν μόρφωσίν της, Αλλάκαί νοικοκυρά, νά γίνη
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δέ καί μιά καλή μητέρα, ή όποια νά άναθρέψη δπως πρέπει τά παιδιά 
της καί νά τά άναδείξη τελείους πολίτας.

Είς αύτήν τήν κατεύθυνσιν, μέ σοβαρός βάσεις, τό ώθησε άπό τίνος 
άπό τότε ποΰ ή δραστηριότης της καί ή άντίληψίς της, άλλά καί ή 
άγάπη της πρός τό έργον της, τήν ένέδειξαν διά τήν διεύθυνσιν τοϋ 
άχανοΰς αύτοϋ οργανισμού, ή Δεσποινίς Αικατερίνη Βαρουξάκη, ή 
έμπνευσμένη, ή άφωσιωθεϊσα είς τόν άγιον αυτόν σκοπόν, ή ψυχή τοΰ 
ιδρύματος, ή τά πάντα κινούσα καί αύτή έφα-, ιδιοφυής, πεσοΰσα εις 
τόν πλανήτην μας μόνον διά νά γίνη Διευθύντρια του 'Εξωτερικού 
’Αρσάκειου, μή όφείλουσα τήν σημερινήν περιωπήν της, ούτε είς άδελ- 
φόν - βουλευτήν, ούτε είς θειον - κομματάρχην, παρά είς έαυτήν, είς 
τήν θέλησίν της, είς τήν μόρφωσίν της καί είς τήν σύλληψίν της.

θειον δώρον: Άντίληψίς, σύλληψις καί έκτέλεσις άκαριαϊαι.
Αύτό είναι τό εξωτερικόν Άρσάκειον. Άλλά υπάρχει καί εσωτερικόν 

Άρσάκειον, έπί τής όδοΰ Πανεπιστημίου όρθούμενον, περιλαμβάνον δέ 
εσωτερικός μαθήτριας, ήμισυσσίτους καί εξωτερικός, έν δλφ "280.

’Εκτός τούτων δωδεκατάξια διδασκαλεία καί άστικά τής Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρίας ύπάρχουν έν Πάτραις, Κερκύρα καί Λαρίσση. άστικά 
δέ μόνον έν Λαμίφ, Τρικάλοις καί Τριπόλει.

Τά εκπαιδευτικά αύτά ιδρύματα συνεστήθησαν καί ώργανώθησαν καί 
συντηρούνται ύπό σωματείου, διοικουμένου ύπό δωδεκαμελοϋς συμβου
λίου, τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας, ίδρυθείσης τφ 1839, τής οποίας 
τά κεφάλαια σήμερον άνέρχονται είς πέντε εκατομμύρια δραχμών ή δέ 
έτησία διαχείρισις είς δύο εκατομμύρια. Κατ’ άρχάς ό Δήμος Αθη
ναίων καί ή Πολιτεία συνέτρεξαν διά γλίσχρων έπιχορηγήσεων τό 
έργον της, έως δτου αύτη παγιωθεϊσα, διεμορφώθη είς ένα πολύτιμον 
παράγοντα, οπότε καί περιεβλήΟη διά τοΰ προνομίου τής άποκλειστι- 
κής άποδόσεως «μελλοδημοδιδασκαλισσών», έτυχε δέ καί τής μεγάλης 
διά 500 χιλ. δρ. συμβολής τοΰ Άρσάκη.

Είς τά πρακτικά τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου, άναδιφών κάποτε, 
εύρήκα συζήτησιν έπί χιλιοδράχμου έπιχορηγήσεως τοΰ Δήμου πρός 
τήν Φιλεκπαιδευτικήν εταιρίαν. Ό άντιλέγων έκόπτετο διότι «ή ευλογη
μένη αύτή εταιρία δέν έπλήρωσε τάς προσδοκίας τών αφελών Αθη
ναίων. Είπαμε νά τής δώσωμε κάτι, νά κάμουν ένα σχολείο νά πηγαίνουν 
τά κορίτσια μας κι’ αύτή πήγαν καίτό κάμανε στήν εξορία τοΰ Άδάμ».

Υπολογίσατε πότε έλέχθησαν αύτά, άφοΰ τό σημερινόν Άρσάκειον 
ήτο έξορία τοΰ Άδάμ.

Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ, Βουλευτής Ψαρών

Πτρί τών άλλων εκπαιδευτηρίων καί παρθεναγωγείων είς προαεχή τεύχη

β · ·

* Το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ *

Η- ιδέα τής «Εικονογραφημένης» νά γίνη άθλοθέτις προκηρύσσουσα 
. πνευματικά διαγωνίσματα μεταξύ τών σχολείων τής πρωτευούσης, 

καί καθιεροΰσα έπαμειβόμενον έπαθλον άργυροΰν ένεπίγραφον κύπελ
λον, έπεκροτήθη γενικώς καί άπό τά πρώτα βήματά της έφάνη δτι, θά 
στεφθή ύπό πληρεστάτης επιτυχίας.

Πράγματι πρώτος ό 'Υπουργός τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως έσπευ- 
σεν, αποδεχθείς νά άπονέμη ίδιοχείρως είς τόν πρωταθλητήν σχο
λεϊον, νά συγχαρή τόν Διευθυντήν τής «Εικονογραφημένης» άναλαβάιν 
ύπό τήν προστασίαν του τήν ιδέαν. Άλλά καί οί διευθυνταί τών 
έν Άθήναις εκπαιδευτηρίων έσπευσαν δι’ έπιστολής νά συγχαρούν τήν

ΤΟ ΕΠΑΘΛΟΝ - ΚΥΤΤΕΛΛΟΝ

«Είκονογραφημενην» διά τήν έμπνευσίν της 
καί νά δηλώσουν συμμετοχήν είς τό «Πνευ
ματικόν Πένταθλον .

Πράγματι ή Δ*5  Βαρουξάκη, Διευθύντρια 
τοΰ Εξωτερικού Αρσάκειου εσπευσεν άμέ
σως νά δώση τό θέμα «Ποία διαφορά ύπάρ- 
χει μετάξι' τοΰ άγώνος 1821 καί τοΰ άγώνος 
1912-1913» ώς θέμα έκθέσεως ιδεών μεταξύ 
τών μαθητριών τών άνωτέρων τάξεων.

