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/ΛΗΝΙΑΙΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΛΛΕΝΟΝ ΠΕΡΟΑΙΚΟΝ

ΣΥΤΔΡΟΜΑΙ . ΠΡΟΠΛΗΡΩΤΕΑΙ

Διά τό ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ Δραχμαί
Διά τούς Διδασκάλους

ΑΓΓΛΙΑΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ:

‘Οδός Μενάνδρου 83.—ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διά τήν ΑΜΕΡΙΚΗΝ 
Διά τήν ΑΙΓΥΠΤΟΝ καί, 
Λιά τήν ΚΥΠΡΟΝ 
Διά τήν ΕΥΡΩΠΗΝ

Δολλάρια 
Λίρα Αγγλίας 

Σελίνια 
Δρ. Χρ.

Έκδοβις έκλεκτη γενικώς Φρ. χρ. fj Δραχ. 25.—

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙβΕΩΡΗΣΙΣ,,

12.—
8.—
3.— 

1)2
10.—
12.

Δεσποινίδα ΕΥΓΕΝΙΑΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις: “ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΝ,, - ΑΘΗΝΑΣ

Παν χειρόγραφον δημοσιευόμενον ή μή δέν έπιστρέφεται.

Πάν σύγγραμμα άποστελλόμενον είς τά γραφεία μας Αναγγέλλεται.

Αί ίγγραφαί ϋ,ργονται άπό 1ης έκάστου μηνός.—Τό τεϋχος δρ. 1.

'Ο Άρχιδούξ Λουδοβίκος Σαλβατώρ τής Αυστρίας: Σπυρ. Δε-Βιάζης.—Ό Μαθητής (Διήγημα): — 
Παραμύθι τοΰ καιρού μου : «X.»—'Η Καλλιτεχνική έκθεσις: Ζ. Μάκρη ς.-Περί τής ανάγκης τών ποινών: 
Ιω. Γ. Φραγκιάς.—Μάιος 1916 Γύρω άπό τήν πολεμική ζωή :—Ό υπερασπιστής τοΰ Βερδέν Στρατηγός 
Πεταίν : Άπό τήν καλλιτεχνική κίνησι : Θέατρα.—Άπό τήν ζωήν τοϋ μηνός: Δ. A. Ζ.—'Υγιεινή τής 
ώραιότητος κατά τής πολυσαρκίας: —Άπό τά περίεργα τοΰ πολέμου :—’Ολιγόστιχα :—’Εκδόσεις.

ΚΟΣΜΟΣ: Ή Βασίλισσα καί ή αλιεία. — Ή συνέλευσις τής Γεωργικής ‘Εταιρείας.—Οί Γάμοι τοϋ 
c Λευκού Σταυρού».— 'Η βαρβαρότης τής ανθρωπότητας.—Τά εγκαίνια τοΰ ένωτικοΰ.—Λί ασκήσεις τοΰ 
στρατού.—Ό κ. Λουκάς Σιδεράς.—‘Η παράδοσις τοΰ Ροϋπελ. — 'Υπαίθρια σχολεία.— 'Η εορτή τοΰ Βασι- 
λέως Μας.— Τό εμπορικόν ναυτικόν τής Ελλάδος.

ΕΙΚΟΝΕΣ : Οί Άγγλογάλλοι στή Θεσσαλονίκη.

MADAME SOPHIE ZILLER
RUE SOLONOS No 1

ACADEMIE DE MUSIQUE
Concert Training

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

CONCERTS A 2 PIANOS
Enseignement sur la «Reforme pianistique».

Systeme Deppe
i Leijon par semaine i5 fr. le cachet
2»»» IO»» »
i » tous le 25 jeurs 5

(Chez elle de 3—5 h.)

Σ.Π. Α.Π.
I ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

Έν δδώ ‘Ερμου άρ. 42

ΜΕΓΑΣ ΕΜΒΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
PRINTEMPS

Q. Α «· ΜΟΥ ΤΖΟηΟΥΛΩΝ

Είς τόν άφθονον καί ποικιλώτατον καί πολύμορφον 
καί πολύχρωμο? έμπορικόν πλοΟτον τοϋ καταστήμα
τος τών άδελφών Μουτσοπούλων ζητήσατε τό τελειό 
τέρα άσπρόρρουχα διά ΠΡΟΙΚΑΣ, τά πλέον πο- 
λυποίλκιτα κεντήματα καί δ αντέλλας καί τάς 
τελευταίας μόδας είς υφάσματα. Δέν θά σάς προ- 
σελκύση μόνον δ πλούτος καί ή εύθυνία τοΟ καταστή
ματος άλλά καί ή ίοιάζουσα ^ς τούς Καταστηματάρ- 
χας τούτους εύγένεια καί άβρότης τών τρόπων.

Πρός όδηγίαν τών ένδιαφερομένων παραθέτομεν τήν 
προκύπτουσαν διαφοράν πρός όφελος τών ταξειδευόν- 
των μέ βιδλιάριον 25,000 χιλιομέτρων, έν συγκρίσει 
μέ τάς τιμάς τών άπλών εισιτηρίων.

Σ.Π.Α.Π.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΘΗΝΩΝ

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

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

7.35 π. μ. Διά Κόρινθον καί 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, Μεγα- 
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.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

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

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

λεως, Τριπόλεως, Ναυπλίου.
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ

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

(Γ' Θ. Δρ. 45)
25000 χιλιόμ. (Α' Θ. Δρ. 210)

(Β' Θ. Δρ. 175) διαρκείας
έκπτωσις 40 ο)ο (Γ' θ. Δρ. 105(· 1 5θΛμη

Έξ Αθηνών
Θίσις Α' Β’ Γ·

Διά Κόρινθον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

9.20
7.65

7.30
6.40

4.60
3.85

» Άργος Είσιτήρ. 15.70 12.50 7.85
Βιβλιάρ. 12.20 10.16 6.10

» Τρίπολιν · Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

23.20
18.—

18.80
15.—

11.60
9.—

» Μεγαλ. Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

29.20
21.95

22.—
18.30

14.60
11.—

» Κυπαρ. Είσιτήρ.' 
Βιβλιάρ.

34.50
27.80

25.75
23.20

12.75
13.90

» Άκρ. Είσιτήρ. 
Βιβλιάρ.

19.50
13.05

15.50
10.85

9.20
6.55

» Πάτρας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

25.—
19.65

18.—
15.55

10.—
9.35

» Πύργον

Έκ Πατρών

Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

37.70
27.05

18.10
15.55

•16.35
13.55

Διά Πύργον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

12.70
8.38

10.10
6.95

6.35
4.15

■» Λεχαινά Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

7.60
4.98

6.—
4.05

s 3.80
2.45

» Αϊγιον Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

5.10
3.35

5.— 
2.80

2.55
1.70

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

Έκ Τριπόλεως

Διά Καλάμας Είσιτήρ.
Βιβλιάρ.

13.70
9.65

12.25
8.05

7.30
4.85

* Ναύπλιον Είσιτήρ. 9.50 7.80 4.70
Βιβλιάρ. 1 6.75 5.60 3.40

(Έκ το6. Γραφείου)
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ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ: Τή 28 Φεβρουάριου, 26 Απριλίου 28’Ιουνίου, 27 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου καί

• - - . 31 Δεκεμβρίου, 1916

ΔΡΑΧΜΑΙ 1,200,000 ΚΕΡΔΗ
I \' '.· , - ■ '

Κέρδη έκάστης τών κληρώσεων | I

Καθ’ έκάστην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 400,000. Παρέχονται κέρδη είς 
2,000 γραμμάτια άξίας δραχμών 200,000.

Έκαστον άκέραιον γραμμάτιον τιμάται δρ. 4, δυνάμενον ■ νά διαιρεθή εις τέσσαρα τέταρτα γραμματίου 
τιμώμενα άντί μιάς δραχμής.

2,000 200,000

Κέρδη * ΔραχμαΙ Έν δλφ
1 n έξ 80,000 . 80.000
1 έξ 20,000 20,000
2 άπό 2,500 . - 5,000

• 6 άπό 1,000 
400

6,000
15 άπό 6,000
25 άπό \ 200 5,000

1,950 άπό 40 78,000

-Δι’ έκάστην τών κληρώσεων έκδίδονται ίδια άκέραια γραμμάτια, πωλούμενα άντί τεσσάρων δραχμών, 
ίσχύοντα δι’όλόκληρον τό κέρδος καί δυνάμενα νά διαιρεθώσιν είς τέταρτα γραμματίου, τιμώμενα άντί 
μιάς δραχμής έκαστον καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέταρτον τοϋ κέρδους,

ΆμοΙβαΙ, ών δέν έζητήθη ή πληρωμή έντός τριών μηνών άπό τής κληρώσεως, παραγράφονται ύπέρ τοΟ 
Ταμείου τοΰ ’Εθνικού Στόλου.

Είς τους άγοράζοντας πρός μεταπώλησιν διά μιάς έπί προκαταβολή τού τιμήματος, ^κατόπιν ειδικής μετά 
τού Υπουργείου τών Οικονομικών συμφωνίας, γραμμάτια ή τιμήματα γραμματίου άξίας δέκα χιλιάδων 
δραχμών, παρέχεται έκπτωσιξ έπί τού τιμήματος αύτών 15 τοις °/0, είς δέ τούς άγοράζοντας διά μιάς 
έπί προκαταβολή τού τιμήματος^ γραμμάτια ή τμήματα γραμματίου άξίας χιλίων δραχμών τούλάχιστον 
παρέχεται έκπτωσις 10 τόΐς β/σ, καί είς τους δημοσίους ύπαλλήλους, τους επιτετραμμένους τήν πώλη- 
σιν γραμματίων καί τμημάτων γραμματίου, παρέχεται έκπτωσις 5 τοίς °/0. ■ * ''·

Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων άπευθυντέον είς τό ΓραφεΙον ΑαχεΤον τού ’Εθνικού 
Στόλου καί τών ’Αρχαιοτήτων, Έπουργεΐον Οικονομικών, είς ’Αθήνας.

’/! < , Ο ’* · ·

Ό Διευθύνων Τμηματάρχης

Γ. Ν. ΚΟΦΙΝΑΣ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πρός προστασίαν της παραγωγής κα'ι τής έμπορίας τής σταφίδος

Δελτίον κινήσεως Σταφιδοκάρπου άπδ 10 Αύγούστου 1915—20 Φεβρουαρίου 1916

ΗΗΤΚΓίΙΓΜ
Έτη . Αίτραι ένετικαί ,

1915—1916 177.848.678
,1914—1915 . , 174.115.971
1913—1914 193.958.442

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΤ^ΙΡΕΙ^Σ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

’Έτη Ποσδν δελτίων Συμψηφισμός Ύπόλοιηον

1915—1916 Έκδοθέντα καί παρελθούσης χρήσεως 71.001.100 Jj3.006.100 7.995.000

1914—1915 > Λ » » 94.964.400 74.555.900 20.408.500

1913—1914 » ■ » » » 72.945.200 63.509.700 8.985.500

. ' ' r . ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΑΙ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ 
»...·. ■ r }.' ·: ' ■ . - ■ χ. · ·< ρ π <5

’Έτη
ϊ». ι r · . ’ι· .-■ ·■ '

ίΐσαγωγή ’Εξαγωγή ‘Υπόλοιπον

1915—1916 16-192.553 9.573.117 6.619.436

1914—1915 35.804.177 ί 20.922.196 14.881.981

1913—1914 21.910.513 3.579.339 18.151.174

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠ’ ΕΝΕΧΥΡΩ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΣ

Έτη Ενεχυριάσεις ’Αναλήψεις ‘Υπόλοιπον

1915—1916 . 9.791.700 8:872.000 919.700

1914-1915 4.127.800. 3.411.000 716.800

Σημείωσις.—Έκτος τών λιτρών ένετικών 177.848.678 τής εξαγωγής παρέμειναν καί άνεκκαθάριστοι 
διασαφήσεις παρα τώ τελωνείω Πατρών τήν 20 Ίανοαπρίου έ έ. λιτρ. ένετ. 1.837.200 μικτοΰ βάρρυς.

(Έκ τοϋ Γοαωείου)

LAZ. THEODOSSIOY
* '

NIKIS 10 ATHENES

e^HMPOiNePGSTICHES D’ ART CHEVEUI- GAIANTJS



STEINS ORIENTAL
STORES ΙλΙΜΙΤΗ»

PREMIERE MAISON DE L ORIENT VENDANT LE MEILLEUR MARCHE

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

Bonneterie, Chemiserie, Parfumerie, Ganterie, Lingerie, fines Articles de Blanc, Chapelerje, 

Maroquinerie, Chaussures, Articles de Voyage, Modes,· Fleurs ect.

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

ΣΤΕΪΝ LIMITED

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΤΙΣΤΗΣ ΤΑΞΕΟΣ EXQN ΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΑΣ ΤΙΜΑΣ

ΕΝΔΎΜΑΤΑ ΔΙΑ ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

’Ενδύματα, έπανωφόρια κτλ. διά κυρίας και κοράσια.

Εϊδη πλεκτικής, ύποκάμιαα, άρώματα, χειρόκτια, εϊδη ηηλικ&ν, δλα τά εϊδη 

έαωρρούχων πολυτελείας ή μή, εϊδη δερμάτινα, υποδήματα, καπέλλα, 

εϊδη ταξειδίου, εϊδη μόδας, όίν&η κ.τ.λ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
*______________ - ■·· ■■■■■ -

€Tq^p*V..?';p·- αθηνλι, /λαίός 1016. τεύχος 103

ΟΙ ‘Αγγλογάλλοι ατή ΘεαααλονΙκη

ΚΑΙΡΟΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, ΤΑΝΤΑ, ΜΑΝΣΟΥΡΑ, ΜΙΝΙΑ, ΑΣΣΙΟΥΤ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (Γαλατά καί Σταμπούλ.)
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0 APXMOYS ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΣΑΛΒΑΤΩΡ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

(Συνέχεια)

Τφ 1886 έδημοσίευσε δυο έργα : Χωριστά φύλλα 
έκ τής’Αβαζίας και Χάβαρτταουν ή θερινήν δρο
σιάν εις τούς ’Αντίποδας, οπού περιγράφει τήν 
πρωτεύουσαν τής νήσου Τασμανίας τής Ωκεανίας. 
’Άλλα έργα Αύτοΰ είνε περί τής έν τή βορείφ θα- 
θάσσή νήσου Έλγολάνδης, περί τή: έν τή Νοτίφ 
Δαλματίφ Κανόξα, περί τής Βιζέρτας, έπίνειον τής 
Τύνιδος, περί τής νήσου Άλβοράν έν τώ πορθμφ 
τοΰ Γιβλαρτάρ, περί τής νήσου Οϋστικας παρά τφ 
Παλέρμφ, περί τής πόλεως, τής ’Αλγερίας Βουζί, ήν 
καλεϊ μαργαριτάρι τής Βορείου ’Αφρικής, περί τής 
έν τφ τυρρηνικφ Πελάγει νήσου Τξίλιο, περί τής 
Στάνιο καί τοΰ πορθμού Καλαμάτα, έν τφ’Αδριατι- 
κώ. Άφιέρωσεν οκτώ τόμους διά νά περιγράψη τάς 
Ίταλικάς Λιπαραίας Νήσους οϊτινες έξεδόθησαν άπό 
τοΰ 1893 έως τοΰ 1896.

Μία έκ τών τερπνών διαμονών του ήτο τό Ράμ
λεχ, προάστειον ’Αλεξάνδρειάς, όπου είς Σάν Στέφανο 
είχεν έπαυλιν. Φυσικά έμελέτησε καί τό μέρος έκεϊνο 
καί, τφ 1900, έδημοσίευσεν τόμον φέροντα επιγρα
φήν : Ράμλεχ ώς χειμενική διαμονή.

Τφ 1901 έδημοσίευσε τό Πανόραμα τής Άλεξαν- 
δρέττας, τής γνωστής κωμοπόλεως τής ’Ασιατικής 
Τουρκίας. Δέν είνε έκ τών συνηθισμένων βιβλίων τό 
σχήμα.Τό πανόραμα έχει μήκος τέσσαρα περίπου μέτρα 
καί ύψος εξήκοντα εκατοστά.Άπό τοΰ ενός μέν μέρους 
είναι τό πανόραμα τής Άλεξανδρέττας μέ..μήκος δύο 
μέτρα καί έβδομήκοντα εκατοστά έχον άπό τό ένα 
μέρος τόν χάρτην τοΰ όρμου τής Άλεξανδρέττας καί 
άπό τό άλλο τόν χάρτην τοΰ ομωνύμου αυτή λαμ
πρού κόλπου. Άπό δέ τό έτερον μέροςtTναι τό~κεί- 
μενον διηρημένον είς δεκατέσσαρας μεγάλας σελίδας 
μέ τέσσαρας εικόνας. Είς τά δύο άκρα είναι δύο κομ
ψοί ξύλινοι ράβδοι μέ δρείχαλκφ ιθακτύλίδια, στο^ι» 
σμένα μέ κυανά μεταξωτά κορδόνια, τά όποια χρη
σιμεύουν διά νά δεθούν οί δύο ράβδοι, ότε τό πανό
ραμα κυλινδρικώς τυλισσόμενον φυλάττεται είς κυλιν
δρικήν θήκην, έχουσαν διάμετρον δέκα εκατοστά.

Προκειμένου περί τοΰ έργου τούτου δέον νά προ- 
σθέσωμεν κάτι χαρακτηριστικόν. Ό Άρχιδοΰξ μάς 
είχεν είπή ότι ή έκδοσις διαφέρει τών άλλων βιβλίων 
Αύτοΰ, καί περιέμενε μετ’ άνυπομονησίας άν θά έπε- 
τύγχανε, καίτοι είχε πεποίθησιν είς τούς τεχνίτας του. 
Εΐμεθα είς τό σπουδαστήριόν μας ότε άκούομεν άμα
ξαν νά σταματά καί ζωηρόν κάπως άνέβασμα τής 
κλίμακος. Άνοίγομεν τήν θύραν αμέσως καί βλέπο-

μεν τόν Αρχιδούκα μέ τήν χαράν ζωγραφισμένην είς 
τό πρόσωπον καί τούς σπινθηροβολοΰντας οφθαλμούς 
Του δεικνύοντας τήν εΰχαρίοτησιν τής καρδιάς Αυτού. 
Διά τής άριστεράς έκράτει τήν κυλινδροειδή θήκην 
καί τείνω ν τήν δεξιάν του μάς λέγει :

—’Έλαβα σήμερον τήν Άλεξανδρέτταν. Ή έργα- 
σία εΐναι ώς τήν έφανταξόμην. Χαίρομαι μόνον 
οτε βλέπω τά ταπεινά καί πτωχά μου έ'ργα μέ 
έπιτυχή έ'κδοσιν Σας προσφέρω Ιδιοχείρως τό 
πρώτον άντίτυπον, τό όποιον έ'λαβον. Ηδη έτη- 
λεγράφήσα δτι είμαι ευχαριστημένος.

Ήνοίξαμεν άμέσως νην θήκην, απλώσαμε ντο μα
κρύ πανόραμα.

— ΙΙράγματι άπαντήσαμεν, έπιτυχία, άλλά καί ή επι
τυχία τοΰ έργου Σας είναι έξοχο:, ώς είναι όλα τά 
άλλα έργα σας. Παρατηροϋμεν ότι καί ή ύλη καταλ
λήλως έτελείωσε.

—Χαίρομαι δτι και τό γράφιμόν μου ύπελόγισα 
καλά. Διέταξα νά γίνουν καί τινα αντίτυπα δι
πλωμένα είς χάρτην είς βιβλίον.

'Ο σοφός Άρχιδοΰξ μάς ώμίλει άφελέστατα ώς 
άθώον παιδί, έπρόφερε τάς λέξεις μόνον διακριτικός 
ώς νά ήθελε νά φανέρωση ότι χαράν χαίρεται μόνον 
ότε ηύχαριστεΐτο είς τήν επιτυχίαν τών έργων. "Ενεκα 
τούτου καθ’ όλην τήν ζωήν Αυτοΰ άνά χεϊρας είχε 
τό βιβλίον, τό κονδύλι, τό μολύβι. "Ενεκα τούτου 
έδαπάνησεν εκατομμύρια δραχμών διά ταξείδια καί 
πολυτελεσίάτας εκδόσεις όντως αύτόκρατορικάς. Έπα- 
ρατηρήσαμεν ότι τήν πονεμένην Αυτού ψυχήν μόνον 
αί Μοΰσαι τήν άνεκούφιζον καί αί Ιεραι δι’ Αυτόν 
στιγμαί, καθ’ άς τούς πάσχοντας συνέτρεχε.

Ό Άρχιδοΰξ συνεδέετο συγγενικώς μέ τήν 'Ισπα- 
νίαν. τήν ,περνφγήθ.η καί περί αυτής προσέτι έδημο- 
σίέυσε σύγγραμμα. Άλλά διά τάς 'Ισπανικάς Βαλεα- 
ρίδας νήσους έδειξεν ιδιαιτέραν στοργήν καί κυριολε- 
κτικώς δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι τάς έξωνύχισεν.Άπό 
τοΰ έτους 1880 είχεν άρχίση κατά τόμους ογκώδεις 
εις μέγα σχήμα τήν μεγαλοπρεπή έκδοσιν, θαυμασίαν 
καθ’ όλα διό καί έβραβεύθη διά χρυσού μεταλλίου 
έν τή εκθέσει τών Παρισίων, καί είς τά 1891 έδη- 
μοσιεύθη ό έβδομος τόμος. Τό 1895 έδημοσίευσε 
τόμον τιτλοφορούμενον : Κολουμπρέτες. Πρόκειται 
περί νησιδίου μικρού τών Βαλεαριδών είς τό όποιον 
οί περισσότεροι τών κατοίκων εΐναι οί οφεις, καί 
διά τούτο οί ’Αρχαίοι "Ελληνες τό έκαλοΰσαν Όφι- 
οΰσσαν καί οί Ρωμαίοι Κολουμπράριαν καί Σερπεν-

τάριαν. Τών Βαλεαριδών Νήσων ή περιγραφή καί ή 
έξοχος μελέτη ήτο πολύτιμος σειρά περιωρισμένη διά 
προνομιούχους, διό ό Άρχιδοΰξ, τώ 1897, έδημοσί
ευσε δύο τόμους περί τών Βαλεαριδών Νήσων μέ 
σύντομον έξιστόρησιν. ‘Αλλ* ό Άρχιδοΰξ δέν σταματά 
περί Μαγιόρκας γράφων, αφού έν τή νήσφ ταύτη ώς
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Ο ΜΑΘΗΤΗΣ
(Διήγημα—Τέλος)

Κλείσας τ’ αυτιά του πρός τούς λόγους τοΰ άγνώ- 
σιου καί στρέψας τό πρόσωπον του γιά νά μήν ύφί- 
σταται τήν μαγείαν τοΰ βλέμματός του, ό Βαρσαβάς 
έρριψε μπροστά του, χάμω είς τά πόδια του τά σύκα 
ποΰ τοΰ έμεναν καί παραλαβών πάλιν τόν όνον του 
έπήρε τόν δρόμο γιά τό σπίτι.

