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"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ,,
ΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡ ΑΦΗ MENON

________
ΣΥΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Δραχμαί 12.—
Διά τοΰςΔιδασζάλους » «.—

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ Χ Δολλάρια 3.—
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΛΑΐΑΝ Λίρα ’Αγγλίας 1)2
Διά τήν ΚΥΠΡΟΝ Σελίνια 10.—
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ Δρ. Χρ. 12.—

Έκδοβις εκλεκτή γενικώς Φρ. χρ. ή Λραχ SB55.—

ΔιΕΥΦ ΥΝΣίΣ.

^Δεσποινίδα ]Ξυγενιαν Ζωγράφου 

ΟΠΟΣ ΜΕΝΑΝΠΡΟΥ 83.—ΑΟΗΝΑΙ

Τηλεγραφική διεύθυνσις .· “ΕΑΑΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕ&ΡΗΣΙΝ, -ΑΘΗΝΑΣ
—:—

ΡΠαν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον εις τά γραφεία μας αναγγέλλεται.

Ac έγγραφα! άρχονταε αϊτό 1ης έκάστου μ,ηνός.—Τό τεύχος δρ. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαπρεπής Έλληνίς μήτηρ γάλλων ποιητών: Σπ. Δεβιάζη —“Οταν λείπη τό χρήμα : Δράμα’ Ευγενίας 
Ζωγράφου—Εντυπώσεις έκ Λιέγης : Πολυδώρου Χατζηδηιιητρίου—'Ο Ροϋμπενς : Νίνας Δενδραμή—Λαο
γραφία : I. Π. Σταματούλη—'Ιανουάριος 1915— Παλαιόν Φάληρον—Άπό τή Πολεμική ζωή—Σκέψεις : 
ΆμαρυΖΔίδος—Ό θαλασσογράφος Χατζής: Ζ. Παπαντωνίου—Άπό τή Καλλιτεχνική Κίνησι—Άπό τή ζωή 
τοΰ Μηνός—Στήλη διά τάς κυρίας—Άπό τά περίεργα τής ζωής—’Ολιγόστιχα—Νέαι εκδόσεις.

Ο ΚΟΣΜΟΣ: Οί ξένοι μας--Οί Γερμανοί αξιωματικοί και τό σχολεΐον Λοχαγών—Γεννάδιος —Μποσδάρι 
—Οί Γάλλοι ναΰται—Ή επιστολή τής Βασιλίσσης.

ΕΙΚΟΝΕΣ: Γερμανικοί αυτοκίνητοι λέμβοι ώπλισαέναι μέ πολυβόλα βάλλοντα κατά Ρωσσικοΰ αεροπλά
νου— Ή κ. Φουρμάν μετά τών τέκνων της. Ή Δνίς Χάλα Γλινογιάτσκα.—'Ο κ. Δέμαν.
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HEVUE MENSUElalaE 
illustreze:

PRIX DU ΝϋΜέΚΟ 1 FRANCS

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

—
| Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπλη
κτικός προόδους των, μία αφορμή πρός τοΰτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον 
συνεχεντρόθη πλούσια έπίπλωσις, άπαστράπτουσα καθαριότης, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική 
αφθονία δλων τών ειδών τής Ζ ζχαροττλαατικής καί τής Γαλακτοκομίας. Πρώτον αύτό έκαι 
νοτόμησε είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οίκον άγνοΰ καί νωπού ’Αγελαδινόν Γάλα- 
χτος! Τά Γιαούρτια του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά εϊδη τής Γαλακτοκομίας παρέχοντα- 
άφθονα, εύθηνά καί μέ υλικά εκλεκτά καί επιμελημένα. Τά εϊδη τής Ζαχαροπλαστ κής γαργα
λιστικότατα, γευστικότατα, απολαυστικότατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως θεωρείται τό κέντρον 
όλου τοϋ εκλεκτού κόσμου. Δικαίως ευρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί ποΰ φροντίζουν έγ 
καιρωςνά τάς καταλαμβάνωσι καί άκόμη δικαιότερον οί συχνάζοντες είς τά θέατρα δέν θεωροΰσι 
τήν διασκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των 
ήτο παγωμένο γάλα των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

βΟΥΤΤΑΣίΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑΑΟΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΤΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΙΕΝΟΝ ΔΡ 60,000,000

ΕΔΡΑ^ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

* Υποκαταστήματα

Έν Έλλάδιι Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Κα- 
βάλλα, Ίωαννίνοις, Χίω, Πάτραις, Σύρω Καλά- 
μαις, Τριπόλει, Βόλω, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρα- 

κλείφ καί Ρεθύμνω.
Εν Τουρκία ϊ Έν ‘ Κωνσταντινουπόλει. (Ύπο- 

< κατάστημα έν Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμ- 
I πούλ), Άμισφ, Σμύρνη.
Έν Αιγύπτιο : Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρω,Ζαγαζι-

Έν Λονδίνω : (No 22 Fenchurch Street).
» strasse 18).

Εν Λεμεοω (Κύπρου).

Εν Λ.ιμ.ένι Βαθέος (Σάμου),

Διοικητικόν Συμβούλιον

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

X. Ευγενίδης, Βαρόνος δέ Λίεφλιζ, 
Έμμ. Ροδοκνάκης καί Μ. Αάβκαρης.

Γενικός διευθυντής
I. ΊΙλιάσκος

Διεύθυνσις Τηλεγραφική
ΑΘΗΝΑΪΚΗΝ ATHENOCLES

Ή Τράπεζα Αθηνών έκτελεϊ πάσαν Τραπεζιτικήν 
εργασίαν, ήτοι : Προεξοφλήσεις έμπορικών γραμμα
τίων καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χρεω
γράφων καί έμπορευμάτων, εισπράξεις τοκομεριδίων, 
παντός είδους χρεωγράφων, φορτωτικών, συναλλαγμα
τικών, γραμματίων έσωτερικοΰ και εξωτερικού, έκτελεΐ 
χρηματιστικσς έντολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικός 
έπιστολάς καί τηλεγραφικός έντολάς πληρωμών έν τε 
τώ έσωτερικφ καί έξωτερικώ’ άνοίγει τρέχοντας λ)σμούς 
ήγγυημένους, δέχεται καταθέσεις χρεωγράφων πρός 
φύλαξιν αντί έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει 
διαμερίσματα χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων 
υπό ορούς λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Ή Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις εΐς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό ορούς λίαν ευνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άζοδοτέαι είς δ νό
μισμα ένηργήθησαν, αί δέ εις έπιταγάς (cheques) ο
μοίως αποδίδονται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τρα
πέζης έπί τών έν τώ έξωτερικώ ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνονται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ίανουαρίου καί άπό τής πρώτης ’Ιουλίου 
έκάστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.



τποτργειον εονικβς οικονομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ» ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διαγωνισμός διά 3 θέσεις νομογεωπόνων ή διευ

θυντών Σταθμών και Σχολών ή καθηγητών 
Γεωργικών Σχολών.

’Έχοντες ύπ’ ό'ψει τά άρθρα 1—7 τοΰ άπό 23 
’Οκτωβρίου 1911 Βασ. Διατάγματος «περί έκτελέσε- 
ως τοΰ Νόμου Γ^Κ' τοΰ 1911 περί διαρρυθμίσεως 
τής γεωργικής υπηρεσίας τοΰ Κράτους», προκηρύσ- 
σομεν διαγωνισμόν πρός κατάληψιν 3 θέσεων Νομο
γεωπόνων ή Διευθυντών Γεωργικών Σταθμών καί 
Σχολών ή καθηγητών Γεωργικών σχολών.

Ό διαγωνισμός διενεργηθήσεται έν Άθήναις και 
έν τφ καταστήματι τοΰ υπουργείου τής ’Εθνικής Οι
κονομίας τήν 25 Φεβρουάριου έ. έ. ημέραν Τετάρτην 
και ώραν 10 π. μ.

Οί θέλοντες νά συμμετάσχωσι τοΰ διαγωνισμοΰ 
φείλουσιν (να πέντε τουλάχιστον ήμερος πρό τής έ- 
νάρξεως τοΰ διαγωνισμοΰ ΰποβάλωσιν εις τό ΰπουρ- 
γεϊον τής ’Εθνικής Οικονομίας (τμήμα Γεωργίας) 
έπί πεντηκονταλέπτου χαρτοσήμου αΐτησιν πρός τοΰ- 
το, έπισυνάπτοντες ταύτη τά υπό τοΰ άρθρου 2 τοΰ 
ώς άνω Βασ. Διατάγματος, ώς έτροποποιήθη διά τοΰ 
άπό 31 ’Οκτωβρίου 1913 Βασ. Διατάγματος, δριζό 
μένα πιστοποιητικά.

’Εν Άθήναις τή 25 ’Ιανουάριου 1915
Ό Υπουργός

Α. Μιχαλακόπουλος

Προκήρυξις διαγωνισμοΰ διά πέντε θέσεις έργοδο- 
τών Γεωργικών Σταθμών κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

’Έχοντες ύπ’ δψει τά άρθρα 8 και 13 τοΰ άπό 23 
’Οκτωβρίου 1911 Διατάγματος περί έκτελέσεως τοΰ 
νόμου ΓπΚ' τοΰ 1911, προκηρΰσσομεν διαγωνισμόν 
πρός κατάληψιν 5 θέσεων έργοδηγών III τάξεω; 
Γεωργ· Σταθμών ή Σχολών, προϊσταμένων άγροκη- 
πίων καί βοηθών νομογεωπόνων.

Ό διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν Άθήναις έν τω 
καταστήματι τοΰ Δενδροκομικοΰ καί Κηπουρικού 
Σταθμού Αθηνών τήν 16ην Φεβρουάριου έ. έ'., ήμέ 
ραν Δευτέραν καί ώραν 9ην π. μ.

Οί βουλόμενοι νά συμμετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού 
δφείλουσι νά ΰποβάλωσιν εις τό Ύπουργεΐον τής Εθ
νικής Οικονομίας (Τμήμα Γεωργίας), έντός είκοσι 
τό πολύ ήμερών άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούση; 
τήν πρός τούτο αϊτησίν των, έπισυνάπτοντες ταύτη 
τά υπό τοΰ άρθρου 9 τοΰ μνησθέντος Διατάγματος 
οριζόμενα πιστοποιητικά· 3

Έν Άθήναις ’Ιανουάριος 1915.
• Ό Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

DEMETRIUS SKI^DRS
EGTPTE, LE CA1RE, - RL’E ROYE NO 5

Fcurnisseur de L’armee d’Occupation 
.Maison Fondee en 1870.

Grande Fabrique, Distillerie de Liqueurs 
Grande Depots de Vins

IMPORTATION EXPORTATION

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΓΑΦΙΔΟΣ

άεΐτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπό 10 Αύγουστου 1914εως20 'Οκτωβρίου 1914

ΕΞΑΓΩΓΗ
’Έτη
1914)15
1913)14
1912)13

Λ-ίτ,-αε. ΈνετεΧχΐ
98,815,616

143,108,^35
151,482,539

ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΚ
Κ Ο Ν ΙΑ Κ

Σ. Η- & · ΜΤΑΞΑΣ 
ΕΝ Π ΕIΡ A I ΕI

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Μ0Υ5ΪΚΚ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Β ΑΥΛΗΣ

13-15 soft ASAKIOY 13-15
ΑΘΗΝΑΙ

’Έτη
1914)15 
1913)14 
1912)13

Ιίαρακρατήσεως

Έκδοθέντα καί’ποίρελθ.
» » »

Ιίοσόν οελτίων
χοήσεως 69,686,100

64,895,300
» 72,986,300

επ’ ένεχύρω
Εξαγωγή
3,653,066

165,430
1,701.630

Χυμ.ψηφτβμ.0ς
36,338,800
50,447,000
53,523,100

Ί·πόϊο.πογ
33,347,300
14,418,300
19,463,200

36 ΒΡΑΒΕΆ &IE8NQN ΕίθΕΣΕΟΚ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Έ τ η β ί α παραγωγή
120.000 ΦΙΑΛΩΝ

Άνιιπροσωπεία'εΙς δλας τάς μεγάλας 
πόλεις ’Αμερικής, Τουρκίας 

καί ΑΙγνπτου.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΔΓ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ Ν° ©

Γενικός πληρεξούσιος
X. ΧΑΓΙΑΝΝΗΣ

Έν Αλεξάνδρειά Έν Καΐρω
ΗΠΙΑΣ Γ· ΚΕΣΣΕΣ Λ. I. ΙΕΡβΝΥΜΙΠΗΣ

ΑΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΝ
Άπό τήν δπεράττα τοΰ 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 δπερέττα τοΰ 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 .—Εΐνε πεταχτή (πόλκα).... » 1,25

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

ΙΙροκαταβολών

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

'>*ττόλοεηον
28,424,981 
13,070,264 .
11,093,195

Λ. 98,815,616 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι διασαφήσεις παρά τώ
6,704,831 μικτού βάρους.

( Έχ τοΰ γραφείου)

*Έτη

1914)15 
1913)14 
1912)13

Κ ΣΗΜ. ’Εκτός τών
Τελωνείφ Πατρών τήν 20 ’Οκτωβρίου έ. έ. λ. έν.

Έν Άθήναις τή 25 ’Οκτωβρίου 1914
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STEIFS ORIENTAL·
STORES bJVITED

PREMIERE MAISON DE L’ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHfe

vehement;? ρυη HOMMEjS et enbantjS

■φ*  ROBES, MANTAUX E.T.C. POUR DAMES ET FILLET TES-=^>>

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

________________

LE CA1RE, ALEXANDRIE, TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT, 
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΤΕ1 μ LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ ΕΝ ΤΗ ΚΝΚΤΟΑΗ ΠΡΩΤΙΣΤΗΣ Τ4ΞΕΟΣ ΕΧΩΝ Π! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑ! ΤΙΜΚΙ

ΕΝΔΓΜΑΤΑ ΔΙΑ «ΓΡΙΟΥΣ Κ7*ϊ  ΠΑΙΔΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΩΦΟΡΙΑ ΚΤΛ. ΔΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΑΣΙΑ

■ί?δη πλεχτιπής, υποκάμισα, αρώματα, χειρόκτια, είδη ψιλικών, δλα τά είδη 
έσωρροΰχω» πολυτελείας ή μή, είδη δερμάτινα, υποδήματα, «απέλλα, 

είδη ταζειδίου, είδη μόδας, άνθη χτλ.

ΚΑ Ι ΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ. ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣ1ΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (ΓΑΛΑΤΑ καί ΣΤΑΜΠΟΥΛ)
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Γερμανικοί αυτοκίνητοι λέμβοι ώπλισμέναι μέ πολυβόλα βάλλουσι κατα Ρωσσικοΰ αεροπλάνου επιχειροϋντος 
μίαν πτήσιν άνωθεν Γερμανικής στρατιά; δρώσης έν Πολωνία. Το άεροπλανον δι’ επιδεξίων ελιγμών 

κατόρθωσε νά διαφυγή τόν κίνδυνον.
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ΔΙΑΠΡΕΠΗ! ΕΛΛΗΝΙΣ ΜΗΤΗΡ ΓΑΛΛΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ
Ένώ έγράψαμεν σημειώματα περί τιτων διαπρε- 

ψασών Έλληνίδων κ>τά τόν παρελθόντα αιώνα, νο- 
μίζομεν δτι είναι μεγάλη έλλειψις αν δέν άφιερώσω- 
μεν γραμμάς τινας καί διά τήν περιώνυμον Έλληνίδα 
‘Ελισσάβετ Chenier, τό γένος Λομάκα, ή οποία έν 
τή γενετείρφ πατρίδι καί έν Γαλλία τόσον έτίμησε τόν 
Ελληνισμόν, καθ’ δν χρόνον υπό τόν τ υρκικόν ζυγόν 
έστέναζον οί Έλληνες.

Ό πατήρ αυτής εκαλείτο Χρύσανθος—ή κατά συγ
κοπήν Ξάνθης — Λομάκας. ’Ήκμαζεν έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, άλλά κατήγετο έκ Κύπρου. Μάλιστα δέ, τι- 
νές διαιείνονιαι δτι ήτο απόγονος τών Λουσινιάνων.

'Ο Λομάκας άποκτήσας μεγάλα πλούτη διά τοΰ εμ
πορίου άνά τούς λιμένας τής ’Ανατολής, εΐχεν έπίζηλον 
κοινωνικήν θέσιν καί ή γαλλική άποιχία ιδίως τόν έξε- 
τίμα μεγάλω:. Επίσης κατοόρθωσενά προσελκύση τό
σην εύνοιαν τοΰ Σουλτάνου Άχμέτ τοΰ Γ'., ώστε, τώ 
1721, συμπεριελήφθη είς τήν πρός τόν Βασιλέα τής 
Γαλλίας σταλεΐσαν πρεσβείαν.

Ύπήρξεν δμως ευτυχής, ευτυχέστατος πατήρ, διότι 
έκ τών τέκνων του, ή Έλισσάβετ τόν άπεθανάτισεν, 
άφοΰ έδωκεν εις τήν Γαλλίαν δύο περιφανείς ποιητάς.

'Η φύσις είχε προικίσει τήν Έλισσάβετ μέ πολλά 
δώρα. Δέν ήτο μόνον τύπος ελληνικής καλλονής, ή 
όποια έζωογονεΐτο διά τοΰ έκτάκτου πνεύματος καί 
επιζήλου ευφυΐας, άλλά προσέτι εΐχεν ένδόμυχον έφε- 
σιν πρός μάθησιν καί ψύχωσιν διά τήν ελληνικήν φι
λολογίαν καί άρχαιολογίαν.

'Ο πατήρ τηςέδιδενείς τό αγαπητόν τοΰτο ίέκνον 
ελληνοπρεπή ά ατροφήν, άλλ’ ευτυχώς ήτο κοσμογυ- 
ρισμένος, ήτο κοσμοπολίτης μέ πρακτικόν πνεΰμα, συ
νεπώς συνήνωνε τήν Ελληνικήν άνατροφήν μέ τήν 
ευρωπαϊκήν μόρφωσιν. Τοιουοτρόπως ή Έλισσάβετ 
δέν ήτο κεκλεισμένη είς τούς τέσσαρας τοίχους, δέν 
κατεγίνετο μόνον καί μόνον είς τό νύικοκνριδ, ώς άλ
λοι τής ’Ανατολής νεάνιδες.

Νά λάβΐ) καλήν μόρφωσιν ευρωπαϊκήν ήτο εύκο
λου. Έζη είς κοσμοπολιτικήν κοινωνίαν. Ό πατήρ της 
είχε συνδέσει φιλίαν μέ τ ύς Ευρωπαίους, ιδίως μέ 
τούς Γσλ’ους, οϊτινες έσύχναζον τήν οικίαν του.

Τοιουτοτρόπως ή Έλισσάβετ, δχι μόνον ήτο είδή- 
μων τής ’Αρχαία; φιλολογίας καί τέχνης, άλλά καί κά
τοχος τής γαλλικής γλώσσης καί φιλολογίας. Τελείαν 
είχε γαλλικήν μόρφωσιν. Έπ' αυτής έπέδρασεν σπου- 
δαίως δ πολιτισμός, δστις, ένούμενος μέ τόν άρχαΐον 
ελληνικόν πολιτισμόν καί μέ τήν άκραν φιλοπατρίαν, 
έμόρφωσαν άξιοθαύμαστον ιδεώδες.

Ένεδύετο πάντοτε μέ πολυτελή καί μεγαλοπρεπή 
τής ’Ανατολής ένδύματα.

Τά πάντα συνέτεινον δπως προσελκύση τά βλέμ
ματα πάντων ιδίως τών εΰρωπαίων καί μέ έν άπλοΰν 
βλέμμα της έγένετο κυρίαρχος πάσης καρδίας καί μέ 
τάς γνώσεις αυτής τήν έθαύμαζον σοφοί ομογενείς τι 
καί ξένοι.

'Ο Χρύσανθος Λομάκας εΐχεν άνοικτόν σαλόνι μέ 
ομογενείς καί ξένους θαμώνας.

Ή κυριαρχούσα έν ’Ανατολή γλώσσα ήτοκαί τότε 
ή Ελληνική.

"Ηρχιζε καί έν Κωνσταντινουπόλει μία νέα ζύ·> 
μωσις. Έφαίνονιο σημε"α μελλούση: άναστάσεως τοΰ 
Γ ένους.

Αί ξέναι άποικίαι εις Πέραν καί Γαλατάν, ήκμα- 
ζον είς τό έμπόριον, έκαλλιέργουν τά γράμματα, εΐχον 
καί έπίδρασίν τινα είς τήν πολιτικήν τή; Τουρκίας.

Δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν καί τούς Φαναριώ- 
τας, οϊτινες καταλαβόνιες καί έν τή διοικήσει άξιωμα- 
τά τινα ωφέλησαν τό Ελληνικόν ’Έθνος.

Δέν έχει πάντοτε δίκαιον ό ιατρός Ζαλλώνης, δστις 
τφ 1824, διά τοΰ Essai sur les Phanariotes, έξελ- 
ληνισθέντος έπειτα υπό τοΰ Βαλτινοΰ, μετά πολλής πι
κρίας τούς κρίνει.

Μεταξύ τών θαμώνων τοΰ Σαλονιού τοΰ Λομάκα 
ήτο καί δ μέγας φιλέλλην Guys, δστις έπί πολλά έτη 
ζήσας έν Έλλάδι καί ’Ανατολή, έμελέτησε τόν Ελ
ληνισμόν καί άκολούθως έδημοσίευσε τό περιώνυμον 
σύγγραμμα: Voyage litteraire de la Grece, ou let- 
tres sur les Grecs anciens et modernes, avec uti 
parallele de leurs moers έκδοθέν τό πρώτον τώ 
1871,καί τώ 1783 είςτρίτην έκδοσιν διορθωμένην καί 
βελτιωμένην. Τό σπουδαΐον τοΰτο σύγγραμμα μετε- 
φράσθη γερμανιττί καί ίταλιστί· άλλά δυστυχώς ακόμη 
δέν εύρέθη καί ένας Έλλην μεταφραστής.

'Ο Guys κατανοήσας τά έθνικά τή; κόρης αισθή
ματα καί τάς μεγάλας αυτής γνώσεις περί τής άρχαιό· 
τητος καί περί τών ηθών καί έθίμων τών συγχρόνων 
Ελλήνων κατενθουσίάσδη καί έγένετο δ απόστολος 
αυτής καί δ πιστός αυτή; φίλος.(1)

Είς τήν Γαλλικήν άποικίαν συ νη>. ιθμεΐτο καί δ 
Λουδοβίκος Σενιέ (Chenier) , άνήρ γραμμάτων, δέ

(1) Περί Guys όρα : Σπ. δέ Βιαζη : Εις φιλέλλην έν τΦ 
περιοδικφ *'Ολύμπια*  τοΰ Γ. ΛΓαλανδοίνου έτος Β’ 18'·'> 
άρ. 15.—Σπ. Δέ Β.άζη : Ή έχπαίδευσις έν 'Επτανήσω έν 
Τί7> περιοδικφ *'Ε·Ο·νική  'Αγωγή*  τοΰ Γ. Δρτσίνη. 1904 σελ 
394.—Ν. Α. Βέη : 'Επανόρ&ωσις περί Σολωμον έν τώ «Β 
ριοδικω «Πανα^ήναια» τείχος 15'2 τοΰ 1907.—Σπ. δέ Βιάζη 
Ωέτρος Αυγουστίνος Γχύς έν περιοδικώ «/Τανα^ήναια» τεδ- 
χος 178 τοΰ 1907.— Λ. X. Ζώη : ΕΙς τάς Μούσας άρ. 380·

κτης, αντιπρόσωπος άπό τοΰ 1742 έμπορικοΰ οίκου 
υφασμάτων έκ Μασαλίας, έχων δέ καί τάσιν είς τά 
διπλωματικά, άμα δέ καί τήν κοινωνίαν τοΰ Βυζαν
τίου έχων ψυχολογήσει.Τοιαύτη ήτο ή αξία αυτού ώστε 
ο Γάλλος πρεσβευτής κόμης Alleurs τόν έθεώρει ώς 
πολύτιμον σύμβουλόν του. Ό Firmin Roz, ένας τών 
σπουδαίων βιογράφων τοΰ Άνδρέα Chenier, γράφει 
δτι ό Λουδοβίκο; έξήσκει έξόχως τήν υπηρεσίαν τοΰ 
dipute de la nation καί δτι έπεφορτίσθη άπό τόν 
θνήσκοντα πρεσβευτήν νά διευθύνη τά τοΰ εμπορίου 
καί νά πληροφορή τόν υπουργόν τών Ναυτικών μετά 
τού Deval γραμματέως καί διερμηνέως τοΰ Βασιλέως.

'Ο κόμη; ? lleurs είχε λαμπράν σύζυγον είς τήν 
οποίαν έντύπωσιν τή έπροξένησαν αν χανούμισαι διά 
τήν υπερβολικήν πούδραν, διά τήν χρήσιν τοΰ μόσχου 
καί διά τήν περιβολήν των.

Ό κύριος καί ή κυρ'α Alleurs έπαρουσίασαν τόν 
Λουδοβίκον είς τήν οικογένειαν Λομάκα καί αμέσως 
έγένετο έκ τών καλλίτερων θαμώνων.

Αί ειλικρινείς καί άθώαι σχέσεις, λόγφ-τής αμοι
βαίας έκτιμήσεως, έφερον στενούς δεσμούς φιλίας εις 
τήν Έλισσάβετ καί Λουδοβίκον καί σύν τώ χρόνφ ή 
φιλία μετεβ .ήθη είς ζωηρόν έρωτα.

Ή Έλισσάβετ Λομάκα, γίνεται κυρία Chenier.
Μία αδελφή τη; εΐχεν ήδη λάβει ώς σύζυγον τόν 

Γάλλον Amie.
Τό μυστήριον τοΰ γάμου έτελέσθη τώ 1755. Ήναγ- 

κάσθη νά άσπασθή τό δυτικόν δόγμα, άλλ’ ή ψυχή της 
έμεο εν αφιερωμένη είς τό ορθόδοξον δόγμα. Είς τό 
Βυζάντιον ή ευδαίμων Έλισσάβετ τίκτει τέσσαρα άρ- 
ρενα καί έν θήλυ, πού βαπτίζονται είς τήν ’Εκκλησίαν 
τών αποστόλων Πέτρου καί Παύλου.

Ελένη έκαλείτο ή κόρη. Σωτήρ (Sauveur), Κων
σταντίνος—Ξαβέριος, Μαρία—Άνδρέας καί Μαρία—

(^ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Q

©ΤΑΝ ΛΕΙΠΗ Τ© ΧΡΗΜΑ
ΤΡΙΠΡΑΚΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΔΡΑΜΑ

ΠΡΑΖΙΣ Β ·
[Ή σκηνή παριστα κομψόν σαλόνι των κοριτσιων. Είς 

τά'πλάγια μικρό γραφείο. Δεξιά ή Τραπεξαία. ΕΙ; 
τό βά&ος διακρίνεται δεύτερο σαλόνι Θύρα έξ αρι
στερών καίέκ δεξιών. Μόλις άνοίξ·η ή σκη ή ή “Αν
να μέ ένδυμα τού σπιτιού κάϋ·ηται μελαγχολκή είς

1 ένα κά&ισμα].

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ
ΜΑΜΜΗ (ερχόμενη άπό -ήν έξ αριστερών θύ- 

ραν).—Είσαι εδώ, ’Άννα ;
ANNA I εγειρόμενη).—Μάλιστα, ΝόναΙ Μέ θέ-1 

λετε ;
ΡΑΑΑΟΥ (μάμμηϊ.— ’Όχι· δηλαδή ναί. ’Ήθελα 

πολύ νά σοΰ μιλήσω. Μήπως βιάζεσαι νά ντυθής ;
ΑΝΝΑ.—’Όχι,Νόνα.Εΐνε ακόμη πολύ νωρίς.Στήν 

“πογευματινή θά πάμε αργά. ’Άλλως τε έτσι τό βρί- 
σκει ή Ραλλού «σίκ», δταν πηγαίνουμε αργά. Σχεδόν 
"ην ώραν ποΰ πρόκειται νά φύγουν οί άλλοι·... Τί θέ
λετε νά μοΰ πήτε ;
£ ΡΑΑΑΟΥ ίμάμμη).—Γιά τόν Παύλο.

ANNA I αναμμένη I.—Ουφ, Νόνα. Πάντοτε τό :- 
όΐο ζήτημα.

ΡΑΑΑΟΥ (αύστηρώς).—"Ωστε γιά ένα ζήτημα 
τέτοιο τό βρίσκεις εσύ δτι δέν αξίζει τόν κόπον νά
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'Ιωσήφ τά τέσσαρα άρρενα. 'Ο Κωνσταντίνος διετέ- 
λεσεν πρόξενος τής Γαλλίας έν Έλλάδι. Ό Μαρία— 
Άνδρέας—δστις έγεννήθη τή 30 δκτωβρίου τοΰ 
1762—είναι δ περιλάλητος ποιητή:, δ όποιος κατά τον 
Sainte—Beuve, είναι δ μεγαλείτερος κλασικός τής 
Γαλλίας ποιητής μετά τόν ‘Ρακίναν καί τόν Boile- 
au. 'Ο Μαρία ’Ιωσήφ —δστις έγεννήθη τή 23 Αύ- 
γούστου—είναι έπίσης έκ τών περιφανών ποιητώντής 
Γαλλίας γράψας δραματικά έργα, ωδάς καί σατυρικά. 
Περιλάλητος εϊναι δ ύμνος Chant du depart δΓ ού 
έξυμνεΐ τήν έπανάστασιν.

Άποθανόντος τοΰ πρεσβευτοϋ Alleurs ώς διάδο
χός του μετέβη δ Vergennes, δ όποιος συιεδέθη επί
σης μετά τοΰ Λουδοβίκου Σενιέ διά δεσμών φιλίας.

’Αλλά τό περιβάλλον τοΰ Βυζαντίου ήρχισε νά είναι 
βαρετόν είς τήν οικογένειαν Σενιέ. Πόλεμοι, έλλειψις 
τροφών, πυρκαϊαι, σεισμοί ήσαν αί μάστιγες τής πρω- 
τευούσης καί τών περιχώρων τής Τουρκίας. Ταύτα ή- 
νάγκασαν τήν οικογένειαν Σενιέ νά μεταβή ε’ς τήν 
Γαλλίαν τφ 1765.

Μετά δύο έτη ό Λουδοβίκος Σενιέ διωρίσθη γε
νικός πρόξενος ε’ς Μαρόκον δπου έμεινε μέχρι τού 
1782, δήλα δή έπί δεκαεπτά έτη. Είςτό διάστημα τοΰτο 
δίς μόνον έλαβεν άδειαν νά ϊδη τήν οίκογένέιάν του, 
τόν’Ιούνιον τοΰ 1773 καί τόν ’Απρίλιον τοΰ 1775.

Άποσυρθείς τής προξενικής υπηρεσίας έξηκολού- 
θιΐ νά καταγίνεται είς μελέτας τής άνατολική; καί μαυ- 
ριτανικής ιστορίας, έξ ών τφ 1789, έν Παρισίοις έξέ- 
δωκεν υπό τόν τίτλον: Revolutions de I’Empire 
Ottoman et observations sur ses progres, sur 
ses revers et sur 1’etat present de cet Empire.

(“Επεται συνέχεια) ΣΠΥΡ· ΔΕ ΒΆΖΗΣ

επανέρχεται κανείς !. .. Σέ συγχαίρω γιά τάς ιδέας 
σου. Έγώ άν ήμουν στή θέσιν σου δέν θ’ άφινα νά 
χάσω ένα τέτοιο γαμπρό. Σήμερα οί πλούσιοι γαμ
προί δέν βρίσκονται εύκολα, και δ Παύλος ήτον θε
τικά άπό τά πλούσια παιδιά τής Πόλης·

ΑΝΝΑ·—Καί αν ήτον ; Τί θέλετε νά κάμω έγώ 
τήν στιγμήν πού μού στέλνει πίσω τό δαχτυλίδι, τή 
στιγμή ποΰ φανερόνεται ένας άνθρωπος χωρίς καρ
διά καί χωρίς αισθήματα ; Νόνα, τρία χρόνια τώρα 
άπό τό πρωί έως τό βράδυ μού επαναλαμβάνετε δτι 
δέν πρέπει νά σκέπτωμαι τίποτε άλλο παρά έναν πλού
σιο γάμο. Σάς ύπήκουσα. Καί γιά νά σάς ύπάκούσω 
έφθασα μέχρι θυσιών. "Ολα τά νεανικά μου όνειρο 
πολήματα τά όποια είχα βασίσει στή δράσι, στήν ερ
γασία, στήν πνευματική χειραφετησι, τό βλέπετε, δέν 
τά έχω πειά. Δέν σάς φτάνει αύτό ; "Οσο γιά τόν 
Παύλο γιά μένα δέν υπάρχει. Είμαι τόσο υπερήφα
νη. ώστε καί άν τόν έβλεπα νά ρθή, σάς βεβαιώ δέν 
θά έκαμα τίποτε άλλο παρά νά τού δείξω τήν πόρτα-

ΡΑΑΑΟΥ ίμάμμη).—Δυστυχώς δέν υπάρχει ελ
πίς να γίνη ένα τέτοιο πράγμα. Κατά τάς πληροφο
ρίας ποΰ έλαβα...

ΑΝΝΑ (έκπληκτος).—Πώς, έγράψατε ;
ΡΑΑΑΟΥ ίμιίμμηΐ.—Ναί, έκείνο πού ώφειλες ν<’< 

κάμης εσύ, τό έκαμα έγώ !
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ANNA.—Χωρίς νά μέ έρωτήσετε ; Έκάνατε δια

βήματα σείς ; Ποιος σάς έδωκε τό δικαίωμα ;
ΡΑΛΛΟΥ < μάμμη I.—Είσαι αστεία νά μοΰ μιλή; 

έτσι. Τό κατάλαβες ; Ξέρεις δτι δικαιώματα ποΰ μοΰ 
ανήκουν δέν τά περιμένω νά τά πάρω άπό κανένα άλ
λον ; Είσαι πολύ αύθάδης, ’Άννα- ’Έρχομαι νά τής 
μιλήσω γιά νά σκεφθή πώς θά μπορέσωμε νά μή χά
σουμε ένα τέτοιο γάμο και σχεδόν μέ βρίζει. Σέ βε- 
6αιώ, ’’Αννα, δέν είσαι καλά, άφοΰ δέν μπορείς νά 
κρίνης ποιά είνε ή θέσις σου καί νά έκτιμήσης τής 
φροντίδες μου.

