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ΚΕ ΜΑΡΤΙΟΥ. Ή λαμπρότης καί ή μεγαλοπρέπεια μέ τήν όποιαν έπανηγυρίοΟη έφέτος ή ’Εθνική έορτή, 
ή»ο Αληθώς έξαιρετικη καί ή Α. .Μ. ό Βασιλεύς έπευφημήβη ένΟουσιωδέστατα.

ΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ο «·
Ό ήλιος είς τόν........ Βενιζέλον. Κυρίαρχων αστερισμός

καθ’ όλον τόν Μάρτιον δ κ. Βενιζέλος. Ό κ. Βενιζέλος ιδιώ
της! Δύσκολα τό πιστεύει κανείς. Κάποια μάλιστα έφημερίς, 

άστεϊζομένη, έγραψεν: Ό βουλευτής κ. Βενιζέλος. Πώς κτυπμ είς τά
αυτιά σας αύτό; Δέν σας φαίνεται σάν νά προσπαθή νά παίξη βιολί 
ένας ποΰ δέν ξεύρει, ούτε πώς τό πιάνουν τό δργανον; "Ετσι είναι. 
Ή μπορεί νά έπεσεν ό Βενιζέλος, ή μπορεί νά διεφώνησε πρός τό Έπι- 
τελεϊον, πρός τό Στέμμα, πρός τόν Θεόν, ήμπορεϊ νά μή είναι πλέον 
πρωθυπουργός, άλλά μέσα είς τήν ψυχήν τοΰ λαού αύτός είναι ό πρω
θυπουργός. διότι, είναι ή Ιδέα ή έμμονος, είναι δ Πόθος δ άσβεστος, 
είναι τό "Ονειρον τό γλυκύ τής Φυλής. Κυττάξετε: "Ενας μήνας διέρρευ- 
σεν άπό τής παραιτήσεώς του, άλλοι ήλθον είς τήν εξουσίαν καί δμως 
δι’ αύτόν γίνεται λόγος, αύτόν προσπαθούν νά πνίξουν, αύτόν προπέμ
πουν φεύγοντα διά τάς Σπέτσας, αύτοΰ κυκλώνει τό αύτοκίνητον δ 
λαός είς τό μνημόσυνον τοΰ Γεωργίου καί 
ώς έάν πράγματι ήτο είς τήν εξουσίαν 
αύτός......... συνωμοτούν καί συνωμόται
αί.........άρχαί τής πρωτευούσης.

Καί εκείνος ποΰ έχάραζε μία καινού
ργια γραμμή είς τά πολιτικά μας ήθη, 
δταν ήτο πρωθυπουργός, ήθέλησε νά 
δείξη καί πώς διεξάγονται οί αντιπολι
τευτικοί αγώνες. Καί άντί νά άγορεύη 
άπό έξιόστας καί νά συμθουλεύη σανιδο- 
φορίαν. μαθών δτι τερατώδης σκευωρία 
είχεν έξυφανθή διά τήν τελετήν τής ΚΕ' 
Μαρτίου διά μπράβων καί μαγκουροφό
ρων, προορισμένων διά κόλπο, δπερ θά 
έστρέφετο έπιτηδείως κατ’ αύτοΰ, δέν 
μετέβη είς τήν ’Εθνικήν τελετήν.

Έν τώ μεταξύ οί βρυχόλαχες δέν 
άφήκαν καμμίαν συκοφαντίαν, τήν όποιαν 
δέν τοΰ προσήψαν. Καί έγραψαν, έγρα
ψαν, έγραψαν καί γράφουν, γράφουν, 
γράφουν, άλλ’ ή κυκλοφορία των, πέφτει, 
πέφτει, πέφτει καί δ Μπούκας καί ό Γα- 
ζιάδης καί ό Στυλιανίδης, οί φωτογράφοι 
είς τών όποιων τά άτελιέ έποζάρισεν δ 
βουλευτής ‘Αττικό βοιωτίας κ. Βενιζέλος. 
δέν προφθάνουν νά τυπώνουν καί νά 
πωλοΰν φωτογραφίας του καί νά.........
κάνουν _ χρυσές δουλειές. Έξ αύτών ένας 
μόνον έντός μιας ή μέρας έπώλησε 500 
αντίτυπα πρός 4 δρ. έκαστον.

-k
«Τών οικιών ημών πιμπραμένων ημείς 

άδομενι. Γύρω μας χάλι; ό κόσμος, μαί
νεται ό πόλεμος καί ημείς παρασκευάζο- 
μεν έκλογάς. Τώρα έξύπνησαν οί περί 
τήν κυβέρνησιν μή .... ·στάξη ή ουρά·, 
μή τυχόν έκτραποΰν τών συνταγματικών 
περιορισμών, δταν έξαφνα ετοιμάζονται 
— έγράφη τούλάχιστον άπό κυβερνητικός 
έφημερίδας — νά κάμουν έκλογάς είς τήν 
Β. Ήπειρον κατά τό Τουρκικόν πολί
τευμα. δηλαδή δι’ εκλεκτόρων, ένω τό 

Ο ΕΞ ΥΨΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΣ. — Είναι φοβερός ό θάνατος τόν όποιον 
σκορπίζουν τά άεροπλάνα άπό τά ϋψη. ’Ενφ ό πιλότος κυβερνά και 
τό Αεροσκάφος Αρμενίζει, ό παρατηρητής σταΦμίζιυν καλά άφίνει 
νά πέση μία βόμβα καί.. . το σκάφος έξακολουΟεί τόν δρόμον του.

'Ελληνικόν Σύνταγμα ορίζει δπως αί έκλογαί ένεργώνται ταυτοχρό
νως καθ’ δλον τό Κράτος καί διά καθολικής άμέσου μυστικής ψηφο
φορίας. Εκτός έάν δέν θεωρούν τήν Β. Ήπειρον τμήμα τοϋ Ελλη
νικού Βασιλείου.

Εκείνα δέ τά άνακοινωθέντα, είκοσι τόν άριθμόν έως τώρα, καί αί 
προφορικοί ανακοινώσεις τών Υπουργών, τών ’Αντιληπτόρων των καί 
Κηδεμόνων των, τί σάς λέγουν; Ακούσατε: "Ωρφ 10 π. μ. ό Υπουργός 
κ. Α. άνακοινοί δτι ή κυβέρνησις εξέρχεται τής ούδετερότητος, οί δη
μοσιογράφοι τρέχουν είς τόν Υπουργόν κ. Δ. δ όποιος — ώρα 10,5' 
π. μ. — πλήρης οργής άνακοινοί δτι, ή κυβέρνησις δέν εξέρχεται τής 
ούδετερότητος.

Τί δέ νά πρωτοκαμαρώση κανείς άπό τά έργα καί τάς ημέρας τής 
νέας κυβερνήσεως; Τήν παραλυσίαν τήν εσωτερικήν, τήν άπήδαλιούχη- 
τον καί τήν έλλειψιν κατευθύνσεως είς τά,εξωτερικά ή τά προσωπικά;

Μεταξύ τών νέων νομαρχών της δμως έχει καί δύω επιτυχίας. "Ενα 
Γούδαν έξαφνα, είς μόρφωσιν, είς άντίληψιν, είς δραοτικότητα, εις 

ήθος, είς χαρακτήρα δέν έχουν νά έπι- 
δείξουν άλλαι κυβερνήσεις. Τόν έχασε τό 
σώμα τοΰ Ναυτικού, παραγκωνισθέντα 
ύπό τών έπιτηδείων καί άποστρατευθέντα 
μέ τόν βαθμόν τού υποναυάρχου, διά νά 
τόν άποκτήση ή Διοίκησις, ή μάλλον ή 
Θεσσαλονίκη. ’Αλλά καί ή Μυτιλήνη δέν 
έστάθη άτυχος μέ τόν διορισμόν τού 
κ. Α. Σπηλιωτοπούλου, άρχαίου δημοσιο
γράφου, συγγραφέως, πολιτειολόγου κλ. 

’Ακόμη μίαν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή 
κυβέρνησις μέ τόν διορισμόν τού χημικού 
κ. ”00. Ρουσοποόλου, ώς Γενικού Γραμ- 
ματέως τού Υπουργείου τής Εθνικής 
Οικονομίας.

Ψ
Καθαρός πολιτική ύπήρξεν ή διαφω

νία τού κ. Βενιζέλον πρός τό Στέμμα, 
δπως φαίνεται. Έν τούτοις υπάρχουν καί 
οί βεβαιοΰντες τό εναντίον. "Οτι δηλαδή 
ήτο τεχνική ή ακριβέστεροι· στρατιωτική. 
Λέγουν έξαφνα δτι, τό Γεν. Έπιτελείον 
έκρινεν δτι, ή έξοδός μας έκ τής ούδετε
ρότητος ήτο άσύμφορος άνευ ορισμένων 
συνθηκών, άνευ έξασφαλίσεώς μας άπό 
τού Βουλγαρικού κινδύνου. Προσθέτουν 
μάλιστα δτι, τό Έπιτελείον προέβη καί 
περαιτέρω, είπόν είς τόν τότε Πρόεδρον 
τού Υπουργικού Συμβουλίου καί Υπουρ
γόν τών Στρατιωτικών δτι, «δέν πρέπει 
νά έξέλθωμεν τής ούδετερότητος. διότι 
δέν συμφέρει είς ήμας νά λάβωμεν τό 
έδαφικόν αντάλλαγμα τής Μ. 'Ασίας, 
καθόσον δέν θά δυνάμεθα νά διοικήσω- 
μεν τό τμήμα αύτό». ’Άν τούτο είνε αλη
θές, δέν πταίει τό Γ. Έπιτελείον, άλλά 
αύτός ούτος δ κ. Βενιζέλος, δ όποιος έμά- 
ζευσεν έκεϊ μέσα τέτοια κεφάλια, έχοντα 
αύτάς τάς άντεθνικάς ιδέας, δι’ ας άξια 
καί τιμωρίας παραδειγματικής θά ήσαν. 

Φαντασθήτε νά καταπνίξωμεν κάθε 
πόθον καί κάθε δνειρον καί νά άνομο- 
λογούμεν ότι, δέν δυνάμεθα νά διοική-

σωμεν τά έδάφη ποΰ εϊχομεν άλλοτε καί τά διοικούσαμεν, χωρίς μάλι
στα τά σημερινά μέσα. ,, „ ... , „

Πταίει δ’ άκόμη ο κ. Βενιζε/.ος, εαν ηκουσε την απαντησιν απαθώς 
καί δέν έπαραδειγμάτισε τόν δόντα ταύτην καί δέν τόν έδίδαξε δτι τά 
έπιτελεϊα απαντούν μόνον είς δ,τι έρωτώνται.

=k
Συνωμοσία νέα είς τήν Κωνσταντινούπολιν ήγγέλθη, στρεφομένη 

κατά τοΰ Έμβέρ πασσΰ. Είναι ή τετρακοσιοστή αύτή. Τό άληθές είναι 
δτι παρατεντώθηκε, δπως λέγου, τό σχοινί. Ή κακοκαιρία ποΰ έμαίνετο 
τόσον καιρόν έκαμε τούς συμμάχους νά αναβάλουν τάς κατά ιών Στε
νών έπιχειρήσεις. άλλά δέν θά τήν γλυτώσουν οί καλοί μας φίλοι. ’Λνέ- 
βαλον τήν έκβίασιν διά νά τήν ετοιμάσουν ασφαλέστερου. Οί σύμμαχοι 
φρονούν άκραδάντως δτι, ή πτώσις τής Βασιλευούσης θά έχη ως έπα- 
κολούθημα τό τέρμα τοΰ Εύρωπάίκοΰ πολέμου. Διά τούτο άντί πάσης 
Ουσίας έπεζήτουν νά έξέλθωμεν και ημείς τής ούδετερότητος.

Έν τφ μεταξύ ή Γκιαούρ Σμύρνη βομβαρδίζεται άγριος ύπό τού 
συμμαχικού στόλου, άλλ’ δ πολύς Ραχμή δέν δίδει σημεία ζωής καί αί 
άπειλαί του περί καταστροφής τής πόλεως έλησμονήθησαν.

Καί τό «Μετζητιέ» προσκρούει είς τήν ‘Οδησσόν έπί τορπίλλης καί

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.—Διά τόν έναέριον έχΟοόν οί Γερμανοί έχουν τελειότατα δ-τλυ. Χρησιμοποιούν τά ■ Άντιμπαλόν. δηλαδή 
αυτοκίνητα ταχύτητος 110 χιλιομ , ώπλιομένα μέ ένα ταχυβόλον τών 6.5 κινούμενον έπί πόλου περιστροφής καφ'ΰψος, βάλλον δέ 6-7 
βλήματα κατά λεπτόν, βάρους όλικοΰ 4.1 χιλιογρ. μέ άρχικήν ταχύτητα 670 μ. καί μέ 150 βολίδας έκαστον. Ή ταχύτης τής βολής έν 
συνδυασκώ πρός τόν τρόπον τής έκρήξεως τοϋ βλήματος σχηματίζουν ζώνην πυράς έκ τής όποιας δυσκόλως σώζεται το άεροπλάνον.

βυθισθέν πηγαίνει νά 
συναντήση τό έντός τών 
Στενών βυθισθέν «Μεσ- 
σουδιέ». Φαντάζεσθε πώς 
θά άνήγγειλαν τήν απώ
λειαν των είς τό νοήμον 
κοινόν τής αυτοκρατορίας 
αί Τουρκικοί έφημερίδες; 
'Ακούσατε: Τώρα πλέον 
ήγγικεν ή τελευταία στι
γμή τών στόλων τών άπι
στων συμμάχων. Χάρις είς 
τήν έπιφοίτησιν τού πνεύ
ματος τού Προφήτου έπε
νοήθη νέον σύστημα μη
χανής έν τοϊς συνεργείοις 
τού Λύτοκρατορικοΰ Ναυ
στάθμου, ουτω δέ τά έν
δοξα πολεμικά μας σκάφη 
τό εν μετά τό άλλο μετα
τρέπονται είς καταδυό
μενα καί έξαφανιζόμενα 
άπό τήν έπιφά^ιαν διά 
παντός θά έκδικηθούν 
μίαν ημέραν. Οϋτω είς 
τόν Ελλήσποντον έβυθί- 
σθη τό «Μεσσουδιέ» διά 
νά έξοντώση τούς στό
λους τού εχθρού, έάν ήθε- 
λον κατορθώση νά έκβιά- 
σουν τά Στενά καί έξιοθι 
τού λιμένος τής 'Οδησσού 
τό «Μετζητιέ», τό όποιον 
θά περιμένη τόν Ρωσσι- 
κόν στόλον .... δταν θά 
έπιστρέψη μέ τό τέρμα 
τού πολέμου, νά τόν κατα- 
στρέψη».