Βαρύ αίσθημα αισχύνης τόν έτάραττε καθ’ δσον α
νέβαινε τό πετρώδες μονοπάτι. Τί νά έλεγεν είς τό 
σπίτι ; ΙΙώς θά έδικαιολογεΐτο ποΰ δέν έφερε πεντά
ραν άπό τήν πιόλησιν τού καρπού ; Νά άποφασίση νά 
πή ψεύματα ότι κλέπται τόν έλήστευσαν ; 'Οπωσδή
ποτε ποτέ δέν έτόλμα νά διίολογήσή οτι σάν βλάκας 
έπήγε καί έμοίρασε τά σύκα είς ανθρώπους άγνω
στους, οί όποιοι αντί νά πάνε νά δουλέψουν όπως 
έδούλευε καί αυτός έπερνοΰσαν τόν καιρόν τους άκού- 
οντες τά λόγια ενός αγύρτου.

Άλλά πάλιν, όχι’ ό άνθρωπος, τόν όποιον ήκουον 
εκείνοι οί ουτιδανοί, δέν ήμποροΰσε νά ήτο αγύρτης, 
Καί ό Βαρσαβάς, μέ δλον τόν θυμόν του καί μέ δλην 
τήν αισχύνην του δέν κατώρθωσε νι'ι μετανοήση ποΰ 
τόν ήκουσεν. Αυτός ό νέος μέ τά άσπρα, δ γλυκύτατος, 
χωρίς άλλο ήτο κάποιος προφήτης, κάποιος άπό εκεί
νους τούς μάγους ποΰ έστελνεν ό Θεός άπό καιρού εις 
καιρόν γιά ν.ά μυήσουν τόν κόσμον είς τά μυστήρια 
τοΰ ουρανού. Μέ τί μελωδικήν φωνήν ποϋ ώμιλοΰσε. 
Τί εύχαρίστησιν μοναδικήν έδοκίμαζε κανείς δταν 
τόν ήκουε. Τά κρίνα τού άγροΰ, τόν βοσκόν ποΰ άφή- 
κεν έπάνω στό βουνό τά ’ενενήντα έννέα πρόβατά του 
γιά νά πάη νά εύρη τό εκατοστόν, καί τόσας άλ.λας 
εικόνας ένεθυμεϊτο ό Βαρσαβάς. Καί πάλιν ήσθάνθη 
καί πάλιν έσκέφθη ότι ούτε ό μικρός ελαίων, ούτε τό 
άμπέλι ποΰ ήθελε ν’ άποκτήση ήξιζαν τήν χαράν ποϋ 
τοΰ έδωσαν ή συνάντησις αυτή τοΰ αγνώστου. Προ
φήτην, μέγαν προφήτην τόν ήξίωσεν ό Θεός νά ίδή 
καί ν’ άκούση.

Γιατί λοιπόν έξηκολούθει νά αισθάνεται τόσην αι
σχύνην ; Γιατί, άφοΰ κατ’ άρχάς έτρεξεν έως τήν κο
ρυφήν τοΰ λόφου, τιόρα έπήγαινεν αργά καί μέ διστα
γμόν, ώς νά ήθελε ν’ άργοπορήση επίτηδες; Μάτην 
έπανέλαβε καθ’ εαυτόν, δτι είχε κάμει τήν καλλιτέραν 
χρήσιν τών σύκων του, καί ότι είχεν άκυύσει τον 
προφήτην καί ότι είς τό έξης έμελλε -νά γείνη άλλος 
άνθρωπος’ είς κάθε βήμα ποϋ έκαμνε ή αισχύνη τόν 
έπληττε περισσότερον. Τού έφαίνετο δτι ύπήρχεν 
έμπρός του ένας πέπλος, όπισθεν τού όποιου προσε- 
πάθει νά κρύψη άπό τόν ίδιον τόν εαυτόν του μίαν 
σκέψιν σοβαρωτέραν, άληθεστέραν, μίάν σκέψιν ποΰ 
δέν έτόλμησε νι'ι τήν αντιμετώπιση.

’Έξαφνα, ό πέπλος αυτός έσχίσθη. Εις τήν καρ
διάν τοΰ Βαρσαβά άντήχησαν έκ νέου τά λόγια, τά

j JCi ,μ ι,ιως εϊπόμεν,' έδήμιόύργησε. τό ποιητικόν καταφύγιου 
Λυτού τό Μιραμάρ. Ούτω τφ 1895 έδημοσίευσε συλ
λογήν παραμυθιών τής Μαγιόρκας έν ισπανική γλώσ- 
ση καί, μετά έ’να έτος τήν γερμανικήν μετάφρασιν 
αύτών.
(ακολουθεί) ΣΠΥΡ. ΔΕ - ΒΙΑΖΗΣ

όποια έπί μίαν όιραν ματαίως προσεπάθησε νά λη- 
σμονήση. «Αγαπάτε τούς εχθρούς σας, ευλογείτε έκεί- 
νους ποΰ σάς καταρώνται, εύεργετεϊτε δσους σάς κα
κοποιούν...»

* * .
Τότε ό χωρικός έννόησεν άπό ποΰ προήρχετο ή αι

σχύνη του. Καί άμέσως, χωρίς καν νά σκεφθή τόν 
όνον του, ό όποιος έβάδιζε λυπημένος άπό πίσω του, 
είς τό μονοπάτι, γυρίζει πίσω πρός τήν λίμνην. «Ά- 
ρά γε θά τούς ξαναβρώέλεγε μόνος του ώς έάν 
δλον τό μέλλον τής ζωής του έξηρτάτο άπό αυτό. *Η 
χαρά του ήτον άφραστος όταν, κάμψας τό μονοπάτι 
είδε πάλιν τούς άγνώθτους, καθημένους είς τάς πέ
τρας. 'Ο Διδάσκαλος είχε τελειώσει τήν ομιλίαν του 
καί καθήμενος μεταξύ δύο έκ τών συντρόφων του 
έτρωγε μερικά σύκα καί ψωμί.

Ό Βαρσαβάς αυτήν τήν φοράν δέν έστάθη πλέον 
νά τόν κυττάξη. "Ωρμησε πρός τόν έχθρόν του, έπέ- 
θεσε τό χέρι του είς τόν ωμόν του, καί όμιλών μέ 
δλην τήν δύναμίν τής φωνής του, διά νά ίδοΰν δλοι 
τήν μετάνοιάν του, είπε : ·— Σίμων έσύ μονάχα, ξέρεις τό τί μού έκανες καί 
γιατί μού τώκανες’ άλλ’ ό,τι καί νά ιίοΰ έκαμες τό 
αμάρτημά σου είναι μικρό έμπρός στό δικό μου. Διότι 
δύο χρόνια τώρα, μέρα καί νύκτα σ’ έμισοΰσα καί 
όλο νά σέ σκοτώσω είχα στό νου μου. Καί πρό ολίγου 
άκόμη, άφοΰ τά λόγια τοΰ Δασκάλου άπό δώ έξάλει- 
ψαν κάθε κακία άπό τήν καρδιά μου, πάλιν δέν άπε- 
φάσισα νά σοΰ διόσω άπό τά σΰκά μου. Δέν τώκανα, 
άδελφέ μου, γιατί μοΰ φάνηκες πολύ ευτυχισμένος, 
πολύ τέλειος, πολύ καλλίτερος άπό μένα. Αοιπόν συ- 
χώρα με καί νά γίνουμε πάλι φίλοι όπως πρώτα.

'Θ Σίμων, τρέμων άπό εύχαρίστησιν, τόν άγκάλι- 
ασεν,δπως αγκαλιάζει ένα παιδί τήν μητέρα του γιά νά 
τήν εύχαριστήση γιά δώρον ποΰ δέν ήλπιζε. ’Έπειτα 
τοΰ είπε κΓ έκάθησε κοντά του καί κρατών τό χέρι 
του, τοΰ διηγήθη πώς έτράβηξε κι’ αυτόν άπό τής 
αμαρτίες τοΰ κόσμου ή φωνή τοΰ αγαπημένου Διδα
σκάλου, δ οποίος δέν ήτον μόνον προφήτης, άλλά ό 
’Εκλεκτός, ό Μεσσίας, ό Υιός τοΰ Θεοΰ τοΰ ζώντος. 
Καί ή ψυχή τοΰ Βαρσαβά, ώς ήκουσεν αύτά, έσκίρ- 
τησεν άπό χαράν, διότι ένεθυμήθη ότι άπό τήν πρώ- 
την στιγμήν καθ’ ήν τό βλέμμα τοΰ άγνώστου είχε 
στραφή πρός αυτόν, έκατάλαβε άμέσως δτι ήτον θεϊσν 

πρόσωπον.Τότε έμπρός εις όλους έξωμολογήθη δλας τάς αμαρ
τίας ποΰ είχε κάμει άπό τότε ποΰ έγεννήθη καί έζή- 
τησε νά βαπτισθή. 'Ο Ιησούς έσηκώθη τότε καί μέ 
τά άγια χέρια του έπήρε νερό άπό τήν λίμνην καί 
έβάπτισε τόν μαθητήν.
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Η ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

“Ημουνα αγόρι, 
Ωμορφο παιδί,

Κι’ καρδιά μου ήτο 
Πάντα χαρωπή.
Σάν πουλί ξυπνούσα 
Μέ τήν χαραυγή 
Κι όλη μέρα ζοΰσα 
Μιά γλυκιά ζωή,

X

Ολοι μ’ αγαπούσαν 
Αδολα, γλυκά, 

Τωβλεπα στά μάτια 
Νά λαμποκοπά. 
Στό χαμόγελό τους 
Νά γλυκομιλή, 
Μέσα στή μιλιά τους 
Νά γλυΧολαλή.

Καί τούς αγαπούσα 
δλους καί έγώ 
Μέ αθώα σκέψι, 
Οπως αγαπώ 

Γά μικρά λουλούδια, 
"Οπως τά πουλιά, 
Οπως τούς αγγέλους, 

Τά μικρά παιδιά,

Ερρεε ή ζωή μου 
"Οπως τά νερά, 
Μέσα στό ρυάκι 
Πέρα στό χωριό, 
Αίχως χόρτα μέσα, 
Μόνο πλαγινά 
Ωμορφα ζουμπούλια 

Κρίνα δροσερά.

Κρίμα ! Μιάν ημέρα 
Μαύρη μου στιγμή 
Εΐδα μιά παιδούλα, 
Μιά μικρή ξανθή. 
Δίχως νά τό θέλω 
Σκλάβος καντατώ;
Τήν ξανθή λατρεύω, 
Άχ ! τήν αγαπώ.

Υμνος ή καρδιά μου; 
Όνειρο ή ψυχή.
Πλέκει της στεφάνι 
Καί τής τό φορεΐ, 
Καί άπό μακρά της 
Τήν ανθοβολεί 
Μέ παρθένα σκέψι 
ΚΤ άμώμη ζωή.

Φτιάνω εικονοστάσι 
Τήν τοποθετώ 
Μέσ στά φυλλοκάρδια 
Πάντα τήν κρατώ 
Κ“ί χωρίς νά ξέρω 
Ποιά τη; ή ψυχή 
Λατρειά τής δίδω 
Τέλεια, ιδανική,

Pleasure for the beautiful bodv, 
but pain for the beautiful soul.

(Oscar wilde)

Ό καιρός περνούσε 
Είδα την σιμά, 
Δίχως νά μιλήσω 
Κάθε μου ματιά 
Άσμα τής μιλάει 
Ποίημα βωβό, 
Δίχως να λαλήσω 
"Υμνο τής λαλώ.

"Μαούνα αγόρι 
Τότε ευγενική, 
Ποίημα ή ζώή μου, 
Ασμα αγγελικό, 
Ητανε γυναίκα, 

Εΐδα την σιμά, 
Δίχως νά μιλήση 
Μίλησρ φρικτά.

Κάτ άπ τή ματιά μου 
Μόνο τό κορμί 
Σάλεψε μέ πόθον 
"Ασχημου πνοή, 
Τό χαμόγελό της 
Γελοίο σαρκικό 
Καί τό μέτωπό τη; 
Μέτωπο λαγνό.

"Αφωνα τά μάτια, 
Γάτα; ή [ιατιά, 
Σάρκινα τά χείλη, 
Στείρα ή καρδιά, 
ΚΤ όλο τό κορμί της 
Σάλεψε φοικτά 
Μέ τού λαύρου ποθου 
Σάρκινα φτερά.

Μοΰπαν, ή γενιά τη; 
Σάρκινη γενιά 
Τής αγνής αγάπης 
Κλέβει τήν φωτιά 
Καί τήν κάνει πόθο, 
Τί κακό τρανό.
Άγριεμμένων σκύλων 
Χόρτασμα κοινό.

Βούρκωσ' ή ψυχή μου, 
Δάκρυα πικρά, 
Χάθηκε τό γελοίο 
Σβΰσθηκ' ή χάρα' 
Γύναιο μπροστά μου 
"Εσβυσ’ ή ξανθή, 
Μόνο θύμημά της 
Μούμειν’ ή πληγή.
Γέλοια, κουφογέλοχα 
Μούμειναν στερνά, 
Δήλωμα τού πόνου 
Πού καρδιοχτυπρ· 
Ζώ δίχως αγάπη 
Κι’ ούτε πειά μπορώ 
Ν αγαπήσω όπως 
—έρω ν’ αγαπώ, 

Άθήγα 1θ16

Δυο αϊθουσαι συνεχόμενοι, μέ άνοιγμα εις το μέ
σον αρκετά ευρό, πλουτισμένου μέ ολίγα γύψινα προ
πλάσματα καί ανάγλυφα άποτελοΰσιν έν τώ ουνόλω 
τήν έκθεσιν. "Αλλοτε ώφειλε και είς νά διατρέξη τέσ- 
σαρας ολοκλήρους αίθουσας καί ν’ άναζητήση είς έκ- 
θέματα πολύ περισσότερα τήν καλλιτεχνικήν ύπόστα 
σιν τών Ελλήνων ζωγράφων, γλυπτών, αρχιτεκτό
νων. κλπ. Σήμερον είς τάς δύο αύτάς αίθουσας, τών 
οποίων ή μία περιλαμβάνει σχεδόν άποκλειστικώς 
έργα τοΰ κ. Θωμοπούλου (Πατρών) καί δυο τοΰ κ. 
Μαθιοπούλου, μέ ολίγα άλλα, affiches, αρχιτεκτονι
κής καί miniatures, έχει κανείς τό σΰνολον τής Ελ
ληνικής Έκθέσεως.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν της είνε ή πτωχεία της 
όσον άφορα τά ονόματα τών ζωγράφων. Ποΰ είνε 
οί κ. κ. θ. Θωμόπουλος, Ροίλός, Ίωαννίδης, Μπο- 
κατσιάμπης, Ρωμανίδης, Παρθένης, ή Δις Κλεονίκη 
Άσπριώτου, Κα Φλωρά—Καραβία καί άλλοι ; Καί 
έπερωτάται κανείς : Μόνοι αυτοί είνε οί "Ελληνες 
καλλιτέχναι ; Γιατί δέν εκθέτουν καί οί λοιποί; Δέν 
θά ήτο άρά γε δυνατή ή σύμπραξις δλων τών Ελ
λήνων καλλιτεχνών, ούτως ώστε μέ ένα σύνολον δυ
νατόν νά μάς αποδείξουν, δτι ή χώρα αύτή ποΰ έγέν- 
νησε τούς μεγαλειτέρους καλλιτέχνας τοΰ κόσμου έχει 
καί σήμερον νά επίδειξη επιγόνους έξακολουθοΰντας 
τήν ώραίαν παράδοσιν τής τέχνης ; Διατί αύιή ή 
ασυμφωνία μεταξύ των, ή οποία μάλλον λύπην καί 
άπογοήτευσιν μάς προξενεί διά τό μέλλον τής τέχνης 
εϊς τόν τόπον μας.

Καί πόθεν έκπηγάζει ή λυπηρά αύτή κατάστασις ; 
Ίσως έκ τού άκαταστάτου χαρακτήρας τοΰ "Ελλη νος, 
είς δλα τά πράγματα ποΰ θέλει νά διοργάνωση. Δέν 
έχει κανείς παρά νά στρέψη τό βλέμμα του πρός 
δλους τούς κλάδους τής τέχνης, καί θά ίδή δτι παντού 
αύτό τό άκατάστατον,τό άσύμφωνον κυριαρχεί, τόσον 
είς τήν φιλολογίαν, ή οποία ούτε σύνδεσμον καν έχει, 
δσον είς τό θέατρον καί τήν μουσικήν--μόλις τελευ
ταίως συνεπήχθη μουσικός σύλλογος.—’Επίσης συν
τελεί καί ή αδιαφορία του Κράτους, τό όποιον ούδέ- 
ποτε ένδιεφέρθη διά τήν τέχνην έν Έλλάδι. "Ενας 
άλλος σπουδαιότατος παράγων διά τήν αποτυχίαν 
τών καλλιτεχνικών εκθέσεων είνε καί ή εντελής παρα- 
γνωρισις τών τοιούτων διοργανώσεων. Νομίζουν δτι 
αρκεί πρός έπιτυχίαν των τ) κρέμασμα δπως δπως 
προϊόντων τοΰ χρωστήρος καί μαθητικού ακόμη, 
όπως άποδώση τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα. Δέν 
έσκέφθησαν ποτέ δτι κυρίως, σκοπός τής έκθέσεως 
εινε ή αμιλλα άφ’ ένός τών ζωγράφων, δσον αφορά 
αύτούς προσωπικώς, έξ ής είς τό μέλλον θά προκό
ψουν τά πραγματικώς αληθινά καί ωραία έργα, καί 
ή άνάπτυξις τής αισθητικής μορφοόσεως τοϋ κοινού, 
άφ’ ετέρου. 'Ο άνθρωπος εκτός τοΰ άρτου έχει άνάγ- 
κην καί άλλης τροφής, τής πνευματικής, τής αισθητι
κής, τής τροφής τοΰ πνεύματος καί τής σκέψεώς του. 
«Ουκ επ’ άρτιο μόνον ζήσεται άνθρωπος» είπεν ό 
Χριστός. Καί όντως, ό άνθρωπος πάντοτε αισθάνεται 
είς τήν Ζωήν του τήν άνάγκην νά σκεφθή, νά φαι- 
δρύνη τό πνεΰμά του, νά τό άνυψώση έν τή άπολαύ- 
σει τής φύσεως καί τών ωραίων πραγμάτων. "Οπως, 
ένας κουφός, είνε δυστυχής, διότι τοΰ λείπει ή άκοή, 
ένας τυφλός διότι τοΰ λείπει ή δρασις, έτσι καί ό μή 
άπολαμβάνων τά ωραία πράγματα είνε δυστυχής, 
διότι στερείται ίσιος τής ύψηλοτέρας καί άγνοτέρας 

άπολαύσεως. "Ινα μάθη δέ νά παρατηρή καί νά βλέπη 
τά ωραία . πράγματα έν τή τέχνη, πρέπ ιε νά τοΰ 
υποδείξουν τόν τρόπον, πρέπει νά τοΰ διεγείρουν τά 
υπάρχοντα έν αύτώ καί έν ληθάργφ ευρισκόμενα 
κύτταρα. Καί τό έργον αύτό άνήκει εϊς τού; ζωγρά
φους, δσον άφορα τήν ζωγραφικήν. ’Αλλα διά νά 
φθάσουν καί οί ζωγράφαι είς τό άποτέλεσμα αύτό 
πρέπει προ παντός νά μάθουν, πρώτα οί ίδιοι νά πα
ρατηρούν τήν Φύσιν καί τήν Ζωήν. Ό άνθρωπος καί 
ό άπλοϊκώτερος άκόμη έχει έμφυτον τήν τέχνην τοΰ 
άπολαμβάνειν τήν Φύσιν. Καί πάντοτε ή Φύσις μέ 
τήν δροσιά της καί τό έπιβάλλον της τόν ευχαριστεί, 
γεννώσα διάφορα συναισθήματα έν τή ψυχή του.Έάν 
δμως τόν έρωτήσετε διατί είνε ευχαριστημένος αδυνα
τεί ν’ άπαντήση. Ό αυτός άνθρωπος, τόν όποιον ή 
Φύσις ηύχαρίστησε καί τού έδόνησε καί τάςτμυχαι- 
τάτας πτυχάς τής ψυχής του, δέν αισθάνεται τίποτε 
προ μιάς είκόνος, έκτος έάν είνε ή απλή μόνον εύχα- 
ρίστησις τής όράσεως. Καί δι’ αύτό οσάκις εύρεθή 
έν έκθέσει καλλιτεχνική απορεί καί ό ίδιος ποιον έρ
γο ν νά προτίμηση καί προστρέχη εΐς τά φώτα ειδι
κών, χωρίς νά δύναται νά έξηγήση τό συναίσθημα 
ιό όποιον τόν καταλαμβάνει καί τόν ώθεΐ πρός έπι- 
ζήτησιν τών φώτων τών άλλων. Είς τούς ζωγράφους 
λοιπόν εναπόκειται ή τέχνη τοΰ διδάσκειν τήν εκτίμη- 
σιν τοΰ ώραίου καί τής υποβολής τού καλού. Ό 
Ζωγράφος διά τής Τέχνης του θά όδηγήση τόν άν
θρωπον πρός τήν σκέψιν καί τήν άνύψωσιν τής πνευ
ματικής του ύποστάσεως. Διότι έν αληθινά ωραίον 
έργον θά έπιβληθή μόνον του, διότι αί αισθήσεις 
τοΰ ανθρώπου χρησιμεύουν μόνον ως ένωτικός σύν
δεσμος τής σκέψεως τοΰ καλλιτέχνου πρός τήν σκέψιν 
τοΰ θεατού. Καί διά νά γίνωμεν καταληπτότεροι, 
ή φυσική ώραιότης, ή ένθουσιάζουσα τούς πάντας 
είνε ή ώραιότης τήν οποίαν μάς προσφέρει ή Φύσις 
ή φυσική Ζωή καί ή οποία υποπίπτει εΐς τάς αισθή
σεις μας, ένω ή καλλιτεχνική ώραιότης είνε έκείνη 
ποΰ δημιουργείται άπό τό πνεύμα τοΰ καλλιτέχνου 
άπό τήν σκέψιν του έν τή ερμηνεύσει τής Φ ίσεως 
καί τής Ζωής. *

Ό εισερχόμενος είς τήν έκθεσιν, ευθύς αμέσως αν
τιλαμβάνεται, δτι εύρίσκεται προ πενιχρός άποδόσεως 
τοΰ Ελληνικού ζωγραφικού πνεύματος. Τά περισσό
τερα τών έργων δέν είνε άλλο παρά αποδόσεις, ίσως 
πίστα·., τής φύσεως, καί μερικαί μάλιστα, ίσως καθ’ 
δλους τούς κανόνας τής τέχνης τοΰ ζωγραφίζειν έπε- 
ξειργασμέναι, ούδεμίαν δμως διεγείρουν έν ήμίν δόνη- 
σιν άνωτέρας άπολαύσεως καί μάς αφήνουν εντελώς 
ψυχρούς, άνευ ούδεμιάς άλλης έντυπώσεως. Καί είνε 
πράγματι παράδοξον τό φαινόμενου αύτό, μολονότι 
σύνηθες καί ευεξήγητου. Οί πλείστοι έξ αυτών δέν 
κάμνουν τίποτε άλλο παρά νά περνούν τήν παλέτα 
των καίμεταβαίνοντες είς τό ύπαιθρον ν’ αντιγράφουν 
τήν φύσιν καί τούτο διότι ήκουσαν καί έμαθον δτι ό 
καλός ζωγράφος πρέπει ν’ άποδίδη τήν φύσιν έκ τού 
ζωντανού, έκ τοΰ πραγματικού, χωρίς νά έπηρεάζον- 
ται πνευματικώς άπό τά δεδομένα τής Φύσεως πρός 
μίαν άνωτέραν έκφανσιν τής ύπολανθανούσης ζωής 
καί κινήσεως, ούτως ώστε άποτυπιόνοντες δσα ή καλ
λιτεχνική των ψυχή έγέννησε, μετά τήν επικοινωνίαν 
μέ τήν φύσιν καί τήν ρύλληψιν, νά μάς ενθουσιάσουν. 
Είνε πολύ ολίγοι έκείνρ.ΐ. τούς όποιους, ή έκστασίς
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των προ τής μεγαλοπρεπούς ωραιότητα; τής φόσεως, 
ώθησεν εΐτε ασυνειδήτου; εϊιε συνειδότω; εις τήν 
δημιουργίαν έργου πραγματικά; αληθινού. Δέν όμι- 
λοΰμεν δι’ εκείνου;, οί όποιοι πέρνουν cartes pos* 
tales είτε φωτογραφία; άναπαριστοισα; ωμςρφ- τό 
πεΐα και οί όποιοι νά ήνέϊσω; μάλλον ειλικρινείς, διότι 
έξασκούν απλώς τό επάγγελμά των άνευ αξιώσεων καί 
προ; διακόσμησιν διαφόρων αίθουσών,ανθρώπων μή 
έχόντωντόν καιρόν νά εκτιμήσουν τήν άληθινήνΖωήν.