ΑΝΝΑ.--’Όχι, δχι, δέν θέλω ν’ άκούω τίποτε, 
ούτε δέχομαι έξευτελισμούς άπέναντι άνθρώπου ποΰ 
περιφρονώ.

ΡΑΛΛΟΥ.—Καλά λοιπόν. (Φεύγει θυμωμένη)·
ΣΚ«ΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ή ’Άννα μένει σκεπτική, ταραγμένη. ’Έπειτα 
βγάζει μιά επιστολή άπό τή ζώνη της, τή διαβάζει μέ 
προσοχή, σημαίνει νευρικά τό κουδούνι καί κάθεται 
είς τό γραφείόν καί γράφει ένα μικρό γράμμα. “Ερχε
ται ή Σοφία·

ΑΝΝΑ (ένώ γράφει).—“Ακούσε· ό κ. Άνδρέας 
είνε μέσα :

ΣΟΦΙΑ.—Μάλιστα, δεσποινίς. Είνε μέ τόν κ. Στέ
φανο στό γραφείο τοΰ κ. Τώνη.

ΑΝΝΑ (τελειώσασα τό γράμμα).—Μπορείς, Σο
φία, νά δώσης αύτή τήν άπάντησιν στό γράμμα τοΰ 
Ανδρέα ποΰ μοΰ έφερες χθές ;

ΣΟΦΙΑ.—Μάλιστα. Θά πάω νά δω έάν έπήραν 
καφφέ καί θά τοΰ τό δώσω. ’Άλλως τε περιμένει τήν 
άπάντησιν καί μέ πλησιάζει μόνος του δταν μέ βλέπει.

ΑΝΝΑ (δίδονσα τό γράμμα). — Καλά- πήγαινε 
λοιπόν. Σέ περιμένω στήν κάμαρά μου έπειτα γιά νό. 
ντυθώ.

(Ή Σοφία φεύγει. Ή ’Άννα διευθύνεται πάλιν 
είς τό μικρό γραφείο, τακτοποιεί τά έπ’ αύτοΰ, κρύ 
πτει πάλι τήν έπιστολήν είς τήν ζώνην της, μένει 
λίγα δευτερόλεπτα ρεμβώδης καί έπειτα φεύγει)·

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

(Άπό τήν έξ άριστερών θύραν φαίνεται ό Τώ 
νης. Τόν ακολουθεί ό Στέφανος, ό όποιος άνάπτει ένα 
ποΰρον).

ΤΩΝΗΣ (εισερχόμενος).—Λοιπόν, κ. Στέφανε,μέ 
συγχωρεΐτε. Σάς μεταθέτω άπό τό γραφείο μου έδώ 
στό σαλονάκι τών δεσποινίδων· ’Έχω νά μιλήσω μέ 
τό δικηγόρο τής Νόνας λίγες στιγμές καί αύτό μοΰ 
επιβάλλει νά σάς άφίσω. Μέ συγχωρεΐτε έ ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ. — “Εννοια σου, φίλε μου. Πήγαινε· 
Μεταξύ μας παρεξηγήσεις δέν χωρούν. Είμαι τόσο 
οικείος στό σπίτι σας. Αλλως, ό φίλος μας Άνδρέας 
θά μοΰ κάμη συντροφιά· (Θεωρεί πέριξ του). Πούν- 
τος ;

ΑΝΔΡΕΑΣ (εισερχόμενος κρύπτει έπιστολήν).— 
“Ερχομαι, έρχομαι.

ΤΩΝΗΣ.—Δέν θέλετε νά πάτε μέσα στή Νόνα. 
στήν τραπεζαρία ; Ξέρετε δτι τώρα τόν χειμώνα δέν 
ξεκολλρ άπό κεϊ ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Πρώτα θά καπνίσω αύτό τό πού
ρο καί έπειτα βλέπουμε- Δέν είνε έτσι, Άνδρέα ;

ΑΝΔΡΕΑΣ.—Είμαι έντελώς τής γνώμης σας.
ΤΩΝΗΣ.—Λοιπόν, μέ συγχωρεΐτε ;
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—’Έ ! καλά. ’Άφισε τώρα τά κομ- 

πλιμέντα καί πήγαινε- Είπαμε δέ θ’ άργήσης.
ΤΩΝΗΣ (προχωρώ* ).—Καλά, καλά, φεύγω. Ελ

πίζω πώς θά μέ περιμένετε- δέ θ' άργήσω.
(Ό Τώνης φεύγει)

ΣΚΗΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ (έγειρόμενος)—Έπί τέλους έφυγε. 

Είχα τόση άνυπομονησία νά μάθω νέα σου.
ΑΝΔΡΕΑΣ (έμπιστευτικά πλησιάζω*) .— "Οπιο; 

μέ έσυμβουλεύσατε τής έγραψα καί τής έζήτησα συν· 
έντευξι.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.-—Καί λοιπόν ;
ΑΝΔΡΕΑΣ· Μού άπήντησε. Θά τήν ίδώ στάς έξη. 

λίγο πριν πάνε στήν άπογευματινή. Είνε ή μόνη ώρα 
ποΰ δέν θά είνε παρούσα ή Ραλλοΰ. Ξέρετε, είνε τώ 
ρα κάμποσος καιρός πού ή Ραλλοΰ μού έκδηλώνει κα
θαρά τά αίσθήματά της, άλλά προσποιούμαι δτι δέν 
έννοώ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Άφοΰ άγαπάτε τήν ’Άννα ;
ΑΝΔΡΕΑΣ—Δηλαδή ούτε αύτή δέν τήν άγαπώ. 

Άλλά τήν προτιμώ γιατί είνε ωραία. Ή ’Άννα μ’ ά- 
ρέσει. Είνε ένα άριστούργημα. ..

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (κινών τό κεφάλι, μέ στεναγμόν).— . 
Πραγματικό άριστούργημα, φίλε μου. (Εξαπλώνε
ται σέ ένα κάθισμα).

ΑΝΔΡΕΑΣ ( μετά μικρόν στεναγμόν καθήμενος 
πλησίον του >.— Δέν μού λέτε, κύριε Στέφανε, καί 
αυτό ήθελα νά σάς ρωτήσω σήμερα. Τί προίκα μπο
ρεί νά έχη ή ’Άννα ;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—“Α! Δέν ξέρω· Καί ούτε μπορώ 
νά τό μάθω. Ξέρω θετικά δτι ή Νόνα της είνε παρά 
πολύ πλούσια. Καί άν μοιράση—καί δπως είνε βέ 
βαιον—σέ τρία μερίδια τήν περιουσία της, ή προίκα 
τής “Αννας θά είνε άρκετά μεγάλη. Άφίνω δτι μπο
ρεί νά έχη καί άπό τήν προίκα τής μητέρας της.’Άν 
όχι δλη, ένα καλώ δμως μέρος.

ΑΝΔΡΕΑΣ (ζωηρώς)Η—Σέ μιά τέτοια περίπτωσι 
θά ήταν πλουσιωτέρα άπό τήν Ραλλοΰ (μένει σκε
πτικός).

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Βέβαια (κατ’ ιδίαν) δηλαδή δση 
καί άν είνε ή προΐκά της, έσύ θά έχης τήν καλωσύνη 
νά τή φάς γρήγορα (μετά μικράν σκέψιν). Καί τότε 
πιστεύω. Τό ονειροπόλημά τών Αθηνών νά γίνη 
πραγματικότης... Τί ωραία ερωμένη πού θά είνε · 
(μειδιώ*  στρέφεται πρός τόν Άγδρέαν). "Ωστε δέν 
τήν άγαπάτε ;

ΑΝΔΡΕΑΣ (γελών).—Καί ποιος άγαπά σήμερα 
στής ημέρες μας ; “Οχι εμένα, άλλά εκατό νέους τής 
τάξεώς μου νά ρωτήσετε, τήν ίδια άπάντησι θά σάς 
δώσουν. Τήν άγάπη τήν βρίσκετε. Έν άνάγκη τήν 
άγοράζετε. Τόν παρά δέν τόν άγαράζετε.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (γελών).— Πρέπει νά τόν βρήτε 
στήν προίκα- Αύτές είνε ή πρακτικές ιδέες τών νέων 
μας. 'Ωραία, ωραία.·.. Άλλά ας έρθουμε στά ουσια
στικά άφοΰ σού ύποσχέθηκα νά σέ βοηθήσω μέ τήν 
πείρά μου καί τήν επιρροή μου έν άνάγκη νά κερδί
σης αύτήν τήν ωραία κόρη καί τήν ωραία προίκα. 
Θά τήν Ιδης έδώ ; Δέν είνε έτσι ; Πρέπει δμως νά 
προσέξης τό έ(ξής. Πώς θά τής μιλήσης. Πρέπει νά 
τήν πείσης γιά ένα αίσθημα υψηλό, τό όποιον τρέφει; 
γι’ αυτήν. ’Όχι μέ λόγια συνειθισμένα. Γιατί ή 
“Αννα είνε πολύ εύφυής. ’Εγώ τήν εκτιμώ υπερβολι
κά—-(μετά μικράν παΰσιν).—Νά, βλέπεις. Τό πουρό 
μου τελείωσε. Πάμε μέσα νά χαιρετίσουμε τή Νόνα 
της καί νά δούμε καί τήν ’Άννα. Τήν έπεθύμησα για
τί έχω συνειθίση νά τήν βλέπω συχνά.

ΑΝΔΡΕΑΣ.— “Οχι, δχι. Αύτό δέν μπορεί νά γί
νη. Έάν φανώ άπό τώρα κινδυνεύω νά χάσω τό ραν
τεβού μου μέ τήν ’Άννα· ΤΙ Ραλλοΰ δέν θά μ’ άφίση 
ούτε βήμα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ (γελών). — Αλήθεια, ξέχασα δτι 
σοϋ κάνει κόρτε.

(Εισέρχεται ό Τώνης)

ΤΩΝΗΣ.—Είσθε άκόμη έδώ ; ’Εγώ έτελείωσά. 
Είμαι στάς διαταγάς σου.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ.—Καί έτελείωσες έγκαίρως.
ΑΝΔΡΕΑΣ. — Είχαμε άρχίσει νά βαργιούμαστε 

χωρίς τήν συντροφιά σου.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ.— Θά ρθής στή λέσχη ;
ΤΟΝΗΣ.—Ναί, γιά λίγο- Αργά θά πάμε μέ τή 

Ραλλοΰ καί τήν Αννα στής θειάς Ροξάνης τήν άπο- 
γευματινή.

ΑΝΔΡΕΑΣ. — Τότε πάμε λοιπόν. (Προχωρούν 
Στέφανος, Άνδρέας, Τώνης. Φεύγουν).

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Άπό τήν άντίθετη θύρα εισέρχεται ή Ραλλοΰ. 

Φορεΐ τουαλέττα τού σπιτιού. Κυττάζει άνήσυχη δε
ξιά καί άριστερά. Βλέπει τόν καπνό, τά καθίσματα έν 
αταξία καί κτυπά μέ βία τό κουδούνι).

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ
(’Έρχεται ή Σοφία)

ΣΟΦΙΑ,—Μ’ έζητήσατε, κυρία ;
ΡΑΛΛΟΥ—Δέ μού λές τί χάλια είνε αύτά έδώ 

μέσα ; Τί καπνός, τί άκαταστασία ; Έμπήκα καί έ- 
φριξα. Ποΰ ήσουνα ;

ΣΟΦΙΑ (τρομαγμένη).— Στήν κάμαρα τής κυ
ρίας ’Άννας.

ΡΑΛΑΟΥ (προσποιείται τή φωνή της).— Στήν 
κάμαρα τής κυρίας ’Άννας· "Ολο γιά τήν κυρία 
’Άννα ξέρεις νά φροντίζης. "Ο,τι πή στή στιγμή γί
νεται. Έγώ θά χτυπήσω δέκα φορές τό κουδούνι γιά 
νά φανης, έκείνη δέ θά προφτάση ούτε δεύτερη 
φορά. Γιά νά τή χτενίσης μ’ δλη σου τήν προσοχή. 
Ο.’> σέ πετάξω καί σένα άπ> δώ μέσα, "πως θά πε- 
τάξω κ’ έκείνη· (Θεωρεί, πέριξ της). Κύτταξε χάλια.
Κύτταξε. ..

ΣΟΦΙΑ.—Μά, κυρία, έχετε άδικο. Τό σαλόνι ήτο 
σέ τάξι, άλλά ήσαν ξένοι έδώ μέ τόν κ. Τώνη-

ΡΑΛΛΟΥ.—Πώς ; Ξένοι ; Ποιοι ήσαν ;
ΣΟΦΙΑ.—Ό κ- Στέφανος καί ό κ. Άνδρέας.
ΡΑΛΛΟΥ (έξαλλος).—Γίώς ; Ήτον ό κ. Άν

δρέας έδώ καί δέν έ'τρεξες νά μέ είδοποιήσης ;
ΣΟΦΙΑ.—Ειδοποίησα τήν κ. “Αννα, άλλά δέν θέ

λησε νά παρουσιασθή καί έτσι ένόμισα. ..
ΡΑΑΛΟΫ.—“A I Τήν κυρία ’Άννα. "Ωστε έγώ 

δέν είμαι τίποτε έδώ μέσα. Μόνο ή κυρία “Αννα είνε 
λοιπόν. (Κτυπφ τό πόδι της). Φύγε άπ’ τά μάτια μου 
γιατί θά σέ πνίξω πριν φύγης...

ΣΟΦΙΑ (φεύγουσαΐ.—Κακέ άνθρωπε, ποΰ βασα 
νίζεις τήν κυρία ’Άννα, ί

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ
(Ή Ραλλοΰ ταραγμένη προχωρεί πρός τόν καθρέ- 

πτη καί διορθώνη τά μαλλιά της έπειτα ψιθυρίζει).
ΡΑΛΛΟΥ.—“Αχ ! αύτή ή Σοφία, αύτή ή Σοφία 

Κύτταξε, κύτταξε συγχίζομαι καί γίνομαι σέ κακό 
χάλι. Πώς θά πάω στό χορό μ’ αύτό τό χρώμα. Μή
πως μ’ έχη χτενίσει τής προκοπής ; (Σταματά). Τί 
ώρα νά είνε ;

ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ
' Ακούεται ή φωνή τής Μάμμης, ή όποια λέγει 

άπό τό μέρος τής τραπεζαρίας).
— Ραλλοΰ, Ραλλοΰ ; Είσαι δώ ; (φαίνεται είς τήν 

πόρτα).
ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή) σπεύδουσα πρός αύτήν). <— 

Νόνα μου, μέ θέλετε ;
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη ).—Πήγα καί σ’ έζήτησα στήν 

κάμαρά σου γιατί ένόμιζα δτι ντύνεσαι. Δέν είνε ώρα 
άκόμη ;

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).—Δέν έχω διάθεσι νά ντυθώ. 
Είμαι τόσο στενοχωρημένη.

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).—Τί έχεις ; Μήπως δέν σ’ 
άρέσει ή τουαλέττα σου ; Πές μου, παιδί μου· ’Έχεις 
άνάγκη άπό τίποτε ;

ΡΑΑΛΟΫ (έγγονή).—Ναί, Νόνα· Άπό τήν άγά
πη σου (προσποιείται τήν συγκινημένη).

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).— Άλλ’ αύτή, παιδί μου, τήν 
έχεις ολόκληρη.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή) (Κινεί δύσπιστα τό κεφάλι 
της).—Νά τό πιστέψω, Νόνα ;

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).-—Τί χαδιάρικο ποΰ είνε αύτό 
τό παιδί. “Ιδιος ό πατέρας της. Ένώ έκείνη ή ’Άν
να μιά φορά δέν μούπε ένα λόγο. (Πρός τήν Ραλ
λοΰ). Μή δυσπιστείς σέ κείνα ποΰ σσΰ λέω. Ξέρεις δτι 
αισθάνομαι γιά σένα καί τόν Τώνη, δέν τό αισθάνο
μαι γιά κανένα. “Ισως ούτε και γιά τά παιδιά μου. 
"Οσο γιά τήν ’Άννα, τό ξερεις, τήν θεωρώ σαν ξένη.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή) τήν φιλεϊ καί τήν θωπεύει). 
—-“Αχ, Νόνα, τί καλά ποΰ είμαστε πριν έρθη αύτή 
έδώ μέσα. "Ολοι γι’ αύτήν φροντίζουνε. Τούς μα
γεύει, τί νά πή κανείς. Νά ένα παράδειγμα. Ό κύ
ριος Στέφανος αίφνης, έχει τρεις φορές τώρα σέ δε
καπέντε μέρες ποΰ τής στέλνει άνθη. “Επειτα έχουμε 
καί τόν Άνδρέα. "Αμα θά μέ δη, γι’ αύτήν θά μέ 
ρωτήση. Γιά τίποτε άλλο. Ώς καί ό Τώνης άκόμη 
Νόνα, δείχνει ένα ένδιαφέρον, ποΰ σάς ορκίζομαι, δέν 
μ’ άρέσει.

ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).—“Α ! Ραλλοΰ, μήν είσαι υ
περβολική- Φθάνεις νά γίνεσαι κακή. Τό ξέρεις ;

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).—Υπερβολική καί κακή δέν 
είμαι καθόλου. Ό Στέφανος' τήν έρωτεύεταΐ. "Οσο 
γιά τόν Άνδρέα νά δήτε, Νόνα, πώς τής μιλεϊ καί 
πώς ζηλεύω έγώ τήν ώρα έκείνη, πώς ζηλεύω. (Στα
ματά.) .
ΡΑΛΛΟΥ (μάμμη).—“Α ! δλα κι' δλα. "Οσο γι’ 
αύτό σού υπόσχομαι δτι ό Άνδρέας είνε δικός σου. 
Σκέπτομαι, μάλιστα πολύ σύντομα νά τοΰ κάμω τήν 
πρότασι καί είμαι πεπεισμένη δτι θά πή τό ναί. (Στα
ματά). Ξέρεις τί συλλογίζομαι. Νά βάλωμε τό Στέ
φανο, μέ δλα δσα καί άν λές γιά τόν χαρακτήρά του, 
νά τοΰ κάνη τήν πρότασι. Ξέρω δτι Q. Άνδρέας τόν 
έκτιμΰ πολύ.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή) μειδιφ εύχαριστημένη)-.—"Ο 
πως θέλετε, Νόνα, δπως έγκρίνετε.

ΣΚΗΝΗΕΝΝΑΤΗ

(Άπό τήν άριστεράν θύραν έρχεται ή ’Άννα. Φο- 
ρεϊ ένδυμα τουαλέττας άνοικτό εις τό λαιμό μέ πο
λύτιμο κόσμημα. Προχωρεί βραδέως. Ή Ραλλοΰ τα
ράσσεται καθώς τήν βλέπει έτσι ώραίαν καί γοητευ
τικήν).

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).—Πώς ; έσύ ντύθηκες άπό 
ιώρα ;

ΑΝΝΑ.—Δέν μέ βλέπεις ;
ΡΑΛΛΟΥ (τήν θεωρεί έπί τινας στιγμάς μέ βλέμ

μα ζηλοτυπίας).—Καϋμένη ’Άννα, σήμερα πάλαν δέν 
μ’ άρέσει καθόλου τό φόρεμά σου- Τί άγουστιά ποΰ 
έχεις, τί άγουστιά. Τρία χρόνια τώρα ζής μαζί μας 
(πρός τήν Νόνα της).—Τρία δέν είνε, Νόνα ;

ΑΝΝΑ (μειδιώσα πικρώς).— Τρία, τά θυμάμαι 
έγώ.

ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).—Καί δμως δέν έμαθες ά
κόμη νά ντύνεσαι μέ τό γούστο ποΰ ντύνονται ή κυ 
ρίες τοΰ κύκλου μας. Καί τό χτένισμά σου. Χάλια έ
χει, χάλια (προχωρεί περιφρονητικά)·

ΑΝΝΑ.?—Μά έγώ δέν βλέπω καμμία διαφορά.
ΡΑΛΛΟΥ (έγγονή).— Ετσι νομίζεις ;
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ι Έρχεται ή Σοφία λέγουσα πρός τήν ’Άννα ι 
ΣΟΦΙΑ. — Κυρία.·..
ΡΑΑΛΟΥ (έγγονή).—Τί τρέχει ; Τί θέλεις εσύ 

έδώ ;
ΣΟΦΙΑ.—’Έφεραν τό καπέλλο τής κυρίας ’Άν

νας.
ΡΑΑΛΟΥ (έγγονή I ανήσυχος)—Πώς; Καπέλ

λο ; Είνε γιά σήμερα ; Καινούργιο ; Γιά τήν απο
γευματινή ;

ΑΝΝΑ.—Ναί. .. Φέρε το έδώ, Σοφία.
ΣΟΦΙΑ.-—Μάλιστα, κυρία. (Ή Σοφία φεύγει).
ΡΑΑΛΟΥ (έγγονή).— 'Ώστε, ώστε φρέσκο κα

πέλλο. (Μέ παράπονο). Έγό), έγώ! (κάνει δύο-τρία 
νευρικά βήματα).

ΡΑΑΛΟΥ (μάμμη).—Στάσου, Ραλλοΰ, μην τα- 
ράττεσαι !

(’Επανέρχεται ή Σοφία μέ τό καπέλλο τής ’Άν
νας στά χέρια καί τό λογαρισμό)·

ΑΝΝΑ (Τό πέρνει καί προχωρεί είς τόν καθρέ- 
πτην, ένώ τό θέτει έπί τής κεφαλής της. Ή Σοφία 
φεύγει άφοΰ δίδει τό λογαριασμό στή μάμμη. 'Η 
’Άννα στρέφεται πρός τάς δύο γυναίκας).

ΑΝΝΑ.—Μοΰ μοιάζει ; Δέν είνε ωραίο ;
ΡΑΑΛΟΥ (μάμμη).— Τά καπέλλα τά άκριβά εϊ

νε πάντοτε ωραία. Άλλά νομίζω, στο είπα άλλως τε 
καί άπό πριν, αύτά δέν είνε γιά τή θέσι σου, “Αννα·

ΑΝΝΑ (μέ απορία). — Δέν σάς καταλαβαίνω, 
Νόνα ;

ΡΑΑΛΟΥ (μάμμη).— Ακούσε, ’Άννα. Ώς αρ
χηγός έδώ μέσα σ’ αύτό τό σπίτι, έχω τό δικαίωμα 
νά κανονίζω πολλά πράγματα. Τό καπέλλο αύτό δέν 
εγκρίνω νά τό φορέσης. Δέν θά πληρώσω άλλως ποτέ 
γιά σένα ένα τέτοιο λογαριασμό. (Δεικνύει τό λογα
ριασμό I ·

ΑΝΝΑ (ώχριά· τό βγάζει ήσύχως άπό τό κεφάλι 
της καί μέ προσποιημένην ηρεμίαν λέγει-)—Έχετε 
δίκηο, Νόνα. Τό καπέλλο εϊνε προτιμότερο νά τό φο- 
ρέση ή Ραλλοΰ. I Τό άφίνει έπί τής χειρός τής πρώ
της καί προχωρεί είς τό κουδούνι, τό όποιον κτυπά 
καί έξακολουθεΐ)- Καί έτσι θά εϊσθε καί αί δύο ευ
χαριστημένες.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ
(’Έρχεται ή Σοφία).

ΑΝΝΑ.—Σοφία, πήγαινε στήν κάμαρά μου, άνοι
ξε τήν ντουλάπα μου καί φέρε μου τό περυσινό μου 
καπέλλο καί τά ύλικά ποΰ έχω έκεί στο πλάι του. (Ή 
Σοφία φεύγει). Θέλω νά διορθώσω ένα γιά σήμερα 
μόνη μου, καί είς τό μέλλον δέν θά σάς ένοχλήσω πειά, 
Νόνα μου....

ΡΑΛΑΟΥ (έγγονή) μέ εύχαρίστησιν μόλις συγ- 
κρατουμένη).—Νόνα μου, νά σάς φιλήσω καί έπειτα 
νά πάω νά ντυθώ· (Τήν φιλεί μέ στοργήν.) 'Άμα θά 
έλθη ή Σοφία έδώ μοΰ τήν στέλνετε, Νόνα. Γιατί 
αύτή δέν τήν βρίσκει ποτέ κάνεις εύκαιρη, ή “Αννα 
τήν χρησιμοποιεί σχεδόν διαρκώς. (Γελά).

ΡΑΑΛΟΥ (μάμμη) κινώσα τό κεφάλι της).—Ναι, 
παιδί μου, έχεις δίκηο. Ξέρει δμως, έγώ θά πάω στήν 
τραπεζαρία, γιατί δέν μ’ άρέσει ποτέ νά κάθωμαι σ’ 
αύτό τό σαλονάκι έδώ.

ΡΑΑΛΟΥ (έγγονή).—Τότε θά έχη τήν καλώ 
σύνη νά μοΰ τήν στείλη ή ’Άννα, έάν δέν τήν χρειά
ζεται. -

ΑΝΝΑ (ψυχρώς).—Θά τήν στείλω αμέσως.
(Ή Ραλλοΰ προχωρεΐ-Ή ’Αννα τήν σταματά λέ· 

γουσα).—Άλλά έξέχασες τό καπέλλο σου.
ΡΑΛΑΟΥ (έγγονή).—Δέν πειράζει. Δέν μ’ άρέ- 

σει καί τόσο γιατί εϊνε γούστο δικό σου. Δε θα τό 
φορέσω. Εύχαριστώ.

(Φεύγει· συγχρόνως φεύγει καί ή Μάμμη).
IΉ “Αννα κάμει ολίγα βήματα έν προφανεΐ τα

ραχή. Κατόπιν φέρει τά χέρια της στά μάτια. “Επει
τα κάθεται είς ένα κάθισμα και κρύπτει τό πρό
σωπο ).

ΣΚΗΝΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ
(Εισέρχεται άθορύβως ή Σοφία. Κρατεί στά χέρια 

της δ,τι έζήτησε ή “Αννα. 'Άμα έπλησίασε, ή “Αννα 
τήν άντιλαμβάνεται καί μεταβάλλει τήν άπογοητευ- 
τικήν έκφρασιν τής μορφής της).

ΣΟΦΙΑ—Δεσποινίς “Αννα, τά έφερα. Θέλετε τί
ποτε άλλο ;

ΑΝΝΑ (τά πέρνει στά χέρια της).— Οχι. Ή κυ 
ρία Ραλλοΰ εϊνε στήν κάμαρή της καί σέ περιμένει 
νά τήν ντύσης. Πήγαινε.

(Ή Σοφία δέν προχωρεΐ.Ή ’Άννα σηκώνει τό κε 
φάλι λέγουσα ·.—Θέλεις τίποτε ;

ΣΟΦΙΑ.— Οχι, κυρία. Άλλά δέν θέλω νά σάς 
άφίσω γιατί σάς βλέπω πολύ λυπημένη.

ΑΝΝΑ.—Μήπως λυπημένη δέν είμαι πάντοτε ;
ΣΟΦΙΑ.—Ναί, τό ξέρω, άλλά σήμερα φαίνεται 

δτι είσθε περισσότερο. Κυρία “Αννα, λυπηθήτε τά 
νειάτά σας, τήν έμμορφιά σας. “Αν ήξερε ό κύριος 
Παύλος τί κακό ποΰ έκανε.

ΑΝΝΑ (αύστηρώς).-—Ποιος σοΰ είπε ν' άναφέ- 
ρης αύτό τό όνομα ; (πέρνει στά χέρια της καί μέ 
πολλή έπιτηδειότητα καρφόνει τά άνθη είς τό κα
πέλλο καί έπειτα λέγει μέ πικρό γέλοιο) · Νά, βλέ
πεις ; Τό καπέλλο μου εϊνε έτοιμο. Καί τό έκαμα μό
νη μου. Αύτό δέν τό οφείλω σέ κανένα (σηκώνεται). 
“Αχ νά μπορούσα μέ μιά εργασία νά ασφαλίσω τή 
ζωή μου. Νά τήν κάμω ανεξάρτητη. Νά μή τή χρεω- 
στώ στή Νόνα, στή Ραλλοΰ, στον Τώνη.“Αχ πώςτρι 
γυρίζει (πιέζει τό κεφάλι της) αύτή ή σκέψις μέσα 
στό κεφάλι μου (πρός στή Σοφία).—Μά δέν σοΰ 
εϊπα νά πας στήν κυρία Ραλλοΰ ; Τί κάθεσαι ακόμη 
έδώ ;

ΣΟΦΙΑ—Τώρα θά φύγω. Τώρα σάς βλέπω νά 
μήν έχετε πειά λύπη στό πρόσωπό σας καί δέν μέ 
μέλλει νά σάς άφίσω μοναχή. Νά, εϊσαστε τόσο έμ
μορφη δταν γελάτε.

ΑΝΝΑ (μειδιώσα).—Καλά, πήγαινε τώρα. 
(Ή Σοφία προχωρεί).

ΑΝΝΑ.—’Άκου νά σού πώ. Είπες στό Γιάννη 
άμα θά έλθη ό κ. Άνδρέας νά τόν φέρη έδώ ;

ΣΟΦΙΑ.— Μάλιστα, δεσποινίς. Ώς πρός αύτό νά 
είσθε ήσυχη. Θά τόν φέρη άμέσως. Καί έχω μιά ι
δέα. Μιά ιδέα (έμπιστευτικά) ό κ. Άνδρέας σάς ά- 
γαπα (φεύγει ταχέως).

(Ή “Αννα τήν παρακολουθεί μέ τό βλέμμα. “Ε
πειτα κυττάζει τό ρολόγι της, κάθεται σέ ένα κάθι
σμα καί βαθμηδόν ή αύτή έκφρασις τής στενοχώριας 
φαίνεται έπί τής μορφής της.)

ΣΚΗΝΗ ΔΩΔΕΚΑΤΗ
(Άπό τήν μεσαίαν θύραν εισέρχεται ό Άνδρέας. 

Σταματά ένα λεπτό στή θύρα καί έπειτα προχωρεί καί 
ϊσταται λίγα βήματα μακράν της.)

ΑΝΝΑ.—“Α ! μ’ έτρομάξατε (έγείρεται). Έμπή- 
κατε χωρίς νά σάς καταλάβω-

ΑΝΔΡΕΑΣ.—Φαίνεται δτι ϊσως ή παρουσία μου 
σάς προξενή φόβον·

ΑΝΝΑ (εύγενώς). — “Ημουν πολύ άφηρημένη. 
Τόσο μακρυά ό νοΰς μου, τόσο μακρυά. ’Άλλως τε 
μήπως δέν σάς έπερίμενα ; Δέν μοΰ έγράψατε δτι θέ
λετε νά μοΰ μιλήσετε ;

ΑΝΔΡΕΑΣ.—-Τό ξέρω καί σάς εύχαριστώ, γιατί

Ναί. Γιατί όχι... Τί θέλετε νά μοΰ πήτε. ;
ΑΝΔΡΕΑΣ (μετά μικράν σιγήν, καθ’ ήν φαίνε 

ται ταρασσόμενος καί διστάζων). —'Ακουστέ με μέ 
προσοχή. Ξέρω δτι εις τό σπίτι σας κρατούν μερικά! 
παλαιαί συνήθειαι, ή όποιες σέ τέτοιας φύσεως ζη
τήματα έπιβάλλουν τήν ίεραρχικήν άνάμιξιν τών άλ
λων. Άλλά έγώ δέν τό έκαμα.

ΑΝΝΑ (συγκινημένη περισσότερον άφ’ δ,τι θέλει 
νά φαίνεται)—Καί γιατί ;

ΑΝΔΡΕΑΣ.—Γιά τόν άπλούστατο λόγο δτι δέν 
ήθελα ποτέ νά βάλω ένα τρίτο πρόσωπο μεταξύ η
μών τών δύο.

ΑΝΝΑ.—“Α!
ΑΝΔΡΕΑΣ].—Γιατί ξέρω δτι άπευθυνόμενος σέ 

σάς, άπευθύνομαι σέ μιά κόρη μέ μόρφωση μέ θέ- 
λησι, μέ χαρακτήρα. Ξέρω δτι συνειθίζετε άφοΰ ί 
τύχη σάς έστέρησε τούς φυσικούς προστάτας σας νά 
διευθύνετε μόνη τόν εαυτόν σας, καί κάποτε παρε- 
πονεΐτο έδώ ή Νόνα σας δτι δέν ζητείτε συμβουλάς 
στής άποφάσεις σας. Γι’ αύτό μιλώ και έγώ τήν ώρα 
αύτή τόσο άπροκαλύπτως σέ σάς τήν ίδια. Πρό ένός 
μηνός έχω γιά σάς ένα σχέδιο (σιγαλά)· Θυμάσθε 
ένα άπόγευμα πού σάς συνήντησα είς τό ξενοδοχείο 
τής Κηφισσιάς ; Έφορούσατε ένα βιολίν φόρεμα, 
βιολίν καπέλλο καί έσάρπα τού αύτοΰ χρώματος. Θυ 
μάσθε ;

Ή ’Άννα συγκεκινημένη κατανεύει καί φέρει τό 
χέρι είς τό μέτωπον μέ λάμψιν χαράς στό βλέμμα.

ΑΝΔΡΕΑΣ. —“Ε! λοιπόν ; Άπό τήν ώρα έκείνη 
μέσα έκεί σ’ έκεϊνο τό περιβάλλον τής έξοχής, τό πρά
σινο και θελκτικό αίσθάνθηκα δτι δέν εϊσθε καί δέν 
μπορείτε ποτέ νά γίνετε ξένη γιά μένα καί τήν ψυχή 
μου.

(Μικρά σιγή)
Η ΑΝΝΑ (Τόν άτενίζει μέ αίθριο τό πρόσωπο, 

λάμποντα τά μάτια καί αίθμαίνον τό στήθος. Αί
φνης τόν πλησιάζει·) —Ξέρετε δτι τά λόγια αύτά 
μπορούν νά έμπνεύσουν τής ποιο σοβαρές έλπίδες ;

ΑΝΔΡΕΑΣ.— Ναί. Τό ξέρω. Καί αυτό θέλω, 
αύτό ποθώ, γιατί εϊνε σοβαρά τά σχέδιά μου·

ΑΝΝΑ.—Καί άν δέν σάς πιστεύσω ; Ποιος μπορεί 
νά ξέρη τήν άνδρική καρδιά ; Έγώ μάλιστα έχω λό
γους νά είμαι τόσον δύσπιστος στήν ειλικρίνεια τοΰ 
άνδρικοΰ χαρακτήρος.

