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Τηλεγραφική διεΰθννσις: ■'FlABHm ΙΠΙβΙΙΒΣΙϋ,,-ΜΗΜΣ
Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενου ή μή δέν έπιστρέφεται.

Παν σύγγραμμα άποστελ) όμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

Λ,ί εγγραφα.1 άρχονταε arco 1ης έκάστου μ,ηνός.—Το τεϋχος δρ. 1
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

DEMETRIUS SKIRDRS
EGYPTE, LE CAIRE, - ROE ROVE NO 5

Fournisseur de L’armee d’Occupation Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs
Maison Fondee en 1870. Grande Depots de \ ins
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΓΑΦΙΔΟΣ

Δελτών κινήσεως Σταφιδοκάρπου υπό 10 Αύγούστου 1914 εως 20 Οκτωβρίου 1914

ΕΞΑΓΩΓΗ
’Έτη

1914)15 
1913)14 
1912)13

Λ.ίτρα.& Έν*τε*αε

98,815,616
143,10S,c.35
151,482,539

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ή μέλλουσααγωγή καί παιδεία τών νέων: Γεωρ. Χατζιδάκι — Ό Σοσιαλισμός είς τόν πόλεμον: Μ. 
Π. Παπαστρατηγάκη — Καλλιτεχνικοί σκέψεις: ’Αμαρυλλίδας - Όταν λείπη τό χρήμα (Δοάμα): Ευγενίας 
Ζωγράφου—Πανευρωπαϊκός πόλεμος : Φ. Β — Έστιάδες (Ποιήαατα): I. Πόλέμη- ’Εντυπώσεις έκΛιέγηςς: 
Π. Κ. Χατζηδημητριου — Ο Αμερικανός Ούίθμων: Μ. Μπορέ — Δεκέμβριος 1914: ’Από τήν πολεμικήν 
ζωήν— Η χ. Λουιζα Δελαρά—Μία μαύρη ποιήτρια — Άπό τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν (Συναυλίαι, Προεσπε- 
ριδες, Διαλεςεις, θέατρα, εκθεσεις) . Γο Νεον θεατρον — Άπό τήν ζωήν τοΰ μηνός (Δεκέμβριο::) Δ Λ Ζ_
Ολιγόστοιχα — Νέαι εκδόσεις. ’ . / · ■
ν Α'1 εντυπώσεις τοΰ κ. Ραΐς — Σοβαρά Ελληνική επιστημονική μελέτη — Άμπάς καί
Αουσειν—294 κιβώτια — Η ενωσις τών Συντακτών. — Λογοδοσία τοΰ ’Ερυθρού Σταυρού — Οί “Καιροί,, 
* Ο Αγιος Πέτρας — Η νεα διοικησις — Ό Μπροΰνο καί δ Κωνσταντίνος.

ΕΙΚΟΝΕΣ — Ενα χαριτωμένο ζεύγος—Ό Νέος 'Ισπανικός χορός— Γελοιογραφική Σελ<ς—Άπό τήν 
χριστουγεννιατικην κινησιν τής αγορας.

Παρακρατηοεως
“Ετη Ιίοσον δελτίων

1914)15
1913)14
1912)13

Έκδοθέντα καί

’Έτη

1914)15 
1913)14 
1912)13

παοελθ. χρήσεως 69,686,100
» » 64,895,300
> » 72,986.300

ΐΊροκαταβολών

32,073,047
13,232,694
12,794,825

Χυμ.ψηφεσμ.ός

36,338,800
50,447,000
53,523,100

επ’ ένεχύρω

Έξα,γωγή

3,653,066
165,430

1,701.630

Έπόλοιπον

33,^47,300 
14,418,300 
19,463,200

Έπόλοτηον

28,424,981
13,070,264
11,093,195

ΣΗΜ.’Εκτός τών Λ. 98,815,616 τής εξαγωγής παρέμειναν καί_ άνεκκαθάριστοι διασαφήσεις παρά τφ 
Τελωνείω Πατρών τήν 20 ’Οκτωβρίου έ. ε. λ. έν. 6,704,831 μικτού βάρους.

(Έκ τοΰ γραφείου)

EUGENIE ZOG!QAPHOY

HEbbENlQU'E
b£ ^EVtiE

’Εν Άθήναις Η ή 25 ’Οκτωβρίου 1914
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SOPHIE ZIUUER
ACADEMIE de MUS1QUE

Concert Training

Musique classique et moderne. Demons d’a- 
compagnement pour les dammes et Messieurs qui 
jouent un instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la «Reforme pianistique». 
Systeme Deppe

ι Εεφοη par semain 15 fr. le cachet
2 ·» » » 10 » » »
1 » tous les 25 jours 5 » » »

(Chez elle de 3—5 h.)

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Πρός οδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθέτομεν 
τήν προκύπτουσαν διαφοράν πρός ό'φελος τών ταξει- 
δευόντων με βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγ- 
κρίσει μέ τάς τιμάς τών απλών εισιτηρίων.

Έξ' Αθηνών
Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.6ο

“Αργος
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.

7.65
15.70

6.40
12.50

3.85
7.85

Τρίπολιν
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.

12.20
23.20

10.16
18.80

6.10
11.60

> Μεγαλ.
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.

18 —
29.20

15 —
22.—

9.—
14.60

Σ> Κυπαρ.
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

21.95
34.50

18.30
25.75

11.—
12.75

Άκρ.
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

27.80 
!9Λ0

23.20
15.50

13.90
9.20

» Πάτρας
Βιβλιάρ. 
Είσιτήρ.

13TO5
25.—

10.85
18.—

6.55
10—

Πύργον
Βιβλιάρ.
Είσιτήρ.

19.65
37.70

15.55
18.10

9.35
16.35

Βιβλιάρ. 27.05 22,55 13.55

Εν δδώ 'Ερμου άρι&μος 42

ΜΙΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

I. Α α· Μ0ΥΤ50η0γΛ«Ν
Εις τόν άφ&ονον και ποικιλώτατον και πολύμορ- 

μον καί πολΰχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή
ματος τών αδελφών Μουτσοποΰλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσηρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλα κεντήματα καί Βαντέλλας καί τά; 
τελευταίας μόδας είς ύφ ίσμ.ατα.Δέν θά σας προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος καί ή ευθηνία τοΰ καταστήμα
τος άλλά καί ή ϊδιάζουσα εις τούς Καταστηματάρ
χες τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.
θθθο-θθθθθθθ θ-Ο-θθθθ

TIMES SQUARE C° OF >EW-YORK .
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΓΦΕΙΑ ΜΠΟΤΛΣΗ Μ QARAQE ΣΩΚΕΑΤΟΤΣ 26Α

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, έλαστικά κτλ.
Τό άνω Carage αναλαμβάνει οίανδήποτε έπισκευήν, ένοικιάζει 

δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥ^ΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ)

Αναχωρήσεις έξ Αθηνών

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με- 
γαλούπολιν, Κυπαρισσίαν, Καλάμας.

7.00 π. μ. Διά Κόρινθον, Καλάβρυτα, Πάτρας, Κυλ- 
λήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμπια.

8.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί τάς μέχρις Άκράτας 
στάσεις.

12.00 μ. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Πάτρας.

Αναχωρήσεις έκ ΙΙατρών.

7.40 π. μ. Διά Κόρινθον, ’Αθήνας, Ναύπλιον.
11.45 π. μ. Διά Καλάβρυτα, Κόρινθον, ’Αθήνας.
6.30 π. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά) Πύργον, ’Ολύμ

πια, Κυπαρισσίαν, Καλάμας, Μεγαλίπο- 
λιν, Τρίπολιν.

3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην(Λουτρά) Πύργον ’Ολύμπια.

Αναχωρήσεις έκ Κ.αλανών

7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον, 
Μεγαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, ‘Α
θήνας.

12.05 π μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν.

Έκ ΙΙατρών

Διά Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.7G
8.38

10.10
6.95

6.35·
4.15

Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6.— 3.80
Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45

> Αϊγιον Είσιτήρ. 5.10 5.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

Κόρινθον Είσιτήρ. 16.50 13.10 8.25
Βιβλιάρ. 11— 9.20 5.50

Έχ ΊΓρττΐόλεωί
Διά Καλάμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.30

Βιβλιάρ. 9.65 8.05 4.85
» .Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70

Βιβλιάρ. 6.75 5.6C 3.40
(Έκ τοΰ γραφ- υ)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. ’Εκ Πατρών, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
6.15 μ. μ. Τοπική έκ Κορίνθου.
7.15 μ. μ. Έξ ’Ολυμπίων, Πύργου, Κυλλήνης (λου

τρών) Πατρών, Καλαβρύτων.
8.05 μ. μ. Έκ Καλαμών, Κυπαρισσίας, Μεγαλοπό- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου. ΚΟΛΩΝΙΑ Κ ΒΕΛ1ΣΣΑΡ1ΟΥ
Χ.Ο.ιομ.ετρικά βιβλιάρια ταξειδίων.

1000 χιλιόμ. (Α' Θ. Δρ. 90) διάρκειας
έκπτωσις 25 ο)ο (Β' Θ. Δρ. 75) 6 μηνών

2500 χιλιόμ. (Γ' Θ. Δρ. 45)
(Α' Θ. Δρ. 210)
(Β' Θ. Δρ. 175) διάρκειας

έκπτωσις 30 ο)ο (Γ' Θ. Δρ. 105) 1 μηνός

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 67—Λ®ΗΝΛΙ=ΑΡ. ΤΗΛ. 416

Βραβευθεΐσα είς δλας τάς μεγάλας έκθέσεις διά 15 
πρώτων βραβείων. Ή μόνη ιατρική κολόνια διά 
μασάζ καί λουτρά. W W W W W W »
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STEIJVS ORIENTAL
SCORES bJWTED

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARQHfe

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ8ΕΙ1ΡΗΣΙΣ
___________ ΜΗΝ<ΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ____________  

II ETCS <■ I £Ν ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1914 | T£Y<XOS S6 ||

VETEMENTj!> ΡΟυη HOMMEjS' et ENFANT^

-<SS»*-·  ROBES, M ANT AUX E.T.C. FOUR DAMES ΕΦ FILLETTES=^

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie fine, Articles de Blanc, Chapellerie, 
Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.

LE CAIRE, ALEXANDRIE, TANTAH, M ANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT, 
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et Stamboul)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕ I JSi limited

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΙ ΕΝ TH ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤIITHI ΤίϊΕΟΣ EXQN ΤΚΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑI ΤΙΜΑ 1

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΎΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

Είδη πλεκτεκής, υποκάμ.εβα, άρώμ,ατα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, όλα τά είδη 
έβωρρούχων πολυτελείας η μ.ή, είδη Βερμ-άτινα, ύποδήμ,ατα, καπέλλα, 

είδη ταζειδίου, είδη μ,όδας, άνθη κτλ.

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ1Σ (ΓΑΛΑΤΑ καί ΣΤΑΜΠΟΥΛ)
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0 ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ

a ΜΕΑΑΟΤΣΑ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΙΑΕΙΑ Till ΝΕΜ
Πολλάκις ελέχθη δτι ή όδός ή άγουσα ε’ις τήν αλή

θειαν είνε αί πλάναι καί είς τήν πρόοδον τά σφάλμα
τα. Γούτο δε αληθεύει, ως φαίνεται, ούχί μόνον προ· 
κειμένου περί ατόμων άλλά καί περί λαών καί πεο! 
τής ανθρωπότητας καθόλου.Έπί αιώνας λ.χ. έπιστεύετο 
δτι ή θρησκευτική αγωγή καί παιδεία είνε ή μόνη προ 
σήκουσα καί αναγκαία τοΐς άνθρώποις, δι’ δ καί περί 
ταύτης, καί σχεδόν περί μόνης ταύτης, έλαμβάνετο 
φροντίς καί οί άνθρωποι έμορφοϋντο ούτως, ώστε ή 
θρησκεία απετέλει τό Α καί τό Ω τών σκέψεων αύτών 
και έν τή τέχνη κα] τη επιστήμη, καθώς καί έν τφ 
δημοσίω καί ίδιωτικώ βίω. Διά τούτο δέ τότε πας δμό- 
πιστος καί ομόδοξος, δλως ασχέτως πρός τήν καταγω
γήν αύτοΰ, ήτο φίλος καί σύμμαχος, πάς δέ αλλόπιστος 
ή αλλοδοξος εχθρός. ’Εντεύθεν οί άντιχριστιανικώτα· 
τοι θρησκευτικοί πολεμοι, ή τέταρτη σταυροφορία, ή 
ιερά έξέτασις καί,τά άλλα μυρία δεινά, άτινα έπί μά
κρους αιώνας έμάστιζον τήν ανθρωπότητα.

’Αλλ’ ιδού τέλος πάντων διεγνώσθη ή πλημμέλεια 
καί ή, μεγάλη βλάβη τής τοιαύτης μονομερούς φανατι 
κής αγωγής και παιδείας και οί άνθρωποι έγκατέλι- 
πον τό όλέθριον σύστημα, ϊνα άτυχώς, ώς τά πράγ
ματα ^έδειξαν, περιπέσωσιν είς άλλο. ’Αντί τής "φα
νατικής θρησκευτικής άγωγής έπήλθε καί έκυριάο- 
χησεν ή φανατική έπίσης, καί επομένως άλογος, "έθν'ι- 
κή. Κατά ταύτην μόνος δ δμόγλωσσος καί ομοεθνής 
κηρύσσεται, φίλος καί μόνος αύτός έχει δικαίωμα νά 
ζήση έν τώ κόσμφ τούτφ, πάς δέ άλλόγλωσσος καί 
άλλοεθνής, άσχέτως πρός τάς άρετάς καί τήν άξίαν 
αυτού, δχι. Ούτος πρέπει κατά πάντα τρόπον, δικαίως 
καί άδίκως,, νά καταδιωχθή καί έξοντωθή· παν ψεύ
δος, πάσα απατη, πάσα άτιμία, πάσα κακουργία κατ 
αύτοΰ διενεργουμένη, ού μόνον δέν άτιμάζει" τόν διε- 
νεργοΰντα ταύτην πολιτικόν άνδρα, άλλά καί τιμά, 
άρκεϊ μόνον νά έπιτύχη τήν ταπείνωσιν ή καί τόν εξα
γνισμόν αύτοΰ., Πάντες ένθυμούμεθα δτε δ Βίσμαοκ 
έκαυχήθη ποτέ έν τή Πρωσσική Διαίτη, δτι τό τη’ϊε 
γράφημα τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, δπερ έγένετο 
αφορμή τού πολέμου κατα τό 1870, παρουσίασεν είς 
τον Βασιλέα τής Πρωσσιας Γουλιέλμον παρηλλαγμέ 
νον^ και ούτως έπεισεν αυτόν νά κηρύξη τόν πόλεμον 
έ-Χεϊνον. Καί σημειωτέον δτι δτε έκαυχήθη τοΰτο, ού 
δεις των βουλευτών έξηγέρθη νά διαμαρτυρηθη’ διά 
την πλαστογραφίαν καί άτιμίαν ταύτην. Ένικήθη, ε 
ταπεινώθη ό έχθρός καί εύτυχήσαμεν ήμεϊς ; Τότε τά 
πάντα εινε συγκεχωρημένα και έπιτετραμμένα. ’Αλλά 
τα φρικτα άποτελέσματα καί τού έκπαιδευτικοΰ τού 
του συστήματος βλέπομεν άτυχώς σήμερον, δτε τό 
άνθος τού ανθρωπίνου γένους άλληλοσπαράσσεται πού 
τών οφθαλμών ήμών έν ήλιθίφ καί άπαισίφ πολεμώ.

Πόσον θαυμασίως είχον νοήσει καί διδάξει ‘τήν 
περί τούτων αλήθειαν οί ήμέτεροι Στωϊκοί φιλόσοφοι, 
οτε έδογμάτισαν «βέλτιονάρετήκαί κακία 
δ ι α κ ρ ί νε ι ν τούς άνθρώπους»!

Αοιπόν καθ’ δν τρόπον, ώς πρός άλλα πολλά, οΰτω 

καί ώς,πρός ,τήν άγωγήν καί παιδείαν τών νέων γενε
ών «άνάγκη απαραίτητος, ϊνα ή άνθρωπότης άποβάλη 
ώς τάχιστα καί τόν έθνικόν φανατισμόν, δπως άπέ- 
βαλε, τόν θρησκευτικόν, σπεύση δέ νά έπανέλθη είς 
την άθάνατον πηγήν τής άρχαίας Ελληνικής φιλοσο 
φίας καί παιδείας. Άνάγκη οί νεώτεροι Έλληνες, 
φιλόσοφοι καί παιδαγωγοί, νά άναλάβωσι τό μέγα έ'ρ
γον τοΰτο, νά διαμορφώσωσι καί διδάξωσι τούς νεω 
τέρους άλλην άγωγήν μήτε θρησκευτικώς, μήτε έθνι- 
κώς φανατικήν, ήτοι μονομερή καί παράλογον, άλλά 
καθολου α ν θ ρ ω π ι κ η ν, ή, άν τις τοΰτο προτιμά. 
ε υ,α Υ Υ ε 1 κ *1  ν· Ανάγκη νά διδάξωσι τήν νέαν γε
νεάν, οτι παντες ειμεθα άνθρωποι, μέλη τής μεγάλης 
άνθρωπίνης οικογένειας, τέκνα τοΰ αύτοΰ μεγάλου 
Πατρός, δτι άφού παρ Αύτφ «ούκ ένι ’Ιουδαίος, ούκ 
ένι Ελλην, ουκ ενι δούλος, ούκ ένι ελεύθερος» άφοΰ 
«Ούτος βρέχει έπί πάντας δικαίους καί άδικους καί 
στελλει τόν ήλιον Αυτού ομοίως είς πάντας», άφοΰ 
ταΰτα ούτως έχουσιν, δεν είνε ορθόν ούδ έπιτετραμ- 
μένον νά έπιχειρώμεν ήμεϊς νά διαφθείρωμεν τό έρ
γον Εκείνου, νά καταδιώκωμεν καί βλάπτωμεν τούς 
αλλόγλωσσους η τους άλλοθρήσκους, άδιαφόρως πρό; 
την αρετήν ή κακίαν αύτών άλλ’ όφείλομεν κατά 
τό Ελληνικόν παράδειγμα, μόνον «άρετή καί κακία 
τούς άνθρώπους διακρίνει», καί τούς μέν χρηστούς 
ν’ άγαπώμεν, τούς ,δέ πονηρούς ούχί, είς οίονδήποτε 
έθνος καί είς οίανδήποτε θρησκείαν καί άν άνήκωσιν.

Άλλά καί κατ’ άλλο τι άνάγκη νά μετασχηματισθή 
ώς τάχιστα ή αγωγή των νεωτέρων γενεών, πάλιν συμ- 
-φώνως πρός,τά παραδείγματα τών άρχαίων, λέγω τήν 
καλαισθητικήν μόρφωσιν τών νέων. Διότι είναι πα
ράδοξον, άλλ’ δμως άληθέστατον, δτι μέχρι τοΰδε η
μείς, έν μεγίστη άντιθέσει πρός τούς άρχαίους Έλ 
ληνας, έλάχιστα έφροντίσαμεν περί τής" καλλιεργίας 
τού καλαισθητικού αισθήματος έν τοίς σχολείοις ήμών' 
Οι παλαιοί "Ελληνες τήν δλην παιδείαν τών νέων έ- 
κάλουν μουσικήν, διότι πρός άνάπτυξιν τής αί- 
σθήσεως τού καλού έλαμβάνετο τότε μεγάλη φροντίς, 
δι’, δ καί οί οΰτω παιδευόμενοι άπέβαινον άριστοι κρί- 
ται και δημιουργοί τού καλού’ ημείς δέ μόνον γνοόσεις, 
και ταυτας πολλάκις ουχι απολύτως άναγκαίας, έπε- 
διώξαμεν νά έμβάλωμεν είς τόν έγκέφαλον τών παίδων 
ημών έκ τούτου συνέβη, ώστε ούτοι νά μή δύνανται 
μήτε νά αισθάνονται μήτε νά έκτιμώσι μήτε νά πα 
ράγωσι τό καλόν.

Δέν μέ λανθάνει,,δτι ή κατ’ έμήν γνώμην, άναγκαιο- 
τατη αυτή μεταβολή εν τοΐς εκπαιδευτικούς ήμών πράγ 
μασιν είνε σφοδρά δύσκολος και δτι θά άπαιτήση μα- 
κρούς κόπους καί χρόνους· άλλά φρονώ, δτι θά είνε 
μεγάλη, τιμή καί ωφέλεια διά τήν 'Ελλάδα, άν ή πρώ- 

(ί9Χη προς τούτο γινη υπο τών Ελλήνων παιδαγω
γών επειτα και το πράγμα φαίνεται άξιον πάσης σπου 
δής. Μη δεν είπεν ο θείος Πλάτων δτι «ούκ έστι περί 
δτου θειοτέρου άν τις σκέψαιτο ή περί παιδείας».

Γ. Ν. Χατζιδάκις

ματ>κοί του πού αϋτοκτονοΰν άπό ύπερβάλλοντει φό 
βον, δταν κινδυνεύουν. Ό γερμανικός μιλιταρισμός ε- 
πλανήθη. Αντί νά δημιουργήση δύναμιν, ωφειλε νά 
πλάση ψυχάς. Ό Γερμανός οδηγείται είς τόν πό
λεμον,. δέν πήγαινε ι.

Δείγμα αί λιποταξίαι τού στρατού αύτοΰ.
Έρχόμεθα είς τούς συμμάχους.,
Είς τήν Γαλλίαν τό σοσιαλιστικόν ιδεώδες κυριαρ

χεί μέ τήν κατάπτωσιν τού κοινοβουλευτισμού καί τάς 
άπεργίας τών δημοσίων υπηρεσιών. Είς τήν Αγγλίαν 
τό κράτος υπονομεύεται άπό τάς πρωτοφανείς απερ 
γίας, κηρύσσεται πόλεμος έναντίον τών Λόρδων,, έ
πειτα ψηφίζονται οί προστατευτικοί νόμοι τού Αοϋδ 
Τζώρτζ. Ή Ρωσσία, παρ’ δλας τάς υπονομευούσας 
τόν άπολυταρχισμύν της τάσεις, παρ' δλον δτι γνω
ρίζει ό λαός τήν καταδρομήν τών μεγιάjoν εναντίον 
του, πιστεύει, άσυνειδήτως έστω, είς τόν Τσάρον. Ό 
Γουλιέλμος Β' ούδέποτε συνεβούλευσε τόν Νικόλαον 
νά έπιτρέψη τήν άνόρθωσιν τοΰ λαϊκού πνεύματος. 
Προεσχεδίαζε προφανώς μίαν έπιδρομήν καί έπεδίω 
κε τήν άδυναμίαν. Τό Γερμανικόν Επιτελείου, οργα 
νον προσωπικόν τοΰ Κάϊζερ, έπί τών αρχών τού στρα 
τηγοϋ Μπερνάρντι, έθεώρει τήν Ρωσσίαν βραδυκινη 
τον καί διά τοΰτο εύκολοσύντριπτον παράγοντα. Άπέ- 
βλεψε περισσότερον πρός τήν Γαλλίαν. Τήν Αγγλίαν 
σχεδόν τήν έθεώρει άνικανον δια εκστρατείαν,, κατα 
ξηράν. Καί οΰτω δ γερμανικός μιλιταρισμός ήρχ,ισε 
τήν έπίθεσίν του πρός κατάκτησιν τού κόσμου καί ό 
Κάϊζερ διά τήν βασιλείαν του έπί τής Γής. Εύρέθη ό
μως τό μικρόν Βέλγιον. Έπλήρωσε μέ τήν έλευθερίαν 
του τό τίμιον πεΐσμά του ! Άλλά λοιπόν πού είνε τό 
σοσιαλιστικόν Ιδεώδες ; "Ολοι άπορούν καί διερωτών- 
ται. Ό σοσιαλισμός, ή δύναμις πού ύπενόμευε τό κρά
τος, δ γαλλικός, ό άγγλικός, δ βελγικός σοσιαλισμός 
ποΰ είνε, ό γερμανικός πού εύρίσκεται ; Είς, τον πόλε
μόν, φίλοι μου. Αύτό είνε βέβαια πικρή άλήθεια. "Ο
μως :— 5 ,

'Η Γερμανία έξώθησε τήν Εύρώπην εις, τον πόλε
μόν. Αύτό είνε άναμφισβήτητον. Πού εύρίσκετο τήν 
στιγμήν αύτήν δ Γερμανικός σοσιαλισμός ; Εις ,τα 
στοατολογικόν γραφεϊόν. Διατι δεν ανθιστατο ; Διότι 
δ Κάϊζερ καί οί"σοφοί του, ζητούντες τήν διέξοδον, 
μέ τά ιδανικά πού εϊπαμεν παραπάνω, θά τόν ώδή- 
γουν νά φέρη τήν εύτυχίαν τού άνωτέρου πολιτισμού 
είς τόν κόσμον. Καί ό Γερμανός έφόρεσε την κάσκαν, 
έτοιμος νά κτυπήση τόν ούρανόν είς τά στήθη. ’Επέ 
ρασε άμέσως μέσα άπό τά σύνορα τών γειτονικών λα
ών, μεθυσμένος άπό τήν πολεμικήν λείαν, τήν ~ άρπα 
γήν καί τήν καταστροφήν. Τού είπαν να κτυπφ κάθε 
μνημεϊον, νά καίη βιβλιοθήκας, νά τουφεκίζη, νά ,σφά 
ζη. Δέν παρέλειψε τίποτε. Ό άξιωματικός του θά τον 
έφόνευε. Κτυπά καί συντρίβει τό Βέλγιον. Εισέρχονται 
είς τήν Λιέγην καί ζητούν τόν πύργον ,τού ’ Α,ίφφελ, 
διότι τούς είχον είπεν, δτι εύρίσκονται άπέξω άπό τό 
Παρίσι. Ό γερμανικός λαός γνωρίζει την γεωγραφί
αν ποΰ τοΰ έμαθεν δ άξιωματικός του. ’Έχει ιδιαιτέ
ραν άντίληψιν τής-πολιτικής. Ή Γερμανία είνε το 
θύμα τής Εύρώπης. Καί δρμφ διά νά έκδικηθή τους 
έχθρούς '·

Ή γερμανική προέλασις ύπήρξε ραγδαία. Ή α
ναισχυντία ήτο μοναδική. Καθείς ωφειλε νά υπερασπ.· 
ση τόν εαυτόν του πλέον. Η πατρις πα,ρουσιαζετο 
έτσι ώς μία συνθηματική λέξις. Ό, γαλλικός σοσιαλι
σμός προσφέρεται διά νά δημιουργηση, σελίδας ,ύπερο 
χου άνδρείαςί δπως καί δ βελγικός καί δ άγγλικός. Δεν

Ό κόκκινος ήλιος ύψώθη επάνω ,άπό,τήν Ευρώπην. 
Τό πνεύμα τού Πολέμου περνά έπάνω άπό τά πτώμσ- 
μα τών άπειρων θυμάτων. Ό σπαραγμός φρικτός. "Ο
λους τούς παραφέρει μία λύσσα’ κοινοί φραγμοί πού 
έχώριζαν έως σήμερα τους λαούς, θρυμματίζονται από 
τήν [ΐεγάλην Είαν. Τό Βέλγιον είνε ενα ερείπιο,ν, το 
εύγενέστερον θύμα τών αιωων. 1 α γερμανικά σύνορα 
έχουν γίνει ένας πελώριος τάφος λαών εύγενών. Κάθε 
ήμερα μάς έπιφυλάσσει μίαν νέαν καταστροφήν^ 
Εθεωρήθη πώς αιτία δλου αύτοΰ τού κακού ύπήρξεν 

ή δολοφονία τοΰ Διαδόχου τής Αυστρίας, από τόν νεον 
ΙΙρίντσιπ. Αύτό δέν είνε καί’ τόσον μακράν άπό τήν 
άλήθειαν. Δηλαδή ύπήρξε αύτό μία άφορμή νά παι 
χθή τό δράμα μίαν ώραν άρχήτερα. Διότι ό σημερινός 
πόλεμος ήτο μία άναγκαιότης διά τόν πολιτισμόν κα,ι 
επομένως ήτο άναπόφευκτος. ’Ακόμη μάλιστα^ θά 
είμποροΰσε νά θεωρηθή ώς μια απαιτησις τής εξελι- 
ξέως τών λαών. Ή Γερμανία εϊχεν άνάγκην πλατυτέ
ρων ορίων διότι ό κοινωνικός οργανισμός της δέν 
έπήρκει είς τήν τελευταίαν αύξησιν τοΰ πληθυσμού 
καί επομένως τής έργασίας. Ό γερμανικός άπολυταρ 
χισμός, ύπό τό προσωπεΐον τού έπιθετικού,Παγγερμα
νισμού, ήθέλησε πάντοτε ύπό την έμπορικήν διπλωμα
τίαν νά περικαλύψη τήν φανεράν αύτήν προσπάθειαν 
Ή αύξησις τοΰ προλεταρισμού, ή έπικράτησις_τοΰ σο
σιαλιστικού ιδεώδους, έξ άλλου ή ακρίβεια, τής ζωής 
καί αί στρατιωτικοί δαπάναι, ήνάγκαζον τήν Γερμα
νίαν νά ζητή πάντοτε μίαν έξοδον. Ήθελησε να επι- 
βληθή είς τούς ομόρους λαούς, μάλιστα είς την Γαλ
λίαν, μόνον διά νά δημοκοπήση. Επρεπε με κάθε τρό
πον ό Γερμανικός λαός νά έχη άπόλυτον πίστιν εις τήν 
δύναμιν τής Γερμανίας, τού Αύτοκράτορος.

Τό έπεισόδιον τού Άγαδίρ, δημιουργηθεν απο τον 
Κίντερλεν Βαϊχτερ, άπεκάλυψε τούς σκοπούς , της. Η 
Γαλλία ήττήθη. Ά?/’ έξ άλλου εφανερωθη και η αντυ- 
δρασις τοΰ γερμανικού προλεταρισμού έναντιον τοΰ 
πολέμου αύτοΰ, άντίδρασις ποϋ ελαβε σταθερωτεραν 
μορφήν κατά τάς έκλογας τού 1912, διευθυνομενη 
πλέον άπ’ ευθείας έναντίον τής προσωπικής πολιτι 
κής τοΰ Κάϊζερ, ή οποία παρ’ ολην την δοκιμασίαν 
ποΰ ύπέστη είς τό Ράϊχσταγ κατά τήν φοβέραν έπίθ,ε- 
σιν τοΰ Μπέμπελ καί τοΰ άρχηγού τών κομμάτων, δέν 
έπαυσε νά κυρίαρχη είς τήν γερμανικήν,πολιτικήν κα- 
τεύθυνσιν. Ό γερμανικός μιλιταρισμός έφροντισε μα· 
ζύ μέ την κεφαλαιοκρατιαν να διάπλαση την δύναμιν 
του είς έθνικόν παράγοντα. Επ' αυτού εβασισθη _η 
έξωτερική πολιτική έμπνευσμένη άπο^τήγ ιδέαν τής 
μεγάλης Γερμανίας, ή τής Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας, 
είς τήν οποίαν ή Γερμανία θά είχε την πρώτην θέσιν. 
Ή θεωρία αύτή βασίζεται έπί θεωριών κοινωνικών 
συναφών. Τό κράτος είνε η υψιστη δύναμις, εις την 
οποίαν έχει φθάσει ή κοινωνία, ό πόλεμος είνε βιολογι
κός νόμος, ό όποιος θά δώση τήν ζωήν μόνον είς ,τάς 
μεγάλας ομάδας, καθ’ δσον μόνον αύται έχουν ιδεώδη, 
τά μικρά κράτη πρέπει νά έξαλειφθούν. Αι αρχαι αύ 
;αί φέρουν τήν Γερμανίαν ώς τό άνώτερον τών πο
λιτισμένων έθνών καί τήν δημιουργούν έγωΐστριαν 
καί καταθλιπτικήν. Δέν υπάρχει έπιστήμη, τέχνη, φι
λολογία πουθενά. Ή Γερμανία εχει το μονοπωλιον ει, 
δλα. Αύτη θά φέρη τό φώς είς τόν κόσμον, αύτή θά 
φέρη τόν πολιτισμόν καί την ελευθερίαν. Και φ,ενακι- 
ζουσα τόν λαόν μέ τά ψεύδη αύτά, κηρύσσει τόν πό
λεμον.