Φαντασθήτε δτι, προ- 
βλέποντες τήν έκβίασιν 
τών Δαρδανελλίων ήρχι- 
σαν άπό τώρα νά προ
λειαίνουν τήν κοινήν γνώ
μην, άνακοινοϋντες δτι 
πρόκειται νά έπισκεφθούν 
τήν Κωνσταντινούπολιν
προσεχώς ξένοι στόλοι. Πώς δέν είπαν, δτι θά οδηγήσουν τά πλοία 
τών συμμάχων α’ιχμάλωτα πρό τής Σταμπούλ! Ένθυμηθήτε τούς αιχ
μαλώτους των Ρώσσους είς τόν "Αγιον Στέφανον.

Φ

Ή Πρεσμύζλ έπεσεν έπί τέλους μετά πολύμηνον πολιορκίαν, ή όποια 
ενθυμίζει μεμακρυσμένας έποχάς. Τό ψωμί τούς έλειψε καί είς τό τέλος 
αί 120 χιλ. τών έγκλειστων ήρχισαν νά τρώγουν τά άλογα τής πόλεως 
πρώτον καί τού στρατού έπειτα.

Φοβεραί αί εικόνες καί τών πολέμων αύτών. Τό Βέλγιον στάζει αίμα 
καί οί Σέρβοι άναδεικνύονται ήρωες. Τίποτε δέν τούς αναχαιτίζει. Ό 
έξανθηματικός τύφος δεκατίζει καί τόν στρατόν καί τάς πόλεις των, 
έπιστημονικήν συνδρομήν δέν έχουν καί οί ολίγοι ιατροί των καί οί 
άλλαχόθεν προσδραμόντες, πίπτουν πρώτοι αύτοί θύματα τής αύταπαρ- 
νήσεώς των, άλλ’ αύτοί πολεμούν. Φθάνει δτι έχουν τά νώτα έξησφαλι- 
σμένα, χάρις είς τόν καλόν των γείτονα.

Αύτό θά τό έξετίμησαν έπαρκώς. Ήρκεσε τοΰ Βαλαντόβου ή έπι- 
δρομή τών κομιτατζήδων διά νά δείξωμεν τά νύχια μας είς τήν, δπως 
πάντοτε, θρασυτάτην Βουλγαρικήν πολιτικήν, ή όποια έτόλμησε νά ύπο- 
μνήση δήθεν συνεχείας είς απροσεξίαν τυχόν τών Σέρβων.

Φ «· Ψ
» Ό λαό; /αας χώρας είναι μία μεγάλη άποθήκη ενεργείας, άλλ.’ ή ενέργεια 

ανιη είναι χρησιμοποιήσιμος, μόνον διοχετευόμενη άπό έ.τιλέκιους.
* Οί επίλεκτοι δημιουργούν ό όχλος καταστρέφει.
* Αί μεγαλ.οφυεΐς ανακαλύψεις είναι πάντοτε προσωπικοί. Καρπόν δίδουν

μόνον όταν γείνουν συλλογικοί. γουςταβοι λεμπον

* Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ *
'Q1- ενα πολύ παλαιόν τεύχος της ή «Εικονογραφημένη >■ 
At έγραψε περί τον νέου έξ ουράνιον κινδύνου, δστις έμελλε 
νά Λπειλήστ] τους εμπολέμους, περί τοΰ Αεροπλάνου καί τοΰ 
πηδαλιούχουμένου αεροστάτου καί της πιθανής δράσεως καί 
Αποστολής του έν τώ έγγυτέρρι μέλλοντι, Αλλά δέν έφαντά- 
ζετο κανείς βέβαια δτι, τό μέλλον έκεΐνο θά ήτο έπί τών ημε
ρών μας.

Πράγματι δσα είς τό άρθρου έκεΐνο φανταστικώς καί κατ’ 
εικασίαν προελέγοντο, έπραγματοποιήθησαν καί εΐδομεν τάς δύο 
Μητροπόλεις, τό Λονδίνου καί τό Παρίσι, περιερχομένας είς 
αμηχανίαν καί μονονοΰ πρός στιγμήν πανικόβλητους πρό τής 
έξ ύψους Απειλής. Μικρόν μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου τά φώτα 
έσβύνοντο καί αί δύο ανται πόλεις, εις τάς όποιας ή ζωή δέν 
έοταματοΰσε ποτέ, έπτηοσον λιποψυχοΰσαι. "Εως δτου έλαβον 

τά μέτρα των, έσυνείθισαν δ’ άφ’ ίτέρου μέ τόν κίνδυνον καί 
ό έφιάλτης έφυγε.

Τινα μέτρα έλαβον; Πρώτον κατήρτισαν Ισχυράτας ζώνας 
καί περιπολίας έξ αεροπλάνων, τά όποια έξορμοΰν μόλις έμφα- 
νισθή έχθρικόν ζέππελιν (πηδαλιούχουμενον) ή τάουμπε (μονο
πλάνου) καί συνάπτουν φοβερός έναερίους μάχας, καταδιώκοντα 
έν τελεί απηνώς τόν εχθρόν.

Πλήν δμως τούτων καί ειδικόν δπλον καί ειδική συσκευή 
έπενοήθη υπό τής πόλεμοτεχνιας. Τό δπλον είναι πυροβόλον 
ταχείας βολής μέ πόλον περιστροφής, έπιτρέποντα τήν καθ’ 
ύψους σκόπευσιν και πυροβόλησιν, διαμετρήματος 6.5, καί 
βάλλον έξ έως επτά βολάς κατά λεπτόν, βάρους όλικοΰ 4.1 
χιλογρ. μέ αρχικήν ταχύτητα 670 μ. καί μέ 150 βολίδας είς 
έκαστον βλήμα.

"Ομοιον περίπου πυροβόλον έχουν και οί Γερμανοί, τοποθε
τημένου έπί ταχυτάτου αυτοκινήτου 110 χιλιομέτραιν καθ’ ώραν, 
είς τήν συσκευήν δέ αυτήν έχουν δώσει τό δνομα «Άντιμπαλόν», 
λόγω τοΰ κατά τών Αεροπλάνων καί Αεροστάτων προορισμού 
της. ’Έχουν μάλιστα πλεονεκτήματα οί Γερμανοί διά συνδυα
σμού ταχύτητος τοΰ αυτοκινήτου καί τοΰ τρόπου τής έκρήξεως 
βλημάτων, δι’ ών σχηματίζεται ζώνη πυράς, Από τήν όποιαν 
δυσκόλως σώζεται ό εναέριος έχθρός.
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ΚΑΤΑ τον ΟΥΡΑΝΟ*.  ΚΛΌ-ε Άνιιμπαλ- 
λόν είνε ώπλισμένον μέ gνα ταχυβόλον, 
δυνάμενον νά βάλη πρός τά άνω χατακο- 
ρύφως δι’εΐδικοΰ περιστροφικού πόλου.

τό έπάγγελμα, Άγγλος τήν καταγωγήν, εγκατασταθείς 
έν Γαστουρίφ, ένυμφεύθη Έλληνίδα Κερκυραίαν, άπο- 
κτήσας τέσσαρας υιούς καί δύο θυγατέρας. Τά τέκνα 
του άνέθρεψε 'Ελληνοπρεπέστατα, σπουδάσαντα είς τήν 
έν Κερκύρα σχολήν Καποδίστρια. Ό νεώτερος τών 
υιών του Αλέξανδρος, περατώσας τάς γυμνασιακές του 
σπουδάς, Έλλην υπήκοος ών, υπηρέτησε τήν στρατιω
τικήν του θητείαν έπϊ δύο έτη. ΆποΟανόντος τού πατρός 
του μετέδη είς Δονδϊνον, δπου κατετάγη είς τόν Βρετ- 
τανικόν στρατόν. Διαπρέψας δέ εις τάς ώποικιακάς 
κατακτήσεις τής Μ. Βρεττανίας, απέκτησε ταχέως τάς 
έπωμίδας τού αξιωματικού, διακριθείς εις τάς κατά 
τών άγριων εκστρατείας.

Νύν λοχαγός ών, ύπηρετεΐ ώ; αρχηγός τού Πυρο
βολικού εις τόν Αυστραλιανόν στρατόν τής Δυτικής 
Αυστραλίας, ώς παριστφ ή κατωτέρω είκών, περιεργα- 
ζόμενον βαρύ τοπομαχικόν πυροβόλου τής πόλεως 
Freemantle τής Δυτικής Αύστραλίας.

Ό κ. Αλέξανδρος Πάης, καίτοι έκ νεαράς ήλικίας 
δ.αμένει μακράν τής προσφιλούς του Πατρίδος, έν τού- 
τοις διατηρεί ακμαιότατα τά πατριωτικά του αισθή
ματα. διαλαλών τήν εθνικότητά του, πράγμα πολύ σπά
νιον, λόγφ τού δτι οί πλεΐστοι τών έν τή αλλοδαπή 
έγκατεστημένων 'Ελλήνων αποκρύπτουν ταύτην, χάριν 
τών εμπορικών των έπιχειρήσεων. Τουναντίον δέ δ 
κ. Πάης ϋπερηφανεύεται, διατυμπανίζων καί είς αύτούς 
άκόμη τούς συναδέλφους του τήν καταγωγήν του, έξαί- 
ρων τήν πτωχήν μας πατρίδα.

Χαρακτήρ σταθερός, κεκοσμημένος δι' εύγενεστάτων 
προτερημάτων, συμπονεΐ και συνδράμει πάσαν "Ελληνι
κήν ψυχήν, διαμένουσαν έν Αΰστραλίφ. Λόγφ δέ τής 
κοινωνικής του θέσεως εξυπηρετεί υπέρ άγαν τά ’Εθνικά 
μας συμφέροντα.

Κατά τήν έναρξιν τών απελευθερωτικών μας αγώ
νων, παρατυχών έν Μελβούρνη, προήδρευσε τής επιτρο
πής τών έκεϊσε ’Εθνικών μας εράνων, συλλέξας έν 
διαστήματι δύο ώρών 1500 λίρας ’Αγγλικός. Τό ποσόν 
τούτο παρέδωκεν είς τήν επιτροπήν, ή όποία τό έστει- 
λεν ένταύθα, μετά τών λοιπών συλλεγέντων, ύπέρ τών 
αναγκών τού Έθνους.

Έπιστρέψας είς Δυτικήν Αυστραλίαν, έδημοσίευσε εις τάς έκεϊσε έκδιδο- 
μένας Αύστραλιανάς εφημερίδας τάς ένδοξους μάχας, ας διεξήγαγον τά γεν
ναία μας στρατεύματα, διερμηνεύων εις τούς Αυστραλιανούς τά ήρωϊκά 
καί ένδοξα κατορθώματα τού τροπαιούχου Στρατηλάτου μας.

Πολλάς υπηρεσίας απολαμβάνει ή Πατρίς έκ. μέρους αυτού καί πρό παντός 
οί έν Αύστραλία εγκατεστημένοι δμογενεΐς εύρίσκουσι θερμόν προστάτην 
καί ύποστηρικτήν έν τή μεμακρυσμένη έκείνη χώρα τού Μεγάλου Ειρηνι
κού Ωκεανού.

Ευτυχής ώ Ελλάς, δπου άνέθρεψες είς τούς κόλπους σου τοιαύτα τέκνα 
διά νά δοξάζουν εις τά πέρατα τού κόσμου τό ένδοξον όνομά Σου καί νά 
έξυπηρετούν δεόντως τά ιδεώδη Σου.

« « «
Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΤΗΝ πρώτην Μαρτίου συνεπληρώθησαν 35 έτη, άφ’ δτου έτάφη ό 
Μιχαήλ "Αγγελος είς τήν έκκλησίαν Σάντα Κρότσε τής Φλωρεντίας. 

Μία ζωή πόνων, άγώνων, θριάμβων καί μίσους έσβυσε κάτω άπό τήν 
ταφόπετρα. ’Ιδού μερικαΐ σημειώσεις άπό τήν ζωήν του.

Μία δολία γροθιά τοϋ ταπεινού Τορριτζάνι, ποΰ έφθονοΰσε τόν Μι
χαήλ Άγγελον διά τήν μεγαλοφυΐαν του, ενώ άκόμη ήτο νεώτατος, 
τοΰ παρεμόρφωσε τήν μύτη καί αύτό τό σημάδι τής ασχήμιας τοΰ έμει
νε'· είς δλην του τήν ζωήν. Καί δμως αύτό τό παραστράτισμα τών 

γραμμών τής μύτης έχά- 
νετο, έπάθαινεν έκλει- 
ψιν, εμπρός είς τό φλο
γερόν βλέμμα τής μεγα- 
λοφυΐας του. Ή γροθιά 
τοΰ Τορριτζάνι ήτο συμ
βολική, δι' δλην του τήν 
ζωήν. ’Αργότερα όλοι 
του οί γνωστοί τόν έγ- 
κατέλειψαν, οί φίλοι τόν 
έπότισαν πικρίας, οί 
ισχυροί τόν κατέστρε
ψαν. Αύτός δμως δέν 
έκάμφθη, έδημιούργει 
έργα έπί έργων, ποΰ βυ
θίζουν είς βαθείας σκέ
ψεις καί μας κάμνουν νά 
κατεβοΰμε βαθειά μέσα 
μας διά νά τά έννοή- 
σωμεν.

Οί προγενέστεροί του 
είχαν παραστήση τήν 
Παναγίαν, δακρυσμένην, 
καταβεβλημένων άπό λύ
πην ; Ό Μιχαήλ Άγγε
λος παριστάνει τό υπερ
άνθρωποι· τής Μαρίας 
είς τόν τρόπον μέ τόν 
όποιον υποφέρει τήν Ολί-

ψιν της· «Τό κεφάλι γέρνει 
απαλά, τά χαρακτηριστικά 
φαίνονται άπολιθωμένα, μόνο 
τό κρεμασμένο αριστερό χέρι 
μιλεϊ καί τά δάκτυλα μισα- 
νοιγμένα έντείνουν τόν βουβό 
μονόλογο τής θλίψεως ....» 
γράφει κάποιος τεχνοκρίτης 
τής εποχής διά τήν Παναγίαν 
του Σιξτίνου παρεκκλησίου.