ΑΝΔΡΕΑΣ.— Πώς ; Θέλετε λοιπόν περισσότερα 
νά σάς πώ ; Δέν άρκοΰν λοιπόν τά λόγια αύτά, τά 
όποια αισθάνομαι νά βγαίνουν άπό τά βάθη τής καρ
διάς μου καί νά φθάνουν στά χείλη μου σφραγισμένα 
μέ τό αϊμά της καί ζωντανεμένα μέ τούς παλμούς 
της. (Τής τείνει, τά χέργια).

(‘II “Αννα ταραγμένη δέν μιλεΐ, ό Άνδρέας πέρ- 
νει τά χέργια της καί τά φέρνει στά χείλη του.)

ΑΝΔΡΕΑΣ.— Τί εύτυχής ποΰ είμαι. Νά σάς βλέ
πω νά μέ άκοΰτε· Νά σάς μιλώ γιά τής ζωής μου τό 
όνειρο, γιά τής ψυχής μου τόν πόθο, (σταματά).Ποΰ 
εϊνε ή Νόνα σας, ό Τώνης, πρέπει σ’ αύτούς νά μι 
λήσω.

ι Ή ’Άννα στέκεται άφηρημένη καί ταραγμένη. 
Ό Άνδρέας πέρνει καί πάλι τά χέργια της, τά φιλεί 
καί ή “Αννα κλείει τά μάτια).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ
(Μικρά σιγή)

(Είς τήν θύραν τής τραπεζαρίας φαίνεται ή Ραλ
λοΰ (έγγονή). Φορεΐ πολυτελές ένδυμα τουαλέττας. 
ΡΑΑΛΟΥ (έγγονή)— Ποΰ εϊνε, “Αννα, τό κα
πέλλο ; ( Έπί τή θέα δμως τών δύο ερωτευμένων ε
ξαφανίζεται καί άγρια σχεδόν προχωρεί πρός αύτούς 
λέγουσα). —“Αννα; ’Άννα;

μέ τόση καλωσύνη άνταπεκρίθητε στήν παράκλησιν 
μου.ΑΝΝΑ.—Λοιπόν ; Τί έχετε νά μοΰ πήτε ; Φαίνε
ται θά εϊνε πολύ σπουδαίο γιά νά ζητήσετε έτσι ιδιαι
τέρα συνέντευξι-

(Ό Άνδρέας σιγά).
ΑΝΝΑ.—Νά σάς πώ τί ύποθέτω ; Θά πρόκειται 

γιά τόν Τώνη. Αύτές τής ημέρες φαίνεται στή λέσχη 
θά έκανε πολλές τρέλλες καί θά πρέπη κάποιος νά 
,είδοποιηθή άπό τό σπίτι του. Δέν εϊνε έτσι ;

ΑΝΔΡΕΑΣ.—Καθόλου· Ό Τώνης δέν έχει καμμιΐι 
σχέσι· (Τήν κυττάζει μέ θαυμασμό). Άλλά τήν ώρα 
αυτή μέ θαμπώνει τόσο πολύ ή έμμορφιά σας, ώστε 
νά μή μπορώ νά αρθρώσω ούτε μιά λέξι άπ’ εκείνα 
ποΰ θέλω νά σάς πώ. Αύτό τό φόρεμα εϊνε θαυμάσιο

ΑΝΝΑ (άδιαφόρως).—Βρίσκετε ;
ΑΝΔΡΕΑΣ.—Άλλά βεβαίως. Μιά έμμορφιά σαν 

τή δική σας καί μιά ύπαρξις δπως σείς, δέν εϊνε δυ
νατόν παρά νά έξωραίζη δχι αύτή τήν τουαλέττα. 
άλλά καί τό πειό ταπεινό πράγμα ποΰ θά βάλετε ά- 
πάνω σας.

ΑΝΝΑ (τόν θεωρεί άτενώς).—Δέν πιστεύω νά 
ήρθατε γιά νά μοΰ πήτε αύτά· (μειδιά μέ είρωνίαν). 
I Ιώς φαίνεται δτι μιλάτε σαν νέος τής έποχής.

ΑΝΔΡΕΑΣ.— Δέν έννοώ αύτή σας τήν παρατή- 
ρησι.

ΑΝΝΑ.—Θέλετε νά σάς τήν έξηγήσω ;
ΑΝΔΡΕΑΣ.—Μέ υποχρεώνετε.

ΑΝΝΑ.—Οί νέοι τής σημερινής έποχής έχουν σχη
ματίσει μιά πολύ κακή ιδέα γιά τή γυναίκα.Νομίζουν 
δτι έκπληροΰν δλους τούς κανόνας τοΰ ίπποτισμοΰ τήν 
στιγμήν ποΰ θά τής μιλήσουν φιλοφρόνως, είτε γιά 
τήν τουαλέττα της, είτε γιά τά μάτια της, εϊτε γιά 
τό ντεκολτέ της. (Προχωρεί ένα βήμα περιφρονητι
κούς).

ΑΝΔΡΕΑΣ.— Καί μέ βάζετε καί έμένα σ’ αύτή 
τήν κατηγορία ;

ΑΝΝΑ.—Απορώ πώς μέ βάζετε σείς έμένα στήν 
κατηγορία τών γυναικών έκείνων, ή οποίες άφιερώ 
νουν τή ζωή τους σέ δλες τής έλαφρότητες τοΰ βίου. 
Καί μέ βάζετε έκεί, άφοΰ πρό ολίγου μοΰ μιλήσατε 
γιά τήν τουαλέττα μου καί δέν ξέρω καί γιατί άλλο 
άκόμη· Άλλά καί βέβαια, δέν θά σάς παρεξηγήσω 
Θά περάση άκόμη τόσος πολύς καιρός έως δτου νά 
έκτιμηθή ή γυναίκα. Καί γιά νά είμαι είλικρινεστέ- 
ρα, θά περάση άκόμη τόσος πολύς καιρός έως δτου 
καί αύτή ή ίδια νά αίσθανθή τήν σμικρότητα τών Ι
δεών καί τών σκέψεων καί τών άποφάσεων, μέ τής 
όποιες ώς έπί τό πλεΐστόν ζή σήμερα.

ΑΝΔΡΕΑΣ.— Πώς μ’ άρέσει, δεσποινίς “Αννα 
νά σάς ακούω νά μιλάτε μέ αύτόν τόν τόνο, κα! νά 
άκούω νά έχουν τέτοια βαθειά έννοια τά λόγια σας. 
Αισθάνομαι μέσα στήν ψυχή μου κάτι τι πολύ με
γάλο γιά σάς. (Μετά μικράν διακοπήν)· Δεσποινίς 
’Άννα, άπό μικρό παιδί ήμουν φίλος τοΰ Τώνη και 
οικείος στό σπίτι του. Κάποτε μάλιστα έλέγετο δτι 
οί φιλικοί μας δεσμοί θά έγίνοντο καί στενώτεροι. 
Άλλά έξη μήνες τώρα άφ’ δτου έτελείωσα τάς σπου- 
δάς μου καί έπέστρεψα άπό τήν Εύρώπη, καί άφ’ δ
του σάς έγνώρισα, ξέρετε δτι έδημιουργήσατε σείς 
ένα όνειρο μέσα στήν τ|η.»χή μου ; Καί ξέρετε δτι εϊνε 
τώρα πολύς καιρός ποΰ έπεδίωκα μιά εύκαιρία γιά 
νά σάς μιλήσω. Καί έπειδή φοβήθηκα δτι μπορούσα 
νά μή τήν βρω, σάς έγραψα ζητών συνέντευξιν.(Στα
ματά). Είς δλη μου τή ζωή υπήρξα πάντοτε ταχύς 
καί άποφασιστικός. Δεσποινίς “Αννα, μοΰ δίδετε τήν 
άδεια νά σάς μιλήσω τήν ώρα αύτή δπως θέλω ;

ΑΝΝΑ. (Τόν θεωρεί μέ καταφανή συγκίνησιν). -
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χέρια τοΰ Άνδρέα- άλλά δέν προφθάνει νά δμιλήσιι 
ή Ραλλοΰ έξακολρυθεΐ).

ΡΑΑΑΟΥ.—Πώς ; Μήπως θά έχουμε νέους άρ 
ραβώνας ; (πρός τόν Άνδρέα, δστις υποκλίνεται).— 
Μέ συγχωρείτε, πηγαίνω νά καλέσω τή Νονο

ί Φεύγε ι έξαλλος)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ. (Όλίγον ταραγμένος)·— Σάν νά 

μοΰ φάνηκε δτι τά λόγια τής Ραλλοΰς είχαν κάποια 
απειλή.

ΑΝΝΑ. (Άδιαφόρως).— Δέν τό πιστεύω. "Αλ
λους τε ευτυχώς δέν είμαι αδελφή της, καί είμαι κα' 
ένήλικος. Ή ζηλοτυπία δέν μπορεί αύτή τή φορά νά 
μέ φθάση.

(’Έρχεται ή Ραλλοΰ μάμμη και ή έγγονή της)·
ΡΑΑΑΟΥ (Μάμμη).]—Πώς, κύριε Άνδρέα.Έίσθ- 

λοιπόν πολλήν ώραν εδώ ;
ΑΝΔΡΕΑΣ (Άσπαζόμενος τό χέρι της). —’Όχι, 

κυρία. ’Αλλά τήν στιγμήν ποΰ ήρθε ή δεσποινίς Ραλ 
λοΰ, έτοιμαζόμεθα ή δεσποινίς ’Άννα και έγώ νά σάς 
φωνάξουμε.

ΑΝΝΑ (μειδιώσα).— Ευτυχώς δτι ή Ραλλοΰ έ- 
πρόλαβε·

ΡΑΑΑΟΥ (Μάμμη, θεωρεί αύστηρώς τήν ’Άν- 
. ναν,· λέγουσα) —Δέν εννοώ.

ΑΝΔΡΕΑΣ.— Θά σάς έξηγήσω, κυρία.
ΡΑΑΑΟΥ (Μάμμη).— Αυτό περιμένω καί έγώ.

Έπειδή ομώς μέ δλα μου τά γεράματα μπορώ δπως 
δήποτε νά μαντεύσω ποιας φύσεως θά εϊνε αί έξη- 
γήσεις σας, θά ζητήσω νά μείνουμε μόνοι. Ή δική 
μας οικογενειακή ανατροφή δέν έπιτρέπει ποτέ σέ 
κορίτσια νά παρευρίσκωνται σέ τέτοιες εξηγήσεις. 
Γι' αυτό Ραλλοΰ, ’Αννιι, άφίσετέ μας, παρακαλώ μό
νους μέ τόν κύριο·

ΑΝΔΡΕΑΣ (Ύποκλινόμενος).— 'Όπως θέλετε, 
κυρία. (Θεωρών τήν "Ανναν σιγαλά). Τό γληγορώ- 
τερο....

(Ή ’Άννα φεύγει μειδιώσα πρός τόν Άνδρέαν).
ΡΑΑΑΟΥ (Έγγονή.) — Νά σέ φιλήσω, Νόνα 

μου, καί φεύγω καί εγώ. (Τήν άσπάζεται). Νόνα, 
Νόνα (ψιθυρίζει ταραγμένη).

ΡΑΛΑΟΥ I Μάμμη). — Μείνε ήσυχη. Τήν ευτυ
χία σου θά τήν ύπερασπισθώ καλά.

(Φεύγει καί αύτή).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
(Ή Ραλλοΰ πέρνει ένα κάθισμα καί κάθεται. Ό 

Άνδρέας μένει όρθιος ).
ΡΑΑΑΟΥ.— Κύριε Άνδρέα, ξέρετε, δτι πρό πολ- 

λοΰ σάς άγαπώ σαν παιδί μου ;
(Ό Άνδρέας υποκλίνεται)

Καί χαίρουμαι δτι τήν ώρα αύτή θά μιλήσουμε 
μαζύ σάν δυο παλμοί καί καλοί φίλοι. Πάντοτε, παι 
δί μου —μοΰ έπιτρέπεις νά σέ καλώ έτσι, άφοΰ είμαι 
τόσω γρηά— πάντοτε, παιδί μου, έπλασσα γιά σένα 
ένα όνειρο. Ξέρεις έμείς οί Φαναριώτες —καί τό ξέ
ρεις γιατί είσαι Φαναριώτης καί εσύ— δέν θέλουμε 
νά άπομακρυνόμεθα άπό τήν τάξι μας, καί γιά τοΰτο, 
δται σέ πρωτογνώρισα —ήσουνα άκόμη τόσος δά μι 
κρός— ιι«ΰ μπήκε ή σκέψι νά σέ κάμω μιά μέρα 
πραγματικώς παιδί μου.

ί'Ο Άνδρέας θέλει κάτι νά πή, άλλά ή Ραλλοΰ δέν 
τοΰ δίδει καιρόν, καί έξακολουθεΐ)·

Καί πολλές φορές, σέ βεβαιώ, μ’ αύτό τό όνειρο 
κοιμήθηκα ελαφρότερα, γιατί δσο σέ έγνώριζα πειό 
πολύ, τόσο ήμουν βεβαιότερη γιά τήν εύτυχία τήο 
έγγονής μου ποΰ άγαπώ καί λατρεύω. Γιά νά έξασφα

λίσω λοιπόν τήν εύτυχία της, άπεφάσισα νά κάμω 
κάθε θυσία γιά νά τήν προικίσα) μέ τή μεγάλη προΐ 
κα, ή οποία είνε άντάξια τής ίδικής σου περιουσίας.

ΑΝΔΡΕΑΣ (Μέ λάμποντα τά μάτια). —Καί κά- 
μετε πολύ καλά, γιατί χωρίς τό πολύ χρήμα, δέν μπο 
ρεϊ κανείς, μά κανείς, νά θεμελιώση εύτυχία σήμερα.

ΡΑΛΑΟΥ. (Μέ μικράν ταραχήν). "Ωστε εϊμε- 
θα σύμφωνοι. Τήν έγγονή μου τήν ξέρετε· Γιά τήν 
προίκα δέν έχεις άντιρρήσεις. Μάλιστα θά τήν θυμη 
θώ καί μετά τόν θάνατόν μου, σοΰ τό λέγω έμπιστευ- 
τικά, όπόταν ή περιουσία της θά φθάση πολύ ψηλά. 
(Τοΰ τείνει τό χέρι). Λοιπόν είσαι παιδί μου; (Μέ 
τό άλλο χέρι κτυπα τό κουδούνι). Τώρα δέν μένει 
άλλο, παρά νά φωνάξω καί τήν Ραλλοΰ μου...·

ΑΝΔΡΕΑΣ. (Σταμάτών αύτήν).— Άλλά σταθή- 
τε, κυρία. Ποια έγγονή σας, παρακαλώ ;

ΡΑΛΑΟΥ.— Σου είπα, τήν Ραλλοΰ μου.·., (βρα
δέως). Είνε ή μόνη έγγονή, ή όποια θά φέρη στον 
άντρα της τήν προίκα ποΰ σοΰ άνέφερα....

ΑΝΔΡΕΑΣ (συγκεχυμένως).— Πώς ; Ή δεσποι 
νίς Ραλλοΰ ; Ή δεσποινίς ’Άννα ;

ΡΑΛΑΟΥ (αύστηρώς). — Ή ’Άννα είνε εντε
λώς, μά εντελώς πτωχή, κα! δέν πιστεύω νά είχε ποτέ 
τό τολμηρό όνειρο νά γίνη γυναίκά σου.

(Μικρά σιγή)
ΑΝΔΡΕΑΣ (φέρει τό χέρι είς τό μετωπόν του). 

Άλλ’ ένόμιζα δτι μεταξύ τών δύο έγγονών σας δέν 
θά ύπήρχε ποτέ καμμία διαφορά περιουσίας, καί δτι 
θά είχαν καί αί δύο τήν ίδια προΐκα.'Ότι ή δεσποινίς 
’Άννα μάλιστα..·.

ΡΑΑΑΟΥ. ιΤόν διακόπτει). — Ποτέ; Μήπως 
σοΰ έδωσε ή ’Άννα τής πληροφορίες αύτές. Ή μη 
τέρα τής "Αννας δέ μέ άκουσε καί παντρεύτηκε παρά 
τή θέλησί μου, ό πατέρας της έφαγε τί] προίκα ποΰ 
τής έδωσα, (ύστε τή κόρη τους δέν μπορώ, δέν μοΰ 
επιτρέπεται νά τή βάζω στήν αύτή θέσι μέ τήν κόρη 
τοΰ γιοΰ μου. Μόνον ή Ραλλοΰ καί ό Τώνης θά αντι
προσωπεύσουν μιά μέρα τή μεγάλη τους οικογένεια, 
τό μεγάλο τους δνομα.

ΑΝΔΡΕΑΣ (βιαίως).— "Ωστε έκεΐνσς ποΰ θά 
ήρχετο νά σάς ζητήση σέ γάμο τή δεσποινίδα ’Άννα·..

ΡΑΛΑΟΥ (βραδέως).— Θά τοΰ τήν έδιδα βέ
βαια, άλλά και δέ θά τοΰ έκρυπτα δτι, αν καί έγγονή 
μου, είνε σχεδόν πτωχή. ’Άλλως τε καί πρό ολίγου 
καιρού καί άλλος τήν έζήτησε καί δέν τή πήρε άμα 
έμαθε δτι είνε πτωχή.

(Μικρά σιγή)
(Ό Άνδρέας κάτωχρος απομένει κατηφής καί 

σκεπτικός. Ή Ραλλοΰ τόν παρακολουθεί διά τού 
βλέμματος καί λέγει μετά μικρή σιγή, ένφ πλησιάζει 
καί πάλιν πρός τόν κώδωνα).

ΡΑΑΑΟΥ.— Λοιπόν ; Νομίζω δτι είμεθα σύμ 
φωνοι. (Τόν θεωρεί μέ προσοχήν.) Θά καλέσω τήν 
Ραλλοΰ μου..·.. (Κτυπα τό κουδούνι.)

ΑΝΔΡΕΑΣ.— ’Όχι. Σταθήτε, σταθήτε.... Άλλά 
δέν μπορώ βέβαια νά παντρεφτώ μιά πτωχή·..Ποτέ. .

(’Έρχεται ό Γιάννης)
ΡΑΛΑΟΥ.— Πές στη δεσποινίδα Ραλλοΰ νά ρθή 

μέσα.
ΑΝΔΡΕΑΣ. —Άλλά κυρία. Τί κάνετε.
ΡΑΑΑΟΥ.— ’Άφισε, παιδί μου. Δημιουργώ τήν 

εύτυχία σου. Ή εύθύνη σέ μένα. (Μετά μικράν σι
γήν!. Αλλως τε ή ’Άννα έχει πρό πολλοΰ δοσμένη 
τήν καρδιά της. Λοιπόν ξέρω έγώ τί κάνω.

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ
(Εισέρχεται ή Ραλλοΰ)

ΡΑΑΑΟΥ (έγγονή). — Νόνα μέ ζητήσατε ;

ΡΑΛΑΟΥ (μάμμη, μέ έκφρασιν χαράς). — Ραλ
λοΰ μου, έλα έδώ, παιδί μου. Σήμερα πραγματοποιεί
ται ένα μεγάλο μου όνειρο. Βλέπεις τόν Άνδρέα ; Είνε 
ό αρραβωνιαστικός σου.

ΑΝΔΡΕΑΣ. (κάτωχρος, σχεδόν ψιθυριστί). -- 
Άλλά σταθήτε, όχι σήμερα...· ’Όχι έδώ... Σάς παρα
καλώ μή βιάζεσθε. Σταθήτε.

ΡΑΛΑΟΥ (χωρίς νά δώση προσοχήν). —'Όλα 
τά μεγάλα οικογενειακά μας προτερήματα αύτή τά 
συγκεντρώνει στό προσφιλές πρόσωπό της. Α ύ τ ή 
εϊνε αξία σου καί Ικανή νά βασιλεύση στό νέο σπίτι, 
πού θά ίδρύση ή αγάπη σας. Άνδρέα ή μνηστή σου· 

(Ό Άνδρέας σιγά).
ΡΑΛΑΟΥ (έγγονή). — ”Ω Νόνα μου χρυσή, πό

σο είμαι ταραγμένη. (Πέρνει τό χέρι τοΰ Άνδρέα δει
λά. ’Εκείνος δέν άνθίσταται. Τόν φέρει έμπρός είς 
την Νόνα της λέγουσα.) Νόνα μου τήν ευχή σου·

ΡΑΛΑΟΥ. (Έναγκαλίζεται καί τούς δύο). — · 
Παιδιά μου, τήν ευχή μου. (Τούς άφίνει, λέγουσα). 
Άνδρέα, φίλησε τή μνηστή σου.

Ό Άνδρέας συγκεχυμένος σκύπτει καί τήν άσπά- 
ζέται. "Οταν είς τήν θύραν φαίνεται ή ’Άννα· Εϊνε 
ωχρά. Τό στήθος της άναπάλλεται κα! τούς θεωρεί 
μέ τραγικήν έκπληξηο

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ
ΡΑΛΑΟΥ (έγγονή). — ’Άννα μου ή Νόνα μάς 

άρρεβώνιασε- Σοΰ παρουσιάζω τόν μνηστήρά μου.
ΆΝΝΑ (ώς νά μή έννοή).— Πώς ; Δέν καταλαμ

βάνω τί λές ;
ΑΝΔΡΕΑΣ (έν ύψίστη ταραχή, καί ώς νά θέλη νά 

απαλλαγή). — Είνε ή θέλησις τής Νόνας σας·
ΑΝΝΑ (προχωρούσα μέ τάς πυγμάς συνεσφιγμέ- 

νας). — Καί ή θέλησις ή δική σας ;
ΑΝΔΡΕΑΣ (ταραγμένος).— .'Υπεχώρησα πρό τής 

λογικής. Έσκέφθηκα δτι θά ήτο πειό εύάρμοστος ύ 
γάμος μου μέ τή δεσποινίδα Ραλλοΰ, λόγφ τών οΐκο- 

■ γενειακών παραδόσεων, καί έδέχθηκα νά υπακούσω 
είς τής Νόνας σας τάς συμβουλάς..·.

ΑΝΝΑ (προσπαθούσα νά συγκρατηθή, άλλά μ ή 
·. κατορθώνουσα τοΰτο). -—Καί τολμάτε νά έπαναλαμ- 

βάνετε τά λόγια αυτά ; Τολμάτε, νά τά λέτε σέ μένα 
τή ίδια ; 'Υπάρχουν λοιπόν τόσο ποταποί ανδρικοί 

. χαρακτήρες. (Προχωρεί πρός αύτόν μέ ύπερήφανον 
• κίνησιν). Φύγετε· (δεικνύει τήν θύραν).

(Άνδρέας, Ραλλοΰ καί Ραλλοΰ καταπλήσσονται 
καί δέν είμποροΰν νά προφέρουν λέξιν.

ΑΝΝΑ (μετά δυνάμεως). —Φύγετε άπ’ έδώ. Δέ 
• θέλω, όχι, νά έξευτελίζω τά. μάτια μου μέ τή ταπεινή, 

τή πρόστυχη, τήν άνανδρη παρουσία σας. Φύγετε καί 
σάς άπαγορεύω όποιασδήποτε καί άν είσθε άρραβωνια- 
στικός νά φανήτε μπροστά μου.

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΛΙΕΓΗΣ
ΠΙ

«... Αιά μέσου μακρϋν ετών επι
στήμης καί εργασία; οί Γερμανοί έμελέ- 
τηααν να ενρονν νέου; τρόμους καί φό
βους διά νά επιβάλουν είς τήν άν&ρω- 

, . _· πότητα*.
Κίπλιγγ

■ Ούδέποτε θά λησμονήσωμεν τήν ψυχραιμίαν τών 
κατοίκων —εκτός ελάχιστων έξαιρέσεων —τής άθα- 
νάτου Λιέγης. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν δτι ό έξο
χος καί έργατικός λαός τοΰ Βελγίου έζη ύπέρ τά όγ- 

(Ό Άνδρέας συγκεχυμένος πέρνει τό καπέλλο του.) 
ΑΝΔΡΕΑΣ.— Πρισέξατε.... (ηροχωρεί).
ΡΑΛΑΟΥ καί ΡΑΑΑΟΥ.— Άνδρέα στάσου· Άν

δρέα μή....
ΑΝΔΡΕΑΣ. —’Όχι....

(Φεύγει)
(Ή ’Άννα τόν θεωρεί μέ ύψίστην περιφρόνησιν).

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ
ΡΑΛΑΟΥ (προχωρεί πρός τήν Νόνα). —Νόνα, 

Νόνα, τά είδες ; τ’ ακόυσες ; Αύτή τή ώρα θά κρί- 
νης μεταξύ τών δύο. Αύτή τή ώρα θά άποφασίσης : 
”Η αύτή ή έγώ.

ΡΑΛΑΟΥ (μάμμη).— Σύχασε, παιδί μου·
ΡΑΑΑΟΥ (έγγονή, σειούσα αύτήν ολόκληρον νευ- 

ρικώς). — Τόν έδιωξε, τόν έδιωξε, τ’ άκοΰς ;
ΡΑΛΑΟΥ (μάμμη).— Θά ξανάρ,θη, παιδί μου. 

Σέ βεβαιώ καί αύτή θά μετανοήση. Θά ζητήση συγ- 
χώρησιν άπό τόν Άνδρέα.

(Ή ’Άννα τήν θεωρεί περιφρονητικά καί προχωρεί 
ένα βήμα γιά νά φύγη·)

ΡΑΛΑΟΥ (δρμώσα πρός αύτήν).— Ποΰ πρς ;
ΑΝΝΑ. — Μόνο περιφρόνησιν έχω γιά τά λόγια 

σας καί τάς διαταγάς σας.
ΡΑΛΑΟΥ (έγγονή).— "Α! έτσι; Τότε άκουσε 

τά ίδικά μου λόγια, άφοΰ περιφρονής τά λόγια τής 
Νόνας. Ξέρεις δτι είς τό σπίτι αύτό είνε ζήτημα άν 
έχης τό δικαίωμα νά διατάζης καί αύτούς τούς ύπη 
ρέτας. Ξέρεις δτι είς τό σπίτι αύτό δέν σέ κρατεί ούτε 
στοργή, ούτε άγάπη, ούτε δικαίωμα. Τήν ώρα αύτή 
λοιπόν σέ διατάσσω. Κάθησε στό γραφείο έκείνο καί 
γράψε μία έπιστολή συγγνώμης στον Άνδρέα· Σέ 
μισή ώρα έγώ καί ή Νόνα θά στείλουμε τόν Γιάννη 
νά τή πάρη. Χωρίς τό γράμμα αύτό δέν έχεις τό δι
καίωμα, άκουσέ το καλά, νά μένης πειά σ’ αύτό τό 
σπίτι. ’Άλλως, Νόνα, θά πάρω τόν Τώνη καί θά φύ
γω έγώ.

ΑΝΝΑ (πρός τήν Νόνα της). — Τά άκοΰτε δλα 
αύτά ; ·

ΡΑΑΑΟΥ (μάμμη).— Καί τά έπιδοκιμάζω. Πρέ
πει νά διορθώσης τό λάθος σου. Κάμε δ,τι θέλεις-

ΡΑΛΑΟΥ (πρός τήν Νόνα της).— Πάμε, Νόνα.
(Φεύγουν)

ΣΚΗΝΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ

('Η Αννα μένει μόνη. Ή μορφή της έκφράζει ΰ- 
ψιστον τραγικόν πόνον. Μετά μικρήν σιγήν. Έν πα
ραφορά). ΑΝΝΑ —Τί νά κάμω, (μέ λυγμούς) Ποΰ 
νά πάω ; (μέ κλονσύμενον βήμα προχωρεί, ρίπτεται σ’ 
ένα κάθισμα καί κλαίει).

Πίπτει ή Αύλαΐα

δοήκοντα έτη— δηλαδή άπό τής έπαναστάσεως τοΰ 
1830— ζωήν ειρήνης, ζωήν συνεχούς προόδου, κάτα- 
στάς ό πρόδρομος τοΰ άληθοΰς Πολιτισμού. ΑΙ Έπι- 
στήμαι, αί Τέχναι, τά Γράμματα καί ή Βιομηχανία 
ήσαν δ ένιαΐος προορισμός τοΰ εύγενοΰς τούτου λαού. 
Πολύ όλίγον άνησύχουν διά τάς τρομεράς στρατιωτι
κός παρασκευάς τών γειτόνων των καί ούδέ καν έδι- 
δον προσοχήν είς τήν τερατώδη καί βάρβαρον «Κουλ
τούρα τών τευτόνων. Έβασίζοντο οί δύσμοιροι είς τήν 
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ τής προσφιλούς χώρας των, δι’ 
ήν αί Δυνάμεις καί ιδίως ή Πρωσσία είχον έγ
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γυηδή· (1). Δεν έφαντάζοντο δτι δα ύπαρξη μεγάλη 
Δύναμις άδετοΰσα την υπογραφήν της, έπιτιδεμένη 
εναντίον τοΰ ήσυχου καί προοδευτικού λαού τής Βελ
γικής. ’Αλλ’ άλλαι μεν βουλαί άνδρώπων, άλλα δέ Κάϊ- 
ζε(> —Ζ® αΰτοκαλούμενος αντιπρόσωπος τοΰ Θεού επί 
ξήζ, ΥΠ5 κελεύει! Καί δμως τις άνέμενε τοιαύτην 
άντίστασιν άπό τόν πλέον φιλειρηνικόν λαόν ; Τοιαύ
την υπομονήν ; Τοιαύτην περιφρόνησιν πρός τόν δά- 
νατον ; Ένόμιζέ τις, δτι απαντες οί Βέλγοι εΐχον έγ- 
κολπωδή την ώραίαν ρήσιν τοΰ Ξενοφώντος : «Αίροΰ- 
μαι τελευτάν μάλλον η ανελευδερως ζήν». Δέν έ’τρεμον 
πρό^ τών τετυφωμένων και αύθαδών επιδρομέων των. 
Έγέλων~τούναντίον, παρά τό πένδος των, γνωρίζον
τας καλώς, οτι το αδώον αίμα, τό όποιον έχύδη είς 
τήν φιλελεύθερον γην των, δά χρησιμεύση διά τήν 
αμμοκονιαν τοΰ ιερού οικοδομήματος τής Παγκοσμίου 
Είρηνης, συτινος ο ακρογωνιαίος λίδος έσται ή κατα
στροφή τής ανήθικου γερμανικής στρατοκρατίας. Έ- 
καγχαζον προ τοΰ δανατου ! Εΐδον επανειλημμένων 
γραίας Βελγίδας μιμουμένας τό παροιμιωδώς γελοΐον 
«βάδισμα τής προελάσεως» τοΰ τυραννικού Πρωσσι 
κοΰ στρατοΰ προ τών όμμάτων του. Δέν έδειλίων πρό 
τού δολοφόνου κατακτητοΰ 1 Υποκλίνομαι πρό Υμών, 
ένδοξοι απόγονοι τών υπέροχων Ούαλλόνων. Αύτάς 
τάς στιγμάς^ καδ’ άς ή συγκίνησις καί ή λύπη έπεκρά- 
τουν όλων τών συναισθημάτων, Σείς έπτύατε κατά πρό 
σωπον τήν,έξιδανικευθεϊσαν Οϊησιν- Πρό τών όφδαλ- 
μών Σας αι στρατιαι τών βαρβάρων ήσαν απλώς μέλη 
ενός μεγάλου διάσου νευροσπάστων, συτινος οί παληά- 
τσοι έπλεόναζον καί τοΰ οποίου ό αόρατος διασάρχης 
έπεχείρει μίαν θεατρικήν περιοδίαν, διά νά κατορδώ- 
ση, ν“ διαδρέψη τό μέγα προσωπικόν τοΰ εύπειδοΰ: 
νιασου του.