Ό Γερμανός στρατιώτης δεν είνε ατομον δια το 
Έπιτελε’ιόν του, είνε άριθμός. Τόν οδηγούν οί άξιω-
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άπηρνήθη τάς άρχάς του. Ποιος είπεν δτι θά έπρεπε 
ν’ άρνηθή τήν ύποστήριξίν του ; Τό σοσιαλιστικόν ι
δεώδες δέν ανέχεται οΰτε τήν προδοσίαν ούτε τήν 
προσβολήν. Και βεβαίως την πλέον άξιοθαύμαστον ει
κόνά τήν δίδουν οί στρατοί τοΰ Βελγίου καί τής Γαλ- 
λίας.Μέ πρωτοβουλίαν καί μοναδικήν γνώσιν τής κατα- 
στάσεως, χωρίς στρατιωτικόν ιδεώδες, έπήγαν εις τήν 
μάχην νά κτυπήσουν τόν Πρωσσικόν μιλιταρισμόν. 
Εύθυμοι, έξυπνοι, ειρωνευόμενοι κάθε έκδήλωσιν με
γαλοπρεπή καί κάθε πομπώδη έμφάνισιν. Μέχρι τής 
στιγμής ποΰ έφθασαν είς τό χαράκωμα, είχαν μίαν 
ευθυμον φράσιν δια τους αρχηγούς των, δταν έχώθη 
καν είς αύτό, είχαν μίαν θανατηφόρον σφαίραν διά 
τήν γερμανικήν κάσκαν. Οί σύμμαχοι δέν ώδηγή-

Ί σ α,ν Χις τ°ν πθλεμ°λ', έπήγαν, ήθέλησαν 
Ιδού η διαφορά τών δύο ομάδων.

Και ε,ρχεται εις τον νοΰ μου μία κριτική ποΰ είχε 
γραψη άλλοτε ο Σιεγκεβιτς δια τον Ζολά. Παρεσκεύα- 
ζε> λεγει την, Γαλλίαν είς τό νά παραδώση τόν Ση- 
κουαναν εις την Γερμανίαν. Αυτό ήτο μία ένότης τών 
επισήμων Γερμανών καί ή κριτική αυτή είνε ένα δη
μιούργημα, τής έμπνεύσεως αυτής. Ό Ζολά απομένει

Εαλλος και παρουσιάζει τον Γαλλικόν λαόν μέ 
δλα τά θαυμάσια του χαρίσματα. Έθεωρήθησαν οί 
Γάλλοι στρατιώται ώς παιγνίδια, ό γαλλικός λαός ώς 
έκπεσών καί διεφθαρμένος άπό τήν κοινωνικήν έκλυ- 
σιν, τήν άθρησκείαν καί τόν σοσιαλισμόν, δχι μόνον 
άπό τούς Γερμανούς, άλλά καί άπό Γάλλους δπως ό 
Αε Μπον η οι άλλοι κληρικοφρονες συγγραφείς 
Αυτό είνε ψεύδος. Ο I αλλικός λαός είνε μέγας είς 
τήν,εύγένειάν του καί τήν ιδιοσυγκρασίαν του. Πρέπει 
να ε,ννοηθή, οτι η άγαπη πρός τήν ζωήν τόν φέρει ε’τ 
ακρότητας, δεν τον εμποδίζει τίποτε νά έπανέοχεται 
οποτε, θέληση εις τον άΐιηθινόν του δρόμον. ’Έ
νας αληθινα, πολιτισμένος Λ,αός, ένας προοδευμένος 
άνθρωπος, δίδει την σφραγίδα τοΰ χαρακτήρας του 
εις κάθε του πράξιν, είς τήν ατομικήν του διαγωγήν 
καί επομένως δέν είμπορεϊ νά κριθή μέ τήν βαρύτητα 
τής συνήθους, συναισθηματικής λογικής. Ή γαλλική 
ΨήΧΦ φύσει ελεύθερα, ουδέποτε ήνέχθη στρατοκοα- 
τίαν. Βεβαίως ή έπικρατήσασα διά τήν Γαλλίαν ιδέα 
οτι είνε έθνος απολωλός ηθικώς, έχει τήν άοχήν της 
εις, τας, προσπάθειας τών κληρίκρφρόνων της, οί ο
ποίοι τώρα τελευταία νομίζουν,δτι κατήγαγον τήν μεγα 
λειτέραν νίκην μετά τήν ύποχώρησιν τοΰ σοσιαλιστικού

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ! ΣΚΕΨΕΙΣ
Β’.

(Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου) 
Κυρία,

, Έκολακεύθην άπό τό ένδιαφέρον ποΰ έδείξατε διά 
τάς, ταπεινάς μου γνώμας. Έάν έγνώριζον, δτι τά λε
πτά σας ώτα ήκσυον τάς σκέψεις μου, δέν θά παρέλει- 
πον νά τονίσω τήν έπίδρασιν τήν άγαθήν, τήν οποίαν 
εξασκοΰν οι ομοιοι σας επι τής καλλιτεχνικής προόδου 
τοΰ κοινού. Θά ήλάττουν τοιουτοτρόπως τήν άξίαν 
τήζ ( τεΧν,Ίζ και θα ηυξανον τήν ευθύνην της. Διότι 
αυτήν δέν θά τήν έθιγον καί έπομέως θά τήν ηΰξα- 
νον συγκριτικώς. Έν πάσει περιπτώσει θά ήμην δί
καιος.

Θα μοι επιτρεψετε δμως μικράς συμπληρώσεις. Δέν 
υπάρχουν μόνον οί καθ’ ύποβολήν καλλιτέχναι. Υπάρ
χουν καί οί έκ μεγαλομανίας κινούμενοι. ’Εκείνοι πού 
βασανίζονται μέ τόν πόθον τής διακρίσεως. Ήκουσα 
κάποιον νά λέγη. «Τρελλαίνομαι γιά τή δόξα» Είς αυ
τόν τόν κάποιον θά άπέφευγον άντί πόσης θυσίας νά 

ιδεώδους άπέναντι τοΰ γενικωτέρου συμφέροντος. Οί 
δημοκόποι δέν λείπουν. Ό Μπαρρές καί ό Μπουρζέ. 
είμποροΰν νά έχουν τάς ιδέας των. Ή Γαλλία τοΰ Ζο- 
λά καί τοΰ Άνατόλ Φράνς είνε εκείνη ποΰ κεντά τήν 
μιλιταριστικην Γερμανίαν. Καταβάλλεται προσπάθεια 
φανερά, δπως παρουσιασθη δ πατριωτισμός ώς άναπό- 
φευκτον επακολούθημα. Άλλά διά τόν πολιτισμένον 
διανοητήν ή Πατρίς είμπορεϊ νά είνε ένα άπλοΰν εϊ 
δωλον, καί δμως τό καθήκον νά τήν ύπερασπισθη δέν 
θεωρείται μηδαμινόν, άλλ’ είνε ύπερτάτη ύποχρέωσις. 
Ό σοσιαλισμός άγωνίζεται ένα ύπέρτάτον άγώνα. 
Κηρύσσει εις τόν κόσμον, δτι κάθε άνθρωπος είνε ένα 
Σύμπαν, οτι είνε άδελφή κάθε ΰπαρξις, δτι έχει ύπέρ- 
τατον καθήκον, εξαγόμενον βιολογικόν, ν’ άντιδράση 
κατά τής έπιρροήςδυνάμεών άντιρρόπων. Ό σημερι
νός πόλεμος άν μεταβάλη σέ στάχτην δλίγην Ευρώ 
πην, δεν βλάπτει καί τόσον. ’Αρκεί δτι άπό τήν στάχ
την αυτήν ο φοϊνιξ τοΰ πολιτισμού θ’ άναβλαστήση 
καί θά ύψωθή, άνοίγων τά κλαδιά του πρός τό φώς 
με, δίψαν. Τό σάββανον τής Γερμανίας τό υφαίνει ο 
Γάλλος εργάτης. Ήδη προσέφερε τό μεγαλείτερον 
θύμα. Τόν Ζωρές.

Καί, διά νά συγκεφαλαιώσωμεν, ιθύνουσα άρχή 
είνε εις τόν πόλεμον ή άμυνα τοΰ λατινικού πνεύματος 
πρό τής γερμανικής άπολυταρχικότητος. Ό φιλόσοφος 
Ρώσσος Μπεχτερέβ παρεδέχθη εις τήν άντικειμενικήν 
'ψυχολογίαν του, δτι οί Ρώσσοι ήττήθησαν ύπό τών 
Ιαπώνων, διότι οί τελευταίοι αυτοί άνεπτύχθησαν ύπό 

συνθηκας φιλελευθερωτέρας. Καί έρχεται ώς άναντίρ- 
ρητός η αλήθεια : ένας έλευθέρως άναπτυχθείς λαός 
περικλείει πάντοτε μεγαλειτέραν δύναμιν ενός άλλου 
λαού, άναπτυχθέντος ύπό θεσμούς ύποτάσσοντας τό 
ατομον, εις την ολότητα. Όφείλομεν ν’ άποδεχθώμεν, 
δτι ή ατομική εξέλιξις, είνε ή βάσις τής κοινωνικής 
κατευθύνσεως. Άκόμη, δτι πρέπει νά στηριχθή έπί 
της ατομικής, διαπλάσεως ή ιδέα τής συνολικής άφο 
μοιωσεως, καί δχι νά θεωρηθή ή άφομοίωσις τών άτό- 
μων ως κεφαλαιώδης, καθ' δσον είς αύτήν θά περί- 
κλεισθοΰν άτομικότητες διάφοροι, άδυνατοΰσαι νά συ
νενωθούν. Ό πόλεμος αυτός, δημιουργηθείς άπό τήν 
τελευταίαν αυτήν άντίληψιν τής ύποταγής τοΰ άτόμου 
θά άποδείξη τήν άλήθειαν τής συνολικότητος τής δυ 
νάμεως τών άτόμων, έπί τής οποίας οφείλει νά ύπολο 
γίζη κάθε έθνος.

Μιχ. Π. Παπαστρατηγάκης

ομιλήσω ποτέ διά τέχνην, φιλολογίαν ή μουσικήν. 
Διότι είμαι βέβαιος, δτι πριν ό ήλιος φθάση είς τήν 
δύσιν του, θά έβλεπον τόν κάποιον μέ ένα πίνακα, μέ 
ένα διήγημα, μέ ένα ποίημα νά μέ διώκη διά νά τοΰ 
χαρίσω*  τόν θαυμασμόν μου. Καί τούτο επειδή ή τέ 
χνη είνε πλέον άπλή καί φαίνεται πλέον εύκολη. No 
μίζουν δχι μόνον οί τυχόντες, άλλά καί οί πολλοί, δτι 
δέν άπαιτεΐται πρός άπόκτησιν τής άθανασίας τίποτε 
περισσότερον άπό μίαν πένναν ή έν πινέλον. Ένώ 
άν τού ώμίλουν περί επιστήμης, θά έθεώρει τό πράγ
μα ώς πλέον σύνθετο καί επομένως ώς πλέον δύσκολο. 
Πιθανόν νά έτάνυε τόν τράχηλόν του διά νά εύρη τόν 
τροπον νά κερδίση τόν θαυμασμόν μου, άλλά ταχέως 
θ’ άπεγοητεύετοί.

Πολλοί είνε οί άγαπώντες τήν δόξαν καί διά τούτο 
πολλοί είνε καί οί φιλόλογοι καί οί καλλιτέχναι. Αύτοί 
γράφουν, αύτοί ζωγραφίζουν καί αύτοί διαβάζουν καί 
κρίνουν. ’Επικίνδυνοι δμως είνε μόνον δσοι μικροί ά
κόμη προσβληθούν άπό τό μικρόβιον. Οί μεγάλοι γε

λοιοποιούνται εύκόλως. ’Εκείνοι δμως επιδίδονται συ- 
στηματικώς. Μελετούν χάριν τής δόξης, καί εργάζον
ται επίσης χάριν αυτής. Αύτοί είνε οί επικίνδυνοι. 
'Όταν μετά πολλά ’έτη άντιληφθοΰν, δτι ματαιοπονούν 
κουρελιάζουν τήν τέχνην εκδικούμενοι. Τό κοινόν, το 
κακομεταχειρίζονται. Τό διακηρύσσουν ,ως στερούμε 
νον αισθητικής άντιλήψεως καί παρουσιάζουν τόν έαυ 
τόν τους δχι ώς ύπαίτιον τής έλλείψεως ταύτης, άλλ 
ώς μάρτυρας. ,

Έξετίμων μίαν φοράν ένα καλλιτέχνην. Και ειμπο- 
ρώ νά πώ, δτι τώρα δέν έπαυσα νά τόν εκτιμώ. Άλο’ 
άφ’ ήζ ημέρας ήρχισα νά διακρίνω φιλοδοξίαν εις τον 
χαρακτήρά'του, έθηκα χαλινόν είς τήν έκτίμησίν μου. 
Άπό πολλά σημεία διέκρινα τήν φιλοδοξίαν., ’Αλλά 
πρό πάντων άπό μίαν του έκφρα,σιν, ή οποία είς ύφος 
άστεΐον έλεγε : «Πολλοί απορούν μαζύ μου. Άρέσκο 
μαι νά συναναστρέφομαι ιιέ. ταπεινούς, έστω, μέ δού
λους, δέν ξεχνώ δμως τόν προορισμόν μου καί δέν ευ
ρίσκω δύσκολον τήν μέλλουσαν είσοδόν μου είς τά 
πριγκηπικά σαλόνια.»

Έάν μοΰ έλεγε τά άντίθετα, θά ήμην περισσότερόν 
ευχαριστημένος. «Μοΰ άρέσει το πριγκηπικον σαί.ονι, 
άλλ’ άγαπώ καί άποβλέπω είς ένα άνατομικόν προορι
σμόν μεταξύ τοΰ ποικιλότερου ταπεινού λαού.» Θα 
άπεδείκνυεν, δτι ή τέχνη κυριαρχεί είς τήν ψυχήν του. 
Καί βεβαίως δέν άπαιτώ νά πνιγή κάθε άλλη πνοή 
μέσα του. ,

Πρέπει δμως νά ύπάρχη κυριαρχία τής τεχνηςα- 
πύλυτος. e ,

Ό ζωγράφος πρέπει νά δημιουργή, υπάκουων εις 
εσωτερικήν άνάγκην. Όχι υπολογισμούς, ούτε προ, 
θέσεις' Ό,τι έχει ήδη δημιουργημένον, πρέπει νά τό 
ξεχνά δριστικώς. Μόνον τό παρόν πρεπει να το,ν 
άπασχολή. ’Όχι εκείνο ποΰ θά κόμη αύριον, ούτε ε
κείνο ποΰ έκαμε χθές. 'Ό,τι έξήλθε τών χειρών του.

(^ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖϋΓΡΑΦΟΎΟ)

©ΤΑΝ ΛΕΙΠΗ Τ© ΧΡΗΜΑ
ΤΡΙΠΡάΚΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ

— Πολλοί τών άναγνωοίών τήζ «^Ελληνικής Επι&εωρηοεως*  δι 
επιοτολών μάς εζήτησαν τήν συνέχειαν του δραματικού έρ
γου «^Οταν λείπ-β τό χρήμα», τό οποίον είχε διακοπή, εκ 
τών πολεμικών γεγονότων τών δυο παρελθόντων ετων^ 
νΗδη έπαναλαμβάνομεν, τήν δημοσίευσή του έργου έξ 
αρχής χάριν τών νέων συνδρομητών τής Σάμου και Μα
κεδονίας.— ,

ΠΡΟΣΩΠΑ,, _
ΡΑΑΑΟΥ. Μάμμη Φαναριωτισσα. Ετών 65. 

ΤΩΝΗΣ. ’Έγγόνος τής Ραλλοΰς. Έτών 28. _ 
ΡΑΑΑΟΥ. Έγγονή καί άδελφή τόΰΤώνη.Έτών26. 
ΑΝΝΑ. Έγγονή τής Ραλλοΰς. Έτών 20.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΗΣ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΡΑΝΑΣ. Τραπεζίτης. Έτών 40.
ΟΡΕΣΤΗΣ.
ΣΟΦΙΑ. Καμαριέρα τής ’Άννας καί τής Ραλλοΰς. 
ΓΙΑΝΝΗΣ. Υπηρέτης.

ΠΡΑΙΙΣ ΠΡΩΤΗ

(Ή σκηνή παριστά τραπεζαρίαν τελείως έπιπλωμέ- 
νην. 'Όλα είνε πλούσια, κομψά, πολυτελή. Θυραι δε
ξιά, αριστερά καί εις τό μέσον. Παρά τήν θυραν τήν 
έξ άριστερών εύρίσκεται καναπές. Έπ αύτοΰ είνε 
ξηπλωιιένη ή Ραλλοΰ μάμμη. Παρά τούς ποδας είς, χα 
μηλό σκαμνάκι κάθηται ή Ραλλοΰ εγγονη. Ο Γωνης
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δέν τοΰ άνήκει πλέον. Έάν τό επαινούν δέν πρέπει νά 
εύχαριστήται, έάν τό κατηγορούν δέν πρέπει νά θυμώ 
νη. Δέν άνήκει είς αύτόν. ’Ανήκει, είς τ,όν ψυχικόν ορ
γανισμόν τής στιγμής καί δεν εχει τίποτε να καμη 
μέ τό άτομόν του. ’Εγώ τουλάχιστον δεν έχω την διά- 
θεσιν νά θαυμάσω ουδενός τό ατομον, διότι ούδενύ,ς 
τό έργον είνε γνώρισμα ! τοΰ άτόμου. 'Όσοι συνειθι ■ 
ζουν νά θαυμάζουν, άποβαίνουν γελοίοι εις τας λεπτο
μέρειας τοΰ θαυμασμού των. Γνωρίζομεν τάς βιογρα
φίας τών μεγάλων. Συχνάκις άηδιάζομεν μέ τήν, βά· 
σιν, έπί τής οποίας στηρίζονται. Διαβάζομεν πολλά, ε
λάχιστα δμως περί τοΰ έργου των.

Θά ήθελα νά είχα τήν δύναμιν νά πείσω τούς με, 
τρίους, δτι ή δόξα είνε κάτι, τό άκαθόριστον, κάτι , τ'? 
άνύπαρκτον. Ό πόθος της ποτέ δέν εμπνέει μεγάλα. 
Κανείς μεγάλος δέν είργάσθη διά τήν δόξαν. Όλοι 
είργάσθησαν διά τόν έμυτόν τους. Ας πεισθοΰν επ: 
τέλους οί μεγαλομανεϊς, δτι τό δνειρόν των είνε σκιά. 
”Ας επιδιώξουν τήν σύγχρονον διάκρισιν, ή όποια 
είνε πλέον θετική. Αύτά δμως κυρίως διά ,τής πρά,- 
ξεως άποκτώνται. ’Άς έργασθοΰν, δς πλουτίσουν καί 
θά άποκτήσουν τήν έκτίμησίν τών πολλών, ποΰ είνε 
ή πλέον κατάλληλος δι’ αυτούς, άφού είνε ή πλέον 
ζωηρά καί ή πλέον άντιληπτή. Θά εύεργετήσουν συγ 
χρόνιος καί τήν τέχνην. Έπληθύνθησαν οι φιλολογεί 
καί οί καλλιτέχναι, δπως τά πτηνά τοΰ ούρανού καί οί 
ιχθύς τής θαλάσσης. Είνε πρέπον νά ύποστοΰν κοσκί
νισμα. 'Άς μείνουν μόνον δσοι έχουν τήν άξίαν τής 
άφιλοδοξίας, δσοι δέν έσκέφθησαν τάς, άριστοκρατι- 
κάς αίθουσας καί πρό πάντων δσοι έπόθησαν άφανϋ 
άνατομικόν προορισμόν είς τόν στρόβιλον τοΰ^άνθρω 
πίνου βίου, δπου έκδηλοΰται σαφέστερον η πτήσις τής 
ψυχής, ή ή αντιπαθητική της άπομώρανσις.

Άθήναι. Δεκέμβριος 1914
’Αμαρυλλίς

κρατεί είς τάς χεϊρας ξένον περιοδικόν, τό όποιον ξε
φυλλίζει άφηρημένος. ’Έχει επιμέλειαν είς τήν, ενδυ
μασίαν του. ’Επίσης ή Ραλλοΰ είνε πολύ κομψά ντυ
μένη).

ΡΑΑΑΟΥ.— (Μάμμη). Τί διαβάζεις, Τώνη
ΤΩΝΗΣ.— (’Αδιάφορος). Τίποτε. Ηδρα εδώ αύτό 

τό περιοδικό καί έτσι ρίχνω ένα βλέμμα χωρίς προ
σοχή. c ,

ΡΑΑΑΟΥ.— (Έγγονή). Ξέρεις, Νόννα, ο Γωνης 
δέν ήταν ποτέ φιλαναγνώστης.

ΤΩΝΗΣ. —(Νωχελώς). ’Άς άφί,σωμε τάς μελετάς 
γιά νήν ’Άννα. Αύτή άς γείνη σοφή άπό τήν οΐκογέ- 
νειάν μας.

ΡΑΑΑΟΥ.—(Μάμμη. Έξεγειρομένη). Τ’ είν’ αύτά 
ποΰ λές, Τώνη. Ξέρεις δτι άπό τούς τρεις έγγονούς πού 
μοΰ δωκεν δ Θεός, μέ τή σκληρή τύχη νά τούς αναθρέ
ψω, καί νά γίνω μητέρα καί πατέρας, άφοΰ, δέν έχετε 
πειά τούς γονείς σας, μόνον εσένα καί τήν Ραλλοΰ 
(δεικνύει τήν καθημένην πλησίον της.) θεωρώ ,πραγ 
ματικώς παιδιά μου. Άγαπώ βέβαια καί τήν ’Άννα, 
άλλ’ αύτή είχε πατέρα, τόν όποιον δέν αγαπησα ποτέ, 
και καιιμιά φορά δταν σκέπτωμαι τίνος είνε παιδί, ξε 
χνώ, δτι ή μητέρα της υπήρξε κόρη μου, καί σάς βε- 
βαιώ αισθάνομαι, δτι τό παιδί αύτό δεν εχει καμμια 
θέσι στήν καρδιά μου.
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ΡΑΛΛΟΥ.—— Ευτυχώς δτι άρραβωνιάστηκε, Νόν 

ν«, ϊι“τί κ’ έΥώ,τί ν« σ«5 πώ, μέ τήνωμορφιά της καί 
τι,ς ιδεες της και της περηφάνιες της δέν τήν πολυχω- 
νεύω.

—(Μάμμη). Μή μέ διακόπτης, Ραλ 
λοΰ. Θέλω νά πώ στον αδερφό σου, δτι μιά οικογένεια 
μεγάλη, δπως ή, δική μας, καί μέ τέτοιο δνομα, περιμέ 
νει πολλά άπ’ αυτόν. Καί γιά τά πολλά χρειάζονται θυ- 
σ»ες, θελησις, σπουδή, μελετη. Γι αυτό θυμόνω δταν 
ακούω νά μοΰ λες «ας γίνη ή ’Άννα σοφή άπό τήν ο’ι- 
κογένειά μας». ’Όχι, Τώνη. Τό καθήκον τής ’Άννας 
είνε άλλο. 'Η ’Άννα θά γίνη μία καλή νοικοκυρά μέ 
τον αντρα τον πλούσιο ποΰ περνει, καί τίποτα περισ 
σότερο. Εινε πτωχή, όρφανί), καί ή προσοχή της δέν 
μπορούσε ποτέ να στραφή αλλού, παρά σ’ ένα πλούσιο 
γάμο. Ένώ σύ καί ή άδελφή σου έχετε άλλας υποχρεώ
σεις. Σεις έχετε καί πλούτη καί δνομα. Γιά σάς κάθε 
πόρτα είνε ανοικτή, κάθε σκαλοπάτι ελεύθερο. Δέν έ
χετε παρά νά προχωρήστε. Αύτό είνε τό όνειρό μου.

ΡΑΛΛΟΥ. — Καϋμένη Νόνα. Πόσο σέ αγαπούμε 
και οί οοο. Χ Ιην θωπεύει καί τής φιλεΐ τάς χειοας).

•ΆΛΛΟΥ. —(Μάμμη). “Ελα εδώ, Τώνη.
__ ΤΩΝΗΣ. — ( Εγειρόμενος καί προχωρών νωχε- 

λώς). Τί θέλεις, Νόνα ;
, ΡΑΛΛΟΥ.— (’Εγειρόμενη καί έναγκαλιζομένη αυ

τόν). ’Ίδιος δ πατέρας του. ’Ίδιο τό παιδί μου. 'Όταν 
τόν βλέπω θαρρώ π<ΰς δέν πέθανε δ πατέρας του. Καί 
δπως εκείνος θα είσαι και έσύ ένας άξιος άντιπρόσω- 
πος τοΰ ονόματος μας.

ΤΩΝΗΣ.— (Δυσφορών). Πώς βαριέμαι αύτά τά 
χαϊδέμματα τής Νόνας.

(Ακούεται τό κουδούνι).
ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή). Θά είνε ό Άνδρέας.
ΤΩΝΗΣ. — (Άπαντών είς τήν Ραλλσϋ). Καί έγώ 

αυτό υποθέτω. Τον περιμένω άπό στιγμή σέ στιγμή.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
(Εισέρχεται δ υπηρέτης. 'Ίσταται μέ σεβασμόν καί 

λέγει).
ΓΙΑΝΝΗΣ. — Κάποιος κύριος έζήτησε τή Κυρία 

’Άννα, τοΰ~εΐπα δτι ή Δεσποσύνη δέν είνε έδώ, έφυγε 
καί είπε πώς θά ξανάρθη.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή). Δέν σού είπε τό όνομά 
του ; Ποιος ήτον ;

ΓΙΑΝΝΗΣ. — Δέν μοϋ είπε, Κυρία. Φαίνεται, δτι 
ήρχετο έδώ γιά πρώτη φορά.

ΡΑΛΛΟΥ. — (Μάμμη). Καλά, πήγαινε.

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ
ΤΩΝΗΣ.— (Θεωρών τό ώρολόγιόν του). Τέλος 

πάντων αύτός ό Άνδρέας δέν είνε ποτέ άκριβής στά 
ραντεβού του; Είμαι βέβαιος, δτι δέν θά βρούμε θέσ· 
για μπριτς. Θα ερθη τοσον άργά. (Πρός τήν Ραλλοΰ) 
Δέν είξέρεις τί τυχερός είνε αύτός ό άνθρωπος στό 
παιγνίδι. Ολο και κερδίζει. Και νά τόν ίδής πώς λάμ
πουν τά μάτια του άμα άντικρύζει τό χρήμα. Έχω τήν 
ιδέα δτι δ Άνδρέας μόνον τόν παρά άγάπησε σ’ αυτόν 
τόν κόσμο.

Ρ ΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη, καθημένη στό καναπέ (.Σή
μερα είμαστε έντελώς μόνοι. Θά μείνης μαζί μας, Τώ
νη, γιά νά πάρουμε τό τσάι.

ΤΩΝΗΣ.— Γιά τσάι δχι, περιμένω τόν Άνδρέα· 
τό τσάι θά τό πάρουμε στή λέσχη μαζί.
, ΡΑΛΛΟΥ. — (Μάμμη). Πώς μ’ άρέσει αύτός ό 
Ανδρέας. Να. (Βλέπει τήν Ραλλοΰ, γελά καί τής κι 
νεϊ τό δάκτυλο, λέγουσα). Τί λές έσύ; ’Εσένα σ’ άρέ- 
σει ; Φαναργιωτης, παιδί μου. Έγώ τουλάχιστον αυ
τόν βλέπω άξιο γιά ένα μεγάλο μου όνειρο.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Ζωηρώς). Νόνα μου. (Χαμηλώνου-

σα τά μάτια). Νά σάς πώ τήν άλήθεια κ’ έγώ τόν συμ 
παθώ πολύ.
( ΤΩΝΗΣ. — (Έξερχόμενος άπό τήν έξ άριστερών 
θύραν). Πηγαίνω μιά στιγμή στή κάμαρά μου. Έάν 
έρθη ό ’Ανδρέας, πριν γυρίσω, στείλε, Ραλλοΰ. τό 
Γιάννη νά μέ είδοποιήσης (έξέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή). Καλά. (Πρός τήν μάμ 

μη της). Θά περιμένωμε τήν Άννα γιά τό τσάϊ ;
, ΡΑΛΛΟΥ. —(Μαμμη). Αλήθεια. Πώς δέν έφάνη 

αύτή άκόμη.
ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή). Θέλετε νά σημάνω νά ■?- 

ρωτήσω άν ήρθε ; Θά πήγαινε στή μοδίστρα γιά τό 
φόρεμα τών άρραβώνων της καί έπειτα στή διάλεξι 
τής Ιταλικής Σχολής.