’Απίθανε τήν 1 Μαρτίου 
1564 είς τήν Ρώμην. Ό Πά
πας τοϋ εί/εν ύρίσειτόν τάφον 
του είς την έκκλησίαν τοΰ 
Άγιου Πέτρου, καί μέ συρ
ροήν άπειρου κόσμου έτάφη 
προσωρινώς είς μίαν κρύ
πτην τών Άγ. Αποστόλων, 
άν καί αύτός εΐχεν επανει
λημμένους παραγγείλη νά τόν 
θάψουν είς τήν Σάντα Κρό
τσε τής Φλωρεντίας.

Ό Μέγας Δούξ τής πατρί
δος του, ό Κόσμος τών Με- 
δίκων, προσεβλήθη άπό τήν 
συμπεριφοράν αύτήν τοΰ 
Πάπα, χωρίς δμως νά δείξη 
τίποτε. Άλλ’ έξεδικήθη. Μίαν 
σκοτεινήν νύκτα τό φέρετρο'· 
έπακεταρίσθη ώς εμπόρευμα
είς τήν Φλωρεντίαν. Καί μέ τό γεγονός αύτό έτελείωσε τό στάδιον τόν νεκρόν, γράφει, δέν μπορεί ν’ άρνηθή κανείς, ότι είναι πολύ μεγα- 
τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου. Διά τήν κηδείαν του ώρίσθη ή εκκλησία τής λοπρεπές καί ώραϊον, κατά τάς κηδείας τών επισήμων, νά βλέπη κανείς
αύλής τοΰ Άγιου Λαυρέντιου, διά τήν διακόσμησιν τοϋ όποιου εΐργά- πλήθος παπάδων, κεριών καί
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* ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ *
1 Μαρτίου.Ύό ’Αγγλικόν βοηθητικόν καταδρομικόν 

«Μπαγιάνο·, έκ.τελοΰν περιπολίας, έτορπιλλίσθη ΰπό 
Γερμανικού υποβρυχίου.

Τά ’Αγγλικά καταδρομικά «Γκλάσκοου·, Όράμ> 
και «Κέντ» κατεναυμάχησαν παρά τήν νήσον Ζουάν 
Φερνανδέζ τό Γερμανικόν καταδρομικόν Ντρέσντεν· 
τό όποιον καί έβύθισαν, σώσαντα τό πλήρωμά του.

2, 3, 4 Μαρτίου. Ούδέν άξιον αναγραφής ήγγέλΟη 
άπό τά εμπόλεμα μέρη.

5 Μαρτίου. Νέαν σφοδροτάτην έπίθεσιν ένήρ- 
γησε κατά τών φρουρίων τών Δαρδανελλίων ό συμ
μαχικός στόλος. Τόν "Αγγλον αντιναύαρχον Γκαρ- 
ντέν, άσθενήσαντα, αντικατέστησε'· δ αντιναύαρχος 
Ρουπέκ. Μεγάλαι δυνάμεις στρατό» συνεκεντρώθη- 
σαν δι’αποβάσεις.

6 Μαρτίου. Τό έλαφρόν Γερμανικόν θωρακισμέ
νο'’ καταδρομικόν «Καρλσροΰ» έβυθίσθη συνεπείφ 
έκρήξεως παρά τάς άκτάς τής ’Αμερικής, σωθέντων 
200 άνδρών έκ τοϋ πληρώματος του.

Ό συμμαχικός στόλος έξακολουθεϊ βομβαρδίζω'· 
τά στενά.

7 Μαρτίου. Ούδέν άξιον λόγου ήγγέλθη άπό τά 
μέρη τοΰ πολέμου.

8 Μαρτίου. Τά Γαλλικά Οωρηκτά «Γκωλουά·, 
«Μπουβέ» καί τό Αγγλικόν Κορνουάλις», δρώντα 
έντός τών στενών μετά τοϋ λοιπού στόλου, έβλήθη- 
σαν καιρίως υπό τορπιλλών καί έβυθίσθησαν.

9, 10 Μαρτίου. Ούδέν άξιον λόγου ήγγέλθη.
11 Μαρτίου. Ή Πρεζμύσλ ήναγκάσΟη έλλείψει 

τροφών νά παραδοθή είς τούς Ρώσσους.
12 Μαρτίου. Παρ’ δλην τήν τρικυμίαν ό συμμα

χικός στόλος έξακολουθεϊ λυσσωδώς προσβάλλων 
τά φρούρια τών στενών.

13 Μαρτίου. Κατόπιν συμβουλίου τών ναυάρχων 
άπεφασίσθη ή αναβολή τών έπιχειρήσεων δι’ εύθετο- 
τέραν περίστασιν.

Τά συμμαχικά πλοία άπεβίθασαν εις Τένεδον πεζο-
ναύτας καί κατέλαβον τό τηλεγραφείο'·, μέ τήν έξήγησιν δτι δέν είναι 
Ελληνικόν έδαφος. ’Ομοίως κατέλαβον καί τόν Μοΰδρον τής Λήμνου, 
"να χρησιμοποιήσωσι τόν λιμένα ώς βάσιν τών έπιχειρήσεων των κατά 
τών Στενών.

14, 15 Μαρτίου. ’Εξαιρέσει άσημάντων κινήσεων είς τά εμπόλεμα 
μέρη, ούδέν άλλο ήγγέλθη.

16 Μαρτίου. Ό Ρωσσικός Στόλος τοΰ Εύξείνου έβομβάρδισε τά 
φρούρια τοΰ Βοσπόρου.

17, 18, 19, 20 Μαρτίου. Ούδέν ήγγέλΟη.
21 Μαρτίου. Μετά λυσσαλέαν έπίθεσιν οί σύμμαχοι κατέλαβον τήν 

Ντιξμούντ.
Πολυάριθμος Βουλγαρική συμμορία δυνάμεως συντάγματος, μέ Βουλ

γάρους αξιωματικούς, έπετέθησαν κατά τής Στρωμνίτσης. Κατά τήν 
συμπλοκήν μετά τοΰ στρατού τοΰ Σερβικοΰ φυλακείου έπεσαν πολλοί. 
Οί. σκοποί ένισχυθέντες άπέκρουσαν τούς έπιδρομεϊς. Ή Σέρβική 
κυβέρνησις διεμαρτυρήθη έντόνως.

22 Μαρτίου. Αί Σερβοβουλγαρικαΐ συμπλοκαί έπανελήφθησαν.
Τά συμμαχικά πλοία έδομβάρδισαν τήν Σμύρνην.
Τό Τουρκικόν θωρηκτόν «Μετζητιέ», προσκροΰσαν έπί τορπίλλης 

έξωθι τής 'Οδησσού, έβυθίσθη.
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Μαρτίου. Ούδέν άξιον λόγου άνηγγέλθη.
30 Μαρτίου. Παρά τάς άκτάς τής Νορβηγίας μοίρα'Αγγλικών έκ 14 

σκαφών συνήντησε δύο Γερμανικά, τά όποια ήνάγκασε διά σφοδροΰ 
πυράς νά άνακρούσουν 
πρύμναν πρός τό ορμη
τήριό'· των.

31 Μαρτίου. Ούδέν 
άξιον λόγου ήγγέλθη.

« « «
* 01 ΕΛΛΗΝΕΣ *

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

ΚΑΤΩ έκεϊ είς τήν Αΰ- 
. στραλίαν ένας Έλ- 

λην, δ Άλ. Γ. Πάης, έχει 
άναλάβει τήν φρούρησιν 
τών ακτών τής μεμακρυ- 
σμένης αύτής αποικίας 
τών Άγγλων. Είναι λο
χαγός τοΰ πυροβολικού 
τοΰ 'Αγγλικού στρατού έν 
ένεργεία, διοικητής ϊέ τών 
έν Φρίμαντλ φρουρίων.

ρ’Ο εϋγενής αξιωματικός 
τού Αυστραλιανού στρα
τού έγεννήθη καί άνε- 
τράφη έν Γαστουρίφ τής 
Κέρκυρας. Ό πατήρ του 
Γουλιέλμος Πάης, ιατρός

ΤΑΚΤΙΚΑ Ο Κ. ΠΑΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΕΙ ΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΦΡΙΜΑΝΤΛ

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ.—Οί σύμμαχοι μέ άγρύπνους περιπολίας δέν άφινουν τίποτε νά περάση 
άπό τό ΑΙγαίον. Καί τό τελευταϊον καραβάκι τό σιαματοΰν καί ένεργοϋν νηοψίαν.

ζοντο έπί μήνας γλύπται καί ζωγράφοι. Τέλος έψάλη ή νεκρώσιμος 
ακολουθία. Ό τεχνοκρίτης Βάζαρι είχε κάμη τότε μερικός πρωτοτύ
πους παρατηρήσεις. «"Οσον άφορά τάς τιμάς, ποϋ άπενεμήθησαν είς

τόν κόσμον πενθηφοροΰντα. Βεβαίως 
είναι έπίσης μεγάλο πράγμα νά βλέπη 
κανείς τούς ενδόξους άνδρας, ποΰ θά 
γίνουν άκόμη ένδοξώτεροι είς τό μέλ
λον, νά συνωθοΰνται, γεμάτοι λύπη 
καί συμπάθεια, γύρω είς τό φέρετρο'·. 
Ώρισμένως ένας σατυρικός δέν 0ά 
μποροΰρε νά εύρη ένα πικρότεροι· 
άστεϊο άπό τά επαινετικά λόγια τοΰ 
Βάζαρι. Ό έπιτήδειος διπλωμάτης, ό 
αύλικός μέ τήν εύκαμπτον σπονδυλι
κήν στήλην, εύρεν ευκαιρίαν κατά 
τήν κηδείαν τοΰ μεγάλου καλλιτέχνου 
νά κολακεύση τούς μικρομεγάλους 
τής αύλής καί όμιλεϊ περί «τοΰ τεχνι- 
κωτάτου λόγου καί τής εντόνου φω
νής· τοΰ ρήτορος. ό όποιος έπλεξε 
τόν πανηγυρικόν τής ζωής τών έργων 
καί τών αρετών τοΰ Μιχαήλ ’Αγγέλου».

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
* ΠΕΖΟΝ ΠΟΙΗΜΑ *

νάϋτωΧπ'ΡΗΣίΙΣ Τ°Λ ΕΛΑΗΣΠ0ΝΤ0''·— Tt γίνεται έκεϊ είς τόν MoCSgov δέν περιγράφεται. Βάρκες, μαούνες, Ατμάκατοι,
• τρατιωται, άξιωματικοϊ, μεταφέρουν, ταξιϋετοϋν, ξεφορτώνουν, τρόφιμα, πυρομαχικά, Ιματισμόν, όπλα, κανόνια.

Ακου τό πρωϊνό τραγούδι μέσ’στό 
μινύρισμα τής ρεματιάς. Άκου τό 
μαγικό άπόλογο, δπου τό γέρικο δά

σος τραγουδεϊ μέ τόνο μυστικό, σάν 
ραγισμένη καρδιά καί τ’ αηδόνι πού 
κρυφολαλεϊ. Άκου.

Έλα μαζύ μ’ έμέ στή μοναξιά. "Ελα στον κάμπο. Έλα μαζύ μου 
τώρα, πού δ ήλιος χάνεται κατακόκκινος. Άφησε τάς πόλεις καί τάς 
διασκεδάσεις· έλα σιμά μου καί θά σοΰ χαρίσιο τήν καρδιά μου. θά σέ 

πλημμυρήσω μέ φούλια καί κρίνους, μέ γιασε
μιά καί μενεξέδες.

Πολλ-ές φορές ή Σκέψι μου,— σκληρά τής 
Τύχης πολεμίστρα, — έπέβαλε στήν καρδιά μου 
νά λησμονήσιο τήν προσφιλή ΰπαρξί σου.

Μέσα σέ άτεχνα λόγια ξεχύνεται ό πόνος τής 
ψυχής μου. , , , .

"Ακου τή γλυκεία μολπή, που από τήν προαι
ώνια βελανιδιά άντηχεΐ/Ολα τά πράγματα έχουν 
τή μουσική των, δλοι οί ψίθυροι τήν αρμονίαν 
των, κάθε λέξις τήν μελωδίαν της καί κάθε καρ
διά τούς παλμούς της. Ευτυχισμένος εκείνος, πού 
δύναται νά αισθάνεται δλ’ αύτά καί νά συνεν- 
νοήται είς τή μυστική γλώσσα τής καρδιάς!

Τώρα στή λάμψι τών φώτων ή πρωτεύοοσα 
αστράφτει, γεμάτΐ) άπό υπερηφάνεια καί ίσχύν 
καί σύ λησμονείς δτι, δλα εκείνα είναι μηδέν αντί
κρυ στή φυσική καλλονή τών αθώων τέρψεων.

Όταν στήν καρδιά ευρίσκουν τόπο καί φυτρώ
νουν κρίνα καί λευκόρροδα, φούλια καί μενεξέδες 
είς τόν κόσμον μένουν άκόμη πράγματα λευκά.

Τώρα ή καρδιά, πού είναι μαγευμένη, ψάλλει 
ΰμνο μυστικό. Πόσο δμως ή ψυχή πονεϊ, δταν 
ανώφελα περιμένη κάτι πού δέν έρχεται! θλίβε
ται τότε καί πονεϊ καί ό μεγάλος πόνος φέρνει 
τό παντοτεινό σκοτάδι, τό άγιάτρευτον. Βλέπει 
τό φως, άλλ’ή βασανισμένη ψυχή καί πάλιν 
δακρύζει, τινάζει τά φτερά της, θέλει νά πετάξη,
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άλλά σκέπτεται τήν άλλη ψυχή ποϋ έκάλεσε καί περιμένει.
“Ελα μαζύ μου έδώ, νά σέ γεμίσω λευκόρροδα καί μενεξέδες, φούλια 

καί ναρκίσσους. “Ελα εις τόν άληθινό κόσμο τής Ευτυχίας.
Μάρτιος 1915. Μ. Σ. ΚΡΙΕΖΟΤΟΥ

* ΤΟ ΚΙΣΜΕΤ
* ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Ε,ΙΣ παλαιόν έποχήν, έποχήν μεγαλητέρας εύτυχίας διά τούς πιστούς 
τοΰ Προφήτου, είς έποχήν κατά τήν όποιαν δ ·Υίός τής δούλης», 

δπως έλέγετο δ Σουλτάνος, κατεδέχετο, συνοδευόμενος άπό τόν περι- 
νούστατον Βεζύρην, νά κατέρχεται βράδυ - βράδυ καί ύπό τό άπέριτ- 
τον ένδυμα τοΰ άπλοΰ άστοΰ νά γυρίζη άγνώ- 
ριστος τά σοκάκια τής πολιτείας του, διά 
νά άντιλαμβάνεται ό ίδιος τάς άνάγκας τοΰ 
λαοΰ του, ν’άκούη τά παράπονά του, είς τήν 
έποχήν λοιπόν έκείνην έζη είς ένα άπόκεν- 
τρον σοκάκι τής Σταμπούλ πτωχός μπαλω
ματής. Ήτον καλός τεχνίτης, εύσυνείδητος 
άνθρωπος, άλλ’είς μάτην προσεπάθει μέ τήν 
καθημερινήν εργασίαν του νά προσπορίζε
ται τό ψωμί τής οικογένειας του. Οί μου- 
στερήδες του ήσαν ολίγοι.