* * *
, *2ννεοτηοαντο  τον χίνδννον έρρω- 

μένω;*.
, , Διόδωρος

Ιην πρωτην νύκτα τοΰ βομβαρδισμού τής Λιέγης, 
οι κάτοικοι δέν εΐχον λάβη ούδεμίαν πρόνοιαν, διό~ι 
δεν ήδύναντο νά φαντασδώσι ποτέ, δτι δά ήτο δυνα
τόν τηλίκοΰτον κακούργημα. Αί οβίδες έπιπτον τήδε 
κακεϊσε, κρημνιζουσαι οικίας καί φονεύουσαι Ικανόν 
αριδμον έκ,τών κατοίκων. Ή νύξ αύτη δά μείνη αλη
σμόνητος είς δλους δσοι εύρισκόμεδα είς τήν άτυχή 
Λιεγην. Ύπέρ. τάς κεφαλάς μας τά σκνάπελ έσύριζόν 

,δαιμονιωδώς, δ δε βαρύς ήχος τών τηλεβόλων συνώ- 
οευεν άπαισιως τήν άγρίαν ταύτην νυκτερινήν συναυ
λίαν.
ί-Ήερ'1 Τθν, °Ρ^<?ον θ βομβαρδισμός έπαυσε καί :’· 
ξήλδομεν παντες σχεδόν διευθυνόμενοι είς τάς κεντοι 
κας^ οδούς τής πόλεώς, διαπυνδανόμενοι άλλήλοΰς 
αοριστως..·. Έφ’ -όσον δέ ή ήμερα προύχώρει καί I 
ήλιος, ο μεγας δαρροποιός, ό «άναγωγεύς ψυχών» ά- 
νεφανη, αί οδοί έπληρώδησαν κόσιιου διψώντος νέα 
δια τα, όποια δέν άνέμενε πολύ, καδ’ δτι κατά τά„- 
τρομεοας,αυτας στιγμάς εύρίσκοντο άφ’ έ,νός οί «εί- 
ήικοο η εχοντες σχέσεις με «μεγάλα πρόσωπα», άφ’ 
ειερου οι farceurs, οϊτινες ήσαν ϊ ως οί πολυ- 
αριδμοτεροι, χαρακτηριστικόν άλλως τε τής εύφυοΰ- 
Θυαλλονικης φυλής. '

Επλησίαζεν ήδη μεσημβρία καί έκαστος έπέστοε- 
φεν εις τον οίκον του, δτε ήρξατο νέος τρομερός βομ
βαρδισμός, πολύ αγριότερος τοΰ νυκτερινού. Πολλο’ 
εφονευθησαν καθ’ οδόν, έν οΐς καί μικρά παιδία, οί 
αιώνιοι, αυτοί «γαβριάδες», οϊτινες κατά τάς στιγ- 
μας ταυτας δεικνύουν τοιαύτην αύταπάρνησιν, πρό 
ι; ι°°ρα:ΛηάΓέ Weiss’ ‘La violation de la neutra- 
S^S«dC™b?S“‘“ p“Otai- 

τής όποιας έρυδριόί καί δ γενναιότερος στρατιώτης. I 
Ο μεσημβρινός αυτός βομβαρδισμός, διαρκέσας μίαν I 

περίπου ώραν, ήτο λίαν καταστρεπτικός διά τε τά I 
κτίρια καί τούς έν αύτοϊς οίκοΰντας. Πάμπολλαι οί- 
κίαι κατέπεσον ή έπυρπολήδησαν, ιδίως είς τάς παρ
όχθιους οδούς τής ύπερηφάνου Meuse, είς τήν ό- I 
δόν Λαμπίρ λέ Μπέγκ, είς τήν οδόν Κοέντ, εις τήν 
οδον Πανεπιστήμιου, εις την λεωφόρον Συντάγματος. 
Κατα τας στιγμας τοΰ απαίσιου αύτοΰ βομβαρδισμού 
άνετινάχδη ή ώραιοτάτη γέφυρα τών ”Αρς, βοη 
δήσασα ίκανώς τήν άποτροπαίαν αυτήν συναυλίαν· 
Ή άνατίναξις τής γεφύρας ταύτης έπέφερε τήν δραΰ 
σιν τών ύελοπινάκων τών γειτνιαζουσών οικιών, ών ό 
ιδιαζων κρότος ούκ ολίγον συνετέλεσεν είς τήν έπι- 
τυχί,αν τής παραδόξου ταύτης αρμονίας. Έν τφ με 
ταξύ ό έρυδρός σταυρός μετέφερε τούς πληγωμένους

εν τή πολει νοσοκομεία, τά δέ πτώματα εις τήν 
επι τής πλατείας τής Αγοράς κυκλικήν αΐδουσαν τοΰ 
Χρηματιστηρίου, εν ή η είσοδος εΐχεν έπιτραπή είσ 
πάντας, ίνα κατορδωδή ή άναγνώρισις τών άδώων 
αύτών θυμάτων παρά συγγενών ή φίλων. Έπεσκέ- 
φδημεν και ημείς τόν μέγαν αύτόν νεκρικόν δάλαμον, 
έν ώ εΐχον τοποδετηδή έπί σειράν στρωμάτων τά δέ
ματα της^ γερμανικής κακουργίας. Μεταξύ αύτών εί- 
δομεν παίδας και ανδρας καί γέροντας καί άνεγνω- 
ρίσαμεν οικογενειάρχης πολυμελών οικογενειών. Αί 
αμαξαι τοΰ ερυδροΰ σταυρού έξηκολούδουν νά κομί
ζουν πτώματα φιλησύχων πολιτών... Άπήλδομεν μέ 
την καρδίαν αίμάσσουσαν έκ τοΰ ίεροΰ τούτου τόποι 
τών μαρτύρων τοΰ Πολιτισμού· Δέν ήκούσαμεν ού
δεμίαν διαμαρτυρίαν έκ στόματος συγγενούς ή φίλου 
των δυμάτων τούτων κατά τής Βελγικής Κυβερνή- 
σεως, διότι δήθεν δεν έπέτρεψε νά διέλδωσι τά στρα
τεύματα τοΰ τελειοποιηδέντος ’Αττίλα, προτιμήσασα 
τον πόλεμον, ώς οί ψευδολόγοι Γερμανοί διέδιδον. 
Ουδέποτε άλλως τε ό εύγενής Λαός τού Βελγίου έ
τρεφε καί τήν ,έλαχίστην συμπάθειαν διά τόν όμορον 
λαόν τών τευτονων, δν πάντοτε άπεκάλει έν τή έκ-- 
φραστικωτάτη Ούαλλονική διαλέκτω «πουρί μοσσί 
αλπος» ήτοι «σάπιοι κακοί βρωμογερμανοί». Δέν εΐ
χεν άδικον ό, τίμιος Βελγικός λαός άποκαλών ουτω 
τους 1 ερμανους, καδ’ ότι, εύρισκόμενος συνεχώς εις 
επαφήν με? αύτών, είχε γνωρίσει καλώς τόν βδελυ- 
ρον χαρακτήρα και τον αδικαιολόγητον έγωϊσμόν τών 
υπηκόων τοΰ Κάϊζερ, οϊτινες δέν παρέλιπον καδ’ Λ- 
καστην να προσπαθούν ν’ άποδανατίσωσι τά ονόματα 
των εις το «αστυνομικόν δελτίον» τών έφημερίδων, 
είτε δια κλοπας είτε διά κακουργήματα ποικίλης φό- 
σεως. Ο αμφιβαλλων δέν έχει ή νά συμβουλευδή τά- 
προ του πολέμου Βελγικάς έφημερίδας, διά νά ϊδη άν 
ο Βελγικός λαός έδικαιολογείτο, δίδων τοιαύτας ποο- 
σωνυμιας εις τούς Γερμανούς, έν οΐς ή περίφημος 
«Κουττουρ» επεβαΛε τήν οίησιν καί τόν φθόνον άτι- 
να εισιν εσωτερικά έλκη άναβιβρωσκόμενα καί' έξα- 
γριουντα τα αίσδήματα.

* * *
Μετά τόν απογευματινόν βομβαρδισμόν καί τήν 

έπισκεψιν τών πληγωμένων καί φονευμένων πολιτών, 
απαντες ήρχισαν νά προετοιμάζουν τά ύπόγεια, τό 
ενιαΐον τουτοκαταφύγι|α|ν, έν οΐς διήλδον άρκετάς 

νύκτας κατά τό διάστημα τοΰ απαίσιου βομβαρδισμού 
της πολεως.^ Ως επι τό πολύ τά ύπόγεια έν Λιέγη δέν 
εινε κατοικήσιμα, αλλ’ εΐνε άπλούστατα άποδήκαι 
γεωμήλων, άνδράκων ή άλλων τέλος αντικειμένων οι
κιακής χρήσεως. Ή ύγρασία εΐνε μεγίστη, ής συνέ
πεια ή δλίγιστα ευάρεστος χαρακτηριστική οσμή. Καί 
εν τούτοις ό κόσμος διήλδεν έν τοίς ύπογείοις τού- 
τοις επι σειράν ημερών καί νυκτών, αφού πρότερον

«αβε τά κατά τό έφικτόν, κατάλληλα οχυρωματικά 
^,γα, άντικαδιστών τούς ύελοπίνακτί; τών μικρών 
δυόίδων διά στρωμάτων ή διά σάκκων πληρών αμ- 
,,ου δ τι τέλος ήδύνατο νά προφυλάξη αυτόν απο των 
τεμαχίων τών οβίδων. Πολλαί γειτονικοί οικογενειαι 
συνηδροίζοντο έν ένί ύπογείφ, διότι έν τοιαυταις 
στιγμαίς δ άνδρωπος κατά τό μάλλον, και ηττον με
ταβάλλεται. Ό κίνδυνος πλησιάζει τά άτομα προς αλ- 
/’ηλα, τά συμφιλιώνει. Έκάστη οικογένεια έφερε μεδ 
έαυτής τά άναγκαιοΰντα καθίσματα, κλινοσκέπασμα 
τα καί τροφάς- Ή έν τοίς ύπογείοις διαμονή δέν ε- 
στερεΐτο καί δελγήτρων, διότι δέν πρέπει να λησμο- 
νήτε ότι και έν αύτοϊς τοίς χαλεπούς καιροΐς ο ευ
φυέστατος Ούαλλονικός λαός δέν δετει λογοκρισίαν 
είς τό εύτράπελον πνεύμά του. Πλεΐστα χαριτωμένα 
διηγούντο δι’ όλης τής νυκτός, ιδίως είς βάρος του 
Κάϊζερ καί τοΰ «αρλεκίνου» διαδόχου 'ου. Εις αίφνης 
διηγείτο, δτι δ Κάϊζερ συνελήφδη καί μετεφερδη εις 
τό προάστειον Μπρεσσούξ έντός σιδηρού κλωβού, φε- 
ροντος δπάς τινάς, δι’ ών πας τις ήδύνατο αντί πεν
ταδράχμου νά ϊδη, έχων συγχρόνως , τό δικαίωμα να 
πτύη έν τώ κλωβφ, καί οτι τοσος κοσμος ετρεχε δια 
νά ίδη τόν «άνθρωποφάγον» καί ιδίως διά νά, έπωφε 
ληδή τοΰ παρεχομένου δικαιώματος τοΰ πτύσματος, 
ώστε έν μιφ καί μόνη ώρα δ Κάϊζερ έκινδύνευσε να 
πνιγή έκ τών πτυέλων, μόλις κατορδώνων νά κράτη 
έξωθεν τήν κεφαλήν του, στηριζόμενος έπί τών ά 
κρων τών δακτύλων.

Ήσαν άναμφιβόλως πολλά υποχδονια καταφύγια, 
έν οΐς δ πόνος καί ή δλίψις έπεκράτει., Υπόγεια, έν 
οΐς εΐχον μεταφέρει ύπεργήρους καί ασθενείς, ρευ- 
ματιώντας ή ασθματικούς καί δσους έν γενει η μετα
φορά καί ή διαμονή έν τοίς ύγροίς τούτοις, τοποις, 
παρ’ δλας τάς ληφδείσας προφυλάξεις, επηρεασε δει- 
νώς. Κατά τήν δευτέραν νύκτα, καδ’ ήν απαντες σχε
δόν διήλδον έν τοίς ύπογείοις, ο βομβαρδισμός, εΒψ 
κολούδησεν ακατάσχετος. Μόλις περί τάς πρωίνας ώ
ρας έπαυσεν δ τρομερός κροτος τών τηλεβόλων και 

Ο Γ»ΟΊ*ΜΠΕΝ2
' Ό Πέτρος—Παύλος Ροΰμπενς ό μέγας Φλαμανδός 
ζωγράφος, έγεννήδη είς το Σιέγεν πλησίον τής 
Κολωνίας τήν 28 Ιουνίου τφ 1577 και απεδανεν εις 
ΤΤ]ν ’Αμβέρσαν τήν 30ήν Μαΐου τφ 1640. Ο, Ιωάν
νης Ροΰμπενς, έπιπλοτέχνης το επάγγελμά και δήμο · 
τικός συνάμα σύμβουλος, ΰπρπτος δε δια τον καλβι
νισμόν, άνεχώρησε διά τήν Κολωνίαν τώ 1568 μετ,α 
τής συζύγου του τής Μαρίας Πυπελινεζ. Εκεί εγνω- 
ρισε τήν σύζυγον τοΰ Γουλιέλμου τοΰ Τασιτουρν,, 
ήτις τόν παρέσυρεν είς λαδραίας σχέσεις καί δι αύτό 
τώ 1571 ό κόμης τού Νασό, αδελφός τοΰ Γουλιέλμου, 
τόν έφυλάκισεν είς τό Σιέγεν. Ή Μαρία Πυπε- 
λινεζ, γυνή με εύγενή αισθήματα καί με μόρφωσιν. 
γνωρίζουσα δτι οί Νασό έφοβούντο μήπως δημιουρ,- 
γηδή σκάνδαλαν, έπωφελήδη αυτής τής εύκαιρίας καί 
κατώρδωσε διά δωροδοκίας τήν φυλάκισιν τοΰ συζυ- 
γου της πρώτον μέν είς τό Σιέγεν (τώ 1573), , κα
τόπιν δέ είς τήν Κολωνίαν (1578) καί τέλος έπετυχε 
τήν πλήρη έλευδερίαν του (1583)-

Ίδσύ λοιπόν πώς δ Πέτρος—Παύλος Ροΰμπενς ε- 
γεννήδη καί άνετράφη είς Γερμανικόν έδαφος,.
■'■ Μετά τόν δάνατον τού πατρος του μετεβη εις ,Αμ- 
βέρσαν—πόλιν καδαρώς Φλαμανδικην τόν Ιούλιον 
τού 1587. Εκεί έσπούδασε τήν Φλαμανδ,ικήν, Γαλλι
κήν, Λατινικήν, καδώς καί την ’Ιταλικήν γλώσσαν,

έκ τών ύγρών τούτων δωματίων έξήλδον δ εις μετά 
τόν άλλον, άλληλοενδαρρυνόΐ-ΐενοι καί σπεύδοντες να 
αναπαύσουν τά κεκμηκότα μέλη των έπι τών έρημω- 
δεισών κλινών των, αφού πρότερον έτέδησαν οι νεω- 
τεροι έκάστης δμηγύρεως ώς σκοποί ή μάλλον, ως 
ώτακουσταί 1 'Έτεροι ήρξαντο νά διευθετώ,σι τα υ
πόγειά, ών πολλά εΐχον μεταβληδή, εις μικράς, α^δου- 
σας ή είς κοιτώνας. Κλϊναι καί ανάκλιντρα και εδροιι 
μετεφέροντο είς αύτά, δπως χρησιμεύσουν ώς καύ
σιμος ύλη, μή ύπαρχούσης άλλης προχείρου τοιαυτης·

Τήν τρίτην ήμέραν τής πολιορκίας τής προσφιλε- 
στάτης Λιέγης ό βομβαρδισμός ηρξατο περί την τε, 
τάρτην απογευματινήν ώραν*.  Περί, τήν έκτην δε 
εσπερινήν τό έργοστάσιον τού αεριόφωτος εδέχετο 
πληδύν δβίδατν, ών συνέπεια ήτο ή έκρηξις πών με
γάλων άεριομέτρων. Ή έν αύτοϊς ποικιλία τών υδρο
γονανθράκων άνεφλέγη καί αί φλόγες διά τών αναλο 
γουσών αύταϊς αποχρώσεων μιγνυόμεναι μετά, τών 
καταφλεγομένων διαφόρων άλλων ειδών και τών λοι
πών προϊόντων τού έργοστασιου, εδιδον το ,παραδο,- 
ξότερον πυροτέχνημα άγριας φαντασμαγορίας...Καί 
τήν νύκτα ταύτην διήλδον έν τοίς ύπογείοις, τοΰ βομ
βαρδισμού καταπαύσαντος περί τήν έκτην πρωινήν 
ώραν, δτε είσήλδε τό 165ον πρωσσικόν σύνταγμα, 
ίκανώς άποδεκατισμένον, ώς καί έν τφ προηγουμένφ 
έγραφαν. Μεταξύ τών γραμμών τοΰ αδοντος ληστρι
κού στρατοΰ, εύρίσκετο ικανός αριδμος Βέλγων χω
ρικών, έν οΐς πολλοί ύπέργηροι καί ένιοι αιχμάλωτοι 
στρατιώται τών προφυλακών τοΰ_Βελγικοΰ στρατοΰ. 
Τό σώμα τούτο κατηυδύνδη διά τής δδοΰ Πανεπιστη
μίου καί τής πλατείας τοΰ Θεάτρου είς τό έπί τής 
πλατείας τοΰ 'Αγίου Λαμπέρ άνάκτορον τών, Δικα
στηρίων, έν ώ ένέκλεισε τους χωρικούς και, τους αιχ-, 
μαλώτους στρατιώτας, είς τούς δποίους τίς οΐδε τι 
έπεφυλάσσετο...

('Έπεται συνέχεια)
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

τήν οποίαν άργότερον έχρησιμοποίησεν είς τήν αλλη
λογραφίαν του.

Είς ήλικίαν 13 έτών προσελήφδη ώς ακόλουθος 
παρά τινι πριγκηπίσση καί μετά παρέλευσιν ελάχι
στου χρόνου (1596) μετέβη είς τον ^ζωγράφον Τω 
βίαν Βερχέχτ. Εκεί παρέμεινεν έπί ένα μικρόν χρο
νικόν διάστημα καί έπειτα μετέβη είς τόν έξοχον κα
θηγητήν Άδάμ-Βάν-Νόορτ, δστις ύπήρξε διδάσκαλος 
τού Ζορντάενς καί τοΰ Βάν Μπάλεν.

Τώ 1594 έγινε μαδητής τοΰ ’Όδωνος ,Βένιους ή 
Βάν Βάεν, ό όποιος τοΰ ένεχάραξε είς την ψυχήν 
του τόν έρωτα πρός τήν ’Ιταλίαν καί τήν αρχαιό
τητα.

Ήτο ήλικίας 23 έτών δταν άνεφάνη πλήρες τό δαι 
μόνιον τάλαντόν του,οπότε άνεχώρησεν,έξ Άμβ,έρσης 
δι’ Ίταλίαν.Έκεϊ παρέμεινε περί τά οκτώ έτη, ιδίως δέ 
είς τήν Βενετίαν, τήν Μάντουαν, Ρώμην καί Γέ
νουαν.

Είς τήν Βενετίαν έγινε δερμός οπαδός τών, διάση
μων Βενετών ζωγράφων. Έκεϊ συνηντησε τόν Βι
κέντιον Ντέ Κονζάκ, Δούκα τής Μαντούης, πλη
σίον τοΰ όποιου παρέμεινεν έπί μίαν δεκαετίαν διά 
νά ζωγραφίζη πορτραϊτα και προβαίνει εις, αντιγρα 
φάς τών έργων τοΰ ζωγράφου αύτοΰ^ κατόπιν μετέ
βη είς Ρώμην καί είς άλλας πόλεις τής, Ιταλίας-

Άντέγραψεν έπίσής έργα τού Ραφαήλ, τοΰ Μι-
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χαήλ-Άγγέλου, τοϋ Λεονάρδου-Βινσί, τοϋ Τεντορέ, 
τοϋ Τισιέν, τοΰ Μπαρότσιο, τοΰ Κορρέτζε καί ιδίως 
τοϋ Καραβάτζε.

’Αλλ’ ή δεκαετής Φλαμανδική έκπαίδευσίς του ανα
φαίνεται είς τά περισσότεροι τών έργων του.

Τφ 1609 ίδρυσε τό άτελ'έ του είς τήν Αμβέρσαν, 
και εκεί ήρχισε δι’ αυτόν μία περίοδος πλήρης άτε- 
λειώτων θριάμβων, ήτις διήρκεσε μέχρι τοΰ θανάτου 
του, έπελθόντος αίφνιδίως τφ 1640.

* * *
Ό Ροϋμπενς ένυμφεύθη δίς. Είς τάς 3 ’Οκτωβρίου 

τφ 1609 μετά τής ’Ισαβέλλας Μπράντ, θυγατρός τοϋ 
Ίωάννου Μπράντ. Ό Ροϋμπενς ήτο 32 ετών καί ή 
νεαρά σύζυγός του 18 έτών. ’Εξ αυτής απέκτησε δύο 
υίόύς, τών οποίων αί εικόνες εϋρίσκονται σήμερον 
είς τήν Γκαλερί Λιχτενστάιν έν Βιέννη. Ή σύζυγός 
του άπέθανε νεαρωτάτη μόλις 35 έτών, έπι τη άπω 
λείρ της „δέ ό Ροϋμπενς ήσθάνθη ενα πόνο πολύ 
βαθύ. Ό ίδιος γράφει-

«■’Έστερήθην πραγματικώς μιάς πολυτίμου καί πο- 
λυαγαπημένής συντρόφου, ή οποία δέν είχε τάς συ
νήθεις αδυναμίας καί έλαττώματα τοϋ φύλου της· 
ήτο ή προσωποποίησις τής καλοσύνης καί τής λε· 
πτοτήτος- η απώλεια αύτή μοΰ εϊνε τόσφ οδυνηρά, 
ώστε τόν πόνον ποϋ αισθάνομαι στήν ψυχή τίποτε 
δεν θα εϊνε ικανόν νά τόν θεραπεύση. Ό χρόνος, τό 
μοναδικό φάρμακο, τό βάλσαμο ποΰ' έπουλώνει κάθε 
πληγήν, καί θεραπεύει κάθε βαθύ πόνο, αύτός μόνον 
αν θέληση να ελθη άρωγος, έλπίζω νά μέ παρηγό
ρηση-, θά διατηρήσω δμως άνεξάλειπτον καθ’~δλον 
τόν ,βίον μου τήν προσφιλή άνάμνησιν τής πολυαγα 
πημένης και λατρευτής αύτής γυναικός·»

Ή θεραπεία δμως τής ψυχικής του άσθενείας έπ 
ήλθε πολύ ταχύτερον παρ’ δ,τι ήλπιζε.

Μετά πάροδον τεσσάρων έτών, (τήν 6ην Δεκειι 
βρ^ου τοΰ 1630), ένυμφεύθη έκ νέου είς ήλικίαν 54 
έτών μετά _τής ωραίας καί θελκτικής 'Ελένης Φουρ- 
μαν, ανεψιάς της πρώτης του συζύγου καί ή οποία 
ητο μόλις 16 ετών. Ή είκών, τήν οποίαν δίδω έδώ πα- 
ριστρ τήν 'Ελένην Φουρμάν μετά τών δύο τέκνων 
της, εϊνε, δε μια έκ τών ωραιοτέρων- υπάρχει καί μία 
άλλη, είκών, ήτις τήν παρουσιάζει ύπό τόν τίτλον τοϋ 
ψάθινου καπέλλου. Ή 'Ελένη Φουρμάν μετά τών τέ
κνων της εϊνε πραγματικώς ένα αριστούργημα λεπτότη- 
τος καί διαφανείας.

Ό Θεόφιλος Γκωτιέ γράφει τά εξής περί αύτής.
«Δέν εϊνε παρά πινελιές γιομάτες φώς καί χρώματα, 

απλωμένα καί ριγμένα έτσι, σχεδόν στήν τύχη^ ποϋ 
λένε δμως έκεϊνο ποϋ θέλουν νά πουν καλλίτερα άπό 
τό πειό προσεκτικό έργο.

Είς, τόν πίνακα αύτόν ποϋ μας εύφραίνει μέ τήν 
δροσιά του, ό Ροϋμπενς έκράτησε τό χαλινάρι τής 
αναμμένης του έμπνεύσεως. Εϊνε ξανθός καί άσημο’ 
χρωμος, στιλπνός δπως ή κόγχη τών οστράκων, δπως 
τό μετάξι καί σαν τό φως.»

ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΝ
Επωφελούμενος τής εύγενοΰς φιλοξενίας έκ μέρους 

τής διευθύνσεως τής «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως»,θά 
προσπαθήσω μέ συντομίαν νά περιγράψω τάς εντυπώ
σεις μου^έκ Μονάχου διαρκούσης τής κινητοποιήσεως.

Τής επιστρατεύσεως προηγήθη ή κήρυξις τοϋ στρα

Η κ. Φουρμάν μετά τών τέκνων της

Ο Ροϋμπενς ήτο πλούσιος καί έθαυμάζετο πολύ- 
διηύθυνε μεγάλην σχολήν καί τόσο ήτο άπησχολημέ- 
νος, ώστε έγραφε κάποτε είς φίλον του, δτι ήναγκά- 
σθη ν’ ά,ρνηθη τήν είς τήν σχολήν του φοίτησιν είς 
περισσοτέρους τών 100 μαθητών- Είχε δέ ιδιαιτέραν 
διατίμησιν διά τάς εικόνας τάς οποίας δ ίδιος έζω- 
γράφιζε,, καθώς καί δι’ έκείνας τών οποίων έπέβλεπε 
μόνον την έκτέλεσιν. ΟΙ -πίνακες, είς τούς οποίους 
παρουσιάζει τον εαυτόν του μετά τών δύο συζύγων 
του, εϊνε καθαρώς σκίτσα τής χειρός του, καί έπι- 
τρέπουν νά βεβαιώση κανείς δτι τά μεγάλα έργα τής 
ζωγραφικής του, είς τά όποια ώφειλε δλην του τήν 
δόξαν, ώς, έπ! τό πλεϊστον τά έσχεδίαζε καί τά έφε- 
ρεν είς πέρας ό ίδιος.

Ό Ροϋμπενς υπήρξε πορτραιτίστας, ζωγράφος το
ποθεσιών, θρησκευτικών, ιστορικών, άλληγορικών καί 
οικογενειακών σκηνών, εορτών καί αγώνων, καθώς 
καί σκηνών κυνηγίου. ’Έκλινε μάλλον είς τήν μεγα
λοπρεπή διακοσμησιν τής ζωγραφικής- άκόμη καί 
αυταί αί μικραί του εικόνες φαίνονται ώς μικρογρα
φία1 ύπε,ρμεγέθων πινάκων. Διετήρησε μίαν παλέττα 
άπλουστάτην έκ τής οποίας παρήγαγε χιλίας έντυπώ- 
σεις μέ μίαν έπιδεξιότητα μάγου.

Τό,στυλ του υπήρξε ενός ευφραδοϋς άφηγητοϋ, δ- 
στις ήρέσκετο νά διασκεδάζη τόν εαυτόν του διά τής 
ευγλωττίας του, παίζων, τρόπον τινά μέ τάς δυσκο’ 
λιας, αλ?. ουδέποτε αυτός συγκινουμενος ή ταρασσό- 
μένος, ακόμη καί δταν συγκινη ή ταράσση τούς θεα- 
τας- ουδέποτε δε βασανίζει τόν εαυτόν του μέ τάς 
λεπτεπίλεπτους ερευνάς- ηρεσκετο μέσα είς τά ώραΐα 
σχήματα καί τά ήδυπαθή χρώματα-

(‘Έηεται ανν£χεΐα) ΝΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑΜΗ

τιωτικού Νομού. Συνετεια τούτου δλα έπήοαν πλέον 
μιά, διαφορετική μορφή καί ιδίως κατά τάς έξ πρώτας 
ηιιερα, κατα τας οποίας διηρχεσε ή προσέλευσις τών 
στρατευσίμων. Το πάν πλέον έκυβερνάτο ύπό τοΰ 
στρατού. ’Επίκουροί του ήλθον δχι μόνον ή ’Αστυ
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τηταί συλληφθέντες έφεραν μέθ’ εαυτών βόμβας σκο- 
πούντες τήν άνατίναξιν τή: μεγάλης γέφυρας Hacker- 
briicke καί πλεϊσται άλλαι.

Μίαν εσπέραν έδίδετο είς ιό Ausstellungs park 
τό ήδηεΐς στρατιωτικόν νοσοχομεϊον μετσβληθέ , μου
σική συναυλία. Επειδή δέ τό πρόγραμμα αύιής ,πε
ι ιελάμβανε γερμανικά, αύστριακά καί ιταλικά τεμάχια 
έκλήθη χάριν τής τριπλής συμμαχίας Dreibundabe- 
nol. Καθ’ δν χρόνον έκρ ,‘ύετο ό εθνικό; γερμανικός 
ύμνος, γέρων τις, δστις εϊχεν αύτοσυοτηθή είς τού,ς 
παρακαθημένους ώς καθηγητής, μή άνεγερθε'ς καί μή 
άποκαλυηχθείς, άφ’ ού έγέτετοάντι κείμενον χλευασμών 
καί ύβρεων, έξεδιώχθη ύπό τά Pfui I! 1 πάντων τών- 
παρευρισκομέ'ων.

*
"Ολα αύτά λοιπόν έχων ύπ’ δψιν μου καί ακολου

θών τάς συμβουλάςτή; καλή; μου, Hausfrau δέν,πα- 
ρέ'.ιπον νά εΰρίσκωμαι αμα τή δύσει τοϋ ήλιου είς τό 
δωμάτιόν μου. Έν τούτοις μέ εύρεν άπροόπτως μία 
κινδυνώδης Λεριπέτεια.

Άφήκα περί τήν 9ην μ μ. φιλικήν μου οικογέ
νεια1’, πλησίον τή; όποιας ειχον προσκληθή, καί δ,ιά 
τή; μει/άλη; όδοϋ Ludwigsrasse διευθυνόμην σπίτι 
μου, δτε είς άπόσττσιν 200 περίπου μέτρων καί παρά 
τό 'Υπουργεϊον τών Στρατιω ικών πσρετηρησα πλή
θος πολύ. Καθώς ήτο φυσικόν, ή καταλαβοϋσά με πε
ριέργεια μέ ώδήγησε πρός τα εκεί και ολίγον έλ,λειψε 
σήμερον νά μή έγραφον τάς γραμμας ταύιας. Τί είχε 
συμβή; Κάποια κυρία σταθεϊσα ο'.ίγα μ·τρα μακράν 
τοϋ 'Υπουργείου καί ρίψασα τά βλέμματα προς αύτό 
δπτβπε διά τούτο νά άχθη είς τό Πραιτώριον, ως 
παραβάσα τήν άστυνομικήν διάτοξιν, κατά τήν όποιαν 
τόίστασθαι πρό δημοσίων καταστημάτων .στρατώνων, 
γεφυρών κλπ. αύστηρώς άπηγορευετο. Ευθυς αμεσω, 
οί είς τό μέρος έκεϊνο καί άνά 95 μέτρα φρουροϋντες 
στρατιώτη ι πρ σδραμόντες τήν ουνέλοβον έν μέσω 
τών διαμαρτυριών καί δρκων αύιής περί τού τυχαίου 
τού παραπτώματος της. Πάραυ:α οί απο το^ μίρός 
έκεϊνο είς τας εγγύς παρόδους διερχόμεΌΐ αντιλη- 
φθένιες τά γενόμένα καί νομίζοντες, δτι πρόκειται 
περί κατάσκοποι ώρμησαν δπως τήν κα.κοποιήσωσι. 
Διότι είς τοιούτου είδους ζητήματα πρέπει νά θέση 
χεϊρα έπί τού υπόπτου συλλαμβ .νομένου πρώτος ό 
όχλος καί κατόπιν ό νόμος. Καί έπί τοϋ προζειμένου 
καίτοι ή συλληφθεϊσα πόρρω απείχε τοϋ να εινε πράγ
ματι κατάσκοπος, δέν παρητήθη ο όχλος τή; βαρβά
ρου συτηθείας του. Ράβδοι υψωθησαν απειλητικοί, 
φράσεις άπρεπεϊς έξεστομίθησαν καί τέλος δύο ,παρα- 
τυχόντες ύπαξιωματικοί κατώρθωσαν τή βοήθεια, καί 
τινων πολιτών νά άποσπάσωσιν αύ ήν έκ, τών αδίκων 
χειρών τής αυθαιρέτου κρίσεως και μέ τον πίλον ανά 
χεϊρας καί τήν κόμην έν αταξία νά τήν οδηγήσωσιν 
εις τόν παρακείμενον σταθμόν τού 'Υπουργείου τών 
Στρ τιωτικών. w

Καί έν τούτοις κατόπιν άπεδείχθη δτι ή κυρία 
αύτη ήτο Γερμανίς έκ Στούττ—γκάνδης καίωνομάζετο 
Μ. Σ ... διέμενε δέ είς Μονάχον φοιτώσα εις τι σχο- 
λεϊον ζωγραφικής.

Κατηγανακτησμένος λοιπον δια την το αυτήν συμ
περιφοράν τού πλήθους ήμην έτ ιμος νά άκολουθήσω 
τόν δρόμον μου πρός τόν οίκον μου, οιε κύριος, τις εκ 
τής άπέναντι παρόδου έρχόμενος πλησίον μου μέ ήρώ
τησε περί τοϋ γενομένυυ. Μή άρκεσθείς δμως ουτος 
είς τό «δέν ξεύρω», διότι άπέφευγον τότε τάς συζη
τήσεις,pa'l ύπέβαλε,τήν παράδοξον έρώτησιν περί τοϋ 
τόπου τής καταγωγής μου. Ήθέλησε δηλαδή νά μάθη 
αν είμαι Πρώσσος, διότι έκ τής προφοράς μου εΐκά- 
ζετο, δ.ι ήμην τοιοϋτος. Φοβούμενος, μήπως σιωπών

νομία άλλά καί αυτοί οί άστοί. Τοϋ, στρατού λγπόν 
άλλά καί τών αστών αί διαταγαί ίδια προς τους ξέ
νους—διότι περισσότερον αυτούς άφετόρων, τά νεα μέ
τρα—έπρεπε νά ήνε σεβαστά. Κάθε ξέ ος έξερχόμενος 
τής οίκίας του, — καί ειχον τό θάρρος αύτό μόν ν οι 
άνήκοντες εις τά ούδέτερα έθνη—έπρεπε νά είνε εφω- 
διασμένος μέ έγγραφον πιστοποιούν την εθ-ικότητα 
του καί τόν σκοπόν τή; διαμονής αύτοΰ έν Γε.ψανίρ. 
Άλλοίμόνον είς έκείνους οί ότ··ΐυΐ δέν συ^εμορφώ- 
θησαν πρός τήν. διαταγήν αύτήν. Έπήοαν δλοι έν 
πικρόν μάθημα τής άσυνεσίας αύτής

*
Τών νέων αύτών διατατάξ-ων έπιπταν πολλάκις 

θύματα καί όσοι τών εντοπίων έστερσύντο τή; φυλε
τική; χροιά; τών γερμ νώ ·. Διά τούτο, εον κανείς 
Γερμανός είχε τύπον αλλοδαπού και πσρευρισκετο ει, 
συγκέντρωσιν, ώφειλε»’, άμεσω;, νά αυτοσυστη^ή. 
Τοιούτων έπεισοδίων, ύπήρξιν συχνά <ις, θεατοί οί 
θαιιώνες τών μεγάλων κτφφενειων. Εντός αυτών κ,αί 
ώ δρ,ήστραι ήκολούθησαν τήν γενικήν μεταλλαγήν 
τών πραγμάτων, ήλλαξαν απο τής πρώτης στιγμής τα 
προγράμματά των, άντικαταστήσασαι τά Marchs, 
Pot-pouris, Fantaisies, κλπ. διά τών Deutsch and, 
«Deutschlend iiberalles,» «Lieb Vaterlad». «Heil 
Heildem Keser» καί άλλων πατριωτικών ασμάτων- 
δ,τι δέ καθίστα τό πράγμα έν μέρει καί άστεϊον ήο 
τό εξής : Κατά τήν έκτέλεσιν τών ασματων τούτων 
ώρειλον καί οί γεροντότεροι ά/.όμη έκόντε,; ακοντες 
νά έγείρωνται τή; θέσεώς των καί αδοντες τ > υπό τή,; 
δρχήστρας οημαινόμενον νά δυύωντιι μετά τών υπό 
τού ζύθου βεβαρυμένων πατριωτών νέων κατά το 
πλεϊστον τήν ήλικίαν. ’Εκείνοι δέ οί ο.τοΐοι δεν συνε- 
μερίζοντο τήν νέαν ταύτην έθιμοτυπιαν εξεδιωκο-το 
κακοί κακώς. Κατά τό τέλος λοιπον εκάστης στροφή; 
οί Γερμαν. I πατριώται σηκώνοντες > αί τα πρό αυτών 
ποτήρια επινον έκ νέου τονοϋντες τοιουτοτρόπως ,τον 
έκ τών φωνών έξησθενημένον λάρυγγα των. Τοσος 
δέ ήτο ό φανατισμός δλων ανεξαιρέτως τών κατοίκων 
τής πόλεως ταύτης τών καλλιτεχνών, ώστε όπως δεί- 
ξωσιν είς τούς ξένους τό ένιαΐον τής φυλή; των, οι 
διερχόμενοι πρό τών καφφενείων τούτων ανεκοπτον 
πρός στιγμήν τό βήμά των, άφήρουν τον πίλον των 
καί άφ’ ου έψαλλον μετά τών έντός, συνεχιςον τον 
δρόμον των.Πολλάκις συνέβαινεν,ώστε νά αναγκάζητα,ί 
τις νά κατέρχηται τοϋ πεζοδρομίου διά νά δυνηθήνα 
προχωρήση. Εί; ένα τών καφενείων αυτών ο διευ
θυντή:, ό όποιος ήτο καί ίδιο-τήτης τού άνωθεν ομω
νύμου ξενοδοχείου, μεριμ1 ών .περί τής ησυχίας «ών 
κο μωμένων πελατών τι υ άπηγόρευσεν είς, τον Kap- 
pelmeister νά παίζη πατριωτικά τεμάχια, δπως,απο- 
σοβήται τό έκ τούτων προ αλουμενον πανδαιμόνιον. 
Τοΰτο ήρέθισε τούς θαμώνας, οί όποιοι έκλαβοντες 
αύτόν ώς Auslander (ξένον) καί μάλιστα Σέρβον ή 
ξανχο άμιλλώμενοι ποιος νά προςενήση τάς μεγαλύ
τερα; ζημίας. Τράπεζαι άνετρέποντο, ηλεκτρικοί γλόμ
ποι κατέπιπτ-jv, ίελοπίνακες έθραύοντο,, περικαλύμ
ματα σοφφάδων έσχίζοντο >αί πάν, ο,τι το ύψος αν 
τών δέν έπέτρεπε νά θραύσωσι δια τών ράβδων, 
κατέστρεφον πυροβολοΰνιες. “Ενεκα τοϋ προκληθέντος 
πανικού δέν έ’λειψαν καί οί τραυματισμοί^ απο τό ερη- 
μωθέν καί είς λαβύρινθον μεταβληθέν εκείνο, Kafe- 
haus. Τήν έπομένην κύριός τιςθελήσας να κακίση τήν 
πράξιν ταύτην κατόρθωσε μόνον χάρις εις τήν ωκυ- 
ποδίαν αύτοΰ *·ά  σωθή είς τό πλησίον αστυνομικόν 
τμήμα.

