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\ Διά τούς Διδασκάλου;
Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί ΑΓΓΛΙΑΝ
Αιά τήν ΚΥΠΡΟΚ
Λι« τήν ΕΥΡΟΠΗΚ
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Δ I ΕΥ Θ Υ Ν ΣΙΣ:

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
'Οδός Μενάνδρου 83.—ΛΘΗΝΔ.Σ

Τηλεγραφική ΔιευΟυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΝ,, - A0HNAS

Πάν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

ΙΙάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας αναγγέλλεται.
Λί έγγραφαί Δρχονται άπό 1ης έκαστον μηνός— Τό τεύχος δρ. 1.

’ Madame SOPHIE ZILLER
RU€ SOLONOS No 1

AC ADEM IE DE MUSI QUE
Concert Training

Musique classique et moderne. Lemons d’ acorn - 
pagnement pour les dames et Messieurs qui jou- 
ent un instrument quelconque.

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pfenistique*. 

System e Deppe
i Le<;on par semaine t5 fr. le cachet
2 z » » » io » »'"»
i » tous le 25 jeurs 5

(Chez elle de 3—5 h.)

Σ.Π. Α. Π.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ TA-EIAIQN

■ -· ι UT . . ; .j
Πρός όδηγίαν τών ενδιαφερομένων παραθίτομεν τήν 

προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταςειδευόν- 
των μέ βιβλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων..

Είς τον άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμον έμπορικόν πλούτον τοΰ καταστήμα
τος τών αδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό
τερα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δ α ντί λλ α ς καί τάς 
τελευταίας μόδας είς υ φ ά σ μ κ τ α. Δέν Θά σάς προ- 
σελκύση μόνον ό πλούτος καί ή εύθενία τού καταστή
ματος άλλα καί ή ίδιάζουσα είς τούς Καταστηματάρ
χες τούτους ευγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Σ.Π.Α.Π.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ό Άρχιδοΰξ Λουδοβίκος Σαλβατώρ τής Αυστρίας : Σπυρ. Δε-Βιάξη.^Ο πλούτος, 

ό έρως καί ό θάνατος.— Περί τής ανάγκης τών ποινών : ’Ιωάν. ’Φραγκιά—Οί Οικουμενικοί 
Συγγραφείς : Μάξ Νορδάσυ—Αϊ Γεωργικοί πρόοδοι τών αρχαίων: Δη μ Λ. Ζωγράφου.— 
Φεβρουάριος 1916 Γύρω άπό τήν πολεμικήν ζωήν.—Άπό τήν καλλιτεχνικήν κίνησιν.— 
Ά( περί Κύπρου διαλέξεις τοΰ κ. Χατζηιωάννου.- Άπό τή ζωή τοΰ μηνός (Φεβρουάριος).— 
Ό ψεύτικος πύργος τής ευτυχίας τών ονείρων: Κρτ^σοα.— Άπό τά περίεργα τής ζωής.— 
Άπό τά πένθη τής τέχνης : Ή Κάρμεν Σύλβα.—Ό Μουνέ Σουλλύ.—’Υγιεινή τής ωραιότη
τας.—’Ολιγόστιχα. —Νέαι έκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΣ: Ή Έρζερούμ. Οί Σέρβοι καί οί ’Αλβανοί.—Ή επιστολή τοΰ πρίγκηπος 
Νικολάου—Τά Κούλουμα τοΰ Ζαππείου.—Ή παραζάλη τών Τούρκων.—Ή ύπόθεσις τής 
Αθηναϊκής. —"Ενας θαυμάσιος οργανισμός—Ό κ. Σοκόλης.

ΕΙΚΟΝΕΣ : Ο Καρνάβαλος. Πώς εορτάζουν τάς άπόκρέω είς τήν Εύρώπην— Τό άρμα 
τής Βασιλίσσης τών Βασιλισσών—Πώς εορτάζουν τάς άποκρέω είς τήν Εύρώπην.

1ΑΗΗΘΑ

Ές ’Αθηνών
θίσις Α 5 Γ

Διά Κόρινθον Είσιτήρ. 9.20 7.30 4.60
Βιβλιάρ. 7.65 6.40 3.85

» Άργος 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

» Ιΐύργον Είσιτήρ., 37.70 18.10 16.35
Βιβλιάρ. 27.05 ■ 15.55 13.55

Έκ ΙΙατρών
Διά Πύργον Είσιτήρ. 12.70 10.10 6,35

Βιβλιάρ. 8.38 6.95 4.15
» Λεχαινά Είσιτήρ. 7.60 6__ 3.80

Βιβλιάρ. 4.98 4.05 2.45
» Αϊγιον Είσιτήρ. 5.10 5— 2.55

Βιβλιάρ. 3.35 2.80 1.70
* Κόρινθον Είσινήρ. 16.50 13.10 8.25

Βιβλιάρ. 11 — 9.20 5.50
‘Εκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας Είσιτήρ. 13.70 12.25 7.30
Βιβλιάρ. 9.65· 8.05 *4.85

» Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.5<· 7.80 4.70
Βιβλιάρ, 6.75 5.60 -3.40

(,’Εκ τοΰ Γραφείου)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΖ ΑΘΗΝΩΝ

6.30 π. μ. Διά Κόρινθον, Ναύπλιον, Τρίπολιν, Με
γαλούπολη, Κυπαρισσίαν, Καλάμας·

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

7.35 π. μ. Διά Κόρινθον και τάς μέχρις Άκράτας 
στάσεις.

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΑΤΡΩΝ
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, Μέγα- 
λόπολιν, Τρίπολιν.

3.50 μ. μ. Διά Κυλλήνην (λουτρά), Πύργον, ’Ολύμ
πια.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΚΑΛΑΜΩΝ
7.00 π. μ. Διά Κυπαρισσίαν, ’Ολύμπια, Πύργον Με- 

γαλόπολιν, Τρίπολιν, Ναύπλιον, Α
θήνας.

12.05 π. μ. Διά Πύργον, ’Ολύμπια, Τρίπολιν, 
ΑΦΙΖΕΙΣ 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, Μεγαΰ.επά- 

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ TA2EIAIQN

1000 χιλιόμ. (Λ’ θ. Αρ. 90) ίιαρκείας
Ικπτωσις 25 ο)ο (Β’ Β. Δρ. 75) β μηνβν

(Γ θ. Δρ. 45)
25000 χιλιόμ. (Α’ θ. Δρ. 210)

_ * (Β’ θ. Δρ. 176) Βιαρκείας
έκπτωοις 40 ο)β (Γ* θ. Δρ. 105) 1 μηνέ<
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AAXEION TOY EBNIKOY ΣΤΟΛΟΥ KAI TON ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ
Μ«ΛΥΟΠΟ3:τγθΜ..φΑ;β
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ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Τή 28 Φεβρουάριου, 26 Απριλίου 28’Ιουνίου, 27 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου καί 

31 Δικεμβρίου, 1916

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
·- ι: ι·ι·ντιχ;λ >1 :< ■ ,.» χ. ■ · · · , *. . ■ ,· ~ --------- ■

Κέρδη έκδοτης τών κληρώσεων
Η .Λ ,ι ι . <

Καθ’ ίκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια Αξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρβη εί; 
,2000 γραμμάτια |3ας SpajjfLv 200,000.

Έκαστον Ακέραιον γραμμάτιο τιμδται δρ, 4, δυνάμενον νά διαιρεθή είς τίσσαρα τέταρτα γραμματίου 
τιμώμενα Αντί μι«ς δραχμής.

Κέρδη
I iS

Δραχμαΐ 
80,000

Έν' δλφ 
80.000

1 έξ 20,000 20,000
’ 2 άτςό 2,500 5,000

6 Από 1.000 6,000
15 Από 400 6,000
25 Από 2Q0 5,000

1,960 Από 40 78,000
2,000 ■ · <!·>£. ,η ..

♦ · ι. ι 11 · - 1
•Κ · <· 200,000

<· * Λ.··' :?/i ■ , - Γ · ί 4 ι 1. ·' . < ’ I . i. 1 ,ι ■ .41

Αι’ έκάστην τών κληρώσεων ίκδίδονται ίδια Ακέραια γραμμάτια, πωλούμενα Αντί τεσσάρων δραχμών, 
ίάχύοντα δι’όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα Αντί 
μιϊς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτο1/ τοΟ κέρδους.

Άμοψαΐ, ων δέν έζητήϋη ή πληρωμή εντός τριώνμήνών Από τϊ}ς κληρώσεως. παραγράφονται ύττέρ τοΟ 
Ταμείου τού ΈβνικοΟ Στόλου.

Είς τούς Αγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιας έπί προκαταβολή τοό τιμήματος, κατόπιν είδικήΐς μετά 
τ®0 Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου Αξίας δέκα χιλιάδων 
Ιραχμών, παρέχεται έκπτωσις έπί τού τιμήματος αύτών 15 τοΐς είς oi τούς Αγοράζοντας διά μιάς 
έπί προκαταβολή τοΟ τιμήματος γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου Αξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 1Q τοΐς °.Μ καί είς τούς δημοσίους υπαλλήλους, τούς έπιτετραμμένους τήν πώλη- 
οιν γραμμάτων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται ίκπτωσις ό τοΐς °;ο. ν

Δ·-ά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων ΑπευΒυντέον είς τό Γραφείο·/ Λαχίΐον τοΟ Έ&νίκΟβ 
Στόλευ καί τών ’Αρχαιοτήτων, 'ϊπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

• 4 , 1 . . ' ’ ' · ■ ; ■·«··*.
■ ■ 4 .,· II .-.· !.:γ· .<· I ■■ . .

Ό Δίευθύνων Τμημφτάρχηί
···»'♦·,.· .

Γ, Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

WOWOOW.W:
Προς προστασίαν τής παραγωγής και τής έμπορίας τής σταφίδος

Δελτιον κινήσεως Σταφιδοκάρπου Λ/τδ ΙΟ Αύγούστσυ 1915-20 Φεβρουάριου 1916

4: ·ΜΑ(. >1 ‘V -JL4IZ ' 1 ESMnQrrM ί# ΙΗΙίΐΑΙΛΙ
"Ετη Λίτραι ένετικαί

• 1915—1916 177.848.678
< I ΖΛ. · Π/ ΓΖ< Ι|| U74.115.971 / ι μ j Μ /

.1913—1914 193.958.442

ΜΠΟθΗΚ^ΚΙ ETRIPEUWXATHAM 3330Λ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

"Ετη Ποσδν δελτίων Συμψηφισμός Ύιτόλοιχον

1915—1916 Έκδοθέντ« καί ποιρελθούσης χρήσεως 71.001.100 63.006,100 7.995.000
1914-1915 » ·> » * 94.964.400 74.555.900 20.408.500
1913-1914 » » » > '’^*"Ϊ2.945.2Ο.Ί 63.509.700 8.985.500

• - - II? . ι 1.· ΐ / . ' J,‘ Ζ·’ * 1 1
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΟ

"Ετη Είσαγωγη ’Εξαγωγή Ύπίίοιπον

1915—1916 16.192.5^3 . <$.573,117 6.619.436
1914-1915 35.804.16 .2t£sa&i»6 14.881.981
1913-1914 21.910.A13 . -1,519^9 18.151.174

ΔΑΝΕΙΑ Ε1Γ ΕΝΕΧΥΡΟ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ
Έτη Ενεχυριάσεις ‘Αναλήψεις Ύηόλοιηον

1915—1916 9.791.700 8.872.000 919.700
1914—1915 4.127.800 » 3.411.000 716.800’

, , η-· .. ίΖΙ"ί?Γ^
Σημείωοις—Εκτός τών λιτρην έΧΜιχών 173.848.Β78 ΐής ^αγεεχής παρέμειναν καϊ άνεκκαΟάριστοι 

διασαφήσεις παρά τώ τελωνείφ Πατρών τήν 20’Ιανουάριου έ I. λιτρ. «νετ. 1.837.200 μικτού βάρους.

/ΙΑΜΙΓ ΣΑΊ3Γ2>ΙΜΟΜΟΧΙΟ ΙΛΤ.ΗβΧ.1 Σ03ΞΑΤ ΙΗΤΙΙΤΑΊΠ ΗΛΟΤ (Έκ 1>Φ*ί«ν>ΙΙ<Ι0ΠΜ3 
’Εν Ά9ήναις τή 23 ’Ιανουάριου 1916.

mu# trnw”

LAZ. THEODOSSIOY
©©gF^'^TK ·< ·► · · - ’ . .·?■ ’■ , ι■ · * »·· * 4 ? |f »'·’···^ θι· ’<■»( Ί.x

NIKIS IO ATHENES

CAHMPO1NCPASTICHES »’ ART CHEVEIH GAMNTIS
ΪΗΗΒ.Ϊ «A-msur- isrnuB

I



STEINS ORIENTAL
STORES lalJVUTHE) .

PREMIERE MAISON DE LOR1ENT VENDANT LE MEILLKUR MARCHE

VETEMENS POUR HOMMES et ENFANTS
ROBES, MANTAUX E. T. C. POUR DAMES et FILLETTES

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganteri*, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapclcrie, 

Maroquinerie, Chaussuree, Articles de Voyage, Modes, Fleurs ect.
____ /

LE CAIRE, ALEXANDR1E. TANTAH, MANSOURAH, MINIEH, ASSIOUT, 
SALONIQUE, CONSTANTINOPLE (GALATA et STAMBOUL).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΏΡΗΣΙΣ
1

MU F WW ΟΙ » 0

ΣΤΕΪΝ LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ ΕΧΟΝ ΤΑΣ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚ2ΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ, 

τ ■ - _ ~ t— .

ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

Ενδύματα, Επανωφόρια κτλ. διά κυρίας καϊ κοράσια.

Πώς έώρταξον τάς ‘Αποκρέω ιίς τήν Ευρώπην

Εϊδη ηΐεχιιηής, ύηοκάμιαα, αρώματα, χειρόκτια, είδη γιιίιχΰν, δία τά είδη 

έσωρρούχων τιοίντείείας ή μή, είδη δερμάτινα, ύποδήματα, καηέίία, 

είδη ταξειδίου, είδη μόδας, &νύη Μ.τ.ί.

ΚΑ’ΤΡΟΝ, ΑΛΕΕΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚίΙΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (Γαλατά χαι Σταμπούλ.)
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D ΑΡΧ140ΥΞ ΛΟΥΑΟΒΙΚΟΣ ΣΑΑΒΑΤΩΡ m ΑΥΣΤΡΙΑΣ

(Συνέχεια)

Επειδή ό λόγος περί τής όμβρέλλας Του, δέον νά 
μάθη δ ευμενής ήμών αναγνώστης δτι ήρίθμει αυτί] 
πολλά, πλεϊστα έτη, διότι μόλις έξηλώνετο ή έφθεί- 
ρετο αμέσως τήν έδιδεν εις τον κουρέα εν Ζακύνθω 
οί κουρεΐς είναι έπιδιόρθωταί των ομβρελλών—προς 
έπιδιόρθωσιν καί τβΰ έδιδε δυο τρεις δραχμάς. Εις 
τό διάστημα τής έν Ζακύνθω διαμονής Λυτοί ό δμ- 
βρελλοδιορθωτή^ κουρευς ώφελήθη αρκετός εκατοντά
δας δραχμών διά ολίγες βελονιές.
, Εις τάς ενδεκίι έπρεπε νά είναι εις τήν πόλιν, διότι 
ητο ή ώρα τού προγεύματος. Μετά τό πρόγευμα ή 
αλληλογραφία ή^ιζεν; Αυτή δέν ήΓ0 αικοά,5 καθ’έκά- 
στη ν έγραφε δεκάδας επιστολών είς διαφόρους γλώσσας.

Ί ην πρώτην φοράν μάς είπε : Μέ συγχαρείτε 
αϋεη είναι ή ώρα τής Αλληλογραφίας, Αλλά συγ
χρόνως μπορούμε νά Οβνομιλοϋμεν.
, Τόσην πεποίθησιν είχε'Χέρι τών γραφούν, ώσ* 
ενφ συνοιιιλών έγραφε δεν έθιδβαζ* τήν ίπιστολήν, 
αλλά αμέσως τήν έθετεν εις τόν φάκελλον.

'Ο ίδιος μετέβαινεν εις τό ταχυδρομώ διά 
αλληλογραφίαν του. Ήτο .... . ... ( „.(
αδιαφορον. Αί έπιστολαί, έλεγε, πρέπει νά ταχύ
δρομη^οϋν Αμέσως, διότι όταν μένουν είς τό γοα· 
φειον 90 " „ κινδυνεύουν νά λησμονη&οΰν.

’Αν καί είχε τόσους ανθρώπους τής ύπηόεσίας, 
τοσον δια το ταχυδρομείον όσον καί διά <W.a ζητή
ματα σχετικά προ; τάς μελετάς καί τάς πληροφορίας, 
μετέβαινεν ο ίδιος καί πολλάκις μάς επανέλαβε τήν 
ϊτα/,ικην παροιμίαν Chifa da se, fa per tre, δηλαδή; 
οποίος κάμει μόνος του κάνει γιά τρεις.
, Μετά τήν αλληλογραφίαν, διηυθύνετο εις την εξοχήν 
εκ νέου διά τήν έξακολούθησιν τής εργασίας. Εις τά- 
πεντε ή εξ, κατά τάς έποχάς έπρεπε νά είναι είς τήν 

‘χωράν, διότι ήτο ή ώρα τού γεύματος. Μετά τό γεΰιι« 
περιεπατει ολίγον κατά μήκος είς τήν θαλαμηγόν, 
ητοίιιαζε τά τής εργασίας διά τήν επομένην ήαέραν 
και είς τας εννέα έκοιμάτο. Ήτο ή ώρα τοΰ σιωπη
τηρίου. Πόντε; οί έν τφ πλυίφ έπρεπε νά πλαγιά

Ο

σουν. Το πρϋή-,ριιως έκαστος ήτο ελεύθερος νά ση- 
κωθή κοιτά τήν διάθΒαίν του.

♦* *.

. Γρ>αίβμενος τοπίον έκράτει διά τής άριστεράς χει- 
ρο^το μπλδκ καί τό φιαλίδιον τής σινικής μελάνης 
των γραμμών^ ας έσυρε τεχνικώτατα. Είς ολίγα λεπτά 
άμα έτοιμη η μελανογραφία.

έπρ.ίκειτο νά μεταβώμεν ώς τυ έν Ζακύνθω. 
^ανάυν σ.τή?ΛΙον, ή θάλασσα ήτο Καν τεταραγμένη. 
Ε.τεβιβασάημεν είς τήν κομψήν ΙΚιβον Ί ου μετά 

οκτώ κβπών. ΤΙ θάλασσα έγένεα» ά^ιωτέρα.
Ιελος εφθάσβιιεν, ψ^τησε τό κυανυΰν σπήλαίον 

και επειτα εις σχετικήν άπόσχα^ έτέθη ή λέιιβο; 
δια j'a σχεδίαση τό σπήλαιο ν. βΡλέμβος τρομερά έ· 
κινείτο, αλί, ό Αοχιδοίιξ τελούμενος, χαριτολόγος 
κτχεδια^·! ως m l)w-^ τι^ραψεΐόν Του.

— Βλέπω, τοϋ λέγκχΓ,η ή θάλασσα δεν σάς έμ- 
ποδίζει ιά ήναι ι^νικαί αί γραμιιαί Σας.

-- ΛΤ. Τιοί άπήντησε μειδιών, βλέπετε τί κάνει 

γ · j ι
, την θαλαμηγόν Λύτου εΐχεν ωραίας φωτιωοα-

φικας μηχανας, ουδέποτε όμως έφωτογράφη ό ΪΛιο- 
“Λ/· ο άκόλουθός του ’Αντώνιος Βιβες.

Ημέραν τινά τοΰ είπαν :
Αιατι δεν φωτογραφείτε ‘Υμείς ;

— Δεν φωτογραφώ, μοΰ ά.τήντησε, διότι φοβούμαι 
ιιηπως αγαπήσω τήν φωτογραφίαν -καί έπειτα δεν 
σχεδιάζω, δεν ζωγραφίζω πλέον. Γνώριμός ιιου κα/- 
Λίτεχνης είργάζετο λαμπρά. ’Έπειτα έπεχείρηόε νά 
καταγινη εις την φωτογραφίαν καί τέλος" έ'-κατέ- 
λειψε τήν τέχνην τοϋ σχεδιάζει ν καί ζωγραφίζει

Εργαζόμενος, ενώ έσυρε καλλιτεχνικ-ί; γοαιιιιά- 
φυσικωτατα ήτο καί όμιλητικώτατος, 'εΰχάριστ.ζς· διη
γείτο δε π/.ε<στα όσα καλλιτεχνικά έπεισόδια τοΰ βίου 
του. 1
„ Ό/λ’1ίΥ/’'·γ'Ιώ ϊσο>ς καί δικαίως, θά παοετήοησε 
<·»η ειπον εις τον ’Αρχιδούκα: Διαιί δέν φωτογραφείτε

' Υμείς και.δχι ή Αύτού Ύψηλότης. ’Ιδού δ λόγος. 
Κατά τήν πρωτην φοράν της προσιοπικής γνωριμίας 
μας φυσικά, μετεχειρίσθημεν τήν λέςιν Υψηλότατε- 
Άλλ’ ή Αυτού Αντοκρατορική και Βασιλίκι] ‘Υψηλό- 
της μέ διέκοψε είποΰσα: λ .ο*ι··ωΛ

Παρακαλώ, μεταξύ μας δέν υπάρχει Ύψηλότης.
Κισήκυυσα τήν ·διαταγή ν του, λέγω διαταγήν, διότι 

ή' ·έ.πιθυμία· των Μεγαλειοτήτων και ‘Υψηλοτήτων 
είναι διαταγή.

Ή ’Λρχώούξ εις τήν εξοχήν ηιυ δημοτικώτατος, 
δημοφιλέστατος, όλοι κυριολεκτικό»; τον ήγάπο»ν και 
τον έ/Λτρευον. Πολλάκις θΐ χώρνζαι έρριπτον άνθη 
είς τήν ύήιαξάν Τού; ενώ ήιέβιανεν. "Ότε (ίετέ^ημε’ν 
είς τό πανηγύρι του Μαχαιράδου ό’.τυυ μετά τόσου εν
διαφέροντος καί χαράς έβλεπε .τούς χόρΰός, έχαιρέτα 
εγκάρδιος πάντα;, απλοϊκή τις γραία, θαυμάζούσα 
Αυτόν μεγα/ωφώνως έλεγε: Ναΐσκε βασιληάς ποΰ 
μάς Αγαπάει καί καταδέχεται νά έρχεται είς τδ 
χσοριό μας, εις τά σπήτια και είς τά καλύβια μας

Οί χωρικοί μιας οι-εγγράμματοι τον ώνόμαζον Ύ· 
ψηλότατον, άλλ1 οί λοιποί τόν έλεγαν Μεγαλειότατον 
Μεγάλον Αφέντη,ή ιϊ Αφέντης μας, ύ Μπάρμπας 
μας. ‘Ο Άρχίδοί'ζ ευχαριστείτο δια τή'ν λέςιν Μπάρ
μπας διότι έλεγεν ότι καί είς την Ισπανίαν πολλοί 
τλεϊατοί απλοϊκοί χωρικό· τι’ιναύιηι λέξιν μετεχειρί- 
π>ντο διά νά ιλείςουν τήν εγκάρδιον πρός Αυτόν 
αγάπην.