Πολύ στενοχωρημένος μίαν ήμέραν, περισ
σότερον άπό κάθε άλλοτε, ένεκα τής ανέ
χειας, έγκατέλειψε καί σφυριά καί καλαπό
δια καί περίλυπος έπήρε τόν πρώτον δρόμον 
ποΰ ήνοίγετο έμπρός του. “Ετσι άσκόπως 
βαδίζων, ύπό τήν έπίδρασιν τής λύπης του, 
είχεν έξέλθει τής πόλεως πλανώμενος δέ έδώ 
καί έκεϊ είς τήν έρημίαν, εύρέθη έκθαμβος 
ενώπιον πολυτελεστάτου άνακτόρου, περι
τριγυρισμένου άπό λαμπρόν κήπον.

Σάν γνήσιος Ανατολίτης Αλησμόνησε πρός 
στιγμήν τήν λύπην του καί ήρχισε χαζεύων 
νά περιέρχεται τό Άνάκτορον, δταν, φθάσας 
κοντά εις τήν Ούραν τοΰ κήπου, είδε μέσα 
είς ολίγων βημάτων άπόστασιν ένα μεγάλο 
συντριβάνι, άπό τό όποιον χιλιάδες στόμια, 
πολυτελή καί πτωχά, έπετοΰσαν νερό κρυ
σταλλώδες, άλλα είς μικρόν, άλλα είς με
γάλην καί άλλα είς έλαχίστην άπόστασιν, 
ένφ άπό άλλα μόλις έσταζε νερό.

Ψυχή δέν έφαίνετο μέσα είς τό παλάτι 
καί ούτε θόρυβος δέν έπρόδιδε τήν ΰπαρξιν
Ανθρώπων. Ή Ούρα τοΰ κήπου ήτο ανοικτή· τό θέαμα ήτο μαγευτικόν. 
Όλα αύτά έβαλαν είς πειρασμόν τόν πτωχόν Άνατολίτην καί τοΰ 
έδωκαν τό θάρρος νά εΐσέλθη.

Έπλησίασε εις τό συντριβάνι μέ βλέμμα περίφοβον καί βάδισμα

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ. — Βώδια και Αρνιά κατά χιλιάδας κουβαλούν είς 
Μοϋδρον οΐ σύμμαχοι διά τα συγκεντρωμένα στρατεύματά των, τά όποια ύά χρησιμοποιή

σουν διά τάς άποβάσεις τών Στενών.

άσταθές, παρετήρησε δ’ έκπληκτος δτι κάθε στόμιον έφερε κρεμασμέ- 
νην μίαν πινακίδα. Κάθε βρυσούλα ήτο ή τύχη ένός ανθρώπου καί 
είς άλλους μέν παρείχε τήν εύνοιάν της καί άφθονα μέ τό τσουβάλι τούς 
έδιδε τά φλωριά, είς άλλους δέ δέν έδιδε ούτε τό ψωμί τής ημέρας.

“Ηρχισε τότε νά ψάχνη διά νά εύρη τήν ίδικήν του τύχην καί μέ 
πολύν κόπον εύρήκε μιά βρυσούλα ποΰ μόλις έσταζε.

— Βρέ δέν δοκιμάζω, έσκέφθη, νά τήν άνοίξω, νά τρέχη περισσότερον;
Μέ τόν σουγιά του ήρχισε νά άνοίγη τό στόμιον τής βρυσούλας, άλλά 

κάπως δέν έπρόσεξε καί τό στόμιον έβούλωσε. Έπαυσε καί νά στάζη.
Τόσον ήτο ή έντύπωσίς του ισχυρά, ώστε τό λογικόν του ήρχισε νά 

σαλεύη καί έμονολογοΰσε κλαυθμηρίζων.
— Έβούλωσε! Έβούλωσε!

Οί φίλοι του, μή γνωρίζοντες τί συνέβη, ένόμισαν ότι παρεφρόνησε 
άπό τήν πείναν καί ή διάδοσις έφθασε μέχρι τοΰ Σουλτάνου, ό όποιος 
τόν έλυπήθη καί διέταξε νά τόν οδηγήσουν ενώπιον του.

— Δέν μοΰ λές σέ παρακαλώ έσύ τί έπαθες, τόν ήρώτησε, καί δλοένα 
μουρμουρίζεις : «Έβούλωσε, έβούλωσε» ;

Ό άμοιρος μπαλωματής, περίτρομος, έγονάτισε καί έμουρμούρισε 
κάποια δικαιολογία, ποΰ ό Σουλτάνος δέν την άντελήφθη.

- Λέγε γιατί σέ κρέμασα! τοΰ είπε.
Τότε ό δυστυχής ήρχισε νά διηγήται τήν φτώχεια του, τάς στερήσεις 

του, καί τάς θλίψεις του, δταν δ' έφθασεν είς τό βούλωμα τόν έπήραν 
τά κλάματα καί δέν ήιιποροΰσε νά είπή λέξιν.

Φανατικός οπαδός ό Βεζύρης τοΰ Πεπρωμένου παρενέβη.
— Κισμέτ Πατισαχίμ έφέντημ· είπε μ’ ένα βλέμμα έμφαντικώτατον. 
Ό Σουλτάνος, μ' ολην τήν δεισιδαιμονίαν ποΰ είχε άπό τήν άμά-

ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ.— Φούρνοι μέ καρβέλλια, καρβέλλια δμως πραγματικά, τούς όποιους 
έγκατέοτησαν ot Σύμμαχοι, είς τον Μοϋδρον, τροφοδοτούν τά στρατεύματά των.

Οειαν καί άπό τούς διαβασμένους τοΰ Ίσλάμ δέν Αλησμόνησε τήν παν
τοδυναμίαν του καί τήν Σουλτανικήν αξιοπρέπειαν καί έκτύπησε τάς 
παλάμας του. Μεγιστάνες έτρεξαν γονυκλινείς καί διέταξε όπως ό πτω- 
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ροχος, παρασχεθή δέ καί πάσα περίθαλψις είς τήν άναξιοπα- 
θοΰσαν οικογένειαν του.

Μετά πάροδον ημερών ό Σουλτάνος ύπελόγισεν δτι, θά είχεν 
άνακτήση δ μπαλωματής τάς δυνάμεις, ποΰ είχε χάση άπό τήν 
πείνα καί τάς κακουχίας καί διέταξε νά του δώσουν μίαν σφαί
ραν άπό σίδηρον είς μέγεθος πορτοκαλιοΰ, τοΰ παρήγγειλε δέ νά 
έξασκήται καθημερινώς εις τήν σφαιροβολίαν.

Είχεπεράση περίπου ένας μήνας, δταν ή Αύτοΰ Αύτοκρατορική 
γαληνότης ηύδόκησε νά ένθυμηθή καί πάλιν τόν προστατευόμε- 
νόν της καί κατέβηκε είς τήν αυλήν διά νά άντιληφθη μέ τά 
μάτια του τάς προόδους του. Ό μπαλωματής μέ τά πουλερικά, τά 
τάς—κεμπάπ, τούς Σουλτανικούς χαλβάδες, μπακλαβάδες, καταΐ- 
φια καί σερμπέτια είχε γίνει σωστός 'Ηρακλής καί είς τά σκληρά 
άπό τήν έξάσκησιν μπράτσα του ή σφαίρα ήτο σάν τόπι. Ό 
Σουλτάνος είδε μέ χαράν τήν έπίδοσιν τοΰ άθλητοΰ καί τόν 
διέταξε νά ήναι έτοιμος τήν άλλην ήμέραν τό πρωί διά μίαν 
εκδρομήν ποΰ θά έκαναν μαζή.

Τήν άλλην ήμέραν, πρωΐ-πρωΐ, ό περινούστατος Βεζύρης διε- 
τάσσετο νά εύρίσκεται άπό τής 9 είς τό Τσαρσί, είς τόν δρόμον 
ποΰ δεξιά καί άριστερά είναι τά τζοβαιρτζίδικα, λάμποντα άπό 
τήν ανταύγειαν τοΰ χρυσού, τοΰ άργύρου καί τών πολυτίμων λίθων.

Τήν ωρισμένην ώραν πράγματι, προηγουμένων τών μεγιστά
νων καί τιτλούχων, έφθασε μέ μίαν τέθριππον καί κατάχρυσον 
άμαξαν, συρομένην άπό θυμοειδής μέλανας 'ίππους, στολισμένους 
ιιέ χρυσοποίκιλτα χάμουρα, ό Σουλτάνος καί μέ ένα άγοραϊον 
αμάξι ό μπαλωματής. Μέ τεμενάδες καί υποκλίσεις έδαφιαίας ό 
Βεζύρης έσπευσε νά ύποβάλη τά σεβάσματά του πρός τόν Κύριόν 
του, δ όποιος, άφοΰ τόν άντεχαιρέτισε, διέταξε νά πλησιάση ό 
μπαλωματής κρατών τήν σφαίραν, νά κενωθή δέ ό δρόμος άπό 
τούς διαβάτας. Καί τότε τοΰ είπε:

— Βλέπεις αύτά τά τζοβαιρτζίδικα; Θά πετάξης τήν σφαίρα δσον 
μπορείς μακρύτερα καί δλα τά μαγαζιά έως έκεϊ, ποΰ θά σταματήση, 
είναι δικά σου.

Είς τό άκουσμα τής εύτυχίας αύτής, ποΰ ούτε είς δνειρον δέν τήν είχε 
ίδή δ έως χθές κουρελιάρης, έζαλίσθη. Έτακτοποίησε, σκοτισμένος, τά 
άντεριά του, διά νά μήν εμποδίσουν τάς κινήσεις του καί έπήρε πόζα 
δισκοβόλου.

Άλλά τήν στιγμήν ποΰ έπήρε φόρα καί επέταξε τήν σφαίραν, τό χέρΐ 
του έμπερδεύθη είς τά ροΰχα του καί ή σφαίρα μ’ εκείνην τήν δύναμιν 
τόν έκτύπησε είς τό κεφάλι καί τόν έρριψε ήμιθανή, δλαι δέ αίπροσ- 
πάθειαι τών παρισταμένων διά νά τόν επαναφέρουν είς τήν ζωήν άπέ- 
βησαν είς μάτην. Ή βρυσοΰλα είχε βουλώσει.

ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΒΛΗΜΑ

Ίνγολοΐ’όπ άνομολογεϊται γενικώς ή υπέροχη τοΰ Γαλλικού πυροβολικού, φαίνεται δμως 
ΛΙΛ δτι οί Γερμανοί έχουν τελειότερου βλήμα. ΟΙ αρχαίοι συνδρομηταί τής «Εικονογρα
φημένης» γνωρίζουν τό βλήμα Έράρ, δπως τό λέγουν οί Γάλλοι, ’Έρχαρτ δέ Γερμανιοτί, 
τό όποιον έχει τώρα ό Γερμανικός στρατός.

Ίδέτε το είς τάς παραχιθεμένας εικόνας. Δεξιά βλέπετε τομήν κατακόρυφον όβίδος 
βολιδοφόρου τών 10.5. Προσέξατε διά νά έννοήσετε πόσον έξυπνα είναι διατεταγμένα 
τά τού έσωτερικοΰ της. Τό άνω κωνωειδ'ες μέρος αποτελεί τήν ρίνα τής όβίδος, ήτις σννί- 
σταται έκ τοΰ κατά τό άκρον πυροδοτικού έπικρουστήρος, έκ τής έναυσματοδόκης καί τοΰ 
πυροσωλήνος. "Ολα διακρίνονται καθαρά. Ό έπικρουστήρ κτυπι'ι έπί τού έναΰσματος, δπερ 
έκρήγνυται καί δι’ έπικρουστικής φλογός μεταδίδει τό πΰρ εις τήν προσθίαν γόμωσιν, ήτις 
εύρίσκεται κάτωθι ακριβώς τον κώνου τής ρινός. ’Αλλά ταυτοχρόνως τό πΰρ μεταδίδεται 
καί είς τόν διά τοΰ μέσου τής τομής πρός τά κάτω μαΰρον σωλήνα είς τήν γόμωσιν τοΰ 
πυθμενίου, ή όποια έκρηγννμένη εκσφενδονίζει πρός τά έμπρός τάς ένδιαμέσους βολίδας 
συσκευασμένος μετ’ έκρηκτικής ουσίας. Ή όβίς αυτή χρησιμοποιείται υπό τδ»· Γερμανών 
τώρα κατά θωρηκτών οχυρωμάτων, έκρήγνυται δέ, αφού τρυπήση τον θώρακα, όπισθεν 
αύτοΰ καί αί βολίδες διασκορπίζονται άπό τό άλλο μέρος. Ίδέτε κάτω άριστερά πώς, 
άφοΰ διάτρηση τόν θώρακα ή όβίς, αί βολίδες έκσφενδονίζονται πρός τά πρόσω, έκείθεν 
τοΰ θώρακος. Σημειωτέου δτι ή όβίς αυτή ΰφίσταται δυο είδα»· έκρήξεις, κατά βοϋλησιν 
τοϋ χειριζομένου αυτήν. Δηλαδή υφίσταται τήν μερικήν έκρηξιν,—κάτω άριστερά — καί 
τήν ολικήν τοιαυτην ήν βλέπετε κάτω δεξιά. Τήν ολικήν έκρηξιν κανονίζει ό χειριζόμενος 
τήν οβίδα, ρυθμίζων τό ρινίον τού πυροσωλήνος καταλλήλως, οπότε τό πΰρ μεταδίδεται 
ταυτοχρόνως καί είς τήν γόμωσιν τοΰ κώνου καί είς τήν γόμωσιν τοΰ πυθμενίου. Θρυμ
ματίζονται τότε δλα, καί σώμα όβίδος καί πυθμένων.