Είς τόν βανδαλισμόν αύτόν τοΰ πλήθους έδιδον 
αφορμήν καί διάφοροι διαδόσεις. “Οτι Σέ.β"ΐ εδηλη- 
τηςίασαν τό νερότοϋ υδραγωγείου, δτι 'Ρώσσοι φοι-
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παράσχω εύλογους δπονοίάς, έ'κρπα ορθόν νά μή άπο- 
κρύψω τήν αλήθειαν, άλλά προφέρων τήν λέξιν Aus- 
lander ήσθάνθην αίφνης έτί τοϋ στήθους μου τήν 
χειρ x τοΰ παρευρισκομένου φρουρού στρατιώτου, ό 
όποιο; σύρων με πρός εαυτόν, πριν ή εϊπω τήν λέξιν 
Έλλην, μοί ώπεδείκνυεν, οποίαν δυσά^εστον συνέ
πειαν θά είχε δι*  εμέ τόλμημα φυγής. Άν καί πρός 
στιγμήν άπώλεσα τήν ψιίχραι μίαν μου, διότι έ’χων πρό
σφατόν τό πάθημα τής κυρίας, έφοβοϋμηντό πλήθος, 
δίεβεβαίωσα;· αυτόν περί τοϋ αδυνάτου τοιοΰτου έπι- 
χέιρήαατος καί τόν παρεκάλεσα μάλιστα δπως μέ προ 
στατεύση. Καί δέν είχα άδικο· διό ι δλον εκείνο τό 
πλήθος μόλις κατευνασθέν έγένετο απειλητικότερο t 
νομίζον, δτι ό'ντω; έπρόκειτο περί καταχθονίου τίνος 
σχεδίου εναντίον τοϋ παρακειμένου υπουργείου. Όθεν 
spion I spion!—κατάσκοπος! κατάσκοπος! — κραυ- 
γάζον ώρμησε πρός έιτέλεσιν τής ποινή; τή; οποίας έν 
τή παραφορά του μ’ έκρινεν άξιον. Ευτ υχώς χάρις είς 
τόν έ ιιβλέποντα τήν φροΰρησιν τοΰ μέρους εκείνου 
αξιωματικόν καί ετέρους πέντε λογχοφόρους στρατιώ- 
τας επί τουτφ προσκληθέντας, ώξηγήθην καί έγώ εις 
τόν σταθμόν τοΰ αύτοΰ υπουργείου.

Δέν εΐχεν έ'τι καθορισθή τό κ ιλάσιμον τοϋ παρα
πτώματος μου, νά εύρεθώ έ ·ώ ήμην ξένος, είς τ< ιαϋ- 
την συγκέντρωσιν, οπότε ό απερχόμενος αξιωματικός 
συνέσιησεν, έν περιπτώσει, καθ’ ή ’ ήθελε πρόκυψη τι 
τό ενοχοποιητικόν, άμεσον χρήσιν των οπλών.’Επειδή 
τοϊοΰτόν τι δέν προέκυπτεν, έπρεπε νά έπιληφθή τών 
περαιτέρω ή άστυν μία. Μέχρι; ου δέ αΰτη προ ιέλθη, 
ένεκλείσθην είς τό φυλακεΐον, δπου εύροζ καί τήν πρό 
έμοΰ συλληφθεΐσαν έξακολουθοϋσαν έτι νά διαμαρτύ
ρεται καί δδυριμένην. Τό φυλακεΐον τοΰτο ειχεκιγκλι- 
δωτόν παράθυρον β έπον πρός τήν αυλήν καί θύραν 
συνεχομένην πρός τό γραφείόν τοΰ άρχιφύ ακος. Εκα 
τέρωθεν τής θύρας έτέθησαν δύο στρατιώται μέ έφ’ 
όπλου λόγχην.. Μετά πάροδον τριών περίπ υ τετάρ
των κατέφθασεν ή αστυνομική αρχή, ήτις μά; ύπέβα- 
λεν είς έξέτασιν. Μή άρκεσθεϊσα δέ είς αύτήν έκρινε

■ .· > -—

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
τ*.;··/..  - : ··—------- ,------------- ---------

Τά μάτια σ’ έχουν έρωτα και μέσα ψιχαλίζουν 
Καί μέσα στον ψιχαλισμό βαρκούλαις αρμενίζουν.

, , * Α *

'Θ πλάτανος θέλει νερό κι’ ή λεύκα θέλ’ αέρα 
Κι’ ή κόρη θέλ’ αγκάλιασμα δσο νά πάρ’ ημέρα.* * *
’Αν αγαπήσω θάν’ αρνί κι’ άν φάω θάναι ψάρι 
Κι’ άν τόν κατηγορήσουνε θέ νάναι παλληκάρι.

’Αναστενάζω βγαίν’ αχνός καί μέσα δέρνει πόνος 
Κι’ όποιος μάς έξεχώρισε νά μην τόν εύρ’ ό χρόνος.

* * *

Άσπρ’ είσαι συ κι’ςάσπρ’ εΐν’ ή φορεσιά σου 
Κτ’ άσπρα λουλούδια πέφτουνε άπ’τή περπατησιά σου.

★ ★ ★

Καλά έκαμα κι’ αγάπησα κοντά στή γειτονιά μου 
Νάχω τόν ύπνο διάφορο καί τό φιλί κοντά μου.

Λ- 1 ' Ηί <>,. ί, - ■ < j ., ·;

Τό γιασεμί τό κλάδεψα καί τ’ άφησά ’ναν κλώνο. 
Σαν μ’ αγαπάς, πουλάκι μου, καρτέρει μΓ ένα χρόνο.

, * * *

Σέ καταριώμαι, βρέ Θεέ, ποΰ δέν μοιράζεις δίκηα· 
Τί έσκλάβωσες μιά πέρδικα σ’ ένοΰ κοράκου νύχια·

Τί μέ .τηρας, τί μέ τηράς σάν τήν οχιά σ’τό βάτο ; 
Έγώ ’μουνα ποΰ σουφερνα τόν κόρφο σου άνω-κάτω.

καλόν νά μάς φέρη πρό τοϋ έν τφ άστυνομικώ μεγά- 
ρω έγκατεστημ'νου δικαστοΰ Τή έπιμόνω άρνήσει τή; 
Κυρίας καί έμοϋ τά μειαβώμεν πεζή, μετεφέρθημεν 
διά τόν φόβον τών Ιουδαίων έπ’ αυτοκινήτου. Φθάτ 
σαντες είς τήν άσ.υντ μικήν διεύθυνσιν ό συνοδεύων 
ήμά; αστυνομικός άγνοών, ώς φαίνεται, ποΰ διέμενεν 
ό νέος Πιλάτος καί επειδή ή λεία του άντεπροσώπευεν 
άμφότερα τά φύλα, ένόμισε1', δτι έξ ϊσου θά, έξετέλει 
τήν αποστολή του, πρσσάγων ήμάς πρό τοϋ τμημμ- 
ν;ρχου τοϋ κολάζοντας τήν προσβολήν τών δημοσίων 
ήθών. . ,

Ώδηγήθημεν ένώπιόν του κιί μέ αυστηρότατου 
ύφος ήρώτησε τί κακόν έκάμαμε, καί έλαβε τήν απάν- 
τησιν Politische Vabrecher! πολιτικοί έγκληματίαι, 
Ώργισμένος κατά τι ούτος, διότι νέα καθήκοντα τρό
πον τινά τφ άνετίθεντο, ένώ τό καθήκον του ήτο νά 
σωφρονίζη τόν έκάστοτε παρεκτρεπόμενον υιόν τής 
’Αφροδίτη:, ύπέδειξεν ε’ς τόν συνοδόν μας τόν αρΓ 
μόδι >ν συνάδελφόν του. 'Ωδηγήθημεν καί πρό αύτοΰ 
ύτεβίήθημεν εί; νέαν μακράν άνάκρισιν μετά τήν 
λήξιν τής οποίας τήν μέν Κυρίαν σφήκαν έ ευθέραν, 
έμέ δέέκράτησανχαί προσ-ομίσανιες ογκώδες βίβλίόν 
διηρεύνων σημεΐά τινα τής καταθέσεώς μού αν ήσαν 
αληθή.

Τέλος έπείσθησαν, δτι ούδεμίαν σχέσιν εΐχον μέ 
τήν κατασκοπείαν καί ύπό τάς παρακλήσεις τ ΰ δικα
στώ καί τών δημίων μνυ, δπως μή παρεξήγήσω τό 
πάθημά μου. καί δπως εξακολουθήσω τρέφων ιδιαι
τέραν αγάπην πρός τήν χώραν εκείνην, τήν οποίαν εξέ
λεξα διά τήν επιστημονικήν καί κοινωνικήν μου μόρ- 
φωσιν συνέχιζαν μ-πά τό μεσονύκτιον τήν άγουσαν 
είς τήν οικίαν μου. ,,

Τήν έπομένην έπισκεπτόμενος είς μίαν κλινικήν 
άσθενοϋντα γνωσ,όν συμφοιτητήν μου έμ'νθανΆ 
παρά τής επιμελούμενης αυτόν αδελφής, διί οί πρό 
τοΰ ’Υπουργείου τών Στρατιωτικών συλληφθέντες κα
τάσκοποι έτυφεκίσθησαν...

δ Spion 1 .

"Ως καί τ’ αηδόνι πουν’ πουλί νά παντρευτή γυρεύει, 
Ν’ άπαρνηθή τή λεβεντιά καί τή σκλαβιά γυρεύει/

Σηκώτε γιά νά φύγουμε προτοΰ μάς βαρεθούνε 
Ή ώμορφες τής γειτονιάς θέλουν νά κοιμηθούνε.* ★ *
Δέ θέλω ’γώ νά μοΰ μιλάς, νά πιάνης τδνομά μου 
Γιατί ποτέ δέν μοϋκαμες κι’ έμέ τό θέλημά μου.

) *·  * *

Στεϊλέ μου χαιρετίσματα κι’ άς εΐν’ καί τσικουνίδα 
Καί πες πώς δέν έσμίξαμε, δέν μέ είδες, δέ σέ είδα * * *
Μαύρα εΐν’ τά μούρα τής μουριάς καί πράσινα τά 

(φύλλα
Γιά συλλοΐσου τόν καιρό πού μέ παιδεύεις, σκύλλα·’: 

★ ★ * ■. ■
Σήμερα τά ματάκια μου δακρύσαν τά κάϋμένα 
Γιατί συλλοϊστήκανε πράματα περασμένα.

* ★ * · . ■ J

Πές τό μου πώς δέ μ’ αγαπάς, πές τό μου μέ τό' νάζι. 
Μά κι’ ό Θεός τήν ώμορφιά σάν τ’ άνθη τήν τινάζει.* * * "
’Από τήν πόρτα σου περνώ, τ’ αχνάρι σου γνωρίζώ, 
Σκύβω καί τό γλυκοφιλώ καί δάκρυα τό γιομίζω, 

(Έκ τής ανεκδότου λαογραφικής συλλογής μου)
I. Π. Σ τ α μ α τ ο ύ λ η ;
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; __ φάληρον πόσον είσαι εύμορφο I , , , ,
I "Οταν σέ λικνίζη ή θάλασσα μέ τό ελαφρό ανασασμα

! "Οταν τής 'ημέρες ποιητικές ακρογιαλιές σου 
καταφιλή απαλά, γλυκά, ψιθυριστά, χαϊδευτικά, το 
φλοισβΐζον έλαφρά-έλαφρά κΰμά της !
λ ι— Είσαι ωραίο! , , _
[ "Οταν συντρίβονται στά πόδια σου τα κύματα της 
θάλασσας καί μεταβάλλωνται είς μυριίους λευκους α- 
φρσύς ! "Οταν ώς γίγας σταματάς j-άθε άρμην της 
λαιλαπώδους τρικυμίας καί παίζης άφοβα με τον α 
γριο βορρηά!

Γ —Είσαι ώμορφο I .
"Οταν αντανακλώνται επάνω στης δαντελλες των 

ακτών σου τά θεία καί αρμονικά χρώματα που δα
νείζει ό ήλιος είς τήν φύσιν όταν μέ υπερηφάνειαν 
πηγαίνη νά φώτιση καί άλλους κόσμους !
' "Οταν τό βράδυ τά ακρογιάλια σου έμπιστευωνται 
στά κύματα τους παλμούς των καί δέχωνται μυστικά 
τά ατέλειωτα μεθυστικά φιλήματα των ’■

■ — Είσαι ώραϊο I , , ,
"Οταν ό ουρανός σκεπασμένος άπό^ σύννεφα σου 

στέλλει τά βαθειά του χρώματα καί ό ήλιος, άπό την 
άλλη μεριά, ζηλεύει καί σου στέλλει τής χρυσές του 
ακτίνες '■
| — φΐσαι πάντα ώραϊο ! .,

"Οταν φίλης, άγκαλιάζης, σφίγγης καί δίνης δυ- 
νάμι, ζωή, χαρά, χωρίς νά χάνης τίποτε άπό τό σφρι 
γός σου, άπό τή δύναμί σου, απο τη ζωη σου, απο τη 
χαρά σου !

— Γίνεσαι δμως ώραιότερο !
"Οταν υμνούν τά κάλλη σου καί τής εύμορφιές σου 

τά χείλη της '· "Οταν τά μαύρα αστραπηβολα ματια 
της άφωνα θαυμάζουν τής ζωγραφιές σου, τής σκη
νογραφίες σου, τό μεγαλεϊον σου, την γοητείαν σου · 
“Οταν φωτίζεται ή φυσιογνωμία της απο το θειον 
φώς πού σέ περιλούει!...

ΐ — Τότε, Φάληρο, γίνεσαι πολύ, πολύ ώμορφοτερο '·

σεδρος Υπουργός παρά τώ Αύτοκράτορι καί άλλοτε 
πρέσβυς τής Αυστρίας έν Έλλάδι. , e ,

__ Μέχρι τών άρχών τού μήνός Ιανουάριου επτά
Γεριιανοί πρίγκηπες εΐχον φονευθή.

_ Πλεΐστοι δέ πρίγκηπες καί ηγεμόνες εχουσιν 
ενεργόν μέρος είς τόν πόλεμον^ ; "'_

— Εις δέ έκ τοΰ οίκου Χοεντζολερν—Σμαριγ είνε 
αιχμάλωτος είς τήν ’Αγγλίαν μαζή μέ τό πλήρωμα 
τού «’Έμδεν». _ r , , , _

_ Ό νεαρός πρίγκηψ τής Ούαλλιας επι κεφαλής 
φάλαγγος "Αγγλων στρατιωτών έβάδισε πεζή έπι, 20 
μίλλια καί έλαβε μέρος είς τήν γραμμήν τοΰ πυρος._

_ Τό είς ’Ιταλίαν διπλωματικόν ταξειδιον του 
Βουλγάρου πολιτικού κ· Γεννάδιεφ θεωρείται τελειω. 
άποτυχόν. .,.

__Οί ’Ιταλοί είς τήν ’Αλβανίαν βιάζονται πολύ.
_ Κυττάίουν νά έπωφεληθούν δσον δυνατόν πε

ρισσότερα έκ τής σημερινής πολιτικής καταστάσεως 
συνεπεία τοϋ πολέμου.

— Κατέλαβαν τήν Αυλώνα. ,
— Έποφθαλμιοϋν τό Δυρράχιον καί.... έχει ο

Θεοζ. «
_ Τώρα πού γινόμεθα γείτονες καί έξ ’Ανατολών 

καί Δυσμών θά αδελφωθούμε περισσότερόν · ·
_ Είς τήν ’Αγγλίαν στοιχίζει ο πόλεμος ήμερη- 

σίως 41 εκατομμύρια καί 250 χιλιάδας φράγκων.
— Ή ’Αγγλία ήρχισε νά πωλή διά δημοπρασίας 

τά εμπορικά Γερμανικά πλοία, τα οποία είχε συλλαβει 
κατά τάς άρχάς τού Πανευριοπαϊκοΰ πο/έμου·

_ Καί ά?λος κομί-βοαγιαζαίρ τής Βουλγαρικής 
πολιτικής. f

__ l Λαβών τόν ταξειδιωτικόν του σακκον πλήρη 
άπό δείγματα γενναιοφροσυνης, ειλικρίνειας και πα
τριωτικών πομφολύγων διηυθυνθη είς Παρισίους c 
στρατηγός Σαββώφ.

— Ό πολύς Βούλγαρος στρατηγός τοϋ Έλληνο» 
βουλγαρικού πολέμου.

— Ό πολύς Έμβέρ καί δ πανίσχυρος Γερμανό/ 
στρατηγός Γκόλτς πασσάς, δ έγκαθιδρυθείς οΰτω με 
γαλοπρεπώς έν Κων)πόλει, εύρίσκονται είς τελεεαη 
διάστασιν.

— Αιτία ή αποτυχία τών Τουρκικών πολεμικών ε
πιχειρήσεων είς τόν Καύκασον·

— Ό μεγαλείτερος λυρικός ποιητίμ τής Γερμα
νίας Ριχάρδος Δέμελ, έθελοντής έθνοφρουρός προη- 
χθη έπ’ άνδραγαθία είς άνθυπολοχαγόν καί έτιμήθη 
διά τοϋ Σιδηρού Σταυρού.

— Πέρυσιν έωρτάσθη ή πεντηκονταετηρ^ς του ’
_Έφονεύθη δ υιός τοΰ τέως ύπουργου των Στρα 

τιωτικών τής Γερμανίας βαρώνου
πιν φοβέρας συγκρούσεως μεταξύ ενός Γαλλικού και 
ενός Γερμανικού άεροπλάνου, εφ ου επεβαινε.

_ Μεταφορά ’Αγγλικού στρατού εις Γαλλίαν ηρ 

χκτεν ™^ον_αι δτι 20 000 "Αγγλοι άποβιβά 

ζονται ήμερησιως. -
— Ή ναυμαχία τής ΒορείουΘαλάσσης μεταξύ του 

Αγγλικού καί Γερμανικού στόλου έλαβε χωράν την 
14 ’Ιανουάριου. , .,α x

— Οί Τούρκοι άπεπειράθησαν νά διαβουν την 
διώουγα τού Σουέζ παρά τό Τοσούν. ,. ;

— Ό Τσάρος κατά τάς 23 ’Ιανουάριου ανεχωρη- 
σεν είς τό μέτωπον τού πολέμου, συνοδευόμενος υπο 
τής Αύτοκρατείρας καί τών θυγατέρων του Μεγάλων 
Δουκισσών. . ·

ΑΠΟΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ
Ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσσίας άπενειμεν εις τόν 

Βασιίέα τής Σερβίας Πέτρον τό παράσημον τοϋ 
Τάγματος τοΰ 'Αγίου Άνδρεου μετά ρομφαίας· 
1· — Έπίσης τήν Ταινίαν τοϋ Τάγματος τοΰ Αγιοί' 
Γεωργίου.

; — Είς δέ τόν Διάδοχον ’Αλέξανδρον καί τόν με- 
γαλείτερον άδελφόν του Βασιλόπαιδα Γεώργιον τον 
Σταυρόν τού 'Ιππότου τού Τάγματος τοΰ 'Αγιου Γε
ωργίου.

— Τά παράσημα έκόμισεν είς Νύσσαν ειδική πρε
σβεία, άποτελουμένη άπό τόν στρατηγόν Τάτπσεφ και 
τόν λοχαγόν Όλιβιέ- _ ,

— Τό παράσημον τοΰ Τάγματος τοΰ Αγιου Αν- 
δρέου μετά ρομφαίας μέχρι σήμερον μόνον ύ Τσάρος 
’Αλέξανδρος ό Α' φέρει. _ ν

• — Ό υπουργός τού Καισαροβασιλικού Οικου και 
-'τών Εξωτερικών τής Αυστρίας κόμης Μπερχτολδ υ
πέβαλε τήν ίπαράίτησίν- του. ς ,

— Γενομένης δεκτής, διωρίσθη με τωις ανωτέρω 
τίτλους ό κ. Στέφανος Μπούριαν, τέως Ούγγρος Προ-
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— Κατά τάς Ίταλικάς εφημερίδας, δλαι αί εύθύ 

ναι τοΰ πολέμου βαρύνουν τήν Αυστρίαν.
— Ή Γερμανική Κυβέρνησις έκήρυξε τήν μεταξύ 

Αγγλίας καί ’Ιρλανδίας θάλασσαν ώς και τήν διώ
ρυγα τής Μάγχης ώς πολεμικήν περιφέρειαν.

(^ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΙΊΑΟ)

“ΦΩΤΕΡΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ 
Γ. ΔΡΟΣΙΝΗ

Παρά τοΰ κ· X. έλαβον τήν ακόλουθον έπιστολήν.
Κρατώ τό βιβλίον τοΰ Δροσίνη. Δέν περιμένω σπου

δαία πράγματα, διότι μοΰ έχουν πή πώς έξηντλήθη 
πρό πολλοΰ ό ποιητής. Έν τούτοις έχω τήν διάθεσιν 
νά τό διαβάσω. Κάποτε τό φθινόπωρον είνε θελκτικόν. 
Μέ παγώνει δμως ό τίτλος του «Φωτερά σκοτάδια». 
Γιατί αύτά τά χτυπητά αινίγματα ; Ή ποίησις δέν 
πρέπει νά αγαπά τά χρώματα- Γιατί τί είνε έπί τέλους 
αύτά ; Καρυκεύματα γιά τήν αϊσθησι τήν σωματικήν. 
Καί Ιδέαν χρωμάτων σοΰ δίδουν τά λεκτικά αινίγματα.

Μέ τούς πρώτους στίχους ποΰ διαβάζω, θεωρώ τόν 
εαυτόν μου αρμόδιον νά διαψεύσω τά δσα μοΰ εΐπον 
περί τοΰ ποιητσΰ. Έξάντλησιν δέν διακρίνω. Τούναν- 
τίον μάλιστα βλέπω τήν δύναμιν νά ίσχυροποιήται έν 
συγκρίσει πρός τήν έργασίαν ποΰ πρό πολλών χρόνων 
μέ έθελγε. Τώρα τήν ευρίσκω πειό λεπτή, πειό αίσθη 
ματική, άλλ’ είς τό είδος έκεΐνο τών αισθημάτων ποΰ 
ανάγονται όχι είς τήν έκδήλωσιν, άλλ’ είς τό βάθος 
τών ιδιοτήτων τής ψυχής. Κατήντησε νά λέγωμεν αι
σθηματικούς τούς έρωήικούς ποιητάς, Γιατί αύτό, 

ι άφοΰ τό θέμα των είνε μόνον μία μορφή τοΰ ψυχικού 
ρεμβασμού ; Ό ποιητής τών «Σκοταδιών» είνε αισθη
ματικός, μολονότι έλάχιστα παρουσιάζεται ώς έρωτι - 
κός· Ή τρυφερότης του έκσπα παντού μέ τρόπον ήρε- 

( μον, ποΰ δέν έκδηλώνει προσπάθειαν.
Ό Ούγγρος Πετόφτ σέ κάποιο του ποίημα περιγρά- 

< φει πώς φαντάζεται τόν Πήγασόν του. Δέν τόν θέλε1 
άγγλικό, ούτε πρωσσικό, τόν θέλει ούγγρικό άτι. Ό 
Δροσίνης θά είχε τό δικαίωμα ούτε άτι καν νά μήν 
τόν θέλη. Ένα πουλί, ένα πουλάκι τής Ελληνικής 
έξοχής είνε ό δικός του Πήγασος. Τόν βλέπω νά τόν 
φέρη άπό κλαδί σέ κλαδί, άπό λουλούδι σέ λουλούδι- 
Ετσι τουλάχιστον κατορθώνει νά έλαφρύνη τό βάρος 

στίχων και έννοιών, τών οποίων αί σχετικαί πρός ξέ
νος φιλολογίας είνε μέν μεγαλοπρεπείς, άλλά καί δυσ
κίνητοι δια το περιβάλλον μας.Δέν δυσκολεύομαι νά έν 
θυμηθώ τόν ψαρρά τοΰ Γκαΐτε τήν στιγμήν κατά τήν 
όποιαν διαβάζω τό «Κάποια νύχτα ποΰ κοιμήθηκα». 
Μόνον δτι έκεΐνο είνε βορεινού, ούτως είπεϊν, ρυθμοί, 
ενώ τούτο είνε φαληρικόν. “Οπως γεννάται, δπως άνα 
πτύσσεται έτσι και διαλύεται έκεΐνο, ενώ τούτο γιά νά 
μ-ήν ταράξη μιά γαλήνη θεϊκή πού απλώνεται γύρω, 
ώς όνειρο εμφανίζεται άπό τούς ήρεμους στίχους, ώς 
όνειρο έξελίσσεται καί πρό πάντων μέ τό άργό ξεψύ
χισμα τοΰ ονείρου διαλύεται. Διά βαθυστοχάστους θα- 

- λασσινους τοΰ ωκεανού το ενα, γιά τούς πεταχτούς 
άκροθαλασσίτας τοϋ Αιγαίου τό άλλο.

Πουλί, πουλάκι πρέπει νά είνε ό Πήγασος ποΰ κα
τορθώνει νά χαρίζη τή βαθειά σκέψι σαν άνθος ανοι
ξιάτικο. Διότι άπό τής άρχής μέχρι τού τέλους τοΰ βι
βλίου του ό Δροσίνης δέν προσπαθεί ουδέ καν νά κρύ 
ψη μία μεγάλη έπίδρασι τής βορειογερμανικής σχολής. 
Τούναντίον τήν έπιζητεΐ μάλιστα. Τό Ντούρ-χ Λαϊν- 
τέν Φροϋντε τού Μπετόβεν θά έπρεπε ίσιος νά τό προ- 
τάξη τού δλου βιβλίου.

— Τό ενδέκατον τουρκικόν στρατιωτικόν σώμα είς 
Καραουργκάν, έξηντλημένον έκ τής πείνης, έ'σπευσε 
νά παραδοθή είς τούς Ρώσσους, μόλις ήσθάνθη τήν 
οσμήν τών μαγειρευομένων φαγητών είς τά στρατιω
τικά κινητά μαγειρεία τών Ρώσσων.

"Ολη τοΰ ή έργασία είς τοΰτο άποβλέπει, δπως φαί
νεται άπό μίαν έπιμονωτέραν έμβάθυνσιν καί άπό μίαν 
συντηρητικωτέραν, άνάλογον πρός τήν Ελληνικήν ψυ 
χήν, ηρμηνείαν τοΰ πόνου. Έν τούτοις ή βορεινή έπί- 
δρασις δέν ζημιόνει τήν άνοιξιν τής καρδίας του. Αί 
σκοτεινότεροι άκόμη σκέψεις γίνονται αύρα μέ τούς 
δικούς του στίχους, δπως τό βλέπωμεν δά ολοφάνερα 
εις τήν έπιτυχή άπόδοσιν μερικών Ιδεών τού Νίτσε.

Τήν έντύπωσίν μου περί διαρκούς άνοίξεως τής 
καρδιάς τοΰ ποιητσΰ δέν μετριάζουν μερικοί άγερω- 
χισμοί.

Δέ θέλω τήν άγάπη’έγώ ποτάμι, πού διαβαίνει 
Στούς άνθισμένους κάμπους άργά καί ταπεινά. 
Καί άλλου :
Δέ θέλω τοϋ γυαλοΰ τό λαμποφέγγισμα, 
Πού δείχνεται άστρο μέ τού ήλιου τή χάρι.
Θέλω νά δίνω φώς άπό τή φλόγα μου,
Κι’ άς είμαι κ’ ένα ταπεινό λυχνάρι.
Ή άνοιξις είνε ζωή καί ή ζωή δέν είνε άκαμπτος· 

Άλλ’ άν ή ζωή δέν εϊνε άκαμπτος, ή ψυχή ε’ιμπορεΐ νά

Λες Χάλα Γλινογιέτσκα
Νεαρά Πολωνίς νοσοχόμος υπηρετούσα εις Πολωνικήν 

λεγεώνα τοΰ Αυστριακού στρατού. Έξοχου κάλ
λους καί μεγάλη; μορφώσεως άγαπώσα ιδιαιτέ

ρως τήν πατρίδα μας 

fivf- Καί ό ποιητής είμπορεΐ ακριβώς γιά τούτο να 
ζαυχηθή, δτι έχει τήν δύναμιν νά συγχέη την ψυχήν 
καί τήν ζωήν εις τάς εκδηλώσεις των. Ένιαίαν θέλει 
τήν ενέργειαν καί δι’ αύτό συχνά διαφωνεί πρός τήν 
,τοαγματικότητα. Ή εύγενώς άγέρωχος ψυχή εϊνε κάτι 
ώ, εκλεκτόν καί διά τούτο μόνον Ιδέαν καί περί ψυχι
κής άνοίξεως δίδουν οί τό άπόλυτον ζητοΰντες στίχοι ·

Χορτάρι, δέ χαμήλωσα ποτέ μου νά σ’ αγγίξω· 
Δέντρο, σέ καμαρώνω κι’ άφταστο σ’ αγαπώ-

■χα! οί άλλοι ,
Περνά (τό έλεύθερο τ’ άγρίμι) σέ μονοπάτια απατητα 
Κ’ έκεί, ποΰ χτίζει ή πέρδικα φωλιά, 
καί οί επόμενοι ' ,

Τό κάθε ώραΐο, μέ μιας, άκέριο άς χανεται,
Κι’ όχι νά μένη. e e
Τό πάθος δμως τού ποιητσΰ εϊνε η ωραιοπαοεια 

Τόσον, ώστε τό διακηρύσσει δ ίδιος :
F- Φιλώ τό χέρι, πού μ’ έπλήγωσε.

Μ’ ένός ώραίου θυμού χτυπήματα.
Τό θεωρώ μάλιστα αύτό πανίσχυρο καί μ’ αύτό μοΰ 

έρχεται νά έξηγήσω τήν φειδώ του είς^ πατριωτικά 
ποιήματα, κάπως περίεργον είς μίαν έποχήν, κατά τήν 
όποίαν ή παγκόσμια σκέψις ζαλίζεται άπό τόν καπνόν 
τής πυρίτιδος καί μετά μίαν άλλην έποχήν έξαιρετι- 
ζήν είς έθνικώς ευτυχή γεγονότα. Μολαταύτα μέσα^είς 
τούς ολίγους τού είδους τούτου στίχους ευρίσκω δ,τι 
χρειάζεται εις τόν πραγματικώς πατριώτην "Ελληνα. 
Θά ήθελα νά ξεύρω πόσες φορές έτυχεν εις τους Ελ
ληνας νά διαβάσουν έλεγεΐον σαν τό επόμενόν, εις 
τρόπον ώστε νά είνε φυσικόν τό γεγονός, δτι παρήλ- 
θεν έντελώς άπαρατήρητον.

Κ Χιονισμένη είνε ή νύχτα καί ξάστερη 
■ Κι’ ό στρατός κοιμισμένος παγώνει.