Ευρέθη ό Άρχιδοί'ξ είς την Ζάκυνθον διαρκουντος 
τοΰ ίράνόυ δια τό άγαλμα τοΰ Σολαίιιοΰ καί προσέ- 
Ί εοε χίλια ηράγκα με μίαν ώραίαν επιστολήν.

'Ο Άρχιδοί'ξ ε7.εγε πάντοτε ότι ,είναι άοίστη ή 
ιδέα νι'ι έγείρωνται μνημεία είς τιμήν τών μεγιίλων 
ανθρώπων, αλλά συγχρόνως πρέπει νά θυμούνται καί 
τάς πράξεις τών ιιεγάλων υϊτινες έτίμησαν τήν πα
τρίδα καί ωφέλησαν τήν Ανθρωπότητα διά τών έρ
γων των.

’Επειδή ό λόγος περί τοΰ ’Αγάλματος τοΰ Σολωιιοΰ 
άς διηγΐ]θώιιεν τά έξης ιιεταξύ τοΰ Άρχιδύυκδς καί 
τοΰ γλύπτου Βρούτον.

Κατά τά αποκαλυπτήρια ό Βρούτος ήτο εις Ζάκυν
θον καί μάς έξέψρασε τήν επιθυμίαν νά γνωρίση 
τήν Λύτου ‘Γψηλότητα. Συνεφωνήσαμεν τήν. ώραν 
καθ’ ήν θά έξήρχετο τό πρωί απυ τήν θαλαμηγόν 
Αυτού, καί θά μετέβαινεν είς τί]νεκκλησίαν.'Ο Βρού
τος ήρχετο πρός συνάντησίν μας καί είπον είς τόν 
’Αρχιδούκα δτι' ό ντυμένος ντα ολόμαυρα ήιο ό γλύ
πτης Βρούτος.

‘Η συνάντησις έγεινε παρά τφ άγάλματι, κατά τήν 
συμφωνίαν μα^, Μετά τάς τυπικός ερωτήσεις ό Βρού
τος Τοϋ λέγει :

— 'Υψηλότατε, πώς Σάς φαίνεται τό έργυν μου ;
— ’Αρκετά ώραϊον, άλλα δέν είναι τόσον εΰκολ.ον 

νά δώσΐ) τις ζωήν είς τό μάριιαρον.
Καί έν ώ έλε’,'ε ταΰτα ή A. Υ. είχε προσηλωμένα τά 

μάτια Της επί τοΰ αγάλματος.
Άς'·διΐ]γηθώμεν αλλα τι να άφορώντα Αυτόν.
Ήτο ωραία τοΰ Μαίου πρωία καί εΰρισκόμεθα 

είς περιβόλι γιομάτον από τριαντάφυλλα καί άλλα 
εύοσμα καί ποικιλόχροα άνθη.

Ό ιδιοκτήτης έκοψε τριαντάφυλλον μέ σκοπόν νά 
σχηιιατίση άνθοδέσιιην διά νά τήν ποοσφέρη εις τήν 
A. Υ.

— Μ ή κόψητε ευχαριστώ, τοΰ λέγει. ’Έπειτα στρα
φείς ξτρός έμέ εΐπεν :

«Οί Άψβοΰργοι άγαπώμεν τά άνθη, ιδίως έγιό, 
νάλλά λυτοΰμαι όταν βλέπω νά άφαιροΰν τήν 

ζωή·.' των, νά έμποδίζουν τόν προορισμόν των, 
προς εύχαρίστησίν μα?, πρός στολισμόν τών οικιών 

• μας- Καί ή Αίαοκράτειρα ήγάπα έμιιανώς τά άνθη 
αλλά δέν ήθελε νά τά φονευση. Γνωρίζετε πόσον η 

«Αΐκοκράτειρα ήγάπα τήν. .-γενέτειραν ψραία.ν πα- 
»τρίδα σας, διότι εκεί εΰρε τήν ό-γείανΤης. Διό ιδιαι
τέρως ή’/άπα τό ΙΜστσϋρι καί δή τήν Βιόλα τοίθ φι
λοσόφου Βραΐλα. : ■ > ο.·. ·

«'Οσάκις (ΐετέβαινεν είς τήν Κέρκυραν αμέσω; 
■«έπρεπε νά έ.-ιισκεφθή πβ»Έαστοΰρε καί ντήν Βίλ- 
>λαν. 'Ημέραν τι να εΰρίοκετο έπεΐ ό Βραϊλας»<Λν 
>ένθυμήσθέ εκεί' ήτο μεγάλη ·τΐ»νίνταψυλλθί. -vjvd

«’Εκεί πλησίον σ.υνώμί/.ετ ’ή Αΰ;ο*ράίειρα μέτ'ά 
»τοΰ σοφού Κερκυραίόυ. 'Η Αύτοκράτιιρ τ είχε έάς 
χιΐραςέπί τής τριανταφυλλιάς και έΛαιζε μέ τ·»ΰς 

»κλώνους παρά τάς σοβαρός βεβαϊω? συνομιλίας. Απ- 
φνης ζά/.υξ ηιιιαερικτος^ έμεινεν είς τάς χεϊι.ίας Γης.

Η Αΰτρκράτειρα άιιέσως συνηαθάνθη οτι διέ- 
«πραξεν άκουσίως φόνον, διέκοψε τήν συνομιλίαν 
μΐ|ταθλιβομένη διότι ήτο τό πρώτον έγκλημα χϋ 
όποιον είχε πράξει καί τυ τελευταΐον. ως συνήθιζε 

»/ά/4Υ11 πρϋςτρυς στενούς Συγγενείς ΤηςΊ Μετά jp 
•έγκλημα είπε πρός τόν Βραΐλαν- ΕΧα φανώ ευνοϊκή 
»πάντοτε πρός τό δυστυχές τοΰτυ ψυτόν καί συνέ- 
-στησεν ιδιαιτέραν περιποίησιν με αβγάλας ανταμοι- 
• βάςεις τόν χωρικόν. Αί περιποιήσεις έξηκολούθη- 
»σάν ιός καί αί αυτοκρατορικαϊ επισκέψεις.

Ημέραν τινά είς έφημερίδα τής Τεργέστης είδον 
»ότι ή Βίλλα Βραΐλα πωλείται.

«Άιιέσώς ειδοποιώ τήν Αΰτοκράτεΐιραν έπενθΰμί- 
»ζων Αυτή τήν «τριανταφυλλιάν». Ή to καί ή 
λ Τριανταφυλλιά αφορμή τής άνεγέρσέώς τοΰ Αχιλ- 
»λείου.

«‘Π ψυχή εκείνη, ήτίς ένόμισεν ότι διέπραξε^ 
»άμάρτημα κόπτόυσα' άκουσίως κάλυκα, έπρόκειτο νά 
»πέσ]|.θΰμα χειρος αναρχικού. ‘Ο θάνατος τής Αύτο- 
• κρατείρας ήτο καί απώλεια τής Κέρκυρας καί κανείς 
ϊδεν τό είξεύρει. 'II Αμτοκράτειρα, ως είπον, ήγάχα 
*τήν Κέρκυραν καί ήθελε νά φανή αυτή χρήσιμος 
»μετά τόν θάνμτόν Της, δήί.α δή ήιυ αποφασισμένη 
»νά κληροδοτήση είς τήν Κέρκυραν τό Άχίλλειον διά 
»νάγίνη παρ&εναγωγεϊον διά Έ/Ληνίδας πουσδιο· 
»ρίζουσα καί τό σχετικόν έιήσιον ποσόν.'λ’λΙ

’Εσιώπησε καί οί οφθαλμοί Του ήσαν κατακόκ- 
κινοι. ; ,0

— Κρίμα, πού οί κληρονόμοι, ϊσως δέν θά το 
έγνιόριζον διά νά πραγματοποιήσουν τήν αϋιοκρατο- 
ρικήν επιθυμίαν, διά τήν οποίαν ή Κέρκυρά μας θά 
Τή διεφύλαττε μνήμην εύγνιϋμονα καί ή ιστορία τής 
ελληνικής εκπαιδεύσεως θα έγραφε τό όνομά Της, 
ώς ό'νομα Ιερόν καί άγιοι', άφο.ϋ ό Ελληνισμός θά 
είχε παρθεναγωγεΐον έφά|ΐι/λ.ον τών Ευρωπαϊκών 
πρός τελειοποήησιν τών Έλληνίδων:

(*ΑχολονΟρΐ) ^ΠΥΡ. ΑΕ-ΒΙΑΖΗ2
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Αφού ύιέτρίζ£> από τής πρωίας και υπό το χχυμα 
τού fkpv/ού ήλιου αρκετόν μέρας τής από τού ΝιοΟ- 
Χαμσάίρ είς Βοστώνην άγούσης όόού ο Δαβίδ Σβάν, 
περί τή/ μεσημβρίαν ^σθάνθη τόσον κο^ρασμέ/α τά 
’ρέλη του, ώστε ήναγκάσθη να δ’.ακόψη τήν πορείαν 
του καί νά άναζητήστ, χαμμίαν σκιάν υπό τήν οποίαν 
νά άναπαυθή χαί Λ άντΛηστ, δυνάμεις.

Ή μαχρά χαί αδιάκοπος πεζοπορία, είς τοιαΰτην 
μάλιστα τού έτους ώραν τον sly £ τελείως εξαντλήσει. 
*Η οδός άλλως τε προ αύτού εξετείνετο ατελείωτη καί 
πουθενά ί οφθαλμός του δέν διέχρινεν είσέτιτή ν μεγα- 
λούπολιν είς τήν οποίαν έπήγαιν-ν άπηλπισμένος προς 
άνεύρεσιν τύχης. Έστάθη Λοιπόν καί περιέφερε τό 
βλέμμα γύρω του ερευνητικόν. ’Εκεί εις πέντε 6η- 
ιιάτων άπόστασιν τά πι/xvi φυλλώματα δύο οένδοων 
άπετέλουν σκιάν παχυτάτην. Έσπευσε προς αύτ^ν καί 
ίςηπλώθη επί τής χλόης, Μες* ολίγον ό ύπνος βαρύς 
έκλεισε τά βλέ^αοά του.

Οί οιαβάται έςηκο/ούθουν νά διέρχωνται διά τής 
εύρείας οδού. Πολλοί βλέποντες τον Δαβίδ εςηπχω- 
μένον εκεί ύπό τήν σκιάν των δένδρων, ιστα/το καί 
τον παρετήρουν επί μικρόν καί έν σιγ^, έπειτα επανα
λάμβαναν τόν δρόμον τους, άλλοι έγέλω ι επί τή θέφ 
του νομίζοντες αυτόν ώς μεθυσμένου καί άλλοι έτάγυνον 
τό βήμα από άόοισττν φόβον.

Ό νέος όμως αναίσθητος εις τά σκώμματα καί τάς 
κρίσεις συτάς των διαβατών, έξηκολούθει νά κοιμάται 
βαθύτατα.

Στιγμάς τινας κατόπιν ιδιωτική άμαξα έστάθη 
είς τό μέσον τής όδου.

— Άνοιξε, ήκούσθη μια φωνή.
Ό υπηρέτης έπήδησε ταχύς έκ τής θέτεώς του, 

ήνοιζε τήν θύραν τού οχήματος καί ούο άνθρωποι 
κατήλθον εξ αυτού.

Ήσαν είς μεναλέμπορος τής Βοστώνης μετά τής 
συζύγου του, γέροντες αμφότεροι, κύπτοντες ύπό τό 
βάρος των ετών, καί τών δολλαρίων.

— Θά σταθούμε εδώ, ε’πεν ό μεγαλέμπορος, νά 
ξεκουραστούν τά άλογα Έ/ τω μεταξύ ημείς πηγαί- 
νομεν νά καθίσωμέν λίγο από κάτω από εκείνα τά 
δένδρα. Έπροχώρησαν πρός τό μέρος όπου έκοιμάτο ό 
Δαβίδ Σβάν.

Ή θέα τού νέου κοιμωμένου τόσον γαλήνιον καί 
απολαυστικόν ύπνον εκεί είς τό ύπαιθρον, έκαμε τόν 
βαθύπλουτου γέροντα νά αίσθανθή μέσα τον κάποιαν 
ζηλοτυπίαν.

— Κύτταξε, είπε σιγά είς τήν σύζυγόν του, πό
σου ωραία κοιμάται αυτό τό παιδί επάνω στα -χορτά
ρια. Τό ήμισυ τής περιουσίας μου θά έδιδα γιά ένα/ 
τέτοιο ύπνο, ήσυχο, αδιάκοπο

Ή σύζυγος δεν άπήντησεν.
Έπλησιασε μόνον σιγά-σίγα τόν Δαβίδ, προσή/.ω

σάν επί τής γλυκείας μορφής του τά βλέμματά της 
καί δάκρυα ήλθον είς τούς οφθαλμούς.

— Πώς τού μοιάζει, έύιθύρισε. Σαν νζ είνε άδξλ- 
90ς του. Έ. */\νδοέα, » ’ ι

— Ναι ναι, άπήντησεν ό γέρων έννοήσας.
Έσίγησαν καί οί δύο βυθισθέντές είς τήν αυτήν 

πένθιμον σκέύιν.
Ο Δαβίδ ώμοίαζε καταπληκτικώς ποός τα αποθα

μένο τίχνον των, τόν μόνον βλαστόν τοΰ μεγάλου οί
κου. Ή μορφή του, τά καθαρά του ενδύματα, ή /.«- 
πτότης τών χαρακτηριστικών του, όλα μάς λέγουν 
ότι ό νέος αυτός δέν είνε κανένας πρόστυχος. Τί θά 
μάς ημπόδι^ε τ*’/α νά άντικαταστήσωμεν οι’ αυτού τό 
παιδί μας ;

Ό μεγαλέμπορος εσκέπτετο ακόμη.
— Νά τόν εςυπνήσω ; ηρώτησεν ανυπομονώ; ή γη- 

ραιά δέσποινα.
Πριν ή όμως λάβιρ καιρόν ό σύζυγος νά άπαντήση, 

ί υπηρέτης τής άμάξης των έπλησίασε καί ύπακλι- 
θείς είπε :

— Κύριε.... 'Π άμαξα είνε είς τάς διαταγάς σας. 
Τά άλογα έξεκουράσθησαν. Άφωνοι, σκεπτικοί, χω
ρίς νά στρέψουν νά ίαουν διά τελευτχίαν φοράν τόν 
κοιμώμενον νέον, εκ ιρόβου μήπως τούς παρασύρη ή 
μορφή του ή τόσο όμοιάζουσα πρός τήν σβεσθεΐσαν 
μορφήν τού υιού των, ήκολούθησαν οί δύο σύζυγοι τόν 
υπηρέτην.

Μετά τινας στιγμάς ό κρότος τού απομακρυνόμενου 
οχήματος των ούτε ηκούετο πλέον καί υόνιν ή ανα
πνοή τού Δαβίδ Σβάν έτάσασσ» τήν μονότονον σι^ή> 
τυύ αέοους εκείνου.

♦ ♦ ♦

Δεν είχον παρέλθει λεπτά τινα καί νεαρά κόρη 
επλησίασε προς την σκιάν τών δένδοων. Δεν ήτο πε-^ 
ρισσότερον τών δέκα οκτώ ετών καί ήρχετο ίκεϊ νά 
δέση τήν κα/τσοδέταν της ή οποία τής είχε λυθή ενώ 
ετρε-χε φαιδρά μέσα εις τούς αγρούς καί παραλλήλως 
πρός το πολυτελές όχημα διά τού όποιου από τής οδού 
τή·' συνώίΐυον οί πολυτάλαντοι γονείς της.

Έστάθη καί π αρετή ζ r, σε ν επί μακρόν τόν Δαβίδ, 
τού όποιου τώρα τά χείλη υπεμειδίων, τις είδεν είς 
ποιον νλυκύ όνε ίσον.

— Πόσον εί/ε όιραίος, έύιθύρισεν ή γλυκεία κόρη
Καί χωρίς νά σζ·φθή νά εκτελέση εκείνο διά τό 

όποιον είχεν έλθει εκεί, άπεμζζρύνθη πάλιν με βήμα 
όμως βαρύ, έξήλθεν είς τήν οδόν, ανέβη έπί τής άμά
ξης πλησίον τών *Όνέων της καί δέν ηθέλησε πλέον 
να τρέξη είς τούς αγρούς έπί ημέρας, έπί μήνας, 
χρόνον πολύν.

* ♦

Ό Δαβ'δ Σβάν εξηκολουθει να κοιμάται ακόμη, 
ίτε δύο λησταί ήλθον πλησίον του.

— ’θάχη λεπτά επάνω του, είπεν ό είς, φαίνεται 
καλοντυμέ ?ος.

— Νά τόν ύάξουμε, προσέθεσεν ό έτεοος.
— Μζ αν ςυπνήση ;

*0 δεύτερος ήνοιξε τόν έπενδύτη^ του καί εξήγαγε 
πιστόλιον, τό όποιον έκρυπτε ύπ’ αύ*. όν.

— Άν κάνη πώς θά κοιμηθή τού τήν ανάβω, 
•ϊπεν.

()ι δύο κακοποιοί έπλησίασα?.
Ό ένας εθεσε τό πιστόλι©/ έπί τού στήθους τού 

νέου καί ό άλλος ήρχισε νά έρευνα είς τζ θυ/άκιά του.
’Δλλά τίποτε δέν ύπήρ-χεν εντός αυτών.
— Φτώχεια, είπο/ οί λησταί, άφού τό/ εξητασαν 

καλώς.
Καί άπβμακρύνθησαν με γοργά βήματα.

- —

Π Μ Ρ 7* ΔΟΞΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑ»

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
(Συνέχει )

Η). Τά μέσα τής κοινωνικής άμύνης
II άμυνα τής κοινωνίας κατά μ^/.λόνεων αδικημάτων άπυ- 

τιλΐΐται καί έπιδιώζΕται διά τών ϊξής πέντε διάφορων τρό
πων : α) διά τής ηθικής έκπαιδεύως τών ατόμων, β) διά της 
έκ τών προτέρων ρητή; δημοσίας απειλής ποινών παντός 
αδικήματος, γ) διά τού παραδειγματισμού έκ τής μετά το 
αδίκημα πραγματώσεως τής απειλής τούτης, δ) διά τού σω
φρονισμού τού άδικήσαντος καί ε) διά τής από τού άδική- 
σαντος άφαιρέσεω; τών μέσων προς διάπραξιν νέου αδική
ματος.

1), ‘Η ήϋΊκή έκηαίδευσις.

Έν τή ηθική εκπαιδεύσει, ήτις είναι το λυγικωιερον 
και προσφορώτερυν μέσον τής κοινωνικής άμύνης, διότι έγ
καίρως από τής παιδικής ηλικίας τιθασσεύει τήν άνθοωπί- 
νην ψυχήν, διαφωτίζει ιό πνεύμα, ενισχύει τήν εξιν πρός την 
πειθαρχίαν, καί καλλιεργεί τά αγαθά αίσθήμιτα. περιλαμ
βάνεται ή υγιής τού ανθρώπου σωματική διάπλαοις. ή δια 
τής θρησκευτικής καί κοινωνικής ηθικής προπσ.ρασκευή πο
λιτών έναρέτων, χρησίμων πρός τήν πατρίδα, πρός τήν κοι
νωνίαν καί πρός εαυτούς, καί έν γένει περιλαμίχίνεται πάν 
ό,τι δόναται νά συμβολή είς τήν διά τής ανατρο<ρής. έφ* 
(ίσον είναι δυνατόν (διότι δυστυχώς ούδέποτε είναι καθ’ ο
λοκληρίαν δυνατόν), έξουδετέρωσιν τών έξ αυτής τής φύσεως 
τού ανθρχόπου, πολλάκις έν αύτφ τώ οργανισμοί αύτού, είτε 
έκ κλήρονομικύτητος είτε έ; άλλ^ν οψ.ων η αδήλων αιτίων, 
έγκειμένης έν αστφ ροπής πρός πάθη άγοντα πρός τό αδί
κημα. Πολιτεία, δέ, ήτις δπως δήποτε παραμελεί τήν έγ
καιρον ήθικήν έκπαίδευσιν τών ατόμων έντφ οίκω, έν τφ 
σχολεία», έν τφ κοινο.νικφ περιβάλλοντι. (Αποβαίνει εμμέσως 
καί έν μέρει συντελεστής τών κατ’ αυτής αδικημάτων καί 
μειοΐ κατά τούτο τήν δικαιότητα τών όπ’ αυτής έπι[5αλλο-· 
μένων πρός Ιδίαν άμυναν ποινών, διότι έ/ξομοιοΰται πρός 
άνθρωπον δστις. έστω και έξ άμελείας. προκαλεϊ τήν καθ’ 
εαυτού άδικον έπίθεσιν, καθ’ ής αμύνεται.

2). 'Η διά τοϋ Ποινικού νόμου άηειλή

Οί ποινικοί νομοί, οί ορίζοντες τά αξιόποινα αδική
ματα καί τάς ίπί τή διαπραξει αυτών ποινής, δέν χρησι- 
μεύιυσι μόνον είς ρύθμισιν τής ένεργείας τού δικασιου μετά 
τό αδίκημα, άλλ3 ένεργοϋσι καί προληπτικών διά ι ής (δημο
σίας άπειλής των ποινών τούτων' <ϊρα τό θεσπίζειν νόμον

*Ηοη ο ύπνος τού Σβάν ήρχισε νά γίνεται δλι- 
■ ώτεσον βαθύς.

Τά μέλη του ΐίχον ξεκουρασθή πλέον έκ τής άνα- 
παύσεώς εκείνης. Μετ’ ολίγον τζ βλέφαρά του ήνοί- 
γησα /.

ΉγέρΟη άποτόμως, έτίναξε τά φορέματά του καί 
επανέλαβε τήν πορείαν του ό πτωχός νέος χωρίς να 
ύποπτεύηται καν ότι κατά τό διάστημα τού ύπνου του, 
διάστημά μιας ώρας, τού έμειδίασεν ό πλούτος( ό ερως 
καί ό θάνατος

ποινικόν αποτελεί αύιό καθ’έαυτό έργον άμνιης τή; κοινω 
νιας, διότι τό άτομον γι νώτκον έκ τών προ τερών καί 'η’οβού- 
μίνον τήν τιμωρίαν, πολλάκις διά τούτο και μόνον άη ίστ ι- 
ται τού αδικήματος. Ο ιδεώδης ενάρετος άνθρωπος δέν φο
βείται τόν ποινικόν νόμον, ά<λ άπεχων τού άδικεΐν. πράττει 
τούτο έξ ίδιας πριχαρέσεως. Επομένως, ό τοισύτος ήθελεν 
άδικηθή έ'ιν έκρινε το έκ ιρόβου δίκαιο;.

3), *Η έκχέλεαις τής ποινής.