Πολλοί επίσης έκ τών εκθετών έθεώρησαν φαίνε
ται, δτι, έκμαθόντες τόν τρόπον τού ζώγραφίζειν, 
έγεινάν καλλιτέχναι. Αυτοί παρεξήγήσαν τήν Τέχνην. 
Ή Ζωγραφική είνε μία Τέχνη άνωτέρα, ή οποία 
έκτο; τών τεχνικών γνώσεων έχει ανάγκην και τού 
ταλάντου, τή; εμφύτου εκείνης γνώσεως καί ορμής 
προ; άπόδοσιν τής άπαιτουμένης ψυχή; εις τά έργα. 
’Αλλά καί άλλοι, ώσαύτω;, ένφ έχουν τάλαντον δέν 
κατορθώνουν νά μά; παρουσιάσουν έργα ωραία καί 
τούτο διότι ή δημιουργία έχει ανάγκην καί μια; ιδιαι
τέρας προδιαθέσεως τή; καλλιτεχνικής των ψυχής, 
ανάλογου προ; τό άντικείμενον τοΰ έργου των, δπω; 
ό τραγουδιστής για τό τραγούδι του. δ όποιο; δέν 
τραγουδεΐ πάντοτε όμοιομόρφω;, ένεκα τής διαφόρου 
προδιαθέσεως τής ψυχή; του. Κάποτε δμω; είνε δυνα
τόν ή προδιάθέσι; αυτή νά επιβάλλεται είς τόν καλ
λιτέχνην διά τή; ισχυρά; θελήσεόί; του, δταν δ Καλ
λιτέχνης αυτός είνε πνευματικούς ανώτερα; μαρφιόσε- 
ως, πράγμα τό όποιον είνε σπάνιον εί; τού; παρ’ 
ήμϊν ζωγράφου;.— Πολλοί έκ τών έκθετων φαίνεται 
ότι έπαρουσίασαν έργα απλώς μόνον διότι ώργανο'ιθη 
ή έκθεσι; καί ΐσω; μάλιστα μερικοί διά νά συγκατα
λεχθούν καί αυτοί μεταξύ τών συναδέλφων τών, χω
ρίς νά σκεφθοϋν δτι ή Ζωγραφική είνε μία Τέχνη, 
ή όποια έκπηγάζει έκ μια; ψυχική; ανάγκης, έκ τή; 
ανάγκη; τήν όποιαν αισθάνεται δ καλλιτέχνη; νά δια- 
τυπιόση, νά έκφραση, πρός επικοινωνίαν μετ’ άλλων, 
τά; σκέψεις του καί τά συναισθήματα ποΰ τού έγέν- 
νησέν ή Φύσι: καί ν’ αποτύπωση άπαξ διά παντός 
τήν φευγαλέαν έκείνην στιγμήν τού μεγαλείου τή; 
Φύσεως, ή οποία έδημιουργήθη έκ τής σκέψεώ; του. 
Δι’ αυτό τά έργα των είνε άψυχα, ανευ Ζωή;, άνευ 
Ωραιόϊητος. ’Ελησμόνησαν δτι ένα έργον Τέχνη; έχει 

ώ; κύριον γνώρισμα, τόν χαρακτήρα τόΰ Ζωγράφου, 
τήν ατομικότητα του, καί αυτό είνε ποΰ προσδίδει τήν 
αξίαν. «Ή Δημιουργική Σκέψις». ’Εκείνη δηλ. ή σκέ- 
ψις ή δποία δίδει τήν ώθησιν εί; τήν γονιμότητα, 
έκπορευομένη άπό τύ κεκρυμμένον καί λανθάνον καί τό 
δποϊον ξεπετιέται αυθόρμητα άπό τήν ψυχήν του, 
δίαν μάθη νά βλέπη τήν Φύσϊν μέ τά μάτια τή; ψυ
χής του, καί νά παρατηρή τό μεγαλεΐόν της.

*
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Ει; τνν δευτέραν αίθουσαν απέναντι ποός τόν είσεε- 
χόμενον άριστερά εκτίθεται μία εικό α ύπ’ άριθ. 1 "70 
τιτλοφορούμενη «θύματα τού διωγμού a τού χ. Λου- 
κίδου Άν. Τό έργον αύτό συλληβθέν ύπό τό κράτος' 
ίσχυράς συγκινήσεως είμπορεϊ μόνον του ν’ άναδείξη 
τόν καλλιτέχνην. Μέσα σέ μιαν εκκλησία δύο γυναίκες 
καθισμένες γάμου μ’ ένα κοριτσάκι, οαίνόνται νά κλαϊνε 
τήν μοίρα τους. Μία άλλη, νέα αυτή καί ωμοροη, μέ 
τά ίχνη τοΰ πόνου στό πρόσωπό της, ολόρθη εμπρός 
άπό τές άλλες στέκεται σαν άπολιθωμένη. Τό μυαλό 
της έκαμε στάσιν πρός στιγμήν καί τώοα δέν σκέ
πτεται τήν τωρινή κατάστασί της, τήν γύμνια της, 
άλλά τήν περασμένη, εκείνη ποΰ έξεβιάσθη νά εγκατά
λειψη καί ποιος ξέρει, ποιές χαρές και ποια όνειρα, έχει 
θάψεε μέ τήν φευγάλα της καί άναλογίζεται · . . Ό κ. 
Λουκίδης μέ τόν μυστικισμόν ποΰ έξέχυσεν επάνω εις
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τάς μόλις διακρινομένας αγιογραφίας, μέ τό ήμιφως 
τών"’Ελληνικών ’Εκκλησιών,'αέ τήν μεγαλοπρεπή του 
σύνθεσιν και τήν αποτυπωσιν μέ τά σκοτεινά -χρώματα 
τού περιβάλλοντος τής ’Εκκλησίας, τήν όποιαν ώς 
μόνον καταφύγιο·/ θλιβερόν έχουν Ολοι οί πάσχοντες 
καί νικημένοι τής Ζωής, κατορθώνει νά παρουσίαση ένα 
έργον άληθινά ώραϊον. "Ολή ή Βυζαντινή μυστικοπα- 
θεια τών ‘Εκκλησιών μας άναυαί/εται έν όλη της τή 
ποιήσει καί άντανσκλα εις τάς ψυχάς τών θυμάτων 
αυτών τού βαρβάοου διώκτου τής Χριστιανωσύνης καί 
τών ιερών πολέμων μας.

Μία θαλοσσογραφία τού κ. Όθο,ναίου ή ύπ’ άριθ. 
202 προσελκύει τόν επισκέπτην μέ ίδια .τέραν όλιος 
έλςιν.Μία θάλασσα άγρια, μανιασμένη χτυπά αδιάκοπα 
ένα βράχον μεταλλικό/. Πόσα πράγματα δέν λέγει 
τό κόκκινο χρώμα τού βράχο-j τό ξεθωριασμένο, άπό 
τά άλλεπάληλα κτυπήματα τού νεοού us τό «ώς τού 
'Ηλιου πού πέ«τει κατάίσα επάνω του; Ένας συ'/δυα ■ 
σμός επιτυχής τών χρωμάτων επάνω στή θάλασσα, έκ- 
οηλώνει ολον τόν δοόαον ποΰ έκαυαν τά κύματα νιά 
νκ φθάσουν άπό τόν μακρυνό τ,ςν τόπο καί νά χτυ
πήσουν τόν βράχον αυτόν τόν λησμονημένο'/ καί κατά
μονο·/, ό όποιος όμως ύπερήιοανος ορθώνεται εμπρός 
στήν όρτήν τής θαλάσσης. Τό νερό ξαφρισμένο άπό 
τό θυμό του γιά τήν αδυναμία του καί τό πε,ΐσμά του 
πού δέν μπορεί νά τραβήςη καί να συ/τρίψη τόν βράχο, 
κυλιέται σέ φουσκωμένα κύματα καί ξεσπα σέ άφροΰς 
άσπρους καί άνακα- 
παρουσιασθή αουνα· 
άλ’/.ο έρνο τού κ. 
ρινός» δεικι 
Ένας παπά- 
κληααταοιά όλόοθο^? Α α παπχς ζ 
Γ,14.)χ’.ος γα 
διαπερνούν 
αγιρ 
τής ανιωσυνης 
παριστάνει Γ 
ποοσοίοουν ένα ι

τεύεται μέ τήν άμμο τής όχθης γιά νά 
τισμένο, θολό καί λασπωμέ /ο. — "Ενα 
Οθωναίου τό ύπ’ άρθ. 203. «Εσπε- 

ύλην τήν δύναμιν τής Τέχνης του. 
;ω άπό τήν Εκκλησία κάτω άπό μιά 

χετάϊ στό θεό. Πίστεψε 
ε νά τόν εξύμνησή καί ο 
υέ τις άκτϊνές του, πού 

ό πράσινο -φύλλωαα τής κληματαριάς, τό' 
αυτό έργο τού καλύτερου, σάν άγρυπνος «ύλακας 

ου.—Ένα άλλο έργο του, ό άρ. 207, 
ένα έρημοκλήσι στό βάθος, είς τό 

ι ιδιαίτερον μυστικόν αεγαλεϊον 
σπασαένοι.

νχή πεθαμένη ποΰ άναζή 
μ’ όλη τήν χάρ’.του 
ού όρίζοντος.

νέος αυτός, ζωγράφος είνε 
•ύη όσον ολί- • ι·

άρχιτέκτονός του δέν άναφαίνεται πουθενά. Ή σύλλη- 
ψις τού έργου έν γένει είνε μικροτέρα τού άντικειμέ- 
νου καί είνε κρίμα, διότι ό κ. Μαγιάσης άπό τά άλλα 
του έργα οαίνεται, άνθρωπος δυνάμενος νά έμπνευσθή 
άπό τήν μεγαλοπρέπεια/ τών άριστουργημάτων.

'Ο άρ. 127 Γαλήνη τοΰ κ. Καντζίκη μέ τό γλυ
κύ.ατο πρασινωπό — γλαυκό χρώμα της είνε έξ έκεί- 
νων τών έργων τά όποια μένουν. "Ολα μέσα στό έργον 
αύτό άναοεικνύουν τήν γαλήνην καί τήν ηρεμίαν.

*■ 
¥ ¥

Έπί 247 έργων τής έκθέσεως τά 99 είνε τοΰ κ. 
θωμοπούλου (Πατριόν) καθηγητού έν τώ Πολυτε
χνείο». θά. είμπορούσε κανείς νά ειπή ότι ή έκθεσις 

’αυτή οιωο-.-ανιόθη υ,άλλον οι’ αυτόν πασά οιά τους 
Έλληνας καλλιτέχνας συνολικώς. Έν τοιαύτη δέ πε- 
ριπτώσει ό κ. Θωμόπουλος άντιπροσωπευόμενος άπό 
μίαν άρκετά μέγάλην καί πλουσίαν συλλογήν και έχων 
μίαν αίθουσαν σχεδόν ολόκληρον μόνος αυτός καί δή 
τήν ποώτην, ώοειλε, τόσον διά τοΰ όγκου του, όσον 
καί διά τής άξίας τών έργων του, όχι μόνον νά άρέση 
άλλά καί νά έπιβληθή, νά συντρίψη, ούτως είπεΐν, όλους 
τούς άλλους συλλήβδην. Δυστυχώς... καί είς τήν 
οδικήν του άκόμη αϊθουσζν -υπάρχει ένα θαυμάσιο έργο 
τοΰ κ. Μαθιοπούλου, τό πορτραϊτο τού Γούναρη.

'Ο κ. θωμόπουλος έκ πίστεως impi'essiouniste 
καί ζωγράφος τού -υπαίθρου, χαίρει καί άγάλλεται είς 
τό «ώς καί τό -χρώμα. Ή θεωρία τών impression- 
nisteS καί τών pdintillistes δέν εύρε παρ’ ήμϊν μάλ
λον πιστόν οπαδό / άπ’ αύτόν. 'Η οιαβάθμισις τού φω
τός, ή χαρά του, ή ύπερέντασίς του εινε τά κύρια χα
ρακτηριστικά τών έργων του. "Ιν’ άποδώση τάς αίσθη- 
τικάς έντυπώσεις του άπό τό ύπαιθρον μετεχειρίσθη 
τήν αύθόρμητον ώθησιν να έργασθή καί χωρίς πινέλο, 
μέ τά δάχτυλά του, δπως τά ωθούσε ό νευρικός κλο
νισμός τών μυώνων του, μετεχειρίσθη καί τήν βελόνα 
και τό μαχαίρι γιά νά ξεκόψη άδρές πινελιές καί νά 
προσδώση τήν έντατικήν άντίθεσι/ τού αύτού χρώμα
τος είς ένα καί τό αυτό έονον. Τό πλησίασμα τών 
χρωμάτων χωρίς άνακάτωμα, απορρέον άπό εντύπω- 
σΐν στιγμιαία·/, ενδυναμώνει τήν έμπνευσίν του γιζ ν’ 
άποτελέση ένα σύνολον αρμονικόν. Στά περισσότερα έκ 
τών έργων του ή έπίθεσις τού ένός χρώματος έπί του 
άλλου πρός άπόδοσιν άπό μακρυά τής συνθέσεως τών 
χρωαάτων τών συναντωμένων έν τφ ύπαίθρφ ύπό τήν 
έπίδοασιν τού ηλιακού «ωτός, άποδεικεύει τήν μελέ
την κχί τήν επίπονον έργασίαν του καλλιτέχνου.Έκεϊνο 
κυρίως πού διακρίνει τό έργον του κ. θωμοπουλου εί/ε 
ή έντελής γνώσις τών ιδιοτήτων τών χρωμάτων. Δέν 
λησμονεί βτι τά χρώματα αυτά καθ’ έαυτά καί τιθέ
μενα είς ώρισμένα έργα καί καθ’ ώρισμένον τρόπον 
έχουσι τήν ιδιότητα νά προξενίύν είς τόν θεατήν ένα 
καί τό αύτό συνάίοθημα. "Ολοι γνωρίζωμεν τάς ίδιό* 
τητας αυτάς τρύ -χρώματος ώς λ. χ. τό μαύρο, ξεύρο- 
μεν ότι φέρει τό συναίσθημα τού πένθους, τό violet 
τής μελαγχολίας, δτι τό πορφυρού'/ συμβολίζει τήν 
μεγαλοπρέπειαν, τό γαλανόν τήν ευτυχίαν κλπ. καί 
δι’ αύτό μολονότι μεταχειρίζεται πολυποικιλίαν χρω
μάτων δέν υποπίπτει είς τό λάθος νά παρουσίαση δύο 
χρώματα διάφορα, τά όποια διά τών άντιθέτων ιδιοτή
των των, ό>ς άνωτέρω είπομεν, θά έγέννων έν ήμϊν τό 
συναίσθημα τού αντιπαθητικού καί τήν έντύπωσιν του 
λασπώδους. Τήν παρατονίαν δέν τήν συναντά κανείς

σΛρκός τής γεμάτης σφρίγος καί νεότητα πού αναζητεί 
τον άνδρα ποΰ θά καθυποτάξη τήν αγριάδα τού τρελλού 
αίματος. ’Ίσως ό τίτλος τοΰ έργου /ά μ ή άποδίοη επα
κριβώς εκείνο πού έσκέφθη ό καλλιτέχνης. Ίσως ιή 
ά-ζ-υπότακτη σάρκα» θά ήτον ό μάλλον κατάλληλος. 
Δύο άλλα έργα του οίοουν τό/ ολοκληρωτικόν χαρα
κτηρισμόν τού νεαρού αυτοΰ ζωγράόου τού προωρυυέ- 
νου διά μίαν ανωτέράν εςέλιςιν. Τό άνναμα τού καν
τηλιού άρ. 101, καί αί κοσμικαϊ άναμ/ήσεις άρ. 100.

1 Παντελής Ζωγράφος άρ. 117.—"Ενας έφεδρος κα
θισμένος σέ μιά γωνιά γής βλέπε’, μακρυά μέσα στή 
θάλασσα στό άπειοον, νοσταλνεϊ τόν τόπο του τήν πα- 
τρίδα του. Βλέπει τό σπίτι τον, τήν περασμένη ζωή 
του, καί οραματίζεται. Γύρω του ή ούσις λάμπει. Μία 
διαυνής θάλασσα u’ ένα bleu αισθητό ξεσπά σέ άτρι- 
σμένα κύματα γύρω του, ά«ού τού έφερε τά μηνύματα 
άπό τον τόπο του άπό τό άγαπημένο του χωριό 
καί συμπληρώνει τάς σκέψεις τοΰ εφέδρου. Δέν άρκεϊ 
άραγε αύτό ργίά νά κάμη τόν θεατή νά λυπηθή ; . . . .

Τρία έργα τού κ. Κογεβίνα άρ. 136, 137, 142, ό 
λιμήν καί τό μανδράκι τής Κέρκυρας, καί ή πλατεία 
τού Συντάγματος, όπου στό βάθος μέσα άπό τά φυλ
λώματα φαίνονται τά ’Ανάκτορα, δίδουν ώραϊον δείγμα 
όλης τής αισθητικής άντιλήψεως τού καλλιτέχνου.

Ό. άρ. 162 πρόχειρος επίδεσμος τής Δος Σοφίας 
Λασκαρίδου παριστάνει έναν άντάρτη/ καθισμέ/ον σέ 
μιά γωνιά ένός δρόμου, προσπαθώντας νά έπιδέση 
τάς πληνάς πού έλαβε χάριν τής πατρίδος. Δίπλα του 
τρέχει ένα μικρό ρυάκι. Παραπάνω στό δεύτερο επί
πεδο καί πρός τό βάθος φαίνεται ό δρόμος πού έχει 
ακόμη νά κάμη μόνος μέσα στό μοναχικό μονοπάτι 
γιά νά φθάστ σ’ ένα μέρος άσφαλές καί νά ξαποστάση.

Έρχόμεθα τώρα είς τόν κ. Μαλέαν. Ό ζωγράφος 
αύτός πού έζησε στήν Πόλην έγέμισε τήν ψυχή του 
άπό τήν καλλιτεχνικήν φύσιν τής βασιλίδος τών πό · 
λέων. "Ολα τά εύγενικά πρωινά εγερτήρια τής θρυλι
κής αύτής πόλεως έδωσαν άπό ένα κομάτι τής ζωής 
των είς τόν λάτρην αύτόν τού σωτός. "Ολη του ή ερ
γασία έγκειται είς τό φώς. "Ενα φώς διαρκές, γλυκύ, 
καί θαμπό μέ ελαφράς άποχρώσεις τού αχνού violet. 
Τέτοια τά έργα του άρ. 231 άπό τήν Πόλιν, 232 
Βραδυνές αρμονίες, καί 228 Σουρούπωμα (Λίβανος) 
Μιά μικρή τριλογία τής Πόλης (άρ. 231) σάν μιά 
μικρή σονάτα γεμάτη περιπάθεια ανατολίτικη ή μάλ
λον πολίτικη, τής πόλεως μέ τά μεγάλα καί ύγρά 
μάτια τών γυναικών. Καί μιά μικρά bablade 
Σουρούπωμα άρ. 228 πού εύκλεούς Λιβάνου τού υπέρ* 
λαμποου αύτού βουνού, τού νεαάτου άπό πεύκα ύπε- 
ρύψηλα, σάν κολώνες ποΰ πλησιάζουν τόν Θεό μέ 
envoi τό θαμπό φώς τών δειλινών τής Συρίας.