Ε(, Κ’ ένας, άγρυπνος, μόνος στό ψήλωμα 
Κάτι πέρα μέ πόθο θωρεΐ-
Σά χαλκόχυτον άγαλμα ή δψι του, 
Μαρμαρένιο του βάθρο τό χιόνι, 
Τό κεφάλι του ορθό στά μεσούρανα 
Φωτοστέφανο τ’ άστρα φορεΐ.* **

Είς φίλον έγραφα κάποτε, δτι τό σπουδαιότερον και 
πλέον άπαραίτητον δι’ ένα ζωγράφον, οίασδηποτε εί 
δικότητος, είνε ή ποιητική φλέβα. Τά «Φωτερά σκο
τάδια» έπιβεβαιώνουν τήν γνώμην μου. Μέσα εις δυο 
στίχους συχνά μοΰ συμβαίνει νά βλέπω τό σχεδιάγραμ
μα ώραιοτάτων πινάκων. Ό δυνατός ζωγράφος θα 
παρουσιάση, χωρίς άμφιβολία κάτι, κάτι έκλεκτον, εαν 
ηύτύχισε ν’ άντιληφθή μιά τέτοια στιγμή.
Σέ λεμονιάς άνθόκλαδο γλυκολαλεΐ τ’ αηδόνι 
Μέσ’ στή μαρμαροφάνταστη τού Μαη λαμπρονυχτια. 
Ξάφνου,σά σκιάχτρο,άναπετά τό άντίφωνο τού γκιώνη 
Πέρα άπό μιά βαρύκλωνη, βαθύσκιωτην ίτια.
η μία τέτοια-

Τ’ άηδονάκι έξεφτερούγισε 
Σέ τριανταφυλλιάς κλωνάρι, 
Κι’ ή τριανταφυλλιά άνασείστηκεν 

Kk Άπ’ τ’ άνάλαφρο φτερό.
J;··'· ’ -' ’

Τ’ άνοιχτά της ρόδα έμάδησαν 
Στ’ άπριλιάτικο χορτάρι.
Κ’ έπεσε ένα άχνό ροδόφυλλο

I Σέ τρεχούμενο νερό. * * *
Είνε άλήθεια δτι πολλές φορές ό ζωγράφος δέν είμ- 

πορεΐ νά συναγωνισθή τόν ποιητή. Ιδίως στάς αλλη- 
ϊορικάς έκείνας έκφράσεις, ποΰ γίνονται σπαρταρι
στοί καί ολοφάνεροι μέ τήν ευστροφίαν τού στίχου 
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Δάκρυ θαλασσογέννήτο, πόσα άλλα, σαν κ’ έσένα 
Πανάκριβα κι’ ώραΐα κι’ αγνά καί φωτερά, 
Μέσ’άπ’τά βάθη τής ψυχής στον κόσμο σκορπισμένα 
Γεννήματα τοΰ πόνου— στολίζουν τήν χαρά !
Άλλ’ ό ζωγράφος έχει μίαν άλλοιώτικη, περισσό 

τερο έπιβλητική δύναμι. Δέν έχει τήν άνάγκην νά κά· 
μη χρήσιν τών περιφράσεων πού άμβλύνουν τήν έν- 
τύπωσι. Μέ μίαν ματιά σοΰ τά δίδει δλα. Άδιάφορον 
άν εσύ δέν κατορθώνης μέ μία ματιά νά τά λάβης 
δλα- Τό σπουδαΐον εϊνε, δτι εκείνος δέν σέ άπασχολεϊ 
παρά μίαν μόνον στιγμήν, τήν στιγμήν ποΰ εφελκύει 
τήν προσοχήν σου, έπειτα δέ τήν άπασχόλησι τήν 
συνεχίζεις μόνος σου μέ τή σκέψι σου καί τήν αϊσθησι 
σου. Καί αύτό εϊνε κάτι διά τήν αισθητική σου έλευ 
θεριά.

Φαντάζομαι τώρα άν ή ποίησις κατώρθωνε νά παρα 
κολουθή μέ τό ένδυμα τής ζωγραφικής. Είς εκείνους 
ποΰ καί σήμερον τήν άγαπούν, λεκτική δπως εϊνε, θά 
παρεΐχεν ορίζοντας περισσότερον άπεριορίστους, είς 
έκείνους δέ ποΰ σήμερον τήν περιφρονούν, διότι κου
ράζονται νά τήν ζητήσουν είς άναγνώσεις ή άκροά 
σεις, θά έπέβαλλεν άσυναισθήτως τήν δύναμιν της, 
καί θά τούς έσυνείθιζε νά τήν άγαπούν καί νά τήν ζη
τούν παντού καί πάντοτε. Αύτός ό συλλογισμός μέ κά- 
μνει νά μή διστάσω νά συμβουλεύσω τούς ζωγράφους 
νά γίνουν περισσότερον ποιηταί, καί άς εϊνε καί ολίγοι 
τερον τεχνΐται. Καί πρό πάντων ποιηταί τής εξοχι
κής, τρόπον τινά, συνθέσεως πού εϊνε είς δλους προσι 
τή. Οί στίχοι τοΰ Δροσίνη θά είμποροΰσαν νά τού, 
δώσουν μίαν ιδέαν άρχής καί βάσεως.

Στών παραθύρων τά κλειστά γυαλιά 
Πάνανθη ζωγραφιέται ή μυγδαλιά 
Καί πρασινίζει ή χλόη στά κατώφλιά μας· 

καί οί άλλοι
Τό μήνυμα τό φέρνει γλυκομύριστη 

Μηνύτρα ή μυγδαλιά
Νά την ή άνοιξι έρχεται, έρχεται·

"Οχι σπανίως έξ άλλου προέρχεται άπό μέσα άπό 
πολλούς στίχους μία δυνατή έξάσκησις πρός παρατή- 
ρησιν τών ζωηρών άντιθέσεων, ποΰ είς τήν ζωγραφι 
κήν δίδουν ένα πολυμελέτητον βάθος. "Αλλοτε έκδη- 
λοΰνται ώς περιγραφή

Καί μόνο άπ’ τά βάθη, άπ’ τήν άβυσσο, 
Πού τρώει τή ζωή τή χαμένη, 
Τό σύννεφο έλεύθερο υψώνεται

Κι’ άργά στά ούράνια άνεβαίνει· 
καί άλλοτε ώς παρατήρησις

Μόνος άπ’ δλα τά πουλιά, πού ή χειμωνιά σκορπίζει. 
Πιστός ό Καλογιάννος, στούς κάμπους κελαδεΐ. 
Απαρηγόρητος αύτός παρηγοριά χαρίζει 
Στό μαραμένο φύλλο καί στό ξερό κλαδί.
Καί τέλος δ ποιητής έχει μίαν μυστηριώδη δύναμιν, 

ποΰ χρειάζεται πολύ είς τόν ζωγράφον. Επειδή δλος 
εϊνε ψυχή καί δλος καρδιά, κατορθώνει νά μεταφέρη- 
ται είς οίανδήποτε έποχήν καί φαίνεται δτι δέν κά- 
μνη λάθη είς τάς μελέτας του περί άνθρώπου, άφοΰ ή 
ψυχή δέν μεταβάλλεται. Εϊνε μάλιστα τόση ή συναί- 
σθησις τής δυνάμεώς του αύτής, ώστε δέν δυσκολεύε
ται νά τό καταδείξη, δταν συμπονή τήν κόρην τοΰ 
Πριάμου ή νά τό διακηρύξη σέ μιά Κόρη τής Άκρο 
πόλεως.

Μέσ’ στό χάος τής μνήμης τίποτε 
Δέ μοΰ μένει, παρά μόνο 
Πώς, μιά ’μέρα, κάπου έννοιώσαμε 
Κάποιο ώραΐο, μεγάλο πόνο.

Ύπό πασαν έποψιν είμπορεΐ νά χρησιμεύση ώς δι
δάσκαλος δ ποιητής είς τόν ζωγράφον. Καί είς τήν άρ 
μονίαν τών σκηνών καί είς τήν ψυχολογίαν τών χαρα-
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κτήρων, ποΰ θά εξετάσω μετ’ ολίγον, καί είς τήν περι- 
γραφικότητα καί τήν λεπ*>μέρειαν  τής άπεικονίσεως 
ποΰ φαίνεται άπό παρομοίους στίχους.

Τοΰ Γενάρη ηλιοβασίλεμα 
Γαλανό, καθάριο λάμπει, 
Στολισμένο με τά χρώματα 
Μιας μαγιάτικης αυγής.

(Τό τέλος είς τό προσεχές) ’Αμαρυλλίς

ΕΚΛΙΠΟΥΣΑΙ ΦΤΣΙΟΓΝΩΜIΑΙ

0 ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

Ό πρώτος θαλασσογράφος τής 'Ελλάδος εξαφανί
ζεται μέ αιφνιδιασμόν τής μοίρας, πρό τοΰ όποιου δέν 
είμποροΰμεν νά κύι|·ωμεν τήν κεφαλήν, πριν τόν όνο 
μάσωμεν φρικτόν. Τήν στιγμήν όπου ΰι|ιοσεν έπάνιο 
είς μεγάλους πίνακας τούς θαλασσινούς θριάμβους 
τής ’Ελλάδος, έχάθη. Τήν αδυναμίαν και τήν μαται
ότητα τών δακρύων θά εΐνε αδύνατον νά τήν αποφυ
γή όποιος έγνώρισεν αυτόν, τόν γλυκύτερον καί τόν 
άπλούστερον τών 'Ελλήνων καλλιτεχνών, τόν θαλασ
σογράφον μέ ψυχήν ψαρά. Ή θάλασσα τοΰ ανταπέ
δωσε τόν μέγαν έ'ρωτά του πρός αύτήν άφθόνως. Δέν 
τοΰ έκρυψε τίποτε· Είς τό δροσερόν καί μικρόν εκεί
νο ακρογιάλι, τ’ όποιον ύπήρξεν ή ψυχή του, έβόησε 
καί έρωτεύθη, έθύμωσε καί ήμερώθη ολόκληρον τό μέ- 
γα στοιχεϊον. "Ολη ή θάλασσα εΐνε μέσα είς τό έργα- 
στήριόν του. "Ολαι αί ώραι τοΰ κύματος, όλα τά φώ
τα του μέσα είς αύτό. "Ολη ή αρχιτεκτονική καί τό 
υλικόν τών σκαφών. Ή ψαρόβαρκα καί τό θωρακω 
τόν. Ποία γνώσις είς τήν γραφήν αύτών τών σχη 
μάτων· ΙΙοία δεξιοτεχνία. Ποια τέχνη είς τόν σχημα
τισμόν τοΰ πράγματος, τής ύλης, τοΰ ξύλου καί τοΰ 
μετάλλου. Οί καπνοί του, οί καπνοί τών ξένων θωρη- 
κτών κηδευόντων τόν Βασιλέα Γεώργιον εις τήν θά
λασσαν τό παιγνίδι τών καπνών αύτών επάνω είς 
τούς όγκους τοΰ μετάλλου εΐνε άπό τάς μαγικωτέρας 
αλήθειας, είς τάς όποιας έφθασε ποτέ ή νεοελληνική 
τέχνη.

Τάς αλήθειας αύτάς καί τάς ωραιότητας ό Χατζής, 
όπως εΐνε άπαραίτητον είς θαλασσογράφοι' τάς ήξευ- 
ρε χωρίς νά τάς βλέπη, ή γνώσις τής θαλάσσης τοΰ 
είχε γίνει μηχανική πλέον, δέν τοΰ έμενεν διά τόν 
σχηματισμόν τοΰ άληθεστέρου πίνακος είμή νά μάθη 
τήν ώραν, τήν άτμόσφαιραν καί τό είδος τοΰ σκάφους

Τό κράτος είχε τήν πρόνοιαν νά τοΰ άναθέση τήν 
γραφήν τής ναυμαχίας τής "Ελλης. "Εζησεν έπί μή
νας είς τόν Μοΰδρον, έμελέτησε τήν σκηνοθεσίαν τοΰ 
μεγάλου πολεμικού γεγονότος καί τό άναπαρέστησε. 
Έδώ έδοκίμασε τάς άναποφεύκτους δυστυχώς πικρίας 
τοΰ καλλιτέχνου, ό όποιος σφίγγεται εντός τών περιο 
ρισμών τής ιστορικής άκριβείας. Χάριν τής ιστορίας 
τοΰ έπέβαλον ειδικήν ταξιθέτησιν τών μαχομένων 
πλοίων, επιστημονικήν όχι καλλιτεχνικήν, ώρισμένην 
κίνησιν τής θαλάσσης καί σχεδόν ώρισμένον χρωμα
τισμόν. Εις τήν ναυμαχίαν ύπήρξεν άπόλυτος γαλή 
νη. Συμφορά διά θαλασσογράφον. Τό μόνον κύμα 
ποΰ τοΰ επετράπη ήσαν αί στήλαι τοΰ νερού, αί ύψού- 
μεναι άπό τάς όβίδας. Έν μέσω τών φοβερών αύτών 
περιορισμών τής ιστορίας, ή τέχνη του έστενοχωρή- 
θη, άλλά δέν έγονάτισε. Ό πίναξ τής ναυμαχίας τής 
"Ελλης, μολονότι ό θάνατος δέν τόν άφήκε νά τονώ- 
ση τούς φωτισμούς τών καπνοδόχων καί νά σχηματί 
σι] τό πρώτον σώμα έξ άνακοχλασμοΰ τής θαλάσσης

κατόπιν πτώσεως όβίδος, σημεΐον άπό τό οποίον έπε- 
ρίμενε μεγάλην έ'ντασιν τής προοπτικής, εΐνε έν τού- ·. .τΜ**.·*  ζ·~Ί . ι—μ—■ ι· .5»—ur-sr-Λ.
τοις καί την στιγμήν αυτήν σημαντικόν έργον τής 
Ελληνικής τέχνης. Έκεϊ δέ όπου έμενεν έλεύθερος, 
είς τούς σατανικούς θαλασσοδαρμούς τών τορπιλλο- 
βόλων, παιζόντων μέ τόν όλεθρον, είς τήν περιγρα
φήν τής ειρηνικής ζωής τών καταστρωμάτων, εις 
τούς πλόας τών σκαφών, δπως τό ταξείδιον τοΰ πλω
τού νοσοκομείου τής πριγκηπίσσης, είς έξαισίαν μού
ρην νυκτερινήν θάλασσαν, ό Χατζής ύπήρξεν ό με
γάλος ραψωδός τθΰ ναυτικού πολέμου τής Ελλάδος.

Τόν ώνόμασαν μόνον θαλασσογράφον. Άλλά έγνώ- 
ριζε τήν στερεάν όσον καί τήν θάλασσαν, τό χωριατό- 
σπητο όσον καί τό καΐκι. 'Ολόκληρος έκθεσις θά άπαρ 
τισθή άπό τήν πληθώραν τών μικρών του τοπείων. 
Εΐνε δέ τά μικρά αύτά καλλιτεχνήματα ένας θησαυ 
ρός τής ελληνικής τοπειογραφίας. Είδε τά χωριά ιιέ 
τήν μεγαλειτέραν ειλικρίνειαν καί τήν ώραιοτέραν 
απλότητα. 'Η γλυκεία ψυχή του έστάθη πολλήν ώραν 
έπάνω είς σκάλες, είς χαλασμένα παράθυρα, είς αύλό- 
πορτες, είς γλάστρες βασιλικών, είς τρούλλους έκκλη- 
σιών. Ή βεβαιότης τής γραμμής, ή έπιτυχία τοΰ χρώ 
ματος έκεϊ εΐνε πολλάκις καταπληκτική. Σπεύδομεν νά 
σημειώσωμεν, ότι ό Βασίλειος Χατζής εΐχεν ένα ε
χθρόν είς τήν τέχνην του —δπως έλεγεν άλλως τε ό 
ίδιος— τήν μανίαν τής άκριβείας. Δέν έκαμε τό το- 
πεϊον τής ψυχής του, άλλά τό τοπεΐον ποΰ έβλεπε 
Τοΰτο όμως ούδέν άλλα σημαίνει, είμή ότι έγνώριζε ] 
νά έχη τήν ψυχήν τών πραγμάτων, ή όποια ήτο καί 
ή ίδική του. Τοιαύτη ισορροπία μεταξύ τοΰ άνθρώ- 
που καί τοΰ περιβάλλοντος ίσως νά εΐνε διά κοινούς 
τεχνίτας αυτή ή μετριότης, άλλά διά τόν Χατζήν ήτο 
άλλο πράγμα. Τά έργα του μάς λέγουν ότι αύτό ποΰ 
θεωρσΰσεν ώς εχθρόν του, δέν ήτο ποσώς έχθρός· Η- 
ξευρε νά ίδή τό τοπεΐον όλου τοΰ κόσμου, άλλά πώς. 
Καλλιτεχνήματα μικρά — δπως τά βουνά του, τά 
ποτάμια του, τά έλη του, τά χωριά του, όπως ή ’Ατ
τική του, (κατείχε τήν ’Αττικήν), όπως ή βαρκούλα 
του ήσυχάζουσα είς τό άκρογυάλι μίαν λαμπρόν πρωί
αν Κυριακής (άληθινό ντομινικάλ ποίημα τού Μάξ 
Έλκάν) καλλιτεχνήματα τόσον ισορροπημένα, τόσον 
στερεά, τόσον ήρέμως μαγευμένα άπό μίαν άμόλυντον 
ψυχήν, δέν έχουν άμφισβήτησιν.

Έπάλαισε μίαν ολόκληρον ζωήν, μέ τήν ύπερήφα- 
νον σιωπήν του —διότι δέν έγνώριζε πώς έκφράζεται 
τό παράπονον. Τήν στιγμήν όπου τό Κράτος τόν έπε 
σκέφθη καί τόν έχρησιμοποίησε, όπου ή κοινωνία θά 
έβλεπεν τί έσώρευεν έπί 25 χρόνια ό ήσυχος καί ά
γνωστος αύτός έκλεκτός, ό θάνατος σφραγίζει τό έρ- ; 
γαστήριόν του. Ούδέν έχομεν νά δώσωμεν είς το 
δράμα τοΰτο, παρά τήν σιωπήν μας, τήν υποταγήν 
μας καί τήν προσευχήν μας διά τήν σπανίαν αύτήν 
ψυχήν, τήν ώραϊσθεΐσαν είς τό άπειρον τών θαλασ
σών.
ΓΕκ τής «Άκροπόλεως») Ζ. ΠΑΠΑΝΤΏΝΙΟΥ

©κ. ΑΕΜΑΝ
Ό Γενικός Πρόξενος τής 'Ελλάδος είς τό ‘Αμστελλόδαμον 

τής 'Ολλανδίας. Δημοσιεύομεν κατά καδήκον τήν εικόνα τοΰ ευ
πατρίδου ‘Ολλανδού ό όποιος εκπροσωπεί τήν Θείαν Πρόνοιαν 
διά. τούς πρόσφυγας "Ελληνας τής ‘Ολλανδίας Ό κ. Λίμαν εύ- 
γενής τήν καταγωγήν καί τά αίαδήματα προοέφερε καί προσφέρει 
ανεκτίμητους υπηρεσίας εις τους συμπατριώτας μας τούς όποι
ους ή συμφορά τού Βελγίου άπεμάκρυνε κακήν κακώς από τά 
προσφιλή τοεν Βελγικά εδάφη. Ό ολκός του δέχεται με τήν αυ
τήν προσήνειαν καί καλωσύνην καί τόν πλούσιον καί τόν πένητα 
"Ελληνα καί επιδαψιλεύει όλα τά άγαδά ποΰ του επιτρέπει <5 
πλούτος του και ή ανεξάντλητος γενναιοδωρία του. Οί "Ελληνες 
οί διελδόντες έξ ‘Ολλανδίας εΰλογούσι τό όνομά του καί εΐνε υ
περήφανοι διότι είς τάς χεΐράς του εΐνε έμπεπιστευμένα τά συμ
φέροντα τής πατρίδας μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

Δίδες Ζαφειροπούλου, Άγγελινίδου, ό κ. Παπαδημη- 
τοίου καί ό καθηγητής κ. Μπουστίντουϊ.*  * *

Ή τρίτη μεγάλη Συναυλία τοΰ ’Ωδείου είς τό Δη 
μοτικόν Θέατρον έσημείωσε μίαν έξαιρετικήν έπιτυ- 
χίαν. "Ηρχισε μέ τήν εισαγωγήν τοΰ Σερουμπίνι έκ 
τοΰ μελοδράματος «Λουτόϊσκα». Κατόπιν έξετέλεσε 
τήν «Παθητική Συμφωνία» τοΰ Σταϊκόφσκυ, ή οποία 
εΐνε γεμάτη άπό δύναμιν, άπό έμπνευσιν καί άπό 
παλμούς μουσικούς- Ή «Συμφωνία» τοΰ Σταϊκόφσκυ, 
τό Κοντσέρτο τοΰ Βιενιάφσκυ, ή «Βαριασιόν Συμ- 
φωνίκ» τοΰ Φράνκ, δλα αύτά έξετελέσθησαν μέ μίαν 
ακρίβειαν καί μέ ένα αίσθημα, ποΰ έπροκάλεσαν τά 
πλέον ζωηρά καί ειλικρινή χειροκροτήματα. Κόσμος 
πολύς καί έκλεκτός. * * *

Είς τό Ώδεΐον Λόττνερ έδόθη μία έκλεκτή συναυ 
λία υπό τής Διευθυντρίας αύτοΰ καί τών καθηγητών 
Σαϊφφερ και Μπέμμερ.

Σοΰμπερτ, Χαΐνδελ, Μπετόβεν καί Μαρτσίλλο έξε 
τελέσθησαν μέ τρόπον ώστε νά παρέχη τήν έντύπω- 
σιν μουσικής μυσταγωγίας. Ή ερμηνεία τών έργων 
αύτών ύπήρξεν άριστοτεχνική, μέ βαθεΐαν άπόδοσιν 
τοΰ μουσικού πνεύματος τών μεγάλων αύτών συν 
θετών.

Εις τόν «Παρνασσόν» έδόθη μία συναυλία υπέρ 
τών ορφανών Πολέμου, άπορων παίδων καί προσφύ
γων Μικρασιατών. Τό πρόγραμμα τής Συναυλίας 
ποικιλώτατον. Βιολί, άπαγγελία, άσμα· Τό βιολί τοΰ 
κ. Γράστου, ή άπαγγελία τής Δίδος Βρασιβανοπού 
λου, τό άσμα τής κυρίας Εύτυχίας Καμπάνη.

Ή εορτή ύπέρ τών άπορων μαθητών έπέτυχε πλη 
ρέστατα καί ό κόσμος ό συρρεύσας είς τήν εύρεΐαν 
αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού», έφυγε άποκομίζων μιά 
καλλιτεχνικήν άπόλαυσιν άπό τό άσμα τής κυρίας 
Καμπανάκη, άλλά καίτό συναίσθημα δτι έβ ·ήθησε ύ- 
λικώς μικρά ορφανά παιδάκια.* ★ *

'Η Συναυλία τού Συλλόγου τών Έμποροϋπαλλή- 
λων ύπέρ τών Νυκτερινών Σχολών αυτού έδόθη μίαν 
έκ τών τελευταίων Κυριακών τού λήξαντος μηνός. 
Έτέλει ύπό τήν υψηλήν προστασίαν τοΰ Βασιλόπαι- 
δος Νικολάου καί συμμετεΐχον είς αύτήν, έκτος τής 
Μουσικής Ακαδημίας, ό κ. Έράστης καί αί Δίδες 
Κατσικοπούλου, Πασχάλη καί Παπανδρέου· Διεξήχθη 
μέ πολλήν έπιτυχίαν. Ή όρχήστρα τής Μουσικής 
’Ακαδημίας ίπό τήν διεόθυνσιν τοΰ κ. Βαλτετσιώτου, 
έξετέλεσε ιιέ πολλήν χάριν καί απαλότητα τά έργα 
τοΰ Μπαντιέ καί τοΰ Ι’ένυ. "Ηρεσε πολύ καί τό σόλο 
τοΰ κ. Γ. Αούβρη. ’Επίσης ήρεσε πολύ καί ή δρα
ματική έκτέλεσις τής Δίδος Κατσικοπούλου μέ τήν 
αρχαϊκήν ενδυμασίαν της καί μέ τό δυνατό παίξιμό 
της. Ή έπιτυχία της ήτο ή έκτος τού προγράμματος 
έκτελεσθεΐσα σκηνή έκ τής Μήδειας. Έχειροκροτή- 
θη πολύ, δπως έχειροκροτήθησαν καί αί Δίδες Πα
σχάλη καί Παπανδρέου.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Είς τήν αίθουσαν τής ’Ιταλικής Σχολής ό κόμης 
Μποσδάρι, πρεσβευτής τής ’Ιταλίας, έκαμε μίαν διά 
λεξιν περί Δάντου καί άνέλυσε τό 24ον άσμα τοΰ 
Παραδείσου τοΰ Δάντου. Τής άναλύσεως προηγήθη 
εύγλωττος, σαφής καί σοφή άνάπτυξις ύπό τοΰ σο
φού διπλωμάτου. Ό κ. Μποσδάρι μέ χαρακτηρίστε 
κήν ευγλωττίαν άνέλυσε τό άσμα αύτό έκ τής Θείας 
Κωμωδίας, ώμίλησε περί τών αιτίων τά όποια τό 
ένέπνευσαν, περί τών καλλονών ποΰ τό περιεκόσμουν 
κα! τής χριστιανικής πίστεως, ή οποία τό έμπνέει καί 
τό έξυψώνει.

ΣΥΝΑΥΑΙΑΙ
Είς τό Ώδεΐον ’Αθηνών έδόθη μέ έξαιρετικήν συρ

ροήν κόσμοι> έκλεκτοΰ ή συναυλία τοΰ καθηγητοΰ κ. 
Σοΰλτσε, τή συμπράξει τής Δίδος "Ελλης Γεράκη.

At συνθέσεις τού Μόζαρτ, τοΰ Λεκλαίρ, τού Μύ
ρους, τοΰ Μοσκόφσκυ, τοΰ Φράνκ, τοΰ Φίλδ καί τοΰ 
Άρένσκυ, εύρον είς τούς δύο καλλιτέχνας έκλεκτούς 
έκτελεστάς. ’Εξαιρετικώς έχειροτονήθη ή «Νοκτούρ» 
τοΰ Φίλδ καί ή «Σερενάδα» τοΰ Άρένσκυ·* * *

’Επίσης είς τήν αύτήν αίθουσαν έδόθη καί ή συ
ναυλία τοΰ κ. Σπ. Φαραντάτου. Ό κ. Φαραντάτος 
μέ τήν έμφάνισίν του άπέδειξεν ότι εΐνε ένα μουσικόν 
τάλαντον πρώτης τάξεως, προικισμένον μέ μεγάλην 
εύχέρειαν είς τήν έκτέλεσιν. ’Έπαιξεν έκ μνήμης ένα 
ρετσιτάλ μέ μοναδικήν τελειότητα.

Ό κ· Φαραντάτος, διπλωματούχος τοΰ ’Ωδείου, έ
χει βραβευθή μέ χρυσοΰν μετάλλιον.

★ Ά *
Ή πρώτη μαθητική Συναυλία τοΰ ’Ωδείου έπέτυχε 

■πληρέστατα. Κατ’ αύτήν έκαμον τήν έμφάνισίν των 
η Δίς Ελένη Άγγελοπούλου καί ή Δίς Φούλα Πάλ- 
μα. Ή πρώτη έξετέλεσε τό Κοντσέρτο εις μί τοΰ 
τοΰ Μπετχόβεν καί ή δευτέρα τήν ρομάνς τοΰ Ταϊ- 
κοφσκυ. Αί νεαραί κλειδοκυμβαλίστριαι έχειροκροτή- 
θησαν ζωηρώς, δπως έχειροκροτήθη καί ή μικτή χο 
ρωδία, ή όποια συγκειμένη έξ εκατόν προσώπων, έ
ψαλε τή συνοδεία ορχήστρας τήν προσευχήν άπό 
την Καβαλλερίαν Ρουστικάναν·

Είς τό Κουαρτέτο τοΰ Ντβόρζακ έλαβον μέρος αί
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Τό πυκνόν και εκλεκτόν άκροατήριον, τό όποϊον 

μέ τόσην προσοχήν παρηκολούθησε τόν σοφόν διπλω
μάτην, δταν άνεχώρησεν άπηύθυνε θερμότατα συγ
χαρητήρια είς τόν αντάξιον τοΰ Δάντε ερμηνευτήν.* ★ * *

Συνήλθεν είς τό Πολυτεχνεϊον είς μακράν σύσκε 
ψιν ή Γενική Συνέλευσις τών Ελλήνων Καλλιτεχνών 
ύπό τήν έπίτιμον προεδρίαν τής A. Υ. τοΰ Πρίγκη 
πος Νικολάου. Τά μέλη τής Συνελεύσεως ήσχολήθη 
σαν έπί τής διοργανώσεως Πανελλήνιοί! Καλλιτεχνι
κής Έκθέσεως, ήτις άπεφασίσθη νά λάβη έπίσημον 
χαρακτήρα. Η Πανελλήνιος ’’Εκθεσις άπεφασίσθη 
ύπό τών συνελθόντων μελών τής Συνελεύσεως δπως 
άρχίση τήν 21ην Μαΐου, οπότε συμπίπτει καί ή εορ
τή τής Α· Μ. τοΰ Βασιλέως, θά διατελή δέ ύπό τήν 
Επίτιμον Προεδρίαν τής A. Υ. τοΰ Πρίγκηπος Νι

κολάου. Εις τήν συνεδρίασιν έ'λαβον μέρος 45 περί
που μέλη, μεταξύ τών όποιων καί τινες Έλληνίδες 
καλλιτέχνιδες κυρίαι καί δεσποινίδες.

Μετά τάς ληφθείσας ώς άνω άποφάσεις έλαβε τόν 
λόγον ή Α. Ύψηλότης, "Οστις συνέστησεν είς τήν 
Συνέλευσιν δτι είνε άνάγκη κατ’ έτος νά γίνεται πα
νηγυρική η έκθεσις τών διαφόρων καλλιτεχνημάτων, 
διότι οΰτω μόνον δύναται νά προαχθή καί είς τόν τό
πον μας ή καλλιτεχνία. Έξέφρασε τήν πεποίθησιν δτι 
ή ’Έκθεσις αύτη θά παρουσίαση είς τόν κόσμον τά 
τελειότερα έργα^ ζωγραφικής καί γλυπτικής τά σχετ.- 
ζόμενα μέ τήν ιστορίαν τών πολέμων καί κατέληξεν 
δτι καλόν θά ήτο ή έκθεσις αύτη'νά περιλάβη δλους 
τους Ελληνας καλλιτεχνας, οΐτινες άναλόγως έκα 
στος νά παρουσιάσωσι τά καλλίτερα αύτών έργα καί 
υπεσχέθη δια την επιτυχίαν τοΰ σκοπού τούτου δπως 
ένεργήση παρά τή Κυβερνήσει καί έλθη άρωγός πρός 
τήν ιδέαν αύτήν καί τό Κράτος·

Εν τελεί εγενετο η εκλογή τών μελών τής έφορίας 
τοΰ Συνδέσμου τών Ελλήνων Καλλιτεχνών καί έξε 
λέγησαν ώς μέλη τής ζωγραφικής οί κ. κ. Ίακωβί- 
δης, Γερανιώτης,, Χατζόπουλος, Φωκάς καί Λύτρας
• ής I λυπτικής, οι κ. κ. Γεωργαντάς, Ζευγώλης καί 
Τό,μπρος καί τής αρχιτεκτονικής οί κ. κ· Μάζης, Τσι- 
κούρας καί Θεοδωρής.

, θ Σύνδεσμος τών Ελλήνων Καλλιτεχνών παρετη- 
ρήθη, οτι έφέτος έχει περισσότερα μέλη έν άντιθέσει 
προς τα αλλα ετη, διότι πολλοί καλλιτέχναι "Ελληνε* 
σπουδάζοντες έν Ευρώπη άφίκοντο είς Αθήνας λόγο; 
τοΰ Ευρωπαϊκού πολέμου.

* * *
Είς την αίθουσαν τοΰ «Παρνασσού» ή Ρωσσί" 

καλλιτέχνις Δίς Λυδία δέ Μπυρζέκ είς μίαν έκθεσίν 
/'K παρουσίασε τήν Ελληνικήν Φύσιν καί τήν 
Ελληνικήν ζωήν.

'Ολοι οί πίνακές της απεικονίζουν Ελληνικά το- 
πεϊα καί έλληνικάς έμπνεύσεις μέ αρκετήν ατομικό
τητα.,Εις ,ολα φυσική καί δυνατή, ήξεύρει νά διαλέ- 
γη τους τοπους της και να ζωντανεύη τάς έμπνεύσεις 
της.

Είς τόν «Παρνασσόν» δ κ. Πετρακάκος ώμιλησε 
περί 'Αγίου ’Όρους. Τό θέμα τοΰ κ. Πετρακάκου άπό 
τά πλέον ελκυστικά, με τήν βαθύτητα τής εθνικής 
έννοιας, δέν ήτο δυνατόν παρά νά έλκύση τήν προ
σοχήν καί άθρόον τό κοινόν είς τοΰ «Παρνασσού» 
τήν αίθουσαν. Ό κ. Πετρακάκος έπεσκόπησεν δλην 
τήν Ιστορικήν σημασίαν, τήν εθνικήν καί θρησκευ
τικήν αποστολήν τοΰ 'Αγίου ’Όρους, καί μέ προβο- 
λάς φωτεινών εικόνων, έδειξε τήν ζωήν, τήν πίστιν. 
τήν δράσιν καί τούς άγώνας τής Ελληνικής έκείνης 
δράκος, ή οποία αγωνίζεται πάντοτε μέ τήν πίστιν 
πρός τά έθνικά ιδεώδη καί παραδόσεις.
ΧΟΡΟΙ

Ό Πειραϊκός Σύνδεσμος έδωκε καί εφέτος τόν ε
τήσιον χορόγι του. Πάντοτε ύπό τήν προστασίαν τής 
A. Β. Υ. τής Πριγκηπίσσης 'Αλίκης, έξυπηρετεϊ ένα 
εύγενή σκοπόν, διδόμενος ύπέρ τών Νυκτερινών Σχο
λών τών απόρων παίδων τοΰ Πειραιώς.* * *

Ό χορός τοΰ ’Ασύλου τών ’Ανιάτων έδόθη είς τό 
Φουαγιέ τοΰ Βασιλικού Θέατρου, ύπό τήν ύιμηλήν 
προστασίαν τής Βασιλίσσης ’Όλγας. Ή πρόεδρος κ. 
Ελένη Νεγρεπόντη, ήτις είνε ή ζωή τοΰ φιλανθρω
πικού Σωματείου, ύπήρξε καί ή ζωή τοΰ εκλεκτού 
αύτοΰ χορού. Φιλομειδής καί περιποιητική πρός ό
λους καί δλας, καί ύπό τάς περιποιήσεις καί τών άλ
λων κυριών, ό χορός τοΰ ’Ασύλου τών ’Ανιάτων έ- 
θεωρήθη και έφέτος ώς ή ζωηρότερα κοσμική συγ- 
κέντρωσις, ή οποία άφίνει πάντοτε τάς ώραιοτέρας 
αναμνήσεις.