Ή διά τού ποινικού νόμου απειλή (έκφοβισις) καθί
σταται μάλ/.ον ενεργός δια τή; πραγματώσεως αυτής τελού
μενης δημοσίρ, διότι δι αύτή: εμβάλλεται εις πάντας ή πε- 
ποίθησις, ότι ή απειλή δέν είναι γράμμα κενόν, αλλά δύνα- 
μις άγρυπνος καί ζό>σι, έτοιμη νά στραφή καί καιά παντός 
ά/.λου έάν επίσης άδικήση.

4) 0 σωφρονισμός τού καταδίκου.

*Λν καί κατα πόσον σωφρονίζη ή ποινή αυτόν τον 
κατάδικον. είναι ζήτημα δυσχερές καί διότι ή λύσις αυτού 
έξαρτάται έξ δρων πολ/.απ/.ών άφυρώντων είς τό είδος τής 
ποινής, είς τόν ηθικόν χαρικτήρα τού καταδίκου καί είς τόν 
τρόπον καθ’δν άποτίει τήν ποινήν αυιού. Έίν π. χ. πρό
κειται περί ποινής περιποιούσης άλγηδόνας είς τό σώμα- ό 
σωφρονισμός, καίπερ διά μέσου βαρβάρου διωκόμενος είναι 
πιθανωτερος καί ένεργΗ κα.τ*ι τό μ^Λ/*».ν καί ήττον ίσχυρώς 
επί παντός είδους καταδίκων^ Άί χι/ημάτικαί ποιναί εχουσιν 
έλάσσονα δόναμιν έπί ευπόριυν άσωτων όπως εχουσιν έπί 
πτωχών φιλάργυρων. ΓΗ θανατική ποινή εννοείται ότι ούδε- 
μίαν εχει διά τόν καιάδικον σωφρονιστικήν σκοπιμότητα, 
έλ,αχίστην δέ ή εξορία διά τούς άλήτας καί άνεστίους ιυς και 
ή άτίμωσις διά τούς ηθικώς άναλγήτους. Η ισόβιος κάθειρ- 
ξις μ ιιταιοί τόν σκοπόν τού σωφρονισμού, οσάκις διανύεται 
ολόκληρος, διότι έπ3 αυτή; ό σωφρο ισμός. ήτοι ή μετάνοια 
καί ήϋικη βελτίωσις τού καταδίκου καθίσταται άνωφελής 
δι’ αίτ·/ καί διά τήν κοινωνίαν, άφ* ή; ούτος αποχωρίζεται 
διαπαντός. Έπί μονής τής πριπκαιρσυ στερήσεως τή; προ
σωπικής ελευθερίας μετά ή άνευ αναγκαστικής εργασίας δύ- 
ναται νά γίνη σοβαρότερης /.όγο; περί σωφρονισμού. Άλλ' 
ενταύθα διασηιυρούνιαι ποικίλα» συνθήκαι καί προϋποθέ
σεις καθισπϊωαι το ζη,Γ ημα πολυσχιδές κμί σχεδόν άλυτονι
Ο χαραζτήο ιού καταδίκου κατά τε τήν φύσιν αύτοΰ καί 

τήν δια τής ανατροφής διάπλασιν, τ« είδος τ<»ϋ αδικήματος*
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αί αίτίαι, it ών προήλθε τοντο. ή |ΐετά φαύλων ή χρηστό
τερων συγκαταδίκων αναστροφή, τύ φϋλον, ή ηλικία του, τύ 
είδος τή; έν τή φυλακή.διαίτης,. ή έν αύτή ηθική καί πνευ
ματική διδασκαλία και πολλών άλλων ορών συνδρομή, πάντα 
ταϋτα. περί ών αδύνατο; ενταύθα ό λόγος. συ'ναπαρτϊ£όυσι 
πελώριον ψυχολογικόν ιϊμα καί πρακτικόν πρόβλημα, ό.τερ 
βεβαίως δέν έλύθη ακόμη. Τό μόνον, όπερ δόνατ'αι όπώσοϋν 
ασφαλώς νά ρηΟή περί τούτοι·.- εΐ ναι ίίτι. καί ύπό τδ τελειό
τεροι'σωφρονιστικόν σύστημα ή συγκομιδή θα ήναι πιΐΊΐά-ν 
δυσαναλόγως ανεπαρκής, διαιι ή ΐοατύτη ποινή νινάς ΐιέν 
των καταδίκων, τούς φιλοτιμοτέρους. αληθώς σωφρονίζει, 
αλλά τούς πλείστους έξοικειοΐ πρΰς τήν ποινήν συντρίβουσα 
καί τόν πρύς εαυτούς, διά τό τέως ατιμώρηταν, σεβασμόν 
αυτών τών ιδίων. Καί αΰταί αί τελειότεροι κατά αύστψια 
φύλακα ί, άπομονοιτικαί η κοινοβιακαί, ή μικταί, ιιάτην ιΓι*- 
τιποιοϋνται τό έργον τών σχολείων εΐ; καταδίκους ήδη έί 
απαλών ονύχων κατά φϋσιν ή έξ r—*—* * 
νους δια to αδίκημα. Μόνον εις τούς μή φύσει αλλ- έκ πεοι- 
στάσεως. ή έστω καί έ'ξ ανατροφής, κακούς δύναται ή κιί 
θειρξις,ή£α£εΐΚ 1 Λαλρ£) σ·ί%υαζοΜΊ^μ^τάγΐαρο/7|Ε έ 
σίας καί i*v»»^*>f. υι^.ί··ίπικΙ|ς ού£ίηι*«κή^ ή αΐΜη 
άλλ’ έξ αληθούς άφοσιώσεω; καί πατρικής φιλόστοργου με- 
ρίμνης καί νουθετήσει·); ν’ άμβλύνι] έν αύτοϊς, νά μειιόσι) ή 
καί έκμηδενίσι) δλως τήν ώθήσασαν πρός τό αδίκημα δύνα- 
ναμιν, αποτελούσα αύτή έτέραν αντίρροπου κατ’ εκείνη; 
τοιαύτην-

5). Ή άφαίρεαις τών μέαων τον άδικεΐν.
Γό τελειότεροι· καί αμεσωτερον μέσον τής κοινωνικής 

άμύνης είναι προδήλως ή άπό τού άδικήσαντο; αφαίρεσις 
τών μέσων τού ν' άδικηοη έκ νέου. Αλλά .τούτου ή έπίτευ-

Η θανατική ποινή.

Εις δέν είναι φυσικώς δυνατή καθ’ έαυτήν εϊμη μόνον διά 
τού πλήρους καί αιωνίου άπό τής κοινωνία; αποχωρισμού 
τού άδικήσαντο;, ώς ολέθριου δι’ αύτήν θηρίου, οσάκις 
ούτος ούδεμίαν παρέχει ίλ/υίδα τιθαβεϋεω;; σωφρονισμού 
ή βελτιώσει·»;. Ένμύνΐ) τή θανατική ποινή καί τή ίσοβίω 
καθείρ'ξει καίέν μέρει τή εξορία, ευρίσκει τοιοντι ή κοινω
νία τό μέσον τοιαυτης αμέσου καί πλήρους άμύνης, πάσα 
δέ άλλη ποινή στερείται τοιούτου άσφαλούς άποστελέσμα- 
ιος. Ούτε ό αφοπλισμός ούτε ή άποκοπή τών μελών δι’ών 
έπράχθη τό αδίκημα, Εξαιρούμενου ίσως τού βιασμού κλπ.. 
άγει εις τοιούτον άσηιαλές αποτέλεσμα,επομένως at πλείσται 
και συνηθέστεραι διά πρόσκαιρου καθείρ^ω^ ποιναί, πρόσ- 
καιρον παρέχουσαι τήν διά τοιούτου μέσου ασφάλειαν, είσίν 
ατελείς άπό τοιαύιης άποψεως καί μόνον ως μέσον σωφρο-

Ολβς άλλότριτη- τού προ,κε ιιιέτου δέματος. εΐηάι τό ζή
τημα αν τό διά τής ποινής αμυντικόν έργον τή; Πολιτεία; 
πρέπη νά ήναι τοσοΰτον απεριόριστον, ώστε, νφ περιλαμ
βάνω κχμ. αυτήν τήν ποινήν τρή θανάτου, χωρίς ν’ άλλομυθή 
μεγατρεπόμεγον εις έργον απλή; έκόιχήσεως, ήιις, ώ; άπε- 
δείχϋη ήδη. είναι παράλογος καί άσκοπος. Τούτο μόνον 
δύναται ενταύθα νά παρατηρητή, ότι, άήόϋ δ ύπό του 
άμυνίιμένου διαπράτίτόμενδς 'φόνος τού άδίλως. ίπι Αϋεμένου 
δικαιολογείται, κατά τήν κοινήν ορδήν συνείδηπιν.'+όιε 
μόνον, όσάκις'ό )ιόη έπαγόβενος κίνδυνός τού άπειλοομίνου 
αγαθού παρίσταται σοβαρός καί άμεσο;, πάσα δέ κατ’ άλ" 

ίίρρπον διαφυγή αυτού άόύνατο:, επεται οτι εάν οί αυ
τοί ίΐριι συνυπήρχαν καί μεταξύ τού επιτιθεμένου κακούο- 

. - . γου καί τή; αμυνόμενη; Πολιτείας, ή θανατική ποινή ήθε-
καί δια τοιΊο εύλογον κακόν. Άλλ’ 

/ ' ' ' όταν ή πανίσχυρο; Πολιτεία σινΛαμβάνούσα καί δεσμεύοι'σα
■' ιόν κακουργον. δύναται ν’ άποτρεψη πάντα έί αυτού ιι?λ- /V-VkV-r'- ,ν.

αυτου, πληρούσα ουτω την εκ τη; αμτινη* ΤιΤάγκην. η θα- 
νάτωσις αυτού αποτελεί ού μόνον ύπέρβασιν άμύνη; άλλ 
αυτόχρημα φόνον έκ προμελέτης μη δυνάμενον νά εΰρι.ι 
πρήφισιν είμή μόνον έν τήι αΐσθήιιιτι τής έχόιχρσεως ή έν 
τ<;> παραδειγματισμφ τών άλλων. Άλλ’ ή μέν έκδίκησις, 
ως άπεδξ^θη 4kioj«ui·». εϊςας παρα/.υχο; κιφ, πσκμνι;. ό δε 
παραδειγματισμός, καί αν έτι ύποτεθή ώς υποδειχθείς άπο- 
τελεσματικός καί ιοφ,έλιμός πρό; μείωσιν τών εγκλημάτων, 
πάλιν δεν δικαιολογεί άφ ’ εαυτού τόν φονΰν τού άδική 
σάντος κακούργου, διότι ώς πρό; τόΰτο ιιέν' δίύ συντρέ-

δυο /.ςσαουη· και ίσως πεσισσότε;ο/ εί; το εξω'τεΡικον 
n/V4i«Ai σην πατοίδν. των. Έπιστεύθη οτι ο-, rvv'pa-

-αντ-αΐ ηδυνανρι,'να υορθετηθουν απο λ/.ον τόν κό- 
αμαν. έ-\λλ' ό;πόλίμος έθεσε τέρμα εις τήν πλάνην 
α,υτήν. Οί << οικουμενικοί b συγγραφείς έπαυσαν να έό/ε, 
το’.ούτοι. Ο.'-καθένας· εφόρεσε τήν έθν.κ// του ^ορε- 
σιήν$ ό καθένας έσπευσεν'εΐς τό-στοατοπεδον τάΐν συμ.- 
παίριιμτ|»Γ/ του κ" έθει./ρή.θη εμθρό; άπώ το αντίπαλο-/ 
στρατόπεοο ■>.

'Ο πτωχός αυτός Σαίξπησ εκκνδυνευσε να εςαστρά- 
κΐ3(θή< άπό τήμπί^βρμανία-/. ΙΙολλοί εύόβ--ητβι πατριώ- 
ται έσκέφθησαν /α επεκτείνουν τό πατριωτικόν μισός 
των καί κατά τού γραύαντος τόν Άαλέτον.

<\ΰ·?ής\.ό-διάσημος διι-υθυντής Πάτριον ό,Ράϊγχάρτζ-’ 
οατις εοιωξεν άπό τους- τσίρκου; τ’ άλχ>να οια νά γίάλη 
εκ·ϊ τρ,ής- ποιητάς βοίσταζε προσωάτως ποοκειμένου νά 
διδάξω .τόν Ρωμαίο-/ καί τήν ίίουλέτταν κ, τόν «Μάκ- 
β·θ . ΆΑ*ά , τον ενεθάρρυ /αν εις το τόλμημα αυτό. 
Κρ,ί συνεχωρήθη εις τόν Σαίξπηρ τό έγκλημα, ότι 
εγ«?/χήθη Άγγλος. Άλλιος τε έλαβε τήν Γερμανικήν 
ιθαγένειαν μεταφρασθείς άπό τόν Σλέγε'λ Γοιαυτη με- 
τάρρασ·.;. έθεωρήθη τρόπο-/ τινά ’« ώς προσάρτησις ξέ- 
νης-χώρας, <ος. έκγερμανισμός ακέραιος έ·/ός μή Γερ
μανού. . . .

ύυχήν, ότι αί αμ-ται του ήσαν «ντελως Γερμανικά;, 
καί ίτι 'λόνον εις τούς Γερμανούς ήτο κατανοητό; Ση ■ 
·>·.'·Λ) t-j τούτοι; τόν ςεοοιζουν απο τό φίλολο-'ϊκόν πάν
θεο-/. Δέν τού αναγνωρίζουν καμμίαν αρετήν. Καί μο
λαταύτα ο λ-Ιαίτεολι·'.κ δεν έπαυσα να είνί ό· συν/οα- 
φεύς του Γα'λάζιον πουλιουν, έρ·.·ου ίυραίου, τό όποιον 
θα ζήσγ

Άς λάβωμδν άλλο παράδειγμα. ’(> συγγραφεύς τού 
Ζαν Κοιστόλα. ό Ρομαίν ΡολνΛν έλατρεόετο εις τήν 
Γερυ-νάνίαν. F.’.yev εκλέξει· όιςήρωα του δεκάτομου μυ- 
θ'.στοοήιχατός-του ενα Γερυ-λ/όν, ένα μουσικόν άπό τόν 
Ρήνδν εις τόν όποιον είχε δώσει μερικά από τύ. χαρα·* 
κτΟ^ιστικά τού Μπετόέεν,'ά.οετάς τέλος,-ευγένειαν,·,Βα
θύτητα, νοητεταν όλεσς -'ΐομανικάς. ■ Θί Γεριιανικ τού 
έςεδήλωσαν τήν εόνν/ωμοσύνην των."6>,τι δεν αληθεύει 
Old τίν Μαυρίκιον Μαίτερλι^κ, άληθεύει διά τον Ρο- 
μα·ν Ρολ/Λν.- Υπήρξε διάσημος εις τήν Γερμανίαν, 
ποοτοϋ δοξασθή εις τήν Γαλλίαν. Μόλις έςερράγη ό πό
λεμος ένθυμήθη πιδς είνε Γάλλος. Έθεσε -τήν πίνναν 
του εις τήν ύπηοεσίαν τής πατρίδος του. Ήτο φυσικόν. 
Άλλ’ έχασε-/ αμέσως τήν Γερμανικήν ταυ πελατχαν. 
Οί δέκα τόυοι τοΟ Ζάν Κοιστό-j δε-/ λοΎαοιάζούται 
πλέον. Μόνον πού δέν τάν κηρύττουν προδότην, ό;ς έν- 
καςαλείύαντα τήν κατ’ εκλογήν πατρίδα του—-την

νιπμοϋ όύνανται νά ώσι χ^ήσιμυι «ΐς τον σκοπόν τής 
άμννικ
■··»>'·>* u * υοι τ.\· «μ.\ .·Π|< >.»> ;Π.ςμ>Μ>τ:

χουσι πλέον αί προϋποθέσεις τής άμύνης', άηΗιύ αύτό; δε
σμεύσει; καί κάθίιρχθείς κίίίτέστη πλέον άκίνϊέι'ηι;. ώ; 
προς δέ τού; άλλους, έπίσηί δέν άπήλΰσν είόέτι <ίϊ όροι θύ
της, ήτοι ή άδικος επίθεόις καί τό έπ:ικεί|ίενόν καί άμεσον 
τόΰ κινδύνου, τό δέ φόνεύίιν τινά άνευ απολύτου ίΐνιίγΧΙ]; 
αλλά πρός άπλήν έκφύ[5ισιν άλλων καί δι’ αύτή; αποτρο
πήν ενδεχομένου κιν&ύνου. μνιιι φύτΰζ’τούΛ) κακούργημα 
ως θά ήτο φόνος άσθενούς πρό; μόνον τόν σκοπόν νά πα- 
ράτηρηθώσιν έν τω πτώμαϊι αυτού αί έκ τής νόσου βλάβαι 
ινα έκ τής γνώσεως αυτών διδασκόμενοι οί ιατροί Οερά- 
πεύωσιν άλλους. Ύπό τοιαύτην εποψιν, παραδειγματισμού 
άνευ άμύνης, ποινή μέν δέν υπάρχει πλέον, ό δέ κακουργή- 
σας μεταβάλλεται άκων εις ίλάστήριον θύμα ή εις μάρτυρα 
ύπερ τής σωτηρίας τών άλλων.
"Γ· . ''' ·'··.... ' ,ι.χιίήί ...............................* ,...·■ ............Ο

(Ακολουθεί) 1. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ
“Τ υ r 3 -0or fl»' ■··* .

yp y ήί6 ir/ π,τντ-ό tr.n

>6

(Ό Μάξ Νορδάου έδημοσίευσε πρό τινων μηνών 
το άκόλουβον άρθρον εις τήν «Τριμποΰναν» τής 
Ρώμης.)

Ό Γκαϊτε δέν έπαραΟ'.άίχζε την Βίβλον. ΈίυΑλο- 
μετροΰσε συγνότεοον τον “Oxr,po'z παρά τήν Παλαιάν 
και τήν Καινή-/ Διαθήκη-/. Παο’ ο'λα ταΰτα αίαν ήμε
ρα/ έία'/τάσΟς κάτι, το όποιο-/ φαίνεται έαπνευσ^έ/ο-/ 
αμέσως άπο τόν προφήτη-/ Ήσαία-/, οατις είρε τό ά.ν- 
ΟρώπΓ/ον γέ/ος ολόκληρο-/ αίαν ποίμνην ύπό ένα ποι
μένα. ΈταντάσΟη δηλονότι ·κία/παγκόσμιον κ’ ένιαίαν 
λογοτε/νίαν. Σύλληύις εύγενής καί γενναία. Ό ποι
ητής, ό σν-'γραριυ; άπηλ/.α-αένος από τα οεσμά τής 
ςοπικότητος, ·αέ τό 3λέααα, πέοαν άπό κάθε σύνοοον,

έστραμμέ/ο-/ πρός όλη-/ τήν ανθρωπότητα. Οί οιανοη- 
τικοί > τής οίκοναενικής οόςης. ’Ιδού ένα όνειρο-/ αντά- 
ςιον ταϋ γράψαντος τόν Φάουστ.

Ναι. Άλλ’ ήτον έ’/α ο/ειοον καί ήφανίσθη μόλις ο 
βρόντος τού τηλεβόλου μάς εςύπνησεν από τόν νπ/ον 
που εκοιμοόμεθα. Η ■ παγκόσαινς λογοτεχνία έγρεω- 
κόπησε. καθώ; όλα τ’ άλλζ πρά- ματα, τα,όποϊα ivoui- 
,αμεν βασισμένα επάνω εις νερά θεαελία. ιπαργουν 
πολλοί συγγράφει;, οιτινες απέκτησαν κοινόν αναγνω
στικόν πέραν άπο τά σύνορα τής παγρίδος των καί τους 
οποίους οί ξένοι άπό ιδιαίτερον είδος σνουπισαού θαυ
μάζουν. Μετεφράσθησαν. Σχεδόν πάντοτε κακομετα- 
τίάσμένοι εις ό'Χνς ~~j.z -'λιόσσας, θαύαάζονται ε{ς τούς

Άλλ’ οί .συμπατριώταί του δεν έδειξαν τήν αύτήν 
έπιείκειά-Λ 'ίΟ/οι ον Γερμανοί «έστέτ» έίχαν θεοποιή
σει έναν καιρόν τόν Όσκάρ Ούάίλί. Σήμερον απορρί
πτουν μέ χ.εν.ρονομίαν αηδίας καί κόρου τά έργα του. 
‘Ο Οϋέλς χ^ιι ό Κίπλί^μ, δύο ευνοούμενοι τού Γερμα
νικού κοινού, έχασαν το δικαίωμα τής διανοητικής ιθα
γένειας καί πάσαν έκτίμησιν, διότι ύψωσαν φωνήν υπέρ 
τής πατρίοος των. Μόνον ό Βερνάρδος Σ<·ι έτήρη?ε μέ
χρι τής στιγμής συνετή, ουδετερότητα. Διότι είνε αλη
θές ότι ή Γερμανία πρώτη τόν έξετίμησε καί τόν επέ
βαλε-/ εις αυτού; τούς συμπαγ^ώτΛ κου, οί Οποίοι to* 
παρεγνιόριζαν. Άλλ’ αγνοώ αν οί Γερμανοί κατζ τήν 
στιγμήν ταύτήν έλαβαν ύπ’ όψει τήν άμεμπτον απέ
ναντι τιον στάσιν τού Σόι,

Γνωσίζω αολαταΰτο ότι οί Γεσυανοί αίσούν Οανάσί- . · · I » I »
μως τόν Μαυρίκον Μαίτερλιγκ, διότι έςεδή/.ωσε τόσον 
ζωηρώς τόν Βελγικό-/'τού πατριωτισμόν

Ό συγγραφεύ; αυτός άρ’,θμε' 
στάς, οιτινες τό/ ανυψώνουν με- 
διδασκάλου; σχολαστικούς οί όποιοι ιόν σχολιάζουν με 
πάσα/ επιμέλειαν. Ό μεταφραστής του »όν Όππελμ 
Μ7ΐ?°'/'·κόβσκυ ισχυρίζεται ότι ή Γερμανία τόν άνεκά- 
λυψ^ν, ή Γερμανία τόν έπλασε· Καί όλοι έσυμφωνού- 
σαν. αναγνωρίζοντες ότι ό Μαίτέρλί-.κ είχε Γερμανική/

»ν ί'ερμανία θαυμα- 
. τοίτου ουρανού καί 

ΐον σχολιάζουν με

Γίουανίαν.
Τό βαινδαενο/ τούτο δέν παρατηρεϊται μό/ον είς τήν 

Γερμανίαν. 'Η Ρωσσία αυτή ίξώρισεν άπό τά θέατρά 
της τούς άπό εικοσαετίας βασιλεύοντας δραματικούς. 
Ή Αγγλία αίσ-χύνεται οτι άνβκήρυξε τόν Γεράροον 
Χάουπτμαν διδάκτορα τοΰ. έν 'Οξφόρδη Πανεπιστημίου. 
Ή Γαλλία μεταμελείται διότι άνεκήρυξε φιλόσοφον τόν 

,παράφρονα Νίτσε.
’Ιδού λοιπόν εις ποιον σημείο-/ κατήντησε ή κατά 

Γκαΐτε οικουμενική λο-οτεχ/ία. Δεν ΰφίσταται ό κο- 
Τοπϊ";Ο^Ν|λ*ί Φ νη τού ποιητού τής Βαίμά- 
ρης. Ο καθε/ας ανήκει εις τήν χώραν ίου παΐ πρέπει 
νζ αείνη πιστό; είς αυτήν, Έν καιρώ ειρήνης ήμπορεί 
νζ βγαί/τ^ κάπως άπό τήν «περιρρέουσαν ατμόσφαιραν» 
Άλλ' έρχεται στίι μή κατά τήν όποιαν ή ανάγκη τόν

ρης. *0 'καθέ’/ας ανήκει εις τήν χώραν του καί πρέπει 
νζ μείνη πιστός εις αυτήν. Έν καιρώ ειρήνης ήμπορεί 
νζ βγαί/τ^ κάπως άπό τάν «πεοισοέουσαν ατμόσφαιραν». 
Άλλ' έρχεται οτίτμΐ! κ«τα
υποχρεώνει νά γυρίση πίσω,,νά βάλγ έπιδεικτικώς τήν 
εθνικήν κοκκάρδαν έπί τού καπ^λλου του, /ά παραιτηθήού καπ^λλου του, /ά παραιτηθή 
π ίσης έκλεκτχκής προτιαήσεως, τήν ήποίαν δέν έπιδο- 
κ,'.μάζμ ή κυβερνησίς του. ΤΙ λογοτεχνία εινε πλέον 
όλιγώτερον οικουμενική τού συγνραΐίέο/ς. II φιλολο
γική συμπάθεια δέν δύναται κάντισταθή εις τό πολιτι
κόν μισό; !