Μερικά έργα τού κ. Μα-'ίάση άρ. 181 ομιχλώδης 
πρωία, άρ. 182 Νοτιάς, καί 18£ ό φάρος, δίδουν τόν 
γνώμονα τής τέχνης τού ζωγράφου, ό όποιος άν καί 
φαίνεται ολίγον συμβατικός έν τούτοις κατορθώνει νά 
μάς άποδίοη μίαν ήρεμσν έντύπωσιν τής θαλάσσης. Οί 
θάλασσες του είνε θάλασσες άληθινές μέ τήν ύγρότητα 
τού νερού καί τήν αρμονίαν τών χρωμάτων. Ό άρ. 
188 μέ τά Δικαστήρια τών Βουξελλών δέν είνε όπως 
θά έπρεπε νά βλέπη ο θεατής τό μεγαλειώδες αύτό 
άριστοτέχνημσ τοΰ τρελλού Pdacrt. Τό έπιβά.ητικόν 
τού Palais de Justice ποΰ εστοίχισεν εκατομμύρια 
καί τό χειρότερον τόν έγκέφαλον, μιάς μεγαλοφυιίας τού

οποίον 
διάφο- 
κάθε

-Ό άρ. 
ή ν' αρρενωπή

ροι σταυροί 
σταυσός και 
206. Ένα πεύκο 
μέσ στή σιγαλιά ■

Ο κ. Άπ. Γεραλή 
προωρισμέ'.ος ν’ άναδειχθή, καί νά διαπ, 
γοι Έλληνες καλλιτέχναι. Σκέπτεται πριν νά έργα- 
σθή. Ή δημιουργική του σκέψ-.ς ή μάλλον ή κεντρική 
ιοέα τής Οημιόυρνίας του, δίδει τό θέιαα καί αμα τή 
συλλήψει του βαίνει άσσαλής καί σταθερός στήν άπό*

Η «ιύάρεσκός του άσ. 102 μ’ ένα φόντο 
ςεβγάζει θαυμαστό όλη τήν σύνθεσιν. Μιά 
θισμένη μπροστά σ’ ένα καθρέπτη προσπα

θεί νά φορέση σ’ ένα μπράτσο γεμάτο ζωή τό βραχιόλι 
της.'Ένα κατέρυθρο -φώς, γεμάτο ερεθισμό, ένα φώς ορ
γιαστικό μ έ τήν δυνατή άνταύγειά του στό πρόσωπο τής 
κόρης μεθά σ ά μάτια τζ «ιλήδονα καί τά γεμίζει πό
θους. Τό μπράτσο τής τυναικός αύτής είνε ολόκληρο τό 
έργο, γεμίζει τήν ψυχή τού άνθρώπου μέ τήν ωραιότητά 
του. Μερικά χρώματα συνδυασμένα, φαίνονται άπΐ 
κοντά σάν μιά «αιά λάσπη καί άπό ολίγον μακρύτερα 
παρατηρούμενα άποδίδουν όλη τή ζωή τής γυναικείατ

οΰ ■ νεκροταφείου κα

Οοσιν της. 
γλυΧυτατο
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&ί; τά έργα του. Αυτό ίΐϋι τό μεγαλτΐτεοον \i'kiy- 
τον τοϋ καλιτέχυου. Καί αυτό κατ’ εςογήυ παρα- 
τηριιται είς τά υπ’ άριθ. 9, 14, ‘28, 31,38, 48, 
56, 66, 67, καί 73 έ'ργα του. σΕ/α επίσης χαρα
κτηριστικόν τής εργασίας του εΐνε τά κομάτια τοΰ 
χρώματος ποΰ ρίχνει αλύπητα στάς εικόνας του καί 
τσ άβί/ει νά ξεραίνωνται, όπως ρι/θοΰν έπί τοΰ έργου.

Άλλ’ άρα γε μέ τόν καιρό δέν θά χαλάσουν τά 
•χρώματα αϋτά, δέν θ’ άλλοιωθή ό χρωματισμός των, 
δέν θά άδυνατ'.ση, δέν θά μεταβληθή εις ιριδόκονιν ·.. 
Τί θ’ άπογείνουν οί αιχμές τών -χρωμάτων ; Καί τότε 
τί θ’ άπομείνη άπό τό έργον. Ποιά θά εΐνε ή ζωή του

’Εκείνο τό όποιον λείπει άπό τόν κ. Θωμόπουλον

ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΑΑΗθΕΙΑί

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
(Τέλος}

Διά τοΰιο, όσον καί άν προσπαθώ'μίεν νά συγκαλύψωιιεν 
καί, ούτως ειπείν, εΐευγενίσωμεν τήν ποινήν, έστω καί έπ 
αύτών των βαρέων εγκλημάτων διά τής άλλως τε ορθής θε
ωρίας, δτι αΰτη είναι, ή πρέπει να ήναι, άπλούν μέσον όμύ- 
νης καί σκοπιμότητος πρός πρόληψιν νέων έν τφ μέλλοντι 
αδικημάτων, ούχί δέ μέσον έκδική.ιεως δι’ άποδόσεως κα 
κοϋ άντί κακό.·, ουδέποτε ΰέλομεν κατορθώσει νά μεταβά- 
λωμεν τό κοινόν αίσθημα, δτι ό άδικήσμς πρέπει νά ύπο- 
στή ανάλογου πόνον είς αντάλλαγμα του κακού, δπερ διέ- 
πραξε. Τό αίσθημα τής έκδικήσεως, δπερ, όσον άσκοπον 
καί άν ήναι, κεϊται φύσει έν τή συνειδήσει τών ανθρώπων 
πάντοτε 0ά έπικρατή κατά βάθος έν τή ίδέρ πάσης ποινής. 
Τοσον δέ αληθές είναι τοΰτο όίστε έάν πρός στιγμήν ύπο* 
τεθή δυνατόν δτι 0ά έπενοεϊτο τρόπος τις δι’ ού, χωρίς νά 
ϋποφέρι] τι κακόν όάόικήσας, θά μετεβάλλετο είς αγαθόν 
πολίτην, ώστε νά έκλίπη εφεξής πάς έξ αύτοΰ κίνδυνος 
νέου αδικήματος, πάλιν τοΰτο δέν θά ήρκει πρός κατευνα
σμόν τού πόθου τή; έκδικήσεως, οστις απαιτεί κακόν άντί 
κακού, άδιαφορών περί τού μέλλοντος.

'Ο λόγος τού παραδειγματισμού τών άλλων, αύτός καθ 
εαυτόν, δέν έπαρκεϊ δπως δικάιολογήση τήν ποινήν.

Βεβαίως ή έκτέλεσις τής ποινής εκφοβίζει τούς μήπω άδί- 
κήσαντας, παραδειγματιζομένους οΰτως έξαύτής ΐνα άπέχωσι 
τού άόικεϊν, άλλ’ ό αμυντικός ούτος σκοπό; τής ποινής, ώ; εμ
μέσως μόνον επιτυγχανόμενος, ύέν δόναται ν’ άποτελέση τόν 
μοναδικόν καί άμεσον αύτής σκοπόν, άρα ούδέ νά δικαιολο
γήσω αύτός καί μόνος τήν ποινήν. Οϋτω π. χ. ό προδότης 
τής πατρίδος, ό έν πολέμφ αύτομολών πρός τόν εχθρόν, 
έξεγείρει φυσικώ τφ λόγω είς τόν άκρότατον βαθμόν τήν 
κατ’ αύτού άγανάκτησι-ν κ τί τό μίσος τών άλλων, άρα καί 
καί τόν πόθον τής έκδικήσεως. Έάν ή Πολιτεία έφυλάκι- 
ζεν αύτόν πρός μόνον τόν σκοπόν δπως έμποδίση νά δια- 
πράξη νέαν προδοσίαν, ή τόν βελτιώση ήθικώς, ήτοι χάριν 
έαυτής καί πρός ήθικόν όφελος αύτού τού καταδίκου, δέν 
θά κατηύναζε τόν κοινόν πόθον τής έκδικήσεως, δστις απαι
τεί. ούχί ωφέλειαν, άλλά τουναντίον βλάβην αύτοΰ τοΰ 
έγκληματίου. Έάν τόν έθανάτωνε πρός μόνον τόν σκοπόν 
τοϋ παραδειγματισμού τών άλλων, ή τοιαύτη ποινή, έάν 
άπ’ αύτή; άφαιρεθή ό σκοπός τής έκδικήσεως, θά ήτο άδι
κος, διότι ό κατάδικος θά καθίστατο θύμα υπέρ τών άλ
λων καί τής Πολιτείας.

Καί δμως πρέπει νά τιμωρηθή διά τών μεγίστων ποινών 
Διατί; Κυρίως μέν διότι μέγιστον ήτο ιό έγκλημά του, 
έμμέσως δέ καί παρακολουθηματικώς διότι ή έκτέλεσις τής 
ποινής του θ’ άποτρέψη συγχρόνως αύτόν ή τούς άλλους 
άπό τής διαπράξεως όμοιου έγκλήματος. Καί Ιδού δτι ό έν 

εΐνε ή μεγάλη έμπνεϋσίς. Λυτός ό περιορισμός εις τή> 
άικαόν.αιν μόνον τοΰ υπαίθρου τόν αδικεί πολύ.

Τό μέλλον ανήκει είς τούς δυνατούς, είς εκείνους 
οί όποιοι χάρις είς μίαν άνωτέραν ο ανοητικότητα κ<ί 
είς μίαν μόρ-ρωσιν στιβαράν, θά ν, >ί είς θέσιν νά έά- 
δράσουν δλας των τάς αισθητικός εντυπώσεις καί νά 
ταξινομήσουν τάς σκέψεις των εις ένα έργον δυνατόνj 
επιβλητικόν^ άποδίδον τό μεγαλείου τής Ζωής καί τής 
αλήθειας έν τή Ζωή. Δέν ένδίαρέρει μόνον ή ώμή 
πραγματικότης, ενδιαφέρει καί ή λανθάνουσά ή κρυμ
μένη πραγματικότης, ή όπύί,Λ ενυπάρχει κΐΐ είς τήν 
Φύσιν καί εις τον "Ανθρωπον.

Ζ. ΜΑΚΡΗ!

τή π ιινή σκοπός τή; άμύνης, ό άναγριφείς ώς μόνος λογι
κός αύτής σκοπός, ψωράται καταφανέστατα δευτερεύων καί 
επουσιώδης απέναντι τοΰ λόγου καί τοΰ σκοπού τή; έκδική- 
σεω;, δστις έπικραιεϊ αύτοΰ καί θά ΰπερισχύη ίσως έκείνου 
αιωνίως, καίπερ παράλογος κατά τήν βάσιν καί άσκοπος 
κατά τήν κατεύθυνσιν. Τό λογικόν υποχωρεί απέναντι τού 
παραλόγου. Τό όρμέμφυτον τή; αύτοσυντηρησίας, τό σκό
πιμου καί εύλογον, ήττάται ύπό τού αίσθήμιτο; τής έκδική
σεως, τού παραλόγου καί άσκοπου.

Έάν ήτο δυνατόν ό άνθρωπος, άπαλλασσόμενό; ποτέ τών 
προλήψεων καί άδυναμιών του, νά φιλοσοφήσει ψυχραίμως 
καί μετά μαθηματική; άκριβείας έπί τοΰ εγκλήματος καί 
τής ποινής ήθελεν άδιστάκτω; πεισθή δτι δ μέν έγκλημα- 
τίας, κατασκεύασμα δυνάμεων άνεξαρτήτων τής θελήσεώ; 
του, όμσίοΰται πρός άνθρωπον νο ιο^ντα, ή δέ ποινή έπρεπε 
ν’ άποκαλήται μάλλον θεραπεία, διότι μόνον ώς τοιαύτη 
μετά τή; αμυντική; αύτής δυνάμεω; δύναται νά έχμ λογικήν 
ϋποστασιν καί σκοπούς, Καθώς είναι παιδαριώδης έκδίκη 
σις νά καίωμεν τό ομοίωμα τού ’Ιούδα πρός κορεσμόν τοϋ 
κατ’ αύτοΰ μίσους ημών, ομοίως παιδαριώδες θά ήτο νά 
έκαίομεν καί αύτόν τόν ’Ιούδαν, έάν ούτος έπανήρχετο σή
μερον καί έζη μεταξύ ημών.

Ποιος άρά γε θά ύπαρξη έν τφ μέλλοντι—έάν ύπαρξη 
ποτέ—ό ήθικώς καί κοινωνικοί; κολοσσιαίος Ηρακλής, 
δστις ήθελεν αίσθανθή άμα καί ρήξη άνά τόν κόσμον τήν 
κραυγήν ; Οίκτον διά τόν έγκληματίον, έλεος εί; τό θύμα 
τής φύσεως καί τής άνατροφή; ; Ή Εκκλησία συγχωρεΐ 
καί προσεύχεται ύπέρ αύτού, οί φιλανθρωπικοί σύλλογοι, 
οί έλεήμονες άνθρωποι περιθάλπουσι σήμερον τούς καταδί
κους έκ φιλανθρωπίας, άλλ’ ούδείς ύψο’ιθη μέχρι τούδε ούδέ 
θά ύψωθή ίσως ποτέ είς τό ιδεώδες ζενίθ, ούχί άπλής αι
σθηματικής εύαισθησίας, άλλ’ αύτόχρημα φιλοσοφικής άρε- 
τής, ώστε ούχί μόνον νά μή αίσθανθή μίσος καί πόθον έκ
δικήσεως κατά τού κακούργου, όσονδήποτε καί αν ΰπήρξεν 
ούτος πρός αύτόν βδελυρός ή θηριώδης, άλλά νά κλαύση δι’ 
αύτόν, ώς έκλαυσεν ό Ίησοΰς διά τούς διώκτας καί τούς 
σταυρωτά; του, γινώσκων δτι άκουσίως των ούτοι τόν 
ήδίκουν.

Τοιούτον ύψος αισθήματος μόνος ό θεός κατέχει. Ό άν
θρωπο; δυνατόν νά κατανόηση τήν αλήθειαν τής Ιδέας, δυ
νατόν νά συγχωρήση αδικούμενο;, άλλά νά αίσθανθή αληθή 
οίκτον καί έλεος πρός τόν άδικούντα αύτόν άνευ περιφρονή- 
σεως, οίον έλεος αίσθανόμεθα πρός άδελφόν δυστυχή καί 
συμπαθείας άξιον, διότι αναγκάζεται νά πράξη κακόν, είναι 
τόσον πολύ λογικόν, ώστε άποβαίνει άδύνατον.

ίΩ. Γ. ΦΡΑΓΚΙΑΣ

ΜΑΓΟΣ 1916

ΓΥΡΩ ΑΠ6 ΤΗΝ Π6ΛΕΜΙΚΗΝ ΖΩΗΝ

I Μαΐου.— ’Επέίραμον Γαλλικά άβροπλάνα είς τά έλ- 
ληνοβουλγαρικά σύνορα. — «Οί Γερμανοί εργάζονται νά 
υποκινήσουν ταραχάς καί είς τό Μεξικόν».

2 Μαΐου.— Ό Βούλγαρος στρατηγός Σαββώφ μετέβη 
είς Βιέννην —*<> Λόρδος Κοόρζων διορίζεται ύποοργός τής 
Άεροπλοιας.

5 Μαΐόυ.- ’Εντός βραχοτάτοο χρόνου άποστέλλονται 
ίσχυραί Ρωσσικαί στρατιαί είς Θεσσαλονίκην.—"Υπέβαλε 
παραίτησιν ό επιτελάρχης του Γερμανικού στρατού.— 
Ρώσσοι προελαύνοντες άπειλουν ολόκληρον τήν περιφέ
ρειαν τής Βαγδάτης.

4 Μαΐου.—Οί ’Ιταλοί αναγγέλλουν θαύματα πολεμικά 
είς τά Αυστροίταλικά σύνορα.

& Μαΐου.—Ζωηρά έξέγερσις είς Γερμανίαν λόγω έλλ^ί- 
ψεως τών τροφίμων.

6 Μαΐου.— ’Αγγλικά υποβρύχια έτορπίλλισαν είς τήν 
Βαλτικήν τρία γερμανικά πλοία φέροντα πετρέλαια καί 
άνθρακας.— ‘Υπουργός τής Ί’ροφοδοτήσεως έν Γερμανία 
διωρίσθη ό διοικητής τής ΙΙομερανίας.

7 Μαΐου.—1>ι φίλτατοί μας Ιταλοί που αίσΟάνονται 
τόσην συμπάθειαν είς τά έλληνικά εδάφη τήν έπαθαν είς 
το’Ιταλοαυστρικκόν μέτωπον.—ΟίΑυστριακοί συνέλαβον 
χιλιάδας αιχμαλώτους καί κατέλαβον μαζή μέ εδάφη 
όχυρώματα ιταλικά καί πολεμικήν υλικόν.

« Μαΐου.—’II Τουρκία ετοιμάζεται νά έπιτεθή εναν
τίον τής Αίγνπτου.—Οί ’Ιταλοί κηρύσσουν ότι αποβλέ
πουν ήσύχως είς τήν κατάστασνν.

9 Μαΐου.—Τά Ρωσσικά στρατεύματα ήνώΟησαν μετά 
τών Αγγλικών εις τήν Μεσοποταμίαν.

10 Μαΐου.—*Ανεκατελήφθη υπό τών Γάλλων τό Χτουω- 
μόν.—’Αγγέλλεται ότι ό Καΐζε'ρ 0ά μεταβή προσεχώς είς 
τό Αυστροί'ταλικόν μέτωπον.

II Μαΐου.—Οί Γέρμα.οβούλγαροι παρητήθησαν πάσης 
ιδέας έπιΟέσεως κατά τών Άγγλογάλλων.— Επίκειται 
γενική έπίΟεσις τών Συμμαχούν είς όλα τά μέτωπα.

12 Μαΐου.—Ό Βασιλεύς του Μαυροβούνιου άποδοκι- 
μάζει τήν έν Βιέννη παρουσίαν του Υίου του ΙΙριγκήπος 
Μίρκου.—Ό γερμανικός τύπος κρίνει ευνοϊκώς τους δι
ορισμούς του νέ^>υ υπουργείου καί ιδίως εξαιρεί τάς 
άρετάς του κ. Χέλφεριχ.

18 Μαΐου.—"Ομιλών είς τήν Βουλήν τών Κοινοτήτων ό 
ό Σερ Έδ. Γκρέϋ έδήλωσεν οτι τότε θά γίνη λόγος περί 
ειρήνης όταν οί Γερμανοί άναγνωρίσουν ότι οί Σύμμα
χοι δέν ήττήθησαν άλλα θά θριαμβεύσουν.

14 Μαΐου.—’Αγών πυρυβολικου είς τό ύψωμα 304.
15 Μαΐου.—Χαλάρωσις είς τό Βερδέν.—Οί Γάλλοι καί 

πάλιν άνέκτησαν έδαφος.
1G Μαίου.—Παρατηρούνται ογκώδεις συγκεντρώσεις 

Ρωσσικου στρατού είς τό Ρωσσικόν μέτωπον.
17 Μαΐου.—Είς τό ’Ιταλικόν μέτωπον αποκρούονται 

αί αυστριακαί επιθέσεις.
18 Μαΐου.—Λυσσώδεις μάχαι περί τό Μορτόμ έσημει- 

ώθησαν.
19 Μαΐου.—Είς τό Ρωσσοτουρκικόν μέτωπον μάχον

ται σφοδρώς.
20 Μαΐου. — Μεγάλη ’Αγγλογερμανική ναυμαχία παρά 

τάς άκτάς τής Δανίας. — ’Αναγγέλλεται ή καταβύθισις εν
νέα μεγάλων άγγλικών σκαφών.—Οί Αυστριακοί προε
λαύνουν κατά τών ’Ιταλών.

21 Μαΐου. — Ιΐλεϊστα μέλη τής Βουλής τών Κοινοτή
των συνελθόντα είς συνεδρίασιν ήκουσαν τόν Λόρδον 
Κίτσενερ όμιλήσαντα περί τής καταστάσεως.

22 Μαΐου.—Αί μέχρι τούδε άπώλειαι τών Γερμανών 
υπολογίζονται είς 400.000.

25 Μαιου.—Λυσσώδης αγών εκ μέρους τών Γερμανών 
πρός κατάληψιν τού Βώ.—Οί κατά τήν ναυμαχία πεσόν- 
τας νΑγγλοι ’Αξιωματικοί άνέρχονται είς 333 νεκρούς 
καί 3< τραυματίας. Έφονεύθησαν καί οί ’Αντιναύαρχοι 
Χούδ κκί Άρμπετίνστ.

24 Μαΐου.—’Αγγλικόν θωρηκτόν φέρον τόν Λόρδον 
Κίταενερ έβυθίσθη έν ω έπλεεν πρός τήν Ρωσσίαν. Έτορ- 
πιλλίσθη ή προσέκρουσεν είς νάρκην ;

2» Μαΐου. — Μεγάλη συγκίνησις έν Αγγλία διά τόν

πνιγμόν τού Στρατάρχου καί "Υπουργού τών Στρατιωτι
κών τής ’Αγγλίας Κίτσενερ.

20 Μαΐου.—Το Βώ έπεσεν είς χεΐρκς τών Γερμανών.
2 7 Μαΐου. — Αί Ρωσσικαί νίκαι εις Γαλικίαν έχουσι 

μεγίστην σημασίαν.
28 Μαΐου.—Οι ’Ιταλοί άπηύθυναν διά τής Βουλής 

των θερμόν χαιρετισμόν πρός τούς νικώντας Ρώσσους. 
ΙΙαρηγορούνται διά τάς ήττά; των.

29 Μαΐου.--1>ί Ρώσσοι διέβησαν τόν Δνείστερον.
50 Μαΐου.—Οί Αυστριακοί υποχωρούν πανταχόθιν. Οί 

Ρώσσοι ήχμαλώτισαν 108.000 Αυστριακούς.
51 Μαΐου. — Ό Μάτερλιγκ. ό μέγας Βέλγος ποιητής 

είς νέον βι/?λίον του έκφράζει τό κατά τής Γερμανίας 
μισός του.

0 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΒΕΡΔΕΝ

'0 στρατηγός Πεταίν, ύ όποιος έχει τήν ανωτάτην 
αρχηγίαν εις τήν περιφέρειαν τοϋ Βερδέν, εΐνε σήμε
ρον τό εΐδωλον τοϋ Γαλλικού στρατού. Εΐνε μία άπό 
τάς κολλάς «ανακαλύψεις» τοϋ πολέμον. Ήτο συντα,- 
γματάρχης όταν ή έπιδεξία τακτική του εις τήν δυ
σχερή ύποχώρησιν έκ Σιαρλουά, άπεκαλυψε τήν αξίαν 
του κα'ι έν διαστήματι 19 μηνών άνυψώθη εις τά 
ανώτατα αξιώματα μετά καταπληκτικής τα/ϋτητος.

Όνομασθε'ις άλληλοδιαδόχως Διοικητής Ταξιαρχίας, 
Μέραρχος, Διοικητής Σώματος, σήμερον κατέχει τό 
υψηλόν αξίωμα αρχηγού μιας τΰ>ν στρατιών τής Δη
μοκρατίας. Καί δμως πολύ πιθανόν νά περέμενεν εϊς 
τήν άφάνειαν, δπως εΐνε ή θλιβερά τύχη τών γηρα
λέων, στρατιωτών, διότι όλίγας πρότής κη«ι’>ξεως τοϋ 
πολέμου ημέρας έπρόκειτο νά άποσυρθή έκ τοϋ στρα
τού, λόγι» ηλικίας. Εΐνε 59 έτών.

Πιστεΰων άκραδάντως εις τήν αξίαν τής Γυμναστικής 
ό στρατηγός Πεταίν, διατηρεί τό αύτό σύστημα τής 
σωματικής άσκήσεως εις τό μέτωπον, δπερ ήκολού- 
θησε κατ’ οίκον έν καιρώ ειρήνης. Παρά τό προκε- 
χωρημένον τής ηλικίας του, φαίνεται νεώτατος, καί 
λέγεται ότι αποδίδει τήν νεανικήν του ευστροφίαν εις 
τήν συχνήν γυμναστικήν, έν μάθημα τής οποίας εΐνε 
καί τό «σχοινάκι» τό γνωστόν παιγνίδιον τών μικρών 
παιδιών. Έκάστην πρωίαν μέσα εϊς τό δωμάτιόν του 
προτοΰ πλυθή καί ξυρισθή ό γέρων Πεταίν παίζει 
έπί δέκα λεπτά, τό «σχοινάκι». Καπνίζει, άδιακόπως, 
άλλά σπανίως πίνει άλλο ποτόν πλήν τοϋ καφέ.