Αί εισπράξεις ύπήρξαν πολύ ικανοποιητικοί, καί 
θά έξυπηρετήσουν τά χρήματα αυτά ένα τών πλέον 
ευεργετικών σκοπών, όποιος είνε ή περίθαλψις καί η 
περιμάζευσις πτωχών ανιάτων. Ή Βασιλική Οικογέ
νεια έτήμησε τόν χορόν τοΰ ’Ασύλου τών ’Ανιάτων.* ★ *

Καί ό χορός τής Σηροτροφικής ύπήρξε μία με
γάλη επιτυχία. Εις τό Φουαγιέ τοΰ Βασιλικού Θεά 
τρου έδόθη ό έτήσιος χορός τοΰ καλού Σωματείου. 
Κόσμος πολύς. Ζωηρότης μεγάλη. Ή κυρία Ζλατά- 
νου φιλόφρων καί περιποιητική πρός όλους. Έπίσης 
καί αί λοιπαί κυρίαι τοΰ Συμβουλίου έκαμαν δ,τι ήδύ’ 
ναντο διά τήν έπιτυχίαν τής προεσπερίδος των- Ό κό
σμος άνεχώρησε πολύ ευχαριστημένος' άπό τήν εορτήν 
τής Σηροτροφικής.

ΕΟΡΤΑΙ

Ωραία ητο και η εορτή τοΰ Συλλόγου τής 'Αγία; 
Φιλοθέης., Τό Σωματεϊον αύτό εχει τόν ευεργετικόν 
σκοπον νά σώζη διά τής παροχής γάλακτος τά πτωχά 
υστερημένα βρέφη. Ώς έκ τούτου εις τήν εορτήν του 
έλαβο,ν μέρος μικρά κοριτσάκια καί άγοράκια, τά δ- 
ποια έπαιξαν τή «Μαγεμένη Βασιλοπούλα». Ή εορτή 
επετυχε θαυμάσια·

Λ ★ ★

Άπ<\ τ.“’ ώραιοτέρας είμπορεϊ νά θεωρηθή καί ή 
εορτή ύπέρ τών ’Άγγλων τραυματιών, ύπό τοΰ Άγ 
γλοελληνικοΰ Συνδέσμου. Τό πρόγραμμα ποικιλώτα- 
τον. Έκτέλεσις μουσικών τεμαχίων, εικόνες πλαστικαί. 
έκτέλεσις ,μικράς κωμφδιας. 'Ολα δέ έπιτυχημένα, 
δλα είς τήν θέσιν των.

* * *
Άλλά καί τών Προσκόπων ή εορτή ε’ις τό Δημοτι

κόν Θέατρον θά μείνη άλησμόνητος διά τήν Άθη 
ναϊκήν κοινωνίαν. Εις ένα θέατρον έντελώς πλήρες 
ήρχισεν ή εορτή των μέ τό μάρς ή «Σημαία τοΰ Προ- 
σκόπου», έκτελεσθέν ύπό χορωδιών τοΰ σώματος καί 
Μουσικής τής Φρουράς. Κατόπιν έπαίχθη δ «Προ- 
σκοπισμός», ένα πολύ καλό κομματάκι. ’Επίσης ήρέσε 
ή κινηματογραφική ταινία τής άναδασώσεως τής 
Αττικής καί ή έπίδειξις τών Προσκόπων εις τό Στά
διον. Έν γένει τό πρόγραμμα τό ποικίλον μέ δλας 
τάς έργασίας καί τήν δράσιν τών προσκόπων έκίνει 
τόν ένθουσιασμών τών πολυπληθών θεατών, οί όποιοι 
είς τό τέλος τούς έχειροκρότησαν δικαιότατα καί έν- 
θουσιωδέστατα·

Εις τόν κ. Μελάν ένα πολύ μεγάλο «εύγε», διότι 
δημιουργεί μίαν νέαν ελληνικήν γενεάν.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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■ Ή Βασιλική Οικογένεια έπεσκέφθη τήν έκθεσιν 
τής Δίδες Δέ Μπορζέκ καί ήγόρασε μερικούς πίνα
κας της.
ΘΕΑΤΡΑ . , „

'Η Δραματική Σχολή τοΰ Ωδείου εδωκε μιαν πα· 
οάστασιν εις τό Βασιλικόν Θέατρον ύπό τών μαθη
τών αύτής. Έδιδάχθη ή «Βδέλλα» τοΰ Μ. ,
Ή Δίς Κωνσταντινίδου ώς Καρλοττα επαιξε έκτα 
κτως ώραία- Απέδειξε καί δύναμιν καί ύποκριτικήν 
τέχνην πρώτης τάξεως. Είς την διδασκαλίαν ελαβε 
μέρος καί ό καθηγητής τής Δραματικής Σχολής κ. 
Ζάννος.

Τόν μήνα αύτόν τό άθηναϊκόν κοινόν παρηζολού- 
θησε δύο Έλληνικάς Όπερέττας. · Πρώτη ,έπαίχθη η 
όπερέττα τοΰ κ. Τριανταφύλλου «Τί είνε έρως ;». Τό 
λιμπρέτο είνε ή γνωστές «Μπλόφες» τοΰ κ. Συναδι- 
νοΰ- Εις αύτάς έβάσισε τήν μουσικήν δ κ. Τριαντα 
φύλλου. Ό νεαρός μουσουργός δέν εμφανίζεται τό 
πρώτον. Εις θέατρα τών Παρισίων εδωκε τρία λυ
ρικά έργα τά όποια είχον άρκετήν έπιτυχίαν.

Τό τελευταΐον έργον τοΰ κ. Τριαντάφυλλου ως α 
παρχή μέλλοντος μουσικού είμπορεϊ νά θεωρηθή αρ
κετά" καλόν. Εχει άρκετή πρωτοτυπία καί πολλάκις 
ή χάρις καί ή τέχνη δίδουν ένα τέλειον σύνολον είς 
τήν έμπνευσίν του.
. .Τό έργον έπαίχθη έξάκις είς τό Δημοτικόν Θέα- 
τρν- * ★ *
. .Τό δεύτερον μουσικόν έργον ήτο ή «Πριγκήπισσα 
τοΰ Σάσωνος» τοΰ κ. Σπ. Σαμάρα. Τό λιμπρέττο, 
έργον τών κ.κ-Λάσκαρη καί Δημητρακοπούλου,εΐνε α 
τυχώς εξαιρετικά άνοστον,αν μή άνόητον.Τίποτε το ευ

ΑΠΟ ΤΗΝ ZS1HN ΤΟΥ ΜΗΙΟΣ
IWNOYMPIOX 1©1S

Τήν τελευταίαν ήμέραν τοΰ μηνός αύτοΰ έωρτά 
ζετο μέ ύπερβολικόν θόρυβον, με χαρακτηριστικήν 
ευθυμίαν καί φαιδρότητα καί μέ πολλήν διάθεσιν ή 
προτελευταία ημέρα τών Άπόκρεω. Οί Αθηναίοι,, 
λησμονήσαντες δτι είς άλλα σημεία τής γής (ρέει α 
φθονον τό αίμα καί κυριαρχεί ο θανατος και απλω 
νεται ό πόνος καί τό πένθος καί ή οδύνη, έρριφθησα-. 
ορμητικοί καί ακράτητοι είς τήν ύπαίθριον έορταστι- 
κήν δίνην τών ημερών αύτών. Ούτως ή πόλις μας έ 
λαβε μίαν φυσιογνωμίαν ίδικήν της καί επεδειξεν 
ένα τρόπον εορτασμού καθαρώς Άθηναϊκόν. Έλη- 
σμονήθησαν δλα, καί τό σκανδαλον τής επιστολής 
τοΰ κ. Δούσμανη, τοΰ Αρχηγού τοΰ ’Επιτελείου,, τήν 
ποίαν έφερον εις φώς αί «Άθήναι» και το επεισοδίου 
τού κ. Κριεζή, τοΰ ναυτικού ακολούθου, το απείλη
σαν διακοπήν τών διπλωματικών σχεσεων Τουρκίας 
καί Ελλάδος, καί δ κίνδυνος ποΰ διετρέξαμεν νά έκ- 
φύγωμεν τής ουδετερότητας συνεπεία τής αποβιβα- 
σεως συμμαχικών στρατευμάτων εις Θεσσαλονίκην, 
καί αί δηλώσεις τοΰ Σαζόνοχρ περί τών βλέψεων τής 
Ρωσσίας διά τήν Κων)πολιν, καί αί φιλανθρωπικά: 
διαθέσεις τής Ιταλίας δια τό Δυρραχιον, και, η α
πώλεια τοΰ κατασκευαζομένου εις τα 1 ερμανικα ναυ
πηγεία Έλληνικοΰ ντρέτνωτ- Έπαυσαμεν πρός στιΥ 
μήν νά δίδωμεν σημασίαν καί είς τόν κίνδυνον τής 
συμμάχου μας Σερβίας έκ της μελετωμενης αύστρο 
γερμανικής εκστρατείας και εις τας ενερ^ε,ια», τού 
φόν Μπύλωβ παρά τή ’Ιταλική πολιτική, και εις το 
δάνειον τό όποιον ή Γερμανία έδωκεν εις την Βουλ

φυές, τό λεπτόν, τό χαριτωμένον. Ή μουσική δμως 
τοΰ κ· Σαμάρα έχει πολλά προτερήματα, ιδίως πολ
λήν πρωτοτυπίαν. Τό Ελληνικόν χρώμα διαφα,ινεται 
είς πολλά σημεία τοΰ έργου. Έκεϊνο δμως τό, όποιον 
ύπήρξε τέλειον εις τήν «Πριγκήπισαν τοΰ Σασωνός» 
είνε ό μοναδικός διάκοσμος και η εντέλεια απο, καλ
λιτεχνικής άπόψεως τών ένδυμασιών τών προσώπων.

II πρώτη τής «Πριγκηπίσσης τοΰ Σάσωνος» ητο 
πρώτης τάξεως κοσμικόν γεγονός διά τάς Αθήνας

ΘΕΑΤΡΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ό θίασος τής Δίδος Κοτοπούλη έξακολουθεΐ τόν 
μήνα αύτόν τήν περιοδείαν του είς τήν Κρήτην μέ 
πολλήν έπιτυχίαν. ’Ήδη άναμένεται νά διέλθη έξ ’Α
θηνών διευθυνομένη είς Κέρκυραν.

Έπίσης ή κ. Κυβέλη έπαιξε εις τήν Θεσσαλονίκην 
είς τό θέατρον τοΰ Λευκού Πύργου. ’Ήδη περιμένε- 
ται είς Σύρον, δπου θά δώση σειράν παραστάσεων.,

Ή κ· Καλογερικού εύρίσκεται είς τά ’Ιωάννινα, δ 
κ. Πλέσσας είς τάς Πάτρας καί ή κ. Νίκα είς την 
Αλεξάνδρειαν.

Ό θίασος Ένκελ—Παπαϊωάννου διελύθη. Ή κ. 
"Ενκελ ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Κονταράτου καί 
τήν έποπτείαν τών κ. κ. Σαμάρα καί Λάσκαρη άνέ- 
λαβε τόν «Ελληνικόν Μουσικόν Θίασον», ό όποιος 
θ’ άρχίση τάς παραστάσεις του τήν πρώτην εβδομά
δα τής Σαρακοστής-

Ό κ. Παπαϊωάννου θά έξακολουθήση τάς παρα
στάσεις του μέ ίδικόν του θίασον. Θά παίξη είς τάς 
Πάτρας καί θ’ άρχίση τάς παραστάσεις του τόν Φε
βρουάριον.

γαρίαν, καταφανώς πλέον χρωματισθεϊσαν ώς φιλί- 
κώίς διακειμένην πρός τόν Γερμανισμόν καί εις τής 
Ρουμανίας τήν διαρκή άμφιταλάντευσιν περί τού άν 
θά πολεμήση ή δέν θά πολεμήση, θά συνεργασθή μέ 
τήν Ελλάδα ή θά κλίνη πρός τήν Βουλγαρίαν, θά 
έμπνευσθή είς τάς αποφάσεις της άπό τήν ’Ιταλίαν 
ή θά δείξη φιλικά αισθήματα πρός τήν Τουρκίαν. 
Καί δέν μάς ένδιέφερεν ούτε δ βομβαρδισμός τών 
διαφόρων έπακτίων τουρκικών φρουρίων, ούτε αι αν
αγγελλόμενοι βλάβαι καί καταστροφαί τουρκικών α
ποθηκών πλήρων τροφών ή πολεμοφοδίων ύπό τοΰ 
Γαλλοαγγλικοΰ στόλου καί παρερχόμεθα τούς δισταγ
μούς τής ’Ιταλικής πολιτικής άπορριπτούσης καί αύ
τό τό Τρεντϊνον, καί τοΰ Έσσάτ πασσά, τοΰ περίφη
μου ύπερασπιστοΰ τής Σκόδρας, τήν άμφιρρέπουσαν 
πολιτικήν καί τής Βουλγαρίας τάς καταφανείς 
πρός τήν Τουρκίαν βοήθειας, έπιτρεπούσης διά τού 
Δεδεαγάτς τόν έφοδιασμόν πολεμεφοδίων. Καί δέν 
έλαμβάναμεν ύπ’ δψιν ούτε τήν αύξησιν τής τιμής 
τού άρτου, τεινούσης νά φθάση τό άρτιον, ήτοι τήν 
στρογγυλήν άργυράν δραχμήν, κατ’ όκάν, ούτε τήν 
κατάργησιν 4 σωμάτων τοΰ στρατού, έξ ών θίγονται 
τά συμφέροντα έξακοσίων περίπου οικογενειών, οΰτ' 
τήν αταξίαν τών πρωθυπουργικών γραφείων διά τήν 
λήψιν επισήμων προσκλήσεων είς πρεσβευτικά προγεύ 
ματα,ούτε τούς προσφάτους έκβιασμούς είς τό Ζάππειον 
καί τούς βιασμούς αθώων κορασίδων δφειλομενους εις 
κακοποιό στοιχεία φέροντα, άτυχούς, τό Ελληνικόν 
στέμμα, ούτε τήν μεταβολήν τού αστυνομικού^ κάθε 
στώτος, ή όποια έσημειιόθη δια τοΰ διορισμού Ιτα
λού άξιωματικοΰ τής Χωροφυλακής είς τήν θέσιν 
τού Διευθυντοΰ τής 'Αστυνομίας ’Αθηνών, ούτε τα 
κατά Σάββατον διδόμενα έπίσημα διπλωματικά γεύ-



320
ματα τοΰ Υπουργείου τών ’Εξωτερικών. Τά έλη- 
σμονήσαμεν δλα, άφίσαμε νά κοιμηθή μέσα μας κάθ=. 
άλλο συναίσθημα διά νά άπολαύσωμεν μ’ δλας μας 
τάς δυνάμεις τήν τρελλήν ζωήν τής άποκρηάτικης 
περιόδου· ’Εξεχάσαμεν δτι ή Τουρκία άποδεκατίζει 
καί βασανίζει ατυχείς 'Ελληνικούς πληθυσμούς, δα 
τά Δαρδανέλλια, ή κλείς τής Κων)πόλεως, απειλούν 
ται άπό τά στόμια τών πυροβόλων τών συμμαχικών 
πλοίων, δτι τό διεθνές έμπόριον συγκινεΐται άπό τάς 
επικινδύνους αποφάσεις τοϋ ήρωϊκοϋ Γερμανικού 
ναυτικού, δτι τό οικονομικόν ζήτημα απασχολεί σήμε
ρον τούς εμπολέμους περισσότερον άπό τήν δύναμιν 
τών οπλών, δτι οί υπουργοί τών Οικονομικών τών εμ
πολέμων κρατών έχουσι τόν λόγον καί έκ τών συν
δυασμών ποΰ θά θέσουν είς ενέργειαν έξαρτώνται ΰ- 
ψιστα συμφέροντα τής Ευρώπης. Τά έλησμονήσαμεν 
δλα αύτά. Δέν έλάβαμεν ύπ’ δψιν ούτε τής Γενικής 
Διοικήσεως τής Μακεδονίας τάς οικογενειακός περί 
πετείας, ούτε τά μετ’ εμποδίων υπουργικά ταξείδια, 
ούτε τάς έν τώ Άγγλοελληνικφ Συνδέσμω τού Δον 
δίνου γενομένας διπλωματικός δηλώσεις τοΰ "Ελλη 
νος πρέσβεως κ. I. Γενναδίου, αί όποϊαι τόσον έσχο- 
λιάσθησαν, ούτε δτι έκινδύνευσε νά πνιγή άδόξως ο 
Πρόεδρος τής 'Ελληνικής Βουλής εξωθι τής Λευκά
δας, ούτε δτι πρός στιγμήν ήπειλήθη ό κόσμος άπό 
θύελλας καταστρεπτικάς καί άπό τρικυμίας άφαντά 
στου άγριότητος καί έχορεύσαμεν, έμεθύσαμεν, έτρα- 
γουδήσαμεν, έπηδήσαμεν, έπρογκάραμε καί έκάμαμε 
κάθε τι ποΰ ένομίζαμεν δτι μάς διεσκέδαζε χωρίς.-., 
νά διασκεδάσωμεν.

Δ. Λ. Ζ-

Ο ΚΟΧΜΟΧ
Περαστικοί μας ήλθον. ’Αλλά τούς έδεξιώθημεν μέ 

χαράν, μέ έγκαρδιότητα, μέ ειλικρίνειαν, μέ άγάπην. 
Μας έφερον άπό τήν ήρωϊκήν πατρίδα των τήν φλο

γέράν πνοήν των, τόν άκοίμητον 
ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ πατριωτισμόν των, τήν αύτοπε- 

ποίθησιν καί τήν πίστιν πρός τά 
ιδανικά των. Ήλθον έδώ περαστικοί, άλλά μάς έ’φε 
ρον κάτι τι άπό τά άγέρωχα βουνά των, άπό τούς αι
ματοβαμμένους κάμπους των, άπό τόν άφθαστον η 
ρωίσμόν των, άπό τά πολεμικά των άθλα.

Ό Βασιλόπαις Γεώργιος τής Σερβίας, ή σύζυγος 
τοΰ Πρωθυπουργού κ. Πάσιτς καί αί χαριτωμένοι θυ 
γατέρες της, ήσαν οί ξένοι μας. 'Η ελληνική φιλοξε
νία έξεδηλώθη άκράτητος. Εις τόν βασιλόπαιδα, γε· 
νόμενον. δεκτόν ύπό τοΰ Βασιλέως άπενεμήθη ό Με
γαλόσταυρος «διά τάς στρατ,ωτικάς άρετάς του», είς 
δέ τάς εύγενεΐς Σερβίδας παρεσχέθη κάθε ειλικρι
νής περιποίησις μέ προθυμίαν καί χαράν-

Τό οργανωτικόν δαιμόνιον τών Γερμανών, τό ό
ποιον κατέπληξε τόν κόσμον ολόκληρον, καταφαίνε
ται έπίσης επιβλητικόν καί ισχυρόν είς τόν τρόπον 

τής έκπαι - 
ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ δεύσεως τών

ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΑΟΧΑΓΩΝ άξιωματικών 
τοΰ Γερμανι 

κού στρατοΰ-Μία διαρκής καί άένναος έκκαθάρισις 
τών στελεχών τοΰ σώματος τών άξιωματικών συντε
λεί είς τήν δημιουργίαν βαθμοφόρων άξιων τής άπο 
στολής των. Μελέτη, έργασία, προπαρασκευή άδιά- 
λειπτος, άδιάκοπος επιβάλλεται είς τόν άξιωματικόν 
καθ’ δλον τό στάδιόν του. Κάθε άξιωματικός προετοι 
μάζεται διά τήν διοίκησιν τών μεγάλων μονάδων. 'Ο 

κυριώτερος σκόπελος είνε τό Μεγάλον Γενικόν ’Em- 
τελεΐον. Πρέπει νά εϊνε μεγάλης μορφώσεως καί έξαι 
ρετικής ίκανότητος διά νά ύπηρετήση είς αύτό. Προη
γείται ή είσοδος είς τήν έν Βερολίνφ ’Ακαδημίαν τοΰ 
Πολέμου καί μετά ευδόκιμους έξετάσεις μπορούν νά 
γίνουν δεκτοί εις τό ’Επιτελεϊον. Οί έπιτυγχάνοντες 
εϊνε ελάχιστοι. Ή ύπεροχή των εϊνε δμως καταφα
νής. Μετά τήν θεωρητικήν των έκπαίδευσιν άποσπών- 
ται διαδοχικώς είς τά επιτελεία συνταγμάτων δλων 
τών σωμάτων καί λαμβάνουσι μόρφωσιν πολυμερή, 
άποκτωμένην πλέον άπό τήν έ'μπρακτον έφαρμογήν 
τών θεωρητικών των γνώσεων. Ουτω κατηρτισμένοι 
δύνανται νά είσέλθουν είς τό Γενικόν ’Επιτελεϊον. 
γνωρίζοντες δλους τούς κλάδους τής στρατιωτικής 
ύπηρεσίας καί έτοιμοι καθ’ δλα ν’ άναλάβωσι τήν δι- 
οίκησιν συνθέτων σωμάτων. Τήν εικόνα αύτήν ούτε 
έν μικρογραφία δυνάμεθα νά έπιδείξωμεν οί έν Έλ- 
λάδι. Κάποια άφροντισία καί άτημελησία παρατη, 
ρεϊται παρ’ ήμϊν είς τά άφορώντα τήν μόρφωσιν τών 
άξιωματικών. Ή άτομική ιδιοφυία καί μόνον συντε 
λεΐ είς τήν άνάδειξιν τών ολίγων έκλεκτών άξιωμα
τικών μας- Ή μέριμνα τής Πολιτείας σταματά είς 
ώρισμένα σημεία πολύ άσθενικά, πέραν τών οποίων 
μόνη ή καλή θέλησις, ή φιλομάθεια, ή στρατιωτική 
ιδιοφυία καί ή άτομική έπιμέλεια έχρησίμευσαν είς 
τήν άνάδειξιν τών έπιλέκτων τοΰ σώματος τών 'Ελ
λήνων άξιωματικών. Άπό τίνος δμως χάρις εις το 
Ύι|τηλόν ένδιαφέρον τοΰ Βασιλέως καί τήν πρόθυμον 
άρωγήν τής Κυβερνήσεως ήρχισε νά δημιουργήται 
καθεστώς παρέχον βάσιμους έλπίδας δτι καί διά τούς 
"Ελληνας άξιωματικούς θά άνοιγή στάδιον θετικω- 
τέρας και έπιστημονικωτέρας μορφώσεως. Τό Σχο
λείου τών Λοχαγών,τό διοικούμενον άπό τόν άντισυνταγ 
ματάρχην κ. Μεταξάν, έκ τών ύπεροχοτέρων «Βιω
ματικών μας, εϊνε βήμα άσφαλές .διά τήν τελείστε 
ραν κατάρτισιν τών άξιωματικών μας. Άλλά δέν αρ
κεί μόνον αύτό. Ύπάρχουσι καί άλλα στάδια έργα 
σίας διά τήν άνύψωσιν τών άξιωματικών- Είς τήν 
Γερμανίαν δέν έχει θέσιν είς τό στράτευμα ό μή Γ 
χο ’ τό ηθικόν ά άσιημα άνω θωμένο'·. Εϊνε καί τού
το σπουδαιότατον καί έν τούτοις ημείς τό παρεβλέ- 
ψαμεν, άφοΰ άκόμη δέν είδαμε καμμίαν έκκαθάρισιν 
έκείνων ποΰ ύστέρησαν κατά τούς δύο πολέμους καί 
ή παρουσία τών όποιων μέσα είς τόν σρατόν άποτε- 
λεΐ μίαν άνίατον πληγήν ηθικής καταπτώσεως.

Ο κ. Γεννάδιος, ό έν Λονδίνω πρεσβευτής μας, 
συμμετέχων τής έν τή πόλει ταύτη συνελεύσεως τοΰ 
Άγγλοελληνικού Συνδέσμου, προέβη είς διπλωματι

κός δηλώσεις, έξ ί- 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ— ΜΠΟΣΔΑΡΙ δίας δλως πρώτο 

βουλίας, αί όποϊαι 
δμως έπροκάλεσαν κάποιαν συγκίνησιν είς τούς δι
πλωματικούς παρ’ ήμΐν κύκλους. Πρός άντιπερισπα- 
σμόν τρόπον τινά, έπηκολούθησεν ή έν Άθήναις ό 
μιλία τοΰ διπλωματικού άντιπροσώπου τής ’Ιταλίας 
κόμητος Μποσδάρι. Ό διαπρεπής διπλωμάτης χωρίς 
νά προβή είς πολιτικάς δηλώσεις, έπροκάλεσεν έξ ί
σου συγκίνησιν εις τούς παρ’ ήμϊν διπλωματικούς κύ
κλους. Ή περί Δάντου ομιλία του, ή γενομένη είς τήν 
’Ιταλικήν Σχολήν, ήτο άσύνηθες φαινόμενου διά τήν 
έν γένει διπλωματίαν, ή όποια έχει άλλας βλέψεις, ά?·- 
λας άσχολίας, άλλας συνήθειας καί μόλις εύρίσκει τόν 
καιρόν νά στρέφη πρός τάς διανοητικός σφαίρας τήν 
προσοχήν της. Ό κ. Γεννάδιος, ό όποιος ήδύνατο. 
λόγω τής έξαιρετικής μορφώσεώς του, νά θίξη έπιτυ 
χώς έν Λονδίνω κάθε ζήτημα φιλολογικόν, έπροτίμη- 
σε τάς πολιτικάς δάφνας, έν ώ άντιθέτως ό κόμης
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Μποσδάρι, διπλωμάτης περιωπής, έφιλοδόξησε νά 
στολίση τό πολιτικόν του στάδιον μέ ένα τίτλον φίλο- ί 
λογικής έπιτυχίας πρώτιστης τάξεως. Κα! τό έπέτυ- ι 
χεν. Εύγλωττος, καλλιεπής, μέ λυρικάς εξάρσεις, έπί < 
μίαν ώραν συνεκράτησε τό άκροατήριόν του προση < 
Ζωμένον είς τήν ερμηνείαν τού 24 άσματος τοΰ Πα- : 
ραδείσου, ούτινος πλήρη έδωκε τήν άνάλυσιν, άνα- 
γνώσας αύτό έν τέλει.

Ή ζωή έχει τάς παραδοξότητάς της- Καί είδαμεν 
πολιτικολογούντα άκαίριος τόν κ. Γεννάδιον καί έ- 
θαυμάσαμεν φιλολογούντα έπικαίρως — έν στιγμαϊς 
πανευρωπαϊκού διατεμαχισμοΰ—τόν πρέσβυν τής ’Ι
ταλίας κόμητα Μποσδάρι 1

4Χ& , e «* >τ
"Ενα μικρό ελληνικό άτμόπλοιον, ό «"Αγιος Ιω

άννης» ναυαγεί έξωθι τής Λευκάδος καί τό ύπερπλη
θωρικόν έπιβατικόν φορτίον του διατρέχει τόν έ'σχα 

τον τών κινδύνων. Ύπάρ-
01 ΓΑΑΑΟΙ ΝΑΔ’ΤΑΙ χει δμως Θεός διά νά σώ 

ζη τούς έχοντας ημέρας 
μακροζωίας. Ή Εύρώπη αίματοκυλίεται καί οί στό
λοι τών κυριαρχουσών θαλασσίως Δυνάμεων περιφέ
ρονται πρό τών ελληνικών θαλασσών- Γαλλικοί πλω 
τοί κολοσσοί, φρούρια ξύλινα, σιδηρόφρακτα δμως. 
διασχίζουσι κατά ποικίλας διευθύνσεις τά ύγρά ελ
ληνικά κελεύθη, έτοιμα νά καταπέσωσι κατά παντός 
Αυστριακού πολεμικού, τό όποιον θά άπετόλμα νά 
έμφανισθή μπροστά των. ’Ιδού λοιπόν ή αφορμή τής 

t σωτηρίας τών έπιβατών τού «'Αγίου Ίωάννου». Οί 
Αύστριακοί. "Αν ή Αύστρία δέν είχε κηρύξει τόν πό
λεμον καί κατά τής Γαλλίας, οί ναυαγοί ιού μικρού Ελ
ληνικού άτμοπλοίου καί μαζί μέ αυτούς καί δ Πρόε
δρος τής Ελληνικής Βουλής, δέν θά είχον τήν εύχα 
ρίστησιν νά εορτάσουν τάς έφετεινάς θορυβώδεις ά- 
πόκρεω. Ή «Πατρίς», θωρηκτόν τού Γαλλικού στό
λου, αντιλαμβάνεται τόν κίνδυνον ύπερτριακοσίων

Ρ (309 ) ανθρωπίνων ύπάρξεων—ή άνεκτικότης καί (ι 
μακαριστής, άλλά καί ή ήλιθιότης τών 'Ελληνικών 
Αρχών δέν έπενέβη ποτέ είς τόν διακανονισμόν τοΰ 
ανθρωπίνου φορτίου—καί σπεύδει νά προσφέρη τάς 

■ ύπηρεσίας της. Οί Γάλλοι ναΰται άτρομοι καί άφο
βοι ρίπτονται είς τάς λέμβους καί παρά τήν μανίαν 
τών κυμάτων καί τήν άγρίαν θαλασσοταραχήν σώ- 

t ζουν έκ βεβαίας καταστροφής δλους τούς ταξειδιώ 
τας· τούς μεταφέρουν έπί τού Γαλλικού πολεμικού καί 
επιδαψιλεύουν είς αυτούς έγκαρδίους καί άδελφικάς 
περιποιήσεις, τιμιτικώτατα δέ ύποδέχονται καί τόι 
Πρόεδρον τής 'Ελληνικής Βουλής. Μέ τήν γαλλικήν 
ευγένειαν καί λεπτότητα:, μέ τήν απροσποίηταν προ 
θυμίαν των καί έγκαρδιότητα τούς περιθάλπουν, τούς 
παρηγορούν, τούς ενθαρρύνουν, τούς προσφέρουν δώ
ρα καί τούς σώζουν.

Ό αρχηγός τοΰ Γαλλικού στόλου ναύαρχος Λα 
πεϋρέρ καί οί αξιωματικοί καί τό πλήρωμα τού κα
ταδρομικού «Πατρίς», τέκνα τν^ς ώραίας Γαλλία!;, 
συνέδεσαν δι’ ένός δεσμοΰ έπί πλέον τήν μικράν μας 
'Ελλάδα μέ τήν ύπέροχον πατρίδα των.

|t , , „Ή «Φιλοδασική Ένωσις» έξετύπωσε είς 50,000 
αντίτυπα τό άναγγελθέν ήδη προπαγανδιστικόν φυλ 
λάδιόν της, έν τώ όποίω εξαίρετοι συντόμως καί εύ- 

> λήπτως είς 12 σε
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ λίδας ή μεγάλη ά 

ξία τών δασών 
από πάσης άπόψεως. Τοΰ ώραίου τεύχους, τό όποιον 
θέλει διανεμηθή κατ’ αΰτάς δωρεάν, προτάσσεται ή ε
ξής έπιστολή τής Α- Μ. τής Βασιλίσσης πρός τόν α
ναγνώστην, φέρουσα τήν ύπογραφήν τής Μεγαλείο- 

ί ™της, άποτυπωθεΐσαν ξυλογραφικώς έκ τοΰ πρωτο
τύπου.

«Ή Φιλοδασική "Ενωσις προσπαθεί ύπό τήν προε 
δρείαν μου ν’ άποδώση είς πολλούς γυμνούς λόφους 
καί βουνά τής πατρίδος μας τό ώραίον πράσινον έν
δυμά των, τό όποιον άφήρπασαν μέ τόν καιρόν διά
φοροι καταστροφαί—αί πυρκαϊαί, ή έκχέρσωσις, η 
κακή ύλοτομία, ή απεριόριστος βοσκή.

»Διά νά παύση δμως ή τουλάχιστον όλιγοστεύση 
δσον τό δυνατόν περισσότερον ή καταστροφή τών 
δασών μας, πρέπει νά έννοήσωμεν δλοι τήν πολύτι 
μον αξίαν των, νά τά σεβασθώμεν καί νά τ’ αγαπή
σομε ν.

»Θά είμαι πολύ εύτυχής, άν αί όλίγαι αύταί σελί
δες συντελέσουν κατά τι είς τόν έθνικόν αύτόν σκο
πόν. ΣΟΦΙΑ»

Στηλη Δια τας Κυρίας
Υγιεινή της Ωραιοτητος

- ΟΦΡΥΕΣ ΚΑΙ ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ
’Άνωθεν τών οφθαλμών εϊνε παρατεταγμέναι ·πα 

ραλλήλως αί βλεφαρίδες, τών οποίων ή τοξοειδής πα 
ράταξις πρέπει νά ζωγραφίζηται μέ δλην τήν καθα
ρότητα τής γραμμής- θά εϊνε ώραΐαι έάν ώσι λεΐαι, 
μεταξώδεις καί πυκναί, καθ’ δτι ούδέν δυσειδέστερον 
ή ή κόκκινη εκείνη θέσις, ήτις μένει κενή καί τήν ό
ποιαν έπρεπε νά κατέχωσιν αί βλεφαρίδες· ή άσχημ'σ 
αΰτη παρατά ρεϊται είς τά πρόσωπα έκεΐνα, άτινα προ 
σεβλήθησαν ύπό πσ,θήσεώς τίνος, καταστρεφούσης 
τάς τρίχας.

Αί βλεφαρίδες πρέπει νά εϊνε λεπταί, μακραί και 
μεταξώδεις· οί δύο ούτοι κροσσοί, οί τεθειμένοι είς τό 
άκρον τών βλεφάρων, έχουσιν ώς άποστολήν νά έμπό- 
δίζωσι τόν κονιορτόν τοΰ νά είσέρχηται έντός τοΰ 
οφθαλμού’ εϊνε συνάμα τό θέλγητρον τοΰ βλέμματος, 
είς τό όποιον αύται δίδουσι βαθύτητα καί λάμψιν, 
συνάμα δέ εϊνε καί τό στόλισμα τών οφθαλμών.