Τί δυστυχεί; πού ενμεθα !
ΜΑΞ ΝΟΡΔΑΟΥ

•Ί

.·> IΗI '/<»·· _ ill ..ΙινφΙιιπτ φ ι nJ "’, ο '« Τ· »·· ·>Γλ

έ , r F d , .'l· Ί
II σημασία καί η άνάπτυςι; τής μΟυφορθιας κατα

φαίνεται έκ τού ιστορικού γεγονότος ,τώ> πολυτε/,ώχ 
θυσιών τών πλουσίων οί όποιοι ήδύνα,ντο να προβώσιν 
εις εκατόμβας καί χιλιόμοας ακόμη. Αυτό καί μόνον 
δεικνύει τί'/Χ; προόδους ιεϊχεζ ή διατροφή καί συντή- 
ρησις βοών καθ’ ύλην τί,λάρχαίαν Ελλάδα.

................. ... •..,^4f(Ml .. ·'· ...>Λλ·/ ... · .......·. ■

ιΟ β&ύς εθεωρείτο κατ’ εξοχήν χρήσιμες διά τήν 
γεωργίαν καί διά τούτο εκαλείτο, καί καλείται καί 
σήυερΟ/ άκόαηή άοοτήρ. Είς τόπους δέ όπθυ ή jiOo- 
τοΟτία δέν έθοίσκεζ ευνοϊκούς όσους διά -εαναίάν άνά·ί I · »1
πτυξιν^. άπηγορ-νετο οιά νόμου ή θυσία ,/,οών άρΟ- 

τήρων.
Αί μεγ«λείτεράι όμως ζωοτεχνικαί πρόοδοι τής
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Ίγΐ Ε/Λάόος ί·ΤΤ,υ.ί’.<ίι0τ,5ζν άς χή t ίηποτρρ^ία;. 
Η θίσϊΖΛ'ζ, ή ’.Αρκαζίζ, ή Άργολίς, ή Εύβοια 

ζαΐ ά ;;.»·. έπχρχίχ. τής Ελλάοος ό-.Λρίυο/το ό·.ά τή> 
παραγωγήν άρίαςω; ίππων.

ιτις .ήν Αττικήν ή ίππο.ροβία ίλαβΐ ό'.αστάσίΐς 
Αό- ω τής άνάνχη: τήν όποίχ; έδημ-ούργη,^ ή συνή
θεια, ειόος αόόας, τής συντηρήσω; ίύγινών καί τω- 
ααζέων ίππων ύπό τώ·, πλουσίων. Αί πίρίφηαο·. ‘άο- 
ματοόροαία·. ήταν εις τήν ήμίρζ,σία, διάτας·.·,*, «ί δέ 
παρελάσεις άς τάς πομπός :ών* πλουσίων ίπποτοόφων 
καθωρισαν καί ίδιους τύπους ίππων διακρινομένων των 
|/ίν ως πολεμικών χα· στρατιωτικών τών δέ ώς πομ
πικών. Τοιαύτη δε μανία κατέλαβε τούς ίπποτρο- 
ΐοϋντας νεανίας τών πλουσίων οικογενειών τής εποχής 
εκείνης εν Αττική ώστε διά τήν σύστασιν καί συντή- 
ρν,σιν πολυτελών ίππωνειών κατεσπατάλων uuO-xi- 
περιουσίας. Έδημιουργή^η καί χαρακτηριστική λέςις 
σημαίνουσα τήν τοιαύτην απώλειαν. «ΚαΟιπποτοβ- 
?®νν» ίλεγον δταν ήύελον να δμ-λήσονν πεοι ά^ο- 
λειας περιουσίας χάριν τής συντηρήσεως μεγάλων και 
οαπανηρών ιπποφορβείων.

Ια της ιπποτροφίας παρά τοΐς άρ/αίοις είνε θέμα 
σπουδαιότατου, άξιου νλ έπισύρτ, τήν προσοχήν τών 
φΐΑ.ππων ες ημών καί νχ καταστή αντικείμενου σοβα- 
ρας μελέτης τών αρμοδίων. Ό ερευνητής του θέματος 
έχει ν’ ά’/εύρη πλούτον πολυτίμων πληροφοριών καί 
νκ ανασυρσ) από τά βάθη όλοκλήρων χιλιέτηοίδων πο
λιτισμόν πρός τον όποιον ίσως δέν δύ-αται' να ύπο- 
στή ,υγκρισιν ό σημερινός πολιτισμός μεγάλων ε'Ονών. 
Ο Λενοφοί/, ό 'Αριστοφάνης, ό Πλάτων ό Όμηρος

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1916
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΖΩΗ

1 Φεβρουανίου me.-Οί Harjimoi .ί^ίοΟ^ν κέ,Τ„Ον 
τών συμμάχων Έ.·η„λΗ<»ν. Ό π^ίφημος Σκιαο,γύς τών 
Ιταλών Καντορνα izfl άνεί9ρησιν ά).λ’ άλπίζεται δη 9ά 

προσχώρησή καί αΐπός.
‘Λ Φεβρουάριον 1916.^ II Po^a χο(χηγϊί χαι 

•ιρα[οσιτον εις τάς Κεντρικός Αυτοκρατορίας—Ή ’Ιταλία 
<»« «ιαμαρτι^ηβό τήν ’Αγγλίαν διά την δ«τΧνρή ;«W(pd. 
/Ann· γαιανθράκων*

3. Φεβρουάριου Ι!»1(’,.-ΉρΛισΜ. ίίς τ<1 Γαλλικόν αέτωπον 
καποια ιντασις δρασεως χαρακτηριστική πρόαηνώιατος με- 
Ϊ“?·»Κ γενικής έπιϋέσεως. 1 ! <

1. Φεβρουάριου 1916.- Ό Βασιλεύς Τοί, Μαυροβούνιου 
επιΟυμνι να φυγη έκ Λυώνος διά τήν ’Ελβετίαν Ργκαδ.στά-
ιίενης εκεί μέχρι τέλους τού πολέμου.

5. Φεβρουάριου 1916.- Ό Βασιλεύς ΙΙέτρ.,ς τής ν βία. 
ο παραιΐΐνων εις τήν Αίόηψόν έδωκε Οαυμασίαν συνεντευξιν 
προς κ· Π. Χιμπεν ανταποκριτήν τού «ΉνωΜενου τίττου τή-
Αμερικής, ■'

«. Φεβρουάριον 1916.- Η .Έανική ·Ιόέα, χή_ >lw
/ραφει οτι η Ελληνική κοινή γνώμη δέν πρέπει νάπαρεϊηγή 
την εις Κέρκυραν ’Ιταλικήν άπόβασιν - ' ■<
ί. Φεβρουάριου 1916.- .Εξακολουδεί ή έξέγερσ.ς ζέν ·Ιτ„. 

λίρ δια την ελλειψιν γαιανθράκων καί άλλων ειδών
8. Φεβρουάριου 1916.- Ό Κάίζερ δ.ήλδεν άπο τό Χαμύρ

”·« *λλοι νεο,τεροι συγγ 
Οποίων δώ,χταΐ ./ άντληθή 

’ _ · ··

ής αξία, ου
ής γενναιότητος,': 

λείας, του τρόπου 
τών ίππων. Δέν 
ανερευνητον τού 
ηγάιτησαν μόνον 
λέτησαν καί 

Εις τόπου

. ryi εινε Γ.ηγαι εκ τών 
**'· ή πλέον ασήμαντος 

χρήσεως, τής άναπτύξεως, 
παραστήματος, τού σχημα- 
ης ώκυποδίας, τής άρτια «- 

της έκπαιδεύσεως καί τού δαμ'ασάοΰ 
«αραλείπεται τίποτε ανεξέταστου,

εύγε νους αυτού ζώου, τό όποιον 
« αρχαίοι Έλληνες άλλά καί έμ.- 

εγνωρισαν οσον ουδείς άλλος λαός.
ji όμως οπού ό ίππος ήτο σπάνιος’ή xaW_ 

α-α.ο πολυοαπανος οιετήρονν-εν ά?ή6>ία άλλως δια- 
όΧ'^'-ς Έλλάδα-καί ήμιόνους οί
• ’ ?’ ν Ρ^αγωγιχά προσφέσουν πολυ-ίμου-
-ΖΓΓλ'1 * * * * * * 8 '°·“ τ* ’ΑΡ<αδίβ' ^θεωρούντο οί κσ’ 
• αλληλό ιεροί οια επίβααιν πρός θηλείας ίππους ϊι* 
XE/'S: *ώί " :ούΐ-

ημιόνων υπήρχε μία περίεργος πατάδοσ^ ε’ίς 
Ενομ ζετο ότε ή βοράδες δέυ ήδΰναντυ vLu '. 

/^σωσιν ημιουους έφ' 5,ον εύρί,κοντο εντός τής 'Η- 
Αιδος. Δια τούτο τάς ε’στελλον ’ ‘

^ταν εβεβαίουντο 
εις τον τόπον των.

γειτονικά, έπαρ- 
*?'■ της κυήσεως τάς 

ό άπέδιδον 
ήμιόνων.

'ην Όλυι» · 
κα-

καί

Γούτο οέ τ 
χατ^ραν έςεν«χ9εΐσαν κατά τών 
αγώνας οί όποιοι ·γί/οντο εις τ

«ις καποιαν 
Εις δε τούς 
πίχν δε, απηςίου, i?·^

οτε μεν κάλπη;» ότέ δέ εά^ν,ν»κάλπη;» οτε οε «αττήναν^.

ΔΗΜ. λ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ

μεταβαίνων εί; Σαρλεβε/. όπου είνε ή έδοα τ,.Γ. a
Γενικού Επιτελείου ' * Αι*>«ριακος

11. Φεβρουάριου 1916.— Ό Φιλιππ-σ 'Pn'la$· 
Ηετρούπολιν προς επίσκεη.ιν τού Τ^Γ FZ‘WV

1Α Φεβρουάριου 1916.— οί Ρ(;«η, ...-· « . .
,"ί

SX>”T“ ",ύ
13- φεβροικιριου 1916.- Ά^λίκνι άεροπλά,-α έβο.ιβ^ι.

Z3tvT0° Β™δ"
13. Φεβρουάριου 1916.- Άπέθανεν ό κατά τ'. · ·»

^Βερδέν τραι^τισθείς Στρατηγός τού 
του ΙιιεροΛακενσεν. *-·ρ><

1<>. Φεβρουάριου 1916.— Όνι ιιόνον .
το* Βερδέν άλλά χ„ί έπεκτείνετα. ή πολειί,ΞΪ1 
Κομπανίαν καί τό Μπελφόρ. ' Ό 9 °'?

Π. Φεβρουάριου 1916 - Αί περί τρ Βερδέν αάχαι δ.εϊά- 
γονται μετά άγριας σφοδρδτητος.

18. Φεβρουάριου 1916.- Οί Ριόοο^ ήλ#ον d. . 
μ«το των άχυρών θέσεων τής Τραπεζοΰντος;

19. Φεβρβυλρίου 1916.— Ό Φι/,ιππέσκο κηρύσσεται υπέρ 
τής συμμράξεως τής Ρουμανίας μετά τής Αντάντ.

Λ). Φεβρηυιιρίου 1916. Ο Πριεσβευτής τής Γερμανίας 
έπέδωκε τελεσίγρα.ρον εις τήν Κυβέρνηση· τής ΙΙορταγαλλίας 
αξιών όπως εντός 18 ιόρών έπιστραφώσι τ<ι κατασχεδέντα 
εις τούς Ιίορτογαλλικοΰς λιμένας Γερμανικά ςϊλοί'ΐ.

21. Φεβρουάριου 1916.— Ό άγιον περί τό Βερδέν εξακο
λουθεί μέ τΐ> ίδιον πείσμα.

22. Φεβρουάριου 1916. Τρομακτική έκρηξις συγκλόνισε 
τό Φρούριιν Χαίν-Ντεννύς εγγύς τών Τϊαρίσίων.

23. Φεβρουάριου 1916. Έ.τεκτείτεται ή Γερμανική έ.τί- 
ΐΐεσις εις τήν ε τέραν όχθην τοΰ Μόζα.

24. Φεβρουάριου 1916.— Προχωρ.Ι ή Γσομάίικη πρ.Ίέλα- 
σις ποός δυσμάς τοΰ Μύξα.

|1 uX.V'rlTi·»’· I31SO 7<σ ·>ι.Γ ·«.. ' JJBOpVM oGp ςνίΗ.'Λ.) ·( ;|ι ,ι«» ιτΐ’ι νι>· ι lk)SK ότ ι ί"Γ

ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ

Πώς έορτάξονν τάς άηοκρέω είς τήν Εύρώπην.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ
OnΕΒjPO Υ A Ρ 1 Ο Ε

Θ Ε: Α- Τ Γ» Λ

ΚΙς ϊάς άρχάς το» μηνός ί.ταίχθη ύπό τη; Σκηνή; 
τοΰ Δημοτικού δ «Μάκβεθ» ώ; τιμητική τοΰ κ,Βεάκη. 
Ό κ. Βεάκης κατέκτησε πλέον τήν έκτίμησιν καί 
τάς συμπάθειας τού κοινού καί ή έκάστοτε ίμφάνισίς 
τον είνε μία'έγγΰησις διά τήν επιτυχή διδασκαλίαν 
τοΰ παριστωμένου έργου. Έπ’ ευκαιρία τή; τιμητική;

25. Φείρυοαρίου 1916.—Ή Αυστραλία καί ή Ν. Ζηλανδία 
τίθενται ΰξ Ολοκλήρου εις τήν διάθεοιν τών συμμάχων.

26. Φεβρουάριου 1916. Διαδίδεται ανασχηματισμός τοΰ 
’Ιταλικού 'Υπουργείου.

27. Φεβρουάριου 1916 — 'Ο 'Υπουργός των Στρατιωτικών 
ίής Γαλλίας Στρατηγό* Γκαλλιεγί ft’ άΛοσυρΛή προσσιρινώς 
τοΰ Υπουργείου.

28. Φεβρουάριον 1916.— Ή Γερμανική έπίθεσις έχαλα- 
ρώΟη. Τρομικτικάς απώλειας ύπέστησαν οί Γερμανοί μέχρι 
σήμερον είς τό μέτωπον Βερδέν.

29 Φεβρουάριου 1916.— Συη'ιφΟη μάχη μεταξύ 'Ιταλών 
κ ιι Αυστριακών έΐς Φιέρι τής 'Αλβανίας. ΟΙ Αύστροβούλγα- 
οοι απειλούν τήν Αυλώνα.
' . ■ ..11 ■ ...

του δ σοβαρότερος ημερήσιος τύπος έδημοοίευσε πολλά 
τά ίγκωμιαστικά διά τό υποκριτικόν του τάλαντον, τήν 
ευσυνειδησίαν του καί τήν έπιμέλειάν του.

’Από τοΰ ΐδίου Θεάτρου ένεφανίσθη καί δ κ. Έδ. 
Φύρστ μέ τον «Έξοχώτατον Μπαμπαν» τοΰ Ίταλοΰ 
συγγραφέονς Ροβέιτα. Ή τέχνη τοΰ κ. Φΰρστ δέν έχει 
ανάγκην λέξεων επαινετικών.’Ήχίλη είς ζηλευτόν ΰψος 
καί είνε άδικον διά τό θεατρόφιλου κοινόν ή μή Συχ
νότερα έμφάνισίς του από τής Σκηνής. ’Ίσως τό παρά
πονου αυτό τοΰ κοινού παύση υπάρχου κατά τήν προ
σεχή θεατρικήν θερινήν περίοδον. Άνεγείρεται τό 
Θέατρον Φύρστ -Άναστασιάδου'—διά τό όποιον ζητεί
ται καί άνάδοχος—δπό τής Σκηνής τοΰ όποΓου δέν
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υπάρχει αμφιβολία δτι πολλάκις θα εμφανίζεται ό 
εκλεκτό; καλλιτέχνης.

El; ,γό αύτό Θέατρον έδόθη καί ή τιμητική τή; 
Δο; "ΕγχεΑ. Ί1 συμπαθέστατη εί; το 'Αθηναϊκόν 
κοινόν καλλιτέχνι; έλαβε παί πάλιν την ευκαιρίαν νά 
έκτιμήαη τά αισθήματα συμπάθειας καί αγάπης τοϋ 
’Αθηναϊκού κοινού. 'II Βασιλική Οικογένεια έτίμησε 
την παράστασιν καί δώρα άπειρα τής προσέφερον οί 
θαυμασταί της. ’Κπαίχθησαν έργα τών κ. κ. Λαυράγκα, 
Ν. Λαμπελέτ, Τριαντάφυλλου καί Δημητρακοπουλου, 
έργμ έλλήνων συγγραφέων καί έπέδειξεν ή Δ1; Έγ- 
κελ μίαν άκρμη λεπτότητα πού; την έλληνικήν εργα
σίαν καί την ελληνικήν φιλοτιμίαν.

Εις τό αύτό Θέατρον έπαιξε τον «Πολιτικόν (θάνα
τον» ό Σέρβος ηθοποιός κ. Στενάγιεβιτς. Ή παρά- 
στασις είχε τούτο τό περίεργον δτι οΐ μέν ελληνες ήθο 
ποιοι έλάλουν ελληνιστί ό δέ Σέρβος καλλιτέχνης Σερ- 
βιστί. Ή ύπόκρισις τού κ. Στενάγιεβιτς ύπερήρεσεν. 
"Επαιξε μέ φυσικότητα καί τέχνην πολλήν. Είμ τόν 
«Όθέλλον» ένεφανίσθη έκ νέου μέ τήν αύτην επιτυ
χίαν άπό τής Σκηνής τού αυτού θεάτρου.

Είς τό Βασιλικόν Θέατρον μέσω πυκνού ακροατη
ρίου έδόθη ή «’Ιφιγένεια» τού Εύριπίδου κατά αρι
στοτεχνικήν μετάφρασιν τού κ. Άλ. Φωτιάδου. Τήν 
ήρωΐδα μέ θαυμαστήν έμφάνισιν ύπεδύθη ή κ. Κυ
βέλη, τον δέ «Άγαμέμνονα ό κ. Παππαγεωργίου.

Ό κ. Γαβριηλίδη; είςτό ’ίδιον Θέατρον ϊ'δωκε τήν 
τιμητικήν του μέ τό «Σκανδαλών» τού Μπατάιγ. Ό 
συμπαθής καλλιτέχνης ό από έτους είς έτος κατακτών τό 
ένδιαφέρον καί τήν προσοχήν τών θαυμαστών του 
έδικαίωσε τήν φήμην του καί άφήκεν μέ τήν άμεπτον 
έκτέλεσίν του άλησμονήτους έντυπιόσης εις τούς παρα- 
στάντας. Τήν τελευταίαν Παρασκευήν τών Άπόκρεω 
έδόθη άπό τού Βασιλικού Θεάτρου ή απογευματινή 
τών μαθητών καί μαθητριών τής Σχολής τού κ. Βο- 
νασέρα.Ή παράστασις αυτή μολονότι δέν συνεκέντρω- 
σεν άθρόους τούς ανθρώπους τών Γραμμάτων καί τής 
Τέχνης έν τοΰτοις έπροκάλεσε πολΰν θόρυβον λόγφ ιής 
ίδιότητος τών προσώπων πού έλαβον μέρος. Δέν ήτο 
παράστασις ερασιτεχνών ή απλώς μαθητών πού άπό 
μίαν έπιπολαίαν ή πρόσκαιρου πρός τό θέατρον’άγά- 
πην άνέρχονται δειλοί τάς σανίδας τής Σκηνής. Έπρό- 
κειτο περί καλλιτεχνών τοϋ αμέσου μέλλοντος καί ιδι
αιτέρως έκ τών μαθητώναί κυρίαι, τόσον Δίς ή Κα 
τσικοπούλου δσον καί ή κ. Φιοράντη, είνε αποφα
σισμένοι, έκάστηίάναλόγως τής ιδιοφυίας της, ν’ άνέλ- 
θουν ώς έπαγγελματίαι έπί τής Σκηνής καί παρουσια- 
ζοντο έπ’ αύτής μέ αξιώσεις αληθινής καλλιτεχνικής 
έμφανίσεωςΐ Άμφότεραι καθώς καί ύ κ. Μηλιάδης 
καί ό κ. Δευτοϋνης έπαιξαν εις τήν «Άλκηστιν» τοΰ 
Ι’ομανιόλι <βΐ τό κοινόν έλαβε τήν εύκαιρίαν νά κρίνη 
έπί διδασκαλίας άπαιτοΰσης πολλά προσόντα διά νά 
έμφανίσθή τό έργον μ’ δλην του τήν δύναμιν καί δλην 
του τήν επιβολήν! Ή ύποδυθεϊσα τό πρόσωπο? τής 
πρωταγωνίστριας Δ1; Κατσικοπουλ.ου μέ τό αρχαιο
πρεπές πάρ,άστημα της, μέ τάς μετρημένος αλλά καί 
πλήρεις εϋκαμψίας κινήσεις της, μέ τήν βαρύηχον καί 
άρμονίκήν φωνήν της, τήν πλήρη πάθους καί έκφρά- 
ρεο^ς, μέ τάς πλαστικός στάσεις της, μάς έδωκε πλήρη 
την έντύπωσιν γυναικός ή οποία έπανελ.θοΰσα έκ τού
Αδου είς.πήν ζωήν καί έπανευροΰσα, ώςέν όνείρω, οί

κον καί σύζυγον, ^βθάνθη βαθύ τό μαρτιίριον τής 
οδύνης, τής φρίκης καί άπογοητεύσεως, οιαν άντί- 
κρυσε' παρά τό πλευρό ν τοΰ Άδμητου, σχεδόν είς τάς 
αγκόλας του, τρυφερόν καί μέ έκφρασιν ερωτικής έκλύ- 
σεως τήν ήθώαν καί πονετικήν αδελφήν της'Αγλαΐαν 
— Φιοράντη. “Ενας τοιαΰτος ρόλος απαιτεί δύναμιν, 
απαιτεί τέχνην καί τήν δύναμιν καί τήν τέχνην ή μέ

χρι χθες μαθήτρια τάς έπέόειξε άφ’ ού τήχ όποβοηθεϊ 
θαυμαστή σκηνική ιδιοφυία, μελέτη αδιάλειπτος, ευ
φυΐα καί μόρφωσις ζηλευτή καί ζήλος νπερβαίνων τά 
όρια τοΰ φανατισμού υπέρ τής Σκηνής. Μέ τά εφόδια 
αυτά ένεψανίσθη καί το κοινόν πού τά διαισθάνεται 
τήν έχειροκροτησε μέ ενθουσιασμόν καί την έκάλεσεν 
επανειλημμένος έπί τής Σκηνής.