'Ομοίως ή Διεύθυνσις τής Έλληνογαλλικής 
Σχολής Μεταξά. τοΰ Προτύπου ’Εκπαιδευ
τηρίου Κωνσταντινίδου, τοΰ Δραγατσείου, 
τής ΙΊαλλάδος καί άλλων έδωκαν τό θέμα 
είς τάς άνωτέρας τάξεις των.

_ Επαναλαμβάνομε*·  δτι θά ένεργηθή πρώ
τον μέ τό θέμα αύτό ένα είδος προκριματι
κού διαγωνισμού έν έκάστφ σχολείφ μεταξύ 
τών άνωτέρων τάξεων, επιτροπή δέ έκ καθη
γητών τοΰ σχολείου θά κρίνη καί θά βρα- 
βεύση τό άρτιώτερον, μονογραφούσα τά χει
ρόγραφά του, καί κατόπιν ή Διεύθυνσις έκά- 
στου σχολείου θά μας άποστείλη τό βραβευ- 
θησόμενον μέχρι τής 1 Απριλίου.

"Ολων τών σχολείων τά βραβευθέντα χει
ρόγραφα θά τά διαβιβάσωμεν είς τήν Ελλα
νόδικον ’Επιτροπήν έκ τών κ. κ. Βολωνάκη, 
Γεν. Γραμματέως, Γ. Δροσίνη,Φ. Γεωργαντά, 
I. Μεγαρέως τμηματαρχών τού 'Υπουργείου 
τής Παιδείας καί Ν. Λάσκαρη Συγγραφέως, 
Γ. Ροϊλοΰ καί Σ. Ξενοπούλου καλλιτεχνών 
ϊνα κρίνη καί βράβευση τό καλήτερον, κατό
πιν δέ ό κ. 'Υπουργός θά άπονείμη είς τό 
σχολεϊον τοΰ όποιου ήθελε δ μαθητής βρα- 
βευθεϊ, τό έπαμειβόμενον έπαθλον.

Τό κύπελλον τούτο, τοΰ οποίου βλέπετε παρατιθεμένην τήν εικόνα, 
θά άπονέμεται κατ’ έτος τήν 21 Μαΐου έπέτειον τής ονομαστικής εορ
τής τοΰ Βασιλέως, είς τό σχολεϊον, δπερ κατά τό διαρρεΰσαν έτος 
ήθελε διά μαθητών του συγκεντρώσει τάς περισσοτέρας λύσεις.

Θά γίνεται οΰτω μία σεμνή καί ώραία τελετή, καθ’ ήν θά συγκεν
τρώνονται οί μαθηταί τών διαγωνιζομένων σχολείων — ίσως είς τό 
θέατρον Ήρώδου τού Άττικοΰ — τό δέ σχολεϊον, δπερ κατά τό παρελ
θόν έτος είχε κερδίσει τό κύπελλον, θά τό προσκομίζη έν πομπή είς 
τόν τόπον τής απονομής, όπόθεν πάλιν θά τό παραλαμβάνη έν πομπή 
ό νέος νικητής.

❖ # *

,χθέντα είς Διευθυντήν. Είναι ζήτημα

Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ένεκα ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί

* Μια Δίκαια Προαγωγή -X-
1U['E τήν νέαν διαρρύθμισιν τών ύπηρεσιών τού 'Υπουργείου τών Οίκο- 
1’1 νομικών, μία έκ τών Διευθύνσεων αύτοϋ άνετέθη είς τόν έως εσχάτων 
Τμηματάρχην κ. Γ. Κοφινάν, προα; 
αν ή Δημοσία Υπηρεσία 
έχη νά έπιδείξη πολλούς 
υπαλλήλους ώς αύτόν. Τό 
πρώτον είσήλθεν είς τ<> 
Ύπουργεϊον τών Οικονομι
κών τό 1893, απ’ εύθείας 
ώς Υπουργικός Γραμματεύς 
κατόπιν διαγωνισμού, χωρίς ,] 
νά διέλθη άπό τήν κατωτέ- Λ 
ραν ιεραρχίαν. Ήτο άρι- Μ 
στοΰχος δικηγόρος τότε καί Μ 
διεκρίθη,τόσον ώστε δ Σω- /Β 
τηρόπουλος, είχεν εϊπει:

• Πρώτην φοράν διορίζω ΙΗ 
υπάλληλον είς Οέσιν ποΰ τήν |Η 
έπήρε μέ τό σπαθί του . Μ

Έκτοτε διεσκέλισε ταχύ- Μ 
τατα δ κ. Κοφινάς τάς βαθ- \· 
μίδας τής άνωτέρας ίεραρ 
χίας καί ούτω μετά δεκαετίαν a
άνήλθεν είς τήν άνωτάτην ’
θέσιν τοΰ τμηματάρχου α' 
τάξεως, κατά τό 1904. Έν τφ 
μεταξύ ήθέλησε νά ύπηρε- 
τήση καί έκτος τοΰ Υπουρ
γείου, διά νά χειρισθή έκ 
τοΰ σύνεγγυς τόν μηχανι
σμόν τής οικονομικής ύπη- 
ρεσίας, τή αιτήσει του δέ 
έτοποθετήθη έν Κερκύρα ώς 
Ταμίας, μετά έν έτος δμως 
άνεκλήθη ύπό τοΰ θ. Δηλι- 
γιάννη είς τό κέντρον τηλεγραφικώς, ένεκα ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί 
άγαθωτάτης περί αύτοϋ άντιλήψεως. Δεκατέσσαρα δλα έτη ό κ. Κοφινάς 
διηύθυνε τό τμήμα τών Μονοπωλίων, φόρων καταναλώσεως καί χαρ
τοσήμου. Άλλ’ έν τφ μεταξύ, έπήλθον οί δύο πόλεμοι καί έλαχεν δ κλή
ρος είς τόν κ. Κοφιναν νά άναλάβη τήν διεύθυνσιν τών οικονομικών 
Μακεδονίας, δπου ή δράσις του έκίνησε τόν θαυμασμόν τών ανταπο
κριτών τών Ευρωπαϊκών έφη μερίδων. Ό άνταποκριτής τών «Τάϊμς» 
τοΰ Λονδίνου έπλεξε τό έγκώμιον τοΰ κ. Κοφινά.