"Οταν ή φύσις έφάνη φειδωλός είς τό δώρον τού
το, δυνάμεθα νά τήν βοηθήσωμεν καί νά τήν άναγκά- 
σωμεν είς τήν τριχοφυΐαν τών βλεφάρων καί όφρύων, 
τή βοήθεια ειδικών παρασκευών, τάς οποίας «υνδυά- 
ζει ή νεωτέρα υγιεινή διά τήν σωτηρίαν τής ώραιό- 
τητος καί τής γυναικείας χάριτος. Αί κυρίαι, αί ο- 
ποϊαι δέν θέλουσι νά δαπανώσι χρήματα διά τά ύγρά 
καί τάς κρέμας ταύτας, τάς πραγματικώς εύεργετι- 
κάς, θά κάμωσι καλώς νά θέτωσι καθ’ έκάστην εσπέ
ραν ολίγον ρετσινέλαιον, τό οποίον έπίσης δίδει έξαί- 
ρετα άποτελέσματα. Πρέπει έν τούτοις ν’ άποφεύγωσ: 
νά θέτωσιν έντός αύτοΰ άρωμά τι, διότι τό οινόπνευ
μα, τό όποιον κατ’ ανάγκην συγκροτεί τάς δσμάς, θά 
προύξένει κνισμόν δυσάρεστον.

★ ★ ★

— ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ
Τά βλέφαρα εϊνε οί μεμόρανάώεις πέπλοι, οΐτινες 

εϊνε προωρισμένοι νά περικαλύπτωσι τόν οφθαλμόν 
εϊνε τό παραπέτασμα, τό όποιον πίπτει διά νά παρεμ- 
ποδίση τό βλάπτον φώς ή τόν έκτυφλωτικόν κονιορ- 
τόν.

"Οπως δλαι αί μεμβράναι, τά βλέφαρα ύπόκεινται 
εύκόλως καί ταχέως είς τήν φλόγωσιν. Διά νά τά 
προφυλάξωμεν έκ ταύτης ή διά νά τά θεραπεύσωμεν, 
ύπάρχουσιν ειδικά τινα κολλύρια- τό ύδωρ τοΰ θρί- 
δακος (μαρουλιού), τό χαιρέφυλλον τής μολόχας, εϊνε 
έξαίρετα διά τήν χρήσιν ταύτην, ώς καί τό άρνίκα, 
άναμεμιγμένον μέ νερό, τό όποιον, πρός τοΐς άλλοις, 
έχει τήν ιδιότητα νά ένδυναμώνη τήν δρασιν.

Αί κυρίαι δμως διά τήν έκλογήν τών χημικών πα
ρασκευών, τών όποιων θά κάμωσι χρήσιν διά τήν θε 
ραπείαν ή ένίσχυσιν τών οφθαλμών, πρέπει νά εϊνε 
προσεκτικώταται καί πολύ προσεκτικώτεραι, παρά δ 
ταν πρόκειται περί φαρμάκων, προορισμένων διά τά 
άλλα μέλη τού σώματος.
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Αμερικανική έφημερίς άνέθεσεν ι.ρό καιρού είς τούς 
ρέτοριερ νά εξεϋρουν είκοσιτέσσαρας έκατον- 

τούτεις, μέ τούς οποίους νά λάβουν Ιδιαιτέρας συνεν
τεύξεις. 01 'Αμερικανοί συνάδελφοι δέν ήργησαν νά 
έκτελέσουν τήν επιθυμίαν τοΰ διευθυντοΰ των καί 
εντός ολίγου ή έφημερίς έδημοσίευε σειράν ολόκλη
ρον περιεργοτάτων καί λίαν ένδιαφερουσών συνεν
τεύξεων.

Έκ τών είκοσι τεσσάρων αύτών έκατοντούτηδων. 
αί δεκαοκτώ είνε γυναίκες. Παρατηρεΐται δέ γενικώς 
άπό τούς στατιστικούς, ότι αί γυναίκες φθάνουν εύ 
κολώτερον άπό τούς άνδρας είς μεγάλην ηλικίαν. Οί 
έν λόγω έκατοντούτηδες βεβαιοϋν, δτι δλαι σχεδόν 
διήγον ζωήν απλήν καί ήσυχον, πολλοί δέ άποδίδουν 
τήν μακροβιότητά των είς τό δτι δέν μετεχειρίσθη 
σαν ποτέ ιατρικά. Μία γυναίκα βέβαιοί, δτι τούναν 
τίον οφείλει τήν μακροβιότητά της είς τό.... μπου
κάλι, ίσχυριζομένη δτι πάντοτε άπό τής παιδικής της 
ηλικίας έπινε άρκετά ποτήρια κρασί κάθε ήμερα.

’Ενδιαφέρον επίσης είνε νά σημειωθή, δτι δλοι αύ 
τοϊ, οί έκατοντούτηδες, είνε νυμφευμένοι άνδρες καί 
γυναίκες. .Η έφημερίς βέβαιοί επίσης, δτι δέν ύπάρ 
χει παράδειγμα άνδρός ή γυναικός άνυπάνδρου, οί ο
ποίοι νά έ'φθασαν τά εκατόν έτη. Οί περισσότεροι 
τών έκατουντούτηδων τούτων κατοικούν είς τάς έ- 
ξοχάς, γενικώς δέ ασχολούνται είς τάς έργασίας τοΰ 
χεριού.

ΤΉας Γάλλος ειδικός έπεδίωξε νά εκτίμηση τήν ολικήν 
Ε ποσότητα τών άδαμάντων οί όποιοι έξήχθη- 
σαν έκ τοΰ έδάφους, άφ’ ής ό κόσμος ήρχισε νά άπο· 
δίδη είς αύτούς μεγάλην αξίαν. Ούτοι άνέρχονται είς 
142,000,000 καράτια, ίσοδυναμούντα πρός 20 τόν- 
νους καί ήμισυν, άντιπροσωπεύοντες δέ άξίαν άκα- 
θάριστον πέντε δισεκατομμυρίων φράγκων. Έν τή 
άρχική αύτών καταστάσει θά ήδύναντο νά καταλά
βουν χώρον 8 κυβικών μέτρων. ’Αλλά μετά τήν κα
τεργασίαν των καί τόν καθαρισμόν ό χώρος θά περί 
ωρίζετο μόνον είς 4 κυβικά μέτρα. Θά ήδύνατο δηλ. 
νά καταλάβουν τόν χώρον ένός κιβωτίου μήκους 2 
μέτρων, πλάτους επίσης 2 καί ύψους ένός.

ΤΤίρό ένός αίώνος, κατά τό 1813, ή Νέα Ούαλλία τής 
11 Αυστραλίας εύρέθη είς τοιαύτην σπάνιν άργυρών 
νομισμάτων, ώστε ό τότε διοικητής Μάκουεν, διά νά 
άνταποκριθή είς τάς άνάγκας τής κυκλοφορίας, έ'σχε 
τήν ιδέαν νά άποκόψη μέ μίαν ειδικήν μηχανήν τό 
κέντρον τών δολλαρίων καί τών μεσαίων στεμμάτων, 
δημιουργησας ούτω δύο νομίσματα άπό έν μόνον. 
Μολονότι τά νομίσματα ταύτα μειονεκτοϋν είς υλι
κόν καταστάντα σήμερον σπανιότατα, έχουν μεγάλην 
άξίαν καί έπιζητοΰνται πολύ άπό τούς νομισματο- 
λόγους.

Εν Παρισίοις έξετέθησαν είς πώλησιν μέγας άριθ- 
μός καλλιτεχνικών έ'ργων, ιδίως πινάκων ζωγρα

φικής, ατινα άπήρτιζον τήν συλλογήν τοϋ Ούγγρου 
κ. Μαρζέλ ντέ Νέμες. Μεταξύ τούτων συγκαταλέ
γονται καί 12 έ'ργα τοΰ έν ’Ισπανία άκμάσαντος 'Έλ
ληνας ζωγράφου Θεοτοκοπούλου, γνωστότερου ύπό 
τό δνομα Ελ Γρέκο. Κατά τήν πώλησιν ταύτην, πολ
λών έργων αί τιμαί άνήλθον είς άπροσδόκητα ύψη. 
ένεκα τοΰ συναγωνισμού μεταξύ τών συλλογέων πρός 
άπόκτησιν αύτών- Ούτω είς πίναξ τοΰ Ρέμπραντ, πα· 
ριστών τόν πατέρα τοΰ διασήμου ζωγράφου, ήγορά- 
σθη άντί ποσού 20,640 λιρών, έτερος τοΰ Φράνς 
άντί 11,600 λιρών, καί τρίτος του Τιντορέττο 
άντί 9,600 λιρών Συγχρόνως σχεδόν πρός τήν έν Πα 
ρισίοις ταύτην πώλησιν καλλιτεχνημάτων, έν Αονδί- 
νω έλάμβανε χώραν έτέρα τοιαύτη, οί δέ Βρεττανο! 
έδείχθησαν γενναιοδωρότεροι τών Γάλλων, όσον α

φορά τάς προσφερθείσας τιμάς. Ύπό ’Άγγλου ήγο- 
ράσθη ζωγραφικόν έργον τοΰ Ραμμέβ άντί 39,000 
λιρών. Ααμβάνων άφορμήν έκ τής μανίας ταύτης τών 
συλλογέων καλλιτεχνικών άντικειμένων ό άρθρογρά- 
φος τών Λονδινείων «Καιρών», φρονεί, δ'τι αύτη δέον 
ν’ άποδοθή, ώς έπί τό πολύ, ούχί είς μέγιστον έρωτα 
πρός τήν Τέχνην καί τά δημιουργήματά της, άλλά 
είς τήν έπιθυμίαν έκάστου αύτών δπο>ς ύπερβάλη τόν 
έτερον, τόσον κατά τήν σπανιότητα τών ύπ’ αύτοΰ κα- 
τεχομένων έργων, ό'σον καί κατά τό ποσόν, δπερ 
πρός άπόκτησιν αύτών διέθεσε.

Ολιγόστιχα

- Τή συστάσει τοΰ Φυτοπαθολογικοΰ συμβουλίου 
τοΰ υπουργείου τής ,Εθν. Οικονομίας, θά συσταθή 
ειδικόν φυτώριον ’Αμερικανικών αμπέλων είς τόν Γε 
ωργικόν σταθμόν Θεσσαλονίκης.

— Έπέστρεψεν είς τάς ’Αθήνας ό Φραγκάκης, ο 
κινδυνεύσας δίοπος έκ τής Τουρκικής θηριωδίας-

— Ό Φραγκάκης είχε καταδικασθή είς θάνατον, 
έσώθη δέ τή μεσολαβήσει τής Έλλ. Κυβερνήσεως.

— ’Ήρχισε τό έργον τής άνοικοδομήσεως τών Σερ
ρών. Τό έ'ργον τής έπιτροπής άρχεται τόν μήνα αυ
τόν καί λήγει τήν 30 ’Ιουνίου.

■— Άπέθανε ή Παναγιωτάκη, ή οποία διά διαθή
κης καταλείπει κληρονόμους τής περιουσίας της τήν 
Α. Υ- τόν Διάδοχον καί τόν Βασιλόπαιδα Άλέξαν 
δρον.

— Ή κληρονομιά άνέρχεται είς έκατομμύριον.
— Τό Διοικητικόν Συμβούλων τής Ενιαίας άπε- 

φάσισεν δπως στείλει κινηματογραφικήν ταινίαν εις 
τήν Έκθεσιν τού ’Αγίου Φραγκίσκου, άναπαριστώ- 
σαν τάς διαφόρους φάσεις τής παρασκευής τής στα 
φίδος.

— Φοβεροί σεισμοί είς τήν ’Ιταλίαν-
— Χωρία κατεστραμμένα, νεκροί άπειροι.
— Έκοινοποιήθη τόν μήνα αύτόν διαταγή τοϋ ύ 

πουργείου τών Στρατιωτικών, διά τής οποίας συνι 
στάται μεγάλη φειδώ είς τήν χορήγησιν άναρρωτι 
κών άδειών.

— Αί πρώται ϋλαι διά τήν βιομηχανίαν τής ύφαν- 
τουργίας, αί όποΐαι μάς ήρχοντο άπό τό Βέλγων καί 
τήν Βόρειον Γαλλίαν, έάιαμστησαν.

— Ώς έκ τούτου μεγάλη κρίσις παρατηρεΐται είς 
τήν ύφαντουργικήν βιομηχανίαν.

— Ή Ωδική κάθιερώθη ώς ύποχρεωτικόν μάθη 
μα εις τά σχολεία τής Μέσης Έκπαιδεύσεως.

— Ή Βασιλική φρουρά άποτελεϊται τώρα πλέον 
καί άπό Κρήτας.

— Είνε δέ μία πραγματική δασις τών οφθαλμών 
ή θέα των ή λεβέντικη.

— Ή κ. Ευαγγελία Μπουλούκου ή καλλιτέχνης μο 
δίστα τών γυναικείων καπέλλων άνεχώρησεν είς Ευρώ
πην, Θά έπισκεφθή δλα τά μεγάλα εργοστάσια καί θά 
πλουτίση τό ίδικόν της μέ τά ώραώτερα μοδέλλα τών 
γυναικείων καπέλλων. .1

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Υπό τοϋ έν Βερολίνω Έλληνος καθηγητοϋ τών ’Α

νατολικών Γλωσσών Δόκιορ^ς Ίωάν. Ε Καλισουνάκι, 
έξεδόθησαν μικρά τομίδια ελληνιστί καί γερμανιστί, 
περιέχοντα περισπουδάστους πραγματείας του. Τό έν 
φέρει τόν τίτλον «Ό Ματθαίος Δίβαρης καί τό Ελλη
νικόν Γυμνάσιο ν» άνατύπωσις τής «Άθανάς» καί έκτε- η 
πωθέν έν Άθήναις τύποις Σακελλαρίου, τό δέ άλλο φέ
ρει τόν τίτλον «Ό Βενιζέλος καί ή Νέα Ελλάς» καί 
έξετυπώθη Γερμανιστί είς Βερολΐνον τύποις Γ.Ράϊμερ. I 
Συνιστώμεν τήν άνάγνωσιν τών πλήρων ενδιαφέρον
τος τούτων έργων τοΰ διακεκριμένου "Ελληνος φίλο· ] 
λόγου. |

TIKES SQUARE C° OF FEW -YORK
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΠΟΤ/1ΣΗ M QrtK/4QE ΖΩΚΡΑΤΟΤΣ 26Λ 
________

Αυτοκίνητα πολυτελείας φ'ρτηγά (camines).
Βενζίνη,,έλαια, ελαστικά κτλ.
Τό άνω Carage άναλαμβάνει οίανδήποτε επισκευήν, ενοικιάζει 

δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρός τοποθέτησιν αύτοκιιήτων.
Β: *

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ I ΪΙΛΗΡΩΜΗΒ

Προκήρυξις διαγωνισμού πρός κατάληψιν θέσεως 
γραφέως έν τή Άβερωφείφ Γεωργική Σχολή Λα· 
ρίσσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Διακηρύττει δτι

Προκηρύσεται διαγωνισμός τήν 3ην Φεβρουάριου 
έ. έ- έν τφ καταστήματι τής Άβερωφείου Γεωργικής 
Σχολής Λαρίσσης πρός κατάληψιν θέσεως γραφέως.

Οί βουλόμενοι νά διαγωνισθώσιν οφείλουν ίνα 
πρό τριών ήμερών τούλάχιστον άπό τής ήμέρας τής 
ένάρξεως τοΰ διαγωνισμοί) ύποβάλωσι τή Διευθύνσει 
τής Σχολής αϊτησιν έπισυνάπτοντες ά) πιστοποιητι
κού τής αρμόδιας δημοτικής άρχής δτι κέκτηνται τήν 
Ελληνικήν ιθαγένειαν, β') πιστοποιητικόν τοΰ αρμο
δίου Στρατολογικού Γραφείου δτι έξεπλήρωσαν τήν 
στρατιωτικήν αύτών ύποχρέωσιν ή δτι άπηλλάγησαν 
ταύτης, γ' ) πιστοποιητικόν τών αρμοδίων παρ’ Έ- 
φέταις καί Πλημμελειοδίκαις Εισαγγελέων δτι δέν 
κατεδικάσθησαν ή δτι δέν παρεπέμφθησαν δι’ ορι
στικού βουλεύματος έπί κακουργήματι ή πλημμελή- 
μάτι τών ύπό τών άρθρων 21, 22 καί 24 τού Ποινι
κού Νόμου προβλεπομένων καί δ') άπολυτήρων Γυ
μνασίου.

Οί διαγωνισθησόμενοι έξετάζο^ταιί γραπτώς, τά 
δέ θέματα έφ’ ών διαγωνίζδνται είνε τά εξής·

Ιον) ’Έκθεσις ιδεών, 2ον) μετάφρασις έκ κειμέ
νου συγγράμματος Ξενοφώντος, 3ον) μετάφρασις έκ 
τοΰ Γαλλικού άπό τό κείμενον Τηλεμάχου 
4ονΐ Καλλιγραφία, δον) ταχυγραφία, 6ον) λύσις 2 
άριθμητικών προβλημάτων.

Έν Άθήναις ’Ιανουάριος 1915.
ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Υπουργός

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ*  ΕΟΚΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άριθ. Πρωτ. 4070.

Διαγωνισμός διά 3 θέσεις Νομογεωπόνων ή Διευθυν. 
Σταθμών καί Σχολών ή καθηγητών Γεωργικών 
Σχολών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

’Έχοντες ύπ’ δψει τά άρθρα 1—7 τσϋ άπό 23 ’Ο
κτωβρίου 1911 Β. Διατάγματος «περί έκτελέσεως τοΰ 
Νόμου ΓπΚ' τοΰ 1911 περί διαρρυθμίσεως τής γε
ωργικής ύπηρεσίας τσϋ Κράτους» προκηρύσσομεν δι
αγωνισμόν πρός κατάλήψιν 3 θέσεων Νομογεωπόνων 
ή Διευθυντών Γεωργικών Σταθμών καί Σχολών ή κα
θηγητών Γεωργικών Σχολών-

Ό διαγωνισμός ένεργηθήσεται έν Άθήναις καί έν 
τφ καταστήματι τοϋ ’Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικο
νομίας τήν 25 Φεβρουάριου έ. έ. ήμέραν Τετάρτην 
καί ώραν 10 π. μ.

Οί θέλοντες νά συμμετάσχωσι τοΰ διαγωνισμού ό- 
φείλουσιν ΐνα πέντε τούλάχιστον ήμέρας πρό τής έ
νάρξεως τού διαγωνισμού ύποβάλωσιν είς τό Ύπουρ- 
γεΐον τής Εθνικής Οικονομίας (Τμήμα Γεωργίας) 
έπί δΟλέπτου χαρτοσήμου αϊτησιν πρός τοΰτο έπι
συνάπτοντες ταύτη τά ύπό τού άρθρου 2 τοϋ ώς άνω 
Β- Διατάγματος, ώς έτροποποιήθη διά τοΰ άπό 31 
'Οκτωβρίου 1913 Β. Διατάγματος οριζόμενα πιστο
ποιητικά.

Ό ’Υπουργός
ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

|Ζ λλ Λ ΟΚΙΙ Λ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ Ο ^ραβευθεΐσα είς δλας τάς μεγάλα; εκθέσεις διά 15 
---- I I πρεότων βραβείων. Ή μόνη ιατρική κολόνια διά
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Ε0ΠΗΪ «ΜΙΛΙ
Προκήρυξις διαγωνισμού διά μίαν θέσιν άποθηκα- 

ρίου τής κεντρικής αποθήκης τής φυτοπαθολογι- 
κής υπηρεσίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Έχοντες ύπ’ δψιν τόν ύπ' άριθ- 214 έ. ε. Νόμον 
«περί μέτρων προστασίας κατά τής φυλλοξήρας» και 
τό άπό 9 ’Ιουλίου έ. έ. εκτελεστικόν τούτου Διάταγ
μα προκηρύσσομεν διαγωνισμόν πρός κατάληψιν μιάς 
θέσεως άποθηκαρίου τής κεντρικής αποθήκης τής φυ- 
τοπαθολογικής υπηρεσίας, διενεργηθησόμενον τήν 12 
Φεβρουάριου, ημέραν Πέμπτην καί ώραν ΙΟην π. μ. 
έν τφ Κεντρική) Γεωπονική» Χημείφ ’Αθηνών.

Οί έπιθυμοϋντες νά διαγωνισθώσι δέον νά ύποβά- 
λωσιν είς τό Ύπουργεϊον μέχρι τής προτεραίας τής 
ένάρξεως τοϋ διαγωνισμού αϊτησιν έπί 50λέπτου χαρ
τοσήμου, έν ή νά έπισυνάπτωσΓ

11 Πιστοποιητικόν περί τής έν τφ μητρώφ τών 
άρρένων δήμου τίνος ή κοινότητος τοϋ Κράτους έγ· 
γραφής των ή επίσημον απόσπασμα τούτου. Προκει- 
μένου δέ περί καταγόμενων έκ τών νέων χωρών πι- 
στοποιητικόν έπίσημον τής αρμόδιας αρχής δτι κα
τάγονται έκεΐθεν·

2) Δίπλωμα διδάκτορας ή προλύτου τών Φυσικών

’Επιστημών ή πτυχίον Χημικής Σχολής καί αποδεί
ξεις ενιαυσίου ειδικής έξασκήσεως έν άνεγνωρισμέ- 
νφ Χημική) Έργαστηρίφ ή δίπλωμα άνωτέρας Γεωρ
γικής Σχολής τής Εσπερίας καί αποδείξεις διετούς 
έξασκήσεως έν άνεγνωρισμένφ Χημική) Έργαστηρίφ.

Ταϋτα δέ θά προσαχθώσιν είτε έν πρωτοτύπφ, είτε 
έν κεκυ^ωμένρ άρμοδίως άντιγράφφ.

3! Πιστοποιητικόν τής αρμόδιας αρχής έάν καί 
έφ’ δσον άγωσιν ήλικίαν στρατεύσιμον δτι έξεπλήρω- 
σαν τήν στρατιωτικήν των ύποχρέωσιν ή δτι έξηρέ- 
θησαν ή δτι άπηλλάγησαν ταύτης ή δτι έκπληροϋσι 
ταύτην ή έττχον αναβολής κατατάξεως. Έν τή πριό- 
τη περιπτώσει αρκεί ή προσαγωγή τοϋ ατομικού βι
βλιαρίου.

4) Πιστοποιητικόν τών αρμοδίων Εισαγγελέων 
τών Έίίίετών καί ιών Πλημμε/.ειοδικών δτι δέν κατε- 
δικάσθησαν έπί άξιοποίνφ πράξει συνεπαγομένη στέ- 
ρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων ή έπί τινι τών έν 
άρθροις 456, 457, 461 462 καί 457 παράγρ· 1 τοΰ 
Ποινικού Νόμου άναφερομένων πλημμελημάτων καί

5) Γραμμάτων έμφαΐνον τήν έ'ν τινι τών έν Άθή· 
ναις δημοσίων ταμείων κατάθεσιν δραχμών τριάκοντα 
I 30 > δι’ άιιοιβήν τών μελών τής έξεταστικής έπιτοο 
-ής.

Έν Άθήναις Ιανουάριος 1915.
Ό Υπουργός

ΑΝΔΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΑΟΣ

^5* >5* ^5* J!?*

ΠΑΛΛΗ ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΑΙιωαννηςγ.ιγγλεςης
ΟΔΟΝΤΟ I ΑΤΡΟΣΔΙΑΔΟΧΟΣ fi. Γ- ΠΑΛΑΗΣ f

Τό άρχαιότερον τών ένι 'Ελλάδι Χαρτοπωλείων $· 
‘Ιδρυΰεν τω 1870

3-ΟΔΟ ΣΚΟΡΑΗ-3

® Διά τή; υγιεινής τοϋ στόματος καί τών όδόντων
Μεγάλ-1 άποθήκαι χάρτου ’Εφημερίδων, συγγραμ- I σώζετε οϋ μόνον τούς δδόντας σας, άλλά, προλαμβά- 

μίτων, περιοδικών καί πόσης ποιότητος, νετε απείρους νόσους τοΰ σώματος, τών όδόντων,τών
Μεγσλαι άποΰήκαι ειδών γραφικής ΰλης πάσης ® ωτων, τού φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, 

προελεύσεως. τών πνευμόνων, ώς καί τοΰ πεπτικοϋ συστήματος
’Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 4 πολλάκις δέ σώζετε την ζωήν σας αύτήν.

καί φωτογραφικών χαριονίων. ’ X Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένων έπιστήμ1-
Μόνοι έκδόται έν Έλλάδι ’Επιστολικών δελταρίων. ® να όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τοϋ οποίου αί τρεο- 
Δεκταί παραγγελίαι έκτελούμεναι τάχισια. Έξεδό- σκευασίαι "Ελιξίρια, ’Οδοντόχονις καί Ά,ϊς 

θησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοϋδε. οαμ-αντίνη, εινε μοναδικοί εις τό ειδός των.
Άτμοκίνητον Τυπογραφείων μέ 10 πιεστήρια διά | Διά τοϋ Ελιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 

μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (TraVaux de pevil- 1 κα{ ή νευραλγία. Είναι συσκευασία άλάνθαστος 
le) ώς καί διά μεγάλος καλλιτεχνικός τοιαύτας. © και αποτελεσματική.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ: Μεγάλη παρακαταθήκη Πωλεϊαα παρά τφ Ιδίφ αντί 2 δρ. τό «ρυλλάδιον
φωτογραφικών πλακών καί χάρτου διαφόρων προε-® 3—Κ.οραΐ)_ 3
λεύσεων. Μόνοι άντιπρόσωποι τών φωτογραφικών Λ
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd ®

’Επισκεπτήρια στιγμ.ιαίως g

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς ^τραπεζικά γραμμάτια

ΛΑΧΕΙΟΝ ΤΟΓ ΕΘΝΙΚΟΤ ΣΤΟΑΟΤ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΛΑΔΟΣ

r εις 
καταθέσεων έν 
ότι άπό 15 Ά- 

Ελλάδος δέ; 
καί τοΐ-

Γ Τροποποιηθείσης τής κλίμακας τών τόκων τών 
^ τραπεζιτικά γραμμάτια νέων εντόκων -----
Γ δψει ή έπί προθεσμία, δηλοποιεϊται, 
. πριλίου 1909 ή ’Εθνική ^Τράπεζα τής 
■ χεται παρά τε τώ Κεντρική) Καταστήματι κα
ί 'Υποκαταστήμασιν αύτή; καταθέσεις είς τραπεζογραμ- 
r μάτια άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη 1 προθεσμία 

ίΙ έπί τόκφ :f 1 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έιος διά τής έν"δψει άποδοτέας 
ί καταθέσεις μέχρι ποσοϋ δρ. 10,000 πέραν'τού ποσού 

τούτου τού τόκου δριζομένου’εΐς 1 τοϊς ο)ο κατ’ έτος. 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταί καί είς άνοικτόν

Ε λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
Ε λογαριασμού καίίβιβλιαρίου έπιταγών^' 2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο- 
Κ τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστονΡή 2 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς'καταθέσεις τάς άπο- 

Ιδοτέας μετά έν έτος τούλάχιστον.3 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδα- 

τέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.3 1)2 τοϊς ο)ο κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.4 τοϊς ο)ο διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τούλάχιστον, ώς καί διά τάς πέραν τών πέντε 

I τών ή τάς διαρκείς. >

Καταθέσεις εΐς,χρυσόν

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ; Τή 28 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμ- 
βοίου 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 μιάς δραχμής.

ΚΕΡΔΗ ΕΚΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

Δραχμαί 
έξ 80,000 
έξ 20,000 
άπό 
άπό 
άπό 
άπό 
άπό

t Δέχεται έιι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι είς 
Β φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρισμένη 
| προθεσμία ή διαρκεΐ, έπί τόκφ :ο)ο κατ’ έτος διά καταθέσεις 6 μηνών τούλ. 

" 1 έτου<1 1)2
■ 2

2 1)2
I 3 
: 4

τοι;

Κέρδη
1
1
2
6

15
25

1950

2,500
1,000

400
200
40

2000

Έν δλφ 
80,000 
20,000

5,000
6,000
6,000
5,000

78,000

200,004

τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέ- 
ιμακα, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών, 
δι’ ολόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά 

Οιαιρευωοιν ciS _ is-Ti—i'"‘> τιμώμενα άντί
μιας δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς 
τό τέταρτον τού κέρδους. ·Άμοιβαί, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών 
μηνών άπό τής κληρώσεως, παρβγράφονται ύπέρ τού 
Ταμείου τοΰ Εθνικού Στόλου.Είς τούς άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος, κατόπιν ειδικής μετλ 
τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονομικών' συμφωνίας, γραμ
μάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τοΰ τιμήματος αύ
τών 15 τοϊς 0)0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς 
έπί προκαταβολή τοΰ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα 
γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον, παρέ
χεται έκπτωσις 10 τοϊς 0)0, καί είς τούς δημοσίους 
ύπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλησιν γραμ
ματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσής 
5 τοϊς 0)0-Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον είς τό Γραφεΐον Λαχείου τοΰ Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'Υπουργεΐον Οικονομι
κών, είς ’Αθήνας.

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης
Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

Δι’ έκάστην ' 
ραία γραμμάτια, 
ίσχύοντα δ»’ -- Χδιαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα αντί

1 έτους
2 έτών
4 έτών

,, 5 έτών
Αί όμολογίαι τών εντόκων καταθέσεων έκδίδονται 

I κατ’ εκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώνυμοι. 
I Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πληρώ

νονται παρά τφ Κεντρικά) Καταστήματι καί τή αΐτή- 
I σει τοΰ καταθέτου παρά τοϊς Ύποκαταστήμασι τής 
I Τραπέζης είς τό αύτό νόμισμα, είς δ έγένετο ή κατά- 
| θεσις.

»
»
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ΜΕΓΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
Concert Training PRINTEMPS

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

CONCERTS A 2 PIANOS

Enseignement sur la < Reforme pianistique». 
Systeme Deppe

i Εεςοη par semain 15 fr. le cachet
2 » » » 10»» »
1 » tous les 25 jours 5 » » »

(Chez elle de 3—5 h.)

l.AQ. ΜΟΥΤΕΟΓ[ΟΥΛΣ2Ν
Εις τόν άφθονον και ποικιλώτατον και πολύμορ- 

μον καί πσλύχρωμον εμπορικόν πλούτον τοΰ καταστή- 
λατος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τά τε
λειότερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον 
πολυποίκιλλα κεντάμ,ατακαί δκντέλλας καί τάς 
τελευταίας μόδας είς υφάσμιατα.Δέν θά σάς προσέλ
κυση μόνον ό πλούτος καί ή εύθηνία τοΰ καταστήμα
τος άλλά καί ή ίδ άζουσα είς τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους ευγένεια καί ή άβρότης τών τρόπων.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Δραχ

Λιά χώρον μΛκρότερον αί τιμ.αί ανάλογοι 
εΐχονογραφημ-ένας διαφημίσεις, δι ’ έξ τεύχη ή περισσότερα 

ιδιαίτεραι συμ.φωνίαι.

'Ολόκληρος σελις είς εν τεύχος 
Ήμίσεια » ? »
Τέταρτον σελίδος » »
Ογδοον » » »

θθθθθθ

Σ. Π. Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

ΕΡΓΑ THE 0βϊ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

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

Έξ Αθηνών
Διά Κόρινθον Είσιτήρ.

Βιβλιάρ.
9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

> "Αργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

» Τρίπολιν Είσιτήρ. 23.20 18.80 11.60
Βιβλιάρ. 18.— 15.— 9.—

> Μεγαλ. Είσιτήρ. 29.20 22.— 14.60
Βιβλιάρ. 21.95 18.30 11.—

» Κυπαρ. Είσιτήρ. 34.50 25.75 12.75
Βιβλιάρ. 27.80 23.20 13.90

» Άκρ. Είσιτήρ. 19.50 15.50 9.20
Βιβλιάρ. 13.05 10.85 6.55

» Πάτρας Είσιτήρ. 25.— 18.— 10—
Βιβλιάρ. 19.65 15.55 9.35

» Πύργον Είσιτήρ. 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 22.55 13.55

'.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.

ΕΚΔΟΘΕΝΤΚ

) ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'τόμος. . . .
» Β' >
» Γ' » .

*1· ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ . . . .
Η ΓΚΟΥΡΑΙΝΑ ‘Ιστορικόν μυθιστό

ρημα έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων .

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Φρ. 3.00
2.00
1.50
2.00

5.00

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

Έκ Ιίατρών

Διά Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
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 3.— 2.55
Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70

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

Τριπόλεως
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
(Έχ τού γραφ? υ)

Αναχωρήσεις έχ 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, Μεγαλόπο- 
λιν, Τρίπολιν.

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

Αναχωρήσεις έχ Καλαμ.ών

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

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

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.50 μ. μ. Έκ 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.

Χ.ιλιομ.ετριχά ΙΙιβλικρια ταξετδίων.

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)σ (Γ' Θ. Δρ. 105) 1 μηνός

£2*  jZSr Ji? Jsr gSr jffr $2?

Χειραι τής « Ελληνικής Έπιθεωρήσεως » τού Λ % Β ', Γ ', Λ', Κ ' 1ST ' καί Ζ 
: έτους πωλούνται εις τά Γραφεία μ.ας πρός ‘23 φρ. έκαστη.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ

Σ. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΚΑΙ Σια

‘Οέός Σοφοκλέονς 3,—Τηλέφ. 794

Ήλεκτρτκαί εγκαταστάσεις. Ή Εταιρία 
αναλαμβάνει τήν έκτέλεσιν παντός είδους ήλεκτροφω- 
τισμοϋ πόλεων, εργοστασίων, έπαύλεων, ξενοδοχείων, 
νοσοκομείων κ. τ. λ.

. Έγχατάστασις Ψυγείων—Παγοποιείων, πρός 
ψϋξιν 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, άτμοτουρβίναι, ύδροτουρβίναι, άεριομηχαναί 
καί άεριογόνα.

Έγκατάστασις έργοστχσίωνκατ’αποκοπήν

««<«<««««««««<««««««*

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,, 
ΕΤΑΙΡΙΑ PWftJV "ΣΤΑΡΡ«

13—13 Χτοά ,.Α.ρσακείου—'Οδός Χταδίου άρτΟ. 21
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 προσκόπους καί τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.