ΊΙ όβίς αΰτη έχει αρχικήν ταχύτητα 600 μ. βάρος δέ ολικόν 18 χιλιογρ. Τό βάρος τών 
βολίδων μετά τοΰ έναΰσματος είναι 2.75 χιλιογρ. τό βάρος τής έκρηκτικής ούσίας τού 
κώνου, ήτις είναι ή φοβερά Τρινιτροτύλλη, είναι 0,450 χιλιογρ. Τό βάρος τής έκρητικής 

ούσίας τών βολίδων είναι 0,200 
χιλιογρ. αί βολίδες είναι 470, βάρους 
έκάστη 11 γραμ. τό δέ βάρος τής 
γομιόσεοτς τού πυθμενίου 225 γρ. 
Ή όβίς αυτή έκρήγνυται μέγ_ρις άπο- 
στάσεως 6,500 μέτρων, διατρυπά δέ 
τόν παγύτερον θώρακα τής σήμερον.
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Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟΝ.—Τακτικά τό Δραγάτσβιον, κατά τήν έμμονον τοΰ Λυκειάρχου άντΐληψιν, Ουσιάζοντος καί μαθήματα άκόμη χβριν τοΰ καθαρού άέροσ, 
τοΰ όξυγονουμένου άπαύστως κάτω άπό τά δένδρα, κάνει έκδρομάς . . .

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ — Μολονότι πρό ύλίγου καιρού συνέστησε τό Τμήμα τών Θηλέων, ούκ όλιγας μαθήτριας συνεκέντρωσεν, ύΐστε κατήντησε 
άληθινόν παρΟεναγωγεϊον πλέον, ξεχωριστόν καί Ανεξάρτητον άπό το άλλο ίδρυμα.

ΠΩΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΔΡΑΓΑΤΣΕΙΟΝ.—Έκεϊ απέναντι, τής Ρωσσικής εκκλησίας, είς 
τήν διασταύρωσιν τών οδών Φιλελλήνων καί Νικοδήμου, όρθοΰται ένα 
σοβαρόν εκπαιδευτικόν 'ίδρυμα, αληθινόν τέμενος, αφιερωμένοι· είς τήν 
καλλιέργειαν καί τήν λατρείαν τών Γραμμάτων.

Τό Δραγάτσειον! Τό ΐδρυσεν εις τόν Πειραιά κατά τό 1903 ό άλλοτε 
καθηγητής καί γυμνασιάρχης έν Πειραιεϊ κ. Ίάκ. X. Δραγάτσης, άφοΰ 
έπί είκοσι καί πέντε έτη έδίδαξε καί έμόρφωσε — 0ά έλεγα γενεάς 
γενεών—χιλιάδας μαθητών, κατέχοντας σήμερον τάς πρώτας θέσεις έν 
τή Ελληνική κοινωνίρ.

’Από τοϋ 1910 τό Δραγάτσειον. κατόπιν έκφραζομένης άπαύστως 
επιθυμίας άπό τών καλυτέρων οικογενειών τής πρωτευούσης, μετεφέρθη 
είς ’Αθήνας καί έγκατεστάθη εις τό παραπλεύρως τοϋ 'Υπουργείου τών 
’Εξωτερικών μέγαρον Σούτσου.

Άνετον τό οικοδόμημα, αρχοντικόν, εΰάερον καί πλημμυρισμένον 
άπό φώς, μ’ ένα περίβολον εύρύν, πλημμυρισμένον άπό φωνάς καί 
χάχανα παιδικά —κατά τά διαλείμματα—δίδει τήν εικόνα τής χαράς,διά 
νά περιπέσΐ) κατά τάς ώρας τών παραδόσεων είς μίαν σοβαρότητα ποΰ 

Η ZQH ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟΝ.—... καί έκεϊ, κάτω άπό τό πράσινον φύλλωμα ή εις τούς άπορρώγας βράχους, εις τήν Αμμουδιά, εις τά άρχαΐα, εις τά μεταλλεία, μανθάνουν 
eva σωρόν πράγματα οί μαθηταί. Ιδέτε όμάδας είς τό δάσος τοΰ Πύργου τής 'Αμαλίας μέ τόν σεβαστόν Λυκειάρχην των είς τό μέσον καί τούς Έπιμελητάς των.

σοΰ δίδει νά έννοήσης δτι, κάποια μυσταγωγία τελείται έκεϊ μέσα.
Καί αληθώς ή είδικότης τοϋ Διευθυντοΰ περί τά παιδαγωγικά, μαζή 

μέ τήν μακράν του πείραν, ή όποια τόν έπροίκισε μέ μίαν ψυχολογοε- 
ρευνητικήν καί διαγνωστικήν δύναμιν, έδωκε εις τό ίδρυμα μίαν ύγιά 
κατεύθυνση·, θετικήν, εντελώς διάφορον κατά σύστημα πάσης άλλης.

Λύστηρότης έκτελέσεως έργασίας, έπιτήρησις άγρυπνος εσωτερικών 
καί εξωτερικών μαθητών, καθοδήγησις πρός τά Πάτρια, θετική, αλη
θινή, όχι πρός τό θεαθήναι, καταδίιοξις τής ρεκλάμας καί έμφύτευσις 
υγιών αρχών είς τήν παιδικήν ψυχήν, παρακολούθησις τοϋ παιδιού έκ 
τοΰ σύνεγγυς, ένίσχυσις θρησκευτικών πεποιθήσεων καί προασπισμός 
τής θείας τών πατέρων γλώσσης, Προσκοπισμός άληθής, ειλικρινής, 
άφοσιούμενος είς τήν έκ τών ένόντων άνύψωσιν τοΰ παιδός, λατρεία 
πρός τό ύπαιθρον διά συχνών έκδρομών μετά διδασκαλίας τοΰ Διευ- 
θυντοΰ καί διά περιπάτων εκπαιδευτικών είς τήν Άκρόπολιν, είς τό 
Δαφνί, τό Χαλάνδρι, τήν Ζωοδόχον Πηγήν, τόν Πειραιά, τόν Λυκαβη- 
τόν, τόν πύργον τής Βασιλίσσης, τά Λιόσσια, τήν Γλυφάδα κ.λ.π.

Τό Δραγάτσειον περιλαμβάνει πλήρες Δημοτικόν Σχολεΐον, Έλληνι- 

κόν καί τρεις Γυμνασιακός τάξεις· έννοεϊται δτι ή διδασκαλία τών 
ξένων γλωσσών γίνεται άναλόγως τών δυνάμεων τών μαθητών.

Ειδική δέ διδασκαλία καί έξάσκησις έπιστολογραφίας. Έκ παραλ
λήλου συστηματική ή ’Εθνική Κατήχησις καί ί) ιστορία τής ημέρας. 
Έκεΐνο δμως εις τό όποϊον άγρίως επιμένει είναι ή διαμόρφωσις τοΰ 
χαρακτήρος, διότι ακριβώς αυτά είχον παραμεληθεϊ καί διά τοΰτο 
σήμερον γύρω μας δέν εύρίσκονται παρά άνθρωποι υδαρείς. Καί ζωή 
καί κίνησις διαρκής καί εθνικός βίος μέ χορούς καί άσματα.

’Ιδού ή δύναμις τοΰ σχολείου αυτού, έξαρτωμένη άπό κατευθύνσεως 
έμπειροτάτου Διευθυντοΰ, ζυμωμένου χρόνια πολλά |ΐέ τήν έκπαίδευσιν.

Έπειτα άπό δλα αύτά δέν είναι παράδοξον δν εχη 230 μαθητάς έν 
δλφ σήμερον.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ.- Τρεις οίκοδομαί μεγάλαι, έκεϊ 
έξω εις τήν Λεωφόρον ’Αλεξάνδρας ύπ’ άρ. 2, 6 καί 14, αποτελούν τό 
Πρότυπον Έκπαιδευτήριον ’Αθηνών μετ’ οικοτροφείου.

Ή μία οικοδομή είναι τό τμήμα άρρένων, ή άλλη τό τών θηλέων 
καί ή άλλη τό Γυμναστήριου. Καί τό μέν τών άρρένων περιλαμβάνει 
Νηπιαγωγεϊον, 4 τάξεις τοΰ Δημοτικού Σχολείου, 3 τάξεις του 'Ελληνι
κού, 3 τάξεις τοΰ Γυμνασίου καί Εμπορικήν Σχολήν, τετρατάξιον, άνε- 
γνωρισμένην ύπό τοΰ 'Υπουργείου, μετά μονοταξίου λογιστικού Τμήμα
τος, τό δέ Τμήμα τών θηλέων, είναι όκτατάξιον έν μέσιρ καταφύτου 
κήπου. Πλήν τούτων τό Πρότυπον Εκπαιδευτήριου ώργανωμένον καί 
λειτουργοΰυ κατά τό ’Αγγλικόν σύστημα διατηρεί καί πλήρες γυμνα
στήριου έπί έκτάσεως 4,500 τ.π. 
μετά Σουηδικής Γυμναστικής, 
άθλητικών παιδιών, Σκοπευτη
ρίου, Τέννις. Τροχοπεδιλιδρο- 
μίας καί ποδηλατοδρομίας.

Αί ξέναι γλώσσαι, ή Μουσική, 
οί 'Ελληνικοί χοροί, αί Διαλέ
ξεις, αί έκδρομαί, είναι είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν. Κατά τό 
έτος 1913-14 τό Πρότυπον Έκ- 
παιδευτήριον ώργάνωσε 16 έκ
δρομάς άνά τήν ’Αττικήν, αί 
όποϊαι έσχον πληρεστάτην επι
τυχίαν. Άλλά καί τό θρησκευ
τικόν μέρος καί ή δίαιτα καί 
ή υγιεινή καί αί διαλέξεις δέν 
παραμελοΰνται καί κάθε τι έν 
γένει ποΰ προώρισται νά άνα- 
πτύξη τό σώμα, τό πνεύμα, 
τήν ψυχήν, τό αίσθημα, έχει 
είσαχθεΐ.

Όμολογουμένως τό Πρότυ
πον Εκπαιδευτήριου μέ τό 
Οίκοτροφεΐον του, μέ τό Παρ- 
Οεναγωγεΐόν του,τό Γυμναστή- 
ριόν του, τάς παιδιάς του, τάς 
έκδρομάς του, τάς έορτάς του, 
τόν προσκοπισμόν του, τόν 

ΑΙ ΚΑΛΑΙ ΤΕΧΝΑΙ.—Τοΰ Προτύπου ’Εκπαιδευτηρίου οί μαθηταί είς δλα μορφώνονται. 
Άκόμη καί αί Καλοί Τέχναι καλλιεργούνται έκεϊ μέσα. Ή Μουσική ή φωνητική, τα 
όργανα, κονσέρτα, άπαγγελίαι έπιδεικνύονται είς ώραίας έορτάς άπο μιας μικροσκοπικης, 

άλλά μέ πολύ-πολύ γούστο, σκηνής.

όποιον είδον οί συνδρομηταί τής -Εικονογραφημένης» φιγουράροντα μέ 
τμήμα άρρένων καί θηλέων είς τό Στάδιον καί είς τάς αεροπορικός 
πτήσεις τοΰ Όλιθιέ, είς τόν Ποδονίφτην, δπου είχον προσέλθει μέ χει
ρουργεία καί σκηνάς διά τήν τάξιν καί διά τάς πρώτας βοήθειας, μέ 
τήν Εμπορικήν του Σχολήν, διευθυνόμενον δέ δεξιώτατα ύπό τοΰ 
κ. Ήλία Κωνσταντινίδη, είναι ιδεώδες εις ύργάνωσιν.

Καί διά τοΰτο εΐλκυσεν τήν έκτίμησιν τής Αθηναϊκής Κοινωνίας. 
Αύτό τουλάχιστον φωνάζουν τά νούμερα. Κατά τό έτος 1913—14 ένε- 
γράφησαν είς τό Δημ. Σχολεΐον 169 μαθηταί, είς τό 'Ελληνικόν 102, είς 
τό Γυμνάσιον 43 καί είς τήν Λ' τής Εμπορικής 8, ήτοι έν όλιρ 322. 
Σήμερον άριθμεϊ 480 μαθητάς.

Σημειωτέον δτι, ή διδασκαλία γίνεται ανελλιπώς μέ ζηλευτήν ακρί
βειαν καί έπιμέλειαν ύπό τών αρίστων παρ’ ήμϊν καθηγητών καί διδα
σκάλων. τών δέ ξένων γλωσσών ύπό μετακληθέντων έπίτηδες έξ Ευρώ
πης “Άγγλων καί Γάλλων. Δβρ.

« « «
ΜΠΟΥΝΤΟΥΑΡ - ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

"Ενα σημάδι είς τό πρόσωπο)· μένει ενίοτε καθ' δλην τήν ζωήν μας άπό 
ενα έλαφρόν κάψιμον, τό όποιον δέν έθεραπεύσαμεν καταλλήλως. Διά τά ■ 
εγκαύματα αυτά και πρό πάντα»· όιά νά μή μένουν σημάδια εις τό δέρμα 
ένα καί ενα είναι τό άφέψημο τής πτελέας. 'Εκλέγετε τρυφερά κλαράκια, τα 
κόπτετε είς μικρά κομματάκια και τά βράζετε, επιθέτετε δε πανιά βρεγ

μένα άπό τό αφέψημα αύτό μέ 
------------------- -—-------ουχνάς επαλείψεις. Πλήρης και 

ταχεία ή θεραπεία.■I ^Κ. " Οταν τά καστανά σας τά μαλ-
Η ο I λιά αρχίσουν νά στίζωνται άπό 

ασήμι, δννασθε νά μεταχειριοθήτε 
τήν έξης σκενασίαν:
Acide Pyrogalique . 
Acide Nitrique . . 
Chlorure.................
Eau distillee . . .

Gr. 1.78
5.—
3.50 

170.—
»
»

"Απαξ τής ημέρας έπάλειψις.
*

Καμμιά φορά τό δέρμα μας 
παρουσιάζει κάτι κοκκινίλες είς 
τά μάγουλα ή τήν μύτην απαίσιες, 
καί μάλιστα όταν αρχίζει ή ζέστη. 
Νά ένα φάρμακου:
Chlorydrate d’Ammoniaq. Gr. 1 
Acide Chlorhydrate ... * 5 
Glycerine....... » 30 
Lait virginal..........................50.