Σπανίως δημόσιος ύπάλληλος έσχε τοιαύτην έπιτυχίαν όσην ό κ. Κοφι
νάς έν τή εις Θεσσαλονίκην κατά τήν διάρκειαν τής έμπολέμου απο
στολής του καί μετέπειτα. Είργάσθη μέ ζήλον, μέ άφοσίωσιν, μέ πατριω
τισμόν. Τά άρθρα του περί τής Θεσσαλονίκης, τά όποια έγραψε, κατ' 
εντολήν τοΰ κ Πρωθυπουργού, είς άπάντησιν πρός τόν Βούλγαρον Ποπ- 
πώφ, υπήρξαν καυτήρων διά τόν Βουλγαρικόν τύπον, δστις έπί πολύ 
ένησχολήθη μέ αύτά. Κατόπιν είς τάς διαπραγματεύσεις διά τήν Έλλη- 
νοσερβικήν περί τής διαμετακομίσεως Θεσσαλονίκης σύμβασιν, δ κ. 
Κοφινάς έλαβεν ένεργόν μέρος καί έτιμήθη ύπό τής Κυβερνήσεως διά 
τήν έπιτυχή δράσιν του διά τοΰ παρασήμου τών Ταξιαρχών.

Ό κ. Κοφινάς, ώς γραμματεύς τοΰ τελωνιακοΰ τμήματος τοΰ Υπουρ
γείου, συνέγραψεν ογκωδέστατο*·  έργον «Έμηνεία τής τελωνιακής 
νομοθεσίας». Έγκύψας είς βαθείας μελέτας τής Οικονομικής καί τής 
δημοσιονομικής επιστήμης έπραγματεύθη έν τφ έργφ τούτφ καί πολ- 
λαϊς άλλαις μελέταις, δημοσιευθείσαις κατά καιρούς ύπ’ αύτοϋ, θεωρη- 
τικώς καί πρακτικώς τά μάλλον δυσεπίλυτα θέματα τής οικονομικής 
’Επιστήμης. Δεινός δέ τής επιστήμης τοΰ Δικαίου μύστης μετά πρωτοτυ
πίας ήρεύνησε τήν τελωνιακήν νομοθεσίαν άπό νομικής άποψεως. 
Ανεξάντλητος είς συγγραφάς καί επιστημονικός μελέτας. υπήρξε 
συγχρόνως γονιμώτατος είς συγγραφήν νομοσχεδίων, αίτιολογικών 
εκθέσεων καί διαταγμάτων. Αύτός ένέπνευσε, συνέταξε καί έφήρμο- 
σεν έν έτει 1909 -1910 δλην τήν φορολογικήν νομοθεσίαν τής στρα
τιωτικής έπαναστάοεως, είς ήν οφείλεται ή άναζωογόνησις τών οικο
νομικών τοΰ Κράτους.

Ή Διεύθυνσις ήτις άνετέθη είς τόν κ. Κοφινάν περιλαμβάνει τά 
τελωνεία καί τούς τελωνιακούς φόρους καί δασμούς έξ 80 έκατομ. εσό
δων έτησίως, τήν τελών, αστυνομίαν, τά καπνεργοστάσια καί τούς φόρους 
καταναλώσεως καπνοΰ καί δέκατης καπνοΰ έκ δρ. 30 έκατομ. έτησίως, 
τά μονοπώλια παλαιάς καί νέας Ελλάδος έκ 18 έκατομ. έτησίως, τά τέλη 
χαρτοσήμου, φορολογίαν άνωνύμων εταιριών κ.λ.έξ 25 έκατομ. έτησίως, 
τήν φορολογίαν οινοπνεύματος, ζύθου, έκρηκτικών ύλών καί άλλας δευ- 
τερευούσης σημασίας φορολογίας έκ 10 έκατομ. έτησίως. Επομένως, τό 
σύνολον τών έσόδων τών διευθυνομένων ύπό τοΰ κ. Κοφινά άνέρχεται 
εις 150 έκατομ. έτησίως, δηλ. υπερβαίνει τό ήμισυ τοΰ προϋπολογισμού 
τοϋ Κράτους. Τά ζητήματα άτινα έγκλείει ή Διεύθυνσις τού κ. Κοφινά 
είναι λεπτεπίλεπτα, δυσχερέστατα, πολιισύνθετα, νομικά, οικονομικά, 
δημοσιονομικά, διεθνούς φύσεως. Καί δμως επιλύονται πάντα μετά 
ταχύτητος καί σκοπιμότητος μοναδικής καί διά τής πρωτοβουλίας πάν
τοτε τοΰ ίδιου Διευθυντοΰ. Έκκρεμότης καί παρέλκυσις τών ύποθέσεων 
είναι άγνωστα είς τόν άκάματον δημόσιον λειτουργόν, τόν εμβριθή επι
στήμονα καί άκρας δικαιοσύνης έργάτην κ. Κοφινάν.

ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ... ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

rp Ο πριοί' τής Καθαράς ίευτέρας μία έφημερίς έθορύβησε τους 
X άφτ/εΐς νησκότας τής Ύδρας, τών Σπετσών καί τών Ψαρών, 

ιίνακοινοϋσα δτι, διά τοΰ νέου έκλογικοΰ νόμου καταργοΰνται τά 
γνωστά προνόμιά των. Κατά σατανικήν σύμπτωσιν ή εϊδησις 
αύτή σέ τόν άιιετάβλητον τίτλον τ‘0 νέος έκλογικός νόμος.— 
Πεοιορισμός τοΰ Αριθμοΰ τών βουλευτών. — Τά προνόμια τών 
νήσων καταργοΰνται» στερεοτύπως Ανεγράφη δίς ή τρις καί 
προηγουμένως. Μέ τήν διαφοράν δτι τήν τελευταίαν φοράν ό 
γοάφων έξέθετε καί τους λόγους, δι’ οΰς ή κυβέρνησις θά προέ- 
βαινεν είς τήν κατάργησιν. Καί έλεγε δτι, έπειδή ό έν Άργολι- 
δοκορινθία κυβερνητικός συνδυασμός τοΰ κ. Βέπουλη είναι ασθε
νής, πρός ένίσχυσίν καί τόντασίν του καταργοΰνται τά προνόμια 
τών ηρωικών νήσων, ΰπαγομένων δέ τής ’ Υδρας καί τιΰν Σπε
τσών έκλογικώς είς τόν νομόν Άργολιδοκορινθίας, δίδονται 
7,000 κουκιά, τά όποια συγκεντρώνουν οί κ. κ. Μιαούλης καί 
Διομήδης, είς τόν συνδυασμόν τοΰ κ. Ρέπουλη.