ΡΑΛΛΟΥ. — (Μάμμη). Ναί. Τό πρωί πού μέ “- 
φερε τόν λογαριασμό, μοΰ είπε πώς ήταν έτοιμο τό 
φόρεμα. (Κινεί τό κεφάλι). Καί ήταν ένας λογαρια 
σμός I

ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή). Σήμερα δ Παύλος δέν 
έφάνηκε, Νόνα. Είνε μάλιστα μερικές μέρες πού τί νά 
σας πώ, τον βλέπω λίγο ψυχρό. Ή ’Άννα δμως 6α 
σιζεται, στην ώμορφιά της καί δέν προσέχει σέ τίποτε 
Εν τούτοις μπορεί νά πή κανείς, δτι ήταν τυχερή στό 

γάμο της.
ΡΑΛΛΟΥ.^— (Μάμμη). Ό Παύλος δέν έχει τί 

ποτά άλλο άπό χρήματα. Γιά σένα αίφνης δέν θά τόν 
ήθελα ποτέ. Γιά τήν ’Άννα δμως δ Παύλος είνε γαμ
πρός έκτακτος, Ή ’Άννα είνε χωρίς πεντάρα. Ξέρεις 
άλλως τε τής άνόητες ιδέες της γιά τήν έργασία, τήν 
ισότητα, τή χειράφετη σι πού είχε. Γιά μιά στιγμή πα- 
ρεσύρθηκε εις αυτές τής άνοησίες καί τής νεωτεριστι 
κές ιδέες. Ευτυχώς δμως ήμουνα κοντά της. Τής ύπέ 
δειξα δτι γιά μιά κόρη μόνον ό γάμος πρέπει νά είνε 
ό σκοπός της. Τής έδωκεν, έλεγεν, ή φύσις τάλαντο 
γιά νά γίνη ζωγράφος, ή νά πάη στό Πανεπιστήμιο, ή 
ν’ άνεβή στό θέατρο πού είχε κλίσι. άπό μικρό παιδί, 
καί νά ζήση μέ τήν έργασία. Μά είνε πράγματα αύτά. 
Δέν ξέρει δτι έδώ στή δική μας κοινωνία τουλάχιστον, 
καί στη δική μας τάξι, ή έργασία Εξευτελίζει καί όνο 
μα καί κοινωνική θέσι.

ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή). Εύτυχώς ό Παύλος ήρθε 
εγκαίρως, Nova. Αλλα νομίζω ή Άννα δέν τόν άγα- 
πά. Τόν πέρνει έτσι άπό συμφέρον.

ΡΑΛΛΟΥ. — (Μάμμη. Κάμνει δύο-τρία βήματα). 
’Όχι, έχεις πολύ λάθος. Ή ’Άννα δέ θάκανε τίποτα 
άπό συμφέρον. Είνε ίδια ή μητέρα της. Πείσμα, άνε- 
ξαρτησια, υπερηφάνεια. ’Εγώ νομίζω άν έφαντάζετο 
δτι ό Παύλος δέν τήν άγαπά, θά τόν έδειωχνε, ’Εμένα 
δμως ένα πράμμα μ’ άνησυχεΐ. Αύτή ή μυστικότης τοΰ 
Παύλου, καί αυτές ή άδειες πού περιμένει άπό τή μη
τέρα του. Σήμερα θά τήν λάβω. Αύριο θάρθή ή ίδια. 
Περιμένω γράμμα της. (Ακούεται θόρυβοςώτομομ- 
'πίλ). Καλά δλα αύτά. Άλλά ώς πότε ; Είνε τώρα 
δύο μήνες^αύτό τό ζήτημα. Τά ταχυδρομεία έρχονται 
(η Ραλλοΰ πλησιάζει στό παράθυρο) κάθε μέρα άπ’ 
τή Πόλι χωρίς τίποτα. Ή ’Άννα βεβαία γιά τήν ά- 
γάπη τού Παύλου, δέν προσέχει άλλά φτιάνουμε τάς 
τουαλέττας καί περιμένουμε τούς έπισήμους άρραβώ- 
νας.

ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή. Τήν διακόπτει). Νόνα. 
στην πόρτα ώτομομπίλ. Θά είνε ή δ Παύλος ή δ Άν
δρέας.

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ

( Ερχεται δ Γιάννης, κομίζων έπί δίσκου μία κάρτα). 
ΡΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη.. Τήν πέρνει στά χέρια της).

Στέφανος Γρανάς. Ά ! δ κ. Στέφανος, (Πρός τόν 
υπηρέτη). Φέρτον λοιπόν. Τί κάθεσαι. (Ό Γιάννης

$ ΑΝΔΡΕΑΣ. -^-Άλλως τε είχαμε συναντηθή στήν 
Ευρώπη.

(Οί δύο άνδρες χαιρετώνται).
ΡΑΛΛΟΥ, —(Έγγονή πρός τόν Άνδρέαν). ’Ε

λάτε λοιπόν. Έκάματε τόν Τώνη νά σάς περιμένη τό
σην ώραν.

ΤΩΝΗΣ. — (Πρός τόν Άνδρέαν, ένώ προχωρούν 
καί οί δύο πρός τό έμπροσθεν μέρος τής Σκηνής». 
Γιατί άργησες ; Ξέρεις δέ θά βρούμε θέσι γιά μπρίτς.

ΑΝΔΡΕΑΣ. — (Άφελώς). Τότε κάμε γρήγορα 
Εχω τήν ιδέα δτι θά κερδίσω καί σήμερα. ’Ά '■ Τό 

χρήμα. (Σκεπτικός) Αύτό φέρει κάθε ευτυχία στον 
άνθρωπο. (Μεγαλοφώνως). Λεπτά, φίλε μου, λεπτά

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — (Πλησιάζει τούς δύο). Τί άκούω; 
μιλάτε γιά λεπτά σείς σ’ αύτή τήν ήλικία ; Εσείς πρέ
πει νά μιλάτε μόνο γιά γλέντια καί γιά διασκεδάσεις.

ΤΩΝΗΣ. — ’Έχετε δίκηο. Άλλά γιά χρήματα Js 
μιλώ έγώ. Εμένα μ’ άρέσει νά τάχω γιά νά τά ξο
δεύω. Καί τό κάμω μά τό Θεό. Ξέρετε τί λουρίδες τρα
βώ τής Νόνας ; (Γελά). Ό Άνδρέας δμως είνε τό 
αντίθετο. Τά θέλει για νά τά κρύβη, γιά νά τά αύξά- 
νη, ξέρω κ’ έγώ. (Πρός τόν Στέφανον). Σείς, κ. Στέ
φανε, έζήσατε καλά τή ζωή σας, έ ;

ΡΑΛΛΟΥ. —(Έγγονή, Σημαίνει τό κουδούνι. ’Έ
πειτα προχωρεί καί προσποιείται δτι κάτι διορθώνει 
γιά τό τσάϊ).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Τήν έζησα καί τή ζώ δσο μπο
ρείς νά φαντασθής καλλίτερα.

ΑΝΔΡΕΑΣ. — Σού είπα τούς λόγους ποΰ τόν θέ
λω τόν παρά. Τόν θεωρώ ώς τή μεγαλητέρα δύναμι 
καί δέν θέλω νά μοΰ λείψη ποτέ. (Προχωρών μέ τον 
Στέφανον πρός τά έμπρός. Ό Τώνης προχωρεί πρός 
τή Νόνα του).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. ·— (Τόν θεωρεί καλά καί λέγει).Νο
μίζω δτι δέν έσκέπτεσθο έτσι δταν είσθε στήν Ευ
ρώπη. .

ΑΝΔΡΕΑΣ. — Ναί, τό ξέρω. Έκεί έφαγα χρήμα 
πολύ. (Έμπιστευτικά). Τόσο πολύ, ποΰ έκινδύνευσα 
νά μείνω γιά δλη μου τή ζωή άπένταρος. .

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —(Γελών). Τί άνάγκην έχετε σείς. 
(Έμπιστευτικά). Μά τί φάγατε λοιπόν δλη τή πατρι
κή περιουσία ;

ΑΝΔΡΕΑΣ. — Δυστυχώς, ναί,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —"Ωστε δέν σάς μένει παρά ή προί 

κα. Έ ! "Ο,τι έχάσατε θά τό άντικαταστήσετε μέ 
αύτή. Γιατί δέν παντρεύεσθε ; ’Έχετε δνομα, θέσι, η 
προίκες δέν θά σάς λείψουν.

ΑΝΔΡΕΑΣ. —Είνε ή τελευταία έλπίς. (Προχω 
ρεΐ πρός τήν Ραλλοΰ μάμμην καί προσποιείται, δτι τής 
μιλεΐ. Ένώ δ Τώνης άφίνει τήν Νόνα καί προχωρεί 
πρός τόν Στέφανον).

ΤΩΝΗΣ. —(Πρός τον Στέφανον). "Ωστε έτσι 
λοιπόν. 'Ωραία ζωή. Φιλενάδες, έρωμένες ; έ ; (οί 
δύο των).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —(Γελών). Μπά, τί έρώτησις. Εϊνε 
τόσον εύκολες ή γυναίκες, φίλε μου.

ΤΩΝΗΣ. —(Ζωηρώς). Στό Παρίσι ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Καί στό Παρίσι καί παντοΰ τό ί

διο είνε. Ή γυναίκα δέν άλλαξε πουθενά. Ή φι- 
λαρέσκεια, δ πλούτος, ή έπίδειξις, ή ανάγκη — 
αύτή ίσως τελευταία— τί] νικά πάντοτε.^Αύτά τά τρία 
νά έχης ύπ’ δψιν σου, καί θά πετύχης δ,τι ζητάς, άλ
λά καί μέ υπομονή.

ΤΩΝΗΣ. —(Ευχαριστημένος). Έχετε δίκαιο....
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Θέλεις νά σού κάμω ένα μάθημα ; 

’Έλα έδώ. (Τόν πέρνει καί προχωρούν είς τό βάθο^Ι.
ΑΝΔΡΕΑΣ. — (Πρός τήν Ραλλοΰ έγγονήν. Την 

πλησιάζει είς τό μέσον τής σκηνής). Δεν βλέπω τήν 
δεσποινίδα “Αννα. Ελπίζω δτι ή απουσία της δέν ο
φείλεται σέ κακοδιαθεσία.

φεύγει, ή μάμμη Εξακολουθεί). Δέν ξέρεις πώς^εύχα- 
ριστήθηκα. Είχα τόσες μέρες τώρα ποΰ έλεγα τοΰ Τώ
νη νά τοΰ γράψη γιά τόν λογαριασμό μας, Είνε ο Τρα
πεζίτης μας. t

ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή. Αδιάφορος). Το ξέρω. 
Δέν είνε αύτός ποΰ μένει τώρα στήν Ευρώπη ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —(Εισέρχεται, προχωρεί πρός τήν 
Ραλλοΰ μάμμη καί τής φιλεϊ τό χέρι). Κυρία μου.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη). *Ω  τόν κ. Στέφανο, τόν 
κ. Στέφανο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —(Πλησιάζει καί χαιρετά την Ραλ
λοΰ διά χειραψίας). Είσθε καλά, δεσποινίς ;

ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή). Χαίρω πολύ ποΰ σάς 
βλέπω. . , „

ΡΑΛΛΟΥ. — (Μάμμη),. Καί ποιος καλός άνεμο 
σάς έφερεν έδώ, κ. Στέφανε ;

ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή). Έρχεσθε άπό τό Παρίσι; 
Μόνος ή μέ τή γυναΐκά σας ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Μόνος έντελώς. Χωρίς οικογένεια.
ΡΑΛΛΟΥ. — (Μάμμη). Φώναξε τό Γιάννη, Ραλ 

λοΰ, καί ειδοποίησε τόν Τώνη. (Ή Ραλλοΰ σημαίνει 
ή μάμμη έξακολουθεΐ). Φαντάζομαι τί νέες δουλειές 
θά δημιουργήσητε έδώ. Θά φερετε πάλι ανω κάτω 
χρηματιστήρια καί εταιρίας.
' (Εμφανίζεται δ Γιάννης).
ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή). Ό Κύριος είνε στή κά

μαρά του, πές του δτι είνε άνάγκη νά κατεβή.
(Ό ύπηοέτης άπέρχεται).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — (Μειδιών). Τί νά γίνη. Πρέπει 

νά έργάζεται έκεΐνος ποΰ θέλει να ζηση, και αισθάνε
ται δτι έχει υποχρεώσεις καί είς τόν εαυτόν του καί 
τούς άλλους.(Πρός τήν έγγονήνί.Καί ό άδελφός σας;

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ

(Εμφανίζεται ό Τώνης).
ΡΑΛΛΟΥ.—Νά τος.
ΤΩΝΗΣ. — (Διαχυτικώς). Ώ Κύριε Γρανά.Ποια 

έκπληξις. Ποτέ δέν έπερίμενα νά σάς συναντήσω.
ΣΤΕΦ/ΔΝΟΣ. — Τόν φίλο μου τόν Τώνη. Πόσ., 

χαίρομαι ποΰ τόν βλέπω.
ΤΩΝΗΣ. — Χθές άκόμη έκάναμε λόγο μέ τή Νόνα 

γιά νά σάς' γράψω καί νά κανονίσωμε τούς λογαρια
σμούς τών τελευταίων χρεωγράφων ποΰ μένουν στά 
χέργια σας. ’Έχετε μέρες έδώ ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Δέκα περίπου.
ΡΑΛΛΟΥ. —(Έγγονή). Καί έρχεσθε νά μάς δήτε 

τόσον άογά ;
ΡΑΛΛΟΥ. — (Μάμμη) καί Τώνης.— (Κινούν το 

κεφάλι μέ ύφος μομφής).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Μή μέ άδικήτε. Δέν φαντάζεσθε 

πόσες δουλειές έχω. Καί αυτές μέ έκαναν νά θυμηθώ 
τόσον άργά τούς παληούς και εκλεκτούς μου φίλους

ΡΑΛΛΟΥ. —(Μάμμη). Καί θά μείνετε καιρό του
λάχιστον ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — "Οσω μοΰ έπιβάλλουν ή δουλειές 
μου. ’Ίσως νά φύγω καί γρήγορα. ’Έρχομαι μέ, πολύ 
μεγάλα σχέδια. Αντιπροσωπεύω εταιρίαν, ή δποία ζη
τεί τό προνομίαν νά έξωραΐση τάς Αθήνας. Επειτα 
θά ζητήσω μονοπώλια άπό τή Κυβέρνησι. Θά αγο
ράσω μεταλλεία. Θά Ιδρύσω εταιρίας. Θα μείνω τέλος 
άρκετά καί θά σάς βλέπω καί συχνά, καί πολύ.

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ

(Ή θύρα άνοίγεται καί πάλιν καί δ Γιάννης δδηγεί 
τόν Άνδρέα).

ΑΝΔΡΕΑΣ. — (Προχωρεί χαιρετά τάς Κυρίας).
ΤΩΝΗΣ, — (Πρός τόν Στέφανον). Δέν πιστεύω 

νά ξεχάσατε τόν Άνδρέα. Θά τόν θυμάστε δπως κα> 
μένα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Νά τόν ξεχάσω πώς γίνεται.
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ΡΑΛΛΟΥ. — (Πρός τόν έμφ'ανισθέντα υπηρέ

την). Τό τσαί. (Πρός τόν Άνδρέα). Σας ευχαριστώ 
γιά το ένδιαφέρο σας. (Ξηρως). Ή ’Άννα είνε πολύ 
καλά.

ΑΝΔΡΕΑΣ. —Τότε μπορεί νά θεωρηθή σήμερα 
ατύχημα γιά μάς ή απουσία.της.

ΡΑΛΛΟ . — (Έγγονή). Λείπει στή διάλεξι τή; 
Ιταλικής Σχολής. Σάς λέω τή λεπτομέρεια γιά νά 

σάς ησυχάσω.
ΑΝΔΡΕΑΣ. — Α ! έχετε δίκηο. Σήμερα Τετάρ

τη. (Κατ’ Ιδίαν). Πώς τό ξέχασα.
I ΑΛΛΟΥ. --( Εγγονη. Τόν διακόπτει μέ πικρί 

αν). Τόσο λοιπόν πολύ ένδιαφέρεσθε γιά τή παρουσία 
Τηξ ’

ΑΝΔΡΕΑΣ. —- Εχω πάντοτε τό αύτό ενδιαφέρον 
γιά δλα τά μέλη τής οικογένειας σας, Δεσποινίς.

ΡΑΛΛΟΥ. — (Ζωηρώς), Άλ,ήθεια ; Γιά δλους : 
< ΑΝΔΡΕΑΣ. —(Στενοχωρημένος). Θέλετε νά σάτ 

τό βεβαιώσω ;
ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή ζωηρώς). Ναί. Θά τό έπι· 

θύμουν πολύ.
ΤΩΝΗΣ.—(’Απομακρυνόμενος τοϋ Στεφάνου, δ ό 

ποιος προχωρεί). Έ ! Άνδρέα, τί λές. Πάμε ;
, ΡΑΛΛΟΥ.—* (Έγγονή. Κατ’ ιδίαν). "Αχ, Τώνη, 

τί έκανες.; (Πρός τόν Άνδρέαν). Δέ Οά μείνετε μαζί 
μας γιά τό τσάϊ ;

ΡΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη. Άπό τό κάθισμά της) Μά 
αυτός δ Γιάννης φαίνεται δτι τό ξέχασε'

ΤΩΝΗΣ. — Δε θά μείνωμε δχι. Μάς παοιμένουν 
στη λέσχη.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή. Πρός τόν Άνδρέαν). Μή 
φεύγετε εσείς τόσο γλήγορα.

ΑΝΔΡΕΑΣ. —-(Ευχαριστημένος γιά τήν έπέμβασι 
,οΰ Τωνη)., Αφοΰ το θελει ό αδελφός σας.(Προχωρεί 
πρός τήν μάμμη).

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
(Ό υπηρέτης φέρει τό τσάϊ).
ΡΑΛΛΟΥ— (Έγγονή. Μέ οργήν). Έπί τέλους 

κατόρθωσες νά τό φέρης.
00 υπηρέτης φεύγει. Ό Άνδρέάς φιλεϊ το χέρι 

τής μαμμης καί κατόπιν αποχαιρετά τήν Ραλλ·.·ΰ λ"έ- 
γων). Τούς χαιρετισμούς μου είς τήν Δίδα ’Άννα, 
παρακαλώ.

ΡΑΛΛΟΥ. — (Εΐρωνικώς). Μείνατε ήσυχος. Θά 
τούς διαβιβάσω πιστότατα.
, / θ Τωνης αποχαιρετά τόν Στέφανον, δμοίως κα) 
ο Ανδρέας, καί κατόπιν φεύγουν·.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —. Aurevoir στή λέσχη. Έκεϊ θ<'·

ΣΚΗΝΗΕΝΝΑΤΗ

I ΤΙ Ραλλοΰ έγγονή προχωρεί πρός τό τραπέζι μέ 
το τσαζ λέγουσα μέ πείσμα). "Ολο γιά τήν "Αννα. 
"Ολο γιά αυτήν.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ — (Καθήμενος πλησίον τής Νόνας). 
Ηκουσα το ονομα τής Δεσποινίδος ’ Αννας και Ον· 

μηθηκα νά σάς πώ ενα επεισόδιο πού μου συνέβη.
.ΡΑΛΛΟΥ. (Μάμμη). Θά τό ακούσω μέ πολλή 

ευχαριστησι. Εΐσθε πάντοτε χαριτωμένος στάς διηγή
σεις σας, κύριε Στέφανε.

ΡΑΛΛΟΥ. —·~ ( Εγγονή. Ένώ εύρίσκεται είς τό 
μέσον τής σκηνής, στρέφεται καί αυτή περίεργος νά 
ακουση). ''

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. - Σάς ευχαριστώ γιά τό φιλοφρύ- 
νημα. Απο τό Παρίσι, συνεταξείδευα μέ ενα φίλο μου 
καλλιτέχνη. Τό ταξεϊδι μας δέν ήτο βιαστικό καί έκά- 
ναμε μεγάλο γύρω έως νά φθάσωμε στο Ποίντεζι και 
από κεΐ στόν Πειραιά. Επειδή σάς είπα δ "φίλος μου 
ητο καλλιτέχνης άπεφασίσαμεν είς δλο τό ταξεϊδι νά 

προσέξωμε πολύ έάν θά βρούμε τόν ιδεώδη τύπον τής 
γυναικείας καλλονής, δ όποιος θά είμπορσΰσε νά έμ- 
πνεύση ένα Ραφαήλ ή ένα Φειδία. Έ !, πιστεύσάτέ με, 
δέν τόν ηΰραμε. Συναντήσαμε βέβαια ώμορφες γυ
ναίκες, αλλά τό τέλειον πουθενά. Τέλος μ’ αυτή τή 
άπογοήτευσι έφθάσαμε στάς Αθήνας, καί εδώ ηΰρα- 
με εκείνο πού θέλαμε.

ΡΑΛΛΟΥ. —(Μάμμη). Καλέ τί λέτε ; Αύτό είνε 
πολύ κολακευτικό γιά τής Έλληνίδες μας.

ΡΑΛΛΟΥ.—(’Εγγονή). Είνε Αθηναία ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Ναί. "Ενας τύπος τελειότητος.

Μέ δ,τι ώραϊον καί αβρόν. Μέ δλην τήν χάριν καί τό 
κάλλος. Καί ξεύρετε ποία είνε ;

ΡΑΛΛΟΥ καί ΡΑΛΛΟΥ. ■— (Μέ περιέργειαν). 
Τήν γνωρίζομεν ; Ποία είνε ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Ή δευτέρα έγγονή σας, ή Δε
σποινίς ’Άννα.

(Μικρά σιγή).
ΡΑΛΛΟΥ. —(Μάμμη. Μέ απορίαν). ’Όχι δά 

Εΐσθε λίγο ύπερβολικός.
ΡΑΛΛΟΥ.·— (Έγγονή. Μέ πείσμα). Βέβαια ή 

"Αννα είνε «όμορφη. Κανείς, μά κανείς δμως δέ θά 
τήν αναγνώριση στήν εικόνα πού τής κάματε. (Προ
χωρεί ταραγμένη πρός τό βάθος).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Άπό μετριοφροσύνη βέβαια δ», 
θέλετε νά παραδεχθήτε τάς εντυπώσεις μοΰ άληθηνές 
Νά ακουγατε τον φίλο μου. Έάν δέν έφευγε θά ήο 
χετο νά τή γνωρίση.Έγώ δέν ήξερα ακόμη δτι ήτο έγ
γονή τής σεβαστής μου φίλης. Πιστεύετε, τό έμαθα 
σήμερα τό πρωί. (Τό τονίζει ιδιαιτέρως).

I ΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη). Ναί. Πρό τριών χρόνιαν, 
δηλαδή άφ’ δτου σείς λείπετε, ή "Αννα ήρθε νά ιιένη 
μαζί μου.

ΡΑΛΛΟΥ— (Έγγονή. Κατ’ ιδίαν). Εμένα τού 
λιίχιστον σπανίως νά μ’ άρέση, καί αύτό σημαίνει πώ; 
δέν είνε ώμορφη.

ΡΑΛΛΟΥ*.  —(Μάμμη, Εξακολουθούσα). Δέν είχε 
κανένα και επρεπε να δωσω καί σ’ αύτή ένα μέρος 
άπό τήν καρδιά μου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —(Ζωηρώς). Καί τής αξίζει τό 
μεγαλείτερο.... (Διακόπτεται). Δέν εννοώ γιά τήν ώ 
μορφιά της, αλλά γιά τήν έρημιά της καί τήν όρφά 
νεια της.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη. Δεικνύει τήν Ραλλοΰ), Κα: 
αύτή είνε ορφανή, κύριε, καί αύτή μόνο τής Νόνας 
της την καρδια έχει γιά νά τήν αγαπά. Δέν είνε έτσι, 
Ραλλοΰ μου ; Καί έχει καί τό όνομά μου.

ΡΑΛΛΟΥ.—* (Έγγονή). Ναί, μά ό κύριος βρί
σκει, δτι μόνον ή Αννα αξίζει δλη τήν αγάπη σας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Μέ συγχωρεΐτε, δεσποινίς, παρε
ξηγήσατε τούς λόγους μου.

ΡΑΛΛΟΥ. —’Ή μάλλον τόν ενθουσιασμό σα;. 
(Πρός τήν Μάμμην). Αρχίζω, Νόνα, νά μή τήν ύπο 
φέρω πεια. Μετά τον Παύλο και άλλος θαυμαστός 
μάς παρουσιάστηκε....

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ 

(Ανοίγει ή πρός τά αριστερά θύρα καί φαίνεται ύ 
"Αννα. *Είνε πράγματι θαυμασίως "ωραία. Φορεϊ h- 
πλοΰν, αλλά κομψότατον ένδυμα. Ξανθή. Τό δλον της 
αποπνέει γοητείαν. Ο Στέφανος αύτομάτως έγείοε- 
ται).

ΡΑΛΛΟΥ. — (Έγγονή. μέ προσποιητήν νλυκύ- 
τήτα). Τί έγεινες, ’Άννα μου ; ’Έλα λοιπόν.

ΑΝΝΑ. —(Προχωρεί, άσπάζεται τή Νόνα της. 
λέγουσα). Μέ συγχωρεΐτε, Νόνα, μήπως μέ περιμέ
νετε ;

ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή. Προχωρεί πρός τό τσάϊ).
ΡΑΛΛΟΥ. (Μαμμη). Αννα, ο κύριος Στέφα

νος Γρανάς, παλαιός καί προσφιλής φίλος. Κύριε Στέ

φανε, ή έκ θυγατρός έγγονή μου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —(Ύποκλινόμενος καί χαιρετών).

Χαίρω πολύ. , „
ΑΝΝΑ.— (Τείνουσα τό χέρι). Ακούω ότι εατθ;' 

φίλος παλαιός καί άγαπητός τής Νόνας μου, καί ό
πως, κύοιε, σάς βλέπω γιά πρώτη φορά. Εΐσθε ξένος ; 
' ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — Ξένος όχι. ’Άλλοτε Αθηναίος 
καί τώρα παρεπίδημος γιά λίγο καιρό.

(Ή Ραλλοΰ κρατούσα κύπελλον προχωρεί πρός τήν 
Νόνα της καί τής τό δίδει).

ΑΝΝΑ.— (Στρεφομένη πρός αύτήν). Θέλεις να 
σέ βοηθήσω, Ραλλοΰ μου ; (.Διευθύνεται καί αύτή 
πρός τό βάθος). ,

ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή). ’Άννα, περιποιησου τοι 
κύριο. Είνε ένας άπό τούς θερμότερους θαυμαστάς 
σου. ’Εμένα μ’ άρκεϊ νά περιποιηθώ τή Νόνα μου.

ΑΝΝΑ.— (Γελώσα). Τόν εύχαριστώ, άν καί φρο
νώ, δτι τό κοπλιμέντο είνε τής ίδικής σου ειρωνικής 
προελεύσεως. _ ,
' (Εις αύτό τό διάστημα ή Ραλλοΰ μάμμη πίνει το 

τσάϊ της με γεροντική λαιμαργία. Κόπτει τα τεμάχια 
τοΰ κέκ, τά ρίπτει είς τήν κούπα καί τά τρώγει. *Τή\  
αντιλαμβάνεται ή Ραλλοΰ καί προχωρεί πρός αύτήν 
καί τής λέγει με χαμηλήν φωνήν). ■■ ( „

ΡΑΛΛΟΥ. —Νόνα, Νόνα, όχι έτσι τό τσαϊ δεν εί
παμε ; (Πρός τόν Στέφανον μέ άλλο ύφος). Τά ά· 
κοΰτε, ούτε ή Ιδία δέν τά παραδέχεται.

NONNA. —(Πρός τήν Ραλλοΰ). ’Άφησέ με νά κά 
νω τό γσΰστό μου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— (Θεωρών τήν Ραλλοΰ). Τόσο τό 
καλλίτερο.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή). "Αχ, Νόνα, θά μάς ντρο 
πιάσης. (Πρός τόν Στέφανοί. Εκτός πειά άν θεωρή- 
σωιιε τή πολλή μετριοφροσύνη ώς έγωϊσμό.

ΑΝΝΑ.— (Δίδει είς τόν Στέφανον τό τσάϊ του) 
Ακούω νά όμιλήτε περί έγωϊσμοΰ καί μετριοφροσύ 
νης. "Αν καί δέν ξέρω γιά ποία περίπτωσι πρόκειται, 
εγώ θά προτιμήσω πάντα τόν έγωϊσμό άπό τήν άνόη- 
τη μετριοφροσύνη. , *

ΡΑΛΛΟΥ.— (Πρός τήν μάμμη της). Και η Αν
να φωνάζει, Νόνα. (Προς τους άλλους). Δε σάς >ω 
πα ; (Μέ τόνον ειρωνικόν).

ΡΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη). Ή ’Άννα νά μή έπεμβαι- 
νει, παρακαλώ. ’Έλα δώ Ραλλοΰ. Παρτο, δεν το θέλω*.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Πέρνει τό φλετζάνι λέγουσα). Αύτό 
είνε τό καλλίτερο, δπως γίνεται πάντα δταν είνε ξένοι.

(Ή Ραλλοΰ μάμμη μένει θυμωμένη).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— (Άπαντών πρός τήν ’Άννα). Καί 

δέν έχετε άδικο. Είνε μερικοί εγωισμοί, οι οποίοι επι
βάλλονται καί εξυψώνουν, δπως είνε μετριοφροσυναι 
ποΰ πραγματικά ταπεινώνουν. Δεν μπορεί κάνεις όμως 
πάντοτε νά στρέφεται πρός τούς πρώτους.

ΑΝΝΑ.— Γιατί ; Άρκεϊ λίγη καλή θέλησις.
ΡΑΛΛΟΥ. —(Μάμμη. Πρός τή Ραλλοΰ). Δόσε 

μου λίγο κέκ σκέτο, Ραλλοΰ. _
ΡΑΛΛΟΥ.— Μάλιστα, Νόνα μου. (Ένώ τής το 

δίδει). ’Όχι πάντοτε, ’Άννα. (Πρός τόν Στέφανον·. 
Δέν έχω δίκηο, κύριε ;

(Ή αάμμη τρώγει τό κέκ θυμωμένη).
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— "Οχι πάντοτε, Δεσποινίς.
ΡΑΛΛΟΥ.— (Έγγονή). "Α, Κύριε. Εΐσθε πολύ 

φειδωλός, μοΰ άρνεϊσθε καί λίγο δίκαιο. "Ολα λοιπόν 
στήν ώμορφιά τά θυσιάζετε ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —(Θεωρών τήν "Ανναν μέ υφο; 
θερμόν). Ή έξαδέλφη σας είνε πολύ δηκτική. Άλλ’ 
δταν είνε κανείς ώράϊος, δπως εΐσθε σείς...*  *

ΡΑΛΛΟΥ. —(Έγγονή. Διακόπτουσα αυτόν). Ξε 
ρετε είνε άρραβωνιασμένη...

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. (Ταράσσεται). Δεσποινίς, τά συγ
χαρητήριά μου.
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ΑΝΝΑ.— Εύχαριστώ.
ΡΑΛΛΟΥ. —(Πρός τήν ’Άνναν). Είνε παντρεμ 

μένος. ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— (Ήρεμα). Τοΰτο μοΰ δίνει το 

θάρρος νά λέγω μέ τόση έλευθερία τάς εντυπώσεις 
μου. (Προχωρεί πρός τήν Ραλλοΰ μάμμην, ή οποία 
αρχίζει νά ξεθυμώνη, άφοΰ ετελείωσε το κεκ)., 
' ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Κυρία μου τά σεβάσματά μου 

μαζί μέ τάς εύχάς μου γιά τούς*  αρραβώνας της έγ· 
γονής σας, τούς όποιους έμαθα αυτή τη στιγμή.

ΡΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη). Σάς εύχαριστώ, κ. Στέ_ 
φάνε. Ακόμα τώχουμε μυστικό. Εΐσθε ό πρώτος ποΰ 
τό μαθαίνετε. Μιά άπ’ αύτές τής ήμερες πρέπει*  νά 
κανονίσουμε τό λογαριασμό μας. Είνε τώρα χρονιά 
ποΰ κάνετε τό τραπεζίτη μας. *

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. -—Πάντοτε στάς διαταγάς σας, κυ
ρία μου. (Τής φιλεϊ τό χέρι καί προχωρεί πρός τά; 
δύο έξαδέλφας. Τείνει τό χέρι εις τή Ραλλοΰ καί έ
πειτα προχωρεί πρός τήν ’Άννα καί λεγει). Γί νά σας 
ευχηθώ; , ,

ΡΑΛΛΟΥ — (Μειδιώσα τόν διακόπτει). Να μην 
τήν εύχηθήτε τίποτα. — ερετε τό κοίλος είνε*  ιδιοτροπο*  
Και άφοΰ κατά τή γνώμη σας, ή ’Άννα έκπροσωπεϊ 
αύτό.... ,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. —Πώς κατά τή γνώμη μου ;
ΑΝΝΑ.·— (Μέ έλαφρόν πείσμα)*.  Μέ) διαμαρτύ- 

οεσθε. Τή γνώμη σας τή δέχομαι εγώ. *
ΡΑΛΛΟΥ.— Πόσο βιάζεσαι κάποτε, αγαπητη μου 

’Άννα. (Πρός τόν Στέφανον). Λοιπόν τό κάλλος είνε 
ιδιότροπο. Τήν ώρα αύτή μή τής εύχηθήτε τίποτα. 
Σφίγξατε καλά τό μικρό καλλιτεχνικό της χέρι και 
φύγετε χωρίς νά τής πήτε λέξι. Μή ταράξετε με κοι
νές εύχές τό όνειρο τής εύτυχίας της.

ΑΝΝΑ. (Γελά). .
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Εχει δίκηο ή δεσποινίς I άλλου.

( Γης σφίγγει τό χέρι). Την υπάκουοι και φεύγω. 
(Απέρχεται).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
ΑΝΝΑ. __(Πρός τήν Ραλλοΰ). Γιατί τοσο ειρωνι

κή, Ραλλοΰ μου ;
ΡΑΛΛΟΥ. —(Έγγονή. Αδιάφορος'. Ηθελα ν«ι 

τοΰ δώσω ένα μάθημα. Μοΰ έλεγεν ό Τώνης, δτι ό 
κύοιος αύτός θεωρεί άπαραίτητον νά κάνη κόρτε εις 
δλες τής γυναίκες. Και ήθελα να τόν κάνω να κσπα- 
λάβη, δτι εσύ ήσουν εύχαραιτημένη μέ τόν αρραβω 
νιαστικό σου. Δέν πιστεύω νά σέ πείραξε ;

ΑΝΝΑ. —(Γελώσα). Κάθε άλλο. "Αλλως τε κα 
εσύ είπες δτι βρίσκομαι στή στιγμή τών εύτυχών ο 
νείρων καί στής στιγμές αύτές είνε κάνεις πρόθυμος 
νά λησμονή δ,τι άκούει γιά νά θυμηθή δ,τι ονειρο
πολεί.

(Εισέρχεται δ Τώνης).
ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ

ΡΑΛΛΟΥ.— (Μάμμη). Μπά έσύ είσαι Τώνη · 
Πώς ; Γύρισες τόσο γρήγορα ; (Προχωρεί πρός το 
βάθος). ,

ΤΩΝΗΣ.— (Ταραγμένος). Εξεχασα εδω προ ο/.ι 
γου κάτι σημειώσεις. (’Ερευνά το δωματιον*  καί πλη
σιάζει τήν άδελφή του λέγων). "Ελα κάτι να σου πω, 
Ραλ/ωΰ, ιδιαιτέρως. , ,

ΑΝΝΑ.— (Μέ ενδιαφέρον). Τι σημειώσεις, Ιωνη.
Ποΰ τής άφησες ; ,

ΤΩΝΙΙΣ. — Φαίνεται πώς τής ξεχασα στη καμαρσ 
μου. Μοΰ κάνεις τή χάρι, "Αννα, νά πής τής Σοφία, 
ή τοΰ Γιάννη νά της ζητήση. Θά είνε πάνω στο γρα
φείο μου. Σ’ ένα χαρτί νά τόσο δά....

ΑΝΝΑ.— ’Έννοια σου μή άνησυχής, πηγαίνω μο 
νη μου.

(Ή ’Άννα εξέρχεται).
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ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ

(Ραλλοΰ καί Τώνηζ πρός τό έμπροσθεν μέρος τής 
Σκηνής).

ΤΩΝΙΙΣ.— ’Έχω ένα νέο πολύ δυσάρεστο.
ΡΑΑΛΟΥ. —Γί τρέχει, σέ βλέπω πολύ ταραγμένο.
ΤΩΝΗΣ.-Η Συναντήθηκα μέ τόν Παύλο. Ξέρεις 

δέ θά πάρη τήν ’Άννα.
ΡΑΛΛΟΎ.— Πώς ; Ποιος στο είπε ;
ΓΩΝΗΣ. —'Ο ίδιος. Μέ μιά αναίδεια, φίλε μου. 

Είχε γράμμα από τή μητέρά του, ή όποια, έστειλε έδώ 
τό θειο του νά τοΰ πή έάν κάμη αυτόν τόν γάμο χω- 
ρίς τή θέλησίτης, δέ θά τοϋ δώση ή μητέρα του ούτε 
ένα λεπτό. Θά τόν άποκληρώση. Τόν έχει σχεδόν άρ- 
ραβωνιάσει μέ μιά πλούσια στή Πόλι. Βλέπεις ή Άν 
να εϊνε πτωχή. Τί νά κάνη. Τήν άφίνει. ’Εγώ έν τοΰ- 
τοις τοΰ έδήλωσα, δτι πρέπει νά τό πή στήν ίδια, γιατί 
έγιο δέν αναλαμβάνω νά τής τό πώ.

ΡΑΑΛΟΥ.— Ούτε εγώ βέβαια.
ΤΩΝΉΣ — Νά τό πούμε τής Νόνας, Τί λές ;
ΡΑΛΑΟΥ,— αερω ’γώ. Άλλά άν έρθη ή Άννα 

οτάν θα τής το λεμε. (Σταματά). Νά την έρχεται

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑ I Η ΤΕΤΑΡΤΗ
(Εισέρχεται ή ’Άννα).
ΑΝΝΑ. —Τιόνη μου, δέν τό βρήκα.
ΙΩΝΗΣ. —Άφισε, Αννα, μην άνησυχής, Πι 

στεύω θά τής έχω ή'απάνω μου, (κάνει δτι ψάχνει τής 
τσέπες του·, ή θά τής έβαλα μέσα στο συρτάρι μου. 
Πρέπει νά πάω νά δώ μόνος μου, (Πρός τήν Ραλλοΰ). 
Φοβούμαι δτι θά στείλη τό θεΐό τσυ νά τής τό πή. 
Φαινέται άίιτος ήτο ποΰ τήν ζητούσε καί πρίν. ’Εγώ 
δμως φεύγω. (Αναχωρεί).

1 II Ραλλοΰ μένει ανήσυχος).
ΡΑΑΛΟΥ.— (Μάμμη. Επανερχόμενη πρός τή θό 

σι της). Είδες τόν Παΰλο, ’Άννα ;
ΑΝΝΑ.— ’Όχι, Νόνα. Καί απορώ μά τήν αλήθεια. 

Πρώτη φορά συμβαίνει νά μην έρθη νά μέ δή άπό 
προχθές καί νά μή μοΰ στείλη. καί 'άνθη. (Μένει ελα
φρά ακεπμική).

Ρ^ΛΛΌΥ.—(Μάμμη). Δέν έλεγες τοΰ Τώνη νά 
περάση άπο τό ξενοδοχείο του. Ισως σήμερα είχε και 
καμμιά είδησι άπο τη μητέρα του. Σέ βεβαιώ, άρχί- 
Ά1 φοβέρα να με κουράζη αυτό τό ζήτημα.

ΑΝΝΑ.— (’Απαθώς). Γιατί νά σάς κουράζη, Νό 
νμ· Αεν μπορώ να το καταλαβω. Από τή μιά στιγμή 
στήν άλλη περιμένουμε τήν άδεια τής μητέρας του 
Είνε τόσο άπλοΰν καί τόσο φυσικό.

(Ακούεται κωδωνισμός ι.
_ ΑΝΝΑ. —(Άνασκιρτώσα·. ’Ά ! νά τος· αυτός θά 

εϊνε. Είμαι βεβαία. (Προχωρεί δύο βήματα).
( Η Ραλλοΰ κινείται νευρικώς).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ.— (Κρατεί είς τάς χεΐράς του μία 

καρτα λέγων). Αυτός ό κύριος ζητεί τή κυρία ’Άννα.
ΑΝΝΑ.Τ— (Πέρνει τή κάρτα καί διαβάζει). Όρέ- 

στης Κασιματης. Αλλά δέ γνωρίζω αυτό τό όνομα. 
(Πρός τόν Γιάννη). Τί |.ιέ θέλει ;

■ Γ ΙΑΝΝΗΣ. —Νά σάς μιλήση ιδιαιτέρως πέντε 
λεπτά.

ΡΑΑΛΟΥ.— (Μάμμη). Πώς; Ιδιαιτέρως; Αύ 
τό δέν τό^ βρίσκω καθόλου σωστό. "Ενας άγνωστος 
νομίζω δέ ζητεί ιδιαιτέρως ομιλίαν άπό μία κόρη ’

ΡΑΛΑΟΥ.— (Έγγονή ι. Άλλά, Νόνα, γιατί όχι. 
Ποΰ ξέρετε τί μπορεί νά θέλη νά τής πή.

ΡΑΛΑΟΥ.— (Μάμμη). Καί αυτό ποΰ θά τής πή 
δέν πρέπει νά τ’ άκούση ή Νόνα της καί ή έξαδέλφϋ 
■ης;

ΑΝΝΑ.— ’Όχι, Νόνα, νά μείνετε. Καί σείς καί ή 
Ραλλοΰ.

ΡΑΑΛΟΥ. —(Έγγονή). Έγώ δμως δέν εγκρίνω 
νά μείνουμε. Πρέπει ή ’Άννα νά τόν δεχθή, δπως τής 
ζητεί, μόνη της. Άλλάσσει νά ρθοΰμε κατόπιν.

ΑΝΝΑ.— (Μέ δισταγμόν). Κ’ έγώ βρίσκω, δτι μι- 
λεϊ ορθά ή Ραλλοΰ.

ΡΑΑΛΟΥ.— (Έγγονή). Αέν πρέπει, Νόνα, νά 
φανούμε δτι έχουμε όπισθοδρομικές ιδέες, καί νά μεί
νομε εδώ σαν φύλακες. Ή ’Άννα δέν κινδυνεύει βέ 
6αια, γιατί θά δεχθή στό σπίτι ένα κύριο ; (Πρότ 
τό Γιάννη). Τι εξωτερικό έχει ; Φαίνεται κύριος κα
λός ; Εϊνε καλά ντυμένος.

ΓΙΑΝΝΗΣ.— Μάλιστα, κυρία, κύριος πολύ δπως 
πρέπει.

ΡΑΑΛΟΥ. -—(Μάμμη), Κάντετο, χωρίς δμως νά 
τό εγκρίνω έγώ. ( Εγείρεται ι. Άκόμη χειρότερα α
φού εϊνε κύριος καλός.

ΑΝΝΑ. —Γιάννη, φέρε αυτόν τόν κύριον εδώ.
(Ό Γιάννης φεύγει).
ΡΑΛΑΟΥ. (Έγγονή. Πρός τή Νόνα της). ’Άν 

επιμένετε, Νόνα, νά μήν εϊνε μόνη της ή ’Άννα, τότε 
μένω έγώ.

ΡΑΛΛ0Υ. —(Μάμμη. Φεύγουσα). Κ' έτσι βσυ 
ικανοποιείς τη περιέργεια σου. (Πρός τήν ’Άννα) 
Περιμένω νά μέ φωνάξης.

ΡΑΑΛΟΥ.— ( Εγγονήι. Οχι, Νόνα. Τότε δέ μέ
νω ούτε έγώ άφοΰ μέ παρεξηγήτε. (Φεύγει καί αυτί 
από τήν ϊδια θύρα).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΚΤΗ
(ΤΙ ’Άννα μένει ορθή. Είς τή πόρτα φαίνεται ό 

Όρέστης, οδηγούμενος ύπό τοΰ Γιάννη. Ό Γιάννης 
φεύγει. Ό Όρέστης ηλικίας μέσης. Κρατεί τό κα 
πέλλο του στά χέργια.Συγκεχυμένος προχωρεί λέγων)

ΟΡΕΣΤΗΣ.— Ή Δεσποινίς Καραζή ;
ΑΝΝΑ.— (Προχωρούσα). Είμαι έγώ. (Βλέπουσα 

τή στενοχώρια του). Θέλετε νά μοΰ μιλήσετε, κύριε :
ΟΡ. —Μάλιστα, δεσποινίς. (Μετά μικράν σιγήν). 

Ερχομαι έκ μέρους τοΰ κ. Παύλου Βελή.
ΑΝΝΑ.— (Μέ έκπληξιν, χαράν καί άνυπομονησί 

αν έν ταύτώ). Τοΰ Παύλου, είπατε ; (Διορθώνουσα). 
Τοΰ κ. Βελή ; Τόν γνωρίζετε λοιπόν ;

ΟΡ. — Μάλιστα, δεσποινίς, είμαι θείος του.
ΑΝΝΑ.— (Ζωηρώς). Θείος του ; Καλέ τί λέτε ; 

(Τόν πλησιάζει). Χαίρω πολύ, κύριε, ποΰ σάς γνωρί
ζω. Σάς βεβαιώ ό θείος τοΰ Παύλου εϊνε πολύ εύπρόσ- 
δεκτος έδώ. Καθήστε, σάς παρακαλώ.

ΟΡ.— ι Κάθηται, άφίνων πλαγίως τόν πίλον του). 
Ευχαριστώ.

ΑΝΝΑ.— (Μέ χαράν). ’Ά ! τί έκπληξις, τί έκπλη 
ςις. Φαντασθήτε νά μοΰ στείλη τό θεΐό του έτσι μόνον 
γιά νά τόν γνωρίσω. Γιά νά μοΰ κάνη βέβαια έκπληξι. 
Πώς τόν καταλαβαίνω. Θέλει δταν θάρθή νά μάς βρή 
εδώ δυο καλούς φίλους. Δέν εϊνε έτσι ; (Τόν πιάνει 
άπό τό χέρι), Σέ σάς βεβαίως ό Παύλος θά έμπιστεύ- 
θηκε δ,τι συμβαίνει μεταξύ μας. Δέν τά ξέρετε δλα ; 
(Δειλά).

ΟΡ.— (Άμηχανών). Ναι βέβαια, τά ξέρω δλα, τά 
ξέρω....

ΑΝΝΑ.— (Τόν διακόπτει), ’Έπρεπε δμως νάρθη 
μαζί σας. Γιά πέτε μου (μέ χαρά) μήπως εϊνε έξω καί 
περιμένει έκεί ;

ΟΡ.— “Οχι, όχι, σάς βεβαιώ, δέν είνε.
ΑΝΝΑ.— (Κάθηται κοντά του). Ξέρετε έχω σχε

δόν δύο μέρας νά τόν δώ. Τριάντα έξη.ώρας γιά τήν 
ακρίβειαν. Ναι, ναι, τριάντα έξη. (Μέ αίφνηδίαν ανη
συχίαν). Μήπως είνε άρρωστος ; Μήπως σ’ αυτό ο
φείλεται ό έρχομός σας καί ή έδώ παρουσία σας ; 
Μήπως,,. (Σταματά ανήσυχος).

ΟΡ. —Σάς παρακαλώ, μή άνησυχήτε ! Ό Παύλος 
εϊνε πολύ καλα στην υγεία του. (Βλέπων την ταραχήν 
της). Σάς τό λέω έπί λόγω τιμής.

ΑΝΝΑ.— (Καθησυχάζουσα). Δέν ξέρετε πόσο μέ 
ησυχάζουν τά λόγια σας. Γιά μιά στιγμή μοΰ πέρασαν 
τόσα κακά άπό τό νοΰ. Είνε κανείς τόσο άνησυχος δ 
ταν αγαπά.

ΟΡ. —- (Στενοχωρημένος). Μά δέν έχετε άδικο 
Εϊνε τόσο φυσικό.

ΑΝΝΑ.— (Γελώσα). Καί βέβαια. ’Άν δέν ανησυ
χούσα δέν θά τό βρίσκατε φυσικό.

ΟΡ.— (Έν πλειοτέρα αμηχανία). ’Ίσιος.
ΑΝΝΑ. ■—Λοιπόν δέ μοΰ είπατε. Γιατί δέν ήρθε 

μαζί σας.
ΟΡ. — (Έν πλειοτέρα αμηχανία). Άλλά., ξέρετε. 

(Σταματά). Ξέρετε.
ΑΝΝΑ. ’Ά εννοώ) θάρθή τώρα, δέν είνε έτσι ; Τόν 

περιμένω άπό στιγμή σέ στιγμή.
ΟΡ. — (Μέ άμφιβολίαν). Δέν πιστεύω.
ΑΝΝΑ. — Πώς ; Δέν πιστεύετε δτι θάρθή τώρα - - 

Τότε πότε λοιπόν ;
(Ό Όρέστης σιγά). __
ΑΝΝΑ.— (’Εγειρόμενη άποτόμως). Ξέρετε άρχι

ζα, ν’ άνησυχώ πολύ. Μοΰ άπαντάτε μέ κάτι λόγια πο
λύ μασσημένα. Μοΰ μιλάτε μ’ ενα ύφος ποΰ δεν εϊνε 
ύφος άνθρώπου ήρέμου. (Παρακλητικός). Πέτε μου, 
Ό Παύλος δέν είνε καλά ;

ΟΡ. —Άλλά όχι, όχι σάς είπα δέν πρόκειται περί 
αρρώστιας.

ΑΝΝΑ. —Άλλά τότε περί τίνος πρόκειται, άφοΰ 
κάτι συμβαίνει.

ΟΡ. —Καί βέβαια.
ΑΝΝΑ. —"Ωστε τό ομολογείτε, (Μέ έκπληξιν). 

Κάτι συμβαίνει. (Επιτακτικός ·. Και αυτό το κάτι 
έχω δικαίωμα νά τό μάθω. Τ άκοΰτε ; Να το μάθω 
γλήγορα.

ΟΡ. —Θά τό μάθετε, θά τό μάθετε. ’Άλλως τε για 
αυτό βρίσκομαι τήν ώρα αύτή έδώ.

ΑΝΝΑ — (Έν άγωνία). Λέγετε λοιπόν.. Λέτε 
σύντομα. Τό ξέρω, τό αισθάνομαι, θά άκούσω κάτι 
φοβερό.

ΟΡ. —'Όσο φοβερό καί αν είνε αυτό πού θά σάς
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΔΙΔΛ

ΑΝΝΑ
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη). 
ΡΑΛΑΟΥ (Έγγονή). 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΛΝΔΡΕΑΣ

ΚΥΒΕΛΗ ΑΔΡΙΛΝΟΥ 
Αννα Βώκου 

Σ. Γαλάτη 
ΕΥΤ. ΒΟΝΑΣΕΡΑΣ 

Π. Γαβριηλίδης

Ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑ ΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
Οί μήνες διαδέχονται άλλήλους χωρίς νά φωτίζουν 

ημάς έπί τής διαρκείας καί τής πιθανής τελικής λύ- 
σεως τοΰ φοβερού άγώνος, δστις ανηλεώς σπαρασ- 
σει σχεδόν ολόκληρον τήν Ευρώπην σήμερον, άλλα 
καί μέρος τής Ασίας καί τής Αφρικής. Άπ’ εναν
τίας τά προβλήματα, τά οποία έδημιούργησε, πληθύ 
νονται καί περιπλέκονται όσημέραι. Ένφ οί Γερμα
νοί εξακολουθούν νά είνε οί νικηται, νεα εθνο ετοι 
μάζονται, λέγεται, νά κατέλθουν είς τόν άγώνα, ενώ 
άλλοι καιροφυλακτοΰν, ώς οί γΰπες, νά έπεοφεληθώσι 
τών έργων, τών άλλων. Θεμελιώδες γνώρισμα μέχρι 
τοΰδε τής πάλης ταύτης είνε, δτι οί μεν Γερμανοί 
ώχυρώθησαν ισχυρότατα έν Γαλλία, Βελγίω και Πο
λωνία καί δτι ούτε οί Άγγλογάλλοι είς τό Δυτικόν με- 
τωπον, ούτε οί Ρώσσοι είς τό Ανατολικόν έχουσι τήν 
δύναμιν νά τούς έξώσωσιν έκ τοΰ εδάφους των. Αυτό 
είνε τό παρόν. Καί έρωτάται. Τί θά γίνη είς το μέ^λ

πώ, έχετε τήν ύποχρέωσι νά τό άκούσετε μέ πολλή 
ηρεμία. Είσθε νέα, είσθε ιυραία καί δ,τι χάνετε σή
μερα δέν ύπάρχει άμφιβολία δτί θά τό βρήτε αύριο. 
(’Εγείρεται).

.ΑΝΝΑ .—Δέ σάς έννοώ.
ΟΡ. —Έγόι όμως εννοώ πόσο εϊνε δύσκολη ή θέ ■ 

σι'; μου. Άλλά άνέλαβα ένα καθήκον απέναντι τοΰ 
Παύλου, απέναντι τής μητέρας του, καί τό καθήκον 
αυτό δσον καί άν είνε βαρύ, θά τό εκπληρώσει) μέχρι 
τέλους. Δεσποινίς ’Άννα, δ γάμος σάς μέ τόν Παΰλο 
δέν εϊνε δυνατόν νά γίνη.

ΑΝΝΑ. —(Προχωρεί ένα βήμα). Πώς είπατε, 
πώς ;

ΟΡ. —Σάς παρακαλώ), μή ζητήσετε περισσότερα-, 
εξηγήσεις. Ρίξετε δλο τό βάρος στή μητέρα του. Τό 
λάθος τοΰ Παύλου ήτο, δτι δέν έπρεπε νά προβή σέ 
άρραβώνας, πριν τήν έρωτήσει, άφοΰ ήξερε, δτι είχε 
πλάσσει άλλα σχέδια γι’ αυτόν. Άλλά δ,τι έγινεν έγινε 
Συγχεορήστε ένα τρελλό παιδί, τό όποιον ένόμισεν δτι 
μόνο στήν άγάπη μπορεί νά βασίση την ευτυχία. Συγ
χωρήστε καί μένα, ό όποιος έρχομαι νά σάς δώσω ’ίσως 
τή πρώτη πίκρα τής ζωής. Πάρτε τό δακτυλίδι αυτό 
καί ζητώ νά μοΰ επιστρέφετε τό δικό του. (Τής τε! 
νει μικρό κυτίον καί έν δέμα). Είνε μαζί καί τά γράμ
ματά σας. (Τά άφίνει κοντά της καί πέρνει τό καπέλ- 
λον του). Μετά μία ώρα φεύγουμε άπ’ τάς Αθήνας. 
Μέ συγχωρεϊτε, βιάζομαι, πρέπει νά τόν συναντήσω,.

ΓΗ Άννα άφωνος, ωχρά μέ τραγικήν έκπληξιν 
είς τό πρόσωπον τά άκούει, ώς νά μην έννόή. Μόλις 
τεϊ.ειωσαν τά λόγια αύτά ή πόρτα άνοίγεται ύπό τής 
Ρα'λοΰς μάμμης, ή οποία άκολουθουμένη ύπό τής 
Ραλλοΰ; εγγονής λέγει).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΒΒΔΟΜ“1
ΡΑΑΛΟΥ.— (Μάμμη-). Άννα έφεραν τό φόρεμα 

τών άρραβιόνεον σου. ’Έλα νά τό δΰμ, 4)ε θαυμ ....
(Διακόπτεται. Θεωρεί καί τούς δύο μέ έκΛληξιν. 

Ή Ραλλοΰ κινεί τό κεφάλι της μέ οίκτον).
(Πίπτει ή αυλαία) «

ΞΑΝΤΕΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

ΤΩΝΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΣΟΦΙΑ (καμαριέρα)
ΓΙΑΝΝΗΣ (υπηρέτης) 

Κ. Παρασκευόπουλο:
Π. Λέων
Β. Δημοπούλου
Μ, Μαργέλης

λον ; Τί νέαι δυνάμεις δύνανται νά προστεθώσιν είς 
έκείνας τής Τριπλής Συνεννοήσεως διά νά έπιτευ- 
χθή ή τελική νίκη, τήν οποίαν άκούομεν, έπί μήνας 
τώρα, βροντοφωνουμένην ; Είς τήν έρώτησιν αυτήν 
καί τάς προηγουμένας μόνον ό έχων αξιώσεις μάν 
τέως δύναται ν’άπαντήση. Πρός τό παρόν έν κα! μό
νον είνε βέβαιον, δτι οί Γερμανοί διεξάγουσι τόν πό
λεμον είς ξένας χώρας, πιθανόν δέ τοΰτο καί μόνον 
νά έπιδιώκσυσιν ώς θρίαμβον, μ ή σκοτιζόμενοι πολύ 
έάν δέν κατωρθώσουν νά γίνουν κύριοι τών Παρύσί- 
ων ή τής Βαρσοβίας. Έν τούτοις δέν είνε άδρανεϊς'. 
Άπ’ έναντίας ή πρωτοβουλία είς αυτούς άνήκει καί 
είς τά δύο μέτωπα, ένώ έξ δάά.ου άπειλοΰσι καί νέας 
επιχειρήσεις κατά τών συμμάχων, ιδίως εκστρατείαν 
ύποβρύχιον καί εναέριον κατά τής Αγγλίας. Γάλλοι, 
Άγγλοι καί Ρώσσοι διαθέτουσιν άκόμη άρκετάς δυ
νάμεις είς άνθρώπινον ύλικόν, τόσο πρός συμπλη
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ρωσιν τών δημιουργουμένων διαρκώς κενών, άλλά. 
καί ή Γερμανία φαίνεται δτι αποτελεί άνεξάντλητον 
φυτώριον στρατού. Ούτω πως ή σήμερον παρατηρου 
μένη κινητή Ισορροπία δυνάμεων δύναται νά διατη- 
ρηθή έπί πολύ, διαιωνίζουσα τό καθεστώς αυτό. Μό 
νον ή έν Αύστρίρ επιδρομή τών Ρωσσικών στρατιών 
έπιτυγχάνουσα καί καθιστάμενη απειλητική δύνατα1 
νά φέρη αποφασιστικόν κλονισμόν εις τό δημιουργη- 
θέν καθεστώς. Και ίσως έν Αυστρία μία τοισΰτη 
πρόβλεψις δέν εΐνε άσχετος με τήν έκεϊ έπελθοΰσαν 
μεταβολήν είς τό πρόσωπον τοΰ Καγκελλαρίου. Ό 
διάδοχός του άνακηρύσσει ώς πολιτικήν νέαν, τήν 
έξεύρεσιν νέων συμμάχων και τήν άποσόβησιν έχθρο- 
τήτων. Προφανώς ή Αυστρία μόλις τώρα άναγνωρί 
ζει τήν ανάγκην νά δυσωπήση τούς δυσηρεστημέ- 
νους και νά προσοικειωθή τούς αδιάφορους ή τούς 
ουδετέρους. Καί ταΰτα διά νά τελεσφορήσωσιν έπι 
βάλλονται θυσίαι έκ μέρους της. Τό σαλευόμενον 
πλοΐον πρέπει νά κάμη άβαρίας δεξιά καί αριστερά. 
Οι ’Ιταλοί ζητούν, οί Ρουμάνοι απαιτούν. Θά ίδωμεν 
πώς θά ίκανοποιηθώσιν.

Εν τώ μεταξύ δμως ή Αυστρία, ένισχυομένη υπό 
τής Γερμανίας δι’ ειδικών σωμάτων στρατού, έπιχει 
ρεΐ νέαν καλλίτερον μελετημένην, άρτιώτερον σχέδια 
σ(ΐένην καί Ισχυρότερον ώργανομένην έκστρατείαν 
κατά τής άτυχούς συμμάχου μας Σερβίας. Ή άποψις 
τής νέας ταύτης έπιχειρήσεως κατά μικρού, ανδρείου 
άλλά πτωχού καί έξηντλημένου λαού, παρουσιάζεται 
άληθώς τραγική, άλλά καί δημιουργός σπουδαιοτά- 
των άνησυχιών καί δι’ ημάς ιδιαιτέρως. Ή κατά τής 
Σερβίας έκστρατεία φέρει χαρακτήρα κυρίως πολι 
τικόν, όλίγιστα δέ στρατιωτικόν. Σκοπός της εΐνε 
δχι κυρίως ή κατασυντριβή τής Σερβίας, πράγμα, δ
περ καί έπιτυγχάνον, δέν μεταβάλλει τήν τύχην τού 
γενικού πολέμου. Αλλά ή άνατροπή τού έν τφ Αΐμω 
καθεστώτος, ή διευκόλυνσις τής έξεγέρσεως Βουλγά 
ρων καί ’Αλβανών, ή τρομοκράτησις τής Ρουμανίας, 
πιθανόν ή μετά τής Βουλγαρίας καί Τουρκίας άμε

σος έπικοινωνία καί συνεργασία, ό άποκλεισμός διά 
κλοιού τής Ρωσσίας. Πρός άποτροπήν τών δεινών 
τούτοη· ή Τριπλή Συνεννόησις δέν θά μείνη άδρα- 
νής. ’Ίσως έξωθήση τήν Ρουμανίαν είς ταχυτέραν 
μετ’ αυτής συνεργασίαν, έάν πράγματι ή Δύναμις 
αύτη ευρίσκει τήν κατεύθυνσιν ταύτην προτιμωτέραν 
άπό τάς τυχόν προτάσεις καί υποσχέσεις, αί όποϊαι 
ένδεικνύονται εις τήν νέαν Αυστριακήν πολιτικήν. 
Προέλασις τών Γερμανό Αυστριακών είς τήν Βαλ
κανικήν, άποτελεΐ καί διά τήν Ρουμανίαν καί διά τήν 
’Ελλάδα άπειλήν σοβαράν. ΟΙ Βούλγαροι άναμένου- 
σιν άνυπομόνως τοιαύτην έξέλιξιν, δπως κινηθώσιν 
είς Μακεδονίαν. Προσβάλλοντες τούς Σέρβους, ύπο- 
χρεοΰσιν ημάς νά κατέλθωμεν είς τόν άγώνα, καίτοι 
οί Βούλγαροι δέν άποκρύπτουσιν, δτι καί καθ’ ήμών 
θά έκστρατεύσωσιν. ’Επιτυχία τής ΓερμανοΆύστρια 
κής αυτής έκστρατείας επομένως εΐνε προορισμένη 
νά φέρη μεγάλην άναστάτωσιν έν τη Βαλκανική, τάς 
περιπετείας τής οποίας δέν εΐνε δυνατόν νά καθορί- 
σωμεν άπό σήμερον.