'Ο στρατηγός Πεταίν ό όποιος εΐνε δεινός κλειδο- 
κυμβαλιστής, εΐνε έπίσης θαυμάσιος τύπος άνθρώπου. 
Δεικνύει ένδιαφέρον καί διά τά πλέον κοινά καί άσή- 
μαντα πράγματα. Ούδείς δμως ’Αρχηγός δεικνύει με- 
γαλείτέραν μέριμναν διά τήν καλοπέρασιν τών άν- 
δρών του. 'Ως ό Ναπολέων, πιστεύει δτι οι «στρατοί 
πολεμούν διά τοϋ στομάχου των» καί φροντίζει πάν
τοτε δπως οί στρατιώται του τρέφονται καλώς.

’Ίσως έν έκ τών μυστικών τής έπιτυχίας τών συν
ταγμάτων τοϋ στρατηγού Πεταίν εϊς τό Βερδέν, εΐνε 
δτι κατανέμει είς αύτά μέ δσον τό δυνατόν άκριβεστέ- 
ραν άναλογίαι·, καθήκοντα ιδιαιτέρας εύθύνης καί 
τραχέως χαρακτήρας, τά όποια οί άνδρες άναλαμβά- 
νουν καί ή τά έκπληροϋν ή άπόλλυνται έν τή προ
σπάθεια. Παρ. χάρ. έξησφάλισε διά μερικάς μονάδας 
τό προνόμιον τής όλοτελοΰς άπαλλαγής άπό τών έν 
τοΐς χαρακώμασι καθηκόντων, έπί πολλούς μήνας,
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έπι τώ σκοπώ νά χρησιμοποίηση αύτάς έν δεδομένη 
στιγμή ώς φάλαγγας δι’ δρμητικάς επιθέσεις. «Δυνα
τοί τις νά φανταοθή, το πνεύμα τοϋ ηρωισμού οπερ 
άναζωπυροΐ τούς στρατιώτας αυτούς οι όποιοι πάν
τοτε καυχώνται μέ τό μειδίαμα εις τά χείλη, δτι εΐνε 
προοιρισμένοι εις ένδοξον θάνατον, δπως εΐνε υπερή
φανοι αί χιλιάδες τών Γάλλων στρατιωτών δσοι μά
χονται ύπό τάς διαταγάς του, καί καυχώνται λέγοντες 
εϊμεθα οί άνδρες τοϋ Πεταίν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙ
ΘΕΑΤΡΑ

ΘΕΑΤΡΟΝ ΙΙΑΠΠΑΤ ΩΑΝΝΟΥ

'Η Ελληνική Σκηνή έπλουτίσθη μέ έν έπί πλέον 
κομψόν και δροσερόν θερινόν θεατρικόν κέντρον. Ό 
κ. Παππαϊωάννου ένας άπό τούς θαυμαστοτέρους έρ- 
γάτας τής άνυψώσεως τής ‘Ελληνικής Σκηνής έκτισε 
δικό του Θέατρον είς τήν οδόν Πατησίων. Ή δημοτι- 
κότης τοΰ κ. Παππαϊωάννου έφανερώθη μ’ δλην της 
τήν έπιβολήν κατά τήν ημέραν τών έγκαινίων. Ή 
έκτίμησις καί ή συμπάθεια τής ’Αθηναϊκής Κοινω
νίας τόσον πρός τόν εκλεκτόν καλλιτέχνην δσον καί 
πρός τόν εύγενέστατον κύριον, κατεφάνη πόσον εΐνε 
ισχυρά καί πόσον βαθέως εΐνε ριζωμένη, σέ κάθε φί
λον τοϋ Θεάτρου, τήν απογευματινήν ποΰ έχρησί- 
μευσε διά τήν εορτήν τών έγκαινίων. Άλλά καί ή 
συ ναδελφική αλληλεγγύη καί ή στοργή τών κορυφών 
τοΰ Καλλιτεχνικού παρ’ ήμϊν κόσμου πρός τόν άκατά- 
βλητον καί έμπνευσμένον δημιουργόν εύρεν ευκαιρίαν 
νά καταφανή θαυμαστή έν τφ προσώπω τοΰ δια
πρεπούς καλλιτέχνου μας.

Ή απογευματινή τών έγκαινίων διεξήχθη πανηγυ
ρικότατα καί έορταστικώτατα καί έπί παρουσίμ κό
σμου άσφυκτικώς πληροϋντος κάθε κενήν έπιφάνειαν 
τοΰ κομψοΰ Θεάτρου. ’Έκτοτε αί παραστάσεις τοΰ 
Θιάσου διεξάγονται έπί παρουσία πολυπληθούς α
κροατηρίου, έκυριάρχησε δέ κατά τό πλεϊστον τοΰ 
μηνός τό γλυκύτατον Πίκ - Νίκ καί κατόπιν έπεκο- 
λούθησαν τά Παραπήγματα. Μέ δλην τήν ειλικρί
νειαν τής ψυχής μας εύχόμεθα εις τόν έπίλεκτον καλ
λιτέχνην κ. Παππαϊώννου θριαμβευτικήν εύδοκίμησιν 
καί εις τήν μελλοντικήν του καλλιτεχνικήν σταδιο
δρομίαν.

ΚΥΒΕΛΗΣ

Εις τό Θέατρον τής κ. Κυβέλης επαναλαμβάνον
ται παλαιαί έπιτυχίαι τοϋ Θιάσου καί άπό καιρού 
εις καιρόν τό περισυνόν Πανόραμα τοΰ κ. Μωραϊ- 
τίνη. Τά έργα τοΰ Βασιλόπαιδος Νικολάου, «τό σπί
τι τής καρδιάς» καί τό «διπλό δόλωμα» έπαίχθησαν 
μέ πολλήν επιτυχίαν έπί παρουσία πολλοΰ καί έκλε- 
κτοΰ άκροατηρίου. Τό «Φύλλον τής Συκής» έργον μέ 
εύφυά καί δροσερόν διάλογον ήρεσε πολύ, έλαμψε 
δέ είς αύτό ή φωτεινή χάρις καί ή έκπλήττουσα καλ
λονή τής διαπρεποΰς καλλιτέχνιδος. Διά τό έργον τοΰ 
κ. Ξενοπούλου τό πρώτον πρωτότυπον ελληνικόν έρ
γον, τό όποιον έπαίχθη τήν τελευταίαν βραδειά τοΰ 
μηνός θά γράψωμεν εις τό τεύχος τού ’Ιουνίου.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

Άπό τά πρώτα έργα πού άνεβίβασε τό Κεντρικόν 
ήτο ή «Κούκλα» τοΰ Γκαβέ. ’’Εργον εύ'θυμον καί 
φαιδρόν κατάλληλον διά τά θερινά θέατρα. ”Ηρεσε

πολύ ό κ. Νίκας ενσαρκωθείς τόν ρόλον τοϋ διασκε- 
δαστικοΰ τραπεζίτου. Ό τύπος τοϋ κ. Κρεάρ διεπλά- 
σθη άριστοτεχνικυότατα καί μαζή μέ τόν κ. Αεπενιώ- 
την άπετέλεσαν δυάδα καλλιτεχνικής έμφανίσεως τι- 
μώσης τόν Θίασον τοΰ ('Κεντρικού».

Άπό τής Σκηνής τού Κεντρικού ένεφανίσθη καί ή 
Δ)ίς Κωνσταντινίδου εις τό τάλαντον τής οποίας πολ- 
λάς έλπίδας δυνάμεθα νά στηρίξωμεν. “Επαιξεν εις 
τό «Καταφύγιον» τοΰ Δαριό Νικατώμι, είς το όποιον 
δ κ. Φύρστ καί ή κ. Νίκα έδωκαν αληθινήν ζωήν 
είς τούς ρόλους τών συζύγων. ’Επίσης έθαυμάσθη 
καί ό κ. Ροζάν.

Είς τό Κεντρικόν έδόθη καί τό μονόπρακτο ν δρα- 
ματάκι τής κ. Ουρανίας Ζαβιτσάνου Σδρίν ή «Δύ- 
ναμις τού Μίσους». ‘Η κ. Ζαβιτσάνου εΐνε γνωστή 
εις τόν φιλολογικόν μας κύκλον. ’Εκλεκτή δέσποινα 
τής Κερκύρας άφιερώνει δλας τάς ώρας τής σχολής 
της εις τά γράμματα. Έμελέτησε πολύ, έταξείδευσε 
πολύ, καί έγραψε περισσότερο. Τά πλεΐστα τών 
έργων της έδημοσιεύθησαν είς τάς σελίδας αύτάς, καί 
ή Ελληνική Έπιθεώρησις μέ υπερηφάνειαν παρη- 
κολούθησε τήν έκλεκτήν συνεργάτιδά της είς τήν έπι- 
τυχίαν τών μικρών θεατρικών της έργων. ‘Η < Δύνα- 
μις τοΰ Μίσους» εΐνε ένα δραματάκι γεμάτο άπό κί- 
νησι καί ζωή τό όποιον περιστρέφεται μέσα είς τό 
έθιμον τοΰ παλαιού οικογενειακού μίσους. Τόέκλεκτόν 
κοινόν τό όποιον τήν παρηκολούθησε είς τό Κεντρι
κόν έχειροκρότησε τό θεατρικόν έργον τής κ. Ζαβιτσι- 
άνου μέ πραγματικήν‘είλικρινίαν καί τήν συνέχαρη 
μέ ένθουσιασμόν.

Ή Δ)ίς Βάλβη εις τό έργον τής κ. Ζαβιτσάνου 
έκαμε μία πολύ καλή έμφάνισι καί άπεδειξεν δτι πε
ρικλείει μέσα της τή δύναμι τής Τέχνης ή οποία 
ασφαλώς θά τήν άναδείξη μιά ήμέρα.
ΜΑΡΙΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

Μδλην τήν έκτίμησιν ποΰ τρεφομεν στό θαυμαστόν 
έργον τής υπέροχου καλλιτέχνιδος Δος Κοτοπούλη 
καί μ’ δλην τήν ιδιαιτέραν συμπάθειαν ποϋ αίσθανό- 
μεθα στήν έκλεκτήν Έλληνίδα, εϊμεθα υποχρεωμένοι 
νά μή τήν παρακολουθήσωμεν είς τό έργον της κατά 
τήν έφετεινήν περίοδον καίτοΰτο διότι ό Διευθυντής 
τού Θεάτρου της κ.Μυράτ, ό είς τήν δημοσιογραφίαν 
όφείλων τήν καλλιτεχνικήν του θέσιν,έχει τήν ευγένειαν 
νά παρεμβάλη—ό μόνος έκ τών Διευθυντών τών έν 
Άθήναις Θεάτρων—προσκόμματα είς τό έργον μας, 
διατελών φαίνεται έν πλήρει άγνοίφ τών πρός τήν 
δημοσιογραφίαν υποχρετόσεών του.

ΟΛΥΜΠΙΑ
Τό ώραιότερον τών ’Αθηναϊκών θεάτρων έτυχε τής 

πλέον θερμής ύποστηρίξεως παρά τοΰ 'Ελληνικού 
κοινού. Ό κ. Ααυράγκας ακαταπόνητος είς δράσιν θε
τικήν, προοδευτικήν καί είς εργασίαν καλλινεχνίκης 
ορμής έδειξε καί πάλιν τήν απαράμιλλο ν δεξιότητά του 
είς τήν διεύθυνσιν μουσικού Θιάσου έγκλείοντος δλα 
τά στοιχεία τής έπιτυχίας καί τής επιβολής. Έθαυ- 
μάσθη είς τήν Άϊδάν. ’Έργον πρό τού όποιου έθραύ- 
σθησαν άλλοτε καί αί καλλίτεραι προσπάθειαι άνεδεί- 
χθη τέλειον καί είς διδασκαλίαν καί είς έκτέλεσιν. 
Τό «Τροβατόρε» έπίσης προσελκύει τό ένδιαφέρον 
τοϋ κοινού καί καθ’ έκάστην τό θέατρον πλημμυρεΐ 
άπό τούς φίλους τής έκλεκτής μουσικής καί τής άψο
γου έμφανίσεως. Είς τό ένεργητικόν τοΰ κ. Ααυράγκα 
όφείλομεν νά καταλέξωμεν καί τήν συμμετοχήν τής 
Δος Πιρπινιά είς τάς έργασίας τοΰ θιάσου. Αί άρι- 
σται έντυπώσεις τού κοινού διά τάς πρώτος εμφανί
σεις τής νεαράς καλλιτέχνιδος έγγυώνται πρό τής μελΛ 
λοντικής έπιτυχίας της.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ
Συνέστη Σύλλογος τής «Ελληνικής Χορφδίας» 

υπό τήν Προεδρείαν τής A Υ τής Πριγκηπίσσης 
’Αλίκης.

Πρωτοστατεί ό κ. Νάξος δστις καί έξέθηκε τόν 
σκοπόν τού Συλλόγου εις τά μέλη τήν πρώτην ημέραν 
τής συγκεντρώσεώς των συμπραττόντων έκλεκτών καί 
καταλληλότατων στοιχείων τής πόλεώς μας πρός έπι
τυχίαν τού σκοπού.

Τό Καταστατικόν τοΰ Συλλόγου έψηφίσθη ήδη καί 
άπό τίνος ήρχισαν καί αί έργασίαι του μέ τάς μεγαλει- 
τέρας ελπίδας εύδοκιμήσεως.

Η ΕΣΠΕΡΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Μεσοΰντος Μαϊου χρειάζεται κάποιος ήρωϊσμός γιά 

ν’ άποφασίση κανείς νά παρακολούθηση έορταστϊκήν 
εσπερίδα σέ θέατρον κλειστόν, Καί δμως τό ’Αθηναϊ
κόν κοινόν τό δυνάμενον ν’ άκριβοπλήρώνη τάς θέ
σεις τοιούτων θεαμάτων έσπευσε νά παρακολουθήση 
τήν εσπερίδα τού Βασιλικού Θεάτρου τήν δοθεΐσαν 
υπέρ τοΰ ταμείου τοΰ Θεάτρου τούτου.

'Η εορτή περιελάμβανε «ζώσας εικόνας» τής κλα
σικής έποχής, τό μονόπρακτον έμμετρον δραμάτων 
τοΰ Μπατάϊγ «“Ονειρον μιας έρωτικής νυκτός» 
καί άναπαράστασιν αρχαίας πομπής. 'Η δλη εορτή 
διεξήχθη μετά ζηλευτής τελειότητος, έπροκάλεσε δέ 
αληθινόν ένθουσιασμόν τό κάλλος μερικών έκ τών 
Δων αιτινες έλαβον μέρος. 'Η κ. Σχλήμαν, ή Δνίς 
Χρυσούλη καί ό κ· Ροδοκανάκης έκρίθησαν ευμενέ
στατα διά τήν θαυμαστήν έπιτυχίαν των.

II ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Άπό τής Σκηνής τού Θεάτρου τών «’Ολυμπίων» 
έδόθη έν συρροή πλήθους ή Συναυλία τοΰ Ίΐδείου 
ή τόσον διαφημισθεΐσα.

ΘΕΑΤΡΟΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Έπαίχθησαν τά «Κουλουβάχατα» τοΰ κ. Μουστάκα 

δστις είναι καί θιασάρχης τοΰ Θεάτρου τοΰ Λαού. 
“Ισως είναι ή έπιθεώρηστς αυτή ή διάδοχος τής«Σκού- 
σης» είς έπιτυχίαν /.αί άθρόαν συγκέντρωσιν κόσμου. 
Είς τό Θέατρον τοΰ Μεταξουργείου παίζουν έπιτυχώς 
αί κυρίαι Διαμάντι) καί Βασιλειάδου καί ή Δνίς 
Βαλέττα.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Μ ΑΙΟΣ X θ 1 Θ 

"Οταν ό ωκεανός συνεγείρει είς ύπερύψηλα κύματα 
τόν Θαλάσσιον κολοσσόν, τά γειτονικά πελάγη δέ? δύ- 
νανται ν’άποφύγωσι σάλο? τινά, ότέ μέν ισχυρόν, δσον 
ή προκκλούσα αυτόν γειτονική τρικυμία, ότέ δέ ανί
σχυρο·? καί έξησθενημένον, όσον άσθενεστέρα προβάλλει 
ή έπίδρασις τού μαινομένου ωκεανού. Κάτι τι παρό
μοιον συμβαίνει καί είς ημάς ήδη. Άπό τον πανευ
ρωπαϊκόν ωκεανό? ό όποιος συνταράσσεται άπό τήν 
άγριωτέραν καταιγίδα έξ δσων εΐδον οί αιώνες καί η
μείς τά ασθενικά καί μικροσκοπικά πελάγη, οτε μέν 
αίσθανόμεθα ενσκήπτοντα καί έκσπώντα παρ’ ήμιν πε
λώρια συνταρακτικά κύματα, ότέ δέ αντιμετωπίζομε·? 
τήν βοήν τής λαίλαπος χωρίς νά αίσθανόμεθα καί τήν 
άμεσο ? αύτής επήρειαν. Τάς στιγμάς αυτάς τάς όποιας

διερχόμεθα νύν δέν αίσθανόμεθα απλώς έγγίζουσαν τήν 
βοήν καί τόν δούπον τών έκσπώντων κυμάτων, άλλά 
τά άντικρύζομεν μετά δέους όρμώντα καθ’ημών άγρια, 
ορμητικά, θεώρατα, άσυγκοάτητα, απειλητικά. Εύρι- 
σκόμεθα είς τήν θέσιν ναυαγού ό όποιος μαζή μέ τής 
άλλες συμφορές του αντιλαμβάνεται καί τόν .κίνουνον 
αμέσου καταποντισμού. Ευτυχώς οτι ό Λαός καί ή 
εθνική συνείδησις μετά καρτερίας αντιμετωπίζουν ολην 
αυτήν τήν άγρια·? καταιγίδα. Ή χιονοθύελλα τών 
Γαλλόϊταλικών “Αλπεων έξετράπη μέχρις ημών καί 
μάς άπειλεΐ σοβαρώς μέ τά λευκά της σάβανα. Ό 
Ελληνικός Λαός εύθυμος καί φαιδρός άπό φυσεως 
ατενίζει μέ σκωπτικόν μειδίαμα καί μέ επικαίρους 
ευφυολογίας τό απειλητικόν συνέοιασμα ιού όρίζοντος 
προσδοκά μέ καρτερίαν τό επικίνδυνον ίσως, άλλά πάν
τως· παροδικό, ξέσπασμα. "Αν αισθάνεται μέσα στήν 
ψυχή του ένα βαθύτατο·? συναίσθημα πόνου, τοΰτο 
προέρχεται διότι ή μοίρα ήθέλησεν είς τοιαύτας επι
κινδύνους στιγμάς νά δίευθύνωσι τό τιμόνι τής πατρί
δας οί πλέον άτολμοι καί ακατάρτιστη καί αδαείς οια
κοστρόφιο’.. Λείπει ό δεξιός Κυβερνήτης τού Σκάφους, 
καί άπό τής άπόψεως ταύτης εν υπολείπεται πρός 
ημάς, νά προσφύγωμεν είς τήν θείαν ά?τίληψιν ή 
όποια ουδέποτε άβήκε τόν τόπον άνυπεράσπιστον.

* 
* *

Ό Μάιος ήρχισε μέ τάς απηχήσεις τών τελευταίων 
έορταστικών χαροποιώ? θορύβων τής έκπνεούσης πρω- 
τομαγιάς, μέ τήν μαρανθεΐσαν πριν άνθηση απεργίαν 
τών γκαρσονιών τών καοοενείων καί μέ τήν έπανάλη- 
ψιν τών εργασιών τής Βουλής, ή όποια έπίσης μετά 
μίαν εβδομάδα έλιποψύ-χησε διά νά συνέλθη τάς τε
λευταίας ημέρας τού μηνάς. Έν τώ μεταξύ παρέστη- 
μεν μάρτυρες γεγονότων πού έπροκάλεσαν στήν ψυχή 
μας τχ πλέον άντίθετα συναισθήματα. Ή παράδοσις 
τού Ρούπελ εις τούς Βουλνάοους όσον καί άν στολίζε
ται μέ τής πολιτικής άνάγκης τό ένδυμα έτφοξένησε 
βαθυτάτην οδύνη? είς τήν ελληνικήν ψυχήν. Μετά 
οκτώ δμως ημέρας είχομεν τήν Βασιλικήν εορτήν καί 
ό Ελληνικός Λαός έζήτησε νά άσαιρέση μέγα μέρος 
τού ψυχικού του βάρους συμμετέχω·? είς ταύτην μετά 
πολλοΰ ενθουσιασμού. Διά τήν ποικιλίαν δμως ή Κυ- 
βέρνησις έφιλοτέχνησε σκηνήν δραματικωτάτ·:ν εντός 
τού Ναού τού Άνίου Κωνσταντίνου. Έζήτησε διά τών 
οργάνων της νά ύποβάλη είς τόν Λαόν τήν ιδέαν δτι 
τό διενεργούμενον κατά τήν ημέραν εκείνην μνημόσυ
νο·? ύπέρ τών θυσιασθέντων έν Θράκη καί Μικρά ’Ασία 
ομογενών μας, άπέβλεπεν είς άντικυβερνητικούς πο
λιτικούς σκοπούς καί έδικαίολόγησεν μίαν άκαιρον καί 
άσεβή άνάμιξιν ή όποια έπέοεοε τό άντίθετον τού 
έπιδιωκομένου σκοπού. Άπό τήν όομητικήν δέ κατω
φέρειαν τών σφαλμάτων της παρασυρομένη έζήτησε νά 
άπαγορεύση καί τήν συνκοότησ'.ν συλλαλητηρίου εις Θεσ
σαλονίκην άποβλέποντος είς πατριωτικήν διαμαρτυρίαν 
τών πολιτών διά τήν Βουλγαρικήν έπιδρομήν είς Έλ
λη ?ικά φρούρια. Δέν υπάρχει μεγαλείτερον σφάλμα 
άπό τών προσπαθειών παρεμποδίσεως τήςέκ®ράσεως τών 
αισθημάτων τοΰ Λαού είς τοιαύτας κρίσιμους στιγμάς 
καί ή Κυβέρνησις άτυχώς εϊνι ένδεδειγμένή διά νά δια- 
πράττη σωρηδόν τά μεγαλείτεοα πολιτικά, κυβερνητικά 
καί κομματικά σφάλματα άο* ής άνέλαβεν τήν αρχήν. 
Ή Γαλλική ’Αστυνομία τού Στρατηγού Σαράϊγ σεβο- 
μένη τήν ιερότητα τοΰ Συλλαλητηρίου έπενέβη καί
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έπέταεψεν ύπό τήν χραταιάν προστασίαν της τήν τέλε- 
σιν τού συλλαλητηρίου. Τί κωμωδία διά νά γελά κα
νείς για χρόνια άν δέν έκρόπτοντο μέσα σ’αυτήν καί 
τραγικές σελίδες !