Jej’ θέλω ΐ'ά έξετάσω ά>· πράγματι πάσχη άπό ατροφίαν ό 
• σκεπαρνοσκοτωμένος» συνδυασμός τοΰ συμπαθούς μου συναδέλ
φου τής άλλοτε καί τής σήμερον, οΰτε άν τά υπό τοΰ κ. ΛΙιαούλη 
καί τοΰ κ. Διομήδους μαγειρευμένα κουκιά θά τόν τονώσουν. 
Παρετήρησα δμως μέ δημοσιογραφικόν μάτι δτι, ή εϊδησις αυτή 
συνέπιπτε νά γράφεται μόνον οσάκις λόγφ μεγάλης εορτής καί 
αργίας δημοσιογραφικής δέν έξεδίδοντο τό πρωί έφημερίδες καί 
οσάκις τήν προτεραίαν ήσαν κλειστά τά δημόσια γραφεϊαΰΩστε 
ό γράφων τήν εΐδησιν, κουκιά έτρωγε και κουκιά έμαρτυρούσε

*
Τί είναι έπί τέλους αυτά τά Προνόμια; Άπλούστατα : Άπό τοϋ 

1822 δτε έκλήθησαν αί διάφοροι έπαρχίαι τοΰ υποδούλου είσέτι 
τμήματος τής ’Ελληνικής γής, δπερ κατόπιν άπετέλεσε τό ’Ελεύ
θερον Βασίλειον, νά στείλουν είς τό Βουλευτικόν Αντιπροσώπους 
ή παραστάτας, ώς ώνομάσθησαν τότε οί βουλευταί, ώρίσθη διά 
νόμου άπό 9 Νοεμβρίου 1822 δπως ή" Υδρα έκλέγη 3 βουλευ- 
τάς, Ανά δύο δέ αί Σπέτσαι καί τά Ψαρά.

’Εν παραγράφω) 4 ορίζει ό έν λόγφ νόμος, δι’ οΰ καθιερώθη 
τό προνόμιον, τά έξης: «Τό Βουλευτικόν έθεσπίσατο καί τό 
έκτελεστικόν έπεκύρωσε τάδε: Δ' Ή νήσος Ύδρα τρεις παραστά
τας νά έκλέγη, δύο ή νήσος Σπετσών καί δύο ή νήσος Ψαρών».

Καί εΰρίσκομεν οΰτω ώς πρώτους παραστάτας τών Ψαρών 
παρεδρεύοντας έν τφ Βουλευτικφ, πρώτον τόν Αναγνώστην 
Μσναρχίδην, ειτα δέ τους Γ. Καλαφάτην καί Ν. Λουμάκην.

Έν τφ μεταξύ αποκαθίστατο τό ’Ελεύθερον Βασίλειον, άλλά 
τά Ψαρά δέν ΰπήρχον πλέον. Ό έν τφ μέσφ τοϋ Αιγαίου ήφαι- 
στειώδης έκέϊνος κώνος, δστις έπί μακρόν συνετάρασσε τά νερά, 
έσβυσε εις μίαν συγκλονιστικήν τελευταίαν έκρηξιν, είς μίαν έκα- 
τομβικήν αυτοθυσίαν, άφθαστον είς τραγικότητα καί οΰτω, δχι 
μέ τόν στόλον τοΰ Χοσρέφ Πασά, άλλά μέ τήν πιστόλαν τού 
Άντοίνη τοΰ Βρατσάνου, προσεκομίσθη είς τόν Σουλτάν Λίαμούτ 
χάρτης τού Αιγαίου, είς τόν όποιον δέν ΰπήρχεν ή φοβερά δι’ 
αυτόν νησίς, τήν οποίαν έν στιγμή παραφοράς είχε διά τοΰ ονν- 
χος αποξέσει έκ τοΰ άλλου χάρτου, δταν ό Χοσρέφ Πασσάς τοΰ 
έδείκνυε ποΰ Γής κεΐνται τά Ψαρά.

*
Γυμνοί καί ξετραχηλισμένοι οί έπιζήσαντες Ψαριανοί έκ τής 

νήσου των παρελήφθησαν ΰπό ξένων πλοίων καί έσκορπίσθησαν 
τήδε κακέϊσε, ένφ οί καπετανέοι διέσωσαν δσα ήδυνήθησαν 
γυναικόπαιδα είς Αίγιναν.

Οΰτω ΰπό τό καθεστώς τοΰ Κυβερνήτου καί μέχρι τής ΛΙετα- 
πολιτεύσεως δίκην Ανόμων Ιουδαίων παρέμενον οί άπάτριδες 
Ψαριανοί έδώ) κι’ έκεϊ σκορπισμένοι. "Εως δτου έπελθούσης τής 
Λίεταπολιτεύσεως ή Δ” Εθνοσυνέλευσις μεταξύ τών πρώτων της 
έξέδωκε καί τό Δ' ψήφισμα άπό 31 ’Ιανουάριου 1844, δπερ δημο- 
σιευθέν είς τήν «’Εφημ. τής Κυβερνήσεως» τοΰ 1844 έχει οΰτω:

«Είς τάς νήσους " Υδρας καί Σπετσών διατηρείται ό διά τοΰ 
είρημένου περί έκλογών παραστατών νόμου οριζόμενος Αριθμός 
βουλευτών. Τό αυτό δικαίωμα διατηρείται καί ΰπέρ τών έν 
Ελλάδι Ψαριανών, Αλλ’ έπί τφ δρφ τοΰ νά συνοικισθώσιν έντός 

τού Κράτους πρό τής λήξεως τής Α ' βουλευτικής περιόδου.. . 
Τό παρόν ψήφισμα έχει τήν αυτήν ίσχυν τοϋ Συντάγματος».