Θά ήτο ευχής έργον έάν πρό τών ένδεχομένοιν τού
των ή έν Ρωσσία εισβολή καθίστατο καρποφορωτέρα 
καί όριστικωτέρα. Ή κατασύντριψις τών Τουρκικών 
στρατευμάτων καί τό τελειωτικόν άνοιγμα τής πρός 
Κωνσταντινούπολιν οδού θ άνέτρεπε τά Γερμανό 
Αυστριακά σχέδια, συνδυαζόμενα πρός τήν έκβίασιν 
τών στενών τών Δαρδανελλίων ύπό τών Άγγλο—- 
Γάλλων. Πρέπει ή Τουρκία, δ σπουδαιότερος Αύστρο 
Γερμανικός παράγων έν Ανατολή, νά έκλειψη πριν 
ή έμφανισθώσιν είς τόν Αίμον τά Αύστρο-Γερμανικά 
στρατεύματα. Έάν τούτο, ώς έλπίζεται, κατορθωθή, 
ή Βουλγαρία δέν εΐνε πιστευτόν δτι θά τολμήση νά 
συνταυτίση τήν τύχην της μετά τής Διπλής Συμμα- 
χίας, καί τότε ή ΑύστροΓερμανική προέλασις δέν θα 
φέρη είς πέρας τό μεγαλεπήβολον είς τόν Αίμον έρ
γον της.

Φ. Β.

-------———

ΕΣΤΙΑΔΕΣ

Η ΜΟΙΡΑ

—Πούθε γυρίζεις, κόρη, πού σκυφτά 
παίρνεις τή ρεμματιά θλιμμένη τόσο ;
—Πήγα νά ’δώ τής Μοίρας τά γραφτά, 

νά τ’ άναγνώσω
* * *

Στά βάθη τής σπηλιάς τής σκοτεινής 
μ’ άνοιξεν έν άτέλειωτο τεφτέρι, 
γραμμένο σέ μιά γλώσσα, ποΰ κανείς, 

κανείς δέν ξέρει.

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ

ΤΙ ΘΕΣ ;

Ζώνει τή λόγχη, παίρνει τό τουφέκι, 
κ’ έτσι, σέ δυο πολέμους νικητής, 
μπρος στήν καλέ) του μέ λαχτάρα στέκει :
-—«Στον πόλεμο πηγαίνω, τί ζητείς ;

* < *

Τά λάφυρα θά μοιρασθούν στά πλήθη, 
τί θές ;» Κ’ έκείνη μέ θολή ματιά 
τόν κύτταξε στά μάτια κι’ άπεκρίθη :

—«Μιά λαβωματιά.»

ΓΓ ΑΛΛΟΥ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕΛΙΣ
ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΛΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,

Ό συνθέτης τή; Ρέ ις καί 
τής δπερέττας «Πόλεμος έν 
Πολέμφ* είς δν άπενεμήθητό 
Ιον χρυσοΰν μετάλλων τών 
Γραμμάτων καί Τεχνών.

Ό συνθέτης τή; Διδοΰς 
είς ον άπενεμήθη τό Ιον 
χρυσοΰν μετάλ’ ιον τών 
Γραμμάτων καί Τεχνών.

ΔΙΟΝΤΣΙ ΣΛΑΓΡΑΓΚΑΣ

Μήν τό κυττάζεις τ’ άγρυπνο φεγγάρι, 
τό πλανερό. Καιρός νά κοιμιγθής.
Σύρε, δυστυχισμένο, παλληκάρι, 

σύρε, θά τρελλαθήψ
* * *

Ή άγάπη ή δολερή, ή πονηρεμένη 
τώστησ’ έκεϊ νά παίρνη τά μυαλά· 
κάθε καρδιά άκυβέρνητη νά μένη 

γιά νά τήν ξεγελρ.

Πέρα, βαθειά, στήν άκρη τού γιαλού 
φαίνονται θαμπερά πανιά ανοιγμένα. 
Κάποιο καράβι φεύγει, πάει γι’ άλλου- 
γιά πού ; μήτε ρωτώ. Πάρε κ’ έμένα

* * *
Πάρε κ’ έμένα, πέρα, στοϋ γιαλού 
τήν άκρη. Μέ πανιά ανοιγμένα 
νά φύγωμε μαζή, νά πάω γι’ αλλού" 
γιά ποΰ ; μήτε οωτώ. Πάοε κ’ έμένα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΕΜΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΕΛΕΤ

Διευθυντής τού Πειραϊκοΰ Ωδεί
ου συνθέτης τής άνθοστεφάνωτης 
καί λάτρης τού Δημοτικού τραγου
διού.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

Καθηγητής τοΰ ’Ωδείου ’Α
θηνών. Συνθέτης τή; Καιά- 
ρας καί τή; Γρηά; Ζωής. Λά
τρης τού δημοτικ, τραγουδιού.
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ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΛΙΕΓΗΣ
ΙΓ.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
«Υπάρχει πόλεμός ίπποτικός και πό 

. λεμος ληστρικός κα'ι ή καταστροφή 
τοΰ αθώου Βελγίου θά μείνη πάντοτε 
τό μεγαλείτερον παράδειγμα τής λη
στείας».

Ρ ό σ 6 ε ρ υ.
Ιά ληστρικά στρατεύματα τής πρωσσικής στρα 

τοκρατίας ~κατέφθανον συνεχώς προ τής πόλεως τής 
Διεγη?, τή? οποίας τα φρούρια άνθίσταντο γενναί- 
ως, έρκη τής Ελευθερίας, τού ’Ανθρωπισμού, τοΰ 
αληθούς Πολιτισμού. Αλλ’ ό βάρβαρος στρατός τών 
τευτόνων πριν ή φθάση προ τής βολής τών ενδόξων 
φρουρίων κατεστρεφε παν τό προστυχόν, ώς κα'ι έν 
τώ προηγηθεντι άρθρω έγράφομεν. Ή μικρά πόλις 
Ερ6, η περίφημος διά τον ομώνυμον τυρόν της, διά 

’α ,μεγάλα βυρσοδεψεία της κα'ι κλωστήριά της, δέν 
υπάρχει πλέον. Οί δήμιοι τοΰ ανθρωπισμού δέν έγ 
κατελιπον, κατα την διαβασίν των, ειμή ένα σωοόν 
λίθων, οΐτινες χρησιμεύουν σήμερον ώς επιτύμβιο, 
πλάκες τών εργατικών καί τιμίων κατοίκων, συναπο 
θανόντων μετά τής πόλεώς των.

r Ετερα γειτων πόλις τής Ερβ, ή ουραία Μπατ'ις. 
ευρε την αυτήν άκριβώς τύχην μετά τών έν αυτή οι 
κουντων. Οί ολίγοι έπιζήσαντες έκ τών πόλεων του 
.OJV, ως και τών περιχώρων, καί Ιδίως αί γυναίκες, 
ετεθησαν προ τών γερμανικών ορδών, διά τάς κατά 
τών φρουρίων τής Λιέγης επιθέσεις. Δέν υπάρχει 
δια τούς Γερμανούς ούδέν ιερόν έν τφ κόσμω. Ούδέν 
σέβονται. Εινε οί ταπεινοί θεράποντες τής έν Γερ
μανία έξιδανικευθείσης ατιμίας'. Θέλουν οπωσδήποτε 
την Λιέγην. Είχον ήδη ανοίξει μίαν δίοδον, άλλ’ έ 
πληρωθη πτωμάτων ! Ύπέρ τάς απαίσιας κρανοφό 
ρους κεφαλάς των ό θάνατος έκαμε τό λαμπρότερον 
εργον του. Προσπαθούντες να εισέλθουν συμπεπυ- 
κνωμένοι, έδεκατίζοντο ύπό τών άγιων οβίδων τών 
Βελγικών φρουρίων, οι δουλόφρονες υπήκοοι τής γεο 
μανικής απολυταρχίας. Κατώρθωσαν έπί τέλους νά 
καταστρέψουν — οχι νά κυριεύσουν — οί άπείρως 
πολυάριθμοι λησται, ένια τών φρουρίων καί νά εί 
σέλθουν έν Λιέγη, διά τήν έγκατάστασιν τών όποιων 
είχον φροντίσει οί πρώτοι εισελθόντες, ώς καί έν τώ 
πρώτφ αρθρω έγράφομεν. Τήν έπομένην τής εισό
δου των έκόμισαν και τά τερατώδη τηλεβόλα των έν 
αυτή .ή πολει,. τοποθετησαντες αυτά είς τό προάστει 
ον Μπρεσύ καί εν έπί τής λεωφόρου Ροζιέ, προ τοΰ 
ανδριάντας τοΰ περίφημου πολιτικού Καρόλου Ροζιέ, 
ενός τών αρχηγών τής βελγικής έπαναστάσεως τοΰ 
1830. ,Εντεύθεν ήρξαντο κανονιοβολοΰντες κατά τών 
απολειπόμενων φρουρίων, διά βλημάτων πλήρων δη
λητηριωδών αερίων, προκαλούντων άσφυξίαν εις 
τούς θείους υπερασπιστές τής ’Ελευθερίας. Ούχ’ ήτ 
τον όμως ούδέν φρούριον παρεδσθη ώς'τοιούτον, άνα 
τινασσομενων ύπό τών ύπερασπιστών των κα'ι μετα
βαλλόμενων είς άμορφον σωρόν λίθων καί σιδήρων, 
εν ώ ουδόλως διεκρίνετο, δτι έκεΐ ήσαν τά ιερά τείχη, 
εφ ών προσέκρουσεν ή βάναυσος δύναιιις τών κατα 
φρονητών τοΰ Δικαίου.

Εκ τών απειραρίθμων επεισοδίων τών ηρωικών 
τούτων φρουρίων άναφέρομεν ένα, διά νά έννσησητ*  
δια μυριοστήν φοράν τόν δόλων καί χαμεοπή χαοα 
κτηρα τών Γερμανών.

καί ιδίως τάς γυναίκας, έξ ών πολλάς ήνάγκαζον νά 
πλύνουν τους δυσώδεις πόδας τών στρατιωτών έν κά 
δω καί έκ τοΰ ύδατος τούτου νά πίωσιν !

'Επυροβόλουν δέ συνεχώς κατά τού βελγικού έρυ 
θροϋ σταυρού καί ούκ ολίγα έκ τώνμελών αύτοΰ έφο- 
νεύθησαν ή έπληγώθησαν. Έπεχείρησαν δέ Ιπανει- 
λημμένως νά βιάσουν τάς κυρίας τού έρυθροΰ σταυ 
ρσύ, ών πολλαί ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψουν τό 
τόσον φιλάνθρωπον έργον τεον.

’Ενθυμούμαι αύτήν τήν στιγμήν μερικούς στίχους 
τού μεγάλου Γερμανού ποιητού Χάϊνε, ό όποιος, καί 
τοι έγεννήθη έν Δυσσελδοφρ τής Πρωσσιας, γράφει 
διά τούς ύφαντουργούς τής Σιλεσίας ως έξής.

Σκυφτοί κι’ άπό τό κλάμα κουρασμένοι 
Δέν χύνουν πλέον δάκρυα οί πτωχοί. 
Μπροστά ’ς τόν άργαλειό τους καθισμένοι, 
Τραγούδι λέν’ ποΰ ήσυχ’ άντηχεΐ : 
Πρωσσία, μά τόν άσπλαγχν’ ουρανό σου, 
Κατάρα νά σέ ρέβη καταχθόνια, 
Ύφαίνομε, τό μαύρο σάβανο σου, 
Ύφαίνομε, ύφαίνομε αιώνια.

* * *
Κατάρατος νά εΐν’ ό βασιλιάς μας. 
Πού μόνο γιά τους πλούσιους βασιλεύει, 
Δέν έννοιωσε τόν πόνο τής καρδιάς μας, 
Πού έλεος μικρό τοΰ ζητιανεύει.
Τό έσχατο λεπτό μάς τό αρπάζει, 
Κι’ έκεΐ πού τού ζητάμε την ομόνοια,

Πριν ή κηρυχθή σχεδόν ό πόλεμο; κατά τοΰ Βελ 
γιου, οι βάρβαροι έπεχείρησαν νά διέλθουν διά τής 
παρά τό χωριον Αρζαντω γεφύρας, προπορευομένων

τών «Ουλάνων τοΰ θανάτου» (σίκ), άλλ’ ή γέφυοα 
ανετιναχθη μετά τών κτηνών είς τόν άέρα. Μένεα 
πνεοντες τότε οί λησται, ηρξαντο νά κατασκευάζουν 
στρατιωτικήν γέφυραν, ή οποία δταν έφθανε περί τό 
τέρμα ανετινάσσετο ύπό τοΰ περιφήμου φρουρίου 

της Ποντις, καταστρεφομένη μετά τών έπ’ αύτήερ
γαζομένων στρατιωτών τοΰ περιβοήτου Κάϊζερ. Τρις 
ιοΰ,ο έπανεληφθη, μέχρις ού οί βάρβαροι έγκατέλι- 
πον πασαν σκέψιν διελεύσεως διά τού σημείου τού 
.ου, αφού πρότερον ηλαττώθησαν ούκ όλίγον άριθ- 
μητικώς. Εν τή άγρια καί άδικαιολογήτφ αύτών μα- 
νι“ ίιΎ0? στρατού είς τήν θαυμασίαν έπ'ι
ιου Μεζ πολιν Βιζε, ήν κατέστρεψαν τελείως, μή φει 
σθεντες ούδενος οι άνίλεοι. Ή ώραία εκκλησία της 
εκανονιοβολήθη, άφοΰ πρότερον ένέκλεισαν έν αύτή 
πα^τας σχεδόν τους αιώρας μετά τών ιερέων. Αί γυ
ναίκες περίτρομοι, κατέφυγον είς τάς οικίας μετά τών · 
παιδιών των, άλλ’ οί Γερμανοί στρατιώται ιιετά τών 
αρχηγών των ακολούθησαν αύτάς έν τοϊς οικογενεια
κοί; άσύλοις, έν οίς διεπράχθησαν τηλικαύτα φρικώ 
υη αίσχη, προ τών όποιων ό κάλαμος σταματόί έν δ 
νόματι τής ’Ηθικής. Κατόπιν έθεσαν πύρ είς ΑΠΑ 
—ΑΣ ανεξαιρέτως τας οικίας, άφού δμως πρότερον 
αι γερμανικοί ορδαι εκλεψαν παν τιμαλφές.

Δικαιολογούμενοι οί τελειοποιημένοι οδτοι Ούνσι 
του εικοστού αίώνος διά τάς έν Βιζέ καταστροφάς, 
εγραφον εις άπαντα τον κοσμον, δτι δήθεν οί κάτοι
κοι, υπό τήν οδηγίαν τών ιερέων, έπυροβόλησαν κατά 
των Γερμανών στρατιωτών. Τοΰτο δ’ είνε απολύτως 
ψευδές. Διότι ου μόνον αί διαμαρτυρίαι τών εις 'Ολ
λανδίαν ολίγων καταφυγόντων προσφύγων τής δυ 
στυχούς ταύτης, πολεως, άλλά καί ή συνέχεια όμοιων 
καταστροφών είς τάς περισσοτέρας πόλεις τού Βελ- 
γιου, αποδεικνυει τα αναιδή καί άδικαιολόγητα άλ 
λως τε ψεύδη τών Γερμανών. Συνήντησα καί έγώ εί- 
την Ολλανδικήν πόλιν Μαεστρίχτ μεοικούς τών διά
φορων αύτών προσφύγων, οΐτινες ούδέν άλλο μοί 
ρ η, °τι τών φιλησύχων κατοίκων τής 
Βιζε έσκεφθη καν νά πυροβολήση κατά τών άναριθ 
μητων γερμανικών στρατιών. ’Επίσημος δέ διαμαρ
τυρία κατα ,τών γερμανικών δικαιολογιών έδημοσιεύ 
λ Ολλανδική έφηιιερίδι «Ταχυδρόμος τού
Λεμβουργου» παρά τοΰ δημάρχου τής καταστοαφεί 
σης πολεως κ. Μερίς.

Είς το φρούριον Λονσεν συνέβη έτερον γεγονό" 
δεικνΰον δι’ άπειροστήν φοράν τόν δόλιον χαοακτή 
ρα των ύπηκόων τής κλίκας τών Έλεμβουογείων 
σκανδαλών. Τό φρούριον τοΰτο, έν ώ εύρίσκετο' καί ό 
ηρως στρατηγός Λεμάν, ό ύπερασπιστής τής Λιέ 
γης, άνθίστατο πάντοτε, παρά τάς άγριας έπιθεσεις 
των ίερμανών. Τα τηλεβόλα τοΰ περιφήμου φρου 
ριου απεδεκάτιζον ωσαύτως τάς γερμανικός όρδάς 
°τε, είς Πρωσσος αξιωματικός, κινών λευκήν σημαί 
αν, εβαδισε πρός τό φρούριον, ΐνα δήθεν συνεννοηθΓ 
μετά τών έν αύτφ διοικητών, άλλ’ δταν έφθασεν επί · 
πυρι ,ιδαποθηκης, ην υπεδεικνυον ώρισιιένα σημεία 
εστησε τό λευκόν σημεϊον, ώς σκοπόν,' καθ’ οΰ έστοά’ 
φησαν τα άνθρωποκτόνα βλήματα τών γεριιανικ?ών* * 
τηλεβόλων. Ούχ ήττον δμως οί έν τώ φρουρίφ ύπεοα- 
σπισται τομ Πολιτισμού έπρόφθασαν νά φονεύσουν 
<.ια τών κοσμοσωτηρίων σφαιρών των τόν ούδενος 
ιεροΰ φειδόμενον Πρώσσον βαθμοφόοον. Ή άνατΰ 
ναξι; τοΰ φρουρίου ήτο τρομερά. Οί πλεϊστοι τών 
ανδρων άπηθρακώθησαν, οί δέ έπίλοιποι ημιθανείς 
σχεδόν συνελήφθησαν ώς αιχμάλωτοι, έν οίς καί (, 
στρατηγός Λεμαν. Ευρισκόμην μετά τινων φίλων μου

Ό νέος’Ιο πανικός χορός Φόντο

έπί τής πλατείας τού 'Αγίου, Λαμπέρτ τής Λιέγης, 
δταν τά διάφορα μεταγωγικά αύτοκίνητα ή ίπποκι 
νητα μετέφερον τούς ένδοξους πληγωμένοι’?. ,, Ο 
συνηθροισμένος κόσμος έχαιρετα κρυφίως,, ως έπος 
είπεϊν,'διά τόν φόβον τών Γερμανών. Άλλ’ δταν δ 
μως άνεγνωρίσθη εν τίνι αύτοκινητω ό υπερασπιστή, 
τής Λιέγης, ό στρατηγός Λεμάν, ή λογική ύπεχώρη 
σε ποό τοΰ συναισθήματος έκεινου τοΰ αποκλειοντος 
παν άλλο αίσθημα καί πάσαν άλλην κάθαράν έννοι
αν, καί πάντες άπεκαλύφθημεν μεθ’ ίεράς~ άναφρι 
κιάσεως καί έκ τών πεπιεσμένιον μας στηθών έξήλθε 
μία φωνή ύπέρ τού ήρωος Στρατηγού,, παρ , ολίγον 
νά έγραφον τήν Όμηρικην φρασιν «παντες επευφή
μησαν ’Αχαιοί». ’Αλλ’ ώ τής βαρβαροτητος · οι κρα 
νοφόροι Οίνοι δέν έπιτρέπουν τήν έξωτερίκευσιν 
τοιούτων εύγενών συναισθημάτων, άγνωστων άλλως 
τε παρ’ αύτοϊς, έπιτεθέντες άμέσως τή διαταγή τών 
άνωτέρων των διά τών λογχών ενάντιον άοπλων πο
λιτών, έκεΐνοι οΐτινες προ τών γαλλικών λογχών επι
καλούνται ώς πάμπαιδες τους γεννήτορας των.

Πριν ή καταστραφ’ή τό ένδοξον φρούριον τοΰ 
Λονσέν, ποικίλα κακουργήματα διεπράχθησαν παρα 
τοΰ πολιορκούντος γερμανικού στρατού, ατινα μετά 
φρίκης μας διηγήθη ό φίλος άρχιτέκτων κ. Μπερτίν, 
ο όποιος ήτο είς τών κυριωτέρων μελών τοϋ αύτόθι 
δρώντος Βελγικού ερυθρού σταυρού. Οί πολιορκούν 
τες αξιωματικοί και στρατιώται, μεθυσκομενοι*  δια 
τού έκ τών παρακειμένων οικιών αρπαςομενου οίνου, 
έβασάνιζον ποικιλοτρόπως τούς δυστυχείς κατοίκους,
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Σαν σκύλους μέ σμυδράλια μας σπαράζει, 
Ύφαίνομε, ύφαίνομε αιώνια.

* * *

Κατάρα τό φαρμάκι μας νά χύση, 
Στή γή ποΰ σβή την άδολη χαρά, 
ΙΙοΰ κάθε λουλουδάκι πριν άνθιση. 
Τό πνίγει, τό μαραίν’ ή συμφορά, 
Ποΰ τ’ αίσχος βασιλεύει καί τό ψέμμα, 
ΙΙοΰ ζοΰν τής ’Ατιμίας τά δαιμόνια, 
Ποΰ άδικα μάς ράντισε μέ αίμα, 
Υφαίνομε, ύφαίνομε αιώνια.

ρ ΠΟ ΤΗΝ ΞΕΝΗΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΝ Q

Θ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΟΥΤΘΜΑΙ
Ή Βόρειος Αμερική παρήγαγεν έως τώρα τέσσα 

οας μεγάλους συγγραφείς. Τόν Πόε, τόν Χάβθορν, 
τόν ’Έμερσων καί τόν Ούΐθμαν. Άλλ’ ό Άμερικανι- 
σμός τών τριών πρώτων τίθεται ύπό συζήτησιν. Μό 
ος ό Ούΐθμαν ένεσάρκωσεν ακριβώς τόν τύπον του κα! 
τόν λαόν του. Μόνος κατά τά 150 χρόνια τής Άμερι 
κανικής ζωής απέδειξε τό δυνατόν μιας εθνικής ’Αμε
ρικανικής λογοτεχνίας μέ ιδιαίτερον πνεύμα.

Ό Άμερικανισμός τοΰ Ούΐθ^ιαν ύποπίπτει σήμερον 
; ;ς τήν άντίληψιν καί τών μάλλον έστερημένων όξύ- 
τητος κριτικών, άλλ’ αί πρώται του έκδηλώσεις, αί 
πρώται του λάμτ|·εις, έπροκάλεσαν είς Νέαν Ύόρκην, 
είς Βασιγκτώνα, είς Βοστώνην γεν.κήν κατακραυγήν. 
Ή ποίησις αύτή ή ζέουσα, ή ηφαιστειώδης, προσέ- 
κρουεν είς τό γούστο τών κριτικών τής Βοστώνης 
Άλλά κα! οι κριτικοί τής Αγγλίας ήρνήθησαν έπί μα
κράν είς τόν Ούΐθμαν τήν θέσιν πού τού άξιζεν. Ό 
Σούϊμπορν, άπό τόν όποϊον θ’ άνέμενε κανείς δίκαιο- 
τέραν κρίσιν, παρέβαλε τήν μούσαν τοΰ Αμερικανού 
τούτου Βάρδου πρός πωλήτριαν φρούττων μεθυσμένην.

Άλλά καί είς τήν Γαλλίαν ή αύτή παραγνώρισις 
μέχρις ότου ό κ. Λέων Μπαζαλζέτ μέ τό ογκώδες 6ι- 
βλίον ποΰ άφιέρωσεν είς τήν ζωήν καί τό έργον του 
καί μέ τήν έξαισίαν μετάφρασιν τών ποιημάτων του 
έξήγειρε τήν συμπάθειαν καί τήν περιέργειαν τών φι
λολογικών κύκλων τής Γαλλίας διά τόν μεγάλον Αμε
ρικανόν ποιητήν.

Ό Ούΐθμαν έγεννήθη κατά τό 1819 είς Αόγκ Άϊ 
λανδ πλησίον τής Νέας Ύόρκης. Ή οίκογένειά του 
δέν άπετελεΐτο άπό διανοητικούς. Ό ποιητής αύτός, 
οστις μέ τήν τολμηρότητα τών άσμάτων του άργότερα 
έξήγειρε τόσο τούς πουριτανούς τής κριτικής, έπέ- 
ρασε τήν παιδικήν του ήλικίαν μεταξύ Κουακέρων. 
Τοΰτο άποδεικνύει, δτι δέν πρέπει ν’ άποδίδωμεν με
γάλην σημασίαν είς τάς πρώτας έπιδράσεις πού ύφί- 
σταται ένας συγγραφεύς. Ό Ούΐθμαν, πολύ διάφο 
ρος άπό τούς άνθρώπους τού σπητιοΰ του κατά τάς 
άντιλήψεις, ύπήρξεν έν τούτοις άφωσιωμένος υιός. 
Έλάτρευε τήν μητέρα του.

Τά περίχωρα τής Νέας Ύόρκης δέν ήσαν προ 
ενός αίώνος δ,τι είνε σήμερον χάος οικοδομικών ί 
διοκτησιών. Αί πρώται έντυπώσεις τοϋ Ούΐθμαν ή 
σαν άγροτικής φύσεως. Αγρότης μαζύ καί -θαλασσι
νός, διότι ή γειτνίασις τής Νέας Ύόρκης έπενεργεΐ 
έπίσης έπί τού ποιητσύ. Άπό τά παιδικά του χρόνια 
ό Ούΐθμαν έλάτρευε τούς θαλασσινούς, τούς ψαρά
δες, τούς ναύτας. Τό πρώτον του ποίημα έγράφη γιά 
ένα καΐκι, πού έσχιζε τά νερά μέ πανιά όλοφούσκωτα. 
Δεύτερος μεταξύ τών εννέα τέκνων τής οικογένειας 
του ό Ούΐθμαν, ένωρίς ωφειλε νά σκεφθη περί βιο 
πορισμοΰ. 'Ο πατέρας του ήτο ξυλουργός— δ Ούΐθ

Γοργόφτερη πετά σαν τόν αγέρα, 
Καί τρέχει ή σαΐτα κι’ αντηχεί, 
Ύφαίνομε σκυμμένοι τήν ημέρα, 
Ύφαίνομε καί νύκτα οί φτωχοί. 
Πρωσσία, μά τόν άσπλαγχν’ ουρανό σου, 
Κατάρα νά σέ ρέβη καταχθόνια, 
Ύφαίνομε τό μαύρο σάβανό σου, 
Ύφαίνομε, ύφαίνομε αιώνια.

("Επεται συνέχεια)
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ιιαν έμαθε νά χρησιμοποιή τά έργαλεϊα τοΰ πατρός 
του. Ακολούθως έγινε τυπογράφος, διδάσκαλος, δι
ευθυντής μικρών έφημερίδων, δημοσιογράφος. Άλλά 
μόνον έρασιτεχνικώς ήσκησε τά έπαγγέλματα ταΰτα.
ΙΙτον ολιγαρκής και δέν έζητούσεν άπό τάς έργασί

ας αύτάς παρά μόνον τ’ άπολύτως άναγκαϊα. Τό μό
νον πράγμα, πού ήσκησε μέ άγάπην, ήτον ή ποίησις.

Παράξενος ποίησις ■ Παράξενος ποιητής. Οί γο 
νεΐς τού Ούΐθμαν ήσαν πολύ πτωχοί καί δέν είχαν τά 
μέσα νά τόν σπουδάσουν. "Οταν έτελείωσε τό δημο
τικόν σχολεΐον ό Ούΐθμαν έξηκολούθησεν αύτοεκπαι- 
δευόμενος, άλλ’ δχι μέ μέθοδον. Τά βιβλία ποϋ τοΰ 
ήρεσαν περισσότερον, ήσαν ή «Χαλιμά» καί τά μυ
θιστορήματα τοΰ Ούώλτερ Σκότ. 'Ως πρός τά λεγό
μενο σοβαρά βιβλία, αύτά ό Ούΐθμαν δέν τά άνεζή- 
τησε ποτέ. Σχεδόν δλας του τάς γνώσεις τάς ήντλη 
σεν άπό τάς έφημερίδας.i * *

Ή επίσημος Αμερική τοΰ έφάνη έπίσης έχθρική. 
Ό ύπουργός Χάρλαν, εύρήκε τούς στίχους τού Ούΐθ 
μαν αισχρούς καί τόν έπαυσεν άπό μίαν δημοσίαν θέ
σιν, τήν οποίαν κατείχε.

Ό Βασίλειος δέ Σελιγκούρ παρατηρεί κάπου, δτι 
ή ποίησις τοΰ Ούΐθμαν έκπληροϊ τήν αποστολήν πού 
θέτει είς έαυτήν σκοπόν ή σχολή τών μελλοντιστών 
II παρατήρησις είνε πολύ άκριβής καί θά ήξιζε ν’ 

άναπτυχθη. "Αλλως τε δέν είνε πολύ λογικόν νά φαν- 
τασθώμεν, δτι δ πρώτος μελλοντιστής ύπήρξε πολί
της τής Έλευθέρας Αμερικής ; Αμερικανός ή μελ- 
λοντιστής, δέν γνωρίζομεν ποία έκ τών δύο τούτων 
ιδιοτήτων είνε ή πλέον χαρακτηριστική διά τόν 
Ούΐθμαν Ή άνευλάβειά του άπέναντι τού Ευρωπαϊ
κού μεγαλείου είνε πλήρης. Ό Ούΐθμαν, έκτος τοΰ 
I καίτε, απορρίπτει όλους τούς διασήμους βάρδους 
.ή; έποχής του. Κατά τήν γνώμην του, ούτοι δέν έ 
χουν νά πούν τίποτε τό ένδιαφέρον διά τόν σύγχρονο·· 
άνθρωπον. «’Ακούσε, Μούσα ! —λέγει— Πρέπει νά 
εγκατάλειψης τήν 'Ελλάδα καί τήν ’Ιωνίαν γιά νά 
έλθης νά κατοικήσης μεταξύ μας. Περιφρόνησε, σέ 
παρακαλώ, τάς διηγήσεις, τών οποίων ή άξια ύπερε- 
τιμήθη. Τήν ύπόθεσιν τής Τροίας καί τής οργής τού 
Άχιλλέως, τήν ύπόθεσιν τού Αινεία καί τών τάξει- 
δίων τού Όδυσσέως, τήν 'Ιερουσαλήμ, τούς πύργους 
τής Γερμανίας, τής Γαλλίας καί τής 'Ισπανίας καί 
τά Μουσεία τής ’Ιταλίας. Διότι μία σφαίρα μεγαλεί- 
τερη, πειό καινούργια, πειό δραστήρια, μία υπέροχη 
εύρεΐα καί παρθένος σέ άναμένει, σέ άποζητεΐ».