Ή κ. Φιοράντη έλληνίς μέ επιμελημένη ν μουσικήν 
μόρφωσιν τήν όποιαν έλαβε καί είς το Μιλάνον καί 
είς τό Παρίσι, κάτοχος εϋρυτάτης καί καταλλ.ηλρτάτης 
διά τό θέατρον φωνής υψιφώνου, είνε αποφασισμένη 
ν’ άνέλθη έπί τής σκηνής ώς καλλ.ίτέχιις τοΰ άσματος. 
Άπό καλλιτεχνικήν ιδιοτροπίαν έζήτησε νά δοκιμάση 
τάς συγκινήσεις τής Σκηνής καί είς έργον δραματικόν. 
Κομψή, πεταχτή, μέ εύλυγισίαν πού υπενθυμίζει τάς 
κινήσεις τρυφερού κλώνου πού τον σείει θωπευτ.κά ή 
αύρα, μέ ψιίνήν απαλήν, τόσον ήπαλήν πού καμμιά 
φορά νομίζει κανείς δτι οί φθόγγοι λιποψυχούν εις 
ιμ χείλη της, υπεδύθη τό πρόσωπον τής αθώας καί 
στοργικής αδελφής ποΰ πονεΐ διά τόν θάνατον τής 
αδελφής της αλλά καί ΰπερχαίρει διότι εύρε τή ν ευκαιρία z 
νά άφίση άχαλιναγώγητον τό ένοχον ερωτικόν της πάθος 
πρός τόν γαμβρόν της τόν Βασιλέα ’Άδμητον. Ό ρό
λος της δέν είνε κοινός τις ρόλος καί άφήκεν ελεύθε
ρον τήν ψυχήν της νά εκδήλωσή δλην τήν τρυφερότητα 
πρόςτόι άγαπώμενον άνδρι χωρίς όμως νά κατορθώση 
νά έκφραση τό τραγικόν πάθος τήν στιγμήν ποΰ ακρά
τητος έξέφραζεν δτι πρό καιρού τήν κατάτρωγε διά τόν 
άνδρα πού άνήκεν είς άλλην. Ή κ. Φιοράντη έχει τό 
τάλαντόν της. Καί κάθε τάλαντο ν έχει τά όρια του. 
Μέσα είς τά όρια αυτά θά είνε πάντα θαυμαστή καί 
αί έπιτυχίαι της θά. είνε ζηλευτοί καί άξιαι επιδοκι
μασιών καί χειροκροτημάτων. Εκεί δμως ποΰ θά λάμ
ψη καί θά γοητειίση θά είνε τό μελόδραμα. Έιει θ’ 
άναπτύξη δλα της τά χαρίσματα καί θά κυριαρχήση 
έπί τής ελληνικής Σκηνής. Τούτο δμως δέν τήν ήμπό- 
δισε νά δείξη δλα τά χαρίσματα της είς τόν ρόλον τής 
Αγλαΐας χειροκροτηθεΐσα θερμώς άπό τό άκροατήριον. 
Ό κ. Δεστούνης έδείχθη πλήρης καλλιτεχνικών προ
σόντων καί άν αποφασίση ν’ άνέλθη έπί τής Σκηνής 
θά πρόσθεση είς τούς ανδρικούς ρόλους τοΰ θεάτρου 
μίαν καινούργια? δύναμιν έπί τής όποιας πολλά μπο
ρεί κανείς νά στηρίξη. Ό κ. Μηλιάδης ένδεδειγμένος 
ιός Ηρακλής.Κατά τήν ιδίαν παράστασιν έπαίχθη καί 
ό «Άλλος» τού κ. Βαλσαμάζη. Τόέργον μάς άπεκάλυψε 
καινούργιο δραματικό τάλαντο, αλλά έγινε καί αφορμή 
ν<τ θαυμάσωμεν τελείαν ύπόκρισιν τοΰ κ. Βονασέρα καί 
μίαν τέχνην δυνατής καλλιτέχνιδος τής κομψότατης κ. 
Ρεζάν.

Είς τό ίδιον Θέατρον έπανελήφθη to «Σπίτι τής 
Καρδιάς.» τοΰ κ. Μαρή. Συγχρόνως έπαίχθη καί μία 
καινούργια μονόπρακτος κτομφδία τού ίδιου συγγρα- 
φέως ή οποία ύπερήρεσε

ηΧΤΛ\Ι'ΞΕίΓΣ

’Εξηκολούθησαν αί διαλέξεις τού Παρνασσού καί 
κατά τόν! δΐασρ«ύσανεα μήια. * ή Η Η Τ I ί Π

Πρώτος ιόμίλησεν περί Σολωμού ό διαπρεπής δικη
γόρος τής Πρωτευούσης, Πρόεδρος τού Δικηγορι
κού Συλλόγου ΆθηνώιτκαΓ ΐσίΆιηήξ Αττικής κ. 
Άντ, Μψεσης. Άνήίφον είς τήν χορείαν τών εκλεκτών 
ο κ. Μάτεσης διαθέτει τόν πολύτιμον χρόνον του είς 
μελέτα; φιλολογικός απόρροια τών οποίων ύπήρξεν ή 
θαυμαστή περί Σολωμοΰ διιάεξις του.

'Ο κ. Γ. Γσοκόπουλος, ό γνωστός κμμψογράφος 
άνέλαβε ν’ άναλύση τό έργον τών Σούτσων. Με τήν 
γνωστήν εύστροφον φρασεολογίαν του ,έγνωρισεν είς 
τό πολυπληθές άκροατήριον τό έργον τοΰ "Αλεξάνδρου 

καί» Π^ναγίωίου' Σοντσφυ καί ^.πανέφερε χοόνους λη
σμονημένους, χρόνους κατά τούς οποίους πλημμυρεϊ 
ή ένεργι,τικότηςκαί τό άνήσυχον πνεύμα τών ποιητών.

Τόν Ζαλακτόσταν, τόν ποιητήν τού «Δήμου» καί 
τού «Χανιού τής Γραβιάς» άνέλαβε νά τόν άνατάμη 
ό πολυγραφώτερος τών Ελλήνων συγγραφέων κ. 
Πολύβιος Δημητρακύπουλος. Άναλύων τό έργον του 
εύρεν ευκαιρίαν νά σκορπίση καί πάλιν άπο την ανε
ξάντλητου ευφυΐαν του σπινθήρας πού ηλέκτρισαν 
ολόκληρον τό άκροατήριον του.

'Ο I. Ζερβός, κολοσσός^πνευματικής εργασίας καί 
εύρυτάτων πνευματικών οριζόντων, άνάλαβε νά πα- 
ρουσιάση άπό τού βήματος τοΰ Παρνασσού τό έργον 
τού ποιητού Λασκαρατου. 'Η όμι/άα του ήτο αληθές 
πνευματικόν εντρύφημά καί έθεωρήθη μία άπό τάς 
περισσότερον έπιτυχούσας.

Αί όμιλίαι αύται έδωσαν άφυρμήν νά έκδηλωθη 
μέγα τό ένδιαφέρον τής κοινωνίας διά ζωήν πνευμα- 
τικωτέραν καί ή αίθουσα τού Παρνασσού έφιλοξέ- 
νησε κατ’ έπανάληψιν καί πυκνόν καί εκλεκτόνάκροα
τήριον. Ό Βασιλόπαις Νικόλαος παρίστατΟ έίι τών 
πρτότων. ■

ΜIΛ Ε1 Κύ’ΣίΠ ΕΝΤΑ ΕΊΊIΡΙΣ

Ό Ελληνικός ημερήσιος τύπος μέ αληθινήν υπε
ρηφάνειαν αφιέρωσε ζ^ίγια θερμά^ειλικρινή, ωραία 
διά τήν εΐκοσιπενιαετ'ή,.'δημυσιαγρα^ΓΛήν καί λογο
τεχνικήν εργασίαν τοϋ διαπρεπούς συ /αδέλη ου κ. 
Ίωάννου Κονδυλάκη. Τόν σεμνόν εορτασμόν τής 
είκοσιπενταετηρίδος τού απέριττου καί μετριόφρονος 
δημοσιογράφου έλάμπρυνεν υπέρ τάς πανηγυρικά; 
εκδηλώσεις ή ομόφωνος δσον κειί εϊλικρινιή; τού τύ- 
τύπου άναγνώρνσις τής αξίας καί τών υπέροχων χαρι
σμάτων τού άνδρός. "Ένας παλμό; ειλικρινούς.χαράς 
διέκρινε τά εγκώμια τοΰ τύπου καί ήμεΐς συμμεοιζό- 
μενο4 ταύτην ααζή μέ τόν θαυμασμόν μας πρός τό 
έργον του καί τήν ύπέροχον λογοτεχνικήν καί δημο
σιογραφικήν εργασίαν του τοΰ άπευθύνομεν τά πλέον 
ειλικρινή καί εγκάρδια συγχαρητήριά μας.

—■fT' -~τ~ ,

ΑΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΤΟΥ « ΧΑΤΖΗ IΒΑΝΝΟΥ

Αί περί Κύπρον οιαλέξε’.ς τάς όποιας έκαμε·? εις τό 
«Λύκειο? τών Έ’ζλτ,νίίων^ καί τόν -1 ίαρναααόν» ό 
έκ Κύπρον βονλε^τής κ. Χατζηϊωάννου, άςίζονν τής 
ίοιαιτέρας μνείας τή; «’ Ελληνικής ΈπιΟεωρήσεως ο Ιό 
ίίέμα περί ού ώμίλησε, δέν ήτο κοινόν, ούτε κατά 
κοινόν τρόπον το έτφαγματεύΟη ό ευρρκοης ομιλητής. 
Ώμίληαε περί Κύπρον, περί τοΰ μεμακρναμένοιι εκεί

νοι» τμήματος τού Ελληνισμού, τοΰ όποιου ή ενωσις 
Οά έχτ) ιόαην πολύτιμον αξίαν διά τό έργον τού ελευ
θέρου κράτους. Διε^ώτιοε τους απώτατους χρόνους τοΰ 
παρελθόντος τής ίστοοικής Με-.-αλονήσου ώς πρός τήν 
λατρείαν τής Άίροδίτης, τής οποίας ό περιφημότερος 
βωμός ΰύοΰτο έν Παλαιπάφω καί ώς προς τους πρώ
τους κατοίκους αυτής, ούς ή μελέτη τών τελευτα'ων 
αρχαιολογικών εύοημάτων άπέδειξεν ανήκοντας εις τήν 
ελληνικήν οικογένειαν. Ανέπτυξε περί τών ισχυρών 
δεσμώ», οί όποιοιήνωνον ανέκαθεν τάς ’Αθήνας, αγω- 
νιζομένας ύπέο τής κυπριακής ελευθερίας, πρός τούς 
Κυπρίους Βασιλείς καί Φιλοσόφους.

Έπαρουσίασεν ώς έν άναγλύ·ρω, τάς εςεχούσας γυ

ναικείας μοριοάς τής Κύπρου καί κατέστησε γνωστά ιστο
ρικά γεγονότα, καθ' ά έλαμπε? επιβλητική διά μέσοίι ιών 
αιώνων ή περί εθνικής τιμής κα1. έλευθέρ’ίας βδλτίλή- 
γις τών Κυποίων. Καί κατέληξεν εις τή'/ ί^-χρονον 
ζωήν, εις τόν σύγχρονον πατριω.ΙσμοΟ τών’ νησιωτών. 
«Τήν Κύπόον, είπεν περίπου εν τελεί ό εμβριθής'ρ-ή- 
τωο, δέν πιέζει σήυιρον ή καταδυνάστευσή ήτις βάρύ-' 
νεί τά έζ Τουρκία καί αλλαχού αλύτρωτό, τμήματά' 
τοϋ 'Ελληνισμού. ‘II Κύπρος άνέπνευσεν ύπό τήν ’Αγ
γλίαν. Καί μολονότι οί Άγγλοι δέν έ'καμον έν Κύ- 
πρω «όσα ώ'ρειλον κάί ήδύναντο νά πράξωσ'.ν» ώς είπε 
καί ό πολύς άλλοτε υπουργός ιών Αποικιών1 Τσάμπερ- 
λαιν, εκαιααν δι»ως τόσον καλόν είς τήν Νήσον, άπαλ- 
λάξαντες αυτήν τοΰ τουρκικού ζυγού, ώστε τέ,ν στιγ- 
•αήν -.αύτην νά μή επιθυμώ νά εΐπω κακόν σι δι* αυ
τούς. Άρήκαν ελευθερίαν εθνικής καί θόήσκευτικής 
άνάπτύξεως, καί έ/εκατέστησαν επαινετάγζ εν συγκρίσει 
λειτουσνίαν οιοικήσεως καί δικαιοσύνης.Καί παο’ολατί 
στενά, πολ,ιτείακκ δικαιώματα τής χώρας, ό Λαός " 
εϋοεν έοαςος νά οιαπαιδανωγηθή πο\ίτικώς κάί >ά 
μετέχη τής διοϊκήσέώς καί τής πολιτικής δ'-ά κυπρίοΐν 
άξιων μεγάλε.τέρας τύχης καί έμπι&τοσϋνήξ. Ή Κύ
προς είναι σήμερον μία ιερά παρακαταθήκη εις χεΐρας 
τή; ’Αγγλίας, ήν άπέστε'.λεν ή Θεία Πρόνοια ώς προ
σωρινόν κηδευόνα, ί’να προπονήσς καί προπαρασκευισ^ 
τάς νησιο»τα, είς τό έργον τής ελευθερίας της. Ήμεις 
δέν θά παύσωμεν βασιζόμενοι είς τήν αγγλικήν φιλε- 
λευθείΐι>σύνζ,ν. Άά.λζ τήχ κυπριακήν ϋπόθεσιν κυρίως 
θζ προαγάγτ, ή ήθνική εργασία τών Κυπρίων καί τού 
’Ελευθέρου Κέντρου ή πατριωτική άντίλτ,'^ις.ι 'λ πέρ 
τής κοινής ταύτης ΰποθέσεως επικαλούμαι όλων τωγ 
Έλλήνω/ τό θεσμόν έζδ·,άμεσον. 'Υμείς οί Κύποιόι 
ανυπομονοΰμεν να ένώσωμεν τήν. ζωήν μας με την 
ζωήν τών ελευθέρων ημών αδελρών, έπί τών μετώπων 
τών όποιων λάμπει ή αίγλη τής εθνικής ε/,ϊυθεριας 
καί υπερηυανίας». .

«Ζητοϋμεν τήν ελευθερίαν ουχι εξ υλικού υπολογι
σμού, αλλά /άριν τής ελευθερίας. Ό κυπριακός πα- 
τοιωτισαός έν τούτω είναι λίαζ ΰ·ίηλός. Μάς παρορμγ 
ή ανά-'κη τής φυλετικής ένότητος, οι’ ής τό Κράτος 
τούτο, μέγα είς πληθυσμόν καί πόρους, θά ουνηθή νά 
έκπληρώστ, τόν ιστορικόν αυτού προορισμόν εν τή ’Α
νατολή».

Ί1 εντύπωσις καί συ κίζησ'.ς τού πυκνότατου και 
έζλεχτοεάτου ακροατζ,ρίου του, ΰπήρςεν άνταςία και 
τού θέαατος καί του οήτορος.

■Ι-ΕϋΡΟΎΆΙ^ΙΟΖ!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
. - ιΐ 1 ,τ.- ..T.TCXx.'C

Ή ζύμωσις περί τή; όποιας ώμιλΰΟμεν κατά τδν 
προηγούμενου μήνα έξεκαθζρισεν είς μίαν όβμητιχήν 
έπίθεσιν τών Γερμανών κατά τών Γάλλων' είς ΐό 
Βεροέν. Εξαιρέσει τών Ρώσσων οί όποιοι εξακολουθούν 
νά κατάγουν νικάς κατά τών Τούρκων παρ’αλύοντες 
πάσαν έπ.θετικήν αυτών πρόθεσιζ, μόνοι οί Γερμα
νοί έυανίοώσαν καί πάλιν τόν ακατάβλητου δνκον 

k . · Λ » ' ■ "* ' « ' -τών ουναΐλΐων το»ν επιτεθεντίς Ζ.υσσωοώς κατα τών 
Γαλλικών θέσεων. Οί Γάλλοι όμως δέν είνε Τούρκο··., 
κούπτούν είς τήν ύυχήν των τόν ιδανικότερου ήρωι-
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χαί μέ μίαν καταηληχτιχήν χχ1 άχλ07ΓΤ07
; ’τβ”'7 τή,- βΖζγΗί: ,7 -. Ti
;«ρμαν·.κην προεΛατ-ν καί 0[ ’Αγ-Ao- 0; ·,' 
Λο-, οι Αυστριακοί φανούν ui J? σ ’ ρ ’ 
“fls χαι ειντ άγνωστον τί «β- -—,...'λ ■ > 1... '. ,ι θχ» «π·.φυζ2α1£. ·,. ayjl07.
Λ* την «αυριον» εργάζονται πυρετωοώ,- οί άντιαχ- 

χομε,οε ο?, ν α τήν xai
αρωγήν της Ρουμανία,- χα: 7ή<- Έλλ·^- ά . : . 
«I την παρασχευήν^ν Σερβικών δυνάμεων ά‘· 
ρο·Λ Τα πραγματα όμως εξακολουθούν Λ τελούν 
τ^ζ^ &ϋ?^τ,Λ, ωσ.ε evy£

ο·>0« χ«α.π?οσέγγι,.>-( .,· ·ξξ'λ.·
ί°·ρη1 τ^' τΛ^ντηζ ^ρωπότητος. Έ /τφ μεταξύ

Ελληνικός Λαός προπαραακευάζετα; SA 7Χ ζίγ^ 
νέα οικονομικά βΛ?η οιότι οί }^ξ. - . _qij /■■ · 
™ η σημερινή ζο?ερά ε·χών τής οικονομικής ζ^χ. 
ΚΛ’ μ^-Χω> ^σω> 2ύ>ατΧ· «ς
Γλ fl νΡ“Ο“σ<>ν °ΐά τλν ζωί·7 ^ν κατοικώ ’ τού 
εΑενΟερου Κράτους. Καί είνε άνάγχζ. ό Λαό. ά 
"Τ< εωρτασε μέ xsl τ-. _

0U Ο βίος Οέν όνε δ..„χέδασιςχαί· οό „. 
dova αλλά οΐμωγαί, „ίναγριο. π£./α χα.

* 
♦ *

Ό Στρατός μας εις τάς Ν. Χώρας άδοανεΓ αένο- 
τοωυτου σημείου ώστε οί έρχόμενοι έχείθεν ,Λ ’ 
’τονν τα πάντα μέ τά μελανώτερα ζεώματα ν 
ητο δυνατόν νά £ -

τα χείλη των ’7ξ,ώ7
ε«1ως ο Ελληνικός Λαός θά. έξεγείοετο ?ιά Λ 
τησν την τιμωρίαν τών ανικάνων xvf άσυνειδν των πού 
ενομεσαν τον δημόσιόν πλούτον χαί τό ίλλννεχνν α?αα 
-αξ-αχαε της ελάχιστης προσοχής των. ' "

-.ερε-.αι η χωρά της πλέον άλχξμου καί παοα-ω- 
γνχην νεοτητος, αί άνάγχαι τού εύοίσζονΧ ‘1 
-ην μεγαΛειτεραν υπερέν-, ασιν, τελεία ελλειΊ-- —,? 
τοβουχίας οιά τήν δημιουργίαν χΛοωπενωτέρ^ ‘L- 
,-ο/.ος, ε-γαταχεψς τών πλουτοπαεα-'ωνιχών αα- 
ουζάμεω/εες τδ ελεος τών φυσικών δ-77ίαε'ω7 
μια μέριμνα, ουδεΐς πόνος δ'χ —;7 ί-Λ· ' ' ' ’ 
Χ>1 δμωςέχοηλούται μία μεγαλε'ιώδη τί 
ο?μη δια τήν πεβοΑήν νέω7 τορολο^'ιχών ^α£ ’-I 
τοϋ Ελληνιχού Λαού’ Τό zavnv^i' · · ' "
■/ωρεί χαί τοδούμεΟα οτι έ^(ζί. δ=· α -έ^ 
θ·άντιχρύσωμεντά άποτελέ,αα-α "ί- ‘ ^°'Μ'
ρυθμόν χαί λυπηράς. ‘ ’ .Λ α'Χϊ ««τασεως εχ-

Ώρισμένα άτομα παχύνοντα·. χαθηαεον/ώ- ζα-α 
τρωγοντα τας σαοχας τού \αού χαΐ ’ 
;θλο? αυτοί μέ μειδίαμα 
’^/μανμας χαί μέ άδιατορίαν πα?όγ07Τ, .·/X 
1\Τ^ς’Γς· Κ^' -“.-ώΜ Γλουτού; άΧ 
οιαχοπης, αχόρταστα. Περιπατούντε.-, διασζεοα'ο--£ - 

«?Κζο.>, „Ρ;.;ζ0..,,

'. τό'-Ρΰ\ γ7· ” ’
·. τ».< ο Λ.ο; 4, „,έ ίά,,,ω άλ;· : ’ 
εε^ τους ψευτοχορυοαίονς ποΰ σήαεοον ' ’> 
τήσουν έπί πτωμάτων. Ρ Γ^'

Δ Λ. Ζ.

α ^^,Ιί0Σ ^ΡΓΟΙ ΤΗΣ ΕΤΤΤΧΙΑΣ TON ONEIPQN

χπσμένό5·
*1· ·1 χονψή roo ί) aavo^ua ψ9άνεΧ~ζ10Χ· Τ,Τμμίνϋς 
- ^νιχοΟ τύ

£~ςΧ.Ϊ=™-ί-.