* * 
*

Μέσα’είς τά άλλα συναισθήματα έπρεπε νά έμφιλο’- 
•χωρήση κα· τδ αίσθημα πού προκαλούν τά αινίγματα. 
Καί τοιοΰτον αίνιγμα είνε ή Άγγλογερμανική ναυμα
χία. Έν ω, είνε γεγονός αναμφισβήτητο·/ ή σοβαρό- 
της τής ναυμαχίας ταύτης, άφ’ ού αί μέν άπώλειαι είς 
άνδρας ανέρχονται εις" 20,000, ή δέ αξία τών κατα- 
ποντισθέντων πλοίων υπερβαίνει τό δισεκατομμύριο·/ 
δέν κατωοθώθη ακόμη νά άνευρεθή ό νικητής. Ή 
νίκη αμφισβητείται μέ λύσσαν καί άπό τούς Άγγλους 
καί άπό τούς Γεομανούς. Όί Γερμανοί καί "Αγγλοι 
οήτορες εξαιρούν τά άποτελέσμστα έκαστος διά λογα
ριασμόν τής εθνικότητας είς ή/ άνήκουν. Οί Μονάρ- 
χαι καί οί 'Υπουργοί τής Αγγλίας καί Γερμανίας συγ- 
χαίρουσιν έαυτούς, άλλήλους καί τούς ναυάρχους των 
διά τήν νίκην. Εκπνέει ό μήν καί τό ζήτημα τούτο 
παραμένει άλυτο·/. Ό Μάιος δμως άπληστος είς επει
σόδια μάς προσφέρει ένα κενούργιο αναψυκτικό. Ό 
Στρατηγός Σαράϊγ τόν όποιον νομίζει κανείς δτι έστει
λε·/ ή Γαλλία γιά νά ξέρριζώση τήν αγάπην τού ελλη
νικού λαού πρός τήν πατρίδα του, κηρύσσει τόν στρα
τιωτικόν νόμον είς Θεσσαλονίκην, καταλαμβάνει δη
μόσια κτίρια, καταλύει στρατιωτικός καί ναυτικάς άρ- 
χάς καί διαλέγει τήν εορτήν τού Βασιλέως διά /ά 
έοαρμόση τά μέτρα ταυτα, συντελώ? ούτως εις τήν μα- 
ταίωσιν τού πανηγυρισμού τής εορτής καί τήν έπικοά- 
τησι/ τής ιδέας δτι ό Γάλλος Στρατηγός είνε μικρο- 
λόγος, πεισματάρης, ορών είς βάρος τής πατρίδος του. 
Καί εύθύς άμέσως επακολουθούν αί συνέπειαι. 'Ο 
αθηναϊκός λαός συ/9.ντών τους στρατιωτικούς άκολού- 
θους τής Γερμανικής Πρεσβείας τούς επευφημεί ζωη
ρότατα. Νά δμως καί μιά θλιβερά εϊδησις. Ό Λόρδος 
Κίτσενερ μεταβαίνων είς Ρωσσίαν επνίγη καταποντι- 
σθέντος τού πολεμικού πλοίου έφ’ ού επέβαινεν. Γενική 
κατάπληξις. Ό μέγας Στρατηγός τής ’Αγγλίας είς 
άπό τούς δημιουργούς τών μέσων τής άλληλοεξοντώ- 
σεως τών εθνών ύπέστη καί αυτός θάνατον άνάλογον 
πρός τά άπειρα θύματά του.

Έάν θελήσωμεν νά κρίνωμεν τόν άνδρα άπό άπό- 
ψεως στενής βεβαίως είνε μία άπό τάς μεγαλειτέρας 
φυσιογνωμίας τού αίώνος καί εθνική απώλεια διά τούς 
Άγγλους, άν δμως θελήσωμεν νά τόν κρίνωμεν άπό 
ανθρωπιστικής άπόψεως υπήρξε καί ούτος μία άπό τάς 
μεγάλας πληγάς τής ανθρωπότητας ες εκείνων ποΰ ουδέ
ποτε έδωσαν σημασίαν εις τή/ζωήντού ανθρώπου. Άπώ-- 
λείαν σοβαρά'/ υπέστη καί ή Γαλλία εν τω προσώπωτού 
στρατηγού Γκαλιένι θανόντος κατόπιν σοβαράς ασθέ
νειας. Ό ήρωισιαός του ητο μυθικός καί ήτο στοατη- 
γός αντάξιος τών Ναπολεόντειων χρόνων. Άλλά τά 
επεισόδια εξακολουθούν, άπροσδόνητα, ζωηοά, ενδια
φέροντα. Ή μεγάλη σκη/ή τού κόσμου μάς τροφοδο
τεί μέ διαρκείς συγκινήσεις. Διενεργεϊται άκήρυκτος 
αποκλεισμός τών ελληνικών παραλίων, συλαμβανομέ- 
νων κατά δεκάδας τών πλοίων τού εμπορικού μας στό
λου. Εϊσπλουςκαί έκπλους πλοίων αναστέλλεται καί τά 
έν πλφ μεταφέρονται είς λιμένας κατεχομένους ύπο 
τών συμμάχων. Ή Κυβέρνησις δείχνει δτι άγνοεϊ τήν 
αιτίαν καί αίφνηδίως διατάσσει τήν μερικήν άποστρά-

τευσιν τού Στρατού μας. Δώδεκα ήλικίαι άποστέλλον- 
ται είς αόριστον άδειαν καί είς 10 έκ τών υπολοίπων 
θά δοθώσιν άθρόαι τοιαύται. Άπό τά απροσδόκητα τής 
έλλη/ϊκής πολιτικής, δπως απροσδόκητος ήτο καί ή 
παρασημοφορία διά τού Μεγαλοσταύρου τών κ. κ. 
Σκουλούδη καί Ράλλη ολίγον μετά τήν παράδοσιν τοΰ 
Ρούπελ είς τούς Βουλγάρους. Έν τώ μεταξύ έχομεν 
νέας σχηνκς έν τω ναφ τού 'Αγίου Κωνσταντίνου κατά 
τήν επέτειον τού Θανάτου τού Παλαιολόγου. Οί κυ
βερνητικοί εγκάθετοι μή σεβόμενοι τήίζ ιερότητα τού 
μέρους καί τόν σκοπόν άποδοκιμάζουν τό·/ κ. Δήμαρχον 
καί τό Συμβούλιό·/ του. ’Άξιος ό μισθός των. Άλλά ό 
Κυβερνητικός κοτήτορος δέν σταματά έως εδώ. 
Έχομε/ σκηνές περισσότερον χαρακτηριστικές περισ
σότερον ενδεικτικές τής σημερινής καταστάσεως. Άνευ 
λόγου καί ύπό τό πρόσχημα αντιβασιλικών αισθημάτων 
θραύουν τά τζάμια δλων τών Βενιζελικών εφημερίδων 
καί μόνον τάς κεισαλάς των δέν θραύουν. Καί είς στιγ
μήν καθ’ ήν τε/ουμένης τής έ/ τω Σταοίω εορτής υπέρ 
τών οικογενειών τών ’Επιστράτων ό αληθινός ελληνι
κός Λαός επευφημεί καί αποθεώνει τόν Βασιλέα του.

Ή ξηρότερα άφήγησις παρετάχθη έδώ τών γεγονό
των καί εϊμεθσ βέβαιοι δτι κανείς δέν θά παραπονεθή 
διά τό ά^θονον υλικόν πού συνεκομίσαυ,εν κατά τόν 
είρηνιχώτατον μήνα τών λουλουοιών καί τών άσωυ,ά- 
των.

Δ. Λ. Ζ

ΚΟΣΜΟΣ
Ή Βασίλισσα μας έν τή εύγενεϊ μερίμνη της υπέρ 

τών παραγωγικών δυνάμεων τοΰ τόπου έκάλεσε παρ’ 
έαυτή τόν τμηματάρχην τής Αλιείας κ. Παναγιω- 

τόπουλον καί έζήτησέ πλη- 
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΚΑΙ ροφορίας διά τήν έν έλλάδι

Η ΑΛΙΕΙΑ αλιείαν καί ίχθυοπαραγωγήν.
Βραδύτερον δέ συνόδευαμένη 

καί ύπό τής Θυγατρός Της 'Ελένης έπεσκέφθη εις 
Παλαιόν Φάληρον τόν Ύδροβιολογικόν Σταθμόν καί 
έξήτασε λεπτομερώς τά τής λειτουργίας τοΰ Σταθμοΰ. 
Ή μέριμνα Της είνε μία έγγΰησις δτι πλεΐστα δσα 
ζητήματα έν νεκροφάνειά θά άναζήσωσι καί θά είσέλ- 
θουν είς ένα δρόμον καρπόφορον καί αποτελεσματι
κόν. 'Η Μεγαλειότής της δέν στρέφεται καί πρός 
ένα άλλον κλάδον παρημελημένον ύπό τής Πολιτείας, 
είς τόν κλάδον τής Πτηνοτροφίας ένισχύουσα ούτω τάς 
εύγενεϊς άλλ’ άσκοπους προσπάθειας τής ειδικής μας 
πτηνοτρόφου ;

* *'Υπό τήν Προεδρείαν τής Λ. Μ- τοΰ Βασιλέως 
καί παρισταμένης κατ’ έξαίρεσιν καί τής Βασιλίσσης 
έγένετο ή τακτική έτησία γενική' συνέλευσις τών με

λών τής Γεωργικής
II ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ Εταιρείας. Θά ήθέ- 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ λαμεν τήνέπέμβασιν 
τής Α. Μ. τοΰ Βα- σιλέως μας περισσότερον ζωηράν εις τά τής Γεωργι

κής 'Εταιρείας. Είνε Βασιλικόν ίδρυμα, οφείλεται είς 
τήν πρωτοβουλίαν τοΰ αειμνήστου Πατρός Του, ύπό 
έποψιν δέ σκοπιμότητας είνε έν έκ τών σπουδαιοτέρων 
ιδρυμάτων τής χώρας. ’Αξίζει λοιπόν νά κινήση ολό
κληρον τό ένδιαφέρον Του καί τήν άγρυπνάν προσο
χήν Του διά νά σχηματισθή έδραιοτέρα ή πεποίθη- 
σις περί τής επωφελούς σταδιοδρομίας της,

Ή έλληνική υπερευαισθησία θίγόμενη καταλλήλως 
άπό τά ενθουσιώδη λόγια τού ποιητοΰ ένίσχυσε καί 

έστεοέωσε τήν θαυμασίαν
ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΟΥ έμπνευσίν του ή όποια 

«ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» άπεκρυσταλλώθη είς τάς
Νύμτας τού «Λευκού 

Σταυρού».
Ύπερεξήκοντα έλληνοπούλες αδελφές ηρώων, άδελ- 

φές προμάχων τής πατρίδος, αδελφές βουλγαροκτό- 
νων, μέ τόν στέφανον πού καθηνίασε τό αιαα τών 
πεσόντων καί έτίμησε τού πανελληνίου ένδιαοέροντο.' 
ή στορνή, εΐέλεσαν τούς νόμους των, ζηλευτά! νυ- 
φσδες καί μέλλουσαι μητέρες έλληνοπαίδων πού θά 
γνωρίσουν άπό τής κοιτίδος των άκόμη δτι είνε ώραϊον 
τό θνήσκει·/ ύπέρ πατρίδος.

Ό Ματσούκας, άνεπιγνώτως,ίσως δημιουργεί μία/ 
κενούργιαν ©υλετικήν ύποδιαίρεσίν ποΰ μέσα στην 
ψυχήν της θά κυρίαρχη μία ωραία παράδοσις πού εξ
υψώνει καί εξευγενίζει τό πνεύμα καί τά αισθήματα 
τής Ελληνικής Οικογένειας.

'Ένα μενάλο εύγε στον Ματσούκαν ! Τά παιδιά καί 
τά κορίτσια πού θά γεννηθούν άπό τούς Γόμους τού 
«Λευκού Σταυρού» θα έχουν μέσα στό αίμά τους, 
μέσα στη ψυχή τους καί τήν διάνοιαν τους κάτι τι 
πού θά τά ξεχωρίζη άπό τά άλλα 'Ελληνόπουλα. Θά 
έχουν υπερηφάνειαν άλλά καί τήν συναίσθησιν μεγα- 
λητέρων ύποχρεώσεων καί πρός τήν κοινωνίαν καί 
πρός τήν πατρίδα....

Είναι ώοαϊον τό έονον τού Ματσούκα.I I ί

Λιά ν’ άποδειχθή πόσον ψευδή καί απατηλά εινε 
δλα δσα δογματίζονται περί τοΰ πολιτισμού τήςάν' 
θρωπότητος δέν ήρκουν αί έξακολουθοΰσαι άγρια'· 

άνθρωποθυσίαι είς τό
Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΣ μέτωπον τοΰ πολέμου, 

ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ άλλ’ έπρεπε νά επακο
λουθήσουν καί αί φρι

καλεότητες τοΰ ’Ιρλανδικού κινήματος. Καταγγέλλον
ται θανατούσείς Βουλευτών ’Ιρλανδών άνευ δίκης, 
εξοντώσεις ολοκλήρων οικογενειών, τουφεκισμοί νεο 
νυμφών, άπαγχονίσεις καί σειρά δλη βαρβαροτήτων 
διά τάς όποίι/ς θά αίσχύνεται ή διανοουμένη άνθρω
πότης, άν μετά τήν σημερινήν κατάστασιν δΰναται νά 
αποδίδεται ό τίτλος αυτός καί είς έλαχίστην μερίδα 
τών κοινωνικών ομάδων.

·’ ♦ 
* *

Έπί παρουσία τοΰ Βασιλέους γενομένου δεκτού έν 
αποθεωτική ύποδοχή ύπό τών κατοίκων τών πόλεων 
καί χωρίων, δΓ ών διήλθεν ή Βασιλική αμαξοστοιχία, 

τών πλείστων μεί,ών τοΰ Ύ- 
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ πουργικοΰ Συμβουλίου, τών Λι- 

ΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ευθυντών τών σιδηροδρομικών 
εταιρειών, προνομιούχων τινών 

Βουλευτών’Αττικής, άνωτέρων ύπαλλήλων τοΰ Υπουρ
γείου τής Συγκοινωνίας καί άλλων έπισήμων, έτελέ- 
σθησαν τά έγκαίνια τήςένωτικής γραμμής τοΰ Λαρισ- 
σαϊκοΰ. Ή Ελλάς ή εύρισκομένη είς τό νοτιώτατον 
σημεϊον τής Εύριόπης ήνώθη πλέον μεθ’ δλου τοΰ 
πολιτισμένου κόσμου καί ούτως έξεπληρώθη δ'νειρον 
πολλών γενεών ποΰ έξέλιπον πλέον. Άτυχώς αί σημε
ρινά! περιστάσεις δέν θά έπιτρέψουν στην Ελλάδα 
νά καρπωθή τά αγαθά τής συγκοινωνίας ταύτης, πάν
τως δμως ή σημασία τοΰ γεγονότος δέν παύει άπό τοΰ 
νά εινε μεγίστη. Ό κ. Βενιζέλος τόν όποιον άπεξέ-
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νωσεν ή σημερινή πολιτική άπό τόν εθνικόν αυτόν 
πανηγυρισμόν, μπορεί νά δεχθή τά θερμά συγχαρη
τήριά μας.

* 
* *

Αί Μεραρχίαι ’Αθηνών καί Χαλκίδος έξετέλεσαν 
προύτης τάξεως άσκήσεις είς τά πέριξ τών Αθηνών. 
'Ο Βασιλεύς δστις τάς παρηκολούθησεν άπεκόμιοε τας 

άρίστας τών εντυπώσεων καί μέ τήν 
ΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ συνήθη άκριβολογίαν του καθώ· 
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ρισε τά σημεία έφ’ ών έστήριξε 

τήν ευαρέσκειάν Του. Ό Στρατός 
μας κατέδειξε καί πάλιν τήν άντοχήν του καί δλα 
εκείνα τά εξαιρετικά χαρίσματα ποΰ τόν άνέδειξαν είς 
τούς τελευταίους πολέμους.

'Ο Λαός εύφροσύνως καί χαίρων ύπεδέχθη τά στρα
τεύματα έπανακάμπτοντα ακμαία καί ζωηρά είς τούς 
έν τή πόλει στρατώνας.

* + ♦
'Ο μόνος ένδεδειγμένος διά νά διαδεχθήτόν κ. Κου- 

σίδην είς τήν θέσιν τοΰ Διευθυντσΰ τών τριών Τ. 
ήτο ό κ. Λουκάς Σιδεράς. Ή έπιτυχία τοΰ διορισμού 

έκ μέρους τοΰ κ. Ράλλη 
Ο κ. ΛΟΥΚΑΣ ΣΙΔΕΡΑΣ είνε πανθομολογουμέ- 

νη. 'Ο κ. Σιδεράς είνε 
προσωπικότης είς τούς κλ,άδους ούς έκλ.ήθη νά διευ- 
θύνη. Τούς έδωκε πάντοτε μέρος άπό τήν ζωήν του, 
άπό τήν θέρμην τής ψυχής του, άπό τήν άνεξάντλτι- 
τον δραστηριότητά του. Θά άτεύρωσιν οί κ/.άδοι ού- 
τοι τήν πνοήν ποΰ τούς έλλειπε καί θά αισθανθούν 
τήν άναζωογόνησιν τής όποιας έχουν άνάγκην. Ή 
σταδιοδρομία του είνε πλέον σπαρμένη μέ ρόδα. Τά 
άγκάθια τά άπέσπασε μακρά ευδόκιμος υπηρεσία 
τήν όποιαν τό Κράτος άνεγνιόρισε καί έσπευσε πρός 
έπιβράβευσίν του. Θερμά τοΰ άπευθύνομεν συγχαρη
τήρια καί ήμεϊς.

* *
'Έν άπΰ τά θανασιμότερα πλήγματα παΰ έδέχθη ή 

Έλληνική ψυχή ήτο ή εϊδησις τής παραδόσεως τοΰ 
Ροΰπελ, είς τούς εχθρούς μας. Λιά τής συντελ.εσθείσης 

πράξεσις άνηρέ- 
II ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΠΕΛ θη δλη ή ιστο

ρία τοΰ Ελλη
νισμού. Άνηρέθη ένα ολόκληρον παρελθόν είς τό 
όποιον ήστραπτεν ή σπάθη τοΰ Βασιλέως τοΰ Βουλ- 
γαροκτόνου καί ένα πρόσφατον παρελθόν είς τό όποιον 
κατηγλαΐζετο τοΰ Κωνσταντίνου καί τοΰ Ελληνικού 
Στρατού ή άλύγιστος λόγχη.

Ή ιστορία τής ' Ελλάδος θά σταματήση μέ ντροπή 
στή σελίδα αυτή καί άς μεταχειρίζεται τάς σοφιστίας 
του καί τά χαριτολ,ογήματά του ό Κυβερνητικός φι- 
λογερμανικός τύπος διά νά π οσπαθή νά κολάση τήν 
σημασίαν τής ανήκουστου αυτής κυβερνητικής πρά- 
ξεως. Διά τήν ιστορίαν τής Ελλάδος είνε πράξις πρω
τοφανής καί είθε νά βοηθήση ό Θεός τής Ελλάδος 
διά νά μή έχη καί καταστρεπτικός συνεπείας.

'Ο ύπό τήν Προεδρείαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσ
σης «Πατριωτικός Σύνδεσμος» προβαίνει προσεχώς 
εις τήν σύστασιν τοΰ πρώτου ύπαιθρίου Σχολείου 

έν Έλλάδι. Περί τοΰ ύπ- 
ΥΠΛΙΘΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ αίθριου Σχολείου άνεγνώ- 

σαμεν προηγουμένως θαυ
μασίαν μελέτην τής Λος Νίκας Δενδραμή, τής γνω
στής έκλεκτής συνεργάτιδός μας, είς σειράν άρθρων 
δημοσιευθεϊσαν είς τήν συνάδελφον «Ν. Ελλάδα».
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Ό Δήμος παρεχώρησεν έκιεταμένον δενδρόφυιον γή- 
πεδον έν Πατησίοις έναντι τοϋ Λυσσιατρείου και έκεϊ 
θά φοιτοσι 50 κατ’ άρχάς παιδία άπολαμβάνοντα τών 
ευεργετημάτων, τών ψυχικών κα'ι πνευματικών τής 
υπαιθρίου διδασκαλίας. Ή δράσις τοΰ πατριωτικού 
Συνδέσμου έπεκτεινομένη έπι ζητημάτων τοιαύτης κοι
νωνικής σπουδαιότητος είνε αξία τής μεγαλειτέρας 
ένισχύσεως ύπό τε τής κοινωνίας και τής Πολιτείας 
καί αξίζει δι’ αύτήν κάθε θυσία καί κάθε προσφορά.

* 
» *

Ό Ελληνικός Λαός θέλων πρός στιγμήν νά λη- 
σμονήση· τήν άμαυράν σελίδα ποΰ έχάραξε στήν ιστο
ρίαν τοΰ τόπου ή παράδοσις τοΰ Ροΰπελ εις τούς 

Βουλγάρους, συνεκέντρωσεν 
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ δλας του τάς δυνάμεις γιά νά 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΑΣ φανερώση τήν λατρείαν του 
πρός τό ζωντανόν σημείον 

τών έθνικών πόθων καί ελπίδων του.
Ό Λαός μέ δλην τήν θέρμην ποΰ προκαλεΐ δ 

αγνός ενθουσιασμός καί μ’ δλην τήν ορμήν ποΰ δίδει 
ή προσήλωσις πρός τά έθνικά ιδεώδη, διετράνωσε τά 
πρός τόν Κωνσταντίνον αϊσθήματά του. ΊΙσθάνθη 
τήν ανάγκην μέ τήν άκράτητον έκδήλωσιν βαθύτατης 
άφοσιώσεως πρός τό Στέμμα, νά φανερώση πόσον 
εμμένει εις τά έθνικά του όνειρα καί μέ ποιαν συγκί- 
νησιν αναμένει τήν στιγμήν διά νά δείξη σ’ δλον τόν 
κόσμον τί κρύπτει βαθειά μέσα στήν ψυχήν του.

* 
* *

Ό Διεθνής πόλεμος, πρωτίστως όμως ή ούδετερό- 
της τής 'Ελλάδος συνετέλεσαν είς τό νά πραγματο- 
ποιήση κολοσσιαίας εισπράξεις καί παμμέγιστα κέρδη 

τό εμπορικόν ναυτι- 
ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙ- κόν τής Ελλάδος.

ΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ή δεξιότης τοΰ Έλ- 
ληνος Ναύτου, ή 

απαράμιλλος ναυτική του ιδιοφυία, τό θάρρος του, 
καί ή άποφασιστικότης του, έθριάμβευσαν καί πάλιν 
καί άπό πλουτολογικής άπόψεως ένισχύθη δσον ούδέ- 
ποτε ό κλ,άδος τής εμπορικής ναυτιλίας. Ή τοιαύτη 
συσσώρευσις πλούτου έκίνησε τήν προσοχήν τής Πο
λιτείας ή οποία άποβλέπουσα είς τάς δεινάς κρατικός 
οικονομικά; στενοχώριας έσκέφθη νά ζητήση δικαιολο- 
γημένον μερίδιον διά τάς άνάγκας της άπό τόν άνε- 
ξάντλητον αύτόν θησαυρόν.