Ό Ούΐθμαν έξύμνησε τό παρόν καί τό μέλλον μέ 
τήν ορμήν, μέ τήν όποιαν έζήτησε νά άμαυρώση τήν 
σημασίαν τοΰ παρελθόντος. «Σχεδιάζω τήν Ιστορίαν 
τοΰ μέλλοντος», γράφει δ μελλοντιστής αύτός. Δημο

κράτης άδυσώπητος, βλέπει, εις τόν Αμερικανόν, τόν 
κατ’ έξοχήν σύγχρονον άνθρωπον, τόν άνθρωπον, δ 
όποιος θά δείξη είς τόν κόσμον τήν ύπεροχήν τοΰ δη 
μοκρατικοΰ πολιτεύματος έπί τών άλλων. «Τά παλλη- 
κάρια πού είς τάς πυρκα'ίάς χειρίζονται τήν πυροσβε
στικήν άντλίαν καί τις ανεμόσκαλες^ δέν είνε, κατά 
τήν γνώμην μου, κατώτερα άπό τούς θεούς τοΰ πο
λέμου τής άρχαιότητος». Είνε άνώτερα. Οί θεοί είνε 
πρόσωπα μύθου καί ό Ούΐθμαν άπορρίπτει δλας τάς 
μυθολογίας τοΰ παρελθόντος. Τό άτομον, ίσχυρώς έ- 
χόμενον τής πραγματικότητας τής γής, ιδού ό μόνος 
του θεός. Εις τούς πλείστους τών Αμερικανών, άκόμη 
καί τούς μάλλον άπηλλαγμένους δογματικών πρόκα 
ταλήψέων, ύπάρχει ένα φόντο ,μυστικισμοΰ. Ό Ούΐθ
μαν ύπ’ αύτήν τήν έποψιν διαφέρει σύσιωδώς άπό 
τούς συμπατριώτας του. "Η, καλλίτερα, δ μυστικι- 
σμός τοΰ Ούΐθμαν είνε καθαρώς κοινωνικός. Ό Ούΐθ
μαν πιστεύει είς τόν «γιάγκην» τής αύριον καί είς 
τήν «δημοκρατίαν» τής αύριον.

Ό Ούΐθμαν τραγουδεϊ μέ καρδίαν Αμερικανού, 
άλλά τραγουδεϊ δι’ δλην τήν οικουμένην καί οί ύμνοι
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
Καί έν Γαλλικόν ύποβρύχιον κατώρθωσε νά είσδύ- 

ση είς τά στενά τών Δαρδανελλίων, χωρίς δμως άπο 
τελέσματα.

— Έιρθασε μέχρι τεσσάρων μιλλίων.
— Άφιχθείς άνέλαβε τά καθήκοντα του παρά τή 

Αύλή τής Ρώμης ό πρώην Άρχικαγκελλάριος καί ήδη 
Πρεσβευτής τής Γερμανίας κόμης Φόν Μπύλωβ.

— Ό Στρατάρχης Φόν Δέρ Γκόλτς άπεστάλη είς 
Τουρκίαν ώς συγκάθεδρος τοΰ Σουλτάνου.

— Μεταξύ τών άλλων ύπουργημάτων, έλαβε καί τό 
άξίωμα τοΰ ύπουργοΰ τών Στρατιωτικών.

-—Ώρίσθησαν διαμερίσματα έντός τών Σουλτανι 
κών Ανακτόρων καί περιεβλήθη μέ μεγάλα δικαιώ 
ματα.

— Μεταβαίνων είς Κων Ιπολιν, έπεσκέφθη τούς Βα 
σιλεΐς Ρουμανίας καί Βουλγαρίας, πρός τούς όποιους 
έπέδωκεν αύτογράφους έπιστολάς τοΰ Αύτοκράτορος 
Γ ουλιέλμου.

— Τό Τουρκικόν θωρηκτόν «Μεσσουδιέ» άνετινά- 
χθη ύπό τού Αγγλικού ύποβρυχίου 11 Β.

— Τό «Μεσσουδιέ» ήτο ήγκυροβολημένον παρά
τό Κουροΰ—Τσεσμέ. 1

—-Τά συμμαχικά κράτη έπανηγύρισαν ένθουσιω 
δώς τό γεγονός.

— Τό καταστραφέν καταδρομικού ήτο χωρητικό 
τητος 9270 τόννων καί είχε πλήρωμα 600 άνδρών.

—-Έν συνόλω εϊχεν 28 τηλεβόλα διαφόρων διαμε 
τρημάτων.

— Οί πονηροί Αύστριακοί κατήρτισαν «τμήμα 
πολεμικών άνταποκριτών» περιλμβάνον δμάδα ’Ιτα
λών δημοσιογράφων, μέ 60 φρ. ήμερησίαν άποζημίω- 
σιν κτλ. κτλ., οί όποιοι έπισκέπτονται τά Αύστριακά 
στρατόπεδα.

— Αποτέλεσμα έπαινοι καί διθύραμβοι ύπέρ τοΰ 
Αύστριακοΰ Στρατού.

— Διεδόθη, δτι ή Γερμανία μετά τήν άνακήρυξιν 
τού Προτεκτοράτου τής Αίγύπτου, θά προσαρτήση 
όριστικώς τό Βέλγιον δι’ Αύτοκρατορικοΰ Διατάγ 
ματος.

— Ή κυρία Δέ—Τέμπ, ή γνωστή Γαλλίς προφή 
τις, άγγέλλει τήν καταστροφήν τής Γερμανίας κα!

του έχουν φιλοδοξίας κοσμοπολιτικάς. Ό Ούΐθμαν 
αισθάνεται μεγάλην συμπάθειαν πρός τήν άνθρωπί 
νην δυστυχίαν. «Τό πνεΰμά μου, λέγει, έπέρασε συμ
πονετικό, καί άποφασιστικόν έπάνω άπό τήν γήν δλό 
κληρην». Έζήτησα τούς φίλους μου καί τούς όμοιους 
μου καί τούς εύρήκα έπάνω σ’ δλες τις χώρες. Πι
στεύω πώς κάποια θεία πρόνοια μ’ έξωμοίωσε πρός 
αυτούς.—Ώ σείς άτμοί, πιστεύω δτι έφτερούγισα μα
ζύ σας, δτι έδραμα πρός τάς μακρυνάς ηπείρους κ 
έξανάπεσα έδώ δχι άνευ λόγου. Πιστεύω πώς έφύση- 
ξαν μαζύ σας άνεμοι. Σεϊς νερά, άκούσατε, έθιξα μέ 
τό δάκτυλο κάθε άκρογυάλι μαζύ σας. Έρρευσα άπό 
τις κοίτες τών ποταμών, άπό τούς πορθμούς δλου τοΰ 
κόσμου.

Άπεκαλέσαμεν τόν Ούΐθμαν ποιητήν τής δήμο 
κρατίας. Άλλ’ είνε ταύτοχρόνως ό ποιητής τοΰ άτο 
μισμοΰ καί τής έγωλατρείας. «Θά είμαι, λέγει, ό βάρ
δος τής προσωπικότητας». Τέλος είνε ύλιστής καί 
είδωλολάτοης.

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΠΟΡΕ

Αυστρίας καί προβλέπει έμφυλίους πολέμους μεταξύ 
τών Κρατών τοΰ Βορρά.

— Διά τούς συμμάχους προαγγέλλει εύχάριστα.
— Διά δέ τήν Τουρκίαν σημειοί, δτι θά καταρ 

ρεύση.
— Οί Βασιλείς Σουηδίας, Νορβηγίας καί Δανίας 

συνηντήθησαν είς Μαλμόε, συνοδευόμενοι ύπό τών 
έπί τών Εξωτερικών 'Υπουργών των.

— Έθεσαν τάς βάσεις τής μελλούσης πολιτικής 
των.

— Ό τέως Χεδίβης τής Αίγύπτου, ό μακάριος καί 
άτυχήσας ήδη Άμπάς—Χιλμή, μετέβη είς Βιέννην

— Παντού τής Εύρώπης χειμών. Είς τήν Αγγλί
αν δμως έσημειώθησαν έξαιρετικαί θυέλλαι*  κάται 
γίδες, κεραυνοί, πλήμμυραι.

— Ή θάλασσα μανιώδης πλήττει τά παράλιά της 
καί θρυμματίζει πάν τό προστυχόν. Ζημίαι άνυπολό- 
γιστοι.

— Είς τά στενά τών Δαρδανελλίων είσήλθον καί 
πάλιν δύο ύποβρύχια Άγγλογαλλικά καί άνετίναξαν 
τρεις σειράς τορπιλλών.

— Οί Τούρκοι δέν φανταζόμεθα, δτι μπορεί νά 
έχουν πλέον πεποίθησιν έπ! τής άσφαλείας των.

— Άν δύο σειραί τορπιλλών άκόμη άνατιναχθοΰν, 
τά στενά καθίστανται άκίνδυνα.

— Ή Πρεμύζλ άντέχει άκόμη.
— Ό Ρωσσικός κολοσσός παρέρχεται χωρίς νά 

τήν θίγη.
— Έν τφ μεταξύ τολμηροί τινες άεροπόροι Γερ

μανοί κατήλθον είς τήν πόλιν καί έφεραν Απειρα δώ
ρα καί στιγμάς ύπερτάτης χαράς είς τούς πολιορ- 
κουμένους.

— Ή A. A. Υ. δ Διάδοχος τής Γερμανίας είς 
συνέντευξιν, τήν όποιαν έδωκεν εις Αμερικανόν δη
μοσιογράφον, έδήλωσεν δτι δέν ύπάρχει πολεμικόν 
κόμμα έν Γερμανία. Αύτοΰ δέ τά φρονήματα καί αί 
σκέψεις παρερμηνεύθησαν.

— Λυπούμαι πολύ —έλεγεν—δτι δέν μέ ξεύρει ό 
κόσμος.

— Κατά τήν γνώμην τού Ρουμάνου πολιτευτοΰ 
Τάκε Ίωνέσκου, τοΰ τόσον γνωρίμου μας, άν ή Ρου
μανία δέν λάβη τά δπλα κατά τής Αύστρίας, αύτο- 
κτονεϊ.

— Οί Παρίσιοι έπανεΐδον τόν Πρόεδρον τής Δη
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μοκρατίας, τούς Υπουργούς, τούς Πρέσβεις καί τούς 
λοιπούς επισήμους καί έπανέκτησαν μαζύ μέ τόν τί
τλον των καί τήν άρχαίαν αϊγλην των.

, — Είς την Γαλλικήν πρωτεύουσαν επανήλθεν ή 
ευθυμία, η ζωή, ή κίνησις, ό θόρυβος, ή φαιδρότης.

— Οί Τούρκοι αιώνιοι όνειροπόλοι.
~ Ομίλων ο Πρόεδρος τής Βουλής, χαριέστατα 

έδήλωσεν, οτι ή Τουρκία θά «προάσπιση τόν πολιτι
σμόν καί τήν ελευθερίαν τής Δύσεως».

— Τήν στιγμήν, καθ’ ήν μετά πατάγου καταροέ 
ει τό Νεοτουρκικόν οικοδόμημα!

s —Τήν Γερμανίαν άποστείλασαν τόν Φόν Μπόλωβ 
είς Ρώμην ώς έκτακτον άπεσταλμένον, λέγεται δτι 
θα μιμηθή καί η Γαλλία, ή οποία θ’ άποστείλη ύπό 
τήν^ αυτήν Ιδιότητα τόν πρώην Πρόεδρον τής Γαλ
λικής Δημοκρατίας κ. Λουμπέ.

— () νικητής 1 ερμανός Στρατηγός Χίνδενμπουργ 
είνε ή δημοτικωτέρα φυσιογνωμία τής Γερμανίας'. 

e ~ Τόν θαυμάζουν καί ασχολούνται περί αύτοΰ καί

ΓΓΝΑΙΚΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ_____
Η χ· ΛΟΤ ΓΖΑ &EAAFOT

Αί αναγνωστριαι τής «'Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» 
θά κάμω,σι σήμερον τήν γνωριμίαν τής Γαλλίδος 
συγγραφέως, δημοσιογράφου καί διαλέκτιδος κυρία; 
Αουιζας Δελαρού - Μαρδού, συζύγου τού ιατρού κ. 
Μαρδού.

Η προνομιούχος αύτη γυνή προικισθεϊσα διά φυ
σικών καί έπικτήτων προτερημάτων, επιβάλλεται ύπε- 
ροχως εις ~την εκτιμησιν τοΰ κόσμου τών σκεπτομέ 
νων καί τών διανοητικών.

Εχρειάζετο ίσως ποιητής ώς ό Πετράρχης, γλυ
πτική σμίλη Πραξιτέλους, χρωστήρ Μιχαήλ ’Αγγέ
λου, όπως απεικονισωσιν άμειώτως καί ανελλιπώς τήν 
ύπέροχονταύτην φυσιογνωμίαν, τήν μεσουρανούσαν 
ήδη έν τώ διανοητικώ στερεώματι τής μεγάλης Γαλ
λικής πρωτευσύσης καί λαμπρύνουσαν έν αύτώ δίκην 
σελήνης έμπροσθεν αστέρων.

Μήπως δέν είνε έκπαγλος καλλονή, άγγελος έν σαρ 
κι, φυγάς περιστερά τού κήπου της Έδέμ.

Νέα, νοημονεστάτη καί πλούσια κυρία, ζώσα κα'. 
ανατρεφομένη εις τον μεγαν Παρισινόν κόσμον.

Μίζ περιηγήθη πολύν χρόνον άνά τήν ’Ανατολήν 
καί τήν Αφρικήν ;

Καί δέν είνε έξοχος συγγραφεύς, ποιήτρια καί 
δόκιμος δημοσιογράφος, γράψασα άχρι τούδε πλείο- 
να τοΰ δέοντος διά τήν ηλικίαν της : επτά μυθιστο
ρήματα, πέντε τόμους ποιήσεων, εκατοντάδας ποικί
λων άρθρων, τά δέ έργα της καί ή έπίτιμος συνερ
γασία της είνε περιζήτητα εκ μέρους των εκδοτών 
καί τών εφημερίδων.

★ * *
Αλλ’ ήδη άς τήν παρουσιάσωμεν ώς διαλέκτιδα. 

Ή έξοχος Γαλάτις είς διάλεξιν έν αιθούση τών Ή 
λυσίων Πεδίων,, αύτεβιογραφήθη ώς εξής περίπου.

Δέν υπήρξα ώς κόρη φιλομαθής μελετηρά καί έπι- 
μελής· είς τό σχολεΐον ήμην ή απελπισία τών δίδασκα 
λισσών μου, και όταν εμεγαλωσα ολίγον άπεφάσισα 
να μάθω «δυο σολδια λατινικά και πενήντα λεπτά ΐ 
στορία καί γεωγραφία» διά νά μή ένοχλούμαι άδιακό 
πως άπό τούς γονείς μου, οϊτινες ήσαν πολύ δυση- 
ρεστημένοι^ ενάντιον’ μου- τά αγγλικά ήσαν ή πρώτη 
γλώσσα, τήν οποίαν ώμίλησα, επειδή είχα Άγγλίδα 
παιδαγωγόν.

x θταν ήθΧ*Όα  να φοιτιο είς τό σχολεΐον, ήρχισα 
νά γράφω, δ,τι διήρχετο τοΰ νού μου, παιδικά; ανα
μνήσεις,_ εντυπώσεις ταξειδιων, μικράς σκιαγραφίας 
παρισινής ζωής. Έκ τής μικράς ταύτης άσκήσεως έ- 

γεινα εγγράμματος. «’Ήδη ό πεζός λόγος είνε δι’ έμέ 
δευτερευων τροπος έκδηλώσεως καί έπικυρώσεως 
τής κλίσεώς μου είς τήν φιλολογίαν. Αισθάνομαι δτι 
είμαι πρό παντός ποιήτρια καί επειδή οί περιπλοκώ 
τεροι κανόνες τής μετρικής ήσαν άπλούν παιγνίδι δι’ 
έμέ, δταν έφοίτφν είς τό γυμνάσιον, διά τούτο τώρα 
αί δυσχέρειαι τού στίχου καί τής ομοιοκαταληξίας 
εΐνε, τουναντίον, ύποκίνησις απλή, άπλοΰν ερεθιστι
κόν, δπως είς τάς στροφάς συμπληρώ ολόκληρον τήν 
έμπνευσίν μου».

* * ★

Περιπλανώμαι κυριολεκτικώς ύπό τήν αληθή έν
νοιαν τής λέξεως άνά τήν έξοχήν, διά νά άνακαλύ- 
ψω άγνωστον καί μεμονωμένην οικίαν. "Οταν τήν 
εΰρω ή φαντασία μου ένασμενίζεται νά τήν κατοική- 
ση δια προσώπων, έπί τών οποίων σφετερίζομαι καί 
διεκδικώ τό δικαίωμα ζωής καί θανάτου. Έν τούτοις 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ δημοσιολογικοΰ μου σταδίου 
δεν «εφονευσα» ή έν μόνον βρέφος, κατόπιν μακρο- 
τάτων δισταγμών». * * *

Η στωμύλ.ος καί χαρίεσσα Γαλάτις άφηγήθη κα 
τόπιν είκονογραφικώς, αίσθηματοποιητικώς καί έπο- 
πτικώς, ούτως είπεΐν, πώς προτιμά νά ένδύηται κατ’ 
οίκον, έπανειλημμένως εξαφανιζόμενη καί ευθύς ά 
μέσως έκ νέου έμφανιζομένη, ή περιδεβλημένη είς 
ρωσσικόν «Κιμονό» ή απλοϊκήν άπέριττον χλαμύδα ή 
στολήν άμαζόνος.

Άλλ’ ή τελευταία αύτη στολή τη, διαφέρει ιών 
άλλων κυριών.

Ή ίδική της στολή άμαζόνος είνε νέου είδους, άπο 
τελείται έξ εύρυτάτης περισκελίδος, πολύ έξώμου 
επενδυτου καί πίλου μικρού στρογγύλου, δστις προσ
δίδει είς αυτήν τρομερόν άρειμάνιον ύφος.

Έκομίσθη κατόπιν έντός τής αιθούσης ώραιοτάτη 
φορβας καί ή κ. Λουΐζα έδειξε πώς συνειθίζει νά 
ίππεύη καί πόσον δυνατή ίππεύτρια είνε. Ί.βιο
γράφησε κατόπιν τό ώραΐον ζώον. ’Ονομάζεται, είπε, 
Δορκάς, έστάθη πολύ κακή, έως ού δαμασθή, άλλά 
πάντοτε εΐνε πληρης ιδιοτροπιών. Μίαν ημέραν έφυγε 
άπό τόν σταΰλον καί εύρέθη μετά 48 ώρας είς τό 
μέσον άγροΰ μετά μεγάλου τραύματος έπί τής κε
φαλής, ελλείψει δέ κτηνιάτρου, τήν έθεράπευσεν ο 
σύζυγός μου.

ΜΙΑ ΜΑΥΡΗ ΠΟΙΗΤΡΙΑ

Η «Παρισινή Έπιθεώρησις» έδημοσίευσεν είς έν 
ιεΰχός της τήν εξής ένδιαφέρυυσαν εΐδήσιν. Άπεκά- 
λυψε μέ εξακριβωμένος πληροφορίας, δτι ή πρώτη 
Αμερικανίς γυναίκα ή όποια έδημοσίευσε έν ’Αμερι

κή φιλολογικά έργα πεζά καί έμμετρα άνήκεν είς τήν 
φυλήν τών μαύρων.

Ωνομάζετο Φυλλίς Γουήθλεϋ καί έζησε μόλις 30 
έτη άπό τού 1754 έως τό 1784. Τήν έφερον έξ ’Α
μερικής καί τήν έπώλησαν ώς δούλην είς' τόν πλού
σιον γαιοκτήμονα Γουήθλεϋ, έξ ού καί έλαβε τό δνο 
μά της.

Φαίνεται, δτι ή μαύρη αύτη ήτο ύπαρξις δχι μόνον 
εύγενεστάτης ψυχικής συστάσεως, άλλά μεγαλοφυής. 
Ευθύς εξ αρχής δια τών τρόπων της καί τής καλώ 
συνης της προσειλκυσε τήν συμπάθειαν τού κυρίου 
της καί τής οικογένειας του, μία δέ κόρη τοΰ Γουή
θλεϋ άνέλαβε νά τής χρησιμεύση ώς διδάσκαλος τής 
άγγλικής γλώσσης. Εντός δέκα έξ μηνών ή μικρά 
δούλη, επιδειξασα νοημοσύνην καί άντίληψιν κατα- 
πλήσσουσαν έξεμαθε τελείως τά άγγλικά, καί καθώς 
ητο άνήσυχος εκ φιλομαθείας καί δή έκ φιλομαθείατ 
φιλολογικής, ηρχισε νά μελετά λατινικά καί τά άρ- 

χαΐα Ελληνικά. Τό χρονικόν βέβαιοί δτι ταχέως έξ- 
όικειώθη τόσον πρός τάς δύο αύτάς κλασικός γλώσ 
σας, ώστε εύχερώς κατενόησε τόν "Ομηρον και τόν 
Βιργίλιον.

Είς ήλικίαν δέκα εννέα έτών έδημοσίευσε τό πρώ
τον φιλολογικόν της έργον, μίαν συλλογήν ποιημάτων, 
ήτις έπωλήθη είς επανειλημμένος έκδόσεις εν Άγ 
γλία καί έν ταΐς Ήνωμέναις Πολιτειαις. Τόσην εν- 
τύπωσιν έκαμεν ή ώραιότης τών ποιημάτων έκείνων, 
ώστε οί κριτικοί τής έποχής, άδυνατοΰντες νά φαν 
τασθώσιν, δτι μία μαύρη δούλη ήτο Ικανή διά τοιαύ 
τας έμπνεύσεις, ίσχυρίσθησαν και επεμειναν, ότι 
πρόκειτο περί φιλολογικής προσιοπικότητος υπό τό 
ψευδώνυμον «Φυλλίς Γουήθλεϋ». Και η μικρά ποιη- 
τρια, ή όποια εΐχεν άρκοΰντα εγωισμόν, ώστε νά μή 
άνέχεται νά σφετερίζωνται άλλοι τήν έργασίαν της 
καί τήν έξ αυτής άγαθήν έντύπωσιν, ήναγκάσθη να 
βεβαιώση τήν αυθεντικότητα τών ποιημάτων της διά 
πιστοποιητικών τοΰ κυρίου της, τοΰ διοιηκητού και 
τοΰ ύποδιοικητοΰ καί 15 προκρίτων τής Βοστώνης.

Τά ποιήματά της ήσαν ύμνοι τών εύγενών αισθη
μάτων καί τοΰ καθήκοντος προς την πατρίδα. Μαλί 
στα αί πατριωτικοί ώδαί της ήσαν τόσον ισχυροί, 
ώστε πολλοί πιστεύουν, δτι έσχον μεγάλην επιδρασιν 
έπί τής μεγάλης αμερικανικής έπαναστασεως. Ή μαυ 
ρη Φυλλίς έγένετο ό Τυρταίος τής ’Αμερικής.

________—-f*- --------------------i

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Είς τό Φουαγιέ τοΰ Βασ. Θεάτρου έδόθη ή συναυ 
λία τοΰ βιολιστοΰ κ. X. Έράστου, διπλωματούχου 
τοΰ ’Ωδείου τής Βιέννης. Ό κ. ’Εραστής έξετέλεσε 
μέ πολλήν δέξιοτεχνίαν δυσκολότατα και ωραιότατα, 
κομμάτια τοΰ Μπάχ καί τοΰ Παγανίνι.

* * *
Επίσης μία πολύ έπιτυχής συναυλία ήτο τοΰ κ. Γ 

Αγαπητού. Ή μικρή αίθουσα τού ’Ωδείου γεμάτη 
άπό κόσμον έκλεκτόν, πρό πάντων μουσικόν καί ως 
έκ τούτου αίσθανόμενον ίσως περισσότερόν το αβρόν 
καί τεχνικόν παίξιμον τοΰ κ. Αγαπητού.

Είς τήν αυτήν αίθουσαν τοΰ Ωδείου η συναυλία 
τής Δδος Ήπίτου διπλωματούχου τοΰ ’Ωδείου. Τό 
πρόγραμμα τής συναυλίας, το τοσον εκλεκτόν, εξετε- 
λε'σθη μέ μοναδικήν έπιτυχίαν ύπό τής δυνατής καλλι 
τέχνιδος. Ό κ. Σούλτσε καί ή Δίς Γεράκη συνετέ 
λεσαν είς τήν τελικήν έπιτυχίαν τής συναυλίας τής 
Δδος Ήπίτου. , ,

Ή νεαρά κλειδοκυμβαλίστρια εΐνε βραβευμένη και 
διά τοΰ Χρυσού Μεταλλείου Συγγρού.

* * ★

Ό νεαρώτατος καλλιτέχνης κ. Λ. Ευστρατίου 
με τήν τελευταίαν συναυλίαν του έδωκε μιαν πρώ
της τάξεως καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν είς τόν παρα- 
κολουθήσαντα αυτόν κόσμον. Το ταλαντον του απο 
τά σπανιώτατα διά τήν γοητείαν του και την ί.επτο 
τητά του, έναρμονίζεται μέ μίαν τέχνην δυνατήν. Έ 
παίξε Σοϋμαν καί Σωπέν, ιδίως δε επι τής Νυκτω 
δίας τοΰ δευτέρου ύπήρξεν άπαράμιλλος.

Τό τραγούδι τής Δος Κ. Βερσή έποίκιλε τήν συ
ναυλίαν τοΰ κ. Ευστρατίου.* ★ ★

Εις τό Βασιλικόν Θέατρον έδόθη η πρώτη συναυ
λία τής ’Αθηναϊκής Μανδολινάτας. Ύπό την^ δεξιάν 
δίεύθυνσιν τού κ. Αάβδα, το εκλεκτόν σωματεΐον μάς 
έδειξε καί έφέτος δλην τήν καλλιτεχνικήν ζωήν του 
Μέ μοναδικήν άκρίβειαν έξετελέσθησαν ολα τα μου

σικά τεμάχια τοΰ προγράμματος της. Αί Ελληνικά! 
συνθέσεις τοΰ κ. Αάβδα καί ό Προμηθεύς του Μπε- 
τόδεν έπροκάλεσαν μίαν θύελλαν χειροκροτημάτων, ή 
όποια δέν είμποροΰσε παρά νά ίκανοποιήση δλους 
τούς νεαρούς καλλιτέχνας. , , , _ -

’Επίσης έχειροκροτήθη πολύ καί τό τραγούδι της 
Δος Παντξοπούλου.

ΠΡΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ

Είς τό Φουαγιέ τού Βασιλικού Θέατρου και υπι 
τήν ποοστασίαν τοΰ Βασιλόπαιδος Χριστόφορου, -- 
δόθη ή μουσική προεσπερίς τών Ερασιτεχνών. "Ολοι 
οί έρασιτέχναι έργασθέντες μέ πολλήν φιλοτιμίαν, 
κατώοθωσαν νά παρουσιάσουν ένα σύνολον πολύ έκ 
λεκτόν είς τήν έκτέλεσιν δλων τών μουσικών τεμα 
Χίων· ,

Τό πρώτον μέρος με μιαν σκηνην της Μερειγ, ε 
ξετελέσθ'η μέ πολλήν επιμέλειαν. Ή επιτυχία δμως 
ήτο είς τό δεύτερον μέρος τοΰ προγράμματος. Ή 
δυφδία τής Άϊντάς έξετελέσθη τελείως καί έχειρο- 
κροτήθη ζωηρως, ιδίως η έκτελεσις τής κ. Στρατού.

—· Συμπαθή εκφρασιν καί γλυκύ ιητα φ«>νής πα
ρουσιάσει- καί ή Δίς Καρατζόή χειροκροτηθεΐσα θερ 
μότατα είς τό Νανούρισμα τού Σαμάρα.

Την συναυλίαν διηύθυνεν ό κ. Μαρσικ.
Είς τήν προεσπερίδα τού κ. Πολέμη, η όποια ,εδο 

θη είς τόν «Παρνασσόν», κατεχειροκροτήθη δ έκλε- 
κτός ποιητής, άπαγγέλων τά ποιήματά του.

Κόσμος πολύς καί έπίλεκτος παρηκολούθησε την 
προεσπερίδα καί έθούμασε τήν κ. Κυβέλην είς^τόν ρό
λον τής «Γυναίκας», έργον τοΰ ίδιου ποιητοϋ.

ΔΙΑΑΕΞΕΙΣ

Τάς διαλέξεις τού «Παρνασσού» τάς ηρχισε καί 
εφέτος ό κ. Λάμπρος. Θέμα του. «Έάν ήμουν ζωγρά
φος ήτοι ποια επεισόδια θά ήμπορούσαν νά τόν έμ- 
πνεύσουν άπό τήν άρχαίαν Ελληνικήν Ιστορίαν τούς 
Βυζαντινούς χρόνους καί τήν Ιστορίαν τής.Έλληνι 
κής Έπαναστάσεως. "Ενα θέμα τοιοΰτον μέ όμιλη 
τήν τόν κ. Λάμπρον, δέν ήτο δυνατόν παρά νά εΐνε 
ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος καί έκλεκτόν.

* * ★

Εις τόν «Παρνασσόν» ώμίλησε καί ό κ. Κ. Μελάς 
περί προσκόπων, παρουσία τού Βασιλέως καί τού 
Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρου. Ό κ. Μελάς μέ μίαν διά_ 
λεξιν φωτεινήν μάς έδειξε ποιον είνε και τι εκπλ,ηροΐ 
έν γένει τό έργον τών Προσκόπων καί πόσον ευεργε
τική ή δράσις καί ή πρόοδος αύτών.

Τό πέρας τής ομιλίας τοΰ κ. Μελά τό έκάλτη|ιαν 
παρατεταμένα χειροκροτήματα καί θερμά συγχαρη 
τήρια έκ μέρους τής Α. Μ. τού Βασίλειος.

Καί έφέτος ήρχισαν είς τό Φουαγιέ τοΰ Βασιλικού 
αί διαλέξεις τής' Εταιρίας τών Διαλέξεων. Πρώτος 
ώμίλησεν ό Πρόεδρος αυτής κ. X. ’Άννινος μέ θέ
μα τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον. Ή διάλεξις τού κ. X. 
Άννίνου έποικίλετο μέ ώραΐα άνέκδοτα καί μέ ποιή 
ματα, τά όποια άπήγγειλεν ή κ. Θ. Δρακοπούλου.* * ★

Ή κ. Ειρήνη Δημητρακοπούλου έκαμε τήν δευτέ- 
ραν διάλεξιν. Ώμίλησε περί Βοσγίων. Μέ τήν χάριν, 
ή όποια χαρακτηρίζει τήν κ. Δημητρακοπουλου, περιε 
γράψε τάς' έντυπώσεις, τάς όποιας τής έπροξένησεν 
ή ένατένισις τής έξοχου έκείνης φύσεως, τήν όποιαν 
σήμερον ταράσσει τόσον πολύ καί τόσον άγριως η 
βοή τού πολέμου. Τό θέμα επίκαιρον, δέν ύπάρχε< 
άμφιβολία δτι θά ήρεσε πολύ.

Ό κ. Λιδωρίκης ώμίλησε περί ύπαιθρίου θεάτρου
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And τήν Χριστουγεννιάτικην κίνησιν τής ’Αγοράς

κατά τόν Μεσαίωνα. Τήν διάλεξίν του, αρκετά έν- 
διαφερουσαν, με την Ιστορίαν τών μουσικών, ποιη
τών, κωμικών, ταχυδακτυλουργών καί τροβαδούρων, 
συνεδεσε με προβολας φωτεινών άκτίνων.