τ “!*!*«ΐ’δ*ν?α του θεμέλια σεεοΰν χαί - ^φυ”’,Π“ 
»·. μ· xai ,ά

Χ«ί τήν Χων« ιών Oyu M’^vL
μ· wM'f"u» - «-■« ».· au XI

ΚΡ1ΙΣΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ

■> bvzowym

TOv^rat-oou yti τής ΌρΟόδυξίας. ΊI Λτώ^Τ
•««ί τλ’σνμ^υ· !l’Z"V”.V δ*“ .Π|ν 

: ' ■ ?»' - ' ■■■ ' υοι
Ια μαρτυρία ποΰ ύ.τεατησαν οί Σεο6οι όνον > -

<>Ι ϊΕΡΒΟί ΚΑΙ Ο! ΑΛΒΑΝΟΙ

, σεεοάν τών ά.ταισίων γεγονότων
μέσα εις τα δίγρια βυυνά χαί ταί- ’«\ Τΐλι?*Ίσαν 
•ή; ·ΑΛ|Ι«»ί«; ■»ΑΜρο»,ων»ήσ,;,ΧΛ'ΧΤΓ''''ί

ανόρωποτητος. Διά τούς άτυ/εΐς ήοωιζυύ- y2rt 
at στιγμαί αοϋ έβρασαν· μέσα
στενά τής Βορείου χαί Κεντρικής ιδίως ’^βανίΓβά

χράν^έΧΐΪΓΤΖ τώ':.1ΐ0Ι^ων έδημοσίευσε μα- 
ραν επιστολήν πλήρη ει/.ιχρινών σχή|·εων χαί έχ·

φράσεων ή A. Β. Υ. ό Βασιλόπαις Νικόλαος. Τό 
ir .. ίΗάβημα τούτο τοϋ

ΠΡΐΓ^ΗΓΚν?ν^--,ΟΥ •’'νευμοτικωτέρου τών
■........ ^ΙΚόΛΛοΥ μελών τής Βασιλικής

. , „ μας Οικογένειας έτυ/ε
της γενικής επιδοκιμασίας διότι ιιέ τάς έξηγήσεις τάς 
οποίας εδωκεν είς το Γαλλικόν Έδνος προσέφερεν 
ανεκτίμητους υπηρεσίας είς τά εθνικά μας συμφέ
ροντα. Με τον εγκάρδιον τόνον καί μέ τό φιλικώτα 
τον ύφος τής έπιστολής και μέ τήν λογικήν καί αδια
φιλονίκητο ν επιχειρηματολογίαν του άνήρεσε σειράν

μεταξύ της χωράς μας χαί τών άνταντικών χόχλων. Ή 
επιστολή εχρίθη ευμενώς και συνετέλεσεν εις τήν δη
μιουργίαν εγκάρδιοτητος σχέσεων (ΐεταξύ ημών καί 
των χωρών εκείνων αϊτινες έ.τηρεαζουσιν αμέσως τ ι 
ελληνικά συμφέροντα καί τήν ελληνικήν ζωήν.

■ < σ♦ *
1ά κουλουμα τοΰ Ζαππέίου, διά τά οποία ίνυθη 

τόση μελάνη όπως έξαρθη ή αποστολή των καί άνυ- 
ψωστ) ο σκοπός των είς τήν περιωπήν έθνικοϋ γεγο- 
TAkOVAOVMA ν0ΐΟς’ π.ύσας Ι^λαγχολικάς 

ΤΟΥ θ/ΐΕΐν ?^ψ£1ς /YevwC'°ev ό 
ινι z.AUilhlUY ενθουσιώδης αναγνώστης τών 

_ „ τεχνικωτάτων προεορταστικών
περιγράφων εφ8ανεν εις τό τέλος αυτών καί άνεγίνω- 
σκε στερεοτυπίας 'Εισιτήρια πωλοΰντάι από σήμε- 
»ρον_εις το περίπτερον τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονο- 
»μικων τιμαί δρ. 2,20 διά τους μεγάλους καί 1,10 
<δια τα παιδία καί τούς στρατιώτας» ! !

Καί τοΰ χρόνου ’

, παραζάλη τών νεοτουρκων οί όποιοι έως ττόρα 
επροκαλεσαν τάς δεινοτέρας συμφοράς είς τήν πα
τρίδα των καταφαίνεται καί άπό τής ανάλατες τρν 
Π Π ΙΡ«7> ΙΤ ιερότητες μέ τάς οπαίας περιβάλ- 

ΤΟντΑνσωϋ- λουν τήν Βουλγαρικήν μεγαλομα- 
1ΌΥΡΚΗΝ νιαν. Διά νά κολακεύσουν τούς 

rr... . συμμάχους των φαντάζονται τήν
Ελληνικήν Μακεδονίαν Βουλγαρικήν χά προκειμέ- 

νου >α στειλουν Νεοτουρκικά! εφημερίδες,. όπως ή 
ασφιρι Ειρχιάρ» φύλλα εις τους έν Θεσσαλονίκη 

συνδρομητας των είς τήν έπί τής ταινίας επιγραφήν 
προσθέτουν^γαλλιστί αντί τοΰ Grece τήν λέξιν Βοιιΐ- 
gane. Kaijtoi κοιμούνται ήσυχοι, άφ’ οό ύπεδου- 
/.ωθησαν εις τους Γερμιίνούς, έφερον τούς Ρώσσους 
νικήτας επι μεγάλου εδάφους τής Αΰτοχρατουίας 
εδολοφονησαν τον Διάδοχον τοΰ Θρόνου που διεϊιαρ- 
τσρε^ο δια τας καταστροφάς πού συνεσώρευσαν έπί 
της Ιουρκιας και έδημιουργησαν τούς μεγαλειτέοους 
κίνδυνους δι αυτήν των τήν ύπόστασιν ώ_- Κοάτους 
μοιράζουν τώρα είς τούς φίλους των Βουλγάρους χώρας 
και επικράτειας καί πρώτιστα όλων τήν Ελληνικήν 
την δια τοΰ ελληνικού αϊματος άπελευθερωθείσσν 
Μακεδονίαν μας!! Πραγματικώς πρέπει νά τούς 
φτυνη κάνεις γιά νά μή τούς βασκάνη !

Αθηνών άπηλλάγη
A * ·» ,J * r"’_ Δια τού αυτού 

βουλεύματος άπηλλάγη καί 
ό κ. Ήλιόπουλος καί ό κ. 

ιιπειρϊκος κιλ. 'Η ενέρ
γεια τοΰ Έφετείου ’Αθηνών

Δια βουλεύματος τοΰ έφετείου ’Αθηνών άπηλλάγη 
πασης κατηγορίας ό τέως Γενικός Διευθυντής τής 
Ίραπεζης Αθηνών χ. Ζ. Mdt<xi; Διά τοΰΗα-„£

Η ΥΠΟΘΕΣ1Σ
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΗΣ Έμ
, -c , , wv ^.ψειειυν Λυηνων
απεύωκεν εις την κοινωνίαν κολοσσιαίας ήθικάς δυ-
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να'μεις τάς οποίας πρός στιγμήν έκλόνισεν ό υπερβο
λικός ζήλος τής καταδιωκτικής ’Αρχής. Ήτο παρά
τολμος ή καταδίωξις καί σύ/ληψις τυΰ ^Ιάεσα- .Μία 
ενέργεια βεβιασμένη ένεκρωσεν άδικους μίαν μεγάλην 
κοινωνικήν καί τραπεζητικήν δύναμιν πολλαπλώς χρή
σιμον διά τόν έν μεταβατική καταστάσει ευρισκόμενον 
τόπον μας. Διά τόν διάδοχον τοϋ αειμνήστου Πεσμα- 
ζόγλου έχρειάζετο κάποιος δισταγμός καί κάποια ψύ
χραιμος σκέψις πρσκειμένου νά κριθή μέ τόσην ασυλ
λόγισταν αυστηρότητα ή τραπεζητική του δράσις έπη-, 
ρεασμένη, ώς γνωστόν, από καταστροφάς xui ερείπια 
όφειλόμενα είς άλλος επιδράσεις xui γεγονότμ ξένα πρός 
τήν ατομικήν τραπεζητικήν του εργασίαν.

Ό κ, Μάτσας διηύθυνε καί διεχειρίζετο αθορυβως^ 
τά έμπίστευμένα εις αύτόν συμφέροντα έν τρύτοις μέ 
τήν έκτακτον μόρφωοίν του, μέ τήν σπανίαν ευφυΐαν 
του, τό εύστροφον πι*εϋμά του, μέ τήν τραπεζητικήν 
άντίληψίν του, μέ τήν ψΰχραιμον στάθμισιν καί
ακριβή μελέτην τών ύπΰ διαχείρισιν ζητημάτων, μέ 
τούς εύρυτάτους επιχειρηματικούς ορίζοντας έξεπρο- 
σώπει τήν ζωντανοτέραν τραπεζητικήν μορφήν καί 
άπετέλει κοινωνικόν παράγοντα παρόμοιόν τοΰ όποιου 
θ’άνεύρωμίν μόνον άν ανατρέξω με ν είς τήν εποχήν κατά 
τήν όποιαν έδρα ή μεγάλη τραπεζητική φυσιογνωμία 
τοΰ προκατόχου του έν τη «Τρατίέζη τών ’Αθηνών», 
Άνήκεν είς τάς προνομιούχους φύσεις καί χρειάζετο 
μεγάλη δόσις θάρρους, τοϋ θάρρους όμως τής άγνοιας, 
διά νά στέρηση τις τήν κοινωνίαν τών φώτων καί 
τοϋ δημιουργικού πνεύματος άνδρός τής αξίας καί 
τής ίκανότητος ένός Ζαφειριού Μάτσα. Ευτυχώς 
οτι τήν διαταραχθεϊσαν ισορροπίαν άπεκατέστησεν 

■ ή άπόφασις τοΰ Έφετείου καί άπό τίνος άπεδόθη 
είς τήν κοινωνίαν πολύτιμον, μέλος έτοιμόν νά ριφθή 
εις τόν αγώνα μέ τά ανεξάντλητα εφόδιά τού καί 
τήν άκαιάβλητον ενεργητικότητα του. 'Η « Ελληνική 
Έπιθ^ώρησις» ή οποία εύρέθη από “τής πρώτης 
στιγμής παρά τό πουρόν τοΰ άδικηθέντος άνδρός 
τοΰ σφίγγε), μέ ειλικρίνειαν το χέρι καί τυΰ απευθύνει 
τά π/ίον θερμά συγχαοήτήοια.

♦*« I ·

ΊΙ Άτμοπλοϊκή 'Εταιρεία Λόύδ παρουσιάζει ένα 
τέλειον καί δυνατόν Οργανισμόν καί άξίζει άπό τών 
στηλών μας νά δώσωμεν μερικάς πληροφορίας περί 

αυτού. 'Υπό τας σημερινός 
ΕΝΑΣ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ περιστάσεις αΐέργασίαι τής 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 'Εταιρείας έχουν τεέζίως δι- 
διακοπή. Μία γενική νέ- 

κρωσις επικρατεί παντού. Ό ’A'f/λογγαλλικός Στόλος 
κύριος τών θαλασσίων συγκοινωνιών έχει άποκλείση 
κάθε εχθρικόν πλοΐον καί ανακόπτει κάθε κίνησιν 
αυτών. 'Η ’Εταιρεία έν τούτοις ουδέ πρός στιγμήν 
έσκέφθη νά περικύψη δαπάνας ή νά έφαρμόση οικο
νομίας είς βάρος τού προσωπικού της. Εργάζονται 
είς τά πλοία της, είς τά γραφ>εϊά της καί είς τάς άλ· 
λας εγκαταστάσεις της 25,000 άτομα καί δαπανά δι’ 
αύτά εις μισθούς καί αποζημιώσεις άπό τής εποχής 
τού πολέμου 1 1)2 έκατομμύριον φράγκων κατά μήνα. 
’Εργάζονται δέ καί ’Ιταλοί καί ’Άγγλοι καί Γάλλοι 
καί Ρώσσοι άλλ’ ούδένα έξ αυτών έπαυσε,ν ή άντεκα- 
τέστησε. Καί όχι μόνον τούτο άλλα καί άν καταλλή
λως ζητηθή αϋξησις διά τινα δπάλληλόν της οίκο'/ε- 
νειάρχην, άνεπαρκώς μισθοδοτούμενο,' λόγω τών ση
μερινών δυσμενών οικονομικών συνθηκών, ή Διεύ- 
θυνσις τής Εταιρείας προθυμοποιείται νά προβή είς 
τήν αύξησιν αυτήν διά νά ανακούφιση τάς άνάγκας 
τυΰ υπαλλήλου της.



R3

62

Η Εταιρεία έχει είς τήν ιδιοκτησίαν της όγδοή- 
κοντα δύο Ατμόπλοια δ'λα δέ, πλήν δύο, έξ ών ιό έν 
παραμένει εις τόν Λιμένα τοΰ Πειραιώ; ιό δέ άλλο 
εις τόν λιμένα τής Κων}πόλεως, κατόρθωσαν άμα 
έκηρύχθηύ Ευρωπαϊκός πόλεμος νά επιστρέφουν χω
ρίς νά συλληφθοΰν εις την Τεργέστην, Φΐοΰμε και 
άλλους λιμένας τής Αυστρίας, ασφαλή από κάδε κίν
δυνον.^ Τό δέ σπΰυδαιότατον, χό όποιον τίμφ 
τήν δεξιότητα των Πλοιάρχων τής 'Εταιρείας, είνε 
ότι τά πλοία αύτά κανά τήν στιγμήν εκείνην εόρί- 
σκοντο έν πλώ διαυλακαΰντα τοίς> ωκεανούς καί 
τάς θαλάσσας κατά διαφόροίλς διευθύνσεις, έν 
τούτυις κατόρθωσαν νά κατευθυνθοΰν σώα και 
άβλαβή είς τό αγκυροβολιάν των. Τήν ημέραν έκρύ- 
πτοντσ εις ασφαλή καταφύγια καί έπλεαν τήν νύκτα 
μέ σβυσμένΟυς τούς φανούς και ολίγον κατ’ ολίγον 
■κατόρθωσαν να άποφύγουν κάθε εχθρικήν συνάντη- 
σιν ή όποία θά ά,ιέβαινε καταστρεπτική δΓ αύτά. Λέ
γουν μάλιστα ότι τήν ημέραν ποΰ έκηρ.ύχθ η ό πόλε
μος δυο εξ αυτών είσαν ελλιμενισμένα είς τήν Βενε- 
τίανκαι κατόρθωσαν χωρίς κανείς νά τ’άντιληφθή 
ν’ ανασύρουν τήν άγκυραν καί ασφαλή νά φθάσουν 
είς τόν πρώτον Αυστριακόν λιμένα.

Ό όργάνίσμόςτής Εταιρείας Λόύδ αξίζει νά με- 
λετηθή άπύ τοΰξ Ελληνας έφοπλιστας διότι έχει μέσα 
του στοιχεία ζωής, δυνάμεως καί μεγαλείου.

• \U Τ 5 J '<< jt,t\ _

, Βΐς τμς αρχάς του μηνός. όταν μέ βμόέίαντήν ψυχήν, 
εμανναναμεν όλοι ότι άπεβιβάσθησαν εις ΚέρΧυραν 
Καραβινόφοροι Ιταλοί, ό Βου/ευτή; κ. Σοκόλης σμι

λών από τού βήματος τής Βου- 
Ο κ, ΣΟΚΟΛΙΙΣ λής έξωτερίκέυσε τήν εθνικήν'ο

δύνην μέ τά πλέον ζωηρά χρώ
ματα χαρακτήρισα; δεόντως τό Ιταλικόν Έθνος καί, 
τήν ανθελληνικήν πολιτικήν του. 'II γλώσσα του κ. 
Σοκόλη ητο δριμεία, ή έκφράσι; καυστική καί αί ει
κόνες ποΰ μετεχειρίσθη όσον άπέδιδον πιστό; τήν 
οδύνην τοΰ- Ελληνικού Λαού τόσον άνεπαρίστων μέ 
ακρίβειαν τήν μικρότητα τού ’Ιταλικού Λαού, Τό 
επίσημον Κράτος ώφειλε νά διαμαρτυρηθή διά τήν 
διατύπωσιν τής θαρραλέας γνώμης τού επιφανούς 
Κερκυραίαυ καί επίλεκτου πολιτικού, άλλα τό Πανελ
λήνιον ήσθάνθη άνακμύφισιν διότι μέ τόσην δύνα- 
μιν καί παραστατικότητα καί αλήθειαν διερμηνεύθη- 
σαν και οί λογισμοί του καί ή οδύνη του. Εις τό 
προηγούμενον τεύχος έγραψαμεν μέ ,τολλήν πικρίαν 
διά τον ϋποηλον «ύτμν εχθρόν καί αϊσθανόμεθα ύπε- 
ρηφάνειαν διότι καί από τού βήματος τής Βουλής 
ήκουσθη έγκυρο; φωνή διαμαρτυρίας κατά τών βλέ
ψεων καί τών σκοπών ενός Λαού τόν όποιον αί. "Ελ
ληνες περιεβάλαμεν ανέκαθεν μέ τά πλέον ειλικρινή 
αισθήματα αγάπης και φιλίας διά νά έλθη στιγμή νά 
μάς τά άνιαποδιόση μέ κατακρατήσεις Νήσων Ελλη
νικών καί μέ άτιμου; βλέψεις επί έκτάσειον όπου αν
θεί καί πάλλεται τό Ελληνικόν αίσθημα, ή Ελληνική 
ψυχή καί ή Ελληνική ιδέα. "Οσον δέ καί άν είνε 
ευγενής κφί αβρός ο Ελληνικός Λαός δέν πρέπει νά 
ευρεθή κανείς χαρακτηρίζουν ώς ανάρμοστους τάς βα
ρείας φράσεις τού κ. Σοκόλη κατά τού’Ιταλικού 
Εθνους αφ ου καί τήν στιγμήν αυτήν πού γράφο- 

μεν άναγινώσκομεν τηλεγράφημα κατά τό οποίον ή 
Ιταλική Κοβέρνησις καταπροδίδουσα τόν συμμαχι

κόν τη; ορκον καί τάς συμμαχικά; της ύποχρειόσεις 
συνήψε μυστικήν συμφωνίαν μετά τής Αυστρίας, αέ 
την χωράν τήν έχθίστην πρός αυτήν, διά νά εξασφά
λιση τά όρια της καί τηρήση τήν κατάκτησιν τού Αύ-

Λίονος ! Μονον τό ’Ιταλικόν Έθνος ήδύνατο νά επί
δειξή τοιαυτη.ν συμπεριφοράν καί άπητεϊτρ τό θάρ
ρος και ή πατριωτική οδύνη τοΰ κ. Σοκόλη διά 'νά 
ακουσυοΰν λόγοι άγανακτήσεω; καί περιφρονήσεως 
απο τοΰ βήματος της 'Ελληνικής Βουλής έκπριισω- 
πουσης την στιγμήν εκείνην τήν πανελλήνιον οκέψιν 
και έπευφημορση; τού; πατριωτικούς λόγους τού ρή
τορας,
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Αι ασφυκτικοί οβίδες τάς όποιας μεταχειρίζονται 

ο ήμερον οί Γερμανοί Λεν είναι ι’έα (φεϋρεοις. Προ 
τριακοοίοτν (ιεόν τάς μετεχειρίσθη Ι'νας άλλος Γεριια- 
νυς στρατηγός, ό Μπέρναρτ Φόν 1 κάλεν, οστις άνε- 
καλυψε ταυτας, ιυς επίσης καί οβίδας αΐτινες δόνανιαι 
νά θεωρηθούν ώς πρόδρομοι τμ>ν σημερινών σράπνιλ.

Περίεργος ίέμοις μορφή δ Γερμανός αίτιός στρα
τηγός τού αεααιιύνος. Κίός ένδς ιππότου εκ τών 
άγριωτέρών, κίταδικασθέντος είς φυλάκισιν Ιτά δολο
φονία, ό φύν Γκιίλεν εγεννήθη είς τάς γύλάκιίς υίό- 
θετηθείς παρά ιινος Γουκος τής Βεσιφαλίας τόν όποιον, 
όταν Ιμεγ'άλωσι τόν άντήμειι/’ε διά τής αρπαγής τής 
περιουσίας του. Ποί.ιορκήσας τήν οικίαν του. τόν εφό- 
νευσε και ίχρίοθη άντ' αύτ.οΰ ΈπίοκΊπος. ιίι/μν τον 
οποίον άπέκιησεν ό προστάτης του κατόπιν τοΰ θανά
του τοΰ Φερδινάνδου τής Βαυαρίας.

Γενόμενος Επίσκοπος ίστρατολόγησεν ί’ιλους τούς 
αλήτας τών περιχώροτν καί καταρτίοας στρατόν ες εί
κοσι χιλιάδων άνδροεν, άφ ενός μεν ήνάγκασε τούς 
γείτονάς του νά τόν αναγνωρίσουν ώς Επίσκοπον 
(κατά τόν μεσαιώνα οί 'ΕπίοκοποεΓι/ον καί διοικητικήν 
εξουσίαν εν Γερμανά/.) καί ιαρ' ετέρου ανεέλίίιβανε »·ά 
διεζαγάγη πολέμους διά λογαριασμόν τρίτοη·, ^θταν 
δέν εΰρισκε κανένα νά τόν «άγκαξάρη· έπέδραμε 
κατά τών γειτόνων του /-Μοκών πρός τοϋτο διαφό
ρους προφάσεις.

Αια τΐ]ν θηριωδίαν του και τήν στρατηγικήν του 
ικανότητα ό έπίον,οπος-ληστής είχε καταοτή τό φόβη
τρων. Οχι μόνον τών γειτόνων του, αλλά καί τών ουνο- 
ρευάντιυν προς τήν Γερμανίαν κρατών. Ιδίως έμίσει 
τους ’Ολλανδούς καί δέν έ'χανεν ουδέποτε ευκαιρίαν 
νά επιτίθεται εναντίον τών

<4ι νίκαι τον και ή τυραννία ήν εςήσκη ώφείλετο εις 
τας βαθυτάτας μελετάς τάς όποιας είχε κάμει ό παρά 
δοξος αΰτος Επίσκοπος είς ι'ην χιμιήαν. την μηχανικήν 
καί ίδάυς είς τήν πυροβολικήν. Είς τήν εποχήν του 
τα τηλεβόλα ήοαν άτελέστατα. Αέν έβαλον ή όγκους 
συμπαγείς σιδήρου.

Ο φόν Γκάλεν πρώιος ΐσκέφθη νά καιασκέυάοη 
κουφήν σφαίραν και νά τήν γέμιση μέ. διάφορα τεμάχια 
σιδήρου. Άνεκάλυφε δηλαδή τήν εκρηκτικήν οβίδα. 
.Ήλάόέν αρκεί τοήιο. Κατά τήν πολιορκίαν τον "Υπρ 

καί τόϋ Καμπραί (1660)έχρηοιμοποίησεν οβίδας πλή
ρεις αοφυκτικώγ αερίων ώς καί οβίδας πυρπολικός. 
Εκαμε δηλαδή ίκανο όποιον σήμερον μετά τρια

κόσια ετη επαναλαμβάνουν, μάλλον τελειοποιημένου οί 
Γερμανοί είς τό αυτό ακριβώς μέρος,

Αι όβιδες τοΰ Γκάλεν (προξένησαν τότε τόσον τβό- 

μον, τοοτε όλαι αί πόλεις προ των όποιων παρουσιιι- 
ήντο επί κεφαλής τών ληστών του παρεδίδονιο άμέσιος 
καί (πλήρωναν ωίΛνδήποτε χρηματικήν ποσότητα την 

όποίαι (ξητει.
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΝΘΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Η ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛ0Α 

■
'Η παγκόσμιο; προσοχή δέν συνεκινήθη άπο τον 

θάνατον μια; Βαριλίσσης, άεόώ νέκρωσιν
μιας εΰγενοϋς ψυχ,ήί, μιά; ποιητική; υπαρςεα);.^ Δπέ- 
θανεν ή έστεμμενη γυναίκα ιίλ/. έθρηνήθη η συγ
γράφει'; ωραίων ποιητικών έργων ή έμ^νευσμενη 
από τά ανεξάντλητα κάλλη τής φύσεως, από τό μυ
στήριον ποΰ κρύπτεται διά τού; κοινούς θνητούς 
διά νά άναζή είς εικόνας ιόραίας, μεθυστικός διά τάς 
προνομιούχους υπάρξει;.