Ή σκέψεις τής Πολιτείας είνε βεβαίως δρθοτάτη 
άλλά δ τρόπος τή; έφαρμογής της ευρίσκει πολλά εμ
πόδια. Δέν άρκεϊ νά λάβη τό Κράτος. Πρέπει νά 
λάβη χωρίς δμως νά έπιφέρη καί βλάβας. 'Ως έκ τού- 
ιου κάθε σχέδιον έκτελέσεως κυβερνητικών αποφά
σεων προσέκρουσεν είς πλείστας δσας δυσκολίας μολο
νότι απειρία γνωμών καί ύποδείξεων έξεπήδησαν άπό 
τάς κεφαλάς τών ειδικών ή άπό τούς υπολογισμούς 
τών ένδιαφερομένων.

Λί άριστοι καθ’ ημάς προτάσεις έφ’ ών ή Πολι
τεία άτυχώς ήρνήθη νά συζητήση καί νά σκεφθή είνε 
δύο. Ή προταθεϊσα άφ’ ενός φορολογία κατά πο
σοστά Α' ή Β' έπί τών ακαθαρίστων εισπράξεων 
έκάστου ταξειδίου τοΰ πλοίου βεβαιουμένων έκ τών 
φορτωτικών του τάς δποίας θά παρουσιάζη κατά τήν 
στιγμήν τής έκφορτώσεως είτε είς τάς λιμενικός μας 
άρχάς έν τώ έσωτερικφ, εϊτε είς τάς Προξενικός μας 
άρχάς έν τφ έξωτερικώ. Τό μέτρον τούτο είνε λογι
κόν, άδάπανον, εΰκολον έν τή έφαρμογή του. ούδε
μία δέ κατάχρησις ή παρόλειψις θά δύναται νά έμφι- 

λοχωρήση έφ’ όσον τό πλοίον δέν θά δύναται ν’ άπο- 
πλεύση έκ νέου αν μή κατέβαλε τόν φόρον, οπότε καί 
θά λαμβάνη τά πρός άπόπλουν ναυτιλιακά του έγ
γραφα. Καί τό προτεινόμενον άφ’ ετέρου μέτρον— 
άσχετον πρός τήν φορολογίαν—τών πολεμικών ύπό 
τοΰ Κράτους ασφαλειών κατά τό σύστημα το ύποδει- 
κνυόμενον καί δημοσία συζητηθέν ύπό τοΰ κ. Γ. I. 
Σακαλή Διευθυντοΰ τής Ένώσεως τών έλλήνων εφο
πλιστών.

Ό θεσμός τών άλληλασφαλιών προσέφερεν ανυπο
λογίστους ύπηρεσίας είς μεγίστους παραγωγικούς ορ
γανισμούς καί έδραίωσεν έπί πλέον τήν ζωτικότητά 
των καί τήν προόδον των. Δέν ύπάρχει αμφιβολία 
δτι έφαρμοζόμενος καί παρ’ ήμΐν θά φέρη τά αύτά 
σωτήρια αποτελέσματα ύπέρ τοΰ ταμείου πλέον τοΰ 
Κράτους συμφώνως πρός τάς υποδείξεις τοΰ δεινοΰ 
χειριστοΰ τών περί τήν έμπορικήν ναυτιλίαν ζητημά
των, τοΰ κ. Σακαλή.

ΣΤΗΛΗ ΔΙΑ TAS ΚΥΡΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΗΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΑΡΚΙΑΣ

Ή πολύσαρκος πρέπει νά κάμηκαθ’ ημέραν ασκη- 
σιν δλίγον παρατεταμένην, περίπατον πεζή ή διά πο
δηλάτου, ιππασίαν, γυμναστικήν καί νά μή άναπαύη- 
ται παραδιδομένη είς γλυκεϊαν νωχέλειαν μετά το φα- 
γητόν.

Ή τροφή πρέπει νά ήνε ολίγη πρέπει δέ νά άπο- 
φεύγη δσον το δυνατόν περισσότερον τά αμυλώδη καί 
τάς παχείας ουσίας. Έπίσης πρέπει νά πίνη πολύ όλί
γον κατά τήν διάρκειαν τοϋ φαγητού και νά λαμβάνη 
έν κύπελλον τεΐου έλαφροϋ καί πολύ θερμοϋ αμέσως 
μετά τό φαγητόν.

Άλλά διά νά έπιτύχη ή γυνή ϊσχνανσιν ταχυτέραν, 
πρέπει νά κόμη συχνά λουτρά (20 λεπτών περίπου) 
εντός τών όποιων νά προστίθενται καθ' έκάστην φο
ράν άλατα ισχναντικά, τά όποια έ’χουσι ιδιαιτέραν ενέρ
γειαν τής διάλυσε υς τών λιπαρών καί τών παχέων 
υμένων.

Έν τούτοις τά καλλίτερα αποτελέσματα εΐνε ήγγυη- 
μένα διά τών έπιστημονικών μαλάξεων (μασάζ) γινο
μένων μέ κρέμας Ισχναντικός. Ύπάρχουσιν έπίσης υγι
εινοί στηθόδεσμοι, οϊτινες ώφελοϋσι μεγάλως είς πα
ρόμοιας περιπτώσεις.

'Ηίσχνότης δέν εΐνε ασυμβίβαστος μέ τελείαν υγείαν, 
άλλ’ άπό αισθητικής άπόψεως εΐνε τόσον ίναντία πρός 
τήν αισθητικήν δσον καί ή πολυσαρκία, τά δέ Ισχνά 
πρόσωπα πρέπει νά προοπαθώσιν δσον τό δυνατόν 
ν’ άνακτήσωσι δγκον κανονικόν καί τάς στρογγυλότη- 
τας έκείνας τάς τοσοϋτον ευχάριστους καί θελτικάς, 
τάς όποιας θαυμάζομεν είς τήν κομψήν καί καλώς 
έσχηματισμένην γυναίκα,

Πρός τοϋτο γίνεται χρήσις άφθονου τροφής συν- 
δυαζομένης μέ άποχήν άπό πάσαν άσκησιν βιαίαν καί 
παρατεταμένην. Ίό πρόσωπον τό ύποβαλλόμενον είς 
τήν δίαιταν ταύτην πρέπει νά τρώγη τροφός παχείας 
άζωοτούχους, τόν έξ ώμου κρέατος εξαγόμενον χυλόν,

«Παρατήρησον, Κύριε· δέν έτάχθημεν μετά τών 
ισχυρών πρός βλάβην τών άόυνάτων, δέν μάς ώΟεϊ προ 
τήν άλληλοεξόντωσιν φιλοδοξία καί ιμπεριαλισμός, δέν 
θέλομεν νά λιρστεύσωμεν, νά άρπάσωμεν, νά πυρπολή- 
σωμε?, νά καταστρέψωμεν τήν χώραν τοϋ γείτονος. 
’Αλλ’ αί Ίταλικαί χώραι υπάρχουν διά τούς ’Ιταλούς. 
Μάς τάς έδωκαν οί προπάτερές μας, τάς ήλευθέοωσαν 
τοΰ αιωνίου ζυγού διά τοΰ αίματός των. Καί εάν έλθη 
ή ημέρα νά πολεμήσωμεν ύπέρ αυτών—οπουδήποτε — 
εΰλόγησον κύριε τά δπλα μας, τόν βασιλέα μας καί 
τούς γενναίους μας στρατιώτας. Δος ήμΐν τήν νίκην 
καί κλάδον ελαίας, υπέρ τών τέκνων μας, τών γυναι
κών μας ύπέρ τών εστιών καί τών βωμών μας».

Τήν προσευχήν αυτήν ΰποχρεοΰντκι νά τήν μάθουν 
δλοι οί στοατιώται καί νά τήν έπα/αΰαμβάνουν δίς τής 
ημέρας, κατά τό πρωινόν εγερτήριον καί το έσπερινον 
προσκλητήριου.

πολλούς κρόκους ώών, βούτυρον, βανανας. κακαον μέ 
γάλα, αμυλώδεις τροφός, κάστανα, αραβόσιτον, έλαια, ’ 
ζάχαριν δσον τό ίπιτρέπει ή καλή λειτουργία τοϋ στο- 
μάχου, δστις οφείλει νά ήναι πάντοτε έν καλή κατα- 
ταοτάσει. Τά ισχνά πρόσωπα πρέπει ν’ άναπαύωνται 
πολύ, νά κοιμώνται ήσύχως 8-10 ώρας καθ’ έκάστην 
καί νά κάμωσιν ακολούθως μέγα θερμόλουτρον άνά 
δύο ή τρέΐς ημέρας' μετά τό λουτρόν εΐνε καλόν νά 
έπιταχύνηται ή κυκλοφορία τοϋ αίματος δι’ έντριβών.

Έάν ή ίσχνότης προσβάλλη μέρη τινα τοϋ σώμα
τος, τοϋτο συχνάκις προέρχεται έκ τής αναιμίας τών 
κυττάρων καί τών υποδερμικών υμένων' ίν τοιαύτη 
περιπτώσει ένδείκνυται θεραπεία μαλάξεων διά θρε

πτικών κρεμών.
Έν τούτοις ή θεραπεία τής πολυσαρκίας ώς καί 

τής ίοχνότητος εΐνε δύσκολος' υπάρχει πάντοτε ό κίν
δυνος νά καταστώσιν αί σάρκες χαλαραί καί μαλακαί 
καί διά τοϋτο συνιστώμεν είς τάς άναγνωστρίας μας 
νά προστρέχώσιν είς τάς πολυτίμους σύμβουλός τών 

πρακτικών.

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΪ ΠΟΛΕΜΟΥ
Συνοδεία Γάλλων αίχμαλιότων γράφει <5 Παρισινός 

* Χρόνος», διήρχετο έκ τοϋ Κόλμαρ, έν μέσφ Πριόσ- 
σων λογχοφόρων. Οί αιχμάλωτοι δέν ήσαν σκυθρωποί 
ούτε εΐχον τό ύφος θηρίων συλληφθέντων είς παγίδας 

-δπως πολλάκις έχουν οί Γερμανοί αιχμάλωτοι. Ήσαν 
εύθυμοι παρά τό άτΰχημά των καί γνωρίζοντες δτι 
διήρχοντο διά πόλεως κατοικουμένης υπό Τάλλων, 
έστελλον χαιρετισμούς καί μειδιάματα καί φιλήματα 
μάλιστα είς τάς νεαράς κόρας αϊτινες άπο τών παρα
θύρων των παρηκολούθουν τό θέαμα. Μία έξ αύτών 
διέπραξε τό έγκλημα νά στείλη διά τής χειρός φίλημα 
είς τούς Γάλλους αίχμαλοπους.

Οι Γερμανοί άντελήφθησαν τοϋτο. Ή νεαρά Άλσα- 
τίς παρεπέμφθη είς δίκην ώς «έκδηλώσασα άντιγερμα- 
νικά αισθήματα πρός τόν έχθρόν».

Μάτ ην ό συνήγορός της προσεπάθησε νά δικαιολο- 
γήση ιήν αυθόρμητον έκδήλωσιν συμπάθειας τής νεα
ράς κόρης. Οί δικασταίι ύπήρξαν άκαμποι. Ή νεαρά 
Άλοατίς κατεδικάσθη είς ενός μηνός φυλάκισιν διά τό 
φίλημα έξ . . . άπσστάσεως πρός ένα. έχθρόν τής Γερ
μανίας. *

ΟΛΙΓΟΣΤΙΧΑ

—“Ελλην Άνθυπασπιστής τοΰ 'Ιππικού έτραυμά- 
τισε Σέρβους Στρατιώτας κατόπιν προβληματικής συμ
περιφοράς αύτών πρός κυρίαν τής δποίας ήτο συ
νοδός.

— Τό Γενικόν ’Επιτελείο ν Στρατοΰ ύπέβαλε μήνυ- 
σιν κατά τοΰ «Κήρυκος» έπί συκοφαντίρι.

— Αί έργασίαι τής Βουλής διεκόπησαν άνευ άπο· 
χρώντος λόγου τήν 7 Μαίου καί έπανελήφθησαν μό
λις τήν 31 Μαΐου.

— Τόν Στρατιωτικόν ’Ακόλουθον τής Γαλλικής 
Πρεσβεία; Συνταγματάρχην Μπρακέ άνακληθέντα κατ’ 
αϊτησίν του άντεκατέστησεν δ 'Υποστράτηγος κ, 
Μποσκιέ.

— Διά Β. Δ. έπιτρέπεται μέχρι τέλους Αύγούστου 
1916 δπως δ είσαγόμενος πρός έκδοσιν έφημερίδων 
καί περιοδικών τυπογραφικός χάρτης μή φέρη τό 
ώρισμένον ελαφρώς ροδόχρουν χρώμα.

— Άπέθανεν ή χήρα Παπαδοπούλου ευεργέτες τής 
Ελληνικής κοινότητας Άδριανουπόλέως άφίσασα άρ- 
κετήν περιουσίαν.

— Υπεβλήθη ύπό τοΰ κ. Γούναρη είς τήν Βουλήν 
νομοσχέδιον «περί συστάσεως Ταμείου τής ’Ελαίας».

— Είς τόν Δικηγορικόν Σύλλογον ώμίλησεν δ 
’Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών κ. Λιβιεράτος περί τής 
άπό άπόψεωζ Άστίκοΰ Δικαίου άφομοιώσεως τής 
Έπταννήσου μέτά τής λοιπής 'Ελλάδος.

— Ό κ. Σκουλούδης άνεκοίνωσεν είς τήν Ελλη
νικήν Βουλήν έπιστολήν τοΰ Τούρκσυ Πρεσβευτοΰ 
άναιροΰσαν τόν ισχυρισμόν' τής Ρωσσικής Δούμας 
περί τορπιλισμοΰ τοΰ πλωτού Νοσοκομείου «Πορτο- 
γαλλία».

— Έξ άποτόμου ανακοπής τής ταχύτητας τοΰ αύ- 
τοκινήτου τοΰ Βασιλόπαιδος ’Αλεξάνδρου αύτοκινητο- 
δρομοΰντος μετά τής ’Αδελφής του Βασιλόπαιδος 
Ελένης άνεφλέγη τούτο καί μικρού δεΐν συνέβαινε 
δυστύχημα εις τούς έπιβαίνοντας.

*

Εδημοσιεύθη είς ~.ύ Ιταλικοί φύλλα ή προσευχή τοΰ 
’Ιταλού στρατιώτου, συνταχθεϊσα παρά τοΰ ποιητοΰ 
Πιέτρε, καί ήτις άνατυπωθεϊσα είς χιλιάδας αντιτύπων 

άπεστάλη παρά τοΰ 'Υπουργείου τών Στρατιωτικών είς 
δλα τά συντάγματα καί είς δλα τά σώματα τοΰ ’Ιτα
λικού στρατοΰ.

Ό Πιέτρε άφιεροϊ τήν προσευχήν του είς τον Βασι
λέα Βίκτωρα ’Εμμανουήλ. 'Ιδού τδ κείμενον.

«Θεέ τών στρατευμάτων — είς τά όποια σήμερον ανή
κομε·?—άπάλλαξόν με άπό 
βαοότηρος διά νά άνέλθη κατά 
αγρίων παθών ή προσευχή 
άγνή δπως προσευχή παιδιού.

:άσης κτηνωδίας καί βάσ
ήν ώοαν αυτήν τών 

μου μέχρι Σοΰ, λευκή καί
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— Ό νεαρός Βασιλόπαις έχει πολλή ν ατυχίαν.
— Διαρκώς τοΰ συμβαίνουν ατυχήματα.
— Άπενεμήθησαν Μεγαλόσταυροι είς τούς κ. κ. 

Σκουλούδην, Δραγούμην καί Ράλλην.
— Ό επίτιμος Είσαγγελλεύς τοΰ Άρείου Πάγου 

κ. Τζιβανόπουλος έδώρησεν είς τήν ’Εθνικήν Βιβλιο
θήκην σειράν πολιτίμων καί εκλεκτών συγγραμμάτων.

— Ώμίλησεν δ ΕΙσαγγελεύς τών Πρωτοδικών κ. 
Δαμασκηνός είς τόν ενταύθα Δικηγορικόν Σύλλογον 
έπί παρουσία καί τής Α. Μ. τής Βασιλϊσσης.

— Ηύτοκτόνησενή έπνίγη ή Δις ’Αγγελική Γϊαννα- 
κοπουλου Φοιτήτρια έξ ’Αγρίνιου.

— Τήν έκήδευσαν οί καί αί συμφοιτήιριαί τφς μέ 
μίαν απλότητα ποΰ έφανέρωνε τύ μεγαλεϊον τοΰ πέν
θους καί συνεκίνει βαθειά τούς τυχαίους διαβάτας.

— Έτοιμάσθη ή μαρμαρίνη πλάξέφ’ ής έσκαλίσθη 
τό τιμητικόν ψήφισμα τοΰ Δήμου ’Αθηναίων πρός τόν 
Γάλλον Φιλέλληνα κ. Ντενύ Κοσσέν.

— Κοσμοπλημμΰρα καθημερινώς είς τό καλλιτεχνι
κόν έργοστάσίον καπέλλων τής Κας Εύαγγ. Μπου
λούκου. ν

— Ό κ. Μπουλούκος έπέστρεψας έξ Ευρώπης 
έφερε συλλογήν ολοκλήρων γυναικείων πίλων καί αί 
κυρίαι τών ’Αθηνών δσαι γνωρίζουν νά ένδύωνται μέ 
γούστο άπό τή συλλογή αυτή εκλέγουν τό κομψό κα
πέλο τους—οδός Έρμου άριθ. 10.

ΕΚΔΟΣΙΣ

Γνώμαι τοϋ κ. Ρουσσοπούλου. Είς ίδαιαίτερον 
τομίΰιον έξεδόθη η ομιλία τοΰ Βουλευτοΰ κ. Ρουσσο
πούλου έπί των νομοσχεδίων συστάσεως έπι-
τροπής διά τήν ποομήθειαν τροφίμων* καϊ •■κατά τής 
αισχροκέρδειας» αξία πολλής προσοχής διά τήν πρα- 
κτικότητα καί σκοπιμότητα αυτής.

—-Ή Αρμονία. Εβδομαδιαίου φιλολογικόν πε
ριοδικόν έκδιδόμενον υπό διευθυνούσης επιτροπής συ
νεργατών.

'Αναγγέλλεται ως 'έργου εχον άμεσον σχέσιν μέ τήν 
τέχνην καί εις στάλας της μόνον έργα τέχνης θά φι- 
λεξενώνται. Κάθε γνωστός και άγνωστος τεχνίτης θά 
είνε εΰπρόσδεκτος είς τάς στήλας τής Αρμονίας.

■—Τόν ογκωδέστερου άλλα\καί\καμψότερον,τυπογρα
φικούς καί δετικώς, τόμον τής λογοτεχνικής βιβλιοθή
κης τής 'Αγκυρας απετέλεσεν ή ελληνιστί εκδοσις τον 
θαυμάσιου μυθιστορήματος τοΰ Άλφόνσου Κάρρ 
• 'Τπό τάς Φιλύρας-. Τετρακόσιας σελίδας καί φι
λολογικήν μετάφρασιν υπό τοΰ ποιητοΰ κ. Ίω. Πο- 
λέμη καί μέ ολα τα τραγούδια τοΰ πρωτοτύπου, είς 
θαυμάσιους ελληνικούς στίχους.

—Αί «Νεαι Γυναικεΐαΐ Έπιστολαί» τοΰ Μαρσέλ 
ΤΙρεβώ, Τού φημισμένου Γάλλου 'Ακαδημαϊκού, χα
ριτωμένου συμπλήρωμα τής πρώτης σειράς, ποΰ 
έδιαβάσθη μέ τόσου ενδιαφέρον, έξεδόθησαν είς κομ
ψότατου τόμου τής λογοτεχνικής βιβγιοθήκης τής 
’Αγκυρας.

—Τοΰ αθανατου Ααμαρτίνου ή *Γάβριέλλα*, συγ
κινητικόν έπεισόδιον τής αισθηματικής του ζωής και 
Ταυτοχρόνως τό καλλίτερου άπό τά έργα του, έξε
δόθη είς κομψότατου τόμον τής λογοτεχνικής βιβλι
οθήκης τής Αγκύρας. Ό ποιητής κ. 'Ιω. Πολέμης 
απέδωσεν είς ωραίους στίχους τό συγκινητικόν τρα
γούδι τοΰ επιλόγου ^Τερπνή παΰσις.

— Τοΰ Όσκαρ Ουαίλδ τό πολυφημισμέυον βιβλίον 
*το Πορτραιτο τοΰ Δόριαν Γραίύ» έξεδόθη είς τήν 
λογοτεχνικήν βιβλοθήκην τής 'Αγκυρας. Ή εκδοσις 
άοχεται ευθύς μετά τήν καταπληκτικήν διάδοσιν, ποΰ 
είχε το προηγηθέν είς τήν σειράν «ντε—-προφοϋυτις». 
Καί μέ τον τρόπον αυτόν ή γνωριμία μας πρός του 
μεγάλου άγγλου συγγραφέα γίνεται στευή καί πλή
ρης. Ή μετάφρασις τοΰ κ. Γ, Τσοκοπούλου. Ή «κ- 
δοσις επιμελής καί κομψότατα δεμέυη.

— Τό « Ύπό τά φϋανοπωρικά άστρα*, άπό τά 
υεώτερα έργα τοΰ Νορβηγικού συγγραφέως κυρίου 
Χαμσουν, ημερολογιακού τύπου μυθιστόρημα, απο
καλύπτει ολας τές εΰμορφιές τής άπλής καί είδεολο- 
γικής ζωής των Νορβηγών, έξεδόθη είς τήν σειράν 
τών λογοτεχνικών τής 'Αγκύρας.

— Ό -ι Δρόμος τών Γατών*, άπό τά καλλίτεοα μυθι
στορήματα τού μεγάλου Γερμανού συγγραφέως Έρμαν 
Σούντερμαν έξεδόθη, μετ' άρίστηυ, ελληνιστί μετά- 
φρασιυ είς τήν σειράν τών λογοτεχνικών εκδόσεων τοΰ 
οίκου τής 'Αγκύρας. Τό νέου αυτό βιβλιαράκη είνε 
από τά καλλίτερα καί κομψότερα τής σειράς.