* * * *

Βασιλικόν Θέατρον νέον έργον τοΰ Πρίγκηπος Νικο
λάου «Τό σπίτι τής καρδιάς». Τό δίπρακτον αυτό 
δραματακι εΐνε παρμένο άπό ένα αγγλικό διήγημα.
Ενα ,διηγημα μελαγχολικό σάν ένα παραμύθι τοΰ 

παληοΰ καιρού, γεμάτο άπό μυστικισμό κα! περί 
παθεια. Η τραγική μοίρα τής ήρωίδος, ή οποία προ
βάλλει άπό τήν πρώτην έμφάνισιν, σκορπίζει ένα ρΐ 
γος συγκινήσεως εις τόν θεατήν καί τού παριστάνει 
τήν τραγικήν πίστιν τής γυναικός ποΰ περιμένει, καί 
θα περιμενη αιώνας τόν προσφιλή άναμενόμενον.

Έν γένει τό νέον αύτό έργον τού Υψηλού Συγ
γραφέων εΐνε ένα άπό τά άρτια Ελληνικά δραματικά 
έργα μέ σκηνικήν σΰνθεσιν άρτιοτάτην καί μέ τήν 
δημιουργικήν πνοήν τού συγγραφέως, δστις γνωρί
ζει τόσον καλά τήν σκηνήν καί είξεύρει πρό πάντων 
μέσα σ' ένα εκτάκτως υποβλητικόν περιβάλλον νά ζων 
τανεύη μία ιστορία αληθινά τρα/ική. Καί τό δυνατόν 
αύτό χάρισμα δέν τό έχουσι πολλοί.

II κ- Κυβέλη έπαιξε μέ δλην τήν τέχνην της, κα
λώς επίσης ό κ. Ροζάν καί ό κ. Παπαγεωργίου.

* * *
Ο θίασος Εγκελ—Παπαϊωάννου εξακολουθεί τάς 

παραστάσεις του είς τό Δημοτικόν Θέατρον. ’Έίπαιξέ 
«Μπαγαπόντες», «Φάουστ», «Κουρέα τής Σεβίλλης», 
«Αουκιαν», «Ευαν», «Έρωτα Ατσιγγάνων» κτλ. Είς 
την οπερετταν εΐνε τόσον άρτιος δ λυρικός αυτός 
θίασος, ώστε δικαίως τό κοινόν γεμίζει κάθε βράδυ 
τό Δημοτικόν θέατρον. ’Άλλως τε καί ή θερμή ύπο- · 
στήριξις της Βασιλόπαιδος ’Αλίκης, δέν ήτο δυνατόν,

Ο κ. Χρ. Δαραλέξης (ομίλησε περί ποιήματος. Μέ 
μίαν ψυχολογικήν δύναμιν σπανίαν, μέ μίαν εύφράδει 

αν ζηλευτήν — προσον τ·>ΰ αληθινού κ·>νφερανσιέ—όκ. 
Δαραλέξης μας ανέπτυξε τό θέμα του καί μάς έφερε 
παραδείγματα άπό τήν Τέχνην καί τήν Ζωήν, μή λη- 
σμονήσας ουδ’ αυτό τό πείσμα τής Κασσιανής, τό δ 
ποιον μάς έζωντάνευσε άπό μίαν δλως νέαν μορφήν

Ιο ακοοατηριον, εκλεκτόν, συνέχαρη καί έχειοο- 
κρότησε τόν κ. Δαραλέξην.

★ * *
Ό κ., Πώπ, διευθυντής τών «’Αθηνών», έκαμε μίαν 

θαυμασιαν διαλεξιν είς τόν «Παρνασσόν» περί τοΰ 
Άριστοφάνοτις. Πραγματικός ρήτωρ τοΰ βήματος.
Ο κ. Πώπ έδωκε τόν χαρακτηρισμόν τής άρχαίας 
τραγφδίας ,καί έζωντάνευσε τόν παραγνωρισθέντα 

κωμικόν, ο οποίος εις το σπινθηροβόλον πνεύμα τοΰ 
κ. Πωπ ευρε άσφαλώς τόν άντάξιον συνήγορόν του. 
Η αίθουσα τοΰ Παρνασσού άσφυκτικώς γεμάτη άπό 

κόσμον εκλεκτόν, έπανεΰρε μέ τήν διάλεξίν τοΰ κ 
Πώπ τάς καλάς παρελθούσας ημέρας της.

* ★ ★

ΘΕΑΤΡΑ

Κατά τάς άρχάς τοΰ μηνός αΰτοΰ έδιδάχθη είς τό 

παρά νά τού δώση τήν πνοήν τής ζωής, τήν οποίαν 
έπόθησε νά τού έμφυσήση.

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οί 'Ελληνικοί θίασοι εύρίσκονται έν διαρκεϊ κι 
νήσει. Ή κ. Κυβέλη έπέρασεν άπό τήν Μιτυλήνην 
καί έκεϊθεν είς Καβάλλαν. Ή δίς Κοτοπούλη εύρί 
σκεται είς τήν Κρήτην. Ό θίασος Φύρστ—Νίκα είς 
τήν Ζάκυνθον καί έκεϊθεν θά άναχωρήση είς Άλε 
ξάνδρειαν.

Είς τό Κάϊρον δίδει παραστάσεις δ κ. Διονύσιος 
Ταβουλάρης. Είς τά ’Ιωάννινα εύρίσκεται δ θίασος 
τής κ. Καλογερικού. Είς τάς Πάτρας δ κ. Γαβριήλ; 
δης μέ τήν κ. Ροζάν και εις την Χαλκίδα ο κ. Πλεσ 

σαζ· ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Είς τήν αίθουσαν τοΰ Παρνασσού διωργάνωσε καλ 
λιτεχνικήν έκθεσιν δ ζωγράφος κ. Παπαπαναγιωτου 
Οί πίνακες ήσαν πλέον τών πεντήκοντα, οί περισσό 
τεροι έμπνευσμένοι άπό τούς πολέμους μας. Η Βα 
σιλική Οικογένεια έτίμησε τήν έκθεσιν τοΰ κ. Παπα- 
παναγιώτου καί έξεφράσθη μέ πολύν ενθουσιασμόν 
διά τούς καλλιτεχνικούς πίνακας τοΰ Έλληνος ζω 
γράφου.

Επίσης άγγέλλεται λίαν ενδιαφέρουσα καλλιτε
χνική έκθεσις τής Ρωσσίδος καλλιτέχνιδος Δος Λου 
κίας δέ Μπίρσεκ. , .

'II δεσποινίς Μπίρσεκ έχει σπουδάσει είς την I αλ 
λίαν.

ΤΟ ΝΕΟΝΘΕΑΤΡΟΝ
Τό σύγχρονον θέατρον διέρχεται μίαν εποχήν μετά 

βατικήν. Πολλαί δυνάμεις, διεσκορπισμεναι ,προς , .ο 
παρόν, άτυχώς, κινούνται διά νά δώσουν ζωήν πλέον 
έντονον καί ν’ άνοίξουν δρόμον περισσότερον φωτει
νόν καί νά εδραιώσουν σύστημα περισσότερον ώργα 
νωμένον καί νά άναγάγουν είς περιωπήν τήν Έλληνι 
κήν Σκηνήν. , , , , ,

Ό κ. Βονασέρας άφ’ ενός καί δ κ. Ίωσηφ αφ ετέ
ρου έρρίφθησαν είς τήν παλαίστραν μέ ζήλον και αφο- 
σίωσιν καί φιλοδοξούν νά συντελέσουν είς τήν προοδευ 
τικήν έξέλιξιν τής θεατρικής παρ’ ήμϊν ζωής. Ό κ. 
Βονασέρας έργάζεται μέ κάποιον θόρυβον, έπωφελεϊ- 
ται κάθε ευκαιρίας διά νά δείξη είς τόν θεατρόφιλον 
κόσμον, δτι κοπιάζει, μοχθεί και καταβάλλει κάθε υ 
λικήν προσπάθειαν διά νά;συγκεντρώση γύρω του φα 
νατικούς θιασώτας καί αποστόλους τών εύγενών προ
σπαθειών του. , λ

Ό κ. ’Ιωσήφ κάπως μυστικώτερον καί άθορυβωδε- 
στερον άφιεροϊ δλοκλήρους ώρας διά να αποκαλύψη 
είς τήν φαντασίαν τών μαθητριών καί τών μαθητών 
του τής θείας τέχνης τά μυστήρια.

Ό κ. Βονασέρας μέ τήν δρμήν πού απορρέει άπό 
τόν πόνον τού άληθινοΰ καλλιτέχνου, ποδοπατεϊ προλη 
ψεις, καταρρίπτει προσχήματα καί άμειλίκτως θρυμ
ματίζει δλους τούς μεσοτοίχους ποΰ συντελούν είς,τήν 
έπισκίασιν τοΰ μεσουρανοΰντος ήλιου τής τέχνης, ^αλλα 
καί δούλος τών παθών του, θυσιάζει μίαν ελπίδαν η ένα 
έρεισμα τής έργασίας του δια να ικανοποίηση το πεϊσ 
μά του ή τήν εύόργητον ψυχήν του. 'Ο σοφός Βονα 
σέρας, δ Βονασέρας τής Τέχνης, τού Καλού,,, τού Ώ 
ραίου, τής ψυχικής άναλαμπής, άνεγείρων κάθε τεμά- 
χιον τοΰ οικοδομήματος του μέ υπεράνθρωπους μό
χθους καί ύπερέντασιν τών δυνάμεων του εις μιαν 
στιγμήν παραφοράς μεταβάλλει εις ερειπιον ο,τι προ 
ολίγου έθώπευε μέ τά μάτια τής καλλιτεχνικής ψυχής

του. Ό κ. Ιωσήφ μεθοδικώτερος, υπομονητικός, ζη
τών άπό παντού ν’ άντλήση δυνάμεις ένισχυτικάς τού' 
έργου του, κύριος εαυτού, άποξενοΰται άπό κάθε ψυχι
κόν κλονισμόν καί κατευθύνεται άδιατάρακτος καί γα 
λήνιος πρός έκτέλεσιν τού σκοπού του. Αλλα και δ 
μέν καί δ δέ, έκαστος μέ τήν ιδιοσυγκρασίαν του καί 
τόν χαρακτήρά του καί τήν διδακτικήν του μέθοδον, 
καί τήν καλλιτεχνικήν του άντίληψιν καί τάς καλλιτε
χνικός του δυνάμεις, πρός ένα σημεϊον συγκεντρώνει 
τάς προσπάθειας του καί τούς άγώνάς του.~ Είς τήν 
άνάπλασιν, τήν ένίσχυσιν, τήν βελτίωσιν τής Ελλη 
νικής Σκηνής.

Καί δέν υπάρχει άμφιβολία, δτι καί άπό τάς δήμο 
κρατικάς αίθούσας τής Μουσικής Ακαδημίας δσον 
καί άπό τήν άριστοκρατίζουσαν Σχολήν τοΰ κ. ’Ιωσήφ 
θά προβάλλουν τά καλλιτεχνικά τάλαντα, τά όποια εΐνε 
προωρισμένα νά τιμήσουν τάς σανίδας τής Ελληνι
κής Σκηνής. ,

Καί ένώ μοχθεί ένας υπέροχος ηθοποιος και ένας 
δόκιμος δραματικός συγγραφεύς υπέρ τής Τέχνης, 
άναγγέλλεται νέα εργασία καί νέα προσπάθεια διά 
τήν δημιουργίαν Νέου Θεάτρου. Ό κ. Χατζόπουλος, 
δ κ. Χόρν, δ κ. Πολίτης άγόμενοι άπό τήν πλέον εύγε· 
νή φιλοδοξίαν διά τήν 'Ελληνικήν Σκηνήν, άπεφάσι- 
σαν νά έργασθώσι διά νά συντελεσωσιν εις την δημν 
ουργίαν «Σκηνής καθαρώς καί άγνώς καλλιτεχνικής»

Δέν θά έπαναλάβωμεν δ,τι έγράφη περί τών σκέψε- 
ών των καί τών μέτρων πού θά λάβουν πρός επιτυχίαν 
τού έργου των. Ο κ. Π. Νιρβάνας, ο εκλεκτός χρονο 
γράφος, έδημοσίευσεν είς τήν «'Εστίαν» πλήρη, και 
άρτίάν τήν εικόνα τής μελλούσης έργασίας τών Ιδρυ
τών τοΰ νέου Θεάτρου. Ή «'Ελληνική Επ.θεώρησις» 
πολλά έλπίζει έκ τής μεταβατικής αυτής εποχής, θά 
ηύχετο δέ άπό ψυχής νά έβλεπεν όλους τους ευγενεϊς 
έργάτας τής άνυψώσειος τοΰ Ελληνικού Θέατρου απο 
κοινού έργαζομένους, συνενοΰντας τάς δυνάμεις- των 
καί τάς προσπάθειας των διά νά έπιτευχθή ταχυτερον 
καί άσφαλέστερον ή έπιτυχία καί ή έπιβολή τού Νέου 
Θεάτρου. .

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖίΙΗΚ ΤΟΥ ΜΝΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Τήν στιγμήν πού σημαίνει τό μεσονύκτιον τής,τε
λευταίας ήμέρας τού Δεκεμβρίου, υποχωρεί έν δλό- 
κληρον έτος πρό τοΰ νέου άνατέλλοντος άστερισμοΰ. 
"Εν έτος, μία' στιγμή διά τάς μεγάλας περιόδους 
τών αιώνων άλλά καί μία μακροτάτη άλυσσος περιπε
τειών, φροντίδων, μεριμνών, επεισοδίων διά τά άτο
μά καί τάς κοινωνίας. Διά τήν 'Ελλάδα τό 1914 ήτο 
κατά τά τρία τέταρτα στάδιον περισυλλογής καί πυ 
κνώσεως δυνάμεων πρός έργασίαν καί κατά τό έν τέ
ταρτον άγωνία καί φόβος κατόπιν τής κηρύξεως τού 
πανευρωπαϊκού πολέμου. Καί εΐνε μεν αληθές,, οτι δεν 
έπηρέασε τήν κοινωνικήν μας ζωήν ή άφάνταστος 
τραγωδία πού έξελίσσεται έπί άπεράντων έκτάσεων 
τής Ευρώπης, πόντιος δμως έπέδρασεν έπιζημιως επι 
τών συμφερόντων ώρισμενων ομάδων καί ημβλυνε 
τά μέσα, δι’ ών θά έπεχειρήτο καί θά έπετυγχάνετο ή 
έθνική μας προοδευτική έξέλιξις. Τό δέ σπουδαιότε
ρον κατωρθώθη μέχρι τής στιγμής ταύτης νά τηρη, 
θή αύστήρά ουδετερότης, ή δποία μας άπήλλαξεν άπό 
τά δεινά μιας κινητοποιήσεως, μελλούσης νά έπιφέρη 
μέγα κλονισμόν είς τό έθνικόν καί κοινωνικόν οίκοδό 
μημα τής Μεγάλης 'Ελλάδος.

Είς- τά πεδία τών μαχών εξακολουθεί ή αυτή ά
γρια καί τραγική στασιμότης καί πουθενά δέν χαράσ 
σεται μία είκών νίκης δριστικής καί τελικής.
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ζόμενοι, άτενίζουσι πρός τό μέλλον εύέλπιδες και μό
νον ή Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατόπιν τής ανω- 
λεθρίας ποΰ ύπέ.στη άπό τά Ρωσσικά στρατί ατα, 
κατελήφθη ύπό δέους καί λαμβάνει τά πλέον έπε.γον- 
τα μέτρα πρός έξασφάλισιν άπό τών άπειλούντων αύ
τήν πανταχόθεν κινδύνων.

Οί νέοι μας γείτονες, οί Πρώσσοι τής ’Ανατολής, 
άκούονται κατά διαφόρους περιστάσεις, προβάλλοντες 
τάς πλέον κωμικάς καί παραλόγους άξιώσεις. Ζαλι
σμένοι άκόμη άπό τάς προσφάτους συμφοράς ποΰ έ 
δοκίμασαν άπό τήν 'Ελληνικήν ορμήν καί γενναιότη
τα, δράττονται πάσης ευκαιρίας διί νά άποτολμώσι 
τά πάντα.

'Ικετεύοντες, παραπονούμενοι, άπειλοΰντες, δια- 
βάλλοντες, παραποιοΰντες ίστορικάς άληθείας, έπιδιώ 
κουσι νά κατακτήσωσι, νά μεγαλυνθώσι, νά θεωρηθώ- 
σιν παράγοντες ισχύος καί επιβολής. ’Επωφελούμενοι 
τών άνωμάλων περιστάσεων, τά πάντα μηχανώνται 
διά νά έπιτύχωσιν. Ευτυχώς δμως δτι τά πράγματα 
δέν άνταποκρίνονται πρός τάς βλέψεις των καί ή Α
νατολή άντιμετώπισε μίαν κρίσιμον στιγμήν, χωρίτ 
κινδύνους καί αιματοχυσίας. Τό 1915 ά'δηλον τί ματ 
επιφυλάσσει. Ή εθνική δμως ψυχή είνε παρασκευα
σμένη νά ύποστή κάθε θυσίαν. Τά εθνικά μας όνειρα 
στρέφονται άκάθεκτα πρός τά χλοερά εδάφη τών 
ακτών τοΰ Βοσπόρου καί διά τήν άπελευθέρωσιν αί 
τών ούδείς κίνδυνος καί ουδεμία θυσία εϊνε επαρκής 
διά τήν πλήρη ήμών εθνικήν άποκατάστασιν

Ό Κωνσταντίνος καί ή Σοφία είνε μία έγγύησις 
διά τό μέλλον. Είνε ό θρύλλος έμψυχούμενος, εϊνε η 
παράδοσις προσωποποιουμένη. "Εως τώρα εϊδομεν 
πολλά εθνικά μας όνειρα έκπληρούμενα. Ποιος ξεύρε·. 
άν τό 1915 δέν είνε προωρισμένον νά συμπληριόση 
τά ήρωϊκά άθλα, μέ τά όποια έστόλ σαν τάς σελίδας 
τής Ιστορίας μας οί ηρωικοί πρόμαχοι τοΰ Ελληνι
σμού....

Δ. Λ. Ζ.

ΚΟΈΜΟΈ
Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής Αωζάνης κ 

Ρ. Γ. Ραΐς, έκ τών έγκριτοτέρων επιστημονικών φυ
σιογνωμιών τής Ευρώπης, μετά τάς νέας Σερβικάς 

Επαρχίας εύηρεστήθη νά 
ΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥ έπισκεφθή καί τάς νέας 

κ. ΡΑΊ’Σ Ελληνικός επαρχίας. Είς 
τήν περιοδείαν του τόν 

συνώδευεν ό κ. Βαμβέτσος έκ τών άνωτέρων ύπαλλή 
λων τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας. Ή έξαιρε- 
τική μόρφωσις τοΰ έπιλέκτου Έλληνος έπιστήμονος 
καί τά άλλα αύτοΰ πνευματικά έφόδια ήσαν ισχυροί 
παράγοντες τής έπιτυχίας τής αποστολής τοΰ κ. Ραΐς. 
’Ακούραστος, ανυστερόβουλος, γλωσσομαθής, μέ γε
ρήν νομικήν μόρφωσιν, έγκυκλοπαιδικώτατος εύρέθη 
είς τό ύψος τής αποστολής του καί έχρησίμευσεν ιός 
άριστος οδηγός ένός τόσον διακεκριμένου Ευρωπαίου 
έπιστήμονος, άναλαβόντος τήν έκτέλεσιν έργου τόσον 
έπιπόνου δσον καί λεπτού. Ή περιοδεία των υπήρξε 
μακρά καί κατ’ αναλογίαν γόνιμος είς έντυπώσεις εύ· 
φήμους διά τήν Ελληνικήν Διοίκησιν. Ή άνακριτική 
έρευνα τοΰ κ. Ραϊς υπήρξε προσεκτική καί λεπτολόγος, 
τά δέ έξ αυτής άποκομισθέντα συμπεράσματα εϊνε τι
μητικότατα διά τήν πατρίδα μας. Ηδη ό κ. Ραις υπέ
βαλε δι’ έκθέσεως σύντομον περίληψιν, έπιφυλασσόμε 
νος νά άποστείλη είς τόν κ. Σοφούλην έκ Αωζάνης 
λεπτομερή έκθεσιν περιέχουσαν πάσαν μαρτυρίαν 
άνάλυσιν τών έπιτευχθέντων αποτελεσμάτων. Δύναται 
δέ ή «'Ελληνική Έπιθεώρησις» ν’ άναγγείλη ευχαρί

στως είς τους άναγνώστας της, δτι βραδύτερου θά ευ 
τυχήση νά δημοσίευση κα· άρθρα τοΰ δια.τοεποΰ. 
’Ελβετού, τά όποια θά γραφώσιν άποκλειστικώς διά 
τάς σελίδας τοΰ περιοδικού.

Εις έν έκ τών τελευταίων τευχών τής «Έπιθεωρή- 
σεως τοΰ Δημοσίου Δικαίου» τών Παρισίων έδημοσιεύ- 
θη πολλής προσοχής αξία μελέτη τοΰ κ. Κ. Γουλιμή.

'Ο νεαρός συγγραφεύς
ΣΟΒΑΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ τής μελέτης ταύτης, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕ7ΓΗ κάτοχος μεγίστης έπι 
στημονικής μορφώσε

ως, άνέλαβε έσχάτως τήν διευώυνσιν τών εσωτερικών 
υποθέσεων τής Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας, τα
χθείς έκεΐ είς τήν υψηλήν αύτήν θέσιν, ακριβώς λόγοι 
τών έξαιρετικών αύτοΰ προσόντων. Καί έν μέσω τών 
απείρων ασχολιών του εΰρε καιρόν νά καταγίνη είς 
τήν περιγραφήν έργου, τοΰ όπ <ίου κιί μόνη ή δηαο- 
σίευσις είς έπιστημονικόν δημοσιογραφικόν όργανον 
τοΰ διεθνούς κύρους τής«Έπιθεωρήσεως τοΰ Διεθνούς 
Δικαίου», αποτελεί πανηγυρικήν άναγνώρισιν τής έπι- 
στημονικής αξίας τής μελέτης του.

Ή τιμή τής δημοσιεύσεως εϊνε σπανιωτάτη δι’ "Ελ 
ληνας έπιστήμονας καί μέχρι σήμερον είς τό περιοδι 
κόν αύτό μόνον έργα τών κ. κ. Γ. Στρέϊτ, τέως υπουρ
γού τών ’Εξωτερικών, καί Πολίτου, έκ τών άνωτά ων 
υπαλλήλων τοΰ αύτοΰ υπουργείου καί τέως Καθηγη 
τοΰ τού Διεθνούς Δικαίου τοΰ Πανεπιστημίου τών Πα
ρισίων έχουσι δημοσιευθή. Ή περισπούδαστος αΰτη 
μελέτη αφορά τήν προσάρτησιν ύπό τής 'Ελλάδος τών 
Νέων Χωρών έν σχέσει πρός τό Διεθνές Δίκαιον καί 
τό 'Ελληνικόν Σύνταγμα, καί παρέχει τό μέτρον τής 
ύπερόχου διανοητικότητας τοΰ νεαρού έπιστήμονος 
Ό κ. Γουλιμής ώς απαρχήν τής έπιστημονικής ωυ 
σταδιοδρομίας μάς έδωκε περιφανή δείγματα τής α
ξίας του, συγγράψας έργον κατ’ έξοχήν έπίκαιρον 
παρέχον δέ ειδικόν ένδιαφέρον διά τους νομικούς τούς 
άσχολουμένους μέ τάς νέας έπαρχίας καί γνωρίζον είς 
τούς ξένους τήν πνευματικός καί έπιστημονικώς έρ- 
γαζομένην Ελλάδα.

Θερμά συγχαρητήρια είς τόν νεαρόν έπιστήμονα, 
τόν τυχόντα τοιαύτης τιμής.

“Ενας εύτυχής καί αμέριμνος 'Ηγεμών κατεβιβάσθη 
άπό τόν θρόνον του, διά νά τόν διαδεχθή έτερον μέ
λος τής οίκογενεί ς τον. 'Ο Άιιπά: Χιλμή. αθαι ε- 

θείς τοΰ αξιώματος του 
ΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΟΥΣΕΤ’Ν εύρίσκεται σήμερον πλά 

νης μεταξύ τών συμμά
χων πρός τήν Τουρκίαν Χριστιανικών Λαών, τίς οίδ° 
τινας ύποσχέσεις λαμβάνων διά τήν έπανάκτησιν τοΰ 
άπολεσθέντος θρόνου του, ένώ άντιθέτως ό Χουσειν—- 
Κάμελ, θείος του, έν πομπή καί παρατάξει άνήλθι. 
τάς βαθμίδας τοΰ θρόνου τούτου, μέ τόν τίτλον Σουλ
τάνου.

Ή πανευρωπαϊκή σύρραξις έπέδρασεν ούτως άνελ 
πίστως έπί τής σταδιοδρομίας δύο άνθρώπων, οί δ 
ποιοι ουδέποτε ήδύναντο νά έλπίσωσιν ή νά άποβλέ- 
ψωσιν είς τοιαύτην μεταβολήν τών τυχών των. Ό 
Χουσειν-Κεμάλ,άποτυχών υποψήφιος τοΰ ’Αλβανικού 
θρόνου,εύρέθη άνελπίστως είς τήν άνωτάτην κορυφήν 
τοΰ πολιτειακού καθεστώτος τής πατρίδος του, περιβε- 
βλημένος ’Αξίωμα, τό όποιον δέν έτόλμησεν ίσως νά 
όνειροπολήση. Ό Άμπάς Χιλμή φέρων στέμμα, τοΰ 
οποίου ούδείς ήθελε τολμήση νά άμφισβητήση τήν 
στερεότητα, παρέδωκε αύτό άθορύβως καί άδιαμαρ- 
τυρήτως είς χεΐρας τής ’Αγγλίας διά νά τό διαθέση δ
πως αΰτη έκρινε σκοπιμώτερον. Καί τήν στιγμήν αύ 
τήν πλανάται μελαγχολικός ένας έκπτωτος Κεδίβης 
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φίας, ένας άπό τούς διανοητικωτέρους έργάτας τής 
Ελληνικής πέννας, ό πολυγραφώτερος τών συγχρό

νων λογίων, άλλά καί ό δροσερώτε
ΟΙ «ΚΑΙΡΟΙ» ρος καί ό πλέον εύστροφος, ό είκο 

νίζωνί παραστατικότατα καί τήν 
πλέον άσήμαντον λεπτομέρειαν τής ζωής, ό θαλερός 
καί είς τήν έκφρασιν καί είς τήν διατύπωσιν καί είς 
τήν μορφήν, ό κομψογράφος κ. Γ. Τσοκόπουλος, 
άνέλαβεν άπό τίνος τήν διεύθυνσιν τών «Καιρών» 
Είς τήν άρχαιοτέραν τών ήμερησίων 'Ελληνικών έφη
μερίδων μετοχετεύεται νέα ζωή έδραζομένη έπί τής 
πολυτίμου πολιτικής καί δημοσιογραφικής πείρας τοΰ 
νέου Διευθυντοΰ της. Ή σταδιοδρομία της επομένως 
πρόκειται εύρυτάτη καί προοδευτική καί δέν ύπάρχει 
άμφιβολία, δτι καί έν τή καθόλου δημοσιογραφική 
έξελίξει θά σημειώση σταθμόν ή ένεργός τοΰ κ|. 
Τσοκοπούλου άνάμιξις. Άπό τήν καλαίσθητον άντί- 
ληψίν του καί τήν νοήμονα πρωτοβουλίαν του πολλά 
μπορεί νά περιμένη ό 'Ελληνικός Τύπος.

Ή Κρητική παρ’ ήμΐν άδελφότης με ά'δολον έν 
θουσιασμόν καί με βαθυτάτην συγκίνησιν έώρτασε 
πρό τινων ημερών τήν είκοσιπενταετηρίδα διαπρεπε- 

στάτου μέλους τής 'Ιεοαοχί- 
Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΣ ας τής' Κρήτης. Έδώ 'είς 

τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ελ
ληνισμού δπου ή πνοή τής έλειθερίας ολόθερμος 
σκορπίζεται παντού, δπου πάλλει καρδιά Ελληνική, 
σεμνοτάτη έτελέσθη εορτή είς τό Μετόχων τοΰ Παν 
αγίου Τάφου. Έπανηγυρίζετο ή μνήμη τών Άγίωι 
Δέκα Μαρτύρων τής Κρήτης καί εις τόν Ναόν τοΰ 
Μετοχιού ό διαπρεπής 'Ιεράρχης τής Κρήτης Σέβα 
σμιώτατος Επίσκοπος Πέτρας κ. Τίτος έχοροστάτη 
σε βοηθοΰντος καί τοΰ Έξάρχου τοΰ Παναγίου Τά 
φου, κατά τήν λειτουργίαν έπ’ ευκαιρία τής συμπλη 
ρώσεως είκοσιπενταετίας άπό τής άναρρήσεώς του 
είς τό ύψηλόν άξίωμα τής Άρχιερωσύνης. Κατά τήν 
εορτήν ταύτην, λαβοΰσαν πανηγυρικόν χαρακτήρα, 
έπαξίως τών μεγάλων άρετών καί τής ύπερόχου μορ 
φώσεως τοΰ Αγίου Πέτρας, παρευρίσκοντο οί Μη- 
τροπολΐται Αθηνών καί Θεσσαλονίκης, ό Πρόεδρος 
τής Βουλής καί άλλα έπίλεκτα μέλη τής κοινωνίας 
μας. Τόν προσωπικόν φίλον τοΰ 'Ιεράρχου καί συμ
πατριώτην του κ. Πρωθυπουργόν, τιμώντα κατ’ έξο 
χήν τόν πανηγυρίζοντα ύπέροχον κληρικόν, άντεπρο 
σώπευσεν ό κ. I. Δαμβέργης. Μετά τήν λήξιν τής 
λειτουργίας τό έκκλησίασμα έν συγκινήσει άπηύθυνε 
θερμάς λέξεις συγχαρητηρίους είς τόν Σεβασμιώτα 
τον, ή δέ Κρητική Άδελφότης, ώς άνάμνησιν, προσέ 
φερε βαρύτιμον χρυσοΰν ποιμαντορικήν ράβδον.'Η 
«Ελληνική Έπιθεώρησις» διαβιβάζει τάς ειλικρινείς 
συγχαρητηρίους εύχάς της άποδεχομένη τάς εύλο- 
γίας τής Αύτοΰ Σεβασμιότητας τοΰ Αγίου Πέτρας.