Ποονομιοΰχος υπήρξε καί ή Βασίλισσα της Ρουμα
νίας Ελισάβετ. Έγεννήθη Πριγιίήπίσλα εις τά 1843 
είς τό Νωϋβήδ καί άργώτερον συνεδέθή διά γάμου 
με’τά τοΰ Βασίλειος τής Ρουμανίάς Καρόλου διεμοί- 
ρασε δέ τόν μακράν της βίον είς ?.ρ'μι πνευματικά καί 
είς έργα εύποιίας. Τό ίργον της τό φιλανθρωπικόν 
άμιλλάται προς τό ποιητικόν της έργον. 'Η φιλολο
γική της «ργασία έξεδηλώθη ρωμαλέα καί άφθονος 
καί έπέσυρε, λόγω άλλως τε τής ιδιότητάς της, την 
παγκόσμιον προσοχήν. Ή διεθνής δραματολογία δέν 
έχει νά επίδειξη πολλάς συγγραφείς έκ τού ωραίου 
φύλλου δραματογράφους. 'Η Κάρμεν Συλβα εινε εκ 
τών ολίγων αί δποϊαι έπεδόθησαν καί εί; τόν κλάδον 
αΐ'τόν τόν προΰποθέτοντα ισχυρά πνευματικά εφόδια. 
Ό «Μαστρομανώλης» καί ή «Ούρλ^ίνταο είνβ,τά γνω
στότερα τών δραμάτων της. Ό κατάλογο; τών έργων 
τη; είνε μακρό;. ,

«Αί σκέψεις μιά; Β«σιλίσση;> καί κατόπιν τα,ζΤρα- 
γουδιά τής κοιλάδο; τή; Ντιμποβίτσας» έδωσαν αφορ
μήν περισσότερον άπό τά άλλα της έργα νά όμιλήσουν 
οί φιλολογικοί κύκλοι. Είς ηλικίαν 73 έτϊϋν άπέθανε 
καί εις τόν πνευματικόν ορίζοντα τής Ρουμανίας θά 
αντανακλάται ή λάμψις τής ποιητικής της ψυχής πε
ρισσότερον άπό τήν λαμψ'ΐν τοΰ βασιλιΧοΰ της στεμ-
ματος.

Q ΜΰΥΝΕ Σ6ΥΛΛΥ
J‘ ... , ., .

Εί; ηλικίαν 75 έτών, άπέθάνεν δ κορυφαίο; ίή; 
Γαλλικής Σκηνή;, ό Μουνέ Σουλλύ. Ήτο ή δόξα τού 
Γαλλικού Θεάτρου καί αντιπροσώπευε πιστότερον άπό 
κάθε άΜον καλλιτέχνην τήν κλασικήν αυτού παράδο- 
σιν. Είς τήν παγκόσμιον τέχνην κατεϊχεν τ'πέρο/ον θέ- 
σιν καί τό όνομά του ήτο τό σΰμβόλοΥ τοΰ μεγάλου 
καί τού τελείου έν τώ σταδίφ τής υποκριτικής. Εις 
τάς ’Αθήνας ήκουσθη ούχί άπαξ. Παραμένουν αλη
σμόνητοι^ επιβλητική έμφάνισίς του, αί μεγαλειώδεις 
κινήσεις του, καί ή βάρύηχος φωνή του. Εί; τόν «Οί- 
δίποδα Τύραννον» ήτο απαράμιλλο; διερμηνεύων τό 
τραγικόν πάθος μέ τήν θαυμαστήν τέχνην του τήν 
σφραγισμένην μέ τής ατομικής του μεγάλοψΦΐα; τήν 
δύναμιν.

Ή Γαλλική σκηνή έχασε τόν θπεροχώτερον διερμη- 
νευτήν τών άνθρωπίνων συναισθημάτων καί ή παγ
κόσμιος τέχνη «να άπό τού; δυνατου; ιεροφάντας τη;.

ΧΤΗΛΗ ΑΙΑ TAX ΚΥΡΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ «ΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

Τό Πόδι
'ϊί τόπια <'·>εα'.ότης τού σχήματος των ποοων οιν 

;>!φίσχί:α'. πλέον κατά τήν =π0/.ή/ ι^’’» τ/'ν 
άοχαίαν ίγα'λματαπο'.'ίαν, οτί ο·. κόθορνοι, επιτρεπον 
είς τά όργανα τχύεα 7 άναπτυχΟώσιν έλευΟέρως χωρίς 
νά έκιβάλλωσιν ϊς ρώτα τό ιροβερόν βάσανον γών νεω- 
τέ:ων πεοίλων, τά όποια όίοουαιν είς αυτά α/ίμα. 
άνάζ.ο-ον πρός τόν συρμόν, τά μετασχηματίζουν πάν
τοτε, ΐπιβάλλοντα είς αυτά ττ,ν μόοαν τής στιγμής, 
λογικήν ή ό·/’.. , .

"Ινα πσο’ρυλάςωμεν τούς πόόας άπό τούς κάκους. από 
τά τυλώματα καί τύλους, πρέπει Ά έκλέγωμεν τά πέ- 
οΐλα μάλλ ον μακρά παρά Η?Τ/έα'. α’· "τέ.’ν>α· ^ιΤ\' 
οηαάτων, οέν πρέπει ώς αί καλούμεναι Mlis ΧΓ 
νά εύρίσκωνται τοποΟίτήμένάΐ κάτωθι^ τον ύμίνος τού 
ποδός, άλλ.,,άκριίώς υπό τήν πτέρναν.

Το μποοημάτιοι είνε προτιμότερο·/ του πεοίλου, 
καθότι έν αΰτώ συγκρατεΐται καλώς ό πούς, ενφ τά 
ανοικτά πέδιλα έχόυσι τό μειονέκτημα ν* άφίνωσιν 
είς τόν πόδα μίαν άσχημον ε/.ευθεριαν.

Έπειθε ό πούς είνε σχεδόν πάν-ς-ςβ. περίκεκ/εωμέ- 
νος, έχει ανάγκην μεγάλων ρροντίίω,ν κα^αριύτητος 
αίτινες πρέπει νά γίνωνται οΰγί μόνον τό πρωί άλλα 
καί τό εσπέρας, ΐνα έςαλ«.ίφωνταΐ τσ ίχνη τζ^ς πορείας 
και τοΰ κονιορτού δστις οιέρ-χεται διά τώ* πέδιλων.

Μετά ιχε »άλην κόπωσίν διά *α ανακουοιβΟώσιν οι 
πόδες είνε καλόν ν’ άλείκωμε / αυτούς, μετά τάς πλύ
σεις, δι’ ολίγης βαζελί/ης ή λανολίνης ή άλλης τίνος 
πάόομοίας ουσίας.

Ο'ί όνυχες τού ποδός ΙχουΤ'.ν όνάγκην Της Ηίας π*- 
ριποιήσεως ήν καί οί τής χείρός με μόνην την <,ια·ροραν 
ο-.·, ποέπει νά κόπτωνται είς αχήμα τετράγωνον καί 
ουχί μυτζ.ρον.

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

— ΤΙ Ίεοά Σύνοδος τής Ελλάδος έ’ξέδουάν ν-'Ηιίκλιο/διά 
τής οποία; «λπαγορενη νά Λαρακολουίίοϋν οί ίερόιιενοι τά 
δημόσια θεάματα,

— Οι άγαν νεωτερισταί έξανέΛτησαν κατά τοΰ περιορι
στικού αύτσϋ μέτρου.

— Οί θρησκομανείς καί φανατικοί έϊ άλλου παροΛσνοΰνταΙ 
διότι ή Ιερά Σύνοδος ένδίαφέρεται μόνον διά τάς ψυχά; 
καί τήν μέλλουσαν ζωήν τών κληρικών, αδιαφορούσα διά 
τούς Λαϊκούς 1

Εις τόν φίλον κ> h Καρατζάν τόν Διευθυντήν τοΰ Ιδι
αίτερου Γραφείου τσδ Υπουργείου τών εξωτερικών τόν 
άπο?Λύοντα συμπαθούς έκτήΐΐίσεως εις τόύς παρ’ ήμϊν 
διπλωματικούς καί πολιτικούς κύκλους άπενεμήθη ύηο τή; 
Γαλλικής Κυβερνήσει·); τό Παράσημου τών Ιπποτών τοΰ 
Λεγεώνος τής Τιμής-

— Ό Κλητήρ τή^ Βουλής κ. Μάυθου έπεσε θΰιία άπατης 
καί παρέδωκε έϊς ιδ άΛΡομΚν τών χιλιοδράχμων
Βουλευτικιϋν αποζημιώσεων των Βουλευτών κ, κ, Θουα καί 
Παππαγιαννοπο ύλου.

— Ή 'Αγγλία κατέλυσε τήν λογοκρισίαν.
— Οί ξένοι δημοσιογράφοι έώρτασαν διά γεύματος τό ευ

χάριστο)· γεγονός.
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--ΈτελέβΟη μεγαλοσρεπτοταια καί ίσί χαρονσίρ ιού 
Bfcotii».)f^St T>f χτν?«η> 'ΐϊ*ψ»η· ι<ϊ^ 5*γτ|ίγ' wo ΙΙανε- 
πιστημίου ιό νπίριυν πολιτικόν μνημόσυνό»·'υπέρ των ιδρυ
τών του Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου Καποδιστρίου καί 
Λομπόλη. 16015 όί

— ΊΙ Λ. Β. Υ. ό Διάδοχος άνέλαβε τήν δισίκ.ησ,ν τοϋ 
Λ’. Τάγματος τού λ’.' Συντάγματος ΙΙεζικοί.

Συνήλβεν Λς τό Ύπουργε'ω'ν τής Έβνικής Οικονομίας 
ή μεγάλη Επιτροπή, υπό τήν ΓΙρόέδρείάν ποΐ κ.’ Γονναρη, 
διά τήν μελέτην τής έκμεταλλεύσεως-τών ίαμαγικών όδάτι ,ν.

'Επ’ εόκαιρίη τής «τ<όσεως τής Έρζεροόμ πά έν Αβή- 
ναι; άνιαντικοί δημοσιογράφοι παρεκάόησαν εις πανηγυρι
κόν γεϋμα. .

— Κύ τον -Χρόνον. έδημοσιεύΚη ολόκληρος ή OavfUlaia 
επί τοϋ έξωτεοικοϋ ζητήματος άγόρευσι; τοϋ εύάαρσοϋς καί 
μελετ»)μένο« Βουλεντοϋ ’Αττικής κ. Μητσοπούλον άνήκον- 
τη& TOO* ·τβό τίνος εις τ<ις_τάξεις τής άνοιτάτ'ης παρ’ ήμϊν 
.διπλωματίας.

* Τάίβργαρχί^ Σοψατςία Ά0ιρ*<αν καί Πειραιώς ΰπββα- 
λον πρύς τήν Βουλήν υπόμνημα εις τό όποιον άποκρυσταλ- 
λοΰνται όρδιόταται παρατηρήσεις έπί τής μαστιζούσης σή- 
μρρον τόν Λαόν οικονομιχΓ|ς κρίσρ<ος. ,

— Ό σνμπαβής καί ηρωικός Βασιλεύ; Πέτρος τής Σερ 
βίας ώμίλησε μέ ενϋουσιασμύν πρό; τόν κ. Χίμπεν διά τήν 
διαμονήν του είς Αιδηψόν. \

— Τήν παρομοιάζει μέ τήν’Ελβετίαν καί ιδία μέ τήν 
Ζϊιύτράπολιν Ούσύ. '

.Έχει νά Τδ,α βουνά είς το βιίβος ,-Γλεγε.; ,!Ιδια καί 
1 απαράλλακτα-. j ■ \ ·'

— Εις τήν Ρωσοικήν Πρεσβείαν ουνήλΒσν επίλεκτα μέλη 
τής κοινωνίας ύπό τήν Πρόεδρείαν τοϋ τέως ΎποΟργοί, κ. 
Άνδρέα Μιχαλάκοχούλου επί σκοπώ ίδρόσεοκ Έλληνορρω- 
αι καιι Εμποοικαίι Έπιμ-ελητηρίοτι.

— Δεν έχομεν λόγους νά έ|άρωμ.·ν τήν σκοπίιιότηια τοϋ. 
Σωματείου τούτου τελούντο; μάλιστα οπά.τήν διεύβνσ.ιν τό- ' 
σον ιρωτεινού καί μορφωμένου πολιτικού. 1

— Ό κ. Πρέσβνς τής Ρωσσίας Πρίγκηψ Ντεμίντωφ εις I 
τήν πρωτοβουλίαν τού οποίου οφείλεται ε(νε άΐιος θερμών 
συγχαρητηρίων.

— Έγένετο καί ή έτησία συνέλευσι; τού Άγγλοελληνίκοϋ 
Συνδέσμου ήκοόσδησαν δέ κατ’ αύτήν λόγοι συμπαϋείας 
ύπ*9 το»ν δύο χοιρών.

Καί έφέτο/ ό/ hq4io* foil Ι^/ΐαχικΊΐιχοϋ 2 
ύη«ρ τών Λυμάτων των δύο πολέμων diF-ήχΛη ΰ 
«ιών μετά ζήλ«»υ καί κοσμιότητος άποδώσας ίκα^ποημικά 
άπατελέαματ«ι

θ Γάλλο; Στρατηγό; Σαράϊγ, όάνώτάτος αρχηγός των 
έν Μακεδονία ’Αγγλογαλλικών δννάάΡύίν' επέσκέφδη τήν 
πδλιν μας καί έλαβε τήν τιμήν νά γίγη δεχτό; {ντο τού 
Ανακτος.

-Ή έγκαρδιότης τών διαμειφΟέντων καί αί είλτκρινεις θά δώση ώΟη'σι'ν κα?^ Ζ <β“'ί1|>ΟΛ'“ °11δη^ε,ς τούΒασ,λέτος μας έζ.,ηαίλνναν πολλά «κα^ιόδη . ζής ώψΐίί 1 ώ ν &~ΐ ^L-

και δισεπίλυτα ζητήματα. νούλκΰ ,,κύ- ,- * ΒεΛθτην ανάγκην η παοα-
,1-' * . S\eet.-)| Ζ«ι( μεγα^,τερα-T^ κοινωνίας 
μα, και εκ της διαδοσεω; τόν όποιων πολλά τά 
ηθικά και υλικά οφέλη δυνάμεθα νά προσδακώμεν.

- 1Ί Δουκισσα τής Πλακεντίας, αθηναϊκόν μυθι- 
«τορημα της εποχής τού’ΌΟωνος. Όφεν,όμενΟν εις 
την «νε|«ντλ>(Γ„ν εμπνευμιν καί τήν γλαφυρόν γρα' 
φιδατυυκ Γΐ. Λημητρακο.τοόλου, εξεδόθη εις τήν 
λογοτεχνικήν βιβλιοθήκην τής τΆ.γκΰρας . Ή ?κδο- 
σις εξαιρετικοί; η ιλοκα/J.o; καί κομψή.

Μαι έχόόσεις ; ‘Η «Άγκυρα» εγκαινίίει νέανσει- 
ΐκλν εκδόσεων της, μέ τήν βιβλιοθήκην τών διδασκά
λων, η οποι« ως μεγάλη παιδαγωγός θά διέπη τά συ- 
σ ηματτι των. Χ(;μ0. άναφεοόμενος'είς τόν
σ ισάν ΛοταΓ «Η Συνδρομή διά τήν
σειράν ορ. 8, δι ενα έκαστον τομον χωριστά δ. 1,25.

Συνδέσμου» 
υπό τών κυ-

ftqZ<0cet; ι
χαί Λιβειτίλυτα ζητήματα.

— ΣννήλΟεν ή τακτική Συνέλενσις ιών Μετόχων 
Εθνικής Τραπέζης καί ό Διοικητής αυτής χ. Ζαΐμης finll. 

γούμενο; τόν ’Απολογισμόν τού έτους 1915 άνέγνωσβ τήν 
περισπούδαστο,· έκβεσίν του σερί των εργασιών τοϋ ΈΟνι- 
χοϋ Ιδρύματος.

ΝΕΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Εις την σειράν τών Εκδόσεων 
στίθεται τό Ιστορικόν δράμα , < ΧΤΤ ' · 1. - - ... 
λολογ. διαγωνισμόν. Άρτια

τη; «Άγκυρας», , προ-
“Τ1 ΚλΤοπείίρά.' βραβευμίνη, άς γνο,σ'τόν. ’εΐ-'^- 

ιστορική εισαγωγή, 

nr ".K>m*To' t'9n'E».lt“t ‘"ΙΙ^ωμα περί ,ής Οέσεω; 
υ- αν σσαπί Ε-,; ti>v οι7Ζόυνον δραματογρα-

“ιι ‘’^‘πλ,'(,υυσι Γ'ΐν άρίστην αυτήν έκδσσιν
. 11 βφλωθήκη Τής «Άγκυρας, έπλουτίσθη -αί ιιέ 

Y.!ua±rr τό άρ’ιστουρ"
,|μ«τακι του Πιερ Λουίς, τό όποιον τόσον ένδια- 
ΕδΧρΛ^σε’ Ιά Άέα^· « 
και εκδοσις εκτάκτως κομψή καϊ επιμελημένη άπό τιιν 
τε^υιαιαν ώσχτί,ωσιψ *ρ«τ«ύποκ 1 1

«Οί 1 έσσαρες διάβολοι» είναι ό πεοίεονο- 
του νέου βιβλίου, τό όποιον έκυκλοφόρησεν \ίς τον 
εκδοηκον οίκον «Άγκυρας,. Κβ1 &^εριε^θν 
ακόμη «ριεργοτερον: τό Λραΐον μυθιστόρημα τού 
Νορβηγοί, συγγραφέα,; "Ερμαν Μπάνγ. flvela Sla- 
μαντακη της υπερβόρείόυ φιλολογίας. '

~'Η εκδοτική Εταιρεία τό ~Εργα έκυκ/.οιρόουσε 
τ<> δεύτερον τής έκδόσεώ; της εογον, Τό «Σάν τ’, 
Φό^,α» του Τξιακόζα. Διά τοϋ θαυμάσιου αυτού εο-

/ώουτιςεται τό Ελληνικόν δραματολόγιά αα- 
με ν απο τα αριστουργήματα τής Σκηνής. ' ’ 

'Λ ~-Η ' Eee»va‘ τού κ. Δρακούλη μέ σοβαο,’,- 
ω5 πάντοτε μελέτα; έξεδόθή.έν μαρορτ^αη' 
. Η ζωημε τήν οποίαν ενεφανίοθησαν ή εκδοτικό 
ετωρε,α « Αγκυρα, καί ή σύγχρονος προς αότήν έκ- 
οαότο,1 ?11χεΐ'ρησ ·5 ” δ,£υ“ΙΗ'0Ρί'·η όπο το5 χ Πο. 
ριωιοτ ^μ.-τνεει Τας καλλίτερα; ελπίδας περί τή- τύ 
χη; του Ελληνικού βιβλίου. Ό εκδοτικός Οίκο- 

εξη κολοσσος πλέον βιβλιεκδοτικής εργασίας .εύτυ- 
-χησας να χειραγωγηθή δπό τού κ. Ζερβού, ΐνύς έκ 
των πνευματικωτέρων ίργατό,ν τής Ελληνικής λ™ 
τεχν,ας, ήνοιξε τόν είρΰν δρόμον
πνννμαϊικής ;ργ«σίας -καί παρ^ίμεθα σήμερον 
εκπληκτικού οσονκαί εύχάρίστου γεγονότος νά έκδΐ 
δαηταιαλλα καί αναγι.-ώσκ.,,ν,άι καί ν> άγορα'ζώντι,ι 
ελληνιστί τυπωμένα βιβλία. ']) <\γκυοα. ιιέΖΡι σ,ι. 
μερον κυκλοφορεί υπέρ τού; δεκαπΑτε" κοήψοΤυϊτισ- 
! ενου, και κομψοβιβλιοδετημίνους τόμόιίς ποωτοτύ- 
,Των η ιιεταφρασμένων έργων. Τάδε ε’Εργα,'ή ή,,·, 
του κ. Ποριώτου διευθυσκιένη έκδοτική έπυ/ί' 
roev\“ ”ΛυΖδ ’ t0U σΓ<<δ-°υ Γ'|; εί’9'«Χ«μένη έδημοσί-

'έ^Γ(*'ρρασ€ις κ"'1
Ί ο φαινόμενον αυτό παρήγορον καί ενθαρρυντικόν 

παρουσιάζει ευτυχεί; ημέρας διά τούς πνευματικού 
εργατας της πατρίδας μας w4 μά- φανερώνει τ', ξ.ί’ 
πτημα τιμ "λληνίκής κοινωνίας ιλπό τόν ύπνον τή- 
«διαφοριας ^ής.^ς εκδηλώσει; ίής
δ"Ζόπ και της διάνοιας, ’
Λά δεν ,υ™ί'Ζει αμφιβολία δτι

TIMES SQUARE C° OF NEW-YORK

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΠ0ΤΑΣΗ ί a—GARAGE ΣΩΚΡΑΤ0Γ3 2S <

Αυτοκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.
Τό άνω carage αναλαμβάνει οίάνδήπότε έπισκευήν, ένοι- 

κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα πρόί τοποθέτησιν αϋτοκινήτοιν. *

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΈΥΚ0ΔΙΑ1 ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μ Η Γ Μ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΚΟΝΙΑΚ
X. & Π- ΜΕΤΑΞΑΣ

ΕΝ ΠΕΙΡΑ I ΕΙ 
■

36 Βραβεία Δα^νϋη ίκ^έαεων

7 ΒασίΙιχά παράσημα

ΕΊΒΧ1Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ 120.000 φ.αλατ

Αντιπροσωπεία εις δλας τά: μεγάλος πόλεις 
’Αμερικής, Τουρκίας καί Αίγυπτου

ΓΕΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΙ’ ΟΑΗΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ

ΓΑΛΑΤΑ ΧΑΝ No 9
Γενικός πληρεξούσιος: X. ΣΛΓΙ^ΝΝΜΧ

Έν ’Αλεξάνδρειά: ΗΛ1ΑΣ Γ. ΚΕΣΣΕΣ
Έν ΚαΙρω: A I. ΙΕΡΩΝΥΜΙΔΗΣ

: Ilr: iCIHi i .-iVr;·?-

■ "Ολα« r«f τνηογναφιχάς σας ίργααίας 5
eii to Τνχ'σ’ραφίϊον i

Αδελφόν ΜΠΛΑΖΟΥΔΑΚΗ |
3 &ύρια>ίδου 3, ‘έΧΑήναι

Πλούσια συλλογή j
στοιχείων και κοσμημάτων j

Μηχανήματα τελειότατα ι|

Ττμ,αέ εέλτκρτνεΓς ΐ

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ 
ΠΑΛΛΗ & ΚΟΤΖΙΜ 

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α Γ· ΠΑΛΛΗΣ 

Τό Αρχαιότερων τών iv Έλλάόι Χαρτοπωλείων 

Ί&ρν&ίν τφ 1870

Μεγάλχι ϊκοβτ,κα·. χάρτου Έψημτρίοων, ουγ- 
γραμμάτων, περιοδικών καί πάστ,ς ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ςιοών γραοικής ΰλζ,ς πάσης 
προελεύαεως, 

"Ατμοκίνητα Εργοστάσια Κατάστιχων, Φαχέλλων 
καί ρωτογραρικών -χαρτονίών.