Οΰτω δυνάμει τοΰ ψηφίσματος τούτου, δπερ ή πρώτη τού 
έλευθερου Λαοΰ συνέλευσις είς ένδειξιν έκτιμήσεως τών αγώνων 
τής } δρας καί τών Σπετσών, σεβασμού δέ πρός τήν θυσίαν 
τών Ψαρών έξέδωκε καί όιά τοϋ όποιου τό άπό 1822 κτηθέν 
δικαίωμα Αποστολής παραστατών έθεσμοθετεΐτο προνομιακώς 

καί κατωχυροϋτο συνταγματικώς, ή Ύδρα άπέστελλεν είς την 
Βουλήν 3 Αντιπροσώπους, αί Σπέτσαι 2 καί οί εν’Ελλάδι Ψαρια
νοί, αιρον δεν υπήρχαν πλέον Ψαρά, ουνοικιοθέντες έν Ερέτρια 
ή Νέοις Ψαροΐς, 2 μέχρι τής Β' Συντακτικής έν’ Αθήναις Έθνο- 
συνελεύσεως, ήτις διετήρησε τά προνόμια ταΰτα διά τοΰ άρθρου 
2 τοΰ περί εκλογής βουλευτών νόμου τής 19 Νοεμβρίου 1864. 
Καί έκτοτε, ιρητριοθέντος βραδύτερου (17 Σεπτεμβρίου 1877) 
τοΰ ΧΜΙΓ νόμου, δστις έν άρθρω 2 έπανέλαβε περί προνομίων 
δσα καί ή Συντακτική Συνέλευσις τοΰ 1864, διετηρήθησαν ταΰτα 
μέχρι τοΰ 1886 δτε διά τοΰ νόμου ΑΊ\Β" (α' παράγρ. τοΰ 2 
άρθρου) περιωρίσθη δ αριθμός τών μέν έξ "Υδρας βουλευτών 
είς 2, τών δέ Σπετσών καί Ψαρών εις 1.

Τόν περιορισμόν τοΰτον έψήφισε ό Τρικούπης, καί ή αντιπο- 
λίτευσις τότε δι έκτενών άγορεΰσεων κατέδειξε τήν άντισυνταγ- 
ματικότητα τοΰ νόμου εκείνου, μόλις δέ διεδέχθη τόν Τρικού- 
πην ή κυβέρνησις Αηλιγιάννη, τω 1890, έπανέφερε τό πρώην 
καθεστώς διά τοΰ νόμου ΑΩ07'.

Είχον οΰτω τά πράγματα μέχρι τοΰ 1910 δτε έκλήθη ή 
Β' Διπλή Βουλή μέ ώρισμένην έντολήν, νά ιιναθεωρήση δηλαδή 
ώρισμένα άρθρα τοΰ Συντάγματος, μεταξύ τών δποίων δέν 
σνμπεριελαμβάνοντο, τά ψηφίσματα τών κατά καιρούς’Εθνο
συνελεύσεων. Φυσικά δέν υπήρχε κανείς φόβος περί καταρ- 
γήσεως προνομίων. Άλλ' αίφνης, πριν ακόμη άρχίσουν αί έργα- 
σίαι τής Βουλής έκείνης, μέ συνήντησεν δ ναύαρχος 1'κίνης, 
τότε αντιπρόσωπος Σπετσών, δ όποιος μοΰ άνεκοίνωσεν δτι, ή 
κυβέρνησις σκέπτεται νά κατάργηση τά προνόμια.

Κατόπιν τούτου συνήλθομεν είς σύσκεψιν έν τή οικία τοϋ κ. 
I. Κουντουριώτου, άντιπροσώπου "Υδρας, οί αντιπρόσωποι 
" Υδρας καί Σπετσών καί άπεφασίσαμεν, έφ’ δσον δέν έγνωρί- 
ζομεν τήν στάσιν τής Διπλής Βουλής, νά άποφύγωμεν πάντα 
θόρυβον δυνάμενον νά ίκτροχιάση τήν συζήτησιν έν τή Βουλή, 
νά μεταβώμεν δέ παρά τώ κ. ΙΙρωθυπουργφ ΐνα έξακριβώσω- 
μεν τάς φήμας. Πράγματι μετέβημεν παρ’ αυτώ ένα πρωί καί 
μάς είπε τά εξής·' «Κύριοι κατ’ αρχήν είμαι έναντίος παντός 
προνομίου. Είς αυτόν τόν δήμον μου υπήρχε προνομίαν, τό 
δποϊον κατήργησα έλθών είς τήν εξουσίαν».

δταν τοΰ άνεπτϋξαμεν τά δίκαιά μας έκάμφθη καί επειδή 
έν τιμ υπό τών εξ βουλευτών συνταχθέντι πρυσχεδίω τοΰ Συν
τάγματος τό άρθρον 68 διετυποΰτο κατά τρόπον δρίζοντα τήν 
Αναλογίαν τών βουλευτών πρός τόν πληθυσμόν, ούτως ώστε νά 
παρίσταται άνάγκη ειδικής διατάξεως διά τάς νήσους καί Αοα 
καί συζητήσεως έν τή Βουλή, υπέδειξε» είς τους έξ ήμών έν τή 
έπιτροπή τοΰ Συντάγματος κ. κ. Λιανόν καί Διομήδην, δπως τό 
Αντίστοιχον άρθρον έν τφ προσχεδίω τής έπιτροπής διατυπωθή 
κατά τρόπον μή δρίζοντα τήν Αναλογίαν ταύτην.

Οΰτω δέ καί έγεινε. Ό κ. Πρωθυπουργός κατά τήν συνεδρί- 
ασιν τής 2 ’Απριλίου 1911, μετά τήν έπηψήφισιν τοΰ 68 άρθρου, 
Α,παντών είς έρώτησιν τοΰ κ. Μάνου περί τής τύχης τώ>ν προνο
μία»', είπεν έπί λέξει τά εξής ■ »Περί τούτων οΰδείς δύναται νά 
γίνη λόγος, διότι τά πράγματα, δσον Αφορά τό ζήτημα τοΰτο, 
παραμένουσιν ώς καί κατά τό Σύνταγμα τοΰ 1864 είχον.

Ή δήλωσις αΰτη τοΰ Αρχηγού τής πλειοψηφίας έσημειώθη 
είς τά πρακτικά, οΰτω δέ ένισχύθησαν τρόπον τινα τά προνόμια 
κάπως περισσότερον.