Μ’ ενα πινέλο αλείφετε πρω 
καί βράδυ τής κοκκινίλες.
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ΟΡΦΙΚΑ ΔΑΚΤΥΛΑ
* ΣΤΗ πιΑΝίΣΤΡΑ ΛΗΔΑ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ * I

Τά δάκτυλα.' Τά δάκτυλά της σάς χαρίζουν, 
ώ χέρια της, χαρά καί κλάμα, 
κΐ ένιρ στις άκρες σας—φτερά απλωτά—ροδίζουν, 
τώχετε πόθο, τδιχετε τάμα*,

Μαγεύονται δλα.' Κοίταξε κΐ οί ανεμώνες 
τίι φύλλ’ ανοίγουν μεο τή γλάστρα. 
Σάν νά ποτίζωνται κρυφά μέ τις σταγόνες 
που ή Νύχια φέρνει κάτω απο ταστρα.

ατά κόκκαλα τον πιάνου τδσπρα να πετάτε 
σάν χίλιες πεταλούδες, κι δλα
σάν χίλιες λύρες, δάκτυλα, νά τραγουδάτε.' 
Είστε ορφικά, είστε άνθη μοσχοβόλα,

ποΰ σ' ένα τρυφερό κορμάκι φυτρωμένα, 
μέ την ψυχή βαθειά κρυψοδεμένα, 
κινιόσαστε, κΐ— ώ θαύμα ! — ψάλλουν χαϊδεμένα 
τά χέρια της— ιό χέρια μαγευμένα .'

Σωπαίνουν οί προσκαλεσμενοι μεο' τη σιιλα. 
κι όλοι ν ακούσουν, όλοι προσέχουν 
στής Αρμονίας τά ποτάμια τά μεγάλα, 
ποΰ ατό μακρυά τ άκοΰν νά τρέχουν . . .

Ίο μαΰρο Πιάνο μόνο εκεί στην άκρη μενει,
σάν νάνε παραπονεμένο,
καί τά δροσάτα 'Εκείνης δάκτυλα προσμένει 
ποΰ τώχουν χιλιοχαϊδεμένο.

Μόλις τ' αγγίζουν, τρέμει, παίζει' οί συμφωνίες 
μέσα στό σπήτι πανηγυρίζουν.
Κΐ όσοι τ’ άκοΰν, στην Τέχνη κάνουν λιτανείες 
μέ μάτια ποΰ δακρύζουν

Άπό χαρά τά δάκτυλά της νά μή πάψουν 
ποτέ νά χύνουν τή μαγεία,
ποΰ κάνει τις ψυχές όλων γλυκά νά κλάψουν, 
χωρίς να ξεύρουν για ποιαν αιτία.

Σν ξένε, πσΰ περνής, κΐ όλόμακρα γυρεύεις 
νά βοή στους ήσκιους μέσα τήν νίκη 
τοΰΏραίου καί τοΰ θείου, κι*  αγνός αναμοχλεύεις 
καρδιές μέ πόθους κΐ δρμές μέ φρίκη,

γιατί μέσα στό σπήτι μπαίνεις ξεχασμένος ;
Τί σέρνει τις ματιές σου επάνω
στό μαΰρο Πιάνο ; Πούνε ό νους σου βυθισμένος : 
Τί όνειρο βλέπεις μπροστά σου πλάνο;

Ποια τάχα να μαγεύουν την ψυχή σου χάδια, 
καί θέλεις όλη νάνε μαζύ σου
φώς μέσα σου κλειστό καί γύροι σου σκοτάδια, 
δπου δέν φθάνουν ώς στήν ψυχή σου ;

Δέν φθάνουν, γιατί νοιώθετς συ την Απολλώνια 
λύρα στό πιάνο βαθειά ν' άντηχή, 
καί στά σκοτάδια γύρτρ χίλΐ άκοΰς άηδόνια 
νά σοΰ μαγεύουν νοΰ και ψυχή.

ΛΗΔΑ ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ

Κΐ ένιρ πετοΰν τά δάκτυλα στά πλήκτρα έπάνω, 
γελούν τά μάτια, μιλούν τά χέρια, 
μεθούν τ' αυτιά, κΐ εφτάψυχες άπό τό πιάνο 
οί συμφωνίες φθάνουν στ’ αστέρια.’

* 'Ο Λινττρης xt ό τέταρτος πτΐχοϊ άλλάζονν ρν&μό σνμφωνα μ.ϊ τα νόημα.

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ. — Δυνάμεθα καί τώρα, μέσα είς αύτήν τήν πολεμικήν 
δίνην τής Ύφηλίου, νά καυχηθώμεν ότι ή «Εικονογραφημένη· δέν 

ύπέστη σχεδόν καμμίαν έπίδρασιν άπό τόν πόλεμον καί ότι ανελλιπώς 
καί άπροσκόπτως εμφανίζεται μεταξύ τών συνδρομητών της.

Πράγματι, μόλις έξερράγη ή παγκόσμιος σχεδόν πυρολαϊλαψ, ή 
«Εικονογραφημένη· έσπευσε νά συμβληθή μέ τό έν Παρισίοις μέγα 
πρακτορεϊον φωτογραφικού ρεπορτάζ «Chusseau- Flaviens» καί οΰτω 
κατώρθωσε μέχρι σήμερον νά παρουσιάση είς τούς συνδρομητάς της 
τόν πόλεμον καθ’ δλην τήν έξέλιξίν του, μέ δλας τάς φάσεις του καί 
άπό δλα σχεδόν τά μέτωπα.

Πλήν τούτου κατιόρΟωσε — τά σπο.υδαιότερα αύτά — παρά τούς θα
λασσίους Αποκλεισμούς καί τάς άλλας ανωμαλίας, νά μή μείνη χωρίς 
χαρτί, τό περίφημον χαρτί της, καί χωρίς τζίγκον, μέ τόν όποιον κατα
σκευάζονται αί εικόνες, πράγματα τά όποια καί τά δύω μάς ήρχοντο 
καί μάς έρχονται άπό τήν Γερμανίαν.

Καί μόνον μίαν μικράν καθυστέρησιν, δύναται τις νά μάς καταλογίση 
μέσα είς τήν παγκόσμιον άναμπαμποΰλαν, τοϋ φύλλου, τό όποιον πριν 
έξεδίδετο μεταξύ 7 καί 8 έκάστου μηνάς διά τόν προηγούμενον μήνα, 
τώρα δέ έκδίδεται μεταξύ 26 καί 28, καθυστέρησιν δηλαδή 20 περίπου 
ημερών, μόνον, τήν όποιαν άπ’ άρχής τοϋ πολέμου ύπέστημεν, άναγκα- 
σθέντες νά άναμένωμεν τάς φωτογραφίας έκ Παρισίων, ας θά μάς 
έστελλεν τό πρακτορεϊον «Chusseau - Flaviens· καί τήν όποιαν δέν θά 
δυνηθώμεν νά άποφύγωμεν, άν δέν τελείωση δ πόλεμος.

"Ολα αύτά τά κατωρθώσαμεν μέ τήν στοργικήν βοήθειαν ποϋ έδει
ξαν πρός τό έργον μας τόσον οί συνδρομηταί, ποϋ μάς έμδασαν τά 
δικαιώματα των, δσον καί οί καλοί φίλοι τής «Εικονογραφημένης», οί

Κΐ η Νύχι ακούει στον ύπνο της τις συμφωνίες, 
καί τά πουλάκια ξυπνούν μ" εκείνες, 
κΐ αύρες, ΐινθοί καί κύματα στις παραλίες 
βλέπουν φλογέρες, κΐ άκοΰν Σειρήνες.

Στ άκουσμ*  ανοίγουν βλέφαρα κΐ οί άσπροι κρίνοι, 
κΐ ανθών ματάκια δροσιάς σταγόνες 
σταλάξουν —δάκρυα τής χαράς—κ’ ή χλόη τά πίνει, 
και μουρμουρίζουν οί καλάμωνες.

Σαλεύουν στά κλαδιά κρυμμένα καί τ άηδόνιιι - 
μ' άνθη κΐ εκείνα τάχα δέν μοιάζουν;
Μ' άνθη ποΰ κηλαϊδοΰν ;— καί μόνον τα τρυγόνια 
στις συμφωνίες μέσα στενάζουν.

Κ' ή πεταλοΰλα—τ’ άγραφο τοΰ Μάη τραγούδι — 
ίυ.τΐ'ι? καί θέλει σέ φώς νά πάη. ..
Τοΰ λύχνον ή φλόγα φαίνεται νυχτιάς λουλούδι, 
κι' άρμα ο εκείνο' στή φλόγα έκάη .'

Καί κάτοτ άπ’ τό παράθυρο τά ερωτευμένα 
διαβαίνουν ταίρια ποΰ δεν κοιμούνται, 
στις συμφωνίες σταματούν, καί μαγενμενα 
σφιχταγκαλιάζονται καί φιλιούνται.

Κοπάδια μέ μπελάσματα καί μέ τροκάνια, 
νερά μέ φλοίσβους καί καταρράχτες, 
καί καταιγίδες μέ βροντές μεσ τά ρουμάνια, 
ήχους σαλπίγγων—πολέμων κράχτες—

θρήνους καί ξεφαντώματα καί λιτανείες 
δλα τ’ ακούω, τά νοιώθω εντός μου 
να σμίγουν, καί μέ τής ψυχής τις τρικυμίες 
νά γίνωνΐ ένας ρυθμός τοΰ κόσμου.'. .

Παίζει τό Πιάνο. . . Ιέν άκοΰς τις συμφωνίες 
πού μεσ τή σάλα πανηγυρίζουν 
καί τών ψυχών δέν βλέπεις άγιες λιτανείες 
όπου περνούν—σκιές θεών—καί μάς φωτίζουν;

Δέν τις άκοΰς ; 'Υψώνονται ! Τί κατεβάζεις 
στό χέρι επάνω τ’ ωχρό κεφάλι;
Γιατί καί στους γνωρίμους μέσα ξένος μοιάζεις ; 
Ποιαν άρμονί’ άκοΰς έσϋ μεγάλη ;

Ποιά τάχα νά μαγεύουν τήν ψυχή σου χάδια 
καί θέλεις όλη μαζύ σου νάνε
μέσα σου φώς αύτή καί γύρτρ σου σκοτάδια 
ποΰ δέν σ’ άγγίζουν, δέν σέ πλανάνε;

Καλότυχε, ποΰ νοιώθεις εσύ τήν ’Απολλώνια 
λύρα στό πιάνο ν' άντηχή,
καί γύρτρ σου τά Χέρι ’ άκοΰς σάν χίλι' άηδόνια 
νά σοΰ μαγεύουν νοΰ καί ψυχή.

(Βιέννη) ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

ΚΑΙ ΑΠ’ ©ΛΑ

όποιοι άνέλαβον εις μερικά σημεία, απρόσιτα κατά τήν περίστασιν τού
την, ύπό τήν προστασίαν των τά συμφέροντα αύτής καί προσεφέρθη- 
σαν δι’ υπαλλήλων των νά μεριμνήσουν περί εισπράξεων τών δικαιω
μάτων της.

Οΰτω δέν δυνάμεθα νά μή διαδηλώσωμεν τήν εύγνωμοσύνην μας τήν 
βαθυτάτην καί άμετρον πρός τούς κ. κ. Ί. Καλαμβοκίδην, Διευθ. Χω- 
ρέμη - Μπενάκη έν Kafr - El - Zayat τής Αίγυπτου, Γ. Εγγλέζον, έν 
Καΐρφ, Άλ. Καλαμβοκίδην, Διευθυντήν Χωρέμη - Μπενάκη έν Ζαγα- 
ζίκ, Ί. Βεάκην, έν Τάλχφ, II. Παναγόπουλον έν Άλεξανδρείρ καί Π. 
Άναστασιάδην έν Σουχούμ τής Ν. Ρωσσίας, οΐτινες είχον τήν εύγενή 
καλωσύνην νά αναθέσουν εις υφισταμένους των τήν φροντίδα τής 
είσπράξεως τών Αποδείξεων, τάς οποίας τούς έστείλαμεν καί κατόπιν νά 
μάς έμβάσουν τό ισότιμον.

’Αλλά υπολείπεται άκόμη μέγας αριθμός συνδρομητών καί τών επαρ
χιών καί τών νέων μερών καί τών τοΰ εξωτερικού, οΐτινες δέν μάς 
έμβασαν τήν συνδρομήν των, συνδρομητών αρχαίων, πονετικών. Τί 
θέλουν; Διατί κωφεύουν είς τάς επανειλημμένα? εκκλήσεις; Δέν τούς 
εϊπαμεν κατ’ έπανάληψινδτι, έάν ύπάρχη «Εικονογραφημένη·, υπάρχει 
διότι τήν θέλουν νά ύπάρχη αύτοί, διότι τήν αγαπούν καί τήν πονούν 
αύτοί; Άν δέν έμβάσουν είς αύτήν τήν περίστασιν, τί)ν κρίσιμον, 
σημαίνει δτι δέν θέλυον πλέον νά ύπάρχη. Άλλ’ αύτό δέν είναι δυνατόν. 
Μάλλον πιστεύομεν δτι τούς διαφεύγει άπό τήν μνήμην ή ύποχρέωσις 
αύτή καί διά τοΰτο τούς τό ύπενθυμίζομεν καί πάλιν, ποιούμενοι 
έκκλησιν είς τά γνωστά πλέον πρός τήν «Είκονογραφημέιην· αισθή
ματα των, παρακαλοΰντες αύτούς νά μάς έμβάσουν τό ισότιμον τής 
συνδρομής τό ταχύτερον.

Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ - ΕΤΟΣ ΙΑ
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Δ. ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ιδιόκτητης

ετήσια συνδρομή 1 Εσωτερικού Δραχ. 20.- ’Εξωτερικού Φρ. 22. 
------------------------ I Ρωσσιας Ρουβλ. 8 ‘ .— Ρουμανίας Δραχ. 20.
Ούδεΐς νέος συνδρομητής έγγράφεται Δν δέν προπληρώση τήν συνδρομήν του. 

Αί έπιοτολαί δέον νά διευθύνωνται οΰτω: κ. Δ. Βρατσάνον, ’Ιδιοκτήτην 
τής εΕΙκονογραφημίνης», Βουλευτήν Ψαρών, 'Οδός Δέκα ς!ί", Ά&ήνας.