Περί τά μέσα τοΰ ήδη λήξαντος μηνός έν Γενική 
Συνελεύσει τών Μετόχων τής ’Εθνικής Τραπέζης, 
έγένετο ή έκλογή τών προσώπων, τών άπαρτιζόντων 

τήν νέαν Διοίκησιν τής Έ 
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ θνικής Τραπέζης. Κατά 

ταύτην έξελέγησαν Διοικη
τής τής ’Εθνικής Τραπέζης μία ύπέροχος πολιτική 
φυσιογνωμία, ό κ. Αλέξανδρος Ζαϊμης, πολλάκις δι 
ευθύνας τάς τύχας τής πατρίδος καί έπί μακρόν κα- 
ταλαβών τήν ύψηλήν θέσιν τοΰ Άρμοστοΰ τής Κρή
της. Συνδιοικητής έξελέγη ό κ. Γεώργιος Ζωγράφος, 
Βουλευτής Αττικής, πρώην ύπουργός τών Έξωτε 
ρικών καί τέως Πρωθυπουργός τής Αυτονόμου Η
πείρου, πλείστας έθνικάς ύπηρεσίας προσενεγκών εις

διά νά λάμπη ύπερήφανος καί χρυσοστόλιστος είς τάς 
δχθας τοΰ Νείλου ένας νέος Σουλτάνος.

'Η πολύστροφος τύχη θά σταματήση έως έδώ ; Ή 
θά χαράξη καί νέας σελίδας διά τήν ζωήν τών δύο 
αύτών τέκνων τής Αίγύπτου ;

’Όγκος αρκετός νά γεμίση ολόκληρον άτμόπλοιον. 
294 μεγάλα κιβώτια, γεμάτα άπό δώρα 'Ελληνικά 
δι’ 20,000 Γάλλους τραυματίας, άπεστάλησαν πρό 

πολλοΰ καιρού είς τήν Γαλλίαν. Ό
294 ΚΙΒΩΤΙΑ έν Παρισίοις πρεσβευτής κ. Ρω- 

μάνος άνήγγειλεν είς τόν Γενικόν 
Γραμματέα τής «Έλληνογαλλικής ’Ιατρικής Ένώσε 
ως» κ. Σωτηριάδην τήν λήψ.ν τών δώρων αύτών καί 
τήν διανομήν των άπό τήν Α. Ύ. τήν Πριγκήπισσαν 
Μαρίαν.Τά άποσταλέντα δώρα είνε : 5,000 κυτία σιγαρέτ- 
των, προσφερθέντα άπό τούς κ. κ. Γιαννουκάκην καί 
Πρωτοπαπάν, 4,000 κυτία άπό τόν κ. Φυτανόπουλον, 
2,000 άπό τόν κ. Βάρκαν, 1.000 άπό τόν κ. Κουλου 
ριώτην, 600 άπό τόν κ. Λίβανόν καί 140 άπό τόν κ. 
’Αγαπητόν. Οί κ. κ. Λάμψας, Φίλων, Πουρής, Βαρ- 
βαρέσσος, Μεταξάς καί Έσλιν καί ή Οίνοποιητική 
Εταιρεία 1150 φιάλας κονιάκ καί οίνου. ΟΙ κ. κ. 
Γιαννάκης, Πλέσσας, Θανόπουλος, Κούτσης, Πανα- 
γιωτόπουλος, Μαλτσινιώτης, Έξαρχόπουλος, Πρίγ- 
κου, Περίχαρος, Γώγος καί Παναγιωτόπουλος καί ή

Σταφιδική 'Εταιρεία προσέφεραν σταφίδα, σΰκά, 
μέλι καί λουκούμια.

’Από τήν εορτήν τοΰ Δημοτικού θεάτρου ύπέρ τών 
Γάλλων τραυματιών είσεπράχθησαν δραχ. 5330. Έν 
δλω δηλαδή άπεστάλησαν, έκτός τών δώρων, 6,500 
δραχμαί είς μετρητά.

Ή Ιδρυθεϊσα ύπό τών τακτικών συνεργατών δλων 
τών ’Αθηναϊκών έφημερίδων «"Ενωσις Συντακτών» 
προέβη, έν Γεν. Συνελεύσει, είς τάς άρχαιρεσίας 

της. Οΰτω τό Διοικητικόν
Η «ΕΝΩΣΙΣ Συμβούλων, διά τήν τριετίαν 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ» 1915—1917 άπετελέσθη έκ 
τών κ. κ. Ίω, Κονδυλάκη,

Προέδρου, Γ. Μαραγκοπούλου, άντιπροέδρου, Ρ. Πα
ρίσι Γεν. Γραμματέας, Δ. Χατζοπούλου, ταμ ίου, Δ. 
Κοκκίνου, Γ. Βεντήρη, Άρ. Καμπάνη καί Εύαγ. Μη 
λιάδου Συμβούλων.

Έξελέγη έπίσης Επιτροπή διοικητική τοΰ συστα 
θέντος «Ταμείου άλληλοβοηθείας Συντακτών Άθη 
ναϊκών έφημερίδων» έκ τών κ. κ. Δ. Χατζοπούλου, 
Β. Θεοδωρ δου καί Άθαν. Δούζα.

Έν τώ μεταξύ ό κ. Δ. Χατζόπουλος, κατά τήν συνή 
θειάν του, παρητήθη καί άπό μέλος τοΰ Συμβουλίου 
καί άπό μέλος τής Διοικητικής ’Επιτροπής.

Έπί παρουσίφ τής Αύτοΰ Μεγαλειότητας τής 
Βασιλίσσης, έλογοδότησεν έν τή αιθούση τοΰ «Παρ
νασσού» τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ «’Ερυθρού 

Σταυροΰ» διά τοΰ άντι-
ΑΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ προέδρου αύτοΰ κ. Ν. Μακ- 

ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ κά, έπί τών πεπραγμένων 
τών έτών 1912—1913.

Κατά τήν λογοδοσίαν, διαρκούντων τών δύο πολέμων, 
ύπό τοΰ «Ερυθρού Σταυροΰ» ίδρύθησαν είκοσι καί 
δύο νοσοκομεία, έν οϊς ένοσηλεύθησαν 19,100 τραυ 
ματίαι, έξ ών άπέθανον μόνον 146. Πλήν τών Ιατρι
κών αύτοΰ ύπηρεσιών, τό Σωματεϊον έξυπηρέτησε 
πολυτρόπως τάς άνάγκας τών έν Ήπείρω μαχητών 
διά τής άποστολής θερμών ένδυμάτων καί άλλων ει
δών.Τό σύνολον τών δαπανών άνήλθεν είς 1,476,947 
δρ. έκ δύο περίπου εκατομμυρίων άτινα είσεπράχθη 
σαν έκ δωρεών.
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τόν αγώνα τής ’Ηπείρου κα! μεγίστης άπολαυών έκ 
τιμήσεως διά τήν ύπέροχον μόρφωσιν καί τάς πολ 
λαπλάς προσωπικάς άρετάς του. Έπανιδρυθέντος τοϋ 
Θεσμού τών Υποδιοικητών έξελέγησαν ώς τοιοΰτοι 
οί κ. κ. ’Ιωάννης Δροσόπουλος καί Δημ. Μάξιμος 
Έχοντες μέχρι τής στιγμής εκείνης τήν θέσιν τοΰ 
Διευθυντού, έπαξίως έτιμήθησαν διά τών νέων των 
άξιωμάτων. Άμφότεροι νέοι άκόμη, έχουσιν δμως νά 
έπιδείξωσι μακράν φωτεινήν σταδιοδρομίαν έν τή 
υπηρεσία τής Τραπέζης.

Ό κ. I. Δροσόπουλος έπί είκοσι καί επτά έτη έρ· 
γαζόμενος, ανήλικε ταχύς τάς βαθιιίδας τής ιεραρχί
ας καί διεκρίθη έν τή έπιτελέσει τών καθηκόντων του.

Μορφωμένος, ακούραστος, ταχύς τήν άντίληψιν, 
οξύς τήν κρίσιν, εύρέθη είς τό ύψος τής έκτιμήσεως 
τών άνωτέρων του καί έδικαίωσε κάθε προσδοκίαν 
κατά τούς πολυσχιδείς αγώνας τοΰ έθνικοΰ τούτου 
ιδρύματος. Έξ ίσου καί ό κ. Μάξιμος άρτιας μορφώ 
σεως, μεγίστης ένεργητικότητος, σπανίας άντιλήψε- 
ως, δέν ύστέρησεν είς πρωτοβουλίαν καί έπωφελή 
δράσιν καί ταχύτατα έπέσυρε τήν προσοχήν τών 
διοικούντων τήν Τράπεζαν, οί όποιοι τόν έφερον έγ' 
γύτατα πρός τά μεγάλα άξιώματα, δπου ευρύτατα 
διανοίγονται οί δρόμοι τής δράσεως καί τής έπιτυχί 
ας. Άπό τής τελευταίας έκλογής των άνέλαβον υψη
λότερα καθήκοντα καί παρά τό πλευρόν έξαιρετικών 
προσωπικοτήτων, ώς οί κ. κ. Ζαΐμης καί Ζωγράφος, 
εϊμεθα βέβαιοι, δτι θ’ άποτελέσουν τήν κυριωτέραν 
δύναμιν τής οικονομικής εύρωστίας τοΰ έθνικοΰ μας 
πιστωτικού ιδρύματος.

sJKSS-vx.··
Δύο γενναία τέκνα τοΰ Ριτσιώτη Γαριβάλδη έπε- 

σ ν εις τήν Γαλλίαν, βληθ,ντα ατό ιάς γερμανικός 
σφαίρας. Ή Ελλάς αισθάνεται τήν αύτήν συγκίνη 

σιν ώσάν τό πολύτιμον αίμα 
Ο ΜΠΡΟΥΝΟ ΚΑΙ τών ηρωικών Γαριβαλδινών 

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έχύνετο έπί Ελληνικού έδά
φους. Καί είς τόν άτυχή πό

λεμον τοΰ 97 καί είς τόν υπερένδοξον τοϋ 1912, ή 
Γαριβαλδινή Λεγεών, μέ έπί κεφαλής μέλος τής Γα 
ριβαλδινής Οικογένειας, ήλθεν έδώ διά νά θυσιασθή 
ύπέρ τών Ελληνικών ιδεωδών, ύπέρ τών 'Ελληνικών 
δικαίων. Οί Γαριβαλδινοί όρθιοι και άτρόμητοι καί 
είς τόν Δομοκόν καί είς τόν Δρίσκον έπραξαν τό κα 
θήκόν των. Πολλοί έξ αύτών έπεσαν, χωρίς δμως νά 
έγγίση ό θάνατος καί μέλος τής πολυτίμου καί ιστο
ρικής οικογένειας τοΰ Γαριβάλδη. Είς τά πεδία τής 
Γαλλίας δμως άλλως έδοξεν είς τόν Θεόν τού Πολέ 
μου. Έκεϊ ή τύχη ήθέλησε νά πλήξη τά στήθη δύο 
τέκνων τοΰ Γαριβάλδη. Μετά τόν Μπρούνον έπεσεν 
ό Κωνσταντίνος. Ή συμφορά καί ή δόξα άγκαλια- 
σμέναι έφερον τό μήνυμα είς τόν γηραιόν Στρατη 
γόν. Αί χιλιόμβαι πού πίπτουν καθ’ έκάστην έπί τοΰ 
πολεμικού πεδίου, υπερασπιζόμενοι τό πάτριον έδα
φος, κατέρχονται είς τόν τάφον χειροκροτούμενοι 
άπό τάς ώραίας ψυχάς τών ηρώων τής Ελευθερίας 
καί τοΰ Δικαίου. Μνήμονες μεγάλων παραδόσεων οί 
έγγονοι τού Ιωσήφ Γαριβάλδη, δέν υπολογίζουν, δέν 
σταθμίζουν, δέν άποδυσπετοΰν.

Πετοΰν μέ τό μειδίαμα είς τά χείλη, μέ τήν πίστιν 
πρός τήν ιδέαν, μέ τήν περιφρόνησιν πρός τόν θάνα 
τον έκεϊ δπου ένα ιδεώδες καθήκον τούς καλεϊ.

Επεσεν ήδη δ Μπροΰνο καί μετ’ αυτόν ό Κων
σταντίνος. Ή οικογενειακή δόξα έτιμήθη μέ νέους 
στεφάνους. Νωπά φύλλα δάφνης σκορπίζει δ διεθνής 
θαυμασμός πρός τήν θρυλλικήν οικογένειαν τού Γα- 
ριβάλδη. Αλλά καί τό πένθος πλήττει έπωδύνως μη 
τέρα γηραιόν καί πατέρα δοκιμασθέντά έν τή ζωή.

"Ας εύχηθώμεν νέους θριάμβους, νέας νίκας καί 
ηρωισμούς εις τούς έπιζώντας μαχητάς τής μεγάλης 
’Ιταλικής οικογένειας, είθε δμως ή Θεία Δύναμις ν’ 
άποτρέψη καί άλλην συμφοράν άπό τήν δεινώς τρω- 
θείσαν πολυσέβαστον οικογένειαν τοΰ πολυφιλήτου είς 
τήν 'Ελλάδα Στρατηγού Ριτσιώτη Γαριβάλδη.

Ολιγόστιχα
— Μέ πολλήν μεγαλοπρέπειαν έωρτάσθη είς τήν 

Κρήτην ή έπέτειος τής άνυψώσεως τής Ελληνικής 
Σημαίας είς τόν Πύργον τοΰ Φιρκά.

— Έπήσης τό Πυροβολικόν έώρτασε κα! έφέτος 
μέ μίαν έξαιρετικήν έπιβολήν τήν εορτήν τής 'Αγίας 
Βαρβάρας.
— Είς έβδομήκοντά έξη τόν άριθμόν άνέρχονται οί 
φοιτηταί, οί όποιοι κατά τούς δύο τελευταίους πολέ 
μους έχυσαν τό αίμά των.

— Άπ’ αύτούς δέ τούς 76 οί 22 είνε τέκνα τής 
Ήρωϊκής Κρήτης.

— Ό Λευκός Σταυρός έπροίκισε άκόμη δύο νύμ 
φας του.

— Ή μία είνε άπό τήν Καρυστίαν τής Εύβοιας, 
ή άλλη άπό τάΚαλάβρυτα.

— ΝΙία σειρά κινηματογραφικών ταινιών έξετυλί- 
χθη στά Ανάκτορα πρό τού Βασιλέως, τών πριγκή- 
πων καί τών πριγκηπισσών.

— Μεταξύ τών άλλων ήτο καί ή ταινία τής εορ
τής τού Πυροβολικού καί τό Πανόραμα τής Θεσσα
λονίκης μέ τά ιστορικά κειμήλια.

—Ή Βασιλόπαις Ελένη δσάκις έξέρχεται είς περί 
πάτον πεζή άκολουθεΐται άπό δύο μεγάλους σκύλλους.

— Τόν ένα τόν ονομάζει Χάρακα καί τόν άλλον 
Έκτωρα. Καί οί δύο κατάγονται έκ Μακεδονίας.

— Τόν μήνα Νοέμβριον ούδεμία έγκληματική πρά- 
ξις έδικάσθη είς τάς περιφερείας Καστοριάς, Βερ 
ροίας καί Δράμας.

— Αύτό τό μοναδικόν σχεδόν γεγονός τό έξαίρει 
δια θερμού άρθρου ή άγγλική έφημερίς «Ούεστμίν 
στερ».

— Τά Άμερικανόπουλα έστειλαν καί είς τά 'Ελ
ληνόπουλα —ορφανά τοΰ πολέμου— Χριστουγεννιά
τικα δώρα.

Γά δώρα ποικίλα καί πλούσια έφθασαν διά τού 
πλοίου .« Ιάοων».

- Και αί 'Ελληνίδες έστειλαν Χριστουγεννιάτικα 
δώρα είς τά παιδιά τών Σέρβων μαχητών.

— Είς τήν Διεθνή Έκθεσιν τοΰ Παναμά θά άντι- 
προσωπευθή καί ή Ελλάς.

— Τήν φροντίδα τής όργανώσεως κα! έπιμελη- 
τείας τοΰ Ελληνικού τμήματος άνέλαβε σοβαρά έπι 
τροπή δρισθεΐσα διά Βασιλικού Διατάγματος.

Νελι Εκδόσεις

«'Ο ’Άϊ-Νικόλας καί δ Φτωχός άρχοντας».—Αι> 
τόν τόν τίτλον φέρει ένα θρησκευτικοφιλοσοφικό ποί 
ημα τοΰ κ. Φώτη Γυοφίλλη. Μέσα σέ ένα κίτρινο ξώ
φυλλο μέ βυζαντινά γράμματα καί σέ δεκαπέντε μό 
νον σελίδας δ ποιητής μας διηγείται ένα θαύμα τοΰ 
Αγίου Νικολάου. Οί στίχοι δμως είνε διάλεκτο! κα! 
τό βαθύ θρησκευτικόν αίσθημα, ποΰ τούς έμψυχώνη, 
δίδει μίαν μεγάλην πρωτοτυπίαν είς τό ποίημα τού 
κ. Γυοφίλλη, τό όποιος δπως καί τά «Αρχοντικά του» 
—άλλη εκλεκτή συλλογή αύτή— θά μείνη ώς μία 
ισχυρά ένδειξις τού πρωτοτύπου ταλάντου τοΰ νεα 
ρού ποιητοΰ.

Τό κομψόν βιβλίον πωλείται άντί δραχμής.
Τραγούδια: Ή Δίς Αικατερίνη Κατσ.φοΰ έ- 

ξέδωκε είς ένα κομηών τόμον τά τραγούδια της. 'Η 
Δίς Κατσιφοΰ, έμπνεσμένη καί αύτή άπό τή δόξα 
τών δύο πολέμων μας, άφιερώνη τόν τόμον της εί; 
τούς άνδρείους τού 1912—13. Αλλά καί αί περισσό 
τεραι σελίδες τών ποιημάτων της άνήκουν άποκλειστι 
κώς είς αύτούς. Μέσα είς τούς στίχους της ψάλλει 
τήν άνδρείαν τών έκλεκτών παλληκαριών μας, τόν ή 
ρωϊσμόν τους, τάς θυσίας των καί μαζύ μέ τούς στί
χους της σκορπίζει δλη τή λεπτότητα τής γυναικείας 
ψυχής της πρός τούς γενναίους 'Έλληνας.

s> Υπό τήν Υψηλήν Προστασίαν τής Α. Μ. τοΰ Βασιλέως

ί-· ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Φ)

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Πλατεία Κάνιγγος)

Σχολαί ειδικά! άνωτέρων τεχνικών σπουδών

ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Φοίτησις διετής.
Έναρξις μαθημάτων τή 15 Σεπτεμβρίου.
Έγγραφα! άπό τής ‘20 Αύγουστου.
Γίνονται δεκτά! κα! μαθήτριαι.—Πρόγραμμα άποστέλλε-

1® ναι δωρεάν.
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36 ΒΡΑΒΕΆ ΔΙΕΘΝΟΝ ΕΚΒΕΣΕΩΗ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Έ - vj σ £ α παραγωγή
Η 120.000 ΦΙΑΛΩΝ 1
Κ ’Αντιπροσωπεία είς δλας τάς μεγάλος
Β · όλτις ’Αμερικής, Τουρκίας 

καί Αίγυπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΙ' ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° ©

.Η Γενικός πληρεξούσιος
Σ. ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έν Αλεξάνδρειά Έν Καΐρω

ΗΠΙΑΣ Γ· ΚΕΣΣΕΣ Λ. I. ΙΕΡΑΝΥΜΙΰΗΣ

ή
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ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ0Υ5ΚΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β· ΑΥΛΗΣ 

13-15 STOA ΑΡΓΕΙΟΥ 13-15
ΑΘΗΝΑΙ

ί|· ΑΣΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΕΙΔΟΚYMSAAGN
Άπό τήν οπεράττα τοϋ κ. Σπ. Σαμάρα 

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ
240.—Ό παράς............................ Δρ. 1,50
241.—Σερενατίνα τοΰ Μπεμπέ...» 1,50 
242.—Νύχτα τ’ Απρίλη (Ro

mance τής Λευκής).........» 1,50
243.—Πεταλούδα (βάλς διά μό

νον πιάνο)..........................» 1,—
247.—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) » 1,50 
248.—Έρασμία-Πολυδεύκης

(tango) ............................> 1,50
"Ολα μαζύ είς ένα τόμον... » 6,50 

Άπό τήν όπερέττα τού κ. Θ. I. Σακελλαρίδου
ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ 

251—Πώ-πώ τί κάνω...............Δρ. 1,25
252.—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε...» 1,25 
253.—Θυμάσ’ ένα βράδυ (βάλς) ..» 1,25 
254.—Είνε πεταχτή (πόλκα).... » 1,25

Πιάνα καί άεροκύμδαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δό
σεις έκ δρ. 40.



ΕΒΝΙΚΗΤΡΑΪίΕΖΑΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟΣ ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΕθΝΙΚΟΤ ΣΤΟΛΟΤ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είζ 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων καταθέσεων έν 
δ'ψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιείται, δτι άπό 15 ’Α
πριλίου 1909 ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δες 
χεται παρά τε τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐ- 
'Υποκαταστήμασιν αυτής καταθέσεις εις τραπεζογραμ
μάτια άποδοτέας έν δψει ή' έν ώρισμένη προθεσμία 
έπί τόκφ :

1 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έιος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσοΰ δρ. 10,000 πέραν τοΰ ποσού 
τούτου τοϋ τόκου δριζομένου είς 1 τοΐς ο)ο κατ’ έτος. 
Αί καταθέσεις αυται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά1έξ μήνας τούλάχιστον

2 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς’καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά έν έτος τούλάχιστον.

3 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

3 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώ; καί διά τάς πέραν τών πέντε 
τών ή τάς διαρκείς.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Δέχεται έιι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ή-οι είς 
φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκφ :
I 1)2 τοΐς ο)ο κατ’ έτος·διά καταθέσεις
2 > » » » » »
2 1)2 > > > » > »
3 > » » > * >
4 » > » > > »

6 μηνών τούλ.
1 έτους
2 έτών
4 έτών
5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’ έκλογήν τοΰ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ
νονται παρά τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτή
σει τοϋ καταθέτου παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι τής 
Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κα·ά- 
θεσις.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ : Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ
βρίου καί 31 Δεκεμβρίου 1914 

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμ

μάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

Έκαστον άκέραιον γραμμάτων τιμάται δραχ. 4, 
δυνάμενον νά διαιρεθή είς τέσσαρα τέταρτα γραμμα
τίου τιμώμενα μιας δραχμής.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΏΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Κέρδη Δραχμαί Έν δλφ
1 έξ 80,000 80,000
1 εξ, 

άπό
20,000 20,000

2 2,500 5,000
6 άπό 1,000 6,000

15 άπό 400 6,000
25 άπό 200 5,000

1950 άπό 40 78,000

2000 200,ΟΟί

Δι’ έκάσ,την τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια ακέ
ραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών, 
ίσχύοντα δι’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά 
διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς 
τό τέταρτον τοΰ κέρδους.

Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη·ή πληρωμή έντός τριών 
μηνών άπό τής κληρώσεως, παρβγράφονται υπέρ τοΰ 
Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετά 
τοΰ Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αυ
τών 15 τοΐς 0)0, εις δέ τούς άγοράζοντας διά μιας 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα 
γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τουλάχιστον, παρέ
χεται έκπτωσις 10 τοΐς 0)0, καί είς τούς δημοσίους 
υπαλλήλους, τούς επιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσής 
5 τοΐς 0) 0·

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον εις τό Γραφεΐον Λαχείου τοΰ ’Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Ύπουργεϊον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

a»»*»»»»»**»»***»»********  
------------------------— * @ΜΡΤΟΠΒΛείΟΝ I 

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑ
ΔΙΑΔΟΧΟΣ ft. Γ- ΠΑΛΛΗΣ 

Τό άρχαιότερον τών έν Έλλάδι Χαρτοπωλείων ν 
'Ιδρν&έν τφ 1870 /.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ 
ΟΔΟΝΤΟ I ΑΤΡΟΣ 

3ΟΔΟΣKOPAH 3

5 Διά τής υγιεινής τοΰ στόματος καί τών δδόντων 
σώζετε ου μόνον τούς δδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τοΰ στόματος, τών δδόντων, τών 
ώτων, τοΰ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, 
τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικού συστήματος 
πολλάκις δέ σώζετε τήν ζωήν σας αυτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένου έπιστήμ'- 
να δδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοΰ οποίου αί τρεο- 
σκευασίαι Ελιξίρια, Όδοντόκονις καί Ά,ΐς 
δαμ.αντίνη, είνε μοναδικαί εις τό είδος των.

Διά τοΰ Ελιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είναι συσκευασία αλάνθαστος 
καί άποτελεσματική.Πωλείται παρά τφ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον

3—Κοραή—3

Μεγάλαι άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγγραμ- 
μάτων, περιοδικών καί πάσης ποιότητος,

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών γραφικής ύλης πάσης ® 
προελεύσεως. %

’Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίων. \

Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων. @
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχιστα. Έξεδό- 

θησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε. $
’Ατμοκίνητου Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια διά @ 

μικράς έπιμεμελημένας έργασίας (TraVaux de pevil- @ 
le) ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικός τοιαύτας. ®

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακαταθήκη ν 
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε- ,® 
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτογραφικών Λ
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd ®

Επισκεπτήρια στιγμ,ιαίως (&~ - ---- /V7 · x-O e rd) ? J ($_ J
<**««<«<**<«<<<*<<<<<<<**<<««<<<<<<<*



ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ |

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

'Ολόκληρος σελ'ις είς έν τεύχος 
Ήμίσεια » » »
Τέταρτον σελίδος » »
Ογδοον » » »

Δραχ. 6θ I
35 ®
20 I
12 |

Έάν αί ’ Αθήναν δύνανιαι νά ύπεοηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικός προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο εϊνε και τό μέγα αύτό κατάστημα εις τό όποιον 
συνεκεντρόθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική 
αφθονία όλων τών ειδών τής Ζ τχαροκ,Ιαντιιιής και τής Γαλακτοκομίας. ΙΙρώτον αύτό έκαι 
νοτόμησε είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οίκον αγνού και νωπού ’Αγελαδινόν Γάλα
κτος'. Τά Γιαούρτια του κατέστησαν ονομασία, όλα δέ τά είδη τής Γαλακτοκομίας παρέχοντα- 
άφθονα, εύΟηνά και μέ υλικά εκλεκτά και επιμελημένα. Τά είδη τής Ζαχαροπλααζ κής γαργα
λιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τό κέντρον 
δλου τοΰ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντίζουν εγ
καίρως νά τάς καταλαμβάνωσι κ Λ ακόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν ϋεωροΰσι 
τήν διασκεδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των 
ή το παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ βΟΪΣΤ/ΙΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

Ατά χώρον μπκρότερον αί τιμα'ι ανάλογοι
jLc’ εικονογραφημ.ένας διαφημίσεις, δι ’ εξ τεύχη ή περισσότερα, 

ιδιαίτεραι συμ.φωνίαι. $

ΕΡΓΑ THE αΟϊ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΩΓΡΑ^Υ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΚ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α' τόμος....
» Β' »
» Γ' » . . · ·

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ . . . .
.Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστό

ρημα έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων .

Φρ. 3.00
2.00
1.50
2.00

5.00

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον. 
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δρα- 
μάτιον μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς τήν ’Αγγλικήν 
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Δράμα κοινωνικόν 
τρίπρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τήςΈλλ. Σκηνής.

ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ! ΑΡ 60,000,000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

X. Ευχενίδης, Βαρόνος δέ ΛΙεφλιζ, 
Έμμ. Βζιδοκνάκης καί Μ.Λ.άσκαρης. 

Γενικός διευθυντής
I. Ήλιάσκος

Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ATHENOCLES

Χειρα’ι τί)ς « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως » τού Λ ', β ’, Γ ', A.', Ε ' XT ' και Ζ 
έτους πωλοΰνται εις τα ΓραφεΕά μ.ας πρός φρ. έκαστη.

' Υποκαταστήματα

Έν Έλλάδι : Έν Πειραιεϊ, Θεσσαλονίκη, Κα- 
βάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω Καλά- 
μαις, Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρα- 

κλείω καί Ρεθύμνω.
’Εν Τουρκία ϊ Έν Κωνσταντινουπόλει. ('Υπο

κατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμ- 
πούλ), Άμισή», Σμύρνη.

Έν Λ,ίγύπτω : Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ,Ζαγαζι-

Έν ΔΕονδίνω : (No 22 Fenchurch Street), 
strasse 18).

Έν Λ.εμ.ε«ώ (Κύπρου).
’Εν Λ.ιμένι Βαθέος (Σάμου),

Διοικητικόν Συμβούλιόν

Λ. Χτεφάνου (’Αντιπρόεδρος), ’Ιάκωβος 
Μποννιέ (διευθύνων Σύμβουλος) Ίω. Ά- 
θηνογένης, Ια. Ιϊερούγκ, Λ. Ζαρίφης,

'Η Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών' γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προιαταβολάς έπί χρεω
γράφων και εμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γραμματίων έσωτερικοΰ κα'ι εξωτερικοί’, έκτελεϊ 
χρηματιστικάς έντολάς, εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός 
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε 
τώ έσωτερικφ καί εξωτερικήν ανοίγει τρέχοντος λ)σμούς 
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός 
φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ενοικιάζει 
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων 
ύπό όρους λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοϋ εξωτερικού καί εις 
τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς. ·

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) ο
μοίως αποδίδονται δΓ έπιταγών (cheques) τής Τρα- 
πέζης έπί τών έν τώ εξωτερική» ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου 
έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΗΞΈΕ25Ξ5Ξ5Ξ5Ξ5ΒΞΞ5Ξ5Ξ5Ξ525Ξ5Ξ5ΞΗΕ^Ξ5Ξ5Ξ5ΞΞΞ5ΞΞΞΞΞΞΞ5Ξ555ΞΞ55Ξ5ΞΞΞ555Ξ5Ξ5Ξ5
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

■Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ Σια

Όίός Σοφοκλέους 3.—Τηλέφ. 794
Ήλιχτρεχαί έγχαιταστάββες. Ή Εταιρία 

αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφω- 
τισμοΰ πόλεων, εργοστασίων, έπαύλεων, ξενοδοχείων, 
νοσοκομείων κ. τ. λ.

Έγχατάβτασες Ψυγείων—Παγοποιείων, πρός 
ψΰζιν αιθουσών, Θεάτρων, Κινηματογράφων, ατμό
πλοιων κ.τ.λ. Έγκατάστασις πλήρης σφαγείων καί Ζυ · 
θοποιείων. ’Ηλεκτρικά μηχανήματα, πετρελαιομηχα- 
ναί Diesel-Tosi, χρησιμοποίησις υδραυλικών πτώ
σεων, ανυψωτήρες καί ανελκυστήρες βαρών, άτμομη- 
χαναί, άτμοτουρβίναί, ύδροτουρβίναι, άεριομηχαναί 
καί άεριογόνα.

Έγχατάβταβες έργοβτασίω νχατ ’άποκοπήν

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ.,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑίνΩΚ «STAPP,,
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Πιάνα καί άεροκΰμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40.
"Ολα τά τραγούδια δλων τών Ελλήνων συνθετών καί δλα τά νεώτερα cacces
Βιολιά, μανδολϊνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπο ;ς καί τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