ΛΙετά τήν τοιαύτην ένίσχυσίν των ΰπό τής Βουλής έγώ ουδέ
ποτε έφοβήθην περί καταργήσεως. Κανείς δέν δύναται νά θέση 
χεϊρα έπ’αυτών. Ειδομεν πώς έδημιουργήθη ώς δικαίωμα κέκτη- 
μένον, πώς κατόπιν τό δικαίωμα έκεΐνο έγινε προνόμιον καί πα>ς 
κατ’ έπανάληψιν καταιχυρώθη έως καί ύπό τής Διπλής Βουλής.

’Αμφισβητείται ακόμη &ν καί αυτή ή Διπλή Βουλή, ήτις είχε 
περιωρισμένην έντολήν νά Αναθεώρηση ώρισμένα άρθρα τοΰ 
Συντάγματος, είχε τό δικαίωμα νά Αναθεώρηση και ψηφίσματα 
έπέχοντα ίσχυν άρθρων τοΰ Συντάγματος. Καί πράγματι, κανέν 
ψήφισμα, οΰτε τό περί Διοικητικών Δικαστηρίων έθιξεν.Άπομέ- 
νει τέλος τό ουσιαστικόν γεγονός, αδιάφορον άν είχε ή άχι 
τό δικαίωμα, δτι δέν τά κατήργησε. Καί θά ιμο πραξικόπημα 
αυτόχρημα πάσα ΰπονόμευσις τών προνομίων έκ μέρους τής 
Κυβερνήσεως, τήν όποιαν δέν θά έπέτρεπε τό Έκλογοδικεϊον, 
ακυροΰν τήν έκλογήν’Αργολιδοκορινθίας καί Εύβοιας έάν, καταρ- 
γουμένων διά πραξικοπήματος τών προνομίων, ύπήγοντο ή 
" Υδρα καί αί Σπέτσαι έκλογικώς είς τόν νομόν τής πρώτης καί 
τά Ψαρά είς τόν τής δευτέρας.

Αύτή είναι δλη ή Ιστορία τών προνομίων καί ή ΰπονόμευσις 
τήν όποιαν ώνειρεύθησαν μία έφημερίς καί δύο τρεις ποΰ ένό- 
μισαν δτι ήτο ευκαιρία νά δημοκοπήσουν. δ. β.



* ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΩΣΣΙΑί. Διά ουμβάσεως, κυρωθείαης διά νόμου, καθιε- 

ρώθησαν μεταξύ Ρωσσίας καί 'Ελλάδος ταχυδρομικά’, έπιταγαί. Κατόπιν 
τούτου παρακαλοϋνται οί έν Ρώσοι? συνδρομηταί τοΰ περιοδικού νά εϋα- 
ρεστηΟώσι νά έμίάσωοιν ήμϊν τά δικαιώματα τοΰ Περιοδικού, λαμδάνοντες 
ύπ' δψβι τάς κρίσιμους περιστάσεις. Διά τόν αύτόν λόγον δέν θά άποστεί- 
λωμεν έφέτος έκτακτον άπεσταλμένον δπως ένεργήση τάς εισπράξεις μας.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑΝ. Τήν 17 Ίανουρίου ή Ελληνική κοινότης 
τής Κωνστάντσης, ή τόσον άκμάζουσα, έδωκε λαμπρόν χορόν είς τάς αΐθού- 
σας τοΰ 'Ελληνικού συλλόγου «Ελπίς», δ όποϊος θά άφήση έποχήν.

Πράγματι, δπως μάς γράφουν, χάρις είς τάς προσπάθειας τού συμπα- 
φοΰς Προέδρου τής κοινότητος κ. Σπ. Μακρή καί τού Προέδρου τής 
«Έλπίβος κ. Τσιτσιλιανοποϋλου, οΐτινες δέν έφείοθησαν κόπου καί περι
ποιήσεων, άλλά καί εις τάς ακαταπόνητους τής ’Επιτροπής κυρίαν 'Ελέ
νην Δασκαρίδου, δεσποινίδα Καράτσαλη καί κυρίαν Σ. Λασκαρίδη, α! 
δποϊαι διέθεσαν δλα σχεδόν τά εισιτήρια.

Τόν ώραΐον αΰτόν χορόν έτίμησε διά τής παρουσίας του ό Πρόξενος 
τής Α. Μ. κ. Α. Ζανέτος, δ συμπαθέστατος, μετά τής έριτίμου συζύγου του, 
δ αντιστράτηγος - διοικητής τοϋ έκεϊ έδρεύοντος 5°ν στρατ. σώματος κ. 
Τζωρτζέσκο, δ Νομάρχης, ό Πρόξενος τής Γαλλίας, αξιωματικοί πολλοί, 
δικαστικό: άνώτεροι καί διοικητικοί.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ. Εις τήν 'Ερέτριαν έπετεύχθη τέλος ή άπό καιρού άνα- 
μενομένη άνακάλυψις τοΰ Ιερού τής Ίσιδος. ’Εντός μιας μεγάλης όρθογωνι- 
κής αύλής, έστρωμένης διά ψηφιδωτών, περικλείεται δ μικρός ιδιόρρυθμος 
ναός τής θεάς. Άποτελεΐται οδτος έκ τού προνάου, έχοντος δύο κίονας 
κατά τήν πρόσοψιν καί βάθρα παρά τόν άντικρύ τής προσόψεως τοίχον, καί 
έκ τοΰ σηκού, έν τφ δποίφ ύπ άρχει έν τφ μέσφ κίων, χρησιμεύων πιθανώ- 
τατα ώς βάσις ίεροΰ τι/ος σκεύους καί μετ’ αύτόν είδος μακράς κτιστής 
τραπέζης, έπί τής όποιας έτελοΰντο άγνώστου φύσεως ίεροτελεστίαι.

Πρό τοΰ ναοΰ τούτου ΰπάρχει μικρότερον προαύλιον, έχον έν μιά γωνία 
τετραγωνικόν βάθρον διά θυσίας πρός τήν Ίσιδα ώς θεάν τοΰ ”»\δου καί 
μετ’ αύτόν μέγα βάθρον έξ ένός ογκολίθου, φέρον τήν έπιγραφήν «ΟΙ Αιγύ
πτιοι τή Ίσιδι». Οί Αιγύπτιοι ενταύθα είναι ίσως οί παραμένοντες έν 
Αϊγύπτφ Έρετριεΐς, δπως οί ίδικοί μας Άμερικάνοι. Ώς έφάνη έκ τών πο
λυαρίθμων έπιγραφών, πλήν τών Ιερέων, ήσχολοΰντο είς τήν θεραπείαν τοΰ 
ίεροΰ τής Ίσιδος καί οί ονομαζόμενοι ναύαρχοι, ένεκα τελετής τίνος, Ίσως 
άποδλεπούσης είς τήν λατρείαν τής Ίσιδος ώς θεάς τών θαλασσών.