χος εϊχομεν δημοσιεύσει τάς εικόνας τών νέων Ίπουργών, κατά καθήκον, 
δ έν Σουέζ κ. Κ. Καλοδήμας μάς έπέστρεψε τά φύλλον. δηλών ήμΐν δι’έπι- 
στολής του ότι, διαγράφεται.

Τί άντίληψίς είναι αύτή: "Ο κ. Καλοδήμας ήμπορούσε νά είναι όσον 
θέλει Βενιζελικός, ήμπορεΐ νά μή τοΰ άρέση δπως γράφει, ή μορφή τού 
κ. Εύταςία ή τοΰ κ. Πρωτοπαπαδάκη, άλλ’ ή «Εικονογραφημένη» δέν θά 
γίνη δργανον τών ορέξεων καί συμπαθειών αύτοϋ ή κανενός άλλου.

"Η «Εικονογραφημένη· είναι περιοδικόν τής actuality τών επικαίρων 
γεγονότων καί. δταν πίπτη ένα "1’πουργεΐον καί σχηματίζεται νέα Κυβέρ- 
νησις, έχει καθήκον άπέναντι τής "Ιστορίας πρώτον καί άπέναντι τών 
συνδρομητών της έπειτα νά δημοσιεύση τάς εικόνας τών νέων Υπουργών, 
αδιαφορούσα άν δέν θά άρέση εις τόν ένα ή συμπαθής μορφή τοϋ κ. Πρωτο
παπαδάκη ή ή ώς τοΰ Χριστού όψις τού κ. Εύταξία είς τόν άλλον, έστω καί 
άν έπιστρέψουν τό φύλλον ούτοι, μηδέν άλλο άποδεικνύοντβς διά τοΰτο ή 
δτι δέν εϊξεύρουν τόν κόσμον καί δτι δέν στέκουν είς κάποιο έπίπεδον υψη
λότερο·/, γενικώτερον δέ καί κυριολεκτικώτερον ότι, είναι άνάγωγοι.

«

ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ.— Άπευθύνομεν έκκλησιν θερμοτάτην καί πρός 
τούς απανταχού Αντιπροσώπους, Πράκτορας, ’Εκτάκτους απεσταλ

μένους κ.λ. της Εικονογραφημένης» καί τούς παρακαλοϋμεν νά συστή
σουν είς τούς εντεταλμένους τάς εισπράξεις δικαιωμάτων τοϋ Περιοδικού 
νά έπισπεύσουν τήν εϊσπραξιν, συμμορφούμενοι
πρός τούς όρους καί τάς άνειλημμένας έκ μέ
ρους των υποχρεώσεις, διότι άλλως θέλομεν 
άρει παρ’ αύτών τήν έντολήν.

Δια ΤΟΥΣ ΕΝ ΡΟΣΣΙΑι. — Άνά τήν Νότιον
Ρωσσίαν ούδείς απεσταλμένος μας περιο

δεύει διά λογαριασμόν τής · Εικονογραφημένης». 
Καί άν παρουσιαθή κανείς ώς τοιοϋτος, δέν έχει 
δικαίοιμα νά είσπραξη δικαιώματα μας. Διά τάς 
έν Ρωσία εισπράξεις μας θά μεριμνήσουν έφέτος 
καλοί φίλοι τής «Εικονογραφημένης» δι’ υφι
σταμένων των, παρακληθέντες θερμώς καί εύγε- 
νέστατα προσφερθέντες, δπως έγινε καί ε!ς τήν 
Αίγυπτον, καθώς καί διά τάς έν Ρουμανίφ Ούτω 
έν Σουχούμ προσεφέρθη ασμένως ό εύγενέστα- 
τος κ. Π. Άναστασιάδης, θιασώτης τής «Εικο
νογραφημένης: άπό τοΰ πρώτου τεύχους της.

β
ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ό κ. Άντωνιάδης, τυχών άρτιας επιστημονικής 
μορφώσεως, είναι γνωστός ήδη είς τήν ’Αθηναϊκήν 
κοινωνίαν, παρά τή δποίφ άπολαύει έξαιρετικής 
έκτιμήσεως. Πρό πολλού ήδη είναι γνωστός είς 
τόν Νομικόν κόσμον διά τάς έπιστημονικάς του 
μελέτας καί διατριβάς, τάς όποιας πάντοτε δια
κρίνει έμβρίθεια, βαθεία μελέτη καί άκαταμάχητος 
λογική συμπερασματικότης. Δημοτικός Σύμβουλος 
έξελέγη τό πρώτον κατά τά; τελευταίας έκλογάς 
έκ τοΰ δελτίου τής μειοψηφίας, άλλ’ εύθύς έξ άρ
χής έτάχθη είς τήν πρώτην γραμμήν τής δράσεως, 
άναδειχθείς καί ώς γνώστης καί μελετητής τών 
δημοτικών πραγμάτων καί ρήτωρ πειστικός. Ό κ. Άντωνιάδης έδημοσίευ- 
σεν εις ιδιαίτερον τεΰχος τάς κατά τό παρελθόν έτος άγορεύσεις του περί 
τοΰ διορισμού καί τής άπολύσεως τών δημοτικών ΰπαλλήλων καί περί 
τοΰ προϋπολογισμού τοΰ Δήμου διά τό έτος 1914.

Ή «Εικονογραφημένη», τής όποιας δ Διευθυντής διήλθε μαζή του τά 
μαθητικά χρόνια είς τό Πρακτικόν Λύκειον, δπου συνεπλήρου τάς εγκυ
κλίους σπουδά; καί παρηκολούθει έκτοτε τήν έξέλιξίν του έκ τοΰ σύνεγγυς, 
ούχί δέ άπαξ έλαβεν άφορμήν νά έκτιμήση καί τά φυσικά καί τά έπί- 
κτητα προσόντα του, τήν ψυχήν καί τό πνεΰμά του, αισθάνεται σήμερον 
ιδιαιτέραν χαράν διότι γνωρίζει εις τούς συνδρομητάς της τόν έπιστή- 
μονα—πολιτευτήν.

«

Ο ΜΠΟΤΑΣΗΣ
"Ενας πρώτου μεγέθους άστήρ ανατέλλει—θά μεσουρανήση γρήγωρα — 

είς τό καλλιτεχνικόν στερέωμα. Ό Πέτρος Μπότασης. Βαρύτονος πρώτης 
τάςεως καί άν έπρόκειτο νά κρίνη κανείς μόνον άπό τό κοντσέρτο ποΰ 
έδωκε τήν 6 ’Απριλίου είς τό 'ίέδείον, τή συμπράξει τής δεσποινΐδος Δέλ- 
λας Ραφαήλ.

Ό Handel, δ Beethoven, δ Schumann, δ Carl Bohm, δ Diaz, δ Saint- 
Saens, δ G. Iliie,

τ
ΔΗΜ. Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΛΘΗΗΛΙΟΝ

δ Leo Delibes, δ Rossini, καί οί ίδικοί μας Βερούτης, 
Σιδέρης, Καρρέρης έστόλιζαν μέ συνθέσεις των 
τό πρόγραμμά του, τό όποιον δ συμπαθής καλ
λιτέχνης έξετέλεσε μέ ζηλευτήν έπιτυχίαν, μέ μία 
σάλα γεμάτην άπό τόν καλύτερον κόσμον, δστις, 
κυριολεκτικώς, έσπασεν είς τά χειροκροτήματα.

«
ΘΕΑΤΡΑ

Μετά μικράν απουσίαν έφέτος, μικράν λόγφ 
τοΰ πολέμου, έπαλινόστησαν τά χελιδόνια τοΰ θεά
τρου καί νωρίς-νωρίς ήρχισαν οί θίασοι τάς εργα
σίας των. Οΰτω δ θίασος τής Κυβέλης καί δ τής 
Μαρίκας Κοτοπούλη, έπεσκεύασαν και έφρεσκάρι- 
σαν τά θέατρά των καί ήρχισαν παραστάσεις άπό 
τήν Κυριακήν τοΰ Πάσχα. Είναι δέ άρτιώτατοι 
καί οί δύω κατά τήν συγκρότησιν καί περιλαμβά
νει κάθε ένας τούς καλυτέρους μας.

«
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Διδακτικοί ώδαί τοΰ ’ Ορατίου.—Ό γνωστός είς 
τόν φιλολογικόν κόεμον Διδάκτωρ κ. Ν. Λιβαδάς 
έξέδωκεν εσχάτως τάς ■ Διδακτικάς φδάς τοΰ 
’Ορατίου· μετά σχολίων, άναλύσεων κ.λ. κατά τό 
νεοανθρωπιστικόν πνεύμα τής Γερμανίας, άνοίγει 
δέ νέον δρόμον έρμηνείας των ποιητών άπό αισθη
τικής άπόψεως.

"Ερευνα καί μελέτη τών έν Μακεδονίφ Χριστια
νικών μνημείων.—Είς τεΰχος έξ ύπερεκατόν σελί
δων, δ σοφός δσον καί ένθουσιώδης βυζαντινολόγος 
κ. Κ. Ζησίου έξέδωκε τό πόρισμα τής έρεύνης 
αϋτοΰ τών έν Μακεδονίφ Χριστιανικών μνημείων, 
τήν δποίαν επιχείρησε κατά τό 1913 έντολή 
τής ’Αρχαιολογικής ’Εταιρείας- ’Εξετάζει δλα τά 
άρχιτεκτονικά, γραφικά, μεταλλογραφικά καί έπι- 

δημοσιεύουν τό πρώτον, ή διορθώνουν δημοσιευθείσαςγραφικά μνημεία
έτι Χριστιανικάς έπιγραφάς. Τό έργον τοΰτο τοΰ βοζαντινολόγου μας είναι 
μεγίστη συμβολή εις τήν Χριστιανικήν επιστήμην, ή δποΐα εΰρίσκει είς τό 
πρόσωπον τοΰ κ. Ζησίου ενθουσιώδη καί μελετημένον ερευνητήν.

ΜΕ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΣ
Είς τήν Χίον, είς τό μέγαρον Στ. Μηταράκη, θείου τής νύμφης, έγιναν 

τήν πρώτην Κυριακήν τοΰ Απριλίου οί γάμοι τοΰ βαμβακεμπόρου κ. Σπ. 
Κ. Κοκκίδου, καλοΰ τής «Εικονογραφημένης» φίλου, καί τής λατρευτής 
X0Prii Μαρίκας τοΰ άδελφικοΰ μας φίλου κ. Μ. Συνβσσίου, τοΰ άρχαίου 
Προξένου. Τούς γάμους ηύλόγησε δ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου κ. "Ιερώνυμος, 
τούς δέ στεφάνους άντήλλαξε δ κ. II. 1. Στάγκαλας, άλλος θείος τής νεο- 
νύμφου καί κατόπιν έπηκολούθησε χορός έως τό πρωί.

Ή «Εικονογραφημένη· ραίνει τό ταιριαστό ζευγάρι μέ εϋχάς καί μέ 
άνθη καί χαίρει μαζή μέ τούς γονείς τής νύμφης, τούς άδελφικούς φίλους 
της, χαίρει δσον καί εκείνο·..

α
. ΑΝΑΓΩΓΟΙ

Κάπου - κάπου μάς δίδεται άφορμή νά καυτηριάζωμεν κάτι ελαττώματα 
ποΰ έχουν μερικοί, ώς παραδείγματος χάριν, τήν κουτοπονηράδα εκείνων, 
οί δποΐοι θέλουν νά διακόψουν τήν συνδρομήν των, άλλ’ επειδή έντρέπονται 
κι δλα, επιστρέφουν τό φύλλον, χωρίς νά μάς ειδοποιούν, φροντίζοζτες 
νά σβύνουν καί τό όνομά των άπό τήν ταινίαν, οΰτω δέ ήμείς μή δυνάμε- 
νοι νά μαντεύσωμεν ποιος δ έπιστρέφων έξακολουθοΰμεν νά άποστέλλωμεν 
τό φύλλον, ύποβαλλόμενοι άκόμη καί είς ταχυδρομικά τέλη.

Τώρα άλλο κρούσμα μάς έσημειώθη: ’Επειδή είς τό προηγούμενον τεΰ-

ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
"Ενα παλληκαράκι συμπαθητικό, μέ μιά ψυχή άγγελική, δ Νίκος Ταμ- 

πακόπουλος, τοΰ λοχαγού τοΰ πεζικού καί άδελφός τού ΰπολοχαγοΰ τοΰ 
πεζικού, έσβυσε μιά νύκτα τοΰ Φεβρουάριου, έπειτα άπό μακράν νόσον ποΰ 
τοΰ κατέφαγε τά σπλάγχνα, σάν κανδύλι ποΰ σιγά-σιγά σώνεται τό λάδι του.

Πάει κι' αύτός, μαζή μέ τούς πολλούς, θύμα τοΰ πολέμου. Δεκανεύς τοΰ 
πυροβολικού παρηκολούθησε τήν έκστρατείαν τοΰ 1912 καί 1913 καί 
έλαβε μέρος είς δλας τάς μάχας, μά δ θάνατος, ποΰ τόσους άλλους έκλεισε 
μέσα στήν άγκαλιά που σφικτά, αυτόν τόν προσπέ- 
ρασε γιά νά γυρίση έπειτα άπό δύο χρόνια νά τόν 
πάρη, δχι έκεϊ επάνω στά τιμημένα πεδία τών 
μαχών, άλλά άπό μέσα άπό τήν άγκαλιά τής 
μάνας του. Καί μιά νύκτα τοΰ Φεβρουάριου τό 
άτρομο παλληκάρι έσβυσε, σάν κανδύλι ποΰ σιγά 
σιγά σώνεται τό λάδι τόυ.

«
Η ΜΑΥΡΗ ΣΤΗΛΗ

'Εξακολουθούν άτυχώς νά εΰρίσκωνται άνθρω
ποι, οί δποΐοι καταδέχονται νά καταχρασθοΰν τά 
δικαιώματα τοΰ Περιοδικού. Οΰτω έκτος τής έν 
Ζακΰνθφ λέσχης «Λομβάρδος· καί «Ζάκυνθος· καί 
τής έν Γέρφ τής Μιτυλήνης Λέσχης «ΙΙαπάδου· 
και τοΰ εν Λευκωσίφ τής Κύπρου «"Ελληνικού 
Κέντρου» ιδού τώρα δ «"Ομιλος ’Εκδρομών» έν
Χίφ, μάς κατεχράσθη δραχ. 40, δ έν Κερκύρφ κ. Ν. Άνδροΰτσος δραχ. 53, 
καί οί έν Καΐρφ κ. κ. Χρ. Τσόντσος δραχ. 11, Έμ. Ζαννής δραχ. 28, ό 
όποιος διά τής μεθόδου τοΰ «δέν λαμβάνω φύλλον» μας κατεχράσθγ; 
άλλο ένα έτος, και δ έν Άλεςανδρείφ Α. Γ. Μοφερράτος. δραχ. 6.

ΝΙΚΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



60 Η ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 1915

ΠΡΟΣ ΓΝΟΣΙΝ ΣΑΣ. — ΊΙ Έϋνική Τράπεζα ϊβεαε-ν έοχάτως είς κυκλοφορίαν νέα πεντακοσιόδραχμα. 
Τό παρατιίίέμενον άντίτυπβν έφωτογραφήΰη είς τά 2/3 τοϋ πραγματικόν.

Ο Κ. ΣΟΒΑΡΟΣ
Ένας κάποιος Π. 

Ι’εράκης, δστις, δέν 
κατωρθώσαμεν νάέςα- 
κριβώσωμεν πώς καί 
8ta τίνος ένεγράφη 
ώς συνδρομητής μας, 
άφοΰ έλαβε φΰλλον 
άπό τοΰ Φεβρουάριου 
1914 έως καί τοΰ 'Ια
νουάριου 1915, δταν 
κατώρΰωσεν ό έν'Αλε- 
ξανδρείφ αντιπρόσω
πος τοΰ Περιοδικού 
νάτόν άνακαλύψη και 
τοΰ παρουσίασε τήν 
άπόδειξιν, ήρνήθη νά 
πληρώσηδιότι τό φύλ- 
λον μας... . «δέν είνε 
σοβαρόν».

■α
APOLLO
Ή πρωτεύουσα εστο- 

λίσθη μέ ένα νέον θέα- 
τρον κινηματογρά
φου, τόν «Απόλλω
να».'Εκείνο τό άπαίσιον πανόραμα τής όδοΰ 'Οφθαλμιατρείου κατηδαφίσθη 
καί έκτίσβη νέον οικοδόμημα, διασκευασθέν έσωτερικώς πο?.υτελέστατα 
άπό τήν μπαγκέτα τοΰ κ. Έμπεόγλου.

Οΰτω κοντά είς τό άλλο στολίδι τών Αθηνών, τό «Παλλάς», ή άνωτέρα 
τάςις έχει καί άλλο κέντρον μέ χιλίας θέσεις καί τρεις έξόδους, μέ μονο
πωλιακήν δέ έκμετάλλευσιν τών ταινιώνΝόρδισκ,'Ιταλα,Άστα Νίελσεν κλ.

«
ΤΙ ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΣΗι

Πρόκειται περί τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου. Εις τήν Γερμανίαν οι τραπεζϊ- 
ται Στρόμπελ έκαμαν άπό πέρυσι υπολογισμούς, οί όποιοι καί έδημοσιεΰθη- 
σαν άπό τό Γερμανικόν Έπιτελειον.

Υπολογίζουν τήν δαπάνην δι' έκαστον Γερμανόν στρατιώτην καθ' έκά- 
στην εις δωδεκάμισυ φράγκα ή δεκαπέντε φράγκα. Άλλοι δμως τήν δαπά
νην αύτήν τήν άναβιβάζουν μόνον είς έπτάμισυ φρ.

Τήν-διάρκειαν τοΰ πολέμου ΰπολογίζουν είς έτος περίπου.
Μέσον δρον μαχητών Γερμανών λαμβάνουν τρία εκατομμύρια. Καί άπό 

τήν τριπλήν αύτήν βάσιν όρμώμενοι φθάνουν μαθηματικώτατα είς τό κολοσ

σιαίου ποσόν τών 45 
έκατομμυρίων φράγ
κων καθ' έκάστην ή 
16 δισεκατομμυρίων 
δι'δλόκληρον τό έτος, 
διά τήν Γερμανίαν. 
Ένεκεν δμως άλλων 
τινών υπολογισμών τό 
ποσόν αύτό κατέρχε
ται είς 13 έως 14 δισε
κατομμύρια.

Είς αύτά τά ποσά 
δέν περιλαμβάνονται 
αϊ δαπάναι τοΰ ναυτι
κού, άλλά μόνον τής 
ξηράς. Κατά τάς πρώ
τα; τρεις έβδομάδας 
ένεκεν τής κινητοποι- 
ήσεως τά έξοδα είναι 
βαρύτερα.'Ανέρχονται 
εις 'έν δισεκατομμύ- 
ριον καί 700 έκάτομ. 

Λαμβάνοντες έπειτα 
ένα μέσον δρον καί 
διά τούς στρατούς τών 
άλλων καί δεχόμενοι 
ώς βάσιν τήν δαπάνην

15 φράγκων τήν ήμέραν δι' έκαστον στρατιώτην φθάνουν τά έξης ποσά :
Γερμανία 3 έκατομ. στρατ. 14 δισεκατ. Γαλλία 3 έκατομ. στρατ. 14 

δισεκατ. 'Ρωσσία 4 έκατομ. στρατ. 19 δισεκατ. Αύστρία 2 έκατομ. στρατ. 
9 δισεκατ. 'Αγγλία στρατού καί στόλου 14 δισεκατ. Τό δλον 70 δισεκατ.

«
ΕΞΥΠΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ

Ό υίός τής Κυρίας Σεβινιέ έγραψεν εις τήν μητέρα του δτι, αισθάνεται 
μέσα του δύω «έγώ», ών τό έν τήν λατρεύει, τό δέ άλλο θέλει νά τήν πνίξη.

- Τό μόνον ποΰ σέ συμβουλεύω, τοΰ άπήντησε, νά κάμης είναι, νά πείσης 
τό ένα έγώ σου νά πνίξη τό άλλο».

«
ΕΝ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

Ήρώτησαν κάποτε τόν Δούκα τοΰ Ούζέλ, μεγάλου φιλόσοφον, διατί δέν 
νυμφεύεται.

— Διότι είπε, δέν εϊδον άκόμη, οΰτε τήν γυναίκα τής δποίας θά ήθελα 
νά γίνω σύζυγος, ούτε τόν άνδρα τοΰ όποιου θά ήθελον νά γίνω πατήρ.

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ ΤΗΣ “ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ,,

9

9 ΣΠΙΡΤΑ ,

9

Γ' ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ.—Ένας άπό τούς συνδρομητάς τής «Εικονογρα
φημένης» μάς γράφει μίαν περίεργον περίπτωσιν ποϋ τοϋ παρουσιάσθη 

καί μάς ζητεί τήν συμβουλήν μας: Κάποιος 
φίλος του τήν Πρωτοχρονιά τοΰ έχάρισε ένα 
κουτί γιά τσιγάρα, άληθινόν κομψοτέχνημα, 
άπό πολύτιμον ξύλον, λεπτουργημένον, διηρη- 
Ϊένον δέ είς έννέα ίσα διαμερίσματα, έκ τών 
ποιων τά μέν οκτώ διά τσιγάρα, τό δέ με

σαίο ν διά σπίρτα.
Ό συνδρομητής μας εις τά οκτώ διαμερί

σματα έβαλε τρεϊς δωδεκάδες τσιγάρα, άπό τά 
καλύτερα, διά νά τά καπνίση ο τεριακλής 
μόνος του. Άλλ’ επειδή εΓξευρε δτι ό καμα
ριέρης του δέν είχε καθαρά τά χέρια του 

έβαλε τά τσιγάρα κατά τρόπον, όίστε πρός κάθε πλευράν τοΰ κουτιοΰ 
νά εύρίσκονται πάντοτε 9 τσιγάρα, διά νά άνακαλύψη τήν λαθροχειρίαν 
τοΰ καμαριέρη του, δπως δεικνύει τό παρατιθέμενον σχήμα. Του τό 
είπε μάλιστα αύτό καί δ καμαριέρης έμειδίασε ειρωνικότατα.

Κάθε μέρα, εννοείται, ό συνδρομητής μας έβλεπε τό κουτί καί πάν
τοτε εδρισκε 9 τσιγάρα πρός κάθε πλευράν. Άλλά τήν πέμπτην ήμέραν 
έσκέφθη καί νά μετρήση όλα τά τσιγάρα, τότε δέ άνεκάλυψε δτι ήσαν 
μόνον 18. Τοΰ είχε βουτήξει άλλα 18.

Καί μάς έρωτφ τώρα: Πώς ό καμαριέρης του κατόρθωσε, τοποθετών 
τά τσιγάρα δπως καί έκεΐνος άπό 9 είς κάθε πλευράν, νά τοΰ κλέψη 
βαθμηδόντά μισά χωρίς νά τό καταλάβη τόσες ημέρες;

Ημείς έρωτώμεν τούς συνδρομητάς μας—μέ τήν προϋπόθεσιν δτι δέν 
καθυστερούν τά δικαιώματα τοΰ περιοδικού — καί εις έκεϊνον ό όποιος 
Οά μάς εξήγηση, τό πράγμα θά δώσωμϊν ώς βραβεΐον μίαν ηλεκτρικήν 
λυχνίαν Σέρλοκ-Χόλμς τής τσέπης. Δεκταί αί λύσεις μέχρι τής 1 ’Ιουλίου.

«
ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ Λ'. — Λύσεις όρθάς τοΰ πρώτου άγωνίσματος άπέστει- 

λαν κανονικός καί εγκαίρως έκ τών ύπερτετρακοσίων αί δεσποινίδες 
Λέλα Κοκκίνου έκ Λαρίσσης, Κική Βερέτα έκ Πόρτ-Τεουφίκ, Έφη 
Μουδοπούλου έκ Λουσέρνης, Λέλα Βεάκη έξ Αθηνών, καί οί κ. κ. 
Ε. Παπαδημητρίου έξ Αθηνών, Μ. Πλακάς έκ Κορίνθου, Σταύρος 
Σουδενάς έκ Ν. Ύόρκης, I. Ηλ. Φέσσας έκ Καβάλλας, Χριστόδ. Φλω- 
ριάς έκ Λαψίστης καί Τριαντάφυλλος Μωραΐτης έκ Λήμνου.

Συμφώνως μέ τόν κανονισμόν, προκειμένου περί πλειόνων τοΰ ένός 
λυτών, έτέθη κλήρος καί ηΰνοήθη ύπό τής τύχης ό κ. I. Ήλ. Φέσσας, 
τού γνωστού έμπορου τής Καβάλλας, είς δν άπεστάλη καί ό ώρισμένος 
άναπτήρ διπλής ένεργείας.

Ήτο δέ ή λύσις τοΰ πρώτου ή έξής: Τό δημοσιευθέν σχήμα είκό- 
νιζεν άρνητικόν—άντιθέτως δηλαδή τό λευκόν καί τό μαύρο—τήν γνω
στήν προσωπογραφίαν τοΰ Κυρίου ημών 'Ιησού Χριστού έπι τοΰ μαν- 
όυλίου τής Άγιας Βερονίκης, ήν έγραψε δ περίφημος Γερμανός 
ζωγράφος φόν Μάξ καί ή οποία είναι γνωστή είς τόν καλλιτεχνικόν 
κόσμον ύπό τό δνομα Γέζους φόν Μάξ.

’Εάν κόψη κανείς ιιέ ένα σουγιαδάκι τά μαΰρα καί τοποθέτηση τό 
σχήμα μεταξύ μιας λαμπας τήν νύκτα καί ένός διαφράγματος^λευκού η 
τοίχου, θά Ιδη ώς σκιάν τήν μορφήν τοΰ Κυρίου, δπως τήν έγραψεν ό 
Γαβριήλ Μάξ.

Ό μέγας καλλιτέχνης έγεννήθη έν Πράγα τφ 1840, έσπούδασε δέ είς 
τάς Ακαδημίας Πράγας καί Βιέννης καί άπό τοΰ 1863 έως τοΰ 1869 είς 
τό άτελιέ τοΰ Πιλοτύ έν Μονάχφ. Τό 1865 παρουσίασε τό «Μαρτύριον 
τής Αγίας Λουδμίλλας· κατόπιν δέ τό «Είς τόν κήπον τοΰ μοναστηριού», 
τήν «Τυφλήν μάρτυρα είς τάς κατακόμβας», τήν «Γρέτχεν είς τήν 
Βαλπουργίον νύκτα», τόν «Θάνατον τής Ζουλιά Καπουλέ», τήν «Άφρο- 
δίτην καί Ταγχόϋζερ», τήν «Χριστιανήν μάρτυρα μέσφ τών λεόντων», 
τήν Μορφήν τοΰ Χριστοΰ έπί τοΰ μανδυλίου τής Άγιας Βερονίκης», 
τήν «Παιδοκτόνον», τήν «Άστάρτην» κ.λ.

«
Η ΠΕΝΝΑ ΠΟΥ ΠΗΔΑ.— Πάρετε μίαν πέννα άμεταχείριστη, στη

ρίξετε τήν μύτη της είς τό τραπέζι καί πιέζετε την έως δτου τά σκέλη 
τής μύτης της καμπουριά
σουν καί διασταυρωθούν σάν 
ψαλλίδι. “Επειτα σιγά-σιγά 
τά έπαναφέρετε είς τήν θέ
σιν των μέ τό χέρι καί αύτά 
μόλις στέκουν. Άλλά έάν 
άπλώς τά έγγίση κανείς 
άπομακρύνονται βιαίως καί 
γίνονται παλιν ψαλλίδι. Αυ
τής τής έλαστικότητος έπω- 
φελούμενοι δύνασθε νά παί
ξετε ώραϊον παιγνιδάκι ένα 
βράδυ. Προετοιμάζετε έτσι 
μίαν πέννα καί κατόπιν λέ
γετε είς τούς παρισταμένους 
οτι τήνέχετε μαγνητισμένην. 
Πράγματι μόλις τήν άφίνετε
άπό έλαχίστου ύψους νά πίπτη μέ τήν μύτην, τά σκέλη της άπομακρύ
νονται άποτόμως καί ή πέννα πηδά είς ένα ύψος πού εκπλήσσεται κανείς.

Έν ΆΦ-ηναις, Τυπογραφβΐον «Εστία» Κ. Μάϊσνβρ καί «Κ. Καργα&οΰρη10531