* ♦

Μ. Τριανταφυλλίδου. Σπουδαιυτάτην μελέτην 
ύπό τόν τίτλου ή «Γώλσσάμας στά Σχολεία τής Μα
κεδονίας* έξέδοτο ό κ. Μ. Τριανταφυλλίδης. Η με
λέτη αΰτη προϊόν έπισταμέυης έρεύυης τών όρων τής . 
σπουδής τής Ελληνικής γλώσσης είς τά έν Μακεδο
νία Σχολεία έφείλκυσε σπουδαιότατα τήν προσοχήν 
τού Τύπου καϊ ήμεθα βέβαιοι οτι καϊ τών άρμοδίων 
θά έπισύρρ άαέριστου τό ένδιαφέρον. Ή Α. Μ. εϋη- 
ρεστήθη ν' άποδεχθή τήν άφιέρωσιυ τοΰ Βιβλίου τού
του αποδεικυύωυ ούτως έμπρά ιτως πόσον ένδιαφερε- 
ται διά τά ζωτικώτατα ζητήματα τής χώρας.

Σπ. Π. Λάμπρου. Έξεδόθη ο δέκατος τρίτος τό
μος—τεύχος Α'—31 Μαρτίου 1918—τοΰ «Νέου 
Έλληνομνήμονος* τριμηνιαίου περιοδικού Συγγράμ
ματος έκδιδομένου ύπό τοΰ διαπρεπούς καί έκ τών 
πολυμαθέστερων έκ τών Καθηγητών τοΰ Πανεπιστη
μίου μας κ. Σπυρ. Λάμπρου. Ή εκδοσις αΰτη τιμά 
τήν φιλοπονίαν τοΰ κ. Μάμπρου, είνε δέ όργανον 
προσφέρου άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τοός ένδιαφε- 
ρομενους δι' έρεύνας άφορώσαςτήν ιστορικήν καί φιλο
λογικήν ζωήν τής πατρίδος μας.

Εκπαιδευτικός όμιλος. Έξεδόθη ό πέμπτος τό
μος τοΰ * Δελτίου τοϋ Εκπαιδευτικού 'Ομίλου τι
μώμενος πρός δρ. 2,50' καί περιέχων ύλην μεγίστης 
άξίας ύπό έποψιν έκπαιδευτικήν.

’Εκδοτική ’Εταιρεία τά -Λ Εργα* Έξεδόθη τέταρ
τον είς τήν σειράν τών έκλεκτών δραμάτων τών έκδι- 
δομένων ύπό τής έκδοτικής Εταιρείας τά «Έργα* ή 
«Μαρία ή Μαγδαληνή* τοΰ Μ. Μάτερλιγκ κατά 
μεταφρασιν άριστοτεχνικήυ τοΰ κ. Ν. Ποριώτου. Ή 
έκλεκτικότης τών έργων τών έκδιδομένων ύπό τής έκ
δοτικής Εταιρείας έγγυάται περί τής πλήρους αύτής 
ευδοκιμήαεως.

ΕΙΣ ΤΟ

[p © A© YIP RO Τ ϊ ©
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ,

Συνιστώμεν ΘΕΡΜΩΣ και Ιδίως είς τούς συμπατριώτας μας τδ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ · 

Είνε τό καλλ(τερον ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ Ξενοδοχείον τής

πόλεως. 
Είς

Φέσιν κεντρικωτάτην μόλις άπέχον τρία λεπτά 

έκ τοϋ Σταθμού καϊ τής προκυμαίας.
Θερμά καϊ ψυχρά Λουτρά. Οικογενειακή περιποίησις. Ηλεκτρο-

φώτιστον. Κουζίνα Γαλλική. <
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TIMES SQUARE C° OF NEW YORK

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΜΠΟΤΑΣΗ 1 α — GARAGE ΣΟΚΡΑΤΟΓΣ 26 α

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ
Γ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ

Αΰτόκίνητα πολυτελείας φορτηγά (camines).
Βενζίνη, έλαια, ελαστικά κ.τ.λ.’

Τό άνω carage αναλαμβάνει οΐανδήπότε επισκευήν, ενοι
κιάζει δέ καί μεμονωμένα διαμερίσματα προ? ϊοποθέτησιν αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

EiAHHIKH ΗΗΪΜΪ. ΪΜΗΣ 

(ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ)

Τό ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ έν Έλλάδι συνεργατι
κόν ίδρυμα.

Τό διαθέτον τά μεγαλείτερα ΧΡΗΜΑΤΙ
ΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ καί τήν ασφαλή καί πολυ- 
πληθεστάτην πελατείαν.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ απαντα τά εϊδη είς 
τάς άρίστας ποιότητας καί πωλει αύτά είς τάς 
μικροτέρας τιμάς.

’Αποκλειστικός σκοπός του δέν είνε τό κέρ- 
δος άλλά ή ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ τών αναγ
κών τών μετόχων αυτοϋ.

Συνεπώς ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ καί ΕΙΛΙ
ΚΡΙΝΕΙΑ χαρακτήρίζουσιν αύτό.

Ευρίσκει τις έν αύτφ δτι θελήση. ΣΤΡΑ
ΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
εϊδη— Πίλοι Γυναικείοι — Υποδήματα κ.λ.π·

: ■ "Ολας τάς\τυπογραφικάς σας εργασίας ■ ϊ

; ! eiff to Τνπογραφεΐον · ·

■: Αδελφών ΜΠΑΑΖΟΥΔΑΚΗ
ί 3 βύριαίδου 3, ’Stdnvat ·
• ί

Πλούσια συλλογή ■
στοιχείων και κοσμημάτων '■ ■

■ Μηχανήματα τελειότατα ; ί

Ttp.<xt ετλτκρτνεΐς

ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
ΠΤ^ΛΑΜ & ΚΟΤΖΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΟΣ: Α. Γ· ΠΑΛΛΗΣ
Τδ Αρχαιότερων τών έν ‘Ελλάδι Χαρτοπωλείων 

‘Ιδρυ&έν τφ 1870

Μεγάλιι άποθήκα*. χάρτου ’Εφημερίδων, . συγ
γραμμάτων, περιοδικών και πάσης ποιότητος.

Μεγάλαι άποθήκαι ειδών νραφικής ύλης πάσης 
προελεύσεως.

Ατμοκίνητα ’Εργοστάσια Κατάστιχων, Φακέλλων 
καί φωτογραφικών χαρτονίών.

Μόνοι έκαρται έν Έλλάδι επιστολικών δελταρίων.
Δεκταί άπαγγελίαι έκτελβύμ.εναι τάχιστα. Έξεδό- 

θησαν πλέον τών 500 ειδών μέχρι τοΰδε.
Άτμοκίνητον Τυπογραφεϊον μέ 10 πιεστήρια διά 

μικράς έπιμεμελημένας εργασίας (Travaux de peville) 
ώς καί διά μεγάλας καλλιτεχνικάς τοιαύτας.

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

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ

Έάν αί Άθήναι δύνανται νά ύπερηφανεύωνται διά τάς τελευταίως σημειωθείσας καταπληκτιχάς προόδους 
των, μία άφορμή'πρός τούτο είνε καί τό μέγα αύτό κατάστημα είς τό όποιον συνεκεντρώθη πλούσια έπίπλω- 
σις, άπαστράπτουσα καθαριότητας, πρόθυμος ύπηρεσία, μοναδική άφθονία δλων τών ειδών τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑ
ΣΤΙΚΗΣ καί τής ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΑΣ. Πρώτον αύτό έκαινοτόμησεν είς τό ζήτημα τής εύθηνής διανομής κατ’ οί
κον άγνού καί νωπού ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ! Τά ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ του κατέστησαν όνομαστά, δλα δέ τά 
είδη τής ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ παρέχονται άφθονα, εύιίηνά καί μέ ύλικά έκλεκτά καί έπιμελημένα. Τά εϊδη 
τής ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ γαργαλιστικότατα, γευστικώτατα,-άπολαυστικώτατα. Κατόπιν δλων αύτών δικαίως 
θεωρείται τό κέντρον δλου τού έκλεκτού κόσμου. Δικαίως εύρίσκουν θέσιν μόνον οί προνοητικοί πού φροντί
ζουν έγκαίρως νά τάς καταλαμβάνωίπ καί άκόμη δικαιώτερον οί συχνάζοντες είς θέατρα δέν θεωρούσι τήν δια- 

1 σκέδασίν των πλήρη άν δέν πάρωσι μετά τό τέλος τής παραστάσεως τό άναψυκτικόν των ή τό παγωμένο γάλα 

των, ή τήν άβράν κρέμαν των είς τάς πολυτελείς αίθουσας τών

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
48-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-48

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΤΑΒΕΒΑ. Δρ. 60.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

ΑεύΦυκσις τηλεγραφική

ΑΘΗΝΑ Ϊ ΚΗΝ -MTHENOekHS

Ή Τράπεζα ’Αθηνών έκτελεΐ πάσαν Τραπεζιτικήν 
έργασίαν, ήτοι Προεξοφλήσέις'έμπορικών γραμματίων 
καί συναλλαγματικών, προκαταβολάς έπί χςεωγρά- 
φων, φορτωτικών, ’συναλλαγματικών, γραμματίων έ- 
σωτερικοΟ καί έξωτερικοΰ, έκτελεΐ χρηματιστικάς έν- 
τολάς, έκδίδει έπιταγάς, πιστωτικάς έπιστολάςκαί τη* 
λεγραφικάς έντολάς πληρωμών έν τφ έσωτερικφ καί 
έξωτερικφ, άνοίγει τρέχΟντας λ)σμούς ήγγυημένους, 
δέχεται καταθέσεις χρεωρράφων πρός φύλαξιν άντί 
έλαχίστων δικαιωμάτων καί ένοικιάζει διαμερίσματα 
χρηματοκιβωτίων διαφόρων διαστάσεων ύπό δρους 
λίαν εύνοϊκούς διά τό κοινόν.

'Η Τράπεζα ’Αθηνών δέχεται καταθέσεις είς χρυ
σόν, έπιταγάς (cheques) έπί τοΰ έξωτερικοΰ καί είς 
τραπεζογραμμάτια ύπό δρους λίαν εύνοϊκούς.

Αί είς χρυσόν καταθέσεις είνε άποδοτέαι είς δ νό- 
. μισμα ένηργήθησαν, αί δέ είς έπιταγάς (cheque*) 

όμοίως άποδί^όνται δι’ έπιταγών (cheques) τής Τρα-> 
πέζης έπί τών έν τφ έξωτερικφ Ανταποκριτών της. Οί 
δεδουλευμένοι τόκοι πληρώνωνται καθ’ έξαμηνίαν άπό 
τής πρώτης ’Ιανουάριου καί άπό. τής πρώτης Ιου
λίου έκάστου έτους.

Ταμιευτηριον μέ ιδιαιτέραν ύπηρεσίαν λειτουργεί 
καθ’ έκάστην.

Υποκαταστήματα :
ΕΝ ΕΔΑΑΔΙ: Έν Πειραιεΐ, Θεσσαλονίκη, Καβάλ- 

λα, Ίωαννίνοις, Χίφ, Πάτραις, Σύρω, Καλάμαις, 
Τριπόλει, Βόλφ, Λαρίσση, Χανίοις, 'Ηρακλείφ 
Ρεθύμνφ καί Σάμφ (λιμήν Βαθέως).

Προσωρινά Πρακτορεία : έν Μούδρφ (Νήσος Λήμνος), 
έν Μυτιλήνη (έν τή πόλει καί παρά τώ στρατο- 
πέδφ τοΟΓαλλικοΟ Στρατού.

ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ: Έν Κων)πόλει. ('Υποκατάστημα έν 
Γαλατά μετά Πρακτορείου έν Σταμπούλ), Σμύρνη.

ΕΝ Α1ΓΥΠΤΩ: Έν ’Αλεξάνδρειά, Καΐρφ. 
ΕΝΛΟΝΔίΝφ: (No 22 Fenchurch Street).
ΕΝ ΛΕΜΕΣΈ (Κύπρου). „

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Δ. Στεφάνου (Αντιπρόεδρος), ‘Ιάκωβος Μπονιέ (εν
τεταλμένος Σύμβουλος), Ίω. Ά&ηνογένιης, Κ. Βε- 
ρούγκ, Λ. Ζαφίρης, Σ. Εϋγενίδης, Π. Καραπάνος, 
Βαρώνος δέ Νεφλϊζ, Έμμ. Ροδοκανάκης καί Μ. 
Αάσκαρις, Σ. Φούντης.

Γενικός Διευθυντής
I. ΗΛ1ΑΣΚΟΣ
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Διά τής ύγιεινής τού στόματος καί τών όδόντων 
σώζετε ού μόνον τούς όδόντας σας, άλλά προλαμβά
νετε απείρους νόσους τοϋ στόματος, τών όδόντων, τών 
ώτων, τοϋ φάρυγγος, τοϋ λάρυγγος, τών βρόγχων, τών 
πνευμόνων, ώς και τοΰ πεπτικού συστήματος πολλάκις 
δε σώζετε τήν ζωήν σας αύτήν.

Συνιστώμεν ένθέρμως τόν διακεκριμένο'/ έπιστήμονα 
όδοντοϊατρόν κ. ΙΓΓΛΕΣΗΝ τού όποιου αί τρεις σκε- 
αυσίαι ’Ελιξίρια, Όδοντοκονις καί ’Αδα
μαντίνη, εΐνε μοναδικαί είς τό είδος των.

Διά τού Άλιξιρίου παύει ή ’Οδονταλγία 
καί ή νευραλγία. Είνε συσκευασίαι άλάνθαστο* 1 
καί άποτελεσματική.

13—16 ΣΤΟΑ ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 13-16
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ΔΓ ΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΟΚΥΜΒΑΛΟΥ

ίΑττό την όπερέττα τον κ. Σπ. Σαμάρα

Πωλείται παρά τώ ίδίφ άντί 2 δρ. τό φυλλάδιον.

3 — ΚΟΡΑΗ — 3

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

“ΜΟΥΣΙΚΗ,,

ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΩ

240 — '0 Παράς Δρ. 1.50
241—Σέρενατίνα τοΰ Μπεμπέ 1.50
241—Νύχτα τ’ ’Απρίλη (Romance

τής Λευκής) 1.50
243 —Πεταλούδα (Βάλς διά πιάνο μόνον) Τ
247—Λευκή Πεταλούδα (Duetto) Ι .50
248—Έρασμία—Πολυδεύκης (Tango) » 1.50

δλα μαζή είς ένα τόμον » 6.50

Δέχεται έτι εντόκους καταθέσεις είς χρυσόν, ήτοι 
είς φράγκα καί λίρας ’Αγγλίας, άποδοτέας έν ώρι
σμένη προθεσμία ή διαρκεΐ έπί τόκφ’

1*/„ τοΐς °/0 κατ’έτος διά καταθ. 6 μηνών τουλάχ
την οηερεττϋ τον κ. Θ. I. Σακελλαρίδον

ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ

251—Πώ-Πώ τι νά κάνω » 1.25
252 —Τρελλαίνομάι γιά κόρτε 1.25
253—θυμάσαι ένα βράδυ (βάλς) 1.25
254—Εΐνε πεταχτή (Πόλκα) » 1.25

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

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Καταθέσεις είς τραπεζικά γραμμάτια

Τροποποιηθείσης τής κλίμακος τών τόκων τών είς 
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 τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐς υποκα- 
ταστήμασιν αύτής καταθέσεις είς τραπεζογραμμάτια 
άποδοτέας έν δψει ή έν ώρισμένη προθεσμία έπί τόκφ.

1’/ τοΐς °/0 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 είς άνοικτόν 
λογαριασμόν, παραδιδομένου τφ καταθέτη βιβλιαρίου 
λογαριασμού καί βιβλιαρίου έπιταγών,

2 τοΐς °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άποδο
τέας μετά έξ μήνας τούλάχιστον.

2'/„ °/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάςάποδοτέας 
μετά έν έτος τούλάχιστον.

3 τοΐς °Ι° κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά δύο έτη τούλάχιστον.

3 τοΐς°/0 κατ’ έτος διά τάς καταθέσεις τάς άπο
δοτέας μετά τέσσαρα έτη τούλάχιστον.

4 τοΐς °/0 διά τάς καταθέσεις τάς άποδοτέας μετά 
|πέντε έτη τούλάχιστον, ώς και διά τάς πέρας τών 5 
τών ή τάς διαρκ εις.

Καταθέσεις είς χρυσόν

Αί όμολογίαι τών έντόκων καταθέσεων

2 » » » » 1 έτους

2*/, ' » » » > 2 έτών
3 ■» » » 4 έτών
4 » » 5 έτών

έκδίδονται

κατ’ έκλογήν τού καταθέτου όνομαστικαί ή άνώνυμοι.

——

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΧΡΥΣΟΔΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ, 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΛΑΜΠΟΥΝ, ΚΑΛΥ- 
MATAi, ΧΑΡΤΑ! ΚΛΠ. ΚΛΠ,'

■PPI

ΕΚΤΕΑΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑ ΒΙΒΑΙΟΑΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΤΟΙ

ΤΪΠ0ΓΡΑ4ΕΙ0Ν λ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΗ 
ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΙίΛΑΖΟΥΔΑΚΗ

3 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 3-ΑΘΗΝΑΙ

ΕΚΤΤΠΟΥΝΤΑΓ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΙΣΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΠ., ΚΑΤΑΣΤΑ
ΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΗΛΟΤΥΗΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΚΑΤΑΣΤΏMWfOjrW'rENEl, W®*EKAHTHPIA ΙκΑΙ 

ΑΓΓΕΛΤΗΡΙΑ ΓΑΜΟΝ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΑ ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΣ 
ΚΑΙ εΜ ΓΕΝΕΙ ΠΑΣΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΦΙΛΟΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
€ΙΣ ΤΙ/ΛΑΣ εΥΘΗΜΑΣ 

' '· ■ 
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ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΥ

» y

Τ© ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ίύρυΟέν τό έτος 1914 έξετέλεσε μετά μεγίστης έπιμε- 

λείας καί καλαισθησίας πλεϊστα όσα έργα, μεταξύ 
τών οποίων τά έξης μέγιστα καί σπουδαιότατα :

1) Τριγωνομετρία καί Αναλυτική Γεωμετρία της Σχο
λής τών Εϋελ.πίδονν νπό Α. Καρό,γιαννίδου.

2) 'Ογκωδέστατου Γαλλοελληνικόν ‘Οδηγόν Φάρων καί 
Φανών ύπό τοΰ Διευδυντοΰ τών φάρων κ. Στυλιανού 
Αυκούδη. Πλωτάρχου.

3) 'Ογκωδέοτατον τόμον περιλαμβάνοντα τους Νόμους. Β. 
Διατάγματα καί Συμβάσεις περί σιδηροδρόμων κλπ. 
της Ελλάδος ναό τοΰ Τμηματάρχου τοΰ Υπουργείου 
τή ς Συγκοινωνίας κ. Π. Σκαλιστήρη.

4) Τούς Νόμους περί Ταμιευτηρίων κλπ. υπό τοϋ Τμη- 
ματάργσν τοϋ Υπουργείου τής ΣυγΊεοινοννίας κ. Θ. 
Λενθερουδάκ η.

5) Τό Ταχυδρομικόν Δελτίον τοΰ έτους 1915 υπό κ. 
Γερ. Δρακάτου, Α'. τάξεως Γραμμ. ‘Υπουργείου 
Συγκοινωνίας.

6) Τρία τείχη 'Οδηγιών περί ταχυδρομικών δεμάτων 
ύπό κ. Ρουμελιώτου. Α'. τάξεως Γραμμ. 'Υπουρ
γείου Συγκοινωνίας.

7) Τρία συγγράμματα τοΰ Ιατρού κ. Μιχ. Οικονόμου.
8) Περιοδικά καί 'Εφημερίδες. ’Ηχώ Δημοσίας ’Ασφα

λείας, ’Εθνική Δόξα, Σοσιαλισμόν, ’Εμπορικόν 
‘Οδηγόν, ’ Διάπλασιν τών Παϊδωνν κ. Ν. Παπα
δοπούλαν, ι Πινακοθήκη* κ. Δ. Καλλογεροπούλου, 
Έλληνική Έπιθεώρησιν Δος Ευγενίας Ζωγράφου, 
ι Νεωτερισμόν* κ. Ουρανίας Μαυρομμάτη, Μαθημα
τικόν Περιοδικόν κ. Α. Δαπαθιώτου κλπ. κλπ.

9ί Τό Γεωργικόν Δελτίον καί άπαντα τά ίργα τής Βα
σιλικής Γεοιργικής ‘Εταιρείας.

10) Άπαντα τά συγγράμματα τής ‘Ε,κδοτικής Εταιρείας Τά 
έργα. Αιευθυνομένης ύπό του Λ. Ν. Ποριώτου κλπ.

11) Πλεϊστα άλλα έργα ‘Υπουργείων, Εταιρειών Επιστη
μόνων, Έμπόροη· κλπ. ,
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

»

'Ολόκληρος σελις είς έν τεύχος
'Ημίσέια »
Τέταρτον σελίδος
Όγδοον »

. . . «ε . • Δραχ. 60
.... .... . • ». 35
. - ·ί . . 20
...... • > 12

Διά χώρον μικρότερον αί τιμαί άνάλογοι
Δι’ εικονογραφημένος διαφημίσεις, δι’ έξ τεύχη ή περισσότερα Ιδιαίτεροι συμφωνίαι.

ΕΡΓΑ ths α°Σ ΕΥΓΕΝΙΑ? ΖΒΓΡΑ^ΟΥ
ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ Α'. Τόμος

» Β'. >

» Γ'.

Η ΓΚΟΓΡΑΙΝΑ 'Ιστορικόν μυθιστόρημα 

έξ ύπερεπτακοσίων σελίδων.....................>

. Φρ. 3.00

2.00

1.50

5.00

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΜΟΝΑΧΗ Δράμα Βυζαντινόν τρίπρακτον.
Ο ΕΞΙΛΑΣΜΟΣ Δράμα κοινωνικόν τρίπρακτον.
Η ΚΛΕΦΤΟΠΟΓΛΑ Δράμα ιστορικόν τρίπρακτον.
Η ΤΖΕΝΗ ΜΕ ΓΕΑΙΟ ΤΗΣ κοινωνικόν δραμάτιον- 

μονόπρακτον, μεταφρσσθέν είς τήν ’Αγγλικήν.
ΟΤΑΝ ΛΕΠΙΗ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, Δράμα κοινωνικόν τρί

πρακτον. Πάντα διδαχθέντα άπό τής Έλΐ. Σκηνής

Σειραί.τής «ΕλληνικέςΈπιθεωρήσεως» τοΰ Α'.Β'. Γ'.Δ'. Ε' ΣΤ'. 
Ζ . και Η. έτους πωλοΰνται είς τά Γραφεία μας προς 25 φρ. έκάστη.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗ,,
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΙΑΝΩΝ “ΕΤΑΡ„

13—15 Σζοά Αρσάκειου ■ · *1

Πιάνα καί άεροκύμβαλα μέ μηνιαίας δόσεις έκ δρ. 40
"Ολα τά τραγούδια δλων τών 'Ελλήνων συνθετών, καί δλα τά νεώτερα succes.
Βιολιά, μανδολίνα, κιθάρες, σάλπιγγες καί τύμπανα διά προσκόπους καί τά εξαρτήματα αύτών.

Ζητήσατε τιμοκαταλόγους.
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