ΚΑΙ ΑΠ' ΟΛΑ *

*Εν ΆΟηναις, Τνπογραφεϊον «Εστία» Κ. Μάϊσνερ καί Ν. Καργαδούρη—10436

0 ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ.—Μέ τήν συνήθη του λαμπρότητα έδόθη είς τό 
Φουαγέ τού Βασ. θεάτρου, εύμενώς παραχωρηθέν ύπό τής Α.Γ. του Πρίγκη- 
πος Νικολάου τήν 10 Ίανουαρίου.'Όλη ήέκλεκτοτέρα τάξις συνεκεντρώθη, 
έτίμησε δέ αύτόν διά τής παρουσίας της καί δλόκληρος ή Βασιλική Οικο
γένεια. ’Ανάλογος πρός τήν όργάνωσιν ήτο καί ή έπιτυχία ύπό έπο.ψιν 
εισπράξεων, αϊτινες διατίθενται, ώς γνωστόν, διά σκοπόν έξόχως φιλάν
θρωπον. 'Αληθώς δέ καί ή δράσις τοΰ συμβουλίου καί τοΰ ιδρύματος έν τή 
κοινωνίφ είναι πλέον ή κοινωφελής, έφ’ ώ καί εύγνωμοσύνης άξ'.αι είναι αί 
κυρία·. Ναθαλία Σούτζου καί Άλεξ. Παπούδωφ, 'Επίτιμοι Πρόεδροι, 
’Ελένη Μ. Νεγροπόντη, Πρόεδρος, Σ. Λαμνή καί Β. Καλλιάδη, Αντιπρόε
δροι Δέσποινα Ν. Μακκά, Ι'ραμματεύς Α. Σαμιωτάκη, Ταμίας Ζωή Βαλ- 
τινοΰ, Κ. Λουκάκου, Κ. ΙΙαρρέν, Ε. Λαμπάκη, Ίσ. Σκουζέ, Άθ. Σταθάτου, 
Ε. Μπαλτατζή, Δ. Ριαγκούρ, Α. ΙΙουρναρά, Α. Βοΐσκου, Αίκ. Εύκλείδη, 
Έλ. Βαφιαδάκη καί Έλ. Λεωνίδα, Σύμβουλοι.

TC NECN ΤΗΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ.—"Οταν έλθουν έφέτος εις τήν Κηφισσιάν 
άπό τήν Αίγυπτον, άπό τάς Ινδίας, άπό τήν ’Αφρικήν, άπό τόν Καύκασον, 
θά εύρουν ένα νέον ξενοδοχεΐον, τήν «Μεγάλην Βρετανίαν» τοϋ Τζανίδου, 
εις μίαν γοητευτικήν θέσιν, μέ μίαν θαυμαστήν διαίρεσιν, άνετον, λαμπρά 
επιπλωμένου καί μ' ένα κήπον άληθινόν παράδεισον. Καί δέν έχουν παρά 
νά προσθέσουν είς αύτά τά φυσικά και έπίκτητα πλεονεκτήματά του απέ
ναντι τών άλλων ξενοδοχείων, καί τήν γνωστήν κουζίνα τοΰ Τζανίδη, άλλά 
καί τήν αριστοκρατικήν πνοήν, ποΰ ξέρει αύτός νά δίδη είς τό ξενοδοχεΐον 
του, μαζί μέ ένα έξησκημένον προσωπικόν διά νά άντιληφθοΰν ότι, απ' έδώ 
και πέραν δ Τζανίδης έχει τά σκήπτρα τής κινήσεως ε’.ς τήν Κηφισσιάν.

Ή θέα άπό τό ξενοδοχεΐον αύτό πρός δλα τά σημεία τοΰ δρίζοντος είναι 
κάτι τι ποΰ δέν περιγράφεται εύκολα. ’Απ’ έκεϊ ή Πεντέλη μέ τό μαγευ
τικόν δάσος της καί ή Πάρνης, πέρα έκεϊ ποΰ βασιλεύει δ Ήλιος θέαμα 
μαγευτικόν, άληθινόν κάδρο, μέ πλουσιωτάτας έναλλαγάς χρωμάτων. Καί 
εκείνο τό γραφικώτατον Κεφαλάρι μόλις δύο βήματα άπό τό ξενοδοχεΐον.

ΕΥΓΕΝΙΑ Α. ΤΡΙΓΓΕΤΑ.— Είς βαθύ γήρας έξεμέτρησε τό ζήν τήν 1 Ια
νουάριου δέσποινα ένάρετος, ή Εύγενία Τριγγέτα, μήτηρ τοΰ Γραμματέως 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών κ. Δημ. Τριγγέτα. Ή «Εικονογραφημένη» 
σπεύδει νά μοιράση τήν λύπην μετά τοΰ καλού της φίλου.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.—Ό Άριστ. Προβελέγγιος, δ βελουδένιος ποιητής, έξέ- 
δωκεν είς κομψόν τομίδιον τόν «Νικηφόρου Φωκάν» του, τήν πεντάπρακτον 
τραγφδίαν, ήτις έβραβεύθη είς τόν Β' Άβερώφειον Διαγωνισμόν τοΰ 1913.

# Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,, *

ΑΠΟ παντού μας έρχονται, μαζί μέτάς λύσεις τοϋ α' πνευματικού δια- 
γωνίσματος καί συγχαρητήρια διά «τό άνοιγμα τοΰ Πνευμ.Στίβου». 

’Ιδού τό δεύτερον διαγώνισμα : ’Αντιγράφετε μέ διαφανές χαρτί τό 
παρατιθεμένον σχήμα, αποχωρίζετε τά στακτιά άπό τά λευκά καί 

συναρμολογείτε κατόπιν τά λευκά, θά ίδήτε τότε ένα αριστούργημα 
Τέχνης, τό όποϊον συνετάραξε τόν κόσμον, καί μάλιστα όταν τό βράδυ 
τό τοποθετήσετε κοντά εις τόν τοίχον, είς τρόπον ώστε νάπίπτη ή σκιά 
του είς αύτόν.