Μόνοι έκοόται έν Έλλάοι έπιστ'οΛικώ» δελταρίων.
Δεκταί παραγγελίαι έκτελυύμέναι τάχιστα. Έςιδό- 

θησαζ πλέον τών 500 ειδών μέχοι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεΐον μέ 10 πιεστήρια οι« 

μικράς έπιμεμελημίνας εργασίας (Travaux de peville) 
ώς καί διά μεγάλας καλλιτε-χνίκάς τοιαΰτας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ : Μεγάλη παρακατα
θήκη φωτογραφικών πλακών καί -χάρτου διαφόρων προε 
λεύσεων. Μόνοι αντιπρόσωποι τών φωτο/ραφικών 
πλακών Imperial Dry Plate Co Ltd.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

TJ © 7\ Λ ΚΙ
ΙΕΓΠ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ —ΑΘΗΝΆΙ
ΔΙΕΪΘΪΝΣΙΣ Κ. ΕΜΠΕΟΓΛΟΥ

Μεγάλη ’Ορχήστρα ΚΡΑΣΣΑ
Μεγάλη συλλογή εκλεκτών ταινιών.
Αποκλειστιζότης διά τήν ’Ελλάδα τών λί- 

ριφήμων ταινιών τοΰ Οίκου »ΝΟΡΔΐΣΚ» 
της Κοπεγχάγης.

Τέίειος άεριομός.—Καλοριφέρ,—Τρεις ίξοίοι 
—Νέα άναπαυτικώτατα Αμερικανικά καθίσματα,

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗΝ 3—5 μ. μ.
Μεγάλαι παιδικαί παραστάσεις μέ ταινίας είδι- 

κάς διά παιδί».

I



ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ. Λ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Έάν αί Άθήναι δύνανται Ά ύπϊρηφανεϋωνται διά τάς τελευταίως σημιιωθιίσας καταπληκτιχάς προόδους 
των, μία αφορμή πράς τοΟτο tlvt καί τά μίγα αυτά κατάστημα εις τά όποίον συνεκεντρώθη πλουσίά έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαόιότητος, πρόθυμος υπηρεσία, μοναδική αφθονία ίλών των ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτά έκαινοτόμησεν φις τά ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνοϋ καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΙ* ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΓΡΤΙΑ του κατέστησαν ονομαστά, άλα δέ τά 
είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύ^ηνά καί μέ υλικά εκλεκτά καΓ έπιμελημένα. Τά είδη 
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικότατα, άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αυτών δικαίως 
θεωρεΐτάι τά κέντρον δλου τοΟ έκλεκτού κόσμου. Δικαίως ιύρίσκο'Λ βέεην μέκον οί προνοητικοί *αθ φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμδάνωσι καί άκόμη δικαιότερου οί συχνάζοντες εις θέατρα δέν θεωροΟσι τήν δια- 
σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεβς τό αναψυκτικών των ή τά παγωμένο γάλα 
των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθούσας των

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠ1ΣΤΗΜΙΟΓ--48 )Λ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΕΦΑΔΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΗΗΝΑ1Σ

' Ζποκατα στόματα .·

ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ: Έν ΙΙειραιεΙ, Θεσσαλονίκη, Καβάλ- 
λφ, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρφ, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, Ήρακλείφ 
Ρεθύμνφ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).

Προσωρινά Πρακτορεία r έν Μούδρφ (Νήσυς Αήμνος). 
έν Μυτιλήνη (έν. τη πόλει καί παρά τώ στρατο- 
πέδω τού Γαλλικού Στρατού,

ΕΝ ΤΟΓΡΚΙΑ: Έν Κων»πόλει. (’Γποκατάσχημα έν 
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη·

ΕΝ ΑΙΙΎΠΤγ: Έν’Αλεξάνδρειά, Καίριο. 
ΕΝΛΟΝΔΙΝ9· (No 22 Fenchurch Street). 
ΕΝ ΑΕΜΕΣ2 (Κύπρου).

4 **
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΤΜΒΟΥΛΙΟΝ

1 · ■ f

Δ. Στεφάνου (Αντιπρόεδρο;), 'Ιάκωβος Μηονιέ (εν
τεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογέγης, Κ. Βε- 
ρονγκ, Λ. Ζαφίρης, Σ. Εύγενίδης, Π. Καραηάνος, 
Βαρώνας (5έ ΝεφλΙζ, 'Εμμ. Ροδοχανάχης και Μ. 
Δάοχαρις, Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1ΑΣΚ0Σ

Διεύ&υνοις τηλεγραφική '

^eHN^lKMN-RTH&NOCUKS
e ι r ίϊΛ0;"Γ0ΜΠ*ΙΑΤΓΚ2>ί
'Η Τράπεζα ’Αθηνών |κτελει ττάσαν Τραπεζιτικήν 

εργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσεις Εμπορικών γραμματίων 
και συναλλαγματικήν, προκαταβολές έπί χρεογρά
φων, . φορτωτικών, συναλλαγματικών, γραμματίων έ- 
σωτερικοΰ καί εξωτερικού, έκτελε’ι χρηματιστικάς έν- 
τολάς, εκδίδει έπιταγάς, πιστωτικά; έπιστολάς καί τη
λεγραφικά; έντολάς πληρωμών έν τώ έσωτερικώ και 
έξωτερικφ, ανοίγει τρέχΟντας λ)σμούς ήγγυημένους, 
δέχεται καταθέσεις χρεω γραφών πρός φύλαςιν άντ'ι 
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα 
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό όρους 
λίαν ευνοϊκούς διά τό κοινόν.

Η Τράπεζα Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ- 
στν. έπιταγάς (cheques) έπί τού εξωτερικού καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό δ ρους λίαν εύνοϊκούς. *

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποοοτέαι εις δ νό
μισμα τνηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheques) 
Ομοίως αποδίδονται 5Γ επιταγών (cheques; τής Τρα- 
πέζης έπ! των έν τψ έξωτερικψ ανταποκριτών της.,Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνωνται καθ’ εξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης Ιανουάριου καί άπό της πρώτης Ίου- 
λίοι/ έκαστου έτους.

Ταμιευτήριον μέ. ιδιαιτέραν υπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

ΝΙΚΟΛΑΟ Γ IΓΓΛΕΣΗ 
lOfW" W WWW'· 

....... ■............... ’· · ■■ »*—

1915 ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

„ Ο^ΗΓΟΧ -ΓΗΧ ·
«ων Κατ^σθύς τέλ.·.ος δ··1 «ύ~ν«δητΟυ άπο ««.τ.^ολχτ,. ... . r

Π,ν,λλήΜίον «Λυτψ-τάτσς 4ν#, ό Α·. -ό(10ς ίχ 1900 «« πχέο·.
ΟΟΑΗΓΟΪ TUSKA λΛΑΟ» I η:^Λ. χ.χ

,.ων 4-σχνατσς «Λίθων ΖΛ’ΛΕλλέδσ ?Ρ. τής 'ΕΠάδος χχί ?Ρ. 15 ή Μ· «

δ -λ Οί $ xU 520-55-30, ρΑ ταχυοο^χων.
GI* · ’ι Γ ι 1

taie-TOMOX ΔΕΥΤΕΡΟ*
Α. . - - .Ο;τνο0 -φς Μ τό 1915 άγγέ)!.τ« δ Β’. οΛ το 96, ο

Μ.τ»τνίχόο«»τοΟ Α'. τά^ου του ΟάηγοΟ ττ,ς &

ΐκδοθηοόμ«νος προσεχέστατα» _______ , Γ- Β L
_ ■-» ■(' > <

ηΜΠ'ίΧΜ ..win

Hi [χάθοτο αόνοο «ταν πλύν«οθ« Savon Fi'°·

derma (Σάπων φ'ιλόδερμά).
Δό. τού .Filoderma Savon» χατορθώνετ* την ω-

ρί'.άτητα τού προσώπου, ’ των γείρων x«i του κ*>

σ II 1 ·. ·
μίτος-.

Συηστϊτα'·. Ιδιαιτέρως πάρα τών Λ· »■ »ιά

ti βρέφη, «Ι« αγνός, λευχός, άρωματιχος.

■ Άποχ'λειοτΙχή Λώλτ,σις χονβαιχή χ«1 Λ·.α/·.χή ·*ά

.ήν παλαιάν' x*i Έ>^*· Μ·σρ«Ι«ωλ«<·>*

\ Μπ«χ«ρέ» i* ’Α^αιί, 3’·

if)g©A»U!H)i ·
1ΑΤΡΟΙ-ΓΪ*ΝΑ1ΚΟΛΟΓΟΣ 

i_ ΤΧΑΛΑΛΟr-I 

'Qgai 3—6 μ. #*■



ΕΤΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΒίΙΚΟΪ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1915

ΕΑΚΙ»ΓΙΙΤΙΙ<ΟΑ
Άξια έργοστασίων Πυριτιδοποιείου Δρ.4,041,426.59
Εγκαταστάσεις νέων κτιρίων καί μηχα

νημάτων άκαπνου κλπ. κατά τδ 1915 > 153,606.20 Δρ. 4,195,032.79
Άςία. εργοστασίων Καλυκοποιείου π *2,938.847.82
Εγκαταστάσεις vsojv κτιρίων καί {μη

χανημάτων κατά το 1915 » 170,897.83 » 3.109,745.65
11 υοιτιδοποιεΤον έν Σύρω » 96,097.30
11υριτιδοποιεΐον έν ΠειραιεΓ ο 80,403.50 Δρ. 7,481,279.24
Εγκαταστάσεις γραφείων κλπ. » 24.251.45
Άπόσβεσις λήςαντος έτους > 4,251.45 ,ι 29,990.—
Ταμείου καί Τράπεζα’. » 27.621.90
Γραμμάτια εισπρακτέα » 39,209.65 » 66,831.55
Χρεόγραφα Έλλ. Κυ6ερνήσεως (καταθέσεις εγγυοδοσιών) » 1 17,689.90
Συμμετοχή μας είς'Εταιρ.Χημ.Προϊόντ. διά 1000 μετοχάς 

» ν Έμπορ. καί Βιομηχαν.Έταιο.αΆπόλ-
» 100,090.—

λων> διά 250 μετοχάς » 25,050.— » 125.050.—

'Ελληνικόν Δημόσιον, τά όιιειλόμενα » 1,433,625.55
Χρεώσται μ 219.091.92 » 1.652.717.47
Κυβερνητικά’, έργασίαι ύπδ εκτέλ-σιν η 4 19,797.10
’Οπλοπωλείον (όδδς Έρμου) εμπορεύματα » 108,835.27

» έμπορεύματα παραληπτέα » 81,805.36 ιι 190,640.63
Αποθήκη Α' Υλών 1 Ιυριτιδοποιείου ) » 184,394.75

» » » Καλυκοποιείου ) » 4 76,155.85
» » » (Ιυριτιδοποιείου Συρου ) α) 5,842.10 ιι 666,392.70

Προϊόντα έν άποΟήχαις έργοστασίων ) 
'Υλικά εν κατεργασίμ ) 
'Υλικά καθ’ όδδν

» 534,734.50
2 42.690.30

)> 24.908.40
Λογαριασμοί διάφοροι ■■ 147.349.40

Δρ. 1 1,690,981,49
α) Τά υλικά και έμπορεύματα εςετιμήθησ/v εις τήν αρχικήν χυτών 

χςίαν, τά δέ προϊόντα εις τήν τιμήν τής κατασκευής των.

IIΛΗΚΤΙΚΟΝ
Μετοχικόν Κεφάλαιον
Αΐ μήπω έκδοΟεΐσαι 15,000 μετοχαί
Άποόεματικδν Κεφάλαιον τακτικόν
Κράτησις κατά τδ 1915

Δρ.
» 
» 
»

8,000,000. -
1,500,000.

559,898.25
53,225.—

Δρ. 6,500,000.—

» 613,123.25
ΆποΟεματικόν Κεφάλαιον έκτακτον
Κρατήσεις δΓ ανανέωσιν μηχανών καί απροόπτους ζημίας
1 ΙρομηΟευταί
11 ιστωταί
Γραμμάτια πληρωτέα
’Ενυπόθηκου 'Ομολογιούχου δάνειον
Κράτησις πρδς άπόσβεσιν 2.000 ομολογιών ομολογιούχων Δανείου
Μερίσματα παρελόουσών χρήσεων Δρ. 1,914.—
Μέρισμα α'. εξαμηνίας 1915 » 22,527.—

» β'. » » > 195,000.--
Τόκος ενυποϋήκου "Ομολογιούχου δανείου
Φόροι Δημοσίου καί χαρτόσημου
Κέρδη καί Ζημίαι : 'Υπόλοιπον εις νέου

» 435.434.40
» 200,302.65
» 482,624 85
» 152,577.80
» 556,269.55
» 2.000.000.—
» 400,000.—

» 219,441.—
» 52,500.—
» 51.921.75
» 25,885.94

Δρ. 11,690,081,19

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ "ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,
ΧΡΕίΙΧΙΙ.

’Αποσβέσεις επισκευών μηχανών, μηχανημάτων κλπ.
» λογαριασμού ασφαλίστρων
» έπιστακών απαιτήσεων

Μισθοί προσωπικού γραφείων
» » εργοστασίων

Γενικά έξοδα
Τόκοι
Φόρος των έν κυκλοφορία μετοχών μας

ιι επιτηδεύματος οικοδομών κλπ.
Κράτησις πρδς άπόσβεσιν 2,000 ομολογιών ομολογιούχου Δανείου
Κέρδη καθαρά διατιθέμενα

Δρ. 77,277.10
3,000.— 

■ 17,195.05
» 43,665.—
» 64.700.—
» 49,278.05
ιι .171,709.35 
» 5.561.55

10,097.95 
» 400,000.— 
» 532,249.84

ΙΙΙΧΓΑΧΙΧ
Λπδ υπόλοιπον παρελθόντος έτους 

> κέρδη εκ πωλήσεων προϊόντων εργοστασίων 
» ενοίκια

Δρ. 15,781.53
» 1,356,017.46

» 2.934.90

Δρ. 1,374,733.89

ΔΙΛ0Ι.ΧΙΧ KVOAPUy ΕΚ
Κράτησις δΓ άποίεματικδν Κεφάλαιον κατά τδ άρθρου 50 τού Καταστατικού 
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου κατά τδ άοΟρον 50 τού Καταστατικού 

μεϊον 7) 0 )ο φόρου Δημοσίου
Αμοιβή Διαχειριστοϋ.ΔιευΟυντών καί ύπαλλήλων
Φόρος Δημοσίου 5 ο)ο έπί διανεμόμενων Δρ. 118,90'ι.4θ
Τέλος χαρτοσήμου 2 ο)ο έπί Δρ. 397.959.20
Φόοος προς 5 ο)ο τακτικού άποΟεματικού Κεφαλαίου έκ Δρ. 53,225.

» ιι 5 ο)ο έπί τού άποσβεστ. όμολ. Δανείου » » 400,000.
λ » 5 ο)ο αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου » » 7.122.

Μέρισμα Α' εξαμηνίας 191,5 προς Δρ. 3 επί 65,000 μετοχών
Μέρισμα 13' έξαμην. 191.5 πρδς Δρ. 3 έπί 65.000 μετοχών 
"Υπόλοιπον κερδών διά τδ επόμενον έτος

ΛΡΛΧ.

Λρ. 
υ

Δο
7,122.—

356.10 »

. 53.225.—

6,765.90
0
9 
η
Λ

ο

η
9

4,451.25
20,945.20
7,959.29
2,661.25

20,000.—
356.10

195,000.—
195.000.—
25.885.94

Δρ. 532,249.81

Ή πληρωμή τού έκ Δρ. 3 κατά μετοχήν μέρίσματος τής Β' έςαμηγίας 1915, άπηλλαγμένου φόρου καί χαρτοσήμου, 
γενήσεται έν τοις έπί τής όδοΰ Σοφοκλέους άριθ. 3 γραφείοις τής Εταιρείας μετά τήν ίγκρισιν τοΟ ’Ισολογισμού ύπό 
τής Γενικής Συνελεΰσεως των μετόχων καί καθ’ ήμέραν όρισθησομένην υπό τού Δ, Συμβουλίου έπί τή προσαγωγή τής ύπ’ 
αριθμόν 31 μερισματαποδείξεως.

Έν ΆΟήναις τή 20 Φεβρουάριου 1910

'Ο συνεργαζόμενος Σύμβουλος 'Ο Διαχειριστής
Κ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΜΑΔΤΣΙΝΙ2ΤΗΣ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩβΕΝΤΑ
’ Απδ έτους 1882 — 1907 Δρ. 236.50

» 1908 » 7.—
1909 . 8.—

» 1910 » 9.—
» 1911 » 9.50
η 1912 » 8.—

1913 » 6.50
0 1914 » 8.—

1915 » 6.—
Δρ. 298.50
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Διά τής ύγιεινής τού στόματος και των όδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς δδόντας σας. άλλα προλαμβά
νετε άπειρους νόσους τού στόματος, τών δδόντων, τών 
ώτων, τού φάρυγγος, τού λάρυγγας, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς καί τού πεπτικού συστήματος πολλάκις 
δέ σώζετε τήν ζωήν σας αύτην.

Συνιστώμεν ένθέρμως τάν διακεκριμένου επιστήμονα 
όδοντοϊατρόν κ. 1ΓΓΛΕΣΗΝ τού όποιου αί τρεις σκε- 
αυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκόνις καί Αδα
μαντίνη, είνε μοναδικά’, εις το είδος των.

Διά τού Ά λ ι ξ ι ρ ί ο υ παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστο 
καί άποτελεσματική.

Πωλείται παρά τώ ίδίω άντί 2 §ρ. τδ φυλλάδιφχ.

' 3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 

“ΜΟΥΣΙΚΗ,,
13-16 ΪΤΟΒ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-16

ΑΘΗΝΑΙ

ΔΓ ΑΧΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΤΜΒΑΛΟΝ

'Από χήν ώπχρέττα roi κ. Ση, Σαμάφα

ΠΟΛΕΜΟΣ.ΕΝ ΙΙ0ΛΕΜ9

240 —Ό Παράς Δρ. 1.50
241—Σερενατίνα τού Μπεμπέ 1.50
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance

τής Λευκής) 1.50
243—Πεταλούδα (Βαλς διά πιάνο μόνον) 1.—
247 — Λευκή Πεταλούδα (Duetto) $ 1.50
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) 1.50

δλα μαζή είς ένα τόμον Λ 6.50

Άηό τι)» intgirru. του x. θ. I. ZuntUagitov

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-Ηώ τί νά κάνω > 1.25
252—Τρελλαίνομαι γιά κόρτε » I 25
253—θυμάσαι ένα £ράδυ ι.βάλς) » 1.25
254—Είνε πεταχτή (Πόλκα) » 1.25

Πιάνα καί άεροκύμβαλα ΣΤΑΡΡ μέ μηνιαίας δόσιες 
έκ δρ. 40.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗί ΕΛΛΑΛΟί

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
' t -!;i ■ ■ I"?

Καιαϋ'έαει,ς είς τραπεζικά γραμμάτια

<V, ♦ ■ Γ -----

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών εις 
τραπεζιτικά γραμμάτια νέων έντόκων καταθέσεων έν 
δψει ή έπί προθεσμία δηλοποιεΐται, δτι άπό 15 Α
πριλίου 1909 ή Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος δέχε
ται παρά τώ Κεντρικώ Κατασΐήματι καί τοΐς ύποκα- 
ταστήμασιν αυτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκω.

1','. τοΐς ° „ κατ’ έτος διά τάς έν δψει άποδοτέας 
καταθέσεις μέχρι ποσού δρ. 10,000 πέραν τού ποσού 
τούτου τού τόκου όριζομένου είς 1 τοΐς °/0 κατ’ έτος 
Αί καταθέσεις αύται γίνονται δεκταΐ καί εις άνοικτδν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τώ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών.

2 τοις κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις· τάς άποδο
τέας μετά ές μήνας τούλάχιστον.

2’ , */d κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας 
μετά έν έτος τουλάχιστον.

3 τοΐς " “ κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τουλάχιστον.

3 , . τοΐς0 0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα ετη τούλάχιστον.

4 τοΐς ‘7( διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
πέντε έτη τουλάχιστον, ώς’καί διά τάς πέρας τών 5 
έτών ή τάς διαρκείς.

Κατα&έαεις είς χρυαόγ

Δέχεται έτι έντοκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι-
σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπι τόκω-

11 , τοΐς ° „ κατ ’ έτος διά καταθ. 6 μγ,νών τουλάχ

'2 > J> » > » 1 έτους
2';, , » » * > » 2 έτών
3 * » * Λ » » 4 έτών
4 > » * • . ·> ’ » * 5 έτών

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων έκδίδονται .

κατ’ έκλεγήν τεϋ καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
ΔΡ«Χ·'Ολόκληρος σελΐς εις εν τεύχος

Ήμίσεια » >
Τέταρτον σελίδος » »
’Ογδοον » > »

Διά χώρον μικρότερον at τιμαί Ανάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίζεις, δι’ βξ τεύχη η ηερισαότερα Ιδιαίτεροι σνμφωνίαι

I 
>

ΕΡΓΑ THE ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α’. Τόμος.......................Φρ. 3.00

> Β'. » .......................» 2.00

» Γ, > .......................>1.50
Η ΓΚΟΓΡΑ1ΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα

έΕ ύπερεπτακοσίων σελίδων ..... » 5-00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΔΕΦΤΟΠΟϊΆΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΉ ΜΕ ΓΕΛΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον· 

μονόπρακτον, μεταφρασθέν είς την ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΙΠΗ ΤΟ ΧΡΗΜΛ, Δράμα κοινωνικόν τρί— 

πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής 'Ελλ. Σκηνής

Σειραι της «Ελληνικής Έπιθεωρήσεως» του Α'. Β'. Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ . και Η . έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκάστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ “ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΕΤΑΡ,,

13—15 Σνοά Αρσάκειου

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40 
Όλα τα τραγούδια δλων των 'Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes. 
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιζες και τύμπανα διά προσκόπους καί τά έξαρτήκατα αάτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
: ·<···»···ι1··»· . —J ·. ■_ «·η.· I,·»···.·.■.·. / .
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