Αί λύσεις είναι δεκται μέχρι 1 Μαΐου. Βραβεϊον: Μία φωτογραφική 
μηχανή. Μεταξύ πολλών λυτών θά τεθή κλήρος.

Ήώρα-Ήώρα !
Θέλομεν νά δείξωμεν τήν ευγνωμοσύνην μας πρός εκείνους ποϋ περι

βάλλουν μέ στοργήν τό εργον μας καί μάς εγγράφουν νέους συνδρο
μητάς. Είς τούς έγγράφοντας λοιπόν ένα συνδρομητήν νέον καί άπο- 
στέλλοντας ήμϊν ταυτοχρόνως τό ισότιμον τής συνδρομής του στέλλομεν 
άμέσως ώς δώρον:

10 μονόδραχμα λαχεία τοΰ Στόλου τής άμέσως επομένης κληρώσεως 
ή μίαν όμβρέλλαν, ή ένα άργυροΰν άναπτήρα σιγάρου, ή τόν μικρόν 
Λαρούς, ή τρία ζεύγη γάντια άνδρικά ή μίαν ετησ. συνδρομήν τοΰ 
«Ρωμηοΰ»,. ή μίαν άργυράν σπιρτοθήκην, άξίας έκαστον 10 δραχμών. 
Εις τόν έγγράφοντα δύο συνδρομητάς άνά δύο έκ τής άνωτέρω κατηγο

ρίας, ή μίαν άργυράν σιγαροθήκην, ή μίαν μεταξωτήν όμβρέλλαν, ή εν ζεΰ- 
γος χειροκτίων, ή ένα πορτοφόλι, ή τζάντα κυρίας, άξίας έκαστον δρ.2Ο.

Είς τόν έγγράφοντα τρεις συνδρομητάς άνά τρία έκ τής πρώτης κατη
γορίας, ή άνά εν τής πρώτης καί έν τής δευτέρας κατηγορίας, πάντοτε 
άξίας 30 δραχμών. Είς τόν έγγράφοντα τέσσαρας, άνά έν τής πρώτης 
καί έν τής τρίτης ή άνά δύο τής πρώτης καί εν τής δευτέρας κατηγορίας 
μέχρις άξίας δραχμών 40, ή έν μελανοδοχεϊον, η τήν Ιστορίαν τοΰ καΟη- 
γητοϋ Λάμπρου, άξίας δρ. 40. Είς τόν έγγράφοντα πέντε, είδη άξίας 
δρ. δΟ καί ουτω καθεξής, ύπό τόν όρον τής προπληρωμής τοΰ ισοτίμου.

3ΐρόχειρον κανόνι-
Θέλετε — μετά τά φρούτα σας — νά έχετε τήν έντύπωσιν κανονιάς;
Πάρετε μίαν μποτίλλια του Vichy ή τής Σαμπάνιας άδεια καί γεμί- 

σετέ την νερό έως τό τρίτον τοΰ ύψους της. Μέσα είς τό νερό διαλύσατε 
όλίγην σόδαν, είς ένα δέ χαρτί τής τράπουλας είς σ^ήιια κυλίνδρου, μέ 
τό ένα άκρον βουλωμένοι· μέ στουπόχαρτο βάζετε ολίγον τρυγικόν οξύ 
(δέκα δράμια). Κρεμάτε κατόπιν τήν πυριτοΒολήν σας αυτήν μέ μίαν 
κλωστήν περασμένην μέσα άπό τόν φελλόν μέ τό κλεισμένον άκρον πρός 
τά κάτω, άλλά χωρίς νά άκουμβρ. ό κύλινδρος είς τό νερό. Υπολογίσατε 
μέ τό μάτι, όταν έχετε τήν μποτίλλια ορθήν.

"Εχετε τώρα έτοιμον τό κανόνι σας καί δέν μένει παρά τό παράγγελμα 
«Πϋρ!» Δέν έχετε παρά νά βουλιόσετε τήν μποτίλλια καί νά πλαγιάσετε 
τήν μποτίλλια επάνω είς 2 μολύβια (όρ. σχήμα). Τό νερό εισδύει διά τοΰ 
στουπόχαρτου εις τόν κύλινδρον καί επιδρά χημικώς τό διαλυόμενου 
τρυγικόν όξύ έπί τής σόδας, ανα
πτύσσεται δέ άφθονον άέριον Διο- 
ξείδιον τοΰ "Ανθρακος, τό όποϊον 
εκπωματίζει βιαίως τήν μποτίλλια 
μέ ένα κρότον σάν τοΰ κανονιού, 
ενώ δ μέν φελλός μέ τόν κύλιν
δρον μέ δύναμιν έκσφενδονίζονται 
πρός τά έμπρός σάν βλήμα, ή δέ 
μποτίλλια μέ τήν άντωσιν τής έκ- 
τονώσεως άνατροχάζει έπάνω είς 
τούς κυλίβαντας πρός τά όπίσω.

Γ Ο φωζορραφ. διαρατνιβμδς
Ή «Εικονογραφημένη» προκη

ρύσσει μέγαν φωτογραφικόν δια
γωνισμόν, καθ’δν θά βραβευθοΰν 
τρεις έκ τών σταλησομένων φωτο
γραφιών, ήτοι θά βραβευθή πρώ
τον ή καλλονή, δεύτερον ή έκφρασις καί τρίτον παιδικοί φωτογραφίαι 
πόζας, έκφράσεως καί καλλονής.— Δεκται φωτογραφίαι Cabinet μέχρι 
τής 1 Μαΐου έ.έ. Αί βραθευθησόμεναι φωτογραφίαι θά δημοσιευθώσιν. 
Ή Ελλανόδικος ’Επιτροπή κατηρτίσθη έκ τών κ.κ. Γ. Ροϊλοΰ, Ζωγρά
φου, Νικ. Πιλαβίου, Άρχιτέκτονος - 'Ερασιτέχνου Φωτογράφου καί 
Ε. Ξανθοπούλου Φωτογράφου. Ό Διαγωνισμός είναι ανοικτός. Δηλαδή 
δύνανται νά μετάσχουν καί μή συνδρομηταί τοΰ Περιοδικού.


